تمارين في موضوع
"تشابه مثلثات"

للصف الثامن
السنة الدراسيّة2018-2019 :

 )1يف داخل املثلث  ABCحمصور متوازي أضالع
 ، DEFBاملثلث  EFCهو مثلث متساوي األضالع.
معطى أن مساحة املثلث  EFCهي
متوازي األضالع.

1
8

مساحة

-----------------------------أ -جد النسبة بني مساحيت املثلثني  ABCو -: ADE
• أوالً نربهن 𝐸𝐷𝐴∆~𝐶𝐵𝐴∆ ثمّ جند النسبة بني األضالع املتناظرة يف املثلثني
(أي جد نسبة التشابه) ،وبذلك النسبة بني املساحات هي تربيع نسبة التشابه.

مالحظة :ارسم ارتفاع يف املثلث  EFCوالذي هو أيضًا ارتفاع ملتوازي األضالع.
من املعطى نستنتج أن مساحة متوازي األضالع تساوي 8
أضعاف مساحة املثلث  EFCلذلك-:

-----------------------------------ب -معطى :سم مربع 𝑆∆𝐸𝐹𝐶 = 10
جد مساحة املثلث -:ABC
• أوالً نربهن 𝐶𝐹𝐸∆~𝐶𝐵𝐴∆ ثمّ
جند النسبة بني األضالع املتناظرة يف املثلثني
(أي جد نسبة التشابه).

وجدنا أن نسبة التشابه بني املثلثني تساوي _________  ،لذلك النسبة بني مساحيت
املثلثني هي __________ وهذا يعين ان مساحة املثلث  ABCتساوي  25ضعف
من مساحة املثلث  EFCلذك مساحة املثلث  ABCهي _______________.

 )2معطى  ABCDهو شبه منحرف
معطىAC = 5AO :

أ -برهن∆𝐴𝑂𝐷~∆𝐶𝑂𝐵 :
وجد نسبة التشابه بني املثلثني.
_____________________
_____________________
𝐷𝑂 𝑂𝐴
𝐷𝐴
=
=
𝐵𝑂 𝑂𝐶
𝐵𝐶

=𝐾

نفرض𝐴𝑂 = 𝑥 :
لذلكAC = __________ :
______________ = OC
______ = _____ = ____ = K
وجدنا أن نسبة التشابه هي________________ :

وجدنا ________________
____________________
لذلك _________________

ب -جد النسبة بني مساحة املثلثني
 AODو -:DOC

مالحظة :ارسم ارتفاع يف املثلث  DOCوالذي هو أيضًا ارتفاع للمثلث .AOD
________________ = 𝐷𝑂𝐴∆𝑆
________________ = 𝐶𝑂𝐷∆𝑆

من البند أعاله وجدنا أنOC = 4AO :
𝐷𝑂𝐴∆𝑆
____ = ___________________ = ________________ =
𝐶𝑂𝐷∆𝑆
إذًا النسبة بني مساحيت املثلثني هي__________________________ :
______________________________________________

------------------------------------

ج -جد مساحة شبه املنحرف إذا علمت أن مساحة املثلث  AODتساوي  8سم مربع.
من البند "أ" نستنتج أن النسبة بني مساحيت املثلثني
 AODو  COBهي _________________
لذلك مساحة املثلث  COBتساوي._____________ :
من البند "ب" نستنتج أن مساحة املثلث  DOCتساوي ____ أضعاف مساحة املثلث
 AODوبذلك مساحته تساوي .___________ :وأيضًا مساحة املثلث AOB
تساوي _______( .بنفس الطريقة يف البند "ب" نستطيع أن نربهن أن النسبة بني
مساحة املثلثني  AOBو  AOBهي )1:4

_________________________________ = SABCD

 )3معطى:
𝐸𝐷𝐴∆~𝐺𝐹𝐴∆~𝐶𝐵𝐴∆
𝐶𝐵 ∥ 𝐺𝐹 ∥ 𝐸𝐷

أ -معطى أن مساحة املثلث AFG
تساوي  9أضعاف مساحة املثلث .ADE
جد بكم مرّة أكرب طول الضلع  FGمن طول الضلع املناظر له يف املثلث ADE؟

ب -جد بكم مرّة مساحة املثلث  ABCأكرب من مساحة املثلث -:ADE

 )4يف متوازي األضالع ABCD
أكملنا الضلع  ABحبيث:
1
𝐵𝐴 = 𝐸𝐴
4
املستقيم  CEيقطع الضلع  ADيف النقطة F
معطىAF = 6 :
أ -برهن∆𝐸𝐴𝐹~∆𝐸𝐵𝐶 :
_____________________
_____________________

وجدنا ________________
____________________
لذلك _________________

------------------------------------

ب -احسب طول الضلع ? = BC
نفرض𝑨𝑬 = 𝒙 :

______ = ______ = _____ = K

لذلكAB = __________ :
______________ = EB
_____ = ______ = K
وجدنا أن نسبة التشابه هي______________________________ :
من هنا نستنتج_____________________________________ :
______________________________________________
______________________________________________

ج -معلوم أن𝑆∆𝐸𝐴𝐹 = 9 :
احسب مساحة متوازي األضالع-:
املرحلة االوىل-:
حساب مساحة الشكل الرباعي AFCB
النسبة بني مساحة املثلثني  EAFو ( EBCمن البند "أ") هي____________ :
لذلك مساحة املثلث  EBCتساوي ___________.

_________________________ = 𝑩𝑪𝑭𝑨𝑺
املرحلة الثانية-:
حساب مساحة املثلث -:DCF
نتساعد بأن∆𝐴𝐹𝐸~∆𝐷𝐹𝐶 :
_____________________
_____________________

ال تنسى جد طول القطعة DF

وجدنا ________________
____________________
لذلك _________________

______ = ______ = _____ = K
_______ = _______ = 𝑘

مبا أن نسبة التشابه بني املثلثني هي ______ لذلك النسبة بني مساحيت املثلثني هي
______  ،وبذلك مساحة املثلث  DCFتساوي _________________.

_________________________ = 𝑩𝑪𝑫𝑨𝑺

 )5معطى∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴𝐷𝐸 :
(أ) جد نسبة التشابه؟
 12سم

 18سم

(ب) احسب طول الضلع  ADوبيّن طريقة حلّك.

(ج) هل تستطيع حساب طول الضلع AE؟ اشرح

 )6أمامك الرسم اآلتي-:
(أ) هل 𝐶𝐷𝐸∆~𝐵𝐴𝐸∆ ؟

 30سم
6م

(ب) احسب طول الضلع  .ABبيّن طريقة حلّك وانتبه للوحدات

(ج) ما هي النسبة بني مساحة املثلثات  ABEو  DCE؟

(د) حلّ البند (ج) بطريقة خمتلفة.

4م

 )7أمامك الرسم اآلتية( -:القياسات مسجّلة بوحدات سم)
(أ) علل ملاذا يتشابه املثلثان؟

(ب) احسب نسبة التشابة وبيّن طريقة حلك.

(ج) احسب طول الضلع  .DCبيّن طريقة حلك

 )8معطى( ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐸𝐹𝐷 :القياسات معطاة بالسم)
أ -جد نسبة التشابه.
5

𝑥
𝑥 + 20

15
ب -احسب طول الضلعني AC :و .ED

__________ = AC
ج -حميط املثلث 𝐶𝐵𝐴∆ هو  66سم.
جد طول الضلع  .FEفصّل حساباتك

__________ = FE

__________ = ED

 )9امامك الرمسة املصغرة معطى مثلثان قائما الزاوية.
يتقاطع املستقيمان  AEو  BDيف نقطة ( .Cأطوال األضالع بالسم)
أ -جد يف الرمسة مثلثان متشابهان
سجّل التشابه بني املثلثني:
________∆~________∆
اشرح ملاذا يتشابه املثلثان-:

ب -جد نسبة التشابه ،ثمّ اشرح ماذا تعين هذه النسبة.
نسبة التشابه هي______ :
الشرح__________________________________________:
______________________________________________
ج -جد طول الضلعني BC :و .CD

__________ = BC

________ = CD

د -معلوم أنّ طول الضلع  CEهو  10سم .جد طول الضلع AC؟

____ = AC

هـ كم ضعفًا مساحة املثلث  EDCأكرب من مساحة املثلث ABC؟ اشرح
اجلواب_________________________________________ :

 )10يف املثلث 𝐶𝐵𝐴∆ معطى ما يلي:
𝐶𝐴 ⊥ 𝐷𝐵 ، 𝐶𝐸 ⊥ 𝐴𝐵 ،

𝐵

 10سم = 𝐶𝐴  8 ،سم = 𝐵𝐴  5 ،سم = 𝐸𝐴

𝐸
أ -برهن∆𝐴𝐵𝐷~∆𝐴𝐶𝐸 :

𝐶

ب -احسب طول الضلع  .DCفصّل حساباتك

__________ = DC

𝐷

𝐴

