
 WAHEB MATH CEM 

 

  اننشـز ً انتحهْـم( –انحسـاب انحزفـِ )انمتطاتقـاخ انشيْـزج    انٌظعْح االنطالقْح نهمقطع انثانِ: 
 

 ّذ قطعح أرض نثناء منشنو انجذّذ، انشكم انمقاتم ّمثم مخطط ىذه انقطعح مزتعح انشكم، اشتزٍ فز

 : (dam)ًحذج انطٌل ىِ  ّن أساسْنأقسميا فزّذ إنَ جش ، dam 25طٌل ظهعيا 

 مزتع انشكم ّمثم انمساحح انمخصصح نهمنشل. :جشء 

 ّمثم انمساحح انمخصصح نهحذّقح. :جشء 
 عذد مٌجةx  (x  )تذالنح  مانم ّحذد فزّذ أتعاد ىذّن انجشأّن، فجعم أتعادى

 إسحاق إّجاد ما ّهِ: اتنوطهة من ُّجزُ تعط انحساتاخ، فحتَ 

  انعثارج انمنشٌرج انمثسطح نمساحح انجشء 

  انعثارج انمحههح نمساحح انجشء 

  مساحح انجشء 4 :من أجم 5 4x   

 ساعذ إسحاق فِ إنجاس ىذه انحساتاخ. ◄
 

 
 

  اننشـز ً انتحهْـم( –انٌظعْح االنطالقْح نهمقطع انثانِ:    انحسـاب انحزفـِ )انمتطاتقـاخ انشيْـزج 
 

 اشتزٍ فزّذ قطعح أرض نثناء منشنو انجذّذ، انشكم انمقاتم ّمثم مخطط ىذه انقطعح مزتعح انشكم، 

 (: dam)ًحذج انطٌل ىِ  قسميا فزّذ إنَ جشأّن أساسْن ، dam 25طٌل ظهعيا 

 مزتع انشكم ّمثم انمساحح انمخصصح نهمنشل. :جشء 

 ّمثم انمساحح انمخصصح نهحذّقح. :جشء 
 عذد مٌجةx  (x  )نم ّحذد فزّذ أتعاد ىذّن انجشأّن، فجعم أتعادىما تذالنح 

 ما ّهِ:ُّجزُ تعط انحساتاخ، فطهة من اتنو إسحاق إّجاد حتَ 

  انعثارج انمنشٌرج انمثسطح نمساحح انجشء 

  انعثارج انمحههح نمساحح انجشء 

  مساحح انجشء  :4من أجم 5 4x   

 ساعذ إسحاق فِ إنجاس ىذه انحساتاخ. ◄

 
 

 

  اننشـز ً انتحهْـم( –انٌظعْح االنطالقْح نهمقطع انثانِ:    انحسـاب انحزفـِ )انمتطاتقـاخ انشيْـزج 
 

 اشتزٍ فزّذ قطعح أرض نثناء منشنو انجذّذ، انشكم انمقاتم ّمثم مخطط ىذه انقطعح مزتعح انشكم، 

 (: dam)ًحذج انطٌل ىِ  قسميا فزّذ إنَ جشأّن أساسْن ، dam 25طٌل ظهعيا 

 مزتع انشكم ّمثم انمساحح انمخصصح نهمنشل. :جشء 

 ّمثم انمساحح انمخصصح نهحذّقح. :جشء 
 عذد مٌجةx  (x  )نم ّحذد فزّذ أتعاد ىذّن انجشأّن، فجعم أتعادىما تذالنح 

 ما ّهِ:ُّجزُ تعط انحساتاخ، فطهة من اتنو إسحاق إّجاد حتَ 

  انعثارج انمنشٌرج انمثسطح نمساحح انجشء 

  انعثارج انمحههح نمساحح انجشء 

  مساحح انجشء  :4من أجم 5 4x   

 ساعذ إسحاق فِ إنجاس ىذه انحساتاخ. ◄

 
 

  اننشـز ً انتحهْـم( –انٌظعْح االنطالقْح نهمقطع انثانِ:    انحسـاب انحزفـِ )انمتطاتقـاخ انشيْـزج 
 

 اشتزٍ فزّذ قطعح أرض نثناء منشنو انجذّذ، انشكم انمقاتم ّمثم مخطط ىذه انقطعح مزتعح انشكم، 

 (: dam)ًحذج انطٌل ىِ  قسميا فزّذ إنَ جشأّن أساسْن ، dam 25طٌل ظهعيا 

 مزتع انشكم ّمثم انمساحح انمخصصح نهمنشل. :جشء 

 ّمثم انمساحح انمخصصح نهحذّقح. :جشء 
 عذد مٌجةx  (x  )نم ّحذد فزّذ أتعاد ىذّن انجشأّن، فجعم أتعادىما تذالنح 

 ما ّهِ:ُّجزُ تعط انحساتاخ، فطهة من اتنو إسحاق إّجاد حتَ 

  انعثارج انمنشٌرج انمثسطح نمساحح انجشء 

  انعثارج انمحههح نمساحح انجشء 

  مساحح انجشء  :4من أجم 5 4x   

  ساعذ إسحاق فِ إنجاس ىذه انحساتاخ. ◄
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