
 

 

 بحث عن المضلعات المتشابهة

ُيمكن تناول حبث عن املضلعات املتشاهبة وأنواعها وتوضيح مواصفات كل نوع عرب مقدمة وموضوع وخامتة على النحو  
 :التال 

العلوم األخرى، ولقد مت اشتقاق عدد   إن علم الرايضيات هو علم أساسي وهو أصل عدد هائل من  :مقدمة البحث
هائل من فروع علم الرايضيات أمهها علم اهلندسة الذي قد قدم للربية عدد هائل جًدا من التطبيقات املهمة والكثر من  

لفة  رائعة واليت أصبح هناك اعتماًدا كلًيا عليها يف وقتنا احلال، وجند اهتمام ابلغ بتدريس العلوم اهلندسية ودروسها املخت 
للطالب يف املدارس واجلامعات، ويمذكر أن املضلعات املتشاهبة مبختلف أنواعها من الدروس األولية اليت ال بمد أن  

 .يفهمها الطالب جيًدا

إن املضلعات املتشاهبة هي عبارة عن جمموعة من األشكال اهلندسية اليت تتماثل فيما بينها يف احمليط ومعامل   :البحث 
أهنا قد ال يكون هلا نفس القياسات، ولقد مت توضيح أهم أجزاء املضلعات املتشاهبة الرئيسية إىل   التشابه على الرغم

 :جانب توضيح أهم أنواعها أيًضا ومميزات كل نوع ابلتفصيل كما يلي

 :أجزاء املضلعات املتشاهبة •
o هو املكان الذي يتالقى به جانب ضلع مع جانب الضلع اآلخر  :رأس الشكل. 
o   هي اليت تعرب عن مقدار القياس اخلاص حبجم االنفراج احملصور بني نقطيت التقاء   :املضلع زوااي

 .ضلعني 
o يمشري إىل إمجال أطوال مجيع جوانب املضلع :احمليط. 
o تمشري إىل تقدير إمجال املنطقة الداخلية للشكل اهلندسي :املساحة. 
o تقيًما هو أحد أضالع املضلع الذي أييت يف خطًا مس :جانب املضلع. 
o  هو عبارة عن خط مستقيم يكون حمصورًا بني رأسي مثلث غري متجاورين ابلشكل  :قطر املضلع. 

 :تنقسم املضلعات املتشاهبة إىل عدة أنواع وفًقا إىل عدد الضلع على النحو التال :أنواع املضلعات املتشاهبة  •
o  املضلع الثالثي 
o  املضلع الرابعي 
o املضلع اخلماسي. 
o املضلع السداسي. 
o ملضلع الثمان ا. 

يمذكر أن كل نوع من أنواع املضلعات يف أي عدد من األضالع ال بمد أن يكون هلا جمموعة من   :خامتة البحث 
حددة والرئيسية لكي يتم تضمينها بني فئة املضلعات املتشاهبة واليت يقوم عليها الكثري من التطبيقات احلياتية  

م
الصفات امل

 .علوم التكنولوجية والنظرايت العلمية واملعمارية واملهنية وال سيما فيما خيص ال



 

 

  

 


