
6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



ائِـَرة الـدَّ

6/ 2ف/ ب 



اِئرةُ  ب عَدُنفَسه َُعنُن قطِةُهَيُجمموعة ُنِقاٍطُِفُامل ستَوىُتَبع د ُال:ُالدَّ
.معل ومِةُت سمَّىُاملَرَكز

ُشكَلُالدائرِةَُعنُابِقيُاألشكاِلُاهلند َيِ ز  .ُِسيَِّةُاأل خَرىَماُالِذيُُي 

ِمنُرواِئِعُاهلندسِةُساعة ُمكَةُامل كرَّمِةُت  َعدُُّرائِعةُ 
داِئرٍةُعِةُعَلىُشكِلُوالتَّصميِمُامل تَقِن،َُواِجهة ُالسا
.قاِِلِةَُكَماُهَوُم وضٌَّحُِفُالصُّورِةُاملُ 

6/ 2ف/ ب 

دائرة



ائِـَرةَمْرَكُز الـدَّ 

6/ 2ف/ ب 

املركز



ُالداِئرةُِ ُيكون ُِعدهَُ:ُمرَكز  اَُعنُك لِ ُالن قاِطُعَلىُهَوُن قطٌةُم عطَاٌةُِبيث 
.الدائرِةُم تَساوٍُ

ث ُِ ل ُاملركَزُِفَُسمِ ُالنُّقطَةُالِِتُُت 
.ُالدائرِةُامل جاِورةُِ

ثِ ل ُداِئرة ُمج اُيع ُنِقاِطَهاُتَبع دُ الشَّكل ُامل جاِور ُُي  ُِ عد 
مة ُِلَكُت سمَّىُالنُّقطاثِِت اُم تساٍوَُعنُالنُّقطِةُم؛ُِلذَُ

اِئرةُِمركَزُالشَّكِلَُأْيُ ُالدَّ .مركز 

6/ 2ف/ ب 

م

ون

ل

ك



الـَوتَــر

6/ 2ف/ ب 



.دائرةُِهَوُأَيَّة ُِقطعٍةُم ستِقيمٍةُطَرفاَهاُعَلىُال:ُالَوتَ رُ 

ِكن َُرمس ه ُِفُالداِئرِةُامل ق .اِِلِة؟َُِ رِ ْرُِإجاَِ َتكََُكْمَُوتَ ر اُُي 

نُّقطَتنِيُسَُوُصالِقطعة ُامل ستِقيمة ُسُصُطَرفاَهاُال
مِ يعَلىُالداِئرِةُُامل جاِورِة؛ُِلذِلَكُن س

.الَوتَ      رصسُ

6/ 2ف/ ب 



الـقُـْطـر

6/ 2ف/ ب 

قطر



املَارَّة ُاِبملركِز،ُهَوُاملسافة ُِنَيُن قطَتنِيُعَلىُالداِئرِةُُو(:ُق)الق ْطرُ 
َُوَتٍرُِفُالداِئرةُِ .وهَوُأطول 

ثِ ل ُق ْطرَُ :ُالداِئرِةُامل جاِورِةُهيَُالِقطعة ُامل ستِقيمة ُالِِتُُت 
(مُلُُُُ،ُُُُُهُعُُُُُ،ُُُُهُرُُ)ُ

ملم،21اِئرِةُامل جاِورِةُاملَسافة ُِنَيُالنُّقطَتنِيُأَُوُبُعَلىُالد
ُِبركِزُالدا ئرِةُم؛ُِلَذِلكَُوهَيُِقطعٌةُم ستِقيمٌةَُُت رُّ

ُهلَُأُبُُق ْطراُ ن سمِ يُ .قاُاِبلرَّمِزُِفُالداِئرِةُوي رَمز 

6/ 2ف/ ب 



ـرنِْصُف القُـطْ 

6/ 2ف/ ب 

نصفُالقطر



ُالق ْطرُِ ركِزُالدائرِةُهَوُاملسافة ُِنَيُم(:ُنق)ِنْصف 
.ُون قطٍةُعَلىُالدائرةُِ

.ُسم14َهاُأوِجْدُِنصَفُق ْطِرُدائرٍةُق ْطرُ 

(ُمركِزُالدائرِةُ)قطِةُمُِفُالدائرِةُامل جاِورِةُاملسافة ُِنَيُالنُّ
ثِ لُ 4َوُالنُّقطِةُنُعَلىُالدائرِةُ سم،ُوهَيُُت 

ِنصَفُق ْطِرُالدائرِة؛ُِلذِلَكُن سمِ ي
ُهلَاُاِبلرَُِّنْصَفُالق ْطِرُنمُ .نقمِزُوي رَمز 

6/ 2ف/ ب 

نق2=ُقُ
قُ=ُُُُُنقُ



ائِ  ـَرةُمِحيُط الـدَّ

6/ 2ف/ ب 

طُق=ُمحُ



اِئرِةُ يط ُالدَّ .ُالدائرةُِهَوُاملسافة ُحولَُ(:ُمح)ُمِ 

ُِنصِفُق ْطرَِهاُ يَطُدائرٍةُطول  .م10أوِجْدُُمِ 

ائرة ُامل جاِورة ُق ْطر َهاُ يط9ُِالدَّ جياِدُُم  َهاُالِذيُسم،ُوِلِِ
ثِ ل ُاملسافَةُحوَلُالدائرِةُنتَّبُِ ُُي  :ع ُاتآِِ

(14,3=حيثُط)ُطُقُُُُ=ُ(مح)ُميط ُالدائرِةُ
سم26,28ُ=9ُ×14,3ُ=ُمح

6/ 2ف/ ب 

ُميطُالدائرة

ُميطُالدائرة
طُنق2=ُطُقُأوُمحُ=ُمحُ

3,14=ُحيثُطُ



الـقَاِعـَدة

6/ 2ف/ ب 

(قَاِعَدة ُمتََواِزي األْْضََلع)

قاعدةُمتوازيُاألضالعُ
ُيكنُأنُتكونُأيُضلعُ

منُأضالعهُ



ُِضلٍعُِمنُأضالِعُم تواِزي(:ُق)الَقاِعدة ُ ُأيِ  األضالِع،ُهَيُطول 
ُهلَاُاِبلرَّمِزُق .وي رَمز 

6/ 2ف/ ب 

:ُِفُم تواِزيُاألضالِعُأُبُج ُدُجِند ُأنَُّ
ُأبَُوُج ُد؛ُالِقطعَةُامل ستِقيمَةُأمُُم تعاِمدٌةُمَعُالضِ لَعنيُِ
ِلذِلَكُن سمِ يُالضِ لَعُأُبُأْوُالضِ لَعُج ُد

ُهلَاُاِبلرَّمِزُققاِعدَةُم تواِزيُاألضالِعُ ،وَنرم ز 
.ُُسم10وطوَلُقاِعدِةُم تواِزيُاألضالِعُ

ْدُطوَلُقاِعدِةُم تواِزيُاألضالِعُامل جاِورُِ .َحدِ 



االْرتِـفَاع

6/ 2ف/ ب 

(اْرتِفَاُع ُمتََواِزي األْْضََلع)



نَيُالض ُِ(:ُع)االرتَِفاع ُ لِعُامل قاِِِلُهلَا،ُوي رَمزُ هَوُالب  ْعد ُِنَيُالقاِعدِةُِو
(.ُع)له ُاِبلرَّمِزُ

6/ 2ف/ ب 

ثِ ل ُارتِفاعَُ م تواِزيأيُُّالِقطِعُامل ستِقيمِةُالتالِيِةُُت 
األضالِعُامل قاِِِل؟ُوِلماَذا؟

(مُلُُُُ،ُُُُُلُهُ،ُُُُكُلُُ،ُُمُنُ)ُ

:ُِفُم تواِزيُاألضالِعُأُبُج ُدُجِند ُأنَُّ
ثِ ل ُالبُ  عَدُِنَيُطوَلُالِقطعِةُامل ستِقيمِةُأُمُُي 

لعُِالضِ لِعُج ُدُقاِعدَةُم تواِزيُاألضالِعُوالض ُِ
،فاَعُم تواِزيُاألضالعُِارتُِامل قاِِِلُهلَاُأُب؛ُِلذِلَكُن سمِ يُأُمُ

ُاالرتِفاِعُي ساِويُ .ُُسم5وطول 



َ الِوْحَدةُ الُمرَ  َّبََّ

6/ 2ف/ ب 



ِقياِسُِمساحِةُِسجَّادةٍَُماُالِوحدة ُامل َرَّعة ُامل َناِسبة ُلُِ
م؟3ُمُوعرض ها5ُط وهل اُ

ُالِوحداتُِ كن ُِإجياد ُِمساحِةُالشَّكِلُامل ظَلَِّلَُِِعدِ  امل َرَّعِة،ُُي 
عةُ 25فتكون ُِمساحة ُالشَّكِلُ .ِوحدة ُم ِر

ياسُِِلقُِالِوحدة ُامل رَّعة ُوِبعرَِفِةُط وِلُوعرِضُالشَّكِل،ُفَُ
.2ُُسمِمساحِةُالشَّكِلُهيَُ

.2سم25ِإذْنُامِلساحة ُت َساِويُ

سم5

سم5

م3

م5

السنِتيِمرِتُامل رَِّعُوامِلرتُِهَيُِوحدة ُِقياِسُامِلَساحِة،ُِمثلَُ:ُالِوحدة ُامل رَّعةُ 
ُ ُهلَاُاِبسِتعماِلُاأل سِ  2(.ِوحدةُ)اِبلرَّمِز2ُامل رَِّع،ُوي رَمز 

6/ 2ف/ ب 



الـقَاِعـَدة

6/ 2ف/ ب 

(قَاِعَدة الُمثَلَّث)

قاعدةُاملثلثُُيكنُأنُ
تكونُأيُضلعُمنُ

أضالعهُ



ُِضلٍعُِمنُأضالِعُامل ثلَِّث،ُويُ (:ُق)الَقاِعدة ُ ُأيِ  ُهلَاُاِبلرَّمِزُقهَيُطول  .رَمز 

6/ 2ف/ ب 

:ُجِند ُأنَُّج ِفُامل ثلَِّثُأُبُ
ج ؛ُمَعُالضِ لِعُبم تعاِمدةُ الِقطعَةُامل ستِقيمَةُأُمُ

قاِعدَةُامل ثلَّثُِج ِلذِلَكُن سمِ يُالضِ لَعُبُ
ُهلَاُاِبلرَّمِزُق،ُوطوِلُالقاِعدِةُي ساِويُ .ُُسم12ونرم ز 

ُقاِعدِةُامل ثلَِّثُا ؟مل جاِورَُِماُطول 



االْرتِـفَاع

6/ 2ف/ ب 

(اْرتِفَاُع الُمـثَلَّث)



ُِ  ْعٍدُِنَيُقاِعدِةُامل ثلَِّثُُو(:ُع)االرتَِفاع ُ ِنَيُالرَّْأِسُامل قاِِِلُهلَا،ُهَوُأقَصر 
ُله ُاِبلرَّمِزُ (.ُع)وي رَمز 

6/ 2ف/ ب 

ُارتِفاِعُامل ثلَِّثُامل جاِورُِ ،ُإَذاُعِلمَتُأنََُّماُطول 
وحداٍت؟4طوَلُالقاِعدِةُ

:ُجِند ُأنَُّج ِفُامل ثلَِّثُأُبُ
ثِ ل ُالب ُ  ْعَدُِنَيُطوَلُالِقطعِةُامل ستِقيمِةُأُمُُي 

نَيُالرَّج الضِ لِعُبُ ْأِسُأقاِعدَةُامل ثلَِّثُِو
،ُامل ثلَّثُِارتِفاعَُامل قاِِِلُهلَا؛ُِلذِلَكُن سمِ يُأُمُ

.ُُسم8وطوَلُاالرتِفاِعُي ساِويُ



ّ  الَمْنُشوُر الر   َّبَاِع

5/ 2ف/ ب  6/ 2ف/ ب 



ُاألِعاِدُله ُقاِعدات:ُاملَنش ور ُالرُّاَبِعيُُّ ِنُم توازِيتاِنُِفُصورِةُم ستِطيَلنيُِهَوُشكٌلُث الِثيُّ
.م تطاَِِقنِي،ُوي سمَّىُأيض اُم تواِزيُامل ستِطيالتُِ

،ُوهَوُشكٌلُث الِثي ،ُأِعادُ منشوٌرُر ابِعيُ امل جسَّم ُامل جاِور ُي سمَّىُ
سم،9سم،ُوارتفاِعِه14ُسم،ُوعرِضِه20ُطوِلِهُ

َوجَهني6ُِله ُ ُك لُُّ ُفيهُِأوجٍهُم ستِطيلِةُالشَّكِل،
صورِةُم ستِطيَلنِي،م تقاَِِلنِيُم تواِزََيِنُوم تطاَِِقانُعَلى

.وي سمَّىُقَاِعداَتُاملَنش وِرُ

.رُّابِعي ُِأْعِطُأمِثلة ُِمْنُواِقِعُاحلياِةُعَلىُاملَنش وِرُال

6/ 2ف/ ب 



الَحجـْـــم

6/ 2ف/ ب 

َّبَاِعّ) (َحْجم الَمْنُشور الر 

وحدات3

وحدات4



ُامل قاِِلُِأوِجْدَُحجَمُاملَنش وِرُالرُّابعُِ .يِ 

، ُامل جاِور ُله ُشكل ُاملَنش وِرُالرُّابِعيِ  الصُّند وق 
وِِلجياِدُحجِمِهُ،ُسم2وارتفاع ه ُ،ُسم3سم،ُوعرض ه 2ُطول ه ُ

ُ لُضُعُ(ُ=ُح)احَلجم ُ:ُنتَِّبع ُاتآِِ
سنتيِمرت اُم كعَّبا ،12=2ُ×3×2=َُحجم ُالصُّند وِقُ

ِةُِلَمْلِءُالصُّندُ  .م كعَّب ا12وِقُِإذْنُعدد ُالِوحداِتُامل كعَّبِةُاملَطل ِو

6/ 2ف/ ب 

ُاألِعادُِ(:ُح)احَلْجمُ  ُاِبلِوحداِتُامل كعَّبِة،ُوي ق،ُهَوُِمقدار ُاحلَيِ ِزُداخِلُشكٍلُث الِثيِ  اس 
.ويَعتِمد ُحجم ُاملَنش وِرُعَلىُطوِلُأِعاِدهُِ

ع× ض × ل = ح 
حجم المنشور الرَّباعّ



َََّّبَ الِوْحَدةُ اْلُمكَ 

6/ 2ف/ ب 



رتُامل َكعَِّبُوامِلرِتُامل كعَِّب،ُهَيُِوحدة ُِقياِسُاحَلْجِم،ُِمْثَلُالسنِتيمُِ:ُالِوحَدة ُامل كعَّبةُ 
ُ ُهلَاُاِبسِتعماِلُاأل سِ  .(وحدةُ)ُاِبلرَّمِز3ُوي رَمز 

َُُِ ُامل كعَّبة ُِلِقياِسُاحَلجِم ُِمنُاسِتعماِلُالِوحداِتُِلماَذاُت سَتعَمل ُالِوحدات  َدال 
الطُّولِيِةُأوُالِوحداِتُامل رَّعِة؟

3ِوحداٍت،ُوارتفاع ه 4ُِوحداٍتُوعرض ه 6ُامل جسَّم ُامل جاِور َُمنشوٌرُر ابِعي ،ُطول ه ُ
ثِ ل ُعدَدُالِوحداِتُامل كعَّبِة،ُوِِلجي ُِوحداٍت،َُحْجم ُاملَنش وِرُُي  :اِدِهُنتَِّبع ُاتآِِ
عدد ُالِوحداِتُامل كعَّبِةُالِِتُتكون ُقاِعدة ُاملَنش وِرُت ساِوي

،ِوحدة ُم كعَّبةُ 24=4ُ×6ُ
؛3وعدد ُصفوِفُامل كعَّباِتُالِِتُتكوِ ن ُاملَنشوَرُ

.وحدة72ُ=3ُ×24ُ=ُواِبلتاِلَُحجم ُاملَنش ورُِ

3

3

6/ 2ف/ ب 



الُمَخطَّط
(مخطط المكَب)

6/ 2ف/ ب 



ِكن ُطَ  يُّه ُلُِ:ُامل َخطَّطُ  ُاألِعاِد،ُُي  ُاألِعادُِهَوُشكٌلُث ناِئيُّ .َتْكِويِنُشكٍلُث الِثيِ 

ُعَلىُم كعٍَّبُِمنُك لٍ ُِمنُاملُ  ِكن ُاحل صول  خطََّطنِيُالتَّالَِينِي؟َُهْلُُي 
ْرُإجاَِ َتكَُ .َُُفسِ 

،طَُامل خطَّجاِوِرُي سمَّىُالشَّكل ُالثُّناِئيُُّاألِعاِدُاملُ 
طٌَّطَُنستعِمل هُ  ُلِِبناِءُامل كعَّبُِوهَوُمن وذٌجُُم 

ُاألِعادُِ المخطط.َُُكشْكٍلُث الِثيِ 
المكَب

6/ 2ف/ ب 



ْطحِمَساَح ُ السَّ 
(  ّ َّبَاِع (ِمَساَح ُ َسْطحِ الَمْنُشوِر الر 

6/ 2ف/ ب 



اِتُمجيِعُهَوُجمم وع ُِمساح(:ُم)ِمساحة ُسطِحُاملَنش ورُِ
.أوج ِهُاملَنشوِرُالرُّابِعي ُِ

.امل قاِِلُِأوِجْدُِمساحَةَُسطِحُاملَنش ورُِ

سم6سمُ،وارتفاع ه 5ُسم،ُوعرض ه 3ُِِلجياِدُِمساحِةَُسطِحَُمنش وٍرُطول ه ُ
ُ :نتَِّبع ُاتآِِ

ُ ُوالع لِويِ  30(=5()3)2=ُضل2=ِمساحة ُالَوجَهنِيُالسُّفِليِ 
ُواألماِمي ُِ 36(=6ُ()3)2=ُعل2=ِمساحة ُالَوجَهنِيُاخلَلِفيِ 

60(=6ُ()5)2=ُعض2=ُِمساحة ُالَوجَهنيُاجلَانَِبنيُِ
.2سم126=36ُ+60ُ+30ُ=ُِمساحة ُالسَّطحُِ

6/ 2ف/ ب 

مساحةُسطحُاملنشورُالرابعي
ضُع2+ُلُع2ُ+ُلُص2=ُمُ


