
6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



اِويَة الزَّ

6/ 2ف/ ب 



.توِّي عَلى زوايَ َمث ِّْل لَِّبعضِّ األشكالِّ ِفِّ ُغرفةِّ الصف ِّ حت

ْي ث ِّالنِّ نِّصفَ عقارُِّب السَّاعةِّ املُقابِّلةِّ يُ 
دٍة؛ لِّ ُمستقِّيَمنيِّ َيشرتكِّانِّ ِفِّ  ذلَك  نُقطٍة واحِّ

.زاوِّية  ُيشك ِّالنِّ 

ُتُج عْن نِّْصَفْي ُمْستقِّ : الزَّاوِّيَةُ  دايَةِّ يَمنْيِّ َيشرتِّكانِّ ِفِّ نُ ْقَطةِّ البِّ هَو شكٌل يَ ن ْ
لدَّرََجاتِّ      َها، َوتُ َقاُس الزََّواَي ِبِّ .نَ ْفسِّ

ةزَاوِّيَ 

6/ 2ف/ ب 



اوِ  يَةَرأُْس الزَّ

6/ 2ف/ ب 



َها .َسم ِّ الزاوِّيَة التالِّيَة بِّدِّالَلةِّ رأسِّ

لَعْي زاوِّيٍة، وُتسمَّى الزاوِّيُة هَو النُّقطُة الِتِّ يَلتقِّي فِّيَها ضِّ : رأُس الزَّاوِّيةِّ 
َها .بِّدِّاَللةِّ رأسِّ

6/ 2ف/ ب 

، الشَّكُل املُجاوُِّر ُيث ُِّل زاوِّية  
.رأُس الزاوِّيةِّ هَي النُّقطُة ب

ُ عن الزاوِّيةِّ بِّدِّاللةِّ  فنقوُل الزاوِّيُة ب، هارأسِّ نُعّب ِّ
لرَّمزِّ     ب ويُرَمُز هلَا ِبِّ



الـدََّرَجة

6/ 2ف/ ب 

1 ْ 



لدَّرجاتِّ بَقد ِّْر قِّياسِّ الزَّاوِّيةِّ  :ِبِّ
 (50 ْ -90 ْ -130 ْ )

6/ 2ف/ ب 

لدَّرجلِّقِّياسِّ الزَّاوِّيةِّ املُقابِّلةِّ  ،اتِّ ِبِّ
ُيكُِّن استِّعماُل املُنَقَلةِّ كَما

، هَو ُموضٌَّح عَلى الرَّسمِّ
.   ْ 150قِّياُس الزَّاوِّيةِّ 

 عْن قِّياسِّ الزَّاوِّيةِّ، ويُرَمُز هَي الوِّحدُة األكثُر استِّعَماال  لِّلتَّعبِّري: الدَّرََجةُ 
لرَّمزِّ      . هلَا ِبِّ

ب



اِويَتَاِن الُمتَقَابِ  أْسَلَتَاِن بِالرَّ الزَّ

6/ 2ف/ ب 



لرَّأسِّ ِفِّ الرَّ  .سمِّ ال ٌمَقابلَسم ِّ الزَّواَي املُتقابِّلَة ِبِّ

6/ 2ف/ ب 

رََتنْيِّ،، زاوِّيتانِّ غرُي ُمَتجاوِّ 2والزَّاوِّيُة 1الزَّاوِّيُة 
َلَتا مِّْن تقاُطعِّ املُست قِّيَمنْيِّ؛ لِّذلَك نُقولُ َتَشكَّ

.لرَّأسِّ زاوِّيتانِّ ُمتقابلتانِّ ِبِّ 2و     1

لرَّأسِّ  ََتنْيِّ عْن وِّيَتانِّ َغرُي املَُتَجاوِّرََتنْيِّ النَّ ُُهَا الزَّا: الزَّاوِّيَ َتانِّ املُتَقابِّلَتانِّ ِبِّ اِتِّ
.تَ َقاُطعِّ ُمسَتقِّيَمنْيِّ، وهَلَُما القِّياُس نفُسهُ 



اِويَتَاِن الَمتَ  َطابِقَتَانالزَّ

6/ 2ف/ ب 



ْد قِّيَمَة  .ِفِّ الشَّكلِّ املُجاوِّرِّ سَأوجِّ
.بَ ر ِّْر إِّجابَ َتكَ 

6/ 2ف/ ب 

. اللََّتانِّ هَلَُما القَِّياُس نفُسهُ ُُهَا الزَّاوِّيَ َتانِّ : الزَّاوِّيَ َتانِّ املَُتطَابَِّقَتانِّ 

ُظ أنَّ  : ِفِّ الشَّكلِّ املُجاوِّرِّ ُنالحِّ
، ْ 40هلَُما القِّياُس نفُسُه 4وَ 1الزَّاوِّيَتانِّ 

؛ ْ 140هلَُما القِّياُس نفُسه 3وَ 2والزَّاوِّيَتانِّ 
ذلِّكَ ، وكزاوِّيتانِّ ُمتطابِّقتانِّ 4و    1:    لَِّذا نقولُ 

.  زاوِّيتانِّ ُمتطابِّقتانِّ 3وَ 2



اِويَتَاِن الُمتَ  َكاِمَلَتَانالزَّ

6/ 2ف/ ب 



َلَتنْيِّ ََِّّّا يلِّيَحد ِّْد أزواَج الزَّواَي الِتِّ ُُتَث ُِّل زاويَ َتنْيِّ  : ُمَتكامِّ

6/ 2ف/ ب 

:ِفِّ النَُّموذجِّ املُقابِّلِّ 

َا أنَّ جمُموَع قِّياسِّ الزَّاويتنيِّ  ؛ ْ 180ُيساوِّي 2وَ 1ِبِّ
.  الزاوِّيتانِّ ُمتكامِّلتانِّ إَِّذْن نُقوُل 

َلَتانِّ  َما ُيَساوِّي ُُهَا زَاوِّيَ َتانِّ جمَ : الزَّاوِّيَ َتانِّ املَُتَكامِّ ،  ْ 180ُموُع قَِّياَسْيهِّ
.وُتَشك ِّاَلنِّ زاوِّية  ُمسَتقِّيَمة  

60ْ 120ْ 



اِويَتَاِن الُمتَ  تَانالزَّ تَامَّ

6/ 2ف/ ب 

انزاويتان متتامت



:نْيِّ ُمتتامََّتنْيِّ ََِّّّا يلِّيَحد ِّْد أزواَج الزَّواَي الِتِّ ُُتَث ُِّل زَاوِّيتَ 

6/ 2ف/ ب 

:ِفِّ النَّموذجِّ املُقابِّلِّ 

َا أنَّ جمُموَع قِّياسِّ الزَّاوِّيَتنْيِّ  ؛ ْ 90ُيساوِّي 2و1ِبِّ
.  الزَّاوِّيتانِّ ُمتتامَّتانِّ إَِّذْن نُقوُل 

َما ُيساوِّي ُُهَا زَاوِّيَ َتانِّ جممُ : الزَّاوِّيَ َتانِّ املُتَ َتامََّتانِّ  ،  ْ 90وُع قَِّياَسْيهِّ
.وُتَشك ِّاَلنِّ زاوِّية  قائِّمة  

60ْ 

30ْ 



َوايَاُمثََلٌَّث َحاد   الزَّ

6/ 2ف/ ب 



.يُع َزواَيُه حادَّةٌ ُهَو ُمثلٌَّث جِّ : ُمثَ لٌَّث حادُّ الزَّوايَ 

.بَ َتكَ لَّث ا َحادَّ الَزواَي؟ بَ ر ِّْر إِّجاَأيٌّ مِّن املُثلَّثاتِّ التَّاليةِّ ُيَث ُِّل ُمث

ن يُه قِّياُسَها أصغُر مِّ املُثَ لَُّث املُجاوُِّر جِّيُع زوا
ادَّة ؛ وُُتَث ُِّل زواَي ح ْ 90الزَّاوِّيةِّ القائِّمةِّ 

.(ثلٌث حادُّ الزوايَ مُ : ) لِّذلَِّك ُيسمَّى املُثلَّثُ 

6/ 2ف/ ب 



اِويَةُمثََلٌَّث قَائِمُ  الزَّ

6/ 2ف/ ب 



(. ْ 90)ُه زاوِّيٌة قائِّمٌة ُهَو ُمثلٌَّث إِّحَدى َزَوايَ : ُمثلٌَّث قائُِّم الزَّاوِّيةِّ 

؟ زوايَها هَو ُمثلٌَّث قائُِّم الزَّاوِّيةِّ َأيُّ املُثلَّثاتِّ اآلتِّيةِّ الِتِّ ُأعطَِّيْت قَِّياساتُ 
ولَِّماَذا؟ 
100 ْ  ،45 ْ ،35 ْ -90 ْ  ،75 ْ ،15 ْ -55 ْ  ،60 ْ  ،65 ْ 

؛  ْ 90املُثَ لَُّث املَُجاوُِّر َأَحُد َزَواَيُه قَائَِّمٌة 
:لَِّذلَِّك ُيَسمَّى املُثلَّثُ 
.ُمثَ لٌَّث قَائُِّم الزَّاوِّيَةِّ 

6/ 2ف/ ب 



اِويَةُمثََلٌَّث ُمْنفَرِ  ُج الزَّ

6/ 2ف/ ب 



.ُه زاوِّيٌة ُمنَفرَِّجةٌ هَو ُمثلٌَّث إِّحَدى زوايَ : ُمثلٌَّث ُمنَفرُِّج الزَّاوِّيةِّ 

 هي  ْ 95الزَّاوِّيُة ِفِّ املُثلَّثِّ املُجاوِّرِّ الِتِّ قِّياُسَها 
َا أكُّب مِّن الزَّاوِّيةِّ القائِّمةِّ  َّنَّ  ْ 90زاوِّيٌة ُمنفرِّجٌة؛ ألِّ

:؛ لِّذلَِّك ُيسمَّى املُثلَّثُ  ْ 180وأصغُر مِّن
َفرُِّج الزاويةِّ  .ُمثَ لٌَّث ُمن ْ

6/ 2ف/ ب 

َفرَج الَزاوِّية؟ بر ِّْر إِّجابَ َتكَ َأيٌّ مِّن املُثلَّثاتِّ التَّاليةِّ ُيَث ُِّل ُمثلَّث ا مُ  .ن ْ



تَِقيَمةالِقْطعَةُ اْلُمسْ 

6/ 2ف/ ب 

يعد كل ضلع من 
أضالع املثلث  قطعة 

مستقيمة



ايةٍ هَي ُجزٌء مِّْن ُمستقِّيٍم هلَا نُقطَ (:              ) القِّطعُة املُستقِّيمةُ  .ُة بِّدايٍة ونُقطُة َّنِّ

،  املُثلَّثِّ املُ َسم ِّ القَِّطَع املُستقِّيمَة ِفِّ  قابِّلِّ
لرُّمُ  ْ َعْن َذلَِّك ِبِّ .وزِّ وعّب ِّ

لع مِّنْ  ج  أضالعِّ املُثلَّثِّ أ ب ِفِّ املُثلَّثِّ املُجاوِّرِّ، ُكلُّ ضِّ
لُع أب هَو قِّطعٌة ُمست: ، َفَمَثال  قِّطعة  ُمستقِّيمة  ُيَث ُِّل  قِّيمٌة الض ِّ

لرَّمزِّ أب .يُرَمُز هلَا ِبِّ
ضالعِّ املُثلَّثِّ  لتَّاِلِّ يُرَمُز ألِّ لرُُّموزِّ وِبِّ .أ ب، ب ج ، ج  أ: ِبِّ

6/ 2ف/ ب 



الُمتََطابِقَةالِقَطُع الُمْستَِقيَمةُ 
سم4

سم4

6/ 2ف/ ب 

املثلث هنا أضالعه ُتثل 
ة قطع مستقيمة متطابق

.هلا الطول نفسه



ملثلَّثِّ عالَم يُدلُّ وضُع شرطاٍت عَلى أضالعِّ ا
؟ املُقابِّلِّ

َا 2وُل نفُسُه أضالُع املُثلَّثِّ املُجاوِّرِّ هلَا الطُّ  سم، وِبِّ
لٍع مِّْن أضالعِّ املُثلَّ  تقِّيمة ؛ثِّ ُيث ُِّل قِّطعة  ُمسأنَّ ُكلَّ ضِّ

.ستقِّيمٌة ُمتطابِّقةٌ قَِّطٌع مُ إِّذْن أضالُع املُثلَّثِّ هَي 

.يمٌة هلَا الطُّوُل نفُسهُ هَي قَِّطٌع ُمستقِّ : القَِّطُع املُستقِّيمُة املُتطابِّقةُ 

6/ 2ف/ ب 



عَِلُف اْْلَْضلَ الُمثََلَُّث الُمْختَ 

6/ 2ف/ ب 



.ةٍ ْطَواُل َأْضاَلعِّهِّ َغرْيُ ُمَتطَابِّقَ ُهَو ُمثَ لٌَّث أَ : املُثَ لَُّث املُْخَتلُِّف اأَلْضاَلعِّ 

.أي املثلثات اآلتية هو مثلث خمتلف األضالع؟ برر إجابتك

(   سم4سم ، 3سم ، 2) املُثلَُّث املُجاوُِّر أطواُل أضالعِّهِّ 
َصنِّ ُف املثلثَ َأْي َأنَّ أطواَل أضالعِّهِّ غري متطابقة؛ لِّذلَك نُ 

.  األضالعِّ ُمثلٌث خُمتلِّفُ َحَسَب أطوالِّ األضالعِّ أنَُّه 

6/ 2ف/ ب 



َْلعَ اْلُمثََلَُّث اْلُمتَطَ  ْينابُِق الض ِ

6/ 2ف/ ب 



ْلَعنْيِّ  ْلَعانِّ ُمَتطَابَِّقانِّ ُهَو ُمثَ لَّ : املُثَ لَُّث املَُتطَابُِّق الض ِّ .ٌث فِّيهِّ ضِّ

لعانِّ هلَما الطُّوُل  ِفِّ املُثلثِّ املُجاورِّ يُوجُد ضِّ
؛ لِّذلَك ُنَصن ُِّف املثلثَ (سم 2) نفُسه َما متطابقنْيِّ ، أْي أَّنَّ

ْلَعنْيِّ حسَب أْطوالِّ األضالعِّ أنَُّه  .  ُمثلٌث ُمتطابُِّق الض ِّ

6/ 2ف/ ب 

أي املثلثات اآلتية الِت أعطيت أطوال أضالعها هو مثلث متطابق
الضلعني؟ وملاذا؟ 

سم   13سم،11سم،9: مثلث أطوال أضالعه-
.سم5سم، 6سم، 5: مثلث أطوال أضالعه-



عابُِق اْْلَْضلَ اْلُمثََلَُّث اْلُمتَطَ 

6/ 2ف/ ب 



.َقةٌ يُع َأْطَوالِّ َأْضاَلعِّهِّ ُمَتطَابِّ ُهَو ُمثَ لٌَّث جِّ : املُثَ لَُّث املَُتطَابُِّق اأَلْضاَلعِّ 

طوُل نفُسه وهواملُثلَُّث املُجاوُِّر جيُع أضالعِّهِّ هلَا ال
ذلَك ُنَصن ُِّف ، َأْي أنَّ أطواَل أضالعِّهِّ ُمتطابقٌة؛ لِّ (سم 2) 

سم.   ُمتطابُِّق األضالعِّ ُمثلثٌ املُثلَث حسَب أطوالِّ األضالعِّ أنَُّه 

سمسم

6/ 2ف/ ب 

.ر ِّْر إِّجابَ َتكَ َصن ِّف املُثلَث التَّاَِل حسَب أطوالِّ أضالعِّهِّ، َوب َ 
لَعنْيِّ  . األضالعِّ ُمتطابِّقُ ، خُمتلُِّف األضالعِّ ، ُمتطابُِّق الض ِّ



ّ  الشَّْكُل الر   ِِ بَا

6/ 2ف/ ب 



زواَي، وجَمموُع  قِّياساتِّ 4أْضالٍع َو 4هَو ُمضلٌَّع لُه : الشَّكُل الرُِّبعِّيُّ 
. ْ 360زوايُه 

: املُجاورِّ هيَ ِفِّ الشَّكلِّ الرُِّبعِّيِّ  سقِّيمُة 
90 ْ    ،120 ْ  ،85 ْ 

زواَي، 4أضالٍع وَ 4الشَّكُل املُجاوُر ُمضلٌَّع لُه 
. ْ 360وجمموُع قِّياساتِّ زوايُه 

؛ ْ 360=  ْ 75+  ْ 105+ ْ 60+  ْ 120
.ِبعِّيًّاشكال  رُ لِّذلَِّك ُيسمَّى الشَّكُل 

4/ 2ف/ ب  6/ 2ف/ ب 

75



الُمْستَِطيل

6/ 2ف/ ب 



، وأضالُعُه املُتقابِّلُة هَو شكٌل ُرِبعِّيٌّ زوايُه األربعُة قائِّمةٌ : املُستطِّيلُ 
. ُمتطابِّقٌة وُمتوازِّيةٌ 

َّ بَ ر ِّْر إِّجابَ َتكَ َمث ِّْل لِّشكٍل ُرِبعِّيٍ  ِفِّ ُغرفةِّ الصف ِّ لُه شكُل املُ   ، .ستطِّيلِّ

يٌّ جيُع زوايُه َعلُم اململكةِّ العربيةِّ السعوديةِّ شكٌل ُرِبعِّ 
لَعنيِّ ُمتقابِّلنيِّ ُمتط .ابِّقانِّ وُمتوازِّينِّ قائِّمٌة، وُكلُّ ضِّ

. يلِّ املُستطِّ َعلُم اململكةِّ لُه شكُل : إذْن نقولُ 

6/ 2ف/ ب 



الُمـَربَّع 

6/ 2ف/ ب 



جيُع أضالعِّهِّ ُمتطابِّقٌة، هَو شكٌل ُرِبعِّيٌّ زوايُه األربُع قائِّمٌة، و : املَُربَّعُ 
.وأضالُعُه املُتقابِّلُة ُمتوازِّيةٌ 

، أْم غرَي صحيحٍة، َحد ِّْد َما إَِّذا كانْت العِّبارُة اآلتِّيُة صحيحة  دائم ا، أْم صح يحة  أحياًن 
ْر إِّجابَ َتكَ  .وَفس ِّ

.         املُربَُّع هَو ُمستطِّيلٌ 

ايَها قائِّمٌة، وجيُع الشَّكُل الرُِّبعِّيُّ املُقابُِّل جيُع زو 
لَعنيِّ مُ  .تقابَِّلنيِّ ُمتوازَِّينيِّ أضالعَِّها ُمتطابِّقٌة، وُكلُّ ضِّ

. ُمربَّعإذْن ُيسمَّى الشَّكُل 

6/ 2ف/ ب 



ْضلَعُمتََواِزي اْلَ 

6/ 2ف/ ب 



لُة ُمتوازِّيٌة وُمتطابِّقٌة،  هَو َشكٌل ُرِبعِّيٌّ أضالُعُه املُتقابِّ : ُمتوازِّي األضالعِّ 
.وَزوايُه املُتقابِّلُة ُمتطابِّقةٌ 

لَعنيِّ فِّيهِّ الشَّكُل املُقابُِّل شكٌل ُرِبعِّيٌّ  ُكلُّ ضِّ
، وُكلُّ زاوِّيَتنيِّ ُمتقابَِّلنيِّ ُمتوازِّينِّ َوُمتطابِّ  قانِّ

.ُمتقابَِّلَتنيِّ ُمتطابِّقتانِّ 
.عٍ ُمتوازِّي َأضالإذْن ُيسمَّى الشَّكُل 

6/ 2ف/ ب 

ْد َما إَذا كانْت العِّبارُة اآلتِّيُة صحيحة  دائِّم ا، أْم صح ، أْم غرَي صحيحٍة، َحدَّ يحة  أحياًن 
ْر إجابَتكَ  .وَفس ِّ

.         الشَّكُل الرُِّبعِّيُّ هَو ُمتوازِّي أضالعٍ 



الُمعَـيَّن 

6/ 2ف/ ب 



 ُ قٌة، وأضالُعُه املُتقابِّلُة هَو شكٌل ُرِبعِّيٌّ جيُع أضالعِّهِّ ُمتطابِّ : املَُعنيَّ
.ُمتوازِّيٌة وُمتطابِّقٌة، وزوايُه املُتقابِّلُة ُمتطابِّقةٌ 

6/ 2ف/ ب 

جيُع أضالعِّهِّ الشَّكُل املُقابُِّل شكٌل ُرِبعِّيٌّ 
لَعنيِّ فِّيهِّ  نِّ  ُمتقابَِّلنيِّ ُمتوازِّيُمتطابِّقٌة، وُكلُّ ضِّ

، وُكلُّ زاوِّيَتنيِّ ُمت .انِّ قابِّلَتنيِّ ُمتطابِّقتوُمتطابِّقانِّ
.ُمَعنيَّ إذْن ُيسمَّى الشَّكُل 

لدَّرجاتِّ  ْد ق    م، ق    ل ِبِّ أوجِّ
.ِفِّ املَُعنيَِّّ املُجاوِّرِّ 



ِرف ِشْبهُ الُمْنحَ 

6/ 2ف/ ب 



بُه املُنَحرِّفِّ  لعانِّ فق: شِّ ط مِّن أضالعِّهِّ املُتقابِّلةِّ هَو شكٌل ُرِبعِّيٌّ فِّيهِّ ضِّ
.ُمتوازِّيةٌ 

َأيٌّ مِّن الشَّكَلنيِّ الرُِّبعَِّينيِّ التَّالَِّينيِّ 
؟ بَ ر ِّْر اِّختِّياَركَ  بَه املُنحرِّفِّ .ُيث ُِّل شِّ

قِّيبةِّ الَتسوُّ  ُّ ِلِّ قِّ املُجاورةِّ الَوجُه اجلانِِّبِّ
لعانِّ ُمتوازِّيبِّهِّ شكٌل ُرِبعِّيٌّ  .نِّ فقطضِّ

بَه ُمنحرِّفٍ فُيسمَّى الشَّكُل  .  شِّ

6/ 2ف/ ب 


