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النقطة/ ٌقدم مفهوم النقطة الى تالمٌذ االبتدائٌة فنقول رأس الدبوس ٌمثل نقطة ,ذرة الغبار 

كلها اشٌاء ٌمكن 00,االثر الذي ٌتركه رأس القلم على الورقة او النجم الصغٌر فً السماء 

او مكان تقاطع قطعتً مستقٌم  (0) القول عنها انها تمثل نقاط وتمثل النقطة على الورقة ب

 0(xمثل)

بتسمٌة كل نقطة بحرف من حروف االبجدٌة  وأخرىوتدرب التالمٌذ على التمٌز بٌن نقطة 

 وتسمٌتها  ج وعلى المعلم ان ٌدرب تالمٌذه على تعٌن النقاط x,بxم,xمثل 

 

 قطعة المستقٌم,الشعاع ,المستقٌم

___________________ 

            

 رف على الخطوط المستقٌمة كما فً الشكل بالتع ٌبدأ

     استخدام المسطرة لرسم الخطوط المستقٌمة وبإمكاننا

            

 

 

 

 

 

المستقٌم مجموعة من النقاط لٌس له نقطة بداٌة والنقطة نهاٌة  المستقٌم : أب ٌكتب بالشكل أب 

         

 قطعة المستقٌم هً جزء من المستقٌم                                                                           

 ب                                       أ                                                             

 الشعاع : أب ٌكتب بالشكل  أ ب                     

  هو مجموعة من النقاط له نقطة بداٌة ولٌس له نقطة نهاٌة الشعاع ٌمثل نصف المستقٌم  الشعاع             

 قطعة المستقٌم هً جزء من الشعاع              

شعاعٌن ٌشتركان فً نقطة  مبدئهما نقطة واحدة  او هً الشكل المكون منالزاوٌة :اتحاد شعاعٌن               

ٌة النقطة ب تسمى راس الزاوٌة وٌرمز ٌسمى ضلع الزاو  الشعاعٌن ب أ ,ب ج  ة فً الشكل كل منالبداٌ

                            للزواٌة

 أ                                                  

                                                                

                                                                                               ب                                                        او ج ب ا  بالرمز ا ب ج 

 ج                                                            
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 انواع الزواٌا:

المؤشرة فً  ٌةوالزاالزاوٌة القائمة : هً زاوٌة قٌاسٌة تستعمل لتحدٌد انواع الزواٌا االخرى الحظ الشكل 

فً مثلث ٌسمى المثلث القائم الزاوٌة الحظ الشكل والزاوٌة  موجودةالشكل هً زاوٌة قائمة والزاوٌة القائمة 

 فً المثلث تسمى الزاوٌة القائمة المؤشرة

 

 

 

 

 

 ٌمكن استعمال المثلث القائم الزواٌا فً تحدٌد انواع اخرى من الزواٌا 

 

 

 

 

 

 

 

 زاوٌة اكبر من قائمة                     زاوٌة اصغر من قائمة                            زاوٌة قائمة 

 

 :  نستنتج 

 الزاوٌة الحادة هً الزاوٌة االصغر من الزاوٌة القائمة  -1

 منفرجة هً الزاوٌة  االكبر من الزاوٌة القائمةلالزاوٌة ا -2

 

 سم الزواٌا ر

 

 -باستعمال المثلث القائم الزاوٌة والمسطرة ٌمكنك رسم زواٌا مختلفة باتباع الخطوات التالٌة :

 ارسم قطعة مستقٌم  -1

 على قطعة المستقٌم بحٌث ٌنطبق الضلع االول للمثلث على حافة المستقٌمضع المثلث القائم الزاوٌة  -2

 لع الثانً للمثلث القائم الزواٌة ضلرسم زاوٌة قائمة قم بتحدٌد نقطة على ال -3
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 لرسم زاوٌة حادة قم بتحدٌد نقطة بٌن راسً المثلث القائم  -4

 رسم زاوٌة منفرجة قم بتحدٌد نقطة ابعد من الصلع القائم  -5

 

 ا                                                                قٌاس الزواٌا 

_________  

 

                                            ج   ب              قٌاس الزاوٌة : هو الحٌز المحصور بٌن ضلعً الزاوٌة 

 

        ٌحدد قٌاس الزاوٌة  مقدار الفراغ بٌن ضلعٌها ولٌس طول الضلع 

 ا                                                                                    

 ا     

 

 ب                         ج                       ب ج                      

 ب ا ٌتغٌر قٌاس الزاوٌة ا ب ج عند تحرٌك الضلع  الحظ الزاوٌا

 

 الدرجة

_____ 

( 00( الزاوٌة القائمة تتكون من )5هً وحدة تستعمل لحساب مقٌاس الزاوٌة وٌرمز لها بالرمز)

 درجة 00 =جزء كل جزء ٌسمى درجة وعلٌه ان الزاوٌة القائمة 

 140وتدرج مكون من تتكون المنقلة من نقطة تمثل مركز المنقلة وخط الصفر 

 ٌوجد تدرٌجان على المنقلة تدرج داخلً وتدرج خارجً

 رج الذي ٌبدأ من الصفر واالستعمال على وفق الخطوات :نستعمل التد

 ضع مركز النقلة على راسً الزاوٌة -1

 ضع خط الصفر على احد ضلعً الزاوٌة -2

 حاول ان تقرأ التدرٌج فوق الضلع الثانً للزاوٌة  -3

 وحدات الطول

________ 

 

 *تم اختٌار المتر كوحدة لقٌاس االطوال فً فرنسا وعم استعماله فٌها وفً العالم
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متر( وان المتر الدٌسٌ*ٌقسم المتر الى عشرة اقسام متساوٌة وٌسمى طول كل جزء)

والدٌسٌمتر ٌساويمترات(  دٌسٌ 10ٌساوي )
1

10
 متر 

السنتٌمتر( فالدٌسٌمتر *ٌقسم الدٌسٌمتر الى عشرة اقسام متساوٌة وٌسمى كل جزء من )

 ( سنتٌمتر100( سنتٌمترات وبهذا ٌكون المتر ٌساوي )10ٌساوي )

 10عشرة اجزاء كل جزء ٌسمى ملٌمتر وبذلك ٌكون السنتمتر ٌساوي ٌقسم السنتمتر الى 

 ملٌمتر  1000ملمتر والمتر ٌساوي 

 متر  100 =والهكتو متر امتار  10 =اما مضاعفات المتر  الدٌكا متر

 متر 1000والكٌلو متر ٌساوي 
 

 

 

 المساحات

_____ 

مفهوم المساحة مرتبط بمفهوم المنطقة الهندسٌة لذلك قبل البدء بتعلٌم هذا المفهوم  ٌقوم المعلم برسم 

منحنٌات بسٌطة مختلفة وٌذكر التالمٌذ بمفهوم داخل المنحنً وخارجه  وٌتوصل معهم الى ان  المنطقة 

المنحنً وداخله فالمنطقة المثلثة تعنً نقاط المثلث وجمٌع النقاط الداخلٌة ؤلفة من متعنً المجموعة 

 للمثلث وهكذا المنطقة المربعة والمنطقة الدائرٌة وكما فً الشكل 

 

 

     

 

 منطقة دائرٌة        منطقة مثلثٌة                     منطقة مربعة                                                    

 

قٌاس المنطقة اتفق ان تكون وحدة القٌاس هً المنطقة المربعة التً طول ضلعها ٌساوي وحده 

 سم(ٌسمى السنتمتر المربع هً                  وحدة قٌا س المنطقة  1طول )

 

  

 

 وحدات مربعة( 0المساحة =)                   وحدات مربعة                        4المساحة=) 

 -علٌه فان :
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سم وٌقوم التالمٌذ بالتجزئة الى 4مساحة المربع :ٌطلب المعلم من تالمٌذه برسم مربع طول ضلعه  -1

 ( وكما فً الشكل 4*4وحدات مربعة )

 

 

                                                                                                                                                                    فعند                                                                                                                         

                                                            سم مربع وهكذا عند  16وحده مربعة او  16مربعة ٌتوصل ان عددها  فعند عد هذه الوحدات ال

 طول ضلع المربع * نفسه  المحاولة ٌتوصل المعلم مع تالمٌذه ان مساحة المربع =تكرار

 

وٌطلب منه  0سم  3سم وعرضه  5ساحة المستطٌل : ٌطلب المعلم من تالمٌذه رسم مستطٌل طوله م -2

تقسٌمه الى مربعات طول ضلع المربعة الواحدة )وحده المساحة ( ا سم  وٌطلب منه عد هذه المربعات 

 بمعنى ان :  0( وحده 15فٌكون) 

وبامثلة متشابهة  ٌتوصل المعلم مع  0وحدة مساحة  15=  5*3مستطٌل = مساحة ال

 تالمٌذه ان : 

                         

 

 

 

مساحة متوازي االضالع : متوازي االضالع شكل رباعً فٌه كل ضلعٌن متقابلٌن  -3

  0متوازٌٌن 

اما ارتفاع متوازي االضالع : هو قطعة المستقٌم المرسومه من احد اضالعه والعمودٌة 

 على الضلع المقابل 
 

 

 

 2    ارتفاع  ارتفاع 

 

 

 مساحة المثلث : الشكل المجاور مثلث  -4

المرسومة من رأس المثلث الى الضلع ارتفاع المثلث هو القطعة المستقٌمة العمودٌة 

 المقابل )القاعدة( 

 مساحة المستطٌل = الطول * العرض

 مساحة متوازي االضالع = القاعدة *االرتفاع
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ارتفاع , ب ج  قاعدة اذا رسمنا من أ قطعة موازٌة للقطعة  أ ج ٌتقاطعان )د( فٌكون  ا د 

 الشكل أ ج  ج د متوازي اضالع مقسوم الى مثلثٌن متطابقٌن هما أ ب ج , أ ج د 

مساحة المثلث أ ب ج = 
1

2
 ع  أ ج ب د مساحة متوازي االضال  

مساحة المثلث أ ب ج = 
1

2
 القاعدة * االرتفاع 

مساحة المثلث أ ب ج = 
1

2
 * أع ب ج  

 

  ان : علٌه

 
 

 

هو وحدة قٌاس  سم( 1مساحة المنطقة الدائرٌة : المربع السنتٌمتري )مربع طول ضلعه  -5

 المساحة , لكن من الصعوبة استخدامه فً قٌاس الدائرة .

 

 

الدائر ة: لرسم الدائرة ٌجب توفر اداة رسم الدائرة )الفرجال ( وكذلك ٌجب معرفة طول 

 نصف قطر الدائرة 

 سم  2نفتح الفرجال فتحة مقدارها  -1

فً المنطقة التً تمثل مركز الدائرة ونرسم بواسطة الرأس  نثبت احد رأسً الفرجال -2

 0الثانً الدائرة وهكذا 

 محٌط الدائرة : هو الحافة الخارجٌة للدائرة             

الٌجاد طول محٌط الدائرة : باستخدام خٌط ملون ونلفه حول الدائرة ثم نقٌس طول الخٌط بواسطة 

 الدائرةمحٌط  المسطرة فٌكون طول الخٌط هو الذي  ٌمثل

 مساحة الدائرة 

__________ 

سم( هو وحدة قٌاس المساحة ولكن من الصعوبة  1المربع السنتمتري )المربع الذي طول ضلعة  

 استخدامه فً قٌاس مساحة الدائرة 

 -سنحاول اٌجاد مساحة الدائرة بطرٌقة اخرى:

 نرسم دائرة ثم نقوم بتقسٌمها الى اجزاء متساوٌة  -1

مساحة الثلث =
1

2
 القاعدة *االرتفاع   
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 نضع االجزاء المتقابلة كما فً الشكل )مستطٌل( -2

 

 نصف قطر 

 الدائرة

 

 مساحة المستطٌل = الطول فً العرض

 = نصف محٌط الدائرة *نق                    

                     =
1

2
 * نقπ*القطر *

                    =
1

2
 *نق πنق *  2* 

 االشكال الرباعٌة

__________ 

وتكون زواٌاه االربعة المستطٌل : كل ضلعٌن متقابلٌن متساوٌٌن فً الطول  وكل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌٌن 

 قوائم وقطراه متناصفان ومتساوٌان

 

 

 

المربع : جمٌع اضالعه متساوٌة فً الطول وكل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌان وزواٌاه االربع قوائم وٌكون قطراه 

 متعامدان ,متساوٌان ,متناصفان 

 

 

 

 

متوازي االضالع : كل ضلعٌن متقابلٌن متساوٌٌن بالطول وكل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌان وٌكون قطراه 

 140متقابلتٌن متساوٌتٌن بالقٌاس وكل زاوٌتٌن متقابلتٌن ممجموعهما متناصفان وكل زاوٌتٌن 

 

 

 

 πمساحة الدائرة = نصف القطر* نصف القطر*           



 الفصل الثالث اجرأت البحث
________________________________________________________________________ 

01 
 

المعٌن : جمٌع اضالعه متساوٌة وكل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌٌن وزواٌاه االربعة لٌست قوائم وقطراه 

 متناصفان ,متعامدان 

 

 

 

 

 شبه المنحرف : شكل رباعً فٌه ضلعٌن متقابلٌن فقط متوازٌان وٌسمٌان قاعدتً شبه المنحرف 

 ب أ  

 

 

 

 ج د 


