
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/9
https://almanahj.com/bh/9
https://almanahj.com/bh/9math
https://almanahj.com/bh/9math
https://almanahj.com/bh/9math2
https://almanahj.com/bh/9math2
https://almanahj.com/bh/grade9
https://almanahj.com/bh/grade9
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


الجزء الثاني–ریاضیات الصف الثالث اإلعدادي 

زوایا الُمضلَّعزوایا الُمضلَّع

ریاضیات الصف الثالث اإلعدادي 

زوایا الُمضلَّع): 9-1( زوایا الُمضلَّع): 9-1(



فیما سبق تعلمنافیما سبق تعلمنا
مسمیاِت المضّلعاِت وتصنیفُھا

سنتعلم في ھذا الدرس
.لمضّلع الداخلیةمجموِع قیاساِت الّزوایا  .لمضّلع الداخلیةمجموِع قیاساِت الّزوایا 
.لمضّلع الخارجیةمجموِع قیاساِت الّزوایا 

فیما سبق تعلمنافیما سبق تعلمنا
مسمیاِت المضّلعاِت وتصنیفُھا

سنتعلم في ھذا الدرس
مجموِع قیاساِت الّزوایا إیجاَد  - مجموِع قیاساِت الّزوایا إیجاَد  -
مجموِع قیاساِت الّزوایا إیجاَد  -



.فیھالُمضلِّع ھو قطعٌة مستقیمٌة َتِصُل بیَن رأسیِن غیِر ُمَتَتالَیْیِن 

قطرا المضلّع

الُمضلِّع ھو قطعٌة مستقیمٌة َتِصُل بیَن رأسیِن غیِر ُمَتَتالَیْیِن  قطرُ 



یساوي مجموَع قیاساِت زوایا المثلثاِت غیرِ 
.الّرؤوسالمتداخلِة التي تتشكُل عند رسِم جمیِع األقطاِر الممكنِة من أََحِد 

یساوي مجموَع قیاساِت زوایا المثلثاِت غیرِ  مجموُع قیاساِت زوایا المضلّع
المتداخلِة التي تتشكُل عند رسِم جمیِع األقطاِر الممكنِة من أََحِد 





وھذا یقودنا إلى النظریة اآلتیة:وھذا یقودنا إلى النظریة اآلتیة



إیجاُد مجموِع قیاساِت الّزوایا الداخلیِة لُمضلَّع 

.أوجد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلّیة للثماني المحّدب

إیجاُد مجموِع قیاساِت الّزوایا الداخلیِة لُمضلَّع 
:مثال

أوجد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلّیة للثماني المحّدب



إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع
.المجاورأوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 

إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع: مثال
أوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 



إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع
.المجاورأوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 

إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع: مثال
أوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 



إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع
.المجاورأوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 

إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع: مثال
أوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 



إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع
.المجاورأوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 

إیجاد مجموع قیاسات الّزوایا الداخلیة لمضّلع: مثال
أوجد قیاس كل زاویة داخلّیة للخماسي ح ي ك ل م 



إیجاد عدد أضالع مضّلع منتظم إذا ُعلم قیاس زاویة داخلیة فیھ إیجاد عدد أضالع مضّلع منتظم إذا ُعلم قیاس زاویة داخلیة فیھ: مثال





قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم
.أوجد قیاس كل زاویة داخلیة للمضلّع الُعشاري المنتظم

قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم: مثال
أوجد قیاس كل زاویة داخلیة للمضلّع الُعشاري المنتظم



قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم
.أوجد قیاس كل زاویة داخلیة للمضلّع العشاري المنتظم

قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم: مثال
أوجد قیاس كل زاویة داخلیة للمضلّع العشاري المنتظم



تفّحص المضلّعات أدناه التي أُعطي فیھا قیاس الزاویة الخارجة عند كل رأستفّحص المضلّعات أدناه التي أُعطي فیھا قیاس الزاویة الخارجة عند كل رأس





قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم: مثال
.المجاورأوجد قیمة س في الشكل 



قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم
.المنتظم

قیاس الزاویة الداخّلیة لمضّلع منتظم: مثال
المنتظمأوجد قیاس كل زاویة خارجة لالثني عشري 



�علمعز�زي�الطالب،�ماذا� ؟ ����ذا�الدرس ت�علم
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:لمزید من التدریبات:لمزید من التدریبات

من كتاب الطالب
، 1رقم  148فقرة تأكد صفحة 

8رقم  149وصفحة           8رقم  149وصفحة          


