
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4math                   

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

                  https://almanahj.com/bh/4math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مريم يوسف جاسم اضغط هنا                                           
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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األشكال الرباعیة
مریم یوسف جاسم

األشكال الرباعیة
مریم یوسف جاسم. أ: إعداد



) المستطیل، المربع، متوازي األضالع، المعین، شبھ المنحرف

)المستطیل، المربع، المعین، شبھ المنحرف

األھداف التعلیمیة
أن تكتشف مجموع قیاسات زوایا الشكل الرباعي■
المستطیل، المربع، متوازي األضالع، المعین، شبھ المنحرف( أن تنصف األشكال الرباعیة ■

باستعمال خصائصھا
المستطیل، المربع، المعین، شبھ المنحرف( أن ترسم األشكال الرباعیة ■
.  أن تحل تمارین ذات متسویات مختلفة■



ماذا نسمي أي شكل مغلق یتكون من أربعة أضالع؟ 

)مربع، مستطیل، متوازي أضالع، معین، شبھ منحرف

استكشاف
ماذا نسمي أي شكل مغلق یتكون من أربعة أضالع؟ ■

: أعطي مثاالً على شكل رباعي■
مربع، مستطیل، متوازي أضالع، معین، شبھ منحرف( ■

كم عدد زوایا الشكل الرباعي؟ ■ كم عدد زوایا الشكل الرباعي؟ ■



اكتشاف العالقة بین زوایا الشكل الرباعي

ما ھي األشكال الناتجة عن رسم القطر؟ وماعددھا؟
ماذا تعرفین عن مجموع قیاسات زوایا المثلث؟

   360مجموع قیاسات زوایا الشكل الرباعي یساوي 

اكتشاف العالقة بین زوایا الشكل الرباعي
ماذا نسمي ھذا الشكل؟ ■
شكل رباعي ■
ما ھي األشكال الناتجة عن رسم القطر؟ وماعددھا؟■
ماذا تعرفین عن مجموع قیاسات زوایا المثلث؟■

مجموع قیاسات زوایا الشكل الرباعي یساوي ■
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األشكال الرباعیة
: أوجدي قیمة س في الشكل الرباعي التالي■



:  أوجدي قیمة س في كل شكل من األشكال الرباعیة التالیة

األشكال الرباعیة
أوجدي قیمة س في كل شكل من األشكال الرباعیة التالیة■



)اكتشاف خواص األشكال الرباعیة اكتشاف خواص األشكال الرباعیة(عمل جماعي 



یعد الشكل الرباعي نقطة البدایة؛ ■
ألن جمیع األشكال المذكورة ھي 

. أشكال رباعیة
وبرتبط كل من المستطیل والمربع ■ وبرتبط كل من المستطیل والمربع ■

والمعین بتموازي األضالع؛ إذ أنھا 
جمیعاً أنواع من متوازیات 

.األضالع
وألن شبھ المنحرف یحتوي على ■

زوج واحد فقط من األضالع زوج واحد فقط من األضالع 
المتوازیة، فإنھ ال یرتبط بمتوازي 

.  األضالع


