
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

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

                 https://almanahj.com/bh/6math                   

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

https://almanahj.com/bh/6math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف السادس 
الدوران): الدوران): 

ریاضیات الصف السادس 
)10–9 :( )10–9 :(



اتجاه الدوران
:للدوران في المستوى اتجاھان

اتجاه الدوران
للدوران في المستوى اتجاھان



قیاس زاویة الدوران
في اتجاه عقارب الساعة) و(یدور المثلث أ ب جـ حول نقطة األصل 

270دوران بزاویة قیاسھا 180دوران بزاویة قیاسھا 

قیاس زاویة الدوران
یدور المثلث أ ب جـ حول نقطة األصل 

دوران بزاویة قیاسھا 90دوران بزاویة قیاسھا 



)1(مثال 
درجة  90بالدوران بزاویة 

:نتبع الخطوات اآلتیة

ك
ك

، التي تصل 

ك و 

3  ،4(

وَك 

مثال 
بالدوران بزاویة ) 4،  3-(ك إلیجاد صورة النقطة 

نتبع الخطوات اآلتیة) و(حول نقطة األصل 

، التي تصل  ك ونرسم القطعة المستقیمة  -
  )و(ونقطة األصل ) ك(النقطة بین 

ك و نرسم عمود على القطعة المستقیمة  -
)درجة 90زاویة () و(من نقطة 

3-(ك ھي صورة ) 3،  4(َك  فتكون

َك  =و  كبحیث یكون َك نرسم النقطة  -
)درجة 90زاویة () و(من نقطة 



:مالحظات على دوران مضلع حول نقطة
.ال یغیر الدوران شكل أو قیاسات المضلع

إلجراء دوران للمضلع حول نقطة؛ فإننا نقوم بتدویر كل رأس 

.من رؤوس المضلع؛ ثم نصل بینھا

مالحظات على دوران مضلع حول نقطة
ال یغیر الدوران شكل أو قیاسات المضلع -

إلجراء دوران للمضلع حول نقطة؛ فإننا نقوم بتدویر كل رأس  -

من رؤوس المضلع؛ ثم نصل بینھا



)1(تدریب 
أوجد صورة المثلث ل ھـ ب بالدوران مع عقارب الساعة حول نقطة األصل 

درجة 90بزاویة قیاسھا 

ل 

ب ھـ

ل
ھـ

ب

تدریب 
أوجد صورة المثلث ل ھـ ب بالدوران مع عقارب الساعة حول نقطة األصل 

بزاویة قیاسھا 

صورة الرأس  الرأس

)4،  2- (ل 
)1،  2-(ھـ 

)2،  4(ل 
)2،  1(ھـ  )1،  2-(ھـ 

)1،  4-(ب 
)2،  1(ھـ 
)4،  1(ب 



التماثل الدورانيالتماثل الدوراني



)2(تدریب 
ھل للشكل أدناه تماثل دوراني، وأن كان لھ فأذكر زوایا الدوران

تدریب 
ھل للشكل أدناه تماثل دوراني، وأن كان لھ فأذكر زوایا الدوران



)2(تدریب 
ھل للشكل أدناه تماثل دوراني، وأن كان لھ فأذكر زوایا الدوران

:الشكل لھ تماثل دوراني، والزوایا التي یمكن أن یدور بھا الشكل ھي
180  ،225  ،270  ،315

تدریب 
ھل للشكل أدناه تماثل دوراني، وأن كان لھ فأذكر زوایا الدوران

45 o

الشكل لھ تماثل دوراني، والزوایا التي یمكن أن یدور بھا الشكل ھي
45  ،90  ،135  ،180


