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الجزء الثاني–ریاضیات الصف الخامس االبتدائي 
األشكال الرباعیة

ریاضیات الصف الخامس االبتدائي 
األشكال الرباعیة) :  12-3( 



سنتعلم في ھذا الدرس 
خصائص االشكال الرباعیة 

سنتعلم في ھذا الدرس 
خصائص االشكال الرباعیة 



یحتوي الشكل المجاور مجموعة من األشكال الھندسیة 
التي سبق التعرف علیھا ، ھل تستطیع ذكرھا ؟ 

المربع والمستطیل 
من األشكال الرباعیةمن األشكال الرباعیة

یحتوي الشكل المجاور مجموعة من األشكال الھندسیة 
التي سبق التعرف علیھا ، ھل تستطیع ذكرھا ؟ 

نعم 
یحتوي على مربعات ومستطیالت 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

یحتوي على مربعات ومستطیالت 



ربع زوایا أھو مضلع لھ أربعة أضالع و: الشكل الرباعي 

خماسي  مثلث  سداسي 

الرباعي؟ ھو الشكل  ولكن ما

من بین األشكال اآلتیة توجد أشكال 
، ال تمثل أشكال رباعیة

؟  ھل تستطیع تحدیدھا 
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سداسي 



ھو مضلع لھ أربعة أضالع وأربع زوایا 
ومن أمثلة األشكال الرباعیة ومن أمثلة األشكال الرباعیة 

شبھ منحرف معّین متوازي 
أضالع

ھو مضلع لھ أربعة أضالع وأربع زوایا : الرباعيالشكل 
ومن أمثلة األشكال الرباعیة ومن أمثلة األشكال الرباعیة 

متوازي مستطیل
أضالع مربع

م2020– وزارة التربية والتعليم 



:یمكن تصنیف األشكال وفقاً لواحدة أو أكثر من الخصائص اآلتیة:یمكن تصنیف األشكال وفقاً لواحدة أو أكثر من الخصائص اآلتیة
   

تعامد األضالع توازي األضالع

یمكن تصنیف األشكال وفقاً لواحدة أو أكثر من الخصائص اآلتیةیمكن تصنیف األشكال وفقاً لواحدة أو أكثر من الخصائص اآلتیة
   

تطابق األضالع

سم  4

سم  4
توازي األضالع
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سم  4



ما الخاصیة التي تنطبق على جمیع 
متوازیات األضالع و ال تنطبق على 

األخرى؟ األشكال الرباعیة 

لیست متوازیات أضالع 

أضالع متقابلة ھل توجد في ھذه األشكال 
متطابقة ومتوازیة؟

متوازي أضالع 
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أضالع متقابلة متطابقة و متوازیة

أضالع متوازیة

ولذلك فھي متوازیات أضالع 

أضالع متقابلة متطابقة و متوازیةتوجد في ھذه األشكال  نعم

أضالع متطابقة
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ولذلك فھي متوازیات أضالع 



أضالع متقابلة متطابقة
و متوازیة

ولذلك فھي لیست متوازیات أضالع 

ضلعین متقابلین غیر متطابقینضلعین متقابلین غیر متطابقین وغیر متوازیین

أضالع متقابلة متطابقةتوجد في ھذه األشكال  ال
و متوازیة

ولذلك فھي لیست متوازیات أضالع 

م2020– وزارة التربية والتعليم 
ضلعین متقابلین غیر متطابقین وغیر متوازیینضلعین متقابلین غیر متوازیین



ھل توصلت إلى تعریف لشكل متوازي األضالع؟

نعمنعم

و متطابقان متوازي األضالع ھو شكل رباعي فیھ كل ضلعین متقابلین 
ن امتوازی

ھل توصلت إلى تعریف لشكل متوازي األضالع؟

متوازي األضالع ھو شكل رباعي فیھ كل ضلعین متقابلین 
متوازی
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تصنیف األشكال الرباعیة  تصنیف األشكال الرباعیة  

شبھ منحرف معّین متوازي 
أضالع

تصنیف األشكال الرباعیة  تصنیف األشكال الرباعیة  

متوازي مستطیل
أضالع مربع
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المستطیل  

كل ضلعین متقابلین متطابقان

كل ضلعین متقابلین متوازیان كل ضلعین متقابلین متوازیان 

المستطیل   - 1

:خصائص المستطیل
كل ضلعین متقابلین متطابقان
 جمیع الزوایا قائمة
 كل ضلعین متقابلین متوازیان
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 كل ضلعین متقابلین متوازیان



المربع  

كل ضلعین متقابلین متوازیان كل ضلعین متقابلین متوازیان 

المربع   - 2

:خصائص المربع
جمیع أضالعھ متطابقة
 جمیع الزوایا قائمة
 كل ضلعین متقابلین متوازیان
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 كل ضلعین متقابلین متوازیان



متوازي أضالع  

كل ضلعین متقابلین متوازیان 

متوازي أضالع   - 3

:خصائص متوازي األضالع
ن متطابقانیكل ضلعین متقابل
 كل ضلعین متقابلین متوازیان
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الُمعّین

كل ضلعین متقابلین متوازیان 

الُمعّین - 4

:خصائص الُمعّین
 جمیع أضالعھ متطابقة
 كل ضلعین متقابلین متوازیان
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شبھ منحرف شبھ منحرف - 5

:خصائص شبھ المنحرف
 ضلعان فقط من أضالعھ

المتقابلة متوازیان       
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ثم اذكر إذا كان أي المجاور، صف األضالع المتطابقة في الشكل الرباعي 
.  متعامدة

 :مثال

كل ضلعین متجاورین متعامدان

صف األضالع المتطابقة في الشكل الرباعي 
متعامدةمن أضالعھ تبدو متوازیة أو 

مثال

كل ضلعین متقابلین متطابقان و متوازیان 
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: أوجد عدد الزوایا الحادة في كل شكل رباعي مما یأتي

 :تدریب
تذكر ان الزاویة الحادة 

90قیاسھا أقل من  

زاویتان حادتانزاویة حادة واحدة فقط  زاویتان حادتانزاویة حادة واحدة فقط 

أوجد عدد الزوایا الحادة في كل شكل رباعي مما یأتي

تدریب

زاویة حادة واحدة فقط )كل الزوایا قائمة ( ال یوجد 
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زاویة حادة واحدة فقط )كل الزوایا قائمة ( ال یوجد 



: یأتياكتب اسم الشكل الرباعي الذي یتصف بما 

فیھ زوج واحد من األضالع المتوازیة 

 :تدریب

فیھ زوج واحد من األضالع المتوازیة 

تذكر ان بعض األشكال 
الرباعیة لھا نفس 

الخصائص

شبھ المنحرف 

جمیع أضالعھ المتجاورة متعامدةجمیع أضالعھ المتجاورة متعامدة

المستطیل

اكتب اسم الشكل الرباعي الذي یتصف بما 

فیھ زوج واحد من األضالع المتوازیة 

تدریب

فیھ زوج واحد من األضالع المتوازیة 

شبھ المنحرف 

جمیع أضالعھ المتجاورة متعامدة
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جمیع أضالعھ المتجاورة متعامدة

المربع



 :تدریب
: اختیاركأیھما على صواب ؟ برر . كریم و حسن یناقشان العالقة بین األشكال الرباعیة 

ألن المستطیل لھ زوجان من األضالع المتوازیة ،     
وشبھ المنحرف لھ زوج من األضالع المتوازیة فقط 

تدریب
كریم و حسن یناقشان العالقة بین األشكال الرباعیة 

حسن

ألن المستطیل لھ زوجان من األضالع المتوازیة ،     
وشبھ المنحرف لھ زوج من األضالع المتوازیة فقط 

كریمكریم
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عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب التمارین عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب التمارین 
148-149

 ،15 ،23-26 ،28 (

عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب التمارین عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب التمارین 
148صفحة 

، 11، 9، 4-2(رقم  
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