
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7math                   

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

https://almanahj.com/bh/7math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف األول اإلعدادي 

التبلیط و المضلعات التبلیط و المضلعات 

ریاضیات الصف األول اإلعدادي 

التبلیط و المضلعات ): 8-8-1( التبلیط و المضلعات ): 8-8-1(



: الدرسنتعلم في ھذا 
.  التعرف على المضلعات و تصنیفھا

.إیجاد قیاس الزاویة الداخلیة في المضلع المنتظم

نتعلم في ھذا 
التعرف على المضلعات و تصنیفھا -1
إیجاد قیاس الزاویة الداخلیة في المضلع المنتظم -2



شكل مغلق مكّون من ثالث قطع مستقیمة أو أكثر،

لیست مضلعات لیست مضلعات 
.بعض مع بعضھا متقاطعة بأضالع أشكال
.مغلقة غیر أشكال
.منحنیة أشكال

شكل مغلق مكّون من ثالث قطع مستقیمة أو أكثر،:  المضلع
.  البعضال تتداخل مع بعضھا 

مضلعات مضلعات 
•
•
•

  .أضالًعا المستقیمة القطع ُتسمى•
  . األطراف عند األضالع تلتقي•
  .رؤوًسا األلتقاء نقط ٌتسمى•



:مضلعة مضلعةحدد أي األشكال اآلتیة 



.یمكن تصنیف المضلع بحسب عدد أضالعھ

عشاري تساعي ثماني سباعي

10 9 8 7

یمكن تصنیف المضلع بحسب عدد أضالعھ

سباعي سداسي خماسي التعبیر 
اللفظياللفظي

7 6 5 عدد 
األضالع 

النموذجالنموذج



:أضالعھ

سداسيسباعي

أضالعھصنف المضلعات اآلتیة بحسب عدد 

سباعيثماني



.جمیع أضالعھ متطابقة، وجمیع زوایاه متطابقة

المضلع غیر المنتظم المضلع غیر المنتظم 

جمیع أضالعھ متطابقة، وجمیع زوایاه متطابقة: المضلع المنتظم 

المضلع المنتظمالمضلع المنتظم



:أوجد مجموع قیاسات زاویا المضلع الخماسي 

.نرسم جمیع أقطاره من أحد رؤوسھ كما في الشكل.نرسم جمیع أقطاره من أحد رؤوسھ كما في الشكل

مثلثات  3= عدد المثلثات المكّونة 

 =3 ×180ْ   =540ْ 

° 180× عدد المثلثات المكّونة 

أوجد مجموع قیاسات زاویا المضلع الخماسي 

نرسم جمیع أقطاره من أحد رؤوسھ كما في الشكلنرسم جمیع أقطاره من أحد رؤوسھ كما في الشكل

نوجد مجموع قیاسات زوایا المضلع

= مجموع قیاسات زوایا المضلع الخماسي 

نوجد مجموع قیاسات زوایا المضلع

عدد المثلثات المكّونة = مجموع قیاسات زوایا المضلع 



:السداسي

 ( ×180 °

) =6-2(×180 °

 =4 ×180 °  =720 °

السداسيأوجد مجموع قیاسات زاویا المضلع 
.نرسم جمیع أقطاره من أحد رؤوسھ كما في الشكل 

:الحظ:الحظ
. مثلثات  4= عدد المثلثات المكّونة 

.6= عدد األضالع 

:  األستنتاج 
2 - ن =  2–عدد األضالع = عدد المثلثات 

ما العالقة بین عدد األضالع و عدد المثلثات ؟

) 2- ن= (مجموع قیاسات زوایا المضلع 
= (مجموع قیاسات زوایا المضلع الخماسي 
                                              =

2 - ن =  2–عدد األضالع = عدد المثلثات 



:اآلتیة
:  تذكر أن
° 180× ) 2 -ن = (مجموع قیاسات زوایا المضلع   180× ) 2 -ن = (مجموع قیاسات زوایا المضلع 

2 ( ×180°

180 °  =900°

 ( ×180°  ( ×180°

180  ° =1080°

اآلتیةأوجد مجموع قیاسات زاویا المضلعات 

مجموع قیاسات زوایا المضلع مجموع قیاسات زوایا المضلع 
السباعي) 1

2 -7=  ( مجموع قیاسات الزوایا للسباعي 
                    =5  ×180

الثماني) 2
) 2 -8=  ( مجموع قیاسات الزوایا للثماني   ) 2 -8=  ( مجموع قیاسات الزوایا للثماني  

                    =6  ×180



:اآلتیة
:  تذكر أن
° 180× ) 2 -ن = (مجموع قیاسات زوایا المضلع   180× ) 2 -ن = (مجموع قیاسات زوایا المضلع 

- 2 ( ×180°

 ×180  ° =1260 °

10 - 2 ( ×180°

 ×180  ° =1440 °

اآلتیةأوجد مجموع قیاسات زاویا المضلعات 

مجموع قیاسات زوایا المضلع مجموع قیاسات زوایا المضلع 
التساعي) 3
- 9=  ( مجموع قیاسات الزوایا التساعي  

                    =7  ×

العشاري) 4 العشاري) 4
10=  ( مجموع قیاسات الزوایا العشاري  

                    =8  ×



عشاري تساعي ثماني سباعي

1440° 1260° 1080° 900°

: األتیةمجموع قیاسات زوایا األشكال 

سباعي سداسي خماسي رباعي

900 720° 540° 360°



الخماسي؟ 

:  تذكر أن 
مجموع قیاسات زوایا المضلع 

°180× ) 2–ن = (

 =540°

)زوایا متطابقة 

°108إذن قیاس كل زاویة في المضلع الخماسي المنتظم، ھو  108إذن قیاس كل زاویة في المضلع الخماسي المنتظم، ھو 

الخماسي؟ أوجد قیاس كل زاویة في المضلع 

= مجموع قیاسات زوایا المضلع الخماسي 
زوایا متطابقة  5ھناك (   ° 540= ن  5
°108=  5÷  ° 540= ن 

إذن قیاس كل زاویة في المضلع الخماسي المنتظم، ھو إذن قیاس كل زاویة في المضلع الخماسي المنتظم، ھو 



السداسي؟ 

° 720= مجموع قیاسات زوایا المضلع السداسي 

)زوایا متطابقة 
 (

° 120إذن قیاس كل زاویة في المضلع السداسي المنتظم، ھو 

السداسي؟ أوجد قیاس كل زاویة في المضلع 

مجموع قیاسات زوایا المضلع السداسي 
زوایا متطابقة  6ھناك (°  720= ن  6
)  6أقسم كل طرف على  °  120= ن 

إذن قیاس كل زاویة في المضلع السداسي المنتظم، ھو 


