
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5math                   

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

https://almanahj.com/bh/5math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف الخامس االبتدائي 
المضلعمحیط ) : 

ریاضیات الصف الخامس االبتدائي 
 )13-1  : (



سنتعلم في ھذا الدرس 
إیجاد محیط مضلع

سنتعلم في ھذا الدرس 
إیجاد محیط مضلع



ترید بلدیة المنامة أن تقیم سیاجاً حول حدیقٍة عامٍة 
ولذلك فھم بحاجة لمعرفة طول المسافة حول الحدیقة 

كي یعرفوا طول السیاج الالزم

المحیط یسمى طول المسافة حول الحدیقة 
وھذه المسافة تعبر عن اإلطار الخارجي وھذه المسافة تعبر عن اإلطار الخارجي 

لشكل الحدیقة 

ترید بلدیة المنامة أن تقیم سیاجاً حول حدیقٍة عامٍة 
ولذلك فھم بحاجة لمعرفة طول المسافة حول الحدیقة 

كي یعرفوا طول السیاج الالزم

ولكن 
ماذا نسمي طول المسافة حول الحدیقة ؟ 
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ماذا نسمي طول المسافة حول الحدیقة ؟ 



نستطیع إیجاد المحیط اذا عرفنا أطوال األضالع التي یتكون منھا المضلع نستطیع إیجاد المحیط اذا عرفنا أطوال األضالع التي یتكون منھا المضلع 

المضلع ھو شكل مستٍو مغلق یتكون من قطع مستقیمة تتالقى مثنى مثنى عند نھایتھا و ال تتقاطع
ویقاس محیط المضلع بوحدات الطول ، كالملمتر و السنتیمتر و المتر

المضلعات؟ ولكن كیف نوجد محیط 

نستطیع إیجاد المحیط اذا عرفنا أطوال األضالع التي یتكون منھا المضلع  نستطیع إیجاد المحیط اذا عرفنا أطوال األضالع التي یتكون منھا المضلع  

ما ھو المضلع ؟ 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

المضلع ھو شكل مستٍو مغلق یتكون من قطع مستقیمة تتالقى مثنى مثنى عند نھایتھا و ال تتقاطع
ویقاس محیط المضلع بوحدات الطول ، كالملمتر و السنتیمتر و المتر



نستطیع تصنیف األشكال إلى مضلعات و لیست مضلعات

تذكر أن المضلع ھو شكل مستٍو مغلق 
یتكون من قطع مستقیمة تتالقى مثنى 

عند نھایتھا و ال تتقاطع

لیست مضلعات

عند نھایتھا و ال تتقاطع
 

نستطیع تصنیف األشكال إلى مضلعات و لیست مضلعات

تذكر أن المضلع ھو شكل مستٍو مغلق 
یتكون من قطع مستقیمة تتالقى مثنى 

عند نھایتھا و ال تتقاطع مثنى

مضلعات

عند نھایتھا و ال تتقاطع مثنى
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یمكننا إیجاد محیط مضلع بجمع أطوال أضالعھ 

مضلع غیر منتظم مضلع غیر منتظم 
)أطوال أضالعھ لیست جمیعھا متساویة(

 4+10+10+5+5= ح 
م   34=   

م 5م 5

م   34=   
م 10م 10متر 34طول المحیط یساوي 

م 4

یمكننا إیجاد محیط مضلع بجمع أطوال أضالعھ 

) أطوال أضالعھ متساویة(مضلع منتظم 

) ح(إیجاد محیط مضلع : مثال

) أطوال أضالعھ متساویة(مضلع منتظم 

7+7+7+7+7+7= ح
 =6×7

أي أننا نستطیع ضرب 

م 7

م 7

م 7 م 7

م 7
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أي أننا نستطیع ضرب 
عدد أضالع المضلع في قیاس طول الضلع

م  42=
متر 42طول المحیط یساوي 

  

م 7

م 7

م 7



یمكننا إیجاد محیط مربع بجمع أطوال أضالعھ  

إیجاد محیط المربع

س + س + س + س = ح  یساوي )ح
أمثال طول الضلع 

س + س + س + س = ح 
س                   4=

س

.         بلط ھاني مطبخ منزلھ ببالطات مربعة الشكل كالظاھرة في الصورة المجاورة 

محیط المربع 
، واضرب    3استبدل س بالعدد 

وحدة طول 3   . وحدة طول  12إذن محیط البالطة یساوي 

یمكننا إیجاد محیط مربع بجمع أطوال أضالعھ  

إیجاد محیط المربع

تذكر أن أضالع المربع 
جمیعھا متطابقة وزوایاه 

جمیعھا قوائم 

ح(محیط المربع 
أمثال طول الضلع  4

بلط ھاني مطبخ منزلھ ببالطات مربعة الشكل كالظاھرة في الصورة المجاورة 
. أوجد محیط البالطة الواحدة 
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. أوجد محیط البالطة الواحدة مثال
محیط المربع س          4= ح 
استبدل س بالعدد )      3(  4= ح 
إذن محیط البالطة یساوي           12= ح 

  



یمكننا إیجاد محیط مستطیل بجمع أطوال أضالعھ  

إیجاد محیط المستطیل

ض+ ض + ل + ل = ح یساوي ) ح یساوي ) ح
زائد مثلي ) 

)ض

ض+ ض + ل + ل = ح 
ض        2+ ل 2=

ضض

ل

ل

أوجد طول الشریط الذي استعملتھ سلمى . زینت سلمى محیط دفترھا بشریط مزخرف 

محیط المستطیل 
،واضرب    18=، ض22
اجمع 

   . سنتیمتراً  80إذن استعملت سلمى شریطاً طولھ 

سم 18

سم 22

یمكننا إیجاد محیط مستطیل بجمع أطوال أضالعھ  

تذكر أن المستطیل فیھ كل 

إیجاد محیط المستطیل

ح(محیط المستطیل  تذكر أن المستطیل فیھ كل 
ضلعین متقابلین متوازیان و 
متطابقان وزوایاه جمیعھا 

قوائم 

ح(محیط المستطیل 
) ل(مثلي الطول 

ض(العرض 

زینت سلمى محیط دفترھا بشریط مزخرف 
. بالسنتیمترات 
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مثال
. بالسنتیمترات 

محیط المستطیل ض         2+ ل 2= ح 
22=ل)     18(2) +  22( 2= ح 
اجمع                 36+  44= ح 
إذن استعملت سلمى شریطاً طولھ سم         80= ح 

  



: یأتيمما 

 :تدریب
یمكنك إیجاد محیط أي 

مضلع بجمع اطوال أضالعھ

سم3

سم3 سم2.5

سم2.5

سم0.5

سم0.5

سم1

سم1

م

م6

مجموع أطوال األضالع= ح
)1+ 3+0.5+2.5( 2=ح

سم      14=  7×2= 

مجموع أطوال األضالع
 +10.5 +7

م          

مما مضلع أوجد محیط كل 

تدریب

م10

م8

م7م6

م10.5

م12.4
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مجموع أطوال األضالع= ح
 8+  6+  10= ح

م           24= 

مجموع أطوال األضالع= ح
+ 6+ 12.4= ح

م           35.9= 



: أوجد محیط المستطیل والمربع فیما یأتي

 :تدریب
ل  4= محیط المربع 

ض 2+ ل 2= محیط المستطیل 

  

م8 م8

  
ل     4= ح 
 8×  4= ح 
م    32= ح 

أوجد محیط المستطیل والمربع فیما یأتي

تدریب

م2020– وزارة التربية والتعليم 

ض2+ ل 2= ح
) 12( 2) + 17(2= ح 
 24+  34= ح 
سم            58= ح



طاولة بلیاردو مستطیلة الشكل طولھا یساوي ضعف عرضھا، فإذا كان 
سنتیمتراً، أوجد طولھا و عرضھا  ؟ 

 :تدریب

سم  720= المحیط ض  

ض2= ل  ضعف العرض = الطول 

ض  

120 

طاولة بلیاردو مستطیلة الشكل طولھا یساوي ضعف عرضھا، فإذا كان 
سنتیمتراً، أوجد طولھا و عرضھا  ؟  720محیطھا 

تدریب

من الشكل یمكننا التوصل إلى 

ض 2+ ل 2= ح 
) ض2= حیث ل ( ض  2) + ض 2(2=  720

ض 2+ ض 4=  720
ض 6=  720

 6على  720نستطیع إیجاد عرض الطاولة بقسمة 

من الشكل یمكننا التوصل إلى 
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 6على  720نستطیع إیجاد عرض الطاولة بقسمة 
720  ÷6  =120 

سم  120= إذن عرض المستطیل 
120×2= ضعف العرض = وبھذا یكون طول المستطیل 

سم  240= 



عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   
170-171

10 ،15 ،17 ،20 (

عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   
70صفحة 

10، 6، 3-1(رقم  
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