
107تفّوق رحوبوت 6.2 أسئلة دائرّية − الّدائرة 6.2 أسئلة دائرّية − الّدائرة

أسئلة دائريّة   6.2

أين الرّؤوس؟  

ورقة. عىل   C َو A عيِّنوا الّنقطتني   .1
.ABCD هاتان الّنقطتان هام رأسان متقابالن يف املعنّي   

ُارسموا معّيًنا مناسًبا.  أ. 

ُارسموا معّيًنا مناسًبا إضافيًّا. ب. 

كم معّيًنا مختلًفا ميكن أْن نرسم؟     

B َو D لجميع املعّينات املناسبة؟ ارِشحوا.  أين يقع الّرأسان  ت. 

ورقة. A َو B عىل  عيِّنوا الّنقطتني   .2
.ABCDهاتان الّنقطتان هام رأسان متجاوران يف املعني  

ُارسموا معّيًنا مناسًبا.  أ. 

ُارسموا ثالثة معّينات مناسبة إضافّية عىل األقل.   ب. 

كم معّيًنا مختلًفا ميكن أْن نرسم؟   

C َو D لجميع املعّينات املناسبة؟ ارِشحوا.  أين يقع الّرأسان  ت. 

زاوية الحاسوب

."1 1" "מעוין  1 بواسطة الّتطبيق املحوسب "معنينَّ  اِفحصوا إجابتكم عن املهمة  أ.   .3
يف موقع الّرياضيات املدمجة )يف قسم تفّوق رحوبوت(.    

 "2 2" "מעוין  2 بواسطة الّتطبيق املحوسب "معنينَّ  اِفحصوا إجابتكم عن املهمة  ب. 
يف موقع الّرياضيات املدمجة )يف قسم تفّوق رحوبوت(.  

ورقة.  A َو B عىل  عيِّنوا الّنقطتني   .4
.ABCD هاتان الّنقطتان هام رأسان متجاوران يف املستطيل   

اُرسموا مستطيالً مناسبًا.  أ. 

ُارسموا مستطياًل مناسًبا إضافيًّا. ب. 

كم مستطياًل مختلًفا ميكن أْن نرسم؟   

C َو D لجميع املستطيالت املناسبة؟ ارِشحوا. أين يقع الّرأسان  ت. 
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ورقة.   عىل   C َو A نوا النّقطتني  عيِّ  .5
.ABCD هاتان الّنقطتان هام رأسان متقابالن يف املستطيل   

ُارسموا مستطياًل مناسًبا. أ. 

ُارسموا ثالثة مستطيالت مناسبة إضافّية عىل األقّل.  ب. 
كم مستطياًل مختلًفا ميكن أْن نرسم؟  

D لجميع املستطيالت املناسبة؟ ارِشحوا. B َو  نوا أين يقع الّرأسان  خمِّ ت. 

 

زاوية الحاسوب

اِفحصوا إجابتكم عن املهمة 4 بواسطة الّتطبيق املحوسب "مستطيل 1" "מלבן 1" يف موقع الّرياضيات املدمجة  أ.   .6
)يف قسم تفّوق رحوبوت(.

"2 2"  "מלבן  5 بواسطة الّتطبيق املحوسب "مستطيل  اِفحصوا تخمينكم يف مهمة  ب. 

يف موقع الّرياضيات املدمجة )يف قسم تفّوق رحوبوت(.  

قوائم الطّعام واألسعار 

يتّم تحديد أسعار البيتسا حسب كرب الوجبة )بالّسنتمرت   .7
املربّع(.   

الّشكل  الحارة" ِقطع مستطيلة  "باب  بيتسا  ُتباع يف رشكة  أ. 
ذات العرض نفسه.  

 30 هو  سم   40 طولها  اّلتي  الّشكل  املستطيلة  البيتسا  سعر   
شاقال.

طولها   الّشكل  مستطيلة  بيتسا  سعر  يكون  أْن  يجب  كم   
60 سم؟ ارِشحوا.  

ُتباع يف رشكة بيتسا "باب العمود" بيتسا دائرّية الّشكل. ب. 

50 شاقال. 40 سم هو  سعر البيتسا الكبرية اّلتي ُقطرها   

كم يجب أْن يكون سعر بيتسا ضخم ُقطرها   
60 سم؟ ارِشحوا.

تحدٍّ

ت.  ما هو عرض البيتسا املستطيلة الّشكل يف رشكة "باب الحارة"، إذا كان هناك يف الّشكتني سعر مامثل لوحدة 
البيتسا؟       مساحة 

CA



109تفّوق رحوبوت 6.2 أسئلة دائرّية − الّدائرة 6.2 أسئلة دائرّية − الّدائرة

هل تعلمون؟ 

عىل ما يبدو ظهر الّشح العربّي األصيّل لصيغة حساب مساحة الّدائرة ألول مرّة يف كتاب  חיבור המשיחה והתשבורת 

الّذي ألّفه الحاخام أبراهم بار - حيا يف القرن الثّاين عش. يظهر الّشح يف كُتب تفسري التّلمود.   

نفرش جميع الّدوائر حتّى تتحّول إىل خطوط مستقيمة. 

نحصل عىل مثلّث متساوي الّساقني. 

نقطع مقطًعا يف الّدائرة 

عىل طول نِصف القطر.

نبني دائرة من دوائر خيطان 

مكثفة ذات مركز مشرتك.    

مساحة الّدائرة تساوي مساحة املثلث!

عرّفنا الربهان  سنة.   950 الّسطور قبل حوايل  لت هذه  أمامكم الّشح بأسلوب ولغة الحاخام أبراهم بار - حيا. ُسجِّ

ملساحة الدائرة: إذا فتحت مساحة الّدائرة من طرف واحد وصّححت كّل الخطوط املحيطة من الخّط الخارجّي حتّى 

املركز فإّن املحيطات تعطينا مساحة الّدائرة، وتعود إىل خطوط مستقيمة تصغر تدريجيًّا، حتّى تعود إىل نقطة واحدة 

وهي املركز.     

الخارجّي أكرب من الجميع وأكرب من الّداخيّل الّذي يليه، والثّاين أكرب من الّذي يليه، وهكذا دواليك حتّى الّنقطة الّتي 

نحصل فيها عىل مثلّث؛ فيَْنتُج شكل مثلث، وقد وصفنا مساحة املثلّث الّذي يساوي فيه االرتفاع رضب نِصف طول ضلع 

القاعدة الّذي يساوي نِصف القطر رضب نِصف الخّط املحيط"  

طوِّروا صيغة لحساب مساحة املثلّث حسب طريقة الحاخام أبراهم بار - حيا.  
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علب أسطوانّية

أمامكم علب أشكالها أسطوانّية.  .8

 

 

نوا )دون قياس(: أيُّهام أطول يف كّل علبة، محيط خمِّ أ. 

    القاعدة أم االرتفاع؟ 

قيسوا باملسطرة، وافحصوا تخمينكم يف بند أ.  ب. 

متّعنوا يف العلب اّلتي يساوي فيها محيط القاعدة االرتفاع:  ت. 

    ما هي العالقة بني ُقطر القاعدة وارتفاع األسطوانة؟

كيف نبني علبة أسطوانّية الّشكل، بحيث يكون محيط القاعدة مساوًيا لالرتفاع؟ ث. 

 

تحدٍّ

6 كم تقريًبا.  ,375 طول ِنصف ُقطر الكرة األرضّية هو   .9
كم مشبًكا عاديًّا لألوراق نحتاج يك نبني سلسلة ُتحيط الكرة األرضّية عىل طول خّط االستواء؟ 
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نحافظ على لياقة رياضّية 

ُصّممت حديقة زينة عىل شكل دائرة. توجد يف مركز الّدائرة نافورة،   .1
وحولها تلم دائرّي الّشكل فيه أزهار، وحول تلم األزهار توجد دائرة 

مبلطة )ُانظروا الرّسمة(.   

5 م،  15 م، عرض الحلقة املبّلطة  ِنصف القطر الكيّل لكّل املساحة هو 

5 م. وعرض حلقة تلم األزهار 

نات الّثالثة؟    أينَّّ قسم من مساحة الّدائرة الكلّية يحتل كّل واحد من املكوِّ

ُبني متنّزه بلدّي عىل مساحة دائرّية الّشكل. يوجد تلم أزهار دائرّي   .2
الّشكل يف مركز املتنّزه وحوله مساحة من العشب األخرض )ُانظروا 

الرّسمة(.  

1 كم. طول ِنصف ُقطر املتنزه كّله 

مساحة تلم األزهار تساوي ِنصف مساحة املتنّزه كّله. 

ما هو ِنصف ُقطر تلم األزهار؟ ميكنكم االستعانة باآللة الحاسبة.  

أُحجية

2 م. 4 م ×  يوجد يف مزرعة خيول إسطبل قياساته 

5 م، ثّم ربط الحبل بعمود قرنة )زاوية( اإلسطبل.   ربط رياض الحصان بحبل طوله 

ُارسموا شكل مساحة املرعى املتاحة للحصان، وِجدوا املساحة بالّتقريب )باملرت املرّبع(.  
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