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الّدائرة ومساحة  الّدائرة  محيط  عرشة:  الّتاسعة  الوحدة 
الّدرس األّول: ما هو محيط الّدائرة؟

تأسست نهالل يف سنة 1921 يف شامل مرج ابن عامر، وهي قرية الُعامل األوىل يف البالد. 
بُنيت نهالل عىل شكل دائرة )انظروا الصورة *(. وقد عكس هذا التّخطيط الّرغبة يف إقامة 
املزارعني عىل محيط  )باراكسات(  بُنيت ثكنات  املساواة:  تعاونيّة تعتمد عىل مبدأ  قرية 

الّدائرة، بحيث تقع كّل ثكنة عىل نفس البُعد عن املركز.
 باإلضافة إىل ذلك، تمَّ توزيع األرايض يف الحلقات الخارجيّة للّدائرة بشكل متساٍو. 

يف القسم الداخيّل للّدائرة، تمَّ بناء املؤسسات العامة وثكنات املوظفني.  

ارِشُحوا حسنات هذا البناء من ناحية اقتصاديّة واجتامعيّة.  

نتعرف عىل محيط الّدائرة واملصطلحات املتعلقة به.  

يف موقع "الّرياضيّات املدمجة" يف قسم "مواد تعليميّة إضافيّة، تجدون الفّعاليّة "بُعد ثابت عن نقطة ُمعطاة"  "מרחק קבוע   .1
מנקודה נתונה". يف هذه الفّعاليّة، سوف ترسمون مجموعة نقاط بُعدها ثابت عن نقطة ُمعطاة ثابتة.  

ذوا الفّعاليّة وفًقا للتّعليامت.  ַּ نفِّ

فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

.M A ، بحيث تبعد  5 وحدات عن الّنقطة  مة إىل تربيعات.  عيُِّنوا الّنقطة  عيِّنوا الّنقطة  M عىل ورقة مقسَّ أ.   .2
 .M عيُِّنوا، بواسطة املسطرة، ثالث نقاط إضافيّة، بحيث تبعد كّل منها 5 وحدات عن الّنقطة   ب. 

.M اِفتُحوا الفرجار مبقدار 5 وحدات وارُسموا جميع الّنقاط الّتي تبعد كّل منها 5 وحدات عن الّنقطة  ت. 

تعريفات

الخّط الّذي يَْنتُج من جميع الّنقاط، يف املستوى، الّتي تبعد نفس البُعد عن نقطة ثابتة )M يف الرّسمة(  •
يه محيط الّدائرة.    نسمِّ  

يها مركز الّدائرة.   الّنقطة )M يف الرّسمة( نسمِّ  •
يها نِصف ُقطر الّدائرة  القطعة الّتي تربط بني مركز الّدائرة ونقطة معيّنة عىل محيط الّدائرة نسمِّ  •

)مثالً: القطعة MB يف الرّسمة(.   

CD يف الرّسمة(. يها ُقطًرا )مثالً: القطعة  القطعة الّتي متر عرب املركز وتربط بني نقطتني عىل محيط الّدائرة نسمِّ  •

Google Maps Israel  أُخذت الّصورة من املوقع  *
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اُرُسموا مجموعة نقاط بواسطة خيط وقلم رصاص:  .3
مة إىل تربيعات. عيُِّنوا الّنقطة  M عىل ورقة مقسَّ  •

اُربطُوا قلم رصاص بأحد طريِف الخيط وثبِّتوا الطّرف الثّاين للخيط بإصبعكم   •
.M عىل الّنقطة    

روا قلم الرصاص حول M ، بحيث يكون الخيط مشدوًدا.   دوِّ  •
    ما هي العالقة بني الّشكل الّذي حصلتم عليه وتعريف محيط الّدائرة؟  

زوايا وأقواس يف الّدائرة

نفّكر ب ...

M مركز الّدائرة.  .4
ما هو مقدار الزّاويةα؟ أ.  
β؟ ما هو مقدار الزّاوية 

α + β؟ ما هو مقدار الزّاويتني 

.α ب.  ُمعطى يف كل دائرة مقدار الزّاوية 
.β لوا مقدار الزّاوية سجِّ

α

α = 210˚

β

Mα

α = 90˚

β
M α

α = 80˚

β

M

II IIII

أمامكم دوائر وزوايا تقع رؤوسها يف مركز الّدائرة.   .5
لة.  لوا قسم الدائرة )الكرس( املناسب للزّاوية املسجَّ يف كّل بند، سجِّ
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يه قوًسا.  قسم من محيط الّدائرة الّذي يقع بني نقطتني عىل محيط الدائرة نسمِّ   ●

يها زاوية مركزيّة.   الزّاوية الّتي يقع رأسها يف مركز الّدائرة وساقاها نِصفا قُطرين نُسمِّ   ●

AB األحمر يناظر )يقابل( الزاوية املركزيّة  . مثال: يف الرّسمة املُعطاة، القوس 

ما هو مقدار الزاوية املركزيّة التي تناظر كل قسم يف الدائرة:    .6
الّدائرة؟أ.

4
1  الّدائرة؟ت.ل 

3
1  الّدائرة؟ج.ل 

3
2 ل 

 الّدائرة؟ب.
5
1  الّدائرة؟ث.ل 

5
3 الّدائرة؟ح.ل  1

2
ل 

 

يف   تتحرك  الّتي  األجسام  عىل  تؤثر  قُوَّة  هي  املركزيّة،  الطّرد  ة  قُوَّ
حركة دائريّة، وهي تدفعها من املركز إىل الخارج.   

ة  قُوَّ تؤثر  الخاّصة عن ظواهر فيها  يعرف كّل شخص من تجاربه 
الطّرد املركزيّة:

عندما نكون يف سيارة تسري يف مسار دائرّي، نشعر ِبُقوَّة تدفعنا إىل الجدار   -
     املّضاد ملركز الّدائرة.  

إذا قمنا بتدوير حجر مربوط بخيط، فإّن الخيط يصبح مشدوًدا.    -
إذا تحركت دّراجة ناريّة يف سريك عىل حائط دائرّي، فإن الّدّراجة ال تسقط   -

     وتكون مجاورة للحائط.
إذا قمنا بتشغيل غّسالة برسعة عالية ويف داخلها مالبس رطبة باملاء، فإّن معظم  -

    املاء يخرج عرب أسطوانة املالبس للغّسالة..
يف جميع هذه الحاالت الّتي يتحرك فيها الجسم بشكل دائرّي ، تؤثر عليه قُوَّة طَرْد 

مركزيّة تدفعه إىل الخارج.

مجموعة مهاّم

3 سم. طول نِصف قُطر الّدائرة الّتي مركزها T هو   .1
.M ِجُدوا طول نِصف قُطر الّدائرة الّتي مركزها أ. 

ِجُدوا طول قُطرِي الّدائرتني.   ب. 

M T
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.(r > 0)  T r ميثِّل طول نِصف قُطر الدائرة الّتي مركزها   .2
وا بواسطة r عاّم ييل: عربِّ

.M نِصف قُطر الّدائرة الّتي مركزها  أ. 
.M قُطر الّدائرة الّتي مركزها ب. 

A، وطول نِصف قُطرها 2 سم. اُرُسموا، عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، دائرة مركزها يف الّنقطة  أ.   .3
اُرُسموا دائرة؛ نِصف قُطرها ضعفا نِصف قطر الّدائرة الّتي رسمتُموها يف بند أ.  ب. 

اُرُسموا دائرتني لهام نصفا قُطرين مختلفني بالطّول. اُرُسموا  زاوية مقدارها  ˚45 يف كّل دائرة.   أ.   .4
نوا ، يف كّل دائرة، القوس الّذي يناظر )يقابل( الزّاوية الّتي رسمتُموها.    لوِّ

هل رسمتم يف الّدائرتني نفس القسم من محيط الّدائرة؟  

اُرُسموا دائرتني لهام نصفا قُطرين مختلفني بالطّول. اُرُسموا زاوية مقدارها  ˚270 يف كّل دائرة. ب. 
نوا ، يف كّل دائرة، القوس الّذي يناظر )يقابل( الزّاوية الّتي رسمتُموها. لوِّ

يف كل دائرة، ِجُدوا مقدار الزّاوية املركزية األخرى.     .5
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ب.
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30؟  ˚  ،60 ˚  ،40 ˚  ،135 ˚  ،45 ˚  ،360 أّي قسم من محيط الّدائرة يناظر كّل زاوية من الزّوايا املركزية اآلتية:  ˚ أ.   .6
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8
1 ما هو مقدار الزّاوية املركزية الّذي يناظر كّل قسم من محيط الدائرة:  ب. 

م محيط دائرة إىل قوسني، أحدهام ضعفا اآلخر.   قُسِّ  .7
ما هي الزّاوية املركزية الّتي تناظر كّل قوس؟  

ما هو القسم من محيط الّدائرة الّذي يقطعه عقرب الّساعة:  أ.   .8
3:00 حتّى الّساعة6:00؟ من الّساعة  12:00 حتّى الّساعة 6:00؟  من الّساعة 

11:00؟ 2:00حتّى الّساعة  من الّساعة  2:00 حتّى الّساعة 6:00؟  من الّساعة 

3:30؟   ،12:30   ،1:00   ،7:00   ،4:00 ما هو مقدار الزّاوية املركزية بني العقربني يف الّساعات اآلتية:  ب. 

M T

A

B



151الوحدة الّتاسعة عرشة:  محيط الّدائرة ومساحة الّدائرة

الّدرس الّثاين: محيط الّدائرة

Penny Farthing وهو أحد أنواع الّدّراجات الهوائيّة األوىل.   أمامكم صورة 
0.2 مرت.  قُطر الَعَجل األمامّي هو  1 مرت وقُطر العجل الخلفّي 

كم دورة يدور كّل َعَجل خالل كيلومرت واحد؟  

نحّل هذه املسألة بعد أْن نتعلَّم عن كيفية ِحساب محيط الّدائرة.  

تقدير محيط الّدائرة

طول قُطر الّدائرة، يف الرّسمة الّتي أمامكم، هو 10 سم.   .1
اِحسبُوا محيط املربّع الّذي يَْحُص الّدائرة. ارِشُحوا.  أ. 

ًسا منتظاًم.    الّدائرة تَْحُص ُمَسدَّ ب. 
AMB∆ هو مثلّث متساوي األضالع.   املثلّث 

AB؟ ما هو طول الّضلع 
ما هو محيط املسدس؟ 

دوا أعداًدا مناسبة: يقع محيط الّدائرة بني  سم إىل  سم. حدِّ ت. 

نفّكر ب ...

(k > 0)  مُيثِّل طول قُطر الّدائرة الّتي تظهر يف الرّسمة.   k  .2
وا مبساعدة  k عن محيط املربّع الّذي يَْحُص الّدائرة. عربِّ أ. 

وا مبساعدة  k عن محيط املسّدس املنتظم الّذي تَْحُصه الدائرة. عربِّ ب. 

 

جدوا عالقة بني محيط املربّع، محيط الّدائرة ومحيط املسّدس.   ت. 
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محيط الّدائرة أصغر من محيط املربّع الّذي يَْحُصُ الّدائرة 
وأكرب من محيط املُسّدس الّذي تَْحُصُه الّدائرة، 

.4k  لذا، إذا k ميثِّل طول قُطر الّدائرة، فإّن محيط الّدائرة أكرب من 3k وأصغر من 

يف موقع "الّرياضيّات املدمجة"، يف قسم "مواد تعليميّة إضافيّة" ، تجدون فّعاليّة عن "املحيط والُقطر". نفحص يف هذه الفّعاليّة   .3
ذوا الفّعاليّة بحسب التّعليامت.  العالقة بني محيط الّدائرة وطول قُطرها. نفَّ

فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

ُمعطى أطوال أقطار ومحيطات دوائر بالتّقريب. يف كّل بند، اِحسبُوا كم ضعًفا طول املحيط أكرب من طول الُقطر؟    .4
 أ.

5 سم

المحيط:
15.7 سم

 ب.

3 سم

المحيط:
9.4 سم

 ت.

2 سم

المحيط:
6.28 سم

نفّكر ب ...

نوا: كم ضعًفا محيط الّدائرة أكرب من طول ُقطرها؟  خمِّ أ.   .5
وا عن محيط الّدائرة بواسطة طول قُطرها.  ب.  عربِّ

  =  3 .141592654… . p هو عدد عرشّي ال نهايئّ 
4 الّنسبة التّقريبيّة للعدد p، الّذي يبنيِّ كم ضعًفا محيط الّدائرة أكرب من قُطرها.   وجدتم يف املهّمتني 3 َو 

.  ·  k إذا k ميثِّل طول ُقطر الّدائرة، فإّن محيط الّدائرة هو  

إذا r ميثِّل طول نِصف ُقطر الداّئرة، فإّن محيط الّدائرة هو  )القياسات بوحدات الطّول(.
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نفّكر ب ...

5 سم. اِحسبُوا محيط الّدائرة.  ُمعطى طول نِصف ُقطر دائرة يساوي  أ.   .6
.r  وا عن محيط الّدائرة بواسطة (r > 0). عربِّ r سم  ُمعطى طول نِصف ُقطر دائرة يساوي  ب. 

نعود إىل السؤال الذي َورََد يف مهّمة االفتتاحيّة.    .7
يف دراجة  Penny Farthing، طول قُطر الَعَجل األمامّي هو  1 مرت وطول قُطر الَعَجل

 الخلفّي 0.2 مرت.   

احسبُوا محيط كّل َعَجل.   أ. 

كم دورة يدور الَعَجل الكبري خالل مسافة طولها كيلومرتًا واحًدا؟   ب. 
)1 كيلومرت = 1,000 م(

كم دورة يدور الَعَجل الّصغري خالل مسافة طولها كيلومرت واحد؟   ت. 

ِجُدوا عالقة بني عدد دورات الَعَجل الكبري وعدد دورات الَعَجل الّصغري. ارِشُحوا.   ث. 

خالل مئات الّسنني، حاول الّرياضيّون أْن يحسبوا ،بالتّقريب، الّنسبة بني محيط الّدائرة وقُطرها، وقد استعملوا  
أدوات رياضيّة مختلفة، ونجحوا يف الوصول إىل عدد كبري جًدا من األرقام بعد الّنقطة العرشيّة.  

.)8 اليوم، نستطيع أن نجد، مبساعدة الحاسوب، التقريب لقيمة  بكّل دقّة نريدها )اُنظُروا املهّمة 

في أعقاب...

 310 حتّى  ل   التّقريب  اإلطار  ل يف  ُسجِّ  .8
أرقام بعد الّنقطة العرشيّة. 

بالكسور  ل يف الّدوائر تقريب ل  ُسجِّ  
البسيطة. .

اِختاُروا كرسين من بني هذه الكسور 
البسيطة وحوِّلوهام إىل عددين عرشينّي 

بواسطة اآللة الحاسبة.    
أي كرس، من بني الكرسين اللّذين 
؟  اخرتمتوُهام، هو األقرب إىل 
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مجموعة مهاّم

أمامكم دوائر، اِحسبُوا محيط كّل دائرة.   1.  أ . 
هل وجدتم محيطني متساوِينَْي؟ ارِشُحوا.   ب. 

أمامكم رسمة مستطيل وفوقه نِصف دائرة.   .2
لة يف الرّسمة.   جدوا محيط الّشكل بحسب املُعطيات املسجَّ

طول قُطر َعَجل العربة هو 110 سم.   .3
ما هو محيط الَعَجل؟  أ. 

ما هي املسافة الّتي قطعتها العربة عندما داَر الَعَجل 100 دورة؟   ب. 

طول نِصف قُطر الكرة األرضيّة حوايل 6,400 كم. نفرتض أنّنا نُحيط الكرة األرضية بحبل عىل طول خّط االستواء.    .4
ما هو طول الحبل؟  أ. 

نفرتض أنّنا غرسنا قضبانًا طول كل منها مرت واحد عىل طول خط االستواء، نرفع الحبل ونضعه عىل  ب. 
أطراف القضبان. حصلنا عىل دائرة نِصف قُطرها أكرب مبرت واحد )تقريبًا( من نِصف قُطر الكرة 

األرضيّة.  

بكم يجب أن نطوِّل الحبل األصيّل نتيجًة لهذه العمليّة؟   

طول عقرب الّدقائق يف الّساعة هو 3 سم. ما هي املسافة الّتي يقطعها طرف عقرب الّدقائق خالل ساعة واحدة؟  أ.   .5
2 سم. ما هي املسافة الّتي يقطعها طرف عقرب الّساعات خالل ساعة واحدة؟ طول عقرب الّساعات يف الّساعة هو  ب. 

4 سم. ما هي املسافة الّتي يقطعها طرف عقرب الثّواين خالل دقيقة واحدة؟ طول عقرب الثّواين هو  ت. 

3 م

2 م

II
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4 سم
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ما هو طول قُطر دائرة محيطها 314 سم؟  أ.   .6
ما هو طول نِصف قُطر هذه الّدائرة؟  ب. 

عند قياس مسافات طويلة عىل األرض، نستعمل َعَجالً كالَعَجل الّذي يظهر يف الّصورة.   .7
0.5 م. عندما يُكمل الَعَجل دورة كاملة، فإنّنا نَسمع "طَق". طول قُطر الَعَجل هو  

ما هو محيط الَعَجل؟   أ. 
عند قياس طول طريق، صدرت من َعَجل القياس  20 "طَقة".  ب. 

      ما هو طول الطّريق الّتي تمَّ قياسها؟  

عندما أراد شخص أْن يقيس أطواالً معيّنة، فقد استعمل َعَجالً كالَعَجل الّذي   .8
       يظهر يف الّصورة.   

عندما يُكمل الَعَجل دورة كاملة، فإنّنا نسمع "طَق". 
م مرتًا واحًدا.    تُشري الّدورة الكاملة للَعَجل أنّه تقدَّ

ما هو طول قُطر الَعَجل؟ 

12مرة )دورة(. 2 م، وقد تمَّ لف كابل عليه   ُمعطى َعَجل طول قُطره 8.  .9
ما هو طول الكابل بالتّقريب؟ 

100 دورة.  10. طول قُطر َعَجل تراكتور هو 130 سم وقد داَر هذا الَعَجل  
  ما هو طول املسافة الّتي قّطعها؟  

نوا: أيُهام أطول: محيط قاعدة كّل علبة أم ارتفاعها؟   11. أ. خمِّ
طول قُطر علبة طونا هو 8.5 سم، وطول ارتفاعها هو 2.5 سم. ب. 

طول قُطر علبة زيتون هو  8.5 سم، وطول ارتفاعها هو 10 سم.

طول قُطر كرة تنس هو 7 سم.

افحصوا تخمينكم قبل االعتامد عىل املُعطيات.  

2.8 م

قياس أرايض 
)فسيفساء بيزنطي قبل حوايل 1,500 سنة(
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الّدرس الّثالث: مساحةالّدائرة

ة لخبز الكعك بحسب قُطر قاعدة القالب )بالّسم(.   يتم ترقيم القوالب املعدَّ

ُخبزت كعكة صغرية يف قالب رقمه 12، ليك نطيل الّسطح العلوّي للكعكة، فإنّنا نحتاج إىل ُربع علبة شوكوالطة.  

نوا: كم نحتاج من الشوكوالطة لطالء كعكة ُخبزت يف قالب رقمه 24؟ خمِّ

نتعلَّم كيفّية ِحساب مساحة الّدائرة.  

هل نستطيع أْن نتوّصل من قاعدة محيط الّدائرة إىل قاعدة مساحة الّدائرة؟     .1
ها إىل أقسام )اُنظُروا الرّسمة أ(.   8 أقسام متساوية ونقصُّ م الّدائرة إىل   نقسِّ  •

نقص القسم األزرق عىل طول نِصف الُقطر املتقطّع.   
نضع األقسام بشكل متجاور، بحيث نحصل عىل شكل يشبه املستطيل )اُنظُروا الرّسمة ب(.  

الرسمة أ

الرسمة ب

16 قساًم متساويًا )اُنظُروا الرّسمة أ(. م الدائرة إىل  نقسِّ  •
نقص األقسام ونضعها بشكل متجاور )اُنظُروا الرّسمة ب(. 

الرسمة أ

الرسمة ب

لنا عليه يف الرّسمة ب؟ وما هي مساحته؟   ما هي، بالتّقريب، قياسات طول الّشكل الّذي حصَّ

بناًء عىل هذه العمليّة، نستنتج أنّه:  
كلاّم ازداد عدد أقسام الدائرة، ورتَّبناها بالطّريقة املوصوفة أعاله، فإّن الّشكل يكون أقرب 

. r َو  إىل مستطيل أطوال أضالعه  
. r ، فإنَّ مساحة الدائرة هي  لذا، ميكن االفرتاض أنّه إذا كان طول نِصف قُطر الدائرة هو  

)r ,r > 0 بوحدات طول، املساحة بوحدات مساحة مناسبة(.

r

r

πr
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نعود إىل املهّمة الّتي َورَدت يف افتتاحيّة الّدرس.   .2
نطيل الّسطح العلوّي للكعكة بالّشوكوالطة. 

اِحسبُوا املساحة العلويّة للكعكة الّتي تمَّ خبزها يف قالب رقم  12. أ. 

.24 اِحسبُوا املساحة العلويّة للكعكة الّتي تمَّ خبزها يف قالب رقم  ب. 

كم ضعًفا كميّة الّشوكوالطة املطلوبة لطالء الكعكة الكبرية أكرب من الكميّة املطلوبة ت. 

     لطالء الكعكة الصغرية؟    

لطالء الكعكة الّصغرية الّتي تمَّ خبزها يف قالب رقم  12، نحتاج إىل ُربع علبة شوكوالطة.  ث. 

     كم علبة شوكوالطة نحتاج لطالء الكعكة الكبرية؟  

اِفحُصوا التّخمني الّذي اقرتحتُموه يف بداية الّدرس وارشُحوا.    ج. 

نفّكر ب ...

ُمعطى دائرتان.   .3
.I طول نِصف قُطر الّدائرة II هو ضعفا طول نِصف قُطر الّدائرة  

كم ضعًفا محيط الّدائرة II أكرب من محيط الّدائرة I؟ أ. 

I؟ II أكرب من مساحة الّدائرة  ُنوا: كم ضعًفا مساحة الّدائرة  خمِّ ب. 

اِحسبُوا مساحتِي الّدائرتنَْي وافحُصوا تخمينكم.   ت. 

مجموعة مهاّم

أمامكم دوائر، اِحسبُوا مساحة كّل دائرة.   أ.   .1
III متساوية؟ ارِشُحوا.  II َو  هل مساحة الّدائرتني  ب. 

I أكرب من مساحة الّدائرةII؟ كم ضعًفا مساحة الّدائرة  ت. 

كم ضعًفا طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية أكرب من طول نِصف قُطر الّدائرة الّصغرية؟ أ.   .2
اِحسبُوا محيطِي الدائرتني.   ب. 

كم ضعًفا محيط الّدائرة الكبرية أكرب من محيط الّدائرة الّصغرية؟ 

اِحسبُوا مساحتِي الّدائرتني. ت. 
كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحة الّدائرة الّصغرية؟

r
I

II

2r

II

6 سم

I
سم2

4 سم

4 سم

سم2

II IIII
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.(r > 0) 3r طول نِصف قُطر الّدائرة الّصغرية هو r. طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية هو   .3
اُكتُبوا تعبريين جربيني ملحيطِي الّدائرتني )بوحدات الطّول(.   أ. 

كم ضعًفا محيط الّدائرة الكبرية أكرب من محيط الّدائرة الّصغرية؟ 

اُكتُبوا تعبريين جربيني ملساحتِي الّدائرتني  ب. 

     )بوحدات مساحة مناسبة(.  
كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحة الّدائرة الّصغرية؟

6 سم. طول قُطر كّل دائرة صغرية هو   .4
اِحسبُوا مساحتِي الّدائرتني. أ. 

ما هو طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية؟ اِحسبُوا مساحتها.  ب. 

كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحتِي الّدائرتني الّصغريتني مًعا؟  ت. 

4 سم.  طول قُطر كّل دائرة صغرية هو   .5
اِحسبُوا مساحة كّل دائرة صغرية.   أ. 

ما هو طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية؟ اِحسبُوا مساحتها. ب. 

كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحة الّدوائر  ت. 

      الثاّلث الّصغرية مًعا؟

3 سم.  طول قُطر كّل دائرة صغرية هو   .6
اِحسبُوا مساحة كّل دائرة صغرية. أ. 

ما هو طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية؟ اِحسبُوا مساحتها. ب. 

كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحة الّدوائر  ت. 

      األربع الّصغرية مًعا؟

كعكة االحتفال بالزّواج مكوَّنة من ثالث كعكات دائريّة فوق بعضها.    .7
تُخبز كّل كعكة بقالب دائرّي مناسب.  

طول قُطر قالب الكعكة السفىل هو 40 سم.
10 سم. يف كّل طابق، يصغر طول قُطر القالب ب  

ما هي مساحة أرضيّة قالب الكعكة املوجودة يف الطّابق العلوّي؟    أ. 

ما هو محيط قالب الكعكة املوجودة يف الطّابق األوسط؟    ب. 

r3r
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ت كعكة زواج مكّونة من ثالثة طوابق.    مبناسبة عرس فؤاد وليىل، ُحضِّ  .8
ُخبزت كّل كعكة بقالب دائرّي.  

كلاّم كان الطّابق أعىل، فإنَّ طول قُطر القالب يصغر بضعفني.  

ما هي الّنسبة بني مساحتي أرضيتي قالبني متجاورين؟ ارِشُحوا.   أ. 

ما هي الّنسبة بني محيطي قالبني متجاورين؟ ارِشُحوا.   ب. 

طول ضلع املربّع هو 4 سم.  .9
اِحسبُوا طول نِصف قُطر الّدائرة املحصورة داخل املربّع.   أ. 

اِحسبُوا مساحة املربّع.   ب. 

10. أمامكم صورة ُشباك فيه ست ِقطع زجاجيّة:
أربعة مربّعات وُربْعا دائرتني.

طول ضلع كّل مربّع هو 80 سم.
اِحسبُوا مساحة الزُّجاج. 

11. اقرتح صاحب دكان حلّي القالدة اآلتية: 
طول نِصف قُطر الّدائرة الّداخلية هو 1سم.

0.6 سم. طول نِصف قُطر كّل دائرة من الّدوائر الخارجيّة هو  
ما هي مساحة القالدة؟  

12. حصلت كّل من ليىل ودعاء عىل ورقة مربّعة الّشكل طول ضلعها 64 سم، وقد طلبت املعلّمة منهام أْن تقصا دوائر من الورقة. 
4 دوائر ت ليىل  16 دائرًةقصَّ ت دعاء  قصَّ

؟   َمْن منهام بقي لديها مساحة أكرب بعد القصَّ

30 شاقاًل. 20 سم هو  13. سعر بيتسا قُطرها 
40 سم؟ ارِشُحوا.     كم يجب أْن يكون الّسعر املعقول لبيتسا طول قُطرها 

M
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الّدرس الّرابع: أقسام من محيط الّدائرة ومن الّدائرة

قطاع، قوس َوَحَلقة

 طول ضلع املربّع 4 سم. 
ما هو طول الخّط الربتقايّل؟  أ. 

ب.  ما هي مساحة القسم البنّي؟ 

نتعلَّم كيفّية ِحساب أطوال األقواس ومساحات أقسام الدوائر.  

قطاع وقوس

طول قُطر بيتسا عائليّة هو  80 سم.  .1
8 وجبات متساوية.     م البيتسا العائليّة إىل  نُقسِّ

ما هي مساحة كّل وجبة؟   
ارِشُحوا ،كيف َحسبتُم؟ 

أمامكم صورة بوابّة دير من الفرتة البيزنطيّة.    .2
ما هو طول نِصف محيط الّدائرة الّذي يقع بني الّنقطتني املشار إليهام 

باألحمر؟   

للتذكري

يه قوًسا.  قسم من محيط الّدائرة الّذي يقع بني نقطتني نسمِّ  •
يه قطاًعا.   د بواسطة قوس ونصفْي قطرين نسمِّ قسم من الّدائرة املحدَّ  •

مثال: يف الرّسمة الّتي أمامكم، القوس لونه أحمر والقطاع لونه أزرق.  

نفّكر ب ...

أمامكم دائرة طول نِصف قُطرها هو  3 سم.   .3
ما هو محيط الّدائرة؟  أ. 

أي قسم من محيط الدائرة ُملوَّن باألحمر؟ ما هو طول القوس األحمر؟   ب. 

ما هي مساحة الّدائرة؟  ت. 

ما هي مساحة القطاع األزرق؟   ث. 

idoshaked@yahoo.com تصوير: عيدو شكد

120˚

5.8 م
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ليك نجد طول القوس: 

نحسب محيط الّدائرة،   •
نجد القسم، من محيط الّدائرة، الّذي يشكِّل طول   •

القوس، 

نحسب طول القوس.   •

ليك نجد مساحة القطاع: 

نحسب مساحة الدائرة،  •
نجد القسم، من مساحة الّدائرة، الّذي يشكِّل   •

مساحة القطاع،

نحسب مساحة القطاع.  •

نعود إىل املهّمة الّتي َورَدت يف افتتاحيّة الّدرس ونحّل مبراحل.   .4
طول ضلع املربّع 4 سم. 

ما هو محيط الّدائرة؟    أ. 

ما هي مساحة الّدائرة؟  ب. 

ِجُدوا، يف كّل رسمة، طول القوس الربتقايّل.  ت. 

ِجُدوا، يف كّل رسمة، مساحة القسم الربتقايّل.   ث. 

4.5 سنتمرتات مربّعة بالتّقريب.   محيط كّل دائرة هو 7.5 سم ومساحتها   .5
ِجُدوا، يف كّل رسمة، القسم امللّون من الّدائرة. 

اِحسبُوا طول القوس األحمر ومساحة القطاع األزرق. 

240˚45˚

ت.ب. أ.

طول نِصف قُطر كّل دائرة هو 4 سم. اِحسبُوا محيط كّل قطاع.    .6

120˚
60˚

ت.ب. أ.
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الحلقة مساحة 

طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية، يف الرّسمة، هو 6 سم. ُمعطى:   .7
3 سم.                   طول نِصف قُطر الّدائرة الّصغرية، يف الرّسمة، هو 

نوا: أيُّهام مساحتها أكرب: مساحة الحلقة أم مساحة الّدائرة الّصغرية؟  خمِّ أ. 

اِحسبُوا مساحتِي الّدائرتني ومساحة الحلقة.   ب. 

اِفحُصوا تخمينكم الّذي اقرتحتُموه يف بند أ.   ت. 

في أعقاب...

طول نِصف قُطر الّدائرة 2 سم.  .8
اِحسبُوا املساحة الزرقاء. 

مجموعة مهاّم

محيط كّل دائرة هو 10 سم،   .1
8 سنتمرتات  ومساحة كّل دائرة هي  

مربّعة بالتّقريب.
يف كّل رسمة، ِجُدوا أّي قسم من 

املحيط ملّّونًا. 
اِحسبُوا طول القوس األحمر ومساحة 

القطاع األزرق. 

طول نِصف قُطر كّل دائرة هو 3 سم.  .2
اِحسبُوا محيط كّل قطاع. 

3 سم.  طول نِصف قُطر كّل دائرة هو   .3
اِحسبُوا مساحة كّل قطاع.

3 سم

 سم
6

90˚

40˚

 ت.

120˚

ب.  أ.

60˚

240˚

40˚ 270˚

ت.ب. أ.

40˚

 أ.

120˚

ب.

240˚

ت.
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35 سم. يف لوحة إصابة الهدف )يف الرّسمة(، طوال نصفْي قُطرِي الّدائرتني هام 15 سم َو   .4
ما هي مساحة الّدائرة الّداخليّة؟  أ. 

ما هي مساحة الّدائرة الخارجيّة؟ ب. 

ت. ما هي مساحة الحلقة الحمراء؟ 

40 سم. 30 سم َو  يف لوحة إصابة الهدف )يف الرّسمة(، أطوال أنصاف أقطار الدوائر هي 15 سم،   .5
أّي دائرة لها املساحة الكربى: الّصفراء، الحمراء أم الّزرقاء؟ ارِشُحوا.  

ُنوا، أيُّهام مساحته أكرب: مساحة الحلقة الّزرقاء أم مساحة الّدائرة الحمراء؟   خمِّ أ.   .6
اِحسبُوا وافحُصوا تخمينكم.   ب. 

يوجد يف الرّسمة 4 دوائر متساوية. طول نِصف قُطر كل دائرة هو 10 سم.  .7
اِحسبُوا املساحة امللونة.  

6 سم. طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية الّتي مركزها  M هو   .8
اِحسبُوا محيط الّشكل األزرق.   أ. 

اِحسبُوا مساحة الّشكل األزرق.. ب. 

24 سم. مت إىل ثالثة قطاعات متساوية. طول قُطر اللوحة هو   أمامكم لوحة للَّعب، وقد قُسِّ  .9
ما هي الزّاوية املركزيّة يف كّل قطاع؟   أ. 

ما هي مساحة كّل قطاع؟  ب. 

4 سم

 سم
5

3 سم

M
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مت إىل 4 قطاعات )كام يظهر يف الرّسمة(. 10. أمامكم لوحة للَّعب، طول قُطرها 25 سم، وقد قُسِّ
  أ. اِحسبُوا مساحة كّل قطاع.  

  ب. اِحسبُوا أطوال األقواس األربعة.  

11. ِجُدوا لكّل مساحة زرقاء يف الّسطر العلوّي، مساحة تساويها يف الّسطر الّسفيّل.  
جثتبأ

edcba

12. جدوا لكل مساحة زرقاء يف الّسطر العلوّي، مساحة تساويها يف الّسطر السفيّل. 
جثتبأ

edcba

13. يف كّل رسمة، طول ضلع املربّع هو 2 سم.
  اِحسبُوا املساحة الّزرقاء. ارِشُحوا إجاباتكم.  

ث.ت.ب.أ.

45˚
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نحافظ على لياقة رياضّية

معادالت ومسائل

دوا يف كّل زوج معادالت، أّي معادلة حلّها أكرب؟ ارِشُحوا.   دون أْن تحلُّوا، حدِّ   .1
       حلُّوا املعادالت وافحصوا تحديدكم. 

5x + 12 = 3أ.
5x – 12 = 3

3x = 5x + 16ت.
16 – 3x = 5x

3x + 4 = 5x + 20ج.
3x – 4 = 5x + 20

5x = 12 + 3xب.
5x = 12 – 3x

3x = 5x + 16–ث.
–16 – 3x = 5x

3x + 4 = 5x – 20ح.
3x – 4 = 5x – 20

اشرتى ضياء 50 دفرًتا.    .2
اشرتى قساًم من الّدفاتر، من دكان "املجد"، وقد كان سعر الّدفرت 5 شواقل، أما باقي

 الّدفاتر فقد اشرتاها  من دكان "كل يشء للتلميذ"، وقد كان سعر الّدفرت
4 شواقل.

املبلغ الكيّل الّذي دفعه ضياء هو  230 شاقالً.
كم دفرتًا اشرتى ضياء من كّل دكان؟  

َجمعت مجموعتان تربعات.    .3
350 شاقالً أقل من املبلغ الّذي جمعته املجموعة ب.   َجمعت املجموعة أ  

.(x > 350) x إىل املبلغ الّذي جمعته املجموعة ب  اُرُمزوا ب  أ. 
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا للمبلغ الّذي جمعته املجموعة أ.  

معلوم أّن املبلغ الّذي جمعته املجموعة ب ضعفا املبلغ الّذي جمعته املجموعة أ.   ب. 
أمامكم معادالت، أي منها تصف الحالة؟  

x = 2 · x – 350  x = 2(x – 350)  2x = x – 350

حلُّوا وِجُدوا املبلغ الّذي جمعته كّل مجموعة.   ت. 

وا لكل طفل نفس عدد الالصقات.  18 طفالً، وقد حضَّ ُخطِّط احتفال مبناسبة عيد ميالد ل    .4
يف يوم االحتفال، وصل 20 طفالً وقد حصل كّل طفل عىل الصقتني أقل ماّم ُخطِّط له.  

كم الصقة ُخطِّط أْن يُعطى كّل طفل يف البداية؟  

4 سنوات، كان ُعمر رضار ضعفْي ُعمر أيّوب.    6 سنوات. قبل  رضار أكرب من أيّوب ب    .5
كم هو ُعمر رضار وأيّوب اليوم؟  

أمامكم رسمة شبه منحرف متساوي الّساقني  )x > 0، قياسات الطّول بالّسم(.  .6
= x، ما هو محيط شبه املنحرف؟  5 سم  إذا كان  أ. 

إذا كان محيط شبه املنحرف 48 سم. ما هي أطوال أضالع شبه املنحرف؟  ب. 

100 سم. نضع شبهْي منحرف متامثلني بشكل متجاور، بحيث نحصل عىل شكل سدايس محيطه   ت. 
ما هي أطوال أضالع الّشكل الّسدايس؟

2x2x

x

3x


