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الّدائرة ومساحة  الّدائرة  محيط  عرشون:  الوحدة 
الدرس األوّل: ما هو محيط الدائرة؟

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

 قرية تعاونيّة تعتمد عىل مبدأ املساواة: بُنيت ثكنات )باراكسات(

 املزارعني عىل محيط الّدائرة بحيث تقع كّل ثكنة عىل نفس الُبعد 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   .1
ذوا  קבוע מנקודה נתונה". يف هذه الفّعاليّة، سوف ترسمون مجموعة نقاط بُعدها ثابت عن نقطة ُمعطاة ثابتة.  نفِّ

الفّعاليّة وفًقا للتّعليامت.  ַּ

فعالية بديلة 
للحاسوب

5 نقاط تبعد كّل منها مبقدار طول القطعة  ب. عيّنوا 
.P عن النقطة PB

تبعد  التي  النقاط  جميع  فرجار  بواسطة  ارسموا 

.P عن النقطة PB مبقدار طول القطعة

 MA عيّنوا 5 نقاط تبعد كّل منها مبقدار طول القطعة أ. 
.M  عن النقطة

ارسموا بواسطة فرجار جميع النقاط الّتي تبعد مبقدار 

 .M  عن النقطة MA طول القطعة

.2

BP

A

M

أُخذت الصورة من موقع
Google Maps Israel
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ارسموا مجموعة نقاط بواسطة خيط وقلم رصاص حسب  .3
        املراحل اآلتية:

مة إىل تربيعات. عيِّنوا الّنقطة  M عىل ورقة مقسَّ  •
اربطوا قلم رصاص بأحد طريِف الخيط وثبِّتوا الطّرف الثّاين   •

.M للخيط بإصبعكم عىل الّنقطة

الخيط  يكون  بحيث    M حول  الرصاص  قلم  روا  دوِّ  •
مشدوًدا. ما هو الّشكل الّذي حصلتم عليه؟ 

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

ي املساحة املحصورة بواسطة محيط الدائرة "دائرة".    نسمِّ  •
ي الّنقطة )A يف الرسمة( "مركز الّدائرة".  نسمِّ  •

يها "نِصف  القطعة الّتي تربط بني مركز الّدائرة ونقطة معيّنة عىل محيط الّدائرة نسمِّ  •
.r يف الرسمة(. نرمز عادًة إىل نِصف القطر بالحرف AB ُقطر الّدائرة" )مثال: القطعة

يها "ُقطر" )مثاًل:  القطعة الّتي متر عرب املركز وتربط بني نقطتني عىل محيط الّدائرة نسمِّ  •
القطعة CD يف الرسمة(.

نرسم دائرة حسب املراحل اآلتية:   •
نعنيِّ نقطة،  -

نفتح الفرجار حسب طول نِصف القطر املعطى.    -
نضع إبرة الفرجار عىل النقطة ونرسم دائرة.    -

D

C

A

r

B

ارسموا، بواسطة الفرجار، دائرة طول نِصف قطرها 3 سم. أ.    .4

ارسموا، بواسطة الفرجار، دائرة طول نِصف قطرها 6 سم. ب. 

أّي دائرة أكرب أم أنّهام متساويتان؟ ارشحوا.  ت. 

زوايا وأقواس يف الدائرة

للتذكري

م كّل دائرة إىل  360 قساًم، ونسّمي كّل قسم "درجة".   نقسِّ

نسّمي الزاوية الّتي مقدارها °360 "زاوية كاملة" )انظروا الرسمة(.

360˚
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 .β 5.  معطاة زاوية يف كّل دائرة. أكملوا مقدار الزاوية

90˚

β = ____

β
180˚

β = ____

β 80˚

β = ____

ββ

β = ____

210˚

أمامكم دوائر وزوايا تقع رؤوسها يف مركز الّدائرة.  .6
لُوِّن باألحمر، يف كّل دائرة، القسم املقابل للزاوية املعطاة   •

.B إىل A من محيط الدائرة بني     

أّي قسم من الدائرة لونتموه؟   •

AB
M

180˚

أ.

القسم الملون باألحمر:

A
M

45˚

B
ب.

A
M
60˚

ت.

A

B

M
120˚

ث.

A

B

M
270˚

ج. B

يه "قوس". 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  •

مثال: AB، يف الرّسمة، هو قوس، والزاوية  هي زاوية مركزيّة.

.         القوس AB يناظر الزاوية املركزيّة 

M

A B
زاوية 
مركزّية

قوس

أكملوا، يف كّل بند، مقدار الزاوية املركزيّة املناسبة.     .7

 الدائرة: °أ.
4
1  الدائرة: °ج. 

3
2  

1 الدائرة: °ب.
5

1 الدائرة: °ح. 
2

 

1 الدائرة: °ت.
3

 الدائرة: °ح. 
8
1  

 الدائرة: °ث.
5
2  الدائرة: °خ. 

8
3  

مثال:

A

B

90˚

 الدائرة
4
1 القسم: 
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أّي قسم من الدائرة ملون باألزرق؟ أ.   .8
أّي قسم من الدائرة ملون باألحمر؟        ب. 

ة الطّرد املركزيّة، هي قُوَّة تؤثر عىل األجسام الّتي تتحرك يف    قُوَّ

حركة دائريّة، وهي تدفعها من املركز إىل الخارج.

تؤثر  فيها  الخاّصة عن ظواهر  تجاربه  كّل شخص من  يعرف 

قُوَّة الطّرد املركزيّة:

إذا قمنا بتدوير حجر مربوط بخيط، فإّن الخيط يصبح مشدوًدا.    -

إذا قمنا بتشغيل غّسالة برسعة عالية ويف داخلها مالبس رطبة باملاء، فإّن معظم  -
    املاء يخرج عرب أسطوانة املالبس للغّسالة. 

ة  يف جميع هذه الحاالت الّتي يتحرك فيها الجسم بشكل دائرّي ، تؤثر عليه قُوَّ

طَرْد مركزيّة تدفعه إىل الخارج.

مجموعة مهاّم

M مركز الدائرة الخرضاء.  .1
طول نِصف قطر الدائرة الحمراء الّتي مركزها T هو 3 سم.

TM = أكملوا:  سم

AM = سم  
AB = سم  

A

D

C

B 60˚
72˚

M
T

A

B
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M مركز الدائرة الخرضاء.  .2
.T ميثِّل نِصف قطر الدائرة الحمراء الّتي مركزها r

أكملوا التعابري املناسبة. 

AB  =  MB  =  TB  = 

ارسموا دائرة نِصف قطرها ضعفا نِصف قطر الدائرة الّتي مركزها A )استعينوا بالفرجار(.  .3

A

عيّنوا، يف دفاتركم، النقطة M. استعينوا باملسطرة والفرجار وارسموا:   .4
دائرة مركزها النقطة M وطول نِصف قطرها 2 سم.  أ. 

نصفْي قطرين يف الدائرة الّتي وردت يف بند أ بحيث يكون مقدار الزاوية بينهام °90. أشريوا إىل القوس الّذي يناظر  ب. 
الزاوية.  

عيّنوا، يف دفاتركم، النقطة M. استعينوا باملسطرة والفرجار وارسموا:   .5
       أ. دائرة مركزها النقطة M وطول نِصف قطرها 3 سم. 

ب. دائرة مركزها النقطة M وطول نِصف قطرها 4 سم. 

نصفْي قطرين )يف الدائرة الكبرية( بحيث يكون مقدار الزاوية بينهام 90°. ت. 
أشريوا إىل األقواس الّتي تناظر الزاوية يف الدائرتني.

ما هو مقدار الزاوية املركزيّة امللونة باألحمر؟  أ.  ما هو مقدار الزاوية املركزيّة امللونة باألخرض؟    أ.    .6

225˚
80˚

M
T

A

B
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ارسموا، يف كّل بند، زاوية مركزيّة تناظر القوس AB الصغري.  .7

A

M
B

A

M

B

A

M

B

ت.ب.أ.

أّي قسم من الدائرة يناظر الزاوية املركزيّة:  °90؟   °45؟    °60؟    °30؟ أ.   .8
ما هو مقدار الزاوية املركزيّة التي تناظر:   ب. 

1 الدائرة؟ 
10

1 الدائرة؟ 
9

 الدائرة؟ 
8
1

أّي قسم من الدائرة يناظر الزاوية املركزيّة:  °135؟    °40؟    °80؟    °180؟ أ.   .9
 الدائرة؟

8
5 1 الدائرة؟ 

12
 الدائرة؟ 

10
3 ما هو مقدار الزاوية املركزيّة التي تناظر:  ب. 

م محيط دائرة إىل قوسني، أحدهام ضعفا اآلخر.   قُسِّ  .10
ما هي الزّاوية املركزيّة الّتي تناظر كّل قوس؟ 

1 من الدائرة كّل ساعة.   
12

يقطع عقرب الساعات    .11
ما هو القسم من محيط الّدائرة الّذي يقطعه عقرب الساعات: أ. 

من الّساعة 3:00 حتّى الّساعة6:00؟ من الّساعة 12:00 حتّى الّساعة 6:00؟ 

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

ما هو مقدار الزّاوية املركزيّة الصغرى بني العقربني يف الّساعات اآلتية: ب. 
?3:30   ?12:30   ?1:00   ?7:00   ?4:00
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الدرس الثاين: محيط الدائرة

Penny Far وهو أحد أنواع الّدّراجات الهوائيّة األوىل.  thing أمامكم صورة    
 مرت. 

4
1 طول قُطر الَعَجل األمامّي  1 مرت وطول قُطر العجل الخلفّي  

ما هي املسافة الّتي تقطعها الدراجة الهوائيّة إذا نّفذ الَعَجل الكبري 100 دورة؟ 

نتعلَّم عن كيفية ِحساب محيط الّدائرة. 

تقدير محيط الّدائرة

أُِعّدت الرسومات يف املهام اآلتية ويف مجموعة املهام للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم. 

أمامكم رسمة دائرة قطرها 10 سم.   .1
احسبوا محيط املربّع الّذي يَْحُص الدائرة. ارشحوا.  أ. 

ًسا منتظاًم.  الدائرة تَْحُص ُمَسدَّ ب. 
متساوية  الزوايا  وجميع  بالطول  متساوية  األضالع  املنتظم، جميع  السدايّس  الشكل  )يف 

باملقدار(. 

ما هو طول القطعة MA؟

ما هو طول الضلع AB؟

ما هو محيط الشكل السدايّس املنتظم؟  

أكملوا:  سم > محيط الّدائرة >   سم. ت. 

ر ب ... نفكِّ

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

.MB عن طول القطعة k  وا مبساعدة عربِّ ب. 
وا مبساعدة  k عن طول القطعة AB يف املسّدس املنتظم. عربِّ

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

أكملوا:  سم > محيط الدائرة >   سم. ت. 

M

M

A

B

M

M

M

A

B

M
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رأينا أّن:

محيط الّدائرة هو وحدة طول.  •
محيط الّدائرة أصغر من محيط املربّع الّذي يَْحُصُ الّدائرة، لذا    •

فهو أصغر من 4 أضعاف طول قُطر الدائرة.  

محيط الّدائرة أكرب من محيط الشكل السدايّس املنتظم املحصور داخل الدائرة، لذا  •
     فهو أكرب من3 أضعاف طول قُطر الدائرة.

.(k > 0)  4k 3 وأصغر منk ميثِّل طول قُطر الّدائرة، فإّن محيط الّدائرة أكرب من k لذا، إذا كان

M

حساب محيط الّدائرة

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

فعالية بديلة 
للحاسوب

ُمعطى، يف كّل رسمة، طول القطر ومحيط الدائرة بالتّقريب.  احسبوا، يف كّل دائرة، كم ضعًفا طول املحيط أكرب من   .4
طول الُقطر؟

 أ.

المحيط: 15.7 سم

 ب.

المحيط: 9.42  سم

 ت.

المحيط: 6.28  سم
طول القطر: 2  سمطول القطر: 3  سمطول القطر: 5  سم

نوا: كم ضعًفا محيط الدائرة أكرب من طول قُطرها؟  خمِّ أ.   .5

وا عن محيط الّدائرة بواسطة طول قُطرها.  عربِّ       ب. 
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الّنسبة بني محيط الّدائرة وطول الُقطر هي عدد ثابت وغري متعلقة بطول القطر.  

نرمز إىل هذا العدد )كم ضعًفا محيط الدائرة أكرب من قطره( بالحرف 

r هو عدد عرشّي ال نهايّئ  …3.141592654 =  
4 الّنسبة التّقريبيّة للعدد  وجدتم يف املهّمتني 3 َو 

محيط الدائرة هو:  رضب طول القطر.

احسبوا، يف كّل بند، محيط الدائرة حسب طول الُقطر املعطى؟   .6

 ب. أ.

طول القطر: 9 سم

طول القطر: 4 سم

في أعقاب...

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

 مرت. 
4
1        الخلفّي 

احسبوا محيط كّل َعَجل.   أ. 
ما هي املسافة التي قطعتها الدراجة الهوائية إذا نّفذ العجل الكبري 100 دورة؟ ب. 

ما هي املسافة التي قطعتها الدراجة الهوائية إذا نّفذ العجل الصغري 400 دورة؟ ت. 

إذا مل تخطئون فقد حصلتم عىل املسافة نفسها يف البندين ت َو ث. ارشحوا ملاذا؟   ت. 

ر ب ... نفكِّ

ُمعطى طول نِصف ُقطر دائرة يساوي 5 سم. اِحسبُوا قُطر الدائرة ومحيطها.  أ.   .8
ُمعطى طول نِصف ُقطر دائرة يساوي r سم (r > 0). اكتبوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا ملحيط الّدائرة. ب. 

.

.(r > 0)   إذا كان  ميثِّل طول نِصف قُطر الداّئرة، فإّن محيط الدائرة هو
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مجموعة مهاّم

دققوا يف حسابات املهام اآلتية حتى رقمني عىل ميني النقطة العرشية. 

ميكنكم االستعانة باآللة الحاسبة.  

احسبوا محيط كل دائرة.  أ.   .1

IIIIII

B

4

B

C
A

B

2

طول القطر: 4 سم

هل محيطِي الدائرتني I َو III متساوِينَْي؟ ارشحوا. ب. 

طول قُطر َعَجل العربة هو 110 سم.   .2
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.   .3
        نفرتض أنّنا نُحيط الكرة األرضية بحبل عىل طول خّط االستواء.  

ما هو طول الحبل؟ 

طول عقرب الّدقائق يف الّساعة هو 3 سم.  أ.   .4
           ما هي املسافة الّتي يقطعها طرف عقرب الّدقائق خالل ساعة واحدة؟ 

الّتي يقطعها طرف عقرب الّساعات  2 سم. ما هي املسافة  طول عقرب الّساعات يف الّساعة هو  ب. 
خالل  3 ساعات؟
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عند قياس مسافات طويلة عىل األرض، نستعمل َعَجالً كالَعَجل الّذي يظهر يف الّصورة.   .5
عندما يُكمل الَعَجل دورة كاملة، فإنّنا نَسمع "طَق". طول قُطر الَعَجل هو  0.5 م.

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

      ما هو طول الطّريق الّتي تمَّ قياسها؟ 

ما هو طول قُطر دائرة محيطها 314 سم؟   .6
ما هو طول نِصف قُطر هذه الّدائرة بالسم؟ 

ما هو طول نِصف قُطر هذه الّدائرة باملرت؟ 

عندما أراد شخص أْن يقيس أطواالً معيّنة، فقد استعمل َعَجالً كالَعَجل الّذي   .7
       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؟ 

أمامكم رسمة نِصف دائرة طول قُطرها 6 سم.   .8
احسبوا طول نِصف القطر.  أ. 

احسبوا محيط الشكل.   ب. 

أمامكم رسمة مستطيل وفوقه نِصف دائرة.   .9
لة يف الرّسمة. جدوا محيط الّشكل حسب املُعطيات املسجَّ

تقريب العدد  إىل 5 أرقام هو 3.14159.  .10
. 
240
754

8
25

7
22 استعينوا باآللة الحاسبة وجدوا أقرب كرس للعدد    

6

2

3
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الدرس الثالث: مساحةالّدائرة

ة لخبز الكعك حسب قُطر قاعدة القالب )بالسم(.  يتم ترقيم القوالب املعدَّ

ُخبزت كعكة صغرية يف قالب رقمه 12، ليك نطيل الّسطح العلوّي للكعكة، 

 علبة شوكوالطة.  
2
1 فإنّنا نحتاج إىل 

نوا:  خمِّ

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

نتعلَّم كيفّية ِحساب مساحة الّدائرة.

ِحساب مساحة الّدائرة

لللتذكري: نسّمي املساحة املحّددة بواسطة محيط الدائرة "دائرة".  

هل نستطيع أْن نتوّصل من قاعدة محيط الّدائرة إىل قاعدة مساحة الّدائرة؟     .1
.)Iها إىل أقسام )انظروا الرّسمة م الّدائرة إىل  8 أقسام متساوية ونقصُّ أ. نقسِّ

   نقص القسم األخرض عىل طول نِصف الُقطر املتقطّع.   
.)II نضع األقسام بشكل متجاور بحيث نحصل عىل شكل يشبه املستطيل )انظروا الرّسمة    

I الرسمةII الرسمة

r

πr

)III م الدائرة إىل 16 قساًم متساويًا )انظروا الرّسمة عندما نقسِّ ب. 

.)IV ونقص األقسام ونضعها بشكل متجاور، فإنّنا نحصل عىل شكل يشبه املستطيل أكرث )انظروا الرّسمة     

r

πr

III الرسمةIV الرسمة

طول "ضلع" املستطيل هو  r وعرضه r. ارشحوا.   •
ما هي مساحة الشكل يف الرسمة II بالتقريب؟  •
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بناًء عىل فرش )نرش( الدائرة إىل شكل يشبه املستطيل ميكن أن نستنتج ما ييل: 

 . إذا كان طول نِصف قُطر الدائرة هو  r  فإنَّ مساحة الدائرة هي 

)r بوحدات طول،  بوحدات مساحة مناسبة(.
r

r

πr

أُِعّدت الرسومات يف املهام اآلتية ويف مجموعة املهام للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.

دققوا يف حسابات املهام اآلتية حتى رقمني عىل ميني النقطة العرشية. ميكنكم االستعانة باآللة الحاسبة.

احسبوا، يف كّل بند، مساحة الدائرة حسب املعطى.    .2

 ب. أ.

طول القطر: 5 سم

طول القطر: 20 سم

ر ب ... نفكِّ

3.  نعود إىل املهّمة الّتي َورَدت يف افتتاحيّة الدرس. 
        نطيل السطح العلوّي للكعكة بالّشوكوالطة. 

ة لخبز الكعك حسب قُطر قاعدة القالب )بالسم(..  يتم ترقيم القوالب املعدَّ أ. 
ما هو طول نِصف قُطر القالب الذي رقمه 12؟ 

احسبوا املساحة العلويّة للكعكة الّتي تمَّ خبزها يف قالب رقم 12.

ما هو طول نِصف قُطر القالب الذي رقمه 24؟  ب. 
احسبوا املساحة العلويّة للكعكة الّتي تمَّ خبزها يف قالب رقم  24.

الكميّة  من  أكرب  الكبرية  الكعكة  لطالء  املطلوبة  الّشوكوالطة  كميّة  ضعًفا  كم  ت. 
املطلوبة لطالء الكعكة الصغرية؟ )نفرتض أن ُسمك الطالء متساٍو يف الكعكتني(.  

1 علبة 
2

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

      كم علبة شوكوالطة نحتاج لطالء الكعكة الكبرية؟  

 ج.افحصوا التخمني الّذي اقرتحتُموه يف بداية الدرس وارشحوا.  
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ُمعطى دائرتان.  .4
طول نِصف قُطر الدائرة I هو 4 سم، وطول نِصف قُطر الدائرة II هو 8 سم.

.I احسبوا وأكملوا محيط الدائرة ومساحة الدائرة يف الرسمة أ. 

.II احسبوا وأكملوا محيط الدائرة ومساحة الدائرة يف الرسمة ب. 

III

المحيط: _________ سم

المساحة: _________ سم

4

المحيط: _________ سم

المساحة: _________ سم

8

كم ضعًفا محيط الدائرة يف الرسمة II أكرب من محيط الدائرة يف الرسمة I؟ ت. 
 ث.كم ضعًفا مساحة الدائرة يف الرسمة II أكرب من مساحة الدائرة يف الرسمة I؟

مجموعة مهاّم

احسبوا مساحة كّل دائرة.  أ.   .1

II IIII

4

B

2

B

A

B

C

طول القطر: 4 سم

هل مساحة الّدائرتني II َو III متساوية؟ ارشحوا.  ب. 
كم ضعًفا مساحة الدائرة I أكرب من مساحة الدائرةII؟ ت. 
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كم ضعًفا طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية أكرب من طول نِصف قُطر الّدائرة الّصغرية؟ أ.   .2

3

III

طول القطر: 12 سم

احسبوا محيطِي الدائرتني.   ب. 
كم ضعًفا محيط الدائرة الكبرية أكرب من محيط الدائرة الصغرية؟ 

احسبوا مساحتِي الدائرتني. ت. 
كم ضعًفا مساحة الدائرة الكبرية أكرب من مساحة الدائرة الصغرية؟

طول ضلع املربّع هو 4 سم.  .3
احسبوا مساحة املربّع. أ. 

احسبوا طول نِصف قُطر الّدائرة املحصورة داخل املربّع ومساحة املربّع.   ب. 
احسبوا مساحة األقسام الخرضاء. أ. 

طول قُطر كّل دائرة صغرية هو 6 سم.  .4
احسبوا مساحة كل دائرة صغرية. أ. 

ما هو طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية؟ اِحسبُوا مساحة الدائرة الكبرية.  ب. 
كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحتِي الّدائرتني الّصغريتني  ت. 

مًعا؟ 

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

ما هو طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية؟ اِحسبُوا مساحة الدائرة الكبرية. ب. 
كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحة الّدوائر  ت. 

      الثاّلث الّصغرية مًعا؟

طول قُطر كّل دائرة صغرية يف الرسمة هو 3 سم.  .6
ما هو طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية؟  أ. 

خمنوا: كم ضعًفا مساحة الّدائرة الكبرية أكرب من مساحة الّدوائر  ب. 
      األربع الّصغرية مًعا؟

احسبوا وافحصوا تخمينكم. ت. 

أمامكم صورة ُشباك فيه ست ِقطع زجاجيّة:   .7
أربعة مربّعات وُربْعا دائرتني.

طول ضلع كّل مربّع هو 80 سم.

اِحسبُوا مساحة الزُّجاج الكلية يف الشباك.

نبني بركة سباحة دائرية لألطفال. طول نِصف قُطر الربكة مرتين.     .8
نبلط أرضيّة الربكة.  أ. 

كم مرتًا مربًّعا من البالط نحتاج لتبليط أرضيّة الربكة؟ 

ب. نريد أن نبني سوًرا )درابزين( للربكة. ما هو طول السور؟ 
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الدرس الرابع: طول القوس وطول القطاع

طول ضلع املربّع 4 سم. 

ما هو طول الخّط األحمر؟  أ. 
ب.  ما هي مساحة القسم البنفسجّي؟ 

نتعلَّم كيفّية ِحساب أطوال األقواس ومساحات أقسام الدوائر. 

أُِعّدت الرسومات يف املهام اآلتية ويف مجموعة املهام للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.

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

أ. ما هي مساحة كّل وجبة؟ ارشحوا .

ب. سعر كل بيتسا  40 شاقاًل.  ما هو سعر كّل وجبة؟

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

باألحمر؟

يه قوًسا. قسم من محيط الّدائرة الّذي يقع بني نقطتني نسمِّ  •
مثال: الخط األحمر  يف الرسمة. 

يه قطاًعا. د بواسطة قوس ونصفْي قطرين نسمِّ قسم من الّدائرة املحدَّ  •
مثال: القسم األخرض من مساحة الدائرة يف الرسمة. 

ر ب ... نفكِّ

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

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

ث.أي قسم من مساحة الدائرة ُملوَّن باألخرض؟
ما هي مساحة الّدائرة؟  ج. 

ما هي مساحة القطاع األخرض؟       ح. 

5.8 م

120˚
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إليجاد طول القوس:

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

القوس، 

نحسب طول القوس.  •

إليجاد مساحة القطاع: 

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

مساحة القطاع،

نحسب مساحة القطاع.  •
مثال: أمامكم رسمة دائرة.

طول نِصف قُطر الدائرة 4 سم.

محيط الدائرة 25.13 سم بالتقريب.

6 الدائرة. 
1 القوس هو 

طول القوس 4.19 سم بالتقريب.

مثال: أمامكم رسمة دائرة.
طول نِصف قُطر الدائرة 4 سم.

مساحة الدائرة 50.27 سم مربًّعا بالتقريب.

6 الدائرة. 
1 القطاع هو 

مساحة القطاع 8.38 سم مربًّعا بالتقريب.

محيط كّل دائرة هو 7.5 سم ومساحتها 4.5 سنتمرتات مربّعة.  .4
احسبوا طول القوس األحمر ومساحة القطاع البنفسجي وأكملوا الجدول.

240˚ 90˚45˚

ب.  ت. أ.

تبأ

القسم من محيط الدائرة

طول القوس )بالسم(

مساحة القطاع)بالسم مربّع(

نعود إىل املهّمة الّتي َورَدت يف افتتاحيّة الّدرس ونحّل مبراحل.    .5
       طول ضلع املربّع 4 سم. 

ما هو محيط الّدائرة؟    أ. 
ما هي مساحة الّدائرة؟  ب. 

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

جدوا، يف كّل رسمة، مساحة القسم البنفسجي.  ث. 

60˚
4

60˚
4
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مجموعة مهاّم

دققوا يف حسابات املهام اآلتية حتى رقمني عىل ميني النقطة العرشية. ميكنكم االستعانة باآللة الحاسبة.

محيط كّل دائرة هو 31.91سم ومساحتها 81 سنتمرتًا مربًّعا.  .1
احسبوا طول القوس األحمر ومساحة القطاع البنفسجي وأكملوا الجدول.

120˚
40˚

 ت.ب. أ.

60˚

تبأ

القسم من محيط الدائرة

طول القوس )بالسم(

مساحة القطاع)بالسم مربّع(

احسبوا، يف كل بند، محيط الدائرة الكاملة، اذكروا القسم املرسوم منها واحسبوا طول القوس. أكملوا الجدول.    .2

240˚
3

3

3

40˚
270˚ 3

ت.ب. أ.

3

3

تبأ

محيط الدائرة )بالسم(

القسم املرسوم

طول القوس )بالسم(
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احسبوا، يف كل بند، مساحة الدائرة الكاملة، اذكروا القسم امللون بالبنفسجي واحسبوا مساحة القطاع. أكملوا الجدول.   .3
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تبأ

مساحة الدائرة )بالسم مربّع(

القسم امللون

مساحة القطاع)بالسم مربّع(

مت إىل ثالثة قطاعات متساوية. طول نِصف قُطر اللوحة هو  12 سم. أمامكم لوحة للَّعب، وقد قُسِّ  .4
ما هو مقدار الزّاوية املركزيّة يف كّل قطاع؟   أ. 

احسبوا مساحة كّل قطاع.  ب. 

 
مت إىل 4 قطاعات )كام يظهر يف الرّسمة(. أمامكم لوحة للَّعب، طول نِصف قُطرها 25 سم، وقد قُسِّ  .5

 أ. اِحسبُوا مساحة كّل قطاع.  
ب. اِحسبُوا أطوال األقواس األربعة.

ِجُدوا لكّل مساحة خرضاء يف الّسطر العلوّي، مساحة خرضاء تساويها يف الّسطر الّسفيّل.    .6
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الدرس الخامس: مساحة الحلقة

أمامكم صورة ميدان. 

طول نِصف قُطر امليدان )يشمل التبليط األحمر من حوله(

 هو 12 م.

طول نِصف قُطر الدائرة دون التبليط 10 م

)أُِعّدت الصورة للتوضيح(.
ما هو مقدار املساحة املبلطة باألحمر؟ 

نتعلّم كيفية حساب مساحة الحلقة. 

أُِعّدت الرسومات يف املهام اآلتية ويف مجموعة املهام للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.

دققوا يف حسابات املهام اآلتية حتى رقمني عىل ميني النقطة العرشية. 

ميكنكم االستعانة باآللة الحاسبة.

مساحة الدائرة الكبرية يف الرسمة هي 50 سنتمرًتا مربًّعا.   .1
مساحة الدائرة امللونة بالبنفسجي هي 28 سنتمرتًا مربًّعا.

ما هي مساحة الحلقة امللونة باألخرض؟ 

ر ب ... نفكِّ

ُمعطى: طول نِصف قُطر الّدائرة الكبرية، يف الرّسمة، هو 6 سم.   .2
       طول نِصف قُطر الّدائرة الّصغرية، يف الرّسمة، هو 3 سم.

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

ب. أكملوا: 
مساحة الّدائرة الكبرية الّتي طول نِصف قُطرها 6 سم هي _____سم مربّع.   
مساحة الّدائرة الصغرية الّتي طول نِصف قُطرها 3 سم هي_____سم مربّع.

مساحة الحلقة الخرضاء هي_____سم مربّع.

قارنوا بني نتائج حساباتكم  والتخمني الّذي اقرتحتُموه يف بند أ.  ت. 

من  الصغرية  الدائرة  مساحة  ونطرح  الدائرتني،  مساحتِي  نحسب  كالتايل:  الحلقة  مساحة  نحسب 

مساحة الدائرة الكبرية.

6

3
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ر ب ... نفكِّ

نعود إىل السؤال الّذي َورََد يف مهّمة االفتتاحيّة.     .3
       طول نِصف قُطر امليدان )يشمل التبليط األحمر من حوله(

       هو 12 م.

طول نِصف قُطر الدائرة دون التبليط 10 م.

احسبوا مساحة كّل امليدان.  أ. 
احسبوا مساحة الدائرة  دون التبليط األحمر. ب. 

ما هو مقدار املساحة املبلطة باألحمر؟   ت. 

طول قُطر بيتسا كاملة هو 12 سم.  .4
احسبوا طول نِصف قُطر البيتسا ومساحتها.   أ. 

طول قُطر املساحة الّتي ُوضعت عليها الحشوة هو 11 سم. ب. 
احسبوا مساحة الحشوة.  

ما هي مساحة الُخبز املوجود حول الحشوة )ال توجد فيه حشوة(؟ ت. 

مجموعة مهاّم

مساحة الدائرة الكبرية يف كّل بند هي 154 سنتمرتًا مربًّعا.     .1
ل طول نِصف قُطر الدائرة الداخليّة يف الرسمة.   ُسجِّ

احسبوا مساحة الدائرة البنفسجّية ومساحة الحلقة الخرضاء.  

 أ.

مساحة الدائرة البنفسجّية: _____سم مرّبع

مساحة الحلقة:         _____ سم مرّبع

مساحة الدائرة البنفسجّية: _____ سم مرّبع

مساحة الحلقة:          _____ سم مرّبع

مساحة الدائرة البنفسجّية: _____ سم مرّبع

مساحة الحلقة:          _____ سم مرّبع

 ت.ب.
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يف لوحة إصابة الهدف )انظروا الرّسمة(، طوال نصفْي قُطرِي الّدائرتني   .2
       هام 15 سم َو 35 سم.

ما هي مساحة الّدائرة الّداخليّة؟  أ. 
ما هي مساحة الّدائرة الخارجيّة؟ ب. 
ت. ما هي مساحة الحلقة الخرضاء؟ 

 
طول نِصف قُطر الدائرة البنفسجّية هو  3 سم.  .3

طول نِصف قُطر الدائرة البيضاء هو 4 سم.

عرض الحلقة الخرضاء هو 1 سم.

ُنوا، أيُّهام مساحته أكرب: مساحة الحلقة الخرضاء أم خمِّ أ. 
     مساحة الّدائرة البنفسجّية؟   

احسبوا وافحصوا تخمينكم.  ب. 

يوجد يف ميدان املدينة دائرة مع أزهار وعشب أخرض.    .4
طول قُطر القسم الداخيّل )الدائرة( الّذي ُزرعت فيه األزهار هو 2 م.

مساحة الدائرة مع األزهار 78 مرتًا مربًّعا. 

احسبوا طول نِصف قُطر القسم الداخيّل )الّذي ُزرعت فيه األزهار( ومساحته.  أ. 
احسبوا مساحة العشب األخرض.   ب. 

 
يوجد يف مركز ميدان املدينة بركة مع نافورة.    .5

بوّدنا أن نبلط املساحة املوجودة خارج الربكة بحيث نحافظ عىل الشكل الدائرّي.  

طول قُطر املساحة الكليّة هو 24 مرتًا. 

طول قُطر الربكة الّتي تقع يف الوسط هو 6 أمتار.

احسبوا مساحة امليدان )مبا يف ذلك الربكة(.  أ. 
احسبوا طول نِصف قُطر الربكة ومساحتها. ب. 

احسبوا املساحة املبلطة. ت. 

ميدان الدولة يف تل أبيب هو أكرب ميدان يف إرسائيل.     .6
طول قُطر امليدان هو 262 مرتًا.   

احسبوا مساحة امليدان. أ. 

وجدنا يف اإلنرتنت أن مساحة ميدان الدولة حوايل 54 دومنًا.   ب. 
هل املساحة الّتي وجدمتوها مناسبة لهذا املعطى؟ )1 دونم = 1,000 مرت مربّع.(
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