
  .2سم 320

π π× = × ≈ × ٔاكبــر مــن  314القضــية صــدق 
ّن . =

 
 31.4سم وعرضه 250سم تساوي تقريبًا مساحة المستطيل الذي طوله 
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  وائرد –ايا ــــقض
  .قّرر إن كانت القضية صادقة ٔام كاذبة واكـتب السبب

        ....إذا كانت القضية كاذبةإذا كانت القضية كاذبةإذا كانت القضية كاذبةإذا كانت القضية كاذبة                        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول 

320ؤاصغر من  2سم 300سم اكبر من  10مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

314مســاحة الــدائرة  
ّن  2ســم≈ٔ210 100 100 3.14 314π π× = × ≈ × =

  .320ؤاصغر من 

  .2سم 220سم اكبر من  8مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

سم تساوي تقريبًا مساحة المستطيل الذي طوله  50مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

  .2سم 31500سم ٔاكبر من  100مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

  .2سم 1200سم ٔاكبر من  20مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

  .سم 44سم يساوي تقريبًا  14محيط الدائرة التي قطرها 

  .سم 110سم يساوي تقريبًا  35محيط الدائرة التي قطرها 

 

قّرر إن كانت القضية صادقة ٔام كاذبة واكـتب السبب

إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول                                 ضع دائرة حولضع دائرة حولضع دائرة حولضع دائرة حول

  

مساحة الدائرة التي نصف قطرها  ||||1111

مســاحة الــدائرة   ::::جــوابجــوابجــوابجــواب
ؤاصغر من  300

  

مساحة الدائرة التي نصف قطرها  ||||2222

مساحة الدائرة التي نصف قطرها  ||||3333
  .سم

مساحة الدائرة التي نصف قطرها  ||||4444

 

مساحة الدائرة التي نصف قطرها  ||||5555

 

محيط الدائرة التي قطرها  ||||6666

 

محيط الدائرة التي قطرها  ||||7777

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  
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  .2سم 1600سم ٔاكبر من محيط المربع الذي مساحته  49محيط الدائرة التي قطرها  ||||8888

154محيط الدائرة : : : : جوابجوابجوابجواب 
ّن  ، سم≈ٔ :22
49 49 7 22 154

7
π× ≈ × = × لـذلك . سم 40= طول ضلع المربع. =

  .القضية كذب ٔ
ن محيط الدائرة المذكورة ٔاصغر من محيط المربع المذكور  .سم 160 =فإن محيطه

  
  .2سم 900سم ٔاصغر من محيط المربع الذي مساحته  35محيط الدائرة التي قطرها  ||||9999

 
وطولـــه   2ســـم 360ســـم يســـاوي تقريبـــًا محـــيط المســـتطيل الـــذي مســـاحته  42محـــيط الـــدائرة التـــي قطرهـــا  ||||10101010

  .يساوي عشرة ٔاضعاف عرضه

  
وطولـه يسـاوي   2سـم 90سم يساوي تقريبًا محيط المستطيل الذي مساحته  21محيط الدائرة التي قطرها  ||||11111111

 .عشرة ٔاضعاف عرضه

  
وطوله يساوي   2سم 140سم يساوي تقريبًا محيط المستطيل الذي مساحته  21محيط الدائرة التي قطرها  ||||12121212

 .عشرة ٔاضعاف عرضه

  
36محيط الدائرة التي مساحتها  ||||13131313 π× 12يساوي  2سم π× سم.   

 
36محيط الدائرة التي مساحتها  ||||14141414 π× 2سم 16ٔاكبر من محيط المربع الذي مساحته   2سم.   

 
81محيط الدائرة التي مساحتها  ||||15151515 π× 2سم 196ٔاكبر من محيط المربع الذي مساحته   2سم.   

 : تعليل|    
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100محيط الدائرة التي مساحتها  ||||16161616 π× 2سم 225ٔاصغر من محيط المربع الذي مساحته   2سم.   

 
ين مركـز مشـترك تللـدائر  .سـم 7سم ونصـف قطـر الـدائرة الكبـرى  3.5دائرتان، نصف قطر الدائرة الصغرى  ||||17171717

1لذلك فإّن مساحة الحلقة التي بينهما تساوي تقريبًا ). لهما نفس المركز(
115

2
  .2سم 

  
ين مركـز مشـترك تللـدائر  .سـم 14سـم ونصـف قطـر الـدائرة الكبـرى  7دائرتان،  نصف قطـر الـدائرة الصـغرى  ||||18181818

لذلك فإّن مساحة الحلقة التي بينهما ٔاكبـر مـن ضـعفي مسـاحة المسـتطيل الـذي طولـه ). لهما نفس المركز(
  . سم 20سم وعرضه  23

  
ين مركــز مشــترك تللــدائر  .ســم 5ســم ونصــف قطــر الــدائرة الكبــرى  3دائرتــان،  نصــف قطــر الــدائرة الصــغرى  ||||19191919

  .سم 4لذلك فإّن مساحة الحلقة التي بينهما تساوي مساحة الدائرة التي نصف قطرها ). لهما نفس المركز(

 
ين مركـز مشـترك تللـدائر  .سـم 10سـم ونصـف قطـر الـدائرة الكبـرى  8دائرتان،  نصف قطـر الـدائرة الصـغرى  ||||20202020

 6لذلك فـإّن مسـاحة الحلقـة التـي بينهمـا ٔاصـغر مـن مسـاحة الـدائرة التـي نصـف قطرهـا ). لهما نفس المركز(
  .سم

  
ين مركـز مشـترك تللـدائر  .سـم 13سـم ونصـف قطـر الـدائرة الكبـرى  5دائرتان،  نصـف قطـر الـدائرة الصـغرى  ||||21212121

 12لـذلك فـإّن مسـاحة الحلقـة التـي بينهمـا ٔاكبـر مـن مسـاحة الـدائرة التـي نصـف قطرهـا ). لهما نفس المركز(
 .سم
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ين مركـز مشـترك تللـدائر  .سـم 17سـم ونصـف قطـر الـدائرة الكبـرى  8دائرتان،  نصف قطـر الـدائرة الصـغرى  ||||22222222
  .سم 15لذلك فإّن مساحة الحلقة التي بينهما تساوي مساحة الدائرة التي نصف قطرها ). لهما نفس المركز(

  
ـــان ||||23232323 ـــدائرة الصـــغرى   ،دائرت ـــدائرة الكبـــرى  3نصـــف قطـــر ال ـــذلك فـــإّن مجمـــوع  .ســـم 4ســـم ونصـــف قطـــر ال ل

  .سم 5مساحتيهما يساوي مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

 
لـــذلك فـــإّن مجمـــوع  .ســـم 12ســـم ونصـــف قطـــر الـــدائرة الكبـــرى  5دائرتـــان،  نصـــف قطـــر الـــدائرة الصـــغرى  ||||24242424

  .سم 13مساحتيهما يساوي مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

  
لـــذلك فـــإّن مجمـــوع  .ســـم 15ســـم ونصـــف قطـــر الـــدائرة الكبـــرى  8دائرتـــان،  نصـــف قطـــر الـــدائرة الصـــغرى  ||||25252525

  .سم 17مساحتيهما ٔاكبر من مساحة الدائرة التي نصف قطرها 

  

3دائرتــان،  نصــف قطــر الــدائرة الصــغرى  ||||26262626

5
4ســم ونصـــف قطــر الــدائرة الكبــرى  

5
لــذلك فــإّن مجمـــوع  .ســم 

  .سم 1ٔاصغر من مساحة الدائرة التي نصف قطرها  مساحتيهما

  
حجـم حجـم حجـم حجـم ((((  .تقريبـاً  3سـم 3080لذلك فإّن حجمهـا يسـاوي  .سم 7سم ونصف قطر قاعدتها 20ٔاسطوانة ارتفاعها  ||||27272727

 ).).).).ا
رتفاع ا
رتفاع ا
رتفاع ا
رتفاع     ×مساحة القاعدة مساحة القاعدة مساحة القاعدة مساحة القاعدة = = = = أ
سطوانةأ
سطوانةأ
سطوانةأ
سطوانة

  
ســـم  7والثانيـــة، نصـــف قطـــر قاعـــدتها  ، ســـم 7ســـم وارتفاعهـــا  5ٔاســـطوانتان، أ
ولـــى نصـــف قطـــر قاعـــدتها  ||||28282828

  .مرة من حجم أ
سطوانة أ
ولى 1.4الثانية ٔاكبر بـ  أ
سطوانةلذلك فإّن حجم  .سم 5وارتفاعها 
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