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  مربعات - اياـــقض
  .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 

   .2سم 9سم فإّن مساحته تساوي 12

  .2سم 81سم فإّن مساحته تساوي 36

  .2سم 16سم فإّن مساحته تساوي 16

   .2سم 25سم فإّن مساحته تساوي 20

  .2سم 400سم فإّن مساحته تساوي 40

  .2سم 215سم فإّن مساحته تساوي 60

    .2سم 1سم فإّن مساحته تساوي  4

 

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

  

12إذا كان محيط مربع  ||||1111

36إذا كان محيط مربع  ||||2222

16إذا كان محيط مربع  ||||3333

20إذا كان محيط مربع  ||||4444

40إذا كان محيط مربع  ||||5555

60إذا كان محيط مربع  ||||6666

4إذا كان محيط مربع   ||||7777

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  



2 
 

1سم فإّن مساحته تساوي  1إذا كان محيط مربع  ||||8888

4
    .2سم 

  

   .2سم 20.25سم فإّن مساحته تساوي  18إذا كان محيط مربع  ||||9999

  

لذلك فإّن . رسمت مريم مربعًا ثّم رسمت سارة مربعًا طول ضلعه يساوي طول قطر المربع الذي رسمته مريم ||||10101010

    .مساحة المربع الذي رسمته سارة تساوي ضعفي مساحة المربع الذي رسمته مريم

  

ثـّم رسـم تـامر مربعـًا طـول ضـلعه يسـاوي طـول قطـر المربـع الـذي رسـمه  ، سـم7رسم رازي مربعًا طول ضـلعه  ||||11111111

        .لذلك فإّن مساحة المربع الذي رسمه تامر تساوي ضعفي مساحة المربع الذي رسمه رازي  . رازي 

  

ثّم رسم طارق مربعًا طول ضلعه يساوي طـول قطـر المربـع الـذي رسـمه  ، سم6رسم راوي مربعًا طول ضلعه  ||||12121212

     .2سم 72لذلك فإّن مساحة المربع الذي رسمه طارق تساوي . راوي

  

ثــّم رســم رغــد مربعــًا طــول ضــلعه يســاوي طــول قطــر المربــع الــذي رســمه  ، ســم  56رســم مجــد مربعــًا محيطــه   ||||13131313

 2سم 392لذلك فإّن مساحة المربع الذي رسمه رغد تساوي . مجد

  

 

  .  يوجد مربع بحيث ٔان عدد وحدات مساحته يساوي عدد وحدات محيطه ||||14141414

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   
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   .  يوجد مربع بحيث ٔان عدد وحدات مساحته ٔاكبر من عدد وحدات محيطه ||||15151515

  

   .  يوجد مربع بحيث ٔان عدد وحدات مساحته ٔاصغر من عدد وحدات محيطه ||||16161616

  ).جد ٔامثلة ٔاخرى . (سم 1.5مثUً المربع الذي طول ضلعه . صدق : : : : جواب جواب جواب جواب 

مثلثات متسـاوية ومربـع مسـاحته عندما نعّين منتصفات ٔاضUع المربع ونوصل بينها ينقسم المربع إلى ٔاربعة  ||||17171717

     .تساوي مجموع مساحات المثلثات اaٔربعة

  

سم ونوصل بينها ينتج مربع في الداخل مساحته تسـاوي  10عندما نعّين منتصفات ٔاضUع مربع طول ضلعه  ||||18181818

      .2سم 50

  

  .2:3فإّن النسبة بين محيطيهما هي ٔايضًا    2:3إذا كانت النسبة بين ٔاطوال ٔاضUع مربعين هي  ||||19191919

   

   .4:9فإّن النسبة بين مساحتيهما هي    2:3إذا كانت النسبة بين ٔاطوال ٔاضUع مربعين هي  ||||20202020

  

  .3:5فإّن النسبة بين مساحتيهما هي    3:5إذا كانت النسبة بين ٔاطوال ٔاضUع مربعين هي  ||||21212121

 : تعليل|      

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   
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    .3:4فإّن النسبة بين محيطيهما هي    9:16إذا كانت النسبة بين مساحتي مربعين هي  ||||22222222

  

فـإّن مجمـوع  2سـم 232ومجمـوع مسـاحتي المـربعين تسـاوي   3:7إذا كانت النسبة بين محيطـي مـربعين هـي  ||||23232323

    . سم80محيطيهما 

  

فــإّن محــيط  2ســم 549ومجمــوع مســاحتي المــربعين تســاوي   5:6إذا كانــت النســبة بــين محيطــي مــربعين هــي  ||||24242424

    . سم 60المربع الصغير يساوي 

  

فــإّن محــيط  2ســم 261ومجمــوع مســاحتي المــربعين تســاوي   2:5إذا كانــت النســبة بــين محيطــي مــربعين هــي  ||||25252525

    . سم 60المربع الكبير يساوي 

 

فإّن محيط  2سم 3400ومجموع مساحتي المربعين تساوي   9:25إذا كانت النسبة بين مساحتي مربعين هي  ||||26262626

    . سم 200المربع الكبير ٔاكبر من 

  

1مساحة المربع الذي محيطه نصف متر ٔاصغر من  ||||27272727

64
     .متر مربع 

  

  

  

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   


