
  

 

  

   

  

 

  

 

  

     

القضـــية . ســـم 25الشـــكل هـــو مربـــع طـــول ضـــلعه 
كـل مربـع هـو مسـتطيل لكـن كـل مربـع هـو مسـتطيل لكـن كـل مربـع هـو مسـتطيل لكـن كـل مربـع هـو مسـتطيل لكـن : : : : انتبـهانتبـهانتبـهانتبـه((((. سم 25صدق ٔ,نه يوجد مستطيل يحقق الشروط وهو المربع الذي طول ضلعه 
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  تستطي�م -  اياــقض
  .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 75سم ومساحته تساوي  40يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه 

 .2سم 300 ٔاكبر منسم ومساحته  70يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه 

   .2سم 34سم ومساحته تساوي  70يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه 

   .2سم 96سم ومساحته تساوي  100يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه 

  .2سم 625سم ومساحته تساوي  100يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه 

25بمـــا ٔان . ســـم 50=العـــرض 25 625× الشـــكل هـــو مربـــع طـــول ضـــلعه . =
صدق ٔ,نه يوجد مستطيل يحقق الشروط وهو المربع الذي طول ضلعه 

  .2سم 10سم ومساحته تساوي  22يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه 

1سم ومساحته تساوي  22يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه 
5

4
  .2سم 

 

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

يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||1111

يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||2222

يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||3333

يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||4444

يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||5555

العـــرض+ الطـــول  ::::جـــوابجـــوابجـــوابجـــواب
صدق ٔ,نه يوجد مستطيل يحقق الشروط وهو المربع الذي طول ضلعه 

        ).).).).العكس غير صحيحالعكس غير صحيحالعكس غير صحيحالعكس غير صحيح

يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||6666

يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||7777

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  
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 .2سم 14سم ومساحته تساوي  30يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||8888

  

1سم ومساحته تساوي   30يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||9999
7

4
  .2سم 

  

  .2سم 8سم ومساحته ٔاصغر من   30يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||10101010

  

   .2سم 1سم ومساحته ٔاصغر من   30يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||11111111

1نختــار المســتطيل الــذي عرضــه . ســم 15=العــرض+ الطــول. القضــية صــدق ::::جــوابجــوابجــوابجــواب

15
14ســم وطولــه  

14
15

فــإّن  

1مساحته تساوي  14
14

15 15
1لكن  .2سم× 14 1

14 15 1
15 15 15

× < ×   .2سم 1ٔاصغر من لذلك فالمساحة  =

 .2سم 1سم ومساحته ٔاصغر من   100يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||12121212

  

1سم ومساحته ٔاصغر من   100يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||13131313

4
 .2سم  

  

  .متر مربع  5سم ومساحته ٔاكبر من   1000يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||14141414

  
  .متر مربع  6سم ومساحته ٔاكبر من   1000يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||15151515

 : تعليل|    

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   
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 .2سم 1سم ومساحته ٔاصغر من   1000يوجد مستطيل بحيث ٔاّن محيطه  ||||16161616

 

   .سم14 ومحيطه 2سم 10يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||17171717

 

  .سم32ومحيطه   2سم 28يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||18181818

 

 .سم58ومحيطه   2سم 28يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||19191919

 

  .سم113ومحيطه   2سم 28يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||20202020

  

  .سم224ومحيطه ٔاكبر من   2سم 28يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||21212121

  

  .سم160ومحيطه ٔاكبر من   2سم 10يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||22222222

 

  .سم2000ومحيطه ٔاكبر من   2سم 10يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||23232323

 

  

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   
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 .سم8000ومحيطه ٔاكبر من   2سم 10يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||24242424

  

  .سم2000ومحيطه ٔاكبر من   2سم 1يوجد مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  ||||25252525

 

  .متر10000ٔاكبر من  ومحيطه 2متر 1مستطيل بحيث ٔاّن مساحته  يوجد ,,,, ||||26262626

 

   .2سم 91مستطيل بحيث ٔاّن طوله وعرضه عددان صحيحان من السنتمترات ومساحته تساوي  يوجد ,,,,  ||||27272727

  

  .2سم 71مستطيل بحيث ٔاّن طوله وعرضه عددان صحيحان من السنتمترات ومساحته تساوي  يوجد ,,,,  ||||28282828

  .سم 71سم وطوله  1ٔا, وهو المستطيل الذي عرضه  ، يوجد مستطيل يحقق الشروط. قضية كذب ::::جوابجوابجوابجواب

يوجد مستطيل واحد فقط بحيث ٔاّن طوله وعرضه عددان صحيحان من السنتمترات وعـدد وحـدات مسـاحته  ||||29292929
ً̀ محيطـه (((( ). مستطي`ن لهما نفس الطول والعـرض نعتبرهمـا متسـاويين: م`حظة(. يساوي عدد وحدات محيطه ً̀ محيطـه مـث ً̀ محيطـه مـث ً̀ محيطـه مـث مـث

   ).).).).هل طوله وعرضه عددان صحيحان من السنتمترات؟هل طوله وعرضه عددان صحيحان من السنتمترات؟هل طوله وعرضه عددان صحيحان من السنتمترات؟هل طوله وعرضه عددان صحيحان من السنتمترات؟    ، ، ، ، 2222سمسمسمسم    16161616سم ومساحته سم ومساحته سم ومساحته سم ومساحته     16161616
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 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   


