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  1   

  في التفكــــير والحساب

  مقارنة مساحات

  

==1 ٔان معلوم AGEF  ,ؤان cmAB 10=، cmAC 15=

علل أ�زرق؟ باللون الملونة المساحة ٔام البني باللون

  ABC المثلث

ECBD cmDE ؛= cmMCAM ؛ =4 5.4==

AKLونلون أ�حمر باللون LMCE َو BDKأ�صفر باللون

المثلث مساحة ٔان علمت إذا الصفراء؟الصفراء؟الصفراء؟الصفراء؟    ٔامٔامٔامٔام    الحمراءالحمراءالحمراءالحمراء    أ�كبرأ�كبرأ�كبرأ�كبر
الفرق  يكون كم ؟والصفراء الحمراء المساحتين بين 
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معلوم الشكل في
باللون الملونة المساحة
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المثلث الشكل في

=cm3 ٔان معلوم

AKL المثلث نلون

أ�كبرأ�كبرأ�كبرأ�كبر    المساحتينالمساحتينالمساحتينالمساحتين    ٔائائائاي
 الفرق  يكون فكم

  والسوداء؟
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cmBD  المثلـث مسـاحةو =2

 كـم ؟CDB المثلـث مسـاحة ٔام
    المسـاحةالمسـاحةالمسـاحةالمسـاحة    تشـكلتشـكلتشـكلتشـكل    المثلـثالمثلـثالمثلـثالمثلـث    مساحةمساحةمساحةمساحة

 
BC، cmDE  ومساحة .=4

ADE....        

        

        بينهما؟بينهما؟بينهما؟بينهما؟    الفرق الفرق الفرق الفرق     هوهوهوهو    وماوماوماوما

 المشّوق -مساحاتمقارنة 

  2   

  في التفكــــير والحساب

cmAB ٔان معلـوم ABC المثلث 8=، cmAC 5=، cm

  .AE طول احسب ؟CDB المثلث مساحة

cmCM يهمـا. =1
ٔ
ٔامBMC المثلـث مسـاحة ٔاكبـر فا

مساحةمساحةمساحةمساحة    منمنمنمن    مئويةمئويةمئويةمئوية    نسبةنسبةنسبةنسبة    ٔائائائاي تقدير؟ ٔاكبر على المساحتين

KL ، cmMN 3=، cmAC 12=، cmBC 13=

  .248cm تساوي

BKL،،،،    BMN،،،،    ADE    ::::آ�تيةآ�تيةآ�تيةآ�تية    المثلثاتالمثلثاتالمثلثاتالمثلثات    منمنمنمن    واحدواحدواحدواحد    كلكلكلكل    مساحةمساحةمساحةمساحة

        ؟؟؟؟BMN    المثلثالمثلثالمثلثالمثلث    مساحةمساحةمساحةمساحة    ننننعععع    ADE    المثلثالمثلثالمثلثالمثلث    مساحةمساحةمساحةمساحة    تزيدتزيدتزيدتزيد

وماوماوماوما. . . . بأ�خضربأ�خضربأ�خضربأ�خضر    الملونةالملونةالملونةالملونة    المساحةالمساحةالمساحةالمساحة    ٔامٔامٔامٔام    بأ�زرق بأ�زرق بأ�زرق بأ�زرق     الملونةالملونةالملونةالملونة    المساحةالمساحةالمساحةالمساحة    ٔاكبرٔاكبرٔاكبرٔاكبر

المثلث الشكل في. أ 

BAE مساحة يتساو

 طول كان إذا. ب
المساحتين بين الفرق  يكون

        ....بأ�زرق بأ�زرق بأ�زرق بأ�زرق     لملونةلملونةلملونةلملونةاااا
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=cm2 ٔانQ  معلوم

تساوي ABC المثلث

مساحةمساحةمساحةمساحة    احسباحسباحسباحسب. . . . أ أ أ أ 

تزيدتزيدتزيدتزيد    بكمبكمبكمبكم. . . . بببب

ٔاكبرٔاكبرٔاكبرٔاكبر    ٔايهمأايهمأايهمأايهما. . . . جججج
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 بعــــض لوّنــــا.  منــــاطق إلــــى تقســــمه
    هـوهـوهـوهـو    هـلهـلهـلهـل. . . . الخضـراءالخضـراءالخضـراءالخضـراء    المسـاحةالمسـاحةالمسـاحةالمسـاحة    مـنمـنمـنمـن    ٔاكبـرٔاكبـرٔاكبـرٔاكبـر

 كمــا المنــاطق بعــض لوّنــا  .ٔاجــزاء

  

 إلــــى الخضـــراء المســــاحة بـــين 

 المشّوق -مساحاتمقارنة 
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  في التفكــــير والحساب

تقســــمه داخلــــه فــــي التــــي المســــتقيماتABCDمســــتطيلمســــتطيلمســــتطيلمســــتطيل
ٔاكبـرٔاكبـرٔاكبـرٔاكبـر    الزرقـاءالزرقـاءالزرقـاءالزرقـاء    المسـاحةالمسـاحةالمسـاحةالمسـاحة    ٔانٔانٔانٔان    الت]ميـذالت]ميـذالت]ميـذالت]ميـذ    ٔاحـدٔاحـدٔاحـدٔاحـد    يقوليقوليقوليقول .الشكل في 

  

ٔاجــزاء إلــى تقســمه داخلــه فــي التــي المســتقيمات مســتطيلمســتطيلمســتطيلمســتطيل
  :الشكل

  .الخضراء المساحة إلى الزرقاء المساحة بين النسبة

:5:1 ٔان علمـــت =DCMN النســـبة تكــــون فمـــاذا 
  المستطيل؟؟ مساحة

            مستطيلمستطيلمستطيلمستطيل

  الصفراء؟ المساحة ٔام الخضراء المساحة ٔاكبر

  الزرقاء؟ ٔام البنية المساحة ٔاكبر 

  

  

  

  

مســــتطيلمســــتطيلمســــتطيلمســــتطيل    الشــــكلالشــــكلالشــــكلالشــــكل فــــي
 ترى  كما المناطق

        صادق؟صادق؟صادق؟صادق؟
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مســتطيلمســتطيلمســتطيلمســتطيل    الشــكلالشــكلالشــكلالشــكل فــي
الشكل في ت]حظ

النسبة جد   . أ 

علمـــت إذا  .ب
مساحة

  

مستطيلمستطيلمستطيلمستطيل    الشكلالشكلالشكلالشكل    فيفيفيفي ||||7777

ٔاكبر ٔايهما. أ 
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