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تقطيع مكّعب  5.2

قطّعت أُم يوسف مكّعبًا من الحالوة.  

أشارت إىل منتصف أضالع القاعدة العلويّة، وقطّعت املكّعب، بحيث يَْنتُج يف 

املركز منشور رباعّي، ويف األطراف تَْنتُج أربعة مناشري ثالثيّة.   

يحب يوسف  الحالوة. أّي قسم من األفضل أْن يختار؟  

نتناول تقطيع املكّعب. 

تطرّقوا إىل املعطيات الّتي وردت يف َمَهّمة االفتتاحيّة.   .1
أيّها من األفضل ليوسف أْن يختار، املنشور الّرباعّي أم املناشري الثاّلثيّة األربعة؟   أ. 

هل تتغريَّ إجابتكم لو كانت الحالوة مغلَّفة بالّشوكوالتة؟ ارِشحوا.  ب. 

للتذكري 

مستويني  يف  متطابقتان  مضلّعتان  قاعدتان  له  جسم  هو  القائم  املنشور 

متوازيني، وأضالع )أحرف( جانبيّة متعامدة مع القاعدتني.  

هل تعلمون؟  

الحالوة هي طعام رشقّي، حلو املذاق يُصنع من ُسمُسم وسّكر.

يخلطون يف عمليّة ُصنع الحالوة يف درجة حرارة  120º C املكوِّنات اآلتية: 

الطحينة الخام، الجلوكوز املركّز والسّكر.  

نصقل مكّعبًا من الزّجاج بالطّريقة اآلتية:     .2
نربط بني منتصفات األضالع الثاّلثة الّتي تخرج من نفس   

       الرأس، ونقّص الهرم الّذي نَتَج عن املكّعب.  

       نكّرر العمليّة يف كّل رأس من رؤوس املكّعب. 

كم سطًحا يوجد للجسم الزّجاجّي بعد الّصقل؟  أ. 

هل مساحة الّسطح الخارجّي للجسم الّذي نَتََج أكرب من ب. 

     مساحة الّسطح الخارجّي للمكّعب األصيّل، أم أصغر 

     منها، أم تساويها؟ ارِشحوا.   
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إذا ربطنا مركز القاعدة العلويّة للمنشور القائم برؤوس القاعدة 

الّسفليّة فسنحصل عىل هرم قائم. 

   
 

إذا رسمنا األقطار األربعة للمكّعب فستلتقي يف نقطة واحدة. تُْنِتج   .3
       األقطار ستة أهرامات ذات رأس مشرتك.  

كّل سطح من سطوح املكّعب هو قاعدة أحد األهرامات.    

اِفصلوا األهرامات عن بعضها، واقلبوها إىل الخارج.    
هكذا نَتَج جسم مكوَّن من مكّعب وستة أهرامات.    

نوا: كم سطًحا يوجد للجسم الّذي نَتَج؟  خمِّ أ. 
ما هو شكل كّل سطح؟   

صّوروا ورقة الفروش )الّتي تظهر يف نهاية الفّعاليّة( نسختني.  ب. 
قّصوا الفروش، وابنوا الجسم؟    

اِفحصوا إجابتكم عن بند أ.    

كم ضعًفا حجم الجسم الّذي بنيتموه أكرب من حجم املكّعب األصيّل؟ ارِشحوا.   ت. 

ث. هل مساحة الّسطح الخارجّي للجسم الّذي بنيتموه أكرب من مساحة الّسطح الخارجّي للمكّعب األصيّل، أم أصغر 
منها ، أم تساويها؟ ارِشحوا.   

 

نحافظ على لياقة رياضّية

جدوا جميع الّصناديق الّتي ميكن بناؤها من 24 مكّعبًا متامثاًل.  

أّي صندوق له املساحة الكربى؟  أّي صندوق له املساحة الّصغرى؟

أُحجية  
يوجد يف الرّسمة ثالثة سطوح مختلفة للمكّعب، يف كّل واحد منها يوجد لون آخر للّسطح.   

ما هو لون الّسطح املوازي للّسطح األحمر؟ ارِشحوا كيف وجدتم ذلك؟  
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  3 فروش للَمَهّمة 


