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ثاليّث منشور   - الفراغ  يف  أجسام  والعرشون:  الّثانية  الوحدة 
الّدرس األّول: عمود للمستوى

َمْن هو القائم )العمودّي( مع األرض؟  

نتعلّم عن املستوى والعمود للمستوى. 

ُنوا يف زاوية )قرنة( الّصف، كم زاوية قامئة ترون هناك؟   متعَّ أ.   .1
َضعوا قلماً بشكل عمودّي: للطّاولة، ألرضيّة الغرفة وللحائط. ِصُفوا اعتباراتكم.  ب. 

َضعوا ورقة عىل الطّاولة، وتخيّلوا أنّها متتّد إىل جميع االتجاهات بشكل ال نهايّئ.   أ.   .2
لقد تخيَّلتم املستوى.  

.A 4 مستقيمت متر عرب الّنقطة  عيِّنوا الّنقطة A عىل ورقة، وارُسموا  ب. 
ّضعوا قلماً عىل الّنقطة A، بحيث يكون عموديًّا ملستوى الورقة.  

أّي زاوية نَتَجت بني كّل مستقيم رسمتُموه والقلم؟ 

تعريف
املستقيم العمودّي لجميع املستقيمت، يف املستوى، الّتي متر يف نقطة تقاطعه مع املستوى    

يه عموديًّا للمستوى.  نسمِّ

أمامكم صورة متثال يف حديقة التّمثيل.   .3
هذا التّمثال من إبداع الفنان ابرهام بورنشتني.  

هل ترون يف التّمثال قضيباًا عموديًّا لألرض؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم، أّي قضيب؟  
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اِبُنوا قسماً من منوذج الّصندوق )عىل كلكار(. اُرُسموا مستطيالاً عىل الكلكار.    .4
4 مساوك لها نفس الطّول يف رؤوس املستطيل، بحيث تحصلون عىل منوذج الّصندوق.    اِغرُزوا 

ا مع مستوى املستطيل؟  كم مسواكاًا متعامداً أ. 
ما هو شكل كّل سطح يف الّصندوق؟   ب. 

ABCD؟  هل الّضلع األحمر، يف الصّندوق، معامد للّسطح   .5
اِستعيُنوا بنموذج الّصندوق الّذي بنيتُموه.  

لة يف الرّسمة.   اُكتُبوا، عىل الكلكار، الحروف كم هي مسجَّ
ABCD ومعامدة للّضلع األحمر.    اُكتُبوا أسمء ِقطع مرسومة يف املستوى  

اُرُسموا صندوقاًا عىل ورقة نقاط متساوية األبعاد )ميكنكم إيجاد ورقة  أ.   .6
            نقاط متساوية األبعاد يف موقع "الّرياضيّات املدمجة"(. 

لوِّنوا جميع األضالع املعامدة للمستوى األزرق.  ب. 

أشريوا إىل الزّوايا القامئة الّتي تقع بني أحد األضالع التي لوَّنتموها  ت. 
واملستوى األزرق. 

لوِّنوا )بلون آخر( جميع األضالع املعامدة للّسطح الذي رُسم فيه   ث. 
الُقطر األحمر.  

مجموعة مهاّم

أمامكم صورة منوذج ورسمة للمستقيمت  .1
a, b, c املعامدة للمستوى.         

اِبُنوا الّنموذج. اِنسُخوا الرّسمة. 
أشريوا إىل جميع الزّوايا القامئة يف الرّسمة.  

اِنسُخوا الّصندوقني املرسومني )ميكنكم أْن تضعوا ورقة شفافة   .2
       عىل الرّسمتني وأْن تنسخوا عليها الّصندوقني(.   

لوِّنوا يف كّل رسمة األضالع املعامدة للمستوى األزرق. 
 )اِستعيُنوا بنموذج الّصندوق الّذي بنيتُموه(. 

C B

AD

c a

b

ب. أ.
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أمامكم رسمتان لصندوقني.    .3
يف كّل رسمة، اُذكُروا جميع الِقطع الّتي تقع يف املستوى األزرق.  أ. 

يف كّل رسمة، اُذكُروا جميع الِقطع املعامدة للّضلع األحمر )يف الرأس البارز(.   ب. 

AB

C D

.I.II

K

M

S

D

أمامكم رسومات صناديق. يف كّل صندوق، ِجُدوا نوع املثلّث األزرق وارشُحوا.    .4
ب. ت.أ.

أمامكم رسمة صندوق. اِنسُخوا الرّسمة ثالث مرات.    .5
)ميكنكم االستعانة بورقة شّفافة(.

HB َوتراًا.  يف كّل مرّة، اُرُسموا مثلّثاًا قائم الزّاوية آخر، بحيث تكون القطعة  

ا ملكّعب عىل كلكار.    اِبُنوا منوذجاً  .6
يف كّل صندوق، ِجُدوا نوع املثلّث األزرق: متساوي األضالع، متساوي الّساقني، أو قائم الزّاوية )اِستعيُنوا بنموذج املكّعب الّذي 

بنيتُموه(. 

ب. ث.ت.أ.

ا ملكّعب عىل الكلكار.   يف الرّسومات الّتي أمامكم، الّنقاط البارزة هي منتصفات أضالع املكّعب. اِبُنوا منوذجاً  .7
يف كّل صندوق، ِجُدوا نوع الّشكل الّرباعّي األزرق وارُسموه.  

ب. ت.أ.

B

H
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الّدرس الّثاين: منشور ثاليّث

 مباذا تتشابه كّل من خيمة الكّشافة، قطعة الجبنة وقطعة الّشوكوالطة؟   
ي هذا الجسم؟    ماذا نسمِّ

نتعرَّف عىل هذا الجسم وعىل العائلة الّتي ينتمي إليها.  

مباذا تتشابه، ومباذا تختلف األجسام اآلتية؟   .1

األجسام املرسومة يف مهّمة 1 ويف مهّمة االفتتاحيّة هي مناشري قامئة.  
يهم قاعديِت املنشور.   يوجد للمنشور سطحان مضلّعان متطابقان نسمِّ

يها سطوًحا جانبّية.    الّسطوح األخرى نسمِّ
يف املنشور القائم، الّسطوح الجانبيّة هي مستطيالت.  

يف املنشور القائم، األضالع )األحرف( الجانبيّة معامدة للقاعدة. 

يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس، رأينا صوراًا ملناشري ثالثيّة.     .2
ِجُدوا قاعدة املنشور يف كّل صورة. 

نفّكر ب ...

ا ملنشور قائم، بحيث تكون قاعدتاه مثلّثة:     اِبُنوا منوذجاً  .3
اُرُسموا مثلّثاًا عىل الكلكار.  

اِغرُزوا مساوك طولها متساٍو يف رؤوس 
املثلّث، بحيث تكون معامدة ملستوى 

الكلكار.   
كم قاعدة يوجد للمنشور؟     -

ا جانبيًّا يوجد للمنشور؟    كم سطحاً   -
ما هو شكل كّل سطح جانبّي؟        -

ضلع
جانبّي

قاعدة

سطح 
جانبّي

قاعدة

ضلع (حرف)

قاعدة

سطح
جانبي
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ا ملنشور قاعدتاه شكل رباعي:   اِبُنوا منوذجاً أ.   .4
اُرُسموا شكالاً رباعيًّا عىل الكلكار. 

اِغرُزوا مساوك طولها متساٍو يف رؤوس الّشكل 
الّرباعّي، بحيث تكون معامدة ملستوى 

الكلكار.  
كم قاعدة يوجد للمنشور؟    -

ا جانبياًا يوجد للمنشور؟  كم سطحاً  -
ما هو شكل كّل سطح جانبّي؟    -

ا ملنشور قاعدتاه شكل خميّس: اُرُسموا شكالاً خمسيًّا عىل الكلكار. اِبُنوا منوذجاً ب. 
اِغرُزوا مساوك طولها متساٍو يف رؤوس الّشكل 

الخميّس، بحيث تكون معامدة ملستوى 
الكلكار.  

كم قاعدة يوجد للمنشور؟     -
ا جانبياًا يوجد للمنشور؟ كم سطحاً  -

ما هو شكل كّل سطح جانبي؟    -

ي املناشري بحسب اسم قاعديِت املنشور.   نسمِّ

أمثلة:

نفّكر ب ...

الّصندوق هو منشور. ما هو شكل قاعدته؟    أ.   .5
باإلضافة إىل الّسطح األزرق، هل توجد سطوح أخرى ميكن أْن  

تكون قاعدة؟ ارِشُحوا.   

املكّعب هو منشور. ما هو شكل قاعدته؟ ب. 
باإلضافة إىل الّسطح األزرق، هل توجد سطوح أخرى ميكن أْن  

 تكون قاعدة؟ ارِشُحوا.

هل يوجد منشور قاعدته مربّعة وهو ليس مكّعباًا؟    ت. 

ضلع (حرف)
جانبي

سطح
جانبي

قاعدة

منشور
رباعي

منشور
ثالثي

منشور
سداسي
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في أعقاب...

م صندوق عىل طول قُطري القاعدتني )اُنظُروا الرّسمة(.   أ. قُسِّ   .6
           ما هم الجسمن اللّذان نَتَجا؟ 

موه إىل منشورين رباعينّي؟     اِنسُخوا املنشور الّسدايس وقسِّ ب. 
)ميكنكم االستعانة بورقة شّفافة(.

متم؟   ارِشُحوا، كيف قسَّ

عاش العالِم اإلنجليزي املشهور ايزيك نيوتن         

300 سنة. بعد أْن أجرى   (Isaac Newton) قبل حوايل 
تجارب كثرية، اكتشف أّن حزمة الّضوء الّتي متر عرب منشور 

زجاجي تتوزع إىل ُحزم ضوء بألوان قوس قزح: بنفسجّي، 
أزرق، أخرض، أصفر، برتقايل وأحمر.   

رشح نيوتن ذلك بأن "الّضوء األبيض" مكوَّن من ُحزم ملونة تنترش بشكل 
متواٍز لبعضها. نتيجةاً لذلك، ال تستطيع العني أْن متيِّز األلوان، لذا نشعر أّن 

"الضوء أبيض". إذا مرَّ الّضوء األبيض عرب منشور زجاجّي، تنترش الُحزم امللونة 
باتجاهات مختلفة، وعندئٍذ تستطيع العني أْن متيِّز األلوان الّتي تكوِّنه. 

مجموعة مهاّم

ِجُدوا مناشري يف بيئتكم املحيطة.    .1
أحرِضوها إىل الّصف يف الّدرس القادم، أو صّوروها واحرِضوا صوراًا.   

دوا ما إذا الّسطح األزرق هو قاعدة املنشور. إذا كانت اإلجابة كال، اِنسُخوا املنشور ولوِّنوا قاعدتيه.   يف كّل بند، حدِّ  .2
ث.ت.ب. أ.
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اِنسُخوا الرّسومات )ميكنكم االستعانة بورقة شّفافة(.   .3
لُوا اسماً مناسباًا لكّل منشور.  أكملُوا كّل رسمة إىل منشور وسجِّ

ث.ت. ب. أ.

اِنسُخوا الجدول وأكملُوا.    .4

عدد الّرؤوس

عدد األضالع

عدد الّسطوح

أمامكم رسمة منشور قاعدتاه مثلّثان قامئا الزّاوية.    .5
أرشنا يف الرّسمة إىل قسم من الزّوايّا القامئة.  

ِجُدوا زوايا قامئة أخرى يف املنشور )اِستعيُنوا بنموذج املنشور الثاّليّث(.   أ. 

كم زاوية قامئة يوجد يف هذا املنشور؟   ب. 

اِنسُخوا أزواج القاعدتني )ميكنكم االستعانة بورقة شّفافة(.   .6
لُوا اسماً مناسباًا لكّل منشور. أكملُوا كّل رسمة إىل منشور وسجِّ

ث.أ. ت.ب.

C E

A

منشور 
رباعّي

منشور 
سداسّي

منشور
 ثالثّي
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أمامكم خمسة حروف، باللغة اإلنجليزيّة،  ثالثيّة األبعاد.    .7

أّي حروف رُسمت كمناشري؟  أ. 

لوا اسم املضلّع الّذي يشكل القاعدة؟  لكّل منشور )من بند أ(، سجِّ ب. 

اُرُسموا حرفاًا باللغة العربية أو العربية، بحيث يكون منشوراًا ثاليّث األبعاد.   ت. 

م مكّعب بحسب املقطع األزرق.   قُسِّ  .8
يف كّل بند، اُذكُروا املناشري الّتي نَتَجت.  

ت.ب.أ.

أمامكم أزواج من املناشري الثاّلثية املتمثلة الّتي قواعدها مثلّثات قامئة الزّاوية.   .9
       يف كّل بند، يوجد سطحان أزرقان متطابقان.

دوا األجسام الّتي ميكن الحصول عليها إذا وضعنا الّسطحني الّزرقاوين بشكل متجاور.  حدِّ أ. 
يف موقع "الّرياضيّات املدمجة"، يف قسم "مواد تعليميّة إضافيّة"، تجدون فّعاليّة "زوايا متجاورة".  ب. 

افحصوا إجاباتكم عن بند أ مبساعدة الفّعاليّة.  

األضالع الحمراء
متساوية في الطول

III II I

10. يف كّل بند، ِجُدوا نوع املثلّث األزرق.   
ب. ت.أ.

منشور ثاليّث قاعدته مثّلث مكّعب
متساوي الضالع

منشور رباعّي
)القاعدة مرّبع(
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الّدرس الّثالث: الّنرش )الفرش( ومساحة الّسطح الخارجّي  

 أمامكم رسومات لنرش مناشري. 

ب.
ج.

ث. أ.

وا من حوله واِطُووه للحصول عىل جسم. ما هي املناشري الّتي حصلتم عليها؟  اِنسُخوا كّل نرش )فرش( عىل ورقة، قُصُّ

نبحث أنواع مناشري مختلفة ونحسب مساحة سطحها الخارجّي.  

ه وطيُّه إىل منشور )يف الفراغ(.  نرش املنشور هو شكل يف املستوى، حيث ميكن قصُّ
مساحة الّسطح الخارجّي للمنشور هي املساحة الّتي تغلِّف كّل املنشور.  

أمامكم منشوران ثالثيّان، يف كّل واحد منهم القاعدتان هم مثلّثان قامئا الزّاوية )قياسات الطّول بالّسم(.      .1
لوا عليه املُعطيات الّتي تظهر يف الرّسمة.   اِنسُخوا كّل نرش وسجِّ  أ. 

ب. اِحسبُوا مساحة قاعدة املنشور. 
اِحسبُوا مساحة كّل سطح من الّسطوح الجانبيّة.   ت. 

اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي للمنشور.  ث. 
 

5

4

4 3
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في أعقاب...

1، وحصلنا عىل منشور  نا بضعفني أطوال أضالع )أحرف( املنشور الّذي َورَد يف املهّمة  كربَّ  .2
       جديد )قياسات الطّول بالّسم(. 

نوا: ما هي مساحة الّسطح الخارجّي للمنشور الجديد؟  خمِّ أ.  

ب.  اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي للمنشور الجديد، وافحُصوا تخمينكم. 

وها وتفحُصوها(.   اِفحُصوا ما إذا الرّسومات اآلتية، هي نرش )فرش( ملنشور ثاليّث )ميكنكم أْن تنسخوها، تقصُّ  .3

ت.ب.أ.

نفّكر ب ...

القاعدتان يف املنشور الثاليّث الّذي يظهر يف الرّسمة هم مثلّثان متساويا األضالع )قياسات الطّول بالّسم(.    .4
ِجُدوا يف رسمة املنشور املُعطيات  أ. 

لة عىل نرش املنشور. ַ املسجَّ

اِحسبُوا مساحة قاعدة املنشور.  ب. 

اِحسبُوا مساحة كّل سطح من  ت. 
الّسطوح الجانبيّة.  

اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي  ث. 
للمنشور.  

10

6

8

8
5.

2

6

7
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مجموعة مهاّم

أمامكم منشور قاعدتاه مثلّث متساوي األضالع )قياسات الطّول بالّسم(.   .1
اِحسبُوا مساحة قاعدة املنشور.  أ. 

اِحسبُوا مساحة كّل سطح من الّسطوح الجانبيّة.   ب. 

اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي للمنشور.  ت. 

وها وتفحصوها(.  اِفحُصوا ما إذا الرّسومات اآلتية، هي نرش )فرش( ملنشور ثاليّث )ميكنكم أْن تنسخوها، تقصُّ  .2

ج.

ث. أ.

ت.

ب.
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أمامكم رسمة منشور جميع أضالعه متساوية بالطّول.    .3
اُرُسموا إحدى القاعدتني. ما هو شكلها؟  أ. 

ا جانبيًّا. ما هو شكله؟  اُرُسموا سطحاً ب. 

أمامكم رسومات، أّي منها  هي نرش للمنشور املُعطى؟   ت. 

IIIIII

أمامكم منشور قاعدتيه مثلّث قائم الزّاوية ومتساوي الّساقني )قياسات الطّول بالّسم(.   .4
ِجُدوا يف رسمة املنشور  أ. 

لة عىل نرش  املُعطيات املسجَّ
املنشور. 

ب. اِحسبُوا مساحة قاعدة املنشور.

من  سطح  كّل  مساحة  اِحسبُوا  ت. 
الّسطوح الجانبيّة. 

اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي  ث. 
للمنشور. 

لة يف الرّسمة )قياسات الطّول بالّسم(.  اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي للمنشور بحسب املُعطيات املسجَّ  .5
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أمامكم منشور قاعدتاه مثلّث متساوي الّساقني )قياسات الطّول بالّسم(.   .6
لوا أطوال أضالع املنشور عىل الّنرش.   اِنسُخوا الرّسمة وأكملُوها لنرش منشور. سجِّ

3

44

9

   

أمامكم رسمة مبنى )قياسات الطّول بالّسم(.   .7
اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي.   أ. 

نحتاج 2 لرت دهان لكل مرت مربّع.   ب. 
كم لرتاًا من الّدهان نحتاج لطالء كّل املبنى؟ 

أمامكم منشور قاعدته مثلّث قائم الزّاوية ومتساوي الّساقني )قياسات الطّول بالّسم(.   .8
اُرُسموا نرشاًا للمنشور.  

ُمعطاة قياسات الطّول اآلتية:  
AB = 4.2 سم 

KB = 1 سم 
EK = 6 سم 

ما هم الجسمن اللّذان ُوضعا بشكل متجاور يف الّساعة الّتي تظهر يف الّصورة؟  أ.   .9
اُرُسموا نرشاًا ألحد الجسمني.  ب. 
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الّدرس الّرابع: حجم املنشور الثاليّث

 ما هو حجم املنشور؟ 

1 سنتمتر مكعب

نحسب حجم املنشور الثاليّث. 

من حجم الّصندوق إىل حجم منشور، قاعدتاه مثّلثان قامئا الّزاوية

تطرّقوا إىل املُعطيات الّتي َورَدت يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس.    .1
ا حجم املنشور الّرباعي أكرب من حجم املنشور الثاّليّث؟ ارِشُحوا.   ُنوا: كم ضعفاً خمِّ أ. 

ِجُدوا عدد املكّعبات يف الطّبقة الواحدة وِجُدوا عدد الطّبقات يف كّل املنشور.    ب. 

ت. ما هو حجم كّل منشور بالّسنتمرت املكّعب؟ اِفحُصوا التّخمني الّذي اقرتحتُموه يف بند أ. 

للّتذكري
نتمرت مكعب.    عند ِحساب الحجم، إذا كان ُمعطى أطوال األضالع بالّسم، فإنَّ الحجم يكون بالسَّ

اِحسبُوا حجم الّصندوق )قياسات الطّول بالّسم(.  أ.   .2

م الّصندوق إىل منشورين، قاعدتاهم مثلّثان قامئا الزّاوية.  قُسِّ ب. 
ما هو حجم كّل منشور )قياسات الطّول بالّسم(؟ ارِشُحوا. 
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نفّكر ب ...

I )قياسات الطّول بالّسم(.   اُذكُروا )بواسطة الحروف( قاعديِت املنشور الثاّليّث الّذي يظهر يف الرّسمة  أ.   .3
.)II أّي جسم نحصل عليه عندما نضع الّسطحني الّزرقاوين للمنشورين بشكل متجاور؟   )اُنظُروا الرّسمة  ب. 

I الرسمة

A

B
C

E

F
D

II الرسمة

A

B
C
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4

3
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4

3

E

F
D

III الرسمة

A

B
C

E

F
D

اِحسبُوا حجم الجسم الّذي حصلتم عليه.   ت. 

ما هو حجم املنشور الثاّليّث؟   ث. 

قال غزال:  مساحة قاعدة املنشور الثاّليّث تساوي نِصف مساحة قاعدة الّصندوق. ارِشُحوا.   ج. 

قالت غزالة:  حجم املنشور الثاّليّث يساوي حاصل رضب مساحة القاعدة بطول االرتفاع. ارِشُحوا.   ح. 

للّتذكري
حجم الصندوق يساوي حاصل رضب مساحة القاعدة 

بطول ارتفاع الصندوق.

حجم املنشور الّثاليّث القائم الذي قاعدته مثلث قائم الزاوية، يساوي 
حاصل رضب مساحة املثلث )القاعدة( بطول ارتفاع املنشور.  

حجم منشور ثاليّث قاعدته كّل مثّلث  

أمامكم منشور قائم ثاليّث محصور داخل صندوق.   .4
ِجُدوا قاعديِت املنشور الثاّليث. أ. 

م املنشور األحمر املنشور الثاّليث إىل منشورين ثالثيّني.   يُقسِّ ب. 
ما هو نوع قاعديتْ هذين املنشورين؟ 

ارِشُحوا، ملاذا حجم املنشور الثاّليّث )األزرق(  ت. 
هو نِصف حجم الّصندوق؟ 

قاعدة قاعدة

ارتفاع
ارتفاع
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حجم املنشور الّثاليّث القائم يساوي حاصل رضب مساحة املثلّث )قاعدة املنشور( بطول 
ارتفاع املنشور.   

ُمعطى يف منشور ثاليّث:     .5
طول أحد أضالع القاعدة هو 7 سم،  
طول االرتفاع لهذا الضلع هو  3 سم، 

وطول ارتفاع املنشور هو 12 سم.

اِحسبُوا مساحة القاعدة.  أ. 

اِحسبُوا حجم املنشور.  ب. 

مجموعة مهاّم

أمامكم رسمة منشور، قاعدتاه مثلّثان قامئا الزّاوية.    .1
اِحسبُوا حجم املنشور )قياسات الطّول بالّسم(.  

)اِحسبُوا يف البداية مساحة القاعدة(.

أمامكم رسمة منشور، قاعدتاه مثلّثان متساويا األضالع )قياسات الطّول بالّسم(.   .2
.)∆ABC اِحسبُوا مساحة القاعدة  )مساحة  أ. 

اِحسبُوا حجم املنشور.  ب. 
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قاعدتا منشور قائم هم مثلّثان متساويا األضالع، طول ضلعها 5 سم.  .3
طول االرتفاع لضلع املثلّث هو  4.3 سم. 

ارتفاع املنشور هو 12 سم.

لوا عليها املُعطيات.  اِنسُخوا الرّسومات وسجِّ أ. 

اِحسبُوا حجم املنشور.  ب. 

أمامكم رسمة صندوق )قياسات الطّول بالّسم(.    .4
فنا الّصندوق عىل طول قُطرِي القاعدتني )اُنظُروا الرّسمة(.           نصَّ

ما هم الجسمن اللّذان نَتَجا؟   أ. 

ما هو حجم كّل جسم من الجسمني اللّذين نَتَجا؟   ب. 

ما هو شكل الّسطح املشرتك للجسمني؟ اِحسبُوا مساحته.    ت. 

أمامكم رسمتان ملنشورين: صندوق ومنشور ثاليّث قائم    .5
)قياسات الطّول بالّسم(.

ا؟  أّي منشور يوجد له حجم أكرب؟ كم ضعفاً

قال رضار:  يف كّل مرّة أنظر فيها إىل ثالثة أبراج عزريئل،      .6
ا آخر هو األطول.  أرى بُرجاً

وجد رضار املُعطيات اآلتية:  
49، ارتفاع كّل طابق 3.82 م. عدد الطّوابق  الرُبج الّدائري:   
3.67 م. 46، ارتفاع كّل طابق  الرُبج املثلّث:               عدد الطّوابق 
3.67 م. 42، ارتفاع كّل طابق  الرُبج املربّع:               عدد الطّوابق 

اِحسبُوا ارتفاع كّل بُرج.   أ. 

أّي بُرج هو األعىل؟ أّي بُرج هو املنخفض؟   ب. 

ا. 1,385 مرتاًا مربّعاً ا، ومساحة قاعدة الرُبج املربّع:  1,449 مرتاًا مربّعاً مساحة قاعدة الرُبج املثلّث:  ت. 
اِحسبُوا حجم الرُبجني. 

معلوم أّن حجم الرُبج الّدائرّي هو  287,321 مرتاًا مكّعباًا. أّي برج له الحجم األكرب؟  ث. 
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أمامكم رسمة صندوق )قياسات الطّول بالّسم(.   أ.    .7
.GC رضبُت مساحة القاعدة ABCD بطول االرتفاع  قال نديم:  ب. 

.BC GKDC بطول الّضلع  رضبُت مساحة الّسطح  قالت نداء: 
هل طريقتّي ِحساب الحجم صحيحتني؟ ارِشُحوا.  

ا، ميكن أْن نقرر أّي سطح هو قاعدة؟ ارِشُحوا.   هل يف املنشور الثاّليث، أيضاً ت. 

أمامكم صورتان لخيمتَْي كشافة.   .8
الخيمة  حجم  دوا  وحدِّ الخيمتني،  حجم  اِحسبُوا 

األكرب.  

.AB = AC قاعدة املنشور يف الرّسمة هي مثلّث متساوي الّساقني     .9
)قياسات الطّول بالّسم(.

اِحسبُوا حجم املنشور.   أ. 

ما هو نوع املثلّث األزرق؟ ارِشُحوا.   ب. 

10. أمامكم صورة علبة شوكوالطة، شكلها منشور ثاليث، قاعدته مثلّث متساوي األضالع.   
   طول ضلع املثلّث هو 4 سم، وطول االرتفاع لضلّع املثلّث هو 3.46 سم. 

  حجم العلبة 111 سنتمرتاًا مكّعباًا. 

ما هو طول العلبة؟   أ. 

شكل لوح شوكوالطة هو منشور ثاليّث، قاعدته مثلّث متساوي األضالع. قياسات لوح  ب. 
3.5 سم، طول ارتفاع القاعدة 3 سم، وارتفاع  الشوكوالطة هي: طول ضلع القاعدة  

17 سم.  املنشور  

هل ميكن ادخال هذا اللوح من الّشوكوالطة داخل علبة الّشوكوالطة املُعطاة؟    

11. يرغب نسيم يف رشاء حجم أكرب من الجبنة. وهو متخبّط
          أّي جبنة يختار: بنفس الّسعر يستطيع نسيم أْن يشرتي 

قطعة جبنة من نوع "بيتسو" أو قطعة جبنة من نوع 
"ميتسو".  

أّي جبنة يختار نسيم؟ ارِشُحوا. 
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