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7.3 املخروط

  .) روا عيص ملتصقة بها قطع من الكرتون. تنتج، خالل الدوران، صورة جسم )شكل يشبه جسم معينّ دونّ

المئوا كلنّ رسمة شكل يدور إىل صورة الجسم الناتج خالل الدوران.  

تطرنّقوا إىل الشكل فقط وليس للقياسات.  

2 1345678910

ج.ث.ت.ب.أ.

ر.ذ.د.خ.ح.

  . الينّة، عىل أجسام دورانينّة بشكل عام وعىل املخاريط بشكل خاصنّ ستتعرفون، يف هذه الفعنّ

املخروط كجسم دوراين

روا بحيث يكون املسواك محور  وا "أعالًما" مناسبة للرسومات بواسطة مسواك، قطع من الورق والصمغ، ثمنّ دونّ حضنّ  .1
دوران. تنتج صورة جسم خالل الدوران.  

دوا، يف كلنّ بند، صور األجسام الناتجة خالل الدوران.  أ. حدنّ

ح.ج.ث.ت.ب.أ.

 

ب. اذكروا أزواًجا من األعالم النّتي تنتج فيها صور األجسام الناتجة خالل الدوران. ارشحوا.  

ي األجسام الناتجة يف البندين ت َو ث "مخاريط". قاعدة املخروط دائرة.   نسمنّ

يه الخّط الناتج  )الراسم( للمخروط.  الخطنّ األحمر يُنتج املخروط خالل الدوران، ونسمنّ

يه "محور" املخروط، وهو ارتفاع املخروط.   الخطنّ األخض هو محور الدوران ونسمنّ
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المئوا كل رسمة َعلم إىل صورة جسم املخروط الناتج خالل دوران الَعلم.    .2

1234

ث.ت.ب.أ.

صفوا صورة الجسم الناتجة من دوران الشكل حول القطعة الخضاء البارزة.   .3

ح.ج.ث.ت.ب.أ.

س.ز.ر.ذ.د.خ.

ظ.ط.ض.ص.ش.

ارسموا، يف كلنّ بند، علًم بحيث ينتج خالل دورانه صورة الجسم النّتي تظهر يف الرسمة.    .4

ث.ت.ب.أ.
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مقاطع داخل مخاريط

دوا، يف كلنّ بند، نوع الشكل امللونّن.  أمامكم مقاطع داخل مخاريط. حدنّ  .5

ث.ت.ب.أ.

هل تعلمون؟

 2200 عامل الرياضينّات والفلك اليونايننّ أبلونيوس ِمن فرجا )Appolonious of Perga( النّذي عاش قبل حوايل 

نة املرسومة داخل املخروط معروفة يف  سنة بحث صفات األشكال الناتجة ِمن قطوع املخروط. الخطوط امللونّ

الرياضينّات كمقاطع املخروط.  

دائرة
ع موازي قَطْ

لقاعدة الدائرة

بيضويّ

ع غير موازٍ قَطْ
ع  طْ للقاعدة، القَ

بزاوية أصغر من اخلط 
الّذي يُنتِج اخملروط

ع املكافئ طْ القَ

ع موازي للخطّ قَطْ
الّذي يُنتِج اخملروط

ع الزائد طْ القَ
ع بزاوية أكبر  قَطْ

نَ اخلطّ الّذي  مِ
يُنتِج اخملروط

ط
رو

اخمل
ج 

نتِ
 يُ

ذي
 ال

طّ
اخل

ُننتج مخاريط

أمامكم أشكال مستوية، أينّ أشكال ميكن أن ُننتج منها منوذًجا ثاليثنّ األبعاد للمخروط؟    .6

ث.ت.ب.أ.

د.خ.ح.ج.
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بعد أن تمنّ طينّ قطاع دائرة نتج غالف مخروط.    .7

دوا مكان الخطنّ الناتج يف القطاع واملخروط.   أ. حدنّ

دوا مكان محيط القاعدة يف القطاع واملخروط.  ب. حدنّ

المئوا كلنّ قطاع دائرة )3 ,2 ,1( للمخروط املناسب )أ، ب، ت(.   .8

123

ت.ب.أ.

حجم املخروط

أمامكم أربعة أوعية متساوية، شكلها كشكل املخروط وفيها سائل.   .9

نوا أينّ وعاء يحوي سائاًل حتى منتصفه؟  ث.ت.ب.أ.خمنّ

لفحص التخمي يجب أن نحسب حجم املخروط.   
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13 مساحة القاعدة رضب ارتفاع املخروط.  حجم املخروط يساوي  

r - نِصف قُطر قاعدة املخروط.  B - مساحة قاعدة املخروط، h - ارتفاع املخروط،  
r

h

ت الرسومات، يف املهام التالية، للتوضيح وقياسات الطول معطاة بالسم.  أُِعدنّ

لت يف الرسمة معطيات ألربعة أوعية متساوية، شكلها كشكل املخروط وفيها سائل.  ُسجنّ  .10

ينّة السائل املوجودة فيه.    احسبوا، يف البداية،الحجم الكيلنّ لكلنّ وعاء، ثم احسبوا كمنّ  
ا إىل نِصف سعة الوعاء؟  ينّة السائل قريبة جدًّ يف أينّ وعاء كمنّ  

ة 9. قارنوا مع تخمينكم يف مهمنّ  

2

5

4

2.5

5

3

6

4

8
10

ث.ت.ب.أ.

أينّ َعلم، من العلمي املرسومي، يُنتج صورة مخروط حجمه أكرب؟ ارشحوا.      .11

2

4

4

2

ب.أ.

أمامكم َعلم يُنتج صورة مخروط خالل دورانه.   .12

أ. ارسموا َعلم مثلنّث آخر يُنتج صورة مخروط، خالل دورانه، حجمه يساوي حجم املخروط الناتج من 

الَعلم املرسوم أمامكم.  

ب. ارسموا َعلم مثلنّث آخر يُنتج صورة مخروط، خالل دورانه، حجمه ضعفْي حجم املخروط الناتج 

من الَعلم املرسوم أمامكم. 

2

6
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أمامكم صورة جسم مخروط عادينّ فيه بوظة، سعره 6 شواقل.   .13

أ. ما سعر مخروط البوظة النّذي طول نِصف قُطر قاعدته وطول ارتفاعه ضعفْي مخروط البوظة 

العادي؟ 

ب. ما سعر كأس أسطوانينّة الشكل، فيها بوظة، طول نِصف قُطر قاعدتها وطول ارتفاعها يساويان طول نِصف قُطر 

قاعدة املخروط وارتفاعه؟ ارشحوا.      

نحافظ على لياقة رياضّية

بعد أن تمنّ تدوير مثلنّث قائم الزاوية متساوي الساقي حول ارتفاع القاعدة نتجت صورة    .1
مخروط.  

20 سم،   طول قاعدة املثلنّث 

احسبوا حجم املخروط.   

أمامكم رسمة مخروط ومقطع يوازي قاعدة املخروط.     .2
       نِصف قُطر قاعدة املخروط هو 10 سم، ونِصف قُطر املقطع 5 سم. 

أ. ما النسبة بي مساحتِي الدائرتي؟  

8 سم. ما طول ارتفاع املخروط الصغري النّذي قاعدته املقطع  ب. طول ارتفاع املخروط الكبري 

امللونّن؟ 

ت. ما النسبة بي حجمِي املخروطي؟ 

بًا.   48r سنتمرتًا مكعنّ أمامكم رسمة أسطوانة حجمه   .3

لوا قياسات مناسبة عىل العلَم.  أ. ارسموا علًم يُنتج، خالل دورانه، أسطوانة، وسجنّ

لوا قياسات مناسبة  ب. ارسموا علًم يُنتج، خالل دورانه، مخروطًا حجمه يساوي حجم األسطوانة، وسجنّ

عىل العلَم. 

ت. ارسموا علًم يختلف عن العلم النّذي رسمتوه يف بند ب ويُنتج، خالل دورانه، مخروطًا حجمه يساوي حجم 

لوا قياسات مناسبة عىل العلَم. األسطوانة، ثمنّ سجنّ

حجم املخروط الداخيلنّ يف الرسمة هو نِصف حجم املخروط الكبري.   .4
؟   قُطر قاعدة املخروط الكبري 12 سم. ما قُطر املخروط الداخيلنّ  

20
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ب.  مقاطع مكعنّ  .5

جدوا نوع املثلنّث امللونّن )جدوا، يف البداية، زوايا قامئة إن ُوجدت(.   i

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

خ.

د.

اذكروا الرسومات النّتي نجد فيها مثلنّثات ملونّنة متطابقة.    ii

أُحجية

وا، اطووا وألصقوا، بحيث ينتج جسمي متطابقي. ضعوا الجسمي الواحد  أمامكم فرش )نرش( جسم. صونّروا الفرش مرنّتي. قصنّ

ب.    بجانب اآلخر، بحيث يَْنتُج مكعنّ


