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من إختبر مكتسباتك)4(و) 3(و) 2(و ) 1(مناقشة 

ABCDاألضالع إنشاء متوازي) 1(

و القطع المتقایسة من الشكلإخراج المستقیمات المتوازیة

متوازیات أضالع7یوجد ) 2(

یوجد أربع متوازیات أضالع رؤوسھا النقط) 3(

D , C , B , A

ABFGنقل الشكل و إنشاء متوازي األضالع )4(

AKBGو 

172ص ) 1(نشاط 

)العمل یكون على ورقة مرصوفة و تحضر في البیت ( 

لزمالئھم كیف أنجزوا العملـ المطلوب من التالمیذ أن یشرحوا 

إن إستعمال مربعات المرصوفة یساعد على إنجاز العمل ویكون ذلك بإعتبار قطع الشكل كأضالع أو أقطار لمتوازیات * 
.أضالع یجددھا التلمیذ و إعتبار طول المربع الصغیر الذي تتشكل منھ المرصوفة كوحدة لألطوال 

172ص ) 2(نشاط 

صوفةالعمل یكون على ورقة مر

وكل النقط األخرى على رؤوس مربعات المرصوفةC , B , Aـ رسم الشكل على ورقة مرصوفة حیث توضع النقط 

متوازي أضالعAA'B'Bومنھ الرباعي متوازي أضالع'ABB'Aالرباعي ) 1

متوازي أضالعAA'C'Cومنھ الرباعيمتوازي أضالع 'BCC'Bالرباعي ـ 

ومنھ الرباعيعمتوازي أضال'CDD'Cالرباعي ـ

AA'D'Dمتوازي أضالع

ومنھ الرباعيمتوازي أضالع 'DEE'Dالرباعي ـ 
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AA'E'Eمتوازي أضالع

'Aإلى Aباإلنسحاب الذي یحّول 'Bلیست صورة النقطة Bالنقطة) 2

لیس متوازي أضالعCBA'Aباإلنسحاب المذكور ألن الرباعي Bلیست صورة Cالنقطة ـ

] )'AA[القطعة التوازي ] CB[القطعة (

]'AA[ال تقایس القطعة ] CB[القطعة ( لیس متوازي أضالع JIA'Aباإلنسحاب المذكور ألن الرباعي Iلیست صورة Jـ

D صورةھي 'Dو Cھي صورة 'CوBھي صورة'A' ،BإلىAباإلنسحاب الذي یحّول ) 3

4 (B' ھي صورةB باإلنسحاب الذي یحّولAإلىA' فإن الرباعيABB'A'متوازي أضالع وعلیھ

)AB) // (A'B'(

BC = B'C' ألن الرباعيBCC'B'متوازي أضالع

5 ()AE // ((A'E') و)BE ( ) //B'E'(

BD =B'D' وAC = A'C'

CBA ˆ =''̂' CBA وCDE ˆ=''̂' CDE

إختبر مكتسباتكمن ) 5(حل نشاط 

1 (AB +BC < AC ،AB + AC  < BC

BI + CI = BC

]AB[على القطعة Dیكون موقع AD +DB = ABإذا كان )2

173ص ) 3(نشاط 

ھذا النشاط یكون محضر في البیت على ورقة ملیمتریة

ـ المطلوب من التالمیذ شرح كیفیة عملیة التبلیط التي تمت على الورقة الملیمتریة

BإلىAباإلنسحاب الذي یحول 1ھي صورة البالطة 2ـ البالطة 
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3ھي صورة البالطة 4البالطة Dإلى Cـ باإلنسحاب الذي یحول 

173ص ) 4(نشاط 

على ورقة بیضاءDو Cوالنقطتین ] AB[ نقل القطعة) 1

2 (M نقطة كیفیة من]AB[

C إلىDباإلنسحاب الذي یحول على الترتیب MوBوAصّور 'Mو'Bو'Aـ إنشاء النقط 

]'A'B[ھي القطعة CإلىDباإلنسحاب الذي یحول ] AB[ـ صورة القطعة 

173ص ) 5(نشاط 

على ورقة بیضاءBوAو النقطتین ) d(نقل المستقیم ) 1

2 (M ،N نقطتان مختلفتان من)d(

Bإلى Aعلى الترتیب باإلنسحاب الذي یحول NوMصورتي 'Nو 'M نشاء النقطتین )3

)'M'N(ثم رسم المستقیم 

متوازي أضالع'MNN'Mـ طبیعة الرباعي 

متوازیان) 'M'N(و ) d(المستقیمین 

)'M'N(ھو المستقیم BإلىAباإلنسحاب الذي یحول ) d(ـ صورة المستقیم 


182ص 11مناقشة تمرین 

)HF(ھو Fإلى Eباإلنسحاب الذي یحّول ) AB(ـ صورة 

GOFھو المثلث OإلىAباإلنسحاب الذي یحّول HAEـ صورة المثلث 

174ص ) 6(نشاط 

على ورقة بیضاءBوAوالنقطتین ] OX(نقل نصف المستقیم ) 1
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]OX(من Mـ أخذ نقطة 

Bإلى Aباإلنسحاب الذي یحّول MوOصورتي 'Mو'Oـ إنشاء 

الذي یوازیھ ولھ معھ نفس اإلتجاه] 'O'M(ھو نصف المستقیم  B إلىAباإلنسحاب الذي یحول ] OX(ـ صورة 

174ص ) 7( نشاط 

نقل الشكل على ورقة بیضاء

)C(نقطة من الدائرة Mـ 

BإلىAعلى الترتیب باإلنسحاب الذي یحّول Mو Oصورتي 'Mو 'Oـ إنشاء 

متوازي أضالع'OMM'Oـ طبیعة الرباعي 

'Oالتي مركزھا ) 'C(ھو نصف قطر الدائرة 'O'Mـ الطول 

)'C(ھي نقطة من الدائرة 'Mـ موقع النقطة 

)'C(ھو الدائرة BإلىAباإلنسحاب الذي یحّول ) C(ـ صورة الدائرة 



177ص ) 1(نشاط 

یكون ھذا النشاط محضر في البیت على ورقة مرصوفة مع ضرورة إحضار ورقة شفافة مرسوم علیھا السیارة

السیارة قابلة للتطابق مع صورتھا:الحظة مـ 

177ص ) 2(نشاط 

رسم الشكل على ورقة بیضاء أو على كراس األنشطة) 1

IإلىAعلى الترتیب باإلنسحاب الذي یحّول CوBصورتي 'Cو'Bإنشاء )2
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'IB' Cھو المثلث IإلىAباإلنسحاب الذي یحّول ABCـ صورة المثلث 

إذن فإن المساحتین متساویتانABCو ھو یقایس المثلث عھو مثلث متقایس األضال'IB'Cـ طبیعة المثلث 

بواسطة ھذا اإلنسحاب ] CB[وصورة ] CB[منتصف Iألن ] 'C'B[بواسطة ھذا اإلنسحاب ھو منتصف Iصورة 'Iموقع ) 3
]'C'B[ھو 

على الترتیب باإلنسحاب المعطىKوJصورتي 'Kو 'Jـ إنشاء 

Jو ] 'IB[بواسطة ھذا اإلنسحاب ھو ] AB[ألن لدینا صورة ) 'J'K(باإلنسحاب المعطى ھو ) JK(قیم صورة المست) 4
]AB[منتصف 

]'IB[منتصف 'Jھذا یعني أن بھذا اإلنسحاب Jصورة'Jولدینا أیضا 

]'IC[منتصف 'Kوبنفس الطریقة نبرھن أن 

)'J'K')//(B'C(إذن حسب نظریة مستقیم المنتصفین فإن 

:Iإلى Aباإلنسحاب الذي یحّول ) 5

تقایسھا ، إذن المثلثان قطعة مستقیم ، صورة كل قطعة مستقیم بواسطة إنسحاب ھي 'IB'Cھي المثلث ABCصورة المثلث 
ABCوIB'C' المساحةو بالتالي لھما نفس متقایسان ھما مثلثان

]BC[ضلع المنتصف Iألنھا صورة النقطة ] 'B'C[الضلع منتصف ھي 'Iالنقطة 

و ] AB[منتصفا الضلعین KوJعلى الترتیب ألنھما صورتا النقطتین ] 'IC[و] 'IB[الضلعین منتصفاھما 'J' ،Kالنقطتین 
]AC [على الترتیب

متوازیانوھذان المستقیمان مستقیم ألن صورة مستقیم بإنسحاب ھي ) 'J'K(ھي ) JK(صورة المستقیم 

:یان ألن متواز) 'B'C(و ) 'J'K(المستقیم 

)B'C' ( //)BC ( ألن)B'C' ( ھو صورة المستقیم)BC (بإنسحاب

ABCفي المثلث المنتصفین ھو مستقیم ) JK(ألن ) JK ( //)BC(و 

)J'K' (//)JK(وعلما أن ) 'JK () //B'C(إذن 

)'B'C(یوازي ) 'J'K(فإن 

183ص 12حل تمرین 

Aإلى Tباإلنسحاب الذي یحّول Aو Mصورتي 
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)MP = TMو ) TM) // (MP(إذن ] TP[ھي منتصف Mألن (Pھي Mصورة ) 1

)متوازي أضالع TMRAألن الرباعي (Rھي Aـ صورة 

منتصف Aمتوازي أضالع وھذا ألن ASRMألن الرباعي ] SR[ھي Aإلى Tباإلنسحاب الذي یحّول ] AM[صورة ) 2
]TS[

AS = TAو ) TA)// (AS(إذن 

بواسطة ھذا اإلنسحابRھي Mوصورة 

AS = MRو ) MR) // (AS(إذن 

183ص 14حل تمرین 

BCو ) MN)//(BC(حسب نظریة مستقیم المنتصفین فإن 
2
1 =MN

متوازي أضالعMNHBألن الرباعي ] BC[منتصف Hھي Nإلى M باإلنسحاب الذي یحّول Bإذن صورة 

183ص 15حل تمرین 

األنشاء و إنجاز الشكل)1

بھذا اإلنسحابABCصورة المثلث ) 2

I ھي صورةAبواسطة ھذا اإلنسحاب

B' ھي صورةBبواسطة ھذا اإلنسحاب

C' ھي صورةCبواسطة ھذا اإلنسحاب

'IB'Cبھذا اإلنسحاب ھو المثلث  ABCإذن صورة المثلث 

]'B'C[منتصف Dالبرھان على أن ) 3

بھذا اإلنسحاب] BC[صورة ھي ] 'C'B[لدینا 

بھذا اإلنسحاب إذن فإن حسب خواص اإلنسحاب فإنIھي صورة Dو أن ] BC[منتصف Iولدینا 

D منتصف]B'C'[

'B'ICطبیعة المثلث )4

على إستقامة واحدةD , I , Aلدینا النقط 
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Iمتساوي الساقین رأسھ 'B'ICفالمثلث 'IC' = IBوھذا یعني أن ] 'C'B[فھو محور ] BC[محور ) AI(و ) 'CB) // (C'B(و 

183ص 16حل تمرین 

الشكل) 1

2 (B' صورةB باالنسحاب الذي یحّولAإلىC

متوازي أضالعACB'Bإذن 

C' صورةC باالنسحاب الذي یحّولA إلىC

C' ,C , Aو بالتالي النقط ) CC') // (AC(إذن 

'AC = CCتقع على استقامة واحدة و بما أن 

]'AC[ھي منتصف Cفإن 

Cقائم في B'C'Cنبرھن أن المثلث ) 3

Bقائم في ABCبما أن المثلث 

حسب خواص ( 'Bقائم في B'C'C     فالمثلث 'BھيBوصورة 'CھيCوصورةCبھذا االنسحاب ھي Aولدینا صورة 
یحفظ الزوایا) اإلنسحاب

وبتطبیق نظریة فیثاغورس فإن

2''CB +2'CB =2'CC

2''CB +16 =36

16–36  =2''CB

20  =2''CB

4.4 =20 =B'C'

183ص 17حل تمرین 

AإلىOباإلنسحاب الذي یحّول ) C(صورة ) 'C(تحدید مركز الدائرة ) 1

باإلنسحاب المذكور حیث بعد مركزھا Oباإلنسحاب ھي الدائرة التي مركزھا ھي صورة Oـ نعلم أن صورة دائرة مركزھا 
OAھي نفسھا Oعن 
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Aمركزھا ھو ) 'C(إذن الدائرة 

)'C(تنتمي إلى Oإثبات أن النقطة) 2

ھذا یعني أنAھو نصف قطر الدائرة التي مركزھا OAإذن ) 'C(مركز Aالنقطة 

O تنتمي إلى)C'(

184ص 18حل تمرین 

متوازي أضالع فیھ الضلعین OO'BAفالرباعي 'Oإلى Oباإلنسحاب الذي یحّول Aصورة BوOھي صورة 'Oلدینا 
]O'A [ و]O'B [متقابالن

OA = O'Bإذن فھما متقایسان أي 

)'C(تنتمي إلى Bأي Aبھذا اإلنسحاب فإن صورةَ ) C(ھي صورة ) 'C(و الدائرة ) C(نقطة من الدائرة  Aبما أن 

184ص 19حل المسألة 

)بإستعمال األلوان(رسم الشكل بكل عنایة ودقة ) 1

BAIحساب القیس ) 2 ˆ

GAIمتساوي الساقین إذن ABIالمثلث  ˆ=BAI ˆ

ألنھما زاویتي القاعدة

)AB (^)IG ( إذن المثلثIAG قائم فيG

IG = 3 cmومن نظریة فیثاغورس نحصل على 

ى= 0.8و بالتالي 
5
4 =

AI
AG=GAI ˆ cos=BAI ˆ cos

«°36.86بإستعمال الحاسبة نحصل على  GAI ˆ

BIAـ إستنتاج أن الزاویة  منفرجةˆ

)فرضا( متساوي الساقین AIBالمثلث 

من الحساب السابق لدینا

)73°.72=36°:86×2= (GAI ˆ+BAI ˆ

BIAأي أن مجموع زاویتي القاعدة أصغر من الزاویة القائمة إذن زاویة الرأس  أكبر من الزاویة القائمة فھي منفرجةˆ
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DإلىAباإلنسحاب الذي یحّول ) IH(و) BH(و ) AH(تعیین صّور المستقیمات )3

نقطتین من ھذا المستقیم لذا یكفي أن نعیین من كل من المعلوم أنھ لتحدید صورة مستقیم بإنسحاب ما یكفي تحدید صورة 
مستقیم نقطتین  وتحدید صورتیھما باإلنسحاب المذكور أو تعیین نقطة و منحى ثم تحدید صورة النقطة ألن منحى المستقیم 

معلوم ، وأن اإلنسحاب یحافظ على التوازي و یحافظ على الزوایا  و یحافظ على التعامد

AIBھي نقطة تالقي إرتفاعات المثلث Hـ نالحظ أن النقطة 

)AH(تحدید صورة المستقیم 

)HA ( ھو حامل اإلرتفاع المتعلق بالضلع]AI[

)HA (^)BI(إذن 

DإلىAباإلنسحاب الذي یحّول Aھي صورة Dـ النقطة 

)BI(عمودي على ) HA(و ) HA(نقطة Aـ 

)DF(أي ) HA(و یوازي Dھو المستقیم الذي یشمل ) HA(إذن صورة 

)HB(تحدید صورة المستقیم 

)Cھي Bعلماً  أن صورة )  EC(بنفس اإلنسحاب ھو ) HB(بطریقةمماثلة نبرھن أن صورة 

)IH(تحدید صورة المستقیم 

متوازي أضالعIADGألن الرباعي Gباإلنسحاب المعطى ھي النقطةIإن صورة النقطة 

)AB( متقایستان وھما أیضاً  متوازیان ألنھما عمودیان على ] IG[و] AD[ن بإستعمال نظریة فیثاغورس إثبات ان یمك( 

ألن اإلنسحاب یحافظ على إستقامیة النقط) IG(ھي ) IH(تقع على إستقامة واحدة فإن صورة H , G , Iـ النقط 

)IH(ھي ) IH(إذن صورة 

متقاطعة) IG(و) DF(و) CE(إستنتاج أن ) 4

ھي صور إرتفاعات ھذا ) IG(و ) DF(و ) CE(المستقیمات AIBھي نقطة تالقي اإلرتفاعات الثالثة في المثلث Hالنقطة 
المثلث باإلنسحاب

بھذا اإلنسحابHتتالقى في نفس النقطة وھي صورة ) IG(و ) DF(و ) CE(إذن المستقیمات 
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184ص 20حل مسألة 

متوازي اضالعAMN'Nألن الرباعي Mإلى Aإلنسحاب الذي یحّول باNھي صورة 'Nالنقطة ) 1

Pالحظ أن النقط ( بنفس اإلنسحاب السابق Pھي صورة Aویمكن أن نقول أن Aبالنسبة إلى Mھي نظیرة ‘Pالنقطة ) 2
)تقع على إستقامة واحدة MوAو 

AA' = NAإذن Aبالنسبة إلىNنظیرة 'Aـ 

)'NA) // (AA(و 

MإلىAباإلنسحاب الذي یحّول 'Aالتي صورتھا 'Pأنشاء النقطة )  3

متوازي أضالعP'A'MAباإلنسحاب المذكور ومنھ الرباعي 'Pھي صورة 'Aإذن النقطة 

متوازي أضالعAA'P'Pبواسطة نفس اإلنسحاب إذن الرباعي 'Pصورة 'Aوأن Pصورة Aلدینا ) 4

متوازي أضالع'A'MAPألن الرباعي Aإلى'Pیحّول ،Mإلى 'Aاإلنسحاب الذي یحّول ) 5

حسب البرھان الثالث

متوازي أضالعPAN'Nألن الرباعي NإلىPویحّول 'NإلىAھذا اإلنسحاب یحّول أیضا 

:نرتب ھذه النتائج كاآلتي 

یحّول أیضاMإلى 'Aاإلنسحاب الذي یحّول 

MA'

AP'

NP

N'A

بھذا اإلنسحابA'P'PAھو صورة الرباعي 'MANNإذن الرباعي 

متوازي أضالع"أیضاA'P'PAھو متوازي أضالع فإن 'MANNـ بما أن اإلنسحاب یحفظ األشكال  و بما أن 

ـ علما أن اإلنسحاب یحفظ المساحات فإن الرباعیان لھما نفس المساحة
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من إختبر مكتسباتك185ص ) 1(حل نشاط 

المجسماتالتمعن في ) 1

2(

عدد إسمھالمجسم
األوجھ
الجانبیة

عدد 
قواعده

عدد 
األحرف 
الجانبیة

عدد 
األحرف 

الكلیة

عدد
رؤوسھ

وازي )1(
مستطیالت

624128

أسطوانة)2(
دوران

22000

موشور )3(
قائم

7251510

186ص ) 1(نشاط 

نعم) 1

الصورة ھي أھرامات الجیزة بمصر

الواردة في الصّور ھي مجسمات مركبةاألشیاء ) 2

186ص ) 2(نشاط 

وصف كل من الھرم و الموشور القائم) 1

القواعد و األوجھ الجانبیة لكل من المجسمین ھي مضلعات:عناصر التشابھ بینھما ھي 

عناصر اإلختالف

الموشور القائمالھرم 

)نوھما مضلعا(ـ قاعتان )           وھي مضلع(ـ قاعدتھ واحدة
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ـ أوجھھ الجانبیة مثلثات                  ـ أوجھھ الجانبیة مستطیالت

ـاألوجھ الجانبیة تشترك                  ـ أوجھ الجانبیة عمودیة على

في رأس واحد                                القاعدتین

2 (s ، قمة الھرمSC وSB أحرف الھرم ، الرباعيABCD ، قاعدة الھرمAو D رؤوس الھرم ، المثلثSAB وجھ
جانبي

الشكل الھندسي لقاعدة ھذا الھرم ھو مضلع

ـ األشكال الھندسیة المشكلة للسطح الجانبي لھذا المجسم ھي مثلثات

186ص ) 3(نشاط 

)1(أھرامات ارتفاعھا یشمل الھرم و مركز قاعدتھ مثل الھرم ) 1

)2(ـ أھرامات ارتفاعھا یشمل رأس الھرم وال یشمل مركز القاعدة مثل الھرم 

)مربع ) 1(قاعدة الھرم (أھرامات قاعدتھا مضلع منتظم ) 2

)مستطیل) 3(قاعدة الھرم (أھرامات قاعتھا لیست مضلع منتظم 

.من الھرمین یتم التمییز في ھذا السؤال أیضا بین المثلثات المشكلة لألوجھ الجانبیة لكل 

كل المثلثات مقایسة) 1(في الھرم 

المثلثات كلھا مقایسة) 2(في الھرم 

الذي قاعدتھ مربع و عدم ) 1(في ھذا السؤال قبل إتمام النص یطلب تعلیل تقایس المثلثات المشكلة لألوجھ الجانبیة للھرم )3
ستطیلالذي قاعدنھ م) 2(تقایس المثلثات المشكلة لألوجھ الجانبیة للھرم 

یمكن ذلك على شكل تمرین

و إرتفاعھ یشمل مركز القاعدة نقول أنھ ھرم منتظم) مربع(مضلع منتظم ) 1(قاعدة الھرم * 

أوجھھ الجانبیة مثلثات متقایسة و متساویة الساقین* 

منتظمین) c(و ) b(إن الھرمین ) 4

)b (قاعتھ مربع و إرتفاعھ یشمل مركز القاعدة

)c ( متقایس األضالع وإرتفاعھ یشمل مركز القاعدةقاعتھ مثلث

ارتفاعیھما ال یشمالن مركز القاعدة(فھما لیس منتظمین ألن ) d(و ) a(أما الھرمین 
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201ص ) 1(مناقشة تمرین 

:المجسمات البسیطة ھي 

ھرم قاعتھ مثلث متقایس األضالع) 1(

لثھرم قاعتھ مث) 6(ھرم قاعتھ مربع  ، ) 5(موشور قائم  ، ) 3(

:المجسمات المركبة ھي 

متوازي مستطیالت غطائھ ھرم) 4(أسطوانة غطائھا مخروط دوران ، )2(

187ص ) 1(نشاط 

المجسمات المركبة یطلب وصف كل منھا مع ذكر إسم كل مجسم من المجسمات التي یتركب منھا) 1

مطالبة التالمیذ ذكر أشیاء أخرى لھا شكل مخروط) 2

188ص ) 2(نشاط 

ھي قاعدة كل منھما عبارة عن قرص:عناصر التشابھ ) 1

عناصر اإلختالف

أسطوانة دوران                                مخروط دوران

ـ قاعتین كل واحدةھي قرص                    ـ قاعدة واحدةھي قرص

ـ أوجھ الجانبیة عمودیة على                   ـ األوجھ الجانبیة تشترك

دتین                                           في رأس واحدالقاع

رأس المخروط  ، الوجھ الجانبي ، القاعدة)2

ـ الشكل الھندسي للسطح الجانبي للمجسم ھو سطح منحن

ـ الشكل الھندسي لقاعدة ھذا المجسم ھو قرص

188ص ) 3(نشاط 
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الشكل الھندسي الذي ترسمھ النقطة   ھو دائرة) 1

[OS2( ا رتفاع المخروط)ھو القطعة ) 5]

(dحاملھا المستقیم التي)

SM=SM'إلثبات أن

نثبت أن المثلثین'SOM , SOMمتقایسان  

ـ كل مولدات المخروط مقایسة

189ص ) 1(نشاط 

)1(أنظر الشكل . تقنیة المنظور المتساوي القیاس ) األماكن إلتي یجب إستعمالھا في كل ( لم تستعمل 

SACوSABیكون منقطا ألنھ خلف الوجھین ] SD[الحرف 

یحتمل إجابتین وذلك حسب موقع الرؤیة) 2(ـ مخروط الدوران الشكل 

ـ إذا كانت الرؤیة من األسفل فإن الرسم صحیح

فإن الرسم لیس صحیحاـ إذا كانت الرؤیة من الجانب 

جزء من القاعدة ال یرى ألنھ یقع خلف السطح الجانبي

189ص ) 2(نشاط 

ال ترى كل أجزاء ھذین المجسمین) 1

رسم ھرم منتظم بحیث یكون كل جزء ال یرى منقط) 2

من إختبر مكتسباتك) 2(نشاط 

cو aالتصمیمان الصحیحان ھما ) 1(

ھو أن القاعدتین في نفس الجھة و حتى یكون صحیح نرسم المثلث الثاني في جھة bاألخطاء الواردة في التصمیم الخاطئ 
أخرى لعرض المستطیل
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g: التصمیم الصحیح ھو ) 2(

نب و ھو أن القاعدة مرسومة في األعلى وحتى یكون التصمیم صحیح ترسم القاعدة في الجاfاألخطاء الواردة في التصمیم 
لیس أسفل

القاعدتین غیر مرسومین في جانبي المستطیلhـ الخطأ الوارد في التصمیم 

192ص ) 1(نشاط 

تكون األنشطة محضرة في البیت: مالحظة 

أحسن طریقة للحصول على تصمیم مجسم ھو اإلنطالق من مجسم حقیقي و یستحسن إستعمال األلوان لتعیین أضالع ) 1
)نفس الّلون لنفس الحرف( الحرف األشكال الناتجة عن نفس

من النشاط2و1ھذا قبل نشر أوجھ كل من مجسمي السؤالین 

)3(التصمیم الوحید الذي یمثل تصمیما لمخروط دوراني ھو التصمیم ) 3

نحصل على تصمیم لمخروط دوراني) بفصل القرص عن مكانھ مثال( إذا عّدل ) 1(ـ بالنسبة للتصمیم 

193ص ) 2(نشاط 

التصامیم المقدمة في كتاب اتلتلمیذ خلل تقني لذا یعاد تقدیمھا في الدلیلفي 

ھما تصمیمان لھرمین منتظمین یطلب من التالمیذ تعلیل ذلك) 2(و) 1(ـ التصمیمان 1

.لیس تصمیما لھرم یطلب تعلیل ذلك ) 3(ـ التصمیم 

فیھیمكن الحصول على تصمیم لھرم منتظم بتعدیل طفیف لمواقع بعض األوجھ 

لیس تصمیما لھرم منتظم یطلب تعلیل ذلك) 4(ـ التصمیم 

ـ یمكن اإلعتماد على أحد تصامیم السؤال السابق2

أو ترك الحریة للتلمیذ في إنجاز تصمیم آخر على أن یكون باألطوال المطلوبة ثم یصنع ھذا الھرم

193ص ) 3(نشاط 

السطح الجانبي لمخروط دوراني ھو قطاع قرصمن الفقرة للتوظیف أن ) 1(یتبّین التلمیذ في النشاط 

ـ في حالة ظھور صعوبة ما لدى بعض التالمیذ یمكن رسم المخروط على السبورة و إبراز على ھذا المخروط المثلث 1
SOM بالّلون األحمر و كذلك رمز الزاویة القائمة عند الرأسOبھذا قد یھتدي التلمیذ إلى اإلجابة على السؤال
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CBاألول من السؤال یطلب شرح سبب تساوي طول قوس ـ في الفرع2
)

و محیط قرص القاعدة ثم یطلب إستنتاج طول 
ھذا القوس

)1(من النشاط ) 2(یمكن اإلنطالق من مخروط الدوران وإتباع مراحل نشره بالقص مثلما ھو وارد في السؤال * 

CBـ للوصول عملیا إلى فھم سبب تساوي طول القوس 
)

عند محاولة الحصول على تصمیم ( مع محیط قرص القاعدة 
)المخروط الدوراني سوف یالحظ أن قوس قطاع القرص السطح الجانبي متطابق مع محیط قرص القاعدة 

CBـ بما أن طول القوس 
)

CBقرص القاعدة فإن طول القوس یساوي محیط
)

cmp12 =cmp´´62ھو 

یتبّین للتلمیذ أن معرفة طول قوس السطح الجانبي للمخروط ) Aبدال من Sبوضع الحرف ( ـ في الفرع الثالث من السؤال 
الیكفي للحصول على السطح الجانبي لھذا المخروط

cmp20 =cmp×10×2ھو 10cmونصف قطرھا Sالتي مركزھا ) طول الدائرة(ـ محیط القرص 

القطاع فإننا نحصل على جدول التناسبیةةھو قیس زاویxإذا كان 

216° =
p

p
20

36012 ´´=x

CBبالتالي قیس الزاویة المركزیة للقطاع التي تحصر القوس 
)

°216ھو

المطلوبـ باالعتماد على المعلومات التي استنتجت من السؤال السابق یمكن إنجاز تصمیم للمخروط 

یتكون ھذا التصمیم من

6cmـ قاعدة ھي قرص قطره 

لصنع المخروط المطلوب بسھولة 10cmونصف قطره°216ـ سطح جانبي ھو قطاع قرص قیس زاویتھ المركزیة 
یستحسن ترك أشرطة لصق على التصمیم

زیة لسطح الجانبي لمخروط ـ یتوصل التلمیذ عبر ھذا السؤال إلى عالقة بسیطة تسمح لھ بحساب قیس الزاویة المرك4
دوراني

نحصل على جدول ) كتاب التلمیذ(باستعمال المعلومات الواردة على الشكل و اعتمادا على المعلومات الواردة في اإلطار 
التناسبیة اآلتي

قیس الزاویة التي 
)°(تحصر القوس 

360°x

cm(p ×L×2p×r ×2(طول القوس 

ینتج من جدول التناسبیة

x360
12
p

20
p
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360×
L
r=360×

L
r

´
´

2
2 =

p
p
´´
´´´

L
r

2
3602 =x

×360العالقة التي تعطینا قیس الزاویة المركزیة لقطاع السطح الجانبي لمخروط دوراني ھي 
L
r =x

ھو نصف قطر قرص القاعدةrحیث 

Lھو نصف قطر القطاع الذي یمثل السطح الجانبي للمخروط

نحصل على نفس الناتج بالفعل لدینا))  2(السؤال(xبإستعمال ھذه العالقة لحسا ب قیس الزاویة المركزیة 

r = 6cm وL = 10cmإذن

210° =6 ×36 =
10
6 ×360 =360×

L
r =x

194ص ) 1(نشاط 

قبل التطرق للفرع األول ال بّد من التأكد أن التلمیذ على علم بأن إرتفاع ھرم عمودي على قاعدة ھذا الھرم و یشمل رأسھـ 1

ShBفي المثلث] AB[المتعلق بالقاعدةحساب اإلرتفاع 

مثالSBhیرسم الھرم على السبورة ویبرز المثلث 

و یستعمل رمز الزاویةالقائمة على الشكل بالّلون األحمر ثم نحسب اإلرتفاع

حساب المساحة الجانبیة للھرم المعتبر

)كتاب التلمیذ(التفطن إلى المعلومة الواردة في اإلطار على التلمیذ

ةیطلب من التلمیذ أن یوضح ماھو المراد بالمساحة الكلیة لمجسم ثم نحسب المساحة المطلوبـ 2

194ص ) 2(نشاط 

مساحة ھذا القرصـ 1

210×p =B  ومنھp100 =B

ـ 2
360

10360
10

5.4 2´´´ p
 =y ومنھp10×4.5 =y
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p45 =yومنھ 

:المساحة الجانبیة لمخروط الدوران المعّین ھي ـ 3

p45 =y

195ص ) 3(نشاط 

بعد حساب طول حرف الھرم بإستعمال نظریة فیثاغورسـ 1

و إنجاز تصمیم للھرم بأكبر دقة ممكنةـ 2

8cmو بعد صنع المكعب بالطریقة المطلوبة  یستنتج أن طول حرف المكعب المصنوع ھوـ 3

أھرامات6علما أن المكعب ناتج عن تركیب ـ 4

:لھا نفس األبعاد سوف یستنتج التلمیذ أن حجم الھرم ھو 

8cm ,8cm , 8cmسدس حجم المكعب الذي أبعاده 

3cmأي  38 ×
6
1

×8(وبعد كتابة العالقة التي تسمح بحساب ھذا الحجم بالكیفیة المطلوبة أي 
2
1 ( ×)28 ( ×

3
1

2cmحیث  ھي مساحة قاعدة المكعب28

×8و
2
ھو إرتفاع الھرم و ھو أیضاً  نصف إرتفاع المكعب1

نستنتج أن حجم كل ھرم من األھرامات الستة ھو

)ثلث جداء مساحة قاعدة الھرم و إرتفاعھ ( 

إنطالقا من كل ما سبق من إنجاز و صنع و حسابـ 5

:تستنتج القاعدة العامة لحساب حجم ھرم وھي 

h ×B ×
3
1 =Vحیث یرمز

B إلى مساحة قاعدة الھرم وhإلى إرتفاع الھرم
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196ص ) 4(نشاط 

فإن محیطھا ھو2cmعلما أن نصف قطر الدائرة ھو 

p×2×2 12.56أي حواليcm

12.56cmنالحظ أنھ كلما زاد عدد أضالع منتظم كلما كبر محیطھ و اقتربت من طول الدائرة المحیطة بھ أي 

2cm12.566كلما كبرت مساحتھ و إقتربت من مساحة القرص المحدد بھذه الدائرة أي 

فشیئ من محیط القرصنقترب شیئ ) 4(و ) 3(و) 2(و) 1(ـ الحظنا أن اضالع المضلعات المنتظمة 

ومع إتمام رسم األھرامات المطلوبة نالحظ أن السطح الجانبي لھذه األھرامات یقترب بدوره من سطح منحن أي من السطح  
الجانبي لمخروط الدوران

مما سبق یمكن أن نستنتج  أن حجم مخروط الدوران ھو

H×B×
3
1 =V

إلى إرتفاع ھذا المخروطhالمخروط و) قاعدة(إلى مساحة قرص Bحیث یرمز 

یستنتج من خاللھا قاعدة لحساب حجم مخروط الدوران: تجربة 

النشاط یتطلب ورق مقوى و مسحوق ملح أو سكر أورمل

نتباه یلفت إ( 10cmو ارتفاعھما 3cmـ أصنع أسطوانة الدوران و مخروط الدوران قاعدتھما قرصان نصفي قطریھما 1
التلمیذ إلى قابلیة تطابق قاعدتي المجسمین و تساوي إرتفاعیھما

ـ إمأل مخروط الدوران بالمسحوق حتى الحافة لكن دون تكدیس ثم أسكب محتواه في األسطوانة2

كرر العملیة عدد من المرات الالزمة حتى تمتلئ األسطوانة

ألسطوانة ؟ـ ماھو عدد المرات التي مألت فیھا المخروط لكي تمتأل ا

؟3cmـ أحسب حجم األسطوانة بأخذ محتوى المخروط كوحدة للقیاس ثم بـ

؟3cmـ إستنتج حجم المخروط بداللة حجم األسطوانة بـ

أنقل النص ثم أتممھ

...........إذا كان ألسطوانة الدوران و المخروط الدوران 



متوسط                                        دار نزهة األلبابالثالثةحلول متارين الكتاب املدرسي  السنة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21

:فإن ..........ن لھما نفس قابلتان للمطابقة و كا

.حجم أسطوانة الدوران ........ حجم مخروط الدوران یساوي 

:بعد ھذا یستنتج القاعدة 

.... = .......× h×B: اإلرتفاع المشترك لھذین المجسمین فإن hھي مساحة القاعدتین وكان Bإذا كانت 




