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توجیهات تربویة الكفایات املكتسبات القبلیة

في االستئناس بمفھومي المستقیم و المستوى
.الفضاء

التمثالت الذھنیة حول التوازي و التعامد  ءإرسا
.في الفضاء

إنجاز نشر لھذین المجسمین.

احات و الحجوم مقبولةتعتبر صیغ المس.

 یتم استعمال األدوات المعلوماتیة في حدود
التالمیذ اإلمكان, في تصحیح تمثالت ورؤى

.الفضاءحول المفاھیم الھندسیة في

نموذج لموشور قائم قاعدتھ مثلث أوإنشاء
.متوازي أضالع   أبعاده معلومة

 إنشاء نموذج ألسطوانة قائمة قاعدتھا دائرة
.و شعاعھا معلوم

حساب المساحات و الحجوم.

 تمثیل مجسم دون استعمال األدوات
.الھندسیة

المثلث و المربع و المستطیل و الدائرة  

وحدات القیاس والتحویل  

المساحات والحجوم  
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تمارین تقویمیة و منزلیة   ) سیر الدرس ( أنشطة تمھیدیة )   +    المحتوى ( ملخص الدرس
تمرین 1

مكعب  ABCDEFGHلنعتبر  

حجمھ
327cm  

  أحسب طول بعد المكعب)1

أحسب المساحة الجانبیة للمكعب)2

أحسب المساحة الكلیة للمكعب)3

أنشئ شكل مناسب)4

   2تمرین 

   5mلنعتبر أسطوانة قائمة أرتفاعھا 

وحجمھا 
315,7cm  

I  (الموشور القائم :  

  : مھم مدخل      

محاولة جعل التلمیذ یستأنس كل المجسمات التي سنتطرق إلیھا شبھ مألوفة لدى التلمیذ  ، والجدید ھنا ھو 
بالمستقیم والمستوى في الفضاء.ومحاولة ترسیخ األوضاع النسبیة ( التوازي والتعامد ) في ذھنھ تمثال 

  .  صحیحا

  تعریف :  1)        

  

        

  

الموشور القائم ھو مجسم یتكون من :

  . الموشور القائم قاعدتان وجھین متوازیین قابلین للتطابق ھما : – 1)

  .ارتفاع الموشور القائم أحرف جانبیة متقایسة ھي  :  – 2)

  .مستطیالت أوجھ جانبیة و ھي على شكل :  – 3)
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πلنضع : 3,14  

  أحسب شعاع قاعدة األسطوانة)1

أحسب المساحة الجانبیة )2
للألسطوانة

أحسب مساحة القاعدة)3

  3تمرین

متوازي  ABCDEFGHنعتبر ل

AB=5cmمستطیالت حیث :

AD=4cm وAE=3cm  

  أنشئ شكل مناسب)1

تقاطع قطري  Oلتكن النقطة )2

تقاطع  Iوالنقطة  ABCDالقاعدة 

 EFGHقطري القاعدة 

H عمودي لالمسقط الO ] علىAB[  

K المسقط العمودي لI ] علىEF[  

أ) أنشئ األسطوانة التي قاعدتیھا 
وشعاعھا  Oالدائرة التي مركزھا 

  

  امة :مالحظات ھ *     

  عدد األوجھ الجانبیة لموشور قائم یساوي عدد أضالع قاعدتھ . – 1)        

  قاعدتا الموشور القائم إما أن تكونا على شكل مثلث أو مربع أو مستطیل أو مضلع رباعي  – 2)       

  أو مضلع خماسي ..........        

  

أمثلــة :)2

  : موشور قائم قاعدتاه مثلث - )أ

  

                               

  . DEFو  ABCالمثلثان القاعدتان ھما :  -- 

. [CF]و [BE]و [AD]األحرف الجانبیة ھي :  -- 

   ADFCالمستطیالت األوجھ الجانبیة ھي :   -- 
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OH  مع الدائرة التي مركزھاI 
   K والمارة ب

حجم التجویف الموجود  أحسبب) 
بین متوازي المستطیالت 

ABCDEFGH   واألسطوانة القائمة  

  4تمرین 

ل متوازي لمحمد مسبح على شك
  المستطیالت أبعاده على التوالي ھي :

3m 6وm 2وm  

  

  

علما أن المسبح امتأل عن آخره 
بالماء ، وأراد محمد معرفة كمیة 
الماء المستھلكة عند ملء المسبح 
   !ولیس عنده أداة قیاس ، واحتار 

  : موشور قائم قاعدتاه مستطیل - )ب                 

  

  

  

  

  : موشور قائم قاعدتاه مربع - )ج                             

  

  . EFGHو  ABCDالمستطیالن القاعدتان ھما :  --

  . [DH]و [CG]و [BF]و [AE]األحرف الجانبیة ھي :  --

ي :   -- ة ھ ھ الجانبی تطیالت األوج     DCGHو AEHDالمس

  . ABFEو BCGFو

  . متوازي المستطیالت القائمنسمي ھذا الموشور القائم : 

  . EFGHو ABCDالمربعان القاعدتان ھما :  --

  . [DH]و [CG]و [BF]و [AE]األحرف الجانبیة ھي :  --

  . ABFEو BCGFو    DCGHو AEHDالمربعات األوجھ الجانبیة ھي :  -- 

  .مـكـعـــب  نسمي ھذا الموشور القائم :
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  ھل من مساعد؟

  

  

  

  : موشور قائم قاعدتاه مضلع خماسي - )د                             

  

  

  

  

  

  

  

  . FGHMNو ABCDEالخماسیان القاعدتان ھما :  --

  [DM]و[EN]و [CH]و [BG]و [AF]األحرف الجانبیة ھي :  --

ي :    -- ة ھ ھ الجانبی تطیالت األوج و    DMNEو AENFالمس

BCGF وDCHM  وBCHG  

 .  
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II  (األسطوانة القائمة :  

  : مثال *                                 

  

  

  

II (نشر الموشور القائم و األسطوانة القائمة  :  

  :مھم مدخل      

  نات  ومقص من أجل صنع بعض المجسمات ، ثم نشرھا ویجب التوفر على ورق وقلم رصاص ومسطرة ومل   

  

  . Bو     Aالدائرتان اللتان  مركزھما القاعدتان ھما  :  --

              

  . ABاالرتفاع ھو  :   --
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  : نشر الموشور القائم  1)        

  

  : موشور قائم قاعدتاه مثلث - )أ                             

  

  : موشور قائم قاعدتاه مستطیل - )ب                         
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  : موشور قائم قاعدتاه مربع - )ج                             
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  : نشر األسطوانة القائمة  2)
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IV (و الحجوم لبعض المجسمات  في الفضاء المساحات :  

  :مدخل مھم

جل القواعد معروفة عند التلمید ، والمقصود ھو جعلھ یحاول تذكیرھا ، ثم محاولة تطبیقھا في 
  وضعیات مختلفة

  المجسم

  

  

  المساحة الجانبیة

  cm²وحدة القیاس:

المساحة الكلیة

  cm²وحدة القیاس:

  الحجــم

وحدة القیاس:
3cm  
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  لمستطیالتمتوازي ا

  

  

  

  

  

  

SL=2(AB.AD+AD.AE)  

  

  

  

  

ST=SL+2AB.AE

  

  

  

V=AB.AD.AE  
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  المكعب

  

  

  

SL= 4AB2

  

  

  

  

ST=  6AB2

  

  

  

  

V= AB3

  

  

  األسطوانة القائمة

  

  

  

  

  

SL = 2π . r.h  

  

  

  

ST = SL+ 2πr2  

  

  

  

V = πr2.h  
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V (تطبیقات  

  1تمرین 

  موشور قائم  ABCDEFGHلنعتبر 

  متوازي مستطیالت ABCDEFGHحیث أنشئ الشكل )1

مكعب ABCDEFGHأنشئ الشكل حیث )2

  2تمرین 

3cmو 4cmو 5cm:متوازي مستطیالت حیث أبعاده على التواي ھي  ABCDEFGHلنعتبر 

   ABCDEFGHأنشئ )1

ABCDEFGHأنشر )2

ABCDEFGHأحسب المساحة الجانبیة ل)3

ABCDEFGHأحسب المساحة الكلیة ل)4

ABCDEFGHأحسب حجم )5

  3تمرین

  2cmو قاعدتھا دائرة شعاعھا  5cm شر أسطوانة قائمة ارتفاعھاأن)1

أنشئ ھذه األسطوانة)2
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أحسب مساحتھا الجانبیة)3

أحسب مساحتھا الكلیة)4

  أحسب حجمھا)5

  

  

  

  

   

  


