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أسطوانة الدوران– الموشور القائم          

  

  1ن التمری  

  

hlm:     أكمل ما یلي  ......5,0
3 = ، dldm .......5,3

3 = ،3
.....25 dml =،  

mlcm .....25
3 = ، 3

...2,35 mhl = ، 3
.....233 ml =،  

dalm ....35,0
3 = ، 3

.....320 dmdl = ، 3
....435 dmml =.  

  

  ـــــــــــلحال
  

hlm 55,0
3 =  dldm 355,3

3 = 3
2525 dml =  

mlcm .2525
3 =  3

52,32,35 mhl =  3
.233,0233 ml =  

dalm 3535,0
3 =  3

.32320 dmdl =  3
435,0435 dmml =.  

  

  2ین التمر    
  

  .cm30و أسطوانة دوران لھما نفس االرتفاع موشور قائم 

2احسب حجم الموشور علما أن مساحة قاعدتھ  )1
40cm.  

  .cm20احسب حجم األسطوانة علما أن قطرھا ) 2

  

  الحـــــــــــل

  

HBV: حجم الموشور )1 3:  ومنھ =×
12003040 cmV =×=.  

hRV: حجم األسطوانة) 2 ⋅⋅= 2π ومنھ               :
3

942030101014,3 CcmV =×××=  

  

  3التمرین    

  

و اآلخر موشور قائم m5و ارتفاعھا m4خزانان ماء أحدھما أسطوانة دوران قطرھا 
2حة قاعدتھ مسا

10m و ارتفاعھ m6.  

  ھو الخزان الذي سعتھ أكبر ؟ا م -

  

  الحـــــــــــل 

  

  

3: حجم الخزان ذو الشكل األسطواني 

1 8,62514,322 mV =×××=.  

3: موشور قائم  حجم الخزان ذو الشكل

2 601610 mV =×=.  

21: نالحظ أن  VV   .الخزان األكبر سعة ھو الخزان األسطواني  ومنھ 〈

  

  4التمرین   

  

 ارتفاع ھي على ، عرض ،طول : قطعة حدیدیة شكلھا متوازي المستطیالت أبعادھا 
و تصل بین cm5,1ثقبت فیھا ثقبة نصف قطرھا  .cm20، cm15،cm6: التوالي 

  .قاعدتیھا 

  .احسب حجم القطعة المثقوبة  )1

ت  ) 2 3احسب وزن القطعة   
1dm من الحدید یزنKg8,7.  

  

  الحـــــــــــل

  . حجم الثقبة –حجم القطعة الحدیدیة = حجم القطعة المثقوبة  )1

  .cm6و ارتفاعھا cm5,1 الثقبة ھو حجم أسطوانة دوران نصف قطرھا حجم

3: حجم الثقبة 

1 39,42614,35,15,1 cmV =×××=.  

                       : االرتفاع،ومنھ ×العرض×الطول = حجم القطعة الحدیدیة
3

2 18061520 cmV =××=.   

3: حجم القطعة المثقوبة

12 61,13739,42180 cmVVV =−=−=.  

0,13761:       وزن القطعة المثقوبة ) 2 7,8 1,073Kg× =.  

  

  5التمرین    

  

  .cm5,1مسطرة شكلھا موشور قائم قاعدتھ مربع طول ضلعھ 

قسمت المسطرة إلى قطعتین ) cm30 .2احسب حجم ھذه المسطرة علما أن طولھا  )1
3حجم أحداھما

5,40 cm احسب طول كل قطعة ،.  

  الحـــــــــــل

  

  .االرتفاع ×مساحة القاعدة = حجم المسطرة  )1

3: ومنھ حجم المسطرة
5,67305,15,1 cm=××.  

3مھا التي حج) ارتفاع ( طول القطعة ) 2
5,40 cm = مساحة القاعدة ÷الحجم.  

): طول القطعة ) cm1825,25,405,15,15,40 =÷=×÷.  

cm121830: طول القطعة األخرى  =−.  

  

  6التمرین  

  

را داخل حقلھ ، فقام بحفر حفرة ذات شكل موشور قائم قاعدتھ مربع  أراد فال أن ینجز ب
  .3,5mو ارتفاعھ26,8mھا مساحت

ر ) 2.احسب حجم التراب المستخرج من ھذه الحفرة  )1 أنجز داخل ھذه الحفرة ب
ر . m2,3و ارتفاعھ m5,1شكلھ أسطواني قطره  احس سعة ھذا الب

  .بالھكتولتر 

  

  الحـــــــــــل

  

36,8: حجم التراب المستخرج من الحفرة )1 3,5 23,8m× =.  

ر) 2   :( ) 3
608,222,314,35,15,1 m=×××.  

  

                                                     

ر بالھكتولتر     .hl08,226: سعة الب

  

  7التمرین  

  

2ائم مساحة قاعدتھ خزان بنزین سیارة شكلھ موشور ق
1500cm و یحويl45 من

في l9إذا كانت السیارة تستھلك ) 2. احسب ارتفاع البنزین في الخزان ) 1. البنزین 
Km100   .ما ھي المسافة التي تقطعھا السیارة بھذه الكمیة من البنزین ؟  

  

  الحـــــــــــل

  

3لدینا )1 345l 45dm 45000cm= :  ومنھ ارتفاع البنزین في الخزان ھو=

cm30150045000 =÷.   

   .   X تقطع السیارة مسافة  l45: بـ  .Km100 تقطع السیارة مسافة l9: بـ ) 2

  )الرابع المتناسب(نكمل جدول التناسبیة Xلحساب

  

9  45  

100  X 

5005100
9

45100
=×=

×
=X. إذن المسافة التي تقطعھا السیارة ھيKm500.  
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  8 التمرین  

  

، و ارتفاع الماء فیھ ھو cm30 و ارتفاعھ cm20إناء ماء شكلھ أسطواني قطره 
cm15 .1 ( أدخلنا جسم داخل ھذا ) 2.احسب كمیة الماء باللتر التي یحویھا ھذا اإلناء

  .احسب حجم ھذا الجسم . cm20اإلناء فأرتفع الماء إلى 

  

  الحـــــــــــل

  

dmcmR:     التحویل )1 110 ==.  

ldm:  كمیة الماء  التي یحویھا اإلناء  71,471,45,114,311
3 ==×××.    

  .حجم الماء الذي ارتفع فیھ = حجم الجسم الذي أدخل في الماء )2

) : جسمو منھ حجم ال ) 3
57,15,1214,311 dm=−××× .  

  

  9 التمرین  

   

دتھ مثلث متقایس األضالع طول و قاعm5,2نصب تذكاري شكلھ موشور قائم ارتفاعھ

2لبست وجوھھ الجانبیة ببالطات مزخرفة مساحتھا . m2,1ضلعھ 
25dm.   

احسب المساحة الكلیة لھذا ) 2ذا النصب ؟ ھما ھو عدد البالطات الالزمة لتلبیس  )1
  . m03,1 ، علما أن ارتفاع القاعدة ھو بالنص

  الحـــــــــــل

  

  .االرتفاع×محیط القاعدة = المساحة الجانبیة للنصب التذكاري  )1

):     ومنھ  ) 2
95,22,13 mS =××=.  

3625900:إذن عدد البالطات الالزمة لتلبیس ھذا النصب ھو   .بالطة 36     أي ÷=

  .مساحة القاعدة +  الجانبیة المساحة= المساحة الكلیة )2

2:   مساحة القاعدة ھي 
618,0

2

03,12,1
m=

×
 طول مساحة مثلث متقایس األضالع( 

  )m03,1 و ارتفاعھ m2,1ضلعھ 

):  إذن المساحة الكلیة ھي  ) 2
236,10618,029 m=×+.  

  

  10 التمرین  

  

إلیك تصمیم بمقیاس 
200

1
  .لخزان ماء 

  

  

  .احسب الطول الحقیقي لكل من االرتفاع و قطر القاعدة  )1

      

3احسب حجم الخزان بـ ) 2
m و سعتھ بـ hl   .             cm5,1          

  زان علما  احسب كمیة الماء الموجودة في الخ- )3

أنھ مملوء إلى     
3

2
  .من سعتھ   

  cm2بعد كم                                             . l750في كل یوم نأخذ من الخزان  -

   یوم یفر الخزان ؟

  

   الحـــــــــــل

  

mcm: و االرتفاع الحقیقي للخزان ھ )1 44002002 ==×.  

mcm:     القطر الحقیقي لقاعدة الخزان ھو 33002005,1 ==×.  

):   ھو  )2 ) 3
26,28414,35,15,1 m=××× ھ  :  

hlm:  ھي hl  سعة الخزان بـ  6,28226,28
3 =.  

hl4,188:  كمیة الماء الموجودة في الخزان ھي -  )3
3

2
6,282 =×.  

2575018840:  عدد األیام التي سیفر فیھا الخزان ھو -      . یوما 25 أي ÷=

  

https://prof27math.weebly.com

https://prof27math.weebly.com




