
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3التمرين 

4AB: بحيث  ABCDEFGHنعتبر في الفضاء مكعبا  =  

]منتصفات القطع  Pو Nو Mو Jو Iلتكن  ]BC 

]و ]CG و[ ]DI و[ ]DC و[ ]DJ  على التوالي  

  .ABCDEFGHأحسب حجم المكعب –1

يساوي  DCIJثم بين أن حجم رباعي ا+وجه  
8

3
  

): بين أن  –2 )MN و( )IC  متوازيان  و احسبMN   

   DMأحسب  –3

 غير لرباعيتص DNMPنقبل أن رباعي ا+وجه  –4

   DCIJا+وجه     

   DNMPا+وجه حدد نسبة التصغير و احسب حجم رباعي  

 
 4التمرين 

ABCDEFGH  متوازي مستطي9ت قائم  حيثABCD 

2مربع طوله  cm 4:  ، و حيثDH cm=  و النقطةI  

]منتصف القطعة  ]BC   

  Dقائم الزاوية  في  IDHأثبت أن المثلث  -أ-1

  .IHو  IDأحسب المسافتين  -ب    

   DBCHFGحجم المجسم  Vليكن  -2

:  بين أن        
3

8V cm=  

 أعطى مجسما kبنسبة  DBCHFGتكبير المجسم  -3

3حجمه       
27 cm .          أحسبk  

 

 1التمرين 

ABCDEFGH   متوازي مستطي9ت قائم  بحيث  : 

 9AB BC cm= 4GCو    = cm=   

)نقطة  من المستقيم   Nلتكن     )CG    2:  بحيثGN cm=    

)بين أن المستقيم   -أ-1 )CN   عمودي على المستوى( )ABC   

3ھو    NABCبين أن حجم الھرم  -ب     
81cm .  

)نقطة تقاطع المستقيمين   Iلتكن  –2 )AN   و( )EG  وJ  

)تقاطع المستقيمين   نقطة )NB   و( )FG  

   NABCتصغير  للھرم    NIJGالھرم  -أ    

تحقق أن  نسبة  ھذا  التصغير ھي                
1

3
   

   NIJGأحسب حجم الھرم   - ب  
 

 
 

 2التمرين 

SABCھرم إرتفاعه[ ]SA قاعدته المثلثوABC القائم الزاوية

2AB:بحيث Aالمتساوي الساقين في و cm=7و وSC cm= 

3:  بين أن   –1 5SA cm=  
  

   بين أن .  SABCحجم الھرم  Vليكن  –2
3

2 5V cm=  

)نعتبر مستوى مواز  للمستوى   –3 )ABC  يقطع ا+ض9ع  و  

[ ]SA  و[ ]SB  و[ ]SC  في النقطA′  وB′  وC′ على التوالي  

:  بحيث       
5

5
SA SA′ =  

Vأحسب       SAحجم الھرم  ′ B C′ ′ ′ 
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Vھرم حجمه  Vو   Vأحسب   .    ′ ′       

  
 

 

 8التمرين 

2ABيمثل الشكــل جانبه أسطوانة قائمة قطرھا  cm=
 

10hو ارتفاعھا    cm=   

O  مركز الدائرة العليا و'O  مركز الدائرة السفلى  
  

  حجم ا/سطوانة   Vأحسب  -أ-1
  

   AO'أحسب المسافة   -ب-  
  

و   hح444دد ش444عاع قاع444دة أس444طوانة لھ444ا نف444س ا5رتف444اع  –2

':  بحيث    V'حجمھا  
4

V
V =   

 

 9التمرين 

 HEFبحيث مساحة المثلث  ABCDEFGHنعتبر المكعب 

: ھي 
2

2 cm 

2EF:  بين أن   -1   cm=  

  AEFGHأحسب حجم الھرم  -أ-2   

  3بنسبة  AEFGHإذا قمنا بتكبير الھرم  -ب       

 فما ھو حجم الھرم المحصل عليه ؟             

 

 

 

 

 5التمرين 

ABCDھرما قاعدته المربع  SABCDليكن  : بحيث   

2 2AC cm=  و المثلثانSAB  وSAD    قائما الزاوية  

3SAو    Aفي  cm=    

2ABبين أن  -أ-1 cm=  

  SCأحسب     -ب    

 SABCDأحسب حجم الھرم  –2

 

 

 6التمرين 

6SA: بحيث  SABCنعتبر ھرما SB SC cm= = وا/وجه  =
SAB وSAC  وSBC في مثلثات قائمة الزاويةS  

3ھو  SABCتحقق أن حجم الھرم  -1
36 cm  

6متساوي ا/ضJع طول ضلعه  ABCبين أن المثلث  -2   2  

]منتصف الضلع  Hليكن  -3   ]BC  

3: بين أن  -أ        6AH =  

  ABCاستنتج مساحة المثلث  -ب      

)نقطة من المستوى  Kلتكن  -4 )ABC  بحيث:SK  ارتفاع 

 SKأحسب . SABC للھرم     

 

 

 7التمرين 

KABCD  ھرم قاعدته المربعABCD  و حجمهV  بحيث
)المستقيم  )KA  عمودي على المستوى( )ABC  4وKA cm= 

3ABو cm= . نعتبرI  مركز المربعABCD  

  KIأحسب     –1

بسلم  KABCDبعد تصغير الھرم  –2  
3

4
 حصلنا على 
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