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  :االولالتنرين 

 oٔ يشكضْا cm 20  كشج طٕل قطشْا 

. حسة يساحرٓا ٔحدًٓا ا-/ 1

:  قًُا تقطعٓا تًسرٕ حٍث-/ 2

 H ٌيشكض دائشج انقطع ،  إرا عهًد أ :OH = 4cm  

 ثى إسرُرح يساحح دائشج انقطع HM:حسة ا      * 

 يشاخ 3قًُا تركثٍش ْزِ انكشج -/ 3

. أٔخذ حدًٓا تعذ انركثٍش      * 
  

 

 

  :التنرين الثاني

يصنع حرفي شمعا كل منها مخروط  دوراني نصف قطر 

 cm 13  :  و طــول مــولــده  5cmقاعـدتـــه 

 احسب إرتفــاع كـــل شمعــــة؟ (1
 احسب حجــم كل شمعة ؟ (2
كـــم من شمــعة يمكـن إنتــاجــها إدا  (3

cm3 9420:إستعمــلنا 
  

  :التنرين الثالث

 .  cmٔحذج انطٕل ًْ 

 حٕل َداس قطعح خشثٍح يكعثح انشكم  إنى خهح كًا ْٕ 

يثٍٍ فً انشكم انًدأس  

احسة حدى كم يٍ انًدسًٍٍ  (1

 أخذ حدى خسائش انخشة انُاذح عٍ ْذا انرحٌٕم (2

 

  

  :التنرين الرابع

cmـشٔط انكثٍـش ٌـسأي  ختٍـٍ أٌ حـدـى انى
3

π 324  

إرا كاٌ يعايم انرصغٍش انـزي ٌسًح نُا تانًـشٔس يٍ 

انًخشٔط انكثٍش إنى انًخشٔط انصغٍش ْٕ 
3

1
  

  .πفـاحـسة حدى انًخشٔط انصغٍش تـذالنـح 

 

 

 

   

 

 

        

 

       4  الكرة واجللـــــة: اهلندسة يف الفضاء طليبة بوراس                   الشهيد متوسطة
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  :التنرين اخلامس

 ْـشو قاعذذّ  يشتع اسذفاعّ SABCDانشكم انًقاتم ًٌثم  

[SA] تحٍث  : cm AB= 9cm ; SA = 12  ٔ 

  A  قائى فً  SABانًثهث

EFGH ْـٕ يقطع نهٓشوSABCD ٌٕاصي انقاعذج تحٍث 

SE=3cm  

 EF ; SBحسة ا  (1

 SABCDحسة حدى انٓشو ا (أ (2

 إنى SABCD حسة يعايم ذصغٍش انٓشوا (ب

 SEFGHانٓشو  

.    ترذٌٔش إنى انٕحذج SEFGHاسرُرح حدى  (ج

 

 

 

 

  :التنرين السادس

 ، OA = 2,5cm: إنٍك انشكم انًقاتم حٍث 

SA = 6,5cm 

 OSAتذٌٔ ذثشٌش، يا ًْ طثٍعح انًثهث  -1

 .  ثّى أعذ سسًّ تأطٕانّ انحقٍقٍح

2-  ٌّ  .SO = 6cm: تٍٍّ أ

10احسة حدى ْزا انًخشٔط تانرذٌٔش إنى  -3
-1

m يٍ
3

. 

 الدرجةبالتدوير الى الوحدة من ASOˆاحسة قٍس انضأٌح -4
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 03268  :التنرين السابع

 في حوض مائي 2𝑐𝑚نضع كرية من حديد قطرها 

اسطواني الشكل كما موضح في الشكل  

غمرت  اذا علمت أن الكرية hاوجد ارتفاع الماء المزاح 

كليا  

 05268   : السابعالتنرين

حّضرت أُم علي حساء في قدر اسطواني قطر قاعدته 
25𝑐𝑚 15 وارتفاعه𝑐𝑚  . 

تستعمل أم علي مغرفا جزؤه السفلي عبارة عن نصف كرة 

.  لتقديم الطعام 5𝑐𝑚نصف قطرها 

كم مرة استعملت المغرف إلطعام أفراد عائلتها إذا  -

علمت أّن ارتفاع الحساء في القدر هو 
2

3
  ارتفاع القدر                       

ولم يستهلك 
1

5
.   كمية الحساء 

 

 

 

 

 

 

 كن ذا هنة تكن يف القنـــــــــــــــة
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