
2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 



الشَّْكُل الُمَركَّب

2/ 2ف/ م 



.هو الشكل الذي يتكون من شكلني بسيطني أو أكثر: الشكُل املركب

املقابل هو شكل مركبالشكل
.يتكون من مثلث ومستطيل

مم يتألف الشكل املركب اجملاور؟

2/ 2ف/ م 



يَقَعَاِن فِي الُمْستََوى نَْفِسه

2/ 2ف/ م 



مها املستقيمان: مستقيمان يقعان يف املستوى نفسه
. اللذان يقعان يف مستوى واحد

. املستقيمان أب َو جـ د يقعان يف مستوى واحد
. واملستقيمان أب َو ب جـ  أيضاً يقعان يف مستوى واحد

هل املستقيمان ل َو م يقعان يف املستوى نفسه؟
.برر ِّ اجابتك

2/ 2ف/ م 



الُمْستَِقيَماِن الُمتََواِزيَان

2/ 2ف/ م 



، وال مها مستقيمان يقعان يف املستوى نفسه: املستقيمان املتوازاين
//ويُرمز للتوازي ابلرمز. يتقاطعان مهما امتدا

املستقيمان ك َو ل متوازاين، ألهنما 
ل//ك: ال يتقاطعان مهما امتدا، وُتكتب على الصورة

على املستقيمني ✓ضع عالمة 
.املتوازيني

2/ 2ف/ م 



ُمتَعَّدُد السُُّطوح

2/ 2ف/ م 



. هو جمسم له سطوح مستوية عبارة عن مضلعات: متعدد السطوح

مخسةالشكل اجملاور ميثل متعدد سطوح؛ ألن له 
.مضلعاتأسطح مستوية مجيعها 

كم عدد أسطح اجملسم اجملاور؟

2/ 2ف/ م 



الَوْجه

2/ 2ف/ م 



.هو أي  سطح مستو ُيشكل جانباً أو قاعدة منشور: الوجه

.يف الشكل اجملاور أوجد عدد األوجه

الشكل املقابل هرم مخاسي 
له قاعدة واحدة مخاسية وأوجهه اخلمسة األخرى مثلثات،

.وبذلك يكون له ستة أوجه

2/ 2ف/ م 



الَحْرف

2/ 2ف/ م 



. هو مستقيم انتج عن تقاطع مستويني: احلرف

.أوجد عدد األحرف يف الشكل اجملاور

. أحرف8للشكل املقابل 

2/ 2ف/ م 



أْس الرَّ

2/ 2ف/ م 



. هو نقطة تقاطع ثالث مستوايت أو أكثر: الرأس

كم عدد الرؤوس يف الشكل املقابل؟

.رؤوس8للشكل املقابل 

2/ 2ف/ م 



القُْطر

2/ 2ف/ م 



هو قطعة مستقيمة هنايتاها رأسان غري متجاورين،: الُقطر
.وال يقعان على الوجه نفسه

: يف الشكل اجملاور
.الرأسان س َو ع يشكالن ُقطرًا عند الوصل بينهما

مستعماًل الشكل أعاله حدد نقطتني تشكالن قطرًا عند 
.الوصل بينهما

2/ 2ف/ م 



الُمْستَِقيَماِن الُمتََخاِلفَان

2/ 2ف/ م 



مها مستقيمان ال يتقاطعان وال يقعان يف: املستقيمان املتخالفان
. املستوى نفسه

:يف الشكل اجملاور
.املستقيمان س ص َو ع ل مستقيمان متخالفان

ْر إىل مستقيمني متخالفني يف غرفة الصف .َأشِّ

2/ 2ف/ م 



الَمْنُشور

2/ 2ف/ م 



، (القاعدتني)هو جمس م له وجهان مضلعان متطابقان ومتوازاين ُيسميان: املنشور
. هوتعتمد تسمية املنشور على شكل قاعدت. ومجيع أوجهه األخرى مستطيلة الشكل

اجملسم يف الشكل اجملاور له وجهان متوازاين 
ومتطابقان على شكل مثلث مها القاعداتن، 

.لذا يسمى منشوراً ثالثياً األخرى مستطيالت؛ واألوجه 
:حدد اسم كل جمسم مما أييت

2/ 2ف/ م 



القَاِعَدتَان

2/ 2ف/ م 



. مها وجهان مضلعان متوازاين ومتطابقان يف املنشور: القاعداتن

كل قاعدات الشكل متوازيتان ومتطابقتان ومها على ش
.مضلع مخاسي؛ لذا يسمى منشوراً مخاسياً 

.سمِّ اجملسم يف الشكل اجملاور

2/ 2ف/ م 



الَهَرم

2/ 2ف/ م 



هو جمسم بقاعدة واحدة مضلعة وابقي األوجه عبارة عن مثلثات،: اهلرم
. ويسمى اهلرم حبسب قاعدته

بع ميثل اجملسم املقابل هرًما له قاعدة على شكل مر 
واألوجه األخرى مثلثة الشكل؛ لذا يسمى هرًما 

.رابعًيا
:حدد اهلرم من األشكال التالية

2/ 2ف/ م 



الَحْجم

2/ 2ف/ م 



.  كعبةهو قياس احلي ز الذي يشغله اجلسم يف الفضاء، ويقاس ابلوحدات امل: احلجم
(.ع)ضرب االرتفاع ( م)وحجم املنشور يساوي مساحة القاعدة 

.أوجد حجم املنشور يف الشكل اجملاور

االرتفاع × مساحة القاعدة = حجم املنشور الرابعي اجملاور 
6.5× ( 5× 9= ) ع                ح× م= ح 
3م292.5= ع       ح× ( ض× ل= )ح

2/ 2ف/ م 



األُْسُطَوانَة
(َحْجُم األُْسُطَوانَة) 

2/ 2ف/ م 



متصلتني هي جمسم له قاعداتن عبارة عن دائرتني متوازيتني، متطابقتني وَ : األسطوانة
(. ع)ضرب االرتفاع ( م)جبانب منحٍن، وحجمها يساوي مساحة القاعدة 

.م7=م َوارتفاعها 2=أوجد حجم أسطوانة نصف قطرها 

20×(2(6.5)× 3,14= ) ع                  ح× م= ح 
3سم2653.3≈ع         ح × ( 2نق× ط= )ح

6.5==   نصف القطر ، 13=، القطر3.14≈ط

2/ 2ف/ م 

13

2



الُمَجسَُّم الُمَركَّب

2/ 2ف/ م 



. هو جمس م يتكو ن من أكثر من نوع من اجملسمات: اجملس م املركب

: اجملس م اجملاور ُصم ِّم لقفص من الطيور مكو ن من
.رابعي ومنشور ثالثي إذاً هو جمس م مركبمنشور 

مم يتألف اجملس م املرك ب اجملاور؟

2/ 2ف/ م 



الَهَرم
(َحْجُم الَهَرم) 

2/ 2ف/ م 



هو جمسم بقاعدة واحدة مضلعة وابقي األوجه: اهلرم
. عبارة عن مثلثات، ويسمى اهلرم حبسب قاعدته

االرتفاع × مساحة القاعدة = حجم اهلرم 
X14X8X 11=ع              ح × م × = ح 
3سم410,7≈ ح ع × (ض×ل)× = ح 

.أوجد حجم اهلرم يف الشكل اجملاور

2/ 2ف/ م 



الَمْخُروط
(َحْجُم الَمْخُروط) 

2/ 2ف/ م 



هو شكل ثالثي األبعاد له قاعدة دائرية : املخروط
. وسطح ُمْنَحٍن يصل القاعدة ابلرأس

االرتفاع × مساحة القاعدة = حجم املخروط 
X3,14X23X14=ع                 ح× م= ح 
3ملم131.9≈ع         ح × 2نق× ط= ح

3.14≈ط
.أوجد حجم املخروط يف الشكل اجملاور

2/ 2ف/ م 



الُمَخطَّط

2/ 2ف/ م 



.هو منط من بُعدين ألشكال ثالثية األبعاد: املخط ط

الشكل اجملاور خمط ط لألسطوانة 
يتكو ن من دائرتني ومستطيل؛ ليسهل

.إجياد مساحة كل وجه
.ارسم خمطط اهلرم السداسي

2/ 2ف/ م 



الَوْجهُ الَجانِبِيّ 

2/ 2ف/ م 



.هو أي  سطح مستٍو يف اجملسم وليس القاعدة: الوجه اجلانيب

. اجملس م اجملاور له مخسة أوجه جانبية و قاعداتن

ما عدد األوجه اجلانبية للهرم اجملاور؟

2/ 2ف/ م 



الِمَساَحةُ الَجانِبِيَّةُ ِلَسْطح

2/ 2ف/ م 

(الَمْنُشور و األُْسُطَوانَة)



هي جمموع مساحات األوجه: املساحة اجلانبية لسطح جمسم
(.جـ)اجلانبية له، ويرمز هلا ابلرمز

االرتفاع × حميط القاعدة = املساحة اجلانبية للمنشور الرابعي
م20= 10×2(= 7+3)2= مح

ع× مح= املساحة اجلانبية للسطح 
2م80=4× 20= 

.أوجد املساحة اجلانبية لسطح األسطوانة

م4

2/ 2ف/ م 



2/ 2ف/ م 

الِمَساَحةُ الُكلّيَّةُ ِلَسْطح



هي جمموع مساحات مجيع األوجه،: املساحة الكلي ة لسطح جمسم
وميكن إجيادها للمنشور واألسطوانة جبمع ( ك)ويرمز هلا ابلرمز
. مع مساحة القاعدتني ( جـ)املساحة اجلانبية 

مساحة القاعدتني+ املساحة اجلانبية للشكل = املساحة الكلي ة لسطح املنشور الرابعي
مساحة القاعدة حميط القاعدة 

العرض × الطول = م(  العرض+ الطول ) 2= مح 
2م21= 3× 7= مم20= 10×2(= 7+3)2= مح

املساحة الكلية  املساحة اجلانبية
م 2+ جـ = كع × مح = جـ

2م122(= 21× 2+ )80= ك 2م80= 4× 20= جـ 

. أوجد املساحة الكلي ة لسطح األسطوانة

م4

2/ 2ف/ م 



الَهَرُم الُمْنتَِظم
(ِمَساَحةُ َسْطحِ الَهَرمِ ) 

2/ 2ف/ م 



هو هرم قاعدته مضلع منتظم، وأوجهه اجلانبية مثلثات : اهلرم املنتظم
تُقاس املساحة الكلي ة لسطح اهلرم . متطابقة، وكل منها متطابق الساقني

.مساحة القاعدة(م)املساحة اجلانبية وَ (جـ)، حيثم+جـ = ك: ابلقانون

.أحد اجملسمات التالية هرم منتظم حدده، مع ذكر السبب
(1(                 )2(                        )3)

2/ 2ف/ م 

ل مربع ميثل اجملسم املقابل هرم قاعدته منتظمة على شك
ى واألوجه األخرى مثلثات متطابقة الساقني؛ لذا يسم

.هرماً رابعًيا منتظًما



َرمبِيُّ ِلْلهَ ااِلْرتِفَاُع الَجانِ 

2/ 2ف/ م 



.مهو ارتفاع كل وجه جانيب يف  اهلرم املنتظ: االرتفاع اجلانيب
ويستخدم يف حساب املساحة ( ل)يرمز لالرتفاع اجلانيب ابلرمز

. اجلانبية للهرم

أوجد املساحة اجلانبية لسطح اهلرم الرابعي 
.  يف الشكل

2/ 2ف/ م 

مساحة القاعدة حميط القاعدة 
2سم43,5=8,7×10×=     سم                م30(=10)3=مح

املساحة الكلي ة لسطح اهلرماملساحة اجلانبية لسطح اهلرم 
م+ جـ= ك لمح= جـ
3سم223,5= 43,5+180=ك2سم180=12×30×=    جـ 




