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صفحة       ١صفحة   محمد الشمري              )محمد الشمري                                                                  

 ٢م 

محمد الشمري 

م .......... 

محمد الشمري / أ .    

 ..........

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

.......... مساحة الشكل المركب تساوي  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

مساحة الشكل المركب تساوي  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

مساحة الشكل المركب تساوي  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

مساحة الشكل المركب تساوي  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

مساحة الشكل المركب تساوي  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

مساحة الشكل المركب تساوي    

٤٧.١ 

١٤.١ 

متوسطة االمیر خالد بن فھد   (   

 : السؤال

 (٤٧.١

 (١٤.١

 (٣٣ 

٧٤  

 االجابة

         

السؤال

 

) أ 

) ب

) ج

٧٤) د

االجابة

 

 

مساحات األشكال المركبة      مساحات األشكال المركبة

 

مساحات األشكال المركبةمساحات األشكال المركبةمساحات األشكال المركبةمساحات األشكال المركبة

 

مساحات األشكال المركبة

 . ر

 تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

مساحات األشكال المركبة)  

رأكثيتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

  ١  (

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

 )٦-  

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

( مراجعة  

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

مراجعة  

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

مراجعة              

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

            

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

            

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو 

تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا 

   

  .            

يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو     

  : تساوي مجموع مساحات األشكال التي يتكون منھا

             

 

 طول القاعدة

  الفصل السادس

   :    



٣.١٤           

 االرتفاع    

طول القاعدة

الفصل السادس

  



٣.١٤

االرتفاع    

طول القاعدة

الفصل السادس

 :تذكر أن 





٣.١٤= ط 

االرتفاع    = ع 

طول القاعدة= ق

الفصل السادس

تذكر أن 





ط        

ع        

ق       

 

الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر أن 
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 ٢صفحة                         )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( األشكال   ثالثیة البعد            )   ٣  -٦( مراجعة              .  الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

  :لها بعدان فقط طول وعرض 

 :لها ثالثة أبعاد طول وعرض وارتفاع 

  :الحرف ، الوجه ، الرأس ، القطر 

 

 

 

 

  

 :امال الفراغات التالیة   : السؤال

 ، مستقیمان متخالفان  ، مستویان متقاطعان توازیانمستویان م

 .......................أ ب ج       وَ     ز  و ھـ 

 ...................................ز   َو  ھـ ي    جـ

 ...................................أ د جـ    َو  جـ د ي   

 

 : مالحظة 

     ھـ  و ز   حرف  مثل المستوى یرمز لھ بثالثة ا -

 المستقیم یرمز لھ بحرفین وفوقھما خط  جـ ز  -

 توازیانمستویان م

 مستقیمان متخالفان  

 مستویان متقاطعان
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                   صفحة                    صفحة  ٣صفحة 

 

                   

 ٣سم .......... 

                   

 ..........

                   )محمد الشمري 

   ..........

محمد الشمري 

١٤٦.٢٥ 

  ≈سم   

١٣٠٠ 

محمد الشمري 

١٤٦.٢٥

سم    ٢٠

 (١٣٠٠

محمد الشمري / أ .    

 ٣م .......... 

١٤٦.٢٥) د        

 ٣سم 

٤٢٠ 

٢٠سم وارتفاعھا 

) د        

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

 ..........

        

سم =  .......... 

٤٢٠) د        

سم وارتفاعھا 

١٣٠        

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

=   ..........

٥٨.٥        

 ..........  =

        

سم وارتفاعھا  ١٣

١٣٠) ج

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

=حجم المنشور الرباعي

٥٨.٥) ج

=  .......... حجم المنشور الثالثي

 (٦٠        

١٣حجم اسطوانة قطرھا 

ج       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

حجم المنشور الرباعي

       

حجم المنشور الثالثي

) ج       

حجم اسطوانة قطرھا 

١٣٢٧       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

حجم المنشور الرباعي

 (٤٥       

حجم المنشور الثالثي

٧٠       

حجم اسطوانة قطرھا 

١٣٢٧) ب

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

حجم المنشور الرباعي

) ب       

حجم المنشور الثالثي

٧٠) ب       

حجم اسطوانة قطرھا 

ب      

متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( حجم المنشور واالسطوانة            

حجم المنشور الرباعي  :١

٢٩٢.٥       

  

حجم المنشور الثالثي  : 

       

  

حجم اسطوانة قطرھا   :٣

٢٦٥٤.٦      

  

حجم المنشور واالسطوانة            

١ السؤال

 (٢٩٢.٥

 االجابة

 ٢السؤال

 (٢١٠       

 االجابة

٣ السؤال

٢٦٥٤.٦

 االجابة

حجم المنشور واالسطوانة            

السؤال 

 

) أ 

االجابة -

السؤال

) أ 

االجابة -

السؤال

٢٦٥٤.٦) أ 

االجابة -

 

حجم المنشور واالسطوانة            حجم المنشور واالسطوانة            

 ٢قسمتھ على 

مساحة القاعدة      
 مساحة االرتفاع

حجم المنشور واالسطوانة            

قسمتھ على 

مساحة القاعدة      
مساحة االرتفاع

حجم المنشور واالسطوانة            

قسمتھ على 

مساحة القاعدة      
مساحة االرتفاع

حجم المنشور واالسطوانة            

قسمتھ على  كان القطر فیجب علیك

مساحة القاعدة      = م 
مساحة االرتفاع= 

حجم المنشور واالسطوانة            

كان القطر فیجب علیك

م 
= ع 

حجم المنشور واالسطوانة            

كان القطر فیجب علیك

حجم المنشور واالسطوانة            )   

 ض× 

كان القطر فیجب علیك

  ٤   (

× ل = 

كان القطر فیجب علیك ، اما اذا

 )٦-  

 متوازیان ومتطابقان 

= ، مساحة الرباعي 

 متوازیان ومتطابقان 

، اما اذا

 ع

( مراجعة  

متوازیان ومتطابقان 

، مساحة الرباعي 

متوازیان ومتطابقان 

 ٢نق

، اما اذا )نصف القطر

ع×   ٢

مراجعة  

متوازیان ومتطابقان 

، مساحة الرباعي 

متوازیان ومتطابقان 

نق× ط  

نصف القطر

٢نق× 

مراجعة              

متوازیان ومتطابقان 

، مساحة الرباعي               

متوازیان ومتطابقان 

ط  =  

نصف القطر( تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق

× ط = 

            

متوازیان ومتطابقان  ان

              

متوازیان ومتطابقان  دائرتان

=  م 

تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق

= ح 

            

انتمضلع

              ع

دائرتانقاعدتان 

م = تذكر ان مساحة الدائرة    م 

تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق

  .            

مضلع قاعدتان

ع× ق 

قاعدتان 

تذكر ان مساحة الدائرة    م 

= 

تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق

  الفصل السادس

قاعدتانمجسم لھ 

ق ×  ٢؛!

قاعدتان مجسم لھ 

تذكر ان مساحة الدائرة    م 

=فان حجم االسطوانة 

تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق
 الیجاد نصف القطر

 

الفصل السادس

مجسم لھ 

٢؛!= مساحة المثلث 
مجسم لھ 

تذكر ان مساحة الدائرة    م 

فان حجم االسطوانة 

   

تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق
الیجاد نصف القطر

 ع× م 

الفصل السادس

 :تذكر أن 

مجسم لھ  المنشور

مساحة المثلث 

مجسم لھ  سطوانة

تذكر ان مساحة الدائرة    م 

فان حجم االسطوانة 

  : مالحظة 

تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق
الیجاد نصف القطر

م = ح 

الفصل السادس

تذكر أن 

المنشور

مساحة المثلث 

سطوانةاال

 

تذكر ان مساحة الدائرة    م 

فان حجم االسطوانة 

مالحظة 

تاكد من ان المعطى في السؤال ھو نق  
الیجاد نصف القطر

 

ح 

الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر أن 

المنشور

 

 

 

 

 

 

 

 

مساحة المثلث 

اال

  

تذكر ان مساحة الدائرة    م 

فان حجم االسطوانة 

 

مالحظة 

  
الیجاد نصف القطر

  

almanahj.com/sa



)                                         )                                         صفحة )                                          ٤صفحة  

 م   ٢

                                         (

٢م  وقاعدتھ مربع طول ضلعھ 

                                         (

م  وقاعدتھ مربع طول ضلعھ 

                                         (

م  وقاعدتھ مربع طول ضلعھ 

                                         (

م  وقاعدتھ مربع طول ضلعھ 

٥٩٥.٦ 

)                                         محمد الشمري 

م  وقاعدتھ مربع طول ضلعھ 

٣.٧٥ 

 (٥٩٥.٦

محمد الشمري 

م  وقاعدتھ مربع طول ضلعھ  ٥

٣.٧٥

٣٦٠ 

٣ 

) د        

محمد الشمري 

٥الذي ارتفاعة 

٣.٧٥) د        

 ٣ م.......... 

٣٦٠) د        

٣ ملم.......... 

٣٩٥.٦٤        

محمد الشمري / أ .    

الذي ارتفاعة 

٠.٧٥        

 ..........

        

 ..........

٣٩٥.٦٤

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

الذي ارتفاعة  الرباعي

 (٠.٧٥

≈  ..........

١٩٠        

≈   ..........

٣٩٥.٦٤) ج

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

الرباعي

) ج       

≈الثالثي

٠) ج       

≈   المخروط

ج       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

الرباعي الھرم

٢٠       

الثالثي لھرم

٥٩       

المخروط

 (٤٢       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

الھرمحجم 

٢٠) ب

لھرمحجم ا

٥٩) ب

المخروطحجم 

) ب      

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

حجم   : ١

ب       

  

حجم ا  : 

ب       

  

حجم   : 

١٣١.٩      

  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

١السؤال

 (٦.٧       

 االجابة

 ٢السؤال

 (٩٥       

 االجابة

 ٣السؤال

١٣١.٩

 االجابة

متوسطة االمیر خالد بن فھد   (         

السؤال 

 

) أ 

االجابة -

 

السؤال

) أ 

االجابة -

السؤال

١٣١.٩) أ 

االجابة -

 

حجم الھرم والمخروط  حجم الھرم والمخروط           

   

 ع 

حجم الھرم والمخروط 

   )المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

 

 )و االرتفاع

ع   ×

حجم الھرم والمخروط 

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

 قاعدتھ على شكل رباعي

و االرتفاع 

× ٢نق

حجم الھرم والمخروط 

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

قاعدتھ على شكل رباعي

 له في مساحة القاعدة

نق ×

حجم الھرم والمخروط 

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

قاعدتھ على شكل رباعي

 مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

له في مساحة القاعدة

×ط × 

حجم الھرم والمخروط )   

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

قاعدتھ على شكل رباعي

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

له في مساحة القاعدة

×  ٣؛!

  ٥   (

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

قاعدتھ على شكل رباعي الرباعي

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

له في مساحة القاعدة المساوي

 !٣؛

 )٦-  

 مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

الرباعي

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

المساوي

ح            

( مراجعة  

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع

الرباعيقاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم 

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

المساوي( حجم االسطوانة 

            

مراجعة  

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

المساوي لھ في مساحة القاعدة و االرتفاع(  حجم المنشور

قاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم 

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

حجم االسطوانة 

             

مراجعة              

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

حجم المنشور

قاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم 

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

حجم االسطوانة 

 ع  ×

            

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

حجم المنشور

قاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم 

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

حجم االسطوانة  ٣؛!

× م 

            

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

حجم المنشور ٣؛! 

قاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم 

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

٣؛! =حجم المخروط  

م ×  

  .            

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

    =حجم الھرم  

قاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم 

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

حجم المخروط  

 ٣؛!   

  الفصل السادس

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات 

حجم الھرم  

قاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم 

مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

حجم المخروط  

  ح

الفصل السادس

مجسم قاعدتھ الوحیدة مضلع وأوجھھ مثلثات :   

حجم الھرم  

قاعدتھ على شكل مثلث            ،  الھرم  الثالثي

 :مجسم له قاعدة دائرية ، وسطح منحن يصل القاعدة والرأس

حجم المخروط  :  

ح

الفصل السادس

 :أن 

    الـــھــــرم

حجم الھرم  :   استنتاج

الثالثي



   :

الفصل السادس

أن تذكر 

الـــھــــرم

استنتاج

الثالثيالھرم 





 

الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر 

الـــھــــرم

استنتاج

 

 

 

 

 

 

الھرم 
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محمد الشمري )                   محمد الشمري )                   )                   صفحة )                   صفحة  ٥صفحة 

   

محمد الشمري 

  ٢م= ...... 

   ٢م

   

 

محمد الشمري / أ .    

 ...... =

م= ...... 

  ٢م= ...... 

١٢.١٢ 

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

= ...... المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي 

٢٨٢ 

= ...... المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي 

٢٤٠ 

 ...... =

١٢.١٢) د

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي 

٢٨٢) د

المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي 

 (٢٤٠

= ...... ثالثي 

د       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي 

د        

المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي 

) د        

ثالثي  المساحة الكلیة لسطح منشور

٦.١٢       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي 

 (٢١        

المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي 

٢١        

المساحة الكلیة لسطح منشور

٦.١٢) ج       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي 

) ج       

المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي 

٢١) ج       

المساحة الكلیة لسطح منشور

١٥.٦       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( 

المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي 

٢٠       

المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي 

٢٠       

المساحة الكلیة لسطح منشور

١٥.٦

         )

المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي 

٢٠) ب

المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي 

٢٠) ب

المساحة الكلیة لسطح منشور

١٥.٦) ب     

        مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

المساحة الجانبیة لسطح منشور رباعي   : ١

ب      

المساحة الكلیة لسطح منشور رباعي   : 

ب     

  

المساحة الكلیة لسطح منشور  : 

٨٧.١٢     

  

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

١السؤال

 (٢٤٠      

 ٢السؤال

 (٢٨٢     

 االجابة

 ٣السؤال

٨٧.١٢

 االجابة

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

السؤال 

) أ 

السؤال

) أ 

االجابة -

السؤال

٨٧.١٢) أ 

االجابة -

 

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

 المحیط

 تذكر خطوات إیجاد 

 المساحة الجانبیة 

 المساحة الكلیة 

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

المحیط= 

تذكر خطوات إیجاد 

المساحة الجانبیة 

المساحة الكلیة 

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

= مح 

تذكر خطوات إیجاد 

المساحة الجانبیة  

المساحة الكلیة  

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

مح 

تذكر خطوات إیجاد        

)١( 
)٢( 

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

       

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

 .ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   )   

ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ

 ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ

 ایجاد مساحة القاعدة

 ایجاد المساحة الكلیة

  ٦   (

ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ

ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ

 

ایجاد مساحة القاعدة

ایجاد المساحة الكلیة

 )٦-  

 ھو أي سطح مستِو ولیس القاعدة

ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ

ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ

 : 

ایجاد مساحة القاعدة

ایجاد المساحة الكلیة

( مراجعة  

 :

ھو أي سطح مستِو ولیس القاعدة

ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ

ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ



ایجاد مساحة القاعدة

ایجاد المساحة الكلیة

مراجعة  

 

ھو أي سطح مستِو ولیس القاعدة

ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ

ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ



ایجاد مساحة القاعدة)  

ایجاد المساحة الكلیة)  

مراجعة              



ھو أي سطح مستِو ولیس القاعدة

ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ

ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ



)٢  (

)٤  (

            



ھو أي سطح مستِو ولیس القاعدة

ھي مجموع مساحات األوجھ الجانبیة لھ: 

ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ



 

            



ھو أي سطح مستِو ولیس القاعدة

:    المساحة الجانبیة لسطح مجسم

ھي مجموع مساحات جمیع اوجھھ:   المساحة الكلیة لسطح مجسم



 ایجاد محیط القاعدة

 ایجاد المساحة الجانبیھ

  .            



ھو أي سطح مستِو ولیس القاعدة:  

المساحة الجانبیة لسطح مجسم

المساحة الكلیة لسطح مجسم



ایجاد محیط القاعدة

ایجاد المساحة الجانبیھ

  الفصل السادس



  الوجھ الجانبي لمجسم

المساحة الجانبیة لسطح مجسم

المساحة الكلیة لسطح مجسم



ایجاد محیط القاعدة

ایجاد المساحة الجانبیھ

الفصل السادس



الوجھ الجانبي لمجسم

المساحة الجانبیة لسطح مجسم

المساحة الكلیة لسطح مجسم



ایجاد محیط القاعدة

ایجاد المساحة الجانبیھ

الفصل السادس



 :أن 

الوجھ الجانبي لمجسم

المساحة الجانبیة لسطح مجسم

المساحة الكلیة لسطح مجسم

  

ایجاد محیط القاعدة)   ١

ایجاد المساحة الجانبیھ)  ٣

الفصل السادس



أن تذكر 

الوجھ الجانبي لمجسم

المساحة الجانبیة لسطح مجسم

المساحة الكلیة لسطح مجسم

  :تذكر 

)١

)٣

الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تذكر 

الوجھ الجانبي لمجسم

المساحة الجانبیة لسطح مجسم

المساحة الكلیة لسطح مجسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر 
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محمد الشمري محمد الشمري )                   محمد الشمري )                   )                   صفحة )                   صفحة  ٦صفحة  محمد الشمري / أ .    

   

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

  ٢م= ...... 

٦٢.٨ 

   ٢م= ...... 

٣٧.٧ 

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

 ...... =

٦٢.٨) د

 ...... =

٣٧.٧) د

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

= ......  االسطوانة

د        

= ...... االسطوانة 

د        

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

االسطوانة

٧٣.٣        

االسطوانة 

٧٣.٣        

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

االسطوانةالمساحة الجانبیة لسطح 

٧٣.٣) ج

االسطوانة المساحة الكلیة لسطح 

٧٣.٣) ج

متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( 

المساحة الجانبیة لسطح 

ج       

المساحة الكلیة لسطح 

ج       

         )

المساحة الجانبیة لسطح 

٧٣.٧       

المساحة الكلیة لسطح 

٧٣.٧       

        مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

المساحة الجانبیة لسطح 

٧٣.٧) ب

المساحة الكلیة لسطح 

٧٣.٧) ب

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

المساحة الجانبیة لسطح   : ١

ب     ٣٧.٧

المساحة الكلیة لسطح   : 

ب     ٦٢.٨

  

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

١السؤال

 (٣٧.٧

 ٢السؤال

 (٦٢.٨

 االجابة

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   

السؤال 

) أ 

 

 

السؤال

) أ 

 

 

االجابة -

مساحة سطح المنشور واالسطوانة   )   مساحة سطح المنشور واالسطوانة   مساحة سطح المنشور واالسطوانة   مساحة سطح المنشور واالسطوانة   مساحة سطح المنشور واالسطوانة   مساحة سطح المنشور واالسطوانة   مساحة سطح المنشور واالسطوانة      ٦   ( تابع مراجعة  ( تابع مراجعة    -٦( 

 

تابع مراجعة  

 

تابع مراجعة             



           



           



  .           



  الفصل السادس



الفصل السادس



الفصل السادس



 :أن 

الفصل السادس



أن تذكر 

الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تذكر 
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)                                                   )                                                   )                                                   )                                                   )                                                   صفحة )                                                   صفحة  ٧صفحة 

   

٢   

                                                   (

  ٢سم= ...... 

   ٢م

٢سم= ...... 

   ٢سم

                                                   (

 ...... =

٢٢٣.٥ 

مس= ...... 

١٨٠ 

 ...... =

سم= ...... 

)                                                   محمد الشمري 

= ......  لھرم الثالثي

٢٢٣.٥

 ...... =

 (١٨٠

= ...... المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي 

= ...... المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي 

محمد الشمري 

لھرم الثالثي

٢٢٣.٥) د        

= ...... الثالثي 

) د        

المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي 

 (٦٤ 

المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي 

 (٤٩ 

محمد الشمري 

لھرم الثالثيالمساحة الجانبیة لسطح ا

        

الثالثي  الھرم

٣٦٠        

المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي 

) د        

المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي 

) د        

محمد الشمري / أ .    

المساحة الجانبیة لسطح ا

 (٨٧        

الھرمالمساحة الكلیة لسطح 

 (٣٦٠

المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي 

٤٩        

المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي 

٤٨        

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح ا

) ج       

المساحة الكلیة لسطح 

ج       

المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي 

٤٩) ج

المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي 

٤٨) ج

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح ا

٣٦٠       

المساحة الكلیة لسطح 

٨٧       

المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي 

ج       

المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي 

ج       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح ا

٣٦٠) ب

المساحة الكلیة لسطح 

٨٧) ب     

المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي 

 (٩٨       

المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي 

 (٩٨       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

المساحة الجانبیة لسطح ا  : ١

ب     

المساحة الكلیة لسطح   : 

٢٢٣.٥     

  

المساحة الجانبیة لسطح الھرم الرباعي   : ٣

) ب     

المساحة الكلیة لسطح الھرم الرباعي   : 

) ب     

  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

١السؤال

 (١٨٠     

 ٢السؤال

 (٢٢٣.٥

 االجابة

٣السؤال

 (٤٨     

 ٤السؤال

 (٦٤     

 االجابة

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

السؤال 

) أ 

السؤال

) أ 

االجابة -

السؤال 

) أ 

السؤال

) أ 

االجابة -

متوسطة االمیر خالد بن فھد   (         

 ؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

        مساحة سطح الھرم   

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

مساحة سطح الھرم   

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

مساحة سطح الھرم   

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

مساحة سطح الھرم   

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

مساحة سطح الھرم   

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

مساحة سطح الھرم   

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

مساحة سطح الھرم   )   

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

  ٧   (

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

 ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

 )٦-  

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

( مراجعة  

 :

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

مراجعة  

 

؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

مراجعة             



؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

           



؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

 بالرمز   ل  

           



؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

بالرمز   ل  

  .           



؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

بالرمز   ل                                

  الفصل السادس



؛ ھرم قاعدتھ مضلع منتظم ، وأوجھھ الجانبیة مثلثات متطابقة وكل منھا متطابق الساقین الـــھــــرم المنتظم 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ 

                              

الفصل السادس



الـــھــــرم المنتظم 

ھو ارتفاع كل وجھ جانبي من الھرم ویرمز لھ :  االرتفاع المائل

                              

الفصل السادس



 :أن 

الـــھــــرم المنتظم 

االرتفاع المائل

                              

: 

الفصل السادس



أن تذكر 

الـــھــــرم المنتظم 

االرتفاع المائل

                              

:وتذكر

الفصل السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تذكر 

الـــھــــرم المنتظم 

االرتفاع المائل

                              

 

 

وتذكر
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