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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 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)                                                   )                                                   )                                                   )                                                   )                                                   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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


