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  1تمرين 

ABCDEFGH متوازي مستطي�ت قائم حيث:  
11 ; 4 ; 3AE AD AB= = =.  

 .EGأحسب  .1
): بين أن .2 ) ( )AE EFG⊥. 

 .قائم الزاوية AEGاستنتج أن المثلث  .3
 .AGأحسب  .4
 .ABCDEFGHأحسب حجم متوازي المستطي�ت  .5
 .ADCHأحسب حجم المجسم  .6
]على التوالي منتصفات القطع  Kو  Jو  Iلتكن  ]BC    

]و   ]AE  و[ ]EH.  

  .قائم الزاوية IJKبرھن أن المثلث  .7
   2 تمرين

: حيثب ABCDقاعدته ھو المربع  اھرم SABCDليكن
2AB 3SAو  = )و  = ) ( )SA ABC⊥.  

): بين أن .1 ) ( )SA AC⊥. 

 .SCثم  AC تينأحسب المساف .2
  .   SABCDحجم الھرم  Vأحسب  .3
Vأحسب  .4   .                         SABC رباعي ا7وجهحجم  ′

  3تمرين 
ABCDEFGH  3مكعب قياس طول حرفهcm.  

):  برھن أن .1 ) ( )AE EFG⊥.  

): استنتج أن .2 ) ( )AE EG⊥.  

 .ABCDEFGHحجم المكعب  Vاحسب  .3
Vاحسب  .4 حجم المكعب المحصل عليه بعد تكبير  ′

  .3نسبته 
  4تمرين 

ABCDEFGH متوازي مستطي�ت قائم حيث:  
4 ; 12 ; 3AE cm AD cm AB cm= = =.  

  .DGأحسب المسافة  .1
):  برھن أن .2 ) ( )AD HGC⊥.  

  .ADGحدد طبيعة المثلث  .3
  .AGأحسب المسافة  .4
 قائمالمستطي�ت المتوازي حجم  Vأحسب  .5

ABCDEFGH.  

بنسبة  ABCDEFGHالمجسم  نقوم بتصغير .6
1

2
 

Vفنحصل على مجسم حجمه  ′.  
Vأحسب  ′.  

  5تمرين 
  28cmو  26cmھي قائم   مساحة أوجه متوازي مستطي�ت

  .227cmو 
 .أحسب حجمه .1
 .حدد أطوال أض�ع حروفه .2

  
  6تمرين 

SABCD  ھرم منتظم قاعدته ھو المربعABCD حيث :
6AB cm=  5وAS cm=.  
 Sالمسقط العمودي ل Hو  ABCDمركز المربع  Oليكن 
]على  ]AB.  

]نقبل دون برھان أن  ]SO   ھو ارتفاع الھرمSABCD.  

  .SABCDأحسب عامد الھرم  .1
  .SABCDأحسب ارتفاع الھرم  .2
  .SABCDأحسب المساحة الكلية للھرم  .3
  .SABCDأحسب حجم الھرم  .4

بنسبة  SABCDنقوم بتصغير الھرم  .5
2

3
فنحصل  

SAعلى ھرم  B C D′ ′ ′   .له نفس الرأس ′
Aأحسب مساحة المربع  . أ B C D′ ′ ′ ′.   

SAحجم الھرم أحسب  . ب B C D′ ′ ′ ′.  
  7تمرين 

SABCD  مربع ھو الھرم منتظم قاعدتهABCD  الذي

3: حيث Oمركزه  2AB cm=  5وSA cm=.  
 .OAأحسب المسافة  .1
): بين أن .2 ) ( )SO ABC⊥. 

 .SOأحسب المسافة  .3
 .              SABCDأحسب حجم الھرم  .4

)م وفق مستوى مواز للمستوى نقطع ھذا الھر )ABC  ليقطع

)على التوالي المستقيمات  )SA  و( )SB  و( )SC  و( )SD 

2SM: ، حيثQو  Pو  Nو  Mفي النقط  cm=.  
 .MNأحسب المسافة نسبة التصغير، ثم  kحدد  .5
احة ، ثم استنتج مسABCDأحسب مساحة المربع  .6

 .MNPQالمربع 
 .المحصل عليه SMNPQأوجد حجم الھرم  .7
 .ABCDMNPQاستنتج حجم جذع الھرم  .8

  8تمرين 
ABCDEFGH متوازي مستطي�ت قائم حيث:  

5 ; 2 ; 3AE cm AD cm AB cm= = =.  
  .ACأحسب المسافة  .1
أحسب حجم متوازي المستطي�ت القائم  .2

ABCDEFGH.  
  .AEFGHأحسب حجم الھرم  .3
4. AE F G H′ ′ ′ بحيث  AEFGHھو تكبير للھرم  ′

Eمساحة المستطيل  F G H′ ′ ′   .224cmتساوي  ′
  .نسبة التكبير kأحسب 

AEأحسب حجم الھرم  .5 F G H′ ′ ′ ′. 
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  9تمرين 

ABCDEFGH متوازي مستطي�ت قائم حيث:  
6 ; 4 ; 3AE cm AD cm AB cm= = =.  

  .ACأحسب المسافة  .1
):  برھن أن .2 ) ( )GC ABC⊥.  

  .AGCاستنتج طبيعة المثلث  .3
61AG:  بين أن .4 cm=.  
  :أحسب ا7حجام التالية .5

• 1V  حجم المجسمABCDEFGH.  

• 2V حجم المجسم AEFGH.  

• 3V  حجم المجسمABDE.  

• 4V  حجم المجسمABCEFG.  
ير المجسم صغحجم المجسم المحصل عليه بعد تحدد  .6

ABCDEFGH  بنسبة
1

2
.  

حدد حجم المجسم المحصل عليه بعد تكبير المجسم  .7

ABDE  بالسلم
3

2
.  

]على القطعة  Mنأخذ نقطة  .8 ]AC.  

  .MEFGHبدون حساب حدد حجم المجسم 
]نقطة من  Sلتكن  .9 ]AE بحيث :AS x cm= 

( )0 6x≤ و  SABCDحجم المجسم  V، ليكن ≥

V   .SEFHحجم المجسم  ′
Vو  Vعبر عن  . أ   .xبدPلة  ′

و  SABCDمتى يكون للمجسمين  . ب
SEFH نفس الحجم؟  

V: لكي يكون xحدد قيم  . ج V′ ≥.  
 


