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متداداتاإل المكتسبات  القدرات المستھدفة 
 القبلیة

الھندسة الفضائیة -  

التعرف على الھرم والمخروط  - 
   الدوراني والعناصر المكونة لھما

معرفة حساب المساحة الجانبیة   -
  والحجوم

  
  

األعداد العشریة  -
 النسبیة 

 

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

لھرما -1  

المساحة الجانبیة وحجم الھرم -2  

المخروط الدوراني -3  

 الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر

 Data Show األشكال الھندسیة -المنقلة -البركار – الكوس –المسطرة -
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 

  
وجھ األما ھي طبیعة ھذا الموشور القائم ؟ كم عدد رؤوسھ ؟ كم عدد أحرفھ؟كم عدد     

 الجانبیة ؟ ما ھي طبیعة قاعدتھ ؟

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : المدة     

 نشاط  

  
 ؟  المجسمینھو شكل قاعدة  ما  ؟ المجسمین  ینطبیعة ھذ ھي ما -1
  ثم حدد شكلھا وعددھا ؟ شكل كلالجانبیة لواألحرف  اذكر األوجھ  -2
في    Sاذكر جمیع األوجھ التي تحتوي عل الرأس   شكل ثم حدد عددھا ؟ كلاذكر رؤوس  -3

  في الشكلین ؟ [SA]اذكر جمیع األوجھ التي تحتوي على الحرف  ؟كل شكل

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : المدة    

 1- الھرم 
 تعریف

.الھرم ھو مجسم لھ رأس وقاعدة على شكل مضلع و أوجھھ الجانبیة على شكل مثلثات  
 مثال

 

 
- SABCD   ھرم قاعدتھ الرباعيABCD  
  وھي مثلثات  SADو SDCو SABو SBCاألوجھ   الجانبیة ھي  -
-  S رأس الھرم  

SA] أحرف جانبیة للھرم  [و ]  SB [و]  SC [و ]  SD  -  ]  
ABCD على المستوى    H ھو المسقط العمودي للنقطة  S لیكن  -   

SH ھو إرتفاع الھرم  -  

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : المدة    

 تمرین تطبیقي 

  
  

أحرفھ الجانبیة؟ ما ھي ما ذا یمثل ھذا المجسم؟ ماھي رؤوسھ ؟ ما ھي قاعدتھ؟ ما ھي 
 وجوھھ غیر المرئیة؟ ما ھو إرتفاعھ؟

أنشطة 
 تقویمیة
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 المراحل المحتوى المالحظات
دقائق10  المدة:

 

 نشاط 
CDAS  المثلث  ھرم قاعدتھACD  المتساوي األضالع  

 أرسم نشرا لھذا الھرم

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
ھرم قاعدتھ مستطیلیمثل الشكل التالي نشر ل -1  

 
  الشكلأحسب محیط  -أ

 ؟ GCHو  FDGو AEF و BEH ثلثات  احسب مساحة الم  -ب
   EFGH  ستطیلاحسب مساحة الم  -ج
 استنتج المساحة الكلیة ؟  -د

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

  2- المساحة الجانبیة-الحجم
 قاعدة

.المساحة الجانبیة لھرم تساوي مجموع مساحات أوجھھ الجانبیة  
 مثال

 
S = S

OAB
 + S

OBC
 + S

OAC
 

 
 قاعدة

وارتفاعھحجم الھرم یساوي ثلث جداء مساحة قاعدتھ   

=V ارتفاع الھرم : hو   مساحة القاعدة:  Sحیث  
1
3 S×h 

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    
 تمرین تطبیقي 

SABCD  مستطیلالھرم قاعدتھ ABCD  
cm6=ACو  cm4=ABو  cm7ارتفاعھ  أحسب حجم ھذا الھرم إذا علمت أن   

 أنشطة تقویمیة
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 الم�حظات

دقائق10  المدة:
 

دقائق 20 : المدة     

.الرأسين ا�خرين 
المسقط  Oبحيث تبقى 

من خ*ل إدارة الكوس ستحصل على مجسم يسمى مخروطا دورا نيا قاعدته القرص الذي 

دقائق 10 : المدة    

حول ضلع من ضلعي الزاوية 

 

(

دقائق 15 : المدة    

  SA=8cm وAO=2cm   : 

خروط الدورانيالم: الموضوع  

 

 المحتوى

 احسب محيط ومساحة القرص ؟

الرأسين ا�خرين  Sو Aرأسھا و  Oخد كوسا وتعرف على زاويته القائمة وليكن 
بحيث تبقى  ]SO[على ورقة بيضاء ، أدر الكوس حول الضلع 

.ثابتة) OA(على 
.OAوشعاعھا  Oتنتقل على دائرة مركزھا  

من خ*ل إدارة الكوس ستحصل على مجسم يسمى مخروطا دورا نيا قاعدته القرص الذي 
OA  النقطةS رأسه و  تسمىSO ارتفاعه  

 .من محيطك مخروط دوراني ذكر عـلبا عـلى شكـل 

المخروط الدوراني

حول ضلع من ضلعي الزاوية   المخروط الدوراني ھو المجسم مولد بدوران مثلث قائم الزاوية

  .قاعدة المخروط الدوراني: يولد قرصا

  .يولد السطح الجانبي للمخروط الدوراني

× ا�رتفاع × مساحة القاعدة   ⅓ =المخروط الدوراني

)ھي المساحة الجانبية  S)   S π= ×  OA ×  AS 

⅓  =V  )V ھوالحجم(   ×π×
2

OA  ×OS

 

AO=2cm   : نعتبر المخروط الدوراني المرسوم في الشكل التالي حيث 

. لھذا المخروط الدوراني  والحجم  أحسب المساحة الجانبية

 المراحل
 نشاط 

  

      
احسب محيط ومساحة القرص ؟

أنشطة 
 تشخيصية

 نشاط  

 خد كوسا وتعرف على زاويته القائمة وليكن 
على ورقة بيضاء ، أدر الكوس حول الضلع  ]OA[ضع   -

على  Sالعمودي للنقطة   
  HAحظ أن النقطة  -

من خ*ل إدارة الكوس ستحصل على مجسم يسمى مخروطا دورا نيا قاعدته القرص الذي 
OAوشعاعه  Oمركزه 

ذكر عـلبا عـلى شكـل ا

أنشطة 
 بنائية

  3- المخروط الدوراني
 تعريف

المخروط الدوراني ھو المجسم مولد بدوران مثلث قائم الزاوية
  .القائمة

 مثال

يولد قرصا  [AB]الضلع 
يولد السطح الجانبي للمخروط الدوراني[OB] الضلع 
 قاعدة

المخروط الدورانيحجم    

 مثال

OS 

ملخص 
 الدروس

 تمرين تطبيقي

نعتبر المخروط الدوراني المرسوم في الشكل التالي حيث      

 

 أحسب المساحة الجانبية
 

أنشطة 
 تقويمية
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