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الموشور القائم1

رؤیة موشور قائم :نشاط
.cm3و إرتفاعه cm5,4وcm8 ،cm5,6األبعاد:
حّدد مكّونات هذا المجّسم.)1
أضالعه.حّدد عدد قممه و عدد )2

قاعدتاه مضّلعین متقایسین و أوجهه الجانبّیة مستطیالت.جسم هو الموشور القائمتعریف:

:لموشور قائمالّرسم المنظوري 

أحرف.9أوجه جانبّیة و 3قمم و 6لهذا الموشور مالحظة: 

تطبیق:
.cm3و إرتفاعه cm4وcm6 ،cm5قائم أبعاد قاعدتهقم بصنع موشور

مراحل نشر موشور قائم:
القاعدة.بناء-
رسم أبعاد القاعدة بالّتسلسل.-
.و إكمال األوجهه الجانبّیةإرتفاع الموشور القائمرسم -
القاعدة األخرى.بناء-

نشاط:
.cm2و cm5مستطیل أبعاده 

.cm3موشور قائم إرتفاعه نشرأكمل هذا الّرسم للتحّصل على

قّمة

وجه جانبي

قاعدة

حرف

1



مالحظات: 
.هو موشور رباعي قائم قاعته مستطیلمتوازي المستطیالت -

.و جمیع أحرفه متقایسةرباعي قائم قاعدته مرّبعالمكّعب هو موشور-

:منزليتمرین 

.cm3و إرتفاعهقاعدته هذا المضّلعموشور قائملأنجز نشرا

نشاط:

أنجز نشرا لهذا الموشور القائم.

جمیع أوجهه.مساحة هي:المساحة الجانبّیة لموشور قائمتعریف 
اإلرتفاع .× المساحة الجانبّیة = محیط القاعدة القاعدة:

هي مساحة جمیع أوجهه.: المساحة الجملّیة لموشور قائمتعریف 
)2× المساحة الجملّیة = المساحة الجانبّیة + ( مساحة القاعدة القاعدة:

تطبیق:
.cm5و إرتفاعه cm17موشور قائم محیط قاعدته لالجانبّیةالمساحةاحسب 
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:منزليتمرین 

صف هذا الجسم.)1
.و المساحته الجملّیة لهذا الموشور القائمالجانبّیةالمساحةاحسب )2

.داخل جسمهو قیس الفضاء المحصور :الحجمتعریف 
اإلرتفاع.× = مساحة القاعدة موشور قائمحجمالقاعدة:

تطبیق:
214و مساحة قاعدتهcm6احسب حجم موشور قائم إرتفاعه cm.

تطبیق: 
: اكتب على جدول الوحدات)1

365 cm  ،3142 cm  ،37245 cm.
أكمل بما یناسب:)2
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33

33

...1

...1

...1

mmcm

cmdcm

dcmm







جدول وحدات قیس األحجام
3mm3cm3dcm3m

4 cm

3 cm

7 cm

5 cm

مساحة القاعدة

اإلرتفاع
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نشاط:
.cm1مكّعب قیس طول حرفه احسب حجم

العالقة بین الحجم و الّسعة:

lm

ldcm

mlcm
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تطبیق:
.dcm3و dcm5و أبعاد قاعدتهdcm5,2في شكل متوازي مستطیالت إرتفاعه إناء

سعته بالّلتر.جداحسب حجمه.

:منزليتمرین 
وcm8و قاعدته مثّلث قائم قیس طول ضلعیه القائمین ،dcm2مزهرّیة من الغرانیت في شكل موشور ثالثي قائم إرتفاعه

cm12.
إلى حّد ثالثة أرباعها.ناهاسعة المزهرّیة إذا علمت أّننا مألحّدد 

الحجمّیة.الكتلة× م كتلة الجسم = حجم الجسم:جسقاعدة حساب كتلة 
3/34,11مثال: الكتلة الحجمّیة للّرصاص هي cmg 31یعني أّن كّل cmیزنg34,11.

تطبیق:
348قطعة من الحدید حجمها cm 3/65,2احسب كتلتها إذا علمت أّن الكتلة الحجمّیة cmg.

نقّدم في هذا الّرسم المنظوري مسبح مخّصص لألطفال.:مسألة

قم بصنع هذا المسبح حسب الّسلم)1
100

1.

.dcm2مرّبعة الّشكل قیس طول ضلعها سنقوم بتبلیطه بقطع من الجلیز)2
حّدد المساحة الّتي سیتّم تبلیطها.-أ

حّدد عدد القطع الّالزمة.-ب
بالّلتر.جد سعة المسبح-أ)3

slإذا علمت أّن سرعة ضّخ المیاه في المسبح هي هحّدد الوقت الّالزم لملئ-ب /12.

7 m

5 m

4 m1,2 m

3,07 m
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الّدائرّية القـائمةاإلسطوانة2

.cm6و إرتفاعها cm2قاعدتهاشعاع دائرّیة قائمةسطوانةإلنشرنشاط: رؤیة
حّدد مكّونات هذا المجّسم.)1
حّدد مراحل صنع إسطوانة.)2

و وجهه الجانبي مستطیل.متقایسان دائرّیان قرصان قاعدتاه هما الّدائرّیة القائمة هي جسماإلسطوانة تعریف: 

: لإلسطوانةالّرسم المنظوري

في اإلسطوانة الّدائرّیة القائمة یكون محیط القاعدة مساویا ألحد أبعاد المستطیل.خاصّیة: 
× 2× قاعدة: محیط الّدائرة = شعاع  

cm84,1814,323هو: cm3محیط دائرة قیس شعاعهامثال:  .

نشر إسطوانة:لمثال

حساب محیط القرص الّدائري.لنشر إسطوانة دائرّیة قائمة نقوم أّوال ب

تطبیق:
.cm4و إرتفاعهاcm5,2شعاع قاعدتها سطوانةإلأنجز نشرا

:منزليتمرین 
.m5و إرتفاعه m7,1إسطواني الّشكل شعاع قاعدته خّزان قمح 

إرتفاع
اإلسطوانة

محیط القاعدة

5

الوجه الجانبي لإلسطوانة

قاعدة اإلسطوانة



السّلمحسبلهذا الخّزاننشراأنجز 
100

1.

اإلسطوانة:قواعد 
اإلرتفاع× المساحة الجانبّیة = محیط القاعدة 

2× المساحة الجانبّیة + مساحة القاعدة =المساحة الجملّیة

× شعاع × مساحة الّدائرة = شعاع 

اإلرتفاع.× مساحة القاعدة =الحجم

نشاط:

احسب مساحتها الجانبّیة.)1
الجملّیة.احسب مساحتها )2
جد حجمها.)3

تطبیق:
.dcm5,2و إرتفاعه cm12سطل من البالستیك إسطواني الّشكل الّشكل شعاع قاعدته 

احسب سعته.)1
.l15فیهسكبنأنهل یمكن)2

:منزليتمرین 
.dcm5و طوله،cm6و قیس شعاعه الّصغیرcm8إسطواني الّشكل قیس شعاعه الكبیر من الّنحاس أنبوب

.، جد المساحة الّتي سنقوم بطالئهامن جمیع جهاتهسنقوم بطالء هذا األنبوب)1
3/92,8هيللّنحاسوزن هذا األنبوب إذا علمت أّن الكتلة الحجمّیة جد )2 cmg.

:نشاط
.l50به dcm8خّزان زیت إسطوانّي الّشكل شعاع قاعدته

6

7

7 cm

2 cm



احسب مساحة قاعدته.)1
إرتفاع الّزیت فیه.احسب)2
:تطبیق

310سكبنا فیه، m1ماجل شعاع قاعدته  m.من الماء
الماء فیه.حّدد إرتفاع)1
36بعد أسبوع تبّقى فیه)2 m.حّدد اإلرتفاع الجدید للماء ،


