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  ثات في الفراغمثل  حساب  3.2

 

 :أن   (سمأنظروا الر  )D'C'B'ABCDA' ندوقفي الص  .  معطى 1

ADسم12 
 

DCسم8 ،     ، 14' CCسم  

 .AC احسبوا طول قطر القاعدة   .أ    

  AC' ندوقن قطر الص  بي تقع احسبوا الزاوية التي  .ب   

 .ABCDوبين القاعدة         

 .ندوقاحسبوا مساحة غالف الص     .ت  

 .ندوقاحسبوا مساحة أوجه الص     .ث  

 

 

 :أن (ةسمنظروا الر  ا)D'C'B'ABCDA' ندوقفي الص  معطى   . 2

ABسم12   ،  10سمAD . 

  ABCDوبين القاعدة  AB'بين قطر الوجه تقع تياوية ال  الز  مقدار      

 .35هو     

 .BB'ندوقاحسبوا ارتفاع الص     .أ     

 .A'ADD' قطر الوجهو AD' احسبوا  .ب    

 .ABCD وبين القاعدة  AD'بين تقع تياوية ال  احسبوا الز     .ت    

 

 

 (.ةسمنظروا الر  ا) قاعدته مستطيلD'C'B'ABCDA' معطى صندوق.  3

 .سم10هو AA' ندوقطول ارتفاع الص       

 .سم14 هو ،A'ABB' قطر الوجه ،AB' طول    .أ      

 .ABالصندوق )الحرف( ضلعاحسبوا طول             

 ABCD وبين القاعدة ،A'ADD' قطر الوجه ،AD' بين تقع تياوية ال  الز   مقدار   .ب     

 . 40وه      

  .ندوقاحسبوا حجم الص     

 .ندوقاحسبوا مساحة غالف الص     .ت     

 

 فيه ،(ةسمنظروا الر  ا)D'C'B'ABCDA' معطى صندوق  . 4

ABسم10 ، 12سمAD . 

38  هوABCD وبين القاعدة AC' ندوققطر الص  تقع بين  تياوية ال  الز  مقدار      
 
. 

 .احسبوا طول قطر القاعدة  .أ     

 .ندوقاحسبوا ارتفاع الص    .ب   

 .ندوقاحسبوا مساحة أوجه الص     .ت  
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 فيه ،(ةسمنظروا الر  ا)D'C'B'ABCDA' قمعطى صندو  . 5

ABسم10  ، 12سمAD  ،   8 سم='AA. 

 .A'ADD' قطر الوجه و DA'احسبوا  طول    .أ     

 .DB' ندوقاحسبوا طول قطر الص     .ب   

 

 

  مربع،ABCD الذي قاعدتهD'C'B'ABCDA' لصندوقفي ا.   6

 (.ةنظروا الرسما) سم10هو  طول قطر الوجه الجانبي      

 .48مقدارها الوجهين الجانبين بين قطري   تقع الزاوية التي      

 .D'B' العليااحسبوا طول قطر القاعدة    .أ      

 .احسبوا مساحة قاعدة الصندوق  .ب     

 

 

 

 (.ةسمنظروا الر  ا) هي مستطيل SABCD قائمال رباعي  لهرم الل ABCD القاعدة .    7

ADسم35:  معطى        ، 50سمAB  . 

والقاعدة هو  لع الجانبي  تي بين الض  اوية ال  ار الز  مقد       
50. 

 .احسبوا طول قطر قاعدة الهرم .أ       

 احسبوا ارتفاع الهرم. .ب       

 لع الجانبي للهرم.احسبوا طول الض   .ت       

 

 هي مستطيلSABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة .    8

 (.ةسمنظروا الر  ا)       

ADسم17:  معطى         ، 25سمAB ، 12سمSH . 

 .احسبوا طول قطر قاعدة الهرم .أ        

 للهرم. لع الجانبي  احسبوا طول الض   .ب      

 وبين قاعدة الهرم. لع الجانبي  بين الض  تي اوية ال  احسبوا مقدار الز   .ت      

       

 

 (.ةسمنظروا الر  ا) هي مستطيلSABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة    . 9

ADسم15: معطى         ، 20سمAB . 

SEسم22 :هو SAB ارتفاع الوجه الجانبي          . 

 احسبوا ارتفاع الهرم. .أ        

 .احسبوا حجم الهرم .ب      

 .وبين قاعدة الهرم SE المستقيم بين تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز   .ت      
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  هي مستطيل SABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة.   10

 (.ةسمنظروا الر  ا)       

ADسم12  : معطى         ،20سمAB . 

SEسم15 هو SAB ارتفاع الوجه الجانبي          . 

 .احسبوا ارتفاع الهرم    .أ       

 .SAD للوجه الجانبي SF احسبوا االرتفاع  .ب       

 .وبين قاعدة الهرم SFالمستقيم بين  تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز    .ت       

 

 

  هي مستطيل SABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة .   11

 (.ةسمروا الر  نظا)        

ADسم16:  معطى  ،17سمAB . 

SEسم12:هو SABارتفاع الوجه الجانبي  . 

 .احسبوا ارتفاع الهرم    .أ

 لع الجانبي للهرم.احسبوا طول الض    .ب

 بي وبين قاعدة الهرم.لع الجانبين الض   تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز    .ت

 

 

  هي مستطيلSABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة.   12

 (.ةسمنظروا الر  ا)        

ADسم15:  معطى          ، 20سمAB ، 22سمSH . 

 .SAB الوجه الجانبي احسبوا ارتفاع   .أ        

 .SAB احسبوا مساحة الوجه الجانبي   .ب       

 .SAD احسبوا مساحة الوجه الجانبي   .ت       

 .احسبوا مساحة غالف الهرم   .ث       

  احسبوا مساحة أوجه الهرم.   . جـ      

 

  هي مستطيل SABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة.  13

 (.ةسمنظروا الر  ا)       

ABسم20:  معطى         ، 8سمSH . 

SEسم12 :هو SAB ارتفاع الوجه الجانبي       . 

 .AD احسبوا طول     .أ      

 .احسبوا حجم الهرم   .ب      

 .DHاحسبوا طول   .ت      
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 (.ةسمنظروا الر  ا) هي مستطيل SABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة .  14

ADسم15:  معطى          ،  20سمAB . 

SAسم15:للهرم هو لع الجانبي  طول الض          . 

 .احسبوا طول قطر القاعدة  .أ        

  لع الجانبي والقاعدة. بين الض   تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز    .ب      

 .SC و   SA ينلعين الجانبي  بين الض   تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز    .ت      

 

 

 (.سمةنظروا الر  ا) هي مستطيل SABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة.  15

ABسم15:  معطى          ،  20سمBC  . 

E        لع الض   هي منتصفAB . 

 .55والقاعدة هو  SE بين المستقيم تقع تياوية ال  مقدار الز         

  .احسبوا ارتفاع الهرم     .أ       

 .BC لعهي منتصف الض    F   .ب       

 .وبين قاعدة الهرم SFالمستقيم ن بي تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز               

 .SABاحسبوا ارتفاع الوجه الجانبي    .ت       

 .SABاحسبوا مساحة الوجه   .ث       

 

 

 (.ةسمنظروا الر  ا) هي مستطيل SABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة.   16

 .سم17 ارتفاع الهرم هو        

SEسم22 :هو SAB ارتفاع الوجه الجانبي         . 

 .وبين قاعدة الهرم SE المستقيم بين تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز    .أ        

 .BCاحسبوا طول ضلع القاعدة   .ب       

3سم 000,1  إذا كان حجم الهرم ،ABلعض  احسبوا طول ال  .ت       
. 

 

 

  هي مستطيل SABCD  لهرم قائم ورباعي ABCD القاعدة.   17

 (.ةسمنظروا الر  ا)       

ADسم15:  معطى         ، 20سمAB . 

 .38وه SABمقدار زاوية رأس الوجه الجانبي        

 .SABاحسبوا ارتفاع الوجه الجانبي   .أ       

 .SAB ف زاوية رأس الوجه الجانبيينص   SF  .ب       

 .قاعدة الهرم وبين SF بين تقع تياوية ال  احسبوا مقدار الز               

 احسبوا ارتفاع الهرم. ث.        
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 هي مستطيلSABCD قائمال للهرم الرباعي   ABCD القاعدة.  18

 (.ةسمنظروا الر  ا)       

ADسم15:  معطى         ،   20سمAB . 

 .38هوSABالجانبيمقدار زاوية رأس الوجه        

 .SABاحسبوا ارتفاع الوجه    .أ       

 .احسبوا ارتفاع الهرم  .ب      

 .SAD زاوية رأس الوجهمقدار احسبوا   .ت      

 

 

 (. ورةنظروا الص  ا) ABCD بعر  هو هرم قائم قاعدته م  ،الهرم الكبير في مصر . 19

  . م 233 لـ مساو   قاعدة الهرمطول ضلع       

 .م 139 -لـ ارتفاع الهرم مساو         

 ؟AC ما هو طول القطر   .أ       

 تي بيناوية ال  ما هو مقدار الز    .ب      

 ، وبين قاعدة الهرم؟ AS لع الجانبيالض     

 .راحسبوا حجم الهرم الكبي  .ت      

 

 

 

 

 

 

 

 هو هرم قائم  ،الهرم الكبير في مصر  .20

  (. ورةنظروا الص  ا) ABCD عقاعدته مرب   

 .م 329.5 مساو  لـ AC  قطر قاعدة الهرم 

 .م 139 ارتفاع الهرم مساو  لـ 

 سار سائح على طول الهرم من  .أ 

 .B قطةإلى الن    A قطةالن                   

 فة التي قطعها؟ ما هي المسا                 

 حول ائح  أن يسير قر ر الس   ب.            

  قاعدة الهرم.                

 تي يقطعها؟ ما هي المسافة ال                  

 وبين  Cقطةعد بين الن  ما هو الب    .ت           

 ؟S قطةالن                  

 .ة للهرماحسبوا مساحة األوجه الجانبي   .ث           

 

 

 

S 

A 
C 

B 

D 

 

H 
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 ع.هين خيمة على شكل هرم قائم قاعدته مرب  مجموعة متنز   تبني   .  21

 : ومنيوملاأل قضبان مصنوعة من هيكل الخيمة مرك ب من 

  واحد مركزيوقضيب ة جانبي  قضبان في قاعدة الخيمة، أربعة قضبان  أربعة 

 (. ةسمنظروا الر  ا)  لتثبيت )دعامة( المبنى على القاعدة مودي  وع 

 م،  2 مساو  لـ في قاعدة الخيمة قضيب  ل كل  طو 

 .م 3 لـ مساو   جانبيقضيب  وطول كل   

 نريد تقوية الخيمة بواسطة إضافة     .أ 

  على طول قطر قاعدة الخيمة.قضيب        

 .القضيب اجدوا طول هذ      

 (.SE) المركزي القضيبجدوا طول    .ب

  الجانبي وبين قاعدة الخيمة.  القضيب بين تقع تيال   اويةالز  مقدار جدوا    .ت

  دون القاعدة(؟ ) الخيمة  جميع جوانب ا من القماش نحتاج لتغليفا مربع  كم متر   .ث
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 إجابات

 

ACسم42.14(  أ) .1  (ب )44.15CAC' = ∢ (ت)2سم  560
2سم 752( ث) 

 

'8.40BB( أ) .2 '06.13( ب) سم ADسم  (ت )40.03D'AD = ∢ 

ABسم8.9(  أ) .3   (ب )92.167,13 2سم .4434( ت) سم
 

ACسم62.15(  أ) .4  (ب  )8.7762(  ت)  سم20.12  سم

 سم55.17(  ب)  سم42.14(  أ) .5

''13.8(  أ) .6 DBسم 
 

05.332(  ب)  سم

 سم83.39(  ت)  سم61.25(  ب)  سم03.61(  أ) .7

سم30.19(  ب)  سم 30.23(  أ) .8
 

 ∢ = 38.44SAH( ت) 

2.068,23(  ب)  سم68.20(  أ) .9  07.70(  ت) سم

سم75.13(  أ) .10
 

SFسم17(  ب)   (ت  )97.53 

سم94.8(  أ) .11
 

سم70.14(  ب) 
 

 45.37(  ت) 

سم24.23(  أ) .12
 

4.2322(  ب)  سم
 

28.1812(  ت)   سم

2سم .36827( ث)
2سم .361,127( جـ)  

 

ADسم89.17( أ) .13 
 

DHسم42.13(  ت) سم13.9543(  ب)  

سم25(  أ) .14
 

56.33(  ب) 
 

  88.112(  ت) 

سم28.14(  أ) .15
 

سم43.17(  ت)  29.62(ب) 
 
 سم7.1302(ث) 

BCسم93.27(ب)   6.50( أ) .16 
 

ABسم32.6(  ت)  

سم04.29( أ) .17
 

03.75( ب) 
  

 سم05.28(ت)

 ∢ = 28.27ASD( ت)  سم05.28(  ب)  سم04.29( أ) .18

3م 2,515,390.33( ت)  15.40( ب)  م 329.51( أ) .19
 

2م 21,127.53( ث)  م 215.55(  ت)  م 1.9793(  ب)   م 232.99( أ) .20
 

2م 11.31( ث) 87.61( ت)  م 2.65( ب)              م 2.83( أ) .21
 

 
 

 
 

 
 

  


