اﻟﺪرس  :اﻟﮭﺮم واﻟﻤﺨﺮوط اﻟﺪوراﻧﻲ

اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت
اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ

 اﻷﻋداد اﻟﻌﺷرﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ

اﻟﻘدرات اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ

 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﮭرم واﻟﻣﺧروطاﻟدوراﻧﻲ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﻣﺎ
 ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔواﻟﺣﺟوم

اﻹﻣﺗدادات

 -اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ

ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟدرس وھﯾﻛﻠﮫ
 -1اﻟﮭرم
 -2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ وﺣﺟم اﻟﮭرم
 -3اﻟﻣﺧروط اﻟدوراﻧﻲ
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﯾداﻛﺗﯾﻛﯾﺔ  :اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ – اﻟﺳﺑورة – اﻟطﺑﺎﺷﯾر
 -Data Showاﻟﻣﺳطرة– اﻟﻛوس – اﻟﺑرﻛﺎر -اﻟﻣﻧﻘﻠﺔ -اﻷﺷﻛﺎل اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ
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اﻟﻣوﺿوع :اﻟﮭرم

اﻟﻣراﺣل
أﻧﺷطﺔ
ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ

اﻟﻣﻼﺣظﺎت

اﻟﻣﺣﺗوى
ﻧﺷﺎط

اﻟﻣدة10:دﻗﺎﺋق

ﻣﺎ ھﻲ طﺑﯾﻌﺔ ھذا اﻟﻣوﺷور اﻟﻘﺎﺋم ؟ ﻛم ﻋدد رؤوﺳﮫ ؟ ﻛم ﻋدد أﺣرﻓﮫ؟ﻛم ﻋدد اﻷوﺟﮫ
اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ؟ ﻣﺎ ھﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻋدﺗﮫ ؟

أﻧﺷطﺔ
ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ

ﻧﺷﺎط

اﻟﻣدة  20:دﻗﺎﺋق

 -1ﻣﺎ ھﻲ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺠﺴﻤﯿﻦ ؟ ﻣﺎ ھﻮ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻣﺟﺳﻣﯾن ؟
 -2اذﻛﺮ اﻷوﺟﮫ واﻷﺣﺮف اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻜﻞ ﺛﻢ ﺣﺪد ﺷﻜﻠﮭﺎ وﻋﺪدھﺎ ؟
 -3اذﻛﺮ رؤوس ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﺛﻢ ﺣﺪد ﻋﺪدھﺎ ؟ اذﻛﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﺟﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻞ اﻟﺮأس  Sﻓﻲ
ﻛﻞ ﺷﻜﻞ؟ اذﻛﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﺟﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮف ] [SAﻓﻲ اﻟﺸﻜﻠﯿﻦ ؟

ﻣﻠﺧص
اﻟدروس

 -1اﻟﮭرم
ﺗﻌرﯾف
اﻟﮭرم ھو ﻣﺟﺳم ﻟﮫ رأس وﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺿﻠﻊ و أوﺟﮭﮫ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺛﻠﺛﺎت.

ﻣﺛﺎل

اﻟﻣدة  10:دﻗﺎﺋق

  SABCDھرم ﻗﺎﻋدﺗﮫ اﻟرﺑﺎﻋﻲ ABCD اﻷوﺟﮫ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ھﻲ  SBCو SABو SDCو SADوھﻲ ﻣﺛﻠﺛﺎت  Sرأس اﻟﮭرم ]  [SDو ] [SCو] [SBو ][SAأﺣرف ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﮭرم ﻟﯾﻛن Sھو اﻟﻣﺳﻘط اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻧﻘطﺔ Hﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ABCD SH -ھو إرﺗﻔﺎع اﻟﮭرم

أﻧﺷطﺔ
ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ

ﺗﻣرﯾن ﺗطﺑﯾﻘﻲ
اﻟﻣدة 15:دﻗﺎﺋق

ﻣﺎ ذا ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺟﺳم؟ ﻣﺎھﻲ رؤوﺳﮫ ؟ ﻣﺎ ھﻲ ﻗﺎﻋدﺗﮫ؟ ﻣﺎ ھﻲ أﺣرﻓﮫ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ؟ ﻣﺎ ھﻲ
وﺟوھﮫ ﻏﯾر اﻟﻣرﺋﯾﺔ؟ ﻣﺎ ھو إرﺗﻔﺎﻋﮫ؟
60

اﻟﻣوﺿوع :اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ -اﻟﺣﺟم

اﻟﻣراﺣل

اﻟﻣﻼﺣظﺎت

اﻟﻣﺣﺗوى

أﻧﺷطﺔ ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻧﺷﺎط

اﻟﻣدة10:دﻗﺎﺋق

 CDASھرم ﻗﺎﻋدﺗﮫ اﻟﻣﺛﻠث  ACDاﻟﻣﺗﺳﺎوي اﻷﺿﻼع
أرﺳم ﻧﺷرا ﻟﮭذا اﻟﮭرم

أﻧﺷطﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ

ﻧﺷﺎط
 -1ﯾﻣﺛل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺷر ﻟﮭرم ﻗﺎﻋدﺗﮫ ﻣﺳﺗطﯾل

اﻟﻣدة  20:دﻗﺎﺋق

أ -أﺣﺳب ﻣﺣﯾط اﻟﺷﻛل
ب -اﺣﺳب ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت  BEHو AEFو  FDGو  GCH؟
ج -اﺣﺳب ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗطﯾل EFGH
د -اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ؟

ﻣﻠﺧص اﻟدروس  -2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ-اﻟﺣﺟم
ﻗﺎﻋدة
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﮭرم ﺗﺳﺎوي ﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺣﺎت أوﺟﮭﮫ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ.

ﻣﺛﺎل

اﻟﻣدة  10:دﻗﺎﺋق

OAC

+S

OBC

+S

OAB

S=S

ﻗﺎﻋدة
ﺣﺟم اﻟﮭرم ﯾﺳﺎوي ﺛﻠث ﺟداء ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗﺎﻋدﺗﮫ وارﺗﻔﺎﻋﮫ
1
 V= S×hﺣﯾث  : Sﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻋدة و  : hارﺗﻔﺎع اﻟﮭرم
3

أﻧﺷطﺔ ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ

ﺗﻣرﯾن ﺗطﺑﯾﻘﻲ
اﻟﻣدة 15:دﻗﺎﺋق

 SABCDھرم ﻗﺎﻋدﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗطﯾل ABCD
أﺣﺳب ﺣﺟم ھذا اﻟﮭرم إذا ﻋﻠﻣت أن ارﺗﻔﺎﻋﮫ  7cmو  AB=4cmو AC=6cm
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الموضوع :المخروط الدوراني

المراحل
أنشطة
تشخيصية

المالحظات

المحتوى
نشاط

المدة10:دقائق

احسب محيط ومساحة القرص ؟

أنشطة
بنائية

نشاط
خد كوسا وتعرف على زاويته القائمة وليكن  Oرأسھا و  Aو Sالرأسين اآلخرين .
 ضع ] [OAعلى ورقة بيضاء  ،أدر الكوس حول الضلع ] [SOبحيث تبقى  Oالمسقطالعمودي للنقطة  Sعلى ) (OAثابتة.
 الحظ أن النقطة  Aتنتقل على دائرة مركزھا  Oوشعاعھا .OAمن خالل إدارة الكوس ستحصل على مجسم يسمى مخروطا دورا نيا قاعدته القرص الذي
مركزه  Oوشعاعه  OAالنقطة  Sتسمى رأسه و  SOارتفاعه
اذكر عـلبا عـلى شكـل مخروط دوراني من محيطك.

المدة  20:دقائق

ملخص  -3المخروط الدوراني
الدروس تعريف
المخروط الدوراني ھو المجسم مولد بدوران مثلث قائم الزاوية حول ضلع من ضلعي الزاوية
القائمة.

مثال

الضلع ] [ABيولد قرصا :قاعدة المخروط الدوراني.
الضلع ] [OBيولد السطح الجانبي للمخروط الدوراني.

المدة  10:دقائق

قاعدة
حجم المخروط الدوراني= ⅓ × مساحة القاعدة × االرتفاع

مثال
S=π × OA × AS
 V) V = ⅓ × π × OA2 × OSھوالحجم(
) Sھي المساحة الجانبية(

أنشطة
تقويمية

تمرين تطبيقي
AO=2cmو SA=8cm
نعتبر المخروط الدوراني المرسوم في الشكل التالي حيث AO=2cm :
المدة 15:دقائق

أحسب المساحة الجانبية والحجم لھذا المخروط الدوراني .
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