
الـمــوشــور القــائم و األسـطـــوانة الـقــــــائمة

:الموشور القائم 

  تعریف – 1        

  :الموشور القائم ھو مجسم یتكون من 

  .قاعدتان الموشور القائم : وجھین متوازیین قابلین للتطابق ھما  – 1)

  .ارتفاع الموشور القائم :   ھيأحرف جانبیة متقایسة  – 2)

  .مستطیالت : أوجھ جانبیة و ھي على شكل  – 3)

  :مالحظات ھامة 

  .عدد األوجھ الجانبیة لموشور قائم یساوي عدد أضالع قاعدتھ  – 1)  

  قاعدتا الموشور القائم إما أن تكونا على شكل مثلث أو مربع أو مستطیل أو مضلع رباعي  –2) 

  .......خماسي أو مضلع          

  :أمثلــة  – 2)         

  :موشور قائم قاعدتاه مثلث  -  )أ                              

. DEFو  ABCالمثلثان : القاعدتان ھما  --                          

  . [CF]و [BE]و [AD]: األحرف الجانبیة ھي  --                          
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   ADFCالمستطیالت    :األوجھ الجانبیة ھي  --                          

    . BEFCو  ADEBو                                  

         

  :موشور قائم قاعدتاه مستطیل  - )ب

  

  . EFGHو  ABCDالمستطیالن : القاعدتان ھما  --                       

  . [DH]و [CG]و [BF]و [AE]: األحرف الجانبیة ھي  --                       

   DCGHو AEHDالمستطیالت : األوجھ الجانبیة ھي  --                       

  . ABFEو BCGFو                             

متوازي : نسمي ھذا الموشور القائم                                                                            
  . المستطیالت القائم

)ج  :موشور قائم قاعدتاه مربع  - 
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. EFGHو ABCDالمربعان : القاعدتان ھما  --                    

  . [DH]و [CG]و [BF]و [AE]: األحرف الجانبیة ھي  --                    

   DCGHو AEHDالمربعات : األوجھ الجانبیة ھي  --                   

  . ABFEو BCGFو                         

  .مـكـعـــب  :نسمي ھذا الموشور القائم                                                                     

    

  :موشور قائم قاعدتاه مضلع خماسي  - (د

    

. FGHMNو ABCDEالمربعان : القاعدتان ھما  --                  

   [CH]و [BG]و [AF]: األحرف الجانبیة ھي  --                  

  .  [DM]و[EN]و                        

   DMNEو AENFالمستطیالت : األوجھ الجانبیة ھي  --                   

  . BCHGو  DCHMو BCGFو                      

    

  :األسطوانة القائمة _ 

  :مثال  *                                  
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    الدائرتان اللتان:   القاعدتان ھما --                  

  . B  و    Aمركزھما                    

  . AB  :   االرتفاع ھو --                  

III  _ نشر الموشو القائم و األسطوانة القائمة :  

  :نشر الموشور القائم  – 1

   :موشور قائم قاعدتاه مثلث  -  )أ 

 :موشور قائم قاعدتاه مستطیل  -  (ب                             
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ج                           (    :موشور قائم قاعدتاه مربع  -  

:نشر األسطوانة القائمة  – 2)            
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