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اسئلة ميتساف في الصندوق والمكعب 

: السؤال االول

. سم 3طول ضمع المكّعب الذي أمامك هو 

 

المكّعب؟  حجمما هو . أ

 
 3سم                     : الجواب 
 
 

في المكّعب؟  وجه واحد ما هي مساحة. ب
 

 
 2سم                     : الجواب 
 
 
المكّعب؟  مساحة أوجهما هي . ج
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 2سم                     : الجواب 

: الثانيالسؤال 

. سم 4 هو أمامك الذي المكّعب ضمع طول
 

 

 

 المكّعب؟ في واحد وجه مساحة هي ما. أ
 

 
 2سم                     : الجواب 
 

 المكّعب؟ أوجه مساحة هي ما. ب
 

 
 2سم                      :الجواب 
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 المكّعب؟ حجم هو ما. ج
 
 
 2سم                       :الجواب 
 

: الثالثالسؤال 

أّي شكل من األشكال الّتالية يمكن أْن َنْطِويه ليصبَح مكّعًبا؟ 
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: الرابعالسؤال 

؟  "ب"كي نحصل عمى المبنى " أ"كم مكّعًبا يجب أن ُنْخِرج من المبنى 

 

 

 مكّعبات/مكّعبًا                             :الجواب

 

: لخامساالسؤال 

 

؟  "ب"كي نحصل عمى المبنى " أ"كم مكّعًبا يجب أن ُنْخِرج من المبنى 

 

 

 مكّعبات/مكّعبًا                             :الجواب

 

: السادسالسؤال 

 

. أمامك اّلذي الّصندوق حجم لحساب المالئم الّتمرين عمى أّشر
       

1 12  +  12  +  9 

2 3    3    4      

 "أ"المبنى  "ب"المبنى 

 "أ"المبنى  "ب"المبنى 
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3 3    4    6    

4 33    2 

 

: بعالساالسؤال 

            :كهذا مكعبات رامي عند توجد

 

 :الرسم في يظهر كما تماًما متشابهة مبانٍن  ثالثة مكعباته جميع من رامي بنى البداية في
 

 

 

: هذا مثل صندوًقا مكعباته ِمن يبنيَ  أنْ  وأراد ةالثالث المباني رامي فكّ  ذلك بعد
 

 

 

 الصندوق؟ هذا بناء من يتمكن لكي رامي ينقص مكعًبا كم .أ
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 ُمكعبات                     : الجواب 

  
. اإلجابة إلى وصمتَ  كيف اشرح .ب
   

   

   

: ثامنالالسؤال 

:       كهذا ّعًبامك 20 من صندوًقا مريم بَنتْ 
 .مريم بَنْته اّلذي لمّصندوق المالئم الّصندوق عمى أشِّر

 

1

3

2

4 
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: التاسعالسؤال 

 

: لعاشراالسؤال 
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: الحادي عشرالسؤال 

 

 عمالً ممتعاً 


