
: حجم و سطح6فصل   



(رضا زکی پور -درسنامه ، نکات ، مثال های کاربردی و حل چند تمرین از فصل ششم ریاضی پایه هفتم )ندا بهرامی نیا

 قاعده
راس

وجه جانبی

یال

 سطحو  حجم:  ششمفصل   

حجم های هندسی:  درس اول  

نمایش می دهند. 𝒗: به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند حجم می گویند و در محاسبات آن را با حجم

اگر به اطراف خود دقت کنیم میبینیم که همه ی اشیاء در اطراف ما حجم دارند و می توان بر اساس ویژگی های 

را دسته بندی کرد. ظاهری آن ها

انواع حجم ها: 

حجم های هندسی:  شکل مشخص و تعریف شده ای دارند مانند مکعب ، کره ، استوانه و ... (1

تکه سنگ ، مجسمه و ... مانند ندارندندسی:  شکل مشخص و تعریف شده ای هغیرحجم های  (2

تقسیم بندی می شوند. برخی از حجم  کرویو  هرمی،  منشوریحجم های  هندسی نیز به سه دسته ی اصلی  

های هندسی نیز ترکیبی از این سه نوع هستند. 

مثال: 

با توجه به ویژگی شکل های باال می توان برای هر دسته تعریفی بیان کرد.

می گویند.( و سطح های  قاعدهبین دو صفحه ی موازی قرار میگیرند) به این دو صفحه حجم های منشوری 

.می گویند از مستطیل ساخته شده است سطح جانبیاطراف که به آن ها 

حجم های منشوری
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راس مشترک

وجه جانبیقاعده

 مرکز

 8تعداد راس ها :   

4تعداد وجه های جانبی: 

 12تعداد یالها:  

2تعداد قاعده ها:  

 6تعداد وجه ها: 

دارای یک قاعده هستند و سطح جانبی آن از مثلث تشکیل 

 می شود که در یک راس مشترک هستند.

 

کُره یک جسم هندسی کامال گرد در فضا است. )مانند توپ( که هر نقطه 

 به این مرکز کره قرار دارد. طح قرار دارد در فاصله ی یکسان ازروی س

 فاصله شعاع کره می گویند. 

را تعیین کنید  (بودن هر کداموع آن ) منشوری ، هرمی یا کروی حجم های هندسی را مشخص کنید و نسوال:  



حجم های منشوری  

بین دو سطح موازی قرار دارند و بر اساس تعداد پهلو ها یا همان سطح های اطرافشان وری حجم های منش 

 نامگذاری می شوند به طور مثال منشوری با قاعده ی مثلث را یک منشور سه پهلو می نامیم.

 می گوییم.قاعده ی منشور به دو سطح موازی و هم نهشت ، 

می گوییم سطح جانبیی متوازی االضالع هستند به سطح های اطراف منشور که معموال مستطیل و گاه

 می گوییم. یالبه محل برخورد سطح ها 

 می گوییم. راسبه نقطه ی برخورد هر سه سطح،  

 منشور می نامیم. ارتفاعفاصله ی دو قاعده را 

برای درک بهتر مفاهیم باال به این مثال توجه کنید.

مثال: 

حجم های هرمی

حجم های کروی

 12تعداد راس ها :   

6تعداد وجه های جانبی: 

 18تعداد یالها:  

 2تعداد قاعده ها:  

 8تعداد وجه ها: 
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راس ،  𝒏 2وجه جانبی ،  𝒏، پهلو 𝒏طبق الگویی که در مثال های باال مشاهده می شود یک منشور 

 3 𝒏  2یال وn+ وجه دارد.

نکته: استوانه نوعی حجم منشوری است که قاعده اش دایره است. 

زمینی( یک استوانه بسازیم و با چاقو  بدادن سیاگر با استفاده از خمیر بازی )یا برش 

 آن را برش دهیم و سطح برش خورده را رنگ کرده و روی کاغذ بزنیم ، با توجه به

ممکن است تصویر روی کاغذ شبیه دایره  بیضی یا مستطیل باشد. نحوه ی برش زدن 

به این کار مقطع زدن می گویند.  

با مقطع زدن یک استوانه و با توجه به نوع برش )خط قرمز مسیر حرکت چاقو را نشان می دهد( ، سطح های زیر 

 ایجاد می شود

 : مقطع یک کره چیست؟1سوال

ره و مکعب مثل هم باشند؟آیا ممکن است مقطع یک ک

یک کره به هر طریقی مقطع بزنیم تصویر حاصل یک دایره است که بزرگی آن به اندازه ی شعاع کره و یا پاسخ:  

 (1کوچکتر از آن است.)شکل

 

 

مقطع یک مکعب چندضلعی است. با توجه به نوع برش ممکن است مثلث مربع مستطیل پنج ضلعی و شش 

 پس مقطع کره و مکعب نمی تواند شبیه به همدیگر باشد. باشد.ضلعی 

مقطع شش ضلعی                      مقطع پنج ضلعی                   مقطع چهارضلعی                     مقطع مثلث   

نکته: اگر صفحه ی مقطع از مرکز کره بگذرد شعاع دایره ی سطح مقطع 

.حالت ممکن  است برابر با شعاع کره و بزرگترین
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رو به رو 

باال

راست

راست

باال

رو به رو 

پاسخ: 

 پاسخ ب پاسخ الف

هر کدام از حجم های رسم شده از جهت های مختلف به چه صورت دیده می شوند؟:  2سوال

 

    

هر کدام از منشورهای رسم شده از باال به چه صورتی دیده می شوند؟) رسم کنید(: 3سوال 

: همانطور که در مثال های باال دیدید ، دید از باال یا  مقطع یک منشور ، همان قاعده ی منشور است.نکته

 مقطع هر کدام از منشورهای زیر را رسم کنید.:  4سوال

الف( یک منشور شش پهلو                             ب( یک مکعب درون استوانه 
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الف ب

با توجه به هر شکل به سواالت زیر پاسخ دهید. :5سوال

 (تعداد وجه های جانبی:1

 (تعداد راس ها:2

 (تعداد یال ها: 3

پاسخ:

 قاعده ی منشور یک هفت ضلعی است. الف( 

وجه جانبی دارد.  7تعداد وجه های جانبی به اندازه ی اضالع قاعده است پس:  

 راس دارد . 14تعداد راس ها دو برابر تعداد اضالع قاعده است پس: 

یال دارد.             21 تعداد یال ها سه برابر تعداد اضالع قاعده است پس:

 ضلعی است.  6قاعده ی منشور یک ب( 

وجه جانبی دارد.  6است پس:  تعداد وجه های جانبی به اندازه ی اضالع قاعده 

 راس دارد . 12تعداد راس ها دو برابر تعداد اضالع قاعده است پس: 

 یال دارد.     18 تعداد یال ها سه برابر تعداد اضالع قاعده است پس:

به کمک نی و خمیر بازی و مانند نمونه های زیر منشورهای مختلف بسازید و به سوال قبل پاسخ دهید.کاردستی: 

از کتاب درسی را حل کن.  72صفحه ی فرزندم! با مرور نکات باال برای یادگیری بیشتر تمرین های 
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حجم منشوری محاسبه ی

در دوره ی ابتدایی با مساحت دایره و چندضلعی ها و حجم مکعب مستطیل آشنا شده اید. برای یادآوری مطالب 

 مثالهای زیر توجه کنید.جدول و به 

فرمول مساحتنام شکل فرمول مساحتنام شکل

قاعده( × )ارتفاع ÷ 2مثلث یک ضلع ×خودش مربع

مستطیل
× طول عرض 

قطر کوچک( × )قطر بزرگ ÷ 2لوزی

متوازی االضالع
× ارتفاع قاعده 

مجموع دوقاعده( × )ارتفاع ÷ 2ذوزنقه

شعاع  ×شعاع  ×πشعاع   یا  ×شعاع  × 14/3دایره :   

مساحت شکل های زیر را به دست آورید.(  1مثال 

 

=مساحت مثلث 
قاعده × ارتفاع

2

S  =
 6 × 11

2
= 33

قاعده = مساحت متوازی االضالع  ×ارتفاع  

𝑆  =  7 × 10 = 70
= لوزیمساحت 

حاصل ضرب دو قطر

2

S  =
 4 × 7

2
= 14

= ذوزنقهمساحت 
مجموع دو قاعده × ارتفاع

2

S  =
3×)5+9(

2
= 21

=مساحت مثلث 
قاعده × ارتفاع

2

S  =
3×5

2
= 7/5

𝜋 ≃ 3      𝑟:  شعاع

مساحت دایره =  𝑟 × r × π 

𝑆 = 6 × 6 × 3 = 108



مساحت قسمت رنگ شده را به دست آورید.(  2مثال 

 :  پاسخ

4دایره ای به شعاع  و مساحت نیم   4و عرض  8تدا مساحت مستطیل با طول ابالف( 

 مساحت نیمدایره را از مساحت مستطیل کم می کنیم:را محاسبه می کنیم سپس 

𝒔 مستطیل = 𝒔 نیم دایره      32=8×4 =
4×4×3

2
=  24   ⇒ 𝒔 رنگی   = 32-24=8  

تفریق را انجام می دهیمرا محاسبه و  4و مربعی به قطر  2مساحت دایره ای به شعاع ب(   

 لوزی استفاده می کنیماز دستور مساحت  4نکته: برای محاسبه ی مساحت مربعی به قطر

𝒔 دایره = 𝒔 لوزی        12=3×2×2 =
4×4

2
= 8   ⇒ 𝒔 رنگی   = 12-8= 4 

حجم شکل های مقابل را به دست آورید. ( 3مثال 

حجم مکعب برای محاسبه ی نمایش می دهیم و  𝒗نکته: با توجه به دانسته های قبل می دانیم مقدار حجم را با 

 می شود پس :    استفادهارتفاع  × ضعر ×مستطیل از رابطه ی  طول

𝒗 مکعب  ( الف = 𝒗 مکعب مستطیل  ( ب        و                  27=3×3×3 = 5×2×4=40

یکی از دسته های حجم های هندسی منشور ها هستند. منشور به یک شکل سه بعدی گفته می شود که دارای 

 گفته می شود. به فاصله ی دو "وجه های جانبی"دو سطح موازی به نام قاعده است. به سطح های اطراف قاعده 

به طور کلی برای محاسبه ی حجم شکل های منشوری مساحت قاعده ی می گویند.  "ارتفاع منشور"قاعده 

نامگذاری  𝒉و ارتفاع منشور را با   𝐬 منشور را در ارتفاع منشور ضرب می کنیم. اگر مساحت قاعده را با حرف 

𝒗کنیم حجم منشور با رابطه ی  =  𝒔 × 𝒉  .به دست می آید         
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𝑣 = 6/5 × 1/5 = 9/75
 سانتیمتر مکعب         

𝑣 = 7/5 × 12 = 90
 سانتیمتر مکعب       

قاعده

1شکل 

(وشته شده استهر منشور رنگ شده و مساحت آن کنارش ن به مثالهای زیر توجه کنید. ) قاعده ی

 

 

(  𝐜𝐦3 ( سانتی متر مکعب )  𝐦3 : برای اندازه گیری حجم از واحدهای مختلفی مانند مترمکعب  ) 1نکته 

 .( و ... استفاده می شود  CC(  سی سی )   Lلیتر ) 

سانتیمتر مکعب است.  1000سی سی یا  1000لیتر است ، هر لیتر،  1000هر متر مکعب ، : 2نکته 

در نظر بگیرید( 3را  𝛑)حجم هر کدام از شکل های زیر را محاسبه کنید.  :الف سوال

برابر است با : 4مساحت دایره ای به شعاع   :( 1 پاسخ

𝒔 = 4×4×3=48 𝒄𝒎2  :پس حجم شکل برابر است با

𝒗 = 𝒔 × 𝒉 = 48×7=336 𝒄𝒎3 

: مساحت قاعده برابر است با پس استقاعده ی منشور دو مستطیل  :(2 پاسخ

𝒔الف = 3×4 = 12 و  𝒔ب = 2×9 = 18 → 𝒔 = 12+18 = 30

𝒗 = 𝒔 × 𝒉 = 30×12=360 

𝑣 = 4/5 × 2/5 = 11/25
 سانتیمتر مکعب 

𝑣 = 3 × 5 = 15
 سانتیمتر مکعب 
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ابتدا توجه کنیم قاعده ی منشور مثلث زیر است: :3 پاسخ

𝒔 =
3 × 8

2
= 12 

𝒗بنابراین حجم منشور برابر است با :            = 𝒔 × 𝒉 = 12×10=120

قاعده ی منشوربه صورت شکل زیر) مثلث و مستطیل( است.  :4 پاسخ

پس مساحت آن برابر است با:

𝒔 مثلث =
3×6

2
و 9= 𝒔 مستطیل = 3×6 = 𝑆  کل → 18 = 9+18 = 27 

𝒗بنابراین حجم منشور برابر است با :            = 𝒔 × 𝒉 = 27×12=324

است که از آن  8و  4ابتدا توجه کنیم قاعده ی منشور مستطیلی با ابعاد  :5 پاسخ

 حذف شده پس: 8یک نیم دایره به قطر 

𝒔 مستطیل = 4×8 = 𝒔 نیم دایره  و     32 =
4×4×3

2
= 24 → 𝒔 رنگی   = 32-24 = 8 

𝒗بنابراین حجم منشور برابر است با :            = 𝒔 × 𝒉 = 8×17=136

:   بسوال 

 60. این حوض خالی را با شیر آبی که در هر دقیقه متر است 5/1و  3و  4حوضی به شکل مکعب مستطیل با ابعاد 

 لیتر آب وارد آن می کند ، پر می کنیم. چند ساعت طول می کشد تا حوض پر شود؟

𝒗:  ابتدا حجم حوض را محاسبه می کنیم: پاسخ = 4 × 3×1/5 = 18 𝒎3

𝒗لیتر است پس:   1000هر متر مکعب  = 18 𝒎3 = 18×1000 = 18000 𝑳

پر از آب  حوضطول می کشد تا  دقیقه 300=60÷18000لیتر آب وارد حوض می شود بنابراین:       60در هر دقیقه 

 ساعت طول می کشد تا حوض از آب پر شود. 5پس     5=60÷300بنابراین  دقیه است  60هر ساعت گردد. 
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2 2 3 

: جسوال 

سانتی متر است. آب داخل  8سانتی متر و شعاع قاعده ی آن 30یک پارچ به شکل استوانه است که ارتفاع آن 

سانتیمتر می ریزیم. این آب  4سانتیمتر و شعاع قاعده ی  10به شکل استوانه به ارتفاع  این پارچ را در لیوان هایی

 چند لیوان را پر می کند؟

برای پیدا کردن تعداد لیوان ها باید حجم پارچ آب را بر حجم لیوان تقسیم کنیم. با توجه به دستور پاسخ: 

𝒗محاسبه حجم استوانه :   = × شعاع × شعاع 𝛑 ×    ارتفاع

تعداد ها لیوان =
حجم پارچ

حجم لیوان
=

8×8× π×30
4×4× π×10 

= 12

: دسوال 

متر است. حجم این  3متر و ارتفاع  5قاعده ی به متوازی االضالعی  آنمتر و قاعده ی  10ارتفاع یک منشور 

 است؟ لیترمنشور چند 

محاسبه    ارتفاع × قاعده   متوازی االضالع است و مساحت آن از دستوردقت کنیم قاعده ی منشور    پاسخ:

حجم   پس :.   می شود = × مساحت قاعده 𝒗   یا   ارتفاع = 𝒔 × 𝒉 = (5×3)× 10 =150 𝒎3   

لیتر است  150000=1000×150لیتر است بنابراین حجم این منشور   1000هر متر مکعب 

از کتاب درسی را حل کن.  75صفحه ی تمرین های سایر فرزندم! با مرور نکات باال برای یادگیری بیشتر 
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𝒔  جانبی = 6×10=60

مساحت جانبی  

با توجه به تعریف حجم های منشوری دیدیم هر وجه جانبی منشورها به شکل مستطیل یا گاهی به شکل   

به مثال های زیر توجه کنید. است.متوازی االضالع 

مساحت جانبی هر کدام از منشورهای زیر را محاسبه کنید.:  مثال

را محاسبه کرد  مساحت هر مستطیل را محاسبه و مجموع 1می توان مانند شکل برای محاسبه ی مساحت جانبی 

 طول مستطیل گسترده را محاسبه و مساحت جانبی را محاسبه کرد 2و یا مانند شکل 

بنابراین:

 

 

دقت کنیم در هر کدام از مثالهای باال برای محاسبه ی مساحت وجه های جانبی محیط قاعده را در ارتفاع منشور 

 جانبی رسید:با دقت به تمامی مثال های باال می توان به دستور زیر برای محاسبه ی مساحت ضرب کرده ایم. 

𝒔جانبی = 5×12=60

𝒔جانبی = 7×12=84

𝒔جانبی = 8×22=176

22
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1شکل   

2شکل   

3شکل 

𝒔  جانبی     نکته:  = ×  محیط قاعده 𝒔 جانبی     یا    ارتفاع = 𝒑 × 𝒉

 ( 1تمرین 

مساحت جانبی هر کدام از حجم های منشوری داده شده را به دست اورید. 

است بنابراین : a(   قاعده ی منشور یک پنج ضلعی منتظم به ضلع 1پاسخ 

𝒑  محیط قاعده: = 5 × 𝒂 = 5 𝒂    و ارتفاع منشورb  است

𝒔 جانبی:مساحت جانبی = 𝒑 × 𝒉 = 5 𝒂 × 𝒃 = 5 𝒂𝒃

است بنابراین : a(   قاعده ی منشور مربعی ضلع 2پاسخ 

𝒑  محیط قاعده: = 4 × 𝒂 = 4 𝒂    و     ارتفاع مکعبa   است

𝒔 جانبی:مساحت جانبی = 𝒑 × 𝒉 = 4 𝒂 × 𝒂

است بنابراین :  bو  a به طول و عرض مستطیلی(   قاعده ی منشور 3پاسخ 

𝒑  محیط قاعده: = 2 × (𝒂 + 𝒃)    و ارتفاع منشورc  است

𝒔 جانبی:مساحت جانبی = 𝒑 × 𝒉 = 2( 𝒂 + 𝒃) × 𝒄 = 2 𝒂𝒄 + 2 𝒃𝒄

( 2تمرین

متر است. می خواهند  2متر و ارتفاع ستون  3/0منشور شش پهلوست که هر ضلع قاعده اش ستونی به شکل 

تومان باشد ،  60000هر متر مربع  برای بدنه ی جانبی این ستون را کاشی کاری کنند. اگر دستمزد کاشی کردن

 دستمزد کاشی کاری این ستون را محاسبه کنید. 

را به دو زیرمساله تقسیم می کنیم.برای پاسخ دادن به این سوال آن  پاسخ:

 مساله اول:  محاسبه ی مساحت جانبی منشور:

𝒔 جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (6 × 0/3 )× 2 = 3/6 𝒎2 

دستمزد   مساله دوم: محاسبه ی دستمزد: =  3/6  × 60000 = تومان   216000
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 𝝅𝒓 2برابر است با  rیادآوری : محیط دایره ای به شعاع 

 (1مثال

𝛑.)  متر ، یک دایره ساخته ایم. شعاع این دایره را محاسبه کنید 50با مفتولی به طول   ≃ 3  )

پاسخ: طول مفتول محیط دایره است . به روابط زیر دقت کنید.

محیط دایره = × قطر 𝛑        ⟺ قطر      =
محیط دایره

𝝅

قطرتقسیم می کنیم : πبنا براین برای محاسبه ی قطر ، محیط را بر عدد  =
محیط دایره

𝝅
=

50

3

بنابراین  شعاع دایره نصف قطر یعنی 
25

3
است. 

به فعالیت زیر توجه کنید:

یک استوانه را روی یک صفحه می غلطانیم و ابتدا و انتهای کار را مشخص می کنیم. تصویر ایجاد شده روی کاغذ 

استوانه و عرض این مستطیل به اندازه ی یک مستطیل است.  طول این مستطیل به اندازه ی محیط قاعده ی 

 ارتفاع استوانه است.

بنابراین فعالیت نتیجه ی زیر را داریم:

𝒔 جانبی     : 𝒉و ارتفاع    𝒓مساحت جانبی استوانه ای به شعاع قاعده ی  = 𝒑 × 𝒉 = 2 𝝅𝒓 × 𝒉 = 2 𝝅𝒓𝒉

به گسترده ی حجم های منشوری دقت کنید.

 گسترده ی منشور سه پهلو

 سه مستطیل +  دو قاعده به شکل مثلث
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  گسترده ی استوانه

مستطیل ) طول آن محیط قاعده است ( + دو قاعده به شکل دایره

 گسترده ی منشور پنج پهلو

پنج مستطیل  +  دو قاعده به شکل پنج ضلعی

با توجه به مثالهای باال نتیجه ی زیر را داریم:

کل𝒔: مساحت کل منشور = مساحت جانبی + دو برابر مساحت قاعده  یا   نکته = 𝒔جانبی + 2 × 𝒔قاعده

𝛑)  مساحت کل هر کدام از منشورهای زیر را به دست آورید. (1تمرین ≃ 3  )

قاعده𝒔 (1پاسخ  = 8×6=48

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = 2(8+6)×5=140

𝒔کل = 𝒔جانبی + 2 ×  𝒔قاعده = 140+(2×48) =  236

قاعده𝒔 (2پاسخ  =
5×12

2
=30    

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (5+12+13)×7=210             

𝒔کل = 𝒔جانبی + 2 ×  𝒔قاعده = 210+(2×30) =  270          
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قاعده𝒔 (3پاسخ  = 5×5×3=75

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (2×5×3)×9=270          

𝒔کل = 𝒔جانبی + 2 ×  𝒔قاعده = 270+(2×75) =  420          

سانتیمتر ،  10سانتی متر و ارتفاع 12برای ساختن یک قوطی چای به شکل استوانه با قاعده ای به قطر ( 2تمرین 

 استفاده می شود؟روی اندود چند سانتیمتر مربع ورق 

پاسخ:  

مقدار ورق روی اندود مصرف شده همان مساحت کل قوطی چای است پس باید مساحت کل استوانه ای با این 

 سانتی متر است( 6سانتی متر است پس شعاع دایره  12)دقت کنیم قطر مشخصات را محاسبه کنیم: 

𝒔قاعده = 6×6×3=108c𝒎2

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (2×6×3)×10=360c𝒎2  

𝒔کل = 𝒔جانبی + 2 ×  𝒔قاعده = 360+(2×108) =  576c𝒎2       
سانتی نتر مربع ورق روی اندود نیاز داریم. 576برای ساخت این قوطی چای به حداقل 

 یک چادر مسافرتی به شکل زیر است. (3تمرین 

مصرف شده است؟الف( برای دوختن این چادر چند متر مربع پارچه 

ب( حجم این چادر چند متر مربع است؟

 پاسخ: 

الف( برای محاسبه ی مقدار پارچه ی مصرفی باید مساحت کل چادر) منشور سه پهلو( را محاسبه کنیم.

𝒔قاعده =
2×1/7

2
= 1/7  𝑚

2

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (3×2(×4=24 𝑚2

𝒔کل = 𝒔جانبی + 2 ×  𝒔قاعده =  24+(2×1/7) =27/4 𝑚2       

𝒗ب(برای محاسبه ی حجم چادر) منشور( از دستور  = 𝒔 × 𝒉 :استفاده می کنیم 

𝒗 = 𝒔 × 𝒉 = 1/7 × 4 = 6/8𝑚3 
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سه وجه رنگی

 دو وجه رنگی

 واحد حجم زیر را ساخته ایم. 1با مکعب هایی به ضلع  (4تمرین 

 چند مکعب رنگ نمی شوند؟الف(اگر تمام سطح آن را رنگ کنیم 

 ب( چند مکعب رنگ می شوند؟

 ج( چند مکعب دو وجهشان رنگ می شود؟

 د( چند مکعب سه وجهشان رنگ می شود؟

4×4×4ابتدا دقت کنیم تعداد کل مکعب های تشکیل دهنده ی این شکل  پاسخ: = .است 64

واحد  1مکعب هایی که در الیه های داخلی قرار می گیرند رنگ نمی شوند. پس از هر طرف الف( 

 تا( . شکل زیر تعداد مکعب های داخلی است.  2کم می کنیم )یعنی از هر ضلع 

2×2×2بنابراین تعداد مکعب های رنگ نشده برابر است با :      = 8 

. مکعب کم می کنیم 64مکعب رنگ نشده اند پس این تعداد را از کل  8ب(

8-64تعداد رنگ شده ها برابر است با :           بنابراین  = 56

یال  12رنک می شود و مکعب روی هر یال دو مکعب وسط دو طرفشان طبق عالمتهای روی شکل  ج( دقت کنیم 

2×12دارد پس تعداد مکعب هایی که دو وجه رنگی دارند برابر است با :         = 24 

مکعب سه  8پس راس دارد 8د( مکعب هایی که در راس قرار دارند سه وجهشان رنگ میخورد و این شکل 

وجهشان رنگ شده است.

یک غلتک روی زمین آسفالت شده باید چهار بار غلت بزند تا سطح آن صاف بشود. اگر شعاع غلتک  (5تمرین 

متر  4و عرض  20متر باشد ، برای آسفالت کردن سطح یک کوچه به طول  1سانتیمتر و ارتفاع استوانه ی آن  50

 این غلتک باید به طور تقریبی چند بار بچرخد؟ 

𝝅)مساله را به چند زیرمساله تفکیک و برای راحتی  پاسخ: ≃ درنظر میگیریم. (3

الف( مساحت جانبی غلتک  

ب( مساحت کوچه و محاسبه ی چهار برابر این مساحت 

 ج( تعداد دورهای غلتک

متر:  1متر( و ارتفاع 5/0سانتی متر) 50مساحت جانبی غلتکی به شعاع    حل الف:

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (2 × 0/5 × 3) × 1 = متر مربع  3

𝒔متر:                  4و20حل ب( چهاربرابر مساحت یک مستطیل به ابعاد  = 4 × (20 × 4) = متر مربع 320

تعداد دورحل ج( محاسبه تعداد دورهای غلتک:              =
مساحت مسیر

مساحت جانبی غلتک
=

320

3
≃ 107
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20

درس چهارم: حجم و سطح

 (1مثال

لوله می کنیم  )مانند شکل زیر(  سانتیمتر را به دو صورت 40و عرض  60یک مستطیل به طول 

مساحت جانبی در هر دو حالت برابر است با مساحت مستطیل یعنی : تا به شکل استوانه شود.

𝒔جانبی = 60×40 = 2400 c𝒎2

در نظر می گیریم. 3را  πبرای راحتی محاسبات عدد 

حالت اول

 سانتیمتری دایره ی قاعده ی استوانه ساخته می شود  60با ضلع 

است.  با استفاده از دستور محاسبه ی محیط 60پس محیط قاعده 

 دایره داریم:

محیط = قطر × 𝛑 ⇒ 60 = قطر × 3 ⇒ قطر =
60
3

= 20 𝒄𝒎 

است و می توان حجم استوانه ی ساخته شده را محاسبه کرد. 10دایره سانتیمتر باشد، شعاع  20اگر قطر دایره 

𝒗 = 𝒔 × 𝒉 = (10×10×3) × 40 = 12000 𝒄𝒎3 

 حالت دوم

سانتیمتری دایره ی قاعده ی استوانه ساخته 40با ضلع 

 است.   40می شود پس محیط قاعده  

با استفاده از دستور محاسبه ی محیط دایره داریم: 

محیط = قطر × 𝛑 ⇒ 40 = × قطر 3 ⇒ قطر =
40
3

 𝒄𝒎

 اگر قطر دایره
40

3
باشد، شعاع دایرهسانتیمتر  

20

3
است و می توان حجم استوانه ی ساخته شده را محاسبه کرد. 

𝒗 = 𝒔 × 𝒉 = (
20
3 ×

20
3 × 3) × 60 = 8000 𝒄𝒎3

با توجه به محاسبات انجام شده دو استوانه سطح جانبی یکسان ولی حجم های متفاوتی دارند و با مقایسه ی 

 حجم در دو حالت می توان نتیجه گرفت:

     حجم شکل حاصل بیشتر انتخاب کنیم ،قاعده ی استوانه  ساختن را برایمستطیل در حالتی که ضلع بزرگتر   

از حالت دوم است. 
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 ( 2مثال

 یک کارخانه تولید چای برای بسته بندی محصوالتش از دو نوع بسته بندی طبق شکل های

زیر استفاده می کند. حجم و میزان ورق روی اندودی که برای این بسته بندی استفاده می کند 

 را با هم مقایسه کنید.

 بسته بندی اول:    

𝒗:      حجم این نوع بسته بندی برابر است با = 10 × 10 × 10 = 1000 𝒄𝒎3 

رفته برای این نوع بسته بندی برابر است با مساحت کل این مکعب مقدار ورق روی اندود به کار

کل𝒔برابر مساحت یک وجه آن است.(     6یعنی : )مساحت کل مکعب  = 6 × (10 × 10) = 600 𝒄𝒎2

 بسته بندی دوم :

 سانتیمتر است پس: 5سانتیمتر است بنابراین شعاع قاعده ی استوانه  10قطر قاعده 

𝒗:  برابر است با در این حالتحجم  = 𝒔 × 𝒉 = (5 × 5 × 3) × 10 = 750 𝒄𝒎3

است با مساحت کل این استوانهمقدار ورق روی اندود به کار رفته برای این نوع بسته بندی برابر 

یعنی مجموع مساحت جانبی و دو برابر مساحت قاعده ی استوانه . بنابراین:

𝒔قاعده = 5×5×3=75c𝒎2

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (2×5×3)×10=300c𝒎2      

𝒔کل = 𝒔جانبی + 2 × 𝒔قاعده = 300+(2×75) =  450c𝒎2  

توان نتیجه گرفت:با مقایسه ی مقادیر به دست آمده می 

الف( حجم بسته بندی اول از بسته بندی دوم بیشتر است بنابراین اگر برای شرکت حجم بسته بندی اهمیت 

 داشته باشد تولید بسته بندی نوع اول مناسبتر است. 

کت ب( ورق روی اندود به کار رفته در بسته بندی نوع دوم کمتر از میزان مصرفی نوع اول است و اگر برای شر

 هزینه ی ورق به کار رفته اهمیت داشته باشد بسته بندی نوع دوم مناسبتر است.
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 با حرکت دادن یک سطح در فضا ، حجم ساخته می شود. به طور مثال 

دوران دهیم  ADمطابق با شکل رو به رو اگر مستطیل را حول)دور( ضلع 

  در فضا یک استوانه با مشخصات زیر ایجاد می گردد:

𝑨𝑫: ارتفاع استوانه

𝑪𝑫: شعاع قاعده
} 

شما هم مطابق با شکل رو به رو یک مداد را کنار یک مستطیل مقوایی بچسبانید 

 و با چرخاندن مستطیل، استوانه ای که در فضا ساخته می شود را ببینید.

با انتخاب سطح های مختلف به جای مستطیل ) مانند مثلث قائم الزاویه ، نیم دایره و ... ( می توان 

حجم های مختلف دیگر ایجاد کرد.از این خاصیت در خراطی ، سفالگری و تراشکاری برای ساختن

حجم های مختلف استفاده می کنند.  

 دوران می دهیم. ABرا حول ضلع  ABCDمستطیل  (1تمرین 

الف( شکل حاصل از دوران را رسم و مشخصات آن را بنویسید.

𝝅) ب( حجم آن را محاسبه کنید. ≃  3/14  )

 پاسخ: 

سانتی متر است. 3سانتی متر و ارتفاع  1الف( شکل حاصل استوانه ای به شعاع 

𝒗ب( با استفاده از دستور حجم منشور داریم:       = 𝒔 × 𝒉 = (1×1×3/14) × 3 = 9/42 𝒄𝒎3

نکته: هنگام دوران دادن مستطیل یا هر سطح دیگر ضلعی که محور دوران شکل است ارتفاع آن حجم هندسی 

 است. 
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 (2تمرین 

سانتیمتر را حول عرض آن دوران می دهیم.  3و عرض  5مستطیلی به طول 

الف( مشخصات حجم حاصل از دوران را بنویسید.

𝝅)ب( حجم آن را محاسبه کنید.  ≃ 3) 

 پاسخ(

الف( طبق شکل داده شده حجم حاصل از دوران 

سانتی متر است. 3و ارتفاع  5استوانه ای به شعاع قاعده ی 

ب( از دستور حجم منشور استفاده می کنیم: 

𝒗 = 𝒔 × 𝒉 = (5×5×3) × 3 = 225 𝒄𝒎3

 ( 3تمرین

درجه دوران می دهیم. 180خط چین محور تقارن مستطیل است. مستطیل را حول خط چین  1در شکل شماره 

 الف( مشخصات حجم حاصل از دوران را بنویسید.

 ب( حجم و مساحت جانبی آن را محاسبه کنید.

 پاسخ(

 حجم حاصل  2الف(طبق شکل شماره 

 8و ارتفاع  3عبارت است از : استوانه ای به شعاع قاعده ی 

 ب(
حجم استوانه برابر است با :  

𝒗 = 𝒔 × 𝒉 = (3×3×3) × 8 = 216 𝒄𝒎3

مساحت جانبی استوانه برابر است با : 

𝒔جانبی = 𝒑 × 𝒉 = (6×3)×8=144 c𝒎2 

از کتاب درسی را حل کن.  81 فرزندم ، با مرور مطالب باال ، برای تمرین بیشتر سواالت صفحه ی 
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