
 

 
43 

 «ریاضی هفتم آموخته ام  فصل ششم مباحث آنچه از» 

 سطح و حجم

حجم ها را می توان به دو دستۀ هندسی و غیر هندسی تقسیم کرد، حجم های هندسی شکل  -1نکته      

 .های مشخص و تعریف شده دارند

بعضی از . هرمی -کروی  -منشوری . حجم های هندسی را می توان به سه دسته تقسیم کرد -1نکته      

 . رکیبی از این سه نوع هستندحجم های هندسی ت

به این دو سطح موازی که سطح . حجم های منشوری بین دو صفحۀ موازی قرار می گیرند -3نکته      

به محل برخورد . ه های جانبی می گویندجمنشوری را قطع می کنند، قاعده و به سطح های اطراف آن و 

 .به نقطۀ برخورد هر سه سطح رأس می گویند لسطح ها یا

 :ویژگی های حجم های منشوری -1نکته      

شت هستند و سطوح جانبی هبین دو صفحۀ موازی قرار می گیرند و دو قاعده دارد که این دو قاعده هم ن     

ع است و به تعداد سه برابر وجه های جانبی یال دارند و به تعداد دو آنها به شکل مستطیل یا متوازی االضال

 .نبی رأس داردبرابر وجه های جا

                                                                                                

 

  :ویژگی های حجم های کروی -8نکته      

 .     یال و سطح و قاعده ندارند اما قطر دارندو هیچ گونه رأس و وجه جانبی      

 :هرمیحجم های  -6نکته      

همۀ وجه ها به جز قاعده در یک رأس مشترک اند و یک قاعده دارند که همۀ رئوس قاعده به آن وصل      

 .وجوه جانبی به شکل مثلث هستند. به تعداد اضالع قاعده، وجه جانبی دارند. شده اند
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 .می شود از راهبرد الگوسازی استفاده دفتل و رأس چیزی از قلم نیبرای اینکه در نام بردن یا -7نکته      

می    همین کار را برای شکل های دیگر هم. با حرکت یک سطح در فضا حجم ساخته می شود -8نکته       

 .توانیم انجام دهیم تا حجم های دیگری بسازیم

از خاصیت چرخاندن احجام در خرّاطی و تراشکاری و سفال گری برای ساختن حجم های  -9نکته      

 .مختلف استفاده می کنند

 :استوانه -11نکته      

وری با قاعده ی شت است و منشهاستوانه یک حجم منشوری است زیرا دو قاعده ی آن موازی و هم ن     

دایره ها قاعده ی استوانه . و دایره و یک مستطیل، مساحت کل استوانه را تشگیل می دهندد .دایره می باشد

 .است و استوانه دو قاعده دارد

 

 :  قطع زدنم -11نکته      

        می دهیم و سطح برش خورده را رنگ  یک استوانه می سازیم و با یک قیچی یا چاقو آن را برش     

 .                                            اثر آن به صورت دایره یا بیضی موّرب موازی با قاعده می ماند. روی یک کاغذ قرار می دهیم ومی کنیم 

                            

استوانه برش، موازی سطوح و قاعده قطع یک کره و یک استوانه هم شکل هستند زیرا در یک  -11نکته      

 .مقطع یک منشور و یک هرم هم شکل اند زیرا قاعده ها هم هم شکل هستند. می باشد

                                                           

 

 :  اصل کاوالیری -13نکته      

ا کنیم و بینشان فاصله ایجاد کنیم در حجم اگر قاعده های حجم منشوری را روی سطوح مربوطه جابه ج     

 .آنها تغییری حاصل نمی شود

طور طبیعی شکل می گیرند، ولی دارای حجم هندسی اند ه بلورها کریستال های معدنی ب -11نکته      

 .بعضی از بلورها ترکیبی از شکل های هرمی و منشوری هستند
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      Sh      V  =ارتفاع          ×قاعده  مساحت                :                 حجمفرمول محاسبۀ  -18نکته      

 کل  S= جانبی  S+ قاعده  Sبرابر  1             :                      مساحت کلفرمول محاسبۀ  -16نکته      

 r  1    =P                         :                                       فرمول محاسبۀ محیط دایره  -17نکته      

      =  a 3               ضلع    ×ضلع  ×ضلع               :            فرمول محاسبۀ حجم مکعب  -18نکته      

 a b c  =Vارتفاع            × عرض ×طول        :        طیلفرمول محاسبۀ حجم مکعب مست -19نکته      

 r    =S 1(         شعاع  ×شعاع )  × 11/3            :            فرمول محاسبۀ مساحت دایره -11نکته      

 a  =S 1   ( (قطر  ×قطر )  ÷ 1) یک ضلع ضرب در خودش یا  :مربع فرمول محاسبۀ مساحت -11نکته      

 a b   =S                  (  طول  ×عرض )         :            مستطیل فرمول محاسبۀ مساحت -11نکته      

 جانبی b c 1  +c a 1  =S          :            جانبی مکعب مستطیل فرمول محاسبۀ مساحت -13نکته      

 جانبی ph  =S              :                                           جانبی فرمول محاسبۀ مساحت -11نکته      

 جانبی a1  =S 1                          :                     مکعب فرمول محاسبۀ مساحت جانبی -18نکته      

 (قطر بزرگ  ×قطر کوچک )  ÷ 1        :                             لوزی فرمول محاسبۀ مساحت -16نکته      

 قاعده  ×ارتفاع                        :                        متوازی االضالع فرمول محاسبۀ مساحت -17نکته      

 ( قاعده  ×ارتفاع ) ÷ 1                       :                           مثلث فرمول محاسبۀ مساحت -18نکته      

 (مجموع دو قاعده  ×ارتفاع ) ÷ 1                         :          ذوزنقه فرمول محاسبۀ مساحت -19نکته      

 (ساق ×ساق) ÷1یا( وتر ×وتر) ÷1:مثلث قائم الزاویۀ متساوی االساقین فرمول محاسبۀ مساحت -31نکته      

هم عمود باشند مانند اندازه ی مساحت لوزی  ی مساحت هر چهار ضلع که قطرهایش بر اندازه -31نکته     

 مساحت این شکل را به دست آورید؟: مثال .به دست می آید

  مساحت                        -حل مسئله     
8   6

1
 11      

                                                                          

ضلعی را به هم وصل کنیم، مساحت چهار ضلعی به دست  چهاراگر وسط های اضالع یک  -31نکته      

 .آمده نصف مساحت چهار ضلعی اوّلیه است و شکل ایجاد شده حتماً یکی از حالت های متوازی االضالع است

8  
                6 



 

 
46 

 .ضلعی هاشور خورده نصف مساحت کل شکل استدر هر کدام از شکل های زیر، مساحت چهار : مثال     

 

 

 

 
 

 

 .می شودم، به چهارمثلث هم نهشت تقسیم به هم وصل کنیاگر وسط های اضالع یک مثلث را  -33نکته     

 .شت هستندنه هم وجود آمده،ثلث به در این شکل چهار م: مثال     

 

 

 × Aبرابر و حجم آن   A × Aبرابر کنیم، مساحت آن  Aاگر اندازه ی ضلع یا قطر مکعبی را  -31نکته      

A × A برابر می شود. 

و حجم آن (  8 × 8=  18) برابر  18برابر کنیم، مساحت آن  8اگر اندازه ی ضلع یک مکعب را : مثال     

 .می شود(  8 × 8 × 8=  118) برابر  118

 

اگر جسمی را داخل یک ظرف آب یا مایع دیگر بیندازیم، حجم جسم با حجم آب باال آمده  -38نکته     

 (.به شرط اینکه آن جسم به زیر آب برود) برابر است 

آب ریخته  یسانتی متر مقدار11عرضسانتی متر و  31در ظرفی مکعب مستطیل شکل به طول: مثال     

حجم گلوله . سانتی متر باال می آید 3گلوله ای آهنی داخل ظرف می اندازیم، ارتفاع آب داخل ظرف . ایم

حجم = حجم آب باال آمده = طول ظرف  ×عرض ظرف  ×ارتفاع آب باال آمده   چند سانتی متر مکعب است؟

 گلوله

 حجم گلوله=  31× 11 × 3=  1811     سانتی متر مکعب                                          -حل مسئله     

در بعضی سؤاالت به جای طول و عرض ظرف، مساحت قاعده ی ظرف را می دهند که همان حاصل      

 .ضرب طول و عرض ظرف است
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 .ابر تعداد اضالع آن استتعداد یال های یک منشور با قاعده ی چند ضلعی، سه بر -36نکته      

 (.  3 × 8=  18. ) یال دارد 18لو، هپ 8منشور : مثال     

 

 

 .تعداد رأس های یک منشور با قاعده ی چند ضلعی، دو برابر تعداد اضالع آن است -37نکته      

 (. 1 × 8=  11) رأس دارد  11پهلو،  8منشور : مثال     

 

 جانبی چیست؟منظور از مساحت  -38نکته      

 مساحت جانبی= محیط قاعده  ×ارتفاع  .حجم، مساحت جانبی گفته می شود به مساحت دور تا دور یک     

 11                                            مساحت جانبی این شکل را به دست آورید؟: مثال     

             18        محیط قاعده   =  11 × 1× 11/3=  8/61     مساحت جانبی=  8/61 × 18=  1871

 منظور از مساحت کل چیست؟ -39نکته      

 .قاعده ی باال و پایین یک حجم، مساحت کل گفته می شود 1به مجموع مساحت جانبی و مساحت      

 .مساحت کل مکعب، شش برابر مساحت یک وجه آن است     

 مساحت قاعده=  11 × 8=  81                                مساحت کل این شکل را به دست آورید؟: مثال     

                                                              مساحت کل( =  1 × 81+ )  181=  311                                        8                    -حل مسئله     

 

 :در حجم های ناقص( تعداد وجوه رنگی ) روش محاسبۀ مساحت  -11نکته       

برای به دست آوردن تعداد وجوه رنگی در شکل های ناقص، طبقات را از باال به پایین رسم می کنیم و       

   برای راحتی کار مکعب هایی را که سقف آنها رنگ . داخل آن می نویسیمتعداد وجوه رنگی هر مکعب را 

 .می شود هاشور زده ایم و مکعب هایی را که کف آنها رنگ می شود قرمز رنگ کرده ایم

 

8    

            11 
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 مساحت این شکل چند واحد است؟: مثال      

طبق قانونی که گفتیم تعداد وجه های آزاد هر مکعب را طبقات را از باال رسم می کنیم و  -حل مسئله      

 .داخل آن می نویسیم

 مساحت کل =  8+  3+  1+  1+  1=  11
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