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 و مشخص يها شکل یهندس يها حجم . کرد

  .  یهرم

 به و قاعده کنند، یم قطع را يمنشور سطح که

  تعداد وجه ها

  تعداد یال ها

  حجم منشور

  . استوانه هم از حجم هاي منشوري حساب می شود که داراي قاعدة دایره شکل می باشد 

 ارتفاع

 یال

 رأس قاعده

  دبیرستان شهید مسعودیان

 94 - 95سال تحصیلی 

  حجم

  .مقدار جایی که هر جسم در فضا اشغال می کند 

کرد میتقس یرهندسیغ و یهندس ۀدست دو به توان یم را

هرم و   يکرو ، يمنشور   .کرد میتقس دسته سه به توان ی

    .اند نوع سه نیا از یبیترک زین یهندس

  :با حجم هاي منشوري 

که يمواز سطح دو نیا به .رندیگیم قرار يمواز صفحه دو 

   .ندیگو یم یجانب يها وجه

  .ندیگو یم رأس سطح سه هر برخورد ۀنقط به و الی ها

  .دو سطح باال و پایین منشور 

  .سطح هاي اطراف منشور 

  . محل برخورد هر دو وجه 

  .محل برخورد یال ها 

  .فاصلۀ بین دو قاعده 

  :تعداد وجه ها یا پهلو ها در حجم هاي منشوري 

تعداد وجه ها  =تعداد ضلهاي قاعده   +  2

  :تعداد یال ها در حجم هاي منشوري 

تعداد یال ها  =تعداد ضلهاي قاعده   ×  3

  برش زدن  حجم هاي منشوري از ارتفاع آنها 

  : جهت هاي دیدن یک حجم 

  یک حجم را می توان از چهار جهت ؛ باال ، روبرو ، راست و پایین مشاهده  

  : مانند .  و آن را روي کاغذشطرنجی رسم کرد

  : محاسبۀ حجم منشورها 

  : تمام حجم هاي منشورها را می توانید از دستور زیر محاسبه کنید 

حجم منشور   =مساحت قاعده  × ارتفاع 

                                                  :s . h       V =  

استوانه هم از حجم هاي منشوري حساب می شود که داراي قاعدة دایره شکل می باشد 

  .  مترمکعب و یا مکعب متریسانت عبارتند ازواحدهاي اتدازه گیري حجم 

 وجه

رأس

  

حجم و فصل ششم سطح

مقدار جایی که هر جسم در فضا اشغال می کند : حجم  

را ها حجم :انواع حجم 

   .دارند فیتعر

یم را یهندس يها حجم

هندس يها حجم از یبرخ 

با حجم هاي منشوري  آشنایی بیشتر

 نیب يمنشور يها حجم

وجه آن اطراف يها سطح

ها سطح برخورد محل به
  

دو سطح باال و پایین منشور   :قاعده 

سطح هاي اطراف منشور   :وجه یا پهلو 

محل برخورد هر دو وجه   :یال 

محل برخورد یال ها   :رأس 

فاصلۀ بین دو قاعده   :ارتفاع 

تعداد وجه ها یا پهلو ها در حجم هاي منشوري 

تعداد یال ها در حجم هاي منشوري 

  : مقطع زدن 

برش زدن  حجم هاي منشوري از ارتفاع آنها  

جهت هاي دیدن یک حجم 

یک حجم را می توان از چهار جهت ؛ باال ، روبرو ، راست و پایین مشاهده  

و آن را روي کاغذشطرنجی رسم کرد

  

  

محاسبۀ حجم منشورها 

تمام حجم هاي منشورها را می توانید از دستور زیر محاسبه کنید  

:                                                  رابطۀ جبري آن 

استوانه هم از حجم هاي منشوري حساب می شود که داراي قاعدة دایره شکل می باشد *  

واحدهاي اتدازه گیري حجم * 
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براي یافتن مساحت جانبی تمام منشورها می  

  مساحت جانبی

در زیر گستردة . پهن شدة حجم هاي منشوري شناخت بیشتري بیابیم 

براي یافتن مساحت کل تمام  .ندیگویمو مساحت دو قاعدة تمامی منشورها ، مساحت کل آن 

  مساحت کل

S     

  .دیآ دست به استوانه

م ، مشاهده می کنیم این دو حجم با هم متفاوتند  و این در حالی است که هر 

  .که احجام حاصل با هم متفاوتند 

   .کنند یم استفاده 

  ستردة منشور شش پهلو

  پهلو سه

  دبیرستان شهید مسعودیان

 94 - 95سال تحصیلی 

  : کل

 .ندیگو یمآن  یجانب مساحت منشور یجانب يها وجه ۀ

  : توانید از دستور زیر آن را محاسبه نمایید 

مساحت جانبی  =محیط قاعده  ×  ارتفاع  

                                              :P . h       =  جانبیS     

پهن شدة حجم هاي منشوري شناخت بیشتري بیابیم قبل از رسیدن به مساحت کل ، در بارة گسترده یا همان 

  . بعضی از این احجام را مالحظه مینمایید

و مساحت دو قاعدة تمامی منشورها ، مساحت کل آن  یجانب

  : منشورها می توانید از دستور زیر آن را محاسبه نمایید 

مساحت کل  =مساحت جانبی  +  مساحت دو قاعده  

 کل  =  S جانبی+      Sدو قاعده:                                            

استوانه تا میکن یم لوله ریز صورت دو به را مشخص عرض

م ، مشاهده می کنیم این دو حجم با هم متفاوتند  و این در حالی است که هر یآور دست بهکه  را ها استوانه

  . دو حجم از مستطیلی یک اندازه حاصل شده اند 

که احجام حاصل با هم متفاوتند  شود یم ساخته حجم ، فضا در سطح کی حرکت باپس می توان نتیجه گرفت 

 مختلف يها حجم ساختن يبرا يسفالگر و يتراشکار ، ی

ستردة منشور شش پهلوگس

 
  

سهستردة منشور گس

 

کل و یجانب مساحت

ۀهم مساحت مجموع به

توانید از دستور زیر آن را محاسبه نمایید 

:                                              رابطۀ جبري آن 

قبل از رسیدن به مساحت کل ، در بارة گسترده یا همان 

بعضی از این احجام را مالحظه مینمایید

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : مساحت کل 

جانب مساحت مجموع به

منشورها می توانید از دستور زیر آن را محاسبه نمایید 

:                                            رابطۀ جبري آن 

  

  : سطح  و حجم

عرض و طول اب لیمستط کی
  

  

  

  

استوانه حجم حالت هر در

دو حجم از مستطیلی یک اندازه حاصل شده اند 

پس می توان نتیجه گرفت 

یخرّاط در تیخاص نیا از

  ستردة منشور چهار پهلوگ

 

  گستردة استوانه

 


