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برای کار در منزل

حجم :
متام اػیایی کَ در اطزاف ها وجود دارًذ دارای حجن هیتاػٌذ ،ولی
مهَی آىُا ػکل ٌُذطی ًذارًذ .حجنُا را هیتواى تَ دو دطتَی

«

ٌُذطی » و « غیز ٌُذطی » تقظین کزد.
حجنُای ٌُذطی ػکلُای هؼخص و تعزیف ػذٍای دارًذ ولی حجنُای غیز
ٌُذطی دارای ػکل ٌُذطی و تعزیف ػذٍای ًیظتٌذ.
هاًٌذ کولَپؼتی  ،هقذاری ُیشم ،کاغذ هچالَ ػذٍ و ...
انواع حجمهای هندسی :
حجنُای ٌُذطی را هیتواى تَ طَ دطتَ تقظین کزد:
 )2حجنُای ُزهی

 )1حجنُای هٌؼوری

 )3حجنُای کزوی

تعضی اس حجنُای ٌُذطی ًیش تزکیثی اس ایي طَ ًوع ُظتٌذ.

حجنُای ُزهی

حجنُای هٌؼوری

حجنُای کزوی

حجمهای هرمی :
فقط اس یک قاعذٍ تؼکیل ػذٍاًذ کَ تَ ػکل یک چٌذ ضلعی اطت .رأص ُای
قاعذٍ تَ وطیلَی پارٍخطُایی تَ راص ُزم وصل هیػوًذ .وجَُای
حجنُای ُزهی تَ ػکل هثلث ُظتٌذ.
حجمهای منشوری :

رأص

قاعذ
ٍ

دو قاعذٍی هواسی دارًذ کَ اس دو چٌذ ضلعی هظاوی تؼکیل ػذٍاًذ
تذًَی ایي حجنُایا
و تَ وطیلَی پارٍخطُایی تَ ُن هتصل ػذٍاًذ.وجَ
تؼکیل ػذٍ اطت .ل
( وجَُای جاًثی ) اس هظتطیل یا هتواسیالاضالعجاًثی

تَ دو ططح تاال و پاییي یک حجن هٌؼوری « قاعذٍ » گفتَ هیػود.
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تَ حمل عثور تزخورد ُز دو ططح اس یک حجن هٌؼوری « یال » گفتَ
هیػود.
تَ ًقطَی تزخورد یالُا و قاعذٍُای یک حجن هٌؼوری « رأص » گفتَ
هیػود.
ً کتَ  :یک هٌؼور  nهپلو ،دارای  nوجَ جاًثی 2 n ،تا رأص و 3 n
ً یک هٌؼور  4هپلو  4 ،وجَ جاًثی  8 ،رأص و  12یال
تا یال اطت .هثال
دارد.
حجمهای کروی :
تز اثز دوراى ( چزخغ ) یک دایزٍ یا یک ًیندایزٍ حول قطز ،حجنُای
کزوی پذیذ هیآیٌذ.
استوانه :
اطتواًَ هٌؼوری تا تیمشار یال و رأص اطت کَ قاعذٍی اى دایزٍ ػکل
هیتاػذ.
مقطع زدن:
اگز یک هٌؼور را تا قیچی یا چاقو تزع تشًین و ططح تزع خوردٍ را
رًگ کزدٍ و روی یک کاغذ تشًین ،اثز آى تَ ػکلُای ٌُذطی هاًٌذ:
هزتع  ،هظتطیل  ،دایزٍ  ،تیضی و  ...دیذٍ هیػود تَ ایي کار «
هقطع سدى » هیگویٌذ.
محاسبهی حجمهای منشوری :
تزای حماطثَی مهَی حجنُای هٌؼوری اس راتطَی ( ارتفاع × هظاحت قاعذٍ
= حجن ) اطتفادٍ هیکٌین.
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متزیي
 .1حجنُا را هیتواى تَ دو دطتَی
.....................................

تقظین کزد.

حجنُای ٌُذطی را هیتواى تَ
.....................................

.....................................

و

 3دطتَی

.....................................

.....................................

 .3یک اطتواًَ اس تاال تَ ػکل  ........و یک هٌؼور
تَ ػکل

و

.....................................

و

تقظین کزد.

 3هپلو اس تاال

دیذٍ هیػود.

 .4حجن هٌؼوری کَ قاعذٍاع هثلث قائنالشاویَای تَ اضالع قائوَی  5و
 12و ارتفاعغ  10طاًتیهرت تاػذ ،چٌذ طاًتیهرت هکعة اطت؟

 .5حوضی تَ ػکل هکعة هظتطیل تَ اتعاد  8و  3و  1/5هرت اطت .آب ایي
حوض تاػیز ختلیَای کَ در ُز دقیقَ  60لیرت آب را خارج هیکٌذ در حال
خالی ػذى اطت .پض اس چٌذ طاعت آب اطتخز خالی هیػود؟

 .6چاُی تَ عوق  25هرت حفز کزدٍاین .ػعاع دُاًَی ایي چاٍ
اطت .وقتی خاک تیزوى ریختَ هیػود حجن آى
خاک ایي چاٍ در سهیٌی تَ اتعاد

 0/6هرت

 1/5تزاتز هیػود .اگز

 10و  3هرت تَ طور یکٌواخت پخغ

ػود ،ارتفاع خاک چٌذ هرت خواُذ ػذ؟

 .7حجن اطتواًَای

 2/355هرت هکعة اطت .اگز ػعاع اطتواًَ

تاػذ ،ارتفاع اطتواًَ چٌذ هرت اطت؟

 0/5هرت
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 .8در یک کارتي تَ ػکل هکعة هظتطیل تَ اتعاد

، 25

 15و

10

طاًتیهرت  ،چٌذ جعثَی هکعة ػکل تَ ضلع  5طاًتیهرت هیتواى قزار داد؟

