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ده، آماده ش "ریاضی با هم"این نمونه سوال حل شده، توسط تیم آموزشی 

 امیدواریم بتونه بهتون کمک کنه که برای امتحان پایان ترم آماده بشید 

 داره:دو راه وجود  "ریاضی با هم"های رایگانبرای دریافت جزوه

 به آدرس: "ریاضی با هم"عضویت در کانال تلگرام  .1

@RiaziBaHam 
 به آدرس: "ریاضی با هم"مراجعه به سایت  .2

www.riazibaham.ir 

 دید تونید به ادمین کانال پیام ببرای عضویت در کانالهای خصوصی حل تمرین می

 

 

 
 

 
 قسمت الف: نادرست

  𝐴 ∪ 𝐵  چی رو نشون میده؟ هر چیزی که درA  وB  هست. پس اگه در شکل باال

𝐴بخوایم  ∪ 𝐵 :رو نشون بدیم، به صورت زیر میشه 

 

 رمپایان تنمونه سوال حل شده 

 نهمپایه 

http://www.riazibaham.ir/
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 نادرست قسمت ب:

اگه عددی نمایش اعشاری مختوم داشته باشه و یا نمایش اعشاریش به تکرار بیفته، عدد 

مدام تکرار میشه، پس  11خط کشیده شده، یعنی عدد  11گنگ نیست. در اینجا چون باالی 

 این عدد گنگ نیست.

 

 قسمت ج: درست

 : 4𝑥3𝑦2𝑧ی در جمله

 𝑥هست ، یعنی باالترین توان  3برابر  𝑥درجه نسبت به متغیر 

 𝑦هست ، یعنی باالترین توان  2برابر  𝑦درجه نسبت به متغیر 

 𝑧هست ، یعنی باالترین توان  1برابر  𝑧درجه نسبت به متغیر 

 برابر میشه با جمع همه توانهایی که داریم: "درجه نسبت به تمام متغیرها"اما 

6  =1  +2  +3 

 قسمت د: درست

 دو خط در صورتی موازی هستن که شیب برابر داشته باشن.

𝑦اگه معادله خط به صورت  = 𝑎𝑥 + 𝑏  ،نوشته شده باشه𝑎 .شیب خط میشه 

 نویسیم: ی هر دو خط رو به فرم باال میمعادله

𝑦 = 2𝑥 + 3 

𝑦 = 2𝑥 + 5 

 دو خط با هم موازیند. هست، بنابراین 2بینیم شیب هر دو خط برابر همینطور که می
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 هست. ∅و  0دارای دو عضو  Aالف: مجموعه 

  1ب: عدد 

وقتی دو تا شکل همنهشت باشن یعنی کامال بر هم منطبق میشن، پس نسبت تشابه 

 میشه. 1اونها برابر 

 .میشود فتهگ تشابه نسبت متشابه، شکل دو در متناظر ضلع دو نسبت بهیادآوری: 

]ج: با توجه به شکل زیر از برخورد این دو خط، نقطه 
−2
3

 به دست میاد: [

 
 

، باید مخرج سد: برای اینکه بفهمیم که یک عبارت گویا بابت چه مقادیری تعریف نشده

 های مخرج به دست بیان.رو برابر صفر قرار بدیم تا ریشه
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 س.ا، تعریف نشدههای مخرج، مقادیری هستن که یک عبارت گویا به ازای اونهریشه

2𝑥 − 16 = 0  →   2𝑥 = 16   → 𝑥 = 8 

𝑥پس این عبارت گویا به ازای  =  س.تعریف نشده 8

 

 
 :  Aقسمت 

 گزینه صحیح : ب

 ه؟نوشته میش نماد علمی چطوری

 

تما باید قرار میگیره، ح× نکته مهمی که نماد علمی داره اینه که عددی که قبل از عالمت 

 باشه. یعنی  10و کوچکتر از  1بزرگتر یا مساوی 

1 ≤ 𝑎 < 10   
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در  𝑎، گزینه های ج و د حذف میشن چون مقدار میتونه بپذیره  𝑎با توجه به مقادیری که 

 نیست. 10و  1اونها بین 

در نماد علمی منفی  10هست، پس توان  1عدد داده شده، کوچکتر از از طرفی چون 

 میشه، پس گزینه صحیح گزینه ب هست.

 

 : گزینه جBقسمت 

زمانی یه کسر با کسر دیگه برابر میشه، که صورت و مخرج هردو در یه مقدار ثابت ضرب 

 بشن.

 لطهغدر گزینه الف، صورت کسر در عالمت منفی ضرب شده ولی مخرج نشده، پس 

 در گزینه ب، مخرج کسر در عالمت منفی ضرب شده ولی صورت نشده، پس غلطه

در گزینه ج، صورت و مخرج هر دو در عالمت منفی ضرب شدن، بنابراین مقدار کسر 

 کنه.تغییر نمی

 

 : گزینه دCقسمت 

 با توجه به شکل زیر، ارتفاع استوانه دو برابر شعاع کره هست.

 

 : گزینه الف Dقسمت 
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𝐴مت رنگی در شکل زیر نشوندهنده قس ∩ 𝐵  هست و واضحه کهA ی زیرمجموعه

 این قسمت رنگی نیست. بنابراین گزینه الف نادرسته.

 
 

 
 قسمت الف:

𝐵 − 𝐴 چه عضوهایی هستن؟ 

 نیستن. بنابراین: Aهستن ولی در مجموعه  Bی عضوهایی که در مجموعه 

𝐵 − 𝐴 = {3 , 5} 

𝐵 ∩ 𝐶 چه عضوهایی هستن؟ 

 . بنابراین: Cهستن و هم متعلق به  Bعضوهایی که هم متعلق به 

𝐵 ∩ 𝐶 = {5 , 7} 

 قسمت ب:

 دو مجموعه زمانی برابرن که عضوهاشون با هم برابر باشه.
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عضوهای  یمتونمیوقتی میخوایم برابری دو مجموعه رو بررسی کنیم، اول تا جایی که  

 نویسیم:مجموعه ها رو به شکل ساده می

√
4

9
=

√4

√9
=

2

3
 

52 = 25 

هم که برابر  5/0
1

2
 :یمکنمیهست، یه بار دیگه سوال رو با این مقادیر بازنویسی  

{−
1

2
 ,

2

3
 , … , 7} = {

2

3
 , … , −

1

2
 , 25} 

قرار بدیم، اونوقت اعضای دو مجموعه  1و در مجموعه دوم  25اگه در مجموعه اول 

 که دو مجموعه با هم برابرن. گیریممییکسان میشن و نتیجه 

 

 
 ، پیشامد سبز یا قرمز نبودن مهره باشه A کنیممیفرض 

𝑃(𝐴) =
تعداد حالتهایی که مهره سبز یا قرمز نباشه

تعداد کل حاالت
 

 11تعداد کل حاالت برابر میشه با تعداد مهره هایی که داخل جعبه هست یعنی 

حالت هست )اینکه مهره سبز یا قرمز  5تعداد حالتهایی که مهره سبز یا قرمز نباشه برابر 

 معادل هست با اینکه مهره آبی باشه( . بنابراین :نباشه 

𝑃(𝐴) =
5

11
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الف: وقتی میخوایم بین دو عدد، یه تعداد عدد گنگ بنویسیم یه این صورت عمل   

 :کنیممی

 نویسیم.اول هر دو عدد رو به صورت رادیکالی می

 نویسیم که مربع کامل نباشن.بعد بین اون دو تا، اعدادی رو می

√3 … … … √16 = 4 

یسیم، به بنو تونیممیکه جوابشون عدد طبیعی میشه، بقیه عددها رو  9√و  4√از ر غی

 :کنیممیدلخواه یکیشون رو انتخاب 

 16√  و 5√ و3√

 

 قسمت ب: 

 : -2باشن و کوچکتر یا مساوی  Rمیخوایم عضوهایی رو مشخص کنیم که متعلق به 

 
 

 قسمت ج:

 که عددی که از زیر رادیکال بیرون میاد همیشه مثبته. بنابراین : دونیممی
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√(1 − √10)2= 

اونها رو  تونیممیهستن، پس  2فرجه رادیکال و توان عبارت زیر رادیکال هر دو برابر 

با هم ساده کنیم، ولی نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که حتما برای عبارتی که از 

 قدرمطلق بذاریم )چون باید مطمئن باشیم مثبته(:رادیکال بیرون میاد باید 

√(1 − √10)2 = |1 − √10| 

  حاال میخوایم عبارت رو از داخل قدرمطلق بیرون بیاریم.

حالت وجود داره، یا عدد داخل قدرمطلق مثبته یا  2برای بیرون آوردن عدد از قدرمطلق 

 منفی:

 یاریم.ونش مه عبارت داخل قدرمطلق مثبت بود، بدون تغییر از قدرمطلق بیراگ

ز قدرمطلق و بعد ا کنیممیاگه عبارت داخل قدرمطلق منفی بود، اونو در یه منفی ضرب 

 بیرون میاریم.

 1 − بزرگتره و عالمتش منفیه( ، پس عبارت  1از  10√یک عبارت منفیه )چون  10√

 ، بنابراین:کنیممیو از قدر مطلق خارج  کنیممیرو در منفی ضرب 

√(1 − √10)2 = |1 − √10| = −(1 − √10) 
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 که: دونیممیبر دایره مماس هستن و ما  ADو  BCسوال به ما گفته که 

 ی تماس بر شعاع دایره عمود است.مماس بر دایره، در نقطه

 قائمه هستن Aو  Bبنابراین در این شکل زاویه های 

 ، چون هر دو شعاع دایره هستن، بنابراین با هم برابرن OA=OBاز طرفی 

 هم متقابل به راسند پس با هم برابرن O2و  O1زاویه های 

دو زاویه و ضلع " دو مثلث بنا به حالت گیریممیبا توجه به مطالبی که گفته شد، نتیجه 

 همنهشتند. "بین

 ، پس:هاگه دو مثلث همنهشت باشن، اضالع و زاویه های متناظرشون هم با هم برابر

AD=BC 
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ز هم کم با هم جمع کنیم یا ا تونیممیی رو الف : ما فقط اون دسته از عبارتهای رادیکال

 کنیم که عدد زیر رادیکالشون با هم برابر باشه

3√20 − √45 

اینجا عددهای زیر رادیکال مساوی نیستن پس باید رادیکالها رو ساده کنیم تا به 

 رادیکالهای مساوی برسیم:

√20 = √4 × 5 = √4 × √5 = 2√5 

√45 = √9 × 5 = √9 × √5 = 3√5 

 :کنیممیجاگذاری 

3√20 − √45 = 3(2√5) − 3√5 = 6√5 − 3√5 

 اونا رو با هم جمع و منها کنیم: تونیممیحاال که زیررادیکالها با هم برابر شد، 

6√5 − 3√5 = (6 − 3)√5 = 3√5 

  

 یادآوری:

 های مساوی: اعداد تواندار با پایه ضرب

 .کنیممی جمعنویسیم ،توانها رو با هم پایه رو می

 بنابراین برای صورت کسر داریم:

𝑚6 × 𝑚−2 = 𝑚6+(−2) = 𝑚4 

 :کنیممیاین مقدار رو در صورت جاگذاری 

𝑚6 × 𝑚−2

𝑚3
=

𝑚4

𝑚3
= 
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 حاال دو تا عدد تواندار داریم که بر هم تقسیم شدن.

 های مساوی:اعداد تواندار با پایه تقسیم

 .کنیممی کمنویسیم، توانها رو از هم پایه رو می

𝑚4

𝑚3
= 𝑚4−3 = 𝑚1 = 𝑚 

 ب:

   زیر رو گویا کنیم: میخوایم کسر

3

√𝑎25    

 برای گویا کردن یه کسر، باید رادیکال مخرج رو از بین ببریم. 

ال برابر ی رادیکبرای از بین بردن رادیکال مخرج، باید توان عدد زیر رادیکال با فرجه

 بشه. چه عددی رو در مخرج ضرب کنیم که این اتفاق بیفته؟

ج رو در عبارت زیر شه، بنابراین صورت و مخر 5باید سه تا بیشتر بشه تا برابر  𝑎توان 

 :کنیممیضرب 

3

√𝑎25 ×
√𝑎35

√𝑎35 = 

 ضرب رو انجام میدیم:

3

√𝑎25 ×
√𝑎35

√𝑎35 =
√𝑎25

× √𝑎35 =
√𝑎2 × 𝑎35 =

√𝑎55  

کنیم، ضرب  رادیکال رو حذف تونیممیحاال توان عدد با فرجه رادیکال برابر شد بنابراین 

 صورت رو هم انجام میدیم:
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3√𝑎35

√𝑎55 =
3√𝑎35

𝑎
 

 

 
 هست، جواب اتحاد مربع از راه زیر به دست میاد:اولین اتحاد اتحاد مربع 

اولی) + 2(دومی = اولی
2

+ (2 × اولی × ( دومی + دومی
2

 

 بنابراین داریم:

(2𝑥 + 1)2 = (2x)2 + (2 × 2𝑥 × 1 ) + 12 = 4𝑥2 + 4𝑥 + 1 

 دومین اتحاد، اتحاد مزدوجه:

(𝑥 − 10)(10 + 𝑥) = (𝑥 − 10)(𝑥 + 10) = 

 جواب این اتحاد چی میشه؟

 جمله دوم به توان دومنهای  جمله اول به توان دو

 بنابراین:

(𝑥 − 10)(𝑥 + 10) = 𝑥2 − 102 = 𝑥2 − 100 
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 الف: این یه اتحاد جمله مشترکه

𝑥2 − 5𝑥 + 6 = (𝑥 + ⋯ )(𝑥 + ⋯ ) 

 -5و جمعشون بشه  6باید دو تا عدد پیدا کنیم که ضربشون بشه 

 هستن، بنابراین: -2و  -3این عددها 

𝑥2 − 5𝑥 + 6 = (𝑥 − 2)(𝑥 − 3) 

 ب:

 :کنیممیبرای حل نامعادله، به صورت زیر عمل 

رب ، مثال در اینجا عدد در پرانتز ضکنیممیساده  تونیممیاول طرفین رو تا جایی که 

 شده، ضرب رو انجام میدیم تا پرانتز برداشته بشه

3 − 2𝑥 ≥ 5(3 − 2𝑥) 

3 − 2𝑥 ≥ 15 − 10𝑥 

داره رو یه طرف میبریم و همه عددها رو یه طرف  𝑥هایی که در گام دوم، همه جمله

دیگه )توجه داشته باشید اگه جمالت از یک سمت نامساوی به سمت دیگه برن، 

 عالمتشون برعکس میشه(:

3 − 2𝑥 ≥ 15 − 10𝑥 

10𝑥 − 2𝑥 ≥ 15 − 3 

8𝑥 ≥ 12 

 :کنیممیتقسیم  8، پس طرفین رو بر 8𝑥رو داشته باشیم نه  𝑥ما میخوایم 

𝑥 ≥
12

8
 

 یا 
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𝑥 ≥
3

2
 

*** توجه داشته باشید: اگه ما مجبور بشیم طرفین رو در عددی منفی ضرب کنیم یا بر 

 عددی منفی تقسیم کنیم، جهت نامساوی عوض میشه***

 

 

 
 .کنیممیو بهم وصل  کنیممیبرای رسم خط، دو تا نقطه از خط رو پیدا 

 :گیریممیدر نظر  0رو برابر  𝑥به دلخواه 

𝑥 = 0   →   𝑦 = 3(0) − 2 =  −2 

]ای که به دست میاریم پس اولین نقطه
0

−2
 هست. [

 :گیریممیدر نظر  1رو برابر  𝑥به دلخواه 

𝑥 = 1   →   𝑦 = 3(1) − 2 =  1 

]ای که به دست میاریم پس دومین نقطه
1
1

 هست. [

 :کنیممیاین دو نقطه رو روی محور نشون میدیم و به هم وصل 
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 قسمت ب:

]ی فرض کنیم دو نقطه
𝑥1

𝑦1
]و  [

𝑥2

𝑦2
به ما داده شده باشه، شیب خطی که از این دو  [

 نقطه میگذره برابره با:

𝑚 =
𝑦

2
− 𝑦

1

𝑥2 − 𝑥1

 

 بنابراین داریم:

𝑚 =
5 − (−1)

2 − 4
=

6

−2
= −3 

 قسمت ج:

]و یک نقطه از خط یعنی  𝑚ب خط یعنی اگه شی
𝑥1

𝑦1
رو داشته باشیم، معادله خط گذرنده  [

 به صورت زیر به دست میاد: 𝑚از این نقطه با شیب 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

 بنابراین در این سوال داریم:

𝑦 − 2 = 3(𝑥 − 1) 
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برای حل دستگاه دو معادله و دو مجهول، باید طرفین یکی از معادله ها رو در عدد مناسبی 

 ضرب کنیم تا وقتی دو تا معادله رو با هم جمع کردیم، یکی از متغیرها حذف بشه

 یک مجهول داریم که بلدیم حلش کنیم.با حذف یکی از متغیرها، ما یک معادله و 

 :کنیممیضرب  -2در اینجا طرفین معادله اول رو در 

{
−2(𝑥 − 3𝑦 = 7)

2𝑥 − 7𝑦 = 15
 

 داریم:

{
−2𝑥 + 6𝑦 = −14

2𝑥 − 7𝑦 = 15
 

  :کنیممیمعادله باال و پایین رو جمع 

+6y − 7y = −14 + 15  →  −y = 1  → y = −1 

رو  𝑥رو به دست آوردیم، اونو به دلخواه توی یکی از معادله ها قرار میدیم تا  𝑦مقدار 

 هم به دست بیاریم:

𝑦 = −1  →  2𝑥 − 7(−1) = 15 → 2𝑥 = 8  → 𝑥 = 4 
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برای حل این سوال اول باید بین کسرها مخرج مشترک بگیریم. برای این کار مخرج هر 

 :کنیممیتجزیه  تونیممیدو کسر رو تا جایی که 

2𝑥2 − 16

𝑥2 − 4
−

𝑥 + 4

𝑥 + 2
= 

 :کنیممیمخرج کسر دوم که تجزیه نمیشه، مخرج کسر اول رو تجزیه 

2𝑥2 − 16

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
−

𝑥 + 4

𝑥 + 2
= 

 چطوری مخرج مشترک بگیریم؟

رو در  ای بیشتر از مخرج کسر دوم داره، اونببینیم مخرج کسر اول چه جمله کنیممینگاه 

 کنیممیصورت و مخرج کسر دوم ضرب 

𝑥مخرج کسر اول  در اینجا − 𝑥 رو داره ولی کسر دوم نداره، بنابراین 2 − رو در  2

 :کنیممیصورت و مخرج کسر دوم ضرب 

2𝑥2 − 16

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
−

(𝑥 + 4)(𝑥 − 2)

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
= 

 صورتها رو جمع و منها کنیم: تونیممیمخرج کسرها با هم برابر شد پس حاال 

2𝑥2 − 16

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
−

𝑥2 + 2𝑥 − 8

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
=

2𝑥2 − 16 − 𝑥2 − 2𝑥 + 8

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
 

 

2𝑥2 − 16 − 𝑥2 − 2𝑥 + 8

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
=

𝑥2 − 2𝑥 − 8

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
 

 تر بشه. صورت کسر رو تجزیه کنیم تا جواب ساده تونیممی
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و  -8صورت کسر اتحاد جمله مشترکه، دنبال دو تا عدد میگردیم که ضربشون بشه 

 کنن:+ در این شرایط صدق می2و  -4، عددهای  -2جمعشون بشه 

𝑥2 − 2𝑥 − 8

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
=

(𝑥 + 2)(𝑥 − 4)

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)
=

𝑥 − 4

𝑥 − 2
 

 

 قسمت ب:

این قسمت بین دو تا کسر ضرب انجام شده، بنابراین نیازی نیست که مخرج مشترک 

 بگیریم. برای حل این مدل سوالها گامهای زیر رو انجام میدیم:

 .کنیممیساده  تونیممیصورت و مخرج هر دو کسر رو تا جایی که 

 ()خط میزنیمکنیممیکه در صورت و مخرج تکرار شدن رو با هم ساده  عبارتهایی

 نیم.با هم ساده ک تونیممیتوجه داشته باشید دو تا عبارت مساوی در صورت رو ن

 با هم ساده کنیم. تونیممیدو عبارت مساوی در مخرج رو ن

 فقط صورت با مخرج 

𝑥 + 3

𝑥
×

𝑥2

𝑥2 − 2𝑥 − 15
= 

 از به تجزیه شدن داره:در اینجا فقط مخرج کسر دوم نی

 𝑥2  به صورت  تونیممیرو هم𝑥 × 𝑥 :بنویسیم 

𝑥 + 3

𝑥
×

𝑥 × 𝑥

(𝑥 + 3)(𝑥 − 5)
= 

𝑥نجا یه در ای +  توی صورت داریم  و یکی در مخرج .... پس با هم ساده میشن. 3
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 در مخرج داریم و یکی هم در صورت .... پس اینا هم با هم ساده میشن 𝑥از طرفی یه 

 

𝑥 + 3

𝑥
×

𝑥 × 𝑥

(𝑥 + 3)(𝑥 − 5)
=

𝑥

𝑥 − 5
 

 

 
 :کنیممیبرای انجام تقسیم گام به گام به صورت زیر عمل 

 :گیریممی. اولین جمله مقسوم و اولین جمله مقسوم علیه رو در نظر  1گام 

 

 𝑥2−تبدیل شه؟   𝑥3−ضرب بشه تا به  𝑥ای باید در میگیم چه جمله

 نویسیم:و زیر مقسوم می کنیممیرو در مقسوم علیه ضرب  𝑥2−.  2گام 

 
. حاال باید این دو تا رو از هم کم کنیم، برای اینکه اشتباه نکنیم، منها رو به جمع  3گام 

 :کنیممیو عبارت پایینی رو قرینه  کنیممیتبدیل 
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 :کنیممیاز اینجا به بعد دوباره همین گامها رو تکرار 

 

 6𝑥بشه؟ در  6𝑥2ضرب بشه که نتیجه برابر  𝑥چی باید در 

ارت و زیر عب کنیممینویسیم، در خارج قسمت ضرب رو در خارج قسمت می 6𝑥پس 

 نویسیم:سمت چپ می

 
پایینی رو قرینه  و عبارت کنیممیباز هم برای اینکه اشتباه نکنیم، منها رو به + تبدیل 

 :کنیممی
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 یه نکته مهم، تقسیم رو تا کجا باید ادامه بدیم؟

متر علیه کی جمالت مقسومی جمالت در قسمت باقیمانده، از درجهدرجهتا جایی که 

 باشه.

(، پس باید ادامه  1علیه با هم برابره )هر دو در اینجا درجه جمالت باقیمانده و مقسوم

 بدیم.

 :کنیممیباز هم به اولین جمله سمت چپ و اولین جمله مقسوم علیه نگاه 

 
   28−بشه؟  28𝑥−ضرب کنیم که حاصل برابر  𝑥عددی رو در چه 

نتیجه  و کنیممینویسیم، اونو در مقسوم علیه ضرب رو در خارج قسمت می 28−پس 

 نویسیم:رو در سمت چپ می
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و نتیجه رو  کنیمیمو عبارت پایین رو قرینه  کنیممیعالمت منفی رو به مثبت تبدیل 

 به دست میاریم:

 
وم ده برابر صفره و از درجه مقسوم علیه کمتره، بنابراین تقسیم تمدر اینجا درجه باقیمان

 میشه.

 

 
 الف:

رو  س، پس برای اینکه مساحتش رو پیدا کنیم، مساحت کرهعرقچین به صورت یه نیمکره

 .کنیممیتقسیم  2و بر  کنیممیحساب 
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 مساحت کره از فرمول زیر به دست میاد:

مساحت کره = 4𝜋𝑟2 

 برابر میشه با:پس مساحت نیمکره 

مساحت نیمکره =
4𝜋𝑟2

2
= 2𝜋𝑟2 

 تا شعاع به دست بیاد: کنیممیتقسیم  2در شکل، قطر به ما داده شده، پس اون رو بر 

𝑟 =
20

2
= 10 

 بنابراین:

مساحت عرقچین  = 2𝜋𝑟2 = 2 × 3.14 × 100 = 628 

 

 ب.

 برابره با: 𝑎 حجم مکعب به ضلع

𝑉 = 𝑎3 

 برابره با: 𝑎مساحت مکعب به ضلع 

𝑆 = 6𝑎2 

 بنابراین:

𝑉

𝑆
=

𝑎3

6𝑎2
=

𝑎

6
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 حجم مخروط برابر است با :

𝑉 =
1

3
𝜋𝑟2ℎ 

 𝑟 هست و  3شعاع قاعده مخروطه که در اینجا برابر باℎ س که در اینجا برابره هم قاعده

  4با 

 بنابراین:

𝑟 = 3   , ℎ = 4 

 در نتیجه حجم مخروط برابره با:

𝑉 =
1

3
𝜋𝑟2ℎ =

1

3
× 3.14 × 32 × 4 = 37.68 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam@کانال   و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده

 


