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 به نام خدا

 گیریم.های هندسی رو یاد میدر این فصل محاسبه حجم و مساحت برخی از حجم
 

 حجم و مساحت کره:

 در این قسمت دو تا مطلب مهم باید یاد بگیریم، اولین مطلب اینه:

 
کره رو  عاعشتوجه کنید که ما برای به دست آوردن حجم کره، فقط و فقط نیاز داریم که 

 داشته باشیم.

پس هر مساله ای که برای محاسبه حجم کره بهمون دادن ، ما از اطالعاتش برای به  

 کنیم. پس نکته مهم برای ما پیدا کردن شعاع کره هست،دست آوردن شعاع استفاده می

 تونیم حجم رو پیدا کنیم.چون بعد از به دست آوردن شعاع، به راحتی می

مقدارش رو  𝜋داشتیم، به جای  𝜋ه هر جا لطفا توجه کنید که در حل سوالها بهتره ک

 رو جاگذاری کنیم. 𝜋نذاریم، بعد از اینکه محاسبات رو انجام دادیم ، در آخرمقدار 

 رو قرار بدیم که محاسباتمون طوالنی نشه. 3مقدار  𝜋یا اینکه به جای 

 

 مثال:

 حجم و مساحت
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 الف ( 

شعاع کره  اول به دنبال گفتیم هر مساله ای که برای محاسبه حجم کره به ما داده بودن،

گردیم. حاال از این نکته که کره در استوانه محاط شده میخوایم استفاده کنیم و شعاع کره می

 رو به دست بیاریم.

 وقتی کره در استوانه محاط میشه، چه شکلی میشه؟

 
 به شکل دقت کنید، چه ارتباطی بین شعاع کره و شعاع قاعده استوانه وجود داره؟

 استوانه = قطر کره ، بنابراین: قطر قاعده

 شعاع قاعده استوانه = شعاع کره

پس ما اگه شعاع قاعده استوانه رو داشته باشیم در واقع شعاع کره رو هم به دست 

 آوردیم. 

 هست ، بنابراین: 01صورت سوال به ما گفته قطر قاعده برابر 
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 = شعاع قاعده 01÷  2=  5

 فاده از فرمول محاسبه حجم کره داریم:هست، با است r=  5پس شعاع کره هم 

𝑣 =
4

3
𝜋𝑟3 =

4

3
× 3 × 53 = 500 

 ب(

 ابراین:ارتفاع . بن× قبال یاد گرفتیم که حجم استوانه برابره با : مساحت قاعده 

مساحت قاعده =  𝜋𝑟2 = 3 × 52 = 75 

 هست، بنابراین: 01صورت سوال ارتفاع استوانه رو هم به ما داده و برابر 

حجم استوانه = 75 × 10 = 750 

 پ(

 حجم فضای بین کره و استوانه برابر تفاضل حجم این دو تا هست یعنی:

750 − 500 = 250 

 

 هست.  محاسبه مساحت کرهگیریم، مطلب بعدی که در این قسمت یاد می

برای محاسبه مساحت کره هم فقط به شعاع کره احتیاج داریم. مساحت کره از رابطه زیر 

 به دست میاد:

 
 مثال:
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ه نصف یه کره بینید این کالمیخوایم مساحت این کاله رو به دست بیاریم، همینطور که می

هست. پس ما برای به دست آوردن مساحت این کاله، باید مساحت کره رو به دست 

 بیاریم و نصفش کنیم.

 هست ، بنابراین: 01شعاع کره به ما داده شده و برابر  

𝑠 = 4𝜋𝑟2 = 4 × 3 × (10)2 = 1200 

 س، بنابراین:این عدد مساحت یه کره کامله ولی این کاله نصف یه کره

مساحت کاله = 1200 ÷ 2 = 600 

 

کنیم تا بیشتر به مباحث این قسمت رو با هم حل می 031در ادامه تمرینهای صفحه 

 مسلط بشیم 

 

 

 
 الف:

 031تمرین صفحه 
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𝑎)یادآوری: برای تبدیل یک عدد به نماد علمی، باید اون رو به صورت  × 10𝑏 

1هست، یعنی :  9یه عدد بین یک تا  𝑎بنویسیم که در اون،  ≤ 𝑎 ≤ 9 ) 

قطر = 1.28 × 104 

 نویسیم:شعاع رو به دست میاریم و بعد اون رو به صورت نماد علمی می

12800 ÷ 2 = 6400 

شعاع = 6.4 × 103 

 ب:

 مساحت کره زمین رو به دست میاریم:

𝑠 = 4𝜋𝑟2 = 4 × 3 × (6400)2 = 491520000 

حتمسا تقریبی کره = 4.9 × 108 

 ج:

مساحت ایران

مساحت زمین
=

1648000

491520000
 

این نسبت مساحت ایران به مساحت کره زمینه، اگه بخوایم این نسبت رو با درصد 

 رو بنویسیم: 011نشون بدیم، باید جلوی مساحت زمین عدد 

1648000

491520000
=

𝑥

100
 

 

𝑥 =
1648000 × 100

491520000
= 0.33% 
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تیم برای ساده تر شدن محاسبه، عددها رو بصورت نماد علمی بنویسیم و بعد تونسمی

 محاسبات رو انجام بدیم:

1.648 × 106

4.9152 × 108
=

𝑥

100
 

 

𝑥 =
1.648 × 106 × 100

4.9152 × 108
=

1.648 × 108

4.9152 × 108
 

 برابرن و داریم:اینجا عددهای تواندار از صورت و مخرج حذف میشن چون با هم 

1.648

4.9152
= 0.33% 

 

 
برای قسمت اول نیاز داریم که حجم رو بر حسب مترمکعب به دست بیاریم، برای این 

 ها رو به متر تبدیل کنیم و بعد محاسبات رو انجام بدیم.کار بهتره که اول اندازه

 متر هست. 6/1پس در اینجا قطر دایره قاعده 

و جداگانه س. این حجمها رکره باضافه حجم یک استوانهنیم حجم کپسول برابر حجم یک

 کنیم:کنیم و با هم جمع میمحاسبه می
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  π𝑟2ℎارتفاع ، یا به عبارتی × ابره با : مساحت قاعده حجم استوانه بر

پس ما برای به دست آوردن حجم استوانه، باید شعاع قاعده و ارتفاع استوانه رو داشته 

 باشیم.

 انه برابره با :شعاع استو

3/1 =2  ÷6/1 

 . به شکل زیر توجه کنید:حاال باید ارتفاع رو به دست بیاریم

 

ی کره با دونیم که شعاعهادو تا خط قرمزی که برای کره کشیدیم شعاعهای کره هستن، می

شیم که شعاع دایره با شعاع قاعده هم برابرن، از طرفی با دقت در شکل متوجه می

 متره.  3/1استوانه مساوی و برابر 

 

اون هم شعاع کره هست، پس ارتفاع استوانه  3/1حاال کل این اندازه برابر ا متره ، 

 برابره با :
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7/1  =3/1 - 0 

 بنابراین:

حجم استوانه = π𝑟2ℎ = π × 0.32 × 0.7 = 0.063π 

 ه دست میاریم:شعاع کره رو هم داریم، حجم اون رو ب

حجم کره =
4

3
𝜋𝑟3 =

4

3
× π × 0.33 = 0.036π 

 این حجم کل کره هست ولی ما حجم نصف کره رو نیاز داریم:

حجم نیمکره = 0.036π ÷ 2 = 0.018π 

 کنیم:این دو مقدار رو با هم جمع می

0.063𝜋 + 0.018π = 0.081π 

 3قرار میدیم  πکه محاسباتمون تموم شد به جای حاال 

0.081π = 0.081 × 3 = 0.243 

 دوم سوال:قسمت 

 3برای محاسبه رنگ مورد نیاز باید مساحت کل کپسول رو پیدا کنیم. مساحت کپسول از 

 قسمت تشکیل شده:

 کرهمساحت نیم

 س(مساحت کف کپسول )که برابر یه دایره

 یا مساحت جانبی استوانهمساحت دور استوانه 

 کنیم:یم و با هم جمع میکناین سه تا مقدار رو محاسبه می
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 کره:مساحت نیم

𝑠 = 4𝜋𝑟2 = 4 × π × 0.32 = 0.36π 

 س، بنابراین:این عدد مساحت یه کره کامله ولی این نصف یه کره

مساحت نیمکره = 0.36π ÷ 2 = 0.18𝜋 

 مساحت کف کپسول:

مساحت کف =  𝜋𝑟2 = π × 0.32 = 0.09π 

 استوانه: جانبیمساحت 

مساحت جانبی = 2π𝑟ℎ = 2 × 𝜋 × 0.3 × 0.7 = 0.42𝜋 

 بنابراین:

 0.18𝜋 + 0.09π + 0.42𝜋 = 0.69𝜋 مساحت کپسول = 

متر مربع به مقدار  0.69𝜋پس برای گرم رنگ احتیاج داریم،  011به  متر مربعبرای هر 

 زیر رنگ الزم داریم:

 0.69𝜋 × 100 = 69𝜋 

 رو قرار میدیم: 3مقدار  𝜋که محاسباتمون تموم شد به جای حاال 

69𝜋 = 69 × 3 = 207 

این مقدار رنگ مورد نیاز بر حسب گرمه، که اگه بخوایم به کیلوگرم تبدیلش کنیم خب 

 کیلوگرم 217/1برابر میشه با 
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 یعنی: س با هم برابره.کره هست با حجم آبی که داخل استوانهحجم آبی که داخل نیم

 کرهحجم آب استوانه = حجم آب نیم

 رو به دست میاریم: کرهنیمحجم آب داخل 

1

2
×

4

3
𝜋𝑟3 = 𝜋𝑟2x 

 .به دست بیاد xکنیم تا مقدار ساده میبه صورت زیر این تساوی رو حاال 

 زنیم.داریم، پس از طرفین خطش می πدو طرف تساوی هر 

1

2
×

4

3
𝜋𝑟3 = 𝜋𝑟2x 

 کنیم:می 2رو منهای  rزنیم و در سمت چپ توان رو خط می 𝑟2سمت راست از 

1

2
×

4

3
𝜋𝑟3−2 = 𝜋𝑟2x 

 نهایت داریم:در 

2

3
𝑟 = 𝑥 

 به دست بیاد: xکنیم تا رو جاگذاری می rمقدار 

𝑥 =
2

3
× 12 = 8 
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 : هرم

 شیم.آشنا می "مخروط" و" هرم"در این قسمت از درس با 

 ضلعیه و هر وجه کناریش یه مثلث ندچ که کف اون هندسیه یه حجم هرم

 هر کدوم از شکلهای زیر یک هرم هستن:

 

رم ه مساحت قاعدههرم دو تا عدد داره که ما توی محاسبات بهش احتیاج داریم، یکی 

 نشون میدیم. hهرم که با  ارتفاعنشون میدیم و یکی هم  sبا که اون رو 

 حجم هر هرم از رابطه زیر به دست میاد: 

 
 حت قاعده هرم چطوری به دست میاد؟مسا

بستگی داره به اینکه قاعده هرم چه شکلی داشته باشه. هر شکلی که داشت با توجه به 

 رابطه مربوطه، مساحتش رو به دست میاریم.
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 یه شکل هندسی دیگه وجود داره که خیلی شبیه به هرمه، چه شکلی؟ مخروط

یتونه ولی قاعده هرم ما باید دایره باشه قاعده مخروط حتمتفاوت مخروط با هرم اینه که 

 هر چند ضلعی که میخواد باشه.

حجم هرم و مخروط شبیه هم حساب میشه، یعنی حجم مخروط هم برابر 
1

3
𝑠ℎ  هست، ولی

مستقیما رابطه مربوط به مساحت دایره  sتونیم به جای س، میچون قاعده مخروط دایره

 رو بنویسیم. بنابراین :

 برابر است با : rا شعاع قاعده حجم مخروط ب

𝑣 =
1

3
𝜋𝑟2ℎ 

 کنیم:رو با هم حل می 039در ادامه تمرینهای صفحه 

 

 
 

 
 قاعده به شکل مستطیله، بنابراین:

 sطول = × = عرض  6×  5=  31

 بنابراین:

𝑣 =
1

3
𝑠ℎ =

1

3
× 30 × 10 = 100 

 

 039تمرین صفحه 
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 :هست، مساحت قاعده رو به دست میاریم 1قاعده مربعی به ضلع 

06  =1  ×1  =s 

حاال باید ارتفاع این هرم رو به دست بیاریم. وجه ها مثلثهای متساوی الساقین هستن، 

 ارتفاع این شکل به صورت زیره:

 
 رو به دست بیاریم. OHما نیاز داریم اندازه 

 داریم. HCو  OHو  OCالزاویه به اضالع قائم ثوصل کنیم، یه مثل Cرو به  Hاگه 

 هست )صورت سوال گفته( 8بر برا OCاندازه 

 هست. 4برابر نصف قطر مربعی به ضلع  HCچنده؟  HCاندازه 

 

 کنیم:، قطر رو به دست میاریم و بعد اونو نصف میسبا استفاده از رابطه فیثاغور

قطر
2

=  42 + 42 = 32 

 بنابراین:

قطر =  √32 = 2√8 
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𝐻𝐶 = نصف قطر =  
2√8

2
= √8 

 پس داریم:

 

 یا همون ارتفاع هرم از رابطه زیر به دست میاد: OHبنابراین 

(𝑂𝐶)2 =  (𝑂𝐻)2 + (𝐻𝐶)2 

82 =  (𝑂𝐻)2 + √8
2

 

 (𝑂𝐻)2 = 82 − √8
2

= 64 − 8 = 56 

𝑂𝐻 = √56 

مساحت قاعده رو که به دست آورده بودیم، ارتفاع هرم رو هم به دست آوردیم، پس 

 تونیم حجم هرم رو به دست بیاریم: ی میبه راحت

𝑉 =
1

3
𝑆𝐻 =

1

3
× 16 × √56 
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 حجم آب داخل مخروط با حجم آب ریخته شده داخل استوانه برابره.

 کنیم:ابتدا حجم آب مخروط رو محاسبه می

حجم مخروط =
1

3
𝜋𝑟2ℎ =

1

3
× 3 × 42 × 12 = 192 

بیاد ، حجم آب داخل استوانه رو  باال xبا فرض اینکه آب داخل استوانه تا ارتفاع 

 کنیم: حساب می

حجم استوانه = 𝜋𝑟2x = 3 × 62 × x = 72𝑥 

 به دست بیاد: xاین دو مقدار رو مساوی قرار میدیم تا 

72𝑥 = 192 

 و از اینجا:

𝑥 =
192

72
= 2.6 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 
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