
 www.mrtavakoli.ir  مقدممحمدرضا توکلی  حتمساهشتم: حجم و فصل   ریاضی نهم

 

1 

 

 ریاضی نهم

 :هشتمفصل    

 مساحتحجم و                                   
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 آموزید:چه در این فصل میآن

  ها چه هستند؟حجمانواع 

  دقیق دایره و کره چیست؟تعریف 

 شود؟و مساحت کره چگونه محاسبه می محج 

  چیست و اجزای مهم آن کدام اند؟هرم 

  هرم کدام اند؟انواع 

  چیست؟مخروط 

  شود؟هرم و مخروط چگونه محاسبه میحجم 

  یک حجم چیست؟گسترده 

  دست آوریم؟با کمک گسترده مساحت یک شکل را بهچگونه 

  شود؟هایی حاصل میهای هندسی دو بعدی معروف چه حجمدوران شکلاز 

  مقطع چیست؟سطح 
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 اول: حجم و مساحت کرهدرس 

 ادآوریی: 1بخش

  در هندسه: مختلفابعاد 

  حجم:انواع 

 

 

 

 

 نوع هر حجم را مشخص کنید. مثال:

 

 

 

  کنیم:استفاده می و به رو رمحاسبه حجم منشور و استوانه از فرمول برای 𝑉 = 𝑆ℎ 

 باشد. 3و ارفاع آن  2ای را بیابید که شعاع قاعده آن حجم استوانه مثال:

 

 جانبی و مساحت کل منشورحت امس 

 به دست آورید. و مساحت کل استوانه مثال قبلی رامساحت جانبی  مثال:

 

 

 



 www.mrtavakoli.ir  مقدممحمدرضا توکلی  حتمساهشتم: حجم و فصل   ریاضی نهم

 

4 

 

 کرهدایره و دقیق : تعریف 2بخش

 :ثابت یک نقطه به نام ............... فاصله همه این نقاط از نقاطی از ............ که مجموعه  دایره

 گوییم.که به این فاصله .......... می است

 .دایره فقط از نقاط مرزی تشکیل شده است 

 :ثابت یک نقطه به نام ............... فاصله همه این نقاط از نقاطی از ............ که مجموعه  کره

  گوییم.که به این فاصله .......... می است

 شده است. کره از نقاط مرزی تشکیل 

 

 حجم و مساحت کرهمحاسبه : 3بخش

  کنیم:های زیر استفاده میمحاسبه حجم و مساحت کره از فرمولبرای 

 

 

 متر را به دست آورید.سانتی 2 ای به شعاعحجم و مساحت کره مثال:

 

 متر را به دست آورید.سانتی 2به قطر  توپر ایکرهنیمحجم و مساحت  مثال:

 

 

 کره توپر و توخالی چه تفاوتی دارند؟نیم سوال: 
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 حیط و محاطم: 4بخش

 دور تا دور شکل ب را گرفته و با الف  شده است، یعنی شکل محیط «ب»شکل  بر «الف»گوییم شکل که میزمانی

 آن مماس شده است.

 توسط ب احاطه شده و درون آن ه است، یعنی شکل الف شد محاط« ب»شکل  در« الف»گوییم شکل که میزمانی

 قرار گرفته است.

 مشخص کنید کدام شکل در کدام شکل محاط شده است؟ مثال:

 

 

 

 متر، محاط شده است.سانتی 4تفاع ای به قطر قاعده و ارای در استوانهکره مثال:

 حجم کره را به دست آورید. الف:

 استوانه را به دست آورید.حجم  ب:

 ها را به دست آورید.حجم فضای بین آن ج:

 

 تمرین:ایستگاه 

 متر را به دست آورید.سانتی 3ای به شعاع و مساحت نیم کرهحجم  .1

 

 .دست آوریدهبآن را با نماد علمی متر است. حجم میلی 0/000003تقریبی یک گلبول قرمز شعاع . 2
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 متر را به دست آورید.سانتی 10 شعاع ای توپر بهکرهو مساحت نیمحجم . 3

 

 10اگر هزینه نقاشی هر متر مربع خواهیم بدنه آن را رنگ کنیم، میمتر داریم.  2آبی به شکل کره، به شعاع مخزن . 4

𝜋شود؟ )هزینه رنگ آمیزی منبع تقریبا چقدر میهزار تومان باشد،  = 3) 

 

 بیابید. 𝜋این کره را بر حسب حجم متر مربع است. سانتی144πای کرهمساحت . 5

 

 برابر کنیم: kای را شعاع کرهاگر  . 6

 شود؟حجم آن چند برابر می الف:

 شود؟مساحت آن چند برابر می ب:

 شود؟چه صورت حجم کره با مساحت آن برابر میدر . 7

 

 ای که در استوانه محاط شده است، چند برابر حجم استوانه است؟هکرحجم . 8

 

 باشد؟های زیر برابر نمیکدام یک از گزینهقطر کره همواره با ای محاط شده باشد، ای در استوانهکرهاگر . 9

 نصف محیط قاعده استوانهد:  فاصله دو قاعده استوانهج:   قطر قاعده استوانهب:  ارتفاع استوانه الف:
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 حجم هرم و مخروطدوم: درس 

  : هرم و اجزای آن1بخش

 است.  قاعدهوجه زیرین به نام یک  دارایست که یک حجم هندسی ام هر 

  است.چند ضلعی هرم قاعده 

  یکدیگر را قطع هایی قرار دارند که در یک نقطه سطحهرم محیط قاعده روی

 شود.گفته میوجه جانبی های دور آن و به سطح سأرآن نقطه مشترک به  کنند.می

  گوییم.می یالها خطوط اشتراک وجهه ب 

  ا شود( رعمودی که از رأس بر قاعده وارد می)طول خط  رأس هرم تا قاعدهفاصله

 گوییم.میارتفاع هرم 

  گوییم.میسهم هرم ده، عبر ضلع قاهرم وارد شده از راس  ارتفاعبه  

 به شکل مثلث است.همیشه های جانبی هرم وجه 

  هرم با قاعده یکn  ........ ،باشد.می بی، ........ وجه، ........ یالراس، ......... وجه جانضلعی دارای ........ قاعده 

 

 

 : انواع هرم2بخش

 شوند:های مختلفی تقسیم میبه دستهشان قاعدهها بر اساس نوع هرم 
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  شوند:ها به دو دسته تقسیم میاسنکه مکان قرارگیری راس هرم کجا باشد، هرم اساسبر 

 است. راس هرم دقیقا باالی مرکز قاعدهقائم: هرم  (1

 راس هرم دقیقا باالی مرکز قاعده نیست.: مایلهرم  (2

 

 

  هرم غیرمنتظم غیر این صورت  نامیم و درمیهرم منتظم قاعده هرم یک چندضلعی منتظم باشد، آن را هرگاه

 د بود.خواه

  

 

  های متساوی االضالع همنهشت به هرمی که هر چهار وجه آن مثلثمنتظم: چهاروجهی

 گوییم.می باشند

 

 و مخروط محاسبه حجم هرم: 3بخش

  کنیم: حجم مخروط از فرمول رو به رو استفاده میمحاسبه برای   

𝑉 =
1
3𝑆ℎ 

 را به دست آورید. 6و ارتفاع  5حجم هرم با قاعده مربع به ضلع  مثال:

 

ها با هم آن های هم مساحت و ارتفاع برابر باشند، حجماگر دو هرم دارای قاعده نکته:

 برابر است.
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 شکلی شبیه هرم است که قاعده آن دایره است. مخروط 

  به حجم مخروط مشابه هرم است.محاسفرمول 

 

 

 

 

 حجم مخروط رو به رو را به دست آورید. مثال:

 

 

 : مسائل ترکیبی4بخش

های جانبی آن باشد و وجه 4که ضلع قاعده آن حجم هرمی با قاعده مربع را به دست آورید،  مثال:

 باشند. 6های ساقهای متساوی الساقینی به ثمثل

 

 

 

 ،این صورت شعاع قطاعیک مخروط ساخت. در توان با قسمتی از دایره )قطاع دایره( می نکته:

 مخروط خواهد بود. مولد
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 بیابید.مخروط را حجم ایم. ساخته 8قطر قاعده ، مخروطی به 5با قسمتی از دایره به شعاع  مثال:

 

 

رده و داخل یک پارچ را از آب پر ک 10و ارتفاع  3ظرفی به شکل مخروط با شعاع قاعده  مثال:

 آید؟میریزیم، آب تا چه ارتفاعی باال می 6ای شکل با شعاع قاعده استوانه

 

 

 

 تمرین:ایستگاه 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید..1

 های جانبی هرم به شکل ...... است.وجه الف:

 گویند.فاصله رأس هرم تا قاعده آن را ........ می :ب

 شود.اگر ارتفاع هرم را دو برابر کنیم، حجم آن ........ برابر می ج:

 اگر قاعده هرمی مربع باشد، این هرم ....... وجه جانبی و ........ یال دارد. د:

 برابر است با ........... . bفاع تو ار aقاعده حجم هرم مربع القاعده به ضلع  ه:

 یال دارد.ضلعی باشد، ........ وجه و ..........  10اگر یک هرم دارای قاعده  و:

 های جانبی این هرم برابر ................ است.یال است، تعداد وجه 30یک هرم دارای  ز:

 متر باشد.سانتی 5متر و ارتفاع آن سانتی 12و  8حجم هرمی را به دست آورید که قاعده آن مستطیلی به اضالع . 2



 www.mrtavakoli.ir  مقدممحمدرضا توکلی  حتمساهشتم: حجم و فصل   ریاضی نهم

 

11 

 

 

 متر باشد.تیسان 8ارتفاع آن  متر وسانتی 6و  5قطرهای  وزی باحجم هرمی را به دست آورید که قاعده آن ل. 3

 

 باشد. 9و ارتفاع آن  5 حجم مخروطی را به دست آورید که شعاع قاعده آن. 4

 

1متر سانتی 10ع از یک دایره به شعا. 5
5
ا ر طورمخکنیم. حجم در آورده و با باقیمانده آن یک مخروط درست میآن را  

 بیابید.

 

 باشد. 5های آن و سایر یال 6الع قاعده آن ضدست آورید که طول ا حجم هرمی با قاعده مربع را به. 6

 

 

ای شکل با خل یک ظرف استوانهدا را پر از آب کرده و 5و ارتفاع  10یک ظرف مخروطی شکل با شعاع قاعده . 7

 ید؟آتا چه ارتفاعی باال میآب  کنیم.خالی می 5ع قاعده شعا
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 سطح و حجمسوم: درس 

 : گسترده یک شکل1بخش

های زیر را گسترده شکل مثال:

 رسم کنید.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاشکل : مساحت به کمک گسترده2بخش

  مکعب مستطیل به اضالع مساحتa,b,c 

  کل مکعب به ضلع مساحتa 

  جانبی مکعب به ضلع مساحتa 

  و استوانه جانبی منشورمساحت 

  و استوانه کل منشورمساحت 

  کنیم:دست آوردن مساحت جانبی یا کل هرم نیز از گسترده آن استفاده میبهبرای 
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 است را به دست آورید. aهای آن همه یالچهاروجهی که منتظم مساحت کل یک هرم  مثال:

 

تساوی الساقین با های جانبی آن مثلث مو وجه 6می را به دست اورید که قاعده آن مربعی به ضلع حت کل هرمسا مثال:

 باشد. 5های ساق

 

 

 های حاصل از دورانجمح: 3بخش

  آید..... به وجود میدوران یک مستطیل حول طول یا عرض آن یک ...........از 

های شکلدهیم. حجم را یک بار حول طول و یک بار حول عرض آن دوران می 5و  3یک مستطیل به به ابعاد  مثال:

 حاصل را بیابید.

 

  اید.ائمه یک ........... به وجود میدوران یک مثلث قائم الزاویه حول اضالع قاز 

متری سانتی 3متری و یک بار حول ضلع سانتی 2را یک بار حول ضلع  3و  2یک مثلث قائم الزاویه با اضالع قاعده  مثال:

 های حاصل را بیابید.حجم شکل، دهیمدوران می

 

  آید.قطرش یک ................. به وجود میدوران یک نیم دایره یا دایره حول از 

 و مساحت شکل حاصل را بیابید.ایم. حجم متر را حول قطرش دوران دادهسانتی 2یک نیم دایره به شعاع  مثال:

 

  اید.دوران یک ربع دایره حول شعاع یک ......... به وجود میاز 
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 شکل حاصل را بیابید.ایم. حجم تر را حول شعاعش دوران دادهمسانتی 1یک ربع دایره به شعاع  مثال:

 

 

 سطح مقطع: 4بخش

  گوییم.ها سطح مقطع میدهیم، به محل تقاطع آنعبور مییک شکل سه بعدی  ازکه یک صفحه را زمانی 

  های به وجود آمده، سطح مقطع جسم به چند جسم کوچکتر به سطحتر هنگام بریدن یک زبان سادهبه

 گوییم.می

 بیابید. aسطح بریده شده را بر حسب در شکل مقابل مساحت  :مثال 
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 تمرین:ایستگاه 

 را به دست آورید. 12اع و ارتف 18کل هرمی منتظم با قاعده مربع به ضلع مساحت  .1

 

و طول یال جانبی آن  6کل هرمی منتظم را به دست آورید که قاعده آن مثلث متساوی االضالع به طول ضلع مساحت . 2

 باشد. 5

 

ا ه های متساوی الساقین بهای آن مثلثمتر را که قاعدهسانتی 12هرمی منتظم ا قاعده شش ضلعی به طول گسترده . 3

 دست آورید.و سپس مساحت جانبی آن را بهمتر هستند، رسم کرده سانتی 18طول 

 

 به دست آورید. πحاصل را بر حسب حجم ایم. بزرگش دوران داده را حول قطر 8و  6لوزی به قطرهای یک . 4

 

 ید.و مساحت شکل حاصل را بنویسدهیم. حجم متر را حول قطرش دوران میسانتی 20ای به قطر دایره. 5

 

 

 آید.از اضالع عمود بر هم، مخروط به وجود می دوران ......... حول یکیاز . 6

 حاصل از دوران مثلث قائم الزاویه مقابل حول ضلع مشخص شده را بیابید.حجم . 7

 


