حجم و مساحت کره

.809پایه نهم .فصل هشتم.درس اول
فعالیت ( :یادآوری)
در سال ّای لثل تا اًَاع حجن ّای ٌّذسی آضٌا ضذیذ .ایي حجن ّا تِ سِ دستِ تمسین هی ضًَذ:
الف) هٌطَری

ج) ّزهی

ب) کزٍی

هٌطَر را در پایِ ّفتن آهَختیذ .هٌطَرّا حجن ّایی ّستٌذ کِ دٍ لاػذُ هساٍی ٍ هَاسی دارًذ .ضکلْای سیز ّوِ هٌطَر
ّستٌذ.

تزای تِ دست آٍردى حجن هٌطَر ّا کافی است هساحت لاػذُ را در ارتفاع ضزب کٌیذ.
V  S.h

فعالیت :
دایزُ هجوَػِ ًماعی اس صفحِ است کِ ّوِ آى ًماط اس یک ًمغِ در ّواى صفحِ
تِ ًام هزکش ) (Oتِ یک فاصلِ ثاتت ٍ هطخص ّستٌذ.
تِ ایي اًذاسُ ثاتت  ،ضؼاع دایزُ هی گَیٌذ(r ) .

کزُ ّن تسیار هاًٌذ دایزُ است ٍلی در فضا لزار دارد.
کار درخانه (:)1
تا تَجِ تِ تؼزیف دایزُ  ،کزُ را تِ ػٌَاى یک ضکل ٌّذسی فضایی تؼزیف کٌیذ(.جاّای خالی را کاهل کٌیذ).
« کزُ هجوَػِ  . . . . . . . . . .اس فضا است کِ ّوِ آى  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تِ ًام هزکش
تِ ّ . . . . . . . . . . . . . . . .ستٌذ .تِ ایي اًذاسُ ثاتت ٍ هطخص  . . . . . . . . . . . .هی گَیین».
فعالیت :
در ضکل هماتل یک کزُ دلیماً داخل یک استَاًِ لزار گزفتِ است .در ایي صَرت ضؼاع لاػذُ استَاًِ ّواى ضؼاع کزُ است ٍ
ارتفاع استَاًِ تزاتز دٍ تزاتز ضؼاع هی ضَد.ػلت ایي است کِ کزُ دلیماً تِ دٍ لاػذُ هواس است.
در ایي صَرت هی تَاًین حجن استَاًِ را تذیي صَرت حساب کٌین.

 V  2 r 3

 V  ( r 2 )2r

V  sh

( تَضیح :هساحت دایزُ  ٍ s   r 2ارتفاع استَاًِ ) 2r
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2
تِ کوک یک آسهایص تا ساختي ایي حجن تا علك ٍ ریختي آب هی تَاى فْویذ کِ حجن کزُ دلیماً
3
2
4
در ایي صَرت رای حجن کزُ دارین:
V   2 r 3   r 3
3
3

حجن استَاًِ است.

4
حجن کزُ ای تِ ضؼاع  rاس دستَر  V   r 3تِ دست هی آیذ.
3

ًکتِ :گاّی ضؼاع را تا ً Rیش ًطاى هی دٌّذ.
ًکتِ :تزای راحتی کار در هحاسثِ ػذد  را هساٍی  3در ًظز تگیزیذ.
تِ ػٌَاى هثال ضؼاع کزُ هماتل  5ساًتیوتز است .حجن آى اس عزیك سیز تِ دست هی آیذ.
4
حجن  066ساًتیوتز هکؼة  3  53  4 125  600
3

4
V   r3
3

V 

کار درخانه (:)2
حجن کزُ ّای سیز را تِ دست آٍریذ (.اًذاسُ ّا تِ ساًتیوتز است).

کار درخانه (:)3
حجن ًین کزُ تِ ضؼاع  4ساًتیوتز را حساب کٌیذ (.حجن ًین کزُ  ،دلیماً ًصف حجن کزُ است).

فعالیت :
هی تَاًیذ یک تَج پالستیکی را اس ٍسظ ًصف کٌیذ ٍ رٍی کاخذ دایزُ لاػذُ اى را تکطیذ .اگز دٍ تا اس دایزُ ّا را تِ صَرت
ًَار تزش تشًیذ ٍ رٍی ًصف دایزُ تچسثاًیذ رٍیِ را پَضص هی دّذ .پس هی تَاى ًتیجِ گزفت کِ هساحت رٍیِ کزُ چْار
تزاتز هساحت دایزُ لاػذُ آى است .پس

 S  4 r 2

) S  4  ( r 2

هساحت یک کزُ تِ ضؼاع  rتزاتز است تا S  4 r 2 :

هثال  :هساحت کزُ هماتل را حساب کٌیذ.

هساحت  066ساًتی هتز هزتغ S  4  3  52  4  3  25  300
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کار درخانه (:)4
هساحت کزُ ّای سیز را حساب کٌیذ(.اًذاسُ ّا تِ ساًتیوتز است).

فعالیت :
هساحت رٍیِ یک کالُ (ػزق چیي) تِ ضکل رٍیِ ًین کزُ
تِ ضؼاع  06ساًتیوتز را تِ ضکل سیز حساب هی کٌین.
هساحت کزُ

S  4  3 102  4  3 100 1200

هساحت ًین کزُ

S 1200 2  600



S  4 r 2

حاال ّویي ًین کزُ را چَتی تَپز فزض کٌیذ  .اگز تخَاّین ّوِ جای آى رًگ کٌین.تایذ هساحت رٍیِ آى را حساب کٌین.
تاالی آى تا کالُ ػزق چیي فزق ًوی کٌذٍ .لی ٍلتی ًین کزُ تَپز است  .یک دایزُ در سیز ّن تایذ رًگ ضَد .پس تایذ
هساحت رٍیِ ًین کزُ را تا هساحت دایزُ لاػذُ آى جوغ کٌین.
کار درخانه (:)5
هی خَاّین یک ًین کزُ چَتی تَپز تِ ضؼاع  06ساًتیوتز را رًگ کٌین .هساحت کل لسوت رًگ ضذُ را پیذا کٌیذ.
کار درخانه (:)6
یک استَاًک(کپسَل) گاس اس لزار گزفتي یک ًین کزُ رٍی یک استَاًِ تِ صَرت
هماتل درست ضذُ است.اگز لغز دایزُ لاػذُ کپسَل  06ساًتیوتز ٍ ارتفاع آى
 0هتز( 066ساًتیوتز) تاضذ .حجن ایي کپسَل را تِ دست آٍریذ.

فرامرز انتظاری
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کار درخانه (:)1
تا تَجِ تِ تعریف دایرُ  ،کرُ را تِ عٌَاى یک شکل ٌّذسی فضایی تعریف کٌیذ(.جاّای خالی را کاهل کٌیذ).
« کرُ هجوَعِ ًقاطی از فضا است کِ ّوِ آى ًقاط از یک ًقطِ تِ ًام هرکس تِ فاصلِ ثاتت ٍ هشخص ّستٌذ.
تِ ایي اًذازُ ثاتت ٍ هشخص شعاع هی گَیین».
کار درخانه (:)2
حجن کرُ ّای زیر را تِ دست آٍریذ (.اًذازُ ّا تِ ساًتیوتر است).
حجن  23ساًتیوتر هکعة

4
 3  23  4  8  32
3

4
V   r3
3

V 

4
حجن 0444ساًتیوتر هکعة  3 103  4 1000  4000
3

4
V   r3
3

V 

کار درخانه (:)3
حجن ًین کرُ تِ شعاع  4ساًتیوتر را حساب کٌیذ (.حجن ًین کرُ  ،دقیقاً ًصف حجن کرُ است).
حجن کرُ
حجن ًین کرُ

4
 3  43  4  64  256
3

V

4
V   r3
3



256  2 128

کار درخانه (:)4
هساحت کرُ ّای زیر را حساب کٌیذ(.اًذازُ ّا تِ ساًتیوتر است).
هساحت  230ساًتی هتر هرتع

S  4  3  32  4  3  27  324



S  4 r 2

هساحت  023ساًتی هتر هرتع

S  4  3  62  4  3  36  432



S  4 r 2
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کار درخانه (:)5
هی خَاّین یک ًین کرُ چَتی تَپر تِ شعاع  04ساًتیوتر را رًگ کٌین .هساحت کل قسوت رًگ شذُ را پیذا کٌیذ.
هساحت کرُ

S  4  3 102  4  3 100 1200

هساحت ًین کرُ

S 1200 2  600

هساحت دایرُ قاعذُ

S  3 102  3 100  300

هساحت کل قسوت رًگ شذُ

S  600 300  900



S  4 r 2



S   r2

کار درخانه (:)6
یک استَاًک(کپسَل) گاز از قرار گرفتي یک ًین کرُ رٍی یک استَاًِ تِ صَرت
هقاتل درست شذُ است.اگر قطر دایرُ قاعذُ کپسَل  04ساًتیوتر ٍ ارتفاع آى
 0هتر( 044ساًتیوتر) تاشذ .حجن ایي کپسَل را تِ دست آٍریذ.

4
 3  303  4  27000  108000
3

حجن کرُ

ساًتی هتر هکعة

حجن ًین کرُ

ساًتی هتر هکعة

حجن استَاًِ

 V  (3  302 )  60  2700 60  162000

V



4
V   r3
3

108000 2  54000
 V  ( r 2 )h

V  Sh

ساًتی هتر هکعة
حجن کل شکل

ساًتی هتر هکعة

V  54000162000  216000

فرامرز انتظاری
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فعالیت :
ّرم ؛ یک شکل فضبیی است کِ دارای یک ٍجِ زیریي بِ ًبم قبػذُ است.
قبػذُ ّرم ،یک چٌذ ضلؼی است.هبًٌذ شکل هقببل رٍی توبم هحیظ ایي
چٌذضلؼی  ،سغح ّبیی قرار دارد کِ در یک ًقغِ بِ ًبم راس ،یکذیگر را
قغغ هی کٌٌذ .بِ ایي سغح ّب ٍجِ جبًبی هی گَیٌذ.
خظ هشکی کِ از راس بر قبػذُ ػوَد است ارتفبع ّرم ًبهیذُ هی شَد.
کار درخانه (:)1
الف) در شکل هقببل دٍ ّرم دارای قبػذُ ّبی هسبٍی ّستٌذ.
کذام ّرم حجن بیشتری دارد؟ چرا؟

ة) در شکل هقببل دٍ ّرم دارای ارتفبع برابرًذ.
کذام ّرم حجن بیشتری دارد؟چرا؟

ج) اگر دٍ ّرم دارای قبػذُ ّبی بب هسبحت هسبٍی ٍ ارتفبع ّبی هسبٍی ببشٌذ ،درببرُ حجن ّبی آًْب چِ هی تَاى گفت؟
فعالیت :
در شکل زیر  ،هٌشَری بب دٍ قبػذُ بِ شکل هثلث هی بیٌیذ .ایي هٌشَر را بِ صَرت زیر بِ سِ ّرم تجسیِ هی کٌین.بِ خبعر
ارتفبع یکسبى ّر سِ ٍ ّوچٌیي هسبحت یکسبى ّر سِ  ،هی تَاى ًتیجِ گرفت کِ حجن ّبی ایي سِ ّرم بب ّن برابر است.
در ًتیجِ حجن ّرم برابر یک سَم حجن هٌشَر است.
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1
Sh
3

حجن ّرم بب هسبحت قبػذُ  ٍ Sارتفبع  hبرابر است بب :

V

هثبل :حجن ّرم هقببل بب قبػذُ هستغیل را بِ دست آٍریذ.
هی داًین هسبحت هستغیل حبصل ضرة عَل در ػرض است.
1
1
(12  5) 10   6010  200
3 S
3
h

V



1
Sh
3

V

(در شکل هقببل قبػذُ ّرم بِ شکل هتَازی االضالع دیذُ هی شَد ٍ ،لی بِ خبعر فضبیی بَدى شکل ّرم است ٍ قبػذُ هستغیل است)

کار درخانه (:)2
حجن ّرم ّبی زیر را بِ دست آٍریذ (.اًذازُ ّب بِ سبًتیوتر است)

کار درخانه (:)3
ّرم بسرگ جیسُ ،کِ ّوچٌیي بب ًبم ّرم خَفَ یب خئَپس ّن شٌبختِ هیشَد .قذیویتریي ٍ بسرگتریي ّرم از هجوَػِ
سِگبًِ اّرام هصر است .ایي ّرم در شْر قبّرُ هصر ٍاقغ شذُاست ٍ قذهت آى بِ حذٍد  ۰۶۵۲سبل پیش از هیالد
برهیگردد(.حذٍد 0۶۲۲سبل قبل) ببستبى شٌبسبى بر ایي ببٍرًذ کِ در ٍاقغ ایي ّرم بِ ػٌَاى هقبرُ ای برای فرػَى خَفَ
هصر ٍ بِ دستَر اٍ ٍ عی هذت  ۰۲تب  ۰۲سبل سبختِ شذُاست.

ایي ّرم قبػذُ ای بِ شکل هربغ دارد کِ اًذازُ ضلغ ایي هربغ  ۰3۰هتر است .ارتفبع ایي ّرم ًیس  ۰0۵هتر است .حجن ّرم
خَفَ را بِ دست آٍریذ.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﻤﯿﺎر

|HamGamDars.comھﻤﮕﺎم درس

فعالیت :
هخرٍط  ،شکلی شبیِ ّرم هٌتظن است کِ قبػذُ آى بِ شکل دایرُ
ٍ پبس ارتفبع هخرٍط هرکس ایي دایرُ است.
عریقِ بِ دست آٍردى حجن هخرٍط ّوبًٌذ حجن ّرم است ( .هسبحت دایرُ بِ صَرت  S   r 2هحبسبِ هی شَد).
هثبل :حجن هخرٍط هقببل را بِ دست آٍریذ.

1
 ( 3  52 )  9  25  9  225
3
h
2
r

V



1
Sh
3

V

کار درخانه (:)4
حجن هخرٍط ّبی زیر را بِ دست آٍریذ.

کار درخانه (:)5
ظرفی بِ شکل هخرٍط بب شؼبع دّبًِ  3سبًتیوتر ٍ بِ ارتفبع  ۰۲سبًتیوتر را از آة پر هی کٌین ٍ در لیَاًی استَاًِ ای شکل
 ،کِ شؼبع قبػذُ آى  ۶سبًتیوتر ٍ ارتفبع ،ى  ۵سبًتیوتر است،خبلی هی کٌین .حسبة کٌیذ بب چٌذ ببر خبلی کردى ظرف
هخرٍعی شکل  ،لیَاى استَاًِ ای پر هی شَد؟

فرامرز انتظاری
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کار درخانه (:)1
الف) در شکل هقببل دٍ ّرم دارای قبعذُ ّبی هسبٍی ّستٌذ.
کذام ّرم حجن بیشتری دارد؟ چرا؟
ّرم  Bزیرا بب هسبحت قبعذُ یکسبى  ،ارتفبع بیشتری دارد.

ة) در شکل هقببل دٍ ّرم دارای ارتفبع برابرًذ.
کذام ّرم حجن بیشتری دارد؟چرا؟
ّرم  Bزیرا بب ارتفبع یک سبى هسبحت قبعذُ بیشتری دارد.
ج) اگر دٍ ّرم دارای قبعذُ ّبی بب هسبحت هسبٍی ٍ ارتفبع ّبی هسبٍی ببشٌذ ،درببرُ حجن ّبی آًْب چِ هی تَاى گفت؟
حجن ّبی آى دٍ بب ّن برابر است.

کار درخانه (:)2
حجن ّرم ّبی زیر را بِ دست آٍریذ (.اًذازُ ّب بِ سبًتیوتر است)
1
1
(5  5)  6   25  6  50
3 S
3
h

1
1
(15  5)  8   75  8  200
3 S
3
h

1 84
1
(
)  6  16  6  32
3 2
3
h
S
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1
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کار درخانه (:)3
ّرم بسرگ جیسُ ،کِ ّوچٌیي بب ًبم ّرم خَفَ یب خئَپس ّن شٌبختِ هیشَد .قذیویتریي ٍ بسرگتریي ّرم از هجوَعِ
سِگبًِ اّرام هصر است .ایي ّرم در شْر قبّرُ هصر ٍاقع شذُاست ٍ قذهت آى بِ حذٍد  ۰۶۵۲سبل پیش از هیالد
برهیگردد(.حذٍد 0۶۲۲سبل قبل) ببستبى شٌبسبى بر ایي ببٍرًذ کِ در ٍاقع ایي ّرم بِ عٌَاى هقبرُ ای برای فرعَى خَفَ
هصر ٍ بِ دستَر اٍ ٍ طی هذت  ۰۲تب  ۰۲سبل سبختِ شذُاست.

ایي ّرم قبعذُ ای بِ شکل هربع دارد کِ اًذازُ ضلع ایي هربع  ۰3۰هتر است .ارتفبع ایي ّرم ًیس  ۰0۵هتر است .حجن ّرم
1
1
خَفَ را بِ دست آٍریذ(231 231) 146   53, 361146  2, 596,902 .
3
3
h
S

V



1
Sh
3

V

کار درخانه (:)4
حجن هخرٍط ّبی زیر را بِ دست آٍریذ.
1
1
 (3  62 )  6   3  36  6  216
3
3

V



1
Sh
3

V

1
1
 (3  32 )  7   3  9  7  63
3
3

V



1
Sh
3

V

کار درخانه (:)5
ظرفی بِ شکل هخرٍط بب شعبع دّبًِ  3سبًتیوتر ٍ بِ ارتفبع  ۰۲سبًتیوتر را از آة پر هی کٌین ٍ در لیَاًی استَاًِ ای شکل
 ،کِ شعبع قبعذُ آى  ۶سبًتیوتر ٍ ارتفبع ،ى  ۵سبًتیوتر است،خبلی هی کٌین .حسبة کٌیذ بب چٌذ ببر خبلی کردى ظرف
هخرٍطی شکل  ،لیَاى استَاًِ ای پر هی شَد؟
1
1
حجن هخرٍط (3  32 ) 10   3  9 10  90 :
3
3

حجن استَاًِ:
تعذاد:

V

 V  (3  52 )  6  3  25  6  450



1
Sh
3

V

V  Sh

 450 90  5بب پٌج ظرف هخرٍطی لیَاى پر هی شَد.

فرامرز انتظاری
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.019پایه نهم .فصل هشتم.درس سوم
فعالیت :

تا تَجِ تِ اًذازُ ّای اتؼاد هکؼة هستطیل هی تَاى اًذازُ ّای ضلغ ّا را در گستردُ آى هشخص کرد ٍ هساحت کل آى را
تِ دست آٍرد.

در شکل تاال در تخش گستردُ  ،هستطیل ّایی کِ تا ّن تراترًذ تا یک شوارُ هشخص شذُ اًذ.
S3  4  6  24

S1  3  6 18

S2  3  4 12

ٍ چَى از ّر هستطیل دٍ تا دارین.در ًتیجِ هساحت کل ایي هکؼة هستطیل تِ صَرت زیر هحاسثِ هی شَد.
D  (18  2)  (12  2)  (24  2)  108
48

24

36

کار درخانه (:)1
اتتذا گستردُ شکل ّای زیر را رسن کٌیذ .سپس هساحت کل آى را تِ دست آٍریذ.

فعالیت :
ترای تِ دست آٍردى هساحت کل یک ّرم اتتذا گستردُ آى را رسن هی کٌین .هشاّذُ هی کٌیذ کِ در ّرم زیر کِ قاػذُ آى
هرتغ است.چْار هثلث هتساٍی الساقیي ّن اًذازُ ٍ،جِ ّای جاًثی آى را تشکیل هی دّذ.

قاػذُ هرتغ است کِ هساحت آى تِ صَرت زیر هحاسثِ
هی گردد.
S1  4  4 16

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﻤﯿﺎر

|HamGamDars.comھﻤﮕﺎم درس

ترای تِ دست آٍردى هساحت هثلث ّا ًیاز تِ ارتفاع آى دارین کِ هی تَاًین تِ کوک راتطِ فیثاغَرس آى را تِ دست آٍرین.
( در هثلث هتساٍی الساقیي ارتفاع ٍارد تر قاػذُ  ،هیاًِ قاػذُ ًیسّست.یؼٌی قاػذُ را تِ دٍ قسوت هساٍی تقسین هی کٌذ.
x2  64  4  60



x2  4  64

x2  22  82



x  60 7 / 7

هقذار  xارتفاع هثلث است .پس هساحت هثلث تِ صَرت زیر است.
7 / 74
 15 / 4
2

S2 

حاال هی تَاى هساحت کل را تِ دست آٍرد .دقت کٌیذ چْار هثلث ترای ٍجِ جاًثی دارین.
S  16  (4 15 / 4)  77 / 6
61/ 6

کار درخانه (:)2
ب) هساحت جاًثی ّرم زیر را حساب کٌیذ.

الف) هساحت کل ّرم هٌتظن زیر را تِ دست آٍریذ.

(هساحت جاًثی :هثلث ّایی کِ در اطراف ّستٌذ)

قاػذُ هرتغ است.

فعالیت :
تا دٍراى دادى یک هستطیل حَل ضلغ آى چِ حجوی تِ دست هی آیذ؟
هشاّذُ هی کٌیذ کِ شکل استَاًِ حاصل هی شَد .در ایي صَرت
ارتفاع استَاًِ

شؼاع قاػذُ

01

3

حال هی تَاى حجن ایي شکل را حساب کرد.
V  Sh  ( r 2 )h  (3  32 ) 10 270

کار درخانه (:)3
هستطیل هقاتل را حَل ضلغ  5ساًتیوتری دٍراى هی دّین .حجن استَاًِ حاصل را تِ دست آٍریذ.
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فعالیت :
اگر هثلث قائن الساٍیِ را حَل ضلغ هشخص شذُ در شکل دٍراى دّین ،چِ شکلی تِ دست هی آیذ؟
هشاّذُ هی کٌیذ کِ هخرٍط تِ دست هی آیذ.در ایي صَرت
01

ارتفاع هخرٍط

شؼاع قاػذُ هخرٍط

3

حال هی تَاى حجن ایي شکل را هحاسثِ کرد.
1
1
1
Sh  ( r 2 )h   ( 3  32 ) 10  90
3
3
3

V

کار درخانه (:)4
حجن حاصل از دٍراى هثلث قائن الساٍیِ هقاتل را حَل ضلغ هشخص شذُ تِ دست آٍریذ.

فعالیت :
دایرُ ٍ ًین دایرُ اگر حَل قطر آًْا دٍراى پیذا کٌٌذ .شکل «کرُ »حاصل هی شَد.
کار درخانه (:)5
حجن حاصل از دٍراى ّر یک از شکل ّای زیر را حَل جایی کِ هشخص شذُ حساب کٌیذ.

کار درخانه (:)6
از کرُ ای تِ شؼاع  rقسوتی ترداشتِ شذُ است(.شؼاع ّا در هرکس کرُ تر ّن ػوَدًذ).
الف) چِ کسری از شکل ترداشتِ شذُ است؟
ب) چِ کسری از شکل تاقی هاًذُ است ؟
4
ج) تا تَجِ تِ راتطِ حجن کرُ (  ) V   r 3راتطِ حجن قسوت تاقیواًذُ را تٌَیسیذ.
3

فرامرز انتظاری
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سطح و حجم

پاسخ نامه

کار درخانه (:)1
ابتذا گسترده شکل های زیر را رسن کنیذ .سپس هساحت کل آى را به دست آوریذ.

S2  5 10  50

S1  5 15  75
S3 1015 150

S  (2  75)  (2  50)  (2 150)  550
300

100

150

S1 1010 100
S 100 6  600

کار درخانه (:)2
الف) هساحت کل هرم هنتظن زیر را به دست آوریذ.
قاػذه هربغ است.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﻤﯿﺎر

ب) هساحت جانبی هرم زیر را حساب کنیذ.
(هساحت جانبی :هثلث هایی که در اطراف هستنذ)
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x2  36  100



x2  25  400

x2  62  102



x2  52  202

x2  100  36  64

x2  400  25  375

x  64  8

x  375 19 / 4

12  8
 48
2

19 / 4 10
 97
2

S2 

S

S1 12 12 144

S  144  (4  48)  336

S  97  6  582

192

کار درخانه (:)3
هستطیل هقابل را حول ضلغ  5سانتیوتری دوراى هی دهین .حجن استوانه حاصل را به دست آوریذ.
5

ارتفاع استوانه:

8

شؼاع دایره قاػذه:

V  Sh  ( r 2 )h  (3  82 )  5  960

کار درخانه (:)4
حجن حاصل از دوراى هثلث قائن الساویه هقابل را حول ضلغ هشخص شذه به دست آوریذ.
ارتفاع هخروط:

شؼاع دایره قاػذه01 :

6

1
1
1
Sh  ( r 2 )h   ( 3 102 )  6  600
3
3
3

V

کار درخانه (:)5
حجن حاصل از دوراى هر یک از شکل های زیر را حول جایی که هشخص شذه حساب کنیذ.
نین کره

کره

شؼاع4 :

شؼاع5 :
4
4
V   r 3   3  53  500
3
3

4
4
V   r 3   3  43  256
3
3

256  2 128

کار درخانه (:)6
1
الف)
8

7
ب)
8

1

7 4
7
V
ج)   r 3   r 3
6
82 3
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