
 

 تخؼی اس فضا کَ اس ُوَ طزف
تَ صفحَ هحذّد اطت ، ػکلی 

چٌذ پذیذ هی آّرد کَ تَ آى 
 .هی گْیٌذّخِی 

 تخغ ُایی اس صفحَ ُا کَ چٌذ
ّخِی را پذیذ هی آّرًذ ،ططح 

ُایی تا هحیظ چٌذ ضلؼی تَ 
ّخْد هی آّرًذ کَ ُز کذام اس 

 وجهایي چٌذ ضلؼی ُا را یک 
 .هی ًاهین

 اضالع ُز یک اس ّخَ ُای

ّ رأص   یالچٌذ ضلؼی را  
رأس ُای ایي ّخَ ُا را 

 .ُای چٌذ ّخِی هی ًاهین

 



 

 تزای هحاطثَ ی حدن ػکل ُای
ٌُذطی اس اصْل سیز اطتفادٍ هی 

 :کٌین

1-  حدن ُز خظن یک ػذد حمیمی
 .هثثت اطت

2-  اگز خظنA  درّى خظنB  لزار
 Bاس حدن خظن   Aگیزد، حدن خظن 

 .تیؼتز ًیظت

3-  ُز گاٍ یک خظن را تَ چٌذ لظوت
تمظین کٌین ، حدن خظن اّل تزاتز 

هدوْع حدن ُای ػکلِای تَ ّخْد 
 .آهذٍ هی تاػذ

V= V1 +V2+V3+…. 

حدن ُز هکؼة هظتطیل تزاتز  -4
حاصلضزب اًذاسٍ ُای طَ یال 

 .ُوزص آى هی تاػذ

V= a .b . c 



 

 شش وجهی هکؼة هظتطیل یک

اطت کَ ُوَ ی ّخَ ُای آى تَ  

 .ػکل هظتطیل ُظتٌذ

 هظاحت کل هکؼة هظتطیل اس

 .راتطَ ی سیز تَ دطت هی آیذ

 ( ab + ac + bc ) 2 S = 

 َدّ رأص یک هکؼة هظتطیل ک

دو در یک ّخَ لزار ًذاػتَ تاػٌذ 

 .ًاهیذٍ هی ػًْذ رأ س مقابل

 پارٍ خطی قطر مکعب مستطیل

اطت کَ دّ رأص هماتل آى را تَ 

 .ُن هتصل هی کٌذ

 ُوچٌیي لطز ُز ّخَ را لطز

  .ّخِی هی ًاهٌذ



 

در ػکل دادٍ ػذٍ فزض هی کٌین :اثثاتAB= a 
   AD = b  ّAA’= c تاػٌذ. 

A’C   ّ اس هکؼةAC  َاس ّخABCD  را
 :اس راتطَ ی فیثا غْرص دارین.رطن هی کٌین

 AC2 =AB2+BC2 

 AC2  = a2 + b2 

 اس طزفی چْى یالAA’  َتز صفحَ ی ّخ
ABCD    ػوْد اطت ،پض تز توام خطْط ایي

ػوْد هی تاػذ یؼٌی ساّیَ   ACصفحَ اس خولَ 
A’AC=90 

       Δ 

در ًتیدَ هثلث .هی تاػذA’AC  َلائن الشاّی
 :تْدٍ ّ تا اطتفادٍ ار لضیَ فیثاغْرص دارین

A’C2  = AC2  +AA’2  = a2 + b2 + c2  

 

A’C  =    

  d = 
  



  َهکؼة هظتطیلی کَ طْل ُو

ی یال ُای آى تا ُن تزاتز تاػٌذ 

اگز .،هکؼة ًاهیذٍ هی ػْد

 :تاػذ دارین aطْل یال هکؼة  

V= a3 :حدن هکؼة 

S = 6a2 :هظاحت کل هکؼة 

d=          :طْل لطز هکؼة 



   8طْل لطز ّخَ یک هزتغ 

 حدنّ  هظاحت.ّاحذ هی تاػذ

 آى چَ لذر اطت؟



 

 240حدن هکؼة هظتطیلی 

ّاحذ هکؼة هی تاػذ ّ اتؼاد آى 

هتٌاطة  2ّ3ّ5تا اػذاد 

اًذاسٍ ی یال ُا ّ لطز .اطت

 .هکؼة را تَ دطت آّریذ



  اًذاسٍ ی ُز یال هکؼة در

هی  aػکل دادٍ ػذٍ 

را  ABCهظاحت هثلث .تاػذ

 .تیاتیذ



 

 دّ ػکل فضایی ّ صفحَ ای را

کَ لاػذٍ ُای دّ ػکل در آى 

لزار گزفتَ تاػٌذ را در ًظز 

اگز ُز صفحَ ای .هی گیزین

هْاسی تا ایي صفحَ کَ یکی اس 

دّ ػکل را لطغ هی کٌذ دیگزی 

را ًیش لطغ کٌذ ّ ططح همطغ 

ُای حاصل دارای هظاحت 

ُای تزاتز تاػٌذ ،آًگاٍ حدن 

 .  ُای دّ ػکل فضایی تزاتزًذ



 ّاگزفزض کٌین لاػذٍ ُای د

ػکل تز رّی یک خظ  لزار 

گزفتَ تاػٌذ،اگز ُز خطی 

هْاسی لاػذٍ ُای دّ ػکل ،در 

آى لطؼَ ُایی تا طْل ُای 

هظاّی ایداد کٌذ ،هظاحت ُای 

آى دّ ػکل تا ُن تزاتز هی 

 .تاػذ



 ّهٌؼْریک چٌذ ّخِی اطت کَ د
تْدٍ ّ در دّ  ُوٌِؼتّخَ آى 

صفحَ ی هْاسی لزار دارًذ ّ ّخَ 
هی هتْاسی االضالع ُای دیگز آى 

 .تاػٌذ

 َدّ ّخَ ُوٌِؼت کَ در دّ صفح
لاػذٍ ُای ی هْاسی لزار دارًذ ،

ّ ّخَ ُای دیگز کَ  هٌؼْر
ّخَ ُای هتْاسی االضالع ُظتٌذ ،

ّ یال ُایی اس هٌؼْر کَ  خاًثی
هحل تاللی ّخَ ُای خاًثی هٌؼْر 

ًاهیذٍ هی یال ُای خاًثی ُظتٌذ ،
ػًْذ کَ ُوگی هْاسی یکذیگز هی 

 .تاػٌذ



 ارتفاع منشور پاره خطی است

که صفحه های دو قاعده را به 

هم وصل کرده و بر هر دو 

 .قاعده عمود است

 اگر در یک منشور یال های

جانبی بر قاعده ها عمود 

باشند،آن منشور را قائم و اگر 

یال های جانبی با قاعده ها 

عمود نباشند،آن منشور را مایل 

 .می نامند



اگر یال های جانبی با قاعده ها عمود 
 .نباشند،آن منشور را مایل می نامند

 

در یک منشور یال های جانبی بر قاعده اگر 
 .ها عمود باشند،آن منشور را قائم می نامند

 



 در هٌؼْر لائن طْل یال ُای

خاًثی ُواى ارتفاع هٌؼْر تْدٍ 

ّ ّخٍْ خاًثی تَ ػکل هظتطیل 

 .ُظتٌذ



 هٌؼْر را تز اطاص ػکل چٌذ

ضلؼی لاػذٍ ُای آى ًام گذاری 

 .هی کٌٌذ

کَ لاػذٍ ی آى لائوی  هٌؼْر

تاػذ را چٌذضلؼی هٌتظن 

 .هی ًاهٌذ هٌؼْر هٌتظن 



 اگر صفحه ای به موازات
قاعده یک منشور آن را قطع 
کند ،مقطع حاصل با قاعده ها 

 .همنهشت می باشد

 حجم هر منشور برابر
حاصلضرب مساحت قاعده ی 
 .منشور در ارتفاع آن می باشد

 مساحت جانبی یک منشور
برابر حاصلضرب محیط قاعده 

ی منشور در اندازه ی یال 
 .جانبی آن می باشد



 هدوْع هظاحت ُای

ّخَ ُای خاًثی یک 

هظاحت هٌؼْر را 

ّ هدوْع  خاًثی

هظاحت خاًثی ّ 

هظاحت دّ لاػذٍ ی 

هظاحت هٌؼْر را 

 .هٌؼْر هی ًاهٌذکل 



 هظاحت خاًثی هٌؼْر لائن تزاتز اطت تا

حاصلضزب هحیظ لاػذٍ هٌؼْر در اًذاسٍ ی 

 .ارتفاع هٌؼْر

= a1.h+a2.h+…+a5.h=خاًثیs 
a1+a2+…+an) . h=    ) 

          (ارتفاع )ˣ (ٍهحیظ لاػذ) 



 هٌؼْر لائن اگز لاػذٍ ی یک

هثلث هتظاّی االضالػی تَ 

طاًتی هتز ّ ارتفاع  6طْل 

طاًتی هتز تاػذ  10هٌؼْر 

،هظاحت خاًثی،هظاحت کل ّ 

 .حدن هٌؼْر را تَ دطت آّریذ



 لاػذٍ ی یک هٌؼْر لائن یک ػغ

طاًتی  2ضلؼی هٌتظن ،تَ طْل 

طاًتی  6هتز ّ طْل یال خاًثی آى 

 .هتز هی تاػذ

هظاحت خاًثی،هظاحت کل ّ (الف

 .حدن هٌؼْر را تَ دطت آّریذ

اگز صفحَ ای تَ هْاسات (ب

 2لاػذٍ هٌؼْر ّ در فاصلَ ی 

طاًتی هتزی اس لاػذٍ آى را لطغ 

کٌذ،هظاحت همطغ حاصل چَ لذر 

 خْاُذ تْد؟



 ًماطM  ّN  تَ تزتیة تز رّی
اس هکؼة  AB   ّADیال ُای 

هظتطیل ػکل دادٍ ػذٍ طْری 
 لزار گزفتَ اًذ کَ 

AM = 0.25 AB    ّ 

AN = 0.25 AD   . 

 َصفحَ ای ػوْد تز ّخABCD 
ػثْر هی دُین تا ّخَ  MNاس  

حدن .لطغ کٌذ PQهماتل را در 
هٌؼْر ایداد ػذٍ در گْػَ چَ 
کظزی اس حدن هکؼة هظتطیل 

 اطت؟

 



اگز هحْر اطتْاًَ تز لاػذٍ ُا ػوْد 

ّ در غیز ایي  لائنتاػذ،اطتْاًَ را 

 .هی گْیٌذ هایلصْرت آى را 

 

ػکلی فضایی ػثیَ هٌؼْر اطت کَ  اطتْاًَ
دّ دایزٍ لاػذٍ ُای آى تَ خای چٌذ ضلؼی ،

پارٍ خطی کَ هزاکش .هی تاػٌذ ی ُوٌِؼت
هحْر دّ لاػذٍ را تَ ُن هتصل هی کٌذ ،

 .ًام دارداطتْاًَ 

 



 ُز چَ تؼذاد اضالع لاػذٍ ی یک

هٌؼْر تیغ تز تاػذ ،آى هٌؼْر تَ 

تَ .اطتْاًَ ػثیَ تز هی ػْد

ػثارت دیگز اطتْاًَ را هٌؼْری 

هی تْاى در ًظز گزفت کَ تؼذاد 

اضالع لاػذٍ ی آى تَ تیٌِایت هیل 

تٌا تز ایي تظیاری اس .کزدٍ اطت

خْاصی کَ در هْرد هٌؼْر تیاى 

ّ  حدنػذ اس لثیل هحاطثَ ی 

در تارٍ هظاحت کل ّ ططح خاًثی 

   .ی اطتْاًَ ًیش صادق اطت



 حدن ُز اطتْاًَ تزاتز اطت تا

در هظاحت لاػذٍ حاصلضزب 

  .اًذاسٍ ی ارتفاع 

 َارتفاع تٌا تزایي حدن اطتْاًَ ت

h  ّ ػؼاع لاػذٍ یr  َاس راتط

  . ی سیز تَ دطت هی آیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V = ( ᴫ.r2 ).h  



هظاحت خاًثی کَ اطزاف اطتْاًَ را تؼکیل هی دُذ،(ططحی)ُواًٌذ هٌؼْر ،هظاحت رّیَ 

 .،هظاحت کل ًاهیذٍ هی ػْدهظاحت ُای لاػذٍ ُای اطتْاًَ ّ هدوْع هظاحت خاًثی ّ 



. H  (= (2ᴫR خاًثی S 
هظاحت خاًثی اطتْاًَ ی لائن تزاتز 

در اًذاسٍ ی هحیظ لاػذٍ حاصلضزب 

 .آى هی تاػذ ارتفاع



 هظاحت کل اطتْاًَ ی لائن تزاتز اطت تا

هدوْع هظاحت خاًثی ّ هظاحت دّ لاػذٍ 

 .ی اطتْاًَ

   ٍدّ لاػذ +  s  خاًثی  =  sکل s 

 h ]+ 2ᴫ r2           ( .=[(2ᴫr کل s 



 

 هظتطیلی تا اًذاسٍ ی اضالعa 
 ّb ایي هظتطیل .هفزّض اطت

ّ  aرا یک تار حْل هحْر 
دّراى   bیک تار حْل هحْر 

دّ اطتْاًَ تَ دطت .هی دُین
 .هی آیذ

ًظثت هظاحت ُای خاًثی ( الف
 .تَ دطت آهذٍ را تَ دطت آّریذ

ًظثت حدن ُای ایي دّ (ب
 .اطتْاًَ را تَ دطت آّریذ



یک چٌذ ّخِی اطت کَ ُوَ ی ّخٍْ  ُزم

ص أآى تَ خش یکی اس آًِا ،در یک ر
 .هؼتزک ُظتٌذ

ص ُزم در آى لزار أّخِی اس ُزم کَ ر
ّ ّخَ ُای دیگز لاػذٍ ی ُزم ًذارد ،

 .ّخَ ُای خاًثی ًاهیذٍ هی ػًْذ

ّخَ ُای خاًثی ُز ُزم ُوْارٍ تَ ػکل 
 .ُظتٌذ هثلث

پارٍ خطی کَ اس رأص ُزم تز لاػذٍ ی ُزم 
ُزم ًاهیذٍ هی  ارتفاعػوْد هی ػْد 

 .ػْد

 ضلؼی هٌتظناگز لاػذٍ ی یک ُزم ،چٌذ 
هزکش آى ًیش تز پای ارتفاع تْدٍ ّ 

هی  هٌتظنهٌطثك تاػذ ،ُزم را  لاػذٍ
 .گْیٌذ

تَ ػکل هثلث ُزم هٌتظن اگز لاػذٍ ی یک 
چِار ّخِی تاػذ ،اصطالحا تَ آى 

 .هی گْیٌذ هٌتظن



 ٍاگز صفحَ ای تَ هْاسات لاػذ

ی یک ُزم آى را لطغ کٌذ 

،اّال همطغ حاصل تا لاػذٍ ی 

تْدٍ ّ ثاًیا ًظثت  هتؼاتَُزم 

هظاحت همطغ حاصل تَ 

هظاحت لاػذٍ ی ُزم ،تا 

ًظثت فاصلَ ی آى  هدذّر

صفحَ اس رأص ُزم تَ ارتفاع 

 .ُزم ،تزاتز اطت

 

 

                

 

 

 

 

s

s′
      =  (  

𝑜ℎ
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 )2

 



 هظاحت ُای لاػذٍ اگز ّ

دّ ُزم تزاتز تاػٌذ  ارتفاع ُای

،دّ ُزم حدن ُای تزاتز 

اثثات طثك اصل .)خْاٌُذ داػت

 (.کاّالیزی حدن ُا

 

V1= V2 



 تَ طْر هثلث الماػذٍ در ُزم

اطتثٌاء ُز ّخَ ُزم را هی 

ّ رأص لاػذٍ ی ُزم تْاى 

هماتل تَ آى را ،رأص ُزم در 

 .ًظز گزفت



  را کَ ُوَ ی چِار ّخِی یک
هثلث هتظاّی ّخَ ُای آى 

هی  aتَ طْل ضلغ االضالع 
حدن .تاػذ را در ًظز هی گیزین

 چمذر هی تاػذ؟ aآى تز حظة 

 اگزa = 6 cm  تاػذ حدن
چِار ّخِی چمذر هی 

در ایي چِار ّخِی )؟تاػذ
،ارتفاع اس هحل تماطغ 

ًیوظاسُای سّایای ّخَ هماتل 
 .(هیگذرد



 َُزمهخزّط ػکلی فضایی ػثی 
آى تَ خای چٌذ لاػذٍ ی اطت کَ 

 .هی تاػذدایزٍ ضلؼی ، یک 

هخزّط   ارتفاعّ  لاػذٍ، رأص
 .ُواًٌذ ُزم تؼزیف هی ػْد 

 َهخزّط را تَ  رأصپارٍ خطی ک
هتصل هی هزکش دایزٍ ی لاػذٍ 

 .ًام داردهحْر هخزّط کٌذ ، 

 ػوْدتز لاػذٍ هحْر هخزّط اگز 
ّ در غیز هخزّط لائن تاػذ ،

 .ًاهیذٍ هی ػْد هایلایٌصْرت 

 هی تْاى هخزّط را ُواًٌذ ُزهی
در ًظز گزفت کَ تؼذاد اضالع 

 .لاػذٍ ی آى تیؼوار اطت



 هخزّطی تَ ػؼاعR  ارتفاع ّ

H اگز صفحَ .هفزّض اطت

ایي هْاسات لاػذٍ ی ای تَ 

اس  ’Hهخزّط ّ تَ فاصلَ ی 

رأص هخزّط ، آى را لطغ کٌذ 

هی  دایزٍ،همطغ حاصل یک 

 ’Rاگز ػؼاع ایي دایزٍ .تاػذ

 :تاػذ،آًگاٍ دارین

                                   = 

 

 یا هی تْاًین تا اطتفادٍ اس ّ

 :لضیَ تؼاتَ تٌْیظین

                  2  =  )      ( 



 َػؼاع حدن هخزّط ت

 Hارتفاع  ّ   Rلاػذٍ ی 
اس راتطَ ی سیز تَ دطت 

 .هی آیذ

 S ˣ H                  V= 

 

 

      V=      ᴫ . R2 . H 

    S ˣ H V =  



 هدوْػَ ًماطی اس فضا کَ اس

ًمطَ ی ثاتتی تَ ًام هزکش تَ 

هی تاػٌذ  Rفاصلَ ی ثاتت  

 Rّ ػؼاع  Oتَ هزکش کزٍ ،
 .ًاهیذٍ هی ػْد

َاگز یک صفحَ  کزٍ ای :لضی

را لطغ کٌذ فصل هؼتزک آى تا 

 .هی تاػذ دایزٍکزٍ یک 



کزٍ ای را لطغ کٌذ فصل هؼتزک آى تا کزٍ یک صفحَ   اگز یک

 .دایزٍ هی تاػذ

 



 اگز صفحَ ای تَ فاصلَ یd 
اس هزکش کزٍ ،کزٍ ای تَ ػؼاع 

R   ٍرا لطغ کٌذ،ػؼاع دایز

همطغ حاصل اس راتطَ ی سیز 

 .تَ دطت هی آیذ

                            R' =   

 



 حدن کزٍ تَ ػؼاعR  تزاتز

 :اطت تا

 R3          V = 





 اتتذا حدن ًیوکزٍ تَ ػؼاعR  را تَ صْرت سیز ّ تا اطتفادٍ اس اصل کاّالیزی

در صفحَ ی  ًیوکزٍایي دایزٍ ی ػظیوَ ی اتتذا فزض هی کٌین .هحاطثَ هی کٌین

P  تَ ػؼاع لاػذٍ ی  اطتْاًَ ی لائن خظوی تَ ػکل .تاػذR  ارتفاع ّR  کَ یک

 .هطاتك ػکل در ًظز هی گیزینP  اس آى خذا ػذٍ تاػذ ًیش در صفحَ ی  هخزّط



  اگز صفحَ ای تَ هْاسات صفحَ یP  تَ فاصلَ ی ّd  اس آى ، دّ خظن را لطغ
ًْار دایزٍ ای کٌذ،همطغ حاصل تا ًیوکزٍ ،یک دایزٍ ّ تا خظن اطتْاًَ ای ػکل ، یک 

 .هی ًاهین S2ّ هظاحت دّهی را   S1را لظوت اّل هظاحت .اطت

لذا خْاُین داػت: 

(1(                 )d2 _R 2       )S1  =       r 2 = 



 اس طزف دیگز در اطتْاًَ ی لائن ػؼاع

لاػذٍ ّ ارتفاع تا ُن تزاتزًذ ّ ساّیَ ی 

AOO’=45  درخَ ّ در ًتیدَ هثلث

AOO’  ّ ٍهتظاّی الظالیي تْدd  =

AO’= OO’در ًتیدَ خْاُین داػت ّ 

2 (O’A    )- R 2       =S2 

(2 )d 2       -     R 2  =S2   



 اس دّ راتطَ ی اخیزًتیدَ هی ػْد همطغ ُای حاصل هظاحت

حدن ایي دّ  اصل کاّالیزیُای یکظاًی دارًذ ّ در ًتیدَ طثك 

 :  خظن تا یکذیگز تزاتزاطت ّ در ًتیدَ دارین

 Vًیوکزٍ =  Vاطتْاًَ  - Vهخزّط   

 R 2. R) – (      R 2. R  ) =           R3     )  = ًٍیوکزV 

لذا حدن کزٍ تزاتز .حدن کزٍ ،دّ تزاتز حدن ًیوکزٍ هی تاػذ

 :اطت تا

 R3        2(         R3 ) =   V =    =ٍحدن کز 

 





مساحت سطح کره : قضیه

 :برابر است با Rبه شعاع 

                  S = 4   R2 

اثبات: 
 که شبه هرم هایی این کره را به

قاعده است و مرکز کره رأس آنها 

قرار دارد سطح کره آن ها بر  ی
 .کرد( تقسیم)، می توان افراز



ایي ػثَ ُزم ُا ػؼاع کزٍ  ارتفاع(R ) هی

 S1 ،S2 ،S3اگز هظاحت لاػذٍ ُای آى .تاػذ

ّ.... Sn   ّn  تَ اًذاسٍ ی کافی تشرگ

 :تاػذ،هی تْاًین تٌْیظین

                          کزٍ   =هدوْع حدن ػثَ ُزم ُاV 

R S1+     R S2 +     R S3 + ...         =     ٍکزV 

 

R (S1+ S2+ S3+ ….+ Sn)     =       R3 

 

                               ٍکزR S      =       R3  
    

 4   R2 = ٍکزS 



 تَ ػؼاع ططح کزٍ ای هظاحتR= 10 cm را تَ دطت آّریذ. 

 هظاحت رّیَ ی یک ًیوکزٍ تَ ػؼاعR= 10 cm   چَ لذر هی

 (.هدوْع هظاحت دایزٍ ی ػظیوَ ّ ًصف هظاحت ططح کزٍ)تاػذ؟





  صفحَ ای تَ فاصلَ ی cm 8   اس هزکش کزٍ ای تَ ػؼاعcm 10  ٍکزٍ را لطغ کزد،

کَ رأص آى هزکش ایي کزٍ ّ لاػذٍ ی آى فصل هؼتزک صفحَ ی  حدن هخزّطی.اطت

 .هذکْر تا کزٍ اطت را تَ دطت آّریذ



  در کزٍ ای تَ ػؼاعR 
هحاط   a،هکؼثی تَ طْل ضلغ

یؼٌی رئْص هکؼة .)ػذٍ اطت

تز رّی ططح کزٍ لزار 

ًظثت حدن کزٍ تَ حدن .(دارًذ

 هکؼة چَ لذر هی تاػذ؟



  در کزٍ ای تَ ػؼاعR  هکؼة،

 a   ،b  ّcهظتطیلی  تا اتؼاد 
یؼٌی رئْص .)هحاط ػذٍ اطت

هکؼة هظتطیل تز رّی ططح 

ًظثت حدن .(کزٍ لزار دارًذ

کزٍ تَ حدن هکؼة هظتطیل چَ 

 لذر هی تاػذ؟

 



ٌُذطَ ّ اطتذالل 



گشارٍ خولَ ای اطت خثزی کَ دلیما درطت یا ًادرطت تاػذ. 

 ػذدی  15 ))ّ  ((اطت  سّجّ  اّلػذدی  2 ))تطْر هثال خولَ ُای

دّ گشارٍ ُظتٌذ کَ اّلی درطت ّ دّهی ((  اّل اطت 

طؼذی تِتزیي ػاػز خِاى  ))ًادرطت هی تاػٌذ اها خولَ ی 

گشارٍ ًوی تاػذ چْى درطتی یا ًادرطتی آى دلیما  ((اطت 

 .هؼلْم ًیظت



 اطتذالل اطتمزایی رّع ًتیدَ گیزی کلی تز هثٌای هدوْػَ ای هحذّد
 .اس هؼاُذات اطت

 در ایي رّع تا تزرطی ّ آسهایغ حالت ُای خشیی هختلف تزای یک
 .پذیذٍ ّ هؼاُذٍ ی تکزار ًتایح یکظاى ،لْاًیي کلی را پیغ تیٌی هی کٌین

( ًماط رّی ًیوظاس سّایا ّ فاصلَ ی آًِا اس اضالع ساّیَ،تزاتز تْدى
اضالع رّ تَ ساّیَ ُای تزاتز در هثلث هتظاّی الظالیي،هدوْع 

 .....(سّایای داخلی ّ خارخی هثلث ّ

 در ّالغ اطاص ّ پایَ ی ایي اطتذالل رطیذى اس خشء تَ کل ّ تؼوین دادى
ًتایح خاصی کَ اس هؼاُذٍ ُا ّ آسهایغ ُای هتؼذد تَ دطت آهذٍ اًذ تَ 

 .احکام کلی

 ًکتَ ی هِن ایٌکَ ًتایدی کَ اس اطتذالل اطتمزایی تَ دطت هی آیٌذ
 .لطؼی ًیظتٌذ



 اطت کَ  حمایمیرّع ًتیدَ گیزی کلی تز هثٌای  اطتٌتاخیاطتذالل

 .درطتی آًِا را پذیزفتَ این

 در ایي رّع تا اطتفادٍ اس اصْلی کَ لثال آى ُا را پذیزفتَ این

ّگشارٍ ُایی کَ کَ درطتی آى ُا را ًؼاى دادٍ این ،گشارٍ ُای 

 .خذیذی را اثثات هی کٌین 

 در ایي رّع تا آسهایغ ّ هؼاُذات در حالت ُای خشیی کاری

لطؼی ًذاػتَ ُّوچٌیي ًتایدی ُن کَ اس ایي رّع تَ دطت هی آیٌذ 

 .ُظتٌذلاتل اطویٌاى ّ 

َتیاى  لضیًَتایح حاصل اس اطتذالل اطتٌتاخی را تحت ػٌْاى : ًکت

 .هی کٌین



 در ُز یک اس ػاخَ ُای ریاضیات اس خولَ ٌُذطَ خوالت یا

کٌین هی  ثثاتگشارٍ ُایی ّخْد دارًذ کَ آًِا را تذّى اًکَ ا

 .پذیزین



1-  هی گذردخظ راطت اس ُز دّ ًمطَ ی هتوایش تٌِا یک. 

2-  َُز خظ  راطت دارای دّ ًمطَ ی هتوایش اطت ّ حذالل ط

 .ًمطَ ّخْد دارد کَ تز یک خظ راطت ّالغ ًیظتٌذ

3-  تیي ُز دّ ًمطَ ی هتوایش اس یک خظ راطت هی تْاى ًمطَ ای

 .هتوایش اس آى دّ تِذطت آّرد

4-  صفحَتز ُز طَ ًمطَ ی غیز ّالغ تز یک خظ راطت تٌِا یک 

 .هی گذرد

5-  در ُز صفحَ دطت کن طَ ًمطَ ی غیز ّالغ تز خظ راطت

 .لزار دارد

 



6-  اگز دّ ًمطَ اس خطی در یک صفحَ ّالغ تاػٌذ،توام آى خظ در

 .آى صفحَ لزار دارد

7- فضا هدوْػَ ی هتٌاُی ُوَ ی ًمطَ ُاطت. 

8-  َدطت کن چِار ًمطَ در فضا ّخْد دارًذ کَ تز یک صفح

 .لزار ًذارًذ

9-  تَ هْاسات آى هی یک خظ اس ُز ًمطَ خارج یک خظ تٌِا

 .تْاى رطن کزد

 


