(ر.اتشاْٛى انطاْش٘ )

 )Iيفٕٓو انحدى ٔٔحذاذّ :
حدى خغى يا ْٕ انحٛض انز٘ ٚشغهّ ْزا اندغى ف ٙانفضاءَ،شيض نّ تانحشف ٔ،Vحذذّ
انؼانًٛح ْ ٙانًرش يكؼة انرَ ٙشيض نٓا تانشيض . m3
يهحٕظح :
 تانُغثح نهغٕائم  ،ذغرؼًم كزنك ٔحذاخ انغؼح ْٙٔ ،انهرش ٔيضاػفاذـّ ٔأخـضاؤِ .
 عؼح ئَاء ْ ٙحدى انغائم انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚحرٕ ّٚػُذيا ٚكٌٕ يًهٕءا.
ٚ ؼط ٙاندذٔل انران ٙيخرهف ٔحذاخ انحدى ٔ ،انؼاللح تُٓٛا ٔتٔ ٍٛحذاخ انغؼح :
mm3

cm3
dl cl ml

dm3
kl hl dal l

m3

hm3

dam3

km3

1 ml = 1 cm3 ; 5 dam3 = 5000 kl
ذطثٛك :
 )IIانرؼ ٍٛٛانردشٚث ٙنحدى خغى عائم :
نمٛاط حدى خغى عائمَ ،غرؼًم أٔاٌ يذسخح يثم انًخثـاس انًذسج ،انكأط انًذسخـح،
انكأط انًخشٔطٛح انًذسخح  ،انذٔسق ..... ،
;

كإٔط يذسخح

دٔسق

0.2 cl = 2 cm3

يخثاس يذسج

ٔٚؼرثش انًخثاس انًذسج أْى األٔاَ ٙانًغرؼًهح نمٛاط أحداو انغٕائم .
 طشٚمح اعرؼًال انًخثاس انًذسج :
أثُاء اعرؼًال انًخثاس انًذسج ٚ ،دة اذثاع انًشاحم انرانٛح :
 ذحذٚذ انحدى انًٕافك نرذسٚدح ٔاحذج ف ٙانًخثاس انًذسج .
ٔ ضغ انًخثاس انًذسج سأعٛا .
 صة انغائم ف ٙانًخثاس انًذسج دٌٔ ضٛاع  ،ثى ذشكّ حرٗ ٚكٌٕ ف ٙحانح عكـٌٕ .
 ذحذٚذ انرذسٚدح انًٕافمـح نهـدـضء انًغرٕ٘ نغطح انغائمٔ،رنـك تٕضـغ انؼ ٍٛفـٙ
انًغرٕٖ انًماتم نهغطح انٓالن ٙنهغائم .
 لشاءج انرذسٚدح انًٕافمح نـٓـزِ انرذسٚدح،ثى كراترٓا يرثٕػـح تانـٕحـذج انًغدهـح فـٙ
أػهٗ انًخثاس انًذسج .
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يــــثــــال :

 فْ ٙزا انًثال  ،انحدى انًٕافك نرذسٚدح ٔاحذجْٕ ٔ ، 4 mmتانران ٙحدى انغائم ْٕ :
V = 27 mm
 )IIIانرؼ ٍٛٛانردشٚث ٙنحدى خغى صهة :
 )1األخغاو انصهثح راخ أشكال ُْذعٛح تغٛطح :
نمٛاط حدى خغى صهة ر٘ شكم ُْذع ٙتغٛظَ،مٛظ أٔال أتؼادِ (انطٕل  ،انؼشض ،
االسذفاع  ،انمطش  ، )....،ثى َحغة حدًّ ترطثٛك انؼاللح انشٚاضٛح انًُاعثح .
أيثهح :
انفهكح
األعطٕاَح
يرٕاص٘ انًغرطٛالخ
انًكؼة
r
L
l
r
a
V = a3

h
V=L.l.h

.

h
V = π . r2. h

V =)4/3( . π . r3

π = 3.14
يغ :
 )7األخغاو انصهثح راخ أشكال ُْذعٛح غٛش تغٛطح :
نهحصٕل ػهٗ حدى خغى صهة ر٘ شكم ياَ ،غرؼًم ئَاء يذسخا (انًخثاس انًذسج يثال) ،
ٔعائال ال ٚزٔب فْ ّٛزا اندغى ٔال ٚطفٕ ػه ، ّٛثى َرثغ انًشاحم انرانٛح :
َ ضغ كًٛح يٍ انغائم ف ٙانًخثاس انًذسج ،ثى َمشأ حدًٓا انز٘ َشيض نّ يثال تـ . V1
َ ضٛف اندغى انصهة ئنٗ انًخثاس انًذسجَٔ ،مشأ انحدى اندذٚذ انز٘ َشيض نّ تـ . V7
V = V7 - V1
َ مٕو تحغاب انفشق ت ٍٛانحدً: ٍٛ
 ذغًٗ ْزِ انطشٚمح انًرثؼح تاصاحح انغائم .
يثال :
V1 = 27 mm
 حدى انغائم ْٕ : حدى انغائم ٔاندغى انصهة يؼا ْٕ :V7 = 33 mm
 حدى اندغى انصهة ْٕ :V = V2 – V1
V = 33 - 27
V = 11 mm
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 )VVانحدى ٔ انشكم :
ذـدـشتـح (: )1
َمٛظ تٕاعطح يخثاس يذسج حدًا  Vيٍ عائم يؼ ، ٍٛثى َصثّ ػهٗ انرٕان ٙف ٙأٔاٌ
يذسخح يخرهفح .

052mL

052mL
عائم

052mL

يالحظح َ :الحع أٌ انغائم نّ َفظ انحدى ف ٙاألٔاَ ٙانثالثح.
اعرُراج َ :غرُرح أٌ انغائم ٚأخز شكم اإلَاء انز٘ ٕٚخذ فٔ ّٛال ٚرغٛش حدًّ .
ذـدـشتـح (َ : )7أخز خغًا صهثا لاتال نهرشٕ ّٚثى َمٛظ حدًّ لثم ٔتؼذ ذغٛٛش شكهّ .
خغى صهة
خٛظ

 V1حدى انغائم

 V7حدى (انغائم+اندغى) َغٛش شكم اندغى

 V7حدى (انغائم+اندغى)

يالحظح َ :الحع أٌ حدى اندغى انصهة ال ٚرغٛش سغى ذغٛٛش شكهّ .
اعرُراج َ :غرُرح ئرٌ أٌ األخغاو انصهثح نٓا حدى خاص .
خـــــالصـــــح :
 نٛظ نهغٕائم شكم خاص،حٛث ذأخز شكم اإلَاء انز٘ ذٕخذ فٔ ،ّٛنٓا حدى ثاتد.
 نألخغاو انصهثح حدى ثاتد .

اتشاْٛى انطاْش٘
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