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فصل ششم

خط ها و دايره های مماس
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ هدف از بحث مماس ها را شرح دهد.
۲ــ دايره را در شرايط مختلف بر دو خط مماس کند.

۳ــ دايره را در شرايط مختلف بر خط و دايره مماس کند.
۴ــ دايره را در شرايط مختلف بر دو دايره مماس کند.

شکل ۱ــ۶   ــ نمونه هايی از رسم مماس ها
a قالب فوالدی، b بست فوالدی (ضامن)

ـ   ۶   ــ مماس ها ۱ـ
اختصاص  مماس ها  به  هندسی  رسم های  از  مهمی  بخش 

و  خط ها  ناگزيريم  شکل ها  از  بسياری  رسم  برای  زيرا  دارد. 
کمان های مختلف را برهم مماس کنيم.
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بررسی  را  موضوع  اين  مقدماتی،  مسئله ی  چند  حل  با 
می کنيم.

روش کار
ديده می شود که دو خط D و ′D نسبت به هم، سه حالت 

ــ خطی به موازات D و به فاصله ی R از آن رسم شد.
′D و به فاصله ی R از آن رسم شد. ــ خطی به موازات 

از برخورد اين دو خط نقطه ی O يعنی مرکز قوس موردنظر 

شکل ۲ــ۶   ــ حالت هايی از دو خط در صفحه

شکل  به  است.  يکی  حالت  سه  هر  در  مسئله  حل  روش  دارند. 
۳ــ۶ توجه کنيد.

شکل ۳ــ۶   ــ تعيين مرکز

به دست آمد. در شکل ۴ــ۶، کمان های موردنظر رسم شده اند.
برای معين شدن نقطه های دقيق تماس، بايد  از O عمودهايی 

′H پای عمودهاست. بر دو خط رسم کنيم. H و 

شکل ۴ــ۶   ــ رسم کمان مماس بر دو خط

مسئله ی ۱ــ دايره ای با شعاع معلوم R را بر دو خط معين 
مماس کنيد (شکل ۲ــ۶).
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مسئله ی ۲ــ کمانی با شعاع معلوم R را بر خط D و دايره ی 
معلوم C۰ مماس کنيد (شکل ۵  ــ۶).

روش کار
ــ کمانی به شعاع R+r و به مرکز O۰ زديم.

ــ خطی موازی با D و به فاصله ی R از آن رسم کرديم. 
O مشخص شد. 

ــ به مرکز O و به شعاع R کمان موردنظر رسم شد. H و 
′H نقطه های دقيق تماس هستند.

شکل ۵   ــ۶   ــ کمان مماس بر يک خط و يک دايره

مسئله ی ۳ــ دايره ای با شعاع معلوم R رسم کنيد که از 
نقطه ی A بگذرد و بر دايره ی C۰ مماس شود (شکل ۶  ــ۶).

روش کار
ــ به مرکز A کمانی با شعاع R زديم.

 O نقطه ی  زديم.   R+r۰ شعاع  با  دايره ای   O۰ مرکز  به  ــ 
مرکز دايره است. در شکل، نقطه ی دقيق تماس يعنی H مشخص 

شده است.

شکل ۶   ــ۶   ــ رسم کمان گذرنده از A و مماس بردايره

 C۰ بر دو دايره ی R مسئله ی ۴ــ دايره ای با شعاع معلوم
و C۱ مماس کنيد.

مسئله را در سه حالت بررسی می کنيم:
الف ــ دايره با شعاع R مماس خارجی بر دو دايره است 

(شکل ۷ــ۶).

روش کار
ــ به مرکز O۰ کمانی با شعاع R+r۰ زديم.

ــ به مرکز O۱ کمانی با شعاع R+r۱ زديم، O معين شد. 
H۱ و H۰ هم نقطه های دقيق تماس هستند.
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مماس  C۰ و  بر  خارجی  مماس   R شعاع با  دايره ای  ب ــ 
داخلی بر C۱ رسم کنيد (شکل ۸   ــ۶).

روش کار
ــ به شعاع R+r۰ کمانی زديم.

شکل ۷ــ۶   ــ رسم کمان مماس بر دو دايره در بيرون

ــ به شعاع R-r۱ کمانی زديم، O مرکز دايره به شعاع R به 
دست آمد. در شکل، H۱ و H۰، نقطه های تماس هستند. آن هـا 

OO0 هستند.  OO1 و  بـه ترتيب واقع بر 

شکل ۸    ــ۶   ــ رسم دايره ی مماس خارج و داخل

ـ دايره ای با شعاع معلوم R مماس داخلی بر دو دايره ی پـ 
C۰ و C۱ رسم کنيد (شکل ۹ــ۶).

روش کار
ــ کمانی با شعاع R-r۰ و به مرکز O۰ زديم. 

نقطه ی  زديم.   O۱ مرکز  به  و   R-r۱ شعاع  با  کمانی  ــ 
تعيين  هم   H۰ و   H۱ يعنی  تماس؛  نقطه های  شد.  مشخص   O

شده اند.
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مسئله ی ۵ ــ خطی بر دو دايره ی C۰ و C۱ مماس کنيد.
مسئله را در دو حالت بررسی می کنيم.

(شکل  است  دايره  دو  بر  خارجی  مماس  خط  ــ  الف 
۱۰ــ۶).

روش کار
 O۰O۱ وسط M نقطه ی ،O۰O۱ ــ با رسم عمود منصف

مشخص شد.

ــ به مرکز M و به قطر O۰O۱ دايره زديم.
ــ دايره ای به مرکز O۰ و به شعاع r۰- r۱ زديم، A مشخص 

شد.
به دست   H۰ داديم.  امتداد  و  کرديم  وصل   A به   O۰ از  ــ 

آمد.
ــ از O۱ موازی با O۰H۰ رسم کرديم، H۱ به دست آمد.

H۰ را به H۱ وصل می کنيم.

M

شکل ۱۰ــ۶   ــ رسم مماس مشترک خارجی

 C۱ و C۰ ب ــ خطی مماس داخل و خارج بر دو دايره ی
رسم کنيد (شکل ۱۱ــ۶).

روش کار
ــ مانند مسئله ی قبل دايره به قطر O۰O۱ رسم شد.

به دست   A تا  زديم   r۰+ r۱ شعاع  به  کمانی   O۰ مرکز  به  ــ 

آمد.
ــ از O۰ به A وصل کرديم، H۰ مشخص شد.

ــ از O۱ موازی با O۰A رسم کرديم، H۱ به دست آمد.
H۱ را به H۰ وصل کرديم.

شکل ۹ــ۶   ــ رسم دايره مماس داخلی
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شکل ۱۱ــ۶    ــ رسم مماس مشترک داخلی
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          خالصه ی مطالب مهم

۱ــ مرکز کمان مماس بر دو خط، دارای فاصله ای مساوی از دو خط و برابر شعاع کمان است.
۲ــ يک کمان می تواند در حالت های مختلف بر دو دايره مماس شود.

۳ــ مماس مشترک دو دايره، خطی است که بر آن دو مماس شود.

                 خود را بيازماييد

۱ــ چگونگی رسم کمانی دايره ای، مماس بر دو خط معين، را شرح دهيد.
۲ــ يک دايره، با شعاع R مماس بر يک دايره و گذرنده از نقطه ای معين، چگونه رسم می شود؟

۳ــ يک دايره، با شعاع R مماس بر يک خط و يک دايره، چگونه رسم می شود؟
۴ــ يک دايره در چند حالت می تواند بر دو دايره مماس شود؟

۵  ــ چگونگی رسم دايره ی R مماس بر دو دايره را در حالت های مختلف شرح دهيد.
۶   ــ مماس مشترک دو دايره چيست؟

۷ــ مماس مشترک دو دايره، در حاالت مختلف، چگونه رسم می شود؟

                 ارزش يابی عملی

۱ــ سه حالت رسم يک کمان مماس بر دو خط را رسم کنيد. شعاع کمان را ۲۰ درنظر بگيريد.
۲ــ دايره ای با شعاع ۳۰، مماس بر دايره ای با شعاع ۲۵ رسم کنيد که از نقطه ی A بگذرد (فاصله ی A تا مرکز 

دايره به قطر ۵۰، برابر ۵۳).
۳ــ خط دلخواهی رسم کنيد. به فاصله ی ۵۰ از آن، نقطه ی O۰ را درنظر بگيريد. ابتدا دايره ای به مرکز O۰ و 

به شعاع ۲۳ رسم کنيد. سپس دايره ای به شعاع ۲۶ را بر آن ها مماس کنيد.
۴ــ دو دايره به قطرهای ۳۰ و ۴۰ و به فاصله ی دو مرکز ۵۰ رسم کنيد. دايره ای به شعاع ۴۶ را در سه حالت 

رسم کنيد:
مماس خارج، مماس داخل و خارج و مماس داخل بر آن ها.

۵ ــ برای دو دايره، به قطرهای ۳۴ و ۴۷ و به فاصله ی دو مرکز ۷۰، مماس های خارجی و نيز داخل و خارج 
را رسم کنيد.

.A4 ۶  ــ موارد داده شده در شکل ۱۲ــ۶ را رسم کنيد. هر مورد روی يک برگ
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A شکل ۱۲ــ۶   ــ هر نقشه روی يک برگ ٤

۱ ــ قيف، پالستيک     ۲ ــ شابلون، فوالد

۳ ــ بدنه، فوالد ۴ ــ واشر، مقوا روغنی

۵ ــ تيغه برش، فوالد ۶ ــ دستگيره ی شير آب، برنز ــ ترسيم دو برابر
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۷ــ موارد داده شده در شکل ۱۳ــ۶ را رسم کنيد. 

A شکل ۱۳ــ۶   ــ هر نقشه روی يک برگ ٤

۱ــ مفتول فنری، فوالد ۲ــ حديده، فوالد

۳ــ بادامک، فوالد، رسم دو برابر ۴ ــ بادامک، فوالد

۵ ــ خار ضامن، فوالد، رسم دو برابر ۶ ــ بازوی پرگار کج، فوالد
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فصل هفتم

تصوير1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ مفهوم نقطه، خط و صفحه را بيان کند.
۲ ــ تصوير را تعريف کند.

۳ ــ صفحه های تصوير و فرجه را تعريف کند.
۴ــ تصوير نقطه، خط، سطح و جسم را رسم کند. 

۵  ــ فرجه ها را به هم تبديل کند. 

۱ ــ۷ ــ مفاهيم پايه
نقطه، خط و صفحه مفهوم های اوليه ای به شمار می آيند که 
به درستی قابل تعريف نيستند و بايد آن ها را پذيرفت. با اين حال به 

صورتی ساده می توان آن ها را معرفی کرد. 
۱ ــ۱ ــ۷ ــ نقطه ۲: کوچک ترين جزِء يک جسم است. 

می توان آن را با اثر نوک تيز مداد و يک نام، مانند A روی کاغذ 
معرفی کرد (شکل ۱ ــ۷).

نقطه  حرکت  از  خط  گفت،  می توان  خط :  ۲ ــ۱ ــ۷ ــ 
به وجود می آيد۳.  هر چه بتوان آن را نازک تر رسم کرد، به واقعيت 
خط نزديک تر خواهد بود. خط می تواند راست يا شکسته يا خميده 

             Projection :۱ ــ تصوير، نما
Point :۲ ــ نقطه

۳ ــ خط: Line، می توان گفت خط از اتصال دو نقطه ايجاد می شود. قسمت محدودی از خط را پاره  خط می گويند. همه ی خط ها در نقشه های ما در واقع پاره خط اند، که 
برای کوتاهی سخن همان واژه ی خط را به کار می بريم. 

شکل ۱ــ۷ــ نقطه
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باشد (شکل ۲ ــ۷).
آن  از  نقطه  دو  يا   D مانند  حرف  يک  با  را  خط  می توان 

معرفی کرد. 

صفحه را می توان با يک حرف مانند P معرفی کرد. 
خط  صفحه،  دو  برخورد  از  که  گفت  می توان  نکته: 

به وجود می آيد. 

۳ ــ۱ ــ۷ ــ صفحه۱:  می توان گفت که صفحه از حرکت 
يا  تخت  است  سطحی  صفحه  حال  هر  به  می شود.  حاصل  خط 

دارای خم (شکل ۳ ــ۷).

شکل ۲ــ۷ــ خط

شکل ۳ــ۷ــ صفحه

Surface - Plane :۱ ــ صفحه
Volume :۲ ــ حجم

۳ ــ جسم: Object می توان گفت جسم قسمتی از فضاست که به وسيله ی مجموعه ای از صفحات محدود می شود. البته اين مجموعه می تواند، يک تا بی شمار صفحه داشته 
باشد. 

به وسيله ی  که  فضاست  از  مقداری  حجم:  ۴ ــ۱ ــ۷ ــ 
يک جسم۳ اشغال می شود (شکل ۴ ــ۷). 

در شکل آشنا ترين حجم ها را می بينيم. 
معموًال در صنعت کوشش می شود که قطعه هايی که ساخته 

می شوند، به گونه ای از اين حجم ها يا ترکيبی از آن ها باشند. زيرا 
آن ها هم از نظر محاسبه و هم از نظر روش های شکل دهی و ساخت 

ساده ترند. راحت ترين از نظر ساخت کدام است؟ 
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۲ ــ۷ ــ تصوير
نما يا تصوير در حقيقت سايه ای از يک نقطه، خط، سطح 
(شکل  نور  بدون  يعنی  سياه،  است  سطحی  سايه  است.  حجم  يا 

۵ ــ۷). 

 AA′ ،صفحه ی تصوير۱ و شعاع تصوير۲ را داشته باشيم. در شکل
شعاع تصوير است. 

′AA بر P عمود باشد، تصوير را عمودی و در غير  اگر 
اين صورت، آن را مايل گويند. اگر شعاع های تصوير همه موازی 
باشند تصوير را موازی۳ گويند مانند آن چه که از تابش نور خورشيد 

حاصل می شود (شکل ۷ ــ۷).

شکل ۴ــ۷ــ حجم های معروف

شکل ۵  ــ۷ــ تصوير موازی

اما معمول نقشه کشی، شکلی است که همه ی نقطه ها و خط ها 
يعنی لبه های موجود در آن معرفی شوند. در هندسه، تصوير، تعريف 

بسيار دقيقی دارد. 
 A نقطه ی  از  خطی  اگر  تصوير:  تعريف  ــ۲ ــ۷ ــ   ۱
′A را  ′A قطع کند، بنا بر تعريف ،  بگذرد و صفحه ی P را در 

تصوير  A نامند (شکل ۶ ــ۷).
به گفته ای ساده، برای داشتن يک تصوير يا نقشه بايد جسم، 

plane of projection يا Projection plane :۱ ــ صفحه ی تصوير
projector يا Projection line :۲ ــ شعاع تصوير

Porallel projection :۳ ــ تصوير موازی

شکل ۶   ــ۷ــ تصوير هندسی
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تصوير  شوند،  صادر  مرکز  يک  از  نور  شعاع های  اگر  و 
را مرکزی۱ نامند. مانند آن چه که از نور يک المپ آويز به دست 

می آيد (شکل ۸  ــ۷).

۲ ــ۲ ــ۷ ــ نمای خط: برای به دست آوردن نمای يک 
خط مستقيم کافی است که نمای دو نقطه از آن را داشته باشيم 

(شکل ۹ ــ۷). 
در ضمن، چون همه ی نقشه های صنعتی با روش عمودی 

رسم می شوند، ما هم فقط به همين روش بسنده می کنيم. 

شکل ۷ــ۷ــ نمای مايل

S

داريم: شکل ۸   ــ۷ــ نمای مرکزی، S ماننديک المپ  ،p به  نسبت   AB شيب  دليل  به  که  می شود  ديده 
A حالت های ديگر هم هست:  B AB′ ′ <

A B AB′ ′ = ــ اگر AB موازی با p باشد، داريم: 
A B′ ′ =0 ــ اگر AB عمود بر p باشد، داريم:  

با  می توان  را  صفحه  يک  صفحه:  نمای  ـ  ۷ ــ  ۳ ــ۲ ـ
قسمت محدودی از آن مـعرفی کـرد، مانند مثلث، مستطيل. بـا 

Central projection :۱ ــ تصوير مرکزی

شکل ۹ــ۷ــ نماهای يک خط
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A خواهد  B C D′ ′ ′ ′ در نظرگرفتن مستطيل ABCD، تصوير آن 
شد (شکل ۱۰ ــ۷). 

ريـم  دا بـاشد،   p بـا  مـوازی   ABCD گـر  ا ــ 
ABCD A B C D′ ′ ′ ′=

جسم  يک  ترتيب  همين  به  جسم:  نمای  ۴ ــ۲ ــ۷ ــ 
می تواند نماهای گوناگونی داشته باشد. معمول آن است که يک 
حالت  ساده ترين  در   P يعنی  تصوير،  صفحه ی  به  نسبت  را  جسم 

ممکن در  نظر بگيريم (شکل ۱۱aــ۷).
قاعده ی منشور با p موازی است، پس نمای ديواره ها همه 
تبديل به خط خواهند شد و نمای جسم بر p يک مستطيل است 

(شکل ۱۱bــ۷). 

شکل ۱۰ــ۷ــ نماهای يک سطح

اگر  است.  مستطيل  نمای   A B C D′ ′ ′ ′ که  می شود  ديده 
مستطيل نسبت به p حالت دل خواهی داشته باشد، داريم:

هم  ديگر  حالت های  سطح   A B C D′ ′ ′ ′< سطح   ABCD

هست: 
خط  يک  فقط  تصوير  باشد،   p بر  عمود   ABCD اگر  ــ 

می شود. 
شکل ۱۱ــ۷ــ نمای يک حجم
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۳ ــ۷ ــ صفحه ی تصوير
در هندسه صفحه نامحدود است. برای رسم يک نقشه ی 
صنعتی الزم است از يک جسم در چند جهت مختلف تصوير 

رسم کنيد. 

b

اين  ترکيب  با  می تواند  انسان  مغز  که  می دهد  نشان  تجربه 
تصويرهای دو بعدی به يک حالت سه بعدی برسد، يعنی جسم را 

درک نمايد. به شکل ۱۲ ــ۷ توجه کنيد: 

شکل ۱۲ــ۷ــ نماهای يک حجم 

اگر جسم را حذف کنيم و تنها به دو نمای داده شده 
روی يک صفحه ی افقی۱، يعنی pH و يک صفحه ی عمودی۲ 

رو به رو يعنی V.P. نگاه کنيم، جسم را درک می کنيم. 
اين  تعداد  دارد.  نياز  تمرين  مقداری  به  کار  اين  البته 
نماها، که می توانند در جهت های مختلف تهيه شود زياد است 

ولی معموًال به ۲ يا ۳ مورد آن ها بسنده می شود. 
عالوه بر اين، نماها بايد يک نظم درست داشته باشند. 
صفحه هايی که برای تصوير در نظر می گيرند ويژگی های زير 

را خواهند داشت: 
ــ برهم عمودند

ــ در اصل نامحدودند (شکل ۱۳ ــ۷) 

horizontal plane :۱ ــ صفحه ی افقی
 Frontal روبه رو:  صفحه ی  و   vertical plane عمودی  صفحه ی  ۲ ــ 

planeشکل ۱۳ــ۷ــ چهار فرجه

فرجه ی دوم

فرجه ی سوم

چهارم
فرجه ی   

فرجه ی اول

يا

يا يا
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 H و V ديده می شود که سه صفحه ی شکل،  با توجه به 
و p فضای مورد نظر ما را به چهار بازه يا ناحيه، يا فرجه۱ تقسيم 
کرده اند. اين چهار ناحيه را به ترتيب فرجه ی اول، فرجه ی دوم، 
فرجه ی سوم و فرجه ی چهارم می نامند. برای رسم نماها فقط از 

دو بازه ی اول و سوم استفاده می شود. 
۱ ــ۳ ــ۷ ــ فرجه ی اول۲: در شکل ۱۴ ــ۷ ، تنها فرجه ی 

اول را در نظر گرفتيم.

ناظر کسی است که می خواهد تصوير تهيه کند. پس او بايد 
الزم  نماهای  و  نگاه  تصوير،  صفحه ی  سه  بر  عمود  سمت  سه  از 

را تهيه کند. 
ــ آن چه روی V قرار می گيرد نمای روبه رو۳ است. 

ــ آن چه روی H قرار می گيرد، نمای افقی۴ است.
ــ آن چه روی p قرار می گيرد، نمای نيم رخ۵ است.  

  مهم ترين تصوير، نمای روبه رو است که به آن نمای اصلی 
هم می گويند. جهت اين نما را با F مشخص می کنيم. 

اينک اگر جسم را حذف کنيم، شکل ۱۵ ــ۷ را داريم. 

شکل ۱۴ــ۷ــ صفحه و نما

First angle ۲ ــ فرجه ی اول، بازه ی اول                 angle :۱ ــ فرجه، بازه
۳ ــ نمای ربه رو: Frontal view به آن نمای از جلو يا قائم هم گفته اند.            ۴ ــ نمای افقی؛ Horizontal view ، به آن نمای از باال، سر، سطحی هم گفته اند. 

(Top view) .که به آن نمای جانبی، جنبی، ديد از چپ هم می گويند ،Side view :۵ ــ نمای نيم رخ

شکل ۱۵ــ۷ــ سه نما

صفحه ی نيمرخ تصوير 
رF  ياVجايگاه نمای نيمرخ

 تصوي
صفحه ی روبه روی

 نمای روبه رو
ای گاه

ج

صوير 
افقی ت

صفحه ی 

ی افقی
گاه نما

جاي

اين شکل سه بعدی و رسم آن مشکل می باشد. زاويه ها هم 
درست نيستند. 

۲ ــ۳ ــ۷ ــ گسترش فرجه: در عمل اين سه صفحه را 
گسترش می دهند و بر سطح کاغذ منطبق می کنند (شکل ۱۶ ــ۷). 
اين شکل دو بعدی و اندازه ها و زاويه های آن درست است.

تأييد  مورد  نازک  ارتباطی  نماها با خط های  درستی جای 
قرار می گيرد. 
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اين خط های ارتباط را می توان مطابق شکل ۱۷ ــ۷ هم در نظر گرفت. 

شکل ۱۶ــ۷ــ گسترش صفحه های تصوير

شکل ۱۷ــ۷ــ خط های رابط
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بودن  نامحدود  دليل  به  که  می شود  ديده  دقت  کمی  با 
صفحه های تصوير، ممکن است که خطوط حاشيه ی صفحه ها را 

حذف کرد (شکل ۱۸aــ۷). 

۳ ــ۳ ــ۷ ــ ارتباط بين نماها: همان گونه که در شکل های 
کمک  به  ديگر،  نمای  با  را  نما  هر  اجزای  می توان  شد،  ديده  قبل 
خط های رابط نازک به هم مربوط کرد و به اين ترتيب درک بهتری 
به دست آورد و در ضمن از اشتباه هم جلوگيری کرد. پس هر نقطه 

در يک نما بايد با نقطه ای در نمای ديگر توجيه شود. 
نيم رخ،  و  رو  به  رو  يا  افقی  و  رو  به  رو  نمای  بين  ارتباط 
مستقيم است ولی ارتباط بين نمای افقی و نيم رخ بايد به کمک خط 
کمکی ۴۵ درجه برقرار شود. محل خط ۴۵ درجه دل خواه است 
و تغيير جای آن فقط باعث تغيير جای نمای نيم رخ خواهد شد. اين 

ارتباط به شکل های گوناگون امکان دارد (شکل ۱۹ ــ۷). 

در شکل ۱۸bــ۷، حتی خط های اشتراک صفحه را نيز 
حذف کرديم. می بينيم که شکل به دست آمده ساده تر است. فاصله ی 
نماها را هم می توان به دل خواه کم تر يا بيش تر در نظر گرفت که اين 

امر تأثيری در شکل نماها نخواهد داشت. 
توجه کنيد: ابتدا ديد روبه رو رسم می شود. سپس نمای 
خواهد  رسم  آن،  راست  سمت  در  نيم رخ  نمای  و  آن  زير  افقی 

شد. 

شکل ۱۸ــ۷ــ حذف محدوده ی صفحه ها

شکل ۱۹ــ۷ــ روش های گوناگون رسم رابط
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در جدول ۱ ــ۷ سه نما از چند جسم مهم هندسی داده شده است. 

ـ حجم های هندسی جدول ۱ــ۷ـ

۱ منشور ۲ هرم

۳ منشور ۴ هرم ناقص

۵ منشور برش دار ۶ هرم برش دار
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در جدول های ۲ ــ۷ و ۳ ــ۷ تعداد ديگری از احجام آشنا در دو يا سه نما ديده می شوند. 

جدول ۲ــ۷ــ حجم های هندسی

۷   استوانه ۸   مخروط

۹  استوانه، لوله ۱۰  مخروط ناقص

۱۱  استوانه ی برش دار ۱۲  مخروط ناقص برش دار



  ۸۵  
جدول ۳ــ۷ــ حجم های آشنا با برش

۱۳ منشور ۱۴ استوانه

۱۵ استوانه ۱۶ هرم

۱۷ کره ۱۸ کره


