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 8فصل
 عبارتهاي زير رامشخص كنيد .�يا نادرستي ��)درستي 1

 شهرستان هاي تهران) 95الف) وجه هاي هرم به شكل مثلث است. (خ
 خوزستان)95استوانه از دوران مستطيل حول ضلع آن به دست مي آيد. (خب) 
 كرمان)95هر دايره وترهاي كه از مركز دايره به يك فاصله اند، با هم مساوي اند.(خدر پ)

 گلستان و لرستان)95دوران يك نيم دايره حول قطر آن كره بوجود مي آيد(خ زات)
 زنجان) 95.( خ فاصلة رأس هرم تا قاعده را ارتفاع هرم گويند )ث
 تهران) 95.( خ هرم دو قاعدة برابر به شكل دايره دارد.  ) چ
 هرمزگان) 95.(خدر يك دايره وترهاي نظير دو كمان مساوي با هم مساوي هستند. )ج
 البرزعصز)95اگر قاعده هاي دو هرم هم مساحت باشند، حجم آن ها مساوي است..(خ )ح
ل چهارمحا 95. .(خباشد چند سانتي متر مكعب است cm 12و ارتفاع آن  10حجم يك مخروط كه مساحت قاعدة آن ) خ

 بختياري)
 كرمانشاه)95(خاگر دو هرم داراي قاعده هاي هم مساحت و ارتفاع هاي مساوي باشند، حجم آنها با هم برابر است.   د
 يزد)95اگر كره اي را با يك صفحه برش دهيم، طح بريده شده دايره است. (خ) ذ
 خراسان رضوي)  95(خ.مي شود. اگر شعاع كره اي را دو برابر كنيم، مساحت آن ................. برابر) ر

***************************************************************** 
 ) در جاي خالي عدد يا كلمه مناسب بنويسيد.2

 بوشهر)95از دوران يك ربع دايره حول شعاع آن ........................ بوجود مي آيد..(خالف)
 خوزستان)95باشند برابر با ............. مي باشد. (خ كه طول همة يال هاي آن مساحت كل هرم منتظم چهاروجهي  ب)

 شهرستانهاي تهران) 95(خ....... به وجود مي آيد.. ....... از دوران مثلث قائم الزاويه حول يك ضلع قائم آن يكت) 

 يالن صبح و چهارمحال بختياري)گ 95برابر با .......................... است.(خ ث) مساحت يك كره به شعاع 

 مركزي) 95...... هستند، به اين اندازة ........... مي گوئيم.(خضاست كه ............ مركز .......كره مجموعه ............ از فچ)

 95...... بدست مي آيد.(خباشد. حجم آن از رابطة .................. و مساحت آن نيز از رابطة ................. R) اگر شعاع كره اي ج
 عصر مركزي)

 عصر مركزي) 95) از دوران ................... حول يكي از اضالع عمود بر هم ، مخروط به وجود مي آيد. (خح

 عصر مركزي) 95........ است كه فاصلة آنها از نقطة ثابتي به نام مركز برابر است. (خكره مجموعه نقاطي از ....... )خ
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 هرمزگان) 95ي كه در استوانه محاط شده ................... برابر حجم استوانه است. (خحجم كره اد)

 يزد) 95درجه يك نيم دايره حول قطر آن .................... بوجود مي آيد. (خ 360از دوران ذ)

 البرز) 95اگر قاعده هرمي يك مربع باشد، اين هرم .............. تا وجه جانبي دارد..(خ )ر
 البرز) 95از دوران مثلث قائم الزاويه حول ضلع زاوية قائمه ......................... به دست مي آيد. (خز)
 خراسان رضوي) 95.(خاگر شعاع كره اي را دو برابر كنيم، مساحت آن ................. برابر مي شود. )ژ

4) دستور س  )كهگيلويه و بوير احمد 95... مي باشد..(خبراي محاسبة مساحت .................... 2
 چهارمحال بختياري) 95) از دوران يك مستطيل حول طولش ........................ حاصل مي شود.(خش
 سيستان وبلوچستان) 95) از دوران مثلث قائم الزاويه حول يكي از اضالع قائم ..................... بوجود مي آيد..(خص

***************************************************************** 
 ) گزينه صحيح را انتخاب كنيد.3

 گلستان)95در چه صورت حجم كره با مساحت آن برابر مي شود؟ (خالف)

1 (3                 2 (4                     3 (5                   4 (6  
 گيالن) 95ست؟ (خب) ز) كدام عبارت نادرست ا

  ) از دوران مستطيل حول ضلعش ، استوانه پديد مي آيد.1

 ) از دوران مثلث قائم الزاويه حول ضلع قائمه اش ، هرم بدست مي آيد. 2

 ) مخروط شكلي شبيه هرم است كه قاعدة آن به شكل دايره است. 3

 ) از دوران نيم دايره حول قطرش ، كره به دست مي آيد. 4
 هرمزگان)95(خنبي در هرم به شكل .................. است. وجوه جا پ)

 ) متوازي االضالع 4) مربع                       3) مستطيل                        2) مثلث                  1

 يزد) 95(خكدام است؟  bو ارتفاع  حجم هرم مربع القاعده اي به اضالع قاعدة  -پ

1 (1
3

2                 2 (1
3

2                3 (3               4 (
2 2

3    

 يزد) 95(خاگر كره اي در استوانه محاط شده باشد، قطر كره همواره با كدام يك از گزينه هاي زير مساوي نمي باشد؟  -ت

 ) قطر قاعدة استوانه             2                ) ارتفاع استوانه                                  1

 ) نصف محيط قاعدة استوانه 4) فاصلة دو قاعدة استوانه                                  3 
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 ) وجوه جانبي هر هرم به شكل .................... است. ث

 ) مستطيل4                    ) لوزي  3) مربع                     2) مثلث                    1

 كهگيلويه و بوير احمد ) 95خ از دورام يك مستطيل حول عرض آن كدام شكل ايجاد مي شود؟ ( )چ

  الف. مكعب                      ب. مكعب مستطيل                    ج. استوانه

***************************************************************** 
 سواالت تشريحي

 
 بوشهر)95( خ             را بنويسيد.              Rالف) دستور محاسبة حجم كره اي به شعاع  -1
 

سانتي متر باشد.(  5سانتي متر و ارتفاع آن  12و  8ب) حجم هرمي را به دست آوريد كه قاعدة آن مستطيلي به ابعاد 
 نوشتن فرمول الزامي است. ) 

 

 حاصل از دوران مثلث قائم الزاوية مقابل را حول ضلع مشخص شده در شكل را بيابيد.  ج) حجم

 ( نوشتن فرمول الزامي است. ) 

 

 باشد. cm  8انتي متر و ارتفاع هرم  5و  6الف. حجم هرمي را حساب كنيد كه قاعده آن يك لوزي به قطرهاي  -2
 خوزستان95( خ                                                                                                                 

 

    به دست آوريد.  πسانتي متر مربع است. حجم اين كره را بر حسب  144ب. مساحت كره اي برابر 

 

*****************************************************************                         

 سمنان)95( خ ميلي متر است.  000003/0شعاع تقريبي يك گلبول قرمز  -3
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 الف) شعاع تقريبي گلبول قرمز را با نماد علمي بنويسيد. 

 
در  14/3به جاي  πاز آن حجم گلبول قرمز را به دست آوريد. ( استفاده از نماد  فرمول حجم كره را بنويسيد و با استفاده

  محاسبات بالمانع است. )
 
 
 سانتي متري 10، حول ضلع  10و  3) از دوران يك مثلث قائم الزاويه به اضالع ب

 چه شكلي حاصل مي شود؟ 

 ) حجم شكل حاصل را محاسبه كنيد. پ

 
 شهرستانهاي تهران) 95(خباشد cm 9و ارتفاع آن  cm 5اب كنيد كه شعاع قاعدة آن حجم مخروطي را حسالف)-4

 
 ) گستردة مكعب مقابل را رسم كنيد. ب
 
 

 را حساب كنيد. ( با نوشتن فرمول )  cm 10مساحت يك كرة جغرافيايي به شعاع پ)
 
 

***************************************************************** 
را از آب پر مي كنيم و در ليواني استوانه اي  cm 12و به ارتفاع  cm 4ظرفي به شكل مخروط با شعاع دهانة الف)  -5

 كرمان)95( خ  است خالي مي كنيم، آب تا چه ارتفاعي در ليوان باال مي آيد؟  cm 6شكل كه شعاع قاعدة آن 

    
ي دهيم. حجم و مساحت شكل حاصل را حساب كنيد.( نوشتن را حول قطر آن دوران م cm 20نيم دايره اي به قطر  ب)

 فرمول ها الزامي است. ) 
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