
 بسمه تعالی

 بام ونام خانوادگی              مجازی      31/1/99آزمون فصل ششم پایه نهم             

 کنید مشخصرا یرز عبارتهای   (×)ویا  نادرستی  √))ستی در 1

𝒔برابر با  rمساحت یک نیم کره با شعاع  (* = 𝟐𝝅𝒓𝟐 .است                           

 برابر می شود 2برابر شود،حجم آن  2گر مساحت قاعده و ارتفاع هرمی ا(* 

 از دوران یک مستطیل حول ضلع آن مخروط تولید نمی شود *(

 است. 𝑎2برابر با 𝑎مساحت کل هرمکعب به ضلع *(

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 2

 تاده است.................. مساحت دایره ای است که نیم کره روی آن ایس Rمساحت رویه یک نیم کره به شعاع الف( 

 وجه های جانبی هر هرم منتظم، به شکل ......................... هستند ب(

 اگر کره ای را با یک صفحه برش دهیم سطح بریده شده ............. است- ج(

 حجم حاصل از دوران مثلث قائم الزاویه حول ضلع قائم آن ................ نامیده می شود د(

 ا انتخاب کنید.گزینه صحیح ر 3

 اگر کره ای در درون استوانه ای محاط شده باشد حجم استوانه چند برابر حجم کره است؟۞

1)𝟐

𝟑
                                 2)𝟑

𝟐
                             3)𝟑

𝟒
                                   4)8 

 وجوه جانبی در هرم به شکل ............. است. (*

 (متوازی االضالع4( مربع               3            (مستطیل      2      (مثلث         1

 از دوران یک مستطیل حول عرض آن کدام شکل ایجاد می شود؟۞(*

 (مخروط4     (استوانه3( مکعب مستطیل                     2(مکعب                     1

 ط شده باشد حجم استوانه چند برابر حجم کره است؟اگر کره ای در درون استوانه ای محا۞   

1)𝟐

𝟑
                                 2)𝟑

𝟐
                             3)𝟑

𝟒
                                   4)8 

هشتم
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متر داریم.می خواهیم بدنه آن را رنگ بزنیم،اگر هزینه  2مخزن آبی به شکل کره و به شعاع ---4

  (π=3تومان باشد، هزینه رنگ امیزی منبع را بدست آورید) 30000ع نقاشی منبع هر متر مرب

 

  (π=3) را به دست آورید. 𝑐𝑚 10مساحت کل یک نیم کره تو پر فوالدی به شعاع -5

 

 دارد اگر گنجایش این𝑐𝑚 5حنانه ظرفی مخروطی شکل به شعاع قاعده --6

πباشد اندازه ی ارتفاع آنرا بدست آورید. ) 𝑐𝑚3 300ظرف   = 3 ) 

 

 

 

 

سانتی متر است  10ر و ارتفاع این هرمسانتی مت 5و  6ی یک هرم، مستطیلی است  به ابعاد  قاعده--7

 حجم هرم چقدر می باشد؟)نوشتن فرمول الزامیست( 

 

 ه مربع(مساحت جانبی هرم منتظم مقابل را بدست آورید.)قاعد -8

 

 

ی متری دوران می سانت 10سانتی متر را حول ضلع  10و  3مثلث قائم الزاویه ای به اضالع قائم    -9

𝜋دهیم،)نوشتن فرمول الزامی است  = 3  ) 

 الف(نام شکل حاصل چیست؟ 

 ب(حجم آن را حساب کنید. 
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