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

              .اگر کره ای در داخل استوانه ای محاط شده باشد حجم استوانه برابر حجم کره است  

 هرم دو قاعده به شکل دایره دارد.

 استوانه از دوران مستطیل حول ضلع آن به دست می اید.

 .آن کره بوجود می آیداز دوران نیم دایره حول قطر -

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 2

   اگر شعاع دایره ای را دو برابر کنیم حجم آن ............. برابر می شود. -

              اگر قاعده هرمی یک مربع باشد، این هرم ......... تا وجه جانبی دارد. -

 .درجه یک نیم دایره حول قطر آن  ...................  بوجود می آید 360از دوران -

 ک ................ بوجود می آید.از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع قائمه آن ی-

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

 در چه صورت حجم کره با مساحت برابر می شود؟۞

1)𝑟 = 3                   2)𝑟 = 4                          3)𝑟 = 5                         4)𝑟 = 6 

 اگر کره ای در استوانه ای محاط شده باشد،قطر کره با کدام یک از گزینه های زیر مساوی نمی باشد*

 (نصف میط قاعده استوانه4(فاصله دو قاعده استوانه     3(قطر قاعده استوانه     2(ارتفاع استوانه      1

سانتی متر محاط شده است.حجم فضای بین کره و استوانه کدام  6کره ای در استوانه ای به قطر قاعده و ارتفاع *

  است؟

1)90 π                  2)54 π                     3)36 π                4)18 π 

 ل ...................... است.وجوه جانبی در هرم به شک*

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

هشتم
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 بدست آورید. πسانتی متر مربع است. حجم این کره را بر حسب  π 144مساحت کره ای برابر  -4

 

 را به دست آورید. 𝑐𝑚 10مساحت کل یک نیم کره تو پر فوالدی به شعاع  -5

 

 

پیمانه ای به شکل نیم کره و به شعاع دهانه - 6

سانتی متر را از آب پروآب آن را در لیوانی  6

سانتی متر خالی  6استوانه ای شکل به شعاع 

می کنیم آب در لیوان تا چه ارتفاعی باال می 

𝜋آید؟) = 3 ) 

 

 

 𝑐𝑚 8متر و ارتفاع هرم  5و 6ی حجم هرمی را به حساب کنید که قاعده آن یک لوزی به قطرها--7

 باشد. 

 

و ارتفاع آن  𝑐𝑚 5حجم مخروطی را حساب کنید که شعاع قاعده آن -8

9 𝑐𝑚باشد. 

 

کوچک سانتی متر است، حول ضلع  5و  3مثلث قائم الزاویه ایرا که ضلع های زاویه قائمه آن  -9

 دوران می دهیم، حجم شکل حاصل را به دست آورید. 
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