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مقیمی یزدی تنظیم:  

 8فصل 

 ها را مشخص کنید.. درستی یا نادرستی جمالت یا عبارت1

 همواره مربع است.  ،قاعدة هر هرم .1

 مساوی باشند، حجم آنها با هم برابر است. هایهم مساحت و ارتفاع هایاگر دو هرم دارای قاعده .2

 هرم دو قاعدة برابر، به شکل دایره دارد.   .3

4مساحت کره برابر است با   .4

3
𝜋𝑟3   

  آید.میاستوانه پدید  ،یل حول ضلعشاز دوران مستط .9

 آید. میهرم بدست  ،حول ضلع قائمه اش الزاویهقائماز دوران مثلث  .6

 مخروط شکلی شبیه هرم است که قاعدة آن به شکل دایره است.  .7

 آید.میکره به دست  ،حول قطرش دایرهنیماز دوران  .8

 ه شده دایره است.را با یک صفحه برش دهیم، طرح برید ایکرهاگر  .5

 فاصلة رأس هرم تا قاعده را ارتفاع هرم گویند. .11

 آید.میاستوانه از دوران مستطیل حول ضلع آن به دست  .11

 آید.میحول قطر آن کره بوجود  دایرهنیماز دوران یک  .12

 جاهای خالی را کامل کنید.. 2

 آید. میبه دست  ..........................حول قطرش دایرهنیماز دوران  .1

 شود.می................ برابر .را دو برابر کنیم، مساحت آن ایکرهاگر شعاع  .2

 شود. می....................... حاصل .. از دوران یک مستطیل حول طولش3

 ........................ است..برابر با R. مساحت یک کره به شعاع 4

 آید.می..................... بوجود .ل آناز دوران یک مستطیل حول طو .9

 باشد.می...................... .برای محاسبة مساحت 4𝜋𝑟2دستور  .6

 ............. تا وجه جانبی دارد..اگر قاعده هرمی یک مربع باشد، این هرم .7

 است.  .................. برابر حجم استوانه.که در استوانه محاط شده ایکرهحجم  .8

 آید.می........................ به دست .حول ضلع زاویة قائمه الزاویهقائماز دوران مثلث  .5

 ........................ است. .برابر 𝑟به شعاع  ایکرهفرمول حجم  .11

 ......................... است. .برابر با 𝑟مساحت یک کره به شعاع  .11

 آید.می....................... به وجود .حول یک ضلع قائم آن یک الزاویهمقائاز دوران مثلث  .12

 آید.می....................... بوجود .از دوران یک ربع دایره حول شعاع آن .13

 ................... .است که در آن محاط شده است؟ ایکرهچند برابر حجم  ،حجم استوانه .14

𝑣را بنویسید.                                 Rبه شعاع  ایرهکدستور محاسبة حجم  .19 =    …  

 باشد.می....................... .باشند برابر با 𝑎آن  هایمساحت کل هرم منتظم چهاروجهی که طول همة یال .16

 . ............ است.است برابر 𝑎مساحت کل هرم منتظم چهار وجهی وقتی مساحت هر وجه اش  .17
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مقیمی یزدی تنظیم:  

 گوئیم.می.............. ......................... هستند، به این اندازة................... مرکز............... از فضاست که.کره مجموعه.18

 آید.می...................... بدست .................. و مساحت آن نیز از رابطة.باشد. حجم آن از رابطة R ایکرهاگر شعاع . 15

 آید.میمخروط به وجود  ،.................. حول یکی از اضالع عمود بر هم.از دوران .21

 .................. است که فاصلة آنها از نقطة ثابتی به نام مرکز برابر است. .کره مجموعه نقاطی از .21

 ایسواالت چند گزینه. 3

مربع چرم برای دوخت این کیف  مترسانتیداریم، چند  cm31فاع و ارت cm4یک کیف استوانه ای شکل به شعاع قاعده . 1

 شود؟ میاستفاده 

a )24/91                 b )84/813              c )6/793                   d )18/894  

 شود؟ میبرش بزنیم، سطح بریده شده چه شکلی  AB. اگر مکعب مقابل را از روی پاره خط 2

a      مربع )               b              مستطیل )c                    لوزی )d مثلث ) 

 شود؟ می. از دوران یک مستطیل حول عرض آن کدام شکل ایجاد 3

 الف. مکعب                      ب. مکعب مستطیل                    ج. استوانه

 ................ است. .شکلی شبیه ،. مخروط4

 نشور                       ب. هرم منتظم                     ج. استوانه الف. م

 ................. است. .وجوه جانبی در هرم به شکل .9

 ( متوازی االضالع 4( مربع                       3( مستطیل                        2( مثلث                  1

 شود؟ میمساحت آن برابر در چه صورت حجم کره با  .6

1 )𝑟 = 3                 2 )𝑟 = 4                     3 )𝑟 = 9                   4 )𝑟 = 6 

 کدام است؟  bو ارتفاع  𝑎حجم هرم مربع القاعده ای به اضالع قاعدة  .7

1 )1

3
𝑎𝑏2                 2 )1

3
𝑎2𝑏                3 )𝑎𝑏

3
               4 )𝑎2𝑏2

3
    

 باشد؟ میزیر مساوی ن هایدر استوانه محاط شده باشد، قطر کره همواره با کدام یک از گزینه ایکرهاگر  .8

 ( قطر قاعدة استوانه             2( ارتفاع استوانه                                                  1

 ( نصف محیط قاعدة استوانه 4ستوانه                                  ( فاصلة دو قاعدة ا3 

 مکعب است.                                                                                           مترسانتیباشد چند  cm 12و ارتفاع آن  11حجم یک مخروط که مساحت قاعدة آن . 4

 

نوشتن )باشد. مترسانتی 9و ارتفاع آن  مترسانتی 12و  8ا به دست آورید که قاعدة آن مستطیلی به ابعاد ( حجم هرمی رالف. 9

  (فرمول الزامی است.

 

 ( حجم حاصل از دوران مثلث قائم الزاویة مقابل را حول ضلع مشخص شده در شکل را بیابید. ب

  (نوشتن فرمول الزامی است.)
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مقیمی یزدی تنظیم:  

 باشد.  cm  8و ارتفاع هرم  مترسانتی 9و  6ید که قاعده آن یک لوزی به قطرهای الف. حجم هرمی را حساب کن. 6

 

 

 به دست آورید.  πمربع است. حجم این کره را بر حسب  مترسانتی 144πبرابر  ایکرهب. مساحت 

 

 

 میلی متر است.  111113/1شعاع تقریبی یک گلبول قرمز . 7

 علمی بنویسید.  الف( شعاع تقریبی گلبول قرمز را با نماد

 .ب( فرمول حجم کره را بنویسید و با استفاده از آن حجم گلبول قرمز را به دست آورید

 
 ی چه شکلی حاصل می شود؟مترسانتی 11حول ضلع  ،11و  3به اضالع  الزاویهقائمالف( از دوران یک مثلث . 8

 ب( حجم شکل حاصل را محاسبه کنید. 

 
 

 رسم کنید.  الف( گستردة مکعب مقابل را. 5

 

 

  (با نوشتن فرمول)را حساب کنید.  cm 11ب( مساحت یک کرة جغرافیایی به شعاع 

      

 

   باشد. cm 5و ارتفاع آن  cm 9حجم مخروطی را حساب کنید که شعاع قاعدة آن . 11

 

 

 

 هانوشتن فرمول)کنید. دهیم. حجم و مساحت شکل حاصل را حسابمیرا حول قطر آن دوران  cm 21به قطر  ایدایرهنیم. 11

  (الزامی است.
 

 

کنیم و در لیوانی استوانه ای شکل که میرا از آب پر  cm 12و به ارتفاع  cm 4ظرفی به شکل مخروط با شعاع دهانة . 12

 آید؟ میکنیم، آب تا چه ارتفاعی در لیوان باال میاست خالی  cm 6شعاع قاعدة آن 

 

 

10

3

5

9



تایپ: جناب آقای رضایی  تمامی استانهای کشور)فصل پنجم تا فصل هشتم( 59نمونه سواالت هماهنگ ریاضی خردادماه سال   

ه | 39 ح ف ص  

مقیمی یزدی تنظیم:  

 را به دست آورید.  2به شعاع  ایکرهنیمالف( مساحت . 13

 

 (نوشتن فرمول الزامی است.)باشد.  cm 9و ارتفاع مخروط  cm3ب( حجم مخروطی را به دست آورید که شعاع قاعدة آن 

 
 دهیم.میی دوران مترسانتی 8است را حول ضلع  مترسانتی 8و  6که اضالع قائمة آن  ایالزاویهقائمالف( مثلث . 14

A شود؟ میین عمل چه جسمی ایجاد ا: با 

B .(است.مینوشتن فرمول الزا): حجم آن را به دست آورید  

 

 

 دهیممیاست. آن را حول شعاعش دوران  cm3ب( شکل مقابل یک ربع دایره به شعاع 

π)حجم حاصل از دوران را به دست آورید.  =  (نوشتن فرمول الزامی است. ،3

 

 را به دست آورید.  cm4ج( مساحت کل یک مکعب به ضلع 

 

 

 مترسانتی 12و ارتفاع آن  مترسانتی 9/2و  4الف( حجم هرمی را به دست آورید که قاعدة آن یک مستطیل به ابعاد . 19

 (فرمول حجم هرم را بنویسید.)است. 

 

 

خواهیم بدنة آن را رنگ بزنیم، اگر هزینة نقاشی منبع هر مترمربع میمتر داریم.  2ب( مخزن آبی به شکل کره و به شعاع 

π)تومان باشد، هزینة رنگ آمیزی منبع را به دست آورید.  31111 = 3)  

 

 است. مترسانتی 11و ارتفاع آن  مترسانتی 9و  6حجم هرمی را به دست آورید که قاعدة آن مستطیلی به ابعاد . 16

 

 

 جم شکل مقابل را بدست آورید. ح. 17

 

 

 هایالساقینی به ساقجانبی آن مثلث متساوی هایهو وج cm 4حجم هرمی را بدست آورید که قاعدة آن مربعی به ضلع . 18
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مقیمی یزدی تنظیم:  

 را در نظر بگیرید، حجم آنرا حساب کنید.  11و ارتفاع  3مخروطی به شعاع قاعدة . 15

 
 شود چه نام دارد؟ میرا حول یکی از اضالع قائمة آن دوران دهیم، شکلی که حاصل  ایالزاویهقائمالف( اگر مثلث . 21

π)را به دست آورید.  cm 11توپر فوالدی به شعاع  کرهنیم ب( مساحت کل یک = 3)  

 

 

 (نوشتن فرمول الزامی است.)باشد. cm 12و ارتفاع هرم  6و  8حجم هرمی را محاسبه کنید که قاعدة آن لوزی به قطرهای . 21

 
دهیم حجم حاصل را بدست یمی دوران مترسانتی 11را حول ضلع  مترسانتی 6و  11به اضالع قائم  ایالزاویهقائممثلث . 22

 آورید. 

 

 

 را رنگ کنیم. مساحت کل قسمت رنگ شده را به دست آورید.  cm 8خواهیم یک نیم کرة چوبی توپر به شعاع می. 23

 

 

 دوران داده ایم: cm 3مقابل را حول ضلع  الزاویهقائممثلث . 24

 الف( نام شکل را بنویسید.

 ب( حجم آن را به دست آورید. 

 

 است.  cm 12و ارتفاع آن  cm 7مربع القاعده ای را به دست آورید که ضلع آن  ،حجم هرم. 29

 

  (نوشتن فرمول الزامی است.)را به دست آورید.  cm 6به شعاع  ایکرهحجم 

 

  (نوشتن فرمول الزامی نیست.)را به دست آورید. cm 12و ارتفاع  cm 11القاعده به ضلع الف( مساحت کل منشور مربع. 26

 

 

 

π)را حساب کنید.  cm 6به شعاع  ایکرهو مساحت  ب( حجم =   (است.میالزا هانوشتن فرمول) (3
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مقیمی یزدی تنظیم:  

 را محاسبه کنید.  cm 11به قطر  ایکرهالف( حجم و مساحت . 27

 
 ساخته ایم. حجم این مخروط را به دست آورید. cm 12مخروطی به قطر  cm 11به شعاع  ایدایرهب( با قسمتی از 

 

 

 

نمایش دهید. و نوشتن فرمول  (پی) πمحاسبات را بر حسب )را حساب کنید.  cm 6به شعاع  ایکرهحجم و مساحت . 28

 (الزامی است.

 

  (باشد.می cm 5و ارتفاع هرم  cm 4اندازة هر ضلع )حجم هرم مقابل را به دست آورید. . 25

 

 

 

 باشد، شعاع آن چقدر است؟  111π ایکرهاگر مساحت . 31

 

 دهیم. میدوران  BCا حول ضلع ر ABC الزاویهقائممثلث . 31

 الف( شکل حاصل چه نام دارد؟ 

 ب( حجم آن را به دست آورید. 

 

 

1 مترسانتی 11از یک دایره به شعاع . 32

9
کنیم، حجم مخروط چقدر میمخروطی درست  ،اش را در آورده و از باقیماندة دایره 

 است؟

 

 

πمحاط شده است. اگر  cm 12دازه هر دو در استوانه ای به قط قاعده و ارتفاع هم ان ایکره. 33 =   :باشد در آن صورت 3

 الف( حجم کره را بدست آورید.

 

 

 ب( حجم فضای بین کره و استوانه را بدست آورید. 
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مقیمی یزدی تنظیم:  

 باشد، حجم هرم را به دست آورید.  cm 12است. اگر ارتفاع هرم  cm 7مربعی به ضلع  ،الف( قاعدة یک هرم. 34

 

 باشد، مساحت آن را به دست آورید.  cm 11ب( اگر قطر یک کره برابر 

 
دهیم حجم میتر دوران است. حول ضلع کوچک مترسانتی 9و  3زاویة قائمة آن  هایرا که ضلع ایالزاویهقائمج( مثلث 

 شکل حاصل را به دست آورید. 

 

 را به دست آورید.  cm 12به قطر  ایکرهنیمحجم . 39

 
ی دوران داده ایم. حجم شکل حاصل از مترسانتی 12را حول ضلع  cm9و  cm12ائم به اضالع ق ایالزاویهقائممثلث . 36

 دوران را حساب کنید. 

 

𝑉)نسبت حجم کره به طح کل  ،𝑎به شعاع  ایکرهدر . 37

𝑆
 نوشتن فرمول الزامی است.( )را به دست آورید؟  (

 
 اخته ایم. حجم این مخروط را به دست آورید. س cm 6مخروطی به قطر قاعدة  ،cm 9به شعاع  ایدایرهبا قسمتی از . 38

 

 

 

 باشد.  cm 5و ارتفاع آن  cm 9حجم هرمی را به دست آورید که قاعدة آن مربعی است، به ضلع . 35

 
 

  (فرمول نوشته شود.)باشد.  cm 6را به دست آورید که شعاع آن  ایکرهمساحت و حجم . 41

 
 

  (تن فرمول نمره دارد.نوش)الف( حجم مخروط مقابل را به دست آورید. . 41

 

 

 را به دست آورید.  cm 6ب( مساحت جانبی مکعبی به ضلع 
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مقیمی یزدی تنظیم:  

 دارد. cm6و ارتفاع  cm4در خانه لیوانی مخروطی شکل به شعاع قاعدة  علیرضاف( ال. 42

π)لیوان او چند سانتیمتر مکعب حجم دارد؟  =   (نوشتن فرمول الزامی است.) (3

 

 

سانتیمتر مکعب باشد، اندازة ارتفاع  81سانتیمتر است. اگر حجم این هرم  8و  9الع ب( قاعدة یک هرم مستطیلی به اض

 هرم را به دست آورید. 
 

 

را در مستطیل طوری چیده است که همة  هاسپس همة تکه ،را ابتدا تکه تکه کرده cm11امیرمحمد توپی به شعاع . 43

π)مستطیل دقیقاً پر شد. مساحت مستطیل را به دست آورید.  =   (نوشتن فرمول الزامی است.) (3
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