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 فهومی:نقشه م

 

 حجم و مساحت کره:

 هرمی -3کروی             -1منشوری                 -0: انواع حجم 

 های منشوری را به طور کامل در ریاضی هفتم یاد گرفتید که بطور خالصه در اینجا توضیح خواهیم داد.حجم

 های زیر قابل محاسبه هستند های منشوری )منشور و استوانه(: با فرمولحجم

 

 حجم استوانه:

 

 های فضاییشکل

 کره هرم و مخروط

 -حجم و مساحت هرم

 حجم مخروط
 حجم و مساحت کره

 

های گسترده شکل

 فضایی

های حاصل از مقطع

 فضاییهای برش شکل

های دوران شکل

 مسطح

 ارتفاع   

 مساحت قاعده

حجم منشور یا 

 استوانه

  
 ارتفاع استوانه

 شعاع قاعده استوانه

 حجم استوانه
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  مساحت جانبی منشور و استوانه:

 

 حجم و مساحت جانبی استوانه زیر را حساب کنید؟مثال: 

 

ی آن نقاط از یک نقطه رد همان صفحه به نام مرکز به یک فاصله است. به این دایره مجموعه نقاطی از صفحه است که همهتعریف دایره: 

 گوییم.ی ثابت شعاع دایره میاندازه

ی آن نقاط از یک نقطه در فضا به نام مرکز به کنیم: کره مجموعه نقاطی از فضا است که همهکره را همانند دایره تعریف میتعریف کره: 

 یک فاصله هستند مانند انواع توپ و کره زمین.

              

طرف باال و پایین بر استوانه مماس شود، گوییم کره در استوانه اگر یک کره را به طور کامل درون یک استوانه قرار دهیم، به طوری که از  نکته:

 محاط شده و استوانه نیز بر کره محیط شده است.

  

  

 محیط قاعده

مساحت جانبی منشور یا 

 ارتفاع استوانه

مساحت جانبی   

 استوانه

شعاع قاعده 

 استوانه

ارتفاع 

 استوانه

  

  

 حجم

 مساحت جانبی
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 اگر کره ای در یک استوانه محاط شود، ارتفاع استوانه برابر قطر کره و شعاع قاعده استوانه با شعاع کره مساوی است. نکته:

 حجم و مساحت کره:

 

 شود که فضای خالی بین کره و استوانهتوجه به شکل باال و یک آزمایش ساده ثابت می با اثبات حجم کره:

 

 سانتی متر را به دست آورید؟01حجم و مساحت کره ای به قطر : مثال

 

 آید.از دوران نیم دایره حول قطر آن کره بدست می: نکته

 آید.از دوران ربع دایره حول شعاع آن نیم کره بدست می: نکته

 

 ار در منزلک

 گویند.ها از نقطه ثابتی به نام...........به یک اندازه است. به این اندازه ثابت ........ میی آنکره مجموعه نقاطی از فضاست که فاصله-0

 در نظ بگیرید( 3را برابر  πرا بیابید؟ )مقدار  4حجم کره به شعاع -1

 .در نظ بگیرید( 3را برابر  π)مقدار بید را بیا 01مساحت یک نیم کره توپر فوالدی به شعاع -3

 حجم یک کره با مساحت آن برابر است اندازه قطر این کره رابیابید؟-4

  

 کره

 مساحت کره

 تا نیم کره  3مساحت قاعده=حجم استوانه=حجم  =ارتفاع 

                     -=حجم یک نیم کره           =حجم کره 

 

 =قطر کره 12عاع=ش 
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 51باشد و ارتفاع استوانه  01یک مخزن مطابق شکل از بهم پیوستن یک نیم کره و یک استوانه ساخته شده است. اگر شعاع قاعده استوانه -5

𝜋 باشد. حجم مخزن را بیابید.    )( 

 

 حجم هرم و مخروط

های آن مثلثی شکل است که هرم یک شکل فضایی است که وجه زیرین آن یک چند ضلعی محدب است که قاعده نام دارد و بقیه وجه هرم:

 شوند.ای به نام رأس هرم محدود میاز یک طرف به قاعده و از طرف دیگر به نقطه

                                                                      فاع هرم گویند.ی رأس هرم تا قاعده را ارتفاصله ارتفاع هرم:

 ABCها: مثلثی   نام قاعده: مثلث وجه،  شکل وجه3،  شکل قاعده: مثلث،  تعداد وجه ها: Sرأس:: مثال

 وجه جانبی )پهلوهای هرم( همگی مثلثی شکل هستند.: نکته

 حجم هرم:

 =حجم هرم مساحت قاعده ارتفاع                                                                                            کالمی:

V                         جبری: S h  
                                                                                                                       

 هرم              

 را حساب کنید؟ cm 7 و ارتفاع هرم cm 5 حجم هرم مربع القاعده ای به ضلع مثال:

  

 ت معموال لیتر است.واحد حجم متر مکعب یا سانتی متر مکعب است و در مایعا نکته:
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گوییم در این صورت اگر قاعده : اگر قاعده هرم یک چند ضلعی منتظم باشد و وجه های جانبی هرم همنهشت باشند. هرم را منتظم مینکته

 گیرد.مرکز تقارن داشته باشد. پای ارتفاع هرم روی مرکز تقارن قرار می

 

 ارتفاع هرم است  OHمرکز تقارن شش ضلعی. Hه قاعده هرم شکل زیر شش ضلعی منتظم است و نقط: نکته

 

 مخروط شکلی شبیه به هرم منتظم است که قاعده آن به شکل دایره و پای ارتفاع مخروط مرکز این دایره است.: مخروط

AH  ،ارتفاعA  ،رأسHS ،شعاع قاعدهASلد مخروط است.                                                 مو          

 آید.: از دوران مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضالع قائم آن مخروط بدست مینکته

 حجم مخروط:

 =حجم مخروط مساحت قاعده ارتفاع کالمی:

=V :جبری S h R h  مخروط  

 شعاع قاعده)دایره(                          
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 حجم مخروط زیر را حساب کنید؟: مثال



                     
 

 کار در منزل:

 جای خالی را پر کنید-0

 ر است که ......... آن بیشتر باشد.اگر مساحت قاعدهی های دو هرم با هم برابر باشد حجم هرمی بیشت

  باشد. 6و ارتفاع آن  4حجم هرمی با قاعده مربع را بیابید که ضلع قاعده آن -1

 

 باشد شعاع قاعده مخروط را بیابید. 8باشد و ارتفاع آن برابر     اگر حجم یک مخروط برابر -3

 اوی باشد. نسبت شعاع قاعده استوانه به شعاع قاعده مخروط را بیابید؟های برابر، مساگر حجم یک استوانه و حجم یک مخروط با ارتفاع-4

  حجم هرم مقابل را بیابید؟ -5

 

 سطح و حجم:

                                                                 به مکعب مستطیل شکل مقابل دقت کنید                                                                                          
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می خواهیم شکل گسترده این مکعب را رسم کنیم و با استفاده از آن،  مساحت کل مکعب مستطیل را به دست آوریم.گسترده مکعب 

 مستطیل به شکل زیر است :

 

 ، مساحت کل مکعب مستطیل برابر است با :نمایش دهیم  S1  .S2  .S3اگر مساحت های سه وجه مختلف مکعب مستطیل را با 

2

1 2 3 1 2 32 2 2 2( ) 2(8 5 8 3 5 3) 158S S S S S S S S cm             کل 

 آید. (از دوران مستطیل حول طول یا عرض آن، استوانه بدست می0

 

 آید.( از دوران مربع حول یکی از اضالع آن، استوانه بدست می1

 شود.ی قائم، مخروط حاصل می( از دوران مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضالع زاویه3

 

 شود.(از دوران مثلث قائم الزاویه حول وتر دو مخروط حاصل می4

 آید.(از دوران مثلث متساوی االضالع حول یک ضلع آن دو مخروط مساوی پدید می5

 آید.( از دوران مربع حول یک قطر آن دو مخروط هم قاعده و مساوی پدید می6

 آید.قطر آن دو مخروط برابر و بهم چسبیده بدست می( از دوران لوزی حول یک 9

 آید.( از دوران نیم دایره حول قطر آن کره بدست می8
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 آید.(از دوران ربع دایره حول شعاع آن نیم کره بدست می7

  

ان برابری سطح کل آن تودهد همین طور از برابری حجم دو شکل نمیبرابر سطح کل دو شکل، برابری حجم آن دو شکل را نتیجه نمی: نکته

 دو شکل را نتیجه گرفت.

 به دست آورید؟ ABحجم حاصل از دوران شکل مقابل را حول ضلع : مثال

                                              

      مساحت جانبی و مساحت کل مخروط شکل مقابل را حساب کنید؟                                              مثال: 

2ابتدا طول مولد مخروط را حساب می کنیم.                                                                  : پاسخ 2 26 8 100 10L L     

  
2 23.14 6 10 188.4 3.14 36 301.44S RL R cm                  کل

23.14 6 10 188.4S RL cm     جانبی مخروط 

 

 کار در منزل:

 جای خالی را پر کیند؟-0

 شود که شعاع قاعده آن برابر ............است.الف( از دوران یک مستطیل حول یکی از ضلع های آن یک ............ تولید می

 آید که شعاع قاعده آن برابر.....است.ب( از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یکی از ضلع های زاویه قائمه آن یک........به دست می

  

 حجم مخروط باالیی

 حجم مخروط پایینی

 حجم کل
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                              را بیابید؟ 6م منتظم با قاعده مثلث )چهار وجهی منتظم( به ضلع قاعده مساحت کل یک هر -1

 را حول قطرش به دست آورید؟ 6حجم حاصل از دوران یک نیم دایره به شعاع  -3

به چه شکلی است؟ مساحت آن را را به طور قائم از روی قطر قاعده اش برش بزنیم، سطح مقطع به دست آمده  4اگر یک مکعب به ضلع -4

 بیابید.

 نکات و سواالت  تکمیلی 

اگر یک کره چوبی توپر را به طور دقیق به دو نیم کره تبدیل کنیم، سطح مقطع این نیم کره ها به شکل یک دایره است. که شعاع این  نکته:

 گویند.ه گنبدی شکل نیم کره را عرق چین نیم کره میگویند و رویدایره با شعاع کره برابر است. به این دایره، دایره عظیم کره می

  مساحت کره چهار برابر مساحت دایره ی عظیم ی آن است.                                    : نکته

 

  دایره است. مرکز Oگوییم. در تمامی شکل ها، هر یک از شکل های زیر کسری یا قسمتی از دایره هستند که به آنها قطاع دایره می نکته:

     

  

 مساحت کره

 دایره عظیم
 کرهچین نیمعرق کره

 کره توپرکل نیم

مساحت 

چین عرق

 نیمکره

 مساحت

 دایره

 عظیمه
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ی مخروط و شعاع دایره مولد مخروط توان یک مخروط درست کرد که قسمت منحنی شکل قطاع، محیط قاعدهبا هر قطاعی از دایره می: نکته

 شود. البته این مخروط ها فقط  سطح جانبی دارند )قاعده ندارند(.می

 

 آید:ره از رابطه زیر بدست میشعاع قاعده مخروط ساخته شده از هر قطالع دای نکته:

 

 آید.مساحت جانبی مخروط با مساحت قطاع دایره برابر است و از فرمول زیر بدست می نکته:

 

 باشد. bو ارتفاع آن  aنسبت حجم به مساحت کل استوانه ای را به دست آورید که شعاع آن : مثال

 

شود و اگر عمود بر وجه نگاه کنیم مربع و اگر عمود بر یک رأس مستطیل دیده می اگر به یک مکعب به طور عمود بر یال نگاه کنیم به نکته:

 نگاه کنیم، شش ضلعی خواهیم دید.

  

 جانبی مخروط

 کل مخروط

S 

 جانبی

S 

 قاعده

 شعاع قاعده دایره شعاع قاعده مخروط  

 اندازه کمان قطاع به درجه

   
 شعاع قطاع قطاع

 انبی مخروطج

 قطاع

  

 جانبی

 کل

 جانبی
 دوقاعده
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سانتی متر. یک خط از  4و 1، 0است و عرض آنها  8و  4، 1اند. طول آنها سه مستطیل کنار هم قرار داده شده -0سوال 

ترین مستطیل وصل شده است. مساحت وشه ی سمت چپ کوچکباالی گوشه ی راست بزرگ ترین مستطیل به پایین گ

 (.1100ی هاشور خورده چقدر است؟ )مسابقات ریاضی استرالیا ناحیه

 

 08د(                     04ج(                  01ب(               01الف(

ی بزرگ تر که سانتی متر مربع است. طول وتری از دایره ی هم مرکز مساحت ناحیه ی واقع بین دو دایره -1سوال 

 تر مماس باشد کدام است؟ )مسابقات ریاضی آمریکا(بر دایره کوچک

 01د(                           ج(                     5ب(              الف(

 (1116ایم. بخش رنگی چه کسری از کل شکل است؟ )المپیاد آفریقای جنوبی شکل مقابل یک شش ضلعی رسم کرده در -3سوال 

د(              ج(            ب(        الف(
                               

                                                      

سانتی متر  6و  8، 01ی آن به ترتیب حجم مکعب مستطیل که مساحت هر یک از وجوه جانبی، روبه رو و قاعده -4سوال 

 باشد، بر حسب سانتی متر مکعب برابر است با: )مسابقات ریاضی آمریکا(مربع می

 014د(             7ج(            14ب(                     596الف(

ایم. از این مکعب طوری مکعب کوچک یک واحدی درست کرده 015را از به هم چسباندن  5مکعب مربعی چوبی به ابعاد  -5سوال 

 (1118شود؟ )کانگورو های واحد دیده شوند. چند مکعب واحد در عکس دیده میگیریم که بیشترین تعداد مکعبعکس می

 60د(                 61ج(               94ب(           95الف(

 باشد، مساحت آن چقدر است؟ )عالمه حلی( 6هر گاه طول قطر یک مکعب  -6سوال 

 76د(            91ج(              61ب(         48الف(
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  برابر  a: طول هر مکعب به ضلع نکته

باشد حجم بین مکعب و استوانه چقدر  cm 01ای در یک مکعب محاط شده است. اگر هر ضلع مکعب استوانه -9سوال 

  )است ؟ )

 311د(              111ج(                      351ب(            151الف(

ندازیم. ارتفاع آب یک سانتی متر ای شکل میرا داخل طرف آب استوانهسانتی متر مکعب  304سنگی به حجم  -8سوال 

 (89ی این استوانه چند سانتی متر است؟ )تیزهوشان یابد. شعاع قاعدهافزایش می

 011د(                51ج(              11ب(          01الف(

 یری میکند؟ )مسابقات علمی(برابر شود حجم و مساحت کره چه تغی mاگر شعاع کره ای  -7سوال 

 شود.برابر می برابر و مساحت  شوند.                                                   ب(حجم برابر می mالف(هر دو 

 شوند.برابر می شود.                          د( هر دو برابر می برابر و مساحت  ج( حجم 

 ریزیم. ارتفاع آب در استوانه کدام است؟می 01ای به شعاع را پر آب کرده، در استوانه 6ای به شعاع کرهنیم -01سوال 

 0د(              1ج(            3ب(           4الف(

 ای سه برابر مساحت آن باشد جذر شعاع کرده برابر است با : )تیزهوشان(اگر عدد حجم کره -00سوال 

 0د(             πج(        3ب(      7الف(

-سانتی متر می 6ی آن توپ و قطر دهانه 5ی های تنیس داریم که ارتفاع آن درست به اندازهیک قوطی توپ -01سوال 

 ها چند برابر حجم یک توپ است؟نید فضای بین توپباشد. حساب ک

  5/9د(            5ج(            5/1ب(       3الف(

 چند است؟ )عالمه حلی( 05و ارتفاع  ای به قطر قاعده حجم هرم مربع القاعده -03سوال 

 111د(             311ج(           511ب(               611الف(

 دهیم. حجم حاصل کدام است؟ )فرزانگان(دوران می 6را حول قطر  6و  4یک لوزی به اقطار  -04سوال 

 π8 د(                    π6 ج(          π ب(                  π4 الف(
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به حجم حاصل  دهیم. نسبت حجم حاصل از دوران قسمت هاشور خوردهدوران می ABمستطیل مقابل را حول  -05سوال 

    از دوران قسمت سفید برابر است با: )تیزهوشان(

                                                                                            د(           ج(                   ب(          0الف(

 ی مخروط چقدر است؟ایم. شعاع قاعدهسانتی متر مخروطی ساخته 11ای به شعاع دایره با قطاع  -0 6سوال

 5د(               4/30ج(              11ب(            01الف(

 

ی مکعب، این مقطع با خط چین نشان داده شده ل گستردهای قطع شده است. در شکیک مکعب توسط صفحه -09سوال

  (1114آورد؟ )کانگورو است. این مقطع چه شکلی را پدید می

 

 الف( یک مثلث متساوی االضالع                   ب(مستطیلی که مربع نیست

 ج(یک مثلث قائم الزاویه                      د(یک مربع     

و اگر از پهلو آن نگاه  0اند که اگر آنها را از رو به رو ببینیم. شکل طوری روی هم چیده شده تعدادی مکعب -0 8سوال

 شود حداقل و حداکثر تعداد مکعب ها کدام است؟   دیده می 1کنیم شکل 

                                            

 10و03د(                   10و00ج(                13و01ب(         13و03الف( 

 (94ی یک مکعب بر روی دیوار باشد؟ )انرژی اتمی تواند سایهکدام شکل زیر نمی -0 7سوال

 الف(مستطیل                 ب(مربع                    ج(لوزی                        د(شش ضلعی
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 (1111یاد آفریقای جنوبی دهد؟ )المپکدام شکل زیر منشور مثلث القاعده تشکیل نمی -11سوال 

  د(     ج(      ب(      الف(

 سانتی متر( 61سانتی متر و ارتفاع آن  41مساحت کل شکل مقابل چقدر است؟ )قطر قاعده استوانه  -10سوال 

 π3111 د(                  π3611 ج(           π1811 ب(               π1411 الف(

 (88-)آزاد ریاضی خارج از کشورکره سه برابر عدد اندازه مساحت آن است. مساحت دایره بزرگتر کره چقدر است؟ عدد اندازه حجم  -11سوال 

 π80 د(                     π64 ج(                         π47 ب(                     π36 الف(

 (91-ربی چند برابر سطح آن است؟ )سراسری تج 1ای به شعاع حجم کره -13سوال 

  د(                   ج(               1ب(              0الف(

 (68و سراسری تجربی 96و 80نصف سطح کره است. شعاع کره چقدر است؟ )آزاد  Rای به شعاع حجم کره -14سوال 

  د(              1ج(               ب(            الف(

واحد باشد، سطح  06واحد داریم. اگر قطر خارجی دهانه آن  3ظرفی به شکل نیم کره به ضخامت یکنواخت  -15سوال 

 (71-است؟ )سراسری تجربی π کل ظرف چند برابر

 109د(                105ج(               101ب(                         118الف(

 (84-یک مکعب محاط شده است نسبت حجم کره به مکعب کدام است؟)آزاد ریاضی Rای به شعاع در کره -16سوال 

  π د(         π ج(                π ب(         π الف(

 (88-)آزاد ریاضی داریم. آن را درون یک کره محاط کرده ایم. سطح کره چند برابر سطح کل مکعب است؟ aیک مکعب به ضلع  -19سوال 

الف(


ب(                  


د(                   ج(                     
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 (87-آزاد تجربی)محاط شده است. نسبت حجم استوانه به حجم کره چقدر است؟  ، استوانه ای به شعاع Rدر کره ای به شعاع -18سوال 

 د(            ج(                  ب(              الف(

 (70-حجم بزرگترین مکعب درون یک کره چه نسبتی از حجم کره است؟ )سراسری ریاضی -17سوال 

الف(


ب(                   


ج(              


د(             


 

 محاط شده است. نسبت حجم استوانه به حجم کره چقدر است؟ Rاستوانه به ارتفاع   ،Rای به شعاع در کره -31سوال 

 د(                  ج(                   ب(           الف(

 سانتی متر مکعب است. مساحت کره کدام مورد است؟ حجم کره ای  -30سوال 

 ج(                   2532ج(                 1256ب(                الف(

-سانتی متر است، کدام گزینه می 7سانتی متر مکعب  و ارتفاع آن  741شعاع قاعده مخروطی که حجم آن  -31سوال 

 باشد؟

 cm 15د(                cm 10ج(                cm 20ب(         cm 5  الف(

و ارتفاع  5واحد چند برابر حجم استوانه ای به مساحت قاعده  6و ارتفاع  10حجم مخروطی به مساحت قاعده  -33سوال 

 (98-است؟ )آزاد تجربی  2

 1د(                   2ج(                     3ب(             6الف(

م مخروطی که سطح قاعده و ارتفاع آن با سطح قاعده و ارتفاع استوانه  واحد است. حج 60حجم استوانه ای  -34سوال 

 (65-مساوی است، کدام است؟ )آزاد ریاضی 

  50د(                    40ج(                 30ب(                     20الف(

ارتفاع استوانه است نسبت شعاع برابر  27اند. ارتفاع مخروط یک مخروطی و یک استوانه دارای حجم مساوی -35سوال 

 (91-های قاعده آنها کدام است؟ )سراسری تجربی 

 3د(                         ج(              3 ب(               6الف(
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است. حجم هرم چقدر است؟  5جانبی آن برابر  و ارتفاع یکی از وجوه 6قاعده هرم منتظمی، مربعی به ضلع  -36سوال 

 (84-)سراسری ریاضی خارج از کشور

 54د(                        48ج(                    45ب(                             42الف(

 باشد، حجم هرم چقدر است؟  با قاعده اگر زاویه سطح هر وجه  در هرم منتظم مربع القاعدهای به ضلع  -39سوال 

 18د(                        12ج(                   9ب(                       8الف(

 (83-در کدام گزینه حجم هرم منتظم مربع القاعده بیشتر است؟ )آزاد ریاضی  -38سوال 

 و ضلع قاعده 2ب(ارتفاع                                 1و ضلع قاعده 3الف( ارتفاع 

 و ضلع قاعده د(ارتفاع  و قطر قاعده  ج(ارتفاع

دهیم. حجم مخروط چند برابر حجم مکعب مخروطی با بیشترین حجم قرار می ،aدر داخل یک مکعب به ضلع  -37سوال 

 (98-است؟ )سراسری ریاضی

الف(


ب(                    


ج(                  


د(                     


 

دهیم. حجم حاصل چقدر است؟ سانتی متر را حول یک ضلع آن دوران می 4مثلث متساوری االضالع به ضلع  -41سوال 

 (91-)سراسری ریاضی و تجربی

 π14 د(                   π08 ج(                 π06 ب(             π01الف(

برابر است. ارتفاع مخروط  aبا حجم مخروط به شعاع قاعده  aو ارتفاع  aع القاعده به ضلعحجم یک هرم مرب -40سوال 

 (84-چقدر است؟ )سراسری تجربی خارج از کشور 

الف(
a


ب(             

a


ج(                

a


د(                    

a


 

باشد، کدام است؟  aو طول یال جانبی آن  aضلعی منتظم به ضلع  حجم هرم منتظم که قاعده آن شش -41سوال 

 (95-)آزاد ریاضی 

  د(                 ج(                  ب(                  الف(
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هستند، کدام گزینه  xمساحت جانبی هرمی که قاعده و وجوه جانبی آن همه مثلث متساوی االضالع به ضلع  -43سوال 

 است؟

  د(              ج(                ب(            الف(

 دهیم. سطح جانبی شکل تولید شده کدام گزینه است؟دوران می ABمثلث قائم الزاویه مقابل را حول  -44سوال 

                       2cm36/76 د(              2cm36/068 ج(             2cm08/48 ب(           2cm 51/56الف(

 

کره نیمقاعده یک مخروط محاط در نیم کره با قاعده نیمکره مشترک است. نسبت بیشترین حجم مخروط به حجم  -45سوال 

 (93-چقدر است؟ )آزاد ریاضی

 د(                      ج(                          ب(                      الف(

 (85-)سراسری تجربیاست، چقدر است؟  01و ارتفاع هرم  03ه که ارتفاع هر وجه جانبی آن سطح کل هرم منتظم مربع القاعد -46سوال 

 361د(                    315ج(                              311ب(                         185الف(

 (93-کدام است؟ )سراسری تجربی 3ارتفاع و  سطح جانبی هرم منتظم مربع القاعده به ضلع  -49سوال 

     د(              14ج(                   08ب(               الف(

ده چقدر عدد سطح جانبی و حجم مخروط با هم برابرند. اگر شعاع قاعده و ارتفاع مخروط برابر باشد، شعاع قاع -48سوال 

 (91-است؟ )سراسری تجربی

  د(                          ج(                       ب(                  الف(

برابر حجم یک مخروط است. اگر شعاع قاعده مخروط برابر شعاع کره باشد، ارتفاع مخروط حجم یک کره  -47سوال 

 (89-چند برابر شعاع قاعده آن است؟)سراسری ریاضی 

  د(                       ج(                         3ب(               2الف(
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باشد، سطح جانبی استوانه  در شکل مقابل ارتفاع مخروط با قطر قاعده آن برابر است. اگر حجم مخروط  -51سوال 

 (94-کدام است؟ )سراسری ریاضی

 π64 د(                               π56 ج(                  π61 ج(                       π51 الف(

واحد جای گرفته، سطح کل مکعب کدام است؟ )سراسری  6بزرگترین مکعب ممکن داخل یک کره به قطر  -50سوال 

 (70-تجربی 

 80د(                    91د(                   63ب(                   54الف(

 (84-عب است؟ )آزاد ریاضیچند برابر سطح کره محاطی داخلی مک aسطح کره محیط بر مکعبی به ضلع  -51سوال 

 3د(                                4ج(                   01ب(                       الف(

 (91-چند برابر سطح آن است؟ )سراسری تجربی 1حجم کره ای به شعاع  -53سوال 

 د(                           ج(                       1ب(                  0الف(

عدد اندازه یک کره سه برابر عدد اندازه مساحت این کره است. مساحت دایره عظیمه این کره چقدر است؟  -54سوال 

 (88-)آزاد ریاضی خارج از کشور

 π80 د(                                π64 ج(                      π47 ب(   π36 الف(

 

 

 

 


