
 ةسهً جعالی

 ٌفحمی ریاض) سطد و ذخم (  6فعل آزنَن 

 ىام و ىام خاىَادگی: 

 ىام کالس: 

رپیریسىام دةیر: ةٍلَل رضایی   

 ( riazicafe@ کاىال: کافً ریاضی )
 

 ( ٌر عتارت را نضخط کيید. ( یا ىادرسحی )  درسحی )  -1

  الف. ذخم ٌای نيضَری دارای دو قاعده ةراةر ٌسحيد.

 یال اسث.  12ب. یک نيضَر صش پٍلَ دارای 

 ج. یک اسحَاىً از دید ةاال ، ةً صکل دایره دیده نی صَد. 

 د. نساذث حاىتی نيضَر، ةراةر ةا نریط قاعده آن ضرب در ارجفاع اسث. 

 ةارم

 

1 

 حاٌای خالی را ةا عتارات نياسب کانل کيید. -2

 الف. ذخم ٌای .......................... را نی جَان ةً سً دسحً نيضَری ، کروی و ٌرنی جقسیم کرد. 

 ب. اسحَاىً و نکعب از اىَاع ذخم ٌای ......................... ٌسحيد. 

 ج. یک نيضَر پيج پٍلَ دارای ...................... رأس اسث. 

 ضلع آن ، ........................... ةً وحَد نی آید.  د. از دوران ) چرخاىدن ( نرةع ذَل
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 گزیيً درسث را اىحخاب کيید.  -3

 الف. اگر ضلع نکعتی را سً ةراةر کيیم، ذخم آن چيد ةراةر نی صَد؟ 

1 )9                       2 )27                      3 )12                      4 )3  

 ب. کدام یک از صکل ٌای زیر گسحرده نيضَر ىیسث؟ 

 

1 )                                        2       )                                    3                                       )4) 
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  ظَرت زیر لَلً نی کيیم جا اسحَاىً ةً دسث آید.یک نسحطیل ةً طَل و عرض داده صده را ةً دو  -4

  

 

 

 

 در ٌر ذالث ذخم اسحَاىً را ذساب کيید.
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 ةارم یال و رأس را جعریف کيید.  -5

5/1 

 حاٌای خالی را کانل کيید.  -6

 رأس و ................. یال دارد.الف. نيضَر صش پٍلَ .................. 

 ب. از دوران .............................. ذَل یک ضلع اسحَاىً ایخاد نی صَد. 

 ج. نقطع اسحَاىً در ةرش نَرب یک ...................... خَاٌد ةَد. 
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 1 ةً ظَرت حتری ةيَیسید.فرنَل ذخم و نساذث حاىتی نيضَر را  -7

 

 ذخم و نساذث حاىتی ٌر یک از اصکال زیر را ةً دسث آورید. ) ىَصحو فرنَل الزانی اسث. (  -8
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نحر اسث. نی خَاٌییم ةدىً ایو سحَن را  6نحر و ارجفاع آن  3/0سحَىی ةً صکل نيضَر صش پٍلَ داریم کً ٌر ضلع آن  -9

 جَنان ةاصد چقدر ةاید ةپردازیم؟  6000رىگ کييد. اگر قیهث ٌر نحر نرةع رىگ 
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ساىحی  10اسث. اگر ارجفاع نيضَر  4و  3قاعده یک نيضَر سً پٍلَ نثلخ قائم الزاویً ای کً اىدازه ضلع ٌای قائهً آن  -10

 نحر ةاصد. ذخم نيضَر را ةً دسث آورید. 
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 ذخم نقاةل از راسث ، ةاال و روةرو چگَىً دیده نی صَد؟  -11
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سث رورا روة

اال ة
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