
 به نام خالق زیبایی ها

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

 )متوسطه اول(جهــان تربیـــــــتدبیرستان غیر دولتی پسرانه

 (ارزشیابی فصل ششم) ـــــم7ــــتفریاضی ه

 

 50/12/99     تاریخ آزمون:  نام:

 دقیقه 95      زمان آزمون:  نام خانوادگی:

 3     تعداد صفحه:   نمره آزمون:

11       تعداد سوال:   متین عطائـی دبیر:  2 

ف
دی

ر
 

 نوشته شود و نام کالس وادگیخاننام ی پاسخنامه باید نام، باالی صفحه  . 

 استمجاز  ین حساب در این آزموناستفاده از ماش. 

 میباشد، و نمره صفر لحاظ خواهد شد. ارسال پاسخنامه بعد از زمان در نظر گرفته شده، به منظور عدم شرکت در آزمون  

 نمره آن به نمره آزمون شما اضافه خواهد شد. ،پاسخ به سواالت امتیازی اختیاری بوده، در صورت حل 

 .پاسخنامه سواالت طبق فرمت ارسالی طراحی ، نوشته و ارسال شود 
 

رم
با

 

1   

 ( مشخص کنید. ×( و جمله های نادرست را با )جمله های درست را با )

a) مکعب مستطیل، یک حجم منشوری است. 

b) حجم های هرمی یک نوع از حجم های هندسی هستند. 

c)  است.  سانتی متر مکعب 99سانتی متر، مساوی  7حجم مکعبی به ابعاد 

d)  پهلو، یک شش ضلعی است 6سطح مقطع یک منشور . 

e) حجم های منشوری دارای یک قاعده می باشند . 

f) می گویند« وجه های جانبی»ه دو سطح باال و پایین، در حجم های منشوری، ب. 

g) .یک منشور شش پهلو، از باال به شکل یک شش ضلعی منتظم دیده می شود 

h)  برابر تعداد اضالع قاعده اش است. 3پهلو،  0تعداد یال های یک منشور 

2 

2 

 هر یک از جمله های زیر را با عدد یا کلمه مناسب پُر کنید. 

a)  آن .......................در  ................................ است با حاصل ضربحجم منشور مساوی . 

b) است.  ............................. توپ پینگ پنگ نمونه ای از حجم 

c)  است. .....................................مساحت جانبی یک حجم منشوری، برابر با 

d) تقسیم کرد .........................و  ........................توان به دو دستۀ  حجم ها را می . 

e)  ،می گویند ....................... در حجم های منشوری، به محل برخورد هر دو سطح . 

f)  ،ساخته می شود. .......................از دوران یک مستطیل حول طول یا عرضش 

g)  ساخته می شود. ............................ در فضا سطحبا حرکت یک 

h)  تقسیم کرد. .........................و  ......................... ، ....................حجم های هندسی را می توان به سه دستۀ 

 

2 

3 
 پهلو دارای چند یال است؟ 1یک منشور 

  32د(                       29ج(                         16ب(                          1الف(    

 

1 

4 
 تواند باشد. قاعده یک منشورکدام شکل می

 د( هر سه مورد                    ج( ذوزنقه                     ب( لوزی                 مستطیل الف(   
1 

5 
 است؟گسترده سطح جانبی استوانه کدام شکل هندسی 

 د( لوزی                 لیمستطج(          ب( متوازی االضالع                   الف( دایره    
1 

6 
 را نشان میدهد؟       کدام گزینه رابطه جبری حجم یک مکعب مستطیل به ابعاد 

     2د(               2ج(                 ب(                       الف(    
1 
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7 

 

 )حفرۀ میانی توخالی است.(؟حجم شکل مقابل چقدر است

             9355  الف(

   10755ب( 

         25555ج( 

    0755 د(     

 
 

 

 

 

 

 
 

1 

8 

 می باشد. مساحت جانبی این استوانه کدام است؟    16 ، برابر با 9جم استوانه ای به شعاع ح

   6د(                         32ج(                        1ب(                  16الف(     
 

1 

9 

خواهند بدنۀ این ستون  متر است. می 15متر و ارتفاعش   3  پهلو که هر ضلع قاعده اش  6ستونی است به شکل منشور 

 کاشی کاری کنند. چند متر مربع کاشی الزم است؟را 

  6د(                           11ج(                         25ب(                 12الف(   
 

1 

11 

 (19 3   برابر با کدام گزینه است؟) 9و ارتفاع  3مساحت کل استوانه روبه رو با شعاع قاعدۀ 

  59 113  الف(

    11 131   ب(     

                                                 02 06    ج(     

 36 70      د(     
  

1 

11 

سانتی متر است. برابر با مساحت یک دایره است. شعاع این  9و قطر قاعده اش  9مساحت جانبی یک استوانه که ارتفاعش 

  دایره چند سانتی متر است؟

  7د(                              0ج(                            6ب(                         3الف(   
 

1 

12 

 ؟ اگر ضلع مکعبی را سه برابر کنیم، حجم آن چند برابر می شود

 12د(                              3ج(                          27ب(                         9الف(   
 

1 

13 

مفروض است. اگر استوانه کوچکتر را داخل استوانه بزرگتر قرار دهیم،  0و  3و به شعاع قاعده های  دو استوانه به ارتفاع 

 حجم فضای بین دو استوانه برابر است با:

    32د(                            16ج(                      20ب(                        9الف(    
   

1 

14 

سانتی متر است، روی صفحه باز کنیم، یک مستطیل به  6و اتفاع آن  3اگر سطح جانبی استوانه ای را که شعاع قاعده آن 

 دست می آید، ضلع بزرگتر مستطیل برابر است با:

  6د(                               6ج(                           3ب(                          3الف( 

   

1 

25 

05 

9  

3 
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15 

سانتی متر مکعّب است. ارتفاع این مکعّب مستطیل  32سانتی متر مربّع و حجم آن  1مساحت قاعدۀ مکعّب مستطیلی 

 چند سانتی متر است؟

 

  16د(                               1ج(                               9ب(                         2الف(    

1 

16 

متر یک استوانه بسازیم. حجم این استوانه چقدر خواهد  3و عرض  21/6ورقه ی فلزی به طول خواهیم با یک  می

 متر است( 3)ارتفاع استوانه بود؟

 92 9د(                       19 11ج(                         71 9ب(                  06 12الف(   

  

1 

17 

متر است. می خواهیم بدنه خارجی و سقف آن را  6متر و ارتفاع آن  15منبع آبی به شکل استوانه داریم که قطر قاعده آن 

 چقدر است؟تومان باشد، هزینه کل رنگ آمیزی را  1555رنگ بزنیم. اگر هزینه هر متر مربع 

 

 1  3199555د(                      621555ج(                     2130255ب(            1057255الف(    

18 

 متر است. گنجایش استخر چند متر مکعب است؟ 9و 1،3ابعاد استخری  

 

 1 11د(                              36ج(                                99ب(                    96الف(    

(
91) 

زی
تیا

ام
 

، متر بسازیم 2/3سانتی متر مکعب را به شکل استوانه ای به شعاع قاعده   3913حجم  اگر مکعبی به

 ارتفاع استوانه چند سانتی متر می شود؟

 9 5د(                                  5 1ج(                                     5 2ب(                   5 3الف(     

(
23) 

زی
یا

مت
ا

  

 برابر و ارتفاع آن را ثلث کنیم، حجم استوانه چه تغییری می کند؟ 3 اگر شعاع قاعده استوانه را 

 برابر می شود 3ب(                                                        ثلث می شودالف(     

 برابر می شود 1د(                                                           تغییر نمی کندج(    

 

9 

 "عطائی".پر تالش، متفکر، و خالق باشید                         "گالیله"ریاضی زبانیست که خدا با آن جهان را به رشته تحریر درآورد. 

 
23 
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 به نام خالق زیبایی ها

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

 )متوسطه اول(جهــان تربیـــــــتدبیرستان غیر دولتی پسرانه

 (ارزشیابی فصل ششم) ـــــم7ــــتفریاضی ه

 

 50/12/99     تاریخ آزمون:  نام:

 دقیقه 95      زمان آزمون:  نام خانوادگی:

 3     تعداد صفحه:   نمره آزمون:

11       تعداد سوال:   متین عطائـی دبیر:  2 

ف
دی

ر
 

 نوشته شود و نام کالس وادگیخاننام ی پاسخنامه باید نام، باالی صفحه  . 

 استمجاز  ین حساب در این آزموناستفاده از ماش. 

 میباشد، و نمره صفر لحاظ خواهد شد. ارسال پاسخنامه بعد از زمان در نظر گرفته شده، به منظور عدم شرکت در آزمون  

 نمره آن به نمره آزمون شما اضافه خواهد شد. ،پاسخ به سواالت امتیازی اختیاری بوده، در صورت حل 

 .پاسخنامه سواالت طبق فرمت ارسالی طراحی ، نوشته و ارسال شود 
 

رم
با

 

1   

 ( مشخص کنید. ×( و جمله های نادرست را با )جمله های درست را با )

a) مکعب مستطیل، یک حجم منشوری است.  

b) حجم های هرمی یک نوع از حجم های هندسی هستند.  

c)  است.  سانتی متر مکعب 99سانتی متر، مساوی  7حجم مکعبی به ابعاد× 

d)  پهلو، یک شش ضلعی است 6سطح مقطع یک منشور . 

e) حجم های منشوری دارای یک قاعده می باشند .× 

f)  می گویند« وجه های جانبی»منشوری، به دو سطح باال و پایین، در حجم های. × 

g) .یک منشور شش پهلو، از باال به شکل یک شش ضلعی منتظم دیده می شود × 

h)  برابر تعداد اضالع قاعده اش است. 3پهلو،  0تعداد یال های یک منشور  

2 

2 

 هر یک از جمله های زیر را با عدد یا کلمه مناسب پُر کنید. 

a) آن .......ارتفاع.....در  ..........مساحت قاعده....... حجم منشور مساوی است با حاصل ضرب . 

b) است.  .........کروی........... توپ پینگ پنگ نمونه ای از حجم 

c)  است. ......   .....مساحت جانبی یک حجم منشوری، برابر با 

d) تقسیم کرد ..........غیر هندسی...............و  .......هندسی......توان به دو دستۀ  حجم ها را می . 

e)  ،می گویند ..........یال........ در حجم های منشوری، به محل برخورد هر دو سطح . 

f)  ،ساخته می شود. .......استوانه......از دوران یک مستطیل حول طول یا عرضش 

g)  ساخته می شود. ........حجم....... در فضا سطحبا حرکت یک 

h)  تقسیم کرد. .....کروی....و  ....هرمی..... ، .......منشوری..حجم های هندسی را می توان به سه دستۀ 

 

2 

3 
 پهلو دارای چند یال است؟ 1یک منشور 

  32د(                       29ج(                         16ب(                          1الف(    

 

1 

4 
  تواند باشد. قاعده یک منشورکدام شکل می

 د( هر سه مورد                    ج( ذوزنقه                     ب( لوزی                 مستطیل الف(   
1 

5 
 گسترده سطح جانبی استوانه کدام شکل هندسی است؟

 د( لوزی                 لیمستطج(          ب( متوازی االضالع                   الف( دایره    
1 

6 
 را نشان میدهد؟       کدام گزینه رابطه جبری حجم یک مکعب مستطیل به ابعاد 

     2د(               2ج(                 ب(                       الف(    
1 
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 بارم 2صفحه  ردیف

7 

 

  )حفرۀ میانی توخالی است.(؟حجم شکل مقابل چقدر است

             9355  الف(

   10755ب( 

         25555ج( 

    0755 د(     

 
 

 

 

 

 

 
 

1 

8 

 می باشد. مساحت جانبی این استوانه کدام است؟    16 ، برابر با 9جم استوانه ای به شعاع ح

   6د(                         32ج(                        1ب(                  16الف(     
 

1 

9 

خواهند بدنۀ این ستون  متر است. می 15متر و ارتفاعش   3  پهلو که هر ضلع قاعده اش  6ستونی است به شکل منشور 

 را کاشی کاری کنند. چند متر مربع کاشی الزم است؟

  6د(                           11ج(                         25ب(                 12الف(   
 

1 

11 

 (19 3   برابر با کدام گزینه است؟) 9و ارتفاع  3مساحت کل استوانه روبه رو با شعاع قاعدۀ 

  59 113  الف(

    11 131   ب(     

                                                 02 06    ج(     

 36 70      د(     
  

1 

11 

سانتی متر است. برابر با مساحت یک دایره است. شعاع این  9و قطر قاعده اش  9مساحت جانبی یک استوانه که ارتفاعش 

  دایره چند سانتی متر است؟

  7د(                              0ج(                            6ب(                         3الف(   
 

1 

12 

 ؟ اگر ضلع مکعبی را سه برابر کنیم، حجم آن چند برابر می شود

 12د(                              3ج(                          27ب(                         9الف(   
 

1 

13 

مفروض است. اگر استوانه کوچکتر را داخل استوانه بزرگتر قرار دهیم،  0و  3و به شعاع قاعده های  دو استوانه به ارتفاع 

  حجم فضای بین دو استوانه برابر است با:

    32د(                            16ج(                      20ب(                        9الف(    
   

1 

14 

سانتی متر است، روی صفحه باز کنیم، یک مستطیل به  6و اتفاع آن  3استوانه ای را که شعاع قاعده آن اگر سطح جانبی 

  دست می آید، ضلع بزرگتر مستطیل برابر است با:

  6د(                               6ج(                           3ب(                          3الف( 

   

1 

25 

05 

9  

3 
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15 

سانتی متر مکعّب است. ارتفاع این مکعّب مستطیل  32سانتی متر مربّع و حجم آن  1مساحت قاعدۀ مکعّب مستطیلی 

 چند سانتی متر است؟

 

  16د(                               1ج(                               9ب(                         2الف(    

1 

16 

متر یک استوانه بسازیم. حجم این استوانه چقدر خواهد  3و عرض  21/6ورقه ی فلزی به طول خواهیم با یک  می

 متر است( 3)ارتفاع استوانه بود؟

 92 9د(                       19 11ج(                         71 9ب(                  06 12الف(   

  

1 

17 

متر است. می خواهیم بدنه خارجی و سقف آن را  6متر و ارتفاع آن  15منبع آبی به شکل استوانه داریم که قطر قاعده آن 

 چقدر است؟تومان باشد، هزینه کل رنگ آمیزی را  1555رنگ بزنیم. اگر هزینه هر متر مربع 

 

 1  3199555د(                      621555ج(                     2130255ب(            1057255الف(    

18 

 متر است. گنجایش استخر چند متر مکعب است؟ 9و 1،3ابعاد استخری  

 

 1 11د(                              36ج(                                99ب(                    96الف(    

(
91) 

زی
تیا

ام
 

، متر بسازیم 2/3سانتی متر مکعب را به شکل استوانه ای به شعاع قاعده   3913حجم  اگر مکعبی به

 ارتفاع استوانه چند سانتی متر می شود؟

 9 5د(                                  5 1ج(                                     5 2ب(                   5 3الف(     

(
23) 

زی
یا

مت
ا

  

 برابر و ارتفاع آن را ثلث کنیم، حجم استوانه چه تغییری می کند؟ 3 اگر شعاع قاعده استوانه را 

 برابر می شود 3ب(                                                        ثلث می شودالف(     

 برابر می شود 1د(                                                           تغییر نمی کندج(    

 

9 

 "عطائی".پر تالش، متفکر، و خالق باشید                         "گالیله"ریاضی زبانیست که خدا با آن جهان را به رشته تحریر درآورد. 
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