
 

 

 

 بسمه تعالی نام :

 امتحان ریاضی هفتم

 ششمفصل 

 سطح و حجم

 طراح سوال : 
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 سایت ارائه دهنده : نام خانوادگی :

 درس در خانه

 : 2سطح آزمون 
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 آدرس اینترنتی
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 بارم سواالت ردیف

 راس است. هر یک از موارد خواسته شده را محاسبه کنید : 43یک منشور دارای  1

 الف ( تعداد اضالع قاعده

 ب ( تعداد وجه جانبی

 ج ( تعداد کل وجوه

 د ( تعداد یال

1 

متر باشد،  8متر و ارتفاع آن  2.1مخزن ذخیره مایعات معموال به شکل استوانه است. اگر شعاع قاعده یک مخزن بنزین    2

 لیتر ( 2111و هر متر مکعب =  4چند لیتر بنزین درون آن جای می گیرد؟ ) عدد پی = 

 

1 

لیتری است. همه آنها را در یک  21ظرف شیر  13 میخواهیم برای یک مهمانی شیرکاکائو تهیه کنیم. برای این کار نیاز به 3

سانتی متر ریخته ایم تا به جوش آید. اگر شکل تقریبی دیگ را استوانه در نظر بگیرریم، درداقل ارتفراع  81دیگ به قطر 

 سانتی متر مکعب ( 2111و هر لیتر =  4دیگ چقدر است؟ ) عدد پی = 
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سانتی متر داریم. دو لبه ی آن را طوری روی هم قرار می دهیم که  21و  28.83یک تکه کاغذ مستطیل شکل به ابعاد  4

 بدست آید. دجم این استوانه چقدر است؟ 21یک استوانه با ارتفاع 

1 

 دجم شکل های زیر را دساب کنید. 1
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 دجم شکل زیر را دساب کنید. 6

 

1 

سرانتی مترر و ارتفراع  01این ستون پنج ضلعی منتظم به ضرل  پهلو را رنگ کنیم. قاعده  1میخواهیم اطراف یک ستون  7

گرم رنگ الزم باشد. محاسبه کنید برای رنگ کردن اطراف این  311متر است. اگر برای رنگ کردن هر متر مرب   1ستون 

 ستون به چند کیلوگرم رنگ نیاز است ؟
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 را دول عرض آن دوران می دهیم : 8و  0یک مستطیل به ابعاد  8

 الف ( کدام شکل هندسی داصل می شود؟

 ب ( دجم شکل ایجاد شده را محاسبه کنید.

1 

 تصویر از باال ، روبرو و راست شکل زیر را رسم کنید. 9
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 گسترده شکل مقابل را بکشید و اندازه همه اضالع را روی شکل گسترده مشخص کنید. 11

 

1 

متر و  21استوانه ای بزرگ استفاده می شود. اگر بخواهیم یک کوچه به عرض برای آسفالت کردن زمین از غلتک های  11

متر آسفالت کنیم. این غلتک دداقل باید چند دور  3متر را با استفاده از یک غلتک به قطر یک متر و طول  111طول 

 ( 4بار صاف کرده باشد. ) عدد پی =  1کامل بچرخد تا همه جا را دست کم 

1.1 

 1 درصد افزایش دهیم ، دجم آن چند درصد افزایش پیدا می کند؟ 11استوانه ای را اگر قطر  12

با توجه به اندازه های داده شده روی شکل گسترده ، دجم و مسادت کل منشوری که با آن ساخته می شود را بدست  13

 آورید.
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آن را بدست و مسادت جانبی سانتی متر ارتفاع دارد، به صورت زیر باشد. دجم  11اگر تصویر از باالی یک منشوری که  14

 آورید.

 

2 

 دجم و مسادت جانبی شکل زیر را بدست آورید. 11

 

2 

 برای مشاهده پاسخ این امتحان و استفاده از نکات آموزشی بیشتر 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو دسین آبادی - درس در خانهمدیر وبسایت 

 موفق و پیروز باشید    
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