
 

 

 

 بسمه تعالی نام :

 نمونه سوال ریاضی

 ششمفصل 

 سطح و حجم

 طراح سوال : 

 حسین آبادیخسرو  مهندس

 سایت ارائه دهنده : نام خانوادگی :

 درس در خانه

 : 1 سطح آزمون
 

 سخت متوسط ساده
 

 آدرس اینترنتی

www.darsdarkhane.ir 

 بارم سواالت ردیف

 یک منشور با قاعده ذوزنقه را در نظر بگیرید و به موارد زیر پاسخ دهید. 1

 تعداد کل وجه ها = تعداد وجه های جانبی=  تعداد یال ها =  تعداد راس ها =
 

1 

 یک از موارد زیر را محاسبه کنید. یال است. هر 63ضلعی دارای  nیک منشور با قاعده  2

 این منشور : قاعده الف ( تعداد اضالع

 ب ( تعداد رئوس این منشور :

 ج ( تعداد وجه های جانبی :

 د ( تعداد کل وجوه :

1 

اگر هر ضلع مربع های کوچک یک سانتی متر باشد. حجم شکل زیر چند سانتی متر  3

 مکعب است؟

 

5.0 

 حجم زیر از سمت راست، باال و روبرو چگونه دیده می شود ؟  4
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 ( 6را محاسبه کنید. ) عدد پی =  ها  ، حجم  هر یک با توجه به اندازه های روی شکل 0

 

 

2 

 را بدست آورید. مساحت جانبی شکل های 6

 

 

 

1 

متر می باشدد پدر از آب اسدت. میخدواهیم آب  2آب به شکل استوانه که شعاع قاعده آن یک متر و ارتفاع آن یک تانکر  7

متدر اسدت. محاسدبه  4متدر در  2ابعاد کف این حوض این تانکر را درون یک حوض به شکل مکعب مستطیل خالی کنیم. 

 ( 6) عدد پی =  کنید آب درون حوض، چند سانتی متر باال می آید؟

1 

سانتی متر در نظر بگیرید. قاعده آن به صورت قسمت رنگی شکل زیر است. حجم آن را محاسدبه  9یک منشور به ارتفاع  8

 ( .سانتی متر هستندبر حسب کنید. ) همه اندازه های روی شکل، 

 

 

1 



 

 

 گسترده شکل زیر را رسم کرده و اندازه اضالع را روی آن بنویسید. 9

 

1 

سدانتی متدر مربدع  65ضلعی منتظم به مسداحت  5تزئینی به شکل منشور را کادو کنیم. قاعده ی آن  قرار است یک هدیه 15

سانتی متر است. اگر بخواهیم همه جای هدیه را کاغذ کدادو  22سانتی بوده و ارتفاع منشور  6است. اندازه هر ضلع قاعده 

 بپوشاند، حداقل چند سانتی متر مربع کاغذ کادو نیاز است؟

1 

سدانتی متدر  62سدانتی متدر و لدول آن  02یک غلتک دستی  رنگ آمیزی دیوار، به شکل استوانه داریم. قطر این غلتک  11

این غلتک حداقل باید چند را رنگ کنیم.  cm  622و cm  92ک باید دیواری مستطیلی به ابعاداست. با استفاده از این غلت

 ( 6=  رنگ شود ؟ ) عدد پیدیوار دور کامل بزند تا تمام 

1 

، یدک جعبده بددون درب میخواهیم با استفاده از یک مقوای مسدتطیلی 12

مربع از گوشده  4مانند جعبه شیرینی درست کنیم. برای این کار ابتدا  

آن برش زده و سپس لبه های بوجود آمدده را بده سدمت بداال خدم مدی 

سدانتی متدر و ضدلع مربدع هدای  52و  02کنیم. اگر لول و عرض مقوا 

 سانتی متر باشد. حجم جعبه ساخته شده را محاسبه کنید. 5بریده شده 

 

1 



 

 

 

 

سانتی متر ساخته ایم. بده  04سانتی متر ، یک استوانه به ارتفاع  04و عرض  24با لوله کردن یک کاغذ مستطیلی به لول  13

 ( 6عدد پی =)را حساب کنید.  آنحجم روی هم نیامده باشد. لوریکه لبه های کاغذ دقیقا در کنار هم قرار گرفته و 

1.0 

سدانتی متدر بسدازیم. چندد  3به ضدلع  یک مکعببرش زدیم تا از آن سانتی متر مکعب را  422یک قطعه چوب به حجم  14

 درصد از حجم قطعه چوب اولیه کم شده است؟

1 

شدکلی ایجداد مدی شدود؟ حجدم آن را دهدیم، چده کامدل را حول لول آن دوران  4و  8اگر یک مستطیل به لول و عرض  10

 محاسبه کنید.

1 

داده ایم. حجم شدکل حاصدل کامل دوران  ABفرض کنید شکل زیر را حول ضلع  16

 را محاسبه کنید.

 

1.0 

 برای مشاهده پاسخ این سواالت و استفاده از نکات آموزشی بیشتر 

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

 مهندس خسرو حسین آبادی - درس در خانهمدیر وبسایت 

 موفق و پیروز باشید

http://www.darsdarkhane.ir/

