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جوالت طحیح سا تا ))ص(( ٍ غلط سا تا ))غ(( هشخض کٌیذ.(  1  

 الف( ّش هکعة هستطیل داسای 6 سطح )ٍجِ( هی تاشذ .

 ب( یک هتش هشتع تشاتش 1000 ساًتی هتش هشتع هی تاشذ .

.  هساحت رٍصًقِ ، )هجوَع دٍ قاعذُ ضشب دس استفاع ( هی تاشذ ج(  

. گٌجایش ّش ظشف حجن آى سا ًشاى هی دّذد(   

کلوِ یا عذد هٌاسة سا اًتخاب کٌیذ.( 2   

  (  1000  - 100. ) هکعة تشاتش ....................  دسی هتش هکعة هی تاشذیک هتش  (الف

  ( 36  - 6/3 . ) .....................  هتش هکعة هی تاشذ حجن یک اتاق ب(

( هساحت قاعذُ  - هحیط قاعذُ. ) حجن استَاًِ تشاتش است تا ) .................  ضشب دس استفاع ( ج(    

 د( حجن هکعثی تِ ضلع 4 ساًتی هتش تشاتش .................... ساًتی هتش هکعة هی تاشذ . ) 12 - 64 (

( جولِ ّای صیش سا تا کلوِ یا عذد هٌاسة کاهل کٌیذ.3  

. یک هکعة اص تاال تِ شکل ................... دیذُ هی شَدالف(   

. ( هی تاشذ 2تقسین تش  هساحت لَصی تشاتش ) حاطل ضشب ..................  ب(  

 ج( اگش اضالع هکعثی سا  2  تشاتش کٌین ، حجن آى ....................  تشاتش هی شَد .

. ساًتی هتش تشاتش ........................  ساًتی هتش هکعة هی تاشذ 4ٍ  3ٍ  3حجن هکعة هستطیلی تِ اتعاد د(   

( گضیٌِ ی طحیح سا اًتخاب کٌیذ .4  

ٍاحذ هٌاسة تشای حجن آب خلیج فاسس کذام است ؟ الف(  

 

  گستشدُ ی کذام حجن است ؟ شکل هقاتلب( 

    

 1394 /1 /        تاسیخ: 

 آهَصگاس: 

 ًام:

 ًام خاًَادگی:

 شواسُ کالس:

 تسوِ تعالی

 هام حسیي )ع(آهَصشگاُ ا

 (اًذاصُ گیشی سطح ٍ حجن)  7 فظلًوًَِ سَاالت سیاضی 

 

 

 

 

(1 هکعة هکعة هستطیل هخشٍط استَاًِ  2)  3)  4)  

1)  2)  3)  4) هتش هکعةساًتی  کیلَهتش هکعة دسی هتش هکعة هتش هکعة   
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 د( اگش شعاع قاعذُ ی استَاًِ ای سا ًظف کٌین ، حجن آى چِ تغییشی هی کٌذ ؟

 

دست آٍسیذ ؟هساحت شکل هقاتل سا تِ  (5  

 

 

 6( دس شکل هقاتل اگش هساحت قسوت سًگی 50 ساًتی هتش هشتع تاشذ . هساحت قسوت ّاشَس خَسدُ سا تِ دست آٍسیذ ؟

 

 

 

 

تخشپزیش تاشذ . )هشاحل حل سا تٌَیسیذ(  15سقوی سا تٌَیسیذ کِ تش  3کَچکتشیي عذد  (7  

 

 

شکل هقاتل سا تِ دست آٍسیذ ؟ حجن ( 8  

 

                  

 

شکل هقاتل سا تِ دست آٍسیذ ؟ حجن (  9  

 

 

 

 هتش هکعة چٌذ دسی هتش هکعة هی تاشذ ؟ 9/ 27ج(  

 پیروز  و  سربلند  باشید

(1 هکعة 92700 9270 00927/0  2)  3)  4)  

(1 خوس ستع  ثلث ًظف  2)  3)  4)  
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