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 عثارتهای زیر رامشخص کنیذ .یا نادرستی (درستی 1

 (ضْرستاى ّإ تْراى 95)خٍرِ ّإ ّرم تِ ضکل هخلج است. الف( 

 خَزستاى(95. )خاستَاًِ از دٍراى هستغ٘ل حَل ضلغ آى تِ دست هٖ آٗذب( 

 کرهاى(95تِ ٗک فاغلِ اًذ، تا ّن هسإٍ اًذ.)خ در ّر داٗرُ ٍترّإ کِ از هرکس داٗرُج(

 (ٍ لرستاى گلستاى95دٍراى ٗک ً٘ن داٗرُ حَل قغر آى کرُ تَرَد هٖ آٗذ)خ زات(

 (زًزاى 95.) خ فاغلٔ رأس ّرم تا قاػذُ را ارتفاع ّرم گٌَٗذ (ث

 (تْراى 95.) خ دٍ قاػذٓ تراتر تِ ضکل داٗرُ دارد.   ّرم( س

 ّرهسگاى( 95.)خًظ٘ر دٍ کواى هسإٍ تا ّن هسإٍ ّستٌذ.در ٗک داٗرُ ٍترّإ  (د

 الثرزػػس(95.)خاگر قاػذُ ّإ دٍ ّرم ّن هساحت تاضٌذ، حزن آى ّا هسإٍ است. (ح

 95.)خ. تاضذ چٌذ ساًتٖ هتر هکؼة است cm 12ٍ ارتفاع آى  10حزن ٗک هخرٍط کِ هساحت قاػذٓ آى ( خ

 چْارهحال تخت٘ارٕ(

 (کرهاًطا95ُ)خ اگر دٍ ّرم دارإ قاػذُ ّإ ّن هساحت ٍ ارتفاع ّإ هسإٍ تاضٌذ، حزن آًْا تا ّن تراتر است.  د

 ٗسد(95. )خاگر کرُ إ را تا ٗک غفحِ ترش دّ٘ن، عح ترٗذُ ضذُ داٗرُ است( ر

 ( خراساى رضَٕ 95)خ.اگر ضؼاع کرُ إ را دٍ تراتر کٌ٘ن، هساحت آى ................. تراتر هٖ ضَد.( ر

***************************************************************** 

 ( در جای خالی عذد یا کلمه مناسة تنویسیذ.2

 (تَضْر95.)خاز دٍراى ٗک رتغ داٗرُ حَل ضؼاع آى ........................ تَرَد هٖ آٗذ. الف(

....... هٖ تاضذ. تاضٌذ تراتر تا ......  هساحت کل ّرم هٌتظن چْارٍرْٖ کِ عَل ّؤ ٗال ّإ آى  (ب

 (خَزستاى95)خ

 ضْرستاًْإ تْراى( 95)خ. ....... تِ ٍرَد هٖ آٗذ........ از دٍراى هخلج قائن الساٍِٗ حَل ٗک ضلغ قائن آى ٗکت( 

 (چْارهحال تخت٘ارٍٕ  گ٘الى غثح 95)خ.تراتر تا .......................... است  هساحت ٗک کرُ تِ ضؼاع ث( 

 هرکسٕ( 95)خ. هٖ گَئ٘ن.اًذازٓ ..........تٌذ، تِ اٗي .... ّس.......ضاست کِ ............ هرکس ...... از ف..هزوَػِ ......کرُ س(

تاضذ. حزن آى از راتغٔ .................. ٍ هساحت آى ً٘س از راتغٔ ....................... تذست هٖ  R( اگر ضؼاع کرُ إ د

 ػػر هرکسٕ( 95آٗذ.)خ
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 ػػر هرکسٕ( 95)خ هٖ آٗذ.( از دٍراى ................... حَل ٗکٖ از اضالع ػوَد تر ّن ، هخرٍط تِ ٍرَد ح

 ػػر هرکسٕ( 95........ است کِ فاغلٔ آًْا از ًقغٔ حاتتٖ تِ ًام هرکس تراتر است. )خ......کرُ هزوَػِ ًقاعٖ از . (خ

 ّرهسگاى( 95حزن کرُ إ کِ در استَاًِ هحاط ضذُ ................... تراتر حزن استَاًِ است. )خد(

 (ٗسد 95)خ ٗرُ حَل قغر آى .................... تَرَد هٖ آٗذ.دررِ ٗک ً٘ن دا 360از دٍراى ر(

 الثرز( 95.)خاگر قاػذُ ّرهٖ ٗک هرتغ تاضذ، اٗي ّرم .............. تا ٍرِ راًثٖ دارد. (ر

 الثرز( 95)خ از دٍراى هخلج قائن الساٍِٗ حَل ضلغ زاٍٗٔ قائوِ ......................... تِ دست هٖ آٗذ.ز(

 (خراساى رضَٕ 95.)خضؼاع کرُ إ را دٍ تراتر کٌ٘ن، هساحت آى ................. تراتر هٖ ضَد.اگر  (ش

 (کْگ٘لَِٗ ٍ تَٗر احوذ 95.)خترإ هحاسثٔ هساحت ....................... هٖ تاضذ. 2  4دستَر  (س

 چْارهحال تخت٘ارٕ( 95)خاز دٍراى ٗک هستغ٘ل حَل عَلص ........................ حاغل هٖ ضَد. (ش

 س٘ستاى ٍتلَچستاى( 95.)خاز دٍراى هخلج قائن الساٍِٗ حَل ٗکٖ از اضالع قائن ..................... تَرَد هٖ آٗذ. (ظ

***************************************************************** 

 ( گسینه صحیح را انتخاب کنیذ.3

 گلستاى(95هساحت آى تراتر هٖ ضَد؟ )خدر چِ غَرت حزن کرُ تا  الف(

1 )  3                 2 )  4                     3 )  5                   4 )  6  

 گ٘الى( 95)خز( کذام ػثارت ًادرست است؟  ب(

  ( از دٍراى هستغ٘ل حَل ضلؼص ، استَاًِ پذٗذ هٖ آٗذ.1

 ( از دٍراى هخلج قائن الساٍِٗ حَل ضلغ قائوِ اش ، ّرم تذست هٖ آٗذ. 2

 ( هخرٍط ضکلٖ ضثِ٘ ّرم است کِ قاػذٓ آى تِ ضکل داٗرُ است. 3

 ( از دٍراى ً٘ن داٗرُ حَل قغرش ، کرُ تِ دست هٖ آٗذ. 4

 (ّرهسگاى95)خٍرَُ راًثٖ در ّرم تِ ضکل .................. است.  ج(

 ( هتَازٕ االضالع 4( هرتغ                       3( هستغ٘ل                        2( هخلج                  1

 (ٗسد 95)خکذام است؟  bٍ ارتفاع   حزن ّرم هرتغ القاػذُ إ تِ اضالع قاػذٓ  -ج
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1 )
1

3
  2                 2 )

1

3
 2                 3 )

  

3
               4 )

 2 2

3
    

اگر کرُ إ در استَاًِ هحاط ضذُ تاضذ، قغر کرُ ّوَارُ تا کذام ٗک از گسٌِٗ ّإ زٗر هسإٍ ًوٖ تاضذ؟  -ت

 (ٗسد 95)خ

 ( قغر قاػذٓ استَاًِ             2( ارتفاع استَاًِ                                                  1

 ( ًػف هح٘ظ قاػذٓ استَاًِ 4( فاغلٔ دٍ قاػذٓ استَاًِ                                  3 

 ٍرَُ راًثٖ ّر ّرم تِ ضکل .................... است.  (ث

 هستغ٘ل( 4( لَزٕ                      3( هرتغ                     2( هخلج                    1

 ( کْگ٘لَِٗ ٍ تَٗر احوذ 95خ )ل حَل ػرؼ آى کذام ضکل اٗزاد هٖ ضَد؟ از دٍرام ٗک هستغ٘ (س

  الف. هکؼة                      ب. هکؼة هستغ٘ل                    د. استَاًِ

***************************************************************** 

 سواالت تشریحی

 

 بوشهر(59) خ                      را تٌَٗس٘ذ.           Rالف( دستَر هحاسثٔ حزن کرُ إ تِ ضؼاع  -1

 

ساًتٖ هتر  5ساًتٖ هتر ٍ ارتفاع آى  12ٍ  8ب( حزن ّرهٖ را تِ دست آٍرٗذ کِ قاػذٓ آى هستغ٘لٖ تِ اتؼاد 

 تاضذ.) ًَضتي فرهَل الساهٖ است. ( 

 

 د( حزن حاغل از دٍراى هخلج قائن الساٍٗٔ هقاتل را حَل ضلغ هطخع ضذُ در ضکل را ت٘ات٘ذ. 

 ) ًَضتي فرهَل الساهٖ است. ( 

 

9

4
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 cm  8اًتٖ هتر ٍ ارتفاع ّرم  5ٍ  6الف. حزن ّرهٖ را حساب کٌ٘ذ کِ قاػذُ آى ٗک لَزٕ تِ قغرّإ  -2

 تاضذ.

 خوزستان59) خ                                                                                                                 

 

    تِ دست آٍرٗذ.  πساًتٖ هتر هرتغ است. حزن اٗي کرُ را تر حسة   144ب. هساحت کرُ إ تراتر 

 

*****************************************************************                                                                                                                         

 سمنان(59) خ ه٘لٖ هتر است.  000003/0ضؼاع تقرٗثٖ ٗک گلثَل قرهس  -3

 الف( ضؼاع تقرٗثٖ گلثَل قرهس را تا ًواد ػلوٖ تٌَٗس٘ذ. 

 

تِ رإ  πفرهَل حزن کرُ را تٌَٗس٘ذ ٍ تا استفادُ از آى حزن گلثَل قرهس را تِ دست آٍرٗذ. ) استفادُ از ًواد 

  در هحاسثات تالهاًغ است. ( 14/3

 

 

 ساًتٖ هترٕ 10، حَل ضلغ  10ٍ  3( از دٍراى ٗک هخلج قائن الساٍِٗ تِ اضالع ب

 چِ ضکلٖ حاغل هٖ ضَد؟ 

 ( حزن ضکل حاغل را هحاسثِ کٌ٘ذ. ج
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ضْرستاًْإ  95)ختاضذ cm 9ٍ ارتفاع آى  cm 5حزن هخرٍعٖ را حساب کٌ٘ذ کِ ضؼاع قاػذٓ آى الف(-4

 تْراى(

 

  ( گستردٓ هکؼة هقاتل را رسن کٌ٘ذ.ب

 

 

  را حساب کٌ٘ذ. ) تا ًَضتي فرهَل ( cm 10هساحت ٗک کرٓ رغراف٘اٖٗ تِ ضؼاع (ج

 

 

***************************************************************** 

را از آب پر هٖ کٌ٘ن ٍ در لَ٘اًٖ  cm 12ٍ تِ ارتفاع  cm 4ظرفٖ تِ ضکل هخرٍط تا ضؼاع دّأً الف(  -5

) خ  است خالٖ هٖ کٌ٘ن، آب تا چِ ارتفاػٖ در لَ٘اى تاال هٖ آٗذ؟  cm 6استَاًِ إ ضکل کِ ضؼاع قاػذٓ آى 

 کرمان(59

    

را حَل قغر آى دٍراى هٖ دّ٘ن. حزن ٍ هساحت ضکل حاغل را حساب  cm 20ً٘ن داٗرُ إ تِ قغر  ب(

 ) ًَضتي فرهَل ّا الساهٖ است. ( کٌ٘ذ.

                                                                                                   

***************************************************************** 

 گلستان(59) خ . را تِ دست آٍرٗذ 2الف( هساحت ً٘ن کرُ إ تِ ضؼاع  - 6 

 

 

) ًَضتي فرهَل تاضذ.  cm 5ٍ ارتفاع هخرٍط  cm3ب( حزن هخرٍعٖ را تِ دست آٍرٗذ کِ ضؼاع قاػذٓ آى 

 الساهٖ است. (
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*************************************************************** 

 الف( ػثارت گَٗإ هقاتل را سادُ کٌ٘ذ.   -7

ساًتٖ هترٕ دٍراى هٖ  8ساًتٖ هتر است را حَل ضلغ  8ٍ  6الف( هخلج قائن الساٍِٗ إ کِ اضالع قائؤ آى 

 گ٘الى ػػر( 95)خ  دّ٘ن.

A تا ٗاى ػول چِ رسوٖ اٗزاد هٖ ضَد؟ : 

B ( .حزن آى را تِ دست آٍرٗذ :π  ، ًَضتي فرهَل الساهٖ است. (  3 

 

 

 است. آى را حَل ضؼاػص دٍراى هٖ دّ٘ن cm3ب( ضکل هقاتل ٗک رتغ داٗرُ تِ ضؼاع 

π) حزن حاغل از دٍراى را تِ دست آٍرٗذ.   ، ًَضتي فرهَل الساهٖ است. ( 3 

 

 را تِ دست آٍرٗذ. cm4د( هساحت کل ٗک هکؼة تِ ضلغ 

 

 

**************************************************************** 

 12ساًتٖ هتر ٍ ارتفاع آى  5/2ٍ  4الف( حزن ّرهٖ را تِ دست آٍرٗذ کِ قاػذٓ آى ٗک هستغ٘ل تِ اتؼاد  -8

 گ٘الى غثح( 95)خ  ساًتٖ هتر است. ) فرهَل حزن ّرم را تٌَٗس٘ذ. (

 

 

هتر دارٗن. هٖ خَاّ٘ن تذًٔ آى را رًگ تسً٘ن، اگر ّسٌٗٔ ًقاضٖ هٌثغ  2ب( هخسى آتٖ تِ ضکل کرُ ٍ تِ ضؼاع 

πتَهاى تاضذ، ّسٌٗٔ رًگ آه٘سٕ هٌثغ را تِ دست آٍرٗذ. )  30000ّر هترهرتغ   3  ) 

 

cm3

4

6

8
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ساًتٖ  10ساًتٖ هتر ٍ ارتفاع آى  5ٍ  6ٖ را تِ دست آٍرٗذ کِ قاػذٓ آى هستغ٘لٖ تِ اتؼاد ّره حزن -الف -9

 هرکسٕ غثح( 95)خ   هتر است.

 حزن ضکل هقاتل را تذست آٍرٗذ.  -ب

  

 

 

 

***************************************************************** 

ٍ ٍرِ ّإ راًثٖ آى هخلج  cm 4حزن ّرهٖ را تذست آٍرٗذ کِ قاػذٓ آى هرتؼٖ تِ ضلغ  -الف   -10

 هرکسٕ ػػر( 95)خ  تاضذ. cm 8هتسإٍ الساقٌٖ٘ تِ ساق ّإ 

 

 را در ًظر تگ٘رٗذ، حزن آًرا حساب کٌ٘ذ.  10ٍ ارتفاع  3هخرٍعٖ تِ ضؼاع قاػذٓ  -ب

 

 

  

   *************************************************************** 

 تاضذ. cm 12ٍ ارتفاع ّرم  6ٍ  8حزن ّرهٖ را هحاسثِ کٌ٘ذ کِ قاػذٓ آى لَزٕ تِ قغرّإ  الف(-11

     ّرهسگاى( 95)خ  الساهٖ است. () ًَضتي فرهَل 

( اگر هخلج قائن الساٍِٗ إ را حَل ٗکٖ از اضالع قائؤ آى دٍراى دّ٘ن، ضکلٖ کِ حاغل هٖ ضَد چِ ًام ب

 دارد؟ 

πرا تِ دست آٍرٗذ. )  cm 10( هساحت کل ٗک ً٘ن کرُ تَپر فَالدٕ تِ ضؼاع ج  3  ) 

 

 

 

6
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ساًتٖ هترٕ دٍراى هٖ دّ٘ن  10ساًتٖ هتر را حَل ضلغ  6ٍ  10هخلج قائن الساٍِٗ إ تِ اضالع قائن  -12  

     ٗسد( 95)خ حزن حاغل را تذست آٍرٗذ. 

 

 

*************************************************************** 

     الثرزغثح(95)خ  دٍراى دادُ اٗن: cm 3هخلج قائن الساٍِٗ هقاتل را حَل ضلغ الف(  -13

 الف( ًام ضکل را تٌَٗس٘ذ.

 ب( حزن آى را تِ دست آٍرٗذ. 

 

را رًگ کٌ٘ن. هساحت کل قسوت رًگ ضذُ را تِ دست  cm 8هٖ خَاّ٘ن ٗک ً٘ن کرٓ چَتٖ تَپر تِ ضؼاع ج(

 آٍرٗذ.

 

 

 *************************************************************** 

     الثرزػػر(95)خ .  را تِ دست آٍرٗذ. ) ًَضتي فرهَل الساهٖ است. ( cm 6حزن کرُ إ تِ ضؼاع الف(  -14   

 

 است. cm 12ٍ ارتفاع آى  cm 7حزن ّرم ، هرتغ القاػذُ إ را تِ دست آٍرٗذ کِ ضلغ آى 

 

 

*************************************************************** 

 را تِ دست آٍرٗذ. cm 12ٍ ارتفاع  cm 10الف( هساحت کل هٌطَر هرتغ القاػذُ تِ ضلغ   -15  

     زًزاى(95)خ ) ًَضتي فرهَل الساهٖ ً٘ست. ( 

 

πرا حساب کٌ٘ذ. )  cm 6ب( حزن ٍ هساحت کرُ إ تِ ضؼاع   ( ) ًَضتي فرهَل ّا الساهٖ است. (  3 

4

3
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     قن(95)خ را هحاسثِ کٌ٘ذ.  cm 10الف( حزن ٍ هساحت کرُ إ تِ قغر  -16

 

ساختِ اٗن. حزن اٗي هخرٍط را تِ دست  cm 12هخرٍعٖ تِ قغر  cm 10ب( تا قسوتٖ از داٗرُ إ تِ ضؼاع 

 آٍرٗذ.

 

 

 

 

***************************************************************** 

لرستاى 95هٖ تاضذ. ()خ cm 9ٍ ارتفاع ّرم  cm 4حزن ّرم هقاتل را تِ دست آٍرٗذ. ) اًذازٓ ّر ضلغ  -17

 ػػر(

 

 

 

) پٖ ( ًواٗص دّ٘ذ. ٍ  πرا حساب کٌ٘ذ. ) هحاسثات را تر حسة  cm 6حزن ٍ هساحت کرُ إ تِ ضؼاع 

 ًَضتي فرهَل الساهٖ است. (

 

***************************************************************** 

تاضذ، حزن ّرم را تِ دست  cm 12است. اگر ارتفاع ّرم  cm 7الف( قاػذٓ ٗک ّرم ، هرتؼٖ تِ ضلغ  -18

     استاى تْراى(95)خ آٍرٗذ. 

 

 تاضذ، هساحت آى را تِ دست آٍرٗذ.  cm 10ب( اگر قغر ٗک کرُ تراتر 

 

cm10

4
4

9
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ساًتٖ هتر است. حَل ضلغ کَچک تر دٍراى هٖ  5ٍ  3د( هخلج قائن الساٍِٗ إ را کِ ضلغ ّإ زاٍٗٔ قائؤ آى 

 دّ٘ن حزن ضکل حاغل را تِ دست آٍرٗذ. 

 

**************************************************************** 

   آررتاٗزاى ضرقٖ(95)خ تاضذ، ضؼاع آى چقذر است؟  100اگر هساحت کرُ إ الف(  -19

 

 دٍراى هٖ دّ٘ن.  BCرا حَل ضلغ  ABCهخلج قائن الساٍِٗ  -ب

 الف( ضکل حاغل چِ ًام دارد؟ 

 دست آٍرٗذ.ب( حزن آى را تِ 

 

*************************************************************** 

πهحاط ضذُ است. اگر  cm 12کرُ إ در استَاًِ إ تِ قظ قاػذُ ٍ ارتفاع ّن اًذازُ ّر دٍ الف(  -20  3 

     آررتاٗزاى غرتٖ(95)خ  :تاضذ در آى غَرت 

  الف( حزن کرُ را تذست آٍرٗذ.

 

 

 ب( حزن فضإ ت٘ي کرُ ٍ استَاًِ را تذست آٍرٗذ.

 

ساًتٖ هتر  10از ٗک داٗرُ تِ ضؼاع (ج
1

5
اش را در آٍردُ ٍ از تاق٘واًذٓ داٗرُ ، هخرٍعٖ درست هٖ کٌ٘ن، حزن  

 هخرٍط چقذر است؟
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ساًتٖ هترٕ دٍراى دادُ اٗن.  12را حَل ضلغ  cm12  ٍcm5هخلج قائن الساٍِٗ إ تِ اضالع قائن الف( -21

 چهارمحال بختیاری( 59) خ حزن ضکل حاغل از دٍراى را حساب کٌ٘ذ. 

 

 را تِ دست آٍرٗذ. cm 12حزن ً٘ن کرُ إ تِ قغر ب(

***************************************************************** 

ساختِ اٗن. حزن اٗي هخرٍط  cm 6، هخرٍعٖ تِ قغر قاػذٓ  cm 5تا قسوتٖ از داٗرُ إ تِ ضؼاع الف(  - 22

 خراسان رضوی( 59) خ را تِ دست آٍرٗذ. 

 

  

 

 

 

، ًسثت حزن کرُ تِ عح کل )   در کرُ إ تِ ضؼاع  ب(    
 

 
( را تِ دست آٍرٗذ؟ ) ًَضتي فرهَل الساهٖ  

 است.(

 

***************************************************************** 

 سیستان و بلوچستان( 59) خ  را تِ دست آٍرٗذ. cm 6الف( حزن کرُ إ تِ ضؼاع  -23 

 

ساًتٖ هتر هٖ  9ساًتٖ هتر ٍ ارتفاع  5ٍ  6ب( حزن ّرهٖ را تذست آٍرٗذ کِ قاػذٓ آى هستغ٘لٖ تِ اتؼاد 

 تاضذ. 

*************************************************************** 

 59خ  ) تاضذ. ) فرهَل ًَضتِ ضَد. ( cm 6هساحت ٍ حذ کرُ إ را تِ دست آٍرٗذ کِ ضؼاع آى الف( . -24

 کرمانشاه(

 

 تاضذ. cm 9ٍ ارتفاع آى  cm 5حزن ّرهٖ را تِ دست آٍرٗذ کِ قاػذٓ آى هرتؼٖ است، تِ ضلغ ب(
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  وبویراحمذ(کهکیلویه 59)خ  الف( حزن هخرٍط هقاتل را تِ دست آٍرٗذ. ) ًَضتي فرهَل ًورُ دارد. ( -25

 

             

 

 را تِ دست آٍرٗذ.  cm 6ب( هاحت راًثٖ هکؼثٖ تِ ضلغ 

 

*************************************************************** 

 πرا حَل قغر تسرگص دٍراى دادُ اٗن حزن حاغل از دٍراى را تر حسة  8ٍ  6الف( ٗک لَزٕ تِ قغرّإ  -26

 سمپاد(لرستان 59)خ تِ دست آٍرٗذ. 

 هٖ تاضذ، هساحت کرُ را حساب کٌ٘ذ.   972ب( حزن کرُ إ 

 

 ًسثت ضلغ هخلج تِ ارتفاع آى را تِ دست آٍرٗذ.  در ٗک هخلج هتسإٍ االضالع تِ ضلغ  ج(

 

*************************************************************** 

الف( تقس٘ن هقاتل را اتتذا تِ ضرب تثذٗل کردُ سپس حل کٌ٘ذ. ) هخرد ّا هخالف غفر  فرؼ ضذُ اًذ.(  -27

 مازنذران(59)خ

 دارد. cm6ٍ ارتفاع  cm4الف( ارض٘ا در خاًِ لَ٘اًٖ هخرٍعٖ ضکل تِ ضؼاع قاػذٓ  

π) لَ٘اى اٍ چٌذ ساًت٘وتر هکؼة حزن دارد؟    ( ) ًَضتي فرهَل الساهٖ است. ( 3 

 

ساًت٘وتر هکؼة تاضذ،  80ساًت٘وتر است. اگر حزن اٗي ّرم  8ٍ  5ب( قاػذٓ ٗک ّرم هستغ٘لٖ تِ اضالع 

 اًذازٓ ارتفاع ّرم را تِ دست آٍرٗذ. 
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