
 ...........................نام و نام خانوادگی: 
 ..................هفتم............کالس: 

 ...................................شماره آزمون: 

 «ششمآزمون تشریحی فصل »
 های هندسیحجمموضوع: 

 .....................................................دبیرستان 

 آقای مجید رضائینام دبیر: 
 .......................................تاریخ: 

 ...........................وقت آزمون: 

 مشخص کنید.« »های نادرست را با و جمله« »های درست را با جمله -1

𝒗هر منشوری از رابطة  الف( حجم = 𝒔. 𝒉 آید.میدستبه 

 حجم هندسی از نوع هرم است. استوانه نوعیب( 

 یال است. 11رأس و  8وجه جانبی،  4ج( یک مکعب مستطیل دارای 

 ضلعی است. 5ضلعی به صورت یک  5مقطع یک منشور د( 

 های زیر را با عدد یا کلمه یا شکل مناسب کامل کنید.عبارت -1

 نام دارد.................................................... های منشوری محل برخورد هر دو سطحدر حجمالف( 

 شود.دیده می ............................................................. یک استوانه از باال به صورتب( 

 .تقسیم کرد..... ...................................... و .......................................... توان به دو دستة ها را میحجمج( 

 .................................................برابر است با  𝒂حجم یک مکعب مستطیل به ضلع د( 

 ضلعی داریم: 5یک منشور  -3

 الف( چند وجه، چند یال و چند رأس دارد؟

 ب( آن را رسم کنید.

 

× 3وجهی به ابعاد  4منشوری  -4 4 ×  داریم: 5

 الف( حجم آن را محاسبه کنید.

 آورید.دستب( مساحت جانبی آن را به

 ج( مساحت کل آن را بنویسید.

 

 

× 2چند پاکت شیر با ابعاد  -5 3 × × 22ای با ابعاد ، در جعبه 4 32 ×  گیرد؟جای می 42

 

 

 آورید.دستهای زیر را بهحجم شکل -6

 

 

  

3 

3 3 
01 8 

2 9 



  
 

 

 

 

 

 گستردة یک مکعب مستطیل را رسم کنید. -7

 

 

 

 شود؟پهلو نگاه کنیم چه شکلی دیده میرو و داده شده را اگر از باال و روبه هایشکل -8
 

  پهلو     روروبه   باال 

                    

                    

                    

                    

                    

                     

 

  پهلو     روروبه   باال 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

× 7مستطیلی به ابعاد   -9  دست آورید؟دهیم. حجم شکل ایجاد شده را بهتر دوران میرا حول ضلع بزرگ  02
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× 7مستطیلی به ابعاد   -02  دست آورید؟دهیم. حجم شکل ایجاد شده را بهمی تر دورانرا حول ضلع کوچک  02

 

 

 

 

 

 متر است. گنجایش استخر چند متر مکعب است؟ 4و  3و  8ابعاد استخری  -00

 

 

 

 ن است. مساحت جانبی آن چند است؟دو برابر حجم آمساحت کل مکعبی  -02

 

 

 

 

 شود؟کنیم؛ حجم آن چند برابر میضلع مکعبی را سه برابر می -13

 

 

 

 

 است؛ مساحت جانبی این استوانه کدام است؟ 01𝜋برابر با  4ای به ارتفاع حجم استوانه -14

 

 

 

 

 

 

 



 

 ...........................نام و نام خانوادگی: 
 ..................هفتم............کالس: 

 ...................................شماره آزمون: 

 «ششمفصل  تستیآزمون »
 های هندسیحجمموضوع: 

 .....................................................دبیرستان 

 آقای مجید رضائینام دبیر: 
 .......................................تاریخ: 

 ...........................وقت آزمون: 
 

 ضلعی دارای چند رأس است.؟ هفتمنشوری با قاعدة  -1

 18د(  11ج(  14ب(  7الف( 

 برابر است با: 4𝑎حجم مکعبی به ضلع  -1

 8𝑎𝑎د(  01𝑎𝑎𝑎ج(  01𝑎𝑎ب(  01𝑎الف( 

 شود؟کنیم؛ حجم آن چند برابر میضلع مکعبی را سه برابر می -3

 11د(  9ج(  6ب(  3الف( 

 ن است. مساحت جانبی آن چند است؟دو برابر حجم آمساحت کل مکعبی  -4

 36د(  54ج(  48ب(  17الف( 

 زنیم. شکل مقطع کدام یک با بقیه فرق دارد؟های زیر را مقطع میحجم -5

 د( استوانه ج( هرم ب( کره الف( مخروط

32در یک جعبه به ابعاد  -6 × 05 ×  گیرد؟متر جا میسانتی 3متر مکعب، چند مکعب به ضلع سانتی 02

 19د(  111ج(  111ب(  111الف( 

 متر است. گنجایش استخر چند متر مکعب است؟ 4و  3و  8ابعاد استخری  -7

 96د(  31ج(  15ب(  11الف( 

× 8مستطیلی به ابعاد   -8  دست آورید؟بهدهیم. حجم شکل ایجاد شده را تر دوران میرا حول ضلع بزرگ  02

 1911د(  1411ج(  141ب(  191الف( 

 است؛ مساحت جانبی این استوانه کدام است؟ 01𝜋برابر با  4ای به ارتفاع حجم استوانه -9

 𝜋 31د(  01𝜋ج(  𝜋 8ب(  𝜋 1الف( 

 متر برابر است با: 11متر و ارتفاع  31ای به شعاع قاعدة حجم استوانه 41% -11

 11314د(  113141ج(  131411ب(  13175الف( 

 

 

 

 

 
 


