باسمه تعالی
دبیرستاى دٍرُ اٍل ًوًَِ دٍلتی اًَارالعلَم

نام و نام خانوادگی..................... :

ریاضی هفتم

نام کالس.............:

کاربرگ فصل 6

 -1حجن زیر از سه طرف ( راست  ،باال و روبرو ) به چه شکلی دیذه هی شود،
آنها را بکشیذ.

باال

 -2شکل هقابل از باال و روبرو و راست به چه صورتی دیذه هی شود ؟
راست

روبرو

 -3نوع هر یک از حجنهای زیر را هشخص کنیذ.

 -4شکلی از دیذهای هختلف نشان داده شذه است ،آن شکل کذام است؟

از راست

از روبهرو

از باال

 -5قاعدُ یک هٌشَر ذٍزًقِ قائن الساٍیِ است کِ قاعدُ ّای آى بِ ترتیب  7 ٍ 3ساًتی هتر ٍ ضلع
قائن آى  6ساًتی هتر هی باشد .اگر ارتفاع ایي هٌشَر  5ساًتی هتر باشد .حجن آى چٌد ساًتی هتر
هکعب است؟

 -6یکی از ستَى ّای هسجدی را هی خَاٌّد کاشی کاری کٌٌد .ایي ستَى بِ شکل هٌشَر شش پْلَ
است کِ ّرضلع قاعدُ آى  2هتر ٍ ارتفاع ایي هٌشَر  5هتر است .برای ایي کار چٌد هتر هربع
کاشی الزم است؟

-7هستطیلی بِ طَل  ٍ 9عرض  2ساًتی هتر را حَل طَلش دٍراى هی دّین .حجن ٌّدسی ایجاد شدُ
چٌد ساًتی هتر هکعب است؟

-8قاعدُ هٌشَری بِ شکل هربع است کِ اًدازُ ّر ضلع  6ساًتی هتر هی باشد .اگر ارتفاع هٌشَر 9
ساًتی هتر باشد ،هساحت جاًبی هٌشَر را بِ دست آٍرید.

 -9حجن استَاًِ ای بِ شعاع قاعدُ  ٍ 5ارتفاع  8ساًتی هتر را بِ دست آٍرید.

 -11قاعدُ یک هٌشَر  4پْلَ  ،هربعی است کِ اًدازُ قطر آى  5ساًتی هتر است .اگر ارتفاع هٌشَر 3
ساًتی هتر باشد حجن هٌشَر را بِ دست آٍرید.

 -11در جعبِ ای بِ ابعاد  53 ٍ 48 ٍ 37ساًتی هتر چٌد بستِ هکعب شکل بِ ضلع  5ساًتی هتر جا هی
گیرد؟

 -12یک هقَا بِ طَل ٍ عرض  14 ٍ 18را بِ شکل استَاًِ بِ ارتفاع  14در آٍردُ این .حجن ایي استَاًِ
را بِ دست آٍرید3 ( .
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اگه گفتید شباهت دماسنج با ورقه امتحانی در چیست؟
هر دو وقتی به صفر می رسند تن آدم می لرزد!!!

