ًام ٍ ًام ذاًَازگی:
طراح سَال :هٌْسس علی حثیثی
(هسرس پایِ اتتسایی شْرستاى قائوشْر)

تسوِ تعالی

تارید ترگساری آزهَى/ / :

آزهَى پایِ ششن اتتسایی (فصل  – 7سطح ٍ حجن)

هست زهاى ترگساری آزهَى ........ :زقیقِ

شوارُ

سَاالت

سَال

تارم

جاّای ذالی را تكویل ًوائیس.
1

الف) ٍاحس استاًسارز اًسازُگیری سطحٍ ٍ .................................احس استاًسارز اًسازُگیری حجنً .................................ام زارز.

2

ب)حجن ّر شكل ٌّسسی تراتر است تا حاصل ضرب ارتفاع زر .................................
ٍاحسّای ذَاستِ شسُ را تكویل ًوائیس.
2

 8900ساًتیهترهرتع; .......................89

15000زسیهتر هرتع ; ...................................... 0/00015

644هتر هرتع ; ...................................... 6440000

700هیلی هتر هرتع ; ...................................... 0/07

1

جاّای ذالی را تا اًتراب ٍاحس هٌاسة تكویل ًوائیس.
3

هساحت ساعت زیَاری ..... .... ......................431/7

هساحت تلَیسیَى  40 LCDایٌچ تراتر .. .... ......................105

هساحت كف زست فاطوِ ..... .... ......................12000

هساحت ذاًِ ..... .... ......................85

1

هساحت قسوت ّاشَر ززُ را هحاسثِ كٌیس.

3

4

هساحت  3شكل زرٍى آًْا ًَشتِ شسُ است ،هساحت قسوت سفیس رًگ را تیاتیس؟
1

5

زرٍى یك جعثِ تِ اتعاز  10 ٍ 8 ٍ 6ساًتیهتر چٌس صاتَى تِ اتعاز  5 ٍ4 ٍ2ساًتیوتر جای هیگیرز؟
1

6

1

تصَیر از تاالی یك شكل ٌّسسی زر زیر رسن شسُ است  .اگر ارتفاع ایي شكل حجوی زر ّوِی قسوتّایش  12ساًتیهتر تاشس .حجن
آى را حساب كٌیس؟
2

7

ّوایَى جْت اًجام كارّای شعثسُ تازی یك هكعة هستطیل از جٌس چَب ساذتِ است .تر رٍی ٍ 3جِ ایي هكعة هستطیل
سَراخّایی تِ شكل زایرُ ،هثلث ٍ هرتع ٍجَز زارز كِ از زرٍى آىّا حیَاًات هرتلف تیرٍى هیآیٌس .زر ساذت ایي جعثِ چٌس
ساًتیهتر هرتع چَب استفازُ شسُ است؟

3

8

زرٍى یك قطعِ چَتی تِ شكل هكعة هستطیل سَراذی تِ شكل هكعة هستطیل كٌسُ شسُ استً .سثتّای ذَاستِ شسُ را تیاتیس؟

=

9

حجن سَراخ
حجن كل هكعة هستطیل

=

=

حجن سَراخ
حجن چَب تاقی هاًسُ

حجن چَب تاقی هاًسُ
حجن كل هكعة هستطیل

(الف

3

(ب

(ج

تاغچِ حیاط ذاًِای تِ شكل لَزی است .قطر تسرگ تاغچِ  ٍ 350قطر كَچك آى  250ساًتی هتر است .هٌصَرُ قصس زارز زٍر تاغچِ
را تِ عرض  10ساًتیهتر گل تٌفشِ تكارز ٍ سپس تِ عرض  5ساًتیهتر چوي تكارز.

10

الف)چٌس ساًتیهتر گل تٌفشِ زر تاغچِ كشت شسُ است؟

3

ب)چٌس ساًتیهتر هرتع چوي زر تاغچِ كشت شسُ است؟
ج)چٌس ساًتیهتر هرتع از فضای تاغچِ تسٍى كشت تاقی هاًسُ است؟

2

