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 ١

  )كاري زني و آتش چال(حفاري 

  ترند؟ دار مناسب هاي شكاف زني براي حفاري در سنگ هاي چال يك از روش كدام‐۱
  پرفراتور هيدروليكي با حركت دوراني مستقل)D.T.H    ۲پرفراتور )۱  
  زني دوراني چال)۴    پيكور)۳  

  وزن خرج به كار رفته در واحد حجم چال يا واحد طول چال چه نام دارد؟‐۲
  حفاري ويژه)۴  گذاري وزن مخصوص خرج)۳  خرج ويژه)۲  وزن مخصوص ماده منفجره)۱  

  تر به وجود خواهد آورد؟ يك از گازهاي سمي را بيش در صورتي كه در يك انفجار تراز اكسيژن آن منفي باشد، كدام‐۳
  ۱(2CO  ۲(CO  ۳(NO  ۴(2NO  

  گردد؟ يك از مواد منفجره استفاده مي هاي تزييني از كدام در ايران براي استخراج سنگ‐۴
  T.N.T)۴  آنفو)۳  فتيله اطمينان)۲  باروت)۱  

  باشد؟ ها مي يك از عيوب رايج ديناميت سفيدك زدن ديناميت مربوط به كدام‐۵
  يم از ديناميتخارج شدن نيترات آمون)۲    يخ زدن ديناميت)۱  
  خروج نيتروگليسيرين از ديناميت)۴    عرق كردن ديناميت)۳  

  متر باشد؟  دو رشته فتيله موازي در انفجار حداقل بايد چند سانتيي فاصله‐۶
  ۱(۳۰  ۲(۵۰  ۳(۱۰  ۴(۲۰  

  سنگ كدام است؟ ترين روش انفجار در معادن زغال مناسب‐۷
  كاري با استفاده از فتيله انفجاري آتش)۲  كاري با استفاده از فتيله اطمينان آتش)۱  
  كاري با استفاده از باروت آتش)۴    كاري برقي آتش)۳  

  دهند؟ يك از مواد زير تشكيل مي  منفجره را در يك انفجار كدامي ترين وزن ماده بيش‐۸
  بوستر)۴  پرايمر)۳  چاشني)۲  خرج اصلي)۱  

  ؟نداردبستگي يك از عوامل زير  انتخاب ابعاد مقطع در حفر تونل به كدام‐۹
  لوازم و وسايل معدني)۴  جهت فشارهاي وارد بر تونل)۳  وسايل نگهداري)۲  نحوه باربري)۱  

  رود؟ العاده سخت به كار مي هاي فوق هاي زير براي حفاري در سنگ يك از برش كدام‐۱۰
  برش هرمي)۴  برش قيفي)۳  برش موازي)۲  اي برش گوه)۱  

  )۲(و ) ۱(تكنولوژي استخراج معدن 

   وجود دارد؟ندوكيپ و ريزشهاي زير امكان ايجاد هر دو پديده  يك از سنگ  كدامدر‐۱۱
  پذير هاي آماس سنگ)۴  هاي لهيده سنگ)۳  دار هاي نسبتاً درزه سنگ)۲  اي هگر اي و هاي قطعه سنگ)۱  

  نگ كدام است؟ آن سRQD. باشد  مي۱۰) ها در واحد طول تعداد كل درزه (Vjدر معدني مقدار ‐۱۲
  ۱(۲۲  ۲(۵۰  ۳(۶۰  ۴(۸۲  

  گيرند؟ تر در كجا مورد استفاده قرار مي اي معمولي بيش سنگ رگه‐۱۳
  زيورآالت)۴  سازي پي)۳  سازي راه)۲  سنگ تزئيني و ساختماني)۱  

  شود؟ از كدام نوع سيمان پرتلند در ساختمان سدها استفاده مي‐۱۴
  ۱(I ۲(III  ۳(IV  ۴(V  

   است؟متر ميليكاري حداكثر ابعاد ماسه چند  براي انجام عمل سنگ‐۱۵
  ۱(۵  ۲(۷  ۳(۱۰  ۴(۲۰  

  تر تأثيرگذار است؟ كدام پارامتر در مقاومت فشاري بتن به مقاومت سيمان بيش‐۱۶
  شرايط سخت شدن بتن)۴  ميزان متراكم كردن بتن)۳  نسبت سيمان به آب)۲  تركيب شن و ماسه)۱  
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 ٢

   چيست؟گرده كاتين‐۱۷
  .شود هاي معدني استفاده مي  تختهي ضخيم كه براي تهيههاي كوتاه و  چوب)۱  
  .شود هاي معدني استفاده مي  تختهي هاي بلند و نازك كه براي تهيه چوب)۲  
  .شود هاي كوتاهي كه در كارگاه استخراج استفاده مي چوب)۳  
  .شود چوب نسوزي كه در نگهداري معادن استفاده مي)۴  

  ها كدام است؟ ونل نگهداري تي ترين وسيله متداول‐۱۸
  هايي كشويي يا قوسي قاب)۴  نگهداري چوبي)۳  هاي هاللي قاب)۲  هاي فلزي ثابت قاب)۱  

  هاي قدرتي كدام بوده است؟ دومين نسل از پايه‐۱۹
  هاي هيدروليكي پايه)۴  هاي سپري پايه)۳  هاي قالبي پايه)۲  گوه)۱  

   چيست و طول هر كدام چند متر است؟بند‐۲۰
  ۳ باربري مواد ـ ي وسيله)۲    ۳دنه ناو ـ قطعات مختلف ب)۱  
  ۵/۱ باربري مواد ـ ي وسيله)۴  ۵/۱ ناو ـ ي قطعات مختلف بدنه)۳  

  ؟نداردت به كدام بستگي سضخامت قشر باال‐۲۱
  ميزان آب منطقه)۴   قطارزنو)۳   ريلزنو)۲  ميزان باربري)۱  

  ظرفيت بونكر معدن به كدام عوامل بستگي دارد؟‐۲۲
  هاي معدني ظرفيت توليد كارخانه و قدرت حمل دستگاه)۲   و قدرت باربري در بيرون معدنميزان استخراج)۱  
  تجهيزات و پرسنل دخيل در معدن)۴     قطعي معدني ميزان ذخيره)۳  

  هاي بازكننده به كدام عوامل بستگي دارد؟ تعداد چاه‐۲۳
  ابعاد كانسار و بزرگي آن)۲    شيب كانسار و شكل آن)۱  
  ي آن عيار ماده معدني و ذخيره)۴   زمين و شيب كانسارتوپوگرافي سطح)۳  

ها داراي مقاومت كافي هـستند،   هاي كمر باالي آن    اي نازك با شيب متوسط كه سنگ        ها براي دسترسي به ماده معدني اليه        يك از بازكننده    كدام‐۲۴
  باشد؟ مناسب مي
  چاه مورب)۴  تونل شيبدار)۳  تونل)۲  چاه قائم)۱  

  تواند ثابت بماند؟ برداري مي اير با افزايش عمق معدن نسبت باطلهذخيك از  در كدام‐۲۵
  دار كانسارهاي شيب)۲    كانسارهاي كامالً قائم)۱  
  اي بسيار گسترده كانسارهاي توده)۴    كانسارهاي افقي)۳  

  كدام تعريف صحيح است؟‐۲۶
  .تر است عموماً شيب موقت معدن از شيب نهايي معدن كم)۱  
  .كند شيب نهايي معدن است ق و پاره خطي كه لب آخرين پله را به اولين پله متصل مي بين افي زاويه)۲  
  .كند شيب نهايي معدن است  بين افق و پاره خطي كه پاي آخرين پله را به اولين پله متصل ميي زاويه)۳  
  .شود  ناميده ميي معدن و بعد از پايان عمليات استخراجي شيب موقت معدن  بين سطح افق با ديوارهي زاويه)۴  

  ؟ندارد شيب نهايي معدن با كدام پارامتر ارتباطي ي زاويه‐۲۷
  ت كارخانه فراورييظرف)۴  عمر معدن)۳  هاي معدني پايداري ديواره)۲  برداري نسبت باطله)۱  

  ؟نيستنديك از عوامل مؤثر در انتخاب ارتفاع پله معدن  كدام‐۲۸
  ميزان ظرفيت توليد)۲  ها ي پله ندهها و مواد تشكيل ده پايداري و مقاومت سنگ)۱  
  گيرير سيستم بايارتفاع دسترس)۴    عمق عملكرد سيستم حفاري)۳  

  هاي آهكي كدام است؟ شيب پله معدن براي سنگ‐۲۹
  ۱(۳۹  ۲(۵۷  ۳(۶۲  ۴(۷۶  
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 ٣

  دن كدام است؟اهاي مكانيكي استخراج مع  شاز رو‐۳۰
  يه شيمياييروش تجز)۴  اي هاستخراج پهن)۳  اي روش گمانه)۲  اليروبي)۱  

  كدام ديدگاه موجود در استخراج معدن نشان داده شده است؟با توجه به شكل ‐۳۱
  روشن نزولي)۱  
  روش صعودي)۲  
  روش ثابت)۳  
  روش فازبندي)۴  

  تواند چند متر باشد؟  مياليروبيمورد استفاده در روش حداكثر ضخامت ‐۳۲
  ۱(۳  ۲(۵  ۳(۷  ۴(۱۰  

  توان استخراج نمود؟ ا كدام روش بهتر ميهاي نازك زغال و گوگرد را ب اليه‐۳۳
  اي استخراج گمانه)۴  كوآري)۳  استخراج تجزيه شيميايي)۲  اليروبي)۱  

  .باشد هاي مفيدي مي است كه داراي خاصيت. . . . . انگلدورز نوعي ‐۳۴
  دراگالين)۴  دوزر)۳  لودر)۲  بولدوزر)۱  

  تر است؟ هاي ساختماني با استفاده از كدام روش گران استخراج سنگ‐۳۵
  فشار آب)۴  سيم برش الماسه)۳  ديسك برنده)۲  گرماي شعله)۱  

  اكتشاف معدن

  كنند؟ تغيير مي) سلسيوس(گراد  هاي گرمابي با دماي متوسط در چند درجه سانتي محلول‐۳۶
  ۴۵۰تر از  بيش)۴  ۳۰۰‐۴۵۰)۳  ۲۰۰‐۳۰۰)۲  ۲۰۰تر از  كم)۱  

  تري دارند؟ ديگر آن اهميت كمها، از انواع  كدام دگرگوني از لحاظ تشكيل كاني‐۳۷
  اي دگرگوني ناحيه)۴  دگرگوني حركتي)۳  همبريدگرگوني )۲  دگرگوني عمومي)۱  

  شود؟ هاي صنعتي در داخل كدام كاني يافت مي قسمت اعظم كريزوتيل‐۳۸
  پريدوتيت)۴  كيمبرليت)۳  آمفيبول)۲  سرپانتينيت)۱  

   كدام است؟ها  ترانشهضبه طور معمول عر‐۳۹
   متر۲۰‐۱۰)۴   متر۳‐۲)۳  متر  سانتي۱۰۰‐۸۰)۲  متر نتي سا۸۰‐۵۰)۱  

  تواند باشد؟ يك از كانسارهاي زير مي آرسنيك ردياب قوي در مورد كدام‐۴۰
  اي و هيدروترمال مس رگه)۲    ي اورانيم اي و سولفوره توده)۱  
  اي و هيدروترمال طال و نيكل رگه)۴    ي مس اي و سولفوره توده)۳  

  گيرد؟ ژئوفيزيك تبادل يوني صورت ميدر كدام روش اكتشاف ‐۴۱
  مغناطيس سنجي)۴  الكتريكي)۳  يراديواكتيو)۲  پالريزاسيون القايي)۱  

  نمايد؟  زمين به اكتشاف مواد معدني كمك ميي به سبب تغيير شتاب جاذبه كدام روش‐۴۲
  گراني سنجي)۴  پتانسيل خودزا)۳  اي انكساري لرزه)۲  اي انعكاسي لرزه)۱  

  ؟باشد نميتشاف بر مبناي دقت عمليات كدام مرحله اك‐۴۳
  معدن يا استخراجي)۴  تفصيلي)۳  عمومي)۲  مقدماتي)۱  

  .ماده معدني است. . . . . ها در امتداد  است كه جهت آن. . . . . هاي اكتشافي يك سري  ي گمانه ترين شبكه ساده‐۴۴
  خودهاي تفضيلي ـ  رخ نيم)۲  هاي اكتشافي ـ عمود بر گسترش عمومي رخ نيم)۱  
  چاهك اكتشافي ـ گسترش)۴    ي اكتشافي ـ گسترش گمانه)۳  

  تر كاربرد دارد؟ برداري لب پري در كدام سنگ بيش نمونه‐۴۵
  متخلخل)۴  خيلي سخت)۳  نرم)۲  معمولي)۱  

 استخراجابتداي  انتهاي استخراج

w/o 

 زمان
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 ٤

  فراوري مواد معدني

  ها است؟  مواد شامل استفاده از كدام خاصيت مواد معدني براي جداسازي و پر عيار كردن آنشستشوي‐۴۶
  خاصيت مكانيكي)۴  تغيير سطوح خارجي)۳   مخصوصزناستفاده از و)۲  خاصيت نوري)۱  

  دقت باسكول كاميوني حدود چند درصد است؟‐۴۷
  ۱(۲  ۲(۵  ۳(۱۰  ۴(۵۰  

  ها با كدام خاصيت متناسب است؟ ي الزم براي خرد كردن سنگ  ميزان انرژي مصرف شدهرتينگرطبق قانون ‐۴۸
  ايشسخواص سنگ در اثر فر)۴  سطح جديد به وجود آمده)۳   جديد به وجود آمدهوزن)۲  حجم جديد به وجود آمده)۱  

  شود؟ تر استفاده مي شكن در صنعت كم كدام سنگ‐۴۹
  مدل دوج)۴  مخروطي سر كوتاه)۳  فكي تلسميت)۲  فكي مدل بليك)۱  

  .متر تجاوز كند ليمي. . . . . اي بشود، نبايد از  شكن استوانه تواند وارد سنگ حداكثر قطر سنگي كه مي‐۵۰
  ۱(۶  ۲(۶۰  ۳(۱۰۰  ۴(۱۲۰  

  تري دارد؟ اي طويل در كدام صنعت كاربرد بيش آسياي استوانه‐۵۱
  سيمان)۴  سنگ آهن و فوالد)۳  مس)۲  سراميك)۱  

  قدر است؟ نسبت بين دو سرند متوالي در سرند رتينگر چه‐۵۲

  ۱(۶۲/۷  ۲(2  ۳(4 2  ۴(8 2  
  نام ديگر كالسيفاير پارويي چيست؟‐۵۳

  كالسيفاير دور)۴  كالسيفاير چنگالي)۳  كالسيفاير پيچي)۲  كالسيفاير مكانيكي)۱  
  ترين خاصيت مايعات سنگين كدام است؟ مهم‐۵۴

  ويسكوزيته)۲    ورق مخصوص)۱  
  .يايي باشدبر روي مواد، فاقد اثر شيم)۴  .خاصيت خورندگي نداشته باشد)۳  

  ويلفلي چيست؟‐۵۵
  .نوعي ميز گردان است)۲    .نوعي ميز لرزان است)۱  
  .باشد از انواع نوارهاي گردان مي)۴  .باشد از انواع صفحات تغليظ بكمن مي)۳  

  علوم زمين و آزمايشگاه

  باشد؟ كدام عنصر فاقد رخ مي‐۵۶
  كوپريت)۴  يتفگرا)۳  گوگرد)۲  آهن)۱  

   كجا است؟كاربرد عنصر فلوئوريت در‐۵۷
  هاي آبي و بنفش  رنگي در تهيه)۲    هاي الكتريكي در ساختن سيم)۱  
  در صنايع ذوب فلزات براي تسريع امر ذوب)۴  )دار فلورين(يميايي در تهيه كودهاي ش)۳  

  باشد؟ اولوين در طبيعت چه رنگي مي‐۵۸
  رنگ بي)۴  سبز زيتوني)۳  ياقوتي)۲  سبز زمردي)۱  

   كه اغلب به رنگ خاكستري طوسي است، كدام است؟كوارتز بسيار ريز بلورين‐۵۹
  كالسدون)۴  سيترين)۳  پراز)۲  اونيكس)۱  

  ها پالژيوكالز بيش از اورتوز باشد و كوآرتز نيز موجود باشد، نام آن سنگ كدام است؟ اگر در گرانيت‐۶۰
  پگماتيت)۴  گرانوديوريت)۳  سيدينپا)۲  ريوليت)۱  

  ؟نيستايي آلي يبي شيمهاي رسو  سنگي كدام سنگ از خانواده‐۶۱
  سنگ زغال)۴  چرت)۳  گل سفيد)۲  يچرت آل)۱  
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 ٥

  ها تشكيل شده است؟ مرمر خالص از كدام كاني يا كاني‐۶۲
  تسآمفيبوليت شي)۴  لسنفهور)۳  كلسيت و گنيس)۲  كلسيت)۱  

   كدام است؟اكسيد منگنزها حاصل از   شكافي بر روي ديوارهشده تصوير خزه مانند ايجاد ‐۶۳
  دياژنز)۴  برخان)۳  لُس)۲  دندريت)۱  

   حركتي مشابه امواج دريا دارند؟،كدام امواج‐۶۴
  عرضي)۴  طولي)۳  ريله)۲  الو)۱  

   وجود گذاشتند؟ي دايناسورها در كدام دوره پا به عرصه‐۶۵
  مزوزوئيك)۴  پرمين)۳  سيلورين)۲  ترياس)۱  

  )عمومي و معدن(برداري  نقشه

  ام است؟ديگر دليل بر كد خطوط تراز نزديك به يك‐۶۶
  ارتفاع كم منطقه)۴  ارتفاع زياد منطقه)۳  شيب زياد منطقه)۲  شيب كم منطقه)۱  

  كشي حداكثر براي چه فواصلي كاربرد دارد؟ متر‐۶۷
  ۱(۵۰  ۲(۷۵  ۳(۱۰۰  ۴(۱۵۰  

   چيست؟ژئوئيد‐۶۸
  المللي سطح مبناي بين)۴  .مقياس فاصله است)۳  .سنج است نوعي شيب)۲  تاكئومتري سطحي)۱  

   چند متر است؟Bي  ارتفاع نقطه.  متر است۲۰۰ از سطح مبنا Aي  اند، ارتفاع نقطه ي افقي واقع  روي يك صفحهB و Aدو نقطه ‐۶۹
  صفر)۴  ۱۰۰)۳  ۲۰۰)۲  ۴۰۰)۱  

   درجه معادل چند راديان و چند گراد است؟۶۰ي  زاويه‐۷۰

  ۱(
3
π ۲  ۶/۶۶ و(

3
2π و ۶/۶۶)۳  ۹۰ و 

3
π  ۴(۹۰ و 

3
2π  

  ۲فيزيك 

متـر   گيري آن چنـد ميلـي    تقسيم شده، دقت اندازه  درجه۵۰ي كالهك پيچ به  متر و هر لبه كه پاي پيچ آن يك ميلي) ميكرومتر(در يك ريزسنج   ‐۷۱
)mm (است؟  

  ۱(۰۲/۰  ۲(۰۱/۰  ۳(۱/۰  ۴(۲/۰  
  باشد؟ سكالر ميهاي زير ا يك از كميت كدام‐۷۲

  فشار)۴  شتاب )۳  دما)۲   حركت  اندازه)۱  
آيد، نسبت مسافت طي شده در ثانيه پنجم به مسافت طي شـده در ثانيـه     جسمي از حال سكون با شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت در مي             ‐۷۳

  سوم حركت، كدام است؟

  ۱(
9
5  ۲(

5
9  ۳(

3
5  ۴(

9
25   

كننـد، بـه ترتيـب     بدون سرعت اوليه سقوط مـي ) در شرايط خالء(دو گلوله از ارتفاع مساوي، يكي مجاور سطح ماه و ديگري مجاور سطح زمين    ‐۷۴
  زمان سقوط و سرعت نهايي گلوله در ماه نسبت به گلوله در زمين چگونه است؟

  تر تر، كم كم)۴  تر  تر، بيش كم)۳  تر  تر، كم بيش)۲  تر  تر، بيش بيش)۱  
. كنيم بنديم و از آب خارج مي پت را با انگشت مي ي بااليي پي  در آب فرو برده و سپس دهانه      cm15 را تا ارتفاع     cm25پت به ارتفاع      يك پي ‐۷۵

  .)متر جيوه است  سانتي۷۵فشار هواي خارج (شود؟  م ميمتر ك پت چند ميلي ارتفاع آب درون پي
  ۱۴)۴  ۴/۱)۳  ۱۴/۰)۲  صفر)۱  
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 ٦

تـوان بـه يـك     اي كه مي   ترين وزنه   بيش. ي نازك مطابق شكل در حال افقي و تعادل است            روي دو لبه   W و وزن    Lي يكنواختي به طول       ميله‐۷۶
  انتهاي ميله آويزان كرد تا هنوز افقي بماند، كدام است؟ 

  ۱(w
2
3  

  ۲(w2  
  ۳(w  

  ۴(w
2
1  

350متر مكعب چوب به چگالي       را با چند سانتي    gr140 و جرم    320cmيك قطعه فلز به حجم      ‐۷۷ cm/gr/ در آب   مجموعـه  متصل كنيم، تا 

31به چگالي  cm/grور بماند؟   غوطه  
  ۱(۲۶۰  ۲(۱۸۰  ۳(۲۴۰  ۴(۲۸۰  

شدن ريسمان، چوب با چـه شـتابي سـمت بـاال حركـت         با پاره . ي ريسماني در آب شناور است        چوبي به چگالي نصف چگالي آب به وسيله         قطعه‐۷۸
  كند؟  مي

  ۱(g  

  ۲(
2
g

−  

  ۳(g2  

  ۴(
2
g  

 s5 نيوتن در خالف جهت حركت گلوله به مدت ۱/۰اگر نيروي . كند  بر مسير مستقيم حركت مي   s/m10 با سرعت    gr20اي به جرم      گلوله‐۷۹
  رسد؟  ميSIي حركتش به چند واحد  وارد شود، اندازهبر آن 

  ۱(۳/۰  ۲(۲/۰  ۳(۴/۰  ۴(۱  
نيرويي كـه   .  افزايش طول در آن ايجاد كرده است       cm40 نيوتن بر متر است كشيده و        ۲۵۰ورزشكاري دو انتهاي فنري را كه ضريب ثابت آن          ‐۸۰

   نيوتن است؟كند، چند هاي او وارد مي فنر بر هر يك از دست
  ۱(۵۰  ۲(۵/۶۱  ۳(۱۰۰  ۴(۱۲۳  
    ۳رياضي 

b(A,(ي  اگر نقطه‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار y روي محور +51
 ۴)۴  صفر)۳  ‐۱)۲  ۱)۱  

  كند؟ هاي زير، يك تابع را مشخص مي يك از رابطه كدام‐۸۲

  ۱(53 =− yx  ۲(12 22 =+− xxy  ۳(32 =+ yx  ۴(012 =−+ yx  

ي تابع  دامنه‐۸۳
2
1

+
−

= x
x)x(fكدام است؟   

  ۱(),[],( +∞−−∞ 12 U  ۲(],( 12−  ۳(),[),( +∞−−∞ 12 U  ۴(),[ +∞1  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۴






<−

≥−
=

0

012
2

2

xx

xx
)x(fحاصل .  تعريف شده است)(f

)(f
12
   كدام است؟−2

  ۱(
2
1  ۲(۲  ۳(۲‐  ۴(

2
1

−  

4
1 4

1 

G 
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 ٧

حاصل ‐۸۵
34

1
2

2

1 +−

−
→ xx

xlim
x

   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
20 3

1

x
xcoslim

x

−
→

   كدام است؟

)۲  صفر)۱  
3
1  ۳(

6
1  ۴(

3
2  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷






≥−

<−
=

13

12
2 xx

xxb
)x(fبه ازاي كدام مقدار .  تعريف شده استb تابع fپيوسته است؟   

  ۱)۴  ‐۲)۳  ‐۱)۲  صفر)۱  

323اگر ‐۸۸ +−= mxx)x(f 81 و =−′′ )(f مقدار mكدام است؟   
  ۱(۳‐  ۲(۷‐  ۳(۳  ۴(۷  

23اگر ماكزيمم تابع ‐۸۹ axxy    كدام است؟a باشد، ۴ برابر =−−
  ۱(۳‐  ۲(۲‐  ۳(۲  ۴(۱  

+=6 كه h و ارتفاع rدر يك مخروط به شعاع قاعده ‐۹۰ rhماكزيمم حجم مخروط كدام است؟. باشد  مي  

  ۱(
3

16π  ۲(π8  ۳(
3

32π  ۴(π12  


