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مشخص کنید.( ×)هر سوال را با عالمت الف( پاسخ صحیح 

چند درجه بچرخانیم تا تقارن چرخشی داشته باشد؟ مقابل را حول نقطه ی مشخص شده ، پنج ضلعی منتظم -1

درجه 72درجه                       د(  36درجه                      ج( 90درجه  ب(  180الف(

شکل های زیر چند شکل، دارای تقارن مرکزی می باشد؟در  -2

چهار شکل د(                      سه شکل ج(                 دوشکلب(     یک شکلالف(  

خودش درجه یا کمتر در جهت عقربه های ساعت بچرخد، و شکل روی 180حول یک نقطه به اندازه اگر شکلی  -3

بیفتد،می گوییم شکل:

الف( تقارن چرخشی دارد.  ب( تقارن مرکزی دارد.        

ج( دوران دارد.   د( گزینه ی الف و ب صحیح می باشد. 

یم، چه می گوییم؟به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه ی شطرنجی تعیین می کن -4

نقطه            د( محور طول هاج( مختصات        ب( محور عرض ها          مختصات شکل الف(

]با مختصات « م» کدام گزینه درباره ی نقطه ی  -5
3
ر محور مختصات صحیح است؟د [0

  قرار دارد. عرض هاالف( روی محور 

  ها قرار دارد. طولب( روی محور 

  ، صفر است.« م» ج( مختصات طول نقطه 

  در مبدا مختصات قرار دارد.« م» د( نقطه ی 

ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

درجه ) نیم دور ، حول نقطه ی مشخص شده بچرخانیم ، قرینه ی شکل روی خودش 180را  داده شدهاگر شکل  -1

نقطه ..................... تقارن می گویند.منطبق می شود . به این 

صفحه ی مختصات از دو محور.............) محور طول ها(  و محور............ محور)عرض ها( تشکیل شده است. -2

بسمه تعالی

چهارمنام 3تعداد صفحه درس: ریاضی ـ فصل

 1شماره صفحه تاریخ:

دقیقه  60زمان      دبستان:

نام کالس:  نام و نام خانوادگی:  نام آموزگار:
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 مشخص کنید.( ×)را با عالمت  «نادرست» یا «درست» پاسخج(

 درست           نادرست                                 نقطه دوران داد.همه ی اشکال هندسی را می توان حول یک  -1

اگردر جدول مختصات ، محور تقارن موازی با محور عرض ها باشد، مختصات عرض آن نقاط تغییر خواهد کرد.  -2

                                درست            نادرست

 نادرست       نقطه ای که درمبدا مختصات قرار دارد، مختصات طول و عرض آن صفر خواهد بود.    درست         -3

 به سواالت خواسته شده پاسخ دهید.

 قرینه ی شکل زیر را نسبت به نقطه ی داده شده رسم کنید. -1

 

 

 

 تقارن نداشته باشد ولی دارای مرکز تقارن باشد. محورشکلی رسم کنید که  -2

 

، در جهت عقربه های ساعت دوران دهید و رسم « درجه90»، به اندازه ی  داده شدهشکل زیر ، را حول نقطه ی  -3

 کنید.

 

 

]الف( نقاط  -4
2
]= س ، [2

2
]= ب ، [4

4
]= م ، [6

5
 آ [5

 را در صفحه ی شطرنجی مشخص کنید.

 وصل کنید.ب( نقاط داده شده را به هم 

 پ( شکل حاصل چه نام دارد؟مساحت آن را پیدا کنید.

 

2صفحه   
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الف( مختصات راس های مربع کوچک و بزرگ را پیدا کنید. -5

 ب(مساحت مربع های کوچک و بزرگ را به دست آورید.

پ( چه رابطه ای بین مساحت مربع کوچک و بزرگ وجود دارد؟

راس های شکل و قرینه ی آن وجود دارد؟چه رابطه ای بین مختصات  -6

ختصات نقطه ی تقریبی داده شده را بنویسید.م الف( -7

3صفحه   
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نامه: پاسخ

 پاسخ تست ها

درجه خواهد بود. 72تقسیم کنیم، پاسخ  5درجه را بر عدد  360توضیح: کافی هست که   -درجه 72، « د»گزینه ی  -1

 توضیح: مثلث و ذوزنقه تقارن مرکزی ندارند. –شکل  4، « د»  ی گزینه -2

درجه  اشاره شده  و جهت عقربه های ساعت هم  180توضیح چون به کمتراز  –صحیح است. ، « الف»گزینه ی  -3

 مطرح شده است ، شکل تقارن چرخشی دارد.

مقدار یا عدد می باشد که از توضیح هر نقطه در جدول محور مختصات دارای دو  –، صحیح است. « ج»گزینه ی  -4

 شناخته می شوند.مؤلفه ی طولی و مؤلفه ی عرضی  طریق آن می توان مکان نقطه را مشخص کردد که به عنوان 

) ، « م»نقطهمختصات صحیح می باشد. « ب»گزینه ی  -5
3
روی محور طول ها قرار دارد. (0

 پاسخ جاخالی ها

مرکز تقارن -1

 محور عمودی –محور افقی  -2

پاسخ درست و نادرست

درست -3نادرست  -2درست   -1

پاسخ کامل:

1-

مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد. متوازی االضالع   -2
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را-3 شده داده شکل از نقطه هست که دست90کافی به جدید شکل بچرخانیم تا ساعت های جهت عقربه در درجه

آید.

مساحت آن با شمردن خانه های واحدشکل حاصل ذوزنقه نام دارد، و  -4

 به دست می آید. 

واحد 5مساحت ذوزنقه : 

واحد 4مساحت مربع کوچک:  -5

 واحد 36مساحت مربع بزرگ:

 برابر مساحت مربع کوچک می باشد. 9مساحت مربع بزرگ 

شده است.ضرب شده است و مختصات رئوس مربع بزرگ تشکیل  3هر یک از مختصات روس مربع کوچک در عدد 

   3× 3= 9برابر مساحت مربع کوچک خواهد بود.                9پس در این حالت مساحت مربع بزرگ 

چون محورتقارن موازی با محور طول ها رسم شده است، پس مختصات طول هر یک از نقاط  شکل در هنگام -6

 رسم قرینه ی شکل ، تغییر نخواهد کرد.

7- [
6/5
7/5]
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