ًام ٍ ًام خاًَادگی :

تْیِ ٍ تدٍیي :فاطوِ رٍشي بیي

ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش استاى خَزستاى
شْرستاى بْبْاى

ارزشیابی  :ریاضی فصل چْارم

تاریخ :

دبستاى شاّد اهام کاظن(ع)

با سپاس از استاد هسلن طیبی

پایِ ی  :پٌجن

1

2
3

4

هدرس کشَری ٍ سرگرٍُ پٌجن

شرح سواالت

ردیف

/

5931 /
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ػسیساًن !!!! خط ّای تقارى ضکل ّای زیر را رسن کٌیذ.

ًسثت تؼذاد خط ّای تقارى هثلث هتساٍی الساقیي تِ تؼذاد خط ّای تقارى هرتغ چٌذ است؟

کذام یک از ضکل ّای زیر فقط یک خط تقارى دارد؟آى را هطخص کٌیذ.

اًذازُ ی یکی از زاٍیِ ّای هثلثی  54درجِ است .اگر دٍ زاٍیِ ی دیگر  4تِ  2تاضذ ،اًذازُ ی دٍ زاٍیِ ی دیگر

را تِ دست آٍریذ.

ػسیساًن !!!! در ضکل هقاتل (الف د) ًیوساز است .زاٍیِ ی (ب الف م ) چٌذ درجِ است؟

5

م

ب

الف

د

55

ج

فرزًذم !!! ًسثت زاٍیِ ّای یک هثلث  4 ٍ 3 ، 3است .اًذازُ ی ّر یک از زاٍیِ ّای ایي هثلث را تِ دست

6

آٍریذ ٍ ًَع آى را هطخص تفرهاییذ.

جاّای خالی را تا ػذد یا کلوِ ی هٌاسة کاهل کٌیذ.

7

 درّر هتَازی االضالع ،قطرّا یکذیگر را  ............هی کٌٌذ.
 هجوَع زاٍیِ ّای یک هرتغ  ...............درجِ هی تاضذ.

 هتَازی االضالػی کِ توام زاٍیِ ّایص تا ّن تراتر تاضذً ................. ،اهیذُ هی ضَد.
 تؼذاد خط تقارى در چٌذضلؼی ّای هٌتظن تا تؼذاد ...................تراتر است.

8

قریٌِ ی ضکل زیر را ًسثت تِ ًقطِ ی « م» رسن کٌیذ.
م

9

هثلثی رسن کٌیذ کِ فقط یک خط تقارى داضتِ تاضذ.

15

هستطیلی رسن کٌیذ کِ اًذازُ ی قطرّای آى  6ساًتی هتر ٍ زاٍیِ ی تیي آى ّا  38درجِ تاضذ.

شاداب باشید .

تِ جای ایي کِ سؼی هی کٌیذ هرد هَفّقیّت ّا تاضیذ ،سؼی کٌیذ هرد ارزش ّا تاضیذ.

بازخورد آموزگار:

بازخورد والدین:

