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  (تقبرى ٍچٌذضلؼی ّب)آزهَى ریبضی کالس پٌجن :.............................   ًبم ًٍبم خبًَادگی

 

.      خط تقبرى شکل ّبی زیر را رسن کي ٍتؼذاد آى ّب را بٌَیس-1

    

 

تقبرى هرکسی در کذام شکل درست رسن شذُ است؟ -2

 

   

 

 (.خط چیي ّب ًین سبزهی ببشٌذ).هشخص شذُ است را حسبة کٌیذ (؟)اًذازُ ی زاٍیِ ّبیی را کِ ببػالهت -3

                                                      

    

 

درجِ ای را کِ زاٍیِ ی رٍبِ رٍ ًشبى هی دّذ ، - 4

.        را بٌَیس
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قریٌِ ی شکل را ببتَجِ بِ خط دادُ شذُ رسن - 5

. کي

 

   

.اًذازُ ی زاٍیِ خَاستِ شذُ را هحبسبِ کي- 6

            

 

 

.  ٍصل کي ة را بِ ستَى  الفػببرت ّبی ستَى - 7

                                              الف                                                                                                       ة

هثلث                 . هتَازی االضالػی است کِ چْبر زاٍیِ ی راست دارد ٍقطرّبی آى برّن ػوَدًذ

 لَزی                                                                              . چْبرضلؼی کِ فقط دٍ ضلغ هَازی دارد

     هربغ                                .  خط تقبرى دارد ٍقطرّبی آى ببّن برابرًیستٌذ2هتَازی االضالػی کِ 

رٍزًقِ                                                                      . درجِ ببشذ180شکلی کِ هجوَع زاٍیِ ّبیش 

 

ى ت ق ق خ خ خ اًتظبرات آهَزشی  

    . هفَْم تقبرى ٍتقبرى هحَری را هی داًذٍ هی تَاًذ برای شکل ّب خط تقبرى رسن کٌذ 1

     (تقبرى هحَری).هی تَاًذقریٌِ ی یک شکل را ًسبت بِ هرکستقبرى هجسن کٌذ 2

    . هفَْم ًین سبز را آهَختِ ٍهی تَاًذ اًذازُ ی زاٍیِ ّب را درهسئلِ ّبی هتفبٍت هحبسبِ کٌذ 3

    . کبر بب ًقبلِ را بلذ است ٍهی تَاًذ اًذازُ ی زاٍیِ را بِ درستی بب ًقبلِ بخَاًذ 4

     .قریٌِ ی یک شکل را هی تَاًذ رسن کٌذ 5

    . زٍایبی داخلی چٌذضلؼی ّب را هی تَاًذ هحبسبِ کٌذ 6

    . اًَاع چْبر ضلؼی ّب ٍتفبٍت ّبی آى را هی شٌبسذ 7

 مژگان حسن کاشی                                                         http://mojdemehr.blogfa.com هژدُ ی هْر 
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