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 1ــ کسام تصَیزّبی سیز ،یک ضکل ٍ لزیٌِ ی آى ًسجت ثِ ًمغِ ی هطرص ضسُ را ًطبى ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .

ج)

ة)
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ز)

 - 2وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي  180درﺟﻪ ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﭽﺮﺧﺪ و روي ﺧﻮدش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد  ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﮑﻞ ............

دارد.

اﻟﻒ ( ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰي

ب ( ﺗﻘﺎرن اﻃﺮاف

ج ( ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺮﮐﺰ

ج ( ﻗﺮﯾﻨﻪ وﺳﻂ

 -3اگز ضکل را حَل ًمغِ ی هطرص ضسُ 180 ،زرخِ (ًین زٍر) ثچزذبًین ،لزیٌِ ی ضکل رٍی ذَزش هٌغجك
هی ضَز .ثِ ایي ًمغِ ،چِ هی گَیٌس.
الف ) اٍل تمبرى

ة ) ًمغِ ی تمبرى

ز آذز تمبرى

ج ) هزکش تمبرى

4ــ زر کسام یک اس ضکل ّبی سیزً ،مغِ ی هطرص ضسُ هزکش تمبرى ضکل اﺳﺖ ؟

الف)

ة)

ج)

ز)

 (- 5لزیٌِ ی ضکل ّبی سیز را ًسجت ثِ ًمغِ ی زازُ ضسُ پیسا کٌیس.
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 - 6ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﺟﺪول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﻪ ﺟﻤﻼت ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ،وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ ــ هحل ثزذَرز لغزّب در ﻣﺮﺑﻊ  ............ ،است- .

ب ــ ٍلتی ضکلی را حَل یک ًمغِ ثِ اًساسُ ی  180زرخِ یب کوتز زر خْت عمزثِ ّبی

سبعت هی چزذبًین ٍ ضکل رٍی ذَزش هی افتس هی گَیین ضکل ............ ،زارز- .

ج

–

هحل تمبعع زٍ هحَر را  ............هی ًبهین- .

 -هجسأ هرتصبت

 -هزکش تمبرى

-

تمبرى چزذطی

 - 7ضکلی رسن کٌیس کِ ثیص اس زٍ ذظ ت مبرى زارز ٍلی هزکش تمبرى ًسارز.

 8ــ ضکلی رسن کٌیس کِ هزکش تمبرى زارز ٍلی ذظ تمبرى ًسارز.

 9ــ چٌس ضکل ًبم ثجزیس کِ تمبرى چزذطی زارًس.

10ــ هرتصبت ضکل ّبی  2 ٍ 1را ثٌَیسیس.

 - 11اﻟﻒ ﻧﻘﺎط
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را در ﺻﻔﺤﻪ ي ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ب  -ﻧﻘﺎط داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
پ  -ﺷﮑﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ
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