با آزمونهای هفتگی تکنیکهای مدارس برتر تهران را فرا بگیرید.
این سواالت گلچینی از کاربرگ های مدارس تهران می باشد.
ناظر علمی این آزمون:
دکتر اکوان پور (سرگروه و مشاور آموزشی درس ریاضی)
سوابق آموزشی :
 مدرس دانشگاه دبیر رسمی آموزش و پرورش تهران دبیر مدارس برتر ( مدرسه بین الملل تهران –فارابی ) ... -افتخارات علمی :
 -دارنده مدال برنز مسابقات ریاضی کشور

@akvanpour

تدریس خصوصی (تهران)
همه ی دروس – همه ی مناطق(از دبستان تا دانشگاه)
مرکز و شرق

۷۶۸۷5۸45

شمال

22۸۶903۸

غرب

444۶9921

مشاور ثبت نام( خانم هاشمی) 0910-۶01-1400
طرح

آیا می دانید با ما فرزند شما از دانش آموز هیچ مدرسه ای
عقب تر نیست؟
آیا می دانید بصورت هفتگی تکنیک های سراسر تهران را به
دانش آموزانمان آموزش می دهیم؟
آیا می دانید دانش آموزان رتبه ی برتر در بهترین مدارس
تهران نیز از کالسهای ما استفاده می کنند؟
آیا می دانید هر دانش آموز هر هفته کاربرگ ویژه خود را
حل خواهد کرد؟

نام :

مدت امتحان:

آزمون کد 642

نام خانوادگي:
فصل تقارن و مختصات

تاریخ امتحان:

سایت ریاضی هزار

/

/

پایه :ششم

 www.riazi1000.irدانلود

محمد و آل ّ
با صلوات بر ّ
ردیف
محمد شروع کنيد.
۲ ۰ ۱
۱
 ۱مختصات رأس های یک  ۴ضلعی عبارتند از ] [  [ ] , [۳] ,و ] [
۵
۳
۰
الف) چهار ضلعی را رسم کنيد.
ب) چهار ضلعی باال چه نوع چهارضلعی است؟
ج) مساحت آن را محاسبه کنيد.
6
5
4
3
2
1
0
5

4

3

2

1

0

۲

۰
۳
قرینه ی نقطه های ]= [۵آ و ] [ = ب را نسبت به محور عرض ها پيدا کنيد؟
۵

۳

کدام یک از شکلهاي زیر خط تقارن ندارد؟
ب) مستطيل
الف) مربع

ج) متوازي االضالع

1

د) ذوزنقه متساوی الساقين

نام :

آزمون کد 642

نام خانوادگي:

سایت ریاضی هزار

فصل تقارن و مختصات

تاریخ امتحان:

/

/

پایه :ششم

 www.riazi1000.irدانلود

۴

محورهای تقارن شکل های زیر را رسم کنيد.

۵

کدام یک از شکلهاي زیر خط تقارن دارد؟

۶

مدت امتحان:

)3

)2

)1

)6

)5

)4

الف) مثلث مختلف االضالع

ب( ذوزنقه قائم الزاویه

ج) متوازي االضالع

د) نيم دایره

اگر قرینه یک مثلث قائم الزاویه ي متساوي الساقين نسبت به وتر آن رسم کنيم شکل حاصل …..است.
الف) مستطيل

ب( لوزی

ج) ذوزنقه

2

د) مربع

نام :

آزمون کد 642

نام خانوادگي:

تاریخ امتحان:

سایت ریاضی هزار

فصل تقارن و مختصات

۷

مدت امتحان:
/

/
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قرینه ی شکل مقابل را رسم کنيد را نسبت به نقطه (آ) رسم کنيد.
۶
۵
۴

آ

۳
۲
۱
۰

۷

۸

۶

۵

۴

۳

۲

نسبت تعداد خط هاي تقارن مربع به نيم دایره مثل  .................است.
الف)  1به۳

ج)  4به 1

ب(  3به 2

د)  1به2

 ۹در کدام چهار ضلعی  ،نيمساز زاویه ها خط تقارن نمی باشد؟
ج) مستطيل
ب( لوزی
کپی الف) مثلث متساوی االضالع
رایت
 ۱۰کدام عبارت صحيح نيست؟
کپی الف) مثلث متساوی االضالع نقطه تقارن ندارد
رایت ج) ذوزنقه و مثلث مرکز تقارن ندارند.
۱۱

۱

۰

د) مربع

ب( در مستطيل و متوازي االضالع طول قطرها با هم برابرند.
د) تعداد خطهای تقارن مستطيل و مثلث برابرند .

در کدام گزینه قطرها هم نيمساز زاویه و هم خط تقارن شکل ها هستند؟
الف ( مربع – متوازی االضالع
ج ( مربع  -لوزی

ب ( لوزی – متوازی االضالع
د ( مستطيل – مربع

3

نام :

آزمون کد 642

نام خانوادگي:

تاریخ امتحان:

سایت ریاضی هزار

فصل تقارن و مختصات

۱۲

مدت امتحان:
/

/

پایه :ششم
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الف) خطهای تقارن شکل های زیر را رسم کنيد.
ب) نقطه تقارن چرخشی را مشخص کنيد
ج) کدام شکل تقارن چرخشی دارد و با چند درجه چرخش شکل روی خودش منطبق می شود.
)2

)3

)4

)5

۱۳

اگر قرینه ي یک نقطه خارج از یک خط افقی را نسبت به آن خط رسم کنيم کدام مولفه تغيير نمي کند؟
الف( مؤلفه ي عرض

ب ( مؤلفه ي طول

ج ( بستگی به نقطه دارد

د ( هردو تغيير می کنند

کپی رایت
۱۴

)1

در کدام گزینه شکل ها دارای مرکز تقارن هستند؟
الف( مربع -شش ضلعی منتظم –مثلث متساوی االضالع  -متوازی االضالع – لوزی
ب ( مربع -پنج ضلعی منتظم -دایره  -متوازی االضالع  -لوزی
ج ( مربع -شش ضلعی منتظم -دایره  -ذوزنقه  -لوزی
د( مربع -شش ضلعی منتظم -دایره  -متوازی االضالع – لوزی
خرید فایل ورد (قابل ویرایش)و پاسخنامه تشریحی کد ۶۴۲

(کليک کنيد)

4

تدریس خصوصی آنالین (سراسر کشور)
حضوری (فقط تهران)
رفع اشکال – تقویتی – تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس خاص

توسط برترین دبیران کشور
مرکز و شرق

۷۶۸۷5۸45

شمال

22۸۶903۸

غرب

444۶9921

مشاور ثبت نام( خانم هاشمی) 0910-۶01-1400
آیا می دانید با ما فرزند شما از دانش آموز هیچ مدرسه ای عقب تر نیست؟
آیا می دانید بصورت هفتگی تکنیک های سراسر تهران را به دانش
آموزانمان آموزش می دهیم؟
آیا می دانید دانش آموزان رتبه ی برتر در بهترین مدارس تهران نیز از
کالسهای ما استفاده می کنند؟
آیا می دانید هر دانش آموز هر هفته کاربرگ ویژه خود را حل خواهد کرد؟

حل تمرین و نمونه سوال رایگان
(کلیک کنید)
www.riazisheshom.ir

