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نام دبیر  :علی نادری

آزمون شماره 4

ردیف

(فصل چهارم)

(فصل چهارم)
وقتی شکلی به اندازه..................حول نقطه ای بچرخد و روی خودش منطبق شود می گوییم شکل  ..................دارد.

1

وقتی شکلی را حول یک نقطه به اندازه  180درجه و یا کمتر در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و شکل روی
خودش می افتد می گوییم شکل...................................دارد.
ذوزنقه متساوی الساقین ....................................دارد(.محور تقارن – مرکز تقارن)
شکل را حول نقطه داده شده  180درجه بچرخانید
و سپس آن را رسم کنید.

2

قرینه هر یک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن
پیدا و روی شکل مشخص کنید.
3

درستی یا نادرستی جمله های زیر رامشخص کنید.
محل برخورد قطر هادر مربع مرکز تقارن است.
4

متوازی االضالع مرکز تقارن ندارد
اگرشکلی خط تقارن داشته باشد حتماً مرکز تقارن دارد.
به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه ی شطرنجی تعیین می کنیم ،مختصات آن نقطه می گوییم
شکلی رسم کنید که بیش ازدو خط تقارن دارداما مرکز تقارن ندارد.

5

ارزشیابی پایانی فصل چهارم( ریاضی ششم)
مختصات نقطه مشترک محور طول ها و عرض ها ……… است.
6

اگر از مبدأ مختصات  3واحد به سمت راست و  2واحد به سمت باال حرکت کنیم به چه نقطه ای می رسیم؟
در شکل زیر مختصات مرکز تقارن را بنویسید.

7

کدام نقطه روی محورهای مختصات قرار ندارد؟
8
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در شکل زیر ،مختصات نقاط خواسته شده را بیابید.
9

با استفاده از مختصات نقاط داده شده ،شکل را رسم کنید.
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نام شکل را بنویسید.
مساحت آن را محاسبه کنید.

شکلی رسم کنید که به تعداد اضالعش محور تقارن دارد .آیا این شکل مرکز تقارن دارد؟
11

اگر یک چهارضلعی به مختصات رأس های
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رایک واحد به سمت راست و سپس  4واحد به

سمت باال ببرید ،چه تغییری در مختصات رأس های چهارضلعی به وجود می آید؟
12

ارزشیابی پایانی فصل چهارم( ریاضی ششم)
13

چهارضلعی رسم کنید که یک خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

شکل های زیر را طوری رنگ کنید که نسبت به نقطه مشخص شده قرینه باشند.
14

قرینه هرشکل رانسبت به محورتقارن داده شده رسم کنید.درهرشکل مختصات نقطه ن وقرینه آن رابنویسید.

15

شکل زیر راحول نقطه م به اندازه  90درجه بچرخانید وآن رارسم کنید.
16

مختصات رأس های یک شکل و قرینه آن داده شده است .با توجه به مختصات داده شده،

17

چه ارتباطی بین مختصات شکل و قرینه آن می بینید؟
آیا می توانید با توجه به مختصات داده شده بگویید تقارن نسبت به خط افقی بوده است یا عمودی؟
در شکل های زیر محور تقارن را رسم کنید.

18

پاسخ درمجموعه آموزشی ریاضی ششم قسمت" خود را بیازمایید"آزمون فصل مجموعه کامل آموزشی ریاضی ششم  ،شامل
اسالید های کل کتاب ،همچنین توضیحات کامل دروس وتمرین ها ومرور فصل ها همراه با انیمیشن های زیبا می باشد .
جهت تهیه به سایت میهن مکتب مراجعه نمایید.

Mihanmaktab.com

