
 

 

 

 

 

 

 

 

 .به شکل زير دقت کنيد، اين شکل را نام گذاری کنيد

 .متامی اضالع آن را به صورت ختمينی بنويسيد 

 .سپس زاويه ی هرکدام را نيز به صورت ختمينی بنويسيد
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  .بخش اول سواالت مداد كاغذي

  .ددر اين بخش دانش آموز فقط بايد به اطالعات خود درباره ي اندازه گيري رجوع كرده و بر روي كاغذ بنويس

 .براي موارد زير از چه نوع واحد اندازه گيري استفاده مي شود .1
  سانتي متر: طول مداد : مثال
    ناخنطول ) ج      دماي هوا) ب      طول درب كالس) الف
  فاصله من تا دفتر كالس) و    فاصله اصفهان تا تهران) د
  

 .اين اعداد را به واحد مربوطه تبديل كنيد .2
  سانتي متر............. كيلومتر  12.5) ب    كيلومتر........ ميلي متر  35) الف

  
 .يممي گوي............. درجه را تشكيل دهند به آ نها ، دو زاويه ي 90اگر دو زاويه با هم  .3
 .مي گوييم............. درجه را تشكيل دهند به آ نها ، دو زاويه ي 180اگر دو زاويه با هم  .4
 .درجه است.................. مجموع زاويه هاي داخلي يك مثلث برابر با  .5

  

  بخش دوم سواالت مفهومي

  .گيري جواب دهيد در اين بخش فقط با توجه به ذهن خودتان و تخمين اندازه ها و بدون وسيله اندازه

، چند راه ) بدون استفاده از متر يا وسايل ديگر(اگر بخواهيم فاصله مدرسه تا خانه را اندازه بگيريم  .1
 )راه را بيان كنيد  3حداقل  "لطفا(مي شناسيد كه بتوان اين كا را انجام داد؟

  
  

 ؟ چند باشد؟..... و زاويه ي ديگر آن 35درجه ، زاويه ديگز  75يك مثلث رسم كنيد يك زايه آن  .2

  
  

اگر بخواهيم تمام سطح بدن شما را اندازه بگيريم، چه واحد اندازه گيري را پيشنهاد مي كنيد؟  .3
  .)  خودتان هم مي توانيد يك واحد اندازه گيري اختراع كنيد(



 

 

  سواالت عملكردي: بخش سوم 

. مورد نظر داريمعاليت انجام شده عملي پاسخ دهيد، يعني ف "در اين بخش بايد به سواالت به صورت كامال
   .يادآوري شود كه تمامي مراحل محاسبات را در كاغذ امتحان بنويسيد

سپس با . در منزل به حياط برويد و تمام اضالع آن را در ابتدا به صورت تخميني به متر بنويسيد .1
 استفاده از قدم هايتان به دست بياوريد محيط حياط چند قدم است؟

  
  
  

 درجه است يا نه، چه كار مي كنيد؟ 90يك زاويه را تشخيص دهيم بيش از  براي اينكه .2

 .توضيح دهيد


