
4فصل ریاضیدرس بسمه تعالی          آزمون 

نام خانوادگی:                                                       دبستان: شهید ساالری نام و

دقیقه                                        تاریخ آزمون:    /   /  45نام معلم: بابایی                                      مدت آزمون: 

 سـؤاالت ردیف

 تشریحی
 در شکل های زیر اندازه ی زاویه های مورد نظر را  به دست آورید. 1

1)  2)   3)  

  

4)   5)   6) 
 ی مثلث چند درجه است؟رجه ای داشته باشد. زاویه ی سومد 20و  15مثلثی رسم کنید که دو زاویه ی  2
 آن ها را رسم کنید. هر کدام از شکل های زیر چند خط تقارن دارد؟ 3

       
 کل را نسبت به خط تقارن آن رسم کنید.شقرینه ی هر  4

 



مشخص کنید که مساحت هر شکل از چند واحد  خط هااین با استفاده از هر یک از شکل های زیر رسم شده است، خط تقارن  5

 تشکیل شده است؟

1)   2)   

3)   4) 
متر مربع است. مادرش می خواهد برای وسط اتاق او یک گلیم بخرد. گلیم انتخابی او یک چند ضلعی با ضلع های برابر  9اتاق مینا  6

 زیبا بافته شده است.خط تقارن دارد که این خط ها با رنگ های  6)منتظم( است که 

. آن را رسم کنید.1  . شکل گلیم چیست؟ .............................

. اگر مساحت هر یک از قسمت های گلیم 2
1
4

متر مربع باشد.  

 مساحت کل گلیم چند متر مربع است؟

 . آیا اندازه ی آن برای اتاق مینا مناسب است؟3
 

 چند گزینه ای
 از کنار هم قرار دادن کدام دو زاویه زاویه ی تند به وجود می آید؟ 7

 57و  32. 4  42و  51. 3  78و  12. 2  70و  20. 1
 ن می دهد؟کدام گزینه زاویه های یک چهارم ضلعی را نشا 8

 50و  50، 70، 70. 2  50و  70، 80، 30. 1

 70و  60، 90، 90. 4  40و  40، 140، 140. 3
 کدام یک از اندازه های زیر می تواند اندازه ی زاویه های یک مثلث باشد؟ 9

 30و  60و  60. 4 10و  70و  100. 3 30و  40و  70. 2  90و  90و  20. 1

 کامل کردنی
 قطر مربع زیر را رسم کنید و جمله ها را کامل کنید. 10

 . در مربع قطر نیمساز است، چون .........................................1

 ع ..................... همدیگر را نصف می کنند.. در مرب2

. است زیرا شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم 3 . در مربع ....................

 می کند و دو قسمت همدیگر را می پوشانند.

 

 با آرزوی موفقیت


