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صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
الف -زاویهی راست از زاویهی باز کوچکتر و از زاویهی تند بزرگتر است.

صحیح⃝

غلط⃝

ب -ما میتوانیم زاویهی (الف ب ج) را بصورت (ب ج الف) نیز بخوانیم.

صحیح⃝

غلط⃝

ج -ثلث یک ساعت برابر با  51دقیقه است.

⃝
صحیح

غلط⃝

جاهای خالی را با اعداد و کلمات مناسب پر کنید.
الف  -زاویهی باز ،زاویهای است که اندازهی آن از  .....................درجه بیشتر باشد.
ب  -زاویهی نیمصفحه برابر با  ....................درجه است.
ج  -در یک مثلث متساوی الساقین ................. ،نوع زاویه وجود دارد.
الف  012 -ثانیه برابر با  ....................دقیقه و  ................ثانیه است.

 -3اگر طول ضلعهای یک زاویهی تند را نصف کنیم ،اندازهی زاویه چه تغییری خواهد کرد؟
الف – دو برابر میشود .

ب  -نصف میشود .

د  -چهار برابر میشود .

ج  -تغییری نمیکند .

 -4در کدامیک از ساعتهای زیر ،زاویه بین عقربههای ساعت کوچکتر است.
الف –  54:5

ب  4:42: -

د  04:: -

ج  2442: -

ج

 -1با توجه به شکل ،به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف – در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟ ..................................... :

ب – در شکل روبرو چند زاویهی باز وجود دارد؟ :

......................................

ج – در شکل روبرو چند زاویهی تند وجود دارد؟ ...................................... :

ب
د

الف

 -6یک زاویهی راست را به دو قسمت تقسیم کردهایم.اگر یکی از قسمتها  34درجه باشد ،قسمت دیگر چند درجه
است؟

 -7با توجه به شکل ،زاویهی( الف ب ج) چند درجه است؟

الف
42

ب

؟

ج
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 -8زاویهی(ب) 71 ،درجه کوچکتر از نیم صفحه است .اندازهی زاویه(ب)چقدر است؟

 -9در مستطیل (الف ب ج د) طول پاره خط(هـ ج) را پیدا کنید.
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ج

 -52با توجه به شکل ،به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف – طول نوار (ج) چه کسری از نوار (الف) است؟ ................................
ب – نوار (الف) چند برابر نوار (ب) است؟ ...................................................
ج – طول نوار (ج) چه کسری از نوار (ب) است ؟ .................................

 -55به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف –یک شبانه روز چند دقیقه است؟
ب – دو و نیم ساعت چند ثانیه است؟

 -50بازی فوتبال  92دقیقه است .هر نیمه بازی فوتبال چند ثانیه است؟

الف
ب
ج
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صحیح و غلط
الف -صحیح

ج -غلط

ب -غلط

جای خالی
الف 09 -درجه

ج -دو

ب 089 -درجه

د 4 -و 09

 -3گزینهی ج صحیح است.
 -4گزینهی ب صحیح است.
 -5الف –  6زاویه وجود دارد ب – دو زاویه باز وجود دارد (.زاویهی نیمصفحه زاویهی باز است).
-6
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درجه 09 - 34= 56
درجه 049 ÷ 2 = 79



-8

درجه 089 - 75= 095

-0

سانتی متر 5 - 4 = 0

-09

الف-

-00

الف-
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3
8

درجه 089 - 49= 049

ب -دو برابر

3
ج-
4

دقیقه 24 × 69 = 0449

ثانیه  45 × 69 = 2799

دقیقه 09 ÷ 2= 45

ب-

ثانیه 059 × 69 = 0999

ج -دو زاویهی تند وجود دارد.

