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دیگری باشد آنگاه   57/1سانتی متر و اندازه ی دیگری  11و اندازه ی یکی  لعی بر هم عمود باشنداگر قطر های یک چهار ض -1

 .......مساحت شکل برابر است با

1 )57    2) 7/75    7) 171     4) 71 

 .........آنگاه . اگر اندازه ی محیط یک مربع و یک لوزی با هم برابر باشد -2

     مساحت مربع بیشتر است (2    ( 1

 هیچکدام( 4    .مساحت ها باهم برابرند (7

 .......مساحت یک دایره با مساحت یک مربع برابر است در این صورت  -3

    .محیط ها باهم برابرند( 2    ر استمحیط دایره بزرگت( 1

 .محیط مربع بزرگتر است( 4   .بستگی به اندازه ی شعاع دایره داد( 7

سانتی متر را رنگ کنیم و سپس به مکعب های واحد تجزیه کنیم چند مکعب می بینیم که سه  6اگر مکعبی بع ضلع  -4

 وجهشان رنگ شده باشد؟

1 )12    2) 8    7) 4    4) 73 

 وجهشان رنگ شده باشد؟ 2در سوال باال چند مکعب وجود دارد که  -7

1 )24    2) 73    7) 48    4) 12 

 درجه چند سانتی متر مربع است؟گ 121سانتی متر و زاویه ی  3مساحت کمانی از دایره با شعاع  -6

1 )42/9    2) 72/8    7) 24/12   4) 12/24 

 اندازه ی آن زاویه کدام است؟. اشدمی ب 1332مجموع زوایای یک چند ضلعی بجز یکی از آنها -5

1 )28    2) 78    7) 48    4)78  

 ضلعی منتظم چند درجه است؟ 9اندازه ی هر زاویه ی یک  -3

1 )141    2) 1231    7) 181    4) 51 

 .درجه است اندازه ی یکی از زوایای داخلی مثلث را بیابید 211زاویه ی خارجی مثلثی  2مجموع -9

1 ) 81    2) 31    7) 41    4) 71 

 ی کند اندازه ی یک زاویه ی داخلی آن چقدر است؟قطر عبور م 5از راس یک چند ضلعی منتظم  -11

1 )141    2) 173    7) 181    4) 144 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

مساحت لوزی بیشتر است



 

 

 

 

 

 



 




