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 نام و نام خانوادگی:    1: پرسش های درس  ارن محوریرگ تقکارب

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. -1

 . مثلث متساوی الساقین یک خط تقارن دارد.1

 . دایره دارای بی شمار خط تقارن است.2

 . فاصله ی هر نقطه تا خط تقارن، برابر با فاصله ی قرینه اش تا خط تقارن است.3

 . تعداد خط تقارن تمام مثلث ها برابر است.4
 

 را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. جاهای خالی -2

 . تعداد خط های تقارن متوازی االضالع .................... می باشد.1

 . قرینه ی نقطه ای که روی خط تقارن قرار دارد، ................ خواهد بود.2

 . شش ضلعی منتظم ..................... خط تقارن دارد.3
 

 ور کامل پاسخ دهید.به سؤال های زیر به ط -3

 . تمامی خط های تقارن را در شکل های هندسی زیر رسم کنید و تعداد آن ها را مشخص کنید.1

 

 . خط های تقارن را در هر یک از شکل های زیر رسم کنید و تعداد آن ها را بنویسید.2

 

 



2 

 

 . قرینه ی هر شکل را با توجه به خط داده شده رسم کنید.3

 

 

 با کمک خط کش و گونیا، قرینه ی هر شکل را نسبت به خط تقارنِ داده شده رسم کنید.. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 . رنگ آمیزی شکل زیر را طوری کامل کنید به طوری که پاره خط )م ن( محور تقارن شکل باشد.5

 

  



3 

 

 . در شکل های زیر همه ی خط های تقارن را رسم کنید.6

 

 

 گزینه ی درست را انتخاب کنید. -4

 خط تقارن دارد؟ 2. کدام یک از شکل های زیر 1

 الف. مستطیل          ب. دایره             ج. مربع               د. مثلث متساوی االضالع

 

 . در کدام شکل، خط چین، خط تقارن نمی باشد؟2

 

 . کدام گزینه قرینه ی شکل داده شده نسبت به خط افقی می باشد؟3
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 1پاسخ 

 . نادرست4. درست           3. درست           2درست         . 1
 

 2پاسخ 

 )شش( 6. 3. همان نقطه          2. صفر         1
 

 3پاسخ 

1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 4پاسخ 

 . گزینه الف1

 . گزینه ب2

 . گزینه د3

 عزیزی -باشید موفق 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

|  | | نمونه سوال پنجم  | | جزوه آموزشی پنجم  | گام به گام رایگان پنجم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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