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ردیف

-1

بارم

الف ) نشان دهید کمان های محصور بین دو وتر موازی ؛ مساویند .

3

ب ) زاویه ظلی را تعریف کرده و اندازه آن را برحسب کمان روبروی زاویه بدست آورید.
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در شکل زیر  ABقطر و خط  dدر نقطه  Cمماس است  .اندازه کمان ?=AC

1

-3

در شکل روبرو دو دایره در Bمماسند و از خط  Lدر نقطه Aبر
دایره به مرکز  Oمماس است  .اگر امتداد ABدایره به مرکز Pرا در
 Cقطع کند .نشان دهید امتداد  PCبر خط  Lعمود است .

1

-4

در یک ربع دایره OA, OBدوشعاع برهم عمودند.ونقطه  Cروی کمتن آن چنان قرار دارد که  . BC=2 ,AC=√9.اندازه
شعاع ربع دایره چقدر است ؟

1/5
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در شکل روبرو Eروی امتداد قطر CDقرار دارد .اگر  EAبر
نیم دایره مماس باشد و  <E=400باشد  .مقدار ?=x

1/5

-6

ذوزنقه متساوی الساقین بردایره به شعاع  √3محیط است .اگر نسبت قاعده های این ذوزنقه
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1

اگر شعاع دایره محاطی داخلی مثلث , ABC

4

1
3

باشد مساحت آن چقدر است ؟

طول ارتفاع وارد بر ضلع  BC=4باشد  .حاصل ?=AB+AC

1/5

1
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جای خالی را پر کنید :
الف ) هرگاه  I , Ia , Ib , Icمرکز دوایر محاطی مثلث باشند در مثلثی که رئوسش  Ia , Ib , Icباشد  Iچه نام دارد؟........................
ب ) ترکیب  1336بازتاب محوری با محورهای موازی ....................................................
ج ) ترکیب سه تقارن مرکزی با مرکزهای متمایز ...........................................................
د ) ترکیب دو بازتاب محوری با محورهای متقاطع ......................................................
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در شکل مقابل  Oمرکز دایره
 Xرا بیابید

1

-10

در شکل مقابل  AB=AC,AB || DEو

1

2

Oمرکز دایره اگر  <A=30°زاویه ی  xرا بیاید .
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درست و غلط:
الف )هر دو پاره خط دوران یافته همدیگرند.
ب) هر دو خط بازتاب یکدیگرند .
ج) هر دو مثلث متساوی االضالع انتقال یافته یکدیگرند
15
د) مثلثی بامعلومات  𝑎 = 4√3 , 𝐴̂ = 021° , ℎ𝑎 = 7قابل رسم است.

2

ه ) در مثلث  ABCاگر  Iمرکز دایره محاطی داخلی و  Iaمرکز دایره محاطی خارجی  ( ABCروبرو  ) Aباشد .آنگاه Ia CIB
چهارضلعی محاطی است.
و ) ترکیب دو بازتاب با محورهای عمود برهم تقارن مرکزی است .
ز) مثلث پادک(ارتفاعیه)  ,کمترین محیط را در مثلث های محاط در مثلث را دارد .
-12

1/5

با توجه به شکل روبرو هر تبدیلی که از شکلی به شکل
دیگر رسیده را بنویسید ( :روی فلش)

𝑭 →𝑬 →𝑫 →𝑪 →𝑩 →𝑨

1

-13

دو خط  L ,dبر هم عمودند و فاصله  Dاز دو خط  2و 6
و فاصله  Eاز دو خط  2و  7می باشد
نقاط  M , Nرا روی دو خط چنان بیابید که
DM + MN + NEکمترین طول را داشته باشد.
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مثلث متساوی االضالع  ABCدر یک دایره محاط است اگر  Pنقطه ای دلخواه روی کمان کوچک  ACباشد  .ثابت کنید
 (:PA+PC=PBبا کمک دوران )

طراح  :طریحی

مجموع نمرات
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