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سواالت
جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید
الف) در یک دایره ،از دو وتر نامسا وی آن که بزرگ تر است فاصله اش از مرکز دایره …………… است.

0

ب) طول مماس مشترک دو دایره مماس خارجی به شعاع های  Rو R 
ج) در یک  nضلعی محیطی ،با مساحت  Sو محیط  ، 2pشعاع محاطی برابر است با …………… .

برابر است با ……………

د) در هر بازتاب نسبت به خط d

0/22

تبدیل یافته ی تمام نقاط روی خط …………  ..است .بنابراین تعداد نقاط تبدیل در

هر بازتاب ………… ..است.

در شکل های زیر مجهول  y, xو 

را بیابید

2

2

طول خط المرکزین دو دایره مماس درونی  2سانتیمتر و مساحت ناحیه بین آن ها  16سانتیمتر مربع است طول
3

0

شعاع های دو دایره را بدست آورید.
یک ذوزنقه هم محیطی است و هم محاطی ثابت کنید مساحت این ذوزنقه برابر است با میانگین حسابی دو قاعده آن

0/22

4

ضرب در میانگین هندسی آن ها

2

در حالتی که پاره خط  ABدر راستای عمود بر خط بازتاب قرار دارد ،ثابت کنید که اگر AB
 ABو  ABهم اندازه اند

6

بازتاب  ABباشد
0/22

ثابت کنید انتقال شیب خط را حفظ می کند.

1/92

الف) تجانس را تعریف کنید
9

ب) انواع آن را نام ببرید
ج) سه ویژگی مهم آن را بنویسید و یکی از ویژگی ها را اثبات کنید.
فرض کنید پاره خط

8

نشان دهید.

 ABدر تجانس به مرکز دایره ( Oروی پاره خط AB

3

قرار دارد) و نسبت ) K  0 ( K

AB
 K
AB
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سه خط دو به دو و ناموازی
روی

و  موازی 

 ,  ,در صفحه مفروض اند ،پاره خطی به طول 5cm

رسم کنید که دو سر آن

باشد.
1/92

7

ثابت کنید در هر مثلث ،مربع اندازه هر ضلع برابر است با مجموع مربع های اندازه های دو ضلع دیگر ،منهای دو برابر
01

حاصلضرب اندازه ی آن دو ضلع در کسینوس زاویه بین آن ها

00

10 6
در مثلث , A  120 , BC  10cm, ،ABC
3
زوایای  C , Bرا بدست آورید

2

AC 

مقدار شعاع دایره محیطی مثلث و اندازه ی

در مثلث  M ،ABCوسط  BCو  MPو  MQنیمسازهای زاوایای  AMCو AMB
PQ || BC

0/2

هستند ،ثابت کنید
0/2

02

03

الف) اگر در مثلث  BC  9 ,AC  4, AB  8 ,ABCباشند آنگاه زاویه 90 ..............A

است.
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ب) دستور محاسبه ی مساحت مثلث متساوی االضالع به ضلع  aرا به کمک دستور هرون بدست آورید

مثلث  ABCبا اضالع  9 ،2 ،3مفروض است ،مساحت مثلث  ABCرا پیدا کرده و سپس اندازه A
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را بدست آورید
0/2

04

موفق با شید.

فرزیها

جمع
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