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 ...1.......صفحه و .....2....برگ

بارم

تالش و توکل دو بال موفقیت هستند.

1

قضيه:ثابت کنيد یک چهارضلعی محاطی است ،اگر و فقط اگر دو زاویه مقابل آن مکمل باشند.
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با توجه به اطالعات هر قسمت مقدار مجهول را محاسبه کنيد.
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الف) در هر تبدیل نقطه ای را که تبدیل یافته آن بر خود آن نقطه منطبق می شود چه می نامند؟
ب) ترکيب دو بازتاب که محورهای بازتاب متقاطع باشند چه تبدیلی است؟

0/5

4

قضيه :با توجه به شکل زیر نشان دهيد:در هر دوران اندازه هر پاره خط و
تصویر آن با هم برابرند.
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(

مرکز دوران و  αزاویه دوران است).

صفحه  ............از .............
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رشته :ریاضی

سه خط دوبه دو ناموازی و و
رسم کنيد که دو سر آن روی و
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را در صفحه در نظر بگيرید .پاره خطی به طول  1سانتی متر
و موازی باشد(.شيوه رسم را کامال شرح دهيد).
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6

دور زمين
شده است.
الف) با رسم شکل نشان دهيد چگونه می توانيم بدون
کم وزیاد کردن حصارها مساحت زمين را افزایش
دهيم؟
ب)ميزان افزایش مساحت را تعيين کنيد.
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9

دو روستای و به فاصله √ کيلومتر از هم و به ترتيب به فاصله های  2و 3کيلومتر از ساحل
رودخانه قرار دارند .می خواهيم جاده ای از به بسازیم به طوری که یک کيلومتر از این جاده در
ساحل رودخانه ساخته شود .با رسم شکل مناسب نشان دهيد آن یک کيلومتر را در چه قسمتی از
رودخانه بسازیم تا ک وتاهترین مسير ممکن ایجاد شود ،سپس طول آن را حساب کنيد.
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8

قضيه :ثابت کنيد در هر مثلث  ،مربع اندازه هر نيمساز داخلی برابر است با حاصل ضرب اندازه دو ضلع
زاویه ،منهای حاصل ضرب اندازه دو قطعه ای که نيمساز روی ضلع مقابل ایجاد می کند (.برای اثبات
دایره محيطی مثلث را رسم کنيد).

2

7

مطابق شکل زیر حصارکشی

را رسم کرده ایم
ميانه
در مثلث
از قضيه کسينوس ها درستی تساوی زیر را ثابت کنيد.

و

صفحه  ............از .............

و

با استفاده
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در یک دایره محاطند .اگر √
را بدست آورید.
باشند ،اندازه ضلع

10

دو مثلث

33

محيط باغچه مثلث شکلی به مساحت √
صحيح می باشند) چند متر می باشد..

32

در مثلثی به اضالع  9و  8و 7اندازه ارتفاع وارد بر ضلع متوسط را حساب کنيد.
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31

گزینه درست را عالمت بزنيد.
الف) با کدام یک از دسته اعداد زیر می توان مثلثی با زاویه باز کشيد؟
 8 )1و 30و6
 8)2و  4و 7
 30)3و 6و 7
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متر مربع و به اضالع  6و  30و

ب) در مثلث قائم الزاویه
باشد؟
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و

با ارتفاع

و

متر( که همگی اعدادی
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 8)4و  35و39

چندتا از رابطه های زیر می تواند صحيح

1 )1

4)4

شاد و موفق باشید

صفحه  ............از .............
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