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  صفحه طراحی شده اند. 2سواالت در                                          "از آنان مباشید که بدون زحمت و تالش امید به عاقبتی نیک دارند"امام علی (ع):  
  بارم   نمره:  "مبارك باد  تولید ، اشتغالسال اقتصاد مقاومتی  "  ف یرد

    دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی در سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. پیامبراعظم(ص):  
قرار دارند چه شکلی را  Oسانتی متري از نقطه ي  4قاطی که به فاصله ي را در نظر بگیرید. تمام ن Oنقطه ي ثابت   1

  تشکیل می دهند؟
  

قرار دارند چه شکل یا چه شکل هایی را  dسانتی متري از خط  2را در نظر بگیرید. تمام نقاطی که به فاصله ي  dخط   2
  تشکیل می دهد؟

  

  بگیرید.در نظر  dسانتی متري از خط  3به فاصله ي  pنقطه ي   3
  قرار دارند را مشخص کنید. pسانتی متري از نقطه ي  5الف) تمام نقاطی که به فاصله ي 

  هستند را مشخص کنید. pسانتی متري از نقطه ي  5را که به فاصله ي  dب) نقاطی از خط 

  

  رسم کنید. مساله چند جواب دارد؟ طریقه ي رسم را توضیح دهید. 6و 4و  3مثلثی به طول اضالع   4
  

  

  جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  5
  الف) هر نقطه که روي عمود منصف یک پاره خط قرار داشته باشد ........................................

  ب) هر نقطه اي که از دوسر نیمساز یک زاویه به یک فاصله باشد در این صورت.............................
  ز دو سر یک پاره خط به یک فاصله باشد ...........................................پ) هر نقطه که ا

  ت) هر نقطه که روي نیمساز زاویه اي قرار داشته باشد.................................

  

  الف) چند خط می توان از یک نقطه دلخواه در صفحه رسم کرد؟  6
  چند خط متمایز می توان رسم کرد؟ Bو  Aب) از دو نقطه ثابت 

  پ) براي مشخص شدن یکم خط حداقل به چند نقطه نیاز داریم ؟
  

  

  مراحل رسم عمودمنصف یک پاره خط را توضیح دهید.  7
  

  

  مراحل رسم خطی عمود بر یک خط از نقطه اي روي آن را توضیح دهید.  8
  

  

  ضیح دهید.روش رسم خط عمود بر یک خط از نقطه اي خارج آن را تو  9
  

  

 روش رسم نیمساز یک زاویه را توضیح دهید  10
. 

  

  ثابت کنید اگر نقطه اي از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روي عمود منصف پاره خط قرار دارد.  11
  

  

از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.       12 XOYروي نیمساز  نشان دهید هر نقطه مانند   



 dبگذرد و با  Tکش و پرگار خطی رسم کنید که از  اند با استفاده از خطغیر واقع بر آن داده شده Tي و نقطه dخط   13
  موازي باشد.(طریقه ترسیم را توضیح دهید.)

  

  

 B 5سانتی متر و از  A  ،4سانتی متر از هم قرار دارند. نقاطی را بیابید که فاصله شان از  8به فاصله ي  A , Bنقاط   14
  باشد.سانتی متر 

  

  

  سانتی متر از آن قرار دارد. 3به فاصله ي  Aو نقطه ي  dیک خط   15
  منطبق باشد. dو یک ضلع آن بر خط  Aالف) مثلث متساوي الساقین رسم کنید که یک راس آن 

  
  سانتی متر باشد. 5و  طول ساق آن ب) مثلثی رسم کنید که شرایط قسمت (الف) را داشته باشد 

  

  

  با عبارات مناسب کامل کنید. جاهاي خالی را  16
و از سر دیگر پاره  3واحد، ........... نقطه می توان یافت که از یک سر پاره خط به اندازه ي 5روي پاره خطی به طول الف)

  واحد باشد.  2خط به اندازه ي 
  

  و ......و......نمی توان مثلثی رسم کرد.3ب)با عددهاي 
  

  ه یک فاصله باشد ، روي ................آن زاویه قرار دارد.ج)نقطه اي که ازدو ضلع یک زاویه ب
  

  

 حسین لهراب  96موفق باشید   تابستان 


