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 تارم  ردیف

  تعارف و مفهوم ها (الف 

 . جاّای خالی را تا عثارت هٌاسة ماهل مٌيذ  1

ایي خط در ًقطِ تواس تا دایرُ تر شعاع آى ًقطِ ............................. یل خط ٍ یل دایرُ تر ّن هواس اًذ،  (الف

 .تاشذ............................ 

است تيي دٍ قطعِ قاطعی مِ از ّواى ًقطِ ی رسن هواس تر دایرُ ، رسن .................... طَل ّر هواس ،  (ب

 . شذُ است 

RRdدٍ دایرُ مِ راتطِ ی تيي خط الورمسیي ٍ شعاع ّای آًْا تِ صَرت  (ج  ِهی تاشذ ًسثت ت

 . هی تاشٌذ ............................... ینذیگر 

 .هواس هشترك ّستٌذ ............................... دٍ دایرُ هتقاطع دارای  (د

تاشذ ، تازتاب ................................. یا ................................ ًسثت تِ هحَر تازتاب ، ABدر حالتی مِ پارُ خط  (ّـ

 .شية آى پارُ خط را حفظ هی مٌذ 
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 .هفاّين زیر را تعریف مٌيذ  2

   مواى یل دایرُ (الف

 زاٍیِ ظلی       (ب

            P در صفحTِتثذیل (ج

 ًقطِ ثاتت تثذیل (د

2 

  مسائل و ترسيمات (ب 

O(C,(در دایرُ  3  هطاتق شنل زیر ،4

)(. هساحت قطعِ سایِ زدُ شذُ را هحاسثِ مٌيذ 
O60 
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O(C,(دایرُ  4  .از هرمس دایرُ هفرٍضٌذ cm5خارج از دایرُ ٍ تِ فاصلِ Mٍ ًقطِ 2

 . را تياى مٌيذ C تر دایرMُهراحل رسن هواس از ًقطِ (الف

 .را رسن مٌيذ ( الف) شنل دقيق قسوت  (ب

TTٍ پارُ خطMTطَل هواس  (ج  را هحاسثِ مٌيذ . 

  (ّستٌذ M هحل تواس هواس ّای رسن شذُ تر دایرُ از ًقطِ Tٍ Tًقاط )
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 تارم  ردیف

 .را تياتيذ xٍyدر شنل ّای زیر هقادیر  5

 

 

 

 الف)       ب)     

 

 

 

 
 

MTهواس ٍ قطرDC تر ٍتر AB عوَد است. 

 

2 

 ABٍCDدر شنل هقاتل ، دٍ دایرُ تر ّن هواس ٍ دٍ قطر  6

 16AM ٍ10NDاگر .  از دایرُ تسرگتر تِ ّن عوَدًذ 

 .شعاع ّای دٍ دایرُ را پيذا مٌيذ 
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 .هحاط شذُ تاشذ Rهساحت هثلث هتساٍی االضالعی را تِ دست آٍریذ، مِ در دایرُ ای تِ شعاع  7
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  قضايا (ج 

 .اًذازُ ی ّر زاٍیِ هحاطی تراتر است تا ًصف اًذازُ مواى هقاتل تِ آى زاٍیِ  8
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:تيرٍى دایرُ ینذیگر را قطع مٌٌذ آًگاُ M در ًقطِ ای هاًٌذ ABٍCDّرگاُ خط ّای شاهل دٍ ٍتر دلخَاُ  9

MD.MCMB.MA   
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 هجوَع اًذازُ ّای دٍ ضلع هقاتل ، تراتر هجوَع اًذازُ ّای اگر و فقط اگر است محيطيیل چْار ضلعی  10

 . دٍ ضلع هقاتل دیگر تاشٌذ 

 

2 

 .در ّر تاز تاب ، اًذازُ ّر پارُ خط ٍ اًذازُ تصَیر آى تا ّن تراترًذ  11
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 . ّر تثذیل طَلپا ، اًذازُ زاٍیِ را ثاتت ًگِ هی دارد  12
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 20 هَفق تاشيذ 

 


