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 تارم تعاریف و مفاهیم ردٗف

 .عثارات سٗز را تعزٗف کٌ٘ذ  1

 :ساٍِٗ ظلٖ  (الف

 :تثذٗل  (ب

 :اًتقال  (ج

 :قضِ٘ سٌَ٘س ّا  (د

2 

 .درستٖ ٗا ًادرستٖ عثارت ّإ سٗز را هشخص کٌ٘ذ  2

 : قضِ٘ استَارت تزإ را هثلثٖ تا شکل رٍتزٍ تِ صَرت سٗز هٖ ًَٗس٘ن  (الف
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 .غالثاً تزإ پ٘ذا کزدى کَتاّتزٗي هس٘ز ت٘ي دٍ ًقغِ اس تثذٗل تجاًس استفادُ هٖ شَد  (ج

 .توام هستغ٘ل ّا ،داٗزُ هح٘غٖ ٍ توام لَسٕ ّا داٗزُ هحاعٖ دارًذ  (د

1 

 . جاّإ خالٖ را تا عثارت هٌاسة کاهل کٌ٘ذ  3

است اگز ٍ فقظ اگز ّوِ ً٘وساسّإ ساٍِٗ ّإ آى در ٗک ًقغِ ّوزس تاشٌذ .................. ٗک چٌذ ضلعٖ  (الف

 . چٌذ ضلعٖ است ...................... ٍ اٗي ًقغِ ،هزکش داٗزُ 

 .هٖ ًاهٌذ ............... در ّز تثذٗل ، ًقغِ إ را کِ تثذٗل ٗافتِ آى تزخَد آى ًقغِ هٌغثق هٖ شَد ،  (ب

 .هٖ ًاه٘ن ................................ تاشذ آى تجاًس را 0Kدر ٗک تجاًس اگز  (ج

1 

  مسائل 

 . ، هساحت قغعٔ ساِٗ سدُ را هحاسثِ کٌ٘ذ 4هغاتق شکل در داٗزُ تِ شعاع  4
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 03/97 /09:                          تارٗخ اهتحاى  رٗاضٖ ف٘شٗک:           رشتِ        2ٌّذسِ: دًثالِ سؤال اهتحاى درس 

 تارم  ردٗف

12در شکل ، دٍ خظ  5 d,d ٍٔٗتا سا ٗکذٗگز را قغع کزدُ اًذ . 

CBAهثلث 


CBA تاستاب هثلث


 . است 1d ًسثت تِ خظ

CBA تاستاب هثلث 


  رسن کٌ٘ذ 2d را ًسثت تِ خظ

CBAٍ آى را  


 .تٌاه٘ذ 

: ًشاى دّ٘ذ  (الف 2AÔA 

CÔC,BÔBاًذاسٓ  (ب چقذر است ؟ 

CBAتا چِ تثذٗلٖ هٖ تَاى هثلث  (ج 


CBAرا تصَٗز 


 

 داًست ؟ چِ ًت٘جِ إ هٖ گ٘زٗذ ؟
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 :  ًشاى دّ٘ذ Oٍ هزکش تجاًس0Kدر تجاًسٖ تا ًسثت  6

 .تجاًس ش٘ة خظ را حفظ هٖ کٌذ  (الف

 . تجاًس ساٍِٗ ت٘ي خغَط را حفظ هٖ کٌذ  (ب

2 

 در شکل هقاتل ،  7

 . را تذست آٍرٗذ BCاٍالً عَل 

 .را ت٘ات٘ذ DECBثاً٘اً هساحت چْار ضلعٖ 

 

 

 

2 

 .را تذست آٍرٗذ Aدر شکل ، اٍالً اًذاسٓ ساٍٗٔ  8

 . را ت٘ات٘ذ ABCDثاً٘اً هساحت چْار ضلعٖ 

 

 

 

 

2 

  قضایا 

 2 . دٍ ساٍِٗ هقاتل آى هکول تاشٌذ اگر و فقط اگر است محاطیٗک چْار ضلعٖ  9

 2 .در ّز تاستاب ، اًذاسُ ّز پارُ خظ ٍ اًذاسُ تصَٗز آى تا ّن تزاتزًذ  10

هٌْإ دٍتزاتز . در ّز هثلث ، هزتع اًذاسُ ّز ضلع تزاتز است تا هجوَع هزتع ّإ اًذاسُ ّإ دٍضلع دٗگز  11

  (قضِ٘ کسٌَ٘س ّا  )حاصلضزب اًذاسُ آى دٍ ضلع در کسٌَ٘س ساٍِٗ ت٘ي آًْا 
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در ّز هثلث هزتع اًذاسُ ّز ً٘وساس داخل تزاتز است تا حاصلضزب اًذاسُ دٍ ظلع ساٍِٗ هٌْإ حاصلضزب اًذاسُ  12

 .دٍ قغعِ إ کِ ً٘وساس رٍٕ ضلع هقاتل اٗجاد هٖ کٌذ 

 
 

 (.اثثات اٗي قضِ٘ دٍ رٍش دارد کِ ّزکذام را تٌَٗس٘ذقاتل قثَل است : تذکز  )
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 20 هَفق تاش٘ذ 
 


