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بارم سوال ردیف

  ١
جاھای خالی را با عبارتھای مناسب پرکنید:

  بھ ........فاصلھ است.دْوضلع زاویھقرار داشتھ باشد تا الف) ھرنقطھ کھ روی ................ 

متشابھ باشند نسبت مساحتھای آن ھا ............و محیط ھای ب)ھرگاه دو چند ضلعی با نسبت تشابھ 

  آن ھا .......است.

١

١
صحیح یا علط بودن  عبارتھای زیر را مشخص کنید:

کمان بزنیمیککافی است نیمساز یک زاویھ برای رسم )الف
ب) در ھر مثلث نسبت اندازه ھای ھر دو ضلع با عکس نسبت ارتفاع وارد بر آن ھا برابر است..

٢

١ تعریف کنید.مفاھیم زیر را 
مثال نقض:

واسطھ ھندسی:

٣

١
از گزاره ھای زیر رابنویسید.نقیض ھریک 

الف) ھر لوزی یک مربع است.
درجھ است.١٨٠ب)مجموع زوایای داخلی ھر مثلث 

٤

١ عکس قضیھ زیر را نوشتھ .سپس آن ھا را بھ صورت قضیھ ی دو شرطی بنویسید.
رو بھ آن ھا نیز باھم برابرند.بھقضیھ:درھرمثلث اگر دو ضلع برابر باشند، دو زاویھ رو 

٥

٢ 	از چھ رابطھ ی بدست می آید ؟ بھ روش استنتاجی آن را ثابت کنید مجموع زوایای داخلی یک  ٦

٢ ثابت کنید:بھ برھان خلف
اگر در مثلثی دو زاویھ نابرابر باشند، ضلع مقابل بھ زاویھ بزرگ تر ، بزرگ تر است از ضلع روبھ رو 

بھ زاویھ کوچکتر.

٧

٢ کردن استدالل استنتاجی بیان شده نتیجھ بگیرید کھ نیم سازھای زاویھ ھای داخلی ھر مثاث با کامل 
ھمراس اند.

٨
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٢

١ بنویسید. بصورت شرطی  عکس قضیھ تالس را ٩

٢ .ثابت کنید:  ∥ ∥ در ذوزنقھ مقابل 

=
١٠

٢ زاویھ از مثلث دیگر ھم اندازه باشند ، آن دو مثلث متشابھ اند.ثابت گنید ھرگاه دو زاویھ از مثلثی با دو  ١١

٢ را رسم کرده ایم . بھ کمک روابط طولی در مثلث قائم الزاویھ در ھر یک از موارد   در مثلث قائم 
الزاویھ 

محاسبھ کنید. زیر با توجھ بھ مفروضات داده شده مقادیر مجھول را
١)	 = ٩		, = ٤	, =?				٢)	 = ٨	, = ٦	, =?

١٢

٢ واحد باشد،محیط پنج ضلعی دیگر ١٢است .اگر محیط یکی از آنھا  		٤
٩

دو پنج ضلعی نسیت مساحت ھای 

مشابھ ،
چند واحد است؟(مسئلھ چند جواب دارد؟)

١٣
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