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  نمره   1صفحه سواالت  ردیف

  تعریف کنید.هر یک از اصطالحات زیر را   1

  ب) چند ضلعی محیطی:                                             الف) شکل هاي خود متشابه:

1  

حدس بزنید و مراحل کار را در ضلعی را با رسم شکل  nبا استفاده از استدالل استقرایی مجموع زوایاي داخلی یک   2
  جدول زیر بنویسید.
 n  000 6  5  4  3  تعداد اضالع

  ؟  000  ؟  ؟  ؟  ؟  مجموع زوایاي داخلی

     

  

1  

  جاهاي خالی با عبارات مناسب کامل کنید.  3
  .نقطه همرسی .................... مثلث مرکز ثقل مثلث استالف) 

  شود.ب)مکان هندسی نقطه اي از صفحه که از دو سر یک پاره خط به یک فاصله باشد ............................. نامیده می 
  `d=r+r.اندازه خط المرکزین دو دایره برابر مجموع اندازه شعاع هاي دو دایره است....................در دو دایره در حالت .ج)

  د) مرکز دایره محاطی نظیر هر چند ضلعی نقطه همرسی .................................... می باشد.

2  

  آن مثال نقض بیاورید. عکس براي رد ی که عکس آن نادرست بودصورتعکس قضیه هاي زیر را بنویسید. در   4

  الف)دو مثلث همنهشت داراي مساحت هاي برابر هستند.

  متناسب هستند.ب) در دو مثلث متشابه ضلع هاي متناظر 

2  

ن سه ضلع آبا استفاده از استدالل استنتاجی ثابت کنید مجموع فاصله هاي هر نقطه درون مثلث متساوي االضالع از   5
  مقداري ثابت است. سپس آن مقدار ثابت را به دست آورید.

2  

سانتیمتر هستند.اندازه پاره خطهایی که نیمساز درونی زاویه بزرگتر مثلث بر ضلع مقابل آن  5و 12و 16سه ضلع مثلثی   6
  پدید می آورد را تعیین کنید.

1  

    باشد آیا این پاره خط ها  36داده شده اند. اگر مجموع این طول ها  (x-1)4و  6x  ،x+7سه پاره خط با طول هاي   7
  مثلث باشند. می توانند ضلع هاي یک 
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  نمره  2سواالت صفحه  ردیف
  مکان هندسی هاي زیر را تعیین کنید.  8

                                .                           الف)مکان هندسی مرکز توپی که روي یک سطح صاف در امتداد یک خط راست می غلتد
باشد.   dبه فاصله  P به یک فاصله باشد و از نقطه ثابت  Rو  Mب)مکان هندسی نقطه اي در فضا که از دو صفحه موازي 

قطه بر دایره، بر داده شده است. مکان هندسی نقطه اي را تعیین کنید که مماسهاي رسم شده از این ن C(O,4)ج)دایره 
  هم عمود باشند.

2  

ر آن از دو ضلع زاویه براب فاصله قضیه: ثابت کنید نیمساز یک زاویه مکان هندسی نقطه اي در صفحه آن زاویه است که  9
  (مکان هندسی=ق دو شرطی) باشد.

5/1  

  الف)با استفاده از برهان خلف ثابت کنید دو نیمساز هر مثلث همرسند.  10
  کنید سه نیمساز زاویه هاي داخلی هر مثلث همرسند. قضیه:ثابتب)

2  

است. ثابت  OMبا خط  `TTنقطه برخورد وتر Hمماسند.  C(O,R)بردایره  `T و Tدر نقطه هاي  `MTو  MTدو خط   11
  کنید:

  .است `TOTو  `TMTنیمساز زاویه هاي  OMالف)خط 
  است.`TTعمود منصف پاره خط  OMب)خط 

.푂퐻پ)  푂푀 = 푅  

2  

  الف)زاویه ظلی راتعریف کنید.     12
  ب)قضیه: ثابت کنید اندازه زاویه ظلی برابر با نصف کمان روبروي آن است.

2  

ی  جمع و ب .. ....... ...... ............. ............. ......... ید.. ق با   20  و
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