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سؤاالت

یک مثلث تا مساحت ياحذ در وظز میگیزیم .يسظ ضلغَا را تٍ َم يصل میکىیم .سٍ مثلث را کٍ در گًشٍَا ایجاد میشًوذ ،وگٍ
داشتٍ ي مثلث میاوی را حذف میکىیم .ایه فزآیىذ را ريی سٍ مثلث جذیذ تکزار میکىیم :

1

1
تا استفادٌ اس استذالل استقزایی جذيل سیز را کامل کىیذ :
مزحلٍ
تؼذاد مثلثَای تاقیماوذٌ
مساحت تاقیماوذٌ
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ثاتت کىیذ اگز در مثلثی دي سايیٍ واتزاتز تاشىذ ،ضلغ ريتٍريی سايیٍی تشرگتز ،تشرگتز اس ضلغ ريتٍريی سايیٍی کًچکتز است.

3

قضیٍَـای سیز را تٍ صًرت شزعی تىًیسیذ .سپس تؼییه کىیذ کٍ ػکس آنَا قضیٍ شزعی است یا وٍ؟ در صًرتی کٍ ػکس آنَا
قضیٍ شزعی وثاشذ یک مثال وقض تیايریذ.
1/5
الف) در دي مثلث متشاتٍ ،ضلغَای متىاظز ،متىاسة َستىذ.

1/5

ب) در مثلث قائمالشايیٍ ػمًد مىصفَای اضالع در يسظ يتز َمزس میشًوذ.
4

ي
ي ویمساسَای دي سايیٍی
میاوٍی
در مثلث
میکىىذ .ایه وقاط را تٍ تزتیة ي تىامیذ .سپس ثاتت کىیذ دي خظ

5

ثاتت کىیذ سٍ ارتفاع َز مثلث َمزسىذ.

1/5

6

ثاتت کىیذ مجمًع فاصلٍَای َز وقغٍ داخل مثلث اس سٍ رأس ،اس وصف مجمًع سٍ ضلغ مثلث تشرگتز است.

1/5

7

8

وقغٍ را تٍ دلخًاٌ در درين مثلث
یشرگتز است.
اس سايیٍی

ي )1
سٍ پارٌخظ تا عًلَای 7 ، 6
ضلغَای یک مثلث تاشىذ؟ تًضیح دَیذ.

را رسم کىیذ .ایه دي ویمساس اضالع
تا َم مًاسیىذ.
ي

ي

را قغغ 1/5

اوتخاب میکىیم .ثاتت کىیذ سايیٍ
1/5

( 4دادٌ شذٌاوذ .اگز مجمًع ایه عًلَا  36تاشذ ،آیا ایه پارٌخغُا میتًاوىذ

1

در َز یک اس مًارد سیز مکان َىذسی خًاستٍ شذٌ را تؼییه کىیذ :
9

1

الف) مکان َىذسی وقاعی اس صفحٍ کٍ اس دي خظ متقاعغ تٍ یک فاصلٍاوذ.
ب) مکان َىذسی وقاعی اس فضا کٍ اس دي سز یک پارٌخظ تٍ یک فاصلٍاوذ.
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 10ثاتت کىیذ یک چُارضلؼی محاعی است اگز ي تىُا اگز سايیٍَای ريتٍريی آن چُارضلؼی مکمل یکذیگز تاشىذ.

1/5

 11فاصلٍی مزکش دایزٌای تٍ شؼاع  ،13تا يتزی تٍ اوذاسٌ  24در ایه دایزٌ چقذر است؟
در شکلَـای سیز اوذاسٌ مقادیز مجًُل را تٍ دست آيریذ :

1/5

12

در شکل سیز ثاتت کىیذ تا تغییز مکان وقغٍی

ريی دایزٌ تیه دي وقغٍی ثاتت

ي

 ،محیظ مثلث ثاتت میماوذ.

13

1/5

 14تا استفادٌ اس تؼزیف سايیٍی محاعی وشان دَیذ مجمًع سايیٍَای داخلی َز مثلث  180درجٍ است.

1/5

مؤفق و پیروز باشید
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