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 نمره سؤاالت ردیف

1 

شًوذ، وگٍ َا ایجاد میدر گًشٍرا کٍ کىیم. سٍ مثلث تٍ َم يصل میَا را . يسظ ضلغگیزیممیدر وظز تا مساحت ياحذ یک مثلث 
 کىیم :جذیذ تکزار می کىیم. ایه فزآیىذ را ريی سٍ مثلثداشتٍ ي مثلث میاوی را حذف می

 
 جذيل سیز را کامل کىیذ :تا استفادٌ اس استذالل استقزایی 

   . . .  3 2 1 0 مزحلٍ

      1 َای تاقیماوذٌتؼذاد مثلث

      1 مساحت تاقیماوذٌ
 

1 

 5/1 تز است.ی کًچکريی سايیٍغ ريتٍاس ضلتز تز، تشرگی تشرگريی سايیٍثاتت کىیذ اگز در مثلثی دي سايیٍ واتزاتز تاشىذ، ضلغ ريتٍ 2

3 

َا َا قضیٍ شزعی است یا وٍ؟ در صًرتی کٍ ػکس آنَـای سیز را تٍ صًرت شزعی تىًیسیذ. سپس تؼییه کىیذ کٍ ػکس آنقضیٍ
 مثال وقض تیايریذ.قضیٍ شزعی وثاشذ یک 

 َای متىاظز، متىاسة َستىذ.در دي مثلث متشاتٍ، ضلغالف( 

 شًوذ.َای اضالع در يسظ يتز َمزس میالشايیٍ ػمًد مىصفدر مثلث قائمب(  

5/1 

را قغغ    ي    را رسم کىیذ. ایه دي ویمساس اضالع     ي     ی ي ویمساسَای دي سايیٍ    یمیاوٍ    در مثلث  4

 تا َم مًاسیىذ.   ي    تىامیذ. سپس ثاتت کىیذ دي خظ   ي   کىىذ. ایه وقاط را تٍ تزتیة می
5/1 

 5/1 َز مثلث َمزسىذ. ارتفاعثاتت کىیذ سٍ  5

 5/1 تز است.ٍ رأس، اس وصف مجمًع سٍ ضلغ مثلث تشرگَای َز وقغٍ داخل مثلث اس سثاتت کىیذ مجمًع فاصلٍ 6

7 

کىیم. ثاتت کىیذ سايیٍ اوتخاب می    را تٍ دلخًاٌ در درين مثلث   وقغٍ 
 یشرگتز است.     یاس سايیٍ    

  

5/1 

تًاوىذ خغُا میتاشذ، آیا ایه پارٌ 36َا اوذ. اگز مجمًع ایه عًلدادٌ شذٌ (1  )4ي  7  ،   6َای خظ تا عًلپارٌ سٍ 8
 َای یک مثلث تاشىذ؟ تًضیح دَیذ.ضلغ

1 

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

 اوذ.اس دي خظ متقاعغ تٍ یک فاصلٍوقاعی اس صفحٍ کٍ  الف( مکان َىذسی
 اوذ.خظ تٍ یک فاصلٍوقاعی اس فضا کٍ اس دي سز یک پارٌمکان َىذسی ب(  

1 
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 2 ريی آن چُارضلؼی مکمل یکذیگز تاشىذ.َای ريتٍثاتت کىیذ یک چُارضلؼی محاعی است اگز ي تىُا اگز سايیٍ 10

 5/1   چقذر است؟ایه دایزٌ در  24تٍ اوذاسٌ تا يتزی ، 13ای تٍ شؼاع ی مزکش دایزٌفاصلٍ 11

12 

 َـای سیز اوذاسٌ مقادیز مجًُل را تٍ دست آيریذ :در شکل

   

5/1 

13 

 ماوذ.، محیظ مثلث  ثاتت می  ي   ی ثاتت ريی دایزٌ تیه دي وقغٍ  ی ثاتت کىیذ تا تغییز مکان وقغٍ سیزدر شکل 

                                                                     

5/1 

 5/1 درجٍ است. 180َای داخلی َز مثلث ی محاعی وشان دَیذ مجمًع سايیٍتا استفادٌ اس تؼزیف سايیٍ 14

   

 02 جمغ :                                                          فق و پیروز باشیدمؤ                  
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