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سال تحصیلی96-97 :

بارم
بارم

سواالت

ثابت کنید :هر زاویه خارجی یک مثلث برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش.
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مجموع زاویه های خارجی یک  nضلعی منتظم برابر است با  ...................درجه و سپس ادعای خود را ثابت کنید.

با کدام یک از موارد زیر ،می توان کاشی کاری کرد؟ ( ممکن است بیش از یک مورد باشد).
الف) همه ی  nضلعی های منتظم
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ب) همه ی مثلث های مختلف االضالع همنهشت

ج) همه ی مثلث های متساوی االضالع حتی اگر همنهشت نباشند.
د) همه ی لوزی های همنهشت
4

هـ) همه ی پنج ضلعی های منتظم

جاهای خالی را پر کنید:
الف) اندازه ی هر زاویه داخلی بیست ضلعی منتظم  ......................و اندازه هر زاویه خارجی آن  .................است.
ب) به چند ضلعی که همه ی زوایای آن  ......................باشد ،چند ضلعی کوژ یا  .......................می گوییم.
ج) ذوزنقه متساوی الساقین ..................... ،محور تقارن دارد که محل آن  ..................است و مرکز تقارن ..................
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دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

5

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

سواالت

اگر وسط های اضالع یک لوزی را به هم وصل کنیم ،شکلی که ایجاد می شود یک  .....................است.
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ادعای خود را ثابت کنید.
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مقدار زاویه 𝝌 را بیابید.

1

درستی یا نادرستی گزاره های زیر را تعیین کنید.
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الف) متوازی االضالعی که دو ضلع مجاورش برابر باشد ،لوزی است و اگر قطرهایش برهم عمود باشند ،مربع هم
خواهد بود.
ب) اندازه ی هر زاویه خارجی یک  12ضلعی منتظم از هر زاویه ی داخلی آن  ،بزرگتر خواهد بود.
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با استفاده از انتقال  ،موازی خط  ،dیک خط به طور دقیق رسم کنید و بیان کنید چگونه عمل کردید.
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تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف
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بارم
بارم

سواالت

شکل رو به رو را با چوب کبریت ساخته ایم .اندازه ی زاویه مجهول چقدر است؟
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در شکل رو به رو  ،اندازه زاویه  tبرحسب 𝝌 و  yو  zکدام است؟
الف) 𝑧 𝑡 = 𝑥 + 𝑦 +

ب) 𝑧 𝑡 = 𝑦 + 𝑥 +

ج) 𝑦 𝑡 = 𝑧 − 𝑥 +

د) 𝑦 𝑡 = 𝑥 + 𝑧 −
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سوال امتیازی
در شکل رو به رو زاویه 𝝌 را پیدا کنید.
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