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کالس:
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سئوال
وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

سواالت

بارم
بارم

سوال های  1تا  3را اثبات کنید:
1

2

3

4

اگر طول دو وتر از یک دایره مساوی باشد ،کمان های مقابل آن ها برابر است.

2

اگر وسط های دو ضلع مجاور یک متوازی االضالع را به هم وصل کنیم و سپس وسط های دو ضلع مجاور دیگر

2

را نیز به هم وصل کنیم  ،دو مثلث همنهشت ایجاد می شود.

اگر وسط های اضالع یک مستطیل را به هم وصل کنیم ،شکل حاصل یک لوزی است.

2

در شکل رو به رو چرا ´ OOنیمساز زاویه ی 𝐵̂𝑂𝐴 است؟ چرا عمود منصف آن است؟

2

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

5

بارم
بارم

سواالت

جاهای خالی را پر کنید:

1/5

الف) نقطه ای که از سه رأس یک مثلث به یک فاصله است ،محل همرسی  .........................های مثلث است که
مرکز دایره  .........................مثلث است و اگر مثلث منفرجه الزاویه باشد این نقطه در  ....................مثلث قرار دارد.
ب) مرکز ثقل مثلث  ،محل همرسی  ....................مثلث است که در مثلث قائم الزاویه  ...........................مثلث قرار
دارد و فاصله ی این نقطه تا رأس مثلث  .......................برابر فاصله ی این نقطه تا وسط ضلع رو به رو آن است.

6

7

در شکل رو به رو  ،مقادیر 𝝌 و  yرا پیدا کنید O( .مرکز دایره است).

2

در مسأله زیر ،مشکل استدالل را پیدا کنید.

A

B

فرض)  AB = CDو AD = BC
حکم)  ABCDمتوازی االضالع است.

D

C

اثبات) قطر  ACرا رسم می کنیم  .با توجه به اینکه  AD||BCنتیجه می گیریم 𝐴 ̂𝐶𝐵 = 𝐶̂𝐴𝐷
بنابراین با توجه به تساوی  AD = BCمی توان نتیجه گرفت 𝐴𝐶𝐵 ≅ 𝐶𝐷𝐴 (ض ز ض)
در نتیجه می توان گفت 𝐷 ̂𝐶𝐴 = 𝐶̂𝐴𝐵 از این رو 𝐷𝐶||𝐵𝐴

A

B

C

8

D

سوال امتیازی
در شکل مقابل دو مثلث  ABCو  BDEمتشابه هستند .مقادیر 𝝌 و  yرا بیابید.
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