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1 
در دایره رسم شود، فاصله مركز دایره تا وتر  AB=24اگر وتر است. 169𝝅مساحت دایره ای برابر 

 چقدر است؟
1 

2 

 برابرند. ACو  ABثابت كنيد وتر.است dموازی  BCبوده و وتر بر دایره مماس  Aدر نقطه  dخط 

 
5/1 

 2 ثابت كنيد یک ذوزنقه محاطي است اگر و تنها اگر متساوی الساقين باشد. 3

4 
 2aاگر طول مماس مشترک خارجي آنها است. 2a+1و طول خط المركزین آنها  14و  4شعاع دو دایره 

 را به دست آورید. aباشد. مقدار 
5/0 

 1 دو مورد از خواص دوران را بنویسيد. 5

 1 ثابت كنيد تصویر هر خط، تحت یک تبدیل ایزومتری)طولپا(، خطي راست است. 6

7 
این دو با چه تغيير مکاني مي توان  در یک صفحه قرار دارند. ′𝑨′𝑩′𝑪و  ABCمثلث های متشابه 

 مثلث را متجانس یکدیگر ساخت؟
1 

8 
مثلث اصلي مجانس است. اگر وسط اضالع مثلثي را به هم وصل كنيم، مثلثي حاصل مي شود كه با 

 مركز تجانس و نسبت تجانس را به دست آورید.
5/1 

9 
O  و𝑶′  و بوده  5و  3مركز دو دایره به شعاعO𝑶′=12 .فاصله مركز تجانس معکوس این دو  است

 از مركز دایره بزرگتر را به دست آورید.دایره 
2 

 5/0 شکل متشابه، متجانس باشند.با ارائه یک مثال نقض نشان دهيد لزومي ندارد هر دو  10

11 
است. مساحت  2روی وتر و اندازه تصویر همين ضلع  4اندازه یک ضلع قائم در یک مثلث قائم الزاویه، 

 مثلث را بيابيد.
5/1 

�̂�با فرض  ABCدر مثلث  12 = �̂�و  𝟑𝟎° =  2 ، مقدار محيط مثلث را به دست آورید.c=2و  𝟏𝟐𝟎°

�̂�را با فرض  ABCنوع مثلث  13 =  5/1 را مشخص كنيد. 𝒃𝟐=acو  𝟔𝟎°

�̂�اگر  ABCدر مثلث  14 = 𝟐�̂�  ،AB=7  وAC=9  باشد، طولBC .5/1 را به دست آورید 

15 
است. كسينوس زاویه  12و واسطه هندسي بين طول دو ضلع آن برابر  64برابر  ABCمساحت مثلث 

 بين این دو ضلع را به دست آورید.
5/1 
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