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 تهراى   6اداره آهوزش و پرورش هنطقه   

 

 

 

 ًورُ(1( ثابت کٌید اگر فاصلِ ی ًقطِ ای از دٍ ضلغ زاٍیِ ای بِ یک اًدازُ باشٌد آًگاُ آى ًقطِ رٍی ًیوساز آى زاٍیِ قرار دارد ؟ )1  

 

 ًورُ(1، خطی هَازی با آى رسن کٌید . )طریقِ رسن را تَضیح دّید.( )  dخارج خط  A( از ًقطِ 2

 

کٌید اگر در هثلثی دٍ ضلغ ًابرابر باشٌد زاٍیِ ی رٍبرٍ بِ ضلغ بسرگتر ، بسرگتر است از زاٍیِ ی رٍبرٍ بِ ضلغ کَچکتر . (ثابت 3

 ًورُ(1)

 

 ًورُ(5/1(ثابت کٌید در ّر هثلث سِ ػوَد هٌصف ّن رأسٌد . )4

 

 ًورُ(5/1)؟ (ًقطِ ی پٌالتی چیست ٍ داٍر هسابقِ چکًَِ آى را بِ دست هی آٍرد 5

 

 ًورُ(1(ثابت کٌید از یک ًقطِ غیر ٍاقغ بر خط ًوی تَاى بیش از یک ػوَد بر آى خط رسن کرد . )6

 

 ًورُ(1( ثابت کٌید در ّر هتَازی االضالع قطرّا هٌصفٌد . )7

 

 ًورُ(1( ثابت کٌید اگر دٍ ارتفاع از یک هثلث با ّن برابر باشٌد آًگاُ اضالع ًظیر بِ آى ، ارتفاع ّا با ّن برابرًد . )8

 

 ًورُ(2را بٌَیسید . )« ّر لَزی یک هربغ است » ( الف( ًقیض گسارُ ی 9

 را بٌَیسید . « اگر دٍ دایرُ شؼاع ّای برابر داشتِ باشٌد آًگاُ هساحت ّای برابری دارًد » ب( ًقض گسارُ ی 

 ّا برابرًد .ج( بصَرت قضیِ ی دٍ شرطی بٌَیسید :  در ّر هثلث هتساٍی الساقیي زٍایای هجاٍر بِ ساق 

 هثال ًقض بسًید .« در ّر هثلث ّر ارتفاع از ّر کدام از سِ ضلغ هثلث کَچکتر است » د( برای 
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