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 سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 1

 غ ص درجه بیشتر است. 09الف ( مکمل یک زاویه باز، از 

𝐴𝐵̅̅ب ( اگر  ̅̅ = 𝐶𝐷̅̅ 𝐶𝐷̅̅و  ̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ 𝐸𝐹̅̅باشد، آنگاه  ̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐵̅̅  غ ص است. ̅̅

 غ ص ( با انتقال یک شکل، اندازه و جهت شکل تغییر می کند.ج 

 غ ص د ( اگر بر روی یک خط، یک نقطه قرار دهیم، دو نیم خط به وجود می آید.
 

 جاهای خالی را کامل کنید. 2

 بوجود می آید. .......... نیم خطالف ( اگر پاره خطی را از یک طرف ادامه دهیم، 

 حول یک نقطه را ........................ نیز می نامند.درجه  089ب ( دوران 

 درجه باشد، اندازه هر کدام از آنها ..................... درجه است. 039ج ( اگر مجموع دو زاویه متقابل به راس 

 نقطه قرار دهیم، .......................... نیم خط بوجود می آید. 01د ( اگر بر روی یک خط 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 3

 درجه است. اندازه زاویه تند دیگر چند درجه است؟ 33الف ( اندازه یک زاویه تند در مثلث قائم الزاویه ای 

33 53 33 53 
 

 ب ( کدام گزینه نمی تواند اندازه اضالع یک مثلث باشد؟

  3و  7و  7 09و  5و  3  0و  3و  3  5و  5و  5
 

 نقطه قرار دهیم، چند پاره خط بوجود می آید؟ 05ج ( اگر بر روی یک خط راست 

05 03 019 31 
 

 قطر است. تعداد اضالع آن کدام است؟ 095ضلعی منتظم دارای  nیک د ( 

01 05 05 08 
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 وجود دارد؟ چند نقطه روی این خطپاره خط وجود داشته باشد،  18اگر بر روی یک خط راست  4

 درجه را بدست آورید. 33اختالف بین مکمل و متمم زاویه  5

 را بدست آورید. �̂�3و  �̂�1باشند، اندازه هر یک از زاویه های  متمم �̂�5و  �̂�1اگر  6

 

𝐴𝐵که دارد به گونه ای قرار  Dو  Cو  Bو  Aروی یک خط راست نقاط  7 =
0
3

 𝐵𝐶  و𝐵𝐶 =
3
1

 𝐶𝐷 .حاصمل  با رسمم شمکل، باشد
𝐴𝐷

𝐴𝐶
 را بدست آورید. 

 

نسبت  داشته باشد با رسم شکل،قرار  𝐶𝐵وسط پاره خط  Dو نقطه 𝐴𝐵 وسط پاره خط  Cنقطه اگر  8
𝐷𝐵

𝐴𝐵
 را بدست آورید. 

 کنید.استدالل های زیر را کامل  9
𝐴𝐵 = 𝐵𝐶

𝐶𝐷 < 𝐷𝐸

𝐵𝐶 = 𝐶𝐷

}  ⟹ 𝐴𝐵 … … 𝐷𝐸 
𝐴𝐵 < 𝐵𝐶

𝐶𝐷 > 𝐵𝐶
} ⟹ 𝐴𝐵 … … 𝐶𝐷 

 

درجه در جهت عقربه های سماعت  09به اندازه  Oشکل زیر را نسبت به نقطه  11

 قرینه کنید. dدوران داده، سپس شکل حاصل را نسبت به خط 
 

 



 

 

 را بنویسید.آن ها زیر دو مثلث هم نهشت اند. تساوی اجزای متناظر  در شکل 11

 

 را بدست آورید. 𝑥در شکل های زیر اندازه زاویه  12

   

 را بدست آورید. �̂�3و  �̂�0است. اندازه زاویه های  𝐵�̂�𝑦نیمساز زاویه  𝐶𝑥در شکل زیر  13

 

 مجهول را بدست آورید.در هر یک از شکل های زیر اندازه زاویه های  14

   

 را بدست آورید. �̂�و  �̂�0در شکل زیر اندازه زاویه های  15

 



 

 

 

 را بدست آورید. �̂�و  �̂�5و  �̂�1و  �̂�0است. اندازه زاویه های  𝐴�̂�𝑦نیمساز زاویه  𝐶𝑥متمم هستند و  �̂�0و  �̂�زاویه در شکل زیر،  16

 

 را بدست آورید. �̂�1و  �̂�متساوی الساقین است. اندازه زاویه های  𝐴𝐵𝐶در شکل زیر مثلث  17

 

را  �̂�و   �̂�1متساوی االضالع است. اندازه زاویه های  ABCدر شکل زیر مثلث  18

 بدست آورید.

 

 �̂�0است. انمدازه زاویمه  𝐴�̂�𝐶نیمساز زاویه  DEو  �̂�نیمساز زاویه  ADدر شکل زیر  19

 چند درجه است؟
 

 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر پاسخ این سواالتبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی - درس در خانهمدیر وبسایت 

 موفق و پیروز باشید
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