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 بارم سواالت ردیف

 ، یک مثلث قائم الزاویه است. خص کنید کدام یک از مثلث های زیربه کمک رابطه فیثاغورس مش 1

    

57/0 

 را بدست آورید. 𝑧 و  𝑦و  𝑥در شکل های زیر مقدار  2

  
 

 

2 

 1 باشد. اندازه قطر دیگر لوزی را بدست آورید. 6√4را درنظر بگیرید. اگر اندازه یکی از قطرهای آن  7یک لوزی به ضلع  3
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 را بدست آورید. 𝑥در شکل زیر مقدار  4

 

1720 

𝑥و  𝑥و  7√2اضالع مثلث قائم الزاویه ای به ترتیب از کوچک به بزرگ برابر با  0 +  1 را بدست آورید. 𝑥. مقدار است 2

باشد، اندازه وتر آن را بدست  66است. اگر مساحت این مثلث  4به  3در یک مثلث قائم الزاویه ، نسبت اضالع قائمه  6

 آورید.

2 

 است را بدست آورید. 4و قاعده آن  01√2مساحت یک مثلث متساوی االساقین که اندازه هر ساق آن  /
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 را بدست آورید. 8االضالع به ضلع مساحت مثلث یک متساوی  8
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 .مثلث هستند میانه های وارد بر ساق 𝐶𝑁و  𝐵𝑀متساوی االساقین است.  𝐴𝐵𝐶مثلث  9

𝐵𝑀 : ثابت کنید = 𝐶𝑁 

 

170 

𝐵𝐻مثلث هستند. ثابت کنید:   وارد بر ساق ارتفاع های ′𝐶𝐻و  𝐵𝐻متساوی االساقین است.  𝐴𝐵𝐶مثلث  15 = 𝐶𝐻′ 

 

1 

 متساوی الساقین است. GBCلوزی است. ثابت کنید مثلث  AFGHمتساوی االساقین و چهارضلعی  𝐴𝐵𝐶مثلث  11

 

170 

𝐴𝐻ثابت کنید :  مستطیل است. ABCDچهارضلعی  12 = 𝐶𝐻′ 

 

1 

𝐴𝐶یعنی :  .ثابت کنید در مستطیل قطر ها با هم برابرند.مستطیل است  ABCDچهارضلعی  13 = 𝐵𝐷 

 

1 
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𝐶𝐸مستطیل و  ABCDچهارضلعی  14 = 𝐷𝐸   :است. ثابت کنید𝐴𝐹 = 𝐵𝐺 

 

170 

بر دایره رسم شده است. ثابت کنید اندازه این دو  ANو  AMدو مماس  Aمرکز دایره است. از نقطه  Oدر شکل زیر  10

 )خط مماس بر دایره ، در نقطه تماسش بر شعاع دایره عمود است( مماس باهم برابر است. 

  

1 

𝐴𝐵بر دایره داخلی مماس اند. ثابت کنید :   CDو  ABمرکز هر دو دایره است. اضالع  Oدر شکل زیر  16 = 𝐶𝐷 

 

1 

 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 -سایت درس در خانه  مدیر وب

 موفق و پیروز باشید

 

http://www.darsdarkhane.ir/
http://www.darsdarkhane.ir/

