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 بارم سواالت ردیف

 در هر یک از موارد زیر برای وضعیت خط و دایره نسبت به هم، شکل مناسب را رسم کرده و رابطه ریاضی را کامل کنید. 1

 خط بر دایره مماس است.

𝑟            𝑂𝐻 

 خط دایره را قطع نمی کند.

𝑟            𝑂𝐻 

 نقطه مشترک دارند. 2خط و دایره 

𝑟            𝑂𝐻 
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 جاهای خالی را کامل کنید. 2

 الف( شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس ، ...................... است.

 ب ( پاره خطی که دو نقطه از دایره را به هم وصل می کند، ..................... نام دارد.

 ج ( اندازه زاویه مرکزی ، ........................... اندازه کمان رو به روی آن است.

 محاطی ، ............................ اندازه کمان رو به روی آن است.د ( اندازه زاویه 

 تقسیم می کند ، ....................... است. ( درجه 081)ه ( خطی که دایره را به دو کمان مساوی 

 و ( زاویه های محاطی که کمان رو به روی آن ها یکسان است ، ...................... هستند.
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 جاهای خالی را کامل کنید. 3

 الف ( خطی که از مرکز دایره بر وتر عمود شود، آن وتر را ................. می کند.

 ................ است.ب ( پاره خطی که مرکز دایره را به وسط وتر وصل کند ، بر آن  وتر 

 ج ( بزرگترین وتر دایره ، وتری است که از .................... دایره عبور کند.

 مساوی باشند، اندازه ...................... نظیر آن ها نیز مساوی است. ( اگر در یک دایره ، اندازه دو وتر ج

1 

 1 مراحل تقسیم دایره به شش کمان مساوی به کمک پرگار را توضیح داده و برای آن شکل مناسب رسم کنید. 4

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


 

 www.darsdarkhane.irآدرس اینترنتی:                      «درس در خانه» وب سایتتهیه شده توسط 

 

بر دایره مماس است. اندازه های مجهول  𝐴𝐵در شکل زیر، پاره خط  1

 را بدست آورید.
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و روی شکل مقابل روش پیداکردن مرکز دایره به کمک دو وتر از دایره را توضیح داده  6

 نشان دهید.
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 بر دایره مماس اند. ثابت کنید  ′𝑑و  𝑑در شکل زیر دو خط  7

 باهم مساوی اند.𝐵𝑀 و  𝐴𝑀پاره خط های 

 

1 

سانتی متر عمود بر شعاع  08به اندازه  𝐴𝐵سانتی متر ، وتر  01درون دایره ای به شعاع  8

 را بدست آورید. 𝑥دایره رسم شده است. مقدار 

 

 

1 

   را بدست آورید. 𝐶𝐷و  𝐴𝐵در شکل زیر طول کمان های  9

 (𝑂𝐴 = 01 𝑐𝑚    , 𝐴𝐶 = 01 𝑐𝑚    , 𝜋 ≃ 3) 
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 مرکز دایره است. مقدار مجهوالت را بدست آورید. 𝑂در شکل های زیر نقطه  15
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 1 اگر در یک دایره اندازه دو کمان باهم برابر باشد، ثابت کنید طول وترهای نظیر آن دو کمان نیز باهم برابر است. 11

در دایره ای به شعاع واحد ، اگر طول یک کمان مساوی با  12
2𝜋

3
 1 سانتی متر باشد، اندازه این کمان چند درجه است؟ 

سانتی متر رسم کرد  31قطر بزرگترین دایره ای که می توان درون یک مربع به قطر 13

 را بدست آورید.

 

 

1 

 اندازه زاویه ها و کمان های مجهول را بدست آورید.مرکز دایره است.  𝑂در شکل های زیر نقطه  14
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بر روی محیط دایره قرار گیرد، آن لوزی مربع ثابت کنید اگر همه راس های یک لوزی  11

 است.

 

1 

چهارضلعی بر روی محیط دایره قرار گیرند، ثابت کنید مجموع اگر همه راس های یک  16

 درجه است. 081زاویه های رو به روی هم مساوی با 

 

1 

قسمت مساوی تقسیم شده است. اندازه زاویه های  01در شکل زیر دایره ای به  17

 مجهول را بدست آورید.
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 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر پاسخ این سواالتبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  در خانه درسبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی -سایت درس در خانه  مدیر وب

 موفق و پیروز باشید
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