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 بارم سواالت ردیف

این سانتی متر از مرکز  81و   9،  6به ترتیب  𝑑3و  𝑑8  ،𝑑2سانتی متر را در نظر بگیرید. سه خط  81دایره ای به قطر  1

 کنید.دایره فاصله دارند. وضعیت هرکدام از این سه خط را نسبت به دایره بررسی 
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سانتی متر قرار  6سانتی متر از مرکز دایره ای به شعاع  81به فاصله  𝑀نقطه  2

به صورت مماس بر دایره رسم شده  𝑀𝐵و  𝑀𝐴دارد. از این نقطه دو پاره خط 

 را بدست آورید. 𝑂𝐴𝐵𝑀است. مساحت چهارضلعی 
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را بدست  𝑥در هر یک از شکل های مقابل، مقدار  3

 آورید.
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 را بدست آورید. 𝑥در شکل زیر، مقدار  4
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⏜𝐴𝐵در شکل زیر،  1 =
8
3

𝐵𝐶⏜ ⏜𝐵𝐶و       =
8
2

𝐴𝐶⏜ است. اندازه هر یک از کمان     

 را بدست آورید.  ⏜𝐴𝐶و   ⏜𝐴𝐵⏜  ،𝐵𝐶های 

2 

⏜𝐴𝐵در شکل زیر  6 =
2
7

𝐵𝐶⏜   است. اندازه زاویه�̂�2  .1/1 را بدست آورید 

 1/1 را بدست آورید. �̂�در هر یک از شکل های زیر، زاویه  7

8 
�̂� در شکل زیر ثابت کنید :    =

𝐵𝐶

2
⏜
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یک هشت ضلعی منتظم است. زاویه های مجهول را  ABCDFEGHدر شکل مقابل ،  9

 بدست آورید.

 

1/1 

http://www.darsdarkhane.ir/


 

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

 

یک پنج ضلعی منتظم است. اندازه زاویه های مجهول را  ABCDEدر شکل زیر،  11

 بدست آورید.
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 اندازه زاویه های و کمان های مجهول را بدست آورید. ،در شکل زیر 11

 

2 

 وصل کنید.( Cبه  B) راهنمایی : از را بدست آورید.  𝑥در هر یک از شکل های زیر ، اندازه زاویه  12

 

2 

 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
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