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 بارم سواالت ردیف

 برای هر مثلث متساوی الساقین، ثابت کنید : 1

 الف ( ارتفاع وارد برقاعده ، نیمساز زاویه راس و میانه وارد برقاعده است.

 

 ب ( نیمساز زاویه راس ، ارتفاع مثلث و میانه وارد بر قاعده است.

 

 میانه وارد بر قاعده ، ارتفاع مثلث و نیمساز زاویه راس است. ج (
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وسط ضلع های مستطیل هستند. ثابت کنید  𝑄و    𝑀  ،𝑁    ،𝑃در شکل مقابل، نقاط  2

 لوزی است. 𝑀𝑁𝑃𝑄چهارضلعی 

 

 

1 

 وسط  𝑃و   𝑀   ،𝑁متساوی االضالع و  نقاط  𝐴𝐵𝐶در شکل مقابل، مثلث  3

 نیز متساوی االضالع هستند. 𝑀𝑁𝑃ضلع های مثلث هستند. ثابت کنید مثلث 

 

 

1 

 ثابت کنید در هر متوازی االضالع، قطرها یکدیگر را نصف می کنند. 4
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⏜𝐴𝐵𝐶در شکل مقابل   5 = 𝐵𝐶𝐷⏜  .هم نهشتی دو مثلث   است𝐴𝐵𝐶  و𝐵𝐶𝐷   را اثبات

 کنید.

1/5 

 ثابت کنید: برای هر زاویه دلخواه 6

 الف ( هر نقطه روی نیمساز زاویه، از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.

 

ب  ( نقطه ای که از دو ضلع زاویه، فاصله مساوی داشته باشد، روی نیمساز آن 

 زاویه قرار دارد.
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 در هر سوال، با توجه به فرض گفته شده، اثبات را انجام دهید. 7

است. ثابت کنید این نقطه وسط  𝐵𝐶وسط پاره خط  𝑂الف ( فرض کنید نقطه 

 نیز قرار دارد. 𝐴𝐷پاره خط 

 

است. ثابت کنید این نقطه وسط  𝐴𝐷وسط پاره خط  𝑂ب (  فرض کنید نقطه 

 نیز قرار دارد. 𝐵𝐶پاره خط 
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 در هر سوال، با توجه به فرض گفته شده، اثبات را انجام دهید. 8

 ⏜𝐶𝐷و   ⏜𝐴𝐵مساوی اند. ثابت کنید کمان های  𝐶𝐷و  𝐴𝐵الف ( فرض کنید وترهای 

 نیز مساوی اند.

 

 

 نیز مساوی اند. 𝐶𝐷و  𝐴𝐵مساوی اند. ثابت کنید وترهای  ⏜𝐶𝐷و   ⏜𝐴𝐵ب (  فرض کنید کمان های 
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دایره است. در هر سوال با توجه به فرض  مرکز 𝑂در شکل زیر نقطه  9

 گفته شده. اثبات را انجام دهید.

𝑂𝐶بر دایره مماس اند. ثابت کنید  𝐵𝐶و  𝐴𝐷الف ( فرض کنید  = 𝑂𝐷  

 است.

𝐴𝐷است. ثابت کنید  𝐶𝐷وسط پاره خط  𝑂ب ( فرض کنید نقطه  = 𝐵𝐶 

 است.
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نسبت تشابه دو لوزی  11
2
5

 1/5 سانتی متر باشد، محیط لوزی بزرگتر را بدست آورید. 04لوزی کوچکتر  است. اگر محیط  

3𝑦و      2به اضالع  𝐴𝐵𝐶مثلث  11 − 𝑥با مثلثی دیگر به ضلع های     9و     1 +  سانتی متر متشابه است.   05و     04   و  6

 متناظر هستند ( یکدیگرازه های داده شده به ترتیب با ) اند الف ( نسبت تشابه این دو مثلث را بدست آورید.

 را بدست آورید. 𝑦و  𝑥ب ( مقدار 
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 را بدست آورید. 𝑥دو مستطیل زیر، متشابه اند. مقدار  12
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 متشابه اند. 𝐴𝑀𝑁و  𝐴𝐵𝐶در شکل زیر، دو مثلث  13

 را بدست آورید. 𝐴𝑁الف ( به کمک رابطه فیثاغورس اندازه 

 

 را بدست آورید. 𝑦و  𝑥ب ( به کمک نسبت تشابه، مقدار 
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 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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