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 بارم سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 1

 الف ( هر دو لوزی دلخواه ، متشابه اند.

 هستند. نهشت، همواره متشابهب ( دو شکل هم 

 ج ( در هر مثلث، محل برخورد ارتفاع ها ، داخل مثلث است.

 ( دو چندضلعی منتظم که تعداد اضالع برابری داشته باشند، متشابه اند.د 

1 

 درجه است. 081ثابت کنید، مجموع زاویه های داخلی هر مثلث  2

 

1/1 

ثابت کنید، اندازه هر زاویه خارجی از یک مثلث برابر است با مجموع دو زاویه  3

  داخلی غیرمجاور با آن زاویه.

�̂�2     یعنی : = �̂� + �̂� 

1 

4 
سال است. به کمک استدالل نشان دهید که محمد  02سال و مجموع سن علی و حسین  01مجموع سن محمد و حسین 

 بزرگتر است یا علی؟
1 

 ثابت کنید، زاویه های متقابل به راس باهم برابرند. 1

 

1 
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 در مورد درستی یا نادرستی استدالل های زیر توضیح دهید. 6

⟸   پس 𝐴𝐵𝐶𝐷 مربع استالف (                                   {
هر مربع، یک مستطیل است

چهارضلعی 𝐴𝐵𝐶𝐷 مستطیل است
 

⟸   پس 𝐴𝐵𝐶𝐷 لوزی استب (                  {
در هر لوزی، ضلع ها باهم برابر است

در چهارضلعی 𝐴𝐵𝐶𝐷 ضلع ها باهم برابر است
 

⟸   پس 𝐴𝐵𝐶𝐷 مستطیل نیستج (            {
در مستطیل همه زاویه ها قائمه اند

در چهارضلعی 𝐴𝐵𝐶𝐷 یکی از زاویه ها قائمه نیست
 

⟸   پس 𝐴𝐵𝐶𝐷 مربع استد (                  {
در هر مربع، ضلع ها باهم برابر است

در چهارضلعی 𝐴𝐵𝐶𝐷 ضلع ها باهم برابر است
 

 

2 

 1/1 در هر مستطیل، ثابت کنید قطرها باهم برابر است. 7

ثابت کنید، هر نقطه ای که روی عمود منصف یک پاره خط قرار دارد، از دو سر آن  8

 فاصله است.پاره خط به یک 

 

1/1 

 نصف  𝑂یکدیگر را در نقطه  𝐶𝐷و  𝐴𝐵در شکل مقابل، پاره خط های  9

𝐴𝐶  ثابت کنید: می کنند.  = 𝐵𝐷 

1/1 

𝐴𝐶با توجه به شکل مقابل، ثابت کنید :   11 = 𝐵𝐷 

 

 

1/1 

http://www.darsdarkhane.ir/


 

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

 

 وسط اضالع لوزی هستند.  Nو  Mلوزی است. نقاط  ABCDچهارضلعی   11

 متساوی الساقین است. 𝐶𝑀𝑁ثابت کنید مثلث 

1/1 

 1/1 االضالع، ضلع های رو به رو باهم برابرند.ثابت کنید در هر متوازی  12

 خارج دایره، دو خط مماس بر دایره رسم شده است.  𝐴از نقطه  13

𝐴𝐵ثابت کنید.  = 𝐴𝐶 

1/1 

سانتی متر باشد، فاصله واقعی این دو شهر چند  22شهر روی نقشه  2است. اگر فاصله   011111به    0مقیاس یک نقشه  14

 کیلومتر است؟

1 

 در شکل زیر، آیا دو لوزی نشان داده شده متشابه اند؟  11

 توضیح دهید.

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
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