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سؤاالت

1

ىقیض گزاره «ٌر نرةعی نصحعیل اشث» را ةيویصید.

0 /5

2

نذلخ قایم الزاویً ای ةا وجر  5شاىحی نحر و یک ضلع  3شاىحی نحر رشم ىهایید( .نراحل رشم کانل ىوطحً طود).

1/5

3

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

داةث کيید ٌر ىقعً روی ىیهصاز یک زاویً از دو ضلع آن ةً یک فاصلً اشث.

1/5

ىقعً  Aةً فاصلً  4cmاز ىقعً  Bقرار دارد .در صفحً چيد ىقعً وجود دارد کً از  Aةً فاصلً  7cmو از  Bةً
4

5

0 /5

فاصلً 3cmةاطد
ثابت کنید که سه عمودمنصف هر ضلع مثلث همرساند.

1/5

در طکل روةرو کهاىی را نیةیيید .چگوىً نیجوان دایره را کانل کرد.
1/5

6

ةا اشحفاده از ةرٌان خلف ىظان دٌید از یک ىقعً خارج ةر یک خط ىهیجوان ةیض از یک عهود ةرآن خط رشم
1/5

7

کرد.
در طکل زیر

اشث .نقادیر

و

را ةً دشث آورید.

1/5

8

صفحه ی  1از2

9

عدد  bنیاىگیو ٌيدشی دو عدد  aو  8اشث .اگر عددد  4ىیدز نیداىگیو ٌيدشدی  bو  4ةاطدد نقددار  a+bرا
ةدشث آورید.

10

در طکل روةًرو نصاحخ نذلخ  ADEشً ةراةر نصاحث نذلخ  ACDو دو ةراةر نصاحث نذلخ  ABCاشث.
ىصتثٌای

1/5

را ةً دشث آورید.
1/5

11

قضیً جالس را ةیان و ادتات ىهایید.

12

در طکل زیر نیداىیم

13

اگر نحیطٌای دو نذلخ نحظاةً ةً جرجیب  55و  33ةاطيد نصداحث نذلدخ کدوچکحر  53واحدد شدعب ةاطدد

2

و

اشث .داةث کيید:
1/5

1/5

نصاحث نذلخ ةزرگحر را ةدشث آورید.
14

در نذلددخ  ABCاز ىقعددً  Mوشددط  ACزاویددً ̂
و

را نصدداوی زاویددً ̂ جدددا کددردهایددم .اگددر

 .ظول  ACرا ةً دشث آورید.
2

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

