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جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید:
الف) ناحیه ای از درون و روی دایره را که به دو شعاع دایره و آن دایره محدود است،یک .............دایره
می نامند و طول کمان  ABبرابر با  .....................می باشد.
ب) زاویه ظلی زاویه ای است که رأس آن  .....................قرار دارد و یکی از اضالع آن  .................و
ضلع دیگر آن  ..........................باشد.
ج) شعاع محاطی داخلی یک مثلث متساوی االضالع به ضلع 𝑎 برابر است با ...............
ج) تبدیل هایی که طول پاره خط را حفظ می کنند ،تبدیالت  ....................نامیده می شوند.
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درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را معین کنید:

2

0

الف) مرکز دایره محاطی مثلث محل همرسی عمودمنصف های اضالع آن است.
ب) مستطیل هم محاطی است و هم محیطی 
ج) بازتاب شیب خط را حفظ نمی کند .
د) قرینه قرینه هر نقطه ،خود آن نقطه است .
2

اگرقطر 𝐷𝐸 وتر  AB,را نصف کند  ،نشان دهید 𝐷𝐸 بر  ABعمود است و کمان روبروی آن را
نصف می کند.
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ثابت کنید هرگاه از نقطه ی  Mخارج دایره  ،Cبر دایره مماس و قاطعی رسم کنیم ،مربع اندازه
مماس برابر حاصلضرب اندازه های دو قطعه قاطع است .
0/5

5

ثابت کنید(( :اندازه زاویه محاطی برابر است با نصف اندازه کمان مقابل به آن زاویه است)).
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در شکل مقابل اضالع زاویه Mو  Nبر دایره مماسند .اندازه زاویه 𝛼 را بیابید.
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ثابت کنید عمود منصف یک ضلع هر مثلث و نیمساز زاویه مقابل به آن ضلع ،یکدیگر را

0
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روی دایره محیطی مثلث قطع می کنند.

0
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در شکل مقابل ،دو دایره بر هم مماس و دو قطر  ABو  CDاز دایره
بزرگ تر بر هم عمودند .اگر  AM=09و  ، ND=01شعاع های دو
دایره را پیدا کنید.
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ثابت کنید(( اگر دریک چهارضلعی مجموع اندازه های دو ضلع مقابل ،برابر مجموع اندازه های دو
ضلع دیگر است باشد ،آنگاه چهارضلعی محیطی است.
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هرگاه 𝑑 خط المرکزین دو دایره به شعاع های 𝑅 و  𝑅′باشد ،وضعیت دو دایره در سمت چپ را به
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مورد مربوط به آن در سمت راست وصل کنید.
| ( 𝑑 < |𝑅 − 𝑅′الف

دو دایره متخارج (1

( 𝑑 > 𝑅 + 𝑅′ب

دو دایره متداخل (2

( |𝑅 − 𝑅′ | < 𝑑 < 𝑅 + 𝑅′ج

دو دایره مماس بیرونی (3

دارای  1مماس مشترک (د

دو دایره متقاطع (4

دارای  3مماس مشترک (هـ

0
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دو دایره متخارج در نظر بگیرید .طول خط المرکزین آن ها  01و طول مماس های مشترک خارجی و
داخلی آن ها به ترتیب √84و 9می باشد .طول شعاع های دو دایره رابیابید.
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الف) اگر نقطه (Oمرکز دوران) بر پاره خط  ABوامتداد آن نباشد ،زاویه دوران از زاویه 𝐵𝑂𝐴 <
کمتر باشد .طول تصویر  ABبا خودش برابر است؟ نشان دهید.
ب) انتقال یافته شکل مقابل را تحت بردار زیر رسم کنید.

02

معین کنید آیا هر یک از تبدیالت زیر ،جهت را حفظ می کنند؟
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الف) انتقال

04

ب) دوران

ج) بازتاب نسبت به خط d

الف) انتقال را تعریف کنید.
ب) نشان دهیداگر بردار vموازی  ABباشد ،طول تصویر  ABدر انتقال با بردار vبا خودش
برابر است؟
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