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سًال  : 1ريش رسم خط عمًد تر یک خط از وقطٍ ای غیر ياقع تر آن را تًضیح دَیذ؟(مراحل را تا رسم ضکل تًضیح دَیذ) ( 1ومرٌ)
سًال  : 2تٍ کمک استذالل استىتاجی ثاتت کىیذ سٍ عمًد مىصف اضالع َر مثلث َمرس اوذ؟ ( 1/5ومرٌ)
سًال  : 3قضیٍ دادٌ ضذٌ را ثاتت کىیذ :
"قضیٍ  :اگر در مثلثی دي ضلع واتراتر تاضىذ زايیٍ ريتٍ ري تٍ ضلع تس رگ تر ،تسرگ تر است از زايیٍ ري تٍ ري تٍ ضلع کًچک تر 1/5( ".ومرٌ)
سًال  : 4اتتذا عکس قضیٍ" اگر دي ضلع از یک مثلث تا َم تراتر تاضىذ ،آوگاٌ ارتفاع َای يارد تر آن دي ضلع ویس تا َم تراتروذ ".را وًضتٍ ي سپس آن
را ثاتت کىیذ 1/5(.ومرٌ)

سًال  : 5تا استفادٌ از ترَان خلف ثاتت کىیذ از یک وقطٍ غیر ياقع تر خط ومی تًان تیص از یک عمًد تر آن خط رسم کرد 1/5(.ومرٌ)
سًال  : 6ترای مثلث دلخًاٌ

می داویم

ویمساز زايیٍ

است.درستی َر یک از مًارد زیر را ثاتت کىیذ؟( 2ومرٌ)

الف)
ب)
ج)
در صًرتی کٍ راتطٍ
سًال  : 7اگر

ویس ترقرار تاضذ وطان دَیذ :
تاضذ تٍ کمک يیژگی َای تىاسة حاصل

سًال  : 8در ضکل دي خط

ي ̇ مًازی اوذ ي مساحت مثلث

را تیاتیذ؟( 1ومرٌ)
تراتر  8است.اگر

تاضذ فاصلٍ وقطٍ

از

چقذر است؟( 1/5ومرٌ)

سًال  : 9تٍ کمک قضیٍ تالس مقادیر مجًُل را تعییه کىیذ؟( 2ومرٌ)
)

(می داویم :

سًال  : 10تا تًجٍ تٍ ضکل ي ایىکٍ
الف) ثاتت کىیذ دي مثلث
ب) مقادیر

ي

است تٍ سًاالت جًاب دَیذ 2(.ومرٌ)
متطاتٍ اوذ؟

را محاسثٍ وماییذ؟

ج) وسثت مساحت ایه دي مثلث را تعییه کىیذ؟

سًال  : 11تا تًجٍ تٍ ضکل دادٌ ضذٌ ثاتت کىیذ  1/5( :ومرٌ)

سًال  : 12تا استفادٌ از ضکل فًق ي اطالعات

مقادیر

سًال  : 13در ضکل مقاتل اوذازٌ َر پارخط خط ريی آن وًضتٍ ضذٌ است.مقذار

رامحاسثٍ کىیذ؟( 1/5ومرٌ)
را تیاتیذ؟ ( 1/5ومرٌ)

