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 درجاّای خالی زیر کلوِ یا عثارت هٌاسة تٌَیسیذ.

تیرٍى دایرُ  Mالف: اگر ًقطِ  ,C O R   ،تاضذOM .............. است. از ضعاع 

 ب: تسرگتریي ٍتر دایرُ ............ ًام دارد.

 ج: زاٍیِ ای کِ راس آى رٍی هحیط دایرُ ٍ یک ضلعص ٍتر دایرُ ٍ ضلع دیگرش تر دایرُ هواس تاضذ؛ ........ ًام دارد.

ت: اگر زاٍیِ هرکسی قطاعی از دایرُ ی  ,C O R  تر حسة درجِ تراتر   :تاضذ، هساحت قطاع تراتر است تا

................... 

 ث: چْار ضلعی ای هحیطی است کِ : ................................

 د: تِ تثذیلی کِ طَل پارُ خط را حفظ هی کٌذ ............ هیگَیین.
 

3 
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8,در یک هخلج قائن الساٍیِ کِ طَل ضلعْای قائوِ ی آى   است، ضعاع دایرُ هحیطی چقذر است؟ 6

 

 

 

  حاتت کٌیذ در یک دایرُ اگر دٍ ٍتر ًاتراتر تاضٌذ، آى ٍتری کِ تسرگتر است تِ هرکس ًسدیک تر است 3
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 در ّر یک از دایرُ ّای زیر هقادیر هجَْل را تیاتیذ.

 الف( 

 

 

 

 

 

 ب(   
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 چٌذ درجِ است؟  ACدر ضکل رٍترٍ 
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B,ٍ قاطعی رسن هی کٌین تا دایرُ را در ًقاط   MTخارد دایرُ، هواس  Mاز ًقطِ  A  قطع کٌذ؛ 

MTاتتذا حاتت کٌیذ:  MA MB 2  سپس حاتت کٌیذ اگرd  فاصلِ یM  ،تا هرکس دایرُ تاضذMT d R 2 2 2 
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 است( 6در ضکل رٍترٍ هساحت قسوت رًگی را تیاتیذ. )ضعاع توام دایرُ ّا 

 

 

8 
 اگر ٍ تٌْا اگر هتساٍی الساقیي تاضذ. حاتت کٌیذ یک رٍزًقِ هحاطی است

1.5 
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 درستی یا ًادرستی عثارات زیر را هطخص کٌیذ

 الف( اگر دٍ ٍتر از دایرُ ای هَازی تاضٌذ، کواًْای هحصَر تیي آًْا تراترًذ. 

 ب( هرکس دایرُ هحاطی هخلج هحل ّورسی عوَد هٌصف ّاست.

 

,ٍضعیت دٍ دایرُ  10 , ,C O C O
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dرا تا   
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  تیاتیذ. 

11 
 ، ضعاع دایرُ هحاطی را تیاتیذ. )تا راُ حل( P2ٍ هحیط  Sدر یک هخلج هحیطی تا هساحت 

 

12 
 کذام تثذیل تی ضوار ًقطِ حاتت دارد؟
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  اًتقال دّیذ. vضکل رٍترٍ را تا تردار 
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Aًقطِ    ِتصَیر ًقطA  در یک تازتاب هحَری است. اگرAA x  3 Aٍفاصلِ ًقطِ  1   از هحَر تازتاب تراتر

x 2   ِتاضذ، فاصلA  تا هحَر تازتاب را تیاتیذ  
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 در جْت خالف عقرتِ ّای ساعت رسن کٌیذ.  135ٍ تازاٍیِ   Oدر ضکل رٍترٍ، تصَیر ضکل را تا دٍراى تِ هرکس 
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OAهتقاطعٌذ. اگر  Aٍ تصَیرش، در ًقطِ  dدر صفحِ ، خط  60ٍ زاٍیِ  Oدر یک دٍراى تِ هرکس   تاضذ، آًگاُ  4

  ت؟فاصلِ هرکس دٍراى از خط تصَیر کذام اس

17 

 کذام گسیٌِ در هَرد تثذیل تازتاب صحیح ًیست؟

 الف( تازتاب ، اًذازُ زاٍیِ را حفظ هی کٌذ.

 ب( تازتاب ،لسٍهاً ضیة خط را حفظ ًوی کٌذ.

 ج( تازتاب ، تی ضوار ًقطِ حاتت دارد.

 ت( تازتاب ، لسٍهاً ضیة خط را حفظ هی کٌذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخ نامه سواالت

  

 ی ایرانجمهوری اسالم

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

  نام درس:

 نام دبیر:

 : امتحان تاریخ

 ساعت امتحان:

 مدت امتحان:

 ......دقیقه      صفحه:.....) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:........         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 ىهره 0/ ۵مٌر کداطولپا   -جهع اضالع روبرو باٌم برابر باشد  ج -ث     360πR2/α-ظلی ت-قطر پ-تر ببزر -الف ۱

  

۳ 

۲                                                              A        
 

    
B  ئم الزاویًنثلث قا   bc=10 2R=10   R=5    

 C 
 

۱ 

 .ر شعاعی بر وتری عهود باشد آن را ىصف نیکيدا ۳

 A C  
 OH<oH :حکم AB>CD:فرض              

 B 
  OAH:OH2+ (AB/2)2 =R2      =>        AB2/4=R2   -  oH2                           

    
                                                         OCH:OH2+(CD/2)2=R2  CD2/4=R2-OH2 

 
 BC>CD   R2-OH2>R2-OH2  -OH2>-OH2  OH<OH  
               

۱
/

۵ 

 -الف ۴

          Yنرکزی 

= 2X=2×40=80   2x+3x+4x=360  9x=360 x=40 
 

 -ب

OAB 100=80-180 نتصاوی الصاقیو Z=50 

O8 نرکزیα-30 

 A=BC/2  3α+5=8α-30/2   6α+10=8α-30  40=2α  α=20نحاطی

 

۱ 

 

 

 

 

۱ 

۵  
 A=3a  BD=6a   CD=4a BC=2a  M=a   AD-BC/2=aنحاطی 

 AB : BC+CD+AD=180قطر 

   2a+4a+4a=180 a=18 
   AC=4a+4a=8a=8×18=164 

 

 

 T وصل نیکيیم A-T-Bاز ىقطً تهاس  ۶

 

 M AMT~~TMB(T1=B ,M=M)  
                                    MT/MB=MA/MT  MT2=MA×MB 

 A 
B 

 

٦     ۸ 

 H       

O      



 

 

 

 

 

 

 

 T 6قصهت دوم شوال 

 M 
 A MT2=MA×MB 
                                                  MT2=(MO-R)(MO+R)=(d-R)(d+r)=d2-R2   R=6  

 

  B 
 

۷  M N 
                                                  R=6  AB=12  S=6×12=72   
                     S=Sنصتطیل-S72=ىیم دایره-π(6)2/ 

                                                  S3=رىکی ٌا(18-72π)=216-54π 

 P 
 
 
 

 

 

  B        A = ذوزىقً نحاطی اشت:فرض>  180نجهوع زوایای رو بً رو= ۸

 

D A+C=180 
                       C                                  AB   CD  => A+D=180   D=C   ذوزىقً نتصاوی الصاقیو اشت 

 تهانروابط فوق برکشت پذیر اشت

 

 

  غلط -درشت  ب-الف ۹
 R-    R+      R- =1/6  R+ =5/6  پس نتقاطع اىد ۱۰

 

 

۱۱  A 
 S=SOAB+SOAC+SOBC 
 S=rc/2+rb/2+ra/2  =>S=r/2(2P) -> r=S/P 
 
 

 
B C 

 

  بازتاب ۱۲
  22/0برای ٌر ىقطً اىتقال داده شده   ۱۳
۱۴ 2(x+2)=3x+!  x=3  تا خط A  ًفاصل =3+2=5  
  22/0ٌرىقطً  ۱۵
 O=30      =√42-√2=√12=2√3 <=  60=زاویً دوران                                              ۱۶

   

 30 d 
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