
43xب)                  y146ab الف) هاي مجهول را با راه حل به دست آورید.  با یکدیگر موازي هستند. زاویه bو  aهاي زیر دو خط  در شکل 2 1 در این چند ضلعی برابر با چند درجه است؟  هاي خارجی  زاویهت) مجموع  در این چند ضلعی برابر با چند درجه است؟  هاي داخلی زاویهپ) مجموع  است؟  محور تقارنب) این چند ضلعی داراي چند  است؟  مرکز تقارنالف) آیا این چند ضلعی داراي  هاي زیر پاسخ کامل دهید.  ضلعی منتظم را در نظر بگیرید و به پرسش  یک ده 1 بارم سؤالردیف 2از  1صفحه   هشتم: پایه هندسه: نام درس 9/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 55مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه)دورة (  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی   139 ba 1 3  هاي داخلی یک مثلث برابر است با:  زاویه 5 1 کاري انجام داد؟ براي پاسخ خود دلیل بیاورید.  توان کاشی ، میشش ضلعی منتظمنهشت به شکل  هاي هم آیا با کاشی 4 1 آورید.  داخلی تند این لوزي را به دست زاویۀ داخلی تند است. زاویۀ برابر یک  9داخلی باز زاویۀ در یک لوزي، یکx3 1 ،x4 cm5 متر مربع است؟   مساحت چهارضلعی زیر برابر با چند سانتی 7 1ارتفاع وارد بر وتر را به دست آورید. اندازة متر است.  سانتی 25و  20، 15ها برابر با   ضلعاندازة الزاویه،  در یک مثلث قائم 6 1 را محاسبه نمایید.   x. مقدار x3و  11 cm3 cm42 8  مثلث متساوي االضالع به ضلعcm2  وارد بـر یکـی از   انـدازة میانـۀ   فیثـاغورس  رابطۀ را در نظر بگیرید. با استفاده از DA را بنویسید.مثلث این دو  درهاي داخلی متناظر  ها و زاویه نهشت هستند. ضلع با یکدیگر هم ABEو  ACFدو مثلث  9 2 ها را محاسبه نمایید.   ضلع F EBC2 زةزة تتتترxxر ار  انداندست.ست. ر کان کاتوان کاشیند استند است مقد. مقد33 b           اخاخللیخلی تند aووy aaa خط و خط  يير دیر دو خ يهايهايهیه



OB همنهشت هستند. یکدیگر با  OCDو  OABمرکز هر دو دایره باشد، ثابت کنید دو مثلث  Oاگر  11 2  » قطرهاي مستطیل با یکدیگر برابر هستند.«ها، ثابت کنید:  نهشتی مثلث با استفاده از هم 10 بارم سؤالردیف 2از  2صفحه   هشتم: پایه هندسه: نام درس 9/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 55مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه)دورة (  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی   A DC2 12 هاي زیر  در دایرهO  .الف) آورید.  به دست با راه حل هاي مجهول را  زاویهاندازة مرکز دایره است x20O100                              (بO x290  2 13  در شکل زیر محیط مثلثABC  برابرcm50 خط  است. اگر طول پارهAB  برابر باcm 15  باشد، محیط مثلثDEC  را C محاسبه نمایید.   D BAE2  حی محی، محیطیحیط  20جمع بارم شداشد، xx مي مجهي مجهولول ر مممميي


