
 

س شتمه ایهپ        (نهم)فصل  االتؤنمونه

یرهدا 

االتؤســـــــــــ                             ردیف االتؤســــــــــــ                       ردیف

. با رسم دایره چند حالت است الف( وضعیت خط و 1   

 نشان دهید.شکل 

4سانتی متر و فاصله مرکز تا یک خط  8( اگر قطر دایره ب

  سانتی متر باشد. خط و دایره چند نقطه مشترک دارند.

 در هر شکل مقدار مجهول را به دست آورید. 7   

قطر دایره است. اندازه هر زاویه مثلث را 𝐴𝐶در شکل زیر  8     با توجه به شکل زیر اندازه های خواسته شده را بنویسید. 2   

به دست آورید.

ندازه هایبا توجه به شکل زیر ا 3   

.شده را بنویسیدخواسته  

           

.را به دست آورید  𝑥بردایره مماس است. مقدار  ABخط  9    

، برابر باشند اگر کمان هاالف( نشان دهید در یک دایره  4   

 وترهای نظیر کمان ها نیز برابرند.

، برابر باشند وترها اگر نشان دهید در یک دایره ب( 

 کمان های نظیر وتر ها نیز برابرند.

سانتی متر :  5/1اگر شعاع دایره 10   

  𝐴𝐵الف( اندازه ی کمان 

  𝐴𝐵ب( اندازه ی طول کمان 

ج( دایره به چند کمان مساوی تقسیم می شود.

چگونه می توان با یک خط کش مرکز یک دایره را  5   

کرد. با رسم شکل نشان دهید.مشخص 

نشان دهید در هر دایره ،  11   

خطی که از مرکز بر وتر عمود 

شود ، وتر را نصف می کند.

1الف( 6

5
محیط دایره برابر با چند درجه است.  

ی چند درجهکمان هاضلعی منتظم دایره را به  6ب( هر 

 تقسیم می کند.

 داشته باشتد ، ج( اگر خط و دایره دو نقطه ی مشترک

 خط کجا قرار دارد و رابطه ی مقایسه را بنویسید.

در شکل زیر ، همه ی رأس های  12   

سانتی متر  5یک لوزی به ضلع 

 است.

الف( چرا این لوزی مربع است.

   ب( قطر دایره چند است.

زیرکاری ناحیه یک زاهدانمسعود

زد    که  گاه    ذهنی    را    هب    کار می اندا ارزش    آن    از هزار چشم بهتر   است .            " افالطون "مطالعه   ریاضیات     دست
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