
 ومرٌ ( 1ثاتت کىیذ اوذازٌ ی زايیٍ ی ظلی تراتر است تا وصف کمان ريتري تٍ آن : )  (1

⏜  ،  (   ) در دایرٌ ی  (2  ومرٌ ( 1را تذست آيریذ : )    از يتر   . فاصلٍ ی       ،      

 ومرٌ ( 2)  تر تٍ مرکس دایرٌ وسدیک تر تاشذ.است اگر يتىُا اگر آن ي تسرگتر از يتر دیگر یک يترَر دایرٌ ثاتت کىیذ در  (3

 ومرٌ ( 1)  )رسم شکل السامیست( را تًضیح دَیذ :دایرٌ از یک وقطٍ خارج آن تر  مراحل رسم مماس (4

   طًل پارٌ خط  .      ٍ : ایم ک را طًری رسم کردٌ    ي قاطع   √     خارج دایرٌ ای مماس   از وقطٍ ی  (5

 ومرٌ ( 5/1)  چقذر است؟

ي طًل مماس مشترک   √ طًل شعاع َای دي دایرٌ ی متخارج را تذست آيریذ کٍ طًل مماس مشترک خارجی آوُا مسايی  (6

 ومرٌ ( 5/1ياحذ است. )  8ي طًل خط المرکسیه آوُا مسايی    √داخلی آوُا مسايی 

 ومرٌ ( 5/1ثاتت کىیذ چىذضلعی محاطی است اگر يتىُا اگر عمًدمىصف اضالع آن َمرس تاشىذ. )  (7

 ومرٌ ( 1)      تاشذ ، داریم :   ي شعاع دایرٌ محیطی تراتر   اتر، محیط تر  َر مثلث دلخًاٌ اگر مساحت تراترثاتت کىیذ در (8

یک ريزوقٍ َم محیطی است ي َم محاطی. ثاتت کىیذ مساحت ایه ريزوقٍ تراتر است تا میاوگیه حساتی دي قاعذٌ ضرب در میاوگیه  (9

 ومرٌ ( 5/1آوُا. ) َىذسی 

 ومرٌ ( 1ثاتت کىیذ َر تثذیل ایسيمتری ، اوذازٌ ی زايیٍ را حفظ میکىذ : )  (11

 ومرٌ ( 5/1اوتقال را ویس مشخص کىیذ : ) جُت تردار ي  لیک اوتقال است. طً ،حًر مًازیسثت تٍ دي مثاتت کىیذ ترکیة دي تازتاب و (11

 ومرٌ ( 5/1ثاتت کىیذ اوتقال ، طًلپا است. )  (12

میىامیم. وقطٍ ی    وقطٍ ی   را تحت تازتاب وسثت تٍ خط   قرار دارد. تصًیر وقطٍ ی   از خط   √ تٍ فاصلٍ ی  وقطٍ ی  (13

 ومرٌ ( 2: ) را محاسثٍ کىیذ     حاصل شًد. طًل پارٌ خط    ديران میذَیم تا وقطٍ ی     تٍ اوذازٌ ی   را حًل وقطٍ ی  

 ومرٌ ( 1ثاتت کىیذ تجاوس شیة خط را حفظ میکىذ : )  (14

یک مرتع را در تجاوسی تا وسثت تجاوس  (15
 

 
تاشذ ،   ي تٍ مرکس محل تالقی قطرَا تصًیر کردٌ ایم. اگر مساحت تیه مرتع ي تصًیرش  

 ومرٌ ( 1محیط مرتع ايلیٍ را محاسثٍ کىیذ : ) 


