
 

 

 بسمه تعالی

 مدرسه تعطیل است اما آموزش تعطیل نیست نام و نام خانوادگی:                                  

 گروه آموزشی ریاضی استان خوزستان                          هشتمپایه                                                        9تکالیف هماهنگ فصل 

 درستی جمالت زیر را بررسی کنید. 1

   □غ       □ص                                               .    وترهای نظیر کمان های مساوی با هم برابرنددر هر دایره الف( 

      □غ       □ص                                           ب (یک خط و دایره می توانند سه نقطه ی مشترک داشته باشند.      

   □غ       □ص    اگر فاصله ی مرکز دایره تا خطی نصف شعاع باشد،خط و دایره دو نقطه ی مشترک دارند.    ج( 

  □غ       □ص                      ( در هر دایره بیشمار وتر با اندازه ی دلخواه قابل رسم است.                                 د 

 □غ       □ص اندازه زاویه ی مرکزی برابر است با نصف کمان مقابل به آن.                                                      ه( 

سانتیمتر  1درجه در دایره ای به شعاع  270طول یک کمان و( 
  3 𝜋  

2
 □غ       □ص .                           است 

 جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. 2

  زوایای محاطی مقابل به یک ...................... با هم برابرند.الف (

 نصف قطر باشد خط و دایره ............. نقطه ی مشترک دارند. اگر فاصله خطی تا مرکز یک دایرهب( 

 ................ دایره در نقطه ی تماس بر خط مماس عمود است.(  ج

  خطی که از مرکز دایره بر وتر عمود می شود آن وتر را ..............................( د

 در پرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید  3

 چقدر است؟ ABبا توجه به شکل داده شده اندازه کمان الف ( 

1) 50 °  □            2 )100 °  □             3 )200 °  □              4 )160 °  □  

 چقدر است؟ ABCب (در شکل مقابل اضالع مثلث بر دایره مماس هستند. محیط مثلث

 

1 )10 □                   2  )20  □                   3 )15 □                       4 )19 □      

 در شکل مقابل برابر است با ........... xج( مقدار 

 

1) 72 °  □                2 )18 °  □                3 )30 °  □                 4 )36  °  □  

 

 ی زیر درست است؟ کدام گزینه، نباشد بیشترای از شعاع دایره  دایره نقطه تا مرکز  فاصله ی یک اگرد(

 □ .نیست( نقطه روی دایره 2                            □( نقطه خارج از دایره است. 1

 □.  نیست( نقطه خارج از دایره 4                           □( نقطه داخل دایره است .   3

 مختلف رسم کنید و فاصله ی مرکز تا خط و شعاع دایره را در هر حالت مقایسه کنید. وضعیت خط و دایره را در حالتهای 4
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 .را محاسبه کنید BNاندازه ی پاره خط .بر دایره مماس است Aدر نقطه ی  AN شکل مقابلدر 5

 

آب درون ظرف  ، عمقباشد  cm 10 و شعاع کره  AB=12 cmدر کاسه ای کروی مقداری آب ریخته ایم. اگر طول وتر  6

 چقدر است؟

  

 شکل مقابل اندازه ی زاویه و کمان خواسته شده را تعیین کنید. هر با توجه به  7

 

 

 چه کسری از کل دایره است؟ 60°الف( یک کمان  8

 

 چند سانتیمتر است؟  °60طول کمان  cm 4ب(در دایره ای با شعاع

 می توان مرکز این دایره را مشخص کرد.در شکل مقابل کمانی از یک دایره رسم شده است. توضیح دهید چگونه   9
 

 الف( فاصله ی خطی تا مرکز دایره ، نصِف شعاع است. با رسم شکل تعیین کنید خط و دایره چند نقطه ی مشترک دارند؟ 10
 

 
 

 

=   ⏜𝑨𝑸𝑴مماس بر دایره و  APب( در شکل زیر   است. اندازه ی زاویه های خواسته شده را محاسبه کنید.   ° 290
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 موفق باشید                         طرح و تایپ: گروه ریاضی متوسطه اول استان خوزستان                                                                              
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