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دقیقه 49وقت امتحان:* 49ماه آذر * (3)کالس نهم نمره:  فصل سوم  –  ریاضی نهمامتحان درس:سواالت  

بارم
هر کس ذره ای علم به من بیاموزد ، مرا بنده ی خویش کرده است. حضرت علی )ع(

ردیف
دانش آموز عزیز راه حل ها ی الزم را به طور کامل بنویسید.
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 0( هر عبارت را مشخص کنید   درستی )       (  یا نادرستی )    

داده های یک مسئله را فرض و خواسته های مسئله را حکم می نامند. الف(        

در هر مربع، قطرها نیم ساز زاویه های روبرو هستند. ب( 

  دو مستطیل دلخواه همواره متشابه هستند. ج( 

در یک دایره کمان های نظیر وترهای مساوی با هم مساوی هستند. د( 

1 
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 .کامل کنیدیا اعداد مناسب کلمات استفاده ازبا عبارت های زیر را 

 هستند. ...............................در هر لوزی، زاویه های مجاور به یک ضلع  الف(

 هستند. ...............................در یک دایره وترهای نظیر کمان های مساوی با هم   ب(

         قطرها با هم مساوی هستند.  ...............................وزنقۀ ذدر  ج(

می نامند.  ...............................استفاده از ویژگی های استدالل در یک عضو برای سایر عضوها را  د(

2 

2

 در هر مورد گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

الف( نسبت تشابه دو مربع 
3

5
سانتیمتر باشد. اندازۀ ضلع مربع دیگری چقدر است؟ 29است. اگر محیط یکی   

   8(     9                                              19(     3                            39(    2                            99   (ا

 ب( شکل های کدام گزینه همواره متشابه نیستند؟

 پنج ضلعی منتظم ( دو9     ( دو مثلث متساوی االضالع      3      ( دو لوزی              2          ( دو مربع           1

مربع متشابه  ج( نسبت مساحت های دو
1

11
می باشد. نسبت تشابه آن ها کدام است؟  

1   )
1

9
                               2   )

1

8
                               3   )

1

11
                                                 9   )

1

32

 باشد زاویۀ بین آنها در نقشه چند درجه است؟ °15طبیعت زاویۀ بین دو خیابان د( اگر در 

صفر درجه(  9                                  درجه  139(  3           درجه  5/32(  2                 درجه 15 (1

3

1/5

استدالل زیر را کامل کنید.

 
9 

1/5

درجه است. 080ثابت کنید مجموعه زاویه های داخلی هر مثلث 
5 

8  بارم این صفحه  ادامه سواالت در صفحه دوم

  × 

1

است. ...........................لوزی نوعی   

برابر است. ...................................در متوازی االضالع    
⇒ {...................................................در لوزی زاویه های روبرو 



بارم ردیف صفحه دوم

2 

ید.()فرض و حکم را بنویس ثابت کنید هر نقطه که روی نیمساز زاویه قرار دارد از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است. 1 

2

)فرض و حکم را بنویسید.(نصف می کنند.ثابت کنید در هر متوازی االضالع، قطرها یکدیگر را  7 

2

با هم برابرند.  𝐁𝐂و 𝐀𝐃دایره مماس هستند، نشان دهید که بر 𝐀𝐃و   𝐁𝐂مرکز دایره است و  𝐎در شکل مقابل 8 

2

متساوی الساقین است. MCDاست.ثابت کنید مثلث AB وسط ضلع   Mیک مستطیل است و نقطه   ABCDچهارضلعی 4 

2

ا )فرض و حکم ر ثابت کنید هرنقطه که روی عمود منصف یک پاره قرار دارد از دو سر آن  پاره خط به یک فاصله است.

 بنویسید.(
19

2

𝒙با مثلث دیگری به اضالع  8و  5و  4مثلثی به اضالع الف(  − 𝒙و    00و   0 + را 𝑥با هم متشابه هستند. مقدار 7

به دست آورید.

را به دست  𝑦 و  𝑥با هم متشابه هستند.مقادیر   44و   05و   𝒚با مثلث دیگری به اضالع  𝒙و  5و  7ب( مثلثی به اضالع 

آورید.
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بارم این صفحهطراح سوال: قربانی  12  

بارم کل امتحان                                                 موفق ومنصور باشید.       29

O A B

C

D 

A B

CD 

M



 

 

 

 
 ریاضی هزار 

 تخصصی ترین سایت تدریس خصوصی ریاضی در ایران
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  حجم
 مساحت

 عبارتهای
 گویا

 معادله خط
 

 ریعبارتهای جب
 

 ریشهو  وانت
 

 هندسه
 

عددهای 
 حقیقی

 

 ها مجموعه
 

 تدریس خصویص ریایصی )تهران(
 

ی     درصد  80تا  تخفیف شگفت انگی 
 )هر روز یک منطقه(

  کلیک کنید 
 تماس با مشاور: خانم هاشیم

۰۹۱۰۶۰۱۱۴۰۰ 

 کانال تلگرام )کلیک کنید(

مورد نظر  فصل روی لینک ها فعال هستند   

 کلیک کنید
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