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                                                                                                                           اول  فصل  2هندسه

 
 

xتا مرکز دایره ای به شعاع  Aفاصله نقطه   -1 +2 xبرابر با  1 −3  را بیابید.  xخارج این دایره باشد، حدود  Aاست. اگر نقطه  5

AB، وتر  m2در دایره ای به شعاع  -2 m= −4  را بیابید. mاز مرکز دایره قرار دارد.  m+3به فاصله  8

)دایره به مرکز  -3 )مفروض است. نقطه   5و شعاع  00,( ),A m m  را بیابید.  mخارج دایره قرار ندارد. محدوده ی  1−

 است. شعاع کدام میتواند باشد؟ 7و3به ترتیب  Cتا دایره  Aکمترین و بیشترین فاصله نقطه  -4

 6یا4ت(   4یا2پ(   5یا2ب(   5یا4الف( 

)تا دایره  Aنزدیک ترین فاصله نقطه  -5 ),C O R  است. شعاع را بیابید.  10و نزدیک ترین فاصله تا دایره  2برابر 

)فاصله مرکز دایره  -6 ),C O x−7 xبرابر  dتاخط  2  نقطه دایره را قطع می کند؟ 2در   dخط  xاست. به ازای کدام مقدار  1+

)فاصله مرکز دایره  -7 ),C O  کدام است؟ dاست. کمترین فاصله نقاط دایره از خط  5برابر  dتا خط  4

)در دایره  ABطول وتر  -8 ),C O R  سانتی متر است. اگر فاصله وتر   10برابرAB  5تا مرکز دایره برابر را  ABباشد، طول کمان  3

 بدست آورید.

)در دایره  R3اندازه کمان متناظر با وتری به طول  -9 ),C O R چند درجه است؟ 

 120ت(   90پ(   75ب(   150الف( 

78,تفاضل طول کمان های نظیر زاویه های  -10  چقدر است؟ 6در یک دایره به شعاع  33

 و شش ضلعی منتظم است(  4در شکل روبرو مساحت قسمت هاشور زده را بیابید. )شعاع دایره  -11

                        

 

Âدر شکل زیر  -12 = MMسانتی متر است. طول کمان  4و شعاع دایره برابر  60   و مساحت قطاعOMM   .را بیابید 

  

 

 

 در شکل مقابل قسمتی از دایره رسم شده است. برای پیدا کردن مرکز این دایره چه می کنید؟   -13

)در دایره  -14 ),C O  چقدر است؟ ABاست. طول وتر  4برابر  ABفاصله مرکز دایره تا وتر  5
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 P   C  (O,  6)   P    

6الف(  3ب(    3 4پ(   3   6ت(   5

CD,مرکز دایره و کمان های  Oدر شکل زیر اگر  -16 BC   هم اندازه وAD  چند درجه است؟ باشد، مقدار  130=

 41ب(   58الف( 

      46ت(   53پ(

 

 

 چقدر است؟ BCاست. اندازه کمان  BCقطر عمود بروتر  AAدر شکل زیر  -17

 120ب(   125الف( 

     130ت(   135پ(

 

ABدر شکل مقابل اگر  -18 CD=     باشد، شعاع دایره چقدر است؟ 

2ب(    5الف(  7  

2پ(   6ت(    6

 

B,نقاط  -19 A   روی دایره( ),C 0  چقدر است؟ ABتا وتر  Oعمود است. فاصله نقطه  OBبر  OAبه گونه ای قرار دارد که  6

AB,وترهای  -20 CD  از دایره( ),C O R  2,در فواصل 6 ABقرار دارند. اگر  3 CD=3  باشد؛ شعاع دایره کدام است؟ 2

رسم میشود  ABو وتر   ABرسم شده است. شعاع بزرگترین دایره ای که مماس بر کمان  ABوتر   Rدر ربع دایره ای به شعاع  -21

 است؟  Rچند برابر 
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 CDسانتی متر باشد، فاصله آن تا وتر  3برابر با  ABدر شکل زیر اگر فاصله مرکز دایره از وتر  -22

 کدام است؟

 5ب(   21الف( 

   29ت(   6پ( 

)دایره  -23 ),C O aبه فاصله  lوخط  7 +3 از مرکز آن قرار دارد. اگر خط ودایره هیچ نقطه  1

 کدام گزینه میتواند باشد؟ aتقاطعی نداشته باشند، مقدار 

 5/1ت(   3پ(   2ب(   1الف( 

 چقدر است؟    Aدر شکل مقابل اندازه زاویه  -24

 

 

 را بیابید.  BCو کمان  در شکل زیر اندازه  -25

 

 

 

y,در شکل روبرو  -26 x           .را بیابید 

 

 

CD,در شکل زیر  -27 AB= =150 ˆ، اندازه  100 ˆ ˆ, ,BOC A C  .رابیابید 
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