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نمرهنامه دارد) ي سواالت (پاسخبرگهردیف 

1

تعاریف زیر را به طور دقیق بنویسید. 
الف) چندضلعی محاطی: 

ب) تبدیل همانی: 
پ) تبدیل بازتاب: 

ي ظلی: ت) زاویه 

2

1کند. را میثابت کنید که هر تبدیل تجانس، شیب خط را حفظ 2
)ي دایره3 , 1ي انتقال یافته چقدر است؟ ي اولیه و دایرهدهیم. مساحت بین دایرهانتقال می4را تحت برداري به طول (4

4
توان مربعی رسم  هایی و چگونه مییا تبدیلاي روي یکی از اضالع آن در اختیار داریم. توضیح دهید که با چه تبدیلو نقطهیک مربع 

کرد که رئوس آن وسط اضالع مربع اولیه باشد؟ (توضیح کامل) 
1

2ها با یکدیگر برابر باشد. ثابت کنید که یک چهارضلعی محیطی است اگر و تنها اگر مجموع اضالع روبروي آن5

6

هاي زیر را مشخص کنید. درستی یا نادرستی هر یک از گزاره
دیگرند. متجانس یکالف) هر دو شکل متشابه در صفحه، 

ي یکدیگرند. یافتهي روي صفحه دوران ب) هر دو دایره
ها حفظ شود، طولپا نیز خواهد بود. پ) هر تبدیلی که در آن زاویه

هر مربعی هم محاطی و هم محیطی است.ث) 

2

1در یک مثلث دلخواه ثابت کنید  7 = 1 + 1 + 1ي محاطی داخلی است.شعاع دایرهکه در آن 1
2ي تصویر خط معادله8 + = 5/1را بیابید. 5/1و نسبت تجانس (2,1)، تحت تجانس به مرکز  6

9
ي روي خط ي آن دو نقطه تا نقطهاي روي خط هستیم که مجموع فاصلهدر یک طرف خطی قرار دارند. به دنبال نقطهدو نقطه

دهد؟ ترین مسیر را به دست میتوضیح روند یافتن این نقطه، ثابت کنید که راه حل شما، چرا کوتاهترین باشد. ضمن کوتاه
5/1

10
درستی راه خود را بیشترین مساحت خود رساند به نحوي که محیط آن تغییر نکند؟ بهتوان یک چندضلعی نامحدب راچگونه می

اثبات کنید. 
5/1

1هاي داخلی یک ذوزنقه، محاطی است. زاویهبرخورد نیمساز ثابت کنید که شکل حاصل از 11

12

−هاي این مربع و ضریب تجانس  چهار رسم کنید. سپس به مرکز محل تقاطع قطر4مربعی به ضلع  1
مجانس آن را رسم کنید.2

در راستاي یکی از اضالع مربع انتقال دهید. مساحت محصور بین مربع اولیه و مربع نهایی  2سپس شکل حاصل را به برداري به طول 
چقدر است؟ 

5/1

2ي یکدیگرند (مرکز دوران و زاویه دروان را نیز مشخص کنید). ثابت کنید که هر دو خطی دوران یافته13

14
در موارد زیر مشخص کنید که تحت چه شرایطی تجانس حافظ آن خواهد بود؟

الف) جهت شکل:
هاي شکل: ب) زاویه 

1


