
 1دسه هن   هندسه پایه کنکور    

€1

 )1فصل اول: استدالل در هندسه(

اگر خطی دو خط موازي را قطع کند زاویه هــاي  مورب: –قضیه موازي 

  برقرار است. با هم برابرند. عکس قضیه نیزي ایجاد شده حاده

ضلعی برابــر  nمجموع زاویه هاي داخلی هر  )1نتیجــه   1802n

  است.

است.   360عی برابرضل nهر مجموع زاویه هاي خارجی  )2نتیجه 

ي داخلی برابر ضلعی منتظم هر زاویه nدر  )1  نکته 
 

n

n 1802
خارجی برابر  و هر زاویه

n

360
است.  

ضلعی به تعداد  nدر هر  )2 
 

2

3nn
 قطر وجود دارد. 

 ضلعی n از هر رأس )3 3n  .قطر می گذرد

 کدام است؟ ي ) در شکل زیر با توجه به دو خط موازي زاویه1تست 

1 (90  2 (60 

3 (110  4 (70 

ضلعی چند قطــر  nضلعی محدب سه برابر مجموع زاویه هاي خارجی است از هر رأس این  n) مجموع زاویه هاي داخلی در یک 2تست 

  می گذرد؟

1 (8  2 (7 

3 (6  4 (5 

 )CD||ABچند درجه است؟( xي) در شکل زیر زاویه3تست 

1(90      2(100 

3(110      4(80

 کدام ست؟ nاست.  90ارجی برابر ي داخلی و خضلعی منتظم تفاضل هر زاویه nدر یک  )4تست 

1 (12  2 (6 

3 (10  4 (8 
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  مثلث متساوي الساقین

ي برابر دارد. ر و دو میانهي برابر، دو نیمساز برابر، دو ارتفاع برابدو ضلع برابر، دو زاویه )1

نیمساز ، میانه و ارتفاع نظیر راس مثلث برهم منطبق هستند. )2

 نیمساز خارجی راس مثلث، با قاعده موازي است. )3

در مثلث  )5تست 


ABC (AB = AC)  نیمساز داخلیB  و نیمساز خارجیA  درD .طول متقاطعند AD  بــا کــدام گزینــه

 ست؟برابر ا

1 (BC  2ي وارد بر ) میانهBC 

 AB  4 (AC) ارتفاع وارد بر 3

در مثلث  )6تست 


ABC (AB = AC)  طول نیمساز وارد برAC  با طول ضلعBC زاویه يبرابر است ،Â کدام است؟ 

1 (36  2 (20 

3 (45  4 (30 

ي چند با زاویه dو  dخط  باشد، دو100Âياند. اگر زاویهالساقیندر شکل زیر دو مثلث کناري متساوي )7تست 

   اند؟درجه متقاطع

1(20  2(40 

3(45  4(50 

 چند درجه است؟ يزاویه باشدمی ،112Âي، زاویهزیردر شکل  )8تست 

1(32 2(34

3(36 4(38

 چند درجه است؟ Fو A ،B ،C ،D ،Eي هادر شکل زیر مجموع زاویه )9تست 

1(180  2(270 

3(450  4(360
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