
 ١ یصفحھ

  )ع(امام رضاآموزشگاه   ومدی  پايه  و تجربی رياضیی  هارشته  »١«هندسه سؤاالت درس  
  ١٣٩۴-٩۵ ماه سال تحصيلی ارديبهشتدر  اميديهشهرستان 

  دقيقه ١00 :مدت امتحان          ٢۵/٢/١٣٩۵   مورخ     شنبه  روز   صبح ٨ ساعت  :تاريخ برگزاری امتحان

سؤاالت                           .   باشدمیمجاز  ،سادهاستفاده از ماشین حساب  نمره  رديف

١ 
   قدر است.ھای مورد نظرچھشد. مجموع زاویھبامی 0١۴۴°، زاویھ ٢ ھایمکمل مجموع  :الف 

 ھا را پیدا کنید.است. تعداد زاویھ 0551°ھا م آنتمھای مو مجموع اندازه 097° ھای چند زاویھمجموع اندازه  :ب   
١  

۵/١ 
 ،ضلعیديگر باشند، چهاريکمکمل  ،ی مجاور به يک ضلعضلعی هر دو زاويهدر يک چهارثابت کنيد اگر 

 االضالع است.متوازی
٢  

  ٣ دست آورید.ھای دو مثلث را بھدو مثلث برابر باشند، نسبت مساحتھای اگر ارتفاع ١/۵

١  
٢طول اضالع مثلثی  و است. آیا با اعداد  الزاویھاین مثلث قائم ،مقدار  کدامازای د. بھباشمی 		،	١

۲ 			و		۱ ۲ ۱ ،  . چرا؟ساختالزاویھ توان یک مثلث قائممی  ۶
۴ 

٢ 

  آوريد.دست را به y مقدار ،ی تالساست. به کمک قضيه BCMNدر شکل زير 

۵ 

٢  

CDEAدر شکل زير  ˆˆ ، را پيدا کنيد. و   مقادير  

  

۶  

  ی بعدیی سؤاالت در صفحهادامه
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 ٢ یصفحھ

  )ع(امام رضاآموزشگاه   ومدی  پايه  ی و تجربیرياضی  هارشته  »١«هندسه سؤاالت درس  
  ١٣٩۴-٩۵ ماه سال تحصيلی يبهشتدرادر  اميديهشهرستان 

  دقيقه ١00 :مدت امتحان          ٢۵/٢/١٣٩۵   مورخ     شنبه  روز   صبح ٨ ساعت  :تاريخ برگزاری امتحان

 رديف سؤاالت                         .      باشدمیمجاز  ،سادهاستفاده از ماشین حساب  نمره

١  

MNPنقاط ،در شکل زير ABACBCهایوسط ضلع ,, PNMهستند. ثابت کنيد دومثلث  ,,


CBAو  


  اند.متشابه 

 

٧  

۵/١  
PNMهای مثلث اگر طول ضلع



CBAهای مثلث باشد، طول ضلع ٤و  ۵، ٣، 


 دست آوريد.را به ٢١۶ ساحتبا م 

PNMاند و مساحت دو مثلث متشابه« 


  » باشد.می ٦برابر  
٨  

١  
ل باشد، طو ١۵تر کوچک برابر ديگری است. اگر طول يک ضلع از مثلث ٩يکی  در دو مثلث متشابه، مساحت
 .را محاسبھ کنیدو نسبت نيمسازهای دو مثلث تر ضلع متناظر در مثلث بزرگ

٩  

٧۵/١  
را حجم، مساحت جانبی و مساحت کل آنی اندازهمفروض است.  ٦و ارتفاع  ۵منشور قائمی به طول ضلع قاعده 

 »است.  مربع ،ی منشورقاعده« محاسبه نماييد. 
١0 

٢  
حجم، مساحت جانبی و ی اندازهباشد،  ٣۵و  ٣، ٤ترتيب برابر با ل، عرض و ارتفاع مکعب مستطيلی بهاگر طو

 دست آوريد.را بهآنقطر 
١١  

  ١٢ »رسم شکل الزم نيست. « را توضيح دهيد.  حجمی اصل کاواليری درباره  ١/٢۵

٧۵/١  
را و حجم مخروط  ، مساحت کلمساحت جانبیی اندازهمفروض است.  ٦و شعاع قاعده  ٨قائمی به ارتفاع مخروط 
 پيدا کنيد.

١٣  

٧۵/0  
  : یاندازه یاست محاسبه. مطلوب باشدمی ١٢٨πمساحت سطح يک کره 

 حجم کره  : شعاع کره                                          ب  : الف
١٤  

 يّت حاصل تالش شماست.***                                   جمع نمرهموفق ***  ٢0
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