
  

   

  ...............نام :......................           وزارت آموزش و پرورش                                                                     ھندسھ : درس نام
  ..............نام خانوادگی:...........           آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان     اداره کل                          96-95سال تحصیلی  اولنوبت 
                      ..........................نام پدر: .....            سوران       سیب شھرستانمدیریت آموزش و پرورش                                     ١٣/١٠/٩۵ :آزمونتاریخ 
                                           قیقھ٩٠ پاسخگویی: زمان         یامبر اعظم(ص)                     پنمونھ دبیرستان                                               ریاضیرشتھ: دھم پایھ و 

  نمره   1صفحه سواالت  ردیف

                         الف) استدالل استقرایی:          تعریف کنید.  1

  ج) قضیه:                                                      مثال نقض:     ب) 

1/5  

  1   سانتی متر باشند و مراحل کار را رسم کنید. 4و  3یک لوزي رسم کنید که طول قطرهاي آن   2

  1  به یک فاصله است. ABاز دو سر پاره خط  ABثابت کنید هر نقطه روي عمود منصف پاره خط   3

  1/5  به کمک استدالل استنتاجی نشان دهید هر سه نیمساز زاویه هاي داخلی مثلث همرس اند.  4

ه ضلع است از زاویه روبرو بقضیه: ثابت کنید اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند. زاویه روبرو به ضلع بزرگتر، بزرگتر   5
  کوچکتر.

2  

عکس قضیه هاي زیر را بنویسید. اگر عکس آن نیز درست بود، آن را به صورت یک قضیه دو شرطی بنویسید در غیر این   6
  صورت براي آن مثال نقض بیاورید.

  الف)اگر دو مثلث هم نهشت باشند آنگاه داراي مساحت هاي برابر هستند.

  متشابه باشند آنگاه اظالع متناظر شان متناسب هستند.ب)اگر دو مثلث 

2  

ABC  ،퐴퐵با استفاده از برهان خلف ثابت کنید اگر در مثلث   7 ≠ 퐴퐶   آنگاه퐵 ≠ 퐶 .  1  
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  نمره  2سواالت صفحه      ردیف

  جاهاي خالی را با اعداد و عبارات مناسب پر کنید.   8

 = ⇒ = =                            الف	) = ⇒
	

=                            ب	)

  برابر ................ است. 16و  4پ) واسطه هندسی طول دو پاره خط به اندازه هاي 

  ت) در هر مثلث نسبت اندازه هاي هر دو ضلع با عکس نسبت ................... وارد بر آنها برابر است.

  کم را عوض کنیم به آنچه حاصل می شود ....................... گفته می شود.ث)اگر در یک قضیه جاي فرض و ح

  ج)مجموع زاویه هاي داخلی هر چهار ضلعی محدب ................. درجه است.                                     

3  

=اگر   9 = = 푥باشد. حاصل  = + 푦 + 푧 + 푡 .1/5  را به دست آورید  

=                                                                        را بیابید.   yو    xدر تناسب مقابل مقدار   10 =  1/5  

푀푁در مثلث زیر  11 ∥ 퐵퐶  است. مقدارx                                                 .را به دست آوریدA	
                                                                                                   			         3-x	 	       x  

                                                                                                             N	            P	   M                                                                  
                                                                                                       1  +			x                   		  7 +x    

                    B                                      C																																																																																																													  

2  

    موا زي ا ست . با دوبار استفاده از قضیه ي تا لس ثا بت کـنید :     BCبا   EFو   FBبا   ABC    ،DE درمثلث   12

                                                                                                 =الف)  

퐴퐹ب)    = 퐴퐷. 퐴퐶                                                                                                                          

2  

  جمع
ق  یو و ب ید....................................................   20  با

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرانمونه سواالتدانلود


