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باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
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تذکر:پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخ نامه بنویسید.
ردیف
سواالت
1
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
الف) فاصله هر نقطه روی ....................از دو سر پاره خط به یک فاصله هست.
ب) اگر قضیه ای و عکس آن هر دو درست باشند ،به آن ............گفته می شود.
ج)در هر لوزی قطرها.................یکدیگرند و قطرها ................زاویه ها می باشند.
د) اگر یک نیم دایره را حول قطر دوران دهیم،شکل حاصل ..............خواهد بود.
2
درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
الف)به مثالی که نشان دهد یک حکم کلی نادرست است مثال نقض می گویند.
ب)از هر دوخط متقاطع بیشمار صفحه می گذرد.
3
با استدالل استنتاجی ثابت کنید که نیمسازهای زاویه های داخلی هر مثلث همرس اند.
4
به برهان خلف ثابت کنید که:
اگر در مثلثی دوزاویه نا برابر باشند ضلع مقابل به زاویه بزرگتر ،بزرگتر است از ضلع روبه رو به
زاویه کوچکتر.
5
درشکل مقابل ثابت کنید AEواسطه هندسی بین  AC , AFاست.
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درشکل رو به رو  BD=6 , AC=4 , A1=B،طول  BCرا به دست آورید.

گزینه صحیح را انتخاب کنید:
در مثلث قائم الزاویه(A=90) , ABC
 AHبرابر است با
ب)48
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د)نمی توان محاسبه کرد
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 , BC=10 , AB=8 ,ارتفاعAHرا رسم کردیم،مقدار





طول ضلع مثلث ABCبرابر 3و2و 5سانتی متر است .اگر  ABC ~ MNQو محیط MNQ
برابر  25سانتی متر باشد،
الف)اندازه ضلع بزرگ این مثلث چقدر است؟
ب) نسبت مساحت این دومثلث را بیابید.
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تعریف کنید :الف) چندضلعی محدب
در کدام nضلعی ،تعداد قطرها و ضلع ها برابر است.
قضیه " در هر متوازی االضالع هر دو ضلع مقابل هم اندازه هستند " را در نظر بگیرید.
عکس قضیه را بنویسید و سپس عکس قضیه را ثابت کنید.
ثابت کنید اگر در یک ذوزنقه دو زاویه مجاور به یک قاعده هم اندازه باشند،ذوزنقه متساوی الساقین
است.
اگر در یک مثلث متساوی االضالع فاصله های نقطه  Mدرون مثلث از سه ضلع برابر  2و 4و 6
باشند،اندازه ضلع مثلث را محاسبه کنید.
با نوجه به مساحت چند ضلعی های شبکه ای،مساحت قسمت هاشورخورده را محاسبه کنید.
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حالتهای مختلف خط و صفحه را نام ببرید و هر یک را تعریف کنید.
خطوط  , d1 , d2نقاط C , B , Aمانند شکل مقابل اند .صفحه  Pرا طوری در نظر بگیرید که شامل
نقطه Cباشد،در این صورت وضعیت نسبی آن را با هر یک از خطوط , d1 , d2بررسی کنید.
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از هر نقطه غیر واقع بر یک صفحه چند خط می توان به آن صفحه عمود کرد.
شکل زیر را در نظر بگیرید و نمای روبه رو ،نمای باال و نمای چپ آن را رسم کنید.
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سطح مقطع استوانه در برخورد با صفحه های افقی ،عمودی و صفحه مایلی که از قاعده استوانه عبور
نکند به چه شکلی است؟
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ب)دوصفحه عمود بر هم
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 20نمره

موفق و پیروز باشید

حقیقت پژوه

صفحه2
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