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مدت آزمون 113دقیقه:

ردیف

(استفاده از ماشین حساب مجاز نیست)

بارم

سواالت

آزمون :هندسه ()1

نمره به عدد................................................نمره به حروف........................................

1

درجای خالی عبارات مناسب و صحیح بنویسید.
الف) هر نقطه روی .........................یک پاره خط از دوسر پاره خط به یک اندازه است.
ب) حاصل دوران مثلث قائم الزاویه حول یکی از اضالع قائمه ..........................است.
ج) در هر متوازی االضالع هر دو زاویه مجاور ........................یکدیگرند.
د) در هر لوزی قطر ها ..........................یکدیگرند وقطرها ..........................زوایا هستند.
ه) خط راستی که اشتراک دو صفحه متقاطع است..........................آن دو صفحه نام دارد.

1/5

2

جمالت زیر را تکمیل کنید.
الف) اندازه هر زاویه خارجی در مثلث برابر با.....................................................
ب) در فضای سه بعدی سطح مقطع  ،حاصل .........................................................
متوازی االضالع یک چهار ضلعی است که اضالع....................................................
دو خط  d2 , d1در فضای سه بعدی موازی است هرگاه..............................................

2

3

با ارائه مثال نقض احکام زیر را رد کنید.
"مجموع دو عدد اصم همواره اصم است".

1

"در فضای سه بعدی اگر دوخط  d2 , d1بر یک خط  lعمود باشند آنگاه  d2 , d1موازیند".
4

الف) نقیض گزاره زیر را بنویسید.
"مجموع زوایای داخلی هر مثلث برابر با  181است ".نقیض...................................................:
ب) عکس گزاره زیر را بنویسید.
"در هر مثلث زاویه روبه رو به ضلع بزگتر از زاویه روبه رو به ضلع کوچکتر بزرگتر است".
عکس......................................................................................:

5

متوازی االضالعی به اضالع 4و6و یک زاویه 61

درجه رسم کنید(.با خط کش و پرگار) طریقه رسم را توضیح

1

1

دهید.

6

ثابت کنید در هر متوازی االضالع قطرها منصف یکدیگرند.

1

7

ثابت کنید در مثلث میانه هر ضلع  ،مثلث را به دو مثلث هم مساحت تقسیم می کند.

1
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8

در مثلث زیر  MN BCمقدار  xرا به دست آورید.

1

9

در مثلث زیر  ADنیمساز زاویه  Aاست .مقدار  xو  yرا به دست آورید.
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11

در مثلث قائم الزاویه  AM ، ABCمیانه وارد بر وتر است و  AHارتفاع وارد بر وتر است .اندازه
 AM , AHرا به دست آورید.
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11

الف) درون هر مثلث چند نقطه وجود دارد که فاصله آن از هر سه ضلع برابر است؟ دلیل خود را توضیح دهید.
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ب) در مثلث  ABCمساحت برابر با  4و محیط برابر با  7است مقدار عبارت زیر را تعیین کنید.

) abc(ha hb  ha hc  hb hc
12

مثلث  ABCزیر متساوی االضالع است  .با توجه به اندازه های داده شده مقدار مساحت آن را بیابید
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1

13

قضیه پیک را بیان کنید سپس مساحت شکل زیر را به دست آورید.

14

15






در فضای سه بعدی به سواالت زیر جواب دهید.در هر مورد دلیل ارائه کنید

1

1

/75

1

16

روبه رو

17

1

قاعده هرمی  ،مستطیل است  .راس این هرم را نامیده ایم سطح مقطع
حاصل از برخورد صفحه را با این هرم در هر حالت مشخص کنید.

مجموع 21
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