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ساعت شروع امتحان  8 :صبح

زمان پاسخگویی 120 :دقیقه

تعداد سواالت امتحان11 :

تعداد صفحات امتحان2 :

ردیف

تاریخ امتحـان 96 /10 /22 :

سال تحصیلی:

96 - 97
نمره

سواالت

1

یک لوزی به قطر 6وبه ضلع 5سانتی متر را با خط کش وپرگار رسم کنید روش
رسم را به طور کامل بیا ن کنید.

1/5

2

نشان دهیدکه هر نقطه مانند Pروی عمود منصف پاره خط ABازنقاط B,Aبه
یک فاصله است.

1

3

مراحل رسم نیمساز یک زاویه راتوضیح دهید (.با رسم شکل)

1

4

قضیه  :ثابت کنید اگردر مثلثی دو ضلع نابرابر باشند زاویه مقابل به ضلع
بزرگتر ,بزرگتر است از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر.

1/5

5

عکس قضیه باال(قضیه سوال )4رانوشته با استفاده از برهان خلف آن را ثابت
کنید .

1/5

6

1

7

1

8

ثابت کنید در هر مثلث نیمسازها ی داخلی همرسند.

1

9

ثابت کنید اگروسطهای اضالع یک چهار ضلعی محدب رابه طور متوالی به هم
وصل کنیم چهار ضلعی حاصل متوازی االضالع است.
ادامه سواالت در صفحه ی 2

1

صفحه ( ) 1

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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ردیف

11

سواالت

صفحه ی2

نمره

2

الف )

ب ) اگر AC ==8و  EF= 6سانتی متر باشد ,طول  ECرابه دست آورید.
11

ث ابت کنید در دو مثلث متشابه نسبت میانه های متناظر برابر نسبت تشابه است .

 12مثلث ABCدر راس Aقائمه است از راس  Aپاره خطAHرا بر  CBعمود می کنیم
اگر AB  20

13

1/5

1/5

و  HC=1اندازه پاره خط های BH,AC,BCراحساب کنید.

درشکل روبرو ABCDذوزنقه است و  AB  AD  4, BD  BC  6الف ) ثابت کنید دومثلث 1/5

ABD,BDCمتشابه اند ب) طول CDرابه دست آورید.

14

دومثلث متشابه اند اگر اضالع یک مثلث برابر 588811سانتی مترومحیط مثلث دیگر66سانتی
مترباشد الف )اضالع مثلث دوم راحساب کنید.

15

1/5

ب)نسبت مساحت های دو مثلث را بنویسید.

در مثلث ABCداریم  AB=15و  AC  12, BC  8طول دو قطعه ای را که نیمساز زاویه ی 1/5

Cروی ضلع مقابل به آن ایجاد می کند به دست آورید .

موفق باشید .بلوچی
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