
 

یا حسیي                                                                            شرح سَال ردیف  بارم 

 ٍاشُ ّای زیر را تؼریف کٌید. 1

 الف( برّاى خلف

 ب( هیاًگیي )ٍاسطِ ی( ٌّدسی

2 

 ًقیض گسارُ ّای زیر را بٌَیسید. 2

 الف( ّر هربغ یک لَزی است.

 است. 360ب(هجوَع زاٍیِ ّای خارجی یک هثلث 

5/0 

ABدٍ ًقطِ  3 بِ فاصلِ  Bٍ از  cm 5بِ فاصلِ ی  Aاز یکدیگر در ًظر بگیرید. ًقاطی را بیابید کِ از  cm 8را بِ فاصلِ  ,

 باشٌد. cm 6ی 

75/0 

 5/1 طریقِ ی رسن ًیوساز یک زاٍیِ را تَضیح دّید.  4

 5/1 ساًتی هتر باشد. 7ٍ  6،  5هثلثی رسن کٌید کِ اضالػش  5

 2 ثابت کٌید ارتفاع ّای یک هثلث ّورسٌد. 6

است از زاٍیِ ی رٍ بِ رٍ بِ  ، بسرگ ترت کٌید اگر در هثلثی دٍ ضلغ ًابرابر باشٌد، زاٍیِ ی رٍ بِ رٍ بِ ضلغ بسرگ ترثاب 7

 ضلغ کَچک تر.

25/1 

 5/0 بیاٍرید.« سِ ارتفاع هثلث ّوَارُ درٍى هثلث یکدیگر را قطغ هی کٌٌد»ػبارت  یهثال ًقضی برا 8

  با عدد نمره تجدیدنظر  با عدد نمره ورقه : 
  با حروف  با حروف

 نام دبیر و امضاء                                تاریخ نام دبیر و امضاء                                تاریخ

 ریاضی 

 دهم

 10/1396/ 13 اول 100 حکمتی

 هندسه
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 بارم شرح سَال ردیف

01 
بَدُ ٍ ارتفاع هتَسط هثلث  7ٍ  6،  3طَل  اضالع هثلثی 

3
52

 است. دٍ ارتفاع دیگر هثلث را بیابید. 
1 

 را بیابید. x  ٍyدر شکل ّای زیر  00

 

2 

EDBCFDBEهطابق شکل  02 AFACAE، ثابت کٌید , 2 

 

2 

ADاگر در شکل رٍ بِ رٍ  03 ˆˆ 1  باشد، بِ کوک تشابِ هثلث ّا هقادیرx  ٍy .را بیابید 

 

2 

قطؼاتی کِ از رسن ایي ارتفاع رٍی ٍتر ثابت کٌید کِ در یک هثلث قائن الساٍیِ، هربغ ارتفاع ٍارد بر ٍتر برابر است با ضرب  04

 پدید هی آید.

 

5/1 

رٍی ٍتر پدید آهدُ است. طَل کَچکتریي  12ٍ  3در یک هثلث قائن الساٍیِ، با رسن ارتفاع ٍارد بر ٍتر، قطؼاتی بِ طَل  05

 ضلغ ایي هثلث را بیابید.

 

5/1 

 

 

 

 به امیدی که رسد روزی و در سایه عدل              گرگ گوید ندریم و بره گوید بچریم

 حکمتی ***–*** پیروز باشید و سربلند 
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