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نیازی به استفاده از ماشین نیست.
رد
يف

1

امام صادق (ع) :کسي هک ردقلبش هب اندا زه رذه اي کبر و خود زبرگ ينيب باشد هب بهشت وارد نمي شود

بارم
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جاهاي خالي را با کلمه مناسب کامل کنيد.
الف ( روش نتيجه گيري کلي بر مبناي تعداد محدودي از مشاهدات ،استدالل  .........................ناميده مي شود.

ب( در یک متوازی االضالع ،قطرها بر هم عمودند .وسطهای اضالع این متوازی االضالع را متوالیاً به هم وصل میکنیم تا
چهارضلعی  ABCDبه وجود آید .از برخورد نیمسازهای داخلی چهارضلعی  ABCDشکل  ..............پدید میآید.
ج( در هر مثلث قائم الزاويه مربع ارتفاع وارد بر وتر برابر . ...............................................................
د ( نقطه برخورد عمودمنصف هاي اضالع مثلث به اضالع  4و  3و  6در  ..............مثلث قرار دارد.
ه( مجموع فاصله های هر نقطه درون مثلث متساوی االضالع از سه ضلع برابر  .................مثلث است.
و ( پاره خطي به طول  ..............واحد ،واسطه هندسي دو پاره خط به طول هاي  9و  4واحد است.

2
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جمالت زير را به دقت خوانده و درست و نادرست بودن آنها را تعيين کنيد.
الف ( قضيه اساسي تشابه يک قضيه دو شرطي است.
ب ( مجموع زواياي خارجي هر nضلعي  460درجه است.

ˆ = 2C
ج( در مثلث  ABCداریم  AC = 7 ، AB = 9و ˆ
 . Aاندازۀ  BCبرابر  6می باشد.
د ( در هر مثلث قائم الزاويه ،حاصلضرب ارتفاع در قاعده برابر حاصلضرب دو ضلع زاويه قائمه است.
ه ( مثلث با اضالع  9و  11و  16مثلث با سه زاويه حاده است.
و ( در مثلث قائم الزاويه ،هر ضلع زاويه قائمه برابر حاصلضرب وتر در ارتفاع نظير ضلع ديگر زاويه قائمه است.

3

براي اثبات هر يک از گزاره هاي زير ،کدام يک از روش هاي«برهان خلف -استدالل استقرايي  -استدالل استنتاجي  -مثال نقض

2

« مناسب تراست؟
الف ( از يک نقطه ،فقط يک خط عمود بر خط مفروض مي توان رسم کرد.
ب ( دو زاويه که اضالع متناظرشان موازي است ،با هم برابرند.
nn   
ج ( تعداد قطرهاي يک ضلعي منتظم برابر است با

د ( قضيه اساسي تشابه

4

2

به پرسش هاي زير پاسخ کوتاه بدهيد.

الف ( براي رسم نيمساز يک زاويه ،نياز به زدن چند کمان دايره اي است؟
ب ( چند لوزي به طول ضلع  2و قطر بزرگ  5مي توان رسم کرد؟
ج ( چند متوازي االضالع با اضالع  3و  5مي توان رسم کرد؟
د ( در کدام روش استدالل ،از مثال استفاده مي کنيم ؟
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1

کدام قضيه به صورت قضيه دو شرطي بيان نمي شود؟ چرا؟
الف ( در مثلث متساوي الساقين ،ارتفاع و ميانه يک ضلع بر هم منطبق هستند.
ب ( در مثلث قائم الزاويه عمودمنصف اضالع ،بر روي وتر ،متقاطع هستند.
ج ( در مثلث قائم الزاويه يکي از ميانه ها نصف وتر است.

د ( در هر مثلث ضلع مقابل به زاويه 9.درجه ،بزرگ ترين ضلع است

6

خط  Lو دو نقطه  Aو  Bدر طرفين آن موجود است .نقطه اي مانند  Mبر روي خط  Lبيابيد که  MA MBکمترين مقدار
ممکن را داشته باشد .روش خود را توضيح دهيد.

 7نقطه  Aازخط  dبه فاصله ي  2x-1قرار دارد .اگر هيچ نقطه اي روي خط  dتا نقطه  Aفاصله ي  5نداشته باشد X .از
چه عددي بايد بزرگتر باشد.

1

1

 8ثابت کنيد ميانه هاي يک مثلث همرسند.

9

1

2

در شکل مقابل ،مثلث  CADقائمالزاویه است .اگر  AC=ADو  CD=ABباشد ،زاویهی  Cچند درجه است؟چرا؟
A

B
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نام ونام خانوادگي:

هندسه  1رشته رياضي کالس 151

ˆ=C
 10در شکل زیرˆ ،
 Aمیباشد ،با توجه به اندازههای روی شکل مقدار  xرا بدست آورید؟
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 11در شکل مقابل ،دکلی به طول  8متر بر باالی برجی نصب شده است .دید چشمی ناظری به ارتفاع  1/8متر ،از ارتفاع دکل و
یک تیرک متری در یک راستا است .بلندی برج چند متر است؟

A

( 12قضیه سوا) اگر پاره خط های  AM , BN , CPدر مثلث  ABCهمرس باشند ،نشان دهيد.
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 13قضيه  :هرگاه اندازه سه ضلع از مثلثي با اندازه هاي سه ضلع از مثلث ديگر متناسب باشند ،دو مثلث متشابهند.
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