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 1 باشد. 8و  6قطر آن  دول ضالعي رسم کنید که طومتوازی اال 1

 1 .کوچکتر ضلع به روبرو زاویه از است بزرگتر، بزرگتر ضلع به روبرو زاویه ، باشند نابرابر دو ضلع مثلثي در اگرثابت کنید  2

 را بنویسید.".هر مربعي مستطیل هم هست  "الف ( نقیض گزاره  3

را  "است متوازی االضالع این چهارضلعي آنگاه ،برابر باشد یک چهار ضلعي زاویه های مقابلدر اگر  "یه ب( عکس قض

 بنویسید.
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 5/1 برابر است.نسبت تشابه آنها با نسبت محیط ها متشابه در دو مثلث ثابت کنید  5

 مشابه مي باشد.  ABX  با مثلث ACXمثلث   ثابت کنیدها  با کمک تشابه مثلث 6
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 5/0 را محاسبه نمایید.مي باشد. محیط مثلث دوم  8مي باشد و طول بزرگترین ضلع مشابه آن  3و 4و 6مثلثيع ضالاطول  7

 کامل کنید. 8

 .......   است....الضالع ، از سه ضلع برابر .....مجموع فاصله های یک نقطه داخل یک مثلث متساوی ا الف( 

 برابر است با .........    aمتساوی االضالع به ضلع  ارتفاع مثلثب(  
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 .مي باشدمتوازی االضالع چهارضلعي که قطرهایش همدیگر را نصف کنند، ثابت کنید هر  9
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 .را بیان نماییدقضیه فیثاغورس  عکس 10
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 مي باشد. هر متوازی االضالع یک مستطیل زوایای داخلي ثابت کنید شکل حاصل از برخورد نیمساز 11
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 1  بدست آورید. لوزی رامساحت یک سوم است.  آن ونسبت اندازه های دو قطر   10√2در یک لوزی اندازه هر ضلع    12

  متوازی االضالعباشد، مساحت  4برابر     NMBاگر مساحت مثلث     13

ABCD  .را بیابید 
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 به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید. 14

 مي گذرد؟خط چند نقطه الف( در فضا از یک 

 باشد، نسبت به دیگری چه وضعیتي دارد؟خطي با یکي از دو صفحه موازی، موازی ب( اگر 

 بر یک صفحه، چند خط مي توان به آن صفحه عمود کرد؟( از هر نقطه غیر واقع ج

 اگر یکي از خطوط را حول دیگری دوران دهیم چه جسم هندسي ای ساخته مي شود؟، متقاطعدو خط از ( د
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 در شکل زیر نمای باال، روبه رو و سمت چپ را رسم کنید.)فلش روبرو را نشان مي دهد ( 15
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 را قطع کند، سطح مقطع حاصل چیست؟کره ای الف( اگر صفحه ای به شکل عمودی  16

 به چه شکلي است؟ افقيدر برخورد با صفحه ی  استوانهب( سطح مقطع یک 

 را حول قطر آن دوران داده ایم. شکل حاصل چیست؟ rدایره ای به شعاع نیم   (ج

 چه شکلي خواهد بود؟ آنضلع یک حول  مربع(  دوران یک د
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 کامل کنید . 17

 .  یک ............  را تشکیل مي دهد اشتراک دو صفحه الف(

 را تشکیل مي دهند. .......................................جداگانه  بدون برخورد در دو صفحه ب( دو خط 
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 درستي یا نادرستي جمالت را مشخص نمایید . 18

 ن صفحه که از آن نقطه مي گذرد عمود است.آبر تمام خطوط ، خطي که بر صفحه ای عمود است الف ( 

 ن صفحه موازی است.آبا  ،ب( اگر خطي با یکي از خطوط صفحه ای موازی باشد

 صفحه مي گذرد . در صفحه، بي شماراز دو خط متقاطع  ج(

  موازی اند .با همدیگر د ( در فضا دو خط عمود بر یک خط 
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 20 موفق باشید.                                                 جمع نمره                                                              
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