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متن سؤاالت
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 1مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 )1استدالل استنتاجی

 )2چند ضلعی

 )3سطح مقطع

 )4دو خط متنافر
2

 2جاهای خالی را پر کنید.
 )1دو صفحه بر هم عمودند هرگاه ......................
 )2اگر دو صفحه متقاطع بر صفحهای عمود باشند ..........................
 )3دو صفحه متقاطع  Pو  Qو نقطه  Aدر خارج هر دو صفحه مفروض است تعدداد صدفحات  Rگد را از  Aو
متقاطع با صفحه  Pو  Qفاقد نقطه مشترک این سه صفحه برابر  .........................میباشد.
 )4حداقل تعدا نقاط مرزی  ..................میباشد.
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 3کدام گزاره درست و کدام نادرست است.
 )1از دو نقطه در فضا یک صفحه میگ رد.
 )2دو صفحه عمود بر یک صفحه موازی هستند.
 )3هر زاویه خارجی از هر زاویه داخلی بزرگتر است.
)4در یک  11ضلعی تعداد قطرها هفت برابر تعداد اضالع است.
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 4الف) ثابت کنید سه ارتفاع هر مثلث همرسند.
ب) در مثلث یک ضلع از ضلع دیگر بزرگتر است اگر و فقط اگر زاویه روبرو به ضدلع بزرگتدرب بزرگتدر از زاویده
روبرو به ضلع کوچکتر باشد.
 5در شکل روبرو سه مربع به اضالع واحد کنار هدم قدرار دارنددب فاصدلهی MA
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چقدر است؟
1

 6یک دکل به طول  8متر به باالی برجی نصب شده است دید چشدم ندایری بده
ارتفاع  1/8متر از ارتفاع دکل و تیرک در یک راستا میباشد بلندی بدرج چقددر
است؟
 1وسط اضالع یک ذوزنقه متساوی الساقین را بهم وصل کنید .شکل حاصل چیست ثابت کنید.
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 8فاصله نقطه Mداخل مثلث متساویاالضالعی از سه ضلع برابر  2و  4و  6میباشد ضلع مثلث چقدر است؟

1

ادامه سؤاالت در صفحه بعد
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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ردیف

بارم

سؤاالت صفحه دوم

 9در شکل مقابل مساحت هر ناحیه داده شده مقدار  xرا بیابید.
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 11یک شبکه با تعداد نقاط مرزی  3و نقاط درونی  2مفروض است اندازه یک زاویه آن چند درجه است؟
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 11در شکل مقابل  Mو  Nوسط اضالع مثلث  ABCهستند مساحت  ABCچند برابر مسداحت

1

ناحیه هاشور خورده است؟
 12مساحت ذوزنقه روبرو را بیابید.
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 13سطح رنگی را حول  OBدوران میدهیم حجم شکل فضایی چقدر است؟
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 14از داخل یک استوانه قائم تو پُر به شعاع قاعده  4و ارتفاع  5بزرگترین مخروط قائم ممکن را ح ف میکنیم حدال 1/5

جسم حاصل را با صفحه موازی قاعده مخروط به فاصله  3واحد از آن قطع میدهیم مساحت سطح مقطع حاصدل
چقدر است؟
1/5

 15نمای باالی جسم مقابل را رسم کنید.

رؤیای شما اترخی انقضا ندا رد

21

نفس عمیقی بکشید و
دوباره تالش کنید.
پیروز باشید .خرداد ماه79
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