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 بارم 1سؤاالت صفحه  رديف
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 هاي زير را مشخص كنيد.درستي يا نادرستي عبارت
 ذوزنقه متساوي الساقين يك چهار ضلعي محاطي است. الف)
 نهشت است.در بازتاب، تبديل يافته يك مستطيل يك مستطيل است كه با مستطيل اوليه هم  ب)
AC,كه  ABCثلث درم پ) AB� �8 BCو10  منفرجه است. Aاست. زاويه �12

 .تاس قائم الزاويه، نسبت اندازه هر ضلع به سينوس زاويه مقابل به آن ضلع با اندازه وتر مثلث برابردر هر مثلث  )ت 

1 
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 هاي مناسب بنويسيد.در جاهاي خالي اعداد يا عبارت
 نسبت به خط بازتاب ...........................................  باشد . بازتاب شيب خط را حفظ مي كند. ABدر حالتي كه پاره خط  الف)

  نامند.شود، ......................................... تبديل ميبر خود آن نقطه منطبق مي ،اي كه تبديل يافته آنب) در هر تبديل، نقطه
  باشد. پ) انتقال زماني مي تواند يك تبديل هماني باشد كه ...........................................

 مي توان مساحت آن مثلث را محاسبه نمود. .........بودن اندازه اضالع مثلث به كمك دستور ....................با معلوم  ت)

2 
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 گزينه صحيح را انتخاب كنيد.
 باشد وضعيت دو دايره نسبت به هم چگونه است؟ 5/1مفروضند، اگر فاصله دو مركز  4و 3هاي الف) دو دايره به شعاع

  ) مماس درون4                       ) متداخل    3) متخارج                      2متقاطع                       )1

ABC،,bدر مثلث  ب) a� �
10 6 Âو 103  چند درجه است؟ Cاست.زاويه �120

             1 (10                           2 (15                             3 (30                                4 (45 

1 
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x,در شكل مقابل  y را به دست آوريد. 

 5/1 

5 
)دو مماس بر دايره  Aاز نقطه , )C 0 Tو Tتا در نقاط كنيم.رسم مي 6 Aبر دايره مماس باشند. زاويه � � 60.  

 تا مركز دايره را بيابيد. Aالف) فاصله
TTطول كمانب)   را به دست آوريد. �

75/1

6 
4اند. اگر طول مماس مشترك داخلي آنهامتخارج 5دايره به شعاع  دو المركزين دو دايره را طول خط باشد،6
 1  دست آوريد. به

7 
و امتداد آن واقع نباشد وزاويه  CDدر حالتي كه مركز دوران بر پاره خط Oبه مركز دوران CDدر دوران پاره خط

 5/1 كمتر باشد، ثابت كنيد دوران تبديلي ايزومتري است. (طولپاست).  CODدوران از زاويه

8 
5يك مربع را در تجانسي با نسبت

 تصويرشو به مركز محل تالقي قطرها تصوير كرده ايم. اگر مساحت بين مربع و 4
 را محاسبه كنيد.باشد. محيط مربع تصوير  9

75/1

  ادامه سؤاالت در صفحه بعد 

x3

y� �x �2 5

o

����������	
������	
�����
���	
��www.riazisara.ir



 بارم )114011  خردادد((  22ادامه سؤاالت هندسه   رديف

9 

زميني به شكل زير داريم، مي خواهيم بدون آنكه محيط اين زمين تغيير كند مساحتش را افزايش دهيم ميزان 

 افزايش مساحت را حساب كنيد.  

2 

10 

BC,ر مثلث د ABC� B̂ˆو 20 C� ACو نيز�120 �
20 6

  باشد:مي 3

 الف)شعاع دايره محيطي مثلث را به دست آوريد .

B,هاي ب) انداره زاويه C.را به دست آوريد 

75/1

ABداريم ABCر مثلثد 11 � ACو 5 � 6 BC �  5/1 .را بدست آوريدBC،ارتفاع وارد بر ضلع 9

12 

 را به دست آوريد. Aدر شكل مقابل اندازه زاويه 

5/1 

ه هاي آن زاويهاي ضلعمثلث، نيمساز هر زاويه داخلي، ضلع روبرو به آن زاويه را به نسبت اندازه ر هردثابت كنيد  13
 كند.مي تقسيم 

75/1

 20جمع                                                                              

                     با��ی   )موفق باشيد(

     

 (ار67و) .ای تأ1ل /ند و آن را ,+*(د )دون آن �ه &پذ#دشا�ت �ه ��وا�د � ا�د��ه ذ�ن �����ه آن	شان      
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