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 ..............................................كالس:نام 

 .2هندسه نام درس:.

 ..بازجونام دبير..

 باسمه تعالي

 استان مركزي اداره كل آموزش و پرورش

 اراك 1اداره آموزش و پرورش ناحيه 

 توليد و اشتغالاقتصاد مقاومتي، سال 

 پژوهش غيردولتيدبيرستان 
 1931ماهدي  نوبت امتحاني

 .............يازدهمپايه: ...

 1931/     11/  29تاريخ   

 .......7::5ساعت شروع:.

 ...دقيقه37مدت امتحان:...

 .........2تعداد صفحه:

 ندارد....    *پاسخنامه  دارد.
 ) مهر آموزشگاه (
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 جاهای خالی را با کلمات یا عبارات مناسب پر کنید.       

 الف( وتری از دایره که از مرکز دایره می گذرد ...........  نام دارد.

 .......... است.ب( زاویه محاطی زاویه ای است که راس آن روی دایره و اضالع آن شامل 

 پ( دو وتر از یک دایره موازیند اگر و تنها اگر ......... بین آنها مساوی باشد.

 به مرکز دایره.......... .ت( از دو وتر نابرابر وتری بزرگتر است که 

 ث( دو دایره مماس درون ...... مماس دارند.

 ..... است.ج( اگر دو دایره مماس برون باشند ، خط المرکزین آنها برابر 
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 قطر عمود بر وتر ، آن وتر و کمان های نظیر را نصف می کند.ثابت کنید  2
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 اندازه هر زاویه ظلی برابر است با نصف کمان روبه رو به آن زاویه.)سه حالت بیان شود.(ثابت کنید  3
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 چند درجه است.  �̂�زاویه بر دایره مماس اند. اندازه  Cو Bدر شکل اضالع زاویه های  4
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 را بیابید.  yو x مقدار 5
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 d=13و خط المرکزین  3و 8 را چنان بیابید که اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع های  aمقدار  6

 باشد.   5a-3برابر 
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 بیابید.را رنگ شده مساحت  ناحیه  7
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 : s=r pباشد ، نشان دهید  rو شعاع دایره محاطی برابر  2pو محیط  sضلعی محیطی با مساحت  nاگر در یک  8
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)اثبات با  آنگاه چهار ضلعی محیطی است.  ABCD  ،AB+CD= BC+ADچهارضلعی  در  ثابت کنید اگر 9

 برهان خلف( 
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 5/1 ثابت کنید یک ذوزنقه ، محاطی است، اگر و تنها اگر متساوی الساقین باشد. 11

 مفاهیم زیر را تعریف کنید: 11

 الف( انتقال              ب( نقطه ثابت تبدیل              ج( تبدیالت طولپا)ایزومتری(
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 ثابت کنید در هر بازتاب، اندازه هر پاره خط و اندازه تصویر آن با هم برابرند. 12
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 ، اندازه هر پاره خط و اندازه تصویر آن با هم برابرند.دورانثابت کنید در هر  13
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 با آرزوی پیروزی و موفقیت شما عزیزان 

 بازجو

 جمع

 نمره21
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