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هذت اهتحاى  120 :دقیقه

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
1

پایِ یازدّن رشتِ ریاضی فیزیک
تاریخ اهتحاى 97/3/23 :

ًَتت دٍم سال تحصیلی 96-97
1

هفاّین زیر را تؼریف کٌیذ.
الف) ایسٍهتری

2

دتیرستاى اهام خویٌی (رُ) خسرٍشاُ

ب) تثذیل ّواًی

درستی یا ًادرستی ّرػثارت را داخل جذٍل هشخص کٌیذ.
عَلپاست

شیة خظ را حفظ هی کٌذ.

هساحت شکل را حفظ هی کٌذ.
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دٍراى
تازتاب
3

تا استفادُ از دستَر هحاسثِ عَل هواس هشترک خارجی ً ،شاى دّیذ در دٍ دایرُ هواس خارد :

4

حاتت کٌیذدریک چْار ضلؼی هحیغی هجوَع اًذازُ ّای دٍ ضلغ هقاتل  ،تراترهجوَع اًذازُ ّای دٍضلغ هقاتل دیگر است.

1

5

در شکل هقاتل  ،دٍ دایرُ تر ّن هواس ٍ دٍ قغر 𝐵𝐴 ٍ 𝐷𝐶 از دایرُ تسرگ تر تر ّن ػوَدًذ .اگر ٍ 𝐴𝑀 = 16

1

𝑇𝑇 ′ = 2 𝑅𝑅′
1

 ، 𝑁𝐷 = 10شؼاع ّای دٍ دایرُ را پیذا کٌیذ.

6

تا تَجِ تِ شکل زیر حاتت کٌیذ :

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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7

در هخلج قائن الساٍیِ ای اضالع قائن  8 ٍ 6ساًتی هتر هی تاشٌذ هقذار 𝑐𝑟 (شؼاع دایرُ هحاعی خارجی ) را تیاتیذ.

8

قضیِ  :حاتت کٌیذ تجاًس  ،اًذازُ زاٍیِ را حفظ هی کٌذ.

9

اگر دٍ شْر 𝐴 ٍ 𝐵 دٍ عرف رٍدخاًِ تاشٌذ ٍ تخَاّین جادُ ای از 𝐴 تِ 𝐵 تسازین تِ عَری کِ پل 𝑁𝑀 تر راستای

1
1/5

رٍدخاًِ ػوَد تاشذ ،هحل احذاث پل را کجا در ًظر تگیرین کِ هسیر 𝐵𝑁𝑀𝐴 کَتاُ تریي هسیر هوکي تاشذ؟
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 10الف) در چِ شرایغی تجاًس هی تَاًذ تثذیل ّواًی تاشذ؟
ب) در چِ حالتی تجاًس را هؼکَس هی ًاهین؟
د) در تجاًس غیر ّواًی ًقغِ یا ًقاط حاتت تثذیل کجاست؟
 11در هخلج 𝐶𝐵𝐴  𝐴𝐶 = 25 3 ٍ 𝐴 = 30° ٍ 𝐵𝐶 = 10𝑐𝑚 ،هقذار شؼاع دایرُ هحیغی هخلج ٍ اًذازُ زٍایای دیگر
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هخلج را تیاتیذ.
 12قضیه میانه ها  :حاتت کٌیذ در هخلج 𝐶𝐵𝐴  ،عَل هیاًِ ٍارد تر ضلغ 𝐶𝐵 تصَرت زیر است:
2 𝑏2 + 𝑐 2 − 𝑎2
 13دٍ قایق از یک ًقغِ در دریاچِ ای تا سرػت ّای

𝑚𝑘
ℎ

ٍ 30

𝑚𝑘
ℎ

2
1
2

= 𝑀𝐴

 ٍ 50تا زاٍیِ  120°از ّن دٍر هی شًَذ  .یک ساػت تؼذ

1

دٍ قایق در چِ فاصلِ ای از یکذیگر ّستٌذ؟
 14در هخلج 𝐶𝐵𝐴  𝐴𝐵 = 5 ٍ 𝐴𝐶 = 4 ٍ 𝐵𝐶 = 7 ،است عَل ًیوساز زاٍیِ 𝐴 را تیاتیذ.
 15در هخلج 𝐶𝐵𝐴 حاتت کٌیذ 𝐴 < 90° ⟺ 𝑎2 < 𝑏 2 + 𝑐 2 :
16

1

تا استفادُ از دستَر ّرٍى هساحت هخلج زیر را تِ سادُ تریي صَرت هوکي تذست آٍریذ.

هَفق ٍپیرٍز تاشیذ .
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دتیر هرتَعِ  :هحوذیاى
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