
صفحھ١

3تعداد صفحات: باسمه تعالی 1شماره صفحه:

دقیقه 120مدت امتحان:

3/79/ 9تاریخ امتحان:  

 صبح 9 ساعت:

شماره داوطلب:

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

کرج 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

سواالت دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه

علمدبیرستان دخترانه غیردولتی گلستان 

نوبت دوم

)2هندسه(:درس نام

ریاضی :رشته

یازدهم:پایه

:خانوادگی نام و نام

:کالس

پژوه حقیقت:دبیر نام

تذکر:پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخ نامه بنویسید.

بارم سواالت ردیف

1 مفاهیم زیر را تعریف کنید:

ب)مسائل هم پیرامونی                             الف)چند ضلعی محیطی               

1

1 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

........مماس مشترك داشته باشند و طول خط المرکزین آنها از ..الف)دودایره مماس داخل هستند هرگاه.....

رابطه ...................به دست آید.

حفظ می کنند،تبدیالت.................نامیده می شوند. ب)تبدیل هایی که طول پاره خط را

نسبت به خط بازتاب...................باشد،بازتاب شیب خط را حفظ می کند.  AB ج)درحالتی که پاره خط 

2

75/0 درستی یا نادرستی هر یک از گزاره هاي زیر را مشخص کنید:

دوزاویه مقابل آن متمم باشند.الف)یک چهار ضلعی محاطی است اگر و فقط اگر 

انتقال طول پاره خط را حفظ می کند اما شیب خط را حفظ نمی کند.ب)

2 2 2a b c  ˆ اگر و تنها اگر    90A  
    ،   ABCج)در مثلث 

3

75/0 گزینه صحیح را از موارد داخل پرانتز انتخاب کنید:

: K و نسبت   O در تجانس به مرکز 

1k تصویر شکل (کوچکتر-بزرگتر) می شودو آن را   0k تجانس را (مستقیم- معکوس) واگر    اگر

انقباض) می نامیم. –(انبساط 

4

25/1 DAE مانند شکل بیرون دایره واقع است.ثابت کنید:  راس زاویه 

                        

1ˆ ( )
2

DAE DE BC                    

 

5
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صفحھ٢

بارم سواالت ردیف

1 y, را بیابید: x 6 مقدار 

5/1 طول شعاع هاي دودایره متخارج را به دست آورید به طوریکه طول مماس مشترك خارجی آنها  

و طول خط المرکزین آنها 8  باشد. 15 3 وطول مماس مشترك داخلی آنها 7  مساوي

7

25/1 عقریه هاي درجه در جهت خالف حرکت  90و با زاویه   O را تحت دوران به مرکز   ABC الف)تصویر مثلث

ساعت رسم کنید.

است؟چرا؟ب)آیا این تبدیل شیب را حفظ کرده 

8

1 یل همانی ر ا تعریف کنید و بگویید درچه شرایطی انتقال، دوران ، تجانس می توانند تبدیل همانی تبد

؟باشند

9

5/1 0k در این صورت  قرار نداشته باشد و   AB روي خط O اگر نقطه ، K و نسبت O در تجانس به مرکز 

خط را حفظ می کند.نشان دهید تجانس شیب 

10

25/1 MN بسازیم به طوریکه پل   B به  A  دو طرف رودخانه باشند و بخواهیم جاده اي از A ,B دو شهراگر  

کوتاهترین   AMNB بر راستاي رودخانه عمود باشد، محل احداث پل را کجا در نظر بگیریم که مسیر 

مسیر ممکن باشد؟

11
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صفحھ٣

بارم سواالت ردیف

2

مقدار شعاع دایره محیطی و اندازه 
10 6 ˆ, 120 , 10 ,

3
AC A BC cm ABC  

  در مثلث ه

را به دست آورید. ˆ ˆ,C B  زوایاي 

12

2 درجه دیده  60متري از نوك درخت است به زاویه  15روي زمین که در فاصله   A یک درخت کج از نقطه 

متر باشد ،مطلوب است: 20تاپاي درخت   A می شود.اگر فاصله 

الف)طول درخت

ABCدر نظر بگیریم ،مساحت مثلث را بیابید  .ب)اگر این شکل را مثلث 

13

2 C را به دست آورید. ,10 است.طول نیمساز زاویه داخلی  4, 7,BC AC AB ABC   14 درمثلث

75/1 مفروض است.  15و  14و  13با اضالع   ABC مثلث 

الف)مساحت مثلث را بیابید.

.محاسبه کنیدرا  BC  ب)ارتفاع وارد بر ضلع

15

نمره٢٠ 

موفق  و پیروز باشید

هحقیقت پژو
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