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 باسمه تعالی

 صبح 9:11: ساعت شروع ریاضی فیزیکی: رشته 2 هندسه   : سواالت امتحان

 صفحه 4تعداد صفحات:  1097/  30/  12  تاریخ امتحان: ی دوم(آموزش متوسطه )دوره یازدهمسال 

 دقیقه 123مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: شهید بردستانی بردخوندبیرستان 
 

 

 1: صفحه   (             پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره 1                                                                                                                                                                                        1سوال 

 . را انتخاب کنید مناسب عبارت ای کلمه

و ضلع دیگر آن  مماس بر دایرهقرار دارد و یکی از اضالع آن  روی دایره.... زاویه ای است که رأس آن .........................زاویه  (الف

 (محاطی ،  ) ظلیشامل وتری از دایره باشد.

      ( بی شمار،  ) یک بازتاب نسبت به خط، .................. نقطه ثابت تبدیل دارد. (ب

  (ثابت،  .)همانی می نامند.......... تبدیل هایی که هر نقطه صفحه را به خود آن نقطه نظیر می کند، تبدیل ( ج

 ( کسینوس،  سینوس)  ا...............زاویه بین آنهب اندازه های هر دو ضلع در ....مساحت هر مثلث برابر است با نصف حاصلضرد( 

 نمره  71/1                                                                                                                                                                              2سوال 

 را بیابید.  𝐷𝐸 و کمان    𝐵𝐸𝐶∠در شکل مقابل اندازه زاویه

(�̂� = 𝐵𝐹�̂�و    02° = 02°   ) 

 

 

 

 

 نمره 21/1                                                                                                                                                                                 0سوال 

 با استفاده از دستور محاسبه ی طول مماس مشترک خارجی 

′𝑇𝑇نشان دهید :  در دو دایره مماس خارج  = 0√𝑅𝑅′ 
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 صبح 9:11: ساعت شروع ریاضی فیزیکی: رشته 2هندسه   سواالت امتحان : 

 صفحه 4تعداد صفحات:  1097/  30/  12  تاریخ امتحان: ی دوم(آموزش متوسطه )دوره یازدهمسال 

 دقیقه 123مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: بردستانی بردخون شهیددبیرستان 
 

 2: صفحه                 (پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره71/1                                                                                                                                                                                   4سوال 

  یک چهار ضلعی محاطی است ، اگر و فقط اگر دو زاویه ی مقابل مکمل باشندثابت کنید: 

 نمره 1/1                                                                                                                                                                                    1سوال 

 درستی یا نادرستی هر عبارت را داخل جدول مشخص کنید. 

 

 را حفظ می کند شکل جهت را حفظ میکند خط شیب طولپا است. 

    دوران

    تجانس
 

 نمره 1/1                                                                                                                                                                                    6سوال 

 است.  dنسبت به خط  ABCبازتاب  ′A′B′Cمتر از هم قرار دارند و  3و به فاصله  d ‖ l شکل مقابل  در 

 ه سؤاالت زیر پاسخ دهید: ب

 است، را رسم کنید.  lنسبت به خط  ′A′B′Cکه بازتاب  ′′A′′B′′C الف(

 

′′𝐴𝐴نشان دهید:   ب( = 6 

 

 

 دانست؟   𝐴𝐵𝐶را تصویر  ′′𝐴′′𝐵′′𝐶با چه تبدیلی می توان  ج(

 

 د( چه نتیجه ای می گیرید؟
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 صبح 9:11: ساعت شروع ریاضی فیزیکی: رشته 2هندسه   سواالت امتحان : 

 صفحه 4تعداد صفحات:  1097/  30/  12  تاریخ امتحان: ی دوم(آموزش متوسطه )دوره یازدهمسال 

 دقیقه 123مدت امتحان:  خانوادگی:نام و نام  شهید بردستانی بردخوندبیرستان 
 

 

 0: صفحه          (       پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره 1                                                                                                                                                                                      7سوال 

,𝐶(𝑂دایره  𝑅)  و نقطه𝑀  خارج دایره مفروض است.مجانس این دایره را نسبت به نقطه𝑀                       .در هر حالت رسم کنید

𝐾الف( = −0         

 

𝐾 ب(    =
1
3

   

 

 نمره 1                                                                                                                                                                                        8سوال 

   بدون تغییر محیط شکل ، مساحت شکل را به بیشترین حالت ممکن افزایش دهید. 

 نمره 1/1                                                                                                                                                                                    9سوال 

 شروع به حرکت کند و پس از تماس 𝑀ه مطابق شکل، فردی می خواهد از نقط 

 ، به نقطه شروع حرکت برگردد.این مسیر را طوری  𝐴𝐵𝐶با دو ضلع دیگر مثلث 

 طراحی کنید که کمترین مسیر طی شود. 

 نمره 2                                                                                                                                                                                      13سوال 

𝐴𝐵𝐶  ،𝐵𝐶در مثلث  = 12 𝑐𝑚  و�̂� = 𝐴𝐶و  102 =
12√6

3
و اندازه زاویه های  . مقدار شعاع دایره محیطی مثلثمی باشد 

�̂�  و�̂� ..را بدست آورید 
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 صبح 9:11: ساعت شروع ریاضی فیزیکی: رشته 2هندسه   سواالت امتحان : 

 صفحه 4تعداد صفحات:  1097/  30/  12  تاریخ امتحان: ی دوم(آموزش متوسطه )دوره یازدهمسال 

 دقیقه 123مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: شهید بردستانی بردخوندبیرستان 
 

 

   4: صفحه       (         پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره 2                                                                                                                                                                                     11سوال 

 کنید.قضیه کسینوس ها را نوشته و ثابت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره 57/1                                                                                                                                                                                12سوال 

𝐴𝐵𝐶  ،𝐴𝐵در مثلث  = 9 𝑐𝑚  و𝐴𝐶 = 6 𝑐𝑚  و𝐵𝐶 =  است. 10

 را بدست آورید. �̂�طول نیمساز زاویه داخلی زاویه 

 نمره 2                                                                                                                                                                                    10سوال 

 قائمه است( �̂�) زاویه را بدست آورید. 𝐴𝐵𝐶𝐷مساحت چهار ضلعی 

 

 مذهب روستایی                موفق  و پیروز باشید.    
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