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 مهر آموزشگاه              طراح: زهره صفار               آموزشگاه: دبیرستان واثقی                     دقیقه        120مدت امتحان: 
 

 نمره سواالت ردیف

 های زیر را تعریف کنید.واژه -1

 مکان هندسی:الف( 

 ب( چندضلعی محیطی:
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میانی را با سیاه کردن حذف را به هم وصل کرده و مثلث  1وسط اضالع یک مثلث متساوی االضالع به ضلع  -2

 یابد. با رسم شکل در دو مرحله جدول زیر را کامل کنید.ام ادامه می nی کنید. این فرآیند تا مرحله

 n ... 3 2 1 0 مرحله

  ...    1 هاتعداد مثلث

 هایمساحت مثلث

 اندهمباقی

1    ...  
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مقابل به ضلع بزرگتر، بزرگتر است از زاویه مقابل به ضلع  اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند، آنگاه زاویه -3

 کوچکتر. 

1 

 25/1 های هر نقطه داخل مثلث از سه رأس، از نصف مجموع سه ضلع مثلث بزرگتر است. ثابت کنید مجموع فاصله -4

 های کلی زیر مثال نقض بیاورید:برای رد حدس -5

 مثلث همواره داخل مثلث است.سه ضلع یک های الف( نقطه همرسی عمودمنصف

 مساحت باشند، آنگاه همنهشت هستند.  ب( اگر دو مثلث هم
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آید. رابطه بین طول ضلع این مربع و های داخلی یک مستطیل، یک مربع پدید میاز تقاطع نیمسازهای زاویه -6

 اضالع مستطیل را به دست آورید.
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 5/1 عکس قضیه لوال را بیان و اثبات کنید.  -7

 1 هر مثلث همرسند.های داخلی سه نیمساز زاویهثابت کنید  -8

 های زیر را تعیین کنید.مکان هندسی -9

 غلتد.ای که در خارج یک دایره مفروض واقع است و روی محیط آن میالف( مرکز دایره

5/1 

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرانمونه سواالتدانلود



 است. dای در فضا که از یک خط داده شده به فاصله نقطهب( 

 موارد زیر را رسم کرده، روش رسم را توضیح دهید. -10

 طی موازی یک خط از یک نقطه خارج آن خط.الف( رسم خ

 قطر آن است.          𝑨𝑩خط مفروض ب( رسم مربعی که پاره
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 کند. آن وتر و کمانهای نظیر آن وتر را نصف می در هر دایره، قطر عمود بر هر وتر، -11
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متر هستند. اندازه وتری از دایره بزرگتر را که بر دایره کوچکتر سانتی 6و  10های دو دایره هم مرکز شعاع -12

 مماس است را تعیین کنید.

1 

 1 های رو به رو مکمل یکدیگرند. ثابت کنید در هر چهار ضلعی محاطی، زاویه -13

کنید: ایم. ثابت رسم کرده 𝑿𝒀از دایره را موازی  𝑩�́�تر مماس است. و (𝑪)بر دایره  𝑨در نقطه  𝑿𝒀خط  -14

AB AB  
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ای را که را رسم کرده، شعاع دایرهمتر سانتی 4به طول  𝑨𝑩خط درجه رو به رو به پاره 30کمان در خور زاویه  -15

 آن است را محاسبه کنید.قسمتی از این کمان در خور 
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 را بیابید. مجهول زیر مقادیر هایدر شکل -16
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 20 موفق باشید                                                              جمع نمره 
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