سواالت امتحان نوبت اول درس هندسه()2

رشته ریاضی فیزیک

نواحی سه گانه آموزش وپرورش کرمانشاه
دانش آموزان سال سوم ریاضی فیزیک-
دیماه 95

باسمه تعالی

مدت امتحان100 :دقیقه

ساعت شروع 10/30 :صبح
کالس:

نام ونام خانوادگی:

تاریخ95/10/23 :

شماره آمار:

تعداد صفحه2:

(سواالت نیازبه پاسخ نامه داردلطفا جواب را روی پاسخ نامه بنویسید).
ردیف

بارم

سواالت

1

1

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف)برای رد ،درستی یک گزاره ارا ئه یک  . . . . . . .کافی است.
ب)مرکز دایره محیطی مثلث (مثلث محاطی باشد) نقطه همرسی  . . . . . .مثلث می باشد.
تعاریف زیر را بیان نمایید.
پ) چند ضلعی محاطی
ب) شکل خود متشابه
الف) خطوط همرس
مجموع زوایای داخلی چند ضلعی های محدب (سه ضلعی  ،چهار ضلعی و)...راحدس زده و جدول زیرراکامل کنید.

4

قضیه:اگر درمثلثی دوضلع نابرابر باشند،آنگاه زاویه مقابل به ضلع بزرگتر،بزرگتر است از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر .

1/5

5

قضیه :اگردوضلع ازمثلثی بادوضلع ازمثلث دیگرنظیربه نظیرمساوی باشند وزاویه بین این دوضلع ازمثلث اول بزرگتر
اززاویه بین دوضلع نظیر ازمثلث دوم باشد،آنگاه ضلع سوم از مثلث اول بزرگترازضلع سوم ،ازمثلث دوم است(.قضیه لوال)

2

6

قضیه:دریک دایره ،وترهای مساوی از مرکز دایره به یک فاصله اند.

1/5

7

قضیه:هرچهارضلعی که زاویه های مقابل آن مکمل باشند،یک چهارضلعی محاطی است(.اثبات با برهان خلف)

1/5

8

ازیک نقطه دلخواه روی قاعده مثلث متساوی الساقین دو خط به موازات دوساق آن رسم شده است.ثابت کنید که مجموع
طول قطعه های ایجادشده روی ساق ها ازهرطرف راس برابر هریک ازدو ساق است.

1/5

2
3

صفحه اول
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1

ردیف

9

بارم

سواالت
اندازه های سه ضلع مثلثی به ترتیب  8و 12و  15سانتی متر می باشد.اندازه پاره خط های که نیمساز درونی زاویه

1/5

بزرگتر مثلث برضلع مقابل پدید می آورد را بدست آورید.
10

ثابت کنید که درهرمثلث،هرمیانه ازنصف مجموع دوضلع مجاور آن کوچکتر است.

11

مربعی رسم کنید که طول قطر آن برابر

12

باتوجه به شکل مقابل ثابت کنید که :

13

درشکل مقابل محیط چهارضلعی را بدست آورید.

14

درشکل مقابل وتر

بر قطر

1/5

(اندازه ی قطر آن مشخص باشد) باشد.مراحل رسم را توضیح دهید.

1/5
1/5

در نقطه

1

عمود است ،مقادیر

را به حساب کنید.

20

صفحه دوم
(( موفق وپیروز باشید))
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بارم بندی وتوجیه سواالت امتحان نوبتاول هندسه -2سال سوم رشته ریاضی دردیماه  59نواحی سه گانه آموزش وپرورش کرمانشاه
(همکاران محترم خواهشمندیم که به جواب سواالت با روش های دیگر نیز با صالح دید خود ،نمره متناسب را اختصاص دهید).
درتمامی سواالت تقسیم بارم بندی طبق نظردبیرمربوطه می باشد.

ردیف

جواب سواالت درس هندسه  2دیماه -59نواحی سه گانه آموزش وپرورش شهرکرمانشاه

1

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(.هرمورد  0/9نمره)

2

الف)برای رد ،درستی یک گزاره ارا ئه یک  . . . . .کافی است .جواب  :مثال نقض
ب)مرکز دایره محیطی مثلث (مثلث محاطی باشد) نقطه همرسی  . . .مثلث می باشد .جواب  :نقطه همرسیعمود منصفها
تعاریف زیر را بیان نمایید( .هرمورد  0/9نمره)
الف) خطوط همرس

3

4

1

ب) شکل خود متشابه

جواب الف:هرگاه چند خط فقط در یک نقطه همدیگررا قطع کنند،همرس نامیده می شوند.
جواب ب :هرگاه قسمتی از یک شکل با کل شکل متشابه باشد،شکل راخودمتشابه گویند.
جواب پ:یک چندضلعی را محاطی گویند هرگاه تمام رئوس آن بریک دایره واقع باشد.
مجموع زوایای داخلی چند ضلعی های محدب (سه ضلعی  ،چهار ضلعی و) ...راحدس زده و جدول زیرراکامل کنید.
فرمول پایانی  0/9نمره و جدول نیز  0/9نمره( در بقیه حاالت طبق نظر دبیر مربوطه)

قضیه :اگر درمثلثی دوضلع نابرابر باشند،آنگاه زاویه مقابل به ضلع بزرگتر ،بزرگتر است از زاویه مقابل به ضلع کوچکتر .

قضیه :اگردوضلع ازمثلثی بادوضلع ازمثلث دیگرنظیربه نظیرمساوی باشند وزاویه بین این دوضلع ازمثلث اول بزرگتر
اززاویه بین دوضلع نظیر ازمثلث دوم باشد،آنگاه ضلع سوم از مثلث اول بزرگترازضلع سوم ،ازمثلث دوم است(.قضیه لوال)
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پ) چند ضلعی محاطی

((

5

بارم
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1

1/5

صفحه دوم
2

5

6

قضیه:دریک دایره ،وترهای مساوی از مرکز دایره به یک فاصله اند.

7

قضیه:هرچهارضلعی که زاویه های مقابل آن مکمل باشند،یک چهارضلعی محاطی است(.اثبات با برهان خلف)
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صفحه سوم
1/5

7

8

ازیک نقطه دلخواه روی قاعده مثلث متساوی الساقین دو خط به موازات دوساق آن رسم شده است.ثابت کنید که مجموع طول
قطعه های ایجادشده روی ساق ها ازهرطرف راس برابر هریک ازدو ساق است ( .تقسیم بارم بندی طبق نظردبیر)

9

اندازه های سه ضلع مثلثی به ترتیب  8و 12و  15سانتی متر می باشد.اندازه پاره خط های که نیمساز درونی زاویه
بزرگتر مثلث برضلع مقابل پدید می آورد را بدست آورید.
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1/5

صفحه چهارم
9

10

11

1/5

ثابت کنید که درهرمثلث،هرمیانه ازنصف مجموع دوضلع مجاور آن کوچکتر است.

مربعی رسم کنید که طول قطر آن برابر

1/5

(اندازه ی قطر آن مشخص باشد) باشد.مراحل رسم را توضیح دهید.
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1/5

صفحه پنجم
12

باتوجه به شکل مقابل ثابت کنید که :

1/5

z
a

اثبات:

13

درشکل مقابل محیط چهارضلعی را بدست آورید.

1

حل :داریم که

14

درشکل مقابل وتر

بر قطر

در نقطه

عمود است ،مقادیر

را به حساب کنید.

)(همکاران محترم خواهشمندیم به روش های و راه حل های دیگر طبق صالح دید خود نمره متناسب با آن را اختصاص دهید().

درتمامی سواالت تقسیم بارم بندی طبق نظردبیرمربوطه می باشد.

موفق وپیروز باشید
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