
باسمه تعالی                                                 

نام و درسمدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک قزوین   :خانوادگینام 2هندسه:نام

پدر 5/3/97:تاریخ آزموندبیرستان نمونه دولتی پگاه:نام

آزمون96-97:سال تحصیلی:رنام دبی دقیقه120:مدت

صفحات:کالس 4:تعداد

طراحریاضی              یازدهم:پایه و رشته تحصیلی حاجی رفیعی:نام

:نمره

بارم سواالت ردیف

1 :درست، نادرست را مشخص کنیدعبارت

.مماس مشترك هاي خارجی و خط المرکزین هر دو دایره همرس هستند)الف

<اگر در یک تجانس )ب .باشد، تجانس انقباضی نامیده می شود1

.منفرجه الزاویه است5و3،3مثلث به اضالع )ج

=اگر در مثلثی )د 45°
=و 30°

=آنگاه √3

1

1 :کامل کنید

.هستند........................دو دایره نسبت به هم .است15√، خط المرکزین برابر  6و3در دایره به شعاع هاي )الف

.است.....................بر دایره مفروض رسم کردمکان هندسی نقاطی که بتوان از آن نقاط مماس هایی به طول )ب

باشد)ج موازي خط با انتقال بردار .است.............................، آن گاه تصویر خط تحت این انتقال بر آن خط اگر

.است................................اندازه نیمساز کوچکترین زاویه برابر 16و17،17در مثلثی به اضالع )د

2

1 :مفاهیم زیررا تعریف کنید
چند ضلعی محاطی

نقطه ثابت تبدیل

3

1 .ظلی برابر است با نصف کمان رو به رو به آن زاویهاندازه زاویه :قضیه 4

25/1 سانتی متر مربع 16πسانتی متر و مساحت ناحیه محدود بین آنها 2طول خط المرکزین دو دایره مماس درونی 

.طول شعاع هاي دو دایره را بدست آورید.است

5



دوم صفحه

1 ذوزنقه.محیط است3الساقین بر دایره اي به شعاع یک ذوزنقه متساوي  مساحت را45اگر ساق طول باشد
.بیابید

6

5/1 .در هر دوران اندازه هر پاره خط و تصویر آن با هم برابرند:قضیه 7

1 .ثابت کنید مجانس یک خط راست، یک خط موازي با آن است 8

1

5/0

نسبت)الف با تجانس >در تجانس0 مرکز .نشان دهید تجانس زاویه بین خطوط را حفظ می کندو

نقطه)ب =دو (3 , =و(5 (9 , تجانس.مجانس یکدیگرند(1 نسبت مختصات-1اگر باشد،
.مرکزتجانس را بنویسید

9



سوم صفحه

5/1 شهر دو طواگر ودو باشند رودخانه ازبخواهیم جادهرف بربسازیم به طوري که پل بهاي

.کوتاه ترین مسیر ممکن باشدراستاي رودخانه عمود باشد، محل احداث را کجا در نظر بگیریم که مسیر

10

1 نقاط مقابل فاصلهودرشکل خط6و18به دارنداز نقطه.قرار فاصله و20برابرازاگر باشد

روي اي .را بدست آورید+می نیمم .باشدنقطه

11

25/1 .مثلث یک زاویه منفرجه دارد ثابت کنیدهقضیه کسینوس ها در مثلث را بیان کرده و آن را براي حالتی ک 12

1 وبه اضالع مثلث است, در این مثلث از دستور ثابت کنید طول نیمساز داخلی زاویه .مفروض

=
.

.بدست می آید

13
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5/1 ضلع طول ابتدا مقابل شکل .را بیابیدرا بدست آورده سپس مساحت چهارضلعی در 14

25/1 فرضدرمثلث =با 8√3،= 60°
=و است8 اندازه زاویه هايوشعاع دایره محیطیمطلوب

. و

15

25/1 مقابل شکل 5در = 3 = اندازه||اگر.استنیمساز زاویه و60 بدستباشد را
.آورید

16

1 .قضیه استوارت را نوشته و ثابت کنید 17

20 نمراتموفق باشید جمع
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