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شماره صفحه 1/4 :
نمره به عدد:
نمره به حروف:

نام و نام خانوادگی دبير:
تاریخ و امضا:

نظر

نام و نام خانواگی  :نسرین دخت نجيبی نمره به عدد:
نمره به حروف:
تاریخ و امضا:

تجدید

نام درس  :هندسه 2

علم وسیله کمک به دوستان است  ،دلیل و نشانه مروّت و جوانمردی است .
ردیف صفحهی 1

1

امام جواد (ع)

(لطفا پاسخ سواالت را مستدل و منطقی ،روی همين برگ بنویسيد).

نمره

در دایره زیر دو وتر  ABو  CDموازی اند؛ ثابت کنيد کمانهای محدود بين آنها مساوی اند.

B

A

D

2

ثابت کنيد اندازه هر زاویه ظلی با نصف کمان روبرو به آن زاویه برابر است.

3

در شكل زیر ،اندازه  xو  yرا به دست آورید.

4

در شكل زیر مرکز دایره ) 3و  𝐶1 (𝑂1روی وتر مشترک  ABقرار دارد.

1
C
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1

اگر  MTبر دایره مماس باشد و  𝑀𝑂 = √184و MB = 9
اندازه شعاع دایره  Cرابيابيد.
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T
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ردیف

صفحه 2/4 

نمره

(لطفا پاسخ سواالت را مستدل و منطقی ،روی همين برگ بنویسيد).

5

مماس مشترک خارجی دو دایره زیر را با خط کش و پرگار رسم کنيد.

6

دو دایره زیر بر هم مماس و قطرهای  ABو  CDاز دایره بزرگتر بر هم عمودند .اگر  𝑁𝐷 = 10و 𝐴𝑀 = 16
شعاع های دو دایره را پيدا کنيد.

1

1/5

7

8

1/5

ثابت کنيد اگر در یك چهار ضلعی محدب ،دو زاویه مقابل هم ،مكمل باشند ،چهار ضلعی محاطی است.

در شكل زیر شش ضلعی  ABCDEFمنتظم است .اگر  Tنقطه دلخواهی درو ن این شش ضلعی باشد و بدانيم
 𝑇𝐻 + 𝑇𝐻′ + 𝑇𝐻′′ = √3مساحت مثلث  MNPرا بدست آورید.
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9

امام جواد (ع)

(لطفا پاسخ سواالت را مستدل و منطقی ،روی همين برگ بنویسيد).

نمره

یك ذوزنقه هم محيطی است و هم محاطی است .ثابت کنيد مساحت این ذوزنقه برابر با ميانگين هندسی دو
قاعده در ميانگين حسابی آنهاست.
1/5

10

اگر 𝑐𝑟 و 𝑏𝑟 و 𝑎𝑟 شعاع های سه دایره محاطی خارجی و  rشعاع دایره محاطی داخلی یك مثلث باشند؛
ثابت کنيد که:

1

 11ثابت کنيد هر تبدیل طولپا اندازه زاویه را حفظ می کند.
1

 12ثابت کنيد ترکيب دو بازتاب با محورهای موازی ،یك انتقال است.

1

ردیف

صفحهی 4/4 

(لطفا پاسخ سواالت را مستدل و منطقی ،روی همين برگ بنویسيد).

 13نقطه  Aروی محور بازتاب و نقطه  Bبه فاصله واحد 4از محور بازتاب قرار دارد .اگر پاره خط  ABبا محور
بازتاب زاویه  30درجه داشته باشد و  𝑆(𝐵) = 𝐵′شعاع دایره محيطی مثلث  𝐴𝐵𝐵′را به دست آورید.

نمره

1/25

 14دو دایره )  𝑅1و  𝐶1 (𝑂1و ) 4و  𝐶2 (𝑂2با برداری به طول  8واحد انتقال یافته یكدیگرند؛ وضعيت این دو دایره
نسبت به هم را مشخص کنيد.
1

 15دوران یافته مثلث زیر را به مرکز  Oو
با زاویه  45درجه ساعتگرد رسم نمایيد.

0/75

O

 16الف) از برخورد نيمسازهای یك چهارضلعی محدب ،یك چهارضلعی ایجاد شده است .این چهارضلعی  ...........است.
 )4متوازی االضالع
 )3محاطی
 )2لوزی
 )1مستطيل
2
ب) درستی یا نادرستی هر مورد را مشخص کنيد:
)1
)2
)3
)4

هر  nضلعی منتظم هم محيطی و هم محاطی است.
در هر چهار ضلعی محيطی نيمسازها همرسند.
ترکيب سه بازتاب با محورهای متقاطع یك دوران است.
هر دورانی ،جهت شكل را حفظ می کند.

پ) نقاط ثابت تبدیل چه نقاطی هستند؟
ت) در چه صورت تساوی 𝑛𝑆𝑜 𝑚𝑆 = 𝑚𝑆𝑜 𝑛𝑆 درست است؟
ث) ترکيب دو انتقال با بردارهای  𝑉2و  𝑉1انتقالی با بردار  ..................................است.

جمع

(( در پناه خدا شاد ،پيروز و سربلند باشيد)) .
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