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این آزمون شامل چهار صفحه می باشد
صفحه اول

ردیف
0

در شکل مقابل اندازه ی  و  را بدست آورید.

2

در شکل مقابل  Oمرکز دایره است؛
اندازه ی  xو  yرا بدست آورید.

3

چهار دایره به شعاع  0بر یکدیگر مماس اند؛
مساحت بین این چهار دایره(فضای سفید بین چهار دایره ی تیره)
را محاسبه کنید.

4

در شکل مقابل  ،چهار ضلعی  ،محاطی می باشد ؛ مقدار       
چند درجه است؟

5

تعاریف زیر را کامل کنید.
الف) در تبدیل طولپا  ،تبدیل یافته ی هر زاویه  ،زاویه ای  ................................آن است.
ب) در هر بازتاب اندازه ی هر پاره خط و تصویر آن ............................
پ)تعداد نقاط ثابت در هر بازتاب ......................است.
ت)در هر انتقال اندازه ی شیب خط. .......................
دانش آموز عزیز ضمن عرض خسته نباشید برای پاسخگویی به ادامه ی سواالت به صفحه ی بعد مراجعه فرمایید.

بارم
0
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0

0/5

0

صفحه ی دوم
9

در شکل مقابل نقطه ی  Aرا نسبت به  60 ، Oدوران می دهیم تا نقطه ی A 
ایجاد شود فاصله ی مرکز دوران از پاره خط  AA را محاسبه کنید.

0

9

در تجانس به مرکز  Oو نسبت : K
الف) اگر  ................تجانس را  ،تجانس مستقیم و اگر  .....................تجاس را معکوس می نامیم.
ب) اگر .................تصویر شکلکوچکتر می شود و آنرا انقباض و اگر ...................تصویر بزرگتر و آنرا انبساط می نامیم.

0

8

نقطه ی  Oغیر واقع بر خط  dشامل نقاط  Aو  Bرا در نظر
بگیرید در این صورت اگر  A و  B به ترتیب مجانسهای نقاط
 Aو  Bباشند طبق تعریف داریم:

0/5

OA   k  .... OA 

   AB A B 


OB

OA

پس نتیجه می گیریم تجانس شیب خط را.................
7

کدام گزینه درست و کدام نادرست است؟
الف) اگر دو  nضلعی با یکدیگر متجانس باشند آن دو  nضلعی متشابه اند.
ب) هر دو شکل متشابه ،متجانس است.

01

دو شهر  Aو  Bمطابق شکل در یک طرف رودخانه ای واقعند.
می خواهیم جاده ای از  Aبه  Bبسازیم بطوری که  4کیلومتر
از این جاده در ساحل رودخانه ساخته شود روی شکل محل جاده
ساحلی را مشخص کنید بطوری که مسیر بدست آمده کوتاهترین مسیر باشد.

00

پنج ضلعی  ABCDEمفروض است با ثابت نگه داشتن محیط و
تعداد اضالع مساحت پنج ضلعی را تغییر دهید.

02

سه خط دو به دو ناموازی  lو  l و  l در صفحه مفروض اند.
پاره خطی به طول  5سانتی متر رسم کنید که دو سر روی l
و  l بوده و با  l موازی باشد.
دانش آموز عزیز ضمن عرض خسته نباشید برای پاسخگویی به ادامه ی سواالت به صفحه ی بعد مراجعه فرمایید.
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صفحه سوم
 03مثلث دلخواه  ) A  90 ( ABCو دایره محیطی آن به مرکز  Oرا در نظر بگیرید.
زاویه های  Cو  Dچرا با هم برابرند؟
چرا مثلث  ABDدر راس  Aقائم الزاویه است؟
با توجه به دو قسمت قبلجاهای خالی را پر کنید:
c
sinC  
 sinC 

 2R
2R
2R
sinC
a
b


بطور مشابه خواهیم داشت:
sin A sin B
a
 04الف) در مثلث  ABCمیانه ی  AMرا رسم کرده ایم ( ) MB  MC 
2
2
2
با نوشتن قضیه ی کسینوسها در دو مثلث  AMBو  b ، AMCو c
را محاسبه و با جمع کردن دو تساوی حاصل  ،درستی تساوی زیر را ثابت کنید.
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0

a2
b  c  2AM 
2
2

2

2

 05در یک متواز ی االضالع زاویه ی بین دو ضلع مجاور آن  91درجه است اگر بدانیم یک ضلع آن دو برابر ضلع
دیگرش می باشد و قطر رو به رو به زاویه ی کوچکتر  3 3واحد است ؛ اضالع متوازی االضالع را بیابید.

دانش آموز عزیز ضمن عرض خسته نباشید برای پاسخگویی به ادامه ی سواالت به صفحه ی بعد مراجعه فرمایید

0

صفحه ی چهارم
 09قضیه  :در مثلث  AD ، ABCنیمساز راس  Aمی باشد و ضلع  BCرا در نقطه ی  Dقطع می کند نشان
AB BD
دهید :

AC CD

2

 09دستور محاسبه ی مساحت مثلث متساوی االضالع به طول ضلع  aرا به کمک دستور هرون بدست آورید.
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 08در مثلث  AB  8 ، ABCو  AC  6و زاویهراس 021 Aدرجه باشدطول نیمسازراس  Aرا بدست آورید.
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 07ثابت کنید مساحت هر متوازی االضالع برابر است با حاصل ضرب دو ضلع مجاور در سینوس زاویه بین آن دو ضلع

بهترین ها را برایتان آرزو می کنم دست " "...یارو یاورتان
تصحیح
اول
دوم

نمره به عدد

نمره به حروف

نام مصحح

تاریخ

امضا

0

