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مدت امتحان  100 :دقیقِ
دبیر مربًطٍ  :هحوذ خَشٌَد

اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش شْشستاى تٌذساًضلي

پایٍ  :دّن

دبيرستان نمونه دولتي شهداء

ردیف

بارم

سواالت

الف) کذام یک اص قضایای صیش دٍششطي است؟
 )1مستطیلی کٍ قطرَایص برابر باضىد ،مربع است.
 )2اگر سٍ ضلع از مثلثی برابر باضىد ،زايیٍَای آن  66درجٍ است.
 )3اگر در مثلثی یک زايیٍ قائمٍ باضد ،ضلع مقابل بٍ آن بسرگتریه ضلع است.
 )4اگر چُارضلعی متًازیاالضالع باضد ،قطرَایص مىصفاود.
1

ب) دس هثلث هتساٍیالساقیي ،استفاع ٍاسد تش ساق تشاتش  18است .هجوَع فَاصل ًقطِی

سٍی قاعذُ اص ساقّا کذام

1/5

است؟
18 )1

16 )2

ج) هشکض ّوِی دایشُّایي کِ اص دٍ ًقطِی
 )1عمًد مىصف

12 )3
ٍ

9 )4

هيگزسد کذام است؟

 )2دایرٌای بٍ قطر

 )4دي خط مًازی

 )3خطی مًازی

سٍش سسن خط هَصی تا یک خط اص ًقطِای خاسج اص آى سا تَضیح دّیذ.

1

2

اگش دس هثلثي دٍ صاٍیِ ًاتشاتش تاشٌذ ،ثاتت کٌیذ ضلع هقاتل تِ صاٍیِی تضسگتش ،تضسگتش است اص ضلع سٍتِسٍ تِ صاٍیِی
کَچکتش.

1

3

دس شکل صیش هساحت هثلث

سِ تشاتش هساحت هثلث

ٍ دٍ تشاتش هساحت هثلث

استً .سثتّای

ٍ

سا تِ دست آٍسیذ.

1/5
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دس رٍصًقِ صیش

‖

‖

.

 ،ثاتت کٌیذ

1/5

5

دس شکل صیش 5

16 ،

7،

ٍ

ًیوساص صاٍیِی

هيتاشذ .هقادیش ٍ سا تِ دست آٍسیذ.

1

6

ثاتت کٌیذ ّش چْاسضلعي کِ قطشّای آى هٌصف یکذیگش تاشٌذ ،هتَاصیاالضالع است.

1/5

7

الف) ًشاى دّیذ اص تقاطع ًیوساصّای داخلي یک هستطیل ،هشتع پذیذ هيآیذ.
ب) اگش اًذاصُ طَل ٍ عشض هستطیل تِ تشتیة ٍ تاشٌذ ،اًذاصُی هشتع حاصل سا تشحسة ٍ حساب کٌیذ.

2

8
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هجوَع فاصلِّای ّش ًقطِ دسٍى هثلث هتساٍیاالضالع اص سِ ضلع هثلث سا تِ دست آٍسیذ.

1/5

9

تا تَجِ تِ هساحت چٌذضلعيّای شثکِای ،هساحت قسوت سایِصدُ سا هحاسثِ کٌیذ :

1/5

10

حالتّای هختلف دٍ خط ًسثت تِ ّن دس فضـا سا تٌَیسیذ.
1

11

الف) دٍ صفحِی

ٍ

تش ّن عوَدًذ ٍ خط

ًیض تش صفحِی

عوَد است .ایي خط ًسثت تِ صفحِی

چِ ٍضعي

داسد؟
12

ب) دٍ صفحِی هتقاطع

ٍ

تش صفحِی

عوَدًذ .فصل هشتشک ایي دٍ صفحِ ًسثت تِ صفحِی

چِ ٍضعي

1

داسد؟

ًوای تاال ،سٍتِسٍ ٍ سوت چپ شکل صیش سا سسن کٌیذ :

1/5
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الف) سطح هقطع حاصل اص تشخَسد یک صفحِ تا یک کشُ تِ چِ شکل است؟
14

1

ب) دس چِ صَست ایي سطح هقطع تیشتشیي هساحت سا خَاّذ داشت؟

دس ّش یک اص هَاسد صیش هشخص کٌیذ شکل حاصل اص دٍساى چِ خَاّذ تَد :
الف) دٍساى یک رٍصًقِ قائنالضاٍیِ حَل ضلع عوَد تش قاعذُّا

15

ب) دٍساى یک هستطیل حَل طَل آى

1/5

ج) دٍساى یک خط حَل خطي هتقاطع تا آى

تعذاد سَاالت15 :

تا آسصٍی هَفقیت تشای شوا
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