بِ ًام اٍ

استفادُ از هاضیيحساب هاًعی ًذارد

هْر هذرسِ

ًام ........................................................ :

سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش استاىکردستاى

اهتحاى ًَبت دٍم

ًام خاًَادگی ...................................... :

کارضٌاسی سٌجص ٍ ارزضیابی تحصیلی

پایِ :دّن رضتِ :ریاضی

ًام دبیر :حیذر زادپَر

هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى دیَاًذرُ

تاریخ اهتحاى9016/30/ :

دبیرستاى دختراًِ ًَر

ًام درسٌّ :ذسِ()9
دٍرُ  :هتَسطِ دٍم

هذت اهتحاى  923 :دقیقِ

سال تحصیلی 19-16

ردیف

نمره با عدد:

1
تا
4

درستی یا ًادرستی گسارُ ّای زیر را هطخص کٌیذ.

مصحح:

نمره با حروف:

نمره پس ازتجدیدنظر:

ص

 -1در برّاى خلف،فرض هی کٌین حکن غلط است.

مصحح:

غ

-2اگراًذازُ ّای دٍ ضلع از هثلثی با اًذازُ ّای دٍ ضلع از هثلثی دیگر هتٌاسب باضٌذ،دٍهثلث هتشابِ اًذ .ص
ص

 -4دٍ خط هتٌافر در یک صفحِ ّستٌذ.

بارم

1

ص

-3هتَازی االضالعی ٍجَد دارد کِ قطرّایش عوَد هٌصف یکذیگرًذ.

5
تا
8

پاسخٌاهِ ًذارد (27سَال4-صفحِ)

غ

غ

غ

1

گسیٌِ هٌاسب را اًتخاب کٌیذ.
-5با کذام دستِ از اعذاد زیر ًویتَاى یک هثلث ساخت؟
الف)4-3-5

ب)11-10-7

ج)6-3-2

ّ-6رگاُ دٍ چٌذ ضلعی با ًسبت تشابِ
الف)

ب)

2

ج)

د)6-5/5-5

باضٌذً،سبت هحیط ّای آًْا کذام است؟
د) 2

2

-7در کذام چْار ضلعی،فقط دٍ ضلع هَازی است؟
الف)هربع

ب)لَزی

ج)رٍزًقِ

د)هتَازیاالضالع

-8از دٍراى یک هثلث هتساٍیاالساقیي حَل ارتفاع ٍارد بر قاعذُ آى،کذام ضکل ایجاد هیضَد؟
الف)هٌطَر

ب)ّرم

ج)کرُ

د)هخرٍط

9
تا ّ-9ر ًقطِ رٍی ..................................یک پارُخط قرار داضتِ باضذ،از دٍ سر آى پارُخط بِ یک فاصلِ است.
1
-10 12هیاًگیي ٌّذسی  9 ٍ 4برابر با ...............است.
جاّای خالی را با کلوات هٌاسب پر کٌیذ.

ً-11قطِی ّورسی هیاًِّای یک هثلثّ،ر هیاًِ را بِ ًسبت ......بِ......قطع هیکٌذ.
-12خط راستی کِ اشتراک دٍ صفحِ هتقاطع است .....................،آى دٍصفحِ ًاهیذُ هیضَد.
0/25

 13برای رد کردى حکن کلی زیر یک هثال ًقض بیاٍریذ.
"ّر چْار ضلعی،کِ چْار ضلع برابر داضتِ باضذ،هربع است".
 14هتَازی االضالعی رسن کٌیذ کِ طَل اضالعصٍ 3ٍ2قطرش 4ساًتیوترباضذ.

0/75
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 15اگر

16

ثابت کٌیذ̂ :

̂

1/25

طَل ارتفاعْای هثلثی  8ٍ6ٍ4ساًتیوترٍبلٌذتریي ارتفاع آى

3√15
2

ساًتیوتر است.

طَل یکی از ارتفاعْای دیگر آى را بیابیذ.

 17در رٍزًقِ هقابل

1

 .بِ کوک قضیِ تالس ثابت کٌیذ:
1

 18در ضکل هقابل

رٍزًقِ است.طَل قاعذُ

را بذست آٍریذ.
1/5

 19اگرًسبت تطابِ دٍ هثلث زیر

باضذ،ثابت کٌیذ ًسبت ارتفاع آًْا ًیس

است.
0/75
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 20ثابت کٌیذ "اگر در یک چْار ضلعی،ضلْای هقابل دٍبِ دٍ برابرباضٌذ،آًگاُ چْارضلعی هتَازی االضالع است.

1/5

 21از تقاطع ًیوسازّای داخلی هتَازی االضالع
چْارضلعی هستطیل است.

،چْارضلعی

پذیذ آهذُ است.ثابت کٌیذ ایي

2
1
 22در یک لَزی اًذازُ ّر ضلع ً ٍ 2√10سبت اًذازُ ّای دٍ قطر است.هساحت لَزی را بیابیذ.
3

1/5

 23باتَجِ بِ هساحت چٌذضلعیْای ضبکِای،هساحت قسوت سایِ زدُ را حساب کٌیذ.

1/25

 24حالتْای هختلف دٍ خط در صفحِ را با رسن ضکل تَضیح دّیذ.

1/5
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 25در ضکل زیرً،وای باال ٍ سوت چپ را رسن کٌیذ.

1

26

در ضکل زیر ًصف یک استَاًِ دادُ ضذُ است.سطح هقطع ایي ضکل در برخَرد باصفحِ ّای افقی ٍ عوَدی
کِ از قاعذُ استَاًِ عبَر ًکٌذ بِ چِ ضکل است،رسن کٌیذ.
1

 27اگر هستطیل را حَل هحَر دادُ ضذُ دٍراى دّین،ضکل حاصل چِ خَاّذ بَد؟
0/75

هَفق باشیذ
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