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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                                    نام و نام خانوادگي :           

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                  يازدهم:كالس 

 1400-1401 اولپاياني                                                                 امام نام دبير : آقای

 10/1400 /2تاريخ امتحان :                                رياضي فيزيكرشته تحصيلي: 

 صبح 10:00اعت شروع امتحان : س           2هندسه  نام درس :                                                                                                

 صفحه2عداد برگ سئوال : ت             دقيقه    90 امتحان :مدت              شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 مفاهيم و تعاريف
 جاهای خالی عبارات زیر را کامل کنيد . 1

 الف( ............................... پاره خطی است که دو رأسش روی محيط دایره باشد .

 دایره را .......................... می نامند .ب( سطح محدود به محيط و  وتر یك 

 ج( یك ذوزنقه محاطی است اگر و تنها اگر ............................ باشد . 

 . د( هرگاه دو وتر از یك دایره برابر باشند آنگاه کمانهای محدود به این دو وتر .............................

بازتاب شيب خط آنگاه باشد ،  یا ......................تاب ....................حور بازنسبت به مABهـ ( در حالتی که پاره خط 

 را حفظ می کند .

 سطح محدود به محيط و  دو شعاع یك دایره را .......................... می نامند .و( 

 .......................... می نامند .بزرگترین وتر یك دایره را ز( 

2 

 درستی یا نادرستی هریك از عبارتهای زیر را مشخص کنيد . 2

 مماس بيرونی هستند . 5 داخلیو طول مماس مشترك  5و 3الف( دو دایره به شعاع های 

 دایره محاطی می باشد . 4ب( هر مثلث دارای 

 عکسهای سه شعاع دایره محاطی داخلی آن برابر است با عکس ارتفاع آن مثلث.در هر مثلث مجموع ج( 

 ( شرط آنکه یك چند ضلعی محيطی باشد آن است که تمام عمود منصف هایش هم رأس باشند .د

1 

 عبارات و مفاهيم زیر را تعریف کنيد .  3

 الف( چند ضلعی محاطی

 ب( نقطه ثابت تبدیل

 تبدیل همانیج( 

 خارجی( مماس مشترك د

2 

 مسائل و ترسيمات

و قطعه ی محدود به آن.  o60مفروض است . مطلوب است طول کمال روبرو به زاویه مرکزی 4دایره ای به شعاع  4
)( 3 
 

 

1 

 را بدست آورید. AMو  BNخطهای پارهطول ب(             را در شکل زیر بيابيد . yو xمقدار زوایای الف(  5

 

 

 

 

2 



 

 2/10/1400تاریخ امتحان :         ریاضی فيزیك رشته :              2هندسه دنباله سؤال امتحان درس :

 

 بارم  ردیف

R,O(C),R,O(C(مطلوب است رسم مماس مشترك داخلی دو دایره 6   با شرطRR  مراحل رسم ، شکل (

 ، اثبات و رابطه طول مماس مشترك داخلی ( 

2 

 5/1  محاط شده باشد . 3مساحت مثلث متساوی االضالعی را به دست آورید که در دایره ای به شعاع  7

به طول دو ABCمثلث قائم الزاویه  )R(و دایره محيطی)r(مطلوب است اندازه شعاع های دایره محاطی داخلی  8

 4و3ضلع قائمه 

5/1 

 قضايا

مجموع اندازه های دو ضلع مقابل ، برابر مجموع اندازه های دوضلع  اگر و فقط اگریك چهار ضلعی محيطی است  9

 مقابل دیگر باشند .

2 

پاره خط محور  امتدادبازتاب تبدیلی طولپاست.) در حالتهایی که پاره خط موازی محور بازتاب است و حالتی که  10

 کند.(قطع می Mبازتاب را در نقطه 

2 

ای یك مماس و یك قاطع نسبت به آن دایره رسم کنيم، اندازه مماس اگر از یك نقطه واقع در بيرون دایره 11

 ی قاطع.ی هندسی است بين اندازه دو قطعهواسطه

2 

 1 اندازه آن است .در هر تبدیل طولپا ، تبدیل یافته هر زاویه ، زاویه ای هم  12

 

 موفق باشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


