
 11/11/99: تاریخ آزمون         2یازدهم ریاضی : کالس        صومیآقای : نام دبیر      هندسه: نام درس  

 .دهد می پاسخ شفاهی صورت به را سواالت این از محدودی تعداد فقط آموز دانش هر و باشد می مجازی بصورت امتحان*

 

یا  وتار باا     هاای روتار   خاط  ای متقاطع باشند آنگااه ااصضضارپ پااره    اگر دو وتر در درون دایره: قضیه -1

 .های روی وتر دیگر برابر است خط ااصضضرپ پاره

 کند  های بازتاپ و دوران شیب خط را افظ می حت چه شرایطی تبدیلت -2

  (.به طور جداگانه توضیح دهید)

  .را بیابید yو  xر شکل مقابل مقادیر د -3

 

ی قاطع روی  اطع باشند آنگاه ااصضضرپ دو قطعهای خارج آن متق ای در نقطه اگر امتداد دو وتر از دایره -4

 (قضیه. )هر قاطع با هم برابر است

  هایی دارد؟ ترکیب دو بازتاپ با محورهای متقاطع چه نوع تبدیضی است و چه ویژگی -5

)ی دو دایره -6 , )C O )و 3 , )C O  OOاگر. مفروض اند 4   آنگاه این دو دایره چند مماس  6

  (.شکل را رسم کنید) مشترک دارند؟

ثابت کنید طول مماس، ای خارج ی  دایره مماس و قاطعی بر آن دایره رسم کنیم آنگاه  هاگر از نقط -7

  (قضیه. )ی قاطع ی هندسی است بین دو قطعه واسطه

  رکیب دو بازتاپ با محورهای موازی چه نوع تبدیضی است و چه ویژگی دارد؟ت -8

  ر چه صورت تبدیل دوران شیب خط را افظ می کند؟د -9

 . ی محاطی برابر نصف کمان روبرویش است ی هر زاویه ابت کنید اندازهث -11

  (.یکی از اضالع را قطری از دایره در نظر بگیرید)

 

A 

B 

C 

D 

2 - x 4 

x 
12 



قضایه را در  (. )ی هر پاره خط و تصویرش مساوی هستند اندازه. )تبدیضی طولپاست« انتقال»ثابت کنید  -11

 (.االت اثبات نمایید 2

 .است 180های داخضی هر مثضث ی محاطی نشان دهید مجموع زاویه با استفاده از تعریف زاویه -12

 . ی محاطی داخضی را بدست آورید متر شعاع دایره سانتی 8و  6ای به اضالع قائمه  ر مثضث قائم الزاویهد -13

 .تبدیل طولپا را تعریف کنید -14

ی  ای خارج آن متقاطع باشاند ثابات کنیاد ااصضضارپ دو قطعاه      ای در نقطه گر امتداد دو وتر از دایرها -15

 .قاطع روی هر دو قاطع با هم برابر است

  .را بیابید Aی  ی زاویه در شکل مقابل اندازه -16

 

 

 

 

 

 ای خارج ی  دایره ی  مماس و ی  قاطع بر دایره رسم کنیم ثابت کنید طول مماس،  اگر از نقطه( قضیه) -17

  .ی قاطع ی هندسی است بین دو قطعه واسطه

aهای آنهاو شعاع  8المرکزین دو دایره  گر طول خطا -18  a و  3 2  را چنان بیابید که این  aباشد  5

 .دندو دایره فقط ی  مماس مشترک داشته باش

rی از رابطه aی محاطی مثضث متساوی االضالع به ضضع  شعاع دایره ابت کنیدث -19 a
3
6

 . آید بدست می 

5ی مماس اگر اندازه. ایم   مماس و ی  قاطع بر آن رسم کردهای ی ز ی  نقطه خارج دایرها -21  و  3

 .ی قطعات قاطع را بدست آورید ، اندازهباشد 11ی قاطع بر دایره پدید آمده برابر  ی وتری که به وسیضه اندازه
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