
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 عتارات زیر را ةا کهيات ىٍاسب پر کٍید. 1

 انف( ىرکز دایره ىحیطی ُر ىذهخ، ىحم ةرخّرد ......................... آن ىذهخ اسث.

 جّان رسو ٌيّد.خارج از دایره، جٍِا ..................... ىياس ةر دایره ىیب( از یک ٌلطَ 

 ٌاىٍد.شّد ........................ ىیای را کَ جتدیم یافحَ آن ةر خّد آن ٌلطَ ىٍطتق ىیج( در ُر جتدیم، ٌلطَ

 ٌاىٍد....... ىید( اگر خط و دایره دو ٌلطَ ىشحرک داشحَ ةاشٍد، خط و دایره را ..............

1 

 ةاشد، در ایً صّرت ىّارد زیر را ىحاستَ کٍید: 03°ىطاةق شکم اگر زاویَ ىرکزی كطاعی از دایره، ىساوی  2

 ABانف( طّل کيان 

 ب( ىساحث كطاع

 

1 

  را ةیاةید. yو  x. ىلادیر  در شکم ىلاةم 3
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 را ىحاستَ کٍید. xدر شکم زیر ىلدار  4
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را چٍان   اٌد. حدود ىفروض        ةا خط انيرکزیً          و      2    دو دایره  5

 جعییً کٍید کَ: 

 انف( ایً دو دایره ىياس ةیرون ةاشٍد.

 ب( ایً دو دایره ىحخارج ةاشٍد.

2 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهن ریاضی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

  2هندسهنام درس: 

 مرجان یغمایی نام دبیر:

 10/1399 / 20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

دو ضلع مقابل برابر مجموع اندازه های الف ( نشان دهید اگر یک چهارضلعی محیطی باشد، آنگاه مجموع اندازه های  6

 دو ضلع دیگر است ؟

 .را ةیاةید  دُد. شکم ىلاةم یک چِارضهعی ىحیطی را ةا اٌدازه اضالع آن ٌشان ىی (ب

 

 

2 

ی ةیً ىحر ةاشد، فاصهَساٌحی9ُا ىحر اسث. اگر طّل ىياس ىشحرک داخهی آنساٌحی 4و  8ُای دو دایره شعاع 7

 دایره را ةیاةید.ىرکزُای دو 
1 

ٌلاط جياس ةاشٍد، داةث    و   دو ىياس ةر دایره رسو کٍیو و  C(O,R)خارج از دایره  Mُرگاه از ٌلطَ  8

 کٍید:

 ُای دو ىياس ةراةرٌد.انف( اٌدازه

 اسث.   ̂  ی ٌیيساز زاویَ OMخط ب( پاره
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شعاع دایره ىحاطی داخهی آن ةاشد، داةث   ُای سَ دایره ىحاطی خارجی ىذهخ و شعاع    و    و   اگر  9

 کٍید:
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       و   روی خط  Oو ٌلطَ        اگر اسث. dدر ةازجاب ٌستث ةَ خط   جصّیر ٌلطَ    ٌلطَ  11

 چلدر اسث؟    از خط   ی ةاشد، فاصهَ
2 

)ىحّر ةازجاب( كرار داشحَ ةاشد. ٌشان دُید کَ در ایً حانث ةازجاب جتدیهی  dروی خط  Mفرض کٍید ٌلطَ  11

 طّنپا اسث.

 

 

1 

 2 ، ٌشان دُید کَ اٌحلال جتدیم طّنپا اسث.تاشدٌىّازی  ⃗ ةا ةردار اٌحلال  ABاگر پاره خط  12

 را ةَ دسث آورید. CD. اٌدازه کيان  AB∥CDدایره اسث و ىرکز ٌیو Oدر شکم ىلاةم  13
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 2از 2صفحه ی 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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