
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 جاٌای خالی را ةا عتارات نياسب پرکيید 1

 ىانیده نی شَىد. ............................الف( جتدیل ٌایی کً طَل پاره خط را حفظ نی کييد ،جتدیالت 

 ةاشيد. ............................ب ( یک چٍارضلعی نحاطی اسث ، اگر وفقط اگر دو زاویً نقاةل آن

، ىقطً اشحراک دارىد  ...............ج(اگرفاصلً ی خطی از نرکز دایره ةراةر شعاع دایره ةاشد. خط ودایره 

 یعيی.............

1 

 را بدست آورید. ̂ ی در شکل مقابل اندازۀ زاویه 2
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 را نحاستً کيید. xدر شکل زیر نقدار  3
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 باشد، مطلوب است:    را در نظر بگیرید. اگر زاویۀ مرکسی قطاػی از دایره مساوی      ای به شؼاع دایره 4

   الف( طول کمان 

 ب( مساحت قطاع

 ج( مساحت ناحیه هاشور زده
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را چيان   اىد. حدود نفروض        ةا خط الهرکزیو          و      2    دو دایره  5

 جعییو کيید کً: 

 الف( ایو دو دایره نهاس درون ةاشيد.

 ب( ایو دو دایره نهاس ةیرون  ةاشيد

2 

 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهن ریاضی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 2هندسه نام درس: 

 مرجان یغمایی نام دبیر:

 10/1399 / 20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10:  00ساعت امتحان:

 دقیقه100مدت امتحان : 

𝑀 

𝐶 
𝐷 

𝐵 

𝐴 

    9   

60  

𝑜 𝐴 

𝐵 
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 نمره 20جمع بارم : 

و   روی خهط  Mو ىقطهً  6     اسهث. اگهر  dدر ةازجهاب ىبهتث ةهً خهط   جصَیر ىقطهً    ىقطً  6

 چقدر اسث؟    از خط   ی ةاشد، فاصلً 0    
2 

7 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 شعاع دایره نحاطی داخلی آن ةاشد، داةث کيید:  ارجفاع ٌای  وارد ةر اضالع نذلخ و     و    و   اگر الف(

ةاشيد، آن گاه شعاع دایره نحاطی داخلی  ABC، اىدازه سً ارجفاع نذلخ =22hcو  =22ha= ،21hbاگر  ب(

 کدام اسث؟ ABCنذلخ 

2 

ی ةیو نحر ةاشد، فاصلًساىحی9ٌا نحر اسث. اگر طَل نهاس نشحرک داخلی آنساىحی 4و  8ٌای دو دایره شعاع 8

 نرکزٌای دو دایره را ةیاةید.
1 

ىقاط جهاس ةاشيد، داةث    و   دو نهاس ةر دایره رسم کيیم و  C(O,R)خارج از دایره  Mٌرگاه از ىقطً  9

 کيید:

 ٌای دو نهاس ةراةرىد.الف( اىدازه

 اسث.   ̂  ی ىیهباز زاویً OMخط ب( پاره

1 

)نحَر ةازجاب( قرار داشحً ةاشد. ىشان دٌید کً در ایو حالث ةازجاب جتدیلی  dروی خط  Mفرض کيید ىقطً  10

 طَلپا اسث.

 

 

1 

 2 ، ىشان دٌید کً اىحقال جتدیل طَلپا اسث.ةاشدنَازی  ⃗ ةا ةردار اىحقال  ABاگر پاره خط  11

 را ةً دسث آورید. CD. اىدازه کهان  AB∥CDدایره اسث و نرکز ىیم Oدر شکل نقاةل  12
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الف ( نشان دهید اگر یک چهارضلؼی محیطی باشد، آنگاه مجموع اندازه های دو ضلغ مقابل برابر مجموع اندازه های  13

 دو ضلغ دیگر است ؟

 .را ةیاةید  دٌد. شکل نقاةل یک چٍارضلعی نحیطی را ةا اىدازه اضالع آن ىشان نی (ب

 

 

2 

 2از 2صفحه ی 
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