
 اسالمی ایرانجمهوری 

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 یازدهم پایه :

 ریاضی رشته :

 دومنوبت امتحانات 

 2هندسه 
 امین پناهآقای  ام دبیر :ن

  1400 /03/ 02 تاریخ امتحان :

 دقیقه 100  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم سواالت ردیف

1 
دایره محاطی مماس بر ضلع بزرگتر آن ضلع را به چه نسبتی تقسیم  7و5و3در مثلث با اضالع 

 میکند.
 

1.1 

2 

دو برابر  DBCاست.اگر زاویه  ACعمود بر   OHو  Oمماس بر دایره به مرکز ADدر شکل زیر 

 است.  DACچند برابر زاویه  COHباشد،زاویه  DACزاویه 

 

2 

3 
با مماس مشترک خارجی  ′OOواحد مماس بر هم هستند.دایره به قطر 4و9دو دایره به شعاعهای 

 از نقطه تماس دو دایره را بدست آورید. Mمشترکند.فاصله نقطه  Mدر نقطه 
 

1.1 

4 
<Kحفظ میشود.) ثابت کنید در هر تجانس زاویه 0) 

 
1.1 

1 
ثابت کنید ترکیب دو تقارن محوری با محورهای متقاطع یک دوران است .با رسم شکل مرکز 

 دوران و زاویه دوران را مشخص کنید.
 

1.1 

6 

روی دو محور  NوMدر صفحه محورهای مختسات مفروضند.دو نقطه  B(9,11)و  A(3,5)نقاط 

 را بدست آورید. AMNBمی لغزد.کمترین اندازه پارهخط شکسته 

 

2 

7 

 میزان افزایش مساحت شکل زیر را بدون تغییر محیط آن را بدست آورید.

 

2 
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 اسالمی ایرانجمهوری 

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 یازدهم پایه :

 ریاضی رشته :

 دومنوبت امتحانات 

 2هندسه 
 امین پناهآقای  ام دبیر :ن

  1400 /03/ 02 تاریخ امتحان :

 دقیقه 100  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

 

 

8 

 را بدست آورید. Aدر متلت شکل زیر اندازه زاویه 

 

2 

9 

را بدست AD.طول پاره خط BC=5و AC ،6=AB=4مساویند.اگر  CEوBEدر شکل زیر کمانهای 

 آورید.

 

2 

10 
طول پارهخطهایی را بدست آورید که نیمساز زاویه متوسط روی ضلع  9و7و5درمثلث با اضالع 

 مقابل ایجاد می کند.
 

2 

11 
 واحد طول میانه وارد بر ضلع کوچکتر را بدست آورید 8و 6و5در مثلث با اضالع 

 
2 

 20 موفق باشید

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 صفحه 1

 بارم سواالت ردیف

1 

دایره محاطی مماس بر ضلع بزرگتر آن ضلع را به چه نسبتی تقسیم  7و5و3در مثلث با اضالع 
 میکند.

1.5 

2 

دو برابر  DBCاست.اگر زاویه  ACعمود بر   OHو  Oمماس بر دایره به مرکز ADدر شکل زیر 

 است.  DACچند برابر زاویه  COHباشد،زاویه  DACزاویه 

2 

3 

با مماس مشترک خارجی  ′OOواحد مماس بر هم هستند.دایره به قطر 4و9دو دایره به شعاعهای 

 از نقطه تماس دو دایره را بدست آورید. Mمشترکند.فاصله نقطه  Mدر نقطه 

1.5 

4 

<Kحفظ میشود.) ثابت کنید در هر تجانس زاویه 0)

1.5 

جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

پایه : یازدهم 

رشته : ریاضی 

امتحانات نوبت دوم

هندسه 2 

نام دبیر : آقای امین پناه 

تاریخ امتحان : 02 / 03 / 1400 

زمان پاسخگویی :  100 دقیقه 
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 صفحه 2

5 

ثابت کنید ترکیب دو تقارن محوری با محورهای متقاطع یک دوران است .با رسم شکل مرکز 
 دوران و زاویه دوران را مشخص کنید.

1.5 

6 

روی دو محور  NوMدر صفحه محورهای مختسات مفروضند.دو نقطه  B(9,11)و  A(3,5)نقاط 

 را بدست آورید. AMNBمی لغزد.کمترین اندازه پارهخط شکسته 

2 

7 

میزان افزایش مساحت شکل زیر را بدون تغییر محیط آن را بدست آورید.

2 

8 

را بدست آورید. Aدر متلت شکل زیر اندازه زاویه 

2 

جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

پایه : یازدهم 

رشته : ریاضی 

امتحانات نوبت دوم

هندسه 2 

نام دبیر : آقای امین پناه 

تاریخ امتحان : 02 / 03 / 1400 

زمان پاسخگویی :  100 دقیقه 
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 صفحه 3

9 

را بدست AD.طول پاره خط BC=5و AC ،6=AB=4مساویند.اگر  CEوBEدر شکل زیر کمانهای 

 آورید.

2 

10 

طول پارهخطهایی را بدست آورید که نیمساز زاویه متوسط روی ضلع  9و7و5درمثلث با اضالع 
 مقابل ایجاد می کند.

2 

11 

واحد طول میانه وارد بر ضلع کوچکتر را بدست آورید 8و 6و5در مثلث با اضالع 

2 

 20 موفق باشید

جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

پایه : یازدهم 

رشته : ریاضی 

امتحانات نوبت دوم

هندسه 2 

نام دبیر : آقای امین پناه 

تاریخ امتحان : 02 / 03 / 1400 

زمان پاسخگویی :  100 دقیقه 
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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 یازدهم پایه :

 ریاضی رشته :

 دومنوبت امتحانات 

  2هندسه 
 آقای امین پناه ام دبیر :ن

  1400 / 03/  02 تاریخ امتحان :

 دقیقه 100  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1

 

 

 بارم سواالت ردیف

1 
با مماس مشترک خارجی  ′OOواحد مماس بر هم هستند.دایره به قطر 4و9دو دایره به شعاعهای 

 از نقطه تماس دو دایره را بدست آورید. Mمشترکند.فاصله نقطه  Mدر نقطه 
 

1.1 

2 

 رابدست آورید. yوxدر دایره زیر مقادیر 

 

2 

دو مماس بر دایره  Mاست.از نقطه  55و5به ترتیب  Cتا دایره  Mکمترین و بیشترین فاصله نقطه  3

 رسم میکنیم.طول پاره خطی که دو نقطه تماس را به یکدیگر وصل میکند را بدست آورید.
1.1 

4 
 ویژگی از ویژگیهای تجانس را نام ببرید. 6
 

1.1 

1 
 ثابت کنید ترکیب دو تقارن محوری با محورهای موازی یک انتقال است.

 
1.1 

6 

 BبهAدر یک طرف ساحل رودخانه قرار دارند.می خواهیم جاده ای از  A,Bمطابق شکل دو شهر 
کیلومتر از این جاده در ساحل باشد.کوتاهترین مسیر ممکن برای این جاده را  8بسازیم بطوریکه 

 بدست آورید.

 

2 

7 

 
 
 
 
 

هاقرار دهیم Xرا به گونه ای روی محور   Bمفروض اند.اگر نقطه  C(5و1و) A(-1و51دو نقطه )

 را بدست آورید. Bمینیمم باشد ،طول نقطه  ABCکه محیط  مثلث 

 
 
 
 

2 
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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 نام و نام خانوادگی :

 یازدهم پایه :

 ریاضی رشته :

 دومنوبت امتحانات 

  2هندسه 
 آقای امین پناه ام دبیر :ن

  1400 / 03/  02 تاریخ امتحان :

 دقیقه 100  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 2

 

 

 
 

8 

 را بدست آورید. ABCDدر شکل زیر مساحت چهارضلعی 

 
 

2 

9 

 را بدست آورید. MBCدر مثلث زیر با معلومات داده شده مساحت متلت 

 
 
 

2 

10 
 را بیابید. ACباشد،طول  AB=√1-5و ABC ،521=�̂� ،2=BCدر مثلث 

 
2 

11 

 را بدست آورید. Xدر شکل زیرذوزنقه محاطی است.مقدار 

 

2 

 20 موفق باشید
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 صفحه 1

 بارم سواالت ردیف

1 

با مماس مشترک خارجی  ′OOواحد مماس بر هم هستند.دایره به قطر 4و9دو دایره به شعاعهای 

 از نقطه تماس دو دایره را بدست آورید. Mمشترکند.فاصله نقطه  Mدر نقطه 

1.5 

2 

رابدست آورید. yوxدر دایره زیر مقادیر 

2 

3 

دو مماس بر دایره  Mاست.از نقطه  15و5به ترتیب  Cتا دایره  Mکمترین و بیشترین فاصله نقطه 

رسم میکنیم.طول پاره خطی که دو نقطه تماس را به یکدیگر وصل میکند را بدست آورید.

1.5 

4 

ویژگی از ویژگیهای تجانس را نام ببرید. 6

1.5 

جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

پایه : یازدهم 

رشته : ریاضی 

امتحانات نوبت دوم

هندسه 2 

نام دبیر : آقای امین پناه 

تاریخ امتحان : 02 / 03 / 1400 

زمان پاسخگویی :  100 دقیقه 
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 صفحه 2

5 

ثابت کنید ترکیب دو تقارن محوری با محورهای موازی یک انتقال است.

1.5 

6 

 BبهAدر یک طرف ساحل رودخانه قرار دارند.می خواهیم جاده ای از  A,Bمطابق شکل دو شهر 
کیلومتر از این جاده در ساحل باشد.کوتاهترین مسیر ممکن برای این جاده را  8بسازیم بطوریکه 

 بدست آورید.

2 

7 

هاقرار دهیم Xرا به گونه ای روی محور   Bمفروض اند.اگر نقطه  C(5و3و) A(-3و13دو نقطه )

 را بدست آورید. Bمینیمم باشد ،طول نقطه  ABCکه محیط  مثلث 

2 

جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

پایه : یازدهم 

رشته : ریاضی 

امتحانات نوبت دوم

هندسه 2 

نام دبیر : آقای امین پناه 

تاریخ امتحان : 02 / 03 / 1400 

زمان پاسخگویی :  100 دقیقه 
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 صفحه 3

8 

را بدست آورید. ABCDدر شکل زیر مساحت چهارضلعی 

2 

9 

را بدست آورید. MBCدر مثلث زیر با معلومات داده شده مساحت متلت 

2 

10 

را بیابید. ACباشد،طول  AB=√3-1و ABC ،120=�̂� ،2=BCدر مثلث 

2 

جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

پایه : یازدهم 

رشته : ریاضی 

امتحانات نوبت دوم

هندسه 2 

نام دبیر : آقای امین پناه 

تاریخ امتحان : 02 / 03 / 1400 

زمان پاسخگویی :  100 دقیقه 
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 صفحه 4

11 

را بدست آورید. Xدر شکل زیرذوزنقه محاطی است.مقدار 

2 

 20 موفق باشید

جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

پایه : یازدهم 

رشته : ریاضی 

امتحانات نوبت دوم

هندسه 2 

نام دبیر : آقای امین پناه 

تاریخ امتحان : 02 / 03 / 1400 

زمان پاسخگویی :  100 دقیقه 
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