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 سجاد )ع(امام     .كردامام حسن)ع( در همه حال خداى سبحان را ياد مى 

محل مهر و امضاء مدیر                                                               سواالت                                                          بارم  ردیف 

52/1  1 باشد.)روش رسم را توضیح دهید( 6و طول قطر آن  5و  3کنید که طول اضالع آن متوازی االضالعی رسم  

2/1  

 نقیض هر یک از گزاره های زیر را بنویسید:
 الف( هر لوزی یک مربع است.

 ب( مستطیلی وجود دارد که مربع نیست.
 ج( هیچ مثلثی بیش از یک زاویه قائمه ندارد.

5 

52/1  081 3*(n-2)ضلعی محدب برابر است با:  n کنید مجموع زوایای داخلی هربا استدالل استنتاجی ثابت  

52/1  
 است. و بلند ترین ارتفاع آن  8و  6و  4طول اضالع مثلثی 

3√05
است. طول دو ارتفاع دیگر مثلث را بدست   2

 آورید. 

4 

2/1  

 را بدست آورید.  BCو طول  xدر شکل مقابل مقدار 
 
 
 
 

2 

2/1  
را  AHو  ACو  ABآنگاه مقادیر  BH=9و  CH=4را رسم کرده ایم. اگر  AHارتفاع  ABCدر مثلث قائم الزاویه 

 بیابید.
6 

2/1  
روی ضلع رو به روی آن  Cطول قطعاتی که نیمساز زاویه  BC=01و  AC=5و  AB=7داریم  ABCدر مثلث 

 پدید می آورد بدست آورید.
7 

 8 االضالع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.ثابت کنید در متوازی  1

52/1  9 ثابت کنید شکل حاصل از برخورد نیمساز های داخلی متوازی االضالع مستطیل است. 

52/1  11 ثابت کنید مجموع فاصله هر نقطه درون مثلث متساوی االضالع از سه ضلع آن برابر است با ارتفاع آن. 

52/1  

  های شبکه ای مساحت قسمت سایه زده شده را بدست آورید.با توجه به مساحت چند ضلعی 
 
 
 
 
 

11 

1 

 جای خالی را کامل کنید:
 الف( دو خط متنافر باهم نقطه مشترک ............... و در یک صفحه قرار ............

 ب( دو صفحه بر هم عمودند هر گاه یکی از آنها شامل ............ باشد که بر دیگری عمود است.
 .ندارندج( حداقل ................. نقطه در فضا وجود دارد که روی یک صفحه قرار 

15 
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2/1  

  در شکل زیر نمای باال، رو به رو و چپ را رسم کنید.
 
 
 
 
 
 

 

13 

1 
مختلف یکدیگر را قطع کرده اند. نقاط مشترک روی هردو کره )سطح مقطع( چه شکلی  یدو کره با شعاع ها

 به وجود می آورند؟ اگر آن نقاط را به مرکز دو دایره وصل کنیم چه شکلی به وجود می آید؟
14 

1 

می نامیم. سطح مقطع حاصل از برخورد یک صفحه با  oهرمی با قاعده مستطیل در نظر بگیرید، راس هرم را 
 این هرم در حاالت زیر را مشخص کنید:

 الف( صفحه بر ارتفاع هرم عمود باشد.
 و بر قاعده عمود باشد. نگذرد oب( صفحه از 

12 

1 

 شکل حاصل از دوران را در حاالت زیر مشخص کنید:
 ر قاعدهالف( دوران مثلث متساوی الساقین حول ارتفاع وارد ب

 ب( دوران مستطیل حول محور تقارن آن

16 
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 بارم
محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                        سواالت         کلید   

 
 ردیف

52/1  

سانتیمتری به وسط آن وصل کرده و به  BC=6مقابه به ضلع  Aرسم می کنیم. از راس  6، 5، 3مثلثی با اضالع 
وصل می کنیم. شکل حاصل  BCهمان اندازه امتداد می دهیم. از نقطه به دست آمده به دو سر پاره خط 

 متوازی االضالع مد نظر خواهد بود.
1 

2/1  

 مربع نیست.لوزی ای وجود دارد که الف( 
 هر مستطیل یک مربع است.ب( 
 مثلثی وجود دارد که بیش از یک زاویه قائمه دارد.ج( 

5 

52/1  

مثلث تقسیم میشود. از آنجا که مجموع زوایای داخلی هر  n-2ضلعی با رسم قطرهای یک راس آن به  nهر 
 081(n-2)ضلعی محدب برابر خواهد بود با nدرجه است پس مجموع زوایای  081مثلث 

3 

52/1  

میدانیم در هر مثلث نسبت اضالع با عکس نسبت ارتفاع های نظیر آنها برابر است. پس با توجه به اینکه 
 است خواهیم داشت: AB=4بلندترین ارتفاع متناظر به کوچکترین ضلع یعنی ضلع 

 

4 

2/1  

 طبق قضیه تالس داریم: 

2 

2/1  

 الزاویه داریم:طبق روابط مربوط به مثلث قائم 
 6 
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2/1  

 طبق قضیه نیمساز میدانیم نیمساز هر زاویه ضلع رو به رو به آن زاویه را به نسبت دو ضلع زاویه تقسیم میکند:
 

7 

52/1  

 داریم:   ABCDدر متوازی االضالع 
 
 

 
 
 

 مستطیل است. ABCDبنابر این 

9 

52/1  

 در نظر بگیریم خواهیم داشت: ABCرا درون مثلث متساوی االضالع  Mاگر نقطه دلخواهی مانند 
 

11 

52/1  

 مساحت چندضلعی کوچکتر -مساحت سایه زده شده برابر است با: مساحت چند ضلعی بزرگتر
 

11 
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1 

 ندارند-ندارندالف( 
 خطیب( 
 چهارج( 

15 

2/1  

 

13 

 14 دو مخروط -دایره 1

1 
 مستطیل الف(
 12 متساوی الساقینذوزنقه ب( 

1 
 مخروطالف( 
 استوانهب( 
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