
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 هاشور خورده را به دست آورید.عه با توجه به شکل مقابل، مساحت قط 1

 

2 

را بهه دسهت    A، آن گاه اندازه زاویهه  MT=ATبر دایره مماس است. اگر  MTقطر دایره و  ABدر شکل مقابل،  2
 آورید.
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�̂�در شکل زیر، اگر  3 = �̂�و  ˚27 =  ؟چند درجه است BCباشد،کمان  ˚71
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 به یکی از سوال های الف یا ب جواب دهید. 4
 هر وتر، آن وتر و کمان نظیر آن را نصف می کند.ثابت کنید در هر دایره، قطر عمود بر  الف(

 

 4در شکل مقابل دو دایره هم مرکزند و اندازه وتری از دایره بزرگ که بر دایره کوچک مماس اسهت، برابهر    ب(
 مساحت ناحیه بین دو دایره چقدر است؟ می باشد.
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 2از  1 ی صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................
 یازدهم ریاضی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................
 .داوطلب: ..............................شماره 

 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 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2هندسه نام درس: 

 جهرومی نعیمه نام دبیر:
 10/1400 /06 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10: 00  ساعت امتحان:
 دقیقه 90مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم: 

 کدام است؟ xدر شکل زیر اندازه  5
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 های زیر به دست آورید. موجود باشد، حدود فاصله بین دو مرکز دایره را در حالت 3و 5های  اگر دو دایره به شعاع 6
 دو دایره متداخل باشند. الف(دو دایره متقاطع باشند.                                        ب(
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𝐶و  C(O,R)الف(دو دایره  7 ́(𝑂 𝑅و́ مماس خارج هستند.ثابت کنید طول مماس مشترک خارجی این دو دایره  (́

𝑅𝑅√2برابر است با  ́ 

 

مماس مشترک هستند.طول مماس مشترک خارجی این دو دایره را به  3دارای  4و9ب(دو دایره به شعاع های 

 دست آورید.

2 

 را به دست بیاورید. 𝑥𝑦یک چهارضلعی محاطی باشد، با توجه به اندازه های روی شکل،حاصل  ABCDاگر   8
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 در شکل مقابل محیط چهارضلعی را به دست آورید. 9
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 بهر خهود    2y-x=0نسبت به خط بهه معادلهه    y=mx+2m-1، بازتاب خط به معادله mبه ازای کدام مقدار  10
 نگاشته می شود؟
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  2از  2 ی صفحه 



 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
1 

S=
   𝜋𝑅2𝛼360 = 16𝜋6 = 8𝜋3     ,𝑆𝑂𝐴𝐵 = √34 × 42 = 4√3       ,S=

8𝜋3 − 4√3        
𝑇1.پس   A=𝑇1، از طرفی  A=Mمتساوی الساقین است پس   ATMمثلث  2 = 𝑀  پس مثلث.BTM  .متساوی الساقین است 

𝐵1پس  = 𝑇1 + 𝑀 = 𝐴 + 𝐴 = 2𝐴 

A+𝐵1پس  ATB=90از طرفی زاویه =  A=30پس  A+2A=90پس    90

3 71=
𝐵𝐶+𝐸𝐹2 =27و          

𝐵𝐶−𝐸𝐹2    :پس با حل دو معادله  داریمBC=98 

 الف( 4
OA=OB 

OH=OH           ⇒ ∆𝑂𝐻𝐴 ≅ ∆𝑂𝐶𝐷 ⇒  𝑂1 = 𝑂2 ⇒ 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 

OHA=OHB 
:𝑂𝐻𝐴∆و داریم: AH=1/2 AB=2ب(طبق الف  𝑂𝐴2 = 𝐴𝐻2 + 𝑂𝐻2   پس 𝑂𝐴2 − 𝑂𝐻2 = 4 

S=𝜋(𝑂𝐴2پس                                                                                       − 𝑂𝐻2) = 4𝜋 

5 𝐴𝑇2 = 𝐴𝑀. 𝐴𝑁  ⇒ 62 = 4(4 + 𝑦) ⇒ 𝑦 = 5 𝐵𝑇 2 = 𝐵𝑁 × 𝐵𝑀 ⇒ 𝑥2 = 3(3 + 5) = 24 ⇒ 𝑥 = 2√6 

 
⇒|OO <|5-3ب(                                     OO <5+3>|3-5|الف( 6 𝑂�́� < 2 

  2<OO <8           

 الف( 7
TT =√𝑑2 − (𝑅 − �́�)2   ⇒ 𝑇�́� = √(𝑅 + 𝑅 )2 − (𝑅 − �́�)2 ⇒ 𝑇�́� = √4𝑅𝑅 − 2√𝑅𝑅  

 ب(
TT =2√4 × 9 = 12 

8   ABCD است پس:     یطیمح یچهارضلعA+C=180  ⇒ 4𝑥 + 𝑦 = 180 

             B+D=180⇒ 2𝑥 + 2𝑦 = 180                                                          
X=30      وy=60      پس𝑥𝑦 = 12  

9 ABCD     :چهارضلعی محیطی است پسAD+BC=AB+CD⇒   𝐴𝐵 + 𝐶𝐷 = 19 

                           AB+BC+CD+DA=19+19=38محیط چهارضلعی برابر است با   
 m=1/2  در دو حالت این اتفاق می افتد:حالت اول:خط و محور بازتاب بر هم منطبق باشند: 10

 m=-2  حالت دوم:خط و محور بر هم عمود باشند:                                        

 امضاء:   نعیمه جهرومی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 2هندسه نام درس: 
 جهرومينعیمه نام دبیر: 

 06/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00 امتحان:ساعت 
 دقیقه 90مدت امتحان: 


