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…………

: نمره با حروف  

…………

      خانوادگي نام و نام

دبير مربوطه

…………

امضاء :

س  پتجديد نظر 

از رسيدگي به  

و   اعتراضات

تصحيح دوم

نمره با عدد :  

…………

: نمره با حروف  

…………

      خانوادگي نام و نام

دبير مربوطه

…………

: امضاء  

2 هموسسه فرهنگی آموزشی تزکيه متوسط

نام و نام خانوادگی : 

:  آموزیدانششماره 

:  شماره صندلی

99/  10/   2تاریخ :    

حق جویاننام دبير : سرکار خانم 

دقيقه    120    زمان امتحان :  

دهم ریاضی:  کالس

باسمه تعالی

آزمون پایان ترم
(اول )نيمسال

1هندسهدرس : 

 

 

 

 

 1   درستی و نادرستی هریک از جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.    -1

 الف( عکس هر قضیة شرطی، خود یک قضیه است.   

 ب( اگر ارتفاع های دو مثلث نظیر به نظیر متناسب باشند، نسبت مساحت این دو مثلث   

 برابر مجذور نسبت ارتفاع های دو ضلع متناظر است.   

 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1        د.   جاهای خالی را کامل کنی -2

. حاصل می شود.     الف( اگر در قضیه ای جای فرض و حکم را عوض کنیم، ......................

 ب( پاره خطی که وسط های دو ضلع مثلثی را به هم وصل می کند، مساوی .................... 

 مثلث است.   

 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/ 5را با رسم شکل         dبیرون از خط      Aاز نقطه    dرسم خطی موازی با خط داده شده     -3

 توضیح دهید.   

 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1     ثابت کنید نیمسازهای زوایای داخلی هر مثلث همرسند.     -4

 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�̂�داشته باشیم     ABCاگر در مثلث    -5 > �̂�   :1  ، با استفاده از برهان خلف ثابت کنید 

                 𝐴𝐵 > 𝐴𝐶 
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نام و نام خانوادگی : 
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دهم ریاضیکالس : 

 آزمون پایان ترم
 

 

 1/ 5               ض، هریک از حکم های زیر را رد کنید.   با ارائه مثال نق   -6

 ین زاویه کوچک تر است.   الف( در هر مثلث، اندازه بزرگترین زاویه از دو برابر کوچک تر

 

 ب( مجموع دو عدد گنگ، همواره یک عدد گنگ است.   

 

 پ( نقطه همرسی عمود منصف های سه ضلع هر مثلث همواره داخل مثلث قرار دارد.   

 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1  ثابت کنید هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره خط از دو سرِ آن پاره خط به یک فاصله است.   -7

 
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1        الف( قضیه تالس و عکس آن را بیان کنید.    -8

 

 1          ب( قضیه تالس را اثبات کنید.   

 
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

𝑥اگر     -9 + 𝑥میانگین هندسی    1 − 2𝑥و      1 −  1    را بیابید.     𝑥باشد، مقدار     1

 
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2      قضیه فیثاغورث را با استفاده از تشابه مثلث ها اثبات کنید.    -10

 
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

𝐷𝐹 ‖𝐴𝐶      ،𝐴𝐸در شکل زیر     -11 = 4      ،𝐴𝐶 = 7      ،𝐹𝐶 = 𝐵𝐹و      8 =  2 می باشد. نشان دهید:     6

     𝐷𝐸‖𝐵𝐶   
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𝑥 − 1اگر    -12
2

=
3𝑦

5
=

2𝑧 − 3
3

= 2  𝑥𝑦    آنگاه مقدار ،
𝑧

 1     را بدست آورید.       

 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/1سانتی متر         20سانتی متر است با مثلث دیگری که محیط آن   17و  15،     8مثلثی که طول اضالعش  -13

 می باشد، متشابه است. مساحت مثلث دوم را بدست آورید.   

 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/ 5                  را بیابید.    xدر شکل رو به رو    -14

 

 

 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 متر و در همان لحظه طول سایه فردی که ایستاده است        12در یک روز آفتابی طول سایه درختی  -15

 متر باشد، ارتفاع درخت چند متر است؟    1/ 8طول قد فرد  متر می باشد. اگر  4/2 

 )فرض کنید درخت و فرد عمود بر سطح افقی هستند.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید 
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 آزمون پایان ترم
 

 

 

 1/ 5             بسازد.    30°زاویه      dمفروض است. خطی رسم کنید که با خط    dخط  -1

 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/ 5                را به دست آورید.     ADدر شکل زیر اندازه ضلع  -2

 

 

 

 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2  ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، واسطة هندسی بین دو پاره خطی است که     -3

 ارتفاع بر روی وتر ایجاد می کند.   

°60

°60

A

D
16

5

E

B C

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping

	1875797979madares.pdf (p.1)
	hendese 10 nobat aval 2.pdf (p.2-5)

