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تاریخ آزمون99/11/6 :

کالس11/3 :

* امتحان بصورت مجازی می باشد و هر دانش آموز فقط تعداد محدودی از این سواالت را به صورت شفاهی پاسخ میدهد.

 -1ثابت کنید هر نقطه که روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد ،از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.
 -2در شکل مقابل  pQ BCمقدار  xرا بدست آورید.
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 -3ثابت کنید مجموع فاصله های هر نقطه ای داخل مثلث از سه رأس آن ،از نصف محیط مثلث بزرگتر است.


 -4در شکل مقابل  ABCقائم الزاویه و  AHارتفاع رأس قائمه است .مقدار  AHچقدر است؟

 -5ثابت کنید هر نقطه که روی عمودمنصف یک پاره خط باشد ،از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.



-6در شکل مقابل نقاط  Mو  Nو  Pوسط اضالع مثلث می باشند ،ثابت کنید ABC



MNP

 -7با استفاده از برهان خلف ثابت کنید از یک نقطه خارج یک خط نمی توان بیش از یک عمود بر آن رسم کرد.
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 -9از مثلث  ،ABCاندازه ی ضلع های  AB  Cو  AC  b11و طوو ارتفواع  AH  hمعلووم اسوت.
مثلث را رسم کنید.
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 -11طو اضالع مثلثی  8و  11و  12و طو کوچکترین ارتفاع آن
2

می باشد .طوو دو ارتفواع دی ور ایون

مثلث را بدست آورید.

 -11در مثلووث  ،PAKنقطووهی  Mروی ضوولع  pkقوورار دارد .ثابووت کنیوود اگوور  AK

Ap  Ak

 ، AMآن گوواه

.

 -12در شکل مقابل مساحت مثلث  ACDسه برابر مساحت  ADEو پنج برابر مساحت  ABCاسوت .مطلوبسوت

BC
حاصل
DE

را بدست آورید.

 -13پاره خط  ABبه 16طو  26سانتی متر مفروض است .نقطه ی  Mاز دو سور پواره خوط  ABبوه فاصوله ی 15
سانتی متر قرار گرفته است .فاصله ی نقطه ی  Mتا پاره خط  ABچند سانتی متر است؟
 -14قضیه تالس در مثلث را تعریف و آن را اثبات نمایید.
 -15در مثلث قائم الزاویه  ) Â  90 ( ABCداریم ˆ . B̂  Cاگر  AHارتفاع وارد بروتور باشود ،ثابوت کنیود:
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