Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

آزمون درس :هندسه 2

بسمه تعالی

پایه یازدهم ریاضی و فیزیک

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

ساعت شروع  01صبح

مدیریت آموزش و پرورش مشگین شهر

نام ونام خانوادگی-------- :

دبیرستان نمونه آیت هللا
خامنه ای

مدت آزمون  71 :دقیقه
تعداد صفحه 2:

طراح  :سید علی رحیمی

سؤاالت صفحه 1

رديف
1

تاریخ آزمون 79/3/.... :

نمره

جواب صحیح را انتخاب نمایید.

0/5

زاویه  -----زاویه است که یک راس آن بر روی دایره و اضالع آن مماس و وتر دایره است.
الف) مرکزی
2

ب) محاطی

د) دایره ای

ج) ظلی

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1

الف) تبدیلی که طول پاره خط را حفظ می کند  ------نام دارد.
ب) در هر مثلث قائم الزاویه نسبت اندازه هر ضلع به سینوس زاویه روبرو به آن ضلع برابر است با اندازه ----
دایره محیطی مثلث.
3

سه مورد از ویژگی های تبدیل بازتاب را بنویسید.

1/5

4

دو دایره به شعاعهای  9و  4مفروضند .اگر اندازهی مماس مشترك خارجی آنها  11باشد ،طول خطالمرکزین این

1/5

5

ثابت کنید ذوزنقه اگر متساوی الساقین باشد ،آنگاه محاطی است.

1/5

6

در دایره مقابل  DM  3 , MC  6 , AB  11باشد اندازه  AMکدام است؟

7

نشان دهید در هر تبدیل طولپا ،اندازه زاویه حفظ می شود.

8

دایره ) C(O,Rو نقطه  Mخارج از این دایره مفروض است .مجانس این دایره نسبت به نقطه  Mو  k  1را رسم 1

دو دایره را بهدست آورید.

1/5

1
2

نمایید.

1
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آزمون درس :هندسه 2

بسمه تعالی

پایه یازدهم ریاضی و فیزیک

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

ساعت شروع  01صبح
نام ونام خانوادگی-------- :

مدیریت آموزش و پرورش مشگین شهر
دبیرستان نمونه آیت هللا
خامنه ای

تاریخ آزمون --------- :
مدت آزمون  71 :دقیقه
تعداد صفحه 2:

طراح  :سید علی رحیمی

سؤاالت صفحه 1

رديف

نمره

9

شکلی را رسم نمایید که خط بازتاب داشته باشد اما مرکز تقارن نداشته باشد.

1

10

نشان دهید اگر شکلی دو خط بازتاب عمود بر هم داشته باشد ،محل تالقی این دو خط مرکز تقارن شکل است.

1

11

تعداد تبدیل های تقارنی را در هر شکل مشخص نمایید.

1

الف) پاره خط
12

ب)دایره

در مثلث  ABCاندازه  BC  10و  A  120درجه و  AC  10 6می باشد .اندازه سایر زوایه های این مثلث 2
3

کدام است؟
13

مقدار  bرا در شکل مقابل تعیین نمایید.

14

در مثلث  ABCاندازه  AB  7 , AC  5 , BC  8است.

1/5

الف) طول دو قطعه ای را که نیمساز زاویه  Bروی ضلع مقابل ایجاد می کند بدست آورید.

2/5

ب)طول نیمساز زاویه  Bرا تعیین نمایید.
15

مساحت مثلث  ABCبا اندازه  AB  7 , AC  5 , BC  8را به کمک قضیه هرون بدست آورید.

1/5
جمع نمره 20

2
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نام :
نام خانوادگی :
دبیرستان..........:
.............
ردیف

بسمه تعالی
پاسخ نامه سواالت هندسه
یازدهم ریاضی

شماره دانش آموزی

:

بارم

استفاده از ماشین حساب مجاز است

1

زاویه ظلی زاویه است که یک راس آن بر روی دایره و اضالع آن مماس و وتر دایره است0/5 .

0/5

2

الف) طولپا (ایزومتری) 0/5

1

 ) 1بازتاب شیب خط را حفظ نمی کند0/5 .

1/5

ب) قطر دایره محیطی 0/5

3

 )1بازتاب طولپا است0/5.
 )3بازتاب جهت شکل را حفظ نمی کند0/5.

4

0/5
0/5
144  d2   9  4 
)d  13 (0/ 5
1/5 TT2  d2  R  R 
2

2

چون طول خطالمرکزین برابر با مجموع دو شعاع است بنابراین دو دایره مماس بیرون هستند.
5

1/5

6

1/5

3
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7

فرض شود  Tتبدیلی طولپا است و داریم 0/15 T(A)  A , T(B)  B , T(O)  O

1

چون تبدیل طولپا است لذا دو مثلث  OAB , OABبنا به حالت  3ضلع هم نهشت است و این ثابت می کند
زاوبه ها با هم برابر است0/5 .

8

1

9

مثلث و ذوزنقه متساوی الساقین خط بازتاب دارند اما مرکز تقارن ندارند 1 .نمره

10

فرض شود  d , dدو خط بازتاب عمود بر هم هستند .نقطه  Aیک نقطه دلخواه از شکل است.

0/ 5

S(A)  A   O1  O2 

)  AOA   O1  O2  O3  O4  2(O2  O3 )  AOA   180(1
S(A )  A   O3  O4 

S(A)  A   OA  OA  
  OA  OA (2) 0/ 5
S(A )  A   OA   OA 

از ( )1و ( )1نتیجه می شود نقطه  Oمرکز دوران به زاوبه  180است.

4

1

1
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0/5 الف) پاره خط دو تقارن دورانی دارد و یک تقارن بازتابی

1

11

0/5 ب) دایره بیشمارتقارن دورانی دارد و بیشمار تقارن بازتابی

2

12

1/5

13

1 0/5
0/5
b2  a2  c 2  2ac cos60
b 2  16  9  2  12  
b 2  13  b  13 0/ 5
2

14

2/5

)الف

0/5
BD2  AB  BC  AD  DC 
BD2  56 

56 448
448

 BD 
0/ 5 )ب
9
9
3

0/5
0/5
1/5 S  P(P  a)(P  b)(P  c)  2P  7  8  5  20 p  10

15

S  10(3)(2)(5)  300 0/ 5

نمره با عدد

نموره با حروف

5

