جای ههر

«بسوه تعالی»
اداره آهوزش و پرورش هنطقه  4تهراى
دبیرستاى نوونه دولتی اهام هحودباقر)ع( هتوسطه دوم

نام و نام خانوادگی:
کالسB :

اهتحاى :هندسه

پایه :یازدهن

رشته :ریاضی

اهتحانات :پایانی نوبت اول
تاریخ اهتحاى 99/ 10 /6 :

شواره صندلی:

هدت زهاى 90 :دقیقه

نام دبیر :خانن بیات

تعداد صفحات2 :

ردیف

1

فرزنداى خوبن با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیاهبر ههربانیها و خانداى هطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید.

بارم

2

جای خالی را با کلوات هناسب پر کنید.
الف) در دي دایزٌ کٍ مماس خارجىذ طًل قطعٍ مماس بزابز است باTT  .......... :

ب) بز سٍ وقطٍ غیز ياقع بز یک خط راست  ..............دایزٌ میگذرد.
پ) سايیٍای کٍ رأس آن بز محیط دایزٌ ي یک ضلع آن مماس بز دایزٌ ي ضلع دیگزش يتزی اس آن دایزٌ باشذ
را ،سايیٍ  ..................میوامىذ.
ت) مزکش دایزٌ محیطی َز مثلث  ...................است.
2

اس  Aبیزين دایزٌ دي مماس بز آن رسم کزدٌایم .اگز طًل مماس  3 Rباشذ .سايیٍ بیه دي مماس را بیابیذ.

1

3

در شکل مقابل  Oي  Oمزاکش دي دایزٌ ي  ACدر خط  Cبرز

1

دایرررزٌ کًمرررک ممررراس اسرررت AB 10 .ي  OO  6ي
 AC OOباشذ .طًل  BCرا بیابیذ.
4

اگز فاصلٍ ( Oمزکش دایزٌ) اس يتز  ABبزابز وصف  ABباشذ .سايیٍ بریه شرعا َرای  OAي  OBرا بذسرت

1

آيریذ.
5

در شکل مقابل  BCبٍ مزکش وشدیکتز است .با تًجٍ بٍ شکل حذيد  xرا بیابیذ.

2

6

در شکل مقابل کمانَای  AB  AC  CDاست  .را بیابیذ.

2

7

رسم مماس بز دایزٌ بٍ مزکش  ،Oاس وقطٍ دلخًاٌ  Aخارج دایزٌ را شزح دَیذ.

2

1

اداهه سواالت آزهوى هندسه یازدهن ریاضی

ردیف

8

بارم

ثابت کىیذ اگز دي يتز  AAي  BBدر وقطٍ ( Mدرين یا بیزين دایزٌ) یکذیگز را قطع کىىذ .آوگاٌ:

1

MA  MA  MB  MB

9

 xي  yرا بیابیذ.

10

ثابت کىیذ اگز دي دایزٌ متقاطع باشىذ ،خط المزکشیه دي دایزٌ عمًدمىصف يتز مشتزک آنَاست.

11

در شکل مقابل با تًجٍ بٍ دادٌَا x ،ي  yرا بیابیذ.

12

اگز در یک  nضلعی محیطی با مساحت  Sي محیط  ،2pشعا دایرزٌ محراطی بزابرز  rباشرذ ،وشران دَیرذ:

1/5

2
1/5

y  6x  28

BC  10x  10
AD  9x 17

2

S  2p

13

طًل شعا َای دي دایزٌ متخارج را بذست آيریذ کٍ طًل مماس مشرتزک خرارجی آنَرا مسرايی  3 7ي 1/5
طًل مماس مشتزک داخلی آنَا  15ي طًل خط المزکشیه آنَا مسايی  8ياحذ است؟

هوفق باشید
نوره با عدد .........................

با حروف ..........................................................
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20
اهضا و تاریخ

