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 ًبم آهَسشگبُ:  یبسدّن پبیِ:

شمسى دثیزستب  

                   مقام معظم رهبری

((      جهش تولید))سال  99سال              

:اهتحبى داخلی درس  

دو  ریاضی   

09هذت اهتحبى:  سبعت شزٍع: 

10/30  

 تبریخ اهتحبى:

29/10/99 

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوی 

ًبم خبًَادگی:ًٍبم   

 

1 تعذادصفحِ: ترم اولًَثت اهتحبًی:   شوبرُ داٍطلت:  

 

 

 

دقت ثخَاًیذ ٍ سپس جَاة ثٌَیسیذ. آهَس عشیش! ٍقت کبفی ثزای ًَشتي دادُ شذُ است. اثتذا رٍی سَاالت را ثِ داًش ًوزُ  ردیف 

 ة استثبشٌذ هطلَ      رئَس هثلث  (    )  (    )  (    ) اگز  2

   الف(طَل هیبًی 

   ة(هعبدلِ ی ارتفبع 

1 

5/1 هوبس       خط ثِ هعبدلِ ٍ ثز   ثگذرد (   )  ای ثزرٍی ًیوسبس ًبحیِ اٍل است. اگز ایي دایزُ اس ًقطِ  هزکش دایزُ 

 شَد، شعبع آى کذام است.

2 

5/1 }ّبی آى  ، هعبدلِ درجِ دٍهی ثٌَیسیذ کِ ریشِثبشذ           ّبی هعبدلِ  ریشِ    اگز  
   

 
  
   

 
 3 ثبشذ   {

 4 را حل کٌیذ.       √    √هعبدلِ  2

 را ثذست آٍریذ    هقذار  .      در شکل سیز  2

 

5 

 ؟است   √چٌذ ثزاثز    ٍاحذ کٌبر ّن قزار دارًذ. فبصلِ  2در شکل رٍ ثِ رٍ سِ هزثع ثِ اضالع  2
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5/1  را ثذست آٍریذ       در شکل سیز  هقبدیز  

 
 

 

7 

̂ در شکل سیز  2  şاست  ̂  

 .         الف( ثبثت کٌیذ 

 را ثذست آٍریذ.    ة( هقبدیز 

  
 

8 

5/1  آیب دٍتبثع سیز هسبٍی اًذ چزا؟ 

 ( )  √    √                        ( )  √        

9 

5/1  .تبثع سیز را رسن کٌیذًوَدار  

 ( )     [ ]       [    ) 
10 

5/1  را تجذیل ثِ تبثع یک ثِ یک کزدُ ٍ سپس هعکَس آًزا ثٌَیسیذ. ثب هحذٍد کزدى داهٌِ تبثع سیزآى 

 ( )           
 

11 

( ) اگز  1  
  

   
  ( )  را هحبسجِ کٌیذ          ثبشذ آًگبُ حبصل     √ 

 

12 

  ایذ. هَفق ثبشیذ دقت ٍرقِ را ثزرسی کزدُ اس تحَیل ٍرقِ هطوئي ثبشیذ کِ یک ثبر ثِقجل  20
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