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 11/11/99: تاریخ آزمون         2یازدهم ریاضی : کالس        صومیآقای : نام دبیر      هندسه: نام درس    

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

 

)ی بازتاب نقطه -1 , )A  1 )ی نقطه dنسبت به خط  3 , )B  4 در این صورت معادله محور . است 1

 .را بدست آورید( محور بازتاب) dتقارن 

 .تبدیل طولپا را تعریف کنید -2

 . برعکسوتر موازی با هم برابرند و  2بین ( محدود)های محصور  ثابت کنید در هر دایره کمان -3

 (. کند ی نقاط را حفظ می فاصله. )د انتقال تبدیلی طولپاستثابت کنی -4

 .حالت ثابت کنید 2قضیه را در 

 . ی رسم مماس بر یک دایره از نقطه ای خارج آن را به همراه شکل، شرح دهید طریقه -5

 .ثابت کنید در هر چهارضلعی محاطی، زاویه های مقابل مکمل یکدیگرند -6

ی دو  شود برابر نصف مجموع اندازهد می وتر در یک دایره ایجا 2ی زاویه ای که از برخورد  اندازه: قضیه -7

 .کمانی از دایره است که به ضلع ها و امتداد آنها محدودند

 (با رسم شکل. )در چه شرایطی شیب خط را حفظ می کند« بازتاب»تبدیل  -8

 .را در دایره تعریف کنید« قطاع» -9

آید برابر قدرمطلق نصف  برخورد دو وتر از یک دایره پدید میای که از امتداد  ی زاویه اندازه: قضیه -11

 .ی کمانهایی است که به اضالع آن زاویه محدودند تفاضل اندازه

 .را تعریف کنید« ی ثابت تبدیل نقطه»و « تبدیل طولپا»مفاهیم  -11

 هایی دارد؟ ویژگیترکیب دو بازتاب با محورهای متقاطع چه نوع تبدیلی است و چه  -12

 . روبرویش استی هر زاویه ظلّی برابر نصف کمان  ا تعریف کرده و ثابت کنید اندازهی ظلّی ر زاویه -13

)ی بازتاب نقطه -14 , )A  2 )ی نقطه نسبت به محور 3 , )B  9 است . 

 .را بدست آورید ی محور بازتاب معادله

 .ی ثابت تبدیل را تعریف کنید نقطه -15
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