
 5ت: تعدادصفحا                                  باسمه تعالي 1شماره صفحه: 
 2هندسه نام درس: 

 ریاضی فیزیکرشته : 

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 مهدیه اسالمینام دبیر:

 وپرورش استان البرزاداره کل آموزش 

 مدیریت آموزش و پرورش  اشتهارد 

 سواالت دانش آموزان  حضرت زهرا )س( 

  1400دی ماه 

 دقیقه 100مدت امتحان :  

 10/1400  /27تاریخ امتحان:  

 10:30ساعت:

 شماره داوطلب:

 بارم بنويسيد.پاسخنامه تذكر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در  رديف
 

 
 جاهای خالی را کامل کنید. 1

 الف(مرکز دایره محیطی هر مثلث،محل برخورد .............. آن مثلث است.
 ب(در هر تبدیل،نقطه ای را که تبدیل یافته ی آن بر خودش منطبق میشود، ............ می نامند.

 .............. می نامند.ج(اگر خط و دایره دو نقطه ی مشترک داشته باشند، خط و دایره را 
 د(تبدیل هایی که طول پاره خط را حفظ میکنند،تبدیالت طولپا یا ............ نامیده میشوند.

1 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 1
 در بازتاب محوری یک خط،اگر خط بر محور بازتاب عمود یا منطبق باشد،بازتاب خط،خودش خواهد بود.الف(
 فظ نمیکند.حران هیچگاه شیب خط را ب(دو

 ج(اگر دو وتر از یک دایره موازی باشند،کمان های محدود بین آنها مساوی اند.
 روی محیط دایره قرار دارد.  Mاز شعاع دایره باشد،آنگاه نقطه یاز مرکز دایره،بیشتر  Mد(اگر فاصله ی نقطه ی 

2 

 3 مفروض است.فاصله ی مرکز دایره از این وتر را بیابید.C(0,5)از دایره ی  8به طول  ABوتر 1

 در شکل زیر ثابت کنید:  1
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 5ت: تعدادصفحا                                  باسمه تعالي 2شماره صفحه: 
 2هندسه نام درس: 

 ریاضی فیزیکرشته : 

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 مهدیه اسالمینام دبیر:

 وپرورش استان البرزاداره کل آموزش 

 مدیریت آموزش و پرورش  اشتهارد 

 سواالت دانش آموزان  حضرت زهرا )س( 

  1400دی ماه 

 دقیقه 100مدت امتحان :  

 10/1400  /27تاریخ امتحان:  

 10:30ساعت:

 شماره داوطلب:

 بارم بنويسيد.پاسخنامه تذكر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در  رديف
 

 
 را بیابید. yو  xمجهولیر مقاد 1

 
 

5 

5/1  6 وضعیت های مختلف دو دایره نسبت به یکدیگر را بیان کنید.)با رسم شکل( 

5/1 3طول مماس مشترک خارجی دو دایره  است.شعاع های 8و خط المرکزین آن ها 15و مماس مشترک داخلی  7
 دو دایره را بیابید.
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 5ت: تعدادصفحا                                  باسمه تعالي 3شماره صفحه: 
 2هندسه نام درس: 

 ریاضی فیزیکرشته : 

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 مهدیه اسالمینام دبیر:

 وپرورش استان البرزاداره کل آموزش 

 مدیریت آموزش و پرورش  اشتهارد 

 سواالت دانش آموزان  حضرت زهرا )س( 

  1400دی ماه 

 دقیقه 100مدت امتحان :  

 10/1400  /27تاریخ امتحان:  

 10:30ساعت:

 شماره داوطلب:

 بارم بنويسيد.پاسخنامه تذكر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در  رديف
 

 
)در دایره ی  1 , )C O R وتر AB  وتر ،CD  9به طولcm 11تقسیم کرده است.اگر 2به 1را به نسبتcmAB  

 قطع میکند؟را به چه نسبتی  AB، وتر CDنگاه وترآ
8 

 را بیابید.x شکل مقابل یک چهارضلعیی محیطی را نشان میدهد. 1
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 10 نشان دهید هر تبدیل طولپا،اندازه زاویه را حفظ می کند. 1



 5ت: تعدادصفحا                                  باسمه تعالي 4شماره صفحه: 
 2هندسه نام درس: 

 ریاضی فیزیکرشته : 

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 مهدیه اسالمینام دبیر:

 وپرورش استان البرزاداره کل آموزش 

 مدیریت آموزش و پرورش  اشتهارد 

 سواالت دانش آموزان  حضرت زهرا )س( 

  1400دی ماه 

 دقیقه 100مدت امتحان :  

 10/1400  /27تاریخ امتحان:  

 10:30ساعت:

 شماره داوطلب:

 بارم بنويسيد.پاسخنامه تذكر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در  رديف
 

 
 در حالت های داده شده،ثابت کنیدبازتاب تبدیلی طولپا است. 3
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 در حالت های زیر ثابت کنید انتقال طولپاست. 3
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 5ت: تعدادصفحا                                  باسمه تعالي 5شماره صفحه: 
 2هندسه نام درس: 

 ریاضی فیزیکرشته : 

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 مهدیه اسالمینام دبیر:

 وپرورش استان البرزاداره کل آموزش 

 مدیریت آموزش و پرورش  اشتهارد 

 سواالت دانش آموزان  حضرت زهرا )س( 

  1400دی ماه 

 دقیقه 100مدت امتحان :  

 10/1400  /27تاریخ امتحان:  

 10:30ساعت:

 شماره داوطلب:

 بارم بنويسيد.پاسخنامه تذكر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در  رديف
 

 
 های زیر را رسم کنید.تبدیل یافته ی شکل  3

 Vالف(انتقال تحت بردار 
 
 
 
 
 
 
 

 90و زاویه دوران D ب(دوران شکل زیر با مرکز دوران
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج(بازتاب 
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 در ریاضیات آنچه مهم است، فکر کردن است! 20
 ریاضیات الفبایی است که خداوند جهان را بر مبنای آن خلق کرد.

 گالیله

 

 


