
  97/ 08/02:   تاريخ
 بي نام تو نامه كي كنم باز

  عالمه طباطبايينخبگان  دبيرستان
  

  رياضي يازدهم هندسه  دوم ميان نوبت دقيقه 90   :زمان
 96-97سال تحصيلي  2:صفحه

  

  :كالس    :نام و نام خانوادگي

 

  بارم  سوال  رديف
  . تجانس مستقيم و معكوس را تعريف كنيد) الف  1

  . را رسم كنيد kهاي  و نسبت Oهاي زير را با مركز  تصوير شكل) ب

  

5/1  

  . تبديل هماني را تعريف كنيد) الف  2
  هماني  باشند؟   توانند تبديل دوران و تجانس مي - در چه شرايطي انتقال) ب
  ثابت داشت؟ چرا؟   توان نقطه دوران و تجانس مي - الهاي غيرهماني انتق يك از تبديل كدام در) پ

25/2  

  . كند با استفاده از شكل مقابل ثابت كنيد تجانس اندازه زاويه را حفظ مي  3
  
  

k) الف 0       
  
  
  
  
k) ب 0    
  
  
  

2  

B (MAو  Aتا  Mهاي  بيابيد كه مجموع فاصله dروي خط  Mاي مانند  قرار دارند نقطه dرف خط در يك ط Bو  Aنقاط   4 MB) 
  . ترين مقدار را داشته باشد مراحل را با ذكر دليل بنويسيد كم

  
  

5/1  

  . توضيح دهيد مراحل را با ذكر دليل. كه محيط شكل تغيير كند مساحت شكل زير را اضافه كنيد بدون آن  5

  

5/1  

مراحل را توضيح . باشد d3و موازي  d2و d1كه دو سر آن روي . متر رسم كنيد سانتي 3پاره خطي به طول . سه خط دو به دو ناموازي هستند  6
  . دهيد

  

25/1  
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  . ر عبارت را داخل جدول مشخص كنيددرستي يا نادرستي ه  7
  كند شيب خط را حفظ مي  كند طول پاره خط را حفظ مي  

      بازتاب
      انتقال
      دوران
        تجانس

2  

kmهاي  با سرعت Aي  دو ماشين از نقطه  8
h

kmو 50
h

  5/1  اي از يكديگر دارند؟  شوند دو ساعت بعد چه فاصله از هم دور مي 0120ي  با زاويه 25

9  
ABCدر مثلث 


bبا فرض    B̂و 20  Cو 030  20   . را بيابيدCي  ي زاويه شعاع دايره محيطي مثلث و اندازه 2

  

5/1  

4و شعاع دايره محيطي آن  12طول قاعده مثلث متساوي الساقيني   10   5/1  . است طول ساق مثلث را بيابيد 3
11  

ABCدر مثلث : قضيه استوارت


  . مفروض است BCروي  Dي دلخواه  نقطه 

  
ABثابت كنيد ) الف .DC AC .DB AD .BC BD.DC.BC  2 2 2   
  .)ميانه باشد ADاگر . (ها را به كمك قضيه استوارت ثابت كنيد قضيه ميانه) ب

5/2  

12  
ABCاگر در مثلث 


ABاضالع    ACو 4  BCو  6    .را بدست آوريد AMي  باشد طول ميانه 8

1  

  20  ع نمراتجم      
   


