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 بارم متن سوال 

 مترباشد. )با توضیح روش رسم(سانتی 6مستطیلی رسم کنید که طول قطر آن الف(  1
 توان رسم کرد.چند مستطیل با این معلومات میب( 
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 2 کنند.ثابت کنید درهر متوازی االضالع قطرها یکدیگر را نصف می 2

 5/1 مراحل و روش رسم خطی عمود بر یک خط داده شده از یک نقطه روی آن را توضیح دهید. 3

 5/1 ی هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن به یک اندازه است.ثابت کنید فاصله 4

 2 ثابت کنید درهر مثلث هر سه ارتفاع همرسند. 5

 نید.هاي زير مثال نقض بزبراي رد حدس 6

 های سه ضلع یک مثلث همواره یا داخل مثلث است یا خارج آن.ی همرسی عمودمنصفالف( نقطه

 ب( در هر مثلث هر ارتفاع از هرکدام از سه ضلع مثلث کوچک تر است؟

1 

 های زیر را بنویسید. در صورت امکان آن را بصورت دو شرطی هم بنویسید.عکس قضیه 7
 ها نیز برابرند.ی روبرو به آنبرابر باشند دو زاویهالف( در هر مثلث اگر دو ضلع 

 های برابر دارند.نهشت باشند مساحتب( اگر دو مثلث هم

5/1 

 2 تر.ی روبه رو به ضلع کوچکتر است از زاویهبزرگ، تر ی رو به رو به ضلع بزرگگاه زاویهثابت کنید اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند آن 8

 1 کند.هان خلف )اثبات غیرمستقیم( ثابت کنید اگر خطی یکی از دو خط موازی را قطع کند دیگری را نیز قطع میبه کمک بر 9

 های زیر را بنویسید.نقیض گزاره 10
 درجه است. 360الف( مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب 

 .نیست ب( مستطیلی وجود دارد که مربع

1 

 2 ها نیز با هم برابرند.گاه اضالع نظیر به آن ارتفاعاز یک مثلث با هم برابر باشند آنثابت کنید اگر دو ارتفاع  11

)nضلعی محدب برابر است با :  nثابت کنید مجموع زوایای داخلی هر  12 ) 2 180 . 1 

 جاهای خالی زیر را با عبارت مناسب پر کنید. 13
 ی جریمه کشیده شده است.ای است که قسمتی از قوس آن در جلوی محوطهتی ................. دایرهی پنالالف( در زمین فوتبال نقطه

 کند.ب( .................. هر وتر دلخواه از دایره از مرکز دایره عبور می
 ند.گیری از حقایق پذیرفته شده است را استدالل .................... گویپ( استداللی که بر اساس نتیجه

 دهد یک حکم کلی .................... است مثال نقض گویند.ت( به مثالی که نشان می
 ث( از یک نقطه غیر واقع بر خط .................... بیش از یک عمود بر آن خط رسم کرد.

 ... قرار دارد.ی یکسان باشند روی ...............شان از یک نقطه به فاصلهج( مجموعه نقاطی در صفحه که فاصله
 خط قرار دارد.خط به یک فاصله باشد روی .................. آن پارهچ( مجموعه نقاطی که در صفحه از دو سر یک پاره

 ح( ........................ چهارضلعی است که قطرهای آن عمودمنصف یکدیگر باشند.
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 20 جمع نمرات 

 

 مراجعه کنيد. حی آزمون امروز ، به کانال بانک سواالت نخبگانپاسخ تشری دانش آموز گرامی جهت مشاهده
https://telegram.me/banksoalnokhbegan 

 ميان ترم اول نوبت امتحاني:           نخبگان عالمه طباطبايي نام واحد آموزشي:   ش صندلي )ش داوطلب(:

 متوسطه دوره دوم :  مقطع دهم رياضي  پايه:   و نام خانوادگي:نام 

 1395 - 1396 سال تحصیلي:   گروه مولفان نخبگان نام دبیر/ دبیران: هندسه  سئوال امتحان درس: 
 

 صبح 7:30 ساعت امتحان:

 دقيقه 100 وقت امتحان:

 صفحه 1 تعداد برگ سئوال:

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 
 

https://telegram.me/banksoalnokhbegan
https://telegram.me/banksoalnokhbegan
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 پاسخنامه 

 شماره
 متن پاسخ سوال

کنعیم. قطعر   رسعم معی   cm3و شععاع   Oبه مرکز ای نامیم دایرهمی O. وسط آن را ABکنیم رسم می cm6خطی به طول ابتدا پاره 1
مستطیل خواسته شده است. در مستطیل قطرها با هم برابرند و یکعدیگر را   CD .ABCDگیریم به نام دلخواهی از آن را در نظر می

 کنند.  نصف می
 (نمره5/1جمعا )  ی بین دو قطر آن معلوم نیست.توان رسم کرد زیرا زاویهشمار مستطیل میبیب(
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و  Mکنیم. سپس دو کمعان یکعی بعه مرکعز     را رسم می MNوشعاع دلخواه کمان  Aمفروض است. ابتدا به مرکز  dروی  Aی نقطه 3

وصعل   Aبعه   Eنعامیم. از  معی  Eکنعیم. تقعاطع دو کمعان را    و همان شعاع رسم معی  Nو دیگری به مرکز  MNشعاع بیش از نصف 
 (5/1خط خواسته شده است. ) a کنیم.می

 
4  O O1  : فرض 2

PH PK حکم : 
OP OP

O O OPH OPK PH PK
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 بوجود آید.  MNQکنیم تا مثلث خطوطی به موازات اضالع مقابل رسم می ABCاز رئوس مثلث  5

 
QN BC

AH QN
AH BC

QN AH
ANCB AN BC

AN AQ
AQBC AQ BC


  

  
        

SwH œ~¹¶j¼µ–

“°†¯H#ÁpH¼T¶

“°†¯H#ÁpH¼T¶

||

:

:

  

های مثلث همرسعند پعس   دانیم عمودمنصفاست. می MNو  QMهای عمودمنصف CTو  BKتوان ثابت کرد رتیب میبه همین ت
 (2هستند همرسند. ) ABCهای مثلث که ارتفاع MNQهای مثلث عمودمنصف
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 (1ی همرسی مثلث قائم الزاویه وسط وتر است. )الف( نقطه 6

 ب( 
 (5/1) گاه مثلث متساوی الساقین است )عکس(  باشند آنالف( اگر در مثلثی دو زاویه برابر  7

 گاه مثلث متساوی الساقین است و بالعکس )دو شرطی(اگر در مثلثی دو زاویه برابر باشند آن      
 نهشت هستند. )عکس(گاه دو مثلث همهای دو مثلث برابر باشد آنب( اگر مساحت

AC  (Mجدا کرده ) ACروی  ABی به اندازه 8 AB فرض : 

B Ĉˆ  حکم : 

ABM AB AM B M B B
B C

B C
MBC M CÂ nI] i

,





     
   

  
 

1 1 1

1
1

  

9 d d||1  : فرض 2

                                                                                                                d || d d d A{ } 1 1 

d || d2 حکم : 

 
d || d2   حکم ثابت   حذف حکم باطل ی از نقطهA  خارجd || d d2  برهان خلف 2

  رسم شده که غیرممکن است d2موازی  d1و  dدو خط 
 نیست. 0360الف( مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب  10

 ب( مستطیلی وجود دارد که مربع است.
11 BH CK فرض : 

AB AC حکم : 
BH CK

BC BC BHC BKC B C AB AC

H K
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n ضلعی محدب nدانیم که از هر رأس یک می 12  nشود و آن را تبدیل به قطر خارج می 3  کند و مجموع زوایای مثلث می 2

)nشود ضلعی محدب می nاست پس مجموع زوایای داخلی هر  0180داخلی هر مثلث  ) 2 180  
13 
 

  ت( نادرست پ( استنتاجی ودمنصفب( عم الف( مرکز

 ح( لوزی چ( عمودمنصف ج( دایره توانث( نمی

 

 


