
« بسمه تعالی »    
 اداره کل  آموزش و پرورش استان گلستان

 اداره/ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ....................
 

 شماره دانش آموزی / شماره کارت  :  نام و نام خانوادگی :                      

 دقیقه   111مدت امتحان :   ساعت شروع :  ...... صبح ریاضیی: رشته 2سوالات امتحان درس :هندسه

 ....3تعداد صفحات: ...    79تاریخ امتحان :       ..... /  ..... /  ی دوم(           متوسطه )دوره  یازدهمدانش آموزان پایه :  

 مهر آموزشگاه :  طراح:  دبیرستان .....................................     
 

 بارم شرح سؤال ردیف

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  1

 دایره اگر طول دو کمان برابر باشند اندازه های آن دو کمان هم برابرند. درست         نادرست  الف( در دو

 ب( دوران شیب خط را حفظ می کند. درست           نادرست 

 پ( در هر مثلث نسبت هر ضلع به سینوس زاویه مقابل به آن ضلع،مقداری ثابت است . درست       نادرست 

ت( مساحت هر مثلث برابر است با نصف حاصل ضرب اندازه های هر دو ضلع در کسینوس زاویه بین آنها.        

 درست           نا درست

1 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید .  2

 الف( اندازه زاویه ی بین دو وتر متقاطع درون دایره برابر است با ........................... است . 

 تجانس را ............................. می نامیم. K<0ب( اگر 

 مثلث است.پ( نقطه همرسی ......................... مرکز دایره محاطی 

 برابر است با ........................................... .ارتفاع وارد بر وتر مربع در مثلث قائم الزاویه  ت(

1 

 کدام است .  x-yدر شکل مقابل حاصل الف(  3

1 )31           2 )11              3)22                   4)182 

 

 

 

5/0 

 را مرتبط کنیددو ستون جدول  4

 A) d=0 دو دایره مماس درون  -1

 'B) d=R-R دو دایره متقاطع -2

 'c) R-R' < d <R+R دایره های هم مرکز  -3
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 نمره ورقه

 

نمره تجدید   با عدد

 نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضا                  نام و نام خانوادگی دبیر:           تاریخ و امضا                      نوادگی دبیر: نام و نام خا

)91  )31  x y 



 

 پایۀ: یازدهم                  رشتۀ :            آزمون درس:                                                         نام و نام خانوادگی: 

 بارم شرح سوالات ردیف

AB=10 , 𝐴𝐵در دایره ی  5 = 20 , 𝐶(𝑂, 𝑅) .است 

 را بدست آورید. ABاز وتر Oفاصله ی الف( 

 درجه را تعیین کنید. 20مساحت قطاع  ب (

1 

و طول  5√3طول شعاع های دو دایره متخارج را بدست آورید که طول مماس مشترک خارجی آنها مساوی  2

 واحد است ؟ 8و طول خط المرکزین آنها مساوی  15√مماس مشترک داخلی آنها 

1 

 1 محاطی باشد ثابت کنید این ذوزنقه متساوی الساقین است . ABCDفرض کنیم ذوزنقه  5

 1 موازی نمی باشند ثابت کنید انتقال، تبدیل طولپاست؟ Vو بردار  ABاگر در انتقال پاره خط  8

 1 را حفظ می کند.نشان دهید هر تبدیل طولپا اندازه ی زاویه  1

باشد نشان دهید :  Kو نسبت  Oدر تجانس به مرکز  ABمجانس پاره خط  'A'Bفرض کنید پاره خط  10

𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
= |𝐾| 
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 یر کند؟آن تغیزمینی به شکل زیر در نظر بگیرید. چگونه میتوان با مساحت آن را افزایش داد بدون اینکه محیط  11

 

 

 

1 

 3دریک طرف بزرگراهی واقع اند . میخواهیم جاده ای بین این دو شهر بسازیم به طوریکه  Bو  Aدو شهر   12

 کیلومتر آن از بزرگراه بگذرد.چگونه این جاده ساخته شود تا کوتاهترین فاصله ممکن بین دو شهر باشد؟ 

5/1 

 



ABC (�̂�ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه  13 = 𝐴𝐻( ارتفاع 10 = ℎ𝑎. رابطه ی مقابل همواره برقرار است 

1

ℎ𝑎
2 =

1

𝑏2 +
1

𝑐2     
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∆در مثلث   14
𝐴𝐵𝐶
 �̂� = 20, AC = 2 + √12, AB =   است .  4

 را تعیین کنید. BCاندازه ضلع الف( 

  ب( شعاع دایره محیطی مثلث را بدست آورید.

 

 

 

1 

1 

𝐵𝐶در مثلث  15 = 𝐴𝐶 و8 = 𝐴𝐵 و5 = 3, 𝐴𝐵𝐶  . است 

 .را بیابید  Aطول نیمساز زاویه الف ( 

 ب( مساحت مثلث را بدست آورید. 

 .پ( طول کوتاه ترین ارتفاع را تعیین کنید

 ت( آیا یزرگترین زاویه این مثلث یا زاویه منفرجه)باز(است؟ ) دلیل خود را بیان کنید(

 

 

1/25 

1 

1 

1 

 

 20 جمع کل 

 موفق و پیروز باشید. 
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