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69دی :امتحان  

/  یدانش آموزه شمار

:كارت هشمار  
                                                 :ینام ونام خانوادگ

 :نام پدر

    120نمدت امتحا

 دقيقه

 يازدهم:رشته  :   ساعت شروع

 رياضی
 2هندسه :سؤاالت امتحان درس

1برگه    حبيب الهی:نام دبير سمنان: شهرستان 

بار

 م
 رديف شرح سوال

22/1 .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید   

به شعاع  اگر اندازه ی کمان وتری از یک دایره( الف  

مساحت قطاع حاصل از این باشد آن گاه  درجه  021برابر 3

..............کمان برابر است با  

یک ذوزنقه ی متساوی الساقین،همواره یک چند ضلعی ( ب  

 .است .......... 

هر مثلث،  خارجی طیامرکز دایره مح (ج 

آن ....................................................

 .است

 .نقطه ی ثابت است......... انتقال دارای ( د 

1 

52/0  درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را مشخص کنید  

بین دو وتر نابرابر وتری بزرگتر است که فاصله (  الف ( الف

 اش از مرکز بیشتر باشد

باشند، کمانهای محصور اگر دو وتر در دایره ای موازی  (ب

.بین آنها برابرند  

.ترکیب دو بازتاب با محورهای موازی یک دوران است( ج  

2 

.در سواالت زیر، گزینه ی صحیح را انتخاب کنید 1  
نقطه ی همرسی نیمسازهای زوایای داخلی یک مثلث، ( الف

.آن مثلث است.......... همواره   

      محاطی داخلی مرکز دایره ی ( 2         مرکز ثقل ( 0

مرکز دایره ی محاطی ( 4         مرکز دایره ی محیطی ( 3   

 خارجی

نقطه ی ثابت تبدیل .......... بارتاب نسبت به خط، ( ب

.دارد  

بی شمار( 4          3( 3          2( 2          0( 0  

3 

. سانتی متر، مماس برون هستند 4و  0دو دایره به شعاع  1

را را چنان بیابید که اندازۀ مماس مشترک خارجی  x مقدار

1آنها برابر   .باشد  3 
 

 

4 

2/1 ثابت کنید اگر دووتر همدیگر را درون دایره قطع کنند،  

زاویه ایجادشده برابر نصف مجموع دو کمانی از دایره است که 

  .بین دووتر محدودند

 

 

 

 

2 
 



52/1 کنید و روش رسم آن خط مماس مشترک داخلی دو دایره را تعریف  

 :را توضیح دهید

 

 

 

9 

ثابت کنید در یک دایره، کمان های نظیر دو وتر مساوی باهم   1

 .برابرند
 

 

 

 

 

 

  5  

ثابت کنید در هر دایره قطر عمود بر وتر وتر و کمانهای  1

:نظیر وتر را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند  

 

 

 

 

 

8 

شعاع دایره  P2و محیط   Sدر یک مثلث محیطی با مساحت  1

 (راه حل نوشته شود.)محاطی را بیابید
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22/1  :محیط مثلث را محاسبه کنید            3   ودر شکل روبر 

 

  

10 



2/1 نشان دهید اگر یک چهارضلعی محیطی باشد، آن گاه مجموع  

مقابل، برابر مجموع اندازه های دو ضلع  اندازه های دو ضلع

 .مقابل دیگر است

11 

2/1 :آورید                            باشد  مقادیر       را  بدست 
        اگر        1
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در حالتی که مرکز  :ثابت کنید دوران یک تبدیل طولپاست 2

 دوران روی امتداد پاره خط مفروض نباشد
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ثابت کنید هر تبدیل طولپا اندازه ی زاویه را ثابت نگه می  1

:دارد  
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2/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

و زاویه  O را در دوران به مرکز   زیردر شکل زیر تصویر مثلث

آیا جهت شکل :در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت رسم کنید 01

 شیب خط چطور توضیح دهید :حفظ شده است

 

  

15 
 



 
 

با محور بازتاب نه موازی باشد و نه   ABاگر پاره خط  1

 :متقاطع ثابت کنید بازتاب ایزومتری خواهد بود

16 

 باشيد پيروز موفق و
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96:دی امتحان  

/  یدانش آموزه شمار

كارت: هشمار  
                                                 :ینام ونام خانوادگ

 نام پدر:

    120نمدت امتحا

 دقيقه

 يازدهمرشته : ساعت شروع:   

 رياضی
 2هندسه :سؤاالت امتحان درس

1برگه    حبيب الهینام دبير: سمنانشهرستان:  

بار

 م
 رديف شرح سوال

25/1  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

   π3 5/0الف( 

 25/0محاطیب (  
نقطه ی همرسی یک نیمساز داخلی با دو نیمساز خارجی  ج( 

 25/0است
 25/0صفرد( 

1 

75/0  درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را مشخص کنید 

  نادرست -الف

درست(ب  

نادرستج(   

2 

 در سواالت زیر، گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 1
          محاطی داخلی مرکز دایره ی الف( 

بی شمار ب(  
  

3 

سانتی متر، مماس برون هستند.  4و  1دو دایره به شعاع  1

را را چنان بیابید که اندازۀ مماس مشترک خارجی  x مقدار

1آنها برابر  + 3x باشد. 

𝑇�́� = 2√𝑅1𝑅2 = 2√4 = 1 + 3𝑥 → 𝑥 = 1
̇

 

 

4 

5/1 ثابت کنید اگر دووتر همدیگر را درون دایره قطع کنند،  

زاویه ایجادشده برابر نصف مجموع دو کمانی از دایره است که 

   بین دووتر محدودند.

𝐵𝑂�̂�  زاویه  خارجی  = 𝑂𝐶�̂� زاویه محاطی  + 𝑂𝐵�̂�زاویه محاطی  =5/0 

𝐵𝐷

2
+
𝐴𝐶

2
=
𝐵𝐷 + 𝐴𝐶

2
=
مجموع دو کمان روبرو

2
        0/5       

به همین ترتیب با وصل کردن هر دو نقطه ی دیگر به هم می 

 توان هر یک از زوایای دیگر 
                                       5/0را بدست آورد    Oحول نقطه ی 
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75/1 داخلی دو دایره را تعریف کنید و روش رسم آن  خط مماس مشترک 

هر خطی که همزمان بر دو دایره مماس باشد و را توضیح دهید:

  5/0دو دایره در دو طرف خط قرار داشته باشند.

,𝐶(𝑂ابتدا دو دایره  𝑅)  وĆ(Ó, Ŕ)   در نظر می گیریم دایره یC 
و به شعاع   Oرا دایره ی بزرگتر فرض می کنیم به مرکز  

Ŕ + R سپس از نقطه ی  25/0یک دایره می زنیمÓ  به دایره ی

وصل می   Hبه  Oرا مماس می کنیم و در ادامه از  ÓHجدید خط

از این  25/0قطع می کند Tرا در نقطه ی  cکنیم این خط دایره ی

را در  Ćرسم می کنیم این خط دایره ی  OHنقطه خطی موازی 

همان خط مماس مشترک داخلی دو   𝑇�́�قطع می کند  �́�نقطه ی 

  25/0   دایره است.

 

6 

ثابت کنید در یک دایره، کمان های نظیر دو وتر مساوی باهم   1

    .برابرند
 

0/5

𝑂𝐴 = 𝑂𝐶 = 𝑅
𝑂𝐷 = 𝑂𝐵 = 𝑅

𝐴𝐷 بنا  به فرض  = 𝐵𝐶 
} → 𝐴𝑂𝐷 ≅ 𝐵𝑂𝐶 → 0/25𝐷𝑂𝐴 ̂ = 𝐵𝑂�̂� →

0/25𝐴𝐷 = 𝐵𝐶               

  

  7  

5/1 کنید در هر دایره قطر عمود بر وتر وتر و کمانهای ثابت  

 نظیر وتر را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند:
 

𝑂𝐴 = 𝑂𝐵 = 𝑅
𝑂𝐻 = 𝑂𝐻مشترک}

وتر و یک ضلع
→         𝑂𝐴𝐻 ≅ 𝑂𝐵𝐻0/5

→ 𝐴𝑂�̂� = 𝐵𝑂�̂�
𝐵𝐻 = 𝐷𝐻

 زوایای مرکزی
→          𝐴𝐷 = 𝐷𝐵0/5 

             0/5 شکل 
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شعاع دایره  P2و محیط   Sدر یک مثلث محیطی با مساحت  1

 محاطی را بیابید.)راه حل نوشته شود(

شعاع  ON=OH=OM=rنقطه ی همرسی نیمساز ها و  Oمی دانیم 

 25/0دایره ی محاطی دایره هستند بنابر این داریم
 

𝑆𝐴𝑂𝐵 =
1

2
𝑂𝑁 × 𝐴𝐵

𝑆𝐶𝑂𝐵 =
1

2
𝑂𝐻 × 𝐶𝐵

𝑆𝐴𝑂𝐶 =
1

2
𝑂𝑀 × 𝐴𝐶

}
 
 

 
 

  جمع
→  𝑆𝐴𝑂𝐵 + 𝑆𝐶𝑂𝐵 + 𝑆𝐴𝑂𝐶 =

1

2
𝑟 × (𝐴𝐵 + 𝐶𝐵 + 𝐴𝐶) 5/0  

𝑆داریم = 𝑆𝐴𝑂𝐵 + 𝑆𝐶𝑂𝐵 + 𝑆𝐴𝑂𝐶 , 𝐴𝐵 + 𝐶𝐵 + 𝐴𝐶 = 2P   در آخر با  جاگذاری 

 25/0 𝑆 =
1

2
𝑟(2𝑃) = 𝑟𝑃 → 𝑟 =

𝑆

𝑃
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25/1 BQودر شکل روبر  = 3 , AB = 5, BC =  محیط مثلث را محاسبه کنید: 7

م از یک نقطه با هم برابرند ومرسمی دانیم مماسهای 

و از AN=AM=2 25/0ودر نتیجه  AN=AB-BN=2یعنی    BQ=BN=325/0پس

پس 25/0MC=CQ=4و باز هم داریم QC=BC-QN=4 25/0طرفی 

 است  5/0 18=6+5+7یعنی محیط مثلث  AC=2+4=6ضلع

  

10 

5/1 نشان دهید اگر یک چهارضلعی محیطی باشد، آن گاه مجموع  

اندازه های دو ضلع مقابل، برابر مجموع اندازه های دو ضلع 

مماس های مرسوم از یک نقطه با هم برابرند :استمقابل دیگر 

 بنابراین داریم:

(𝐴𝐷 = 𝐴𝐶 , 𝐷𝐵 = 𝐵𝐸)
جمع دو رابطه
→         𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐸5/0 

(𝐹𝐺 = 𝐹𝐶 , 𝐺𝐻 = 𝐻𝐸)
جمع دو رابطه
→         𝐹𝐻 = 𝐹𝐶 + 𝐻𝐸5/0 
 و در آخر با جمع دو رابطه ی جدید داریم

𝐴𝐵 + 𝐹𝐶 = 𝐴𝐹 + 𝐵𝐻5/0 

11 



   و حکم ثابت می شود

5/1 ,x را  بدست آورید:  y   باشد  مقادیر   BD = 2x   , AT = y, AE = 9 , EC =
16, AD = x  اگر        

 بنا بر روابط طولی در دایره داریم

 𝐴𝑇2 = AE × AC → y2 = 9 × 25 = 225 → y = 15 

𝐴𝑇2 = 𝐴𝐷 × 𝐴𝐵 → y2 = x × 3x → 225 = 3x2 → x2 = 75 → x = √75 
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در حالتی که مرکز دوران ثابت کنید دوران یک تبدیل طولپاست: 2

 روی امتداد پاره خط مفروض نباشد

را مفروض در نظر بگیریم و           ABاگر پاره خط    

را زاویه ی دوران    فرض کنیم 𝛼و  Oمرکز دوران را    

  آنگاه  دو حالت مسئله را اثبات می کنیم 
بیشتر باشد در   AOBحالت اول :زاویه دوران از زاویه ی     

 این حالت با توجه به شکل داریم:

    𝐴𝑂�̂� + 𝐵𝑂�̂́� = �́�𝑂�̂́� + 𝐵𝑂�̂́� → 𝐴𝑂�̂� = �́�𝑂�̂́�5/0 

𝐴𝑂𝐵پس می توان گفت دو مثلث ≅ �́�𝑂�́�         دوضلع و به حالت

با هم برابر خواهند  AB,�́��́�زاویه ی بین و در نتیجه دو ضلع 

 5/0.شد و حکم ثابت است

 
 حالت دوم :در این حالت با توجه به این که

→ 𝐴𝑂�̂� = �́�𝑂�̂́� 𝐴𝑂�̂́� = 𝐵𝑂�̂́� = 𝛼
+𝐵𝑂�̂́�
⇒   𝐴𝑂�̂́�+𝐵𝑂�̂́� = 𝐵𝑂�̂́�+𝐵𝑂�̂́�        

5/0 

𝐴𝑂𝐵پس می توان گفت دو مثلث ≅ �́�𝑂�́�         به حالت دوضلع و

با هم برابر خواهند  AB,�́��́�زاویه ی بین و در نتیجه دو ضلع 
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 5/0.شد و حکم ثابت است
 

 
ثابت کنید هر تبدیل طولپا اندازه ی زاویه را ثابت نگه می  1

    فرض کنید  Tدارد:
𝑇(𝐴)تبدیلی طولپا باشد و داشته باشیم  Tفرض کنید  =

�́� , 𝑇(𝐵) = �́�, 𝑇(𝑂) = �́�25/0 

این صورت داریم در

AB = 𝐴�́́�

OA = 𝑂�́�́

OB = 𝑂�́�́

به حالت سه ضلع
⇒           𝐴𝐵𝑂 ≅ 𝐴𝐵�́́�

́
→ 𝐴𝑂�̂� =

𝐴𝑂�́�́
́̂

75/0 
 و حکم ثابت است.
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5/1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و زاویه  O را در دوران به مرکز   زیردر شکل زیر تصویر مثلث

در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت رسم کنید:آیا جهت شکل  90

 توضیح دهید شیب خط چطورحفظ شده است:

جهت شکل حفظ نشده است شیب خط ها نیز حفظ نشده چون خط با 

 75/0دوران یافته اش موازی نیست
 75/0شکل 
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با محور بازتاب نه موازی باشد و نه   ABاگر پاره خط  1

 متقاطع ثابت کنید بازتاب ایزومتری خواهد بود:

را نسبت به خط پیدا می کنیم و سپس  A , Bابتدا بازتاب نقاط 

را امتداد می دهیم تا محور را    ABپاره خط 

روی محور است بازتاب یافته   Mقطع کند چون   Mدر نقطه ی 

اش با خودش برابر است و نیز طبق آنچه در حالت اول داریم 

𝑀𝐴 = 𝑀𝐴 ́ , 𝑀𝐵 = 𝑀�́� حال با کمک شکل داریم 
AB = MB −MA

ÁB = MB  ́́ − MÁ
→ AB = ÁB́    

 

 

 در نتیجه حکم ثابت است
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