جوهوري اسالهي ايراى
اداره كل آهوزش و پرورش شهر تهراى

هحل ههر يب اهضبء هذير

سئوال

اداره آهوزش و پرورش هنطقه  6تهراى
ش صنذلي (ش داوطلب):
نبم و نبم خبنوادگي:
سئوال اهتحبى درس :هنذسه

نبم واحذ آهوزشي :دبيرستبى نخبگبى عالهه طببطببيي
نبم پذر:

پبيه :دهن
نبم دبير /دبيراى:

نوبت اهتحبني:
رشته:

سبل تحصيلي1395 - 1396 :

سبعت اهتحبى:
وقت اهتحبى:
تبريخ اهتحبى :
تعذاد برگ سئوال:

 ) 1ثابت کٌید اگر فاصلِ ی ًقطِ ای از دٍ ضلغ زاٍیِ ای بِ یک اًدازُ باشٌد آًگاُ آى ًقطِ رٍی ًیوساز آى زاٍیِ قرار دارد ؟ (ً1ورُ)
 )2از ًقطِ  Aخارج خط  ، dخطی هَازی با آى رسن کٌید ( .طریقِ رسن را تَضیح دّیدً1( ).ورُ)
)3ثابت کٌید اگر در هثلثی دٍ ضلغ ًابرابر باشٌد زاٍیِ ی رٍبرٍ بِ ضلغ بسرگتر  ،بسرگتر است از زاٍیِ ی رٍبرٍ بِ ضلغ کَچکتر .
(ً1ورُ)
)4ثابت کٌید در ّر هثلث سِ ػوَد هٌصف ّن رأسٌد ً1/5( .ورُ)
ً)5قطِ ی پٌالتی چیست ٍ داٍر هسابقِ چکًَِ آى را بِ دست هی آٍرد ؟ (ً1/5ورُ)
)6ثابت کٌید از یک ًقطِ غیر ٍاقغ بر خط ًوی تَاى بیش از یک ػوَد بر آى خط رسن کرد ً1( .ورُ)
 )7ثابت کٌید در ّر هتَازی االضالع قطرّا هٌصفٌد ً1( .ورُ)
 ) 8ثابت کٌید اگر دٍ ارتفاع از یک هثلث با ّن برابر باشٌد آًگاُ اضالع ًظیر بِ آى  ،ارتفاع ّا با ّن برابرًد ً1( .ورُ)
 )9الف) ًقیض گسارُ ی « ّر لَزی یک هربغ است » را بٌَیسید ً2( .ورُ)
ب) ًقض گسارُ ی « اگر دٍ دایرُ شؼاع ّای برابر داشتِ باشٌد آًگاُ هساحت ّای برابری دارًد » را بٌَیسید .
ج) بصَرت قضیِ ی دٍ شرطی بٌَیسید  :در ّر هثلث هتساٍی الساقیي زٍایای هجاٍر بِ ساق ّا برابرًد .
د) برای « در ّر هثلث ّر ارتفاع از ّر کدام از سِ ضلغ هثلث کَچکتر است » هثال ًقض بسًید .

