
 موفقیتبا آرزوی 

  به نام خالق يكتاي دانا                            مزين كن شروع هر سخن را 

 1دخترانه امام حسین (ع) واحددبیرستان     نام و نام خانوادگی :

  

  ٢تعداد صفحه: 

  شماره داوطلب:

  تاریخ آزمون :  

    فیزیک دهم ریاضی پایه : 

  ۱هندسه درس:

  دقیقه ١٢٠مدت آزمون :   ١٣٩٨ - ١٣٩٩حصیلی سال ت  سوسن سلیمان نوری نام دبیر : 

  بارم  سؤاالت  ردیف

  ٥/١  سانتی متر باشد طریقه رسم را توضیح دهید . ٦مستطیلی رسم کنید که طول قطر آن   ١

ثابت کنید اگر در مثلثی دو ضلع  نابرابر باشند آنگاه زاویه روبرو  به ضلع  بزرگتر ، از زاویه  روبرو  به ضلع کوچکتر،   ٢

  زرگتر استب

٥/١  

  ٥/١  ثابت کنید در دو مثلث متشابه نسبت ارتفاعها برابر نسبت تشابه است .  ٣

ABدر ذوزنقه مقابل   ٤ MN CD�   است .      �

ثابت کنید   
AM BN

MD NC
  

  

٥/١  

  ٥/١  . ه میانه وارد بر وتر نصف وتر استئثابت کنید در هر مثلث قائم الزاو  ٥

٦  
، 45ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه ضلع روبرو به زاویه 

2

2
  اندازه وتر است . 

٥/١  

  ٥/١  ثابت کنید هر چهار ضلعی که قطرهای آن منصف یکدیگر باشند ،آن چهار ضلعی   متوازی االضالع است .  ٧

  ٥/١  ورس  را نوشته و ثابت کنیدعکس قضیه فیثاغ  ٨

  (  شکل مقابل )ABCدر مثلث قائم الزاویه   ٩

ثابت کنید         
2AH BH CH  

  

٥/١  

  ٥/١  ثابت کنید در هر مثلث مجموع اندازه های هر دو ضلع  از اندازه ضلع سوم بزرگتر است .  ١٠

  ١  ضلعی تعداد قطرها و ضلع ها با هم برابر است (با راه حل ) nدر کدام   ١١

  دانش آموزان عزیز گروه الف یا گروه ب را به دلخواه  انتخاب کنید و به آن  پاسخ دهید

  گروه الف 

  ٢  ثابت کنید در هر ذوزنقه متساوی الساقین زاویه های مجاور به یک قاعده هم اندازه اند.  ۱۲

  ٢  ثابت کنید در هر مثلث سه عمود منصف اضالع همراسند (با توضیح کامل)   ۱۳

  گروه ب

ثابت کنید در هر مثلث  متساوی الساقین مجموع فاصله های هر نقطه روی قاعده مثلث از دو ساق برابر اندازه ارتفاع   ۱۲

  وارد بر ساق است

٢  

  ٢ادامه در صفحه 

  جاهای خالی را پر کنید   ۱۳

 صفحه ای به شکل عمودی  مخروط ناقص را قطع کند سطح مقطع شکل ــــــــــــ است .اگر  )۱

 شکل حاصل از دورا ن یک مثلث قائم الزاویه حول یک زاویه قائمه  ــــــــــــ است. )۲

 دو خط را متناظر گوییم  هرگاه  ــــــــــــ  )۳

  دو صفحه را عمود گوییم  ــــــــــــ  )۴

  

٢  

  ۲۰  جمع

 

 


