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 نام و نام خانوادگی: 

  یازدهم ریاضیمقطع و رشته:

 شماره داوطلب:

 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 هندسهنام درس: 

 فیآص نام دبیر:

 33امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 دقیقه 321مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 :کنید تعریف را زیر های واژه 1

 محیطی ضلعی چند

 طیامح ضلعی چند

 

 

 را محاسبه کنید. x مقدار زیر شکل در 2

 

 

 

 

 ضلع به که است دایره از کمانی دو اندازۀ مجموع نصف برابر شود، می ایجاد دایره یک در وتر دو برخورد از که ای زاویه اندازۀ کنید ثابت :قضیه 3

 .محدودند زاویه آن های ضلع امتداد و ها

 

  باشد. 3x+1آنها برابر  خارجی مشترک مماس اندازۀ که بیابید چنان را را  xمقدار  .هستند برون مماس متر، سانتی 4 و 1 شعاع به دایره دو 4

 قطع کنند داریم:  Mیکدیگر را در نقطه ی  (C)دایرۀ  از ′BBو  ′AA وترهای امتداد اگر کنید ثابت 5

MA × MA′ = MB × MB′ 
 

 

 

 

 

 چهار ، آنگاه MA × MA′ = MB × MBکه  کنند قطع طوری را یکدیگر Mدر نقطه ی  ′BB′ AA خط پاره دو اگر کنید ثابت :قضیه عکس 6

  روی یک دایره اند.  ,B ′ A′,B, Aنقطه ی    

 

 به فاصله ی   Mو نقطه ی  C(O,5)دایره ی  .مماسند دایره این بر T و ′ Tنقاط  در ′ MTو MT داده شده است. Cاز مرکز دایره ی   7

 .آورید دست به را ′ MTو  MT های مماس طول -الف

 .کنید مشخص دلیل ذکر با را ′ OTMT چهارضلعی نوع -ب

 

  داده شده است : O مرکز به ای دایره در T AB ظلی زاویۀ 8
 

  که کنید ثابت وتر، بر عمود قطر ویژگی از استفاده با

 



 نقطۀ و نقطه آن بین محصور مماس خط از ای قطعه کنیم، رسم دایره یک به نسبت قاطع یک و مماس یک نقطه، یک از اگر کنید ثابت :هقضی 9

 .است قاطع قطعه دو بین هندسی واسطۀ تماس،

 

  رسم کرده ایم.  xyموازی  را دایره از ′BBمماس است.وتر   (Cبر دایره ی ) Aدر نقطه ی   xyخط  11

 بت کنید :      ثا

 

 

 را بدست آورید. yو  xدر شکل زیر مقادیر  11

 

 

 

 

 AN || MIنشان دهید :  NI = AMمحاط شده است و داریم :  AMIN( چهارضلعی Oدر دایره ی ) 12

 

 

 

 

 

 موفق باشید 

 آصفی

 

 



 پاسخ نامه سواالت
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