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مدت امتحان      

وزارت آموزش وپرورش 
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران   

آموزش وپرورش منطقه 4

نام ونام خانوادگی :

   دهم سال

دبیرستان روشنگران
باشید که بدون زحمت وتالش امید به عاقبتی نیک دارند .امام علی )ع( : از آنان م

ه( نمر 5/2) پر کنید. مات مناسب اهای خالی را با کلج-1

ع ....................................... است. ضالتوازی ال برخورد نیمساز های م شکل حاصل از  ف( ال 

سطح مقطع یک مخروط قائم در برخورد با صفحه افقی .......................... می باشد. ( ب

..................... می باشد.حه قائم .........با صف ستطیل مکعب مسطح مقطع یک ج(  

شکل حاصل از دوران یک نیم دایره حول قطر آن ................................. می باشد.  ( د

 .............................. می باشد.شکل حاصل از دوران مستطیل حول طول آن ه(  

باشد فاصله نقطه اگر   .باشد 20برابر  موازی هستند اگر مساحت مثلث    و      در شکل زیر دو خط   -2

نمره(  5/1) چند سانتی متر است ؟ از  

نمره(5/1) .هم برابرندت کنید در متوازی الضالع زوایای روبرو با ابث -3

ره( من 1/ 5)  را بدست آورید.  ، با توجه به اندازه های داده شده نسبت  و   در شکل زیر   -4



نمره( 1/ 5)  آورید. بدسترا  است.   15ضلعی محدب برابر با  مجموع تعداد قطرها و اضالع در یک   -5

را بدست   باشد آنگاه طول   نقطه ی همرسی میانه های مثلث   ، اگر  و   ، در مثلث -6

نمره(  5/1) آورید.

نمره(  5/1) ت قسمت هاشور خورده را بدست آورید.مساح -7



8-

نمره(  5/1)

نمره(  5/1)  جمالت درست و ناردرست را مشخص کنید. -9

 با هم موازیند.  اضدر ف دو خط عمود بر یک خط  (1

هر گاه سه صفحه ی متمایز دو بدو متقاطع باشند، نقطه ای وجود دارد که متعلق به هر سه صفحه باشد. (2

 ند ازی ونداشته باشند منقطه اشتراکی  چ در فضا هی  هخط کدو  (3

نمره(  5/1)منشور سه پهلوی روبرو را در نظر بگیرید و به سوالت پاسخ دهید. -10

وضعیت دو خط   (1

وضعیت دو صفحه   (2

و صفحه   وضعیت خط   (3



دیده 6را به شکل ستونی روی هم می چینیم چند حرف تا از این مکعب ها  13شته شده است. نو 6روی تمام وجه یک مکعب عدد  -11

ار گرفته است قراول روی زمین   بمکع نمره( 25/1)می شود؟ 

نمره(  25/1) در شکل روبرو نمای بال، روبرو و سمت چپ را رسم کنید.  -12

نمره(  5/1صف وتر است. )ر نئم الزاویه میانه ی وارد بر وتث قاثابت کنید در مثل -13


