جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام دبیر :مرجان یغمایی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :یازدهن ریاضی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :هندسه (- )2سری اول

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ امتحان1400/03 / 8 :
ساعت امتحان10 : 00:صبح /عصر
مدت امتحان 100 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

1

1

2

1/5

3

در طکم ىلابم ىلدار

4

در طکم زیر°111 ،
چَكدر اشت؟

را بدشت آورید.

1

̂ و °61

̂ °131 ،

̂،

و

ىیباطد ،زاویَ ̂

1/5

صفحه  1از 3

5

دو طِر  A,Bىطابق طکم در یک طرف رودخاٌَ ای واكع اٌد .ىی خّاُیو جاده ای از  Aبَ  Bبصازیو.بطّری کَ
4کیهّىتر از ایً جاده در شاحم رودخاٌَ شاختَ طّد .ایً 4کیهّىتر را در چَ كصيتی از رودخاٌَ بصازیو تا
ىصیر  ACBDکّتاه تریً ىصیر ىيکً باطد؟

6

1/5

ىحهث ىتصاویاالضالع  ABCبَ ضهع  4را در ٌظر بگیرید .شَ دایره بَ ىرکزُای  Aو  Bو  Cو بَ طعاعُای  1و √ و
√ رشو طدهاٌد .ىصاحت كصيت رٌگی چٍد اشت؟
2

7

اٌدازه ارتفاع ىتّشط ىحهث بَ اضالع  7و  8و  9را بیابید.

8

جابت کٍید کَ تجاٌس اٌدازه زاویَ را حفظ ىی کٍد.

9

1
1/5

دو ایصتگاه رادار کَ در فاصهَ  01کیهّىتری از ُو واكعاٌدُّ ،اپیيایی را با زاویَُای  31و  45درجَ رصد
115

کردهاٌد .فاصهَ ُّاپیيا را از دو ایصتگاه بَ دشت آورید.

1/5

̂

11

جابت در ُر ىحهث دنخّاه  ABCاٌدازه ٌیيصاز زاویَ  Aاز رابطَ
11

بدشت ىی آید.

1/5

ابتدا اٌدازه ضهع  BCرا بدشت آورید و شپس ىصاحت چِارضهعی  DECBرا در طکم زیر ىحاشبَ ٌيایید.

2

صفحه  2از 3

12

در ىحهث  ، ABCطّل ٌیيصاز  ADکدام اشت؟
1/5

13

در ىحهث  ABCزیر ،طّل ىیاٌَ  BMرا بَ دشت آورید.
1

14

زىیٍی بَ طکم زیر داریو ،ىیخّاُیو بدون آنکَ ىحیط ایً زىیً تغییر کٍد ،ىصاحتض را افزایض دُیو،
ىیزان افزایض ىصاحت کدام اشت؟

1/5

صفحه ی  3از3

جمع بارم  20 :نمره

