جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دهم ریاضی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :هندسه دهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادتآباد
آزمون پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 9398 -99

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :فرزاد زمانی نژاد
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  000 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

سؤاالت
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نام دبیر :تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1

نقطه 𝑨 به فاصله  2واحد از خط  lدر صفحه قرار دارد .نقطه ای روی خط  lبیابید که از نقطه 𝑨 به فاصله  4واحد باشد.

2

نقطه ای درون زاویه 𝒚𝑶𝒙 بیابید که از 𝒙𝑶 به فاصله  2واحد و از 𝒚𝑶 به فاصله  3واحد باشد.

1/1

3

روش رسم لوزی به ضلع  4و قطر  6را بیان کنید.

1/1

4

روش رسم خطی عمود بر یک خط از نقطه ای خارج آن خط را بیان کنید.

1/1

1

ثابت کنید هر نقطه روی نیمساز یک زاویه ،از دو ضلع زاویه به یک فاصله است.

1

6

ثابت کنید عمودمنصف های اضالع هر مثلث ،همرس اند.

1

7

در مثلث 𝑪𝑩𝑨 اضالع 𝑩𝑨 و 𝑪𝑨 نابرابرند .ثابت کنید زاویه های  Bو  Cهم نابرابرند.

1

1/1

ثابت کنید اگر دو ضلع از مثلثی نابرابر باشند ،زاویه روبرو به ضلع بزرگ تر ،بزرگ تر است از زاویه روبرو به ضلع
2

8
کوچکتر.
9

ثابت کنید طول هر ضلع مثلث ،از مجموع دو ضلع دیگر ،کوچک تر است.

11

واسطه هندسی اعداد  3و  27را بیابید.

11

ثابت کنید در هر مثلث ،نسبت طول هر دو ارتفاع ،برعکس نسبت طول اضالع نظیر آن ها است.

2
1/1
1

در شکل زیر  𝒅 ∥ 𝒅′و 𝟐𝒎𝒄𝟎𝟏 = 𝑪𝑩𝑨∆𝑺  .اگر 𝒎𝒄𝟒 = 𝑫𝑩  ،فاصله ی نقطه ی 𝐂 از 𝐃𝐁 را بیابید.

12

2

نقطه 𝑫 روی ضلع 𝑪𝑩 از مثلث 𝑪𝑩𝑨 چنان قرار دارد که مساحت مثلث 𝑫𝑩𝑨 دو برابر مساحت مثلث 𝑫𝑪𝑨 است.
13

1/1

𝑫𝑩

حاصل 𝑪𝑩 را بیابید.
نقاط 𝑴 و 𝑵 روی اضالع 𝑩𝑨 و 𝑪𝑨 از مثلث 𝑪𝑩𝑨 چنان قرار دارند که 𝑵𝑴 با 𝑪𝑩 موازی است.
14

اگر 𝟏  𝑵𝑪 = 𝟐 ، 𝑴𝑵 = 𝒚 − 𝟏 ،𝑨𝑵 = 𝒙 + 𝟏 ،𝑩𝑴 = 𝟑 ،𝑨𝑴 = 𝟐𝒙 −و 𝒙𝟑 = 𝑪𝑩 ،مقادیر  xو  yرا بیابید.

2

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :هندسه 9

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبير :فرزاد زمانی نژاد

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد
ردیف

ساعت امتحان 8:88 :صبح /عصر
مدت امتحان 988 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح رشته ریاضی

محل مهر یا امضاء مدیر

دایرهای به مرکز  Aو شعاع  4رسم میکنیم .چون فاصله  Aاز خط  Lکمتر از شعاع دایره است ،خط و دایره ،در دو نقطه
متقاطع اند و این مساله ،دو جواب دارد () N,M
A

1
H

N

M

خط  Lرا به موازات  OXو به فاصلهی  2واحد از آن و خط ̀𝑳 را به موازات  OYو به فاصله  3واحد از آن رسم میکنیم تا
O

یکدیگر را در  Aقطع کنند.
A

2
3
Y

2
X

ابتدا پاره خط  ACبه طول  6را رسم میکنیم ،سپس به مرکزهای  Aو  Cو شعاع  4دو دایره رسم می کنیم تا یکدیگر را در
 Bو  Dقطع کنند.
3

نقطه  Aخارج خط  Lمفروض است .به مرکز  Aدایرهای رسم میکنیم تا  Lرا در  Mو  Nقطع کند ،سپس 𝑵𝑨 = 𝑴𝑨 و در
نتیجه نقطه  Aروی عمود منصف  MNقرار دارد .حال خط ́𝑳 عمود منصف  MNرا رسم میکنیم .این خط از  Aگذشته و بر
 Lعمود است.
4

فرض کنیم نقطه 𝑴 روی نیمساز زاویه 𝒀𝑶𝑿 قرار دارد .بنابراین :

1

فرض کنیم عمودمنصف های  ABو  ACدر  Oهمرساند ،بنابراین:

6

پس  Oروی عمودمنصف  BCهم قرار دارد.
به فرض خلف ،اگر 𝐂 = 𝐁 ،آنگاه مثلث  ABCمتساوی الساقین است و 𝑪𝑨 = 𝑩𝑨 که این با فرض سوال ،در تناقض
است ،پس فرض خلف غلط و حکم صحیح است.
7

در مثلث  ABCکه 𝑪𝑨 > 𝑩𝑨 ،نقطه  Dرا روی  ABچنان انتخاب میکنیم که 𝑪𝑨 = 𝑩𝑨

8

نیمساز  ADرا رسم می کنیم:

9

 𝟐𝟕 = √𝟑 × 𝟐𝟕 =9و 𝟑 هندسی واسطه

11
در مثلث  ABCداریم:
11

در این صورت:

چون  dبا ́𝒅 موازی است ،دو نقطه  Aو  Dاز  BCبه یک فاصله اند ،سپس قاعده و ارتفاع مثلث های  ABCو  DBCیکسان
اند ،در نتیجه این دو مثلث هم ارزند .حال اگر فاصله ی  Cاز  BDرا  hفرض کنیم داریم:
12

13

چون  MNبا  BCموازی است ،طبق قضیه تالس ،داریم:

.

14

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

