جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی موحد

نام و نام خانوادگی :
پایه  :یازدهم
رشته  :ریاضی

امتحانات نوبت اول

نام درس :هندسه 2

سواالت

ردیف

1

2

نام دبیر  :آقای امین
پناه
تاریخ امتحان :
1400/10/18
زمان پاسخگویی 90 :
دقیقه
بارم

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
.1در هر دایره از دو وتر نابرابر آنکه بزرگتر است به مرکز دایره ......
.2زاویه ای که از برخورد دو وتر در داخل دایره تشکیل می شود برابر است با ......
.3پاره خطی که نقاط تالقی دو دایره را به هم وصل میکند ........دو دایره نام دارد.
.4مرکز دایره محیطی هر مثلث نقطه همرسی ..........
مفاهیم زیر را تعریف کنید.
.1مماس مشترک دو دایره

.2تبدیل طولپا

.3نقطه ثابت تبدیل

2

1.5

در دو دایره هم مرکز زیر با شعاعهای 1و 2وزاویه مرکزی  60درجه :
الف.اندازه کمان ABرابدست آورید.
ب.طول کمان  A1B1را بدست آورید.
2

3

4

مقدار  xرا بدست آورید اکر اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره مماس برون با شعاعهای 4
و  9برابر 2x+1باشد.

1.5

5

مساحت ناحیه محصور بین دو دایره مماس درون برابر  36лاست.اگر طول خط المرکزین دو
دایره  4باشد ،اندازه شعاعهای دو دایره را بدست آورید.

2

در دایره زیر اندازه زاویه  Aرا بدست آورید.
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در مثلث با اضالع 7و9و، 13دایره محاطی خارجی مماس بر ضلع متوسط ،این ضلع را به چه
نسبتی تقسیم می کند.

8

در مثلث با اضالع 5و5و 6واحد،طول شعاع دایره محاطی داخلی و طول شعاع دایره محاطی
خارجی مماس بر ساق مثلث را بدست آورید.
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1.5

در شکل زیر اگر پاره خط  A′B′بازتاب پاره خط  ABنسبت به خط  dباشد ثابت کنید طولپاست.
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10

نقطه A′تصویر نقطه  Aدر بازتاب نسبت به خط  dاست.اگر  AA′=16و نقطه  Oروی خط  dو
 OA=10باشد،فاصله نقطه  Aاز خط OA′چقدر است.

1.5

11

اگر نقطه(3و A′)-1بازتاب نقطه (7و A)3باشد،معادله محور بازتاب را بدست آورید.

1.5

اگر خط  2X+3Y+2=0بازتاب خط  3X-2Y-1=0باشد مختصات یک نقطه ثابت این تبدیل را
بدست آورید.
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صفحه 2

20

نام و نام خانوادگی :
پایه  :یازدهم
رشته  :ریاضی

2

کلید

هندسه 2
سواالت

ردیف

1

امتحانات نوبت اول

نام دبیر  :آقای امین
پناه
تاریخ امتحان :
زمان پاسخگویی 90 :
دقیقه
بارم

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
.1در هر دایره از دو وتر نابرابر آنکه بزرگتر است به مرکز دایره ......
.2زاویه ای که از برخورد دو وتر در داخل دایره تشکیل می شود برابر است با ......
.3پاره خطی که نقاط تالقی دو دایره را به هم وصل میکند ........دو دایره نام دارد.
.4مرکز دایره محیطی هر مثلث نقطه همرسی ..........

مفاهیم زیر را تعریف کنید.
.1مماس مشترک دو دایره

.2تبدیل طولپا

.3نقطه ثابت تبدیل

در دو دایره هم مرکز زیر با شعاعهای 1و 2وزاویه مرکزی  60درجه :
الف.اندازه کمان ABرابدست آورید.
ب.طول کمان  A1B1را بدست آورید.

3

مقدار  xرا بدست آورید اکر اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره مماس برون با شعاعهای 4
و  9برابر 2x+1باشد.

4

5

مساحت ناحیه محصور بین دو دایره مماس درون برابر  36лاست.اگر طول خط المرکزین دو
دایره  4باشد ،اندازه شعاعهای دو دایره را بدست آورید.
صفحه 1

نام و نام خانوادگی :
پایه  :یازدهم
رشته  :ریاضی

امتحانات نوبت اول

هندسه 2

کلید

نام دبیر  :آقای امین
پناه
تاریخ امتحان :
زمان پاسخگویی 90 :
دقیقه

در دایره زیر اندازه زاویه  Aرا بدست آورید.

6

در مثلث با اضالع 7و9و، 13دایره محاطی خارجی مماس بر ضلع متوسط ،این ضلع را به چه
نسبتی تقسیم می کند.
7

در مثلث با اضالع 5و5و 6واحد،طول شعاع دایره محاطی داخلی و طول شعاع دایره محاطی
خارجی مماس بر ساق مثلث را بدست آورید.
8

در شکل زیر اگر پاره خط  A′B′بازتاب پاره خط  ABنسبت به خط  dباشد ثابت کنید طولپاست.

9

صفحه 2

نام و نام خانوادگی :
پایه  :یازدهم
رشته  :ریاضی

امتحانات نوبت اول

کلید

هندسه 2

نام دبیر  :آقای امین
پناه
تاریخ امتحان :
زمان پاسخگویی 90 :
دقیقه
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 OA=10باشد،فاصله نقطه  Aاز خط OA′چقدر است.
10
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