جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته :یازدهم ریاضی
شماره داوطلب:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران

تعداد صفحه سؤال2 :

دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

نام درس :هندسه
نام دبیر :آصفی
تاریخ امتحان3369/31/33:
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 311 :دقیقه

ردیف

نمره

« سؤاالت »

1

ثابت کنید طول مماس های رسم شده از یک نقطه خارج دایره با هم برابرند.

2

شعاع های دو دایره هم مرکز  6و  21است ،اندازه وتری از دایره بزرگتر که به دایره کوچکتر مماس است را پیدا کنید.

1

3

در شکل زیر قطر  CDبر وتر  ABعمود است .مقادیر  xو  yرا بیابید.

1

4

ثابت کنید از دو وتر نابرابر آنکه بزرگتر است به مرکز دایره نزدیکتر است و بالعکس

1/1

1

اضالع چهارضلعی رو به رو بر دایره مماسند ثابت کنید:

1/1

1/1

GO+LY=OL+GY

6

چهار ضلعی  AMINدر دایره محاط شده است .اگر  AM=NIآنگاه ثابت کنید AN||NI

1/1

7

در شکل رو به رو مقادیر  xو yو zرا بدست آورید.

1/1

8

ثابت کنید اندازه هر زاویه ظلی برابر است با نصف کمان رو به رو به آن

1/1

9

تبدیل طولپا را تعریف کنید و دو تبدیل طولپا مثال بزنید.

1/1

11

نقاط (1و0( )0و-5( )-5و-3( )-3و )1رئوس مربعند.
الف) مربع و تصویرش را تحت بازتاب ) T(x,y)=(y,xبدست آورده و رسم کنید
ب) مساحت مربع و تصویرش را بدست آورده و باهم مقایسه کنید.

2

11

سه ویژگی تجانس را بیان کنید.

1/1

 12تبدیل ) T(x,y)=(1x+2،1yرا در نظر بگیرید
الف) تصویر نقطه های (1و0( )2و )0را تحت این تبدیل بدست آورید.
ب) طول و شیب پاره خط  ABو ’ A’Bرا بدست آورده و باهم مقایسه کنید.
پ) آیا تبدیل ایزومتری است و شیب خط را حفظ می کند؟ (با دلیل)

/71
1

 13مختصات نقطه ای را بدست آورید که تصویر آن تحت تبدیل (1yوy( = )-x+3و T)xنقطه (2و )-4باشد.
 14دوران را تعریف کرده و ضابطه دوران به اندازه  00و  170درجه حول مبدا مختصات را بیان کنید.
موفق و پیروز باشید

( آصفی)

1
1/21
21

جمهوری اسالمی ایران

پاسخ نامه سواالت

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  3تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

نام درس :هندسه یازدهم ریاضی
نام دبیر :آصفی
تاریخ امتحان3369/31/33:
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 311 :دقیقه

ردیف

2

3

4

5

نمره

1

راهنمای تصحیح

6

7

8

9

به تبدیلی گفته می شود که در آن فاصله نقاط ( طول پاره خط) تغییر نکند .مثال :انتقال ،بازتاب ،دوران

11

 11طولپا (ایزومتری) نیست ،شیب خطوط حفظ می شود ،مرکز تجانس ثابت است ،مساحت با ضریب توان دوم نسبت تجانس تغییر میکند.

12

13

 14دوران به مرکز  oو زاویه  αتبدیلی است که نقطه  Aرا به ’ Aتبدیل می کند به طوریکه زاویه  AOA’=αو ’OA=OA
دوران به اندازه  (-y,x) =91دوران به اندازه (y,-x) = 271

