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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  
نسبتاً دشوار  هاي سؤال

  
  

 
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 6به بيش از سوال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  

 Tي  نقطه. قطع كنند Tي  كنيم تا يكديگر را در نقطه را رسم مي OBو  OAهاي  خط عمودمنصف پاره. مفروض است OABمثلث  - 1
 …لزوماً 

  .قرار دارد AOBي  ساز زاويه روي نيم )1
  .قرار دارد ABخط  روي پاره) 2
  .قرار دارد ABخط  روي عمودمنصف پاره )3
  . درون مثلث است) 4

  مثال نقض دارد؟كدام گزينه  - 2
  .تر از خود عدد است مجذور هر عدد بين صفر و يك كوچك )1
Aداريم  Bو  Aي  براي هر دو مجموعه) 2 B  ياB A.  
  .هم مساحت هستند ،نهشت لث همهر دو مث )3
  .ها داخل مثلث است باشد محل برخورد ارتفاع 90تر از  ي زواياي آن كوچك در هر مثلث كه همه) 4

BOCˆاگر  .اند  متقاطعOي  قطهدر نABCاز مثلث  Cو  Bاي ه هوياساز ز نيم - 3  110  ،ي ي زاويه اندازهباشدAكدام است؟ 

    
1( 40        2 (50  
3( 60        4 (70  
  

  چگونه مثلثي است؟همواره  ABCمثلث . كند قطع مي Cي  دايره را در نقطه ABعمودمنصف . اي مفروض است در دايره ABقطر  - 4
  الزاويه غيرقائم الساقين متساوي )1
  االضالع متساوي) 2
  الساقين ي غيرمتساوي الزاويه قائم) 3
  الساقين ي متساوي الزاويه قائم) 4

  رسم كرد؟ توان نميرا  چهارضلعي  كدام - 5
 

  .باشد 10و طول قطر آن  4مستطيلي كه طول يك ضلع آن  )1
  .باشد 6و طول يك قطر آن  5و  3هايش  االضالعي كه طول ضلع متوازي) 2
  .باشد 60ي بين دو قطر  و زاويه 10مستطيلي كه طول قطر آن ) 3
   باشد 12و طول يك قطر آن  5لوزي كه طول ضلع آن ) 4

7110    21/8/95   %35    %61    

5750    5/9/95    %42    %60    

6450    7/8/95    %42    %60    

6450    7/8/95   %28    %57    

7110    21/8/95    %21    %57    
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  به يك فاصله است؟ xOyي  زاويه از دو ضلع Aي  گفت نقطه توان نميهاي هر گزينه، در كدام مورد  باتوجه به فرض - 6
  

  

1(       2 (  

3(      4 ( 

    ها، برهم منطبق است؟ سازهاي زاويه ي تقاطع نيم هاي اضالع و نقطه ي تقاطع عمودمنصف يك از اشكال زير، همواره نقطه در كدام - 7
  

  لوزي) 2         مستطيل )1
  ضلعي منتظم شش) 4         مثلث )3

  ترين طول را دارد؟ خط بيش كدام پاره، باتوجه به شكل زير - 8
  

1 (AD    
2 (BD  

3 (BC  
4 (CD  

 چه تعداد از موارد زير همواره صحيح است؟ ،مطابق شكل ABCDدر چهارضلعي  - 9

  . است Cي  ساز زاويه نيم ACقطر  )الف
  . است Bي  ساز زاويه نيم BDقطر ) ب
  .است BDبخشي از عمودمنصف قطر  ACقطر ) پ
  .است ACبخشي از عمودمنصف قطر  BDقطر  )ت

 

  1) 2         صفر )1
3( 2        4 (4  

قـرار  … لزومـاً روي   Mي  نقطـه . تبه يك فاصله اس ACو  ABاي قرار دارد كه از اضالع  گونه به ABCدرون مثلث  Mي  نقطه -10
 .دارد

    
  Aساز رأس  نيم) AC  2 و AB هاي محل تقاطع عمودمنصف )1
  Bساز رأس  نيم) C  4و  Bهاي  ساز رأس محل تقاطع نيم) 3

5208    23/7/95    %32    %55    

5208    23/7/95    %22    %55    

7110    21/8/95    %15    %54    

6450    7/8/95    %29    %53    

5208    23/7/95    %29    %53    
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  كدام است؟» .ي قائمه ندارد هيچ مثلثي بيش از يك زاويه«  ي نقيض گزاره -11

  

    .ي قائمه دارد هر مثلثي بيش از يك زاويه )1
  .ي قائمه ندارد يك زاويههر مثلثي بيش از ) 2

  .ي قائمه ندارد مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاويه) 3

  .ي قائمه دارد مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاويه )4

  است؟ نشدهدرستي بيان  زير به هاي گزارهيك از  نقيض كدام -12

  

  ».مربعي وجود دارد كه لوزي نيست«: گزارهنقيض  - » .هر مربع، يك لوزي است«: گزاره )1

  ».هر مستطيل، يك مربع است«: نقيض گزاره - » .مستطيلي وجود دارد كه مربع نيست«: گزاره) 2

مثلثي وجود دارد كه دو «: نقيض گزاره -» .ي قائمه ندارد هيچ مثلثي بيش از يك زاويه«: گزاره) 3

  ».ي قائمه داشته باشد زاويه

مثلثي وجود دارد كه «: نقيض گزاره – ».است 180زواياي داخلي هر مثلث  مجموع«: گزاره) 4

  ».نيست 180مجموع زواياي داخلي آن، 

   كدام مورد مثال نقض دارد؟ -13

  .اند هاي هر مثلث همرس عمودمنصف )1

  .االضالع است ايش منصف يكديگر باشند، متوازيچهارضلعي كه قطره) 2

  .تواند داشته باشد در حالت كلي تعداد نقاط برخورد دو خط موازي با دايره، پنج حالت مختلف مي) 3

  اندازه و عمود برهم باشند هم يشمربع چهارضلعي است كه قطرها) 4

چند نقطه روي . اي به شعاع دلخواه و مركز محل برخورد اين دو خط رسم شده است دايره. را در نظر بگيريد dو  d خط متقاطع ود - 14

  به يك فاصله هستند؟ اين دايره وجود دارد كه از اين دو خط

  

  نقطه 2حداكثر ) 2        نقطه 2 دقيقاً )1

  نقطه 4حداكثر ) 4        نقطه 4 دقيقاً) 3

  ؟هاي مثلث صحيح است كدام گزينه در مورد محل تالقي ارتفاع. ي ديگر برابر است مثلثي يك زاويه با مجموع دو زاويهدر  -15

  

         داخل مثلث )1

  روي محيط) 2

        خارج مثلث) 3

  .است پذير هر سه حالت امكان )4

5750    5/9/95   %39    %52    

7110    21/8/95    %21    %52    

5750    5/9/95    %8    %50    

7110    21/8/95    %30    %49    

7110    21/8/95    %20    %49    
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   5469:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب  هندسه دهم  هاي هندسي و استدالل ترسيم: 1فصل 

  هاي زير، درست نوشته شده است؟ چه تعداد از گزاره نقيض -16

  ».است aتر از  زرگب b«: نقيض گزاره - » .است bتر از  بزرگ a«: گزاره) الف

  ».تر يا مساوي صفر است مربع هر عدد صحيح، كوچك«: نقيض گزاره - » .تر از صفر است مربع هر عدد صحيح، بزرگ«: گزاره) ب

: نقيض گزاره - » .هاي هر مثلث، داخل يا خارج مثلث است محل همرسي عمودمنصف«: گزاره) پ

  ».اي هر مثلث، روي محيط آن مثلث استه محل همرسي عمودمنصف«

  
  

  3 )4    2 )3    1) 2    صفر )1

Ĉاگر . باشد مي ABعمودمنصف ضلع  ABC ،MHدر مثلث مفروض  -17  50  وMC MB ي  گاه زاويه آن ،باشدˆMBA  چند

   درجه است؟

1( 55  

2 (50  

3( 45  

4 (40  

5توان رسم كرد كه طول يك ضلع آن،  چند مستطيل مي - 18  باشد؟ 8و طول قطر آن،  3

    

1 (1      2( 3  

  هيچ )4      4 )3

  شود؟ االضالع زير، لزوماً كدام شكل ايجاد مي هاي اضالع متوازي دمنصفاز تقاطع عمو -19

  

  

  مربع) 2          مستطيل )1

  االضالع متوازي )4        لوزي) 3

  :در اين صورت لزوماً. باشند متقاطع مي Bو  Aدر نقاط  Oو  Oمطابق شكل، دو دايره به مراكز  -20

 

1( OO  از وسطAB گذرد مي.   

2 (OO  برAB عمود است.  

3( ˆ ˆOAO OBO     

  .هر سه گزينه صحيح است )4

5750    5/9/95    %7    %48    

8950    19/9/95    %31    %47    

6450    7/8/95    %21    %47    

5208    23/7/95    %21    %46    

5208    23/7/95    %37    %44    
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  ؟نيستهاي شرطي زير، درست  يك از قضيه عكس كدام -21

  

گاه قطرهاي آن  ، لوزي باشد، آنABCDاالضالع  اگر متوازي )1

     .برهم عمود هستند

  .گاه طول قطرهاي آن مساوي يكديگرند ، مربع باشد، آنABCD اگر مستطيل) 2

  .گاه اضالع مجاور آن برهم عمود هستند ، مربع باشد، آنABCDاگر لوزي ) 3

  .مساوي يكديگرندگاه طول قطرهاي آن  الساقين باشد، آن ، متساويABCDي  اگر ذوزنقه) 4

 با اطالعات داده شده، فقط يك شكل قابل رسم است؟ ،در كدام مورد زير -22

  

  

  6مربعي با طول قطر ) 2    7و  2االضالعي با طول قطر  متوازي )1

 .كه آن وتر قطر دايره نيست 2اي با يك وتر به طول  دايره )4       5با طول ضلع  لوزي )3

. متر قرار گرفته اسـت  سانتي 15ي  به فاصله ABخط  دو سر پارهاز  Mي  نقطه. متر مفروض است سانتي 26به طول  ABخط  پاره -23

  است؟ متر چند سانتي ABخط  تا پاره Mي  ي نقطه فاصله
 

  

1 (2 14        2 (5   

3 (3 7        4 (6  

  ؟نيستي شرطي زير درست  عكس كدام قضيه -24

  

  .ها باهم برابرند در يك دايره اگر دو كمان برابر باشند، وترهاي نظير آن )1

  .اند ها نيز با يكديگر مساوي هاي آن مساوي باشند، مكمل  اگر دو زاويه) 2

  .كنند اگر يك چهارضلعي مستطيل باشد، قطرهاي آن يكديگر را نصف مي )3

 .االضالع است آن چهارضلعي متوازي ،ساوي باشنددو م رو دوبه هارضلعي اضالع روبهاگر در يك چ )4

اگـر  . قـرار دارد  Bو  Aي مساوي از  ي اين دايره به فاصله در صفحه Mي  دو سر قطري از يك دايره هستند و نقطه Bو  Aنقاط  -25

AB 10  وMA    ؟كجا قرار دارد Mي  گاه نقطه ، آن6

  

           روي دايره )1

  خارج دايره) 2

          داخل دايره) 3

  .قابل تعيين نيست )4

  

8950    19/9/95   %13    %43    

6450    7/8/95   %29    %42    

6450    7/8/95    %32    %41    

8950    19/9/95    %24    %41    

6450    7/8/95    %18    %41    
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   5469:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب  هندسه دهم  هاي هندسي و استدالل ترسيم: 1فصل 

. اند متقاطع Mي  در نقطه ABDو  BACي  سازهاي دو زاويه نيم. مطابق شكل مفروضند و خط مورب  dو  dموازي  وطخط - 26

      كدام است؟ برابر با  d ي آن تا خط فاصله  به dخط  از Mي  نقطه ي فاصلهنسبت 
  

1( 2
3    

2 (MA
MB

  

3( 1  
  .دارد Bو  Aبستگي به زواياي ) 4

  مثال نقض دارد؟ تنها يككدام گزينه  -27

  

  .هاي هر مثلث يا داخل آن است و يا خارج آن محل همرسي ارتفاع )1

  .ي زواياي آن باهم برابر باشند، منتظم است چندضلعي كه همه) 2

  .باشند نهشت مي مساحت، هم هر دو مستطيل هم )3

  .عددي گنگ است 2ضرب هر عدد صحيح در  حاصل )4
 ؟ي يكساني از هر چهار ضلع داشته باشد اي وجود دارد كه فاصله هاي زير، همواره نقطه يك از چهارضلعي در كدام -28

    

  مستطيل) 2         االضالع متوازي )1

   لوزي )4        اقينالس ي متساوي ذوزنقه )3

  ؟باشد نميكدام گزينه در مورد مثال نقض صحيح  -29

  

اي  توانيم در مورد درستي آن نتيجه اگر در مورد يك حكم كلي نتوانيم مثال نقض بياوريم، نمي )1

  .بگيريم

  .شود دهد يك حكم كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي به مثالي كه نشان مي) 2

  .شود نتايج حاصل از اين نوع استدالل به عنوان يك قضيه مطرح مي )3

 .ها بيش از يك مثال نقض وجود دارد احكامي وجود دارند كه براي رد آن )4

BEاز سه ضلع مثلث به يك فاصله باشد،  EFروي  Iي  اگر نقطه. است BCموازي  ABC ،EFدر مثلث  -30 CF كدام است؟   

  
1( AB      

2 (AC  

3( BC      

4( EF  

  

7110    21/8/95    %15    %41    

8950    19/9/95    %12    %39    

5208    23/7/95    %22    %38    

8950    19/9/95    %14    %38    

6450    7/8/95    %29    %37    
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دشوار   هاي سؤال
  

  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 Lاز خـط   Oي  به يك فاصله بوده و فاصله Bو  Aايم كه از  را چنان پيدا كردهOي  كش و پرگار، نقطه در شكل زير با كمك خط -31
  تواند باشد؟ كدام مي OAطول . است 8برابر 

  

1( 2 3      
2( 3 2   
3( 5    
4 (4 2  

  ؟ي دوشرطي نوشت صورت يك قضيه به توان نميهاي زير را  يك از قضيه كدام -32

  

ABC ،ABاگر در مثلث  )1 AC  ،گاه  آنباشدˆ ˆC B است.  

  .گاه قطرهايش عمودمنصف يكديگرند گر يك چهارضلعي لوزي باشد، آنا) 2

  .اند مساحت گاه هم نهشت باشند، آن اگر دو مثلث هم) 3

 .گاه مساحت برابر دارند هاي برابر داشته باشند، آن اگر دو دايره محيط )4

 تواند داشته باشد؟ ، چند مقدار مختلف ميباشند 8ي  به فاصله Aي  و نقطه dدر صفحه كه از خط  نقاطي تعداد -33

   

1( 2          

2 (3  

3 (4          

4 (5  

 به روش برهان خلف، تناقض پديد آمده كدام است؟» .خط يكتاست عمودمنصف هر پاره«در اثبات حكم  -34

  

  .از يك نقطه خارج يك خط، دو خط به موازات آن خط رسم شده است )1

  .از يك نقطه خارج يك خط، دو خط بر آن خط عمود رسم شده است) 2

  .رسم شده است 180تر از  زواياي يك مثلث بيش مجموع )3

  .اند دو خط متقاطع، موازي يكديگر شده) 4

  

7100    18/1/96   %23    %36    

5750    5/9/95   %17    %36    

6450    7/8/95    %7    %36    

8950    19/9/95   %15    %34    
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   5469:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب  هندسه دهم  هاي هندسي و استدالل ترسيم: 1فصل

ˆ، ABCاگر در مثلث  -35 ˆ ˆA C B  ˆو  2 ˆˆA B C    رار دارد؟هاي اضالع مثلث كجا ق ي همرسي عمودمنصف گاه نقطه ، آن2
  
        داخل مثلث )1
  خارج مثلث) 2
      تر روي ضلع بزرگ) 3
  ها روي يكي از رأس) 4

  ؟دام رابطه الزاماً صحيح استگاه ك ترين ضلع باشد، آن بزرگ DCترين و  كوچك ABهرگاه ، ABCDچهارضلعي  در -36
  

1( ˆB̂ A    

2 (ˆD̂ C    

3( ˆ ˆB D    
4( BC AD  

3  ي دو زاويه اگر نسبت اندازه. اند درجه ساخته 70ي  ي مجاور، با يكديگر زاويه سازهاي دو زاويه نيم -37
تـر كـدام    ي كوچـك  باشد، زاويه 4

 ؟است

  
1( 30         2 (40  
3 (60        4 (80 

ABC ،ˆBACدر مثلث  -38  50  وAB ACترين مقدار صحيح  ، بزرگB̂ برحسب درجه كدام است؟ 

  
1( 62        2 (63  
3 (64        4 (65  

  ؟صحيح استهمواره كدام گزينه  زير،باتوجه به شكل  -39
  

  

1( a a a 3 1 5  
2 (a a a 2 1 5  
3( a a a 2 3 5    
4( a a a 1 4 5 

  ؟نيستفرد  هاي زير، پاسخ ترسيم منحصربه يك از گزينه در كدام - 40
  

    رسم لوزي با داشتن طول دو قطر آن )1

  رسم مربعي با داشتن قطر آن) 2
 االضالع با داشتن طول دو قطر آن متوازي) 3

 ي سه ضلع زهمثلث با داشتن اندا )4

8950    19/9/95    %11    %32    

7110    21/8/95   %23    %31    

5208    23/7/95    %12    %31    

5750    5/9/95    %11    %31    

7110    21/8/95    %14    %30    

5208    23/7/95    %14    %30    



  

 هاي هندسي و استدالل ترسيم: 1فصل  هندسه دهم

16 

  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  ؟، كدام گزينه لزوماً صحيح استزيردر شكل  -41

1( O ساز  روي نيمˆABC واقع است.  

2( B ساز  روي نيمˆAOC  استواقع.  

3( O  روي عمودمنصفAC واقع است.  

4( B  روي عمودمنصفAC واقع است.  

  آيد؟ دست مي الساقين مختلف به ضلعي منتظم، از به هم وصل كردن رئوس، چند نوع مثلث متساوي در يك هشت -42

  
1( 1          2 (2      
3( 3        4( 4  

D)ˆ چند درجه است؟ در شكل زير،  -43 ) 90  

  
  

1( 25       

2 (30  

3( 35      

4( 40  

  ي دوشرطي نوشت؟ صورت يك قضيه به توان نمييك از احكام زير را  كدام -44

  

  .است 360لي هر چهارضلعي محدب، مجموع زواياي داخ )1

  .هاي اضالع هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله است ي همرسي عمودمنصف نقطه) 2

  ي فيثاغورس قضيه )3

  .هاي نظير اضالع مساوي در هر مثلث، باهم برابرند ارتفاع )4

برابر  Bمتر و از  سانتي 3برابر  Aشان از  فاصله Vو  Uي متمايز  دو نقطه. متر از هم هستند سانتي 4ي  به فاصله Bو  Aنقاط  -45

x متر است سانتي .x ؟در كدام محدوده است  

  

1( x1         2 (x 1  
3( x 1 7         4( x 1 11  

6450    7/8/95    %11    %29    

8950    19/9/95    %7    %29    

6450    7/8/95    %6    %29    

5750    5/9/95    %8    %28    

5208    23/7/95    %17    %27    
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 Lخط گاه حداكثر چند نقطه روي  قطع كند، آن Bو  A، اين دو خط را در نقاط متمايز Lاگر خط . برهم عمودند dو  dدو خط  -46

 ؟به يك فاصله باشند dو  dتوان يافت كه از  مي

    

  1) 2        هيچ) 1
  شمار بي) 4          2)3

BCبا اطالعات  ABCچند مثلث متمايز  -47  AMي  ، ميانه8  Sو مساحت  6    قابل رسم است؟ 32

  

  1) 2        هيچ )1
3(2          4( 4  

به يـك   Bو  Aيافت كه از  توان نمي dاي روي خط  در كدام حالت، هيچ نقطه. اند در يك صفحه مفروض Bو  Aو نقاط  dخط  -48
  باشد؟ فاصله
  

  .را قطع كند و بر آن عمود نباشد ABخط  ، پارهdخط  )1
  .باشد ABخط  ، موازي پارهdخط ) 2
  .را قطع كند و بر آن عمود باشد ABخط  ، امتداد پارهdخط ) 3
  باشد ABخط  ، عمودمنصف پارهdخط  )4

ACاالضالع دلخواه كه  براي رسم يك متوازي -49  هـايي بـه    كمـان  Cو  Aشـكل از دو سـر    باشد، مطـابق  آن مي هايقطريكي از  6

  قابل قبول است؟ bو  aاين صورت كدام مقدار براي در . قطع كنند Dو  Bكنيم تا يكديگر را در نقاط  رسم مي bو  a هاي شعاع

  

1( b  aو  3  2     

2 (b  aو  3  4  

3( b  aو  3  3    

4( a 1  وb  7  

وسـط   Oي  را به نقطه Bدر نظرگرفته،  dرا روي  Cو  Bنقاط دلخواه . اند خارج آن مفروض Aي  و نقطه dمطابق شكل، خط  -50

AC  وصل كرده وBO ي  ي خودش تا نقطه را به اندازهF ؟نيست لزوماً درست گيري راجع به اين شكل كدام نتيجه. دهيم امتداد مي  

  

1( AF BC        

2 (AC  عمودمنصفBF  

3( ˆ ˆABC AFC      

 4( O AB OFC
 

  

5208    23/7/95    %4    %27    

6450    7/8/95    %14    %26    

6450    7/8/95    %13    %26    

6450    7/8/95    %9    %26    

6450    7/8/95    %12    %25    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

 

 دشوارتر  هاي سؤال
  

  

  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند4سوال به بيش از  10به باال از هر   6250ي آموزان ترازها انتظار داريم دانش

A)ˆي  الزاويه در مثلث قائم -51 )ABC 90ساز  هاي زير، طول نيم يك از حالت ، در كدامAD تر است؟ از يكي از اضالع قائمه بزرگ   

  

1( B̂  15      
  2 (B̂ / 22 5    

3( B̂  30      
4 (B̂  45  

  قدر باشد تا لوزي قابل رسم گردد؟ گاه حداقل طول قطر بزرگ آن، چه باشد، آن 10اگر طول ضلع يك لوزي برابر با    -52

  

1( 10          2 (10 2      
3( 10 3        4( 20  

  …گاه  آن. قطع كرده است غيرقائمهي  با زاويه Mي  را در نقطه ABخط  امتداد پاره dخط  -53

 
خط  از دو سر پاره M ي حاده ي ساز زاويه هر نقطه روي نيم )1

AB به يك فاصله است.  

  .به يك فاصله است ABخط  از دو سر پاره ABو عمودمنصف  dمحل برخورد خط ) 2

  .اند به يك فاصله ABخط  قرار دارد كه از دو سر پاره dدو نقطه روي خط ) 3

  .به يك فاصله است Mي  ي حاده از دو ضلع زاويه ABهر نقطه روي عمودمنصف ) 4

مجموع زواياي داخلي اين چندضـلعي  . شود تر مي عدد بيش 8اگر يك رأس به يك چندضلعي محدب اضافه كنيم، تعداد قطرهاي آن  -54

 ؟كدام است

  

1( 1260      

2 (1080        

3( 900      

4 (1440  

  

7110    21/8/95    %10    %24    

6450    7/8/95    %13    %23    

6450    7/8/95    %9    %23    

5750    5/9/95    %7    %23    
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   5469:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب  هندسه دهم  هاي هندسي و استدالل ترسيم: 1فصل

  
خط  ي آن پاره و قاعده dالساقيني رسم كنيم كه رأسش روي  خواهيم مثلث متساوي مي. اند شده داده dو خط  Bو  Aي  دو نقطهبا  - 55

AB  باشد، باتوجه به اوضاعA ،B  وd، ؟باشد تواند نميمثلث كدام هاي ممكن براي رسم  وابتعداد ج  

  

  شمار جواب بي )4  هيچ جواب )3  دو جواب )2    يك جواب )1
اين نقطـه  . به يك فاصله است ADو ساق  CDي  چنين از قاعده به يك فاصله و هم CDي  اي از دو سر قاعده در يك ذوزنقه، نقطه -56

  حاصل برخورد كدام است؟

    D̂و  Ĉسازهاي  نيم )1

  هاي دو ساق عمودمنصف) 2
   Dي  ساز زاويه و نيم CDعمودمنصف  )3

 ها دو دايره با شعاع يكسان و به مركز اوساط قاعده )4

ACدر شكل زير،  -57 AB 2 MNحاصـل  . االضالع است متوازي APMNو چهارضلعي  8 MP   يـك از مقـادير زيـر     برابـر كـدام

  تواند باشد؟  مي

  
1( 4     2 (6  
3( 8    4( 10  
  

  ؟كدام است BCطول . است ABCي ساز زاويه نيم BDدر شكل زير،  -58

  

1( 7  
2 (8  
3 (9  
4( 10  

  آيد؟ الساقين پديد مي ضلعي منتظم، چند مثلث متساوي فتهم وصل كردن هر سه رأس دلخواه از ميان رئوس يك ه از به -59

  

1( 7         2( 14  
3( 21        4( 35  

AMاگر . است AB خط پاره عمودمنصف dو خط  3قسمتي از يك دايره به شعاع  ABكمان مطابق شكل،  -60  ي  باشد، فاصـله  2

  كدام است؟ AMمركز دايره تا وسط 

1( 1  
2 (2  
3( 2 2    
4( 5  

 

7110    21/8/95    %4    %23    

5208    23/7/95    %9    %22    

7110    21/8/95    %11    %21    

5208    23/7/95    %9    %21    

5750    5/9/95    %5    %21    

7110    21/8/95    %10    %21    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

قطع  Eي  را در نقطه AC، ضلع BIمتقاطع هستند و امتداد  Iي  در نقطهAساز رأس  و نيم ABشكل زير عمود منصف ضلع در  -61

BECˆاگر . كند مي  111 ي  ي زاويه گاه اندازه باشد، آنA ؟چند درجه است  

  
1( 74    
2 (45   
3 (37    
4 (90  

و  ABو امتداد دو ضـلع   Mي  يكديگر را در نقطه ADو  BCامتداد دو ضلع . اند قائمه Dو  Bزواياي  ABCDدر چهارضلعي  -62

CD ي  يكديگر را در نقطهN ؟كدام گزينه همواره صحيح است. كنند قطع مي  

1( AC  از وسطMN گذرد مي.  

2 (AC  برMN عمود است.  

3( AC خط  پارهMN  كند قطع مي 3به  2را به نسبت.  

  .االضالع است متساوي BDEباشد،  MNو  ACمحل برخورد  Eاگر  )4

  شرطي درست است؟ ي يك قضيه ي زير ارهنقيض كدام گز -63

  
  .نيست 360اش برابر  يك چهارضلعي محدب وجود دارد كه مجموع زواياي داخلي )1

  .است 180مجموع زواياي داخلي هر مثلث ) 2

  .برابرند هاي نظير دو ساق الساقين ارتفاع درهر مثلث متساوي) 3

   توان بيش از يك عمود بر آن خط رسم كرد نمي dواقع بر خط  Aي  از نقطه )4

 ADو ساق   دو قاعدهاز  Oي  هاي نقطه مجموع فاصله .است Dو  Aهاي  ساز زاويه محل تقاطع دو نيم ABCD ،Oي  در ذوزنقه -64

  برابر با كدام است؟

1( /1     ADبرابر ساق  5

  ها مجموع قاعده) 2

    ها مجموع ساق) 3

4 (/1   برابر ارتفاع ذوزنقه 5

  …آيد برابر است با  وجود مي با دايره به ABخطي كه از نقاط تقاطع عمودمنصف وتر  عمودمنصف پاره -65

  
 

  AB اندازه با وتري موازي و هم) AB      2قطري عمود بر  )1
  ABموازي با وتر قطري) AB        4خود وتر) 3

5208    23/7/95    %6    %20    

7110    21/8/95    %5    %20    

5750    19/9/95    %13    %19    

7110    21/8/95    %10    %19    

5208    23/7/95    %7    %19    
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ساز  ي برخورد نيم نقطه Oاگر . قطع كرده است Bو  Aترتيب در نقاط  را به dو  d، دو خط mاند و خط  موازي dو  dدو خط  -66

  ؟نيستباشد، كدام گزينه لزوماً درست  Bي  ي حاده و زاويه Aي  ي منفرجه زاويه

  

   .قائمه است AOBي  زاويه )1

  .كند تغيير نمي AOBي  ، زاويهBو  Aبا تغيير زواياي ) 2

3( O  روي عمودمنصفAB قرار دارد.   

  به يك فاصله است dو  dاز  Oي  نقطه )4

AOCSاگر . است ABCسازهاي زواياي مثلث  ي همرسي نيم نقطه Oدر شكل زير،  -67 cm چنـد   BOC، مساحت مثلث باشد 280

  مترمربع است؟ سانتي

1( 96  
2 (100  
3 (108  
4( 116  

طي به موازات ضلع مقابل به آن رسم كـرده تـا   خ ABCاز هر رأس مثلث . باشد هاي مثلث مي ي همرسي ارتفاع نقطه ABC ،Nدر مثلث  - 68

  درست است؟ Nي  كدام گزينه همواره در مورد نقطه. وجود آيد به DEFمثلث 

  
  DEFهاي مثلث  محل همرسي ارتفاع )1

  DEFسازهاي مثلث  ي نيممحل همرس) 2

  DEFهاي اضالع مثلث  محل همرسي عمودمنصف) 3

  DEFساز و يك ارتفاع از مثلث  محل همرسي يك نيم )4

ADكنيم كه  اي انتخاب مي گونه به ACو  ABترتيب روي اضالع  را به Eو  D، نقاط ABCدر مثلث  -69 AE از . باشدD  عمودي

يك از خطوط زير واقع  همواره بر كدام Mي  نقطه. قطع كنند Mي  كنيم تا همديگر را در نقطه رسم مي ACعمودي بر  Eو از  ABبر 

  ؟است

       Aي  ساز زاويه نيم )1

  Aي نظير رأس  ميانه) 2

       Aارتفاع نظير رأس  )3

  BCعمودمنصف ضلع  )4

5208    23/7/95    %7    %17    

6450    7/8/95    %12    %16    

6450    7/8/95    %7    %16    

5208    23/7/95    %8    %15    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

bبا داشتن مقادير  ABCمثلث  -70 10 ،c 17  وah    ؟تواند باشد يك از مقادير زير مي مساحت اين مثلث كدام. رسم شده است 8

  

1( 32         2 (36  
3 (60        4 (48  

  ؟همواره روي كدام گزينه قرار دارد C، رأس ABبا داشتن طول ارتفاع وارد بر . ثابت هستند Bو  A، دو رأس ABCدر مثلث  -71

  

  ABاي به قطر  دايره) AB      2اي به قطر  دايره نيم )1
  ABدو خط موازي  )AB      4يك خط موازي ) 3

اگـر  . انـد  قطـع كـرده   Eاي ماننـد   يكديگر را در نقطـه  Dو  Bهاي  سازهاي خارجي زاويه ، نيمABCDمطابق شكل در چهارضلعي  -72

Â  84  وĈ  148 ي  ي زاويه گاه اندازه باشد، آنE ؟كدام است  

  
1( 32  

2 (36  

3( 30  

4( 27  
بر  ABدر صفحه، وسط ضلع  Aي  با تغيير نقطه. ثابت است BCپاي ارتفاع وارد بر ضلع  Hي  و نقطه BC، ضلع ABCاز مثلث  -73

  شود؟ جا مي يك از خطوط زير جابه روي كدام

  

  BCعمودمنصف ) BH      2عمودمنصف  )1
  AHBي  ساز زاويه نيم )BC      4خطي موازي ) 3

  قدر است؟ ها چه ي همرسي عمودمنصف ها از نقطه ي همرسي ارتفاع ي نقطه ، فاصله15و  12، 9در مثلثي با طول اضالع  -74

  
1( 5    2 (/7 5    3( 10    4( 15  

  ؟باشد، به چند حالت اين مثلث قابل رسم است30Ĉو5BC،3AB، اگرABCدر مثلث -75

  
    .نشدني است )1
2( 1    
3( 2  
4( 3  

5208    23/7/95    %4    %15    

5208    23/7/95    %3    %15    

5208    23/7/95    %8    %13    

7110    21/8/95    %3    %13    

7110    21/8/95    %7    %12    

50000    10/11/93    %6    %12    
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ABC، ABدر مثلث  -76  ACو  6  ها از  ي تالقي عمودمنصف ي نقطه فاصله. باشند هاي اين دو ضلع برهم عمود مي و عمودمنصف 7

  قدر است؟ ترين ضلع مثلث چه وسط بزرگ

  

1( 1
2    2 (2

2    3( 1
  صفر )4       4

ABكه در آن  ABCDدر مستطيل  -77 BC اضـالع   ترتيـب  كنيم تا به و به شعاع يكسان رسم مي Bو  Dاست، دو دايره به مراكز  2

AB  وCD  را در نقاطM  وN اگر چهارضلعي . قطع كنندBNDM تـر   گاه نسبت طول ضلع لوزي به طول ضلع بزرگ لوزي باشد، آن

  مستطيل كدام است؟

  

1( 5
8        2 (3

8    

3( 3
5        4 (2

5  

ــلعي  -78 ˆ، ABCDدر چهارض ˆA C  90  ــر ــيم BDو قط ــه ن ــاز زاوي ــاي  س ــر . اســت Dو  Bه BDاگ 15 ،AD x 2 و  1

DC x    ؟كدام است ABCDباشد، محيط چهارضلعي  4

  
1( 24    2 (30    3 (36      4(42  

ABCD ،B̂در چهارضلعي  -79  90  و رأسC ي داخلي زاويهساز  محل تقاطع نيم A  و عمودمنصف ضلعAD اگر . استAB  4 

  كدام است؟ ABCDباشد، محيط  18و مساحت چهارضلعي 

  
1( 16        
2 (18  
3( 20        
4( 24  

ABC ،ACدر مثلث  -80  ABو  4  Âو  3  90 ساز داخلي  نيم است وÂ  ي  ، ضلع مقابل بـه آن را در نقطـهD    قطـع كـرده

  برابر كدام است؟ HCطول . كنيم رسم مي ACرا بر  DH، عمود Dي  از نقطه. است

  

1( 16
7    

2 (13
5      

3( 14
5      

4( 15
7  

7110    21/8/95    %6    %11    

8950    19/9/95    %2    %8    

5208    23/7/95    %2    %8    

12000    21/8/95    %2    %8    

7110    21/8/95    %2    %7    




