
 

   

 

 

 سؤاالت 

ف
دي

 ر

می دانیم چندضلعی ای که قطرهایش با هم برابر و منصف هم باشند، مستطیل است. مستطیلی رسم کنید که طول  2

 سانتی متر باشد. )روش رسم را هم بنویسید.( 4قطرهای آن 
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 خالی را پر کنید.جاهای 

اگر فردی با مشاهده اینکه سه نفر از افراد یک کالس به رنگ سبز عالقه دارند نتیجه گیری کند که همه ی افراد الف( 

 ....................................... استفاده کرده است.آن کالس به رنگ سبز عالقه دارند، فرد مورد نظر از استدالل 

متشابه باشند، نسبت محیط های آنها مساوی ................... و نسبت  kب( هر گاه دو چندضلعی با نسبت تشابه 

 مساحت های آنها مساوی ........................ است.

از هر زاویه ی داخلی ضلع رو به روی آن زاویه را به نسبت ............................................................... ج( در هر مثلث، نیمس

 تقسیم می کند.

 ضلعی برابر ......................................... است. nد( تعداد قطرهای یک 
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 زیر را بنویسید. نقیض گزاره ی 5/0

 است. 180مجموع زوایای داخلی هر مثلث برابر با 
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 ی زیر را بنویسید. گزارهعکس  5/0

 در هر مثلث زاویه ی رو به رو به ضلع بزرگتر از زاویه ی رو به رو به ضلع کوچکتر، بزرگتر است.
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 5 سانتی متر باشد. 4و  16طول پاره خطی را به دست آورید که واسطه ی هندسی بین دو پاره خط به طول های  1

  نمره به عدد:      :                  تاریخ آزمون                                                    نام:      

نمره به حروف:  مدت آزمون:                                                        نام خانوادگی:     

نام دبیر و امضاء:  آزمون: شروع ساعت :سؤاالت درس                                         نام پدر:  

  :دبیرستان                رشته:        دهم کالس:                         تعداد سؤاالت: 



ABC ،ABبا برهان خلف ثابت کنید اگر در مثلث  1 AC آنگاه ،B C. 6 

 7 قضیه تالس را بیان کنید. 1

DCو  ABCدر شکل زیر دو مثلث  5/1 E  ی هابا هم متشابه اند. اندازهx وy .را به دست آورید 
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سانتی متر  10سانتی متر است و طول بزرگترین ضلع مثلثی متشابه با آن،  15و  12، 10طول های اضالع یک مثلث  1

 است. محیط مثلث دوم را به دست آورید.
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 مشخص کنید. ×و جمالت نادرست را با نماد  √جمالت صحیح را با نماد  2

 الف( در هر متوازی االضالع هر دو زاویه ی مجاور، هم اندازه اند.

 ب( هر لوزی متوازی االضالع است.

 ج( دو خط در یک صفحه اگر موازی نباشند، آنگاه متقاطع اند.

 زی اند.د( در یک صفحه دو خط موازی با یک خط با هم موا
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 11 ثابت کنید اگر در مثلثی اندازه ی میانه ی وارد بر یک ضلع، نصف اندازه ی آن ضلع باشد، آن مثلث قائم الزاویه است. 1



 موفق باشيد.

 12 متوازی االضالع است. با توجه به اندازه های داده شده مقدار مساحت آن را به دست آورید. ABCمثلث  5/1

 13 فرمول پیک را بیان و سپس به کمک آن مساحت شکل زیر را به دست آورید. 5/1

 از هر خط غیر واقع بر یک صفحه چند صفحه می توان گذراند که بر آن صفحه عمود باشد؟ 1

 الف( خط بر صفحه عمود باشد.

 ب( خط بر صفحه عمود نباشد.
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 تمام وجه های مکعبی را رنگ آمیزی کرده ایم. 5/1

 الف( چند مکعب کوچک در این شکل وجود دارد؟

 ب( چند مکعب رنگ شده است؟

 ج( چند مکعب رنگ نشده است؟

 د( چند مکعب فقط یک وجه رنگ شده دارند؟

 ه( چند مکعب فقط دو وجه رنگ شده دارند؟

 و( چند مکعب سه وجه رنگ شده دارند؟
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ABCقاعده ی هرمی مستطیل  1 D  است. رأس این هرم راO  نامیده ایم. سطح مقطع حاصل از برخورد صفحه ی

P .را با این هرم در هر حالت مشخص کنید 

 

 بگذرد و بر قاعده ی هرم عمود باشد. Oاز  Pالف( صفحه ی 

 

 نگذرد ولی بر قاعده ی هرم عمود باشد. Oاز  Pب(  صفحه ی 
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