
 

 

 دهمیازپایه:   علوم تجربی رشته :

 تجربی 2  اتياضيرنام درس : 

 16تعداد سواالت:

 :........................ینام و نام خانوادگ

 رستان: يدب

  : و طراح دبير

 یباسمه تعال

 رانیا یاسالم يجمهور

 پرورش وزارت آموزش و

 شسازمان آموزش وپرور

 

    :  خ یتار  

 فصل دوم درس اول ترسيم هاي هندسی 

 مهر آموزشگاه: 

 طراحی شده اند. صفحه 2سواالت در                                          "از آنان مباشید که بدون زحمت و تالش امید به عاقبتی نیک دارند"امام علی )ع(:  
 بارم  نمره: ف يرد

  دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی در سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. پیامبراعظم)ص(: 

قرار دارند چه شکلی را  Oسانتی متری از نقطه ی  4را در نظر بگیريد. تمام نقاطی که به فاصله ی  Oنقطه ی ثابت  1

 تشکیل می دهند؟
 

قرار دارند چه شکل يا چه شکل هايی را  dسانتی متری از خط  2را در نظر بگیريد. تمام نقاطی که به فاصله ی  dخط  2

 تشکیل می دهد؟
 

 در نظر بگیريد. dسانتی متری از خط  3به فاصله ی  pنقطه ی  3

 قرار دارند را مشخص کنید. pی متری از نقطه ی سانت 5الف( تمام نقاطی که به فاصله ی 

 هستند را مشخص کنید. pسانتی متری از نقطه ی  5را که به فاصله ی  dب( نقاطی از خط 

 

 رسم کنید. مساله چند جواب دارد؟ طريقه ی رسم را توضیح دهید. 6و 4و  3مثلثی به طول اضالع  4

 
 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 5

 الف( هر نقطه که روی عمود منصف يک پاره خط قرار داشته باشد ........................................

 ب( هر نقطه ای که از دوسر نیمساز يک زاويه به يک فاصله باشد در اين صورت.............................

 ...................................پ( هر نقطه که از دو سر يک پاره خط به يک فاصله باشد ........

 ت( هر نقطه که روی نیمساز زاويه ای قرار داشته باشد.................................

 

 الف( چند خط می توان از يک نقطه دلخواه در صفحه رسم کرد؟ 6

 چند خط متمايز می توان رسم کرد؟ Bو  Aب( از دو نقطه ثابت 

 پ( برای مشخص شدن يکم خط حداقل به چند نقطه نیاز داريم ؟

 

 

 مراحل رسم عمودمنصف يک پاره خط را توضیح دهید. 7

 
 

 مراحل رسم خطی عمود بر يک خط از نقطه ای روی آن را توضیح دهید. 8

 
 

 روش رسم خط عمود بر يک خط از نقطه ای خارج آن را توضیح دهید. 9

 
 

يک زاويه را توضیح دهیدروش رسم نیمساز  11  

. 
 

 ثابت کنید اگر نقطه ای از دو سر پاره خط به يک فاصله باشد روی عمود منصف پاره خط قرار دارد. 11

 
 

از دو ضلع آن زاويه به يک فاصله است.      12 XOYروی نیمساز  نشان دهید هر نقطه مانند  



 

 dبگذرد و با  Tکش و پرگار خطی رسم کنید که از  استفاده از خطاند با غیر واقع بر آن داده شده Tی و نقطه dخط  13

 موازی باشد.)طريقه ترسیم را توضیح دهید.(

 

 

 B 5سانتی متر و از  A  ،4سانتی متر از هم قرار دارند. نقاطی را بیابید که فاصله شان از  8به فاصله ی  A , Bنقاط  14

 سانتی متر باشد.

 

 

 سانتی متر از آن قرار دارد. 3به فاصله ی  Aو نقطه ی  dيک خط  15

 منطبق باشد. dو يک ضلع آن بر خط  Aالف( مثلث متساوی الساقین رسم کنید که يک راس آن 

 

 سانتی متر باشد. 5و  طول ساق آن ب( مثلثی رسم کنید که شرايط قسمت )الف( را داشته باشد 

 

 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. 16

و از سر ديگر پاره  3واحد، ........... نقطه می توان يافت که از يک سر پاره خط به اندازه ی 5روی پاره خطی به طول (الف

 واحد باشد.  2خط به اندازه ی 

 

 و ......و......نمی توان مثلثی رسم کرد.3ب(با عددهای 

 

 .......آن زاويه قرار دارد.ج(نقطه ای که ازدو ضلع يک زاويه به يک فاصله باشد ، روی .........

 

 

 


