
ترسی مهاي هندسی و استدالل فصل اول

براي هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)،درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

 داد هاند.

به معنای درصـد مراجع هکنندگان

به ســؤال،از کل دان شآمــوزان 

شــرکـ تکننده در آزمون اسـت.

به معنای تاریخ برگزاری

 آزمون است.

به معنای جمعیت شـرک تکنندگان

در آن آزمون است.

در شناسنامه هر سؤال نشان ههایی به شرح زیر استفاده شده است که بیا نگر اطالعات آماری هر سؤال است:

ـدگان به معنای درصـدی از شــرک تکنن

ـدکه به این سؤال پاسخ صحیح  م یباش

 

%61

%23

%7

%41

25 49 شماره سوال70

 درصد مراجعه

شماره سوال 

نسبتا دشوار سطح  دشوارتر دشوار

۵۰-۷۰۲۶-۴۹۱-۲۵

۲۲-۷۳۸-۲۳۶۱-۴۱
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هندسه پایه کنکور ریاضیهاي سه سطحیمجموعه کتاب هاي هندسی و استداللترسیم: فصل اول 3203: کد کتاب

هاي نسبتاً دشوارسؤال

.سوال پاسخ دهند5سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 7یا (6سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند8سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

. قطع کنندTي کنیم تا یکدیگر را در نقطهرا رسم میOBو OAهاي خطعمودمنصف پاره. مفروض استOABمثلث - 1
…لزوماً Tي نقطه

.قرار داردAOBي ساز زاویهروي نیم)1
.قرار داردABخط روي پاره) 2
.قرار داردABخط روي عمودمنصف پاره)3
. درون مثلث است) 4

کدام گزینه مثال نقض دارد؟- 2
.تر از خود عدد استمجذور هر عدد بین صفر و یک کوچک)1
Aداریم Bو Aي براي هر دو مجموعه) 2 B یاB A.
.مساحت هستندهم،نهشتهر دو مثلث هم)3
.ها داخل مثلث استمحل برخورد ارتفاع،باشد90تر از ي زوایاي آن کوچکدر هر مثلث که همه) 4

BOCˆاگر .اندمتقاطعOي در نقطهABCاز مثلث Cو Bاي ههویاساز زنیم-3  110 ،يي زاویهاندازهباشدAکدام است؟

1(40

2 (50

3(60

4 (70

چگونه همواره ABCمثلث . کندقطع میCي دایره را در نقطهABعمودمنصف . اي مفروض استدر دایرهABقطر - 4
مثلثی است؟

الزاویهغیرقائمالساقینمتساوي)1
االضالعمتساوي) 2
الساقیني غیرمتساويالزاویهقائم) 3
الساقیني متساويالزاویهقائم) 4

711021/8/95%35%61

57505/9/95%42%60

64507/8/95%42%60

64507/8/95%28%57
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هاي سه سطحیمجموعه کتابهاي هندسی و استداللترسیم: فصل اولهندسه پایه کنکور ریاضی

رسم کرد؟تواننمیرا چهارضلعیکدام-5

.باشد10و طول قطر آن 4مستطیلی که طول یک ضلع آن )1
.باشد6و طول یک قطر آن 5و 3هایش االضالعی که طول ضلعمتوازي) 2
.باشد60ي بین دو قطر و زاویه10مستطیلی که طول قطر آن ) 3
.باشد12و طول یک قطر آن 5لوزي که طول ضلع آن ) 4

به یک فاصله است؟xOyي از دو ضلع زاویهAي گفت نقطهتواننمیهاي هر گزینه، در کدام مورد باتوجه به فرض- 6

1(2 (

3(4 (
هم منطبق ها، برسازهاي زاویهي تقاطع نیمهاي اضالع و نقطهعمودمنصفي تقاطع یک از اشکال زیر، همواره نقطهدر کدام-7

است؟

لوزي) 2مستطیل)1
ضلعی منتظمشش) 4مثلث)3

ترین طول را دارد؟خط بیشکدام پاره، توجه به شکل زیربا-8

1 (AD

2 (BD

3 (BC

4 (CD

چه تعداد از موارد زیر همواره صحیح است؟،مطابق شکلABCDدر چهارضلعی -9
. استCي ساز زاویهنیمACقطر )الف
. استBي ساز زاویهنیمBDقطر ) ب
.استBDبخشی از عمودمنصف قطر ACقطر ) پ
.استACبخشی از عمودمنصف قطر BDقطر )ت

1) 2صفر)1
3(24(4

711021/8/95%21%57

520823/7/95%32%55

520823/7/95%22%55

711021/8/95%15%54

64507/8/95%29%53
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هندسه پایه کنکور ریاضیهاي سه سطحیمجموعه کتاب هاي هندسی و استداللترسیم: فصل اول 3203: کد کتاب

لزوماً روي Mي نقطه. به یک فاصله استACو ABاي قرار دارد که از اضالع گونهبهABCدرون مثلث Mي نقطه-10
.قرار دارد… 

Aساز رأس نیم) AC2و ABهايمحل تقاطع عمودمنصف)1

Bساز رأس نیم) C4و Bهاي ساز رأسمحل تقاطع نیم) 3

است؟کدام» .ي قائمه نداردهیچ مثلثی بیش از یک زاویه«ينقیض گزاره-11

.ي قائمه داردهر مثلثی بیش از یک زاویه)1
.ي قائمه نداردهر مثلثی بیش از یک زاویه) 2
.ي قائمه نداردمثلثی وجود دارد که بیش از یک زاویه) 3
.ي قائمه داردمثلثی وجود دارد که بیش از یک زاویه)4

است؟نشدهدرستی بیان زیر بههايگزارهیک از نقیض کدام-12

».مربعی وجود دارد که لوزي نیست«: نقیض گزاره-» .هر مربع، یک لوزي است«: گزاره)1
».هر مستطیل، یک مربع است«: نقیض گزاره- » .مستطیلی وجود دارد که مربع نیست«: گزاره) 2
».ي قائمه داشته باشدمثلثی وجود دارد که دو زاویه«: نقیض گزاره-» .ي قائمه نداردزاویههیچ مثلثی بیش از یک «: گزاره) 3
180مثلثی وجود دارد که مجموع زوایاي داخلی آن، «: نقیض گزاره-».است180مجموع زوایاي داخلی هر مثلث «: گزاره) 4

».نیست
مورد مثال نقض دارد؟کدام -13

.اندهاي هر مثلث همرسعمودمنصف)1
.االضالع استچهارضلعی که قطرهایش منصف یکدیگر باشند، متوازي) 2
.تواند داشته باشددر حالت کلی تعداد نقاط برخورد دو خط موازي با دایره، پنج حالت مختلف می) 3
.اندازه و عمود برهم باشندهمیشکه قطرهامربع چهارضلعی است ) 4

چند . اي به شعاع دلخواه و مرکز محل برخورد این دو خط رسم شده استدایره. را در نظر بگیریدdو dخط متقاطعود- 14
هستند؟به یک فاصله نقطه روي این دایره وجود دارد که از این دو خط

نقطه2حداکثر ) 2نقطه2دقیقاً)1
نقطه4حداکثر ) 4نقطه4دقیقاً) 3

؟هاي مثلث صحیح استکدام گزینه در مورد محل تالقی ارتفاع. استي دیگر برابر مثلثی یک زاویه با مجموع دو زاویهدر -15

داخل مثلث)1
روي محیط) 2
خارج مثلث) 3
.استپذیرهر سه حالت امکان)4

520823/7/95%29%53

57505/9/95%39%52

711021/8/95%21%52

57505/9/95%8%50

711021/8/95%30%49

711021/8/95%20%49
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هاي سه سطحیمجموعه کتابهاي هندسی و استداللترسیم: فصل اولهندسه پایه کنکور ریاضی

هاي زیر، درست نوشته شده است؟چه تعداد از گزارهنقیض-16
».استaتر از بزرگb«: نقیض گزاره- » .استbتر از بزرگa«: گزاره) الف
».تر یا مساوي صفر استمربع هر عدد صحیح، کوچک«: نقیض گزاره- » .تر از صفر استمربع هر عدد صحیح، بزرگ«: گزاره) ب

محل همرسی «: نقیض گزاره-» .هاي هر مثلث، داخل یا خارج مثلث استهمرسی عمودمنصفمحل «: گزاره) پ
».هاي هر مثلث، روي محیط آن مثلث استعمودمنصف

1) 2صفر)1

3(24(3

Ĉاگر . باشدمیABعمودمنصف ضلع ABC ،MHدر مثلث مفروض -17  50 وMC MBي گاه زاویهآن،باشد
ˆMBAچند درجه است؟

1(55

2 (50

3 (45

4 (40

5توان رسم کرد که طول یک ضلع آن، چند مستطیل می- 18 باشد؟8و طول قطر آن، 3

1 (12(3
هیچ)44)3

شود؟االضالع زیر، لزوماً کدام شکل ایجاد میهاي اضالع متوازياز تقاطع عمودمنصف-19

مستطیل )1
مربع) 2
لوزي) 3
االضالعمتوازي)4

:در این صورت لزوماً. باشندمتقاطع میBو Aدر نقاط Oو Oمطابق شکل، دو دایره به مراکز -20

1(OO از وسطABگذردمی.
2 (OO برABعمود است.
3(ˆ ˆOAO OBO 

.هر سه گزینه صحیح است)4

57505/9/95%7%48

895019/9/95%31%47

64507/8/95%21%47

520823/7/95%21%46

520823/7/95%37%44
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هاي زیر، درست نوشته شده است؟چه تعداد از گزارهنقیض-16
».استaتر از بزرگb«: نقیض گزاره- » .استbتر از بزرگa«: گزاره) الف
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».هاي هر مثلث، روي محیط آن مثلث استعمودمنصف

1) 2صفر)1

3(24(3

Ĉاگر . باشدمیABعمودمنصف ضلع ABC ،MHدر مثلث مفروض -17  50 وMC MBي گاه زاویهآن،باشد
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هندسه پایه کنکور ریاضیهاي سه سطحیمجموعه کتاب هاي هندسی و استداللترسیم: فصل اول 3203: کد کتاب

؟نیستهاي شرطی زیر، درست یک از قضیهعکس کدام-21

.گاه قطرهاي آن برهم عمود هستند، لوزي باشد، آنABCDاالضالع اگر متوازي)1
.گاه طول قطرهاي آن مساوي یکدیگرند، مربع باشد، آنABCDاگر مستطیل ) 2
.گاه اضالع مجاور آن برهم عمود هستند، مربع باشد، آنABCDاگر لوزي ) 3
.گاه طول قطرهاي آن مساوي یکدیگرندالساقین باشد، آن، متساويABCDي اگر ذوزنقه) 4

با اطالعات داده شده، فقط یک شکل قابل رسم است؟،در کدام مورد زیر-22

6مربعی با طول قطر ) 72و 2االضالعی با طول قطر متوازي)1

.که آن وتر قطر دایره نیست2اي با یک وتر به طول دایره)54لوزي با طول ضلع )3
متر قرار سانتی15ي به فاصلهABخط از دو سر پارهMي نقطه. متر مفروض استسانتی26به طول ABخط پاره-23

است؟رمتچند سانتیABخط تا پارهMي ي نقطهفاصله. گرفته است

1 (2 142 (5

3 (3 74 (6

قرار Bو Aي مساوي از ي این دایره به فاصلهدر صفحهMي دو سر قطري از یک دایره هستند و نقطهBو Aنقاط -24
ABاگر . دارد 10 وMA  ؟کجا قرار داردMي گاه نقطه، آن6

خارج دایره) 2روي دایره)1
.قابل تعیین نیست)4داخل دایره) 3

Mي در نقطهABDو BACي سازهاي دو زاویهنیم. مطابق شکل مفروضندو خط مورب dو dموازي وطخط- 25

کدام است؟ برابر با dي آن تا خطفاصلهبهdخط ازMي نقطهيفاصلهنسبت . اندمتقاطع

1(2
3

2 (MA
MB

3(1

.داردBو Aبستگی به زوایاي ) 4

895019/9/95%13%43

64507/8/95%29%42

64507/8/95%32%41

64507/8/95%18%41

711021/8/95%15%41
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14

هاي دشوارسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

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

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي داریم دانشانتظار 

؟ي یکسانی از هر چهار ضلع داشته باشداي وجود دارد که فاصلههاي زیر، همواره نقطهیک از چهارضلعیدر کدام-26

مستطیل) 2االضالعمتوازي)1

لوزي )4الساقیني متساويذوزنقه)3

؟باشدنمیکدام گزینه در مورد مثال نقض صحیح -27

.اي بگیریمتوانیم در مورد درستی آن نتیجهاگر در مورد یک حکم کلی نتوانیم مثال نقض بیاوریم، نمی)1
.شودمثال نقض گفته میدهد یک حکم کلی نادرست است، به مثالی که نشان می) 2
.شودنتایج حاصل از این نوع استدالل به عنوان یک قضیه مطرح می)3
.ها بیش از یک مثال نقض وجود دارداحکامی وجود دارند که براي رد آن)4

BEاز سه ضلع مثلث به یک فاصله باشد، EFروي Iي اگر نقطه. استBCموازي ABC ،EFدر مثلث - 28 CFکدام است؟

1(AB

2 (AC

3(BC

4(EF

از Oي به یک فاصله بوده و فاصلهBو Aایم که از را چنان پیدا کردهOي کش و پرگار، نقطهدر شکل زیر با کمک خط-29
تواند باشد؟کدام میOAطول . است8برابر Lخط 

1(2 3

2(3 2

3(5

4 (4 2

520823/7/95%22%38

895019/9/95%14%38

64507/8/95%29%37

710018/1/96%23%36
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؟ي دوشرطی نوشتصورت یک قضیهبهتواننمیهاي زیر را یک از قضیهکدام-30

ABC ،ABاگر در مثلث )1 AC ،گاه آنباشدˆ ˆC Bاست.
.گاه قطرهایش عمودمنصف یکدیگرندلوزي باشد، آناگر یک چهارضلعی ) 2
.اندمساحتگاه همنهشت باشند، آناگر دو مثلث هم) 3
.گاه مساحت برابر دارندهاي برابر داشته باشند، آناگر دو دایره محیط)4

تواند داشته باشد؟، چند مقدار مختلف میباشند8ي به فاصلهAي و نقطهdدر صفحه که از خط نقاطیتعداد-31

1(22(3
3 (44 (5

به روش برهان خلف، تناقض پدید آمده کدام است؟» .خط یکتاستهر پارهعمودمنصف «در اثبات حکم -32

.از یک نقطه خارج یک خط، دو خط به موازات آن خط رسم شده است)1
.از یک نقطه خارج یک خط، دو خط بر آن خط عمود رسم شده است) 2
.شده است180تر از مجموع زوایاي یک مثلث بیش)3
.انددو خط متقاطع، موازي یکدیگر شده) 4

ˆ، ABCاگر در مثلث -33 ˆ ˆA C B  ˆو 2 ˆˆA B C  هاي اضالع مثلث کجا قرار دارد؟ي همرسی عمودمنصفگاه نقطه، آن2

خارج مثلث) 2داخل مثلث)1
هاروي یکی از رأس) 4ترروي ضلع بزرگ) 3

؟گاه کدام رابطه الزاماً صحیح استترین ضلع باشد، آنبزرگDCترین و کوچکABهرگاه ، ABCDچهارضلعی در-34

1(ˆB̂ A2 (ˆD̂ C

3(ˆ ˆB D4(BC AD

3ي دو زاویهاگر نسبت اندازه. انددرجه ساخته70ي ي مجاور، با یکدیگر زاویهسازهاي دو زاویهنیم-35
ي باشد، زاویه4

تواند باشد؟میتر کدام کوچک

1(302 (40
3 (604 (80

ABC ،ˆBACدر مثلث -36  50 وAB ACترین مقدار صحیح ، بزرگB̂برحسب درجه کدام است؟

1(622 (63

3 (644 (65

57505/9/95%17%36

64507/8/95%7%36

895019/9/95%15%34

895019/9/95%11%32

711021/8/95%23%31

520823/7/95%12%31

57505/9/95%11%31
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؟نیستفرد هاي زیر، پاسخ ترسیم منحصربهیک از گزینهدر کدام- 37

رسم مربعی با داشتن قطر آن) 2رسم لوزي با داشتن طول دو قطر آن)1
ي سه ضلعمثلث با داشتن اندازه)4االضالع با داشتن طول دو قطر آنمتوازي) 3

؟زیر، کدام گزینه لزوماً صحیح استدر شکل -38

1(Oساز روي نیمˆABCواقع است.

2(Bساز روي نیمˆAOC استواقع.
3(O روي عمودمنصفACواقع است.
4(B روي عمودمنصفACواقع است.

D)ˆچند درجه است؟در شکل زیر، -39 ) 90

1(25
2 (30
3(35
4(40

ي دوشرطی نوشت؟صورت یک قضیهبهتواننمییک از احکام زیر را کدام-40

.است360مجموع زوایاي داخلی هر چهارضلعی محدب، )1
.هاي اضالع هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به یک فاصله استي همرسی عمودمنصفنقطه) 2
ي فیثاغورسقضیه)3
.هم برابرندهاي نظیر اضالع مساوي در هر مثلث، باارتفاع)4

متر و از سانتی3برابر Aشان از فاصلهVو Uي متمایز دو نقطه. متر از هم هستندسانتی4ي به فاصلهBو Aنقاط -41
B برابرxمتر استسانتی .x؟در کدام محدوده است

1(x12 (x  1
3(x 1 74(x 1 11

گاه حداکثر چند نقطه قطع کند، آنBو A، این دو خط را در نقاط متمایز Lاگر خط . برهم عمودندdو dدو خط -42
؟به یک فاصله باشندdو dتوان یافت که از میLروي خط 

1) 2هیچ) 1
شماربی) 24)3

520823/7/95%14%30

64507/8/95%11%29

64507/8/95%6%29

57505/9/95%8%28

520823/7/95%17%27

520823/7/95%4%27
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و Aیافت که از تواننمیdاي روي خط در کدام حالت، هیچ نقطه. انددر یک صفحه مفروضBو Aو نقاط dخط -43
Bبه یک فاصله باشد؟

.را قطع کند و بر آن عمود نباشدABخط ، پارهdخط )1
.باشدABخط ، موازي پارهdخط ) 2
.را قطع کند و بر آن عمود باشدABخط ، امتداد پارهdخط ) 3
.باشدABخط ، عمودمنصف پارهdخط )4

ACاالضالع دلخواه که براي رسم یک متوازي-44  هایی کمانCو Aباشد، مطابق شکل از دو سر آن میهايقطریکی از 6
قابل bو aدر این صورت کدام مقدار براي . قطع کنندDو Bکنیم تا یکدیگر را در نقاط رسم میbو aهايشعاعبه 
ل است؟قبو

1(b  aو 3  2

2 (b  aو 3  4

3(b  aو 3  3

4(a  bو 1  7

ي را به نقطهBدر نظرگرفته، dرا روي Cو Bنقاط دلخواه . اندخارج آن مفروضAي و نقطهdمطابق شکل، خط -45
O وسطAC وصل کرده وBOي ي خودش تا نقطهرا به اندازهFگیري راجع به این شکلکدام نتیجه. دهیمامتداد می

؟نیستلزوماً درست

1(AF BC

2 (AC عمودمنصفBF

3(ˆ ˆABC AFC

4(O AB OFC
 



A)ˆي الزاویهدر مثلث قائم-46 )ABC 90ساز هاي زیر، طول نیمیک از حالت، در کدامADتر از یکی از اضالع قائمه بزرگ
است؟

1(B  152 (B / 22 5

3(B  304 (B  45

64507/8/95%13%26

64507/8/95%9%26
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قدر باشد تا لوزي قابل رسم گردد؟گاه حداقل طول قطر بزرگ آن، چهباشد، آن10اگر طول ضلع یک لوزي برابر با -47

1(102 (10 2

3(10 34(20

…گاه آن. قطع کرده استغیرقائمهي با زاویهMي را در نقطهABخط امتداد پارهdخط -48

.به یک فاصله استABخط از دو سر پارهMيحادهيساز زاویههر نقطه روي نیم)1

.به یک فاصله استABخط از دو سر پارهABو عمودمنصف dمحل برخورد خط ) 2

.اندبه یک فاصلهABخط قرار دارد که از دو سر پارهdدو نقطه روي خط ) 3

.به یک فاصله استMي ي حادهاز دو ضلع زاویهABهر نقطه روي عمودمنصف ) 4

ي و قاعدهdالساقینی رسم کنیم که رأسش روي خواهیم مثلث متساويمی. اندداده شدهdو خط Bو Aي دو نقطه- 49

؟باشدتواندنمیمثلث کدام هاي ممکن براي رسم تعداد جواب،dو A ،Bتوجه به اوضاع باشد، باABخط آن پاره

دو جواب)2یک جواب)1

شمار جواببی)4هیچ جواب)3

64507/8/95%13%23

64507/8/95%9%23

711021/8/95%4%23
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هاي دشوارتر سؤال

.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 4750آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

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

.سوال پاسخ دهند4بیش از سوال به 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

. به یک فاصله استADو ساق CDي چنین از قاعدهبه یک فاصله و همCDي اي از دو سر قاعدهدر یک ذوزنقه، نقطه-50
این نقطه حاصل برخورد کدام است؟

DوCسازهاي نیم)1

هاي دو ساقعمودمنصف) 2

Dي ساز زاویهو نیمCDعمودمنصف )3

هادو دایره با شعاع یکسان و به مرکز اوساط قاعده)4

ACدر شکل زیر، -51 AB 2 MNحاصل . االضالع استمتوازيAPMNو چهارضلعی 8 MPیک از مقادیر برابر کدام
تواند باشد؟ زیر می

1(42 (6

3(84(10

؟کدام استBCطول . استABCيساز زاویهنیمBDدر شکل زیر، -52

1(7

2 (8

3 (9

4(10
آید؟الساقین پدید میضلعی منتظم، چند مثلث متساويهم وصل کردن هر سه رأس دلخواه از میان رئوس یک هفتاز به-53

1(72(14

3(214(35

520823/7/95%9%22
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AMاگر . استABخطپارهعمودمنصفdو خط 3قسمتی از یک دایره به شعاع ABکمان مطابق شکل، -54  باشد، 2

کدام است؟AMي مرکز دایره تا وسط فاصله
1(1

2 (2

3(2 2

4(5

را در AC، ضلع BIمتقاطع هستند و امتداد Iي در نقطهAساز رأس و نیمABشکل زیر عمودمنصف ضلع در -55
BECˆاگر . کندقطع میEي نقطه  111ي ي زاویهگاه اندازهباشد، آنAچند درجه است؟

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

و امتداد دو ضلع Mي یکدیگر را در نقطهADو BCامتداد دو ضلع . اندقائمهDو Bزوایاي ABCDدر چهارضلعی -56
AB وCDي یکدیگر را در نقطهN؟کدام گزینه همواره صحیح است. کنندقطع می

1(AC از وسطMNگذردمی.
2 (AC برMNعمود است.
3(ACخط پارهMN کندقطع می3به 2را به نسبت.
.االضالع استمتساويBDEباشد، MNو ACمحل برخورد Eاگر )4

ي شرطی درست است؟یک قضیهي زیرارهنقیض کدام گز-57

.نیست360اش برابر یک چهارضلعی محدب وجود دارد که مجموع زوایاي داخلی)1
.است180مجموع زوایاي داخلی هر مثلث ) 2
.هاي نظیر دو ساق برابرندالساقین ارتفاعهر مثلث متساويدر) 3
توان بیش از یک عمود بر آن خط رسم کرد نمیدر یک صفحه dواقع بر خط Aي از نقطه)4

و دو قاعدهاز Oي هاي نقطهمجموع فاصله.استDو Aهاي ساز زاویهمحل تقاطع دو نیمABCD ،Oي در ذوزنقه-58
رابر با کدام است؟بADساق 

1(/1 ADبرابر ساق 5

هامجموع قاعده) 2
هامجموع ساق) 3
4 (/1 برابر ارتفاع ذوزنقه5

711021/8/95%5%21
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ي نقطهOاگر . قطع کرده استBو Aترتیب در نقاط را بهdو d، دو خط mاند و خط موازيdو dدو خط -59

؟نیستباشد، کدام گزینه لزوماً درست Bي ي حادهو زاویهAي ي منفرجهویهساز زابرخورد نیم

.قائمه استAOBي زاویه)1
.کندتغییر نمیAOBي ، زاویهBو Aبا تغییر زوایاي ) 2
3(O روي عمودمنصفABقرار دارد.
به یک فاصله استdو dاز Oي نقطه)4

AOCSاگر . استABCسازهاي زوایاي مثلث ي همرسی نیمنقطهOدر شکل زیر، -60 cm ، مساحت مثلث باشد280
BOCمترمربع است؟چند سانتی

1(96

2 (100

3 (108

4(116

خطی به موازات ضلع مقابل به آن رسم ABCاز هر رأس مثلث . استهاي مثلث ي همرسی ارتفاعنقطهABC ،Nدر مثلث - 61
درست است؟Nي کدام گزینه همواره در مورد نقطه. وجود آیدبهDEFکرده تا مثلث 

DEFهاي مثلث محل همرسی ارتفاع)1

DEFسازهاي مثلث محل همرسی نیم) 2

DEFهاي اضالع مثلث محل همرسی عمودمنصف) 3

DEFساز و یک ارتفاع از مثلث محل همرسی یک نیم)4

ADکنیم که اي انتخاب میگونهبهACو ABترتیب روي اضالع را بهEو D، نقاط ABCدر مثلث -62 AEاز . باشد
D عمودي برAB و ازE عمودي برACي کنیم تا همدیگر را در نقطهرسم میMي نقطه. قطع کنندM همواره بر

؟یک از خطوط زیر واقع استکدام

Aي نظیر رأس میانه) A2ي ساز زاویهنیم)1

BCعمودمنصف ضلع )A4ارتفاع نظیر رأس )3

همواره روي کدام گزینه قرار C، رأس ABبا داشتن طول ارتفاع وارد بر . ثابت هستندBو A، دو رأس ABCدر مثلث -63
دارد؟

ABاي به قطر دایره) AB2اي به قطر دایرهنیم)1

ABدو خط موازي )AB4یک خط موازي ) 3

520823/7/95%7%17
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. اندقطع کردهEاي مانند یکدیگر را در نقطهDو Bهاي سازهاي خارجی زاویه، نیمABCDمطابق شکل در چهارضلعی -64

Âاگر   84 وĈ  148ي ي زاویهگاه اندازهباشد، آنE؟کدام است

1(32
2 (36
3(30
4(27

در صفحه، وسط Aي با تغییر نقطه. ثابت استBCپاي ارتفاع وارد بر ضلع Hي و نقطهBC، ضلع ABCاز مثلث -65
شود؟جا مییک از خطوط زیر جابهبر روي کدامABضلع 

BCعمودمنصف ) BH2عمودمنصف )1

AHBي ساز زاویهنیم)BC4خطی موازي ) 3

است؟قدرها چهي همرسی عمودمنصفها از نقطهي همرسی ارتفاعي نقطه، فاصله15و 12، 9در مثلثی با طول اضالع -66

1(52 (/7 5
3(104(15

ABC،ABدر مثلث -67  ACو 6  ي تالقی ي نقطهفاصله. باشندهم عمود میهاي این دو ضلع برو عمودمنصف7
قدر است؟ترین ضلع مثلث چهها از وسط بزرگعمودمنصف

صفر)144)223) 122)1
ˆ، ABCDدر چهارضلعی -68 ˆA C  90 و قطرBDهاي ساز زاویهنیمB وDاگر . استBD 15 ،AD x 2 و 1

DC x  ؟کدام استABCDباشد، محیط چهارضلعی 4

1(242 (303 (364(42
ABCD ،B̂در چهارضلعی -69  90 و رأسCي داخلیزاویهساز محل تقاطع نیمA و عمودمنصف ضلعADاگر . است

AB  کدام است؟ABCDباشد، محیط 18و مساحت چهارضلعی 4

1(162 (183(204(24
ABC ،ACدر مثلث -70  ABو 4  Âو 3  90ساز داخلی است و نیمÂي ، ضلع مقابل به آن را در نقطهD قطع

برابر کدام است؟HCطول . کنیمرسم میACرا بر DH، عمود Dي از نقطه. کرده است

1(16
72 (13

53(14
54(15

7
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