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 ٢  )                           دايره(نمونه سؤال امتحاني هندسه دوازدهم

                                                            مكان هندسي                             :  واژه زير را تعريف كنيد )1
                                                           .                           جمله زير را با كلمه مناسب تكميل كنيد) 2

باشد.  . . . . . . . .B وA ازM است اگروفقط اگر فاصلهAB روي عمود منصف پاره خطMنقطه
، مكان هندسي نقطه اي در صفحه آن زاويه  است كه فاصله آن از دو ضلع زاويه برابر باشد نيمساز يك زاويه : قضيه) 3
                  . جاي خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد)  4

  .  است.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  مكان هندسي نقطه اي در صفحه كه از دو ضلع يك زاويه به يك فاصله باشد 
                                             .  استR مي گذرند و شعاع آنها برابر Aمكان هندسي مركز دايره هايي را پيدا كنيد كه از نقطه مفروض ) 5
O(C,( دايره )6  بر 8مكان هندسي نقطه اي از صفحه اين دايره را تعيين كنيد كه از آن نقطه مماس هايي به طول .   داده شده است6

 .                                                                                                                                                                               توان رسم كرداين دايره مي
، بر هم  را تعيين كنيد كه مماس هاي رسم شده از اين نقطه بر دايرهمكان هندسي نقطه اي .   داده شده استR,O(C( دايره )7

                .                                                                                                                                                                                      عمود باشند
  .                                وسط اين وترها را تعيين كنيدMي  ، مكان هندسي نقطه  رسم شده اندKوترهاي به طول  R,O(C( در دايره )8
، مكان هندسي نقطه اي درون   سانتي متر پرتاب مي كنيم12لي به ضلع ي مربع شك  سانتي متر را روي صفحه2 سكه اي به شعاع )9

  .                                                                           ، سكه كامالً داخل مربع واقع شود مربع را تعيين كنيد كه اگر مركز سكه در آنجا قرار گيرد
 بر روي محورهاي  B و A،  ي مختصات چنان مي لغزد كه همواره دو سر آن  واحد از صفحهLي   به اندازهABپاره خط  )10

  ؟                                                                                                   است كدامAB وسط Mي  مكان هندسي نقطه.  مختصات قرار دارند

  . باشد2a، مساوي مقدار ثابت مطلوب است مكان هندسي نقطه هايي كه مجموع مربع هاي فاصله هايشان از دو خط عمود بر هم)11
                                 )0k(.   باشدk به فاصله معلومdي  اي از صفحه را پيدا كنيد كه از يك خط داده شده مكان هندسي نقطه)12
 به يك فاصله بوده و B و Aنفطه اي بيابيد كه از.   كه شامل هيچ يك نيست در صفحه مفروض اندd و خط B و Aي   دو نقطه)13
                                                                                                     .                                                                سانتي متر باشد3ي   به فاصلهdاز 
                                            ؟                                 ، چيست   به يك فاصله اندd و dمكان هندسي نقاطي از صفحه كه از دو خط متقاطع ) 14
       ؟                                           ، چيست   مماس اندAي ثابت   در نقطهdي دايره هايي در صفحه كه بر خط  مكان هندسي مركزهاي همه) 15
؟                                                              ، چيست  در صفحه مماس اندd كه بر خط rي دايره هايي با شعاع ثابت  مكان هندسي مركز همه) 16
؟              ،چيست ي اين دايره مماس خارج اند در صفحهr,O(C(ي كه بردايرهrي دايره هايي با شعاع ثابت مكان هندسي مركزهاي همه)17
 به O، نقاطي در صفحه اين دو خط مشخص كنيد كه از دو خط به يك فاصله و از نقطه   متقاطع اندO در نقطه L و Lدو خط ) 18

)R(؟   باشد مسئله چند جواب داردcmRي  فاصله 0                                                                                                                          
                 .        مكان هندسي مركز توپي كه روي يك سطح صاف در امتداد يك خط مستقيم مي غلتد را با رسم شكل بيابيد)19
يره هايي از فضا كه در يك نقطه مشخص بر يك خط داده شده مماس باشند را به كمك استدالل استقرايي  مكان هندسي مركز دا)20

                                                                                                                                            .     حدس بزنيد
                                            .  با عبارت مناسب كامل كنيدجاي خالي را)  21

                        . مي باشد.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  مكان هندسي مركز دايره اي كه در خارج يك دايره داده شده واقع است و روي محيط آن مي غلتد 
 نيز به يك D و C به يك فاصله و از B و Aنقطه اي در اين صفحه بيابيد كه از .   در صفحه مفروش اندD و A ،B ،Cنقاط ) 22

.                                                                                                                                                                                     )ث كنيدبح(فاصله باشد 
.              )بحث كنيد( سانتي متر باشد 3ي   به فاصلهCاز به يك فاصله وBوAكه ازنقطه اي بيابيد. درصفحه مفروض اندCوA ،Bنقاط)23
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 ٣ )                           دايره(نمونه سؤال امتحاني هندسه دوازدهم

 سانتي متر باشد 3ي   به فاصلهd سانتي متر و از 2ي   به فاصلهAنقطه اي بيابيد كه از .   در صفحه مفروض اندdو خط Aي نقطه)24
                        .                                                                                                                                                                                )بحث كنيد(

؟                                      حاصل چه شكلي است) مقطع(، فصل مشترك  ، آن را برش دهد هرگاه صفحه اي شامل محور يك سطح مخروطي) 25
حال .   اي مي ناميم سطحي ايجاد مي شود كه آن را يك سطح استوانهL حول d، از دوران   موازي باشندL و dهرگاه دو خط ) 26

.              )چهار حالت(نيد ي سطح مقطع حاصل بحث ك در حالت هاي مختلف در باره.  ، يك سطح استوانه اي را قطع كند Pي صفحهفرض كنيد
 .                                     باشدkاز صفحه را بيابيد كه مجموع فاصله هاي آنها از دو خط عمود بر هم برابر ي نقاطي   مكان هندسي مجموعه)27
.   به يك فاصله باشدB و Aي   بيابيد كه از دو نقطهdوي خط نقطه اي ر.   در يك صفحه واقعندd و خط B و Aي   دو نقطه)28

                                ))بحث كنيد(؟  مسأله چند جواب دارد.(  ؟ بحث كنيد آيا مسئله همواره جواب دارد
                                  .                    را نشان مي دهدFي   و  فوارهS، مجسمه  اختمان شهرداري نمودار مقابل محل قرار گرفتن س)29

                                                ي پرچم را در محلي نصب كنيم كه از مجسمه و فواره به يك فاصله باشد و از مقابل                  مي خواهيم ميله
  .                                                              ي پرچم را تعيين كنيد مكان هندسي محل نصب ميله.   متر باشد9ي  ساختمان شهرداري به فاصله

                                                                      .  باشدd به فاصلهLي  نيد كه از يك خط داده شدهمكان هندسي نقطه اي در فضا را پيدا ك )30
                               . مكان هندسي رأس هاي مثلثي هايي كه در قاعده مشترك و مساحت برابر دارند را تعيين كنيد)31
                                 .  مكان هندسي نقطه اي از صفحه را پيدا كنيد كه از دو خط موازي به يك فاصله باشد)32
                                      .                                                          مكان هندسي مركز دايره هايي را بيابيد كه بر دو خط متوازي مماس باشند) 33
  .                                                            ، پيدا كنيد مكان هندسي وسط هاي پاره خط هايي را كه دو سرشان روي دو خط موازي واقعند) 34
                                                                         . فاصله باشدمكان هندسي نقطه اي در فضا را پيدا كنيد كه از دو صفحه موازي به يك  )35
 به يك فاصله Q و Pي موازي  مكان هندسي نقطه اي از فضا كه از دو صفحه.   با هم موازيندd و خط Q و Pي  دو صفحه) 36

   .) در مورد جواب هاي مسئله بحث كنيد. (  باشد را به كمك استدالل استقرايي بيابيدkي معلوم   به فاصلهdباشد و از خط موازي 
                                                                                                                                     . دايره  مكان هندسي چه نقطه اي از صفحه است) 37
                    ؟                                  مكان هندسي نقطه اي از يك صفحه كه از نقطه ثابتي واقع در آن صفحه به فاصله ثابتي است چيست) 38
                              ؟                       مكان هندسي نقطه اي از فضا كه از نقطه ثابتي واقع در آن به فاصله ثابتي است چيست) 39
  ؟                                     واقع در يك صفحه مي گذرند چيستB و Aي متمايز  مكان هندسي مركز دايره هايي كه از دو نقطه) 40
 به يك C و Bي  نقطه اي از اين صفحه را بيابيد كه از دو نقطه.   در يك صفحه داده شده اندC و A  ،B سه نقطه متمايز  )41

                  .                                                                                                                 باشدRي معلوم   به فاصلهAي  فاصله و از نقطه
ي ثابت   بر يك خط داده شده مماس باشد و اين دايره از نقطهA مكان هندسي مركز دايره اي را تعيين كنيد كه در نقطه مشخص )42
Bخارج آن خط بگذرد                                                                              .                                                                                                   
مراحل .)( روش رسم را توضيح دهيد. (  قطر آن باشدDE با استفاده از خط كش و پرگار مربعي رسم كنيد كه پاره خط مفروض )43

                                                                                                                                                                       .)   رسم را توضيح دهيد
 در صفحه وجود دارد كه Mفقط يك نقطه مانند .   ي متر از هم قرار دارند سانت4ي   به فاصلهB و Aي  در يك صفحه دو نقطه) 44

                                                                                 كدام است؟   mمقدار .  قرار دارندB سانتي متر از m و A سانتي متر از 3ي  به فاصله
 در صفحه وجود دارد كه به M و Mي  دو نقطه.    سانتي متر از هم قرار دارند4ي   به فاصلهB و Aي  در يك صفحه دو نقطه) 45

                     ؟                                         وجود داردmچند مقدار صحيح براي .  قرار دارندB سانتي متر از m و A سانتي متر از 3ي  فاصله
 باشد را به d، به فاصله P فاصله باشد و از نقطه ثابت به يكR وM مكان هندسي نقطه اي در فضا كه از دو صفحه موازي)46

                                                                                                                                                                         . كمك استدالل استقرايي بيابيد
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 ۴ )                           دايره(نمونه سؤال امتحاني هندسه دوازدهم

ي  مكان هندسي نقطه.   در آن ها همواره ثابت استACي ضلع   است كه اندازهABC رأس مثلث هايي مانند Aي ثابت   نقطه)47
M؟   وسط ضلع كدام است                                                                                                                                                                               
O),( دايره اي به مركزمعادله)48 13ي دوم و چهارم به دست آوريد رد آن را با نيمساز ناحيهمختصات نقاط برخورابنويسيدو4وشعاع              .

014222تحقيق كنيد رابطه  )49  yxyxيافته و نمودار يك دايره است سپس مختصات مركز و شعاع آن را   معادله
                                                    .  .  آن را رسم كنيد

),( معادله دايره اي را بنويسيد كه مركز آن )50 21 بوده و از نقطه  ),(                              .  بگذرد32
),(ي  ي دايره اي را بنويسيد كه از نقطه معادله) 51 11  1 بگذرد و خطوط xy و xy    .          شامل دو قطر آن باشند1
A),( اطبنويسيد كه نق معادله دايره اي را )52 52 و ),(B 34  آن باشد قطري از سر دو                                                                        .  
0122كه معادله قطرهاي آن به صورتبنويسيدمعادله دايره اي را)53  y)m(mx)yx(mباشد3شعاعش برابربوده و       .       

0202422ي به معادله هاي   دو دايره)54  yxyx 042422 و  yxyxي وتري از   اندازه.  مفروض اند
                                     ؟                                                                                      ي كوچكتر مماس است كدام است ي بزرگتر كه بر دايره دايره

096822ي به معادله هاي  دو دايره) 55  yxyx 096622 و  yxyxاندازه بزرگترين .  مفروض اند 
.                                          ، را بيابيد ي تماس بر روي دايره كوچكتر باشد قطعه مماسي كه يك سر آن بر روي دايره بزرگتر و سر ديگر آن قطعه

3 بنويسيد كه مركز آن روي خط  معادله دايره اي را)56 xyمحور  بر2نقطه اي به عرض در  بوده وyها مماس گردد                 .  
2 بنويسيد كه مركز آن روي خط  معادله دايره اي را)57 yxاشدبها مماس طول محور   بر5 نقطه اي به طول در  بوده و                  .  
),(ي   دايره اي بر دو نقطه)58 90  و ),( 03و بر محور  گذشته xاين دايره محور .  ها مماس استyبا كدام  ي ديگر ها را در نقطه ،

                                                                ؟ عرض قطع مي كند
),( دو دايره از نقطه )59   ؟                                            قطر دايره بزرگتر كدام است.  ات مماس اند گذشته و بر هر دو محور مختص24
43ي دايره اي را بنويسيد كه مركزش روي خط   معادله)60  xyو در ربع سوم بر هر دو محور مماس باشد                               .  
O),(ي  يد كه نقطهي دايره اي را بنويس  معادله)61 12 0534ي   مركز آن بوده و بر خط به معادله  yxمماس باشد      .  

A),(ي  ي دوم واقع شده و از نقطه شعاع دايره اي را بيابيد كه مركز آن بر روي نيمساز ناحيه) 62 12 ي   گذشته و بر خط به معادله
xy 2مماس شود  .                                                                                          

1ي   خط به معادلهmبه ازاي كدام مقدار ) 63 mxy04222ي   بر دايره  yxyx؟  مماس است       
312بنويسيد كه معادله قطرهاي آن به صورت ايره اي رامعادله د) 64  y)m(x)m(1343بر خط  بوده و  yx 

                                                         .                                                                                                                                            مماس باشد
),(معادله دايره اي را بنويسيد كه مركز آن ) 65 24062 بوده و بر خط xمماس باشد                                                                           .
O),(ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن  ه معادل)66 21 1043ي   بوده و روي خط به معادله  yx جدا كند8 وتري به طول   .  

O),(ي  ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن نقطه معادله) 67 042422ي   بوده و بر دايره به معادله31  yxyx 
  .                                                                                                                                                                                         مماس بيروني باشد

O),(ي  نويسيد كه مركز آن نقطهي دايره اي را ب معادله) 68 11 072222ي   بوده و بر دايره به معادله  yxyx از 
                                                   .                                                                                                                                        مماس دروني باشد
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 ۵ )                           دايره(نمونه سؤال امتحاني هندسه دوازدهم

              : وضعيت هر يك از جفت دايره هاي زير را نسبت به هم مشخص كنيد ) 69

                                                        073141022  yxyx 36422 و  yxyx)  الف

                                                                                  122  yx 1222 و  xyx)   ب

                                                                012222  yxyx 922 و  yx)   ج

                                                              0194822  yxyx 422 و  yx)              د

328222 دايره به معادالت دوو داخلي  خارجي اندازه مماس مشترك )70  yxyx 12427 و  )y()x( 
                                                                                                                                                                                                 . ابيدرا بي

222دايرهواقع برb,a(A(نقطهمعادله خطي كه در)71 Ryx 2به صورت، براين دايره مماس  باشدRbyax مي باشد              .

A),(ي  در نقطه) 72 11 42422ي   روي دايره  yxyxي اين خط مماس را به  معادله.   مماسي بر آن رسم كرده ايم
                                                                                                               .                                                                                         دست آوريد

A),( نقاط  معادله دايره اي كه از)73 B),(و 32 12 1 مركزش روي خط و بگذرد yx بيابيد باشد        .                                   

044227222ي  ، منحني به معادله aي مقادير   به ازاي كدام مجموعه)74  ayaxy)a(x؟    يك دايره است  

A),(نقاطوضعيت هريك از)75 11 و),(B 21  و ),(C D),( و 32 14  054222 را نسبت به دايره  yxyx 
  .                                                                                                                                         تعيين كنيد

A),(ي   طول قطعه مماسي كه از نقطه)76 038622ي  ي به معادله  بر دايره31  yxyxرسم شود را بيابيد           .  

0248622ي   طول كوتاهترين وتري از دايره)77  yxyxي   كه از نقطه),(A   .  مي گذرد را بيابيد11

4222         .       د وضعيت هر يك از جفت دايره هاي زير را نسبت به هم مشخص كني)78  xyx 422 و  yx)  الف

                                                                                     1221  y)x( 1212 و  )y(x) ب

                                                                05232322  yxyx 122 و  yx) ج

                                         092622  yxyx 122 و  yx)  د  
A),(نقاط ) 79 11  و ),(B C),( و 11 31  رئوس مثلث ABCي دايره محيطي مثلث  معادله.   هستندABCرا بنويسيد   .

                   .                                                                                               به دست آوريدBي مماس بر اين دايره را در رأس  سپس معادله
            : وضعيت هر يك از خطوط و دايره هاي زير را نسبت به هم مشخص كنيد ) 80

                                      074422  yxyx 043 و  yx)  الف

                                                                                                              222  yx 2 و yx)  ب

                                                                  22222  yxyx 1 و yx)   ج  
A),(فاصله آنهاازنقطهكه  راپيداكنيدP)y,x(مكان هندسي نقاطي مانند)81 46 ،2فاصله آنها از نقطهبرابر ),(B 23 باشد .               

),(ازنقطه)82 522دومماس بردايره05  yxدايره درنقاطبمي كنيم تا رسمAوBمختصاتمماس شوند Aو  Bكنيد پيدا  را .  
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