
  
  

  

 »1«ي گزينه- 161

ي جديد، ها  از اين رو با وجود كشف هندسه. ي اقليدسي در مقياس فضاي زيست انسان كاربرد دارد هندسه
  . چنان اهميت و قدرت خود را حفظ كرده است هم

   »2«ي گزينه- 162

هاي گوناگون تشكيل شده است و انسان از ديرباز براي تعريف و بيان اشكال، دانش  از شكل ،هر تصويري
  . گذارده است  هندسه را بنيان

 »4«ي گزينه -163

  . درجه است 90ي محاطي يك زاويه PMBˆي روي دايره هستند و زاويه Bو P،Mهاي نقطه
  : روي آن است داريم روبه ني محاطي برابر نصف كما ي هر زاويه جايي كه اندازه از آن

PBˆPMB PB   90 1802
   

  . قطر دايره خواهد بود PBپس وتر
   »3«ي گزينه-164

هاي مشخص به روش تالس،  خط به نسبت براي تقسيم يك پاره
هاي برابر و به تعداد  قسمت، خط كمكي رسم شدهبايد روي 

   .ايجاد كردهاي داده شده،  مجموع نسبت
خط كمكي روي  ،هستند 6و 2،5ها كه نسبت با توجه به اين

بايد  2 5 6   . نمود ايجادقسمت برابر  13
   »2«ي گزينه-165

پس هر قسمت را دوباره به دو قسمت س. ساز، به دو قسمت برابر تقسيم نمود ابتدا بايد زاويه را به روش رسم نيم
  . كنيم را نيز براي بار سوم به دو قسمت تقسيم مي هاي ايجاد شده قسمتيك از  و هر

 مقابلشكل . اي خواهيم داشت درجه 10قسمت 8به اين ترتيب
كمان به  6نياز به ترسيمحداقل  ،دهد كه در مجموع نشان مي
  .ار داريمكمك پرگ

  
  

 »1«ي گزينه -166

ي محيطي مثلث بايد  پس مركز دايره. گذرد اي است كه از روي سه رأس مثلث مي ي محيطي مثلث، دايره دايره
  . هاي مثلث خواهد بود اين نقطه، محل برخورد عمودمنصف. از سه رأس آن به يك فاصله باشد

تشريحيپاسخنامه
  ترسيم فني

 94سراسري 
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) كه همان وتر مثلث است(روي يك ضلع آن  ها، رسي عمودمنصف ي هم الزاويه، همواره نقطه در مثلث قائم
روي وتر قرار كه  Mمانندي  پس نقطه. نصف وتر است ،ي وارد بر وتر الزاويه، ميانه زيرا در مثلث قائم. باشد مي

  . ي محيطي مثلث خواهد بود همان مركز دايره و اين نقطهباشد  دارد از سه رأس مثلث به يك فاصله مي
  
  
  
  
  

 »2«ي گزينه-167

الساقين، همواره قابل محاط شدن در دايره  ي متساوي مثلث، مستطيل و ذوزنقه
  . هستند

  . لوزي، هميشه قابل محاط شدن در يك دايره نيست
 »3«ي گزينه-168

 ADخط را روي پاره Eي ، نقطهDبه Aي بيضي به روش چهار قوس، پس از وصل كردن نقطه براي رسم شبه
DEگيريم كه طوري در نظر مي a b  باشد .  

a a
DE a b

b b

   
       

2 80 40 40 30 102 60 30  

 »4«ي گزينه-169

  .دو دايره نسبت به هم شش حالت دارند
  مماس داخل -4      خارج هم  -1
  متداخل -5      خارج مماس -2
 مركز هم -6      متقاطع -3

 »1«ي گزينه-170

  :ي زير برقرار خواهد بود هاي آن باشد، همواره رابطه كانون Fو Fاي از بيضي و نقطه Mاگر

MF MF a  2  
aجايي كه  از آن    :است خواهيم داشت 17

MF MF   2 17 34  
  .اين شرط را دارند» 3«و » 1«هاي هاي داده شده، تنها گزينه در ميان گزينه

MF MF    16 18   »1«ي گزينه:34
MF MF    17 19   »2«ي گزينه:36
MF MF    22 12   »3«ي گزينه:34
MF MF    25 11   »4«ي گزينه:36
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FF)ي كانوني زيرا اگر فاصله. تواند پاسخ درست باشد نمي» 3«ي گزينه ) مثلث. باشد  7برابرMFF  يك
  .تر باشد بايد از ضلع سوم بزرگدر هر مثلث، مجموع هر دو ضلع . مثلث واقعي نخواهد بود

MF

MF

FF

 
    
  

12
22 12 7 19 22
7

  

   »3«ي گزينه -171

,x,y)را به صورت zو ارتفاع y، عرضxاي به طول نقطه z) دهيم نمايش مي .  
)Aي نقطه , , )25 5   . وجود دارد» 3«ي اين ويژگي تنها در گزينه. ، داراي عرض و ارتفاع برابر است5
)Bي نقطه , , )10 20   .  ها وجود دارد ي گزينه اين ويژگي در همه. ، داراي عرض و ارتفاع برابر است20
)Cي نقطه , , )5 5  3«و » 1«ي ها اين ويژگي تنها در گزينه. صفر استو ارتفاع  برابر عرضطول و ، داراي «

  . وجود دارد
  . ي درست خواهد بود گزينه» 3«ي  پس گزينه

 »4«ي گزينه-172

از  Sي فاصله(از عرض آن ) تا خط زمين Sي فاصله(بينيد كه ارتفاع هرم  اگر در شكل داده شده دقت كنيد مي
  .اين شرط برقرار است» 4«ي تنها در گزينه. تر است بيش) خط زمين

S( , , )5 3 6  
 »4«ي گزينه-173

هاي ساخت  ، دفترهاي طراحي را به كارگاه نقشه. كند تواند يك سازنده را در مراحل توليد، راهنمايي مي نقشه مي
  .ي طراح و اجراكننده ديشهنقشه در حقيقت مانند پلي است ميان انپس . كند وصل مي

 »1«ي گزينه-174

هاي  باشد، خط زمين در نماها و برش جايي كه ساختمان روي زمين قرار دارد و زمين بستر اصلي آن مي از آن
شود كه از دو سمت نما اندكي بيرون زده تا  صورت يك خط ضخيم ترسيم مياي دارد و به  معماري اهميت ويژه

  . گسترش آن را نسبت به ابعاد ساختمان نشان دهد
   »4«ي گزينه-175

  :ي زير برقرار است رابطه (h)و ارتفاع آن (b)متر باشد، ميان عرض كف پله سانتي 64درازاي گاماگر 

b h 2 64  
b  30  

h h cm   30 2 64 17  
  : شده برابر خواهد بود با پيمودهدر نظر بگيريم، ارتفاع  11 ها را اگر تعداد پله

cm / m  17 11 187 1 87  

 ارتفاع   عرض   طول
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 »2«ي گزينه -176

الساقين  شوند كه هر دو متساوي تشكيل مي OACو OABوصل كنيم، دو مثلث Aرا به Oي اگر نقطه
  . خواهند بود

ˆ ˆOAB : OA OB A B ˆ ˆ ˆˆA A B C
ˆ ˆOAC : OA OC A C





      
   

1
1 2

2

  

ˆ ˆ ˆ ˆA A A BAC

ˆˆ ˆB OBA BAC

ˆ ˆC OCA

  
    
  

1 2

27 27 23 50
23

   



  

 »3«ي   هگزين -177

شود، بايد آن را روي ديوار به نحوي كه سر آن به سمت پايين باشد، آويزان   در صورتي كه از تي استفاده نمي
كش تي را در جلد مخصوص خود قرار  پس از اتمام كار بايد خط. نمود تا از كج شدن احتمالي آن جلوگيري شود

  . داد
  . توانند درست باشند هر دو مي» 3«و »2«هاي گزينه

 »1«ي گزينه -178

  .نماي جانبي ديد از راست جسم مورد نظر است» 1«ي شكل گزينه
 »3«ي گزينه -179

  . باشد نماي جانبي مجهول مي» 3«ي شكل گزينه
  

 »2«ي گزينه -180

  : با ند كنند برابر هاي كوچكي كه هر وجه مكعب بزرگ را كامل مي تعداد مكعب

 3 3 9  
  : اي شش وجه است خواهيم داشتجايي كه مكعب دار از آن

 6 9 54  
ي يك مكعب به اضالع قسمت داخلي مكعب بزرگ نيز به اندازه 3 3   . جاي خالي دارد 3

  3 3 3 27  
   .مكعب كوچك كامل خواهد شد 81بنابراين، جسم با افزودن

 54 27 81  
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