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 P      T      T    

 a   y  =  ax  +  a2  −1   2y  −  x  =0    

 A(  ,2  3)   x  =  3     

(3,  4)     (  ,4  3)     (  ,5  3)     (3,  3)    

ABدر شکل مقابل طول پاره خط  -8 Aو زاویه  2برابر    Tاست. تبدیل  30برابر    )است. اگر  d، بازتاب نسبت به خط    )T B B= 

 کدام است؟ ABBباشد، محیط مثلث 

  8ت(  7پ(  6ب(  5الف( 

ABبا توجه به شکل داده شده، کدام پاره خط می تواند تصویر پاره خط  -9  تحت بازتاب نسبت به یک خط باشد؟  

aالف(      dت(   cپ(   bب(    

 ر شود، کدام گزینه الزاما درست است؟تصوی L2  روی خط   "dبازتاب نسبت به خط "با استفاده از تبدیل  L1اگر خط  -10

L,الف(  L1 L,نیمساز زاویه بین  dب(      موازی اند . 2 L1  است.  2

L,بر  dت(خط   نیز موازی است.  L2موازی باشد، با  L1با  dپ( اگر خط  L1  عمود است.  2

d,اگر دو خط  -11 d2  می کند ............ است. تبدیل d2را به  d1............. باشند، محور بازتابی که  نسبت به هم 1

 هرخطی در صفحه که از محل تالقی می گذرد. –ب( متقاطع     عمود بر هر دو خط –الف( موازی 

 هر خطی در صفحه که با آن ها موازی باشد. –ت( موازی     نیمساز زاویه بین دو خط –پ( متقاطع 
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در دایره رسم می شود؟ چند وترمساوی و موازی  مفروض اند.  و پاره خط  دایره   -1

تصویر شود، آنگاه ....... به چند ضلعی  با تبدیل  اگر چندضلعی   -2

هم مساحت هستند. ب(  قابل انطباق هستند.  الف( 

زوایای برابر دارند. ت(  هم نهشت اند.  پ( 

را به کمک یک تبدیل ایزومتری تصویر کرده ایم. محیط شکل حاصل چقدر است؟  12 با مساحت  مربع   -3

باشد، کدام گزینه الزاما صحیح تصویر شده اند. اگر  به ترتیب روی نقاط  در اثر تبدیل  سه نقطه   -4

است؟

حفظ می شود. تحت تبدیل  ب( جهت مثلث  الف( 

ت( هیچ کدام پ( 

تبدیل است؟ . آیا  عبارت است از تصویر نقطه های صفحه روی خط  در این صفحه مفروض است. تابع  و خط  صفحه   -5

بر خودش نگاشته میشود؟ نسبت به خط به معادله  بازتاب خط به معادله  به ازای کدام مقدار  کدام نقطه است؟ 6- 

نسبت به خط بازتاب نقطه   -7

ت( پ(  ب(  الف( 
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 M   ABCD   M   D  ,  C  ,  B  ,  A   

Aآیند. نسبت  B C D

ABCD

S

S

          چقدر است؟ 

الف( 
3
2

ت(   2پ(   4ب(     
9
4

  

,در شکل زیر نقاط  -13 , ,Q P N M  وسطهای اضالع مربعABCD  هستند. کدام گزینه درست است؟  

Mالف( بازتاب یافته نقطه    است. Nنقطه  ACنسبت به   

 روی خودش تصویر می شود. N، نقطه  BDبازتاب نسبت به  ب( در

Mمحور بازتابی است که  ACپ( قطر  Pرا به     تبدیل می کند.  

Pت( تصویر  نقطه   است. Qنقطه  BDدر بازتاب نسبت به قطر   

 درست است؟ dکدام گزینه در مورد تبدیل بازتاب نسبت به خط  -14

Aالف( تبدیلی است که هر نقطه   اب تصویر می کنداز صفحه را روی خط بازت  

Aب( تبدیلی است که هر نقطه   قرینه  می کند  dاز صفحه را نسبت به خط   

Aپ( تبدیلی است که هر نقطه   جا به جا می کند dاز صفحه را به موازات خط   

 را حول هر نقطه از صفحه می چرخاند. dدیلی است که خط ت( تب

ABCبا توجه به شکل، کدام گزینه می تواند تصویر مثلث  -15  تحت بازتاب نسبت به یک خط باشد؟  

PNQ                                                                  Aب(   EFQالف(  B                                                    

   DFQت(   MNPپ(

                                                                                                                                                 C   

 

 

,Cراس های مثلث  -16  B,  A ABCاز مثلث    ,را به ترتیب با بردارهای    ,AB CA BC  ا نقاط انتقال می دهیم تC  ,  B  ,  A به دست   

Aآید. نسبت  B C

ABC

S

S

   2ت(  3پ(  4ب(  7الف(       چقدر است؟ 

d,دو خط  -17 d  در نقطهo  یکدیگررا قطع میکنند. اگر  30با زاویهm  نقطه ای روی خطd    به فاصلهa  dSباشد، و   Oاز    

dsو   dتبدیل بازتاب نسبت به خط    بت به خط تبدیل بازتاب نسd   باشد، فاصله نقطه( )( )d dS S M  ازO کدام است؟ 
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به دست را نسبت به همه ضلع ها بازتاب می دهیم تا نقاط  قرار دارد. نقطه  درون مستطیل  نقطه   -12
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ABCDاگر مربع  -18 Bفتۀ راس تا تبدیل یا Dانتقال دهیم، فاصله راس  ABرا با بردار     چند برابر ضلع مربع است؟  

  10ت(    5پ(    2ب(   2الف( 

D,تصویر نقطه های  -19 C  تحت انتقالT D,نقطه های    C    است. در مورد این چهار نقطه چند تا از گزاره های زیر می تواند درست

 باشد؟

 (این نقطه ها با هم متوازی االضالع می سازند.2  ( این نقطه ها با هم ذوزنقه متساوی الساقین می سازند.1

 چهارضلعی نامشخص هستند ( این نقطه ها راس های یک4   ( این نقطه ها روی یک خط قرار دارند3

 ت(سه   پ(دو   ب(یک   الف(صفر

ABCDمربع  -20 ABرا در نظر بگیرید. این مربع را ابتدا با بردار  2به ضلع     ADانتقال می دهیم و سپس شکل انتقال یافته را با بردار   

 ی کنیم. فاصله بین دورترین نقطه های روی مربع نهایی و مربع اولیه چقدر است؟دوباره منتقل م

2الف(  4ب(    13 2ت(    4پ(   2 5  

)دایره  -21 ),C O R1 1 )انتقال می دهیم و دایره ی  8ا با برداری به طول این دایره ر. مفروض است 1 ),C O R2 2 به دست می آید. اگر دو  2

C,دایره ی  C1  را بیابید. R2مماس خارج باشند،   2

)دو دایره متخارج  -22 ) ( ), , ,C O C O x −12 2 14 yرداری به طول انتقال یافته ی یکدیگر با ب 1 −3 را به  y. حدود  xهستند. مقدار  1

 دست آورید.

محل برخورد سه میانه مثلث، دوران داده ایم. اگر دوران یافته مثلث برخودش منطبق شده  Oیک مثلث متساوی االضالع را حول نقطه  -23

 باشد، زاویه دوران چند درجه میتواند باشد؟

ABCدر مثلث متساوی الساقین   -24 AB، اگر   AC=  وB̂ =  ست؟باشد، کدام گزینه درست ا 55

Bبه مرکز  70الف( در دوران  A، راس    Cروی      تصویر می شود.  

Aبه مرکز  55ب( در دوران  B، راس    Cروی     تصویر می شود.  

Aبه مرکز  70پ( در دوران  B، راس    Cروی     تصویر می شود.  

Bبه مرکز  55ت( در دوران  A، راس    Cروی     تصویر می شود.  

 چقدر است؟ BBبه یکدیگر قابل تبدیل اند. طول  90در شکل زیر دو مستطیل با دوران  -25

3الف(  5پ(  4ب(   2     6ت(   2
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dروی خط  Oبا دوران  dدر شکل زیر خط  -26  تصویر شده است. زاویه این دوران چند درجه است؟ 

  120ب(    60الف(

 150ت(   135پ(

N,در مربع شکل زیر نقاط  -27 M  وسط های اضالع هستند. کدام دوران پاره خطAM  را روی پاره خطBN تصویر می کند؟ 

  Oبه مرکز  90ب( دوران    Dبه مرکز  90الف( دوران 

Cبه مرکز  90پ( دوران   یکدیگر تبدیل نمیشوند.ت( این دو پاره خط با دوران به     

,را با دوران های  dتصاویر خط اگر قرار دارد.  dاز خط  3به فاصله  Oنقطه  -28 ,270 180 بیابیم. مساحت شکل  Oبه مرکز  90

 از برخورد همه خطها چقدر است؟حاصل 

Aمثلث  -29 B C    مجانس مثلثABC ABCاست. اگر مساحت مثلث  3با نسبت تجانس    Aباشد، مساحت مثلث  10برابر با    B C   

 چقدر است؟

 د. این دو دایره با چه نسبتی مجانس یکدیگرند؟دو دایره متساوی مماس خارج ان -30

)و نسبت  Oدر یک تجانس به مرکز  -31 Aنقطه  3−(  است؟ OAچند برابر طول پاره خط  AAتبدیل شده است. طول به   

ABCDمربع  -32 Aرا با تجانس به مرکز    kو نسبت     =
1
2

تصویر می کنیم. مساحت ناحیه بین دو مربع چه کسری از مساحت مربع  

ABCD  است؟  

الف(
1
4

ب(    
3
4

پ(    
1
2

ت(     
3
2

  

AMPN,در شکل زیر چهار ضلعی های  -33 ABCD  مربع هستند. نسبت تجانسی که 

 ر می کند چقدر است؟ تصوی AMNرا روی مثلث  BCDمثلث 

 

kاست. اگر این دو خط مجانس یکدیگر با نسبت  6فاصله دو خط موازی برابر  -34 =  باشند، فاصله مرکز تجانس تا خط دورتر چقدر است؟ 4

ه مرکز تجانس از دایره مجانس یکدیگرند. اگر تجانس مستقیم باشد، کمترین فاصل 7و طول خط المرکزین  5و2دو دایره به شعاع های  -35

 کوچکتر کدام است؟

36- O2  ,  O1 Oهستند. اگر  5و  3مرکزهای دو دایره به شعاع های     O  =  12  1 فاصله مرکز تجانس معکوس این دو دایره از مرکز دایره بزرگتر  2 

 چقدر است؟
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 O2  ,  O1     O  O  =  12  1  2 

 

  

 -1ب( تجانس با نسبت    الف( بازتاب نسبت به خط

  720ت( دوران   پ( انتقال با برداری به طول یک

 کدام گزینه درست نیست؟ -39

 .ترکیب دو دوران ، یک دوران است ب( . الف( ترکیب دو انتقال، یک انتقال است

 .استبازتاب ، یک بازتابترکیب دو  ت( ترکیب دو تجانس، یک تجانس است. پ(

d,دو خط  -40 d  درجه در نقطه  36با زاویهO  متقاطع اند. نقطهM dاز صفحه را نسبت به      بازتاب می دهیم تا بهM   ،برسیم

Mسپس    را نسبت به خطd بازتاب می دهیم تا به M   برسیم. نقطهM   تصویر نقطهM  است تحت ..........  

 ب( تبدیل انتقال   الف( تبدیل بازتاب نسبت به نیمساز زاویه دو خط

  36و زاویه   Oت( تبدیل دوران به مرکز    72و زاویه   Oپ( تبدیل دوران به مرکز 

,ترکیب دو دوران با زاویه های  -41  را بیابید. است.  70دوران با زاویه   60

 ندارد؟ولی در دوران و بازتاب وجود  دارددام ویژگی در تجانس و انتقال وجود ک -42

 ب( جهت شکل حفظ می شود. . الف( شیب خط ثابت می ماند

 ت( اندازه پاره خط ثابت می ماند. . پ( اندازه زاویه حفظ می شود

,Bدو نقطه  -43  A Mقرار دارند. برای پیدا کردن نقطه  dدر یک طرف خط    MAکه  dروی خط    MB+  ،کمترین مقدار ممکن باشد

 کدام تبدیل به کار می رود؟

 ت(تجانس   پ(انتقال   ب(دوران  الف( بازتاب

Mدر شکل زیر نقطه  -44 AMطوری به دست می آوریم که  dرا روی خط    BM+  کمترین 

 چقدر است؟  AMمقدار ممکن راداشته باشد. طول 
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فاصله مرکز تجانس مستقیم این دو دایره از مرکز دایره با هستند. اگر   5 و   3 شعاع های  مرکزهای دو دایره به   -37

شعاع بزرگتر چقدر است؟

کدام گزینه یک تبدیل همانی است؟  -38
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 A    B    

 مسیر ممکن چقدر است؟

    26ب(   35الف( 

 29ت(   32پ(

 

 

 

بنامیم، آنگاه کدام گزینه در مورد محیط و مساحت پنج ضلعی  Dرا  CEپاره خط نسبت به امتداد  Dدر شکل زیر اگر بازتاب راس  -46

ABCDE,های  ABCD E درست است؟ 

 الف( محیط ها و مساحتهای دو شکل برابرند. 

 ب( مجیط ها برابرند ولی مساحت شکل جدید بیشتر است.

 پ( محیط و مساحت شکل جدید بیشتر است.

 شکل قبلی بیشتر و مساحت شکل جدید بیشتر است.ت( محیط 

 داریم که دور آن را حصار شکیده ایم.  ABCDEFزمینی به شکل چندضلعی  -47

    های حصارکشی تغییر کند، مساحت زمین را افزایش میدهیم.  بدون اینکه اندازه

 زان این افزایش چقدر است؟ می

 

Bدر شکل زیر طول ضلع مربع های صفحه شظرنجی برابر یک است. اگر راس  -48  Bبازتاب دهیم تا به نقطه  ACرا نسبت به ضلع   

ABبرسیم، مساحت پنج ضلعی  CDE  چقدر از مساحت پنج ضلعیABCDE  بیشتر خواهد بود؟ 
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کیلومتر از آن در امتداد خط ساحل باشد، طول کوتاه ترین  4 احداث شود به طوری که  به  در شکل زیر قرار است جاده ای از   -45
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