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تعداد صفحه سوال4 :
شرح سواالت

-1ثابت کنید عمودمنصف هرضلع مثلث،به جز مثلث متساوی الساقین ،با نیمساز داخلی زاویه ی مقابل آن ضلع ،همواره

بارم

2

همدیگر را در بیرون مثلث قطع می کنند.

 -2ثابت کنید سه ارتفاع هر مثلث همرس اند.

1/5

 -3نقطه ی  Mروی نیمساز خارجی زاویه ی  Aدر مثلث  ABCقراردارد.ثابت کنید MB  MC  AB  AC :
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شرح سواالت

 -4ثابت کنید اگر در مثلثی اندازه ی میانه ی وارد بر یک ضلع  ،کمتر از نصف آن ضلع باشد ،آن مثلث منفرجه الزاویه است .

 -5زاویه ی بد ون گوشه ای مفروض است ،طریقه ی رسم نیمساز آن را به دو روش بیان کنید .

-6هر یک از جملههای زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.
الف) نقیض گزاره ی "هر لوزی یک مربع است" گزاره ی ................................................ .....................................................................می باشد.

ب) در یک چهارضلعی ،نیم سازهای زاویه های داخلی همرسند،اگر و تنها اگر............................................................................
ج ) در یک چهارضلعی ،عمودمنصف های اضالع در یک نقطه همرسند،اگر و تنها اگر...............................................................

بارم

1/25

2

1/5

شرح سواالت

-7در شکل زیر مساحت هر مثلث با عدد درون آن مشخص شده است .اگر  AM  10طول  OMرا بیابید .

-8ثابت کنید در هر ذوزنقه ،پاره خطی که وسط دو قطر را به هم وصل می کند،

بارم

1/5

2

الف) با قاعده ها موازی است.
ب) برابر با  ،نصف قدرمطلق تفاضل دو قاعده است.

-9ثابت کنید :هرگاه اندازه های سه ضلع از مثلثی با اندازه های سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند  ،آنگاه دو مثلث
متشابهند.

2

بارم

شرح سواالت

1

-10قضیه فیثاغورس را به کمک تشابه ثابت کنید.

 -11با توجه به شکل زیر ثابت کنید :دو مثلث AFEو  ABCمتشابهند.
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.

 -12در متوازی االضالع  ABCDدو نقطه  Mو  Nبه ترتیب وسط دو ضلع  BCو  DCمی باشند ٬در صورتی
که  AE  4 , AF  6باشد ٬مطلوبست طول پاره خط های EN , FM
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-13در مثلث متساوی الساقین زیر ( BD ،)AB=ACنیمساز زاویه ی  Bاست .محیط مثلث را بیابید.

 -14اگر مثلثی با اضالع 3و4و ٬ 5با مثلثی با محیط  18متشابه باشد ٬آنگاه مساحت مثلث دوم را به دست آورید.
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