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اگر نقطه  Aبه فاصله  4cmاز خط  dباشد ،مثلث متـساوی السـاقینی را با استفاده از خط کش وپرگار رسم
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کنید،که مساحت آن  8 𝑐𝑚2باشد.
2

ثابت کنید هر نقطه روی نیمساز زاویه قرار داشته باشد  ،از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.
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3

ثابت کنید سه ارتفاع مثلث همرسند.

2

4

در شکل مقابل  ABCقسمتی از یک  nضلعی منتظم است n .را بیابید( ̂ = 72°
𝐷)
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5

فرض کنید  ABCمثلثی دلخواه و  ADنیمساز زاویه  Aباشد ،دالیل هر یک از نتایج زیر را بنویسید.
الف) ̂1
𝐷 و ̂2
𝐴 > ̂2
𝐴 > ̂2
𝐷
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ب) AC > DC

6

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
الف) نقیض گزاره " هر لوزی یک مربع است" ...............................................................................می باشد.

1

ب)عکس قضیه " اگر یک چهارضلعی متوازی االضالع باشدآنگاه قطرهایش منصف یکدیگرند"
 .......................................می باشد.
2

𝑎

3

𝑏

𝑎2 +2𝑏2
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7

اگر = باشد ،حاصل

8

ثابت کنید هرگاه اندازه ارتفاع های دو مثلث برابر باشد ،نسبت مساحت های آنها برابر با نسبت قاعده هایی است

𝑏2 −𝑎2

را بیابید.
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که این ارتفاع ها بر آنها وارد شده است.
9

2

عکس قضیه تالس را نوشته و ثابت کنید.
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 11ثابت کنید ،هرگاه اندازه های سه ضلع از مثلثی با اندازه های سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند ،دو مثلث
متشابه اند⇒ ∆𝐴𝐵𝐶 ~ ∆𝐴′ 𝐵′ 𝐶 ′ .

𝐴′ 𝐶 ′
𝐶𝐴

=

𝐵′ 𝐶 ′
𝐶𝐵

=
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𝐴′ 𝐵′
𝐵𝐴

 11در مثلث قائم الزاویه 𝐶𝐵𝐴 )  (𝐴̂ = 90°ارتفاع  AHرارسم کرده ایم  .اگر CH= 4cm، 𝐵𝐻 = 9cm
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باشد ،مقدار 𝐶𝐴 و ABو𝐻𝐴 را بیابید.

 12ثابت کنید در هر مثلث  ،نیمساز هر زاویه داخلی  ،ضلع روبه رو به آن زاویه را به نسبت اندازه های ضلع های آن
زاویه تقسیم می کند.
𝐷𝐵
𝐷𝐶

=

𝐵𝐴
𝐶𝐴

⟹ 𝐴̂1 = 𝐴̂2

 13در شکل رو به رو 𝑁𝑀||𝐶𝐵 است و مساحت ذوزنقه  MNCBهشت برابر مساحت مثلث  AMNاست  .نسبت
𝐵𝑀
𝐴𝑀

2

1

را به دست آورید.

با آرزوی پیروزی و موفقیت شما عزیزان جمع
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