
٩۴/١/٢٠ تاریخ: خدا نام به
صدری دبیر:

دقیقه ٧۵ آزمون: زمان

مقدمات هندسه آزمون: نام اول/... آموزگاه ............................................ : خانوادگ نام و نام

رویه ۴ رویه ها: شمار ١ رویه

بنویسید. پرسش هر از بعد خوردگ خط بدون و مداد با را مسائل همه پاسخ و نپرسید سوال وجه هیچ به یادآوری.

کنید. اثبات و بیان را میانخط قضیۀ عکس .١

کنید. اثبات را خود ادعای است؟ آن بر وارد ارتفاع برابر چند وتر باشد، ١۵ آن زاویۀ ی که قائم الزاویه ای مثلث در .٢

به طوری که دارد قرار PQ روی O نقطۀ .PQ ∥ BC که دارند قرار چنان ABC مثلث از AC و AB ضلع های روی به ترتیب Q و P نقطۀ دو .٣

است؟ کدام APQ مثلث محیط آنگاه ،AC = ٨ و AB = ١٠ اگر هستند. AĈB و AB̂C نیم سازهای به ترتیب CO و BO

١



مثلث کنید ثابت شود، تقسیم مساوی قسمت سه به E و D نقطه های در BC قاعدۀ اگر .Â = ١٢٠ ،ABC متساوی الساقین مثلث در .۴

است. متساوی االضالع ADE

E در را Â نیم ساز امتداد تا م کنیم عمود BC بر خط BC ضلع وسط D نقطه از .AB > AC و Â = ٩٠ ،ABC قائم الزاویه مثلث در .۵

.AD = DE کنید ثابت کند. قطع

٢
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بنویسید. دلیل ذکر با را زیر عبارت های از ی هر نادرست یا درست .۶

صورت این در است. متساوی الساقین TEN مثلث به طوری که دارد قرار وتر روی T نقطه و N̂ = ٩٠ ،ONE قائم الزاویه مثلث در آ)

است. متساوی الساقین نیز NOT مثلث

م کند. نصف را هستند وتر بر وارد ارتفاع و میانه آن ضلع دو که زاویه ای قائمه، زاویۀ نیم ساز قائم الزاویه، مثلث در ب)

٣



و دالیل دهید. توضیح مرحله به مرحله را خود ترسیم روش کنید. ترسیم پرگار و خط کش از استفاده با را ABC مثلث زیر داده های به توجه با .٧

بنویسید. را است درست شما ترسیم م دهند نشان که الزم محاسبات

b− c, a,B − C

چِسترتُن) . (ج دهد. جا خود سر در را بهشت م کند تالش ریاضیدان ول م کند، بهشت درون را سرش شاعر ریاضیدان: و شاعر بین تفاوت

باشید! بهاری

۴


