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

.٢SPBCD = ۵SABPD که بیابید چنان ABCD االضالع متوازی درون را P نقطه .١

نمره) ٢)

زاویه BD کنید ثابت م سازیم. را ACD متساوی االضالع مثلث  ،ABC مثلث از خارج و AC ضلع روی .B̂ = ١٢٠. ،ABC مثلث در .٢

.BD = AB +BC و م کند نصف را B

نمره) ١٫ ۵)

 

١



 

آن. قطر دو ضرب حاصل نصف با است برابر چهارضلع این مساحت کنید ثابت عمودند. برهم قطر دو چهارضلع ی در .٣

نمره) ٢)

است. مثلث.١٨٠ هر های زاویه مجموع که کرد ثابت زیر صورت به آموز دانش ی .۴

طوری به بنامید D را آن روی نقطه ی و دهید امتداد C طرف از را BC ضلع یرید. ب نظر در را ABC دلخواه مثلث

از .Â + B̂ = AĈD داریم مثلث خارج زاویه قضیه بنابه اکنون باشد. ABC مثلث خارج زاویه ACD زاویه که

پس بود، دلخواه مثلث ی ABC مثلث چون .Â+ B̂ + AĈB = بنابراین.١٨٠ .AĈD + AĈB = ١٨٠. طرف

است. ١٨٠. برابر مثلث هر های زاویه مجموع

باال مسئله برای درست استدالل است نادرست آموز دانش این استدالل اگر دهید. توضیح آموز دانش این استدالل نادرست یا درست درباره

دهید. کامل توضیح خود استدالل درست درباره و بیاورید

نمره) ٢)

٢
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CF و BK اگر دارند. قرار AC و AB اضالع روی مثلث بیرون در را ACKL و ABFG مربع دو است. قائمه A راس در ABC مثلث .۵

.AM = AN دهید نشان کنند، قطع N و M نقاط در را AB و AC ترتیب به

نمره) ١٫ ۵)

٣



به ونه چ االضالع متساوی مثلث ی که دهید نشان .۶

شود. م تقسیم نهشت هم مثلث شش آ)

نمره) ١)

شود. م تقسیم نهشت هم مثلث چهار ب)

نمره) ١)

۴


