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اردیبهشت 57;9ا
 )1فزض کٌیذ  c ٍ b ، aسِ ػذد حقیقی هخثت تاشٌذ کِ در راتطِی سیز صذق هیکٌٌذ:
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حاتت کٌیذ  c ٍ b ، aهیتَاًٌذ اضالع یک هخلج تاشٌذ.

 )2هخلج  ABCهفزٍض استً .قاطی هاًٌدذ  E ٍ Dرا خدارد هخلدج  ABCدر ًظدز هدیگیدزین ،تدِ طدَری کدِ هخلدجّدای AEC ٍ ADB

قائنالشاٍیِی هتساٍیالساقیي تاشٌذ (  .) Dˆ  Eˆ  90اگز ً Fقطِی ٍسط ضلغ  BCتاشدذ ،حاتدت کٌیدذ هخلدج ً DEFیدش قدائنالشاٍیدِی

هتساٍیالساقیي است.

اردیبهشت 57;:ا
 )3فزض کٌیذ  KN ٍ KLتز دایزُی  Cهواس تاشٌذً M .قطِای در اهتذاد  KNتَدُ ٍ ً Pقطِی دیگز تقاطغ دایدزُی  Cتدا دایدزُی هحیطدی
هخلج  KLMاست Q .را پای ػوَد ٍاصل اس  Nتز  MLهیگیزین .حاتت کٌیذ:

MPQ  2KML

 )4در هخلج  ABCساٍیِّای  C ٍ Bحادُاًذ .ارتفاع خارد شذُ اس رأس  Aضدلغ  BCرا در ًقطدِی  Dقطدغ هدیکٌدذّ .وچٌدیي فدزض کٌیدذ
ًیوساسّای دٍ ساٍیِی  C ٍ Bارتفاع  ADرا تِ تزتیة در ًقاط  F ٍ Eقطغ هیکٌٌذ .حاتدت کٌیدذ اگدز  ، BE  CFآىگداُ هخلدج ABC

هتساٍیالساقیي است.

اردیبهشت ;;57ا
 )5هخلج  ABCرا در ًظز هیگیزین I .هزکش دایزُی هحاطی آى ٍ ً Dقطِی تقاطغ  AIتا دایزُی هحیطی  ABCاست .فزض کٌیذ  F ٍ Eتدِ
1
تزتیة پای ػوَدّای ٍارد اس  Iتز  CD ٍ BDتاشٌذ .اگز  ، IE  IF  ADساٍیِی  BACرا پیذا کٌیذ.
2

 )6هخلج  ABCکِ در آى BC  CA  AB

هفزٍض استً .قطِی  Dرا رٍی ضلغ ً ٍ BCقطِی  Eرا رٍی اهتذاد ضلغ ً( ABشدیدک )A

طَری در ًظز هیگیزین کِ  . BD  BE  ACدایزُی هحیطی هخلج  BEDضلغ  ACرا در ًقطِی  Pقطغ هیکٌدذ ٍ ً BPیدش دایدزُی
هحیطی هخلج  ABCرا در ًقطِی  Qقطغ هیکٌذ .حاتت کٌیذAQ  CQ  BP :

اردیبهشت <;57ا
 )7هخلج  ABCرا تا فزض  C  45 ٍ B  45در ًظز هیگیزین .هخلجّای قائنالشاٍیدِی هتسداٍیالسداقیي  BAN ٍ CAMرا در
خارد  ABCطَری هیساسین کِ  ٍ ، CAM  BAN  90در داخل  ABCهخلج قائنالشاٍیِی هتساٍیالساقیي  BPCرا طدَری

هیساسین کِ  . P  90حاتت کٌیذ کِ هخلج ً MPNیش یک هخلج قائنالشاٍیِی هتساٍیالساقیي است.

 )8هخلج  ABCهفزٍض استً .قاط  R ٍ Q ، Pتِ تزتیة رٍی  CA ٍ BC ،ABقدزار دارًدذ .حداق ًقداط  C  ٍ B  ، Aرا تدِ تزتیدة رٍی
 RQ ٍ QP ،PRطَری در ًظز هیگیزین کِ  ABتا  BC ، AB تا  CA ٍ B C تا  C Aهَاسی تاشٌذ.
حاتت کٌیذ کِ:
S PQR
AB

AB  S AB C 

اردیبهشت =;57ا
ً )9قاط  F ٍ E ،Dتِ تزتیة رٍی اضالع  AB ٍ AC ،BCاس هخلج  ABCقزار دارًذ .حاتت کٌیدذ دٍ هخلدج  DEF ٍ ABCدارای هزکدش حقدل
هشتزک ّستٌذ اگز ٍ فقط اگز:
BD CE AF


DC EA FB

(هزکش حقل یک هخلج ،هحل تالقی سِ هیاًِی آى هخلج است).

 )11هیداًین در چْارٍجْی  ،ABCDهجوَع ساٍیِّای ّز راس تزاتز  180درجِ است.

(هخال ً در رأس ً ) BAC  CAD  DAB  180 ،Aشاى دّیذ کِ ٍجَُ ایي چْارٍجْی ،چْار هخلج تزاتزًذ.

اردیبهشت 57<8ا

 )11هخلج حادُالشاٍیِ  ABCهفزٍض است .رٍی اضالع آى ،سِ هخلج  ABC ٍ C AB ، B ACرا تِ سوت خارد هیساسین تِطَریکِ:
BAC  C BA  ABC  30
BCA  C AB  ACB  60

اگز ٍ Mسط ضلغ  BCتاشذً ،شاى دّیذ  B Mتز  AC ػوَد است.

 )12توام ّ nایی را پیذا کٌیذ کِ تتَاى  nهزتغ یکساى را طَری در صفحِ قزار داد کِ اضالع آىّا افقی ٍ ػوَدی تاشذ ٍ شدکل حاصدل حدذاقل
سِ هحَر تقارى داشتِ تاشذ.

 )13در هخلج ً ) AB  AC ( ABCیوساسّای راسّای  C ٍ Bاضالع هقاتل را تِ تزتیة در  Q ٍ Pقطغ هیکٌٌذّ ،ن چٌیي ًقطِ تقاطغ دٍ
ًیوساس را ًقطِی  Iهیگیزین .اگز  IP  IQتاشذ ،ساٍیِی  Aچٌذ درجِ است؟

اردیبهشت 57<5ا

)14

در چْارضلؼی هحذب  ABCDدارین  . ABC  ADC  135ضوٌاً  N ٍ Mتدِ تزتیدة ًقداطی رٍی (یدا اهتدذاد) AB ٍ AD

هیتاشٌذ تِ طَری کدِ ّ ، MCD  NCB  90وچٌدیي  Kهحدل تزخدَرد دٍم دایدزُّدای هحیطدی دٍ هخلدج AMN ٍ ABD

هیتاشذ .حاتت کٌیذ  AKتز  KCػوَد است.

 B ٍ A )15دٍ ًقطِی حاتت در صفحِ هیتاشٌذ .چْارضلؼی هحذب  ABCDتِ گًَِای ساختِ هیشدَد کدِ ٍ AD  DC ٍ AB  BC

ساٍیِی  . ADC  90حاتت کٌیذ ًقطِای حاتت ٍجَد دارد ،تِ طَری کِ ّدز چْارضدلؼی  ABCDرا در یدک طدز  ABتسداسین ،خدط
گذرًذُ اس ّ DCوَارُ اس ایي ًقطِ هیگذرد.

اردیبهشت 57<8ا

 )16در یک رٍستا  nخاًِ ٍجَد دارد (  ) n  3تِ طَری کِ ّوِی آىّا رٍی یک خط قزار ًذارًذ .هیخدَاّین یدک هٌثدغ آب در ایدي رٍسدتا
احذاث کٌین .تزای ایي کار ًقطِی  Aهٌاسةتز اس ًقطِی  Bاست ،اگز هجوَع فَاصل  Aتا خاًِّا ،کوتز اس هجوَع فَاصل  Bتا خاًِّا تاشدذ.
ًقطِای را « ایذُآق» هی گَیین کِ ّیچ ًقطِای هٌاسةتز اس آى ٍجَد ًذاشتِ تاشذ .حاتت کٌیذ حذاکخز یک ًقطِ ایدذُآق تدزای احدذاث هٌثدغ
آب ٍجَد دارد.

 )17ساٍیِی  Aکَچکتزیي ساٍیِی هخلج  ABCهیتاشذً .قطِی  Dرٍی کواى کَچکتدز  BCاس دایدزُی هحیطدی هخلدج ٍ ABCاقدغ اسدت.
ػوَد هٌصفّای  AC ٍ ABتا خط  ADتِ تزتیة در ًقاط  N ٍ Mتزخَرد هیًوایٌذً .قطدِی  Tهحدل تزخدَرد  CN ٍ BMاسدت .حاتدت
کٌیذ:
BT  CT  2R

(کِ  Rشؼاع دایزُی هحیطی هخلج  ABCاست).

اردیبهشت 57<7ا

 )18در هخلج قائنالشاٍیِی ً ،) Â  90 ( ABCقطِی  Dهحل تزخَرد ًیوساس داخلی ساٍیدِی  Aتدا ضدلغ ً ٍ BCقطدِی  I aهزکدش دایدزُی
هحاطی خارجی ًظیز ساٍیِی  Aاست (  I aهحل تزخَرد ًیوساسّای سٍایای خارجی  C ٍ Bاست) .حاتت کٌیذ:
AD
 2 1
DI a

ً )19یوساس داخلی ساٍیِی  Aاس هخلج  ،ABCضلغ  ٍ BCدایزُی هحیطی هخلج  ABCرا ،تِ تزتیة ،در  M ٍ Dقطغ هیکٌذ .خطی گذرًذُ
اس ًقطِی  Dدایزُی تِ هزکش  ٍ Mتِ شؼاع  MBرا در  Y ٍ Xقطغ کزدُ است .حاتت کٌیذ خط  ADساٍیِی  XAYرا ًصف هیکٌذ.

اردیبهشت 57<8ا
 )21در هخلج ً . Â  60 ،ABCقطِی هتغیز  Dرٍی پارُخط  BCرا در ًظز تگیزیذ .فزض کٌیذ  O1هزکش دایزُی هحیطی هخلدج ٍ ABD
 O 2هزکش دایزُی هحیطی هخلج  ACDتاشذ .هحل تقاطغ  CO 2 ٍ BO1را  ٍ Mهزکش دایزُی هحیطی هخلدج  DO1O 2را  Nهدیًداهین.
حاتت کٌیذ خط  ،MNاس ًقطِی حاتتی هیگذرد.

 BC )21قطز یک دایزُ ٍ ٍ XYتزی ػوَد تز  BCاستً .قاط  M ٍ Pتِ تزتیة رٍی  CY ٍ XYیا اهتذاد آى ّا تِ گًَِای قزار گزفتِاًدذ کدِ
 . CX MP ٍ CY PBهحل تقاطغ  PB ٍ CXرا  Kهیًاهین .حاتت کٌیذ:

PB  MK

اردیبهشت 57<9ا
 )22فزض کٌیذ دایزُی  C 2اس هزکش دایزُی  C 1گذشتِ ٍ آى را در ًقاط  N ٍ Mقطغ کزدُ استً .شاى دّیذ اگز ًقداط  B ٍ Aدٍ سدز قطدز
دلخَاّی اس  B  ٍ A ٍ C 1هحل تقاطغ خطّای  BN ٍ AMتا دایزُی  C 2تاشٌذ AB  ،تزاتز شؼاع دایزُی  C 1است.

ً )23قاط  ،D ٍ C ،B ،Aتا ّویي تزتیة ،رٍی دایزُای قزار دارًذً .شاى دّیذ تؼذاد ًقطِّای رٍی دایزُ ،هاًٌذ  ،Mکِ
MA MD

MB MC

چْار تاست ٍ تِ ػالٍُ قطزّای چْارضلؼی حاصل اس آى ًقطِّا تز ّن ػوَدًذ.

اردیبهشت 57<:ا
 )24در هخلج  ABCساٍیِی  Aقائوِ استً .قطِی ٍ Mسط ضلغ  BCاستً .قطِی  Dرا رٍی ضلغ  ACتِگًَدِای اًتخداب هدیکٌدین کدِ
 . AD  AMهحل تزخَرد دٍم دایزُ ّای هحیطی هخلجّای  BDC ٍ AMCرا  Pهیًداهینً .شداى دّیدذ خدط ً CPیوسداس ساٍیدِی
 ACBاست.

 )25دٍ دایزُی  C 2 ٍ C 1در ًقطِی  Pتز ّن هواس خارجی ّستٌذ ٍ ً Aقطدِای داخدل دایدزُی  C 1اسدت .دٍ هوداس  AM  ٍ AMتدز
دایزُی  C 2رسن هیکٌین (  M  ٍ Mهحل تواس هواسّا ّستٌذ)ً .قاط تقاطغ دٍم  AM  ٍ AMتدز دایدزُی  C 1را تدِ تزتیدةٍ N ،
 N هیًاهینً .شاى دّیذ:

PN
MN

PN  M N 

اردیبهشت ;<57ا

 )26فزض کٌیذ  I aهزکش دایزُ هحاطی خارجی هخلج  ، ABCهتٌاظز تا راس  Aتاشذ ٍ ایي دایزُ ،تدِ تزتیدة ،در ًقداط  C  ٍ B تدِ اهتدذاد
 AC ٍ ABهواس تاشذ ، I aC ٍ I a B .تِ تزتیة B C  ،را در  Q ٍ Pقطغ هیکٌٌذ ٍ ً Mقطِی تزخدَرد  BQ ٍ CPاسدت .حاتدت کٌیدذ
طَق ػوَد ٍارد اس  Mتز ضلغ  BCتزاتز اًذاسُی شؼاع دایزُ هحاطی داخلی هخلج  ABCاست.

 )27فزض کٌیذ در هخلج  H ،ABCپای ارتفاع ٍارد تز  BCتاشذ .اس  Hتز  AC ٍ ABػوَد هیکٌین تا ،تِ تزتیةً ،قداط  T  ٍ Tتدِدسدت
آیٌذً .شاى دّیذ اگز  Oهزکش دایزُ هحیطی  ABCتاشذ ٍ  ، AC  2OTآىگاُ . AB  2OT 

اردیبهشت <<57ا

 )28فزض کٌیذ ًیوساس داخلی ساٍیِی  Aاس هخلج  ABCضلغ  BCرا در  ٍ Dدایزُی هحیطدی هخلدج را در  Mقطدغ کٌدذ .اس  Dخطدی رسدن
هیکٌین کِ دٍ ًینخط ( MC ٍ MBتا ًقطِ شزٍع  )Mرا در ًقاط  Q ٍ Pقطغ کٌذ .حاتت کٌیذPAQ  Â :

اردیبهشت =<57ا

 )29دایزُّای  W 2 ٍ W1در  P ٍ Dهتقاطغاًذ B ٍ A .تِ تزتیة رٍی ّ W 2 ٍ W1ستٌذ تِطَریکِ  ABتدز دٍ دایدزُ هوداس اسدت .فدزض
کٌیذ ً Dشدیکتز اس  Pتِ خط  ABتاشذ AD .دایزُی  W 2را تزای تار دٍم در  Cقطغ هیکٌذ .اگز ٍ Mسط  BCتاشذ ،حاتت کٌیذ:
DPM  BDC

 )31در هخلج  Â  60 ،ABCاست .اضالع  AC ٍ ABرا اس طز  C ٍ Bاهتذاد هیدّین ٍ تِ تزتیة  F ٍ Eرا رٍی ایي اهتدذادّا طدَری در
ًظز هیگیزین کِ ً . BE  CF  BCقطِی  Kهحل تزخَرد دایزُی هحیطی هخلج  ACEتا ( EFتِ غیز اس  )Eاست .حاتت کٌیدذ  Kرٍی
ًیوساس ساٍیِی  Aقزار دارد.

اردیبهشت 57=8ا
 )31در هخلج  ABCدارین  . ABC  60اس رأس  Bػوَدی تز ضلغ  ABرسن هیکٌین تا ًینساس ساٍیِی  BACرا در ًقطِی  Dقطدغ
کٌذّ .نچٌیي اس رأس  Cػوَدی تدز ضدلغ  BCرسدن هدیکٌدین تدا ًدینسداس ساٍیدِی  ABCرا در ًقطدِی  Eقطدغ کٌدذ .حاتدت کٌیدذ
. BED  30

 )32اضالع  AC ٍ ABاس هخلج  ABCرا تِ تزتیة اس طز  C ٍ Bاهتذاد دادُاین تا خط دادُ شذُی  lرا تِ تزتیة در ًقاط  E ٍ Dقطغ کٌٌدذ.
فزض کٌیذ قزیٌِی ً lسثت تِ ػوَد هٌصدف ً BCیدش اهتدذادّدای هدذکَر را تدِ تزتیدة در ًقداط  E  ٍ D قطدغ کٌدذ .حاتدت کٌیدذ اگدز
 BD  CE  DEآىگاُ . BD  CE   DE 

اردیبهشت 57=5ا
 )33دایزُی ً ٍ C1قطِی  Oرٍی آى هفزٍض است .دایزُی  C 2تِ هزکش  ،Oدایزُی  C1را در دٍ ًقطِی  Q ٍ Pقطغ هیکٌدذ C 3 .دایدزُای
است کِ در ًقطِی  Rتز  C 2هواس خارد ٍ در ًقطِی  Sتز  C1هواس داخل است ٍ فزض کٌیذ خدط  RSاس ًقطدِی  Qهدیگدذرد .هحدل
تزخَرد دٍم  OR ٍ PRتا  C1را تِ تزتیة  Y ٍ Xهیًاهین .حاتت کٌیذ  QXتا  SYهَاسی است.

 )34دایزُی هحاطی داخلی هخلج  ABCدر ًقاط  F ٍ E ،Dتِ تزتیة تز اضدالع  AB ٍ CA ،BCهوداس اسدت .قزیٌدِی ًقداط  E ٍ Fرا تدِ
تزتیة ًسثت تِ ً ،C ٍ Bقاط  S ٍ Tهیًاهین .حاتت کٌیذ هزکش دایزُی هحاطی داخلی هخلدج  ATSدرٍى یدا رٍی دایدزُی هحداطی داخلدی
هخلج  ABCقزار دارد.

اردیبهشت 57=8ا

 )35هخلج دلخَاُ  ABCدادُ شذُ استٍ .سط کواى  BCاس دایزُی هحیطی هخلج کِ شاهل رأس ً Aیسدت را  Mهدیًداهین .اس ًقطدِی ،O
هزکش دایزُی هحیطی هخلج ،دٍ خط تِ هَاسات  MC ٍ MBرسن هیکٌین تا اضالع  AC ٍ ABرا تِ تزتیة در ًقاط  L ٍ Kقطغ کٌٌذ .حاتدت
کٌیذ اگز اهتذاد ارتفاع ًظیز رأس  Aدر هخلج ،تا دایزُی هحیطی در ًقطِی  Nتالقی کٌذ ،آىگاُ . NK  NL

 )36فزض کٌیذ  Cیک دایزُ ٍ ً Pقطِای خارد اس آى تاشذ .دٍ هواس  PB ٍ PAرا تز دایزُ رسن ٍ ًقطدِی  Kرا رٍی پدارُخدط  ABاًتخداب
کزدُاین .دایزُی هحیطی هخلج  PBKتزای تار دٍم دایزُی  Cرا در ًقطِی  Tقطغ هیکٌذ .قزیٌِی ً Pسثت تِ  Aرا  P هدیًداهینً .شداى

دّیذ . PBT  P KA

اردیبهشت 57=7ا
 )37هزتغ  ABCDهفزٍض است .دٍ ًقطِی  ،P ٍ Nتِ تزتیة رٍی اضالع  AD ٍ ABتِ شکلی اًتخاب شذُاًذ کِ ً ٍ PN  NCقطِی Q

رٍی پارُخط  ANطَری اًتخاب شذُ است کِ  . NCB  QPNحاتت کٌیذ:
1
PQA
2

BCQ 

اردیبهشت 57=8ا
 )38دایزُی دلخَاّی کِ اس رئَس  C ٍ Bهخلج  ABCهیگذرد ،اضالع  AB ٍ ACرا تِ تزتیة در ًقداط  E ٍ Dقطغ هیکٌدذ .اگدز  Pهحدل
تقداطغ  CE ٍ BDتاشذ ٍ  Hپای ػوَد رسن شذُ اس  Pتز  ACتاشذ ٍ  N ٍ Mتِ تزتیة ٍسطّای  AP ٍ BCتاشٌذ ،حاتت کٌیذ هخلجّدای
 CAE ٍ MNHهتشاتِاًذ.

)39

در چْارضلؼی ً AC ،ABCDیوساس ساٍیِی  Aاست ٍ  Y ٍ X . ADC  ACBتِ تزتیة ،پای ػوَدّای رسن شدذُ اس  Aتدز BC

ٍ ّ CDستٌذ .حاتت کٌیذ هزکش ارتفداػی هخلج  AXYرٍی خط  BDاست( .هزکش ارتفداػی یک هخلج ،هحل تزخَرد ارتفداعّای آى است).

اردیبهشت 57=9ا
 )41هخلج  ABCتا دایزُی هحیطی

هفزٍض است ٍ دارین  . C  2Bدر ًقطِی  Aهواسی تز دایزُی

1

ضلغ  BCرا در ًقطِی  Eقطغ کٌذ .دایزُی

2

را طَری رسن هیکٌین کِ در ًقطِی  Cتز ضلغ  ACهواس تاشذ ٍ ّنچٌدیي اس ًقطدِی B

تگذرد .ایي دایزُ ضلغ  ABرا در ًقطِی  Fقطغ هیکٌذ .اس ًقطِی  Eهواس  EKرا تز دایزُی
اگز ٍسط کواى  BCاس دایزُی

1

1

رسدن هدیکٌدین تدا اهتدذاد

2

رسن هیکٌین ( BCتدیي  K ٍ Aاسدت).

(کواًی کِ شاهل ً Aیست) را  Mتٌاهین ،حاتت کٌیذ چْارضلؼی  MFAKهحاطی است.

 )41چْارضلؼی ً ٍ ABCDقطِی  Tداخل آى طَری اًتخاب شذُاًذ کِ ً ACینساس ساٍیِی  BCDاست ٍ دارین:
ABC  ATD  DAC

,

ADC  ATB  BAC

حاتت کٌیذ . BAT  DAC

ستارهاي از آسمان نهجالبالغه:

«كار اندكي هك با اشتياق تداوم يابد ،بهتر از كار فراواني است هك رنجآور باشد».
« تىفیق تنها از جانب اوست »

