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مرحله ايل (بهمه )6811
 )1در هثلث  ABCهیاًِی  AMرا رسن وٌیذ ٍ ًمغِی ٍسظ آى را  Iتٌاهیذ .پارُخظ  BIرا اداهِ دّیذ تا ضلغ  ACرا در ًمغِی  Dلغغ وٌدذ.
ثاتت وٌیذ:
S ABC  12 S AID

 )2هثلث  ABCهفزٍض است.
الف) ثاتت وٌیذ ػذُی تیشواری هثلث هتساٍیاالضالع هیتَاى رسن وزد تِ عَری وِ هثلث  ABCدر آىّا هحاط تاشذ (یؼٌی ّزیه اس
رئَس  C ٍ B ،Aرٍی یىی اس اضالع هثلث ساختِ شذُ لزار گیزد).
ب) اس هیاى هثلثّای هتساٍیاالضالع ساختِ شذُ هثلثی را تؼییي وٌیذ وِ هحیظ ٍ هساحت آى هاوشیون تاشذ.

مرحله ديم (اردیبهشت )6817
 )3چْار خظ هتوایش  L 4 ٍ L 3 ، L2 ، L1را در فضا در ًظز تگیزیذ وِ ّیچ سِ تای آىّا در یه صفحِ لزار ًذاشتِ تاشدٌذ .فدزض وٌیدذ هحد
تماعغ خغَط ً L2 ٍ L1مغِی  ، Aهح تماعغ خغَط ً L 3 ٍ L2مغِی  ٍ Bهح تمداعغ خغدَط ً L 4 ٍ L 3مغدِی  Cتاشدذ .حدذال ٍ
حذاوثز تؼذاد خغَعی را وِ در فضا ّز چْار خظ فَق را لغغ هیًوایٌذ تؼییي وزدُ ٍ ادػای خَد را ثاتت وٌیذ.

 )4در شى سیز ًماط  Q ٍ P ،N ،Mتِ تزتیة در ٍسظ اضالع هزتغ  ABCDلزار دارًذ .ثاتدت وٌیدذ همدذار هسداحت چْارضدلؼی AB C D

1
تزاتز
5

هساحت هزتغ  ABCDاست.

مرحله ايل (بهمه )6817
 )5در هثلث غیز هشخص  ABCوِ ّز سِ ساٍیِی آى حادُ ّستٌذ ارتفاػات  CF ٍ BE ،ADرا اهتذاد هیدّین تا دایزُی هحیغی هثلث را تدِ
تزتیة در  R ٍ Q ،Pلغغ وٌٌذ .اگز  hعَل تشرگتزیي ارتفاع ٍ  sعَل وَچىتزیي پارُخظ اس تیي پارُخظّای  CR ٍ BQ ،APتاشذ ،ثاتدت
وٌیذ:
h 1367

s 1989

 )6در هتَاسیاالضالع  ABCDوِ  ، AC  BDاس رأس  Cػوَدّای  CF ٍ CEرا تِ تزتیة تز  AD ٍ ABرسن هیوٌین .ثاتت وٌیذ:
AB  AE  AD  AF  AC 2

مرحله ديم (فريردیه )6818
 )7اگز در چْارضلؼی هحیغی ٍ I ،ABCDسظ لغز ٍ J ،ACسظ لغز  O ٍ BDهزوش دایزُی هحاط در چْارضلؼی تاشذ ،ثاتت وٌیذ ًماط J ،I

ٍ  Oتز یه استماهتاًذ.

 )8اگز در چْارٍجْی  ABCDارتفاعّای ٍارد اس ّز راس تز ٍجِ همات را تا ً hd ٍ hc ، hb ، haوایش دّین ،ثاتت وٌیذ:

1
1
1
1



ha hb hc hd

مرحله ايل (آذر )6818
ً )9شاى دّیذ اگز  c ٍ b ،aعَلّای اضالع یه هثلث تاشٌذ ،دارین:
2

3 ab  bc  ca   a  b  c   4 ab  bc  ca 

 )11اگز  d 3 ٍ d 2 ، d 1فَاص یه ًمغِ در درٍى هثلث لائنالشاٍیِ اس سِ ضلغ آى ٍ  aعَل ٍتز هثلث تاشذً ،شاى دّیذ:

d1  d 2  d 3  2a

 )11در چْارضلؼی ( ABCDشى سیز) ضلغ  ABرا تِ ّفت لسوت هساٍی ٍ ضلغ  CDرا ًیش تِ ّفت لسوت هسداٍی تمسدین ودزدُ ٍ ًمداط
تمسین را تِ یىذیگز ٍص هیوٌین تا ّفت چْارضلؼی وَچه تِ دست آیذ.

1
ثاتت وٌیذ دستون یىی اس چْارضلؼیّای وَچه هساحتی تزاتز
7

هساحت چْارضلؼی  ABCDدارد.

مرحله ديم (بهمه )6818
 )12وزُی  Sتِ هزوش  ٍ Oشؼاع ً ٍ Rمغِی ثاتت  Pرٍی آى دادُ شذُ است .سِ ًمغِی  C ٍ B ، Aرٍی وزُ تِ گًَِای حزوت هیوٌٌذ ودِ
وٌج ّ P-ABCوَارُ وٌج سِ لائوِ است .ثاتت وٌیذ صفحِی هثلث  ABCاس ًمغِی ثاتتی هیگذرد.

 )13خظ  Dرا ًسثت تِ هثلث ٍ « ABCفادار» گَیین ّزگاُ در صفحِی آى هثلث تَدُ ٍ لزیٌِّای آى ًسثت تِ سِ ضلغ هثلث هشتَرّ ،ودزس
تاشٌذ .ثاتت وٌیذ تزای ّز دٍ هثلث ٍالغ در یه صفحِ وِ ولیِی ساٍیِّای آىّا حادُ تاشٌذ ،یا تٌْا یده خدظ « ٍفدادار» ًسدثت تدِ آى دٍ
ٍجَد دارد ٍ یا تِ تؼذاد ًاهتٌاّی.

مرحله ايل (آذر )6819
ٍ )14تز  ABاس دایزُی ( )Cرا در ًظز هیگیزین .دایزُی دیگزی تِ هزوش  ٍ Aتِ شؼاع وَچىتز اس عَل  ABرسن هیوٌین تا دایدزُی ( )Cرا در
ًماط ٍ ٍ N ٍ Mتز  ABرا در ًمغِی  Pلغغ وٌذ ،ثاتت وٌیذ ػوَدهٌصف  BPاس ٍسظ وواى  MBهیگذرد.

 )15ثاتت وٌیذ در ّز هثلث ،خغَعی وِ اٍساط اضالع را تِ اٍساط ارتفاعّای هتٌاظز ٍص هیوٌٌذ ،هتمارباًذ ]ّوزساًذ[.
آیا هیتَاى تِ جای ارتفاعّاّ ،ز سِ خظ هتمارب ]ّوزس[ را در ًظز گزفت؟ چگًَِ؟ ثاتت وٌیذ.

مرحله ديم (بهمه )6819
 )16هتَاسیاالضالع  ABCDدادُ شذُ است ،خظ

خغَط  DA ٍ CD ،BC ،ABرا تِ تزتیة در ًماط  Q ٍ P ،N ،Mلغغ هیوٌذ .اگز

هح تزخَرد  DN ٍ ABرا  ٍ Rهح تزخَرد  BP ٍ ADرا  Sتٌاهین ،ثاتت وٌیذ:

. RS

 )17هجوَػِی هثلثّای  ABCرا در ًظز هیگیزین وِ در دایزُای تِ شؼاع  Rهحاطاًذ ،در چدِ صدَرت  AB 2  AC 2  BC 2هداوشیون
است؟ ایي هاوشیون را حساب وٌیذ.
ّوچٌیي هجوَػِی چْارٍجْیّای  ABCDرا وِ در وزُای تِ شؼاع  Rهحاط تاشٌذ در ًظز هیگیدزین؛ در چدِ صدَرت هجودَع هزتؼدات
 6یال آى ّا هاوشیون است؟ ایي هاوشیون را ًیش هحاسثِ وٌیذ ٍ ثاتت وٌیذ در ایي حالت ٍجَُ تا ّن تزاتزًذ.

مرحله ايل (آذر )6877
 )18ثاتت وٌیذ تیًْایت هثلث تا هختصات صحیح ٍجَد دارد وِ هساحت آىّا ووتزیي همذار هوىي ]هثثت[ تاشذ.

 )19خظ ( )Lدٍ خظ ( )n( ٍ )mرا تِ تزتیة در ًماط  B ٍ Aلغغ هیوٌذ .اس ًمغِی ٍ Pالغ تز ( )Lخغدی رسدن وٌیدذ ودِ ( )n( ٍ )mرا تدِ
AA
تزتیة در ًماط  B  ٍ Aلغغ وٌذ ،تِ عَریوِ  K
BB 

.

مرحله ديم (بهمه )6877
 )21چْارٍجْی  ABCDدادُ شذُ است.
الف) اگز صفحِای هاًٌذ ( )Pایي چْارٍجْی را لغغ وٌذ ،شزط السم ٍ وافی تزای ایٌىِ همغغ حاص هتَاسیاالضالع گزدد چیست؟ ًشاى
دّیذ در ایي صَرت هسألِ دارای سِ دستِ جَاب است.
ب) اوٌَى یىی اس ایي سِ دستِ جَاب را در ًظز هیگیزینٍ .ضغ صفحِی ( )Pرا چگًَِ تایذ اًتخاب وزد تا هساحت هتَاسیاالضالع حاص
هاوشیون گزدد.
ج) صفحِی ( )Pرا تِ گًَِ ای اختیار وٌیذ وِ همغغ حاص لَسی گزدد ٍ در ایي صَرت اًذاسُی ضلغ لَسی را تز حسة اًذاسُّای یالّای
چْارٍجْی تِ دست آٍریذ.

 )21هثلث  ABCدر دایزُی ( )Cهحاط استً .یوساسّای درًٍی سٍایای هثلث هشتَر دایزُی ( )Cرا هجذداً در  C  ٍ B  ، Aلغدغ هدیوٌٌدذ.
اگز ً Iمغِی تزخَرد ًیوساسّا تاشذ ،ثاتت وٌیذ وِ:
IA IB  IC 


3
IA IB IC

IA  IB  IC   IA  IB  IC

مرحله ايل (آذر )6876
 )22هثلث هتساٍیاالضالع  ABCدادُ شذُ است .اس ًمغِی  Aدر تیزٍى هثلث ،خغی هاًٌذ ( )dرسن هیوٌین .اگدز  O 2 ٍ O1هزودشّدای دٍ
دایزُای تاشٌذ وِ هغاتك شى تِ تزتیة تز ّ ٍ )d( ٍ BC ، ABوچٌیي تز  )d( ٍ BC ، ACهواساًذ ،آىگاُ ثاتت وٌیذ وِ O1B  O 2C

همذاری است ثاتت.

)23

در چْارضلؼی هحذب ً ، ABCDمغِی  Oهح تزخَرد لغزّاست .دایزُّای هحیغی دٍ هثلث  COD ٍ AOBرا رسن هیوٌین .اگدز P

ٍ  Qهزوشّای ایي دٍ دایزُ تاشٌذ ،آىگاُ ثاتت وٌیذ وِ:
AB  CD

4

PQ 

مرحله ديم (بهمه )6876
 )24در هثلث لائنالشاٍیِی ً ) Â  90 ( ABCیوساسّای درًٍی ساٍیِّای  C ٍ Bیىذیگز را در ًمغِی  ٍ Iضلغّای رٍتدزٍ را تدِ تزتیدة در
 E ٍ Dلغغ هیوٌٌذ .ثاتت وٌیذ هساحت چْارضلؼی  BCDEدٍ تزاتز هساحت هثلث  BICاست.

)25

در هثلث  ABCدارین  . B  2C ٍ Â  90اگز ًیوساس درًٍدی ساٍیدِی C

هیاًددِی  AMرا در ًمغددِی  Dلغددغ وٌددذ (ٍ Mسددظ  BCاسددت) ،ثاتددت وٌیددذ وددِ
 . MDC  45تا چِ شزعی  MDC  45؟

مرحله سًم (اردیبهشت )6877

 )26در شى هساحتّدای سدِ هثلدث  AOB ٍ DOC ،AODدر دسدت اسدت.
هساحت هثلث  OEFرا فمظ تز حسة هساحتّای سِ هثلث حساب وٌیذ.

 )27در چْارضلؼی هحذب  ABCDدٍ لغز  BD ٍ ACتزاتزًدذ .رٍی اضدالع ایدي چْارضدلؼی ٍ در خدارآ آى چْدار هثلدث هتسداٍیاالضدالع
هیساسین .ثاتت وٌیذ خغَط ٍاص تیي هزاوش هثلثّای ساختِ شذُ رٍی اضالع همات  ،تز ّن ػوَدًذ.

مرحله ايل (آذر  )6877ب
(داوشآمًزان سال ديم دبیرستان)

)28

در هثلث ً ABCمغِی ٍ Mسظ ضلغ  BCاستً .یوساس درًٍی ساٍیدِی  ،Aضدلغ  BCرا در  Dلغدغ هدیوٌدذ ٍ  Eلزیٌدِی ًمغدِی A

ًسثت تِ ًمغِی  Mاست .ثاتت وٌیذ پارُخظّای  AB  AC ٍ DE ،ADاضالع یه هثلث لائنالشاٍیِاًذ.

 )29هثلث هتساٍیاالضالع  ABCرا در ًظز هیگیزین ،ضلغ  ABرا تِ  nلسوت (ًِ لشٍهاً هسداٍی)
تمسین هیوٌین .اس ًماط تمسین خغَعی هَاسی  BCرسن هیوٌین ،آىگاُ در ّز یه اس لسوتّای
تِ دست آهدذُ در لسدوت اٍل یده هثلدث هتسداٍیاالضدالع (دلخدَاُ) ،در لسدوت دٍم دٍ هثلدث
هتساٍیاالضالع (دلخَاُ ٍ هتوایش ]تذٍى اشتزان[) ٍ ... ،در لسوت  nام n ،هثلدث هتسداٍیاالضدالع
(دلخَاُ ٍ هتوایش ]تذٍى اشتزان[) عَری لزار هیدّین وِ لاػذُی آىّا هَاسی  BCتاشذ .اگز ضلغ
هثلث  ABCرا ً aاهیذُ ٍ اضالع سایز هثلثّا را تِ تزتیة  a m ٍ ... ، a 2 ، a 1تٌاهین (ٍاضح است
)n(n  1
وِ
2

الف) a 2

2

 ،) m آىگاُ ثاتت وٌیذ وِ:
m

ai

i 1

ب)

m
ai  a
2

m


i 1

)(m  1

مرحله ايل (آذر )6877
ً )31مغِی  Pرا درٍى هثلث  ABCاختیار هیوٌین ،خغَط راست  CP ٍ BPاضالع رٍتزٍ را تِ تزتیة در  C 1 ٍ B1لغغ هیوٌٌذ .اگز تذاًین
وِ ّن هساحتّا ٍ ّن هحیظّای دٍ هثلث  PCB1 ٍ PBC 1تا ّن تزاتزًذ ،آىگاُ ثاتت وٌیذ  Pرٍی ًیوساس درًٍی ساٍیِی  Aلزار دارد.

 )31هثلث  ٍ ABCدایزُی هحیغی آى را در ًظز هیگیزین .اس ًماط  C ٍ B ،Aخغَط دلخَاّی رسن هیوٌین تا اضالع ٍ وواىّای رٍتدزٍ را تدِ
تزتیة در  P  ٍ P ، N  ٍ N ، M  ٍ Mلغغ وٌٌذ .ثاتت وٌیذ اگز حاص ػثارت
AM  BN  CP 


MM  NN  PP 

T 

هیٌیون شَد ،آىگاُ سِ خظ هشتَر ّوزساًذ .سپس ًشاى دّیذ . T  12

مرحله ديم (بهمه )6877
 )32هثلث  ABCتِ اضالع  ٍ c ٍ b ، aهساحت  Sدادُ شذُ است .اثثات یا رد وٌیذ وِ شزط السم ٍ وافی تزای ایٌىِ ًمغدِای هاًٌدذ  Pدرٍى
آى ٍجَد داشتِ تاشذ تِ گًَِای وِ فاصلِی آى اس سِ رأس هثلث هشتَر تِ تزتیة  z ٍ y ، xتاشذ ،آى است وِ هثلثی تِ اضدالع ٍ z ٍ y ، a
هسدداحت  ، S 1هثلثددی تددِ اضددالع  ٍ z ٍ x ، bهسدداحت  ٍ S 2هثلثددی تددِ اضددالع  ٍ y ٍ x ، cهسدداحت ٍ S 3جددَد داشددتِ تاشددذ وددِ
. S1  S 2  S 3  S

 )33اگز  D 2 ٍ D1دٍ خظ هتٌافز تاشٌذ ،آىگاُ ثاتت وٌیذ تی ًْایت خظ راست ٍجَد دارد وِ ّوِی ًماط رٍی آىّا اس ایي دٍ خدظ تدِ یده
فاصلِاًذ.

مرحله سًم (اردیبهشت )6878
 )34دایزُّای ّنهزوش  O 2 ٍ O1تِ شؼاعّای  R2 ٍ R1هفزٍضاًذ (  .) R2  R1چْارضلؼیّای  A2B 2C 2D2 ٍ A1B1C 1D1تِ تزتیدة
در  O 2 ٍ O1هحاط شذُاًذ تِ عَری وِ ًماط  D 2 ٍ C 2 ، B 2 ، A2تِ تزتیة رٍی ًینخدظّدای  B1C 1 ٍ A1B1 ، D1A1 ،C 1D1لدزار
دارًذً .شاى دّیذ وِ:
R2 2
R12



SA B C

2 2 2D 2

SABC D

1 1 1 1

1
 )35یه هٌحٌی تِ عَل  1در دست استً .شاى دّیذ هستغیلی تِ هساحت
4

ٍجَد دارد وِ ایي هٌحٌی را در خَد جای هیدّذ.

 )36هثلث ً ٍ ABCمغِ  Mرا درٍى آى هفزٍض هی گیزین .دایزُ ّایی تِ لغزّای ّ ٍ CM ٍ BM ،AMوچٌیي دایزُی
سِ دایزُ در ًظز هی گیزین تِ عَری وِ ّز سِ دایزُ داخ

تاشٌذ .اگز  Rشدؼاع دایدزُی

را هواس تدز ایدي

ٍ  rشدؼاع دایدزُی هحداعی داخلدی هثلدث

 ABCتاشذ ،تشرگتزیي ػذد  kرا پیذا وٌیذ تِ عَری وِ. R  kr :

مرحله سًم (خرداد )6878
)37

 C 2 ٍ C 1دٍ دایزُ ّن هزوش در صفحِ ٍ  B ٍ Aدٍ ًمغِ هفزٍض رٍی ّ C 1ستٌذً .مغِ  Mرٍی  C 2را چٌاى تیاتیذ ودِ MA  MB

هاوشیون تاشذ ٍ همذار هاوشیون را حساب وٌیذ.
 )38دایزُّای  C 2 ٍ C 1در دٍ ًمغِ  B ٍ Aهتماعغاًذ .اس  Bخغی هیگذراًین تدا  C 2 ٍ C 1را تدِ تزتیدة در  M 2 ٍ M 1لغدغ وٌدذ .هىداى
ٌّذسی هزوش دایزُی هحیغی هثلث  AM 1M 2را پیذا وٌیذ.

مرحله ايل (آبان  )6878خ
(داوشآمًزان سال ديم دبیرستان)

 )39در یه چْارضلؼی هحذب  ABCDهح تماعغ دٍ لغز را  Oهیًاهین ،اگز هحیظ هثلثّای  ADO ٍ CDO ،BCO ،ABOتا ّن تزاتز
تاشٌذ ،ثاتت وٌیذ ایي چْارضلؼی لَسی است.
 1131 )41شى درٍى یه هزتغ تِ هساحت ٍاحذ لزار دارًذ عَری وِ هجوَع هساحتّای آىّا اس  1131تیشتز است .ثاتت وٌیذ ایي اشدىال
حذال در یه ًمغِ هشتزن ّستٌذ.

)41

اگز  Iهزوش دایزُی هحیغی هثلث غیزهتساٍیالسالیي  ABCتاشذ ٍ ً C 1 ٍ B1 ، A1ماط تواس ایدي دایدزُ تدا اضدالع AB ٍ AC ،BC

تاشٌذ ،ثاتت وٌیذ هزاوش دٍایز هحیغی هثلثّای  CIC 1 ٍ BIB1 ، AIA1رٍی یه خظ ّستٌذ.

مرحله ايل (آبان )6878
 )42رٍی هزتغ ً ABCDماط  N ٍ Kرٍی  AD ٍ ABتِ تزتیة دادُ شذُاًذ تِ عَریوِ
AK  AN  2BK  DN

اضالع  CN ٍ CKلغز  BDرا در ًماط  M ٍ Lلغغ هیوٌٌذ .ثاتت وٌیذ ًماط  A ٍ N ،M ،L ،Kرٍی یه دایزُ ّستٌذ.
 )43یه ًمغِی  pدرٍى یه ضلؼی  2nهحذب لزار دارد .اس ّز رأس تِ ًمغِی ٍ pص وزدُ ٍ اداهِ هیدّین تا یىی اس اضدالع را لغدغ وٌدذ.
ثاتت وٌیذ یه ضلغ ٍجَد دارد وِ ّیچ یه اس ایي خغَط آى را لغغ ًویوٌذ (لغغ وزدى اهتذاد اضالع هَرد ًظز ًیست).
 )44صفحِی ً ٍ Pمغِی  Mرٍی آى ٍ دٍ ًمغِی  B ٍ Aدر یه عزف آى هفزٍضاًذ .اس ًمغِی  Mخغی در صدفحِی  Pرسدن وٌیدذ ودِ اس
 B ٍ Aتِ یه فاصلِ تاشذ.

مرحله ديم (بهمه )6878
 )45در شى ً ،مغِی  Oهزوش دایزُ است .ساٍیِی

چٌذ درجِ است؟

 )46فزض وٌیذ در هثلث ً ABCماط  P ٍ N ،Mتِ تزتیة ًماط تواس دایزُی هحاعی داخلی  ABCتا اضالع  BC ٍ AC ،ABتاشٌذ .ثاتت
وٌیذ هزوش ارتفاػی هثلث  ، MNPهزوش دایزُی هحیغی هثلث  ٍ ABCهزوش دایزُی هحاعی هثلث  ABCرٍی یه خظ راست لزار دارًذ.

مرحله سًم (اسفىد )6878
 )47فدزض وٌیدذ  c ٍ b ،aاًدذاسُّدای اضدالع هثلددث  ABCتاشدٌذ ٍ  z ٍ y ،xرا اػدذاد حمیمدی ًداهٌفی اختیددار هدیوٌدین تدِ گًَدِای وددِ
 . x  y  z  1ثاتت وٌیذ:

 xbc  P  yza  3Rr

 )48در هثلث حادُالشاٍیِی  ABCهثلثی هتساٍیاالضالع تا ووتزیي هساحت هحاط وٌیذ.

مرحله سًم (فريردیه )6879
 )49هثلث دلخَاُ  ABCرا وِ غیز لائنالشاٍیِ است در ًظز هیگیزین .فزض وٌیذ  Hهح تاللی ارتفاػات آى تاشذ .خظ  lودِ اس  Hهدیگدذرد
 AC ٍ ABرا تِ تزتیة در  E  C ٍ D  Bلغغ هیوٌذ P .را ًمغِای (در داخ هثلث) هیگیزین وِ  ، AP  lثاتت وٌیذ:

  DH
PCE  EH

PBD


S

S

 )51در هثلث حادُالشاٍیِی  ABCدارین  . BAC  60اگز  O ٍ I ،Hتِ تزتیة هح تاللی ارتفاػات ،هزوش دایزُ هحداعی ٍ هزودش دایدزُ
هحیغی هثلث  ABCتاشٌذ ٍ  ، BH  OIسٍایای هثلث  ABCرا پیذا وٌیذ.

مرحله سًم (اردیبهشت )6879
ً )51شاى دّیذ ّزگاُ دایزُی هحاعی هثلث در یه هزتغ هحاط شَد ،حذال ًصف هحیظ هزتغ در درٍى هثلث لزار هیگیزد.
 )52دایزُ  ٍ Cخظ  Lوِ تز آى هواس است هفزٍضاًذً .مغِ  Mرٍی خظ  Lلزار دارد .هىاى ٌّذسی ًماعی هاًٌذ  Pرا تیاتیذ تِ عَری وِ دٍ
ًمغِ  B ٍ Aرٍی  ٍ Lهتمارى ًسثت تِ ٍ Mجَد داشتِ تاشٌذ وِ  Cدایزُ هحاعی هثلث  PABتاشذ.

مرحله ايل (آبان

)6879ب

(داوشآمًزان سال ديم دبیرستان)

 )53اس  111وزُی هشاتِ یه ّزم هثلث الماػذُی هٌتظن ساختِاین .در لاػذُی ّزم چٌذ وزُ لزار هیگیزد؟
 )54دٍ دایزُی  C 2 ٍ C 1هفزٍضاًذ تِ عَری وِ ًمغِی  Aهزوش دایزُی  ،C 1رٍی دایزُی  C 2لزار هیگیزد BC .را ٍتز هشدتزن دٍ دایدزُ
هیگیزین؛ ٍتز  BC ،ADرا در  Eلغغ هیوٌذ .اس ًمغِی  ،Dهواسّای  DG ٍ DFرا تز  C 1رسن هیوٌین .ثاتت وٌیذ  G ٍ E ،Fرٍی یه
خظ راست لزار هیگیزًذ.

مرحله ايل (آبان )6879
 )55فزض وٌیذ

دایزُ هحیغی هثلث هفدزٍض  ABCتاشدذ P .را ًمغدِای دلخدَاُ رٍی ووداى  ACBهتودایش اس ًمداط  C ٍ B ، Aفدزض

هیوٌین Y ٍ X .را تِ تزتیة دٍ ًمغِ رٍی  BP ٍ APیا اهتذاد آًْا در ًظز هیگیدزین تدِعدَریودِ  . BY  BC ٍ AX  ACثاتدت
وٌیذ تا تغییز دادى  XY ،Pاس ًمغِ ثاتتی هیگذرد.

مرحله ديم (آذر )6879
 )56هثلث  ABCوِ سٍایای آى حادُ ّستٌذ ٍ خظ ٍ Lالغ در صفحِی هثلث هفزٍضاًذ .لزیٌِّای خظ  Lرا ًسثت تِ ّز یه اس اضالع هثلدث
 ABCتِ دست هیآٍرین تا یىذیگز را در  C  ٍ B  ، Aلغغ وٌٌذ .ثاتت وٌیذ هزوش دایزُی هحاعی داخلدی هثلدث  AB C رٍی دایدزُی

هحیغی هثلث  ABCلزار هیگیزد.

 )57در چْارٍجْی  ABCDفزض وٌیذ  D  ٍ C  ، B  ، Aتِ تزتیة هزاوش دٍایز هحیغی هثلثّای  ABC ٍ DAB ،CDA ،BCDتاشٌذ.
اگز صفحِای را وِ اس ًمغِی  Xتز خظ  YZػوَد هیشَد ،تِ ً S  X ,YZ وایش دّین ،ثاتت وٌیذ چٌاًچدِ  D  ٍ C  ، B  ، Aدر یده
صفحِ ًثاشٌذ ،چْار صفحِی , D  
 S D,B C   ٍ S C ,AB  ، S B,AD  ، S ACاس یه ًمغِ هیگذرًذ.

ستارهای از آسمان نهجالبالغه:

« اگر اس عمر گذشته خىد هک تلف کردهای عبزت بگیزی ،باقیمانده عمرت را پاس داری».

« تىفیق تنها اس جانب اوست »

