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سطح پیشرفته:
 -۱دایره 𝜔 در 𝐴 بر دایره محیطی مثلث 𝐶𝐵𝐴⊿ مماس است و 𝐵𝐴 را در 𝐾 قطع میکند .مماس بر
𝜔 که از 𝐶 رسم شده است 𝜔 را در 𝐿 قطع میکند و 𝐿𝐾  𝐵𝐶 ,را در 𝑇 قطع میکند ( 𝑇 بین 𝐵 و
𝐶 است) .ثابت کنید طول مماس از 𝐵 بر 𝜔 برابر است با 𝑇𝐵.
 𝐷 -۲و 𝐸 دو نقطه دلخواه روی اضالع 𝐵𝐴 و 𝐶𝐴 از مثلث 𝐶𝐵𝐴⊿ هستند 𝑇 .وسط کمان 𝐶𝐵 از
دایره محیطی 𝐶𝐵𝐴⊿ است 𝑇𝐷 .و 𝐸𝑇 دایره محیطی 𝐶𝐵𝐴⊿ را برای بار دوم در 𝑃 و 𝑄 قطع
میکنند .دایره های محیطی مثلث های 𝐷𝑃𝐴⊿ و 𝐸𝑄𝐴⊿ نیمساز زاویه 𝐶𝐴𝐵∠ را برای بار دوم در
𝑅 و 𝑆 قطع میکنند .ثابت کنید 𝑆𝐷 و 𝐸𝑅 و مماس بر دایره محیطی 𝐶𝐵𝐴⊿ در 𝐴 همرس اند.
 -۳چهارضلعی 𝐷𝐶𝐵𝐴 را در نظر بگیرید  .ادامه 𝐵𝐴 از 𝐵 و ادامه 𝐷𝐶 از 𝐶 یکدیگر را در 𝑄 قطع
میکنند .ادامه 𝐶𝐵 از 𝐶 و ادامه 𝐷𝐴 از 𝐷 یکدیگر را در 𝑃 قطع میکنند  .دایره محاطی داخلی
𝐷𝐶𝑃⊿  𝐶𝐷 ,را در  𝑇۲و دایره محاطی داخلی 𝐶𝐵𝑄⊿  𝐵𝐶 ,را در  𝑇۳قطع میکند .دایره محاطی
خارجی 𝐵𝐴𝑃⊿ نظیر راس 𝑃  𝐴𝐵 ,را در  𝑇۴و دایره محاطی خارجی 𝐷𝐴𝑄⊿  𝐴𝐷 ,را در  𝑇۱قطع
میکند  .ثابت کنید  𝑇۱ 𝑇۳از 𝑄 میگذرد اگر و تنها اگر  𝑇۲ 𝑇۴از 𝑃 بگذرد.
 𝑀 -۴روی ضلع 𝐶𝐴  𝑁 ,و 𝑄 روی ضلع 𝐶𝐵 (𝑁 بین 𝑄 و 𝐶) و 𝑃 روی ضلع 𝐵𝐴 از مثلث
𝐶𝐵𝐴⊿ طوری قرار دارند که 𝑁𝑀 ∥ 𝐵𝐴 و 𝑄𝑃 ∥ 𝐶𝐴 .دایره های محاطی داخلی مثلث های
𝑃𝑄𝐵⊿ و 𝑀𝑁𝐶⊿ در 𝐹 و 𝐸 بر 𝐵𝐴 و 𝐶𝐴 مماس اند  𝐴𝐶 , 𝑄𝐹 .را در 𝑆 و 𝐸𝑁  𝐴𝐵 ,را در 𝑅
قطع میکند .ثابت کنید مرکز دایره محاطی 𝐹𝐸𝐴⊿ روی دایره محاطی 𝑆𝑅𝐴⊿ قرار دارد.
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