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سطح متوسط:
 -۱در مثلث 𝐶𝐵𝐴⊿ 𝐷 ،پای ارتفاع نظیر راس 𝐴 میباشد .نقاط 𝐸 و 𝐹 نیز به ترتیب پای ارتفاع وارد از 𝐷 بر 𝐵𝐴
و 𝐶𝐴 هستند .اگر 𝐾 پای ارتفاع نظیر راس 𝐵 باشد ،نشان دهید 𝐹𝐸 از وسط 𝐷𝐾 میگذرد.
 -۲چهارضلعی 𝐷𝐶𝐵𝐴 یک متوازی االضالع است .نقطه دلخواه 𝑃 را روی قطر 𝐷𝐵 در نظر بگیرید 𝑅 .و 𝑄 به ترتیب
محل برخورد 𝑃𝐴 با 𝐶𝐵 و 𝐶𝐷 است 𝜔۱ .دایره ای است به مرکز 𝑃 و شعاع 𝐴𝑃 𝜔۲ .نیز دایره محیطی مثلث
𝑅𝑄𝐶⊿ است  .اگر  𝜔۱و  𝜔۲در 𝑋 و 𝑌 با یکدیگر برخورد کنند ثابت کنید 𝑋𝑃 و 𝑌𝑃 بر  𝜔۲مماس میباشند.
 -۳مثلث 𝐶𝐵𝐴⊿ مفروض است .فرض کنید 𝜔 دایره محیطی آن باشد .ارتفاع متناظر با راس 𝐶 𝐴𝐵 ،را در 𝐷 و
𝜔 را برای بار دوم در 𝐸 قطع میکند .نیمساز همین راس 𝐵𝐴 را در 𝐹 و 𝜔 را برای بار دوم در 𝐺 قطع میکند.
𝐷𝐺 با 𝜔 برای بار دوم در 𝐻 برخورد میکند 𝐼 .نیز دومین محل برخورد 𝐹𝐻 با 𝜔 است .نشان دهید 𝐵𝐸 = 𝐼𝐴.
 -۴در مثلث 𝐶𝐵𝐴⊿ میدانیم 𝐶𝐴 = 𝐵𝐴  .نقاط 𝑄 و𝑃 روی ضلع 𝐶𝐵 طوری قرار دارند که = 𝑄𝑃 = 𝑃𝐵
𝑄𝐶 .نقاط 𝑋 و 𝑌 به ترتیب روی 𝑃𝐴 و 𝑄𝐴 و در خارج از مثلث 𝐶𝐵𝐴⊿ طوری قرار دارند که نقاط 𝐵  𝑌 ، 𝑋 ،و
𝐶 روی یک دایره واقع شدند طوری که کمان های 𝑋𝐵 و 𝑌𝑋 و 𝐶𝑌 از این دایره با هم برابرند .فرض کنید در این
𝛼

دایره کمان 𝐶𝐵 برابر مقدار 𝛽 باشد  .فرض کنید زاویه 𝐶𝐴𝐵∠ برابر با 𝛼 باشد  .مقدار را بدست آورید.
𝛽

 -۵در مثلث 𝐶𝐵𝐴⊿ فرض کنید 𝑂 مرکز دایره محیطی باشد 𝜔 .دایره محیطی مثلث 𝐶𝑂𝐵⊿ است 𝜎 .نیز دایره
نه نقطه این مثلث است (دایره ای که از وسط اضالع  ,پای ارتفاع ها و وسط 𝐻𝐴 و 𝐻𝐵 و 𝐻𝐶 که 𝐻 مرکز ارتفاعی
است میگذرد) .اگر 𝜔 و 𝜎 در 𝑋 و 𝑌 برخورد کنند نشان دهید:
𝑌𝐴𝐶∠ = 𝑋𝐴𝐵∠

سری هفتم

