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 – 1واژه های زیر را تعریف کنید 2/5(. .نمره)
الف  -قضیه ی دو شرطی:
ب  -استدالل استقرایی:
ج – استدالل استنتاجی :
د – اصل:
ه– مثلث های متشابه:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2عکس قضیه زیر را بنویسید و سپس آن را به صورت یک قضیه دو شرطی بنویسید 1( .نمره)
(( در هر متوازی االضالع دو قطر یکدیگر را نصف می کنند)).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3نقیض گزاره های زیر را بنویسید 1/5(. .نمره)


الف  -مجموع زاویه های داخلی هر مثلث  180است.

ب -مجموع زاویه های داخلی بعضی از چهار ضلعی های محدب 360

است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4ثابت کنید اگر نقطه ای از دو ضلع زاویه به یک فاصله قرار داشته باشد روی نیمساز آن زاویه قرار دارد 1( .نمره)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- – 5ثابت کنید سه عمود منصف اضالع هر مثلث همرسند 1( .نمره)

 -6در مثلث  ABCداریم  AB  ACثابت کنید  1/5(. Cˆ  Bˆ :نمره)
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 -7در مثلث  ABCداریم ˆ Cˆ  Bبه کمک برهان خلف ثابت کنید  1( . AB  AC :نمره)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x y z 3
  
4 5 7 8

 -8در تساوی مقابل مقدار  x  y  zرا بیابید 1( .نمره)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3میانگین هندسی اعداد  2 2و  9 2را بیابید  1( .نمره)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AE AF
 -11قضیه تالس :در شکل مقابل ثابت کنید اگر  EF // BCآنگاه:

EB FC

 1( .نمره)

 -11تعمیم قضیه تالس :در شکل مقابل ثابت کنید اگر EF // BC
AE AF EF
 2( .نمره)
آنگاه:


AB AC BC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -12مقدار  xو  yرا شکل مقابل بیابید 2( .نمره)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -13با توجه به شکل مقابل ثابت کنید  1/5(. :نمره)

AF 2  AE  AM

 -11قضیه نیمسازهای زاویه های داخلی مثلث  :ثابت کنید اگر  ADنیمساز زاویه ̂A
AB BD
1( .نمره)
باشد آنگاه:

AC DC
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 –15در شکل مقابل داریم  AF // CE :و  . BF // DEثابت کنید AB // CD
موازیست1( .نمره)
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