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ضلؼی قطغ nدیگر را داخل ضلؼی هٌتظن را طَری رسن کرد کِ اٍالً ّنn قطر یک3nتَاى تِ چٌذ طریق هی- 1

 ضلؼی داشتِ تاشذ؟n ّای تِ ٍجَد آهذُ، دست کن یک ضلغ هشترک تا ًکٌٌذ، ثاًیاً ّر کذام از هثلث

 

 

تاشذ، ٍ ایي دایرُ، تِ ترتیة، در ًقاط Aهتٌاظر تا رأس ، ABCی هحاطی خارجی هثلث هرکس دایرُ aIفرض کٌیذ- 2

BٍCتِ اهتذاد AB ٍACهواس تاشذ . BIaٍCIa،تِ ترتیة CB را در PٍQکٌٌذ ٍ  قطغ هیMِی   ًقط

ی هحاطی داخلی  ی شؼاع دایرُ تراتر اًذازُ BC تر ضلغMثاتت کٌیذ طَل ػوَد ٍارد از.  استCPٍ BQترخَرد

 . استABCهثلث

 
 

3 -dcba RRf تـاتـغ.  صفر ًیـست,dc اػذادی حقیقی ّستٌذ ٍ دست کن یـکی از,,, :ِی  تــا ضاتطـ
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bax
xf




)(فـرض کٌیذ تـرای ّـر.  را در ًظـر تـگیـریـذx ، 

xxf )( .ًشاى دّیـذ اگـر تـِ ازای یکa ،

aaf )(1387آًگاُ ترای ّر ، xٌِ1387ی  در داهf، xxf )(1387( .nfیؼٌی nتار ترکیة تاتغf) 

شکل تاتغ تِ دّیذ ترای ّر ًشاى: راٌّوایی
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tsx
xg




)(

xxgی ، اگر هؼادلِ  )( ٍتاشذ،  جَاب داشتِ تیش از د

x،xxgآًگاُ ترای ّر )(. 

 

  

)(، n، کِ ترای ّر ػذد طثیؼیaًشاى دّیذ تٌْا ػذد طثیؼی- 4 14 naهکؼة کاهل تاشذ، یک است . 

 در آًْا استفادُ ًثایذاًذ ٍ از رقن صفر  رقوی ّا دُ شوارُ. ّای یک شْر شوارُ اًتخاب کٌین خَاّین ترای تلفي هی- 5 

ی هَجَد یا در تیش از یک رقن اختالف  ّا استفادُ ًکٌین تا ّر دٍ شوارُ ّذف ایي است کِ از ترخی از شوارُ. شَد

تَاًذ استفادُ شَد،  تیشتریي تؼذاد شوارُ کِ هی. داشتِ تاشٌذ ٍ یا در یک رقن تیش از یک ٍاحذ اختالف داشتِ تاشٌذ

 چٌذ تاست؟ اًتخاب ایي تیشتریي تؼذاد شوارُ، تِ چٌذ طریق هوکي است؟

 

 

کٌین تا، تِ ترتیة،   ػوَد هیABٍ AC ترHاز.  تاشذBC پای ارتفاع ٍارد ترABC،Hفرض کٌیذ در هثلث- 6

Tٍ Tًقاط اگر.  تِ دست آیٌذ Oُی هحیطی هثلث  هرکس دایرABCٍ تاشذ OTAC 2،  ًشاى دّیذ : 

TOAB  2 




