Online Geometry Camp-2014
Phase-1
Day-5(Exam)
িত সম ার মান সমান। সম া েলা কািঠ অ সাের সাজােনার চ া করা হেয়েছ। ে র ন র ব তীত িতিট সংখ া
ইংেরিজেত লখা। সম ার পূণ সমাধান িলখেত হেব।
(১)

িচে একিট আয়তাকার কাগজেক িচে র িনেচর অংেশর মত কের ভাজ কের নওয়া হেলা। এখন এর

ফল কত হেব?

আয়তে ে র বা েয়র দঘ 17 এবং 8।
A rectangular shaped paper was folded as shown in the diagram at the bottom. What will be the area after
folding? Length and width of the rectangle is 17 and 8.
(২) ABCD ািপিজয়ােম AB || DC। BC বা AB ও DC বা র ওপর ল । EF সরেলখাংশিট AB এর সমা রাল এবং
ািপিজয়ামিটেক

িট সমান

ে

ভাগ কের। যিদ AB=3 এবং DC =5 হয়, তেব EF=√a। a = কত?

ABCD is a trapezoid with parallel sides AB and DC. Also, BC is perpendicular to AB and to DC. The line EF
is parallel to AB and divides the trapezoid into two regions of equal area. If AB = 3, DC = 5 then EF =√a. Find
the value of a.
(৩) PQRS একিট ািপিজয়াম যখােন PS||QR এবং QRPQ. আবার PS = 6, PQ = 20, এবং QR = 30। SR এর উপর
M একিট িব

যন ∆MQR এর

ফল MQPS চতুভুেজর

ফেলর সমান হয়। MR এর দঘ কত?

PQRS is a trapezoid with PS||QR and QRPQ. Also PS = 6, PQ = 20, and QR = 30. There is a point M on SR
such that the area of ∆MQR equals the area of quadrilateral MQPS. Find the length of MR.
(৪) ∆ABC এ 2A = 3B এবং BC = p, AC = q, AB = r। এমন একিট ি ভুজ িনণয় কর যার বা েলার দঘ ধনা ক
পূণসংখ া এবং যা (p2-q2)2 + p3r – pq2r = q2r2 সমীকরণিট িস কের।
In ∆ABC, 2A = 3B. Suppose that BC = p, AC = q, AB = r. Determine a triangle with positive integer side
lengths p, q, r and positive area that satisfies (p2-q2)2 + p3r – pq2r = q2r2.
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