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 نامه درس 

  :از يك نقطه الفاصله نقاط متساوي 
و بـه   Oاي بـه مركـز    هباشند، روي داير Rبه فاصلة ثابت  Oنقطة ثابت  مجموعة نقاطي از صفحه كه از

OAروي دايره قرار دارد، پس  Aدر شكل مقابل، نقطة . قرار دارند Rشعاع  R است. 

  :از يك خط الفاصله نقاط متساوي 
يكي از خطوط صفحه به فاصلة معلومي باشـند، دو خـط    نقاطي از صفحه كه از مجموعة 

به عنوان مثال در شكل مقابل، . موازي با آن خط هستند كه در طرفين آن خط قرار دارند
در  dو dباشند، دو خط  hبه فاصلة معلوم  Lمجموعة نقاطي از صفحه كه از خط 

 .هستند Lطرفين خط 

  :ويژگي نيمساز يك زاويه 
هر نقطه كه روي نيمساز يك زاويه قرار داشته باشد، از دو ضلع آن زاويه به يك فاصله است 

در شكل . آن زاويه قرار داردو هر نقطه از دو ضلع يك زاويه به يك فاصله باشد، روي نيمساز 
1مقابــل اگــر   2ˆ ˆO O گــاه  باشــد، آنMH MH  كــه  اســت و در صــورتي

MH MH 1گاه  باشد، آن 2ˆ ˆO O است. 

به يك فاصـله باشـند،    Lو  Lمجموعة نقاطي از صفحه كه از دو خط متقاطع  
اين دو نيمساز در نقطة . شود هايي است كه بين دو خط تشكيل مي نيمساز هر يك از زاويه

 .تقاطع دو خط، برهم عمود هستند
 

 

  :خط ويژگي عمودمنصف يك پاره 
خط به يك فاصله است  ن پارهخط باشد، از دو سر آ هر نقطه كه روي عمودمنصف يك پاره

خط قرار  خط به يك فاصله باشد، روي عمودمنصف آن پاره و هر نقطه كه از دو سر يك پاره
قرار ) ABخط  عمودمنصف پاره( dروي خط  Mيعني در شكل زير، اگر نقطة . دارد
MAگاه  ته باشد، آنداش MB كه  است و درصورتيMA MB گـاه   باشد، آن

 .قرار دارد) ABخط عمودمنصف پاره( dروي خط  Mنقطة 
 

كننـد، بـر روي عمودمنصـف     عبـور مـي   Bو  Aنقطة  هايي كه از دو مراكز دايره 
اي هستند كه از نقاط  مركز دو دايره 2Oو 1Oدر شكل زير . قرار دارند ABخط  پاره
A  وB اند و  عبور كردهd خط  عمودمنصف پارهAB است. 

 
 
 
 

 

 

   

  براي رسم اين مثلث چند كمان بايد رسم كنيم؟. رسم است بودن طول سه ضلع آن قابل مثلثي با معلوم .1

 )كتاب درسي 11ي  صفحه 2و  1الس كار در ك( 
 2حداكثر   2حداقل   2  1 

A

O

R

L

Ĺ

d2

d1

 هاي هندسي و استداللترسيم 1 فصل

 نيمساز يك زاويهويژگي هاي هندسي واستدالل ترسيم. 1

 الفاصله از خط و نقطهنقاط متساوي

 دسيهاي هنترسيم

 ويژگي عمودمنصف يك زاويه
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 متر و از سانتي 7ي  به فاصله Aدر صفحه چند نقطه وجود دارد كه از . قرار دارد Bي  متر از نقطه سانتي 4ي  فاصله  به Aي  نقطه .2
B كتاب درسي 11ي  صفحه 3كار در كالس (   متر باشد؟ سانتي 3ي  به فاصله( 
 1  2  3  4 

 : ي زير باشد هاي مسأله تعداد جواب تواند نميكدام گزينه،  .3

 »باشد؟ zي  فاصله به Bو از  yي  فاصله به Aچند نقطه وجود دارد كه از . از هم قرار دارند xي  فاصله به Bو  Aي  دو نقطه«
 )كتاب درسي 11ي   صفحه 3كار در كالس (  

 شمار بي  دو   كي  صفر 
 باشد؟ 2و  3، 4ي  ه فاصلهترتيب ب به Cو  A ،Bچند نقطه در صفحه وجود دارد كه از . اند مفروض Cو  A ،Bي  سه نقطه .4

 )كتاب درسي 11ي  كار در كالس صفحه(  
 2حداكثر   1حداقل   2  1 

 همواره روي كدام قرار دارد؟ C، رأس ABبا داشتن طول ارتفاع وارد بر . ثابت هستند Bو  A، دو رأس ABCدر مثلث  .5

 )95 -مهر 23 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 12ي  مرتبط با فعاليت صفحه( 
 ABدو خط موازي   ABيك خط موازي   ABاي به قطر  دايره  ABاي به قطر  دايره نيم 

 تواند داشته باشد؟ مي باشند، چند مقدار مختلف 8ي  به فاصله Aي  و نقطه dتعداد نقاطي در صفحه كه از خط  .6

 )95 -آبان 7 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 15و  10ي  ها هصفح هاي مرتبط با فعاليت( 
 2  3  4  5 

xOyˆ060ي  زاويه .7   را در نظر گرفته و به مركزOايم تا  ، كماني به شعاع دو واحد رسم كردهOx  وOy  را درP  وQ  قطع
  رسم شوند، چقدر است؟ Qو  Pهايي كه بايد به مركز  مانرا رسم كنيم، حداقل شعاع ك xOyˆكه بتوانيم نيمساز  براي آن. كند

 )كتاب درسي 12ي  فعاليت صفحه( 
 2  5/1  1  5/0 

از هر سه خط بـه يـك فاصـله باشـد،      Oي  اگر نقطه. كند قطع مي Cو  Bبه ترتيب در نقاط  راdو dخط موربي دو خط موازي .8
 )86 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 12ي  مرتبط با فعاليت صفحه( چند درجه است؟ BOCي زاويه
 105  95  90  75 

را بـه   DFو  DEعمودهـاي   Dي  نقطـه از . كند قطع مي Dي  را در نقطه BC، ضلع Aي داخلي  ، نيمساز زاويهABCدر مثلث  .9
  خط، همواره با هم مساوي است؟ هاي كدام دو پاره طول. كنيم رسم مي ACو  ABترتيب بر اضالع 

 )88 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 12ي  ي صفحه نتيجه( 
 CF  وBE  AE  وCF  AF  وAE  AF  وBE 

ADكنيم كه  اي انتخاب مي گونه به ACو  ABترتيب روي اضالع  را به Eو  D، نقاط ABCدر مثلث  .10 AE از . باشدD 
يك  همواره بر كدام Mي  نقطه. قطع كنند Mي  كنيم تا همديگر را در نقطه رسم مي ACعمودي بر  Eو از  ABعمودي بر 

 )95 -مهر 23 –آزمون كانون ( )درسيكتاب  12ي  مرتبط با فعاليت صفحه( از خطوط زير واقع است؟
 BCعمودمنصف ضلع   Aارتفاع نظير رأس   Aي نظير رأس  ميانه   Aي  ساز زاويه نيم 

ABداريم  ABCالساقين در مثلث متساوي .11 AC  80وÂ   .ي ديگـر را در نقطـه   هـا هـم   هاي ساق عمودمنصفO   قطـع
 )93 -ن كانون آزمو( )كتاب درسي 13ي  ي صفحه نتيجه( چند درجه است؟ OBCي مثلث  ترين زاويه كوچك. كنند مي

 10  15  20  25 
اگـر  . مترمربـع اسـت   سـانتي  10متر و مقدار مساحت برابر  سانتي 6و  4به ترتيب  ACو  ABهاي دو ضلع  طول ABCدر مثلث  .12

  كدام است؟ ABاز ضلع  Dي  ي نقطه قطع كرده باشد، فاصله Dي  را در نقطه BC، ضلع Âنيمساز داخلي

 )93 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 12ي  ي صفحه نتيجه( 

 1
2  2  1  3
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گاه حداكثر چند نقطه روي خط  قطع كند، آن Bو  A، اين دو خط را در نقاط متمايز Lاگر خط . برهم عمودند dو  dدو خط  .13
L توان يافت كه از  ميd  وd 95 -مهر  23 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 12ي  ي صفحه نتيجه( به يك فاصله باشند؟( 
 شمار بي  2  1  هيچ 

چند نقطه در صفحه وجود دارد كه از اين دو خط به يـك فاصـله باشـد و از    . اند مفروض Oي  و نقطه 2dو  1dدو خط متقاطع  .14
 )كتاب درسي 12و  10ي ها   صفحه هاي مرتبط با فعاليت(   متر باشد؟ سانتي 5ي  به فاصله Oي  نقطه
 4حداكثر   4  2ل حداق  2 

    چند نقطه وجود دارد كه از قطرهاي آن به يك فاصله هستند؟ ABCDاالضالع  روي اضالع متوازي .15

 )كتاب درسي 12ي  صفحه ي نتيجه( 
 شمار بي  4  2  صفر 

 شود؟ االضالع زير، لزوماً كدام شكل ايجاد مي هاي اضالع متوازي از تقاطع عمودمنصف .16

 )95 -مهر  23 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 14ي  مرتبط با صفحه( 
    مستطيل  
 مربع 
   لوزي 
 االضالع متوازي 

    بايد چند كمان رسم كرد؟كش و پرگار  كمك خط بهخط،  براي رسم عمودمنصف اين پاره. در صفحه مفروض است ABخط  ارهپ .17

 )كتاب درسي 14ي  هفعاليت صفح( 
 3حداكثر   3  2  1 

. قطـع كننـد   Tي  كنيم تا يكديگر را در نقطـه  را رسم مي OBو  OAهاي  خط عمودمنصف پاره. مفروض است OABمثلث  .18
 )95 -آبان 21 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با صفحه( …لزوماً  Tي  نقطه
 .قرار دارد ABخط  روي پاره  .قرار دارد AOBي  ساز زاويه روي نيم 
 . درون مثلث است  .دارد قرار ABخط  روي عمودمنصف پاره 

 )95 -آبان  7 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با صفحه( در شكل مقابل، كدام گزينه لزوماً صحيح است؟ .19
 O ساز  روي نيمˆABC واقع است. 
 B ساز  روي نيمˆAOC واقع است. 
 O  روي عمودمنصفAC واقع است. 
 B  روي عمودمنصفAC واقع است. 

  موارد زير همواره صحيح است؟مطابق شكل، چه تعداد از  ABCDدر چهارضلعي  .20

 )95 -آبان  7 –آزمون كانون( )كتاب درسي 13تا  11  هاي مرتبط با صفحه( 

 . است Cي  ساز زاويه نيم ACقطر  )الف
 . است Bي  ساز زاويه نيم BDقطر ) ب
 .است BDبخشي از عمودمنصف قطر  ACقطر ) پ
 .است ACبخشي از عمودمنصف قطر  BDقطر  )ت

 4  2  1  صفر 
لع در صفحه، وسط ضـ  Aي  با تغيير نقطه. ثابت است BCپاي ارتفاع وارد بر ضلع  Hي  و نقطه BC، ضلع ABCاز مثلث  .21

AB 95 -آبان  21 –آزمون كانون( )كتاب درسي 13ي  مرتبط با صفحه( شود؟ جا مي يك از خطوط زير جابه بر روي كدام( 
BHعمودمنصف   AHBي  ساز زاويه نيم  BCخطي موازي   BCعمودمنصف   .

2AMاگـر  . اسـت  ABخـط   عمودمنصف پاره dو خط  3قسمتي از يك دايره به شعاع  ABمطابق شكل، كمان  .22  اشـد،  ب
 )95 -آبان  21 –آزمون كانون( )كتاب درسي 13ي  مرتبط با صفحه( كدام است؟ AMي مركز دايره تا وسط  فاصله

 1   
 2 
 2 2    
 5 
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ي آن  و قاعـده  dالساقيني رسم كنـيم كـه رأسـش روي     خواهيم مثلث متساوي مي. اند داده شده dو خط  Bو  Aي  نقطهدو  .23
 باشد؟ تواند نميهاي ممكن براي رسم مثلث كدام  ، تعداد جوابdو  A ،Bه اوضاع توجه ب باشد، با ABخط  پاره

 )95 -آبان  21 –آزمون كانون( )كتاب درسي 13ي  مرتبط با صفحه( 
 شمار جواب بي  هيچ جواب  دو جواب  يك جواب 

ABCD ،90B̂در چهارضلعي  .24    و رأسC ي داخلي  ساز زاويه محل تقاطع نيمA    و عمودمنصـف ضـلعAD  اگـر  . اسـت
4AB  باشد، محيط  18ضلعي و مساحت چهارABCD كدام است؟ 

 )95 -آبان  21 –آزمون كانون( )كتاب درسي 13تا  11ي  ها مرتبط با صفحه( 
 16  18  20  24 

 ه است؟لزوماً چگون ABCمثلث . به يك فاصله است ACو  ABاز اضالع ) AHپاي ارتفاع ( Hي  ، نقطهABCدر مثلث  .25

 )95 -آذر  19 –آزمون كانون( )كتاب درسي 12و  11ي ها  مرتبط با صفحه(  
 الزاويه الساقين قائم متساوي  االضالع متساوي  الساقين فقط متساوي  الزاويه فقط قائم 

  چند نقطه در صفحه وجود دارد كه از اين سه نقطه به يك فاصله باشد؟. ي يك خط قرار دارندرو Cو  A ،Bنقاط  .26

 )كتاب درسي 14و  13ي ها  مثال صفحه( 
 شمار بي  4  1  صفر 

ايـن  . به يك فاصله اسـت  ADو ساق  CDي  چنين از قاعده به يك فاصله و هم CDي  اي از دو سر قاعده در يك ذوزنقه، نقطه .27
 )95 -مهر  23 –آزمون كانون( )كتاب درسي 13 تا 11 ي ها مرتبط با صفحه( نقطه حاصل برخورد كدام است؟

   D̂و  Ĉسازهاي  نيم 
 ساق هاي دو عمودمنصف 
   Dي  ساز زاويه و نيم CDعمودمنصف  
 ها دو دايره با شعاع يكسان و به مركز اوساط قاعده 

57MBCاگـر . متقـاطع اسـت   Mي  در نقطه ACبا ساق  AB، عمودمنصف ساق ABCالساقين  در مثلث متساوي .28


   اه ، آنگـ
A)ˆ90چند درجه است؟  Aي  حادهي  زاويه )   )92 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  صفحه مرتبط با( 
 21  22  23  24 

MNP ،3PMNدر مثلث  .29 PNM
 

  و عمودمنصف ضلعMN ضلع ،PN  ي  را در نقطـهT    6 اگـر . قطـع كـرده اسـتPM  
10PNو  آنگاه طول ،MT 88 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  صفحه مرتبط با( چقدر است؟( 

 8   
 6  
 4   
 5/3 

2كنـد كـه    در صفحه تغيير مـي طوري  Cي  در صفحه ثابت هستند و نقطه Bو  Aنقاط  .30 ˆˆABC BAC .  وقتـيC   تغييـر
 هستند، كدام است؟  ACخط  با پاره ABCˆي  كند، مجموعه نقاطي كه محل تالقي نيمساز زاويه مي

 )95 -بهمن  8 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  صفحه مرتبط با( 
 ABعمودمنصف    ABخطي موازي با   يك دايره  يك نقطه 

A)ˆ090 ي الزاويه مثلث قائم محيطروي  .31 ) ABC هاي  اي وجود دارد كه از رأس نقطهB  وC متـر و از رأس   سانتي 5ي  فاصله به
A كتاب درسي 13ي  صفحه مرتبط با(   ي وتر اين مثلث كدام است؟ اندازه. متر قرار دارد سانتي 3ي  فاصله به( 

 3 20  4 5  20  5 20 
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به يك  Dو  Bچند نقطه وجود دارد كه از دو رأس  ACگاه روي قطر  آن  ،CB=CDو  AB=AD، اگر ABCDدر چهارضلعي  .32
 )92 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  ي صفحه نتيجه( فاصله باشند؟

 شمار بي  4  2  1 
ˆABC،4الســاقين در مثلــث متســاوي .33 ˆA B(AB AC) عمودمنصــف اضــالع. اســتABوACضــلع ،BC را بــه ترتيــب در

24BCاگر. كنند قطع ميNوMنقاط خط باشد آنگاه طول پارهBNكدام است؟ 

 )88 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  ي صفحه نتيجه(  
 15   20  16  18 

همواره چگونه مثلثـي   ABCمثلث  .كند قطع مي Cي  طهدايره را در نق ABعمودمنصف . اي مفروض است در دايره ABقطر  .34
 )95 -آبان 7 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  مرتبط با صفحه( است؟

 االضالع متساوي   الزاويه غيرقائم الساقين متساوي 
 الساقين ي متساوي اويهالز قائم  الساقين ي غيرمتساوي الزاويه قائم 

ي قطع كنند، آنگاه زاويه Oي يكديگر را در نقطه ABو ACهاي دو ضلع هاي آن حاده هستند، اگر عمودمنصف كه زاويه يدر مثلث .35
ˆBOC90 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  ي صفحه نتيجه( همواره برابر كدام است؟( 
 190 2 Â    ˆB̂ C   1

2
ˆˆ(B C)  2Â 

ABداريم ABCدر مثلث .36 AC  80وÂ  ي  هاي دو ساق مثلث، قاعده ، عمودمنصفBC  را درM وN كنـد  قطع مي .
 )92 -سراسري تجربي( )كتاب درسي 13ي  ي صفحه نتيجه( چند درجه است؟ AMNي مثلث  ترين زاويه كوچك

 15  20  25  30 
ABC (ABالساقين  در مثلث متساوي .37 AC) ي  ، نيمساز زاويـه 6ي  و قاعده 5، به طول ساقB  ضـلع ،AC  ي  را در نقطـهD 

1چند برابر ABاز ضلع  Dي  ي نقطه فاصله. كند قطع مي
 )94 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 12ي  مرتبط با صفحه( است؟  11

 24  21  26  23 
از خط  Oي  به يك فاصله بوده و فاصله Bو  Aايم كه از  را چنان پيدا كردهOي  و پرگار، نقطه كش در شكل زير با كمك خط .38

L  طول . است 8برابرOA 95 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 13ي  مرتبط با صفحه( تواند باشد؟  كدام مي( 
 2 3  
 3 2  
 5  
 4 2 

 توان رسم كرد؟ مي 9و طول ضلع  16و  12طول  هچند لوزي متمايز با قطرهاي ب .39

 )كتاب درسي 16ي  صفحه 3مرتبط با تمرين (   

 شمار بي  2  1   صفر 
 توان رسم كرد؟ ها مي ي بين آن االضالع متمايز با معلوم بودن طول دو قطر و زاويه چند متوازي .40

 )كتاب درسي 15ي  صفحه 1مرتبط با تمرين (   

 شمار بي  صفر  2  1 
رسـم كـرده تـا     5اي بـه شـعاع    دايـره  Aي  از نقطـه . كنيم را رسم مي ABعمودمنصف . مفروض است 6به طول  ABخط  پاره .41

 كدام است؟ ACBDچهارضلعي . قطع كند Dو  Cرا در نقاط  ABعمودمنصف 

 )كتاب درسي 16ي  صفحه 3مرتبط با تمرين (   

 8و  6لوزي به قطرهاي   6و  5مستطيل به اضالع   6و  5قطرهاي   لوزي به  6مربع به قطر  
 )كتاب درسي 26ي  صفحه مرتبط با(   ؟شود نميفرد حاصل  هحصربهاي زير، يك شكل من يك از ترسيم در كدام .42

 بودن يك قطر و يك ضلع رسم يك مستطيل با معلوم  بودن دو قطر رسم يك لوزي با معلوم 
 بودن يك قطر و يك ضلع االضالع با معلوم رسم متوازي  بودن قطر  رسم يك مربع با معلوم 

 )كتاب درسي 16و  15  هاي هاي صفحه مكمل تمرين( ده، فقط يك شكل قابل رسم است؟در كدام مورد زير، با اطالعات داده ش .43
 6مربعي با طول قطر   7و  2االضالعي با طول قطر  متوازي 
 .كه آن وتر قطر دايره نيست 2اي با يك وتر به طول  دايره    5لوزي با طول ضلع  
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 قدر باشد تا لوزي قابل رسم گردد؟ گاه حداقل طول قطر بزرگ آن، چه باشد، آن 10اگر طول ضلع يك لوزي برابر با  .44

 ) 95 –آبان  7 –آزمون كانون () كتاب درسي 16ي   صفحه 3و  2هاي  مكمل تمرين(  
 10  10 2  10 3  20 

  رسم كرد؟ توان نميچهارضلعي را   كدام .45

 )95 –آبان  21 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 27ي  صفحه 6و تمرين  16ي   صفحه 4و 2هاي  تمرينمرتبط با (  
 .باشد 10و طول قطر آن  4مستطيلي كه طول يك ضلع آن  
 .باشد 6و طول يك قطر آن  5و  3هايش  االضالعي كه طول ضلع متوازي 
 .باشد 60ي بين دو قطر  و زاويه 10مستطيلي كه طول قطر آن  
 .باشد 12و طول يك قطر آن  5لوزي كه طول ضلع آن  

 
 

   

 نامه درس 

 :يمسازهاهمرسي ن 
ي همرسي نيمسازهاي داخلي، از هـر سـه   سه نيمساز داخلي هر مثلث همرسند، نقطه

چنين هر دو نيمساز  هم. ضلع مثلث، به يك فاصله است و همواره داخل مثلث قرار دارد
ي همرسي از يك ضلع ي سوم همرسند، اين نقطهخارجي مثلث با نيمساز داخلي زاويه

 :يك فاصله است، يعني در شكل مقابل داريمو امتداد دو ضلع ديگر، به 
I: داخلي مثلث   همرسي نيمسازهاي ينقطهABC   كه از هر سه ضـلعAB ،AC  و

BC به يك فاصله است. 
aI: ي همرسي نيمساز داخلي زاويه ينقطهA  خارجي و نيمسازهايB  وC  كه از ضلعBC  و امتدادAB  وAC به يك فاصله است. 

bI: ي ي همرسي نيمساز داخلي زاويهنقطهB  و نيمسازهاي خارجيA  وC كه از ضلعAC  و امتدادAB  وBC به يك فاصله است. 
cI: ي ي همرسي نيمساز داخلي زاويهنقطهC  و نيمسازهاي خارجيA  وB كه از ضلعAB  و امتدادAC  وBC به يك فاصله است. 

 .ها، به يك فاصله هستنديا امتداد آن ABCاز اضالع مثلث  cIو  I ،aI ،bIي يعني چهار نقطه

  :ها همرسي عمودمنصف 
كه مثلث حاده الزاويه، قائم الزاويه و يا منفرجه الزاويه ها بسته به ايني همرسي عمود منصفنقطه. هر مثلث همرسندهاي ضلع هاي عمود منصف

 .باشد، به ترتيب داخل مثلث، وسط وتر و خارج مثلث واقع است

δ
3

δ
1

δ
2

O

B

A

C

A

δ
3

δ
1

δ
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OB C B O

δ
3δ

2 δ
1

A

C

 
 .هاي هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله استي همرسي عمود منصفنقطه 
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 استدالل.2 همرسي اجزاي فرعي مثلث هاي هندسي واستدالل ترسيم. 1
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  :ها فاعهمرسي ارت 
،ABCهـاي مثلـث   گـاه ارتفـاع  بـه دسـت آيـد، آن    PQR، خطوطي به موازات اضالع آن رسم كنيم تا مثلـث   ABCاگر از رئوس مثلث :قضيه
 .سندهاي هر مثلث همرتوان نتيجه گرفت كه ارتفاعاز اين قضيه مي. هستند PQRهاي مثلث  منصفعمود

 

C

A

B J

P

QR
KL

H

 
كه آن مثلث حاده الزاويه، قائم الزاويه و يا منفرجه الزاويه باشد، به ترتيب داخل مثلث، رأس قائمه وهاي مثلث، بسته به ايني همرسي ارتفاعنقطه

 . خارج مثلث واقع است

L K

A

J
B C

H

J
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CA H

B

H
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L
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AB)الساقين  مثلث متساوي براي .46 AC) ABC 5ي  اي وجود دارد كـه از هـر رأس آن بـه فاصـله      ر نقطهمت سانتي 6ي  به قاعده 
 )كتاب درسي 18ي  مثال صفحهمرتبط با (   مساحت اين مثلث چقدر است؟. متر است سانتي

 18  27  24  30 
AB)الساقين در مثلث متساوي .47 AC)ABC، 8BC  ي مثلث برابر  هاي اضالع از قاعده في همرسي عمودمنص ي نقطه و فاصله

  تر باشد، كدام است؟ طول ساق مثلث به شرط آن كه از قاعده بزرگ. است 3

 )80 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 19ي  مثال صفحهمرتبط با ( 
 9  3 5  6  4 5 

چند نقطه در اين صفحه وجود دارد كه از اين چهار نقطه به يك فاصله . در يك صفحه وجود دارند Dو  A ،B ،Cي   چهار نقطه .48
 )كتاب درسي 19ي  مثال صفحهمرتبط با (   باشد؟
 1حداكثر   4  1  صفر 

060B̂كه  ABCثلث در م .49   050وĈ  اگر ،O ي  ي زاويه گاه اندازه هاي اضالع باشد، آن ي همرسي عمودمنصف نقطهBOC  چند
 )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحهمرتبط با ( درجه است؟

 110  130  120  140 
40Âكه در آن ABCدر مثلث .50    60وB̂    وH ي زاويه. محل تالقي سه ارتفاع استAHC ي چند برابر زاويهBHC 

 )88آزاد رياضي ( )ب درسيكتا 19ي  مثال صفحهمرتبط با ( ؟است

 5
6  5

7  

 6
7  7

5  
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40Â، داريمABCدر مثلث .51    60وB̂  ي تالقي سه ارتفاع  ، اگر نقطهH ي  باشد، زاويهCHA چند درجه است؟ 
 )90 –آزاد رياضي ( )كتاب درسي 19ي  مثال صفحه( 

 100  120  140  80 
 )92 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 19ي  مثال صفحهمرتبط با ( كدام است؟ xبا توجه به شكل مقابل، مقدار  .52

 37 
 53  
 36 
 23 

كنـيم تـا ايـن     رويشان رسـم مـي   خطوطي به موازات اضالع روبه Cو  A ،Bاز رئوس . گيريم را در نظر مي ABCمثلث دلخواه  .53
Aخطوط مثلث  B C   هاي مثلث ي تالقي ارتفاع نقطه. را تشكيل دهندABC  براي مثلثA B C   اي است؟ چه نقطه  

 )92 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 19ي  مثال صفحهمرتبط با (
  ها ي تالقي ارتفاع نقطه   ها ي تالقي ميانه نقطه 
 ها محل تالقي عمودمنصف   محل تالقي نيمسازها 

 كدام گزينه همواره درست است؟. ناميم مي Pو  M ،Nرا  هاي اضالع آن وسط. مفروض است ABCمثلث  .54

 )كتاب درسي 19ي  مثال صفحهمرتبط با (  
 . از سه ضلع آن به يك فاصله است MNPهاي  ي همرسي ارتفاع نقطه 
 . ه يك فاصله استاز سه رأس آن ب MNPهاي  ي همرسي ارتفاع نقطه 
 . به يك فاصله است ABCاز سه ضلع مثلث  MNPهاي  ي همرسي ارتفاع نقطه 
 . به يك فاصله است ABCاز سه رأس مثلث  MNPهاي  ي همرسي ارتفاع نقطه 

92Âي زاويه ABCلث اگر در مث .55  اي زير صحيح است؟ه يك از گزاره ، كدام  

 )79 -آزاد پزشكي( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه(  
 . ساز خارج مثلث است ي تالقي سه نيم نقطه  . ي تالقي سه ميانه خارج مثلث است نقطه 
 .استBCي تالقي سه ارتفاع روي ضلع  نقطه  . ه ارتفاع خارج مثلث استي تالقي س نقطه 

 اي است؟ چه نقطه OBCبراي مثلث  Aي  محل تالقي سه ارتفاع باشد، نقطه Oي  ، اگر نقطهABCي الزاويه در مثلث غيرقائم .56
 )91 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه(

 محل تالقي سه ميانه   محل تالقي سه ارتفاع 
 ها محل تالقي عمودمنصف   محل تالقي نيمسازها 

متقاطع باشند،  Dي  ي داخلي در نقطه سازها متناسب باشند و نيم 3و 2،  1هاي يك مثلث به ترتيب با اعداد  زاويه Ĉو Â،B̂اگر .57
 )76 -آزاد رياضي( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه( كدام است؟ ADCˆي  زاويه

 145  120  95  140 
حاصـل  . سـت سـاز ا  محـل تالقـي سـه نـيم     Dبـوده و  Aتر  ي بزرگ است، زاويه 7و  3،  2ها به نسبت  كه زاويه ABCمثلث در .58

ˆ ˆ ˆADB ADC BDC  87 –آزاد رياضي( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه( كدام است؟( 

 105   75  60  90 
 )66 -آزاد رياضي( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه( به يك فاصله است؟يك از نقاط زير از سه ضلع مثلث  كدام .59

 ي تالقي سه ارتفاع نقطه   ي تالقي سه ميانه  نقطه 
 ساز ي تالقي سه نيم نقطه   ي سه عمود منصفي تالق نقطه 

 يك فاصله باشند؟ ها به توان يافت كه از سه ضلع آن مثلث يا امتداد آن ي يك مثلث، چند نقطه مي در صفحه .60

 )80 –سراسري تجربي ( )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه( 
 1  2  3  4 
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ABCداخلـي  نيمسـازهاي  ي همرسـي   نقطه. ايجاد شده است PQR، مثلث ABCخارجي مثلث نيمسازهاي از تقاطع  .61


ـ  راي ، ب

PQR


 )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه( ؟اي است چه نقطه 

  ها ي تقاطع عمودمنصف نقطه  داخلينيمسازهاي تقاطع ي  نقطه 
 ها ارتفاعي تقاطع  نقطه   ها ميانهي تقاطع  نقطه 

 )كتاب درسي 19ي  مرتبط با مثال صفحه( هاي زير همواره صحيح است؟ چه تعداد از گزاره .62

 . هاي يك مثلث از سه ضلع آن مثلث به يك فاصله است ي همرسي عمودمنصف نقطه) الف
 . است  هاي داخلي هر مثلث از سه رأس آن به يك فاصله ي همرسي نيمسازهاي زاويه نقطه) ب
 . هاي هر مثلث همواره يا داخل مثلث واقع است يا خارج مثلث ي همرسي ارتفاع نقطه) ج

 3  2  1  چهي 
 
 

 

 نامه درس 

 :هاي هندسي نامساوي 
 :قضية ضلع برتر 

رو به  تر، از زاوية روبه رو به ضلع بزرگ گاه زاوية روبه اگر در مثلثي دو ضلع نابرابر باشند، آن
AC، اگر ABCدر مثلث . تر است تر، بزرگ ضلع كوچك ABگاه  ، آنˆB̂ C. 

 :قضية زاوية برتر 
،ABCدر مثلـث  . تر است تر، بزرگ رو به زاوية كوچك تر، از ضلع روبه رو به زاوية بزرگ گاه ضلع روبه اگر در مثلثي دو زاويه نابرابر باشند، آن

B̂ˆاگر  Cگاه  ، آنAC AB. 

 :قضية نامساوي مثلث 
AB: داريــم ABCتــر اســت، يعنــي در مثلــث  در هــر مثلــث، مجمــوع طــول هــر دو ضــلع، از طــول ضــلع ســوم بــزرگ AC BC ،

AB BC AC   وAC BC AB   
bگاه  ، طول اضالع يك مثلث باشند، آنcو  a ،bر اگ  c a b c    .به بيان ديگر در هر مثلث، طول هر ضلع از مجموع دو

 .تر است تر و از قدرمطلق تفاضل دو ضلع ديگر بيش ضلع ديگر كم
وصل كنيم،  Cو  B، به دو رأس ABCدرون مثلث  Pاگر از نقطة دلخواه  

P̂ˆگاه  آن A  وPB PC AB AC  . 
.تـر اسـت   تـر و از نصـف محـيط مثلـث بـزرگ      دلخواه داخل مثلث از سـه رأس آن، از محـيط مثلـث كوچـك    مجموع فواصل هر نقطة  

2
AB AC BC

OA OB OC AB AC BC
 

     . 

 
 

 

 

   

 

2ABاگر  ABCدر مثلث  .63 AC BC   وAB ACمثلث كدام گزينه درست است؟ هاي اين گاه در مورد زاويه ، آن  

 )92 -آزمون كانون () كتاب درسي 21ي  صفحه 1قضيه مرتبط با ( 
 ˆ ˆ ˆC A B   ˆ ˆ ˆC A B   ˆ ˆˆA B C   ˆ ˆB̂ C A  

ABC ،052Âاگر در مثلث  .64  درست است؟لزوماً هاي زير  يك از گزاره گاه كدام آن    

 )كتاب درسي 22ي  صفحه 1ي  عكس قضيهمرتبط با (  
 . ترين ضلع مثلث نيست كوچك BCضلع   . ترين ضلع مثلث است كوچك BCضلع  
 . ترين ضلع مثلث نيست بزرگ BCضلع   . ترين ضلع مثلث است بزرگ BCضلع  

B

A

C

A

B C

P

A

B C

O

 استدالل.2 هاي هندسينامساوي هاي هندسي واستدالل ترسيم. 1
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 ، كدام نامساوي همواره صحيح است؟كند ع ميقط Dي را در نقطه BCضلع Aي  ساز داخلي زاويه نيم ABCدر مثلث .65

 )80 -سراسري رياضي( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6تمرين ( 
 BA BD  DA DB  AB AD  DB DA 

090Âكه، ABCي  الزاويه در مثلث قائم .66   وAB AC ي  نقطهO نادرستكدام گزينه . ي همرسي نيمسازهاي آن است نقطه 
 )كتاب درسي 22ي  صفحه 1ي  قضيهعكس مرتبط با (   است؟
 AO BO  AO CO  CO BO  AC CO 

ADدر شكل مقابل  .67 AC . كتاب درسي 22ي  صفحه1ي  عكس قضيهمرتبط با (   صحيح است؟لزوماً كدام گزينه( 
 BC AB   
 BD AD 
 AB AD   
 BC AD 

ح صـحي لزوماً كدام گزينه . برسيم Dي  ايم تا به نقطه ادامه داده ABي ضلع  را به اندازه ABCاز مثلث  ACضلع مطابق شكل  .68
 )كتاب درسي 22ي  صفحه 1ي  عكس قضيهمرتبط با (   است؟

 AC AB   
 BC AC 
 BC AB   
 DC BC 

 صحيح است؟لزوماً كدام گزينه . اند ترين ضلع بزرگ DCترين ضلع و  كوچك ABشكل مقابل،  ABCDدر چهارضلعي  .69

 )كتاب درسي 21ي  صفحه 1ي  قضيهمرتبط با (  
 ˆ ˆB D   
 ˆ ˆA C 
 ˆB̂ C   
 ˆB̂ C 

AB كه ABCDاالضالع  در متوازي .70 AD  كتاب درسي 21ي  صفحه 1ي  قضيهمرتبط با (   صحيح است؟لزوماً كدام گزينه( 
 ˆ ˆDAC BAC  ˆ ˆBDC ADB 
 ˆ ˆDAB ABC  ˆ ˆDAB ABC 

a,b,c)0توان مثلث ساخت؟ با كدام سه طول داده شده مي .71 )   )73 -آزاد رياضي( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه( 
 1a b , b , a    1 1a b , b , a    
 2 2 22 3 1 1a a , (a ) , a    3 2 2a , a , a  

0فرض كنيم  .72 a b c   كه  باشد، براي آنaوbوc اضالع مثلثي باشند، الزم و كافي است داشته باشيم:  

 )49 -سري رياضياسر( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه(  
 bac   a b c   b a c   2 2 2c a b  

  تواند سه ضلع يك مثلث باشد؟ كدام دسته از اعداد زير مي .73

 )75 -آزاد رياضي( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه(  

 4و3و1  3و2و1  6و 3و  2   7و  5و  3 
  ؟نيستطول اضالع يك مثلث باشند، كدام گزينه لزوماً درست  cو  a ،bاگر  .74

 )77 -آزاد ( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه(  
 2a ،2b 2وc 2  .طول سه ضلع مثلثي هستندa ،ab وac طول سه ضلع مثلثي هستند. 

 
2
a ،

2
b و

2
c 2  .طول سه ضلع مثلثي هستندa  ،4b   7وc  طول سه ضلع مثلثي هستند. 

A

B CD

A

B

D

C

A B

CD
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4هاي  خط به طول سه پاره .75 4x   7وx   6وx اضالع مثلثي هستند، مقاديرx به كدام صورت است؟  

 )82 -سري رياضياسر( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6رين ي تم نتيجه(  

 11 39 x   5 33 x   2 3x   11 49 x  

ˆABCD ،90در چهار ضلعي  .76 ˆB D  وAB CDهاي زير همواره درست است؟ كدام يك از نامساوي. است  

 )85 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه(  
 BC AD  
 BD AC    
 AB AD  
 CD BC  

MBنسبت . است Aي  روي نيمساز خارجي زاويه Mي  قطهدر شكل زير، ن .77 MC

AB AC




  ، چگونه است؟
 )94 -رياضي  سراسري خارج كشور( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه(  

  1تر از  بزرگ 
  1كمتر از  
 1برابر يا  
 غيرمشخص  

مثلـث برابـر     از سه رأس Mهاي  اي در درون اين مثلث و مجموع فاصله نقطه Mمفروض است، اگر  2Pبا محيط ABCمثلث .78
L 57 -يسري تجرباسر( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه( :  باشد، همواره داريم( 

 2L P  L P  L P  L P 
3،3در مثلثي به طول اضالع  .79 22و 2ي واحد، نقطهMكدام عدد براي مجموع فواصـل  . دهد غيير مكان ميداخل مثلث ت

 از سه رأس مثلث، مورد قبول است؟Mي نقطه

 )88-سراسري خارج كشور رياضي ( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه(  
 5 2  4  4 2  8 

باشد، محيط  8خط، برابر  اگر مجموع طول اين سه پاره. كنيم به سه رأس آن وصل مي ABCدر داخل مثلث  Oي دلخواه  از نقطه .80
  .)است ABCمحيط مثلث  P(ي زير قرار دارد؟  مثلث در كدام بازه

 )85 -ن كانون آزمو( )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه(  

 16 24P   16P   17P   8 16P  
عـددي صـحيح باشـد، چنـد      xاگـر  . قابـل رسـم اسـت    xو طول قطـر   6و  4هاي آن  االضالعي با معلوم بودن طول ضلع متوازي .81

 )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه( توان رسم كرد؟ االضالع مي متوازي

 نه  هشت  هفت  شش 
 )كتاب درسي 27ي  صفحه 6ي تمرين  نتيجه( كدام است؟ aي  گاه محدوده اگر ذوزنقه زير قابل رسم باشد، آن .82

 5 25a   5 15a   
 5 10a   10 25a  

 
 

   

 نامه درس 

 :استدالل 
 :قضيه 

 . شود آيد، قضيه ناميده مي دست مي برخي نتايج مهم و پركاربرد كه با استدالل استنتاجي به

 :عكس قضيه 
عكس قضيه ممكن است درست يا. شود گفته مي» عكس قضيه«شود  ر در يك قضيه، جاي فرض و حكم را عوض كنيم به آن چه حاصل مياگ

 .نادرست باشد

 

A

B

M

C

A

B

C

D

 استدالل.2 مفاهيم استدالل هاي هندسي واستدالل ترسيم. 1
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:قضية دو شرطي 
اي، هچنين قضـي . صورت يك قضيه بيان كرد توان به گاه اين دو قضية شرطي را مي شرطي، خود يك قضية شرطي باشد، آني  هعكس يك قضي اگر

 .شود قضية دوشرطي ناميده مي
 .بيان كرد) اگر و تنها اگر( توان با نماد  هاي دوشرطي را مي قضيه 

 :گزاره 
ا يكتواند تنه ي خبري است كه دقيقاً درست يا نادرست باشد، اگرچه درست يا نادرست بودن آن بر ما معلوم نباشد، گزاره مي گزاره يك جمله

ه باشـد كـه بـه آندي سا تواند بيش از يك خبر را اعالم كند و تركيبي از چند گزاره گويند و مي ي ساده مي خبر را اعالم كند كه به آن گزاره
 .گويند ي مركب مي گزاره
يقاً مخالف ارزش خودنقيض يك گزاره، ارزشي دق. دانيم، ارزش يك گزاره يا درست است يا نادرست طور كه مي همان :نقيض يك گزاره 

 .گزاره دارد

 :مثال نقض 
اعداد اول،  همة«عنوان مثال براي حكم كلي  به. شود گيري كلي يا حدس كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي مثالي كه نشان دهد يك نتيجه به

 .عنوان مثال نقض ارائه كرد كه عدد اول است ولي فرد نيست را به 2توان عدد  مي» .فرد هستند

 :برهان خلف 
طور مستقيم كه به جاي آن بدين صورت كه به. نوعي از استدالل كه در مسائل رياضي و هندسي كاربرد دارد، برهان غيرمستقيم يا برهان خلف است

امـرو به يك تنـاقض بـا فـرض يـا يـك      ) نقيض حكم درست باشد(كنيم حكم غلط باشد  درستي حكم برسيم، فرض مي از فرض شروع كنيم و به
 .رسيم غيرممكن مي

   
 

  ؟نيستي شرطي  عكس كدام يك از قضاياي شرطي زير، يك قضيه .83

 )91 -آزمون كانون ( )كتاب درسي 22ي  مرتبط با صفحه(  
   .هاي هر دو مثلث همنهشت با هم برابرند مساحت 
 . است60ي آن اگر سه ضلع مثلثي برابر باشند، آنگاه هر زاويه 
   .ي برابر دارد، داراي دو ضلع برابر است مثلثي كه دو زاويه 
 . هاي دو ضلع ديگر است الزاويه، مربع وتر برابر مجموع مربع در يك مثلث قائم 

 )كتاب درسي 24ي  مرتبط با صفحه(   .است. . . نوعي » برهان خلف« .84
 ي شرطي گزاره  استدالل استنتاجي  استدالل استقرايي  مثال نقض 

 شود؟ در اثبات يك قضيه به روش اثبات غيرمستقيم يا برهان خلف از كدام اصل استفاده مي .85

 )كتاب درسي 24ي  مرتبط با صفحه(  
  .يابيم گيريم و به حكم درست دست مي فرض را درست مي 
 .رسيم گيريم و به حكم نادرست مي فرض را نادرست مي 
  .شويم و با فرض نادرست مواجه مي گيريم حكم را نادرست مي 
 .رسيم گيريم و به فرض درست مي حكم را درست مي 

 به روش برهان خلف، تناقض پديد آمده كدام است؟» .خط يكتاست عمودمنصف هر پاره«در اثبات حكم  .86

 ) 95 –آذر 19 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 24ي  مرتبط با صفحه(  

 .ط به موازات آن خط رسم شده استاز يك نقطه خارج يك خط، دو خ 
 .از يك نقطه خارج يك خط، دو خط بر آن خط عمود رسم شده است 
 .رسم شده است 180تر از  مجموع زواياي يك مثلث بيش 
 .اند دو خط متقاطع، موازي يكديگر شده 

 )78 -سراسري رياضي( )كتاب درسي 25ي  مرتبط با صفحه( ؟شود نميكدام قضيه به صورت دو شرطي بيان  .87
  . اند الساقين ارتفاع و ميانه يك ضلع بر هم منطبق در مثلث متساوي 
 . اند الزاويه عمودمنصف اضالع بر روي وتر متقاطع در مثلث قائم 
 .ها نصف وتر است يكي از ميانه  الزاويه در مثلث قائم 
 .ترين ضلع است بزرگ 90ي  در هر مثلث ضلع مقابل به زاويه 
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  ي دوشرطي نوشت؟ صورت يك قضيه به توان نميهاي زير را  يك از قضيه كدام .88

  ) 95 – آذر 5 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 25ي  مرتبط با صفحه(  
ABC ،ABاگر در مثلث   AC  ،گاه  آنباشدˆ ˆC B است. 
 .گاه قطرهايش عمودمنصف يكديگرند اگر يك چهارضلعي لوزي باشد، آن 
 .اند مساحت گاه هم نهشت باشند، آن اگر دو مثلث هم 
 .گاه مساحت برابر دارند هاي برابر داشته باشند، آن اگر دو دايره محيط 

 ي دوشرطي نوشت؟ ك قضيهصورت ي به توان نمييك از احكام زير را  كدام .89

  ) 95 – آذر 5 –آزمون كانون ( )كتاب درسي 25ي  مرتبط با صفحه(  
 .است 360مجموع زواياي داخلي هر چهارضلعي محدب،  
 .هاي اضالع هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله است ي همرسي عمودمنصف نقطه 
 ي فيثاغورس قضيه 
 .هاي نظير اضالع مساوي در هر مثلث، باهم برابرند تفاعار 

 )كتاب درسي 25ي  مرتبط با صفحه( ؟نيستي دوشرطي  كدام گزينه، يك قضيه .90
 .االضالعي كه دو ضلع مجاورش برابرند، لوزي است متوازي 
 . مربع، مستطيلي است كه طول اقطارش برابر است 
 . دو قطر آن برابرندالساقين باشد،  هر ذوزنقه، اگر متساوي 
 . الساقين است ي ضلع مقابل به آن زاويه است، متساوي ي آن، ميانه مثلثي كه نيمساز يك زاويه 

» ي منفرجه است رو به زاويه ترين ضلع روبه در مثلثي كه اضالع نامساوي دارد، بزرگ«:هاي زير مثال نقض عبارت  يك از گزينه كدام .91
 )كتاب درسي 26و  25ي  ها مرتبط با صفحه(   باشد؟ مي

 االضالع مثلث مختلف  الزاويه مثلث قائم  الساقين  مثلث متساوي  االضالع مثلث متساوي 
هاي اضالع در داخل يا در خارج مثلث  ي همرسي عمودمنصف در هر مثلث نقطه«زنيم كه  با استفاده از استدالل استقرايي حدس مي .92

 )كتاب درسي 26و  25ي  ها مرتبط با صفحه( شود؟ س با كدام روش رد ميگيري كلي از اين حد نتيجه» .واقع است
 استدالل استقرايي  مثال نقض  اثبات غيرمستقيم  استدالل استنتاجي 

 )كتاب درسي 26و  25ي  ها مرتبط با صفحه( ؟مثال نقض ارائه كرد توان نميهاي زير،  براي كدام يك از گزاره .93
 .ي اضالع يك مثلث، داخل يا خارج مثلث قرار داردها ي همرسي عمودمنصف نقطه 
  .هاي يك مثلث، همواره داخل مثلث واقع است ي همرسي ارتفاع نقطه 
 .تر است ي داخلي آن بزرگ ي خارجي يك چند ضلعي، از هر زاويه هر زاويه 
  .هاي داخلي يك مثلث، همواره داخل مثلث قرار دارد ي همرسي نيمسازهاي زاويه نقطه 

 )كتاب درسي 26و  25ي  ها مرتبط با صفحه( ؟نقض حدس كلي زير، كدام گزينه است مثال .94

 ».االضالع است چهارضلعي كه دو ضلع آن برابر و دو ضلع ديگر آن موازي باشند، متوازي«
 لوزي  الساقين ي متساوي ذوزنقه  الزاويه ي قائم ذوزنقه  مستطيل 

 )95 – آذر 19 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 26 و 25 يها   مرتبط با صفحه( كدام گزينه تنها يك مثال نقض دارد؟ .95
 .هاي هر مثلث يا داخل آن است و يا خارج آن محل همرسي ارتفاع 
 .هم برابر باشند، منتظم است ي زواياي آن با چندضلعي كه همه 
 .باشند نهشت مي مساحت، هم هر دو مستطيل هم 
 .عددي گنگ است 2 ضرب هر عدد صحيح در حاصل 

 )95 – آذر 5 –آزمون كانون () كتاب درسي 26و  25هاي    مرتبط با صفحه( كدام گزينه مثال نقض دارد؟ .96
 .تر از خود عدد است مجذور هر عدد بين صفر و يك كوچك 
Aداريم  Bو  Aي  براي هر دو مجموعه  B  ياB A. 
 .نهشت هم مساحت هستند هر دو مثلث هم 
 .ها داخل مثلث است باشد محل برخورد ارتفاع 90تر از  ي زواياي آن كوچك در هر مثلث كه همه 
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 )95 – آذر 5 –آزمون كانون () كتاب درسي 26و  25هاي    بط با صفحهمرت( كدام مورد مثال نقض دارد؟ .97
 .اند هاي هر مثلث همرس عمودمنصف 
 .االضالع است چهارضلعي كه قطرهايش منصف يكديگر باشند، متوازي 
 .تواند داشته باشد در حالت كلي تعداد نقاط برخورد دو خط موازي با دايره، پنج حالت مختلف مي 
 .اندازه و عمود برهم باشند ارضلعي است كه قطرهايش هممربع چه 

 )95 – آذر 5 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 23ي   مرتبط با صفحه( هاي زير، درست نوشته شده است؟ نقيض چه تعداد از گزاره .98
 ».است aتر از  بزرگ b«: زارهنقيض گ -» .است bتر از  بزرگ a«: گزاره) الف
 ».تر يا مساوي صفر است مربع هر عدد صحيح، كوچك«: نقيض گزاره -» .تر از صفر است مربع هر عدد صحيح، بزرگ«: گزاره) ب
هاي  محل همرسي عمودمنصف«: نقيض گزاره - ».هاي هر مثلث، داخل يا خارج مثلث است محل همرسي عمودمنصف«: گزاره) پ

   ».هر مثلث، روي محيط آن مثلث است
 3  2  1  صفر 

  كدام است؟» .ي قائمه ندارد هيچ مثلثي بيش از يك زاويه«  ي نقيض گزاره .99

 )95 – آذر 5 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 23 ي  مرتبط با صفحه(  
  .ي قائمه دارد هر مثلثي بيش از يك زاويه 
 .ي قائمه ندارد هر مثلثي بيش از يك زاويه 
  .ي قائمه ندارد مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاويه 
 .ي قائمه دارد مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاويه 

 )95 – آذر 19 –آزمون كانون () كتاب درسي 26و  25هاي    مرتبط با صفحه( ؟باشد نميض صحيح كدام گزينه در مورد مثال نق .100
 .اي بگيريم توانيم در مورد درستي آن نتيجه اگر در مورد يك حكم كلي نتوانيم مثال نقض بياوريم، نمي 
 .شود دهد يك حكم كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي به مثالي كه نشان مي 
 .شود ايج حاصل از اين نوع استدالل به عنوان يك قضيه مطرح مينت 
 .ها بيش از يك مثال نقض وجود دارد احكامي وجود دارند كه براي رد آن 

 )95 – آذر 19 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 23ي   مرتبط با صفحه( ي شرطي درست است؟ ي زير يك قضيه نقيض كدام گزاره .101
 .نيست 360اش برابر  دارد كه مجموع زواياي داخلييك چهارضلعي محدب وجود  
 .است 180مجموع زواياي داخلي هر مثلث  
 .هاي نظير دو ساق برابرند الساقين ارتفاع هر مثلث متساوي در 
 .توان بيش از يك عمود بر آن خط رسم كرد نمي dواقع بر خط  Aي  از نقطه 

 )95 – آذر 19 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 25ي   مرتبط با صفحه( ؟نيستهاي شرطي زير، درست  يك از قضيه عكس كدام .102
   .گاه قطرهاي آن برهم عمود هستند ، لوزي باشد، آنABCDاالضالع  اگر متوازي 
 .گاه طول قطرهاي آن مساوي يكديگرند ، مربع باشد، آنABCDاگر مستطيل  
 .هم عمود هستند گاه اضالع مجاور آن بر ، مربع باشد، آنABCDاگر لوزي  
 .طول قطرهاي آن مساوي يكديگرندگاه  الساقين باشد، آن ، متساويABCDي  اگر ذوزنقه 

 )95 – آذر 19 –آزمون كانون ) (كتاب درسي 25ي   مرتبط با صفحه( ؟نيستي شرطي زير درست  عكس كدام قضيه .103
 .هم برابرند ها با در يك دايره اگر دو كمان برابر باشند، وترهاي نظير آن 
 .اند مساويها نيز با يكديگر  هاي آن مساوي باشند، مكمل  اگر دو زاويه 
 .كنند اگر يك چهارضلعي مستطيل باشد، قطرهاي آن يكديگر را نصف مي 
 .االضالع است دو مساوي باشند، آن چهارضلعي متوازي رو دوبه اگر در يك چهارضلعي اضالع روبه 
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10.  

 :داريم AMEو  AMDمطابق شكل در دو مثلث 

 
AM AM

AD AE AMD AME

ˆ ˆD E

ˆ ˆA A

 



  


  

 1 2

90 

 .قرار دارد Aي  ساز زاويه روي نيم Mي  بنابراين نقطه

11.  

علـت   نيم بـه  وصل ك Aبه  Oاگر از 
واقع  ABروي عمودمنصف  Oكه آن

OAاست  OB جا كـه  و از آنO 
ــف  ــت،   ACروي عمودمنص ــع اس واق

OA OC پــس ،OB OC  و
و  OAB ،OACهـــــاي  مثلـــــث
OBC الساقين هستند، داريم متساوي: 

1 1 402
ÂˆˆO AB :B A


    

180 180 80 502 2
ˆBACˆABC : ABC

  
  

  
 

2 1 50 40 10ˆ ˆ ˆB ABC B        
12.  

و  ABDهاي دو مثلث  مجموع مساحت
ACD  ــر مســاحت مثلــث  ABCبراب

هاي ارتفاع اين دو مثلـث را   طول. است
DH وDH كنيم كه چـون   فرض مي
روي نيمساز قـرار دارد ايـن    Dي  نقطه

 :دو فاصله با هم برابرند، پس
DH DH h  

1 1
2 2S(ABC) AB DH AC DH


    

1 14 6 52 2h h h     
 : است، پس 10برابر  ABCق صورت سؤال مساحت مثلث طب

10 5 2h h   
13.  

به يك  dو  dمتقاطعي نقاطي از صفحه كه از دو خط  مجموعه
سازهاي زواياي بين دو خط  نيم( و  فاصله باشند، دو خط 

d  وd (ها با خط  هستند كه محل تالقي آنL    يعنـي نقـاط
C  وD واضح است كه اگر . باشد جواب مورد نظر ميL  موازي

. باشد، مسـأله تنهـا يـك جـواب دارد     و  يكي از دو خط 
 .بنابراين مسأله حداكثر دو جواب دارد

 
14.  

ــد،  بــه يــك فاصــله 2dو  1dنقــاطي كــه از دو خــط متقــاطع  ان
اند و  باشند كه دو خط عمود بر هم ها مي نيمسازهاي زواياي بين آن

اي بـه   مترانـد دايـره   سـانتي  5ي  به فاصله Oي  نقاطي كه از نقطه
نقاط برخورد اين دو خط عمود بر هم و . اند 5و به شعاع  Oمركز 
 .ه جواب است كه حداكثر چهار نقطه استداير

 
15.  

اند، همان نقاط  االضالع به يك فاصله نقاطي كه از قطرهاي متوازي
اند كه در چهار نقطـه بـا    روي نيمسازهاي زواياي بين اين دو خط

 . االضالع تالقي دارند اضالع متوازي

O

A

D

B

C 
16.  

ــالع متــوازي   ــون اض ــه  چ ــالع دوب ــوازي  االض ــد و  دو بــاهم م ان
هاي وارد بر دو ضلع موازي نيز باهم مـوازي هسـتند،    عمودمنصف

 .االضالع است شده متوازي پس چهارضلعي تشكيل
17.  

با توجه به روش رسم عمودمنصـف يـك   
خط، براي رسم آن احتياج به رسم دو   پاره

 .كمان داريم
 

18.  

ــر ــه اگ ــك   نقط ــف ي اي روي عمودمنص
خط قرار داشته باشـد، از دو سـر آن    پاره
 .ك فاصله استخط به ي پاره

 
OTقرار دارد، پس  OAروي عمودمنصف  T ي نقطه TA 
OTقرار دارد، پس  OBروي عمودمنصف  Tي  نقطه TB 
TAجه در نتي TB است. 

خـط بـه يـك فاصـله باشـد، روي       اي از دو سر يـك پـاره   نقطه اگر
روي  Tي  در نتيجـه نقطـه  . خـط قـرار دارد   عمودمنصف آن پاره

 .نيز قرار دارد ABخط  عمودمنصف پاره
 
 

 )وتر و يك ضلع قائمه(
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19.  

OA چون OC  است، پسO  خـط   از دو سر پـارهAC   بـه
 .واقع است ACروي عمودمنصف  Oيعني . يك فاصله است

20.  

AB AD

BC CD ABC A DC

AC

 



   




 

 
AC ساز زواياي  نيمÂ  و

ˆ ˆA A
Ĉ

C C

  


1 2
1 2

 

 AB AD BD

CB CD BD

  
  

 

AC عمودمنصف BD 
 .مورد صحيح است 2بنابراين 

21.  

وسـط   MH )M الزاويه است و در نتيجـه  قائم ABHمثلث 
MHنصف وتر است، يعني ) است ABضلع  BM .  بنـابراين
بـه يـك فاصـله اسـت،      BHخط  كه از دو سر پاره Mي  نقطه

 .قرار دارد BHمواره بر روي عمودمنصف ه

 
22.  

ي نقاط روي دايره از آن به يك  اي است كه همه مركز دايره نقطه
 dقـرار دارد، چـون    dمركـز دايـره روي خـط    . فاصله هستند

است، براي دقيـق مشـخص شـدن مركـز      ABعمودمنصف وتر 
. دهـيم  قطع مـي  dرا رسم كرده و با  AMدايره، عمودمنصف 

AOچون . اين نقطه همان مركز دايره است MO BO  
 :داريم AHOحال در مثلث 

 

  AO AH OH

OH OH

 

     

2 2 2

2 2 23 1 8 2 2
 

 
23.  

را  ABخـط   است عمودمنصـف پـاره   براي رسم اين مثلث كافي
در ايـن  . بنـاميم  Cرا  dرسم كرده و محل برخورد آن با خط 

در صــورتي كــه . له اســتجــواب مســئ ABCصــورت مثلــث 
را در يك نقطه قطع كند مسئله يك  dخط  ABعمودمنصف 
 . جواب دارد

 
 .موازي باشد، مسئله جواب ندارد dبا خط  ABو اگر عمودمنصف 

 
منطبـق باشـد، مسـئله     dبر خط  ABنصف و چنانچه عمودم

 .شمار جواب دارد بي

24.  

 Aي  ساز زاويـه  روي نيم Cي  نقطه
 :پس. قرار دارد

4
BC CH x

AB AH

 
  

 

روي عمودمنصف ضـلع   Cي  نقطه
AD پس. قرار دارد: 

4
AC CD

AH HD


  

 

S :   طبق شكل داريم SABC SACDABCD
 

  
4 8 18 32 2

2 23 4 5

x x
x

AC CD

   

    

 

4 3 5 8 20    :محيط چهارضلعي 
25.  

يـك زاويـه باشـد، آن    ي يكسان از دو ضلع  اي به فاصله اگر نقطه
 . نقطه روي نيمساز قرار دارد

 
قـرار دارد، پـس    BACˆي  روي نيمسـاز زاويـه   Hي  پس نقطه
ˆ ˆA A1  :داريم. 2

ˆ ˆA A

ˆ ˆH H ABH ACH AB AC

AH AH

 
 
     
 

1 2
1 2 

 .الساقين است اويمتس ABCدر نتيجه مثلث 

26.  

، Aي  اي كه از سه نقطه نقطه
B  وC   ،به يك فاصله اسـت

هـاي   محل برخورد عمودمنصف
 BCو  ABهــاي  خــط  پــاره

اند،  ن دو موازياست كه چون اي
 . اي وجود ندارد چنين نقطه

 )ض ض ض(

 مشترك

A نصفروي عمودم 

C روي عمودمنصف 

1

2
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27.  

ــه ــكل،   ABCDي  در ذوزنق ــابق ش ــه Oمط ــورد  نقط ي برخ
 .است Dي  ساز زاويه و نيم CDي  عمودمنصف قاعده

 
28.  

 : فرض كنيم، داريم را Âي اندازه اگر

  90 2
ˆB̂ C

ˆˆMA MB ABM A


  

    


 

 
90 572

3 33 222

ˆ ˆ ˆB MBC ABM


      

     

 

 
 

29.  

Tعمودمنصف ضلع روي MN  قرار
ــس MTدارد پ TNــه  و در نتيج

TMN PNM
 

 كه در اين صورت
 :داريم

2

3 2

: PTM PNM TMN PNM

PMT PMN TMN PNM PNM PNM

   

     


   


     

 

6PTM PMT PT PM
 

     
10 6 4MT TN PN PT       

30.  

ــر  BACˆاگـ xــد، آن ــاه  باشـ گـ
ˆABC x طبق شـكل اگـر   . است2
ــا   ABCˆنيمســاز  ــيم ت را رســم كن

AC ي  را در نقطهM   ،قطع كنـد
ــث   آن ــواره مثلـ ــاه همـ  ABMگـ

 . الساقين خواهد بود متساوي
MAپس  MB  وM  روي عمودمنصفAB قرار دارد. 

31.  
بـه يـك    Cو Bاي كه از  هر نقطه

 BCفاصله است روي عمودمنصف 
ي موردنظر محل  قرار دارد پس نقطه

بـا   BCبرخورد عمودمنصف ضـلع  
ي  نقطـه  بنابراينست و اضالع مثلث ا

در شـكل  Nموردنظر همـان نقطـه   
 :ي فيثاغورس طبق قضيه. مقابل است

25 9 4ACN : AC


   

2 28 4 4 5ABC : BC


   
32.  

با توجه به مفروضـات سـؤال، دو مثلـث    
ABC  وACD  طبق حالت تساوي سه
دو و بنـابراين   هسـتند   نهشـت  همضلع، 

طبــق حالــت  AMDو  ABMمثلــث 
ي بـين بـا هـم     تساوي دو ضلع و زاويـه 

 : پس  ،نهشت هستند هم
1 2 180

1 2 1 2 90
ˆ ˆM Mˆ ˆ ˆ ˆM M M M

BM MD

     
 

  

شـمار   بي  است، بنابراين، BDعمود منصف قطر  ACيعني قطر 
 .اند به يك فاصلهDو Bوجود دارند كه از  ACنقطه روي خط 

33.  

180 4ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆA B C , A B,B C     

120 30ˆ ˆˆA ,B C     
خط، مجموعه نقاطي از صفحه اسـت كـه از دو    عمودمنصف يك پاره

  :پس. خط به يك فاصله است سر پاره

30 60
30

ˆAM BM MAB B
MAN

ˆAN CN NAC C







   

 
    






 
ــه ــي  ب ــكل  (راحت ــارن ش ــه تق ــا ب ــي) بن ــه  م ــان داد ك ــوان نش  ت

BM AM AN NC MN   ) .پس .)بررسي كنيد: 

83
BC

BM MN NC    

16BN BM MN    
34.  

قــرار دارد، پــس   ABروي عمودمنصــف  Cي  چــون نقطــه 
BC AC از طرفي داريم. است: 

OB OC R ˆ ˆBOC : BCO B
Ô

      
 

45
90

 

Âبــه همــين ترتيــب،   45 ابراين بنــĈ  90 پــس . اســت

ABC


 .الساقين است ي متساوي الزاويه قائم 

 

ي خارجي زاويه
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35.  

هر نقطه روي عمودمنصـف يـك   
خط بـه  خط از دو سر آن پارهپاره

 : يك فاصله است، پس
 

1 2ˆ ˆd OA OB A B    عمودمنصف ضلعAB 

2 2ˆ ˆd OA OC A C     عمودمنصف ضلعAC 
 Eيرا در نقطهBC، ضلعOAخط اگر مطابق شكل، امتداد پاره

 :قطع كند، آنگاه

 1 2 2 2

1 2 1 22 2 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆBOC BOE COE (A B ) (A C )

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆBOC A A (A A ) A

     

     
 

. افتد درون مثلث ميOي حاده است، نقطهÂتوجه كنيد كه چون
خارج مثلث قرار دارد كه Oي منفرجه باشد، آنگاه نقطهÂاما اگر

360 :در آن صورت داريم 2 ˆBOC A


  
36.  

 
18080 502

Âˆ ˆˆA , AB AC B C


       

خط  خط، از دو سر آن پاره هر نقطه واقع بر عمود منصف يك پاره
 :به يك فاصله است، پس

50 80

50 80

M MA MB

ˆ ˆ ˆBAM B AMB

N NA NC

ˆ ˆ ˆCAN C ANC

  

    
    
    

 

 

 

180 20ˆ ˆ ˆMAN (AMB ANC)      
ي  زاويــــه AMNي مثلــــث ، كــــوچكترين زاويــــهبنــــابراين

20ˆMAN   است. 

37.  

به صورت مقابل  ABCمثلث 
 : با توجه به شكل است،

 
 

41635 2222  hhh 
 : برابر است با ABCپس مساحت مثلث 

         
(*)

BCh
S 122

64
2 







 

را  ACاين نيمساز، ضـلع  . كنيم را رسم مي Bي  حال نيمساز زاويه
 نيمساز يرو  ي هر نقطه دانيم فاصله مي. كند قطع مي Dي  در نقطه

. بـــه يـــك فاصـــله اســـت  ، از دو ضـــلع آن زاويـــه يـــك زاويـــه
xHDHDپس  . مساحت مثلثABC  را به طريق ديگري

 : كنيم محاسبه مي

5 612 2 2
1112 2
24 12411 11

SA BC SA B D SB DC

x x

x

x ( )

(*)

 

 
  

 

  

  

 

38.  

ست، پس روي عمودمنصف به يك فاصله ا Bو  Aاز  Oچون 
AB  قرار دارد و چونO  از خطL باشـد،   مي 8ي  به فاصله

برخورد اين دو خط همان . قرار دارد Lپس روي خطي موازي با 
 :توجه به شكل داريم است، با Oي  قطهن

 
AMO : x OM

BNO : x ON ( OM)

   

      

2 2

2 2 2
16
9 9 7

 

OM ( OM)    2 27 7  
OM  14 42  

OM OA OB x     3 5 
39.  

دانيم در لوزي قطرها يكديگر را  مي
پـس بـا توجـه بـه     . كنند نصف مي

و شكل مقابـل  اطالعات داده شده 
برابر  OABهاي مثلث  طول ضلع

 . است 9و  6، 8
الزاويه  پس اين مثلث قائم. از طرفي در لوزي قطرها بر هم عمودند

هاي اين مثلث بايد در قضـيه فيثـاغورس صـدق     ضلعپس . است
9. كننـد  صـدق نمـي   9و  8، 6كنند كه اعـداد   6 82 2 2( )  

 .اي وجود ندارد رنتيجه چنين لوزيد

40.  
االضـالع   متوازي ABCDكنيم  فرض مي

 بـا معلـوم   BOCموردنظر باشد، مثلـث  
2بودن دو ضلع  

AC
OC   و 

2
BD

OB  ها  ي بين آن و زاويه( ) قابل رسم است. 

 Oي  را از نقطــه OCو  OBرا رســم كــرده،  BOCمثلــث 
دسـت   بـه  Aو  Dدهيم تا نقاط  ي خودشان امتداد مي اندازه به

 تفاضل
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االضالع خواسته شده است و مسـئله   متوازي ABCDآيند و  مي
 .همواره يك جواب دارد

41.  
روي  Dو  Cمطابق شكل، چـون  

باشند، پـس   مي AB عمودمنصف
5AC BC   5وAD BD  

 .باشد مي
 الزاويـه، مقـدار   هـاي قـائم   به كمك قضـية فيثـاغورس در مثلـث   

4MC MD  چون قطرها عمودمنصـف يكديگرنـد  . باشد مي .
 .داريم 5و ضلع  8و  6پس يك لوزي به اقطار 

42.  

 
43.  

 :پردازيم ها مي به بررسي گزينه
ي بين دو قطر معلوم نيسـت، بنـابراين    چون زاويه: »1«ي  ينهگز

فـرد   صـورت منحصـربه   وجود آمده توسط قطرها، به چهار مثلث به
 .االضالع قابل رسم است شمار متوازي قابل رسم نيستند و لذا بي

 
ي بين اضالع مشخص نيستند، بنابراين  چون زاويه: »3«ي  گزينه

 .شمار لوزي قابل رسم است بي  واضح است كه با تغيير 

 
وتر آن است روي  ABاي كه  دانيم مركز دايره مي: »4«ي  گزينه

چون هـر نقطـه روي عمودمنصـف    . قرار دارد ABعمودمنصف 
AB اشته باشد، بنابراين مطـابق شـكل   تواند حكم مركز را د مي
 .گذرد مي ABشمار دايره از  بي

 
كتاب درسي هر مربـع   15ي  مطابق فعاليت صفحه» 2«ي  گزينه

 .فرد قابل رسم است صورت منحصربه با داشتن قطر آن به
44.  

ACگـاه   قطر بزرگ لوزي باشد، آن ACاگر  BD  طـور   و بـه
OAمشابه  OB . در مثلثOAB داريم: 

2 2

2 100 50 5 2

2 2 2 2 2 2 2
10 2 2

OA OB OA OA OB OA AB

OA OA OA
AB

     

     


 

برابــر  (AB)بنــابراين حــداقل طــول قطــر بــزرگ لــوزي      
2 5 2 10 2  است. 

 
45.  

قابـل رسـم    16ي  صـفحه  2بنابر تمرين » 1«ي  مستطيل گزينه
تـوان طبـق آنچـه در     را مـي » 2«ي  االضالع گزينـه  متوازي. است

براي رسم مسـتطيل  . ايد رسم كرد آموخته 16ي  صفحه 4تمرين 
هـاي   دايره. كنيم رسم مي 60ي  ، دو خط با زاويه»3«ي  گزينه

10به شعاع  52  محل تالقـي دايـره بـا دو خـط     . كنيم رسم مي
لوزي بـا معلومـات   . كند رئوس مستطيل مورد نظر را مشخص مي

 :توان رسم كرد، زيرا را نمي» 4«ي  گزينه

5 5 12A B D :  


 
 

تـر   در هر مثلث، مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگ: يادآوري 
 .است

46.  

به يك فاصله اسـت محـل همرسـي     اي كه از سه رأس مثلث نقطه
 : مطابق شكل داريم. هاي اضالع مثلث است عمودمنصف

2 2BOH : OH BO BH


 
4 9OH AH    

9 6 272S(ABC)
 

  

47.  

وسـط قاعـده    Mي  مطابق شكل نقطه
BC ي  و نقطـــهO  محـــل همرســـي

در . هاي اضالع مثلث است عمودمنصف
  :داريم OBMالزاويه  مثلث قائم

 

3 4 9 16 52
BC

OM , BM OB       

از سه ) هاي اضالع محل همرسي عمودمنصف(Oي آنجا كه نقطه از
  رأس مثلث به يك فاصله است، پس

  5OA OB OC   . 
 :داريم ABMالزاويه  در مثلث قائم

5 3 8 4AM OA OM , MB      
2 2 64 16AB AM MB     

80 4 5  

4

3 M
BA

C

D

5

5 5

5
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48.  
 A ،B ،Cي  اي كه از چهار نقطه نقطه

به يك فاصـله اسـت، محـل تقـاطع      Dو 
هــاي اضــالع چهارضــلعي    عمودمنصــف

ABCD ــر . اســـــت ــابراين اگـــ بنـــ
 هاي اضالع اين چهارضلعي  عمودمنصف

همرس باشند، يك نقطه وجود دارد كه از اين چهار نقطه بـه يـك   
 .اي وجود ندارد فاصله است و در غير اين صورت چنين نقطه

49.  
هاي اضالع مثلث از سـه رأس مثلـث،    ي همرسي عمودمنصف نقطه

OA)به يك فاصله است  OB OC)  . 
ي  ي زاويه داخل مثلث واقع باشد، بنا به قضيه Oمطابق شكل اگر 

 : خارجي داريم

 
2 2 2 2ˆ ˆBOC ( ) A         

0180ˆ ˆˆA B C   
0 0 060 50 180Â    
070Â  

02 :  در نتيجه 140ˆ ˆBOC A  

50.  

aدر چهارضلعي  cBH HHداريم ،: 

a a c c
ˆ ˆ ˆ ˆB H H HH H    360 

a c
ˆH HH    60 90 90 360    

a c
ˆH HH  120 

متقابل بـه رأس اسـت، پـس     AHCي اين زاويه با زاويه چونو 
ˆAHC  120 . 

bارضلعيچهدر  cAH HHداريم ،: 

b b c c
ˆ ˆ ˆ ˆA H H HH H    360 

 b c b c
ˆ ˆH HH H HH     40 90 90 360 140     

متقابل به رأس است، پـس   BHCˆي  و چون اين زاويه با زاويه
ˆBHC  140. 

 
ˆAHC
ˆBHC



  
120 6

7140
 

51.  

ا رســــم ر CQو  APدو ارتفــــاع 
  Hي   كنيم تا همديگر را در نقطه مي

 BPHQقطع كنند، در چهارضـلعي  
است،  360هاي داخلي مجموع زاويه

 :پس
 

ˆ ˆPHQ PHQ     60 90 90 360 120     
 : متقابل به رأس است، داريم PHQˆباCHAˆجا كه و از آن

ˆ ˆCHA PHQ  120 
52.  

ي همرســـي  نقطـــه Dچـــون 
اسـت،   ABCهـاي مثلـث    ارتفاع

را با  ABضلع  CDپس امتداد 
 . كند ي قائمه قطع مي زاويه

x     90 53 37 
53.  

 
AH BC

:
BC || B C


  

Bبراي  AHاثبات عمودبودن   C   

AH B C   
BC || B C

C :
AB || A B

 
  

 AHبودن  اثبات منصف 

AB BC ( )  1 AB CB االضالع است متوازي  
 :االضالع است، پس نيز متوازي ACBCطور مشابه،  به

 AC BC ( )  2  
AB:داريم) 2(و ) 1(پس از  AC يعني ،AH   عمودمنصـف
ــلع  Bض C     ــب ــين ترتي ــه هم ــت و ب ــز  CHوBHاس ني

ــاي اضــالع  عمودمنصــف Aه C   وA B   ــث Aاز مثل B C   
ي  ، نقطهABC ثهاي مثل ي تالقي ارتفاع بنابراين نقطه. هستند

A مثلث هاي تالقي عمودمنصف B C   است. 
54.  

ــا اضــالع مثلــث  MNPاضــالع مثلــث  مــوازي اســت  ABCب
(MN || AC, PM || AB , NP || BC) هاي  پس عمودمنصف

ABCاضالع 


MNPبر اضالع  


ي همرسي  نقطه Oعمودند پس  
رأس مثلـث  از سه  Oاست و اين يعني  MNPهاي مثلث  ارتفاع

ABC     ي همرسـي   قطـه طبـق خاصـيت ن  (به يـك فاصـله اسـت
 )ها در هر مثلث عمودمنصف
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55.  

در خـارج   ي آنها منفرجه باشد، ارتفاع  اگر در مثلثي يك زاويه 
 .همرس هستندمثلث 

56.  

 BOCدر شكل زير روشن است كه امتدادهاي سه ارتفاع مثلث 
هاي  محل برخورد ارتفاع Aي  پس نقطه. گذرد مي Aي  از نقطه
 . است BOCمثلث 

 
57.  

طبق فرض، 
ˆ ˆˆA B C
 1 2 در نتيجه  و 3

ˆB̂ A ˆو  2 ˆC A 3 . 

 
180 2 3 180ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆA B C A A A         

6 180 30 2 60ˆ ˆ ˆˆA A B A        
ˆ ˆC A   3 90 

 :رويم، داريم مي ADCي  ي زاويه حال به سراغ محاسبه
ي منفرجـه   در هر مثلـث، زاويـه  : يادآوري

بين هر دو نيمساز داخلي، برابـر اسـت بـا    
90 ي سوم، مـثالً   ي نصف زاويه عالوه به

 در شكل

Â :  مقابل داريم
  90 2

 

  B̂ˆADC


           
6090 90 90 30 1202 2 

58.  

هسـتند   7و  3، 2، به نسـبت  ABCهاي مثلث طبق فرض، زاويه
Âتوانيم در نظر بگيـريم   پس مي k 7 ،B̂ k Ĉو  3 k 2 ،

 :است، داريم 180خلي هر مثلث هاي دا جا كه مجموع زاويه از آن
ˆ ˆˆA B C k k k        180 7 3 2 180 

Â

ˆk k B

Ĉ

  
      


 

105
12 180 15 45

30
 

هـاي مثلـث    نيمسـازهاي زاويـه   CDو AD ،BDجا كه  از آن
 :توانيم بنويسيم دانيم، مي قبل مي تستطور كه از  هستند، همان

ĈˆADB

B̂ˆADC

ÂˆBDC


 


  


  


90 2

90 2

90 2







 

ˆ ˆˆC B Aˆ ˆ ˆADB ADC BDC ( )
 

    90 2
 

( )
 

    
30 45 10590 90 15 752
  

    

59.  

از دو ضلع   دانيم كه، يك نقطه مي 
يك زاويه به يك فاصله است، اگر 
و تنها اگر روي نيمسـاز آن زاويـه   

 . واقع باشد
مثلث به يك فاصله باشد، بايد بر اي از سه ضلع يك  پس اگر نقطه

ي  هاي مثلث واقع باشد، يعنـي بايـد نقطـه    روي نيمسازهاي زاويه
اي كه اين ويژگي  تنها نقطه. باشد مثلثمشتركي بين سه نيمساز 

 .را دارد محل تالقي سه نيمساز يك مثلث است
60.  

مسـازهاي  را در نظـر گرفتـه و ني   ABCمطابق شكل زير، مثلث
 A،Bهاي خارجي و نيمسازهاي زاويه Cو Bهاي داخلي زاويه

كنيم، از آنجا كه هر نقطه واقع بـر نيمسـاز يـك     را رسم مي Cو
 :و ضلع آن زاويه به يك فاصله است، بنابراينزاويه، از د

 
 :قرار دارد، پس Bي روي نيمساز داخلي زاويه Iي  نقطه

1 2IH IH 
 :قرار دارد، پس Cي روي نيمساز داخلي زاويه Iي نقطه

1 3IH IH 
1در نتيجـــه 2 3IH IH IH ي ، يعنـــي نقطـــهI  از ســـه

 .به يك فاصله است ACو AB،BCضلع
 :قرار دارد، پس Bي خارجي روي نيمساز زاويه aIي نقطه

4 6a aI H I H 
 :قرار دارد، پس Cي خارجي روي نيمساز زاويه aIي نقطه

5 6a aI H I H 
4در نتيجـــه 5 6a a aI H I H I H ي ، يعنـــي نقطـــهaI  از

 .به يك فاصله است ACو ABهاي و امتداد ضلع BCضلع
 :توان ثابت كرد كه با نظير استدالل اخير، مي

بـه يـك    BCو ABهاي و امتداد ضلع ACاز ضلع bIي نقطه -
 .فاصله است

بـه يـك    BCو ACهاي و امتداد ضلع ABاز ضلع cIي نقطه -
 .است فاصله

α

D

A

CB




