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فاصلءه یک نقطه از یک خط ،طول پارهخط

عمودی است که از آن نقطه بر خط موردنظر وارد میشود .در شکل مقابل،

 AHبر خط  dعمود است ،پس فاصلءه نقطءه  Aاز خط  dبرابر طول
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پارهخط  AHمیباشد.

اگر در جستوجوی نقاطی باشیم که از نقطءه ثابت  ،Mبه فاصلءه مشخص  kباشند ) ، (k >0این نقاط

روی محیط دایرهای به مرکز  Oو شعاع  kقرار دارند.

دو نقطءه  Aو  Bبه فاصلءه  5از یکدیگر روی صفحهای قرار دارند .چند نقطه در این صفحه
وجود دارد که از نقطءه  ،Aبه فاصلءه  3و از نقطءه  ،Bبه فاصلءه  4باشند؟

 )1هیچ

گزینءه «»3

 )3دو

 )2یک

تمام نقاطی از صفحه که از نقطءه  ،Aبه فاصلءه

 )4بیشمار

 3هستند ،روی دایرهای به مرکز  Aو شعاع  3هستند (دایرءه .) C1

تمام نقاطی که از نقطءه  ،Bبه فاصلءه  4هستند ،روی دایرهای به

مرکز  Bو شعاع  4قرار دارند (دایرءه .) C2

این دو دایره در دو نقطءه  Mو  Nمتقاطع هستند و مسئله دو

جواب دارد.

آن پارهخط مینامند.

خطی که از وسط یک پارهخط میگذرد و بر آن عمود باشد ،عمودمنصف
هر نقطه که روی عمودمنصف یک پارهخط باشد ،از دو سر آن پارهخط

به یک فاصله است و برعکس؛ اگر نقطهای از دو سر یک پارهخط به یک فاصله باشد ،آن نقطه روی
عمودمنصف پارهخط قرار دارد.

این پارهخط به ترتیب زیر عمل میکنیم:

اگر پارهخط  ABداده شده باشد ،برای رسم عمودمنصف

دهانءه پرگار را به اندازءه دلخواه ولی بیشتر از نصف  ABباز میکنیم.
به مرکزهای  Aو  Bدو کمان با شعاعهای مساوی رسم میکنیم.
این دو کمان ،یکدیگر را در دو نقطءه  Mو  Nقطع میکنند.

خطی که از  Mو  Nمیگذرد ،عمودمنصف پارهخط  ABاست.

دایرءه  Cو پارهخط  ABدر یک صفحه داده شدهاند .چند نقطه روی دایرءه  Cوجود دارد که
از  Aو  Bبه یک فاصله هستند؟

 )1دقیقاً دوتا
گزینءه «»4

 )2دقیقاً یکی

 )3حداکثر یکی

تمام نقاطی که از  Aو  Bبه یک فاصله

 )4حداکثر دوتا

هستند ،روی عمودمنصف پارهخط  ABقرار دارند .میدانیم یک
خط و یک دایره حداکثر یکدیگر را در دو نقطه قطع میکنند ،پس

عمودمنصف  ABو دایرءه  Cحداکثر دو نقطءه مشترک دارند و این
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نقاط ،همان نقاط موردنظر هستند.

اگر بدانیم قطرهای متوازیاالضالع یکدیگر را نصف میکنند ،آنگاه چند متوازیاالضالع
میتوان رسم نمود که طول قطرهای آن  6و  7باشند؟

 )1یکی

گزینءه «»2

 )2بیشمار

 )3حداکثر دوتا

 )4دقیقاً دوتا

ابتدا پارهخط  ACرا به اندازءه  7رسم میکنیم .اگر نقطءه  Oوسط  ACباشد،

چنانچه به مرکز  Oو شعاع  ،3دایرهای رسم کنیم ،هر نقطه مانند
 Bروی این دایره (بهجز  Mو  )Nاختیار کنیم و  Bرا به  Oوصل
کنیم و امتداد دهیم تا دایره را در  Dقطع کند ،آنگاه قطرهای

متوازیاالضالع  7 ،ABCDو  6هستند .چون  Bنقطهای دلخواه

روی دایره است ،پس مسئله بیشمار جواب دارد.

فرض کنیم خط  dو نقطءه  Aداده شده باشند و بخواهیم از نقطءه  Aعمودی بر خط  dرسم کنیم.
برای این منظور به ترتیب زیر عمل میکنیم:

دهانءه پرگار را به اندازءه دلخواه ولی بیشتر از فاصلءه  Aاز خط d

باز میکنیم و به مرکز  ،Aقوسی رسم میکنیم تا خط  dرا در نقاط
 Mو  Nقطع کند.

عمودمنصف  MNرا رسم میکنیم .این خط که از  Aمیگذرد

بر  dعمود میباشد.

برای اینکه از نقطءه  ،Aخطی عمود بر خط  dرسم کنیم ،دستکم چند کمان باید رسم کنیم؟

 )1یکی

 )2دوتا

 )3سهتا

 )4چهارتا

ابتدا باید کمانی به مرکز  Aو شعاع دلخواه چنان رسم کنیم تا خط  dرا در
گزینءه «»3
دو نقطءه  Mو  Nقطع کند.
اکنون باید عمودمنصف پارهخط  MNرا رسم کنیم ولی میدانیم برای رسم عمودمنصف هر
پارهخط باید دو کمان مساوی به مرکزهای  Mو  Nرسم شوند ،پس در مجموع باید سه کمان
رسم شوند.

چگونگی رسم خطی که از نقطءه مشخصی میگذرد و با خط مفروضی موازی است.

فرض کنیم خط  dو نقطءه  Aبیرون خط  dداده شده باشد .برای اینکه خطی رسم کنیم که از A

بگذرد و با خط  dموازی باشد ،به ترتیب زیر عمل میکنیم:

ابتدا از  ،Aعمودی بر خط  dرسم میکنیم و آن را  Lمینامیم.
سپس از  ،Aعمودی بر خط  Lرسم میکنیم و آن را  d¢مینامیم.

 d¢موازی با  dاست و از نقطءه  Aنیز میگذرد.


خط  dو نقطءه  Aبیرون آن داده شدهاند .برای رسم خطی موازی با  dکه از  Aبگذرد ،دست
کم چند کمان باید رسم شود؟

 )1هفت

گزینءه «»3

 )2شش

 )3پنج

به مرکز  Aو شعاع دلخواه ولی

 )4چهار

بیشتر از فاصلءه  Aاز خط  ،dدایرءه  C1را رسم میکنیم

تا خط  dرا در نقاط  Mو  Nقطع کند .اکنون به
مرکزهای  Nو  Mدو کمان  C2و  C3را با شعاعهای

مساوی ولی بیشتر از نصف فاصلءه  MNرسم میکنیم تا

یکدیگر را در  Tقطع کنند.

خطی را که از  Aو  Tمیگذرد  Lمینامیم .خط  Lدایرءه  C1را در نقاط  Pو  Qقطع میکند.

اگر به مرکزهای  Pو  Qدو کمان با شعاعهای مساوی و دلخواه ولی بیشتر از نصف  PQرسم

کنیم تا یکدیگر را در  Rقطع کنند( ،کمانهای  C4و  ،) C5آنگاه خطی که از  Aو  Rمیگذرد
با  dموازی است .در نتیجه حداقل به پنج کمان نیازمندیم.

خطی که از رأس زاویهای میگذرد و آن را به دو زاویءه مساوی تقسیم میکند،

نیمساز آن زاویه مینامند.

هر نقطه روی نیمساز یک زاویه ،از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است و اگر

نقطهای از دو ضلع زاویهای به یک فاصله باشد ,آن نقطه روی نیمساز قرار دارد.
اگر زاویءه Æ
 xOyداده شده باشد ،برای رسم نیمساز این زاویه به
ترتیب زیر عمل میکنیم:

به مرکز ( Oرأس زاویه) و شعاع دلخواه ،قوسی رسم میکنیم تا اضالع زاویه را در نقاط  Aو  Bقطع کند.

دهانءه پرگار را به اندازءه دلخواه ولی بیشتر از نصف پارهخط  ABباز میکنیم و به مرکزهای  Aو B

دو قوس با شعاع برابر رسم میکنیم تا یکدیگر را در نقطءه  Mقطع کنند.
نیمخطی که  Oرا به  Mوصل میکند ،نیمساز زاویه است.
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در شکل زیر ،توسط یک پرگار ،ابتدا نقاط  Dو  Eرا به فاصلءه یکسان از رأس  ،Aسپس با
استفاده از پرگار ،نقطءه  Fرا به فاصلءه یکسان از  Dو  Eپیدا کردهایم .اگر  AFضلع  BCرا در
نقطءه  Gقطع کند ،کدام گزینه در حالت کلی درست است؟

 FA )1ضلع  CBرا نصف میکند.
 FA )2زاویءه Æ
 BACرا نصف میکند.
 FA )3بر  CBعمود است.

 )4دو مثلث  GBAو  GCAهمنهشت هستند.
10

گزینءه «»2

شکل نشان داده شده در صورت مسئله در واقع چگونگی رسم نیمساز زاویءه

Æ
 BACاست ،پس  AFنیمساز این زاویه میباشد.

1-1در یک دشت وسیع و مسطح ،دو دهکدءه  Aو  Bبه فاصلءه  16کیلومتر از یکدیگر قرار دارند .چند
نقطه در این دشت وجود دارد که از دهکدههای  Aو  Bبه ترتیب به فاصلءه  10و  12کیلومتر باشند؟

 )1یک

 )2دو

 )3چهار

 )4هیچ

2-2در یک ترسیم هندسی ،به مرکزهای  Aو  Bدو کمان با شعاعهای مساوی رسم میکنیم .این
دو کمان در باال و پایین پارهخط  ABیکدیگر را قطع میکنند .کدام گزینه دربارءه پارهخط  ABو
پارهخطی که نقاط برخورد دو کمان را به هم وصل میکنند ،درست است؟

 )2طولشان مساوی است

		
 )1بر هم منطبقاند

 )4موازی هستند

		
 )3بر هم عمودند

3-3در شکل زیر ،دو کمان با شعاعهای مساوی یکی به مرکز  Aو دیگری به مرکز  Bرسم شدهاند.
کدام گزینه درست نیست؟

AC = BC )1
1
BC = AB )2
2
AB = 2AC )3

 AB = MN )4

4-4پارهخط  ABداده شده است .اگر بخواهیم مثلثی متساویاالضالع رسم کنیم که یکی از اضالع آن
پارهخط  ABباشد ،دست کم باید چند کمان رسم شود؟

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

5-5فرض کنیم مثلث  ABCداده شده باشد و بخواهیم با خطکش و پرگار ،میانءه  AMرا رسم کنیم
(خطکشی که داریم مدرج نیست) .دست کم باید چند کمان رسم کنیم؟

		
 )1چهار
		
 )3دو

 )2سه

 )4یک

6-6دو نقطءه  Aو  Bبه فاصلءه  7از یکدیگر روی صفحءه  Pقرار دارند .چند نقطه روی این صفحه وجود

دارد که از  Aو  Bبه فاصلءه  3 / 5باشد؟

 )1یک

 )2دو

 )3هیچ

 )4بیشمار

7-7در شکل زیر ،نقطءه  Mروی پارهخط  ABقرار دارد .چند نقطه در صفحه وجود دارد که از  ABبه

فاصلءه  1و از نقطءه  Mبه فاصلءه  2باشد؟

		
 )1دو
		
 )3هیچ

 )2چهار
 )4به وضعیت نقطءه  Mروی  ABبستگی دارد.

8-8پارهخط  ABو نقطءه  Pروی آن داده شدهاند .میخواهیم خطی از
نقطءه  Pبگذرانیم که با  APزاویءه  45بسازد .برای این منظور دست کم

چند کمان باید رسم شود؟

		
 )1سه
		
 )3پنج
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 )2چهار
 )4شش

9-9دو خط  d1و  d2در نقطءه  Oمتقاطعاند و نقطءه  Mروی هیچیک از این دو خط قرار ندارد .چند نقطه
وجود دارد که از این دو خط به یک فاصله باشد و فاصلهاش از نقطءه  Mمقدار معلوم  aباشد؟

 )1دقیقاً دو نقطه

 )2دقیقاً چهار نقطه

 )3حداکثر دو نقطه

 )4حداکثر چهار نقطه

1010در شکل زیر ،کمانهای ( )aو ( )bبا شعاعهای مساوی به مراکز  Aو  Bرسم شدهاند و  Pمرکز

کمان ( )cاست .کدام گزینه درست نیست؟

MP ^ d )1
PA = PB )2
Æ
 PM )3نیمساز زاویءه  APBاست.
 TP = TM )4

1111پارهخط  ABداده شده است .برای رسم مثلث قائمالزاویءه متساویالساقینی که یک ضلع آن  ABو

رأس زاویءه قائمءه آن  Aباشد ،دست کم چند کمان باید رسم شود؟ (خطکش مدرج در دسترس نداریم).

 )1دو

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

1212پارهخط  ABداده شده است .میخواهیم مربعی رسم کنیم که یک ضلع آن  ABباشد .برای این
منظور دست کم باید چند کمان رسم شود؟ (خطکش مدرج در دسترس نداریم)

 )1سه

 )2چهار

 )3پنج

 )4شش

1313شکل زیر ،چگونگی پیداکردن مرکز دایرهای را که از هر سه رأس مثلث  ABCمیگذرد نشان

میدهد .برای این منظور کدام گزینه درست است؟

 )1نیمسازهای دو زاویءه داخلی را رسم کردهایم و نقطءه برخورد
آنها مرکز دایرءه موردنظر است.
 )2ارتفاعهای دو ضلع را رسم کردهایم و نقطءه برخورد آنها
مرکز دایرءه موردنظر است.
 )3میانههای نظیر دو ضلع را رسم کردهایم و نقطءه برخورد آنها مرکز دایرءه موردنظر است.
 )4عمودمنصفهای نظیر دو ضلع را رسم کردهایم و نقطءه برخورد آنها مرکز دایرءه موردنظر است.

1414دو خط موازی  dو  Lبه فاصلءه  10از یکدیگر در صفحه داده شدهاند و نقطءه  Tروی خط  Lقرار دارد.
چند نقطه در این صفحه وجود دارد که از دو خط  dو  Lبه یک فاصله هستند و از نقطءه  Tبه فاصلءه  7است؟

 )1دو

 )2یک

 )3هیچ

 )4بیشمار
1515درخت  Tبه فاصلءه  6متر از ردیف کاشت ذرت (خط  )cقرار دارد .کشاورزی میخواهد مترسکی
به فاصلءه  2متر از ردیف ذرت و به فاصلءه  5متر از درخت در مزرعهاش نصب کند .چند نقطه میتواند
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پیدا کند؟

 )1بیشمار
 )2هیچ

 )3حداکثر یک
 )4دو

1616در شکل زیر ،شعاع کمانهای ( )2و ( )3برابرند و مراکز این دو کمان ،به ترتیب  Pو  Qهستند.
کدام گزینه درست نیست؟

 )1نقطءه  Mاز  Oxو  Oyبه یک فاصله است.

PM = QM )2
1 Æ
Æ
xOM = xOy
)3
2
 )4پارهخط  OMدر حالت کلی بر پارهخط  PQعمود نیست.

1717در شکل زیر ،سه دایره با شعاعهای مساوی به مرکزهای  A, Bو  Cهستند و نقاط برخورد دوبهدوی
این دایرهها را به هم وصل کردهایم .اگر AB < AC < BC
باشد ،کدام گزینه درست است؟

 )1نقطءه  Mاز سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

 )2نقطءه  Mاز سه رأس مثلث به یک فاصله است.

 )3فاصلءه  Mاز  ،Aبیشتر از فاصلءه  Mاز  Cاست.

MA < MB < MC )4

در کتاب درسی فقط دو نوع استدالل مورد بررسی قرار گرفتهاند:

 )1استدالل استقرایی :هرگاه حکمی در چند مورد درست باشد و از آنها نتیجه بگیریم آن حکم در
حالت کلی درست است ،چنین استداللی را استدالل استقرایی مینامند.
به بیان دیگر در استدالل استقرایی از جزء به کل میرسیم.

باید بدانیم حکمهای استدالل استقرایی قابل اعتماد نیستند.

 )2استدالل استنتاجی :نتیجهگیری براساس واقعیتهای پذیرفتهشده و یا مطالبی که قبال ً درستی آنها
را بررسی کرده باشیم ،استدالل استنتاجی مینامند.

نتایج مهم و پرکاربردی را که با استدالل استنتاجی به دست میآیند قضیه مینامند.

اگر در یک قضیه ،جای فرض و حکم را عوض کنیم ،گزارهای که حاصل میشود ،عکس قضیه مینامند.

عکس یک قضیه میتواند درست یا نادرست باشد.

اگر عکس یک قضیه درست باشد ،آن را قضیءه دوشرطی مینامند.

برهان خلف (استدالل غیرمستقیم) :اگر فرض کنیم حکم یک قضیه نادرست باشد (فرض خلف) و به
نتیجهای نادرست برسیم ،آنگاه میگوییم قضیه با برهان خلف به اثبات رسیده است.

مثال نقض :هرگاه مثالی بزنیم تا حکمی را رد کند ،آن را مثال نقض مینامند.
کدام گزینه درست نیست؟

 )1اگر جای فرض و حکم را در قضیهای عوض کنیم ،گزارءه حاصل را عکس قضیه مینامند.

 )2اگر از درستی چند مورد ،حکمی کلی صادر کنیم ،آن را استدالل استقرایی مینامند.

 )3اگر فرض کنیم حکمی نادرست است و به نتیجهای نادرست برسیم ،قضیءه اصلی اثبات شده است.

 )4اگر مثالی ارائه دهیم که نشان دهد حکم مورد ادعا درست است ،آن حکم به اثبات رسیده است.
گزینءه «»4

فرض کنیم شخصی ادعا کند حاصلضرب دو عدد مثبت همیشه بزرگتر از

 1است و برای این منظور بگوید دو عدد  2و  3حاصلضربشان  6است که بزرگتر از  1است ولی
1 1
این مثال ،درستی حکم را در حالت کلی ارائه نمیدهد؛ زیرا به عنوان مثال ،دو عدد و هر
3 2
1
دو مثبت هستند ولی حاصلضرب آنها است که از  1کوچکتر میباشد.
6
اگر خطی مورب ،دو خط موازی را قطع کند ،آنگاه تعداد هشت زاویه

پدید میآیند که اغلب چهارتای آنها حاده و چهارتای دیگر ،منفرجه هستند .تمام چهار زاویءه حاده با
هم برابرند و تمام چهار زاویءه منفرجه نیز با هم برابرند در ضمن هر زاویءه حاده و منفرجه مجموعشان
 180است (مکمل یکدیگرند).

مجموع زاویههای داخلی هر مثلث ،برابر  180است.

مجموع زاویههای خارجی هر مثلث ،برابر  360است.

هر زاویءه خارجی مثلث ،برابر با مجموع دو زاویءه داخلی غیرمجاور با آن است.
مجموع زاویههای درونی هر nضلعی محدب ،برابر با  (n - 2) ´ 180است.

مجموع زاویههای بیرونی هر nضلعی محدب ،برابر  360است.
(n - 2) ´ 180
و هر زاویءه خارجی آن برابر
هر یک از زاویههای داخلی nضلعی منتظم ،برابر
n
360
است.
n

13

در یک nضلعی محدب ،مجموع زاویههای داخلی ،هشت برابر مجموع زاویههای خارجی آن
است n .کدام است؟

61 )1



گزینءه «» 2

18 )2

20 )3

22 )4

مجموع زاویههای خارجی ´  = 8مجموع زاویههای داخلی
(n - 2) ´ 180 = 8 ´ 360 Þ n = 18

در هر مثلث ،سه عمودمنصف اضالع آن در یک نقطه همرس هستند .نقطءه همرسی سه عمودمنصف

14

اضالع هر مثلث ،از سه رأس آن به یک فاصله است.

اگر هر سه زاویءه مثلث ،حاده باشند ،نقطءه همرسی سه عمودمنصف ،درون مثلث قرار دارد .اگر مثلث

قائمالزاویه باشد ,این نقطه وسط وتر مثلث قرار دارد و اگر یکی از زاویههای مثلث ،منفرجه باشد ،این

نقطه بیرون مثلث قرار دارد.

سه نیمساز زاویههای داخلی هر مثلث در یک نقطه واقع در درون مثلث ،همرس هستند .این نقطه

از سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

سه ارتفاع هر مثلث در یک نقطه همرس هستند.

اگر هر سه زاویءه مثلث حاده باشند ،نقطءه همرسی ارتفاعها درون مثلث قرار دارد .اگر مثلث قائمالزاویه

باشد ،این نقطه بر رأس زاویءه قائمه قرار دارد و چنانچه یکی از زاویههای مثلث ،منفرجه باشد ،این

نقطه بیرون مثلث قرار دارد.

اگر سه ارتفاع مثلث  ABCدر نقطءه  Oهمرس باشند ،آنگاه رأس  Bبرای مثلث AOC
کدام نقطه است؟

 )1نقطءه همرسی عمودمنصفها

 )3نقطءه همرسی ارتفاعها
گزینءه «»3

 )2نقطءه همرسی نیمسازها
 )4نقطءه خاصی نیست.

در مثلث  BK ،AOCبر  ACعمود

است و  BPنیز بر  OCعمود میباشد ،پس نقطءه  ,Bنقطءه
همرسی سه ارتفاع مثلث  AOCاست.


میدانیم هر زاویءه خارجی مثلث ،برابر با مجموع دو زاویءه داخلی غیرمجاور با آن است ،پس میتوان

نتیجه گرفت که هر زاویءه خارجی مثلث ،از هر زاویءه داخلی غیرمجاور به آن بزرگتر است.

اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند ،زاویءه مقابل به ضلع بزرگتر ،بزرگتر از زاویءه مقابل به ضلع

کوچکتر است و برعکس ،اگر در مثلثی دو زاویه نابرابر باشند ،ضلعی که مقابل به زاویءه بزرگتر باشد،

بزرگتر از ضلعی است که مقابل به زاویءه کوچکتر قرار دارد.

در مثلث  AB = 2 ,ABCو  AC = 3است .اگر از نقطءه دلخواه  Mروی ضلع  BCدو خط
به موازات  ABو  ACرسم کنیم تا آنها را به ترتیب در  Eو  Fقطع کنند ،اندازءه ME + MF
کدام نمیتواند باشد؟

3 / 5 )1

گزینءه «»1

2 / 5 )3

چون  ، AC > ABپسÆ
Æ> C
.B
Jn¼¶ BC
Æ= M
Æ
¾¾¾¾ ME  AC
®C

1




2 / 7 )2

2 / 1 )4

Æ> CÆ
B

Æ> M
)Æ Þ ME > BE (1
¾¾¾
®B
1

15

) MEAF Þ MF = AE (2متوازیاالضالع



(1), (2) Þ ME + MF > BE + AE = AB = 2
Æ
Æ> C
B

Jn¼¶ BC
Æ= M
¾¾¾ Æ
 )Æ > CÆ Þ FC > MF (3
¾¾¾¾ MF  AB
® B
® M
2
2

و در متوازیاالضالع  AEMFداریم  . ME = AFاکنون از رابطءه  3داریم:

AF
+
FC


 > ME + MF Þ ME + MF < 3



در نتیجه  2 < ME + MF < 3و در بین گزینهها گزینءه  1در این فاصله قرار ندارد.

= AC

در هر مثلث ،هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است.

از این قضیه به سادگی نتیجه میشود که هر ضلع مثلث از قدرمطلق تفاضل دو ضلع دیگر بزرگتر است.
در هر مثلث ،میانءه نظیر هر ضلع ،از نصف مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است.

اگر طول اضالع مثلثی  3x - 2 , 2x + 1و  x + 2باشند ،آنگاه حدود  xکدام است؟

3
x > )1
		
4
1
3
< x < )3
		
2
4
گزینءه «»1

1
x > )2
2
1
0 < x < )4
2

باید هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر باشد ،پس داریم:

ì2x > 1
ì2x + 1 < (3x - 2) + ( x + 2) ì2x + 1 < 4x
ï
ï
ï
 í3x - 2 < (2x + 1) + ( x + 2) Þ í3x - 2 < 3x + 3 Þ í-2 < 3 Swnj ¾zÃµÀ
ï4x > 3
ï x + 2 < (3x - 2) + (2x + 1) ï x + 2 < 5x - 1
î
î
î


ìx > 1
ï
3
2
Þ í
¾¾
>® x
4
3
> ïx
4
î

1818کدام گزینه دربارءه اثبات غیرمستقیم (برهان خلف) درست است؟

 )1فرض را نادرست میگیریم و به تناقض میرسیم.

 )2جای فرض و حکم را عوض میکنیم و استدالل را ارائه میدهیم.

 )3حکم را نقض میکنیم و به تناقض میرسیم.

 )4یک مثال نقض ارائه میدهیم که نشان دهد حکم موردنظر درست نیست.

1919در شکل مقابل ،با توجه به اندازههای روی آن ،مقدار  xچند درجه

باشد تا دو خط  mو  nموازی باشند؟

16
		
110 )1

80 )2

50 )4

		
70 )3

2020با توجه به شکل زیر و اندازههای روی آن ،کدام گزینه درست است؟

a  c )1

b  c )2

a  b )3

d  e )4

2121در شکل زیر ،دو خط  lو  mموازیاند و  . QR ^ STاگر  SÆ= 52باشد ،اندازءهÆ
 Qچند درجه است؟
1
1

52 )1
38 )2
68 )3

56 )4

2222در شکل زیر با توجه به اندازههای روی آن ،اندازءه زاویءه داخلی  Bچند درجه است؟

110 )1
55 )2
85 )3

70 )4

 Bو Æ= (3x + 4)
2323در مثلث  ABCداریم Æ= x
Æ= (2x + 2) , A
 . Cاندازءه زاویءه خارجی نظیر
رأس  Bچند درجه است؟

60 )1

120 )2

58 )3

122 )4

2424در شکل زیر B ،نقطهای روی  ACاست طوری که مثلث  ADBمتساویاالضالع و مثلث CBD
در رأس  Bمتساویالساقین است .اندازءه زاویءهÆ
 Cچند درجه است؟

20 )1
25 )2
30 )3

 )4با این اطالعات نمیتوان زاویءه  Cرا مشخص نمود.

2525در شکل زیر A ،روی پارهخط  BC = 4a - 2 , AB = 6a - 8 ,CDو مثلث  ABCدر رأس B

متساویالساقین است .کدام گزینه درست است؟ (زاویهها برحسب درجه هستند).

Æ= 57 )1
C
BC = 9 )2

DC = 20)3
Æ = 93 )4
 DBC
2626در مثلث  ,ABCنقطءه  Dروی ضلع  ABاست .اگر BD = EB
 AD = AF ,و Æ= 106
 Cباشد ،اندازءهÆ
 Dچند درجه است؟

		
37 )1

1

		
56 )3

74 )2

17

62 )4

2727محمد میخواهد مثلثی مانند  ABCرسم کند طوری که زاویءهÆ
 Aبین  50تا  60و زاویءهÆ
 Bنیز
بین  90و  100باشد .با این شرایط محدودءه زاویءهÆ
 Cکدام است؟

 )1بین  20تا 40

 )2بین  30تا 50

 )3بین  80تا 90

 )4بین  140تا 160

2828با توجه به اندازههای روی شکل ،کدام گزینه نادرست است؟

Æ = 99 )1
ABC
AB  CD )2
Æ= 80 )3
C

 BD )4نیمساز زاویءه  Dاز چهارضلعی  ABCDاست.



2929اندازءه هر یک از زاویههای خارجی یک nضلعی منتظم برابر  18است .اندازءه زاویءه داخلی
) (n - 2ضلعی منتظم چند درجه است؟

162 )1

160 )2

158 )3

156 )4

3030در صفحءه مثلث  ABCچند نقطه وجود دارد که از هر سه ضلع مثلث به یک فاصله است؟

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

3131سه نیمساز داخلی مثلث  ABCدر نقطءه  Mهمرس هستند .اگر فاصلءه  Mاز ضلع  BCبرابر
2 3
3

و محیط مثلث  18باشد ،مساحت مثلث کدام است؟

6 3 )1

3 6 )2

6 2 )3

2 6 )4

3232اگر در مثلثی نقطءه همرسی سه ارتفاع ،بیرون مثلث باشد ،آنگاه کدام درست است؟

 )1مثلث یک زاویءه قائمه دارد.

 )3هر سه زاویءه مثلث ،حاده هستند.

 )2مثلث یک زاویءه منفرجه دارد.

 )4این مثلث نمیتواند متساویالساقین باشد.

3333در مثلث  ،ABCسه ارتفاع مثلث در نقطءه  Oهمرس هستند .رأس  Cبرای مثلث  AOBچه
نقطهای است؟

 )1نقطءه همرسی سه نیمساز داخلی

 )3نقطءه همرسی نیمسازهای خارجی  Aو B

 )2نقطءه همرسی سه ارتفاع

 )4نقطءه همرسی سه عمودمنصف

3434در چهارضلعی  ABCDزاویههای  Aو  Cقائمه هستند .امتداد دو ضلع  ABو  CDدر نقطءه M

و امتداد دو ضلع  ADو  BCدر  Nمتقاطع هستند .قطر  BDاز این چهارضلعی کدام ویژگی را دارد؟

 )1عمودمنصف  MNاست.

		
 )3بر  MNعمود است.

 )2از وسط  MNمیگذرد ولی بر آن عمود نیست.
 )4نیمساز زاویءه  Bاست.

3535اگر در مثلث  AC = 8 , AB = 7 ,ABCو  BC = 5باشد ,آنگاه کدام گزینه درست است؟

Æ< A
Æ)1
Æ< C
B

Æ< B
Æ)2
Æ< C
A

Æ< C
Æ)3
Æ< A
B

Æ< C
Æ< B
Æ)4
A

3636در شکل زیر ،با توجه به اندازههای روی آن ،بزرگترین ضلع مثلث کدام است؟

AB )1

18

AC )2

BC )3

 )4با این اطالعات حکمی قطعی نمیتوان داد.

3737در شکل زیر D ،نقطهای روی ضلع  BCاست طوری که  . AB = BDبا توجه به اندازههای روی
شکل ،کدام گزینه درست است؟

CD > AD )1

CD = AD )2
AD > CD )3

 )4بسته به اندازءه ضلع  ACهر سه حالت ممکن است رخ دهد.

3838اگر اندازههای سه ضلع مثلثی  4x - 2 , x + 1و  2xباشند ،حدود  xکدام است؟

3
< x < 3 )1
5

1
1
< x < )2
6
3

1
< x < 3 )3
6

1
< x < 3 )4
3

3939در شکل زیر D ،نقطهای روی  ABو بین  Aو  Bاست .اگر  BC = 18 , AC = 7و AD = 6

باشد ،آنگاه کدام گزینه میتواند طول پارهخط  BDباشد؟

13 )2

		
5 )1

20 )4

		
19 )3

4040محیط مثلث  ABCبرابر  48و  BCبزرگترین ضلع آن است .طول ضلع  BCکدام میتواند باشد؟

18 )1

24 )2

16 )3

4141در شکل مقابل ،اگر طول  ACعددی صحیح باشد ،حاصلجمع

کوچکترین و بزرگترین مقدار ممکن برای  ACکدام است؟

		
16 )1

		
14 )3

17 )2

15 )4

4242اگر در چهارضلعی  ABCD, ADکوچکترین ضلع و BC

بزرگترین ضلع باشد ،کدام گزینه درست است؟

Æ> C
Æ)1
		 A
Æ)3
Æ> A
		 D

Æ> B
Æ)2
D

 )4گزینههای  1و 2

12 )4

4343در شکل زیرÆ= 58 ،
 BM = BD ، Aو  . CN = CDزاویءه Æ
 MDNچند درجه است؟
58 )1

(ریاضی  91ـ داخل)

59 )2
61 )3

62 )4

4444در چهارضلعی  ،ABCDعمودمنصفهای دو ضلع مقابل  ABو  CDدر نقطءه  Mمتقاطعاند .اگر
 BC > ADباشد ،کدام نابرابری همواره صحیح است ؟
Æ
Æ
Æ > BMC
Æ )1
CAB > CAD )2
		 AMB
Æ > AMB
Æ )4
Æ > AMD
Æ )3
CMD
		 BMC

(ریاضی  93ـ داخل)

Æ > ACD
4545در چهارضلعی  ،ABCDاگر  CD = CBو Æ
 ACBباشد ،آنگاه کدام نامساوی همواره

برقرار است؟

AB > AC )1

AB > AD )2

AC > AB )3

(ریاضی  92ـ خارج)

AC > AD )4

4646در مثلث  ،ABCمیانءه  AMو نیمساز داخلی  ADرسم شده است .کدام نامساوی همواره درست است؟

 AM < AB )2

		 AM < BC )1
		 AD < AB )3

(ریاضی  94ـ داخل)

AD < AM )4

4747در مثلث متساویالساقین  ) AB = AC ( ABCساق  BAرا از نقطءه  Bبه اندازءه قاعدءه  BCتا
نقطءه  Dامتداد میدهیم .اگر  CD = CAباشد ،اندازءه زاویءه  Aچند درجه است ؟

102 )1

(ریاضی  94ـ خارج)

105 )2
108 )3
112 )4

Æ> C
4848در مثلث  ،ABCزاویءهÆ
 ، Aنیمساز زاویءه  Bو عمودمنصف  ABدر نقطءه  DمتقاطعاندM .
و  Nپای عمودهایی است که از نقطءه  Dبه ترتیب بر  BAو  BCرسم شدهاند .کدام نابرابری درست

است؟

NC > NB )1

NC < NB )2

DA > DC )3

(ریاضی  95ـ داخل)

AM < BN )4

4949در مثلث  ABCنیمسازهای زاویءه داخلی ،در نقطءه  Oمتقاطعاند .اگر زاویههای  BOC ،AOBو

 COAمتناسب با اعداد  6 ،7و  5باشند ،بزرگترین زاویءه این مثلث چند درجه است ؟ (ریاضی  97ـ داخل)
80 )1

90 )2

100 )3

110 )4
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تمامی نقاطی که از دهکدءه  Aبه فاصلءه  10باشند ،روی دایرهای به مرکز  Aو
1-1گزینءه «»2
شعاع  10قرار دارند و تمام نقاطی که از دهکدءه  Bبه فاصلءه  12قرار دارند ،روی دایرهای به مرکز  Bو
شعاع  12واقع هستند.
با توجه به شکل ،این دو دایره در دو نقطءه  Mو  Nمتقاطعاند و این دو
نقطه ،همان نقاط مطلوب هستند ،پس دو نقطه با مشخصات موردنظر
وجود دارند.
خطی که از دو نقطءه برخورد دو کمان میگذرد،
2-2گزینءه «»3
عمودمنصف  ABاست ،پس گزینءه  3درست است.


خطی که از نقطههای برخورد دو کمان رسم شده؛ یعنی از نقاط  Mو N
3-3گزینءه «»4
میگذرد ،عمودمنصف پارهخط  ABمیباشد ،پس نقطءه  Cوسط  ABاست و در نتیجه AC = BC
(یعنی گزینءه  1درست است) و بنابراین  BCنصف  ABاست (یعنی گزینءه  2نیز درست است) و همچنین
 ABدو برابر  ACاست (یعنی گزینءه  3نیز درست است) اما دلیلی ندارد که  MN = ABباشد.
اگر دهانءه پرگار را به اندازءه  AB = aباز کنیم و
4-4گزینءه «»2
به مرکزهای  Aو  Bدو کمان رسم کنیم تا یکدیگر را در نقطءه  Cقطع
کنند ،آنگاه  ، AC = BC = aپس هر سه ضلع مثلث  ABCبرابرند و
در نتیجه با دو کمان ،مثلث متساویاالضالع رسم کردهایم.

در میانءه  ,AMنقطءه  Mوسط  BCاست .برای پیداکردن نقطءه وسط این
5-5گزینءه «»3
پارهخط کافی است عمودمنصف آن را رسم کنیم؛ نقطءه برخورد عمودمنصف با  BCهمان نقطءه M
است و برای رسم عمودمنصف یک پارهخط باید به مرکزهای  Bو  Cدو کمان با شعاع مساوی و دلخواه
که بیشتر از نصف  BCباشد رسم کنیم.
باید به مرکزهای  Aو  Bدو کمان با شعاعهای 3 / 5
6-6گزینءه «»1
رسم کنیم .با توجه به شکل ،این دو دایره تنها یک نقطءه مشترک دارند،
پس فقط یک نقطه با شرایط موردنظر وجود دارد.
تمام نقاطی که از پارهخط  ABبه فاصلءه  1هستند روی دو خط موازی با آن
7-7گزینءه «»2
قرار دارند .از طرفی تمام نقاطی که از  Mبه فاصلءه  2هستند ،روی دایرهای به مرکز  Mو شعاع  2قرار
دارند .چون فاصلءه  Mاز دو خط مفروض ،کمتر از شعاع دایره است ،پس
این دایره هر یک از دو خط را قطع میکند و چهار نقطه پدید میآید.
ابتدا خطی رسم میکنیم که از  Pبگذرد و بر  ABعمود باشد .برای این منظور
8-8گزینءه «»2
 3کمان باید رسم شوند.

کمان به مرکز  Pکه قبال ً رسم شده امتداد  PTرا در  Hقطع میکند.
اکنون باید نیمساز زاویءه قائمءه Æ
 APHرا رسم کنیم.
اگر به مرکزهای  Mو  Hدو قوس با شعاع مساوی رسم کنیم تا یکدیگر را
در  Cقطع کنند ،آنگاه Æ
 APCبرابر  45است.
یکی از قوسها قبال ً رسم شده (قوسی به مرکز  )Mپس کافی است قوس
دیگری به مرکز  Hو همان شعاع رسم شود ،پس دست کم به چهار کمان
نیاز داریم.
تمام نقاطی که از دو خط  d1و  d2به یک فاصله
9-9گزینءه «»4
باشند ،روی نیمساز زاویههای بین این دو خط هستند (این دو نیمساز را
در شکل  Lو  L¢نامیدهایم).
همچنین مجموعءه تمام نقاطی که از نقطءه  Mبه فاصلءه  aهستند ،روی
دایرهای به مرکز  Mو شعاع  aقرار دارند.
نقاط برخورد این دایره با هر یک از دو خط  Lو  L¢جواب مسئله هستند .چون هر دایره دو خط متمایز
را حداکثر در چهار نقطه قطع میکند ،پس مسئله حداکثر چهار جواب دارد.
شکل نشان داده شده همان روش رسم عمود بر یک خط از یک نقطه است .پس
1010گزینءه «»4
 MPبر  dعمود است و چون این خط ،پارهخط  ABرا نصف کرده است ،در نتیجه  MPعمودمنصف AB
است و بنابراین  . PA = PBاز طرفی در مثلث  APBپارهخط  PHهم میانه و هم ارتفاع است ،پس این مثلث
متساویالساقین است و در نتیجه  PHنیمساز زاویءه  APBنیز میباشد .گزینءه  4در حالت کلی درست نمیباشد.
به مرکز  Aو شعاع  ABدایرهای رسم میکنیم.
1111گزینءه «»2
امتداد  ,ABدایره را در  Cقطع میکند .به مرکزهای  Bو  Cو شعاعهای دلخواه
یزنیم تا یکدیگر را در  Mقطع
مساوی که بیشتر از  ABباشد ،دو کمان م 
کنند MA .بر  ABعمود است و دایرءه اول را در  Dقطع میکند .مثلث ADB
قائمالزاویه و متساویالساقین است ،پس دست کم به سه کمان نیاز داریم.
همانند تست قبل مثلث قائمالزاویءه متساویالساقین
1212گزینءه «»3
 ABDرا رسم میکنیم (تا اینجا به رسم سه کمان نیازمندیم) .اکنون به
مرکزهای  Bو  Dدو کمان با شعاعی که برابر  ABباشد رسم میکنیم تا
یکدیگر را در  Eقطع کنند .مربع  ABEDجواب مسئله است ،پس باید
دست کم پنج کمان رسم شود.
نقاطی که از  Aو  Bبه یک فاصله هستند ،روی عمودمنصف  ABقرار دارند و
1313گزینءه «»4
نقاطی که از  Aو  Cبه یک فاصله باشند نیز روی عمودمنصف  ACهستند .اگر این دو عمودمنصف،
یکدیگر را در  Oقطع کنند ،آنگاه چون  Oروی عمودمنصف  ABاست ،پس  OA = OBو چون
این نقطه روی عمودمنصف  ACاست ،در نتیجه  . OA = OCاز این دو رابطه نتیجه میشود
 ، OA = OB = OCیعنی نقطءه  Oاز سه رأس مثلث به یک فاصله هستند ،در نتیجه کافی است
عمودمنصفهای نظیر دو ضلع را رسم کنیم.
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1414گزینءه «»1

تمام نقاطی که از دو خط موازی  dو  Lبه یک فاصله هستند ،روی خطی

موازی با این دو خط هستند که از وسط آنها میگذرد (این خط را با  Dنمایش دادهایم) .نقطءه  Tاز
این خط (خط  ) Dبه فاصلءه  5است .مجموعءه نقاطی که از نقطءه
 Tبه فاصلءه  7باشند ،روی دایرهای به مرکز  Tو شعاع  7قرار دارند.

این دایره ،خط  Dرا در دو نقطه قطع میکند و این دو نقطه

جواب مسئله است.
1515گزینءه «»4

نقاطی که به فاصلءه  2از ردیف کاشت ذرت هستند

دو خط به فاصلءه  2از خط  cهستند ولی چون مترسک باید در سمتی که
ذرت کاشته شده باشد ،پس فقط یک خط که در شکل با  dنمایش داده

22

شده قابلقبول است .تمام نقاطی که از نقطءه  Tبه فاصلءه  5قرار دارند ،روی

دایرهای به مرکز  Tو شعاع  5قرار دارند.

چون فاصلءه  Tاز خط  dبرابر  4است ،پس این دایره خط  dرا در دو نقطءه  Mو  Nقطع میکند و این

دو نقطه جوابهای مسئله هستند.
1616گزینءه «»4

از شکل میتوان پی برد که نیمساز زاویءه  Oرا رسم

کردهایم ،پس  OMنیمساز است .بنا بر ویژگی نیمساز یک زاویه ،نقطءه  Mاز

دو ضلع زاویه ،یعنی  Oxو  ،Oyبه یک فاصله است ،پس گزینءه  1درست است.

 PMشعاع کمان ( )2و  QMنیز شعاع کمان ( )3است و چون شعاعهای این

دو کمان برابرند ،پس  PM = QMو در نتیجه گزینءه  2نیز درست است.
Æ = 1 xOy
چون  OMنیمساز است ،پس Æ
 xOMو گزینءه  3نیز درست است.
2
اما علت نادرستی گزینءه  4این است که چون  ، OP = OQپس مثلث  OPQمثلثی متساویالساقین
است و چون  OMنیمساز زاویءه رأس این مثلث است ،پس ارتفاع نیز میباشد یعنی . OM ^ PQ
1717گزینءه «»2

با توجه به چگونگی رسم عمودمنصف یک پارهخط نتیجه میشود  xyعمودمنصف

ضلع  ACو  ztعمودمنصف  ABاست .با توجه به ویژگی عمودمنصف یک پارهخط داریم:

AC þ~¹¶j¼µø Á»n M Þ MA = MC ü
ý Þ MA = MB = MC
AB þ~¹¶j¼µø Á»n M Þ MA = MB þ



یعنی نقطءه  Mاز سه رأس مثلث به یک فاصله است.
1818گزینءه «»3

در اثبات به روش برهان خلف (اثبات غیرمستقیم) حکم را نقض میکنیم

1919گزینءه «»3

با توجه به شکل داریم:

(یعنی فرض میکنیم حکم درست نباشد) و سعی میکنیم که به تناقض برسیم.
aÆ+ 30 + 80 = 180 Þ aÆ= 70



اگر  mو  nبخواهند موازی باشند ،چنانچه خط  qرا مورب بگیریم ،باید
 a = xباشد ،پس . x = 70

با توجه به شکل ،زاویءه ، 1Æمکمل زاویءه 120
2020گزینءه «»4
و برابر  60است ،پس . d  e


چون دو خط  lو  mموازیاند و  STمورب
2121گزینءه «»2
است ،پس . TÆ= SÆ = 52
1

1

Æ + RÆ+ TÆ= 180
در مثلث  QRTداریم:
Q
1
1
Æ + 90 + 52 = 180 Þ Q
Æ = 38

Q
1
1
2222گزینءه «»4



پس باید داشته باشیم:

چون هر زاویءه خارجی مثلث برابر با مجموع دو زاویءه داخلی غیرمجاور آن است،
)6 x + 20 = ( x + 40) + (4x - 5
Þ 6 x + 20 = 5x + 35 Þ x = 15
) = 180 - (6 x + 20زاویءه داخلی B




= 180 - (6 ´ 15 + 20) = 70


میدانیم مجموع سه زاویءه داخلی هر مثلث برابر  180است ،پس:
2323گزینءه «»2

Æ+ B
 Æ+ CÆ= 180 Þ x + (2x + 2) + (3x + 4) = 180 Þ 6 x = 180 - 6 = 174
A


Þ x = 29




پس زاویءه  Bبرابر  2x + 2 = 2 ´ 29 + 2 = 60و در نتیجه زاویءه خارجی نظیر رأس  Bبرابر  120است.
چون مثلث  ABDمتساویاالضالع است ،پس:
Æ= B
Æ= D
Æ = 60 Þ B
Æ = 120
A

2424گزینءه «»3



1

2

1

چـون مثـلـث  BCDدر رأس  Bمتسـاویالسـاقیـن اسـت ،پـس
Æ =a
 . CÆ= Dاکنون در مثلث  BCDداریم:



2

Æ=180 Þ120 + a + a =180Þ a = 30
Æ+D
Æ +C
B
2
2

چـون  ، AB = BCپـس ، 6 a - 8 = 4a - 2

2525گزینءه «»3

در نتیجـه  , a = 3بنابرایـن  ، BC = 4a - 2 = 10یعنـی گـزینءه 2

نادرست است.



مجموع زاویههای مثلث  ABDباید  180باشد ،پس داریم:

x + (5x - 30) + (3x - 60) = 180 Þ 9x = 270 Þ x = 30



Æ
Æ
Æ
بنابراین  DAB = 5 ´ 30 - 30 = 120و در نتیجه  ، A = C = 60پس مثلث  ABCمتساویاالضالع
1

است و بنابراین ( . AC = BC = 10از اینجا نتیجه میشود که گزینءه  1نیز نادرست است).
Æ= D
 ، BپسÆ
Æ= 3´ 30- 60= 30
 ، Bدر نتیجه  DA = AB =10بنابراین ، DC=10+10= 20
1

1

یعنی گزینءه  3درست میباشد.
Æ
به سادگی نتیجه میشود که  DBC = 30 + 60 = 90؛ یعنی گزینءه  4هم نادرست است.

23


Æ
Æ
AF = AD Þ FÆ
	
2626گزینءه «»1
1 = D2 = a Þ A = 180 - 2a

Æ = EÆ = b Þ B = 180 - 2b
BD = BE Þ D

3
1

در مثلث  ABCمجموع زاویهها  180است ،پس:

(180 - 2a) + 106 + ( 180 - 2b) = 180





Þ 2a + 2b = 286 Þ a + b = 143
Æ + a + b = 180 Þ D
Æ + 143 = 180 Þ D
Æ = 37
D
1
1
1


از طرفی

2727گزینءه «»1
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)(1

Æ< 60 üï
50 < A

Æ+ B
Æ< 160
ý Þ 140 < A


Æ
90 < B < 100 þï

Æ+ B
 , AپسÆ
Æ+ B
میدانیم Æ= 180
Æ= 180 - C
Æ+ C
 ، Aبنابراین از رابطءه ( )1داریم:
Æ< 160 - 180
140 < 180 - CÆ< 160 Þ 140 - 180 < -C





Æ
Æ
Þ - 40 < -C < -20 Þ 20 < C < 40


مجموع زاویههای مثلث  BCDباید 180
2828گزینءه «»2
باشد ،پس داریم:
( x + 19) + (2x + 6 ) + (3x + 5) = 180

Þ 6 x + 30 = 180 Þ x = 25
 Dو Æ = 2x + 6 = 56
Æ = x + 19 = 44
در نتیجه:
B
2
1

Æ + 93 + 44 = 180 Þ B
در مثلث  ABDنیز مجموع زاویهها باید  180باشد ،پسÆ = 43 :
B




1

 Bبا Æ
چونÆ
 Dبرابر نیست ،پس  ABو  CDموازی نیستند ،یعنی گزینءه  2درست نیست.
1
1
Æ =B
Æ+ B
از طرفی Æ = 43 + 56 = 99
 ، ABCیعنی گزینءه  1درست است.
2

1

1

Æ=D
چون Æ = 44
 Dپس  BDنیمساز زاویءه  Dاست و گزینءه  4نیز درست است.
1
2
از طرفی Æ= 3x + 5 = 3 ´ 25 + 5 = 80
 Cو گزینءه  3هم درست است.

360
اندازءه هر زاویءه خارجی nضلعی منتظم ،برابر
2929گزینءه «»2
n
(n - 2) ´ 180
360
= 18 Þ n = 20
است ،پس:
n
n
(18 - 2) ´ 180
´ÊT¹¶ Â÷±òn - 2Â±iHj ¾Ä»Hp
oÀ = ´ÊT¹¶ Â÷±ò 18 Â±iHj ¾Ä»Hp
= oÀ
 = 160
á
á
18
نقطءه همرسی سه نیمساز داخلی هر مثلث از سه ضلع آن به یک فاصله است .از
3030گزینءه «»4
طرفی دو نیمساز زاویههای خارجی و نیمساز زاویءه داخلی رأس سوم نیز در یک
نقطه همرس هستند و این نقطه نیز از سه ضلع مثلث به یک فاصله است (در
شکل مقابل  Oاز سه ضلع مثلث به یک فاصله است) و در صفحءه هر مثلث سه
نقطه نظیر آن وجود دارد ( یکی برخورد دو نیمساز خارجی رأسهای  Bو  Cو
دیگری  Aو  Cو سومی  Aو  )Bپس در مجموع چهار نقطه در صفحه وجود
دارند که از سه ضلع مثلث به یک فاصله هستند.
و اندازءه هر زاویءه داخلی آن

3131گزینءه «»1

نقطءه همرسی سه نیمساز داخلی هر مثلث از سه ضلع مثلث به یک فاصله

است؛ یعنی در شکل مقابل:


2 3
3



= MT = MP = MK

با توجه به شکل مقابل داریم:
1
1
1

SABC = SMBC + SMAB + SMAC = MK ´ BC + MT ´ AB + MP ´ AC
2
2
2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
3
3
´ =
´ BC +
´ ´ AB +
= ´ AC
 (BC + AB + AC) = ´18 = 6 3
2 3
2 3
2 3
3
3
اگر یکی از زاویههای مثلثی منفرجه باشد ،آنگاه نقطءه همرسی سه ارتفاع آن
3232گزینءه «»2
مثلث بیرون مثلث قرار میگیرد.

3333گزینءه «»2

در مثلث  BH ,AOBارتـفاع نظیـر ضلــع

 AK ,AOارتفاع نظیر ضلع  BOو  OTارتفاع نظیر ضلع  ABاست
و این سه خط در نقطءه  Cهمرس هستند ،پس نقطءه  Cنقطءه همرسی
سه ارتفاع مثلث  AOBاست.

3434گزینءه «»3

در مثلث  NA ,MBNو  MCارتفاعهای نظیر

دو ضلع  MBو  NBهستند ،پس نقطءه  Dنقطءه همرسی سه ارتفاع

مثلث  MNBاست و در نتیجه امتداد  BDنیز بر  MNعمود است.

3535گزینءه «»4

میدانیم اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند،

آنگاه ضلعی که بزرگتر است ،زاویءه مقابلش نیز بزرگتر است.
Æ> A
با توجه به شکل مقابل نتیجه میشودÆ
Æ> C
.B





چون زاویءه خارجی نظیر رأس  Cبرابر 117
3636گزینءه «»2

Æ
است ،پس زاویءه داخلی آن  C = 180 - 117 = 63و چون مجموع
زاویههای هر مثلث برابر  180است ،پس:

Æ+ C
Æ) = 180 - (37 + 63) = 80
Æ= 180 - (A

B
Æ
چون بزرگترین زاویءه مثلث  ,ABCزاویءه  Bاست ،پس ضلع مقابل به این زاویه؛ یعنی ضلع ،AC
بزرگترین ضلع مثلث است.

Æ=D
Æ = 55
AB = BD Þ A
1
1
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Æ
در مثلث  ,ACDزاویءه  D1زاویءه خارجی است ،پس:

Æ + 28 Þ A
Æ = 55 - 28 = 27
Æ=A
D

1
2
2
Æ <C
در مثلث  ACDچونÆ
CD < AD
 ، Aدر نتیجه:
2

25

26

هر ضلع مثلث از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است ،پس باید داشته باشیم:
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ì x + 1 < (4x - 2) + 2x
ìx + 1 < 6 x - 2
ì x - 6 x < -2 - 1
ï
ï
ï

í4x - 2 < ( x + 1) + 2x Þ í4x - 2 < 3x + 1 Þ í4x - 3x < 1 + 2
)ïî2x < (4x - 2) + ( x + 1
ïî2x < 5x - 1
ïî2x - 5x < -1
ìx > 3
ï
5
ìï-5x < -3
ï
´ÄoÃ¬ïÂ¶ ¥HoT{H
3
Þ í x < 3 ¾¾ ¾ ¾¾® < x < 3

Þ íx < 3
5
ï
îï-3x < -1
1
> ïx
3
î
در هر مثلث ،هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر و از قدرمطلق تفاضل
3939گزینءه «»2
دو ضلع دیگر بزرگتر است ،پس باید داشته باشیم:




| AC - BC | < AB < AC + BC Þ | 7 - 18 | < AD
 + BD < 7 + 18
=6

در بین گزینهها فقط عدد  13بین  5و  19است.
4040گزینءه «»1



Þ 11 < 6 + BD < 25 Þ 5 < BD < 19

در هر مثلث ،هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است ،پس:

)2BC < AB + AC + BC = 48 Þ BC < 24 (1

BC ýoö »j ¾M
¾´Ã¹¨ï
¾¾¾¾
®
Â¶ ¾ÎIòH Hn

BC < AB + AC

چون  BCبزرگترین ضلع مثلث است ،پس:
BC > AB ü
´Ã¹¨ïÂ¶ Íµ] Hn S¿]ï´À ÁIÀïÁ»Iv¶Iº ýoö »j
® 2BC > AB + AC

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ý
BC > AC þ



)Þ 3BC > AB + AC + BC Þ 3BC > 48 Þ BC > 16 (2
از روابط ( )1و ( )2نتیجه میشود  16 < BC < 24و تنها گزینءه  1در این نامساوی صدق میکند.
4141گزینءه «»4

میدانیم در هر مثلث ،هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است ولی از

قدرمطلق تفاضل دو ضلع دیگر بزرگتر است.

 ) : | 7 - 4 | < AC < 4 + 7 Þ 3 < AC < 11 (1در مثلث ACD

 ) : | 9 - 5 | < AC < 9 + 5 Þ 4 < AC < 14 (2در مثلث ABC
اشتراک رابطههای ( )1و ( )2عبارت است از . 4 < AC < 11

چون طول  ACعددی صحیح است ،پس بیشترین مقدار صحیح آن برابر  10و کوچکترین مقدار
صحیح آن  5میباشد و مجموع این دو مقدار  10 + 5 = 15است.
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اگر از  Aبه  Cوصل کنیم؛ آنگاه:
Æ>C
Æ
 : BC > AB Þ Aدر مثلث ACB
1

1

Æ >C
Æ
 : CD > AD Þ Aدر مثلث ACD
2
2

اگر طرفین این دو نامساوی همجهت را با هم جمع کنیم ,آنگاه خواهیم داشت:
Æ+ A
Æ > CÆ + CÆ Þ A
Æ> C
Æ
A

1
2
1
2
پس گزینءه  1درست است.

Æ> B
اگر قطر  BDرا رسم کنیم و به همین شیوه استدالل کنیم ،نتیجه میشودÆ
 ، Dپس گزینءه  2نیز

درست است و در نتیجه پاسخ تست ،گزینءه  4میباشد.
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Æ
Æ=D
(Æ = 180 - B )1
MB = BD Þ M

1
2
2

Æ
Æ =D
(Æ = 180 - C )2
CD = NC Þ N

3
3
2
از طرفی چون Æ= 58
 ، Aپس Æ=122
Æ+ C
 . Bطرفین رابطههای ( )1و ( )2را با هم جمع میکنیم:

Æ
Æ
Æ Æ
Æ+ D
Æ = 180 - B + 180 - C = 180 - B + C = 180 - 61 = 119
Þ D

2
3
2
2
Æ+ D
Æ+D
Æ = 180 Þ D
Æ = 180 - 119 = 61
D

1
2
3
1
چون  Mروی عمودمنصف  ABاست ،پس  AM = BMو چون روی
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عمودمنصف  CDنیز قرار دارد ،پس  . MC = MDاکنون در دو مثلث  BMCو  AMDداریم:




BM = AM ü
ï
Æ >M
Æ = AMD
Æ < BMC
Æ
MC = MD ý Þ M
2
1
BC > AD ïþ
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BC = CD ü
ï
AC = AC ý Þ AB > AD
Æ> C
Æ ï
C
1
2 þ



4646گزینءه «»4

میدانیم نیمساز هر زاویءه مثلث ،ضلع مقابل را

به نسبت دو ضلع دیگر تقسیم میکند ،پس:

BD AB
=
CD AC



با توجه به اینکه  ADنیمساز است ،اگر  AB < ACباشد ،آنگاه
Æ>M
 ، BD < CDدر نتیجه Æ
 ، Dبنابراین  AM > ADو به
1

1

Æ>M
دلیل مشابه اگر  AB > ACباشد ،آنگاه Æ
 Dو باز هم
1
1

 ، AM > ADپس منظور طراح گزینءه  4بوده است .اما باید توجه

کرد که اگر  AB = ACباشد ،آنگاه  ADو  AMبر هم منطبق
خواهند شد و در این صورت  AM = ADاست و در نتیجه طرح

تست ایراد دارد!

27

 . Bدر مثلث  ABCزاویءهÆ
چون  ، AB = ACپس Æ = a
Æ= C
 Aزاویهای
4747گزینءه «»3
1
2

 Dو در نتیجه Æ = 180 - 4a
خارجی است ،پس Æ = 2a
 Aو چون  ، AC = DCپس Æ= 2a
.C
1

اکنون در مثلث  BCDچون  ، BD = BCپسÆ
Æ= C
 ، Dبنابراین داریم:
Æ+ C
)Æ Þ 2a = a + (180 - 4a
2a = C
1
2

Þ 5a = 180 Þ a = 36 
Æ = 180 - 2a = 180 - 2 ´ 36 = 108
A
پس:
2
28
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1

Æ= B
Æ
1 2
Æ= B
Æ= B
¾¾Æ ¾B
Æ
 D Þ AD = BD Þ Aروی عمودمنصف AB
¾
®A
1
2
1
1

پس دو مثلث قائمالزاویءه  AMDو  BNDدر حالت

 D Þ DM = DNروی نیمساز B

برابری وتر و یک زاویءه حاده ،همنهشت هستند ،در نتیجه

 . AM = BNاگر  AMرا  aو  CNرا  bبگیریم ،چون
Æ> C
Æ
 ، Aپس  BC > ABو در نتیجه:
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سوم است ،پس داریم:

a + b > 2a Þ b > a Þ NC > BN
زاویءه بین دو نیمساز داخلی هر دو زاویءه مثلث ،برابر  90به اضافءه نصف زاویءه
Æ
Æ = 7x = 90 + C
AOB
2
Æ
Æ = 6 x = 90 + A
BOC
2
Æ
Æ = 5x = 90 + B
COA
2

ü
ï
ï
Æ+ A
Æ+ B
Æ
ï
C
180
+
® 18x = 270 +
= 270 +
 = 360
¾¾ ý
2
2
ï
ï
ï
þ
در نتیجه  xبرابر است با  . 20از سه رابطءه فوق مالحظه میشودÆ
 Cبزرگترین زاویه است ،پس داریم:
Æ
C
7 ´ 20 = 90 +
Þ CÆ= 100

2

