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لصفف

ترسیمهای هندسی و استدالل

ترسیمهای هندسی
برای پیدا کردن تمام نقطههایی که از نقطۀ ثابت  Oبه فاصلۀ ثابت  (r ≠ 0) rهستند ،کافی است دایرهای به مرکز O
و شعاع  rرسم کنیم .نقطههای روی این دایره ،ویژگی مطلوب را دارند.
r
=  M ⇔ OMروی دایره
مجموعۀ نقطههایی که از خط  dبه فاصلۀ ثابت  Lهستند ،دو خط موازی با  dو به فاصلۀ  Lاز آن است (دو خط ∆1
و  ∆ 2را در شکل ببینید).

1

دایرۀ به مرکز  Oو ش��عاع  6مفروض اس��ت .خط ∆ به فاصلۀ  2از نقطۀ  Oقرار دارد .چند نقطه روی محیط دایره وجود دارد که
فاصلهاش از خط ∆ برابر  4باشد؟
 )4صفر
4 )3
3 )2
2 )1
شکل مسئله به صورت مقابل است .میدانیم مجموعه نقاطی که از ∆ به فاصلۀ  4هستند دو خط موازی ∆
به فاصلۀ  4از ∆ هس�تند .چون ش�عاع دایره برابر  6است ،یکی از این دو خط موازی مماس بر دایره و دیگری
دای�ره را در دو نقط�ه قط�ع میکن�د .پ�س تعداد نقاط�ی روی دایره که از ∆ به فاصلۀ  4هس�تند3 ،تا اس�ت.

اگر در مس�ائل ترس�یم بخواهیم نقطههایی را بهدس�ت آوریم که دارای دو یا چند ویژگی هس�تند ،ابتدا نقطههای هر ویژگی را جداگانه رسم میکنیم ،سپس
نقطههایی را که در این ترس�یمها مش�ترک هس�تند به عنوان جواب در نظر میگیریم .به عنوان مثال ،اگر بخواهیم نقطههایی را که «از نقطۀ ثابت  O1به
فاصلۀ  r1و از نقطۀ ثابت  O2به فاصلۀ  r2هس�تند» بهدس�ت آوریم ،باید نقطههای مش�ترک دو دایره ،یکی به مرکز  O1و ش�عاع  r1و دیگری به مرکز
 O2و شعاع  r2را بهدست آوریم .برای این سؤال بسته به شرایط پنج حالت رخ میدهد.

3

2

دو نقطۀ  Aو  Bبه فاصلۀ   3m − 7واحد از هم قرار دارند .اگر تعداد نقطههایی که از   Aو   Bبه فاصلۀ   m −1هس��تند برابر 1
باشد m ،کدام است؟
5 )4
4 )3
6 )2
3 )1
با ش�رطهای داده شده ،باید دو دایره به مرکزهای  Aو  Bو شعاع  m −1مماس خارج باشند.
بنابراین
3m − 7 = m −1+ m −1
یعنی . m = 5
به عنوان مثالی دیگر ،در ش�کل روبهرو فاصلۀ نقطۀ  Aاز خط  dبرابر  hاس�ت .میخواهیم نقطههایی را بهدس�ت آوریم که روی خط
 dهستند و از نقطۀ  Aبه فاصلۀ  rهستند .با مقایسۀ  rو  hحالتهای زیر رخ می دهد.

در مسائل ترسیم شکل ،دقت کنید که شکلهای همنهشت را یکی حساب میکنیم .این موضوع را به خصوص برای رسم مثلث در خاطر داشته باشید.
روش رسم مثلث با معلوم بودن طول سه ضلع :فرض کنید طول سه ضلع مثلث  b ،aو  cاست .ابتدا
پارهخط  BCرا به طول  aرس�م میکنیم (ش�کل ( .))1س�پس به مرکز  Bو شعاع  ،cهمچنین به مرکز C
و ش�عاع  bکمانهایی میزنیم تا یکدیگر را در  Aقطع کنند (ش�کل ( ABC .))2مثلث مورد نظر است.
••واضح اس�ت که دو کمان رس�م ش�ده در ص�ورت متقاطع ب�ودن در پایین  BCه�م یکدیگر را قطع
میکنند ،اما به دلیل همنهشت بودن دو مثلث آنها را یکی در نظر میگیریم.
اگر  b ،aو  cعددهای حقیقی و مثبت باشند ،برای اینکه این سه عدد بتوانند طول سه ضلع یک مثلث
باشند باید
c<a+b

b<a +c,

a <b+c,

و برعکس.

3

در مثلث  ABCاگر   ، AB < ACمقدار  xکدام میتواند باشد؟
1 )1
2 )3
از شرط مسئله نتیجه میگیریم

3 )2
2
2 )4
3

AB < AC ⇒ x < 2x −1⇒1< x
از طرف دیگر هر ضلع باید از مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر باشد ،پس
AC < AB + BC ⇒ 2x −1< 5 − 3x + x ⇒ 4x < 6 ⇒ x < 3
2
BC < AB + AC ⇒ 5 − 3x < x + 2x −1⇒ 6 < 6x ⇒1< x
ً
مس�لما چ�ون  ، AB < ACپس  . AB < AC + BCبنابراین اش�تراک این نامس�اویها ،یعن�ی  1< x < 3حدود تغییرات  xاس�ت و در بین
2

گزینهها عدد 2

در این فاصله قرار دارد.
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نیمساز ،ویژگیها و روش رسم آن :به زاویۀ  xOyدر شکل مقابل نگاه کنید .اگر نیمخط  Otبه گونهای باشد که زاویۀ
 xOyرا به دو قسمت مساوی تقسیم کند Ot ،نیمساز زاویۀ  xOyاست.
ˆ
= ˆ
ˆ
 Ot ⇒ xOtنیمساز  xOyاست.
yOt
هر نقطه روی نیمساز یک زاویه ،از ضلعهای آن به یک فاصله است و برعکس.
=  M ⇔ MH1روی نیمساز Ot
MH 2

رس��م نیمس��از :روش اول برای رسم نیمس�از زاویۀ  ،xOyبه مرکز  Oو شعاع دلخواه کمانی رس�م میکنیم تا  Oxو  Oyرا به ترتیب در  Aو  Bقطع کند
(ش�کل ( .))1س�پس دهانۀ پرگار را بیش از نصف پارهخط  ABباز میکنیم و دو کمان به مراکز  Aو  Bبا این دهانه رس�م میکنیم تا یکدیگر را در  Mقطع
کنند (شکل ( OM .))2نیمساز زاویۀ  xOyاست (شکل (.))3

••در ش�کل ( )2اگر دهانۀ پرگار را به اندازۀ نصف پارهخط  ABباز کنیم دو کمان رس�م ش�ده از  Aو  Bبر یکدیگر مماس می ش�وند .در این حالت محل
تماس این دو کمان را همان نقطۀ  Mدر نظر میگیریم.
همۀ نقطههایی که از دو خط متقاطع  d1و  d 2به یک فاصله هستند ،نقطههای روی نیمسازهای زاویههای بین آنها هستند
(خطهای  ∆1و  ∆ 2در شکل) .توجه کنید که  ∆1و  ∆ 2بر هم عمودند.

4

زاویۀ  xOyبرابر    600است .به مرکز  Oکمانی به شعاع چهار واحد رسم کردهایم تا   Oxو   Oyرا به ترتیب در  Aو  Bقطع کند.

اگر بخواهیم نیمساز زاویۀ  xOyرا رسم کنیم ،حداقل اندازۀ شعاع کمانهایی که باید به مرکز  Aو  Bرسم شوند کدام است؟
3 )4
1 )3
2 )2
4 )1
با توجه به اطالعات مسئله شکل روبهرو بهدست میآید .مثلث  OABمتساویاالضالع است ،پس . AB = 4
اگر بخواهیم کمانهای به مرکزهای  Aو  Bنقطۀ مشترک داشته باشند ،باید حداقل شعاع این کمانها برابر نصف اندازۀ
پارهخط  ،ABیعنی  4 = 2باشد .توجه کنید که در این حالت کمانها در وسط  ABبر یکدیگر مماس میشوند.
2

5

در مثلث   AC =10 ، AB = 8 ،ABCو مس��احت این مثلث برابر  27واحد مربع اس��ت .اگر  Dمحل برخورد نیمس��از زاویۀ  Aبا
ضلع  BCباشد ،فاصلۀ  Dاز ضلع  ABکدام است؟
3 )3
3 )2
2 )1
5 )4
2
با توجه به صورت مسئله شکل روبهرو بهدست میآید .چون هر نقطه روی نیمساز یک زاویه ،از دو ضلع آن زاویه
به یک فاصله است ،پس
)DH1 = DH 2 (1
همچنین

با توجه به برابری ()1

S ABD + S ACD = S ABC ⇒ 1 AB × DH1 + 1 AC × DH 2 = S ABC
2
2
= 1 × 8 × DH + 1 ×10× DH
1
2 27
2
2

= 4DH1 + 5DH1
= 27 ⇒ 9DH1
= 27 ⇒ DH1
3

5
عمودمنصف ،ویژگیها و روش رسم آن :خطی که از وسط یک پارهخط میگذرد و بر آن پارهخط عمود است ،عمودمنصف آن پارهخط نام دارد.
 AB ôw» H
 dعمودمنصف  ABاست ⇒

 d ⊥ AB
هر نقطه که روی عمودمنصف یک پارهخط باشد ،از دو سر آن پارهخط به یک فاصله است و برعکس.
=  M ⇔ MAروی عمودمنصف  ABاست
MB

رس��م عمودمنصف :چون با داش�تن دو نقطه از خط ،آن خط بهطور کامل مش�خص میش�ود ،پس برای رس�م عمودمنصف ،کافی اس�ت دو نقطه از آن را
بهدس�ت آوریم .میخواهیم عمودمنصف پارهخط  ABرا رس�م کنیم .دهانۀ پرگار را بیش از نصف طول پارهخط  ABباز میکنیم و به مراکز  Aو  Bکمان
میزنیم تا یکدیگر را در  Mو  Nقطع کنند (شکل ( .))1خط  MNعمودمنصف پارهخط  ABاست (شکل (.))2

••اکنون توانایی پیدا کردن وسط یک پارهخط را داریم.

6

دو نقطۀ  Aو  Bو خط  dدر صفحه قرار دارند .برای رسم مثلث متساویالساقین به رأس  Cبه طوری که  Cروی خط  dو  ABقاعدۀ
آن باشد ،کدام حالت ایجاد نمیشود؟
 )1یک مثلث منحصربهفرد

 )2مسئله جواب ندارد.

 )3دو مثلث متمایز

 )4نامتناهی مثلث

میدانی�م نقط�های که از دو نقطۀ  Aو  Bبه یک فاصله اس�ت ،روی عمودمنصف پارهخط  ABقرار دارد .اگر عمودمنصف پارهخط  ABرا رس�م
کنیم تا خط  dرا در نقطۀ  Cقطع کند ،آنگاه  ABCمثلث متساویالس�اقین مورد نظر اس�ت .تعداد جوابهای این مس�ئله را در حالتهای زیر
بررسی میکنیم.
حالت اول اگر عمودمنصف  ABخط  dرا در یک نقطه قطع کند ،مسئله یک جواب دارد.

حالت دوم اگر عمودمنصف  ABموازی خط  dباشد مسئله جواب ندارد.

حالت س��وم اگر عمودمنصف  ABهمان خط  dباش�د ،آنگاه مس�ئله نامتناهی جواب دارد .در واقع هر نقطه از خط ( dبهجز محل برخورد آن با
 )ABمیتواند رأس  Cباشد .بنابراین حالتی که مسئله دو جواب داشته باشد ایجاد نمیشود.

6
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در مثلث متساویالساقین   AB = AC ،ABCو   . Â = 700اگر عمودمنصفهای دو ساق یکدیگر را در نقطۀ  Oقطع کنند ،اندازۀ

زاویۀ  BOCچند برابر اندازۀ زاویۀ  OBCاست؟
3 )1

10 )3

7 )2

16 )4

از نمادگذاری شکل روبهرو استفاده میکنیم .چون مثلثهای  OACو  OABبا یکدیگر همنهشت هستند ،پس
= ˆ
ˆ 1 ˆ 1 0 350
A
= 1 A 2 = A =× 70
2
2
ˆ= A
همچنین چون مثلث  OACمتساویالساقین استˆ= 350 ،
 . Cاکنون بهدست میآید
2
1
Ĉ1 = 550 − 350 = 200

0
ˆ
بهطور مشابه  B̂ = 200و در نهایت ˆ =1400
. BOC
= 140
 . BOCبنابراین = 7
1
ˆ
0
OBC 20
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ˆ >B
متوازیاالضالع  ABCDمفروض است ) ˆ
 . (Aچند نقطه در صفحه وجود دارد که از رأسهای این متوازیاالضالع به یک فاصله است؟
 )1صفر

1 )2

4 )3

 )4نامتناهی

نقط�های که از چهار رأس متوازیاالضالع به یک فاصله اس�ت ،محل برخ�ورد عمودمنصفهای ضلعهای
متوازیاالضالع اس�ت .در متوازیاالضالع ،چون ضلعها با هم موازی هستند ،پس عمودمنصفها دوبهدو
با هم موازیاند و همرس نیستند .پس چنین نقطهای وجود ندارد.
شکل حاصل از برخورد عمودمنصفهای ضلعهای متوازیاالضالع در حالت کلی یک متوازیاالضالع است.
ˆ >B
در صورت این س�ؤال ذکر ش�ده است ˆ
 ، Aپس متوازیاالضالع مورد نظر نمیتواند مس�تطیل باشد .اگر این متوازیاالضالع مستطیل بود،
آنگاه عمودمنصف ضلعهای روبهرو بر هم منطبق بودند و در این حالت یک نقطه بهدست میآمد.
از رسم عمودمنصف  ABمیتوان ایدهای برای رسم بسیاری از مسائل ترسیم بهدست آورد .به عنوان مثال:
 )1رس��م خط عمود بر یک خط از نقطهای روی آن :از  Aکمانی دلخواه رس�م میکنیم تا  dرا در  Mو  Nقطع
کند .عمودمنصف  MNاز  Aمیگذرد و بر  dعمود است.

 )2رسم خط عمود بر یک خط از نقطهای خارج آن :از نقطۀ  Aکمانی چنان رسم میکنیم تا خط را در نقطههای
 Mو  Nقطع کند .عمودمنصف  MNاز  Aمیگذرد و بر  dعمود است.

••از دو روش رسم باال ایدۀ رسم خط گذرنده از یک نقطه و موازی با یک خط دلخواه بهدست میآید.
ابتدا خط  ∆1را که از  Aمیگذرد و بر  dعمود است رسم میکنیم .سپس خط  ∆ 2را که از  Aمیگذرد و بر ∆1
عمود است رسم میکنیم .خط  ∆ 2با  dموازی است و از  Aمیگذرد.

رسم نیمساز :روش دوم مطابق شکل دو خط  d1و  d 2را به ترتیب موازی  Oxو  Oyرسم میکنیم بهطوری که
 d1از  Oxو همچنین  d 2از  Oyبه فاصلۀ  hهس�تند .محل برخورد این دو خط را  Mمینامیم OM .نیمس�از
زاویۀ  xOyاست.

7
 )3پیدا کردن مرکز دایره :فرض کنید بخشی از دایره در شکل داده شده و میخواهیم مرکز این دایره را بهدست آوریم (شکل (.))1
سه نقطۀ متمایز دلخواه روی این کمان در نظر میگیریم ( B ،Aو  Cدر شکل ( .))2محل برخورد عمودمنصفهای  ABو  ACمرکز دایره است (شکل (.))3
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نقطۀ  Aو خط  dدر صفحه مفروضاند .تعداد نقطههایی که از  Aبه فاصلۀ  3س��انتیمتر و از خط  dبه فاصلۀ  4س��انتیمتر هس��تند،
کدام است؟
 )4حداکثر 4
 )3حداکثر 2
 )2فقط  1یا 2
 1 )1یا  2یا 4
نقطههایی که از نقطۀ  Aبه فاصلۀ  3سانتیمتر هستند روی دایرهای به مرکز  Aو شعاع  3سانتیمتر قرار دارند و نقطههایی که از خط  dبه فاصلۀ
 4س�انتیمتر هس�تند روی دو خط موازی  dو به فاصلۀ  4س�انتیمتر از آن قرار دارند .جوابهای مس�ئله نقاط مش�ترک دایره و این دو خط موازی
هستند .با توجه به عددهای داده شده تعداد جوابها صفر 1 ،یا  2است (شکلهای زیر را ببینید) .بنابراین گزینۀ ( )3درست است.

رسم چهارضلعیهای خاص :برای رسم چهارضلعیها بهتر است ویژگیهای آنها را در خاطر داشته باشیم.
متوازیاالضالع
 )1ضلعهای مقابل موازی و مساویاند.
 )2قطرها یکدیگر را نصف میکنند.

مستطیل
 )1تمام ویژگیهای متوازیاالضالع را دارد.
 )2قطرها با هم برابرند.

لوزی
 )1تمام ویژگیهای متوازیاالضالع را دارد.
 )2قطرها عمودمنصف هم هستند و نیمساز زاویههای لوزیاند.

مربع
تمام ویژگیهای متوازیاالضالع ،مستطیل و لوزی را دارد.

 )1رس��م مربع با معلوم بودن طول قطر آن :پارهخط  ABرا به طول قطر مربع رس�م میکنیم.
عمودمنصف آن را رس�م و محل برخورد آن با  ABرا  Oمینامیم (ش�کل ( .))1به مرکز  Oو شعاع
 OAدایرهای رس�م میکنی�م تا عمودمنصف  ABرا در  Cو  Dقطع کند (ش�کل (ACBD .))2
مربع مورد نظر است.
••این مربع منحصربهفرد است.
 )2رسم مستطیل با معلوم بودن طول قطر آن :پارهخط  ABرا به طول قطر مستطیل رسم میکنیم (شکل ( .))1به مرکز ( Oوسط  )ABو شعاع OA
دایرهای رسم میکنیم (شکل ( .))2قطر دلخواه ( CDبه جز  )ABاز این دایره را رسم میکنیم (شکل ( ACBD .))3مستطیل مورد نظر است.

••این مستطیل منحصربهفرد نیست .واضح است که اگر زاویۀ بین دو قطر هم معلوم بود ،آن وقت مستطیل منحصربهفرد میشد.
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الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف

 )3رسم متوازیاالضالع با معلوم بودن طول دو قطر :ابتدا پارهخط  ABرا
به طول یکی از قطرها رسم میکنیم (شکل ( .))1سپس به مرکز ( Oوسط )AB
و ش�عاع نصف قطر دیگر دایرهای رسم میکنیم (شکل ( .))2قطر دلخواه CD
از این دایره را طوری که  ABروی آن منطبق نش�ود رس�م میکنیمACBD .
متوازیاالضالع مورد نظر است.
••واضح است که نامتناهی متوازیاالضالع با این ویژگی میتوان رسم کرد.
 )4رسم متوازیاالضالع با معلوم بودن طول دو ضلع و طول یکی از قطرها:
روش اول :فرض کنید  aو  bطول دو ضلع و  dطول یکی از قطرها باشد .ابتدا
مثلث  ABCرا با طول ضلعهای  b ،aو  dرس�م میکنیم (شکل ( .))1از نقطۀ
 Bخط�ی م�وازی  ACو از نقطۀ  Cخطی موازی  ABرس�م میکنیم تا یکدیگر
را در  Dقطع کنند (شکل ( ABDC .))2متوازیاالضالع مورد نظر است.
••این متوازیاالضالع زمانی قابل رسم است که
d<a+b

b<a +d,

a <b+d,

همچنین در صورت قابل رسم بودن ،منحصربهفرد است.
روش دوم :ابتدا پارهخط  BCرا به طول  dرس�م میکنیم (ش�کل ( .))1دهانۀ
پ�رگار را ی�ک بار به طول  aو یک بار به طول  bب�از میکنیم و از نقطههای  Bو
 Cدو کمان میزنیم (ش�کل ( .))2مطابق ش�کل ،دو نقطه از نقطههای برخورد
کمانها را  Aو  Dمینامیم ABDC .متوازیاالضالع مطلوب اس�ت( .دلیل:
از همنهشتی دو مثلث  BDCو  CABبه حالت برابری سه ضلع ثابت میشود
که  ABDCمتوازیاالضالع است).
 )5رسم لوزی با معلوم بودن طول دو قطر :فرض کنید  d1و  d 2طول دو
قطر لوزی هس�تند .ابتدا پارهخط  ABبه طول  d1و سپس عمودمنصف آن را
d
رس�م میکنیم (ش�کل ( .))1به مرکز  Oو ش�عاع  2دایرهای رسم میکنیم تا
2

عمودمنصف را در دو نقطۀ  Cو  Dقطع کند (شکل ( ACBD .))2لوزی مورد
نظر است.
••این لوزی منحصربهفرد است.
 )6رس��م لوزی با معلوم بودن طول ضلع و ط��ول یک قطر :فرض کنید a
ط�ول ضلع و  dطول قطر لوزی اس�ت .ابتدا پارهخط  ABبه طول  dو س�پس
عمودمنصف آن را رسم میکنیم (شکل ( .))1به مرکز  Aو شعاع  aکمانی رسم
میکنی�م ت�ا عمودمنصف  ABرا در  Cو  Dقطع کند (ش�کل (ACBD .))2
لوزی مورد نظر است.
••واضح است که با فرض  a > dاین لوزی منحصربهفرد است.
2
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به ازای کدامیک از اطالعات داده شده ،چهارضلعی به صورت منحصربهفرد قابل رسم نیست؟
 )1داشتن طول دو قطر لوزی

 )2داشتن طول و عرض مستطیل

 )3داشتن طول دو قطر متوازیاالضالع

 )4داشتن طول قطر مربع

چون زاویۀ بین دو قطر متوازیاالضالع معلوم نیست ،با تغییر این زاویه ،نامتناهی متوازیاالضالع قابل ترسیم است.

9

11

در ی��ک متوازیاالض�لاع ،ط��ول دو ضل��ع  5و  6و ط��ول یک قطر    x +2اس��ت .به ازای چند مق��دار صحیح ب��رای  xمیتوان این
متوازیاالضالع را رسم کرد؟
 )4نامتناهی
8 )3
10 )2
9 )1
فرض کنیم متوازیاالضالع مورد نظر به صورت ش�کل روبهرو اس�ت .برای این که این متوازیاالضالع قابل رس�م
باشد باید مثلث رنگی را بتوانیم رسم کنیم و برای رسم این مثلث باید
x + 2 < 5 + 6 , 5 < 6 + x + 2, 6 < x + 2+ 5
بهدست میآید  . −1< x < 9پس برای  9 ،xمقدار صحیح صفر … ،2 ،1 ،و  8بهدست میآید.

استدالل
اگ�ر از مش�اهدات و بررس�ی موضوع�ی در چند حالت مح�دود ،نتیجهای کلی در آن موضوع بگیری�م یا به اصطالح «از جزء به کل برس�یم» ،این روش را
«استدالل استقرایی» مینامیم.
در استدالل استقرایی ،نمیتوان همواره به درستی نتیجۀ گرفته شده مطمئن بود.
اگر براساس واقعیتهایی که درستی آنها را پذیرفتهایم نتیجهای کلی بگیریم ،این روش استدالل را «استدالل استنتاجی» مینامیم.
برخی از نتایج که با استدالل استنتاجی بهدست میآیند:
 )1عمودمنصفهای ضلعهای مثلث همرس هستند (در یک نقطه به هم میرسند).

••محل همرسی عمودمنصفهای ضلعهای مثلث از سه رأس مثلث به یک فاصل ه است.
 O ⇒ OA = OB = OCمحل برخورد عمودمنصفها
 )2ارتفا عهای مثلث (یا امتداد آنها) همرساند.

 )3سه نیمساز زاویههای داخلی مثلث ،درون مثلث همرس هستند.
••محل همرسی نیمسازهای زاویههای داخلی مثلث از سه ضلع مثلث به یک فاصلهاست.
 I ⇒ IH1 = IH 2 = IH 3محل همرسی نیمسازها
 )4میانههای ضلعهای هر مثلث در نقطهای درون آن همرس هستند.
ً
••محل همرسی میانههای مثلث را مرکز ثقل مثلث مینامیم و معموال آن را با  Gنشان میدهیم.
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الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف
4A
=ˆ
  Aو  ˆ
ˆ +B
اگر در مثلث ˆ ،ABC
ˆ − 2C
=ˆ
 ، Bآنگاه نقطۀ همرسی عمودمنصفهای ضلعهای این مثلث کجا قرار دارد؟
5C
5
 )1درون مثلث

 )2بیرون مثلث

 )3وسط یک ضلع

 )4روی رأس زاویۀ بزرگتر

4A
ˆ +B
=ˆ
=ˆ
Aو ˆ
ˆ +B
از برابریهای ˆ
ˆ +C
ˆ − 2C
=ˆ
 Aبهدست میآید  B̂ =1000 ، Â = 500و . Ĉ = 300
 Bو توجه به این مطلب که 1800
5C
5
در نتیجه مثلث منفرجه است و محل برخورد عمودمنصفها خارج مثلث است.
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در مثلث  ABCاگر     AC =24 ، AB = 7و عمودمنصفهای این دو ضلع بر هم عمود باش��ند ،مجموع فاصلههای محل برخورد
این عمودمنصفها از دو رأس  Bو  Cکدام است؟
25 )2
2

25 )1

527 )3

31 )4

با توجه به ش�کل چون عمودمنصفهای ضلعهای  ABو  ACبر هم عمود هس�تند ،پس مثلث  ABCدر
رأس  Aقائمالزاویه اس�ت و عمودمنصفهای آن در وس�ط وتر  BCهمرس هس�تند (نقطۀ  Mرا در ش�کل
ببینید) .اکنون بهدست میآید
MB + MC = BC = AB2 + AC2 = 72 + 242 = 625 = 25
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در شکل مقابل ،مقدار  xکدام است؟
370 )1
530 )2
360 )3
230 )4
 CDرا امتداد میدهیم تا ضلع  ABرا در  Gقطع کند (شکل را ببینید) .چون ارتفا عهای مثلث همرس هستند،
پس  CGارتفاع وارد بر ضلع  ABاست .اکنون بهدست میآید
x =900 − 530 =370

ً
گزاره :جملهای است خبری که حتما درست یا نادرست است (اگرچه درست یا نادرست بودن آن برای ما معلوم نباشد) .به عنوان مثال
 )1در مثلث متساویالساقین ،زاویههای روبهرو به ساقها با هم برابرند (گزارۀ درست).
 )2مثلثی وجود دارد که مجموع زاویههای داخلی آن  1800نیست (گزارۀ نادرست).
 )3اندازۀ هر زاویۀ خارجی مثلث برابر مجموع اندازههای دو زاویۀ داخلی غیرمجاورش است (گزارۀ درست).
 )4هر زاویۀ خارجی مثلث از هر زاویۀ داخلی غیرمجاورش بزرگتر است (گزارۀ درست).
گزارۀ ساده گزارهای است که فقط یک خبر را اعالم میکند و گزارۀ مرکب گزارهای است که ترکیبی از چند گزارۀ ساده است.
نقیض یک گزاره :اگر  pیک گزاره باشد ،گزارۀ «چنین نیست که  »pرا نقیض گزارۀ  pمیگوییم.
••ارزش نقیض یک گزاره مخالف ارزش خود گزاره است.
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نکاتی در مورد نقیض گزارهها :عالوه بر قرار دادن «چنین نیست که» در ابتدای گزاره میتوان به صورت زیر عمل کرد:
 )1اگر در گزاره «هر»« ،به ازای هر» یا «همه» وجود داشته باشد ،آن را به «وجود دارد» تغییر دهید و فعل جمله را نقیض کنید (یعنی است بشود نیست،
میخواهد بشود نمیخواهد و …) .به عنوان مثال:
الف) گزاره :مجموع زوایای هر مثلث  1800است( .درست)
نقیض گزاره :مثلثی وجود دارد که مجموع زوایای آن  1800نیست( .نادرست)
ب) گزاره :هر لوزی یک مربع است( .نادرست)
نقیض گزاره :لوزیای وجود دارد که مربع نیست( .درست)
پ) گزاره :مجموع زاویههای داخلی هر چهارضلعی محدب برابر  3600است( .درست)
نقیض گزاره :چهارضلعی محدبی وجود دارد که مجموع زاویههای داخلی آن  3600نیست( .نادرست)

ً
 )2اگر در گزاره «وجود دارد» باشد ،آن را به «هر»« ،به ازای هر» یا «همه» تغییر دهید و فعل جمله را نقیض کنید .مثال

الف) گزاره :مستطیلی وجود دارد که مربع نیست( .درست)
نقیض گزاره :همۀ مستطیلها مربع هستند( .نادرست)
ب) گزاره :چهارضلعیای وجود دارد که مجموع زاویههای داخلی آن  3600نیست( .نادرست)
نقیض گزاره :در هر چهارضلعی ،مجموع زاویههای داخلی  3600است( .درست)
 )3اگر در گزارهای «هیچ» یا «وجود ندارد» باشد ،آن را به «وجود دارد» تغییر دهید و فعل جمله را نقیض کنید .برای مثال:
گزاره :هیچ مثلثی بیش از یک زاویۀ قائمه ندارد( .درست)
نقیض گزاره :مثلثی وجود دارد که بیش از یک زاویۀ قائمه داشته باشد( .نادرست)
گزارۀ شرطی :گزارهای است که خبری را با یک جملۀ شرطی بیان میکند.
قضیه :نتایج مهم و پرکاربرد که با استدالل استنتاجی بهدست میآیند قضیه نامیده میشوند.
به عبارت دقیقتر ،قضیه گزارهای است درست که بتوان درستی آن را با استدالل استنتاجی معلوم کرد.
••قضیه ممکن است گزارهای معمولی یا گزارهای شرطی باشد.
هر قضیه دو قسمت دارد:
قسمت اول گزاره یا گزارههایی است که درست بودن آنها را قبول داریم .این قسمت را فرض قضیه مینامیم.
ً
قسمت دوم گزارهای است که درست بودن آن را باید از فرض نتیجه گرفت .این قسمت را حکم قضیه مینامیم .مثال
مثلثی که دو زاویۀ برابر دارد ،متساویالساقین است.
فرض قضیه

حکم قضیه

اگر در یک قضیه ،جای فرض و حکم را عوض کنیم ،گزارهای بهدست میآید که آن را عکس قضیۀ مورد نظر مینامیم.
••عکس قضیه ممکن است درست یا نادرست باشد.
اگر عکس یک قضیه درست باشد،این قضیه و عکس آن را میتوان به صورت یک قضیه بیان کرد .چنین قضیهای را «قضیۀ دو شرطی» مینامیم.
••میتوان قضیۀ دو شرطی را با استفاده از «اگر و تنها اگر» بیان کرد که نماد آن « ⇔ » است.
به مثالی که برای رد درستی یک ادعا بیان میشود مثال نقض میگوییم.
برهان خلف (برهان غیرمستقیم) :نوعی استدالل است که در مسائل ریاضی و هندسی کاربرد دارد .در روش برهان خلف به صورت زیر عمل میکنیم
گام ( :)1فرض میکنیم نقیض حکم درست است.
گام ( :)2نشان میدهیم که نقیض حکم با حقایق دانسته شده یا فرض اولیه تناقض دارد.
گام ( :)3با نادرست بودن نقیض حکم نتیجه میگیریم که حکم درست است.

الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف
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برخی از نکات قضایای مهم:
 )1هر زاویۀ خارجی مثلث از هر زاویۀ داخلی غیرمجاورش بزرگتر است.
ˆ
ˆ
B1 > C

ˆ,
ˆ >A
B
1

 )2اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باش�ند ،زاویۀ مقابل به ضلع بزرگتر ،بزرگتر اس�ت از زاویۀ مقابل به ضلع کوچکتر و
برعکس.

15

ˆ >B
ˆ
AB > AC ⇔ C

در مثلث ˆ = 500 ،ABC
  BACو   ، AB > ACبزرگترین مقدار صحیح زاویۀ  Bبرحسب درجه کدام است؟
620 )1

640 )3

630 )2

650 )4

ˆ >B
 . Bاز  AB > ACنتیجه میگیریم ˆ
= ̂ˆ + C
 . Cبنابراین
چون  ، Â = 500پس 1300
ˆ >B
ˆ +C
ˆ +B
ˆ ⇒1300 > 2B
ˆ
B

یعنی  . B̂ < 650در نتیجه بزرگترین مقدار صحیح برای زاویۀ  Bبرابر  640است.
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در شکل مقابل  Mروی نیمساز خارجی زاویۀ  Aقرار دارد .نسبت محیط مثلث  MBCبه محیط مثلث
 ABCکدام است؟
 )1بزرگتر از 1

 )2کمتر از 1

 )3مساوی 1

 )4غیرمشخص

نقطۀ  Mروی نیمساز خارجی ̂ Aقرار دارد ،پس فاصلۀ  Mاز دو ضلع زاویۀ خارجی  Aبرابر است .پس . MH = MH′
ˆ′>M
)ˆ ⇒ MC > H′C ⇒ MC > AC + AH′ (1
MH′C : H
چ�ون دو مثل�ث قائمالزاوی�ۀ  AMH′و  AMHب�ه حال�ت وتر و یک ضلع مس�اوی همنهش�ت هس�تند ،پس
 . AH = AH′از نابرابری ( )1نتیجه میگیریم
)(2
از طرف دیگر،
)( 3

MC > AC + AH

ˆ >M
ˆ ⇒ MB > BH
MBH : H

از جمع کردن نابرابریهای ( )2و ( )3بهدست میآید
MC + MB > AC + AH + BH ⇒ MC + MB > AC + AB
¶MC + MB + BC > AC + AB + BC ⇒ MBC ôÃd¶ > ABC ôÃd
بنابراین نسبت محیط مثلث  MBCبه محیط مثلث  ABCعددی بزرگتر از  1است.
 )3در هر مثلث ،طول هر ضلع بین مجموع و قدرمطلق تفاضل طولهای دو ضلع دیگر قرار دارد.
| AB − AC | < BC < AB + AC
 )4در شکل مقابل ،نقطۀ دلخواه  Oدرون مثلث است .در این صورت
ˆ > BAC
الف) ˆ
BOC
ب) AB + AC > BO + OC
اگر  Oنقطۀ دلخواه درون مثلث  ABCباشد ،آنگاه
¶(ABC)ôÃd¶ þ~º < OA + OB + OC < (ABC) ôÃd
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در مثلث   BC = 2 + 2 ، AC= 3 − 2 ، AB = 3 ،ABCو  Oنقطهای دلخواه درون مثلث
 ABCاست .مجموع محیطهای سه مثلث  OBC ،OACو  OABکدام میتواند باشد؟
12 )1

15 )2

22 )3

24 )4

اگر  Oنقطهای دلخواه درون مثلث  ABCباشد ،آنگاه
)(1

(ABC) ôÃd¶ þ~º < OA + OB + OC < (ABC) ôÃd¶ ⇒ 4 < OA + OB + OC < 8

از طرف دیگر،
(OAC) ôÃd¶ + (OBC) ôÃd¶ + (OAB) ôÃd¶= 2(OA + OB + OC) + (ABC)ôÃd¶= 2(OA + OB + OC) + 8
اکنون از نابرابری ( )1بهدست میآید
16 < 2(OA + OB + OC) + 8 < 24
 )5الف) در مثلث  ،ABCاگر  BCبزرگترین ضلع باشد ،آنگاه . Â > 600
ب) در مثلث  ،ABCاگر  BCکوچکترین ضلع باشد ،آنگاه . Â < 600
 )6الف) در مثلث  ABCاگر  AMمیانۀ وارد بر ضلع  BCباشد و  ، AB < ACآنگاه
ˆ < BAM
ˆ
CAM

ب) در مثلث  ABCاگر  AHارتفاع وارد بر ضلع  BCباشد و  ، AB < ACآنگاه
ˆ < CAH
ˆ
BAH

در مثلث  (AB ≠ AC) ABCهمواره نیمساز زاویۀ  Aبین میانه و ارتفاع وارد بر ضلع  BCاست .همچنین
AH < AD < AM
¶¾ºIÃ
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در مثلث مختلفاالضالع  ABCمیانۀ  AMو نیمساز داخلی  ADرسم شده است .کدام نابرابری همواره درست است؟
AM < BC )1

AM < AB )2

AD < AB )3

AD < AM )4

در هر مثلث (بهجز مثلث متساویالساقین) اگر  AHارتفاع AD ،نیمساز و  AMمیانه باشد ،آنگاه  . AH < AD < AMتوجه کنید در مثلث
متساویالساقین ) AD ،AH ، (AB = ACو  AMبر هم منطبق میشوند.
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محاسبات

الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف

ترسیمهای هندسی

 نومزآآ
راهحل 120 :تا 121

ً
1 -1نقطۀ  Aبه فاصلۀ   2m + 3از خط  dقرار دارد .به ازای چند مقدار صحیح  mدقیقا دو نقطه روی خط  dبه فاصلۀ  6از
نقطۀ  Aوجود دارد؟

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

2 -2دو نقطۀ  Aو   Bبه فاصلۀ   4x − 5واحد از یکدیگر قرار دارند و دو نقطه در صفحه وجود دارند که از  Aبه فاصلۀ
  x +1و از  Bبه فاصلۀ   2x −1هستند .به ازای چند مقدار صحیح برای  xاین اتفاق میافتد؟

3 )1

4 )2

5 )3

1 )4

3 -3حداکثر چند نقطه روی دایره به قطر  5واحد وجود دارد که از خط  dبه فاصلۀ  2/5واحد هستند؟

 )1دو نقطه

 )2سه نقطه

 )3یک نقطه

 )4چهار نقطه

4 -4خط  dبه فاصلۀ  2سانتیمتر از مرکز دایرهای به شعاع  5سانتیمتر قرار دارد .روی این دایره چند نقطه وجود دارد که
از خط  dبه فاصلۀ  4سانتیمتر هستند؟

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

5 -5نقطۀ  Aو خط  dدر یک صفحه قرار دارند .فاصلۀ نقطۀ  Aاز خط  dبرابر  12سانتیمتر است .چند نقطه در این صفحه
وجود دارند که از نقطۀ  Aو خط  dبه فاصلۀ  9سانتیمتر هستند؟
ً
 )3دقیقا 4
 )2حداکثر 2
 )1حداکثر 4

ً
 )4دقیقا 2

6 -6در شکل مقابل  ADنیمساز زاویۀ  Aاست .طول  DCبرابر کدام است؟

5 )1
4 )2
3 )3
2 )4
7 -7در ذوزنقۀ  ABCDنقطۀ  Oمحل تقاطع دو نیمساز زاویههای  Aو  Dاست .اگر فاصلۀ رأس  Bاز قاعدۀ  DCبرابر 6
باشد ،مجموع فاصلههای نقطۀ  Oاز دو قاعده و ساق  ADبرابر کدام است؟

4 )1
8 )2
9 )3
12 )4
8 -8در رسم مثلث  ABCبا خطکش و پرگار با معلوم بودن دو ضلع   b = 7و    c = 5و میانۀ  m a = 4کدام نتیجه حاصل میشود؟

 )1غیرقابل رسم

 )2جواب منحصربهفرد

 )3دو جواب متمایز

 )4فاقد جواب

9 -9در چهارضلعی  ABCDنقطۀ  Mاز دو سر ضلع  CDبه یک فاصله و همچنین از دو ضلع  ADو  CDبه یک فاصله
است .این نقطه حاصل برخورد کدام دو جزء است؟

 )1عمودمنصفهای  CDو AC

 )2نیمسازهای دو زاویۀ  Cو D

 )3عمودمنصف  CDو نیمساز زاویۀ D

 )4خط موازی  CDو عمودمنصف CD

1010کدامیک از چهارضلعیهای زیر را نمیتوان بهصورت منحصربهفرد رسم کرد؟

 )1مربعی که طول قطر آن  1سانتیمتر است.
 )2لوزی که طول قطرهای آن  1و  2سانتیمتر است.
 )3متوازیاالضالعی که طول قطرهای آن  2و  3سانتیمتر است.
 )4مربعی که طول ضلع آن 2

سانتیمتر است.
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استدالل

 نومزآآ

محاسبات

راهحل 121 :تا 122

1 -1کدام گزینه بیانگر استدالل استقرایی است؟

 )1نتیجهگیری منطقی بر پایۀ واقعیتهایی که درستی آنها را پذیرفتهایم.
 )2بررسی و مشاهدۀ درستی موضوعی در چند حالت و رسیدن به نتیجهای کلی در آن موضوع.
 )3بررسی چگونگی انطباق یک دستور کلی در مورد یک عضو از یک مجموعه.
 )4مطابقت یک حکم کلی با یک یا چند حکم دیگر.
2 -2کدام قضیه به صورت قضیۀ دو شرطی بیان نمیشود؟

 )1در مثلث متساویالساقین ارتفاع و میانۀ یک ضلع یکی هستند.
 )2در مثلث قائمالزاویه نقطۀ همرسی عمودمنصف اضالع روی وتر است.
 )3در مثلث متساویاالضالع زاویهها برابر  600هستند.

 )4در هر مثلث ضلع مقابل به زاویۀ  900بزرگترین ضلع است.
ˆ >B
3 -3برای اثبات قضیۀ «در مثلث   BC > AC ،ABCهرگاه ˆ
 » Aبه روش برهان خلف ،با کدام فرض اثبات را آغاز میکنیم؟
ˆ <B
ˆ <B
ˆ =B
ˆ )2
 Aیا ˆ
ˆ )1
A
A
 BC = AC )4یا BC < AC

BC < AC )3

4 -4حکم کلی «نقطۀ همرسی عمودمنصفهای اضالع مثلث یا در داخل آن است یا در خارج آن» با کدام مثال نقض رد میشود؟

 )1مثلث متساویالساقین

 )2مثلث متساویاالضالع

 )3مثلث قائمالزاویه

 )4مثلث منفرجه

5 -5نقیض گزارۀ «مجموع زاویههای داخلی هر مثلث  1800است» کدام است؟

 )1چنین نیست که مجموع زاویههای داخلی هر مثلث  1800نباشد.
 )2مجموع زاویههای داخلی هر مثلث کمتر از  1800است.

 )3مثلثی وجود دارد که مجموع زاویههای داخلی آن  1800نیست.
 )4مثلثی وجود دارد که مجموع زاویههای داخلی آن  1800است.
6 -6در مثلث  ABCکدام گزینه نادرست است؟

 )1زاویۀ بین دو نیمساز زاویههای داخلی  Bو  Cبرابر ̂ 900 + Aاست.
2
 )2زاویۀ بین دو نیمساز زاویههای خارجی  Bو  Cبرابر ̂ 900 − Aاست.
2
̂A
است.
 )3زاویۀ بین نیمساز زاویۀ داخلی  Bو نیمساز زاویۀ خارجی  Cبرابر
2
 )4زاویۀ بین نیمسازهای زاویههای داخلی و خارجی ̂ Aبرابر  600است.

7 -7مثلثی به اضالع  8 ،6و  10مفروض است .اگر فاصلۀ نقطۀ همرسی نیمسازهای این مثلث از ضلع به طول  6برابر  m −4
و از ضلع به طول  8برابر   2m −10باشد ،فاصلۀ آن از ضلع بزرگتر کدام است؟
8 )4
6 )3
4 )2
2 )1
  AC= x +4 ، ABو  = 5x +1
8 -8اگر  = 2x −1
 ، BCبه ازای کدام مقدار  xمثلث  ABCقابل رسم است؟
1 )4
3 )3
3 )2
2 )1
2
4
5
3

9 -9اگر در مثلث   AC =2 ، BC = m ، Â = 670 ، B̂ = 550 ،ABCو   ، AB = nکدام گزینه درست است؟

m < 2 < n )1

n > m >2 )2

m < n <2 )3

2 < n < m )4

1010در مثلث متساویالساقین  ، (AB = AC) ABCساق  ABرا از طرف  Bبه اندازۀ   BD = BCامتداد میدهیم .اگر 
 CDبرابر  ACباشد ،نقطۀ تالقی عمودمنصفهای مثلث  ADCکجا واقع است؟

 )1درون مثلث

 )2بیرون مثلث

 )3رأس C

 )4وسط AD
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محاسبات

الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف

آزمون جامع

 نومزآآ
راهحل 122 :تا 123

1 -1در مثلث حادۀ  ABCنقطۀ  Oمحل برخورد عمودمنصفهای دو ضلع  ABو  ACاست .اندازۀ زاویۀ  BOCکدام است؟

2Â )1

900 + Â )2
2

900 − Â )3
2

1800 − 2Â )4

2 -2در شکل مقابل کدام گزینه همواره درست است؟

 )1رأس  Bروی نیمساز زاویۀ  ADCاست.
 )2خط  ACعمودمنصف پارهخط  BDاست.
 )3خط  BDعمودمنصف پارهخط  ACاست.
 )4رأس  Dروی عمودمنصف پارهخط  ACاست.
ً
3 -3مثلث  ABCمفروض است .نیمسازهای دو زاویۀ  Bو  Cیکدیگر را در نقطۀ  Iقطع میکنند .نقطۀ  Iحتما:

 )1روی عمودمنصف ضلع  BCاست.

 )2روی میانۀ نظیر ضلع  BCاست.

 )3روی محیط مثلث است.

 )4روی نیمساز زاویۀ  Aاست.

4 -4خط موربی دو خط موازی  dو   d′را به ترتیب در نقطههای  Bو  Cقطع میکند .اگر نقطۀ  Oاز هر سه خط به یک فاصله
باشد ،زاویۀ  BOCچند درجه است؟

1050 )1

950 )2

900 )3

750 )4

5 -5چند مورد از گزارههای زیر با مثال نقض رد میشوند؟
الف) هر چهارضلعی که اضالع برابر دارد ،مربع است.
ب) ارتفاع مثلث با ضلع کوچکتر ،زاویۀ کوچکتری میسازد.
پ) نقطهای که از اضالع مثلث یا امتداد آنها به یک فاصله باشد ،داخل مثلث است.

 )1صفر

1 )2

2 )3

3 )4

6 -6در مثلث قائمالزاویۀ   (Â = 900) ABCفاصلۀ نقطۀ همرسی عمودمنصفها از دو ضلع مثلث  2و    5است .طول وتر 
مثلث کدام است؟

5 )1

6 )2

5 2 )3

6 2 )4

ˆ= B
7 -7در چهارضلعی ˆ= 900) ABCD
 (Aرأس  Cمحل تالقی نیمساز زاویۀ داخلی  Aو عمودمنصف ضلع  ADاست.
اگر   ، AB = 4محیط چهارضلعی  ABCDبرابر کدام است؟

16 + 2 2 )1

12 + 4 2 )2

8 + 2 2 )3

16 + 4 2 )4

8 -8در شکل روبهرو O ،نقطۀ برخورد نیمسازهای زاویههای داخلی مثلث  ABCاست.
اگر مساحت مثلث  AOCبرابر  81باشد ،مساحت مثلث  BOCبرابر کدام است؟

100 )1

90 )2

99 )3

92 )4

9 -9مثلث دلخواه  ABCمفروض است .از رأسهای این مثلث خطهایی موازی ضلع مقابل به آن رأس رسم میکنیم تا مثلث
 A′B′C′بهدست آید .نقطۀ برخورد ارتفا عهای مثلث  ABCبرای مثلث  A′B′C′چه نقطهای است؟

 )1نقطۀ برخورد نیمسازها

 )2نقطۀ برخورد ارتفا عها

 )3نقطۀ برخورد میانهها

 )4نقطۀ برخورد عمودمنصفها

=ˆ
1010در مثلث  ABCبین زاویهها رابطۀ ˆ
ˆ −C
A
 Bبرقرار است .نقطۀ تالقی ارتفا عهای این مثلث کجا قرار دارد؟
 )1درون مثلث

 )2بیرون مثلث

 )3روی ضلع AC

 )4روی رأس B

120

یحیرشت یاه خساپ :مهن لصف

فصل 1
 1ۀنیزگ 31-

آزمون 1

میدانیم نقطههایی که از  Aبه فاصلۀ  6قرار دارند دایرهای

 4ۀنیزگ 24-

بناب�ر دادهه�ای س�ؤال خ�ط  dاز مرک�ز  Oب�ه فاصل�ۀ 2

س�انتیمتر است .در ضمن نقطههایی که از خط  dبه فاصلۀ  4سانتیمتر هستند
دو خط موازی  dدر طرفین آن هستند .با توجه به شکل فقط یکی از این دو خط
موازی دایره را در دو نقطه قطع میکند و این دو نقطه جواب این سؤال هستند.

به مرکز  Aو شعاع  6تشکیل میدهند .از فرض سؤال نتیجه میگیریم این دایره
خ�ط  dرا بای�د در دو نقط�ه قطع کند .پس فاصلۀ  Aاز خ�ط  dکوچکتر از  6و
ً
مسلما عددی مثبت است.
0≤ AH < 6 ⇒ 0≤ 2m + 3 < 6 ⇒−3 ≤ 2m < 3 ⇒− 3 ≤ m < 3
2
2

در این فاصله  mمقادیر صحیح  ، −1صفر و  1را میتواند بگیرد.

 5ۀنیزگ 45-

مجموعۀ نقطههایی که از  Aبه فاصلۀ  9هس�تند دایرهای

به مرکز  Aو شعاع  9است و مجموعۀ نقطههایی که از  dبه فاصلۀ  9هستند دو
خط موازی  dدر طرفین آن به فاصلۀ  9از آن هس�تند .با توجه به ش�کل ،محل
ً
تالقی این دو خط با دایره جواب این سؤال است که دقیقا دو نقطه است.

 2ۀنیزگ 12-

ب�رای این منظ�ور ،باید دایرۀ به مرکز  Aو ش�عاع  x+1و

دایرۀ به مرکز  Bو شعاع  2x−1متقاطع باشند .یعنی

(2x −1)−(x +1)< AB < x +1+2x −1⇒ x −2< 4x −5 < 3x

یعنی  . 1< x < 5چون  xعدد صحیح است ،پس }. x∈{2, 3 , 4

 6ۀنیزگ 16-

میدانیم فاصلۀ هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع

آن زاویه یکس�ان اس�ت .پس اگر عمود  DHرا بر ضلع  ACرس�م کنیم ،آنگاه
 . DHبنابراین
= DB
= 3

 3ۀنیزگ 13-

مجموعۀ نقاطی که از خط  dبه فاصلۀ  2/5واحد باشند دو

خط موازی  dدر طرفین آن است .چون قطر دایره برابر  5است و فاصلۀ این دو
خط موازی هم برابر  5اس�ت ،پس نقاط تالقی دو خط موازی با دایره حداکثر 2

 AD = AD

ABD ≅ADH
»¾µGI¤ Í±ò ¦Ä » oU

→
DB DH 
=
AH= AB= m +1

ˆ= H
ˆ= 900
 B
پس  . CH = AC − AH = (m + 5)−(m +1)= 4در نتیجه
CDH :CD2 =CH 2 + DH 2 =42 + 32 =25 ⇒ CD =5

نقطه است (شکلها را ببینید) .به عبارت دیگر با توجه به دادههای سؤال حالتی
که هر دو خط موازی دایره را در دو نقطه قطع کند به وجود نمیآید.

 7ۀنیزگ 37-

میدانیم هر نقطه روی نیمس�از زاوی�ه از دو ضلع زاویه به

یک فاصله اس�ت .بنابرای�ن عموده�ای  OH ′ ،OHو  OH ′′برابرند .اگر h
فاصلۀ  Bاز قاعدۀ  DCباشد ،آنگاه
= h OH + OH′ + OH′′
= OH
= OH ′
⇒= OH ′′
=3h
= )3(6
9
2
2
2
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 8ۀنیزگ  28-فرض کنید  ABCمثلث مورد نظر باشد .میانۀ  AMرا به
ان�دازۀ خودش امت�داد میدهیم تا به نقطۀ  Dبرس�یم .در این ص�ورت دو مثلث
 ، DCدر نتیجه سه
= AB
 AMBو  MDCهمنهش�ت میشوند .بنابراین = 5
ضلع مثلث  ADCمعلوم اس�ت ( 7 ،8و  )5و با داش�تن سه ضلع مثلث فقط یک
مثلث  ADCو در نتیجه یک مثلث  ABCقابل رسم است .توجه کنید گزینههای
( )1و ( )4با هم متفاوت هستند .در گزینۀ ( )4مطرح شده است که مثلث با این
اطالعات وجود ندارد ولی در گزینۀ ( )1مطرح شده است با این اطالعات نمیتوان
مثل�ث را با خطکش و پرگار رس�م ک�رد و به اطالعات دیگری نی�ز احتیاج داریم.

 9ۀنیزگ  39-چون  Mاز دو س�ر پارهخط  CDبه یک فاصله است روی
عمودمنصف ضلع  CDاس�ت .از طرف دیگر چون  Mاز دو ضلع  DAو DC
به یک فاصله اس�ت ،پس روی نیمس�از زاوی�ۀ  Dق�رار دارد .بنابراین  Mمحل
برخورد عمودمنصف  CDو نیمساز زاویۀ  Dاست.

10ۀنیزگ  310-متوازیاالضالع�ی که طول قطرهای آن  2و  3س�انتیمتر
است جواب است ،چون زاویۀ بین دو قطر مشخص نیست پس با این معلومات
نامتناهی متوازیاالضالع قابل رسم است.

فصل 1

آزمون 2

 1ۀنیزگ  21-در اس�تدالل استقرایی با مشاهده و بررسی یک موضوع در
چن�د حالت به درس�تی آن موضوع در حالت کلی میرس�یم ،ب�ه عبارت دیگر از
ً
جزء به کل میرسیم .مسلما با چنین استداللی نمیتوان همواره به درستی نتیجۀ
گرفته شده مطمئن بود.
ً
 2ۀنیزگ  42-مس�لما زاوی�ۀ مقاب�ل ب�ه بزرگتری�ن ضل�ع در ه�ر
ً
مثل�ث لزوم�ا قائم�ه نیس�ت .ب�ه عب�ارت دیگ�ر ،عک�س قضی�ۀ مط�رح
ش�ده در گزین�ۀ ( )4ب�ه ص�ورت «اگ�ر ی�ک ضل�ع مثلث�ی بزرگتری�ن ضل�ع
ً
باش�د ،آنگاه زاوی�ۀ مقاب�ل آن قائم�ه اس�ت» لزوم�ا درس�ت نیس�ت.

 6ۀنیزگ  46-اگر  Oنقطۀ تالقی دو نیمس�از ̂ Bو ̂ Cباش�د ،با توجه به
دادههای روی شکل میتوان نوشت
0
ˆ
=
ˆ
ˆ ) A 180 −2(α+β
⇒ O = 900 + A

0
)ˆ 180 −(α+β
2
O
=

در ضمن اگر  O′نقطۀ تالقی دو نیمس�از زاویههای خارجی  Bو  Cباشد ،آنگاه
با توجه به دادههای روی شکل میتوان نوشت
=ˆ +1800 −2α+1800 −2β
A
1800

ˆ
ˆ
ˆ ′= 900 − A
= 2(α+β)−1800
⇒O
A
2

)Ô′ 1800 −(α+β
= 

از طرف دیگر اگر  O′′نقطۀ تالقی نیمس�از زاویۀ  Bو نیمس�از زاویۀ خارجی C
باشد ،آنگاه با توجه به دادههای روی شکل میتوان نوشت
ˆ ′′ +α+β+1800 −2β=1800 ⇒ O
ˆ ′′ =β−α
 O
ˆ
A
= ˆ ′′
⇒O

ˆ
ˆ
2
) CÂ]nIi ¾âÄ»Hp :2β= A +2α⇒ A= 2(β−α

در صورت�ی که  ADنیمس�از زاویۀ داخلی  Aو  AD′نیمس�از زاویۀ خارجی A
باشد با توجه به دادههای روی شکل میتوان نوشت
ˆ =′ 900
β 1800 ⇒α+β
= 900 ⇒ DAD
=2α+2

 3ۀنیزگ  43-در بره�ان خلف ،فرض را نقیض حک�م انتخاب میکنیم.
ˆ >B
صورت ش�رطی این قضیه به ش�کل «اگر ˆ
 ، Aآنگاه  » BC > ACاست،

پس  BC > ACحکم این قضیه است و نقیض این حکم  ، BC > ACیعنی
 BC < ACیا  BC = ACاست.

 4ۀنیزگ  34-در مثلث قائمالزاویه نقطۀ همرسی عمودمنصفهای اضالع
وس�ط وتر اس�ت .پس مثلث قائمالزاویه مثال نقض برای حکم مورد نظر است.
 5ۀنیزگ 35-

نقی�ض گزارۀ «مجموع زاویهه�ای داخلی هر مثلث 1800

است» گزارۀ «چنین نیست که مجموع زاویههای داخلی هر مثلث

 1800است»

یا «مثلثی وجود دارد که مجموع زاویههای داخلی آن  1800نیست» است.

 7ۀنیزگ  17-میدانیم هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن به
یک فاصله اس�ت .پس نقطۀ همرس�ی نیمس�ازهای هر مثلث از سه ضلع به یک
فاصله است .بنابراین
m −4= 2m −10⇒ m= 6
در نتیجه فاصلۀ نقطۀ همرسی نیمسازها از ضلع بزرگتر برابر  m−4 = 6−4 = 2است.

