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 باسمه تعالي

و مثلهث وسه ر را    را بهه ههم وصه     آن هاي اضالع و وسط ي صفر( كنيد )مرحله االضالع رسم يك مثلث متساوي 

 حهذف كنيهد   در هر يك،ميانر را  هاي هاي گوشه را به هم وص  كرده و مثلث اضالع مثلث هاي وسط. حذف كنيد

باشهد. ميهيط ههر     1ي صهفر برابهر    ه. اگر طول ضلع مثلث در مرحلو همين فرايند را ادامه دهيد. ي يك( )مرحله

 دست آوريد و جدول را كام  كنيد. به 2و  1مثلث كوچك حاص  را در مراح  

???

n

3

21 

 

5/1 

جدول را كام  كنيد دست آوريد.  ها را به ق رهاي آنتعداد ضلعر را رسم كرده و  6تا  3هاي ميدب  چند ضلعر 

 .حدس بزنيدضلعر ميدب را  nوتعداد ق رهاي رسم شده، تعداد ق رهاي يك  ها ي بين تعداد ضلع از راب هو 

n … 6 5 4 3 تعداد ضلع 

 تعداد ق ر      
 

5/1 

 جاهاي خالر را پر كنيد. 

 .است ……هر گاه قسمتر از يك شك  با ك  شك  مشابه باشد، آن شك  الف( 

 .شوند مر ناميده ……ديگر را ق ع كنند  ند خط فقط در يك نق ه همهر گاه چب( 

 .شود مر گفته ……گيري يا يك حدس كلر نادرست است  به مثالر كه نشان دهد يك نتيجهج( 

 

55/0 

كه نيمساز  را هاير خط ست. اندازه پارها 9ABو  BC ،6AC/57صورت  بهABC  ي سه ضلع مثلث اندازه 

 دست آوريد. كند به ايجاد مر BCبر ضلع  A ي داخلر زاويه

5/1 

 زير را معلوم كنيد: هاي گيري يا نتيجه درستر يا نادرستر جمالت 

 ي همرسر نيمسازهاي مثلث، مركز ثق  آن است. نق ه -الف

 مربع است. ABCDچهار ضلعر  االضالع است. مربعر متوازيهر  -ب

 االضالع است. متوازي ABCDچهار ضلعر نتيجه: 

 تر است. ي داخلر آن بزرگ ي خارجر يك چند ضلعر لزوماً از هر زاويه هر زاويه -پ

55/0 

 هاي زير را به صورت دو شرطر بنويسيد: قضيه 

 ي فيثاغورس قضيه -فال

 كنند. االضالع ق رها همديگر را نصف مر در هر متوازي -ب

1 

 مرحله

 محيط
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 تر است. بزرگ PAKي  از زاويه PDKي زاويه كنيم ثابت كنيد انتخاب مر PAKرا به دلخواه درون مثلث Dي نق ه 

 

 

 

5/1 

 5/1  تر است.  ثابت كنيد در هر مثلث، هر ميانه از نصف مجموع دو ضلع مجاور آن كوچك 

 55/1 تر است. هاي هر دو ضلع از طول ضلع سوم بزرگ ثابت كنيد در هر مثلث، مجموع طولقضيه:  

تهر،   رو به زاويه بهزرگ  لع روبهبا استفاده از برهان خلف ثابت كنيد اگر در مثلثر دو زاويه نابرابر باشند، ضقضيه:  

 تر است. روي زاويه كوچك تر از ضلع روبه بزرگ

2 

 

 25/1 هاي داخلر هر مثلث همرسند. ثابت كنيد سه نيمساز زاويهقضيه:  

و شك  مربوطه  ها داده شده آوريد كه شرط آندست  در هر يك از موارد زير مكان هندسر نقاطر از صفيه را به 

 را رسم كنيد.

 غلتد. ي مشخص واقع شده و روي مييط آن مر اي كه در خارج يك دايره مكان هندسر مركز دايره -الف

)K(باشند.  Kبه فاصله معلوم  ،d ي خط داده شدهاز مكان هندسر نقاطر از صفيه كه  -ب  

5/1 

ي  به فاصهله  Aي  را تعيين كنيد كه از نق ه dاي روي خط   اند، نق ه غيرواقع بر آن داده شده Aي  و نق ه dخط  

 ها بيث كنيد.( شك  روي تعداد جواببا رسم  Rي  باشد )با توجه به اندازه Rمعلوم 

5/1 

 2 كنيد. )روش رسم را توضيح دهيد.(آن رسم  ي سه ميانه ي را با معلوم بودن اندازه ABCمثلث  

 20 جمع نمره  موفق باشيد 
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 7-1ايده از فعاليت  1

 

(  25/0:         )1مرحله 
2

3
ثمييط مثل (25/0  )1

2

1
 طول هر ضلع 

(  25/0:                         )2مرحله 
4

3
مييط مثلث (25/0)

4

1

2

1

2

1
 

(5/0)                                              ام:                             nمرحله 
n2

3 
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 9-1فعاليت  2

 (  صفر = تعداد ق ر25/0)

 

 = تعداد ق ر 2(  25/0)

 

 = تعداد ق ر 5(  25/0)

 

 = تعداد ق ر9(  25/0)

 

(5/0  )
2

3)n(n
:

 راب ه برايn ضلعر 
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  (25/0متشابه ) -خود -الف 3

 (25/0همرس ) -ب

 (25/0مثال نقض ) -ج
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4 0 25 0 25
AB BD AB BD

( / ) ( / )
AC CD AB AC BD CD

  
 

 

7 5 4 5 3 0 25CD BC BD / / ( / )     9 و 9
4 5 0 25

9 6 7 5 15 7 5
BD BD

BD / ( / )
/ /
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 (25/0نادرست ) -الف 5

 (25/0درست  ) -ب

 (25/0نادرست ) -پ
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ههاي دو ضهلع    ههاي طهول   ر و تنها اگر مربع طول يك ضلع آن برابر مجموع مربهع الزاويه است اگ مثلث قائم -الف 6

 (5/0ديگر باشد. )

 ديگر را نصف كنند. االضالع است اگر و تنها اگر ق رهاي آن يك چهار ضلعر متوازي -ب

 

1 

 كتاب درسر 29صفيه  11تمرين  7

 (25/0ق ع كند. ) Eرا در  AKدهيم تا ضلع  را امتداد مر PDضلع 

1D̂ ي خارجر مثلث  زاويه


DEK  :است بنابراين
1 1
ˆ ˆ(I) D E   (5/0) 

1Êي خارجر مثلث  زاويه


APE :است بنابراين 
1

ˆˆ(II) E A   (5/0) 

ÂD̂يابيم  در مر (II)و  (I)با مقايسه روابط  1 ( .25/0است) 

 

5/1 

 كتاب درسر 29صفيه  9تمرين  8

وص   Dبه  Bبرسيم. از رأس  Dي  دهيم تا به نق ه ي خودش امتداد مر هرا به انداز AMميانه  ABCدر مثلث 

  (5/0كنيم بنابراين داريم: ) مر

(5/0    )
1 2

BM MC :
M M : AMC BMD AC BD (I)

AM MD

  
    

 

 

 

 

در مثلث 


ABD :طبق نامساوي مثلث داريم 

(5/0    )2
2

(I) AB AC
AD AB BD AM AB AC AM
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 كتاب 25ي صفيه  قضيه 9

ABACBC

BCACAB

ACBCAB







 

 (5/0دست آيد. ) به Dدهيم تا  امتداد مر ABي  به اندازه Bرا از رأس  BCضلع 

(5/0    ))I(ÂD̂ABDB 11  

BCABBCBDCD  

(25/0    )1
250

1 DCÂDÂCÂD
)/(

)I(
 

(25/0    )ACBCABACDC  

 شوند. به همين ترتيب دو عبارت ديگر نيز ثابت مر

55/1 

 AMميانه 

 متقاب  به رأس

 ض ز ض
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B̂Âفرض:  11   :حكمACBC 

 (5/0آيد: ) باشد پس دو حالت زير پيش مر BCACكنيم  به برهان خلف فرض مر

B̂Âالساقين است بنابراين  ، كه در اين حالت مثلث متساويBCAC -الف  ( .75/0است كه خالف فرض است) 

B̂Âدر اين حالت با توجه به قضيه لوال  ABAC -ب  ( .75/0كه برخالف فرض است ) 

 باشد. پس فرض خلف باط  است و حكم صييح مر

2 

11 (5/0    )M:MH ML (I) روي نيمسازB̂ است 

(5/0     ))II(MKMH:M  روي نيمسازĈ  است 

 

MKMLيابيم  در مر )II(و  )I(با مقايسه    پسM روي نيمساز زاويه  Â ( .25/0است) 

25/1 

 (5/0ي اوليه ) اي هم مركز با دايره دايره -الف 12

 ( 5/0طرفين آن )در  dدو خط موازي با خط  -ب
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 كتاب درسر 42ي  ، صفيه1تمرين  13

 كنيم سه حالت پيش خواهد آمد: رسم مرRو شعاع  Aاي به مركز  دايره

 (5/0را ق ع كند مسئله دو جواب خواهد داشت. ) dحالت اول: هر گاه دايره خط 

 (5/0مماس باشد مسئله يك جواب خواهد داشت. ) dحالت دوم: هر گاه دايره بر خط 

 (5/0را ق ع نكند مسئله جوابر نخواهد داشت. ) dحالت سوم: هرگاه دايره خط 

5/1 

amابتدا مثلثر به طول اضالع  14
3

bmو  1
3

cmو  1
3

 (GLM (  )5/0كنيم )مثلث  رسم مر 1

 

 (5/0دست آيد. ) به Bو  Nدهيم تا نق ه  را به اندازه خودش از هر دو طرف امتداد مر GLضلع 

وص  كهرده و بهه    Nبه  A(  از 5/0دست آيد، ) به Aدهيم تا  را به اندازه دو برابر خودش امتداد مر GMضلع 

 (5/0دست آيد. ) به Cي  دهيم تا نق ه امتداد مر ANي  اندازه

2 

 20 جمع نمره 
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