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 سه ضلع آناندازة توانایی رسم مثلث، با مشخص بودن

 خط و درک خواص آنتوانایی رسم عمود منصف یک پاره

 نیمساز یک زاویه و درک خواص آنتوانایی رسم

 خطغیر واقع بر آن توانایی رسم خط موازی با یک خط داده شده، از نقطه ای

 خطواقع بر آن یا غیر واقع بر آنیک خط داده شده، از نقطه ای عمود بر توانایی رسم خط
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برابرمساحتهایباقسمتدوبهشکل،مثلثهایمیانهازیکیرسمبا
.شودمیتقسیم

M

A

B C

قسمتدوبهمستقیمدیواریککشیدنباتنهاراشکلمثلثزمینیبخواهیمکنیدفرض

داد؟انجامراکاراینتوانمیچگونه.نماییمتقسیممساحتهم

کتاب درسی26سوال صفحه 
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سانتی متر2دایره ای به شعاع 

آنازمترسانتی2ثابتفاصلةبهکهرانقاطیتماموبگیریددرنظرراOمانندصفحه،درثابتنقطةیک

دهند؟میتشکیلراشکلیچهنقاطاین.بگیریددرنظرهستند

کتاب درسی26صفحه 1فعالیت 

کتاب درسی26صفحه 2فعالیت 

سانتی متر2

اینلةفاص.بگیریددرنظرآنرویدلخواهنقطةیکوبکشیدمترسانتی2شعاعوOمرکزبهدایرهیک

است؟چقدردایرهمرکزتانقطه
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بهدایرهمرکزازکهنقطههردایرهایندر.است𝑟اندازةبهشعاعیو𝑂مرکزبه𝐶نامبهایدایره

ازآنفاصلهدارد،قراردایرهرویکهنقطههرواستشدهواقعدایرهرویباشد،داشتهقرار𝑟فاصله

.است𝑟برابردایرهمرکز

.داردقراردایرهازبیروناست،𝑟اندازةازبیشتر𝑂ازآنفاصلهکه𝑀ماننداینقطه

M

N

.داردقراردایرهدروناست،𝑟اندازةازکمتر𝑂ازآنفاصلهکه𝑁ماننداینقطه

.داردقراردایرهمحیطرویاست،𝑟اندازةبه𝑂ازآنفاصلهکه𝑃ماننداینقطه
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سانتی متر2کمتر از : فاصله نقاط درون دایره تا مرکز 

سانتی متر2بیشتر از : فاصله نقاط بیرون دایره تا مرکز 

اطنقبرایباریکودایرهداخلنقاطبرایباریکشد،دادهانجامدایرهروینقاطبرایآنچهمانند

.آوریددستبهمشابهینتایجدایرهبیرون

کتاب درسی26صفحه 3فعالیت 

کتاب درسی26صفحه 4فعالیت 

.کنیدمشخصراهستند𝑑خطازمترسانتی2فاصلهبهکهرانقاطیتمام.بگیریدنظردر𝑑مانندخطی

دهند؟میتشکیلراهاییشکلیاشکلیچهنقاطاین

سانتی متری از آن2با فاصله dدو خط موازی با خط 

2 𝑐𝑚

2 𝑐𝑚
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Pسانتی متر و مرکز 2دایره ای به شعاع 

A B

کتاب درسی26صفحه 5فعالیت 

.داردقرار𝑑1خطازمتریسانتییکفاصلهبه𝑃نقطه

.کنیدمشخصهستند،𝑃نقطهازمترسانتی2فاصلهبهکهرانقاطیتمام(الف

.کنیدمشخصهستند،𝑃نقطهازمتریسانتی2فاصلهبهکهرا𝑑1خطازنقاطی(ب



8

. سانتی متر را رسم می کنیم7به طول ABپاره خط 
رسم می کنیم وAسانتی متر به مرکز 5کمانی به شعاع 

.کنیممی رسم Bمتر به مرکز سانتی 4به شعاع سپس کمان دیگری 
7 𝑐𝑚

5 𝑐𝑚

کتاب درسی26صفحه 5فعالیت 

4شعاعو𝐴مرکزبه.بگیریدنظردرهمازمترسانتی5فاصلهبهرا𝐵و𝐴نقاط

کمانیمترسانتی3شعاعبهو𝐵مرکزبهسپسوکنیدرسمکمانیکمترسانتی

.کندقطع𝑌و𝑋مانندنقاطیدررایکدیگرکماندوتاکنیدرسمدیگر

.کنیدمشخصرا𝐴𝑌𝐵و𝐴𝑋𝐵هایمثلثاضالعاندازة(الف

.کنیدرسم7و5و4شدةدادههایضلعطولبهمثلثیتوانیدمیچگونهکهدهیدتوضیح(ب
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مشترکضلع

H

𝐴𝐻 = 𝐵𝐻

𝐻𝑊 = 𝐻𝑊

 𝐻1 =  𝐻2 = 90°

همسئلفرض
ضزض
△ 𝐴𝐻𝑊 ≅△ 𝐵𝐻𝑊 ⟹ 𝐴𝑊 = 𝐵𝑊

کتاب درسی27صفحه 1سوال 

عمودروی𝑊ماننددلخواهاینقطه.اندشدهمشخصآنعمودمنصفو𝐴𝐵خطپارهمقابلشکلدر

.استفاصلهیکبه𝐴𝐵سردواز𝑊دهیدنشانوبگیریدنظردر𝐴𝐵منصف

.خط به یک فاصله استهر نقطه روی عمودمنصف یک پاره خط از دو سر آن پاره 
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مشترکضلع

H

𝐴𝑊 = 𝐵𝑊

𝐻𝑊 = 𝐻𝑊 ⟹  𝐻1=  𝐻2 = 90°
همسئلفرض

ضضض
△ 𝐴𝐻𝑊 ≅△ 𝐵𝐻𝑊

𝐴𝐻 = 𝐵𝐻همسئلفرض

.استفاصلهیکبه𝐴𝐵سردواز𝑊کهدارندقرارایگونهبهمقابلشکلمانند𝑊نقطةو𝐴𝐵خطپاره

𝐴𝑊یعنی) = 𝐵𝑊).داردقرارمنصفعمودرویدهیدنشان.

تی وصل کنید و با استفاده از هم نهش𝐴𝐵و به وسط 𝐵و𝐴به 𝑊از

.قرار دارد𝐴𝐵روی عمود منصف 𝑊مثلث ها نشان دهید

کتاب درسی27صفحه 2سوال 

.هر نقطه که از دوسر یک پاره خط به فاصلة یکسان باشد روی عمود منصف آن پاره خط قرار دارد
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بیشمار

فقط یک خط

دو نقطه

کتاب درسی27صفحه 1فعالیت 

یدکنرسمتوانیدمیخطچند.استشدهمشخصصفحهدر𝑃نقطة

نمایند؟عبور𝑃نقطةازکه

𝐵و𝐴نقطةدوهرازکهکنیدرسمتوانیدمیمتمایزخطچند.اندشدهمشخصصفحهدر𝐵و𝐴نقطةدو

نمایند؟عبور

کتاب درسی27صفحه 2فعالیت 

کتاب درسی27صفحه 3فعالیت 

باشد؟شدهمشخصبایدآنازنقطهچندحداقلشودمشخصخطیکاینکهبرایشمانظربه
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.زیرا از دو سر پاره خط به یک فاصله اند هستند 𝐴𝐵عمود منصف پاره خطنقاطی متعلق به 𝑄و 𝑃نقاط  

برای مشخص کردن است زیرا 𝐴𝐵عمود منصف پاره خطعبور می کند همان 𝑄و 𝑃پاره خطی که از نقاط  ( 2

.یک خط داشتن دو نقطه از آن کفایت می کند

.کنیمرسمرا𝐴𝐵خطپارهمنصفعمودخواهیممی

باو𝐵نقطةمرکزبهدیگربارو𝐴نقطةمرکزبهیکباروکنیدباز𝐴𝐵طولنصفازبیشراپرگاردهانة(1

.کنندقطع𝑄و𝑃نقاطدررایکدیگرکماندوتابزنیدکمانشعاعهمان
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𝐴𝑀تعیین می کنیم که 𝑑بر خط 𝐵و 𝐴به کمک پرگار نقاطی مانند ( 1 = 𝑀𝐵باشد.

بروبگذرد𝑀ازکهکنیمرسمخطیخواهیممی.اندشدهمشخصشکلمانندآنروی𝑀نقطهو𝑑خط

.باشدعمود𝑑خط

A BMd

.کنیممیرسمرا𝐴𝐵خطپارهمنصفعمود(2

.استعمود𝑑خطبروگذردمی𝑀ازکهاستخطی𝐴𝐵خطپارهمنصفعمود
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.  به یک فاصله باشند𝑃طوری تعیین می کنیم که از نقطه 𝑑را بر خط 𝐵و 𝐴به کمک پرگار نقاطی مانند ( 1
.کمانی رسم می کنیم𝑃باز کرده به مرکز 𝑟برای این کار دهانه پرگار را به اندازه 

.باشدعمود𝑑خطبروبگذرد𝑃ازکهکنیمرسمخطیخواهیممی.اندشدهدادهشکلمانند𝑃نقطهو𝑑خط

P

d

.کنیممیرسمرا𝐴𝐵خطپارهمنصفعمود(2

.استعمود𝑑خطبروگذردمی𝑃ازکهاستخطی𝐴𝐵خطپارهمنصفعمود

A B



15

.باشدموازی𝑑خطبروبگذرد𝑃ازکهکنیمرسمخطیخواهیممی.اندشدهدادهشکلمانند𝑃نقطهو𝑑خط

P

d

A.بودخواهد𝑑خطباموازی𝑑2خط B

.باشدعمود𝑑خطبروبگذرد𝑃ازکهکنیممیرسمایگونهبهرا𝑑1خط(1

.باشدعمود𝑑1خطبروبگذرد𝑃ازکهکنیممیرسمایگونهبهرا𝑑2خط(2

𝑑1

𝑑2

M

M
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(وتر)مشترکضلع → 𝑂𝑃 = 𝑂𝑃 وز
△ 𝑂𝐻1𝑃 ≅ △ 𝑂𝐻2𝑃 ⟹ 𝑃𝐻1 = 𝑃𝐻2

کتاب درسی28صفحه 1سوال 

ثابت.باشد𝑂𝑤رویدلخواهنقطهیک𝑃کنیدفرض.است𝑣𝑂𝑢 زاویهنیمساز𝑂𝑤خطنیممقابلشکلدر

.استیکسان𝑣𝑂𝑢 زاویةضلعدواز𝑃فاصلهکنید

.زاویه به یک فاصله استهر نقطه روی نیمساز یک زاویه، از دو ضلع آن 

می کنیم و نشان می رسم 𝑂𝑢و 𝑂𝑣عمود هایی بر 𝑃از نقطة 

.آنها باهم برابر استدهیم که طول 

1

1 2

2
𝐻2

𝐻1

→  𝑂1=  𝑂2𝑂𝑤 نیمساز زاویه 𝑣𝑂𝑢
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می رسم 𝑂𝑢و 𝑂𝑣عمود هایی بر 𝑃و همچنین از نقطة 𝑂𝑃پاره خط

𝑂1 کنیم و از طریق هم نهشتی مثلث ها نشان می دهیم  =  𝑂2است.

کتاب درسی29صفحه 2سوال 

.داردروی نیمساز آن زاویه قرار یکسان باشد، فاصلة هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به 

نیمسازروی𝑃نقطةکهدهیدنشان.استیکسان𝑣𝑂𝑢 زاویةضلعدواز𝑃نقطةفاصلهمقابلشکلدر

.داردقرار𝑣𝑂𝑢 زاویه

1

1 2

2

𝐻2

𝐻1

(وتر)مشترکضلع → 𝑂𝑃 = 𝑂𝑃 وض
△ 𝑂𝐻1𝑃 ≅ △ 𝑂𝐻2𝑃→ 𝑃𝐻1 = 𝑃𝐻2

⟹  𝑂1=  𝑂2فرض مسئله
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.بگیریدنظردررا𝑣𝑂𝑢 زاویة

.کندقطع𝑄و𝑃مانندنقاطیدررا𝑂𝑢و𝑂𝑣هایخطنیمتاکنیممیرسمکمانیدلخواهشعاعبهو𝑂مرکزبه(1

𝑂1 کهگیریممینتیجه𝑂𝑄𝑊و𝑂𝑃𝑊مثلثهاینهشتیهماز =  𝑂2پس.است𝑂𝑊زاویهنیمساز 𝑣𝑂𝑢است.

P

Q

بهباریکوکنیدباز𝑃𝑄خطپارهطولنصفازبیشکمیراپرگاردهانة(2

شکلمانندکماندوتاکنیدرسمکمانی𝑄مرکزبهدیگربارو𝑃مرکز

.کنندقطع𝑊ماننداینقطهدررایکدیگر

𝑂𝑄𝑊و𝑂𝑃𝑊نهشتهممثلثهای𝑊𝑄و𝑊𝑂و𝑊𝑃هایخطپارهرسمبا(3

.شوندمیایجاد

.برابرندهمباکهشوندمیایجاد𝑂𝑄و𝑂𝑃هایخطپارهنتیجهدر

.برابرندهمبا𝑄𝑊و𝑃𝑊آمدهوجودبههایخطپاره
1 2
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.است CDو ABنقطه مورد نظر محل برخورد عمود منصف های دو پاره خط 

O

O

منصفعمودرویO.دارندقراردایرهرویDوCوBوAهایراس

یکبهآنهاسردوازپس،داردقرارBCوCDوABهایخطپاره

𝑂𝐴یعنیاستفاصله = 𝑂𝐵 = 𝑂𝐶 = 𝑂𝐷

کتاب درسی29صفحه 1تمرین 
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O

روی عمود منصف پاره خط های O. روی دایره قرار دارندCو Bنقاط 

AC وBC   قرار دارد ، پس از دو سر آنها به یک فاصله است یعنی

𝑂𝐴 = 𝑂𝐵 = 𝑂𝐶

A

CB

کتاب درسی30صفحه 2تمرین 

دایرة محیطی مثلث
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O

A

C

B

H

زیرامماسنددایرهبرABCمثلثاضالع

OهایزاویهنیمسازرویAوBازآنفاصلهپس،داردقرار

𝑂𝐻یعنیاستاندازهیکبهمثلثاضالع = 𝑂𝐸 = 𝑂𝐹

E

F

کتاب درسی30صفحه 3تمرین 

دایره محاطی درون مثلث
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.کنیممیرسممترسانتی4ازبزرگترشعاعوAمرکزبهایدایره

.کنیممیرسممترسانتی6شعاعوAمرکزبهایدایره
6

6

4

C

B

4

C

B

𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 > 4

𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 6

کتاب درسی30صفحه 4تمرین 
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برابریمساحتمثلثاینکهبرای.استمترسانتی4برابر(AH)ارتفاع

.باشد4برابر(BC)آنقاعدهباید،باشددارارامربعمترسانتی8

.است2برابرCHگفتتوانمیAHبودنمنصفعمودبهتوجهبا
4

C

B

H

2

𝐴𝐶 = 42 + 22 = 16+ 4 = 20 = 2 5

2شعاعوAمرکزبهایدایره .کنیممیرسممترسانتی5

کتاب درسی30صفحه 4تمرین 
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C

B

لیتمرین تکمی

قاعدهدواز𝑶هایفاصلهمجموع.است𝑨𝑩𝑪𝑫ذوزنقةاز𝑫و𝑨هایزاویههاینیمسازبرخوردمحل𝑶نقطه

کند؟میایجادذوزنقهارتفاعبانسبتیچه𝑨𝑫ساقو

O

A

D 𝐻2

𝐻1

𝐻3

قرار دارد𝑨روی نیمساز زاویة 𝑶نقطه

قرار دارد𝑫روی نیمساز زاویة 𝑶نقطه

𝑂𝐻1 = 𝑂𝐻3

𝑂𝐻3 = 𝑂𝐻2
𝑂𝐻1 = 𝑂𝐻2 = 𝑂𝐻3 =

1
2
𝐻1𝐻2

𝑂𝐻1 + 𝑂𝐻2 + 𝑂𝐻3 =
3
2
𝐻1𝐻2
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09177635165: شماره تماس


