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فظل سَم  :احجبت ٍ استذالل دس ٌّذسِ
اصول اقلیدسی
 -1اص یک ًمغِ ثیٌْبیت خظ ساست هی گزسد.
 -5ثش ّش دٍ ًمغِ ی هتوبیض فمظ یک خظ ساست هی گزسد.

 -0اص یک ًمغِ ٍ شؼبع هؼیي فمظ یک دایشُ هی تَاى سسن کشد.
 -9اص ّش ًمغِ خبسد یک خظ فمظ هی تَاى یک خظ ثب آى هَاصی سسن کشد.
 -2اص یک ًمغِ خبسد یک خظ فمظ یک خظ هی تَاى ثش آى ػوَد کشد.
استذالل ٍ اًَاع آى
ثِ ػول دلیل آٍسدى ثشای احجبت یک جولِ استذالل هی گَیٌذ کِ ثش دٍ ًَع است:
الف:استذاللی است کِ ثش اسبس تؼذاد هحذٍدی هشبّذُ هب سا ثِ یک ًتیجِ کلی هی سسبًذ.
ة)استذاللی کِ ثش اسبس حمبیك دسست پزیشفتِ شذُ هب سا ثِ یک ًتیجِ کلی هی سسبًذ.
تؼشیف ّ :ش جولِ ی دسست کِ لجَل دسستی آى ثِ ثشّبى ًیبص داشتِ ثبشذ لضیِ ًبم داسد کِ هؼوَال اص دٍ ثخش تشکیل
شذُ است:
 -1فشع  :کِ دسستی آى سا لجَل داسین
 -5حکن  :کِ ثبیذ دسستی آى سا ًتیجِ ثگیشین
هخبل  :دس ّش هخلج هتسبٍی السبلیي دٍ صاٍیِ ی هجبٍس ثِ لبػذُ ثب ّن ثشاثشًذ.
فشع :دٍ هخلج هتسبٍی السبلیي

حکن :دٍ صاٍیِ ی هجبٍس ثِ لبػذُ ثب ّن ثشاثشًذ.

هخبل  :دس هَسد صیش فشع ٍ حکن سا تؼییي کٌیذ.
دس ّش هخلج لبئن الضاٍیِ هشثغ ٍتش ثب هجوَع هشثؼبت دٍ ضلغ دیگش ثشاثش است.
ًکتِ  :ثؼذ اص هشخض شذى فشع ٍ حکن هسئلِ دالیل پزیشفتِ شذُ سا ثشای ثیبى دسستی حکن اسائِ هی دّین تب آى سا
حبثت کٌین .ثِ ایي کبس احجبت هی گَیٌذ.

ًکتِ  :دس ثشخی هَاسد دالیل اسائِ شذُ ثشای احجبت حکن کبهال دسست است ٍلی ثِ هسئلِ هَسد ًظش هشثَط ًیست ایي
استذالل غلظ است.

ًکتِ ٍ :لتی خبطیتی سا ثشای یک ػضَ اص یک هجوَػِ حبثت کشدین اگش توبم ٍیژگی ّبیی کِ دس استذالل خَد ثِ کبس
ثشدُ این دس سبیش اػضبی هجوَػِ ًیض ثبشذ هی تَاى دسستی ًتیجِ ی ثذست آهذُ سا ثِ ّوِ ی اػضبی آى هجوَػِ
تؼوین داد.
برخی از نکات و تعاریف مهم هندسه
 -1حبلت ّبی ػوَهی ّن ًْشتی هخلج ّب
الف) ثشاثشی دٍ ضلغ ٍ صاٍیِ ی ثیي آى ّب
ة)ثشاثشی دٍ صاٍیِ ٍ ضلغ ثیي آى ّب
ح) ثشاثشی سِ ضلغ
ّ -5ش ًمغِ سٍی ػوَد هٌظف یک پبسُ خظ اص دٍ سش پبسُ خظ ثِ یک فبطلِ است.
ٍ -0یژگی ًیوسبص ّ :ش ًمغِ سٍی ًیوسبص یک صاٍیِ دس ًظش ثگیشین اص دٍ ضلغ صاٍیِ ثِ یک فبطلِ است.
-9دٍ صاٍیِ کِ هجوَع آى ّب  96دسجِ ثبشذ هتون ٍ دٍ صاٍیِ کِ هجوَع آى ّب  186دسجِ ثبشذ هکول اًذ.
 -2دٍ صاٍیِ ی هتمبثل ثِ ساس ثب ّن ثشاثشًذ.
-6اگش دٍ صاٍیِ ثشاثش ثبشٌذ هتون ّب ٍ هکول ّبی آى ّب ًیض ثب ّن ثشاثشًذ.
-7دٍ خظ دس طفحِ سِ ٍضؼیت داسًذ  :هتمبعغ – هٌغجك ٍ هَاصی
-8اگش خغی ثش یکی اص دٍ خظ هَاصی ػوَد یب هَاصی ثبشذ ثش دٍهی ًیض ػوَد یب هَاصی است
-9اگش خغی دٍ خظ هَاصی سا لغغ کٌذ سٍی آى ّب  8صاٍیِ دسست هی شَد کِ صٍایبی کَچک ثب ّن ٍ صٍایبی ثضسگ ثب
ّن ثشاثشًذ.
-16هجوَع صٍایبی داخلی یک هخلج  186دسجِ است.

-11حبلت ّبی ّن ًْشتی دٍ هخلج لبئن الضاٍیِ
الف) ثشاثشی ٍتش ٍ یک صاٍیِ تٌذ
ة) ثشاثشی ٍتش ٍ یک ضلغ
 -15دس ّش هخلج ّش صاٍیِ خبسجی ثب هجوَع دٍ صاٍیِ ی داخلی غیش هجبٍس آى ثشاثش است.
 -10هجوَع صٍایبی خبسجی دس ّش هخلج ثشاثش  066دسجِ است.
 -19هیبًِ هخلج  :پبسُ خغی است کِ اص یک ساس هخلج ثِ ٍسظ ضلغ همبثل سسن شَد.
-12استفبع هخلج  :پبسُ خغی است کِ اص یک ساس هخلج ثِ ضلغ همبثل ػوَد ثبشذ.
-16ػوَد هٌظف هخلج  :خغی است کِ ثش یک ضلغ هخلج ػوَد ثَدُ ٍ آى سا ًظف هی کٌذ.
ّ -17ش هیبًِ هخلج هسبحت آى سا ًظف هی کٌذ.
 -18سِ هیبًِ هخلج اص یک ًمغِ هی گزسًذ ٍ دس آى ًمغِ یکذیگش سا ثِ ًسجت یک ثِ دٍ تمسین هی کٌٌذ.
 -19سِ هیبًِ هخلج آى سا ثِ شش هخلج ّن هسبحت تجذیل هی کٌٌذ.
 -56هیبًِ ی ٍاسد ثش ٍتش دس هخلج لبئن الضاٍیِ ًظف ٍتش است.
 -51دس هخلج  ABCاگش  AMهیبًِ ثبشذ داسین :
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 -55دس ّش هخلج ّش هیبًِ اص ًظف هجوَع دٍ ضلغ هجبٍس ثِ آى کَچک تش است.
 -50دس ّش هخلج ّش هیبًِ اص هجوَع دٍ هیبًِ ی دیگش کَچک تش است پس هی تَاًٌذ یک هخلج تشکیل دٌّذ کِ
هسبحتش

0
9

هسبحت هخلج اٍلیِ است.

ً -59یوسبص داخلی ّش ساس هخلج ثش ًیوسبص صاٍیِ ی خبسجی ّوبى ساس ػوَد است.
 -52صاٍیِ ی ثیي دٍ ًیوسبص داخلی صٍایبی  C ٍ Bدس هخلج  ABCثشاثش است ثب
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 -56صاٍیِ ی ثیي دٍ ًیوسبص خبسجی صٍایبی  C ٍ Bدس هخلج  ABCثشاثش است ثب
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 -57دس ّش هخلج صاٍیِ ی ثیي ًیوسبص ٍ استفبع ّش ساس ثشاثش است ثب ًظف لذس هغلك تفبضل صاٍیِ ّبی دٍ ساس دیگش
ّ -58شگبُ اص ًمغِ ی تاللی ًیوسبصّبی داخلی دٍ ساس خغی هَاصی ثب ضلغ ٍالغ ثیي
آى دٍ سسن کٌین تب اضالع دیگش سا لغغ کٌذ ساثغِ ی صیش ثشلشاس است:
DE=DB+EC

 -59دس ّش هخلج ًسجت اًذاصُ ی ّش دٍ ضلغ ثشاثش است ثب ًسجت ػکس استفبع ّبی ًظیش آى دٍ ضلغ
ًکبت هْن دس هَسد هخلج :
-1دس یک هخلج ّش ضلغ اص هجوَع دٍ ضلغ دیگش کَچک تش ٍ اص تفبضل شبى ثضسگ تش است
-5اگش a,b,cاضالع هخلج ثبشٌذ ٍ  a≥b≥cثبشذ آى گبُ داسین :
حلج هحیظ ≥ کَچک تشیي ضلغ هخلج > 6

ًظف هحیظ > ثضسگ تشیي ضلغ ≥ حلج هحیظ

-0پبسُ خغی کِ ٍسغْبی دٍ ضلغ هخلخی سا ثِ ّن ٍطل هی کٌذ ثب ضلغ سَم هَاصی ٍ ًظف آى است.
ایي پبسُ خظ استفبع ٍ هیبًِ ٍ ًیوسبص ًظیش ساس همبثل سا ًیض ًظف هی کٌذ.
-9ثب ٍطل کشدى اٍسبط اضالع ّش هخلج ثِ ّن هخلج ثِ چْبس هخلج ّن ًْشت تمسین هی شَد.

-2اگش ً Pظف هحیظ هخلج ثبشذ  .هسبحت هخلج اص ساثغِ ی )
-6هسبحت هخلج هتسبٍی السبلیي ثب لبػذُ ی  ٍ aسبق  bثشاثش است ثب :
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-7دس ّش هخلج لبئن الضاٍیِ صاٍیِ ی ثیي استفبع ٍ هیبًِ ٍاسد ثش ٍتش ثشاثش است ثب لذس هغلك تفبضل دٍ صاٍیِ ی تٌذ

هتَاصی االضالع
چْبس ضلؼی است کِ ّش دٍ ضلغ اى هَاصی ثبشذ  .دس هتَاصی االضالع فبطلِ ی ّش دٍ ضلغ همبثل ثِ ّن سا استفبع هی
ًبهٌذ.
ٍیژگی ّبی هتَاصی االضالع

الف:دس ّش هتَاصی الضالع اضالع همبثل ثب ّن ثشاثشًذ.
ة:دس ّش هتَاصی االضالع ،صاٍیِ ای همبثل ثشاثشًذّ ٍ ،ش دٍ صاٍیِ ی هجبٍس ثِ یک ضلغ هکول یکذیگشًذّ .وچٌیي هجوَع
دٍ صاٍیِ هجبٍس ثشاثش 186دسجِ است.
د:دس ّش هتَاصی اال ضالع لغش ّب هٌظف یکذیگشًذ.
د:دس ّش هتَاصی االضالع ًمغِ تمبعغ دٍ لغش هشکض تمبسى اى شکل است.
ُ:هسبحت هتَاصی االضالع ثشاثش است ثب حبطل ضشة لبػذُ دس استفبع ٍاسد ثش آى است.

ص:دس ّش هتَاصی االضالع ًیوسبص ّبی داخلی دٍ ثِ دٍ ثش ّن ػوَدًذ.
لَصی
لَصی هتَصی االض الػی است کِ چْبس ضلغ آى ثب ّن ثشاثش ثبشٌذ ثٌبثش ایي لَصی کلیِ ی ٍیژگیْبی هتَاصی االضالع سا
داسد.
هسبحت لَصی ثشاثشست ثب ًظف حبطلضشة دٍ لغش

کبیت یب شجِ لَصی
چْبس ضلؼی هحذثی است کِ داسای دٍ جفت اضالع هجبٍس هسبٍی ثب دٍ اًذاصُ ی هختلف هی ثبشذ .دس ٍالغ کبیت چْبس
ضلؼی هحذثی است کِ داسای دٍ لغش ػوَد ثش ّن هی ثبشذ.یکی اص لغشّب ػوَد هٌظف دیگشی ثبشذ .لغشی کِ هٌظف
لغش دیگش است هحَس تمبسى کبیت ٍ ّوچٌیي ًیوسبص دٍ صاٍیِ همبثل است.هسبحت کبیت هبًٌذ هسبحت لَصی هحبسجِ

هی شَد.

هستغیل
هستغیل هتَاصی االضالػی است کِ یک صاٍیِ ی آى لبئوِ ثبشذ ثٌبثشایي هستغیل کلیِ ی ٍیژگیْبی هتَاصی االضالع سا
داسد.
خغی کِ ٍسظ دٍ ضلغ همبثل سا ثِ ّن ٍطل هیکٌذ هحَس تمبسى هستغیل است ثٌبثشایي هشثغ کلیِ ٍیژگیْبی هتَاصی
االضالع ٍ لَصی سا داسد.

هشثغ
هشثغ هستغیلی است کِ چْبس ضلغ آى ثب ّن هسبٍی ثبشذ یب هی تَاى گفت هشثغ لَصی است کِ یک صاٍیِ ی اى لبئوِ
ثبشذ.ثٌبثشایي هشثغ کلیِ ی ٍیژگیْبی هتَاصی االضالع ،هستغیل ٍ لَصی سا داسد.
*دس ّش هشثغ لغشّب ثش ّن ػوَد ٍ ثب ّن ثشاثش ٍ ّش کذام هحَس تمبسى شکل ّستٌذ.
*هشثغ چْبس هحَس تمبسى داسد.
*هشثغ یک چْبس ضلؼی هٌتظن است ٍ کلیِ ٍیژگیْبی چٌذ ضلؼی هٌتظن سا داساست.
هسبحت لَصی ٍ هشثغ ثشاثشست ثب هجزٍس یک ضلغ

رٍصًمِ
* ّش چْبس ضلؼی کِ فمظ دٍ ضلغ آى ثب ّن هَاصی ثبشٌذ رٍصًمِ ًبهیذُ هی شَد .دٍ ضلغ هَاصی سا لبػذُ ّب ٍ دٍ ضلغ
غیش هَاصی سا سبلْب هی ًبهٌذ.اگش دٍ سبق رٍصًمِ ثب ّن هسبٍی ثبشٌذ رٍصًمِ سا هتسبٍی السبلیي هی ًبهٌذ.آگش یکی اص
سبلْب ثش دٍ لبػذُ ػوَد ثبشذ رٍصًمِ سا لبئن الضاٍیِ هی ًبهٌذ.
*دس ّش رٍصًمِ دٍ صاٍیِ هجبٍس ثش ّش سبق هکول یکذیگشًذ.
*دس ّش رٍصًمِ هتسبٍی السبلیي دٍ لغش ٍ ّوچٌیي دٍ صاٍیِ هجبٍس ثِ ّش لبػذُ ثب ّن ثشاثش ّستٌذ.
پبسُ خغی کِ دٍ سش آى ٍسظ ّبی دٍ سبق رٍصًمِ ثبشذ هَاصی دٍ لبػذُ اى رٍصًمِ ٍ اًذاصُ ی آى ثشاثش ًظف

هجوَع اًذاصُ ّبی دٍ لبػذُ ی رٍصًمِ است.
چٌذ ضلؼی هٌتظن  :چٌذ ضلؼی کِ ّوِ ی ضلغ ّبی آى ّب ثب ّن ٍ ّوِ ی صاٍیِ ّبی آى ّب ثب ّن ثشاثش ثبشٌذ هٌتظن
ًبهیذُ هی شًَذ.

ّن ًْشتی :
ّن ًْشتی هخلج ّب دس  2حبلت اطلی ثبال ثشسسی هی شَد ٍلی ثب تشکیت حبلتْبی ثبال هی تَاى یک حبلت دیگش ًیض ثِ
دست آٍسد.
ثشای تشخیض ایٌکِ اص کذام حبلت ثبیذ استفبدُ کٌین ثبیذ اثتذا ثِ لبئوِ ثَدى ٍ اًذاصُ ی ضلغ ٍتش ًگبُ کٌین اگش ٍتش
اًذاصُ ی هشخظی داشتِ ثبشذ هی تَاًین یکی اص حبلت ّبی خبص هخلج لبئن الضاٍیِ سا دس ًظش ثگیشین  .دس غیش ایي
طَست ثبیذ ثِ سشاؽ حبلت ّبی اطلی ثشین.
ًکتِ  :دس حبلت ّبی اطلی تشتیت ضلع و زاویه ی بین ثبیذ سػبیت شَد.
ًکتِ  :دس حبلت ّبی هخلج لبئن الضاٍیِ ًوی تَاًین اص ثشاثشی صاٍیِ ی لبئوِ استفبدُ کٌین.
تَضیح  :اجضای فشػی اص هْن تشیي ثخش ّبی احجبت ّن ًْشتی دٍ هخلج است .اص ایي اجضا هی تَاًین ثشای احجبت ٍ حل
ثسیبسی اص هسبئل ٌّذسِ استفبدُ کٌین.
هخبل  :حبثت کٌیذ فبطلِ ّش ًمغِ سٍی ػوَد هٌظف یک پبسُ خظ اص دٍ سش پبسُ خظ هسبٍی است.
ثشای احجبت ثبیذ ثب استفبدُ اص شکل ػوَد هٌظف ٍ اًتخبة دٍ هخلج هٌبست ٍ احجبت ّن ًْشتی آًْب ثِ اجضای فشػی
ثشسین کِ جَاة سَال هب ثبشذ.
یؼٌی اگش ً Mمغِ ی دلخَاُ سٍی ػوَد هٌظف پبسُ خظ  ABثبشذ MA=MB :
اجضای هتٌبظش

→

عصع

→ ̂5

{ ̂1

ػکس لضیِ ثبال ًیض دسست است :اگش فبطلِ ی ًمغِ ای اص دٍ سش یک پبسُ خظ ثِ یک اًذاصُ ثبشذ آى ًمغِ سٍی ػوَد
هٌظف پبسُ خظ ٍالغ است.
هخبل  :دس یک هخلج ػوَد هٌظف دٍ ضلغ دس ًمغِ ی  Oثِ ّن سسیذُ اًذ .حبثت کٌیذ ػوَد هٌظف ضلغ سَم ًیض اص
ًمغِ ی  Oهی گزسد؟

ًکتِ ً :یوسبص ّبی هخلج دس یک ًمغِ ثِ ّن خَاٌّذ سسیذ.
ًکتِ  :ثب تَجِ ثِ چْبس ًَع هخلج ( هختلف االضالع ٍ لبئن الضاٍیِ ٍ هتسبٍی السبلیي ٍ هتسبٍی االضالع ) ٍ ّوچٌیي
تَجِ ثِ ٍیژگی ّبی آى ّب هی تَاًین ثشخی اص تست ّب سا حل کٌین  .ثِ هخبل صیش تَجِ کٌیذ.
هخبل  :دس شکل همبثل 119
ثب تَجِ ثِ شکل 66
98

)5(66

119
186

̂ است .صاٍیِ ی ̂ چٌذ دسجِ است؟
̂

186
̂

⇒ 66

حبل دس هخلج هتسبٍی السبلیي BCDداسین
̂

̂

ٍیژگی ّبی اجضای فشػی هخلج
الف) دس هخلج هتسبٍی السبلیي ًیوسبص هیبًِ ٍ استفبع ًظیش ساس هخلج ثش ّن هٌغجك ّستٌذ.
ة) اگش دس هخلخی دٍ تب اص استفبع هیبًِ یب ًیوسبص ًظیش یک ساس ثش ّن هٌغجك ثبشٌذ هخلج هتسبٍی السبلیي است.
ة) دس هخلج هتسبٍی االضالع هیبًِ استفبع ٍ ًیوسبص هتٌبظش ثِ ّش ساس ثش ّن هٌغجك اًذّ .وچٌیي دس ّش سِ ساس ایي
سِ پبسُ خظ ثب ّن هسبٍی اًذ.

هخبل  :حبثت کٌیذ ًیوسبصّبی داخلی همبثل ثِ سبق ّب ی ّش هخلج هتسبٍی السبلیي ثشاثشًذ.
حل :دس هخلج هتسبٍی السبلیي ً ABCیوسبصّبی دٍ صاٍیِ ی  C ٍ Bسا سسن هی کٌین.
هی خَاّین حبثت کٌین  . BD=CEچَى ًCE ٍ BDیوسبص ًذ .ثٌبثشایي :

̂1

̂1

̂

̂

5

5

→

⇒

̂1
̂

̂1
̂

{

هخبل :حبثت کٌیذ هیبًِ ّبی ًظیش ثِ سبق ّبی یک هخلج هتسبٍی السبلیي ثب ّن ثشاثشًذ.

ح) دس هخلج هتسبٍی السبلیي ًیوسبص خبسجی ًظیش ساس هخلج هَاصی ثب لبػذُ است ٍ ثشػکس.
ت) ضلغ سٍثِ سٍی صاٍیِ ی  06دسجِ دس هخلج لبئن الضاٍیِ ًظف ٍتش است.
ث) هیبًِ ی ٍاسد ثش ٍتش دس هخلج لبئن الضاٍیِ ًظف ٍتش است.
د) دس هخلج لبئن الضٍایِ صاٍیِ ی ثیي استفبع ٍ هیبًِ ٍاسد ثش ٍتش ثشاثش است ثب لذس هغلك تفبضل صاٍیِ ّبی حبدُ
شکل های متشابه:
دٍ شکل ٍلتی هتشبثٌْذ کِ سِ ٍیژگی داشتِ ثبشٌذ :الف) تؼذاد ضلغ ّبیشبى ثشاثش ثبشٌذ .ة) اًذاصُ ی ضلغ ّبیشبى
هتٌبست ثبشذ .ح) اًذاصُ ی صاٍیِ ّبیشبى ثشاثش ثبشذ.
ًکتِ  :ثِ ًسجت دٍ ضلغ هتٌبظش ًسجت تشبثِ هی گَیٌذ.
ًکتِ ّ :ش دٍ هخلج هتسبٍی االضالع ثب ّن هتشبثٌْذ.
ًکتِ ّ :ش دٍ هشثغ ثب ّن هتشبثٌْذ.
ًکتِ  :دس دٍ هخلج هتشبثِ ًسجت استفبع ّب ٍ ًیوسبص ّب ٍ هیبًِ ّب ٍ ػوَد هٌظف ّب ثب ًسجت تشبثِ ثشاثش است.
ًکتِ ً :سجت هحیظ دس ّش دٍ شکل هتشبثِ ثب ًسجت تشبثِ ثشاثش است.
ًکتِ ً :سجت هسبحت دٍ شکل هتشبثِ ثب هجزٍس ًسجت تشبثِ ثشاثش است.

نوونه سوال اهتحبنی فصل سوم  :استدالل و اثببت در هندسه
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درس اول  :استدالل
-1در ّر یک از هثلث ّبی زیر ًیوسبزّبی ّر سِ راس را رسن کٌید .در هَرد هحل برخَرد ًیوسبزّب چِ ًتیجِ ای هی
گیرید.

 -2در ّر یک از چْبر ضلؼی ّب ػوَد هٌصف ّر یک از ضلغ ّب را رسن کٌید .آیب هحل برخَرد ػوَد هٌصف ّب هرکس
دایرُ ی هحیطی است ؟

 -3در ّر زاٍیِ ًین سبز را رسن کٌید ٍ فبصلِ ی ّر ًقطِ تب اضالع زاٍیِ را بدست آٍرید .چِ رابطِ ای ٍجَد دارد؟

درس دوم  :آشنبیی بب اثببت در هندسه
 -4فرض ٍ حکن را برای هسئلِ ّبی زیر بررسی کٌید.
الف) در ّر هثلث اًدازُ ی زاٍیِ ی خبرجی برابر است بب هجوَع دٍ زاٍیِ ی داخلی غیر هجبٍر

ة) در ّر هثلث هجوَع زاٍیِ ّبی خبرجی برابر است بب  360درجِ

پ) در ّر هتَازی االضالع قطرّب ّودیگر را ًصف هی کٌٌد.

ت) در یک هثلث هتسبٍی السبقیي ًیوسبز ٍارد بر قبػدُ هیبًِ ًیس ّست.

 -5ثببت کٌید در ّر چْبر ضلؼی هحبطی زٍایبی رٍبرٍ هکول اًد.

 -6ثببت کٌید در یک هثلث هجوَع زٍایبی داخلی  180درجِ است.

 -7در ّر هَرد ًشبى دّید ًتیجِ ی گرفتِ شدُ هؼتبر است ؟ دلیل خَد را بیبى کٌید.
هثلث قبئن الساٍیِ یک زاٍیِ قبئوِ دارد
هثلث است

ّر لَزی یک هتَازی اضالع است
هتَازی اضالع است

{ ⇐ هثلث

{⇐

قبئن الساٍیِ است

یک لَزی است

 -8ثببت کٌید ّر ًقطِ رٍی ػوَد هٌصف یک پبرُ خط در ًظر بگیرید از دٍ سر پبرُ خط بِ یک اًدازُ است.

درس سوم  :هن نهشتی هثلث هب
 -9ثببت کٌید در ّر هستطیل قطرّب بب ّن برابرًد.

 -10در ّر لَزی زاٍیِ ّبی رٍبِ رٍ برابرًد.

 -11ثببت کٌید در ّر هثلث قبئن الساٍیِ هیبًِ ی ٍارد بر ٍتر ًصف ٍتر است.

 -12برای اثببت ّن ًْشتی ّبی زیر دالیلی بیبى شدُ است .بِ ًظر شوب کدام اثببت صحیح است.
⇒}

⇒}
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3
90
2

̂

̂1

̂

̂1

درس چهبرم  :حل هسئله در هندسه
 -13در شکل هقببل ٍتر ّبی CD ٍ ABبب ّن برابرًد.
ثببت کٌید کوبى ّبی هتٌبظر آى ّب ًیس بب ّن برابرًد.

 -14چْبر ضلؼی  ABCDهستطیل است ٍ ٍ Mسط
 ADاست .ثببت کٌید هثلث  MBCهتسبٍی السبقیي است.

 -15چْبر ضلؼی  ABCDهستطیل است ٍ پبرُ خط ّبی ́ B ́ ٍ D
هَازی بب ّن رسن شدُ اًد.
چرا دٍ هثلث ́  BA ́ ٍ DCبب ّن برابرًد.

 -16چْبر ضلؼی  ABCDیک هربغ است ٍ ًقبط N ٍ M
ٍ ٍ P ٍ Oسطْبی اضالع است.
چرا  MNOPهربغ است؟

درس پنجن  :شکل هبی هتشببه
 -17دٍ شکل هتشببِ چِ ٍیژگی ّبیی دارًد؟

 -18آیب ّر دٍ هربغ هتشببٌْد ؟ چرا ؟

 -19یک هستطیل بب اضالع  5 ٍ 3بب یک هستطیل بِ اضالع  y-1 ٍ 9هتشببِ اًد .هقدار  yرا بِ دست آٍرید.

 -20در یک ًقشِ بِ هقیبس  1: 300فبصلِ ی دٍ ًقطِ بِ اًدازُ ی  2/5سبًتی هتر چقدر است؟
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تیزهوشان  -فصل سوم

 -1دٍدایرُ ی تِ هرکس  B ٍ Aیکذیگر را در  D ٍ Cقطغ هی کٌٌذ .
ثاتت کٌیذ  AB :ػوَد هٌصف  CDاست.

 -2هطاتق شکل رٍی اضالع  AC ٍ ABاز هثلث دلخَاُ ABC
هثلث ّای هتساٍی االضالع  ACN ٍ ABMرا تٌا کردُ این .
ثاتت کٌیذ NB=MC :

ً -3قطِ ی  Pخارج از هثلث هتساٍی االضالع  ABCطَری
قرار دارد کِ 66

̂

 .ثاتت کٌیذ AP=BP+CP

 -4در هثلث دلخَاُ ً ABCیوساز داخلی راس  Aضلغ  BCرا در ًقطِ ی  Dقطغ هی کٌذ  .از  Dػوَد ّای DF ٍ DE
را تر اضالع  AC ٍ ABفرٍد هی آٍرین  .ثاتت کٌیذ  EFتر  ADػوَد است .

 -5ثاتت کٌیذ اگر در دٍ هثلث هحیط ٍ دٍ زاٍیِ از یکی تا هحیط ٍ دٍ زاٍیِ از دیگری تراتر تاشٌذ دٍ هثلث ّن ًْشت
اًذ.

ً -6قطِ ی  Mرا رٍی ضلغ  ACاز هثلث هتساٍی االضالع  ABCاًتخاب کردُ این  .ضلغ  BCرا از طرف  Cاهتذاد هی
دّین ً .قطِ ی  Nرا رٍی ایي اهتذاد طَری اًتخاب هی کٌین کِ طَل دٍ پارُ خط  MN ٍ BMتراتر شًَذ  .ثاتت کٌیذ
AM=CN :

 -7در هثلث هتساٍی الساقیي  ABCتا زاٍیِ ی راس  26درجِ  ADرا هساٍی
قاػذُ  BCرٍی  ABجذا هی کٌین  .اًذازُ ی زاٍیِ ی  BDCرا تیاتیذ.

 -8در هثلث  ABCتر رٍی ضلغ  BCپارُ خط ّای  CN=CA ٍ BM=BAرا جذا هی کٌین  .اگر 72
ی  MANچٌذدرجِ است؟

̂ آى گاُ زاٍیِ

 JKLM -9یک هرتغ ٍ هثلث ّای ّ KYL ٍ JXKر دٍ هتساٍی االضالع
ّستٌذ ً .شاى دّیذ هثلث  KXYهتساٍی الساقیي است.

 -16در چْار ضلؼی PS=RS ٍ PQ=RQ , PQRS
اگر ً Tقطِ ی دلخَاّی رٍی قطر  QSتاشذ .
ثاتت کٌیذ PT=RT

 -11در شکل رٍتِ رٍ زاٍیِ ّای  2 ٍ 1تا ّن ٍ  4ٍ 3تا ّن
تراترًذ  .ثاتت کٌیذ KL=NM :

 -12ثاتت کٌیذ هثلث  AEDهتساٍی الساقیي است.

 -13در شکل رٍتِ رٍ ثاتت کٌیذ :
PQ=TS
̂

̂

 -15در چْار ضلؼی  ٍ PQ=QR , PQRSقطر  QSزاٍیِ ی  Qرا ًصف هی کٌذ  .ثاتت کٌیذ PS=RS

 -16در شکل هقاتل چرا 45

 -17تا تَجِ تِ شکل چرا :
̂ 3

̂

̂

 -18کذام دٍ شکل ّوَارُ هتشاتِ ًیستٌذ ؟
الف) دٍ هثلث قائن الساٍیِ ی هتساٍی الساقیي

ب) دٍ لَزی کِ یک زاٍیِ تراتر داشتِ تاشٌذ

ج) دٍ شش ضلؼی هٌتظن

ت) دٍ هستطیل

 -19کذام گسیٌِ ّوَارُ درست است ؟
الف) دٍ  nضلؼی هٌتظن هتشاتِ اًذ
ج) دٍ لَزی هتشاتِ اًذ

ب) دٍ هستطیل هتشاتِ است.
ت) دٍ هثلث قائن الساٍیِ هتشاتِ اًذ.

 -26در دٍهثلث هتشاتِ ًسثت هحیط دٍ هثلث  1تِ  3است ً .سثت هساحت ٍ ًسثت قطرّای ایي دٍ هثلث را تیاتیذ.

 -21طَل اضالع یک هثلث  7 ٍ 5 ٍ 11ساًتی هتر ٍ طَل کَچک تریي ضلغ هثلثی هتشاتِ تا هثلث اٍلی  26ساًتی هتر
است  .هحیط هثلث دٍم را تیاتیذ.

 -22هستطیلی تِ هساحت  24تا هستطیلی تِ ضلغ  ٍ 3قطر  5هتشاتِ است  .قطر هستطیل اٍلی چقذر است؟

 -23از یک ًقطِ دلخَاُ داخل هثلث سِ خط تِ هَازات اضالع رسن هی کٌین  .چٌذ هثلث هتشاتِ داخل شکل ایجاد هی
شَد؟

 -24رٍزًقِ ی قائن الساٍیِ ای تر دایرُ ای تِ شؼاع  4هحیط است  .اگر اًذازُ ی یکی از ساق ّا تراتر  12تاشذ  .هساحت
رٍزًقِ چقذر است؟

 -25در هتَازی االضالع  ABCDاز راس  Aتِ ٍسط دٍ ضلغ ٍ CD ٍ BCصل هی کٌین تا ایي خطَط قطر  BDرا تِ
ترتیة در  N ٍ Mقطغ کٌٌذ  .اگر  AC=4 , BC=3 , DC=5تاشذ  MN .چقذر است؟

 -26در رٍزًقِ ی رٍتِ رٍ 96

̂

̂ اگر  N ٍ Mاٍساط قاػذُ ّا

 DC=5 , AB = 3تاشذ  .اًذازُ ی  MNچٌذ است؟

