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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  1آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1هندسه آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال اول  

  29/07/1396 تاریخ :  هاي هندسی و استدالل) (ترسیم 1کل فصل مبحث : 

 

 نمره)5/1(مثلثی را با معلوم بودن طول سه ضلع آن رسم کنید.  ،کش و پرگار به کمک خط -1

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)5/1( را توضیح دهید.اي غیر واقع بر آن  یک خط از نقطه موازي با یروش رسم خط -2

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/1(را رسم کنید.  6و قطر  5کش و پرگار یک لوزي به طول ضلع  به کمک خط -3

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دو ضلع یک زاویه را در نظر بگیرید.  -4
 نمره)1(واحد باشد.  2ي مورد نظر  ي آن از هر ضلع زاویه ي بیابید که فاصلها الف) نقطه 

 نمره)1(اید نیمساز زاویه را رسم کنید.  ت (الف) یافتهمسقاي که در  ب) با استفاده از نقطه 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ACو ABي مثلث را بیابید که از خطوط گذرا از اضالع کش و پرگار تمام نقاطی از صفحه مفروض است. به کمک خط ABCمثلث دلخواه -5

 نمره)5/2( هاي مسئله بحث کنید. به یک فاصله باشند. روي تعداد جواب Cو Bي و همچنین از دو نقطه

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کش و پرگار تمام نقاطی از صفحه را طوري بیابید که از این سه خط به یک  اند. به کمک خط مطابق شکل داده شده ′′dو ′d،dسه خط -6

 نمره)5/2( فاصله باشند.

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/1(مفاهیم زیر را تعریف کنید.  -7

 ) مثال نقضج   ارهزب) گ   الف) استدالل استنتاجی 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1(توان بیش از یک عمود بر آن خط رسم کرد.  به کمک برهان خلف ثابت کنید از یک نقطه غیر واقع بر یک خط نمی -8

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره)2(رسند.  ها هم ثابت کنید در هر مثلث ارتفاع -9

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)2(رو به ضلع کوچکتر.  ي روبه تر است از زاویه رو به ضلع بزرگتر، بزرگ ثابت کنید اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند زاویه روبه -10

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 باشد ثابت کنید : BCبر ضلع Aپاي نیمساز داخلی وارد از رأس Dمفروض است. فرض کنید ABCمثلث دلخواه -11
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 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1هندسه  آزمون مستمر درس :   پایه دهم ـ نیمسال اول  

  29/07/1396 تاریخ :  هاي هندسی و استدالل) (ترسیم 1کل فصلمبحث : 

 

ي پرگار را به  داشته باشیم. ابتدا دهانه cو a،bهاي به طول فرض کنید سه پاره خط -1 
کنیم تا  رسم می  aو شعاع Bه مرکزکمانی ب dباز کرده و روي خط دلخواه aي اندازه

کنیم  میرسم  cو شعاع Bاي به مرکز قطع کند. حال دایره Cاي مانند را در نقطه dخط
اي  ي قبلی را در نقطه کنیم تا دایره رسم می bو شعاع Cاي به مرکز در نهایت دایره

 cو a،bهاي است. بسته به اندازه همان مثلث مطلوب ABCقطع کند مثلث Aمانند
 یک جواب دارد. اما مسئله حداکثر .ممکن است مثلثی قابل رسم نباشد

 
دانیم که دو خط عمود بر یک خط با هم موازیند. ابتدا از  کنیم. می مسأله راحل شده فرض می -2

قطع کند. سپس از  ′Aي تا آن را در نقطه کنیم عمودي رسم می dبر خط Aي نقطه
ا که دو خط عمود بر از آنج نامیم. می ′dکنیم و آن را رسم می ′AAخطی عمود بر Aي نقطه

          همان خط مطلوب است. ′dموازیند و خط ′dو dیک خط با هم موازیند بنابراین دو خط

 
                                                                  

را رسم  (BD)کش و پرگار عمود منصف این پاره خط . سپس به کمک خط (BD)کنیم واحد را رسم می 6خطی به طول  ارهابتدا پ -3

 Cو Aکنیم تا عمود منصف را در نقاطی مانند یرسم ماي  دایره Bواحد باز کرده و به مرکز 5ي  ي پرگار را به اندازه کنیم. حال دهانه می

  همان لوزي مطلوبست زیرا : ABCDقطع کند. چهارضلعی

 

BA BC BD
AC

= → 



 

 

د باشند روي دو خط به واح 2ي  دانیم تمامی نقاطی که از یک خط به فاصله می الف) -4

اي را  بنابراین براي آن که نقطه .واحد از آن خط هستند 2ي  موازات آن خط و به فاصله

خط به موازات اضالع  وواحد باشند فقط کافی است د xoy 2بیابیم که از هر ضلع زاویه

محل برخورد این دو خط جواب  .کنیم از اضالع زاویه رسم میواحد  2ي  زاویه و به فاصله

 مسئله است.

  به نقطه بدست آمده در قسمت الف وصل کنیم. Oي فقط کافی است از نقطه xoyب) براي رسم نیمساز زاویه 

                                                                         MH MH O O′= → =1 2 
به یک فاصله باشند روي عمود Cو Bسئودانیم تمام نقاطی از صفحه که از ر می -5

 ABقرار دارند. همچنین تمام نقاطی از صفحه که از اضالع BCخط منصف پاره

دهند  را تشکیل می Aبه یک فاصله هستند نیمساز داخلی و خارجی رأس ACو

یک لوزي است با   ABCD است ACعمود منصف
 است BDعمود منصف 6و قطر 5اضالعی به طول 
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 96-97سال تحصیلی    
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 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1هندسه  آزمون مستمر درس :   پایه دهم ـ نیمسال اول  

  29/07/1396 تاریخ :  هاي هندسی و استدالل) (ترسیم 1کل فصلمبحث : 

 

جواب مسئله است بسته به نوع  BCخط اشتراك این دو خط و عمود منصف پاره

  خط باشد. نقطه و یا یک 2ئلهمثلث ممکن است جواب مس

 ،به یک فاصله هستند یک خط ′′dو ′dخط موازيدو دانیم تمام نقاطی از صفحه که از  می -6

 ′′dو ′dي دو خط اگر فاصله ) L. (خطي مساوي از دو خط است موازي دو خط و در فاصله

aبرابر ′dو dخط از دو خط Lي  توان گفت فاصله باشد می aبرابر با
همچنین تمام  .است 2

aي ه فاصلهب dنقاطی از صفحه که از خط
aي و به فاصله dهستند دو خط موازي خط 2

از  2

L)است  dخط , L )′′ با توجه به  جواب مسأله است. Lو خط ′′Lو ′Lتراك دو خطاش ′

 دو جواب دارد. ، مسئلهشرایط مسئله

 ایم. ها را پذیرفتهي حقایقی است که درستی آن گیري منطقی بر پایه الف) استدالل استنتاجی : استدالل استنتاجی روش نتیجه -7

 ي خبري است که دقیقاً درست یا نادرست باشد اگر چه درستی یا نادرستی آن بر ما معلوم نباشد. ب) گزاره : گزاره یک جمله 

 شود. دهد یک حکم کلی نادرست است، مثال نقض گفته می پ) مثال نقض : به مثالی که نشان می 

توان بیش از یک  نمی Aي خواهیم ثابت کنیم از نقطه باشد. می dاي خارج خط نقطه Aفرض کنید -8

کنیم. ابتدا خالف حکم را فرض  خلف استفاده می رسم کرد. براي حل سؤال از برهان dعمود بر خط

را  dایم که مانند شکل زیر خط رسم کرده dدو عمود بر خط Aي کنیم از نقطه ض میکنیم یعنی فر می

 180تر از بزرگ ABCخلی مثلثاند. در این صورت مجموع زوایاي دا قطع کرده Cو Bدر نقاط

خواهد شد و این غیر ممکن است. پس امکان رسم دو عمود از یک نقطه غیر واقع بر یک خط وجود 

  تواند غلط باشد. ندارد یعنی حکم نمی

 کتاب درسی 19ي  ي صفحه قضیه -9

 کتاب درسی 21ي  ي صفحه قضیه -10

   الف) -11
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