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 یهندس رتسیم اهی 
 
 
 

 
 :1اهداف ردس 

 ضلع سه اندازه بودن مشخص با مثلث، رسم ییتوانا 

 آن

 خط پاره کی منصف عمود رسم ییتوانا  

 عمود بر واقع نقاط همه مشترک تیخاص درک 

 از شان فاصله بودن کسانی( خط پاره کی منصف

 )خط پاره دوسر

 هیزاو کی مسازین رسم ییتوانا  

 مسازین بر واقع نقاط همه مشترک تیخاص درک 

 ضلع دو از شان فاصله بودن کسانی( هیزاو کی

 )هیزاو              

 از شده، داده خط کی با یمواز خط رسم ییتوانا 

 خط آن خارج یا نقطه

 از شده، داده خط کی بر عمود خط رسم ییتوانا 

  خط آن بر رواقعیغ یا نقطه

 از شده، داده خط کی بر عمود خط رسم ییتوانا 

 خط آن بر واقع یا نقطه

 

 
 

 

 :1ردس  2فصل 

 :1 ی ردس پیش نیاز اه
 ه،یزاو ره،یدا خط، پاره خط، مین خط، فیتعار 

  عمود خط دو ،یمواز خط دو عمودمنصف، مساز،ین

 .بشناسند را آن یاجزا و مثلث و بدانند را هم بر              

 خطوط هیقض و آن یها حالت و ها مثلث ینهشت هم 

 .بداند را یمواز
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شرط رسم مثلث:  5 4 7  

 مراحل رسم مثلث: 

AB(رسم پاره خط  1  7   

 و   Aکمان به مرکز2(رسم 2

 5وشعاع  Bو به مرکز 4شعاع 

A,به Cنامیده و از  Cکمان را  2(محل برخورد 3 B رسم

 م.می کنی

 مود منصف:ع 
 و آن را نصف می کند.خطی است که بر پاره خط عمود می شود 

 خاصیت عمود منصف:
سر ازدو باشد خط پاره کی عمودمنصف یرو که نقطه (هر1

 است فاصله کی به خطپاره 

 
 یرو باشد فاصله کی به خط سرپاره دو از که نقطه هر (2

  .دارد قرار خط پاره آن عمودمنصف 

 
 (62ص  3)فعالیت 
 نقطه 2 داشتن خط کی کردن مشخص ینکته:برا 

 است یکافو الزم آن از

 خط: اپره یک منصف عمود رسم
 به بار کی و دیکن بازAB طول نصف از شیب را پرگار دهانه

 گریکدی کمان دو د تایبزن کمان B مرکز گربهید وبار A مرکز

 کنند قطع P و Q مانند ینقاط در را

 است ABعمودمنصف  Q و P خط گذرنده از دو نقطه

 

  رتسیم اهی هندسی:

های هندسی یعنی رسم شکل های هندسی به کمک  ترسیم

 خط کش و پرگار

 داریه:
دایره مجموعه نقاطی از صفحه است که از یک نقطه ثابت به 

اع می ا شعیک فاصله باشند.نقطه ثابت را مرکز و فاصله ثابت ر

 نامند.

 (26ص 2و 1)فعالیت 

را به صورت  rو شعاع   oدایره به مرکز ,C o r  نمایش

 می دهند.

دایره روی محیط باشد rبه فاصلهoهر نقطه که از نقطه 

به  oاز نقطه دایره قراردارد روی محیطقراردارد و هرنقطه که 

 است.rفاصله 

 

 وضعیت نقطه و داریه:
 (62ص  3 )فعالیت

 بخش مجزا تقسیم میکند: 3هر دایره صفحه را به 

(نقاط خارج دایره1 OA r  

(نقاط روی دایره2 OB r 

نقاط داخل دایره (3 OA r 

 

 آن: ضلع هس اندازه بودن مشخص با مثلث، رسم
 مجموع دو ضلع کوچک( >)ضلع بزرگ     شرط رسم مثلث:

 (62ص  6)فعالیت 
 ضلع طول به یمثلث دیتوان یم چگونه که دیده حیتوض ب(

 حل: .دیکن رسم ٧ و 5 و 4 شده داده یها
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  نکته: عمود منصف های سه ضلع مثلث همیشه در

متقاطعند. این نقطه از سه راس مثلث به یک نقطه 

 یک فاصله است.

 Home work:(30ص 4و2)تمرین 

 بنامید.ABC را آن و دیکن رسم دلخواه یمثلث②

 نقطه و رسم کنید را مثلث نیا ضلع دو یها عمودمنصف

 رهیدا کی OAو به شعاع  O بنامیدبه مرکز O را آنها برخورد

 یتیوضع چه رهیدا نیا به نسبت B و C نقاط  .دیکن رسم

 چرا؟ دارند؟

  
 

 

 

 

 

 

سانتی متر از خط  4به فاصله  Aفرض کنید نقطه ④

d.باشد.روش رسم هر مثلث را بنویسید 

 آن قاعده و آن رأس کی A که نیالساق یمتساو یمثلث )الف

 .باشد منطبق d خط بر

 

 

 
 

 آن ساق طول و باشد داشته را )الف( طیشرا که یمثلث )ب

 .باشد متر یسانت 6

 

 

 
 

 داشته را )الف( قسمت طیشرا که دیکن رسم یمثلث )پ

  سانتی متر مربع باشد.  8آن مساحت و باشد

 
 

 آن:(ربروی واقع)عمود رب یک خط از نقطه ای  رماحل رسم خط
د تا خط را در یبزن کمان Mمرکز به و کنید باز را پرگار دهانه

A,دو نقطه  B قطع کند سپس عمودمنصفAB  را رسم کنید 

 

 
 :آن (ربخارجغیر واقع )رماحل رسم خط عمود رب یک خط از نقطه ای 

د تا خط را در یبزن کمانPمرکز به و کنید باز را پرگار دهانه

A,دو نقطه  B  عمودمنصفقطع کند سپسAB  را رسم کنید 

 

 
 :آن رب (خارج)واقع غیر ای نقطه از شده داده خط با موازی خط رسم

dرسم می کنیم و dخطی عمود بر  Pاز 
1

می نامیم سپس از  

dواقع بر Pنقطه 
1

dخطی عمود بر 
1

dرسم می کنیم و 
2

آنگاه 

,d d
 بر هم عمودند پس با هم موازیند. 2
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  :مثلث همیشه در یک  نیمسازهای سه زاویهنکته

مثلث به یک  ضلعنقطه متقاطعند. این نقطه از سه 

 فاصله است.

 

 Home work:(30ص 3)تمرین 
 بنامید.ABC را آن و دیکن رسم دلخواه یمثلث③

 برخورد نقطه و رسم کنید را مثلث نیا زاویهدو یها نیمساز

بر سه ضلع مثلث عمود رسم کنید  Oبنامیداز نقطه  O را آنها

OH و به شعاع  Oبنامیدبه مرکز  Hو پای یکی از عمود هارا
 رهیدا نیا به نسبتABC اضالع مثلث .دیکن رسم رهیدا کی

  چرا؟ دارند؟ یتیوضع چه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیمساز:
نیم خطی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می 

 کند.

 نیمساز:خاصیت 
 ازدوضلع آن زاویه  باشدزاویه  کی نیمساز یرو که نقطه هر(1

 است فاصله کی به 

 
 

 باشد فاصله کی به  ضلع یک زاویه دو از که نقطه هر (2 

  .دارد قرار زاویه آننیمساز  یرو

 

 :زاوهی  یک نیمساز رسم
 Q و P کمان می زنیم تا اضالع زاویه را در دو نقطه Oبه مرکز 

به باز کرده و یکبار Q و Pکندپرگار را بیشتر از نصف قطع 

محل برخورد دو  کمان میزنیم Qبه مرکز دیگر و بار  Pمرکز

O, خط گذرنده از دو نقطهنامیده Wکمان را  W  نیمساز

 استO زاویه

 
 


