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 (41ص 2تمرین)

مقدار عددی نسبت ②
a

b
 آوریدرا به دست  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 استدالل و انواع آن:
 یم استدالل را گزاره کی اثبات یبرا آوردن لیدل عمل

 .دارد وجود استدالل نوع دو یکل طور به .نامند
 

 تعداد براساس را ما که است یاستدالل : ییاستقرا استدالل(1

 .رساند یم یکل جهینت کی به  مشاهده یمحدود

 

 قیحقا اساس بر که است یاستدالل : یاستنتاج استدالل(2

 .رساند یم یکل جهینت کی به را ما شده رفتهیپذ درست

 

 تفاوت استدالل اه:
 استنتاجی استدالل استقرایی استدالل

 یمحدود تعداد براساس

 .است ازمشاهدات

 رفتهیپذ قیحقا اساس بر

 است شده

 منطقی است تجربی است

 ءاز کل به جز کل به جزء از

 است قطعی آن جینتا است یاحتمال آن جینتا

 

 نسبت و تناسب
 هر دو نسبت مساوی ، یک تناسب تشکیل می دهند

 وژیگی اهی تناسب:

 

 

 

 

 

 
 (32ص  2کاردر کالس)
 ،کامل کنید.با توجه به ویژگی های تناسب ②
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 :  قضیه

 به یاستنتاج استدالل با که پرکاربرد و مهم جینتا یبرخ 

 .شوند یم دهینام هیقض ند،یآ یم دست

دارای فرض )اطالعات یک جمله شرطی است که هر قضیه 

که الگوی آن به مسئله( و حکم) خواسته مسئله( می باشد 

 صورت زیر است:

 .       ) حکم (آنگاه     )فرض(      قضیه شرطی: اگر                 

   :اتلس قضیه

  گرید ضلع دو و شود رسم مثلث ضلع کی یمواز یخط اگر

 یم بوجود متناسب یها خط پاره آنها یروآنگاه کند، قطع را

 .آورد

( ءجز به ء)جز
AD AE

DE BC
DB EC

  

 
 (34ص  2و1کاردرکالس )
BC,در شکل پاره خط های ① GH  موازی اند.اندازه پاره

HC,خط های AC  .را به دست آورید 

 
و اندازه پاره خط های  xتشکیل یک معادله ، مقداربا ②

,AJ AI  را به دست آورید 

 

 مثال نقض:
مثالی است که درستی یک حکم کلی را رد می کند و نشان 

 می دهد که نتیجه گیری کلی نادرست است.

 

 :مینتوانست یکل حکم با حدس کی یبرا اگر نکته 

 حدس آن یدرست بر لیدل م،یاوریب نقض مثال

 نقض مثال به را ما شتر،یب تالش است ممکن.ستین

 ازمندین ی،کل حکم اثبات یآنکه برا ضمن .برساند

 .میهست یاستنتاج استدالل به

 ( 40و  39)مثال ص 

 نقض مثال کی وجود صورت در ریز موارد از کی هر یبرا

 .دیاوریب

 .هستند فرد اول اعداد تمامالف(

 

 ب( همه اعداد فرد،اول اند.

 

 .است گنگ یعدد گنگ، عدد دو جمع پ(حاصل

 

nمقدار عبارت nت( به ازای هر عدد طبیعی  n 2 41 

 عددی اول است.

 

 Home work:(41ص 9)تمرین 

 نقض مثال کی حکم های کلی زیر را با از کی هر⑨

 . رد کنید

 .ندارد وجود 127 از بزرگتر اول عدد چیه الف(
 

 .است شتریب مربع هر مساحت از مثلث هر مساحث ب(

 
 

 بر ضلع هر به متناظر منصف عمود و انهیم مثلث هر در پ(

 .هستند منطبق هم
 

 بزرگتر ارتفاع هر اندازه از ضلع هر اندازه مثلث هر در ت(

 .است
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STدر شکل   ⑤ BC .است,x y  .را به دست آورید 

 
 قضیه: عکس

 حاصل آنچه م،یکن جا جابه را هیقض کی حکم و فرض اگر

 تواند یم هیقض کی عکس .است » هیقض عکس «شود یم

 .باشد نادرست ای درست

 (36ص 3و2و1مثال )

 آنگاه باشد، االضالع یمتواز یضلع چهار کی اگر : هیقض(1

 .کند یم نصف را گریکدی شیقطرها

 را گریکدی قطرها یضلع چهار کی در اگر : هیقض عکس

 .است االضالع یمتواز یضلع چهار آن آنگاه کنند، نصف

 

 آنگاه باشند، برابر هم با مثلث کی از ضلع دو اگر : هیقض (2

 .برابرند هم با زین ضلع دو آن بر وارد یها ارتفاع

 برابر هم با مثلث کی از ارتفاع دو اگر : هیقض عکس

 .برابرند هم با زین ها ارتفاع آن به رینظ اضالع باشندآنگاه

 

تالس:                      هیقض(3
AD AE

DE BC
DB EC

  

 

       : تالس هیقض عکس
AD AE

DE BC
DB EC

  

 

 

 تعمیم قضیه اتلس:
ه مخرج ببا دوبار استفاده از قضیه تالس و ترکیب نسبت در 

 رابطه زیر میرسیم:

کل( به ء)جز
AD AE DE

DE BC
AB AC BC

   

 

 (36ص کاردرکالس )

در شکل زیرپاره خط موازی با ضلع است .درستی یا نادرستی 

 هر عبارت را مشخص کنید.

 

 
 نکته:

می  اگر در سوال پاره خط های موازی را بدهند یا بخواهند

 کنیم. استفاده کل به ءاز تناسب  جز توانیم

 (41ص  5و4تمرین)

PQدر شکل   ④ BC است.اندازه پاره خط های

,PQ AP  .را به دست آورید 

 



                                                                                                                                                                                 2ردس 2فصل            : افطمه بوربورتهیه وتنظیم                 2ریاضی    
 را تالس هیقض عکس یدرست خلف برهان از استفاده با③

 .دیکن ثابت

 

 
 
 

 Home work:(41ص 8)تمرین 

نقطه غیر واقع  با برهان خلف ثابت کنید نمی توان از یک⑧

 بر یک خط دو عمود بر آن خط رسم کرد.
 
 
 

 قضیه اهی دو رشطی:
اگر عکس یک قضیه شرطی درست باشد آن را قضیه دوشرطی 

 :که به صورت های زیر نوشته می شودمی نامیم.

 pاگر تنها و اگرq 
  اگرp آنگاهq  و برعکس 

نماد با را یشرط دو یها هیقض  دهند یم نشان. 

 (39ص مثال )

 هیزاو اگر تنها و اگر  ;برابرند هم با ضلع دو مثلث کی در(1

 .برابرباشند هم با آنها به رو به رو یها
 

  ;است مسازین خط پاره کی االضالع یمتساو مثلث در(2

 . باشد انهیم اگر تنها و اگر

 رباهن خلف)استدالل غیر مستقیم(:

اگر اثبات درستی یک قضیه از طریق مستقیم دشوار باشداز 

 روش برهان خلف کمک می گیریم.

برای اثبات یک قضیه به روش برهان خلف، ابتدا فرض می کنیم 

 جهینت) تناقض کی به و حکم درست نباشد)فرض خلف(

 و باطل خلف فرض بیترت نیا به و میرس یم (رممکنیغ

 .شود یم ثابت حکم یدرست

                  B   حکم⇒ A  :مسئلهفرض 

 
 

پس نتیجه می گیریم حکم  B.درست است 

 

 (37و  38ص مثال )

 فرد یعدد زین 𝒏 آنگاه باشد، فرد یعدد 𝟐𝒏 و 𝑵∈𝒏 اگر①

 .است

 

(𝒏     حکم )فرد است⇒      (𝟐𝒏 فرض) مسئله   فرد است : 

 

 :برهان خلف

𝒏⇒nزوج است k 2 ⇒  n k k m  2 2 24 2 2 2   

 ⇒باید طبق فرض، فرد باشد⇒تناقض⇒حکم درست است

 

 ABCاز مثلث  Aنیمساز زاویه  ADفرض کنیم ②

BDباشد.اگر  DC باشد آن گاهAB AC . 
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 (41ص  6و3)تمرین  

 ضلع دو یها وسط که یخط پاره مثلث هر ثابت کنیددر③

 یمساو و یمواز سوم ضلع با کند، وصل هم به را مثلث

 است آن نصف
 
 
 
 
 
 
ABدر ذوزنقه مقابل⑥ ST DC است.ثابت کنید 

AS BT

SD TC
  

 
 
 
 
 
 
 

 : یشرط دو هیقض کی صورت به آن وعکس تالس هیقض(3

 

DE اگر  BCآنگاه 
AD AE

DB EC
 و برعکس 

 یا

AD AE
DE BC

DB EC
  

 

 (39ص  کاردرکالس )

 یشرط دو هیقض کی صورت به را آن وعکس فیثاغورس هیقض

 بنویسید.

 
 
 
 

 

 میان خط رد مثلث و ذوزنقه:
 به را مثلث ضلع دو یها وسط که یخط پاره مثلث هر در (1

 . است آن نصف یمساو و یمواز سوم ضلع با کند، وصل هم

 

 هم به را ساق دو یها وسطدر هر ذوزنقه پاره خطی که (2

کند با قاعده موازی و طول آن برابر میانگین قاعده  وصل

 هاست.

 

Aاگر  aآنگاه90 b c 2 2  برعکسو2

 یا

A a b c   2 2 290 
 


