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 : نقشه مفهومی

 

 

 های درست قبلی را استدالل گویند.: دلیل آوردن برای معلوم شدن یک موضوع مجهول، با استفاده از داشتهاستدالل

 : استداللی که درستی یک موضوع را نتیجه بدهد.اثبات

های رسیم و شهود( در ریاضیات کافی نیست و باید استدالل بر اساس داشتهگانه برای استدالل )استفاده از شکل، ت: استفاده حواس پنجنکته

 قبلی ما که مورد قبول هستند صورت پذیرد. 

ها درون مثلث قرار گیرد. باز هم به ی آن های همهها را بکشیم و محل تقاطع ارتفاعهای آن: اگر چند مثلث رسم کنیم و سپس ارتفاعمثال

 های مثلث درون مثلث است.ی ارتفاع ه محل برخورد همهتوان گفت کطور قطع نمی

-طور اندازهنهشت هستند درست نیست. چون حواس در استدالل ریاضی کارایی ندارد  همین: اگر با استفاده از چشم بگوییم دو شکل هممثال

 نهشتی در مثلث کافی نیست.گیری برای ایجاد اطمینان از هم

 دام نادرست است؟: کدام استدالل درست و کمثال

 شود، زمین خیس نیست پس باران نباریده است.الف( اگر باران ببارد رمین خیس می

 لزوم استدالل

 کاربرد استدالل
 استقراء

 اثبات تعمیم

کاربرد  اثبات نمادین اثبات کالمی -های همحالتمفهوم 

 نهشتی

-هوم هممف

 نهشتی

 دو ضلع و زاویه بین

 دو زاویه و ضلع بین

 سه ضلع

 وتر و یک ضلع در مثلثهای قائم الزاویه

 وتر و یک زاویه حاد در مثلث قائم الزاویه

 استدالل 

 انواع استدالل

 مثال نقض شهود استناج

 های متشابهشکل هانهشتی مثلثهم
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 آید.ی بعدی هم که پرتاب خواهم کرد حتما ))رو(( میاند. پس سکهام ))رو(( آمدههای که من پرتاب کردهی سکهب( همه

 هر چهار ضلع مربع برابرند. هاج( هر مربع یک متوازی االضالع است پس در متوازی االضالع

 د( شهرهای بزرگ شهرهای پرجمعیت هستند تهران شهری بزرگ است پس پرجمعیت است.

 های درست و ب و ج نادرست هستند.: الف، د استداللدر موارد فوق

 گوییم.می مثال نقضدهد یک حکم کلی یا ادعا نادرست است را : مثالی که نشان میمثال نقض

 شود.گفته می فرضتی که مسئله به ما داده است : به اطالعافرض

 گویند.میحکم  : خواسته های  یک مسئله راحکم

 

های مجاور ها را به زبان ریاضی بنویسید )) در هر مثلث متساوی الساقین، زاویه: فرض و حکم را در مسئله زیر مشخص کنید و سپس آنمثال

 قاعده برابرند((.

AB AC 
  زبان ریاضی
 متساوی الساقین است: فرض ABCمثلث       →

                  
^ ^

B C

زبان ریاضی
 های مجاور قاعده با هم برابرند : حکمزاویه      →

 

از آن مجموع را انتخاب خواهیم موضوعی را برای هر عضو از یک مجموعه ثابت کنیم، کافی است ابتدا یک عضو دلخواه : هنگامی که مینکته

های آن عضو دلخواه را دارند مطالب را برای تمام کنیم و مطالب را برای آن ثابت کنیم و با توجه به اینکه همه اعضای آن مجموعه تمام ویژگی 

 دهیم. تعمیماعضای آن مجموعه 

 یک فاصله است. ساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه بهای هر نقطه روی نیم: ثابت کنید فاصلهمثال

 
Hو  Hکنیم تا در نقطه های زاویه رسم میکنیم و از آن دو عمود بر ضلعانتخاب می O (OX)ساز زاویه را روی نیم M: نقطه دلخواه اثبات  

 این ضلع را قطع کند.                      



  شمالی خراسان  ریاضی دبیر جعفری                هندسه در اثبات و استدالل : سوم فصل                    نهم ریاضی

 
 

 
38 

OM)مشترک(       OM  

         'O H M O H M HM H M
 

   

                                                                       (OX)    نیم ساز  

هم با این نقطه از نظر ثابت کردیم و بقیه نقاط روی نیم ساز  Mی دلخواه  از دو ضلع زاویه برابر است، چون این مطلب را برای نقطه Mفاصله 

 ساز درست است.های تفاوتی ندارد پس این مطلب برای هر نقطه از نیمویژگی

 است(. Aنیم ساز زاویه  APمتساوی الساقین است ) PBC: در شکل مقابل نشان دهید مثلث مثال

 
 ساز وارد بر قاعده میانه نیز هست )اثبات کنید؟(: در مثلث متساوی الساقین نیمنکته

 سر آن است )ثابت کنید؟( 1های ساز زاویه: در مربع هر قطر نیمکتهن

 از دو سر پاره خط به یک فاصله است. ABخط : هر نقطه روی عمود مصف پارهنکته

 کار در منزل

 های زیر فرض و حکم را مشخص و سپس حکم را ثابت کنید:(در عبارت0

 .                                                      ه قاعده برابرندهای مجاور بالف( در هر مثلث متساوی الساقین زاویه

 .                                               ب( در هر مستطیل قطرها با هم برابرند
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  .                                      ج( دو زاویه متقابل به رأس با هم برابرند

 

   ها برابر است.ی خارجی غیرمجاور آنوع دو زاویه داخلی با زاویهد(در هر مثلث مجم

 ساز یک زاویه زا دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است؟(ثابت کنید هر نقطه روی نیم1

  درجه است((. 081های داخلی هر مثلث استدالل زیر را کامل کنید: )) مجموع زاویه( 3

3

1

( , ') .........

( , ') ..........

A ddCAمورب

A ddBAمورب

 

  

 گاه این دو زاویه با هم برابرند((؟زاویه دارای یک متمم باشند آن 1نید ))اگر (ثابت ک4

  

 اید:نهشتی را یاد گرفتههای همدر سال قبل حالتها: نهشتی مثلثهم

 

 دو ضلع و زاویه بین )ض ز ض(-0

 هامثلثبرای همه                                             دو زاویه و ضلع بین )ز ض ز(-1

 سه ضلع )ض ض ض(-3
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 وتر و یک ضلع )و ض (-4

 مخصوص مثلث قائم الزاویه                                                                                              

 وتر و یک زاویه تند )و ز(-5

شود به این ترتیب خط یا دو زاویه از آن استفاده میپاره 1اثبات برابری ها یکی از ابزارهایی هست که در هندسه برای نهشتی مثلثهمنکته: 

نشهتی دو کنیم و با استفاده از همکنیم و سپس خواسته مسئله را روی شکل پیدا میکه ابتدا یک شکل مناسب برای مسئله داده شده رسم می

 کنیم.میرسیم( اثبات مثلث خواسته مسئله را )که در اجزای متناظر به آن می

 شود با هم برابر است؟ای بیرون دایره به دایره رسم میمماس که از نقطه 1ثابت کنید اندازه  :مثال

 

    AB=CDدر شکل زیر نشان دهید ؟  مثال:

                                                                   
 

ها ی زاویهبه یک نسبت تغییر کرده باشد )کوچک یا بزرگ یا بدون تغییر( و اندازهها ی ضلع: هرگاه در دو شکل همههای متشابهشکل

 گوییم. متشابهدو  شکل   تغییری نکرده باشد، به آن

 اند. د(نهشت با هم متشابهاند.  ج( هر دو شکل هماند. ب( دو مثلث متساوی االضالع همواره متشابهالف( دو مربع دلخواه همواره متشابه :نکته

 های نظیر مساوی نباشند.دو لوزی دلخواه همواره متشابه نیستند زیرا ممکن است زاویه

 ه( دو متسطیل دلخواه همواره متشابه نیستند زیرا ممکن است اضالع متناظر به یک نسبت تغییر نکرده باشند.

 ای متناظر با هم متناسب نباشند.هو( هر دو مثلث متساوی الساقین با هم متشابه نیستند زیرا ممکن است اضالع و زاویه

 DEFو اضالع مثلث  6و5و3به اندازه  ABCاست. اگر اضالع مثلث  یا  1ها اند و نسبت تشابه آنبا هم متشابه DEFو  ABCدو مثلث  :مثال

 را بدست آورید؟ yو Xباشند. مقداری   2y+8و  46و  X-3به اندازه 

3 10 2 8

3 5 6

X Y 
= = 

گویند.     نسبت تشابه شکل متشابه را  1نسبت اضالع متناظر  :نکته
 

 

 ضلعی با نسبت تشابه دو شکل مساوی است. nهای دو نسبت محیط :نکته

 ضلعی با مجذور نسبت تشابه دو شکل مساوی است. nهای دو نسبت مساحت :نکته
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های دو پنج ضلعی منتظم برابر با نسبت مساحت :مثال
4

9
تر باشد. اندازه ضلع پنج ضلعی کوچک 6ی ضلع پنج ضلعی بزرگ است. اگر اندازه 

 چند است؟

های دو مثلث متشابه نسبت مساحت مثال:
16

25
 های متناظر دو مثلث را بدست آورید؟است. نسبت ارتفاع 

نسبت تشابه را  پاسخ:
x

y
 :گیریم پسمی 

ها با سازهای متناظر با نسبت تشابه برابر و نسبت مساحتهای متناظر، نیمهای متناظر، میانهها، ارتفاع: در دو مثلث متشابه: نشبت محیطنکته

 مجذور نسبت تشابه برابر است.

 کند.که از مرکز دایره بر هر وتر عمود شود، وتر را نصف می : خطینکته

 : فاصله مرکز دایره از دو وتر مساوی به یک اندازه است.نکته

 : وترهای نظیر دو کمان مساوی با هم برابرند و بالعکس.نکته

 اند.ساز زاویه رأس، میانه و عمود منصف قاعده و ارتفاع به هم منطبقدر مثلث متساوی الساقین نیم: نتیجه

 کار در منزل

 ها به یک فاصله است؟دو رأس مقابل از قطر بین آن نشان دهید در متوازی االضالع هر :سؤال

 
                                                                                            AB=CDدر شکل مقابل نشان  دهید ؟   :سؤال
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  نکات و سواالت  تکمیلی :

ها بستگی دارد.یههای قائم الزاویه به زاونسبت اضالع مثلثنکته: 
BC EF MN

AB AE AM
          

                  

                                       درجه نصف وتر است.   31ضلع روبه روی زاویه 

وتر است.  درجه  45ضلع روبه روی زاویه 
2

2
a = c  

 

وتر است.   درجه  61ی  روی زاویهضلع روبه
3

2
a = c 

  
های تند در داخل مثلث، در مثلث با زاویه قائمه روی وتر و  در مثلث با زاویه باز بیرون مثلث ها در مثلث با زاویهمحل برخورد ارتفاعنکته: 

 باشد.می
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 ضلع مثلث به یک فاصله است. 3سازها در مثلث از محل برخورد نیم: هنکت

 ی تعادل مثلث است. ها گرانیگاه یا نقطههای هر مثلث همرأس هستند و محل برخورد آنمیانه: نکته

 اند.های مثلث به یک فاصلهها از رأساند و محل برخورد آنهای هر مثلص همرأسعمود منصف: نکته

 باشد.ی  داخلی آن میی خارجی هر مثلث مکمل بزرگترین زاویهین زاویهکوچکتر: نکته

 ارتفاع مثلث.های هر نقطه درون مثلث متساوی االضالع از سه ضلع آن برابر است با اندازه مجموع فاصله نکته:

  ، طول ارتفاع برابر است با aدر هر مثلث تساوی االضالع با ضلع : نکته

 ست با؟ابرابر  aبر حسب  aمساحت مثلث متوازی االضالع به ضلع  :سؤال

 ی تفاضل دو زاویه دیگر.ی بین ارتفاع و میانه در مثلث قائم الزاویه برابر است با اندازهزاویه :نکته

ی آن با نصف مجموع دو قاعده  ندازهآید که اوجود میدر هر ذوزنقه، در صورتی که وسط دو ساق را به هم وصل کنیم، پاره خطی به نکته: 

 برابر است و این پاره خط با دو قاعده موازی است.

 
 آید که مساحت آن نصف مساحت ذوزنقه است. های یک ذوزنقه به یکدیگر یک لوزی بدست میبا وصل کردن وسط ضلع نکته:

 
 آید. بدست می های مساویاز برخورد قطرهای متوازی االضالع چهار مثلث با مساحت نکته:

 
ها نصف محید مثلث اولیه و آید. که محیط هر کدام از آنهای اضالع هر مثلث را بهم وصل کنیم چهار مثلث بدست میاگر وسط: نکته

مساحت هر کدام 
1

4
(  مساحت مثلث اولیه خواهد بود. )اثبات کنید؟( (

  
 081ی بیشتر از نامیم و یه چند ضلعی که زاویهمیکوژ در جه را  081ی کمتر از  و زاویهکاو ه باشد را درج 081ای را که بیش از زاویه: نکته

 گوییم.میمحدب در جه باشد  081هایش کمتر از و به چند ضلعی که زاویه مقعردرجه داشه باشد چند ضلعی 
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توانیم قطر رسم کنیم به تعداد  ز رئوس کناری )دو رأس مجاور( میهای دیگر بجضلعی با توجه به اینکه از هر رأس به رأس nدر هر  نکته:

(n-2) توان رسم کرد بنابراین مجموع زوایای داخلی این مثلث میn  081ضلعی عبارت است از(n-2)  

 باشد.درجه می 361ها توان در یک دایره قرار داد یعنی مجموع آنمجموع زوایای خارجی در هر مثلث را می: نکته

 nها مجموع بین این ضلعی منتظم با توجه به تساوی زاویه nنامیم و در هر های مساوی را منتظم میضلعی با ضلع ها و زاویه nیک : هنکت

ی هر زاویه داخلی برابر است با: شود بنابراین اندازهزاویه تقسیم می
(n -2 )×1 8 0 3 6 0

=1 8 0 -
n n

  

  ی خارجی برابر است با: یهی هر زاوصلعی منتظم اندازه nدر هر  نکته:

  ضلعی برابر است با:   nتعداد قطرهای یک : نکته

خط که از یک نقطه  nها در صورتی که کند و در مورد تعداد ناحیهشمار خط راست از آن عبور میدانیم که بیدر مورد یک نقطه می: نکته

 ناحیه  2nها برابر است باخط، تعداد ناحیه nکند. بنابراین با تعداد عبور کند رسم کنیم هر خط صفحه را به دو ناحیه تقسیم می

 

 

ها به یکدیگر حداکثر توانیم با انتخاب هر بار دو نقطه و وصل کردن آننقطه می nبا کمک : نکته
 
 
 

 خط راست رسم کنیم. 

وجود آمده برابر است با: های بهدیگر را قطع کنند حداکثر تعداد ناحیهخط راست در صفحه رسم کنیم و تمام خطوط هم  nاگر : نکته

 مثال:   

 

خط راست  nعدد بنابراین برای  3ا برابر هها برابر دو ناحیه و برای دو خط راست موازی تعداد ناحیهبرای یک خط راست تعداد ناحیه: نکته

 خواهد بود  ها موازی تعداد ناحیه

 

خط تشکیل دهیم که به  تعداد نقطه هربار یک پاره 1توانیم با انتخاب نقطه می nروی یک خط با : نکته 
 
 

خط خواهیم پاره 

 نیم خط خواهیم داشت. 2nنقطه  nخط رسم کنیم بنابراین برای توانیم دو نیمدو سر خط می داشت و برای هر نقطه از

 درجه 71ساز زاویه سوم با زاویه ی آن برابر است با مجموع اندازه نیمآید که اندازهای بدست میاز برخورد دو نیمساز داخلی مثلث زاویه نکته:

  درجه 71ساز زاویه سوم با ی آن برابر است با تفاضل اندازه نیمآید که اندازهای بدست میاویهساز خارجی مثلث زاز برخورد دو نیم: نکته
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 ی سوماز زاویهی آن برابر است با نیمآید که اندازهای بدست میی خارجی رأس مجاور زاویهساز زاویهساز داخلی و نیماز برخورد نیم: نکته

 
 

دیگر را ها یکهای بدست آمده برابر خواهند بود در شکل زیر میانهکند یعنی مساحتهر میانه مثلث را به دو قسمت مساوی تقسیم می: تهنک

 کند.قطع می به نسبت 

 
 nشت بنابراین مثلث مرکز تقارن ندارد و در هایی که دو محور تقارن عمود برهم داشته باشند مرکز تقارن نیز خواهند داچند ضلعی نکته:

 محور تقارن دارد. nزوج باشد مرکز تقارن دارد و به تعداد  nهای منتظم که ضلعی

اگر کسرهای خواص تناسب: 
a c

b d
 :را داشته باشیم خواهیم داشت 

 

a c a c

b d a b c d

a c a b c d

b d b d

a c a b c d

b d b d

  
 

 
  

 
  

  

a c
ad bc

b d

a c a b

b d c d

a c a c

b d a b c d

a c a c a b

b d b d c d

  

  

  
 






  

های مساوی ایجاد کنند روی خطوط خطهای یکسان داشته باشندو روی خط موربی پارهاگر چند خط موازی داشته باشیم که فاصله :نکته

 کنند.های مساوی ایجاد میخطمورب دیگر نیز پاره

AB BC

DE EF
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های مشخص جدا کنند روی بقیه خطوط با خطها پارهم که خطوط موربی را قطع کنند و روی یکی از آناگر خطوط موازی داشته باشی: نکته

 کنند.هایی را ایجاد میخطهمان نسبت پاره

 

های با نسبت خطها پارهدر هر مثلث اگر خطی موازی با قاعده مثلث را رسم کنیم و دو ضلع دیگر را قطع کند روی آن :قضیه تالس

 کند.جدا مییکسان 

  

  رابطه جزء به جزء 
AM AN

MB NC
 

رابطه جزء به کل 
AM AN MN

AB AC BC
   های کتاب داریم .بنا به خاصیت 

کند یعنی های برابر ایجاد میساز هر ضلع روی آن ضلع با اظالع زاویه نسبتدر هر مثلث نیم :نکته
MB AB

MC AC
   

 

 باشد؟فاصله هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط تا دو سر آن پاره خطر به یک فاصله می -0 والس

 ای یکسان دارد؟ساز یک زاویه از دو ضلع آن فاصلههر نقطه روی نیم -1 سوال

 قطرهای مربع برابرند؟ -3 سوال

 سازهای یک مثلث همرأس اند؟نیم -4 سوال

 کند؟های تند مساوی ایجاد مین خط مورب زاویهدو خط موازی با قطع کرد -5 سوال

 در دو مثلث متشابه، نسبت مساحت دو مثلث متشابه با مجذور نسبت تشابه برابر است؟ -6 سوال

باشد، ثابت کنید: ( وسط اظالع متوازی االضالع می M,N,P,Qمتوازی االضالع است و ) ABCDدر شکل مقابل  -9 سوال

MN=PQ 
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طوری قرار گرفته است که  BCی روی قاعده Nو  Mمتساوی االساقین است و  ABCابل مثلث در شکل مق -8 سوال

BM=NC  نشان دهید مثلثAMN هم متساوی االساقین است؟ 

 
CHو AH متوزای االضالع و  ABCDدر شکل زیر  -7 سوال  های نقاط فاصلهA  وC  از قطرBD  است نشان دهید

AH CH   

 
سانتی متر است. فاصله ی این دو نقطه در  9فاصله دو نقطه روی نقشه  5111به  0در یک نقشه با مقیاس  -01 سوال

 ی واقعی را بدست آورید؟ اندازه

 را بدست آورید؟ Xاند مقدار مستطیل با هم متشابه 1در شکل زیر  -00 سوال

 

aدر صورتی که -01 سوال +4 b +2
=

7 6
aحاصل  

b
 را بدست آورید؟  

 را محاسبه کنید. yو  xباشد مقدار موازی با ضلع مثلث می DEدر شکل زیر خط  -03 سوال
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 قائمه است(. Aرا بدست آورید ) xاندازه  ABCو  ABHبا توجه به متشابه بودن دو مثلث  -04 سوال

 
چند  DEباشد، طول  BEوسط  Dو  BCوسط  Cو  ACوسط  B، اگر دانیم ابل میدر شکل مق -05 سوال

 سانتی متر است؟ )مسابقات ریاضی آمریکا(

 
BADو  AB=ACدر شکل داریم  -06 سوال =1 8 ABCو  0 =7 ADCو  5 =6 کدام است؟  BDC یاندازه 5

 (1100شود()کانگورو مشخص می BD)زاویه مورد نظر با رسم قطر 

 
 کدام رابطه همواره صحیح است؟ Aباشد برای زاویه  ABCبزرگترین ضلع مثلث  BCاگر  -09 سوال

 (باز است.4            (قائمه است.3   ( تند است.1 در جه بزرگتر است.  61(از 0

های داخلی این مثلث چند درجه ی یکی از زاویه درجه است. اندازه 111ی خارجی مثلثی مجموع دو زاویه -08 سوال

 است؟ )نمونه دولتی(

اند و یک گردنبند اندازه مانند شکل مقابل، از روی یک ضلع دور یک حلقه قرار گرفتههای منتظم همپنج ضلعی -07 سوال

 ها بدون فاصله دور هم قرار بگیرند تا گردنبند کامل شود؟پنج ضلعیاند چند تا از این ساخته

 

                                                 مساحت مثلث رو به رو را بدست آورید؟ -11 سوال
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 آید. ی زیر بدست میها داده شده باشد از رابطه: مساحت مثلثی که دو ضلع و زاویه بین آننکته

 )اثبات کنید؟(  

 ضلعی منتظم( 8در شکل زیر مساحت قسمت رنگ شده را بدست آورید؟ ) -10 سوال

 دو زاویه که مکمل یکدیگرند برابر است.   Sinنکته: 

  

 برابر است با: AEخط موازی است طول پاره BCبا  DEدر شکل زیر  -11 سوال

د(           ج(          7ب(                0الف(
 

                                 

AB,در شکل مقابل  -13 سوال DC DB EC  است اندازهAD  چقدر است؟(OA=2) (OE=18) 

 

 مربع چقدر است؟است طول ضلع  AC=30و  AB=10و  ABCی در مثلث قائم الزاویه -14 سوال

 



  شمالی خراسان  ریاضی دبیر جعفری                هندسه در اثبات و استدالل : سوم فصل                    نهم ریاضی

 
 

 
50 

 ABHو  ABCنسبت تشابه دو مثلث   0)شکل مقابل( ABCدر مثلث قائم الزاویه  -15 سوال

 کدام است؟

        8/1د(  5/1ج(  6/1ب(  4/1الف( 

 ABMبه مثلث  BMCهای متشابه هستند نسبت مساحت مثلث ABC,BMC,ABMهای در شکل زیر مثلث -16 سوال

 کدام است؟

                           د(   ج(  6/0ب(         4/0الف( 

قطع کند، آنگاه  Pرا در  CD، قطر AMبه یکدیگر عمودند. اگر وتر  CDو  ABدر دایره روبه رو، قطرهای  -19 سوال

AP AM است با: برابر 

AOالف( AB    )بAO OB     )جCB CD   )دCP PD   

 DMی باشند، اندازهمی BCو  DEهای به ترتیب وسط Nو  Mموازی هستند و نقاط  BCو  DEدر شکل زیر  -18 سوال

 چقدر است؟
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بین اشکال ))مربع، مستطیل، لوزی و ذوزنقه متساوی الساقین(( در حالت کلی ، در چند شکل قطعا، قطرها  -17 سوال

 3ج(       1ب(              0الف(            (6/00/76کنند و بر هم عمودند؟ )قلمچی دیگر را نصف میهم

 4د( 

تر در متوازی االضالع هم عمودند، در مستطیل و به طور کلی کنند و بردیگر را نصف میدر مربع و لوزی قطرها همنکته: 

دیگر را کنند اما لزوما بر هم عمود نیستند، در ذوزنقه متساوی الساقین نیز قطرها نه لزوما همدیگر را نصف میقطرها یک

 کنند و نه لزوما بر هم عمودند.نصف می

در شکل زیر اگر  -31 سوال
^ ^

1A D  باشد، طولCD ها بر حسب واحد است(چند واحد است؟ )شکل کامال فرضی و طول 

 

Aمثلث  -30 سوال B C    حاصل تقارن مثلثABC  نسبت به خطd  است. شکل کامال فرضی است در این صورت الزاما

........................ 

 

الف(
1

xy = 35 , a = 20
2

+xب(             y = 2 , a = 40                                                      

xyج(  = 35 , 2a = +xد(        40 y =12 , a = 80  
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ی باشد اندازه 0برابر طول شعاع دایره است اگر  Acمرکز دایره و طول  Oی در شکل زیر نقطه -31 سوال

 چند درجه است؟ Cزاویه 

 

 Bچند نقطه وجود دارد که از دو رأس  AC، آنگاه روی قطر CB=CDو  AB=ADو اگر  ABCDدر چهار ضلعی  -33 سوال

 به یک فاصله باشد؟ Dو 

 4د(  ج(بی شمار       1ب(              0الف( 

روی عمود  ACه است پس قطر به یک فاصل BDاز دو سر پاره خط  AوCچون نقاط پاسخ: 

 .اندبه یک فاصله Dو  Bوجود دارند که از  ACاست بنابراین بیشمار نقطه روی خط  BDمنصف قطر 

 ها( تناسب دو ضلع و تساوی زاویه بین آن3(تساوری دو زاویه   1( تناسب سه ضلع   0برا تشابه دو مثلث یکی از شرایط زیر الزم است؟ نکته: 

مساحت مربع چند واحد  FC=13/5و  BG=6مربع است.  DEFG، چهار ضلعی ABCی ث قائم الزاویهدر مثل -34 سوال

 مربع است؟

 

 .آید که ممکن است لوزی نباشدهای اضالع یک متوازی االضالع را بهم وصل کنیم همواره یک متوازی االضالع بدست میاگر وسط: نکته
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Axدر شکل زیر  -35 سوال Oy  استa  (01/00/76چی  )قلمچند درجه است؟ 

 

 (01/0/76چی )قلم در کدام حالت ممکن است چند ضلعی محدب نباشد؟ -36 سوال

 ی نیم صفحه باشد.ی داخلی چند ضلعی، کمتر از زاویهالف( در حالتی که هر زاویه

 خط داخل یا روی آن چند ضلعی باشد.اط این پارهی دلخواه روی چند ضلعی را بهم وصل کنیم نقب( در حالتی که هر دو نقطه

 محور تقارن داشته باشد.  ج(در حالتی که شکل

 د( در حالتی که هر ضلع چند ضلعی را که از دو طرف امتداد دهیم. کل چند ضلعی در یک طرف آن ضلع امتداد یافته قرار گیرد.

 های زیر صحیح است؟ کدام یک از گزینه -39 سوال

 اند.متساوی االضالع هم نهشت هر دو مثلث (0

 اند.نهشتهر دو مثلث قائم الزاویه با وتر برابر هم (1

 اند.هر دو مثلث متساوی الساقین با ساق برابر هم نهشت (3

 اند.ی برابر متشابههر لوزی با یک زاویه (4

اگر اندازه طول و عرض مستطیل  روی مستطیل است و Mی ، نقطهDو  Cهای سازهای رأسمحل تالقی نیم ABCDدر مستطیل  -38 سوال

 (4/01/76تیزهوشان  )عددهای طیعی در مقیاس واحد باشند. برای مساحت مستطیل کدام عدد مقیاس واحد مربع ممکن است؟ 

                                                               د(  06ج(      36ب(              91الف( 

، محور تقارن شکل است. Oی در نقطه ADواحد است و خط عمود بر  ایره شکل مقابل دقطر نیم -37 سوال

 (6/00/76چی )تیزهوشان قلمچند واحد مربع خواهد بود؟  ABCDمساحت مربع 

                                             48 د(   36ج(       14ب(              6الف( 


