پیشگفتار

به نام خدا
«مایل نیس��تم نوش��تههایم دیگران را از زحمت فکر
کردن معاف کنند ،بلکه میخواهم در صورت امکان
افراد را تحریک کنند که خود به تفکر بپردازند».
لودویگ ویتگنشتاین
با اینکه پیش از این در درسهای ریاضی هندس��ه خواندهاید ،اما اولین بار اس��ت که درسی مستقل به نام هندسه دارید.
هندس��ه خواندن ،حتی در مقایسه با موضوعات دیگر ریاضی ،حال و هوای خاصی دارد .این کتاب ،آموزش هندسهی پایهی دهم
با تکیه بر حل مسئله است.
هر فصل کتاب ،مطابق کتاب درس��ی ،به چند درس تقس��یم شده است .در هر درس تعریفها و نکات اصلی را با آوردن
چند مثال به روش��نی بیان کردهایم .همینطور ،همهی قضیهها را به طور کامل ثابت کردهایم .همه جا به چارچوب کتاب درس��ی
پایبند بودهایم .با این همه ،در چند مورد قضیههایی را آوردهایم که به نظرمان به درک بهتر مطالب اصلی کمک میکنند .عالوه بر
اینها ،با آوردن مسئلهها و تستهایی که به دقت انتخاب شدهاند ،نحوهی استفاده از قضیهها را کامل آموزش دادهایم .در انتهای
هر درس ،تمرینها و پرسشهای چهارگزینهای مناسب آن درس را آوردهایم ،که راهحل همهی آنها در انتهای فصل آمده است.
پیش از هر چیز ،این نکتهی مهم را به خاطر داشته باشید که سرعت خواندن در هندسه ،کمتر از درسهای دیگر است.

همیشه باید دربارهی آنچه که میخوانید تفکر و پرسش کنید ،نه اینکه صرف ًا قضیهها را حفظ کنید و راهحل مسئلهها را به خاطر
بسپارید .به این ترتیب ،هنگام مطالعه ،حتم ًا به استداللها دقت کنید و مطمئن شوید میفهمید که چرا این کارها را در روند اثبات

یا راهحل انجام دادهایم .همینطور ،همواره کاغذ و قلم در کنار خود داش��ته باش��ید و سعی کنید آنچه را میخوانید برای خودتان
توضیح دهید .همچنین ،بهتر است زمانی که به مسئله ،تست یا تمرین میرسید ،سعی کنید خودتان آن را حل کنید .اگر مسئلهای

را حل کردید یا از حل کردن آن ناامید شدید ،حتم ًا راهحل ما را هم ببینید ،زیرا ممکن است روش آن برای شما آموزنده باشد.
وظیفهی خود میدانیم که از همکاران عزیزمان در نشر الگو ،خانمها عاطفه ربیعی و مریم موحدیمهر برای مطالعه و ویرایش
کتاب و خانم سکینه مختار مسئول واحد ویراستاری و حروفچینی انتشارات الگو تشکر و قدردانی کنیم.
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فصل اول :ترسیم های هندسی و استدالل

درس اول :ترسیمهای هندسی
با اینکه در هندسه برای اثبات قضیهها و حل کردن مسألهها ترسیم شکلها خیلی مهم است ،اما خیلی
مواقع ترسیم حدودی و غیر دقیق شکلها هم برای برآوردن منظورمان کافی است .با این حال ،مواردی
پیش میآید که ترسیم دقیق مهم است ،مث ً
ال ،هنگام ترسیم نقشهي راهها ،نقشهی ساختمان ،یا حتی نقشهي
ابزار ساده یا پیچیده .در این درس ،با ترسیمهای مهم به کمک خطکش و پرگار آشنا میشویم.
فرض کنید  Oنقطهای در صفحه باشد .اگر به مرکز  Oدایرهای به
شعاع  5رسم کنیم ،فاصلهي همهی نقطههای روی این دایره تا نقطهی O
برابر با  5است .در ضمن ،هیچ نقطهی دیگری در صفحه نیست که
فاصلهاش تا نقطهی  Oبرابر با  5باشد.
فرض کنید  Aو  Bدو نقطه در صفحه باشند .اگر دهانهي پرگار را
بیش از نصف طول پارهخط  ABباز کنیم و یک بار به مرکز  Aو بار
دیگر به مرکز  Bکمان بزنیم ،این دو کمان یکدیگر را در دو نقطه قطع
میکنند .این نقطهها را  Mو  Nبنامید .در این صورت فاصلهي  Mو N
از  Aو  Bیکسان است.
فرض کنید  Aو  Bدو نقطه در صفحه به فاصلهي  4سانتیمتر باشند.
دهانهي پرگار را به اندازهي  2/5سانتیمتر باز میکنیم و به مرکز نقطهي A
کمانی میزنیم .اکنون دهانهي پرگار را به اندازهي  3سانتیمتر باز
میکنیم و به مرکز نقطهي  Bکمانی میزنیم .این دو کمان یکدیگر را
در دو نقطه قطع میکنند .این دو نقطه را  Cو  Dبنامید .در این صورت
فاصلهي نقطهي  Cتا نقطهي  Aبرابر با  2/5سانتیمتر و تا نقطهي B
برابر با  3سانتیمتر است .همینطور ،فاصلهي نقطهي  Dتا نقطهي A
برابر با  2/5سانتیمتر و تا نقطهي  Bبرابر با  3سانتیمتر است.
:لاث ممیخواهیم مثلثی به طول ضلعهای  3 ،2و  4رسم کنیم .ابتدا
پارهخطی به طول  4رسم میکنیم .دو سر این پارهخط دو رأس
مثلث مورد نظرند .سپس از یک سر آن کمانی به شعاع  2و
از سر دیگر آن کمانی به شعاع  3رسم میکنیم .محل برخورد
این دو کمان رأس سوم مثلث است.
:لاث ممیخواهیم مثلثی متساویاالضالع رسم کنیم .ابتدا پارهخطی
دلخواه رسم میکنیم .دو سر این پارهخط دو رأس مثلث مورد
نظرند .سپس به مرکز هر یک از دو سر این پارهخط کمانی
به شعاع طول پارهخط رسم شده میزنیم .محل برخورد این
دو کمان رأس سوم مثلث متساویاالضالع مورد نظر است.
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:لاث ممیخواهیم زاویهای  600رسم کنیم .ابتدا به روش مثال قبل مثلثی متساویاالضالع رسم
میکنیم .در این صورت هر یک از زاویههای مثلث مورد نظر  600است.

 1 1زاویهای  1200رسم کنید.

:لحهاریک خط راست رسم کنید .سپس به روش مثال قبل زاویهای  600رسم کنید که رأس آن روی

این خط باشد .به این ترتیب دو زاویه بهدست میآوریم که یکی از آنها  600و دیگری  1200است.

:لاث مپارهخطی به طول  aدر نظر بگیرید .دهانهي پرگار را به اندازهی دلخواه ،مث ً
ال  bباز کنید و به
مرکز یکی از دو سر پارهخطی که رسم کردهاید ،کمانی بزنید .اکنون دهانهي پرگار را به اندازهی
دلخواه ،مث ً
ال  cباز کنید و به مرکز سر دیگر پارهخط ،کمانی بزنید .در اینصورت ،برای اینکه
کمانها یکدیگر را در نقطهای خارج پارهخط اولیه قطع کنند باید . b + c > a

توجه کنید که اگر ابتدا پارهخطی به طول  bدر نظر بگیریم و بعد کمانهایی به شعاع  aو c

بزنیم ،برای اینکه کمانها یکدیگر را در خارج پارهخط به طول  bقطع کنند ،باید . a + c > b
همینطور ،اگر ابتدا پارهخطی به طول  cدر نظر بگیریم و سپس کمانهایی به شعاع  aو  bبزنیم،
برای اینکه کمانها یکدیگر را در خارج پارهخط به طول  cقطع کنند ،باید . a + b > c
هجیتنفرض کنید  b ، aو  cعددهایی حقیقی و مثبت باشند .برای اینکه مثلثی به طول ضلعهای  b ، aو c

وجود داشته باشد ،باید

c+a > b

b+c >a ,

a +b >c,

ترسیمهای ساده
 )1ترسیم پارهخطی همنهشت با پارهخطی مفروض
فرض کنید پارهخط  ABداده شده است .میخواهیم پارهخطی همنهشت با این پارهخط رسم کنیم .با
خطکش خطی راست رسم میکنیم و یک نقطه مانند  Cروی آن مشخص میکنیم .دهانهي پرگار را به
اندازهی طول پارهخط  ABباز میکنیم و به مرکز  Cکمانی رسم میکنیم .نقطهي برخورد این کمان با خط
کشیده شده را  Dمینامیم .پارهخط  CDپارهخط مورد نظر است.

الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف
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 )2ترسیم زاویهای همنهشت با زاویهای مفروض
فرض کنید زاویهای به رأس  Oداده شده است .میخواهیم زاویهای همنهشت با این زاویه رسم کنیم .با
خطکش خطی راست رسم میکنیم و یک نقطه مانند  O′روی آن مشخص میکنیم .به مرکز نقطهي O
کمانی دلخواه میزنیم تا ضلعهای زاویهی داده شده را در نقطههای  Aو  Bقطع کند .دهانهي پرگار را
تغییر نمیدهیم و به مرکز نقطهي  O′کمانی میزنیم تا خط کشیده شده را در نقطهي  B′قطع کند .اکنون
دهانهي پرگار را به اندازهی طول پارهخط  ABباز میکنیم ،سپس بدون اینکه دهانه را تغییر بدهیم ،به
مرکز نقطهي  B′کمانی میزنیم تا کمان اول را در نقطهي  A′قطع کند .اکنون اگر نقطهي  O′را به
نقطهي  A′وصل کنیم ،زاویهی  A′O′B′با زاویهي  AOBبرابر میشود ،چراکه دو مثلث  OABو
 O′A′B′همنهشت هستند.

 2 2مثلثی رسم کنید که زاویههایش با زاویههای مثلثی مفروض برابر باشند ،اما این دو مثلث همنهشت نباشند.

:لحهارفرض کنید مثلث مفروض  ABCباشد .ابتدا پارهخطی مانند  A′B′رسم میکنیم که از بزرگترین
ضلع مثلث  ABCبزرگتر باشد (این کار باعث میشود که اگر مثلثی مانند  A′B′C′رسم کنیم ،مثلثهای
 ABCو  A′B′C′همنهشت نباشند) .اکنون زاویهای به رأس  A′و همنهشت با زاویهی  Aو زاویهای به
رأس  B′و همنهشت با زاویهي  Bرسم میکنیم .محل برخورد ضلعهای غیر مشترک زاویههای رسم شده
را  C′بنامید (چون دست کم یکی از زاویههای  Aیا  Bحاده است ،پس ضلعهای غیر مشترک زاویههای
رسم شده ،متقاطعاند) .اکنون توجه کنید که مثلثهای  ABCو  A′B′C′دو زاویهی همنهشت دارند و چون
مجموع زاویههای داخلی هر مثلث  1800است ،پس زاویههای سوم آنها یعنی ( Cو  ) C′نیز همنهشتاند.

خاصیت اصلی نیمساز و ترسیم نیمساز
زاویهي  AOBرا در نظر بگیرید و فرض کنید  Kنقطهای روی نیمساز آن باشد .از  Kعمودهای KH1

و  KH 2را به ترتیب بر  OAو  OBرسم کنید .توجه کنید که مثلثهای قائمالزاویهي  KH1Oو KH 2O
یک ضلع مشترک دارند ) (KOو دو زاویهی حادهي برابر هم دارند ،زیرا  OKنیمساز است ،پس
ˆ = H OK
ˆ
 . H OKبنابراین مثلثهای  KH Oو  KH Oبه حالت وتر و یک زاویهی حاده همنهشتاند
2

1

1

2

و در نتیجه  . KH1 = KH 2یعنی فاصلهي  Kتا ضلعهای زاویهی  AOBبرابر است.
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اکنون فرض کنید  Kنقطهای درون زاویهي  AOBباشد و فاصلهي  Kاز دو ضلع این زاویه برابر باشد .از
 Kعمودهای  KH1و  KH 2را به ترتیب بر ضلعهای  OAو  OBرسم کنید .در این صورت . KH1 = KH 2
نقطهی  Oرا به نقطهي  Kوصل کنید .توجه کنید که مثلثهای قائمالزاویهي  KH1Oو  KH 2Oوتر

مشترک و دو ضلع برابر دارند .در نتیجه این دو مثلث به حالت وتر و یک ضلع همنهشتاند .به این
ˆ = H OK
ترتیب ˆ
 ، H1OKیعنی  Kروی نیمساز زاویهي  AOBقرار دارد.
2
هجیتنهر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است و هر نقطه که از دو ضلع زاویه
به یک فاصله باشد ،روی نیمساز این زاویه قرار دارد.

روش ترسیم نیمساز
فرض کنید زاویهي ( AOBبه رأس  )Oمفروض است .میخواهیم نیمساز این زاویه را رسم کنیم .ابتدا به
مرکز  Oو شعاعی دلخواه کمانی میزنیم تا ضلعهای  OAو  OBرا به ترتیب در نقطههای  A1و  B1قطع

کند .در این صورت  . OA1 = OB1اکنون به مرکز  A1و شعاعی بیشتر از نصف  A1B1کمانی بزنید و
به همین شعاع و مرکز  B1کمانی دیگر بزنید .محل برخورد این دو کمان را  Kبنامید .توجه کنید که
 . A1K = B1Kبه این ترتیب دو مثلث  OA1Kو  OB1Kهمنهشتاند (ضضض) .در نتیجه

ˆ = B OK
ˆ
 ، A1OKیعنی  OKنیمساز زاویهي  AOBاست.
1

:لاث ممیخواهیم زاویهای  300رسم کنیم .ابتدا زاویهای  600رسم میکنیم .اکنون اگر نیمساز این
زاویه را رسم کنیم ،دو زاویهی  300بهدست میآوریم.

خاصیت اصلی عمودمنصف و ترسیم عمودمنصف
پارهخط  ABرا در نظر بگیرید و فرض کنید  Kنقطهای روی عمودمنصف آن باشد .از  Kبه  Aو  Bوصل
کنید (شکل را ببینید) .در این صورت مثلثهای قائمالزاویهي  AHKو  BHKیک ضلع مشترک دارند
ˆ = BHK
( ،)KHیک زاویهی (قائمهي) برابر دارند ) ˆ
 (AHKو دو ضلع برابر نیز دارند ). (AH = BH
بنابراین مثلثهای  AHKو  BHKهمنهشتاند (ضزض) و در نتیجه  . KA = KBیعنی فاصلهي  Kتا
دو سر پارهخط  ABبرابر است.

اکنون فرض کنید فاصلهی نقطهي  Kتا دو سر پارهخط  ABبرابر باشد .فرض کنید  Hوسط پارهخط
 ABباشد و از  Kبه  B ، Aو  Hوصل کنید .در این صورت مثلثهای  AHKو  BHKهمنهشتاند
ضضض) .بنابراین زاویههای  AHKو  BHKبرابرند و چون این دو زاویه مکملاند ،پس
( 
ˆ
ˆ
 ، AHKیعنی  Kروی عمودمنصف پارهخط  ABقرار دارد.
=
BHK
=
900
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هجیتنهر نقطه روی عمودمنصف پارهخط ،از دو سر آن پارهخط به یک فاصله است و هر نقطه که از دو سر
پارهخط به یک فاصله باشد .روی عمودمنصف آن پارهخط قرار دارد.

روش ترسیم عمودمنصف
اگر دو نقطه از خطی راست معلوم باشد ،این خط به طور کامل مشخص میشود .بنابراین ،اگر دو نقطهي
متمایز در صفحه پیدا کنیم که فاصلهي هر یک از آنها تا دو سر پارهخط مفروض  ABبرابر باشد ،چون
این دو نقطه روی عمودمنصف پارهخط  ABقرار دارند ،میتوانیم این عمودمنصف را رسم کنیم.
فرض کنید پارهخط  ABداده شده است .دهانهي پرگار را
بیش از نصف  ABباز کنید و یک بار به مرکز  Aو بار دیگر
با همان شعاع و به مرکز  Bکمانی بزنید .فرض کنید این دو
کمان یکدیگر را در نقطههای  Mو  Nقطع کنند .در اینصورت
فاصلههای  Mو  Nاز نقطههای  Aو  Bبرابر است ،پس این دو نقطه
روی عمودمنصف پارهخط  ABقرار دارند .بنابراین ،خطی که از M
و  Nمیگذرد ،عمودمنصف پارهخط  ABاست.
 3 3دو مثلث متساویالساقین قاعدهای مشترک دارند .ثابت کنید خطی که از دو رأس این مثلثها میگذرد ،بر 
قاعدهي مشترک آنها عمود است.

:لحهارفرض کنیم دو مثلث  ABCو  A′BCمتساویالساقین باشند و  BCقاعدهي مشترک هر دوی آنها
باشد .چون  AB = ACپس  Aروی عمودمنصف  BCقرار دارد و چون  A′B = A′Cدر نتیجه  A′روی
عمودمنصف  BCقرار دارد .بنابراین  AA′عمودمنصف ضلع  BCاست .پس خط  AA′بر  BCعمود است.

 4 4در شکل روبهرو قسمتی از یک دایره را میبینید .چگونه میتوان این
دایره را کامل کرد؟

:لحهارسه نقطهي  B ، Aو  Cرا روی قسمت داده شده در نظر
میگیریم (شکل را ببینید) .عمودمنصف پارهخطهای  ABو  BCرا
رسم میکنیم تا یکدیگر را در نقطهي  Oقطع کنند.
نقطهي  Oاز سه نقطهی  B ، Aو  Cبه یک فاصله است ،پس مرکز
دایرهي مورد نظر است.
اکنون اگر به مرکز  Oو شعاع  OAدایرهای رسم کنیم ،این دایره،
دایرهي مورد نظر است.
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رسم خط عمود بر یک خط
خط  dمفروض است .میخواهیم از نقطهي  Kدر صفحه ،خطی عمود بر خط  dرسم کنیم .دو حالت وجود دارد.

الف) نقطهي  Kروی خط  dاست
به مرکز نقطهي  Kو شعاعی دلخواه کمانی بزنید تا خط d
را در نقطههای  Aو  Bقطع کند (شکل را ببینید) .در این
صورت  Kوسط پارهخط  ABاست .اکنون اگر عمودمنصف
پارهخط  ABرا رسم کنیم ،حتم ًا از  Kمیگذرد .به این ترتیب،
خط مورد نظر ،عمودمنصف پارهخط  ABاست.

ب) نقطهی  Kخارج خط  dاست
به مرکز نقطهي  Kکمانی بزنید که خط  dرا در نقطههایي
مانند  Aو  Bقطع کند .در این صورت فاصلهی  Kاز A
و  Bبرابر است ،پس  Kروی عمودمنصف پارهخط AB
قرار دارد .بنابراین اگر عمودمنصف پارهخط  ABرا رسم
کنیم ،از نقطهي  Kمیگذرد .به این ترتیب ،خط مورد نظر،
عمودمنصف پارهخط  ABاست.
توجه :دقت کنید که در روشهای باال مهم نیست نقطهی  Kروی خط باشد یا خیر ،روش یکی است.

رسم خطی موازی یک خط از نقطهای خارج آن
فرض کنید خط  dداده شده و  Kنقطهای خارج آن است.
میخواهیم خطی رسم کنیم که از  Kبگذرد و با  dموازی
باشد .ابتدا  L1را طوری رسم میکنیم که از  Kبگذرد و بر

 dعمود باشد .سپس خط  L2را طوری رسم میکنیم که از
 Kبگذرد و بر  L1عمود باشد .در این صورت خطهای  dو
 L2بر خط  L1عمودند ،پس موازیاند.

 5 5از مثلثی طول دو ضلع ) bو  (cو طول ارتفاع نظیر ضلع سوم )   (h aمعلوم است .این مثلث را رسم کنید.
:لحهارخطی دلخواه مانند  dبکشید و از نقطهي دلخواه H
روی آن ،خطی عمود بر آن رسم کنید .به مرکز  Hو شعاع
 h aکمانی بزنید تا این خط عمود را در نقطهي  Aقطع کند

(دو نقطه مانند  Aداریم ،یکی را انتخاب کنید) .اکنون به
مرکز  Aو به شعاع  bکمانی بزنید تا خط  dرا در نقطههای
 C1و  C2قطع کند (شکل را ببینید) .همینطور به مرکز A
و به شعاع  cکمانی بزنید تا خط  dرا در نقطههای  B1و B2

قطع کند (شکل را ببینید) .مثلثهای غیرهمنهشت AB1C1

و  AB1C2ویژگیهای مورد نظر را دارند.

توجه :در مسئلههای ترسیم ،اگر تعداد شکلهای قابل رسم را بخواهیم ،منظور شکلهای غیرهمنهشت است.
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 d 6 6عددی مثبت است A .و  Bدو نقطه در صفحهاند و  Lخطی راست است .همهي نقطههایی را پیدا کنید که
فاصلهی آنها از  Aو  Bبرابر هم و فاصلهي آنها از  Lبرابر با  dباشد.

:لحهارنقطههایی که از  Aو  Bبه یک فاصلهاند ،روی
عمودمنصف  ABهستند و نقطههایی که فاصلهي آنها از L
برابر  dاست ،دو خط راست موازی با  Lو به فاصلهي  dاز L
هستند .پس نقطههای مورد نظر ،محل برخورد عمودمنصف AB
و این دو خط موازی با  Lهستند.
بحث در تعداد جواب:
حالت ( :)1اگر عمودمنصف  ABبا دو خط متقاطع باشد ،دو
جواب داریم.
حالت ( :)2اگر عمودمنصف  ABموازی با این دو خط باشد ،جواب نداریم.
حالت ( :)3اگر عمودمنصف  ABبر یکی از این دو خط منطبق شود ،تعداد نامتناهی جواب داریم.
 7 7همهي نقطههایی را پیدا کنید که فاصلهي آنها از دو خط موازی مفروض برابر باشد ،در ضمن از دو خط متقاطع
مفروض به یک فاصله باشد.
:لحهاردو خط موازی را  dو  d′و دو خط متقاطع را L
و  L′مینامیم .نقطههایی که از دو خط  dو  d′به یک

فاصله هستند ،روی خط راستی موازی این دو خط هستند
که به فاصلهي نصف فاصلهي دو خط  dو  ، d′در میان
آنها قرار دارد (خط  mدر شکل روبهرو) .از طرف دیگر
نقطههایی که فاصلهی آنها از دو خط متقاطع  Lو L′
برابر است ،روی نیمسازهای دو زاویهای هستند که با این
خطها تشکیل میشوند (دو خط ∆ و  ∆′در شکل روبهرو).
پس نقطههای مورد نظر ،محل برخورد خطهای ∆ و ∆′
با خط  mهستند.
 8 8متوازیاالضالعی رسم کنید که طول قطرهای آن  6و  8باشد .در تعداد جوابها بحث کنید.

:لحهارمیدانیم در متوازیاالضالع قطرها یکدیگر را نصف
میکنند .اکنون مطابق شکل پارهخط  ABرا به طول  6رسم
میکنیم .وسط پارهخط  ABرا  Mمینامیم .به مرکز  Mو شعاع

 8 = 4دایرهای رسم میکنیم .اکنون ،یکی از قطرهای دلخواه از
2

این دایره را رسم میکنیم (مانند قطر  CDدر شکل ،فقط دقت
کنید که قطر مورد نظر از  Aو  Bعبور نکند) .چهارضلعی ACBD
متوازیاالضالع مورد نظر است.
واضح است که نامتناهی متوازیاالضالع با این ویژگیها میتوان رسم کرد.
 9 9مستطیلی به طول قطر  8رسم کنید.

:لحهارمیدانیم چهارضلعیای که قطرهای آن با هم برابر و
منصف یکدیگرند ،مستطیل است .پس برای رسم مستطیل
مورد نظر ،نقطهی دلخواه  Oرا در صفحه در نظر میگیریم.
به مرکز  Oو شعاع  4دایرهای رسم میکنیم .دو قطر دلخواه
 ABو  CDرا مطابق شکل در این دایره در نظر میگیریم .در
چهارضلعی  ، ACBDقطرها با یکدیگر برابرند و یکدیگر را نصف
میکنند ،پس این چهارضلعی مستطیل مورد نظر است.
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 1 10یک لوزی رسم کنید که طول قطرهای آن  4و  8باشد.

:لحهارمیدانیم که برای لوزی بودن چهارضلعی کافی است
قطرهای آن چهارضلعی عمودمنصف یکدیگر باشند .پس به
صورت زیر لوزی را رسم میکنیم.
ابتدا پارهخط  ABرا به طول  8رسم میکنیم (شکل را ببینید).
سپس عمودمنصف  ABرا رسم میکنیم (خط  dدر شکل).
اکنون به مرکز  ، Mوسط  ، ABدایرهای به شعاع  4 = 2رسم
2
میکنیم تا خط  dرا در نقطههای  Cو  Dقطع کندACBD .

لوزی مورد نظر است.

 1 11ذوزنقهی  ABCDرا با معلوم بودن طول چهار ضلع رسم کنید.

:لحهارمسئله را حل شده در نظر میگیریم (شکل روبهرو
را ببینید).
از نقطهي  Bخطی موازی ساق  ADرسم میکنیم .چون ABED
متوازیاالضالع است ،پس  AD = BEو  . DE = ABمثلث
 BECبا معلوم بودن طول سه ضلع قابل رسم است:
= BE
AD

= CE
DC − AB ,

پس از رسم این مثلث ،از  Bخطی موازی  CEرسم میکنیم و روی آن نقطهی  Aرا چنان در نظر میگیریم
که  ABبرابر طول قاعدهي کوچکتر شود.
از  Aموازی  BEخطی رسم میکنیم تا امتداد  CEرا در  Dقطع کند .چهار ضلعی  ABCDهمان ذوزنقهي
مورد نظر است.
 1 12مربعی رسم کنید که پارهخط مفروض  DEقطر آن باشد؟

:لحهارمیدانیم در مربع قطرها عمودمنصف یکدیگر هستند
و دارای طول برابرند .پس ابتدا عمودمنصف پارهخط معلوم
 DEرا رسم میکنیم.
سپس به مرکز نقطهی  ،Oوسط پارهخط  DEو شعاع OE
دایرهای رسم میکنیم .محل برخورد این دایره با عمودمنصف
 DEرا  Mو  Nمینامیم .چهارضلعی  MENDمربع موردنظر
است.
 1 13مثلث قائمالزاویهي متساویالساقین به اندازهي وتر   4 2رسم کنید.

:لحهارمیدانیم در مربع ،دو قطر مساوی و عمودمنصف
یکدیگرند .پس دو خط عمود بر هم  dو  d′را رسم میکنیم.
به مرکز  Oو شعاع  2 2دایرهای رسم میکنیم تا دو خط d
و  d′را در نقطههای  C ، B ، Aو  Dقطع کند .در اینصورت
 ABCDمربع به قطر  4 2است .به اینترتیب مثلث
قائمالزاویهي  ABCمثلث مورد نظر است.

الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف
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تمرین
-1

1در مثلث متساویالساقین  (AB = AC) ABCضلع  BCبرابر  8و اندازهي ارتفاع وارد بر ضلع  BCمساوی  5است .این مثلث را رسم
کنید.

-2

2پارهخط  ABرا به طول  8سانتیمتر رسم کنید.
الف) عمودمنصف آن را رسم کنید.

ب) چند نقطه روی عمودمنصف وجود دارند که از دو نقطهي  Aو  Bبه فاصلهي
 8 )1سانتیمتر هستند؟

 4 )2سانتیمتر هستند؟
 3 )3سانتیمتر هستند؟
-3

3دو خط متقاطع  dو  d′و دایرهي  Cمفروضاند .روی دایرهي  Cچند نقطه وجود دارد که از خطهای  dو  d′به یک فاصله هستند؟

-4

4زاویهای به رأس  Oو نقطهي  Aدرون آن مفروض است .از  Aخطی رسم کنید که با ضلعهای زاویهی  Oزاویههایی برابر تشکیل دهد.

-5

5دو نقطهي  Aو  Bو خط  dدر یک صفحه واقع هستند .نقطهای روی خط  dبیابید که از دو نقطهي  Aو  Bبه یک فاصله باشد .مسئله

-6

6خط  dدر صفحهي  Pمفروض است .خط  d′واقع در همان صفحه را طوری موازی خط  dرسم کنید که فاصلهي آنها از هم  3سانتیمتر 

-7

7مطابق شکل ،دو خط  dو   d′مفروضاند .همهي نقطههایی را بهدست آورید که از  dبه فاصلهي
 3و از  d′به فاصلهي  4هستند.

-8

8دو خط  dو   d′مطابق شکل معلوماند .نقطهای را بهدست آورید که از هر دو خط به فاصلهي 2
باشد.

-9

9در شکل روبهرو  dو  d′قسمتی از دو ضلع یک زاویه هستند که رأس آن معلوم نیست .نیمساز

چند جواب دارد؟
باشد.

این زاویه را رسم کنید.

1010مثلث  ABCرا با معلومات  Â = 300و ارتفاعهای  BH = 3و  CH′ =4رسم کنید.
1111به کمک خطکش و پرگار ،زاویهای  150رسم کنید.
1212مثلثی قائمالزاویه را با داشتن دو ضلع قائمهاش رسم کنید.
1313مثلث قائمالزاویهي  ABCرا با معلوم بودن طول وتر   BC =10و طول یک ضلع زاویهي قائمهي  AB=5رسم کنید.
1414مثلث متساویالساقینی رسم کنید که محیط و ارتفاع وارد بر قاعدهي آن معلوم است.
1515مثلث  ABCرا با معلومات  Ĉ = 300 ، a =4و میانهي وارد از رأس  Aبرابر با  3رسم کنید.
1616طول قطر و یکی از ضلعهای مستطیلی به ترتیب  10و  6هستند .این مستطیل را رسم کنید.
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1717زاویهی  xOyو نقطهي  Aبیرون آن مفروض است .از  Aخطی رسم کنید که دو ضلع زاویه را در نقطههایی مانند  Bو  Cقطع کند و
. AB = BC

1818نقطهي  Aدرون زاویهای قرار دارد .از  Aپارهخطی محدود به ضلعهای زاویه رسم کنید که وسطش نقطهي  Aباشد.
1919از متوازیاالضالعی طول دو قطر و یک ارتفاع معلوم است .این متوازیاالضالع را رسم کنید.
2020سه نقطهي  N ، Mو  Pکه روی یک خط نیستند ،مفروضاند .متوازیاالضالعی رسم کنید که این سه نقطه ،وسطهای سه ضلع آن باشند.
2121متوازیاالضالعی رسم کنید که طول ضلعهای آن  8و  5و طول یک قطر آن  4باشد.
2222طول ضلع یک لوزی  4و طول یکی از قطرهای آن  6است .این لوزی را رسم کنید.

فصل اول  /درس اول :ترسیمهای هندسی

پرسشهای چهارگزینهای
-1

1فرض کنید پارهخط  ABو خط  dبر هم عمود نیستند .روی خط  dچند نقطه وجود دارد که از نقطههای  Aو  Bبه یک فاصلهاند؟

-2

2نقطهی  Aو خط  dدر یک صفحه مفروضاند .در این صفحه چند نقطه وجود دارد که از  Aبه فاصلهي معلوم  kو از  dبه فاصلهي معلوم

2 )1

  k ′هستند؟

 4 )1نقطه
-3

1 )2

 2 )2نقطه

 )3صفر

 )3حداکثر  4نقطه

 )4نامتناهی

 )4حداکثر  2نقطه

3دو نقطهي  Aو  Bو خط  dدر یک صفحه مفروضاند .تعداد نقطههایی از این صفحه که از خط  dبه فاصلهي  Lبوده و از دو نقطهي  Aو
 Bنیز به یک فاصله باشند ،کدامیک نمیتواند باشد؟

1 )1

2 )2

 )3صفر

-4

4چند نقطه روی دایرهي مفروض  Cوجود دارند که از دو خط متقاطع  Dو  D′به یک فاصله هستند؟

-5

5مرکز دایرههایی که بر دو خط متقاطع مماس هستند ،چه شکلی درست میکنند؟

-6

6چند نقطه روی دایرهي مفروض  Cوجود دارد که از نقطههای مفروض  Aو  Bبه یک فاصله هستند؟

-7

7مرکز دایرههایی که از دو نقطهي ثابت  Aو  Bمیگذرند ،چه شکلی درست میکنند؟

-8

8سه نقطهي  B ، Aو  Cروی دایرهای قرار دارند .کدام گزینه مرکز دایره را مشخص میکند؟

 )1حداکثر 2
 )1دایره
 )1صفر

 )1دایرهای به قطر AB

2 )2

 )2دو خط عمود بر هم
1 )2

 )2عمودمنصف AB

 )1نقطهی برخورد عمودمنصفهای  ABو BC
 )3نقطهي برخورد عمودمنصف  ABو نیمساز زاویهي ACB

4 )3

 )3دو خط موازی
2 )3

 )3دو خط موازی AB

 )4نامتناهی
 )4حداکثر 4
 )4مستطیل
 )4حداکثر 2
 )4هر خط گذرنده از وسط AB

 )2نقطهي برخورد نیمسازهای زاویههای  CABو ACB
 )4رأس  Dدر متوازیاالضالع ABCD

پارهخط  ABبه طول  10مفروض است .به  3تست بعدی پاسخ دهید:
-9

9چند نقطه در صفحه وجود دارند که از  Aبه فاصلهي  7و از  Bبه فاصلهي  2هستند؟

1 )1

2 )2

 )3نامتناهی

1010چند نقطه در صفحه وجود دارند که از  Aبه فاصلهي  3و از  Bبه فاصلهي  7هستند؟

1 )1

2 )2

 )3نامتناهی

1111چند نقطه در صفحه وجود دارند که از  Aبه فاصلهي  5و از  Bبه فاصلهی  6هستند؟

1 )1

2 )2

 )3بیشمار

 )4صفر
 )4صفر
 )4صفر

1212فاصلهي دو خط موازی  dو  d′از یکدیگر  5است .مجموعهی نقطههایی از صفحه که مجموع فاصلههای آنها از این دو خط برابر 5
است ،کدام است؟

 )1دو خط موازی

 )2تهی

 )3ناحیهي بین دو خط

1313در تست قبل مجموعهی نقطههایی که مجموع فاصلههای آنها از دو خط برابر  7است ،کدام است؟

 )1تهی

 )2دو خط موازی

 )3یک خط

 )4یک خط
 )4ناحیهي بیرون دو خط

1414با شرطهای تست  ،12مجموعهی نقطههایی از صفحه که مجموع فاصلههای آنها از دو خط  dو  d′برابر  3است ،کدام است؟

 )1تهی

 )2یک خط موازی  dو d′

 )3دو خط

 )4محدودهي خارج این دو خط

13

1515در تست  ،12مجموعهی نقطههایی که تفاضل فاصلهي آنها از این دو خط برابر  5است ،کدام است؟

 )1تهی

 )2یک خط

 )3دو خط

1616در تست  ،12مجموعهی نقطههایی که تفاضل فاصلهي آنها از  dو  d′برابر  3است ،کدام است؟

 )1تهی

 )2دو خط موازی

 )3محدودهي بین دو خط

 )4یک خط

1717چندتا از زاویههای  150 ، 300 ، 450 ، 600و  750به کمک خطکش و پرگار قابل رسماند؟

2 )1

3 )2

5 )4

4 )3

1818با معلوم بودن زاویهی  400و داشتن خطکش و پرگار ،کدامیک از زاویههای زیر قابل رسم نیست؟

720 )1

17 / 50 )2

22 / 50 )3

1919با معلومات  B̂ = 450 ، AB = 8و  ، AC = 8چند مثلث مانند  ABCمشخص میشود؟

1 )1

2 )2

 )4فضای خارج دو خط

3 )3

650 )4
 )4هیچ

2020با معلومات  c =2 ، h a =1و ( b = 3دو ضلع و ارتفاع وارد بر ضلع سوم) چند مثلث متمایز میتوان رسم کرد؟
 )4صفر
 )3نامتناهی
2 )2
1 )1
2121تنها یک مثلث  ABCبا دادههای دو ضلع  b = 7و  c = 4و ارتفاع وارد بر ضلع سوم  h aقابل رسم است .اندازهي  h aبرابر کدام است؟

3 )1

4 )2

8 )4

7 )3

2222چند مثلث غیر همنهشت مانند  ABCداریم که  h b = 3 ، Â = 300و  h c = 5؟
1 )3
 )2صفر
 )1نامتناهی

2 )4

2323مثلث  ABCمفروض است .اگر   AC = 4 ، AB = 3و  ، BC = 5چند دایره وجود دارد که مرکز آنها روی ارتفاع نظیر ضلع  BCاست
و از دو نقطهي  Bو  Cمیگذرند؟

 )4نامتناهی
2 )3
1 )2
 )1صفر
2424نقطههای  Aو  Bدر صفحه ثابت هستند و نقطهي  Cطوری در صفحه تغییر میکند که ˆ
ˆ =2BAC
 . ABCمحل برخورد نیمساز زاویهی
 ABCبا پارهخط  ACوقتی نقطهي  Cتغییر میکند چه شکلی درست میکند؟
 )4خطی عمود بر AB
 )3خطی موازی با AB
 )2یک دایره
 )1یک نقطه
2525پارهخط  ABبه طول  10مفروض است .دهانهي پرگار را یک بار به اندازهي  aو بار دیگر به
اندازهي  bباز میکنیم و از نقطهي  Aدو کمان میزنیم .سپس با همان اندازهها ،کمانهایی از

نقطهی  Bمیزنیم و مانند شکل ،دو نقطهی برخورد را  Cو  Dمینامیم .با کدام شرط ACBD
میتواند متوازیاالضالع باشد؟
 a = 5 )1و b =18
=a+b
9 )2
 a = 6 )3و b = 7
 )4همواره متوازیاالضالع است.

2626لوزی با طول ضلع  5و طول قطر   4m + 2قابل رسم است .چند مقدار صحیح برای  mوجود دارد؟

 )1صفر

1 )2

2 )3

D

B

a

C

3 )4

b
A

فصل اول :ترسیم های هندسی و استدالل

راهحل تمرینها
1 1ضلع  BCرا به طول  8واحد ترسیم میکنیم .سپس
عمودمنصف  BCرا رسم میکنیم .به مرکز  ،Hوسط  BCو شعاع
 5کمانی رسم میکنیم .محل برخورد این کمان با عمودمنصف
 BCرا  Aمینامیم .مثلث  ABCمثلث موردنظر است.

2 2الف) پارهخط  ABبه طول  8سانتیمتر را رسم میکنیم.
دهانهي پرگار را به اندازهی بیش از نصف  ABباز میکنیم و
به مرکز  Aو  Bکمانهایی میزنیم تا یکدیگر را در نقطههای
 Mو  Nقطع کنند .خط  MNجواب است.

چون هر خط دایره را حداکثر در دو نقطه قطع میکند ،پس این
مسأله حداکثر چهار جواب ممکن است داشته باشد.

4 4نیمساز زاویهي  Oرا رسم میکنیم .از نقطهي  Aخطی
عمود بر این نیمساز رسم میکنیم تا ضلعهای زاویهی  Oرا در
 Bو  Cقطع کند (شکل را ببینید) .این خط جواب است.
دلیل :در مثلث  OH ، OBCهم نیمساز و هم ارتفاع است .پس
این مثلث متساویالساقین است و در نتیجه
ˆ
ˆ = OCB
OBC

ب) توجه کنید که اگر دهانهي پرگار کمتر از  ABباز شود،
2

دو کمانی که در بند (الف) گفتیم ،یکدیگر را قطع نمیکنند.
پس دو نقطه به فاصلهي  8سانتیمتر از  Aو  Bداریم و هیچ
نقطهای به فاصلهي  3سانتیمتر از  Aو  Bنداریم.
اما اگر شعاع کمانها  4باشد ،دو کمان بر هم مماس میشوند
و در وسط پارهخط  ABبه هم میرسند .یعنی فقط یک نقطه
داریم که از  Aو  Bبه فاصلهی  4سانتیمتر است.
3 3میدانیم هر نقطه روی نیمساز زاویه ،از دو ضلع زاویه به
یک فاصله است .اگر  Lو  L′نیمسازهای زاویههای بین دو خط
متقاطع  dو  d′باشند ،هر نقطه روی این نیمسازها از دو خط d
و  d′به یک فاصله است .معلوم است که نقطههاي برخورد دو
خط  Lو  L′با دایرهي  ، Cویژگی مورد نظر را دارند.

5 5میدانیم هر نقطه روی عمودمنصف پارهخط  ABاز دو
نقطهي  Aو  Bبه یک فاصله است .اگر  Lعمودمنصف پارهخط
 ABباشد ،نقطهي برخورد خط  dبا این عمودمنصف ویژگی
مورد نظر را دارد.
در صورتیکه خط  dبا  Lموازی باشد ،مسأله جواب ندارد.
اگر خط  dبر  Lمنطبق باشد ،مسأله نامتناهی جواب دارد.
اگر  dو  Lمتقاطع باشند (مانند شکل) ،مسأله یک جواب دارد.

الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف
6از نقطهي دلخواه  Aروی خط  dخط ∆ را عمود بر d

6
رسم میکنیم (شکل ( )1را ببینید).

34

8

8مطابق شکل خط ∆ را موازی  dو به فاصلهي  2از آن

و همچنین خط  ∆′را موازی  d′و به فاصلهي  2از آن در نظر
میگیریم .محل برخورد این دو خط نقطهي مورد نظر است
(نقطهي  Mدر شکل).

به مرکز  Aو شعاع  3کمانی میزنیم و محل برخورد آن را با
∆  B ،مینامیم (شکل ( )2را ببینید).
9

9مانند مسألهی قبل نقطههای  Mو  Nرا به گونهای پیدا

میکنیم که  Mبه فاصلهي  aاز  dو  d′و  Nبه فاصلهي  bاز
 dو  d′قرار دارند .خطی که از  Mو  Nمیگذرد ،جواب مسأله
است.
از نقطهي  Bخطی موازی  dرسم میکنیم (شکل ( )3را ببینید).
این خط ،خط مورد نظر است.

1 10ابتدا زاویهي  Aرا مساوی  300رسم میکنیم .سپس
خطی موازی با یک ضلع این زاویه مث ً
ال  Ayو به فاصلهي  3از
7

7از نمادگذاری شکل زیر استفاده میکنیم که در آن L

و  L′دو خط موازی  dو به فاصلهي  3از آن هستند و همچنین
∆ و  ∆′خطهایی موازی  d′و به فاصلهي  4از آن هستند.
محل برخورد این خطها ،نقطههاي مطلوب هستند (نقطههای
 C ،B ،Aو  Dدر شکل).

آن رسم میکنیم تا ضلع دیگر را در  Bقطع کند .همچنین خطی
موازی ضلع  Axو به فاصلهي  4از آن رسم میکنیم تا ضلع Ay

را در  Cقطع کند .مثلث  ، ABCمثلث مورد نظر است.
A
300

H

B
H

3

4
C
x
y

35

1 11پارهخط دلخواه  BCرا رسم کنید .به مرکز  Bو  Cو
شعاع  BCدو کمان بزنید تا یکدیگر را در نقطهي  Aقطع
کنند .در این صورت مثلث  ABCمتساویاالضالع است و
 . B̂= 600با رسم نیمساز زاویهي  ،Bدو زاویهي  30درجه و با
رسم نیمساز یکی از این زاویههای  30درجه ،دو زاویهي 15

درجه ایجاد میشود.

14

1فرض کنید مثلث رسم شده است BC .را از طرف B

به اندازهي ساق  ABامتداد میدهیم تا به نقطهي  Dبرسیم و
همین کار را از طرف  Cانجام میدهیم تا  Eبهدست آید .در این
صورت  DEبرابر محیط مثلث است .مثلث  ABCبه سادگی
قابل رسم است (مسألهي قبل را ببینید) .عمودمنصفهای AD

و  AEضلع  DEرا در  Bو  Cقطع میکنند .مثلث  ABCمثلث
مطلوب است.

1 15ابتدا پارهخط  BCرا به اندازهي  4سانتیمتر رسم
1 12فرض میکنیم  AC = b ، AB = cو  . Â = 900زاویهي

میکنیم .سپس از رأس  Cنیمخط  Cxرا رسم میکنیم به

قائمهي  xAyرا رسم میکنیم (روش رسم دو خط عمود بر هم

طوری که با  BCزاویهي  300بسازد (شکل را ببینید) .سپس

را در متن درس دیدهایم) .به مرکز  Aو شعاع  Cکمانی

به مرکز ( Mوسط  )BCو شعاع  3کمانی میزنیم تا نیمخط

میزنیم تا  Axرا در  Bقطع کند .سپس به مرکز  Aکمانی به
شعاع  bمیزنیم تا  Ayرا در  Cقطع کند.

 Cxرا در  Aقطع کند .مثلث  ABCمثلث مطلوب است.

مثلث  ، ABCمثلث مطلوب است.

1 16مسأله را حل شده فرض میکنیم (از نمادگذاری شکل
1 13زاویهي قائمهي  xAyرا مطابق شکل رسم میکنیم.
نقطهي  Bرا روی  Axطوری انتخاب میکنیم که . AB=5

زیر استفاده میکنیم) .فرض کنید ضلع  BCو قطر  DBمعلوم
باشند .مثلث قائمالزاویهي  DBCرا با معلومات وتر و یک ضلع

اکنون به مرکز  Bو شعاع  10کمانی میزنیم تا  Ayرا در C

زاویهي قائمه میتوان رسم کرد (مسألهي قبل را ببینید) .پس

قطع کند.

از رسم این مثلث ،از  Bخطی موازی  DCو از  Dخطی موازی

مثلث  ABCمثلث مطلوب است.

 BCرسم میکنیم .محل برخورد این دو خط ،نقطهي  ، Aرأس
چهارم مستطیل است.

فصل اول :ترسیم های هندسی و استدالل

پاسخ پرسشهای چهارگزینهای
 1یهنیزگ  21-نقطههایی که از  Aو  Bبه یک فاصله
هستند ،روی عمودمنصف  ABقرار دارند.
بنابراین نقطههای مورد نظر محل برخورد عمودمنصف پارهخط
 ABو خط  dهستند.
چون خط  dبر  ABعمود نیست ،پس عمودمنصف را دقیق ًا در
یک نقطه قطع میکند.

 2یهنیزگ 32-

نقطههایی که از  Aبه فاصلهي معلوم k

 3یهنیزگ 13-

نقطههایی که از خط  dبه فاصلهي L

هستند ،دایرهي به مرکز  Aو شعاع  kهستند .از طرف دیگر،
نقطههایی که از خط  dبه فاصلهي  k ′هستند ،دو خط موازی
با  dهستند .نقطههای برخورد این دو خط موازی با دایرهي به
مرکز  ، Aنقطههای مورد نظر هستند .تعداد این نقطهها حداکثر
 4تا است.
هستند ،دو خط موازی  dهستند .از طرف دیگر نقطههایی که
از دو نقطهی  Aو  Bبه یک فاصله هستند ،روی عمودمنصف
 ABقرار دارند .پس نقطههای مورد نظر ،نقطههای برخورد
عمودمنصف  ABبا دو خط موازی  dهستند (شکل را ببینید).
بنابراین تعداد نقطههای مورد نظر یا صفر است (زمانی که
عمودمنصف با ∆ و  ∆′موازی باشد) یا نامتناهی است (زمانی
که عمودمنصف  ABبر ∆ یا  ∆′منطبق شود) یا  2است
(زمانی که عمودمنصف با ∆ و  ∆′موازی نباشد).
B
A

d


 4یهنیزگ  44-نقطههایی که از دو خط متقاطع  Dو  D′به
یک فاصله هستند ،روی نیمسازهای زاویههای بین دو خط قرار
دارند.
هر یک از این نیمسازها دایره را حداکثر در دو نقطه میتواند
قطع کند ،پس حداکثر  4نقطه با خاصیت مورد نظر پیدا میشود.

 5یهنیزگ  25-مرکز دایرههای مورد نظر ،از دو خط متقاطع
به یک فاصلهاند .پس مرکز این دایرهها ،روی نیمسازهای
زاویههای بین دو خط قرار دارند .این نیمسازها ،دو خط عمود
بر هم هستند.

 6یهنیزگ  46-نقطههایی که از دو نقطهی  Aو  Bبه یک
فاصلهاند ،عمودمنصف پارهخط  ABرا تشکیل میدهند .پس
جواب مسئله محل برخورد این عمودمنصف با دایرهي  Cاست.
خط و دایره حداکثر در دو نقطه یکدیگر را قطع میکنند.
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 7یهنیزگ  27-مرکز دایرهای که از  Aو  Bمیگذرد ،از
این دو نقطه به یک فاصله است .پس مرکزهای این دایرهها
روی عمود منصف  ABقرار دارند.

11یهنیزگ  211-نقطههایی که از  Aبه فاصلهي  5هستند،
روی دایرهای به مرکز  Aو شعاع  5قرار دارند .همچنین نقطههایی
که از  Bبه فاصلهي  6هستند ،روی دایرهای به مرکز  Bو شعاع
 6قرار دارند .همانطور که در شکل دیده میشود ،چون
 ، AB =10پس این دو دایره در دو نقطه یکدیگر را قطع
میکنند.
6

5
A

B

 8یهنیزگ  18-اگر نقطههای  B ، Aو  Cروی دایرهی به
مرکز  Oقرار داشته باشند ،چون  OBبا  OAبرابر است ،پس
 Oروی عمودمنصف  ABاست و چون  OCبا  OBبرابر است،
پس مرکز  Oروی عمودمنصف  BCاست .بنابراین مرکز دایره،
نقطهي برخورد عمودمنصفهای  ABو  BCاست.

10

12یهنیزگ  312-با توجه به شکل ،هر نقطهای که بین این دو
خط است ،مجموع فاصلههایش از این دو خط برابر  5است.
= MH + MH′
5
H
5

M

H

 9یهنیزگ 49-

در واقع باید مثلثی با طول ضلعهای 7 ،10

و  2وجود داشته باشد (شکل را ببینید).
بنابراین باید نابرابری

AB < AC + BC

درست باشد ،اما .10 > 7 + 2
بنابراین هیچ نقطهای با این ویژگی نداریم.
C
2

d

d

13یهنیزگ  213-نقطهي  Mرا به فاصلهي  1از  dبیرون
ناحیهی بین  dو  d′در نظر میگیریم (شکل را ببینید):
MH + MH′ =1+ 6 =7

به همین ترتیب ،نقطهي  M′را به فاصلهي  1از  d′و بیرون
ناحیهي بین  dو  d′در نظر بگیرید (مجددا ً شکل را ببینید).
این نقطه نیز ویژگی مورد نظر را دارد.
پس مجموعهي نقطههایی که این ویژگی را دارند دو خط
موازی  dو  d′و گذرنده از  Mو  M′هستند (خطهای ∆ و
 ∆′را در شکل ببینید).

7

B

A

10

10یهنیزگ  110-نقطههایی که از  Aبه فاصلهي  3باشند،
روی دایرهي به مرکز  Aو شعاع  3هستند .نقطههایی که از B
به فاصلهي  7هستند ،روی دایرهی به مرکز  Bو شعاع  7قرار
دارند.
بنابراین نقطهي مورد نظر ،محل برخورد این دو دایره است.
مطابق شکل چون  ، AB =10پس این دو دایره مماس بر هم
هستند و مسئله یک جواب دارد.
B

A
7

3

14یهنیزگ  114-چون مجموع فاصلههاي هر نقطه بین دو
خط موازی ،از آن دو خط ،برابر فاصلهي آن دو خط ( )5است
و نقطههای خارج ناحیهی بین دو خط قطع ًا مجموعي بزرگتر
از  5دارند ،پس مجموعهي مورد نظر تهی است.

الدتسا و یسدنه یاه میسرت :لوا لصف
15یهنیزگ  415-نقطهی دلخواه  Mخارج ناحیهی بین دو
خط  dو  d′را در نظر بگیرید:
MH′ − MH = (MH + HH′) − MH = HH′ = 5

بنابراین مجموعهي نقطههایی که این ویژگی را دارند ،ناحیهي
خارج دو خط موازی  dو  d′است.
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 )3زاویهی  : 450اگر نیمساز زاویهي  xACرا رسم کنیم (Ay

در شکل)،

ˆ = 450
xAy

 )4زاویهي  :150نیمساز زاویهي  xABرا رسم میکنیم ( Atدر
شکل) .در این صورت
ˆ =150
xAt

16یهنیزگ  216-در تست قبل دیدیم که تفاضل فاصلههای
هر نقطه خارج دو خط برابر  5است .پس اگر نقطهای با شرایط
مسئله وجود داشته باشد ،باید بین این دو خط باشد .فرض
کنید  Mیکی از نقطههای مورد نظر باشد بهطوریکه
از طرف دیگر،

= MH − MH′
3
= MH + MH′
5

بنابراین  MH = 4و  . MH′ =1در نتیجه نقطههای روی خط
گذرنده از  Mو موازی  dو  d′ویژگی مورد نظر را دارند.
به همین صورت اگر نقطهای مانند  Nبه فاصلهي  1از  dباشد،
ویژگی مورد نظر را دارد .بنابراین خط گذرنده از  Nو موازی  dو d′
جواب است .بنابراین جواب ،دو خط ∆ و  ∆′موازی  dو  d′است.

 )5زاویهي  : 750به شکل قسمت ( )4نگاه کنید:
ˆ= tAB
ˆ + BAC
ˆ
tAC

= 150 + 600 = 750
18یهنیزگ 118-

اگر نیمساز زاویهي  400را رسم کنیم،

زاویهي  200بهدست میآید .اکنون اگر نیمساز زاویهي  200را

رسم کنیم ،زاویهي  100بهدست میآید.

با رسم نیمساز زاویهي  ،100زاویهي  50و به همین صورت
زاویهي  2 / 50بهدست میآید.

17یهنیزگ 417-

پس تا اینجا زاویههای  100 ، 50 ، 2 / 50و  200را میتوان رسم

 )1زاویهي  : 600کافی است

کرد.

مثلث متساویاالضالع  ABCرا
رسم کنیم .در این حالت ˆ
BAC

=  600 + 50را میتوان رسم کرد .زاویهی  200و  2 / 50را
650

برابر  600است.

 )2زاویهي  : 300از نقطهي ، A
عمود  Axرا بر  ACرسم
میکنیم (شکل را ببینید) .در این
صورت ˆ = 300
xAB

زاویهي  600را در متن درس یاد گرفتیم ،پس زاویهي

=  200 + 2 / 50را
میتوان رسم کرد ،پس زاویهي 22 / 50
میتوان رسم کرد.

زاویهي  300را با رسم نیمساز زاویهی  600میتوان رسم کرد

پس میتوان زاویهي  150را نیز رسم کرد ،در نتیجه زاویهي
=  150 + 2 / 50را نیز میتوان رسم کرد.
17 / 50
پس فقط گزینهي ( )1را نمیتوان رسم کرد.

