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  استدالل

  

  

 استدالل استقراییروش نتیجه گیري کلی بر مبناي مجموعه محدودي از مشاهدات را  :استدالل استقرایی   

  . می نامند

حال براي اینکه بهتر با این نوع استدالل آشنا شوید دو ماجراي مشهور از تاریخ ریاضیات را برایتان نقل می کنم که در 

در میان است و یکی ) ریاضی دان برجسته تاریخ 5زرگترین ریاضی دان قرن هفدهم و یکی از ب(هر دوي آن ها پاي اویلر 

  :از ماجراها درست است و دیگري غلط

رما مشاهده می کند که «در قرن پانزدهم میالدي : ماجراي اولپیِر ف , , ,       
3 2 12 2 2 22 1 257 2 1 17 2 1 5 2 1 3



 

و 
422 1 من اعدادي به شکل طی نامه اي به دوست خود مرسن اعالم می کند که . دهمگی اعدادل اول هستن 65537

n

nF  22 Fبعدها در قرن هفدهم اویلر متوجه می شود که عدد . یافتم که همواره اول اند1   
52

5 2 1  641بر 4294967297

وس بعدها قضیه اي را اثبات می کند و دوباره این اعداد را هرچند که گا. (بخش پذیر است و این حدس فرما غلط از آب درمی آید

  .)در صدر اخبار اعداد اول قرار میدهد و تا امروز نیز جنجال بر سر این اعداد هم چنان باقیست

  

 بود که  در قرن هفدهم لئونارد اویلر نامه اي از آلمان دریافت می کند که ریاضی دانی به نام کریستین گلدباخ نوشته: دومماجراي

,من مشاهده کرده ام که  , , , ,           14 11 3 12 5 7 1 3 7 8 5 3 6 3 3 4 2 2 هر عدد زوج و حدس می زنم ... و

اویلر نیز در جواب نوشت به نظر من . ، اما راه اثبات آن را نمی دانمرا می توان برحسب مجموع دو عدد اول نوشت 2بزرگتر از 

ا معلوم شد که این حدس واقعاً درست است اما تاکنون نیز هیچ بعده. حدس شما درست است اما من نیز اثباتی براي آن نیافتم

میالدي جایزه اي  2000این حدس امروزه به اسم حدس گلدباخ مشهور است و در سال . (ریاضی دانی اثباتی براي آن نیافته است

  ) .معادل با جایزه نوبل براي آن تعیین شد ولی باز هم همچنان تا امروز حل نشده باقی مانده است

  

 هرچند که ممکن است نتایجی که . استدالل استقرایی یک روش معتبر براي اثبات گزاره ها نیست :نتیجه گیري مهم

از این نوع استدالل به دست می آید درست باشد اما فقط تنها زمانی می تواند ادعا کرد گزاره درست است که اثبات 

  . دقیقی براي ان ارائه شود

  

 ایمها را پذیرفتهاست که درستی آنحقایقیمنطقی بر پایهگیرياستنتاجی روش نتیجهاستدالل :استدالل استنتاجی .  

ً18که مجموع زوایاي داخلی هر مثلث) درستی این قضیه قبالً به طریقی ثابت شده(چون پذیرفته ایم  مثال   است  

36ر چهارضلعی می توان ثابت کرد که مجموع زوایاي داخلی ه   است و به همین طریق با استفاده از استدالل

  : ضلعی محدب برابر است با nاسنتتاجی می توان ثابت کرد مجموع زوایاي داخلی هر 

( )n  2 18   

 مانند قضیه . نامیده می شوند یهقضبرخی نتایج مهم و پرکاربرد که با استدالل استنتاجی اثبات می شوند  :قضیه

  ... معروف فیثاغورس یا قضیه تالس و

  

 اگر در یک قضیه جاي فرض و حکم را عوض کنیم به آن چه حاصل می شود عکس قضیه گفته  :عکس قضیه  

  .عکس یک قضیه می تواند درست یا نادرست باشد. می شود
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 ًقضیه فیثاغورس می گوید اگر در یک مثلث  مثالÂ  9   باشد آن گاهa b c 2 2 حال عکس قضیه . است 2

aاگر در مثلثی«:         فیثاغورس این طور می شود b c 2 2 Âباشد آنگاه در آن مثلث  2  9  است.  «  

  

 دو درست باشند، آن قضیه را قضیه دوشرطی می نامند، مانند اگر یک قضیه و عکس آن هر  :قضیه هاي دو شرطی

  .قضیه فیثاغورس و تالس که عکس هر دوي آن ها نیز درست است

  

  براي استفاده از برهان خلف . احکام کلی است درستیبراي اثبات  غیرمستقیمبرهان خلف یک اثبات  :برهان خلف

می دهیم که این فرض باطل، حقایق دانسته شده را نقض می  فرض می کنیم حکم داده شده نادرست است، سپس نشان

حال که به یک تناقض رسیده ایم معلوم می شود فرضی که ابتدا در نظر گرفته بودیم، نادرست است و به این ترتیب . کند

  .حکم ثابت می شود

  

  

  مثالً فرض کنید می خواهیم با استفاده از برهان خلف نشان دهیم اگرn   .نیز زوج است nزوج باشد 2

nفرد است یعنی  nزوج نباشد، پس  nفرض می کنیم حکم نادرست باشد یعنی : برهان خلف k 2   :حال داریم 1

( k k) k
k

n k n k k


          2 2 22 1 4 4 1 2 2 2 1 2 1  

nهمان طور که می بینید به یک تناقض رسیدیم، چون در فرض مسئله گفته شده بود  زوج است ولی ما اکنون به این 2

nنتیجه رسیدیم که  nفرد است بنابراین این فرض که  2 k 2 فرد نیست پس حتماً  nمی باشد باطل است؛ یعنی  1

  .زوج است

  

 احکام کلی . یان شود به آن حجم کلی گفته می شوداگر حکمی در مورد تمام اعضاي یک مجموعه ب :احکام کلی

  .ممکن است درست یا نادرست باشد

 ًیک حکم نادرست است» هر چهارضلعی که اضالع برابر دارد یک مربع است«حکم  مثال.  

 ًیک حکم درست است »هر چهارضلعی که اضالع برابر دارد، یک لوزي است«حکم  مثال.  

  

  

 می گویند مثال نقضان دهد یک نتیجه گیري کلی غلط است، به مثالی که نش :مثال نقض.  

 ًرا  1کافی است عدد . نادرست است» مربع هر عدد طبیعی از خود عدد بزرگتر است«می خواهیم نشان دهیم حکم  مثال

کافی » تندهمه اعداد اول فرد هس«به عنوان مثال نقض ارائه کنیم که مربع آن با خودش برابر است یا براي رد کردن حکم 

  ... را ارائه کنیم که اول است ولی فرد نیست و 2است عدد 

  

 فردي با مشاهده مربع، مستطیل و متوازي االضالع به این نتیجه می رسد که مجموع زوایاي هر چهارضلعی  :1سؤال

36  این فرد از چه نوع استداللی استفاده کرده است؟. است  

  مثال نقض ) 4    برهان خلف) 3    استدالل استقرایی) 2    استنتاجیاستدالل ) 1

  

  . ـ این روش استدالل که بر پایه مجموعه محدودي از مشاهدات انجام شده استدالل استقرایی است2پاسخ گزینه
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 ث با رسم قطر هر چهارضلعی می توان آن را به دو مثلث تبدیل کرد و چون مجموع زوایاي داخلی هر مثل :2سؤال

18    36است مجموع زوایاي هر چهارضلعی  نوع این استدالل کدام است؟. است  

  مثال نقض) 4    استدالل استنتاجی) 3    برهان خلف) 2    استدالل استقرایی) 1

   

18چون قبالً ثابت شده که مجموع زوایاي داخلی مثلث ـ 3پاسخ گزینه  است، پس اثبات به وسیله حقایقی انجام شده

  .که درستی آن ها را قبالً پذیرفته ایم یعنی استدالل استنتاجی

  

 ؟نیستکدام یک از قضیه هاي زیر دوشرطی  :3سؤال  

a: قائم الزاویه باشد آنگاه ABCاگر ) 1 b c 2 2 2      

    .االضالع باشد قطرها منصف هم اند اگر یک چهارضلعی متوازي) 2

  .اگر یک چهارضلعی لوزي باشد قطرها عمودند) 3

  . اگر یک چهارضلعی مستطیل باشد اضالع بر هم عمودند) 4

به این » اگر یک چهارضلعی لوزي باشد قطر ها عمودند«این قضیه دو شرطی نیست، چون عکس قضیه ـ 3پاسخ گزینه

که این حکم نادرست است به عنوان » لعی قطرها عمود باشند چهار ضلعی لوزي استاگر در یک چهارض«صورت است که 

چون مربع، خود !! نیست 4توجه کنید که مربع مثال نقضی براي گزینه. (را ارائه کرد) بادبادك(مثال نقض می توان کایت 

  .)نوعی مستطیل است

  

 را نقض می کند؟» است 1برابر  24بر مربع هر عدد اول باقی مانده اش «کدام عدد حکم کلی  :4سؤال  

1 (5      2 (7      3 (3      4 (101   

  

مثال نقض است     3ـ عدد3پاسخ گزینه

 



23 9 9 24

9

   

  .هستند 3درست است که بقیه گزینه ها اعداد اول بزرگتر از  3این قانون فقط براي اعداد اول بزرگتر از 

  

 کدام  :5سؤالn  هر عدد طبیعی به ازاي «حکم کلیn  عبارتn n 2   را نقض می کند؟» عددي اول است41

1 (3      2 (39      3 (40      4 (17  

   

  :قرار دهید دراین صورت 40عدد  nـ کافی است به جاي 3پاسخ گزینه 

( ) ( )n n              2 241 4 4 41 4 4 1 41 4 41 41 41 4 1 41 41       

  

 محسوب » که اضالع برابر دارد مربع استهر چهارضلعی «کدام گزینه یک مثال نقض براي حکم کلی  :6سؤال  

  می شود؟ 

  متوازي االضالع ) 4    ذوزنقه متساوي الساقین) 3    لوزي) 2    مستطیل) 1

  

  . ضلع برابر دارد ولی مربع نیست، پس یک مثال نقض براي گزاره فوق است 4ـ لوزي  2پاسخ گزینه
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 کدام یک از احکام کلی زیر درست است؟ :7سؤال  

  .ث اندازه بزرگترین زاویه از چهار برابر کوچکترین زاویه بزرگتر استدر هر مثل) 1

6در هر مثلث بزرگترین زاویه کمتر از ) 2  نیست  .  

  .هر دو مثلث هم مساحت همنهشت هستند) 3

  . در هر مثلث هر ارتفاع از هر کدام از سه ضلع کوچکتر است) 4

  

5کافی است مثالً زاویه ها را  1 ـ در گزینه 2پاسخ گزینه 6و   7و   7فرض کنید که   بزرگتر از4 5  نیست.  

6درست است چون اگر بزرگترین زاویه کمتر از  2گزینه  6باشد دو زاویه دیگر هم کمتر از   خواهند شد و مجموع

18زاویه ها   نمی شود .  

که هم  6و ارتفاع  8و یک مثلث متساوي الساقین به قاعده  8و  6می توان یک مثلث قائم الزاویه به اضالع  3در گزینه

  .تند را در نظر گرفت ولی همنهشت نیستندمساحت هس

  .  هم کافی است به عنوان مثال نقض یک مثلث قائم الزاویه ارائه کنیم که ارتفاع آن با ضلع برابر است 4در گزینه

 کدامیک از احکام کلی زیر درست است؟ :8سؤال  

  .هر متوازي االضالع که اضالع برابر داشته باشد لوزي است) 1

  .االضالع که اضالع عمود بر هم داشته باشد مربع استهر متوازي ) 2

  .اگر خطی یکی از دو خط موازي را قطع کند ممکن است دیگري را قطع نکند) 3

  .  هر چهارضلعی که دو ضلع موازي و دو ضلع مساوي داشته باشد متوازي االضالع است) 4

  

که اضالع عمود داشته باشد می تواند مستطیل هم درست است چون هر متوازي االضالع  1ـ تنها گزینه  1پاسخ گزینه

باشد و خطی که یکی از دو خط موازي را قطع می کند دیگري را نیز قطع می کند و هر چهار ضلعی که دو ضلع موازي و 

  . دو ضلع مساوي دارد می تواند ذوزنقه متساوي الساقین هم باشد

 به این صورت » نمی توان بیش از یک عمود بر آن رسم کرداز یک نقطه خارج از یک خط، «در اثبات حکم  :9سؤال

در این صورت مجموع زوایاي مثلث . قطع کند Cو  Bبر خطی رسم کردیم تا آن را در  Aعمل شده که دو عمود مختلف از 

ABC  18بزرگتر از شد، این روش اثبات براي این حکم چه نام دارد؟  

   مثال نقض) 4    برهان خلف) 3    استدالل تمثیلی) 2    اییاستدالل استقر) 1

  . ـ در اثبات این حکم از برهان خلف استفاده شده است، چون حکم را غلط فرض کردیم 3پاسخ گزینه

  

 براي اثبات همرس بودن عمود منصف هاي یک مثلث عمودمنصف دو ضلع مانند  :10سؤالAB  وAC  را رسم  

روي  Oو هم چنین  OA=OBاست، پس  ABروي عمودمنصف  Oحال می گوییم . اطع اندمتق Oمی کنیم که در نقطه 

نوع این . نیز هست BCروي عمودمنصف  Oیعنی  OB=OCو نتیجه می گیریم  OA=OCاست، پس  ACعمود منصف 

  استدالل کدام است؟

  استدالل قیاسی) 1

  استدالل استنتاجی ) 2

  برهان خلف) 3

   استدالل استقرایی) 4

  . ـ چون از قضیه هایی استفاده کرده ایم که درستی آن ها پذیرفته شده است نوع استدالل استنتاجی است2زینهپاسخ گ
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اثبات می شوند و بررسی ... حال به سراغ قضیه ها و احکامی می رویم که به وسیله استدالل استنتاجی و برهان خلف و

  .کنیم و ببینیم هر کدام چه کاربردهایی دارد

  

 مثلث به یک فاصله است رأسعمودمنصف هاي هر مثلث همرس اند و نقطه همرسی عمودمنصف ها از سه  :1قضیه .  

  
  در . (وسط وتر از هر سه رأس به یک فاصله است پس محل تالقی عمودمنصف هاست قائم الزاویهدر مثلث هاي  

ث هاي منفرجه الزاویه همواره خارج مثلث مثلث هاي حاد الزاویه محل تالقی عمودمنصف ها همواره داخل مثلث و در مثل

  .)است

  
   

 ارتفاع هاي هر مثلث همرس اند و نقطه همرسی ارتفاع ها الزاماً از سه رأس یا سه ضلع به یک فاصله نیست  :2قضیه

  . مگر در مثلث متساوي االضالع

  
  اي حاد الزاویه محل تالقی ارتفاع ها در مثلث ه. (محل تالقی ارتفاع ها رأس قائمه است قائم الزاویهدر مثلث هاي

  .)داخل مثلث و در مثلث هاي منفرجه الزاویه همواره خارج مثلث است

  
   

 نیمسازهاي هر مثلث همرس اند و نقطه همرسی نیمسازها از هر سه ضلع مثلث به یک فاصله است :3قضیه.  

  
 ا، نیمسازها و میانه ها بر هم منطبق استدر مثلث هاي متساوي االضالع محل تالقی عمودمنصف ها، ارتفاع ه.  
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 در مثلث قائم الزاویه  :11سؤالABC  و  8، 6به اضالعa  فاصله محل تالقی نیمسازهاي داخلی تا ضلعBC  2برابر 

  مجموع فواصل این نقطه از دو ضلع دیگر مثلث کدام است؟. است

1 (3      2(
5

2
       3 (

7

2
      4 (4   

  

است تا دو  2ـ محل تالقی نیمسازها از سه ضلع مثلث به یک فاصله است بنابراین چون فاصله تا یک ضلع 4پاسخ گزینه 

  .است 4است و مجموع فواصل تا دو ضلع دیگر  2ضلع دیگر هم 

  

 ه را دارد؟ در جزیره اي به شکل مثلث کدام نقطه است که از دریا دورترین فاصل :12سؤال  

  محل برخورد میانه هاي مثلث) 2      محل برخورد ارتفاع هاي مثلث) 1

  محل برخورد عمودمنصف هاي مثلث ) 4      محل برخورد نیمسازهاي مثلث) 3

  

طرف دریا قرار  3فرض کنید جزیره اي به شکل مثلث داریم این یعنی بیرون از مثلث از هر : ـ پیرمرد و دریا3پاسخ گزینه 

برود ممکن است است فکر کندکه از ساحل و دریا دور  Bبه  Aال اگر پیرمردي درون جزیره حرکت کند و از نقطه ح. دارد

وقتی از یک ساحل دور می شود به ساحل دیگر نزدیک . شده در حالی که اصالً این طور نیست

له باشد می شود،بنابراین دورترین نقطه از دریا نقطه اي است که از همه ساحل ها به یک فاص

زیرا در غیر این صورت هرچند از یک ساحل دور است ولی به ساحل دیگري نزدیکتر است 

به یک فاصله است محل تالقی ) یعنی اضالع مثلث(حال نقطه اي که از همه ساحل ها 

این قصه پیرمرد و دریا که البته هیچ ربطی به اثر شاخص همینگوي نداشت، . (نیمسازهاست

  !!!)زمین گرد است و من با هر قدم به تو نزدیک می شوم: می گویدمصداق شعري است که 

 در مثلث  :13سؤالABC  از هر یک از رأس ها خطی به موازات اضالع می گذرانیم تا همدیگر راE,D  وF قطع کنند .

  چه نقطه اي است؟ ABCبراي مثلث  DEFنقطه همرسی عمودمنصف هاي مثلث 

  ل همرسی نیمسازهامح) 2      محل همرسی میانه ها ) 1

  محل همرسی ارتفاع ها) 4    محل همرسی عمودمنصف ها) 3

  

است،  AB||DFو  EF||BCـ شکل را رسم می کنیم حال چون 4پاسخ گزینه

و  AEهر دو متوازي االضالع هستند و در نتیجه  EACBو  AFCBچهارضلعی هاي 

AF  هر دو برابرBC  هستند یعنی نقطهA  وسطEF  است و چونAH  برBC  عمود

است  EFعمودمنصف  AHهم عمود است یعنی  EFاست بر خط موازي آن یعنی 

به همین ترتیب .  است ABCارتفاع مثلث  DEFیعنی عمودمنصف یک ضلع مثلث 

 ABCمحل تالقی ارتفاع هاي  DEFدر سایر اضالع نیز این اتفاق تکرار می شود و در نتیجه محل تالقی عمودمنصف هاي 

  . است

  

 در مثلث  :14سؤالABC  پاي میانه ها را به هم وصل می کنیم و در مثلث حاصل محل تالقی ارتفاع ها راO   

  چه نقطه اي است؟ ABCبراي مثلث  Oنقطه . می نامیم

      محل تالقی نیمسازها) 2      محل تالقی ارتفاع ها) 1

   محل تالقی عمودمنصف ها) 4      محل تالقی میانه ها) 3
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است  BCهم موازي  MNعمود است و  MNبر ضلع  PHتفاع ـ چون ار4پاسخ گزینه

بر  PHپس ) است BCوسط هاي اضالع را به هم وصل کرده طبق عکس تالس موازي (

BC  نیز عمود است وP  نیز وسط ضلعBC  است پسPH  عمود منصفBC  است و به

NHطریق مشابه   نیز عمود منصفAC  و در نتیجهO  تالقی عمودمنصف هاي محل

  . است ABCمثلث 

  

 در مثلث  :15سؤالABC  از نقطهO  محل همرسی نیمسازها عمودهایی بر سه ضلع رسم می کنیم و پاي عمودها را

E,D  وF نقطه . می نامیمO  براي مثلثDEF چه نقطه اي است؟  

  محل همرسی نیمسازها ) 2      محل همرسی میانه ها) 1

  محل همرسی عمودمنصف ها ) 4     هامحل همرسی ارتفاع ) 3

  

ـ چون محل تالقی نیمسازها  از سه ضلع به یک فاصله است بنابراین 4پاسخ گزینه

OD=OE=OF=r  . حال در مثلثDEF  نقطهO  از سه رأس به یک فاصله است، یعنی در

  .قرار دارد DEFمحل تالقی عمودمنصف هاي 

  

 از نقطه  :16سؤالO ي مثلث محل همرسی عمودمنصف هاABC  به سه رأسB,A  وC  وصل می کنیم و در نقاطB,A 

چه   DEFبراي مثلث  Oنقطه . قطع کنند Fو  E,Dرسم می کنیم تا همدیگر را در  OCو  OB , OAعمودهایی بر  Cو 

  نقطه اي است؟

  محل همرسی میانه ها) 2      محل همرسی ارتفاع ها) 1

   دمنصف ها محل همرسی عمو) 4      محل همرسی نیمسازها) 3

  

از سه ضلع مثلث به یک  Oاست پس نقطه  OA=OB=OCچون  DEFـ در مثلث 3پاسخ گزینه

  .است ABCروي محل تالقی نیمسازهاي مثلث  Oفاصله است یعنی 

  

 در مثلث  :17سؤالABC  از نقطهO  محل تالقی نیمسازها، عمودهایی بر اضالعAB  وAC  رسم می کنیم و به اندازه

  چه نقطه اي است؟ ODEبراي مثلث  Aرأس . امتداد می دهیم Eو  Dط خودشان تا نقا

  محل همرسی نیمسازها) 2      محل همرسی میانه ها ) 1

   محل همرسی عمود منصف ها ) 4     محل همرسی ارتفاع ها) 3

  

عمودمنصف هستند چون بر ضلع  ACو  ABاضالع  ODEـ در مثلث 4پاسخ گزینه

  .محل همرسی عمودمنصف هاست Aبنابراین رأس . عمودند و آن را نصف کرده اند

  

 در مثلث  :18سؤالABC  از نقطهO  محل تالقی نیمسازهاي داخلی، عمودهایی بر اضالع مثلث رسم کرده و به اندازه

  چه نقطه اي است؟ Oنقطه  DEFبراي مثلث . برسیم Fو  E,Dخودشان امتداد می دهیم تا به نقاط 

  محل تقاطع ارتفاع ها )2      محل تقاطع میانه ها) 1

  محل تقاطع عمودمنصف ها ) 4      محل تقاطع نیمسازها) 3
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ـ چون محل تالقی نیمسازها از سه ضلع به یک فاصله است حال به اندازه خودشان هم که امتداد دهیم باز 4پاسخ گزینه

جه روي محل تالقی به یک فاصله است و در نتی DEFاز سه رأس  Oهم سه پاره خط مساوي به دست می آید یعنی 

  . است DEFعمودمنصف هاي 

   

 در مثلث  :19سؤالABC  ارتفاع هايBH  وCH  درO این دو ارتفاع را به اندازه . متقاطع اندOH  وOH   تا نقاط

D ٍ و E در مثلث . امتداد می دهیمODE قطه است؟محل تالقی عمودمنصف ها کدام ن  

    ABCمحل تالقی نیمسازهاي ) A    4رأس ) B    3رأس ) DE    2وسط ضلع ) 1

  

عمودند و هم  ODو  OEهم بر اضالع  ACو  ABخطوط  ODEـ در مثلث 3پاسخ گزینه

متقاطع اند،  Aهستند که در  ODEآن ها را نصف می کنند، پس عمودمنصف هاي مثلث 

  .است Aقطه همان ن ODEیعنی محل تالقی عمودمنصف هاي 

  

  

 در مثلث  :20سؤالABC  از نقاطB,A  وC تا همدیگر را در  خطوطی به موازات اضالع عبور می دهیمE,D  وF  قطع

  چه نقطه اي است؟ ADEFبراي مثلث  ABCمحل تالقی ارتفاع هاي مثلث . کنند

  محل تالقی نیمسازها) 2        محل تالقی میانه ها) 1

  محل تالقی ارتفاع ها) 4      محل تالقی عمودمنصف ها) 3

  

وسط هاي اضالع را به هم وصل کرده ایم،  DEFـ در واقع انگار در مثلث 3پاسخ گزینه

هم عمود است  DEیعنی  BCبر ضلع موازي  ABCدر مثلث  AHدر این صورت ارتفاع 

است و در نتیجه محل  DEعمودمنصف ضلع  AHاست یعنی  DEهم وسط  Aدر ضمن 

  . است DEFمحل تالقی عمودمنصف هاي مثلث  ABCتالقی ارتفاعات مثلث 
  

 در مثلث  :21سؤالABC  نقطهO در مثلث . محل برخورد ارتفاعات استOBC محل تالقی ارتفاعات کدام نقطه است.  

   ABCنقطه اي خارج از مثلث) ABC       2محل تالقی عمودمنصف هاي ) 1

    ABCمحل تالقی نیمسازهاي ) ABC          4از مثلث  Aرأس ) 3
  

عمود است و هم چنین پاره خط  OCبر ضلع  BHپاره خط  OBCـ در مثلث 3پاسخ گزینه

CH  بر ضلعOB  عمود است؛ یعنی در مثلثOBC  ،CH   وBH  ارتفاع هستند که درA 

  .است OBCمحل تالقی ارتفاعات مثلث  Aمتقاطع و نقطه 

  
  

 در مثلث  :22سؤالABC  اضالعAB  وAC  را امتداد می دهیم و از رأس هايB  وC  عمودهایی بر امتداد اضالع فرود

   قطع کنند، کدام گزینه درست است؟ Dمی آوریم و امتداد می دهیم تا همدیگر را در 

  .است DBCمحل تالقی عمودمنصف هاي  Aنقطه ) 1

  .است ABCمحل تالقی عمودمنصف هاي  Dنقطه ) 2

  .است ABCمحل تالقی ارتفاع هاي  Dنقطه ) 3

  . است DBCمحل تالقی نیمسازهاي  Aنقطه ) 4
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CHو  BHـ خطوط 3پاسخ گزینه  در مثلثDBC  ارتفاع هستند بنابراین در این مثلث نقطهA  محل تالقی  

  .محل تالقی ارتفاع هاست Dنقطه  ABCارتفاع هاست و براي مثلث 

  

 در مثلث  :23ؤالسABC  نقطهO اگر عمود منصف ها در نقاط . محل تقاطع عمودمنصف هاستE,D  وF  بر اضالع

  چه نقطه اي است؟ Oنقطه  DEFعمود شده باشند، در مثلث 

      محل تقاطع ارتفاع ها) 2      محل تقاطع نیمسازها) 1

   محل تقاطع عمودمنصف ها) 4      محل تقاطع میانه ها) 3

  

مثلثی  DEFهستند بنابراین مثلث  ABCوسط اضالع مثلث  Fو  E,Dـ نقاط 2پاسخ گزینه

در نتیجه اضالع آن موازي اضالع مثلث . است که وسط هاي اضالع را به هم وصل کرده است

ABC  است در نتیجه عمودمنصفBC  برDE در نتیجه نقطه . هم عمود است و ارتفاع مثلث محسوب می شودO  محل

  . محل تالقی ارتفاع هاست DEFبر اي مثلث  ABCمثلث  تالقی عمودمنصف هاي

 در متوازي االضالع  :24سؤالABCD  قطر ،BD  را رسم می کنیم سپس اضالعBC  وCD  را از سمتB  وD  امتداد

محل تالقی ارتفاع هاي . قطع کند Nو  Mعبور می دهیم تا آن ها را در  BDخطی به موازات قطر  Aمی دهیم و از رأس 

  .چه نقطه اي است MNCبراي مثلث  ABDمثلث 

  محل همرسی ارتفاع ها) 2        محل همرسی میانه ها) 1

   محل همرسی نیمسازها) 4      محل همرسی عمودمنصف ها) 3

  

به موازات اضالع رسم شده اند  BDو  AD,ABخطوط  MNCـ چون در مثلث 3پاسخ گزینه

 AMBDو هم  AMDBهم (هستند  MNCوسط اضالع  Dو  B,Aپس معلوم است که نقاط 

عمودمنصف  ABDحال ارتفاع هاي مثلث ). AM=DB=ANمتوازي االضالع هستند پس 

  .خواهند بود MNCهاي 

  

 تقسیمات هیجان انگیز در مثلث متساوي االضالع:   

 1 ( وارد همه این م. مثلث همنهشت تقسیم کنید 6و  4،  3،  2فرض کنید می خواهید، یک مثلث متساوي االضالع را به

  :با استفاده از ارتفاع ها یا پاي ارتفاع ها یا محل تالقی ارتفاع ها انجام می شود نگاه کنید

  
  

 2 ( ارتفاع، میانه و نیمساز در مثلث هاي متساوي االضالع
3

2
  .ضلع است

  

 3 ( میانه ها در هر مثلث همدیگر را به نسبت
2

3
از رأس و  

1

3
  .  از پاي میانه قطع می کنند 
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 یکی از مثلث هاي  در. را به سه مثلث همنهشت تقسیم کرده ایم 6یک مثلث متساوي االضالع به ضلع :25سؤال

  همنهشت فاصله نقطه همرسی ارتفاع ها از نزدیکترین رأس مثلث کدام است؟

1 (3      2 (
6

2
      3(2       4 (

6

3
  

  

به سه رأس آن وصل کنیم تا سه  ABCهاي  ـ کافی است از محل تالقی ارتفاع3پاسخ گزینه

است و فاصله  Aمحل تالقی ارتفاع ها رأس  OBCمثلث همنهشت حاصل شود حال در مثلث 

  : OAآن تا نزدیکترین رأس برابر است با 

OA AH a a
 

        
 

2 2 3 3 3 18
6 2

3 3 2 3 3 3
  

  

 فاصله نقطه همرسی . مثلث همنهشت تقسیم کرده ایم 6را به  4یک مثلث متساوي االضالع به ضلع  :26سؤال

  ارتفاعات یکی از مثلث هاي همنهشت از دورترین رأس آن کدام است؟

1 (2      2 (3      3 (3      4  (
2 3

3
  

  

ـ مثلث هاي همنهشت ایجاد شده قائم الزاویه هستند و محل همرسی ارتفاع ها 1پاسخ گزینه

  .است BH= 2از دورترین رأس همان Hبنابراین فاصله . استهمان رأس قائمه 

  

  

 خواص هیجان انگیز مثلث قائم الزاویه:   

 1 (در هر متوازي االضالع قطرها همدیگر را نصف می کنند پس در هر مستطیل هم قطرها همدیگر را نصف می کنند .

اما هر . قطعه ایجاد شده روي قطرها برابر است 4ازه بنابراین اند. حال در مستطیل اندازه قطرها نیز با هم برابر است

  :بنابراین. مستطیل از دو مثلث قائم الزاویه از وتر به هم چسبیده ساخته شده است

  . میانه وارد بر وتر در هر مثلث قائم الزاویه نصف وتر است: قضیه

BD
AM MB MD AM   

2
  

 2 ( رسم کنیم، زاویه هاي مثلث هاي ایجاد شده اگر ارتفاع یک مثلث قائم الزاویه را

  .با زاویه هاي مثلث اصلی یکسان است

ˆ ˆ:

ˆ ˆ:

AHB A A

AHC A A

 
 

 






   

   
    

1 1

2 2

9
9

9












  

  

 در مثلث  :27سؤالABC  تالقی عمودمنصف ها تا محل تالقی ارتفاع ها چقدر  فاصله محل 17و  15، 8به اضالع

  است؟

1 (9      2 (5    3 (5/8      4 (8  
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چون  ABCـ در مثلث 3پاسخ گزینه 2 2 217 15 می باشد مثلث قائم الزاویه است، بنابراین محل تالقی ارتفاع ها رأس 8

در نتیجه فاصله آن ها برابر طول میانه وارد بر وتر است که میانه وارد . قائمه و محل تالقی عمودمنصف ها وسط وتر است

  . 5/8بر وتر هم نصف وتر است یعنی 

  

 محل تالقی ارتفاعات . لث قائم الزاویه متساوي الساقین را به دو مثلث همنهشت تقسیم کرده ایمیک مث :28سؤال

  یکی از دو مثلث همنهشت براي مثلث اصلی چه نقطه اي است؟

  محل تالقی نیمسازها) 2      محل تالقی میانه ها) 1

  محل تالقی عمودمنصف ها  ) 4      محل تالقی ارتفاع ها) 3

  

محل تالقی ارتفاع هاي یکی از دو مثلث همنهشت است که براي  Hه ـ نقط4پاسخ گزینه

  .محل تالقی عمودمنصف هاست چون در مثلث هاي قائم الزاویه محل تالقی عمودمنصف ها وسط وتر است ABCمثلث 

  
  

ی عکس هم هستند و هر دو درست هستند بنابراین می توان گفت این یک قضیه دوشرط) 4(و ) 3(قضیه ! حواست باشه

  . است

  9اگر در مثلثی یک زاویه  9یا بزرگتر از   ًباشد، قطعاً بزرگترین زاویه مثلث است و ضلع روبه رو به آن قطعا

  .بزرگترین ضلع است

  

 در مثلث  :29سؤالACB  نیمساز داخلی زاویهA  ضلع ،BC  را در نقطهD کدام نامساوي همواره . قطع می کند

  )80داخلی ریاضی (صحیح است؟

1 ( AB>BD      2 (AD>BD    3 (AB>AD    4 (BD>AD 

  

برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور  Dزاویه خارجی رأس  ADCـ در مثلث 1پاسخ گزینه

  :داریم ABDاست حال در مثلث 

AB BD       

  

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرادانلود



 
 

 

  /  6764  143  0911 @ Nakhostin_Math   استدالل  ایمان نخستین

12 

 کلی در مثلث، قطعه هاي ایجاد شده توسط نیمساز داخلی از اضالع کناري خود  به طور :نتیجه هیجان انگیز

کوچکترند، اما مقایسه نیمساز با اضالع یا قطعه هاي ایجاد شده مقدور نیست، مگر در موارد خاص مانند مثلث هاي قائم 

  .الزاویه یا متساوي الساقین

  

 در مثلث قائم الزاویه  :30سؤالABC ˆ( )A  9 گر نیمساز اBD را رسم کنیم، کدام نامساوي نادرست است؟  

1 (AD<DC    2 (AB>AD    3 (BC>DC    4 (BD<AD  

  

 BD>ADضلع زاویه قائمه است پس  ADوتر و  BDضلع  ABDـ در مثلث 4پاسخ گزینه

  .نادرست است 4است و گزینه
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2 2 2

2 2 2

1 2 3

2 3 4

 

 

   . استدالل هاي تست   

 

 کدامیک از عبارتهاي زیر یک حجم کلی است؟  :1 سؤال  

  . هر مثلث متساوي الساقین، متساوي االضالع است) 1

  .در مثلث قائم الزاویه، میانه و عمودمنصف وارد بر وتر برهم منطبق اند) 2

  .هر لوزي یک مربع است) 3

  .هر مربع یک لوزي است) 4

 ارتفاع هاي هر مثلث در نقطه اي داخل یا خارج «اي حدس کلی کدامیک از گزینه هاي زیر  مثال نقضی بر  :2 سؤال

  می باشد؟» .مثلث همرس اند

      مثلث متساوي الساقین) 2      مثلث حاده الزاویه) 1

  مثلث منفرجه الزاویه) 4      مثلث قائم الزاویه) 3

 کدام گزینۀ زیر مثال نقص دارد؟  :3 سؤال  

  .هر مثلث متساوي االضالع متساوي الساقین است) 2     .استتوان دوم هر عدد بزرگتر از توان سوم آن ) 1

  .هر مربع یک لوزي است) 4      .، فرد است2هر عدد اول بزرگتر از ) 3

 ؟نیستکدام قضیه دو شرطی   :4 سؤال  

  .متوازي االضالعی که دو ضلع مجاورش برابرند، لوزي است) 1

  .مربع، مستطیلی است که طول اقطارش برابر است) 2

  .ذوزنقه اگر متساوي الساقین باشد دو قطر آنب رابرند هر) 3

  .مثلثی که نیمساز یک زاویۀ آن میانۀ ضلع مقابل به آن زاویه است، متساوي الساقین است) 4

 چهار ضلعی که دو ضلع برابر و دو ضلع موازي داشته باشد، «مثال نقض حدس کلی زیر کدام گزینه است؟   :5 سؤال

  ».متوازي االضالع است

  لوزي) 4    ذوزنقۀ متساوي الساقین) 3   کایت) 2    مستطیل ) 1

 نوع استدالل در هر یک از موارد زیر به ترتیب کدام است؟  :6 سؤال  

  . وجود ندارد 103بخش پذیر بر ababعدد چهاررقمی به صورت ) الف

  .ر به اختراع ساعت آونگ دار شدمشاهدات اولیه در رفتار نوسانی وزنه هاي آویزان، منج) ب

  استنتاجی ـ استنتاجی) 2    استقرایی ـ استنتاجی) 1

  استقرایی ـ استقرایی) 4    استقرایی ـ استنتاجی) 3

 برطبق الگوي مقابل حاصل سطر چهارم کدام است؟  :7 سؤال  

1 (27  

2 (28  

3 (29  

4 (30  
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 ؟نداردالل استقرایی، عمومیت جواب هاي کدام حاصل ضرب نشان می دهد که استد  :8 سؤال  

1 (,12 23 21 32       2(,13 14 21 31     

3(,12 13 21 31        4 (,11 12 11 21   

 کدامیک از موارد زیر ضعف استدالل استقرایی را نشان می دهد؟   :9 سؤال  

  .مفید گیاهی، براي بهبود بیماري خاص شدند حکیمان اولیه متوجه اثربخشی) الف

 4هر عددي که رقم یکان آن زوج باشد، بر «بخش پذیرند، پس نتیجه می گیریم که  4بر  220، 108، 84، 32، 12اعداد ) ب

  » .بخش پذیر است

  هیچکدام) 4    الف و ب ) 3    فقط ب ) 2    فقط الف ) 1

 ه کمک استدالل استنتاجی اثبات کرد؟کدامیک از موارد زیر را می توان ب  :10 سؤال  

  .نشان دادababرا می توان به صورت  101حاصل ضرب هر عدد دو رقمی در ) الف

  .حاصل جمع هر عدد زوج با هر عدد فرد عددي زوج است) ب

  هیچکدام) 4    الف و ب ) 3    فقط ب ) 2    فقط الف ) 1

 اگر «  :11 سؤالa اه و عدد گنگ دلخوb  عددي گویاي دلخواه باشد آنگاهa bبراي اثبات» .همواره گنگ است ........

  .استفاده می شود........... این حکم، از روش 

  درستی ـ استدالل استقرایی) 2    نادرستی ـ استدالل استنتاجی) 1

  درستی ـ برهان خلف) 4      نادرستی ـ مثال نقض ) 3

 1عدد«  :12 سؤال 3می توان استفاده کرد........... این حکم، از........ براي اثبات» .، عددي گنگ است.  

  درستی ـ استدالل استقرایی) 2      مثال نقض نادرستی ـ) 1

  درستی ـ برهان خلف) 4    استدالل استقرایی نادرستی ـ) 3

 ؟نداردج به استدالل به روش برهان خلف اثبات کدام قضیۀ زیر احتیا  :13 سؤال  

    .گنگ است5عدد ) 1

  .از یک نقطه فقط یک خط موازي خط مفروض می توان رسم کرد) 2

  .در یک صفحه از یک نقطۀ مفروض فقط یک خط می توان بر خط مفروض عمود کرد) 3

  .ر استیک واحد بیشت 8مربع هر عدد طبیعی فرد، از مضرب ) 4

 چه تعداد از قضیه هاي زیر را نمی توان به صورت دو شرطی بیان کرد؟  :14 سؤال  

  .در هر مستطیل، قطرهاي با هم برابر هستند) الف

  .اگر در یک مثلث زاویه هاي روبه روي دو ضلع با هم برابر باشند، آن دو ضلع با هم برابرند) ب

  .می کنند در متوازي االضالع، قطرها یکدیگر را نصف) پ

  3) 4    2) 3    ) 2    صفر) 1

 هستند» .مجموع هر دو عدد گنگ مثبت، عددي گویا است«کدام دو عدد مثال نقضی براي حکم   :15 سؤال.  

1 (,4 3 4 3       2 (,2 3 1 3       

3 (,3 3 2 3       4 (,5 2 3 2   
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 کدام گزینه مثال نقض دارد؟  :16 سؤال  

  .، فرد است2هر عدد اول و بزرگتر از ) 2           .هر مربع یک لوزي است) 1

  .توان سوم هر عدد حقیقی، بزرگتر از توان دوم آن است) 4     .هر مثلث متساوي االضالع، متساوي الساقین است) 3

 استدالل استقرایی  :17 سؤال..........  

  .نتیجه گیري کلی بر مبناي مجموعۀ محدودي از مشاهدات است روش) 1

  .روش نتیجه گیري با استفاده از حقایقی است که درستی آنها را پذیرفته ایم) 2

  .استداللی است که از حکم کلی، حکم جزئی را نتیجه می دهد) 3

  هیچکدام) 4

 ؟نیستکدام جمله دربارة استدالل استقرایی درست   :18 سؤال  

  .براي حدس زدن استفاده می شود) 1

  .نتیجۀ آن حتماً درست است) 2

  .از مجموعه اي مشاهدات براي رسیدن به حکم کلی استفاده می شود) 3

  .نتیجۀ این استدالل لزوماً درست نیست) 4

 برهان  به روش» .نمی توان از یک نقطۀ غیر واقع بر یک خط، دو عمود بر آن خط رسم کرد«در اثبات حکم   :19 سؤال

  :خلف، ابتدا فرض می کنیم که

  .یک عمود می توان رسم کرد) 2      .نقطه اي روي خط است) 1

  .دو خط عمود رسم شده است 2بیش از ) 4    .دو خط عمود رسم شده است) 3

 کدام گزینۀ زیر مثال نقض دارد؟  :20 سؤال  

  .ي االضالع، متساوي الساقین استهر مثلث متساو) 2    .توان سوم هر عدد بزرگتر از توان دوم آن است) 1

  .هر مربع یک لوزي است) 4      .، فرد است2هر عدد اول و بزرگتر از ) 3

 ارتفاع هاي هر مثلث در نقطه اي داخل یا خارج «کدامیک از گزینه هاي زیر، مثال نقضی براي حدس کلی   :21 سؤال

  می باشد؟» .مثلث همرس اند

  مثلث منفرجه الزاویه) 4  مثلث قائم الزاویه) 3    تساوي الساقینمثلث م) 2   مثلث حاده الزاویه ) 1

 چهار ضلعی اي که دو ضلع برابر و دو ضلع موازي داشته «مثال نقض حدس کلی زیر کدام گزینه است؟   :22 سؤال

  ».باشد، متوازي االضالع است

  لوزي) 4    ذوزنقۀ متساوي الساقین) 3    مربع) 2    مستطیل) 1

 قضیه به صورت قضیۀ دوشرطی بیان نمی شود؟ کدام  :23 سؤال  

  .در مثلث متساوي الساقین، ارتفاع و میانۀ یک ضلع بر هم منطبق اند) 1

  .در مثلث قائم الزاویه، عمود منصف اضالع روي وتر متقاطع اند) 2

  .در مثلث قائم الزاویه یکی از میانه ها نصف وتر است) 3

9در هر مثلث، ضلع مقابل به زاویۀ ) 4 بزرگترین ضلع است.  
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 ؟نیستکدامیک از قضایاي زیر دو شرطی   :24 سؤال  

  .در هر مثلث اگر دو زاویه برابر باشند اضالع روبه رو به آنها نیز با هم برابرند) 1

  .در هر مثلث اگر سه ضلع برابر باشند، آنگاه سه زاویۀ مثلث نیز با هم برابرند) 2

  .ع یک مستطیل استهر مرب) 3

  . اگر دو دایره شعاع هاي برابر داشته باشند، آنگاه مساحت هاي برابر دارند) 4

 مطابق شکل نقطه  :25سؤالO  روي محل تالقی نیمسازهاي زوایايB  وC مقدار . قرار داردx+y کدام است؟  

1 (5/7  

2 (9  

3 (8  

4 (7  

   

  

 در مثلث  :26سؤالABC  مطابق شکل نقطهO  محل تالقی عمودمنصف هاي اضالع رويAB  وAC قرار دارد .x+y 

  کدام است؟

1 (5/4  

2 (5/5  

3 (6  

4 (5   
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   . استدالل هاي تست پاسخنامه   

 

  4گزینه: پاسخـ 1

همواره صحیح ) 4(با بررسی گزینه ها به راحتی می توان فهمید که فقط . یک گزاره زمانی یک حجم کلی است که همواره درست باشد

  : ت اما با توجه به شکل هاي زیر، مشخص می شود که گزینه هاي دیگر الزاماً درست نمی باشنداس

ABC)     1گزینه


ˆمتساوي الساقین است ولی متساوي االضالع نیست ˆ, 8AB AC C B     

  

  

بر  AMو  MC. است) BC(ۀ وارد بر وتر میان AMو  BCعمودمنصف  MCو  ABCدر مثلث قائم الزاویه ) 2گزینه

 .هم منطبق نیستند

 

 

 

 

  

 . قائمه نیست Âاست ولی AB=BC=CD=DAدر لوزي ) 3گزینه

 

 

  3گزینه: پاسخـ 2

قت در گزینه همرس شوند که با د) روي یکی از سه ضلع(براي نقص این حدس باید مثلثی را مثال بزنیم که ارتفاع هایش روي محیط 

  . ها می بینیم مثلث قائم الزاویه این خاصیت را دارد

  

CA  ارتفاع وارد بر ضلعAB 

BA  ارتفاع وارد بر ضلعAC  

AH  ارتفاع وارد بر ضلعBC  

  .سه ارتفاع همرس اند

  

  1گزینه: پاسخـ 3

2چرا که. است) 1(مثال نقض براي گزارة گفته شده در  2به وضوع عدد  32 2 گزینه هاي دیگر نیز همواره درست هستند. است.  

  2گزینه: پاسخـ 4

در نتیجه ) در واقع قطرهاي مستطیل همواره با هم برابرند(برابري قطرهاي یک مستطیل هیچ ارتباطی با برابري اضالع مستطیل ندارد 

  .می توان ثابت کرد که قضیه هاي دو شرطی اندگزینه هاي دیگر را نیز به سادگی . نمی تواند یک قضیۀ دو شرطی باشد) 2(

A 

C B 

B 

A C 

M 

x 

3  A 

B 

D 

C 

B 

A C 

H 
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  3گزینه: پاسخـ 5

بدیهی است که ذوزنقۀ متساوي الساقین، یک چهارضلعی است که دو ضلع برابر و دو ضلع موازي دارد ولی الزاماً متوازي االضالع 

  .نیست

  3گزینه: پاسخـ 6

  . مواره برقرار استمی توان از طریق استدالل استنتاجی ثابت کرد که این حکم ه) الف

  .چون با مشاهدة چند حالت، به نتیجه کلی رسیده اند، پس از استدالل استقرایی استفاده شده است) ب

  1گزینه: پاسخـ 7

  .براساس استدالل استقرایی می توانیم با استفاده از سطرهاي اول و دوم، حاصل سطر چهارم را به دست آوریم

       
2 2 2

2 2 2

1 2 3

2 3 4

 

 
  

2 2 23 4 5 سطر سوم  

2 2 24 5 6 16 25 36 27     سطر چهارم  

  2گزینه: پاسخـ 8

  : همۀ گزینه ها را برسی می کنیم

31 41 1271

13 14 182

 


 
    2گزینه(

21 32 672

12 23 276

 


 
  1گزینه( 

11 21 231

11 12 132

 


 
      4گزینه( 

21 31 651

12 13 156

 


 
  3گزینه(

و  721مثالً دو عدد (هنگامی که اعداد مقلوب می شوند  4و  3، 1با کمی دقت متوجه می شوید که در حاصل ضرب اعداد گزینه هاي 

  .این اتفاق نمی افتد 2نیز مقلوب می شوند، اما در گزینۀ ) حاصل ضرب ها(، جواب ها )را مقلوب هم می نامیم 127

  2گزینه: پاسخـ 9

توجه به اینکه حکیمان اولیه با تعداد مشاهدة محدود، متوجه اثر یک گیاه بر روي اشخاص می شدند و براساس تجزیۀ خود حکم می  با) الف

مثالی براي نشان دادن ضعف استدالل ) الف(کردند، پس می توان گفت از استدالل استقرایی استفاده می کرده اند، بنابراین مورد 

  .استقرایی به حساب نمی آید

از آن جا که با مشاهدة پنج عدد داده شده به یک نتیجه گیري رسیده ایم که در حالت کلی نادرست می باشد، می توان از این مورد ) ب

  .به عنوان مثالی براي نشان دادن ضعف استدالل استقرایی استفاده کرد

  1گزینه: پاسخـ 10

می توانیم از طریق مثال نقض به سادگی درستی آن را رد ) ب(ر مورد اما د. از طریق استدالل استنتاجی است) الف(اثبات مورد 

  : کنیم ببینید

9a) فرد( b  )5) فردb     )4)زوجa   
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  4گزینه: پاسخـ 11

aاگر  بدانید که تفاضل یک عدد گویا و گنگ، همواره عددي گنگ است زیرا b عدد گویایی مثلx  از برهان خلف استفاده (باشد

aآنگاه !) کردیم b x   و در نتیجهa x b  زیرا . که یک تناقض استx  وb  هر دو اعداد گویا هستند و در نتیجهx b 

aباشد در نتیجه به طور حتم  aکه نمی تواند برابر عدد گنگ گویا است  b گنگ است .  

  4گزینه: پاسخـ 12

5«یا » عدددي گنگ است3«یادتان باشد براي اثبات درستی حکم هایی مثل  2ف از برهان خل... و» عددي گنگ است

  .استفاده می کنیم

  4گزینه: پاسخـ 13

  : اثبات به روش استدالل استنتاجی است و به برهان خلف احتیاجی ندارد ببینید 4در گزینه

( ) ( ) ( )2 2 2

2

2 1 2 1 4 4 1 4 1 1 4 2 1 8 1

n

a k a k k k k k n n              


  اگر

  2گزینه: پاسخـ 14

هر چهارضلعی که قطرهاي «به صورت » .در هر مستطیل، قطرها با هم برابر هستند«عکس قضیۀ ) الف

مثالً قطرهاي چهارضلعی شکل . در می آید که درست نیست» .ن با هم برابر باشند، مستطیل نیستآ

  .مقابل با هم برابرند ولی مستطیل نیست

اگر در «به صورت » .اگر در یک مثلث زاویه هاي روبه روي دو ضلع با هم برابر باشند، آن دو ضلع با هم برابرند« عکس قضیۀ ) ب

  .می باشد که درست است» .هم برابر باشند، زاویه هاي روبه روي دو ضلع نیز با هم برابر هستند یک مثلث، دو ضلع با

  هر چهارضلعی که قطرهاي آن یکدیگر را نصف «به صورت » .در متوازي االضالع، قطرها یکدیگر را نصف می کنند «عکس قضیۀ ) پ

  .درمی آید که درست است» .می کنند، متوازي االضالع است

  . را نمی توان به صورت قضیۀ دو شرطی بیان کرد) الف(راین مورد بناب

  4گزینه: پاسخـ 15

3,حواستان باشد که اعداد  3 1 3  رد می شوند) 3(و ) 2(هر دو منفی هستند پس گزینه هاي .  

4,هم رد می شود زیرا با این که  2گزینه 3 4 3  می شود پس  8نگ و مثبت هستند ولی مجموع آنها برابر هر دو اعداد گ

  .نمی توانند به عنوان مثال نقض براي حکم داده شده، در نظر گرفته شوند

5,با دو عدد گنگ و مثبت 4اما در گزینه 2 3 2   5روبرو هستیم که مجموع آنها برابر 3 می شود که عددي گنگ 

  .است و در نتیه مثال نقض مناسبی براي حکم داده شده هستند

  4گزینه: پاسخـ 16

  . درست است 1پس گزینه. فراموش نکنید که هر مربع یک لوزي است

  . هم درست است 2که همگی فرد هستند بنابراین گزینه ... و 11، 7، 5، 3عبارتند از  2از طرفی اعداد اول بزرگتر از 

بنابراین . ث متساوي االضالع هر سه ضلع با هم برابرند، بنابراین می توان مثلث متساوي الساقین نیز باشدهم چنین در هر مثل

  .هم درست است 3گزینه
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درست نیست و مثال نقض آن را می توان  4اما گزینه
1

2
n دانست، زیرا که توان سوم عدد

1

2
توان دوم آن نیست  ، بزرگتر از

3 2
1 1

2 2

    
         

.  

  1گزینه: پاسخـ 17

  2گزینه: پاسخـ 18

نتیجه اي که از استدالل استقرایی به دست می آید چون با مثال به دست آمده است ارزش ریاضی ندارد و نتیجۀ آن لزوماً درست 

  !نیست

  3گزینه: پاسخـ 19

  خط عمود رسم شده باشد و در نهایت به تناقض بر 2می کنیم یعنی فرض می کنیم در برهان خلف، نقیض حکم را درست فرض 

  .می خوریم

  1گزینه: پاسخـ 20

اعداد بین صفر و یک این جوري اند که هر چقدر توان آنها بزرگتر شود حاصل کمتر می شود مثالً 
1

2
a را در نظر بگیرید :

,a3 21 1

8 4
a    

بدیهی است که 
1

4
از  

1

8
2بزرگتر است پس  3a a  شده است در نتیجه

1

2
a   است) 1(مثال نقضی براي.  

  3گزینه: پاسخـ21

اي این مثلث هستند که ارتفاع ه ACو  AH  ،AB 1مثلث قائم الزاویه را نگان کنید

پس محل همرسی ارتفاع ها نه داخل مثلث . به هم رسده اند Aبدیهی است همگی در نقطۀ 

  .بلکه روي محیط مثلث قرار دارد! است نه خارج آن

  3گزینه: پاسخـ 22

  !اوالً که مثال نقض ما باید متوازي االضالع نباشد

پس اصالً نمی توانند مثال   مستطیل ، مربع و لوزي نوعی متوازي االضالع اند،

الساقین مثل شکل مقابل  در ذوزنقۀ متساوي ! نقض متوازي االضالع نبودن باشند

AB||CD  وAD=BC  االضالع نیستاست ولی متوازي!  

  4گزینه: پاسخـ 23

. درست نیست) 4(یعنی هم خودشان و هم عکسشان درست هستند اما عکس . قضایاي دوشرطی هستند) 3(و ) 2(و ) 1(گزینه هاي 

9یعنی همواره بزرگترین ضلع، روبه رو به زاویۀ  شکل هاي زیر را ببینید. نیست:  

  

  

B 

A C 

H 

D C 

B A 
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13، بزرگترین ضلع، روبه رو به زاویۀ  ABCدر مثلث   است.  

Aدر مثلث  B C    8زاویۀ بزرگترین ضلع روبه رو به  است.  

  3گزینه: پاسخـ 24

قضیۀ دوشرطی نیست، زیرا هر مستطیل، مربع نیست؛ بلکه مستطیلی ) 3(قضایاي دو شرطی هستند، اما ) 4(و ) 2(و ) 1(گزینه هاي 

  . مربع است که اضالع برابر داشته باشد

  3گزینه: پاسخـ 25

ه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است، بنابراین محل تالقی نیمسازهاي داخلی یک مثلث از سه چون هر نقطه روي نیمساز یک زاوی

  :ضلع آن به یک فاصله است

x x x
x y

y x y

     
  

     

2 1 1 2
8

3 1 6
  

   4گزینه: پاسخـ26

  : محل تالقی عمود منصف ها از سه رأس مثلث به یک فاصله است بنابراین

x x x x
x y

x y y

      
  

    

3 3 1 2 4 2
5

3 2 3
  

  

 B 
B 

 C 

 A 

 8  

 45  55 

A 

C 

 13  
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