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 ی!�د& %$�م #ی  
 

 

 

 

 :١اHداف �س 

 ضلع سه اندازه بودن مشخص با مثلث، رسم ييتوانا �
آن

 خط پاره كي منصف عمود رسم ييتوانا �
 عمود بر واقع نقاط همه مشترك تيخاص درك �

 از شان فاصله بودن كساني( خط پاره كي منصف
)خط پاره دوسر

 هيزاو كي مسازين رسم ييتوانا �
 مسازين بر واقع نقاط همه مشترك تيخاص درك �

ضلع دو از شان فاصله بودن كساني( هيزاو كي
 )هيزاو              
 از شده، داده خط كي با يمواز خط رسم ييتوانا �

خط آن خارج يا نقطه
 از شده، داده خط كي بر عمود خط رسم ييتوانا �

 خط آن بر رواقعيغ يا نقطه
 از شده، داده خط كي بر عمود خط رسم ييتوانا �

 خط آن بر واقع يا نقطه
 

 

 

 

 :�١س  ��٢ل 

 :١ ی �س MNش Kیاز #
 ه،يزاو ره،يدا خط، پاره خط، مين خط، فيتعار �

 عمود خط دو ،يمواز خط دو عمودمنصف، مساز،ين
 .بشناسند را آن ياجزا و مثلث و بدانند را هم بر              
 خطوط هيقض و آن يها حالت و ها مثلث ينهشت هم �

 .بداند را يمواز
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�شرط رسم مثلث:  �5 4 7  

 مراحل رسم مثلث: 
AB)رسم پاره خط  1 � 7   
 و   Aكمان به مركز2)رسم 2

 5وشعاع  Bو به مركز 4شعاع 
A,به Cناميده و از  Cكمان را  2)محل برخورد 3 B رسم

 م.مي كني

  O:فQ�R ودS 
 و آن را نصف مي كند.خطي است كه بر پاره خط عمود مي شود 

 خاUVت SOود Q�Rف:
سر ازدو باشد خط پاره كي عمودمنصف يرو كه نقطه )هر1

 است فاصله كي به خطپاره 

 
 يرو باشد فاصله كي به خط سرپاره دو از كه نقطه هر )2

  .دارد قرار خط پاره آن عمودمنصف 

 
 )62ص  3(فعاليت 

 نقطه 2 داشتن خط كي كردن مشخص ينكته:برا �
 است يكافو الزم آن از

 [ط: ]ره یک Q�Rف SOود رXم
 به بار كي و ديكن بازAB طول نصف از شيب را پرگار دهانه
 گريكدي كمان دو د تايبزن كمان B مركز گربهيد وبار A مركز

 كنند قطع P و Q مانند ينقاط در را
 است ABعمودمنصف  Q و P خط گذرنده از دو نقطه

 

  %$�م #ی !�د&ی:

هاي هندسي يعني رسم شكل هاي هندسي به كمك  ترسيم
 خط كش و پرگار

 دا^ه:
دايره مجموعه نقاطي از صفحه است كه از يك نقطه ثابت به 

اع مي ا شعيك فاصله باشند.نقطه ثابت را مركز و فاصله ثابت ر
 نامند.

 )26ص 2و 1(فعاليت 

�را به صورت  rو شعاع   oدايره به مركز �,C o r  نمايش
 مي دهند.

دايره روي محيط باشد rبه فاصلهoهر نقطه كه از نقطه 

به  oاز نقطه دايره قراردارد روي محيطقراردارد و هرنقطه كه 

 است.rفاصله 

 
 وUbcت a`_ه و دا^ه:

 )62ص  3 (فعاليت
 بخش مجزا تقسيم ميكند: 3هر دايره صفحه را به 

�)نقاط خارج دايره1 �OA r�  
�)نقاط روي دايره2 �OB r� 
�نقاط داخل دايره )3 �OA r� 
 

 آن: ضlع � اjدازه �ودن fghص با 3ث01، رXم
 مجموع دو ضلع كوچك) <(ضلع بزرگ     شرط رسم مثلث:

 )62ص  6(فعاليت 
 ضلع طول به يمثلث ديتوان يم چگونه كه ديده حيتوض ب)
 حل: .ديكن رسم 7 و 5 و 4 شده داده يها
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                          �١س ��٢ل            ����م: ���ه �ور�ور��
ه و                      ٢ریا�ی    
نكته: عمود منصف هاي سه ضلع مثلث هميشه در  �

متقاطعند. اين نقطه از سه راس مثلث به يك نقطه 
 يك فاصله است.

 Home work:)٣٠ص ٤و٢(p?qrن  

 بناميد.ABC را آن و ديكن رسم دلخواه يمثلث
 نقطه و رسم كنيد را مثلث نيا ضلع دو يها عمودمنصف

 رهيدا كي OAو به شعاع  O بناميدبه مركز O را آنها برخورد
 يتيوضع چه رهيدا نيا به نسبت B و C نقاط  .ديكن رسم

 چرا؟ دارند؟
  

 
 
 
 
 
 

سانتي متر از خط  4به فاصله  Aفرض كنيد نقطه 
d.باشد.روش رسم هر مثلث را بنويسيد 

 آن قاعده و آن رأس كي A كه نيالساق يمتساو يمثلث )الف
 .باشد منطبق d خط بر
 
 
 
 
 آن ساق طول و باشد داشته را )الف( طيشرا كه يمثلث )ب
 .باشد متر يسانت 6
 
 
 
 
 داشته را )الف( قسمت طيشرا كه ديكن رسم يمثلث )پ

  سانتي متر مربع باشد.  8آن مساحت و باشد

 

 

 آن:)�روی وا�ع(SOود � یک [ط از a`_ه ای  �ا�ل رXم [ط
د تا خط را در يبزن كمان Mمركز به و كنيد باز را پرگار دهانه

A,دو نقطه  B قطع كند سپس عمودمنصفAB  را رسم كنيد 

 
 

 :آن )�خارج��ر وا�ع (�ا�ل رXم [ط SOود � یک [ط از a`_ه ای 
د تا خط را در يبزن كمانPمركز به و كنيد باز را پرگار دهانه

A,دو نقطه  B  عمودمنصفقطع كند سپسAB  را رسم كنيد 

 
 

 :آن � )خارج(وا�ع ��ر ای a`_ه از �ده داده [ط با �وازی [ط رXم

مي ناميم سپس از  d1رسم مي كنيم و dخطي عمود بر  Pاز 

آنگاه d2رسم مي كنيم و d1خطي عمود بر d1واقع بر Pنقطه 

,d d2 .بر هم عمودند پس با هم موازيند 
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مثلث هميشه در يك  نيمسازهاي سه زاويهنكته:  �

مثلث به يك  ضلعنقطه متقاطعند. اين نقطه از سه 
 فاصله است.

  

 Home work:)٣٠ص ٣(p?qrن 
 بناميد.ABC را آن و ديكن رسم دلخواه يمثلث
 برخورد نقطه و رسم كنيد را مثلث نيا زاويهدو يها نيمساز

بر سه ضلع مثلث عمود رسم كنيد  Oبناميداز نقطه  O را آنها
OH و به شعاع  Oبناميدبه مركز  Hو پاي يكي از عمود هارا

 رهيدا نيا به نسبتABC اضالع مثلث .ديكن رسم رهيدا كي
  چرا؟ دارند؟ يتيوضع چه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��Kساز:
نيم خطي است كه زاويه را به دو قسمت مساوي تقسيم مي 

 كند.

 ��Kساز:خاUVت 
 ازدوضلع آن زاويه  باشدزاويه  كي نيمساز يرو كه نقطه هر)1
 است فاصله كي به 

 
 
 باشد فاصله كي به  ضلع يك زاويه دو از كه نقطه هر )2 

  .دارد قرار زاويه آننيمساز  يرو

 
 :زاو�  یک ��Kساز رXم

 Q و P كمان مي زنيم تا اضالع زاويه را در دو نقطه Oبه مركز 
به باز كرده و يكبار Q و Pكندپرگار را بيشتر از نصف قطع 
محل برخورد دو  كمان ميزنيم Qبه مركز ديگر و بار  Pمركز

O, خط گذرنده از دو نقطهناميده Wكمان را  W  نيمساز
 استO زاويه
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  ا$.دالل و +*
ه ()س
 

 

 

 

 

 

 

 :٢اHداف �س 

تناسب خواص يبرخ درك �
 ييتوانا و آن ميتعم و عكس تالس، هيقض درك �

 مسائل حل در آن كاربرد
 ،ياستنتاج استدالل ،يياستقرا استدالل درك �

 يها هيقض و هيقض عكس نقض، مثال خلف، برهان
دو شرطي

 

 

 

 

 

 :�٢س  ��٢ل                                                                                 

 

 

 :٢ی �س MNش Kیاز #
 نسبت و تناسب �
 نيوسط نيطرف �
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 )41ص 2تمرين((

aمقدار عددي نسبت 
b

 آوريدرا به دست  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ا$.دالل و ا9واع آن:
 يم استدالل را گزاره كي اثبات يبرا آوردن ليدل عمل
 .دارد وجود استدالل نوع دو يكل طور به .نامند

 
 تعداد براساس را ما كه است ياستدالل : يياستقرا استدالل)1

 .رساند يم يكل جهينت كي به  مشاهده يمحدود
 
 قيحقا اساس بر كه است ياستدالل : ياستنتاج استدالل)2

 .رساند يم يكل جهينت كي به را ما شده رفتهيپذ درست
 

 �فاوت ا$.دالل #:

  ا$��تا�ی  ا$.دالل  ا����ا�ی  ا$.دالل
 يمحدود تعداد براساس

 .است ازمشاهدات
 رفتهيپذ قيحقا اساس بر

 است شده
 منطقي است تجربي است

 ءاز كل به جز كل به جزء از
 است قطعي آن جينتا است ياحتمال آن جينتا

 

 ���7 و �نا�ب
 هر دو نسبت مساوي ، يك تناسب تشكيل مي دهند

 و¡ ی #ی �نا�ب:

 
 

 

 

 

 
 )32ص  2كاردر كالس(

 ،كامل كنيد.با توجه به ويژگي هاي تناسب 
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هه*+  : 
 به ياستنتاج استدالل با كه پركاربرد و مهم جينتا يبرخ 

 .شوند يم دهينام هيقض ند،يآ يم دست
داراي فرض (اطالعات يك جمله شرطي است كه هر قضيه 

كه الگوي آن به مسئله) و حكم( خواسته مسئله) مي باشد 
 صورت زير است:

 .       ( حكم )آنگاه     (فرض)      قضيه شرطي: اگر                 

   :()س +*
ه

  گريد ضلع دو و شود رسم مثلث ضلع كي يمواز يخط اگر
 يم بوجود متناسب يها خط پاره آنها يروآنگاه كند، قطع را

 .آورد

AD) ءجز به ء(جز AE
DE BC

DB EC
� �
A

BC
D

� 

 
 )34ص  2و1كاردركالس (

BC,در شكل پاره خط هاي  GH  موازي اند.اندازه پاره
HC,خط هاي AC  .را به دست آوريد 

 
و اندازه پاره خط هاي  xتشكيل يك معادله ، مقداربا 
,AJ AI  را به دست آوريد 

 

 3ثال a`ض:
مثالي است كه درستي يك حكم كلي را رد مي كند و نشان 

 مي دهد كه نتيجه گيري كلي نادرست است.
 
 مينتوانست يكل حكم با حدس كي يبرا اگر نكته: �

 حدس آن يدرست بر ليدل م،ياوريب نقض مثال
 نقض مثال به را ما شتر،يب تالش است ممكن.ستين

 ازمندين ي،كل حكم اثبات يآنكه برا ضمن .برساند
 .ميهست ياستنتاج استدالل به
 ) 40و  39(مثال ص 

 نقض مثال كي وجود صورت در ريز موارد از كي هر يبرا
 .دياوريب

 .هستند فرد اول اعداد تمامالف)
 

 ب) همه اعداد فرد،اول اند.
 

 .است گنگ يعدد گنگ، عدد دو جمع پ)حاصل
 

nمقدار عبارت nت) به ازاي هر عدد طبيعي  n� �2 41 
 عددي اول است.

 

 Home work:)٤١ص ٩(p?qrن 

 نقض مثال كي حكم هاي كلي زير را با از كي هر
 . رد كنيد

 .ندارد وجود 127 از بزرگتر اول عدد چيه الف)
 

 .است شتريب مربع هر مساحت از مثلث هر مساحث ب)
 
 

 بر ضلع هر به متناظر منصف عمود و انهيم 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 شكل    BC  BC .است,x y  .را به دست آوريد 

 

ه: ع¤س*+ 

 حاصل آنچه م،يكن جا جابه را هيقض كي حكم و فرض اگر
 تواند يم هيقض كي عكس .است » هيقض عكس «شود يم

 .باشد نادرست اي درست
 )36ص 3و2و1مثال (
 آنگاه باشد، االضالع يمتواز يضلع چهار كي اگر : هيقض)1

 .كند يم نصف را گريكدي شيقطرها
 را گريكدي قطرها يضلع چهار كي در اگر : هيقض عكس
 .است االضالع يمتواز يضلع چهار آن آنگاه كنند، نصف

 
 آنگاه باشند، برابر هم با مثلث كي از ضلع دو اگر : هيقض )2

 .برابرند هم با زين ضلع دو آن بر وارد يها ارتفاع
 برابر هم با مثلث كي از ارتفاع دو اگر : هيقض عكس

 .برابرند هم با زين ها ارتفاع آن به رينظ اضالع باشندآنگاه
 

ADتالس:                      هيقض)3 AE
DE BC

DB EC
� �
A

BC
D

�

 
AD       : تالس هيقض عكس AE

DE BC
DB EC

� �  BC 
 
 

 �§¦�م +*
ه ()س:
ه مخرج ببا دوبار استفاده از قضيه تالس و تركيب نسبت در 

 رابطه زير ميرسيم:

ADكل) به ء(جز AE DE
DE BC

AB AC BC
	 � �BC 	 

 
 )36ص كاردركالس (

در شكل زيرپاره خط موازي با ضلع است .درستي يا نادرستي 
 هر عبارت را مشخص كنيد.

 

 
 نكته:

مي  اگر در سوال پاره خط هاي موازي را بدهند يا بخواهند
 كنيم. استفاده كل به ءاز تناسب  جز توانيم

 )41ص  5و4تمرين(
PQدر شكل    BCBC است.اندازه پاره خط هاي
,PQ AP  .را به دست آوريد 
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 را تالس هيقض عكس يدرست خلف برهان از استفاده با
 .ديكن ثابت

 
 

 

 

 Home work:)٤١ص ٨(p?qrن 

نقطه غير واقع  با برهان خلف ثابت كنيد نمي توان از يك
 بر يك خط دو عمود بر آن خط رسم كرد.

 

 

 


ه #ی دو ª©ی:*+ 
اگر عكس يك قضيه شرطي درست باشد آن را قضيه دوشرطي 

 :كه به صورت هاي زير نوشته مي شودمي ناميم.
� pاگر تنها و اگرq 
 و برعكس  qآنگاه pاگر  �

�نماد با را يشرط دو يها هيقض  .دهند يم نشان 	�
 )39ص مثال (
 هيزاو اگر تنها و اگر  ;برابرند هم با ضلع دو مثلث كي در)1

 .برابرباشند هم با آنها به رو به رو يها
 
  ;است مسازين خط پاره كي االضالع يمتساو مثلث در)2

 . باشد انهيم اگر تنها و اگر

 �#ن خlف(ا$.دالل ��ر h¬�»�م):

اگر اثبات درستي يك قضيه از طريق مستقيم دشوار باشداز 
 روش برهان خلف كمك مي گيريم.

براي اثبات يك قضيه به روش برهان خلف، ابتدا فرض مي كنيم 
 جهينت( تناقض كي به و حكم درست نباشد(فرض خلف)

 و باطل خلف فرض بيترت نيا به و ميرس يم )رممكنيغ
 .شود يم ثابت حكم يدرست

                 � �B   حكم� �A  :مسئلهفرض 

 

 
�پس نتيجه مي گيريم حكم  �B.درست است 

 
 )37و  38ص مثال (

 فرد يعدد زين آنگاه باشد، فرد يعدد و اگر
 .است

 
 : مسئله   فرد است )فرض (      فرد است) حكم     (

 
 :برهان خلف
زوج است n k� 2 � �n k k m� � �2 2 24 2 2 2  

 بايد طبق فرض، فرد باشدتناقضحكم درست است
 

 ABCاز مثلث  Aنيمساز زاويه  ADفرض كنيم 
BDباشد.اگر  DC
ABباشد آن گاه  AC
 . 
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 )41ص  6و3(تمرين   

 ضلع دو يها وسط كه يخط پاره مثلث هر ثابت كنيددر
 يمساو و يمواز سوم ضلع با كند، وصل هم به را مثلث
 است آن نصف

 

 

 

 

 

 
ABدر ذوزنقه مقابل ST DCST DC است.ثابت كنيد 
AS BT
SD TC

�  

 
 

 

 

 

 
 

 : يشرط دو هيقض كي صورت به آن وعكس تالس هيقض)3

 
DE اگر  BCBCآنگاه AD AE

DB EC
 و برعكس �

 يا
AD AE

DE BC
DB EC

	 �BC 	 
 
 )39ص  كاردركالس (

 يشرط دو هيقض كي صورت به را آن وعكس فيثاغورس هيقض
 بنويسيد.

 
 

 

 
 

 3یان [ط � 3ث01 و ذوزaه:
 به را مثلث ضلع دو يها وسط كه يخط پاره مثلث هر در )1

 . است آن نصف يمساو و يمواز سوم ضلع با كند، وصل هم
 
 هم به را ساق دو يها وسطدر هر ذوزنقه پاره خطي كه )2

كند با قاعده موازي و طول آن برابر ميانگين قاعده  وصل
 هاست.

 

Aاگر � aآنگاه90 b c� �2 2  برعكسو2
 يا

A a b c� 	 � �2 2 290 a 
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         6شا4 3ث01 ##
 

 

 

 

 

 

 

 :٣اHداف �س 
 كاربرد ييتوانا و ها مثلث تشابه ياساس هيقض درك �

 مسائل حل در آن
 در آنها از و رابشناسد مثلث دو تشابه يها حالت 2 �

 .رديبگ كمك مسائل حل
 در را آنها و رديگ فرا را شده مطرح يطول روابط 3 �

 .گيرد كار به مسائل حل

 

 

 

 

 

 :�٣س ��٢ل                                                                             

 

 

 :٣ی �س MNش Kیاز #
 .باشد آشنا آن فيتعر با و بداند را تشابه مفهوم �
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 )43ص 1كاردر كالس((

BCدر شكل زير  DE  DE اندازه پاره خط هاي.
,DE CA  .را به دست آوريد 

 
 
 
 
 
 

 Home work:)٤٥ص ١و٤(p?qrن 

 
x,در هر قسمت تشابه مثلث ها را ثابت كنيد و مقدار y  

 را بيابيد

 
 
 
 

 
 
 

 6شا4 3ث01 #:
 داراي شرايط زير باشند را متشابه گويند:دو مثلث كه 

 ا)تساوي زواياي متناظر
 )تناسب اضالع متناظر2
 

نكته:نسبت دو ضلع متناظر را نسبت تشابه گويند و  �
 نشان مي دهند Kبا 

نكته: براي نوشتن نسبت تشابه ، ابتدا زواياي برابر را  �
روبروي آن ها را در دو مثلث پيدا كرده سپس اضالع 

 متناسب قرار مي دهيم.
 

 :# 3ث01 6شا4 اسا&ی +*
ه
 دو ي رسم شودبه طوري كه مثلث عضل كي يمواز يخط اگر 

 بوجود يچككو مثلث نصورتيا در كند، قطع را گريد ضلع
 .است متشابه هياول بزرگ مثلث با كه ديآ يم

 
 

 حا°7 #ی 6شا4 دو 3ث01:
 گريد مثلث از هيزاو دو با يمثلث از هيزاو دو هرگاه )1هيقض

 اند متشابه مثلث دو باشند، برابر
 

 يها اندازه با يمثلث از ضلع دو يها اندازه هرگاه )2 هيقض
 برابر آنها نيب هيوزاو باشند متناسب گريد مثلث از ضلع دو

 .اند متشابه مثلث دو باشند،
 

 يها اندازه با يمثلث از ضلع سه يها اندازه هرگاه  )3هيقض
 .اند متشابه مثلث باشند،دو متناسب گريد مثلث از ضلع سه
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 )46ص5تمرين ((

 .ديكن يم مشاهده هيالزاو قائم مثلث دو مقابل شكل در
 .ديآور دست به را آنها يها ومساحت ها طيمح نسبت

 

 
 
 
 
 
 
 

 :ا·او� ¶µم 3ث01 � ´و³ی روا²ط 
 قائم مثلث دو وتر، بر وارد ارتفاع ه،يالزاو قائم مثلث هر در

 مثلث با و هم با مثلث دو نيا كه آورد يم وجود به هيالزاو
 .اند متشابه ياصل

 
 

 
)

)

)

)

)

BC AB AC a c b

AB BC BH c a d

AC CB CH b a e

AH HB HC h d e

AH BC AB AC h a c b

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �
� � � � � � �

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

1
2
3
4
5

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 متر 60 ارتفاع به ينورافكن ينظام كمپ كي واريد بر
 گريد طرف در كه يفرد .است گرفته قرار )شكل مانند(

 نورافكن هيپا تا را خود فاصله خواهد يم است، رودخانه
 يرو را متر كي طول به يچوب كار نيا يبرا .كند محاسبه

 چوب هيسا طول كه كند يم مشاهده و دهد يم قرار نيزم
 است؟ چقدر نورافكن يپا تا مرد نيا فاصله .است متر 5 برابر

 
 
 
 
 
 
 

 و باشند متشابه هم با و مثلث دو اگرنكته: 
 : ميدار صورت نيدرا باشد برابر آنها تشابه نسبت

 
             K� نسبت محيط ها،ميانه ها،نيمسازها و ارتفاع ها 

           K�  نسبت مساحت ها 2
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?, ?, ?, ,AC AB AH BH BC� � � � �9 10  

 
 
 
 

? , ?, ?, ,AB AH BC CH AC� � � � �2 5 
 
 
 
 

? , , ?,BC AB AH AC� � � �8 6 
 
 
 
 

? , ?, , ?,AC BC AH BH AB� � � � �6 12 
 
 
 

 Aنقطه  از اگر .است 12 طول به يليمستط مقابل شكل
 بناميمH 3 را عمود  نيا يپا و ميكن رسم BD قطر بر يعمود
 قطر طول شده، رسم عمود اندازه .است 11 برابر BHطول 
 .ديكن محاسبه را ليمستط  عرض اندازه و ليمستط

 
 
 
 
 
 

 )45ص كاردر كالس(
 ساده با ديكن يسع مورد هر در ريز هيالزاو قائم درمثلث

 .ديآور دست رابه شده خواسته ريمقاد روش نيتر

 
 

) ?e d h� � �1 7 5� 
 
 
 
 
 
) ? ?c b d e� � � �2 5 3� 

 
 
 
 
 
) ?h b c� � �3 6 8� 

 
 
 
 

 Home work:)٤٥ص ٣و٢(p?qrن

 خط پاره اندازه حالت، هر در ريز هيالزاو قائم مثلث در
 .ديآور دست به را شده خواسته
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