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 ترسین ّای ٌّدسی: درس اٍل 

 اص ایي ًقؽِ هطخص کٌیذ سپس تِ کوک خػ 2اتتذا چٌذ ًقؽِ تِ فاصلِ .  سا دس صفحِ دس ًظش تگیشیذ Oًقؽِ ای هاًٌذ  : فعالیت

   است ؟2 سا تیاتیذ کِ اص ایي ًقؽِ تِ فاصلِ توام ًقاؼیکص ٍ پشگاس 

 

 

 

 

 . هدوَػِ ًقاؼی اص صفحِ است کِ اص یک ًقؽِ ثاتت تِ فاصلِ ثاتتی تاضٌذ : .........................  ًتیجِ 

 

 .  تاضذ 2 تِ فاصلِ A تیاتیذ کِ اص ًقؽِ Lًقاؼی سٍی خػ .  قشاس گشفتِ است L ٍاحذ اص خػ 1 تِ فاصلِ Aًقؽِ : توریي 

 

 

 

 

 .  سسن کٌیذ 4 2ٍ3ٍهثلثی تا ؼَل اظالع : توریي 

 

 

 

 

 

 آیا ایي هتَاصی االظالع هٌحصش تِ فشد است ؟ .  سسن کٌیذ 2ٍ4هتَاصی االظالػی تِ ؼَل قؽش : توریي 
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 آیا ایي هستؽیل هٌحصش تِ فشد است ؟ .  سسن کٌیذ 4هستؽیلی تِ ؼَل قؽش : توریي 

 

 

 

 

 چشا ضکل حاصل هتَاصی االظالع است ؟ .  سسن کٌیذ 6 ٍ ؼَل قؽش 3ٍ5هتَاصی االظالػی تِ ؼَل ظلغ : توریي 

 

 

 

  

 : فعالیت 

 .  سا دس ًظش تگیشیذ ABپاسُ خػ  (الف

 دّاًِ پشگاس سا کوی تیطتش اص ًصف ؼَل ایي پاسُ خػ تاص کٌیذ (ب

 .ٍ اص دٍ سش پاسُ خػ کواى ّایی تضًیذ 

  تٌاهیذ ٍ تا خػ کص فاصلِ ایي ًقاغ سا C,Dهحل تشخَسد دٍ کواى سا  (ج

 آیا تشاتشًذ ؟ .  تذست آٍسیذ A,Bاص 

 آیا ًقؽِ . دّاًِ پشگاس سا کوی تیطتش تاص کشدُ ٍ هشاحل قثل سا تکشاس کٌیذ  (د

 حاصل دٍتاسُ ایي خاصیت سا داسد ؟ 

 تِ ًظش ضوا اگش دّاًِ پشگاس سا تِ دفؼات صیاد تغییش دادُ ٍ ًقاغ خذیذی (ُ

  سا تذست آٍسین ، ّوِ ایي ًقاغ چِ ضکلی سا ایداد هی کٌٌذ ؟ 

 حذس ضوا دس هَسد ساتؽِ ایي ضکل تا پاسُ خػ سسن ضذُ چیست ؟ ( ٍ

 آیا ایي ضکل سا هی تَاى فقػ تا ّواى دٍ ًقؽِ اٍل ایداد ضذُ تذست آٍسد ؟  (ح
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 . ؼشیقِ سسن ػوَد هٌصف یک پاسُ خػ سا تِ ؼَس کاهل ضشح دّیذ : توریي 

 

 

 

 

 

 .ثاتت کٌیذ ّش ًقؽِ سٍی ػوَد هٌصف یک پاسُ خػ اص دٍ سش پاسُ خػ تِ یک فاصلِ است : توریي 

 

 

 

 

 

 .ثاتت کٌیذ ّش ًقؽِ کِ اص دٍ سش یک پاسُ خػ تِ یک فاصلِ تاضذ سٍی ػوَد هٌصف پاسُ خػ قشاس داسد : توریي 

 

 

 

 

 .هدوَػِ توام ًقاؼی اص صفحِ است کِ اص دٍ سش پاسُ خػ تِ فاصلِ یکساى تاضٌذ : ............................... ًتیجِ 

 

 .  تِ فاصلِ تشاتش تاضذ A,B سا تیاتیذ کِ اص دٍ ًقؽِ Lًقؽِ ای اص خػ : توریي 
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 . هشکض دایشُ صیش سا تیاتیذ : توریي 

 

 . سسن کٌیذ 3 ٍ 2لَصی تِ ؼَل قؽش ّای : توریي 

 

 

 

 

 .  سسن کٌیذ 2هشتؼی تِ ؼَل قؽش : توریي 

 

 

 

 

 . تش ایي خػ ػوَدی سسن کٌیذ ٍ ؼشیقِ سسن سا ضشح دّیذ Lخاسج خػ Aاص ًقؽِ : توریي 

 

 

 

 

 .  خؽی هَاصی ایي خػ سسن کٌیذ ٍ ؼشیقِ سسن سا تَظیح دّیذ L خاسج اص خػ Aاص ًقؽِ : توریي 
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 . تاضذ 1 ٍ ؼَل استفاع ٍاسد تش ظلغ سَم 2ٍ3هثلثی سسن کٌیذ کِ ؼَل دٍ ظلغ آى : توریي 

 

 

 

 

 : فعالیت 

 . صاٍیِ هقاتل سا دس ًظش تگیشیذ  (الف

  کواًی Aدّاًِ پشگاس سا تِ اًذاصُ دلخَاُ  تاص کشدُ ٍ اص ساس  (ب

 .  تذست تیایذ B,Cتضًیذ تا ًقاغ 

  تذٍى تغییش اًذاصُ دّاًِ پشگاس ، کواى ّایی تضًیذB,Cاص ًقاغ  (ج

 .  قؽغ کٌٌذ D تا ّوذیگش سا دس 

 آیا تشاتشًذ ؟.  اص اظالع صاٍیِ سا حساب کٌیذDتا خػ کص فاصلِ ًقؽِ  (د

 آیا ًقؽِ . دّاًِ پشگاس سا تغییش دادُ ٍ هشاحل قثل سا تکشاس کٌیذ  (ُ

 حاصل دٍتاسُ ایي خاصیت سا داسد ؟ 

 

 تِ ًظش ضوا اگش دّاًِ پشگاس سا تِ دفؼات صیاد تغییش دادُ ٍ ًقاغ خذیذی (ص

  سا تذست آٍسین ، ّوِ ایي ًقاغ چِ ضکلی سا ایداد هی کٌٌذ ؟ 

  حذس ضوا دس هَسد ساتؽِ ایي ضکل تا صاٍیِ سسن ضذُ چیست ؟

 

 آیا ایي ضکل سا هی تَاى فقػ تا یک ًقؽِ ایداد ضذُ ٍ ساس صاٍیِ ًیض تذست آٍسد ؟  (ح
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 .ؼشیقِ سسن ًیوساص یک صاٍیِ سا تِ ؼَس کاهل ضشح دّیذ : توریي 

 

 

 

 

 .ثاتت کٌیذ ّش ًقؽِ کِ سٍی ًیوساص یک صاٍیِ تاضذ اص دٍ ظلغ آى صاٍیِ تِ یک فاصلِ است : توریي 

 

 

 

 

 .ثاتت کٌیذ ّش ًقؽِ دسٍى صاٍیِ کِ اص دٍ ظلغ آى صاٍیِ تِ یک فاصلِ تاضذ ، سٍی ًویساص آى صاٍیِ قشاس داسد : توریي 

 

 

 

 

 . هدوَػِ ًقاؼی اص صفحِ است کِ اص دٍ ظلغ یک صاٍیِ تِ فاصلِ یکساًی ّستٌذ ................................ : ًتیجِ 
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 استدالل: درس دٍم 

  

 .گشچِ دسست یا ًادسست تَدى آى تشای ها هطخص ًثاضذ.ّش خولِ خثشی کِ اسصش دقیقاً دسست یا ًادسست داضتِ تاضذ : گسارُ 

گضاسُ «  تضسگ تش است ؟ 2 اص 3آیا » یک گضاسُ است ٍلی ػثاست «  دسخِ است 90هدوَع صاٍیِ ّای داخلی هثلث » ػثاست : هثال 

 .ًیست 

 

 .گضاسُ ای کِ اسصضی کاهالً هخالف اسصش گضاسُ اصلی سا داضتِ تاضذ : ًقیض گسارُ 

 . هی تاضذ « ّیچ هستؽیلی هتَاصی االظالع ًیست» گضاسُ « ّش هستؽیلی یک هتَاصی االظالع است» ًقیط گضاسُ : هثال 

 

 .هثالی کِ دسستی یک حکن کلی سا سد هی کٌذ : هثال ًقض 

 . سا یک هثال ًقط داًست صیشا اٍل است ٍلی فشد ًیست 2هی تَاى « توام اػذاد اٍل فشد ّستٌذ » تشای حکن : هثال 

 

 (اص خضء تِ کل سسیذى  ). ًتیدِ گیشی کلی تش پایِ تؼذاد هحذٍدی هطاّذُ : استدالل استقرایی 

 .  دسخِ است 360هدوَع صاٍیِ ّای داخلی ّش چْاس ظلؼی : هثال 

دس چْاس ظلؼی ّای هشتغ ، هستؽیل ، هتَاصی االظالع ٍ لَصی صاٍیِ ّای هداٍس هکول ّن ّستٌذ پس تِ ساحتی : استذالل استقشایی 

 دسخِ 360پس هدوَع صاٍیِ ّای داخلی ّش چْاس ظلؼی هحذب .  دسخِ است 360هی تَاى ًطاى داد هدوَع صاٍیِ ّای داخلی آًْا 

 .است 

 

 .ًتیدِ گیشی هٌؽقی تش پایِ ٍاقؼیت ّایی کِ دسستی آًْا سا پزیشفتِ این : استدالل استٌتاجی 

 .  دسخِ است 360هدوَع صاٍیِ ّای داخلی ّش چْاس ظلؼی : هثال 

 دسخِ است تا سسن یک چْاس ظلؼی هحذب دلخَاُ ٍ یک قؽش اص 180هی داًین هدوَع صاٍیِ ّای داخلی ّش هثلث : استذالل استٌتاخی 

 : آى داسین 

              

 ( )
A C B

A A C C B D
A C D

A C B D


    

       
   

     

1 1
1 2 1 2

2 2

180
360

180
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 .  ًتایح کاهالً دسستی کِ اص استذالل استٌتاخی تذست هی آیٌذ سا قعیِ هی ًاهٌذ :قضیِ 

 «   حکن » آًگاُ « فرض » اگر :         ّش قعیِ سا هی تَاى تِ صَست ضشؼی ًَضت : قضیِ شرطی 

 .  دسخِ است 180هدوَع صٍایای داخلی هثلث : هثال 

 . دسخِ است 180اگش هثلث داضتِ تاضین آًگاُ هدوَع صاٍیِ داخلی آى : تِ صَست ضشؼی 

 

 .اگش دس یک قعیِ خای فشض ٍ حکن سا ػَض کٌین ػکس قعیِ تذست هی آیذ : عکس قضیِ 

 . دسخِ است 180هدوَع صٍایای داخلی هثلث : هثال 

 . دسخِ تاضذ آًگاُ آى چٌذ ظلؼی هثلث است 180اگش هدوَع صٍایای داخلی یک چٌذ ظلؼی : ػکس قعیِ 

 

 :اگش ػکس یک قعیِ ًیض دسست تاضذ ، آى قعیِ سا دٍ ضشؼی هی ًاهٌذ ٍ هؼوَالً تِ صَست صیش تیاى هی کٌٌذ : قضیِ دٍ شرطی 

 « حکن » اگر ٍ تٌْا اگر « فرض » 

 

اتتذا فشض هی کٌین حکن دسست . ًَػی استذالل دس ٌّذسِ ٍ سیاظیات کِ تِ خای ضشٍع اص فشض ٍ سسیذى تِ حکن : ترّاى خلف 

 .تٌاتش ایي هی پزیشین کِ حکن دسست تَدُ است . ًثاضذ ٍ تِ یک تٌاقط تا فشض ٍ یا تِ یک اهش غیش هوکي هی سین 

 .اص ّش ًقؽِ خاسج یک خػ ، ًوی تَاى تیص اص یک ػوَد تش آى سسن کشد : هثال 

  سسن کشد L تش خػ Aفشض هی کٌین حکن غلػ تاضذ یؼٌی تتَاى دٍ ػوَد اص 

  180دس ایي صَست هثلثی پذیذ هی آیذ کِ هدوَع صاٍیِ ّای داخلی آى تیص اص 

 .پس حکن ًوی تَاًذ غلػ تاضذ . دسخِ است ٍ چٌیي چیضی هوکي ًیست 

 

 .ًقیط گضاسُ ّای صیش سا تٌَیسیذ : توریي 

a (الف b  

 .ّیچ دٍ صاٍیِ هکولی تا ّن تشاتش ًیستٌذ  (ب

 .ػذدی ٍخَد داسد کِ هشتؼص کَچکتش اص خَدش است  (ج

x (د 2 0  
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 .تشای گضاسُ ّای صیش هثال ًقط تیاٍسیذ : توریي 

 .حاصل ظشب دٍ ػذد گٌگ ػذدی گٌگ است  (الف

n ، ػثاست nتِ اصای ّش ػذد ؼثیؼی  (ب n 2  .ػذد اٍل است  41

 .استفاع ّش هثلث دسٍى آى است  (ج

 .ّش چْاس ظلؼی کِ ّوِ اظالع آى تشاتش تاضٌذ هشتغ است  (د

 

 .قعیِ ّای صیش سا تِ صَست ضشؼی ًَضتِ سپس ػکس آًْا سا تیاى کٌیذ : توریي 

 .هساحت دٍ هثلث ّوٌْطت تا ّن تشاتش ّستٌذ  (الف

 : ضشؼی 

 : ػکس قعیِ 

 .دٍ صاٍیِ هتقاتل تِ ساس تا ّن تشاتشًذ  (ب

 : ضشؼی 

 : ػکس قعیِ 

 .دس هثلث هتساٍی االساقیي صاٍیِ هقاتل تِ ساقْا تا ّن تشاتشًذ  (ج

 : ضشؼی 

 : ػکس قعیِ 

 

 .قعیِ ّای صیش سا تِ صَست دٍ ضشؼی تیاى کٌیذ  ػکس قعیِ ّای صیش سا ًَضتِ ٍ: توریي 

 .دس هثلث هتساٍی االساقیي صاٍیِ هقاتل تِ ساقْا تا ّن تشاتشًذ  (الف

 

 

 .دس ّش هتَاصی االظالع قؽش ّا ّوذیگش سا ًصف هی کٌٌذ  (ب
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 .تا تشّاى خلف ثاتت کٌیذ ، خؽی کِ یکی اص دٍ خػ هَاصی سا قؽغ کٌذ ، دیگشی سا ًیض قؽغ خَاّذ کشد : توریي 

 

 

 

ABC  ،ABتا تشّاى خلف ثاتت کٌیذ اگش دس هثلث : توریي  AC  ُآًگا B C . 

 

 

 

) ظلؼی هحذب هدوَع صاٍیِ ّای داخلی تشاتش است تا nتا استذالل استٌتاخی ثاتت کٌیذ دس ّش : توریي  )n  2 180 . 

 

 

 

 : ّورسی ّا 

 .ًیوساص ّای داخلی ّش هثلث ّوشسٌذ  : 1قضیِ 

A,ًیوساص  صاٍیِ ّای : اثثات  B  سا سسن هی کٌین ٍ هحل تشخَسد آًْا ساO  هی ًاهین  : 

:    است A سٍی ًیوساص صاٍیِ Oچَى    

:    است B سٍی ًیوساص صاٍیِ Oچَى    

اص دٍ ساتؽِ قثل ًتیدِ هی ضَد   ایي یؼٌی  O ًیض قشاس داسد ..............................................  سٍی. 

 

 .ػوَد هٌصف ّای اظالع ّش هثلث ّوشسٌذ  : 2قضیِ 

AB,ػوَد هٌصف اظالع : اثثات  AC  سا سسن هی کٌین ٍ هحل تشخَسد آًْا ساO  هی ًاهین  : 

:    است AB سٍی ػوَد هٌصف Oچَى    

:    است AC سٍی ػوَد هٌصف Oچَى    

اص دٍ ساتؽِ قثل ًتیدِ هی ضَد   ایي یؼٌی  O ًیض قشاس داسد ..............................................  سٍی. 
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 .استفاع ّای ّش هثلث ّوشسٌذ  : 3قضیِ 

 :اص سئَس هثلث خؽَؼی هَاصی اظالع هقاتل آًْا سسن هی کٌین : اثثات 

AE: هتَاصی االظالع است پس  AEBCچْاس ظلؼی    

AD: هتَاصی االظالع است پس  ABCDچْاس ظلؼی    

 

اص سٍاتػ قثل ًتیدِ هی ضَد    پس AH  پاسُ خػDE  هی کٌذ ..................... سا. 

AHاص ؼشفی چَى  BC  ٍBC DE  پس   

 DEFًیض ػوَد هٌصف ّای هثلث  ABCاست ٍ تِ ایي تشتیة استفاع ّای دیگش هثلث  DE ػوَد هٌصف پاسُ خػ AHدس ًتیدِ 

 . پس استفاع ّای هزکَس ّوشسٌذ ................................................................ ّستٌذ ٍ چَى 

 

 : ًاهساٍی ّا 

 .دس ّش هثلث صاٍیِ خاسخی اص ّش صاٍیِ داخلی غیش هداٍس تضسگ تش است  : 1قضیِ 

 هی داًین صاٍیِ خاسخی هثلث تشاتش تا هدوَع صاٍیِ ّای داخلی غیش هداٍس است : اثثات 

 .................................پس 

 .تِ تٌْایی اص ّش صاٍیِ داخلی غیش هداٍس تضسگ تش است  C2تٌاتش ایي هی تَاى گفت 

 

 .دس ّش هثلث صاٍیِ هقاتل تِ ظلغ تضسگ تش اص صاٍیِ هقاتل تِ ظلغ کَچکتش ، تضسگتش است  : 2قضیِ 

                                                                             BC AB A C   

 :خذا هی کٌین  AB تِ اًذاصُ پاسُ خػ  BCسٍی ظلغ : اثثات 

D هتساٍی الساقیي است پس  ABDهثلث    

Dاست پس   ADCصاٍیِ خاسخی هثلث  Dصاٍیِ    

اص سٍاتػ قثل هطخص هی ضَد    
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 .دس ّش هثلث ظلغ هقاتل تِ صاٍیِ تضسگتش اص ظلغ هقاتل تِ صاٍیِ کَچکتش ، تضسگ تش است  : 2عکس قضیِ 

                                                                     A C BC AB   

BCفشض کٌیذ : اثثات   AB پس  : ........................... 

BCاگش  AB است ٍ ................................  آًگاُ هثلث   

BCاگش  AB   ِآًگاُ ؼثق اصل قعی   

 .پس دس ّش صَست تِ تٌاقط هی سسین لزا حکن ًوی تَاًذ غلػ تاضذ 

 

 .هدوَع ّش دٍ ظلغ هثلث اص ظلغ سَم تضسگ تش است  : (قضیِ ًاهساٍی هثلثی ) : 3قضیِ 

AB AC BC   

 . اهتذاد هی دّین  ABتِ اًذاصُ ظلغ  Aسا اص ساس  ACظلغ : اثثات 

AB,دلیل ایي کاس ایي است کِ سؼی هی کٌین دٍ ظلغ ) AC سا تثذیل تِ یک ظلغ کٌین 

 ( تا اص قعیِ ّای قثل تشای اثثات تضسگ تش تَدى یک ظلغ اص ظلغ دیگش استفادُ کٌین 

هتساٍی الساقیي است پس  ABCهثلث   ایي یؼٌی ٍ    

DCؼثق قعیِ اثثات ضذُ ای    تٌاتش ایي     

ADچَى  AB  پس AB AC BC . 
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