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  نيمساز ـ عمودمنصف ـ چهارضلعي  دايره ـ دو خط موازي ـ

   
  

  هاي هندسي ترسيم
 الفاصله از يك نقطه نقاط متساوي  
اين نقطة ثابت را مركز دايره و . مجموعة نقاطي از صفحه است كه به فاصلة ثابتي از يك نقطة ثابت قرار دارند: دايره

واقع در آن صفحه  Oبنابراين مجموعة نقاطي از صفحه كه از نقطة . نامند آن مقدار ثابت را، شعاع دايره مي
  .گيرند قرار مي Rو به شعاع  Oاي به مركز  باشند، روي دايره Rبه فاصلة ثابت 

كافي  ؛قرار داشته باشند R2و  R1هاي  ترتيب به فاصله به Bو  Aبراي پيدا كردن مجموعة نقاطي از صفحه كه از دو نقطة  :نكته 
ها، جواب مسأله  محل تالقي اين دايره. رسم كنيم R2و به شعاع  Bو ديگري به مركز  R1و به شعاع  Aاست دو دايره، يكي به مركز 

 ABخط  اگر طول پاره. از يكديگر دارد Bو  Aو همچنين فاصلة دو نقطة  R2و  R1ها بستگي به مقادير  است كه تعداد اين جواب
  :گاه داريم فرض شود، آن dبرابر 
dاگر  )الف R R 1 dيا  2 | R R | 1   .كنند و مسأله فاقد جواب است ، دو دايره همديگر را قطع نمي2
dاگر  )ب R R 1 dيا  2 | R R | 1   .اند و مسأله يك جواب دارد ، دو دايره در يك نقطه بر هم مماس2
|اگر  )پ R R | d R R   1 2 1   .كنند و مسأله دو جواب دارد دو دايره همديگر را در دو نقطه قطع مي ، 2

 الفاصله از يك خط نقاط متساوي  
مجموعة نقاطي از يك صفحه كه از يكي از خطوط صفحه به فاصلة ثابتي باشند، دو خط موازي با آن 

در شكل مقابل،  L2و  L1به عنوان مثال دو خط . اند خط هستند كه در طرفين آن قرار گرفته
  .قرار دارند dبه فاصلة ثابت  دهند كه از خط  مجموعة نقاطي از صفحه را تشكيل مي

قرار دارند، تابع تعداد نقاط برخورد  dبه فاصلة ثابت  و از خط  Rبه فاصلة ثابت  Aتعداد نقاطي در صفحه كه از نقطة  :نكته 
ها بسته به شرايط مسأله  از آن است كه تعداد اين جواب dو به فاصلة  و دو خط موازي با خط  Rو به شعاع  Aاي به مركز  دايره

  .، متغير است4بين صفر و 
  مجموعة نقاطي از صفحه كه از دو خط موازي  :تذكرL1  وL2  باشند، خطي است موازي با آن دو خط كه در آن صفحه به يك فاصله

  .دقيقاً در وسط آن دو خط قرار گرفته است

 ويژگي نيمساز يك زاويه  
   .كند شود و زاويه را به دو قسمت مساوي تقسيم مي خطي است كه از رأس آن زاويه رسم مي نيمساز هر زاويه، نيم

گاه از دو ضلع آن زاويه به يك فاصله است، يعني در  اي روي نيمساز يك زاويه قرار داشته باشد، آن اگر نقطه

شكل مقابل، اگر  O O1 AHگاه  باشد، آن xOyنيمساز زاوية  Ozو در نتيجه  2 AH  است و
گاه روي نيمساز اين زاويه واقع  اي از دو ضلع يك زاويه به يك فاصله قرار داشته باشد، آن برعكس، اگر نقطه

AHيعني اگر در شكل فوق، . است AH خط  گاه نيم باشد، آنOz  كه نقطةA  بر آن قرار دارد، نيمساز
  .باشد مي xOyزاوية 

 مجموعة نقاطي از صفحه كه از دو خط متقاطع  :تذكرL1  وL2  ،در آن صفحه به يك فاصله باشند

جا كه دو زاوية ايجاد شده  از آن. شوند نيمسازهاي زوايايي هستند كه از تالقي اين دو خط تشكيل مي

،  2و  1ها يعني خطوط  مكمل يكديگرند، نيمسازهاي زواياي بين آن L2و  L1بين دو خط 

  .همواره بر هم عمودند

 1 فصل هاي هندسي و استدالل ترسيم
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 خط ويژگي عمودمنصف يك پاره  
  .كند را نصف مي  خط، عمود است و آن خط، خطي است كه بر آن پاره عمودمنصف يك پاره

يعني اگر در . خط به يك فاصله است خط قرار دارد، از دو سر آن پاره هر نقطه كه روي عمودمنصف يك پاره
MAگاه  باشد، آن ABخط  دمنصف پارهوعم Lشكل مقابل، خط  MB برعكس هر نقطه كه از دو . است

خط قرار دارد، يعني اگر در شكل فوق  خطي به يك فاصله است، بر روي عمودمنصف آن پاره سر پاره
MA MB گاه  باشد، آنM خط  روي عمودمنصف پارهAB واقع است.  

 اند، واقع ABخط  د روي عمودمنصف پارهنكن عبور مي Bو  Aهايي كه از دو نقطة  مركز دايره :نكته 

در نتيجه يكي از كاربردهاي . به يك فاصله هستند Bو  Aچون مراكز اين دواير از دو نقطة 
توان دو وتر  كار مي براي اين. اي است كه بخشي از آن رسم گرديده است عمودمنصف، يافتن مركز دايره

ر كدام از اين دو از دايره را مطابق شكل انتخاب كرد و عمودمنصف ه CDو  ABدلخواه و غيرموازي 
به يك فاصله  Dو  A ،B ،Cمحل تالقي اين دو عمودمنصف، از هر چهار نقطة . خط را رسم نمود پاره

  .كند عبور مي اين چهار نقطهاز اي است كه  است، پس مركز دايره
 توان از يك نقطة واقع بر يك خط يا در خارج آن، خطي را بر خط مفروض  مي  خط، هاي عمودمنصف يك پاره با استفاده از ويژگي :تذكر

  .عمود رسم كرد و يا از يك نقطه خارج يك خط، خطي به موازات خط مفروض رسم نمود

 هاي مهم ترسيم چهارضلعي  

  : dطريقة رسم مربعي به طول قطر ) 1
اكنون . كنيم خط را رسم مي نماييم و سپس عمودمنصف اين پاره رسم مي dرا به طول  ACخط  ابتدا پاره

dو به شعاع ) Mنقطة ( ACخط  به مركز وسط پاره

2
كنيم تا اين عمودمنصف را در  اي رسم مي ، دايره

شده قابل رسم جواب مسأله است و تنها يك مربع با مشخصات داده  ABCDمربع . قطع كند Dو  Bنقاط 
  .است

  : dطريقة رسم مستطيلي به طول قطر ) 2
خط  خط، وسط اين پاره رسم كرده و سپس به كمك عمودمنصف اين پاره dطول  را به ACخط  ابتدا پاره

dو به شعاع  Mاكنون به مركز نقطة . كنيم را پيدا مي) Mنقطة (

2
از برخورد هر . كنيم اي رسم مي ، دايره

. ديگر اين مستطيل است شود كه دو رأس حاصل مي Dو  Bيك از قطرهاي اين دايره با دايره، دو نقطة 
  .شمار جواب براي چنين مستطيلي وجود دارد بديهي است بي

  
  : dو طول قطر  aطريقة رسم مستطيلي به طول ضلع ) 3

خط  خط، وسط اين پاره رسم كرده و سپس به كمك عمودمنصف اين پاره dطول  را به ACخط  ابتدا پاره

dو به شعاع  Mكنيم و به مركز نقطة  را پيدا مي) Mنقطة (

2
اكنون به مركز . نماييم اي رسم مي ، دايره

A  و به شعاعaاي مانند  كنيم تا دايره را در نقطه ، كماني رسم ميB  قطع كند و سپس به مركزC  و به
. قطع نمايد Dاي مانند  در نقطه ACكنيم تا دايره را در طرف ديگر قطر  ، كماني رسم ميaشعاع 

  .جواب مسأله است و تنها يك مستطيل با اين مشخصات قابل رسم است ABCDمستطيل 
  
  : dو  dاالضالعي به طول قطرهاي  طريقة رسم متوازي) 4

رسم كرده و سپس به كمك عمودمنصف، وسط آن يعني  dطول  به ACخطي مانند  ابتدا پاره

2و به شعاع  Mسپس به مركز . كنيم را تعيين مي Mنقطة 
dهر يك . نماييم اي رسم مي ، دايره

 B، دايره را در دو نقطه مانند )قرار دارد ACاستاي ر به جزء قطري كه در(از قطرهاي اين دايره 
  . هستنداالضالع  كند كه دو رأس ديگر اين متوازي قطع مي Dو 
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 همواره روي كدام قرار دارد؟ C، رأس ABبا داشتن طول ارتفاع وارد بر . ثابت هستند Bو  Aدو رأس ، ABCمثلثدر  .1
  ) كتاب درسي 15ة مرتبط با فعاليت صفح() 95مهر  23آزمون كانون  (  

  ABاي به قطر  دايره) AB    2اي به قطر  دايره نيم) 1
  ABدو خط موازي ) AB    4يك خط موازي ) 3

 تواند داشته باشد؟ مي باشند، چند مقدار مختلف 8ة به فاصل Aة و نقط dنقاطي در صفحه كه از خط  تعداد .2
  ) كتاب درسي 15و  10ي  ها هاي صفحه مرتبط با فعاليت() 95آبان  7آزمون كانون (  

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
a3ة به فاصلBو Aة دو نقط .3 به  Bو Aة اگر فقط يك نقطه در صفحه وجود داشته باشد كه از هر كدام از دو نقط. واحد از هم قرار دارند 7

a2ة فاصل   ) كتاب درسي 11مشابه كا ر در كالس صفحة () 96مهر   21مون كانون آز(  كدام است؟ aباشد، مقدار 2
1 (2   2 (3   3 (4  4 (5   

 متر باشد؟ سانتي 2برابر  ،d2و d1ها از هر كدام از دو خط متقاطع آنة چند نقطه در صفحه وجود دارد كه فاصل .4
  ) كتاب درسي 17صفحة  6مرتبط با تمرين () 96مهر  21آزمون كانون (  

   4) 4 2) 3  1) 2   صفر) 1
و همان شـعاع قبلـي    Aسپس به مركز. قطع كند Aة را در نقط dكنيم تا خط ، كماني به شعاع دلخواه رسم مي dواقع بر خط Oبه مركز  .5

 چند درجه است؟  AOBة زاوي. قطع كند Bةتا كمان قبلي را در نقطكنيم  كمان ديگري رسم مي
 ) كتاب درسي 11و  10هاي  مرتبط با صفحه() 96مهر  21آزمون كانون (  

1 (22 5/   2 (30   3 (45  4 (60   
 باشند؟ dو خط Aةواحد از نقط 2برابرة توان يافت كه به فاصل چند نقطه در صفحه مي. قرار دارد dروي خط Aةنقط .6

  ) كتاب درسي 15و  10هاي  هاي صفحه مرتبط با فعاليت() 96آبان   5آزمون كانون  (  

  1) 2    صفر) 1

3 (2   4 (4   
متـر   سانتي xبرابر  Bمتر و از  سانتي 3برابر  Aشان از  فاصله Vو  Uمتمايز  ةدو نقط. متر از هم هستند سانتي 4 ةبه فاصل Bو  Aنقاط  .7

  ) كتاب درسي 11و  10هاي  مرتبط با صفحه() 96آبان  19آزمون كانون (  ؟در كدام محدوده است x. است

1( x1     2( x  1  

3( x 1 7   4( x 1 11   
  

  براي رسم اين مثلث چند كمان بايد رسم كنيم؟. رسم است  بودن طول سه ضلع آن قابل  مثلثي با معلوم .8
  )كتاب درسي 11ة صفح 2و  1كار در كالس مرتبط با (  

  2حداكثر ) 4  2حداقل ) 3  2) 2  1) 1
 3ة بـه فاصـل   Bمتـر و از   سـانتي  7ة به فاصـل  Aدر صفحه چند نقطه وجود دارد كه از . قرار دارد Bة متر از نقط سانتي 4ة فاصل  به Aة نقط .9

  )كتاب درسي 11ة صفح 3كار در كالس مرتبط با (    متر باشد؟ سانتي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

   باشد؟ 2و  3، 4ة ترتيب به فاصل به Cو A،Bچند نقطه در صفحه وجود دارد كه از . اند مفروض Cو  A ،Bة سه نقط .10

 )كتاب درسي 11 و  10هاي  هصفحمرتبط با (  

  2حداكثر ) 4  1حداقل ) 3  2) 2  1) 1
  

 

چنـد   BOCةاز هر سه خط به يك فاصله باشد، زاويـ  O ةاگر نقط. كند قطع مي Cو  Bرا به ترتيب در نقاط dو dخط موربي دو خط موازي .11
  ) كتاب درسي 12ة صفح مرتبط با نتيجة() 86آزمون كانون  (  درجه است؟

1 (105  2 (95  3 (90  4 (75  
 ACو  ABرا به ترتيب بر اضالع  DFو  DEعمودهاي  D ةاز نقط. كند قطع مي D ةرا در نقط BC، ضلع Aداخلي  ة، نيمساز زاويABCمثلث در  .12

 )كتاب درسي 12نتيجة صفحة مرتبط با ) (88آزمون كانون (  خط، همواره با هم مساوي است؟ هاي كدام دو پاره طول. كنيم رسم مي

1 (CF  وBE  2 (AE  وCF  3 (AF  وAE  4 ( AF  وBE  
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ADكنيم كه  اي انتخاب مي گونه به ACو  ABترتيب روي اضالع  را به Eو  D، نقاط ABCمثلث در  .13 AE از . باشدD    عمـودي بـر
AB  و ازE  عمودي برAC ة كنيم تا همديگر را در نقط رسم ميM ة نقط. قطع كنندM يك از خطوط زير واقع است؟ همواره بر كدام 
  ) كتاب درسي 12 و  11هاي  همرتبط با صفح() 95مهر  23آزمون كانون (    

  BCعمودمنصف ضلع ) A  4ارتفاع نظير رأس ) A  3نظير رأس ة ميان) A   2ة ساز زاوي نيم) 1
  ) كتاب درسي 12و  11هاي  مرتبط با صفحه) (96آبان  19آزمون كانون (  چند واحد است؟ x.است BACةنيمساز زاوي AD،زيردر شكل  .14

1(3       

2(4       

3(5      

4(6   
  

، Âاگر نيمساز داخلي. مترمربع است سانتي 10متر و مقدار مساحت برابر  سانتي 6و  4به ترتيب  ACو  ABهاي دو ضلع  طول ABCمثلث  در .15
 )كتاب درسي 12نتيجة صفحة مرتبط با ) (93آزمون كانون  (  كدام است؟ ABاز ضلع  D ةنقط ةقطع كرده باشد، فاصل D ةرا در نقط BCضلع 

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

2  

توان  مي Lگاه حداكثر چند نقطه روي خط  قطع كند، آن Bو  A، اين دو خط را در نقاط متمايز Lاگر خط . برهم عمودند dو  dخط  دو .16
  ) كتاب درسي 12ة صفحة نتيجمرتبط با () 95مهر   23آزمون كانون (  به يك فاصله باشند؟ dو  dيافت كه از 

  شمار بي) 4  2) 3  1) 2  هيچ) 1
ABCD ،90B̂در چهارضلعي  .17    و رأسC ة زاويـ داخلي ساز  محل تقاطع نيمA    و عمودمنصـف ضـلعAD  4اگـر  . اسـتAB   و

 )كتاب درسي 13تا  11ي  ها مرتبط با صفحه) (95آبان  21آزمون كانون (  كدام است؟ ABCDباشد، محيط  18مساحت چهارضلعي 

1 (16  2 (18  3 (20  4 (24  
 لزوماً چگونه است؟ ABCمثلث . به يك فاصله است ACو  ABاز اضالع ) AHپاي ارتفاع ( Hة ، نقطABCدر مثلث  .18

 ) كتاب درسي 12و  11هاي   مرتبط با صفحه() 95آذر   19آزمون كانون (    

  الساقين فقط متساوي) 2    الزاويه فقط قائم) 1
  الزاويه الساقين قائم متساوي) 4    االضالع متساوي) 3

اين نقطه حاصل برخـورد  . به يك فاصله است ADو ساق  CDة چنين از قاعد به يك فاصله و هم CDة دو سر قاعد اي از در يك ذوزنقه، نقطه .19
  ) كتاب درسي 13تا  11ي  ها مرتبط با صفحه() 95مهر  23آزمون كانون (  كدام است؟

      D̂و  Ĉسازهاي  نيم) 1
  هاي دو ساق عمودمنصف) 2
     Dة ساز زاوي و نيم CDعمودمنصف   )3
  ها دو دايره با شعاع يكسان و به مركز اوساط قاعده) 4

ABC (ABالساقين  در مثلث متساوي .20 AC) ة، نيمساز زاوي6 ةو قاعد 5، به طول ساق B ضلع ،AC ةرا در نقط D ةنقط ةفاصل. كند قطع مي 

D  از ضلعAB 1چند برابر
 ) كتاب درسي 12و  11هاي  همرتبط با صفح() 94آزمون كانون (    است؟ 11

1 (24  2 (21  3 (26 4 (23  
 ) كتاب درسي 12و  11هاي  مرتبط با صفحه() 96مهر  21آزمون كانون (  كدام است؟ CAEˆةزاوية زير، اندازدر شكل  .21

1 (40      
2 (45       
3 (50      
4 (55   

 OMNباشد، مساحت مثلـث  Oةاي روي نيمساز زاوي نقطه Mهرگاه زيردر شكل  .22
 )كتاب درسي 12و  11هاي  مرتبط با صفحه) (96مهر   21آزمون كانون (  كدام است؟

1 (8      
2 (6       
3 (10       
4 (9   

نيز به يك فاصـله   ACو ABبه يك فاصله بوده و از  Cو B، چند نقطه وجود دارد كه از  ABCشامل مثلث متساوي الساقين  ة در صفح  .23
  ) كتاب درسي 12و  11هاي  مرتبط با صفحه() 96مهر   21آزمون كانون (  باشد؟

  شمار يك يا بي) 4  شمار همواره بي )3  يكهمواره  )2  صفر )1

B

A

D C

y+4
y

3x
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  ) سي

A  و
  ) سي

  ) سي

 ةصل
  ) سي

جود 
  ) سي

ين 
 ) سي

  ) سي

  
  ) سي

A برابر با كدام است
كتاب درس 12و  11هاي  ه

كتاب درس 12و  11هاي  ه

ساز زاوي برخورد نيم
كتاب درس 12و  11هاي  ه

  .كند تغيير نمي 
  .ت
B ،2 1AD x 

كتاب درس 12و  11هاي  ه

  

كتاب درس 12و  11هاي  ه
  ي

نسبت فاص. اند قاطع
كتاب درس 12و  11هاي  ه

ه روي اين دايره وج
كتاب درس 12و  11هاي  ه

  نقطه 4اكثر 

تري كوچك. كنند  مي
كتاب درس 13 ةصفح ةيج
2  

كتاب درس 14 و 13هاي  

 …لزوماً  Tة ط
كتاب درس 19 ةط با صفح

ADو ساق   دو قاعده

مرتبط با صفحه() 95بان 

صفحهمرتبط با () 95مهر 

ب ةنقط Oاگر . ست
صفحهمرتبط با () 95مهر 

Bة، زاوي AOB

به يك فاصله است 
ــر .  15BDاگ 

صفحهمرتبط با () 95مهر 

 4(42
 شد؟

صفحهمرتبط با () 95مهر 
لوزي )4   
A ةدر نقطM متق

صفحهمرتبط با () 95مهر 

چند نقطه. شده است
صفحهمرتبط با () 95مهر 

حدا) 4 

قطع  Oة در نقط
نتيمرتبط با () 93كانون  

 4 (25

همرتبط با صفح() 95هر  

نقط. قطع كنند Tة 
مرتبط() 95آبان  21نون 

  .ر دارد



داز  Oةهاي نقط ه
آب 21آزمون كانون ( 

م 23آزمون كانون ( 

 B قطع كرده است
م 23آزمون كانون ( 

Bو  Aير زواياي 

 O  ازd  وd

 B  وD ــت .اس
م 23آزمون كانون ( 

 
چهار ضلع داشته باش

م 23آزمون كانون ( 
 الساقين متساوي ة
 BAC  وABD

م 23آزمون كانون ( 

 اين دو خط رسم ش
م 23آزمون كانون ( 

 نقطه 4 

ديگر را ها هم ي ساق
آزمون ك( 

مه 23آزمون كانون  ( 
  
  االضالع ي

ةا يكديگر را در نقط
آزمون كا( 

قرار ABخط  پاره
  .  مثلث است

مجموع فاصله .است 

 ت؟

و Aيب در نقاط 
 

با تغيي) 2 
 ةنقط )4 

ــه  ــاز زاوي ــاي س ه

 3 (36 
يكساني از هر چ ةصل

ةذوزنق )3 
ةسازهاي دو زاوي يم

 مركز محل برخورد 

دقيقاً  )3 

Â .هاي عمودمنصف

 3 (20
 شود؟  ايجاد مي

 مربع) 2 
متوازي) 4 

O كنيم تا را رسم مي

روي پ) 2 
درون) 4 

 Dو  Aهاي  زاويه

كدام است BCل 

d  وd ترتي را به
 ؟نيستوماً درست 

ــر  ــيم BD قط س ن
A كدام است؟ 

 وجود دارد كه فاص

 ل
ني.  شكل مفروضند
 ر با كدام است؟ 

ي به شعاع دلخواه و 

 نقطه 2 

 
AB  80وÂ  

ر، لزوماً كدام شكل

OBو  OAهاي 

ساز ز  تقاطع دو نيم

  

طول. است ABCة

   

، دو خط mخط 
اشد، كدام گزينه لز

   
A قرار دارد.  

90ˆ ˆA C   و
ABCDچهارضلعي 

 2 (30 
اي زير، همواره نقطه

مستطيل) 2 
مطابق  مورب 

برابر dآن تا خط 

B دارد.  
اي دايره. نظر بگيريد

 صله هستند؟
حداكثر) 2 

A  داريمB AC
  است؟

 2 (15 
االضالع زير ع متوازي

  
  

ه خط مودمنصف پاره

 .قرار دارد 
AB قرار دارد. 

ABCD ،O  محل

 ADبر ساق 
 ها اعده

 ها ساق

  بر ارتفاع ذوزنقه

 BD ةساز زاوي نيم

اند و خ موازي dو 
با B ةحاد ةو زاوي 

AO قائمه است. 
AB عمودمنصف 

ABCD ،عي 

DC باشد، محيط چ

هاي ز ز چهارضلعي

 ضالع
و خط dو dي 

آ ةفاصل  به d خط 

 

Bو  Aه زواياي 

را در ن dو dطع 
ن دو خط به يك فاص

 نقطه 

ABCالساقين ساوي
OBC  چند درجه

هاي اضالع ودمنصف

   

O عم. مفروض است

 AOBة ساز زاوي
Bخط  پاره دمنصف

  
D ةدر ذوزنق .24

   
1( /1 براب 5
مجموع قا) 2
مجموع س) 3
4 (/1 براب 5
  

،زيردر شكل  .25

1( 7 
2 (8  
3 (9  
4( 10  

و dدو خط  .26
A ةمنفرج

OB ةزاوي )1

3( O روي
ــلع .27 در چهارض

4C x 

1( 24 
يك از در كدام .28

   
االض متوازي )1

دو خط موازي .29
از  M ةنقط

1( 2
3  

2 (MA

MB
  

3( 1  
بستگي به) 4

دو خط متقاط .30
دارد كه از اين

 2دقيقاً  )1
  

متسدر مثلث  .31
Cمثلث ة زاوي

1 (10
از تقاطع عمو .32

   
مستطيل ) 1
 لوزي) 3

OABمثلث  .33
   

س روي نيم) 1
عمودروي ) 3

4

5

6

7

8

9

0
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  ) كتاب درسي 13 تا 11هاي  همرتبط با صفح() 95آبان  7آزمون كانون (  ، كدام گزينه لزوماً صحيح است؟زيردر شكل  .34

1 (O ساز  روي نيمˆABC واقع است.  
2 (B ساز  روي نيمˆAOC واقع است.  
3 (O  روي عمودمنصفAC واقع است.  
4 (B  روي عمودمنصفAC واقع است.  

   مطابق شكل، چه تعداد از موارد زير همواره صحيح است؟ ABCDدر چهارضلعي  .35
 ) كتاب درسي 13تا  11  هاي مرتبط با صفحه() 95آبان  7آزمون كانون (    

  . است Cة ساز زاوي نيم ACقطر  )الف
  . است Bة ساز زاوي نيم BDقطر ) ب
  .است BDبخشي از عمودمنصف قطر  ACقطر ) پ
  .است ACبخشي از عمودمنصف قطر  BDقطر  )ت
  4) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

يك  بر روي كدام ABدر صفحه، وسط ضلع  Aة با تغيير نقط. ثابت است BCپاي ارتفاع وارد بر ضلع  Hة و نقط BC، ضلع ABCاز مثلث  .36
  ) كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 95آبان   21آزمون كانون (  شود؟ جا مي از خطوط زير جابه

  BC عمودمنصف) BH    2 عمودمنصف) 1
  AHBة ساز زاوي نيم) BC    4 خطي موازي) 2

2AMاگر . است ABخط  عمودمنصف پاره dو خط  3قسمتي از يك دايره به شعاع  ABمطابق شكل، كمان  .37 مركز دايره تا وسط ة ، فاصل
AM كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 95آبان  21آزمون كانون (  كدام است؟ (  

1 (1      
2 (2  
3 (2 2       
4 (5  

باشد، با  ABخط  آن پارهة و قاعد dالساقيني رسم كنيم كه رأسش روي  خواهيم مثلث متساوي مي. اند داده شده dو خط  Bو  Aة دو نقط .38
 تواند باشد؟ هاي ممكن براي رسم مثلث كدام نمي ، تعداد جوابdو  A ،Bتوجه به اوضاع 

  ) كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 95آبان   21آزمون كانون (    
  دو جواب) 2    يك جواب) 1
  شمار جواب بي) 4    هيچ جواب) 3

057MBCاگر. متقاطع است M ةدر نقط ACبا ساق  AB، عمودمنصف ساق ABCالساقين  در مثلث متساوي .39


 ة حاد ة، آنگاه زاويA   چنـد
A)ˆ90درجه است؟  )    )  كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 92آزمون كانون (  

1 (21    2 (22  
3 (23    4 (24  

MNP ،3PMNدر مثلث  .40 PNM
 

  و عمودمنصف ضلعMN ضلع ،PN ةرا در نقط T 6اگر . قطع كرده استPM  10وPN  آنگاه ،
  ) كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 88آزمون كانون  (  چقدر است؟ MTطول 

1 (8     
2 (6   
3 (4     
4 (5/3  

2كند كه  طوري در صفحه تغيير مي Cة در صفحه ثابت هستند و نقط Bو  Aنقاط  .41 ˆˆABC BAC . وقتيC كنـد، مجموعـه    تغيير مي
 هستند، كدام است؟  ACخط  با پاره ABCة نقاطي كه محل تالقي نيمساز زاوي

  ) كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 95بهمن   8آزمون كانون  (    
  يك دايره) 2    يك نقطه) 1
  ABعمودمنصف ) AB     4خطي موازي با ) 3

d
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 به يك فاصله باشند؟ Dو  Bچند نقطه وجود دارد كه از دو رأس  ACگاه روي قطر  آن  ،CB=CDو  AB=AD، اگر ABCDدر چهارضلعي  .42

  ) كتاب درسي 13ة صفحة نتيجمرتبط با () 92آزمون كانون  (    
1 (1    2 (2  
  شمار بي) 4    4) 3

ˆABC،4الساقين در مثلث متساوي .43 ˆA B (AB AC) عمودمنصف اضالع. استABوACضلع ،BCرا به ترتيب در نقاطMوN قطع
24BCاگر. كنند مي خط پاره باشد آنگاه طولBNكتاب درسي 13نتيجة صفحة مرتبط با ) (88آزمون كانون (  كدام است؟( 

1 (15     2 (20  
3 (16    4 (18  

 همواره چگونه مثلثي است؟ ABCمثلث . كند قطع مي Cة دايره را در نقط ABعمودمنصف . اي مفروض است در دايره ABقطر  .44

  ) كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 95آبان  7آزمون كانون (    
  االضالع متساوي) 2    الزاويه غيرقائم الساقين متساوي) 1
  الساقين متساوية الزاوي قائم) 4    الساقين غيرمتساوية الزاوي قائم) 3

همواره برابر كدام BOCˆقطع كنند، آنگاه  Oة يكديگر را در نقط ABو ACهاي دو ضلع  هاي آن حاده هستند، اگر عمودمنصف كه زاويهدر مثلثي  .45
  ) كتاب درسي 13ة صفحة نتيجمرتبط با () 90آزمون كانون (  است؟

1 (190 2 Â   2 (ˆB̂ C   3 (1
2

ˆˆ(B C)  4 (2Â  

Ĉاگر . باشد مي ABعمودمنصف ضلع  ABC ،MHدر مثلث مفروض  .46  50  وMC MB گاه  آن ،باشدˆMBA چند درجه است؟ 

  ) كتاب درسي 13ة صفحة نتيجمرتبط با () 95آذر  19آزمون كانون (    
1 (55    

2 (50  

3 (45  

4 (40  

. است 8برابر  Lاز خط  Oة به يك فاصله بوده و فاصل Bو  Aايم كه از  را چنان پيدا كردهOة نقط كش و پرگار، در شكل زير با كمك خط .47
  ) كتاب درسي 13ة مرتبط با صفح() 96فروردين  18آزمون كانون (    تواند باشد؟ كدام مي OAطول 

1 (2 3    
2 (3 2   
3 (5    
4 (4 2  

 تواند باشد؟ يكسان است، كدام نمي Bو Aي  شان از دو نقطه كه فاصله dتعداد نقاطي از خط. اند مفروض  در صفحه dو خط Bو Aنقاط .48
   )كتاب درسي 20ة مرتبط با مثال صفح() 97فروردين  17آزمون كانون (   

   1 )2    صفر) 1
  شمار بي) 4     2) 3

ABداريم ABCدر مثلث .49 AC  80وÂ  هاي دو ساق مثلث، قاعدة  ، عمودمنصفBC  را درM وN ترين زاوية  كوچك. كند قطع مي
  )كتاب درسي 13نتيجة صفحة ) (92سراسري تجربي (  چند درجه است؟ AMNمثلث 

1 (15    2 (20  
3 (25    4 (30  

 :در اين صورت لزوماً. باشند متقاطع مي Bو  Aدر نقاط  Oو  Oمطابق شكل، دو دايره به مراكز  .50
  )كتاب درسي 13صفحة مرتبط با ) (95مهر  23آزمون كانون (    

1( OO  از وسطAB گذرد مي.   
2 (OO  برAB عمود است.  
3( ˆ ˆOAO OBO     
  .هر سه گزينه صحيح است )4
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و قطر ديگـر آن بـه    ABخط  توان رسم كرد كه يكي از قطرهاي آن، پاره االضالع مي چند متوازي. واحد مفروض است 8به طول ABخط  پاره .51

  ) كتاب درسي 16ة صفح  1مشابه تمرين () 92آزمون كانون  (  ؟واحد باشد 6طول 

  1) 2    هيچ) 1
  شمار بي) 4    2) 3

  )كتاب درسي 17تا  15 هاي همرتبط با صفح() 95 مهر 23 آزمون كانون(  ؟نيستفرد  هاي زير، پاسخ ترسيم منحصربه يك از گزينه در كدام .52

  رسم مربعي با داشتن قطر آن) 2  رسم لوزي با داشتن طول دو قطر آن )1
 سه ضلع ةمثلث با داشتن انداز )4 االضالع با داشتن طول دو قطر آن متوازي) 3

5توان رسم كرد كه طول يك ضلع آن،  چند مستطيل مي .53   )كتاب درسي 17تا  15 هاي همرتبط با صفح( )95آبان  7آزمون كانون (  باشد؟ 8و طول قطر آن، 3
1( 1    2 (2  
  هيچ) 4    3 )3

 )كتاب درسي 17تا  15هاي  همرتبط با صفح( )95آبان  21آزمون كانون (  رسم كرد؟ توان نميرا  چهارضلعي  كدام .54

  .باشد 10و طول قطر آن  4مستطيلي كه طول يك ضلع آن  )1
  .باشد 6و طول يك قطر آن  5و  3هايش  االضالعي كه طول ضلع متوازي )2
  .باشد 60بين دو قطر  ةو زاوي 10مستطيلي كه طول قطر آن  )3
  .باشد 12و طول يك قطر آن  5لوزي كه طول ضلع آن ) 4

  ) كتاب درسي 17تا  15هاي  همرتبط با صفح() 96بان آ 5آزمون كانون (  به صورت منحصر به فرد رسم كرد؟ توان نميهاي زير را  يك از چهارضلعي كدام .55

  .است متر سانتي8و 6هاي قطرهاي آن متوازي االضالعي كه طول) 1
  .متر است سانتي 10و 6اي كه طول قطرهاي آن لوزي) 2
  .متر است سانتي 7مربعي كه طول قطر آن) 3
  .متر است سانتي 6و 5طول ضلع و قطر آن به ترتيب اي كه لوزي) 4

  )كتاب درسي 17تا  15هاي  همرتبط با صفح(  ؟شود نميفرد حاصل  هاي زير، يك شكل منحصربه يك از ترسيم در كدام .56

  بودن يك قطر و يك ضلع معلومرسم يك مستطيل با ) 2  بودن دو قطر رسم يك لوزي با معلوم) 1
  بودن يك قطر و يك ضلع االضالع با معلوم رسم متوازي) 4    بودن قطر رسم يك مربع با معلوم) 3

 )كتاب درسي 17ة صفح 5مرتبط با تمرين (  توان رسم كرد؟ مي 9و طول ضلع  16و  12طول  چند لوزي متمايز با قطرهاي به .57

  1) 2     صفر) 1
  شمار بي) 4    2) 3

 توان رسم كرد؟ ها مي بين آن ةاالضالع متمايز با معلوم بودن طول دو قطر و زاوي متوازي چند .58

 )كتاب درسي 16ة صفح 1مرتبط با تمرين (     

1 (1    2 (2  
  شمار بي) 4    صفر) 3

را در  ABرسم كرده تا عمودمنصف  5اي به شعاع  دايره Aة از نقط. كنيم ميرا رسم  ABعمودمنصف . مفروض است 6به طول  ABخط  پاره .59
 )كتاب درسي 17ة صفح 5مرتبط با تمرين (  كدام است؟ ACBDچهارضلعي . قطع كند Dو  Cنقاط 

  6و  5قطرهاي   لوزي به) 2    6مربع به قطر ) 1
  8و  6لوزي به قطرهاي ) 4    6و  5مستطيل به اضالع ) 3

  )كتاب درسي 17و  16  هاي هاي صفحه مكمل تمرين() 95بان آ 7آزمون كانون (  در كدام مورد زير، با اطالعات داده شده، فقط يك شكل قابل رسم است؟ .60

  6مربعي با طول قطر ) 2  7و  2االضالعي با طول قطر  متوازي) 1
  .ستكه آن وتر قطر دايره ني 2اي با يك وتر به طول  دايره) 4     5لوزي با طول ضلع ) 3
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  قضية ضلع برتر  - ها همرسي ارتفاع -ها  همرسي عمودمنصف -همرسي نيمسازها 
  قضيه دو شرطي -عكس قضيه  -قضيه نامساوي مثلث  -زاويه برتر  ةقضي

  برهان خلف -مثال نقض   -نقيض يك گزاره  
     

  استدالل
 همرسي نيمسازها:  

همرسي نيمسازهاي داخلـي، از هـر سـه ضـلع      ةسه نيمساز داخلي هر مثلث همرسند، نقط
چنين هر دو نيمساز خـارجي   هم. مثلث، به يك فاصله است و همواره داخل مثلث قرار دارد

همرسي از يك ضلع و امتداد دو ضلع  ةسوم همرسند، اين نقط ةمثلث با نيمساز داخلي زاوي
  :ديگر، به يك فاصله است، يعني در شكل مقابل داريم

I: داخلي مثلث   همرسي نيمسازهاي ةنقطABC  كه از هر سه ضلعAB ،AC  وBC  به
  .يك فاصله است

aI: همرسي نيمساز داخلي  ةنقطA  و نيمسازهاي خارجيB  وC  كه از ضلعBC  و امتدادAB  وAC به يك فاصله است.  
bI: همرسي نيمساز داخلي  ةنقطB  و نيمسازهاي خارجيA  وC كه از ضلعAC  و امتدادAB  وBC به يك فاصله است.  
cI: همرسي نيمساز داخلي  ةنقطC  و نيمسازهاي خارجيA  وB كه از ضلعAB  و امتدادAC  وBC به يك فاصله است.  

  .ها، به يك فاصله هستند يا امتداد آن ABCاز اضالع مثلث  cIو  I ،aI ،bI ةيعني چهار نقط
 ها همرسي عمودمنصف :  

الزاويه باشد،  الزاويه و يا منفرجه قائمالزاويه،  كه مثلث حاده ها بسته به اين همرسي عمودمنصف ةنقط. هاي هر مثلث همرسند هاي ضلع عمودمنصف
  .به ترتيب داخل مثلث، وسط وتر و خارج مثلث واقع است

  
  .هاي هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله است همرسي عمودمنصف ةنقط

  

  

 ها همرسي ارتفاع :  
 اگر از رئوس مثلث :قضيهABC  خطوطي به موازات اضالع آن رسم كنيم تا مثلث ،PQR هاي مثلـث   گاه ارتفاع دست آيد، آن بهABC ،

  .هاي هر مثلث همرسند توان نتيجه گرفت كه ارتفاع از اين قضيه مي. هستند PQRهاي مثلث  منصفعمود

    
الزاويه باشد، به ترتيب داخل مثلث، رأس قائمه و خارج  الزاويه و يا منفرجه الزاويه، قائم كه آن مثلث حاده هاي مثلث، بسته به اين همرسي ارتفاع ةنقط

  . مثلث واقع است
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AB)الساقين در مثلث متساوي .61 AC)ABC، 8BC طول ساق . است 3مثلث برابر  ةهاي اضالع از قاعد همرسي عمودمنصفة نقط ةو فاصل

 ) كتاب درسي 21و 20 هاي صفحهمرتبط با ) (80آزمون كانون  (  تر باشد، كدام است؟ مثلث به شرط آن كه از قاعده بزرگ

1 (9    2 (3 5  
3(  6    4 (4 5  

40Âكه در آن ABCدر مثلث .62    60وB̂    وH ة زاوي ،محل تالقي سه ارتفاع استAHC ة چند برابر زاويBHC است؟   

 )كتاب درسي 21 و 20هاي  صفحهمرتبط با (     

1 (5
6    2 (5

7    

3 (6
7    4 (7

5   

040Â، داريمABCدر مثلث .63   060وB̂ تالقي سه ارتفاع ة ، اگر نقطH ة باشد، زاويCHA چند درجه است؟  
  )كتاب درسي 21و  20هاي  صفحهمرتبط با (    

1 (100    2 (120  
3 (140    4 (80  

)ABC)Âالزاوية در مثلث قائم .64 90از نقطة ،Oمحل تالقي نيمسازهاي داخلي مثلث، دو عمودOHوHO به ترتيب بر دو ضلعABوAC

HHباشد، طول22از وتر، برابرOاگر فاصلة نقطة. رسم شده است كتاب درسي 21و  20هاي  صفحهمرتبط با () 92آزمون كانون  (  چه قدر است؟(  

1 (4    2(2 6  
3(4 2    4 (3  

كنيم تـا ايـن خطـوط مثلـث      رويشان رسم مي خطوطي به موازات اضالع روبه Cو  A ،Bاز رئوس . گيريم را در نظر مي ABCمثلث دلخواه  .65
A B C   هاي مثلث تالقي ارتفاع ةنقط. را تشكيل دهندABC  براي مثلثA B C   اي است؟ چه نقطه   

  )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 92آزمون كانون  (    
    ها تالقي ارتفاع ةنقط) 2    ها تالقي ميانه ةنقط) 1
  ها محل تالقي عمودمنصف) 4    محل تالقي نيمسازها) 3

ABC،092Âاگر در مثلث  .66 كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با (  اي زير صحيح است؟ه يك از گزاره ، كدام( 

  . ساز خارج مثلث است تالقي سه نيم ةنقط) 2  . تالقي سه ميانه خارج مثلث است ةنقط) 1
  .استBCتالقي سه ارتفاع روي ضلع  ةنقط) 4  . تالقي سه ارتفاع خارج مثلث است ةنقط) 3

  اي است؟ چه نقطه OBCبراي مثلث  A ةمحل تالقي سه ارتفاع باشد، نقط O ة، اگر نقطABCةي الزاو در مثلث غيرقائم .67
  )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 91آزمون كانون  (    

  محل تالقي سه ميانه) 2    محل تالقي سه ارتفاع) 1
  ها محل تالقي عمودمنصف) 4    محل تالقي نيمسازها  )3

 ADC ةمتقاطع باشند، زاويـ  D ةي داخلي در نقط سازها متناسب باشند و نيم 3و 2،  1هاي يك مثلث به ترتيب با اعداد  زاويه Ĉو Â،B̂اگر .68
  )درسي كتاب 21و 20هاي  صفحهمرتبط با (  كدام است؟

1 (0145  2 (0120  3 (095  4 (0140  
ــه ABCدر مثلــث .69 ــه نســبت  كــه زاوي ــا ب ــ 7و  3،  2ه ــزرگ ةاســت، زاوي ــر  ب ــوده و Aت ــيم  Dب حاصــل . ســاز اســت محــل تالقــي ســه ن

ˆ ˆ ˆADB ADC BDC  كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با (  كدام است؟( 

1 (0105   2 (075  3 (060  4 (090  
 )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با (  يك از نقاط زير از سه ضلع مثلث به يك فاصله است؟ كدام .70

  تالقي سه ارتفاع ةنقط) 2    تالقي سه ميانه  ةنقط) 1
 ساز تالقي سه نيم ةنقط) 4    تالقي سه عمود منصف  ةنقط) 3
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 ها به يك فاصله باشند؟ توان يافت كه از سه ضلع آن مثلث يا امتداد آن يك مثلث، چند نقطه مي ةدر صفح .71

 )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 80سراسري تجربي  (    

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
ˆة، بين زوايا رابطABCدر مثلث .72 ˆˆA B C  هاي اضالع اين مثلث كجا قرار دارد؟ محل تالقي عمودمنصف. برقرار است 

  )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 96آبان  5 كانون  آزمون(    
      Aروي رأس )2   درون مثلث )1

   BCروي ضلع) 4   بيرون مثلث )3
2OAباشـد و داشـته باشـيم   ABCهاي اضالع مثلث همرسي عمودمنصف ةنقط Oاگر .73 x ،3 4OB x  2وOC y  حاصـل ،

x y كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 96آبان  5 كانون  آزمون(  كدام است؟( 

1 (4    2( 5  

3 (6   4 (7   
b)در مثلث .74 c a) ABC  ها مثلث كنيم تا از تالقي آن از سه رأس به موازات اضالع مقابل خطوطي رسم ميMNP   طـول  . حاصـل شـود

 )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 96آبان  5 آزمون كانون(  ترين ضلع مثلث حاصل چقدر است؟ بزرگ

1 (a c    2( 2b  

3 (a b c     4 (2a   
متر و مساحت مثلـث  سانتي 4همرسي نيمسازهاي اين مثلث از ضلع سومة نقطة اگر فاصل. متر هستند سانتي 8و 10هاي دو ضلع از مثلثي اندازه .75

 )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 96آبان  5 آزمون كانون(  متر است؟ مثلث چند سانتيمتر مربع باشد، محيط  سانتي 54

1( 25    2( 27   
3( 29     4 (31  

 )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 96آبان  19 آزمون كانون(  هاي زير همواره صحيح است؟ چه تعداد از گزاره .76

  .هاي اضالع هر مثلث، همواره داخل مثلث است منصف همرسي عمودة نقط) الف
  .همرسي نيمسازهاي زواياي داخلي هر مثلث، همواره داخل مثلث استة نقط) ب
  .هاي هر مثلث، همواره داخل مثلث است همرسي ارتفاعة نقط) پ
   3) 4  2) 3   1 )2  صفر )1

 كدام است؟ BDCة زاوية انداز. هستند ABCدر مثلث Bو Cترتيب نيمساز زواياي داخلي به BDو CDدر شكل زير .77

 )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 96آبان  19 آزمون كانون(    

1 (110   

2( 115    

3 (120   

4 (125   
60B̂كه در آن ABCدر مثلث .78  50وĈ  است، اگرO ة زاويـ ة هاي اضالع باشد، انداز منصف همرسي عمودة نقطBOC    چنـد درجـه

 )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 96آبان  19 آزمون كانون(  است؟

1( 110     2( 120    

3( 130    4 (140   
 قدر است؟ ها چه همرسي عمودمنصف ةها از نقط همرسي ارتفاع ةنقط ة، فاصل15و  12، 9در مثلثي با طول اضالع  .79

  )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 95آبان  21 آزمون كانون(    
1( 5  2 (7 5/  3( 10  4( 15  

 CDو  ABو امتـداد دو ضـلع    M ةيكـديگر را در نقطـ   ADو  BCامتداد دو ضلع . اند قائمه Dو  Bزواياي  ABCDدر چهارضلعي  .80
  )كتاب درسي 21و 20هاي  صفحهمرتبط با () 95آبان  21 آزمون كانون(  كدام گزينه همواره صحيح است؟. كنند قطع مي N ةيكديگر را در نقط

1( AC  از وسطMN گذرد مي.  

2 (AC  برMN عمود است.  

3( AC خط  پارهMN  كند قطع مي 3به  2را به نسبت.  

  .االضالع است متساوي BDEباشد،  MNو  ACمحل برخورد  Eاگر  )4
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 هاي هندسي نامساوي:  
 قضية ضلع برتر:  

رو بـه ضـلع    تر، از زاوية روبـه  رو به ضلع بزرگ گاه زاوية روبه اگر در مثلثي دو ضلع نابرابر باشند، آن
AC، اگر ABCدر مثلث . تر است تر، بزرگ كوچك ABگاه  ، آنˆB̂ C.  
 قضية زاوية برتر:  

، اگـر  ABCدر مثلث . تر است تر، بزرگ رو به زاوية كوچك تر، از ضلع روبه رو به زاوية بزرگ گاه ضلع روبه اگر در مثلثي دو زاويه نابرابر باشند، آن
ˆB̂ Cگاه  ، آنAC AB.  
 قضية نامساوي مثلث:  

ــزرگ   ــر اســت، يعنــي در مثلــث   در هــر مثلــث، مجمــوع طــول هــر دو ضــلع، از طــول ضــلع ســوم ب ــم ABCت AB: داري AC BC  ،
AB BC AC   وAC BC AB    

bگاه  ، طول اضالع يك مثلث باشند، آنcو  a ،bاگر  :نكته  c a b c    . به بيان ديگر در هر مثلث، طول هر ضلع از مجموع دو

  .تر است تر و از قدرمطلق تفاضل دو ضلع ديگر بيش ضلع ديگر كم

وصل كنيم،  Cو  B، به دو رأس ABCدرون مثلث  Pاگر از نقطة دلخواه   :نكته 

P̂ˆگاه  آن A  وPB PC AB AC  .  

مجموع فواصل هر نقطة دلخواه داخل مثلث از سه رأس آن، از محيط مثلـث   :نكته 
. تــــــر اســــــت تــــــر و از نصــــــف محــــــيط مثلــــــث بــــــزرگ كوچــــــك

2
AB AC BC

OA OB OC AB AC BC
 

     .  

  
  

  
2ABاگر  ABCدر مثلث  .81 AC BC   وAB ACهاي اين مثلث كدام گزينه درست است؟ زاويهگاه در مورد  ، آن   

  ) كتاب درسي 23تا  21 هاي  همرتبط با صفح() 92آزمون كانون  (    

1 (ˆ ˆ ˆC A B   2 (ˆ ˆ ˆC A B   3 (ˆ ˆˆA B C   4 (ˆ ˆB̂ C A   
 كند، كدام نامساوي همواره صحيح است؟ قطع مي Dةرا در نقط BCضلع Aةساز داخلي زاوي نيم ABCدر مثلث .82

  )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 80سراسري رياضي (    
1 (BA BD  2 (DA DB  3 (AB AD  4( DB DA  

a,b,c)0توان مثلث ساخت؟ با كدام سه طول داده شده مي .83 )   )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح(  

1 (1a b , b , a     2 (1 1a b , b , a      
3(  2 2 22 3 1 1a a , (a ) , a    4( 3 2 2a , a , a  

0فرض كنيم  .84 a b c   كه  باشد، براي آنaوbوc كتاب درسي 23تا  21هاي   هصفحمرتبط با (  :اضالع مثلثي باشند، الزم و كافي است داشته باشيم( 

1(  c a b   2 (a b c   3(  b a c   4 (2 2 2c a b   
 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح(  تواند سه ضلع يك مثلث باشد؟ كدام دسته از اعداد زير مي .85

  4و3و1) 4  3و2و1) 3  6و 3و  2) 2   7و  5و  3) 1
 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح(  ؟نيستطول اضالع يك مثلث باشند، كدام گزينه لزوماً درست  cو  a ،b اگر .86

1 (2a ،2b 2وc 2) 2  .طول سه ضلع مثلثي هستندa ،ab وac طول سه ضلع مثلثي هستند.  

3 (2
a ،2

b 2و
c 2) 4  .طول سه ضلع مثلثي هستندa  ،4b  7وc  طول سه ضلع مثلثي هستند.  

4هاي  خط به طول سه پاره .87 4x   7وx   6وx اضالع مثلثي هستند، مقاديرx به كدام صورت است؟   

  )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 82سراسري رياضي (    

1 (11 39 x   2 (5 33 x   3 (2 3x   4 (11 49 x   

A

B C
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ˆABCD ،90چهارضلعي  در .88 ˆB D  وAB CDهاي زير همواره درست است؟ كدام يك از نامساوي. است   

  )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 85آزمون كانون  (    
1 (BC AD    
2 (BD AC     
3 (AB AD    
4 (CD BC   

MBنسبت . است Aة روي نيمساز خارجي زاوي Mة در شكل زير، نقط .89 MC

AB AC




   ، چگونه است؟
  )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح( )94رياضي   كشوراز سراسري خارج (    

    1تر از  بزرگ) 1
     1از  كمتر) 2
  1برابر يا ) 3
  غيرمشخص ) 4

باشد، همواره  Lمثلث برابر   از سه رأس Mهاي  اي در درون اين مثلث و مجموع فاصله نقطه Mمفروض است، اگر  2Pبا محيط ABCمثلث .90
  )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 57سراسري تجربي (  :  داريم

1 (2L P  2 (L P  3 (L P  4(  L P  
3،3در مثلثي به طول اضالع  .91 22و 2ةواحد، نقطMةكدام عدد براي مجموع فواصل نقط. دهد داخل مثلث تغيير مكان ميM  از سـه

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 88كشور رياضي از سراسري خارج (  رأس مثلث، مورد قبول است؟

1 ( 5 2  2 (4  3 (4 2  4 (8  
 ةباشد، محيط مثلث در كدام باز 8خط، برابر  اگر مجموع طول اين سه پاره. كنيم به سه رأس آن وصل مي ABCدر داخل مثلث  Oدلخواه  ةاز نقط .92

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 85آزمون كانون  (  .)است ABCمحيط مثلث  P(زير قرار دارد؟ 

1 (16 24P   2 (16P   3(  17P   4 (8 16P   
 چگونه است؟ BDو قطرBCبين ضلعة رابط. برابر است ACبا قطر ADضلعة انداز ،ABCDچهارضلعي محدب در .93

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 96آبان  19 كانون آزمون(    

1( BC BD   
2 (BC BD  
3 (BC BD  
  .تواند صحيح باشد ديگر مية بسته به شرايط، هر يك از سه گزين) 4

 هاي زير همواره صحيح است؟  گيري يك از نتيجه است، كدام050برابر Aة ، زاويABCدر مثلث .94

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 96 ذرآ 3 كانون  آزمون(    

    .استABCترين ضلع مثلث   كوچك BCضلع  )2  .استABCترين ضلع مثلث  بزرگ BCضلع  )1
  .نيستABCترين ضلع مثلث   كوچك BCضلع ) 4  .نيستABCترين ضلع مثلث  بزرگ BCضلع ) 3

2xها و قاعده به ترتيب هر يك از ساقالساقين، طول  در يك مثلث متساوي .95  3و 9x  حدود. متر است سانتيx متر كدام است؟ بر حسب سانتي 

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 96 ذرآ 3 كانون آزمون(    

1 (3x   2( 3 5x    3 (2 4x   4 (5x   

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح( )96 ذرآ 3 كانون آزمون(  كدام است؟  y، حداكثر مقدار طبيعيزيرشكل  در .96

1 (6      

2( 7       

3 (8      

4 (9   

ˆ، اگر ABCدر مثلث .97 ˆA C 2وˆ ˆ ˆA C B  برقرار است؟  باشد،  بين سه ضلع كدام رابطه 

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 96 ذرآ 17كانون  آزمون (    

1 (BC AB AC      2 (BC AC AB    
3 (AC BC AB      4 (AC BC AB    

A

B

C

D

C

A

B

34

D

2

x3 -1
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شـود كـه   اي انتخـاب مـي   بـه گونـه   CDخـط  روي پـاره  Mة اند و نقط واحد مفروض 2به طول  CDخط واحد و پاره 1به طول  ABخط پاره .98
CM x حدود. باشدx خط كه سه پاره براي آنCM،DM وAB  ترين گزينه را انتخاب كنيد كامل( تشكيل مثلث دهند، كدام است؟(. 

 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 96 ذرآ 17 كانون آزمون (    

1 (1 3
2 2x     2( 31 2x        

3 (1 12 x     4 (0 2x    

A)ˆةالزاوي در مثلث قائم .99 )ABC 90ساز  هاي زير، طول نيم يك از حالت ، در كدامAD تر است؟ از يكي از اضالع قائمه بزرگ 
 )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 95 بانآ 21 كانون آزمون (    

1( B̂  15   2 (B̂ / 22 5  3( B̂  30  4 (B̂  45  
  )كتاب درسي 23تا  21هاي   همرتبط با صفح() 95 بانآ 21 آزمون كانون(  ترين طول را دارد؟ خط بيش كدام پاره، توجه به شكل زير با .100

1( AD  
2 (BD  
3( BC  
4( CD  

  

 

 مفاهيم استدالل:  
 قضيه:  

  . شود آيد، قضيه ناميده مي دست مي برخي نتايج مهم و پركاربرد كه با استدالل استنتاجي به
 عكس قضيه:  

عكس قضيه ممكن اسـت درسـت يـا    . شود گفته مي» عكس قضيه«شود  قضيه، جاي فرض و حكم را عوض كنيم به آن چه حاصل مياگر در يك 
  .نادرست باشد
 قضية دو شرطي:  

اي،  چنـين قضـيه  . صورت يك قضيه بيان كرد توان به گاه اين دو قضية شرطي را مي شرطي، خود يك قضية شرطي باشد، آنة اگر عكس يك قضي
  .شود دوشرطي ناميده مي قضية
  .بيان كرد) اگر و تنها اگر( توان با نماد  هاي دوشرطي را مي قضيه
 گزاره:  

اعالم كند كه تواند تنها يك خبر را  خبري است كه دقيقاً درست يا نادرست باشد، اگرچه درست يا نادرست بودن آن بر ما معلوم نباشد، گزاره مية گزاره يك جمل
  .گويند مركب مية ساده باشد كه به آن گزارة تواند بيش از يك خبر را اعالم كند و تركيبي از چند گزار گويند و مي ساده مية به آن گزار

  .گزاره داردنقيض يك گزاره، ارزشي دقيقاً مخالف ارزش خود . دانيم، ارزش يك گزاره يا درست است يا نادرست طور كه مي همان: نقيض يك گزاره

 مثال نقض:  
اعداد اول،   همة«عنوان مثال براي حكم كلي  به. شود گيري كلي يا حدس كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي به مثالي كه نشان دهد يك نتيجه

  .عنوان مثال نقض ارائه كرد كه عدد اول است ولي فرد نيست را به 2توان عدد  مي» .فرد هستند
 برهان خلف:  

طور مستقيم  كه به جاي آن بدين صورت كه به. از استدالل كه در مسائل رياضي و هندسي كاربرد دارد، برهان غيرمستقيم يا برهان خلف استنوعي 
و به يك تناقض با فرض يا يك امر ) نقيض حكم درست باشد(كنيم حكم غلط باشد  درستي حكم برسيم، فرض مي از فرض شروع كنيم و به

  .رسيم غيرممكن مي
  

  
 به روش برهان خلف، تناقض پديد آمده كدام است؟» .خط يكتاست عمودمنصف هر پاره«اثبات حكم  در .101

 ) كتاب درسي 25ة مرتبط با صفح() 95آذر  19آزمون كانون  (    

  .از يك نقطه خارج يك خط، دو خط به موازات آن خط رسم شده است) 1
  .رسم شده است از يك نقطه خارج يك خط، دو خط بر آن خط عمود) 2
  .رسم شده است 180تر از  مجموع زواياي يك مثلث بيش) 3
  .اند دو خط متقاطع، موازي يكديگر شده) 4
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  )كتاب درسي 26ة مرتبط با صفح() 78سراسري رياضي (  ؟شود نميكدام قضيه به صورت دو شرطي بيان  .102

    . اند الساقين ارتفاع و ميانه يك ضلع بر هم منطبق در مثلث متساوي) 1
  . اند اضالع بر روي وتر متقاطع هاي الزاويه عمودمنصف در مثلث قائم) 2
  .ها نصف وتر است يكي از ميانه  الزاويه در مثلث قائم) 3
   .لع استترين ض بزرگ 90 ةدر هر مثلث ضلع مقابل به زاوي) 4

 )كتاب درسي 26ة مرتبط با صفح() 95آذر   5آزمون كانون  ( دوشرطي نوشت؟ة صورت يك قضي به توان نميهاي زير را  از قضيه يك كدام .103

ABC ،ABاگر در مثلث ) 1 AC  ،گاه  آنباشدˆ ˆC B است.  
  .گاه قطرهايش عمودمنصف يكديگرند چهارضلعي لوزي باشد، آناگر يك ) 2
  .اند مساحت گاه هم نهشت باشند، آن اگر دو مثلث هم) 3
  .گاه مساحت برابر دارند هاي برابر داشته باشند، آن اگر دو دايره محيط) 4

 )كتاب درسي 26ة مرتبط با صفح() 95آذر   5آزمون كانون  (  دوشرطي نوشت؟ة صورت يك قضي به توان نمياز احكام زير را  يك كدام .104

  .است 360مجموع زواياي داخلي هر چهارضلعي محدب، ) 1
  .هاي اضالع هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله است همرسي عمودمنصفة نقط) 2
  فيثاغورسة قضي) 3
  .مثلث، باهم برابرند هاي نظير اضالع مساوي در هر ارتفاع) 4

  )كتاب درسي 27و  26هاي  همرتبط با صفح() 95آذر  19آزمون كانون  (  تنها يك مثال نقض دارد؟ گزينه كدام .105

  .هاي هر مثلث يا داخل آن است و يا خارج آن محل همرسي ارتفاع) 1
  .زواياي آن با هم برابر باشند، منتظم استة چندضلعي كه هم) 2
  .باشند نهشت مي مساحت، هم همهر دو مستطيل ) 3
  .عددي گنگ است 2ضرب هر عدد صحيح در  حاصل) 4

  )كتاب درسي 27و  26هاي  همرتبط با صفح() 95آذر   5آزمون كانون  (  كدام گزينه مثال نقض دارد؟ .106

  .تر از خود عدد است مجذور هر عدد بين صفر و يك كوچك) 1
Aداريم  Bو  Aة مجموعبراي هر دو ) 2 B  ياB A.  
  .نهشت هم مساحت هستند هر دو مثلث هم) 3
  .ها داخل مثلث است باشد محل برخورد ارتفاع 90تر از  زواياي آن كوچكة در هر مثلث كه هم  )4

  )كتاب درسي 27و  26هاي  همرتبط با صفح() 95آذر   5آزمون كانون  (  كدام مورد مثال نقض دارد؟ .107

  .اند هاي هر مثلث همرس عمودمنصف) 1
  .االضالع است چهارضلعي كه قطرهايش منصف يكديگر باشند، متوازي) 2
  .تواند داشته باشد برخورد دو خط موازي با دايره، پنج حالت مختلف ميدر حالت كلي تعداد نقاط ) 3
  .اندازه و عمود برهم باشند مربع چهارضلعي است كه قطرهايش هم) 4

  )كتاب درسي 24ة مرتبط با صفح() 95آذر   5آزمون كانون  (  هاي زير، درست نوشته شده است؟ نقيض چه تعداد از گزاره .108

  ».است aتر از  بزرگ b«: نقيض گزاره - » .است bتر از  بزرگ a«: گزاره) الف
  ».تر يا مساوي صفر است مربع هر عدد صحيح، كوچك«: نقيض گزاره - » .تر از صفر است مربع هر عدد صحيح، بزرگ«: گزاره) ب
هاي هر مثلث،  محل همرسي عمودمنصف«: نقيض گزاره - » .هاي هر مثلث، داخل يا خارج مثلث است محل همرسي عمودمنصف«: گزاره) پ

      ».روي محيط آن مثلث است
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 )كتاب درسي 24ة مرتبط با صفح() 95آذر   5آزمون كانون  (  كدام است؟» .قائمه نداردة مثلثي بيش از يك زاويهيچ «ة نقيض گزار .109

  .قائمه نداردة هر مثلثي بيش از يك زاوي) 2  .قائمه داردة هر مثلثي بيش از يك زاوي) 1
  .قائمه داردة بيش از يك زاويمثلثي وجود دارد كه ) 4  .قائمه نداردة مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاوي) 3

  )كتاب درسي 27و  26هاي  همرتبط با صفح() 95آذر   19آزمون كانون  (  ؟باشد نميگزينه در مورد مثال نقض صحيح  كدام .110

  .اي بگيريم توانيم در مورد درستي آن نتيجه اگر در مورد يك حكم كلي نتوانيم مثال نقض بياوريم، نمي) 1
  .شود دهد يك حكم كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي ميبه مثالي كه نشان ) 2
  .شود نتايج حاصل از اين نوع استدالل به عنوان يك قضيه مطرح مي  )3
  .ها بيش از يك مثال نقض وجود دارد احكامي وجود دارند كه براي رد آن) 4
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  )كتاب درسي 24ة رتبط با صفحم() 95آذر   19آزمون كانون  (  شرطي درست است؟ة زير يك قضية نقيض كدام گزار .111

  .نيست 360اش برابر  يك چهارضلعي محدب وجود دارد كه مجموع زواياي داخلي) 1
  .است 180مجموع زواياي داخلي هر مثلث ) 2
  .هاي نظير دو ساق برابرند الساقين ارتفاع در هر مثلث متساوي) 3
  .توان بيش از يك عمود بر آن خط رسم كرد نميدر صفحه  dواقع بر خط  Aة از نقط) 4

  )كتاب درسي 23ة مرتبط با صفح() 95آذر   19آزمون كانون  (  ؟نيستهاي شرطي زير، درست  يك از قضيه كدام عكس .112

   .هم عمود هستند گاه قطرهاي آن بر ، لوزي باشد، آنABCDاالضالع  اگر متوازي) 1
  .گاه طول قطرهاي آن مساوي يكديگرند ، مربع باشد، آنABCDاگر مستطيل ) 2
  .گاه اضالع مجاور آن بر هم عمود هستند ، مربع باشد، آنABCDاگر لوزي ) 3
  .گاه طول قطرهاي آن مساوي يكديگرند الساقين باشد، آن ، متساويABCDة اگر ذوزنق) 4

  )كتاب درسي 23ة مرتبط با صفح() 95آذر   19آزمون كانون (  ؟نيستشرطي زير درست ة عكس كدام قضي .113

  .برابرندها با هم  در يك دايره اگر دو كمان برابر باشند، وترهاي نظير آن) 1
  .اند ها نيز با يكديگر مساوي هاي آن مساوي باشند، مكمل  اگر دو زاويه) 2
  .كنند اگر يك چهارضلعي مستطيل باشد، قطرهاي آن يكديگر را نصف مي) 3
  .االضالع است دو مساوي باشند، آن چهارضلعي متوازي رو دوبه اگر در يك چهارضلعي اضالع روبه) 4

است، از چه  180ها به اين نتيجه برسيم كه مجموع زواياي داخلي هر مثلث گيري مجموع زواياي داخلي آن مختلف و اندازهبا رسم چند مثلث  اگر .114
 )كتاب درسي 19و  18هاي   همرتبط با صفح() 96 بانآ 5آزمون كانون  (  ايم؟ نوع استداللي استفاده كرده

  محاسباتي) 4  استقرايي )3  شهودي )2  استنتاجي) 1
AB، اگرABCدر مثلث« ة اثبات قضي در .115 AC گاه  باشد، آنˆB̂ C  «كنيم؟ به كمك برهان خلف، با كدام فرض اثبات را شروع مي 

 )كتاب درسي 25ة مرتبط با صفح() 96 بانآ 19آزمون كانون  (    

1(ˆB̂ C ياˆB̂ C    2( AB AC ياAB AC      
3(ˆB̂ C     4 (AB AC   

  )كتاب درسي 24ة مرتبط با صفح() 96 بانآ 19آزمون كانون (  كدام است؟» .كنند هر دو خط موازي يكديگر را قطع نمي« ة گزار نقيض .116
  .كنند ولي موازي نيستند دو خط وجود دارد كه يكديگر را قطع مي )1
       .كنند و موازي هستند دو خط وجود دارد كه يكديگر را قطع مي )2
  .چنين نيست كه هر دو خط موازي يكديگر را قطع كنند )3
   .كنند موازي باشند يكديگر را قطع ميچنين نيست كه دو خطي كه ) 4

 تواند مثال نقض براي عبارت زير باشد؟ كدام گزينه مي .117
 )كتاب درسي 27 و 26هاي   همرتبط با صفح() 96 آذر 3آزمون كانون (  ».تر است در هر مثلث، هر ارتفاع از سه ضلع مثلث كوچك«   
    الزاويه مثلث قائم )2    االضالع مثلث متساوي )1
   .عبارت فوق همواره درست است) 100   4ة الساقيني با يك زاوي مثلث متساوي )3

  )كتاب درسي 26ة مرتبط با صفح() 96 آذر 3آزمون كانون (  ؟نيستيك از قضاياي زير دو شرطي  كدام .118
  .هاي نظير مساوي دارند هاي همنهشت، زاويه مثلث) 1
       .االضالع مكمل يكديگرندزواياي مجاور هر متوازي ) 2
  .كند ميرأس، ضلع مقابل آن را نصف ة الساقين، نيمساز زاوي در مثلث متساوي) 3
   .هر نقطه روي نيمساز يك زاويه از دو ضلع آن زاويه به يك فاصله است) 4

 شود؟ محسوب مي» .چهارضلعي كه قطرهايش مساوي باشند، مستطيل است«گزينه يك مثال نقض براي حكم كلي  كدام .119
 )كتاب درسي 27و  26هاي   همرتبط با صفح() 96 آذر 3آزمون كانون (    

  االضالع متوازي) 4  الساقين متساوية ذوزنق )3  مربع )2  لوزي )1
ˆABC،1ة الزاوي شكل زير در مثلث قائم مطابق .120 ˆA B كدام گزينه همواره صحيح است؟. است 

 )كتاب درسي 25ة مرتبط با صفح() 96 آذر 17آزمون كانون (      

1 (ˆB̂ C  
2( ˆB̂ C 

3 (90ˆAHB   
4 (90ˆAHB    

A
1

2

H

C

B
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ABC ،5AB الساقين متساويدر مثلث  .121 AC   6وBCهاي دو ساق  است و عمودمنصفAB  وAC ديگـر را در   يكM   قطـع
 )كتاب درسي 14و  13 هاي همرتبط با فعاليت صفح(  كدام است؟ AMخط  طول پاره. كنند مي
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  )كتاب درسي 24تا  22 هاي همرتبط با صفح(  شرطي است؟ ةهاي شرطي زير، خود يك قضي كدام يك از قضيه عكس .122
  .هاي هر دو مثلث همنهشت با هم برابرند مساحت) 1
  .ها نظير به نظير با هم برابرند ها نظير به نظير با هم برابر باشند، آنگاه زاويه اگر در دو مثلث، طول ضلع  )2
  .ديگرند اي است كه قطرهايش منصف يك  االضالع، چهارضلعي متوازي) 3
  .اي است كه قطرهايش با هم برابرند مستطيل، چهارضلعي) 4

ˆ زير شكلدر  .123 ˆA A1  )كتاب درسي 23تا  21 هاي همرتبط با صفح(  كدام يك از روابط زير برقرار است؟. است 2

1 (b c a   

2 (a b c   

3 (b a c   

4 (a c b   

ABCD (AB ةالزاوي قائم ةدر ذوزنق .124 || CD) عمودمنصف قطر ،ACة، قاعد CD ةرا در نقط E اگر چهارضـلعي  . كند قطع ميABED ،
ABيك مستطيل به طول اضالع   ADو  3   )كتاب درسي 14و  13 هاي همرتبط با فعاليت صفح(  كدام است؟ ACباشد، طول  4

1 (4 5  2 (8  3 (10  4 (6 2  
 ترين مقدار مجموع فواصل اين نقطه تا چهار رأس چگونه است؟ باشد، آنگاه كم ABCDدرون چهارضلعي محدب  O ةاگر نقط .125

 )كتاب درسي 23تا  21 هاي همرتبط با صفح(    
  .برابر مجموع دو قطر چهارضلعي است) 2  .برابر مجموع دو ضلع كوچك چهارضلعي است) 1
  .دو ضلع بزرگ چهارضلعي است برابر مجموع) 4  .برابر تفاضل ضلع بزرگتر و ضلع كوچكتر چهارضلعي است) 3

AB، اگر bو به عرض  aبه طول  ABCD مستطيلدر  .126 CD a  سازهاي دو رأس  و نيمA  وB ديگـر را در   يكM    ،قطـع كننـد
 )كتاب درسي 12و  11 هاي همرتبط با فعاليت صفح(  كدام است؟ CDتا ضلع  M ةفاصل

1 (a b  2 (b
a 2  3 (a

| b |2  4 (| a b | 2  

مركز دايره از  ةباشد، فاصل 3 ةبه فاصل Lاگر سه نقطه روي محيط دايره وجود داشته باشد كه از خط . اند ض مفرو Lو خط  5به شعاع  C ةداير .127
 )كتاب درسي 17تا  10 هاي همرتبط با صفح(  كدام است؟ Lخط 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
ترتيب پاي عمودهاي  به Pو  M ،Nاگر نقاط . اند قطع كرده O ةديگر را در نقط ، يكABCاز مثلث  Cو  B ةداخلي دو زاوي سازهاي نيم .128

 اي است؟ چه نقطه MNPبراي مثلث  O ةگاه نقط باشند، آن ABو  BC ،ACبر اضالع  O ةرسم شده از نقط
 )كتاب درسي 21تا  18 هاي همرتبط با صفح(    

  ها محل همرسي ارتفاع) 2    ها محل همرسي عمودمنصف) 1
  ها سي ميانهمحل همر) 4    محل همرسي نيمسازها) 3

از ايـن دايـره را نيـز رسـم      BDرسم كرده و قطر  4اي به شعاع  دايره ACخط  وسط پاره Mاز نقطة . مفروض است 6به طول  AC خط پاره .129
 )كتاب درسي 16تا  10 هاي همرتبط با صفح(  كدام است؟ ABCDچهارضلعي . كنيم مي

  8و  6االضالعي به اضالع  متوازي) 2   8و  6االضالعي به قطرهاي  متوازي) 1
  8و  6مستطيلي به اضالع ) 4    8مستطيلي به قطر ) 3

ˆاگر . است BCميانة وارد بر ضلع  AMدر شكل زير  .130 ˆCAM ACM باشد، كدام گزينه لزوماً صحيح نيست؟ 
 )كتاب درسي 23تا  21 هاي همرتبط با صفح(    

1 (AC BC      
2 (ˆˆAMB CAM  
3 (ˆ ˆABM AMB      
4 (MB AM  

 1  فصل




