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این فصل به دو بخش ترسیمهای هندسی

و استدالل تقسیم میشود.

ترسیمهای هندسی

 -1مقدمات رسم
 -2برخی از خواص نیمساز زاویه و ترسیم آن
 -3برخی از خواص عمودمنصف و ترسیم آن
 -4رسم خط عمود و خط موازی

استدالل

 -1استقرا و استنتاج
 -2قضیههای دوشرطی
 -3مثال نقض
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درس اوّل :ترسیمهای هندسی
دایره:
مجموعة همة نقاطی که از یک نقطة ثابت مانند 𝒐 به فاصلة معلومی مانند 𝑹 هستند ،دایره نامیده میشود 𝒐 .را
مرکز و 𝑹 را شعاع دایره مینامیم.

𝑨
𝑹
𝑶

 مثال:
مجموعه نقاطی را مشخص کنید که فاصلة آنها از یک نقطه برابر با  1باشد.

پاسخ:
یک نقطة ثابت مانند 𝒐 را در نظر بگیرید .بینهایت نقطه در جهات مختلف 𝒐 وجود دارند که فاصلة آنها تا 𝒐 برابر
با  1است .کافیست دهانة پرگار را به اندازة  1باز کنیم و دایرهای به شعاع  1و مرکز 𝒐 رسم کنیم.

 تمرین:
مجموعه نقاطی را مشخص کنید که فاصلة آنها از یک نقطه برابر با  2باشد.

تعیین نقطهای که از دو نقطة ثابت به فاصلههای معلوم باشد
فرض کنیم 𝑨 و 𝑩 دو نقطة ثابت به فاصلة 𝒂 از یکدیگر باشند .برای یافتن نقطهای که از 𝑨 به فاصلة 𝟏𝒅 و از 𝑩 به
فاصلة 𝟐𝒅 باشد ،دو دایره یکی به مرکز𝑨 و شعاع 𝟏𝒅 و دیگری به مرکز 𝑩 و شعاع 𝟐𝒅 رسم میکنیم .نقطه یا نقاط
تالقی دو دایره جواب است .به شکل صفحة بعد توجه کنید:

4

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

PARISAOSTOVARI71@GMAIL.COM

هندسه دهم

در شکل دو نقطة و از دو نقطة ثابت 𝑴 و 𝑵 به یک فاصله هستند.
𝑴

اگر دو دایره مماس شوند مسئله یک جواب دارد.

𝟐𝒅

اگر دو دایره یکدیگر را قطع نکنند ،مسئله جواب ندارد.

𝟐𝒅

𝒂

𝟏𝒅
𝟏𝒅

𝑵

 مثال:
دو نقطة 𝑨 و 𝑩 به فاصلة  6سانتی متر مفروض هستند .نقاطی را بیابید که از دو نقطة 𝑨 و 𝑩 به فاصلة  6سانتیمتر
باشند.

پاسخ:
M

نقاط 𝑴 و 𝑵 جواب هستند.
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6
6

B

A
6

6

N

رسم مثلثی که سه ضلع آن معلوم است
فرض کنیم سه ضلع مثلثی 𝒂  𝒃 ،و 𝑪 داده شده است.برای رسم مثلث ،ابتدا یکی از سه ضلع داده شده مثالً
بزرگترین ضلع را رسم میکنیم )𝒂 = 𝑪𝑩(  ،سپس به مرکز 𝑩 و شعاع 𝒄 و به مرکز 𝑪 و شعاع 𝒃 دو دایره رسم
میکنیم .در صورت تقاطع دو دایره ،جای رأس سوّم مثلث یعنی نقطة 𝑨 معلوم میشود.
الفففا اگففر دو دایففره متقففاطع باشففند ،مسففئله دو جففواب دارد .مثلففثهففای 𝑪𝑩𝑨 و 𝑪𝑩 𝑨′کففه بففا
یکدیگر به حالت (ض ض ضا همنهشتاند.
با اگر دو دایره مماس باشند ،دراینصورت مسئله جواب ندارد.
جا اگر دو دایره متقاطع نباشند ،مسئله جواب ندارد
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 تمرین:
دو نقطه مانند 𝑨 و 𝑩 را به فاصلة  3سانتیمتر از هم در نظر بگیرید .نقاطی را بیابید که فاصلهشان از 𝑨 2 ،و از𝑩

 2.5 ،سانتیمتر باشد.

 تمرین:
توضیح دهید که چگونه میتوان مثلثی به طول اضالع  4و  5و  6واحد رسم کنید.

زاویه
دو نیمخط با ابتدای مشترک تشکیل یک زاویه میدهند .پس برای رسم یک زاویه کافیست با استفاده از
خطکش دو نیمخط متقاطع رسم کنیم.

برخی خواص نیمساز یک زاویه
الفا اگرنقطهای روی نیمساز یک زاویه باشد ،از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است .یعنی در شکل زیر داریم:
𝑬𝑪 = 𝑬𝑩

منظور از فاصله ،کوتاهترین فاصله است که همان
فاصلة عمودی میباشد.

6

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

PARISAOSTOVARI71@GMAIL.COM

هندسه دهم

با اگر نقطه ای به فاصلة یکسان از دو ضلع یک زاویه باشد ،آن نقطه روی نیمساز آن زاویه قرار دارد .یعنی در




شکل زیر ،با فرض 𝑬𝑪 = 𝑬𝑩  ،داریم . A1  A2

رسم نیمساز یک زاویه
الفا دهانة پرگار را کمی باز کنید و به مرکز𝑨 کمانی بزنید تا نیمخط 𝑿𝑨 و 𝒀𝑨 را در نقطة 𝑪 و 𝑩 قطع کند ،داریم
𝑪𝑨 = 𝑩𝑨.
با به مرکز 𝑪 و شعاع 𝑪𝑩 و بار دیگر به مرکز 𝑩 و شعاع 𝑪𝑩 دو کمان رسم میکنیم .نقطة تالقی این دو کمان
را 𝑬 مینامیم .داریم 𝑬𝑩 = 𝑬𝑪.




پا 𝑬𝑨 نیمساز زاویة 𝒀𝑨𝑿 است .زیرا دو مثلث 𝑬𝑩𝑨 و 𝑬𝑪𝑨 به حالت (ض ض ضا همنهشتاند .پس . A1  A2

 مثال:
دو خط متقاطع 𝟏𝒅 و 𝟐𝒅 مفروضند .نقطهای بیابید که از نقطة تقاطع دو خط به فاصلة  4سانتیمتر باشد و از هر
یک از دو خط 𝟏𝒅 و 𝟐𝒅 به یک فاصله باشد.

پاسخ:
نقطهای که از دو خط متقاطع 𝟏𝒅 و 𝟐𝒅 به یک فاصله قرار دارد روی نیمساز زوایای ایجاد شده بین دو خط است .از طرفی
نقطهای که از نقطة 𝐎 ( محل تالقی دو خطا به فاصلة  4سانتیمتر است روی دایرهای به مرکز 𝐎 و شعاع  4سانتیمتر قرار
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دارد ،پس محل تالقی این دایره با نیمسازها جواب است
یعنی 𝑨  𝐂 ، 𝐁 ،و𝐃 .

نکته
تمام نقاط روی نیمساز یک زاویه ،از دو ضلع زاویه به یک فاصلهاند.

 قضیة :1
نشان دهید که تمام نقاط روی نیمساز یک زاویه ،از دو ضلع زاویه به یک فاصلهاند.

اثبات:
زاویة 𝑶 و نقطة 𝑨 روی نیمساز 𝑶 را در نظر بگیرید .میدانیم که فاصلة یک نقطه از یک خط برابر است با طول
پارهخط عمود بر آن .بنابراین از نقطة 𝑨 به اضالع زاویة 𝑶 عمود میکنیم و نقاط تقاطع را 𝑬 و 𝑭 مینامیم .دو مثلث
𝑬𝑨𝑶 و 𝑭𝑨𝑶 را در نظر بگیرید .داریم:
̅̅̅̅
𝑨𝑶
̅̅̅̅ = 𝑨𝑶
̂
̂ 𝑶 = 𝟗𝟎°
𝑭𝑨 = 𝑶𝑬𝑨 {
𝑶 = 𝟏̂
)نقطة 𝐴 روی نیمساز است( 𝟐̂
𝑶

بنابراین دو مثلث 𝑬𝑨𝑶 و 𝑭𝑨𝑶 بنابرحالت وتر و یک زاویة حاده همنهشت هستند .یعنی




AEO  AF O

̅̅̅̅  .یعنی فاصلة تمام نقاط روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع زاویه به یک اندازهاند.
̅̅̅̅ = 𝑬𝑨
در نتیجه 𝑭𝑨
∎
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نکته
اگر نقطهای از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد آنگاه حتماً روی نیمساز زاویه قرار دارد.

 قضیة :2
نشان دهید که اگر نقطهای از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد آنگاه حتماً روی نیمساز زاویه قرار دارد.

اثبات:
نقطة 𝑨 را داخل زاویة 𝑶 طوری در نظر بگیرید که فاصلهاش تا دو ضلع زاویه مقداری یکسان باشد 𝑨 .را به 𝑶 وصل
میکنیم .دو مثلث 𝑬𝑨𝑶 و 𝑭𝑨𝑶 را در نظر بگیرید .داریم:
)ضلع مشترک(
)طبق فرض(

̅̅̅̅
̅̅̅̅ = 𝑨𝑶
𝑨𝑶
𝑭𝑨 = 𝑶 ̂
̂ 𝑶 = 𝟗𝟎°
𝑬𝑨{
̅̅̅̅
̅̅̅̅ = 𝑬𝑨
𝑭𝑨

بنابراین دو مثلث 𝑬𝑨𝑶 و 𝑭𝑨𝑶 بنابرحالت وتر و یک ضلع همنهشت هستند .یعنی




AEO  AF O

𝑶 = 𝟏̂
در نتیجه 𝟐̂
𝑶.
یعنی اگر نقطهای از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد آنگاه حتماً روی نیمساز زاویه قرار دارد.
∎

 تمرین:
پارهخط 𝑩𝑨 بهطول  8سانتیمتر مفروض است .نقاطی را تعیین کنید که ازدو نقطة 𝑨 و 𝑩 به فاصلة  6سانتیمتر
باشند.
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 تمرین:
توضیح دهید که چگونه میتوان مثلثی به طول اضالع  5و  6و  7واحد رسم کنید.

عمودمنصف
خطی است که بر پارهخط عمود است و آن را نصف میکند.

برخی خواص عمودمنصف یک پارهخط
الفا اگرنقطهای روی عمودمنصف یک پارهخط باشد ،از دو سر آن پارهخط به یک فاصله است .یعنی در شکل
زیر داریم:
𝑴𝑩 = 𝑴𝑨

با اگر نقطهای از دو سر یک پارهخط به یک فاصله باشد ،روی عمودمنصف آن پارهخط قرار دارد .یعنی در شکل
زیر ،با فرض 𝑴𝑩 = 𝑴𝑨  ،داریم𝑯𝑩 = 𝑯𝑨 و 𝑩𝑨 ⊥ 𝑯𝑴 .
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رسم عمودمنصف یک پارهخط
پارهخط 𝑩𝑨 مفروض است.
دهانة پرگار را بیش از نصف طول 𝑩𝑨 باز میکنیم و یکبار
کمانی به مرکز𝑨 و بار دیگربا همان اندازه از نقطة 𝑩 کمان بزنید
تا یکدیگر را در دو نقطة 𝑴 و 𝑵 قطع کنند .داریم:
𝑴𝑩 = 𝑴𝑨

و
𝑵𝑩 = 𝑵𝑨

زیرا اندازة شعاع دایره ثابت است.
خط 𝑵𝑴 عمودمنصف پارهخط 𝑩𝑨 است ،زیرا
𝑴 و 𝑵 از دو سر پارهخط 𝑩𝑨 به یک فاصلهاند و 𝑩𝑨 ⊥ 𝑵𝑴.

نکته
اگر نقطهای روی عمودمنصف یک پارهخط باشد ،فاصلهاش از دوسر
پارهخط به یک اندازه است.

 قضیة :3
نشان دهید که اگر نقطهای روی عمودمنصف یک پارهخط باشد ،فاصلهاش از دوسر پارهخط به یک اندازه است.

اثبات:
پارهخط 𝑩𝑨 و عمودمنصف 𝑯𝑴 و نقطة 𝑷 روی آنرا در نظر بگیرید .نقطة 𝑷 را به 𝑨 و 𝑩 وصل میکنیم .داریم:
)ضلع مشترک(

𝑯𝑷 = ̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑯𝑷
𝑯 = 𝟏̂
̂𝟐 = 𝟗𝟎°
𝑯

)طبق فرض(
)طبق فرض(

̅̅̅̅̅
𝑯𝑩
̅̅̅̅̅ = 𝑯𝑨

{

بنابراین دو مثلث 𝑨𝑯𝑷 و 𝑩𝑯𝑷 بنابرحالت دو ضلع و زاویة بین همنهشت هستند .یعنی




PH A PH B

̅̅̅̅ ∎ .
̅̅̅̅ = 𝑷𝑨
در نتیجه 𝑷𝑩
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نکته
اگر نقطهای فاصلهاش تا دو سر یک پارهخط به یک اندازه باشد ،آنگاه آن نقطه
روی عمودمنصف پارهخط است.

 قضیة :4
نشان دهید که اگر نقطهای فاصلهاش تا دو سر یک پارهخط به یک اندازه باشد ،آنگاه آن نقطه روی عمودمنصف
پارهخط است.

اثبات:
پارهخط 𝑩𝑨 و نقطة 𝑷 روی آنرا در نظر بگیرید بطوریکه فاصة𝑷 تا دو سر پارهخط 𝑩𝑨 به یک اندازه باشد .یعنی
̅̅̅̅
̅̅̅̅ = 𝑷𝑨
𝑷𝑩
از نقطة 𝑷 به 𝑩𝑨 عمود میکنیم و پای عمود را 𝑯 مینامیم .داریم:
)ضلع مشترک(

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑯𝑷 = 𝑯𝑷
̂𝟐 = 𝟗𝟎°
𝑯 = 𝟏̂
𝑯

)طبق فرض(
)طبق فرض(

̅̅̅̅
̅̅̅̅ = 𝑷𝑨
𝑷𝑩

{

بنابراین دو مثلث 𝑨𝑯𝑷 و 𝑩𝑯𝑷 بنابرحالت وتر و یک ضلع همنهشت هستند .یعنی




PH A PH B

در نتیجه ̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅  ،پس 𝑷 روی عمودمنصف 𝑩𝑨 قرار دارد.
𝑯𝑩 = 𝑯𝑨
∎

 تمرین:
متوازیاالضالعی رسم کنید که طول قطرهای آن  6و  8باشد .چند متوازیاالضالع با این شرایط میتوان رسم
کرد؟
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رسم خط عمود بر یک خط از نقطهای روی آن
خط 𝒅 و نقطة 𝑴 را روی آن در نظر بگیرید.
دایرهای به مرکز 𝑴 و شعاع دلخواه رسم کنید.
نقاط برخورد را 𝑨 و𝑩 بنامید.
عمودمنصف پارهخط 𝑩𝑨 را رسم کنید.
دراینصورت خطی عمود بر خط 𝒅 رسم کردهایم که از نقطة 𝑴 میگذرد.

رسم خط عمود بر یک خط از نقطهای غیر واقع بر آن
خط 𝒅 و نقطة 𝑻 را روی آن در نظر بگیرید.
دهانة پرگار را بیشتر از فاصلة 𝑻 تا خط 𝒅 باز کرده و دایرهای به مرکز 𝑻 رسم کنید.
نقاط برخورد را 𝑨 و𝑩 بنامید.
عمودمنصف پارهخط 𝑩𝑨 را رسم کنید.
نقطة 𝑻 از نقاط 𝑨 و𝑩 به یک فاصله است ،بنابراین 𝑻 روی عمودمنصف پارهخط 𝑩𝑨 و در نتیجه روی خط عمود بر
خط 𝒅 قرار دارد.

رسم خط موازی با یک خط از یک نقطة غیر واقع بر آن
خط 𝒅 و نقطة 𝒑 خارج از آن را در نظر بگیرید:
خط عمود بر𝒅 و گذرنده از نقطة 𝒑 را رسم کنید ،آن را 𝒍 مینامیم.
خط عمود بر𝒍 و گذرنده از نقطة 𝒑 را رسم کنید ،آن را 𝒆 مینامیم.
13
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خط 𝒍 را به عنوان خط مورب گذرنده از دو خط 𝒅 و 𝒆 در نظر میگیریم .چون تمام زوایای حاصل با هم مساوی و
برابر با  𝟗𝟎°هستند بنابراین خط 𝒆 با خط 𝒅 موازی است.

ترسیم لوزی
قبل از روش ترسیم ،خواص لوزی را یادآوری می کنیم:
 ضلع های روبرو موازیاند.
 تمام اضالع برابرند.
 زوایای روبرو دو به دو برابرند.
 قطرها عمود منصف یکدیگرند.
 زوایای مجاور مکملاند.
 دارای  2محور تقارن است.
 قطرها نیمساز زاویهها هستند.

 مثال:
لوزی با قطرهایی به طول  6و  4رسم کنید.

پاسخ:
پارهخط 𝑩𝑨 به طول  6رسم میکنیم.
عمودمنصف 𝑩𝑨 را رسم میکنیم .نقطة برخورد با 𝑩𝑨 را 𝑯 مینامیم.
دهانة پرگار را به اندازة  2باز کرده و دایرهای به مرکز𝑯 و شعاع  2میزنیم.
نقاط برخورد با عمودمنصف را 𝑪 و 𝑫 مینامیم  C،و 𝑫 را به 𝑨 و 𝑩 وصل میکنیم.
چون قطرها بر هم عمود هستند و یکدیگر را نصف میکنند
بنابراین چهارضلعی 𝑫𝑪𝑩𝑨 یک لوزی است.

یافتن مرکز دایره
 قضیة :5
عمودمنصف وتر یک دایره از مرکز آن میگذرد.

اثبات:
دایرهای به مرکز 𝑶 و وتر 𝑩𝑨 در آن در نظر بگیرید .از 𝑶 به 𝑩𝑨 عمود میکنیم و نقطة برخورد را 𝑯 مینامیم.
داریم:
14
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̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅ = 𝑯𝑶
𝑯𝑶

)ضلع مشترک(
)طبق فرض(

𝑯 = 𝟏̂
̂𝟐 = 𝟗𝟎°
𝑯

)طبق فرض(

̅̅̅̅
𝑩𝑶
̅̅̅̅̅ = 𝑨𝑶

{

بنابراین دو مثلث 𝑨𝑯𝑶 و 𝑩𝑯𝑶 بنابرحالت وتر و یک ضلع همنهشت هستند .یعنی




OH AOH B

در نتیجه ̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅  ،درنتیجه عمودمنصف وتر 𝑩𝑨 از𝑶 میگذرد∎ .
𝑯𝑩 = 𝑯𝑨

پس برای یافتن مرکز یک دایره کافیست
 دو وتر از دایره را که با هم موازی نیستند رسم میکنیم.
 عمودمنصفهای آنها را رسم میکنیم.


چون عمودمنصفها از مرکز دایره میگذرند،

بنابراین
محل برخورد عمود منصفهای دو وتر غیرموازی در دایره،
مرکز دایره است.

 مثال:
متوازیاالضالعی رسم کنید که طول ضلعهایش  6و  4و طول یک قطر آن  7باشد.

پاسخ:
پارهخط 𝑩𝑨 به طول  7رسم میکنیم.
به مرکز𝑨 و به شعاع  4و به مرکز𝑪 و شعاع  6دو کمان رسم میکنیم ،یک نقطة تالقی آنها را 𝑫 مینامیم.
به مرکز𝑨 و به شعاع  6و به مرکز𝑪 و شعاع  4دو کمان رسم میکنیم ،یک نقطة تالقی آنها را 𝑩 مینامیم.
چهارضلعی 𝑫𝑪𝑩𝑨 متوازیاالضالع مطلوب است ،زیرا دو مثلث 𝑪𝑩𝑨 و 𝑨𝑫𝑪 به حالت (ض ض ضا همنهشتاند.
پس:
𝑫𝑨 ∥ 𝑪𝑩 ⇒
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 مثال:
میدان یک شهر بهصورت دایره است .میخواهیم مرکز آن را یافته و در آنجا مجسمهای قرار میدهیم .به کمک
وسایل ترسیم و ترسیمهای مقدماتی ،مرکز این دایره را بیابید.

پاسخ:
میدانیم که مرکزدایره روی عمودمنصفهای وترهای آن قرار دارد.
دو وتر دلخواه 𝑩𝑨 و 𝑫𝑪 را میکشیم و عمودمنصفهای آنها را
رسم میکنیم ،محل برخورد این عمودمنصفها مرکز دایره را نشان
میدهد.

 مثال:
چند لوزی به طول ضلع 2و قطر کوچک  6میتوان رسم کرد؟

پاسخ:
میدانیم که قطرهای لوزی عمودمنصف یکدیگرند ،پس ابتدا پارهخطی به
طول  6میکشیم و عمودمنصف آن را رسم میکنیم .حاال دایرهای
به مرکز 𝑫 و شعاع  2رسم میکنیم .محل برخورد این دایره با عمودمنصف𝑫𝑩

جای دو رأس دیگر است .اما دقت کنید که دایرهای به شعاع  2اصالً
نمیتواند این خط را قطع کند .پس با این اندازهها لوزی قابل رسم نیست.

 مثال:
نقطة 𝑶 روی خط 𝑳 قرار دارد .چند نقطه در صفحه وجود دارد که از نقطة 𝑶 به فاصلة  3و از خط 𝑳 به فاصة 2
باشند؟

پاسخ:
نقاطی که از نقطة 𝑶 به فاصلة  3هستند ،دایرهای به مرکز𝑶 و شعاع  3است
و نقاطی که از خط 𝑳 به فاصلة  2هستند ،دو خط موازی خط 𝑳 خواهند بود.
نقاط تالقی این دو خط و دایره ،نقاط مورد نظر هستند.
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درس دوّم :استدالل
در احکام و مسائل هندسی همواره به استداللی نیاز است که درستی یا نادرستی هر یک را نشان میدهد(.اثبات کندا
در اینگونه موارد ،معموالً به دو صورت با مسأله برخورد میشود.

استدالل استقرایی:
در این روش با چندین مشاهده ،یک نتیجهگیری کلی انجام میدهیم .یعنی:

استدالل استقرایی رسیدن از جزء به کل است.
 مثال:
یک انسان دورة ماقبل تاریخ را در نظر بگیرید .او ممکن است بعد از کشف آتش ،این تجربیات را داشته باشد:
 با حرارت دادن آب ،ببینید پس از مدتی آب به بخار تبدیل میشود.
 با حرارت دادن یک تکه یخ ،آن هم به بخار تبدیل شده است.
و به علت دانش و اطالعات ناقص ،نتیجه گرفته باشد که:
هر شیء با حرارت دیدن ،بعد از مدتی به بخار تبدیل میشود.
می دانیم که این نتیجه برای تمام اشیاء صحیح نیست و در نتیجه استدالل استقرایی ممکن است نتایج نادرست
حاصل کند.

استدالل استنتاجی:
برخورد صحیح با یک حکم این است:
 بر اساس نتیجهگیری منطقی بر پایة واقعیتهایی است که درستی آنها را پذیرفتهایم و به آن «استدالل
استنتاجی» میگویند .بنابراین

استدالل استنتاجی رسیدن از کل به جزء است.
 مثال:
نشان دهید مجموع زوایای داخلی هر مثلث  𝟏𝟖𝟎°است.

پاسخ:
مثلث 𝑪𝑩𝑨 را در نظر بگیرید .از رأس 𝑨 خطی موازی 𝑪𝑩 رسم کنید .داریم:

17

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

PARISAOSTOVARI71@GMAIL.COM

هندسه دهم

𝑨= ̂
𝟐̂
𝑩
𝑨=̂
̂ 𝟑 = 𝟏𝟖𝟎°
𝑨 ̂𝟐 +
𝑩̂+
𝑪̂ +
𝑨 ̂𝟏 +
{ ⇒ 𝑪𝑩⃦ 𝒅
𝑨 ⇒
𝑨=̂
𝟑̂
𝑪

 مثال:
نشان دهید مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب  𝟑𝟔𝟎°است.

پاسخ:
میدانیم مجموع زوایای داخلی هر مثلث  𝟏𝟖𝟎°است .یک چهارضلعی
دلخواه مانند 𝑫𝑪𝑩𝑨 در نظر میگیریم و دو رأس مقابل آن را به
هم وصل میکنیم .مجموع زوایای داخلی چهارضلعی 𝑫𝑪𝑩𝑨 با
مجموع زاویههای داخلی دو مثلث 𝑫𝑩𝑨 و 𝑫𝑪𝑩 برابر است.
بنابراین مجموع زاویههای داخلی چهارضلعی 𝑫𝑪𝑩𝑨 برابر است با .𝟑𝟔𝟎°

خطوط همرس:
چند خط که همگی در یک نقطه مانند 𝑨 مشترک باشند را همرس گویند.
نقطة 𝑨 را نقطة همرسی این خطها مینامیم.

 مثال:
نشان دهید نیمسازهای زوایای داخلی هر مثلث همرساند.

پاسخ:
𝑨و ̂
مثلث دلخواه 𝑪𝑩𝑨 را در نظر گرفته ،نیمسازهای زوایای ̂
𝑩 را رسم کرده و نقطة تقاطع آنها را 𝑶 مینامیم.

همچنین با رسم عمودهایی از 𝑶 بر اضالع ،فاصلة 𝑶 تا سه ضلع بهصورت 𝑯𝑶 𝑶𝑲 ،و 𝑳𝑶 مشخص میشوند.
اکنون توجه کنید:
 چون 𝑶 نیمساز زاویة ̂
𝑨 است ،طبق خاصیت نیمساز داریم:
𝑳𝑶 = 𝑲𝑶
18
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 چون 𝑶 نیمساز زاویة ̂
𝑩 است ،طبق خاصیت نیمساز داریم:
𝑳𝑶 = 𝑯𝑶
با مقایسة دو تساوی فوق نتیجه میگیریم که .𝑶𝑲 = 𝑶𝑯 :یعنی فاصلة 𝑶 تا دو ضلع زاویة ̂
𝑪 نیز با هم برابر است و

در نتیجه:
نقطة 𝑶 روی نیمساز ̂
𝑪 نیز قرار داشته و سه نیمساز در نقطة 𝑶 همرس هستند.

نتیجه:
با توجه به اثبات باال ،به دو مورد جالب دست مییابیم:
 نقطهی همرسی سه نیمساز زوایای داخلی ،نقطهای چون 𝑶 درون مثلث است با این خاصیت که:
فاصلهی 𝑶 تا سه ضلع مثلث با هم برابر است:

𝑳𝑶 = 𝑲𝑶 = 𝑯𝑶.

 اگر دهانهی پرگار را به اندازهی 𝑯𝑶 باز کرده و به مرکز𝑶 دایرهای رسم کنیم ،این دایره از نقاط 𝑯  𝑲 ،و
𝑳 عبور خواهد کرد:

این دایره از داخل مثلث بر هر سه ضلع آن مماس است.

 مثال:
نشان دهید عمودمنصفهای اضالع هر مثلث همرساند.

پاسخ:
مثلث دلخواه 𝑪𝑩𝑨 را در نظر گرفته ،چون پارهخطهای 𝑩𝑨 و 𝑪𝑨 متقاطعاند ،عمودمنصفهای آنها نیز در نقطهای
مانند 𝑶 متقاطعاند.


نقطة 𝑶 روی عمودمنصف پارهخط 𝑪𝑨 است ،بنابراین 𝑪𝑶 = 𝑨𝑶.



نقطة𝑶 روی عمودمنصف پارهخط 𝑩𝑨 است ،بنابراین𝑩𝑶 = 𝑨𝑶 .

در نتیجه 𝑪𝑶 = 𝑩𝑶 .بنابراین نقطة𝑶 روی عمودمنصف 𝑪𝑩 قرار دارد .در نتیجه نقطة𝑶 محل برخورد عمودمنصف
اضالع مثلث 𝑪𝑩𝑨 است.

نتیجه:
با توجه به اثبات باال ،به دو مورد جالب دست مییابیم:
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 نقطهی همرسی سه عمودمنصف اضالع مثلث ،نقطهای چون 𝑶 درون مثلث است با این خاصیت که:
فاصلهی 𝑶 تا سه رأس مثلث با هم برابر است:

𝑪𝑶 = 𝑩𝑶 = 𝑨𝑶.

 اگر دهانهی پرگار را به اندازهی 𝑨𝑶 باز کرده و به مرکز𝑶 دایرهای رسم کنیم ،این دایره از هر سه رأس
مثلث عبور خواهد کرد:

 مثال:
نشان دهید ارتفاعهای وارد بر اضالع هر مثلث همرساند.

پاسخ:
مثلث دلخواه 𝑪𝑩𝑨 را در نظر گرفته و از هر رأس آن خطی به موازات ضلع مقابل به آن رأس رسم کنید تا مطابق
شکل ،مثلثی 𝑭𝑬𝑫 مانند به وجود آید.
( )1چهارضلعی 𝑭𝑪𝑩𝑨 متوازیاالضالع است ،زیرا اضالع مقابل در آن موازیند .بنابراین𝑭𝑨 = 𝑪𝑩 .
( )2چهارضلعی 𝑬𝑩𝑪𝑨 متوازیاالضالع است ،زیرا اضالع مقابل در آن موازیند .بنابراین𝑬𝑨 = 𝑪𝑩 .
از (1ا و (2ا نتیجه میگیریم ،𝑨𝑭 = 𝑨𝑬 :بنابراین نقطة 𝑨 وسط پارهخط 𝑭𝑬 است.
𝑭𝑬 ⊥ 𝑮𝑨

𝑪𝑩 ⊥ 𝑮𝑨
⇒
𝑭𝑬 ⃦ 𝑪𝑩

{

لذا خط 𝑮𝑨 عمودمنصف پارهخط 𝑭𝑬 است.
بهطور مشابه میتوان نشان داد:
پارهخط𝒍𝑩  ،عمودمنصف پارهخط𝑬𝑫 است.
پارهخط 𝑯𝑪  ،عمودمنصف پارهخط𝑭𝑫 است.
بنابراین ،ارتفاعهای مثلث 𝑪𝑩𝑨  ،روی عمود
منصف اضالع مثلث 𝑭𝑬𝑫 هستند و در نتیجه
همرسند.
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نتیجه:
بر خالف نقطة همرسی نیمسازهای مثلث که همیشه درون مثلث قراردارد ،نقطة همرسی ارتفاعها و عمود
منصفهای اضالع ممکن است بیرون مثلث قرار گیرند.

 مثال:
در مثلث 𝑪𝑩𝑨  ،دو ارتفاع بر امتداد ضلع مقابل 𝑪𝑩 عمود شده است .در نتیجه ،نقطة همرسی 𝑶 در بیرون
مثلث قرار گرفته است.

 تمرین:
مثلث دلخواه 𝑪𝑩𝑨 را با شرایط تند بودن زوایای داخلی رسم کرده و  Oرا نقطة همرسی ارتفاعهای آن در نظر
بگیرید .سپس نقطة همرسی ارتفاعهای مثلث 𝑪𝑨𝑶 را مشخص کنید.

مثال نقض:
اگر یک حکم نادرست باشد ،کافی است یک مثال بیاوریم که نادرست بودن آن را نشان دهد .به چنین مثالی
«مثال نقض» گفته میشود.
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 مثال:
برای موارد زیر مثال نقض آورده و آنها را رد کنید.
الفا اگر 𝟒 > 𝟐𝒙 باشد ،در اینصورت 𝟐 > 𝒙 است.
با نقطة همرسی ارتفاعهای مثلث همیشه درون آن قرار میگیرد.

پاسخ:
الفا عدد 𝟑 𝒙 = −را در نظر بگیرید .مشاهده میکنید که 𝟒 > 𝟗 = 𝟐)𝟑 (−صحیح بوده ولی  -3بزرگتر از 2
نیست و نابراین حکم نادرست است.
با کافی است مثلثی با یک زاویهی باز را به عنوان مثال نقض در نظر بگیرید .زیرا نقطة همرسی ارتفاعها خارج
مثلث قرار میگیرد.

 تمرین:
برای موارد زیر مثال نقض آورده و آنها را رد کنید.
الفا همة اعداد صحیح مثبتاند.
با هر چهار ضلعی که چهار ضلع برابر داشته باشد ،مربع است.
پا هر چهار ضلعی که دو ضلع موازی و دو ضلع برابر داشته باشد ،متوازیاالضالع است.

قضیه شرطی و دو شرطی:
گزاره:
در ریاضیات ،به هر ادعا یا خبر که یا «دقیقاً درست» و یا «دقیقاً نادرست» است ،یک «گزاره» گویند.
 اگر گزاره فقط شامل یک خبر باشد ،به آن یک گزارهی «ساده» گوئیم.
نمونه :عبارت «عدد  7سومین عدد اوّل است» یک گزارهی ساده است.
 اگر گزاره شامل دو یا چند خبر باشد ،به آن گزارهی «مرکب» گویند.
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نمونه :عبارت «عدد  7چهارمین عدد اول و عدد 𝟐√ گنگ است» یک گزارهی مرکب است.

 تمرین:
کدامیک از موارد زیر یک گزاره است؟
الفا آیا فردا هوا بارانی است؟
با مجموع زوایای داخلی هر مثلث  180درجه است.
پا کتابت را مطالعه کن.
تا 𝟐 < 𝟑.
در برخورد با یک گزاره ،باید یکی از دو حالت زیر در نظر گرفته شود:
الفا اگر گزاره درست باشد ،باید آن را با استدالل استنتاجی ثابت کنیم که به این استدالل« ،برهان» هم گفته
میشود.
نمونه :همرس بودن ارتفاعها یا نیمسازهای زوایای داخلی مثلث.

توجه
در بین احکام درست ،برخی از آنها جایگاه خاصی دارند .در هندسه ،گزارههایی که
کاربردهای زیادی داشته و برای آنها برهان درستی آوردهایم« ،قضیه» نامیده میشوند.
بنابراین
قضیه :گزارهی مهمی است که همیشه درست است.

با هرگاه گزاره نادرست باشد ،باید برای آنها مثال نقض ارائه دهیم.

قضیه و گزاره شرطی:
میتوان یک گزاره را بهصورت زیر بیان کرد که در اینصورت به آن «گزاره شرطی» گویند.
اگر فرض ،آنگاه حکم
اگر یک قضیه را بهصورت شرطی بیان کنیم ،به آن «قضیة شرطی» گفته میشود.
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 مثال:
قضیه فیثاغورس
اگر مثلث 𝑪𝑩𝑨 قائمالزاویه باشد ،آنگاه 𝟐𝑪𝑨  𝑩𝑪𝟐 = 𝑨𝑩𝟐 +است.

 قضیة :6
اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند ،زاویة روبهرو به ضلع بزرگتر ،بزرگتر است از زاویة روبهرو به ضلع کوچکتر.

اثبات:
با توجه به شکل ،حکم داده شده به صورت شرطی چنین است:
اگر در مثلث 𝑪𝑩𝑨 𝑨𝑪 > 𝑨𝑩 ،باشد ،آنگاه ̂
𝑪> ̂
𝑩 است.

چون 𝑩𝑨 > 𝑪𝑨 است ،میتوان نقطة 𝑫 را روی ضلع 𝑪𝑨 طوری انتخاب کرد که 𝑫𝑨 = 𝑩𝑨 باشد.
𝑫 = 𝟏̂
 بنابر انتخاب نقطة 𝑫  ،مثلث 𝑫𝑩𝑨 متساویالساقین بوده و در نتیجه 𝟏 ̂
𝑩 است .از طرفی زاویهی
𝑩>̂
𝑩 بوده و در نتیجه 𝟏 ̂
𝑩 جزئی از زاویهی اصلی ̂
𝟏̂
𝑩 است .لذا:

𝑫>̂
𝟏̂
𝑩


⇒

𝑩>̂
𝟏̂
𝑩
𝑫 = 𝟏̂
𝟏̂
𝑩

{

𝑫 برای مثلث 𝑪𝑩𝑫 یک زاویهی خارجی بوده و از زاویهی غیر مجاور خود ،یعنی ̂
از طرف دیگر ،زاویهی 𝟏 ̂
𝑪

بزرگتر است .بنابراین:
̂
𝑪>̂
𝑩

⇒

𝑫>̂
𝟏̂
𝑩
̂
𝑪 > 𝟏̂
𝑫

{

نقیض گزاره:
هر گاه در یک گزاره ،خبر (حکما آن را کامالً برعکس کنیم ،نقیض آن بهدست میآید.
میتوانید برای نقیض کردن گزاره ،عبارت « چنین نیست که» را به ابتدای آن اضافه کنید.
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 مثال:
نقیض گزارههای زیر را بنویسید.
الفا امروز هوا گرم است.
با 𝒂 از 𝒃 بزرگتر است.
جا مجموع زوایای داخلی هر مثلث  𝟏𝟖𝟎°است.

پاسخ:
الفا چنین نیست که امروز هوا گرم است ( .امروز هوا گرم نیست.ا
با چنین نیست که 𝒂 از 𝒃 بزرگتر باشد 𝒂 ( .از 𝒃 بزرگتر نیستا.
که معادل است با « 𝒂 از 𝒃 کوچکتر و یا با 𝒃 برابر است»
جا چنین نیست که مجموع زوایای داخلی هر مثلث  𝟏𝟖𝟎°باشد.
که معادل است با « مثلثی وجود دارد که مجموع زوایای داخلی آن  𝟏𝟖𝟎°نیست»

برهان خلف:
گاهی ارائه استدالل استنتاجی به صورت عادی مشکل یا غیرممکن است .در چنین صورتی ،معموالً روش اثبات
غیرمستقیم بهصورت زیر ،کمک بسیار زیادی میکند.
برای استفاده از این روش ،طبق گامهای زیر عمل میکنیم:
 حکم مورد نظر را نادرست در نظر میگیریم .یعنی :فرض میکنیم نقیض آن درست باشد .به این فرض
جدید« ،فرض خلف» هم میگویند.
 با توجه به فرض مرحلهی قبل و آوردن دلیل مناسب ،به یک تناقض با فرض آن قضیه یا مسأله میرسیم.
 نتیجه میگیریم :حکم آن مسأله نمیتواند نادرست باشد و از ابتدا صحیح بوده است.

 مثال:
از یک نقطة غیر واقع بر خط نمیتوان بیش از یک عمود بر آن خط رسم کرد.

پاسخ:
فرض :نقطهای مانند 𝑨 غیر واقع بر خطی مانند𝒅 وجود دارد.
حکم :از نقطة 𝑨 نمیتوان بیش از یک عمود بر خط 𝒅 رسم کرد.
استدالل :با برهان خلف ( برهان غیرمستقیما فرض میکنیم حکم غلط باشد .یعنی فرض میکنیم از نقطة 𝑨 دو
عمود بر خط 𝒅 رسم کردهایم که مانند شکل ،خط 𝒅 را در نقاط 𝑩 و 𝑪 قطع کردهاند .در اینصورت مجموع زوایای
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داخلی مثلث 𝑪𝑩𝑨 بزرگتر از  𝟏𝟖𝟎°خواهد شد و این غیر ممکن است .پس امکان رسم دو عمود از یک نقطة غیر
واقع بر یک خط وجود ندارد .یعنی حکم نمیتواند غلط باشد.

 تمرین:
نشان دهید هر مثلث حداکثر یک زاویهی باز دارد.

عکس قضیة شرطی:
برای نوشتن عکس یک قضیة شرطی ،جای فرض و حکم را عوض میکنیم.
توجه کنید:
« عکس یک قضیة شرطی ممکن است یک قضیه نباشد ،یعنی ممکن است حکمی نادرست شود».

 مثال:
الفا حکم زیر را بهصورت شرطی نوشته و تعیین کنید درست است یا نادرست؟
« در مثلث قائمالزاویه ،وتر بزرگترین ضلع است»
با عکس حکم فوق را نوشته و مشخص کنید درست یا نادرت است؟

پاسخ:
الفا بیان شرطی حکم با استفاده از شکل چنین است:
« اگر مثلث 𝑪𝑩𝑨 قائمالزاویه باشد ̂ = 𝟗𝟎°
𝑨  ،آنگاه وتر 𝑪𝑩 از دو ضلع 𝑩𝑨 و 𝑪𝑨 بزرگتر است».

با عکس گزاره :
« اگر در مثلث 𝑪𝑩𝑨 ضلع 𝑪𝑩 از 𝑩𝑨 و 𝑪𝑨 بزرگتر باشد ،آنگاه مثلث 𝑪𝑩𝑨

قائمالزاویه است».
این گزاره نادرست است و میتوانیم برای آن مثال نقض بیاوریم:
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 مثال:
عکس قضیة زیر را بنویسید.
«اگر در یک چهار ضلعی متوازیاالضالع باشد ،آنگاه قطرهایش یکدیگر را نصف میکنند».

پاسخ:
اگر در یک چهارضلعی قطرها یکدیگر ران صنف کنند ،آنگاه آن چهارضلعی متوازیاالضالع است.

 تمرین:
عکس قضیة زیر را بنویسید.
«اگر دو ضلع از یک مثلث با هم برابر باشند ،آنگاه ارتفاعهای وارد بر آن دو ضلع نیز با هم برابرند».

قضیة دو شرطی:
هرگاه عکس یک قضیة شرطی همواره درست باشد ،آن قضیه را میتوان به صورت دو شرطی بیان کرد.
فرض اگر و فقط اگر حکم

 مثال:
قضیة فیثاغورس را بهصورت یک قضیة دو شرطی بیان بنویسید.

پاسخ:
مثلث 𝑪𝑩𝑨 قائمالزاویه است اگر و فقط اگر 𝟐𝑪𝑨 . 𝑩𝑪𝟐 = 𝑨𝑩𝟐 +
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با آرزوی موفقیت
پریسا استواری
1396
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