
درس اول: ترسیم های هندسی

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدالل

با این که در هندسه برای اثبات قضیه ها و حل کردن مسأله ها ترسیم شکل ها خیلی مهم است، اما خیلی 
مواقع ترسیم حدودی و غیر دقیق شکل ها هم برای برآوردن منظورمان کافی است. با این حال، مواردی 
پیش می آید که ترسیم دقیق مهم است، مثاًل، هنگام ترسیم نقشه ي راه ها، نقشه ی ساختمان، یا حتی نقشه ي 

ابزار ساده یا پیچیده. در این درس، با ترسیم های مهم به کمک خط کش و پرگار آشنا می شویم.

فرض کنید O نقطه ای در صفحه باشد. اگر به مرکز O دایره ای به 
 O شعاع 5 رسم کنیم، فاصله ي همه ی نقطه های روی این دایره تا نقطه ی
نیست که  نقطه ی دیگری در صفحه  با 5 است. در ضمن، هیچ  برابر 

فاصله اش تا نقطه ی O برابر با 5 باشد.

فرض کنید A و B دو نقطه در صفحه باشند. اگر دهانه ي پرگار را 
بیش از نصف طول پاره خط AB باز کنیم و یک بار به مرکز A و بار 
دیگر به مرکز B کمان بزنیم، این دو کمان یکدیگر را در دو نقطه قطع 
 N و M بنامید. در این صورت فاصله ي N و M می کنند. این نقطه ها را

از A و B یکسان است.

فرض کنید A و B دو نقطه در صفحه به فاصله ي 4 سانتی متر باشند. 
 A دهانه ي پرگار را به اندازه ي 2/5 سانتی متر باز می کنیم و به مرکز نقطه ي
باز  سانتی متر   3 اندازه ي  به  را  پرگار  دهانه ي  اکنون  می زنیم.  کمانی 
می کنیم و به مرکز نقطه ي B کمانی می زنیم. این دو کمان یکدیگر را 
در دو نقطه قطع می کنند. این دو نقطه را C و D بنامید. در این صورت 
 B برابر با 2/5 سانتی متر و تا نقطه ي A تا نقطه ي C فاصله ي نقطه ي
 A تا نقطه ي D برابر با 3 سانتی متر است. همین طور، فاصله ي نقطه ي

برابر با 2/5 سانتی متر و تا نقطه ي B برابر با 3 سانتی متر است.

می خواهیم مثلثی به طول ضلع های 2، 3 و 4 رسم کنیم. ابتدا م:ال: 
پاره خطی به طول 4 رسم می کنیم. دو سر این پاره خط دو رأس 
مثلث مورد نظرند. سپس از یک سر آن کمانی به شعاع 2 و 
از سر دیگر آن کمانی به شعاع 3 رسم می کنیم. محل برخورد 

این دو کمان رأس سوم مثلث است.

پاره خطی م:ال:  ابتدا  کنیم.  مثلثی متساوی االضالع رسم  می خواهیم 
دلخواه رسم می کنیم. دو سر این پاره خط دو رأس مثلث مورد 
نظرند. سپس به مرکز هر یک از دو سر این پاره خط کمانی 
به شعاع طول پاره خط رسم شده می زنیم. محل برخورد این 

دو کمان رأس سوم مثلث متساوی االضالع مورد نظر است.
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رسم م:ال:  متساوی االضالع  مثلثی  قبل  مثال  روش  به  ابتدا  کنیم.  رسم   060 زاویه ای  می خواهیم 
060 است.  می کنیم. در این صورت هر یک از زاویه های مثلث مورد نظر 

0120 رسم كنید.  1 زاویه ای 

060 رسم کنید که رأس آن روی  :لرهار یک خط راست رسم کنید. سپس به روش مثال قبل زاویه ای 
0120 است.  060 و دیگری  این خط باشد. به این ترتیب دو زاویه به دست می آوریم که یکی از آن ها 

پاره خطی به طول a در نظر بگیرید. دهانه ي پرگار را به اندازه ی دلخواه، مثاًل b باز کنید و به م:ال: 
مرکز یکی از دو سر پاره خطی که رسم کرده اید، کمانی بزنید. اکنون دهانه ي پرگار را به اندازه ی 
دلخواه، مثاًل c باز کنید و به مرکز سر دیگر پاره خط، کمانی بزنید. در این صورت، برای این که 

 . b c a+ > کمان ها یکدیگر را در نقطه ای خارج پاره خط اولیه قطع کنند باید 

                
 c و a در نظر بگیریم و بعد کمان هایی به شعاع b توجه کنید که اگر ابتدا پاره خطی به طول
 . a c b+ > بزنیم، برای این که کمان ها یکدیگر را در خارج پاره خط به طول b قطع کنند، باید 
همین طور، اگر ابتدا پاره خطی به طول c در نظر بگیریم و سپس کمان هایی به شعاع a و b بزنیم، 

 . a b c+ > برای این که کمان ها یکدیگر را در خارج پاره خط به طول c قطع کنند، باید 

فرض کنید b ، a و c عددهایی حقیقی و مثبت باشند. برای این که مثلثی به طول ضلع های b ، a و c نتیجه 
وجود داشته باشد، باید

 a b c b c a c a b, ,+ > + > + >

ترسیم های ساده

1( ترسیم پاره خطی همنهشت با پاره خطی مفروض

با  کنیم.  پاره خط رسم  این  با  پاره خطی همنهشت  است. می خواهیم  داده شده   AB پاره خط  کنید  فرض 
خط کش خطی راست رسم می کنیم و یک نقطه مانند C روی آن مشخص می کنیم. دهانه ي پرگار را به 
اندازه ی طول پاره خط AB باز می کنیم و به مرکز C کمانی رسم می کنیم. نقطه ي برخورد این کمان با خط 

کشیده شده را D می نامیم. پاره خط CD پاره خط مورد نظر است.
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2( ترسیم زاویه ای همنهشت با زاویه ای مفروض

فرض کنید زاویه ای به رأس O داده شده است. می خواهیم زاویه ای همنهشت با این زاویه رسم کنیم. با 
 O روی آن مشخص می کنیم. به مرکز نقطه ي O′ خط کش خطی راست رسم می کنیم و یک نقطه مانند 
کمانی دلخواه می زنیم تا ضلع های زاویه ی داده شده را در نقطه های A و B قطع کند. دهانه ي پرگار را 
′B قطع کند. اکنون  ′O کمانی می زنیم تا خط کشیده شده را در نقطه ي  تغییر نمی دهیم و به مرکز نقطه ي 
دهانه ي پرگار را به اندازه ی طول پاره خط AB باز می کنیم، سپس بدون این که دهانه را تغییر بدهیم، به 
′O را به  ′A قطع کند. اکنون اگر نقطه ي  ′B کمانی می زنیم تا کمان اول را در نقطه ي  مرکز نقطه ي 
و   OAB مثلث  دو  می شود، چراکه  برابر   AOB زاویه ي  با   A O B′ ′ ′ زاویه ی  کنیم،  ′A وصل  نقطه ي 

O همنهشت هستند. A B′ ′ ′

              

م:ل:ی رسم كنید كه زاویه هایش با زاویه های م:ل:ی مفروض برابر باشند، اما این دو م:لث همنهشت نباشند. 2

A رسم می کنیم که از بزرگ ترین  :لرهار B′ ′ فرض کنید مثلث مفروض ABC باشد. ابتدا پاره خطی مانند 
A رسم کنیم، مثلث های  B C′ ′ ′ ضلع مثلث ABC بزرگ تر باشد )این کار باعث می شود که اگر مثلثی مانند 
′A و همنهشت با زاویه ی A و زاویه ای به  A همنهشت نباشند(. اکنون زاویه ای به رأس  B C′ ′ ′ ABC و 
′B و همنهشت با زاویه ي B رسم می کنیم. محل برخورد ضلع های غیر مشترک زاویه های رسم شده  رأس 
′C بنامید )چون دست کم یکی از زاویه های A یا B حاده است، پس ضلع های غیر مشترک زاویه های  را 
A دو زاویه ی همنهشت دارند و چون  B C′ ′ ′ رسم شده، متقاطع اند(. اکنون توجه کنید که مثلث های ABC و 
( نیز همنهشت اند. C′ 0180 است، پس زاویه های سوم آن ها یعنی )C و  مجموع زاویه های داخلی هر مثلث 

خاصیت اصلی نیمساز و ترسیم نیمساز

 KH1 زاویه ي AOB را در نظر بگیرید و فرض کنید K نقطه ای روی نیمساز آن باشد. از K عمودهای 
 KH O2 KH و  O1 و KH2 را به ترتیب بر OA و OB رسم کنید. توجه کنید که مثلث های قائم الزاویه ي 
پس  است،  نیمساز   OK زیرا  دارند،  هم  برابر  حاده ي  زاویه ی  دو  و   KO( ) دارند  مشترک  ضلع  یک 
KH به حالت وتر و یک زاویه ی حاده همنهشت اند  O2 KH و  O1 . بنابراین مثلث های  H OK H OKˆ ˆ=1 2

. یعنی فاصله ي K تا ضلع های زاویه ی AOB برابر است. KH KH=1 2 و در نتیجه 
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اکنون فرض کنید K نقطه ای درون زاویه ي AOB باشد و فاصله ي K از دو ضلع این زاویه برابر باشد. از 
 . KH KH=1 2 K عمودهای KH1 و KH2 را به ترتیب بر ضلع های OA و OB رسم کنید. در این صورت 
KH وتر  O2 KH و  O1 نقطه ی O را به نقطه ي K وصل کنید. توجه کنید که مثلث های قائم الزاویه ي 
مشترک و دو ضلع برابر دارند. در نتیجه این دو مثلث به حالت وتر و یک ضلع همنهشت اند. به این 

، یعنی K روی نیمساز زاویه ي AOB قرار دارد. H OK H OKˆ ˆ=1 2 ترتیب 

هر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است و هر نقطه که از دو ضلع زاویه نتیجه 
به یک فاصله باشد، روی نیمساز این زاویه قرار دارد.

روش ترسیم نیمساز

فرض کنید زاویه ي AOB )به رأس O( مفروض است. می خواهیم نیمساز این زاویه را رسم کنیم. ابتدا به 
مرکز O و شعاعی دلخواه کمانی می زنیم تا ضلع های OA و OB را به ترتیب در نقطه های A1 و B1 قطع 
A کمانی بزنید و  B1 A1 و شعاعی بیش تر از نصف 1 . اکنون به مرکز  OA OB=1 1 کند. در این صورت 
B1 کمانی دیگر بزنید. محل برخورد این دو کمان را K بنامید. توجه کنید که  به همین شعاع و مرکز 
نتیجه  در  )ض ض ض(.  همنهشت اند   OB K1 و   OA K1 مثلث  دو  ترتیب  این  به   . A K B K=1 1

، یعنی OK نیمساز زاویه ي AOB است. A OK B OKˆ ˆ=1 1

          

این م:ال:  نیمساز  اگر  اکنون  060 رسم می کنیم.  ابتدا زاویه ای  030 رسم کنیم.  می خواهیم زاویه ای 
030 به دست می آوریم.  زاویه را رسم کنیم، دو زاویه ی 

خاصیت اصلی عمودمنصف و ترسیم عمودمنصف

پاره خط AB را در نظر بگیرید و فرض کنید K نقطه ای روی عمودمنصف آن باشد. از K به A و B وصل 
کنید )شکل را ببینید(. در این صورت مثلث های قائم الزاویه ي AHK و BHK یک ضلع مشترک دارند 
 . AH BH=( ) AHK و دو ضلع برابر نیز دارند  BHKˆ ˆ( )= )KH(، یک زاویه ی )قائمه ي( برابر دارند 
. یعنی فاصله ي K تا  KA KB= بنابراین مثلث های AHK و BHK همنهشت اند )ض زض( و در نتیجه 

دو سر پاره خط AB برابر است.

اکنون فرض کنید فاصله ی نقطه ي K تا دو سر پاره خط AB برابر باشد. فرض کنید H وسط پاره خط 
AB باشد و از K به B ، A و H وصل کنید. در این صورت مثلث های AHK و BHK همنهشت اند 
پس  مکمل اند،  زاویه  دو  این  چون  و  برابرند   BHK و   AHK زاویه های  بنابراین  )ض ض ض(. 

، یعنی K روی عمودمنصف پاره خط AB قرار دارد. AHK BHKˆ ˆ= = 090
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هر نقطه روی عمودمنصف پاره خط، از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است و هر نقطه که از دو سر نتیجه 
پاره خط به یک فاصله باشد. روی عمودمنصف آن پاره خط قرار دارد.

روش ترسیم عمودمنصف

اگر دو نقطه از خطی راست معلوم باشد، این خط به طور کامل مشخص می شود. بنابراین، اگر دو نقطه ي 
متمایز در صفحه پیدا کنیم که فاصله ي هر یک از آن ها تا دو سر پاره خط مفروض AB برابر باشد، چون 

این دو نقطه روی عمودمنصف پاره خط AB قرار دارند، می توانیم این عمودمنصف را رسم کنیم. 
را  پرگار  دهانه ي  است.  شده  داده   AB پاره خط  کنید  فرض 
دیگر  بار  و   A مرکز  به  بار  یک  و  کنید  باز   AB نصف  از  بیش 
دو  این  کنید  فرض  بزنید.  کمانی   B مرکز  به  و  شعاع  همان  با 
این صورت  کنند. در  قطع   N و   M نقطه های  را در  یکدیگر  کمان 
فاصله های M و N از نقطه های A و B برابر است، پس این دو نقطه 
 M قرار دارند. بنابراین، خطی که از AB روی عمودمنصف پاره خط

و N می گذرد، عمودمنصف پاره خط AB است.

دو م:لث متساوی الساقین قاعده ای مشترک دارند. ثابت كنید خطی كه از دو رأس این م:لث ها می گذرد، بر  3
قاعده ي مشترک آن ها عمود است.

A متساوی الساقین باشند و BC قاعده ي مشترک هر دوی آن ها  :لرهار BC′ فرض کنیم دو مثلث ABC و 
′A روی  A در نتیجه  B A C′ ′= AB پس A روی عمودمنصف BC قرار دارد و چون  AC= باشد. چون 
عمودمنصف BC قرار دارد. بنابراین ′AA عمودمنصف ضلع BC است. پس خط ′AA بر BC عمود است. 

در شکل روبه رو قسمتی از یک دایره را می بینید. چگونه می توان این  4
دایره را كامل كرد؟

سه نقطه ي B ، A و C را روی قسمت داده شده در نظر  :لرهار
می گیریم )شکل را ببینید(. عمودمنصف پاره خط های AB و BC را 

رسم می کنیم تا یکدیگر را در نقطه ي O قطع کنند.
نقطه ي O از سه نقطه ی B ، A و C به یک فاصله است، پس مرکز 

دایره ي مورد نظر است.
اکنون اگر به مرکز O و شعاع OA دایره ای رسم کنیم، این دایره، 

دایره ي مورد نظر است.
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رسم خط عمود بر یک خط

خط d مفروض است. می خواهیم از نقطه ي K در صفحه، خطی عمود بر خط d رسم کنیم. دو حالت وجود دارد.

الف( نقطه ي K روی خط d است

 d و شعاعی دلخواه کمانی بزنید تا خط K به مرکز نقطه ي
این  ببینید(. در  B قطع کند )شکل را  A و  را در نقطه های 
صورت K وسط پاره خط AB است. اکنون اگر عمودمنصف 
پاره خط AB را رسم کنیم، حتمًا از K می گذرد. به این ترتیب، 

خط مورد نظر، عمودمنصف پاره خط AB است.

ب( نقطه ی K خارج خط d است

به مرکز نقطه ي K کمانی بزنید که خط d را در نقطه هایي 
 A از   K فاصله ی  این صورت  در  کند.  قطع   B و   A مانند 
 AB پاره خط  عمودمنصف  روی   K پس  است،  برابر   B و 
رسم  را   AB پاره خط  عمودمنصف  اگر  بنابراین  دارد.  قرار 
کنیم، از نقطه ي K می گذرد. به این ترتیب، خط مورد نظر، 

عمودمنصف پاره خط AB است.
توجه: دقت کنید که در روش های باال مهم نیست نقطه ی K روی خط باشد یا خیر، روش یکی است.

رسم خطی موازی یک خط از نقطه ای خارج آن

فرض کنید خط d داده شده و K نقطه ای خارج آن است. 
موازی   d با  و  بگذرد   K از  که  کنیم  می خواهیم خطی رسم 
باشد. ابتدا L1 را طوری رسم می کنیم که از K بگذرد و بر 
L2 را طوری رسم می کنیم که از  d عمود باشد. سپس خط 
K بگذرد و بر L1 عمود باشد. در این صورت خط های d و 

L2 بر خط L1 عمودند، پس موازی اند. 

)ah معلوم است. این م:لث را رسم كنید. 5 ) )c و طول ارتفاع نظیر ضلع سوم  (b و  از م:ل:ی طول دو ضلع 

خطی دلخواه مانند d بکشید و از نقطه ي دلخواه H  :لرهار
روی آن، خطی عمود بر آن رسم کنید. به مرکز H و شعاع 
ah کمانی بزنید تا این خط عمود را در نقطه ي A قطع کند 

به  اکنون  کنید(.  انتخاب  را  یکی  داریم،   A مانند  نقطه  )دو 
مرکز A و به شعاع b کمانی بزنید تا خط d را در نقطه های 
 A C1 و C2 قطع کند )شکل را ببینید(. همین طور به مرکز 
 B2 و B1 را در نقطه های d کمانی بزنید تا خط c و به شعاع
 AB C1 قطع کند )شکل را ببینید(. مثلث های غیرهمنهشت 1

AB ویژگی های مورد نظر را دارند. C1 2 و 
توجه: در مسئله های ترسیم، اگر تعداد شکل های قابل رسم را بخواهیم، منظور شکل های غیرهمنهشت است.
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d عددی م:بت است. A و B دو نقطه در صفحه اند و L خطی راست است. همه ي نقطه هایی را پیدا كنید كه  6
فاصله ی آن ها از A و B برابر هم و فاصله ي آن ها از L برابر با d باشد.

روی  :لرهار فاصله اند،  یک  به   B و   A از  که  نقطه هایی 
 L از  آن ها  فاصله ي  که  نقطه هایی  و  هستند   AB عمودمنصف 
 L از d و به فاصله ي L است، دو خط راست موازی با d برابر
  AB هستند. پس نقطه های مورد نظر، محل برخورد عمودمنصف

و این دو خط موازی با L هستند.
بحث در تعداد جواب:

دو  باشد،  متقاطع  خط  دو  با   AB عمودمنصف  اگر   :)1( حالت 
جواب داریم.

حالت )2(: اگر عمودمنصف AB موازی با این دو خط باشد، جواب نداریم.
حالت )3(: اگر عمودمنصف AB بر یکی از این دو خط منطبق شود، تعداد نامتناهی جواب داریم.

همه ي نقطه هایی را پیدا كنید كه فاصله ي آن ها از دو خط موازی مفروض برابر باشد، در ضمن از دو خط متقاطع  7
مفروض به یک فاصله باشد.

′d و دو خط متقاطع را L  :لرهار دو خط موازی را d و 
′d به یک  ′L می نامیم. نقطه هایی که از دو خط d و  و 
فاصله هستند، روی خط راستی موازی این دو خط هستند 
، در میان  d′ که به فاصله ي نصف فاصله ي دو خط d و 
آن ها قرار دارد )خط m در شکل روبه رو(. از طرف دیگر 
 L′ نقطه هایی که فاصله ی آن ها از دو خط متقاطع L و 
برابر است، روی نیمسازهای دو زاویه ای هستند که با این 
∆′ در شکل روبه رو(.  ∆ و  خط ها تشکیل می شوند )دو خط 
 ′∆ ∆ و  پس نقطه های مورد نظر، محل برخورد خط های 

با خط m هستند.

متوازی االضالعی رسم كنید كه طول قطرهای آن 6 و 8 باشد. در تعداد جواب ها بحث كنید. 8

نصف  :لرهار را  یکدیگر  قطرها  متوازی االضالع  در  می دانیم 
رسم   6 طول  به  را   AB پاره خط  شکل  مطابق  اکنون  می کنند. 
می کنیم. وسط پاره خط AB را M می نامیم. به مرکز M و شعاع 
8= دایره ای رسم می کنیم. اکنون، یکی از قطرهای دلخواه از  4

2
این دایره را رسم می کنیم )مانند قطر CD در شکل، فقط دقت 
 ACBD عبور نکند(. چهارضلعی B و A کنید که قطر مورد نظر از

متوازی االضالع مورد نظر است.
واضح است که نامتناهی متوازی االضالع با این ویژگی ها می توان رسم کرد.

مستطیلی به طول قطر 8 رسم كنید. 9

و  :لرهار برابر  هم  با  آن  قطرهای  که  چهارضلعی ای  می دانیم 
مستطیل  رسم  برای  پس  است.  مستطیل  یکدیگرند،  منصف 
می گیریم.  نظر  در  صفحه  در  را   O دلخواه  نقطه ی  نظر،  مورد 
دلخواه  قطر  دو  می کنیم.  رسم  دایره ای   4 شعاع  و   O مرکز  به 
این دایره در نظر می گیریم. در  CD را مطابق شکل در  AB و 
چهارضلعی ACBD ، قطرها با یکدیگر برابرند و یکدیگر را نصف 

می کنند، پس این چهارضلعی مستطیل مورد نظر است.
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یک لوزی رسم كنید كه طول قطرهای آن 4 و 8 باشد. 10

می دانیم که برای لوزی بودن چهارضلعی کافی است  :لرهار
قطرهای آن چهارضلعی عمودمنصف یکدیگر باشند. پس به 

صورت زیر لوزی را رسم می کنیم.
ابتدا پاره خط AB را به طول 8 رسم می کنیم )شکل را ببینید(. 
سپس عمودمنصف AB را رسم می کنیم )خط d در شکل(. 
4= رسم  2

2
اکنون به مرکز M ، وسط AB ، دایره ای به شعاع 

 ACBD .قطع کند D و C را در نقطه های d می کنیم تا خط
لوزی مورد نظر است.

ذوزنقه ی ABCD را با معلوم بودن طول چهار ضلع رسم كنید. 11

مسئله را حل شده در نظر می گیریم )شکل روبه رو  :لرهار
را ببینید(.

 ABED رسم می کنیم. چون AD خطی موازی ساق B از نقطه ي
مثلث   . DE AB= و   AD BE= است، پس  متوازی االضالع 

BEC با معلوم بودن طول سه ضلع قابل رسم است:
 CE DC AB BE AD,= − =

پس از رسم این مثلث، از B خطی موازی CE رسم می کنیم و روی آن نقطه ی A را چنان در نظر می گیریم 
که AB برابر طول قاعده ي کوچک تر شود.

از A موازی BE خطی رسم می کنیم تا امتداد CE را در D قطع کند. چهار ضلعی ABCD همان ذوزنقه ي 
مورد نظر است.

مربعی رسم كنید كه پاره خط مفروض DE قطر آن باشد؟ 12

می دانیم در مربع قطرها عمودمنصف یکدیگر هستند  :لرهار
و دارای طول برابرند. پس ابتدا عمودمنصف پاره خط معلوم 

DE را رسم می کنیم.
 OE و شعاع   DE پاره خط  O، وسط  نقطه ی  به مرکز  سپس 
دایره ای رسم می کنیم. محل برخورد این دایره با عمودمنصف 
DE را M و N می نامیم. چهارضلعی MEND مربع موردنظر 

است.

4 رسم كنید.  13 2 م:لث قائم الزاویه ي متساوی الساقین به اندازه ي وتر 

عمودمنصف  :لرهار و  مساوی  قطر  دو  مربع،  در  می دانیم 
′d را رسم می کنیم.  یکدیگرند. پس دو خط عمود بر هم d و 
 d 2 دایره ای رسم می کنیم تا دو خط 2 به مرکز O و شعاع 
′d را در نقطه های C ، B ، A و D قطع کند. در این صورت  و 
مثلث  این ترتیب  به  است.   4 2 قطر  به  مربع   ABCD

قائم الزاویه ي ABC مثلث مورد نظر است.
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تمرین

AB ضلع BC برابر 8 و اندازه ي ارتفاع وارد بر ضلع BC مساوی 5 است. این م:لث را رسم - 1 AC( )=  ABC در م:لث متساوی الساقین
كنید.

پاره خط AB را به طول 8 سانتی متر رسم كنید.- 2
الف( عمودمنصف آن را رسم كنید.

ب( چند نقطه روی عمودمنصف وجود دارند كه از دو نقطه ي A و B به فاصله ي
1( 8 سانتی متر هستند؟
2( 4 سانتی متر هستند؟
3( 3 سانتی متر هستند؟

′d به یک فاصله هستند؟ - 3 ′d و دایره ي C مفروض اند. روی دایره ي C چند نقطه وجود دارد كه از خط های d و  دو خط متقاطع d و 

زاویه ای به رأس O و نقطه ي A درون آن مفروض است. از A خطی رسم كنید كه با ضلع های زاویه ی O زاویه هایی برابر تشکیل دهد.- 4

دو نقطه ي A و B و خط d در یک صفحه واقع هستند. نقطه ای روی خط d بیابید كه از دو نقطه ي A و B به یک فاصله باشد. مسئله - 5
چند جواب دارد؟

′d واقع در همان صفحه را طوری موازی خط d رسم كنید كه فاصله ي آن ها از هم 3 سانتی متر - 6 خط d در صفحه ي P مفروض است. خط 
باشد. 

′d مفروض اند. همه ي نقطه هایی را به دست آورید كه از d به فاصله ي - 7 مطابق شکل، دو خط d و 
′d به فاصله ي 4 هستند.  3 و از 

′d مطابق شکل معلوم اند. نقطه ای را به دست آورید كه از هر دو خط به فاصله ي 2 - 8 دو خط d و 
باشد. 

′d قسمتی از دو ضلع یک زاویه هستند كه رأس آن معلوم نیست. نیمساز - 9 در شکل روبه رو d و 
این زاویه را رسم كنید.

CH′=4 رسم كنید. - 10 BH و  =3 Â و ارتفاع های  = 030 م:لث ABC را با معلومات 

015 رسم كنید.- 11 به كمک خط كش و پرگار، زاویه ای 

م:ل:ی قائم الزاویه را با داشتن دو ضلع قائمه اش رسم كنید.- 12

AB=5 رسم كنید. - 13 BC=10 و طول یک ضلع زاویه ي قائمه ي  م:لث قائم الزاویه ي ABC را با معلوم بودن طول وتر 

م:لث متساوی الساقینی رسم كنید كه محیط و ارتفاع وارد بر قاعده ي آن معلوم است.- 14

=Ĉ و میانه ي وارد از رأس A برابر با 3 رسم كنید. - 15 030  ، a =4 م:لث ABC را با معلومات 

طول قطر و یکی از ضلع های مستطیلی به ترتیب 10 و 6 هستند. این مستطیل را رسم كنید.- 16
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زاویه ی xOy و نقطه ي A بیرون آن مفروض است. از A خطی رسم كنید كه دو ضلع زاویه را در نقطه هایی مانند B و C قطع كند و - 17
 . AB BC=

نقطه ي A درون زاویه ای قرار دارد. از A پاره خطی محدود به ضلع های زاویه رسم كنید كه وسطش نقطه ي A باشد.- 18

از متوازی االضالعی طول دو قطر و یک ارتفاع معلوم است. این متوازی االضالع را رسم كنید.- 19

سه نقطه ي N ، M و P كه روی یک خط نیستند، مفروض اند. متوازی االضالعی رسم كنید كه این سه نقطه، وسط های سه ضلع آن باشند.- 20

متوازی االضالعی رسم كنید كه طول ضلع های آن 8 و 5 و طول یک قطر آن 4 باشد.- 21

طول ضلع یک لوزی 4 و طول یکی از قطرهای آن 6 است. این لوزی را رسم كنید.- 22



پرسش های چهارگزینه ای

فصل اول / درس اول: ترسیم های هندسی

فرض كنید پاره خط AB و خط d بر هم عمود نیستند. روی خط d چند نقطه وجود دارد كه از نقطه های A و B به یک فاصله اند؟- 1
4( نامتناهی 3( صفر   1 )2  2 )1

نقطه ی A و خط d در یک صفحه مفروض اند. در این صفحه چند نقطه وجود دارد كه از A به فاصله ي معلوم k و از d به فاصله ي معلوم - 2
′k هستند؟ 

4( حداکثر 2 نقطه 3( حداکثر 4 نقطه  2( 2 نقطه  1( 4 نقطه 

دو نقطه ي A و B در یک صفحه مفروض اند. تعداد نقطه هایی از این صفحه كه از خط d به فاصله ي L بوده و از دو نقطه ي A و B نیز - 3
به یک فاصله باشند، كدام یک نمی تواند باشد؟

4( نامتناهی 3( صفر   2 )2  1 )1

′D به یک فاصله هستند؟ - 4 چند نقطه روی دایره ي مفروض C وجود دارند كه از دو خط متقاطع D و 
4( حداکثر 4  4 )3  2 )2 1( حداکثر 2 

مركز دایره هایی كه بر دو خط متقاطع مماس هستند، چه شکلی درست می كنند؟- 5
4( مستطیل 3( دو خط موازی  2( دو خط عمود بر هم  1( دایره 

چند نقطه روی دایره ي مفروض C وجود دارد كه از نقطه های مفروض A و B به یک فاصله هستند؟- 6
4( حداکثر 2  2 )3  1 )2 1( صفر 

مركز دایره هایی كه از دو نقطه ي ثابت A و B می گذرند، چه شکلی درست می كنند؟- 7
AB 4( هر خط گذرنده از وسط  AB 3( دو خط موازی  AB 2( عمودمنصف  AB 1( دایره ای به قطر

سه نقطه ي B ، A و C روی دایره ای قرار دارند. كدام گزینه مركز دایره را مشخص می كند؟- 8
ACB و CAB 2( نقطه ي برخورد نیمسازهای زاویه های  BC و AB 1( نقطه ی برخورد عمودمنصف های

ABCD در متوازی االضالع D 4( رأس  ACB و نیمساز زاویه ي AB 3( نقطه ي برخورد عمودمنصف
پاره خط AB به طول 10 مفروض است. به 3 تست بعدی پاسخ دهید:

چند نقطه در صفحه وجود دارند كه از A به فاصله ي 7 و از B به فاصله ي 2 هستند؟- 9
4( صفر 3( نامتناهی   2 )2  1 )1

چند نقطه در صفحه وجود دارند كه از A به فاصله ي 3 و از B به فاصله ي 7 هستند؟- 10
4( صفر 3( نامتناهی   2 )2  1 )1

چند نقطه در صفحه وجود دارند كه از A به فاصله ي 5 و از B به فاصله ی 6 هستند؟- 11
4( صفر 3( بی شمار   2 )2  1 )1

′d از یک دیگر 5 است. مجموعه ی نقطه هایی از صفحه كه مجموع فاصله های آن ها از این دو خط برابر 5 - 12 فاصله ي دو خط موازی d و 
است، كدام است؟

4( یک خط 3( ناحیه ي بین دو خط  2( تهی  1( دو خط موازی 

در تست قبل مجموعه ی نقطه هایی كه مجموع فاصله های آن ها از دو خط برابر 7 است، كدام است؟- 13
4( ناحیه ي بیرون دو خط 3( یک خط  2( دو خط موازی  1( تهی 

′d برابر 3 است، كدام است؟ - 14 با شرط های تست 12، مجموعه ی نقطه هایی از صفحه كه مجموع فاصله های آن ها از دو خط d و 
4( محدوده ي خارج این دو خط  3( دو خط   d′ 2( یک خط موازی d و  1( تهی 

فصل اول: ترسیم های هندسی و 
استدالل
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در تست 12، مجموعه ی نقطه هایی كه تفاضل فاصله ي آن ها از این دو خط برابر 5 است، كدام است؟- 15
4( فضای خارج دو خط 3( دو خط  2( یک خط   1( تهی 

′d برابر 3 است، كدام است؟ - 16 در تست 12، مجموعه ی نقطه هایی كه تفاضل فاصله ي آن ها از d و 
4( یک خط 3( محدوده ي بین دو خط  2( دو خط موازی  1( تهی 

075 به كمک خط كش و پرگار قابل رسم اند؟ - 17 015 و   ، 030  ، 045  ، 060 چندتا از زاویه های 
5 )4  4 )3  3  )2  2 )1

040 و داشتن خط كش و پرگار، كدام یک از زاویه های زیر قابل رسم نیست؟ - 18 با معلوم بودن زاویه ی 
 065  )4  / 022 5  )3  / 017 5  )2  072  )1

، چند م:لث مانند ABC مشخص می شود؟- 19 AC = 8 B̂ و  = 045  ، AB = 8 با معلومات 
4( هیچ  3 )3  2 )2  1 )1

b )دو ضلع و ارتفاع وارد بر ضلع سوم( چند م:لث متمایز می توان رسم كرد؟- 20 = 3 c و  =2  ، ah =1 با معلومات 

4( صفر 3( نامتناهی   2 )2  1 )1
ah برابر كدام است؟ - 21 ah قابل رسم است. اندازه ي  c و ارتفاع وارد بر ضلع سوم  b و 4= = 7 تنها یک م:لث ABC با داده های دو ضلع 

8 )4  7 )3  4 )2  3 )1

؟ - 22 ch =5 bh و  = 3  ، Â = 030 چند م:لث غیر همنهشت مانند ABC داریم كه 

2 )4  1 )3 2( صفر  1( نامتناهی 
، چند دایره وجود دارد كه مركز آن ها روی ارتفاع نظیر ضلع BC است - 23 BC =5 AC و =4  ، AB = 3 م:لث ABC مفروض است. اگر 

و از دو نقطه ي B و C می گذرند؟
4( نامتناهی  2 )3  1 )2 1( صفر 

. محل برخورد نیمساز زاویه ی - 24 ABC BACˆˆ =2 نقطه های A و B در صفحه ثابت هستند و نقطه ي C طوری در صفحه تغییر می كند كه 
ABC با پاره خط AC وقتی نقطه ي C تغییر می كند چه شکلی درست می كند؟

AB 4( خطی عمود بر  AB 3( خطی موازی با 2( یک دایره  1( یک نقطه 
پاره خط AB به طول 10 مفروض است. دهانه ي پرگار را یک بار به اندازه ي a و بار دیگر به - 25

اندازه ي b باز می كنیم و از نقطه ي A دو كمان می زنیم. سپس با همان اندازه ها، كمان هایی از 
 ACBD می نامیم. با كدام شرط D و C می زنیم و مانند شکل، دو نقطه ی برخورد را B نقطه ی

می تواند متوازی االضالع باشد؟
b =18 a و  =5  )1

a b+ =9  )2
 b = 7 a و  =6  )3

4( همواره متوازی االضالع است.
m قابل رسم است. چند مقدار صحیح برای m وجود دارد؟- 26 +4 2 لوزی با طول ضلع 5 و طول قطر 
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