
          
 
 
 

 

هاي هندسي و استداللهاي هندسي و استدالل  ترسيمترسيم  ::  مبحثمبحث               
 

  

  
  

  

 
 

  
  ::هاها  معرفي نشانهمعرفي نشانه

  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتاست كه بياناست كه بياناستفاده شدهاستفاده شدهزير زير به شرح به شرح   هاييهاييهر سوال نشانههر سوال نشانه  ييدر شناسنامهدر شناسنامه
  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

  

  ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 
  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   به معناي جمعيت شركتبه معناي جمعيت شركت
  

  

  

جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ايناين  دردر  ..تهيه شده استتهيه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،كتابكتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده   ييهاي مراجعههاي مراجعه  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 

  ..استاست

منطقي منطقي     بديهي است كه اين نمودار بايد شيببديهي است كه اين نمودار بايد شيب. . استاست  ها تنظيم شدهها تنظيم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..شودشود  تر ميتر مي  درصد مراجعه در سطح دشوارتر كمدرصد مراجعه در سطح دشوارتر كم  ،،رويمرويم  داشته باشد و هرچه رو به پايان ميداشته باشد و هرچه رو به پايان مي

هاسطح سوال نسبتاً دشوار: سطح اول  دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
1 -  30 شماره سوال  50 -31  80 -51  

61- 37 درصد مراجعه   25 -36  7 -24  

 

شماره سوال

جعه
مرا

صد 
 در
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  
نسبتاً دشوار  هاي سؤال

  
  

 
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 6به بيش از سوال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  

 Tي  نقطه. قطع كنند Tي  كنيم تا يكديگر را در نقطه را رسم مي OBو  OAهاي  خط عمودمنصف پاره. مفروض است OABمثلث  - 1
 …لزوماً 

  .قرار دارد AOBي  ساز زاويه روي نيم )1
  .قرار دارد ABخط  روي پاره) 2
  .قرار دارد ABخط  روي عمودمنصف پاره )3
  . درون مثلث است) 4

  مثال نقض دارد؟كدام گزينه  - 2
  .تر از خود عدد است مجذور هر عدد بين صفر و يك كوچك )1
Aداريم  Bو  Aي  براي هر دو مجموعه) 2 B  ياB A.  
  .هم مساحت هستند ،نهشت لث همهر دو مث )3
  .ها داخل مثلث است باشد محل برخورد ارتفاع 90تر از  ي زواياي آن كوچك در هر مثلث كه همه) 4

BOCˆاگر  .اند  متقاطعOي  قطهدر نABCاز مثلث  Cو  Bاي ه هوياساز ز نيم - 3  110  ،ي ي زاويه اندازهباشدAكدام است؟ 

    
1( 40        2 (50  
3( 60        4 (70  
  

  چگونه مثلثي است؟همواره  ABCمثلث . كند قطع مي Cي  دايره را در نقطه ABعمودمنصف . اي مفروض است در دايره ABقطر  - 4
  الزاويه غيرقائم الساقين متساوي )1
  االضالع متساوي) 2
  الساقين ي غيرمتساوي الزاويه قائم) 3
  الساقين ي متساوي الزاويه قائم) 4

  رسم كرد؟ توان نميرا  چهارضلعي  كدام - 5
 

  .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 60ي بين دو قطر  و زاويه 10مستطيلي كه طول قطر آن ) 3
   باشد 12و طول يك قطر آن  5لوزي كه طول ضلع آن ) 4

7110    21/8/95   %35    %61    

5750    5/9/95    %42    %60    

6450    7/8/95    %42    %60    

6450    7/8/95   %28    %57    

7110    21/8/95    %21    %57    
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  به يك فاصله است؟ xOyي  زاويه از دو ضلع Aي  گفت نقطه توان نميهاي هر گزينه، در كدام مورد  باتوجه به فرض - 6
  

  

1(       2 (  

3(      4 ( 

    ها، برهم منطبق است؟ سازهاي زاويه ي تقاطع نيم هاي اضالع و نقطه ي تقاطع عمودمنصف يك از اشكال زير، همواره نقطه در كدام - 7
  

  لوزي) 2         مستطيل )1
  ضلعي منتظم شش) 4         مثلث )3

  ترين طول را دارد؟ خط بيش كدام پاره، باتوجه به شكل زير - 8
  

1 (AD    
2 (BD  

3 (BC  
4 (CD  

 چه تعداد از موارد زير همواره صحيح است؟ ،مطابق شكل ABCDدر چهارضلعي  - 9

  . است Cي  ساز زاويه نيم ACقطر  )الف
  . است Bي  ساز زاويه نيم BDقطر ) ب
  .است BDبخشي از عمودمنصف قطر  ACقطر ) پ
  .است ACبخشي از عمودمنصف قطر  BDقطر  )ت

 

  1) 2         صفر )1
3( 2        4 (4  

قـرار  … لزومـاً روي   Mي  نقطـه . تبه يك فاصله اس ACو  ABاي قرار دارد كه از اضالع  گونه به ABCدرون مثلث  Mي  نقطه -10
 .دارد

    
  Aساز رأس  نيم) AC  2 و AB هاي محل تقاطع عمودمنصف )1
  Bساز رأس  نيم) C  4و  Bهاي  ساز رأس محل تقاطع نيم) 3

5208    23/7/95    %32    %55    

5208    23/7/95    %22    %55    

7110    21/8/95    %15    %54    

6450    7/8/95    %29    %53    

5208    23/7/95    %29    %53    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  كدام است؟» .ي قائمه ندارد هيچ مثلثي بيش از يك زاويه«  ي نقيض گزاره -11

  

    .ي قائمه دارد هر مثلثي بيش از يك زاويه )1
  .ي قائمه ندارد يك زاويههر مثلثي بيش از ) 2

  .ي قائمه ندارد مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاويه) 3

  .ي قائمه دارد مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاويه )4

  است؟ نشدهدرستي بيان  زير به هاي گزارهيك از  نقيض كدام -12

  

  ».مربعي وجود دارد كه لوزي نيست«: گزارهنقيض  - » .هر مربع، يك لوزي است«: گزاره )1

  ».هر مستطيل، يك مربع است«: نقيض گزاره - » .مستطيلي وجود دارد كه مربع نيست«: گزاره) 2

مثلثي وجود دارد كه دو «: نقيض گزاره -» .ي قائمه ندارد هيچ مثلثي بيش از يك زاويه«: گزاره) 3

  ».ي قائمه داشته باشد زاويه

مثلثي وجود دارد كه «: نقيض گزاره – ».است 180زواياي داخلي هر مثلث  مجموع«: گزاره) 4

  ».نيست 180مجموع زواياي داخلي آن، 

   كدام مورد مثال نقض دارد؟ -13

  .اند هاي هر مثلث همرس عمودمنصف )1

  .االضالع است ايش منصف يكديگر باشند، متوازيچهارضلعي كه قطره) 2

  .تواند داشته باشد در حالت كلي تعداد نقاط برخورد دو خط موازي با دايره، پنج حالت مختلف مي) 3

  اندازه و عمود برهم باشند هم يشمربع چهارضلعي است كه قطرها) 4

چند نقطه روي . اي به شعاع دلخواه و مركز محل برخورد اين دو خط رسم شده است دايره. را در نظر بگيريد dو  d خط متقاطع ود - 14

  به يك فاصله هستند؟ اين دايره وجود دارد كه از اين دو خط

  

  نقطه 2حداكثر ) 2        نقطه 2 دقيقاً )1

  نقطه 4حداكثر ) 4        نقطه 4 دقيقاً) 3

  ؟هاي مثلث صحيح است كدام گزينه در مورد محل تالقي ارتفاع. ي ديگر برابر است مثلثي يك زاويه با مجموع دو زاويهدر  -15

  

         داخل مثلث )1

  روي محيط) 2

        خارج مثلث) 3

  .است پذير هر سه حالت امكان )4

5750    5/9/95   %39    %52    

7110    21/8/95    %21    %52    

5750    5/9/95    %8    %50    

7110    21/8/95    %30    %49    

7110    21/8/95    %20    %49    
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  هاي زير، درست نوشته شده است؟ چه تعداد از گزاره نقيض -16

  ».است aتر از  زرگب 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

: نقيض گزاره - » .هاي هر مثلث، داخل يا خارج مثلث است محل همرسي عمودمنصف«: گزاره) پ

  ».اي هر مثلث، روي محيط آن مثلث استه محل همرسي عمودمنصف«

  
  

  3 )4    2 )3    1) 2    صفر )1

Ĉاگر . باشد مي ABعمودمنصف ضلع  ABC ،MHدر مثلث مفروض  -17  50  وMC MB ي  گاه زاويه آن ،باشدˆMBA  چند

   درجه است؟

1( 55  

2 (50  

3( 45  

4 (40  

5توان رسم كرد كه طول يك ضلع آن،  چند مستطيل مي - 18  باشد؟ 8و طول قطر آن،  3

    

1 (1      2( 3  

  هيچ )4      4 )3

  شود؟ االضالع زير، لزوماً كدام شكل ايجاد مي هاي اضالع متوازي دمنصفاز تقاطع عمو -19

  

  

  مربع) 2          مستطيل )1

  االضالع متوازي )4        لوزي) 3

  :در اين صورت لزوماً. باشند متقاطع مي Bو  Aدر نقاط  Oو  Oمطابق شكل، دو دايره به مراكز  -20

 

1( OO  از وسطAB گذرد مي.   

2 (OO  برAB عمود است.  

3( ˆ ˆOAO OBO     

  .هر سه گزينه صحيح است )4

5750    5/9/95    %7    %48    

8950    19/9/95    %31    %47    

6450    7/8/95    %21    %47    

5208    23/7/95    %21    %46    

5208    23/7/95    %37    %44    
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  ؟نيستهاي شرطي زير، درست  يك از قضيه عكس كدام -21

  

گاه قطرهاي آن  ، لوزي باشد، آنABCDاالضالع  اگر متوازي )1

     .برهم عمود هستند

  .گاه طول قطرهاي آن مساوي يكديگرند ، مربع باشد، آنABCD اگر مستطيل) 2

  .گاه اضالع مجاور آن برهم عمود هستند ، مربع باشد، آنABCDاگر لوزي ) 3

  .مساوي يكديگرندگاه طول قطرهاي آن  الساقين باشد، آن ، متساويABCDي  اگر ذوزنقه) 4

 با اطالعات داده شده، فقط يك شكل قابل رسم است؟ ،در كدام مورد زير -22

  

  

  6مربعي با طول قطر ) 2    7و  2االضالعي با طول قطر  متوازي )1

 .كه آن وتر قطر دايره نيست 2اي با يك وتر به طول  دايره )4       5با طول ضلع  لوزي )3

. متر قرار گرفته اسـت  سانتي 15ي  به فاصله ABخط  دو سر پارهاز  Mي  نقطه. متر مفروض است سانتي 26به طول  ABخط  پاره -23

  است؟ متر چند سانتي ABخط  تا پاره Mي  ي نقطه فاصله
 

  

1 (2 14        2 (5   

3 (3 7        4 (6  

  ؟نيستي شرطي زير درست  عكس كدام قضيه -24

  

  .ها باهم برابرند 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 آن چهارضلعي متوازي ،ساوي باشنددو م رو دوبه هارضلعي اضالع روبهاگر در يك چ )4

اگـر  . قـرار دارد  Bو  Aي مساوي از  ي اين دايره به فاصله در صفحه Mي  دو سر قطري از يك دايره هستند و نقطه Bو  Aنقاط  -25

AB 10  وMA    ؟كجا قرار دارد Mي  گاه نقطه ، آن6

  

           روي دايره )1

  خارج دايره) 2

          داخل دايره) 3

  .قابل تعيين نيست )4

  

8950    19/9/95   %13    %43    

6450    7/8/95   %29    %42    

6450    7/8/95    %32    %41    

8950    19/9/95    %24    %41    

6450    7/8/95    %18    %41    
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   5469:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب  هندسه دهم  هاي هندسي و استدالل ترسيم: 1فصل 

. اند متقاطع Mي  در نقطه ABDو  BACي  سازهاي دو زاويه نيم. مطابق شكل مفروضند و خط مورب  dو  dموازي  وطخط - 26

      كدام است؟ برابر با  d ي آن تا خط فاصله  به dخط  از Mي  نقطه ي فاصلهنسبت 
  

1( 2
3    

2 (MA
MB

  

3( 1  
  .دارد Bو  Aبستگي به زواياي ) 4

  مثال نقض دارد؟ تنها يككدام گزينه  -27

  

  .هاي هر مثلث يا داخل آن است و يا خارج آن محل همرسي ارتفاع )1

  .ي زواياي آن باهم برابر باشند، منتظم است چندضلعي كه همه) 2

  .باشند نهشت مي مساحت، هم هر دو مستطيل هم )3

  .عددي گنگ است 2ضرب هر عدد صحيح در  حاصل )4
 ؟ي يكساني از هر چهار ضلع داشته باشد اي وجود دارد كه فاصله هاي زير، همواره نقطه يك از چهارضلعي در كدام -28

    

  مستطيل) 2         االضالع متوازي )1

   لوزي )4        اقينالس ي متساوي ذوزنقه )3

  ؟باشد نميكدام گزينه در مورد مثال نقض صحيح  -29

  

اي  توانيم در مورد درستي آن نتيجه اگر در مورد يك حكم كلي نتوانيم مثال نقض بياوريم، نمي )1

  .بگيريم

  .شود دهد يك حكم كلي نادرست است، مثال نقض گفته مي به مثالي كه نشان مي) 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

BEاز سه ضلع مثلث به يك فاصله باشد،  EFروي  Iي  اگر نقطه. است BCموازي  ABC ،EFدر مثلث  -30 CF كدام است؟   

  
1( AB      

2 (AC  

3( BC      

4( EF  

  

7110    21/8/95    %15    %41    

8950    19/9/95    %12    %39    

5208    23/7/95    %22    %38    

8950    19/9/95    %14    %38    

6450    7/8/95    %29    %37    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  

دشوار   هاي سؤال
  

  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 Lاز خـط   Oي  به يك فاصله بوده و فاصله Bو  Aايم كه از  را چنان پيدا كردهOي  كش و پرگار، نقطه در شكل زير با كمك خط -31
  تواند باشد؟ كدام مي OAطول . است 8برابر 

  

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

  ؟ي دوشرطي نوشت صورت يك قضيه به توان نميهاي زير را  يك از قضيه كدام -32

  

ABC ،ABاگر در مثلث  )1 AC  ،گاه  آنباشدˆ ˆC B است.  

  .گاه قطرهايش عمودمنصف يكديگرند گر يك چهارضلعي لوزي باشد، آنا) 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

 تواند داشته باشد؟ ، چند مقدار مختلف ميباشند 8ي  به فاصله Aي  و نقطه dدر صفحه كه از خط  نقاطي تعداد -33

   

1( 2          

2 (3  

3 (4          

4 (5  

 به روش برهان خلف، تناقض پديد آمده كدام است؟» .خط يكتاست عمودمنصف هر پاره«در اثبات حكم  -34

  

  .از يك نقطه خارج يك خط، دو خط به موازات آن خط رسم شده است )1

  .از يك نقطه خارج يك خط، دو خط بر آن خط عمود رسم شده است) 2

  .رسم شده است 180تر از  زواياي يك مثلث بيش مجموع )3

  .اند دو خط متقاطع، موازي يكديگر شده) 4

  

7100    18/1/96   %23    %36    

5750    5/9/95   %17    %36    

6450    7/8/95    %7    %36    

8950    19/9/95   %15    %34    
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ˆ، ABCاگر در مثلث  -35 ˆ ˆA C B  ˆو  2 ˆˆA B C    رار دارد؟هاي اضالع مثلث كجا ق ي همرسي عمودمنصف گاه نقطه ، آن2
  
        داخل مثلث )1
  خارج مثلث) 2
      تر روي ضلع بزرگ) 3
  ها روي يكي از رأس) 4

  ؟دام رابطه الزاماً صحيح استگاه ك ترين ضلع باشد، آن بزرگ DCترين و  كوچك ABهرگاه ، ABCDچهارضلعي  در -36
  

1( ˆB̂ A    

2 (ˆD̂ C    

3( ˆ ˆB D    
4( BC AD  

3  ي دو زاويه اگر نسبت اندازه. اند درجه ساخته 70ي  ي مجاور، با يكديگر زاويه سازهاي دو زاويه نيم -37
تـر كـدام    ي كوچـك  باشد، زاويه 4

 ؟است

  
1( 30         2 (40  
3 (60        4 (80 

ABC ،ˆBACدر مثلث  -38  50  وAB ACترين مقدار صحيح  ، بزرگB̂ برحسب درجه كدام است؟ 

  
1( 62        2 (63  
3 (64        4 (65  

  ؟صحيح استهمواره كدام گزينه  زير،باتوجه به شكل  -39
  

  

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

  ؟نيستفرد  هاي زير، پاسخ ترسيم منحصربه يك از گزينه در كدام - 40
  

    رسم لوزي با داشتن طول دو قطر آن )1

  رسم مربعي با داشتن قطر آن) 2
 االضالع با داشتن طول دو قطر آن متوازي) 3

 ي سه ضلع زهمثلث با داشتن اندا )4

8950    19/9/95    %11    %32    

7110    21/8/95   %23    %31    

5208    23/7/95    %12    %31    

5750    5/9/95    %11    %31    

7110    21/8/95    %14    %30    

5208    23/7/95    %14    %30    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

  ؟، كدام گزينه لزوماً صحيح استزيردر شكل  -41

1( O ساز  روي نيمˆABC واقع است.  

2( B ساز  روي نيمˆAOC  استواقع.  

3( O  روي عمودمنصفAC واقع است.  

4( B  روي عمودمنصفAC واقع است.  

  آيد؟ دست مي الساقين مختلف به ضلعي منتظم، از به هم وصل كردن رئوس، چند نوع مثلث متساوي در يك هشت -42

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

D)ˆ چند درجه است؟ در شكل زير،  -43 ) 90  

  
  

1( 25       

2 (30  

3( 35      

4( 40  

  ي دوشرطي نوشت؟ صورت يك قضيه به توان نمييك از احكام زير را  كدام -44

  

  .است 360لي هر چهارضلعي محدب، مجموع زواياي داخ )1

  .هاي اضالع هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله است ي همرسي عمودمنصف نقطه) 2

  ي فيثاغورس قضيه )3

  .هاي نظير اضالع مساوي در هر مثلث، باهم برابرند ارتفاع )4

برابر  Bمتر و از  سانتي 3برابر  Aشان از  فاصله Vو  Uي متمايز  دو نقطه. متر از هم هستند سانتي 4ي  به فاصله Bو  Aنقاط  -45

x متر است سانتي .x ؟در كدام محدوده است  

  

1( x1         2 (x 1  
3( x 1 7         4( x 1 11  

6450    7/8/95    %11    %29    

8950    19/9/95    %7    %29    

6450    7/8/95    %6    %29    

5750    5/9/95    %8    %28    

5208    23/7/95    %17    %27    
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 Lخط گاه حداكثر چند نقطه روي  قطع كند، آن Bو  A، اين دو خط را در نقاط متمايز Lاگر خط . برهم عمودند dو  dدو خط  -46

 ؟به يك فاصله باشند dو  dتوان يافت كه از  مي

    

  1) 2        هيچ) 1
  شمار بي) 4          2)3

BCبا اطالعات  ABCچند مثلث متمايز  -47  AMي  ، ميانه8  Sو مساحت  6    قابل رسم است؟ 32

  

  1) 2        هيچ )1
3(2          4( 4  

به يـك   Bو  Aيافت كه از  توان نمي dاي روي خط  در كدام حالت، هيچ نقطه. اند در يك صفحه مفروض Bو  Aو نقاط  dخط  -48
  باشد؟ فاصله
  

  .را قطع كند و بر آن عمود نباشد ABخط  ، پارهdخط  )1
  .باشد ABخط  ، موازي پارهdخط ) 2
  .را قطع كند و بر آن عمود باشد ABخط  ، امتداد پارهdخط ) 3
  باشد ABخط  ، عمودمنصف پارهdخط  )4

ACاالضالع دلخواه كه  براي رسم يك متوازي -49  هـايي بـه    كمـان  Cو  Aشـكل از دو سـر    باشد، مطـابق  آن مي هايقطريكي از  6

  قابل قبول است؟ bو  aاين صورت كدام مقدار براي در . قطع كنند Dو  Bكنيم تا يكديگر را در نقاط  رسم مي bو  a هاي شعاع

  

1( b  aو  3  2     

2 (b  aو  3  4  

3( b  aو  3  3    

4( a 1  وb  7  

وسـط   Oي  را به نقطه Bدر نظرگرفته،  dرا روي  Cو  Bنقاط دلخواه . اند خارج آن مفروض Aي  و نقطه dمطابق شكل، خط  -50

AC  وصل كرده وBO ي  ي خودش تا نقطه را به اندازهF ؟نيست لزوماً درست گيري راجع به اين شكل كدام نتيجه. دهيم امتداد مي  

  

1( AF BC        

2 (AC  عمودمنصفBF  

3( ˆ ˆABC AFC      

 4( O AB OFC
 

  

5208    23/7/95    %4    %27    

6450    7/8/95    %14    %26    

6450    7/8/95    %13    %26    

6450    7/8/95    %9    %26    

6450    7/8/95    %12    %25    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

 

 دشوارتر  هاي سؤال
  

  

  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند4سوال به بيش از  10به باال از هر   6250ي آموزان ترازها انتظار داريم دانش

A)ˆي  الزاويه در مثلث قائم -51 )ABC 90ساز  هاي زير، طول نيم يك از حالت ، در كدامAD تر است؟ از يكي از اضالع قائمه بزرگ   

  

1( B̂  15      
  2 (B̂ / 22 5    

3( B̂  30      
4 (B̂  45  

  قدر باشد تا لوزي قابل رسم گردد؟ گاه حداقل طول قطر بزرگ آن، چه باشد، آن 10اگر طول ضلع يك لوزي برابر با    -52

  

1( 10          2 (10 2      
3( 10 3        4( 20  

  …گاه  آن. قطع كرده است غيرقائمهي  با زاويه Mي  را در نقطه ABخط  امتداد پاره dخط  -53

 
خط  از دو سر پاره M ي حاده ي ساز زاويه هر نقطه روي نيم )1

AB به يك فاصله است.  

  .به يك فاصله است ABخط  از دو سر پاره ABو عمودمنصف  dمحل برخورد خط ) 2

  .اند به يك فاصله ABخط  قرار دارد كه از دو سر پاره dدو نقطه روي خط ) 3

  .به يك فاصله است Mي  ي حاده از دو ضلع زاويه ABهر نقطه روي عمودمنصف ) 4

مجموع زواياي داخلي اين چندضـلعي  . شود تر مي عدد بيش 8اگر يك رأس به يك چندضلعي محدب اضافه كنيم، تعداد قطرهاي آن  -54

 ؟كدام است

  

1( 1260      

2 (1080        

3( 900      

4 (1440  

  

7110    21/8/95    %10    %24    

6450    7/8/95    %13    %23    

6450    7/8/95    %9    %23    

5750    5/9/95    %7    %23    
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خط  ي آن پاره و قاعده dالساقيني رسم كنيم كه رأسش روي  خواهيم مثلث متساوي مي. اند شده داده dو خط  Bو  Aي  دو نقطهبا  - 55

AB  باشد، باتوجه به اوضاعA ،B  وd، ؟باشد تواند نميمثلث كدام هاي ممكن براي رسم  وابتعداد ج  

  

  شمار جواب بي )4  هيچ جواب )3  دو جواب )2    يك جواب )1
اين نقطـه  . به يك فاصله است ADو ساق  CDي  چنين از قاعده به يك فاصله و هم CDي  اي از دو سر قاعده در يك ذوزنقه، نقطه -56

  حاصل برخورد كدام است؟

    D̂و  Ĉسازهاي  نيم )1

  هاي دو ساق عمودمنصف) 2
   Dي  ساز زاويه و نيم CDعمودمنصف  )3

 ها دو دايره با شعاع يكسان و به مركز اوساط قاعده )4

ACدر شكل زير،  -57 AB 2 MNحاصـل  . االضالع است متوازي APMNو چهارضلعي  8 MP   يـك از مقـادير زيـر     برابـر كـدام

  تواند باشد؟  مي

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

  ؟كدام است BCطول . است ABCي ساز زاويه نيم BDدر شكل زير،  -58

  

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

  آيد؟ الساقين پديد مي ضلعي منتظم، چند مثلث متساوي فتهم وصل كردن هر سه رأس دلخواه از ميان رئوس يك ه از به -59

  

1( 7         2( 14  
3( 21        4( 35  

AMاگر . است AB خط پاره عمودمنصف dو خط  3قسمتي از يك دايره به شعاع  ABكمان مطابق شكل،  -60  ي  باشد، فاصـله  2

  كدام است؟ AMمركز دايره تا وسط 

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

 

7110    21/8/95    %4    %23    

5208    23/7/95    %9    %22    

7110    21/8/95    %11    %21    

5208    23/7/95    %9    %21    

5750    5/9/95    %5    %21    

7110    21/8/95    %10    %21    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب

قطع  Eي  را در نقطه AC، ضلع BIمتقاطع هستند و امتداد  Iي  در نقطهAساز رأس  و نيم ABشكل زير عمود منصف ضلع در  -61

BECˆاگر . كند مي  111 ي  ي زاويه گاه اندازه باشد، آنA ؟چند درجه است  

  
1( 74    
2 (45   
3 (37    
4 (90  

و  ABو امتداد دو ضـلع   Mي  يكديگر را در نقطه ADو  BCامتداد دو ضلع . اند قائمه Dو  Bزواياي  ABCDدر چهارضلعي  -62

CD ي  يكديگر را در نقطهN ؟كدام گزينه همواره صحيح است. كنند قطع مي  

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

  شرطي درست است؟ ي يك قضيه ي زير ارهنقيض كدام گز -63

  
  .نيست 360اش برابر  يك چهارضلعي محدب وجود دارد كه مجموع زواياي داخلي )1

  .است 180مجموع زواياي داخلي هر مثلث ) 2

  .برابرند هاي نظير دو ساق الساقين ارتفاع درهر مثلث متساوي) 3

   توان بيش از يك عمود بر آن خط رسم كرد نمي dواقع بر خط  Aي  از نقطه )4

 ADو ساق   دو قاعدهاز  Oي  هاي نقطه مجموع فاصله .است Dو  Aهاي  ساز زاويه محل تقاطع دو نيم ABCD ،Oي  در ذوزنقه -64

  برابر با كدام است؟

1( /1     ADبرابر ساق  5

  ها مجموع قاعده) 2

    ها مجموع ساق) 3

4 (/1   برابر ارتفاع ذوزنقه 5

  …آيد برابر است با  وجود مي با دايره به ABخطي كه از نقاط تقاطع عمودمنصف وتر  عمودمنصف پاره -65

  
 

  AB اندازه با وتري موازي و هم) AB      2قطري عمود بر  )1
  ABموازي با وتر قطري) AB        4خود وتر) 3

5208    23/7/95    %6    %20    

7110    21/8/95    %5    %20    

5750    19/9/95    %13    %19    

7110    21/8/95    %10    %19    

5208    23/7/95    %7    %19    



 
 

  
  

  
  

  ييــخ تشريحخ تشريحــپاسپاس
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   »3«ي  گزينه - 1

خط قرار داشته باشد، از دو سر  اي روي عمودمنصف يك پاره اگر نقطه

  .خط به يك فاصله است آن پاره

  

  

OTقرار دارد، پس  OAروي عمودمنصف  Tي  نقطه TA  

OTقرار دارد، پس  OBروي عمودمنصف  Tي  نقطه TB  

TAدر نتيجه  TB است.  

خط به يك فاصله باشد، روي عمودمنصف آن  اي از دو سر يك پاره اگر نقطه

نيز  ABخط  روي عمودمنصف پاره Tي  در نتيجه نقطه. خط قرار دارد پاره

  .قرار دارد

.  ---------------------------------------------- 

   »2«ي  گزينه - 2

A { , }
B { , }

A






1 2
3 4

B , BA

  

  .ها همواره درست هستند ساير گزينه

 ---------------------------------------------- 

   »1«ي  گزينه -3

ˆ ˆˆ ˆB C B CˆOBC : O

ˆB̂ C ˆB̂ C

ˆ ˆˆABC : A (B C)






        


     

         

180 110 1802 2 2

70 1402

180 180 140 40

  

 ---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه - 4

BCقرار دارد، پس  ABروي عمودمنصف  Cي  چون نقطه AC 

  :از طرفي داريم. است

OB OC R ˆ ˆBOC : BCO B
Ô

      
 

45
90

  

Âهمين ترتيب، به   45  بنابراينĈ  90 پس . استABC


 

  .الساقين است ي متساوي الزاويه قائم

  
 .---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه - 5

. ابل رسم استق 16ي  صفحه 2بنابر تمرين » 1«ي  مستطيل گزينه

 16ي  صفحه 4توان طبق آنچه در تمرين  را مي» 2«ي  االضالع گزينه متوازي

ي  ، دو خط با زاويه»3«ي  براي رسم مستطيل گزينه. ايد رسم كرد آموخته

60 هاي به شعاع  دايره. كنيم رسم مي
10  محل تالقي. كنيم رسم مي 52

لوزي با . كند دايره با دو خط رئوس مستطيل مورد نظر را مشخص مي

  :توان رسم كرد، زيرا را نمي» 4«ي  معلومات گزينه

AB D :


 5 5 12  

  

  .تر است در هر مثلث، مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگ: يادآوري

 ---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه . - 6

ساز  به يك فاصله باشد، روي نيم xOyي  از دو ضلع زاويه Aي  اگر نقطه

ˆآن زاويه قرار دارد، يعني بايد  ˆxOA yOA.  

Mو  MOA، دو مثلث »3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه OA نهشت  هم

ˆهستند، پس  ˆMOA M OA دو مثلث »4«ي  ولي در گزينه ،MOA 

Mو  OA  توان نتيجه گرفت كه دو  لزوماً همنهشت نيستند، پس نمي

  .ي موردنظر برابرند زاويه

  فصل اولپاسخ 
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   »4«ي  گزينه -7

هاي اضالع يك  سازهاي زوايا و عمودمنصف ي تقاطع نيم نقطه باتوجه به شكل،

  .ضلعي منتظم، برهم منطبق است شش

  

  

 ---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه -8

  

  

  

ˆBDC : DBC ( )


       180 65 40 75  

 BDتر است پس  ي ديگر بزرگ دو زاويهاز  Aي  ، زاويهABDدر مثلث 

  :از طرفي. است ABDترين ضلع مثلث  بزرگ

BDC : DC BD BC


       75 65 40  

  .خط در شكل داده شده است ترين پاره بزرگ DCپس 

-------------------------------------- -------- 

   »3«ي  گزينه - 9

AB AD

BC CD ABC ADC
AC


    



  

AC ساز زواياي  نيمÂ  و
ˆ ˆA A

Ĉ
C C

  


1 2
1 2

  

 
AB AD BD
CB CD BD

  
  

  

AC عمودمنصف BD  

 .مورد صحيح است 2راين بناب

 ----------------------------------------------  

   »2«ي  گزينه - 10

ي يكسان از دو ضلع يك زاويه باشد، آن نقطه روي  اي به فاصله اگر نقطه

  .ساز آن زاويه قرار دارد نيم

كه دو ضلع متقاطع در رأس  ACو  ABاز دو ضلع  Mي  چون نقطه

A ساز رأس  هستند به يك فاصله است، پس لزوماً روي نيمA قرار دارد  

 ---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه -11

صورت  ، به».ي قائمه ندارد يك زاويه هيچ مثلثي بيش از«ي  نقيض گزاره

  .است» .ي قائمه دارد مثلثي وجود دارد كه بيش از يك زاويه«

  ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 12

صورت  به» .ي قائمه ندارد هيچ مثلثي بيش از يك زاويه«ي  نقيض گزاره

مثلثي وجود «يا » مه داشته باشدي قائ مثلثي وجود دارد كه حداقل دو زاويه«

  .است» ي قائمه داشته باشد دارد كه دو يا سه زاويه

 ---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه - 13

  : مثال نقضي به اين شكل دارد» 4«ي  گزينه

  

AC BD,AC BD   

 ----------------------------------------------  

   »3«ي  زينهگ - 14

سازهاي زواياي  نقاطي كه از دو خط متقاطع به يك فاصله باشند، روي نيم

چهار ساز دارند كه اين  نيمچهار دو خط متقاطع . وجود آمده قرار دارند به

  .ي مذكور قطعاً در چهار نقطه برخورد خواهند داشت ساز با دايره نيم

  

  

------------------------------------------ ----  

   »2«ي  گزينه -15

  :طبق مفروضات صورت سؤال داريم

 )ض ض ض(

A روي عمودمنصف 

C روي عمودمنصف 

1 مشترك
2
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Âˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆA B C A B C A
ˆ ˆA A

     

    

2
2 180 90

  

ها روي رأس قائمه است، پس  الزاويه، محل تالقي ارتفاع دانيم در مثلث قائم مي

  .اين نقطه روي محيط مثلث است

  

 ---------------------------------------------- 

   »1«ي  گزينه - 16

تر  كوچك a«صورت  ترتيب به هاي الف، ب و پ به رهصورت درست نقيض گزا

تر يا  عدد صحيحي وجود دارد كه مربع آن، كوچك«، ».است bيا مساوي 

هاي  مثلثي وجود دارد كه محل همرسي عمودمنصف«و » .مساوي صفر است

دقت كنيد كه ارزش درستي نقيض . باشد مي» آن، داخل يا خارج مثلث نيست

يك گزاره، دقيقاً عكس ارزش درستي آن گزاره است، در حالي كه در موارد ب 

. ها، هر دو نادرست است و پ، ارزش گزاره و نقيض نوشته شده براي آن

ارزش گزاره و نقيض باشد، نادرستي  bمساوي  aهمچنين در صورتي كه 

  شده براي آن در مورد الف نيز به سادگي قابل مشاهده است نوشته

 ----------------------------------------------  

   »4«ي  گزينه -17

MCچون بنابر فرض  MB  است، پس مثلثMBC الساقين است متساوي. 

ˆدر نتيجه  ˆC MBC  50  وˆAMB ي خارجي مثلث  زاويهMBC  برابر

  .است 100با 

MBاست،  ABروي عمودمنصف  Mي  از طرفي چون نقطه MA  و در

  :پس. الساقين است متساوي AMBنتيجه مثلث 

ˆ ˆA MBA   
   

180 100 402  

 ----------------------------------------------  

   »4«ي  گزينه - 18

وتر مثلث  ،دانيم قطر مستطيل مي. كنيم ابتدا شكل فرضي مسأله را رسم مي

و بايد از هر دو  شود و ضلع مجاور ساخته ميروي داي است كه  الزاويه قائم

  :داريم از طرفي. تر باشد ضلع بزرگ

  

ضلع قائم  وتر     25 3 5 3 75 8  

  بنابراين چنين مستطيلي وجود ندارد

   ----------------------------------------------  

   »4«ي  گزينه -19

هاي وارد بر  اند و عمودمنصف دو باهم موازي االضالع دوبه چون اضالع متوازي

شده  دو ضلع موازي نيز باهم موازي هستند، پس چهارضلعي تشكيل

  .االضالع است متوازي

----------------------------------------------  

   »4«ي  گزينه - 20

  

OA OB R AB O
O A O B R AB O

  
      

  

OO  منصف عمودAB  

OA OB R
O A O B R OAO OBO
OO

ˆ ˆOAO OBO

  
        
 

  

. 

 ----------------------------------------------  

   »2«ي  گزينه - 21

اگر طول قطرهاي مستطيل «صورت  به» 2«ي  ي شرطي گزينه عكس قضيه

ABCDگاه مستطيل  ، مساوي يكديگر باشند، آنABCDمربع است ، «

باشد كه به وضوح در حالت كلي برقرار نيست، زيرا در هر مستطيل، طول  مي

، مربع باشد الزم ABCDكه مستطيل  و براي اين يكديگرندقطرها برابر 

  .است قطرهاي آن برهم عمود باشند

 روي عمودمنصف 
 روي عمودمنصف 

 مشترك

 )ض ض ض(
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   »2«ي  گزينه - 22

  :پردازيم ها مي به بررسي گزينه

ي بين دو قطر معلوم نيست، بنابراين چهار مثلث  چون زاويه: »1«ي  گزينه

فرد قابل رسم نيستند و لذا  صورت منحصربه وجود آمده توسط قطرها، به به

  .االضالع قابل رسم است شمار متوازي بي

  

ي بين اضالع مشخص نيست، بنابراين واضح است  چون زاويه: »3«ي  گزينه

  .شمار لوزي قابل رسم است بي  كه با تغيير 

  

وتر آن است روي  ABاي كه  دانيم مركز دايره مي: »4«ي  گزينه

تواند  مي ABچون هر نقطه روي عمودمنصف . قرار دارد ABعمودمنصف 

 ABشمار دايره از  داشته باشد، بنابراين مطابق شكل بيحكم مركز را 

  .گذرد مي

  

هر مربع با كتاب درسي  16ي كار در كالس صفحهمطابق » 2«ي  گزينه

  فرد قابل رسم است صورت منحصربه داشتن قطر آن به

 ----------------------------------------------  

   »1«ي  گزينه - 23

روي  Mبه يك اندازه است، پس  ABخط  از دو سر پاره Mن چو

AHيعني . قرار دارد ABخط  عمودمنصف پاره cm13   و

Ĥ  90.  

  

  :داريم AMHدر مثلث  ي فيثاغورس ابطهطبق ر

MH MA AH

MH

MH

 

     

    

2 2 2

2 2 215 13 225 169 56
56 4 14 2 14

  

   »3«ي  گزينه - 24

گاه آن چهارضلعي  اگر قطرهاي يك چهارضلعي يكديگر را نصف كنند، آن

  .االضالع است متوازي

 ----------------------------------------------  

   »3«ي  گزينه -25

به يك فاصله است، پس بر روي عمودمنصف  Bو  Aاز  Mي  چون نقطه

 5كه شعاع دايره برابر  باتوجه به آن. قرار دارد dيعني خط  ABخط  پاره

  :است، داريم

  

AC OA OC     2 2 2 25 5 50 5 2  

6چون  5 تر از  ، كمAي  از نقطه Mي  ي نقطه ، پس فاصله2

روي خط  Mي  است، بنابراين نقطه Aي  از نقطه Cي  ي نقطه فاصله

d و درون دايره واقع است.  

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 26

ساز يك زاويه، از دو ضلع آن زاويه به يك فاصله  دانيم هر نقطه روي نيم مي

   :بنابراين. است

A M MH MK
B M ML MK

MHMH ML
ML

  
  

   1
  

 ---------------------------------------------- 

   »4«ي  گزينه -27

الزاويه كه محل همرسي  هاي قائم تمام مثلث: »1«ي  هاي نقض گزينه مثال
  .هاي آن روي محيط آن است ارتفاع
  : »2«ي  هاي نقض گزينه مثال

  
  :»3«ي  هاي نقض براي گزينه مثال

 ساز روي نيم
 ساز روي نيم
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3ستطيل به ابعاد دو م -1 2و  4 6  
4دو مستطيل به ابعاد  -2 3و  6 8  

عدد صفر است كه : »4«ي  تنها مثال نقض گزينه 2 گنگ نيست.  
 ----------------------- -----------------------  

   »4«ي  گزينه - 28

اي كه از تمامي اضالع يك چهارضلعي به يك فاصله باشد، در واقع  نقطه

در بين . سازهاي زواياي آن چهارضلعي است ي همرسي نيم نقطه

سازها كه در واقع همان قطرهاي  هاي داده شده، تنها در لوزي نيم چهارضلعي

  .باشند لوزي هستند، همرس مي

  
.  ----------------------------------------------  

   »3«ي  گزينه -29

شود  برخالف اثبات مستقيم و برهان خلف، در مثال نقض چيزي ثابت نمي

بنابراين نتايج حاصل از اين استدالل به عنوان . شود بلكه يك حكم كلي رد مي

  .شوند مطرح نمي يك قضيه

 --------------------------------------- ------- 

   »4«ي  گزينه -30

ساز آن  ي يكسان از دو ضلع يك زاويه باشد، روي نيم اي به فاصله اگر نقطه

  .ساز هستند نيم CIو  BIدر نتيجه، . زاويه قرار دارد

ˆ ˆBI B B
ˆ ˆCI C C

  


 

1 2
1 2

  

  

  

  :زي و مورب داريمي خطوط موا از طرفي باتوجه به قضيه

ˆ ˆ ˆBI : I B B
EF BC

ˆ ˆˆCI : I C C

EBI BE EI

FCI CF FI
BE CF EI FI EF





   
 


 

 
  

    

1 1 2
2 1 2



.  

   »3«ي  گزينه - 31
قرار  ABبه يك فاصله است، پس روي عمودمنصف  Bو  Aاز  Oچون 

باشد، پس روي خطي موازي  مي 8ي  به فاصله Lاز خط  Oدارد و چون 
است، باتوجه به شكل  Oي  برخورد اين دو خط همان نقطه. قرار دارد Lبا 

  :داريم

  
AMO : x OM

BNO : x ON ( OM)

   

      

2 2

2 2 2
16
9 9 7

  

OM ( OM)    2 27 7   
OM  14 42   

OM OA OB x     3 5 

 ----------------------------------------------  

   »3«ي  گزينه - 32
مساحت باشند، لزومي  زيرا اگر دو مثلث هم. برقرار نيست) 3(ي  عكس قضيه

  .نهشت باشند ندارد هم

  

AH A H
BC B C

 
  

  

Aو  ABCمساحت دو مثلث  B C    نهشت  ولي دو مثلث هم ،برابر است

 .نيستند

 ---------------------------------------------- 

   »2«ي  گزينه -33

 dواحد باشند، دو خط موازي  8ي   فاصله به dنقاطي از صفحه كه از خط 

ي  فاصله به Aي  واحد از آن و نقاطي از صفحه كه از نقطه 8ي  و به فاصله

  .قرار دارند 8و به شعاع  Aاي به مركز  باشند، روي دايره 8

  :توانيم داشته باشيم هاي زير را مي باتوجه به شكل زير، حالت

AH(ي برخورد  صفر نقطه  1 16  

AH(ي برخورد  يك نقطه  2 16  

(ي برخورد  دو نقطه AH 3 16  

 سازنيم

 سازنيم

 مورب

مورب

 الساقينمتساوي

 الساقينمتساوي

 تفاضل
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   »4«ي  گزينه - 34

هر دو عمودمنصف  dو  dكنيم دو خط  به روش برهان خلف فرض مي

خط  ارههر دو بر پ dو  dدر اين صورت چون . باشند ABخط  پاره

AB از طرفي هر دو خط . عمود هستند، پس موازي يكديگرندd  وd  از

ن بنابراي. اند كند، پس متقاطع عبور مي) ABخط  وسط پاره( Mي  نقطه

توانند موازي يكديگر باشند، پس فرض برهان خلف  چون دو خط متقاطع نمي

  .شود باطل و حكم ثابت مي

  

  
  

 ----------------------------------------------  

   »2«ي  گزينه - 35

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆA C B A B C B
ˆ ˆB B

     

    

2 3
3 180 60

  

ˆ ˆ ˆA C A
ˆ ˆ ˆA C C

       
      

120 100
2 60 20

  

الزاويه بوده و محل  در اين مثلث، مثلث منفرجه 100ي  به دليل وجود زاويه

  .هاي اضالع مثلث، در خارج از مثلث قرار دارد همرسي عمودمنصف

 ----------------------------------------------  

   »3«ي  گزينه - 36

  :داريم ABDدر مثلث . كنيم را رسم مي BDقطر 

  

ˆ ˆAB AD B D  1 1  

ˆ          :      داريم BCDهمچنين در مثلث  ˆDC BC B D  2 2  

ˆ                    :ي فوق خواهيم داشت از جمع طرفين دو رابطه ˆB D  

--------------------------------------------- - 

   »3«ي  گزينه -37

  :گيريم در نظر مي yو  xرا   ي دو زاويه اندازه

x y x y ( )

x x y ( )
y

      

  

70 140 12 2
3 3 24 4

  

( ) , ( )

y

y y

y y

x y x 

   


     

    

1 2

80

3 1404
7 140 4140 804 7

140 60

  

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه -38

  :داريم

ˆ ˆAB AC C B    

  

  

  :از طرفي داريم

ˆ ˆC B

ˆ ˆ ˆˆ ˆA B C B C

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆB C B B B C

B̂



         

       

  

180 50 180

130 130
65

  

 است 64برابر  B̂ترين مقدار صحيح  پس بزرگ

 --------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 39

ˆˆ ˆBCD : D C B a a a
ˆ ˆA B a a

ABD :
ˆ ˆA D a a





    

   


  

2 3 1

3 4
3 5

  

  

  

  :هيم داشتاز تلفيق روابط فوق خوا

a a a , a a a   2 3 4 2 3 5  

هيچ  a5و  a4و  a1توجه كنيد باتوجه به مفروضات مسأله، در مورد 

  .توان داشت اي نمي مقايسه

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 40

چون قطرهاي لوزي عمودمنصف يكديگرند، با داشتن طول دو : »1«ي  گزينه

  .قطر يك لوزي تنها يك پاسخ داريم

  .پذير است در رسم مربع به كمك قطر آن فقط يك حالت امكان: »2«ي  گزينه

a2

a5

a1
60

120

a4

80





B

A

D
C

a3

40
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فرد، عالوه بر داشتن  االضالع منحصربه براي رسم يك متوازي: »3«ي  گزينه

در غير اين صورت . دو قطر نيز بايد مشخص باشدي بين  طول قطرها، زاويه

  .االضالع قابل رسم است شمار متوازي بي

  .فرد است ي سه ضلع، منحصربه مثلث با داشتن اندازه: »4«ي  گزينه

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 41

OAچون  OC پس است ،O خط  از دو سر پارهAC به يك فاصله است .

  .واقع است ACروي عمودمنصف  Oيعني 

 ----------------------------------------------  

   »3«ي  گزينه - 42

  :ت زير استصور الساقين به هاي متساوي انواع مثلث

ABC : AB BC  )1  

ACE : AC CE  )2  

ADF : AD AF  )3  

 ----------------------------------------------  

   »1«ي  گزينه - 43

 ،واقع است BCروي عمودمنصف  Eچون . كنيم وصل مي Bبه  Eاز 

EBپس  EC حال. است:  

  

  

  

  

EC ABEB EC EB AB
ˆ ˆAEB ABE

ˆ ˆˆABC : A ABC C

( )





  

    

   

              

50 80

180
50 80 180 2 50 25

 

 ----------------------------------------------  

   »1«ي  گزينه - 44

يك هاي داخلي  اگر مجموع زاويه«: صورت به» 1«ي  عكس حكم گزينه

» گاه آن چندضلعي يك چهارضلعي محدب است باشد آن 360چندضلعي 

توان  پس نمي. مثال نقضي براي آن استزير شود كه چهارضلعي  بيان مي

  .ي دوشرطي نوشت صورت يك قضيه را به» 1«ي  حكم گزينه

.  

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه -45

  :كنيم متر رسم مي سانتي 3و شعاع  Aاي به مركز  دايره

  

اگر اين دو دايره متقاطع . كنيم رسم مي xو شعاع  Bاي به مركز  دايره

xاگر . دارد Vو  Uباشند، مسأله دو جواب  1  ياx  باشد، دو  7

xدر نتيجه . كنند دايره همديگر را قطع نمي 1    .است 7

  
xحالت                   xحالت                 7 1  

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 46

به يك فاصله باشند، دو  dو  dي نقاطي از صفحه كه از دو خط  مجموعه

هستند كه محل ) dو  dسازهاي زواياي بين دو خط  نيم( و  خط 

واضح . باشد جواب مورد نظر مي Dو  Cيعني نقاط  Lها با خط  تالقي آن

باشد، مسأله تنها يك  و  موازي يكي از دو خط  Lاست كه اگر 

  .بنابراين مسأله حداكثر دو جواب دارد. جواب دارد

  

  

  
 

x
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   »1«ي  گزينه -47

  :گاه باشد، آن BCارتفاع وارد بر ضلع  AHاگر 

ABCS AH BC AH AH      
1 132 8 82 2  

ي نظير آن رآس  تواند از طول ميانه دانيم طول ارتفاع نظير يك رأس نمي مي

AMي  تر باشد، بنابراين مثلثي با طول ميانه بيش  و طول ارتفاع  6

AH    .وجود ندارد 8

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 48

به يك فاصله باشند،  Bو  Aي  ي نقاطي از صفحه كه از دو نقطه مجموعه

بر عمودمنصف  dواضح است كه اگر . است ABخط  عمودمنصف پاره

AB شمار نقطه روي آن وجود دارد كه از  منطبق باشد، بيA  وB  به

بوده ولي بر  ABمود بر ع  dدر صورتي كه خط . فاصله هستند يك

وجود  dاي روي  هيچ نقطه) مطابق شكل(منطبق نباشد  ABعمودمنصف 

، dهاي خط  ر حالتدر ساي. باشد Bو  Aي مساوي از  ندارد كه به فاصله

  .مسأله همواره يك جواب دارد

.  

 ---------------------------------------------- 

   »2«ي  گزينه - 49

بنابراين . رو با يكديگر برابرند االضالع، اضالع روبه دانيم در متوازي مي

BC AD b .  

آيد كه  االضالع پديد مي ل فقط زماني يك متوازيبا روش مندرج در متن سؤا

يكديگر را  Cو  A به مراكز bو  a هاي شعاع  به شده هاي رسم كمان

قابل رسم  bو  aو  6با اضالع  ABCبه بياني ديگر مثلث . قطع كنند

aپس الزم است كه . باشد b  6 ،a b 6  وb a 6  ،باشد

  .است صحيح» 2«ي  بنابراين گزينه

  

  

 

   »2«ي  گزينه - 50

خارج آن،  Aي  از نقطه dهاي مرسوم براي رسم خطي موازي  يكي از روش

بدين صورت . است Aي  و نقطه dاالضالع روي خط  تشكيل يك متوازي

 ACرا به وسط  Bانتخاب كرده،  dرا روي  Cو  Bدلخواه كه نقاط 

چهارضلعي حاصل از اين . ي خودش امتداد دهيم وصل كرده و آن را به اندازه

االضالع است، زيرا قطرهاي آن  يك متوازي) در شكل زير ABCF(عمل 

اند و  روي اين چهارضلعي باهم موازي پس اضالع روبه. اند يكديگر را نصف كرده

  .تواند درست باشد نمي» 2«ي  لذا گزينه

.  

 ---------------------------------------------- 

   »1«ي  گزينه -51

A)ˆي  الزاويه ر مثلث قائمفرض كنيم د )ABC 90 ساز  طول نيمAD 

  .باشد ACتر از طول ضلع  بزرگ

D̂

Â

ˆB̂ C

ˆ ˆABC : AD AC C D

ˆ ˆ ˆC A B

ˆ ˆC B

ˆˆ ˆ ˆ(B C) B B
ˆ ˆB B /

 

  

   

  

   

        

     

1

2

1

2
45

90
45

2 45 90 2 45
2 45 22 5

  

B̂هاي موجود، تنها به ازاي  بنابراين از ميان گزينه  15ساز  م، طول ني

AD تواند از طول ضلع  ميAC تر باشد بزرگ.  

----------------------------------------------  

   »2«ي  گزينه -52

ACگاه  قطر بزرگ لوزي باشد، آن ACاگر  BD ه طور مشاب و به

OA OB . در مثلثOAB داريم:  

AB
OA OB OA OA OB OA AB

OA OA OA

     

     

2 2 2 2 2 2 2
10 2 2

2 2
2 100 50 5 2

  

  

 ي خارجي زاويه

 ADB ثلثم
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برابر  (AC)بنابراين حداقل طول قطر بزرگ لوزي  2 5 2 10 2 

  .است

  
 ---------------------------------------------- 

   »2«ي  هگزين - 53

آيد كه  دست مي به Oي  نقطه ABو عمودمنصف  dاز برخورد خط 

OA OB است.  

.  

 ---------------------------------------------- 

   »1«ي  گزينه -54

با افزايش يك رأس، . تعداد اضالع چندضلعي محدب باشد nكنيم  فرض مي

n 1 شود قطر به چندضلعي اضافه مي.  

n n   1 8 9  

(n ) ( )        180 2 180 9 2   داخليمجموع زواياي  1260
 ---------------------------------------------- 

   »2« ي گزينه - 55

را رسم كرده و  ABخط  است عمودمنصف پاره براي رسم اين مثلث كافي

 ABCدر اين صورت مثلث . بناميم Cرا  dمحل برخورد آن با خط 

را در يك نقطه  dخط  ABمنصف در صورتي كه عمود. جواب مسئله است

  . قطع كند مسئله يك جواب دارد

  

  .موازي باشد، مسئله جواب ندارد dبا خط  ABو اگر عمودمنصف 

  

شمار جواب  منطبق باشد، مسئله بي dبر خط  ABو چنانچه عمودمنصف 

  .دارد

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه -56

ي برخورد عمودمنصف  نقطه Oمطابق شكل،  ABCDي  در ذوزنقه

  .است Dي  ساز زاويه و نيم CDي  قاعده

 
 ---------------------------------------------- 

   »2«ي  گزينه - 57

ACچون  AB پس در مثلث ،ABC داريم :ˆB̂ C  

ˆB̂ C

PMC

AB PM ˆ ˆB M
MN

ˆM̂ C PC MP ( )






  



  

1

1 1



  

APMN MN AP  االضالع است متوازي  

( ) MN MP AP PC AC    1  

ˆ ˆC B

BMN

AC NM ˆ ˆC M
PM

ˆ ˆM B BN MN ( )






  



  

2

2 2



  

APMN AN MP  االضالع است متوازي  

( ) MN MP BN AN AB    2  

  :بنابراين داريم

AB MN MP AC MN MP      4 8  

قابل  MPو  MNبراي مجموع  6ها تنها مقدار  ينهدر نتيجه از بين گز

  قبول است

 ---------------------------------------------- 

 مورب

 مورب
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   »3«ي  گزينه - 58

واقع  ABCˆي  ساز زاويه روي نيم Dچون . كنيم عمود مي BCبر  Dاز 

  :است، پس

  

BH AB
DH AD

 
 

6
4   

  

  :ي فيثاغورس داريم بنابر قضيه DHCي  الزاويه در مثلث قائم

HC   2 25 4 3  

                                     BC BH HC     6 3 9 

 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه -59

ضلعي منتظم، سه دسته  هم وصل كردن رئوس يك هفت مطابق شكل از به

   .آيد الساقين پديد مي مثلث متساوي

اقين ايجاد الس ، مثلث متساويABCسه رأس متوالي مانند : ي اول دسته

هاي  هركدام از رأس(ها برابر هفت است  كنند كه تعداد اين مثلث مي

الساقين  ي مثلث متساوي رو به قاعده بار به عنوان رأس روبه ضلعي، يك هفت

  .)گيرد قرار مي

رأس  2ي  ها با دو تاي ديگر به اندازه سه رأس كه يكي از آن: ي دوم دسته

كنند كه دقيقاً  الساقين ايجاد مي ، مثلث متساويACFدارند مانند  فاصله

  .ها برابر هفت است مانند حالت قبل تعداد آن

روي ضلع بين  هر دو رأس مجاور به همراه رأسي كه دقيقاً روبه: ي سوم دسته

كنند كه  الساقين ايجاد مي اوي، مثلث متسADEاين دو رأس است، مانند 

  .تعداد اين دسته نيز برابر هفت است

پس در مجموع  3 7 الساقين از وصل كردن رئوس  مثلث متساوي 21

  .شود ضلعي منتظم ايجاد مي يك هفت

  
 ---------------------------------------------- 

   »3«ي  گزينه - 60

ي نقاط روي دايره از آن به يك فاصله  كه همه اي است مركز دايره نقطه

 ABعمودمنصف وتر  dقرار دارد، چون  dمركز دايره روي خط  .هستند

رسم كرده را  AMاست، براي دقيق مشخص شدن مركز دايره، عمودمنصف 

چون . اين نقطه همان مركز دايره است. دهيم قطع مي dو با 

AO MO BO   

  :داريم AHOحال در مثلث 

  

AO AH OH

OH OH

 

     

2 2 2

2 2 23 1 8 2 2
  

 ---------------------------------------------- 

   »1«ي  گزينه - 61

  
ˆ ˆAI BAI IAE    ساز نيم  

ˆˆI IA IB ABI BAI       روي عمودمنصفAB  

ˆBEC       2 3   AEBي خارجي براي مثلث   زاويه 111

Â     37 74  

------------------------------------------ ---- 

   »2«ي  گزينه - 62

حكم  CMNبراي مثلث  MDو  BNشويم كه  با كمي دقت متوجه مي

است و  Cنيز بخشي از ارتفاع گذرنده از رأس  CAپس . ارتفاع را دارند

  .امتداد آن بر ضلع مقابلش عمود است

  

 ---------------------------------------------- 

   »1«ي  گزينه - 63

هاي محدب، مجموع زواياي داخلي  ي چهارضلعي در همه: »1«ي  نقيض گزينه
360 درست«. است«  

 180داخلي آن مثلثي وجود دارد كه مجموع زواياي : »2«ي  نقيض گزينه
  »نادرست«. نيست




