ترکی
دمانه ترکی
استاد  :سماوً
مبحث  :فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی
با نام و یاد خداوند متعال
دالم دانش آموز عزیزم .امیدوارم دالمت و ذاد باذی  .امروز میخوایم ػصل دوم ریاضیات یازدهم جتربی رو با هم مطاععه کنیم .

در ابتدا به تعاریف و ویژگیهای زیر دؼت کن :
تعریف عمود منصف  :عمود منصف پاره خطی ادت که دارای دو ویژگی زیر باذد :
 )1به خط
 )2خط

عمود میشود .
را به دو ؼدمت مداوی تقدیم میکند .

خواص عمود منصف :
ػاصله هر نقطه روی عمود منصف از دو در پاره خط

به یک اندازه ادت .

پس هر نقطه که از دو در یک پاره خط به ػاصله یکدان ؼرار داذته باذد روی
عمود منصف ؼرار دارد .
تعریف نیمداز  :نیمداز پاره خطی ادت که از هر رأس ردم ذده  ،و زاویۀ نظیر آن
رأس را نصف میکند  ،یا به عبارت داده تر  :نیمداز یک زاویه  ،پاره خطی ادت که
یک زاویه را به دو زاویه کوچکتر و مداوی تقدیم میکند  .دؼت کن که نیمداز  ،همیشه داخل زاویه ؼرار دارد .
ػاصلۀ هر نقطه روی نیمداز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک اندازه (برابر) میباذد .

هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به ػاصله یکدان باذد  ،روی نیمداز آن زاویه ؼرار دارد .
ادتدالل و ؼضیه تاعس :
تعریف ندبت و تنادب  :ندبت دو عدد دخلواه مثل و را همیشه به صورت کدر

منایش میدهیم .
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تنادب یعنی دوتا ندبت با هم برابر باذند  ،دؼیقا ً یعنی:
در هر تنادب به و

جمالت کناری و به و جمالت میانی میگوییم .
برؼرار باذد  ( .یعنی حاصلضرب جمالت کناری با حاصلضرب

ذرط برؼراری این تنادب این ادت که
جمالت میانی برابر باذند ) .
ویژگیهای تنادب :

دؼت کن که در این جا به جایی  ،جای

 )1اگر جای جمالت میانی عوض بشه داریم :
هدتند عوض نشده .
 )2میتونیم کدرها رو معکوس بکنیم  .یعنی داریم
برای دو ررف تداوی اجنام بدی) .

و

(ػقط دؼت کن که هر کاری که میخوای اجنام بدی  ،باید

 )3میتونیم صورت هر کدر رو با مخرج خودش جمع بکنیم و به تنادب جدیدی بردیم  ،یعنی خواهیم داذت :
ترکیب ندبت در صورت

{

ترکیب ندبت در مخرج
 )4میتونیم صورت هر کدر رو از صورت و مخرج آن کم بکنیم و به تنادب جدیدی بردیم  .یعنی خواهیم داذت :

تفاضل ندبت در صورت

که جمالت کناری

{

تفاضل ندبت در مخرج
 )5میتونیم صورت همه کدرها رو با هم و مخرج ها رو هم با هم جمع کنیم و به ندبت جدیدی بردیم  ،یعنی :
برای دو تا ندبت
برای ده تا ندبت
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اصال نگران نباش چون میتونی به جای همه این ویژگی ها از ررػین ودطین ادتفاده بکنی .
در رابطۀ مقابل مقدار را بیا
جواب  :اگر از ویژگیهایی که در صفحه ؼبل خوندیم بخوایم ادتفاده بکنیم کاػیه که از مخرج هر ندبت صورتشو کم کنیم  .یعنی :
روش اول :
ررػین ودطین اجنام میدهیم

⇒

روش دوم :از اول راه ررػین ودطین رو اجنام میدیم  .یعنی :
معلومها یک ررف و مجهوعها یک ررف

⇒

⏟

⏟

ررػین ودطین

⇒

بازهم به جوابی که در روش اول به ددت آوردیم ردیدیم  .دیگه میتونی روذهای دخلواهتو خودت انتخاب بکنی .
تاعس :
به ادتدالعی که از هر مشاهده و برردی یک موضوع در چند حاعت  ،نتیجۀ کلی در آن موضوع گرػته میشود یا به اصطالح از جزءبه کل
میردیم ادتدالل ادتقرایی میگوییم .
نوع دیگری از ادتدالل که بر اداس نتیجه گیری منطقی  ،بر پایۀ واؼعیت هایی ادت که دردتی آنهارا
پذیرػته ایم وجود دارد که به این ادتدالل  ،ادتدالل ادتنتاجی میگوییم .
ؼضیه تاعس در مثلث :
اگر خطی موازی با یک ضلع مثلث  ،دو ضلع دیگر را ؼطع کند  ،پاره خط های متنادب میدازد  .یعنی :

به تنادب

تنادب جزء به جزء میگوییم  ،چون در این تنادب هیچ اثری از پاره خطهای موازی

و

منیبینیم .

رو از اما بخوان  ،باید تنادبها رو جزء به کل بنویدیم تا
یا
حاال اگر در صورت دواعی که توی امتحان میاد  ،خود پاره خط های
بتونیم از دو پاره خط موازی داده ذده توی تنادبی که مینویدیم ادتفاده بکنیم  .یعنی داریم:
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در ذکل مقابل
جواب  :مقدار

 ،مقدار و را بیابید؟

رو میتونیم با ادتفاده از تنادب جزء به جزء محادبه کنیم .

یعنی :

حاال برای محادبه باید از تنادب جزء به کل ادتفاده بکنیم  .یعنی :

رو نادیده میگیرم چون همینطور که میبینی
حاال میتونیم از بین کدرهایی که داریم یکی رو به دخلواه نادیده بگیریم  ،من کدر
بین کدرها عالمت مداوی وجود داره  ،پس اجازه دارم یکی رو نادیده بگیرم  .حاال به تنادب زیر میردیم :
ررػین ودطین

⇒

اگر جای ػرض و حکم یک ؼضیه را عوض کنیم  ،آنچه حاصل میشود عکس ؼضیه ادت  .عکس یک
ؼضیه میتواند دردت یا نادردت باذد .
گزاره  :گزاره یک جملۀ خبری ادت که دؼیقا ً دردت یا نادردت باذد و ممکن ادت دردت یا نادردت بودن آن بر ما معلوم نباذد  .گزاره
میتواند تنها یک خبر را اعالم کند  ،که به آن گزارۀ داده میگوییم و اگر گزاره بیش از یک خبر را اعالم کند و ترکیبی از چند گزارۀ داده
باذد به آن گزارۀ مرکب میگوییم .
مثل ( :ػردا ده ذنبه ادت) ویا (ده عددی زوج ادت)  ،هر کدام گزاره های داده هدتند و گزاره ػردا ده ذنبه ادت یک گزارۀ دردت
و ده عددی زوج ادت یک گزارۀ نادردت ادت.
گزارۀ (ػردا ده ذنبه ادت و ده عددی زوج ادت ) یک گزارۀ مرکب ادت .
نقیض یک گزاره  :ارزش یک گزاره  ،یا دردت ادت و یا نادردت  .پس نقیض یک گزاره دؼیقا ارزذی مخاعف ارزش آن گزاره دارد .یعنی اگر
گزاره ای دردت باذد  ،نقیض آن ؼطعا ً نادردت ادت و اگر یک گزاره نادردت باذد  ،نقیض آن ؼطعا دردت ادت .
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نوعی از ادتدالل که در مدائل ریاضی و هنددی به کار برده میشود  ،برهان غیر مدتقیم یا برهان
خلف نامیده میشود .به این صورت که به جای اینکه به رور مدتقیم از ػرض ذروع و به دردتی حکم بردیم ،ػرض میکنیم حکم
دردت نباذد (ػرض خلف) و به یک تناؼض یا به یک نتیجۀ غیر ممکن میردیم و به این ترتیب ػرض خلف بارل و دردتی حکم ثابت
میشود .
عکس ؼضیه تاعس :
اگر مانند ذکل زیر در مثلث

داذته باذیم

مشترک ̂

آنگاه

̂

̂

و
̂

̂

و

̂

̂

̂

̂

̂

̂

تشابه مثلثها :
در برخی مواؼع اضالع مثلثها موازی نیدتند  ،اما تنادب برؼرار ادت  ،در این صورت میگوییم دو مثلث متشابه یکدیگرند .
در تشابه مثلثها متام ابعاد یکی  ،برابر دیگری ادت .
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ذرط تشابه دو مثلث  :ذرط تشابه دو مثلث این ادت که زاویه های برابر و اضالع متنادب داذته باذند .
درمورد مثلثها ده نوع تشابه ؼابل برردی هدتند :
 )1دو مثلث وؼتی متشابه اند که دو جفت زاویه مداوی داذته باذند  ،یعنی :
̂
̂

̂
̂

{

 )2دو مثلث وؼتی متشابه اند که اضالع متنادب داذته باذند  ،یعنی :

 )3اگر دو مثلث  ،دو جفت ضلع متنادب داذته باذند و یک زاویه بین آنها برابر باذد  ،آنگاه دو مثلث باهم متشابه اند  .یعنی :

̂

{
̂

تقریبا ً متامی تدتهای کنکور تا به حال از حاعت ( )1بوده  ،پس الزمه بازم تأکید کنم  :دو مثلث وؼتی
متنادب هدتند که دو جفت زاویه مداوی داذته باذند و در این صورت متام ابعاد یکی  kبرابر دیگری ادت  ،پس دؼت کن که ندبت
میانه ها و ارتفاع ها نیز همان  kادت یعنی :

⏟

⏟

ارتفاع ها

میانه ها

محیط
محیط

ندبت تشابه

ؼضیۀ ادادی تشابه مثلثها :
اگر خطی موازی یکی از اضالع مثلث  ،دو ضلع دیگر آن را ؼطع کند  ،در این صورت
مثلث کوچکی که به وجود می آید با مثلث بزرگ اوعیه متشابه ادت .

روابط روعی در مثلث ؼائم اعزاویه  :به نتیجه گیری خیلی مهم زیر دؼت کن :
در هر مثلث ؼائم اعزاویه  ،ارتفاع وارد بر وتر  ،دو مثلث ؼائم اعزاویه به وجود می آورد که با هم و با
مثلث اصلی متشابه اند .
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بازم یک ػصل دیگه رو با هم به امتام ردوندیم  .انتظار دارم االن بتونی هم منونه دواالت پایانترم مربوط به این ػصل رو به راحتی پادخ
بدی و هم بتونی تدت بزنی چون متامی نکاتی رو که باید در مورد این ػصل می آموختی رو بهت آموزش دادم  .این ػصل حاوی مطاعب
داده ای بود .اعبته خواهش میکنم مطاععه این ػصل رو به دودتانتون که دال دهم رذته ریاضی هدتند هم پیشنهاد بدید که بتونن
از این جزوه برای یادگیری هرچه بهتر هندده ذون کمک بگیرند  .اعبته الزمه بازهم یادآوری کنم که ممکنه نظم و ترتیب تدوین این جزوه
با نظم و ترتیب ارائه مطاعب داخل کتابتون متفاوت باذه  ،مطمئن باذید نظم و ترتیب این جزوه در یادگیری هرچه بهتر و راحتتر این
ػصل از کتابتون کمک ؼابل توجهی خواهد کرد .
از اینکه ذما دانش آموزان تیزهوذم نظراتتون رو توی دایت برای من مینویدید خیلی خیلی خوذحال میشم و بینهایت ؼدردان و
متشکرم .
ذماره متاس ادتاد ترکی 06186668130 :
آدرس دایت ما :

پایان ػصل دوم
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