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ـْز کَ اظ گصـتَ تابکٌْى ثطاًگیعتطیي زضّغ ضیبضی هحؽْة هیٌُسؼَ یکی اظ چبلؿ
تْجَ ثؽیبضی اظ آهْظـاگطاى ضیبضای ضا ثاَ ذاْز جلات کاطزٍ اؼاتد ثاطای زض  ٌُسؼاَ 

ُابی جابی کتابة ای زاضًسد زض جبیکٌٌسٍای، ـٌبذت اـکبل ٌُسؼی ًمؿ تعییيهسضؼَ
تاْاى گفات ـاٌبذت ّ ـاْز ّ هایهرتلفای هفابُسٍ هایزضؼی ٌُسؼَ اـاکبل ٌُسؼای 

اضتجاابب ثااب اـااکبل ٌُسؼاای ثرااؿ هِواای اظ فطآیٌااس یاابزگیطی ٌُسؼااَ اؼااتد اهااب ًتاابی  
آهاْظاى زض زض  ایاي ُب ّ تجبضة هعلوبى ًفبًگط ایي هْضاْ  اؼات کاَ زاًاؿپژُّؿ

 تْضکلی زض زض  هفبُین ـکلی ثب هفکالت ثؽیبضی هْاجَ ُؽاتٌس کاَ ایاي اـکبل ّ ثَ
ـاْزد ُاسا اظ همبلاَ ُاب هحؽاْة های ُابی ٌُسؼای آىاهط هبًع ثعضگی ثاطای اؼاتسالل

ـاسٍ اؼات، آى اؼات کاَ ثاط  ای اًجبم لاْضت هاطّضی ّ ثاَ ضّؾ کتبثربًاَ حبضط کَ ثَ
ُاابی هعتجااط ثااَ ـااطز ثرفاای اظ ایااي هفااکالت ث ااطزاظزد ثؽاایبضی اظ اؼاابغ پااژُّؿ
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ظًٌاس ّ ُب حسغ های ـکل ظبُطی آى آهْظاى، ًبم اـکبل ٌُسؼی ضا تٌِب ثب تْجَ ثَ زاًؿ
زضؼاتی آـاٌبیی ًساضًاس ّ زض تفاریك  ثب ذمْلیبت الالی ُاط یاز اظ ایاي اـاکبل ثَ

کٌٌاس ّ توبیال ثاَ ًبزیاسٍ اـکبل ٌُسؼی، تٌِب ثط ـاِْز ّ تجابضة لجلای ذاْز تمیاَ های
گطفتي تعطیا  زاضًاسد ثحای پیطاهاْى چٌایي هْضاْعبتی، آگابُی هعلوابى ضا ًؽاجت ثاَ 

آهاْظاى ثابالثطزٍ ّ ُویٌایي ثابظثیٌی فطایٌاس آهاْظؾ ٌُسؼاَ ّ طی زاًاؿهفکالت یابزگی
 ُبی تسضیػ ضا زض پی ذْاُس زاـتد الالز ـیٍْ

 ٌُسؼَ، اـکبل ٌُسؼی، هفبُین ـکلید :ُب ّاژٍ کلیذ
 
 هقذهَ .1

ُاب تاطی اظ ثاسفِویُبی هرتل  ضیبضیبت، ٌُسؼَ ُوْاضٍ ثب گؽتطٍ ّؼیعاظ هیبى ـبذَ
زُس کَ ثب زضکای ضّ ثْزٍ اؼت ّ یبزگیطی آى تٌِب ظهبًی ضخ هیثَّ هفکالت یبزگیطی ضّ

(د زض ذماااْق زضغ ٌُسؼاااَ، 0954عویاااك آهیرتاااَ ثبـاااس )یبفتیااابى ّ لااافبثرؿ، 
ـسٍ اؼت تب اظ آغبظ همثاع اثتاسایی تاب پبیابى همثاع  لْضتی تٌظین ُبی آهْظـی ثَ ثطًبهَ

د زض زّضٍ اثتااسایی آهااْظاى ضا ثااب هفاابُین ّ اـااکبل ٌُسؼاای آـااٌب کٌٌااسزثیطؼااتبى زاًااؿ
ُاب ضا  آهْظاى ضا ثبالثطزٍ ّ آىلْضتی ُؽتٌس کَ هِبضت زیساضی زاًؿ تط ثَُب ثیؿآهْظؾ

کٌٌااسد ثااب گصـاات ظهاابى ّ ثاابال ضفااتي پبیااَ تحماایلی، اظ ثااَ اؼااتفبزٍ اظ ـااِْز تطغیاات 
ُبی هٌثمی ـاًْس ّ لاابیبی هرتلا  ضّز کَ هجِع ثَ اؼتساللآهْظاى اًتظبض هی زاًؿ

ُاب ضا ثاب  آهْظاى ُوْاض ًیؽت ّ آىکٌٌسد هؽیط یبزگیطی ٌُسؼَ ثطای اغلت زاًؿ ضا اثجبت
کٌسد ثرؿ ثعضگی اظ ایي هفکالت زض اضتجابب ثاب هفابُین ُبی هرتلفی هْاجَ هیچبلؿ

 ـًْسد ّ اـکبل ٌُسؼی ظبُط هی
 

 برخی از هشکالت یبدگیری ٌُذسَ بب تأکیذ بر اشکبل ٌُذسی
زض یاابزگیطی ٌُسؼااَ، زض هْاجِااَ ثااب هؽااب ل ٌُسؼاای  آهااْظاىثطذاای اظ هفااکالت زاًااؿ

ـاْز هرتل  ثرمْق هؽب لی کَ ًیبظ ثَ تفاریك یاب ضؼان ـاکل زاضًاس، ًوبیابى های
آهااْظاى زض ُاابی زاًااؿ(د زضّالااع یکاای اظ چاابلؿ0551، 0؛ زّّال0559، 0ثاابیي)فاایؿ
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   05ددد  آهْظاى ثب هفبُین ـکلی زض  ُبی زاًؿ چبلؿ                                                                        
 

ضا آهاْظاى، ًابم اـاکبل ٌُسؼای ٌُسؼَ، اضتجبب ثب اـکبل ٌُسؼی اؼتد ثؽیبضی اظ زاًؿ
ظًٌس ّ ثب ذمْلیبت اللی ُط یاز اظ ایاي ـبى حسغ هی تٌِب ثب تْجَ ثَ ـکل ظبُطی

ُاب زض تفاریك ایاي  تطیي زلیلی اؼت کَ ثؽایبضی اظ آىاـکبل آـٌبیی ًساضًسد ایي عوسٍ
ـًْسد ثاطای هاابل، هوکاي اؼات یاز ثیاای ضا تٌِاب ثاَ زلیال اـکبل هطتمت اـتجبٍ هی

ّ یب هؽتثیلی کاَ تاْل ثؽایبض ثلٌاس ّ عاطن کْتابُی  اًحٌبیی کَ زاضز، زایطٍ فطن کٌٌس
( ظیاطا احتواب  0555ّ ُوکابضاى،  2زاـتَ ثبـس ضا هؽاتثیل زض ًظاط ًگیطًاس )کلوٌاتػ

آهاْظاى زض اًسد زضّالاع ثؽایبضی اظ زاًاؿگبٍ زضگصـتَ هؽتثیلی ثَ آى لْضت ًسیسٍ ُیچ
ٌاس )ثطگاط ّ کٌتفریك اـکبل ٌُسؼی، تٌِاب ثاط ـاِْز ّ تجابضة لجلای ذاْز تمیاَ های

آهْظاى زض ٌُسؼَ ُبی جسیستط ًیع هفکالت هرتل  زاًؿ(د پژُّؿ0542، 9ـبًّؽی
ُاابی ( هعتمسًااس چاابلؿ2626) 4کٌٌااسد ثااطای هااابل، ثاابضّت ّ ضتاابّاتیضا تمااسیك هاای

اًس اظ عسم تْاًبیی تفریك اـکبل ٌُسؼای ثاب تْجاَ ثاَ آهْظاى زض ٌُسؼَ عجبضت زاًؿ
ن، عسم زض  ًوبزُب ّ الثالحبت ٌُسؼی، عاسم ُب، ضع  زض تجؽ تعبضی  ضؼوی آى

ُبی زلیك زض اضتجبب ثب اـکبل ٌُسؼی ّ غیطٍد ثطای ضفع هفکالت تْاًبیی اضا َ اؼتسالل
ُابی ُاب هفارك ـاْزد پاژُّؿ آهْظاى الظم اؼات علات ّ هٌفان آىّ اـتجبُبت زاًؿ

سؼای زض آهاْظاى زض اضتجابب ثاب اـاکبل ٌُهتعسز زاذلی ّ ذبضجی زضثبضٍ هفکالت زاًؿ
( زض پاژُّؿ ذاْز، 0950ـاسٍ اؼاتد ثاطای هاابل لافبثرؿ) ُبی هرتلا  اًجبمپبیَ

آهْظاى پبیَ ُفتن اظ اـکبل ٌُسؼی ضا هْضز اضظیبثی لطاض زازٍ اؼاتد یاز ـٌبذت زاًؿ
 ـْزدهفبُسٍ هی 0ـسٍ زض ایي پژُّؿ زض ـکل ًوًَْ اظ هؽب ل هثطز

 
 (1394آهْزاى از اشکبل ٌُذسی)صفببخش، : هسئلَ جِت ارزیببی شٌبخت داًش1شکل
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4 .Barut & Retnawati 
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 لْضت ظیط پبؼد زازٍ اؼت: آهْظ پبیَ ُفتن ثَ ایي هؽئلَ ثَیز زاًؿ

 
 

زُاس کاَ ثاب تعطیا  اـاکبل ٌُسؼای آـاٌبیی آهْظ ًفبى هایًحٍْ اؼتسالل ایي زاًؿ
تاْض پبؼاد زازٍ اؼاتد تجابضة هعلوای ًفابى  ظبُط ـاکل، ایي ًساضز ّ تٌِب ثب تْجاَ ثاَ

زُس کَ ایي ًحٍْ اؼتسالل کَ کبهالً غیطضؼاوی ّ تٌِاب ثاط پبیاَ ـاِْز اؼات زض هیابى  هی
لاْضت ظیاط پبؼاد  َ ثَآهْظ زیگطی ثَ ایاي هؽائلآهْظاى ثؽیبض هتساّل اؼتد زاًؿزاًؿ

 زازٍ اؼت:

 
 

لاْضت ذبلای  آهْظ ًفبًگط ایي هثلت اؼت کاَ اـاکبل ٌُسؼای ثَپبؼد ایي زاًؿ
کٌٌاس هطثاع ُویفاَ آهْظاى تمْض هیاًسد ثطای هابل ثؽیبضی اظ زاًؿ ـسٍ زض شُي اّ ثجت
لْضت افمی اؼت، لطاض زاضزد یب لْظی ُواْاضٍ ثبیاس هفابثَ  ضلع ذْز کَ ثَثط ضّی یز 

لْضت عوْزی لاطاض گیاطزد ـابیس ایاي یکای اظ  یز ثبزثبز  ثط ضّی یز ضأغ ذْز ّ ثَ
ُاابی تااسضیػ هااب هعلواابى اؼاات کااَ حاایي تااسضیػ، اـااکبل ٌُسؼاای ضا ُوااْاضٍ ضااع 

کَ ثطای هابل جِات  ـْز زضلْضتیکٌین ّ ایي هْجت هیُبی ذبلی ضؼن هیلْضت ثَ
آهااْظ ًتْاًااس ًااْ  آى ـااکل ضا تفااریك زُااسد ـااکل ٌُسؼاای ت ییااط کٌااس، زاًااؿ یز

 لْضت ظیط پبؼد زازٍ اؼت: آهْظ زیگطی ثَ ایي هؽئلَ ثَ زاًؿ

 
 

یاَ هطثاع ّ اظ ظاّیاَ زیگاط، آهْظ ایي تمْض ضا زاضز کَ ایاي ـاکل اظ یاز ظاّایي زاًؿ
ـکل ٌُسؼی،  کٌٌس ت ییط جِت یزآهْظاى تمْض هیلْظی اؼتد زضّالع ثطذی اظ زاًؿ

زُس کاَ ثطذای کٌسد ُویٌیي ثطضؼی ایي پبؼد ًفبى هیآى ضا ثَ ـکل زیگطی تجسیل هی
زاًٌاس کاَ ُبی اـکبل ٌُسؼی آـٌبیی ًساضًسد ثطای هاابل ًوایآهْظاى ثب هجوْعَاظ زاًؿ

ُب تٌِب تْاًس هطثع ُن ثبـسد ایي اثِبهبت ّ ثسفِویع، لْظی ًیع ُؽت ّ یب لْظی هیهطث
ُابی هفابثَ ثؽایبضی زیاسٍ ُبی ذبضجی ًیاع هاابلهطثْب ثَ کفْض هب ًیؽتد زض پژُّؿ

 ظاّیَ زاضز ّ کبهال هفرك اؼتد 0ضلع ّ  0لْظی اؼت ثَ زلیل ایٌمَ لْظی 

 ُن هطثع اؼت ّ ُن لْظید ایي یز هطثع اؼت کَ ثَ لْظی تجسیل ـسٍ اؼتد

 تْاى آى ضا زیسدلْظی اؼتد اهب اگط ـکل ضا ک  کٌین هطثع ُن هی
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آهْظاى زض اضتجابب ثاب اـاکبل ّ هفابُین ـْز کَ ًفبًگط هفکالت گؽتطزٍ اغلت زاًؿهی
آهاْظاى زض یابزگیطی ٌُسؼاَ ثاب هفاکالت ضایا  زاًاؿ ٌُسؼی ُؽتٌسد زض ازاهَ ثطذی اظ

ّیژٍ ؼَ پاژُّؿ  ُبی هطتجة ثَتنکیس ثط زض  اـکبل ٌُسؼی ّ ثط اؼبغ ًتبی  پژُّؿ
؛ 0542؛ ثطگااط ّ ـبًّؽاای، 0559ثاابیي، هطجااع زض ایااي ذمااْق )ثااطای هااابل، فاایؿ

ستط ُابی جسیاـْز کَ پژُّؿ( اضا َ هی0559ثبیي، ـسٍ زض فیؿ ، ًمل0552هبضیْتی، 
( 2626؛ ثابضّت ّ ضتابّاتی، 2606، 0؛ گابل ّ لیٌیؽاکی2669)ثطای هابل، کلوٌاتػ، 

 کٌٌسدآهْظاى تنییس هیًیع ّجْز ایي هفکالت ضا زض زاًؿ
 ببیي الف( پژُّش فیش

آهْظاى زض اضتجابب ثاب ایاي اـاکبل، عاسم آـاٌبیی یکی اظ زالیل عوسٍ اـتجبُبت زاًؿ
( اُویت ظیبزی ثطای آى لب ال اؼاتد اّ علات 0559ثبیي)آًبى ثب تعبضی  اؼت کَ فیؿ

آهاْظاى زض اضتجابب ثاب اـاکبل ٌُسؼای ضا عاسم زض  هفِاْم ایاي اـاکبل اـتجبُبت زاًؿ
زاًسد ًتبی  پژُّؿ اّ لبثل تنهال اؼات ّ ثؽایبض ـاجیَ هفاکالتی اؼات کاَ هعلوابى  هی

ـابیس ثتْاًاس ثبعای ضّ ثْزٍ ّ ُؽاتٌس ّ ُب ضّثَ ضیبضی کفْض هب ًیع زض کالغ ذْز ثب آى
آهاْظاى کفاْض ذْزهابى زض زض  ـْز تب اظ ًمثَ ًظط زیگطی ثَ علل عسم هْفمیت زاًؿ

ثبیي ثط هفِْم اـکبل ٌُسؼی تب حسی اؼات کاَ ایاي اـاکبل ٌُسؼَ ثٌگطیند تنکیس فیؿ
ُاب ؼاطّکبض زاضیان،  ًبهسد اّ هعتمس اؼت اـکبلی کَ زض ٌُسؼَ ثب آىضا هفبُین ـکلی هی

ّگبً َ زاضًس یعٌی عالٍّ ثط تمْیط ّ ظبُط ذْز، زاضای یاز هفِاْم ًیاع ُؽاتٌس هبُیتی ز
تْاى ثَ کوز یز تعطی  هفرك کطزد ّیژگی ثبضظ یاز هفِاْم آى کَ ایي هفِْم ضا هی
ُابی هرماْق ذاْز ضا زاضزد ثاطای کٌس ّ تحت ُط ـطایثی ّیژگایاؼت کَ ت ییط ًوی

ثاَ ایاي لاْضت تعطیا  کاطز:  تاْاى آى ضاهابل، زایطٍ یز هفِْم ٌُسؼای اؼات کاَ های
فبلالَ  هکبى ٌُسؼی ًمبتی اظ لفحَ کَ اظ یز ًمثَ هفرك زض ُوبى لفحَ ثَ یز»

ای کَ زض ًظط گطفتَ ـْز ثطلطاض اؼتد ظهابًی کاَ ایي تعطی  ثطای ُط ًْ  زایطٍ«د ُؽتٌس
آیاس ّ حتای ضًان آى ضا تماْض گْیین زایطٍ، زض شُي هب تمْیط یز زایاطٍ فطضای هایهی
ای ـاکل ٌُسؼای ُایچ ضًگای ًاساضز، اظ ُایچ هابزٍ عٌْاى یز اهب یز زایاطٍ ثاَ کٌین،هی

اؼتد جطم یب ؼثح ًساضزد حتی ثاب هاساز یاب پطگابض ُان لبثال ضؼان ًیؽات، ؼبذتَ ًفسٍ 

                                                                                                                                                    
1. Gal & Linchevski 
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ْ  هساز زاضای ضربهت اؼتد یز زایطٍ زلیمبً ُوبى چیعی اؼت کَ تعطیا  آى  چْى ً
ؼابظزد ُاط تماْیط زیگاط هتوابیع های ـاکل ٌُسؼای آى ضا اظ گْیسد زضّالع هفِْم یز هی

ُبی زّم تب ـفن همثاع اثتاسایی هؽاب لی آهْظاى پبیَثبیي زض پژُّؿ ذْز اظ زاًؿفیؿ
ُب اظ هفبُین ـکلی ضا ثؽاٌجسد زض ازاهاَ چِابض هاْضز اظ هؽاب ل  پطؼیسٍ اؼت تب زض  آى

 ـْزدهفبُسٍ هی 2ـسٍ اؼت کَ اّلیي هؽئلَ زض ـکل ایي پژُّؿ اضا َ

 (1993ببیي، آهْزاى از هفِْم ًقطَ )فیش: هسئلَ جِت ارزیببی درک داًش2شکل
 

 
 

آهاْظاى ضا ًفابى زاضی اظ زض  زاًؿآهْظاى زض ؼٌیي هرتل  ضًّس ـیتپبؼد زاًؿ
ُابی هفِاْهی ّ ُبی هلواْغ ّ عیٌای آغابظ ـاسٍ ّ ثاَ ثبظًوابییزُس کَ اظ ثبظًوبییهی

آهاْظاى هعتماس ثْزًاس کاَ تعاساز کوای اظ زاًاؿ تاطُابی پابییيضؼاسد زض پبیاَاًتعاعی هی
ُاب تفابّتی ثاطای ایاي زًّمثاَ  زض پبیَ ـفن تمطیجبً ًیوای اظ آى زًّمثَ یکؽبى ُؽتٌس اهب
 لْضت ظیط پبؼد زازٍ اؼت: آهْظ پبیَ چِبضم ثَ ایي هؽئلَ ثَلب ل ًجْزًسد یز زاًؿ

 
 

زُی کٌااسد  جِاات ؼاابظهبى آهااْظ ًتْاًؽااتَ اؼاات اتالعاابت ذااْز ضا زض یزایااي زاًااؿ
تاطی اؼاتد ُبی ثیؿ تط اؼت؛ ظیطا هحل تاللی ذةثعضگ 0تطا ثَ ًظط اّ ًمثَ  اظیز

ُوطغ ُؽتٌس ّ ُویٌایي زّ ذاة زیگاط  0: زض ـکل ظیط چِبض ذة ّجْز زاضز کَ زض ًمث0َهسئلَ
ضا ثب ُن همبیؽاَ کٌیاسد آیاب ایاي زّ  2ّ  0اًسد زّ ًمثَ یکسیگط ضا لثع کطزٍ 2ّجْز زاضز کَ زض ًمثَ

 تط اؼات؟ آیاب یکای اظتط اؼت؟ اگط ثلَ، کساهیز ثعضگُب ثعضگًمثَ هتفبّت ُؽتٌس؟ آیب یکی اظ آى
 ثبـس؟ آیب ـکل ایي زّ ًمثَ هفبثَ اؼت؟تط هیتط اؼت؟ اگط ثلَ، کساهیز ؼٌگیيًمبب ؼٌگیي

تطی حجن ثیؿ 0تطی اؼت ّ اظ آًجبیی کَ ًمثَ تط اؼت ظیطا هحل تاللی ًمبب ثیؿثعضگ 0ًمثَ
 تط اؼتد ُویٌیي ًمبب، ـکِل یکؽبًی زاضًس ظیطا زض الل یز چیع ُؽتٌسدثعضگزاضز پػ 

چه  ـْز،ای کَ ثب هبژیز ضّی تبثلْ ضؼن هیمثَای کَ ثب ذْزکبض ضّی کبغص ضؼن ـسٍ ّ ً: هیبى ًمث2َهسئلَ

 تفاوتی وجود دارد؟
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ّ هعتماس اؼات یاز ًمثاَ زض  زاًاساهب اظ تطفی، اّ ُوبى ًمثَ ضا یز ـیء هؽاتمل های
آهاْظاى هؽائلَ زیگاطی ًیاع اظ زاًاؿ ُطکجبی لفحَ ُان کاَ ثبـاس هبُیثات ثابثتی زاضزد

 ـْزدهفبُسٍ هی 9پطؼیسٍ ـسٍ اؼت کَ زض ـکل
 (1993ببیي،  آهْزاى از هفِْم ًقطَ )فیش : هسئلَ جِت ارزیببی درک داًش3شکل

 
 گًَْ پبؼد زازٍ اؼت: آهْظ پبیَ ـفن ثَ ایي هؽئلَ ایيیز زاًؿ

 

 
 آهْظ ثَ هؽئلَ اّل چٌیي پبؼد زازٍ اؼت:ُویي زاًؿ

 

ـاْز اّ ثاَ کَ هفبُسٍ هیتْض  آهْظ لبثل تنهل اؼتد ُوبىُبی ایي زاًؿهمبیؽَ پبؼد
زّ هؽئلَ هفبثَ، ثَ زّ لْضت هتفبّت پبؼد زازٍ اؼتد زضّالع ظهابًی کاَ زضثابضٍ اًاساظٍ 

آهْظ هعتمس اؼت کَ ًمابب، ثععاس ّ اًاساظٍ ـْز، زاًؿزًّمثَ ضّی ترتَ ّ زفتط پطؼیسٍ هی
ت کٌاس کاَ ًمابب اظ تاللای ذثاْب ثاَ زؼالاْضتی ت ییاط های ًساضًس اهب ظهبًی کَ ـکل ثَ

گیاطزد ایاي آهاْظ هفابُین ضا ًبزیاسٍ هایـاْز کاَ زاًاؿلسض لْی هی آیٌس، تنثیط تمْیط آى هی
ُاب زّ ؼیؽاتن ـاکل ّ  زُس کَ ٌُْظ زض شُي آىآهْظاى ًفبى هیُبی زاًؿتابز زض پبؼد

لْضت هفبُین ـکلی، تطکیت ّ ایجبز ًفاسٍ اؼاتد هاابل زیگاطی اظ اـاتجبُبت  هفِْم ثَ
 ـْزد هفبُسٍ هی 0ای اظ آى زض ـکلثب هؽب لی اؼت کَ ًوًَْ آهْظاى زض ثطذْضززاًؿ

 
 (1993ببیي، آهْزاى از هفِْم ارتفبع )فیش: هسئلَ جِت ارزیببی درک داًش4شکل

 

 ًمثَ ُیچ ثععسی ًساضزدتط ًیؽت ظیطا یز تط یب ثعضگکسام ؼٌگیيُیچ

 

 .اؼت تطی ثَ زؼت آهسٍتط اؼت ظیطا اظ تاللی ذثْب ثیؿثعضگ 0ًمثَ 

 را رسن کنید. ABCارتفاع هثلث  :3مسئله
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ُابی زّم تاب ـفان ثْزًاس، ایاي کٌٌاسٍ زض پاژُّؿ کاَ پبیاَآهْظاى ـاطکتاکاط زاًؿ
 اًس:لْضت ظیط حل کطزٍ ثَهؽئلَ ضا 

 
 

زاًٌاس، آهْظاى هفِاْم اضتفاب  ضا هایزضّالع زض پبؼد ثَ چٌیي هؽب لی، ثبّجْزایٌمَ زاًؿ
ُاابیی هبًٌااس هالاای ضؼاان آى ًیؽااتٌسد ثااطای ضؼاان اضتفااب  هالاای زض ثؽاایبضی اظ هْالااع لاابزض ثَ

ABCآهْظاى ایي تمْض ضازاضًس کَ اضتفب  حتوبً ثبیس زضّى هالی ثبـاس ّ ، گبُی زاًؿBD 
گیطًاسد زض ایاي هْلعیات، اثتااسا ثبیاس تعطیا  اضتفاب  ضا ثااطای عٌْاى اضتفاب  زض ًظاط هاای ضا ثاَ
ُب ذْاؼت تب هؽئلَ ضا هثبثك تعطی  حل کٌٌس، ًَ ثاط اؼابغ  آهْظ یبزآّضی کطز ّ اظ آىزاًؿ

ُابی هفابثَ ظیابزی ُبی زضغ، ثبیاس هاابلضؼسد زض کالغى هیآًیَ اظ ظبُط ـکل ثَ شٌُفب
 کبضثطزٍ ـًْس تب ثط اُویت تعبضی  تنکیس کٌٌسد تْؼة هعلوبى ثَ

ـاسٍ  آهاْظاى ذْاؼتَـاْز کاَ حال آى اظ زاًاؿًوًَْ زیگطی هفابُسٍ های 1زض ـکل
 اؼتد

 
 (1993ببیي، آهْزاى از هفِْم ًقطَ )فیش: هسئلَ جِت ارزیببی درک داًش5شکل

 وجود دارد؟را در نظر بگیرید. در کداهیک نقاط بیشتری  CDو  ABخط دو پاره: 4مسئله
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 CDذاة آهاْظاى هعتماس ثْزًاس کاَ زض پابضٍزض پبؼد ثَ ایي هؽئلَ، ثؽیبضی اظ زاًؿ
تاطی زاضزد حابل ثاَ تاْل ثایؿ ABذاة تطی ّجْز زاضز ظیطا ًؽاجت ثاَ پابضًٍمبب ثیؿ

کٌیند یز ًمثَ اظ ًظط ازضاکی، یز هفِْم ـکلی تْجَ هیعٌْاى  هفِْم لحیح ًمثَ ثَ
گاط یاز هْلعیات هکابًی اؼات اهاب یز ـیء لفطثععسی اؼات ّ اظ ًظاط ـاکلی، ًفابى

تاْاى ًفابى زاز، ًمابب زض کَ هْلعیت هکابًی ضا تٌِاب اظ تطیاك یاز تماْیط های اظآًجبیی
ـاًْسد های لفحَ هرتمبت تْل ّ عطن زاضًس، یعٌی تجسیل ثَ یز ثبظًوبیی زّثععسی

زُاس ّ زض ایي حبلت اؼت کَ ایاي هفِاْم ـاکلی، هبُیات الالی ذاْز ضا اظ زؼات های
ذاة گْیین یاز پابضٍکٌسد زض هؽئلَ فْق ثبیس تْجَ کطز کَ ّلتی هیتابزُب ضا ایجبز هی

ًِبیت ًمثَ لفطثععسی زاضزد ثطای ثطذْضز زضؼت ًِبیت ًمثَ اؼت، یعٌی ثیزاضای ثی
آهْظاى زثیطؼتبًی ثبیس اظ تابزُب ّ ضیفاَ ّ هٌجاع ُبیی، زاًؿثب چٌیي هؽب ل ّ ّضعیت

ُاب آگاابٍ ـاًْسد ُویٌاایي ثبیاس تْجیااَ ـاًْس کااَ ثاطای اؼااتسالل ضیبضای، اؼااتفبزٍ اظ  آى
 (د0559ثبیي، ُبی ضؼوی العاهی اؼت )فیؿاؼتسالل

 ة( پژُّش برگر ّ شبًّسی

 
 

ای، هؽاب لی ضا  ای چٌسهطحلاَ( زض پاژُّؿ ذاْز تای همابحج0542َثطگط ّ ـبًّؽای )
عٌْاى ًوًْاَ، پبؼاد چِابضزٍ ًفاط اظ  اًاس ّ ثاَُبی هرتل  هثطز کطزٍآهْظاى پبیَثطای زاًؿ

اًس کَ اظ ایي هیبى، ثاَ ـاطز ـاؿ هاْضز اظ زٌُسگبى ضا هْضز تحلیل ّ ثطضؼی لطاض زازٍپبؼد
ٌاس ُاب ثاَ چـاسٍ زض ایاي همابحجَ تْضکلی هؽاب ل هثطز ـسٍ اؼتد ثاَ ُب پطزاذتَایي پبؼد

اًاس اظ ضؼان اـاکبل ٌُسؼای، ـٌبؼابیی ّ تعطیا  ـاًْس کاَ عجابضتلؽوت کلی تمؽین های
کٌٌاسگبى ثٌسی اـکبل ّ حسغ زضثبضٍ ـکل هعوبد ُوَ ؼؤاالت اظ توبم ـاطکتاـکبل، تجمَ

ُابیی اؼات کاَ اظ ًظاط پطؼیسٍ ـسٍ اؼتد زض لؽاوت اّل همابحجَ، ُاسا ثطضؼای ّیژگای
ؼابظزد ُویٌایي ایاي هْضاْ  هاْضز یگاط هتوابیع هایآهاْظاى یاز هالای ضا اظ هالای ززاًؿ

ُابی لبثال ضؼان ّ هتوابیع، هتٌابُی اؼات یاب ثطضؼی لطاضگطفتَ اؼت کاَ آیاب هجوْعاَ هالای
 ـْزدهؽئلَ پطؼیسٍ ـسٍ زض لؽوت اّل همبحجَ هفبُسٍ هی 2ًبهتٌبُید زض ـکل

تْضی ضؼن کٌیس کَ ثب لجلی هتفبّت یز هالی زلرْاٍ ضؼن کٌیسد ؼ ػ هالی زیگط ضا : 1هسئلَ
ُبی ضؼن ُب هتوبیع ثبـس ازاهَ زُیسد هالیثبـس ّ ایي ضًّس ضا تب ظهبًی کَ هالی جسیس ثب زیگط هالی

 تْاى ضؼن کطز؟ـسٍ اظ چَ ًظط هتفبّت ُؽتٌس؟ ثَ تْض کلی چٌس هالی هتوبیع هی
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 (1986شبًّسی، آهْزاى از اًْاع هثلث )برگر ّ : هسئلَ جِت ارزیببی شٌبخت داًش6شکل
 لْضت ظیط پبؼد زازٍ اؼت: آهْظ پبیَ پٌجن ثَ ایي هؽئلَ ثَیز زاًؿ

 
 

ـکل ثَ جِابت هرتلا ، آى ضا  کٌس چطذؿ یزآهْظ تمْض هیزض ایي تطؼین، زاًؿ
آهاْظ، اـاکبل ـاسٍ تْؼاة ایاي زاًاؿ کٌسد زض اـاکبل تطؼینثَ ـکل هتفبّتی تجسیل هی

ُااب ثااب یکااسیگط  یکؽاابى ُؽااتٌس ّ تٌِااب جِاات چااطذؿ آىتمطیجاابً  0ّ  9، 2، 0ـااوبضٍ 
، تعابضی  ّ هفابُین اؼبؼای ٌُسؼاَ ًبزیاسٍ 1هتفبّت اؼات ّ زض هاْضز هالای ـاوبضٍ 

لْضت ذثْب ـکؽتَ ضؼن کاطزٍ اؼاتد زض  آهْظ یکی اظ اضال  ضا ثَـسٍ ّ زاًؿ گطفتَ
ازعاب کاطزٍ  آهاْظ ثاَ حال هؽائلَ الاسام کٌاس، اّاثتسای همبحجَ ّ لجل اظ ایٌمَ ایي زاًاؿ

تْاى ضؼن کطز اهب پػ اظ ضؼن ایي پٌ  ـکل اعاالم اؼت کَ تٌِب زّاظزٍ هالی هتوبیع هی
تْض کاَ اًتظابض  تْضکلی ُوابى کطزٍ کَ ثیؿ اظ ُعاض هالی هتوابیع لبثال ضؼان اؼاتد ثاَ

ُاب اظ اـاکبل  تاط ّ تْلایفبت آىُابی پابییيآهْظاى پبیَُبی ٌُسؼی زاًؿضّز تطؼین هی
ُابیی کاَ ایاي ـْز، هالایتْض کَ هفبُسٍ هی زلت کبفی ضا ًساضزد ُوبى ٌُسؼی هعوْالً

ُاب  تْاى گفات اکااط آىُبی ذبلی ُؽتٌس ّ هیًْعی هالی آهْظ ضؼن کطزٍ اؼت ثَزاًؿ
ُب هطثْب اؼات کاَ االضال  ـجبُت زاضًسد ـبیس ایي هؽئلَ ثَ هب هعلنثَ هالی هتؽبّی

کٌاین ّ ایاي هْجات فاطم ذبلای تطؼاین هایُاب ضا ثاَ ، هالایعوْهبً زض ٌُگابم تاسضیػ
عٌْاى  ُاب ضا ثاَ لجاْل ًجبـاٌس ّ آىآهْظاى لبثالُبی غیطهعوْل اظ ًظط زاًؿـْز هالی هی

تاطی ثبـس ایي تطؼین ضا ثب زلات ثایؿآهْظ زیگطی کَ پبیَ ُفتن هیهالی ً صیطًسد زاًؿ
 ـْزداًجبم زازٍ اؼت کَ زض ازاهَ هفبُسٍ هی
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 2ُابیی کاَ ضؼان کاطزٍ، هعتماس اؼات کاَ هالای زضثبضٍ تفبّت ـاکل آهْظایي زاًؿ
زضجاَ اؼات  01زاضای ظاّیاَ  0تطی زاضزد زضّالع هالی  ظاّیَ کْچز 0ًؽجت ثَ هالی 

تااط اؼااتد ثااعضگ  2ّ  0اظ هالاای  9زضجااَ زاضز ّ ظاّیااَ هالاای  01ظاّیااَ  2ّ هالاای 
ْچاز زیگاط اؼاتد زضجاَ ّ یاز ظاّیاَ ثؽایبض ک 56زاضای یز ظاّیَ  0ُویٌیي هالی 

آهْظ هعتمس اؼت کَ زض حبلت کلای ؼاَ ًاْ  هالای ّجاْز زاضز کاَ تْضکلی ایي زاًؿ ثَ
ُب ضا ثاب تاْل اضاال  ّ ظّایابی هرتلفای ضؼان کاطزد اظ ًظاط اّ ایاي ؼاَ ًاْ   تْاى آىهی

آهاْظ اًس اظ ؼَ ضلع ثطاثط، زّ ضلع ثطاثط ّ ؼَ ضلع هتفبّتد زضّالاع ایاي زاًاؿعجبضت
الؽابلیي ّ االضاال ، هتؽابّیُاب ضا ثاَ ؼاَ زؼاتَ هتؽابّیکاَ هالایلمس زاـتَ اؼات 

گااصاضی زیگااطی اًجاابم زازٍ اؼااتد االضااال  تمؽااین کٌااس اهااب ایااي کابض ضا ثااب ًاابمهرتلا 
ثٌاسی ّ ُابی لجال زؼاتَآهاْظاى پبیاَآهْظ زیگطی کَ پبیَ زُن اؼت ًؽجت ثَ زاًؿ زاًؿ

 ـْزدٍ هیتطی اضا َ زازٍ اؼت کَ زض ازاهَ هفبُستطؼین زلیك
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 2االضاال ، هالای هتؽابّی 0ـاْز کاَ هالای آهْظ هفابُسٍ هایزض تطؼین ایي زاًؿ
ثبـااسد ذااْز الؽاابلیي هاای هتؽبّی 0العاّیااَ ّ هالاای لااب ن 9االضااال ، هالاای هرتلاا 
اًاس اظ آهْظ ًیع هعتماس اؼات کاَ حاسالل چِابض ًاْ  هالای ّجاْز زاضز کاَ عجابضت زاًؿ
ُابد  االضاال  ّ یاب تطکیجای اظ آىاالضال ، هرتل لیي، هتؽبّیالؽب العاّیَ، هتؽبّی لب ن

تْض کَ هفابُسٍ  االضال  اؼتد ُوبىالعاّیَ ّ ُویٌیي هرتل لب ن 9ثطای هابل هالی 
تاط ـاسٍ ّ لاْضت آهاْظاى زلیاكُابی زاًاؿثٌاسیـس ثب ثبال ضفتي پبیَ تحمایلی، زؼاتَ

 تطی ثَ ذْز گطفتَ اؼتد ضؼوی

 
 

زض ـٌبؼابیی ّ تعطیا   آهاْظاىلؽوت زّم همبحجَ، جِت ؼاٌجؿ تْاًابیی زاًاؿ
ـااسٍ اؼااتد زض ایااي لؽااوت یااز ثطگااَ کااَ ثااط ضّی آى تعااسازی  اـااکبل ٌُسؼاای تطاحی

، )ّ زض لْضتی Rُب حطا ، ثط ضّی هؽتثیلSُب حطا ثب تْجَ ثَ ـکل ظیط، ثط ضّی هطثع :2هسئلَ
ُب االضال ـٌبؼس(، ثط ضّی هتْاظیاالضال  ّ لْظی ضا هیای اؼت کَ هتْاظیآهْظ زض پبیَکَ زاًؿ
ى ضا ثٌْیؽیسد ثطای پبؼد ذْز زلیل ثیبّضیسد ثطای هابل چطا فال Bُب حطا ّ ثط ضّی لْظی Pحطا 

ـکل لْظی ًیؽت؟ اگط ثرْاُیس یز ـرك ضا ضاٌُوبیی کٌیس تب زض یز هجوْعَ اظ اـکبل، 
کٌیس تب ایي کبض ضا ثَ زضؼتی اًجبم زُس؟ آیب ای ضا ثَ اّ یبزآّضی هیُب ضا پیسا کٌس، چَ ًمتَهؽتثیل
 االضال  اؼت؟ یز هتْاظی 5ـکل 
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آهاْظاى آهاْظاى لاطاض زازٍ ّ هؽاب لی اظ زاًاؿچِبضضلعی ضؼن ـسٍ اؼت ضا همبثل زاًؿ
ُبی هرتل  اـکبل ؼٌجیسٍ ـاْز کاَ زض ُب اظ زؼتَ پطؼیسٍ ـسٍ اؼت تب هیعاى زض  آى

 دـْزهفبُسٍ هی 3ـکل
ُوب )برگور ّ شبًّسوی، آهوْزاى از اًوْاع چِبرعول ی:  هسئلَ جِت ارزیببی شٌبخت داًش7شکل

1986) 
تط اـکبل اضبفی ظیابزی ضا زض ُبی پبییيآهْظاى پبیَزض ایي لؽوت اظ همبحجَ، زاًؿ

، 5، 2، 2آهْظ پبیاَ ؼاْم، اـاکبل ُبی ذْز جبی زازًسد ثطای هابل یز زاًؿثٌسیزؼتَ
آهْظ زیگطی کَ پبیَ پٌجن اؼت عٌْاى هؽتثیل زض ًظط گطفتَ اؼتد زاًؿ ثَضا  02ّ  06

عٌْاى  ضا ثاَ 02ّ  06، 5، 2، 9عٌْاى هطثاع ّ اـاکبل  ضا ثَ 09ّ  4، 3، 1، 0، 2اـکبل 
عٌْاى  آهااْظ چااطذؿ ـااکل زض لاافحَ ضا ثااَهؽااتثیل عالهاات ظزٍ اؼااتد ُااط زّ زاًااؿ

 2آهاْظ ـاکل کسام اظ ایي زّ زاًؿبل، ُیچاًسد ثطای هاکٌٌسٍ زض ًظط گطفتَعبهلی تعییي
ضا  02ّ  5ضا هطثاع، اـاکبل  3ّ  2آهْظ پبیاَ ُفاتن اـاکبل زاًسد یز زاًؿضا هطثع ًوی

ضا لاْظی زض ًظاط  09ّ  4االضاال  ّ اـاکبل ضا هتْاظی 06ّ  2، 1، 9هؽتثیل، اـکبل 
س اؼات کاَ زض زاًاس ّ هعتماُاب هایُب ضا اـاکبلی هجاعا اظ هطثاعگطفتَ اؼتد اّ هؽتثیل

زضجااَ ضا  56تااط ثاابُن ثطاثااط ّ هااْاظی ُؽااتٌس ّ ظّایاابی ُااب زّ ضاالع ثااعضگهؽااتثیل
ضا  االضاال زاًس ّ هتاْاظیؼبظًسد ُویٌیي اّ هؽتثیل ّ لْظی ضا اـکبل هتفبّتی هی هی
اًااساظٍ تْؼااة زّ  ذااة هااْاظی ّ ُنکٌااس: ـااکلی اؼاات کااَ زّ پاابضٍگًْااَ تعطیاا  هاای ایي
ُبی هاْاظی هتفابّت ذةُب ثب تْل پبضٍ ـًْس ّ تْل آىلثع هی اًساظٍ زیگط ذة ُن پبضٍ

ُاب ضا ثاط اؼابغ  زضؼاتی تفاریك زازٍ ّ آى آهاْظاى اـاکبل ضا ثَاؼتد ثعاای اظ زاًاؿ
آهاْظ پبیاَ زُان، اًاسد ثاطای هاابل یاز زاًاؿزضؼتی تعطی  کطزٍ ُبیفبى تمطیجبً ثَّیژگی

ضضالعی ثؽاتَ اؼات کاَ توابم ـاکل چِب گًَْ تعطی  کطزٍ اؼات کاَ یز هؽتثیل ضا ایي
آهاْظ زیگاطی اظ پبیاَ زُان زضجَ ّ اضال  همبثل آى هؽبّی ُؽتٌسد زاًؿ 56ظّایبی آى 

کٌاسد زاضًس تعطیا  های ُب ضا ثب تْجَ ثَ اضتجبتی کَ ثاب زیگاط اـاکبلثطذی اظ چِبضضلعی
ُابی االضاالعی اؼات کاَ ُواَ ّیژگایثطای هابل تعطی  اّ اظ هطثع آى اؼت کَ هتْاظی

االضالعی اؼت کاَ حاسالل یاز ظاّیاَ لب واَ یل ّ لْظی ضا زاضزد هؽتثیل هتْاظیهؽتث
االضال  چِبضضلعی اؼت کَ اضال  همبثل آى هؽبّی ّ هاْاظی ُؽاتٌس ّ زاضزد هتْاظی
 االضالعی اؼت کَ اضال  هجبّض آى هؽبّی ُؽتٌسدلْظی هتْاظی



 
 
 
 
 
 
 

 

 1011بهار و تابستان ، 11، شماره هفتم، سال تطّیجی ضاُجطزُبی ًْیي تطثیت هعلوبى –علوی زّ فملٌبهَ    26

 

 
 

ُاب هاْضز اضظیابثی ثٌسی هالیآهْظاى زض زؼتَزض لؽوت ؼْم همبحجَ، تْاًبیی زاًؿ
آهْظاى لاطاض زازٍ هٌظْض، تعسازی هالی کبغصی ضا همبثل زاًؿلطاضگطفتَ اؼتد ثطای ایي 

 ـْزدهفبُسٍ هی 4اًس کَ زض ـکلُب پطؼیسٍ ّ هؽب لی اظ آى
 (1986آهْزاى از اًْاع هثلث )برگر ّ شبًّسی، : هسئلَ جِت ارزیببی شٌبخت داًش8شکل

یی زاـاتَ ُابتاط زـاْاضیُابی پابییيآهْظاى پبیاَپبؼد زازى ثَ ایي هؽئلَ ثطای زاًؿ
ُاابی ظیاابزی اًجاابم زٌُااسد ثااطای هااابل یااز ثٌااسیُااب ًتْاًؽااتٌس گااطٍّ اؼاات ّ اغلاات آى

ضا زض یاز گاطٍّ لاطاض زازٍ ّ ّیژگای  4ّ  3، 2، 1، 0آهْظ پبیَ ؼْم اـکبل ـاوبضٍ  زاًؿ
ـاسٍ تاب  ُب ضا "هالی ثاْزى" ثیابى کاطزٍ اؼاتد ظهابًی کاَ هجاسز اظ اّ ذْاؼتَ هفتط  آى

ضا زض یاز گاطٍّ لاطاض زازٍ ّ ثابظُن  3ّ  1زُس، اـکبل ـاوبضٍ  ثٌسی زیگطی اًجبمگطٍّ
آهْظی زیگط اظ پبیَ پٌجن اـاکبل اظِبض زاـتَ کَ ُطزّی ایي اـکبل هالی ُؽتٌسد زاًؿ

ضا ثاَ  3ّ  2ضا ثَ زلیل زاـتي ؼَ ضلع ثطاثط زض یز گطٍّ ّ اـکبل ـاوبضٍ  4ّ  0ـوبضٍ 
آهاْظ پبیاَ ُفاتن ازٍ اؼاتد یاز زاًاؿزلیل زاـتي ؼَ ضلع ًبثطاثط زض یز گاطٍّ لاطاض ز

ضا ثاَ زلیال زاـاتي  2ّ  0ثٌاسی ضا اًجابم زازٍ اؼاتد اّ اـاکبل لْضت هتفبّتی گطٍّ ثَ
ضا ثاَ  3ّ  9ضا ثَ زلیل زاـتي زّ ضلع ثطاثط ّ اـکبل  1ّ  0، 2یز ظاّیَ لب وَ، اـکبل 

هایی که به نوػی شبیه هن هستند را کنار توانید هثلثهای زیر توجه کنید. آیا هیبه هثلث: 3مسئله

ها را توانید با توجه به ویژگی دیگری آنها چه ویژگی هشترکی دارند؟ آیا هیهن قرار دهید؟ آن

 بندی کنید؟هجددأ گروه
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ؼااتد ُاابی هرتلاا  ّ ًساـااتي ظاّیااَ لب وااَ زض یااز گااطٍّ لااطاض زازٍ ازلیاال تااْل ضاالع
تط ثْزٍ اؼتد آهْظاى زلیكثٌسی زاًؿُبی ثبالتط گطٍّضّز زض پبیَتْض کَ اًتظبض هی ُوبى

ُابی کلای ًاْ  ثٌاسیآهْظ پبیَ زُن ایاي اـاکبل ضا ثاط اؼابغ زؼاتَثطای هابل یز زاًؿ
 ثٌسی کطزٍ اؼتدالعاّیَ ثْزى گطٍّاالضال  ّ لب نالؽبلیي، هتؽبّیهالی هبًٌس هتؽبّی
ـسٍ اؼات کاَ پژُّفاگطاى ًابم آى  لْضت یز ثبظی اًجبم همبحجَ ثَ لؽوت چِبضم

کٌٌاسٍ اًاسد ثابظی ثاَ ایاي لاْضت اؼات کاَ همابحجَگصاـتَ« هي چَ ـکلی ُؽتن؟»ضا 
آهاْظ ـاکل ٌُسؼای ُؽاتٌس ضا ثاطای زاًاؿ ُابی یزُب کَ زضّالع ّیژگیلیؽتی اظ ؼطًد

آهاْظ کٌاس، ثلکاَ اظ زاًاؿبى ًوایظهبى ثبُن ًوبی ُب ضا ُنکٌسد اهب ُوَ ایي ؼطًدثیبى هی
ُاب ثاطای حاسغ ـاکل هاْضزًظط کابفی کٌاس ؼاطًدذْاُس ُط ظهبى کاَ احؽابغ هایهی

ُؽتٌس ًبم ـکل ضا ثگْیس ّ ثبظی هتْل  ـْز ّ زض غیط ایي لاْضت زضذْاؼات ؼاطًد 
کٌٌسٍ علات ظًس، همبحجَآهْظ ًبم ـکل ضا حسغ هیزیگطی زاـتَ ثبـسد ظهبًی کَ زاًؿ

آهاْظاى اظ ـاطایة الظم ّ پطؼاسد ایاي ثابظی جِات اضظیابثی زض  زاًاؿضا هیاتویٌبى اّ 
ـسٍ ثاَ  ُبی اضا َای اظ ؼطًدـسٍ اؼتد ًوًَْ کبفی زض تفریك اـکبل ٌُسؼی تطاحی

 آهسٍ اؼتد 5آهْظاى زض ـکلزاًؿ

 
ُبی اشکبل ٌُذسی در قسوت چِبرم هصبحبَ )برگر ّ شبًّسی، ای از سرًخ: ًو9ًَْشکل

1986) 
 

ُابی ؼاْم ّ تاط هبًٌاس پبیاَُابی پابییيآهاْظاى پبیاَزض ایي لؽوت اظ همبحجَ، زاًاؿ
ثاسّى تْجاَ ثاَ لْضت حسؼی، لطفبً ثب ًگبٍ کاطزى ثاَ ـاکل ّ  ُب ضا ثَ پٌجن، ًبم ـکل

 االضالع:هبی تشخیص متوازیسرنخ

 یک شکل بسته است که چهار ضلغ صاف دارد..1

 دو ضلغ کوچک دارد.دو ضلغ بسرگ و .2

 دو ضلغ بسرگ این شکل طول یکسانی دارند..3

 دو ضلغ کوچک این شکل طول یکسانی دارند..4

 تر از یکی از زوایای دیگر آن است.یکی از زوایای این شکل بسرگ.5

 دو زاویه این شکل هن اندازه هستند..6

 دو زاویه دیگر نیس هن اندازه هستند..7

 دو ضلغ بسرگ این شکل هوازی هستند..8
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ُابی آهاْظاى پبیاَگط، ثیابى کطزًاسد تعاسازی اظ زاًاؿ ـسٍ تْؼة همبحجَ ُبی اضا َ ؼطًد
ُااب ثااطای تنییااس حااسغ ذااْز اؼااتفبزٍ کطزًااس، ّلاای تعااساز ُفااتن تااب زُاان اظ ؼااطًد

ُبیفبى ثطای اضا َ ؼاطًد، یاب کوتاط اظ تعاساز هْضزًیابظ ّ یاب ثیفاتط اظ آى ثاْزد  زضذْاؼت
کافیبودنثبّجْززدندوگاهیُب، حسغ هی ثسّى کبفی ثْزى ؼطًد زیگط، گبُی ثیبى ثَ
ُب ضا  ضؼیس کَ ُواَ ؼاطًد چٌیي ثَ ًظط هی کطزًسد ُن ُب، ؼطًد زیگطی زضذْاؼت هی آى

ُب ثطای حصا اـکبل غیاط آهْظ پبیَ زُن اظ ؼطًدکطزًسد یز زاًؿ ـطایة الظم تلمی هی
تْضکلی زض ایاي لؽاوت  زؼت پیسا کٌسد ثاَ هطتجة اؼتفبزٍ کطزٍ ثْز تب ثَ ـکل هْضزًظط

ُاب ـاٌبذت  آهاْظاى عولکاطز پابییٌی اظ ذاْز ًفابى زازًاسد زضّالاع آىاظ همبحجَ، زاًؿ
 ُبی اللی ّ ـطایة الظم ّ کبفی اـکبل ٌُسؼی ًساـتٌسد زضؼتی اظ ّیژگی

 ج( پژُّش هبریْتی
آهاْظ زاًؿ( زض پژُّؿ ذْز اظ چٌس 0559ثبیي، ـسٍ زض فیؿ ، ًمل0552هبضیْتی)

 ـْزدهفبُسٍ هی 06ای پطؼیسٍ اؼت کَ زض ـکلپبیَ یبظزُن هؽئلَ

 
شذٍ در  ، ًقل1992آهْزاى از هفِْم زاّیَ )هبریْتی، : هسئلَ جِت ارزیببی درک داًش:1شکل

 (1993ببیي، فیش
 

 بینید؟چند زاویه هی bو  aهای در هر یک از شکل مسئله:

 

ًبهیند ثَ ًظط هي زض ُط زّ ـکل ُب ضا ظاّیَ هیکٌٌس فابی ثیي آىلثع هیظهبًی کَ زّ ذة یکسیگط ضا 
زّ ظاّیَ ّجْز زاضزد زض ّالع اثتسا  bکطزم کَ زض ـکل تٌِب یز ظاّیَ ّجْز زاضزد الجتَ هي اثتسا فمط هی

ثطای ظاّیَ زّم ثبـٌس اهب االى  9ّ  2ثطای یز ظاّیَ ّ ذثْب  2ّ  0ایي تمْض ضا زاـتن کَ ذثْب 
 2تفکیل ـسٍ اؼت ّ ذة  9ّ  0تٌِب یز ظاّیَ ّجْز زاضز کَ اظ ذثْب   b ثیٌن کَ زض ـکلهی

 ًیوؽبظ ایي ظاّیَ اؼتد



 
 
 
 
 
 
 
 

   29ددد  آهْظاى ثب هفبُین ـکلی زض  ُبی زاًؿ چبلؿ                                                                        
 

 آهْظاى پبیَ یبظزُن ثَ ایي لْضت پبؼد زازٍ اؼت:یکی اظ زاًؿ
آهاْظ، ـاکل ضا تحات کٌتاطل زض ایي پبؼد هفرك اؼت کَ هفِْم زض شُي ایي زاًؿ

زاًاس؛ ثلکاَ زضؼتی ًوای آهْظ هفِْم ضا ثَثساى هعٌب ًیؽت کَ زاًؿذْز ًگطفتَ اؼت ّ ایي 
ثَ ایي زلیل اؼت کاَ اؼاتسالل اّ ثاط اؼابغ تفؽایطُبی غیطضؼاوی اظ ـاکل اؼاتد ـابیس 

آهْظ اؼت کَ ثَ ـکل ًبزضؼتی زض ایاي هؽائلَ ثاَ کابض علت ایي اـتجبٍ، تجبضة لجلی زاًؿ
کاَ اگاط یاز کیاز ضا ثاَ زّ لؽاوت ـسٍ اؼتد ثاطای هاابل ایاي تماْض ّجاْز زاضز  گطفتَ

آهاْظ زض اثتاسا ایاي تمؽین کٌین، حبل زّ ثطؾ کیز زاضین ًَ ؼَ ثطؾد ثَ ُویي زلیل زاًؿ
آهاْظ هعتماس اؼات زّ ظاّیَ ّجْز زاضزد اظ تطفی ایاي زاًاؿ bتمْض ضا زاـتَ کَ زض ـکل 

بى هتعلاك ظه تْاًس ُنکٌس اگط ایي ذة، ًیوؽبظ ثبـس ًویًیوؽبظ اؼت ّ فمط هی 2کَ ذة
آهْظاى زض اضتجبب ثب هفابُین ـاکلی کاَ ثاَ ذابتط ثَ یز ظاّیَ ًیع ثبـسد ایي زـْاضی زاًؿ

ُابی ٌُسؼای هابًع  ظبُط ـکل، توبیل ثَ ًبزیسٍ گطفتي تعطیا  زاضًاس، زض ضًّاس اؼاتسالل
ُابی ُابی هتاابزی ثبیاس زض کاالغکٌس ّ ثطای هْاجَِ ثب چٌیي هْلعیاتثعضگی ایجبز هی

آهاْظاى زض ًظاط گطفتاَ ـاْزد ُبی هرمْلی ثاطای زاًاؿوبى، آهْظؾزضغ ّ تْؼة هعل
ُابی هعواْل آهاْظاى تْؼاة کاالغ زضّالع فطایٌس ؼابذت هفابُین ـاکلی زض شُاي زاًاؿ

لْضت یاز فطایٌاس هؽاتوط  گیطز، ثلکَ ثبیس ثَ کوز هعلوبى ضیبضی ّ ثٌَُسؼَ ـکل ًوی
 (د  0559ثبیي، زاض اجطا ـْز )فیؿّ ًظبم

 
 گیریَبحث ّ ًتیج. 2

ُابی فطاّاًای آهْظاى زض زضغ ٌُسؼَ ثب چبلؿُب ًفبًگط آى ُؽتٌس کَ زاًؿپژُّؿ
ای ًیابظ ثاَ پاژُّؿ ّ ثطضؼای ضّ ایاي حاْظٍ اظ ضیبضایبت هسضؼاَ ضّ ُؽاتٌسد اظایايضّثَ
آهْظاى زض ٌُسؼَ، اضتجبب ثب اـکبل ٌُسؼی اؼات ُبی زاًؿای زاضزد یکی اظ چبلؿّیژٍ

آهاْظاى ثاب ًبهاسد عاسم آـاٌبیی زاًاؿُاب ضا هفابُین ـاکلی های آى( 0559ثبیي )کَ فیؿ
ُاب زض ٌُسؼاَ اؼاتد ثؽایبضی اظ  هفِْم ّ تعطی  اـکبل ٌُسؼای، آغابظگط هفاکالت آى

ُب ثط ایاي ثبّضًاس کاَ تْجاَ ثاَ آهاْظؾ هفابُین ٌُسؼای زض همثاع اثتاسایی کاَ پژُّؿ
ُویت ذبلای ثطذاْضزاض ـًْس، اظ اتْض ضؼوی ثب اـکبل ٌُسؼی آـٌب هی آهْظاى ثَزاًؿ
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(د زضّالع ؼٌن ثٌابی 2601، 2؛ زیٌْتب2669، 0؛ جًْع ّ هًْی0559ثبیي، اؼت )فیؿ
گیطزد ثٌابثطایي هعلوابى ثبیاس آهْظاى اظ ایي اـکبل زض همثع اثتسایی ـکل هیزض  زاًؿ

آهْظاى یابزآّضی کٌٌاس تاب تعابضی  ضا هْضزتْجاَ زض حل هؽب ل ٌُسؼی هرتل  ثَ زاًؿ
اظحس ثط ـاِْز اجتٌابة کٌٌاسد اگطچاَ زض همثاع اثتاسایی توطکاع  اظ تمیَ ثیؿ لطاض زازٍ ّ

هطّضظهبى  تااط ثااط اضا ااَ ـااِْزی هفاابُین اؼاات اهااب هعلواابى ثبیااس تااالؾ کٌٌااس تااب ثااَثاایؿ
ُابی ضؼاوی ّ هٌثمای ؼاْق زٌُاسد ثاطای ایاي هٌظاْض آهْظاى ضا ثَ ؼوت اؼتسالل زاًؿ

ّ هتٌااْعی اؼااتفبزٍ کٌٌااس تااب ثااَ ُاابی هٌبؼاات هعلواابى ثبیااس زض حاایي تااسضیػ اظ هااابل
اـاتجبٍ  تْاًٌس هٌجط ثَثط ـِْز هی ُبی غیطضؼوی ّ تمیَآهْظاى ًفبى زٌُس اؼتسالل زاًؿ

کٌٌاسٍ تْاًس زض حل هؽب ل ثؽیبض کوزّ ذثب ـًْس ّ زض همبثل، اؼتفبزٍ اظ تعبضی  هی
گاطفتي آهاْظاى زض زضغ ٌُسؼاَ، فماة هحماْل ًبزیاسٍ  ثبـسد الجتَ عولکطز پبییي زاًؿ

ُابی تعبضی  ًیؽت ّ ثَ عْاهل زیگطی ًیاع ّاثؽاتَ اؼاتد ًجاْز ُوابٌُگی هیابى کتابة
( ّ 0953پاْض، ؛ گطجای0950آهاْظاى )لافبثرؿ، زضؼی ّ ؼثح تفمط ٌُسؼی زاًاؿ

آهاْظاى، اظ عْاهال تنثیطگاصاض ثاط ؼثح ًجْزى تفمط ٌُسؼی هعلوبى ّ زاًاؿ ُویٌیي ُن
(د ُواَ ایاي عْاهال 0515، 9ُیلای)فاي ُبی آهاْظؾ ّ یابزگیطی ٌُسؼاَ ُؽاتٌسچبلؿ

آهاْظاى ّ تاسضیػ آى ثاطای هعلوابى کٌٌس کَ زض  ٌُسؼَ ثاطای زاًاؿـطایثی ایجبز هی
ـااْز ُاابی هتعااسزی ُوااطاٍ ثبـااسد زضًِبیاات پیفااٌِبز هاایضیبضاای ُوااْاضٍ ثااب زـااْاضی

 ُبی زاذلی هْضزاؼتفبزٍ لطاضگطفتَ تاب هیاعاىـسٍ زض ایي همبلَ زض پژُّؿ ُبی ثیبى هابل
آهااْظاى ثااب هفاابُین هااْضز اضظیاابثی لااطاض گیااطزد ثااسّى ـااز ًتاابی  چٌاایي آـااٌبیی زاًااؿ

ُب، ثاب  ُبیی ؼجت ثبال ضفتي آگبُی هعلوبى ذْاُس ـس ّ ثب ـٌبؼبيی ايي ضع پژُّؿ
آهْظاى زض ُْـوٌسی ّ زض ًظط گطفتي همسهبت الظم، اظ ثؽیبضی اظ هفکالت آیٌسٍ زاًؿ

 ُب ُوْاضتط ذْاُس ـسد آى ٌُسؼَ اجتٌبة ّ هؽيط پيفطفت ثطای
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