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 درستی یا نادرستی هرعبارت را مشخص کنید. 2

 الف( قطر مستطیل آن را به دو مثلث هم نهشت تقسیم می کند. 

 است. فیثاغورث برای تمامی مثلث ها برقرارب( رابطه 

 . دو مثلث باهم برابر باشند ، دو مثلث با یکدیگر هم نهشت انداگر سه زاویه در ج(

 یه فقط دو حالت هم نهشتی وجود دارد.د( برای مثلث های قائم الزاو

1 

 عبارت های زیر را کامل کنید. 2

شکل هم نهشت ............... و .................... متناظر باهم مساوی اند. در دو (1

هرنقطه روی .................. یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.  (2

مجموع مجذور های دو ضلع دیگر برابر باشد آن مثلث .................... است.اگر در مثلثی مجذور یک وتر با  (3
دو مثلث متساوی الساقین که قاعده و زاویه رأس آنها باهم برابر باشند ، به حالت .................. با یکدیگر هم نهشت اند. (4

2 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 2.5

است اندازه قطر کوچک کدام است؟ cm8گ آن و و قطر بزر cm 20 لوزیمحیط یک (1

 5د(     12ج(     3ب(    6الف( 

است؟گزینه است . کدام  2√که طول هر ضلع آن مربعی قطر  (2

 6د(     8ج(     2ب(     4الف( 

اضالع یک مثلث قائم الزاویه باشد؟کدام یک از گزینه های زیر نم تواند اندازه  (3

 13و 12و 5 د(   13و 9و  7 ج(   10و 8و 6 ب(   5و 4و 3الف( 

𝒂2بین اضالع رابطه ی در مثلث قائم الزاویه ای (4 = 𝒃2 − 𝒄2 برقرار است . وتر این مثلث کدام گزینه است؟

 𝒃2د(    𝒄ج (     𝒃ب(    𝒂الف( 

است. اندازه ارتفاع این مثلث کدام گزینه است؟ cm6 مثلث متساوی االضالعیاندازه هر ضلع  (5

31√د( 27√ج(  45√ب(   26√الف( 

3 

 دام تبدیل هندسی از مثلث الفر یک از مثلثهای ب، ج و د با که ./75

 به دست آمده است. نوع تبدیل را باالی فلش بنویسید 

4 

متر تکیه داده ایم. فاصله پایین  12متر را به دیواری به ارتفاع  13نردبانی به طول  75/0

 نردبان از پای دیوار چند متر است؟

5 
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M  

 وجه به شکل تساوی اجزای متناظر را کامل کنید.هم نهشت هستند . با ت  DEFو  ABCدو مثلث  1.5

 

�̂� =                       �̂� =                      �̂� =      
 

𝐶𝐵̅̅ ̅̅ =                    𝐴𝐶̅̅ ̅̅ =                   𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =              
  

6 

های خواسته  با تشکیل و حل معادله اندازه ضلع منطبق کرد.  DEFدرجه بر مثلث   180را میتوان با دوران  ABCمثلث   1.5

 شده را به دست آورید.

 

 

 

 

 

7 

  .را با نوشتن دالیل تساوی نشان دهید   MDCو   MABاست. هم نهشتی دو مثلث   ADوسط پاره خط  Mالف( نقطه  1.5

     

 

 

 

     بنویسید.  را   OCDو   OABبدون نوشتن راه حل، حالت هم نهشتی دو مثلث  ب( 

8 

را با نوشتن دالیل   ADBو  ADCمتساوی الساقین هستند. هم نهشتی دو مثلث   DBCو   ABCدر شکل زیر دو مثلث   1

 .تساوی دو مثلث نشان دهید

9 

ه به دست آمده است. انداز    EFGHایم وچهار ضلعی  را نسبت به خطی عمودی قرینه کرده  ABCDذوزنقه قائم الزاویه   1

 را بدست آورید. FGو ضلع  Fی از ضلع ها و زاویه ها معلوم است . اندازه زاویه برخ
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                                                                                          را بدست آورید. ABباشد ، اندازه   ABوسط پاره خط oاگر  1

     

 

 

 
 
 
 

11 

 AHCو  ABHهای   چرا مثلث BCارتفاع ضلع  AHمتساوی الساقین است و    ABC( مثلث الف 2

 اند؟   با یکدیگر هم نهشت

   

   

   

   

  Aهای اند و زاویه های کوچک و بزرگ یکدیگر را در مرکز دایره کوچک قطع کرده ب( قطرهای دایره

  اند؟  هم نهشت   OCDو  OABقائمه هستند. چرا مثلثهای   D و 

  

                                                                                                                                                                    

 

12 

هم نهشت باشند  AHCو  ABHقرار دارد اگر دو مثلث   BCروی عمود منصف ضلع  Aالف( نقطه  1

 میتوان نتیجه گرفت: هر نقطه روی عمود منصف ..............   

   

   

هم نهشت باشند میتوان  ACDو  ABDقرار دارد اگر دو مثلث   Aروی نیمساز زاویه  Dب( نقطه 

 هر نقطه روی نیم ساز ............   نتیجه گرفت: 

  

   

13 

یه های مساوی مشخص شده اند . مواردی را که اطالعات داده شده برای تشخیص هم در هرقسمت بعضی از ضلع ها و زاو  1.5

                                                                                                                                                                نهشتی دو مثلث کافی است پیدا کنید و حالت هم نهشتی را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

14 

 "فیثاغورث  "همه چیز بسیار آسان است ، تنها زمانی کاری سخت میشود که شما از انجام آن اکراه دارید!!             
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پاسخنامه

 : الف ( ص          ب( غ  ج(  غ  د(  غ 1سوال 

( ز ض ز 4( قائم الزاویه  3( عمود منصف  2ع و زاویه         ( ضل1:  2سوال 

( ج 5( ب  4( ج  3( ب  2( الف             1:  3سوال 

د ) انتقال(  ←ج )تقارن(            الف   ←ب )دوران(            الف   ←:   الف  4سوال 

𝒙2+ 122= 132: 5ال سو  ⟶  𝒙2= 132- 122 ⟶ 𝒙2= 169 - 144 = 25 ⟶ 𝒙 = 5 

�̂�           : 6سوال  = �̂�               �̂� = �̂�            �̂� = �̂�𝐶𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅               𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐹̅̅ ̅̅              𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  

𝑨𝑩̅̅: 7سوال  ̅̅  = 𝑫𝑬̅̅ ̅̅ ⟶  3x = 2x + 2 ⟶ 3x - 2x = 2 ⟶ x = 2         ⟹ 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  = 𝑫𝑬̅̅ ̅̅  = 6  

        𝑩𝑪̅̅ ̅̅  = 𝑬𝑭̅̅ ̅̅ ⟶ 𝒛= 10 

 𝑨𝑪̅̅ ̅̅  = 𝑭𝑫̅̅ ̅̅ ⟶ 3y -1 = y + 1 ⟶ 3y - y = 1+1 ⟶ 2y = 2 ⟶ y = 1  ⟹ 𝑨𝑪̅̅ ̅̅  = 𝑭𝑫̅̅ ̅̅  = 2

𝐴𝑀̅̅̅̅̅ (الف :  8سوال  = 𝑀𝐷̅̅ ̅̅ ̅

≅ MAB         )ز ض ز(  MDC        �̂�1 = �̂�2

�̂� = �̂�
ضب(   ض ز 

𝐴𝐵̅̅: 9سوال  ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅

≅ MAB          )ض ض ض(  MDC        𝐵𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐶̅̅ ̅̅

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐷̅̅ ̅̅

̂ 𝑭 ̂= 𝑩 : 10سوال  = 90 + 50 = 140

𝑭𝑮̅̅ ̅̅  = 𝑩𝑫̅̅̅̅̅  →  𝑩𝑫2= 62+ 82 →  𝑩𝑫̅̅̅̅̅= 10 

𝑨𝑩̅̅: 11سوال  ̅̅  = 2𝑶𝑨̅̅ ̅̅  = 2 × 5 = 10   𝑶𝑨2= 32+ 42 →  𝑶𝑨̅̅ ̅̅ = 5 

≅ MAB)و ض(الف( : 12سوال   MDC𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝐴𝐻̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐻̅̅ ̅̅

≅ OAB)و ض(ب(   OCD𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐷̅̅ ̅̅

𝑂𝐶̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐵̅̅ ̅̅

 : الف ( هرنقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است. 13وال س

 ب( هر نقطه روی نیم ساز یک زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است.

:  14سوال 

 وض          اطالعات کافی نیست        و ض     

 اطالعات کافی نیست     ز ض ز          ض ض ض      
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