فصل سوم  :هندسه و استدالل

ریاضی نهم

جمالت درست را با (ص) و جمالت نادرست را با (غ) مشخص کنید.
 -1هر دو مستطیل دلخواه متشابه هستند).....................( .
 -2دو لوزی دلخواه همواره متشابه اند).....................( .
 -3هر دو مربع دلخواه همواره متشابه اند).....................( .
 -4به اطالعات مسئله ،یعنی حقایق و اصولی که درستی آنها از قبل برای ما معلوم است حکم می گویند).....................( .
 -5در دو شکل هندسی متشابه ،نسبت هر دو زاویه متناظر را نسبت تشابه می گویند).....................( .
 -6در دو شکل متشابه ،زاویه های متناظر با هم برابرند).....................( .
 -7دو شکل هم نهشت ،حتماً متشابه هستند).....................( .
 -8محل برخورد ارتفاع های هر مثلث ،درون آن مثلث است).....................( .
 -9مشاهده کردن و استفاده از حس های پنجگانه برای اطمینان از درستی یک موضوع کافی است).....................( .
 -10استدالل زیر درست است).....................( .
در هر مربع ضلع ها با هم برابرند.
 ABCDمربع نیست.

همه اضالع  ABCDبا هم برابر نیستند.

جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید.
 -1در هر متوازی االضالع ،قطرها بر هم  ...................هستند.
 -2در شکل های هم نهشت ،نسبت تشابه برابر عدد  ...................است.
 -3در هر متوازی االضالع ،قطرها همدیگر را  ...................می کنند.
 -4اطالعات داده شده در مسئله را  ...................می نامند.
 -5در یک مسئله ،به خواسته مسئله ...................می گویند.
 -6به استداللی که موضوع موردنظر را به درستی نتیجه بدهد ................... ،می گوییم.
به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1از نقطه  Mخارج از دایره دو مماس  MAو  MBرا بر دایره رسم کرده ایم .ثابت کنید دو مماس  MAو MBبا هم برابرند.

 -2نشان دهید در هر مثلث متساوی الساقین ،فاصله هر نقطه دلخواه روی نیم ساز زاویه راس از دو سر قاعده برابر است.
( یعنی نشان دهید ) MB = MC
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فصل سوم  :هندسه و استدالل

ریاضی نهم

 -3چهارضلعی  ABCDمستطیل است .و  Nوسط ضلع  ABاست .ثابت کنید مثلث  MDCمتساوی
الساقین است.

 -4در شکل مقابل چهارضلعی  ABCDلوزی است .دلیل هم نهشتی دو مثلث  AHBو  AH’Dرا بنویسید.

 -5در شکل مقابل  Mو  Nوسط اضالع مربع قرار دارند .ثابت کنید دو مثلث  AMCو  NCDهم نهشت
هستند.

 -6در شکل زیر چهارضلعی  ABCDمتوازی االضالع است .نشان دهیدAE = FC :

 -7در شکل مقابل  Oمرکز دایره است و روی پاره خط  DCقرار دارد AD .و  BCبر دایره مماس هستند .ثابت کنید BC = AD :

 -8در شکل مقابل  ABCDمتوازی االضالع است و  Mو  Nو Pو  Qوسط های اضالع متوازی االضالع هستند.
ثابت کنیدMN = PQ :

 -9می خواهیم ثابت کنیم " در هر متوازی االضالع ضلع های روبرو با هم مساوی هستند" .برای این کار ،در اثبات زیر که به صورت
ناقص نوشته شده است ،جاهای خالی را کامل کنید.
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ریاضی نهم

 -10ثابت کنید هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.

 -11ثابت کنید در مستطیل قطرها با هم برابرند.

 -12فرض و حکم مسئله زیر را مشخص کنید ".در مثلث متساوی الساقین  ،ABCمیانه  AMرا رسم کرده ایم  .نشان دهید مثلث های
 AMBو  AMCهم نهشت هستند.

 -13در شکل مقابل ،مثلث های  AOBو  CODمتشابه اند .با توجه به این شکل به سواالت زیر
پاسخ دهید.
الف) زاویه  Aچند درجه است؟
ب) اندازه  xرا بدست آورید.

1

 -14مقیاس نقشه ای  100است .اگر زاویه ای بین دو نقشه  40درجه باشد .زاویه بین خط های متناظر آن ها در طبیعت چند درجه است؟
 -15مقیاس یک نقشه 1به  1000می باشد .فاصله دو نقطه روی نقشه  3سانتی متر است .فاصله این دو نقطه در طبیعت چقدر است؟
 -16در یک نقشه مقیاس  1به  2000است .فاصله دو نقطه روی نقشه  2/5سانتی متر است .فاصله این دو نقطه در اندازه واقعی چند متر
است؟
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ریاضی نهم

 -17دو مثلث مقابل متشابه هستند.
الف) نسبت تشابه آنها چقدر است؟
ب) مقدار  xرا بدست آورید.

 -18مثلث  ABCبه ضلع های  8و  y + 5و  16است .با مثلث  DEFبه ضلع های 4و 10و  x + 4با هم متشابه هستند .مقدار yو x
را بیابید.

 -19دو مستطیل متشابهند .طول مستطیل بزرگتر را بیابید.

3

 -20دو لوزی متشابه هستند نسبت تشابه آنها  5است .اگر اندازه ضلع لوزی کوچک  12سانتی متر باشد اندازه ضلع لوزی بزرگتر چقدر
است؟
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فصل سوم  :هندسه و استدالل

ریاضی نهم

جمالت درست را با (ص) و جمالت نادرست را با (غ) مشخص کنید.
( -1غ)
( -2غ)
( -3ص)
( -4غ)
( -5غ)
( -6ص)
( -7ص)
( -8غ)
( -9غ)
( -10ص)
جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید.
 -1در هر متوازی االضالع ،قطرها بر هم عمود هستند.
 -2در شکل های هم نهشت ،نسبت تشابه برابر عدد یک است.
 -3در هر متوازی االضالع ،قطرها همدیگر را نصف می کنند.
 -4اطالعات داده شده در مسئله را فرض می نامند.
 -5در یک مسئله ،به خواسته مسئله حکم می گویند.
 -6به استداللی که موضوع موردنظر را به درستی نتیجه بدهد ،اثبات می گوییم.
به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
 -1از نقطه  Mخارج از دایره دو مماس  MAو  MBرا بر دایره رسم کرده ایم .ثابت کنید دو مماس  MAو MBبا هم
برابرند.

𝐵𝑀 = 𝐴𝑀 → 𝑀𝑂𝐵∆ ≅ 𝑀𝑂𝐴∆

وتر و یک ضلع

→ }

ضلع مشترک 𝑀𝑂 = 𝑀𝑂
شعاع دایره 𝐵𝑂 = 𝐴𝑂

 -2نشان دهید در هر مثلث متساوی الساقین ،فاصله هر نقطه دلخواه روی نیم ساز زاویه راس از دو سر قاعده برابر است.
( یعنی نشان دهید ) MB = MC
𝐶𝑀 = 𝐵𝑀 → 𝐶𝑀𝐴∆ ≅ 𝐵𝑀𝐴∆

ضزض

نیمساز زاویه 𝐴1 = 𝐴2

→ }ضلع مشترک 𝑀𝐴 = 𝑀𝐴
ساق مثلث 𝐶𝐴 = 𝐵𝐴
فصل سوم  :هندسه و استدالل

ریاضی نهم
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 -3چهارضلعی  ABCDمستطیل است .و  Nوسط ضلع  ABاست .ثابت کنید مثلث MDC
متساوی الساقین است
𝐴 = 𝐵 = 90
ضز
ض } عرض مستطیل 𝐶𝐵 = 𝐷𝐴
→
𝐶𝑀 = 𝐷𝑀 → 𝐶𝑀𝐵∆ ≅ 𝐵𝑀𝐴∆
وسط ضلع 𝐵𝑀 = 𝑀𝐴
مثلث متساوی الساقین 𝐶𝐷𝑀∆ →
 -4در شکل مقابل چهارضلعی  ABCDلوزی است .دلیل هم نهشتی دو مثلث  AHBو  AH’Dرا بنویسید.
𝐷∆𝐴𝐻𝐵 ≅ ∆𝐴𝐻′

وتر و یک زاویه

→ }

ضلع لوزی وتر𝐷𝐴 = 𝐵𝐴
زاویه روبرو لوزی 𝐷 = 𝐵

 -5در شکل مقابل  Mو  Nوسط اضالع مربع قرار دارند .ثابت کنید دو مثلث  AMCو  NCDهم
نهشت هستند.
ضلع مربع 𝐷𝐶 = 𝐶𝐴
𝐷𝐶𝑁∆ ≅ 𝐶𝑀𝐴∆

ضزض

 90درجه 𝐷 = 𝐴

→ }

وسط ضلع 𝐶𝑁 = 𝑀𝐴
 -6در شکل زیر چهارضلعی  ABCDمتوازی االضالع است .نشان دهیدAE = FC :
𝐶𝐵𝐹∆ ≅ 𝐷𝐸𝐴∆

وتر 𝐶𝐵 = 𝐷𝐴

وتر و یک زاویه

→ }

زاویه روبرو االضالع متوازی 𝐵 = 𝐷

𝐶𝐹 = 𝐸𝐴 →
 -7در شکل مقابل  Oمرکز دایره است و روی پاره خط  DCقرار دارد AD .و  BCبر دایره مماس هستند .ثابت کنید :
BC = AD
شعاع دایره 𝐵𝑂 = 𝐴𝑂
𝐷𝐴 = 𝐶𝐵 → 𝐶𝑂𝐵∆ ≅ 𝐷𝑂𝐴∆

زضز

→ } متقابل به راس 𝑂1 = 𝑂2
زاویه  90درجه 𝐵 = 𝐴

 -8در شکل مقابل  ABCDمتوازی االضالع است و  Mو  Nو Pو  Qوسط های اضالع متوازی
االضالع هستند .ثابت کنیدMN = PQ :
نصف ضلع 𝑁𝐵 = 𝑄𝐷
𝑄𝑃 = 𝑁𝑀 → 𝑃𝐷𝑄∆ ≅ 𝑁𝐵𝑀∆

ضزض

→ } نصف ضلع 𝐵𝑀 = 𝑃𝐷
زاویه متوازی االضالع 𝐵 = 𝐷

 -9می خواهیم ثابت کنیم " در هر متوازی االضالع ضلع های روبرو با هم مساوی هستند" .برای این کار ،در اثبات زیر که به
صورت ناقص نوشته شده است ،جاهای خالی را کامل کنید.
زض ز

D2
D1
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 -10ثابت کنید هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.
𝐶𝐴 = 𝐵𝐴 → 𝐶𝐻𝐴∆ ≅ 𝐵𝐻𝐴∆

ضزض

A

عمود منصف 𝐶𝐻 = 𝐻𝐵

→ }  90درجه 𝐻1 = 𝐻2
𝐶𝐻 = 𝐻𝐵
C

 -11ثابت کنید در مستطیل قطرها با هم برابرند.

H

B

A
AA

C

D

عرض مستطیل 𝐶𝐵 = 𝐷𝐴
𝐷𝐵 = 𝐶𝐴 → 𝐷𝐶𝐵∆ ≅ 𝐶𝐷𝐴∆

ضزض

 90درجه 𝐶 = 𝐷

→ }

B

ضلع مشترک 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷
 -12فرض و حکم مسئله زیر را مشخص کنید ".در مثلث متساوی الساقین  ،ABCمیانه  AMرا رسم کرده ایم  .نشان دهید
مثلث های  AMBو  AMCهم نهشت هستند.
ضلع مشترک 𝑀𝐴 = 𝑀𝐴
𝐶𝑀𝐴∆ ≅ 𝐵𝑀𝐴∆

ضضض

→ }

میانه 𝐶𝑀 = 𝑀𝐵
ساق مثلث 𝐶𝐴 = 𝐵𝐴

 -13در شکل مقابل ،مثلث های  AOBو  CODمتشابه اند .با توجه به این شکل به
سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) زاویه  Aچند درجه است؟ 𝐴 = 180 − (90 + 35) = 55°
ب) اندازه  xرا بدست آورید𝑥 = 10 .
1

 -14مقیاس نقشه ای  100است .اگر زاویه ای بین دو نقشه  40درجه باشد .زاویه بین خط های متناظر آن ها در طبیعت چند
درجه است؟
زاویه ها تغییری نمی کنند و زاویه متناظر در طبیعت  40درجه است.
 -15مقیاس یک نقشه 1به  1000می باشد .فاصله دو نقطه روی نقشه  3سانتی متر است .فاصله این دو نقطه در طبیعت چقدر
است؟
1
3
𝑚= → 𝑥 = 1000 × 3 = 3000 𝑐𝑚 = 30
𝑥 1000
 -16در یک نقشه مقیاس  1به  2000است .فاصله دو نقطه روی نقشه  2/5سانتی متر است .فاصله این دو نقطه در اندازه
واقعی چند متر است؟
1
2/5
=
𝑚→ 𝑥 = 2000 × 2/5 = 5000𝑐𝑚 = 50
2000
𝑥
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