
 

 به برابری زاویه ی تند اشاره نشده

                         سرگروه ریاضی استان خوزستان                  -طرح و تایپ: ندا بهرامی نیا

 درستی جمالت زیر را بررسی کنید.

   □غ         □ص .        به استداللی که موضوع مورد نظر را به درستی نتیجه بدهد، اثبات می گوییم الف(

      □غ         □ص                                                    .                    است مستطیلنوعی  متوازی االضالع (ب

   □غ         □ص                                                  محل برخورد ارتفاع های هر مثلث، درون آن است .ج(  

 غ         □ص                                  .                                           لوزی دلخواه همواره متشابهنددو د(  

    □غ        □ص                              برای اطمینان از درستی یک موضوع ، مشاهده کردن کافی است.ه(  

    □غ        □ص                                      اگر محیط دو شکل متناسب باشد آن دو شکل متشابهند.      و( 

 جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. 2

اگر نسبت تشابه دو مثلث متساوی االضالع  الف( 
2

5
باشد، نسبت مساحت آنها   

4

25
و نسبت ارتفاع آنها  

2

5
 است. 

  هستند. مساوی و زوایای متناظر  متناسب در دو شکل متشابه اضالع متناظر .ب ( 

 می گویند. فرض       به اطالعات ودانسته های قبلی مسئله ج( 

 می باشد .   یک   عدد در دو شکل هم نهشت، نسبت تشابه  د( 

 در هر سوال پاسخ درست را با عالمت مشخص کنید. 3

 است؟با این فرض کدام استدالل درست ." هر مربع نوعی مستطیل است"الف( 

 □مربع نباشد، حتما مستطیل هم نیست  شکل( اگر یک 2                   □مستطیل باشد،حتما مربع است شکل ( اگر یک 1

 □مستطیل نباشد ممکن است مربع باشد شکل( اگر یک 4     □مستطیل نباشد،هرگز مربع نخواهد بود.  شکل( اگر یک 3

 

 ؟نیستب( در اثبات خاصیت عمودمنصف بودن قطرهای لوزی کدام گزینه حکم مساله 

1 )𝑨𝑯̅̅̅̅̅ = 𝑪𝑯̅̅ ̅̅   □                                          2 )𝑩𝑯̅̅ ̅̅̅ = 𝑫𝑯̅̅ ̅̅ ̅   □     

 3) 𝑯1̂ = 90 ° □                                         4)𝑨𝑩̅̅ ̅̅ = 𝑪𝑩̅̅ ̅̅      □ 
 

 ؟نیستنهشتی دو مثلث کافی  کدام گزینه برای اثبات هم (ج

 □   برابری دو زاویه و ضلع بین آن ها( 2                                                            □   برابری سه ضلع( 1 

 □برابری وتر و یک ضلع از مثلث قائم الزاویه  ( 4                     □  قائم الزاویهاز مثلث  یک زاویهبرابری وتر و ( 3
 

 چقدر است؟در نقشه کیلومتر باشد ، فاصله ی آنها  3است. اگر فاصله ی دو میدان  1:  100000مقیاس یک نقشه   ( د

  1  )3 cm □                         2 )30 cm □                              3 )3 m   □                          4) m 30  □ 

نسبت تشابه دو مربع ه( 
  3  

4
 سانتیمتر باشد قطر مربع بزرگتر چقدر است؟ 12است اگر قطر مربع کوچکتر   

1 )5 □                       2  )16 □                               3    )8 □                            4  )9  □  

نمی توان خواص مجموعه ی اعداد طبیعی اعداد گویا زیرمجموعه ی اعداد طبیعی نیست و مجموعه ی  خیر زیرا 

عددی گویاست ولی مثبت  -2 به طور مثال کردرا به اعداد گویا تعمیم داد و با مثال نقض می توان این ادعا را رد 

  نیست.

سارا گفت : "همه ی اعداد طبیعی مثبت هستند و چون اعداد طبیعی زیرمجموعه ای از اعداد گویا است پس ،   4
همه ی اعداد گویا هم مثبت هستند. " آیا استدالل سارا معتبر است؟ چرا؟ 
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 فرض

 حکم 

دو زاویه از دو مثلث با هم برابرند   یا      �̂� = �̂�  و �̂� = �̂� 

زاویه ی سوم هم با هم برابرند   یا         �̂� = �̂� 

 تساوی اجزاء بنا به حالت وتر و یک ضلع مثلث قلئم الزاویه 

 تساوی اجزاء
 بنا به حالت ) ض ز ض (

𝑥2 = 52 + 32 = 25 + 9 = 34 

𝑥 = √34 

 3 

6
=

 5 

𝑦
=

  √34
𝑧

            

𝑦 = 𝑧   و  10 = 2√34 = √136 

است 2به  1تشابه نسبت   

  آیا استدالل زیر معتبر است؟ چرا؟  5

درجه است، پس مجموع زوایای داخلی هر  180مثلث رسم کرده و می بینیم مجموع زوایای داخلی هر سه  3

 نمی توان حکمی را به تمام مثلثها تعمیم داد درست خیر زیرا با ارائه ی چند مثال درجه است. 180مثلث 

بزرگتر است. سارا، غزل، آوینا و آال چهار دوست هستند.آال از غزل کوچکتر و از آوینا بزرگتر و سارا از آوینا  6

 کدام یک از نتایج زیر صحیح و کدامیک ممکن است صحیح نباشد؟

 (ممکن است سارا بزرگتر از او باشد چون نادرستالف(سن غزل از دیگر دوستانش بیشتر است.  

 (    درستب( سن آوینا از دیگر دوستانش کمتر است. )   

  (سارا از آال بزرگتر باشدممکن است نادرست. )  ج( سن آال از سارا بیشتر است.. 

 فرض و حکم را تعیین کنید مساله ی زیردر  7

 اگر دو زاویه از دو مثلث نظیر به نظیر با هم برابر باشند، زاویه ی سوم آنها هم با هم برابر است.

قطر های لوزی بر هم عمود هستند

  مربع نوعی لوزی  است
 .....بر هم عمودند نیزقطرهای مربع ..  ⇐  

  زوایای متقابل به راس با هم برابرند.  ثابت کنید :  9

𝑨𝑷̅̅مماسهای دایره هستند. نشان دهید  BPو  APدر شکل روبه رو   10 ̅̅ = 𝑩𝑷̅̅ ̅̅   
�̂� = �̂�

𝑂𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑂𝐵̅̅ ̅̅

𝑂𝑃: وتر مشترک

}                  ⟹        ∆𝑂𝐴𝑃 ≅ ∆𝑂𝐵𝑃  ⟹ 𝑨𝑷̅̅ ̅̅ = 𝑩𝑷̅̅ ̅̅   

   BC=DCبرابرند. ثابت کنید AD و ABاست. و اضالع  Aنیمساز زاویه  ACدرشکل زیر پاره خط  11

𝐴1̂ =  𝐴2̂

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐷̅̅ ̅̅

𝐴𝐶: ضلع مشترک

}               ⟹        ∆𝐶𝐴𝐵 ≅ ∆𝐶𝐴𝐷  ⟹ 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ = 𝑫𝑪̅̅ ̅̅  

است متشابه است. اگر   𝒛و  𝐲و  6با مثلث دیگری که اضالعش به ترتیب  𝒙و  5و  3مثلث قائم الزاویه ای به اضالع  12

𝒙   و𝒛 .وترهای آن دو مثلث باشند مقادیر مجهول را به دست آورید  
 محاسبه شود:  x ابتدا با فیثاغورس 

 موفق باشید

سن آال < سن غزل

سن آوینا < سن آال

> سن آوینا سن سارا

 

𝐴1̂ +  𝐴2̂ = 180 °

𝐴3̂ +  𝐴2̂ = 180 °
} ⟹  𝐴1̂ +  𝐴2̂ = 𝐴3̂ +  𝐴2̂   ⟹ 𝐴1̂ =  𝐴3̂ 

 8
استدالل مقابل را کامل کنید.        }
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