
فصل   6  مثلث
ْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ... )سوره عنكبوت، آيه 20( ُقْل ِسيُروا ِفي اْلَ

خداوند در جهان هستی، نشانه هايی آفريده، و همواره تفكر و تعقل درباره آنها را از انسان خواسته است.
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  رابطۀ فیثاغورس

  فّعالیت  
            1ــ روی هر ضلع مثلث های قائم الزاوئه زير يک مربع رسم کرده ايم. با شمارش مربع های 

شطرنجی، مساحت هر کدام از مربع های ساخته شده را به دست آوريد و جدول را کامل کنيد.

مساحت مربع ساخته شده روی 
a 2 : )وتر(  a ضلع

مساحت مربع ساخته شده روی 
b 2 : b ضلع

مساحت مربع ساخته شده روی 
c 2 : c ضلع

25916الف

ب

ج

د

چه ارتباطی بين عددهای هر سطر می بينيد؟

a

b

c
a b

c

الف

دج

ب

c a

b

b
c a
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2ــ  به هر يک از شکل های زير با دقت نگاه کنيد. در هر شکل، روشی برای نمايش دادن رابطٔه 
ميان مساحت مربع های تشکيل شده روی ضلع های مثلث قائم الزاويه آمده است. 

شما هم روی کاغذ، يک مثلث قائم الزاويه رسم کنيد و روی هر ضلع آن مربعی تشکيل دهيد؛ 
سپس با استفاده از يکی از اين روش ها مربع های ساخته شده روی دو ضلع کوچک آن را طوری به 

قطعه های کاغذی تقسيم کنيد که بتوان با اين قطعه ها مربع روی وتر را کامالً پوشاند.

رابطٔه ميان مجذور )مربع( اندازٔه ضلع های مثلث قائم الزاويه به رابطٔه فيثاغورس معروف است.
اين رابطه بيان می کند که در هر مثلث قائم الزاويه، مجذور وتر

 با مجموع مجذورهای دو ضلع ديگر برابر است.
a2=b2+c2

عکس اين رابطه هم درست است يعنی، اگر در مثلثی مجذور يک ضلع با مجموع مجذورهای 
دو ضلع ديگر آن برابر شد، آن مثلث قائم الزاويه است. 

  خواندنی
را  فيثاغورس  رابطٔه  درستِی  پيش،  سال  هزار  در حدود  ايرانی  رياضی دان  نیریزی،  ابوالعباس 

به صورت زير نشان داد.

در شکل، چهار مثلث قائم الزاوئه 
هم نهشت1 ديده می شود.

در سمت راست، مساحت دو مربعی را که روی ضلع های زاوئه قائمٔه مثلث ساخته شده اند و در 
سمت چپ، مربعی را که روی وتر ساخته شده است، رنگ کرده ايم. چرا مساحت ناحئه رنگی در 

اين دو شکل برابر است؟

c

ab

b

a a

b

c
c

1ــ تعريف هم نهشتی در صفحه 88 داده شده است.
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  کار در کالس 
1ــ درستِی رابطٔه فيثاغورس را در هر يک از

 مثلث های قائم الزاوئه روبه رو بررسی کنيد.

2ــ به ترتيب طول y ،x و z  را به دست آوريد.  

  فّعالیت  
              1ــ در هر مثلث قائم الزاويه، اندازٔه دو ضلع داده شده است. اندازٔه ضلع مجهول را 

مانند نمونه پيدا کنيد.  

2ــ تساوی های جبری زير را کامل کنيد. 
a2= ___ + ___

b2= ___ - ___

c2= ___ - ___

3m

4m
y

132=x2+52

169=x2+25
x2=169-25=144  
x= √144  
x=12

7/2

5/4

9

13 m
5 m

x

12 13
√2

1

√3

1

1

x

ab

c

1

1

1

y

5

1

1

1

1

z

5m

3m

z
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  کار در کالس 
1ــ علی با قسمتی از دايره ای به شعاع 10 سانتی متر، مخروطی 

به قطر  قاعدٔه 12 سانتی متر ساخته است. ارتفاع اين مخروط چقدر است؟

10 سانتی متر رسم کنند. ٢ــ معلم رياضی از دانش آموزان خواست پاره خطی به طول 
در اينجا پاسخ سه دانش آموز آمده است. راه حل هر کدام را توضيح دهيد و دربارٔه ويژگی های 
آنها گفت وگو کنيد. کدام دانش آموز از روش هندسی و کدام يک از روش حسابی استفاده کرده است؟

مهسا:

 10 حساب  ماشين  کمک  به 
را حساب می کنم.

/10 3 16

يک  خـط کش  کمک  بـه  حـاال 
 3/1 تـقـريـبـاً  بـه طـول  پـاره خط 

سانتی متر رسم می کنم.

سیما:

 ٣ و   1 ضلع های  با  قائم الزاويه  مثلثی 
سانتی متر رسم می کنم.           

1 ٢ ٣ + ٢=10    
سانتی متر خواهد شد. /10 3 پس وتر آن16

زهرا:

به همين ترتيب، ساختن مثلث های قائم الزاويه 
10/ ساخته شود. 3 را ادامه می دهم تا 16

 تمرین   
              1ــ محيط مثلث ABC را حساب کنيد.            2ــ کدام مثلث قائم الزاويه است؟

3ــ شکل رو به رو نمايی از يک توقفگاه طبقاتی 
را نشان می دهد.طول مسيری که هر طبقه را به 

طبقٔه بعدی می رساند، چقدر است؟

15cm

12cm

5cm

A

B D C

6 7 6

8

10

طبقه 5

3m

3m

3m

3m

1/5 m

6m

طبقه 3

طبقه 1
طبقه 2

طبقه 4

طبقه 6

10cm

12cm

1

1 1

1

1

1

1

1 o

√2
√3 √4

√5
√6

√7

√8
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  شکل های هم نهشت
اگر بتوانيم شکلی را با يک يا چند تبديل هندسی )تقارن، دوران و انتقال( طوری بر شکل ديگر 

منطبق کنيم که کامالً يکديگر را بپوشانند، می توانيم بگوييم که اين دو شکل با يکديگر هم نهشت اند.

  فّعالیت  
                 1ــ در شکل روبه رو، مثلث های الف، ب، ج و د 
از انتقال، تقارن يا دوران  مثلث قرمز به دست آمده اند و با آن 
هم نهشت اند. مانند نمونه مشخص کنيد از کدام يک تبديل های 

انتقال، تقارن يا دوران استفاده شده است.
با  را  مثلث  پنج  اين  در  مساوی  زاويه های  و  ضلع ها 

عالمت گذاری روی شکل نشان دهيد.

ABC GHF
∆ ∆

≅
2ــ اين دو مثلث با يکديگر  هم نهشت اند:                       

پس اجزای متناظر آنها نيز با هم مساوی هستند.
با توجه به عالمت های روی شکل ها، تساوی ضلع ها و زاويه های متناظر اين دو مثلث را کامل کنيد.

A
∧

= ___        B
∧

= ___        ___ = G
∧

BC = ___        ___ = HF         ___ = FG                   

3ــ مثلث های XYZ وLMN با يکديگر هم نهشت اند.
می خواهيم ببينيم مثلث XYZ با چه تبديل يا تبديل هايی

 بر مثلث LMNمنطبق می شود.
راه حل دو دانش آموز در اينجا آمده است.

شما هم راه ديگری برای منطبق کردن  مثلث XYZ بر مثلث LMN پيدا کنيد و آن را توضيح 
دهيد؛ سپس راه حل خود را با راه حل های دوستانتان مقايسه کنيد. خوب است بدانيد که راه حل  های 

درست بی شماری برای اين مسئله وجود دارد.

الف

ب
ج

د

تقارن محوری

B

A C G

H

F

9cm
6cm

4cm

Y

X Z

9cm
6cm

4cmL M

N
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A

B C

D

5cm

3cm

3cm

2cm

J I

G

H
L

N

K

M

5cm

 52       °     40  °     
4cm 3/3 cm 

A

C F

B D E

راه حل محمد:
با يک َدَوران °180 حول نقطٔه O می توان مثلث XYZ را 

بر مثلث LMN منطبق کرد.

راه حل حامد:
 XYZ می توانيم مثلث X با يک دوران °180 حول نقطٔه
را بر مثلث قرمز رنگ منطبق کنيم و سپس با يک انتقال، 

مثلث قرمز را بر مثلث LMN منطبق کنيم.

  کار در کالس 
1ــ تصوير ذوزنقٔه ABCD را پس از دوران 180º حول 

نقطٔه D رسم کنيد و آن را A1B1C1D1 بناميد.
انتقال دهيد.   

 − 

1

2
 سپس آن را با بردار  

شکل جديد را نام گذاری کنيد و عبارت هم نهشتی شکل ها را کامل کنيد.
ABCD ≅ ______ ≅ ______                                   

 2ــ با توجه به هم نهشتِی شکل های هر قسمت در صورت امکان اندازٔه ضلع ها و زاويه های متناظر 
را پيدا کنيد و بنويسيد. 

                                               GHIJ≅KLMN                                     ABC≅DEF                                                                                                            
3ــ ديواره های کنار پل از مثلث های قائم الزاوئه هم نهشت ساخته شده اند.

زاويه های مساوی را با عالمت گذاری مشخص کنيد
 و اندازٔه هر يک از زاويه های يکی از مثلث ها 

را بنويسيد.

Y

X
Z

L M

N

Y

X Z

L M

N

50  °     

O
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  فّعالیت  
 ∆ABC ≅ ∆ A׳B׳C1ــ در شکل مقابل ׳              

اندازٔه برخی ضلع ها و زاويه ها نوشته شده است.
 اندازٔه ضلع ها و زاويه های ديگر را به دست آوريد.  

2ــ چهارضلعی DEFG  را نسبت به خطی 
 HIJK  افقی قرينه کرده ايم و چهارضلعی

را به دست آورده ايم.  اندازٔه برخی از ضلع ها 
و زاويه ها معلوم است.

اندازٔه ضلع ها و زاويه های ديگر اين چهار ضلعی
را به دست آوريد.

دربارٔه رابطه هايی که از آنها در اين دو سؤال
 استفاده کرده ايد با هم گفت وگو کنيد.

3ــ مثلث ABC را می توان با انتقال بر مثلث ׳C׳B׳A منطبق کرد.
مانند نمونه با تشکيل و حل معادله، اندازٔه ضلع های مثلث ها را به دست آوريد. 

3x=x+ 2
3x-x=2
2x=2
x=1
AB=3x=3 
A׳B׳=x+2=1+2=3

 37     °     
8cm

A

C

B

A´B´

C´

4cm

3cm

5  cm

6cm

F

G

D

H

K

I

E

J

d

3X

Y+3

7
X+2

5Y-5

Z

A

B

C A´ C´

B´

 11
7     °      
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 تمرین   
              

بـه رو زاويـه هـای              1ــ در شکل رو 
مساوی را با رنگ های يکسان مشخص کرده ايم. 

کدام مثلث ها با مثلث الف هم نهشت اند؟
مانند نمونه مشخص کنيد که با چه تبديل يا تبديل هايی

آن  با  هم نهشت  مثلث های  بر  را  الف  مثلث  می توان   
منطبق کرد. چهار مورد ديگر بنويسيد. پاسخ هايتان را 

با  پاسخ های دوستانتان مقايسه کنيد.
   تقارن                 انتقال                                            دوران 180°

         
)الف(   ←   )ب(    ←   )د(                            )الف(   ←   )ه(    

2ــ سازه های مثلثی که در اين پل به کار رفته اند، توانايی تحمل نيروهای کششی و فشاری 
زيادی را دارند و مانع خميدگی پل می شوند. 

ABC BCD
∆ ∆

≅  می دانيم 
الف( کدام زاوئه مثلث ABC روبه روی ضلع

 BC است؟
ب( کدام زاوئه مثلث BCD روبه روی ضلع

 BC است؟
ج( مثلث ABC را بر مثلث BCD منطبق می کنيم. کدام زاوئه اين مثلث با زاوئه A متناظر است؟

3ــ زاويه های مجهول را بيابيد.  
الف( مثلث HIG حاصل َدَوران 90 درجٔه EFG حول نقطٔه G است.

ب( چهارضلعی KLMN حاصل تقارن چهارضلعی ABCD نسبت به خطی عمودی است.

الف
ب ج

ده

زو
طح

کی

ل

z3y
A B L K

ND

C M

 85     °     
 45     °     

5y- 80     °

E

F
H

y

I

G

 40     °     2X- 20     °     X+ 25     °     k
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  مثلث های هم نهشت

  فّعالیت  
             آرمان و سامان مشغول انجام دادن فّعاليت های هندسه بودند. معلم رياضی، مثلثی روی 
کاغذ رسم کرد؛ سپس، تصوير زاويه های آن را روی سه برگه کاغذ پوستی کشيد و از آنها خواست به 
کمک هم مثلثی بسازند که زاويه هايش با آن سه زاويه برابر باشد. آنها مثلث خواسته شده را به ترتيب 

روبه رو ساختند.  

فکر می کنيد مثلثی که آنها ساخته اند با مثلث اوليه، که معلم رياضی رسم کرده، هم نهشت است؟
آيا آنها می توانند مثلثی بسازند که با مثلث اوليه هم نهشت باشد؟

  کار در کالس 
1ــ زاويه های مساوی را در هر قسمت عالمت گذاری کنيد.

2ــ شکل های سؤال قبل را نام گذاری کنيد و تساوی زاويه ها را بنويسيد. 

  فّعالیت  
              1ــ در فّعاليت بعدی،  معلم  رياضی مثلثی رسم کرد و تصوير ضلع های آن را روی 
سه برگ کاغذ پوستی کشيد. آن گاه از بچه ها خواست مثلثی بسازند که ضلع هايش با اين سه ضلع برابر 

باشد. 

C

A

B

این دو مثلث قائم الزاویه اند.این دو مثلث متساوی االضالع اند.
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سامان  مثلث مورد نظر را به اين ترتيب ساخت:

با مثلث معلم رياضی هم نهشت است. شما هم اين  آرمان مطمئن بود مثلثی که سامان ساخته 
فّعاليت را انجام دهيد و دربارهٔ آن فکر کنيد.

2ــ سامان پرسيد: »فکر می کنی اگر ضلع های دو شکل با يکديگر مساوی باشند، آن دو شکل 
حتماً با يکديگر هم نهشت اند؟«

آرمان گفت: »نه، من می گويم اگر ضلع های دو مثلث با هم مساوی باشند، آن دو مثلث حتماً با 
يکديگر هم نهشت اند؛  مثالً اين دو چهارضلعی را ببين؛ با اينکه ضلع هايشان مساوی است با يکديگر 

هم نهشت نيستند.«
سپس با کاغذ پوستی، دو چهارضلعی زير را ساخت و به سامان نشان داد.

  کار در کالس 
1ــ در شکل زير نقطٔه M وسط BC است.مثلث ABC متساوی الساقين است. پاره خطی 

مانند AM را، که رأس مثلث را به وسط ضلع مقابل وصل می کند، ميانه می ناميم.
عبارت های زير را کامل کنيد و نشان دهيد چرا ضلع های دو مثلث ايجاد شده با هم برابرند.

 ____ = ____    چون ساق های مثلث متساوی الساقين ABC هستند.
____=BM   چون________________________________

AM هم ضلع مشترک دو مثلث است.
هم نهشتِی اين دو مثلث را با يک عبارت نشان دهيد.

2ــ الف( لوزی مقابل را نام گذاری، و يکی از قطرهای آن را رسم کنيد.
ب( دليل تساوی ضلع های دو مثلث ايجاد شده را بنويسيد.

ج( زاويه های مساوی را با عالمت گذاری مشخص کنيد.

C
M

A

B

مرحلۀ دوم
مرحلۀ اّول



94

  فّعالیت  
              مثلثی رسم کنيد.
 سپس دو ضلع آن و زاوئه 

بين آن دو ضلع را روی سه برگ 
کاغذ پوستی بکشيد. 

اکنون سعی کنيد مثلثی بسازيد که دو ضلع آن با اين 
دو ضلع برابر باشد و زاوئه بين اين دو ضلع هم

 برابر زاوئه رسم شده باشد.
آيا اين مثلث با مثلث اوليه هم نهشت است؟

آيا با اين شرايط می توانيد مثلثی بسازيد که با مثلث اوليه هم نهشت نباشد؟

  کار در کالس 
   در شکل مقابل، نيمساز زاوئه روبه رو به قاعدٔه مثلث متساوی الساقين 

ABC را رسم کرده ايم.
مثلث  دو  دهيد  نشان  آنها  کمک  به  و  کنيد  کامل  را  زير  عبارت های 
ABD و ADC با هم هم نهشت هستند و دو زاويه مجاور قاعده با هم برابرند.

؛ چون ______________________________ AB = AC
؛ چون AD نيمسازاست. A

∧
1  = ____

AD هم ضلع مشترک دو مثلث است.
هم نهشتِی اين دو مثلث را با يک عبارت نشان دهيد.

 
  فّعالیت  

           مثلثی رسم کنيد و اين بار دو زاويه و ضلع بين آنها را روی سه برگ کاغذ پوستی بکشيد. 
سعی کنيد مثلثی بسازيد که دو زاويه و ضلع بين اين دو زاويه در آن با مثلث اوليه مساوی باشد. 

آيا اين مثلث با مثلث اوليه هم نهشت است؟
آيا می توانيد مثلثی با همين شرايط بسازيد که با مثلث اوليه هم نهشت نباشد؟

C
D

1 2

A

B

مرحلۀ دوم

مرحلۀ اّول



  کار در کالس 
  در شکل مقابل، زاويه های B و C با هم برابرند و نيمساز زاوئه A را 
رسم کرده ايم. نشان دهيد دو مثلث ABD و ACD هم نهشت هستند و دو 

ضلع AB و AC با هم برابرند. 
D دليل بياوريد.(

∧
2 و  D

∧
)راهنمايی: ابتدا برای مساوی بودن 1

نتیجه: اگر در مثلثی دو زاويه برابر باشند، آن مثلث ...........است.
سه حالت هم نهشتِی دو مثلث:

 برابری سه ضلع                برابری دو ضلع و زاوئه بين           برابری دو زاويه و ضلع بين 
     يا به اختصار:)ض ض ض(      يا به اختصار: )ض ز ض(              يا به اختصار: )ز ض ز(

 تمرین   
  1ــ در هر قسمت، بعضی از ضلع ها و زاويه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را 
که اطالعات داده شده برای تشخيص هم نهشتِی دو مثلث کافی است، پيدا کنيد و حالت 

هم نهشتی را بنويسيد. 

٢ــ در هر شکل، مساوی بودن برخی از اجزای دو مثلث را می توان از  روابط ميان پاره خط ها، 
زاويه ها، تعريف دايره يا چهارضلعی های خاص نتيجه گرفت. اجزای مساوی را پيدا، و با عالمت گذاری 

مناسب مشخص کنيد؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنويسيد.

الف( هر دو مثلث متساوی االضالع اند.  

ب( قطر متوازی االضالع رسم شده است. 

ج( دو قطر يکديگر را در مرکز مشترک دو دايره قطع کرده اند.

3ــ از شکل زير کدام يک از موارد زير را می توان نتيجه گرفت؟ 
اگر دو زاويه و يک ضلع غيِر بين از يک مثلث با دو زاويه و يک ضلع غيربين از مثلثی ديگر برابر باشند،

الف( دو مثلث با يکديگر هم نهشت اند. 
 ب( ممکن است دو مثلث هم نهشت نباشند.

جبالف
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  هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه

  فّعالیت  
             1 ــ در هر قسمت، وتر و يک ضلع از مثلث قائم الزاوئه ABC با وتر و يک ضلع از 

مثلث قائم الزاوئه DEF برابر است.

اندازٔه ضلع سوم هر يک از مثلث ها را پيدا کنيد.
آيا در هر قسمت، سه ضلع مثلث ABC با سه ضلع مثلث DEF مساوی است؟

آيا اين دو مثلث با يکديگر هم نهشت اند؟ در چه حالتی؟
قائم الزاوئه  مثلث  از  و يک ضلع  وتر  با  الزاويه ای  قائم  مثلث  از  و يک ضلع  وتر  می دانيم  2ــ 
ديگری برابر است. آيا می توان نتيجه گرفت که اين دو مثلث با يکديگر هم نهشت اند؟ چرا؟ توضيح دهيد.

  کار در کالس 
1ــ پاره خط AH، ارتفاع وارد بر قاعدٔه مثلث متساوی الساقين ABC است.

چرا مثلث های ايجاد شده با يکديگر هم نهشت اند؟

بنويسيد. حالت  و  کنيد  پيدا  را  نهشت  هم  مثلث های  زير،  به عالمت های شکل  توجه  با  2ــ 
هم نهشتی هر جفت مثلث را بيان کنيد.
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  فّعالیت  
               1ــ در هر قسمت، وتر و يک زاوئه تند از مثلث قائم الزاوئه ABC با وتر و يک زاوئه 

تند از مثلث قائم الزاوئه DEF برابر است.

 زاوئه ديگر هر يک از مثلث ها را پيدا کنيد.
آيا در هر قسمت، دو مثلث با يکديگر هم نهشت اند؟ در چه حالتی؟

2ــ وتر و يک زاوئه تند از مثلث قائم الزاويه ای با وتر و يک زاوئه تند از مثلث قائم الزاوئه ديگری 
برابر است. آيا می توان نتيجه گرفت که اين دو مثلث با يکديگر هم نهشت اند؟ چرا؟ توضيح دهيد.

دو حالت ديگر برای هم نهشتِی دو مثلث قائم الزاويه:
 برابری وتر و يک ضلع                                  برابری وتر و يک زاوئه تند                 

 يا به اختصار )و ض(                                       يا به اختصار )و ز(

  کار در کالس 
1ــ از نقطٔه M، وسط پاره خط AB بر دو خط موازی

 a و b عمود رسم کرده ايم.
دو مثلث ايجاد شده به چه حالتی با يکديگر هم نهشت اند؟

2ــ در شکل روبه رو، هر شانزده زاوئه کوچک وسط شکل با هم 
مساوی  و هشت پاره خط آبی نيز با هم مساوی اند.

شانزده مثلث قائم الزاوئه شکل مقابل به چه حالتی هم نهشت اند؟

B C D F

E
A

5cm
37     °     

A

D
C

F

B

E

8cm

20     °     

H́ A

M

B
H

a

b

B

E
A C

D F

7cm60     °     



98

  فّعالیت  
        شادی و مهتاب داشتند يک کتاب هندسه را مطالعه می کردند که به اين جمله برخوردند:

»هر نقطٔه روی عمودُمَنّصف يک پاره خط
 از دو سر آن پاره خط به يک فاصله است.«

1ــ مهتاب پرسيد: »چرا اين جمله درست است؟«
شادی سعی کرد مثالی برای درستی آن جمله پيدا کند. 

او پاره خطی کشيد و عمودمنّصف آن را رسم کرد. نقطه ای را روی آن در نظر گرفت و فاصلٔه 
آن نقطه را از دو سر پاره خط اندازه گرفت؛ فاصله ها مساوی بود.

)یادآوری: فاصله دو نقطه از هم برابر طول پاره خطی است که آن نقاط را به هم وصل می کند.(
فکر می کنيد شادی توانسته است دليلی برای درستِی جملٔه مورد نظر بياورد؟

2ــ مهتاب گفت: »از کجا بفهميم اين جمله در مورد همٔه نقاط روی عمودمنّصف درست است؟«

شادی سعی کرد دليلی برای درستِی آن جمله پيدا کند. 
او به شکلی که کشيده بود نگاه کرد. آن را مانند 

شکل رو به رو عالمت گذاری کرد و گفت: » برای همٔه نقاط روی عمودمنّصف AB، مانند نقطٔه 
O، زاوئه K زاويه ای قائمه است. )چرا؟(«

AOK )در  BOK
∆ ∆

≅ همچنين AK=KB )چرا؟( OK هم ضلع مشترک دو مثلث است؛ پس 
چه حالتی؟(

و در نتيجه OA=OB )چرا؟(« 
فکر می کنيد اين بار شادی توانسته است برای درستی جملٔه مورد نظر دليلی بياورد؟

3ــ برای درستِی جملٔه زير دليل بياوريد:

»هر نقطٔه روی نيمساز يک زاويه از دو ضلع زاويه به يک فاصله است.«
)یادآوری: فاصله يک نقطه از يک خط،  برابر طول پاره خطی است که از آن نقطه بر آن خط عمود می شود.(
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 تمرین   
               1ــ در هر شکل، بعضی از ضلع ها و زاويه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را 

                که اطالعات داده شده برای تشخيص هم نهشتی دو مثلث کافی است، پيدا کنيد و 
بنويسيد دو مثلث در چه حالتی هم نهشت اند. 

يا چهارضلعی های خاص  تعريف دايره  پاره خط ها، زاويه ها،  2ــ در هر شکل از روابط ميان 
با  پيدا، و  با هم مساوی اند. اجزای مساوی را  نتيجه بگيريم که برخی از اجزای دو مثلث  می توانيم 

عالمت گذاری مناسب مشخص کنيد؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنويسيد.
الف( خط d از مرکز دايره می گذرد و دو خط a و b بر 

قطر دايره عمودند.

ب( خط p از مرکز دايره گذشته است.         
    

 CD و AB مرکز مشترک دو دايره و پاره خط های O ج( نقطٔه
به ترتيب بر OB و OD عمودند.

3ــ در هريک از موارد تمرين )2(، مشخص کنيد هر مثلث را با چه تبديلی می توان بر مثلث 
ديگر منطبق کرد.
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  مرور فصل 6  
 مفاهیم و مهارت ها 

در اين فصل اصطالحات زير به کار رفته اند.مطمئن شويد که می توانيد با جمله های خود، آنها 
را توصيف کنيد و برای هر کدام مثالی بزنيد.

 رابطٔه فيثاغورس                                    اجزای متناظر 
 هم نهشتِی مثلث های قائم الزاويه                     حالت های هم نهشتِی دو مثلث

در اين فصل، روش های اصلی زير مطرح شده اند. هر کدام را با يک مثال توضيح دهيد و در 
دفتر خود خالصٔه درس را بنويسيد.

 پيدا کردن ضلع مجهول مثلث قائم الزاويه
 بررسی قائم الزاويه بودن مثلث با داشتن سه ضلع آن

 نوشتن اجزای متناظر دو شکل هم نهشت
 هم نهشتی دو مثلث در حالت سه ضلع، دو ضلع و زاوئه بين و حالت دو زاويه و ضلع بين

 هم نهشتی دو مثلث قائم الزاويه در حالت وتر و يک زاويه و حالت وتر و يک ضلع
 حل مسئله های مربوط به هم نهشتی مثلث ها به کمک حالت های باال

 کاربرد 
در نقشه های مهندسی و برای پيدا کردن اندازهٔ ضلع ها و زاويه های مجهول از هم نهشتی شکل ها و 

تساوی اجزای متناظر استفاده می کنيم.
 تمرین های ترکیبی 

5cm
2cm

4cm

55 m
22 m

15 m
x

1ــ در شکل روبه رو، سطح شيب داری را می بينيد. 
طول اين سطح شيب دار را به دست آوريد. 

2ــ الگوی زير با مثلث های هم نهشت ساخته می شود.
الف( دو شکل بعدی را رسم کنيد.

ب( محيط هر شکل را پيدا کنيد.
ج( محيط شکل شمارٔه 6 چقدر می شود؟
د( محيط شکل شمارٔه 7 چقدر می شود؟

شکل شمارۀ 3                                                                         شکل شمارۀ 2                                                      شکل شمارۀ 1


