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  دهمیازپایه:   علوم تجربی رشته :

  تجربی 2  اتیاضیرنام درس : 

  33تعداد سواالت:
  :........................ینام و نام خانوادگ

  عالمه طباطباییرستان: یدب
   حسین لهراب: و طراح دبیر

  یباسمه تعال

  رانیا یاسالم يجمهور
  پرورش وزارت آموزش و

  ياریو بخت چهارمحالستان ا سازمان آموزش وپرورش
  منطقه فالرد ت آموزش وپرورشیریمد

  به نام خدایی که از نسبت محیط به قطر دایره آگاه است

     2/6/1396:  خ یتار  
  فصل دوم  درس سوم تشابه مثلث ها 
  مهر آموزشگاه: 

  صفحه طراحی شده اند. 4سواالت در                                          "از آنان مباشید که بدون زحمت و تالش امید به عاقبتی نیک دارند"امام علی (ع):  
  بارم   نمره:  "مبارك باد  تولید ، اشتغالسال اقتصاد مقاومتی  "  ف یرد

    دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی در سرزمین پارس بر آن دست خواهند یافت. پیامبراعظم(ص):  
    اثبات کنید. قضیه اساسی تشابه مثلث ها را بیان کنید و  1
    حالت هاي تشابه دو مثلث را بیان کنید.  2
    نشان دهید در هر مثبث قائم الزاویه ارتفاع وارد بر وتر ، میانگین هندسی بین دو قطعه ایجاد شده روي وتر است.  3

4  

  

  

  در شکل زیر نسبت مساحت ها را بیابید.  5

  

  

81نسبت مساحت هاي دو مثلث متشابه برابر   6
    است. نسبت محیط ها را پیدا کنید. 121

Aو مثلث  ABCمثلث   7 B C    متشابه اند. اگر طول ضلع هاي مثلثABC  سانتی متر باشد و محیط  5و  8و  11برابر
Aمثلث   B C    سانتی متر باشد. طول ضلع هاي مثلث  60برابرA B C   .را بدست آورید  

  

xمثلثی با اضالع   8 1  وx  وx 2 xبا مثلث دیگري متشابه است. اگر  12و با محیط  7 2 بزرگترین ضلع مثلث دوم 3
  ل طول دو ضلع دیگر را بدست آورید.باشد. آنگاه تفاض

  

     متشابه باشد. مساحت مثلث دوم را بدست آورید. 18با مثلثی با محیط  5و  4و  3اگر مثلثی با اضالع   9
سانتی متر مربع باشد مساحت  27سانتی متر است. اگر مساحت مثلث کوچک  25و  15محیط هاي دو مثلث متشابه   10

 مثلث بزرگ را بدست آورید.
  

 متشابه و محیط مثلث MNQ MNQبا مثلث سانتی متر است. اگر مثلث ABC 5و  2و  3برابر  ABCطول اضالع مثلث   11
  سانتی متر باشد اندازه ي اضالع این مثلث چقدر است؟ 25برابر 

  

را بیابید. باشد مساحت مثلث بزرگتر 50سانتی متر است. اگر مساحت مثلث کوچکتر  45و   25محیط دو مثلث متشابه   12    
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BHدر شکل زیر متشابه اند و نتیجه بگیرید که  CDEو  BHFثابت کنید که دو مثلث   13 DC FH DE    

  

  

ˆدر شکل زیر   14 ˆC BDE  است. طول هايx   وy   .را بیابید  

 

  

ˆدرشکل   15 ˆA EDCابتدا نشان دهید دو مثلث است .CDE وABC   متشابه اند و سپس مقدارx .را بیابید  

  

  

  در شکل زیر ثابت کنید دو مثلث متشابه اند و سپس نسبت محیط و نسبت مساحت و نسبت ارتفاع هاي آن ها رابیابید.  16

  

  

  را بیابید.(نشان دهید دو مثلث متشابه اند) BDE و ACEث مساحت دو مثل AB=35یا توجه به اندازه هاي روي شکل و  17

  

  

18  

 

  

    ضلعی چند برابر می شود؟ 7ضلعی را چهار برابر می کنیم بدون تغییر اندازه زاویه ها مساحت  7اندازه هاي اضالع یک   19
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ودختنه رسم شده است. به کمک اندازه هاي مشخص شده در شکل زیر توسط یک نقشه بردار براي محاسبه ي عرض ر  20
  شکل ، عرض رودخانه را حساب کنید.

  
 

  

  را بیابید. yو xدر هر یک از شکل هاي زیر تشابه مثلث ها را ثابت کنید و سپس مقادیر   21

  

  

است.اندازه وتر وضلع  3وتر و اندازه تصویر آن ضلع قائم روي  6در یک مثلث قائم الزوایخ اندازه ي یک ضلع قائمه   22
  دیگررا بیابید. 

  

23  

 

  

24  
  

  

  رین محاسبه ممکن از داده هااستفاده کنید و مقادیر مجهول را بیابید.قائم الزاویه زیر سعی کنید با کمتدر مثلث   25

  
B,الف)  H C H 9 A,?محاسبه ي  4 ?, ?A H B A C    

A,ب)  B B C 10 ,?محاسبه ي  12 ?A H A C   
A,پ)  B A C 8 ,?محاسبه ي 6 ?B H C H   
A,ت)  B A H 8 ,?محاسبه ي 4 ?B C A C   
d, ث) e 5 ,?محاسبه ي  3 ?b c   
A,  ج) C C H 5 A,?محاسبه ي  2 ?, ?A H B A C    
A, چ) B A H 12 ی6 ,?محاسبھ ?,B ?B C A C H    

  

احت واحد سطح باشد، مس 15واحد است. اگر مساحت مثلث یزرگتر  18و  10اندازه محیط هاي دو مثلث متشابه به ترتیب   26
  مثلث کوچکتر ، چند واحد سطح است؟

  

4نسبت مساحت هاي دو پنج ضلعی متشابه   27
واحد باشد، محیط دیگري چند واحد   8است. اگر محیط یکی از آن ها  9

  است؟ (چند جواب داریم ؟)

  

پدید آمده است. طول کوچکترین ضلع این  12و  3 م الزاویه با رسم ارتفاع وارد بر وتر قطعاتی به طولدر یک مثلث قائ  28
  مثلث چقدر است؟
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باشد، طول ضلع متناظر  10برابر دیگري است. اگر طول یک ضلع از مثلث کوچکتر  25در دو مثلث متشابه مساحت یکی   29
  در مثلث بزرگتر را بیابید.

  

و  ABCDچهارضلعی   30   A B C D .مفروض اند  
  است. kباشد ثابت کنید نسبت محیط هاي آن ها مساوي  kاگر نسبت تشابه دو چهار ضلعی  الف)

و  ACب) قطر هاي  A C :رارسم کنید و نشان دهید  
~A B C B C   A   و~    ACD A C D   نسبت تشابه چیست؟  

  ه بگیرید نسبت مساحت دو چهار ضلعی برابر مربع نسبت تشابه است.پ) جاهاي خالی را پر کنید و نتیج

  

  

  را بیابید. xدر شکل زیر اندازه ي هر پاره خط روي آن نوشته شده است. اندازه ي   31

  

  

NCجدا کرده ایم. اگر  Bرا مساوي زاویه  NMCزاویه  ACوسط  Mاز نقطه ي  ABCدرمثلث   32 NBو  2 طول  4
AC .را به دست آورید  

  

  

نوك آن از زمین متر در اثر وزش باد خم شده است. و در موقعیت جدید  21مطابق شکل زیر یک تیر انتقال برق به ارتفاع   33
متر عمود بر آن، آن را به طور موقت سر پا نگه  15ه طول متر فاصله دارد. می خواهیم با قرار دادن یک تیر فلزي ب 18

  داریم. پاي این تیر فلزي را باید در چه فاصله اي از پاي تیر انتقال برق محکم کنیم؟
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