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مثلث :هشتمریاضی  فصل ششم  

 

وتر مثلث  BAاضالع قائم و CAوCBقائمه)راست(، Cیک مثلث قائم الزاویه است.زاویه  CBAمثلث 

 است.

 

در مثلث قائم الزاویه به صورت زیر بیان میشودرابطه ی فیثاغورس:  

 مربع ضلع قائم دیگر+ مربع یکی از ضلع های قائم=مربع وتر 

 

اگر در مثلثی مجذور یک ضلع با مجموع مجذورهای دو ضلع عکس این رابطه هم درست است یعنی 

است. مثلث قائم الزاویه، ان دیگر ان برابر باشد  

را به دست اورید؟ yو  xمثال: در شکل های زیر مقدار   
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بلهمثال( ایا مثلث زی قائم الزاویه است؟  

 

دو رسانده و با هم جمع کنیم، عدد ابتدا دو عدد پیدا می کنیم که اگر به توان : b√رسم پاره خطی به طول 

زیر رادیکال به دست می اید. سپس مثلث قائم الزاویه ای به اضالع این دو عدد رسم می کنیم.وتر مثلث 
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به اندازه ی عدد داده شده می باشد.

 

سانتی متر رسم کنید؟ 12bمثال( پاره خطی به طول       

رسم کرده، 1و  3است. لذا مثلثی به اضالع قائم  3کمتر باشد عدد  12بزرگترین عددی که مجذور ان از 

برسیم. 12bسپس با عمود کردن ضلع های یک واحدی بر وترها، کار را ادامه داده تا به   

 

اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل هندسی)تقارن،دوران و انتقال( به شکل  شکل های هم نشت:

، می گوییم این دو شکل هم نهشت هستند.ر را بپوشاننددیگری منطبق کنیم به طوری که کامال یکدیگ  

درجه مرکزی دو شکل مقابل بر هم منطبق می شوند پس هم نهشت اند. 181با دوران   
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 دو مثلث زیر هم نهشت اند اندازه مجهول را بیابید؟

 

 

««مثلث ها به سه حالت ممکن است با هم هم نهشت باشندحالت های هم نهشتی مثلث ها:  

 الف(اگر سه ضلع از یک مثلث با سه ضلع از مثلث دیگر برابر باشند.)ض ض ض(

ب( اگر دو ضلع و زاویه بین ان ها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بین ان ها از مثلث دیگر برابر 

 باشند.)ض ز ض(

ر باشند.  ج(اگر دو زاویه و ضلع بین ان ها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع ان ها از مثلث دیگر براب  
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 )ز ض ز(

 مثال ( حالت و دلیل هم نهشتی مثلث های زیر را بنویسید؟

 

نکته:در مثلث های قائم الزاویه می توان از دو حالت خاص هم نهشتی به نام های وتر و یک ضلع زاویه 

 قائمه )و ض( یا وتر و یک زاویه تند )و ز( استفاده کرد.

ایا دو مثلث قائم الزاویه زیر هم نهشت اند؟ CB=BAمثال( اگر بدانیم   
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برای دریافت جزوات آموزشی بیشتر ریاضی و سایر دروس و همچنین برای مشاهده لیست 

س خصوصی ریاضی، دروس ابتدایی و متوسطه، کنکور و دانشگاه و ... به سایت مدرسین تدری

 ایران مدرس مراجعه کنید.
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