
 

 

 RiaziBaHam@ 1 معصومه تدریسینویسنده : 

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا

 شدیم.  "مثلث"وارد فصل ششم کتاب یعنی فصل 

ی فیثاغورس اختصاص داره. این رابطه بر خالف اسمش قسمت اول درس به رابطه

 . س خیلی ساده

 حاال چی به ما میگه؟ برقراره. الزاویهمثلثهای قائماین رابطه در تمام 

 راره:الزاویه همیشه رابطه زیر برقبه ما میگه که در مثلثهای قائم فیثاغورسرابطه 

 

وتر
2

= یک ضلع
2

+ ضلع دیگر
2

 

 خب این به چه دردمون میخوره؟

از  تونیمیماز مثلث رو داشته باشیم،  اندازه دو ضلعالزاویه، اگه در یک مثلث قائم

 رو هم به دست بیاریم. اندازه ضلع سومرابطه باال 

 

 بیان ریاضی رابطه فیثاغورس به صورت زیر هست:

 

 رابطه فیثاغورس



 

 

 RiaziBaHam@ 2 معصومه تدریسینویسنده : 

 

 

 برقراره الزاویهمثلثهای قائمتوجه توجه توجه : این رابطه فقط برای 

 تا استفاده کردن از این رابطه رو یاد بگیریم. کنیممیچند تا تمرین حل 

 

 

ضلع این مثلث رو با هم  هر سهچکار کنیم؟ باید باید  ABCبرای محاسبه محیط مثلث 

 جمع کنیم ، یعنی :

 AB + AC + BC  محیط مثلث =ABC 

 ه دو ضلع دیگر رو باید پیدا کنیم. رو داریم. انداز ABاندازه 



 

 

 RiaziBaHam@ 3 معصومه تدریسینویسنده : 

نیم توالزاویه هستن. پس در این دو مثلث میهر دو قائم ADCو مثلث  ABDمثلث 

 رابطه فیثاغورس استفاده کنیم. از

 مثلث آبی رنگ رو در نظر بگیرید:

 

این مثلث یه مثلث قائم الزاویه است و دو ضلعش رو داریم. بنابراین با استفاده از 

 اندازه ضلع سوم رو به دست بیاریم.تونیم می فیثاغورسرابطه 

 :نویسیممیرابطه فیثاغورس رو 

وتر
2

= یک ضلع
2

+ ضلع دیگر
2

 

 یعنی:

(AC)2 = (AD)2 + (DC)2 

 کنیم:جاگذاری میهایی که داریم رو اندازه

(AC)2 = (12)2 + (5)2 

(AC)2 = 169 

 AC = 13 بنابراین 

 رو یه دست بیاریم.  BCحاال باید 

BC :خودش از دو قسمت تشکیل شده 



 

 

 RiaziBaHam@ 4 معصومه تدریسینویسنده : 

BC = BD + DC 

 DC باید هست 5و برابر  رو که داریم ، BD:رو به دست بیاریم 

 مثلث سبز رو در نظر بگیرید:

 

س که دو تا ضلعش رو داریم . بنابراین طبق رابطه فیثاغورس یه مثل قائم الزاویه

 تونیم ضلع سوم رو هم به دست بیاریم:می

وتر
2

= یک ضلع
2

+ ضلع دیگر
2

 

 یعنی:

(A𝐵)2 = (AD)2 + (BD)2 

(15)2 = (12)2 + (BD)2 

225 = 144 + (BD)2 

225 − 144 = (BD)2 

81 = (BD)2 

   BD = 9بنابراین : 

 هم به صورت زیر به دست میاد: BCاندازه  BDبا به دست آوردن 

BC = BD + DC 

BC = 9 + 5= 14 



 

 

 RiaziBaHam@ 5 معصومه تدریسینویسنده : 

اندازه همه ضلعهایی که برای به دست آوردن محیط الزم بود به دست اومد. بنابراین 

 داریم:

AB + AC + BC  محیط مثلث =ABC 

 ABC= محیط مثلث  42 =14 + 13 + 15

 

 

 
نابراین بمثلثی قائم الزاویه است که اندازه اضالعش در رابطه فیثاغورس صدق کنه. 

 :نویسیممیاین رابطه رو برای هر دو مثلث 

 مثلث آبی:

وتر
2

= یک ضلع
2

+ ضلع دیگر
2

 

102 = 82 + 62 

100 = 64 + 36 

100 = 100 

 تساوی برقراره ، پس این مثلث قائم الزاویه س.

 

 مثلث قرمز:



 

 

 RiaziBaHam@ 6 معصومه تدریسینویسنده : 

وتر
2

= یک ضلع
2

+ ضلع دیگر
2

 

102 = 72 + 62 

100 = 49 + 36 

100 ≠ 85 

 تساوی برقرار نیست پس این مثلث قائم الزاویه نیست.

 

 پس ما یاد گرفتیم که در دو حالت از رابطه فیثاغورس استفاده کنیم:

غ الزاویه رو داشته باشیم و بخوایم اندازه ضلوقتی اندازه دو ضلع از مثلث قائم .1

 سوم رو به دست بیاریم.

 ت یا خیر.الزاویه هسوقتی بخوایم ببنیم آیا مثلثی که بهمون داده شده قائم .2

 

 

 

 

 

شکلهای همنهشت با هم حرف بزنیم ولی قبل از اون میخوایم درباره  قسمتدر این 

 هندسی رو یه مرور بکنیم: تبدیالت نیازه که اول

 

 های همنهشتشکل



 

 

 RiaziBaHam@ 7 معصومه تدریسینویسنده : 

اگه شکل روی یه صفحه از جایی که قرار داره به محل دیگه ای بره ولی انتقال:  .1

شکل ته انتقال یاف، اونوقت میگیم تصویر جدید، اندازه و جهتش تغییر نکنه

 هست.

 

تصویری که به  ،کنیممیاگه قرینه یه شکل رو نسبت به یه خط پیدا تقارن محوری:  .2

ه در این ق کنه. توجه کنید کدست میاد با شکل اول برابره ولی جهتش ممکنه فر

 تبدیل هم اندازه شکل تغییر نمیکنه

 

اگه یه شکل رو حول یه  نقطه بچرخونیم، میگیم دوران انجام شده. دوران دوران:  .3

 درجه 181با زاویه  oمیتونه با زاویه های مختلف باشه، مثال دوران حول نقطه 

 

اگه دقت کنید میبیند که در سه تا تبدیلی که معرفی کردیم اندازه شکل تغییر نکرد، فقط 

 شکل اولیه تغییر نکرد. ولی چرخید منتقل شد یا قرینه شد یا 

 کنیم:با این توضیحات شکلهای همنهشت رو معرفی می

      

 شکلهای همنهشت: 

 چه موقع میگیم دو تا شکل همنهشت هستن؟

یم یه شکل رو، با یک با چند تا تبدیل هندسی ، به شکل دیگه ای تبدیل کناگه بتونیم 

 میگیم این دو تا شکل با هم همنهشت هستن.



 

 

 RiaziBaHam@ 8 معصومه تدریسینویسنده : 

توی همنهشتی ، دو تا شکل دقیقا شبیه به هم هستن فقط جهت اونها توجه کنید که 

 ممکنه با هم فرق کنه

ای متناظر با ، یعنی زوایاجزای متناظر دو شکل دقیقا با هم برابرنددر شکلهای همنهشت، 

 هم و اضالع متناظر هم با هم برابرن.

 مثال:

 

هست  Gدرجه حول نقطه  01به اندازه  EFGحاصل دوران  HIGبا توجه به اینکه مثلث 

ا هم اویه های منتاظرشون ببنابراین، دو مثلث با هم همنهشت هستند و ضلع ها و ز

 برابره. 

 ها با هم متناظرن. زاویه در اینجا باید تشخیص بدیم که کدوم

 درجه میچرخونیم تا ببینیم روی کدوم ضلع منطبق میشه؟ 01رو به اندازه  GEضلع 



 

 

 RiaziBaHam@ 9 معصومه تدریسینویسنده : 

 

 میفته )منطبق میشه( ، پس: GHروی  GEبینیم ضلع همینطور که می

 متناظره Hبا زاویه  Eزاویه 

 متناظره Iبا زاویه  Fزاویه 

 بنابراین:

𝑌 = 40° 

2𝑋 − 20 = 𝑋 + 25 

2𝑋 − 𝑋 = 25 + 20 

𝑋 = 45° 

 

 نسبت به خط عمودیه، یعنی: ABCDحاصل تقارن چهارضلعی  KLMNچهارضلعی 

 
 با توجه به شکل:



 

 

 RiaziBaHam@ 11 معصومه تدریسینویسنده : 

 متناظره Mبا زاویه  Cزاویه 

 متناظره  Nبا زاویه  Dزاویه 

 متناظره Kبا زاویه  Aزاویه 

 متناظره Lبا زاویه  Bزاویه 

 تساویهای زیر رو داریم: بنابراین

5𝑌 − 80 = 3𝑌 

5𝑌 − 3𝑌 = 80 

2𝑌 = 80   →    𝑌 = 40° 

 

 زاویه های زیر رو داریم: ABCDتا اینجا در چهارضلعی 

𝐵 = 3𝑌 = 120° 

𝐷 = 𝑁 = 85° 

𝐶 = 45° 

مجموع زاویه های داخلی یک  دونیممیهم مجهول هست، اما ما  Aاندازه زاویه 

 درجه هست بنابراین: 361چهارضلعی برابر 

𝐴 = 360 − (120 + 85 + 45) = 110 

 رو به دست آوردیم. با توجه به همنهشت بودن دو شکل : Aزاویه 

𝑍 = 110° 

 

 بعد : مثال



 

 

 RiaziBaHam@ 11 معصومه تدریسینویسنده : 

 

های ا و ضلعهصورت سوال به ما گفته که دو تا مثلث همنهشت هستن، بنابراین زاویه

 متناظرشون با هم برابره.

درجه داریم ولی دو تا زاویه ای که توی مثلث قرمز  61اینجا توی مثلث سبز، یه زاویه 

ش اندازه باید درجه نیست، پس اون زاویه ای که مجهوله 61شده هیچکدومش  مشخص

 باشه. درجه 61

 االن سه تا زاویه مثلث قرمز مشخص شد. زاویه های مجهول مثلث سبز چند درجه

 هستن؟ 

 55درجه و یه زاویه  55درجه داره، یه زاویه  61کنیم، یه زاویه به مثلث قرمز نگاه می

 درجه. 

سبز هم باید این زاویه ها رو داشته باشه. پس اون دو تا زاویه ای که توی  پس مثلث

 درجه.  55س، یکیشون درجه 55مثلث سبز مجهول هستن یکیشون 

 درجه. 55س و کدوم درجه 55حاال باید تعیین کنیم کدوم 



 

 

 RiaziBaHam@ 12 معصومه تدریسینویسنده : 

هست. پس  5درجه، اندازه ش  55کنیم، ضلع روبروی زاویه به مثلث قرمز نگاه می

روبروی هم باشن. تا اینجا مشخص شد که  55و زاویه  5ث سبز هم باید ضلع توی مثل

 درجه. تا اینجا داریم: 55درجه کدومه. پس اون یکی زاویه هم میشه  55زاویه 

 

درجه توی مثلث سبز. از کجا باید  55درجه و  61مجهول بعدی ما چیه؟ ضلع بین زاویه 

 بفهمیم چنده؟

 درجه رو توی مثلث قرمز نگاه کنیم. چنده؟ 55و  درجه 61باید ضلع بین زاویه 

  4√3 − 3√4. پس ضلع مجهول هم  4 −  هست. 4

 

 

 51درجه داریم. پس توی مثلث آبی هم باید دو تا زاویه  51در مثلث نارنجی دو تا زاویه 

درجه  181دونیم که مجموع زاویه های داخلی یک مثلث درجه داشته باشیم. از طرفی می

 زاویه مجهول در مثلث آبی برابر است با:است. پس اندازه 



 

 

 RiaziBaHam@ 13 معصومه تدریسینویسنده : 

 = اندازه زاویه مجهول 181 –(  51+  51= )  181 – 81=  111

 پس تا اینجا داریم:

 

ک مثلث بینید که مثلث ما یاالن فقط اندازه یکی از ضلع ها مجهوله. اگه دقت کنید می

 الساقینه. چرا؟ متساوی

ابر باشن، ضلعهای روبرو به اون دو زاویه چون اگه دو تا زاویه در یک مثلث با هم بر

 هم با هم برابرن و بنابراین مثلث متساوی الساقین میشه.

در اینجا هم دو تا زاویه برابر داریم پس مثلث متساوی الساقین هست و بنابراین 

 میشه. 3اندازه ضلع مجهول هم برابر 

 

 

 

 

 

 همنهشت برای ما اهمیت بیشتری دارن.از بین شکلهای همنهشت، مثلثهای 

 در ادامه میخوایم شرایط همنهشتی دو مثلث رو بررسی کنیم. 

 همنهشتی مثلثها



 

 

 RiaziBaHam@ 14 معصومه تدریسینویسنده : 

 کنیم:همنهشتی مثلثها رو در دو قسمت بررسی می

 همنهشتی مثلثها در حالت کلی .1

 الزاویههمنهشتی مثلثهای قائم .2

 

 همنهشتی مثلثها در حالت کلی:

 هستن:دو مثلث تحت شرایط زیر با هم همنهشت 

 دو زاویه و ضلع بین .1

اگه دو تا زاویه از یه مثلث با دو تا زاویه از یه مثلث دیگه برابر باشن، و 

ضلعی هم که بین این دو تا زاویه قرار داره توی هر دو مثلث برابر باشه 

ون نشز ض ز اونوقت دو مثلث همنهشتن. این حالت رو بطور خالصه با 

 میدیم.

 

 دو ضلع و زاویه بین .2

اگه دو تا ضلع از یه مثلث، با دو تا ضلع از یه مثلث دیگه برابر بود و زاویه 

ای هم که بین این دو تا ضلع قرار میگیره توی هر دو تا مثلث برابر بود، 

شون نض ز ض اونوقت میگیم این دو مثلث همنهشتن و این حالت رو با 

 میدیم.

 سه ضلع  .3

دو تا مثلث  گه برابر باشن اوناگه سه ضلع یه مثلث با سه ضلع یه مثلث دی

 نشون میدیم.ض ض ض همنهشتن . ما این حالت رو با 



 

 

 RiaziBaHam@ 15 معصومه تدریسینویسنده : 

 الزاویه:همنهشتی در مثلث های قائم

حالت دیگه هم برای  2الزاویه باشن، عالوه بر حالتهای فوق، اگه مثلثای ما قائم

 شون وجود داره:همنهشتی

اگه وتر دو تا مثلث و یکی از اضالع دو مثلث با هم برابر باشن، میگیم دو تا  .1

 نشون میدیم .و ض مثلث با هم همنهشتن. این حالت رو با 

اگه وتر دو تا مثلث  و یکی از زاویه های تند دو مثلث با هم برابر باشن،  .2

 یم.نشون میدو ز میگیم دو تا مثلث با هم همنهشتن. این حالت رو با 

 

 کنیم:حاال با چند تا مثال این حالتها رو بررسی می

 

 
 الف:

با هم  "دو ضلع و زاویه بین"با توجه به اطالعات روی شکل ، دو مثلث بنا به حالت 

 همنهشتن.

 ب: 

با هم  "دو زاویه و ضلع بین"با توجه به اطالعات روی شکل ، دو مثلث بنا به حالت 

 همنهشتن.



 

 

 RiaziBaHam@ 16 معصومه تدریسینویسنده : 

 ست.شتی کافی نینضلع رو داریم که برای اثبات همه ج: در اینجا فقط تساوی دو

 

 
 الف:

ه االضالع هستند، بنابراین با توجه به شکل زیر، دو مثلث بنا بهر دو مثلث متساوی

 حالت دو زاویه و ضلع بین، همنهشت هستند.

 

مه زاویه االضالع، اندازه هتوجه: علت مساوی بودن زاویه ها اینه که در مثلثهای متساوی

 س.درجه 61ها برابر 

 

 ب:

 با توجه به شکل زیر، دو مثلث بنا به حالت دو ضلع و زاویه بین، با هم همنهشتن.



 

 

 RiaziBaHam@ 17 معصومه تدریسینویسنده : 

 
 توجه:

 االضالعهاضالع متقابل با هم برابرن چون شکل داده شده متوازی

 ره.های روبرو با هم براباالضالع، زاویهزاویه بین این دو ضلع برابره چون در متوازی

 این دو مثلث بنا به حالتهای دیگه هم میتونن همنهشت باشن. 

 

ج: با توجه به تساویهایی که روی شکل نمایش داده شده، دو مثلث بنا به حالت دو ضلع 

 و زاویه بین با هم برابرن:

 
 توجه: 

 دو ضلع کوچیک با هم برابرن چون شعاعهای دایره کوچک هستند.

 عاعهای دایره بزرگ هستند.دو ضلع بزرگ با هم برابرن چون ش

 دو زاویه با هم برابرن چون متقابل به راس هستند.



 

 

 RiaziBaHam@ 18 معصومه تدریسینویسنده : 

 
 کنیم:نامگذاری می

 

 با هم برابرند چون متقابل به راس هستند. O2و  O1زاویه های 

 برابر است چون هر دو شعاع دایره هستند و با هم برابرند. OQبا  OPخط 

 درجه هستند. 01چون هر دو  ،هم با هم برابرند Qو  Pزاویه های 

 تند.با هم همنهشت هس "دو زاویه و ضلع بین"بنابراین دو مثلث بنا به حالت 

 



 

 

 RiaziBaHam@ 19 معصومه تدریسینویسنده : 

 
 کنیم:نامگذاری می

 

 هر دو قائم الزاویه هستند.  obdو  oacمثلهای 

Oa  وob  وترهای این دو مثلث هستند که با هم برابرند ) چون هر دو شعاع دایره

 هستند(

 هم با هم برابرند چون متقابل به راسند. o2و  o1زاویه های 

 با هم همنهشت هستند. "وتر و یک زاویه"بنابراین دو مثلث بنا به حالت 

 



 

 

 RiaziBaHam@ 21 معصومه تدریسینویسنده : 

وترهای این دو مثلث  OBو  OAدو مثلث قائم الزاویه داریم. طبق اطالعات مساله 

ایره با دهستند. این دو وتر با هم برابرند چون شعاعهای دایره بزرگ هستند و شعاع های 

 هم برابرند.

 هم با هم برابرند چون هر دو شعاع دایره کوچک هستند. ODو  OBضلع های 

 بنابراین دو مثلث بنا به حالت وتر و یک ضلع با هم همنهشت هستند.

 

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 ادمین کانال مراجعه کنید.در صورت تمایل به عضویت، به 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


