
 به نام خالق زیبایی ها 

 ...................................   آموزش وپرورش استان

 ................................ مدیریت آموزش وپرورش

 ـــم 9ریاضی نهــ 

 (اثبات درهندسه استدالل و)

  139/    /              تاریخ آزمون :    نام :                                  

 دقیقه                 زمان آزمون :     نام خانوادگی :                   

 نمره آزمون : کالس:            

 فصل سوم آزمون  علی نادری   : رینام دب

 بارم ( 1صفحه )  ردیف 
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 مشخص کنید. ×  با نادرست را و  ✓با    جمله های درست را

ر وضوعی که دم   دانسته های قبلی است برای معلوم شدن  استفاده کردن از  دلیل آوردن و"  یعنی   استدالل  "الف (

 ⃝. "ابتدا مجهول بوده است

 ⃝  بیان مثال های زیاد برای اثبات درستی یک موضوع کافی است. ب ( حواس و

 ⃝  ج( دو مربع دلخواه همواره متشابه اند. 

  ⃝  گوییم.درستی نتیجه دهد حکم میبه   را  د( به استداللی که موضوع مورد نظر

2 

2 

نسبت تشابه آنها  اند ودو لوزی متشابهالف (  
3
7

 کوچکترکدام است؟ باشد ضلع لوزی21است.اگرضلع لوزی بزرگتر  

1)6  ⃝ 2) 9⃝ 3) 49⃝ 4) 12 ⃝ 

 ب ( کدام گزینه صحیح است؟

 ⃝  .( هردو مستطیل دلخواه همواره متشابه اند1

 ⃝   ضلعی با تعداد اضالع برابر حتماً متشابه اند.   n( دو  2

 ⃝  الساقین همواره متشابه اند.دو مثلث قائم الزاویه متساوی     (3

 ⃝  ( هردو لوزی دلخواه متشابه اند.4

 ج ( درمسئله زیرکدام گزینه فرض به حساب نمی آید.

 ثابت کنید.  .اندوسط اضالع متوازی االضالع  NوMهای نقطه

  

1  )=D B   ⃝ 2)   =AN C M  ⃝ 3) =AD B C ⃝ 4)=DN MB ⃝ 

ABچهارضلعیو د ( درهرمربع همه ضلع ها با هم برابرند   C D نتیجه:   مربع نیست در 

AB( ضلع های1 C D   هم برابرنیستند  با.   ⃝ 

AB( ضلع های2 C D   هم برابرند.   حتماً با   ⃝ 

ABچهارضلعی   (3 C D     .حتماً لوزی است   ⃝ 

AB( ممکن است چهارضلعی4 C D   .لوزی باشد   ⃝ 
 

2 



 ریاضی نهم                                                        (2صفحه )                                             فصل سوم            

3 

 کنید.  را رد   با ارائه یک مثال نقض، هریک از ادعاهای زیر

 کنند.قطع می  داخل مثلث یکدیگر را  مثلث همواره در   های هرهای ضلعالف ( عمود منصف

 

 های اول فرداند.ب ( همه عدد

 

  ج(  حاصل ضرب دو عدد گنگ عددی گنگ است. 

 

3 

4 

 بنویسید. مسئله زیر  حکم را در   فرض و  فقط

 1 "زاویه داخلی غیر مجاور است با مجموع دو مثلث اندازه زاویه خارجی برابر هر  در  "ثابت کنید 

5 

O'دایره هستند.چرا دو مثلث مرکزهای دوO'وOدرشکل مقابل  A O  و'O BO .هم نهشت اند 

2 

6 

1تشابه آنها  نسبت  و شکل داده شده رسم کنید طوری که از آن بزرگتر شکلی متشابه با
2

 .باشد 

2 

7 

 اند؟  دو مثلث روبرو متشابه چرا 

2 
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8 

 به دست آورید. را  yو  xمقدار است  1نسبت تشابه مثلث های روبرو 

2 

9 

 وترهای نظیرآن ها باهم برابرند.آنگاه  باشند یک دایره دوکمان برابر  الف ( ثابت کنید اگردر

 

 

 

 

 های نظیرآن ها باهم برابرند.کمان  آنگاهباشند وتر برابر ب ( ثابت کنید اگردریک دایره دو

 

 

 

 

3 
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1اگرمقیاس نقشه   .است 75نقشه  زاویه بین دو خط در 
1000000

اندازه همان زاویه درطبیعت چند   .باشد 

 درجه است؟ 

  
1 

 


