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 :همنهشتی در مثلث سه حالت است

 لعبا حالت سه ض مثلث دیگر برابر باشد، آنگاه دو مثلث اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از :حالت اول

 (هستند )ض ض ض همنهشت

ند آن دیگر برابر باش مثلث از اگر دو ضلع و زاویه بین آنها از یک مثلث با دو ضلع و زاویه بین آنها :حالت دوم

 (هستند)ض زض همنهشت دو مثلث

ر دیگر با هم براب مثلث اگر دو زاویه و ضلع بین آنها از یک مثلث با دو زاویه و ضلع بین آنها از :حالت سوم

 (هستند .)ز ض ز همنهشت باشند، آن دو مثلث

 :همنهشتی در مثلث های قائم الزاویه

 .دارند همنهشتی ، دو حالت دیگرمثلث قائم الزاویه ه، دوعالوه بر سه حالت بیان شد 

 دو آن باشد برابر دیگر مثلث از قائمه ضلع یک و وتر با مثلث یک از قائمه  هر گاه وتر و یک ضلع :حالت اول

 (هستند)و ض همنهشت مثلث
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د از مثل قائم الزاویه با وتر و یک زاویه تن مثلث قائم الزاویه هر گاه وتر و یک زاویه تند از یک :حالت دوم

 (هستند.)و ز همنهشت دیگر برابر باشند آن دو مثلث

 :برابری اجزای متناظر در دو مثلث همنهشت

 های زاویه و  ، اجزای متناظر دو به دو با هم برابرند، یعنی ضلع های متناظر با همدو مثلث هم نهشت در 

 .مساویند هم با متناظر

ثابت می شود ضلع های مقابل و زاویه های مقابل  همنهشتی دو مثلث در هر متوازی االضالع، به کمک :نکته

 .همواره با هم برابرند

 .ثابت می شود، قطر ها یکدیگر را نصف می کنند همنهشتی دو مثلث در هر متوازی االضالع، به کمک :نکته

ثابت می کنیم که میانه وارد بر قاعده،  مثلث همنهشتی دو ، به کمکمثلث متساوی الساقین در هر :نکته

 .نیم ساز هم هست

 .از هر نقطه خارج دایره میتوان دو مماس بر دایره رسم کرد :نکته

  

 فصل سوم ریاضی نهم م فیل  

 استدالل و اثبات در هندسه :حتما ببینید 

 

http://dl.einaky.com/nohom/riazi9/demo/demo-r9-3-1-einaky.mp4
http://dl.einaky.com/nohom/riazi9/demo/demo-r9-3-1-einaky.mp4
http://einaky.com/lessons/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/
http://einaky.com/lessons/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87/

