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که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...
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  چاپ و صحافی: گاج
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هنــدســه
دهــــــم

 با توجه به ثبت طرح و نام کتاب های دوگزینه ای توسط 
 انتشارات کالغ سپید، هرگونه استفاده از این عنوان و این ایده 

برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پیگرد قانونی دارد.



مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های  است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجه اید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این مواقع  این یقین وجود نداشته باشد. در 

کنید و  که در پایین صفحه آورده شده است، مراجعه  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

پاسخ درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  غیرفعال مغز  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانُبر برای جلو زدن از همه!



  »نســیم طالــب«، مقاله نویــس و تاجــر، 
چنــد  حــال  بــه  فکــری  گرفــت  تصمیــم 

کیلوگــرم اضافه  وزنــی بکنــد کــه بــا خــود 

بــه  او  می بــرد.  طــرف  آن  و  طــرف  ایــن 

ــا  ــا دونده ه ــرد. ام ــر می ک ــن ورزش فک چندی

ــه نظــر می رســیدند،  ــن ب اســتخوانی و غمگی

ــای  ــا آن بدن ه ــناگرها ب ــا ش ــه! ام ــه جامع ــۀ نیمه مرف ــس؟ آه، طبق ــان تنی ــه و بازیکن ــن و ابل ــازها په بدن س

ــتخری در  ــه اس ــت ب ــم گرف ــیدند. او تصمی ــذاب می رس ــر او ج ــه نظ ــی ب ــوط عضالن ــب و خط خوش ترکی

ــد. ــن کن ــا متری ــار آن ج ــه ای دوب ــرود و هفت ــه اش ب محل

کمــی بعــد، متوجــه شــد تســلیم یــک توهــم شــده. شــناگران حرفــه ای بــه ایــن خاطــر کــه بــا شــدت 

ــناگران  ــه ش ــت ک ــان اس ــدام مناسب ش ــر ان ــه خاط ــه ب ــود، بلک ــا منی ش ــان زیب ــد بدن هایش ــن می کنن متری

ــای  ــۀ فعالیت ه ــه نتیج ــت، ن ــان اس ــل انتخابش ــی از عوام ــا یک ــدن آن ه ــی ب ــرم کل ــوند. ف ــی می ش خوب

ــن  ــه همی ــد و ب ــوازم آرایشــی رشکــت می کنن ــن ترتیــب، مدل هــای زن در تبلیغــات ل ــه همی ورزشی شــان. ب

خاطــر خیلــی دیگــر از خانم هــا گــان می کننــد بــه دلیــل اســتفاده از ایــن اســت کــه آن هــا زیبــا شــده اند. 

امــا ایــن لــوازم آرایــش نیســت کــه آن هــا را شــبیه مدل هــا کــرده. خیلــی ســاده اســت: مدل هــا جــذاب 

بــه دنیــا می آینــد و تنهــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه از آن هــا در تبلیغــات لــوازم آرایــش اســتفاده می شــود. 

در مــورد شــناگرها هــم همیــن قضیــه صــدق می کنــد؛ زیبایــی یــک عامــل انتخــاب اســت، نــه نتیجــۀ آن.

امــا ایــن خطــا، بــه اســتخواِن گونــۀ مخروطــی شــکل و ســینۀ عضالنــی محــدود منی شــود. مثــالً هــاروارد 

ــق در  ــاده موف ــراد فوق الع ــیاری از اف ــت. بس ــرح اس ــان مط ــگاه های جه ــن دانش ــی از برتری ــوان یک ــه عن ب

ــی اســت؟ شــاید دانشــگاه  ــه هــاروارد مؤسســۀ خوب ــدان معناســت ک ــن ب ــا ای ــد. آی ــل کرده ان آن جــا تحصی

افتضاحــی باشــد، و رصفــاً نخبه تریــن دانشــجوهای موجــود را جــذب می کنــد. هــرگاه مــا عوامــل انتخــاب 

را بــا نتایــج آن اشــتباه می گیریــم، طعمــۀ چیــزی می شــویم کــه »نســیم طالــب« بــه آن توهــم بــدن شــناگر 

یــا خطــای هــاروارد می گویــد. بــدون ایــن توهــم، نیمــی از کمپین هــای تبلیغاتــی از کار خواهنــد افتــاد. 

ــی، حواســت را جمــع  ــوان خــود را رصف برخــی کارهــا کن ــب می شــوی ت در نتیجــه، هــر وقــت ترغی

کــن؛ از شــکم شــش تکه و ظاهــر آراســته و درآمــد بــاال گرفتــه تــا عمــر طوالنــی و یــک رفتــار بــه خصــوص 

و شــادمانی. ممکــن اســت در دام توهــم بــدن شــناگیر بیفتــی. قبــل از این کــه تصمیــم بگیــری کار را رشوع 

کنــی، بــه آینــه نــگاه کــن و دربــارۀ چیــزی کــه می بینــی بــا خــودت صــادق بــاش.

از کتاب »هرن شفاف اندیشیدن«، 

اثر رولف دوبلی، ترجمۀ عادل فردوسی پور

مقدمۀ مؤلفین
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فصل دوم  قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

کرده ایم.  DEو از نقطۀ E پاره خط EF را موازی با AB رسم  BC  در شکل مقابل

کنید.  کامل  چهار جملۀ بعد را 

 1 چهارضلعی BDEF یک ................ است. 

B متوازی االضالع A ذوزنقه 

است. AD
AB AC== DE قضیۀ تالس به صورت BC گرفتن  2 در مثلث ABC با در نظر 

DE B  AE A

است. CE CF
BC==......... EF قضیۀ تالس به صورت AB گرفتن  3 در مثلث ABC با در نظر 

AC B  AB A

ADAB می رسیم.
AE
AC BC== ==  4 از ترکیب دو نتیجۀ باال به تناسب

EF B   DE A

کمک قضیۀ تالس   5 در محاسبۀ مجهوالت x و y در شکل مقابل،  ابتدا باید به 

با ................ و سپس با ................ را به دست آوریم.

 x جزء به جزء، مقدار - y کل، مقدار A جزء به 

y کل، مقدار B جزء به جزء، مقدار x - جزء به 

 6 در شکل مقابل با توجه به اندازه های داده شده طول MN برابر ................ است.

 8 A

9 B

کنید.                کامل  MN. دو جملۀ بعد را  BC  در شکل زیر زاویۀ A قائمه است و

 7 طول MN با استفاده از ................ برابر با ................ به دست می آید.                  

B تالس - 6  A فیثاغورس - 5 

 8 طول BC با استفاده از ................ برابر با ................ به دست می آید.

B فیثاغورس - 10 A تالس - 15  

..........

......... 

Q
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هندسه دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 با توجه به تعمیم قضیۀ تالس، اندازه  ها در شکل ................ به درستی نوشته شده است.

 B   A

 2 با استفاده از دو خط موازی، اندازه ها در شکل ................ درست نوشته شده است.

 B   A

درست است.        x
y ==  3 در شکل مقابل با استفاده از دو خط موازی تناسب ................

OA

OD
 B  AB

AD
 A

 4 نقطۀ O محل برخورد امتداد ساق های ذوزنقۀ ABCD است، در شکل ................ اندازه ها به درستی نوشته 

شده است.

B  A

 5 در شکل مقابل طول MN برابر با ................ است.               

                                                            3 A

4 B

اندازۀ اضالع آن................  که  با رسم خط موازی، مثلثی پدید می آید  تالس مطابق شکل  تعمیم قضیۀ   6 در 

با اندازه های اضالع مثلث اصلی است.                       

A مساوی 

B متناسب

Q
ui

z.0
37

س
تال

م 
می

 تع
ه با

سب
حا

  م

B6B5A4B3B2B1



47

فصل دوم  قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

که این حکم را ................ می نامند.                                                                                                                    AMAB نتیجه می گیریم ................ 
AN
AC==  1 در شکل مقابل با فرض

- عکس قضیۀ تالس                                                           MN BC
A

- قضیۀ تالس MN BC= 12
B

 2 عکس قضیۀ تالس به صورت زیر نوشته می شود.

کند، آن گاه با ضلع سوم  کند و روی آن ها چهار پاره خط ................ جدا  گر خطی دو ضلع مثلثی را قطع  »ا

مثلث ................ است.«

B متناسب - موازی A برابر - برابر 

==AM، طبق عکس قضیۀ تالس نتیجه می شود  گر ................  3 در شکل مقابل  ا

که MN با BC موازی است.

2 B  3 A

 4 در ذوزنقۀ شکل مقابل، MN با قاعده ها موازی است. طبق قضیۀ تالس 

 در ذوزنقه داریم ................ .

  AM
MD

BN

NC
= B   AM

AB

NB

BC
=  A

که MN با  ==AM، نتیجه می شود  گر ................  5 در ذوزنقۀ شکل مقابل ا

قاعده ها موازی است.

 6 B  4 A

که MN با                        نتیجه می شود  AM
MD == گر ...................  6 در ذوزنقۀ شکل مقابل ا

قاعده ها موازی است.                                                                                              

x B  32 A

 7 در ذوزنقۀ شکل ................ با توجه به موازی بودن MN با قاعده ها، اندازه ها درست نوشته شده است.

 B   A
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AB برقرار است.
A B′′ ′′

== موازی اند. طبق قضیۀ تالس و تعمیم آن، تناسب ................ ′′∆∆ و ∆∆  1 در شکل زیر  دو خط

                                                                                                                                       OA
OB

A

                                                                                         BC
B C′ ′

B

موازی باشند، طول x برابر ................ به دست می آید. ′′∆∆ ∆∆ و گر دو خط  2 در شکل زیر ا

              6 A

8 B

موازی باشند، طولy برابر ................ است.          ′′d گر دو خط d و  3 در شکل زیر ا

 1 A

                                                               x2 B

 4 با توجه به خطوط موازی، در شکل................ اندازه های داده شده درست است.

 B   A

 5 در شکل مقابل x برابر ................ و y برابر ................ است.                        

   9 - 6 A

12- 8 B

 6 با توجه به خطوط موازی، اندازۀ پاره خط ها در شکل ................ درست است.

 B   A
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فصل دوم  قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

BC با استفاده از قضیۀ تالس و عکس آن نتیجه می گیریم  B C ′′ ′′ AB و A B ′′ ′′  1 در شکل زیر می دانیم

که ................ است.

  AC A C ′ ′ A

 OA OC= B

 2 در شکل زیر یک ذوزنقه درون مثلث ABC محاط شده است، بنابراین ................ .

 AM
MB

MN

BC
= A

  AM
AB

AN

AC
= B

برابر باشند، نتیجه می شود ................ . B
1

و D
1

گر دو زاویۀ  3 در شکل مقابل ا

  DE
BC

AD

AC
= A

 AD
DE

DE

BE
= B

BPPC برابر  AMMB آن گاه نسبت == 23 گر  4 در شکل زیر متوازی االضالعی درون ABC محاط شده است. ا

است با................ .

  23 A

 32 B

 CE ABC محاط شده است. با توجه به اندازۀ پاره خط ها، اندازۀ   5 در شکل زیر متوازی االضالعی درون 

برابر ................ و اندازۀ BD برابر ................ است.  

   3y- 2x A

2x - 3y B

پاره خط ها به درستی نوشته  اندازۀ  ABC محاط شده و   6 در شکل................ متوازی االضالعی درون مثلث 

شده است.
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کنیم، گر دو نقطۀ M و N وسط های دو ضلع AB و AC از مثلث ABC را به هم وصل   1 ا

 آن گاه پاره خط MN موازی با BC و اندازه اش ................ است.

 BCنصف A

AB مساوی با B

گر M و N وسط های دو ضلع AB و AC باشند،                 2 در شکل مقابل، ا

 طول پاره خط MN برابر ................ است.

 2 B  1 A

که وسط های دو  ساق ذوزنقه را به هم وصل می کند، ................ است و طول آن ................ .  3 پاره خطی 

A موازی با قاعده ها - نصف مجموع طول قاعده هاست

B موازی  با یک قطر - نصف مجموع طول ساق هاست

که وسط های دو ساق را به هم   4 در ذوزنقۀ شکل مقابل، طول پاره خطی 

وصل می کند، برابر ................ است.

 8 B  7 A

را به هم  که وسط های دو قطر  پاره خطی   5 در ذوزنقۀ شکل مقابل، طول 

وصل می کند برابر ................ است.

A تفاضل دو ساق 

B نصف تفاضل دو قاعده

طول  باشند،  ساق  دو  وسط  های   Q و   M گر  ا مقابل،  شکل  ذوزنقۀ  در   6 

پاره خط PN برابر است با ................ .

 5 B  2 A

طول  باشند،  ساق  دو  وسط  های   Q و   M گر  ا مقابل،  شکل  ذوزنقۀ  در   7 

قاعدۀ CD برابر است با ................ .

           4 B  6 A
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فصل دوم  قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
در

ن 
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 آن
ید
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 1 در شکل ...................، طبق قضیۀ تالس اندازه های داده شده درست است.

B  A

گرفت پاره خط های رنگ شده موازی اند.  2 در شکل ................ ، می توان نتیجه 

B  A

 3 در شکل ................ ، طبق قضیۀ تالس اندازه های داده شده نادرست است.

B  A

 4 در شکل مقابل، اضالع مثلث ABC به پنج قسمت برابر تقسیم شده 

است، بنابراین داریم ................ .

  y = 8 و x = 4 A

 y =12 و x = 6 B

 5 در شکل مقابل، اندازۀ x برابر ................ و اندازۀ y برابر ................ است.

 13 -  10 A

12 - 9 B

موازی  اند. بنابراین تناسب                 d3 و d
2

و d1  6 در شکل مقابل، سه خط

′′ برقرار است.                                                                                      ′′
′′ ′′

==A B
B C ..............

           32 B   23  A

قضیۀ  از  استفاده  با  موازی اند.  d
3

و d
2

و d
1

خط سه  مقابل،  شکل  در   7 

تالس طول x برابر است با ................ .

 15 B  12 A
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ایجاد  ′′∆∆ و ∆∆ خط دو  روی  برابر   پاره خط های  و  موازی اند  d
4

و d
3

، d
2

، d
1

خط چهار  زیر  شکل  در   1 

کرده اند. رابطۀ ................ بین مساحت ذوزنقه ها برقرار است.

 S SS2 1 3=  A

  S
S S

2
1 3
2=
+

B

برابر  پاره خط های  متقاطع،  خط  دو  روی  موازی  خط  چهار  مقابل  شکل  در   2 

برابر ................ است. S
3

کرده اند.  مساحت ایجاد 

 16 B  14 A

BE، به چهار سوال زیر پاسخ دهید.    DF BCو DE  در شکل زیر

                 . AB
AD == DF نتیجه می گیریم................ BE و   3 از موازی بودن 

                       AE
AF

B  CE
EF

A

                                      . AB
AD == DE نتیجه می گیریم ................  4 از موازی بودنBC و 

 BC
CE

 A

                                                                                                                         AC
AE

 B

. ..........AE
AF AE== که  5 با توجه به تناسب های برابر نتیجه می گیریم 

CE B  AC A

................ به عبارت دیگر................ واسطۀ  == ××AF AC  6 با توجه به تناسب به دست آمده خواهیم داشت:

AC است. AF و  هندسی بین طول های 

 AB طول - AB2 B  AE طول-AE2 A

BE، بنابراین با توجه به اندازه های داده  DF BC و DE  7 در شکل مقابل

شده طول EF برابر ................ خواهد بود.

 4 B  3 A
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