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แบบทดสอบทายบทที่ 12 ความเทากันทุกประการ
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

สัญลักษณที่ใชแทน “ความเทากันทุกประการ” คือขอใด
ก. ≡
ข. ≅
ค. =
ง. ≈
ขอใดกลาวถูกตอง
ก. รูปสี่เหลี่ยมสองรูปที่มีพื้นที่เทากันจะเทากันทุกประการ
ข. รูปวงกลมสองรูปที่มีรัศมียาวเทากันจะเทากันทุกประการ
ค. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีพื้นที่เทากันจะเทากันทุกประการ
ง. รูปหกเหลี่ยมสองรูปที่มีความยาวรอบรูปยาวเทากันจะเทากันทุกประการ
ขอใดแสดงวา “รูปสองรูปเทากันทุกประการ”
ก. มีพื้นที่เทากัน
ข. มีมุมเทากันทุกมุม
ค. มีฐานยาวเทากันและสวนสูงเทากัน
ง. รูปหนึ่งทับอีกรูปหนึ่งไดสนิทพอดี
สิ่งใดตอไปนี้มีความเทากันทุกประการ
ก. ฝาแฝดชายคูหนึ่ง
ข. แมวสองตัวที่มีน้ําหนักเทากัน
ค. ปกทั้งสองขางของผีเสื้อตัวหนึ่ง
ง. นกพิราบสองตัวที่มีน้ําหนักเทากัน
สวนของเสนตรงสองเสนเทากันทุกประการเมื่อ
ก. ยาวเทากัน
ข. ขนาดเทากัน
ค. ทับกันไดสนิท
ง. มีความหนาเทากัน
มุมสองมุมจะเทากันทุกประการเมื่อ
ก. เปนมุมแหลมเหมือนกัน
ข. มีแขนของมุมยาวเทากัน
ค. แขนของมุมขางใดขางหนึ่งทับกันไดสนิท
ง. แขนทั้งสองขางของมุมทั้งสองมุมทับกันไดสนิท
รูปคูใดตอไปนี้เทากันทุกประการ
ก. รังสีสองรังสีที่มีจุดปลายตางกัน
ข. สวนของเสนตรงสองเสน
ค. รูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่ความยาวรอบรูปเทากัน
ง. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่วที่มีฐานยาวเทากัน
รูปคูใดตอไปนี้ไมจําเปนตองเทากันทุกประการ
ก. เสนตรงสองเสน
ข. มุมสองมุมที่มีขนาดเทากัน
ค. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเทากันสองคู มุมตอมุม และดานยาวเทากันหนึ่งคู
ง. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปที่มีดานยาวเทากันหนึ่งคู
รูปคูใดตอไปนี้ไมเทากันทุกประการ
ก. วงกลม 2 วง มีรัศมียาวเทากัน
ข. รังสีสองรังสี
ค. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปที่มีดานประกอบมุมฉากยาวเทากัน 2 ดาน ดานตอดาน
ง. รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีดานเทากัน 2 ดาน ดานตอดานและมุมเทากัน 1 คู
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ขอความใดไมถูกตอง
ก. รูปสองรูปเทากันทุกประการ เมื่อรูปหนึ่งทับอีกรูปหนึ่งสนิทพอดี
ข. ถาเสนตรงสองเสนตัดกัน มุมตรงขามจะมีขนาดเทากัน
ค. รูปวงกลมสองรูปที่มีรัศมียาวเทากันจะเทากันทุกประการ
ง. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีพื้นที่เทากันจะเทากันทุกประการ
รูปคูใดตอไปนี้เทากันทุกประการ
ก. สวนของเสนตรงสองเสน
ข. รูปสี่เหลี่ยมสองรูปที่มีดานยาวเทากันสี่คูดานตอดาน
ค. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปที่มีพื้นที่เทากัน
ง. รูปสี่เหลี่ยมผืนผาสองรูปที่มีพื้นที่เทากัน
ขอความตอไปนี้ ขอใดเปนเท็จ
ก. ถาสามเหลี่ยม 2 รูปเทากันทุกประการ แลวสามเหลียม 2 รูปนี้ จะมีมุมเทากัน 3 คู
ข. ถาสามเหลี่ยม 2รูปมีดานเทากัน 3 คู แลวสามเหลี่ยม 2 รูปนี้ จะเทากันทุกประการ
ค. ถาสามเหลี่ยม 2 รูปมีพื้นที่เทากัน แลวสามเหลี่ยม 2 รูปนี้ จะเทากันทุกประการ
ง. ถาสามเหลี่ยม 2 รูปเทากันทุกประการ แลวสามเหลี่ยม 2 รูปนี้ จะมีพื้นที่เทากัน
ขอความใดถูกตอง
ก. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดมุมเทากันสามคูจะเทากันทุกประการ
ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผาสองรูปที่มีพื้นที่เทากันจะเทากันทุกประการ
ค. รูปวงกลมสองรูปที่มีรัศมียาวเทากัน จะเทากันทุกประการ
ง. รูปทรงทางเรขาคณิต มีลักษณะเดียวกัน และมีพื้นที่เทากัน
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีดานยาวเทากัน 3 คู และมีมุมกางเทากัน 3 คู แลว รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะเทากันทุกประการ
ดวยเหตุผลใด
ก. ผลบวกของมุมภายในแตละรูปตางก็เทากับ 180 องศา ข. ผลบวกของความยาวดานทั้งสามของแตละรูปยาวเทากัน
ค. เคลื่อนรูปสองรูปนี้ใหทับกันจะทับกันไดสนิท
ง. สวนสูงของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองยาวเทากัน
ขอใดตอไปนี้เปนเท็จ
ก. ถารูปสามเหลี่ยมสองรูป เทากันทุกประการแลว พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองจะเทากัน
ข. ถารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีมุมเทากันสามคูมุมตอมุม แลวรูปสามเหลี่ยมทั้งสองจะเทากันทุกประการ
ค. ถารูปหลายเหลี่ยมสองรูป เทากันทุกประการ แลวความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมทั้งสองจะเทากัน
ง. ถารูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูป มีดานประกอบมุมฉากยาวเทากันสองคู ดานตอดาน แลวรูปสามเหลี่ยมทั้งสองจะเทากัน
ทุกประการ
ใหตรวจดูวาสามเหลี่ยมคูใดสัมพันธกันแบบ ดาน – มุม – ดาน
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17.

ใหตรวจด ูวา รูปสามเหลี่ยมคูใด ไมสัมพันธกัน แบบ มุม – ดาน – มุม

18.

สามเหลี่ยมคูใดที่ สรุปไมได วาเทากันทุกประการ

ใชขอมูลและรูปตอไปนี้ตอบคําถามขอ 19–22

)

)

กําหนดให PQRS เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส TPO = QPR
ตอไปนี้เปนเหตุผลที่ทําใหรูปสามเหลี่ยม TPO เทากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม QPR
)
)
1.
T PO
=
RPQ
(กําหนดให)
2.
PO
=
PQ
(..1..)
)
)
3.
POT
=
PQR
(..2..)
4.
TPO
≅
QPR
(..3..)
)
)
5.
PTO
=
PRQ
(..4..)
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19.

23.

เหตุผลที่จะเติมในตําแหนงที่ (1) คือขอใด
ก. กําหนดให
ค. เปนดานตรงขามกับมุมที่เทากัน
เหตุผลที่จะเติมลงในตําแหนงที่ (2) คือขอใด
ก. ตางก็กางเทากับ 90 องศา
ค. เพราะมีดาน PT และ PR ยาวเทากัน
เหตุผลที่จะเติมลงในตําแหนงที่ (3) คือขอใด
ก. กําหนดให
ค. ความสัมพันธ ดาน-มุม–ดาน
เหตุผลที่จะเติมลงในตําแหนงที่ (4) คือ ขอใด
ก. เปนมุมที่มีดานตรงขามยาวเทากัน
ค. คุณสมบัติของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม
ที่ยาวเทากันเปนดานประกอบมุมฉาก
จากรูป Δ ABC ≅ Δ ABD ตามความสัมพันธแบบใด

24.

ก. ด.ม.ด
ข. ม.ด.ม
รูปสามเหลี่ยม ABC มีดาน AC = BC และมี

20.

21.

22.

ก. CD = CB

DC

ข. AD = DB

ข. เปนดานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ง. ตางก็เปนดานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ข. ตางเปนมุมในรูปสามเหลี่ยมที่เทากัน
ง. เพราะมีดาน PO ที่ยาวเทากับดาน PQ ประกอบมุม
ข. ความสัมพันธ มุม–ดาน–มุม
ง. ความสัมพันธ ฉาก–ดาน–ดาน
ข. คุณสมบัติของการเทากันทุกประการ
ง. มีดาน OT และดาน QR

ค. ด.ด.ด
แบงครึ่งมุม AC)B ขอใดไมถูกตอง

ง. ม.ม.ด

ค. CA) B = CB)D

ง. Δ ACD ≅ Δ BCD

ค. ด.ด.ด

ง. ด.ฉ.ด

รูปขางลางนี้ใชตอบคําถามขอ 25 – 27

25.

ABC ≅ BAD ตามความสัมพันธแบบใด
ก. ด.ม.ด
ข. ม.ด.ม
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26.
27.
28.

ขอใดไมเปนจริง ตามเหตุผลที่ทําให ABC ≅ Δ BAD
ก. AC = BD
ข. AB = AB
ค. BA) C = AB)D
มุมใดที่เกิดจากผลของสามเหลี่ยมสองรูปเทากันทุกประการ
ก. AC)B = BD)A
ข. AC)B = AB)D
ค. CB)D = CA) D
จากรูปขอใดไมถูกตอง

ก. ABD เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ค. AD ยาวเปนครึ่งหนึ่งของ AC

ง. AB)C = BA) D
ง. BA) D = CA) D

ข. ABC เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ง. CA) D = CB)D = 27 องศา

รูปขางลางนี้ใชตอบคําถามขอ 29-31

29.
30.
31.
32.

MNO ≅ RPO ตามความสัมพันธแบบ ใด
ก. ด.ม.ด
ข. ม.ด.ม
ค. ด.ด.ด
ง. ม.ม.ด
ขอใดถูกตอง
ก. NM)O = PR)O
ข. MO = RO
ค. MO)N = PO)R
ง. ถูกทุกขอ
ขอใด คือผลของความเทากันทุกประการของสามเหลี่ยมสองรูป
ก. ON = OP
ข. NM = PR
ค. ON)M = OP)R
ง. ถูกทุกขอ
ถา ABC ≅ CDA ตามความสัมพันธแบบ ม.ด.ม แลวจะตองมีมุมคูใดเทากันอีกคูหนึ่ง

ก. BA) C = DC)A

ข. AB)C = CD)A

ค. BA) D = DC)B

ง. AC)B = BA) C
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รูปขางลางนี้ใชตอบคําถามขอ 33 – 34

33.
34.
35.

ถา ABE ≅ ACD ตามความสัมพันธแบบ ด.ม.ดโดย AE = AD แลว ดานที่เทากันอีกคูหนึ่ง คือ ขอใด
ก. BE = CD
ข. BF = CF
ค. AB = AC
ง. FD = FE
มุมที่ทําให Δ ABE ≅ Δ ACD ตามความสัมพันธแบบ ม.ด.ม.
ก. BA) E = CA) D
ข. BE)A = CD)A
ค. AB)E = AC)D
ง. BF)D = CF)E
กําหนดให ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ถาลากเสนทแยงมุม AC ดังรูปจะได ABC ≅ ACDใหความสัมพันธแบบใด

ก. ด.ม.ด

ข. ม.ด.ม

ค. ม.ม.ด

ง. ม.ม.ม

รูปขางลางนี้ใชตอบคําถามขอ 36 – 38

36.
37.
38.
39.

40.

กําหนด ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดย BA) E = DA) F ดังนั้น ABE ≅ ADF เพราะความสัมพันธแบบใด
ก. ด.ม.ด
ข. ม.ด.ม
ค. ด.ด.ด
ง. ถูกทุกขอ
)
)
)
BA E = 2x + 10 องศา; DA F = x + 20 องศา แลว AE B มีขนาดกี่องศา
ก. 15
ข. 30
ค. 45
ง. 60
ดังนั้น AEF เปนสามเหลี่ยมชนิดใด
ก. สามเหลี่ยมมุมฉาก
ข. สามเหลี่ยมดานเทา
ค. สามเหลี่ยมหนาจั่ว
ง. สามเหลี่ยมดานไมเทา
รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ก. อาจเปนรูปเดียวกับสามเหลี่ยมดานเทาได
ข. อาจเปนรูปเดียวกับสามเหลี่ยมมุมฉากได
ค. เสนแบงครึ่งมุมยอดจะแบงรูปออกเปนสองรูปเทา ๆ กัน ง. ถูกทุกขอ
สามเหลี่ยมที่มีดานสองดานยาวเทากันเรียกวา สามเหลี่ยมอะไร
ก. สามเหลี่ยมดานเทา
ข. สามเหลี่ยมหนาจั่ว
ค. สามเหลี่ยมมุมฉาก
ง. สามเหลี่ยมมุมแหลม
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41.

42.
43.
44.

45.
46.

สามเหลี่ยมหนาจั่วที่มีมุมที่ฐานโตมุมละ 45 องศา เสนแบงครึ่งมุมยอดจะแบงมุมยอดออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน โตสวนละ
กี่องศา
ก. 90 องศา
ข. 45 องศา
ค. 30 องศา
ง. 15 องศา
สามเหลี่ยมหนาจั่วมีมุมยอดกาง 120 องศา มุมที่ฐานจะกางมุมละเทาไร
ก. 120 องศา
ข. 60 องศา
ค. 45 องศา
ง. 30 องศา
สามเหลี่ยมหนาจั่วมีมุมยอดโตเปนครึ่งหนึ่งของมุมที่ฐานแตละมุม แลวมุมยอดและมุมที่ฐานแตละมุมจะมีขนาดตางกันกี่องศา
ก. 30๐
ข. 36๐
ค. 38๐
ง. 40๐
จากรูป ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให AB)F = CB)E ABF ≅ BCE เพราะวา

ก. ด.ม.ด
ข. ม.ด.ม
จากโจทยขอ 44 จะเกิดรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วกี่รูป
ก. 1
ข. 2
จากรูป ABCD เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส B เปนจุดกึ่งกลาง

ก. 45๐, 45๐

ข. 30๐, 30๐

ค. ด.ด.ด

EF

ง. ไมเทากัน

ค. 3
ง. ไมมีเลย
)
แลว จงหาขนาดของมุม AB E และ BA) E ตามลําดับ

ค. 45๐, 30๐

ง. 30๐, 45๐

รูปขางลางตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 47 – 48

47.
48.

ถา ABC เปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว แลวมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมคือขอใด
)
)
)
ก. A
ข. B
ค. C
ขนาดของมุมใดเทากัน
)
)
)
)
)
)
ก. A = C
ข. A = B
ค. B = C

ง. ถูกทุกขอ
ง. ถูกทุกขอ
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49.

จากรูป ถา

AC

=

AD

แลว ตอไปนี้ขอใดถูกตอง

51.

ก. BC)F = ED)G เพราะเปนมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ข. FC)D = CD)G เพราะเปนมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ค. BC)F = ED)G เพราะเปนมุมตรงขามของมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ง. FC)D = CD)G เพราะเปนมุมตรงขามของมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหนาจั่ว
เมื่อเสนตรง 2 เสนตัดกันผลที่ได คือ
ก. เสนตรงทั้งสองจะถูกแบงออกเปน 2 สวน
ข. มุมตรงขามเทากัน 2 คู
ค. มุมประชิดรวมกันเปน 180 องศา
ง. ถูกทุกขอ
จงหาคา x)

52.

ก. 50๐
จงหาคาของ

ง. 160๐

53.

ก. 90๐
ข. 125๐
ค. 135๐
มุมเล็กที่สุดและมุมใหญที่สุดของรูปสามเหลี่ยมมีขนาดตางกันกี่องศา

ก. 82๐

ง. 48๐

50.

ข. 60๐

ค. 70๐

ง. 80๐

) )
x+ y

ข. 68๐

ค. 62๐
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54.

จงหาคาของ

55.

ก. 180๐
จงหาคาของ

) ) )
x+ y+z

ค. 540๐

ง. เงื่อนไขไมพอหาคําตอบไมได

ค. 63๐

ง. 65๐

56.

ก. 34๐
ข. 54๐
จงหาขนาดของมุมที่เล็กที่สุดของ ABC

ค. 38๐

ง. 66๐

57.

ก. 24๐
ข. 28๐
จากรูป จงหาคาของ )a + b) + )c + d)

ก. 180๐
ข. 360๐
มุมภายในของรูปหาเหลี่ยมรวมกันไดกี่องศา
ก. 180๐
ข. 360๐

ค. 540๐

ง. เงื่อนไขไมพอหาคําตอบไมได

ค. 540๐

ง. 720๐

58.

ข. 360๐
)
x
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รูปขางลางนี้ใชตอบคําถามขอ 59 – 60

59.
60.
61.

กําหนดให PRM ≅ NRQ ; PR)M = 88° และ MP)R = 26°
ขนาดของ NQ)R กางกี่องศา
ก. 66
ข. 62
ค. 52
ง. 44
เมื่อ PRM ≅ NRQ ตามความสัมพันธแบบ ม.ด.ม ดังนั้น ดานใดที่ทําใหความสัมพันธเปนเท็จ
ก. PM = NQ
ข. MR = QR
ค. PR = NR
ง. PQ =
AOB ≅ AOC และ AOˆ B = AOˆ C เพราะความสัมพันธแบบใด

ก. ด.ม.ด

ข. ม.ด.ม

ค. ด.ด.ด

NM

ง. ถูกทุกขอ

จากรูป ตอบคําถามขอ 62 – 63

62.
63.

ถา RQP ≅ SPQ และ SPˆ Q = RQˆ P และ
ก. RQ = SP
ข. RQ)P = SP)Q
RQP ≅ SPQ เพราะความสัมพันธแบบใด
ก. ด.ม.ด
ข. ม.ด.ม

SQˆ P = RPˆ Q ขอความใด ไมถูกตอง

ค. PR)Q = QS)P

ง.

ค. ด.ด.ด

ง. ม.ม.ด

PM

= QM
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64.

จากรูป

PQS ≅

PRS ตามความสัมพันธในขอใด

ก. ด.ม.ด
ข. ม.ด.ม
จากรูปตอไปนี้ ใชตอบคําถามขอ 65 – 67

65.
66.
67.

DC)E เปนมุมตรงขามของมุมใด
ก. BC)A
ข. BA) C
ABC ≅ EDC ก็ตอเมื่อสิ่งใดเทากันอีกคูหนึ่ง
ก. BC = DC
ข. BA) C = DE)C
ดานคูใดที่เรียกวาเปนดานที่สมนัยกัน
ก. AB และ ED
ข. AC และ EC

ค. ด.ด.ด

ง. สิ่งที่กําหนดไมพอ

ค. AB)C

ง. CD)E

ค. CB)A = CD)E

ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข

ค.

ง. ถูกทั้ง ก, ข และ ค

BC

และ CD

จากรูป ใชตอบคําถามขอ 68 – 72

68.
69.
70.
71.
72.

กําหนดให PQ = PR ; PX = PY ขอใดผิด
ก. PQ)X = PR)Y
ข. PX)Y = PY)X
)
ถา PYX = 60๐ PXY จะเปนสามเหลี่ยมอะไร
ก. สามเหลี่ยมดานเทา
ข. สามเหลี่ยมมุมฉาก
)
๐
ถา PYR = 135 ; PYX จะเปนสามเหลี่ยมอะไร
ก. สามเหลี่ยมดานเทา
ข. สามเหลี่ยมมุมฉาก
)
ถา PYR = 110๐; XP)Y กางกี่องศา
ก. 110๐
ข. 70๐
)
)
ถา PRQ = 45๐; QPR กางกี่องศา
ก. 45๐
ข. 60๐

ค. PX)Q = PY)R

ง. QX)Y = XP)Y

ค. สามเหลี่ยมมุมปาน

ง. สามเหลี่ยมดานไมเทา

ค. สามเหลี่ยมมุมปาน

ง. สามเหลี่ยมดานไมเทา

ค. 55๐

ง. 40๐

ค. 75๐

ง. 90๐
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73.

จากรูป กําหนดให Δ ABC ≅ Δ BAD ถา BA) D = 105๐ และ BC)A = 42๐ แลว CA) B มีขนาดเทากับขอใด

74.

ก. 23๐
จากรูป กําหนดให

75.

ก. 85๐
ข. 90๐
ค. 95๐
ง. 100๐
กําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วซึ่งมี A เปนมุมยอด ถา BD และ CE แบงครึ่ง AB)C และ BC)A ตามลําดับแลว

76.
77.

AB

ข. 28๐
= AC และ AD =

AE

ค. 33๐
ง. 35๐
ถา AC)E = 25๐ และ EA) C = 35๐ แลว CO)D มีขนาดเทากับขอใด

ขอสรุปใดตอไปนี้ถูกตอง
ก. BCE ≅ CBD
ข. ABD ≅ ACE
ค. ADE เปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา
ง. DEF เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
จากรูปในขอ 75 ถากําหนดให BA) C = 56 องศา แลว BE)C + CD)B เทากับขอใด
ก. 160๐
ข. 168๐
ค. 172๐
ง. 174๐
กําหนดให รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ABCโดยมี A เปนมุมยอด จุด D, E และ F เปนจุดกึ่งกลางของ BC , CA และ
ตามลําดับ โดยอาศัยขอกําหนดที่กําหนดให

รูปสามเหลี่ยม BDF และ CDE เทากันทุกประการ โดยความสัมพันธแบบใด
ก. ดาน-มุม-ดาน
ข. มุม-ดาน-มุม
ค. ดาน-ดาน-ดาน

ง. ฉาก-ดาน-ดาน

AB
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78.
79.

80.

81.
82.

จากขอ 77 ถากําหนดให AB ตั้งฉากกับ AC และ BD)F = 45๐ แลว CE)D เทากับขอใด
ก. 86๐
ข. 88๐
ค. 90๐
ง. 92๐
กําหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCDโดยมี P, Q, R และ S เปนจุดกึ่งกลางของ AB , BC , CD และ DA ตามลําดับ

จงพิจารณาขอความตอไปนี้
(1) APS ≅ BPQ ≅ CQR ≅ DRS
(2) SQRP เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
ก. ขอ (1) และ (2) เปนจริง
ข. ขอ (1) เปนจริง และขอ (2) เปนเท็จ
ค. ขอ (1) เปนเท็จ และขอ (2) เปนจริง
ง. ขอ (1) และ (2) เปนเท็จ
จากรูป กําหนดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหนาจั่ว โดยมี ABขนานกับ CD และ AD = BC รูปสามเหลี่ยม ADE และ BCF เทากัน
ทุกประการตามความสัมพันธกันแบบใด

ก. ดาน-ดาน-ดาน
ข. ดาน-มุม-ดาน
ค. มุม-ดาน-ดาน
ง. ฉาก-ดาน-ดาน
)
)
)
)
๐
๐
จากรูปในขอ 80 ถากําหนดให DA E = 65 และ CE F = 35 แลว BC F และ EDF มีขนาดตางกันเทาใด
ก. 35๐
ข. 30๐
ค. 25๐
ง. 20๐
พิจารณาความสัมพันธระหวางรูปสามเหลี่ยมสองรูปในขอตอไปนี้

รูปในขอใดที่สามารถสรุปไดวา รูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเทากันทุกประการ โดยอาศัยสิ่งที่กําหนดใหเทานั้น
ก. (1) และ (2)
ข. (1) เทานั้น
ค. (2) เทานั้น
ง. ไมมีขอใดที่สรุปได
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83.

กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC และ PQR ดังรูป ขอใดตอไปนี้ถูกตอง

84.

ก. ABC ≅
ค. ABC ≅
ถา ACB ≅

85.

ก. 1 = 4
ข. 2 = 4
ค. 2 = 3
กําหนด A) = P) , C) = R) จะตองกําหนดเงื่อนไขใดจึงจะทําให ABC ≅

86.

ก. AB = PQ
กําหนด AC =

87.

ก. )2 = )6
จากรูป AB , CD ,

)

ก. 34๐

PQR (ม.ด.ม.)
PQR (ฉ.ด.ด.)
CDE แลวขอสรุปใดเปนเท็จ

)

)

ข.
PR

และ

EF

BC

)

ข. ABC ≅ PQR (ด.ม.ด.)
ง. ไมสามารถสรุปไดวา ABC ≅

)

)

= QR
ค. CA = RP
= QR จะตองกําหนดเงื่อนไขใดจึงจะทําให
BC

ข. )3 = )5
ตัดกันที่ O จงหาคา

ข. 34๐ + 65๐

)

PQR

)

ง. 5 = 6
PQR โดย ม-ด-ม

ง. มีคําตอบถูกมากกวาหนึ่งขอ
ABC ≅ PQR โดย ด-ม-ด

ค. )1 = )4

ง. มีคําตอบถูกมากกวาหนึ่งขอ

ค. 180๐ – 65๐

ง. 180๐ - 65๐ - 34๐

)
x
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88.

กําหนด ABC ตอ

89.

ก. 130๐
ข. 110๐
ค. 100๐
ง. 90๐
กําหนด ABC เปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว มี AB เปนฐานเมื่อลากเสน CD แบงครึ่งมุมยอด C มายังฐาน AB แลว การพิสูจน
วา CD แบงครึ่งฐาน AB นั้นจะตองแสดงวา ADC ≅ BDC แลวเงื่อนไขใดทําให ADC ≅ BDC

90.

ก. ด–ม-ด
ข. ม–ด–ม
กําหนด ABC เปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว มี
เปนเท็จ

ก. EAC ≅
ค. EAC ≅

AC , AB

อาจารย ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุก)

DBC โดย ด–ม–ด
CBD โดย ด– ด-ด

AB

ค. ด–ด–ด
ง. มีคําตอบถูกมากกวาหนึ่งคําตอบ
เปนฐาน ตอ AB ออกไปทั้งสองขางทําให BD = AE แลวขอสรุปใด

ข. EBC ≅ DAC โดย ด-ม-ด
ง. ECD เปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว

