นางดวงนภา แจ้ งมรคา
ครู ชานาญการ

แบบฝึ กทักษะแบบ เรื่อง ความเท่ ากันทุกประการ
โดยใช้ โปรแกรม GSP
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตสาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เล่ มที่ 3 เรื่อง ความเท่ ากันทุกประการของรู ปสามเหลีย่ ม

โดย
นางดวงนภา แจ้ งมรคา
ครู ชานาญการ
โรงเรียนชุ มชนวัดไทยงาม อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่ อง ทบทวนเรื่ องการแปลงทางเรขาคณิ ต
เล่มที่ 2 เรื่ อง ความเท่ากันทุกประการของจุด เส้นตรงและมุม
เล่มที่ 3 เรื่ อง ความเท่ากันทุกประการของรู ปสามเหลี่ยม
เล่มที่ 4 เรื่ อง รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปที่มีความสัมพันธ์กนั แบบ ด้าน-มุม-ด้าน
เล่มที่ 5 เรื่ อง รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปที่มีความสัมพันธ์กนั แบบ มุม-ด้าน-มุม
เล่มที่ 6 เรื่ อง รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปที่มีความสัมพันธ์กนั แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
เล่มที่ 7 เรื่ อง การนาไปใช้
แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทั้ง 7 เล่ม เป็ นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดทาขึ้ น
เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ด้านเจตคติ คื อความสนใจใฝ่ รู้ ความรั บผิดชอบ
ความมีระเบียบวินยั ความชื่อสัตย์และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ภายหลังการดาเนิ นการพัฒนาแบบฝึ กทักษะทักษะ เรื่ อง ความเท่ากันทุกประการ โดย
ใช้โปรแกรม GSP ดังกล่าวทั้ง 7 เล่ม มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (80/80) ที่ต้ งั ไว้
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่พฒั นาขึ้น และนักเรี ยนมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้แบบฝึ กทักษะทักษะ เรื่ อง ความเท่ ากันทุ กประการ โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เฉลี่ยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด
แบบฝึ กทักษะทักษะ เรื่ อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทั้ง 7 เล่ม ได้ผ่านการทดลอง
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสม ครบทุกกระบวนการ ผูร้ ายงานหวังว่าแบบฝึ กทักษะนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ และส่งผลต่อการพัฒนาผลทางการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นต่อไป

ดวงนภา แจ้งมรคา

เรื่อง
คาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้โปรแกรม GSP
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กทักษะ
บรรณานุกรม
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14
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ข้ อแนะนาในการใช้ แบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะเรื่ อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้จดั ทำขั้นอย่ำงเป็ นระบบ
โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนำประสิ ทธิภำพของแบบฝึ กทักษะ เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ยน เรื่ อง ควำมเท่ำกันทุกประกำร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 ซึ่งเนื้อหำที่
นำมำจัดทำแบบฝึ กทักษะ เป็ นเนื้อหำในบทเรี ยนของชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครู ตอ้ งคอยดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด และ
คอยให้คาปรึ กษาเมื่อนักเรี ยนพบกับปั ญหาหรื อต้องการความช่วยเหลือ

คาชี้แจงสาหรับครู
1. ศึกษาคู่มือการใช้แบบฝึ กทักษะ
2. ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (อยูใ่ นคู่มือการใช้แบบฝึ กทักษะ)
3. จัดเตรี ยมแบบฝึ กทักษะ แบบทดสอบ และสื่ อการเรี ยนการสอน
(เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม GSP)
4. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนก่อนทาแบบฝึ กทักษะ
5. ครู ช้ ีแจงการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
6. ให้คาแนะนาเมื่อนักเรี ยนมีปัญหา
7. ตรวจแบบฝึ กทักษะ และแจ้งผลการเรี ยนในแต่ละแบบฝึ กให้นกั เรี ยนทราบ

2

คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
1. อ่านคาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะ
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. ศึกษาใบความรู ้ ในโปรแกรม GSP
4. ทาใบกิจกรรม ในโปรแกรม GSP และตรวจคาตอบ
5. ทาแบบฝึ กทักษะ ในโปรแกรม GSP
6. บันทึกงานด้วยชื่อของนักเรี ยน และวงเล็บท้ายชื่อด้วยเล่มที่ของแบบฝึ กทักษะ
เช่น สมชาย ใจดี (เล่ม 1)
7. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
สิ่ งทีอ่ ยู่ในแบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะเรื่ อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้โปรแกรม GSP กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นแบบฝึ กทักษะที่นกั เรี ยน
สำมำรถเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง เนื่ องจำกในเนื้ อหำในแบบฝึ กจะเริ่ มจำกง่ำยไปหำยำกซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
1. ปก
2. ใบรองปก
3. คำนำ
4. สำรบัญ
5. คำชี้แจงกำรใช้แบบฝึ กทักษะ
6. จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
7. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
8. ใบควำมรู ้
9. ใบกิจกรรม
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10. แบบฝึ กทักษะ
11. แบบทดสอบหลังเรี ยน
12. เฉลยแบบฝึ กทักษะ
13. บรรณำนุกรม
14. ปกหลัง
ก่อนกำรทำแบบฝึ กทักษะนักเรี ยนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อนเพื่อทดสอบ
ควำมรู ้ พ้ื น ฐำนทำงกำรเรี ย น เมื่ อ เรี ย นจนครบแบบฝึ กทัก ษะ นัก เรี ย นก็ ต ้อ งท ำ
แบบทดสอบอีกครั้ง เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรี ยน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องของ
นักเรี ยน และปรับปรุ งแบบฝึ กทักษะให้สมบูรณ์เหมำะสมยิง่ ขึ้น
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลังเรี ยน
2. ประเมินจากการปฏิบตั ิในแบบฝึ กทักษะ
3. ประเมินขณะปฏิบตั ิกิจกรรมโดยแบบประเมินของครู
จุดมุ่งหมายของการใช้ แบบฝึ กทักษะ
หลังการใช้แบบฝึ กทักษะ จะทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้โปรแกรม GSP ครู ผสู ้ อน
ได้พฒั นากิจกรรมเน้นการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ และครู ผสู ้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ที่มีความสนใจนาไปพัฒนานักเรี ยนต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ในการทาแบบฝึ กทักษะมีการยืดหยุน่ เวลาให้เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรี ยนแต่ละคน และควรทาแบบฝึ กเพิ่มเติมสาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ได้เร็ว
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1. สามารถบอกด้านและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันเมื่อกาหนดรู ปสามเหลี่ยม
สองรู ปที่เท่ากันทุกประการให้
2. บอกได้วา่ รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปเท่ากันทุกประการ พร้อมทั้งบอก
เหตุผล
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แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 3
เรื่อง ความเท่ ากันทุกประการของรู ปสามเหลีย่ ม
**********************************************************
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ถ้ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ปเท่ากันทุกประการ
แล้ว ข้ อใดกล่ าวผิด
ก. มีพ้นื ที่เท่ากัน
ข. เส้นรอบรู ปเท่ากัน
ค. มุมมีขนาดเท่ากันสามคู่มุมต่อมุม
ง. ด้านมีขนาดเท่ากันสองด้านด้านต่อด้าน

4. ถ้า GHI  JKL ข้อใดถูกต้อง
ก. GI = JK
ข. HI = KL
ค. mGIH  mJKL
ง. mHGI  mJLK

5. ถ้ารู ป X เท่ากันทุกประการกับรู ป Y ด้านคู่
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
และมุมคู่ที่สมนัยกันข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรู ปเป็ นรู ป
ก. มุม Y = มุม P, ML = PO
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ข. มุม M = มุม O, PO = PQ
ข. รู ปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ 2 รู ปที่มีมุมที่ฐานเท่ากัน ค. มุม L = มุม Q, PO = LN
เป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ง. มุม N = มุม O, MN = ML
ค. เมื่อลากเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งของรู ป
สี่ เหลี่ยมด้านขนานจะได้รูปสามเหลี่ยมสอง 6. ประโยคในข้อใดกล่าวผิด
รู ปที่เท่ากันทุกประการ
ก. รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปที่มีพ้นื ที่ไม่เท่ากันไม่
ง. รู ปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ เมื่อลากเส้นจาก
จาเป็ นต้องเท่ากันทุกประการ
มุมฉากไปตั้งฉากกับด้านตรงข้ามมุมฉาก จะ ข. รู ปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรู ปที่มีฐานและ
ได้รูปสามเหลี่ยมสองรู ปที่เท่ากันทุกประการ
ส่ วนสู งยาวเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ
3. ถ้า ABC  DEF
ข้อใดกล่าวถูกต้องตามความสมนัย
ก. BCA  EFD
ข. BAC  DFE
ค. CBA  DEF
ง. ACB  EDF

ค. เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมจะแบ่งรู ปวงกลม
ออกเป็ นสองส่ วนที่เท่ากันทุกประการ
ง. เส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยมใดๆ จะแบ่ง
รู ปสี่ เหลี่ยมออกเป็ นสองส่ วนที่เท่ากันทุก
ประการ
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7. ความสัมพันธ์ขอ้ ใดที่ทาให้สามเหลี่ยม
สองรู ปไม่เท่ากันทุกประการ
ก. มีดา้ นเท่ากัน 3 คู่
ข. มีมุมเท่ากัน 3 คู่
ค. มีดา้ นเท่ากัน 1 คู่ มีมุมเท่ากัน 2 คู่
ง. มีดา้ นเท่ากัน 2 คู่ มีมุมเท่ากัน 1 คู่

9.

Z
X

รู ป XYZ เป็ นรู ปต้นแบบ ข้อใดคือภาพที่
เกิดจากการสะท้อนรู ป XYZ ด้วย XZ
X'

Y'

A'B' , BC

L'

A'C'

L

M

ง.
Y'

B'C' , AC

M

X

Z

ค. X

mACB  mA'C'B'

10. หมุน LMN ตามเข็มนาฬิกาด้วยขนาดมุม 75
โดยใช้จุด O เป็ นจุดหมุน ข้อใดเป็ นภาพ
การหมุนที่ถูกต้อง
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เมื่อเลื่อนขนานรู ป ABC ซึ่ งเป็ นรู ปต้นแบบ
ด้วย XY และ A'B'C' คือภาพที่เกิดจากการ
เลื่อนขนาน ข้ อใดกล่ าวผิด
ก. ภาพของด้าน AB คือ A'B', BC คือ B'C'
และ AC คือ A'C'
ข. ภาพของจุด A คือ A' , B คือ B' และ
C คือ C'
ค. มุม mABC
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แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 3
เรื่อง ความเท่ ากันทุกประการของรู ปสามเหลีย่ ม
**********************************************************
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว

1. ถ้ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ปเท่ากันทุกประการ
แล้ว ข้ อใดกล่ าวผิด
ก. มีพ้นื ที่เท่ากัน
ข. เส้นรอบรู ปเท่ากัน
ค. มุมมีขนาดเท่ากันสามคู่มุมต่อมุม
ง. ด้านมีขนาดเท่ากันสองด้านด้านต่อด้าน

4. ถ้า GHI  JKL ข้อใดถูกต้อง
ก. GI = JK
ข. HI = KL
ค. mGIH  mJKL
ง. mHGI  mJLK

5. ถ้ารู ป X เท่ากันทุกประการกับรู ป Y ด้านคู่
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
และมุมคู่ที่สมนัยกันข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรู ปเป็ นรู ป
ก. มุม Y = มุม P, ML = PO
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ข. มุม M = มุม O, PO = PQ
ข. รู ปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ 2 รู ปที่มีมุมที่ฐานเท่ากัน ค. มุม L = มุม Q, PO = LN
เป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ง. มุม N = มุม O, MN = ML
ค. เมื่อลากเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งของรู ป
สี่ เหลี่ยมด้านขนานจะได้รูปสามเหลี่ยมสอง 6. ประโยคในข้อใดกล่าวผิด
รู ปที่เท่ากันทุกประการ
ก. รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปที่มีพ้นื ที่ไม่เท่ากันไม่
ง. รู ปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ เมื่อลากเส้นจาก
จาเป็ นต้องเท่ากันทุกประการ
มุมฉากไปตั้งฉากกับด้านตรงข้ามมุมฉาก จะ ข. รู ปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรู ปที่มีฐานและ
ได้รูปสามเหลี่ยมสองรู ปที่เท่ากันทุกประการ
ส่ วนสู งยาวเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ
3. ถ้า ABC  DEF
ข้อใดกล่าวถูกต้องตามความสมนัย
ก. BCA  EFD
ข. BAC  DFE
ค. CBA  DEF
ง. ACB  EDF
1

ค. เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมจะแบ่งรู ปวงกลม
ออกเป็ นสองส่ วนที่เท่ากันทุกประการ
ง. เส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยมใดๆ จะแบ่ง
รู ปสี่ เหลี่ยมออกเป็ นสองส่ วนที่เท่ากันทุก
ประการ
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7. ความสัมพันธ์ขอ้ ใดที่ทาให้สามเหลี่ยม
สองรู ปไม่เท่ากันทุกประการ
ก. มีดา้ นเท่ากัน 3 คู่
ข. มีมุมเท่ากัน 3 คู่
ค. มีดา้ นเท่ากัน 1 คู่ มีมุมเท่ากัน 2 คู่
ง. มีดา้ นเท่ากัน 2 คู่ มีมุมเท่ากัน 1 คู่

9.

Z
X

รู ป XYZ เป็ นรู ปต้นแบบ ข้อใดคือภาพที่
เกิดจากการสะท้อนรู ป XYZ ด้วย XZ
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ค. X

mACB  mA'C'B'

10. หมุน LMN ตามเข็มนาฬิกาด้วยขนาดมุม 75
โดยใช้จุด O เป็ นจุดหมุน ข้อใดเป็ นภาพ
การหมุนที่ถูกต้อง

Z

Y'

เมื่อเลื่อนขนานรู ป ABC ซึ่ งเป็ นรู ปต้นแบบ
ด้วย XY และ A'B'C' คือภาพที่เกิดจากการ
เลื่อนขนาน ข้ อใดกล่ าวผิด
ก. ภาพของด้าน AB คือ A'B', BC คือ B'C'
และ AC คือ A'C'
ข. ภาพของจุด A คือ A' , B คือ B' และ
C คือ C'
ค. มุม mABC
.
 mA'B'C'
mBAC  mB'A'C' และ
ง. AB

ข.
Z
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แบบฝึ กทักษะที่ 1

แบบฝึ กทักษะที่ 2
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แบบฝึ กทักษะที่ 3

แบบฝึ กทักษะที่ 4
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เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน เล่มที่ 3
เรื่อง ความเท่ ากันทุกประการของรู ปสามเหลีย่ ม
**********************************************************
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ถ้ารู ปสามเหลี่ยมสองรู ปเท่ากันทุกประการ
แล้ว ข้ อใดกล่ าวผิด
ก. มีพ้นื ที่เท่ากัน
ข. เส้นรอบรู ปเท่ากัน
ค. มุมมีขนาดเท่ากันสามคู่มุมต่อมุม
ง. ด้านมีขนาดเท่ากันสองด้านด้านต่อด้าน

4. ถ้า GHI  JKL ข้อใดถูกต้อง
ก. GI = JK
ข. HI = KL
ค. mGIH  mJKL
ง. mHGI  mJLK

5. ถ้ารู ป X เท่ากันทุกประการกับรู ป Y ด้านคู่
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
และมุมคู่ที่สมนัยกันข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรู ปเป็ นรู ป
ก. มุม Y = มุม P, ML = PO
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ข. มุม M = มุม O, PO = PQ
ข. รู ปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ 2 รู ปที่มีมุมที่ฐานเท่ากัน ค. มุม L = มุม Q, PO = LN
เป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
ง. มุม N = มุม O, MN = ML
ค. เมื่อลากเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งของรู ป
สี่ เหลี่ยมด้านขนานจะได้รูปสามเหลี่ยมสอง 6. ประโยคในข้อใดกล่าวผิด
รู ปที่เท่ากันทุกประการ
ก. รู ปสามเหลี่ยมสองรู ปที่มีพ้นื ที่ไม่เท่ากันไม่
ง. รู ปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ เมื่อลากเส้นจาก
จาเป็ นต้องเท่ากันทุกประการ
มุมฉากไปตั้งฉากกับด้านตรงข้ามมุมฉาก จะ ข. รู ปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรู ปที่มีฐานและ
ได้รูปสามเหลี่ยมสองรู ปที่เท่ากันทุกประการ
ส่ วนสู งยาวเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ
3. ถ้า ABC  DEF
ข้อใดกล่าวถูกต้องตามความสมนัย
ก. BCA  EFD
ข. BAC  DFE
ค. CBA  DEF
ง. ACB  EDF

ค. เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมจะแบ่งรู ปวงกลม
ออกเป็ นสองส่ วนที่เท่ากันทุกประการ
ง. เส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยมใดๆ จะแบ่ง
รู ปสี่ เหลี่ยมออกเป็ นสองส่ วนที่เท่ากันทุก
ประการ
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7. ความสัมพันธ์ขอ้ ใดที่ทาให้สามเหลี่ยม
สองรู ปไม่เท่ากันทุกประการ
ก. มีดา้ นเท่ากัน 3 คู่
ข. มีมุมเท่ากัน 3 คู่
ค. มีดา้ นเท่ากัน 1 คู่ มีมุมเท่ากัน 2 คู่
ง. มีดา้ นเท่ากัน 2 คู่ มีมุมเท่ากัน 1 คู่

9.

Z
X

รู ป XYZ เป็ นรู ปต้นแบบ ข้อใดคือภาพที่
เกิดจากการสะท้อนรู ป XYZ ด้วย XZ
X'

Y'

ค.

A'B' , BC

A'C'

L

L'
M

ง.
Y'

B'C' , AC

M

X

Z
X
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10. หมุน LMN ตามเข็มนาฬิกาด้วยขนาดมุม 75
โดยใช้จุด O เป็ นจุดหมุน ข้อใดเป็ นภาพ
การหมุนที่ถูกต้อง
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เมื่อเลื่อนขนานรู ป ABC ซึ่ งเป็ นรู ปต้นแบบ
ด้วย XY และ A'B'C' คือภาพที่เกิดจากการ
เลื่อนขนาน ข้ อใดกล่ าวผิด
ก. ภาพของด้าน AB คือ A'B', BC คือ B'C'
และ AC คือ A'C'
ข. ภาพของจุด A คือ A' , B คือ B' และ
C คือ C'
ค. มุม mABC
.
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