
چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

از  بسیاری  در  و  است  ایران  معماری سنّتی  از  کاشی جزئی 
مکان های تاریخی مثل شوش و تخت جمشید و همچنین در مسجدها 
از  کاشی  ساختن  برای  است.  شده  استفاده  آن  از  امامزاده ها  و 
چند ضلعی ها استفاده می کنند. با کاشی های مربّعی شکل، هر سطحی 

را می توان کاشی کاری کرد. 

به اطراف خود دّقت کنید و نمونه هایی از کاشی کاری هایی که مشاهده کرده اید را در کالس بیان کنید.

١ــ صبا و مبینا در مورد چهارضلعی های زیر اطاّلعاتی به دست آورده اند. شما جدول آنها را کامل کنید. 

79

ـ  مرودشت استان فارس مدرسه ی چهارباغ ــ اصفهان تخت  جمشیدـ 

آستان مقّدس امامزاده محّمد هالل ــ آران وبیدگل

؟چهارضلعی

٤ تا ٤ تا تعداد زاویه های راست 

ضلع های روبه رو باهم موازی اند 

زاویه های روبه رو باهم برابرند

همه ی ضلع ها برابرند

٤تاتعداد خط های تقارن

صفرصفرصفر

۲تاصفریکی۲تا
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١ــ الف( در متوازی االضالع های زیر، قطرها رسم شده و یکدیگر را قطع کرده اند. مانند نمونه، در هر شکل اندازه های هر 
قسمت را بنویسید.

ب
ت

آ

پ

2 1

مجموع زاویه های یک چهارضلعی   است. 
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به  ٢ــ آموزگار از دانش آموزان کالس خواست که مجموع زاویه های یک چهارضلعی را پیدا کنند. زهرا و فریبا هرکدام 
روشی این کار را انجام دادند. 

روش زهرا: او ابتدا گوشه های یک چهارضلعی را رنگ کرد و پس از جداکردن گوشه ها، آنها را مثل شکل زیر در کنار هم 
چید.

به این ترتیب، مجموع زاویه های یک چهارضلعی چند درجه است؟
روش فریبا: او ابتدا با رسم  یک قطر، چهارضلعی را به دو مثلّث تقسیم 

کرد. 
راه حّل فریبا را کامل کنید و توضیح دهید.

1  = مجموع زاویه های مثلّث 
 2  = مجموع زاویه های مثلّث 

بنابراین 
°٣٦٠ = °١٨٠ + °١٨٠ = جمع زاویه های یک چهارضلعی

۳۶۰°

۱۸۰°

۱۸۰°

۳۶۰°

۱/۷

۱/۷۲/۴

۲/۴

۲/۳

۲/۳

۱/۴

۱/۴
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ب( متوازی االضالع دیگری رسم کنید. قطرهای آن را بکشید و اندازه ی هر قسمت از قطر را روی آن بنویسید.

. در هر متوازی االضالع قطرها  

پ( با توّجه به اندازه های نوشته شده در هر قسمت، چه نتیجه ای می گیرید؟ 

٢ــ در شکل های زیر قطرها را رسم کنید. 

الف( اندازه ی قطرها را روی آنها بنویسید.
ب( آیا نتیجه ای که در مورد قطرهای متوازی االضالع گرفتید، در مورد این شکل ها هم درست است؟ 

٣ــ یک چهارضلعی رسم کنید که قطرهای آن، یکدیگر را نصف نکنند. 

۱/۴

۱/۴
۳

۳

یکدیگر را نصف می کنند
.

بله زیرا مربع ، لوزی و مستطیل هر کدام نوعی متوازی االضالع هستند

۲/۶

۲/۶

۲/۶

۲/۶ ۱/۴
۱/۴

۲/۲

۲/۲
۲/۲

۲/۲

۲/۲

۲/۲
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٤ــ مانند شکل، یک مرّبع و یک لوزی را از روی قطر آنها تا  کنید. توضیح دهید که چگونه می توانیم نتیجه بگیریم که قطرها، 
نیمساز هستند.

آیا در این دو شکل، قطرها خّط تقارن هستند؟

١ــ با توّجه به اندازه های داده شده، اندازه ی پاره خط ها و زاویه های 
خواسته شده را پیدا کنید.

٢ــ قطرهای یک متوازی االضالع ٤ و ٦ سانتی مترند و روی خط های 
روبه رو قرار می گیرند. متوازی االضالع را رسم کنید.

 ٣ــ با توّجه به خط های روبه رو، یک لوزی به قطر ٢ و ٤ سانتی متر 
رسم کنید.

بله

وقتی شکل را روی این خط ها تا می زنیم ، دو طرف شکل همدیگر
 را می پوشانند ، پس قطرها خط تقارن و نیمساز هستند.

۴

۳

۵
۵ ۶۰°

۳۰°

۳۰°
۹۰°

۳۴

۳ ۲

۴۵°
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١ــ در شکل های زیر، اندازه ی زاویه های خواسته شده را به دست آورید.

تب

آ

پ

ب

ت

آ

پ

ب

ت

آ

پ

ب

ت

آ

پ
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متوازی االضالعمستطیلمرّبعلوزیویژگی شکل 

ضلع های روبه رو باهم موازی اند

ضلع های روبه رو باهم مساوی اند

قطرها یکدیگر را نصف می کنند

قطرها ، زاویه ها را نصف می کنند

2ــ در جدول زیر، گزینه های درست را با عالمت  مشّخص کنید. 

3ــ در کدام شکل، نیمساز »پ« روی خّط تقارن شکل قرار دارد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

4ــ کدام یک از گزینه های زیر، اندازه ی زاویه های یک چهارضلعی را نشان می دهند؟ نوع چهارضلعی را مشّخص کنید. 
الف( °٩٠ ، °٩٠ ، °٩٠ ، °٩٠ 

ب( °١٢٠ ، °٦٠ ، °٦٠ ، °١٢٠
پ( °٧٠ ، °٧٠ ، °٩٠ ، °١٢٠ 

ت( °٣٠ ، °٣٠ ، °١٥٠ ، °١٥٠

1 یک مرّبع رسم شده است. آن را کامل کنید.
4

5ــ در شکل روبه رو 

۹۰°+۹۰°+۳۰°+......=۳۶۰°

۳۶۰°-۲۱۰°=۱۵۰°
۳۰°×۲=۶۰°

۶۰°÷۲=۳۰°

۶۰°

مربع یا مستطیل

متوازی االضالع یا لوزی

متوازی االضالع یا لوزی

چون چهار زاویه راست دارد.

چون زاویه راست ندارد اما
 زاویه های روبرو با هم برابرند
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مرور فصل
فرهنگ نوشتن

1ــ  شکل های زیر را به دّقت ببینید و جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.

تعداد خط های تقارن: تعداد خط های تقارن:تعداد خط های تقارن: بیش از یکی 
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1ــ به کمک معّلم خود چند بنای تاریخی نام ببرید که در ساخت آنها از تقارن استفاده شده است.

2ــ  چگونه می توانید مجموع زاویه های داخلی مثّلث را به دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.

3ــ چگونه می توانید مجموع زاویه های داخلی چهارضلعی را به دست آورید؟ 
روش خود را توضیح دهید.

ب پت

آ
2ــ در شکل زیر،نیم خط »آ ب« نیمساز » آ« است. اندازه ی »ت« را پیدا کنید.

سی وسه پل اصفهان، برج آزادی تهران

یک مثلث را برش می زنیم و زاویه ها را کنار هم قرار می دهیم؛
 یک خط راست بدست می آید که °۱۸۰ است.

یک چهار ضلعی را برش می زنیم و زاویه ها را کنار هم قرار
 می دهیم ؛ یک دایره بدست می آید که °۳۶۰ است.

بیش از یکییکی

۹۰°+۵۵°=۱۴۵°

۱۸۰°-۱۴۵°=۳۵°

۲×۳۵°=۷۰°

۷۰°+۵۵°=۱۲۵°

۱۸۰°-۱۲۵°=۵۵°

۱۸۰°-۱۵۵°=۱۲۵°

۳۵° ۷۰°

۵۵°
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3ــ باغچه ی خانه ی امیر به شکل یک ذوزنقه است که یکی از زاویه های 
آن °100 است. مجموع سه زاویه ی دیگر آن  را پیدا کنید.

همه ی  سپس،  کنید.  مشّخص  دارند  تقارن  خّط  که  را  شکل هایی  4ــ 
خط های تقارن آنها را رسم کنید.
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5  ــ کدام اندازه های زیر، اندازه ی زاویه های یک مثلّث را نشان می دهند؟

71  ، °72               پ( °١ ، °1  ، °١78                   ت( °٠ ، °9٠  ، °9٠
2



  ، 1
72

2



الف( °33/5  ، °67/5، °8٠                   ب( 

٦ــ ذوزنقه ای رسم کنید که خّط تقارن داشته باشد.

٧ــ مثلّثی رسم کنید که فقط یک خّط تقارن داشته باشد.

آیا می دانید؟
در معماری ایرانی و در ساخت بناها از هندسه، به ویژه تقارن، استفاده شده است. در طّراحِی درها 

در  می توانید  آیا  است.  استفاده شده  چند ضلعی ها  و  از شکل های هندسی  تاریخی،  بناهای  پنجره های  و 

شکل های زیر نوع چند ضلعی ها و تقارن های موجود را مشّخص کنید؟

ارگ تاریخی سمنان؛ دارالحکومه ی قاجارامیرچخماق یزد

۳۶۰°-۱۰۰°=۲۶۰°

۳۵/۵° ۷۲/۵°
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فرهنگ خواندن

اگر یک شیء در فاصله ی معّینی از مرکز یک ذّره بین )عدسی محّدب( قرار بگیرد، تصویر آن نسبت به ذّره بین، 
هم اندازه، قرینه و وارونه می شود. در این حالت، نقطه ی وسط ذّره بین، مرکز تقارن است. 
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معّما و سرگرمی

معّما و سرگرمی
الف( شکل روبه رو ٤ خّط تقارن دارد. آنها را رسم 

کنید.
خّط  شکل،  که  بردارید  طوری  را  چوب  یک  ب( 

تقارن نداشته باشد.
پ( دو چوب را طوری بردارید که شکل، فقط یک 

خّط تقارن داشته باشد.
ت( چند چوب را باید بردارید تا شکل، دوباره ٤ خّط 

تقارن داشته باشد؟
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