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6

ُه( است که نزدیک به یک قرن پیش ساخته شده  َس ِسُرّ شهر همدان بیش از 5 هزار سال قدمت دارد.میدان مرکزی این شهر، میدان امام خمینی )ُقِدّ
است. این میدان به شکل دایره است و 6 خیابان با زاویه ی 60 درجه از آن جدا می شوند. شکل دایره ای این میدان باعث شده که هرچه شهر 

بزرگ تر می شود، باز هم مرکزیت میدان حفظ  شود.

اندازه گیری
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مساحت لوزی و ذوزنقه  
١ــ به تصاویر زیر نگاه کنید. کدام شکل هندسی را می بینید؟ 

٢ــ جدول زیر را کامل کنید.                      

٣ــ دانش آموزان می خواهند مساحت یک لوزی با قطرهای ٤ و 10 سانتی متر را پیدا کنند. 
به آنها کمک کنید که راه حل های خود را کامل کنند. 

روش پرنیان: 
پرنیان قطرهای لوزی را رسم کرد و به کمک آنها لوزی را به

 ٤ مثلّث مساوی تقسیم کرد. 
 )سانتی متر مربّع(   = مساحت مثلّث رنگ شده 

)سانتی متر مربّع(  =  × ٤ = مساحت لوزی

روش پرستو: 
هر قطر، لوزی را به دو مثلّث مساوی تقسیم می کند. 

)سانتی متر مربّع(  = مساحت مثلّث باالیی 
)سانتی متر مربّع(  =  × ٢ = مساحت لوزی 

آیا شما هم می توانید مساحت این لوزی را به روش دیگری پیدا کنید؟ 

لوزیمرّبعمتوازی االضالعویژگی 

ضلع های روبه رو برابرند
قطرها برابرند

قطرها یکدیگر را نصف می کنند
قطرها برهم عمودند 

(۲×۵)÷۲=۵
۵ ۲۰

(۲×۱٠)÷۲=۱٠
۱۰ ۲۰

مستطیل متوازی االضالع

ذوزنقه

و لوزی

۲

۵
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٤ــ می خواهیم یک دستور کلّی برای محاسبه ی مساحت لوزی پیدا کنیم. 

روی دو مقّوا به رنگ های متفاوت، دو لوزی هم اندازه رسم کنید. 

یکی از لوزی ها را از روی قطرهای آن برش بزنید. 
حاال چهار مثلّث را مثل شکل در اطراف لوزی اّول بچینید. 

چه شکلی ساخته شد؟ 

چرا مساحت این مستطیل دو برابر مساحت لوزی است؟ 

طول و عرض مستطیل را با قطرهای لوزی مقایسه کنید. 
                                                          : طول مستطیل 
                                                        : عرض مستطیل 
                                             عرض × طول = مساحت مستطیل 

    
                       ٢ ÷)  × قطر بزرگ( = مساحت لوزی   

به زبان ساده تر: 
           

                                         مساحت لوزی برابر است با حاصل ضرب دو قطر تقسیم بر ٢ 

مساحت لوزی فّعالیت قبل را با همین روش پیدا کنید. 

در شکل های زیر، اندازه ی قطرها داده شده است. مساحت هر شکل را محاسبه کنید.

        

مرحله ی1

مرحله ی2

مرحله ی3

٤

مستطیل

زیرا از دو لوزی هم اندازه ساخته شده است. 

قطر بزرگ لوزی
قطر کوچک لوزی

قطر کوچک

(۱۰×۴)÷۲=۲٠

(۶×۳)÷۲=۹ (۴×۴)÷۲=۸

مربع یک لوزی است که قطرهای برابر دارد. 

hamyar.in همیار



108

یک  مساحت  محاسبه ی  برای  کلّی  دستور  یک  می خواهیم 
ذوزنقه پیدا کنیم.

١ــ روی دو مقّوا به رنگ های متفاوت، دو ذوزنقه ی  هم اندازه 
رسم کنید. 

و  بسازید  مختلف  شکل های  ذوزنقه ها،  قرار دادن  هم  کنار  با 
شکل آنها را رسم کنید. 

٢ــ دو ذوزنقه را، مثل شکِل رو  به  رو، کنار هم قرار دهید. 
چه شکلی به دست می آید؟ 

مساحت این متوازی االضالع و مساحت ذوزنقه چه ارتباطی 
با    هم دارند؟ __________________________________

 ارتفاع و قاعده ی این متوازی االضالع را با ارتفاع و قاعده ی 
ذوزنقه مقایسه کنید. 

مساحت هریک از شکل های زیر را پیدا کنید.

قاعده ی بزرگقاعده ی کوچک

٢ ÷)  × مجموع  ( = مساحت ذوزنقه 

                                                                                         = ارتفاع متوازی االضالع 
                                                       + قاعده ی کوچک ذوزنقه = قاعده ی متوازی االضالع  

به کمک مساحت متوازی االضالع، روش محاسبه ی مساحت ذوزنقه را نتیجه بگیرید.

متوازی االضالع
قاعده کوچک قاعده ی بزرگ

مساحت متوازی االضالع دوبرابر مساحت ذوزنقه است. 

ارتفاع ذوزنقه

قاعده ی بزرگ ذوزنقه

دوقاعده ارتفاع

۲ ۵

۲

۶+۷=۱۳

(۱۳×۲)÷۲=۱۳
مجموع دوقاعده

:مساحت

:مجموع دو قاعده

:مساحت

۳+۵=۸

(۸×۲)÷۲=۸
:مساحت کل ۸+۱۳=۲۱

۱

:مساحت مربع ۵×۵=۲۵

۹=۵+۴:مجموع دو قاعده

۴/۵=۲÷(۱×۹):مساحت ذوزنقه

۲۹/۵=۲۵+۴/۵:مساحت کل

۹=۵+۴:مجموع دو قاعده
۳۱/۵=۲÷(۷×۹):مساحت

:مجموع دو قاعده ۴+۶=۱٠

:مساحت (۱٠×۴)÷۲=۲٠
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١ــ امین و ایمان و نیما سه کاشی زیر را به شکل های مختلف کنار هم چیده اند.)ضلع مرّبع و قاعده ی کوچک 
ذوزنقه ٢ سانتی متر است.(

الف( کدام جمله درباره ی مساحت این شکل ها درست است؟ 

ب( محیط هر شکل را پیدا کنید. محیط کدام یک از همه کمتر است؟   
٢ــ مساحت یک لوزی ١5 سانتی متر مرّبع و یکی از قطرهای آن 5 سانتی متر است. اندازه ی قطر دیگر لوزی 

چقدر است؟ 
3ــ مساحت یک لوزی 6 سانتی متر مرّبع است. اندازه ی قطرها چقدر می تواند باشد؟ )٣ جواب مختلف بنویسید.(

4ــ دیواره ی کناری استخری به شکل ذوزنقه است. اگر طول استخر ٣0 متر و 
عمق استخر در قسمت کم عمق و عمیق به ترتیب 2 و 5 متر باشد: 

الف( مساحت این دیوار چقدر است؟ 
ب( می خواهیم این دیوار را با کاشی های لوزی شکلی که هر دو قطر آن ١0سانتی متر 

است، بپوشانیم. به چند کاشی نیاز داریم؟

5  ــ مساحت شکل های زیر را پیدا کنید. 

قطر بزرگ هر لوزی: ٣ و قطر کوچک: ١
6  ــ اگر طول این نوار مستطیل شکل ٤0 سانتی متر و عرض آن 5 سانتی متر باشد و در آن لوزی های رنگی بکشیم، 

چه کسری از نوار را رنگ کرده ایم؟ آیا می توانید بدون محاسبه برای این مسئله جوابی پیدا کنید؟ 

                        امین                                                                              ایمان                                                        نیما

 مساحت شکل امین از مساحت همه ی شکل ها بیشتر است.         مساحت شکل ایمان از مساحت همه ی شکل ها بیشتر است.                مساحت همه ی شکل ها برابر است. 

۲

۴

۲

۱۸=۴+(۲×۷): محیط شکل نیما
:محیط شکل ایمان ۷×۲=۱۴

:محیط شکل امین (۷×۲)+۴=۱۸

۱۵=(☆×۵)÷۲ ☆= ۶

۲÷حاصل ضرب دوقطر :مساحت لوزی

۶
=☆ ÷۲ ☆=۱۲

۱×۱۲
۲×۶
۳×۴

سوال ۳

: مجموع دو قاعده ۲+۵=۷
:مساحت متر مربع۱٠۵=۲÷(۳٠×۷)

: مساحت هر کاشی (۱٠×۱٠)÷۲=۵٠
۲۱٠٠٠۱٠۵=۵٠÷۱٠۵٠٠٠٠: تعداد کاشی های مورد نیاز متر مربع

سانتی متر مربع۱٠۵٠٠٠٠=

(۱۸×۵)÷۲=۴۵

(۱۸×۴)÷۲=۳۶

۴۵+۳۶=۸۱

(۱٠×۲)÷۲=۱٠
(۷×۲)÷۲=۷
۲×۴=۸

:کل۴۲=۸+(۷×۲)+(۱٠×۲) : کل

: مساحت لوزی

(۳×۱)÷۲=۱/۵

۸×۱/۵=۱۲

: قطر بزرگ لوزی ۴۰÷۵=۸

: مساحت لوزی (۸×۵)÷۲=۲٠
: مساحت رنگی ۵×۲٠=۱٠٠

: مساحت نوار ۴٠×۵=۲٠٠

: کسر قسمت رنگ شده
__۱۰۰

۲۰۰
=

__

۱

۲
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