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 به نام خدا

 .کنیممیدر این جلسه فصل جدید رو شروع 

ا و بقیه هاولین مطلبی که میخوایم با هم ببینیم ، چند تا نمادگذاریه، این نمادگذاری

م ن میخوره، چون وقتی ما داریخیلی به دردمو گیریممینمادهایی که در ادامه فصل یاد 

یم ولی روی شکل بنویس تونیممیهمه توضیحات رو ن کنیممیل هندسی رو حل مسائ

 نمادها به ما کمک میکنن که با یه نگاه به شکل، اطالعات زیادی ازش به دست بیاریم.

 

 . کنیممیاستفاده  حروف بزرگ انگلیسیاز  هنمایش نقطما برای 

 .کنیممیاستفاده  حروف کوچیک انگلیسیاز  نمایش امتداد خطبرای 

 طول پاره خط رو هم با گذاشتن یه خط باالی اسم اون نمایش میدیم.

 شکل زیر رو ببینید:

 

 نمایششون دادیم. Bو  Aحروف بزرگ دو تا نقطه داشتیم که با 

 نشون دادیم. xامتداد خط رو با حرف کوچیک 

 سانتیمتره ، باید بنویسیم: 5برابر  ABحاال اگه بخوایم نشون بدیم که طول پاره خط 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 5cm 

 هاروابط بین پاره خط
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خط آشنا شدیم، برای یادآوری اینجا یه بار دیگه تعریفشون خط و پارهقبال با خط و نیم

 :کنیممی

 که دو سر اون بسته باشه. پاره خط: خطی

 سنیم خط: خطی که یک سرش باز و یک سرش بسته

 خط : خطی که دو سرش بازه 

 

 یه قانون توی مثلثها داریم که به این صورته:

 مجموع هر دو ضلع مثلث، از ضلع سوم آن بزرگتر است.

و به هم جمع ریعنی اگه به دلخواه دو تا ضلع از یه مثلث رو انتخاب کنیم و اندازه اونها 

 کنیم ، عددی که به دست میاد حتما از اندازه ضلع سوم بزرگتره.

 هایی که یاد گرفتیم ، این مطلب رو بنویسیم:میخوایم با نمادگذاری

 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ > 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

𝐴𝐶̅̅ ̅̅ + 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ > 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ + 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ > 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

 خط ، نیم خط ، پاره خط
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 حاال یه نماد دیگه:

کوچیک  روی اونها دوتا خطاگه روی شکل بخوایم نشون بدیم که دو تا خط یا هم برابرن، 

 میذاریم. مثل شکل زیر:

 

 حاال با توجه به مطلبی که یاد گرفتید اسم مثلثهای زیر رو بگید:

 

این خطهایی که روی ضلعهای مثلث کشیده به این معنیه که این سه  دونیممیما االن 

 العاالضضلع با هم برابرن، چه مثلثی سه ضلع مساوی داره؟ مثلث متساوی

 

 لث بعدی:مث

 
 

 ساقین.الاین چه مثلثیه؟ مثلثی که دو ضلع مساوی داره، یعنی مثلث متساوی
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 الف: بی نهایت

 
 ب: بی نهایت

 
 ج: بی نهایت

 
 د: یکی

 

 44حل تمرین صفحه 

 هاخطروابط بین پاره
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 :میدیم برای حل این سوال، اول سمت چپ رو روی یه شکل نشون

 
 کدوم میشه؟  BD – ADروی شکل ببینیم. حاال  تونیممیرو  BDو  ABاالن پاره خط 

با  رو ازش حذف کنید. چی باقی میمونه؟ ADرو در نظر بگیرید و پاره خط  BDپاره خط 

 رنگ قرمز روی شکل نشونش میدیم:

 

 BC+ACخب تکلیف سمت چپ رو مشخص کردیم. سمت راست چیه؟ 

نوشته بشه، پس  BCو  ACمجموع  پس این قسمتی که قرمز هست باید به صورت

 :میذاریم تا همه چی حل بشه Bو  Aبین  Cمیایم یه نقطه 
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 نوع زاویه داریم: 4

 درجه کمتر باشه. 09زاویه حاده )تند(: زاویه ای که اندازه اون از 

 درجه باشه. 09زاویه قائمه )راست(: زاویه ای که اندازه اون 

 درجه بیشتر باشه. 09منفرجه )باز(: زاویه ای که اندازه اون از  زاویه

 درجه باشه. 089زاویه نیم صفحه: زاویه ای که اندازه اون 

 

 :کنیمیمیادآوری از سالهای قبل ، یه سری مطالب رو قبل از اینکه درس رو ادامه بدیم

 

 زاویه های مکمل:

 مکمل؟ یمگفتیادتونه به چه زاویه هایی می

 این دو تا زاویه مکمل هستن. بشه،درجه  089هر وقت دو تا زاویه مجموعشون 

 09+  059=  089که   059و  09مثل 

  49+  049=  089که  049و  49یا     

 درجه با چه زاویه ای مکمل میشه؟ 45حاال شما بگید زاویه 

 : 089جمعش کردیم بشه  45باید یه زاویه پیدا کنیم که اگه با 

 45ویه مکمل + = زا 089

 روابط بین زاویه ها
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 بنابراین :

 = زاویه مکمل 089 – 45=  005

 مکمل همدیگه هستن. 005و  45یعنی زاویه های 

 

 .کنیممیکم  089پس برای اینکه مکمل یه زاویه رو به دست بیاریم مقدار اون رو از 

 با شکل دو تا زاویه مکمل بسازیم؟ تونیممیدوست دارید بدونید چطوری 

 .بریم بسازیم 

 :کشیممییه خط صاف  

 

 س:درجه 089که این یه زاویه  دونیممی

 

قسمت تقسیم کنیم، در واقع دو تا  2درجه رو به  089حاال ما هر خطی که بکشیم و این 

 زاویه مکمل ساختیم، مث شکلهای زیر:
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 بسازیم. تونیممیکلی زاویه مکمل دیگه هم  

 :گیریممیپس یه نتیجه 

ف داشتیم که یه خط دیگه، اونو دو بخش کرده بود و ازش دو تا زاویه هر جا یه خط صا

 ساخته بود، اون دو زاویه ساخته شده با هم مکملن.

 

 زاویه های متمم:

بشه به اونا مکمل میگیم، در  089در قسمت قبل گفتیم که اگه دو تا زاویه مجموعشون 

 .کنیممیاین قسمت زاویه متمم رو تعریف 

 هستن. مثل زاویهمتمم بشه، میگیم این دو زاویه با هم  درجه 09زاویه مجموع دو اگه 

 های زیر:

 

 

 زوایای متقابل به راس:

 باهاش سرو کار داریم:اینجا هم حاال میریم سراغ یه تعریف دیگه که 

 زاویه های متقابل به راس یادتونه؟ 
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و به دو روبروی همدیگه تا زاویه به وجود میاد، که د 4اگه دو تا خط همدیگر رو قطع کنن 

قرار دارن. این زاویه هایی که روبروی همدیگه هستن اسمشون زاویه های متقابل به 

 راس هست. شکل زیر رو ببینید:

 

رو به وجود آوردن.  4و  0و  2و  0اینجا دو تا خط همدیگر رو قطع کردن و زاویه های 

 دو زاویه متقابل به راس هستن و  4و  2زاویه های 

 هم دو زاویه متقابل به راس هستند. 0و  0زاویه های  

 یه خصوصیتی که زوایای متقابل به راس دارن اینه که با هم برابرن 

 با هم برابرن 4و  2یعنی زاویه های 

 هم با هم برابرن. 0و  0زاویه های 

تا اینجا باید دو تا مفهوم زاویه های مکمل و زاویه های متقابل به راس رو خوب یاد 

 گرفته باشید. 

 حاال که خوب یاد گرفتید، به من بگید توی شکل زیر کدوم زاویه ها با هم مکملن؟

 

 . چرا؟  2و  0زاویه های 
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 مرو داری 2و  0 بذارید که دیده نشن. حاال فقط زاویه 4و  0دستتون رو روی زاویه های 

 2و  0درجه بوجود آوردن، پس زاویه های  089که روی هم یه خط صاف یعنی یه زاویه 

 درجه میشه. 089مکمل همدیگه هستن و مجموعشون 

 ، زاویه های زیر هم با هم مکملن:با همین دالیلی که گفتیم

 4و  0زاویه های 

 0و  2زاویه های 

 4و  0زاویه های 

س، آیا شما میتونید درجه 09من اگه به شما بگم که زاویه شماره یک، حاال یه سوال دیگه، 

 رو به من بگید؟ 4و 0و  2اندازه زاویه های 

متقابل به  0یادتونه گفتیم زاویه های متقابل به راس با هم برابرن؟ االن کدوم زاویه با 

 درجه. 09برابره با  0. پس اندازه زاویه  0راسه؟ آفرین زاویه 

 رو به دست بیاریم. 4و  2اندازه زاویه های  حاال باید

رو در نظر بگیرید. گفتیم این دو تا مکملن، یعنی مجموع این دو زاویه  2و  0زاویه های 

 س، پس داریم:درجه 089برابر 

 0+ زاویه  2= زاویه  089

 09+  2= زاویه  089

 بنابراین:

 2= زاویه  089 – 09=  059

 059با هم برابر شد  2اندازه زاویه 
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هم  4متقابل به راسن، پس با هم برابرن. بنابراین اندازه زاویه  4و  2از طرفی زاویه 

 . 059برابر است با 

تا زاویه به وجود آورده باشن، با  4پس اگه دو تا خط همدیگر رو قطع کرده باشن و 

 .اندازه سه زاویه دیگه رو هم به دست بیاریم تونیممیدونستن اندازه یکی از زاویه ها 

 

 های محدب و مقعر و متنظم رو تعریف کنیم:در اینجا میخوایم چندضلعی

 ندارند. 089بزرگتر از  هایی که هیچ زاویهچندضلعی: )کوژ( چند ضلعی محدب

بزرگتر نبود، میگیم این  089هاش از پس اگه یه چندضلعی داشتیم و هیچکدوم از زاویه

 ، محدب هست. مثل شکلهای زیر:چندضلعی

 
 

درجه داشته  089به چندضلعی که دست کم یک زاویه بزرگتر از چندضلعی مقعر )کاو( : 

 گویند.باشد، چندضلعی مقعر می

توش پیدا  089ی بزرگتر از پس اگه یه چندضلعی داشتیم و تونستیم دست کم یه زاویه

 مثل شکلهای زیر: کنیم، میگیم این چندضلعی مقعره.
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س. پس این درجه 089شون بیشتر از هایی رو که با رنگ قرمز مشخص کردیم، اندازهزاویه

 ها، مقعر هستن.چندضلعی

 

هاشون با هی زاویی اضالعشون با هم و همههایی که همهبه چند ضلعی چندضلعی منتظم :

 مثل شکلهای زیر : هم برابر باشه، چندضلعی منتظم گفته میشه.

 
 های منتظم آشنا میشید سال آینده به طور کامل با چندضلعی

 

 

 
 

 
 

 

 47حل تمرین صفحه 

 هاروابط بین زاویه
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 درجه متقابل به راسند، پس  89و زاویه  Xزاویه 

 میشه. 89هم برابر  Xزاویه 

 مکمل هستن، یعنی مجموعشون  89و  Yاز طرفی زاویه 

 میشه: 099برابر  Yهست. پس  089برابر 

099  =89 - 089 

 

 

درجه متمم هستن، یعنی مجموعشون  02و زاویه  Xزاویه 

 برابره با: Xهست. بنابراین زاویه  09برابر 

58  =02 – 09  =X 

 

 

 

 مکمل هستن: 89و زاویه  Xزاویه 

099  =89 – 089  =X 
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 متمم هستن، پس: 09و  Xزاویه 

09  =09 – 09  =X 

 

 

 درجه متقابل به راس هستند، پس 45و  Xزاویه 

 45  =X 

 متمم هستن، پس: 45و  Zزاویه 

45  =45 – 09  =Z 

 مکمل هستن ،پس: 45و  Yزاویه 

005  =45 – 089  =Y 

 

 

 درجه متقابل به راس هستند، پس 099و  Xزاویه 

 099  =X 

 مکمل هستن، پس: 099و  Yزاویه 

89  =099 – 089  =Y 
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 ابتدا مثلث رنگی زیر رو در نظر بگیرید:

 

 س. درجه 089مجموع زاویه های داخلی یه مثلث  دونیممی

ازه زاویه سوم رو به دست در مثلث رنگی اندازه دو تا زاویه رو داریم و میخوایم اند

 بیاریم .

 . مجموع این دو زاویه برابر میشه با: 09و  49هایی رو داریم؟ چه زاویه 

009 = 09  +49 

 اندازه زاویه سوم برابر میشه با : پس

59  =009 – 089 

 بنابراین:

 
 متمم هستن، بنابراین: 59و  Xحاال طبق شکل، زاویه 
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49  =59 - X 

 

 با زاویه کناریش مکمل هستن 059زاویه 

 با: برابره Cبنابراین زاویه داخلی 

09  =059 – 089  =C 

س. اندازه دو تا از زاویه ها رو درجه 089مثلث برابر های داخلی از طرفی مجموع زاویه

 . مجموع این دو تا برابر میشه با: 09و  59هایی ؟ داریم، چه زاویه

89  =59  +09 

 برابره با : Xپس اندازه زاویه 

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.در صورت تمایل به 

 
 

 

 

 

 

میخوایم درباره تبدیالت هندسی با هم حرف بزنیم. اول این تبدیالت  قسمتدر این 

 رو معرفی کنیم:

 تبدیالت هندسی
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اگه شکل روی یه صفحه از جایی که قرار داره به محل دیگه ای بره ولی انتقال:  .0

شکل ته انتقال یاف، اونوقت میگیم تصویر جدید، اندازه و جهتش تغییر نکنه

 هست.

 مثال:

 
 هست چون اندازه و جهت شکل تغییر نکرده. Aی شکل انتقال یافته Bدر اینجا شکل 

 از محلی که بوده به یه محل دیگه منتقل شده. Bفقط شکل 

 مثال:

 ی شکل رنگی هست؟کدوم شکل انتقال یافته

 
ه این خصوصیات کنه و تنها شکلی کو جهت شکل تغییر نمیگفتیم که توی انتقال اندازه 

 هست. Fرو داره شکل 
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ویری که به کنیم، تصیه شکل رو نسبت به یه خط پیدا  اگه قرینهتقارن محوری:  .2

ه در این کدست میاد با شکل اول برابره ولی جهتش ممکنه فرق کنه. توجه کنید 

 تبدیل هم اندازه شکل تغییر نمیکنه

 مثال:

 شکل قرینه شکل آبی است؟ کدام

 

گفتیم در تقارن، تصویری که به دست میاد با شکل اول برابره، پس اون شکلی که 

 پایین سمت چپه نمیتونه قرینه شکل آبی باشه، چون کال شکلش متفاوته

در تقارن جهت شکل عوض میشه بنابراین جواب درست شکل زیر هست، خط تقارن 

 رو هم رسم کردیم:
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اگه یه شکل رو حول یه  نقطه بچرخونیم، میگیم دوران انجام شده. دوران دوران:  .0

 درجه 089با زاویه  oمیتونه با زاویه های مختلف باشه، مثال دوران حول نقطه 

 مثال:

 و مرکز دوران به صورت زیر به ما داده شده Aشکل 

 

 درجه به دست بیاریم. 09میخوایم دوران حول مرکز رو با زاویه 

 :کنیممیاز مرکز دوارن یه خط به یه نقطه دلخواه از شکل رسم 

 
 درجه حرکت میدیم: 09حاال این خط رو به اندازه 
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وقل شده  ای که به خط قرمزشکل رو باید در جایی که رسیدیم رسم کنیم. یعنی اون نقطه

 بود حاال به خط آبی وصل میشه:

 
یر نکرد، فقط که معرفی کردیم اندازه شکل تغی اگه دقت کنید میبیند که در سه تا تبدیلی

 ولی شکل اولیه تغییر نکرد. منتقل شد یا قرینه شد یا چرخید 

 مثال:

 

 
 الف: انتقال ، جهت و اندازه شکل تغییر نکرده
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 ب: دوران ، شکل حول یه نقطه چرخیده

 ج: تقارن محوری ، تقارن نسبت به خط وسط دو تا شکل انجام شده

 ، جهت و اندازه شکل تغییر نکردهد: انتقال 

 ه: دوران ، شکل حول یه نقطه چرخیده

 

 

 

 

 

 

 

رو کشیدیم. حاال از ما پرسیده آیا این سه شکل با هم برابرن؟ ما  Cو  Bشکلهای 

س پتحت تبدیلهای هندسی دوران و تقارن با هم برابر میمونن. ، که شکلها  دونیممی

 این سه تا شکل با هم برابرن.

 

 40حل تمرین صفحه 

 تبدیالت هندسی
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به دست میاد.  0دوران بدیم، شکل شماره  Oدرجه حول نقطه  089رو  0الف: اگه شکل 

هیچوقت با دوران نمیتونه  0که دوران شکل رو تغییر نمیده ، پس شکل  دونیممیما 

 بشه 4و  2شبیه 

با هیچ دورانی  4که شکل تغییر نمیکنه، پس شکل  دونیممیب: اینجا هم دوران داریم و 

رو به  4درجه حول مرکز دوران ، شکل  089بشه. دوران  0یا شکل  0نمیتونه شبیه شکل 

 تبدیل میکنه. 2شکل 

 

 

 

 

 

 قبل با سه تا تبدیل هندسی آشنا شدیم : انتقال، تقارن ، دوران قسمتدر 

 شکلهای همنهشت
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شد یا میتقل منکرد، فقط یا میاندازه شکل تغییر ن این تبدیلهادر همینطور که دیدیم 

 کرد.اولیه تغییری نمی ولی شکل چرخید میشد یا میقرینه 

 با این توضیحات میخوایم شکلهای همنهشت رو معرفی کنیم:

 

 شکلهای همنهشت:

 چه موقع میگیم دو تا شکل همنهشت هستن؟

تبدیل کنیم  ، به شکل دیگه ای ا چند تا تبدیل هندسیبا یک یاگه بتونیم یه شکل رو 

 م همنهشت هستن.میگیم این دو تا شکل با ه

قط جهت اونها ف دو تا شکل دقیقا شبیه به هم هستنتوجه کنید که توی همنهشتی ، 

 .ممکنه با هم فرق کنه 

 شکلهای زیر رو ببینید:

 
نی ما اگه کنه. یعدقیقا شبیه به هم هستن فقط جهت اونا با هم فرق می Bو  Aشکلهای 

 شه.بر شکل دیگه منطبق می کنیمیکی از شکلها رو یه مقدار بچرخونیم و منتقل 

 پس این دو شکل همنهشت هستند.

 توجه داشته باشید که :

اجزای متناظر دو شکل دقیقا با هم برابرند، یعنی زوایای متناظر با هم و اضالع متناظر هم 

 با هم برابرن.
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 ها و زاویه های مساوی رو نشون بدیم:میخوایم توی شکلهای باال ضلع

 

و اگه دعالمت خورده برابره؟ در واقع باید بگیم  Aبا ضلعی که روی  Bکدوم ضلع شکل 

مشخص  Aبر ضلعی که در شکل  Bتا شکل رو بر هم منطبق کنیم، کدوم ضلع از شکل 

 شده منطبق میشه؟ روی شکل نشون میدیم:

 

 مشخص شده برابره؟ Aای که در شکل با زاویه Bکدوم زاویه از 

 
 نیم.های برابر در دو شکل رو مشخص کها و زاویهیه ضلعتونیم بقبه همین ترتیب می

 

کنیم. مثال برای شکلهای استفاده می ≅برای نشون دادن همنهشتی دو شکل از عالمت 

 نویسیم:باال می

𝐴 ≅ 𝐵 
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 مثال:

 

 
منطبق کنیم.  ABCرو بر مثلث  JKLما میتونیم با یه تقارن و یه انتقال مثلث 

 بنابراین:

𝐴𝐵𝐶 ≅ 𝐽𝐾𝐿 

منطبق میشه،  DEFبا دوران و انتقال و تقارن بر مثلث  GHIهمچنین مثلث 

 بنابراین:

𝐺𝐻𝐼 ≅ 𝐷𝐸𝐹 
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بره، های متناظرشون با هم براها و زاویهدو تا شکل همنهشت هستن، بنابراین ضلع

 پس داریم:

�̂� = �̂�     ,     �̂� = �̂�    ,     �̂� = �̂� 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐸̅̅ ̅̅     ,    𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅     ,      𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  

 

 مثال:

 
 میدیم:روی شکل نشون های شطرنجی با شمردن خونهر رو برابالف: اضالع 

 

ب: این دو شکل مساوی نیستن چون ما نمیتونیم با تبدیلهای دوران و تقارن و انتقال 

کا برابر با نگاه کردن هم میتونیم بفهمیم دو تا ش این دو تا شکل رو بر هم منطبق کنیم.

 نیستن 
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𝐴 ≅ 𝑀 

𝐵 ≅ 𝑁 

𝐶 ≅ 𝐻 ≅ 𝐿 

𝐷 ≅ 𝐾 ≅ 𝐺 

𝐸 ≅ 𝐹 

𝐽 ≅ 𝑃 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam7@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


