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 نام خدا به 

 های خارجی هست.های داخلی و زاویهین جلسه درباره زاویهادرس 

 زاویه داخلی چیه؟تعریف 

زاویه هایی که درون یک چندضلعی قرار دارند، زاویه های داخلی آن چندضلعی نامیده 

 شوند.می

 مطالب این قسمت دو تا بخش اصلی داره:

 به دست آورن زاویه های داخلی یه چندضلعی .1

 دست آوردن اندازه هر زاویه یک چندضلعی منتظم به .2

 

 محاسبه زوایای داخلی یک چندضلعی:

لث مجموع زاویه های داخلی هر مث دونیممیبا زاویه های داخلی قبال آشنا شدیم، مثال 

 س.درجه 181

 ؟یمکنمیس چکار های داخلی یه چهارضلعی چند درجهحاال اگه بخوایم بدونیم زاویه

، پس میایم سدرجه 181های داخلی یه مثلث که مجموع زاویه دونیممیخب میگیم ما 

 :کنیممیاین چهارضلعی رو به چند تا مثلث تبدیل 

 زاویه های داخلی
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 های داخلی یه چهارضلعی برابره با:تا . پس مجموع زاویه 2چند تا مثلث شد؟ 

301 = 181 × 2 

 ضلعی انجام میدیم: 5حاال همین کار رو برای یه 

 
ی ضلعهای داخلی پنجتا . بنابراین مجموع زاویه 3تا مثلث ساخته شد؟ ضلعی چند  5با 

 برابره با :

541  =181 × 3  

 ضلعی: 0حاال برای 

 
 ضلعی برابره با:0های داخلی یک تا . بنابراین مجموع زاویه 4چند تا مثلث ساخته شد؟ 

021  =181 × 4 
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ا مشکل وجود دو ت انجام بدیم ولیاین کار رو  تونیممیما برای هر چندضلعی که بخوایم 

 داره:

 و هم اینکه اگه تعداد اضالع زیاد بشه احتمال خطا کردن باالتر میرهاین کار هم وقتگیره 

 پس چکار کنیم؟ 

ت که یه ارتباط بین تعداد اضالع و تعداد مثلثهایی که ساخته میشه به دس کنیممیسعی 

 بیاریم.

 مثلث ساخته میشه 1ضلع  3با 

 مثلث ساخته میشه 2ضلع  4با 

 مثلث ساخته میشه 3ضلع  5با 

 مثلث ساخته میشه 4ضلع  0با 

 تا کمتره. 2تعداد مثلثهایی که ساخته میشه از تعداد اضالع چندضلعی ،  بینیممیهمینطور که 

 پس دیگه نیاز نیست شکل بکشیم تا بفهمیم چند تا مثلث میشه ساخت.

 

 بنابراین:

 رو بدونیم چکار کنیم؟ های داخلی یه چند ضلعی مجموع زاویهبرای اینکه 

 دو تا کار انجام میدیم:

 .کنیممی. از تعداد ضلعهای داده شده دو تا کم  1گام 

 .کنیممیضرب  181. عدد به دست اومده رو در  2گام 
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 مثال:

 ضلعی 4مجموع زوایای داخلی یک 

 .کنیممی. از تعداد ضلعهای داده شده دو تا کم  1گام 

2  =2 – 4 

 .کنیممیضرب  181. عدد به دست اومده رو در  2گام 

301  =181  ×2 

 درجه هست. 301پس مجموع زوایای داخلی یک چهارضلعی ، 

 یه مثال دیگه:

 ضلعی 0مجموع زوایای داخلی یک 

 .کنیممی. از تعداد ضلعهای داده شده دو تا کم  1گام 

4  =2 – 0 

 .کنیممیضرب  181. عدد به دست اومده رو در  2گام 

021  =181  ×4 

 درجه هست. 021ضلعی ،  0پس مجموع زوایای داخلی یک 

 

 اگه همین کاری که انجام دادیم رو بخوایم به صورت فرمول بنویسیم، بصورت زیر میشه:

181  ( ×2 – n  مجموع زاویه های داخلی یک = )n ضلعی 
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 مطلبی که در ادامه میخوایم یاد بگیریم اینه:

 ش چند درجه هست؟منتظم باشه، هر زاویه چندضلعی یه اگه

 تعریف چند ضلعی منتظم رو یادتونه؟

 ی اضالعش با هم برابر باشن.هاش با هم و همهی زاویهچند ضلعی که همه

 

 محاسبه اندازه هر زاویه، در چندضلعی های منتظم:

 کنیم.تا اینجا یاد گرفتیم اندازه زاویه های داخلی یه چند ضلعی رو پیدا 

 که در یک چندضلعی منتظم، همه زاویه ها با هم برابرن دونیممیاز طرفی 

 بگیریم؟ تونیممیخب از این دو تا جمله چه نتیجه ای 

برای اینکه اندازه هر زاویه در یک چندضلعی منتظم رو بدست بیاریم، باید مجموع زاویه 

 هایی داخلی رو بر تعداد زاویه ها تقسیم کنیم.

کلی برای محاسبه اندازه هر زاویه در یک چندضلعی منتظم گامهای زیر رو باید پس به طور 

 انجام بدیم:

 . مجموع زاویه های داخلی چندضلعی رو به دست میاریم. 1گام 

 .کنیممی. عدد به دست اومده رو بر تعداد زاویه ها تقسیم  2گام 

 

 منتظم رو به دست بیاریم.ضلعی 4مثال فرض کنید میخوایم اندازه هر زاویه داخلی یک 

 . مجموع زاویه های داخلی چندضلعی رو به دست میاریم. 1گام 
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 شد. 301ل به دست آوردیم و برابر در قسمت قب 

 .مکنیمی. عدد به دست اومده رو بر تعداد زاویه ها تقسیم  2گام 

 :کنیممیتقسیم  4تا زاویه داره پس عدد به دست اومده رو بر  4چهارضلعی منتظم 

01  =4  ÷301 

 

 ضلعی منتظم رو به دست بیاریم.0اندازه هر زاویه داخلی یک 

 . مجموع زاویه های داخلی چندضلعی رو به دست میاریم. 1گام 

 شد. 021ل به دست آوردیم و برابر در قسمت قب 

 .کنیممی. عدد به دست اومده رو بر تعداد زاویه ها تقسیم  2گام 

 :کنیممیتقسیم  0تا زاویه داره پس عدد به دست اومده رو بر  0ضلعی منتظم 0

121  =0  ÷021 

 

 و اگه بخوایم به صورت فرمولی بنویسیم:

  (𝑛−2 )×180 

𝑛
 ضلعی منتظم n= اندازه هر زاویه داخلی یک  

 

 بگیریم و توی امتحان هم حتما ازش سوال میاد درباره مطلب مهم بعدی که میخوایم یاد

 هست.کاشیکاری 

 کاشیکاری به دو صورت انجام میشه:
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 یا با استفاده از چند نوع کاشی

 یا با استفاده از یک نوع کاشی

 

 یه سوال:

 الضالع هستن؟اشیهایی بپوشونیم که مثلث متساوییه سطح رو فقط با کا تونیممیآیا ما 

 ضلعیهای منتظم؟یعنی با سه

 
 کاشیکاری کنیم: یه سطح رو به صورت زیر تونیممیبا این مثلثها 

 
 پس توی ابعاد بزرگتر به صورت زیر میشه:
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 یه سطح رو کاشیکاری کنیم؟ تونیممیآیا با چهارضلعی منتظم یا همون مربع 

 ت که میشه، مثل موزاییکهایی که کف کالستون هس دونیممیاینو حتما هممون دیدیم و 

 
 رگتر به صورت زیر میشه:زپس توی ابعاد ب

 
 طوح رو کاشیکاری کنیم.س تونیممیضلعی منتظم و چهارضلعی منتظم دیدیم که با سهتا اینجا 

 

 ضلعی منتظم هم میشه این کار رو انجام داد؟آیا با پنج

م و مجبوریم از سطح رو کاشیکاری کنی تونیممیخیر، ما با پنج ضلعی منتظم به تنهایی ن

 کاشیهای دیگه هم استفاده کنیم، مثل شکل زیر:
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 شش ضلعی منتظم میشه یه سطح رو کاشی کرد؟ آیا یا

 بله . به صورت زیر:

 
 

تونیم ه باشه که بخصوصیتی داشتحاال یه سوال مهم پیش میاد، یه چندضلعی منتظم باید چه 

 یه سطح رو باهاش کاشی کنیم؟

 به شکلهای زیر توجه کنید: 

 
 

 کاشیکاری کنیم که: تونیممیهایی ما با چندضلعی

ضلعی طوری باشه که اگه چند تا از زاویه ها رو کنار هم قرار دداخلی چن دازه زاویهنا 

 درجه 301دادیم، مجموعشون بشه 
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تا رو از راس کنار هم قرار بدیم  0س ، پس اگه درجه 01زاویه داخلی سه ضلعی منتظم 

 درجه میشه. 301

م قرار بدیم تا رو از راس کنار ه 4س ، پس اگه درجه 01زاویه داخلی چهارضلعی منتظم 

 درجه میشه. 301

تا رو از راس کنار هم قرار  3س ، پس اگه درجه 121ضلعی منتظم ششزاویه داخلی 

 درجه میشه. 301بدیم 

 

 .کنیممیبندی مطالبی که گفتیم رو جمع

به صورت زیر  کاشیکاری انجام بدیم یه نه، تونیممیبرای اینکه بفهمیم با یک چندضلعی 

 :کنیممیعمل 

 اندازه زاویه داخلی چندضلعی رو به دست میاریم.اول: گام 

 .کنیممیرو بر اندازه زاویه داخلی تقسیم  301گام دوم: 

 کاشیکاری رو انجام بدیم. تونیممیاگه جواب یه عدد طبیعی شد گام سوم: 

 کاشیکاری انجام بدیم. تونیممیاگه جواب عدد اعشاری شد، ن           

 

 رو انجام بدیم. 1زاویه داخلی رو داده بودن دیگه نیاز نیست گام  اگه توی سوال اندازه

 مثال: 

 با کدامیک از کاشیهای زیر میتوان کاشیکاری انجام داد؟



 

 

 RiaziBaHam@ 11 نویسنده : معصومه تدریسی

 
 س :درجه 118ی داخلیش اولین شکل، زاویه

33/3  =118 ÷ 301 

 کاشیکاری انجام بدیم. تونیممینتیجه تقسیم عدد اعشاری شد بنابراین ن

 

 س :درجه 121زاویه داخلیش دومین شکل، 

3  =121 ÷ 301 

 کاشیکاری انجام بدیم. تونیممینتیجه تقسیم، عدد طبیعی شد پس 

 

 س :درجه 5/128ی داخلیش ین شکل، زاویهسوم

8/2  =5/128 ÷ 301 

 کاشیکاری انجام بدیم. تونیممینتیجه تقسیم عدد اعشاری شد بنابراین ن

 

 س :درجه 135ی داخلیش چهارمین شکل، زاویه

00/2  =135 ÷ 301 

 کاشیکاری انجام بدیم. تونیممینتیجه تقسیم عدد اعشاری شد بنابراین ن
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 با توجه به توضیحاتی که در جزوه دیدیم:

اندازه هر زاویه =
(20 − 2) × 180

20
= 162 

 

 

 الف: لوزی

درجه  301های داخلی که کنار هم قرار گرفتن باید زاویهب: گفتیم توی کاشیکاری مجموع 

 درجه بشه: 301هایی که در شکل زیر با دایره نشون دادیم باید بشه، یعنی مجموع زاویه

 

 45حل تمرین صفحه 

 زاویه داخلی
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س، بنابراین اندازه هر درجه 301تا زاویه داریم که با هم برابرن ومجموعشون  0خب 

 زاویه برابر میشه با:

01  =0 ÷ 301 

به دست اومد. برای محاسبه اندازه زاویه های بازش، مشابه  لوزیهای تند زاویهاندازه 

 کشیم:هاش به دایره میباال دور زاویه

 

 میشه، بنابراین: 301در اینجا سه تا زاویه برابر داریم که مجموعش 

121  =3 ÷ 301 

 س.درجه 01و  121های پس شکل مورد نظر ، لوزی با زاویه

 

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

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.
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 تعریف زاویه خارجی:

امتداد یک ضلع دیگر زاویه ای که در راس هر چند ضلعی محدب، بین یک ضلع و 

 شود.تشکیل می

به زبون ساده یعنی اینکه، اگه ما یه ضلع رو امتداد بدیم، بین اون ضلع و ضلع دیگه یه 

 زاویه بوجود میاد که بهش زاویه خارجی میگیم.

 شکلهای زیر رو ببینید:

 

 

 

 زاویه های خارجی
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برابره.  غیرمجاورشبه شکلهای باال دقت کنید، هر زاویه خارجی با مجموع دو زاویه داخلی 

 آیا این اتفاقیه یا همیشه اینطوریه؟

 :ه برقرارهکه همیش کنیممینویسیم و ثابت همیشه اینطوریه! پس این مطلب رو می

 در هر مثلث، اندازه هر زاویه خارجی برابر بامجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور آن است.

 شکل زیر رو ببینید: حاال ببینیم چرا اینطوریه؟
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 س. بنابراین:درجه 181که اندازه های زاویه های داخلی هر مثلث  دونیممی

A1 + B + C = 180 

 ، یعنی:مکملنبا هم  A2و  A1از طرفی زاویه های 

A1 + A2 = 180  

 از این دو تا تساوی نتیجه میگیریم که: 

A2 = B + C 

 

 

 بنابراین:س، درجه 01اندازه هر زاویه داخلی یک سه ضلعی منتظم برابر 

 

 هست. 121پس اندازه زاویه خارجی یک سه ضلعی منتظم برابر 
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 سه تا زاویه خارجی هم داشته باشیم، چون تونیممیما سه تا ضلع داریم بنابراین 

ارجی های خهای خارجی هم با هم برابره، پس مجموع زاویهشکلمون منتظمه اندازه زاویه

 برابر میشه با:

301  =121  +121  +121 

 حاال بریم سراغ چهارضلعی منتظم:

 س، بنابراین:درجه 01اندازه زاویه داخلی یه چهارضلعی منتظم برابر 

 
های خارجی تا زاویه خارجی داریم، بنابراین مجموع زاویه 4چهارتا ضلع داریم پس 

 چهارضلعی منتظم برابره با:

301  =01  +01  +01  +01 

 

 بریم سراغ پنج ضلعی منتظم:

 س. بنابراین:درجه 118هر زاویه داخلی یک پنج ضلعی منتظم برابر اندازه 
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های خارجی پنج ضلعی تا زاویه داخلی. پس مجموع زاویه 5تا ضلع داریم و بنابراین  5

 منتظم برابره با:

301  =02  +02  +02  +02  +02 

 

شکلها  در اینهای خارجی ای که در سه تا شکل باال وجود داره اینه که مجموع زاویهنکته

 س.درجه 301برابر 

 یعنی: کنه.ها صدق میاین مطلب برای همه چندضلعی

 س.درجه 301های خارجی هر چندضلعی برابر مجموع زاویه

 

نتظم چکار های مبرای به دست آوردن اندازه زاویه خارجی چند ضلعیما توی شکلهای باال 

 کردیم؟

 آوردیم.اول اندازه زاویه داخلی رو به دست 

 رو از اون زاویه کم کردیم. 181و بعد 

پیدا  اندازه زاویه خارجی یه چندضلعی منتظمحاال میخوایم یه راه خیلی ساده برای محاسبه 

 کنیم:

 : که دونیممی

  سدرجه 301های خارجی چندضلعی برابر مجموع زاویه

 های منتظم با هم برابرنهای خارجی در چندضلعیزاویه

 تا زاویه خارجی داره nضلعی منتظم -nهر 
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رو  301ضلعی منتظم کافیه که -nبنابراین برای به دست آوردن اندازه زاویه خارجی یه 

 تقسیم کنیم. nبر 

 :کنیممیبا این روش یه بار دیگه مثالهای باال رو حل  

 ضلعی منتظم: سه

121  =3 ÷ 301 

 ضلعی منتظم:چهار

121  =4 ÷ 301 

 ضلعی منتظم: پنج

118  =5 ÷ 301 

 

 
س. درجه 301های خارجی یک چند ضلعی )چه منتظم چه غیرمنتظم( برابر مجموع زاویه

 درجه میشه. 301بنابراین جواب قسمت الف و ب برابر 

 

 



 

 

 RiaziBaHam@ 21 نویسنده : معصومه تدریسی

ضلعی  11الف: طبق مطالبی که گفتیم، برای به دست آوردن اندازه هر زاویه خارجی یک 

 کنیم:تقسیم  11رو بر  301منتظم کافیه که 

30  =11 ÷ 301 

ضلعی منتظم مکمل هستن، پس اگه -nکه یه زاویه داخلی و خارجی در یک  دونیممی

 باشه، اندازه زاویه داخلی برابر میشه با: 30اندازه زاویه خارجی برابر 

144  =30 - 181 

 منتظمضلعی -nدر اینجا یه روش دیگه هم برای به دست آوردن اندازه زاویه داخلی هر 

 ( قبل هم یه روش یاد گرفته بودیم  قسمت)در  به دست آوردیم

 

 :بخشخالصه مطالب این 

 ا. در مثلث ، اندازه هر زاویه خارجی با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور برابره.

 س.درجه 301های خارجی یک چندضلعی برابر . مجموع زاویه2

 nرو بر  301،  منتظمضلعی -n. برای به دست آوردن اندازه زاویه خارجی یک 3

 .کنیممیتقسیم 

، عالوه بر روشی که منتظم ضلعی-n. برای به دست آوردن اندازه زاویه داخلی یک 4

 از این روش هم استفاده کنیم: تونیممیدر جلسه قبل یاد گرفتیم 

کم  181و از ر( و بعد اون  3اندازه زاویه خارجی رو به دست میاریم )طبق مطلب شماره 

 .کنیممی

 = زاویه داخلی 181 –زاویه خارجی 
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 های باز با همهای تند با هم برابرن و زاویهاالضالع زاویهدر متوازی

 های تند با هم برابرن و رجی زاویههای خابنابراین زاویه

 های باز هم با هم برابرن:های خارجی زاویهزاویه

 

 

 
 شکل زیر رو ببینید:

 40صفحه حل تمرین 

 زاویه خارجی
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 س.درجه 01ش شکل سبزرنگ یه مربعه، پس اندازه هر زاویه

 ش برابره با:شکل صورتی یه شش ضلعی منتظمه که اندازه هر زاویه

(6 − 2) × 180

6
= 120 

 با:ش برابره ضلعی منتظمه که اندازه هر زاویه 12شکل بنفش یه 

(12 − 2) × 180

12
= 150 

 :کنیممیسه تا زاویه رو با هم جمع 

301  =151  +121  +01  

 

 قسمت بعد:
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 ظماالضالع و یک شش ضلعی منتدر این شکل دو تا مربع داریم، یه مثلث متساوی

 سدرجه 01اندازه زاویه داخلی مربع 

 سدرجه 01االضالع اندازه زاویه داخلی مثلث متساوی

 زاویه داخلی شش ضلعی منتظم برابره با:و اندازه 

(6 − 2) × 180

6
= 120 

 :کنیممیها رو با هم جمع این زاویه

301  =121  +01  +01  +01 

 

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

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

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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


