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 به نام خدا

دآوری های مکمل یاهای متقابل به راس و زاویهدر جلسه قبل مطالبی رو درباره زاویه

 میخوایم درباره خطوط موازی با هم حرف بزنیم.کردیم. در این جلسه 

 شکل زیر رو ببینید: 

 

رسم کردیم که یه خط اومده قطعشون کرده، از حرفهایی که در جلسه قبل  bو  aدو تا خط 

 که  دونیممیگفتیم، 

 :دونیممیبا هم برابرن ، همچنین  2و زاویه  1زاویه 

 با هم برابرن. 4و زاویه  3زاویه 

 تا زاویه پیدا کنیم.  4میخوایم به ارتباط بین این حاال 

 ؟ارتباطیچه 

اونوقت نتیجه  ،نبا هم برابر 4و  3و  2و  1زاویه های  بتونیم نشون بدیم که اگه

 هستن.با هم موازی  bو  aکه خطوط  گیریممی

 خطوط موازی
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  ی دیگه هم برقرارهزاویه 4ی مطلب دربارهاین 

 چی؟ شکل زیر رو ببینید:یعنی 

 

 م.هم با ه 8و  7با هم برابرن و زاویه های  6و  5که زاویه های  دونیممیاز قبل 

اونوقت نتیجه  ،نبا هم برابر 8و  7و  6و  5زاویه های  بتونیم نشون بدیم که اگه

 هستن.با هم موازی  bو  aکه خطوط  گیریممی

چون زاویه هامون دو به دو با هم برابرن، برای اینکه ببینیم دو خط موازین یا مهم : نکته 

یه تساویها رت بقها برابر باشن. در اینصوها با یکی از پایینینه، فقط کافیه یکی از باالیی

 هم خود به خود برقراره.

 کنیم:بندی میکه گفتیم رو به صورت زیر جمعطالبی م

های ( با یکی از زاویه 6و  5 ییعنی باال باز هایتونیم نشون بدیم که یکی از زاویهاگه ب

با هم  bو  aکه دو تا خط  گیریممیاونوقت نتیجه  برابره(  8و  7پایین ییعنی باز 

 موازیند.

 ( با یکی از زاویه های 2و  1ی تند باال یکی از زاویه های اگه بتونیم نشون بدیمن همچنی

با هم  bو  aکه دو تا خط  گیریممینتیجه باز هم ( برابره اونوقت 4و  3ی  تند پایین

 موازیند.

 توجه توجه:
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 اینکه دو تا خط موازی هستن یا نهما برای بررسی 

  کنیممییا  زاویه های تند باال رو با زاویه های تند پایین مقایسه 

 یا زاویه های باز باال رو با زاویه های باز پایین

از پایین مقایسه کنیم. چون یکیشون زاویه  7از باال رو با زاویه  1مثال ما مجاز نیستیم زاویه 

 .بازه و یکیشون زاویه تند

 . bو  aخب این از بررسی موازی بودن خطوط 

. فرض کنید دو تا خط موازی به ما دادن و از ما گیریممیحاال برعکسش رو در نظر 

 میخوان که ارتباط بین زاویه های تولید شده رو به دست بیاریم، شکل زیر رو ببینید:

 

قطع کرده است. چه ارتباطی بین  این دو خط را kبا هم موازیند. خط  bو  aخطوط 

 زاویه های تولید شده وجود دارد؟

 بچه ها این خییییلی راحته، فقط یه کوچولو دقت کنید. 

تا  4تا زاویه به وجود میاد.  8رو قطع میکنه،  دو تا خط موازیمیاد  kوقتی یه خط مثل 

 این صورت:. در تا زاویه باز 4زاویه تند و 

 تا زاویه تند با هم برابرن 4

 یه باز هم با هم برابرنتا زاو 4
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 با هم و  4و  3و 2و  1یعنی زاویه ها ی 

 هم با هم برابرن. 8و  7و  6و  5زاویه های 

 بینید چقد راحته می

 با هم موازی باشن این شرایط برقراره. bو  aفقط توجه کنید در صورتی که 

 موازی نباشن فقط زاویه های متقابل به راس با هم برابرن( bو  aیاگه 

 

یه های ویه های مکمل، زاویه نکته جالبی که وجود داره اینه که با دانشی که ما درباره زا

تا زاویه رو بهمون  8ه راس و خطوط موازی به دست آوردیم، اگه یکی از این متقابل ب

 تای دیگه رو هم پیدا کنیم. چطوری؟  7بدن ما میتونیم 

 :ببینیم

درجه است.  33برابر  aباشند، اندازه زاویه موازی می L2و  L1در شکل زیر خطوط 

 را به دست آورید. hو  gو  fو  eو  dو  cو  bاندازه زاویه های 

 

تا  8اینجا یه خط مورب اومده دو تا خط موازی رو قطع کرده، گفتیم در چنین شرایطی 

 تا زاویه باز . 4تا زاویه تند و  4زاویه به وجود میاد، 
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 تا زاویه باز هم با هم برابرند. 4تا زاویه تند با هم برابرن و  4 

 بنابراین: d , e , hبرابرن؟  aکدوم زاویه ها با 

a= d =e = h = 30 

تا زاویه دیگه هم که با هم برابرن، پس کافیه اندازه  4تا زاویه پیدا شد،  4اندازه 

 یکیشون رو پیدا کنیم:

اویه موع این دو زجهم دارن؟ مکمل هستن، بنابراین م اچه ارتباطی ب bو  aزاویه های 

 میشه: 183برابر 

30 + b = 180  

b = 150 

 رو به دست آوردیم، بنابراین: bاندازه زاویه 

b = c = f = g = 150 

 

دو تا خط موازی رو قطع کرده، حاال اگه یه خط  موربتا اینجا ما فرض کردیم که یه خط 

 . شه چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق خیلی راحت  ودعمبیاد به دو تا خط موازی 

س با هم برابرن. شکل درجه 03تا، چون اندازشون  8تا زاویه قائمه بوجود میاد و هر  8 

 زیر رو ببینید:
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 تا تمرین با هم حل کنیم چند 

 

 

 

 

 

 در هر قسمت اندازه زاویه مجهول را پیدا کنید: .1

 قسمت الف:

 

 چه ارتباطی با هم دارن؟ x  درجه و زاویه 32زاویه 

 درجه میشه : 183زاویه با هم مکمل هستن، پس مجموعشون برابر این دو 

32 + x = 180 

X = 180 – 32 = 148 

 درجه است. 148بنابراین اندازه زاویه مجهول برابر 

 قسمت ب:

 37تمرین صفحه حل 

 توازی و تعامد
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رو پیدا کنید، بعد از اینکه خطوط  االن چشمتون باید دنبال این باشه که خطوط موازی

د؟ اگه طی باشید که اونا رو قطع کرده...تونستید پیدا کنیموازی رو پیدا کردید به دنبال  خ

 پیدا نکردید شکل زیر رو ببینید:

 

 درجه مکمل همدیگه هستن، بنابراین: 55و زاویه  yزاویه های 

Y+ 55 = 180 

Y = 180 – 55 =125 

 yرو به دست آوردیم. طبق مطالبی که درمورد خطوط موازی گفتیم، زاویه  yاندازه زاویه 

 با هم برابرن، بنابراین: zو زاویه 

Z = y = 125 
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 قسمت ج:

 
زاویه، اندازه بقیه رو هم به دست  8ما یاد گرفتیم که با داشتن اندازه یکی از این 

 :کنیممیدرجه برابرن رو مشخص  63بیاریم. اول از همه اونایی که با زاویه 

 

 تا زاویه بعدی: 4باید بریم سراغ حاال 

 درجه مکمله، بنابراین: 63با زاویه  xاگه به شکل دقت کنید میبینید که زاویه 

X + 60 = 180 

X = 180 – 60 = 120 
 

 قسمت د :
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با هم  و کنیممیاز دو قسمت تشکیل شده، ما دو قسمت رو جداگانه محاسبه  yزاویه 

کنیم که راحتتر بتونیم در موردشون صحبت خطوط رو نامگذاری میابتدا   .کنیممیجمع 

 کنیم:

 
 توجه کنید یبه بقیه خطوط کاری نداشته باشید(.  aو  2و  1خط به  فقط باالدر شکل 

 43برابر  yاونا رو قطع کرده. پس قسمت باالی زاویه  aبا هم موازیند و خط  2و  1خط 

 میشه.

 
 

 توجه کنید یبه بقیه خطوط کاری نداشته باشید(. bو  2و  3خط به حاال 

اومده اونا رو قطع کرده. بنابراین قسمت پایینی  bهم موازی هستن و خط  3و  2خط 

 درجه است.  55برابر  yزاویه 
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 در نهایت داریم: سپ

 

 بنابراین:

05  =55  +43  =y 

 

 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.

 

 پردازیم:ها مییمبحث چهارضلع ی درس بهادامهدر 

 

 



 

 

 RiaziBaHam@ 11 نویسنده : معصومه تدریسی

 

 

 

 

 

 همه ما از دوران ابتدایی یا شاید قبل از اون با چهارضلعی ها آشنا شدیم. 

 این جلسه میخوایم یه کم بیشتر در موردشون یاد بگیریم:

 االضالع:متوازی

 
 : کنیممیاول تعریفش 

 ی روبروی آن دو به دو با هم موازیند.هاضلعای که چهارضلعی

 نویسیم:می دونیممیحاال هر چی که در موردش 

 االضالع با هم موازیند. ی روبرو در متوازیهاضلع .1

 االضالع با هم مساویند. یعنی :ی روبرو در متوازیهاضلع .2

AB = DC    ,     AD = BC 

 االضالع با هم برابرند، یعنی:های روبرو در متوازیزاویه .3

 هاچهار ضلعی
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A = C      ,      B = D 

 های مجاور مکمل همدیگرند. یعنی:االضالع زاویهدر هر متوازی .4

C + D = 180     ,   C + B =180 

A + B = 180    ,   A + D = 180 

 

 را به دست آورید: Xاالضالع هستند، با تشکیل معادله مقدار شکلهای زیر متوازی

 
 ، با هم برابرند: 3زاویه روبروی هم هستن، بنابراین طبق خاصیت دو تا 

𝑋 + 10 = 140    

𝑋 = 140 − 10 = 130 

 

 
 با هم برابرند: 2دو تا ضلع داده شده روبروی هم هستن، بنابراین طبق خاصیت 

2𝑋 − 3 = 7 

2𝑋 = 10       →          𝑋 =  
10

2
= 5 
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 مکملن. بنابراین:با هم  4دو تا زاویه با هم مجاورن، پس طبق خاصیت 

2𝑋 + 10 + 130 = 180 

2𝑋 = 180 − 130 − 10 

2𝑋 = 40             →            𝑋 = 20 

 

ه نظرتون چه هاش قائمه باشن، بی االضالع بکشیم که یکی از زاویهحاال میخوایم یه متواز

 شکلی میشه؟

 

 تونیم بگیریم اینه که:مستطیل شد... پس نتیجه ای که می

 است که زاویه های آن قائمه هستند.االضالعی مستطیل، متوازی

 حاال بیاین یه متوازی االضالع بکشیم که اضالعش برابرن:
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 اینه: گیریممیچه شکلی شد؟ لوزی شد. پس نتیجه ای که 

 االضالعی است که اضالع آن برابرند.لوزی متوازی

م زاویه هاالضالع بکشیم که هر دو تا حالت باال رو داشته باشه، یعنی حاال یه متوازی

 هاش قائمه باشه و هم اضالعش برابر باشه:

 

 چه شکلی شد؟ مربع. پس نتیجه زیر رو داریم:

 االضالعی است که چهار ضلع مساوی و زاویه های قائمه دارد.مربع، متوازی

 

االضالع خاصیتی که برای متوازی 4یه نکته خیلی خیلی مهم رو توجه داشته باشید، همه 

مستطیل ، لوزی و مربع هم برقراره. کال هر خاصیتی که برای گفتیم ، برای 

االضالع بگیم برای این سه تا شکل هم برقراره، چون اینا هم یه جور متوازی متوازی

 االضالع هستن.
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ولی برعکسش لزوما درست نیست، یعنی ما اگه یه خاصیت برای مربع داشته باشیم، 

 ته باشه ، ممکنه نداشته باشه.االضالع اون خصوصیت رو داشممکنه متوازی

 

 در اینجا برخی از خواص چند ضلعی ها رو میگیم:

 

 مستطیل:

 االضالع رو داره.همه خواص متوازی .1

 قطرهای مستطیل با هم برابرن .2

 

 لوزی:

 االضالع رو داره.همه خواص متوازی .1

 قطرهای لوزی بر هم عمودن .2

 قطرهای لوزی همدیگر رو نصف میکنن .3

 نیمساز دو زاویه مقابل لوزی هست.در لوزی هر قطر ،  .4

 

 مربع:

 االضالع، لوزی و مربع رو داره.مربع همه خواص متوازی .1

یعنی مربع هم یه نوع متوازی االضالعه، هم یه نوع مستطیله و هم نوعی 

 لوزی
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 لوزیه، پس اضالعش با هم برابره. بنابراین: ABCDالف: چون 

AD = DC 

 مربعه، پس اضالعش با هم برابره. بنابراین: DCEFاز طرفی چون 

DC = CE 

 AD = CEگیریم:         از این دو تساوی نتیجه می

 ب:

 لوزیه، پس اضالع روبروش با هم موازیه. بنابراین: ABCDچون  

AB || DC 

 مربعه، پس اضالعش روبروش با هم موازیه. بنابراین: DCEFاز طرفی چون 

DC || EF 

 گیریم:از این دو توازی نتیجه می

 41صفحه حل تمرین 

 هاچهارضلعی
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AB || EF 

 ج: 

 از مجموع دو زاویه به وجود اومده، یه زاویه از مربع و یه زاویه از لوزی ADFزاویه 

ADF = CDF + ADC 

     CDF = 90درجه هستن، پس  03میدونیم که همه زاویه های مربع 

    ADC = 40از طرفی زاویه های روبرو در لوزی با هم برابرن، پس 

 بنابراین :

ADF = 90 + 40 = 130 

 

 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


