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 به نام خدا

 کنیم.در این جلسه فصل سوم کتاب رو شروع می

و تعامد رو  نیاز درس توازیها آشنا میشیم و در ادامه، مباحث پیشبا چندضلعی در ابتدا

 گیریم.یاد می

 

 تعریف چندضلعی چیه؟

ها یکدیگر را ضلع شود به شرط اینکهدر صفحه به هر خط شکسته بسته ، چند ضلعی گفته می

 رسند.طع نکنند، مگر در راسها که دو ضلع به هم میق

 برای تشخیص چند ضلعی دو تا نکته رو باید در نظر داشته باشید:

 س.شکسته بسته چند ضلعی حتما یک خط .1

 پس اگه شکلی به ما دادن که چند ضلعی شکسته نبود، یا بسته نبود میگیم که چند

 ی نیستن:ضلعی نیست. مثال شکلهای زیر هیچکدوم چند ضلع

            

 و تقارن  هاچندضلعی
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 که دو ضلع به هم میرسن. ها نباید همدیگر رو قطع کنن، مگه در راسهاضلع .2

هر جا توی یه شکلی ، یه قسمت شبیه شکل زیر دیدید، بدونید که شکل شما چند 

ع همدیگه رو قط راسضلعی نیست، چون توی چندضلعی، ضلع ها فقط مجازن در 

 کنن

 

 :چندضلعی نیستن هیچکدوممثال شکلهای زیر 

                                   

 

 و تعریف کنیم:ر چند ضلعی منتظمبعد از اینکه تعریف چند ضلعی رو یاد گرفتیم میخوایم 

 چند ضلعی منتظم:

وییم آن گبرابر باشند، میهمه زاویه ها با هم و ها با هم همه ضلعاگر در یک چندضلعی 

 چند ضلعی منتظم است.

 رای چند ضلعی منتظم هم دو تا نکته داریم:پس ب

 همه ضلع ها باید با هم برابر باشند. .1

 همه زاویه ها باید با هم برابر باشند. .2

 شکلهای زیر همه چندضلعی منتظم هستند:
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اگه یه شکلی چند ضلعی باشه، ولی شرایط چند ضلعی منتظم رو نداشته باشه بهش چند 

 چندضلعی نامنتظم هستند:ضلعی نامنتظم میگن. شکلهای زیر 

 

 

 کنیم:کالس ششم با تعریف خط تقارن یا محور تقارن آشنا شدیم. یه یادآوری می

 رطی که:کنه، به شخط تقارن خطیه که شکل رو به دو قسمت کامال مساوی تقسیم می

 اگه از محل اون خط، شکل رو تا کنیم، دو قسمت اون روی هم بیفتن.

 بینید:خط تقارن شکلهای زیر رو ب

  

 تعداد خط تقارن چند تا از شکلها رو با هم ببینیم:
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 3االضالع: مثلث متساوی

 2الساقین: مثلث متساوی

 0االضالع: مثلث مختلف

 2مستطیل: 

 4مربع: 

 شماردایره: بی

 اینا مطالبی بود که شما سال ششم باهاش آشنا شدیم. 

 رو تعریف کنیم: مرکز تقارنحاال اینجا میخوایم 

 

درجه دوران دهیم و نتیجه دوران، روی خودش منطبق  180ر شکلی را حول یک نقطه ، اگ

 دارد و نقطه مورد نظر مرکز تقارن شکل است.مرکز تقارن گوییم شکل شود، می

 

دوم یکی ی منتظم و مرکز تقارن آشنا شدیم. حاال میخوایم ببینیم کهاچندضلعیتا اینجا ما با 

 تقارن دارن؟ ی منتظم مرکزهاچندضلعیاز 

درجه دوران بدیم و ببینیم که شکل روی خودش میفته یا  180یه راهش اینه که شکلها رو 

 .نه. ولی یه راه ساده تری هم وجود داره 

 .تقارن داره مرکزباشه اون چند ضلعی  زوجاگه تعداد اضالع چند ضلعی منتظم 

 .دارهنتقارن  رکزمباشه اون چند ضلعی  فرداگه تعداد اضالع چند ضلعی منتظم 

 

 **گفته شده منتظمی هاچندضلعی**نکته خیلی مهم: این مطلب فقط برای 
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 تقارن ندارند.ز مرک پس سه ضلعی منتظم، پنج ضلعی منتظم، هفت ضلعی منتظم و ....

 قارن دارند.ت مرکزاما چهارضلعی منتظم، شش ضلعی منتظم، هشت ضلعی منتظم و ... 

 محور تقارن رو با هم اشتباه نگیرید.دقت کنید که مرکز تقارن و 

 االضالع سه تا محور تقارن داره ولی مرکز تقارن نداره.مثال مثلث متساوی

 

 

 

 

قبل از اینکه مبحث خطوط موازی رو شروع کنیم، بهتره که یه سری مطالب رو  یادآوری 

 کنیم:

 مکمل؟ گفتیمیادتونه به چه زاویه هایی می

این دو تا زاویه با هم مکمل  یمگفتدرجه میشد می 180شون هر وقت دو تا زاویه مجموع

 هستن.

 30+  150=  180که   150و  30مثل 

  40+  140=  180که  140و  40یا    

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

 : 180جمعش کردیم بشه  45باید یه زاویه پیدا کنیم که اگه با 

 45= زاویه مکمل +  180

نیاز توازی و پیش

 تعامد
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 بنابراین :

 = زاویه مکمل 180 – 45=  135

 مکمل همدیگه هستن. 135و  45یعنی زاویه های 

 

 

 کنیم.کم  180بیاریم مقدار اون رو از پس برای اینکه مکمل یه زاویه رو به دست 

 کمل بسازیم؟یم با شکل دو تا زاویه متوندوست دارید بدونید چطوری می

 .  بریم بسازیم

 کشیم:یه خط صاف می

 

 س:درجه 180دونیم که این یه زاویه می

 

در واقع دو تا زاویه مکمل  ،قسمت تقسیم کنه 2درجه رو به  180 حاال ما هر خطی که این

 ، مث شکلهای زیر:ساخته
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 تونیم بسازیم.کلی زاویه مکمل دیگه هم می 

 گیریم:پس یه نتیجه می

یم که یه خط دیگه، اونو به دو بخش تقسیم کرده بود و ازش دو هر جا یه خط صاف داشت

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

 

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

 زاویه های متقابل به راس یادتونه؟ 

میاد، که دو به دو روبروی همدیگه  تا زاویه به وجود 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  3و  2و  1اینجا دو تا خط همدیگر رو قطع کردن و زاویه های 

 ستن و دو زاویه متقابل به راس ه 4و  2زاویه های 

 هم دو زاویه متقابل به راس هستند. 1و  3زاویه 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. 1و  3زاویه های 
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وب یاد خ تا اینجا باید دو تا مفهوم زاویه های مکمل و زاویه های متقابل به راس رو

گرفته باشید. حاال که خوب یاد گرفتید، به من بگید توی شکل زیر کدوم زاویه ها با هم 

 مکملن؟

 

 . چرا؟  2و  1زاویه های 

رو دارید  2و  1بذارید که دیده نشن. حاال فقط زاویه  4و  3دستتون رو روی زاویه های 

 2و  1، پس زاویه های درجه بوجود آوردن 180که روی هم یه خط صاف یعنی یه زاویه 

 درجه میشه. 180مکمل همدیگه هستن و مجموعشون 

 با همین استدالل، زاویه های زیر هم با هم مکملن:

 4و  1زاویه های 

 3و  2زاویه های 

 4و  3زاویه های 

س، آیا شما درجه 30حاال یه سوال دیگه، من اگه به شما بگم که زاویه شماره یک، 

 رو به من بگید؟ 4و 3و  2های تونید اندازه زاویه می

متقابل به  1یادتونه گفتیم زاویه های متقابل به راس با هم برابرن؟ االن کدوم زاویه با 

 درجه. 30برابره با  3. پس اندازه زاویه  3راسه؟ آفرین زاویه 

 رو به دست بیاریم. 4و  2حاال باید اندازه زاویه های 
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فتیم این دو تا مکملن، یعنی مجموع این دو زاویه رو در نظر بگیرید. گ 2و  1زاویه های 

 س، پس داریم:درجه 180برابر 

 1+ زاویه  2= زاویه  180

 30+  2= زاویه  180

 بنابراین:

 2= زاویه  180 – 30=  150

 150هم برابر شد با  2اندازه زاویه 

هم  4ویه امتقابل به راسن، پس با هم برابرن. بنابراین اندازه ز 4و  2از طرفی زاویه 

 . 150برابر است با 

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

 تونیم اندازه سه زاویه دیگه رو هم به دست بیاریم.دونستن اندازه یکی از زاویه ها می

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 
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واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

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


