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 چند پاره خط ایجاد می شود ؟.  نقطه گذاشته ایم 7بر روي خطّی  ) 1

 :راه اول 
  ياري کرده ، همهذ به باال شماره گ1سپس بین هر دو نقطه از عدد . نقطه ها به فواصل مختلف روي خط ایجاد شوند 

 1        2           3       4       5          6.   با هم جمع کرده به پاسخ سئوال خواهیم رسید  ها را نآ   
 

      21 = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 
 :راه دوم 

 )تعداد نقطه ها × تعداد فاصله ها (  ÷ 2:                     استفاده از رابطه ي مقابل 
  نقطه می گذاریم ، چند نیم خط ایجاد می شود ؟5بر روي خطی  ) 2

  .آوردي روي آن دو نیم خط بوجود میهر نقطهاگرشکل داده شده خط باشد، ) الف 
 )تعداد نقطه ها  × 2( یعنی دو برابر تعداد نقاط            

 .آوردهاي موجود روي آن، نیم خط بوجود میبه تعداد نقطه اگرشکل داده شده نیم خط باشد،) ب 
 .آوردخط باشد، نیم خط بوجود نمیاگرشکل داده شده پاره) ج 
 نقطه می گذاریم ، چند نیم خط ایجاد می شود ؟5خطی بر روي  ) 3

 اما اگر یکی از نقطه ها روي ابتدا یا انتهاي خط قرار داشته باشد ،
 .آن گاه به تعداد نقطه ها ، نیم خط ایجاد می شود  

                     5  4    3      2          در شکل مقابل چند زاویه مشاهده می شود ؟                                                  ) 4
 1 به باال شماره گزاري کرده                           1بین هر دو نیم خط با رأس مشترك ، از عدد 

 .سپس اعداد رابا هم جمع نموده ، حاصل بدست آمده پاسخ سئوال خواهد بود 
 )تعداد نیم خط ها × تعداد فاصله ها  ( ÷ 2:                       یا 

 
 ها کدامند؟انواع چند ضلعی ) 5

 . )ي اضالع آن با هم برابرندهمه .هاي آن با هم برابرندي زاویههمه( هاي منتظم چند ضلعی) الف 
 . )چند ضلعی که هر دو یا یکی از شزایط باال را نداشته باشد هر( هاي غیر منتظم چند ضلعی) ب 

 انواع زاویه کدامند؟ ) 6
 . درجه است90 تا 0ي آن بین اندازه) حاده ( ي تند زاویه) الف 
 . درجه است90ي آن دقیقاً اندازه )قائمه ( ي راست زاویه) ب 
 .تر است درجه کم180تر و از  بیش90از .  درجه است180 و 90ي آن بین اندازه )منفرجه ( ي باز زاویه) ج 
 . درجه است180قیقاً ي آن دي نیم صفحه اندازهزاویه) د 
 . درجه است360ي آن دقیقاً ي تمام صفحه اندازهزاویه ) ذ
 . درجه باشد، آن دو زاویه را متمم گویند90هرگاه مجموع دو زاویه : ي متممدو زاویه) ر 
 . درجه باشد، آن دو زاویه را مکمل گویند180هرگاه مجموع دو زاویه : ي مکملدو زاویه) ز 
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هـا را  ها در امتداد یکـدیگر باشـند، آن  هر گاه دو زاویه داراي رأس مشترك بوده و اضالع آن      :  متقابل به رأس   يدو زاویه ) س  
متقابل بـه   يسازهاي دو زاویهنیم « . )هاي روبه روي هم با هم مساویند      در این نوع زاویه   . ( ي متقابل به رأس گویند    دو زاویه 

 ». رأس در امتداد یک دیگرند
ي هستند که در رأس و یک ضـلع مـشترك باشـند و دو ضـلع غیـر مـشترك طـرف ضـلع                    ادو زاویه : ي مجاور هدو زاوی ) ش  

 .ها قرار داشته باشدمشترك آن
ي آورنـد نـصف مجمـوع دو زاویـه    ساز پدید مـی اي که این دو نیم    ي مجاور را رسم کنیم، زاویه     سازهاي دو زاویه  اگر نیم ) ص  

 .باشدمجاور می
 . را مجانب گویند. ) درجه است180ها مجموع آن( ي مجاور و مکملدو زاویه:  ي مجانبدو زاویه) ص 

 زاویه از نگاهی دیگر ) 7
 

هر گاه دو نیم خط داراي ابتداي مشترك باشند ، تشکیل یـک زاویـه را مـی                زاویه
 .دهند 

مجموعه ي نقاطی از یک صفحه که بین دو نیم خـط کـه در مبـدأ مـشترك      
 .ک خط نباشند محصور باشد ، زاویه می گویند بوده و روي ی

 
زاویه را از نام یکی از نیم خط هایش شروع کرده و سپس رأس را بیـان                )الف   خواندن زاویه

 .و بعد نیم خط دیگرش را نام می بریم 
 )الف ب ج ( مانند زاویه ي 

 )ج ( مانند زاویه ي . خواند زاویه را می توان با نام رأسش نیز ) ب 
 

  الف                  
                                               
 ج                      ب

 دو.  درجـه باشـد ، آ ن را قائمـه گوینـد        90ي یک زاویه برابر     هر گاه اندازه  ) : قائمه  (  راست   زاویه ي ) الف   انواع زاویه از لحاظ اندازه
 .ضلع زاویه ي قائمه بر هم عمودند 

 (     درجـه باشـد ، بـه آن زاویـه ي تنـد     90ي یک زاویه کمتـر از  هر گاه اندازه) : حاده (  ي تند زاویه) ب  
  .گفته می شود) حاده 

ي باز گویند  درجه باشد ، آن را زاویه180 و   90ي یک زاویه بین     هر گاه اندازه  ) : منفرجه  (  باز   زاویه ي ) ج  
. 

 ي زاویـه ار گیرند و به عبارت دیگر اندازه هر گاه دو ضلع یک زاویه دریک امتداد قر        : زاویه ي نیم صفحه     ) د  
 . ي نیم صفحه گویند  درجه شود آن زاویه را زاویه180

 
 .د  درجه شود ، آن دو زاویه را متمم یکدیگر گوین90هاي دو زاویه ، برابر هر گاه مجموع اندازه زاویه ي متمم

 
 .  درجه شود ، آن دو زاویه را مکمل یکدیگر گویند 180هاي دو زاویه ، برابر هر گاه مجموع اندازه زاویه ي مکمل

 
وسیله ي اندازه گیري 

 زاویه
 .نقاله می باشد 

 .واحد اندازه گیري زاویه ، درجه می باشد  واحد اندازه گیري زاویه
 

که در رأس و یک ضلع مشترك بوده و ضلع مشترك بین دو ضلع دیگر          رتیو در ص  ،ا مجاور گویند  دو زاویه ر   دو زاویه ي مجاور
 .قرار داشته باشد 
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دو زاویه ي متقابل به 

 رأس
که در رأس مشترك بوده و اضالعـشان در امتـداد یکـدیگر    گویند ، در صورتیرا متقابل به رأس می  دو زاویه   

 .اهم مساویند  زاویه هاي متقابل به رأس ب.باشد 
 

مجموع زاویه هاي 
 داخلی هر چند ضلعی

 .ي زیر بدست می آیدهاي داخلی هر چند ضلعی از رابطهمجموع زاویه
   تعداد اضالع - 2 * ( 180                                                                             

مجموع زاویه هاي 
 خارجی هر چند ضلعی

 .  درجه می باشد 360هاي خارجی هر چند ضلعی برابر با موع زاویهمج
 ي داخلی غیر مجاور آن مساوي است اویهي خارجی ، با مجموع دو زي یک زاویهدر هر مثلث اندازه

 
تعداد زاویه ها با رأس 

 مشترك
ع اره ها را با هم جمي یک شماره گذاري کرده سپس شم   از شماره ) هر دو ضلع زاویه     ( خط  بین هر دو نیم     

 .هاي شکل خواهد بود کرده ، حاصل برابر تعداد زاویه
 

ویـه باشـد و زاویـه را بـه دو     نیمساز نیم خطی است کـه ابتـداي آن ، رأس زا      نیمساز
 .ي مساوي تقسیم نماید زاویه

 .یه تا دو ضلع آن زاویه به یک اندازه است فاصله ي هر نقطه روي نیمساز یک زاو نقطه روي نیمساز
 

ها مشترك باشد و اضالع دیگرشان در دو طرف ضلع  مجانب گوئیم که رأس و یک ضلع آندو زاویه را وقتی زاویه هاي مجانب
هاي مجانب،  زاویه.باشد  درجه می180اشند و مجموع آن ها مشترك و بر یک خط راست قرار داشته ب

 .مکمل هم هستند
 

-اندازه. شود ي محاطی نامیده میلع آن دایره را قطع کنند ، زاویههر زاویه که رأس آن روي محیط و دو ض زاویه ي محاطی
 ي کمان مقابل آن نصف اندازهي محاطی برابراست باي زاویه

 
 .اند ره و اضالعش دو شعاع از آن دایرهاي که رأس آن در مرکز دایزاویه زاویه ي مرکزي

 ي کمان مقابل آن ي مرکزي برابر است با اندازهي هر زاویه اندازه
 

-اس باشد ، زاویهاي که رأسش روي دایره و یک ضلع آن وتري از دایره و ضلع دیگرش بر دایره ممهر زاویه زاویه ي ظلی
 .ي زاویه ي ظلی برابر با نصف کمان روبرویش می باشد اندازه. شود ي ظلی نامیده می

 
 کنند؟هاي داخلی هر چند ضلعی را چگونه محاسبه میمجموع زاویه ) 8

 . درجه است180) مثلث ( هاي داخلی هر سه ضلعی مجموع زاویه) الف 
 درجـه  180هاي داخلی آن شـکل  به مجموع زاویه) سه ضلع ( به ازاي افزایش هر ضلع نسبت به تعداد ضلع هاي مثلث          ) ب  

 :هاي داخلی هر چند ضلعی را محاسبه نمودتوان مجموع زاویهي زیر می              یا از رابطه           .شودافزوده می
 ) تعداد اضالع چند ضلعی - 2 ( × 180

 ي چند ضلعی منتظمي هر زاویهاندازه) 9
 :شودي زیر استفاده میي چند ضلعی منتظم از رابطهي هر زاویهي اندازهبراي محاسبه

 } )] تعداد اضالع چند ضلعی - 2 ( × 180[÷ ) الع تعداد اض( {  



 4بر هندسه براي حل مسائل ریاضی                                   هاي میانمجموعه فرمول                   

 

  ضلعی منتظم چند درجه است ؟9اندازه ي هر یک از زاویه هاي یک  )10
                         اندازه یک زاویه چند ضلعی منتظم180 – ) 360÷ تعداد اضالع                            ( 

 کنند؟عی را چگونه محاسبه می هر چند ضلخارجیهاي مجموع زاویه ) 11
 .باشد درجه می360، هاي خارجی هر چند ضلعیمجموع زاویه

 هاي خارجی آني تعداد اضالع چند ضلعی منتظم با استفاده از یکی از زاویه محاسبه )12
 :شودي زیر استفاده میي تعداد اضالع چند ضلعی منتظم از رابطهبراي محاسبه

 360 ÷ ي خارجیي زاویهاندازه
 نکاتی در رابطه با مجموع زاویه و مثلث ) 13

 .ي سوم برابر باشد، آن مثلث قائم الزاویه استاگر در مثلثی مجموع دو زاویه با زاویه) الف 
 .است) منفرجه ( ي باز تر باشد، آن مثلث داراي یک زاویهي سوم کوچکاگر در مثلثی مجموع دو زاویه از زاویه) ب 
 . است)حاده ( تند آن مثلث ي هرسه زاویهتر باشد، بزرگي سوم ثی مجموع دو زاویه از زاویهاگر در مثل) ج 
    .شـود ي سوم آن باشد، آن مثلث قائم الزاویه نامیده مـی هاي مثلثی مساوي نسبت زاویه  چنان چه مجموع دو نسبت زاویه     ) د  
  ) 10 و 6 و 4( 

هاي مثلث با هم مساوي باشند و دو تا از نسبت ها نیز با یکدیگر مـساوي         هچنان چه ضمن آن که مجموع دو نسبت زاوی        ) ح  
  )2 و 2 و 4. ( باشند، آن مثلث قائم الزاویه متساوس الساقین خواهد بود

 الف     ت ؟   چند درجه اس) د ( ي ي زاویهساز هستند ، اندازهنیم) ب د ( و ) ج د ( در شکل  ) 14
                                                                                                                               74 

                   د                                                                                                             
      

  ج                                   ب                                                                                                           
 :شودي زیر محاسبه میمعلوم باشد، از رابطه) ب(و ) ج(هاي ي زاویهالف اگر اندازه 

 ) ]ب(و ) ج(هاي  زاویهيمجموع اندازه ÷ 2) + [ الف(ي ي زاویهاندازه
 :شودي زیر محاسبه میمعلوم نباشد، از رابطه) ب(و ) ج(هاي ي زاویهاگر اندازه) ب 

 90 + ] )الف(ي ي زاویهاندازه ÷  [ 2
 ها با تعداد قطر چند ضلعیينکاتی در رابطه ) 15

 : دتوان استفاده کرها از فرمول زیر میي تعداد قطر درچند ضلعیبراي محاسبه
 )]ها  تعداد ضلع- 3) * ( ها تعداد ضلع[ (  ÷2

 ها در چهار ضلعیي قطر رابطهنکاتی در  )16
 . )عمود منصف هم هستند. ( قطرها با هم مساوي و عمود بر هم هستند: مربع) الف 
 .قطرها عمود منصف هم هستند: لوزي) ب 
 .کنندقطرها باهم مساوي و همدیگر را نصف می: مستطیل) ج 
 .کنندقطرها با هم مساوي نیستند ولی همدیگر را نصف می: متوازي االضالع) د 
در یک مورد خـاص قطرهـا بـر هـم      ( .کنندقطرها مساوي هستند ولی همدیگر را نصف نمی       : ي متساوي الساقین  ذوزنقه) ح  

 .)شوندعمود می
 .کنندگر را نصف نمیقطرها با هم مساوي نیستند و همدی:  ي غیر متساوي الساقینذوزنقه )س 
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 . می گذردقطر ) هاي آن تر از تعداد ضلعسه تا کم( ضلعی چند از هر رأس یک ) ش 
 ها در چهار ضلعیاضالعي  رابطهنکاتی در  )17

 .هاي روبه رو با هم موازیندضلع. هاي متوالی بر هم عمودندضلع.  ضلع با هم مساویند4هر : مربع) الف 
 .هاي روبه رو با هم موازیندضلع. ا هم مساویند ضلع ب4هر : لوزي) ب 
 .هاي روبه رو با هم مساویندضلع. هاي روبه رو با هم موازیندضلع. هاي متوالی بر هم عمودندضلع: مستطیل  ) ج
 .هاي روبه رو با هم مساویندضلع. هاي روبه رو با هم موازیندضلع: متوازي االضالع ) د

 . )باشدهاي آن میمنظور قاعده. ( ضلع موازي استفقط داراي دو : ذوزنقه ) س
ي آن  موازي و انـدازه ي ذوزنقهدو قاعدهکند با هاي دو ساق ذوزنقه را به هم وصل می   ذوزنقه پاره خطی که وسط     در هر ) ش  

 .استي ذوزنقه قاعده  مجموع دوياندازه مساوي نصف
 ها در چهار ضلعیهازاویهي  رابطهنکاتی در  )18

 . درجه است180ي متوالی آن  مجموع هر دو زاویه.است) قائمه ( ي آن راست هر چهار زاویه: مربع) ف ال
ي و مجموع هـر دو زاویـه  . دارد) روبه روي هم ( ي باز مساوي و دو زاویه ) روبه روي هم    ( ي تند مساوي    دو زاویه : لوزي) ب  

 . درجه است180متوالی آن 
 . درجه است180ي متوالی آن  مجموع هر دو زاویه.است) قائمه ( ي آن راست هر چهار زاویه: مستطیل ) ج
و مجموع هر دو   . دارد) روبه روي هم    ( ي باز مساوي    و دو زاویه  ) روبه روي هم    ( ي تند مساوي    دو زاویه : متوازي االضالع  ) د

 . درجه است180ي متوالی آن زاویه
 .ي مجاور به یک ضلع بر هم عمود هستندو زاویهسازهاي ددر هر متوازي االضالع، نیم) ذ 

 . ) درجه است180ها ي دو طرف ساقزاویه مجموع هر دو. (ي باز داردي تند و دو زاویهدو زاویه: ذوزنقه) س 
 هاچند ضلعیي محیط و مساحت نکاتی در رابطه ) 19

 :مستطیل) الف 
 .برابر خواهد شد ) A × A ( برابر کنیم، مساحت آن A اگر طول و عرض مستطیلی را 
 . برابر خواهد شدA برابر کنیم، محیط آن Aاگر طول و عرض مستطیلی را 

 :مربع) ب 
 .برابر خواهد شد ) A × A(  برابر کنیم، مساحت آن Aاگر ضلع مربع را 
 . برابر خواهد شدAمحیط آن   برابر کنیم،Aاگر ضلع مربع را 
 .برابر خواهد شد ) A × A(  آن  برابر کنیم، مساحتAاگر قطر مربع را 

 :مثلث) ج
 . برابر خواهد شدA برابر کنیم، مساحت آن Aي مثلثی را اگر قاعده

 . برابر خواهد شدA برابر کنیم، مساحت آن Aاگر ارتفاع مثلثی را 
 .برابر خواهد شد ) A × A(  برابر کنیم، مساحت آن Aي مثلثی را اگرارتفاع و قاعده

 .کندی را نصف و ارتفاع آن را دو برابر کنیم، مساحت مثلث تغییري نمیي مثلثاگر قاعده
 :متوازي االضالع) د 

 .برابر خواهد شد ) A × A(  برابر کنیم، مساحت آن Aي متوازي االضالعی را اگرارتفاع و قاعده
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آن ضـلع قـرار ندارنـد وصـل کنـیم،      اي روي یکی از اضالع متوازي االضالع در نظر گرفته و آن را به دو رأس دیگـر         اگر نقطه 

 .مساحت مثلث حاصل نصف مساحت متوازي االضالع خواهد بود
هاي متوالی هـر دو شـکل هـم انـدازه       هاي ضلع یعنی اندازه . ( اگر محیط یک مستطیل با محیط متوازي االضالعی برابر باشد         

 .تر خواهد بودصورت مساحت مستطیل بزرگدر این. ) باشند
 .تر خواهد بودصورت محیط متوازي االضالع بزرگدر این. ستطیل با مساحت متوازي االضالعی برابر باشداگر مساحت یک م

 :لوزي) س 
 . برابر خواهد شدAمحیط آن   برابر کنیم،Aاگر ضلع لوزي را 

 .برابر خواهد شد ) A × A(  برابر کنیم، مساحت آن Aاگر قطرهاي لوزي را 
 .برابر خواهد شد ) B × A(  برابرکنیم، مساحت آن  Bطر دیگر آن را  برابرو قAاگریک قطر لوزي را 

هاي مربع قرار گیرد، مساحت لوزي نصف مـساحت  هاي لوزي روي ضلعاگر یک لوزي طوري داخل مربعی قرار گیرد که رأس       
 .مربع خواهد شد

قرار گیرد، مساحت لـوزي نـصف   هاي مستطیل هاي لوزي روي ضلعاگر یک لوزي طوري داخل مستطیلی قرار گیرد که رأس     
 .مساحت مستطیل خواهد شد

 شود؟مساحت هر چهار ضلعی که قطرهاي آن بر هم عمود باشند، چگونه محاسبه می ) 20
 :یعنی.  از راه مساحت لوزي قابل محاسبه استمساحت هر چهار ضلعی که قطرهاي آن بر هم عمود باشند

 )ضرب قطرهاحاصل (  ÷ 2
 محیط مستطیل با هم چگونه است ؟قطر و ي رابطه ) 21

 .تر از محیط آن مستطیل استمجموع دو قطر هر مستطیل کوچک
 آید؟هاي داخلی اشکال مختلف چه شکلی پدید میسازهاي زاویهاز برخورد نیم ) 22

 .شود مربع، نقطه ایجاد میهاي داخلیزاویه سازهاياز برخورد نیم) الف 
 .شودهاي داخلی لوزي، نقطه ایجاد میهزاوی سازهاياز برخورد نیم) ب 
 .شودهاي داخلی مثلث متساوي االضالع، نقطه ایجاد میزاویه سازهاياز برخورد نیم) ج 
 .شودهاي داخلی مستطیل، مربع ایجاد میزاویه سازهاياز برخورد نیم) د 
 .شودمیهاي داخلی متوازي االضالع، مستطیل ایجاد زاویه سازهاياز برخورد نیم) ح 

 ي متوازي االضالع کدامند؟ خانوادههاچهار ضلعی ) 23
 ، لوزي، مربع و مستطیلمتوازي االضالع

 هاي منتظمي خط تقارن با چند ضلعیرابطه ) 24
 .ي تعداد اضالعشان خط تقارن دارندها به اندازههاي منتظم، شکلدر چند ضلعی

 مهاي منتظ تقارن با چند ضلعیمرکزي رابطه ) 25
 .اگر تعداد اضالع چند ضلعی منتظم زوج باشد، مرکز تقارن دارد) الف 
 .اگر تعداد اضالع چند ضلعی منتظ مفرد باشد، مرکز تقارن ندارد) ب 
 ، منتظم است؟ي متوازي االضالعخانوادهيها چهار ضلعییک از کدام )26

 مربع
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 ها منتظم است؟یک از سه ضلعیکدام ) 27
 ضالعمثلث متساوي اال

 باشند؟ ساز نیز میمیدر کدام یک از اشکال هندسی قطرها، خط تقارن و ن ) 28
 مربع و لوزي

 باشند؟ مین ساز نیم هم وخط تقارنهم  قطرها، هاچهار ضلعیدر کدام یک از  ) 29
 مستطیل، ذوزنقه و متوازي االضالع

 ، خط تقارن ندارند؟هاکدام یک از چهار ضلعی)  30
 )هم یک خط تقارن آن. ي متساوي الساقین خط تقارن داردفقط ذوزنقه( ي غیر متساوي الساقین ع، ذوزنقهمتوازي االضال

 تري دارد؟ بیشها، خط تقارنکدام یک از چهار ضلعی ) 31
 .) خط تقارن دارد4( مربع ) الف 
 . ) خط تقارن دارند2هر کدام ( مستطیل و لوزي ) ب 
 .) خط تقارن دارد1 ( ي متساوي الساقینذوزنقه) ج 
 . )خط تقارن ندارند( ي غیر متساوي الساقین متوازي االضالع و ذوزنقه) د 

  تقارن دارند؟مرکز، اشکال هندسیکدام یک از  ) 32
  و دایرهمستطیلمربع، لوزي، 

 دارند؟ن تقارن مرکز،  اشکال هندسیکدام یک از  ) 33
 یرهذوزنقه، مثلث، نیم دایره و قسمتی از کمان دا

 ها، خط تقارن داشته ولی مرکز تقارن ندارد؟کدام یک از چند ضلعی ) 34
 ي متساوي الساقین ذوزنقه، قسمتی از کمان دایره، دایرهمثلث، نیم

 ندارد؟ن ها، خط تقارن نداشته ولی مرکز تقارکدام یک از چند ضلعی ) 35
 متوازي االضالع

 کنند؟یگر را نصف می، یکددر کدام یک از اشکال هندسی قطرها ) 36
 مربع، مستطیل، لوزي، متوازي االضالع و دایره

 کنند؟، یکدیگر را نصف نمیدر کدام یک از اشکال هندسی قطرها ) 37
 ذوزنقه

 آید؟از به هم متصل کردن وسط اضالع مستطیل به طور متوالی، چه شکلی پدید می ) 38
 لوزي

 آید؟طور متوالی، چه شکلی پدید میاز به هم متصل کردن وسط اضالع مربع به  ) 39
 مربع

 آید؟از به هم متصل کردن وسط اضالع لوزي به طور متوالی، چه شکلی پدید می ) 40
 مستطیل
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 آید؟ به طور متوالی، چه شکلی پدید میمتوازي االضالعاز به هم متصل کردن وسط اضالع  ) 41
 متوازي االضالع

 آید؟ثلث به طور متوالی، چه شکلی پدید میاز به هم متصل کردن وسط اضالع م ) 42
هاي این چهار مثلث با هم مساوي است و مساحت هر کـدام  شود که مساحتتر تقسیم می  مثلث اصلی به چهار مثلث کوچک     

 .باشدربع مساحت مثلث اصلی می
 .باشدهمچنین محیط هر مثلث با هم برابر بوده و محیط هر کدام نصف محیط مثلث اصلی می

 آید؟هاي یک ذوزنقه به موازات قطرهاي آن خطوطی رسم کنیم، چه شکلی پدید میاگر از رأس  )43
 متوازي االضالع

 آید؟ به موازات قطرهاي آن خطوطی رسم کنیم، چه شکلی پدید میهاي یک متوازي االضالعاگر از رأس ) 44
 متوازي االضالع

 آید؟ن خطوطی رسم کنیم، چه شکلی پدید می به موازات قطرهاي آمستطیلهاي یک اگر از رأس ) 45
 لوزي

 آید؟ به موازات قطرهاي آن خطوطی رسم کنیم، چه شکلی پدید میمربعهاي یک اگر از رأس ) 46
 مربع
 آید؟ به موازات قطرهاي آن خطوطی رسم کنیم، چه شکلی پدید میلوزيهاي یک اگر از رأس ) 47

 مستطیل
 هاچند ضلعی محیط با مساحت در يرابطه ) 48
    هـاي تقـارن در آن از بقیـه   تـر اسـت کـه تعـداد خـط      هرگاه محیط چند شکل با هم برابر باشد، مساحت شکلی بـیش           ) الف  
 . ترباشدبیش
تـر               کـم هـاي تقـارن در آن از بقیـه   تر است که تعداد خطهرگاه مساحت چند شکل با هم برابر باشد، محیط شکلی بیش     ) ب  

 .باشد
 .ترین محیط را مربع داردها با مساحت برابر، کمدر بین چهار ضلعی) ج 

 اگر مساحت مربعی با مساحت مستطیلی برابر باشد ، محیط آن ها نسبت به هم چگونه خواهد بود ؟ ) 49
 .تر خواهد بود در این صورت محیط مستطیل از محیط مربع بیش

 در آوریم ،  )مستطیل ، متوازي االضالع ، لوزي ، ذوزنقه  مربع ،(  ضلعی 4اگر سیمی را به هر یک از اشکال  ) 50
 تر خواهد بود ؟مساحت کدام یک بیش

 .باشد ترین مساحت می ضلعی ها با محیط مساوي ، مربع داراي بیش4در بین 
 .شتتري خواهد داتري داشته باشد، مساحت بیشبه طور کلٌی با محیط مساوي شکلی که تعداد خط تقارن بیش

 و دایره ) مستطیل ، متوازي االضالع ، لوزي ، ذوزنقه  مربع ، (  ضلعی 4اگر سیمی را به هر یک از اشکال  ) 51
 تر خواهد بود ؟در آوریم ، مساحت کدام یک بیش 

 بقیه چون تعداد خط تقارن دایره از . باشدترین مساحت میدر بین اشکال مسطّح باال با محیط ثابت ، دایره داراي بیش
 .تر استبیش
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 ) متساوي ا الضالع ، متساوي الساقین ، قائم الزاویه  ( ضلعی ، مثلث 3اگر سیمی را به هر یک از اشکال  ) 52

 تر خواهد بود ؟درآوریم ، مساحت کدام یک بیش
 .ترین مساحت خواهد بود  ضلعی ها با محیط ثابت ، مثلث متساوي االضالع داراي بیش3در بین 

  سانتی متر است ، مساحت آن را بدست آورید ؟300محیط مثلث متساوي االضالعی   ) 53
 . براي بدست آوردن مساحت مثلث ، نیاز به اندازه ي ارتفاع آن داریم 

 :    اندازه ي ارتفاع مثلث متساوي االضالع از رابطه ي مقابل بدست می آید 
 اندازه ي یک ضلع مثلث × 85/0=    اندازه ي ارتفاع 

 تواند باشد؟هر گاه ضلع مربعی عدد صحیح باشد، رقم یکان مساحت مربع چه ارقامی می ) 54
 .تواند باشد می9 و 6 ، 5 ، 4 ، 1 ، 0هاي رقم
 تواند باشد؟هر گاه ضلع مربعی عدد صحیح باشد، رقم یکان مساحت مربع چه ارقامی می)  55
 .تواند باشد نمی8  و 7 ، 3 ، 2هاي رقم
 آید؟ دو خط موازي، دو خط موازي دیگر را قطع کنند، چه شکلی پدید میاگر ) 56

 . ) ها متوازي االضالع خواهند بودي آنکه البته همه( لوزي، مربع، مستطیل و متوازي االضالع 
 نکاتی در ارتباط با مثلث ) 57
 .گویندها در هر مثلث، اجزاي اصلی آن مثلث میبه اضالع و زاویه) الف 
 .گویند آن مثلث می. )باشند تا می12در مجموع  ( ها اجزاي فرعیسازها و عمودمنصفها، نیمها، ارتفاع میانهبه) ب 
    تقـسیم ) معـادل (آید و مثلـث را بـه دو مثلـث هـم مـساحت      میانه، خطی است که از رأس بر وسط ضلع مقابل فرود می     ) ج  
 .کندمی
کنند که ایـن نقطـه از سـه رأس مثلـث بـه یـک       یک نقطه همدیگر را قطع می    هاي اضالع در    در هر مثلث، عمود منصف    ) د  

 .فاصله است
 .کنند که این نقطه از سه ضلع مثلث به یک فاصله استها در یک نقطه همدیگر را قطع میساز زاویهدر هر مثلث، نیم) س 
 .تر استي روبه رو به ضلع کوچکزاویهي تر از اندازهتر، بیشه رو به ضلع بزرگبي روي زاویهدر مثلث اندازه) ش 
ي یک مثلث را به چند قسمت مساوي تقسیم کرده و نقاط تقسیم را به رأس مقابل وصل کنیم، مثلث اصـلی              اگر قاعده ) ص  

 .گرددتقسیم می) معادل ( به چند مثلث هم مساحت 
ي آن مـساوي   ضلع سـوم مـوازي و انـدازه   کند باهاي دو ضلع مثلث را به هم وصل میدر هر مثلث پاره خطی که وسط   ) ض  

 .ي ضلع سوم مثلث استاندازه نصف
 .هاهاي آنهاي این دو مثلث برابر است  با نسبت ارتفاعهاي دو مثلث برابر باشد، نسبت مساحتاگر قاعده) ع 
 .هاهاي آندههاي این دو مثلث برابر است  با نسبت قاعهاي دو مثلث برابر باشد، نسبت مساحتاگر ارتفاع) غ 

 ي اضالع مثلث با همنکاتی در رابطه ) 58
 ضلع اول+ ضلع دوم  <    ضلع سوم.تر استمجموع هر دو ضلع مثلث از ضلع سوم آن، بیش) الف 
 تر  ضلع بزرگ-تر  ضلع کوچک>         ضلع سوم.تر استتفاضل هر دو ضلع مثلث از ضلع سوم آن، کم) ب 
  .تر است از نصف محیط آن مثلث کوچکي هر ضلع مثلثاندازه) ج 
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  مثلثارتفاعي نکاتی در رابطه ) 59
 .هر مثلث سه ارتفاع دارد) الف 
             .همـدیگر را در داخـل مثلـث قطـع خواهنـد کـرد            هـاي آن    ارتفاع باشد،   )حاده   ( ي آن تند  هایی که هر سه زاویه    مثلث) ب  
 )متساوي االضالع و متساوي الساقین ( 
 .هاي آن همدیگر را درخارج مثلث قطع خواهند کرد داشته باشد، ارتفاع)منفرجه ( مثلثی که یک زاویه باز) ج 
ي راسـت مثلـث قطـع خواهنـد     هاي آن همدیگر را در رأس زاویه داشته باشد، ارتفاع)قائمه  ( مثلثی که یک زاویه راست    ) د  

 .کرد
شد، یک ارتفـاع داخـل مثلـث و دو ارتفـاع دیگـر آن خـارج از مثلـث رسـم         داشته با) منفرجه ( مثلثی که یک زاویه باز   ) س

 .خواهند شد
باشند و ارتفاع سـوم  ي قائمه ي آن میداشته باشد، دو ارتفاع آن همان اضالع زاویه) قائمه ( مثلثی که یک زاویه راست     ) ش  

 .شودبر وتر عمود می
  متساوي االضالعنکاتی در ارتباط با مثلث ) 60

 .هر سه ضلع آن با هم برابر است) الف 
 . درجه است60ي هر یک ي آن با هم برابرند و اندازههر سه زاویه) ب 
 .ي برابر داردساز برابر، سه عمودمنصف برابر، سه خط تقارن برابر و سه میانهسه ارتفاع برابر، سه نیم) ج 
 .ز هم باشدساتواند میانه، ارتفاع و نیمدر این نوع مثلث خط تقارن می) د 

 .کندساز هر زاویه بر ضلع مقابل آن عمود است و آن را نصف میدر این نوع مثلث نیم) س 
 .مجموع فواصل هر نقطه داخل مثلث متساوي االضالع از سه ضلع با ارتفاع مثلث مساوي است) ش 
 .باشدهر مثلث متساوي االضالع حتماً متساوي الساقین هم می) ص 
 اط با مثلث قائم الزاویهنکاتی در ارتب ) 61

 .ي وتر استي ارتفاع وارد بر وتر برابر با نصف اندازهي متساوي الساقین، اندازهدر مثلث قائم الزاویه) الف 
 )ي راست آن ي یک ضلع زاویهاندازه* خودش ) + ( ي راست دیگر آن ي یک ضلع زاویهاندازه* خودش = ( ي وتر اندازه* ي وتر اندازه) ب 
 :شودي زیر استفاده میث قائم الزاویه از رابطهلبراي به دست آوردن ارتفاع وارد بر وتر در مث) ج 

 )ي راست مثلث حاصل ضرب دو ضلع زاویه( ÷ وتر 
 . برابر با نصف وتر استمثلث قائم الزاویهي  درجه30ي ضلع روبه رو به زاویه) د 
 .ي وارد بر وتر نصف وتر استنهي میادر هر مثلث قائم الزاویه، اندازه) ذ 

 .گیرندي راست آن قرار میدو ارتفاع این مثلث روي دو ضلع زاویه) س 
 .باشدها در مثلث قائم الزاویه، وسط وتر آن میي برخورد عمودمنصفنقطه) ش 
 .تر استي وتر از اضالع دیگر بزرگدر هر مثلث قائم الزاویه، اندازه) ص 
ي راست برابر است با حاصل ضرب وتـر در ارتفـاع نظیـر    هاي دو ضلع زاویهالزاویه، حاصل ضرب اندازهدر هر مثلث قائم   ) ض  
 وتر
ي ارتفاع وارد بر وتـرآن برابـر بـا ربـع      درجه باشد، اندازه75 درجه یا 15،  هاي مثلث قائم الزاویه   ي یکی از زاویه   اندازهاگر  ) ع  

 .ي وتر استاندازه
 .اي رسم کرد که از سه رأس مثلث بگذردتوان دایرهزاویه، به مرکز وسط وتر و به شعاع نصف وتر میدر هر مثلث قائم ال) غ 
 متساوي الساقین مثلث قائم الزاویه مساحت) = وتر × وتر (  ÷ 4)    ف 
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 شرایط تساوي دو مثلث باهم ) 62
 :هاي زیر الزم استبراي تساوي دو مثلث یک از حالت

 . با سه ضلع از مثلث دیگر با هم برابر باشندسه ضلع از مثلثی) الف 
 . باشندمساوي دو به دو ي بین دوضلع از مثلث دیگر ي بین دوضلع از یک مثلث با دوضلع و زاویهدو ضلع و زاویه) ب 
ساوي دو بـه دو  مـ  دو زاویه و ضلع بین این دو زاویه از یک مثلث با دو زاویه و ضلع بـین ایـن دو زاویـه از مثلـث دیگـر      ) ج  

 .باشند
 هاي یکسانشرایط رسم مثلث ) 63

 :توان مثلث رسم کردبا داشتن حداقل یکی از موارد زیر می
  سه ضلع ياندازه) الف 
 ي بین این دو ضلعدوضلع و زاویهي اندازه )ب 
 دو زاویه و ضلع بین این دو زاویهي اندازه )ج 

  مربع رسمط شر حد اقل )64
 :رسم کردمربع را توان وارد زیر میبا داشتن حداقل یکی از م

 ي یک ضلعاندازه) الف 
 ي وتراندازه) ب 
 ي محیطاندازه) ج 
 ي مساحتاندازه) د 

 ي یک قطر اندازه )س 
  لوزي رسمط شر حد اقل )65

 :رسم کرد لوزي را توانبا داشتن حداقل یکی از موارد زیر می
 ي محیطاندازه) الف 
 ي یک ضلعاندازه) ب 
 شرط رسم لوزي)  66

 ي محیطاندازه) الف 
 ي یک ضلعاندازه) ب 
 ي یک ضلع و یک زاویهاندازه) ج 
 ي دو قطراندازه) د 

 ي متساوي الساقینحد اقل شرط رسم مثلث قائم الزاویه ) 67
 :ي متساوي الساقین را رسم کردتوان مثلث قائم الزاویهبا داشتن حداقل یکی از موارد زیر می

 ي وتردازهان) الف 
 هاي یکی از ساقاندازه) ب 
  با عمود منصف یک پاره خطنکاتی در ارتباط ) 68
 .عمود منصف یک پاره خط، خطی است که از وسط پاره خط بگذرد و بر آن عمود شود) الف 
 .ي واقع بر عمود منصف یک پاره خط از دو سر پاره خط به یک اندازه استهر نقطه) ب 
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 ساز زاویه با نیمتباطنکاتی در ار ) 69

 .اي قرار بگیرد از دوضلع آن زاویه به یک اندازه استساز زاویههر نقطه که روي نیم

 مثلث )  70
 .  اگر سه نقطه غیر واقع بر یک خطّ راست را دو به دو به هم وصل کنیم ، شکلی به دست می آید که آن را مثلث می گویند 

 . درجه می باشد 180بر با مجموع زاویه هاي داخلی هر مثلث برا
 .  درجه می باشد 360مجموع زاویه هاي خارجی هر مثلث 

 پاره خطّی که وسط هاي دو ضلع یک مثلث را به هم وصل می کند با ضلع سوم موازي و مساوي نصف آن است 
 .اگر از وسط یک ضلع مثلثی به موازات ضلع دیگر رسم کنیم از وسط ضلع سوم می گذرد 

 .تقسیم می کند ) هم مساحت ( مثلث آن را به دو مثلث معادل میانه ي هر 
اگر یک ضلع از مثلثی با یک ضلع از مثلث دیگر مساوي باشند ، نسبت مساحت هاي آن دو مثلث با نسبت ارتفاع هاي وارد 

 .بر آن اضالع مساوي است
 .  ثلث می باشدخطّی که وسط هاي دو ضلع مثلث را به هم وصل کند به اندازه ي نصف ضلع سوم م

  .باشندهاي داخلی از سه ضلع مثلث به یک فاصله میسازهاي زاویهي برخورد نیمدر هر مثلث نقطه
.                                                                   باشندي برخورد عمود منصف هاي سه ضلع از سه رأس مثلث به یک فاصله میدر هر مثلث نقطه  

                                                                                           
 :اجزاي فرعی مثلث  ) 71

 .  پاره خطّی که از رأس مثلث به ضلع مقابل آن عمود شود ، ارتفاع نامیده می شود :ارتفاع 
 .پاره خطّی که زاویه ي مثلث را نصف کند و به ضلع مقابل آن محدود باشد نیم ساز نامیده می شود  : ازنیم س
 . پاره خطّی که رأس مثلث را به وسط ضلع مقابل آن وصل کند ، میانه نامیده می شود :میانه 

 .ود باشد  عمود منصف هر ضلع مثلث ، خطّی است که از وسط آن بگذرد و بر آن عم:عمود منصف 

 انواع مثلث
 :مثلث متساوي الساقین  ) 72

این دوضلع مساوي را ساق و محلّ برخورد دوساق . مثلثی که دو ضلع آن مساوي باشند ، متساوي الساقین نامیده می شود 
 .ضلع سوم مثلث قاعده نام دارد . را رأس مثلث متساوي الساقین می نامند 

 . روبروي دو ساق با هم مساویند درمثلث متساوي الساقین ، زاویه هاي
 ارتفاع ، میانه و عمود منصف نظیر قاعده نیز می باشد  در مثلث متساوي الساقین نیم ساز زاویه ي رأس ،

 .ارتفاع هاي نظیر دوساق برابرند  در مثلث متساوي الساقین ،
 .در مثلث متساوي الساقین ، وسط قاعده ي آن از دو ساق به یک اندازه است 

 .  مثلث متساوي الساقین ،  هر نقطه واقع بر ارتفاع نظیر قاعده از دو ساق به یک فاصله است در
 .در مثلث متساوي الساقین ، ارتفاع نظیر قاعده ، نیم ساز نیز هست 

 .مجموع فواصل هر نقطه روي قاعده از دوساق با ارتفاع نظیر ساق برابر است 
 .داراي یک محور تقارن می باشد 
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 :مثلث متساوي االضالع  ) 73

 .مثلثی که سه ضلع آن مساوي باشند ، مثلث متساوي االضالع نامیده می شوند 
 .در مثلث متساوي االضالع سه زاویه با هم مساویند 

 .در مثلث متساوي االضالع ، میانه هاي هر سه ضلع آن با هم مساویند 
 . تقارن آن بر هم منطبق می باشند در مثلث متساوي االضالع میانه ، ارتفاع ، نیم ساز و خط

 .نیم ساز هر زاویه بر ضلع مقابل آن عمود بوده و آن را نصف می کند 
 .محل تالقی عمود منصف ها داخل مثبث می باشد

 .محل تالقی عمود منصف اضالع هز سه رأس مثلث به یک فاصله است 
 .داراي سه محور تقارن است 

 :مثلث قائم الزاویه  ) 74
 . باشد ، مثلث قائم الزاویه نامیده می شود » راست « ه یک زاویه ي آن قائمه مثلثی ک

 .ضلع مقابل به زاویه ي قائمه را وتر مثلث می نامند 
 .القی عمودمنصف ها ، وسط وتر است تمحل 

 .اندازه ي وتر از دو ضلع دیگر آن بزرگتر است 
 .و ضلع دیگر آن برابر است در مثلث قائم الزاویه مربع وتر با مجموع مربع هاي د
 . ارتفاع وارد بر وتر نصف وتر است  در مثلث قائم الزاویه ي متساوي الساقین ، اندازه ي

 درجه و دو زاویه ي دیگر آن تند بود وباهم برابر بوده وهر 90در مثلث قائم الزاویه ي متساوي الساقین ، یکی از زاویه ها 
 . درجه می باشد 45زاویه 

 انواع چهار ضلعی ها
 :متوازي االضالع  ) 75

 .متوازي االضالع ، چهار ضلعی است که اضالع آن دو بدو موازي باشند 
 :خواص متوازي االضالع  ) 105

 . در متوازي االضالع زاویه هاي مجاور مکملند – 1
 . در متوازي االضالع زاویه هاي مقابل مساویند - 2
 . اي مقابل با هم برابرند  در متوازي االضالع ضلع ه– 3
 . متوازي االضالع قطرها ، منصف یکدیگرند ر د– 4

 :بنابراین 
 .هر چهار ضلعی که زاویه هاي مجاور آن مکمل هم باشند ، متوازي االضالع است 

 .هر چهار ضلعی که زاویه هاي مقابلش مساوي باشند ، متوازي االضالع است 
 .وي باشند ، متوازي االضالع است هر چهار ضلعی که اضالع مقابلش مسا

 . هر چهار ضلعی که قطرهاي آن منصف یکدیگر باشند ، متوازي االضالع است 
 .هر چهار ضلعی که دو ضلع مقابل آن موازي و مساوي باشند ، متوازي االضالع است 

 .توازي االضالع خواهد بود اگر وسط هاي متوازي االضالع را به طور متوالی به هم متصل کنیم چهار ضلعی حاصل نیز م
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 .کندي هم مساحت تقسیم میقطرهاي متوازي االضالع آن را به چها ناحیه
 .ویه هاي یک متوازي االضالع را رسم کنیم از برخورد آن ها یک مستطیل پدید می آید ااگر نیم سازهاي همه ي ز

 .مودند در متوازي االضالع نیم سازهاي دو زاویه ي مجاور به یک ضلع بر هم ع
 .متوازي االضالع محور تقارن ندارد اما نقطه ي بر دو قطر آن مرکز تقارن آن می باشد 

 :مستطیل  ) 76
 .چهار ضلعی که تمام زاویه هاي آن قائمه باشند ، مستطیل نامیده می شود

 .بنابراین ، مستطیل ، نوعی متوازي االضالع است 
 :خواص مستطیل  ) 77

 .ه مستطیل نوعی متوازي االضالع است ، پس همه ي خواص متوازي االضالع را داراست  با توجه به این ک– 1
 .و یکدیگر را نصف می کنند .  قطرهاي مستطیل با هم برابرند – 2

 :نکته  ) 78
 آیا می توان گفت ، هر چهار ضلعی که قطرهایش مساوي باشند ، مستطیل است ؟

 .اقین داراي دو قطر مساوي است چون ذوزنقه ي متساوي الس. پاسخ منفی است 
 . متوازي االضالعی که اقطارش مساوي باشند ، مستطیل است – 3

 . زاویه ي مستطیل با هم ، یک مربع پدید می آید 4از برخورد نیم سازهاي هر 
 .اگر وسط هاي اضالع مستطیل را به طور متوالی به هم متصل کنیم چهار ضلعی حاصل لوزي خواهد بود 

 . مجاور هم ، بر هم عمودندضلع هاي
 . محور تقارن داشته و مرکز تقارن نیز دارد 2

 :لوزي  ) 79
 .چهار ضلعی که چهار ضلع آن مساوي باشند ، لوزي نامیده می شود 

چون هر چهار ضلعی که ضلع هاي مقابل آن دوبدو مساوي باشند ، متوازي االضالع است ، بنابراین ، لوزي خود ، نوعی 
 .ضالع است متوازي اال

 :خواص لوزي  ) 80
 .  با توجه به این که لوزي نوعی متوازي االضالع است ، پس همه ي خواص متوازي االضالع را داراست - 1
 . .  قطر هاي لوزي عمود منصف همند – 2
 . هر قطر لوزي نیم ساز دو زاویه ي مقابل لوزي است – 3

 .ک نقطه پدید می آید از برخورد نیم سازهاي زوایاي لوزي با هم ، ی
 . درجه می باشد 180مجموع هر دو زاویه ي مجاور هم 

 .اگر وسط هاي اضالع لوزي را به طور متوالی به هم متصل کنیم چهار ضلعی حاصل مستطیل خواهد بود 
 .تنها لوزي که مستطیل نیز می باشد ، مربع است 

 . محور تقارن داشته و مرکز تقارن نیز دارد 2
 :ه نکت ) 81

 آیا می توان گفت هر چهار ضلعی که قطر هایش بر هم عمود باشند ، لوزي است ؟
 .خیر در شکل مقابل قطرها بر هم عمودند ولی شکل لوزي نیست : پاسخ 
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 .متوازي االضالعی که قطرهاي آن بر هم عمود باشند ، لوزي است 
 

 .د ، لوزي است متوازي االضالعی که هر قطر آن نیم ساز دو زاویه ي مقابل باشن
 

 :مربع  ) 82
 . مربع چهار ضلعی است که چهار ضلع آن مساوي و چهار زاویه ي آن قائمه هستند 

 .بنابراین ، مربع ، هم نوعی لوزي و هم نوعی مستطیل و در نتیجه نوعی متوازي االضالع است 
 .مربع تمام خواص متوازي االضالع و مستطیل و لوزي را دارا است 

 .خورد نیم سازهاي زاویه هاي مربع با هم ، یک نقطه پدید می آید از بر
 .قطرها ، نیم ساز زاویه ها نیز می باشد 

 .اگر وسط هاي اضالع مربع را به طور متوالی به هم متصل کنیم چهار ضلعی حاصل مربع خواهد بود 
 .تنها مستطیلی که لوزي نیز می باشد ، مربع می باشد 

 .ه و مرکز تقارن نیز دارد  محور تقارن داشت4
 :ذوزنقه  ) 83

چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازي باشند ، ذوزنقه نامیده می شوند که در آن ، دو ضلع موازي را قاعده و دو ضلع 
 .غیر موازي را ساق هاي ذوزنقه می گویند 

 :خاصیت ذوزنقه  ) 84
 .گرند در ذوزنقه زاویه هاي مجاور به هر ساق مکمل یکدی

 :ذوزنقه ي قائم الزاویه  ) 85
ذوزنقه اي که یک ساق آن بر دو قاعده عمود شده باشد ، ذوزنقه ي قائم الزاویه نامیده می شود که این ساق را ساق قائم و 

 .ساق دیگر را ساق مایل می گویند 
 :ذوزنقه ي متساوي الساقین  ) 86

 .زنقه ي متساوي الساقین نامیده می شود ذوزنقه اي که دو ساق آن با هم برابر باشند ، ذو
 :خواص ذوزنقه ي متساوي الساقین  ) 87

 .در ذوزنقه ي متساوي الساقین زاویه هاي مجاور به هر قاعده مساویند 
 .در ذوزنقه ي متساوي الساقین ، قطرها با هم برابرند 

 .یک محور تقارن داشته و مرکز تقارن ندارد 
 :نکته  ) 88

 وسط هاي دوساق ذوزنقه را به هم متصل کند ، با دو قاعده موازي و به اندازه ي نصف مجموع قاعده هاي آن  پاره خطّی که
 .می باشد 
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 ي آنهاي کلی متوازي االضالع و خانوادهویژگی ) 89
 ویژگی قطرها هاویژگی زاویه ویژگی اضالع نام شکل
متوازي 
 االضالع

م موازي  اضالع روبه رو به هم با ه      – 1
 .هستند

ــا هــم  - 2 ــه هــم ب ــه رو ب  اضــالع روب
 .مساوي هستند

هاي روبـه رو بـه هـم بـا هـم             زاویه – 1
 .مساوي هستند

هـاي کنـار هـم برابـر         مجموع زاویه  – 2
 . درجه است180

 .کنندقطرها هم دیگر را نصف می

 اضالع روبه رو به هم با هم موازي – 1 مستطیل
 .هستند

ــ - 2 ــه ه ــه رو ب ــا هــم  اضــالع روب م ب
 .مساوي هستند

 . اضالع، دو به دو بر هم عمودند– 3

 هر چهار زاویه با هـم برابـر و برابـر            – 1
 . درجه هستند90
هاي رو به رو بـه هـم         مجموع زاویه  – 2

 درجـه  180هاي کنار هـم برابـر       با زاویه 
 .است

   قطرها هم دیگر را نصف  - 1
 .کنندمی
 . قطرها با هم مساوي هستند– 2

 اضالع روبه رو به هم با هم موازي – 1 لوزي
 .هستند

 هر چهار ضلع با هم مساوي – 2
 .هستند

هاي روبـه رو بـه هـم بـا هـم             زاویه – 1
 .مساوي هستند

هـاي کنـار هـم برابـر         مجموع زاویه  – 2
 . درجه است180

-ها توسط قطرها نـصف  مـی        زاویه – 3
 .شوند

   قطرها هم دیگر را نصف  - 1
 .کنندمی
 .ا بر هم عمودند قطره– 2
ها ساز زاویه قطرها نیم– 3

 .هستند

 اضالع روبه رو به هم با هم موازي – 1 مربع
 .هستند

 هر چهار ضلع با هم مساوي – 2
 .هستند

 . اضالع، دو به دو بر هم عمودند– 3

 هر چهار زاویه با هـم برابـر و برابـر            – 1
 . درجه هستند90
هاي رو به رو بـه هـم         مجموع زاویه  – 2

 درجـه  180هاي کنار هـم برابـر       با زاویه 
 .است

-ها توسط قطرها نـصف  مـی        زاویه – 3
 .شوند

   قطرها هم دیگر را نصف  - 1
 .کنندمی
 . قطرها بر هم عمودند– 2
ها ساز زاویه قطرها نیم– 3

 .هستند
 . قطرها با هم مساوي هستند- 4

 
  چوب کبریت 13 ضلعی مجاور هم و با هر 5ت دو  چوب کبری9 ضلعی ، با هر 5 چوب کبریت یک 5با هر  ) 90

  ضلعی مجاور هم به چند چوب 5براي درست کردن  هشت .    ضلعی مجاور هم می توان درست کرد 5سه 
 کبریت نیاز می باشد ؟

 )سته شده  ضلعی خوا5تعداد  × 4 (  + 1= تعداد چوب هاي مورد نیاز :                 از رابطه ي مقابل استفاده می کنیم 
  چوب کبریت سه مربع 10 چوب کبریت دو مربع مجاور هم و با هر 7 چوب کبریت یک مربع ، با هر 4با هر  ) 91

 براي درست کردن شش مربع مجاور هم به چند چوب کبریت نیاز می باشد ؟. مجاور  هم  می توان درست کرد 
 )تعداد مربع هاي خواسته شده  × 3 (  + 1=  تعداد چوب هاي مورد نیاز :                از رابطه ي مقابل استفاده می کنیم 

  چوب کبریت سه7 چوب کبریت دو مثلث مجاور هم و با هر 5 چوب کبریت یک مثلث ، با هر 3با هر  ) 92
 براي درست کردن پنج مثلث مجاور هم به چند چوب کبریت نیاز.  مثلث مجاور  هم  می توان درست کرد 

 د ؟ می باش
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 )تعداد مثلث هاي خواسته شده × 2 (  + 1= تعداد چوب هاي مورد نیاز :              از رابطه ي مقابل استفاده می کنیم 
  ضلعی قرار 7 ضلعی ، چند مثلث ایجاد می شود که رأس هاي آن ها روي محیط 7با رسم قطرهاي یک  ) 93

  ).هر سه نقطه روي یک راستا قرار نگیرند . ( بگیرند 
 :از رابطه ي زیر بدست می آید 

   6 ÷  )2 تعداد اضالع× )  ـ تعداد اضالع 1( × )  ـ نعداد اضالع

  چند مربع تشکیل می شود ؟5 × 5در یک صفحه ي شطرنجی مربع شکل )  94 
 :از رابطه ي زیر بدست می آید 

                     6 ÷  )1 + ع ها  + 1( × ) ع ها دو برابر تعداد مربع ها× ) تعداد مربتعداد مرب 
 با این تذکّر که هر مربع ،( چند مستطیل تشکیل می شود ؟ 4× 4در یک صفحه ي شطرنجی مربع شکل  ) 95

 . )  مستطیل هم می باشد 
 :از رابطه ي زیر بدست می آید 

 }تعداد مربع ها × ) تعداد مربع ها  + 1(  ÷ 2{ ×   }  ع هاتعداد مرب× ) تعداد مربع ها  + 1(  ÷ 2                    {
 با این تذکّر که هر مربع ،  ( چند مستطیل تشکیل می شود ؟ 4× 5در یک صفحه ي شطرنجی مربع شکل  ) 96

 . )مستطیل هم می باشد 
: بگیریم از رابطه ي زیر بدست می آید هر ستون در نظر هايتعداد مربع را   nهاي هر ردیف و    را تعداد مربعmاگر     

} 2
) 1  m (  m

{    ×}2
) 1  n (  n

{ 

  متر را رنگ کنیم ، چند متر مربع را باید رنگ کنیم ؟5می خواهیم دور تا دور استخري به ابعاد  ) 97
 :عب مربع داریم که از رابطه ي زیر محاسبه می شود براي انجام این مسئله نیاز به مساحت جانبی مک

 مساحت جانبی مکعب مربع   = 4   ×مساحت یک وجه :                   راه اول
       4× } ) یک ضلع ( × ) یک ضلع (    {                        

 مساحت جانبی مکعب مربع = محیط قاعده ×  ارتفاع                  :راه دوم

  متر را رنگ کنیم ، چند متر مربع را باید رنگ کنیم ؟4 ، 6 ،5می خواهیم دور تا دور استخري به ابعاد  ) 98
 :براي انجام این مسئله نیاز به مساحت جانبی مکعب مستطیل داریم که از رابطه ي زیر محاسبه می شود 

       مساحت جانبی مکعب مستطیل= } 2× ) طول + عرض ( { ×                ارتفاع :    راه اول
      مساحت جانبی مکعب مستطیل   = محیط قاعده × ارتفاع              :     راه دوم

 چند سانتی متر مربع مقوا.  سانتی متر است را بسازیم 5 می خواهیم با مقوا مکعب مربعی که هر بعد آن   )99
  نیاز دازیم ؟

 :مساحت کل مکعب مربع داریم که از رابطه ي زیر محاسبه می شود براي انجام این مسئله نیاز به 
 مساحت کل مکعب مربع  = 6 ×                   مساحت یک وجه مکعب 

  6× } ) یک ضلع ( × ) یک ضلع (  {                      
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چند سـانتی متـر   . ست را بسازیم  سانتی متر ا3 و  4  و 5 می خواهیم با مقوا مکعب مستطیلی که به ابعاد                )100

 مربع مقوا نیاز داریم ؟
 :براي انجام این مسئله نیاز به مساحت کل مکعب مستطیل داریم که از رابطه ي زیر محاسبه می شود 

 مساحت کل مکعب مستطیل = 2× } ) طول × عرض ) + ( طول × ارتفاع   + (  )عرض × ارتفاع  (        {

101 ( ب مرببرابر می کنیم ، حجم آن چند برابر می شود ؟5عی را ضلع مکع  
 ) عدد برابر شده × عدد برابر شده × عدد برابر شده = (                   افزایش برابر شده ي حجم 

  سانتی متر است ، چند سانتی متر خواهد بود ؟5محیط مکعب مربعی که هر بعد آن  ) 102
 :حیط کل مکعب مربع داریم که از رابطه ي زیر محاسبه می شود براي انجام این مسئله نیاز به م

 ها تعداد یال×ي یک یال اندازه
 12× اندازه ي یک ضلع 

   سانتی متر است ، چند سانتی متر خواهد بود ؟3 و 4 و 5محیط مکعب مستطیلی که ابعاد آن   )  103  
 :اریم که از رابطه ي زیر محاسبه می شود براي انجام این مسئله نیاز به محیط کل مکعب مستطیل د

 4× ) طول + عرض + ارتفاع ( 

  سانتی متر است ، چند سانتی متر خواهد بود ؟5محیط گسترده ي مکعب مربعی که هر بعد آن  ) 104
 :براي انجام این مسئله نیاز به محیط کل گسترده ي مکعب مربع داریم که از رابطه ي زیر محاسبه می شود 

 14× دازه ي یک ضلع ان
 حجم جسمی درون ظرف آب ) 105

 :شودي زیر استفاده میبراي به دست آوردن حجم جسم درون آب از رابطه
 ي ظرف مساحت قاعده×ارتفاع آبی که باال آمده = حجم جسم 

 آورد؟جسمی با حجم معین درون آب چه مقدار آب را باال می ) 106
 :شودي زیر استفاده میرابطهبراي به دست آوردن ارتفاع آب از 

 حجم جسم درون آب÷ ي ظرف مساحت قاعده= ارتفاع آب باال آمده 
 :ي مکعبهایی در بارهنکته ) 107
 .متر مکعب استمتر برابر یک سانتی حجم مکعبی به ضلع یک سانتی)الف 
 .حجم مکعبی به ضلع یک متر برابر یک متر مکعب است) ب 
 .متر مکعب است سانتی1000000هر متر مکعب برابر ) ج 
 .متر مکعب است سانتی1000هر لیتر ) د 
 . لیتر است1000هر متر مکعب ) ذ 
 .شوداگر ضلع مکعبی را در یک عدد ضرب کنیم، حجم مکعب سه بار در همان عدد ضرب می) ر 
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    ار درهمان عدد ضربي ابعاد یک مکعب مستطیل را در یک عدد ضرب کنیم حجم مکعب مستطیل سه باگر همه) ز 

 .شودمی
ي ابعاد یک مکعب مستطیل را در یک عدد ضرب کنیم مساحت جانبی و مساحت کل مکعب مستطیل دو بار اگر همه)  س 

 .شوددرهمان عدد ضرب می
 :تعریف چند وجهی ) 108

 . چند وجهی ، بخشی از فضاست که از هر طرف به یک چند ضلعی مسطح محدود است
می است که از هر طرف به یک چند ضلعی مسطح محدود باشد، به طوري که هر دو چند ضلعی مجاور، چند وجهی، جس

 .تر بیشبین دو چند ضلعی مشترك باشد، نهداراي یک ضلع مشترك باشند، و هر ضلع فقط ما
سه وجهی تشکیل ) زاویه ( کنج توانند یکاست، زیرا سه صفحه فقط می) رویه ( هر چند وجهی حداقل داراي چهار وجه 

 .دهند
 :هاي منتظمچند وجهی ) 109

هاي که در رأس) هایی زاویه( هایی ي کنجهاي منتظم متساوي باشند و همههاي چند وجهی، چند ضلعیاگر تمام وجه
                                                                               .شوند برابر باشند، چند وجهی را منتظم گویندجسم تشکیل می

                                                                                                                 :              هاي منتظمهاي چند وجهیویژگی ) 110
 )ها رویه( ها منتظم بودن وجه) الف 
         هامساوي بودن وجه ) ب 
                                                                                                            )ها زاویه( ها مساوي بودن کنج) ج 

 : هاي منتظمانواع چند وجهی ) 111
 چهار وجهی منتظم) الف 
 هشت وجهی منتظم) ب 
 دوازده وجهی منتظم) ج 
 نتظمبیست وجهی م) د 

 شش وجهی منتظم) ر 
 :چهار وجهی منتظم) الف 

 .شودچهار وجهی منتظم، چند وجهیی است که از چهار مثلث متساوي االضالع هم اندازه تشکیل می
 .دارد.) شودهایی که از برخورد دو وجه ایجاد میپاره خط( چهار وجهی منتظم چهار رأس، چهار وجه و شش یال

 :هشت وجهی منتظم) ب 
 .شودجهی منتظم از هشت مثلث متساوي االضالع هم اندازه تشکیل میهشت و

 . وجه دارد8 یال و 12 رأس، 6هشت وجهی منتظم 
 :دوازده وجهی منتظم) ج 

 .آیددوازده ضلعی منتظم از دوازده پنج ضلعی منتظم مساوي به وجود می
 . وجه است12 یال و 30 رأس، 20دوازده ضلعی منتظم داراي           
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 :بیست وجهی منتظم) د 

 .آیدبیست وجهی منتظم از بیست مثلث متساوي االضالع هم اندازه به وجود می
 .  وجه است20 رأس و 12 یال، 30 بیست وجهی منتظم داراي 

 )مکعب مربع ( : شش وجهی منتظم) ر 
 .شش وجهی منتطم، شکلی است فضایی که از شش وجه مربع شکل مساوي تشکیل شده است

 . هاي جانبی آن مربع باشندها و وجهمنشوري است که قاعدهمکعب 
سازد و در ي راست میهر رأس سه زاویه.  رأس است8 یال هم اندازه و 12 وجه مربع شکل هم اندازه، 6مکعب داراي 

 .ي راست است زاویه24مجموع داراي 
  یال هم اندازه است 14ي مکعب مربع داراي گسترده

 :عحجم مکعب مرب ) 112
 :، عبارت است از حجم مکعب مربع

 )یال ( ي یک بعد اندازه× ) یال ( ي یک بعد اندازه× ) یال ( ي یک بعد اندازه) الف                                
 یا

 ارتفاع نظیر آن قاعده× مساحت قاعده ) ب 
 :مساحت جانبی مکعب مربع ) 113

 :مکعب مربع عبارت است ازمساحت جانبی 
هاي جانبی آن مربع و چون در مکعب هر یک از وجه) هاي اطراف مکعبوجه( هاي جانبی مکعب هاي وجهموع مساحت مج

 :باشند، بنابراینمساوي می
 .  مکعب را محاسبه نمودمساحت جانبی توان ي زیر میاز رابطه

 )وجه مربع شکل( مساحت یک وجه مکعب  × 4
 یا

  محیط قاعده×ارتفاع 
 :مکعب مربعمحیط  ) 114

 :  یال هم اندازه است، بنابراین محیط آن عبارت است از 12چون مکعب مربع داراي 
 ي یک یال مکعب اندازه× 12                                                

 :مکعب مستطیل ) 94
 .هاي آن مربع یا مستطیل باشندمکعب مستطیل،  منشور قائمی است که قاعده

 .اندنبی مکعب مستطیل، مربع یا مستطیلهاي جاوجه
 .هاي مقابل هم متوازي و متساوي هستندوجه

 طول، عرض و ارتفاع: سه یال همرس مکعب مستطیل عبارتند از
                                                                                    هاي زیر قابل محاسبه هستند                                                                  بنابراین حجم مکعب مستطیل از رابطه

 طول× عرض × ارتفاع ) الف 
 یا
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 ارتفاع نظیر آن قاعده× مساحت قاعده ) ب 

 
 :مساحت جانبی مکعب مستطیل ) 115

                             :هاي زیر قابل محاسبه هستندمکعب مستطیل از رابطه جانبیمساحت 
  }2× ) طول + عرض ( { ×ارتفاع )  الف 

 یا
   محیط قاعده×ارتفاع )  ب 

 :مساحت کل مکعب مستطیل ) 116
 :                     مکعب مستطیل عبارت است از کلمساحت 

 2× } ) طول × عرض ) + ( طول × ارتفاع ) + ( عرض × ارتفاع (                          { 
 :محیط مکعب مستطیل)  117

 :ي زیر قابل محاسبه استمحیط مکعب مستطیل از رابطه
 

 )طول + عرض + ارتفاع  ( × 4
 

 هاي منتظم در یک نگاهعناصر مختلف انواع چند وجهی ) 118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي زاویه وجوه محصور کننده
 هر رأس

 عناصر        یال رأس وجه
 

 جسم
مثلث متساوي 

 االضالع
 چهار وجهی 6 4 4 3

مثلث متساوي 
 االضالع

 هشت وجهی 12 6 8 4

مثلث متساوي 
 االضالع

 بیست وجهی 30 12 20 5

 شش وجهی 12 8 6 3 مربع
 دوازده وجهی 30 20 12 3 پنج ضلعی منتظم
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 :ي دایرهنکاتی در باره ) 119
 .د، نقطه داخل دایره استتر باشي یک نقطه تا مرکز دایره از شعاع دایره کوچکاگر فاصله) الف 
 .ي یک نقطه تا مرکز دایره با شعاع دایره مساوي باشد، نقطه روي دایره استاگر فاصله) ب 
 .تر باشد، نقطه خارج دایره استي یک نقطه تا مرکز دایره از شعاع دایره بزرگاگر فاصله) ج 
 .باشدمرکز دایره، مرکز تقارن آن نیز می) د 
 .خواهد شد ) 2 × 14/3(  را بر شعاع آن تقسیم کنیم حاصل برابر با اگر محیط دایره) ذ 
اگر شعاع دایره در یک عددي ضرب شود، محیط آن نیـز  (  . برابر خواهد شدA برابر کنیم، محیط آن   Aاگر شعاع دایره را     ) ر  

 . )شوددر همان عدد ضرب می
اگر شعاع دایـره در یـک عـددي ضـرب شـود،      (  .رابر خواهد شدب ) A × A(  برابر کنیم، مساحت آن   Aاگر شعاع دایره را     ) ز  

 .. )شودمساحت آن دوبار در همان عدد ضرب می
 .نسبت مساحت هر دایره به محیط آن همواره برابر نصف شعاع دایره است) س 
  و مربع با دایرهنکاتی در ارتباط ) 120
گیرد در نتیجه محیط و مـساحت دایـره از محـیط و    دایره قرار میهرگاه قطر دایره با قطر مربع برابر باشد، مربع داخل      ) الف  

 .تر خواهد بودمساحت مربع بیش
مربـع از محـیط و    گیرد در نتیجه محـیط و مـساحت  هرگاه قطر دایره با ضلع مربع برابر باشد، دایره داخل مربع قرار می     ) ب  

 .تر خواهد بودمساحت دایره بیش
 :رهي داینکاتی دیگر در باره ) 121

مجموعه نقاطی از یک صفحه است که فاصله ي آن نقاط از نقطه اي ثابت موسوم به مرکز به یک                     دایره
 .اندازه ي ثابت باشد 

 .به فاصله ي هر نقطه از مرکز دایره ، تا نقطه اي بر روي دایره ، شعاع گویند  شعاع دایره
 عبور کرده و اندازه ي آن دو برابر اندازه ي شعاع دایره            به وتري از دایره گویند که از مرکز دایره         قطر دایره

 .می باشد 
 .به بخشی از دایره که بین دو نقطه ي از روي آن محدود شده باشد ، کمان دایره گویند  کمان دایره

 .به پاره خطی که دو سر آن ، دو نقطه از روي دایره باشد ، وتر گویند  وتر
وضعیت یک نقطه و 

 بت به همدایره نس
نقطه داخل دایره است که در این صورت فاصله ي نقطه تا مرکز دایـره از شـعاع کـوچکتر    ) الف  

 .است 
 .نقطه روي دایره است که در این صورت فاصله ي نقطه تا مرکز دایره با شعاع برابر است ) ب 
 .اع بزرگتر است نقطه خازج دایره است که در این صورت فاصله ي نقطه تا مرکز دایره از شع) ج 

اوضاع نسبی خط و 
 دایره

خط دایره را در دو نقطه قطع می کند که در این صورت فاصله ي خط تـا مرکـز دایـره از                       ) الف  
 .شعاع کوچکتر است 

 .خط بر دایره مماس است که در این صورت فاصله ي خط تا مرکز دایره با شعاع برابر است  )  ب
 .این صورت فاصله ي خط تا مرکز دایره از شعاع بزرگتر است خط خارج دایره است که در ) ج 

دو دایره دو نقطه ي مشترك دارند ، در این صورت طول پاره خطی که دو مرکز را بـه هـم            ) الف   اوضاع نسبی دو دایره
،از مجموع دو شعاع کوچکتر و از تفاضـل دو شـعاع بزرگتـر    ) خط المرکزین (  می کند         وصل
 .است 
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 :دو دایره فقط یک نقطه ي مشترك دارند، که خود داراي دو حالت است ) ب 
 .که در این صورت طول خط المرکزین با مجموع دو شعاع برابر است :  مماس خارجی - 1
 .در این صورت طول خط المرکزین با تفاضل دو شعاع برابر است :  مماس داخلی - 2

 : خود داراي دو حالت است دو دایره هیچ نقطه ي مشترکی ندارند ، که) ج 
 .که در این صورت طول خط المرکزین از مجموع دو شعاع بزرگتر است :   متخارج - 1
 .که در این صورت طول خط المرکزین از تفاضل دو شعاع کوچکتر است:  متداخل – 2

دایره ي محیطی 
 مثلث

کز این دایره محل تالقـی  مر.  دایره ي محیطی مثلث دایره اي است که از سه رأس مثلث بگذرد          
عمودمنصف هاي اضالع مثلث می باشد که از سه رأس مثلث به یک فاصله است و شـعاع دایـره         

 .فاصله ي نقطه ي برخورد عمودمنصف ها تا رئوس مثلث می باشد 
قطه ي  مرکز این دایره ن   . دایره ي محاطی مثلث دایره اي است که بر سه ضلع مثلث مماس است                دایره محاطی مثلث

تالقی نیمسازهاي زوایاي مثلث می باشد که طبق خاصیت نیمساز از سه ضـلع مثلـث بـه یـک                   
شعاع این دایره به اندازه ي فاصله ي نقطه ي برخورد نیمسازها تا اضالع مثلث می                . فاصله است   

 .باشد 
 

 :ي ساعت     نکاتی در باره
 .شوند بار روي هم منطبق می22وز هاي ساعت شمار و دقیفه شمار در هر شبانه ر    عقربه
 ..سازندي نیم صفحه می بار زاویه22هاي ساعت شمار و دقیفه شمار در هر شبانه روز     عقربه
 ..سازندمی) قائمه ( ي راست  بار زاویه44هاي ساعت شمار و دقیفه شمار در هر شبانه روز     عقربه
 .کند درجه را طی می30ي ي ساعت شمار در هر ساعت یک زاویه    عقربه
 .کند درجه را طی می6ي ي دقیقه شمار در هر دقیقه یک زاویه    عقربه
 :شودي ساعت شمار و دقیقه شمار از فرمول زیر محاسبه میي بین دو عقربه   زاویه

 )عدد ساعت  × 30( و ) عدد دقیقه  × 5/5( تفاوت بین   
75 =    90 – 165                                             90 ) =  30 × 3                ( 165 ) = 5/5 × 30(  

 . کم کنیم360تر باشد، باید آن را از  بیش180ي آخر از اگر عدد به دست آمده در مرحله
 :کند  دقیقه تند و یا کند کار می  N   ساعتی که در هر شبانه روز 

 .شود  استفاده میN   ÷  720:             از فرمول : دهدقت صحیح را نشان میپس از چند شبانه روز و)   الف      
 .شوداستفاده می )  720  ÷  × ( N 2:            از فرمول : دهدپس از چند ساعت ، همان ساعت را نشان می)  ب     
.      ماند دقیقه عقب می M جلو و دیگري قیقهد    Nیکی در هر شبانه روز . انددو ساعت با هم یکسان تنظیم شده)     ج    

 .پس از چند شبانه روز هر دو همان ساعت تنظیم شده را نشان خواهند داد
)                                           N   - M (  ÷720   
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 مجموعه قضایاي کاربردي هندسه ) 122

 .هر پاره خط دقیقاٌ یک وسط دارد ) 1
 .دو خط متمایز یکدیگر را قطع کنند ، اشتراکشان دقیقاٌ شامل یک نقطه است اگر  ) 2
 .هاست آنبه ازاي هر دو نقطه دقیقاٌ یک خط وجود دارد که شامل هر دوي ) 3
 . درجه باشد قائمه است 90اش اي که اندازه درجه است و هر زاویه90ي قائمه اندازه ي هر زاویه ) 4
 . باشند ، هر دو زاویه تند خواهند بود اگر دو زاویه متمم ) 5
 .ساز دارد هر زاویه تنها یک نیم ) 6
 .باشند میبر هم منطبق هر دو زاویه قائمه  ) 7
 .ي قائمه خواهند بود  هم باشند ، هر کدام زاویه و مکملمساوياگر دو زاویه  ) 8
 .باشندیها نیز مساوي مآنهاي  مکملباشند،مساوي می  کهيادو زاویه ) 9

 .باشندها نیز مساوي میآنهاي  ، متممباشندمساوي می  کهيادو زاویه ) 10
 .باشندبا هم مساوي میهاي متقابل به رأس ، زاویه ) 11
 .شوندبا هم مساوي می  نیزي روبه رو به این دو ضلعبا هم مساوي باشند ، دو زاویه اگر دو ضلع یک مثلث ) 12
 .شوندبا هم مساوي می نیزباشند ، دو ضلع رو به رو به این دو زاویه با هم مساوي  یک مثلث ياگر دو زاویه ) 13
عمود منصف یک پاره خط ، در صفحه ، مجموعه ي تمام نقاطی از آن صفحه است که از دو سر آن پاره خـط بـه یـک                    ) 14

 .فاصله اند 
 .مود کرد توان بر آن عقطه خارج یک خط ، حداقل یک خط میاز یک ن ) 15
 .توان بر آن عمود کرد طه خارج یک خط ، حداکثر یک خط میاز یک نق ) 16
 .تر است ي درونی غیر مجاورش بزرگي بیرونی مثلث از هر زاویهزاویه ) 17
ر رو به تي بزرگزاویه. با هم مساوي نیستند ها نیز ي رو به روي آنبا هم مساوي نباشند ، دو زاویهاگر دو ضلع مثلثی  ) 18

 .تر است روي ضلع بزرگ
 . ترین پاره خطی که یک نقطه را به یک خط می پیوندد پاره خط عمود بر آن خط استکوتاه ) 19
 .تر است هاي دو ضلع هر مثلث از طول ضلع سوم آن مثلث بزرگمجموع طول ) 20
سـوم مثلـث اول از ضـلع سـوم مثلـث دوم      باشـند و ضـلع   با هم مساوي اگر دو ضلع مثلثی با دو ضلع یک مثلث دیگر         ) 21

 تر است ي متناظر با آن از مثلث دوم بزرگبه این ضلع از مثلث اول از زاویهي رو به رو گاه زاویهاشد ، آنتر ببزرگ
ي این دو ضلع از مثلـث اول از زاویـه  باشند و زاویه ي بین      با هم مساوي    اگر دو ضلع مثلثی با دو ضلع یک مثلث دیگر            ) 22

 .تر است تر باشد ، آن گاه ضلع سوم مثلث اول از ضلع سوم مثلث دوم بزرگین دو ضلع از  مثلث دوم بزرگب
ي شـامل آن دو خـط عمـود    مود باشد ، آن خط بر صفحهاگر خطی در نقطه ي برخورد دوخط متقاطع بر آن دو خط ع  ) 23

 .است 
 .فاصله اند  که از دو سر آن پاره خط به یک ی استي تمام نقاطي عمود منصف یک پاره خط ، مجموعهصفحه ) 24
 .توان بر یک صفحه عمود کرد ازیک نقطه یک و تنها یک خط می ) 25
 .ي خارج یک صفحه و آن صفحه ، پاره خط عمود است کوتاه ترین پاره خط بین یک نقطه ) 26
 . اگر هر دو بر یک خط عمود باشند ،انددر یک صفحه دو خط متوازي ) 27
 .اند ازي باشند ، با یکدیگر نیز موازيدر یک صفحه اگر دو خط با خط سومی مو ) 28
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 .در یک صفحه ، اگر خطی بر یکی از دو خط متوازي عمود باشد ، بر دیگري نیز عمود است  ) 29
 . درجه است 180هاي زاویه ها برابر در هر مثلث مجموع اندازه ) 30
 .کند  تقسیم میمعادل و مساوي به دو مثلث هر قطر ، متوازي االضالع را ) 31
 .با هم مساوینددر هر متوازي االضالع ، اضالع مقابل  ) 32
  .با هم مساویندهاي مقابل ع، زاویهدر هر متوازي االضال ) 33
 . مکملند هاي مجاور زاویه،در هر متوازي االضالع) 34
 .کنند متوازي االضالع یکدیگر را نصف میقطرهاي  ) 35
 . باشند ، آن چهار ضلعی متوازي االضالع است با هم مساوياگر در یک چهار ضلعی هر دو ضلع مقابل  ) 36
 . باشند ، آن چهار ضلعی متوازي االضالع است مساوياگر دو ضلع یک چهار ضلعی متوازي و   ) 37
 .ضالع است اگر دو قطر یک چهار ضلعی یکدیگر را نصف کنند ، آن چهار ضلعی متوازي اال ) 38
 .کند موازي با ضلع سوم مثلث و مساوي با نصف آن است اي دو ضلع مثلثی را به هم وصل میهپاره خطی که وسط ) 39
متوازي االضالع  مستطیل آن . ي قائمه دارد ه چهار زاویهي قائمه داشته باشد ، آن گااگر متوازي االضالعی یک زاویه ) 40

 .است 
 .هم عمودند قطرهاي لوزي بر  ) 41
 .اگر قطرهاي یک چهارضلعی یکدیگر را نصف کنند و بر هم عمود باشند ، آن چهار ضلعی لوزي است  ) 42
 .ي وارد بر وتر نصف طول وتر است ر مثلث قائم الزاویه ، طول میانهد ) 43
 . به این زاویه نصف طول وتر است  درجه باشد ، طول ضلع مقابل30اي ي تند مثلث قائم الزاویهي یک زاویهر اندازهاگ ) 44
 . درجه خواهد بود 30ي رو به رو به آن ي زاویهاي نصف طول وتر باشد ، اندازهگر طول یک ضلع مثلث قائم الزاویها ) 45
 .اند دو خط حاصل متوازيي متوازي را قطع کند ، اگر یک صفحه دو صفحه ) 46
 )عرض × طول ( اعده در ارتفاع مساحت مستطیل برابر است با حاصل ضرب ق ) 47
 .مساحت مثلث قائم الزاویه برابر با نصف حاصل ضرب دوساق آن است  ) 48
 .مساحت مثلث برابر است با نصف حاصل ضرب هر قاعده در ارتفاع وارد بر آن قاعده  ) 49
 .مساحت ذوزنقه برابر است با نصف حاصل ضرب ارتفاع آن در مجموع دو قاعده اش  ) 50
 مساحت متوازي االضالع برابر است با حاصل ضرب یکی از قاعده ها در ارتفاع واردبر آن قاعده  )51
 هایشان برابر است نسبت مساحت هایشان با نسبت قاعدهاگر ارتفاع دو مثلث برابر باشند ،  ) 52
 در مثلث قائم الزاویه مجذور وتر برابر است با مجموع مجذورهاي دو ساق ) 53
ي  ، آن مثلث قـائم الزاویـه و زاویـه   ذور یک ضلع مثلثی با مجموع مجذورهاي دو ضلع دیگر آن مثلث برابر باشد      اگر مج  ) 54

 .تر آن است اش روبه رو به ضلع بزرگقائمه
هایی متناسب با این دو ضلع جداکنـد ، آن خـط بـا    اگر یک خط دو ضلع مثلثی را قطع کند ، و روي دو ضلع پاره خط               ) 55

 .لث موازي اشت ضلع سوم مث
 .، که با هم و با مثلث اصلی متشابهند مثلث را به دو مثلث تقسیم می کندوتر ث قائم الزاویه ، ارتفاع وارد بر در هر مثل ) 56
 .خطی که در انتهاي یک شعاع بر آن عمود باشد ، بر دایره مماس است  ) 57
 .ی شود عمود است ي تماس را شامل م مماس بر دایره بر شعاعی که نقطههر ) 58
 .کند خطی که از مرکز دایره بر یک وتر عمود می شود ، آن وتر را نصف می ) 59
 .گذرد ، بر آن وتر عمود است  دایره و وسط وتري غیر از قطر میپاره خطی که از مرکز ) 60
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 .آن دایره می گذرد  ي هر دایره ، عمود منصف هر وتر از مرکزدر صفحه ) 61
ي محـاطی نـصف  انـدازه ي کمـانی     اندازه ي زاویـه .ي محاطی نامند محیط دایره باشد زاویهي که رأس آن روي     ازاویه ) 62

 .است که رو به رو به آن است 
 .اي است که رأس آن مرکز دایره باشد ي مرکزي دایره ، زاویهزاویه ) 63
ي کمان روبـه رو   مماس و قاطع هستند ، نصف اندازه اي که رأس آن روي دایره و اضالع آن نیم خط هاي           ي زاویه اندازه ) 64

 .به آن است 
 .نقطه ي همرسی از سه رأس مثلث به یک فاصله است . هاي سه ضلع هر مثلث همرسند عمود منصف ) 65
 .ي همرسی از سه ضلع مثلث به یک فاصله است نقطه. ساز هر مثلث همرسند سه نیم ) 66
  .ي آن رأس استي همرسی تا هر رأس دو سوم طول میانهي نقطهفاصله . ي هر مثلث همرسندهامیانه ) 67
 .ها یکسان است نسبت محیط به قطر در تمام دایره ) 68
 .شود در تقارن نسبت به خط ، فاصله حفظ می ) 69
  .تواند بر ضلع مقابلش عمود باشدهاي زوایاي مثلث مختلف االضالع نمیسازهیچ یک از نیم ) 70
 .  ي مثلثی بر ضلع مقابلش عمود باشد ، آن مثلث متساوي االضالع است ساز زاویهاگر هر نیم  )71
 .ي قائمه ندارد هیچ مثلثی دو زاویه ) 72
  .با هم مساویند مثلث متساوي الساقین ، مساوي با هم ساقهاي وارد بر دو ارتفاع ) 73
 .تر است گمحیط هر مثلث از مجموع سه ارتفاع آن مثلث بزر ) 74
 .تر است محیط هر چهار ضلعی از مجموع طول هاي دو قطر آن بزرگ ) 75
 .ي وارد بر قاعده هم هست ي مثلث متساوي الساقین ، میانهارتفاع وارد بر قاعده ) 76
 .ساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است ي واقع بر نیمهر نقطه ) 77

 


