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به شکلی که از خط های بسته حاصل شده باشد و فقط خطوط در راس ها متقاطع باشند ، چند ضلعی گفته 

 می شود .

 چند ضلعی ها به دو دسته تقسیم می شوند :

 کمتر باشد . 181)کوژ( : اندازه هر زاویه داخلی آن از محدب  .1

 بیشتر باشد . 181از زاویه ها ، از  )کاو( : اندازه حداقل یکیمقعر  .2

 

 به چند ضلعی هایی که اضالع و زوایای مساوی داشته باشند ، چند ضلعی های منتظم گفته می شود .

 زاویه و سه ضلع مساوی دارد . 3که : مثلث متساوی االضالع

 : هر چهار زاویه اش قائمه و اضالع آن ، مساوی می باشند .مربع 

 ی بودن زوایا ، منتظم نمی باشد .ضلع مساوی است اما به دلیل نامساو 4: دارای لوزی 

 

 محور تقارن :

 خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند .

 .ندارد متوازی االضالع خط تقارن  -

مثلث متساوی الساقین )یک محور تقارن( ، لوزی و مستطیل ) دو محور تقارن( ، مثلث متساوی  -

 تقارن( دارد .االضالع )سه محور تقارن( و مربع ) چهار محور 

 

: در بعضی اشکال ، نقطه ای وجود دارد که قرینه ی هر نقطه از شکل نسبت به آن ، نقطه ای  مرکز تقارن

 از خود شکل است به چنین نقطه ای ، مرکز تقارن گفته می شود  .

 مرکز دایره ، مرکز تقارن دایره است . -
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) به دلیل اینکه مربع ، لوزی و  های متوازی االضالع ، مرکز تقارن آن است .ر نقطه برخورد قط -

مستطیل ، نوعی متوازی االضالع می باشند ، مرکز تقارن آن ها نیز ، محل برخورد قطر های آن ها 

 می باشد .(

 

💡 n  ، ضلعی منتظمn  محور تقارن دارد . اگرn  فرد باشد ، مرکز تقارن ندارد ولی اگرn  ، شکل زوج باشد

 دارای مرکز تقارن می باشد .، 

 

 دو خط در صفحه ، دو حالت دارند :

 :موازینه 

 

 

 :متقاطع 

 

 

 

 

مساوی و چهار زاویه باز  زاویه تند 4زاویه پدید می آید . )  8کند ، دو خط موازی را قطع  اگر خطی ،

 مساوی . که زوایای تند و باز ، دو به دو ، مکمل یکدیگر خواهند بود (

 

 ضلعی : 4انواع 

 متوازی االضالع ها :

 مربع -

 وزیل -

 مستطیل -

 

 وزنقه ها :ذ
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 متساوی الساقین -

 قائم الزاویه -

 مختلف االضالع -

 

 هستند  . 361راس و مجموع زوایای داخلی  4زاویه ،  4ضلع ،  4ضلعی ها ، دارای  4

 

 ضلعی ها ، از فرمول زیر قابل محاسبه است : nمجموع زوایای داخلی  ��

  (n–2)*180 

 

 چهار ضلعی ای است که اضالع رو برویش دو به دو ، با هم مساوی هستند .  : متوازی االضالع

 خاصیت ها :

 اضالع رو به رو دو به دو با هم مساوی اند . .1

 اضالع رو به رو دو به دو با هم موازی اند . .2

 رو مساوی اند .ه زاویه های رو ب .3

 گرند .زاویه های مجاور ، مکمل یکدی .4

 قطر ها ، همدیگر را نصف میکنند . .5

 مستطیل :

 متوازی االضالعی است که زوایای قائمه داشته باشد .

 در مستطیل ، قطر ها با هم برابرند .

 لوزی :

 ضلعش با هم مساوی باشند . 4متوازی االضالعی است که هر 

 در لوزی قطر ها ، عمود منصف یکدیگرند .

 ز زوایای روبرویشان می باشند .در لوزی ، قطر ها ، نیم سا

 مربع :

 ضلعش برابر باشند . 4مستطیلی است که هر 

 لوزی ای است که همه زوایای آن ، قائمه اند .
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 زوایه نود درجه دارد . 4ضلع برابر و  4متوازی االضالعی است که 

 در مربع ، قطر ها بر هم عمودند .

 ذوزنقه :

 ارد .ضلع موازی د 2ضلعی ای که فقط  4تنها 

 اصول اقلیدس :

 با آن می توان رسم کرد .موازی و یک خط عمود از یک نقطه خارج از خط ، فقط یک خط 

 . اندموازی ، بر یکدیگر  بر یک خط دو خط عمود

 خواهد شد .عمود شود ، بر دیگری نیز عمود موازی اگر خطی بر یکی از دو خط 

 است .موازی  cبا  aشند ، آنگاه ، موازی با cبا  bموازی باشد و  bبا  aاگر 

 زوایای خارجی مثلث :

درجه است ،   361و سه زاویه خارجی که مجموع آن ها  181زاویه داخلی که مجموع آن ها  3 ازهر مثلث 

 تشکیل شده است .

 برابر است .اخلی غیر مجاور آن ، اندازه یک زاویه خارجی مثلث با مجموع دو زاویه د ��

 

 

 

و قابل ویرایش این جزوه هستید ، با وبسایت پایاپاد ، در  wordدر صورتی که مایل به دریافت نسخه 

 تماس باشید ...

www.payapad.ir 

 کپی برداری در وبالگ و ... بدون ذکر منبع ، ممنوع و حرام است 

http://www.payapad.ir/

