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چْارضلؼی ای کِ ضلغ ّای رٍبِ رٍی آى  ،....................................................................هتَازی االضالع ًام دارد.
ٍیژگیّای هتَازی االضالع:
در ّر هتَازی االضالع ،زاٍیِ ّای رٍ بِ رٍ ....................................................................
در ّر هتَازی االضالع ،ضلغ ّای رٍ بِ رٍ .....................................................................
در ّر هتَازی االضالع ،زاٍیِ ّای هجاٍر .......................................................................
در ّر هتَازی االضالع ،قطرّا .......................................................................................
هثال)

 ........................هتَازی االضالػی است کِ زاٍیِ ّای قائوِ دارد.
 ........................هتَازی االضالػی است کِ چْار ضلغ آى برابرًد.
 .........................هتَازی االضالػی است کِ چْار ضلغ هساٍی ٍ زاٍیِ ّای قائوِ دارد.
آیا ٍیژگی ّای هتَازی االضالع برای لَزی ًیس ٍجَد دارد؟
خصَصیات ٍیژُ لَزی ًسبت بِ هتَازی االضالع ػبارتٌد از:
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درستی یا ًادرستی ّریک از جولِ ّای زیر را بررسی کٌید.
ب (قطرّای ّر لَزی با ّن هساٍی اًد.
الف (قطرّای ّر هستطیل با ّن هساٍی اًد
ج (قطرّای ّر هستطیل بر ّن ػوَدًد

د (قطرّای ّر لَزی بر ّن ػوَدًد

زاٍیِ ّایی کِ درٍى یک چٌدضلؼی قرار دارًد ،زاٍیِ ّای  ................چٌدضلؼی ًاهیدُ هی شًَد .هجوَع زاٍیِ ّای داخلی یک هثلث
 ....................درجِ است .هجوَع زاٍیِ ّای یک چْارضلؼی  ٍ ...........................هجوَع زاٍیِ ّای یک nضلؼی برابر است با
زاٍیِ ّایی کِ درٍى یک چٌدضلؼی قرار دارًد ،زاٍیِ ّای داخلی آى چٌدضلؼی ًاهیدُ هی شًَد .
هجوَع زاٍیِ ّای داخلی یک هثلث  ............درجِ است .هجوَع زاٍیِ ّای داخلی یک چْارضلؼی  ............درجِ است.
هجوَع زاٍیِ ّای ّریک از چٌدضلؼی ّای زیر را هحاسبِ کٌید.
ب (دٍازدُ ضلؼی هٌتظن
الف (ّفت ضلؼی هٌتظن

اًدازُ ّر یک از زاٍیِ ّای دٍازدُ ضلؼی هٌتظن چٌد درجِ است؟
برای کاشی کاری باید از کٌار ّن قرار گرفتي کاشیّا ،بتَاى زاٍیِ  ٍ 063بدٍى حفرُ ایجاد ًوَد.

با کداهیک از شکلْای زیر هی تَاى کاشی کاری کرد؟
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زاٍیِ ای کِ در ّر رأس یک چٌد ضلؼی هحدب ،بیي یک ضلغ ٍ اهتداد ضلغ دیگر تشکیل هی شَد ،زاٍیِ خارجی آى رأس ًاهیدُ هی
شَد.

با تَجِ بِ شکلْازاٍیِ ّای خَاستِ شدُ را بیابید.

ًکتِ) در ّر هثلث ،اًدازُ ّر زاٍیِ خارجی برابر با هجوَع دٍ زاٍیِ داخلی غیرهجاٍر آى است.

ًتیجِ)
ًکتِ) از ًتیجِ باال هی تَاى اًدازُ زاٍیِ داخلی ّر  nضلؼی هٌتظن را با هحاسبِ سادُ تری بِ دست آٍرد.
اًدازُ زاٍیِ ّای داخلی ٍ خارجی یک ّشت ضلؼی هٌتظن را پیدا کٌید.
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