
فصل 6
شكل هاى هندسى

در اطراف ما شکل های هندسی زيادی ديده می شوند. بعضی از  اين شکل ها نام مشّخصی دارند. 
برخی از آن ها از ترکيب شکل های مختلف درست شده اند. به اطراف خود خوب نگاه کنيد. کدام شکل 

بيشتر از همه ی شکل ها ديده می شود؟



حّل مسئله
١ــ کدام يک از خط های زير با هم زاويه ی راست می سازند؟

شهرام: من حدس می زنم خط های ۲ و ۳ با هم زاويه ی راست می سازند. می توانيم بگوييم آن ها برهم عمودند. 

بهرام: چگونه می توانی حدس خود را آزمايش کنی؟

شهرام: چون در شکل باال ۶ خط داريم، می توانيم خط ها را ادامه دهيم. من خط های ۲ و ۳ را ادامه می دهم تا 
همديگر را قطع کنند.

بهرام: آن وقت می توانی با گونيا مشّخص کنی که  آيا با هم زاويه ی راست می سازند يا نه.

در شکل روبه رو، کار شهرام مشّخص شده است:

به همين ترتيب، خط های ديگر را ادامه دهيد و مشّخص کنيد کدام خط ها با هم زاويه ی راست می سازند يا برهم 
عمودند.

٢ــ در شکل های زير زاويه های راست را با عالمت  مشّخص کنيد.

۱

۲

۳
۴

۵

۶

۳۲
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حدس و آزمايش، روش هاى نمادين
٣ــ در شکل روبه رو، اندازه ی زاويه ای را که با عالمت (؟) مشّخص شده است پيدا کنيد.

با توّجه به عالمت عمود، متوّجه می شويم که جمع دو زاويه برابر زاويه ی راست

 يا ۹۰ درجه است، پس می توانيم تساوی زير را بنويسيم:

  + ۳۵° = ۹۰°

برای پيدا کردن زاويه ی موردنظر (عددی که داخل مربّع قرار می گيرد)، از راهبرد حدس و آزمايش استفاده کنيد.

٤ــ در شکل زير، اندازه ی زاويه ای را که با عالمت (؟) مشّخص شده است، پيدا کنيد.

 + ۴۵ º = ۱۸۰° 

 

٥  ــ در شکل زير، اندازه ی زاويه ای را که با عالمت (؟) مشّخص شده است، پيدا کنيد.

      

 + ۱۳۵ º = ۳۶۰ º

۳۵°

۴۵°
?

۱۳۵°

؟

؟
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فّعاليت

عمود ــ موازى
            ۱ــ در شکل های زير، زاويه های راست (عمود) را مانند نمونه مشّخص کنيد.

۲ــ در کالس، به اطراف خود نگاه کنيد، در چه چيزهايی زاويه ی عمود می بينيد؟ آن ها را نام ببريد و در کالس با دوستان 
خود گفت وگو کنيد.

۳ــ در صفحه های نقطه ای زير با وصل کردن دو نقطه به هم يک پاره خط رسم می شود؛ مانند پاره خّط قرمز رنگ. دو 
نقطه ی ديگر پاره خّط آبی را درست کرده اند. در هر قسمت، مانند نمونه ها، پاره خط هايی رسم کنيد که همديگر را قطع کنند.

۴ــ شکل های خود را با شکل های دوستانتان در کالس مقايسه کنيد. سعی کنيد شکل های متفاوت بسازيد.

۵ــ در هر يک از شکل هايی که درست کرده ايد، با استفاده از گونيا زاويه های راست را پيدا کنيد.

هرگاه دو خط با هم زاويه ی راست بسازند، می گوييم آن دو خط بر هم عمودند.
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فّعاليت

                    ۱ــ زاويه های راست را با عالمت مربوط به آن مشّخص کنيد.

۲ــ آيا خّط ۱ بر خّط ۲ عمود است؟ 

برای تشخيص آن از چه وسيله ای استفاده می کنيد؟

کدام يک از خط های شکل روبه رو بر خّط (ن) عمود است؟
با کشيدن عالمت عمود مشّخص کنيد.

۱ــ تصاوير زير نشان می دهند که چگونه به کمک دو گونيا می توانيم از يک نقطه بر يک خط عمود رسم کنيم. 
مراحل کار را توضيح دهيد.

۲ــ اگر  اين کار را چندين مرتبه تمرين کنيد، می توانيد با يک گونيا نيز خّط عمود رسم کنيد. توضيح دهيد در شکل زير، 
چگونه از گونيا برای رسم خّط عمود استفاده شده است.

كار در كالس
       ۱ــ

۱

ن

۲

123



كار در كالس

                        ۱ــ به کمک يک يا دو گونيا از نقطه ی (ب) بر خّط (ن) عمود رسم کنيد.

۲ــ سه خط بر خّط روبه رو عمود رسم کنيد.

 ۱ــ فّعاليت ابتدای اين درس را سه دانش آموز انجام داده اند. شکل های آن ها را در زير می بينيد. در هر شکل 
زاويه های عمود را مشّخص کنيد.

۲ــ خط های ۱ و ۲ را عمود بر خّط (م) رسم کنيد. 

خط های ۱ و ۲ را ادامه دهيد. آيا همديگر را قطع می کنند؟

دو خّط عمود بر يک خط با هم موازی اند.

۳ــ در شکل روبه رو زاويه های ۱، ۲ و ۳ را اندازه بگيريد.

اگر  اين سه زاويه با هم برابر باشند، خط های (م)، (ن) و (ک)        
 با هم موازی اند.

۴ــ يک خّط عمود بر خّط (م) رسم کنيد و آن را ادامه دهيد تا خط های (ن) و (ک) را قطع کند. با گونيا بررسی کنيد که آيا 
اين خط بر آن دو خط نيز عمود است؟

۱ـ
زاو فّعاليت

ن

ن
ن ب

ب
ب

م

۱م

۲

۳

ن

ک
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كار در كالس

                          ١ــ آيا دو خّط ۱ و ٢ با هم موازی اند؟ چرا؟

٢ــ به کمک گونيا بررسی کنيد که کدام زاويه ها، زاويه ی راست هستند؟ 
سپس مشّخص کنيد که کدام خط ها با هم موازی اند.

٣ــ سه پاره خّط ديگر رسم کنيد که بر دو خّط موازی روبه رو عمود     
 باشند. طول  اين پاره خط ها را اندازه بگيريد.

١ــ خط های ۱ و ۲ باهم و خط های ۳ و ۴ باهم موازی اند.
 اندازه ی زاويه هايی را که با عالمت (؟) مشّخص شده اند پيدا کنيد. 

راه حّل خود را بنويسيد و توضيح دهيد.

٢ــ چرا با روش زير و به کمک گوشه ی گونيا می توان دو خّط موازی رسم کرد؟ توضيح دهيد.

٣ــ به کمک گونيا يک مستطيل رسم کنيد.

٤ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو مستطيلی رسم کنيد 
که طول آن دو برابر طول مستطيل رسم شده و عرض آن

۳ برابر عرض شکل رسم شده باشد.

تمرين
ر

ت

۱

۲

۶۰° ؟

؟
؟

؟؟
۱
۲

۳ ۴

۲

۱ ۳ ۴۵

۶
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فّعاليت

چهار ضلعى ها 
۱ــ هريک از شکل های زير از چهار پاره خط درست شده است. شکل آخر را طوری رسم کنيد که با بقيه متفاوت 

باشد.

کدام شکل ها ضلع های موازِی هم ندارند؟

کدام شکل ها ضلع های موازِی هم دارند؟

کدام شکل، ۴ ضلع دو به دو موازی دارد؟

۲ــ شکل هايی را که فقط دو ضلع موازی دارند، به رنگ آبی، شکل هايی را که ضلع های دو به دو موازی دارند به رنگ سبز 
و شکل هايی را که ضلع موازی ندارند به رنگ قرمز کنيد.

۳ــ در شکل های  روبه رو دو ضلع موازی را رنگ کنيد.

به اين شکل  ذوزنقه گفته می شود.

۴ــ در شکل های روبه رو ضلع های موازی را دو به دو، هم رنگ کنيد. 

به  اين شکل ها متوازی االضالع گفته می شود.

۵ــ دو خّط روبه رو، موازی اند. يک ذوزنقه و يک متوازی االضالع روی آن ها رسم کنيد.
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                    ۱ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو يک ذوزنقه و 
                     يک متوازی االضالع رسم کنيد.

٢ــ در شکل مقابل خط های ۱ و ۲ موازی اند.
خط های ۳ و ۴ هم موازی اند.

چهارضلعی  ايجاد شده چه نام دارد؟

با توّجه به اندازه ی يکی از زاويه ها که نوشته شده است، اندازه ی سه زاويه ی      
ديگر را بنويسيد. توضيح دهيد که چگونه به کمک موازی بودن خطوط، اندازه ی بقيه ی زاويه ها را پيدا کرديد.

               ١ــ در شکل های زير، همه ی ضلع ها و زاويه ها را اندازه گيری کنيد و روی آن ها بنويسيد.

با مقايسه ی  اندازه ها چه نتيجه ای می گيريد؟ جمله های زير را کامل کنيد.

ــ در هر متوازی االضالع، ضلع های روبه رو با هم ________ هستند.

ــ در هر متوازی االضالع زاويه های روبه رو با هم ________ هستند.

۲ــ در شکل های زير هم ضلع های مقابل با هم موازی اند. آيا آن ها دو ويژگی باال را هم دارند؟ اندازه بگيريد و بررسی کنيد.

               ١ــ

فّعاليت

كار در كالس
       ۱ــ
يک

۶۰°

۱

۳ ۴

۲
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كار در كالس

فّعاليت

۶۰°

۶۰°۱۲۰°۶

۲
۲

۲
۳

۳

۴

اگر اضالع برابر باشند

اگر اضالع برابر باشند

اگر زاويه ها برابر باشند

اگر زاويه ها برابر باشند

                          با توّجه به اندازه های نوشته شده، در هر متوازی االضالع اندازه ی ضلع ها و زاويه های آبی رنگ را پيدا کنيد.

۱ــ در مستطيل، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
اين شکل چه ويژگی ديگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

۲ــ در لوزی، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
اين شکل چه ويژگی ديگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

۳ــ در مربّع، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
اين شکل چه ويژگی ديگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

۴ــ با کشيدن شکل مناسب نمودار زير را کامل کنيد.                 
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تتمرين

               جدول زير را با عالمت  در هر قسمت مانند نمونه کامل کنيد.

ويژگی شکل

فقط دو ضلع موازی
ضلع های روبه رو موازی
ضلع های روبه رو مساوی
زاويه های روبه رو مساوی

۴ ضلع مساوی
۴ زاويه ی مساوی

۱ــ سه شکل زير را روی مقّوا رسم کنيد. آن ها را ببريد و از محّل قطر نصف کنيد. حاال با  اين ۶ تّکه انواع 
چهارضلعی ها را بسازيد.

۲ــ لوزی مقابل را روی مقّوا رسم کنيد. دور آن را ببريد.
از محّل قطرها آن را به ۴ قسمت مساوی تقسيم کنيد.

با  اين چهار تّکه انواع چهارضلعی ها را بسازيد.

۳ــ در کدام يک از شکل های متوازی االضالع، مستطيل، لوزی و مربّع، با رسم يک قطر دو مثلث ايجاد شده با هم برابرند؟ 
۴ــ با دو مثلث قائم الزاويه ی مساوی، کدام يک از چهارضلعی ها را می توان ساخت؟ 

با رسم شکل نشان دهيد.

۵ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو ۴ نوع چهارضلعی رسم کنيد.
 توضيح دهيد که چگونه از خطوط 
صفحه ی شطرنجی برای رسم اين 

چهارضلعی ها استفاده کرده ايد؟ 

كار در كالس
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مساحت متوازى االضالع و مثلث

فّعاليت
 ١ــ از رأس (آ) به ضلع مقابل آن يعنی پاره خّط (ب س) عمود رسم کنيد. می توانيد از خطوط صفحه ی شطرنجی 

و يا  گونيا استفاده کنيد.

به  پاره خط هايی که از يک رأس بر ضلع مقابل آن عمود رسم کرده ايد، ارتفاع مثلث می گويند.

يک مثلث چند ارتفاع دارد؟ ______  چرا؟

٢ــ همه ی ارتفاع های مثلث روبه رو را رسم کنيد.
در صورت نياز، ضلع ها را مانند نمونه با خط چين ادامه دهيد.

٣ــ در متوازی االضالع روبه رو، چند ضلع مقابل رأس (آ) قرار دارد؟
نام آن ها را بنويسيد.

با استفاده از گونيا از رأس ( آ) بر ضلع های مقابل آن عمود رسم کنيد.

٤ــ يک متوازی االضالع چند ارتفاع دارد؟ ______ چرا؟

٥  ــ در هر متوازی االضالع از رأس (ن)  به دو ضلع مقابلش عمود رسم کنيد. (يا ارتفاع های نظير رأس (ن) را رسم کنيد) 
در صورت نياز، ضلع ها را با خط چين ادامه دهيد.

به ضلعی که ارتفاع بر آن عمود شده است، قاعده می گويند.

آ
آ

آ

ب

ب

ب
س

سس

ب

ج

آ

س

ن ن

ن
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                     ۱ــ در مثلث روبه رو ارتفاع نظير رأس (م) را رسم کنيد.

ارتفاع نظير رأس (و) کدام ضلع مثلث است؟ 

قاعده ی آن کدام ضلع است؟

۲ــ در شکل های زير، ۸ ارتفاع متوازی االضالع در دو قسمت ۴ تايی رسم شده است. ارتفاع های مساوی هم رنگ  رسم 
شده اند.

در هر دسته، قاعده ی 
مربوط به آن ارتفاع 

را نيز رنگ کنيد.

١ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو مشّخص کنيد که  
مساحت هر متوازی االضالع چند واحد سطح است.
توضيح دهيد که چگونه مربّع های واحد را می شمريد.

٢ــ مساحت مستطيل، طول × عرض است.

با رسم قطر مستطيل دو مثلث با مساحت های برابر به دست می آيد.

 مساحت هر مثلث را در شکل های روبه رو مشّخص کنيد.

٣ــ با توّجه به سؤال های باال و شکل های زير، توضيح دهيد که چگونه می توان مساحت متوازی االضالع را پيدا کرد. يک 
متوازی االضالع روی مقّوا رسم کنيد و دور آن را با قيچی ببريد،  فّعاليت زير را روی مقّوای بريده شده انجام دهيد.

______ × ______ = مساحت متوازی االضالع                  

١ــ
مسا
توض فّعاليت

كار در كالس

م                     ۱

ن و

131



فّعاليت

                        ١ــ با توّجه به نتيجه ی فّعاليت قبل، مساحت متوازی االضالع های زير را به دست آوريد.

                                                                       قاعده × ارتفاع = مساحت متوازی االضالع

٢ــ با رسم ارتفاع های الزم، متوازی االضالع زير را مانند نمونه به مستطيل تبديل کنيد.

١ــ مثلث روبه رو را دوبار روی کاغذ بکشيد تا دو مثلث هم اندازه
به دست آيد. با  اين دو مثلث، چه نوع چهارضلعی ای می توانيد بسازيد؟

شکل آن ها را رسم کنيد. برای نمونه، يک چهارضلعی که با  اين دو مثلث درست شده اند، رسم شده است. نام  اين چهارضلعی 
چيست؟

٢ــ با توّجه به سؤال باال و شکل زير، توضيح دهيد که مساحت مثلث را چگونه به دست می آوريد.

 

۲ ÷ ( __ × __) = مساحت مثلث

كار در كالس

                        

۴

۶

۲
۵ ۶

۳

132



تتمرين

                         ١ــ مساحت مثلث های داده شده را پيدا کنيد.

٢ــ دو مثلث به اندازه های مثلث زير روی کاغذ بکشيد و دور آن ها را ببريد. با اين دو مثلث مساوی، چند حالت چهارضلعی 
درست کنيد و شکل چهارضلعی ها را رسم کنيد. نام هر چهارضلعی را کنار آن بنويسيد.

١ــ در مثلث روبه رو اگر ( آ  ب) ارتفاع باشد، قاعده ی نظير آن کدام است؟

مساحت مثلث را از  اين طريق حساب کنيد.
اگر ارتفاع مثلث (س ب) باشد، قاعده ی نظير آن کدام است؟

مساحت مثلث را از  اين طريق محاسبه کنيد. آيا پاسخ ها با هم متفاوت اند؟

٢ــ مساحت شکل های زير را از دو طريق حساب کنيد.

٣ــ در شکل زير، ۶ مثلث می بينيد که قاعده ی همه ی آن ها پاره خط (ب س) است. به کمک صفحه ی شطرنجی، ارتفاع هر 
۶ مثلث را رسم کنيد و توضيح دهيد که چرا مساحت  اين ۶ مثلث با هم برابر است.

كار در كالس
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محيط و مساحت 

فّعاليت
۱ــ آموزگار از دانش آموزان خواسته بود مساحت يکی از فرش های نمازخانه را پيدا کنند. راه حّل دو         

دانش آموز را در زير مشاهده می کنيد.
راه حّل هادیراه حّل مهدی
طول فرش : ۴ متر

عرض فرش : ۳ متر

عرض × طول = مساحت فرش

۴ × ۳ = ۱۲

طول فرش: ۴۰۰ سانتی متر

عرض فرش : ۳۰۰ سانتی متر 

عرض × طول = مساحت فرش 

۴۰۰ × ۳۰۰ = ۱۲۰۰۰۰
چرا عددهای  اين دو دانش آموز متفاوت است؟

واحد مربوط به پاسخ های مهدی و  هادی را شما بنويسيد تا نوشته ی آن ها کامل شود.

 ۲ــ يک باغچه را قطعه بندی کرده اند تا در هر قسمت آن يک نوع سبزی بکارند. اگر مساحت باغچه ۶ مترمرّبع باشد، مساحت 
هر مرّبع چند مترمرّبع است؟

اندازه ی هر ضلع مرّبع چند متر است؟

 ۳ــ طول يک زمين کشاورزی مستطيل شکل ۱۰۰ متر و عرض آن ۴۰ متر است. برای جاّده سازی در روستا ۴۷۰ مترمرّبع 
اين زمين از بين رفته است. چه مقدار از زمين هنوز برای کشاورزی قابل استفاده است؟

(از راهبرد زيرمسئله استفاده کنيد.)
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كار در كالس

فّعاليت

۱ متر

۱ متر

ب
آ

ج

١ــ هر ضلع مرّبع زير يک متر است. اگر هر ضلع به ۱۰ قسمت مساوی تقسيم شود، چند مرّبع کوچک درست 
می شود؟ ________ چرا؟

اگر هر ضلع به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسيم شود، چند مرّبع کوچک 
درست    می شود؟

 مساحت هريک از  اين مرّبع های کوچک چقدر است؟

٢ــ ۱/۱ متر يعنی ۱ متر و ۰/۱ متر. 

يک متر يعنی ________ سانتی متر و ۰/۱ متر يعنی ________ سانتی متر پس ۱/۱ متر يعنی ________ سانتی متر.

٣ــ مساحت مستطيل به طول ۱/۱ متر و عرض ۵۰ سانتی متر چند سانتی متر مرّبع است؟

۱ــ اگر در صفحه ی شطرنجی زير اندازه ی ضلع هر مرّبع کوچک يک سانتی متر باشد، به سؤال های زير پاسخ 
دهيد. 

مساحت يک مرّبع کوچک چقدر است؟ 

محيط شکل «آ» چند سانتی متر است؟ 

مساحت شکل «آ» چقدر است؟

 محيط شکل «ب» چقدر است؟ 

مساحت شکل «ب» چقدر است؟ 

محيط و مساحت شکل «ج» را به دست آوريد.

تفاوت واحدهای محيط و مساحت چيست؟ 
توضيح دهيد.

چگونه محيط ها و مساحت های شکل ها را 
پيدا می کنيد؟ توضيح دهيد.
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كار در كالس

٢ــ سه دانش آموز مساحت شکل روبه رو را به دست آورده اند.

 راه حّل هر کدام را توضيح دهيد و بيان کنيد که شکل چگونه تقسيم شده است.

 سپس، با توّجه به تقسيم های انجام شده، مساحت شکل را پيدا کنيد.

راه حّل فرخنده:      

مساحت شکل ها  ________ و ________ و ________ است بنابراين:

راه حّل مينا:                                                     راه حّل سميرا:                    

حاال شما با روشی متفاوت مساحت شکل را پيدا کنيد.

مساحت شکل های زير را با تبديل آن ها به واحدهای سطح پيدا کنيد.

مساحت قسمت های رنگی شکل های زير را پيدا کنيد.

۲ ۲
۲

۴

۲۲
۴

۱
۱ ۱

۱
۱

۱

۲

۱ ۱
۱

۲
۲

۴ ۶
۴

۴

۳
۱ ۶

۳

۲

۲

۲
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تتمرين

۱ــ دو قطعه فرش ۴ × ۳ متر داريم. برای پيدا کردن 
مجموع مساحت  اين دو فرش، يکی از دانش آموزان 
طول فرش ها را با هم (۸ = ۴ + ۴ ) و عرض دو فرش را 
با هم جمع کرد (۶ = ۳ + ۳). سپس، مساحت مجموع 
دو فرش را به صورت ۴۸ = ۸ × ۶ به دست آورد. 
با رسم شکل و همچنين محاسبه ی مساحت فرش و 
جمع کردن آن ها توضيح دهيد چرا پاسخ  اين دانش آموز 

اشتباه است.

۲ــ کف يک حّمام ۲/۲ متر در ۱/۸ متر است. می خواهيم آن را با کاشی های مرّبع شکل به ضلع ۲۰ سانتی متر 
بپوشانيم. چند کاشی الزم داريم؟ (از راهبرد رسم شکل استفاده کنيد.)

اگر دور تادور کف حّمام را با نوارهای مخصوص
 آب بندی کنيم، به چند متر نوار نياز داريم؟

۳ــ يک باغچه ی مستطيل شکل به طول ۳ و عرض ۲ متر داريم. می خواهيم دور  اين باغچه را نرده بکشيم. چند متر نرده 
برای دور باغچه الزم است؟

باغبان نيمی از  اين باغچه را گل الله کاشته است. چند متر مرّبع را هنوز نکاشته است؟

٤ــ مساحت شکل های زير را پيدا کنيد.
۵

۵
۴

۳
۵

۷

۱۳

۱۲
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 فرهنگ نوشتن
۱ــ برای کشيدن خّط عمود از يک نقطه بر يک خط، لبه های گونيا را 

چگونه بايد کنار خط و نقطه قرار دهيم؟ توضيح دهيد.
. ازی  ی رو روی ٓآن    ۲ــ متوازی االضالع چهارضلعی ای است که  

ذوزنقه چهارضلعی ای است که ___________________________________________________________

مرّبع نوعی مستطيل است که _____________________________________________________________

مرّبع نوعی لوزی است که ______________________________________________________________

مستطيل نوعی متوازی االضالع است که _____________________________________________________

لوزی نوعی متوازی االضالع است که ______________________________________________________

                     ١ــ اندازه ی زاويه ی مورد نظر را با نوشتن يک عبارت پيدا کنيد.

٢ــ دو خّط موازی رسم شده اند. مساوی هر زاويه ی رنگ شده و با همان رنگ، يک زاويه ی مساوی مشّخص کنيد.

٣ــ از نقطه ی ( آ) خطی موازی خّط (ن) رسم کنيد.

٤ــ يک چهارضلعی رسم کنيد که
الف) ۲ زاويه ی تند داشته باشد.

ب) ۳ زاويه ی تند داشته باشد.
ج) ۴ زاويه ی راست داشته باشد.

 مرور فصل
 فر

گ

                     

۲۰
?

۳۰

?

ن

آ

تمرين

۱۴۰

?
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٥ــ دو مثلث متساوی االضالع هم اندازه روی مقّوا رسم کنيد و دور آن ها را با قيچی ببريد. 

با  اين دو مثلث، چند نوع چهار ضلعی می توان ساخت؟ _______ چرا؟

نام چهارضلعی ساخته شده چيست؟

همين تمرين را با دو مثلث قائم الزاويه ی متساوی الساقين انجام دهيد. نام چهارضلعی ساخته شده چيست؟

اگر دو مثلث قائم الزاويه باشند، نام چهارضلعی های ساخته شده چيست؟

٦ــ در هر شکل، اندازه ی بعضی از ضلع ها و زاويه ها داده شده است. اندازه ی بقيه ی ضلع ها و زاويه ها را پيدا کنيد.

٧ــ با رسم ارتفاع و اندازه گيری طول قاعده و ارتفاع،
مساحت مثلث و متوازی االضالع را پيدا کنيد.

٨ــ مساحت مستطيل های زير با هم برابر است. در کدام حالت بيشترين محيط را خواهيم داشت؟

٩ــ محيط مستطيل های زير باهم برابر است. در کدام حالت بيشترين مساحت را خواهيم داشت؟
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معّما و سرگرمى
           شکل تانگرام را روی مقّوا رسم کنيد و هفت

 قطعه ی آن را با قيچی ببريد.
همان طور که می بينيد، با اين هفت قطعه يک مرّبع درست شده است.

 ابتدا نام هر هفت قطعه را داخل آن بنويسيد. حاال سعی کنيد با  اين هفت قطعه شکل های مستطيل، متوازی االضالع، لوزی 
و ذوزنقه درست کنيد.

فرهنگ خواندن

مهران با وسايل بازی خود يک متوازی االضالع درست کرده است.

 ۴ گوشه ی اين متوازی االضالع با پيچ و مهره به هم وصل شده اند. 

وقتی مهران به ضلع کناری فشار وارد می کند، شکل او به مستطيل تبديل می شود.

حاال مهران می خواهد لوزی درست کند. او بايد چه قطعه هايی را با پيچ و مهره

به هم وصل کند تا شکل لوزی درست شود؟

در چه صورت مهران می تواند لوزی را به مرّبع تبديل کند؟

شما هم سعی کنيد با وسايلی که در خانه داريد، شکل های هندسی درست کنيد. چگونه می توانيد متوازی االضالعی را درست 
کنيد که قابل تبديل به مستطيل، لوزی و مرّبع باشد؟ در اين مورد در کالس با هم گفت وگو کنيد و راه حل های مختلف را بررسی کنيد.

م
            ش
آ ط
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