ﻓﺼﻞ 6

ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﻫﻨﺪﺳﻰ

در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ زﻳﺎدی دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻧﺎم ّ
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺪام ﺷﮑﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪی ﺷﮑﻞﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟

ّ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

١ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺧﻂﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟

۲

۴

۶

۳

۵

۱

ﺷﻬﺮام :ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ ﺧﻂﻫﺎی  ۲و  ۳ﺑﺎ ﻫﻢ زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آنﻫﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﻋﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻬﺮام :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺪس ﺧﻮد را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﯽ؟
ﺷﻬﺮام :ﭼﻮن در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ  ۶ﺧﻂ دارﻳﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻂﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ .ﻣﻦ ﺧﻂﻫﺎی  ۲و  ۳را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺮام :آن وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ.
در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ،ﮐﺎر ﺷﻬﺮام ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ:

۳

۲

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺧﻂ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ و ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺪام ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﻫﻢ
ﻋﻤﻮدﻧﺪ.
٢ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ زاوﻳﻪﻫﺎی راﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ
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ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺣﺪﺱ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ،ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ

٣ــ در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ،اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ )؟( ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ دو زاوﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮدّ ،
ﺑﺎ ّ
ﻳﺎ  ۹۰درﺟﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺴﺎوی زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ:

۳۵°

+ ۳۵° = ۹۰°

؟

ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن زاوﻳﻪ ی ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﻋﺪدی ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺮﺑّﻊ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد( ،از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ،اﻧﺪازهی زاوﻳﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ )؟( ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
+ ۴۵ º = ۱۸۰°

۴۵°

?

 ٥ــ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ،اﻧﺪازهی زاوﻳﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ )؟( ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

+ ۱۳۵ º = ۳۶۰ º

؟
۱۳۵

°
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ﻋﻤﻮﺩ ــ ﻣﻮﺍﺯﻯ
۱ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ،زاوﻳﻪﻫﺎی راﺳﺖ )ﻋﻤﻮد( را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

۲ــ در ﮐﻼس ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ ،در ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ زاوﻳﻪ ی ﻋﻤﻮد ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟ آنﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و در ﮐﻼس 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 ﺧﻂّ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ .دو
ﻧﻘﻄﻪ ی دﻳﮕﺮ ﭘﺎره ﺧﻂّ آﺑﯽ را درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﭘﺎره ﺧﻂ ﻫﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

۴ــ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﮐﻼس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۵ــ در ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻴﺎ زاوﻳﻪﻫﺎی راﺳﺖ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه دو ﺧﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ زاوﻳﻪی راﺳﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ آن دو ﺧﻂ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻮدﻧﺪ.

122

۱ــ زاوﻳﻪﻫﺎی راﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
۲ــ آﻳﺎ ﺧﻂّ  ۱ﺑﺮ ﺧﻂّ  ۲ﻋﻤﻮد اﺳﺖ؟
۲

ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ آن از ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟

۱

ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺧﻂﻫﺎی ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺑﺮ ﺧﻂّ )ن( ﻋﻤﻮد اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮد ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ن

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

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

۲ــ اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻂّ ﻋﻤﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻂّ ﻋﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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۱ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﮔﻮﻧﻴﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ی )ب( ﺑﺮ ﺧﻂّ )ن( ﻋﻤﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

ب

ن

ب

ن

ب

ن

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

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

۱ـ
۱ــ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺑﺘﺪای اﻳﻦ درس را ﺳﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎی آنﻫﺎ را در زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ .در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ
زاو
زاوﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮد را ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

۲ــ ﺧﻂﻫﺎی  ۱و  ۲را ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂّ )م( رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻂ ﻫﺎی  ۱و  ۲را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ .آﻳﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
م

دو ﺧﻂّ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.
۳ــ در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو زاوﻳﻪﻫﺎی  ۲ ،۱و  ۳را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ زاوﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻂﻫﺎی )م() ،ن( و )ک(
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.

م

۱

ن
ک

۲
۳

۴ــ ﻳﮏ ﺧﻂّ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂّ )م( رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و آن را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻂﻫﺎی )ن( و )ک( را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ
اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﺮ آن دو ﺧﻂ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ؟
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۱

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

۲

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

٢ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام زاوﻳﻪﻫﺎ ،زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
۴
ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺧﻂﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.

۳

۵

۱
۶
۲

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

١ــ ﺧﻂﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﺎﻫﻢ و ﺧﻂﻫﺎی  ۳و  ۴ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.
اﻧﺪازهی زاوﻳﻪﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ )؟( ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
رراه ّ
ﺣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ

۳

۴
؟

۶۰°

؟

؟

؟

؟

۱
۲

٢ــ ﭼﺮا ﺑﺎ روش زﻳﺮ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﺷﻪ ی ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻣﯽﺗﻮان دو ﺧﻂّ 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
 ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭼﻬﺎﺭ ﺿﻠﻌﻰﻫﺎ
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

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

ِ
ﻣﻮازی ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﮐﺪام ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺿﻠﻊ ﻫﺎی
ِ
ﻣﻮازی ﻫﻢ دارﻧﺪ؟
ﮐﺪام ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺿﻠﻊ ﻫﺎی
ﮐﺪام ﺷﮑﻞ ۴ ،ﺿﻠﻊ دو ﺑﻪ دو ﻣﻮازی دارد؟
۲ــ ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺿﻠﻊ ﻣﻮازی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ،ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺿﻠﻊﻫﺎی دو ﺑﻪ دو ﻣﻮازی دارﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ
و ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ 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 ﻣﯽﺷﻮد.
۴ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی روﺑﻪ رو ﺿﻠﻊﻫﺎی ﻣﻮازی را دو ﺑﻪ دو ،ﻫﻢ رﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
۵ــ دو ّ
ﺧﻂ روﺑﻪ رو ،ﻣﻮازی اﻧﺪ .ﻳﮏ ذوزﻧﻘﻪ و ﻳﮏ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع روی آنﻫﺎ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

۱ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ روﺑﻪ رو ﻳﮏ ذوزﻧﻘﻪ و
ﻳﮏ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
۴

٢ــ در ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂﻫﺎی  ۱و  ۲ﻣﻮازی اﻧﺪ.
ﺧﻂﻫﺎی  ۳و  ۴ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

۳
۱
۲

۶۰°

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﻳﮑﯽ از زاوﻳﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺪازه ی ﺳﻪ زاوﻳﻪی
ﺑﺎ ّ
دﻳﮕﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮازی ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط ،اﻧﺪازهی ﺑﻘﻴﻪ ی زاوﻳﻪﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺪ.

١ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ،ﻫﻤﻪی ﺿﻠﻊﻫﺎ و زاوﻳﻪﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ و روی آن ﻫﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی اﻧﺪازهﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪای ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ؟ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ در ﻫﺮ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ،ﺿﻠﻊﻫﺎی روﺑﻪ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ________ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــ در ﻫﺮ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع زاوﻳﻪﻫﺎی روﺑﻪ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ________ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﻫﻢ ﺿﻠﻊﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ .آﻳﺎ آنﻫﺎ دو وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺎﻻ را ﻫﻢ دارﻧﺪ؟ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻧﺪازهﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،در ﻫﺮ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع اﻧﺪازه ی ﺿﻠﻊﻫﺎ و زاوﻳﻪﻫﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ّ

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

۶۰°

۳

۱۲۰°

۲

۳

۴
۲

۶۰°

۲

۱ــ در ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﺿﻠﻊﻫﺎی روﺑﻪ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع دارد؟

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

۲ــ در ﻟﻮزی ،ﺿﻠﻊﻫﺎی روﺑﻪ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع دارد؟

۳ــ در ﻣﺮﺑّﻊ ،ﺿﻠﻊﻫﺎی روﺑﻪ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع دارد؟

۴ــ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
اﮔﺮ اﺿﻼع ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﮔﺮ زاوﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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۶

اﮔﺮ زاوﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﮔﺮ اﺿﻼع ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ

در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
وﻳﮋﮔﯽ ﺷﮑﻞ

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

ﻓﻘﻂ دو ﺿﻠﻊ ﻣﻮازی
ﺿﻠﻊﻫﺎی روﺑﻪ رو ﻣﻮازی
ﺿﻠﻊﻫﺎی روﺑﻪ رو ﻣﺴﺎوی
زاوﻳﻪﻫﺎی روﺑﻪ رو ﻣﺴﺎوی
 ۴ﺿﻠﻊ ﻣﺴﺎوی
 ۴زاوﻳﻪی ﻣﺴﺎوی

ﻣﻘﻮا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﺒﺮﻳﺪ و از ّ
ﻣﺤﻞ ﻗﻄﺮ ﻧﺼﻒ ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻳﻦ  ۶ﺗﮑّﻪ اﻧﻮاع
۱ــ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ را روی ّ
ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻘﻮا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .دور آن را ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﻟﻮزی ﻣﻘﺎﺑﻞ را روی ّ
از ّ
ﻣﺤﻞ ﻗﻄﺮﻫﺎ آن را ﺑﻪ  ۴ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﮑّﻪ اﻧﻮاع ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۳ــ در ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻟﻮزی و ﻣﺮﺑّﻊ ،ﺑﺎ رﺳﻢ ﻳﮏ ﻗﻄﺮ دو ﻣﺜﻠﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ؟
۴ــ ﺑﺎ دو ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﻳﻪی ﻣﺴﺎوی ،ﮐﺪام ﻳﮏ از ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ؟
ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
۵ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ روﺑﻪ رو  ۴ﻧﻮع ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻄﻮط
ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﺮای رﺳﻢ اﻳﻦ
ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻳﺪ؟
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ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺍﺯﻯﺍﻻﺿﻼﻉ ﻭ ﻣﺜﻠﺚ
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

١ــ از رأس )آ( ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎره ّ
ﺧﻂ )ب س( ﻋﻤﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺧﻄﻮط ﺻﻔﺤﻪ ی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
آ
آ
آ

س

ب

ب
س

س

ب

ﺑﻪ ﭘﺎره ﺧﻂﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻳﮏ رأس ﺑﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻋﻤﻮد رﺳﻢ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ارﺗﻔﺎع ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﭼﻨﺪ ارﺗﻔﺎع دارد؟ ______ ﭼﺮا؟
٢ــ ﻫﻤﻪ ی ارﺗﻔﺎعﻫﺎی ﻣﺜﻠﺚ روﺑﻪ رو را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺿﻠﻊﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﻴﻦ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
٣ــ در ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع روﺑﻪ رو ،ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ رأس )آ( ﻗﺮار دارد؟
ﻧﺎم آن ﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻴﺎ از رأس ) آ( ﺑﺮ ﺿﻠﻊﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻋﻤﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

آ

ب

س

ج

٤ــ ﻳﮏ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﭼﻨﺪ ارﺗﻔﺎع دارد؟ ______ ﭼﺮا؟
 ٥ــ در ﻫﺮ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع از رأس )ن( ﺑﻪ دو ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻋﻤﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ) .ﻳﺎ ارﺗﻔﺎعﻫﺎی ﻧﻈﻴﺮ رأس )ن( را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ(
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺿﻠﻊﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﻴﻦ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ آن ﻋﻤﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ن

ن
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ن

م

۱۱ــ در ﻣﺜﻠﺚ روﺑﻪ رو ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ رأس )م( را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ رأس )و( ﮐﺪام ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ؟

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

ﻗﺎﻋﺪهی آن ﮐﺪام ﺿﻠﻊ اﺳﺖ؟

و

ن

۲ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ۸ ،ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع در دو ﻗﺴﻤﺖ  ۴ﺗﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻫﻢ رﻧﮓ رﺳﻢ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ،ﻗﺎﻋﺪه ی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ارﺗﻔﺎع
را ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

١ــ در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ روﺑﻪ رو ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑّﻊﻫﺎی واﺣﺪ را ﻣﯽﺷﻤﺮﻳﺪ.

٢ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻃﻮل × ﻋﺮض اﺳﺖ.
ﺑﺎ رﺳﻢ ﻗﻄﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ دو ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ را در ﺷﮑﻞﻫﺎی روﺑﻪ رو ﻣﺸﺨّﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﻳﮏ
٣ــ ﺑﺎ ّ
ﻣﻘﻮای ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﻣﻘﻮا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و دور آن را ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪّ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮ را روی ّ
ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع روی ّ
______ × ______ = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺒﻞ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼعﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
١ــ ﺑﺎ ّ
۳

۶

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

۵

۲

۴
۶

ﻗﺎﻋﺪه × ارﺗﻔﺎع = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع
٢ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ارﺗﻔﺎعﻫﺎی ﻻزم ،ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع زﻳﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺴﺎزﻳﺪ؟

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

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

 = (__ × __ ) ÷ ۲ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ
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١ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی داده ﺷﺪه را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
۵

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

۲

۲

۳

۳

۴

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

آ

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 ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ؟

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ

ب

س

٢ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ را از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
۱۰۰
۳۰

۲۴

۴۰

۸۰

۵۶

۸۰

۷۰

۳۰

۴۸

۵۰
۵۰
٣ــ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ۶ ،ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﭘﺎره ﺧﻂ )ب س( اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ،ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ
 ۶ﻣﺜﻠﺚ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ  ۶ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

س

ب
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ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

۱ــ آﻣﻮزﮔﺎر از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮش ﻫﺎی ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .راه ّ
ﺣﻞ دو
داﻧﺶ آﻣﻮز را در زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
راه ّ
ﺣﻞ ﻣﻬﺪی

راه ّ
ﺣﻞﻫﺎدی

ﻃﻮل ﻓﺮش  ۴ :ﻣﺘﺮ

ﻃﻮل ﻓﺮش ۴۰۰ :ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

ﻋﺮض ﻓﺮش  ۳ :ﻣﺘﺮ

ﻋﺮض ﻓﺮش  ۳۰۰ :ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

ﻋﺮض × ﻃﻮل = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﺮش

ﻋﺮض × ﻃﻮل = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﺮش

۴ × ۳ = ۱۲

۴۰۰ × ۳۰۰ = ۱۲۰۰۰۰

ﭼﺮا ﻋﺪدﻫﺎی اﻳﻦ دو داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻬﺪی و ﻫﺎدی را ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

۲ــ ﻳﮏ ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻳﮏ ﻧﻮع ﺳﺒﺰی ﺑﮑﺎرﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻏﭽﻪ  ۶ﻣﺘﺮﻣﺮ ّﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻫﺮ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮ ّﺑﻊ اﺳﺖ؟
اﻧﺪازه ی ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

۳ــ ﻃﻮل ﻳﮏ زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  ۴۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺎ ّده ﺳﺎزی در روﺳﺘﺎ  ۴۷۰ﻣﺘﺮﻣﺮ ّﺑﻊ
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 ﻛﻼﺱ

١ــ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﺮ ّﺑﻊ زﻳﺮ ﻳﮏ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﺑﻪ  ۱۰ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ درﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ________ ﭼﺮا؟
 ۱ﻣﺘﺮ
اﮔﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﺑﻪ  ۱۰۰ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ
درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۱ﻣﺘﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

٢ــ  ۱/۱ﻣﺘﺮ ﻳﻌﻨﯽ  ۱ﻣﺘﺮ و  ۰/۱ﻣﺘﺮ.
ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﻳﻌﻨﯽ ________ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و  ۰/۱ﻣﺘﺮ ﻳﻌﻨﯽ ________ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﭘﺲ  ۱/۱ﻣﺘﺮ ﻳﻌﻨﯽ ________ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ.
٣ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱/۱ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮ ّﺑﻊ اﺳﺖ؟

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

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

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﮏ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﺤﻴﻂ ﺷﮑﻞ »آ« ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ »آ« ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﺤﻴﻂ ﺷﮑﻞ »ب« ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ »ب« ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

آ
ب

ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ »ج« را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺗﻔﺎوت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﺷﮑﻞﻫﺎ را

ج

ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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۴

٢ــ ﺳﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ.
راه ّ
ﺣﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ ّ

۲

۲۲

راه ّ
ﺣﻞ ﻓﺮﺧﻨﺪه:
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ ________ و ________ و ________ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

راه ّ
ﺣﻞ ﺳﻤﻴﺮا:

راه ّ
ﺣﻞ ﻣﻴﻨﺎ:

ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
۲

۱

۱
۱

۱

۱

۱

۲

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
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۲

۲

۴

۱
۲

۳

۱

۱

۶

۱

۲

۴

۶

۳

۴
۴

۲

۲

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ

۱ــ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺮش  ۳ × ۴ﻣﺘﺮ دارﻳﻢ .ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ دو ﻓﺮش ،ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻃﻮل ﻓﺮشﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ) ( ۴ + ۴ = ۸و ﻋﺮض دو ﻓﺮش را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ) .(۳ + ۳ = ۶ﺳﭙﺲ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮع
دو ﻓﺮش را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۶ × ۸ = ۴۸ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﺮش و
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﺮا ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮز
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎم  ۲/۲ﻣﺘﺮ در  ۱/۸ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ آن را ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺮ ّﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
۲ــ ﮐﻒ ﻳﮏ ّ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ .ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﻻزم دارﻳﻢ؟ )از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.

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

۳ــ ﻳﮏ ﺑﺎﻏﭽﻪ ی ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۳و ﻋﺮض  ۲ﻣﺘﺮ دارﻳﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ دور اﻳﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﻧﺮده ﺑﮑﺸﻴﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻧﺮده
ﺑﺮای دور ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ؟
ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻧﻴﻤﯽ از اﻳﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮ ّﺑﻊ را ﻫﻨﻮز ﻧﮑﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

٤ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
۵

۱۳
۱۲

۷
۵

۴

۵

۳
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ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻓﺮ

ﻣﺮﻭﺭ ﻓﺼﻞ

۱ــ ﺑﺮای ﮐﺸﻴﺪن ّ
ﺧﻂ ﻋﻤﻮد از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ ،ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﻴﺎ را
ﮕ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺎر ﺧﻂ و ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ازی
ی رو روی ٓآن
۲ــ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ

.

ذوزﻧﻘﻪ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ___________________________________________________________
ﻣﺮ ّﺑﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ _____________________________________________________________
ﻣﺮ ّﺑﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻟﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ______________________________________________________________
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع اﺳﺖ ﮐﻪ _____________________________________________________
ﻟﻮزی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع اﺳﺖ ﮐﻪ ______________________________________________________

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

ﺗﻤﺮﻳﻦ

?

?

?
۱۴۰

۲۰

۳۰

٢ــ دو ّ
ﺧﻂ ﻣﻮازی رﺳﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺴﺎوی ﻫﺮ زاوﻳﻪ ی رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ،ﻳﮏ زاوﻳﻪ ی ﻣﺴﺎوی ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ از ﻧﻘﻄﻪ ی ) آ( ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی ّ
ﺧﻂ )ن( رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
اﻟﻒ(  ۲زاوﻳﻪ ی ﺗﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ب(  ۳زاوﻳﻪی ﺗﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ج(  ۴زاوﻳﻪی راﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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آ

ن

ﻣﻘﻮا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و دور آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٥ــ دو ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع ﻫﻢ اﻧﺪازه روی ّ
ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻣﺜﻠﺚ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮان 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 ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟
٦ــ در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،اﻧﺪازه ی ﺑﻌﻀﯽ از ﺿﻠﻊﻫﺎ و زاوﻳﻪﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪازه ی ﺑﻘﻴﻪ ی ﺿﻠﻊﻫﺎ و زاوﻳﻪ ﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
۳
۶۰

۱۲۰

۵

۳

۲

۴۰

۵
۱۴۰

۳

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

٨ــ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ؟
۴

۱۲

۶
۳

۲

٩ــ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ؟
۳

۴

۳

۱

۲

۵

۱
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ﻣﻣﻌ ّﻤﺎ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ
ﻣﻘﻮا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﻔﺖ
ﺷﺷﮑﻞ ﺗﺎﻧﮕﺮام را روی ّ
ﻄ
ﻗﻄﻌﻪی آآن را ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﮏ ﻣﺮ ّﺑﻊ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻗﻄﻌﻪ را داﺧﻞ آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺣﺎﻻ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ،ﻟﻮزی
و ذوزﻧﻘﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﻣﻬﺮان ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﻳﮏ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 ۴ﮔﻮﺷﻪی اﻳﻦ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺮان ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﮐﻨﺎری ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ او ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻣﻬﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻮزی درﺳﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه
ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻟﻮزی درﺳﺖ ﺷﻮد؟
در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻮزی را ﺑﻪ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دارﻳﺪ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼﻋﯽ را درﺳﺖ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻟﻮزی و ﻣﺮ ّﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ؟ دراﻳﻦ ﻣﻮرد در ﮐﻼس ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ و راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
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