
 سايیٍ َای خارجی ي داخلی مثلث َا ي شکل َای مىتظم

 مجمًع سايیٍ َای یک مثلث

. چٌذ هثلث دلخَاُ رسن کي. زاٍیِ ّای ّر هثلث را اًذازُ بگیر ٍ جوع کي. هجوَع چقذر هی شَد؟ آیا فکر هی کٌی هجوَع 1

 زاٍیِ ّا ّویشِ یک عذد است؟

  زاٍیِ ّای هثلث را بِ دست آٍرد. با یک آزهایش سادُ هی تَاى اًذازُ ی هجوَع 2

 یک مثلث رسم که ي سايیٍ َا را ػالمت گذاری که.

 
  

 سايیٍ َا را اس مثلث جدا که. )پارٌ که ي یا ببز(

 

 را ريی خط ي وقطٍ بچیه.یک خط راست رسم که ي یک وقطٍ ی مزکشی ريی خط ػالمت بگذار. سايیٍ َا  

 

درجٍ است. بٍ ایه سادگی می تًان ثابت کزد کٍ مجمًع  081سايیٍ َا باَم یک خط راست می ساسود کٍ َمیشٍ 

 است.180º  سايیٍ َای یک مثلث

 
   

 هثال:

 را حساب کٌیذ.v  در هثلث رٍبرٍ اًذازُ ی زاٍیِ ی

http://www.webbmatte.se/bilder/2_5_2_vin.jpg


 

 است. پس هی تَاى فرهَل زیر را ًَشت:189º  زاٍیِ ّا ًیساست. هی داًین کِ هجوَع  09در ایي هثلث یک زاٍیِ 

 v = 189 - 09 - 69 ٍ 

 v = 09 - 69  یا

 v = 39 پس

 ريابط بیه ضلغ َا

  .در هثلث هجوَع ّر دٍ ضلع، بسرگتر از ضلع سَم است. در هثلث ّر ضلع، بسرگتر از تفاضل بیي دٍ ضلع دیگر است

 ريابط بیه سيایا

 درجِ است 189هثلث  هجوَع زاٍیِ ّای داخلی. 

  درجِ است 369هجوَع زاٍیِ ّای خارجی هثلث. 

 ّر زاٍیِ خارجی برابر هجوَع دٍ زاٍیِ داخلی هجاٍر آى است. 

 ريابط بیه ضلغ َا ي سيایا

  بِ در هثلث زاٍیِ هقابل بِ ضلع بسرگتر از زاٍیِ هقابل بِ ضلع کَچکتر بسرگتر است. ضلع هقابل بِ زاٍیِ بسرگتر از ضلع هقابل

زاٍیِ کَچکتر بسرگتر است. زٍایای هقابل بِ اضالع برابر برابرًذ ٍ برعکس. ّر هثلث هتساٍی الساقیي هتقاریي است. عوَد از 

 .رأس بِ قاعذُ هثلث هتساٍی الساقیي قاعذُ ٍ زاٍیِ رأس آى را ًصف هی کٌذ. زٍایای قاعذُ هثلث هتساٍی الستقیي برابرًذ

  درجِ اًذ 45حادُ هتون اًذ. در هثلث قائن الساٍیِ هتساٍی الساقیي، زٍایای قاعذُ در هثلث قائن الساٍیِ زٍایای. 

  درجِ است 69در هثلث هتساٍی االضالع توام زٍایای داخلی برابرًذ، ّر یک. 

 هثلثْای هتساٍی االضالع سِ هحَر تقارى دارًذ. 

  آى ًصف ٍتر است درجِ باشذ، ضلع هقابِ بِ 39اگر یکی از زٍایای هثلث قائن الساٍیِ ای. 

  

 چىد ضلؼی مىتظم:

چىد ضلؼی کٍ َمٍ ضلغ َای آن با َم ي َمٍ سايیٍ َای آن ویش با َم بزابز باشىد را چىد ضلؼی 

 .چىد ضلؼی مىتظم می باشىد ومًوٍ َایی اس مثلث متسايی االضالع ي مزبغ مىتظم می وامیم .

 (مثلث متسايی االضالعمجمًع سايیٍ َای یک سٍ ضلؼی مىتظم)

 .است 081درجٍ ي مجمًع آوٍ  61َز سايیٍ مثلث متسايی االضالع 

 مجمًع سايیٍ َای یک چُار ضلؼی مىتظم)مزبغ(

 

با رسم کزدن قطز یک چُار ضلؼی ، ان را بٍ دي مثلث قائم الشايیٍ مسايی تقسیم می کىیم. 

بزابز با است. چًن دي مثلث داریم پس مجمًع ایه دي مثلث  081مجمًع سايیٍ َای َز مثلث 

 061=  081+  081   مجمًع سايیٍ َای چُار ضلؼی است.

  



 

 مجمًع سايیٍ َای پىج ضلؼی مىتظم:

 

 است. 081  مثلث تقسیم کزد. مجمًع سايیٍ َای َز مثلث 0ضلؼی را می تًان بٍ  5یک 

 0 ×081= 541ضلؼی  5پس مجمًع سايیٍ َای 

 

  

 وتیجٍ:

 تا کمتز است. 2اس جديل سیز می تًان وتیجٍ گزفت. َمیشٍ تؼداد مثلثُا اس تؼداد اضالع 

n ... 7 6 5 4 0 تؼداد ضلغ چىدضلؼی مىتظم 

n-2 ... 5 4 0 2 0 تؼداد مثلث داخل چىد ضلؼی مىتظم 

درجٍ بٍ مجمًع  081 تًجٍ داشتٍ باشید کٍ با َز ضلغ کٍ اضافٍ می شًد می بایست یک مثلث یا

می تًان یک فزمًل کلی بزای مجمًع سايیٍ َای چىد ضلؼی وًشت کٍ در  .سايیٍ َا اضافٍ کىیم

 :تؼداد ضلغ َا استn آن

 (n-2×)081مجمًع سايیٍ َا = 

 اوداسٌ ی َز سايیٍ:

=n ÷ 180 × (n-2) 

 


