
فصل 6
شکل های هندسی

در اطراف ما شکل های هندسی زیادی دیده می شوند. بعضی از  این شکل ها نام مشّخصی دارند. 
برخی از آن ها از ترکیب شکل های مختلف درست شده اند. به اطراف خود خوب نگاه کنید. کدام شکل 

بیشتر از همه ی شکل ها دیده می شود؟



حّل مسئله
١ــ کدام یک از خط های زیر با هم زاویه ی راست می سازند؟

شهرام: من حدس می زنم خط های 2 و 3 با هم زاویه ی راست می سازند. می توانیم بگوییم آن ها برهم عمودند. 

بهرام: چگونه می توانی حدس خود را آزمایش کنی؟

شهرام: چون در شکل باال 6 خط داریم، می توانیم خط ها را ادامه دهیم. من خط های 2 و 3 را ادامه می دهم تا 
همدیگر را قطع کنند.

بهرام: آن وقت می توانی با گونیا مشّخص کنی که  آیا با هم زاویه ی راست می سازند یا نه.

در شکل روبه رو، کار شهرام مشّخص شده است:

به همین ترتیب، خط های دیگر را ادامه دهید و مشّخص کنید کدام خط ها با هم زاویه ی راست می سازند یا برهم 
عمودند.

٢ــ با استفاده از گونیا در شکل های زیر زاویه های راست را با عالمت  مشّخص کنید.
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حدس و آزمایش، روش های نمادین
٣ــ در شکل روبه رو، اندازه ی زاویه ای را که با عالمت )؟( مشّخص شده است پیدا کنید.

با توّجه به عالمت زاویه ی راست، متوّجه می شویم که جمع دو زاویه برابر زاویه ی راست

 یا 90 درجه است، پس می توانیم تساوی زیر را بنویسیم:

  + 35° = 90°

برای پیدا کردن زاویه ی موردنظر )عددی که داخل مربّع قرار می گیرد(، از راهبرد حدس و آزمایش استفاده کنید.

٤ــ در شکل زیر، اندازه ی زاویه ای را که با عالمت )؟( مشّخص شده است، پیدا کنید.

 + 45 º = 180° 

 

٥  ــ در شکل زیر، اندازه ی زاویه ای را که با عالمت )؟( مشّخص شده است، پیدا کنید.

      

 + 135 º = 360 º
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فّعالیت

عمود ــ موازی

            1ــ در شکل های زیر، زاویه های راست )عمود( را مانند نمونه مشّخص کنید.

2ــ در کالس، به اطراف خود نگاه کنید، در چه چیزهایی زاویه ی عمود می بینید؟ آن ها را نام ببرید و در کالس با دوستان 
خود گفت وگو کنید.

3ــ در صفحه های نقطه ای زیر با وصل کردن دو نقطه به هم یک پاره خط رسم می شود؛ مانند پاره خّط قرمز رنگ. دو 
نقطه ی دیگر پاره خّط آبی را درست کرده اند. در هر قسمت، مانند نمونه ها، پاره خط هایی رسم کنید که همدیگر را قطع کنند.

4ــ شکل های خود را با شکل های دوستانتان در کالس مقایسه کنید. سعی کنید شکل های متفاوت بسازید.

5ــ در هر یک از شکل هایی که درست کرده اید، با استفاده از گونیا زاویه های راست را پیدا کنید.

هرگاه دو خط با هم زاویه ی راست بسازند، می گوییم آن دو خط بر هم عمودند.
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فّعالیت

                    1ــ زاویه های راست را با عالمت مربوط به آن مشّخص کنید.

2ــ آیا خّط 1 بر خّط 2 عمود است؟ 

برای تشخیص آن از چه وسیله ای استفاده می کنید؟

کدام یک از خط های شکل روبه رو بر خّط )ن( عمود است؟
با کشیدن عالمت عمود مشّخص کنید.

1ــ تصاویر زیر نشان می دهند که چگونه به کمک دو گونیا می توانیم از یک نقطه بر یک خط عمود رسم کنیم. 
مراحل کار را توضیح دهید.

2ــ اگر  این کار را چندین مرتبه تمرین کنید، می توانید با یک گونیا نیز خّط عمود رسم کنید. توضیح دهید در شکل زیر، 
چگونه از گونیا برای رسم خّط عمود استفاده شده است.

کار در کالس
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کار در کالس

                        1ــ به کمک یک یا دو گونیا از نقطه ی )ب( بر خّط )ن( عمود رسم کنید.

2ــ سه خط بر خّط روبه رو عمود رسم کنید.

 1ــ فّعالیت ابتدای این درس را سه دانش آموز انجام داده اند. شکل های آن ها را در زیر می بینید. در هر شکل 
زاویه های عمود را مشّخص کنید.

2ــ خط های 1 و 2 را عمود بر خّط )م( رسم کنید. 

خط های 1 و 2 را ادامه دهید. آیا همدیگر را قطع می کنند؟

دو خّط عمود بر یک خط با هم موازی اند.

3ــ در شکل روبه رو زاویه های 1، 2 و 3 را اندازه بگیرید.

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

4ــ یک خّط عمود بر خّط )م( رسم کنید و آن را ادامه دهید تا خط های )ن( و )ک( را قطع کند. با گونیا بررسی کنید که آیا 
این خط بر آن دو خط نیز عمود است.

فّعالیت
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کار در کالس

                          ١ــ به کمک گونیا بررسی کنید آیا دو خّط 1 و ٢ 
                          با هم موازی اند. چرا؟

٢ــ به کمک گونیا بررسی کنید که کدام زاویه ها، زاویه ی راست هستند.  
سپس مشّخص کنید که کدام خط ها با هم موازی اند.

٣ــ سه پاره خّط دیگر رسم کنید که بر دو خّط موازی روبه رو عمود     
 باشند. طول  این پاره خط ها را اندازه بگیرید.

١ــ خط های 1 و 2 باهم و خط های 3 و 4 باهم موازی اند.
 اندازه ی زاویه هایی را که با عالمت )؟( مشّخص شده اند پیدا کنید. 

راه حّل خود را بنویسید و توضیح دهید.

٢ــ چرا با روش زیر و به کمک گوشه ی گونیا می توان دو خّط موازی رسم کرد؟ توضیح دهید.

٣ــ به کمک گونیا یک مستطیل رسم کنید.

٤ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو مستطیلی رسم کنید 
که طول آن دو برابر طول مستطیل رسم شده و عرض آن

3 برابر عرض شکل رسم شده باشد.

تمرین
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فّعالیت

چهار ضلعی ها 

)١( )2( )3( )4( )5(

)6( )7( )8( )9( )10(

1ــ هریک از شکل های زیر از چهار پاره خط درست شده است. شکل آخر را طوری رسم کنید که با بقیه متفاوت 
باشد.

کدام شکل ها ضلع های موازِی هم ندارند؟

کدام شکل ها ضلع های موازِی هم دارند؟

کدام شکل، 4 ضلع دو به دو موازی دارد؟

2ــ شکل هایی را که فقط دو ضلع موازی دارند، به رنگ آبی، شکل هایی را که ضلع های دو به دو موازی دارند به رنگ سبز 
و شکل هایی را که ضلع موازی ندارند به رنگ قرمز کنید.

3ــ در شکل های  روبه رو دو ضلع موازی را رنگ کنید.

به این شکل  ذوزنقه گفته می شود.

4ــ در شکل های روبه رو ضلع های موازی را دو به دو، هم رنگ کنید. 

به  این شکل ها متوازی االضالع گفته می شود.

5ــ دو خّط روبه رو، موازی اند. 

یک ذوزنقه و یک متوازی االضالع روی آن ها رسم کنید.
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                    ١ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو یک ذوزنقه و 
                     یک متوازی االضالع رسم کنید.

٢ــ در شکل مقابل خط های 1 و 2 موازی اند.
خط های 3 و 4 هم موازی اند.

چهارضلعی  ایجاد شده چه نام دارد؟

با توّجه به اندازه ی یکی از زاویه ها که نوشته شده است، اندازه ی سه زاویه ی      
دیگر را بنویسید. توضیح دهید که چگونه به کمک موازی بودن خطوط، اندازه ی بقیه ی زاویه ها را پیدا کردید.

               ١ــ در شکل های زیر، همه ی ضلع ها و زاویه ها را اندازه گیری کنید و روی آن ها بنویسید.

با مقایسه ی  اندازه ها چه نتیجه ای می گیرید؟ جمله های زیر را کامل کنید.

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

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

2ــ در شکل های زیر هم ضلع های مقابل با هم موازی اند. آیا آن ها دو ویژگی باال را هم دارند؟ اندازه بگیرید و بررسی کنید.

فّعالیت

کار در کالس
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کار در کالس

فّعالیت

60°
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اگر اضالع برابر باشند

اگر اضالع برابر باشند

اگر زاویه ها برابر باشند

اگر زاویه ها برابر باشند

                          با توّجه به اندازه های نوشته شده، در هر متوازی االضالع اندازه ی ضلع ها و زاویه های آبی رنگ را پیدا کنید.

1ــ در مستطیل، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
این شکل چه ویژگی دیگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

2ــ در لوزی، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
این شکل چه ویژگی دیگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

3ــ در مربّع، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
این شکل چه ویژگی دیگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

4ــ رابطه ی بین ٤ نوع چهارضلعی را به کمک نمودار توضیح دهید.                 

     

8
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تمرین

               جدول زیر را با عالمت  در هر قسمت مانند نمونه کامل کنید.

ویژگی شکل

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

4 ضلع مساوی
4 زاویه ی مساوی

1ــ سه شکل زیر را روی مقّوا رسم کنید. آن ها را ببرید و از محّل قطر نصف کنید. حاال با  این 6 تّکه انواع 
چهارضلعی ها را بسازید.

2ــ لوزی مقابل را روی مقّوا رسم کنید. دور آن را ببرید.
از محّل قطرها آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.

با  این چهار تّکه انواع چهارضلعی ها را بسازید.

3ــ در کدام یک از شکل های متوازی االضالع، مستطیل، لوزی و مربّع، با رسم یک قطر دو مثلث ایجاد شده با هم برابرند؟ 

4ــ با دو مثلث قائم الزاویه ی مساوی، کدام یک از چهارضلعی ها را می توان ساخت؟ 
با رسم شکل نشان دهید.

5ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو 4 نوع چهارضلعی رسم کنید.
 توضیح دهید که چگونه از خطوط 
صفحه ی شطرنجی برای رسم این 

چهارضلعی ها استفاده کرده اید. 

کار در کالس
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مساحت متوازی االضالع و مثلث

فّعالیت

 ١ــ از رأس )آ( به ضلع مقابل آن یعنی پاره خّط )ب س( عمود رسم کنید. می توانید از خطوط صفحه ی شطرنجی 
و یا  گونیا استفاده کنید.

به  پاره خط هایی که از یک رأس بر ضلع مقابل آن عمود رسم کرده اید، ارتفاع مثلث می گویند.

یک مثلث چند ارتفاع دارد؟ ______  چرا؟

٢ــ همه ی ارتفاع های مثلث روبه رو را رسم کنید.
در صورت نیاز، ضلع ها را مانند نمونه با خط چین ادامه دهید.

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

با استفاده از گونیا از رأس ) آ( بر ضلع های مقابل آن عمود رسم کنید.

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

٥  ــ در هر متوازی االضالع از رأس )ن(  به دو ضلع مقابلش عمود رسم کنید )یا ارتفاع های نظیر رأس )ن( را رسم کنید(. 
در صورت نیاز، ضلع ها را با خط چین ادامه دهید.

به ضلعی که ارتفاع بر آن عمود شده است، قاعده می گویند.
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                     1ــ در مثلث روبه رو ارتفاع نظیر رأس )م( را رسم کنید.

ارتفاع نظیر رأس )و( کدام ضلع مثلث است؟ 

قاعده ی آن کدام ضلع است؟

2ــ در شکل های زیر، 8 ارتفاع متوازی االضالع در دو قسمت 4 تایی رسم شده است. ارتفاع های مساوی هم رنگ  رسم 
شده اند.

در هر دسته، قاعده ی 
مربوط به آن ارتفاع 

را نیز رنگ کنید.

١ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو مشّخص کنید که  
مساحت هر متوازی االضالع چند واحد سطح است.
توضیح دهید که چگونه مربّع های واحد را می شمرید.

٢ــ مساحت مستطیل، طول × عرض است.

با رسم قطر مستطیل دو مثلث با مساحت های برابر به دست می آید.

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

٣ــ با توّجه به سؤال های باال و شکل های زیر، توضیح دهید که چگونه می توان مساحت متوازی االضالع را پیدا کرد. یک 
متوازی االضالع روی مقّوا رسم کنید و دور آن را با قیچی ببرید،  فّعالیت زیر را روی مقّوای بریده شده انجام دهید.

______ × ______ = مساحت متوازی االضالع                  

فّعالیت

کار در کالس
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فّعالیت

                        ١ــ با توّجه به نتیجه ی فّعالیت قبل، مساحت متوازی االضالع های زیر را به دست آورید.

                                                                       قاعده × ارتفاع = مساحت متوازی االضالع

٢ــ با رسم ارتفاع های الزم، متوازی االضالع زیر را مانند نمونه به مستطیل تبدیل کنید.

١ــ مثلث روبه رو را دوبار روی کاغذ بکشید تا دو مثلث هم اندازه
به دست آید. با  این دو مثلث، چه نوع چهارضلعی ای می توانید بسازید؟

شکل آن ها را رسم کنید. برای نمونه، یک چهارضلعی که با  این دو مثلث درست شده، رسم شده است. نام  این چهارضلعی 
چیست؟

٢ــ با توّجه به سؤال باال و شکل زیر، توضیح دهید که مساحت مثلث را چگونه به دست می آورید.

 

2 ÷ ) ____ × ____( = مساحت مثلث

کار در کالس
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تمرین

                         ١ــ مساحت مثلث های داده شده را پیدا کنید.

٢ــ دو مثلث به اندازه های مثلث زیر روی کاغذ بکشید و دور آن ها را ببرید. با این دو مثلث مساوی، چند حالت چهارضلعی 
درست کنید و شکل چهارضلعی ها را رسم کنید. نام هر چهارضلعی را کنار آن بنویسید.

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

مساحت مثلث را از  این طریق حساب کنید.
اگر ارتفاع مثلث )س ب( باشد، قاعده ی نظیر آن کدام است؟

مساحت مثلث را از  این طریق محاسبه کنید. آیا پاسخ ها با هم متفاوت اند؟

٢ــ مساحت شکل های زیر را از دو طریق حساب کنید.

٣ــ در شکل زیر، 6 مثلث می بینید که قاعده ی همه ی آن ها پاره خط )ب س( است. به کمک صفحه ی شطرنجی، ارتفاع هر 
6 مثلث را رسم کنید و توضیح دهید که چرا مساحت  این 6 مثلث با هم برابر است.

کار در کالس
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محیط و مساحت 

فّعالیت

1ــ آموزگار از دانش آموزان خواسته بود مساحت یکی از فرش های نمازخانه را پیدا کنند. راه حّل دو         
دانش آموز را در زیر مشاهده می کنید.

راه حّل هادیراه حّل مهدی
طول فرش : 4 متر

عرض فرش : 3 متر

عرض × طول = مساحت فرش

4 × 3 = 12

طول فرش: 400 سانتی متر

عرض فرش : 300 سانتی متر 

عرض × طول = مساحت فرش 

400 × 300 = 120000

چرا عددهای  این دو دانش آموز متفاوت است؟

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

 2ــ یک باغچه را قطعه بندی کرده اند تا در هر قسمت آن یک نوع سبزی بکارند. اگر مساحت باغچه 6 مترمرّبع باشد، مساحت 
هر مرّبع چند مترمرّبع است؟

اندازه ی هر ضلع مرّبع چند متر است؟

 3ــ طول یک زمین کشاورزی مستطیل شکل 100 متر و عرض آن 40 متر است. برای جاّده سازی در روستا 470 مترمرّبع 
این زمین از بین رفته است. چه مقدار از زمین هنوز برای کشاورزی قابل استفاده است؟

)از راهبرد زیرمسئله استفاده کنید.(

134



کار در کالس

فّعالیت

1 متر

1 متر

ب

آ

ج

١ــ هر ضلع مرّبع زیر، یک متر است. اگر هر ضلع به 10 قسمت مساوی تقسیم شود، چند مرّبع کوچک درست 
می شود؟ ________ چرا؟

اگر هر ضلع به 100 قسمت مساوی تقسیم شود، چند مرّبع کوچک 
درست    می شود؟

 مساحت هریک از  این مرّبع های کوچک چقدر است؟

٢ــ 1/1 متر یعنی 1 متر و 0/1 متر. 

یک متر یعنی ________ سانتی متر و 0/1 متر یعنی ________ سانتی متر پس 1/1 متر یعنی ________ سانتی متر.

٣ــ مساحت مستطیل به طول 1/1 متر و عرض 50 سانتی متر چند سانتی متر مرّبع است؟

1ــ اگر در صفحه ی شطرنجی زیر اندازه ی ضلع هر مرّبع کوچک یک سانتی متر باشد، به سؤال های زیر پاسخ 
دهید. 

مساحت یک مرّبع کوچک چقدر است؟ 

محیط شکل »آ« چند سانتی متر است؟ 

مساحت شکل »آ« چقدر است؟

 محیط شکل »ب« چقدر است؟ 

مساحت شکل »ب« چقدر است؟ 

مساحت شکل »ج« را به دست آورید.

تفاوت واحدهای محیط و مساحت چیست؟ 
توضیح دهید.

چگونه محیط ها و مساحت های شکل ها را 
پیدا می کنید؟ توضیح دهید.

ب
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کار در کالس

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

 راه حّل هر کدام را توضیح دهید و بیان کنید که شکل چگونه تقسیم شده است.

 سپس، با توّجه به تقسیم های انجام شده، مساحت شکل را پیدا کنید.

راه حّل فرخنده:      

مساحت شکل ها  ________ و ________ و ________ است بنابراین:

راه حّل مینا:                                                     راه حّل سمیرا:                    

حاال شما با روشی متفاوت مساحت شکل را پیدا کنید.

مساحت شکل های زیر را با تبدیل آن ها به واحدهای سطح پیدا کنید.

مساحت قسمت های رنگی شکل های زیر را پیدا کنید.
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تمرین

1ــ دو قطعه فرش 4 × 3 متر داریم. برای پیدا کردن 
مجموع مساحت  این دو فرش، یکی از دانش آموزان 
طول فرش ها را با هم )8 = 4 + 4 ( و عرض دو فرش را 
با هم جمع کرد )6 = 3 + 3(. سپس، مساحت مجموع 
دو فرش را به صورت 48 = 8 × 6 به دست آورد. 
با رسم شکل و همچنین محاسبه ی مساحت فرش و 
جمع کردن آن ها توضیح دهید چرا پاسخ  این دانش آموز 

اشتباه است.

2ــ کف یک حّمام 2/2 متر در 1/8 متر است. می خواهیم آن را با کاشی های مرّبع شکل به ضلع 20 سانتی متر 
بپوشانیم. چند کاشی الزم داریم؟ )از راهبرد رسم شکل استفاده کنید.(

اگر دور تادور کف حّمام را با نوارهای مخصوص
 آب بندی کنیم، به چند متر نوار نیاز داریم؟

3ــ یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 3 و عرض 2 متر داریم. می خواهیم دور  این باغچه را نرده بکشیم. چند متر نرده 
برای دور باغچه الزم است؟

باغبان نیمی از  این باغچه را گل الله کاشته است. چند متر مرّبع را هنوز نکاشته است؟

٤ــ مساحت شکل های زیر را پیدا کنید.
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 فرهنگ نوشتن

1ــ برای کشیدن خّط عمود از یک نقطه بر یک خط، لبه های گونیا را 
چگونه باید کنار خط و نقطه قرار دهیم؟ توضیح دهید.

د. �ن ی �با�ش ن �باهم موا�ن لع های رو�به روی �آ  2ــ متوازی االضالع چهارضلعی ای است که �ن

ذوزنقه چهارضلعی ای است که ___________________________________________________________

مرّبع نوعی مستطیل است که _____________________________________________________________

مرّبع نوعی لوزی است که ______________________________________________________________

مستطیل نوعی متوازی االضالع است که _____________________________________________________

لوزی نوعی متوازی االضالع است که ______________________________________________________

                     ١ــ اندازه ی زاویه ی مورد نظر را با نوشتن یک عبارت پیدا کنید.

٢ــ دو خّط موازی رسم شده اند. مساوی هر زاویه ی رنگ شده و با همان رنگ، یک زاویه ی مساوی مشّخص کنید.

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

٤ــ یک چهارضلعی رسم کنید که
الف( 2 زاویه ی تند داشته باشد.

ب( 3 زاویه ی تند داشته باشد.
ج( 4 زاویه ی راست داشته باشد.

 مرور فصل
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٥ــ دو مثلث متساوی االضالع هم اندازه روی مقّوا رسم کنید و دور آن ها را با قیچی ببرید. 

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

نام چهارضلعی ساخته شده چیست؟

همین تمرین را با دو مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین انجام دهید. نام چهارضلعی ساخته شده چیست؟

اگر دو مثلث قائم الزاویه باشند، نام چهارضلعی های ساخته شده چیست؟

٦ــ در هر شکل، اندازه ی بعضی از ضلع ها و زاویه ها داده شده است. اندازه ی بقیه ی ضلع ها و زاویه ها را پیدا کنید.

٧ــ با رسم ارتفاع و اندازه گیری طول قاعده و ارتفاع،
مساحت مثلث و متوازی االضالع را پیدا کنید.

٨ــ مساحت مستطیل های زیر با هم برابر است. در کدام حالت بیشترین محیط را خواهیم داشت؟

٩ــ محیط مستطیل های زیر باهم برابر است. در کدام حالت بیشترین مساحت را خواهیم داشت؟
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معّما و سرگرمی

           شکل تانگرام را روی مقّوا رسم کنید و هفت
 قطعه ی آن را با قیچی ببرید.

همان طور که می بینید، با این هفت قطعه یک مرّبع درست شده است.

 ابتدا نام هر هفت قطعه را داخل آن بنویسید. حاال سعی کنید با  این هفت قطعه شکل های مستطیل، متوازی االضالع، لوزی 
و ذوزنقه درست کنید.

فرهنگ خواندن

مهران با وسایل بازی خود یک متوازی االضالع درست کرده است.

 4 گوشه ی این متوازی االضالع با پیچ و مهره به هم وصل شده اند. 

وقتی مهران به ضلع کناری فشار وارد می کند، شکل او به مستطیل تبدیل می شود.

حاال مهران می خواهد لوزی درست کند. او باید چه قطعه هایی را با پیچ و مهره

به هم وصل کند تا شکل لوزی درست شود؟

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

شما هم سعی کنید با وسایلی که در خانه دارید، شکل های هندسی درست کنید. چگونه می توانید متوازی االضالعی را درست 
کنید که قابل تبدیل به مستطیل، لوزی و مرّبع باشد؟ در این مورد در کالس با هم گفت وگو کنید و راه حل های مختلف را بررسی کنید.
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