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 تقارن مرکزی

 

 انواع تقارن:

       ( تقارن چرخشی3( تقارن مرکزی                                 2( تقارن محوری                                1

  

اولویت کتاب ریاضی پنجم وششم دبستان بر روی تقارن محوری و مرکزی بوده و این مباحث باید برای دانش آموزان در کالس 

درسی مطرح گردد و در برخی منابع ، تقارن نوع سومی به نام تقارن چرخشی نیز بیان شده که این مبحث نیز برای آشنایی 

 د. بیشتر مدرسین و دانش آموزان مطرح خواهد ش

 

 

 

 

 

 

 

  :رکزیتقارن م

ردد برای شروع مبحث تقارن مرکزی، ابتدا از مقدمه چینی و یادآوری مفهوم تقارن محوری و خط تقارن گتوصیه می

بر روی چند مثال و شکل ساده در محیط اطراف دانش آموزان استفاده کرده تا ذهن دانش آموزان آماده دریافت 

کاغذهای رنگی آماده کرده و با خود به کالس ببرید و توانید شکل های متفاوتی را بر روی برای مثال می اطالعات جدید گردد.

  یا چند مثال ساده را در روی تخته کالسی رسم کرده و خط تقارن شکل ها را مشخص کنید.

 

تقارن مرکزی وتقارن نوع دومی به نام  بودهموزان بگویید که تقارن همیشه از نوع محوری نآبعد از توضیحات مقدماتی به دانش 

 .رسم کنید درجه و معکوس و روبه رو 181و به صورت  باید قرینه هر شکل را نسبت به یک نقطه وجود دارد که

 

  گویند.قرینه ی هرشکل نسبت به یک نقطه را تقارن مرکزی می تقارن مرکزی:

  مانند قرینه ی شکل مثلث رو به رو نسبت به نقطه ی )م(

 

 

 

 

 تواند نقش بسزایی درباشد که استفاده از کاربرگ ها و دست ورزی های مختلف میاین فصل یکی از فصل هایی می پیشنهاد:

گردد برای تدریس از کاربرگ ها و روند تدریس و یادگیری دانش آموزان داشته باشد، بنابراین به مدرسین توصیه می تسریع

 دست ورزی های متفاوت در کالس استفاده نمایند.

 

آشنا   رکزیدانش آموزان کالس ششم، در سال پنجم با مبحث تقارن محوری و تقارن م :)مختص مدرسین کالس ششم( توجه

 تقارن مرکزی در کتاب درسی مطرح شده است.فقط شده اند ودر سال ششم 
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 طلقرسم تقارن مرکزی با استفاده از روش اول: 

زیرا  ،باشدمی )شیشه ای(موزش تقارن مرکزی استفاده از کاغذ شطرنجی و طلق بی رنگ بهترین شیوه برای شروع آ گام اول:

و تصویر صفحه  کردهاز پروژکتور استفاده  گرددپیشنهاد میکنند. موزان به سرعت با این روش ارتباط برقرار میدانش آ

 یا مقوای سفید را به، برگ کاغذ و یا در صورت نبود پروژکتور برای دانش اموزان نشان دهیدشطرنجی و شکل اولیه را 

     یا نایلون شفاف کل صفحه را با طلق بی رنگسپس  و بر روی تخته کالسی بچسبانید. کردهصورت صفحه شطرنجی آماده 

  .)شکل سمت چپ( رسم نماییدآن نظر را با ماژیک وایت برد روی  و شکل موردپوشانده  بی رنگ ضخیم

 

 

قرینه ی شکل را نسبت  که قرار است )م( نقطه ایشکل و بر روی شکل به گونه ای قرار دهید که  سپس یک طلق را  گام دوم:

 د.نطلق قرار بگیر زیر به آن نقطه رسم کنیم،

 

 

 

انگشت خود را در گوشه ی اکنون از روی طلق بی رنگ، شکل مورد نظر را با ماژیک وایت برد رسم کرده و سپس  :سومگام 

طلق بگونه ای قرار دهید که نقطه ی )م(  زیر طلق و انگشت شما قرار گیرد. سپس با دست دیگر از گوشه ی طلق گرفته و 

 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا طلق به صورت شکل سمت راست قرار گیرد. 181نهایتا طلق را 
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 گام دوم گام اول

 م

 پوشانیم تا چندین بار قابل پاک کردن و استفاده باشد.به این علت صفحه شطرنجی را با طلق یا نایلون می :1توجه

 اطراف محل قرار گیری طلق با رنگ سبز مشخص شده تا ارائه توضیحات به صورت بهتری صورت پذیرد.  :2توجه

 

 طلق با رنگ قرمز مشخص شده تا ارائه توضیحات به صورت بهتری صورت پذیرد.تصویر شکل رسم شده روی  :3 توجه

 قرینه ی شکل به صورت دقیقمحل تکان نخورد تا  تانسعی کنید تا حد امکان در هنگام چرخش طلق از زیر انگشت :4 توجه

  گردد به جای انگشت از دکمه قابلمه ای استفاده گردد.پیشنهاد می مشخص گردد.تری 
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 فعالیت پیشنهادی:

برای تکمیل و تثبیت روند یادگیری، چند نقطه ی و شکل متفاوت روی کاغذ شطرنجی را مشخص کرده وازدانش آموزان 

توانید )از صفحه زیرمی طلق مشخص و رسم نمایند. بخواهید قرینه ی هرشکل را نسبت به نزدیک ترین نقطه را با استفاده از

  پرینت گرفته و در اختیار دانش اموزان قرار دهید(

              

              

              

              

              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 درجه 181چرخش 

  

  
 درجه 181بعد از چرخش  درجه 181قبل از چرخش 

 م

 گام چهارم گام سوم

فقط برای قرینه یابی با استفاده از طلق همچنین روش  توانید استفاده کنید.در روش فوق به جای طلق از کاغذ شفاف نیز میتوجه: 

  و تصویر سازی دانش آموزان از تقارن بوده و در آزمون ها کاربردی ندارد. مفهوم سازیشروع تدرس ، 

 

گردد م ولی توصیه میبچرخانینیز عقربه های ساعت خالف طلق را در جهت توانیم در رسم قرینه ی شکل می: 5 توجه

تا  فقط از همین روش گرددی داشته باشد. پیشنهاد میتا با مطالب کتاب همخوان چرخش طلق در جهت عقربه های ساعت باشد

 ن دچار سردرگمی نشوند.انتهای تدریس استفاده نمایید تا دانش اموزا
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 ی مورد نظر از انتقال راس های شکل نسبت به نقطهرسم تقارن مرکزی با استفاده : دوم روش

و  کنیمتوانیم از روش قرینه یابی توسط طلق )مانند آزمون ها( استفاده موزان توضیح دهید که در هر موقعیتی نمیابتدا به دانش آ

 باید از روش دیگری استفاده کنیم. 

 

. هر راس را با و در صورت نیاز نام گذاری یا شماره گذاری کنیدابتدا راس های شکل مورد نظر را مشخص کرده  :روش رسم

توانید این مرحله را با مداد، به صورت خطی کم رنگ یا به صورت خط چین )میاستفاده از خط کش به نقطه ی )م( وصل کرده 

به  مورد نظر را مشخص کنید و نهایتا یو به همان اندازه ادامه داده و مکان قرینه ی راس ها رسم کنید( ی)م( ز راس تا نقطها

  کنیم.همان ترتیب شکل اولیه ، نقاط را به هم وصل می

 

 

  

              
              

              
              

              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              

              
              

              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 قرینه ی شکل
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 نکته:

باشد ولی اگر قرینه ی شکل را می روش فوق کامل ترین روش برای رسم قرینه ی یک شکل نسبت به نقطه ی مورد نظر

توانیم برای مشخص کردن مکان قرینه ی راس ها از روش شمردن فاصله ها بخواهیم روی صفحه شطرنجی رسم کنیم ، می

 در شکل فوق اگر بخواهیم از راس )ج( به سمت نقطه ی )م( حرکت )خانه ها( در جهت عمودی و افقی نیز استفاده نماییم. مثال

کنیم ، ابتدا باید سه فاصله ی افقی در جهت راست و یک فاصله عمودی در جهت پایین داشته باشیم و برای رسم  قرینه ی راس 

تا مکان  داشته باشیم)ج( نیز باید از روی نقطه ی )م( سه حرکت افقی به سمت راست و یک حرکت عمودی به سمت پایین 

 قرینه ی راس )ج( مشخص گردد.
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 از انتقال شکل نسبت به محور عمودی و افقیرسم تقارن مرکزی با استفاده : سوم روش

عمودی و افقی رسم کنیم به گونه ای  محورقرار است قرینه ی شکل را نسبت به آن نقطه رسم کنیم یک  ابتدا باید از نقطه ای که

کرده عمودی مشخص محوربر هم عمود باشند. برای مثال در شکل زیر ابتدا قرینه ی شکل )آ( را نسبت به  محورکه این دو 

کنیم و شکل نهایی )ج( همان قرینه ی شکل )آ( افقی رسم میمحور شکل جدید )ب( را نسبت به  ی و سپس قرینه )شکل ب(

 گردد قرینه ی مرکزی شکل )آ( رسم کنید تا دانش اموزان موضوع رابهتر درک کنند()پیشنهاد می باشد.طه )م( مینسبت به نق

 

 فعالیت پیشنهادی:

برای تکمیل و تثبیت روند یادگیری، چند نقطه ی و شکل متفاوت روی کاغذ شطرنجی را مشخص کرده وازدانش آموزان 

توانید )از صفحه زیرمی قرینه ی هرشکل را نسبت به نزدیک ترین نقطه را با استفاده از روش )ب( یا )ج( رسم نمایند. بخواهید

  پرینت گرفته و در اختیار دانش اموزان قرار دهید(
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 .باشدمی درجه 181زاویه ی تقارن مرکزی یعنی دوران شکل حول نقطه ای مشخص با تقارن مرکزی: 

  

گردد، نقطه ی  منطبقدقیقا روی خودش  نآ داشته و بعد ازدرجه  181 چرخشدقیقا  اگر شکلی حول نقطه ای مرکز تقارن: 

ص شده بچرخانیم ، شکل مستطیل مثال اگر شکل مستطیل زیر را حول نقطه ی مشخ باشد.شکل می تقارنمرکز مورد نظر 

  باشد.گردد و نقطه مورد نظر مرکز تقارن مستطیل میدوباره روی خودش منطبق می

باشد تا در گوشه شکل فقط به دلیل نشان دادن هرچه بهتر تغییر محل گوشه ای از شکل بعد از چرخش می    عالمت  توجه:

  باشد.نمیو در حقیقا به این نماد نیازی  دت پذیرروند ارائه توضیحات بهتر صور

 

 

 

 

 

این باشند، زیرا اگر مربع، مستطیل، لوزی، متوازی االضالع و..... دارای مرکز تقارن می بعضی از شکل ها مانند :1نکته

)مرکز تقارن شکل های زیر، محل گردد.شکل روی خودش منطبق می بچرخانیمدرجه  181ای مشخص  را حول نقطهشکل ها 

 باشد(برخورد قطرها می

 

 

 

 

، زیرا اگر این شکل ها را حول هر نقطه ی باشندنمیبعضی از شکل ها مانند مثلث، ذوزنقه و..... دارای مرکز تقارن  :2نکته

     چین نشان دهنده شکل قبل از چرخش  )خطوط خط گردد.نمیدرجه بچرخانیم، شکل روی خودش منطبق  181مشخصی 

 باشد(می

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 درجه 181 بعد از چرخش

 بعد از چرخش
 بعد از چرخش

  :نکات تکمیلی

 ب: نقطه یک مرکز تقارن دارد.                      الف: متوازی االضالع محور تقارن ندارد ولی مرکز تقارن دارد.

                                          توانند مرکز تقارن باشند.            ج: خط بی شمار مرکز تقارن دارد. زیرا خط از نقاط کنار هم تشکیل شده و هر کدام از این نقطه ها می

 د: پاره خط یک مرکز تقارن دارد.                                                         ه: نیم خط مرکز تقارن ندارد.
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)منتظم فرد  اضالعتعداد باشند ولی اشکالی که دارای میدارای مرکز تقارن تعداد اضالع زوج چند ضلعی های منتظم با  نکته:

  باشند.دارای مرکز تقارن نمییا غیر منظم(، 

 

 

 

 

 

 

 

  گویند.باهم برابر باشند، چند ضلعی منتظم میبه شکل هایی که اندازه ی ضلع ها و زاویه هایش  چندضلعی منتظم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

تعداد اضالع فرد است، 

 ندارد.بنابراین مرکز تقارن 

 باشد. نمیپنج ضلعی منتظم دارای مرکز تقارن  باشد.شش ضلعی منتظم دارای مرکز تقارن می

تعداد اضالع زوج بوده ولی 

، بنابراین نیستشکل منتظم 

 ندارد.مرکز تقارن 

 

تعداد اضالع زوج است و شکل نیز 

، ولی مرکز تقارن نیستمنتظم 

 دارد.

دلیل: زیرا اندازه ی اضالع برابر 

بوده و تعداد راس هایی که زاویه ی 

زوج درجه دارند  181کمتر از 

 باشند.می

 آموزگاران ویژه یمطالب 
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  :چرخشیتقارن 

قرار در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم و شکل روی خودش درجه یا کمتر  181وقتی شکلی را حول نقطه ای به اندازه ی 

 :زیر مربع مانند زوایای چرخش گوییم شکل تقارن چرخشی دارد.، میبگبرد

 

 

 

 

 

؟  زیرا و یا کمتر باشد  181شاید برایتان سوال باشد که چرا در تعریف تقارن چرخشی گفته ایم زاویه ی تقارن چرخشی  توجه:

درجه روی خود قرار بگیرد و اگر شکلی  181باشد که بعد از شروع به چرخش حداقل تا زاویه شکلی دارای تقارن چرخشی می

 درجه نیز تقارن چرخشی نخواهد داشت. 181این ویژگی را نداشته باشد ، بعد از چرخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 math_kelid@کانال ریاضیات کلید: 

 مطالب تخصصی و آموزشی ریاضیات پایه ی پنجم و ششم

 

  

  

  

  درجه 181بعداز چرخش   درجه 01بعداز چرخش 

شکلی که مرکز تقارن دارد، حتما دارای تقارن  نکته:

تا  منتظم ضلعی شششکل . باشدچرخشی نیز می

و  121، 61در زوایای درجه  181زاویه چرخش 

چرخشی  تقارن چونو  تقارن چرخشی دارد 181

  رد.مرکز تقارن نیز دا درجه دارد بنابراین 181

که تقارن چرخشی دارد لزوما دارای  یشکل  نکته:

تا  منتظم شکل پنج ضلعیباشد. نمیمرکز تقارن 

 144، 72در زوایای  درجه  181زاویه چرخش 

زیرا در مرکز تقارن ندارد تقارن چرخشی دارد ولی 

 افتد.نمی شدرجه روی خود 181زاویه چرخش 
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