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 به نام خدا

 :انواع تقارن

 چرخشی –مرکزی  –محوری 

 دو قسمت مساوی تقسیم میکنه.  یعنی خطی که شکل رو بهتقارن محوری:  .1

 هر شکلی که یک طرف خط باشه، دقیقا همون شکل در طرف دیگه خط هم وجود داره 

 

 اگه از روی خط تا بزنیم دو نیمه شکل دقیقا روی هم قرار می گیرن...

 

 مثل شکل زیر: ،  یعنی قرینه شکل نسبت به یه نقطهتقارن مرکزی:  .2

 

 تقارن
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 برای اینکه قرینه شکل رو نسبت به یک نقطه ) که مرکز تقارن است( رسم کنیم 

 سه راه وجود داره:

و  کنیم. یه طلق یا کاغذ شفاف روی شکل قرار میدیمالف( ابتدا از یه طلق استفاده می

کنیم و بعد  یه انگشت رو روی طلق میذاریم شکل و مرکز تقارن رو روی اون رسم می

تقارن زیر انگشت ما باشه حاال با دست دیگه طلق یا کاغذ شفاف رو به طوری که مرکز 

 درجه در جهت عقربه های ساعت میچرخونیم.شکل قرینه ساخته میشه 1۸۱اندازه 

 این روش رو به صورت تصویری با چهار گام به شما اموزش میدیم:
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کنیم ) یعنی نقاط نوک تیز( و نام گذاری ب( ابتدا راس های شکل رو انتخاب می

کنیم و به همون اندازه ادامه کنیم. هر راس رو با خط کش به نقطه مرکز وصل میمی

 میدیم بدون اینکه خط کش رو جابجا کنیم. 

ه د ککنیم شکل جدیسپس قرینه هر راس بدست میاد.این قرینه ها رو بهم وصل می

 قرینه شکل اصلیه ساخته میشه

 

 

 ج( رسم تقارن مرکزی با استفاده از انتقال نسبت به محورها

 کنیم.روی مرکزی که به ما دادن یه محور عمودی و یه محور افقی رسم می

ص کنیم یعنی راس ها رو مشخابتدا قرینه شکل رو نسبت به محور عمودی رسم می 

خط عمودی فاصله داره به همون اندازه طرف دیگه خط  بینیم که چقدر تاکنیم و میمی

 کنیم.عمودی رو ادامه میدیم و شکل رو کامل می

یسازیم کنیم و شکل جدیدی محاال راس های شکل جدید رو نسبت به محور افقی رسم می

 این شکل قرینه مرکزی شکل اصلی ماست.
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 تقارن مرکزی روی شکلها:

 درجه 1۸۱مشخص با زاویه یعنی دوران شکل حول نقطه 

درجه چرخش داشته باشه و بعد دقیقا  1۸۱مرکز تقارن : اگر شکل حول نقطه ای دقیقا 

 روی خودش منطبق بشه اون نقطه، مرکز تقارن شکله.

درجه بچرخونیم روی خودش منطبق  1۸۱مثال در مستطیل زیر اگر حول نقطه ای که داده 

 ل میشه.میشه پس اون نقطه ، مرکز تقارن مستطی

 

 مربع، مستطیل، لوزی و متوازی االضالع دارای مرکز تقارن هستند، این مرکزها رو ببینید:
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 بعضی از شکلها مثل مثلث و ذوزنقه مرکز تقارن ندارد:

 

 
 

اد اضالع هستن اما اگر تعد مرکز تقارن، داری زوج اضالع  چند ضلعیهای منتظم با تعداد

  فرد باشه مرکز تقارن ندارن.

یعنی به عنوان مثال چهار ضلعی منتظم، شش ضلعی منتظم ، هشت ضلعی منتظم و .... 

 مرکز تقارن دارن اما پنج ضلعی منتظم و هفت ضلعی منتظم و .... مرکز تقارن ندارن.

 
 

 تقارن چرخشی .3

در جهت عقربه های ساعت درجه یا کمتر  1۸۱به اندازه وقتی شکل رو حول نقطه ای 

 روی خودش قرار بگیره شکل تقارن چرخشی داره بچرخونیم و شکل
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 شکلی که مرکز تقارن داره حتما دارای تقارن چرخشی است.نکته اول: 

 شکلی که تقارن چرخشی داره لزوما داری مرکز تقارن نیست.نکته دوم: 

 

 

 
 

 
وی خودش قرار روبرتوجه کنید وقتی قراره یک نقطه مرکز تقارن باشه ینی شکل دقیقا 

 می گیره

 درجه هست.. 1۸۱در واقع همون چرخش به اندازه 

 الف(

 

 96تمرین صفحه 
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 رنگ سبز روبروی خودش و رنگ آبی روبروی خودش قرار میگیره

 
 ب(

 
در این شکل برای اینکه م مرکز تقارن باشه و شکل دقیقا روی بروی خودش قرار بگیره 

 کنید.. باید به فاصله هر شکل تا مرکز تقارن هم دقت

 
 

 ج(
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در این شکل  هم مثل باال برای اینکه م مرکز تقارن باشه و شکل دقیقا روی بروی 

 خودش قرار بگیره باید به فاصله هر شکل تا مرکز تقارن هم دقت کنید..

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در دامه تمرینها رو میا

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam6@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده

 

 


