ﻓﺼﻞ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﺗﻘﺎﺭﻥ

1

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﺗﻘﺎرن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﺎرن ﻧﻘﺸﻪ را ﺳﺎده ﮐﻨﺪ.
۴ــ ﻧﻴﻢ ﻧﻤﺎ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.

۱ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن
ﺗﻘﺎرن ﻳﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻢﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮازن دو
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺒﻨﺎ .ﺟﺰء ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ،ﻳﮏ ﺧﻂ

ﻳﺎ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ــ ۱۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .از  aﺗﺎ  ،dدر ﻫﻤﻪی ﺷﮑﻞﻫﺎ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی وﺟﻮد دارد.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن

ﺗﻘﺎرن ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺤﻮری و ﺻﻔﺤﻪای
۱ــ۱ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی :ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ
را ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۲aــ ۱۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  Aو  Oرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﮔﺮ از  Aﺑﻪ  Oوﺻﻞ

۱ــ ﺗﻘﺎرنSymmetry :

۱۵۸

ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮدش اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ،ﺑﻪ  A′ﻣﯽرﺳﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ،
 A′ﻗﺮﻳﻨﻪی ﻣﺮﮐﺰی  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Oاﺳﺖ.
 Oرا ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﺎرن ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻳﮏ ﺷﮑﻞ
ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻓﻮﻻدی

در ﺷﮑﻞ ،ﺟﺰءﻫﺎﻳﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮراخ داﻳﺮهای و ﻣﺮﺑﻊ ،دارای
ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Oﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ دارای ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ

۳ــ ۱۱ﺗﻌﺪادی از ﺷﮑﻞﻫﺎی دارای ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.
ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﺴﻢ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۴ــ ۱۱ﭼﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی a ،ﻟﻮزی b ،ﺑﻴﻀﯽ c ،واﺷﺮ

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﺴﻢ

۱۵۹

۲ــ۱ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری :ﻳﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ دو ﻧﻴﻤﻪی
ﻫﻢﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺤﻮر .ﺧﻂ  Dو ﻧﻘﻄﻪی  Aرادر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ
)ﺷﮑﻞ  ۵aــ.(۱۱
اﮔﺮ از  Aﻋﻤﻮدی ﺑﺮ  Dوارد ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮدش

اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ﺑﻪ  A′ﻣﯽرﺳﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ  A′ﻗﺮﻳﻨﻪی  Aﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ  Dاﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۵bــ ،۱۱ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری دارد .ﺗﺼﺎوﻳﺮ داده
ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ۶ــ ،۱۱دارای ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮریاﻧﺪ و  DDﻣﺤﻮر
ﺗﻘﺎرن اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری

۱۶۰

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۱۱ــ  ،aﺗﻴﺮآﻫﻦ ــ  ،bاﻫﺮم ﭼﺪﻧﯽ ــ  ،cﭼﺮخ ﻟﻨﮕﺮ ﭼﺪﻧﯽ ــ  ،dاﻫﺮم ﻓﻮﻻدی

دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎ ،دو ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ
دارﻧﺪ .ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری در ﺟﺴﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

)ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۱۱

ﺷﮑﻞ ۷ــ۱۱ــ  ،aﻣﺤﻮر ﻓﻮﻻدی ــ  ،bدﺳﺘﮕﻴﺮه ﺑﺎ ﮐﺎﻟﻴﺖ و ﻓﻮﻻد ــ  ،cدﺳﺘﮕﻴﺮه ﻓﻮﻻد

۳ــ۱ــ۱۱ــ ﺗﻘﺎرن ﺻﻔﺤﻪای :ﻳﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ دو ﻧﻴﻤﻪی
ﻫﻢﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ.
اﻳﻦ ﺗﻘﺎرن وﻳﮋهی اﺟﺴﺎم اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ

bــ دو ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻘﺎرن

ﻳﮏ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺒﺮﻳﻢ ،دو ﻧﻴﻤﻪی ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺴﺎوی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۱۱

 aــ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻘﺎرن

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۱۱ــ  ،aﺳﺮ ﭼﮑﺶ ﻓﻮﻻد ــ  ،bﭘﺎﻳﻪ ﭼﺪن

۱۶۱

دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻘﺎرن در ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن درﻣﯽآﻳﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۱۱

bــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری ،روﺑﻪ رو
و ﻧﻴﻢرخ ﻫﺮﮐﺪام ﻳﮏ ﻣﺤﻮر و
ﻧﻤﺎی اﻓﻘﯽ دو ﻣﺤﻮر

 aــ ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری در دو ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺑﻪرو و اﻓﻘﯽ

ﺷﮑﻞ ۹ــ۱۱

۲ــ۱۱ــ ﻧﻴﻢ ﻧﻤﺎ

۱

ﻧﻴﻤﯽ از ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻘﺎرن را ﻧﻴﻢ ﻧﻤﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
۱۰ــ.(۱۱
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺳﻢ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ دارای
ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا از ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ؟ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی

زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۱ــ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻢﺗﺮ
۲ــ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ.
۳ــ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ ﮐﺮدن در وﻗﺖ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۱۱ــ  ،aﻧﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ــ  ،bﻧﻴﻢﻧﻤﺎ

۱ــ۲ــ۱۱ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ :ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
درﺳﺖ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ،ﻓﻘﻂ از دو ﺧﻂ ﻧﺎزک ﻣﻮازی ،در ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﺤﻮر
۱ــ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ:

half view

۲ــ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ۶در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺸﻪ  ٠/٥ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۶۲

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد) ۲ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۱۱

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۱۱ــ  ،aﭘﺎﻳﻪ ﭼﺪن ــ  ،bﭘﺎﻳﻪ ﭼﺪن

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﺮف دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺴﺖ.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﺟﺎی ﮔﺰﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﺤﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﮕﺮ

آنﮐﻪ اﺻ ًﻼ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ در ﺧﻮد ﻧﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ
۱۲ــ.(۱۱

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۱۱ــ آﭼﺎر ﺑﺮﻧﺰی

۱۶۳

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ۱۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ:
در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﺪ:
۱ــ اﮔﺮ ﻧﻤﺎی اﻓﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﻢ ﻧﻤﺎی  ۱و  ۱درﺳﺖ و
 ۵و  ۵ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
۲ــ اﮔﺮ ﻧﻤﺎی روﺑﻪرو ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﻢ ﻧﻤﺎی  ۴و  ۴درﺳﺖ

و  ۳و  ۳ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
۳ــ اﮔﺮ ﻧﻤﺎی روﺑﻪرو ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﻢﻧﻤﺎی  ۱و  ۱درﺳﺖ
اﺳﺖ.
۴ــ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻣﺤﻮر ،ﻧﻴﻤﻪی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۱۱ــ ﭘﺎﻳﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

۱۶۴

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۱۱ﻧﻤﻮﻧﻪای را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﻤﻪی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺎی اﻓﻘﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۱۱ــ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ،ﭘﺎﻳﻪی ﭼﺪﻧﯽ

۱۶۵

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ۱۱ﻧﻤﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻧﻴﻤﻪ ی ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺬف ﮐﺪام ﻧﻴﻤﻪ از ﻧﻤﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۱۱ــ ﭘﺎﻳﻪی ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﭼﺪﻧﯽ

۱۶۶

ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۶ــ.(۱۱
در اﻳﻦﺟﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۱۱ــ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ

۱۶۷

در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۱۷ــ.(۱۱

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۱۱ــ دﻳﻮارﮐﻮب ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ

۱۶۸

۳ــ۱۱ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری در ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ
ﺳﺮﺧﻮد ﻓﻠﺶ دارد و ﮐﻤﯽ از
ﺧﻂ اﻧﺪازه ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ ِ
ﻣﺤﻮر ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ اﻧﺪازهی درﺳﺖ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ

۱۸ــ.(۱۱
در اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻗﻄﺮ روی ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ،ﺧﻂ اﻧﺪازهی ﮐﻤﯽ از
۱
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺬرد.

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۱۱ــ ﺑﺪﻧﻪ از ﭼﺪن

۱ــ در ﮔﺮوه ﺧﻂ  ،۰/۵آن را  ۳در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.

۱۶۹

ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ
۱ــ ﻫﻢﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮازن دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺰء ﻣﺒﻨﺎ را ﺗﻘﺎرن ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۲ــ ﺗﻘﺎرن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺤﻮری و ﺻﻔﺤﻪای دارد.
۳ــ ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ را ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﻂ را ﻣﺤﻮری و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ،ﺻﻔﺤﻪای ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۴ــ در ﺻﻔﺤﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻮری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
۵ــ ﻧﻴﻤﯽ از ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻘﺎرن را ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۶ــ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ،دو ﺧﻂ ﻣﻮازی ﻧﺎزک اﺳﺖ.

ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺗﻘﺎرن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ )رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻻزم اﺳﺖ(.
۲ــ اﻧﻮاع ﺗﻘﺎرن ﮐﺪاماﻧﺪ؟ )ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﮑﻠﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ(
۳ــ اﻧﻮاع ﺗﻘﺎرن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻧﻮاع ﺗﻘﺎرن ﭼﻬﺎر ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ )ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ(.
۵ــ در ﻳﮏ ﺳﻄﺢ دو ﺑﻌﺪی ،ﭼﻪ ﺗﻘﺎرنﻫﺎﻳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
۶ــ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻧﻘﺸﻪ،ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد؟
۷ــ از ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻋﻼﻣﺖ آن ﭼﻴﺴﺖ؟ )ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ(
۸ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺷﮑﺎل دارای ﭼﻪ ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ١٩ــ ١١ﺗﺎ ٢١ــ(١١

۳ــ ﻟﻮزی

۲ــ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع

۱ــ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﻴﻦ

 ۶ــ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع

 ۵ــ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ

۴ــ ذوزﻧﻘﻪ
ﺷﮑﻞ ۱۹ــ۱۱

۱۷۰

۹ــ ﺳﻬﻤﯽ

 ۸ــ داﻳﺮه

۱۲ــ واﺷﺮ

۷ــ ﻣﺮﺑﻊ

۱۰ــ ﺑﻴﻀﯽ

۱۱ــ ﻫﺬﻟﻮﻟﯽ
ﺷﮑﻞ ٢٠ــ۱۱

۹ــ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺟﺴﺎم داده ﺷﺪه دارای ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

۱۵ــ ﻣﺪل ﭼﻮﺑﯽ

۱۴ــ ﻣﺪل ﭼﻮﺑﯽ

۱۳ــ ﻣﺪل ﭼﻮﺑﯽ

۱۸ــ ﺗﮑﻴﻪﮔﺎه ﻣﺤﻮر ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

۱۷ــ ﺑﻮش ،ﭼﻬﺎر ﺳﻮراخ ،ﻓﻮﻻد

۱۶ــ ﻣﺪل ﭼﻮﺑﯽ

۲۱ــ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺑﺮﻧﺰ

۲۰ــ ﭘﻴﭻ ،ﻓﻮﻻد
ﺷﮑﻞ ۲١ــ۱۱

۱۹ــ راﺑﻂ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

۱۷۱

ﺍﺭﺯﺵﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
۱ــ ﺑﺮای ﺟﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ۲٢ــ ۱۱ﺳﻪ ﻧﻤﺎ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ  ۱:۱اﺳﺖ( .ﻧﻤﺎی روﺑﻪرو ﮐﺎﻣﻞ،
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻧﻴﻢرخ ،در ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ .ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۲٢ــ۱۱
ﺟﻨﺲ :آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

۱۷۲

ﻧﺎم :ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﺬاری

۲ــ ﺳﻪ ﻧﻤﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻳﮏ ﺟﺴﻢ را ﻣﺠﺪد ًا رﺳﻢ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻤﺎی روﺑﻪرو ﮐﺎﻣﻞ ،اﻓﻘﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ.

ﺷﮑﻞ ۲٣ــ۱۱
ﺟﻨﺲ :ﭼﺪن

ﻧﺎم :ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﻘﻴﺎس٢:١ :

ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﺬاری

۱۷۳

۳ــ ﺑﺮای ﺟﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﻪ ﻧﻤﺎ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .از ﺟﻠﻮ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ،از ﺑﺎﻻ ﻧﻴﻢﻧﻤﺎ ،از ﭼﭗ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﺎ .ﻻزم اﺳﺖ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۲٤ــ۱۱
ﺟﻨﺲ :ﭼﺪن

ﻧﺎم :ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﻘﻴﺎس رﺳﻢ۱:۱ :

ﻣﻘﻴﺎس١:٢ :
ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﺬاری

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
۱ــ ﺳﻪ ﺟﺴﻢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ دارای ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺗﻘﺎرن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲ــ آﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ دارای ﺗﻘﺎرن ﺻﻔﺤﻪای
ﻧﻴﺴﺖ؟
۱۷۴

