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تقارن و چندضلعی ها4

تقارن، نظم و هماهنگی از مهم ترین ویژگی های هنر ایرانی است. 
آیا می توانید در شکل های باال تقارن ها را مشّخص کنید؟

شان
 کا

 ــ
ی ها

طبای
طبا

ی 
انه 

خ



تقارن محوری

برگ ها وظایف زیادی دارند؛ مثاًل آب به صورت بخار از سطح برگ دفع می شود. همچنین 
اکسیژن تولید می کنند. در شکل روبه رو تصویر یک برگ را می بینید. به سمت چپ و سمت راست 
این برگ نگاه کنید. با تا کردن برگ از روی خّط قرمز رنگ، قسمت چپ و قسمت راست برگ روی 

هم قرار می گیرند. به این خط، خّط تقارن می گویند. دو طرف این خط قرینه ی یکدیگرند. 
به اطراف خود نگاه کنید. کدام شکل ها این ویژگی را دارند؟

١ــ خانم جاللی از دانش آموزان خواسته بود قرینه ی نقطه ی »آ« نسبت به خّط تقارن را پیدا کنند. دانش آموزان 
به روش های زیر قرینه ی نقطه ی »آ« را پیدا کردند: 

محّمد مهدی: من کاغذ را از روی خّط تقارن، تا کردم و قرینه ی نقطه ی »آ« را پیدا کردم. 

علی: من از نقطه ی »آ« روی خط های شطرنجی حرکت کردم تا به خّط تقارن رسیدم. 
سپس به همان اندازه در طرف دیگر ادامه دادم. 

این دو روش را با یکدیگر مقایسه کنید.

٢ــ قرینه ی پاره خّط »آ  ب« نسبت به خّط تقارن را پیدا کنید. توضیح دهید که چگونه 
این کار را انجام دادید. 

٣ــ قرینه ی مثّلث »آ ب  پ« را نسبت به خّط تقارن پیدا کنید. 
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4ــ قرینه ی شکل های روبه رو را نسبت به خّط تقارن پیدا کنید. برای 
راهنمایی شما، قرینه ی یک نقطه رسم شده است.

 ٥  ــ قرینه ی هر شکل نسبت به خّط تقارن آن رسم شده است. محّل خّط تقارن را پیدا کنید. 
 

١ــ الف( کدام یک از شکل های زیر، قرینه ی شکل داده شده است؟ با استفاده از شکل ها ابتدا پاسخ را حدس 
بزنید و سپس آن را رسم کنید.

ب( قرینه ی شکل داده شده را نسبت به خّط تقارن پیدا کنید. توضیح دهید که پیدا کردن قرینه ی یک نقطه از شکل 
چگونه به رسم قرینه ی کّل شکل کمک می کند.

)شکل ١(                                                     )شکل ٢(                                )شکل ٣(                                 )شکل ٤(
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٢ــ ابتدا قرینه ی هر شکل را نسبت به خّط تقارن تصّور کنید. سپس آن را رسم کنید.

٣ــ در شکل های زیر، خّط تقارن را رسم کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می دهید.

١ــ آموزگار برای پیدا کردن قرینه ی نقطه ی »آ« نسبت به خّط تقارن داده شده، مانند شکل زیر عمل کرد. توضیح 
دهید که او قرینه ی نقطه ی »آ« را چگونه پیدا کرده است.

٤ــ ممکن است شکلی خّط تقارن نداشته باشد، یا بیشتر از یک خّط تقارن داشته باشد. در شکل های زیر، خط چین ها 
خّط تقارن هستند. 

در شکل های زیر، همه ی خط های تقارن را رسم کنید.

آقرینه ی آ

 تقارن داده شده، مانند شکل زیر عمل کرد. توضیح 

آقرینه ی آ
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این  قرینه ی  دارد.  قرار  رنگی  نقطه ی  روبه رو، یک  کاغذ مستطیل شکل  ١ــ روی 
پیدا  کردن  برای  دیگری  روش های  چه  کنید.  پیدا  کاغذ  تقارن  به خط های  نسبت  را  نقطه 

قرینه ی نقطه ی رنگی پیشنهاد می کنید؟ آن ها را توضیح دهید.

٢ــ در شکل های زیر، قرینه ی نقاط رنگی را نسبت به خّط تقارن رسم شده پیدا کنید.

٣ــ در هر یک از شکل های زیر، همه ی خط های تقارن را پیدا کنید.

٤ــ نیمه ی دیگر هر شکل را طوری بکشید که خط چین، خّط تقارن آن باشد.

٥  ــ در شکل های زیر، نقطه های رنگی نسبت به هم قرینه اند. محّل خط های تقارن را مشّخص کنید. 

2ــ شما هم به روش آموزگار، قرینه ی هریک از نقطه های »آ« و »ب« را نسبت به خّط تقارن 
داده شده پیدا کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می دهید.

٣ــ ابتدا سه نقطه ی »آ«، »ب« و »پ« را به هم وصل کنید. چه شکلی به دست می آید؟ 
اکنون قرینه ی این سه نقطه را پیدا کنید و به هم وصل کنید. چه شکلی به دست می آید؟ دو شکلی 

که در دو طرف خّط تقارن به دست می آیند، چه رابطه ای با هم دارند؟
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١ــ کدام یک از خط های قرمز رنگ، خّط تقارن را نشان می دهد؟

٢ــ در شکل های زیر، همه ی خط های تقارن را رسم کنید.

٣ــ شکلی رسم کنید که بیش از یک خّط تقارن داشته باشد. سپس خط های تقارن آن را رسم کنید.

٤ــ در هریک از شکل های زیر، با رسم خط های تقارن و پیدا کردن مساحت یک قسمت، مساحت کّل شکل را پیدا کنید. 

            بعد از چرخش                                             قبل از چرخش    
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تقارن مرکزی
١ــ چرخ  فلک حول مرکز خود می چرخد.

برای چرخش چند مثال دیگر بزنید.

٢ــ در هر ردیف، یک کاغذ شّفاف روی شکل سمت چپ گذاشتیم و تصویر آن شکل را روی کاغذ شّفاف 
کشیدیم. سپس، نوک مداد را روی نقطه ی )الف( قرار دادیم و کاغذ شّفاف را نیم دور چرخاندیم.

به شکل های زیر نگاه کنید. هر شکل چه شباهتی با تصویر آن دارد؟

مشّخص کنید کدام تصویر زیر، یک شکل و قرینه ی آن نسبت به نقطه ی مشّخص شده را نشان می دهد. برای این 
کار از کاغذ شّفاف استفاده کنید.

            بعد از چرخش                                             قبل از چرخش    

الف
الف

     بعد از چرخش                                                قبل از چرخش    

الفالف

در هر دو فّعالیت باال، تصویر ایجاد شده قرینه ی شکل، نسبت به نقطه ی )الف( است.
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هریک از شکل های زیر، دو نیمه دارند. یک نیمه ی آن ها، قرینه ی نیمه ی دیگر نسبت به نقطه ی مشّخص شده است.

شما هم با قرینه کردن نیمه ی شکل زیر نسبت به نقطه ی مشّخص شده، رنگ آمیزی شکل را کامل کنید.

شکل ها را طوری رنگ آمیزی کنید که نقطه ی مشّخص شده، مرکز تقارن باشد.

الف( چرخنده ی )الف( را طوری رنگ کنید که خّط مشّخص شده، خّط تقارن آن باشد.
ب( چرخنده ی )ب( را طوری رنگ کنید که نقطه ی مشّخص شده، مرکز تقارن آن باشد.

در این فّعالیت، هرکدام از شکل ها تقارن مرکزی دارند.
به نقطه ی مشّخص شده در هر شکل، مرکز تقارن آن شکل می گویند.
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زاویه و نیمساز

مجموع زاویه های مثّلث   درجه است.
75

یکدیگر  با  آن ها  قطعات  زاویه ی  متقارن اند.  کاماًل  برق  انتقال  دکل های 
طوری است که آب باران و برف روی آن ها جمع نمی شود. به شکل روبه رو نگاه 

کنید و انواع زاویه ها را در آن ها مشّخص کنید.

با استفاده از کاغذ یا مقّوا مراحل زیر را انجام دهید.
الف(  یک مثّلث رسم کنید.

ب( به گوشه های آن رنگ های متفاوتی بزنید.

پ( گوشه های رنگ شده را مانند شکل زیر از هم جدا کنید.

ت( گوشه های مثّلث را مانند شکل روبه رو طوری کنار هم بگذارید 
که رأس ها روی هم و ضلع ها در کنار هم باشند.

ث( مجموع این سه گوشه چه نوع زاویه ای می سازد؟
با توّجه به فّعالیت باال نتیجه گیری کنید



1 ــ در شکل زیر، نیم خّط »ب ت« زاویه ی »ب« را نصف کرده است. توضیح دهید که چگونه با نّقاله می توان این 
کار را انجام داد. 

نیم خّطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند، نیمساز نامیده می شود. 

ت

س

بآ

١ــ دکلی را با دو سیم مهار عمود بر هم، به صورت زیر قائم نگه داشته اند. اگر زاویه  ی سیم اّول  با سطح زمین ٦٠ 
درجه باشد، زاویه ی سیم دوم با سطح زمین چند درجه است؟ 

٢ــ در شکل های زیر، اندازه ی زاویه های خواسته شده را به دست آورید و روش خود را توضیح دهید. 

3ــ اندازه ی سه زاویه مثال بزنید به طوری که زاویه های یک مثّلث را تشکیل دهند. 

4ــ کدام یک از موارد زیر، زاویه های یک مثّلث را نشان می دهند؟ پاسخ خود را توضیح دهید. 

            الف( °٣٠ ، °٤٠ ، °١٢٠          ب( °٤٠ ، °٤٠ ، °٩٠     پ( °٣٠ ، °٧٠ ، °٨٠

              ت( °٥٠ ، °٥٠ ، °٥٠          ث( °٩٠ ، °٩٠ ، °١٠
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١ــ با توّجه به اینکه پاره  خّط »س  ج« نیمساز زاویه ی »ر س د« است، اندازه ی زاویه ی »ج س د« را پیداکنید. 
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2ــ نیمساز زاویه های زیر را رسم کنید. 

            
3ــ در شکل های زیر، نیم خّط »ب س«، نیمساز زاویه ی »ب« است. اندازه ی زاویه های مشّخص شده را پیدا 

کنید. 

در کدام یک از شکل های زیر، نیم خّط »آ ب« نیمساز زاویه ی »آ« است؟ 
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٢ــ در شکل زیر، »ب د« نیمساز زاویه ی »آ ب س« است. اندازه ی زاویه ی »س« را پیدا کنید. 

 

زاویه ی  زمین  با سطح  که  است  مدرسه طوری کج شده  براثر طوفان، درخت سرو  ٣ــ 
٧٠  درجه تشکیل می دهد. آقای عظیمی می خواهد یک میله ی آهنی را برای مهار آن در زمین 
تنه ی درخت چه  با  میله  انتهای  این صورت،  در  باشد.  زمین عمود  بر  میله  فروکند؛ طوری که 

زاویه ای تشکیل می دهد؟ 

4ــ در کدام یک از مثّلث های زیر، نیمساز زاویه ی »ب« خّط تقارن شکل است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. 

5ــ با توّجه به شکل های زیر، در کدام شکل، نیم خّط »ب س« نیمساز زاویه ی »ب« است؟ 
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چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ها

و  شوش  ساختمان های  مثل  تاریخی  مکان های  از  بسیاری  در  و  است  ایران  سّنتی  معماری  از  جزئی  کاشی 
تخت جمشید و همچنین در مسجدها و امام زاده ها از آن استفاده شده است. برای ساختن کاشی از چند ضلعی ها استفاده 

می کنند. با کاشی های مربّعی شکل، هر سطحی را می توان کاشی کاری کرد. 

به پیرامون خود دّقت کنید و نمونه هایی از کاشی کاری هایی که مشاهده کرده اید را در کالس بیان کنید.

١ــ صبا و مبینا اطاّلعاتی در مورد چهارضلعی ها به دست آورده اند. شما جدول آن ها را کامل کنید. 

چهارضلعی
؟

٤ تا ٤ تا تعداد زاویه های راست 

ضلع های روبه رو باهم موازی اند 

زاویه های روبه رو باهم برابرند

همه ی اضالع برابرند

٤تاتعداد خط های تقارن
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آستان مقّدس امام زاده محّمد هالل )آران وبیدگل(مدرسه ی چهارباغ اصفهان کاشی کاری ایرانی قبل از اسالم )تخت جمشید(



١ــ الف( در متوازی االضالع های زیر، قطرها رسم شده و یکدیگر را قطع کرده اند. مانند نمونه، در هر شکل 
اندازه های هر قسمت را بنویسید.

ب
ت

آ

پ

2 1

مجموع زاویه های یک چهارضلعی ٣٦٠ درجه است. 

80

٢ــ آموزگار از دانش آموزان کالس خواست که مجموع زاویه های یک چهارضلعی را پیدا کنند. زهرا و فریبا 
هرکدام به روشی این کار را انجام دادند. 

روش زهرا: او ابتدا گوشه های یک چهارضلعی را رنگ کرد و پس از جداکردن گوشه ها، آن ها را مثل شکل 
زیر، در کنار هم چید.

به این ترتیب، مجموع زاویه های یک چهارضلعی چند درجه است؟

روش فریبا: او ابتدا با رسم  یک قطر، مستطیل را به دو مثلّث تقسیم کرد. 
راه حّل فریبا را کامل کنید و توضیح دهید.

1  = مجموع زاویه های مثلّث 
 2  = مجموع زاویه های مثلّث 

بنابراین 
°٣٦٠ = °١٨٠ + °١٨٠ = جمع زاویه های یک چهارضلعی
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ب( متوازی االضالع دیگری رسم کنید. قطرهای آن را بکشید و اندازه ی هر قسمت از قطر را روی آن بنویسید.

پ( با توّجه به اندازه های نوشته شده در هر قسمت، چه نتیجه ای می گیرید؟ 

٢ــ در شکل های زیر قطرها را رسم کنید. 

آیا نتیجه ای که در مورد قطرهای متوازی االضالع گرفتید، در مورد این شکل ها هم درست است؟ 

٣ــ یک چهارضلعی رسم کنید که قطرهای آن یکدیگر را نصف نکنند. 

. در هر متوازی االضالع قطرها  
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٤ــ مانند شکل، یک مرّبع و یک لوزی را از روی قطر آن ها تا کنید. توضیح دهید که چگونه می توانیم نتیجه بگیریم 
که قطرها نیمساز هستند؟

آیا در این دو شکل، قطرها خّط تقارن هستند؟

١ــ با توّجه به اندازه های داده شده، اندازه ی پاره خط ها و زاویه های خواسته شده را پیدا کنید.

٢ــ قطرهای یک متوازی االضالع ٤ و ٦ سانتی مترند و روی خط های روبه رو قرار می گیرند.
 متوازی االضالع را رسم کنید. 

٣ــ با توّجه به خط های روبه رو، یک لوزی به قطر ٢ و ٤ سانتی متر رسم کنید.



١ــ در شکل های زیر، اندازه ی زاویه های خواسته شده را به دست آورید.

2ــ در جدول زیر، گزینه های درست را با عالمت  مشّخص کنید. 

متوازی االضالعمستطیلمرّبعلوزیویژگی شکل 

ضلع های روبه رو باهم موازی اند

ضلع های روبه رو باهم مساوی اند

قطرها یکدیگر را نصف می کنند

قطرها و نیمسازها باهم برابرند

3ــ در کدام شکل، نیمساز زاویه ی »پ« روی خّط تقارن شکل قرار دارد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

 

را  چهارضلعی  نوع  می دهند؟  نشان  را  چهارضلعی  یک  زاویه های  اندازه ی  زیر،  گزینه های  از  یک  کدام  4ــ 
مشّخص کنید. 

الف( °٩٠ ، °٩٠ ، °٩٠ ، °٩٠                                                پ( °٧٠ ، °٧٠ ، °٩٠ ، °١٢٠
ب( °١٢٠ ، °٦٠ ، °٦٠ ، °١٢٠                                                ت( °٣٠ ، °٣٠ ، °١٥٠ ، °١٥٠

1 یک مرّبع رسم شده است. آن را کامل کنید.

4
5ــ در شکل روبه رو 

تب

آ

پ

ب

ت

آ

پ

ب

ت

آ

پ

ب

ت

آ

پ
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مرور فصل

فرهنگ نوشتن

1ــ  شکل های زیر را به دّقت ببینید و جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید؟

2ــ در شکل زیر، »آ ب« نیمساز زاویه ی » آ« است. اندازه ی زاویه ی »ت« را پیدا کنید.

تعداد خط های تقارن: تعداد خط های تقارن: تعداد خط های تقارن: بیش ازیکی 
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ب پت

آ

1ــ به کمک معّلم خود چند بنای تاریخی نام ببرید که در ساخت آن ها از تقارن استفاده شده است.

2ــ  چگونه می توانید مجموع زاویه های داخلی مثّلث را به دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.

را  خود  روش  آورید؟  به دست  را  چهارضلعی  داخلی  زاویه های  مجموع  می توانید  چگونه  3ــ 
توضیح دهید.



3ــ باغچه ی خانه ی امیر به شکل یک ذوزنقه است که یکی از زاویه های آن °100 است. مجموع سه زاویه ی دیگر را 
پیدا کنید.

4ــ در شکل های زیر، همه ی خط های تقارن را پیدا کنید.

5  ــ کدام یک از اندازه های زیر، زاویه های یک مثلّث را نشان می دهند؟

71  ، °72         پ( °١ ، °1  ، °١78            ت( °٠ ، °9٠  ، °9٠
2



  ، 1
72

2



الف( °33/5  ، °67/5، °8٠        ب( 

٦ــ ذوزنقه ای رسم کنید که خّط تقارن داشته باشد.

٧ــ مثلّثی رسم کنید که فقط یک خّط تقارن داشته باشد.
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فرهنگ خواندن

اگر شیئی در مرکز یک عدسی محّدب قرار بگیرد، تصویر 
آن نسبت به عدسی، هم اندازه، قرینه و وارونه است. در این حالت، 

نقطه ی وسط عدسی، مرکز تقارن است. 

معّما و سرگرمی

معّما و سرگرمی
الف( شکل زیر ٤ خّط تقارن دارد. آن ها را رسم کنید.

ب( یک چوب را طوری بردارید که شکل، خّط تقارن نداشته باشد.
پ( دو چوب را طوری بردارید که شکل، فقط یک خّط تقارن داشته باشد.

ت( چند چوب را باید بردارید تا شکل، دوباره ٤ خّط تقارن داشته باشد؟
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ا و سرگرمی ّ


