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 سوپر گروه تخصصی پایه ششم

 سرکار خانم گودرزی                   :با مدیریت

 

 69-69سال تحصیلی                                                    

 :موضوع 

 تقارن

 خانم طریقت پور مدرس:

                                                         

 

 

 

 با تشکر گروه آموزشی تاللو اندیشه
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 ، عزیز همکاران خدمت ،خداقوت باسالم

 قرینه و تقارن از کلی سیری ،که ببینیم ،رو رسیده دستم به مرادی استاد دانشجویان از که پاوری ابتدا در

 �👇👇�. است ششم تا اول از اشکال

  [File  :پاور.pptx ] 

 تقارن. محو با تقارن مرکز فرق

 به قبل شب و بفرمایید رومطالعه 37و 37 صفحه پنجم کالس ،دوران است ،الزم دوران درس شروع از ،قبل

 .ورزی دست با ،البته کنند حل بدهید فعالیت چند ها بچه

 عزیز همکاران ی همه خدمت سالم

 شکل بیرون و شکل،، داخل شکل،، روی ممکن تقارن ،نقطه گرفتند فرا رو مرکزی تقارن ، 47 صفحه در

 و کنیم رسم خطی شکل گوشه تا نقطه واز باشه شکل داخل نقطه اگر که اینه توجه قابل ،،نکته  باشه

 متوازی و مربع مثل, دارد نام تقارن مرکز شکل وسط نقطه ،اون باشد برابر رو به رو گوشه تا نقطه فاصله

 47 صفحه در الضالع

 ، باشیم داشته تقارن محور به راجع یاداوری توان می
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 دوران 37 صفحه

 تا 07 از کمتر  تواند می چرخش این ،که مرکز یا نقطه یک دور یا حول شکل یک چرخش یعنی دوران

 .باشد درجه 747

 موقعیت فقط ندارد اندازه نظر از تغییری هیچ شکل دوران در بدانند اموزان دانش که باشید داشته توجه

 ، بایستد کالس جهت چند در را اموز دانش یک توانید می مطلب این فهماندن کند،برای می تغییر شکل

 ورزی دست از است بهتر کند تمرین را 747 و 037، 787، 07 دوران باید اموزان دانش.37 و 37 صفحه در

 �👇👇� نمونه مانند کرد استفاده

 

 

 دوران اموزش سازه دست
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 دوران اموزش ی سازه دست

 ، 37 صفحه فعالیت

 .شود استفاده شفاف کاغذ و ورزی دست ،از است درجه 07 ،دوران اینکه اول نکته

 ،یا باشد ساعت های عقربه حرکت موافق که.شود ذکر جهت باید حتما ها دوران نوع این در اینکه دوم نکته

 ساعت، های عقربه حرکت مخالف

 30 صفحه
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 مرکزی تقارن که شکلی هر:  اول نکته. کنه می مطرح رو چرخشی تقارن که باشند داشته دقت همکاران

 . دارد هم چرخشی تقارن حتما دارد

 است چرخشی ان ،تقارن بیفتد خودش روی وشکل بچرخانیم  درجه 787 از کمتر را  شکلی اگر:  دوم نکته

 .48 صفحه ستاره مثل ندارد مرکزی وتقارن

 30 صفحه

 مرکزی تقارن که شکلی هر:  اول نکته. کنه می مطرح رو چرخشی تقارن که باشند داشته دقت همکاران

 . دارد هم چرخشی تقارن حتما دارد

 است چرخشی ان ،تقارن بیفتد خودش روی وشکل بچرخانیم  درجه 787 از کمتر را  شکلی اگر:  دوم نکته

 .48 صفحه ستاره مثل ندارد مرکزی وتقارن
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 چرخشی و مرکزی تقارن ی سازه دست

 .است نوع 8 دوران ،اما گفته رو دوران نوع یک فقط ششم پایه دوران در
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 پر تو های دایره و. شده مشخص ابی فلش با که گیرد می صورت هایی گوشه در جابجایی شکل دو این در

 .کنند نمی تغییر

 کنی می حرکت ابی جای مشکی ،فلش گیرد می صورت ها شکل چرخش کتاب فعالیت مثل شکل این در

 ، بعدی رنگ جای قرمز و قرمز جای ،،ابی
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 شود می جابجا هستند ها گوشه در که صاویریت
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 . شوند می جابجا عمودی بصورت پایین شکل ودر شود می جابجا افقی صورت به اول شکل در تصاویر

 همون اندازه وبه اوریم می بدست خط راتا شکل یک فاصله که است ،خطی تقارن محور

 نقطه ان از اگر ،که وسط گفت بشه شاید تقریبا است شکل درون نقطه یک تقارن ،مرکز دهیم می مه ادا 

 اندازه و کنیم وصل رو روبه گوشه به نقطه همان یا مرکز از سپس بگیریم واندازه کنیم وصل گوشه یک به

 .است تقارن ،مرکز نظر مورد نقطه و برابرند هم با اندازه دو این. بگیریم

 کنید لطف هم رو تقارن مرکز و مرکزی تقارن تفاوت
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 .است طلق یا کاغذشفاف یک از استفاده درس این برای وسیله بهترین که باشند داشته توجه عزیز همکاران

 خودش برروی نقطه حول درجه 787، چرخش از بعد گاه هر:  که دارد مرکزی تقارن زمانی شکل یک

 .دارد نام تقارن مرکز نقطه اون. شد داده باال که توضیحی با باشه شکل داخل نقطه اون ،اگر بیفتد

 .کنید اوری یاد شده فراموش و شد می گفته باید که هست مطلبی اگر عزیز همکاران

 

  دارند مرکزی و چرخشی تقارن سبز پرچم و زرد شکل فعالیت این در
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 .دارند چرخشی تقارن فقط سرخابی و ابی وشکل

 �🌹🌹🌹🌹🌹🌹� سپاس و عزیزان شما توجه از ممنون

 قبل؟؟ شب ها بچه بدن انجام بدیم فعالیتهایی چه دوران برا ببخشین

 بدند ،انجام کنید استفاده پنجم کالس های فعالیت از

 بدین؟؟؟ بیشتر توضیح تقارن محور و  تقارن مرکز درمورد میشه استاد ببخشید

 آموزش دلنشین و نشاط از پر و گرم شبهای تون تدریس رسایی و کالم شیوایی عزیزم استاد طریقت خانم

 .کرد تداعی برام رو خوابگاه در

 .شماست ی برازنده استادی لقب که الحق

 ️❤�😊�آموختم بسیار

 عزیزم استاد ی اجازه با

 .میشناسندش تقارن محور عنوان تحت حاال که تقارنه خط همون تقارن محور

 عمود بطور کنیم وصل خط این به شکل هرجای از یعنی. خط به نسبت شکل یک تقارن یهنی تقارن محور

 .رسیم می تصویرشکل از ای نقطه به بدیم ادامه اندازه همون وبه

 یا داره یکی یا نداره یا داره تقارن محور یا شکل یه یعنی.  نیست شکل یه انحصاری ی نقطه تقارن محور

 .  بیشتر

 .داره تقارن محور چهارتا مربع مثال

 میوفته خودش رو بزنیمش تا هرخطی رو از یعنی

 ....و دوتا مستطیل. داره تقارن محور یه الساقین متساوی ذوزنقه مثال یا
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 بیرونش اما نامتناسب هرشکل مثل. االضالع متوازی مثه اصال باشه نداشته تقارن محور شکل یه ممکنه تازه

 داره محور تصویرش با شکل اون بعد تازد روخط از بعد و کشید تقارن خط میشه

 . تقارن مرکز رو نقطه اون میگن مرکزی تقارن رو نقطه به نسبت شکل تقارن

 .تقارنش مرکز میشه وسط ی نقطه اون بکشین بهم عمود دوخط شما یعنی

 داره واگرم. نداره یا داره تقارن مرکز یا شکل یه یعنی. انحصاریه ی نقطه تقارن مرکز تقارن، محور برعکس

 .نیست بیشتر دونه یه

 .میوفته روخودش باز نقطه حول بگردونیمش 787 اگه یعنی داره تقارن مرکز االضالع متوازی مثال


