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تقارن محوری )خّط تقارن(

خّط تقارن، خّطی فرضی اس��ت که ش��کل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند به طوری که هرگاه 
شکل را روی خّط تقارن تا بزنیم، دو قسمت شکل کاماًل بر هم منطبق می شوند.

در تقارن محوری، قرینه ی هر نقطه از شکل، نسبت به خّط تقارن روی شکل می افتد.

شکل های منتظم

به ش��کلی که اندازه ی ضلع های آن با هم مس��اوی باشند و اندازه ی زاویه های آن نیز با هم مساوی باشند، شکل منتظم می گویند. اشکال 
منتظم به تعداد ضلع هایشان خّط تقارن دارند.

3 خّط تقارن → مثلّث متساوی االضالع
4 خّط تقارن → مربّع
5 خّط تقارن → پنج ضلعی منتظم

تقارن مرکزی )مرکز تقارن(

مرکز تقارن، نقطه ای از شکل است که همه ی نقاط شکل نسبت به آن نقطه متقارن باشند. مثاًل در 
متوازی االضالع، محّل برخورد قطرها این ویژگی را دارد. 

* شکل هایی که تعداد اضالعشان فرد است مرکز تقارن ندارند. مثل پنج ضلعی منتظم و مثلّث ها

* شکل هایی مرکز تقارن دارند که اوالً تعداد اضالعشان زوج باشد، ثانیاً قطرهایشان همدیگر را نصف 
کنند. مثل مستطیل

* شکلی مانند مثلّث متساوی االضالع با داشتن سه خّط تقارن، مرکز تقارن ندارد.

* شکلی مانند ذوزنقه ی متساوی الّساقین با داشتن چهار ضلع و یک خّط تقارن، مرکز تقارن ندارد. 

* اشکال هندسی یا مرکز تقارن ندارند یا حّداکثر 1 مرکز تقارن دارند. 

هندالايرد تقالايرن مر�ز

هندالايرد تقالايرن مر�ز
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دوران

* هرگاه شکلی را حول یک نقطه ی مشّخص با زاویه و جهت مشّخصی بچرخانیم، عمل دوران را انجام داده ایم. 
* اگر جهت حرکت هم جهت با چرخش عقربه های ساعت باشد، آن را ساعت گرد می نامند. 

* اگر جهت حرکت خالف جهت چرخش عقربه های ساعت باشد، آن را پادساعت گرد می نامند.
* شکل هایی که به اندازه ی 180 درجه حول نقطه ای بچرخند و روی خودشان منطبق شوند، دارای مرکز تقارن اند. 

0180 یا کم تر حول نقطه ای بچرخند و روی خودشان بیفتند، دارای تقارن  * شکل هایی که به اندازه ی 
چرخشی هستند. 

* هر شکلی که مرکز تقارن دارد، تقارن چرخشی هم دارد. مثل متوازی االضالع

* هر شکلی که تقارن چرخشی دارد، لزومًا مرکز تقارن ندارد. مثل مثلّث متساوی االضالع

مختصات

* صفحه ی مختصات از دو محور عمود بر هم تشکیل شده است.
* محل برخورد محور عمودی و محور افقی را مبدأ مختصات می نامند.

* هرگاه از نقطه ای در صفحه ی مختصات، خطی عمود بر محور طول رس��م کنیم تا محور طول را در 
یک نقطه قطع کند، این نقطه را مؤلفه ی افقی یا مؤلفه ی اول یا مؤلفه ی طول آن نقطه می نامند.

* هرگاه از نقطه ای در صفحه ی مختصات، خطی عمود بر محور عرض رسم کنیم تا محور عرض را در 
یک نقطه قطع کند، این نقطه را مؤلفه ی عمودی یا مؤلفه ی دوم یا مؤلفه ی عرض آن نقطه می نامند.

* به فاصله ی مؤلفه ی افقی نقطه ای از مبدأ ، طول نقطه و به فاصله ی مؤلفه ی عمودی آن نقطه از مبدأ، عرض نقطه می گویند.

0
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 نمایش می دهند. به عنوان مثال مختصات نقطه ای با طول 2 
 
 
  

¾�£º Ï¼�

¾�£º �o�
* مختصات نقطه ای در صفحه ی مختصات را به شکل 

2
5

→   
   

→      

¾�£º Ï¼�

¾�£º �o�
و عرض 5 به صورت مقابل است: 

برای رس��م یک ش��کل هندسی در صفحه ی مختصات نقاط رأس شکل را بر روی صفحه ی مختصات مشخص کرده سپس آن ها را با 
خط کش به هم وصل می کنیم.

* برای محاسبه ی مساحت یک شکل هندسی در صفحه ی مختصات، بعد از رسم آن در صفحه ی شطرنجی مختصات، تعداد مربع های 
سطح شکل را شمرده و یا اندازه های مورد نیاز مثل طول و عرض را پیدا کرده و مساحت شکل را می یابیم.

* برای انتقال یک شکل هندسی در صفحه ی مختصات باید نقاط رئوس آن را انتقال دهیم.
* برای انتقال یک نقطه در صفحه ی مختصات کافی است به مؤلفه های طول و عرض آن نقطه عددی را بیفزاییم. 

A B
2 2 1 3
1 1 3 4

+     
⇒ ⇒     +          

به مؤلفه ی طول نقطه ی A 1 واحد و به مؤلفه ی عرض آن 3 واحد اضافه کردیم. 

* اگر هر دو مؤلفه ی افقی و عمودی از هر رأس یک شکل هندسی در عددی بزرگ تر از یک ضرب شود، مساحت شکل نیز 
بزرگ تر خواهد شد، که به این عمل بزرگ نمایی می گویند.

در شکل مقابل مختصات رأس ها ی مربع رنگی دو برابر شده است و از این بزرگ نمایی مربع 
دیگری به دست آمده است که مساحت آن چهار برابر مساحت مربع اولیه است.
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)تیزهوشان 9 92(9 794 قرینه ی شکل در کدام یک از گزینه های زیر صحیح رسم شده است؟  

 )4   )3   )2   )1

اگر قرینه ي شکل روبه رو را نسبت به پاره خط AB به دست آوریم، کدام شکل حاصل مي شود؟9 795
 )2    )1
 )4    )3

اگر قرینه ي شکل روبه رو را نسبت به خط )ب( رسم کنیم کدام شکل پدید مي آید؟9 796
 )2    )1
 )4    )3

کدام دو شکل، قرینه ی یک دیگر نسبت به محور رسم شده هستند؟9 797
1( الف و ج
2( الف و ب

3( ج و د
4( ب و د

در شکل زیر قرینه ی مثلّث را نسبت به محور »الف« و سپس قرینه ی شکل به دست آمده 9 798
)تیزهوشان 9 92( را نسبت به محور »ب« به دست می آوریم. شکل حاصل کدام است؟  

 )2
  

 )1

 )4
  

 )3

کدام مثلّث نمی تواند قرینه ی مثلّث رنگی نسبت به یک خط باشد؟9 799
1( آ

2( ب
3( پ
4( ت

v

قرینه 9 800  )2( خط  به  نسبت  سپس  و   )1( خط  به  نسبت  را   F حرف  ابتدا  مقابل  شکل  در 
می کنیم. شکل ظاهر شده کدام است؟ 

 )2    )1
 )4    )3

پرسشهایچهارگزینهای

450

ب
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در مثلّث )الف ب پ( اضالع )الف ب( و )الف پ( با هم برابرند و زاویه ی )الف( برابر 9 801
90 درجه است. حرف P را نسبت به پاره خط )الف ب( قرینه می کنیم. سپس تصویر 
را  به دست آمده  و دوباره تصویر  قرینه کرده  )الف پ(  پاره خط  به  را نسبت  حاصل 

نسبت به پاره خط )ب پ( قرینه می کنیم. تصویر نهایی کدام است؟ 
 )2    )1
 )4    )3

802 9 ambulance بیماری درون یک آمبوالنس است. از بیرون روی شیشه های آمبوالنس کلمه ی
نوشته شده است. بیمار در حالی که روی تخت دراز کشیده است، این کلمه را چگونه 

می بیند؟
 )2    )1
 )4    )3

2 را نشان می دهد. قرینه ی این ساعت نسبت 9 803 30: ساعِت بدون شماره ی روبه رو، زمان 
: را نشان دهد،  ′7 13 9 خواهد بود. اگر این ساعت زمان  30: به پاره خط »الف ب«، 

قرینه ی این ساعت نسبت به پاره خط »الف ب«، چه زمانی را نشان می دهد؟ 
4 43:  )2   5 43:  )1
4 47:  )4   5 47:  )3

: را در آینه نشان می دهد؟9 804 ′1 30 کدام گزینه، تصویر ساعت 

  )4    )3    )2    )1

روی صفحه ی بعضی از ساعت های دیواری عدد نوشته نشده است. اگر چنین ساعتی را مقابل آیینه قرار دهیم، تصویر 9 805
چه وقتی با خودش یکی خواهد بود؟ 

4( ساعت سه و پانزده دقیقه 3( ساعت نه  2( ساعت دوازده و پانزده دقیقه  1( ساعت شش 

کدام شکل مرکز تقارن دارد؟9 806

  )4    )3    )2    )1

کدام یک از تصویرهای زیر مرکز تقارن ندارد؟9 807

  )4    )3    )2    )1

کدام شکل مرکز تقارن ندارد؟9 808

  )4    )3    )2    )1

کدام یک از شکل های زیر تقارن مرکزی ندارد؟9 809

  )4    )3    )2    )1
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در کدام گزینه، همه ی حروف نوشته شده، تقارن مرکزی دارند؟9 810
W , Z , M )4  S , N , O )3  C , E , H )2  A , O , B )1

کدام گزینه نادرست است؟9 811
1( لوزی مرکز تقارن دارد.

2( متوازی االضالع مرکز تقارن دارد.
3( می توان یک مربّع و یک دایره را طوری روی هم قرار داد، که شکل حاصل مرکز تقارن داشته باشد.

4( در بین مثلّث ها، فقط مثلّث متساوی االضالع مرکز تقارن دارد.
کدام عبارت درست است؟9 812

090 حول آن نقطه بچرخانیم. 1( اگر شکلی را نسبت به یک نقطه قرینه کنیم، مانند این است که آن را 
2( چند ضلعی هایی که ضلع های برابر دارند، مرکز تقارن دارند.

3( ممکن است شکلی مرکز تقارن داشته باشد اّما محور تقارن نداشته باشد.
4( شکلی که دو محور تقارن عمود بر هم دارد، ممکن است مرکز تقارن هم داشته باشد.

در مورد شکلی که دو خّط تقارن عمود بر هم دارد چه می توان گفت؟9 813
2( فقط چهارضلعی است. 1( فقط دایره است.  

4( فقط می توان گفت مرکز تقارن دارد. 3( یک خط تقارن دیگر هم دارد.  
اگر محّل تقاطع قطرها را مرکز در نظر بگیریم، قرینه ی کدام یک از شکل های زیر نسبت به مرکز، روی خودش نیست؟ 9 814

4( لوزی 3( متوازی االضالع  2( مربّع  1( ذوزنقه ی متساوی الساقین 
با توّجه به شکل روبه رو، کدام یک از گزینه ها قرینه ی شکل، نسبت به نقطه ی )ب( است؟9 815

  )2    )1

  )4    )3

قرینه ی نقطه ی )الف( را به ترتیب نسبت به نقطه های )1(، 9 816
)2(، )3( و )4( به دست می آوریم. به کدام نقطه می رسیم؟

1( الف
2( ب
3( پ
4( ت
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برای این که در شکل زیر نقطه ی موردنظر مرکز تقارن باشد، دست کم چند خانه را باید رنگی کنیم؟9 817
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4

یک مثلّث متساوی االضالع چند خّط تقارن دارد؟9 818
4( هیچ  1 )3  3 )2  2 )1

یک مثلّث قائم الّزاویه ی متساوی الّساقین چند محور تقارن دارد؟9 819
3 )4  1 )3  2 )2 1( هیچ 

هر مربّع چند خّط تقارن دارد؟9 820
8 )4  6 )3  4 )2  2 )1

تعداد محورهای تقارن یک مستطیل چندتاست؟9 821
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

یک شش ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد؟9 822
2 )4  3 )3  12 )2  6 )1

متوازی االضالع چند محور تقارن دارد؟9 823
4( هیچ  4 )3  2 )2  1 )1

در مورد محورهای تقارن ذوزنقه کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟9 824
2( حداکثر یک محور تقارن دارد. 1( هیچ محور تقارنی ندارد.  
4( حداقل یک محور تقارن دارد. 3( دقیقًا یک محور تقارن دارد. 

یک پاره خط چند محور تقارن دارد؟9 825
4( صفر  3 )3  2 )2  1 )1

تعداد خط های تقارن کدام یک از شکل های زیر، کم تر است؟ 9 826

 )4   )3   )2   )1

چند تا از شکل های سایه زده شده ی روبه رو محور )خّط( تقارن دارند؟ 9 827
1( یکی
2( دو تا
3( سه تا

4( چهار تا

حداقل چند مربّع کوچک باید رنگ آمیزی شوند تا خط تقارن این شکل روی قطر BD بیفتد؟ 9 828
2 )1
3 )2
4 )3
5 )4
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از مربّع های کوچک را سایه می زنیم و 9 829 در شکل روبه رو تعدادی دیگر 
شکل متقارن می شود. حّداقل چند مربّع را رنگ کرده ایم؟

1 )1
 2 )2
 3 )3
4 )4

و 9 830 )الف ب(  خّط  دو  تا  باشد  رنگی  روبه رو  از شکل   حّداقل چه کسری 
)ل ن(، هر دو، خّط تقارن های شکل باشند؟

 20
64

 )1

 15
32

 )2

 1
4

 )3

 3
8

 )4

کم ترین تعداد مربّعی که باید در شکل روبه رو سایه بزنیم تا دست کم 9 831
یک خّط تقارن در شکل داشته باشیم، چندتاست؟

2 )2   1 )1
4 )4   3 )3

اضالع یک پنج ضلعی منتظم را ادامه می دهیم تا همدیگر را قطع کرده و یک ستاره بسازیم. شکل حاصل چند خط تقارن 9 832
دارد؟ 

5 )4  3 )3  10 )2 1( صفر 

دو دایره در یک صفحه رسم می کنیم. در کدام حالت تعداد خط های تقارن کم تر است؟ 9 833
1( مرکز ها روی هم باشند. 

2( قطرها مساوی و نقطه ی مشترک نداشته باشند.
3( قطرها مساوی نباشند و یک نقطه ی مشترک داشته باشند. 

4( قطرها مساوی و در یک نقطه مشترک باشند. 

دایره ی کاغذی را دوبار از محل نقطه چین تا می کنیم و سپس گوشه ی 9 834
قائمه را می بریم. پس از باز کردن کاغذ به کدام شکل در می آید؟ 

 )2    )1

 )4    )3

یک برگ کاغذ به شکل مربّع را مطابق شکل مقابل دوبار تا می کنیم و گوشه ی 9 835
آن را قیچی می کنیم و سپس باز می کنیم. کدام شکل به دست می آید؟ 

 )2    )1

 )4    )3
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یک برگ کاغذ را مطابق شکل روبه رو، سه بار تا کرده ایم. پس از آن که کاغذ 9 836
را دوباره باز می کنیم، خطوط تای روی آن به چه شکلی خواهند بود؟ 

 )2    )1

 )4    )3

َرستا یک تّکه کاغذ مربّعی را هر بار طوری از وسط تا می کند که یک مثلّث متساوی الّساقین قائم الّزاویه به وجود آید. او 9 837
4 بار این کار را بدون بازکردن تازدن های قبل انجام می دهد و در آخر همه ی آن ها را باز می کند. کدام تصویر خطوط 

تا را درست نشان می دهد؟

 )4    )3    )2    )1

رادین یک ورقه ی کاغذ به شکل سمت چپ دارد. او ورق کاغذ را 4 بار از وسط 9 838
تا می کند و سپس یک سوراخ در مرکز آن ایجاد می کند تا مانند شکل سمت 

راست شود. اگر او ورقه ی کاغذ را باز کند، چند سوراخ مشاهده می کند؟ 
16 )2   4 )1
12 )4   8 )3

آن گونه که در شکل نشان داده شده است یک تّکه کاغذ مستطیلی از پایین به 9 839
 ، باال تا شده است. سپس از چپ به راست تا خورده است و در نهایت در محّل 
یک سوراخ ایجاد شده است. زمانی که کاغذ تا شده را باز می کنیم کاغذ به کدام 

شکل است؟ 

 )2    )1

 )4    )3

بعد، 9 840 و  است  اّولیّه  مربّع  نصف  ضلعش  هر  که  شود  تبدیل  مربّعی  به  که  کرد  تا  طوری  را  مربّعی  کاغذی  تّکه  رستا 
چهارگوشه ی مربّعی را که درست کرده بود، برید. اگر او کاغذ را باز کند، کدام تصویر زیر را می بیند؟

  )4    )3    )2    )1

هشت ضلعی منتظمی را مطابق شکل، سه بار تا کرده ایم تا مثلّثی 9 841
به دست آید و سپس مطابق شکل، مثلّث قائم الّزاویه ای را از نوک 
آن بریدیم. وقتی کاغذ را باز کنیم، کدام شکل به دست می آید؟

  )4    )3    )2    )1




