
  ۱۵۸  

فصل يازدهم

تقارن1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

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
توازن دو  هم سانی و  عبارت است از  بودن  قرينه  يا  تقارن 
قسمت نسبت به جزء مبنا. جزء مبنا می تواند يک نقطه، يک خط 

يا يک صفحه باشد.
به شکل ۱ــ۱۱ نگاه کنيد. از a تا d، در همه ی شکل ها دو 

قسمت مساوی وجود دارد.

شکل ۱ــ۱۱ــ تقارن

تقارن بر سه گونه است: مرکزی، محوری و صفحه ای
۱ــ۱ــ۱۱ــ تقارن مرکزی: تقارن نسبت به يک نقطه 

را گويند. به شکل a ۲ــ۱۱ نگاه کنيد.
نقطه های A و O را در نظر بگيريد. اگر از A به O وصل 

′A می رسيم. بنابر تعريف،    کنيم و به اندازه ی خودش ادامه دهيم، به 
′A قرينه ی مرکزی A نسبت به O است.

شکل  يک  برای  مرکزی  تقارن  گويند.  تقارن  مرکز  را   O
هم ممکن است.

Symmetry :۱ــ تقارن
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دارای  مربع،  و  دايره ای  سوراخ  مثل  جزءهايی،  شکل،  در 
تقارن مرکزی نسبت به O هستند. اين مطلب روشن است که برای 
شکل  در  باشد.  قرينه  دارای  نقطه  هر  بايد  مرکزی  تقارن  برقراری 

۳ــ۱۱ تعدادی از شکل های دارای تقارن مرکزی را می بينيد.
تقارن مرکزی در جسم هم ممکن است. شکل ۴ــ۱۱ چند 

قطعه را معرفی می کند.

شکل ۲ــ۱۱ــ تقارن مرکزی، شابلون فوالدی

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

شکل ۴ــ۱۱ــ تقارن مرکزی در جسم
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نيمه ی  دو  داشتن  يعنی  محوری:  تقارن  ۲ــ۱ــ۱۱ــ 
هم سان نسبت به يک محور. خط D و نقطه ی A رادر نظر می گيريم 

(شکل a ۵ ــ۱۱).
اگر از A عمودی بر D وارد کنيم و به اندازه ی خودش 

نسبت   A قرينه ی   A′ تعريف  بنابر  می رسيم.   A′ به  دهيم  ادامه 
به D است. شکل b ۵ــ۱۱، تقارن محوری دارد. تصاوير داده 
محور   DD و  محوری اند  تقارن  دارای  ۶   ــ۱۱،  شکل  در  شده 

تقارن است.

شکل ۵ ــ۱۱ــ تقارن محوری

شکل ۶ ــ۱۱ــ a، تيرآهن ــ  b، اهرم چدنی ــ c، چرخ لنگر چدنی ــ d ، اهرم فوالدی
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ديده می شود که برخی از شکل ها، دو محور تقارن يا بيش تر 
باشد  داشته  وجود  می تواند  هم  جسم  در  محوری  تقارن  دارند. 

(شکل ۷ــ۱۱).

شکل ۷ــ۱۱ــ a، محور فوالدی ــ b، دستگيره با کاليت و فوالد ــ c، دستگيره فوالد

۳ــ۱ــ۱۱ــ تقارن صفحه ای: يعنی داشتن دو نيمه ی 
هم سان نسبت به يک صفحه.

اين تقارن ويژه ی اجسام است و زمانی درست است که اگر 

يک جسم را با يک صفحه ببريم، دو نيمه ی کامًال مساوی داشته 
باشيم (شکل ۸   ــ۱۱).

شکل ۸ ــ۱۱ــ a، سر چکش فوالد ــ b، پايه چدن 

a ــ يک صفحه ی تقارن bــ دو صفحه ی تقارن
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ديده می شود که يک صفحه ی تقارن در نما به صورت يک محور تقارن درمی آيد (شکل ۹ــ۱۱).

شکل ۹ــ۱۱

رو  روبه  محوری،  تقارن  bــ 
و  محور  يک  هرکدام  نيم رخ  و 

نمای افقی دو محور
a ــ تقارن محوری در دو تصوير رو به   رو و افقی

۲ــ۱۱ــ نيم نما۱
(شکل  گويند  نيم نما  را  متقارن  تصوير  يک  از  نيمی 

۱۰ــ۱۱).
به اين ترتيب رسم نيم نما زمانی ممکن است که تصوير دارای 
نکته های  به  می کنيم؟  استفاده  نيم نما  از  چرا  باشد.  تقارن  محور 

زير    توجه کنيد.
۱ــ نياز داشتن به جای کم تر

۲ــ ساده تر شدن نقشه که مهم ترين علت است.
۳ــ صرفه جويی کردن در وقت

half view  :۱ــ نيم نما
۲ــ به طول تقريبی ۶ در شرايطی که خط اصلی نقشه ٠/٥ می باشد.

شکل ۱۰ــ۱۱ــ a ، نمای کامل ــ b، نيم نما

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

استفاده می شود۲ (شکل ۱۱ــ۱۱).
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توجه کنيد که نياز به هيچ عالمت يا حرف ديگری نيست. 
مگر  نمی شود.  محور  خط  جای گزين  اصلی  خط  هرگز  ضمنًا 

(شکل  باشد  داشته  وجود  نما  خود  در  اصلی  خط  اصًال  آن که 
۱۲ــ۱۱).

شکل ۱۱ــ۱۱ــ a، پايه چدن ــ b، پايه چدن

شکل ۱۲ــ۱۱ــ آچار برنزی
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به شکل ۱۳ــ۱۱ نگاه کنيد:
در اين شکل هر سه نما کامل است. به نکته های زير توجه 

کنيد:
۱ــ اگر نمای افقی کامل باشد، نيم نمای ۱ و ۱ درست و  

۵ و ۵ غلط است.
۲ــ اگر نمای روبه رو کامل باشد، نيم نمای ۴ و ۴ درست 

و ۳ و ۳ غلط است.
۳ــ اگر نمای روبه رو کامل باشد، نيم نمای ۱ و ۱ درست 

است.
۴ــ معموًال با انتخاب درست محور، نيمه ی برداشته شده 

فرقی نمی کند.

شکل ۱۳ــ۱۱ــ پايه آلومينيم
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شکل ۱۴ــ۱۱ نمونه ای را ارائه می کند.
در اين شکل نيمه ی پايين نمای افقی حذف شده است.

شکل ۱۴ــ۱۱ــ نيم نما، پايه ی چدنی
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شکل ۱۵ــ۱۱ نمونه ای ديگر است.
در اين شکل، نيمه ی باالی نمای افقی برداشته شده است. 

شکل ۱۵ــ۱۱ــ پايه ی ياتاقان چدنی

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



  ۱۶۷  

به نمونه ای ديگر توجه کنيد (شکل ۱۶ــ۱۱).
در اين جا هر دو نما به صورت نيم نما معرفی شده اند، با اين 

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

شکل ۱۶ــ۱۱ــ بدنه پالستيک
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در شرايطی خاص ممکن است از يک چهارم نما هم استفاده کرد (شکل ۱۷ــ۱۱).

شکل ۱۷ــ۱۱ــ ديوارکوب پالستيک
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۳ــ۱۱ــ اندازه گذاری در نيم نما
از  کمی  و  دارد  فلش  سِرخود  يک  در  فقط  اندازه  خط 
محور می گذرد، اما اندازه ی درست روی آن نوشته می شود (شکل 

۱۸ــ۱۱).
از  کمی  اندازه ی  خط  نيم نما،  روی  قطر  اندازه گذاری  در 

مرکز می گذرد.۱

شکل ۱۸ــ۱۱ــ بدنه از چدن

۱ــ در گروه خط ۰/۵، آن را ۳ در نظر می گيريم.
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           خالصه ی مطالب مهم

۱ــ هم سانی و توازن دو قسمت نسبت به يک جزء مبنا را تقارن گويند.
۲ــ تقارن سه گونه ی مرکزی، محوری و صفحه ای دارد.

۳ــ تقارن نسبت به يک نقطه را مرکزی، نسبت به يک خط را محوری و نسبت به يک صفحه را، صفحه ای گويند.
۴ــ در صفحه، فقط تقارن مرکزی و محوری ممکن است.

۵  ــ نيمی از يک تصوير متقارن را نيم نما گويند.

۶  ــ عالمت نيم نما، دو خط موازی نازک است.

                       خودآزمايی

۱ــ تقارن را تعريف کنيد (رسم شکل الزم است).
۲ــ انواع تقارن کدام اند؟ (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).

۵   ــ در يک سطح دو بعدی، چه تقارن هايی ممکن است؟
۶   ــ معموًال در نقشه،چه نوع تقارنی مطرح می شود؟

۷ــ از نيم نما چرا استفاده می شود؟ عالمت آن چيست؟ (با رسم شکل)
۸   ــ هر يک از اشکال دارای چه تقارنی هستند؟ (شکل های ١٩ــ١١ تا ٢١ــ١١)

شکل ۱۹ــ۱۱

۱ــ مثلث متساوی الساقين ۲ــ مثلث متساوی االضالع   ۳ــ لوزی 

۴ــ ذوزنقه ۵ ــ مستطيل   ۶ ــ متوازی االضالع 
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۹ــ هر يک از اجسام داده شده دارای چه نوع تقارنی هستند؟

۷ــ مربع ۸ ــ دايره  ۹ــ سهمی 

۱۰ــ بيضی ۱۱ــ هذلولی  ۱۲ــ واشر 

شکل ٢٠ــ۱۱

۱۳ــ مدل چوبی ۱۴ــ مدل چوبی  ۱۵ــ مدل چوبی 

۱۶ــ مدل چوبی ۱۷ــ بوش، چهار سوراخ، فوالد  ۱۸ــ تکيه گاه محور، آلومينيم 

۱۹ــ رابط، آلومينيم ۲۰ــ پيچ، فوالد  ۲۱ــ بدنه، برنز 

شکل ۲١ــ۱۱
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            ارزش يابی عملی
۱ــ برای جسم معرفی شده در شکل ۲٢ــ۱۱ سه نما رسم کنيد (مقياس ترسيم ۱:۱ است). نمای روبه رو کامل، 

تصويرهای افقی و نيم رخ، در نيم نما. نقشه اندازه گذاری شود.

شکل ۲٢ــ۱۱
جنس: آلومينيم                  نام: بدنه                   مقياس: ۱:۱                 برابر خواسته ها با اندازه گذاری
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جانبی  کامل، افقی و  نمای روبه رو  کنيد.  اندازه گذاری  رسم و  مجددًا  نمای موجود از يک جسم را  ۲ــ سه 
نيم نما.

شکل ۲٣ــ۱۱
جنس: چدن                     نام: بدنه                     مقياس: ٢:١                     با اندازه گذاری 
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۳ــ برای جسم موجود، سه نما رسم کنيد. از جلو نيم نما، از باال نيم نما، از چپ يک چهارم نما. الزم است 
نقشه به طور کامل اندازه گذاری شود.

                     تحقيق كنيد

۱ــ سه جسم را نام ببريد که دارای هر سه گونه ی تقارن باشند.
۲ــ آيا نمايی که دارای تقارن محوری است می تواند مربوط به جسمی باشد که در فضا دارای تقارن صفحه ای 

نيست؟

شکل ۲٤ــ۱۱
جنس: چدن                   نام: بدنه                   مقياس: ١:٢

مقياس رسم: ۱:۱                   با اندازه گذاری


