
 

فصل چهارم
تقارن و مختصات
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نگاه کلی به فصل
این فصل شامل چهار درس است. درس اول با یادآوری مفهوم تقارن مرکزی و مرکز تقارن شروع 
می شود. دانش آموزان در سال پنجم با این مفاهیم بر روی کاغذ شطرنجی آشنا شده اند. در این درس توجه 
خاص به نقطه یابی شده است. وجود فعالیت های مناسب و استفاده از دست ورزی در روند تدریس و یادگیری 
موجب پویایی دانش آموزان در این درس است. این درس ارتباط خود را با ارائه اشکال مناسب، مربوط به 
جهان خارج از فضای ریاضی به خوبی برقرار کرده است. درس دوم به مفهوم تقارن چرخشی می پردازد. 

دانش آموزان چرخش 180 درجه را می شناسند و همچنین چرخش 90 درجه را درک کرده اند.
درس سوم آشنایی با محورهای مختصات است که برای اولین بار این درس ارائه می شود. این درس 
با ارتباط با درس جغرافی و جهت یابی شروع شده است. دانش آموزان در این درس یاد می گیرند که چگونه 
مختصات یک نقطه را روی صفحه شطرنجی پیدا کنند. درس چهارم ترکیب تقارن و مختصات است.در این 
درس دانش آموزان می توانند با استفاده از محورهای افقی و عمودی در صفحات مختصات تقارن یک شکل 

را به دست آورند. از طرفی درک مناسبی از مختصات یک نقطه و مختصات قرینٔه آن نقطه بیابند.
در شروع درس دوران و محورهای مختصات در ابتدا یک نمونه یا مثال قبل از فعالیت مطرح شده 
که با بحث بر روی آن موجب ایجاد انگیزه و ورود مناسب به درس است. استفاده از رنگ در کل این 

فصل به چشم می خورد. در روند تدریس این فصل کالسی پویا انتظار می رود.

نقشه مفهومی کل فصل

عمودیقرینه یابی یا مختصات

محور

محور محور

افقی

مبدأ

 عالمت مختصات

مختصات

مختصات

چرخشی

محور

تقارن

نقطه ای دوران

180º کمتر 
180º از

انواع

تقارن

مرکزمرکز

 رسم دوران

 تشخیص شکل دوران یافته
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تصویر عنوان
در صفحه عنوان، به منظور ملموس بودن درس از تصاویری چون مناسک حج و گل آفتابگردان 
استفاده شده است. همچنین تصویر گل آفتابگردان نشانٔه نظم و هماهنگی حساب شدهٔ خداست که دارای 

تقارن مرکزی است. گلبرگ های آفتابگردان نسبت به مرکز گل شکلی متقارن و زیبا را نشان می دهد.
طواف حاجیان به دور کعبه نیز محیطی متقارن را یادآور شده است.

همچنین متن نوشته شده در صفحٔه عنوان باعث آمادگی ذهنی دانش آموزان برای ورود به فصل می شود.

دانستنی های معلم
تقارن: یکی از مفاهیم زیبا و در عین حال مهم و پرکاربرد در هندسه است. وجود تقارن در خارج 

از ریاضیات به خصوص در طبیعت اهمیت آن را دو چندان می کند.
هنرمندان از طبیعت برای جذاب تر شدن فعالیت های هنری خود بهره می گیرند. هنر کاشی کاری 

اسالمی و سبدبافی طرح هایی هستند که تقارن چرخش در آن به خوبی دیده می شود.
ستارهٔ دریایی در طبیعت تقارن چرخشی را به نمایش می گذارد، و گل آفتاب گردان نوعی از تقارن 
چرخشی است که به دلیل دارا بودن ویژگی خاص نمونه ای عینی می باشد که دارای تقارن مرکزی است.
وجود مرکز تقارن در اشکال و اشیا همان مرکز ثقل و یا تعادل آنها می باشد که پیدا کردن این نقطه 

کار آسانی نیست.
نقشه های  در  حرکت  فیزیک  در  دارد.  فراوانی  کاربردهای  و  مهم  نقش  امروزه  مختصات: 
جغرافیایی و هر آنچه که به مکان یابی نیاز دارد، در علوم هوا و فضا و نجوم و همچنین در کاربردهای 
نظامی، نقش مختصات بی تردید نقشی اساسی است. در واقع مختصات اولین قدم برای نزدیک کردن 
بار توسط دکارت ریاضی دان فرانسوی به جهانیان  هندسه و جبر است. محور مختصات که اولین 
معرفی شد از دو محور عمود بر هم تشکیل شده است. بدین ترتیب در صفحه 4 قسمت را به وجود 
 اول دستگاه مختصات که آن را با نام ناحیه اول می شناسیم آشنا 

1
4

آورده در این فصل دانش آموزان با 

می شوند. محل برخورد دو محور را مبدأ مختصات و محورهای افقی و عمودی را طول و عرض 
در نظر می گیریم.
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توسعۀ مفاهیم
درس تقارن دانش آموزان در پایۀ ششم باید بتوانند قرینٔه اشکال را نسبت به محورهای تقارن و 
نسبت به مرکز تقارن رسم کند. این مفهوم می تواند به این صورت گسترش یابد که دانش آموزان دریابند 
که برای به دست آوردن تقارن مرکزی یک شکل می توانند ابتدا شکل را نسبت به محور عمودی و 

سپس نسبت به محور افقی قرینه کنند.
با استفاده از نقاله زاویٔه چرخش را برای اشکال دارای تقارن چرخشی به دست آورند مقدار انتقال 

را برای نقاط انتقال یافته روی صفحٔه مختصات به دست آورند.
مختصات رأس های قرینٔه یک شکل را با توجه به محور تقارن بنویسند.

نمونه سؤاالت ارزشیابی
 1ــ شکل ها طوری رنگ کنید تا شکل تقارن مرکزی داشته باشد.

2ــ قرینه شکل های زیر را نسبت به نقطه داده شده پیدا کنید.
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3ــ شکل هایی را رسم کنید که نقاط داده شده مرکز تقارن آنها باشد.

4ــ با توجه به زاویٔه داده شده، شکل را در جهت عقربه های ساعت، حول نقطٔه داده شده 90 درجه 
بچرخانید و سپس آن را رسم کنید.

5ــ قرینٔه هر یک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشخص کنید.

ج قرینۀ آ

ب

آ
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 6  ــ وقتی شکلی به اندازٔه …… حول نقطه ای بچرخد و روی خودش منطبق شود می گوییم شکل 
…… دارد.

یا کمتر در جهت عقربه های ساعت  و  به اندازٔه 180 درجه  نقطه  7ــ وقتی شکلی را حول یک 
می چرخانیم و شکل روی خودش می افتد می گوییم شکل …… دارد.

8  ــ در چه صورتی می توانیم بگوییم که یک شکل تقارن چرخشی دارند؟

9ــ 3 شکل نام ببرید که تقارن چرخشی دارند؟

10ــ مختصات تقریبی نقطه داده شده را بنویسید.

20

10

10        20

11ــ مختصات رأس های شکل زیر را بنویسید و مساحت شکل را به دست آورید.
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روی کدام محور در صفحه مختصات قرار دارد؟ محور طول ها، یا محور عرض ها؟
 

 
 
 

6

0
12ــ نقطٔه 

محور  یا  طول ها  محور  دارد؟  قرار  مختصات  صفحه  در  محور  کدام  روی 
 

 
 
 

0

5
نقطٔه  13ــ 

عرض ها؟

14ــ مختصات نقطٔه مشترک محور طول ها و عرض ها ……… است.

15ــ کدام نقطه از 2 محور به یک فاصله است؟

   
 
 

5

5
    

 
 

0

2
   

 
 

1

0
   

 
 

3

7

16ــ اگر از مبدأ مختصات 3 واحد به سمت راست و 2 واحد به سمت باال حرکت کنیم به چه 
نقطه ای می رسیم؟

نقطه  کدام  به  برویم  راست  به سمت  واحد   5 و  باال  به سمت  واحد   2،  
 
 

4

0
نقطٔه  از  اگر  17ــ 

می رسیم؟

18ــ مختصات رئوس شکل داده شده را بنویسید و قرینه شکل را نسبت به خط داده شده رسم 
کنید مختصات رئوس قرینه شکل را بنویسید.
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19ــ در شکل زیر مختصات مرکز تقارن را بنویسید.

20ــ شکل زیر را حول نقطٔه »د« به اندازهٔ 90 درجه در جهت عقربه های ساعت دوران دهید و 
مختصات رأس های شکل دوران یافته را بنویسید.

21ــ اگر طول یک نقطه 5  و عرض آن نقطه 2 باشد، مختصات نقطه به صورت ……… است.

    
 
 

5

2
    

 
 

2

5

22ــ کدام نقطه روی محورهای مختصات قرار ندارد؟

   
 
 

1

1
 

 

 
 
 

0

2  
   

 
 

4

0
  

 
 
 

0

0

د
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 باشد …… آن 7 است. )طول ــ عرض(  
 
 

7

3
23ــ اگر مختصات نقطه ای 

24ــ ذوزنقه ای به مختصات زیر رسم کنید و مساحت آن را بیابید.

   
 
 

1

1
 و  

 
 

4

1
 ،  

 
 

1

4
 ،  

 
 

3

4

 را 3 واحد به سمت راست و 2 
 
 
 

1

5  و 
 
 
 

4

4 ،
 
 
 

2

2 25ــ اگر یک مثلث به مختصات رأس های
واحد به سمت باال رود، چه تغییری در مختصات رأس های این مثلث به وجود می آید؟

26ــ در شکل زیر، مختصات نقاط خواسته شده را بیابید.

− 
 
 5

− 
 − 

− 
 − 

 
 − 

8

− 
 − 

0

                      
         

    

27ــ مختصات رأس های یک شکل و قرینٔه آن داده شده است. با توجه به مختصات داده شده، 
چه ارتباطی بین مختصات شکل و قرینٔه آن می بینید؟

آیا می توانید با توجه به مختصات داده شده بگویید تقارن نسبت به خط افقی بوده است یا عمودی؟

 مختصات شکل 
 
 

2

2
 ،  

 
 

1

3
 ،  

 
 

2

6

مختصات قرینه شکل   
 
 

6

2
،  

 
 

7

3
 ،  

 
 

6

6
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28ــ در شکل زیر خط قرمز خط تقارن است، جاهای خالی را کامل کنید.

− 
 − 

− 
 − 

− 
 
 7

 
 
 

3

5

 
 
 

6

0

 
 − 

10

 شروع به حرکت کرد. مسیر حرکت این مورچه به صورت زیر  
 
 

0

0
29ــ یک مورچه از نقطه 

بوده است:

5 واحد به باال، 2 واحد به سمت راست، 2 واحد پایین، 4 واحد به راست، یک واحد به باال و 
درانتها 3 واحد به چپ.

الف( مسیر حرکت مورچه را روی صفحه مختصات نمایش دهید.
ب( مختصات نقاطی که تغییر مسیر می دهد را تعیین کنید.

ج( در انتها به چه نقطه ای می رسد؟
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.30ــ قرینهٔ  هر یک از شکل های زیر را نسبت به نقطٔه  داده شده رسم کنید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31ــ قرینٔه  هر شکل را نسبت به نقطٔه داده شده رسم کنید..

32ــ در شکل های زیر آیا نقاط داده شده مرکز تقارن است؟

33ــ در شکل های زیر محور تقارن را رسم کنید.

34ــ کدام یک از شکل های باال مرکز تقارن دارد؟
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ـ با استفاده از خط کش قرینٔه  شکل زیر را نسبت به نقطٔه  »ث« به دست آورید و قرینٔه  هر نقطه را مشخص  35ـ
کنید      .

36ــ قرینهٔ  هر یک از شکل های زیر را با رسم دو خط عمود رسم کنید.

37ــ قرینهٔ  هر یک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشخص کنید.

38ــ قرینهٔ  شکل های داده شده را نسبت به نقطهٔ  »م« مشخص کنید.
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39ــ قرینٔه شکل های زیر را نسبت به نقطٔه »م« به اندازٔه 90 درجه در جهت عقربه های ساعت 
رسم کنید.

د(ج(ب(الف(

د(ج(ب(الف(

م

م

م

م م

م

م

م

م
مم



147 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس(	ریاضی	

40ــ شکل های زیر را طوری رنگ کنید که نسبت به نقطٔه مشخص شده قرینه باشند.

41ــ جدول زیر را کامل کنید.

شکل

  مرکز تقارن

محل برخورد قطرها، 
مرکز تقارن است

محور تقارن

تعداد محورهای 
تقارن

42ــ به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف( شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد.

ب( شکلی رسم کنید که به تعداد اضالعش محور تقارن دارد. آیا این شکل مرکز تقارن دارد؟
ج( چهارضلعی رسم کنید که یک خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

د( مثلثی رسم کنید که سه محور تقارن دارد.
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43ــ کدام یک از شکل های زیر دوران چرخشی دارند؟

120

120

44ــ هر کدام از شکل های زیر را طبق زاویه ای که خواسته دوران دهید.
بعد از ˚360     بعد از ˚270      بعد از ˚180     بعد از ˚90

45ــ مختصات نقاط خواسته شده را بنویسید.
] [ = آ

] [ = ب                                                         
] [ = پ
ث] [ = ث

پ

ب

آ
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46ــ الف( در شکل مقابل، مختصات رأس ها را در دو مثلث شمارهٔ 1 و 2 بنویسید.

] [ = د          ] [ = ج          ] [ = ب                 )شکل 1(
] [ = د           ] [ = ج         ] [ =  ب                )شکل 2(

ب( چه رابطه ای بین مختصات نقاط نظیر هم، در 2 مثلث وجود دارد؟
ج( مساحت مثلث 2چند برابر مساحت مثلث شماره )1( است؟

47ــ  الف( مختصات رأس های شکل 1 و 2 را بنویسید.

ب( مساحت دو شکل را محاسبه کنید.
ج( مساحت دو شکل را با شمارش محاسبه کنید.

د( چه رابطه ای بین مساحت در شکل وجود دارد؟             ] [ و ] [ و ] [ و ] [           )شکل 1(
                                                                                      ] [ و ] [ و ] [ و ] [            )شکل 2(

ج
ج

د

د
2

1 ب
ب
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ر

ش

ت

و

مهـ

1

2
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 48ــ با استفاده از مختصات، نقاط داده شکل را رسم کنید.
نام این چهارضلعی نیست  

مساحت آن را حساب کنید.                                             

   
 
 

5

7
 و  

 
 

7

4
 و  

 
 

5

1
 و  

 
 

3

4

48ــ با استفاده از مختصات نقاط داده شده، شکل را رسم کنید.
نام شکل را بنویسید.                                                          

مساحت آن را محاسبه کنید.     

  
 
 

2

1
 و  

 
 

2

4
 و  

 
 

5

1

49ــ مختصات رأس های شکل های زیر را بنویسید.
مساحت آنها را به دست آورید.
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50  ــ قرینهٔ  هر شکل را نسبت به خط مشخص شده رسم کنید.

  مختصات سه رأس یک مستطیل است.
 
 
 

2

6  و 
 
 
 

5

2  و 
 
 
 

2

2 51  ــ نقاط 
الف( این نقاط را روی صفحٔه مختصات مشخص کنید.

  
 
 
  ب( مختصات رأس دیگر این مستطیل را بنویسید.

  سه رأس یک مستطیل هستند.
 
 
 

3

4  و  
 
 

7

4  و 
 
 
 

52   ــ نقاط 

الف( این نقاط را روی صفحٔه مختصات مشخص کنید.
 
 
  ب( مختصات رأس دیگر این مستطیل را بنویسید.
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   53   ــ صفحهٔ  مختصات از دو محورــــــــ و ـــــــــ تشکیل شده است.

54   ــ  به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
مختصات نقطٔه س کدام است؟                                      

 است؟ 
 
 

1

3
مختصات کدام نقطه 

 به کدام محور نزدیک تر است؟ 
 
 

4

5
نقطٔه 

نقطٔه  م روی کدام محور قرار دارد؟ مختصات آن را بنویسید.

  روی کدام محور قرار دارد؟
 
 
 

0

5 نقطٔه 

55   ــ با توجه به شکل زیر مختصات رأس های شکل را بنویسید.

 

 رسم کنید. نام این شکل چیست؟ 
 
 

3

4
 و  

 
 

1

4
 و  

 
 

4

1
 و  

 
 

1

1
56   ــ چهارضلعی به مختصات 
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  مطابقت دارد؟ 
 
 

5

1
 و  

 
 

1

1
 و  

 
 

7

4
 و  

 
 

3

4
57   ــ کدام شکل هندسی با مختصات 

ب( مربع   الف( مثلث متساوی االضالع   
د( ذوزنقه  ج( متوازی االضالع    

 سه واحد به سمت 
 
 
 

3

2  و 
 
 
 

4

3  و 
 
 
 

1

3  و 
 
 
 

1

2 58   ــ اگر یک چهارضلعی به مختصات رأس های 
راست و 6 واحد به باال برود، چه تغییری در مختصات رأس های این چهارضلعی به وجود می آید؟

 را 1 واحد به سمت راست 
 
 
 

2

3  و 
 
 
 

4

4  و 
 
 
 

3

2 58  ــ اگر یک سه ضلعی به مختصات رأس های 
و سپس 4 واحد به سمت باال ببرید، چه تغییری در مختصات رأس های چهارضلعی به وجود می آید؟

59   ــ مختصات شکل )1( را بنویسید.
قرینٔه آن را نسبت به خط تقارن رسم کنید.

مختصات قرینهٔ    شکل )1( را بنویسید.
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رابطه طولی مفاهیم تقارن از پایه اول تا پایه پنجم
تقارن در پایه اول

1ــ با استفاده از شابلون به وجود هر شکل در دو طرف پی می برد.
2ــ با استفاده از شابلون می تواند شکل های متقارن بسازد.

3ــ با وصل کردن دو نیمٔه مثل هم و رنگ کردن مانند هم به درک مفهوم تقارن می رسد.
4ــ درک خط تقارن با استفاده از خط کش و کشیدن خطی که شکل را به دو نیمه مثل هم تبدیل کند.

5  ــ قرینه هر شکل را رسم کند.
6  ــ تقارن افقی و عمودی موجود در شکل را بیابد )خط تقارن موجود در شکل را رسم کند(

تقارن در پایه دوم
1ــ معرفی خط تقارن 

2ــ رسم کردن خط تقارن برای اشکال داده شده
3ــ رسم قرینٔه یک شکل نسبت به خط تقارن آن شکل

4ــ پیدا کردن اشکال چهار قسمتی )تقارن چهار قسمتی(
5  ــ تشخیص اینکه اشکال داده شده چند خط تقارن دارند 

تقارن در پایه سوم
1ــ از خط تقارن برای شمارش سریع تر استفاده می کند.

2ــ از خط تقارن در نوشتن عبارت ضرب استفاده می کند.
3ــ به کاربرد تقارن در کاشی کاری پی می برد.

تقارن در پایه چهارم
1ــ محاسبه زاویٔه چرخش و مفهوم سازی برای تقارن چرخشی

تقارن در پایه پنجم
1ــ رسم قرینه یک نقطه نسبت به یک خط

2ــ رسم قرینه یک شکل نسبت به یک خط
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3ــ رسم خط های تقارن اشکالی که بیش از یک خط تقارن دارند
4ــ پیدا کردن خط تقارن در شکل های گسسته
5  ــ درک تغییر جهت شکل در تقارن محوری

6  ــ آشنایی با مفهوم تقارن مرکزی
7ــ آشنایی با مفهوم مرکز تقارن

8  ــ به کارگیری تقارن در محاسبه مساحت
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جدول انتظارات عملکردی:
جدول انتظارات عملکردی فصل چهارم ریاضی ششم

نیاز به تالشقابل قبولخوببسیار خوبعملکرد                                                مقیاسردیف

1
قرینه شکل را نسبت به یک نقطه با استفاده از کاغذ شفاف 

رسم می کنند.

قرینٔه شکل را نسبت به محور عمودی تقارن رسم می کنند.2

قرینٔه شکل را نسبت به محور افقی تقارن رسم می کنند.3

برای رسم تقارن مرکزی از تقارن محوری استفاده می کنند.4

قرینٔه شکل را نسبت به مرکز تقارن رسم می کنند.5

شکل را با توجه به تقارن مرکزی رنگ آمیزی می کنند.6

7
دوران یافتٔه )°90، °180 ، °270، °360( اشکال را رسم 

می کند.

زاویٔه چرخش را از روی اشکال بیان می کنند.8

اشکال دارای تقارن را تشخیص می دهند.9

مختصات نقاط داده شده را می نویسد.10

11
با توجه به مختصات داده شده نقطه را روی صفحه شطرنجی 

پیدا می کند.

اشکال را با توجه به مختصات رئوس رسم می کند.12

مساحت اشکال را روی صفحه شطرنجی به دست می آورد.13

ارتباط بین مساحت اشکال با رئوس مشترک را می یابد.14

15
را  آن  قرینه  مختصات  و  نقطه  یک  مختصات  بین  رابطه 

می یابد.

16
آن  قرینه  مختصات  و  نقاط  مختصات  متقارن  اشکال  در 

را می نویسد.
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مرکز تقارن و تقارن مرکزی

اهداف
1ــ چرخش 180 درجه

2ــ درک مفهوم تقارن مرکزی
3ــ ارتباط مفهوم تقارن مرکزی با تقارن های محوری )در حالت خاص(

4ــ تشخیص اینکه آیا نقطٔه داده شده مرکز تقارن است یا نه.
5  ــ باز نمایی های مختلف از رسم قرینٔه شکل نسبت به یک نقطه

6  ــ پیدا کردن قرینٔه هر نقطه از شکل روی تصویر شکل نسبت به یک نقطه داده شده.
7ــ توجه به جهت چرخش ساعت گرد یا پادساعت گرد.

شبکه مفهومی
                                               

درس اول

مرکز تقارناشکال متقارن

داشتن مرکز تقارن
تشخیص

داشتن خط تقارن

تعداد محورهای تقارن

 صفحه شطرنجیتقارن مرکزی

رسم با

خط کش کاغذ شفاف محور افقی و عمودی
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روش تدریس
فعالیت 1ــ صفحه 64

دانش آموزان در سال های گذشته با زاویٔه 180 درجه )نیم دور( و استفاده از کاغذ شفاف آشنا 
شده اند و می توانند قرینٔه یک شکل را با استفاده از کاغذ شفاف نسبت به یک نقطه در صفحٔه شطرنجی 

رسم کنند.
)ارجاع تقارن در درس پنجم( در این فعالیت از همان روش گذشته برای به دست آوردن قرینٔه 
یک شکل نسبت به نقطه استفاده شده است با این تفاوت که درکتاب ششم این همه کار روی صفحٔه 
برای  و  تقارن مرکزی است  فعالیت درک کامل مفهوم  این  انجام  از  انجام می شود. هدف  نقطه ای 
با استفاده از کاغذ شفاف یک به یک فعالیت را  تدریس این صفحه پیشنهاد می شود دانش آموزان 
انجام دهند اما بهتر است یک نمونه آن توسط معلم به صورت دستی و با استفاده از تولید محتوا به 

دانش آموزان نشان داده شود.
فعالیت 3 صفحه 64

هدف از انجام این فعالیت پایه ریزی درک مفهوم تقارن مرکزی با نقطه یابی است.
رنگ آمیزی در این فعالیت نمودی است برای رسیدن به هدف گفته شده.

فعالیت صفحه 65
هدف از انجام این فعالیت این است که اگر شکلی دارای دو محور تقارن عمود بر هم باشد، نقطه 

تقاطع مرکز تقارن را نشان می دهد.
در  دانش آموزان  و  برود  پیش  کتاب  هدایت  طبق  مرحله  به  مرحله  فعالیت  این  می شود  پیشنهاد 

به دست آوردن قرینٔه شکل )1( نسبت به دو خط داده شده آزاد هستند.
در تدریس سؤال 3 بهتر است از دانش آموزان خواسته شود بدون توجه به دو سؤال قبل ابتدا 
محل قرار گرفتن قرینٔه شکل )1( را نسبت به نطقٔه »م« حدس بزنند و سپس با استفاده از کاغذ پوستی 
حدس خود را بررسی کنند.حال فرصتی به دانش آموزان داده شود تا در مورد ارتباط بین سؤال 1 
و 2 و سؤال 3 بحث کنند و نتیجه را به صوت روشنی برای به دست آوردن قرینٔه یک شکل نسبت به 

یک نقطه بیان کنند.
فعالیت صفحه 66

هدف از این فعالیت درک مفهوم تقارن مرکزی است. پیشنهاد می شود دانش آموزان با استفاده از 
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کاغذ شفاف مرکز تقارن بودن نقاط مشخص شده را بررسی کنند و یا معلم با استفاده از تولید محتوا 
این دست ورزی را به دانش آموزان نشان دهد. توجه مهم در این فعالیت این است که به هیچ عنوان 
از دانش آموز خواسته نشود که مرکز تقارن را پیدا کند، بلکه همواره نقطه داده شود و مهارت او را 

در مرکز تقارن بودن آن بسنجد.
پیدا کردن نقطه مرکز تقارن یک شکل درحالت کلی، بسیار مسئله سختی است.

فعالیت 3 صفحه 66 و 67
هدف از این فعالیت باز نمایی های مختلف رسم قرینٔه هر نقطه از یک شکل نسبت به نقطٔه داده 
شده است.پیشنهاد می شود معلم با استفاده از تولید محتوا دست ورزی آن را به صورت شهودی به 
دانش آموزان نشان دهد. سپس از دانش آموزان بخواهد روش های گفته شده را با هم مقایسه کنند. 
بهتر است در حل قسمت )پ( از دانش آموزان خواسته شود در گروه های سه نفره قرار گیرند و هر 

کدام از این دانش آموزان شکل های موجود در این فعالیت را با روش متمایز از یکدیگر حل کنند.
فعالیت صفحه 68

در این فعالیت دانش آموزان می دانند که قرینه هر نقطه نسبت به مرکز تقارن برابر است با چرخش 
180 درجه حول نقطه و هر نقطه و قرینه اش در امتداد یک خط قرار می گیرند. هدف از انجام این 
ابتدا   1 سؤال  در  است  بهتر  است.  شکل  تصویر  روی  شکل  از  نقطه  هر  قرینٔه  کردن  پیدا  فعالیت 
دانش آموز حدس بزند و سپس در صورت نیاز حدس خود را آزمایش کند. در سؤال 2 می تواند از 
یکی از روش های گفته شده در فعالیت صفحه 66 و 67 استفاده کند اما بهتر است از آنها بخواهیم از 

روشی استفاده کنند که زودتر به جواب برسند.

بررسی بعضی از سؤال های کار در کالس
را   )5(،)4(،)3(،)2(،)1( شکل  که  دانش آموزانی  تعداد   :65 صفحه  کالس  در  کار  1ــ 
حدس زده اند بنویسید.  از آنجایی که انتظار می رود بیشترین تعداد در شکل )4( و )5( باشد دالیل 

دانش آموزانی که شکل )1(، )2( و )3( را حدس زده اند به چالش بکشید.
2ــ سؤال 1 کار در کالس صفحه 68: رنگ کردن گل آفتاب گردان به صورتی که دارای تقارن 
باز پاسخ است از دانش آموزان بخواهید به چند روش می توان این گل را  مرکزی باشد یک سؤال 

رنگ آمیزی کرد به طوری که دارای تقارن مرکزی باشد.
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فعالیت های پیشنهادی
در این درس پیشنهاد می شود معلم برای بعضی از فعالیت های اشاره شده در روش تدریس، تولید 

محتوا به همراه داشته باشد این کار به درک شهودی دانش آموزان کمک می کند.
به  انجام دست ورزی  برای  از دانش آموزان خواسته شود کاغذ شفاف، مداد رنگی و خط کش 

همراه داشته باشند.
برای ایجاد انگیزه با توجه به پیش دانسته های دانش آموزان از آنها خواسته شود تصاویر، اشیا و 
هر آنچه که بتواند تقارن را نشان دهد به صورت کاردستی، نقاشی و یا عکس با خود به کالس بیاورند.

حل تمرین های کتاب
1ــ سؤال 4: شکلی رسم کنید که بیش از دو خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

این سؤال یک سؤال باز پاسخ است و برای آن می توان همٔه اشکال منتظم که دارای تعداد اضالع 
فرد هستند را مثال زد از جمله مثلث متساوی االضالع، پنج ضلعی منتظم و … که به تعداد اضالع 

دارای خط تقارن هستند اما مرکز تقارن ندارد.
جواب تمرین:

                                                                                                            

)نکته: به اشکال هندسی که دارای اندازۀ اضالع برابر و اندازۀ زاویه های برابر است شکل منتظم 
گفته می شود. مانند پنج ضلعی منتظم(

2ــ سؤال 5: شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی خط تقارن ندارد.
متوازی االضالع چهارضلعی است که دارای مرکز تقارن است ولی خط تقارن ندارد.

جواب تمرین:       

محل برخورد قطرها در متوازی االضالع مرکز تقارن این شکل است.
نکته ای که در پاسخ به این دو تمرین باید مورد توجه قرار گیرد رسم شکل است نه اینکه اسم شکل 

بیان شود البته دانستن اسم شکل خوب است اما در اولویت دوم قرار دارد.
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توصیه های آموزشی
1ــ معلمان توجه داشته باشند به هنگام استفاده از تقارن مرکزی حتماً تأکید شود که مثالً این شکل 
تقارن مرکزی دارد و یا در به کارگیری مرکز تقارن گفته شود این نقطه مرکز تقارن است تأکید در نسبت 

دادن این واژه ها به شکل یا به نقطه در رفع بد فهمی درک این دو مفهوم کمک می کند.
2ــ برای ایجاد انگیزه از مثال های کاربردی و ابزاری که در دید دانش آموزان است استفاده شود تا 

این درس برایشان ملموس تر شود. بهتر است اجازه دهیم تا دانش آموزان خود مثال هایی را بیان کنند.
3ــ دست ورزی نقش مهمی در یادگیری و تثبیت آن در این درس دارد.

4ــ تولید محتوا در فعالیت های پیشنهادی در انجام صحیح دست ورزی به دانش آموزان کمک 
می کند. 

بدفهمی های رایج دانش آموزان 
تقارن مرکزی و  به کارگیری در مفهوم  1ــ یکی از بدفهمی های رایج دانش آموزان 
مرکز تقارن به جای هم و یا یکی کردن آنها است. این بدفهمی به دلیل شباهت واژه ها 
و یا اینکه مفهوم این دو به خوبی درک نشده است. برای رفع مشکل استفاده معلم از 
عبارات کالمی مناسب و نسبت دادن هر کدام از این دو مفهوم را به ترتیب به شکل و 
نقطه و همچنین استفاده از مثا ل ها به همراه دست ورزی می تواند به دانش آموزان کمک 

کند.
2ــ بدفهمی دیگر این است که تصور می شود هرنقطه که در فضای داخلی شکل قرار 
گیرد مرکز تقارن است. این بدفهمی می تواند به دلیل مثال های کم و با استفاده نکردن از 
دست ورزی مناسب باشد.جهت رفع مشکل بهتر است شکلی که دارای تقارن مرکزی 
دانش آموز  از  و  دهید  قرار  آن  تقارن  مرکز  نزدیک  را  نقاطی  و  بگیرید  نظر  در  است 

بخواهید با آزمایش کردن بگوید آیا آن نقطه مرکز تقارن است؟
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 دوران

اهداف
1ــ چرخش 90 درجه

2ــ درک مفهوم دوران
3ــ درک مفهوم مرکز دوران
4ــ رسم دوران یافتٔه شکل ها

5  ــ مفهوم تقارن چرخش
6  ــ تشخیص زاویه تقارن چرخشی بدون صفحه شطرنجی 

7ــ تشخیص اشکال دارای تقارن چرخشی

شبکه مفهومی 
                                                                                                                       

درس دوم

مرکز دوران

رسم دوران یافته هادوران
 کاغذ شطرنجی

زاویه های دوران

 زاویه های دوران

تشخیص

 صفحه شطرنجی

180 °

تقارن مرکزیتقارن چرخشی

 ° 180 و کمتر



163 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس(	ریاضی	

روش تدریس فعالیت ها
همان طور که مشاهده می کنید درس دوم با یک بخش پیش سازمان دهنده آغاز شده سپس وارد 
فعالیت شده است. از این بخش می توان در جهت ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی دانش آموزان برای 

ارتباط بامفهوم درس دوران استفاده کنید.
دراین قسمت دو نمونه شکل آورده شده که در هر مرحله به اندازه مشخص دوران یافته و جهت 

فلش ها و جابه جایی رنگ ها بیانگر موضوع دوران است.
فعالیت صفحه 70

هدف این فعالیت این است که یادگیری به صورت مستقیم و مجسم توسط دانش آموزان صورت پذیرد.
از  پس  تصویر شکل  که  می کنند  از دست ورزی درک  استفاده  با  دانش آموزان  فعالیت  این  در 

دوران بر روی شکل منطبق می شود.
پیشنهاد می شود قبل از انجام این فعالیت از دانش آموزان بخواهند تا صفحه ای شطرنجی تهیه 
کرده به همراه طلق های شفاف به کالس بیاورند و فعالیت باال را با دقت انجام دهند. از این ابزار در 

حل کار در کالس بعدی نیز می توانند استفاده کنند.
فعالیت صفحه 71

فعالیت1ــ هدف این فعالیت آشنایی با دوران 180 درجه )تقارن مرکزی( می باشد )در سال پنجم 
دانش آموزان با عبارات تقارن مرکزی و مرکز تقارن آشنا شده اند.(

انتظار می رود دانش آموزان چون در فعالیت قبلی دوران 90 درجه را به خوبی آموخته اند با دوبار 
دوران 90 درجه )180( به راحتی مفهوم تقارن مرکزی را درک کنند.

در این فعالیت نیز مانند فعالیت قبلی یادگیری با دست ورزی برعهده دانش آموزان بوده و معلم نقش 
هدایتگر را دارد.

دوران  از  پس  اشکال  موقعیت  و  دقت روی جهت  و  توجه  فعالیت  این  از  هدف  2ــ  فعالیت 
می باشد. یکی از عمده ترین اشکاالت دانش آموزان بی دقتی و ضعف در این موضوع است.

پیشنهاد می شود برای رفع این مشکل معلم در نقش راهنما سؤاالت متنوعی را در این زمینه برای 
تکرار و تمرین به دانش آموزان داده تا اشکاالت رفع گردد.

فعالیت صفحه 72
فعالیت 1ــ قبل از ورود به این فعالیت دانش آموزان مفهوم تقارن چرخشی را دریافته اند. هدف 
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از این فعالیت این است که دانش آموزان اشکال متفاوتی را مشاهده می کنند که با زاویه های مختلف 
بین صفر تا 180 درجه دارای تقارن چرخشی هستند.

فعالیت 2ــ هدف از این فعالیت این است که دانش آموزان شکلی را که دارای تقارن چرخشی 
است را تشخیص دهند.

در این فعالیت هدف این است که تقارن چرخشی با زاویه های 90 و 180 درجه  فعالیت 3ــ 
را با دست ورزی و به صورت مجسم روی صفحه شطرنجی انجام داده و یادگیری عمیقی از تقارن 

چرخشی کسب کنند.

بررسی بعضی از سؤال های کار در کالس
کار در کالس صفحه 71: هدف از انجام این فعالیت تکرار و تمرین برای تثبیت مفهوم دوران 
می باشد. از دانش آموزان بخواهید ابزاری که در فعالیت قبلی از آنها استفاده کردند )صفحه شطرنجی 

و طلق شفاف( برای حل این کار در کالس کمک بگیرند.
بسته به سطح کالس ممکن است دانش آموزان بتوانند به صورت مجرد و بدون ابزار دست ورزی 

به پاسخ صحیح برسند.

فعالیت های پیشنهادی
پیشنهاد می شود در این درس برای فعالیت ها و کار در کالس ها، معلم تا جایی که می تواند از خود 

دانش آموزان برای حل استفاده کند تا در یادگیری مؤثر و مستقیم باشد.
از دانش آموزان خواسته شود کاغذ شفاف، خط کش و ماژیک برای انجام دست ورزی ها به همراه 

داشته باشند.
از دانش آموزان بخواهید با خالقیت خود اشکال دیگری روی صفحه شطرنجی کشیده و مانند 

کار در کالس صفحه 71 عمل کنند. 

توصیه های آموزشی
الف( الزم است معلمان گرامی به این نکته توجه داشته باشند که مفهوم تقارن مرکزی، دوران و 
تقارن چرخشی را در طول همدیگر آموزش داده و نقاط اشتراک و اختالف آنها به صورت مفهومی 



165 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس(	ریاضی	

توسط دانش آموزان درک شود.
ب( می توانید رابطه تقارن چرخشی، تقارن مرکزی و دوران را با کشیدن یک درخت به عنوان 

نمونه برای دانش آموزان به نمایش بگذارید.
                                                            صفر تا 180 درجه: تقارن چرخشی

دوران: صفر تا 360 درجه
                                                             180 درجه: تقارن مرکزی

       

ج( آموزگاران عزیز توجه داشته باشند که چون دوران برای اولین بار مطرح می شود خیلی در مورد 
سایر دوران ها به جز °90 و °180 بحث نشود.

بدفهمی ها رایج دانش آموزان
که  است  اشکالی  یافتٔه  دوران  رسم  دانش آموزان  رایج  بدفهمی های  از  یکی  الف( 
اهمیت  بیانگر   72 صفحه   2 فعالیت  نمونه  برای  می باشند.  جهت  دارای  گونه ای  به 
این موضوع است که ابتدا با تکرار و تمرین دانش آموزان در موارد مشابه، به توانایی 

تشخیص شکل دوران یافتٔه صحیح می رسند.
ب( بدفهمی دیگری که ممکن است برای دانش آموزان پیش بیاید تشخیص زاویه ای 
است که شکل پس از چرخش بر خود منطبق می شود )زاویه چرخش(. مانند فعالیت 
1 صفحٔه 72 الزم به ذکر است که  زاویٔه چرخش کمترین زاویٔه ممکن است که شکل 
پس از چرخش بر روی خودش منطبق می شود با درک این مطلب این بدفهمی نیز رفع 

می گردد.
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مختصات

اهداف
1ــ درک مفهوم مختصات

ـ آشنایی با محورهای افقی و عمودی  2ـ
3ــ یافتن مختصات یک نقطه روی صفحهٔ شطرنجی

ـ یافتن یک نقطه از روی مختصات داده شده 4ـ
ـ ـ محاسبهٔ مساحت شکل روی صفحٔه  شطرنجی 5

6ــ درک پیش زمینهٔ  انتقال
ـ درک پیش زمینهٔ  تجانس 7ـ

شبکۀ  مفهومی: 
                                                        

   

درس سوم

محور عرض ها

صفحۀ  شطرنجی

نقطه از رویمبدأ مختصات

محور طول ها

یافتن

آشنایی نامحسوس با

انتقال
تجانس

مختصات تقریبی

رابطۀ بین مساحت
 اشکال متجانس

محورهای مختصات

مختصات نقطه
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روش تدریس فعالیت ها
همان طور که مشاهده می کنید این درس با یک پیش سازمان دهنده شروع شده و مستقیماً با فعالیت 
این  به  برای ورود  بتوانید دانش آموزان را  تا  از پیش سازمان دهنده استفاده کنید  آغاز نشده است. 
درس آماده کنید و انگیزه ای در دانش آموزان ایجاد شود. مثالی که در شروع درس آمده نمونه ای از 

کاربرد مختصات در زندگی روزانه می باشد.
شما معلم گرامی نیز می توانید با توجه به سطح کالس خود از مثال های دیگر نیز استفاده نمایید. 

)نمونه ای از این مثال ها در قسمت فعالیت پیشنهادی آمده است.(
بعد از ایجاد انگیزه در دانش آموزان و کسب آمادگی برای یادگیری درس مختصات وارد فعالیت 

همین صفحه شوید.
شایان ذکر است که نخستین بار است که دانش آموز با مختصات آشنا می شود و آن را فرا می گیرد. 
چه خوب است که در این درس هدف اصلی ما معلمان این باشد که دانش آموز به طور مفهومی این 

درس را فراگیرد.

فعالیت صفحۀ  74 
فعالیت 1: هدف این فعالیت این است که دانش آموز به طور عینی و ملموس و با مثال هایی که در 

زندگی روزمره وجود دارد بتواند مفهوم مختصات را درک کند.
پیشنهاد می شود که معلم با توجه به تصویر داده شده در این فعالیت داستانی را در این زمینه مطرح 
نماید و همزمان با بیان داستان تصویر داده شده در فعالیت را به صورت ساده روی تابلو بکشد و در 
داده  فریبا  به  این گونه  را  مینا آدرس جشن عید مبعث  بگوید  به دانش آموزان  نقشه  به  توجه  با  ادامه 
است:» خیابان شاهد کوچٔه سوم« و توجه دانش آموزان را به این نکته جلب نماید که مینا ابتدا اسم 
خیابان را آورده است و بعد نام کوچه، همان کاری که اکثر افراد برای دادن آدرس انجام می دهند. 
بیان این نکته باعث می شود که دانش آموز از همان ابتدا درک کند که برای پیدا کردن یک نقطه در 
صفحه ابتدا باید روی محور افقی حرکت کند و سپس روی محور عمودی. بعد از اینکه چگونگی 
دادن آدرس جشن را به دانش آموزان یاد دادیم آدرس مکان دیگری که روی تصویر وجود دارد را از 

دانش آموزان بخواهیم.
عالوه بر این داستان که در این فعالیت آمده است، می توان داستان های دیگری را نیز مطرح کرد. 
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به عنوان نمونه داستانی مشابه در فعالیت پیشنهادی آمده است.
فعالیت 2: در این فعالیت نقشٔه یک باغ وحش را مشاهده می کنیدکه در آن محل قفس حیوانات 
مختلف نمایش داده شده است. همچنین در این فعالیت جهت جغرافیایی برای دانش آموزان یادآوری 
شده است. هدف این فعالیت نیز مانند فعالیت قبلی، درک مفهوم مختصات است. در این فعالیت از 
دانش آموزان خواسته شده است که از قفس یک حیوان به قفس حیوان دیگر برود و مسیر این حرکت 
را مشخص نماید، با این توضیح که دانش آموز اجازٔه حرکت به صورت مورب را ندارد و تنها باید در 

راستای 4 جهت جغرافیایی حرکت کند. 
بعد از پاسخ دادن به سؤال های این فعالیت خوب است از دانش آموزان خواسته شود سؤال های 

دیگری را نیز با توجه به نقشۀ  باغ وحش مطرح کنند و به آنها پاسخ دهند.

فعالیت صفحۀ  76 
فعالیت 2: در این فعالیت سه هدف مورد نظر است:

1( از روی مختصات داده شده، نقطٔه مورد نظر را پیدا کنند. )نقطه یابی( 
2( نوع شکل هندسی را تشخیص بدهند.

3( مساحت شکل را در صفحـهٔ  شطرنجی به دست آورند.
الزم به ذکر است که دانش آموزان برای به دست آوردن مساحت شکل های هندسی در صفحٔه  مختصات 

از 2 راه می توانند  به این سؤال پاسخ دهند:
1( از راه شمارش مربع های واحد

2( از راه رابطه و فرمول مساحت اشکال هندسی 
خوب است که در کالس به هر دو روش اشاره شود.

فعالیت صفحۀ  78
هدف از فعالیت این صفحه آموزش مفهوم انتقال و تجانس )بزرگ نمایی( می باشد. )دانش آموز 
این است که دانش آموز   پایه هدف  این  یاد می گیرد.( در  این مفهوم را  به طور مفصل  پایٔه  هفتم  در 
به طور نامحسوس با این مفاهیم آشنا شود، لذا لزومی به بیان عناوین این مفاهیم نیست و در حد اینکه 
دانش آموز درک کند که چگونه یک شکل در صفحٔه مختصات جا به جا می شود )انتقال( و یا چگونه 

بزرگ تر می شود )تجانس(، کافی است.
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فعالیت 1: هدف این فعالیت آموزش مفهوم انتقال است و دانش آموز یاد می گیرد که اگر طول 
یک نقطه در صفحٔه مختصات را با یک عدد و عرض همان نقطه را با عدد دیگر  و یا همان عدد جمع 
و یا تفریق نماید مختصات جدیدی به وجود می آید. حال اگر این کار را برای همٔه مختصات داده شده 

تکرار نماید شکل جدیدی به وجود می آید که انتقال یافتٔه  شکل اول است.
می توان شکلی را روی مقواهای رنگی برید و آن را در صفحٔه مختصات جا به جا کرد.

 با این کار دانش آموز به طور شهودی جا به جایی افقی،عمودی و یا حتی هر دو را با هم می بیند.
فعالیت 2: هدف این فعالیت آموزش مفهوم تجانس است. دانش آموز یاد می گیرد که اگر طول و 
عرض نقطه ای را در صفحٔه مختصات در یک عدد ضرب و یا تقسیم نماید مختصات جدیدی به وجود 
می آید. حال اگر این کار را برای همٔه مختصات داده شده تکرار نماید شکل جدیدی به وجود می آید 

که بزرگ تر و یا کوچک تر از شکل اول است.
نکتٔه دیگری که در این سؤال مطرح است ارتباط بین اشکال متجانس می باشد که دانش آموز باید 

این مطلب را درک کند.

بررسی بعضی از سؤال های کار در کالس:
مختصات،  مبدأ  محورهای  معرفی  این سؤال  از  هدف  در کالس صفحهٔ 75:  کار   4 سؤال 
مختصات یک نقطه به زبان ریاضی است. پیشنهاد می شود که در این سؤال با توجه به سطح کالس 

پیشینه ای از مختصات و کار جناب آقای »دکارت«  را برای دانش آموزان تعریف نمایید.
 همان مبدأ  

 
 

0

0
خوب است که در این سؤال توجه دانش آموزان را به این نکته جلب نمایید که 

مختصات می باشد.
نکتۀ مهم دیگر که در این سؤال باید مطرح شود این است که حتماً به دانش آموزان تأکید نمایید که 
ابتدا روی محور افقی )شرق و یا غرب(  حرکت کنند و عدد مربوط به آن را در باالی کروشه و سپس 

روی محور عمودی )شمال و یا جنوب( حرکت کنند و عدد آن را در پایین کروشه بنویسند.
سؤال 5 و 6 نیز در راستای همین سؤال می باشد.

کار در کالس صفحهٔ  77
سؤال 1: هدف این سؤال پیدا کردن مختصات یک نقطه در صفحٔه  شطرنجی است.)نقطه خوانی(
سؤال 2: هدف این سؤال رسم چهارضلعی با مختصات داده شده است. )نقطه یابی( و سپس 
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تشخیص نوع چهارضلعی و در نهایت به دست آوردن مساحت چهارضلعی.
سؤال 3: هدف این سؤال مشابه سؤال 2 است با این تفاوت که دانش آموز در این سؤال مختصات 
رأس های یک نقطه را به صورت اعشاری و کسری نیز می بیند و پی می برد که لزومی ندارد طول و 

عرض یک نقطه تنها اعداد صحیح باشند.
سؤال 4: هدف این سؤال این است که دانش آموز با توجه به 3 رأس یک مستطیل بتواند رأس 

چهارم را پیدا کند.
کار در کالس صفحهٔ  88

سؤال 1: در راستای فعالیت همین صفحه طراحی شده است. 

فعالیت پیشنهادی
برای شروع درس و ایجاد انگیزه و همچنین درک مفهوم مختصات و مشاهدٔه کاربرد مختصات 

در زندگی می توان مثال های زیر را برای دانش آموزان مطرح کرد:
1ــ هواپیماها چگونه مسیرشان را در هوا و مقصدشان را در زمین پیدا می کنند؟

ـ  چرا صفحه های نقشه ها را با خطوط افقی و عمودی خط کشی می کنند؟ 2ـ
3ــ چگونه می توانیم یک موشک را به گونه ای پرتاب کنیم تا به طور دقیق به هدف اصابت کند؟

فعالیت صفحٔه 74 را نیز می توان به گونه ای دیگر و با داستانی متفاوت شروع نمود:
فرض کنیم.......

حل بعضی از تمرین های کتاب صفحهٔ  79 
در  شده  رسم  مستطیل  مساحت  آوردن  دست  به  سؤال  این  قسمت  مهم ترین   :1 سؤال 
صفحهٔ مختصات از راه شمارش مربع های واحد است. از طرفی شکل به دست آمده به صورت مایل 
است و لذا شمارش را برای دانش آموزان کمی مشکل می کند. توجه دانش آموزان را به این نکته جلب 

نمایید که واحدهای نصفه در کنار هم واحد کامل را تشکیل می دهند.
با این توضیحات مساحت مستطیل 12 می باشد.

زیرا  کنند  را حل  فرمول مساحت مستطیل مسأله  راه  از  نمی توانند  دانش آموزان  این سؤال  در 
اندازهٔ  طول و عرض مستطیل را ندارند و باید از راه فیثاغورس به دست آورند که در حد معلومات 

دانش آموزان پایٔه ششم نیست.
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سؤال 2: مفهوم تجانس مطرح شده است و ارتباط بین مساحت اشکال متجانس.                                                                                                                                          
    الف(

                                                                                                                                                      
 مربع کوچک

       
       
       

0 3 3 0

0 0 3 3 ب(                                                                                         

 مربع بزرگ
       
       
       

0 6 6 0

0 0 6 6       

  9 = 3×3 :مساحت مربع کوچک   
36  = 6×6 :مساحت مربع بزرگ  

                                                                                                                                                     
ب( مختصات هر رأس 2 برابر شده است و مساحت مربع بزرگ 4 برابر شده است.

سؤال 3: پیدا کردن مختصات شکل داده شده و به دست آوردن مساحت آن 
مساحت شکل 18 می باشد. )هم از راه شمارش مربع ها و هم از راه مساحت شکل های ترکیبی(

سؤال 4: هدف این سؤال به دست آوردن مختصات تقریبی یک نقطه در صفحهٔ مختصات است.
 می باشد. 

 
 

25

20
مختصات مورد نظر 

توصیه های آموزشی
1( توصیه می شود  برای آموزش  محورهای مختصات از یک محور مختصات آماده که به شکل 

زیر می توانید تهیه کنید استفاده نمایید تا زمان آموزش صرف کشیدن محور مختصات نشود.
روی یک فیبر و یا نئوپان 1×1 با ماژیک غیر وایت برد و یا رنگ یک صفحه مختصات شطرنجی 
یا حل تمرین های مشابه از این صفحه  نمایش نقطه روی صفحٔه مختصات و  برای  بسازید و سپس 
استفاده نمایید. به یاد داشته باشید در این مرحله حتماً از ماژیکی استفاده نمایید که قابلیت پاک شدن 

را داشته باشند.
با  است  شده  ساخته  مربع  موزاییک های  از  شما  کالس  اگر  عملی،  فعالیت  یک  عنوان  به   )2
کشیدن 2 محور عمود بر هم در نزدیکی های 2 دیوار کالس یک صفحهٔ  مختصات بسازید و سپس با 

دانش آموزان به بازی بپردازید.
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بدفهمی دانش آموزان
یکی از بدفهمی های دانش آموزان در این درس این است که زمانی که می خواهند 
مکان نقطه را در صفحٔه مختصات تعیین کنند و آن را با نماد ریاضی نشان دهند جای 
اتفاق  نیز  این حالت  برعکس  همچنین  می نویسند.  جا به جا  را  و عمودی  مؤلفٔه  افقی 
می افتد،  یعنی زمانی که مختصات یک نقطه را به آنها می دهیم و سپس از آنها می خواهیم 
که آن نقطه را در صفحٔه مختصات پیدا کنند ابتدا روی محور عمودی و سپس روی 

محور افقی حرکت می کنند.
بدفهمی دیگر این است که نقطه ای که روی محور افقی و یا عمودی قرار دارد را نیز 
به درستی نمی خوانند و یا اگر نقطه ای به آنها بدهیم که طول یا عرض آن صفر باشد را 

نمی توانند به درستی بخوانند.  
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تقارن و مختصات 

اهداف
1ــ درک ارتباط بین مختصات یک نقطه و مختصات قرینٔه آن نقطه

2ــ یافتن مختصات رئوس در اشکال متقارن در صفحٔه شطرنجی
3ــ یافتن مختصات اشکال متقارن بدون استفاده از صفحهٔ  شطرنجی

شبکۀ مفهومی            

روش تدریس فعالیت ها
فعالیت صفحهٔ 80:

هدف این فعالیت این است که دانش آموز ارتباط بین مختصات یک نقطه با مختصات قرینهٔ آن نقطه 
را درک کند. برای شروع آموزش این مطلب،  در فعالیت 3 سؤال مطرح شده است.

در سؤال اول دانش آموز کار را با یک نقطه آغاز می کند و قرینهٔ آن نقطه را نسبت به محور تقارن 
عمودی پیدا می کند و سپس ارتباط بین مختصات این نقطه و قرینٔه آن را درک می کند.

این  نقاط  مختصات  بین  ارتباط  و  می کند  دنبال  پاره خط  یک  با  را  هدف  همین  دوم  سؤال  در 
پاره خط را با قرینٔه  مختصات همان نقطه درک می کند.

درس چهارم

ارتباط مختصات یک نقطه و 
مختصات قرینۀ نقطه

رسم قرینۀ شکل در صفحهٔ  شطرنجی

تقارن ومختصات

یافتن مختصات اشکال متقارن
 خارج از صفحهٔ   شطرنجی

  نسبت به محور عمودینسبت به محور افقی
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در سؤال سوم نیز همین کار تکرار می شود اما با یک شکل هندسی.
الزم به ذکر است که دانش آموز در پایهٔ  پنجم در صفحهٔ  68 کتاب ریاضی روش پیدا کردن قرینه 

)نقطه، پاره خط و یا شکل هندسی( را فرا گرفته است.
در سؤال 1 و 3 مستقیماً از دانش آموز پرسیده شده است که ارتباط بین مختصات رأس ها و قرینهٔ  
آنها را توضیح دهد. )می توان در سؤال 2 نیز همین سؤال را از دانش آموزان  بخواهید تا پاسخ دهند.(

در این سؤال ها دانش آموز باید پاسخ دهد که عرض هر دو نقطه )نقطه و قرینٔه آن( با هم برابر است اما 
طول نقاط با هم برابر نیستند.

در نهایت انتظار داریم که دانش آموز درک کند که وقتی خط تقارن عمودی است عرض نقاط با 
قرینٔه  آن با هم برابر است ولی طول آنها با هم برابر نیست. اما الزم نیست معلم به طور صریح و مستقیم 

این مطلب را بیان نماید. خوب است تا اجازه دهیم خود دانش آموز به تدریج پی به این مطلب ببرد.
 کار در کالس همین صفحه این موضوع با خط تقارن افقی مطرح شده است.

فعالیت صفحهٔ 81: 
هدف این فعالیت این است که دانش آموز با توجه به شکل و قرینٔه آن در صفحٔه شطرنجی بتواند 

مختصات رئوس شکل و قرینٔه آن را پیدا کند.
در شکل اول خط تقارن عمودی و در شکل دوم خط تقارن افقی است. دانش آموز با توجه به 
فعالیت قبل به این درک رسیده است که وقتی خط تقارن عمودی است عرض نقاط و اگر خط تقارن 

افقی است طول نقاط با هم برابر است.
همان طور که مشاهده می کنید در این فعالیت شکل و قرینٔه  آن در صفحٔه  شطرنجی داده شده است 
لذا ممکن است دانش آموزانی بدون توجه به هدف فعالیت صفحهٔ 80 با شمارش خانه های شطرنجی 
مختصات رئوس را پیدا کنند. در صورت مشاهدٔه  چنین مواردی دانش آموزانتان را راهنمایی کنید 
همچنین می توانید بدون استفاده از صفحٔه  شطرنجی اشکال متقارنی را به آنها بدهید و از آنها بخواهید 

تا مختصات این اشکال را بیابند.

بررسی سؤال کار در کالس:
سؤال 1 کار در کالس صفحهٔ 80: در این کار در کالس ابتدا دانش آموز باید قرینٔه  شکل های 
داده شده را نسبت به خط تقارن افقی پیدا کند و سپس مختصات رئوس شکل و قرینٔه آن را به دست 
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آورد و در نهایت ارتباط بین مختصات رئوس شکل یا قرینٔه  آن را پیدا کند. 
با هم برابر  با قرینهٔ خودشان  باید در این سؤال این گونه پاسخ دهد که طول همٔه نقاط  دانش آموز 

است.
انتظار می رود که دانش آموز در این مرحله درک کند که وقتی خط تقارن افقی و یا عمودی باشد 

چه تفاوتی در مختصات یک نقطه با قرینهٔ  آن به وجود می آید.

فعالیت پیشنهادی

حل بعضی از تمرین های کتاب صفحهٔ 82:
سؤال 1: دانش آموز باید در این سؤال درک کند که وقتی 2 واحد به سمت راست حرکت می کند 
باید در مختصات داده شده طول نقاط را با عدد 2 جمع کرد و همچنین 5 واحد به سمت باال باید عرض 

نقاط را با عدد 5 جمع کند.
مختصات جدید عبارت اند از:       

       
       

3 3 6 7

7 8 8 7                                                                                       
 سؤال 2: دانش آموز باید در این سؤال بدون صفحهٔ  شطرنجی مختصات رئوس مستطیل را با 

توجه به نقاطی که داده شده است، پیدا کند.
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این نکته خیلی مهم است که با استفاده از روابط یاد گرفته شده این مسئله را حل می کند.
این مسئله از نوع انشایی نیست و از نوع تجزیه و ترکیب است.     

/ 
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2 مختصات مرکز تقارن: 
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توصیه های آموزشی
توصیه می شود که فعالیت صفحهٔ 80 و کار در کالس همان صفحه با صبر بیشتر با دانش آموزان 
کار شود. مثال های متنوع تری در کالس مطرح شود. زیرا این فعالیت پیش زمینٔه فعالیت صفحٔه 81 

می باشد.

بدفهمی دانش آموزان
یکی از بدفهمی های دانش آموزان در این درس دوباره همان اشتباه گرفتن طول و 

عرض نقاط است که این اشتباه ممکن است اشتباهات دیگری را نیز به وجود آورد.
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