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 کند. فــاینقش ا یریادگیتواند پس از معلم، در جهت  یاشاره شد که ساختمان مدرسه م نیشیدر جزوه پ

ا مداخله که دانش آموزان ب میفراهم کن یو مبلمان مدرسه، امکان ناتیتزئ ،یدر عناصر معمار میبتوان اگر

د خو یشــوند، به دانش و مهارت ها یســرگرم م که یخودآغــاز، بتوانند در حال یدر آنها، به شکل

در  واجــد ارزش یها یبود که کودکان در ارتباط با اسباب باز میخواه یشاهد همان اتفاق ند،یفزایب

 شــوند. یخود با آن روبرو م یها یهم باز ایو  یــریادگی نــهیزم

رگتر و بز ییتواند در اندازه ها یدهد م یرخ م یفکر یها یخورد با بازکه در بر یحســاب، اتفاق نیا با

 محقق شود. زین یریادگی یهــا طیدرون مح ،یمعمار اسیدر مق

که در  شود یم یابزار بزرگ ای لهیوس کیبه  لیجذاب، تبد یاســباب باز کیمدرسه، به مثابه  واریو د در

 یدر پ و ندیافزایبه وسعت شناخت خود از جهان ب لهیوســ نیتا با ا ردیگ یدانش آمــوزان قرار م اریاخت

 .موضوع را گسترش دهیماین  نمونه جدیداجازه دهید با ارائه چند  آن دانش خود را گسترش دهند.

 

 تلفیق درس هنر و ریاضی مثال سوم: 

 تقارن محوری و تقارن مرکزیالف( 

 نصب تابلوهایی که در ذهن تقارن را تداعی می کند

 هم داشته باشد یناتییو تز یجنبه هنربعضی از این تابلوهای می تواند 

 از این تابلو ها می توانید در دفتر مدرسه و یا بخش های ورودی نیز 

 .استفاده نمایید

 را ثابت کرده  دکوری شما می توانید یک بخش تابلوکه  ایده دیگر این

 توسط کش  قابلیت جابجایی داشته باشد، این کار براحتی ،دوم و بخش

 .قابل انجام استهایی یا تسمه 
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و یک موکت بعنوان بستر و زمینه  (گیو ماد ینر)چسب های پارچه ای دکور متحرک می تواند توسط 

 براحتی چسبیده و یا جابجا گردد.

 

 

 گچبریکاشی کاری و ستفاده از هنر اب( 

به تقارن محوری توجه  ساختمان ها های و گچبری ، سرامیککاشیی حادر طرهنرمندان به طور معمول 

  .می نمایند
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مه در بخشی از فضای مدرسه نیمی از یک طرح رها گشته و امکانی برای اداایده اصلی ما این است که 

این  به تفهیم و توجهبرای  بی نظیریفرصتی در این صورت، ، طراحی برای دانش آموزان فراهم گردد

 .مفهوم را فراهم خواهید نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های این تابلو را هر چند وقت یکبار تغییر دهید تا انگیزه دانش آموزان را برای ترسیم های مجدد 

 .افزایش دهید

 .ج( استفاده از پادری ها و کفپوش هایی که اصل تقارن در آن رعایت شده است

می باشد  نمد کارشان بر روی که صنایع دستی ی توانید بسازید و یا از مراکزماین پادری ها را خودتان هم 

 باید جفت باشد تا تداعی مفهوم تقارن به خوبی میسر گردد. این کفپوش ها تعداد  سفارش دهید.آن ها را 

نمود کافی است ایده را پیاده سازی کفپوش های با جنس پالستیک و یا آجر نیز همین  باضمنا می توان 

طول این قاب مستطیل را  سپس کرده ودر سطح زمین یک قاب مستطیلی را به کالف های چوبی ایجاد 

  چوب دیگر به دو بخش تقسیم نمایید.توسط یک 
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 و درس انگلیسیتقارن مرکزی تلفیق د( 

بچرخانیم و شکل روی خودش  (مرکز تقارن)دور نقطه ی درجه  180اگر شکلی را همانطور که می دانید 

 خوب ما بدنبال یک دکوری هستیم که این مفهوم را تداعی کند. .بگیرد، شکل تقارن مرکزی دارد قرار

هایی از بعضی حروف تابلو  . برای این کار کافیهاز کلمات انگلیسی استفاده کردمیشه کلمات برای اینکار 

 بسازید که در مرکز تقارن خود بچرخند.و کلمات انگلیسی 

 آیا تعدادی از این حروف و کلمات را می شناسید؟
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 چالش برانگیز: سوالیک 

 استفاده کردیم   "Bauhaus 93"از فونت  برای نوشتن حروف انگلیسی در مثال زیر ما

  مه را حول مرکز تقارن حرف کلکل و یا  حول مرکز تقارن خودشان را جداگانه حروفاین اگر

O  چه اتفاقی می افتد؟ صدوهشتاد درجه بچرخانیم ، 

 چیست؟به فارسی آن  ترجمهی شود و در هر چرخش چه کلمه ای درست م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟می باشد ،درستی برای کلمه ای که تقارن مرکزی دارد نمونه، کلمه باالآیا 

  مرکزی باشد؟ درستی برای تقارننمونه آیا شما می توانید کلمه ای انگلیسی بیابید که 

 ؟نام ببریدحروف و کلمات انگلیسی نیز می توانید نمونه هایی را  با  تقارن محوری تلفیق آیا برای 

 ساعت شنیتقارن مرکزی و ه( 

 استشنی  های ساعتمشاهده و بررسی تقارن آشنایی با مفهوم یک نمونه جالب برای 

 مرکز تقارن کجاست؟ معمول، شنی های در ساعت
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 شنی ساعتیک  ،سانتی متر 90تا  70 به ارتفاع حدود تونیبخواهیم بر روی دیوار یا یک س فرض کنید

 ید؟برنامه ای داردرجه بچرخد، شما برای ساخت آن  180ساعت  فراهم شود کهاین امکان  تا قرار دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گرید یچالش تیفعالچند 

فعالیتی به دانش  ،جامعه حاکم در یِاجتماع نیروابط و قوان درمفهوم تقارن از قرار باشد معلم  دیکن فرض

 .دینما ی( مطرح میاضیتقارن در ر فیبه تعر دی)بدون تاک یعام و کل فیتعر کی، او ابتدا آموزان بدهد

 باشد: ریز هیشب یتواند متن یم فیتعر نیا

 "نکند رییتغ ،لیتبد کیکه تحت  ستمیس صهیو خص یژگیتقارن عبارت است از هر و"

 متناسب است؟، ما از تقارن ذهنیبا برداشت  فیتعر نیا ایآ

 را بکار ببرید. آن دیسراغ دار یبهتر فیتعر اگر

که افراد بدون توجه  میما انتظار دار م،یکن یاز تقارن استفاده م یاجتماع یها تیدر موقع ال بنا داریمح

را انجام دهند. به  یرفتار خاص ،مشترک طیشرا کیکنند، در  رییکه ممکن است تغ یادیز یرهایبه متغ

 یکه در حال رانندگ یمختلف فراددر چهارراه ها و ا لیبا وجود انواع مختلف اتومب کیعنوان مثال، ما در تراف
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توجه  یو رانندگ ییوقف شوند و به عالئم راهنماقرمز مت یها در چراغ ها لیاتومب میانتظار دارهستند، 

 یطرا  ابانیراحت عرض خ الی)هنگام چراغ سبز(، با خ ابانیدر عبور از خ انتظار، نیکنند و با استفاده از ا

 ندارد. گرید یرهاییاز متغ یاریبس ای و از روز یبه زمان خاص یانتظار بستگ نی. امیکن یم

 نیدر ا یاهدشکند. اگر بدنبال  یالقاء م زیرا ن یداریبلکه پا باست،یتقارن نه تنها ز میبگو دیانتها با در

 ییگو ،مییو ماندگار مانند تاج محل توجه نما بایز یساختمان ها و بناها یاست به معمار یکاف میباش یمدع

 بودند.ساختمان شان  یداریاوزن سازه خود و پ عیبناها به کمک تقارن بدنبال توز نیطراحان ا

ترانس( -سیس یزومرهایبا تقارن)ا زین یآل ییایمیاز مواد ش یاریبس کالیزیف اتیخصوصدر شیمی، 

 شوند. یم نییتع

مهم است. همانطور که اگر  اریچپ و راست در حنجره بس یصوت نیمتقارن چ حرکتدر بدن شما نیز، 

 د،یکن جادیصدا ا دیتوانینم دینکن کیشما هنگام دست زدن، دست چپ و راست خود را همزمان به هم نزد

 ییشنوا یبعد 3کند تا احساس  یشکل است. تقارن در دو گوش به ما کمک م نیدر حنجره هم به هم

 .میبهتر داشته باش

 یجنگنده نقش اساس یجت ها یتوپ فوتبال و طراح ی)شکل جسم(، در طراحاالتیس کینامیدر د تقارن

 خورد. ینم هرگز به هدف کیگلوله تفنگ اگر تقارن نداشت، هنگام شل ساختماندارد. 

ولی اینجانب بدنبال  می توانید اضافه نمایید.باال متن  ه ده ها نمونه و مثال دیگر بهسادبا یک جستجوی 

دوستان ایده های خود را مدرسه پیاده سازی نمود.  کالبدی ایده هایی هستم که بتوان آن را در فضای

 .در اختیار اینجانب قرار دهنددر گروه های معلمین نشر  برای

 ...مشارکت و هم افزایی خوانندگان این مقالهبه امید 


