
 

 

 

 : 1تمرين ال

 :على الشكل المقابل 

 . Oبالنسبة الى  1Dنظير العلم  2Dـ أرسم العلم 

 ( .EH)بالنسبة الى المستقيم  1Dنظير العلم  3Dـ أرسم العلم 

بالنسحاب الذي شعاعه 1Dصورة  العلم  4Dـ ـ أرسم العلم 

FG . 

و  Oوران  الذي مركزه بالد 1Dصورة  العلم  5Dـ ـ أرسم العلم 

 .في إتجاه السهم   º09زاويته 

 

 

 : 1لتمرين احل 

 

 

 

 :2التمرين 

 .ال تعد رسم الشكل:  مالحظة

 ، Oالمقابل والذي مركزه  ABCDEFليكن السداسي 

 : ب BCO عين صورة المثلث 

 ـ اإلنسحاب الذي شعاعه  1

 .(BE)ـ التناظر بالنسبة إلى المستقيم 2

 تمارين حول الدوران



 في االتجاه الموجب °60وزاويته  Oالذي مركزه   ـ الدوران 3

 

 :2حل التمرين 

 

 .ODEهو المثلث باالنسحاب الذي شعاعه  BCOـ صورة المثلث  1

 

 

 

 
هو المثلث  (BE)بالتناظر بالنسبة إلى المستقيم  BCOـ صورة المثلث  

BAO 

 

 
وفي °60وزاويته Oران الذي مركزه بالدوBCO ـ صورة المثلث 3

 االتجاه 

 

 .CDO الموجب هو المثلث

 

 
 

 

 :3التمرين 

 .مربعين  BADCو   DCBAفي الشكل المقابل 

 Hصورة  Iسم الشكل على ورقة االجابة  ثم أنشء النقطة رـ أعد  1

 . Aإلى  Dيحول الذي  و º09و زاويته  Oبالدوران الذي مركزه 

 AI  =DHـ بين أن  2

 متعامدان (AI)و  (DH)ـ بين أن  3

 

 :3حل التمرين 



مربع فإن قطراه    DCBAـ بما أن الرباعي  1

 متعامدان  و متناصفان

 º09  =AOD   ،OA=OO=OO=ODومنه 

 º09زاويته   Aالى  Dومنه الدوران الذي يحول 

 في عكس اتجاه عقارب الساعة

 

 

 

 :4مرين الت 

[AO]  و['A'O]  قطعتا مستقيم متقايستين. 

 . [O'A']الى  [AO]مركز الدوران الذي يحول  Oأنشء النقطة 

 :4حل التمرين 

نقطة من محور  Oو منه  OA='OAمعناه  Aصورة  A'لدينا 

['AA] 

 'O  صورةO  معناهOO='OO و منهO  نقطة من محور['OO]  

 نقطة تقاطع المحورين Oو منه 

 

 :5التمرين 

[AO]    و[OD]  قطران متعامدان لدائرة  مركزهاO  ،M  نقطة من القرس الصغيرةAO . 

 AMB   ، AMD  ، DMB  ، BMC ، AMCأوجد أقياس الزوايا   

 :5حل التمرين 

AMB  =  90°             ، .    AMD =  45°     ، .  DMB =45°.    ،  BMC = 45°      ، .   AMC =135°. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 :6التمرين 

A ،  O  ،O  وD  أربع نقط من دائرة مركزهاO 

 قائمتان AÔB   ،CÔDيث  ، بح

يتقاطعان في النقطة   (AC)و   (BD)المستقيمان 

H (كما يوضح الشكل. ) 

 DBC   =ACB: ـ بين أن  1

 (AC)و   (BD)المستقيمان : ـ بين أن  2

 .متعامدين 

 ADB  =CBD :ـ بين أن  3

 .(BC)//  (AD) :ـ بين أن  4

 

 

 

 :7التمرين 

  °50 = : أن علما ، ABC المثلث زوايا قياس أ عّين

 .إجاباتك مبررا  ،   °150 = و

 

 

 

 



 :7حل التمرين 

  ABCتعيين أقياس زوايا المثلث

 : لدينا 

 : إذن 

 : أي

 : ومنه

  تحصر نفس القوس الذي تحصره الزاوية المركزية ـ الزاوية المحيطية 

 : أي  : إذن 

 : ومنه

 محيطية تحصر نفس القوس الذي تحصره الزاوية المركزية  : ـ من جهة أخرى 

 : ومنه : إذن 

 : أي 

 :يقتين بطر ـ يمكن حساب قيس الزاوية 

 : ومنه +لدينا 

 : أي 

 

 


