
 

 

 :تاسعالمترين ال 
  )اإلنشاء يكون باستعمال المدور(إليك الشكل اآلتي: 

 

)أنشئ المستقيم  .1 )d  الذي يشملB  

)و يوازي المستقيم  ) يقطع( )xy  

 Cفي النقطة 

)ماذا نقول عن  المستقيمين - )d و( )xy؟ 

 علل إجابتك 

)أنشئ المستقيم  .2 ')d  الذي يشمل النقطةB  و يعامد( )  في

 Dالنقطة 

)هل  .3 ) / /( ')xy d؟ علل إجابتك 

 
 

 

 وحدة الطول الس نتميرت المترين الأول:
LMN  مثلث قائم فيL  6حيثLM ،5LN   

]منتصف  Oو لتكن  ]LM  و المستقيم d يشملO  و عمودي

]على  ]LM  فيقطع[ ]MN  فيPالنقطة ،Q  نظيرة النقطةP 

 .Oى بالنسبة إل

 أنشئ الشكل بدقة. .1

)ماذا يمثل المستقيم .2 )d  بالنسبة للقطعة[ ]LM .؟ علل اجابتك 

 ؟ علل إجابتك.LPMما نوع المثلث  .3

)أثبت أن:  .4 ) / /( )LN OP. 

 معين LPMQأثبت أن الرباعي .5

 وحدة الطول الس نتميرت المترين الثاين:

EFG  متساوي الساقين رأسه األساسيمثلثF  :حيث

EF=FG=4  وEG=5  النقطتين ،H  وK  منتصفا الضلعين

[ ]EG  و[ ]EF .على الترتيب 

 Hالنسبة إلى ب Fنظيرة  F'أنشئ النقطة  -

 Kبالنسبة إلى  Gنظيرة  G'أنشئ النقطة  -

 أنشئ الشكل بدقة. .1

EG'بين أن  .2 FG و( ') / /( )EG FG 

)ما هو نظير المستقيم  .3 )EF  بالنسبة إلى النقطةK ؟ علل 

 ؟ علل Hبالنسبة إلى النقطة  EFHما هو نظير المثلث  .4

 المترين الثالث:
[ ]RL  5طولها قطعة مستقيمcm، ( )d  محور القطعة[ ]RL 

)، و  Mفي النقطة  )C  دائرة مركزهاM و قطرها[ ]RL 

)تقطع المستقيم  )d قطتين في النK و S. 
 أنشئ الشكل بدقة. .1

 ؟علل.RLKما نوع المثلث  .2

 ؟ علل إجابتك.LMSما نوع المثلث  .3

)أنشئ المستقيم  .4 ')d  الذي يشمل النقطةS  و يوازي( )RL. 

)ما هي وضعية المستقيمين  - )SK  و( ')d.؟ علل إجابتك 

 ؟ علل إجابتك.Mبالنسبة إلى RLSما هو نظير المثلث  .5

 المترين الرابع:
EFG  مثلث قائم فيG  و متساوي الساقين. و لتكن النقطتينH 

 على الترتيب. Fو  Eنظيرتي النقطتين  Iو 
 أنشئ الشكل بدقة. .1

 ؟ علل إجابتك.                                             EFHIوع الرباعي ما ن .2

]عين نظيرة القطعة  .3 ]EF.؟ علل إجابتك 
 
 
 
 
 
 

 :اس المترين اخل
[ ]AB  5طولها قطعة مستقيمcm  
)أنشئ المستقيم  .1 )  محور القطعة[ ]AB  وC   نقطة

)من  )  يطلب تعينها 

 ثم بين نوعه مع التعليل ABCأرسم المثلث  .2

 ؟ علل إجابتكACBما هو منصف الزاوية  .3

 :سادسالمترين ال 

( )  و( ')  مستقيمان متعامدان فيE ،G وH  نقطتان

)تنتمي إلى  Gحيث Eتختلفان عن  )     

)تنتمي إلى  Hو  ') 

على الترتيب   Hو Gنظيرتي  H'و  G'عين  .1
 Eبالنسبة إلى 

]ما هي نظيرة كل من :  .2 ]EH ،( ) ،[ )EG ،

EGH  بالنسبة إلىE؟ 

'ما نوع الرباعي  .3 'GHG H؟ علل 

 :سابعالمترين ال 
[ ]AB  7طولها قطعة مستقيمcm  و منتصفهاM 
)ستقيم أنشئ الم .1 )  محور القطعة[ ]AB  و عين عليه

4IMحيث  Iالنقطة  cm 

IAبين أن  .2 IB  ثم استنتج نوع المثلثAIB. 
)أنشئ المستقيم  .3 )d  الذي يمر منI  و يوازي( )AB 

)بين أن  (4 ) ( )d  

 :ثاسنالمترين ال 
( )AB   و( )CD  مستقيمان متعامدان في النقطةO 

] أنشئ .1 )OZ  منصف الزاويةAOC 

]عين على  .2 )OA  نقطةx  و على[ )OC  نقطةy 

)حيث يكون المستقيم  )OZ ة محورا للقطع[ ]xy  في

 Nالنقطة 

 ؟ علل إجابتكxOyما نوع المثلث  ( أ

  xONما نوع المثلث  ( ب

 :02املقطع سلسةل متارين      

 التناظر املركزي –انشاء اشاكل هندس ية بس يطة          
 املادة: بوطبيبة أأس تاذ

 ستوسط الثانية: املس توى
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 المترين العارش:
]ى الضلع عل O، عين النقطة 50زاوية قيسها   )AY  ثم أنشئ

 .Oبالنسبة إلى  Aنظيرة النقطة  Cالنقطة 

 ( )d  هو المستقيم العمودي على[ )AY  في النقطةO  و يقطع

[ )AX  في النقطةB 

 أنشئ الشكل بدقة.   .1

)؟ و ماذا يمثل المستقيم ABCما طبيعة المثلث  .2 )BO  بالنسبة

 إليه؟

فتتحصل بذلك على  Oبالنسبة إلى  ABCأنشئ نظير المثلث .3
 رباعي.

 بالنسبة إلى الرباعي؟ Oما طبيعته؟ و ماذا تمثل النقطة  -

 المترين احلادي عرش:
ABC  ،مثلث[ )BD  منصف الزاويةABC 

)انشئ المستقيم  .1 )d  محور القطعة[ ]AB  النقطة فيM 

)انشئ المستقيم  .2 ')d  محور القطعة[ ]BC  في النقطةN 

3. O  نقطة تقاطع( )d  و( ')d أنشئ النقطة ،'B  نظيرة النقطة

B  بالنسبة إلىO  
 أتمم ما يلي:  .4
]منتصف  O ( أ ']BB  :إذن 

)  ( ب )d القطعة  محور[ ]AB  وO  نقطة من( )d  :إذن

OB  "حسب الخاصية " 
 نظيرة .... بالنسبة إلى ....  Cة النقط ( ت
OBنستنتج أن:   ( ث    

 

 

 وحدة الطول الس نتميرت :المترين اخلاس  عرش

ABD  مثلث قائم فيA  3بحيثAB    4وAD  

منتصف  Oعين النقطة  .1 BD   ثم أنشئC  نظيرةA 

 . Oإلى  بالنسبة

 مع التبرير. ABCDما نوع الرباعي  .2

 :المترين السادس عرش

 أنقل الشكل الموالي:          

 
 ؟ علل.ABMمانوع المثلث  .1

   2.C  هي نقطة تقاطع[OZ) و[AB] . 

 .[ML]منتصف  Cبحيث تكون   (OZ]من   Lعين  .3   

 ؟ علل.  BMAL.  ما نوع الرباعي 4

 وحدة الطول الس نتميرت المترين الثاين عرش:

 AB =4ومتساوي الساقين   حيث  Aقائم في   ABC مثلث ارسم .1

AC= 3 ;     . 

نقطة تقاطع   O[ حيث BC ]محور القطعة  (∆)أنشئ المستقيم   .2

   [BC ]و  (∆)

؟ ما هو مركزها   C, B, Aالتي تشمل النقط (C)أنشئ الدائرة  .3

 وقطرها ؟

 Oبالنسبة إلى  Aنظيرة  Dعّين النقطة  .4

 ؟ عـلل ؟  ABDCما نوع الرباعي  .5

 وحدة الطول الس نتميرت :المترين الثالث عرش

    AB = AC= 3ومتساوي الساقين   حيث  Aقائم في   ABC مثلث أرسم .1

. 

 (∆)نقطة تقاطع   Oحيث  [BC ]محور القطعة  (∆). أنشئ المستقيم  2

   [BC ]و  

 Oبالنسبة إلى  Aنظيرة  D. أنشئ النقطة 3

 ؟ عـلل ؟  ABDCالرباعي ما نوع الرباعي  .4

 وحدة الطول الس نتميرت ن الرابع عرش:المتري

;𝐴و حدد عليه النقط  (𝑑) ارسم مستقيما  .1 𝐵; 𝐶 : حيث 
𝐴𝐵 = 5   ;   𝐵𝐶 = 3   ;   𝐴𝐶 = 8    

;( 2∆ )   انشىء بالمدور المستقيمين  .5 محوري القطعتين  (1∆)

[𝐵𝐶 ] ; [𝐴𝐵] . على الترتيب 

 ؟ علل جوابك (1∆)و( 2∆ )  ما وضعية المستقيمين  .6
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