
 

الدوران و الزوايا و المضلعات المنتظمةتمارين :    

  01تمرين ال

A  ،O  نقطتان متمايزتان من المستوي 
ية  Oبالدوران ذو المركز  Aصورة  Bانشئ النقطة  (1  °30و الزاو
 (OA)بالنسبة إلى  Bنظيرة النقطة  Cأنشئ النقطة  (2
 متقايس الأضلاع  BOCبرهن أن المثلث  (3
 02تمرين ال

 مُربعين  ABCD  ،CDEFالشكل المقابل فيه  (1
 بالدوران  Eصورة  Gانقل الشكل و أنشئ النقطة  (2

 Aإلى  Dو الذي ُيحول النقطة  Oذو المركز                  
𝐷𝐸استنتج أن :  (3 = 𝐴𝐺  
(𝐷𝐸)بين أن :  (4 ⊥ (𝐴𝐺) 

 
  03تمرين ال

STUV  مربع مركزهO  ،M  ،N  ،K  ،L  منتصفات أضلاعه 
 ) دون تعليل ( :  ANSماهي صورة المثلث 

  Oبالتناظر ذو المركز  –1
ية  Oبالدوران ذو المركز  –2  إتجاه المباشر (ال)  °90و الزاو
ية  Oبالدوران ذو المركز  –3   °180و الزاو
  (VT)بالتناظر بالنسبة للمستقيم  –4
  𝑀𝐿⃗⃗⃗⃗⃗⃗بالإنسحاب الذي شعاعه  –5

 

  04تمرين ال
[AB]  و[A’B’]  قطعتين مستقيميتين لهما نفس الطول 
  أنشئ النقطةO  مركز الذوران الذي ُيحول[AB]  إلى[A’B’] 

 05تمرين ال

ABC  مثلث قائم فيA  : حيث𝐴𝐵 = 4 𝑐𝑚  
𝐴𝐵�̂�و  =  ABو نصف القطر  Bالدائرة ذات المركز ،   60°

 . Mفي النقطة  (AC)تقطع 
  Bبالدوران الذي مركزه  صورتهثم  ABCانشئ المثلث  (1

 ) الإتجاه المباشر (  °30و زاويته 
  06تمرين ال

ABCD  مربع مركزهO  ،M  نقطة داخل المربع 
  Oبالنسبة إلى  Mنظيرة  Nأنشئ النقطة  (1
ية  Oنعتبر الدوران ذو مركز  (2 حول و الذي يُ  °90و الزاو

  M  ،N. هذا الدوران ُيحول أيضا  Aإلى  Bالنقطة 
 على الترتيب .  E  ،Fإلى النقطتين 

  E  ،Fأنشئ النقطتين  (3
 ، علل إجابتك  MENFما هي طبيعة الرباعي  (4

 07التمرين 
 ABCDالشكل المقابل في المربع 

، و نصفي  𝑐𝑚2 32مساحته 
 . (Oy]و  (Ox]المستقيمين 

ب الذين يقطعان على الترتي
  [CD]و  [BC]القطعتين 
ية  Nو  Mفي النقطتين   O  القائمة في 𝑀𝑂�̂�، فنحصل على الزاو

 Oحول النقطة  𝑀𝑂�̂�المساحة المُلونة عندما تدور أحسب  (1
  Oبالدوران الذي مركزه  OMBماهي صورة المثلث  (2

 ) الإتجاه المعاكس (   °90و زاويته قيسها 
 .  OBCبين أن المساحة المُلونة تساوي مساحة المثلث  (3
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الدوران و الزوايا و المضلعات المنتظمةتمارين :    

 08التمرين 

ABC  مثلث قائم فيB  ،O  : منتصف وتر هذا المثلث بحيث
𝐵𝐴�̂� = 30° 

  ABCارسم الدائرة المحيطة بالمثلث  (1
، أحسب  ⏞𝐴𝐵نقطة من القوس ) الصغرى (  Gلتكن  (2

ية   𝐴𝐺�̂�قيس الزاو

  09التمرين 

 الشكل المُقابل فيه : 
ية  ABCهي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث  Oالنقطة  . منصف الزاو
𝐴𝐵�̂�  يقطع الدائرة في النقطةM  . 
  ما نوع المثلثAMC  ؟ برر إجابتك 

 
 10التمرين 

ABC  مثلث قائم فيB  و متساوي الساقين 
  Bالذي لا يشمل النقطة  𝐴�̂�نقطة من القوس  Mلتكن 
  بين ان(BM)  ية  𝐴𝑀�̂�منصف الزاو

 
 
 
 
 
 

 11التمرين 

ABC  ، مثلث(C)  المستقيم  المثلث.الدائرة المحيطة بهذا(d)  
  Eفي النقطة  (C)، و الذي يقطع  [AB]هو محور القطعة 

 .  Cالذي لا يشمل النقطة  𝐴�̂�من القوس 
𝐴𝐶�̂�بين أن :  (1 = 𝐴𝐵�̂�  
 AEBما نوع المثلث  (2
ية  (EC)بين أن المستقيم  (3   𝐴𝐶�̂�هو منصف الزاو

  15التمرين 

;𝑂)في المستوي المزود بمعلم متعامد و متجانس  𝑖 ; 𝑗 ) ، 
 وحدة الطول هي السنتيمتر .   

;𝐴(2علم النقط :  (1 3)  ،𝐵(5; 6)  ،𝐶(7; 4)  
𝐴𝐵نقبل أن  (2 = 3√2  ،𝐵𝐶 = 2√2  

  Bقائم في  ABC، ثم أتبث أن المثلث  ACأحسب المسافة 
 Bبالدوران ذو المركز  A، صورة النقطة  Dمثل النقطة  (3

ية   ، في اتجاه عكس عقارب الساعة .  °90و الزاو
𝐵𝑀⃗⃗حيث :  Mمثل النقطة  ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 ؟  ABCMما هي طبيعة الرباعي 
𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗بالإنسحاب الذي ُشعاعه  Dصورة  Nمثل النقطة  (4  ⃗  
 على استقامة واحدة . علل  B ،  C  ،Dبين أن النقط  (5
 على استقامة واحدة  A  ،B  ،Mاثبت النقط  (6
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