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 :الدوران 
 شكل بالدوران الذي مركزه  تحويل𝑶 إدارتُّه حول النقطة  هو𝑶. 

، معيّن اتجاه، في 𝑶بين الشكل والنقطة  المسافةبالحفاظ على نفس 
 .بزاوية محّددةو

 .نميّز الدوران بمركز وزاوية و اتجاه 
 .االتجاه الموجب هو االتجاه المعاكس لحركة عقارب الساعة 
 لحركة عقارب الساعة. هو االتجاه الموافق االتجاه السالب      

 

 

 
 
 
 
 

 

  :مالحظة
 نأخذ، عامة، االتجاه الموجب كاتجاه للدوران، مالم يذكر عكس ذلك.

  𝛂وزاويته  𝑶بالدوران الذي مركزه  ′𝑴هي صورة  𝑴نقول إن 

𝑶𝑴إذا كان:  = 𝑶𝑴′  و𝑴𝑶�̂� = 𝜶   . 
 :𝟎𝟏مثال

 بالدوران الذي 𝑴هي صورة  ′𝑴النقطة 
 ، و اتجاهه 𝟒𝟓𝒐، وزاويته 𝑶مركزه  

 .الموجبهو االتجاه 

𝑶𝑴 = 𝑶𝑴′  و𝑴𝑶�̂� = 𝟒𝟓𝒐    
 

 :𝟎𝟐مثال 
 بالدوران الذي  𝑴هي صورة  ′𝑴النقطة 
 ، و اتجاهه𝟒𝟓𝒐، وزاويته 𝑶مركزه 

 .السالبهو االتجاه  

𝑶𝑴 = 𝑶𝑴′  و𝑴𝑶�̂� = 𝟒𝟓𝒐    
 

 :حالة خاصة
 .𝑶ظر مركزي مركزه هو تنا 𝟏𝟖𝟎𝒐والزاوية 𝑶الدوران ذو المركز 

 خواص الدوران: -ان رصورة شكل بدو 
 إلنشاء صورة شكل بدوران، ننشئ صورة كل نقطة من نقاطه. -
 أي أن صورة شكل بدوران هيالدوران يحافظ على طبيعة األشكال  -

 شكل يطابقه وله نفس الخصائص.
 وعلى أقياسالدوران يحافظ على المسافات وعلى استقامية النقط  -

 الزوايا.
 الزاوية المحيطية في دائرة:الزاوية المركزية و 

 .𝑶 الدائرة ذات المركز (𝑪)لتكن 
  نقول عن الزاوية𝐀�̂�𝑩 أنها زاوية  

  𝑪إذا كان رأسها ، (𝑪)في الدائرة  محيطية
 [𝑪𝑨]و  [𝑪𝑩]و ، (𝑪)ينتمي إلى الدائرة 

 لهذه الدائرة. وتراه
  نقول عن الزاوية أنها مركزية في 

 ، إذا كان رأسها هو مركز هذه(𝑪) الدائرة
 الدائرة. 

 :𝟎𝟏خاصية 
هو نصف قيس الزاوية المركزية التي  (𝑪)قيس زاوية محيطية في دائرة 

𝐀�̂�𝑩 نفس القوس معها. تحصر =
𝟏

𝟐
𝐀�̂�𝑩 

 :𝟎𝟐خاصية 
 المحيطية في دائرة التي تحصر نفس القوس متقايسة.كل الزوايا 

  :مثال

 محيطيتان 𝑬�̂�𝑭و  𝑬�̂�𝑭تان الزاوي

 ، أما 𝑬�̂�تحصران نفس القوس  

 مركزية، فإن: 𝑬�̂�𝑭 الزاوية
 
 

 
 :المضلعات المنتظمة 

 ع أنه منتظم، إذا كانت كل زواياه متقايسة وكل أضالعهنقول عن مضلّ 
 لها نفس الطول.

 :𝟎𝟏خاصية 
 توجد دائرة تشمل كل رؤوس المضلّع.

 الدائرة أنها دائرة محيطية بالمضلّع المنتظم.نقول عن هذه  -
 مركز هذه الدائرة هو مركز المضلّع المنتظم. -

 :𝟎𝟐خاصية 
مركز المضلّع،  𝑶يبقى المضلّع المنتظم ثابتا، بالّدوران الذي مركزه 

 هما رأسان  𝑩و  𝑨، حيث ) في أي اتجاه كان ( 𝐀�̂�𝑩والذي زاويته 
 متتاليان للمضلّع المنتظم.

 :𝟎𝟑خاصية 
 الزوايا المركزية في مضلّع منتظم متقايسة.

وقيس كل واحدة منها 
𝟑𝟔𝟎𝒐

𝒏
 عدد أضالع هذا المضلع المنتظم. هو 𝒏يث ح  

 :𝟎𝟏مثال 
 
 
 

 :األضالع المثلث متقايس
 
 
 
 
 

 :𝟎𝟐مثال 
 

 
 :المربع

 
 
 
 
 

 
 
 
  من أحد أضالعه: انطالقاإنشاء مضلع منتظم 

𝑨𝑩حيث  [𝑨𝑩]انطالقا من القطعة المستقيمة  = 𝟑 𝒄𝒎 أنشئ ،

 .[𝑨𝑩]وضلعه  𝑶 الذي مركزه 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬المنتظم   الخماسي

𝑨𝑩بحيث:  [𝑨𝑩]ننشئ القطعة : الطريقة = 𝟑 𝒄𝒎  

 (𝑨𝑿]و نصف المستقيم  [𝑨𝑩]ننشئ محور القطعة 

𝑩�̂�𝑿بحيث  = 𝟓𝟒𝑶 :قيس الزاوية  الن 

 منتظم هو: المركزية في خماسي

𝑨�̂�𝑩 = ⋯ = 𝑬�̂�𝑨 =
𝟑𝟔𝟎𝒐

𝟓
= 𝟕𝟐𝒐 

 هي زاوية القاعدية في 𝑩�̂�𝑿 وبما أن 

 ، فإنه:𝑨𝑶𝑩المثلث المتقايس الساقين
 

 

 
 

 

هي مركز 𝑨𝑿). 𝑶]و  [𝑨𝑩]نقطة تقاطع محور القطعة 𝑶 نسمي 

 .𝑶𝑨ونصف القطر  𝑶الدائرة ذات المركز  المنتظم. نرسم الخماسي

 يكون: بحيث 𝑪، 𝑫، 𝑬نستعمل المدور إلنشاء الرؤوس األخرى 

 𝑨𝑩 = 𝑩𝑪 = 𝑪𝑫 = 𝑫𝑬 = 𝑬𝑨 نصل بين النقاط𝑨 ،𝑩 ،𝑪 ،𝑫 ،𝑬 

 .[𝑨𝑩]الذي ضلعه  𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬المنتظم  فنحصل على الخماسي

  

 14سلسلة التفوق في الرياضيات رقم 

 ر:تذكــــي

 

 

 

𝟎𝟏 

 

 

(𝑪) 

 

(𝑺) 

 

𝑬�̂�𝑭 = 𝑬�̂�𝑭 =
𝑬�̂�𝑭 

𝟐
=

𝟕𝟎𝒐

𝟐
= 𝟑𝟓𝒐 

 

 𝑨�̂�𝑩 = 𝑩�̂�𝑪 = 𝑪�̂�𝑨 =
𝟑𝟔𝟎𝒐

𝟑
= 𝟏𝟐𝟎𝒐 

 

 
𝑨�̂�𝑩 = 𝑩�̂�𝑪 = 𝑪�̂�𝑫 = 𝑫�̂�𝑨 =

𝟑𝟔𝟎𝒐

𝟒
= 𝟗𝟎𝒐 

 

 

 𝑩�̂�𝑿 =
𝟏𝟖𝟎𝑶 − 𝑨�̂�𝑩

𝟐
=

𝟏𝟖𝟎𝑶 − 𝟕𝟐𝑶

𝟐
= 𝟓𝟒𝑶 
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  :𝟎𝟏تمرين ال

 𝑨   و  𝐁نقطتان من المستوي. 
و  𝑨بالدوران الذي مركزه   𝑩صورة النقطة    𝑬أنشئ النقطة .1

 .و اتجاهه سالب 𝟑𝟎𝑶زاويته 
و  𝑨 بالدوران الذي مركزه 𝑩صورة النقطة   𝑭أنشئ النقطة   .2

 .𝟔𝟎𝑶  زاويته
 ؟ 𝑨𝑬𝑭ما طبيعة المثلث   -

 :𝟎𝟐التمرين 
  𝑨𝑩𝑪 مثلث قائم  في𝑨  :ومتساوي الساقين  بحيث𝑨𝑩 = 𝟒 𝒄𝒎. 

   𝟗𝟎𝑶وزاويته  𝑨بالدوران الذي مركزه  𝑪ماهي صورة النقطة  .1
 ؟)ةعكس عقارب الساع(

 𝟒𝟓𝑶وزاويته  𝑨الذي مركزه بالدوران  𝑩صورة  𝑬أنشئ النقطة  .2
 عقارب الساعة دون استخدام المنقلة. باتجاه

 :𝟎𝟑تمرين ال

𝑨𝑩بحيث:  𝑨قائم في 𝑨𝑩𝑪  ليكن المثلث  = 𝟑 𝒄𝒎  و 𝑨𝑪 = 𝟒 𝒄𝒎 
 ،𝑨بالدوران الذي مركزه  𝑨𝑩𝑪صورة المثلث  ′𝑨𝑩′𝑪أنشئ المثلث  .1

 .𝟏𝟖𝟎𝑶وزاويته 
.  بالمثلث  المحيط (𝑴)أنشئ الدائرة  .2 𝑨𝑩𝑪 
، 𝑪بدوران الذي مركزه  (𝑴)صورة الدائرة  (′𝑴)أنشئ الدائرة  .3

 ، في االتجاه السالب.𝟗𝟎𝑶وزاويته 
 :𝟎𝟒 التمرين

 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭سداسي منتظم مركزه𝑶 . 

 بـ : 𝑶𝑨𝑩ماهي صورة المثلث 

 .(𝑫𝑨)إلى التناظر المحوري بالنسبة  .1

 .𝑶التناظر المركزي ذي المركز  .2

 ، والزاوية𝑩الدوران ذي المركز  .3

 𝟔𝟎𝑶 .في االتجاه السالب 

 

  : 𝟎𝟓التمرين 

 .𝑶لتكن الدائرة ذات المركز 

 نقاطا من هذه الدائرة بحيث: 𝑬 ،𝑭 ،𝑴ولتكن 

.𝑭�̂�𝑬 = 𝟑𝟎𝒐 

 متقايس األضالع. 𝑭𝑶𝑬برهن أن المثلث 

 

 

 (𝑩𝑬𝑴 𝟐𝟎𝟎𝟗) : 𝟎𝟔 لتمرينا
[𝐀𝐁]  𝟔طولها قطعة مستقيم𝐜𝐦. 

وقيس  𝑨بالدوران الذي مركزه 𝑩 صورة النقطة  𝑪أنشئ النقطة  .1

 .في اتجاه عكس عقارب الساعة  𝟗𝟎𝑶زاويته  

 .؟ بّرر إجابتك𝐀𝐁𝐂ما نوع المثلث  .2

 .𝑩𝑪وجد الطول أ .3

 (𝑩𝑬𝑴 𝟐𝟎𝟏𝟎): 𝟎𝟕ن تمريلا
(𝑶; 𝒊; 𝒋) للمستوي معلم متعامد ومتجانس. 

;𝑪(−𝟏     علّم النقط :  .1 𝟎) , 𝑩(𝟏; 𝟎) , 𝑨(𝟎; 𝟐) 
 علّل. ؟𝐀𝐁𝐂ما نوع المثلث  .2
و  𝑶بالدوران الذي مركزه  𝑨صورة النقطة  𝑫عين إحداثيا النقطة  .3

 .𝑨𝑩𝑫𝑪الرباعي  نوعاستنتج  ، ثم𝟏𝟖𝟎𝑶 زاويته 

 (𝑩𝑬𝑴 𝟐𝟎𝟏𝟏): 𝟎𝟖ن تمريلا

 .(O; 𝐢 ; 𝐣)المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس  

;𝑴(𝟏     :  علّم النقط : .1 −𝟏) , 𝑩(𝟑; 𝟐) , 𝑨(−𝟏; 𝟐) 

 .𝑨�̂�𝑩 وزاويته Mبالدوران الذي مركزه  Aهي صورة   Bبيّن أن  .2
 
 

 (𝑩𝑬𝑴 𝟐𝟎𝟏𝟓): 𝟎𝟗ن تمريلا
 و أقياس الزوايا غير حقيقية. ل األطوالالمقابفي الّشكل 

 (𝑪) دائرة مركزها𝑶 وقطرها 
 𝑹 نقطة من هذه الدائرة حيث 

𝑺�̂�𝐑بيّن أن:  .1 = 𝟐𝟑𝑶. 
 ، علّل.𝑹قائم في  𝑺𝑹𝑻المثلث  .2
,𝟎بالتدوير إلى  𝑹𝑺احسب  .3 𝟎𝟏. 

 

 (𝑩𝑬𝑴 𝟐𝟎𝟏𝟕): 𝟏𝟎التمرين 

;𝑶)بمعلم متعامد ومتجانس  منسوب إلىلمستوي ا 𝒊; 𝒋) . 
;𝑪(𝟓     علّم النقط :  .1 −𝟏) , 𝑩(−𝟑; 𝟏) , 𝑨(𝟎; 𝟒) 

 .[𝑩𝑪]منتصف القطعة  𝑬احسب إحداثيتي النقطة  .2

و زاويته  𝑬بالدوران الذي مركزه  𝑨 صورة  𝑫النقطة  انشئ .3

 𝟏𝟖𝟎𝑶إحداثيتي استنتج  ، ثم 𝑫. 

 مستطيل. 𝑨𝑩𝑫𝑪الرباعي  بيّن أن .4

 :𝟎𝟏الوضعية 
بعة والنصف قاصدا على الساعة السا يخرج إبراهيم يوميا من بيته

 نظر إلى ساعته وفي الطريق، متوسطةال
 فوجد أنه مشي ربع ساعة، فتساءل كم  

 هي الزاوية التي دار بها عقرب الدقائق؟
 وساعده في معرفة زاوية الدوران  -

 .اتجاههاستنتج 
 

 :𝟎𝟐الوضعية 
مستعمال  لعبة صنع عمي أحمد النجار جلتين من الخشب، ليصنع ابنه

 خيطا كما في الشكل التالي:
 بعد االنتهاء من الصنع أخذ 
 يلعب بها ماسكا المقبض و

 فابتعدت  حركه مرة واحدة
 الجلتين عن بعضها بزاوية 

 .𝟕𝟎𝒐قدرها 
 ما طبيعة التحويل الناتج؟ .1
 أذكر مميزاته وخواصه؟ .2
 
 
 
 

 :𝟎𝟑الوضعية 
في  كماشكله سداسي منتظم جاز مخطط لقاعدة المسبح ند يوسف إارأ

 :الشكل المقابل
 

 طول ضلعه جاز الشكل بحيثساعده في إن
 .𝟑𝒄𝒎 في المخطططوله  و 𝒎 𝟑 في الواقع
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 وضعيـــــــات –تماريــــــــــــــــــــــــــــن 

 

 بالتوفيق والنجاح 

 

    األستاذة: جبالحي حليمة

𝟎𝟐 

 

 

 

 

 

(𝑪) 

 

𝑺𝑻 = 𝟗 𝒄𝒎 
𝑺�̂�𝐑 = 𝟒𝟔𝑶. 
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