
 

 

  : رابعالمترين ال

محور هذه   (D)ثم أنشئ المستقيم    [AB]قطعة مستقيم  نشئا (1

 القطعة .
 Cفي نقطة  (D)و يقطع   Aالذي يشمل  (K)المستقيم  نشئا (2
 ؟ علل ؟  ABCما نوع المثلث  (3

 اكمل مايلي (4
 هي .......  (K)بالنسبة الى المستقيم   Cنظيرة النقطة  -

 هي ...... (K)بالنسبة الى المستقيم  Aنظيرة النقطة  -

 هي ......   (K)بالنسبة الى المستقيم   [AC]نظيرة القطعة  -

  : ماس المترين اخل
IJK   مثلث وM  نقطة من القطعة[JK] . 

(d)  مستقيم يمر من النقطةI . 

B  وN  وC  هي على التوالي نظائر النقطJ  وM و K الى  بالنسبة

 . (d)المستقيم 

 انشئ الشكل. (1

 . (d)بالنسبة للمستقيم  Iحدد نظيرة النقطة  (2

          . BNو  JMقارن بين المسافتين  (3

  )سنقول( : سمادسالمترين ال 

 

 

 

 

 

 )سنقول( : سمابعالمترين ال 
 الحظ الشكل اآلتي ثم أعد إنشائه باألبعاد الحقيقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المترين الأول:

 اليك الشكل المقابل 
 

 

 

  )حسابيا( ؟       𝐶𝑂�̂�ما قيس الزاوية   (1

  . 𝐶𝑂�̂�منصف الزاوية   (OZ] أنشئ  (2

 علل ؟   𝑍𝑂�̂�و   𝐶𝑂�̂�ما قيس الزاويتين  (3
 .  (AB)بالنسبة الى  Cنظيرة النقطة  Dعين النقطة  (4
 ؟ علل.  OCDما نوع المثلث  (5
 اكمل الفراغ (6

  النقطة نظيرةA   بالنسية الى المستقيم(AB)   هي

.......................... 
   نظيرة القطعة[OC]   بالنسية الى المستقيم(AB)   هي

.......................... 
  نظيرة نصف المستقيم[OC)   بالنسية الى المستقيم

(AB)  .......................... هي 

  نضيرة الزاوية𝐶𝑂𝐴 ̂ ة الى المستقيم بالنسي(AB)   هي

.......................... 

  المترين الثماين :

 ABC  مثلث قائم فيB و متساوي الساقين حيث  
BA=BC=3 cm 

 هل هذا المثلث يقبل محور تناظر . اذا نعم قم بانشاءه ؟ (1
 (AC)بالنسبة الى المستقيم  Bنظيرة النقطة  Dأنشئ النقطة  (2
 ABCDمانوع الرباعي  (3

  : لثالمترين الثما

 
 اعد رسم الشكل باقياسه الحقيقية . (1
 اكمل الجدول االتي : (2

 منفرجة مستقيمة قائمة حادة الزاوية
     التسمية
     القيس

 

 ؟ 𝑟𝑂�̂�و   �̂�احسب قيس الزاويتين  (3

 

  (04) سلسةل متمارين     

 الزوااي و التنماظر احملوري      
 املمادة: بوطبيبة أأس تماذ
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غير مرسومين إليك الشكلين اآلتيين: )الشكلين 

 بالقياسات الحقيقية(.

     (01)الشكل 

 

 

 (02)الشكل 

 

 
 
 

 .EOH ،EOF ،DAC: قيس الزاوياأحسب  .1

EOH  EOF   

 

DAC  

؟ علل .EOH ،EOF ،DACما نوع الزوايا:   .2

 إجابتك.

باستعمال األدوات الهندسية المناسبة أنشئ مثيال  .3

 للشكلين.

  : ماس المترين اخل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المترين الأول:

 الحظ الشكل المقابل ثم أجب:
 
 أحسب قيس الزاويتين:  .1

MOX ،MOY. 
 ما نوع الزاويتين:  .2

ZOM ،MOX.؟ برر إجابتك 
 

أنشئ على ورقتك و باستعمال األدوات الهندسية  .3
 المناسبة مثيال للشكل.

]ثم أنشئ  )OW  منصف الزاويةMOX . 

 المترين الثماين :
إليك الشكل اآلتي: )الشكل غير مرسوم بالقياسات 

 الحقيقية(.

 

 

 

 

 

 

 

 .WOY،XOTأحسب قيس الزاويتين:  .1

أنشئ على ورقتك و باستعمال األدوات الهندسية  .2

 المناسبة مثيال للشكل

 بالقياسات الحقيقية. 

]أنشئ  - )OR منصف الزاويةWOY. 

  : لثالمترين الثما

[ ]AB  6قطعة مستقيم طولهاcmالمستقيم ،( )d  محور

[ ]AB في النقطةO  و( )C d. 

 أ( أنشئ الشكل. .1
 Aنظيرتي النقطتين  O'و  Dب( أنشئ النقطتين 

)على الترتيب بالنسبة إلى المستقيم  Oو  )BC. 

ACعلل لماذا  .2 BC؟ 

على استقامة واحدة؟  Dو  B ،'Oهل النقط  .3

 علل إجابتك.

 

  : رابعالمترين ال

  (04) سلسةل متمارين     
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