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 مفاهيم تجريبية للدوران 

ية قيسها  Oإذا قمنا بدوران حول نقطة   . 𝛼بزاو
 . 2يتموقع على الشكل  1فإن الشكل 

 Oبالدوران الذي مركزه  2هو صورة الشكل  1نقول أن الشكل 
ية التي قيسها   في إتجاه المختار . 𝛼و الزاو

 
 خوا ص الدوران

 الدوران يحفظ 
 الأطوال ، الإستقامية ، الزوايا و المساحات 

 صور أشكال بواسطة دوران 

  صورة مستقيم هي مستقيم 
  صورة قطعة مستقيمة هي قطعة مستقيمة تقايسها 
  صورة نصف مستقيم هو نصف مستقيم 
 ها صورة الدائرة التي مركزI  هي الدائرة التي لها نفس نصف

 .  Iصورة النقطة  ′𝐼القطر و مركزها 

 مالحظات 

 متعامدان صورة مستقيمان متعامدان هما مستقيمان 
يان  يان هما مستقيمان متواز  صورة مستقيمان متواز

 صورة مثلث قائم هو مثلث قائم 

 كيفية إنشاء صور أشكال بسيطة بالدوران

  Oبالدوران الذي مركزه  Mصورة  ′𝑀النقطة إنشاء

 ، مع الإنتباه لجهة الدوران  (𝑂𝑥]إنشاء نصف المستقيم  (1
′𝑂𝑀حيث  (𝑂𝑥]على  ′𝑀إنشاء النقطة  (2 = 𝑂𝑀  

 

  Oالذي مركزه  بالدوران [AB]صورة القطعة المستقيمة إنشاء 

 بهذا الدوران  Bو  Aللنقطتين  ′𝐵و  ′𝐴إنشاء الصورتين  (1
  [′𝐴′𝐵]هي :  [𝐴𝐵]و تكون 

 
 Oبالدوران الذي مركزه  Aإنشاء صورة دائرة مركزها إنشاء 

بهذا الدوران و تكون صورة  Aللنقطة  ′𝐴إنشاء الصورة  (1
و لها نفس نصف  ′𝐴الدائرة المعطاة هي الدائرة التي مركزها 

 الدائرة الأولى  القطر
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 الزاوية المحيطة و الزاوية المركزية 

ية المشكلة من وترين للدائرة  (1 ية المحيطية في دائرة : هي الزاو الزاو
 يلتقيان في نقطة منها . 

ية التي رأسها هو مركز هذه  (2 ية في دائرة : هي الزاو ية المركز الزاو
 الدائرة .

 
 خاصية قيس الزاوية المحيطية 

ية  ية المركز ية المحيطة في دائرة يساوي نصف قيس الزاو قيس الزاو
 تحصر معها نفس القوس التي 

 
ية  ية  𝐴�̂�𝐵نقول أن الزاو ية المشتركة مع الزاو ية المركز هي الزاو

  ⏞𝐴𝐵يعني أنهما يحصران نفس القوس  𝐴�̂�𝐵المحيطة 

𝐴�̂�𝐵 =
1

2
𝐴�̂�𝐵 

 

 
 

 المركزيتان اللتين تحصران نفس القوس متقايستانالزاويتان 
 
 

 المضلعات المنتظمة 

ياه   المضلع المنتظم هو مضلع أضلاعه متقايسة و زاو
 لها نفس القيس .

 
 : ذههتوجد دائرة مارة على جميع رؤوس المضلع المنتظم نقول أن 

 الدائرة المحيطة بالمضلع المنتظم و مركزها هو مركز المضلع المنتظم 

 
  O  ،A  ،Bلمضلع منتظم مركزه   𝐴�̂�𝐵 حساب قيس الزاوية

  𝑛رأسان متتاليان للمضلع و عدد أضالعه 

ية  𝐴�̂�𝐵بمعنى :  𝑛على  °360نقسم الزاو =
360°

𝑛
 

  A  ،B  ،Cلمضلع منتظم مركزه  𝐴�̂�𝐶حساب قيس الزاوية 

 هي رؤوس للمضلع 

ية  (1 ية المركز التي نرسم نفس القوس التي ترسمه  𝐴�̂�𝐶نعين الزاو
ية المحيطية    𝐴�̂�𝐶الزاو

ية المحيطية  (2 𝐴�̂�𝐶نستعمل خاصية قيس الزاو =
1

2
𝐴�̂�𝐶 
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