
 التناظر المركزي –: األعداد النسبٌة  30الوضعية اإلنطالقية للمقطع 

من  االنتهاءولٌد تلمٌذ مجتهد ٌدرس فً السنة الثانٌة متوسط ، بعد 

مراجعة دروسه وأداء واجباته ٌقضً بعض الوقت أمام ألعاب الفٌدٌو 

للتسلٌة ، الشكل أسفله عبارة عن  شاشة رادار اللعبة ، المطلوب منه 

تفجٌر الطائرات والدبابات وتحدٌد مكان التكنة العسكرٌة التً بنٌت 

 .(0,0)  اإلحداثٌة بالنسبة إلى  بالمربع بالتناظر مع المطار المعٌن 

  و الدبابات والتكنة  الطائرات إحداثٌتًساعد ولٌد فً تحدٌث

 .العسكرٌة 

  إحداثٌتً مركز المراقبة ٌقول ولٌد أنه ٌستطٌع الفوز إذا حدد

ا علمت أنه د ولٌد فً تحدٌد مركز المراقبة إذساع فً المطار ،

 المعٌن فً شاشة الرادار . المربعمركز تناظر 

 ً1 إذا كانت مساحة المطار هkm2  فما هً مساحة التكنة مع

 .التعلٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 التناظر المركزي –: األعداد النسبٌة  30الوضعية اإلنطالقية للمقطع 

ولٌد تلمٌذ مجتهد ٌدرس فً السنة الثانٌة متوسط ، بعد االنتهاء من 

مراجعة دروسه وأداء واجباته ٌقضً بعض الوقت أمام ألعاب الفٌدٌو 

للتسلٌة ، الشكل أسفله عبارة عن  شاشة رادار اللعبة ، المطلوب منه 

تفجٌر الطائرات والدبابات وتحدٌد مكان التكنة العسكرٌة التً بنٌت 

 .(0,0)  بالنسبة إلى اإلحداثٌة  بالمربعاظر مع المطار المعٌن بالتن

  ساعد ولٌد فً تحدٌث إحداثٌتً الطائرات و الدبابات والتكنة

 العسكرٌة .

  ٌقول ولٌد أنه ٌستطٌع الفوز إذا حدد إحداثٌتً مركز المراقبة

ساعد ولٌد فً تحدٌد مركز المراقبة إذا علمت أنه  المطار ،  فً

 لمستطٌل المعٌن فً شاشة الرادار .مركز تناظر ا

  ً1إذا كانت مساحة المطار هkm2  فما هً مساحة التكنة مع

 التعلٌل .
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ولٌد تلمٌذ مجتهد ٌدرس فً السنة الثانٌة متوسط ، بعد االنتهاء من 

مراجعة دروسه وأداء واجباته ٌقضً بعض الوقت أمام ألعاب الفٌدٌو 

للتسلٌة ، الشكل أسفله عبارة عن  شاشة رادار اللعبة ، المطلوب منه 

تفجٌر الطائرات والدبابات وتحدٌد مكان التكنة العسكرٌة التً بنٌت 

 .(0,0)  بالنسبة إلى اإلحداثٌة  بالمربعاظر مع المطار المعٌن بالتن

  ساعد ولٌد فً تحدٌث إحداثٌتً الطائرات و الدبابات والتكنة

 العسكرٌة .

  ٌقول ولٌد أنه ٌستطٌع الفوز إذا حدد إحداثٌتً مركز المراقبة

ساعد ولٌد فً تحدٌد مركز المراقبة إذا علمت أنه   ، المطار فً

 المعٌن فً شاشة الرادار . لمربعامركز تناظر 

  ً1إذا كانت مساحة المطار هkm2  فما هً مساحة التكنة مع

 التعلٌل .
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ولٌد تلمٌذ مجتهد ٌدرس فً السنة الثانٌة متوسط ، بعد االنتهاء من 

مراجعة دروسه وأداء واجباته ٌقضً بعض الوقت أمام ألعاب الفٌدٌو 

للتسلٌة ، الشكل أسفله عبارة عن  شاشة رادار اللعبة ، المطلوب منه 

تفجٌر الطائرات والدبابات وتحدٌد مكان التكنة العسكرٌة التً بنٌت 

 .(0,0)  بالنسبة إلى اإلحداثٌة  بالمربعاظر مع المطار المعٌن بالتن

  ساعد ولٌد فً تحدٌث إحداثٌتً الطائرات و الدبابات والتكنة

 العسكرٌة .

  ٌقول ولٌد أنه ٌستطٌع الفوز إذا حدد إحداثٌتً مركز المراقبة

ساعد ولٌد فً تحدٌد مركز المراقبة إذا علمت أنه   ، المطار فً

 المعٌن فً شاشة الرادار . المربعمركز تناظر 

  ً1إذا كانت مساحة المطار هkm2  فما هً مساحة التكنة مع

 التعلٌل .
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