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تقديم1

نشاط:
.یرسم الّتلمیذ مستطیال على ورقة مستقّلة ثّم یرسم الموّسط العمودي ألحد أضالعه
.یطوي الورقة حسب ذلك المستقیم، ثّم یتعّرف على ماهّیة ذلك المستقیم للمستطیل

محور تناظر شكل هندسي هو مستقیم یقّسم الّشكل إلى قسمین متطابقین.تعریف:

تطبیق:
ABC،مثّلث متقایس الّضلعین

ارسم محور تناظره.

:2تطبیق 
.یعید الّتلمیذ هذا الّرسم على ورقة مستقّلة

على الّتلمیذبواسطة الّطي یتحّصلEFGمناظر المثّلثABCبالّنسبة إلى.
یعّین الّتلمیذ الّنقاطE ،FوG مناظرات الّنقاطA ،BوCعلى الّتوالي بالّنسبة إلى.

. حّدد القطع المتناظرة بالّنسبة إلى)1
. حّدد الّزوایا المتناظرة بالّنسبة إلى)2

مالحظات:
الّتناظر المحوري یحافظ على الّشكل.-
.... )األبعاد، الفتحات، المساحةیسة ( الّتناظر المحوري یحافظ على األق-

)162ص10ت(+ تمرین منزلي:

.بالّنسبة إلىABCمناظر المثّلثEFGبواسطة الّطيارسم
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مناظرة نقطة2

نشاط:

.بالّنسبة إلىAمناظرةBارسم

هو الموّسط العمودي لـیعني متناظرتان بالّنسبة إلىBوAتعریف: AB.

.هي نفسهانقطة من محور الّتناظر مناظرمالحظة: 

.Aهيبالّنسبة إلىAمناظرة 

نشاط:
 ABموّسطها العمودي،

.همانقطة تقاطعOو
منتصفOبحیث تكونDوCنقطتینعّین على)1 CD.
. عّلل.CBوCAقارن بین-أ)2

. عّلل.DBوDAقارن بین-ب
بّین أنّ -أ)3 ABهو الموّسط العمودي لـ CD.

. عّللADوACقارن بین-ب
استنتج.)4

:بناء مناظرة نقطة
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:منزليتمرین 

.بالّنسبة إلىAمناظرةCابن)1
.بالّنسبة إلىBمناظرةDابن)2
بّین أّن )3 ACموازي لـ BD.

مناظر أشكال هندسّية3

 الّتلمیذ بواسطة الطّي على مناظر مستقیم بالّنسبة إلى مستقیم آخر.یتحّصل
هو مستقیم.مناظر مستقیم بتناظر محوري :مالحظة

تطبیق:

مناظرDابن المستقیم ABبالّنسبة إلى.

:2تطبیق 

.بالّنسبة إلىDمناظر'Dالمستقیمارسم 

:حاالت خاّصة
.لمحور التّناظرموازيمستقیم هو لمحور التّناظر موازيمستقیم مناظر -
هو نفسه.عمودي على محور التّناظرمستقیم مناظر -

-و د-: أ158ص3ت:3تطبیق 
مناظر ثالث نقاط على إستقامة واحدة بتناظر محوري هي ثالث نقاط على إستقامة واحدة.مالحظة:
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:منزليتمرین 
ABCمثّلث قائم فيA،

الموّسط العمودي لـو  AC.
بّین أنّ )1 ABموازي لـ.
مناظرDالمستقیمارسم )2 ABبالّنسبة إلى..عّلل

 مستقیم بالّنسبة إلى مستقیم آخر.قطعة یتحّصل الّتلمیذ بواسطة الطّي على مناظر
قطعة مستقیم مقایسة لها.هومناظر قطعة مستقیم:مالحظة

تطبیق:

ابن CD ةمناظر ABبالّنسبة إلى.

:2تطبیق 
cmABأعد هذا الّرسم بحیث:  4وcmAC 3.

.بالّنسبة إلىAمناظرة Dابن)1
. عّلل إجابتك.BDوBCجد)2

)157ص1(+ ت:منزليتمرین 

.بالّنسبة إلىBوAمناظرتي DوCابن)1
CDABبّین أّن -أ)2 .

ADBCبّین أّن -ب .
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بالّنسبة إلى مستقیم آخر.زاویةمستقیم ثّم مناظریتحّصل الّتلمیذ بواسطة الطّي على مناظر
:مالحظات

مناظر نصف مستقیم بتناظر محوري هو نصف مستقیم.-
هي زاویة مقایسة لها.مناظر زاویة بتناظر محوري -

تطبیق:

GEFابن CABمناظرةˆ .بالّنسبة إلىˆ

159ص5ت:2تطبیق 

.بالّنسبة إلىKمناظرةAابن)1
بّین أنّ )2 60ˆJAK.
مثّلث متقایس األضالع.JAKاستنتج أنّ )3

)581ص4ت(+ :منزليتمرین 
ABC فيمثّلث قائمAبحیث:cmAB 5وcmAC 2،

الموّسط العمودي لـ BC،
.بالّنسبة إلىAمناظرة Dو

بّین أنّ  90ˆCDB..استنتج

:مناظر دائرة-4

هي دائرة مقایسة لها و مركزها هو مناظر لمركز الّدائرة األولى.مناظر دائرة تقدیم:

تطبیق:

.بالّنسبة إلىCمناظرة الّدائرة 'Cابن الّدائرة 

نقطة من محور التّناظر.مناظر دائرة هي نفسها إذا كان مركز دائرةمالحظة:
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162ص7: ت2تطبیق 

:3تطبیق 
 AB قیس طولهاcm6،

الموّسط العمودي لـ ABو ،C،نقطة منه
Cدائرة مركزهاAو شعاعهاcm2تقطع ACفيM،
تقطعبالّنسبة إلىCمناظرة'Cو BCفيN.

.متناظرتان بالّنسبة إلىNوMبّین أّن )1
أنّ بّین-أ)2   ABMN //.

.AMNBاستنتج نوع الّرباعي-ب

:تمرین منزلي
.cm2شعاع القوس الّدائريلیكن هذا الّرسم بحیث قیس طول 

.ابن مناظر هذا الّشكل الهندسي بالّنسبة إلى)1
.مساحة كامل الّشكلو محیطاحسب )2


