
 التناظر المركزي: 1الدرس 

 
 
 تقديم   1
 

  :نشاط
 يتحّصل الّتلميذ بواسطة الطّي علىB مناظرةA بالّنسبة إلى، 

 يتحّصل الّتلميذ بواسطة الطّي علىC مناظرةB بالّنسبة إلى'. 

  يترك الّتلميذ على الورقة فقط الّنقاطA ،O وC. 

  ّييتشش  نO منتصش AC، ثّم يستنتج تعريفا للتّناظر المريزي. 

 
 

منتصش Oيعني Oمتناظرتان بالّنسبة إلى Bو A:تعريف AB. 
 

  التّناظر المريزي بالّنسبة إلى نقطة ىو تطبيق تناظرين محورّيين على الّتوالي بالّنسبة إلى مستقيمين متعامدين   :مالحظة
 .في تلك الّنقطة

 
 :تطبيق

ينلت AO، 
 .Oبالّنسبة إلى Aمناظرة Bابن

 
 :تمرين

 
 

 

 

 

 .Bبالّنسبة إلى Aمناظرة Eابن (1

 .Cبالّنسبة إلى Eمناظرة Fابن (2
 .Cبالّنسبة إلى Bمناظرة Gابن (3

 
 (183ص 1ت)+  :منزلي تمرين

لتين AB ، 

من نقطة Oو AB مخالفة لمنتصفيا. 

. Oبالّنسبة إلى Bو Aمناظرتي  Fو Eابن (1
BEAFبّين  نّ  (2 . 
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 مناظر أشكال هندسيّة   2

 

 :نشاط
 يتحّصل الّتلميذ بواسطة الطّي على مناظر مستقيم بتناظر مريزي. 

 و مريز التّناظر فقط المتناظرين يترك الّتلميذ على الورقة المستقيمين. 
 

 .مناظر مستقيم بتناظر مريزي ىو مستقيم موازي لو :قاعدة

 
 :تطبيق
ABC ،مثّلث عاّم 

I  منتصش AC، 
 .Iبالّنسبة إلى Bمناظرة Eو 

حّدد مناظري المستقيمين (1 AB و BC بالّنسبة إلىI. 

 .متوازي  ضالع ABCE نّ  استنتج (2

 
 165ص 2ت: تمرين

 
 :منزلي تمرين

ABCعاّم، مثّلث 
Iمنتصش AC  وJ منتصش AB. 

1) E مناظرةB بالّنسبة إلىI،  ّبّين  ن   BCAE //. 
2) F مناظرةC بالّنسبة إلىJ.  بّين  ّن   BCAF //. 
 .على إستقامة واحدة Eو F ،Aستنتج  ّن الّنقاط ا (3

 

 
 .نقاط على إستقامة واحدةمناظر ثالث نقاط على إستقامة واحدة بتناظر مريزي ىي ثالث : مالحظة

 
 :تطبيق
ABC،مثّلث عاّم 

Iمنتصش AB،M من BC ال تنتمي إلى BC ، 
E وN مناظرتيC وM  بالّنسبة إلىعلى الّتواليI. 

نقطة من Nبّين  نّ  AE. 
 

 .يمّر من مريز التّناظر مناظر مستقيم بتناظر مريزي ىو نفسو إذا يان المستقيم :حالة خاّصة
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 :تطبيق
ABC قائم فيA، 

I منتصش AB، 
 مناظر AC بالّنسبة إلىI. 

1)  CI يقطع فيE ،المستقيم حّدد مناظر CI بالّنسبة إلىI. 

 .Iبالّنسبة إلى Cمناظرة Eاستنتج  نّ  (2

 
 186ص 20ت :منزلي تمرين

 
 

 :نشاط
 يتحّصل الّتلميذ بواسطة الطّي على مناظر قطعة مستقيم بتناظر مريزي. 

  و مريز التّناظر فقط المتناظرتين القطعتينيترك الّتلميذ على الورقة. 
 

 .قطعة مستقيم مقايسة ليا يقطعة مستقيم بتناظر مريزي ه ةمناظر :قاعدة
 

 :تطبيق
ABC ّمثّلث عام، 

I منتصش AB، 
E مناظرةC بالّنسبة إلىI. 

ي تحّدد مناظر (1 BC و  AC بالّنسبة إلىI. 

 .متوازي  ضالع EBCA نّ  استنتج (2

 
 :تمرين

ABCمتقايس الّضلعين فيA، 
E وF مناظرتيA وC بالّنسبة إلىB. 

EFACبّين  نّ   وEBAB . استنتج. 

 
 166ص 2ت/  184ص 7ت :منزلي تمرين

 
 

 :نشاط
 .Oبالّنسبة إلى Iو A ،Bاتمناظر Jو C ،Dابن (1
 .الحظ (2

 
 .المناظرة مناظر منتصش قطعة مستقيم ىو منتصش القطعة :مالحظة
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 : تطبيق
ABCD متوازي  ضالع مريزهO، 

M منتصش AD، 
N مناظرةM بالّنسبة إلىO، 
منتصش N نّ  بّين BC. 

 
 169ص 2ت :تمرين منزلي

 
 

 :نشاط
 يتحّصل الّتلميذ بواسطة الطّي على مناظر نصش مستقيم بتناظر مريزي. 

  و مريز التّناظر فقط المتناظرين المستقيمين نصفييترك الّتلميذ على الورقة. 
 

 .مناظر نصش مستقيم بتناظر مريزي ىو نصش مستقيم موازي لو و مخالش لو في اإلّتجاه :قاعدة
 

  165ص 4ت :تطبيق
 

 :نشاط
 زاوية بتناظر مريزي ةيتحّصل الّتلميذ بواسطة الطّي على مناظر. 

  و مريز التّناظر فقط الّزاويتين المتناظرتينيترك الّتلميذ على الورقة. 
 

 .زاوية بتناظر مريزي ىي زاوية مقايسة ليا و مخالفة ليا في اإلّتجاه ةمناظر :قاعدة
 

 :تطبيق
 AB منتصفياI، 
 Ax بحيث 90ˆBAx ، 
 By مناظر Ax بالّنسبة إلىI. 

BAx مع الّتعليل مناظرة حّدد  .Iبالّنسبة إلى ˆ

 
 :تمرين منزلي

 : عد ىذا الّرسم بحيث 
I منتصش AB و   AxBy //. 

xABABy نّ  بّين (1 ˆˆ . 

2)  مستقيم ماّر منI يقطع Ax فيM و By فيN ، 

 .Iبالّنسبة إلى Mمناظرة Nبّين  نّ 
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 :نشاط
  بواسطة الطّي على مناظر دائرة بتناظر مريزييتحّصل الّتلميذ. 

  و مريز التّناظر فقط الّدائرتينيترك الّتلميذ على الورقة. 
 

 .مناظر دائرة بتناظر مريزي ىي دائرة مقايسة ليا و مريزىا ىو مناظر مريز الّدائرة األولى :قاعدة
 

 :Oبالّنسبة إلى Cمناظرة الّدائرة 'Cابن الّدائرة :تطبيق
 
 
 
 
 

 :في يال الحالتين Oبالّنسبة إلى Cمناظرة 'Cابن :تمرين
 
 
 
 

 

 
 :2تطبيق 
 AB طولياقيسcm6و ،I ،منتصفيا 

C الّدائرة الّتي مريزىاA و شعاعياcm5,1، 
C' مناظرةC بالّنسبة إلىI، 

C  تقطع ABفيE ،وC' تقطع AB فيF. 

 .Iبالّنسبة إلىمتناظرتان  Fو Eبّين  نّ 
 

 .دائرة ىي نفسيا إذا يان مريز الّدائرة ىو مريز التّناظر ةمناظر: حالة خاّصة
 

 :تمرين منزلي
C قطرىا  دائرة AB و منتصفياI، 

 Ax بحيث 60ˆxAB، 
 By مناظر Ax بالّنسبة إلىI، 
 Ax يقطعC فيMو ، By يقطعC فيN. 
 .Iمتناظرتان بالّنسبة إلى Nو Mبّين  نّ 
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 مرّكب مناظر شكم هندسي   3
 

 :نشاط
  بتناظر مريزي          ىذا الّشيل المرّيبيتحّصل الّتلميذ بواسطة الطّي على مناظر. 
 

 .شيالن ليما نفس المحيط و نفس المساحةشيالن متناظران مريزّيا ىما : خاصّية
 

 :تطبيق
ABCD متوازي  ضالع مريزهO. 

 .ليما نفس المساحة OBCو OADبّين  نّ 
 

 :نشاط
ABCD مرّبع مريزهO. 

  قطة على المرّبع و يرسم مناظرتياالّتلميذ نيحّدد. 

  ما تمثّلو يستنتجيعيد الّتلميذ التمّشي ثّمO مرّبعبالّنسبة لل. 
 

 .ناظر شيل ىندسي إذا يان مناظر ذلك الّشيل بالّنسبة إلى تلك الّنقطة ىو نفسومريز تنقطة  تيون: تعريف
 

 :تطبيق
C دائرة مريزىاI و AB ،قطر ليا 
 المماّس لـC فيAو ،' المماّس لـC فيB. 

 .Iبالّنسبة إلى مناظر 'بّين  ّن  (1
 .ىي مريز تناظر ىذا الّرسم I ّن  استنتج (2

 
 186ص 18ت/  185ص 13ت :تمرين منزلي

 
 
 في انمعيّن انمتعامدانتّناظر    4
 

 :نشاط
 يرسم الّتلميذ مستقيم مدّرج بالمعّين IO,  ثّم يرسم' مستقيما عمودّيا على  مدّرج بالمعّينييون JO,. 

 نقاطو المحّدد لو يتعّرش على محاور المعّين ثّم على. 

  خالل فاصلتيا و ترتيبييا، ثّم يتعّرش على اليتابة الّرياضّية إلحداثّياتيايرسم الّتلميذ نقطة من. 
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 .في المستوي متعامدا مستقيمان مدّرجان متعامدان في  صلييما يحّددان معّينا :تقديم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

نسّمي ىذا المعّين JIO   :بحيث ,,
-  OI محور الفواصل و OJ محور الّتراتيب. 
- O ،ىي  صل المعّينI ىي الّنقطة الواحدّية للفواصل وJ الواحدّية للّتراتيب ي الّنقطةه . 

 
 .الّنقطة و ترتيبتيا فاصلةإحداثّيتان ىما ليا  متعامد معّينيّل نقطة من  :مالحظة

: مثال 2,5A :5 ترتيبتياىي  2ىي فاصلتيا و. 
 

 : تطبيق
 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,,  . 

: التّالية عّين الّنقاط 14 ,A ، 32 ,B  ، 13,C ، 32 ,D  و 24  ,E. 
 

 : تمرين
 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, . 

: عّين الّنقاط 21,A ، 13  ,B  ، 32 ,C ،  04 ,E و  40 ,F. 
 

 :2تطبيق 
 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 

 13,A ، 31,B  ، 03,C . 
 .متوازي  ضالع ABCDبحيث Dقّدم إحداثّيات

 
 ( 185ص 11ت)+ :منزلي تمرين

 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث,,  . 
 2,5A و 4,1 B. 
منتصش Cقّدم إحداثّيات (1 AB. 

على Aالمسقط العمودي لـ Hقّدم إحداثّيات (2 OJ. 
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 :نشاط

 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 
 3,4A. 
بالّنسبة إلى Aمناظرة Bارسم (1 OI  ّبواسطة الطي . 
 .Bقّدم إحداثّيات (2

 
 .نقطتان متناظرتان بالّنسبة إلى محور الفواصل ىما متساويان في الفاصلة و متقابلتان في الّترتيبة :قاعدة

إذا يانت baM من , JIO معّين متعامد فإّن مناظرتيا بالّنسبة إلى ,, OI ىي baN ,. 
 

 :تطبيق
 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 

 2,3A  و 2,3 B. 
متناظرتان بالّنسبة إلى Bو Aبّين  نّ  (1 OI. 

استنتج  ّن  (2   OIAB . 

 
 : 2 تطبيق

 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 
 2,5A ، 4,1B ، 2,5 C و 4,1 D. 
حّدد الّنقاط المتناظرة بالّنسبة إلى (1 OI. 

CDABاستنتج  نّ  (2 . 
 

 : منزلي تمرين
 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 
 2,4A  و 2,4 B. 

 . مثّلث متقايس الّضلعين OAB نّ  بّين

 

 

 :نشاط

 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 
 2,3A. 
بالّنسبة إلى Aمناظرة Bارسم (1 OJ  ّبواسطة الطي . 
 .استنتج قاعدة .Bقّدم إحداثّيات (2

 
 .نقطتان متناظرتان بالّنسبة إلى محور الّتراتيب ىما نقطتان متساويتان في الّترتيبة و متقابلتان في الفاصلة: قاعدة

إذا يانت baM من , JIO معّين متعامد فإّن مناظرتيا بالّنسبة إلى ,, OJ ىي baN ,. 
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 :تطبيق
 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 

 4,2A  و 4,2B. 
 بّين  نّ  (1   OJAB . 

استنتج  ّن  (2   OIAB //. 

 
 : 2 تطبيق

 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 
 2,1A ، 1,3 B ، 2,1C و 1,3 D. 

CDAB ّن  بّين . 

 
 : منزلي تمرين

 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 
 3,2 A  و 3,2 B. 

 . متقايس الّضلعين OAB نّ  بّين
 
 

 :نشاط

 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 
 4,2B. 
 . Oبالّنسبة إلى Aمناظرة Bارسم بواسطة الطيّ  (1

 .استنتج قاعدة .Bقّدم إحداثّيات (2

 
 .و الّترتيبةنقطتان متناظرتان بالّنسبة إلى  صل المعّين ىما متقابلتان في الفاصلة : قاعدة

إذا يانت baM من , JIO ىي Oمعّين متعامد فإّن مناظرتيا بالّنسبة إلى ,, baN  ,. 
 

 :طبيقت
 JIO OJOIمعّين متعامد بحيث ,, ، 

 1,3A ، 2,1B  ، 1,3 C و 2,1 D. 

 .Oحّدد الّنقاط المتناظرة بالّنسبة إلى (1

بّين  ّن  -  (2   CDAB //. 

بّين  ّن  - ب   BCAD //. 

 .ABCDنوع الّرباعي استنتج (3
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 :منزلي تمرين
 JIO cmOJOIمعّين متعامد بحيث ,, 1، 
 3,3A  ، 3,3 B و 3,1C. 

 .متوازي  ضالع ABCDبحيث  Dحّدد مع الّتعليل إحداثّيات


