التماثل المحوري
التمرين  ABC :1يثهث يعهٕو،
 انُقطت  Mيًاثهت انُقطت  Aبانُطبت نهًطتقٍى ).(BC
 انُقطت  Nيًاثهت انُقطت  Bبانُطبت نهًطتقٍى ).(AC
حذد انٕاضطاث انًحصم عهٍٓا دٌٔ إَشاء انشكم.

التمرين :8

التمرين  ABC :2يثهث ،
 .1أَشئ انُقطت  Mيًاثهت انُقطت  Aبانُطبت نهًطتقٍى ).(BC
 .2أَشئ انُقطت  Nيًاثهت انُقطت  Bبانُطبت نهًطتقٍى ).(AC
 .3أَشئ انُقطت  Pيًاثهت انُقطت  Cبانُطبت نهًطتقٍى ).(AN
التمرين  ABCD :3رباعً يحذب قائى انسأٌت فً ٔ ،Aانُقطت M
يُتصف انقطعت ].BC = 4 cm ٔ ،[CB
 .1أَشئ ' M' ٔ C' ٔ B' ٔ Aيًاثالث انُقط ٔ C ٔ B ٔ A
 Mعهى انتٕانً بانُطبت نهًطتقٍى ).(AD
 .2بٍٍ أٌ انُقط 'َ M' ٔ B' ٔ Cقط يطتقًٍٍت.
 .3بٍٍ أٌ ' Mيُتصف ]'.[C'B
 ،يعهال خٕابك.
 .4حذد قٍاش انسأٌت
 .5اضتُتح أٌ انُقط َ B' ٔ B ٔ Aقط يطتقًٍٍت.

باضتعًال يططرة غٍر يذرخت فقط ،حذد انًطتقٍى ) ،(Dعهًا أٌ
انًثهث ' A'B'Cيًاثم انًثهث  ABCبانُطبت نـ ).(D
التمرين :9

التمرين  ABC :4يثهث ٔ َ Iقطت يٍ يُصف انسأٌت 
BAC
تخانف .A
 .1أَشئ  Mيًاثهت  Iبانُطبت نـ ).(AB
 .2أَشئ  Nيًاثهت  Iبانُطبت نـ ).(AC

 .3بٍٍ أٌ ) [IAيُصف انسأٌت . MIN

التمرين  (∆) ٔ (D) :5يطتقًٍاٌ يتٕازٌاٌ قطعاَ A ٔ ،قطت ال
تُتًً نًٓا.
 .1أَشئ  Mيًاثهت  Aبانُطبت نـ )∆(.
 .2أَشئ  Nيًاثهت  Aبانُطبت نـ ).(D
 .3بٍٍ أٌ انُقط  N ٔ M ٔ Aيطتقًٍٍت.
التمرين  (∆) ٔ (D) :6يطتقًٍاٌ يتعايذاٌ فً َقطت َ Mٔ ،Oقطت
ال تُتًً إنًٍٓا .
نتكٍ انُقطت  Nيًاثهت انُقطت  Mبانُطبت نهًطتقٍى ) ٔ ،(Dانُقطت P
يًاثهت انُقطت  Nبانُطبت نهًطتقٍى )∆(.
بٍٍ أٌ انُقطت  Oيُتصف انقطعت ].[MP

فً انشكم أعالِ ،أَشئ خًٍع انًربعاث انتً ،يركسْا ٔ ،Oيحٕر
تًاثهٓا ) ٔ ،(Dانُقطت  Mيٍ أحذ أضالعٓا.
التمرين  :10فً انشكم أضفهّ أَشئ انًعٍٍ  ،ABCDعهًا أٌ:
 (D') ٔ (D) يحٕري تًاثهّ.
َ N ٔ M قطتٍٍ يٍ أحذ ضهعٍّ.

التمرين  ABCD :7يطتطٍم ،انُقطت  ًْ Eيًاثهت انُقطت A
بانُطبت نهًطتقٍى ) ٔ ،(BDانُقطت  ًْ Fيًاثهت انُقطت  Cبانُطبت
نهًطتقٍى ).(BD
 .1بٍٍ أٌ:

= .AE

 .2بٍٍ أٌ انرباعً  AFCEيطتطٍم.
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التمرين :14

التمرين :11
فً انشكم خاَبا )∆( ٔ َ B ٔ Aقطتاٌ خارج انًطتقٍى )∆( يٍ َفص
اندٓت A' .يًاثهت انُقطت  Aبانُطبت نـ )∆(.
حذد انُقطت ' Bيًاثهت انُقطت  Bبانُطبت نهًطتقٍى )∆( باضتعًال
يططرة غٍر يذرخت فقط.

فً انشكم أعالِ (C) ،دائرة يركسْا َ A ٔ ،Oقطت خارج انذائرة
)َ B ٔ ،(Cقطت داخم انذائرة ).(C
باضتعًال انبركار فقط حذد َقط تقاطع انذائرة ) ٔ (Cانًطتقٍى ).(AB

التمرين :12
فً انشكم خاَبا ) (∆) ٔ (Dيطتقًٍاٌ يتٕازٌاٌ ٔ َ M ٔ Aقطتاٌ
يختهفتاٌ يٍ ) N ٔ (Dيًاثهت  Mبانُطبت نـ )∆(.
باضتعًال يططرة غٍر يذرخت فقط أَشئ ' Aيًاثهت  Aبانُطبت نـ )∆(.

التمرين :13
فً انشكم خاَبا )∆( ٔ َ B ٔ Aقطتاٌ خارج انًطتقٍى )∆( يٍ َفص
اندٓت.
حذد انُقطت  Mيٍ انًطتقٍى )∆( بحٍث تكٌٕ انًطافت AM + BM
دٌَٕت.
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