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اسااِلْنِعك  
Reflection

2ريض / ث



لوم حبيث هو حتويل هندسي يقلب الشكل حول مستقيم مع: االنعكاس
.   نييكون بُعد النقطة وبُعد صورهتا عن املستقيم متساوي

𝑨صورة النقطة ′𝑨يف الشكل اجملاور النقطة 

.kحول املستقيم ابالنعكاس

  k.ابالنعكاس حول املستقيم𝑫𝑪𝑭∆ارسم صورة 

2ريض / ث
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ُر االِ  ْنِعك اسِمْحو 
Line of Reflection
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يت تصل بني هو العمود املنص ِّف للقطعة املستقيمة ال: حمور االنعكاس
.النقطة وصورهتا

.   حمور االنعكاسهو kيف الشكل اجملاور املستقيم

.ول مستقيٍم ماوصورته ابالنعكاس ح, يُبني الشكل التايل ُمضلًعا
.ارسم حمور االنعكاس
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اب  اح  الِ )ااِلْنِسح  (اَز 
Translation

2ريض / ث



΄A

افًة حمددًة هو حتويل هندسي ينقل كل نقطة إىل صورهتا مس(: االزاحة)االنسحاب
ٍد  تنقل , ′𝑨إىل صورهتا 𝑨فاإلزاحة اليت تنقل النقطة (. اجتاه اإلزاحة)ويف اجتاٍه حمد 

:نقاط الشكل مجيعها أيًضا حبيث أن
.′𝑨𝑨اويمقدار اإلزاحة يساوي طول القطعة املستقيمة اليت تصل أي نقطة بصورهتا يس• 
′𝑨𝑨القطعة املستقيمة اليت تصل أي نقطٍة بصورهتا توازي • 

هي صورة ′𝑨يف الشكل اجملاور النقطة 
.النسحاباب𝑨النقطة

الناجتة عن االنسحاب الذي 𝑻ارسم صورة النقطة
وما مقدار االنسحاب؟. 𝑩إىل 𝑨ينقل 
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انالدَّو   Rotationر 

2ريض / ث



كل  ( يد ور) هو حتويل هندسي حيرك: الدوران
.  نقطة اثبتةنقطة يف الشكل األصلي بزاوية حمددة ويف اجتاه حمدد حول

ةبزاويدورانالناجتة عن 𝑨صورة هي′𝑨يف الشكل اجملاور
.𝑪عكس اجتاه حركة عقارب الساعة حول النقطة𝟏𝟐𝟎°

:أكمل الفراغ التايل
الناجتة عن 𝑹يف الشكل اجملاور صورة النقطة 

عكس اجتاه حركة عقارب °𝟏𝟕𝟎دوران بزاوية 
.....هي 𝑹الساعة حول النقطة 

𝟏𝟐𝟎°

C

T

S

R

΄S

΄T
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ْرك اَُز الدَّ  ر  م  انو 
Center of Rotation
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ة من نقاط هو النقطة الثابتة اليت تدور حوهلا كل نقط: مركز الدوران
., ويف اجتاه حمدد°𝒙الشكل يف الدوران بزاوية حمددة 

الذي مركز الدورانهي 𝑪يف الشكل اجملاور النقطة 
.عكس اجتاه حركة عقارب الساعة°𝟏𝟐𝟎بزاوية𝑨يدور 

:أكمل الفراغ التايل
....يف الشكل اجملاور مركز الدوران هو

A

΄A

𝟏𝟐𝟎°

C
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اِوي  ُ ال ر  اَز  اندَّو 
Angle of Rotation
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𝑻هي صورة ′𝑻ما زاوية الدوران اليت جتعل 
يف عكس اجتاه 𝑴علًما أبن الدوران حول 

؟حركة عقارب الساعة

.ورةهي الزاوية املتشكلة من النقطة ومركز الدوران والص: زاوية الدوران

زاوية الدوران تسمى ′𝑨𝑪𝑨∠يف الشكل اجملاور
A.     °𝟏𝟐𝟎وقياسها يساوي 

΄A

𝟏𝟐𝟎°

C
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نْ  كَّبد ِسيُّ المُ التَّْحِويُل اله  ر 
Composite Transformation

2ريض / ث



ل يف الشكل اجملاور التحويل اهلندسي الذي ينق
,حتويل هندسي مركبهو "𝑨اىل الشكل 𝑨الشكل 

.(pانعكاس حول مثmانعكاس حول )

كل األصلي إىل هو التحويل اهلندسي الذي ينقل الش: التحويل اهلندسي املركب
ويل هندسي الصورة النهائية عند إجراء حتويل هندسي على شكل ما, مث إجراء حت

.آخر على صورته

A

΄A

A” p

m

°𝟗𝟎مث دوران بزاوية 𝒙وصورهتا الناجتة عن انعكاس حول احملور 𝑾𝑿مث ل بيانيًّا 

𝑾حيث , حول نقطة األصل −𝟒,𝟔 , 𝑿(−𝟒,𝟏).
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اح   ك اسِ  اِْنعِ ت ْرِكيُب إاَِز 
Glide Reflection

2ريض / ث



ا انعكاس هو حتويل هندسي مركب ينتج عن إزاحة يليه: تركيب إزاحة انعكاس
.يف خط مستقيم مواٍز خلط ِّ اجتاه اإلزاحة

,يف الشكل اجملاور
يمني موازية ؛ أي  أنه ميكن تكوينه برتكيب إزاحة إىل التركيب إزاحة انعكاس

كما يف الشكل nمتبوعًة ابنعكاٍس حول املستقيم  𝐁إىل 𝐀تنقل nللمستقيم  
.التايل

ا ميكن صف حتويًًل هندسًيا مركبً 
.  استعماله لتكوين النمط التايل

A A B
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طِليالتَّبْ 
Tessellation
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كون من مثلثات ؛ ألنه يتتبليطًاالنمط اجملاور مُيَث ِّل 
أو متطابقة األضًلع تغطي سطًحا دون تقاطعات
.  °𝟑𝟔𝟎فراغات وجمموع قياسات الزوااي حول كل رأس

.ر إجابتكهل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بر  
.النمط اجملاور ميثل تبليطًا

دون ًحا منيغطي سط, هو منط يتكون من شكل أو أكثر: التبليط
ويكون جمموع الزوااي حول كل رأس يف, تقاطعات أو فراغات

.°𝟑𝟔𝟎التبليط 
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ِظم الُمْنت  التَّْبِليطُ 
Regular tessellation
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ه استعمل نوًعا ؛ ألنتبليطًا منتظًماالشكل اجملاور ميثل 
,  (ظًماسداس ًيا منت)واحًدا من املضلعات املنتظمة 

.360وقياس زاويته الداخلية أحد عوامل العدد 
.ا؟ بر ر إجابتكهل الشكل اجملاور مُيَث ِّل تبليطًا منتظمً 

ه نوع واحد فقط هو التبليط الذي يستعمل في: التبليط املنتظم
.من املضلعات املنتظمة
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ت ِظمْبُُ الُمنْ التَّْبِليُط شِ 
Semi-regular tessellation
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ضلعني ؛ ألنه مكون من مشبه منتظمالتبليط اجملاور 
(.ًلعمثلث متطابق األض-سداسي منتظم)منتظمني 

:اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي
....بليطًاالتبليط يف الشكل اجملاور يسمى ت

(.ظمغرَي منت-شبَه منتظم-منتظًما)

هو التبليط الذي يتكون من: التبليط شبه املنتظم
.مضلعني منتظمني أو أكثر
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ق الُمتَّسِ التَّْبِليطُ 
Uniform tessellation
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.ر إجابتكهل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بر  
.   االتبليط اجملاور يسمى تبليطًا متسقً 

نفسه من األشكال هو التبليط الذي حيتوي الرتتيب: التبليط املتسق
.والزوااي عند كل رأس

.  توجد أربع زوااي عند كل رأس
ساويةوقياسات الزوااي املتناظرة مت

.أستوجد أربع زوااي عند هذا الر متسق

.أستوجد زاويتان عند هذا الر 

غري متسق
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لاُُ التَّم  
Symmetry

2ريض / ث



جلزَأْي متاثًًل صورة الكائن اجملاورة توضح 
.  جسمه األمين واأليسر

.جابتكهل األشكال التالية متماثلة أم ال؟ بر ر إ

د انعكاًسا أو إزاح: التماثل ًة أو دوراًًن أو يكون الشكل متماثًًل إذا ُوجِّ
.   ل نفسهتركيب إزاحة وانعكاس ينتج عنه صورة منطبقة على الشك

1)2)
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اُُُل ح   ر ْول  ِمْحو  التَّم 
(األشكال الُنائي  البعد)

Line Symmetry 

2ريض / ث



.  متماثل حول حمورالشكل اجملاور 

ماثًًل َبني ِّ ما اذا كان اخلماسي املنتظم اجملاور مت
.بر ر إجابتك. حول حمور أم ال

الثنائي يكون الشكل(: األشكال الثنائية األبعاد)التماثل حول حمور 
اس حول إذا كانت صورته الناجتة عن انعكمتماثًًل حول حمور األبعاد 

.مستقيٍم ما هي الشكل نفسه
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ُر ال اِمْحو  ُُلتَّم 
Line of Symmetry 
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. حماور متاثلثًلثةللمثلث املتطابق األضًلع اجملاور 

.حد د حماور التماثل يف الشكل اجملاور

.لتماثلهو املستقيم الذي يتم حوله االنعكاس يف ا: حمور التماثل
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اُُُل ا االتَّم  ر  نِي  لدَّو  Rotational Symmetry 
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املربع اجملاور له
؛ متاثل دوراين

ألن الدوران بكلٍ  من
. هينتج عنه الشكل نفس°𝟑𝟔𝟎,°𝟐𝟕𝟎, °𝟏𝟖𝟎,°𝟗𝟎الزوااي 

ًًل دورانًيا متماثيكون الشكل الثنائي األبعاد : التماثل الدوراين
°𝟑𝟔𝟎وَ °𝟎كانت صورته الناجتة عن دوران بزاوية بنيإذا

.الشكل نفسهحول مركزه هي

.إجابتكهل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بر ر
.  الشكل اجملاور متماثل متاثًًل دورانيًّا

𝟑𝟔𝟎°

𝟗𝟎°𝟏𝟖𝟎°

𝟐𝟕𝟎°
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ْرك اَُز ال اُُلتَّم  م 
Center of Symmetry 
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.  لهمركز التماثل مركز الشكل اجملاور هو 

,  م الحد د ما إذا كان لألشكال التالية مركز متاثل أ
.بر ر إجابتك

.اينهو مركز دوران الشكل الذي له متاثل دور : مركز التماثل
𝟔𝟎°
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اُُ ُرتْب  ُ ا للتَّم 
Order of Symmetry
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:أكمل الفراغ التايل
اور رتبة التماثل للسداسي املنتظم يف الشكل اجمل

.......تساوي 

لشكل على هي عدد املرات اليت تنطبق فيها صورة ا: رتبة التماثل
.°𝟑𝟔𝟎إىل°𝟎الشكل نفسه أثناء دورانه من 

حيث , 4رتبتهللشكل اجملاور متاثل دوراين 
ه أثناء تنطبق صورة الشكل على الشكل نفس

.  الدوران أربع مرات
𝟗𝟎°

2ريض / ث



اُُل  اُر التَّم  اوِ )ِمْقد  اناَز  ر  (  ي  ُ الدَّو 
Magnitude of Symmetry
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لشكل هو قياس أصغر زاوية يدورها ا(: زاوية الدوران)مقدار التماثل 
.  الذي له متاثل دوراين حىت ينطبق على نفسه

:اوييسمقداره للشكل اجملاور متاثل دوراين
𝟑𝟔𝟎° ÷ 𝟒 = 𝟗𝟎°

:أكمل الفراغ التايل
...........مقدار التماثل للشكل اجملاور يساوي 
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اُُُل ح   ىْول  ُمْست  التَّم  و 
Plan Symmetry
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إذا ل مستوى متماثًًل حو يكون الشكل الثًلثي األبعاد : التماثل حول مستوى
.أمكن تقسيمه هبذا املستوى اىل شكلني متطابقني

.  َبني ِّ ما إذا كان الشكل اجملاور متماثًًل حول مستوى أم ال
.بر ر إجابتك

طة ؛ ألنه أمكن تقسيمه بواسمتماثل حول مستوىالشكل                    

.  مستوى إىل شكلني متطابقني كما هو موضح ابلشكل التايل
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اُُُل ح   ر ْول  ِمْحو  التَّم 
(األشكال الُالُي  األبعاد)

Line Symmetry 
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ل الثًلثي يكون الشك(: األشكال الثًلثية األبعاد) التماثل حول حمور
بزاوية بني األبعاد متماثًًل حول حمور إذا أمكن تدويره حول هذا احملور

.ليصبح كما كان يف وضعه األصلي؛ °𝟑𝟔𝟎َو 𝟎°

ه أم ال؟ يف الشكل اجملاور هل املكعب متماثل حول حمور 
.بر ر إجابتك

ره بزاوية يف الشكل اجملاور مُيكن تدوير املخروط حول حمو 
؛ ليصبح كما كان يف وضعه األصلي°𝟑𝟔𝟎َو °𝟎بني
.متماثل حول حمورشكل املخروطإذن
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دُّ التَّ  دم 
Dilation
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ره بنسبة حمددة هي هو حتويل هندسي ُيَكّب ِّ الشكل أو ُيَصغ ِّ : التمدد
.صلينسبة أحد أطوال الصورة إىل الطول املناظر هلا يف الشكل األ

△يف الشكل اجملاور  𝑨′𝑩′𝑪′ هو صورة
△ 𝑨𝑩𝑪 2.يبنسبة تساو متددالناجتة عن 

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بر ر إجابتك
.هو متدد𝐁إىل 𝑨التحويل اهلندسي الذي ينقل الشكل 

2ريض / ث
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ابُُلتَّش  ت ْحِويُل ا
Similarity Transformation
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كل هو حتويل هندسي يكون فيه الش: حتويل التشابه
.األصلي وصورته متشاهبني

ُتْشبه ا أن صورة الشكل الناجتة بعد التمددمب
.شابهحتويل تإذن التمدد هو , الشكل األصلي

:اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي
.كل األصليللش( مطابقة–مشاهبة)حتويل التشابه ينتج صورة 

΄A

΄B

΄C

A

C

B D
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دُّداِس التَّم  ُمع اِمُل ِمْقي  
Scale Factor Dilation
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هو نسبة أحد : ُمعامل مقياس التمدد
أطوال الصورة إىل الطول املناظر يف 

.kالشكل األصلي ويرمز له ابلرمز

د ُمعامل مقياس التمدد من الشكل  𝑸أوجِّ

′𝑸.إىل الشكل 

منُمعامل مقياس التمدد يف الشكل اجملاور 
:يساوي′𝑾إىل املثلث𝑾املثلث 

=
𝟖

𝟒
= 𝟐 =k

طول الصورة 
W΄4طول األصل  W D
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