
التمــاثل المــركــزي

  

  :مماثلة نقطة بالنسبة لنقطة  – 1

  .نقطتان مختلفتان من المستوى  Oو   A :مثال   - )أ

  . ['AA]منتصف القطعة  Oبحیث تكون  'Aلننشئ 

بالنسبة للتماثل المركزي الذي  Aھي مماثلة  'A  :  و نقول كذلك.  Oبالنسبة للنقطة  Aمماثلة  'Aنسمي 
  . oمركزه 

  . Oمتماثلتان بالنسبة للنقطة  'Aو  A  :  نقول إذن.  Oبالنبة للنقطة  'Aھي كذلك مماثلة  Aنالحظ أن 

  :تعریف  - )ب

  ['AA]منتصف القطعة  Oإذا كانت  Oنقطتین متماثلتین بالنسبة لنقطة  'Aو  Aتكون 

  :مالحظة ھامة  *

  . نفسھا Oھي  Oبالنسبة للنقطة  Oمماثلة النقطة 

  :الحفاظ على المسافة  – 2)

  :مثال   - )أ

A  وB  نقطتان مختلفتان بحیثAB = 4 cm  وO  نقطة خارج المستقیم(AB) .  

  . Oعلى التوالي بالنسبة للنقطة  B  و   Aمماثلتي  'Bو  'Aلننشئ 
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.باستعمال المسطرة  'A'B   لنحسب

A'B' = 4  نالحظ أن cm .     إذن    :     AB = A'B' .  

  :خاصیــة  - )ب

  التماثل المركزي یحافظ على المسافة بین نقطتین

  :مماثالت بعض األشكال  – 3

  

  :مماثالت نقط مستقیمیة  - )أ

  :مثال 

A  وB  وC  نقط مستقیمیة وO  نقطة خارج المستقیم(AC) .  

  Oبالنسبة للنقطة  Cو  Bو  Aمماثالت النقط  'Cو  'Bو  'Aلننشئ النقط 

  .ھي كذلك نقط مستقیمیة  'Cو  'Bو  'Aنالحظ أن 

  

  

  

  :خاصیة 

  التماثل المركزي یحافظ على استقامیة النقط

:مماثل مستقیم  - )ب
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          مثال:  

(D)   مستقیم وE  نقطة ال تنتمي إلیھ.  

  . Eبالنسبة للنطة  (D)مماثل المستقیم  ('D)لننشئ 

  (D)من أجل ھذا سنأخذ نقطتین مختلفتین تنتمیان إلى المستقیم 

  . Eثم ننشئ مماثلتیھما بالنسبة للنقطة 

  . (D)یوازي المستقیم  ('D)نالحظ أن المستقیم 

نسبة لنقطة ھو مستقیم یوازیھمماثل مستقیم بال             :خاصیة

  :مماثل نصف مستقیم  - )ج

          مثال:  

[AB)   نصف مستقیم وI  نقطة ال تنتمي إلى المستقیم(AB) .  

  . Iبالنبة للنقطة  (AB]مماثل  ('A'B]لننشئ نصف المستقیم 

  على التوالي Bو  Aمماثلتي  'Bو  'A   من أجل ھذا سننشئ

  . Iبالنسبة للنقطة 

 'Bو 'Aبحیث  ('A'B]ھو نصف المستقیم  Oبالنبة لنقطة  (AB]مماثل نصف مستقیم       :خاصیة
. Oعلى التوالي بالنسبة للنقطة  Bو A   مماثلتي                               

  :مماثلة قطعة  - )د
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          مثال:  

[AB]  قطعة وM  نقطة خارج المستقیم(AB) .  

  . Mبالنسبة للنقطة  [AB]مماثلة القطعة  ['A'B]لننشئ القطعة 

. Mعلى التوالي بالنسبة للنقطة Bو Aمماثلتي  'Bو 'Aمن أجل ھذا سننشئ 

  

 ['A'"B]و [AB]و منھ نستنتج أن القطعتین  )الحفاظ على المسافة (   'AB = A'B  سیكون لدینا
  .متقایستان 

         بالنسبة لنقطة ھي قطعة تقایسھامماثلة قطعة         :خاصیة  

  :          مماثلة زاویة - )ه

          مثال:  

  .نقطة في المستوى  Eزاویة و 

  . Eبالنسبة للنقطة   مماثلة الزاویة  لننشئ الزاویة 

  على التوالي Bو Oو Aمماثالت  'Bو 'Oو 'Aمن أجل ھذا سننشئ 

  . Eبالنسبة للنقطة 

  =       :  نالحظ أن

          تقایسھا  مماثلة زاویة بالنسبة لنقطة ھي زاویة            :خاصیة  

  :مماثلة دائرة  -  )و

          مثال:  

(C)  دائرة مركزھاO  و شعاعھاr   وE  نقطة في المستوى.  

  . Eبالنسبة للنطة  (C)مماثلة  ('C)لننشئ الدائرة 

  (C)تنتمي إلى الدائرة  Aمن أجل ھذا سنأخذ نقطة 
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  و الدائرة التي مركزھا.  Eبالنسبة للنقطة  'Aو 'Oثم ننشئ 

O'  و تمر منA'  ھي مماثلة(C)  بالنبة للنقطةE .  

  

  . r  لنبین أن الدائرتین لھما نفس الشعاع

  :لدینا 

O'  مماثلةO  بالنسبة للنقطةE .  

A'    مماثلةA  بالنسبة للنقطةE .  

  :إذن 

OA = O'A' )  الحفاظ على المسافة( .  

  :   و بما أن

OA = r  فإن    O'A' = r  

  . rنفس الشعاع  ('C)و (C)و منھ نستنتج أن للدائرتین 

  دائرة  ھي Eبالنسبة لنقطة   rو شعاعھا  Oمماثلة دائرة مركزھا   : خاصیة

  rو شعاعھا  Eللنقطة  بالنسبة  Oمماثل  'Oمركزھا 

          تقنیات:  

  .لرسم مماثلة دائرة بالنسبة لنقطة نرسم مماثل المركز بالنسبة لھذه النقطة ثم نحتفظ بنفس الشعاع 

  :مركز تماثل شكل  -  )ز

          خاصیة:  
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  إذا كان مماثل ھذا الشكل Fمركز تماثل شكل  Oنسمي نقطة 

  .نفسھ  Fھو الشكل  Oبالنسبة للنقطة 

  

          مثال:  

  :مركز تماثل قطعة  – 2)                  :دائرة مركز تماثل  – 1)

  

مركز تماثل قطعة ھو                  مركز تماثل دائرة ھو مركزھا
  منتصفھا

https://moutamadris.ma/



