
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6التمرين 

  :بسط مايلي  – 1
���� ����

CB BA+          و
���� ���� ����

CB AD BA+ +          

2
���� ���� ���� ����

CB CA BA AC+ + + 
   مثلثا   ABC  ليكن – 2

 :    حيث    Nو    Mأنشئ  النقطتين –أ
����� ����

AM BC=            و
���� ���� ����

CN CB CA= +  

بين أن –ب    
����� �����

AN AM= −  

  7التمرين 

ABCD  متوازي أض#ع  مركزهO .  

ABبا2زاحة  ذات  المتجھة    Dحدد  صورة  النقطة  – 1
����

   

  على  التوالي    Dو     Bصورتي    Nو   Mأنشئ  – 2

ABبا2زاحة  ذات  المتجھة      
����

  

  مستقيمية Cو   Nو   M  بين  أن النقط   –3  

  8التمرين 

]منتصف القطعة   Eمثلثا  و PQRليكن   ]PQ  

PF:   بحيث    Fة  أنشئ النقط –1                            PR PE= +
���� ���� ����

   

PRا2زاحة ذات المتجھة   tلتكن  – 2                           
����

   

   Rصورة النقطة  Sأنشئ النقطة  - أ                             

  ھي   tبا2زاحة Eبين أن صورة النقطة  -ب                           

   مستقيمية Qو   Sو  Fبين أن النقط   –3                           

 9التمرين 
ABC  مثلث  قائم  الزاوية  فيA   

 I  نقطة من[BC]   بحيثI B≠     وI C≠   

AIبا2زاحة  ذات  المتجھة Bصورة ’Bأنشئ النقطة  – 1
���

   

':  بحيث    ’Cطة  لتكن  النق – 2 'CC BB=
����� ����

   

AIبا2زاحة  ذات  المتجھة  Cھي صورة’Cبين  أن  –أ     
���

   

'ˆحدد  قياس  الزاوية   –ب           'B IC  
  01التمرين 

EFG        مثلث وI    منتصف  القطعة[EG]   وH    مماثلة
F  بالنسبة للنقطةI .  لتكنt  ا2زاحة التي تحولE   إلىF .  

   tبا2زاحة  Gصورة   Kأنشئ النقطة   –أ –1     

   tبا2زاحة   Hھي صورة   Gبين أن   –ب          

  [HK]ھي منتصف القطعة   Gاستنتج أن   –ج           

          [HK]الدائرة التي أحد أقطارھا  ( C )لتكن  – 2 

   tبا2زاحة   ( C )حدد صورة الدائرة        

  

  1التمرين 

   Oمتوازي أض#ع  مركزه   ABCDليكن 
  

  النقطة التي تحول 2tزاحة با Oصورة  O'أنشئ النقطة   –1

      A   إلى النقطةB   

AF:  بحيث    Fو   Eأنشئ النقطتين  -أ-2 AD= −
���� ����

     

و        
1 2

3 3
AE AB AD= −
���� ���� ����

  

بين  أن    - ب  
1

3
EF AC= −
���� ����

   

)استنتج أن    -ج        )AC    يوازي( )EF  

 2التمرين 

     K، و لتكن النقطة  Iمعينا مركزه النقطة  ABCDليكن 

  Bإلى  Aالتي تحول  tبا2زاحة  Iصورة النقطة 

  أنشئ شكــ# مناسبا  – 1 

   Cھي النقطة  tبا2زاحة  Dبين أن صورة النقطة  – 2 

  tبا2زاحة  AIDˆحدد صورة الزاوية  – 3 

   Kقائم الزاوية في  BKCاستنتج أن المثلث  – 4

 3التمرين 

( )C  دائرة مركزھاO   3و شعاعھاr cm= 

)ليكن  )D  المماس للدائرة( )C  في نقطةA  من الدائرة ، و  

)نقطة من  Bلتكن  )D  4: بحيثAB cm=  

   على التوالي  Bو  Aصورتي  Fو  Eأنشئ النقطتين  – 1 

  Bإلى  Oبا2زاحة التي تحول    

)حدد صورة الدائرة  – 2  )C بھذه ا2زاحة 

  قائمة BEFˆبين أن الزاوية  -أ- 3
  

]أحسب طول القطعة  -ب      ]BF  

 4التمرين 

]القطعة منتصف   Iمثلثا  و  ABCليكن   ]BC   

2AM:   بحيث   Mأنشئ النقطة  – 1 AI=
����� ����

  

BAذات المتجھة    tنعتبر ا2زاحة   – 2
����

   

   tبا2زاحة  Cصورة النقطة  Nأنشئ  - أ

   tبا2زاحة  Mھي صورة النقطة  Cبين أن  -ب 

]ھي منتصف القطعة  Cبين أن  – 3 ]MN    

 5التمرين 

ABCD مستطيل مركزهI. لتكن'I  و'C صورتيI   وC    

ABالمتجھة  ذات  Tعلى التوالي با2زاحة 
����

  

  أنشئ الشكــل -أ-1

   Tبا2زاحة  Aحدد صورة النقطة -ب                     

  مستقيمية    C'و  I'و  Bبين أن النقط  –2
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