
دروس مادة الرياضيات  السنة الرابعة متوسط

 

 www.elbassair.netجميع الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر                                       

  اإلزاحة و المتجھات

  :األھداف

  .نعرف مفھوم المتجھة و العمليات عليھا -

  ).عدد جذري أو عدد حقيقي في حاالت بسيطة  ABk) .kو  CD+ABو  AC+ABإنشاء  -

  .التعرف على اإلزاحة و ربطھا بالمتجھات و متوازي األضالع -

  .الحفاظ على المسافة و قياس الزواياتعرف و استعمال إنشاء صور عناصر ھندسية بإزاحة و معرفة  -

  .استعمال اإلزاحة في حل المسائل الھندسية -

  .ACk=ABبالعالقة  Cو Bو Aربط استقامية النقط  -

  .تبسيط تعابير متجھية باستعمال عالقة شال -

  :المكتسبات القبلية

  .تعريف متجھة تساوي متجھتين و ربط بمتوازي األضالع -

  .عالقة شال للمتجھات -

- ABn  حيثn عدد صحيح نسبي.  

  .إنشاء صورة نقطة –مفھوم اإلزاحة  -

  .مبرھنة طاليس -

  :أنشطة

  ):177ص1رقم(نشاط 

 .أنقل الشكل -1

 .متوازي األضالع ABCDبحيث  Hأنشىء  -2

 .EF + EGأنشىء  -3

 .AB + EFأنشىء  -4
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  ):177ص2رقم(نشاط 

 ؟ AB =AM: بحيث  Mكم توجد على ھذا المحور من نقطة , الحظ الشكل -1

 AB =1AM نكتب    AB =1AMلھما نفس المنحى و   1MAو  ABالمتجھتان  -أ -2

  :بحيث  4Mو  3Mانقل ھذا الشكل و مثل عليه النقطتين 

AB =3AM    وAB =4AM   

  AB =2AM:  نكتب   AB =2AMلھما منحنيان متعاكسان و    2AMو  ABالمتجھتان  -ب  

 .AB‐ =6AMو    AB2-  =5AMبحيث  6Mو  5Mمثل على المحور النقطتين   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تمارين

  :اإلزاحة

  ):1رقم182ص(تمرين 

  ,مثلثا ABCليكن 

 .BAباإلزاحة ذات  ABCأنشىء صورة  -1

 .CAباإلزاحة ذات  ABCأنشىء صورة  -2

 .CAو  BCو  ABحدد في الشكل المتجھات المتساوية للمتجھات  -3

 

  ):2رقم182ص(تمرين 

  ,قطعة في المستوى ]AB[لتكن 

 .ABباإلزاحة ذات  Bصورة  Cأنشىء  -1

 .]AB[ھي منتصف القطعة  Bبين أن  -2

 

  ):5رقم182ص(تمرين 

 BC ,5=AC ,7=AB=4: مثلثا بحيث  ABCليكن   

 .مع احترام القياسات ABCأنشىء  ‐ 1

 .ABباإلزاحة ذات  Cصورة  Mأنشىء  ‐ 2

 .N  :BC+BA=BNأنشىء  ‐ 3
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I. صورة نقطة: اإلزاحة  

  :تعريف

بحيث  Mʼھي النقطة  Bإلى  Aباإلزاحة التي تحول  Mصورة نقطة .متجھة غير منعدمة  ABلتكن 

ABMʼM متوازي األضالع.  

  )2و1الشكلين : (مثال 

  

  بتعبير آخر

Mʼ  ھي صورةM  باإلزاحة ذات المتجھةAB  تعنيAB=MMʼ  

  )3الشكل :(خاصية أساسية 

 MN  =MʼNʼعلى التوالي باإلزاحة ذات المتجھة   Nو Mصورتي  ʼNو Mʼإذا كانت   

II. صور بعض األشكال بإزاحة:   

  )4شكل ) (D(يوازي ) Dʼ(بإزاحة ھو مستقيم) D(صورة مستقيم  -

  )5شكل( MʼN=MNو ) MN (//)MʼNʼ:(و لدينا  ]MʼNʼ[بإزاحة ھي قطعة  ]MN[صورة قطعة  -

  )6شكل (  ]MʼNʼ(بإزاحة ھو نصف المستقيم ) MN(صورة نصف المستقيم  -

بھذه  Oصورة  Oʼلھا نفس شعاع و مركزھا ) Cʼ(بإزاحة ھي دائرة  Oمركزھا ) C(صورة دائرة  -

  )7شكل (اإلزاحة 

  )8شكل (قايسھا صورة زاوية بإزاحة ھي زاوية ت -
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III. تساوي متجھتين:  

AB  وDC  لھما نفس اإلتجاه)DC (// )AB(   

DC=AB    AB  وDC لھما نفس المنحى  

AB  وDC  لھما نفس الطول)DC=AB(  

  

IV. المتجھة و منتصف قطعة:  

A  وB  وM  نقطM  منتصف]AB[ يعني :MB=AM   

  

V. مجموع متجھتين:  

A  وB  وC  وD  نقط من المستوي بحيث:ABCD  متوازي األضالع.   

 .ADو  ABتسمى مجموع المتجھتين  ACالمتجھة   

  AC= AB + AD: و نكتب 

VI. عالقة شال:  

  Cو  Bو  Aمھما كانت النقط   

  .ھذه العالقة تسمى عالقة شال AB+BC=AC: فإن 
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VII. جداء متجھة في عدد حقيقي:  

AB  متجھة غيرمنعدمة وα  عدد حقيقي  

) AB(ھي نقطة من مستقيم  Cإذا كانت  αفي العدد الحقيقي  ABھي جداء المتجھة  ACنقول إن المتجھة 

  :بحيث 

  =ACαAB  وAB  وAC  0لھما نفس المنحى في حالة>α  

   - =ACαAB  وAB  وAC  0لھما منحنيان متعاكسان في حالة<α  

  C  منطبقة علىA  0في حالة=α  

  :نتائج 

AB  متجھة غير منعدمة وα  عدد حقيقي  

 *ABα =AM  يعني أنAوBوM نقطة مستقيمة  

 *AB  وAM  0لھما نفس المنحنى=α  

 *AB  وAM  0لھما منحنيان متعاكسان إذا كان<α.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تمارين

  :المتجھات

  :)12رقم184ص(تمرين 

  مثلثا ABCليكن 

 3AB  =BI: بحيث  Iأنشىء النقطة  -1

 AB=AJ:بحيث  J أنشىء النقطة  -2

 AB‐ =KA: بحيث  Kأنشىء النقطة  -3

 BA 2- =BL: بحيث  Lأنشىء النقطة  -4

 

  ):13رقم184ص(تمرين 

  Oمتوازي أضالع مركزه  ABCDليكن 

  :أتمم المتساويات التالية 

OA+OC=….. ,OA+OB=….. ,CB+CD=….. 
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DA+DC=….. ,BA+BC=….. ,AB+BC=…..   

 

  :)15رقم184ص(تمرين 

  مثلثا ABCليكن 

 BC=AE:بحيث  Eأنشىء النقطة  -1

 ABCEحدد طبيعة الرباعي  -2

 EC=AB: بين أن  -3

 AB=CF: بحيث  Fأنشىء النقطة  -4

 ]AC[ھي منتصف  Cبين أن النقطة   

  

  ):16رقم184ص(تمرين 

  مثلثا ABCليكن 

 AB + AC = AE: بحيث Eأنشىء النقطة  -1

 BF + CF = 0: بحيث  Fأنشىء النقطة  -2

 ]AE[ھي منتصف القطعة  Fتحقق أن  -3

 

  :)17رقم184(تمرين 

  ضع مكان النقط المتجھة المناسبة لكي تكون المتساوية صحيحة 

AB+…=AC         ,           EF+…=0 

…+BA=IA       ,         …+CJ=CK  

 

  ):18رقم184ص(تمرين 

  أربع نقط من المستوي Dو Cو  Bو  Aلتكن 

  AD+BC = AC+BD: بين أن 

 

  :)21رقم185ص(تمرين 

  Bمثلثا قائم الزاوية في  ABCليكن 
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 :بحيث  Eو Dأنشىء النقطتين  -1

BC=BE      وAD= 2AB+AC 

 AC +AB =AEبين أن  -2

  .مستقيمية Eو Dو  Aاستنتج أن النقط  -3

  


