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  المعلم في مستوي

  األھداف

  .تعرف معلم متعامد و افصول و أرتوب نقطة أو متجھة اإلستعمال و التمثيل-

  .تعرف و استعمال إحداثيتي منتصف قطعة و مجموع متجھتين و ضرب متجھة في عدد حقيقي-

  .حساب المسافة بين نقطتين و توظيفھا في وضعيات ھندسية مختلفة -

  .باستعمال المعلم و اإلحداثيات حل مسائل ھندسية -

  المكتسبات القبلية

  .المستقيم المدرج  -

  .متوازي األضالع  -

  .اإلزاحة و المتجھات  -

  .مبرھنة فيثاغورس  -

  أنشطة

  )187ص1رقم: (نشاط 

 . Bو  Aو  Gو  Fو  Eثم حدد إحداثيات النقط  1أنقل الشكل  -1

ذات  Aصورة  1Aأنشىء النقطة  - أ -2
EG

 1Aثم حدد إحداثيتي  

باإلزاحة ذات  1Aصورة  2Aأنشىء النقطة  - ب
GF

  2Aثم حدد إحدثيتي  

باإلزاحة ذات  Bصورة  1Bأنشىء النقطة  -أ -3
EG

 1Bثم حدد إحداثيتي  

باإلزاحة ذات  1Bصورة  2Bأنشىء النقطة  -ب
GF

  2Bثم حدد إحداثيتي  

 AA2=BB2=EF2: بين أن  -4
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  )187ص2رقم: (نشاط 

  

  EF) -6,3(و المتجھة  E)2,5(نعتبر النقطة 

 Fحدد إحداثيتي النقطة  ‐ 1

 ABزوج إحدثيتي المتجھة ) b,a(و  Aھو زوج إحداثيتي ) AY,AX(ليكن  ‐ 2

 Bحدد زوج إحداثيتي النقطة   - أ

 ؟ Ay -By=bو     Ax-Bx=aعلل لماذا   - ب

  )187ص3رقم: (نشاط 

لتكن  F(xF,yF)و  Ey,Ex(E(نعتبر النقطتين  )J,I,O(في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم 

M(xM,yM)  منتصف[EF].  

 . yM – yE = yF – yM: بين أن  -1

)M: إستنتج أن  -2
	
  ,  

	
 ) 

  

  :187ص  4نشاط رقم 

  .F(xF,xF)و  E (xE,xE)نعتبر النقطتين  ( O,I,J )في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس 

 .xEو  xFبداللة  EGأحسب المسافة  -1

 .yEو  yFبداللة  FGأحسب المسافة  -2

 = EF: إستنتج أن  -3 x 	x ² y 	y ²	 
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I. إحداثيا نقطة: 

  ( OI = OJ = 1 )معلما متعامدا و متجانسا للمستوي  ( O,I,J )ليكن 

  

  .M(xM,yM)ھما  Mإحداثيتا النقطة 

  :مثال

   Eھو أرتوب النقطة  -2و  Eھو أفصول النقطة   3‐

  :مالحظة 

  Mx(M,0(أي     My=0نقطة تنتمي إلى محور األفاصيل ، فإن  Mإذا كانت 

  My,0(M(أي     Mx=0نقطة تنتمي إلى محور األراتيب ، فإن  Mإذا كانت 

  

II.  إحداثيتا متجھة:  

  :1خاصية 

و  Ey,Ex(E(نعتبر النقطتين ) J,I,O(في المعلم 

)Fy,Fx(F  إحداثيتا المتجھةEF  ھما :xF – xE  

  . EF (xF – xE , yF – yE ): و نكتب  yF – yEو 
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  :مثال

A(‐1,1)   وB(1,4)  

AB(xB – xA , yB – yB)  أيAB(1‐(‐1) , 4‐1) , أيAB(2,3) 

  

III. تساوي متجھتين: 

  :2خاصية 

 xF – xE = xB ‐ xA: تعني أن    = 

         yF – yE = yB ‐ yA  

  

IV. إحداثيتا مجموع متجھتين: 

  :3خاصية 

 .(a+c , b+d) = (AB + CD ): فإن, (c,d)و  (a,b)إذا كانت 

  :مثال

 CD(3,‐1)و  AB(‐2,5)إذا كانت 

 .(1,4) = (AB + CD): أي, (2+3 , 5+(‐1)‐ ) = (AB + CD): فإن

 

V. إحداثيتا منتصف قطعة: 

  :4خاصية 

  .نقطتين من المستوي F(xF , yF)و   E(xE , yE)إذا كانت 

: فإن
	

و  
	

  .[AB]ھما إحداثيتا منتصف القطعة   

  :مثال

  .[EF]منتصف  Mو  F(4,5)و  E(2,3)لتكن 

M(
	
  ,  

	
  .M(3,4)أي  ( 
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VI. المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ممنظم: 

  :5خاصية

 ,F(xF , yF)و  E(xE , yE)إذا كانت : في معلم متعامد ممنظم

 = : فإن  x 	x ² y 	y 

 

و  E(‐3,2)في معلم متعامد ممنظم نعتبر النقطتين : مثال

F(‐4,‐5) , نعلم أن:  

 =  x 	x ² y 	y ²  

 =  4 3 ² 5 2 ² 

 = √1 49 = √50 = 5√2 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تمارين

  :192ص  2تمرين رقم

)Eو D(‐1.‐2)و C(2,3)و  B(‐1,1)و  A(2,1)نعتبر النقط التالية   , 1)  

 .Eو  Dو  Cو  Bو  Aقط مثل الن -1

 .و  و  و  و  : حدد زوج إحداثيتي كل من المتجھات -2

  

  )192ص6رقم(تمرين 

  D)-2,4(و  C)-5,-3(و  B)3,-4(و  A)6,3: (نعتبر النقط التالية 

 DAو  CBو  و  : حدد زوج إحداثيتي كل من المتجھات  -1

 ؟ BCDAماذا يمكن أن نقول عن الرباعي  -2

 

 

 



دروس مادة الرياضيات  السنة الرابعة متوسط

 

 www.elbassair.netجميع الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر                                       

  )193ص7رقم(تمرين 

  :نعبر النقط التالية 

)3,4-(A  (2‐,1)وB  و)6,1(C  و)2,7(D.  

 .متوازي أضالع ABCDبين أن الرباعي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منتصف قطعة

  ):193ص  10رقم (تمرين 

  .D)3,7(و  C)2‐,2(و  B(4‐,2)و  A)7,1: (نعتبر النقط التالية

 .[AC]منتصف  Iإحداثيتي حدد زوج  -1

 .[BD]منتصف  Jحدد زوج إحداثيتي  -2

 .ABCDإستنتج طبيعة الرباعي  -3

  

  ):193ص  11رقم (تمرين 

 C)1‐,3(و  B(5,6‐)و  A)2‐,3‐: (نعتبر النقط التالية

 .[AB]منتصف  Iحدد زوج إحداثيتي  -1

 .Cبالنسبة للنقطة Aمماثلة  Jحدد زوج إحداثيتي  -2

  

  ):193ص 12رقم (تمرين 

 C)2‐,0(و  B(2,3)و  A)2 ,2‐: (نعتبر النقط التالية

 :بحيث  E حدد زوج إحداثيتي -1  =   +  

  = : بحيث F حدد زوج إحداثيتي -2

 .[CF]ھي منتصف القطعة  Eبين أن  -3
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  المسافة بين نقطتين

  ):193ص  13رقم (تمرين 

  :في كل من الحاالت التالية ABأحسب المسافة  (O,I,J)المستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس 

1- )‐1, 2(A    و)4‐ ,3(B. 

2- A(2,3)      وB(‐5,‐2). 

3- A( ,‐  )Aو     ( ,‐  ).  


