المستوى  :الثانية اعدادي

ثانوية بن الهيثم اإلعدادية

اإلزاحة والمتجهة

 1ــ اإلزاحة :
تعريف :
نقول إن النقطة '  Mصورة نقطة  Mباإلزاحة
التي تحول  Aإلى  Bإذا كان :
نقول إن لهما نفس اإلتجاه
ــ
هو المنحى من نحو
ــ منحى من نحو
ــ
و

صورتي
إذا كان و
خاصية :1
(إحداهما غير مستقيمية مع و )على
التوالي بإزاحة التي تحول  Aإلى B
متوازي األضالع .
فإن الرباعي
تمرين  ABCD :متوازي األضالع مركزه O
 1ــ أنشئ  Eصورة  Dباإلزاحة التي تحول  Aإلى C
 2ــ أنشئ  Fمماثلة  Dبالنسبة للنقطة . A
 3ــ بين أن  Oمنتصف EF 

 2ــ المتجهة :
 Aو  Bنقطتان مختلفتان
كل إزاحة التي تحول  Aإلى  Bمرتبطة بمتجهة يرمز لها AB
وهي محددة بإتجاهها و منحاها و طولها (المعيار)
اتجاه المتجهة  ABهو اتجاه المستقيم .  AB 
منحنى المتجهة  ABهو المنحى من  Aنحو . B
معيار المتجهة  ABهو طول القطعة  AB أي AB :
إذا كانت النقطتان  Aو  Bمنطبقتين
فإن المتجهة  ABتكتب على شكل  AAأو BB
وتسمى المتجهة المنعدمة ويرمز لها بالرمز 0 :
وهي متجهة ليس لها اتجاه وال منحى ومعيارها يساوي الصفر.
 3ــ تساوي متجهتين :
تعريف :

نقول إن متجهتين  ABو DC
إذا كان لهما نفس اإلتجاه
ونفس المنحى
و نفس الطول

ونكتب AB  DC :

متجهتان متقابلتان :

نقول إن متجهنين  ABو DC
متقابلتان إذا كان لهما نفس اإلتجاه
ونفس الطول ومنحيان متعاكسان .

ونكتب  AB   DC :أو AB  CD
إذن لدينا CD   DC :

خاصية : 2
فإن

إذا كان
و صورتي

متوازي األضالع
و على التوالي بإزاحة

 4ــ مجموع متجهتين:

مجموع المتجهتين  ABو AD
هو المتجهة  ACبحيث  ABCDمتوازي األضالع
ونكتب AB  AD  AC :

تدينا AD  BC :
إذن AB  BC  AC :
هذه العالقة تسمى عالقة شا ل .

تمرين  :باستعمال عالقة شال بسط مايلي :
AB  BC  CA

تمرين :

MA  BM
AB  AC
اختصر مايلي :
EF  GE  FG
AB  BD  CA  CB

و نقطتان من مستقيم
تمرين : 1
و نقطة خارج هذا المستقيم .
 1ــ أنشئ النقطة بحيث
 2ــ أنشئ النقطة بحيث
 3ــ ماذا تالحظ ؟
و و ثالث نقط غير مستقيمية
تمرين : 3
 1ــ أنشئ النقط و و بحيث :

 2ــ برهن أن :

أو :

لدينا :

AB  BC  CA  AC  CA  0
MA  BM  BM  MA  BA
AB  AC  AB  CA  CB

الحــل :

EF  GE  FG  GF  FG  0
AB  BD  CA  CB  AB  BC  CA  DB
AB  BD  CA  CB  DB

مثلث متساوي الساقين رأسه
تمرين : 2
 1ــ أتشئ النقطة بحيث :
معين .
 2ــ بين أن الرباعي

و و
و
تمرين : 4
 1ــ أنشئ النقطة بحيث :
 2ــ أنشئ النقطة بحيث :
 3ــ بين أن

أربع نقط

