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I
.

.Définitions :I تعاريف :

   :  تعريفمتجهة)1
 فيB  وAكل نقطتين مختلفتين 

المستوى تحددان متجهة غير منعدمة يرمز

 .A⃗Bلها بالرمز  :  

1) Définition d’un vecteur     :  

  خصائص متجهة :)2

 في الشكــل أعلها .A⃗Bنعتبر المتجهة 

.A⃗Bهي أصل المتجهة A* النقطة

AB)* كل مواز ل  هو إتجاها للمتجهة(
A⃗B.

  نحوAهو  منA⃗B* منحى المتجهة 
B . 

معيار أو منظم المتجهةAB* المسافة
A⃗B.

2) Caractéristiques d’un   
vecteur     :  

 في المستوى تحدد متجهةA كلنقطة   المتجهة المنعدمة:)3

  .A⃗A=0⃗تسمى متجهة منعدمة و يرمز لها بالرمز 

3) vecteur      nul:  

  المتجهتان المتقابلتان والمتقابلتان :)4
تكون متجهتان متساويتين إذا كان لهما :

* نفس التجاها .
* نفس المنحى .
* نفس المنظم  .
ملحاظة هامة: 

A⃗B=D⃗CيعنيABCDمتوازي
 .أضلعا

تكون متجهتان متقابلتان إذا كان لهما :
* نفس التجاها .

* منحيان متعاكسان .
* نفس المنظم  . 

4) Vecteurs égaux – vecteurs   
opposés     :  

A⃗B=D⃗CB⃗C=−D⃗A
A⃗B=−C⃗DB⃗C=A⃗D
E⃗A=−E⃗CD⃗E=E⃗B

II
.

.Relation de Chasles – somme de vecteurs :IIعلقاة شال مجموعا المتجهات :

   :  علقاة شال)1

وCوB  وAمهما تكن النقط 
D ... : فإن

A⃗B+B⃗C= A⃗C
A⃗B+B⃗C+C⃗D= A⃗D

.................

1) Relation de Chasles     :  
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  جمع متجهتين :)2

ABCDمتوازي أضلعا يعني أن

A⃗B+ A⃗D=A⃗C

2) Somme de deux vecteurs     :  

III
.

.Translation :IIIالزاحة :

   :  تعريف)1
A⃗Bمتجهة غير منعدمة  و  Mنقطة  

Mفي المستوى.  M صورة '

  يعنيB  إلى Aبالزاحة التي تحول 

M⃗Mأن  : '= A⃗B

ABMيعني أن  ' Mمتوازي أضلعا. 

1) Définition     :  

  تمرين تطبيقي :)2
ABCD متوازي الضلعا

  وB  صورتي F  و Eأنشئ 
Dعلى التوالي  بالزاحة التيتحول  
A إلى  B. 

  متوازيDEFBأثبت أن الرباعي 
الضلعا 

2) Exercice d’application     :  

الحل:
   يعني أن  : t  بالزاحة D صورة  Eلدينا :

AC DE
 

 .ACED   أي   أن الرباعي 
   يعني أن  :t  بالزاحة B صورة  Fو لدينا :

AC BF
 

ACFBأي   أن الرباعي 

 متوازي الضلعا BDEF– لنبين أن الرباعي 2 (

نعلم أن  :

AC DE

AC BF

 


 

 

 

DEإذن  : BF
 

   و  منه فإن  الرباعي  

Solution     :  

Propriétés de Translationخاصيات الزإاحاة                        
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H⃗A=kمستقيمية بحيث HوC و Aالزاحة تحافظ على معامل استقامية النقط أي إذا كانت .1 . C⃗A،
فإن

Aصورها  C و ' Hو' H⃗ على التوالي بإزاحة تكون مستقيمية بحيث ' ' A '=k .⃗C ' A ، نلحظ أن'
 ل يتغير.kمعامل الستقامية

الزاحة تحافظ على معامل على المنتصف وعلى المسافة وعلى قاياس الزاوية..2
صورة مستفيم بإزاحة هو مستقيم يوازيه..3
صورة نصف مستفيم بإزاحة هو نصف مستقيم ..4
صورة قاطعة بإزاحة هو قاطعة متقايسة معها..5
 حادد بالنسبة لكل خاصية مثال من الشكل أعلها .ملحاطة :صورة دائرة بإزاحة هو دائرة لها نفس الشعاعا. .6

http://www.maths-inter.ma/                                           Date :      04/09/2017                   E-mail :  ammari1042@gmail.com                Tel :  0649113323
Réalisé par AmmariSimo  Inspecteur principal de maths

http://www.maths-inter.ma/
mailto:ammari1042@gmail.com

