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  1تمرين 

]لتكن  ]AB قطعة.  

ABا�زاحة ذات المتجھة ب Bصورة  Cأنشئ  .1
����

. 
]منتصف  Bبين أن  .2 ]AC.  

   2 تمرين
A  وB  وM ث,ث نقط من المستوى.  

]منتصف القطعة  Iلتكن  ]AB.  

2MA:    بين أن MB MI+ =
���� ���� ����

.  
   3 تمرين

  :بسط التعابير المتجھية التالية
EF GF

AB BC CA

MO AM OA

MN ON OM

OA BO CB

−

+ +

+ +

+ +

+ +

���� ����

���� ���� ����

����� ����� ����

����� ���� �����

���� ���� ����

  

   4 تمرين
A  وB  وC  وD أربع نقط من المستوى.  

  : بين أن
AC BD AD BC

AB DC AC DB

+ = +

+ = +

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����  

  5تمرين 
A  وB  وC  حيث نقط من المستوى ث,ث      :

3AC AB BC= −
���� ���� ����

.  
]منتصف القطعة  C بين أن  ]AB. 

  6تمرين 
ABC مثلث.  
 Bبا�زاحة التي تحول  Cصورة  Eأنشئ النقطة  .1

 .Aإلى 
 Aبا�زاحة التي تحول  Eصورة  Fأنشئ النقطة  .2

 .Cإلى 
  .بإزاحة محددا متجھتھا Cصورة النقطة  Fبين أن  .3

  7تمرين 
ABC مثلث.  
با�زاحة ذات المتجھة  Cصورة  Eأنشئ النقطة  .1

AB
����

. 
 Bبا�زاحة التي تحول  Aصورة  Fأنشئ النقطة  .2

 .Cإلى 
]منتصف القطعة  Cبين أن  .3 ]EF.  

  8تمرين 
ABC مثلث.  
AE:  بحيث Eأنشئ النقطة  .1 BC=

���� ����
. 

AB:  بين أن .2 EC=
���� ����

. 

 .ABCEاستنتج طبيعة الرباعي  .3
CF:  بحيث Fأنشئ النقطة  .4 AB=

���� ����
. 

]منتصف  Cبين أن  .5 ]EF.  

AG:  بحيث Gأنشئ النقطة  .6 AC AE= +
���� ���� ����

. 
3AH:  بحيث Hأنشئ النقطة  .7 AB=

����� ����
.  

  9تمرين 
ABCD  متوازي أض,ع مركزهO.  

0OA:    برھن أن OB OC OD+ + + =
���� ���� ���� ���� �

.  
   10 تمرين

ABC  مثلث قائم الزاوية فيA بحيث:  
         3AB cm=   6وBC cm=.  

]منتصف  Iليكن  ]BC  وt  زاحة التي متجھتھا�AIا
���

.  

 ؟tبا�زاحة   Aما ھي صورة  .1
 .tبا�زاحة  Bصورة  Dأنشئ  .2
  .متساوي اJض,ع BDIبين أن المثلث  .3

  11تمرين 
ABC  مثلث قائم الزاوية فيA.  

t  زاحة التي تحول�  .Cإلى  Bھي ا
 .tبا�زاحة  Aصورة  Dأنشئ  .1
 .Cبالنسبة ل  Bمماثلة النقطة  Eنعتبر النقطة  .2

 .tبا�زاحة  Cصورة  Eبين أن        
) المستقيمينبين أن  .3 )CD  و( )DE متعامدان.  

  12تمرين 

ABE  مثلث متساوي الساقين فيE  و ،I  منتصف[ ]AB ،

EIإزاحة  متجھتھا  tو  
���

.  
على  Bو  Aصورتي  Cو  Dأنشئ النقطتين  .1

  .tالتوالي با�زاحة 
 .tبا�زاحة  ABEحدد صورة المثلث  .2
  .مستطيل ABCDأن الرباعي بين  .3

  13تمرين 
ABC  6مثلث  بحيثBC cm=  و لتكنT  إزاحة متجھتھا

AB
����

.  
على  Cو  Bصورتي  Fو  Eأنشئ النقطتين  .1

 .Tالتوالي با�زاحة 
  .متوازي أض,ع BCFEبين أن الرباعي  .2
 .EFأحسب المسافة  .3
  .Tبا�زاحة  ABCحدد صورة المثلث  .4

  14تمرين 
ABC  مثلث قائم الزاوية و متساوي الساقين فيA  و ،I 

]منتصف  ]BC  و ،t  زاحة  التي تحول�  .Iإلى  Aا

على  Cو  Bصورتي  ′Cو  ′Bأنشئ النقطتين  .1
 .tالتوالي با�زاحة 

IBبين أن المثلث  .2 C′ قائم الزاوية و متساوي  ′
 .Iالساقين في 
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  15تمرين 

EFG   مثلث وI  منتصف[ ]EG  وH ماثلة مF  بالنسبة

  .Iل 
  .Fإلى  Eا�زاحة  التي تحول  tلتكن 

 .tبا�زاحة  Gصورة  Kأنشئ النقطة  .1
 .tبا�زاحة  Hھي صورة  Gبين أن  .2
]ھي منتصف  Gاستنتج أن    .3 ]HK. 

]طارھا الدائرة التي أحد أق (C)لتكن  .4 ]HK. 

  .tبا�زاحة  (C) حدد صورة الدائرة 
  16تمرين 

ABC  مثلث قائم الزاوية فيA  وt  زاحة ذات�ھي ا

ABالمتجھة 
����

.  
على  Cو  Bصورتي  Nو  Mأنشئ النقطتين  .1

 .tالتوالي  با�زاحة  
 .متوازي أض,ع BCNMبين أن الرباعي  .2
إلى  Bبا�زاحة التي تحول   Mصورة النقطة  حدد  .3

C. 
BCحدد المتجھة المساوية ل  .4 BM+

���� �����
 . 

  .قائم الزاوية BMNبرھن أن المثلث  .5
  17تمرين 

ABC  مثلث متساوي الساقين رأسهA و I  منتصف

[ ]BC.  

IC ذات المتجھة ا�زاحة   t نعتبر
���

.   
  .tبا�زاحة  Aھي صورة النقطة  Dالنقطة 
 .أنشئ الشكل .1
 .tبا�زاحة  Bحدد صورة النقطة  .2
 .Cقائم الزاوية في  CDIبين أن المثلث  .3

  18تمرين 

ABC  مثلث وt  زاحة التي متجھتھا�ABھي ا
����

.  
على  Cو  Bصورتي  Fو  Eأنشئ النقطتين  .1

 .tالتوالي  با�زاحة  
 .متوازي أض,ع BCFEبين أن الرباعي  .2
BCحدد المتجھة المساوية ل  .3 BE+

���� ����
. 

  . tبا�زاحة  �ABCحدد صورة الزاوية  .4
  19تمرين 

EFG مثلث.  
2EM:  بحيث Mأنشئ النقطة  .1 EF= −

����� ����
. 

FH:  بحيث Hأنشئ النقطة  .2 FE FG= +
���� ���� ����

. 
4:     نقطة بحيث Nلتكن  .3 3FN FE EG= +

���� ���� ����
                                                           . 

3EN:  أثبت أن . أ EH=
���� ����

. 
 .Nأنشئ النقطة  . ب

  20تمرين 
ABC مثلث.  
2AM:  بحيث Mأنشئ النقطة  .1 AB=

����� ����
. 

3BN:  بحيث Nأنشئ النقطة  .2 BC= −
���� ����

 . 
AP:  بحيث Pأنشئ النقطة  .3 AB AC= +

���� ���� ����
.  

   21 تمرين
ABC مثلث.  
BC:  بحيث Nأنشئ النقطة  .1 AN=

���� ����
. 

با�زاحة ذات  Cصورة النقطة  Pأنشئ النقطة  .2

ABالمتجھة 
����

 . 
]منتصف القطعة  Cبين أن  .3 ]PN. 

ABحدد المتجھة المساوية ل  .4 AC+
���� ����

. 
CM:  بحيث Mأنشئ النقطة  .5 CA CB= +

����� ���� ����
. 

 ذات المتجھة  با�زاحة Nحدد صورة النقطة  .6
AM
�����

. 
   22 تمرين

ABCD متوازي أض,ع.  

:  بحيث Eأنشئ النقطة  .1
3

2
AE AB=
���� ����

. 

3AF:  بحيث Fأنشئ النقطة  .2 AD=
���� ����

. 

:  بين أن .3
3

2
CE AB AC= −
���� ���� ����

 

و   
9

3
2

FE AB AC= −
���� ���� ����

. 

  .نقط مستقيمية Fو  Eو  Cاستنتج أن  النقط  .4
  23تمرين 

ABCD متوازي أض,ع.  
  :  نقطتان بحيث Fو  Eلتكن 

1

3
AE AB AD= +
���� ���� ����

و  
5 7

3 3
AF AB AD= +
���� ���� ����

.  

 .أنشئ الشكل .1

: بين أن .2
4

3
EF AC=
���� ����

. 

):   استنتج أن .3 ) ( )//EF AC. 

   24 تمرين
ABCD متوازي أض,ع.  

:  بحيث Mقطة أنشئ الن .1
1

3
DM DC=
����� ����

. 

3BN:  بحيث Nأنشئ النقطة  .2 BC=
���� ����

. 
AM:  بين أن .3 BC DM= +

����� ���� �����
 

3و                   3AN BC DM= +
���� ���� �����

. 
  .نقط مستقيمية Nو  Mو  Aاستنتج أن  النقط  .4

  25تمرين 
ABC  مثلث قائم الزاوية فيA.  
  .Cإلى  Bا�زاحة التي تحول  tلتكن 

 .tبا�زاحة   Aصورة النقطة  Dأنشئ النقطة  .1
BAحدد المتجھة المساوية ل  .2 BC+

���� ����
. 

 .Cبالنسبة ل Bنقطة مماثلة ال Eنعتبر النقطة  .3
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 .tبا�زاحة  Cصورة  Eبين أن 
  .قائم الزاوية CDEبرھن أن المثلث  .4

  26تمرين 
ABC  مثلث وO و  مركز دائرته المحيطةG مركز ثقله.  
)بالنسبة ل  Oمماثلة  Dأنشئ  .1 )BC. 

OD: بين أن .2 OB OC= +
���� ���� ����

. 
OHبحيث  Hنشئ النقطة أ .3 OA OB OC= + +

����� ���� ���� ����
. 

AH            : بين أن .4 OD=
����� ����

                                                                   ،
):  و استنتج أن ) ( )AH BC⊥. 

)بالنسبة ل  Oمماثلة  Eأنشئ  .5 )AC. 

BH            :أثبت أن .6 OE=
���� ����

،                         
):  و استنتج أن ) ( )BH AC⊥، النقطة  مثلماذا ت 

H لثبالنسبة للمثABC؟ 
3OA: بين أن  .7 OB OC OG+ + =

���� ���� ���� ����
. 

  .مستقيمية Gو  Hو  Oاستنتج أن النقط  .8
  27تمرين 

ABCD  متوازي أض,ع وE  وF نقطتان بحيث   :
1

3
AE AB= −
���� ����

12و   4BF AE AC= +
���� ���� ����

.  

)تقاطع المستقيمين  Jلتكن النقطة  )AF  و( )CD.  

4BF:  بين أن .1 BC=
���� ����

. 
 .أنشئ الشكل .2
3FD:  بين أن .3 AB BC= − −

���� ���� ����
  

و 
1

3
DE AB BC= − −
���� ���� ����

. 

 .مستقيمية Fو  Eو  Dاستنتج أن النقط  .4

:  بين أن .5
4

3
FE FD=
���� ����

. 

AEاستنتج  .6
����

DJبدQلة  
����

. 
  28تمرين 

ABC  مثلث وO مركز الدائرة المحيطة به.  
ى التوالي، منتصفات القطع ، عل′Cو  ′Bو  ′Aلتكن النقط 

[ ]BC  و[ ]AC  و[ ]AB.  

:   بين أن .1
OA OB OC OA OB OC′ ′ ′+ + = + +
���� ���� ���� ���� ����� �����

. 
0AA:    استنتج أن .2 BB CC′ ′ ′+ + =

���� ���� ����� �
. 

Aو  ABCبين أن للمثلثين  .3 B C′ ′   .نفس مركز ثقل ′
  29تمرين 

ABCD  مستطيل مركزهO  وK  منتصف القطعة[ ]DC.  

)المستقيم  )AK  يقطع[ ]BD  فيI و المستقيم ،( )BK 

]يقطع  ]AC  فيJ.  

3AB:   برھن أن IJ=
���� ���

.  


