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)في كل التمارين نعتبر معلما متعامدا ممنظما  ), ,O I J. 

  1تمرين 
)نعتبر النقط  )2,2A  و( )6,0B  و( )0,2−C.  

 .Cو  Bو  Aمثل النقط  .1
AB:  حسب إحداثيات المتجھات التاليةا .2

����

BCو  
����

 
CAو       

����

.  
 .AB  ،BC  ،ACاحسب  .3
 .ABCطبيعة المثلث حدد  .4
):  المعرفة كا,تي Dلتكن النقطة  .5 )4,4−D. 
  ؟ABDCما طبيعة الرباعي             

  2تمرين 

)نعتبر النقطتين  )1 , 3A  و( )2 , 5B.  

ABأحسب إحداثيتي المتجھة  .1
����

. 
 .ABاستنتج المسافة  .2
]منتصف القطعة  Mاحسب إحداثيتي النقطة  .3 ]AB. 

بالنسبة ل  Aمماثلة النقطة  ′Aحدد إحداثيتي النقطة  .4
B. 

]عاع الدائرة التي أحد أقطارھا حدد مركز و ش .5 ]OM.  

  3تمرين 

)نعتبر النقط   )2 , 5A )و  − )2 , 6B  و( )7 , 5C  

)و )3 , 4D.   

 .متوازي ا@ض<ع ABCDبرھن أن الرباعي  .1
مركز متوازي ا@ض<ع   Kالنقطة حدد إحداثيتي  .2

ABCD. 
باHزاحة ذات  Dصورة النقطة  Eأنشئ النقطة  .3

ACالمتجھة 
����

. 
  .Eحدد إحداثيتي النقطة  .4

  4تمرين 

)نعتبر النقط  )2 , 1A  و( )5 , 6B  و( )3 , 2C − −   

)و  )0 , 3D.  

 .Dو  Cو  Bو  Aمثل النقط  .1
):  بين أن  .2 )3 , 5AB

����

 .AB، واستنتج المسافة 

 .Aمتساوي الساقين رأسه  ABCبين أن المثلث  .3
باHزاحة ذات  Cھي صورة النقطة  Dتحقق أن  .4

ABتجھة الم
����

. 
 .ABDCطبيعة الرباعي   -  جوابكمعل<–حدد  .5
 .ABDCمركز الرباعي  Mحدد إحداثيتي النقطة  .6
زي لكي يكون الرباعي  متوا Eحدد إحداثيتي النقطة  .7

  .OAMEا@ض<ع 
   5 تمرين

)نعتبر النقط  )2 , 1A )و  − )1 , 3B )و  − )5 , 0C.  

 .Cو  Bو  Aمثل النقط  .1
 .ABCاحسب أطوال أض<ع المثلث  .2
 .ABCحدد طبيعة المثلث  .3

 

  6تمرين 

): نعتبر النقط التالية )2 ; 5A )و   − )2 ; 6B  و( )7 ; 5C 

)و  )3 ; 4D.  

 .Dو  Cو  Bو   Aمثل النقط  .1
): بين أن .2 )4 ;1AB

����

 .AB، ثم استنتج المسافة 

]منتصف القطعة  Kحدد إحداثيتي  .3 ]BC. 

باHزاحة التي تحول  Dصورة النقطة  Cن أن برھ .4
A  إلىB. 

باHزاحة ذات  Bصورة النقطة  Eأنشئ النقطة  .5

ACالمتجھة 
����

. 
ABحدد متجھة مساوية ل  .6 AC+

���� ����

. 
  7تمرين 

)نعتبر النقط  )3 , 4A  و( )4 , 2B  و( )1 , 8C.  

AB: أحسب إحداثيتا المتجھتين .1
����

BCو  
����

. 
 .ABسافة أحسب الم .2
 .Cو  Bو  Aأدرس استقامية النقط   .3

  8تمرين 

)نعتبر النقط )2 , 1A   و( )5 , 2B  و( )3 , 2C −.  

  .  Cو  Bو   Aانشئ النقط   .1
ABحدد إحداثيتي  المتجھة . أ .2

����

. 
 .ABاستنتج المسافة  . ب           

  .ACاحسب المسافة   .3
 .ABCاستنتج طبيعة المثلث  .4
لكي يكون الرباعي   Dداثيتي النقطة  حدد إح .5

OBCD متوازي ا@ض<ع. 
مركز متوازي   Eحدد زوج إحداثيتي النقطة   .6

 .OBCDا@ض<ع 
  9تمرين 

)نعتبر النقط   )1 , 2A  و( )2 , 1B )و  − )2 , 3C − −  

)و )3 , 0D − .  

ABحدد حسابيا إحداثيات كل من المتجھتين  .1
����

   
DCو       

����

  .  
 .متوازي أض<ع ABCDبرھن أن الرباعي   .2

):    بين أن .3 ) ( )9 , 1AD BD+ − −
���� ����

. 

سابيا من أن النقطة تحقق  ح .4






 −−
2

1
,

2

1
G   ھي

 .ABCDمركز متوازي ا@ض<ع 
 .ACاحسب المسافة   .5

  10تمرين 

)نعتبر النقط  )2;3A )و  − )1; 1B )و  − )9;5C .  

 .Cو  Bو  Aالنقط مثل  .1
): بين أن .2 )3; 4AB −

����

 .AB، ثم استنتج المسافة 
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 .BCو  ACأحسب المسافتين  .3
 .Bقائم الزاوية في  ABCث برھن أن المثل .4

)نعتبر النقطة        )12;1D. 

 .متوازي أض<ع ABDCبرھن أن الرباعي  .5
مركز متوازي أض<ع  Mحدد إحداثيتي النقطة  .6

ABDC. 
  11تمرين 

a  3: عدد حقيقي موجب قطعا بحيث
1 =+
a

a.  

نعتبر النقطتين 








a
aA

1
و  ,








3

3 1
,
a

aB.  

 .OBو  OAحدد  .1
 .ABأحسب المسافة  .2

   12تمرين
ABCD مربع.  

متساوي ا@ض<ع ثم   CBFأنشئ خارج المربع مثلثا  .1
 .متساوي ا@ض<ع ABFأنشئ داخل المربع مثلثا 

 .مستقيمية Fو  Eو  Dالنقط بين أن  .2
 


