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ما هو الشكل الذي خنتاره ؟

التحقق من الشكل
الشكل اجلربي

حتقق أنّ و هما عددان حقيقيان

الشكل املثلثي

حتقق أنّ موجب

الشكل األسي

حتقق أنّ موجب

الشكل األسي

هذا الشكل يُسهل حساب اجملموع و الفرق
و يُمكِّن من الربط بني األعداد املركبة و
اإلحداثيات الديكارتية للصور
هذا الشكل يربط بني األعداد املركبة و اهلندسة
و يُمكِّن من حساب املسافات و الزوايا
هذا الشكل يُسهل حساب اجلداء ،الكسر و
القوى ألعداد مركبة

الشكل املثلثي

الشكل اجلربي

 :أرفق األعداد املركبة املقرتحة بأشكاهلا املختلفة
الشكل اجلربي

األعداد املركبة

الشكل املثلثي



)

) 

( √

( √

)
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الشكل األسي
√

( √
)

(

(

√
( √

√
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⪧

للربهنة على أنّ هو ...
يُمكن أن نربهن أنّ ...

ختيّلي صرف

حقيقي


إما



إما



إما



إما



إما



إما

أو

 :من أجل كل عدد مركب خيتلف عن
عيّن جمموعة النقط ذات الالحقة حبيث يكون:
(أ) عدد حقيقي غري معدوم
(ب) عدد ختيّلي صرف غري معدوم
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أو

 ،نعترب العدد املركب
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⪧

يف املستوي املركب، ،
نعترب العدد املركب

هي أعداد مركبة متمايزة ذات الصور  ،و على الرتتيب.

و

يُكافئ:

الشرط:
| |

 ، ،على استقامة واحدة

حقيقي
ختيّلي صرف

متعامدان

و

مثلث قائم و متساوي الساقني
مثلث متقايس األضالع
 ،نعترب العدد املركب
 :من أجل كل عدد مركب خيتلف عن
عيّن هندسيا ( باستعمال الطويلة و العمدة ) جمموعة النقط ذات الالحقة حبيث يكون:
(أ) عدد حقيقي غري معدوم
(ب) عدد ختيّلي صرف غري معدوم
| |
(جـ)
؟

⪧

االنسحاب
العبارة
املركبة

انسحاب شعاعه

التحاكي
⃗

حتاك مركزه

الدوران (يف املستوي املُوجه)
و نسبته

و عكسيا كل حتويال نقطيا عبارته املركبة هي
 إذا كان
انسحاب شعاعه

:
⃗

دوران مركزه

مع

:
 إذا كان
حتاك نسبته  .مركز التحاكي هو
النقطة ذات الالحقة

 :نعترب النقطتني و ذواتا الالحقتني
لكل نقطة ذات الالحقة نرفق النقطة ذات الالحقة
 .1عيّن طبيعة و العناصر املمّيزة للتحويل النقطي
 .2عيّن الالحقتني و للنقطتني و حيث
 .أثبت أنّ الدوران الذي مركزه النقطة ذات الالحقة
~~ 2

و زاويته

هو:
| |:
 إذا كان
 .مركز الدوران هو
دوران زاويته
النقطة ذات الالحقة

و

على الرتتيب.
و نكتب

و
و زاويته

يُحول إىل و يُحول إىل
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املستوي منسوب إىل املعلم املتعامد املتجانس
 ،و ثالث نقط من املستوي الحقاتها على
و
،
الرتتيب :
√
ي األعداد املركبة ،
 .أكتب على الشكل األس ّ
و
،
( .أ) أحسب الطويلة و عمدة للعدد املركب
ثم فسر هندسيا النتائج احملصل عليها
(ب) حدّد طبيعة املثلث
 .عيّن الحقة النقطة حبيث يكون الرباعي
معينا
 .التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة من
املستوي الحقتها النقطة ذات الالحقة حيث:
⃗

(أ) عيّن طبيعة التحويل و عناصره املميزة
ثم استنتج
(ب) عيّن العبارة املركبة للتحويل
طبيعته و عناصره املميزة

⪧

.4

أحسب

.5

النقطة  Eهي صورة النقطة  Oباالنسحاب الذي
شعاعه ⃗⃗⃗  .عيّن الحقة النقطة .E
النقطة  Dهي صورة النقطة  Eبالدوران الذي
مركزه O
و زاويته  .عيّن الحقة النقطة .D

.6

ثم عيّن الطويلة و عمدة للعدد

نعترب املعادلة ) (Eالتالية:

استنتج حلول املعادلة ).(E

⪧

املستوي املركب املنسوب إىل معلم متعامد متجانس و
مباشر ⃗ ( وحدة الرسم .) 2cm
نعترب النقط  B ،Aو  Cذات اللواحق على الرتتيب:
̅
.1
.2

عيّن الشكل اجلربي لكل من
مثِّل النقط  B ،Aو .C

 ،استنتج طبيعة املثلث .IAC

املستوي املركب منسوب إىل املعلم املتعامد و
⃗
املتجانس
 .هو العدد املركب حيث :
√(
)
√

حيث  zعدد مركب.
حالً للمعادلة ).(E
 .1أثبت أنّ العدد املركب
 .2عيِّن األعداد احلقيقية  b ،aو  cحيث يكون ،من
أجل كل عدد مركب :z
.3

أثبت أنّ النقط  B ،Aو  Cتنتمي إىل الدائرة
اليت مركزها النقطة  Iذو الالحقة  3و نصف
قطرها √.

و .

~~ 3

(أ) احسب
املركب
(ب) استنتج الطويلة و عمدة للعدد و اكتبه على
الشكل املثلثي
و
(جـ) عيّن القيم املضبوطة لكل من
 .بيّن أنّ
(د) هو العدد املركب حيث
 .هو التحويل النقطي للمستوي يف نفسه يرفق
بكل نقطة ذات الالحقة النقطة ذات
الالحقة حيث
(أ) حدد طبيعة التحويل و عناصره املمّيزه
(ب) و نقطتان الحقتيهما على الرتتيب
عيّن الحقيت النقطتني
،
√
√
و صورتي النقطتني و ت بالتحويل
 .هي جمموعة النقط من املستوي ذات
الالحقة اليت حتقق
|
|
√
(أ) بيّن أنّ النقطة نقطة من اجملوعة
(ب) عيّن الطبيعة و العناصر املميّزة للمجموعة
صورة اجملموعة بالتحويل
http://kahamdi.wordpress.com




املستوي املركب منسوب إىل املعلم املتعامد املتجانس
و املباشر ⃗  ،وحدة الرسم .1 cm
و ليكن التطبيق الذي يرفق بالنقطة ذات
الالحقة النقطة ذات الالحقة حيث:
.1

.2

يف كل حالة من احلاالت التالية ،حدّد صحة أو خطأ
التأكيد املقرتح مع التربير
.1

(أ) عيّن الالحقة للنقطة حيث
(ب) أثبت أنّه من أجل كل عدد مركب  ،لدينا:
(جـ) استنتج طبيعة التطبيق و عناصره املميزة
ليكن و النقطتني ذوات الالحقتني

.2

على الرتتيب
و
(أ) مثل النقط  ،و على
(ب) عيّن الحقتا النقطتني و صورتا النقطتني
.3

.4

و  ،بهذا الرتتيب ،بالتطبيق
نُسمّي  ، ،و لواحق النقط  ، ،و
،
املنتصفات بهذا الرتتيب للقطع املستقيمة
و
،
(أ) عيّن العدد املركب .
و
،
نقبل أنّ
هو متوازي أضالع
(ب) أثبت أ ّن الرباعي
و
(جـ) عيّن الشكل اجلربي للعدد املركب
استنتج طبيعة الرباعي
متعامدان
و
أثبت أنّ املستقيمني

.3
.4

املستوي املركب منسوب إىل املعلم املتعامد و
⃗
املتجانس
لتكن النقطة ذات الالحقة  ،3النقطة ذات
و اجملموعة للنقط ذات
الالحقة
| |
الالحقة حيث |
|.
هي حمور القطعة املستقيمة
التأكيد :1
املستوي املركب منسوب إىل املعلم املتعامد و
⃗
املتجانس
نعترب النقط الثالثة  ،و املتمايزة مثنى
مثنى ،ذات اللواحق  ،و على الرتتيب و حيث
التأكيد :2
النقطة تنتمي إىل الدائرة اليت قطرها
نعترب العدد املركب
هو عدد حقيقي موجب
التأكيد  :3العدد
نعترب ،يف الفضاء ،ثالثة نقط  ،و ليست يف
استقامة واحدة .النقطة هي مركز ثقل املثلث
جمموعة النقط اليت حتقق
 .و لتكن
‖ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

.5

~~ 4

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗‖

التأكيد :4
هي سطح كرة مركزه و نصف قطره
الفضاء منسوب إىل معلم متعامد و متجانس
)⃗
(.
هو سطح الكرة ذو املعادلة
و هو املستوي ذو املعادلة
التأكيد :5
املستوي يقطع سطح الكرة وفق دائرة
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