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تمرین از کتاب های درسی ،آبی ،پرتکرار و تابستان

برای کالس دبیر و کار در کالس
برای کار در منزل

بردار انتقال:
بردار را با حرف بزرگ  ABیا با یک حرف کوچک  bنام گذاری می کنند.
برای محاسبه طول یک بردار از ابتدای بردار شروع به حرکت می کنیم ابتدا در امتداد طول  xحرکت می کنیم سپس
روی محور  yحرکت می کنیم.
و یا می توان با داشتن مختصات ابتدا و انتهای بردار با تفاضل انتها از ابتدا طول بردار را به دست آوریم.
تمرین:در شکل زیر طول بردار های  ABو  CDو  EFو  GHو  JLرا به دست آورید.
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جمع متناظر با بردار:
با داشتن ابتدا و انتها و طول بردار می توان برای بردار یک جمع نوشت.
انتهای بردار = طول بردار  +ابتدای بردار
تمرین:برای هر یک از بردارهای تمرین قبل یک جمع بنویسید.
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 D=[−5را روی محور مختصات نشان دهید.سپس نقاط را به وصل
 C=[−5و ]
 B=[−2و ]
تمرین:نقاط ] A=[22و ]
−2
کنید تا یک چهار ضلعی به دست آید.
 AÁ=[−3انتقال دهید.
ب) تمامی نقاط باال را با بردار ]
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قرینه یک بردار نسبت به مبدا مختصات:
برای به دست آوردن قرینه یک بردار نسبت به مبدا مختصات ابتدا هر کدام از نقاط ابتدا و انتهای بردار را به طور
جداگانه قرینه می کنیم  ،سپس دو نقطه را به هم وصل می کنیم.
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 B=[−4را روی محور مختصات پیدا کنید.
 A=[−1و ]
تمرین:الف)نقاط ]
2

ب)بردار  BAرا رسم کنید.
ج)قرینه این بردار را نسبت به مبدا مختصات به دست آورید.

تمرین:حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.
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