
  األضالعرباعّيات  : 4الّدرس 

 
  
 متوازي األضالع    1
 
 .متوازي األضالع ىو رباعي أضالعو المتقابمة متوازية :عريف ّت ال

 
 .المتقابمة متقايسة و متوازيةاألضالع  في متوازي األضالع،: خاصيّتة

 
 245ص 4ت: بيقتط
 

 .المنتصفالقطران يتقاطعان في  في متوازي األضالع،: خاصيّتة
 

 :تطبيق
cmACبحيث  Oمتوازي أضالع مركزه  ABCDارسم  6 ،cmBD 4 و 50ˆDOA. 

 
   مساحة متوازي األضالع  :مالحظة

 

 

 

 
 

 246ص 9ت: تطبيق
 

 246ص 7ت :منزليتمرين 
 
 

   :ا مالحظ
 .كّل رباعي أضالعو المتقابمة متوازية ىو متوازي أضالع -
 .ىو متوازي أضالع متقايسةكّل رباعي أضالعو المتقابمة     -

 
 :نشاط
 AB و CD قطعتان متقايستان و متوازيتان. 
 .ABDو ACDالمثّمثينبّين تقايس  (1

 .متوازي أضالع ABDCاستنتت أنّ  (2

 
 .ىو متوازي أضالع لو ضمعان متقايسان و متوازيانكّل رباعي  :قاعدة
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   إرتفاع× قاعدة 
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 الّرسم: 233ص 13ت: تطبيق
EFADبّين أنّ  (1  و   EFAD //. 

 .ADFEاستنتت نوع الّرباعي (2
 

 :تمرين
ABCD ،متوازي أضالع 

E  مناظرةD بالّنسبة إلىC. 
CEABبّين أّن  (1 . 

 .متوازي أضالع ABECأّن  استنتت (2
 

 (إعتماد الّرسم و المعطيات : )  247ص 13ت :منزليتمرين 
 .متوازيا أضالع AEDBو AFDCبّين أّن  (1

BCEFاستنتت أنّ  (2 . 

 .متوازي أضالع EFBCاستنتت أّن  (3
 
 

 :نشاط
 AB و CD قطعتان ليما نفس المنتصف. 
 .OBCو OADبّين تقايس المثّمثين (1

 .OBDو OACتقايس المثّمثينبّين  (2

 .متوازي أضالع ABDCأّن  استنتت (3
 

 .كّل رباعي يتقاطع قطراه في المنتصف ىو متوازي أضالع :قاعدة
 

 :تطبيق
ABC ،مثّمث عاّم 

E  مناظرةB بالّنسبة إلىA،  
F  مناظرةC بالّنسبة إلىA. 

 .متوازي أضالع EFBCبّين أّن 

 
   245ص 3ت :تمرين

 
 ( 245ص 2ت)+  :تمرين منزلي

C وC' دائرتان ليما نفس المركزO، 
 AB و CD لـ متقاطعان قطرانC وC' غير متعامدين. 
 .متوازي أضالع ACBD بّين أنّ 
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 .كّل رباعي زواياه المتقابمة متقايسة ىو متوازي أضالع :مالحظة

 
 المستطيل   2

 

 .ىو رباعي جميع زواياه قائمةالمستطيل  :عريف ّت ال
 

 .كل رباعي لو ثالث زوايا قائمة ىو مستطيل: قاعدة
 

 :تطبيق
ABCD ،متوازي أضالع 

E المسقط العمودي لـA عمى DC، 
F المسقط العمودي لـC  عمى AB. 

 .مستطيل AECFبّين أّن 
 

 :تمرين
ABC مثّمث قائم فيA، 

 الموازي لـ  AB  و الماّر منC ، 
E المسقط العمودي لـB عمى. 

 .مستطيل ECABبّين أنّ 

 
 :تمرين منزلي

C وC' دائرتان مركزىماO، 
 OA و OB شعاعان متعامدان لـC وC' ،عمى الّتوالي 

 ،Cيتقاطعان في Bفي 'Cو المماّس لـ Aفي Cالمماّس لـ
 .مستطيل CBOAبّين أّن 

 
 

 :نشاط
متوازي أضالع بحيث  ABCDارسم  90ˆDAB. 

 

 .كّل متوازي أضالع لو زاوية قائمة ىو مستطيل :قاعدة
 

 :تطبيق
ABC  في قائممثّمثA، 

الموازي لـ AC و الماّر منB يقطع الموازي لـ AB و الماّر منC فيE. 

 .مستطيل ECABبّين أّن 
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 :2تطبيق 
ABCD ،مستطيل 

E  من AB وF من CD بحيثDFAE . 
 .مستطيل AEFDبّين أّن 

 

 :تمرين
ABC مثّمث قائم فيA، 

I منتصف BC، 
E مناظرةA بالّنسبة إلىI. 

 .مستطيل ECABبّين أّن 
 

 .مستطيل OACBبّين أّن ( د :248ص 19ت :تمرين منزلي
 
 

 :نشاط
cmACبحيث Oمستطيل مركزه ABCDارسم  6 و 50ˆDOA. 

 
 .في المستطيل القطران متقايسان و يتقاطعان في المنتصف :خاصيّتة

 
 :نشاط
 AB  منتصفياO، 
 .Oمتوازي أضالع متقايس القطرين مركزه  AEBFارسم

 
 .كّل متوازي أضالع قطراه متقايسان ىو مستطيل :قاعدة

 
 :تطبيق

C دائرة مركزىاO، 
 AB و CD قطران غير متعامدين لـC. 

 . مستطيل ACBDبّين أّن 
 

 :تمرين
 ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA، 

E وF مناظرتيB وC بالّنسبة إلىA. 
 .مستطيل EFBCبّين أّن 
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 :تمرين منزلي
ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA، 

I منتصف BC ، 
E  بحيثABIE متوازي أضالع. 

EIACبّين أّن  (1 . 
 .مستطيل EAICأّن  استنتت (2

 

 
 المعيّن   3
 

 :نشاط
cmABبحيثمعّين   ABCD ارسم 3 و 50ˆDAB. 

 
 .أضالعو متقايسةىو رباعي جميع  المعّين :تعريف

 
 .كّل رباعي جميع أضالعو متقايسة ىو معّين :قاعدة

 
 :تطبيق

C دائرة مركزىاO و OA ،شعاع ليا 
الموّسط العمودي لـ OA يقطعC فيB وC. 

 .معّين BOCAبّين أّن 
 

 :2تطبيق 
C دائرة مركزىاO، 
A وB منC بحيث120ˆBOA، 

 OM  منّصفBOA ˆ. 
 .مثّمث متقايس األضالع OAMبّين أنّ  (1

 .مثّمث متقايس األضالع OBMبّين أنّ  (2

 .معّين OAMBاستنتت أّن  (3

 
 237ص 2ت :تمرين منزلي

 
 

 :نشاط
ADABمتوازي أضالع بحيث  ABCDارسم  . 
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 .كّل متوازي أضالع لو ضمعان متتاليان متقايسان ىو معّين :قاعدة
 

 :تطبيق
ABCD ،متوازي أضالع 

E من AB وF من DC بحيثADDFAE . 
 .معّين AEFDبّين أنّ 

 
 :تمرين

ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA، 
I منتصف BC، 
E  مناظرةA بالّنسبة إلىI. 

 .معّين ABECبّين أّن 
 

 :تمرين منزلي
ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA، 

الموازي لـ AB و الماّر منC يقطع الموازي لـ AC و الماّر منB فيE. 
 .معّين ABECبّين أّن 

 
 

 :نشاط
 OA بحيثcmOA 3، 
cmABبحيث Oمعّين مركزه ABCDارسم  5. 

 
 .في المعّين يكون القطران متعامدان :خاصيّتة

 
 :نشاط
 AB  منتصفياO، 
 .Oمتوازي أضالع متعامد القطرين مركزه  AEBFارسم

 
 .معّينىو  متعامدانكّل متوازي أضالع قطراه  :قاعدة

 
 :تطبيق
ABC مثّمث قائم فيA ، 

E وF مناظرتي B وC بالّنسبة إلىA. 
 .معّين CEFBبّين أّن 
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 :تمرين
ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA، 
 AI إرتفاع لممثّمثABC، 

E مناظرةA بالّنسبة إلىI. 
 .معّين ABECبّين أّن 

 
 :منزليتمرين 
ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA  بحيثcmAB 4 و 50ˆCAB، 
 AI إرتفاع لممثّمثABC، 

E مناظرةA بالّنسبة إلىI. 
 .معّين ABECبّين أّن 

 
 

 المربّع   4
 
 .المرّبع ىو رباعي جميع أضالعو متقايسة و جميع زواياه قائمة :هعريف 
 

 : مالحظا 
 .المرّبع ىو حالة خاّصة من المستطيل و المعّين -

 .متعامدان و جزء من منّصفات زواياهقطرا المرّبع ىما متقايسان،  -
 

 :المنحدرة من المستطيل القواعد
 .كّل مستطيل لو ضمعان متتاليان متقايسان ىو مرّبع -

 .كل مستطيل قطراه متعامدان ىو مرّبع -

 
 :تطبيق
ABC مثّمث قائم فيA  بحيثACAB ، 

الموازي لـ AC و الماّر منB يقطع الموازي لـ AB و الماّر منC فيE. 

 .مرّبع ECABبّين أّن 
 

 :المنحدرة من المعيّتن القواعد
 .مرّبعكّل معّين لو زاوية قائمة ىو  -

 .كّل معّين قطراه متقايسان ىو مرّبع -
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 :تطبيق
ABC مثّمث قائم فيA  بحيثACAB ، 

E وF  مناظرتيB وC بالّنسبة إلىA. 
 .مرّبع CEFBبّين أّن 

 
 :منزليتمرين 

ABCD  مرّبع مركزهO، 
الموازي لـ OB و الماّر منC يقطع الموازي لـ OC و الماّر منB  فيE. 
 .مرّبع BOCEبّين أّن 

 
 

 تأليفيّةمسائل   5
 

 :1مسألة 
ABCD  مستطيل مركزهO، 

E مناظرةD بالّنسبة إلىC. 
 .متوازي أضالع BACEبّين أّن  (1

2) M منتصف BE بّين أّن ،AOMB متوازي أضالع. 

 .معّين BOCMاستنتت أنّ  (3
 

 :تمرين منزلي
ABCD  مستطيل مركزهO، 

I منتصف DC، 
E مناظرةO بالّنسبة إلىI. 

 .معّين ODECبّين أّن  (1

 .متوازي أضالع ADEOاستنتت أّن  (2
 
 

 :2مسألة 
ABCD معّين، 

العمودي عمى BD و الماّر منB يقطع DC فيE. 
 .متوازي أضالع ACEBبّين أنّ  -أ (1

منتصف Cاستنتت أنّ  -ب DE. 

2) F  مناظرةB بالّنسبة إلىC ّبّين أن ،BDFE مستطيل. 

3) I منتصف BE بّين أّن ،BOCI مستطيل. 
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 :تمرين منزلي
ABCD  مستطيل مركزهO، 

E مناظرةB بالّنسبة إلىC، 
 .متوازي أضالع ADECبّين أّن  (1

2) I منتصف DC، وM  مناظرةO بالّنسبة إلىI. 
 .معّين ODMCبّين أّن  - أ

 .عمى إستقامة واحدة Eو D،Mاستنتت أّن الّنقاط  - ب

منتصف Mبّين أّن  (3 DE. 


