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المستطيل1

المستطیل هو رباعي جمیع زوایاه قائمة.عریف: تّ ال

تطبیق:
ABC مثّلث قائم فيAبحیثcmAB 6وcmAC 5،
الموّسط العمودي لـ ABیقطع ABفيI،
.علىCالمسقط العمودي لـEو

مستطیل. AIECبّین أّن 

كّل رباعي له ثالث زوایا قائمة هو مستطیل.مالحظة:

181ص2تتمرین منزلي:

نشاط:
.یرسم الّتلمیذ مستطیل، یرسم قطریه و یقارن بینهما
.یحّدد الّتلمیذ ما تمثّله نقطة تقاطع القطرین بالّنسبة إلى المستطیل

القطران متقایسان و یتقاطعان في منتصفیهما.في المستطیل یكون:خاصّیة

مركز الّدائرة المحیطة به.هي نقطة تقاطع قطرا المستطیل مالحظة: 

تطبیق:
ABCمثّلث متقایس الّضلعین فيA بحیثcmAB 3و 50ˆCAB.
.Aمركزه BCEFأكمل هذا الّرسم للّتحّصل على مستطیل)1
CAEالّزوایا: احسب)2 ˆ ،CEA FEAوˆ ˆ.
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:منزليتمرین 
ABCمثّلث متقایس الّضلعین فيA بحیثcmAB 3و120ˆCAB.
.Aمركزه BCEFمستطیلرسم الأكمل )1
.مثّلث متقایس األضالعAEFبّین أنّ )2

المعّين2

أضالعه متقایسة.هو رباعي جمیع المعّینعریف: تّ ال

تطبیق:
ABCمثّلث متقایس الّضلعین فيA بحیثcmAB 4وcmBC 3،

E مناظرةAبالّنسبة إلى BC.
BEABبّین أّن -أ)1 .

CEACبّین أّن -ب .
معّین.ABECاستنتج أّن )2

:تمرین منزلي
ABCمثّلث متقایس الّضلعین فيA بحیثcmAB 4وcmCAB 130ˆ.

Iمنتصف BC.
بّین أّن )1 AIهو الموّسط العمودي لـ BC.
2(Eمن AIبحیثABBE  ّبّین أن ،ABEC.معّین

نشاط:
ABC.معّین
بّین أّن  ACهو الموّسط العمودي لـ BD.
.هل هناك موّسط عمودي آخر في الّرسم؟ عّلل إجابتك

القطران متعامدان و یتقاطعان في المنتصف.في المعّین یكون:خاصّیة
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تطبیق:
ABCمثّلث قائم فيAبحیثcmAB 4وcmAC 3.
.Aمركزه BCEFأكمل رسم المعّین )1
مساحة المعّین.احسب)2

مساحة المعّین

2

.

نشاط:
ABC.معّین
DCBDABبّین أّن  ˆˆ .
 بّین أّنCADBAC ˆˆ .

:خاصّیة زوایاه
كّل زاویتین متقابلتین متقایستان.في المعّین تكون -
القطران جزء من منّصفات زوایاه.في المعّین یكون -

تطبیق:
ABCD معّین بحیثcmAB 3و 50ˆDAB.

DCBجد مع الّتعلیل الّزوایا:  ˆ ،CBA CABوˆ ˆ.

في المعّین تكون كّل زاویتین متتالیتین متكاملتین.مالحظة:

تمرین منزلي:
ABCD معّین بحیثcmAB 3و120ˆDAB.
مثّلث متقایس األضالع.ABCبّین أّن 

المرّبع3

هو رباعي جمیع زوایاه قائمة و جمیع أضالعه متقایسة.المرّبعالّتعریف:

القطر األّول    القطر الثّاني
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القطران متقایسان و متعامدان و یتقاطعان في المنتصف، كذلك المرّبع هو حالة خاّصة من المستطیل و المعّین: :مالحظة
القطران جزء من منّصفات زوایاه.

تطبیق:
.cm6قیس طول قطره مرّبع ABCDارسم )1
مساحته.احسب)2

قطر× ضلع      أو     قطر × ضلع مساحة المرّبع 

:2تطبیق 
ومرّبعان،CEFGوABCDفي هذا الّرسم:    DEBG .

على إستقامة واحدة.FوA ،Cبّین أّن الّنقاط 

تمرین منزلي:
ABCD،مرّبع

Eمن AB ال تنتمي إلى ABبحیثBDBE .
EDBاحسب)1 EDBوˆ ˆ.
استنتج أنّ )2 DEمنّصفCDB ˆ.

متوازي األضالع4

المتقابلة متوازیة.هو رباعي أضالعهمتوازي األضالععریف:تّ ال

المستطیل، المعّین و المرّبع هي حاالت خاّصة من متوازي األضالع.مالحظة: 
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تطبیق:
ABCDمتوازي أضالع بحیثcmAB 5 ،cmAD 3و 50ˆDAB،

Eالمسقط العمودي لـDعلى AB،
Fالمسقط العمودي لـBعلى DC.

مستطیل.DEBFبّین أّن 

:2تطبیق 
ABCDمعّین بحیثcmAB 3و 70ˆDAB.

المستقیم العمودي على  ACو الماّر منCیقطع ABفيE.
بّین أنّ )1   DBCE //.
متوازي أضالع.CDBEاستنتج أنّ )2

تمرین منزلي:
ABCDمركزه مستطیلO،

E مناظرةOبالّنسبة إلى BC.
معّین.BOCEبّین أّن )1
بّین أّن -أ)2   DCOE //.

متوازي أضالع.ODCEاستنتج أّن -ب

:3تطبیق
cmABمتوازي أضالع بحیثABCDابن )1 5 ،cmAC 3و120ˆDAB.
احسب محیطه.)2
DCBجد مع الّتعلیل )3 CBAوˆ ˆ.

مالحظات:
.المتقابلة متقایسةضالع تكون األضالعفي متوازي األ-
في متوازي األضالع تكون كّل زاویتین متقابلتین متقایستان و كّل زاویتین متتالیتین متكاملتان.-

.منتصفیهمافي القطرانتقاطعفي متوازي األضالع :خاصّیة

تطبیق:
ABCمثّلث بحیثcmBC 5،cmAB 3و 40ˆCBA.

.Aمتوازي أضالع یكون مركزه BCEFأكمل بناء 
استنتج..ABFوABCقارن مساحة المثّلثین 
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متقایس الّضلعین.ABC: ب استنتج أّن 189ص14ت:تمرین منزلي
186ص↑4ت+ 

كّل رباعي أضالعه المتقابلة متقایسة هو متوازي أضالع.قاعدة:

تطبیق:
ABCDمستطیل بحیثcmAB 4وcmAD 3،

EبحیثBمنتصف AE.
CECAبّین أّن -أ)1 .

CEDBاستنتج أّن -ب .
متوازي أضالع.CDBEاستنتج أّن )2

تمرین منزلي:
ABCمثّلث متقایس الّضلعین فيAبحیثcmBC 5و ،cmAB 4.

Iمنتصف BC.
بّین أّن )1 90ĈIA.
2(E بحیثAICE.متوازي أضالع

مستطیل.AICEبّین أّن -أ
متوازي أضالع.ABIEاستنتج أّن -ب

تمرین:
ABCDمتوازي أضالع بحیثcmAB 4 ،cmAC 3و 70ˆDAB.

متوازي أضالع.CDBEبحیثEابن)1
BEABبّین أّن )2 .
منتصفBاستنتج أّن )3 AE.

تمرین منزلي:
ABCDمتوازي أضالع بحیثcmAB 3 ،cmAD 2و110ˆDAB،

EبحیثDACE،متوازي أضالع
FبحیثDCAF.متوازي أضالع

DFDEبّین أّن )1 .
منتصفDاستنتج أّن )2 EF.
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شبه المنحرف5

شبه المنحرف هو رباعي له ضلعان متوازیان هما قاعدتاه.:هعریفت

 ABو CDوهما قاعدتا شبة المنحرف ، ADو BCه.هما ضلعا

عاّم، قائم و متقایس الّضلعین.أنواعه:

تطبیق:
ABCDشبه منحرف قائم فيAوDقاعدتاه ABو CDبحیثcmAB 6وcmDC 4وcmAD 3.

مساحته.جد 

 = مساحة شبه المنحرف
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:2تطبیق
ABCD مستطیل بحیثcmAB 4وcmAD 3،

متوازي أضالع.CDBEبحیثEابن)1
بّین أنّ )2   AECD //.
.CDAEالّرباعياستنتج نوع )3
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مجموع القاعدتین    اإلرتفاع
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