
 :4تمرين عدد 

 . ACDˆوأحسب ABCDعاابن مرب   (1
 (BD)   و الموازي للمستقيم Aالمار من النقطة  ارسم المستقيم (2

 .Eفي نقطة  (DC)يقطع المستقيم المستقيم

ˆ ؟ استنتج أنABDE األضالعما هو نوع رباعي  -أ 45AEC   
 ؟ علل جوابك.CAEما هي طبيعة المثلث  -ب

صف المستقيمن من F لتكن النقطة (3 BA بحيث AF=AC  

 ؟ علل جوابك.EAFطبيعة المثلث ما هي  -أ
 .EAFأحسب أقيسة زوايا المثلث  -ب

 
 :5تمرين عدد 

Ax,أرسم زاوية (1 Ay 
 

   °40قيس فتحتها 

على Bو  Dعي ن Ax و Ay  حسب الترتيب حيث AD=3cm وAB=5cm 

 متوازي أضالع  ABCDبحيث يكون  Cابن النقطة (2

 قيس أداةدون استعمال  ADCˆو  CDاحسب

على Bالمسقط العمودي لـ Hارسم (3 DC  

   (AB)على Dالمسقط العمودي لـ Kارسم
 متوازيين. (DK)و (BH)ن أن  بي  

  HKو BD؟ قارن إذا BHDKي طبيعة الرباعيهما  (4

  OH=OKبي ن أن (AC)و (BD)نقطة تقاطع Oلتكن (5

 
 :6تمرين عدد 

 احسب اقيسة الزوايا الثالث األخرى.  °50قيس إحدى زوايا متوازي أضالع (1

ˆو  AB=4cmبحيث ABCDازي أضالعابن متو -أ (2 150BAD   وقيس
 . 20cmمحيطه

(A))استعمل ABCDأحسب مساحة الرباعي -ب ( )CDA S  (  
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 معهد ابن الجزار بقبلي
30/7332 

 رباعيات األضالع
 أحمد بنعبد القادر
 السابعة أساسي

 

 

  –متوازي االضالع  -: 1تمرين عدد 

40BADبحيث ABDثا أرسم مثل   -1    4وAB cm  5وAD cm. 

 .أضالعمتوازي ABCDبحيث يكون  Cقطة ابن الن   -2

 عليل.دون قيس مع الت  CDو  BCجد  -أ -3

 ال جوابك.دون قيس معل   ADCو  BCDأحسب  -ب

 األضالعمتوازي ABDE بحيث يكون Eقطة ابن الن   -أ -4

  B = E*C بين أن   -ب

 مستطيل –معّين  –: متوازي أضالع 7تمرين عدد 

 .Aة ئيسي  ته الر  لعين قم  متقايس الض  ABD ث ابن مثل   -أ -1

 متوازي أضالعABCD باعي بحيث يكون الر  C قطة ابن الن   -ب

 جوابك. ل؟ معل    ABCD األضالعما هي طبيعة متوازي  -ج

  O يتقاطعان في  (BD) و(AC) المستقيمان  -2

 (BD)أن   بي ن -أ  (AC)  

 متوازي األضالعOAFD ن بحيث يكو  F قطةابن الن   -ب

 ؟ عل ل جوابك.OAFD األضالع ما هي طبيعة متوازي -ج

  –ضالع األمتوازي  – 0تمرين عدد 

  DC = 2.ABبحيث[CD] و [AB] قاعدتاه  ABCDابن شبه منحرف  -أ (1

  E = C*Dطة:قن  ابن ال -ب

 متوازي االضالع.ABED  ي ن أن  ب -ا (2

 ؟[BE] و [AD] لعين ماذا تستنتج للض   -ب

 تتقاطعان في منتصفهما.[BE] و [AC] القطعتين  ن  برهن أ (3

 

devoir.tn 53044233  مكتبة   2               




