
الرباعیات الخاصة

I  _  المستطیل:

         1 المستطیل ھو متوازي األضالع لھ زاویة قائمة:تعریف  – 

:مثال  – 2)           

ABCD        .مستطیل                     

*     :مالحظات ھامة              

.جمیع زوایا المستطیل قائمة  – 1)                    

    

  .العرض    و  الطول  :للمستطیل بعدین ھما  – 2)                    

  .المستطیل لھ جمیع خاصیات متوازي األضالع  – 3                    

  :  خاصیة القطرین  – 3

  الخاصیة المباشرة -أ                      

  إذا كان رباعي مستطیال فإن لقطریھ نفس الطول                     

ABCD  مستطیل یعني أن   :AC=BD   
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إذا كان رباعي متوازي األضالع قطراه لھما نفس الطول فإنھ    : الخاصیة العكسیة -ب                  
   یكون مستطیال

  تماثل المستطیل  ومركز محاور –4          

للمستطیل محورا تماثل ھما واسطا كل ضلعین متقابلین فیھ و لھ مركز تماثل واحد ھو تقاطع قطریھ  

II _  المعیـن:        

المعین ھو متوازي األضالع لھ ضلعان متتابعان متقایسان      :   تعریف  –1         

:مثال  – 2)            

                              ABCD  معین.  

                :مالحظات ھامة 

.جمیع أضالع المعین متقایسة  – 1)                    

  .المعین لھ جمیع خاصیات متوازي األضالع  –)2                    

  : خاصیة القطرین  – 3)           

  :الخاصیة المباشرة  -  )أ                          

    

  إذا كان رباعي معینا فإن حامال قطریھ متعامدان 
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إذا كان رباعي متوازي األضالع قطراه متعامدان فإنھ یكون    :الخاصیة العكسیة  -)ب                        
 معینا

 :    تماثل المعین  محاور ومركز –)4             

كل ضلعین متقابلین فیھ و لھ مركز تماثل واحد ھو تقاطع قطریھ للمعین محورا تماثل ھما واسطا

 

              II _  المربــع:  

  المربع ھو معین لھ زاویة قائمة  :تعریف  – 1)           

  :مثال  – 2)           

                              ABCD  مربع.  

     :مالحظات ھامة 

.جمیع زوایا المربع قائمة  – 1)                    

    

  .جمیع أضالع المربع  – 2)                    
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  .المربع لھ جمیع خاصیات متوازي األضالع  – 3)                    

  .المربع ھو مستطیل طولھ یساوي عرضھ  –) 4                    

  : خاصیة القطرین  – 3)           

  إذا كان رباعي مربعا فإن لقطریھ نفس الطول       :الخاصیة المباشرة  -  )أ                          

 إذا كان رباعي معینا قطراه مقایسان فإنھ یكون مربعا    :الخاصیة العكسیة  - )ب                        

:  تماثل المربع   محاور ومركز – 4)              

  للمربع أربعة محاور تماثل ھي واسطا كل ضلعین متقابلین فیھ                                

  و حامال قطریھ و لھ مركز تماثل واحد ھو تقاطع قطریھ                                
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