
 الزوایا المـكــونة من مـتـــــوازیین و قــــــــــاطع

I  _ تذكیــر:  

  :الزاویتان المتتامتان والزاویتان المتكاملتان  – 1)         

  . °90زاویتان متتامتین إذا كان مجموع قیاسھما تكون   ¤

  . °180تكون زاویتان متكاملتین إذا كان مجموع قیاسھما   ¤

  :الزاویتان المتحاذیتان  – 2)         

  :   تكون زاویتان متحاذیتین إذا كان                  

  .لھما نفس الرأس   ¤

  .لھما ضلع مشترك  ¤

  . تقاطعھما ھو الضلع المشترك   ¤

   :مثال  *                      

زاویتنا متحاذیتان ,

 

II  _ الزاویتان المتقابلتان بالرأس:  

  :  مثال – 1)          
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نسمي الزاویتین

   ،   

  Oزاویتان متقابلتان بالرأس

 و كذلك الزاویتین

  

  

زاویتان متقابلتان بالرأس تكونان متقایستین       :خاصیة  – 2)         

III  _ الزوایا المكونة من متوازیین وقاطع:  

  : تعاریف – 1)        

  :الزاویتان المتبادلتان داخلیا  -  )أ                               

                               (D1) و(D2)  مستقیمان متقاطعان و(L)  قاطع لھما على التوالي فيA وB .  
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:        نسمي الزاویتین            

  زاویتان متبادلتان داخلیا          

  :الزاویتان المتناظرتان  - )ب

    (D1) و(D2)  مستقیمان متقاطعان و(L)  قاطع لھما على التوالي فيA وB .  

:   نسمي الزاویتین                                 

  زاویتان متناظرتان                                       

  :خصــائــص  – 2)         

  :الخاصیة المباشرة للزاویتین المتبادلتین داخلیا  - )أ

  (D1) و(D2)  مستقیمان متوازیان و(L)  قاطع لھما على التوالي فيA وB .  
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   :  أننالحــظ                                         

قاطع لھما زاویتان متبادلتان   إذا كان مستقیمان متوازیین فإنھما یحددان مع كل   :  نقول إذن               
  داخلیا متقایستان

  . [CD]خارج القطعة  (CD]نقطة من نصف المستقیم  Mمتوازي األضالع و  ABCD         :مثال  *

      :  لنبین أن                            

. (AD)و القاطع لھما  (CD)و (AB)نعتبر المستقیمین                             

  .زاویتان متبادلتان داخلیا     و       :لدینا                             

  :إذن ، متوازي األضالع  ABCDو نعلم أن الرباعي                             

                           (AB) // (CD)  )  حسب التعریف( .  

     :  و منھ فإن                           

  :الخاصیة المباشرة للزاویتین المتناظرتین  - )ب

                                      (D1) و(D2)  مستقیمان متوازیان و(L)  قاطع لھما على التوالي فيA 
  . Bو

      :    أننالحظ                               
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  :   نقول إذن                                

  قاطع لھما زاویتان متناظرتان متقایستان   إذا كان مستقیمان متوازیین فإنھما یحددان مع كل

و یوازي  Aمستقیم یمر من  (AF)مثلث متساوي األضالع و  ABC     :مثال                      
  . (BC)المستقیم 

  . [AB]  خارج (BA]نقطة  Eو                       

  .لنحسب                        

            

  . (EB)و القاطع لھما  (AF)و  (BC) نعتبر المتقیمین 

  .زاویتان متناظرتان  و      :  لدینا 

  .    =    :   فإن (BC) // (AF)   و بما أن

  °60     :   إذن، متساوي األضالع  ABCونعلم أن المثلث 
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  .=    °60:   و منھ فإن    

  :الخاصیة العكسیة للزاویتین المتبادلتین داخلیا و الزاویتین المتناظرتین  - )ج

  إذا حدد مستقیمان مع قاطع لھما زاویتین متبادلتین داخلیا متقایستان                           

  أو زاویتین متناظرتین متقایستان فإنھما یكونان متوازیین                           

   :مثال 

  ABC  مثلث متساوي الساقین رأسھA بحیث  .  

[AE)  زاویتان متحاذیتان و  نصف مستقیم بحیث  

  . و  

  . (AE) // (BC)لنبین أن                           

   

. Aمثلث متساوي الساقین رأسھ  ABCلدینا      

    :  إذن 

  .(AB)و القاطع لھما  (BC)و (EA)نعتبر المستقیمین  

  .زاویتان متبادلتان داخلیا   و       :  لدینا 

  :فإن        و بما أن.  نعلم أن   

      .  
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  (BC) // (AE)    :   ومنھ فإن  

IV  _ خاصیات التوازي و التعامد:  

كان مستقیمان متوازیین فإن كل مستقیم عمودي على أحدھما  إذا  : الخاصیة األولى – 1)        
     یكون عمودیا على اآلخر

   

إذا كان مستقیمان متعامدین فإن كل مستقیم عمودي على أحدھما یكون    : الخاصیة الثانیة – 2)        
   .موازیا لآلخر 
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