
متـــوازي األضــــــالع

  :متوازي األضالع              

  :مثال  – 1)                  

         (D1)  و(D2)  مستقیمان متوازیان.  

         (L1)  و(L2)  مستقیمان متوازیان یقطعان(D1)  و(D2)  على التوالي في:   A  وB  وC  وD 
.  

    

  

  متوازي األضالع ABCDنسمي الرباعي 

  :تعریف   – 2)                  

  متوازي األضالع ھو رباعي حامال كل ضلعین متقابلین فیھ متوازیین

  :خصائــص             

  :خاصیة القطریین   – 1)                  

  :الخاصیة المباشرة  - )أ                                  

  ABCD   متوازي األضالع قطراه یتقاطعان فيO .  
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. [BD]و    [AC]منتصف القطریین  Oنالحظ أن                   

  :  نقــول إذن              

  إذا كان رباعي متوازي األضالع فإن لقطریھ نفس المنتصف

  .مركزه   نسمي نقطة تقاطع قطري متوازي األضالع    : مالحظة ھامة  *          

  :الخاصیة العكسیة  - )ب                                  

  A    وB   وC   وD  نقط بحیث[AC]   و[BD]  لھما نفس المنتصفO  و حامالھما
  :غیر متعامدین 

.متوازي األضالع  ABCDلنبرھن أن الرباعي                         

  :   (BC)یوازي  (AD)و أن  (CD)یوازي  (AB)من أجل ھذا سنبرھن أن                        

  :إذن    [BD]و    [AC]منتصف  Oنعلم أن                        

                         A    وC   متماثلتین بالنسبة للنقطةO .  

                        B    وD    متماثلتین بالنسبة للنقطةO .  

و كذلك المستقیمین  Oمتماثلین بالنسبة للنقطة  (CD)و   (AB)المستقیمین   :  إذن                        
(AD)    و(BC) .  

   (BC)// (AD)و    (CD)//  (AB)  و منھ فإن                          

  . Oمركزه النقطة  )حسب التعریف  (متوازي األضالع  ABCD   و بالتالي فإن               
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:  نقــول إذن               

إذا كان رباعي قطراه لھما نفس المنتصف فإنھ یكون متوازي األضالع

  :تمرین تطبیقي   *

                              ABC    مثلث وI  منتصف[AC] .  

  . Iبالنسبة للنقطة  Bمماثلة  Dأنشئ  – 1)                     

  .متوازي األضــالع   ABCD   أثبت أن الرباعي – 2)

  :الحــــل                   

       :الشكـــــل  – 1)              

:متوازي األضـــالع  ABCDلنثبت أن الرباعي  – 2)              

     :  نعلم أن                

              I  منتصف[AC]   (1) .   

  . Iبالنسبة للنقطة  B  مماثلة Dو لدینا                     

   (2).  [BD]منتصف  I: إذن             

حسب الخاصیة العكسیة   (.متوازي األضـــالع  ABCDنستنتج أن الرباعي   (2)  و   (1)من              
       . )للقطرین 

  :خاصیة األضالع المتقابلة    – 2

  :الخاصیة المباشرة  - )أ                                  

                                          ABCD  متوازي األضالع مركزهO .  

  AD = BCو     AB = CD   :  لنبین                                             
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. ABCDمركز متوازي األضالع  Oنعلم أن                  

  . [BD]و [AC]منتصف القطرین  O   إذن                 

  . Dو    Bو كذلك   Oمتماثلتین بالنسبة للنقطة  Cو   A   :  و منھ نستنتج أن                  

حسب خاصیة الحفاظ على المسافة  (   AD = BC   و    AB = CD :  فإن  و بالتالي                  
  . )بین نقطتین

  :   نقــول إذن               

  إذا كان رباعي متوازي األضالع فإن كل ضلعین متقابلین فیھ متقایسان

  :الخاصیة العكسیة  - )ب               

  لرباعي كل ضلعین متقابلین فیھ متقایسان فإنھ یكون متوازي األضالع  إذا كان

  :خاصیة الزوایا المتقابلة   – 3)                  

  :الخاصیة المباشرة  - )أ                                  

 ABCD متوازي األضالع مركزهO .  

  .     و أن      لنبین أن               

. Oمتوازي األضالع مركزه  ABCDنعلم أن               

  . [BD]و   [AC]منتصف القطرین    O  :  إذن                      
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  . Dو   B  و كذلك   Oمتماثلتین بالنسبة للنقطة  Cو   A    :    و منھ فإن                       

   Oمتماثلتان بالنسبة للنقطة   و  الزاویتان  إذن               

    و  و كذلك الزاویتین                  

     و    :    و بالتالي فإن                

  :  نقــول إذن              

  إذا كان رباعي متوازي األضالع فإن كل زاویتین متقابلتین فیھ متقایستان

  :الخاصیة العكسیة  - )ب

  إذا كان لرباعي كل زاویتین متقاباتین فیھ متقایستان فإنھ یكون متوازي األضالع       

  :متوازي األضـــالع ارتفاع    – 4

ABCD  و   متوازي األضالعH  المسقط العمودي للنقطةA  على المستقیم
(CD) .  

. ABCDارتتفاع متوازي األضالع     AHنسمي 

  :خاصیة إضــافیة   – 5)

  األضـــالعإذا كان لرباعي ضلعان متقابالن و حامالھما متوازیین فإنھ یكون متوازي 
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