متوازي األضالع
التمرين PLAN :1متوازي األضالع كما في انشكم أسفهً ،التمرين  ABCD :6شبً مىحرف قاعذتاي ] [ABو
] [CDحيث  ،CD > ABانموازي نهمستقيم ) (ADو
أتمم مكان انىقط بما يىاسب:
انمار مه  Bيقطع ] [CDفي .E
برٌه أن ABED :متوازي األضالع.
التمرين  ABCD :7متوازي األضالع مركسي  ،Oو)∆(
مستقيم يمر مه  Oو يقطع ][ABفي  Mو ] [CDفي .N
برٌه أنAM = CN :

.1
.2
.3
.4
.5

انمستقيمان ) (PLو )........................... (AN
انمستقيم )........................(PNانمستقيم ).(LA
 PN = .............و .NA = ...................
 NPL = ...........و . 𝑃𝑁𝐴 = ............
 PNA + NAL = .......و .NAL + ALP = ........

التمرين  :8أوشئ متوازي األضالع  CLOUبحيث
 COU= 40°و  UCO = 30°و .CO = 8 cm
التمرين  :9أوشئ متوازي األضالع  MAINمركسي T
بحيث:
 NA = 6 cmو  MI = 8 cmو .NTI = 110°

التمرين  ABC :10مثهث و  Hمىتصف ]،[BC
التمرين  (L1) :2و ) (∆1مستقيمان متقاطعان في وقطت ،D
انموازي نهمستقيم ) (ABو انمار مه انىقطت  Cيقطع
و) (L2مستقيم موازي قطعا نهمستقيم ) (L1و يقطع ) (∆1في
انمستقيم ) (AHفي انىقطت .D
انىقطت  ،Eو ) (∆2مستقيم موازي قطعا نهمستقيم ) (∆1و
برٌه أن  ABDCمتوازي األضالع.
يقطع ) (L2في انىقطت  Fو انمستقيم ) (L1في انىقطت . I
 .1أوشئ شكال مىاسبا.
التمرين  :11في األشكال انتانيت بذون مىقهت حذد انقياساث
 .2بيه أن انرباعي  DEFIمتوازي األضالع.
انمفقودة في كم شكم :
.1
التمرين  ABC :3مثهث حيث AB = 5cm :و
L
O
 AC =4,5cmو ،BC = 4 cmو انىقطت  Oمىتصف
65°
انقطعت ] ،[ABنتكه  Dمماثهت انىقطت  Cبانىسبت نهىقطت .O
 .1أوشئ شكال مىاسبا.
 .2بيه أن انرباعي  ADBCمتوازي األضالع.
التمرين  (ζ) :4و )' (ζدائرتان مركسٌما  [MN] ،Oقطر
نهذائرة ) (ζو ] [PQقطر نهذائرة )' ،(ζبحيث انىقط  Mو P
و  Qمختهفت و غير مستقيميت.
 .1أوشئ انشكم
 .2بيه أن انرباعي  MPNQمتوازي األضالع.
التمرين  ABC :5مثهث حيث AB=5 :و  AC=4و
. BC=3
 )1أوشئ انىقطت  Dعهما أن  ABCDمتوازي األضالع.
 )2أوشئ انىقطت  Fعهما أن  ABFCمتوازي األضالع.
 )3بيه أن انىقطت  Cمىتصف انقطعت ].[DF
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