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INLEIDING

In Kwartaal 1 het jy verskillende eienskappe van driehoeke en vierhoeke ondersoek,
veronderstellings gemaak en hierdie veronderstellings bewys of nie. Die veronderstellings wat jy
in staat was om te bewys, word Stellings genoem. Maak seker jy ken al die eienskappe van die
verskillende vierhoeke, dit sal jou help om vrae te beantwoord. Hieronder is ‘n opsomming van die
eienskappe van vierhoeke.
Bestudeer die Tabel hieronder met die eienskappe van verskillende vierhoeke.
Eienskappe van vierhoeke

Sketse met die vierhoek se eienskappe .

Parallelogram
(Word afgekort as, parm of ∥m)
'n Parallellogram is 'n vierhoek met beide
pare teenoorgestelde sye parallel.

teenoorst. sye van parm
teenoorst. sye van parm

Albei pare teenoorgestelde sye is ewe lank.
Albei pare teenoorgestelde hoeke is gelyk.
Albei diagonale halveer mekaar.
teenoorst. ∠e van parm

hoeklyne van parm.

Ruit
Is 'n parallelogram wat al vier sye ewe lank
het.
Albei pare teenoorgestelde sye is parallel.
Al die sye is ewe lank.

hoeklyne van ruit

Albei pare teenoorgestelde hoeke is gelyk.
Die diagonale halveer mekaar teen 90 °.
Die diagonale van 'n ruit halveer albei pare
teenoorgestelde hoeke.
hoeklyne van ruit

Reghoek
Is 'n parallelogram met al vier hoeke gelyk
aan 90 °
Beide pare teenoorgestelde sye is parallel.
Albei pare teenoorgestelde sye is ewe lank.

hoeklyne van ruit

Die diagonale halveer mekaar.
Die skuins is ewe lank.
Alle binnehoeke is gelyk aan 90 °.
hoeklyne van ruit
Vierkant:
Is 'n vierhoek met alle kante en hoeke
gelyk.
Is 'n ruit met al vier binnehoeke gelyk aan
90 °.
Beide pare teenoorgestelde sye is parallel.
Die diagonale halveer mekaar teen 90 °.
Die skuins is ewe lank.
Die diagonale sny beide pare binneteenoorgestelde hoeke (dit wil sê almal is
45 °)
Vlieër:
Is 'n vierhoek met
twee pare
aangrensende sye
gelyk.
Een paar
teenoorgestelde
hoeke is gelyk (die
hoeke is tussen ongelyke sye).
Die hoeklyn tussen gelyke sye halveer die
ander hoeklyn.
Die hoeklyn tussen gelyke sye halveer die
binnehoeke.
Die hoeklyne kruis mekaar by 90 °.

Om te bewys, dat 'n parallelogram 'n vierhoek is, moet een van die volgende bewys word:

Beide pare teenoorgestelde kante van
die vierhoek is gelyk.
(beide pare teenoorst. sye ∥ )

Beide pare eenoorstaande sye
van die vierhoek is gelyk.
(beide pare teenoorst. sye =)

Die hoeklyne van ‘n vierhoek halveer mekaar.
(hoeklyne halveer)

Albei pare teenoorstaande
hoeke van die vierhoek is gelyk.
(beide pare teenoorst. ∠e =)

'N Paar teenoorgestelde sye is
gelyk en parallel.
(een paar teenoorst. sye = en ||)

‘n Stelling kan soos in die table hier onder voorgestel word.
Stelling

As

‘n Lynstuk wat die middelpunte
van twee sye van ‘n driehoek
verbind, is ewewydig aan die
derde sy en gelyk aan die helfte
van die lengte van die derde sy.
(Midpt stelling)

Die Lyn wat vanaf die
middelpunt van een sy van ‘n
driehoek ewewydig aan ‘n ander
sy getrek word, halveer die derde
sy.
(lyn deur midpt∥ aan 2de sy)
•
•

Dan

In die beantwoording van Meetkunde vrae sal daar van jou verwag word om twee of meer stellings te
kombineer om afleidings te maak. Kyk na die volgende voorbeelde.
Voorbeeld 1
KAN JY?
1. Gegee: A = B en B = C watter afleiding kan jy
Gegee: A = B + C , B = Q + R
maak?
en C = Q, watter afleiding kan jy maak?
2. Gegee: A = B + C en B = C watter afleiding
kan jy maak?
Oplossing:
3.
Gegee: A + B = 180° , C= A and D = B watter
A=B+C
afleiding kan jy maak?
∴ A = Q+R + C
∵B=Q+R
4. Gegee: A = B+C en A = P+C watter afleiding
∴ A = C + R + C.
∵ C=Q
kan jy maak?
∴ A= 2C + R
Antwoorde:
1.

A=C

2. A = 2C.

3. C + D = 180°

4. B = P

In Meetkunde sal jy gevra word om ‘n sekere stelling te bewys of af te lei en jy sal moet bepaal
watter stellings nodig is wat tot die logiese aflleiding sal lei.
KAN JY?
Voorbeeld 2: Gegee: C + D = 90° watter
5. Gegee: P = Q + R watter addisionele inligting
addisionele inligting sal jy nodig hê om af te lei dat
sal jy nodig hê om af te lei dat Q = S°?
A + D = 90°?
6. Gegee: A + C=180° watter addisionele inligting
Hierdie is ‘n
sal jy nodig hê om af te lei dat A = B?
Oplossing:
baie
7. Gegee: C=F watter addisionele inligting sal jy
C + D = 90°
belangrike
nodig hê om af te lei dat C = D?
So om af te lei dat
vaardigheid
A + D = 90
om te oefen
Antwoorde:
Moet jy kan aantoon dat A= C
5. P = Q + R

Voorbeeld 3: In die diagram is ABCD ’n
parallelogram met hoeklyne wat mekaar by E sny.
Die hoeklyne van parallelogram DECF sny mekaar
by G. Die hoeklyne van parallelogram FGCH sny
mekaar by K.
Bewys dat DB = 4KC

Oplossing:
Bewering
DE = EB
DE = FC
KC=FK
∴FC=2KC
∴DB=2DE
∴DB=2FC=2(2KC)
=4 KC

Rede
Hoekl. van ∥m
Teenoorst. ∠e van∥ m
Hoekl. van ∥m

6. A + B =180°.

7. D = F

Die benadering om Meetkunde vrae te doen
is belangrik:
1. Lees die vraag versigtig voordat te veel
inligting ingevul word. Te veel inligting
kan tot verwarring lei. Jy kan ‘n ander
kleur gebruik om elk van die
verskillende parallelogramme in te
kleur.
2. Let op na wat jy moet bewys, DB is ‘n
hoeklyn van die groot parallelogram
ABCD. KC is die hoeklyn van die klein
parallelogram FGCH.
3. Dink aan die stellings wat by die
hoeklyne van ‘n parallelogram betrokke
is.
4. Hoeklyne van ‘n parallelogram halveer
mekaar. Dit beteken, DE=EB en DB=
DE + EB.
∴ DB = 2 DE
5. Let op dat DE die sy van parallelogram
DECF is. Watters stelling ken jy wat
betrokke is by die sye van ‘n
parallelogram? Teenoorstaande sye van
‘n parallelogram is gelyk. Dus is DE=
FC. En FC = FK+ KC, ons weet ook dat
FK= KC. Dus is FC= 2KC, ons neem
KC in plaas van FK omdat KC in die
vraag is wat ons moet beantwoord. So
DB = 2DE, DE = FC en FC=2KC. As
ons die stellings kombineer kry ons dat
DB=4KC. Nou kan ons die oplossing
uitskryf.

KAN JY?
In die diagram hiernaas is PQRS ‘n parallelogram
waarvan die hoeklyne PR en QS mekaar by M sny.
APSQ is ‘n parallelogram met hoeklyne PQ en SA
wat mekaar by B sny. C is die snypunt van SA en
PR. SP = 2 SM
Bewys dat AR = 4 SM

Voorbeeld 4: In die diagram hieronder is PQRS ‘n
parallelogram waarvan die hoeklyne PR en QS
a) Kleur die sye van parallelogram PQRS in.
mekaar by M sny. B is ‘n pumt op PQ sodat
Merk die twee sye wat jy gelyk wil bewys. Let
SBA en RQA reguitlyne is en SB = BA.
op dat die sy SP ‘n sy van parallelogram PQRS
SA sny PR by C en PA is getrek.
is. So as ons kan bewys dat SPAQ ’n
parallelogram is, dan is SP= QA. Let op dat in
vraag(b) moet jy bewys dat SPAQ ‘n
parallelogram is. So ons moet ‘n ander roete
volg. Let op dat SB= BA gegee is. Kleur hierdie
twee gelyke sye met dieselfde kleur in.
Jy sal nou agterkom dat SP en SB die sye van
∆𝑃𝑆𝐵 𝑖𝑠. Netso is QA en AB die sye van
∆𝑄𝐴𝐵.
As ons kan bewys dat ∆𝑃𝑆𝐵 ≡ ∆𝑄𝐴𝐵. Dan is
SP = QA. Ons het alreeds een sy in elke
driehoek wat gelyk is.
b) Die gevalle van kongruensie is, SSS,
a) Bewys dat SP = QA.
S ingeslote∠ S, ∠ ∠ S, 90° skuinssy S.
b) Bewys dat SPAQ ‘n parallelogram is.
c) Twee hoeke kan gelyk aan twee hoeke in die
c) Bewys dat AR = 4MB.
ander driehoek bewys word deurdat hulle
regoorstaande hoeke en verwisselende hoeke
Oplossings:
is.
Bewering
Rede
d) Ons kan nou voortgaan om die oplossing uit te
a) In ∆𝑃𝑆𝐵 en ∆𝑄𝐴𝐵
skryf deur seker te maak dat al die stappe
Gegee
1. SB = AB
logies op mekaar volg, en deur redes te
Regoorst. ∠𝑒
2. 𝑆𝐵̂𝑃 = 𝐴𝐵̂𝑄
verskaf.
Verwiss.∠𝑒, PS∥AR
3. 𝑃𝑆̂𝐵 = 𝑄𝐴̂𝐵
∠∠S
∴ ∆𝑃𝑆𝐵 ≡ ∆𝑄𝐴𝐵
∴ SP = QA
b) SP=QA
SP∥ QA
SPAQ is a ∥m
c) AR = 2 AQ
1
MB= 2AQ
∴ AQ = 2 MB
∴ AR = 2AQ
∴ AR = 2(2MB)
∴ AR= 4MB

Vanaf (a)
Teenoorst. sye van ∥m
Paar teenoorst. sye = en ∥
AQ= PS en PS=QR
M is die midpt van SQ
M is die midpt van SA
Midpt stelling

Let op dat daar dikwels meer as een oplossing tot die vraag is. Dit het te doen met watter stellings jy in
gedagte het en wat jy gaan gebruik. Hieronder is ‘n ander oplossing tot vraag (a) van voorbeeld 4.
Bewering
Rede
Gegee, SB = BA
B is die middelpunt
As jy geïdentifiseer het dat B die middelpunt van
Teenoorst. sye van ∥m
van AS
AS is en dat BQ∥SR, sou jy in staat was om die
Lyn deur midpt ∥ aan
BQ ∥ SR
stelling dat “’n lynstuk van die middelpunt van
2de sy
∴ SP = QA
een sy van ‘n driehoek ewewydig aan die tweede
sy, die derde sy halveer”, toe te pas en dan tot
die gevolgtrekking kom dat SP=QA.
KAN JY?
8.
In die diagram hiernaas, is D die middelpunt van sy
AB van ∆ABC. E is die middelpunt van AC. DE
is na F verleng sodat DE = EF. CF | | BA.
a) Gee ‘n rede waarom ∆ADE ≡ ∆CFE.
b) Gee ‘n rede waarom DBCF ’n parallelogram is.
1
c) Gee die rede dat, 𝐷𝐸 = 2 𝐵𝐶.
9.
In ∆PQR, is A en B die middelpunte van PQ en
PR onderskeidelik. AR en BQ sny by W. D en E
is punte op WQ en WR onderskeidelik sodat
WD = DQ en WE = ER.
Bewys dat ADEB ‘n parallelogram is.

AKTIWITEITE/
ASSESSERING

KONSOLIDASIE

Sorg dat jy al die eienskappe van 'n parallelogram, reghoek, ruit, vierkant en
vlieër ken.
Maak ook seker dat jy weet hoe om te bewys dat 'n bepaalde vierhoek 'n
parallelogram, reghoek, ruit of vlieër is.
Maak seker dat jy weet how om te bewys dat twee driehoeke kongruent is.

