
Veelhoeke - Vierhoeke

Beskryf, Orden. Benoem en _verqelvk vierhoekq

Alle veelhoeke \ poligone het sekere eienskappe waarvolqens ons hulle klassifiseer en benoem.

Veelhoeke ) 2 - dimensionele vorms met 3 of meer hoekpunte en sye.

Veelhoeke kan geklassifiseer word as re6lmatig of onretilmatig.
(i) Redlmatigbeteken dat al die sye ewe lank sal wcles, en so sal al die brnnehoeke ook ewe

groot wees.
(ii) Onredlmatige veelhoeke is veelhoeke waarvan nie al die sye ewe lank is nie, en dus sal al

die binnehoeke ook nie ewe groot wees nie.
Onreelmatige veelhoeke kan nie geklassifiseer word volgens'n sekere naam nie, maar ons
kan wel onreelmatige veelhoeke klassifiseer as :

Konvekse veelhoeke ) al die binnehoeke is kleiner as 180 o m a w al die hoeke is
of Skerphoeke of van hulle kan Stomphoeke wees .

Konkawe veelhoeke ) een van die binnehoeke is groter as 1B0o m a w een van die
binnehoeke is'n Reflekse - of Insprinqende hoek.

Poligone is die wiskundige benaming vir veelhoeke - jy moet die volgende name en eienskappe
ken :

Vierhoek ) viersydige poligoon
Vyfhoek ) Pentagoon (vyfsydige poligoon)
Seshoek ) Heksagoon (sessydige poligoon)
Sewehoek , Heptagoon (sewesydige poligoon)
Agthoek ) Oktagoon (agtsydige poligoon)
Negehoek ) Nonagoon (negesydige poligoon)
Tienhoek ) Dekagoon (tiensydige poligoon)

Paratelle sve,:
Dit is lyne of sye wat presies ewewydig \ parallel aan
mekaar loop. Die sye is die heeltyd oral ewe ver
vanmekaar af. Die lyne sal nooi[ nader aan mekaar
beweeg nle, en mekaar nooit sny nie.

Loodregte sye
Dit is wanneer'n vertikale lyn 'n horisontale lyn so
sny dat'n 90o hoek gevorm word.

A. Vierkant
- Alle vierkante het vier (4) ewe lang sye
- Alle vierkante het vier (4) hoeke wat presies

900 is
- Alle vierkante se teenoorstaande sye is

ewewydig \ parallel (2 pare)
- Alle vierkante het 4 simmetrielyne

Dl. ::I l_u:,ji: lrnnehoeke 
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B. Reghoek
- Alle reghoeke het 2 pare teenoorstande sye

wat ewe lank is
- Alle reghoeke het vier (4) hoeke wat presies

90o is
- Alle reghoeke se teenoorstaande sye ts

ewewydiq \ parallel (2 pare)
- Alle reghoeke hel 2 simmetrielyne
- Die som van die binnehoeke van cnrge

-r-egh!g! 

!!iItv{3QQo
C. Ruit \ Rhombus

- Alle ruite het vier (4) ewe lang sye
- Allc ruite het twee (2) pare teenoorstaande

hoeke wat presies ewe groot is

- Alle rurte se teenoorstaande sye is ewewydig

\ parallel (2 pare)
- Alle ruite het 2 simmetrielyne
- Die som van die binnehoeke van enige ruit is

altyd 3600
D. Paralellogram

- Alle paralellogramme het 2 pare
teenoorstande sye wat ewe lank is

- Alle paralellogramme het twee (2) pare
teenoorstaande hoeke wat ewe groo[ is

- Alle paralellogramme se teenoorstaande sye
is ewewydig \ parallel (2 pare)

- Alle paralellogramme het geen (0)
simmetrielyne

- Die som van die binnehoeke van enigc
paralellogramme is altyd 3600

E. Trapesium
- Het geen gelyke sye
- Het geen gelyke hoeke
- Een paar ewewydige \ paralelle sye
- Geen simmetrielyne
- Die som van die binnehoeke van enige

paralellogramme is altyd 360o

F. VIiedr

Twee paar (2-) gelyke aangrensendc sye
Een paar (1)teenoorstaande gelyke hoeke
Geen paralelle \ ewewydige sye
Slegs een (1) simmetrielyn
Die som van die binnehoeke van enige
paralellogramme is allyd 3600
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1, Kyk na die figure wat vir jou gegee is.

E
O

b.) Teken jou eie trapezium (t) en vrie€r (l) bv die tekenrnge op die.
c.) voltooi die volgende tabel rakende die figure op dre vorige bladsy.

Jy moet die volgende begrippe \ uitdrukkings gebruik :

Gelyk ; ongelyk; ewewydig ; nie - ewewydig nie ; loodreg ; nie loodreg nie

a.) Skryf die name van die figure

A,

D.

neer op die spasies gelaat^

aU.

E.

H.

c &raie{,{es{Ba^Fw:

?_. Skryf neer watter van die volgende figure het :

a.) 2 pare ewewydige sye

b.) Aangrensende sye wat nie ewe lank is nie fu

Vierhoek Aa ngrensende
sye

Teenoorstaa nde
sve

Teenoorstaande
h e

Vierkant gelyk ewewydig loodreg
Reghoek
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3. Beskryf in lou eie woorde die verskil tussen die volgende frgure :

a.) 'n vierkant en 'n reghoek )

b.) 'n vierkant en ruit )

w' ?0" lry-

c.) 'n ruit en parallelosram u Wi :-& eg ry- 1g&-
F@&, n*- - -etrf- -f^o,,a*& ry e- {ur fue

4. Voltooi die volgende tabel deur die eienskappe wat vir elke vrerhoek qeld, te merk :

EIENSKAPPE

:Alle sye is gelyk ("*" tr.'k)
Teenoorstaande sye is gelyk (ewe lank)
Ten minste 1 paar aangrensende sye is

r gelyk (ewe lank)
ffi;eke'rsi
ni vier,aie_iie is l aies o[ mekaar
Twee pare teenoorstaande sye is
ewewydig
Net een paar teenoorstaande sye is
ewewydig

'a
o
o.
G

F

d,

ro
J

.9

ll
C)
o
E'l
o
d

E(!
g)
o
!
G

G
o.

| ,,/
__t__

I

73.

:qJ

.9t



Kassinnasie van tlrien

Opdrag Datum

'n Driehoek is'n geslote figuur met drie reguit sye en drie hoeke.
Die hoeke van 'n driehoek word benoem met hoofletters bv. a ABc
Die groottes van die hoeke word aan die binnekant van die hoeke aangedui.
Die soM van die binnehoeke van enige driehoek is altyd gelyk aan 1g0 ".

Alle driehoeke word altyd op grond van die lengtes van hul sye en grootte van hul binnehoeke
beskryf, geklassifiseer en georden.
Wanneer jy na driehoeke kyk moet.;y altyd na dre sylengtes en binnehoeke kyk.

Klassifikiiie volqens sve r xlassifikasie volqenJ iioeaae

GelfksyOige A (at die sye ie ewe tank) Skerphoekige A(al die binnehoeke is

skerphoeke m a w kleiner as g0 ")

Gelykbenige A ( 2van die sye is ewe lank) Reghoekige A ( 1 van die binnehoeke is,n

Regtehoekmawg0')

Ongelyksydige A ( geen van die sye is ewe Stomphoekige A ( 1 van die binnehoeke is

stomphoek m a w groter as g0 ")lank )
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1') Beantwoord die vrae na aanleiding van die inligting wat jy gekry het in die blokke hierbo:

, ) 
X:U::;.", 

0," sve van 'n driehoek ewe tank is, noem ons dir '^ 
{l$a6p6,-

b.) wanneer twee van die sye van die driehoek ewe lank is, noem ons dit'n

driehoek.

c") Wanneer nie een van die sye van die driehoek ewe lank is nie, noem ons dit'n

driehoek.

d.) Wanneer al die binnehoeke van die driehoek ewe groot is, noem ons dit'n

@ driehoek. Die som van die binnehoeke ook gelyk aan _t@ o

Dit wil s6 : As die binnehoeke van die driehoek ewe groot is, is die sye ook ewelank en as die sye ewe lank is, is die binnehoeke oo[ ewe groot f (Ob oj

e.) Wanneer nie al die binnehoeke nie ewe groot is nie, maar almal kteiner as g0 o is,

noem ons dir '^ **p0*frf6r, driehoek.

Die som van die binnehoeke van die driehoek is |,7A o.

f.) Wanneer een van die binnehoeke van die driehoek 90 o is, noem ons dit'n

driehoek. Die som van dre binnehoeke is ook l7O o

g.)Wanneer een van die binnehoeke van 'n driehoek'n Stomphoek is (groter as 90 o),

noem ons dit '" Sfupfr*&;rft"- driehoek

Die som van die binnehoeke van die driehoek is l8d o.

h.) Die som van die binnehoeke van enige driehoek sal dus altvd _ !8) o wees.

i.) Uitdaging : Probeer om'n driehoek te teken wa[ meer as (1) stomphoek hel.
f

Is dit moontlik ? lVCg t



2,) Voltooi die volgende deur elke driehoek te teken, asook 'n beskrywing van elk te gee.

Gelyksydige * en Gelykhoekige

driehoek

Skets

Gelykbenige - & Skerphoekige

driehoek

Ongelyksydige - en

Stomphoekige driehoek

Ongelyksydige - en
Reghoekige driehoek



I
( r')

Skerphoekige - en
Ongelyksydige
driehoek

(r:i)

Gelyksydige - en
Skerphoekige
driehoek

3.) Gee twee name vir elk van die volgende driehoeke:

i
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I

I--___l
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Driehoeke Name
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4.) Voltooi die volgende stellings deur na die voorbeelde hierbo te kyk.

a.).nDriehoekWaarVanaldieSyeeWelankisword.nWA,genoem'

waarvan nie een van die sye ewe lank is nie, word 'n

c.) 'n Driehoek waarvan 2 van die sye ewe lank is, word 'n ffi$fury----*- A
genoem. U \r

d.) 'n Driehoek waarvan al die binnehoeke skerphoeke is, word'n 
^b+firfrry 

A
genoem,

e.) 'n Driehoek waarvan een (1)van die binnehoeke'n 90 o hoek rs, word'n

A genoem.

f ) 'n Driehoek waarvan een (1)van die binnehoeke'n stomphoek rs, word'n

&t-"d.-d.4^-___-- 
^ 

senoem

g.),nDriehoekWaarVanaldrie(3)hoekeewegrootis,word'nfl@p.__^

genoem. Die hoeke sal dus ook elkeen bA o groot wees.

5.) Klassifiseer die volgende drrehoeke na aanleiding van hul sye en hoeke.

a.) 'n Driehoek met hoeke ur,@ 45 o en ot: i .K#&W A

Driehoek met tWeS sve vanZ cm en 'n derde sy van 10cm )
Driehoek met binnehoeke Q0' ; ! I qU0.6' +

Driehoek met QIg hQ3lgyanS.Q o )

c,) 'n

d,)'n

e.) 'n

b.)

Mryffn,{'fr ---^
Aen



Klr.sifikuri" ,r, f).leh.r"k" ,r.rlg"r" ry" ". h.r"k*

1.) Kyk na die driehoek hieronder virlou gegee. Klassifiseer die driehoeke volges hul sye en
hoeke. Voltooi die tabel deur net'n kruisie in die korrekte kolom te maak. Nommer A is as
voorbeeld vir jou gedoen.

OngelyksydigeGelykbenige
A A

d.)

(d )

(b)

(1')

c.)

e.)

7q

Gelyksydige
A

Skerphoekige
A

A

B

C



q,)

2. Pas die beskrywing in kolom A by die korrekte driehoek in kolom B. Skryf die korrekte letter
langs die vraagnommer neer.

3, Egn hgek is grote,r as 9*0 : e 
..

4. Al drie is ewe lank a/
5. Een binnehoek is 90 o

Kyk na die volgende voorbeelde :

Voorbeeld 1 )

B
(a.) 'n GelyksyUige a
(b.) 'n Gelykbenige A
(c.) 'n Reghoekige A
(d.) 'n Skerphoekige A
(e.) 'n Stomphogkige A

7. Kyk na die volgende voorbeelde en inligting en bereken dan die grootte van die onbekende
hoeke.

r Dte som van die binnehoeke van enige driehoek is altyd gelyk aan 180 o.'r Die binnehoeke van enige Gelyksydige driehoek is altyd gelyk aan 60 o.

/ Twee(2) van die drie (3) binnehoeke van enige Gelykbenige driehoek sal altyd ewe
groot wees.

Voorbeeld 2 )

t- K = 60o (GelyksydigeA)

L K = 1B0o + 3 * 60o

r, P = 45o (GeiykbenigeA)

l- A = 25o (Somvan

I A = 1B0o - 105o

die binnehoeke van A is 1B0o)

- 50o = 25a

Voorbeeld

2. Al drie hoeke is kleiner as 90 o

A



Bereken die grootte van die volgende binnehoeke - moet dit. nie prober meet nle - dit is nie
noodwendig reg geteken nie.

a.)

c
16 B = _l-4+9"

-3f - Lo*

( b.)

(aa"

c.) (d)

C= h60

?0"* +st)

D= W"

ltoo- LlSo- bs" '

| 8o" - oto' = 7)

€*"0=)

o

(D l8CIo- aso = $s

0D tas:6s"= 7&")

.,. lg00-6,so:6dn=

('to":

o=f0 o
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