
 

 

  

  
  

" االصـول  "نقدم في هذا الفصل التعاريف والبديهيات التي ذكرها اقليدس في كتابـه   •

 .والتي استنتج منها مبرهناته

 ".الهندسة المستوية االقليدية" سنعطي دراسة انتقادية للنظام البدهي القليدس  •

 . طرق تحسينها و,  العيوب في طرق براهين اقليدس لمبرهناته •

 .لبديهيات التي استخدمت بدون ان يذكر أي نص لهاسنذكر النواقص من ا •

  

مبرهنـة مـع   " ثمان واربعين" "فرضيات و " عشر " , تعريفا " ثالثة وعشرين"اعطى اقليدس 

  .براهينها

  

  : التعاريف ♠

 .النقطة هي التي ليست لها ابعاد 

 .المستقيم هو طول بدون عرض 

 .نهايات المستقيم هي نقاط 

 .لذي يقع كليا على نقاطهالخط المستقيم هو الخط ا 

 .السطح هو الذي له طول وعرض فقط 

 .نهايات السطح هي خطوط 

 .السطح المستوي هو ذلك السطح الذي يقع كليا على مستقيماته 

 .حدود الشيء اطرافه 

 .الزاوية الحادة هي الزاوية التي تكون اصغر من قائمة 

ستقيمات الواقعة على بحيث ان كل اجزاء الم, هي شكل مستوي محاط بخط : الدائرة 

 .تكون متساوية فيما بينها, الخط من نقطة واحدة مشتركة داخل الشكل 

.  

.  

.  

الخطوط المستقيمة المتوازية هي الخطوط المستقيمة التي تقع في مستوي واحد والتي  

  .التلتقي مهما امتدت في أي االتجاهين



 

 

  :الفرضيات ♠

والمجموعـة  " مفاهيم عامة " وعة االولى قسم اقليدس الفرضيات الى مجموعتين سمى المجم

  ".الفرضيات" او " البديهيات " الثانية 

  Common Notions ♣♣ مفاهيم عامة ♣♣

 .االشياء المساوية لشيء واحد متساوية فيما بينها 

 .اذا اضيفت كميات متساوية الى اخرى متساوية تكون النتائج متساوية 

 .تكون النتائج متساوية اذا طرحت كميات متساوية من اخرى متساوية 

 .االشياء المتطابقة متساوية فيما بينها 

 .الكل اكبر من الجزء 

  ♣♣ Postulatesالبديهيات  ♣♣

 .من الممكن رسم خط مستقيم من أي نقطة الى أي نقطة )١

 .حدغير  يمكن مد قطعة المستقيم من جهتيها الى )٢

 .يمكن رسم دائرة اذا علم مركزها ونصف قطرها )٣

 .لقوائم متساويةجميع الزوايا ا )٤

اذا قطع مستقيمان بمستقيم ثالث بحيث كان مجموع الزاويتين الداخليتين الواقعتين على  )٥

يتالقيـان  , اذا مدا بغير حد , فان المستقيمين , جهة واحدة من القاطع اقل من قائمتين 

 .في تلك الجهة من القاطع التي يكون فيها مجموع الزاويتين اقل من قائمتين

   مالحظة 

حيث نجد ان اقليدس برهن , تعتبر البديهية الخامسة نقطة البداية في دراسة الهندسة الالاقليدية 

مما اثار انتباه العلماء الذيت اتـوا بعـد   , مبرهنة دون ان يستعمل البديهية الخامسة  ٢٨اول 

جـب ان  مما جعل قسما منهم يعتقد ان البديهية الخامسة يجب ان تكون مبرهنة ولذا ي, اقليدس 

  .تبرهن

  

  :المبرهنات ♠

 .كيفية رسم مثلث متساوي االضالع على مستقيم معلوم ومنته في الطول 

 .كيفية رسم مستقيم من نقطة معلومة طوله يساوي طول مستقيم معلوم 

 .من اكبر مستقيمين معلومين كيفية قطع جزء يساوي اصغر المستقيمين 

مثلث ضلعين والزاوية المحصورة  تساوى ضلعان والزاوية المحصورة بينهما من اذا 

فانه يتسـاوى المثلثـان و تتسـاوى الزوايـا     , على التناظر , بينهما من مثلث اخر 

 .المتناظرة والضلع من احدهما نظيره من االخر



 

 

واذا مـد الضـلعان المتسـاويان    في المثلث المتساوي الساقين تتساوى زوايا القاعدة  

 .ساويان ايضافالزاويتان الواقعتان تحت القاعدة تت

 .اذا تساوت زاويتان في مثلث فالضلعان المقابالن لهما متساويان 

 .كيفية تصنيف زاوية مستوية 

 .كيفية تصنيف مستقيم معلوم طوله منته 

 .كيفية رسم مستقيم عمود على مستقيم معلوم من نقطة خارجة عنه 

.  

.  

.  

.  

.  

المربعين المنشأين على اذا كان المربع المنشأ على احد اضالع مثلث يساوي مجموع  

 .فان المثلث يكون قائم الزاوية, الضلعين االخرين

  

  
حيث ان اقليدس يعرف النقطة بانها , خلو النظام البدهي القليدس من الكلمات االولية  .١

 فما هو البعد والطول والعـرض . البعد لها والمستقيم هو طول بدون عرض 

 .هااي ان اقليدس يعرف الكلمات بكلمات اصعب من

بديهيات لم يشير اليها في نظامه  لذلك سميت ببديهيات و فرضيات لقد استخدم اقليدس  .٢

 .ضمنية 

  .فرضية االستمرارية - أ

 .بديهية باخ - ب

 .بديهيات البينية - ت

 .وحدانية المستقيم - ث

 .النهائية المستقيم - ج

 .بديهيات الترتيب الخطية - ح

 

عندما يقال , فمثال , تطابق  يستعمل اقليدس كلمة يساوي بينما في االنظمة الحديثة يعني.٣

  .نقول بانهما متطابقتان, زاويتان متساويتان 



 

 

  .اعتمد على الرسم لبرهان مبرهناته وليس مجرد توضيح البرهان. ٤

أي اننا نستطيع اضافة بديهيات جديدة الى بـديهيات  . ان بديهيات اقليدس ليست كاملة . ٥

الخط الذي : "س غير كاملة العبارة التالية والدليل على ان مجموعة بديهيات اقليد. اقليدس 

هذه العبارة اليمكن برهنتها او ". يصل بين نقطة داخل دائرة ونقطة خارجها يقطع الدائرة

  .والسبب االساسي هو عدم اعطاء بديهية االستمرارية. دحضها 

  

  
  

  : ١مبرهنة 

  .كيفية رسم مثلث متساوي االضالع على مستقيم معلوم ومنته في الطول

  .الي قطعة يوجد مثلث متساوي االضالع له القطعة كضلع: بتعبير اخر

  :العمل والبرهان

  .قطعة ABلتكن 

 Bوكذلك توجد دائرة مركزهـا  , ABونصف قطرها  Aتوجد دائرة مركزها :  ٣من بديهية 

   ABونصف قطرها 

  . Cتتقاطع الدائرتين في نقطة ولتكن 

  . ACو  BCتوجد القطعتان :  ١من بديهية 

   BC=ABو AC=AB: من تعريف الدائرة 

      AB=BC=AC                لذلك 

  .متساوي االضالع ABCوبهذا يكون المثلث 

  

  )خطأ اقليدس في البرهان( بعبارة ادق , النقد الموجه القليدس في برهان هذه المبرهنة 

, ائـرتين  حيث انه التوجد بديهية عن تقاطع د, موجودة  Cلم يبين اقليدس ان النقطة  

وبهـذه  ,  ABفمن المحتمل وقوعها على المستقيم ,  Cوحتى لو فرضنا وجود النقطة 

 . ABCالحالة اليوجد المثلث 

لم يذكر , توجد قطعة مستقيم تصل بينهما , لكل نقطتين مختلفتين :  ١من بديهية رقم   

 .اقليدس شيئا عن وحدانية القطعة
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هذا اليمكن برهانه مـن  (مثلثا واحدا فقط  ثالث نقاط ليست على استقامة واحدة تكون 

  ). بديهيات اقليدس 

  : ٢مبرهنة 

  .كيفية رسم مستقيم من نقطة معلومة طوله يساوي طول مستقيم معلوم 

  :العمل والبرهان

  .مستقيما معلوما  BCنقطة معلومة و  Aلتكن 

  . BCطوله يساوي المستقيم    Aرسم مستقيم يمر من . م

  . Bو   Aبين النقطتين ABمستقيم  يوجد:  ١من بديهية 

  . DABيرسم مثلث متساوي االضالع :  ١من مبرهنة 

  . Fالى نقطة  BDوكذلك قطعة المستقيم  Eالى نقطة  ADتمد قطعة المستقيم :  ٢من بديهية 

وكـذلك   HGC ولتكن الـدائرة   BCونصف قطرها  Bيرسم دائرة مركزها :  ٣من بديهية 

  . GKLولتكن  DGف قطرها ونص Dيرسم دائرة مركزها 

  . BC=BGفان ,   HGCمركز الدائرة  Bبما ان 

  . DG=DLفان ,  GKLمركز الدائرة  Dبماان 

  ). ٣-مفاهيم عامة ( AL=BGفان ,  DB=DAبما ان 

  ). ١-مفاهيم عامة ( AL=BG=BCفان ,  BC=BGوبما ان 

  . AL=BCأي ان 

  .طوله يساوي طول مستقيم معلوم ALرسم خطا مستقيما ,  Aمن نقطة معلومة , لذلك 

  :الخطأ او الخلل في البرهان

, تعـاريف  , مفـاهيم عامـة   , كل العبارات في البرهان نتجت من بديهيات اقليدس  

الخلل اليقع في العبارات التي استخدمت ولكن استخدمت فرضـيات غيـر   .١مبرهنة

ـ  , الخط الذي يمر بنقطة داخل دائـرة  " مثال . مذكورة ". ع الـدائرة  يجـب ان يقط

 .استخدمها اقليدس كفرضية مخفية وضحت بالرسم

  

  : ٤مبرهنة 

اذا تساوى ضلعان والزاوية المحصورة بينهما من مثلث ضلعين والزاويـة المحصـورة   

فانه يتساوى المثلثان و تتساوى الزوايا المتنـاظرة  , على التناظر , بينهما من مثلث اخر 

  .والضلع من احدهما نظيره من االخر

  فيهما ABC, DEF: المفروض

, AB=DE, AC=DF DA ∠=∠ . 
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≡ABC . م . DEF 

  

  :البرهان

الضـلع  ,  Dيقع على الراس   Aبحيث ان الراس DEFعلى المثلث  ABCنضع المثلث 

AB  ينطبق على الضلعDE .  

  . Eتقع على  Bفان النقطة ,  AB=DEبما ان 

DAبما ان    . DFيقع على الضلع   ACفان الضلع , ∠=∠

  فان, لذلك ,  Fيقع على الراس  Cفان الراس ,  AC=DFوبما ان 

BC=EF  ,EBFC ∠=∠∠=∠ , .  

  :الخطأ في البرهان 

ولكن تحريك مثلـث  . استعمل اقليدس في برهانه طريقة نقل االشكال كطريقة للبرهان 

 ).اذ اليمكن بقاءاالشكال على حالها بدون تغير (يا غير ممكن فيزياو

  :٥مبرهنة 

في المثلث المتساوي الساقين تتساوى زوايا القاعدة واذا مد الضلعان المتسـاويان فالزاويتـان   

  .الواقعتان تحت القاعدة تتساويان ايضا

  :البرهان

  . AB=ACوفيه , مثلث  ABCليكن 

BCاثبات ان . م ∠=∠.  

  . Dفي نقطة  BCنرسم منصف يقطع الضلع  Aمن نقطة 

  . CوB∠∠لذا تتساوى ,  ABDو ADC يتساوى :  ٤من مبرهنة 

  :الخطأ في البرهان 

 .يكون وحيداموجود وفرض اقليدس ان المنصف لزاوية  

قطـع  من احد رؤوس المثلث ي )المستقيم المرسوم ( فرض ايضا ان منصف زاوية او 

 .الضلع المقابل 

  

  :٦مبرهنة 

  .فالضلعان المقابالن لهما متساويان, اذا تساوت زاويتان في مثلث 

  :البرهان

ACBABCوفيه , مثلث   ABCليكن  ∠=∠.  

  . AB=AC. م

A

B C
FE

D

A

B
C

D

CB 

A

D



 

 

   AC  ≠      ABلو نفرض ان  

  . AB>AC ليكن , فان احدهما اكبرمن االخر 

  . BD=ACبحيث ان  ABعلى الخط   Dنختار النقطة 

  . DCيوجد المستقيم : ١حسب بديهية 

  . DCBو ABC مشترك  BCو  AC=DBبما ان 

DBCACB ∠=∠,  

=ABCو ,  AB=DC:  ٤من مبرهنة  DCB .  

  .تناقض, أي نحصل على ان المثلث االكبر يساوي االصغر 

  . AB=ACاذن 

  :الخطأ في البرهان

ولكنه لم يحدد اين التناقض بالضـبط ؟ اسـتنتج ان   . البرهان تم عن طريق التناقض  

 .ولم يشر الى المساحة بل اعتمد على الرسم , المثلث االكبر يساوي االصغر 

  

  ".ميالن احد مستقيمين متقاطعين عن االخر: " تعريف الزاوية

  .لم يعطي اقليدس معنى الميالن للمستقيم: مالحظة

  
  
  

  : ٩مبرهنة 

  .يةكيفية تنصيف زاو

                                                                                                :العمل والبرهان

  . ABنقطة تقع على الضلع  Dزاوية و  BACلتكن 

  ): من اكبر مستقيمين معلومين كيفية قطع جزء يساوي اصغر المستقيمين(  ٣من مبرهنة 

  . AD=AEبحيث ان   AC على الضلع Eتوجد نقطة 

  . EDFيوجد مثلث متساوي االضالع :  ١من مبرهنة 

  ,)مشترك AFو ADF  )AE=AD, EF=DFو  AEFفي 

AF  ينصفBAC∠  ) اذا ساوى ضلعان في مثلث ضلعي اخر على التـوالي  "  ٨من مبرهنة

  , ADFو AEF يتساوى , ") وتساوت قاعدتهما تساوت زواياهما على التناظر

FAEFADفان , وبذلك  ∠=∠  

CAFBAFوهذا يؤدي الى ان   ∠=∠  
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  :الخطأ في البرهان

يقـع فـي داخـل     AFاذ كيف برهن ان , اعتمد اقليدس في هذا البرهان على الرسم  

  .الزاوية
  

  : ١٠مبرهنة 

  .كيفية تنصيف قطعة

  :العمل والبرهان

  .قطعة مستقيم  ABلتكن 

  . ABCيوجد مثلث متساوي االضالع :  ١من مبرهنة 

  . ACBتنصف الزاوية :  ٩من مبرهنة 

  . ABنقطة تقاطع هذا المنصف مع الضلع  Dلتكن 

  , BCDو  ACD يتساوى :  ٤من مبرهنة 

  . AD = DBمن ذلك نستنتج ان 

  :الخطأ في البرهان

من المحتمل ان تكون  Dفي نقطة   افترض ان المنصف للزاوية يقطع الضلع المقابل 

 ).بدون برهان( غير موجودة

  . بدون ان يتطرق اليه) نقطة بين نقطتين(استخدم مفهوم البينية  
  

  :١٦مبرهنة 

اذا مد احد اضالع مثلث فالزاوية الخارجية تكون اكبر مـن أي مـن الـزاويتين الـداخليتين     

  .المقابلتين لها

  :البرهان

  . Dيمد الى  BCوليكن احد اضالعه , مثلث  ABCليكن 

اكبر من أي الزاويتين الداخليتين المقـابلتين لهـا    ACDيجب برهان ان الزاوية الخارجية . م

BAC  وABC .  

  ).كما في الرسم (  ACمنتصف  Eلتكن 

  , =EF BEبحيث ان  Fيمد بخط مستقيم الى  BEبعد ايصال 

  , Fو  Cنصل :  ١من بديهية 

  . Gالى  ACنمد :  ٢من بديهية 

FECAEBو  AE=EC  ,BE=EFن بما ا    )  زاويتان راسيتان( ∠=∠
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=AEBو AB=CFلذلك  CEF  ,  

  . CEFللمثلث , على التوالي , تساويان الزاويتين الباقيتين  AEBوالزاويتان الباقيتان للمثلث 

ECFBAEلذلك   ∠=∠   

ECFECDلكن  BAEACDلذلك , ∠<∠ ∠>∠     

BC  ,ACDBCG اذا نصف , بنفس الطريقة  ∠=∠ ,  

ABCBCG: يمكن ان تبرهن  ∠>∠.  

  :الخطأ في البرهان

 .اليؤدي الى ان طول المستقيم غير منته , مد قطعة المستقيم من جهتيها بغير حد  

ا غير محدود تنسجم مع بينم, استعمل اقليدس مصطلحات غير محدود كمفهوم االمتداد  

 .المستقيم المنته في الطول والغير منته

ACDACFومنه استنتج ان    ∠ACDتقع في داخل  Fكيف عرف اقليدس ان   <∠ 

الذي من , شعاع بين شعاعين اخرين , نقطة بين نقطتين اخريتين(اهمال مفهوم البينية  

 ).من اخرىخالله نعرف زاوية اصغر 

  .جهة مستقيم, لم يعرف مفاهيم  مثل داخل أو خارج  

  :نتيجة

  .كل المثلثات تكون متساوية الساقين  
  H.W :البرهان

  
  :بديهية ديديكانيد 

اذا وقعت كل نقاط مستقيم في صنفين بحيث ان كل نقطة من الصنف االول تقع على يسار كل 

دة فقط تفصل بين الصنفين وتقسم المسـتقيم  فعندئذ توجد نقطة واح, نقطة من الصنف الثاني 

  .الى صنفين

  :استخدم اقليدس هذه البديهية في برهان التالي

  :مبرهنة

  .المستقيم الواصل بين نقطة داخل دائرة ونقطة خارجها له نقطة مشتركة مع الدائرة

  :البرهان

  ,مركز الدائرة   Dليكن 

r   نصف قطرها ,  

 A  نقطة داخل الدائرة,  

B خارجها  نقطة.  
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  AD < r  < BDيكون 

  .او امتداده ABعموديا على  DCنرسم 

  . CD < AD < rفيكون 

  :الى صنفين  ABنقسم نقاط 

  . XD < rالتي تحقق  Xاالول مجموعة النقاط 

  .r≥ YD التي تحقق    Yالثاني مجموعة النقاط 

  ,  XD < YD,لذلك 

  . CX < CYوبالتالي نحصل على 

  , Yتسبق كل نقطة  Xلذا فان كل نقطة 

تنتمي  Eبحيث ان كل النقاط التي تسبق  ABمن القطعة  Eتوجد نقطة : من بديهية ديديكانيه 

  .تنتمي الى صنف اخر Eالى صنف واحد وكل النقاط التي تتبع 

  .تقع على محيط الدائرة Eاذن يجب ان نبرهن ان 

  .تكون داخل الدائرة او خارجها فاما ,  على محيط الدائرة Eاذا لم تكن 

  :داخل الدائرة Eنفرض ان  

ED < r .  

ABFبحيث ,  Fنختار نقطة    و ∋

 B  بحيثEF < r-DE .........١  

   DEF في 

DF< DE +EF ...............٢   

  :نحصل  ٢و  ١من 

DF < r  , وبهذا فانF  تقع في داخل الدائرة الى يسارE  , الن (تناقضF  تقع على يمينE 

  ).ُ  DF > DEداخل الدائرة و  Fأي انه تقع ,  Eوتتصف بخاصية النقاط التي تقع الى يسار 

  ).التفصل بين الصنفين  E( داخل الدائرة  Eلذلك اليمكن ان تقع 

  ) 'Eفي الرسم اعاله تكون (  :خارج الدائرة Eنفرض ان  

DE'  >  r .  

ABFبحيث ,  'Fنفرض وجود    ,بحيث 'Eو  Aبين   'Fوكذلك '∋

E'F' < DE' – r ...........٣  

   'DE'F  في 

DF'+F'E' > DE' .........٤   

  :نحصل ٤و  ٣من 



 

 

DF' > r  , النه وجدنا نقطة الى يسار ( تناقضE'     وتتصف بخواص النقـاط الواقعـة علـى

  ).او المجموعتين غير فاصلة للصنفين  'Eأي ان ,  'Eالى يمين  ABالمستقيم 

  .على محيط الدائرة Eلذلك يجب ان تقع 


