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  البديهية الخامسة القليدس// الفصل الثامن 

داخليتين         : البديهية الخامسة القليدس زاويتين ال ان مجموع ال تقيم ثالث وآ تقيمان بمس اذا قطع مس
ائمتين   ك      , الواقعتين على جهة واحدة من القاطع اقل من ق ان في تل تقيمين يتالقي ان المس ة  ف الجه

  .من القاطع اذا مدا بغير حد

  :البرهان

  .مستقيمان AB, CDليكن /  لمفروض ا  

  . على التوالي    X,Yيقطعهما في   EFوالمستقيم                  

18021بحيث  ان                   <∠+∠ .  

  . B,Dيلتقيان في جهة القاطع الحاوية   AB, CDالمستقيمان : ث. م   

  : البرهان

  .زيانمتالقيان فانهما متوا AB,CDان لم يكن 

Th29  :18021وحسب  18021الن . ( وهذا خالف الفرض  ∠+∠= <∠+∠ (  

  .يجب ان يتالقيان   AB,CDاذن المستقيمين 

الصبح لدينا مثلث فيه الزاويتين مجموعهما  A,Cمتالقيان في جهة  AB,CDولو آان المستقيمان 
  ).يناقض نظرية اقليدس. (  180اآبرمن 

  . B,Dيتالقيان من جهة  AB,CDلمستقيمان اذن ا

  

  :محاولة بروآلس لبرهنة بديهية اقليدس الخامسة

  افترض بروآلس لبرهان بديهية التوازي الفرضية التالية : البرهان

  ".المستقيم الذي يقطع احد مستقيمين متوازيين فانه يقطع االخر" 

روض اطع     AB,CD/ المف ا الق د قطعهم تقيمين وق داخليتان  وآان,  ACمس ان ال ت الزاويت
180<+ βα .  

  . B,Dيتالقيان من جهة   AB,CD: ث.م

  :البرهان

  بحيث ان  AEنرسم 
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180=∠+∠ βCAE.  

ي تنص Th28من   دس والت ة تساوي  " القلي ة الخارجي تقيمين وآانت الزاوي تقيم مس اذا قطع مس
ة      ا في نفس الجه اطع  الزاوية الداخلية والمقابلة له داخليتين     , من الق زاويتين ال ان مجموع ال او آ

  ."يكون المستقيمان متوازيين, الواقعتين على جهة واحدة من القاطع يساوي قائمتين 

  . CDيوازي  AE: نحصل 

+>180ولكن  βα من الفرض.  

  . ∠αاآبر من   ∠CAEوبذلك  تكون 

  . ABالينطبق على  AEأي ان 

ان    ذا ف وازيين     ABل وازي االخر     ,  AEيقطع احد المت ذلك يتالقى   ,   CDفيجب ان يقطع الم وب
AB, CD  .  

ة    AB ,CDولو آان المستقيمين  ر من         A,Cيتالقيان في جه ين اآب ه زاويت دينا مثلث في الصبح ل
ع    180 اقض م ذا تن ذت اق     " Th17وه ا اتخ ث آيفم ي مثل ان ف وع  زاويت ين  مجم ن زاويت ل م

  أقليدس". قائمتين

  . B,Dاذن يجب ان يتالقيان من جهة 

ان       " حاول أن يبرهن : محاولة عمر الخيام  وائم ف ا ق ة زواي ى ثالث اعي عل إذا احتوى الشكل الرب
  ".الزاوية الرابعة تكون قائمة أيضا

م رسم     ABعمودان على    AC, BDقطعة مستقيم وان    ABفرض ان : رباعي الخيام ة   ث قطع
  .  C,Dمستقيم بين 

  .وفيه   ABCDفتكون شكل رباعي 

١- 90=∠=∠ BA . زوايا متجاورة وقائمة  

٢- A‐C=B‐D   .  

  .يسمى هذا الشكل برباعي الخيام

زاويتين     (القاعدة  A‐Bويسمى الضلع  ذي يصل ال  السمت   C‐Dويسمى الضلع   A,B ) الضلع ال
دة   ( ل للقاع لع المقاب و الض مى ) . وه  ,ACويس BD     ان مى الزاويت اقين وتس DCبالس ∠∠ ,   

  .بزاويتي السمت 
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  :برهان عمر الخيام

  .برهن عمر الخيام ان زاويتي السمت في رباعي الخيام متساويتين : اوال

ين منتصف القاعدة       : ثانيا تقيم الواصل ب ام ان المس ام      برهن عمر الخي اعي الخي والسمت في رب
  .يكون عموديا عليها

  : الخطأ في برهان عمر الخيام

  :اعتمد على بديهيات تكافئ بديهية التوازي وهي

  .اذا احتوى الشكل الرباعي على ثالث زوايا قوائم فان الزاوية الرابعة قائمة - ١
 .المسافة العمودية بين مستقيمين متوازيين تكون ثابتة - ٢

  

  :محاولة جون واالس

ا   ا معلوم ابه مثلث ه يش ن قياس ا يك ث مهم م مثل ان رس ه باالمك ذه .فرض جون واالس ان ن ه ولك
  .العملية من مكافئات البديهية الخامسة القليدس

  

  : محاولة ساآيري 

ة ان مجموع             ك ببرهن ائمتين وذل ين ق ا المثلث يساوي زاويت ات ان مجموع زواي حيث حاول اثب
  .قائمتينزوايا السمت لرباعي الخيام يساوي 

  :لقد آان برهانه طويل ومعقد وغير واضح وقد  اعطى  بعض الحقائق الصحيحة منها

ائمتين           - ١ ام واحد ق اعي الخي ان أي شكل   , اذا آان مجموع زاويتي السمت في شكل رب ف
  .رباعي اخر مثل هذا يكون مجموع زاويتي السمت له قائمتان ايضا

اعي ال   - ٢ كل رب ي ش مت ف ي الس وع زاويت ان مجم ائمتين او  اذا آ ن ق ر م ل او اآث ام اق خي
ائمتين   اوي ق زاويتين      , يس اوي ل ر او يس ل او اآث ون اق ث يك ا المثل وع زواي ان مجم ف

 .قائمتين
ائمتين            - ٣ ر من ق ل او اآث ائمتين او اق اه يساوي ق ان  , اذا وجد مثلث واحد مجموع زواي ف

ر م           ل او اآث ائمتين او اق ام يساوي ق اعي الخي ائمتين  مجموع زاويتي السمت في رب ن ق
 .على التوالي

ان         - ٤ ود مشترك او يتقاطع ا عم ا ان يكون لهم دا ( آل مستقيمين في المستوي ام او ) اذا م
 .يتقاربان باستمرار
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  :محاولة ليجندر

ا          رهن مكافئته ان ب ك ب دس الخامسة وذل ة اقلي ات بديهي ا المثلث    " حاول ليجندر اثب مجموع زواي
  :رهان وآان هناك احتمالينافترض العكس بالب, " يساوي قائمتين 

  .القليدس ١٧ولكن هذا يخالف نظرية . اذا آان مجموع زوايا المثلث اآثر من قائمتين: اوال

  .والخلل في هذا البرهان هو مد قطعة المستقيم الى ماالنهاية  وهذا غير صحيح

  

  .  اذا آان مجموع زوايا المثلث اصغر من قائمتين: ثانيا 

αn2180ى ان مجموع زوايا المثلث يساوي وهذا االحتمال يؤدي ال وهذا غير ممكن  , سالبا  °−
  .الن مجموع زوايا المثلث موجب

  

  

 


