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 772 .......... .باشد االضالع یمتساو که میبکش یمثلث ،یمتناه یخط بر میخواه یم/  7: الف

 ینا یمع یخطا  باا  باشاد  یمسااو  که میبکش یخط ،یمفروض ی نقطه از میخواه یم/  1: ب
 771 ..................................................................................................... .یمتناه

 712 ......میکن جدا تر کوچک ینیمع یخط قدر به بزرگتر، ینیمع یخط از میخواه یم / 2: ج

 و ضلع دو با باشد یمساو ،یمثلث از است آنها انیم در که یا هیزاو و ضلع دو هرگاه  / 2: د
 و یبااق  ضالع  دو آن ،تناارر  لیسب بر گرید یمثلث از است آنها انیم در که یا هیزاو
 دو آن و باود  خواهند یمساو تنارر لیسب بر کدگری با مثلث دو آن از هیباق یایزوا
                         712 .......................................................                                                                                 .بود خواهند یمساو کدگری با هم مثلث

 و کدگرناد ی یمسااو  آن ی قاعاده  ی هیا زاو دو باشاد  نیالساق یمتساو که یمثلث هر/  2: ه
 حااد   هام  او یقاعاده  تحات  در که یا هیزاو دو میکن اخراج را او ساق دو هرگاه
             712 ..........................................................................                                         .کدگرندی یمساو شوند یم

 آن موتر که یضلع دو از کی هر باشند، کدگری یمساو مثلث کی ی هیزاو دو هرگاه/  2: و
 722 ............................................... .بود خواهند یمساو کدگری با زین اندهیزاو دو

 کنناد،  مالقاات  نقطاه  کیا  در که میکن اخراج خط دو خط، کی طرف دو از هرگاه/  1: ز
 میکنا  اخراج گرید خط دو جهت همان در خط، آن طرف دو از باز که ستین ممکن
 اول خاط  دو یمسااو  ذلک مع و کنند مالقات باشد اول نقطه ریغ که یا نقطه در که

 طارف  کیا  از اسات  او یمساو که ،یخط آن با هم، خط دو نیا از کیهر و باشند
            723 ...................................................................................... .باشند شده اخراج

 باشاد،  گار ید یمثلثا  ضلع سه از کی هر یمساو ،یمثلث ضلع سه از کی هر هرگاه/  2: ح
 آن دیبا نیچن هم و باشند یمساو تنارر لیسب بر کدگری با مثلث دو آن یایزوا دیبا
             722 ...........................................................                          .باشند یمساو کدگری با هم مثلث دو



 / شرح بر تحریر اصول اقلیدس توضیح االشکال/    2
 

             722 ...........................                                        .میکن فیتنص را «ج ا ب» ی هیزاو مثل یا هیزاو میخواه یم/  3: ط

 721 ................................... .میکن فیتنص «ب ا» خط مثل را یخط میخواه یم/   77:  ی

 722 .. .میکن اخراج خط آن بر یعمود ،یمحدود ریغ خط بر که نقطه از میخواه یم/ 77ا: ی

 اخراج خط آن بر یعمود نباشد، یمحدود ریغ خط بر که یا نقطه از میخواه یم/  71: بی
            722 ......................................................................................................... .میکن

 آن طارف  دو از دیبا باشد، که نحو هر به شود، قائم گرید یخط بر ،یخط هرگاه/  72: جی
 هار  ای باشند، قائمه آنها از کی هر که شوند حاد  هیزاو دو است شده قائم که خط
 723 ................................................................. .باشند قائمه دو یمساو هم با دو

 که نقطه، کی بر خط آن ی جنبه دو از گر،ید یخط به شوند متصل خط، دو هرگاه/  72: دی
 هیا زاو دو خاط،  کیا  آن باا  خاط  دو آن اتصال از و باشد گرید خط آن طرف در

 دو آن دیا با باشاند،  قائمه دو یمساو دو هر ای باشند، قائمه کی هر که شود حاد 
 727 ................................................................ .باشند خط کی استقامت بر خط،

 حااد   هیا زاو چهاار  خط، دو آن تقاطع از و کنند تقاطع کدگریبا خط دو هرگاه/  72: هی
 722 ..............................................             .ندیمساو کدگری با برابر، ی هیزاو دو هر شوند،

 حااد   کاه  خارجاه  ی هیا زاو پس شود، اخراج او ضلع سه از یکی که یمثلث هر/  72: وی
 722 .. .اند واقع او مقابل در که داخله، ی هیزاو دو از کی هر از است بزرگتر شود، یم

 722 ..................................... .اند قائمه دو از کمتر البته مثلث کی از هیزاو دو هر/  71: زی

 721 ..................... .است بزرگتر ی هیزاو موتر باشد، اطول که مثلث از یضلع هر/  72: حی

 نیا ا  و اسات  اطول است او موتر که هم یضلع باشد، اعظم که مثلث از هیزاو هر/  73: طی
 723 .................................................................... .است سابق شکل عکس شکل

 717 ................................... .گرید ضلع کی از انداطول هم با مثلث، ضلع دو هر/ 17: ک

 باا  مثلاث  داخال  در و شاوند  اخراج خط دو مثلث، ضلعِ کی طرف دو از هرگاه/  17: کا
 آن گرید ضلع دو از اقصراند اند، شده اخراج که دوخط نیا  البته کنند، مالقات کدگری

 دو ی هیا زاو از اسات  اعظم شود، حاد  خط دو آن مالقات از که یا هیزاو و. مثلث
             712 ...................................................................................                                    .     مثلث آن گرید ضلع

 از یکا ی باا  باشد یمساو آن از یضلع هر که را یمثلث میکن عمل که میدار اراده/  11: کب
.آنهاا  از یکی از باشند اطول هم با خط، سه آن از خط دو هر که مفروض، خط سه
 ................................................................................................................ 727 
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 مثال  کاه  میکن عمل یا هیزاو ،یمفروض خط از مفروضه، ی نقطه بر که میدار اراده/  12: کج
             722 ...................................................................................                                            .باشد مفروضه هیزاو

 و تناارر  لیسب بر باشد گرید یمثلث ساق دو هر یِمساو ،یمثلث از ساق دو هرگاه/  12: کد
 دوم سااق  دو انیا م در که هیزاو از باشد اعظم باشد، اول ساق دو انیم در که هیزاو
 722 ............. .دوم ساق دو ی قاعده از باشد اطول اول، ساق دو ی قاعده دیبا است،

 و تناارر  لیساب  بار  باشاند  گار ید یمثلثا  ساق دو یمساو ،یمثلث ساق دو هرگاه/  12: که
 یا هیا زاو دیبا دوم، مثلث ساق دو قاعده از باشند اطول اول، مثلث ساق دو ی قاعده
 یدوما  سااق  دو انیا م در کاه  یا هیزاو از باشد اعظم است اول ساق دو انیم در که
                         177 ........................................................................................................                                                                                       .است

 گرید یمثلث از یضلع و هیزاو دو یمساو مثلث، کی از یضلع و هیزاو دو هرگاه/   12: کو
 یمسااو  تناارر  لیساب  بر زین اضالع ریسا و گرید ی هیزاو دو تنارر، لیسب بر باشد

 172 ....................... .بود خواهد مثلث مجموع یمساو مثلث مجموع و بود خواهند

 ی هیا زاو دو شاود،  واقاع  آنها بر گرید یخط اگر که باشند یبنحو خط دو هرگاه/  11: کز
 آن دیا با باشند، یمتساو خط، آن با مذکور خطِ تقاطعِ از یحادثه یایزوا از متبادل
 177 ................................................................................ .باشند یمتواز خط دو

 یِایزوا از خارجه ی هیزاو کی و شود واقع آنها بر گرید یخط که ،یخط دو هر/   12: کح
 مقابال  که باشد داخله ی هیزاو یمساو مذکور، خطِ دو با خط، آن تقاطع ازِ یحادثه
 باشد، قائمه دو یمساو جهت کی در داخله ی هیزاو دو ای است؛ خارجه ی هیزاو آن
 172 .......................................... .باشند یمتواز کدگری با مفروض خط دو آن دیبا

 172 ............................................................... اول برهان مشهوره؛ ی مصادره اثبات آغاز

 172 ..................................................................................... سبعه اشکال از اول

 172 ..................................................................................... سبعه اشکال از دوم

 117 .................................................................................... سبعه اشکال از میس

 112 ................................................................................. سبعه اشکال از چهارم

 111 ................................................................................... سبعه اشکال از پنجم

 113 ............................................................................... سبعه اشکال از شاشام

 122 ...............................................................................سبعه اشکال از هفاااتم
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 متحاد  یقبلا  برهاان  با اول شکل پنج در که مشهوره ی مصادره اثبات بر خواجه دوم برهان
 122 ........................................................................................................ .است

 122 ............................................................. (دوم برهان از ششم بدل) شااشاام

 121 ........................................................... (یثان برهان از هفتم شکل)هفاااااتم

 121 .......................................................... (مصادره یثان برهان در)هشاااااااتم

 حادثاه،  یایا زوا از متبادله ی هیزاو دو پس شود، واقع یمتواز خط دو بر یخط هرگاه/ 13: کط
 هیزاو دو و اند یمتساو است آن مقابل که داخله با خارجه ی هیزاو نیهمچن و اند یمتساو
 127 .......................................................... .اند قائمه دو یمساو جهت کی در داخله

 یمتاواز  کادگر ی باا  زیا ن خط چند آن دیبا باشند، یخط یمواز خط، چند هرگاه/  27: ل
 121 ....................................................................................................... .باشند

 122 ... .باشد مفروض یخط یمواز که میبکش یخط مفروضه، نقطه از میخواه یم/   27: ال

 یمسااو  آن، ی خارجه ی هیزاو شود اخراج آن ثالثه اضالع از یکی که یمثلث هر/  21: لب
 122 ...... .است قائمه دو یمساو مثلث ی داخله ی هیزاو سه و. است داخله مقابله دو

 در یمتاواز  یمتسااو  خاط  دو اطاراف  نیمااب  در شاود  وصال  که یخط دو هر/  22: لج
 122 ......................................................... .اند یمتواز و یمتساو نها،یبع جهت کی

 و اناد  یمتسااو  ساطح  آن متقابله اضالع باشند، یمتواز آن اضالع که یسطح هر/  22: لد
 آن ساطح،  آن اقطاار  از کیا  هر و اند یمتساو زین سطح آن متقابله یایزوا نیهمچن
 127 .............................................................................. .کند یم فیتنص را سطح

 خط دو انیم و جهت کی در باشند قاعده کی بر که االضالع یمواز سطح دو هر/  22: له
 122 .............................................. .اند یمتساو سطح دو آن باشند نهمایبع یمتواز

 در و باشاند  یمتساو قاعده دو بر جهت، کی در که االضالع یمتواز سطح دو هر/   22: لو
 122 ............. .باشند یمتساو سطح دو آن دیبا باشند، نهمایبع یمتواز خط دو نیماب

 یمتاواز  خاط  دو نیمااب  در و باشاند  قاعده کی بر جهت، کی در که مثلث دو هر/  21: لز
 123 ................................................................ .باشند یمتساو دیبا باشند نهمایبع

 خاط  دو نیمااب  در و باشاند  یمتسااو  قاعده دو بر جهت کی در که مثلث دو هر/  22: لح
 117 ..................................................... .باشند یمتساو دیبا باشند نهمایبع یمتواز

 دو نیماب در دیبا باشند واحده قاعده بر واحده، جهت در که یمتساو مثلث دو هر/  23: لط
 111 ..................................................................................... .باشند یمتواز خط
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 و  خاط  کیاز قاعده دو آن که باشند یمتساو قاعده دو بر که یمتساو مثلث دو هر/  27: م
 112 ............. .باشند یمتواز خط دو نیماب در مثلث دو آن دیبا باشند جهت کی در

 و باشند قاعده کی بر جهت، کی در دو هر که یمثلث و االضالع یمتواز سطح هر/  27: ما
 112 ....... .باشد مثلث ضِعف سطح آن دیبا باشند نهما،یبع یمتواز یخط دو نیماب در

 یمفروض نِیمع مثلث یمساو که را االضالع یمتواز سطح میکن عمل میخواه یم/  21: مب
 112 ................. .باشد مفروضه هیزوا کی یمساو سطح، آن یِایزوا از یکی و باشد

 113 .................................................................. .برابرند کدگری با متمِّم دو هر/  22: مج

 مثلث یمساو که االضالع یمتواز یسطح ،یمفروض خط بر میکن عمل میخواه یم/  22: مد
 127 .......... .باشد مفروضه ی هیزاو یمساو سطح، آن از هیزاو کی و باشد یمفروض

 یمسااو  که را یاالضالع یمتواز سطح میکن عمل یمفروض خط بر که میخواه یم/  22: مه
 ی هیا زاو یمسااو  آن، یایا زوا از یکا ی و باشاد  یاالضاالع  میمستق مفروضِ سطح

 چهاار  خاواه  و نه ای باشد، االضالع یمتواز مفروض سطح آن خواه باشد؛ مفروضه
 122 .......................................................................... .شتریب ای باشد، داشته ضلع

 اربعاة  ذو: یعنی را یمربع میکن عمل «ب ا» خط مثل یمفروض خط بر میخواه یم/  22: مو
 122 ......................................... .باشد ایالزوا قائم و االضالع یمتساو که ،یاضالع

 مربعِ دو با است یمساو مثلث، آن ی قائمه ی هیزاو وتر مربع هیالزاو قائم مثلث هر/  21: مو
 121 ............................................................................................ .گرید ضلع دو

 137 ........................................................................................................... / اول قسم

 واقاع  گار ید جهات  در اسات  قائمه دوضلع از یکی که «ب ا» مربع که است آن/  دوم قسم
 و باشاند  یبااق  خاود  حاال  بر «ب ج» ،«ج ا: »یعنی گرید ضلع دو نیمربع و شود
 131 ................................................................................. .نشود مثلث بر منطبق

 ا» کاه  گار ید ضلع دو مربع دو و مثلث بر باشد منطبق «ج ا» مربع که است آن/  سیم قسم
 132 .......................................................... .باشند منطبق ریغ باشد «ج ب» ،«ب

 مرباع  و باشند مثلث بر منطبق دو هر «ج ا» مربع و «ب ا» مربع که است آن/  چهارم قسم
 277 .............................................................................. .نباشد منطبق قائمه، وتر

 «ج ا» و «ب ا» مرباع  دو و باشد مثلث بر منطبق قائمه، وتر مربع که است آن/  پنجم قسم
 277 ........................................................................................ .باشد منطبق ریغ

 271 ...................................... .باشد مثلث بر منطبق مربع سه هر که است آن/  ششم قسم
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 «ب ا» مرباع  و باشد مثلث بر منطبق «ج ا» خط مربع و وتر مربع که است آن/  هفتم قسم
 272 ............................................................................................. .نباشد منطبق

 منطباق  ریا غ «ج ا» مربع و باشند منطبق «ب ا» مربع و وتر مربع که است آن/  هشتم قسم
 271 ........................................................................................................ .باشد

 991 ........................... یمواز خط اخراج بدون  59 شکل در متکثره صور اثبات

 شاود  عمل «ب ا» بر «ب ا» مربع و باشد مثلث بر منطبق قائمه وتر مربع که آن/  اول قسم
 273 ....................................................................نشود عمل آن بر «ج ا» مربع و

 از کی چیه و باشد مثلث بر منطبق باز وتر مربع آخر صورت دو در که است آن/  دوم قسم
 212 ........................................................... نشود عمل ضلع نفس بر نیضلع مربع

 بار  نیضالع  مربع دو رسم عدم و مثلث بر وتر مربع انطباق وجود با که است آن/  سیم قسم
 222 ............................ .باشد یگرید مربع بر منطبق نیضلع اَحد مربع نیضلع نفس

 اَحاد  مربعِ مثلث، بر منطبق بلکه مثلث بر نباشد منطبق وتر مربع که است آن/  چهارم قسم
 222 .............................................................................................. .باشد نیضلع

 و نباشاد  مثلاث  بر منطبق ن،یضلع مربع دو و وتر مربع از کی چیه که است آن/  پنجم قسم
 227 ....................................................... .نشود رسم نیضلع نفس بر نیضلع مربع

 بر منطبق ن،یضلع مربع دو و وتر مربع از کی  چیه که آن وجود با که است آن / ششم قسم
 باود  سابق قسم در که چنان هم ا نشود رسم ضلع نفس بر ضلع مربع و نباشد مثلث
 223 ............................................ .باشد یگرید مربع بر منطبق نیضلع اَحد مربع ا

 عیر جم کره  نیر ا شرر   به و یمواز خط اخراج عدم ریتقد بنابر 59 شکل اثبات
             941 ........................     شود عمل اضالع نفس بر اضالع، جهت دو از یکی در مربعات

 نیضالع  مربع دو از کی چیه و باشد مثلث بر منطبق وتر مربع نیهم که است آن/  اول قسم
 223 ............................................................................................. .نباشد منطبق

 مثلاث  بار  منطباق  باشاد  «ب ا» کاه  نیضلع اَحد مربع با وتر مربع که است آن  / دوم قسم
 217 ................................... .نباشد منطبق باشد «ج ا» که گرید ضلع مربع و باشند

 «ب ا» مرباع  و باشاند  مثلاث  بار  منطبق «ج ا» مربع با وتر مربع که است آن  / میس قسم
 213 ............................................................................................. .نباشد منطبق
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 مثلاث  بار  منطبق ن،یضلع مربع دو و وتر مربع: یعنی مربع سه هر که است آن/  چهارم قسم
 213 ....................................................................................................... .باشند

 221 ......... .نباشد منطبق وتر مربع و باشند منطبق نیضلع مربع دو که است آن/  پنجم قسم

 و باشاد  مثلاث  بر منطبق باشد «ب ا» که نیضلع اَحد مربع مجرّد که است آن/  ششم قسم
 222 .................................. .نباشد منطبق «ج ا» مربع و وتر مربع از گرید کی چیه

 ا» ضالع  و وتار  از کی چیه مربع و باشد منطبق «ج ا» مربع نیهم که است آن/  هفتم قسم
 223 ....................................................................................... .نباشد منطبق «ب

 کتاب اصل در که چنان هم نباشد مثلث بر منطبق مربع، سه از کی چیه که آن/   هشتم قسم
 223 ........................................................................................................ .است

 919 .......................................................... وتر مربع رسم با فقط 59 شکل اثبات

 232 ......................... .نباشد مثلث بر منطبق و شود رسم وتر مربع نیهم که آن/  اول قسم

 232 .................. .باشد مثلث بر منطبق و شود رسم وتر مربع نیهم که است آن/  دوم قسم

 هیا زاو دیبا باشد آن گرید ضلع دو مربع دو یمساو مثلث، از یضلع مربع هرگاه/  22:  مح
 233 ..............................................باشد قائمه است گرید ضلع دو آن نیماب در که


