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              723 .................................................................................................................                   .باشد رهیدا
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 از اطمول  خط آن که باشد یمفروض خط مثل که را یوتر رهیدا در میکن رسم میخواه یم / 7 :ا

              721 .....................................................................................................                   .نباشد رهیدا آن قطر
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              765 .........................................................................................................................                   .باشد
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              716 ...................................                   .میکن رسم رهیدا «د ج ب ا» مربع مثل یمربف در میخواه یم / 1 :ح

              711 ................................                   .را رهیدا «د ج ب ا» مربع مثل یمربف بر میکن عمل میخواه یم / 9 :ط

 قاعده هیزاو دو از کی هر و باشد نیالساق یمتساو که را یمثلث میکن عمل میخواه یم / 75 :ی

              719 .................................................................................                   .باشد آن رأس یهیزاو مثل دو آن

              713 ................................                   .میکن عمل یمُخَمَّس «ج ب ا» رهیدا مثل رهیدا در میخواه یم / 77 :ای

              712 ..........................                   .میکن عمل یمُخَمَّس «ه د ج ب ا» رهیدا مثل رهیدا بر میخواه یم / 72 :بی
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              257 ........................................................                   .را یمُسَدَّس رهیدا در میکن عمل میخواه یم / 72 :هی

 اضالع عشر خمسة ذو که یشکل «ج ب ا» رهیدا مثل رهیدا در میکن عمل میخواه یم / 76 :وی

              254 .........................................................................................................................                 .باشد

              251 .....................................................................................  های تناسب نظریه: پنجم مقاله 

 از اسمت  میسم  در کمه  باشمد  چنمدان  دوم اَضفاف از آنها، از اول در که باشند یریمقاد هرگاه / 7 :ا

 یکم ی در که است یقدر به چهارم و دوم عیجم اَضفاف از میس و اول عیجم در پس چهارم، اَضفاف

 276 ....................................................................................... آن نیقَر اَضفاف از است آنها از

 از اسمت  میسم  در که باشد چندان دوم اَضفاف از اول در که باشند ریمقاد شش هرگاه / 2 :ب

 در پس چهارم، اَضفاف از است ششم در که باشد چندان اَضفاف از پنجم در و چهارم اَضفاف

 271 ..................................................................باشد چندان دوم اَضفاف از پنجم و اول عیجم

 از اسمت  میسم  در کمه  باشمد  چنمدان  دوم اَضفاف از اول در که باشند یریمقاد هرگاه / 3 :ج

 از اول اَضمفاف  در دیم با شود اَخذ الفدّه  یمتساو اَضفاف میس و اول یبرا از و چهارم اَضفاف

 279 ................................. .چهارم اَضفاف از است میس اَضفاف در که باشد قدر نیا دوم اَضفاف
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 یبمرا  از و چهمارم  به باشد میس نسبت مثل دوم به اول نسبت که باشند یریمقاد هرگاه / 4 :د

 اَخمذ  هیمتساو اَضفاف چهارم و دوم یبرا از نیچن هم و شود اَخذ هیمتساو اَضفاف میس و اول

              227 ..                      .باشد چهارم اَضفاف به میس اَضفاف نسبت مثل دوم اَضفاف به اول اَضفاف نسبت دیبا شود

 نقصمان  مقمدار  دو آنهما  از و باشد یگرید ضِفف چند اَحدهما که باشند مقدار دو هرگاه / 2 :ه

 از انقص و شود نقصان اعظم از اعظم مقدار و باشد گرید ضِفف عدِّه، همان به اَحدهما که شود

               224 ....................... باشد نسبت نیهم باز آنها انیم در ماند یم یباق مقدار دو از آنچه دیبا انقص،

 یاَضمفاف  اول، مقمدار  دو از و باشمند  گمر ید مقدار دو یمتساو اَضفاف مقدار دو هرگاه / 6 :و

 مقدار دو مثل ای اول، مقدار دو از ماند یباق آنچه شود نقصان گرید مقدار دو یبرا از یمتساو

 226 ........................................................ .است گرید مقدار دو یمتساو اَضفاف ای است، گرید

 بمه  زیم ن واحد مقدارِ نیا نسبت و است یمتساو واحد، مقدار به ه،یمتساو ریمقاد نسبت / 1 :ر

 221 ...................................................................................................... .است یمتساو آنها

 مقمدار  بمه  مقدار دو آن اعظم نسبت اصغر، یگرید و اعظم یکی باشد مقدار دو هرگاه / 1 :ح

 از است اعظم اصغر، به یثالث نسبت و ثالث آن به مقدار دو آن اصغر نسبت از است اعظم یثالث

 235 ....................................................................................................... .اعظم  به آن نسبت

 که یریمقاد نیچن هم و ندیمتساو باشد یمتساو واحد مقدار به آنها نسبت که یریمقاد / 9 :ط

              233 ...........................................................                      .ندیمتساو باشد یمتساو آنها به واحد مقدار نسبت

 بمه  گرید نسبت از باشد اعظم ثالث مقدار به اَحدهما نسبت که باشند مقدار دو هرگاه / 75 :ی

 آن بمه  ثالث نسبتِ که آن و گرید آن از باشد اعظم است، اعظم آن نسبت که آن که دیبا ثالث آن

                           234 ..................................                                           .است اصغر آن به ثالث نسبت که گرید آن از است اصغر است، اعظم

              232 ...................                      .ندیمساو کدگری با باشند واحده نسبت یمساو کی هر که ییها نسبت / 77 :ای

 نسمبت  از باشد اعظم گرید نسبت آن که گرید ینسبت با باشد یمساو ینسبت هرگاه / 72 :بی

 236 ................................................. .ثالثه نسبت از باشد اعظم زین هیمساو نسبت آن دیبا ثالثه

 عیم جم نسمبت  چمون  آن یتمال  با واحد مقدَّم نسبت باشند متناسب یریمقاد هرگاه / 73 :جی

 231 ........................................................................................ .یتوال عیجم با باشد مقدمات
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 از اعظمم  زین دوم باشد میس از اعظم اول اگر پس باشند، متناسب ریمقاد چهار هرگاه / 74 :دی

 239 .بود خواهد یمساو باشد یمساو اگر و بود خواهد اصغر باشد اصغر اگر و بود خواهد چهارم

 چمون  یبفض با یبفض نسبت باشند یمتساو ضِفف یعدِّه در آنها اَضفاف که یاجزائ / 72 :هی

 243 ................................................................................... .یتوال بر اَضفاف با باشد اَضفاف

 یتمال  بمه  یتال و مقدم به مقدَّم :یفنی شوند إبدال و باشند متناسب مقدار چهار هرگاه / 76 :وی

 244 ................................................................................ .باشند متناسب باز شود داده نسبت

 بمر  مرکمب،  مقمدارِ  چهار نیا دیبا باشند متناسب بیترک لیسب بر مقدار چهار هرگاه / 71 :زی

 242 ..................................................................................... باشند متناسب زین لیتفص لیسب

 241 ................. اند بازمتناسب شوند بیترک و باشند متناسب ل،یتفص مقدارِ چند هرگاه / 71 :حی

 نقصمان  آنهما  رینظ از مقدار چهار آن از مقدار دو و باشند متناسب مقدار چند هرگاه / 79 :طی

              227 .................................................................                      .باشد نسبت نیا بر زین ماند یم یباق آنچه کنند

 دو نسمبت  بمر  یصمنف  از مقدار دو هر و باشند الفدّه  یمتساو ریمقاد از صنف دو هرگاه / 25 :ک

 صنف از اول مقدار مساوات، نسبت در اگر پس باشد منتظم نسبت و باشند گرید صنف از مقدار

 و اخیمر  مقمدار  از باشمد  اعظمم  نیز دوم صنف از اول مقدار باید اخیر مقدار از باشد اعظم اول

             222 ..................................................................... .اصغریت و تساوی در حکم است چنین هم

 نسبت بر اول صنف از مقدار دو هر و باشند الفدّه  یمتساو ریمقاد از صنف دو هرگاه / 27 :کا

 از اعظمم  صمنفی  از اول مقمدار  اگمر  پس باشد مضطرب نسبت و باشند دوم صنف از مقدار دو

 اصمغر  یما  مساوی، اگر چنین هم و باشد اخیر از اعظم نیز دیگر صنف از اول باشد اخیر مقدار

             224 .......................................................................................................................... باشد

 دو نسبت بر یصنف از مقدار دو هر و باشد الفدّه  یمتساو ریمقاد از صنف دو هرگاه / 22 :کب

 مسماوات  در ریمقماد  از صمنف  دو نیم ا پمس  باشد، منتظم نسبت و باشد گرید صنف از مقدار

 226 ................................................................................................................. .اند متناسب
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 دو نسبت بر یصنف از مقدار دو هر و باشند الفدّه  یمتساو ریمقاد از صنف دو هرگاه / 23 :کج

 در صمنف  دو نیم ا پمس  ،باشمد  مضمطرب  آنهما  انیم م در نسبت و باشد گرید صنف از مقدار

 229 .................................................................................................... .اندمتناسب مساوات

 نسمبت  و باشد چهارم به میس نسبت مثل دوم به اول نسبت که باشند یریمقاد هرگاه / 24 :کد

 نسبت مثل دوم به پنجم و اول مجموع نسبت دیبا باشد چهارم به ششم نسبت مثل دوم به پنجم

 267 .............................................................................. .چهارم به باشد ششم و میس مجموع

 دیبا باشد آنها اصغر ریاخ و باشد آنها اعظم اول، و باشند متناسب مقدار چهار هرگاه / 22 :که

 262 ....................... .باشد میس و دوم که یباق دومقدار مجموع از باشد اعظم ریاخ و اول مجموع

              263 ................................................  های تناسب در هندسه مسطحه : کاربرد نظریهششم مقاله 

 به آنها از یبفض نسبت باشند االرتفاعات یمتساو که مثلثات و االضالع ةیمتواز سطوح / 7 :ا

  219 .....................................................................................                       .است قواعد نسبت چون یبفض

 مخمرج  خمط  آن اگمر  پمس  شود، اخراج آن گرید ضلع به یمثلث ضلع از یخط هرگاه / 2 :ب

 یممواز  کند قطع نسبت کی بر اگر و کند قطع نسبت کی بر را ضلع دو باشد یباق ضلع یمواز

 212 .......................................................................................................... .باشد یباق ضلع

 منصّف خط آن اگر پس رود، هیزاو آن وتر به یخط آن یایزوا از یکی از که یمثلث هر / 3 :ج

 آن ضملع  دو از یکم ی نسمبت  چون گرید قسم به وتر آن قسم دو از یکی نسبت باشد هیزاو آن

 212 .................. .باشد هیزاو منصّف خط باشد نیچن نسبت واگر والء بر گرید ضلع به باشد هیزاو

 متناسمب  تنماظر  بمر  آنهما  اضمالع  باشند یمتساو تناظر بر آنها یایزوا که مثلث دو هر / 4 :د

 219 ........................................................................................................................ .باشند

 یمتسماو  تنماظر  بمر  آنهما  یایم زوا باشند متناسب تناظر بر آنها اضالع که مثلث دو هر / 2 :ه

 292 ........................................................................................................................ .باشند

 یبماق  باشند متناسب آنها به طیمح اضالع و باشند یمتساو مثلث دو از هیزاو دو هرگاه / 6 :و

 294 ................................................................................... .باشند یمتساو مثلث دو یایزوا
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 متناسمب  گرید هیزاو دو به طیمح اضالع و باشند یمتساو مثلث دو از هیزاو دو هرگاه / 1 :ر

 هیباق یایزوا نباشد اصغر کی چیه ای باشد، قائم از اصغر ای ،یباق هیزاو دو از کی هر و باشند

 296 ............................................................................................... .باشند یمتساو تناظر بر

 دو بمه  را مثلمث  کند قسمت شود اخراج آن وتر به مثلث قائمه هیزاو از یعمود هرگاه / 1 :ح

 353 .................................................................................. اعظم مثلث مشابه و متشابه مثلث

              352 .............                       .باشد نسبت در وسط مفرو ، خط دو نیماب در که میابیب یخط میخواه یم / 9 :ط

              351 .......................................                       .باشد مفرو  خط دو ثالث که میابیب یخط میخواه یم / 75 :ی

              375 ..........................                       .نسبت در باشد مفرو  خط سه رابع که میابیب یخط میخواه یم / 77 :ای

              372 ...........                       .مثال ثلث چون میکن جدا یئجز «ب ا» چون مفرو  یخط از میخواه یم / 72 :بی

 گمر ید یخطم  اقسمام  نسبت بر «ب ا» چون مفرو  یخط میکن قسمت میخواه یم / 73 :جی

              372 .......................................................................                       .«ه» ،«د» بر است مقسوم که «ج ا» چون

 سمطح  دو آن اگمر  پس باشند، یمتساو االضالع یمتواز سطحِ دو از هیزاو دو هرگاه / 74 :دی

 آنها به طیمح اضالع اگر و باشند، مُتکافِئ اند هیزاو دو آن به طیمح که یاضالع باشند یمتساو

 376 .......................................................................... .باشند یمتساو سطح دو باشند مُتکافِئ

 باشمند  یمتسماو  مثلمث  دو آن اگر پس باشند، یمتساو مثلث دو از هیزاو دو هرگاه / 72 :هی

 باشمند  مُتکافِئ هیزاو دو آن به طیمح اضالع اگر و باشند مُتکافِئ هیزاو دو آن به طیمح اضالع

 371 ......................................................................................... .باشند یمتساو مثلث دو آن

 ریاخ در اول سطح باشند متناسب اگر «ر» ،«ه» ،«د ج» ،«ب ا» چون خط چهار هر / 76 :وی

 چمون  ریم اخ در اول سطح اگر و یگرید در است یباق خط دو از یکی سطح چون رابع، :یفنی

 322 ................................................ .اند متناسب خطوط آن باشد یگرید در نییباق اَحد مسطح

 مربع چون ریاخ در اول سطح باشند متناسب اگر «ج» ،«ب» ،«ا» چون خط سه هر / 71 :زی

 323 ......... .باشند متناسب خطوط آن باشد اوسط مربع چون ریاخ در اول سطح اگر و باشد اوسط

 آن ثالثمه  اضالع از یکی نسبت چون یگرید به اَحدهما نسبت متشابه، مثلث دو هر / 71 :حی

 324 .......................................................... .ریبالتکر مُثَنّاةً گرید مثلث از ضلع آن رینظ به است
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 یمتسماو  متشابهِ مثلثات به شوند یم منقسم ،باشند متشابه که االضالع  رةیکث سطوح / 79 :طی

 329 .................. .ریبالتکر بمُثَنّاةً رینظ ضلع  به باشد ضلع نسبت چون سطح به سطح نسبت و الفدّه 

 آنهما  ریغ ای مربع، ای مثلث، از الخطوط میمستق یشکل مفرو ، یخط بر میخواه یم / 25 :ک

              337 .......................................................................                       .باشد مفرو  یشکل مشابه که میکن رسم

 332 ....................................................... .اند متشابه باشند یسطح مشابه که یسطوح / 27 :کا

 کیم  به سطوح آن از سطح دو هر که شود رسم یخطوط بر متشابه یسطوح هرگاه / 22 ب:ک

 333 ................................................................................................................. باشند عمل

 آن مشمابه  االضالع، یمتواز یسطح قطر بر باشند واقع که االضالع یمتواز سطوح / 23 :کج

 که یسطوح از چه و اعظم سطح از چه سطوح همه و باشند متشابه زین کدگری با و باشند سطح

              336 .........................................................                       .باشند وضع کی بر اندآن جزء و اند واقع آن ضلع بر

 هیم زاو بمر  شمود  فصل باشد آن مشابه که یسطح از االضالع یمتواز یسطح هرگاه / 24 :کد

 331 ..................... .شود واقع عنه مفصول سطح قطر بر مفصول سطح دیبا ،واحد وضع و مشترکه

 بما  یکم ی نسمبت  باشمد  یمتسماو  آنها از هیزاو دو که االضالع یمتواز سطح دو هر / 22 :که

 339 ............................................................ .سطح دو آن اضالع نسبت از باشد مؤلَّف یگرید

              347 ....                       .باشد گرید یسطح یمساو و باشد یسطح مشابه که میبساز یسطح میخواه یم / 26 :کو

 خمط  تممام  از شمود  ناقص و یخط به شود اضافه که االضالع یمتواز سطوح اعظم / 21 :کز

 موضوع و باشد خط آن نصف بر مفمول که االضالع یمتواز سطح به باشند مشابه که یسطوح

 343 ........................................................................................................ باشند آن وضع بر

 یسمطح  یمساو االضالع، یمتواز یسطح مفرو  یخط به میکن اضافه میخواه یم / 21 :کح

 کمه  یسمطح  بمه  خط تمام از باشد ناقص مضاف سطح که یوجه بر الخطوط میمستق مفرو ؛

              346 ...............................................................                       .االضالع یمتواز مفرو  یشکل به باشد هیشب

 یسطح یمساو االضالع یمتواز یسطح مفرو ، یخط به میکن اضافه میخواه یم / 29 :طک

 هیشب که یسطح به خط تمام بر باشد دیزا مضاف سطح که یوجه بر الخطوط میمستق مفرو 

              349 .......................................................................                       .مفرو  االضالع یمتواز یشکل به باشد
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              326 .......                       .«نیطرف و وسطٍ ذاتِ نسبت» بر «ب ا» چون را یخط میکن قسمت میخواه یم / 35 :ل

 دو آن از ضملع  دو هیم زاو آن به باشد طیمح که هیزاو بر مثلث دو شود بیترک هرگاه / 37 :ال

 گمر ید یمتمواز  دو نسمبت  مثمل  یمتواز دو هر نسبت و باشند گرید ضلع دو یمواز که مثلث

 329 ........................................................... .استقامت بر باشند متصل یباق ضلع دو دیبا باشند

 قائمه هیزاو وتر به باشد مضاف که الخطوط میمستق شکل هر ه،یالزاو قائمه یمثلث هر / 32 :لب

 شکل دو نیا که یشرط به قائمه آن ضلع دو به باشند مضاف که یشکل دو با باشد یمساو آن،

              367 ................................................                   .باشند آن وضع بر و وتر به مضاف شکل آن با باشند هیشب

 نیم ا از یکی نسبت ط،یمح ای مرکز بر باشند هیزاو دو ،یمتساو یرهیدا دو در هرگاه / 33 :لج

 363 ...................... .اند واقع هیزاو دو آن بر که باشد قوس دو آن نسبت چون ،یگرید با هیزاو دو

 362 ...........................................................................................................مآخذ و منمابمع


