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  مقدمة

" يخف�ى عل�ى أح�د .الرياضيات والھندسة بحقولھا المختلفة تتصف بنظرياتھ�ا المختلف�ة
كثي�راً م�ا نميّ�ز ھ�ذا الت�رابط ف�ي .مدى الترابط بين ھذه النظريات وكيفية التسلسل بينھ�ا

ن=ح��ظ م��ث=ً الت��رابط .عل��م ا>ع��داد والھندس��ة بش��كل خ��اص ,عل��م المجموع��ات ,الجب��ر 
ن النظرية حول مجموع الزوايا الداخلي�ة ف�ي مثل�ث وب�ين مجم�وع الزواي�ا والتسلسل بي

كما ن=ح�ظ الت�رابط والتسلس�ل ب�ين .الداخلية في شكل رباعي أو خماسي أو مضلع عام
مث�ل ھ�ذا الت�رابط .متوازي ا>ض�=ع المثل�ث وش�به المنح�رف,قانون مساحة المستطيل

أن الت�رابط والتسلس�ل ب�ين  إ" ,والتسلسل بين النظريات نلمسه في كثي�ر م�ن المواض�ع
ھ��ذه النظري��ات وب��ين المس��لّمات،التي ھ��ي منش��أ ھ��ذه النظري��ات ،ق��د نس��ھو عن��ه أو " 

  .ندركه ونلمسه بسھولة كما ھو الحال بين النظريات

ف��ي ھ��ذا المق��ال س��وف نس��لّط الض��وء عل��ى ھ��ذا الت��رابط والتسلس��ل ب��ين النظري��ات 
د م�ن خ=لھ�ا كيفي�ة بن�اء النظري�ات سوف نستعرض أمثل�ة توض�يحية نجّس�.والمسلمات

م��ن المس��لمات ف��ي الس��ياق الھندس��ي وقياس��اً عليھ��ا يمك��ن إدراك كيفي��ة تط��ور وبن��اء 
وبلورة تصور حقيقي وسليم >سس النظ�ام ,النظريات في السياقات الرياضية المختلفة 

  .الرياضي والھندسي
   

  التسلسل ھو ا�ساس

  

والھندس��ة م��ن المواض��يع الرئيس��ية الت��ي " يخف��ى عل��ى أح��د حقيق��ة ك��ون الرياض��يات 
لو حاولنا البحث ع�ن أس�باب .يواجه فيھا ط=بنا في المدارس والكليات صعوبات جّمة 

مشاكل تدريس الرياضيات والھندسة لوجدناھا كثيرة ومتنوع�ة لك�ن يمكنن�ا ف�ي الواق�ع 
بيع��ة البيئ��ة وط ,التلمي��ذ ,للمعل��م:  عوام��ل تع��ود,إجمالھ��ا تح��ت أربع��ة عوام��ل رئيس��ية

  .الموضوع 

لن أتناول في ھذا المقال تفصي=ً حول كل من ھذه العوامل لكنني سأسلّط الضوء قل�ي= 
بس=س�ة إل�ى  ا"نتق�العلى العامل الرئيسي الرابع وھ�و طبيع�ة الموض�وع ليتس�نى ل�ي 

  .موضوع المقال 



موضوع الرياضيات يمت�از ع�ن ب�اقي المواض�يع بكثي�ر م�ن الص�فات الت�ي   أن" شك 
من بين ھذه المميزات يتص�ف موض�وع  .زه عن غيره وتضفي عليه صبغة خاصةتمي

  .والتسلسل ,وا"ستد"لالتعميم ,الرياضيات بالتجريد

عل��ى ال��رغم م��ن الحق��ول والمواض��يع المختلف��ة الت��ي تبح��ث بھ��ا الرياض��يات إ" أن 
ف��ي ري��اض ا>طف��ال ، موض��وع المقارن��ة ب��ين المجموع��ات . التسلس��ل يحكمھ��ا جميع��اً 

س���بيل المث��ال متص���ل ومنبث��ق م���ن مواض��يع أخ���رى تس��بقه ف���ي التسلس��ل مث���ل  عل��ى
أو التقدير، ف= يستطيع الطفل أن يحّدد أي مجموعة تحتوي على عدد أكب�ر  اdحصاء،

عل�ى (من القطط إذا لم تكن لديه القدرة على إحص�اء القط�ط ف�ي ك�ل م�ن المجم�وعتين 
أما إذا ك�ان الف�رق واض�حاً فق�د  .فرض أن الفرق بين عناصر المجموعتين ليس بارزاً 

  ) .يعتمد الطفل التقدير البصري

واdحصاء يسبقه العّد أو العدد ومفھوم العدد،ف= يمكن للطفل أن تكون ل�ه الق�درة عل�ى 
  .إحصاء القطط في كل من المجموعتين إذا لم يتعلّم العّد 

عي��ة للح��ديث ع��ن ا>ش��كال الربا. م��ن مراح��ل تعليمي��ة أخ��رى أخ��رىنس��وق أمثل��ة  
معرفة ا>شكال الرباعي�ة نمھ�د  ," بد من معرفة ا>شكال الرباعية قبل ذلك, وصفاتھا 

والمض��لعات يس��بقھا موض��وع القط��ع المس��تقيمة ,لھ��ا م��ن خ��=ل موض��وع المض��لعات 
" يمك�ن لمعل�م الھندس�ة م�ث=ً  تن�اول موض�وع ا>ش�كال الرباعي�ة م�ع . والزوايا وھك�ذا

  .مراعاة التسلسل أمر بالغ ا>ھمية ,لمضلعات من قبلت=ميذه إذا لم يتناول موضوع ا

تناول موضوع قابلية القسمة مث=ً من�وط ھ�و اgخ�ر بتسلس�ل مع�ين ف�ي مواض�يع تمھّ�د 
أع��داد وعملي��ات ,أع��داد وعواملھ��ا , ألمبن��ى العش��ري : م��ث=ً .لموض��وع قابلي��ة القس��مة 

  ....الخ

=ل المواض��يع التالي��ة موض��وع الدال��ة المش��تقة من��وط بتمھي��د مس��بق وتسلس��ل م��ن خ��
اس�م ع�دد و ,دصور ع�د,المماس، تعابير جبرية ,معادلة الخط المستقيم ,نھايات,الدوال:

  ...الخ 

ھ���ذا التسلس���ل يج���ب مراعات���ه بھ���دف بن���اء المف���اھيم الرياض���ية وإكس���اب المھ���ارات 
  .قِس على ذلك مع باقي المواضيع في المراحل المختلفة.الرياضية بالشكل السليم

التسلس��ل ف��ي المواض��يع الرياض��ية فحس��ب ب��ل وينطب��ق عل��ى المص��طلحات " يقتص��ر 
على صعيد المصطلحات، فم�ن المص�طلح .التعاريف والنظريات ,الرياضية والھندسية

وھ�ي " مستطيل"نتسلسل تراجعياً نحو مصطلحات أخرى تمھّد للمصطلح ,"مستطيل"
ى صعيد النظري�ات، وعل. ،زاوية قائمة، زاوية ، مستقيم )قطعة مستقيمة(ضلع ,مضلّع

أو (فإن تناول النظرية التي تنص عل�ى أن مجم�وع الزواي�ا الداخلي�ة ف�ي ش�كل رب�اعي 
من�وط بتسلس�ل وتمھي�د لنظري�ات س�ابقة أخ�رى مث�ل نظري�ة مجم�وع �360ھ�و )مضلع 



وأخ�رى متعلق�ة بتس�اوي الزواي�ا المتبادل�ة والمتن�اظرة ف��ي  ,الزواي�ا الداخلي�ة ف�ي مثل�ث
  .قِس على ذلك مع نظريات أخرى.ل وجود قاطع لمستقيمين لمتوازيين حا

ف�اليوم يمك�ن لمعل�م الت�اريخ أن  .ليس ھذا ھ�و الح�ال تمام�اً  م�ع موض�وع الت�اريخ م�ث=ً 
يتناول موضوع الخ=فة ا>مويّة وفي الغد يمكنه الحديث ع�ن الح�رب العالمي�ة ا>ول�ى 

مھيد لمصطلحات ھنا أو ھناك يحكمھ�ا دون أن تكون ھناك حاجة للت أخرأو  أي حدث 
، وذلك عل�ى ال�رغم م�ن التسلس�ل الزمن�ي ال�ذي يحك�م )لعدم وجودھا أص=(تسلسل ما 

إ" أّن  المتعلّم يبق�ى م�دركاً لك�ل  ا>حداث والذي بمراعاته يتم إدراك تسلسل اdحداث،
ت�ه حيث أن إدراكھا " يتجاوز مس�توى حف�ظ الح�دث ف�ي ذاكر ,من ا>حداث المسرودة

إذاً  . دون أن تك��ون ھن��اك ض��رورة لمھ��ارات خاص��ة كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي الرياض��يات
التسلسل ميزة مركزية ومقّوم رئيسي يحكم موضوع الرياضيات ويضفي عليه ص�بغة 

  .اصة تميزه عن غيره من المواضيع خ

  التعاريف والتعابير ا�ساسية

اض�ح ذو أس�س ومب�ادئ لم تكن الھندسة قبل مجيء اقليدس تعتمد على نظ�ام ھندس�ي و
فكان��ت الھندس��ة أش��به بمجموع��ة م��ن الق��وانين والمعلوم��ات الت��ي وظّفھ��ا , واض��حة 

حس���اب المس���احات  ف���ي البن���اء والتش���ييد ،الزراع���ة، :اdنس���ان لخدمت���ه ف���ي حيات���ه
ك�ان ھ�ذا الوض�ع .الھندسة اقتصرت على نواحي تطبيقية بش�كل خ�اص أنأي .وغيرھا

يء إقليدس الذي وضع نظاماً ھندس�يا واض�حاً يعتم�د قائماً منذ عھد الفراعنة وحتى مج
أھمي��ة   إل��ىالھندس��ي  يش��ير اقلي��دس ف��ي نظام��ه. مب��ادئ  وأس��س مفًص��لة, عل��ى رك��ائز

  ".التعابير المعرفة" أو,  "بالتعاريف"التعابير والمصطلحات الھندسية والتي اسماھا 

وش��رح مث��ل تل��ك تبس��يط  نإ, ولك��ن ف��ي الواق��ع ...مض��لّع ال��خ, قط��ر , دائ��رة : م��ث=ً 
ب��ل ,التع��اريف ي��ؤدي ف��ي نھاي��ة المط��اف للتوص��ل ال��ى مص��طلحات وتع��ابير يص��عب 

والمس�ماة . الفراغ وغيرھا, المستوي , الخط المستقيم  , مثل النقطة . تعريفھا, يستحيل
فل��و حاولن��ا عل��ى س��بيل المث��ال تعري��ف . بالتع��ابير ا"ساس��ية أو تع��ابير غي��ر معرف��ة

ك��ل زواي��اه متس��اوية  أض��=عمت��وازي " بأن��هنن��ا الق��ول ،  فيمك"مس��تطيل"المص��طلح 
ال��ذي يظھ��ر ف��ي تعري��ف " مت��وازي أض��=ع" واذا حاولن��ا توض��يح وتبس��يط التعبي��ر ".

مض�لع رب�اعي ف�ي "بأن�هفان�ه يمكنن�ا الق�ول , المستطيل بواسطة مصطلحات ابسط من�ه
لتعري��ف م��ا اس��تمرينا ف��ي محاولتن��ا  إذا ".زوج��ين م��ن ا>ض��=ع المتقابل��ة والمتوازي��ة

المص��طلحات الت��ي يتك��ون منھ��ا مص��طلح المس��تطيل بواس��طة مص��طلحات أبس��ط فإن��ه 
  ..وھكذا" وما ھو المضلع؟ "يمكننا أن نسأل 

  .تظل مستمرة؟ والى متى؟ أنھذه يمكن  ا>سئلةسلسلة  أنھل باعتقادك 

  .تعال بنا نحاول ذلك 



". ط منكس�ر مغل�قخ�"نع�رف المض�لع عل�ى أن�ه ". المض�لع ؟  وما ھ�و: "كنا قد سألنا 
مجموع�ة "يمكن القول أن الخط المنكسر ھ�و " . وما ھو الخط المنكسر؟: " اgننسأل 

  ."من القطع المستقيمة المتصلة فيما بينھا من أ>طراف و" تقع على استقامة واحدة

  "وما ھي القطعة المستقيمة؟ : " ثم نكّرر ونسال

  ."تقيم محدود بين نقطتينجزء من مس"يمكن القول أن القطعة المستقيمة ھي 

  "وما ھي النقطة؟" ، "وما ھو المستقيم؟ : " نعاود ونسأل

حاولنا تعري�ف المس�تقيم بواس�طة مص�طلحات أبس�ط  ن=ح�ظ عن�دھا م�دى ص�عوبة  إذا
مجموع�ة نق�اط "قد يحاول البعض ربم�ا تعري�ف المس�تقيم عل�ى أن�ه .ا>مر بل استحالته

لتعري��ف " اس��تقامة "ت��م اس��تخدام كلم��ة  "ح��ظ ھن��ا ان��ه" .تق��ع عل��ى اس��تقامة واح��دة
" دوري��ة"ھ��ذه الظ��اھرة تس��مى ,المص��طلح مس��تقيم وھ��ي إح��دى مش��تقات كلم��ة مس��تقيم

وھي استخدام نفس المصطلح او مشتقاته لتعريف المصطلح وھو أمر غير مقب�ول ف�ي 
  .التعريف الرياضي

م�ر م�ع ك�ذلك ا>.المصطلح مستقيم " يمكن تعريفه بواسطة مصطلحات ابس�ط من�ه إذا
ك��ل محاول��ة لتعري��ف النقط��ة بواس��طة مص��طلحات أبس��ط مص��يرھا .المص��طلح نقط��ة 

المص�طلح " وص�ف " المص�طلح و" تعري�ف"أن�ه يج�ب التميي�ز ب�ين  إل�ىنشير .الفشل
بالنسبة للمستقيم والنقطة يمكننا بطرق ش�تى إعط�اء وص�ف لك�ل منھم�ا بحي�ث يمكنن�ا .

ش�يء " النقطة م�ث=ً عل�ى أنھ�ا  في الوصف استخدام عبارات غير رسمية ،كأن نصف
شيء له طول ول�يس ل�ه " ، وأن الخط ھو) " ارتفاع, عرض, طول ( أبعاد" يوجد له 

بالخيط الدقيق والمشدود بحي�ث كلم�ا ك�ان  أشبه، والخط المستقيم " عرض و" ارتفاع 
  . دقة نكون اقرب لمفھوم للخط المستقيم أكثر

عن��دما حاولن��ا ان نبس��ط " ش��يء"لم��ة "ح��ظ الغم��وض وع��دم الوض��وح ال��ذي تحمل��ه ك
للخ�ط ) ول�يس التعريف�ي(ال�نص الوص�في  أيضا"حظ . ونعّرف النقطة والخط المستقيم

 .حيث " تظھر في النص مص�طلحات رياض�ية وإنم�ا عب�ارات غي�ر رس�مية, المستقيم
  .الخط المستقيم والنقطة: ھذا يؤكد صعوبة تعريف  كل من المصطلحات 

قط�ة ھم�ا مص�طلحان " يمك�ن تعريفھم�ا بواس�طة مص�طلحات ان المصطلح مستقيم ون
  .أ>ساسية) أو التعابير(نسمي ھذه المصطلحات بلغة الھندسة بالمصطلحات .أبسط 

من بين التعابير ا>ساسية ا>خ�رى ف�ي الھندس�ة ن�ذكر المص�طلحين المس�توي والف�راغ 
خ��ر بحي��ث إذا حاولن��ا تك��رار نف��س الخط��وات الس��ابقة م��ع تعري��ف أو مص��طلح ا أيض��ا

نح��اول ف��ي ك��ل م��رة تحلي��ل مرّكبات��ه وتعري��ف ك��ل منھ��ا بواس��طة مص��طلحات أبس��ط 



"نتھى بنا المط�اف م�ع مص�طلحات أو تع�ابير " يمك�ن تعريفھ�ا بواس�طة مص�طلحات 
  .أي ننتھي بما نسميه بالتعابير ا>ساسية ,أبسط منھا

دن�ا م�ن التع�ابير "حظ أن التسلسل العكسي في الخطوات التي قمنا بھا سابقاً سوف يقو
التع��اريف الرياض��ية أو الھندس��ية  إل��ى..)ف��راغ ال��خ,مس��توي,مس��تقيم,نقط��ة(ا>ساس��ية 
فم�ن التع�ابير ا>ساس�ية تك�ون  .ما اس�تعنّا بكلم�ات ال�ربط اللغوي�ة المختلف�ة إذاالمختلفة 

أن�ه >م�ر مثي�ر ل=ھتم�ام ب�= ...ا"نط=قة ،مث=ً، لتعريف المصطلح قطر، أو معيّن ال�خ
ن ك���ان يص���ّدق يوم���اً أن المص���طلحات الھندس���ية والرياض���ية عل���ى اخت=فھ���ا م���.ش���كّ 

  !وتعقيدھا أصلھا من التعابير ا>ساسية؟

  ھذه الميزة تقتصر فقط على التعاريف؟ أنھل باعتقادك 

عن�د تناولن�ا النظري�ات الرياض�ية  هنص�ادف أنلقد المحنا سابقاً أن وضعاً مش�ابھا يمك�ن 
لوج��دنا ف��ي ك��ل م��رة أن  ي��ة م��ا وحاولن��ا تقّص��ي ج��ذورھا،فل��و تناولن��ا نظر .والھندس��ية

مجم�وع ) أو ق�انون(فنظري�ة . النظرية ترتكز على نظريات سابقة الواحدة تلو ا>خرى
الزوايا الداخلية في مضلع يعتمد في جوھره على نظرية مجم�وع الزواي�ا الداخلي�ة ف�ي 

لمتبادل�ة والمتن�اظرة متعلق�ة بتس�اوي الزواي�ا اوھذه بدورھا ترتكز عل�ى نظري�ة , مثلث
ف���ي ح���ال وج���ود ق���اطع لمس���تقيمين لمت���وازيين وأن مق���دار الزاوي���ة المس���تقيمة مس���او 

  ستقودنا محاولة تقّصينا لجذور النظريات؟ أين إلىولكن ).�180(لقائمتين 

س��وف نوض��ح ف��ي الفق��رات التالي��ة ان��ه س��يؤول بن��ا المط��اف م��ع م��ا نس��ميه بالمس��لّمات 
ان��ه >م��ر .برھ��ان إل��ىاءات بس��يطة ج��داً يقبلھ��ا العق��ل والمنط��ق و" تحت��اج وھ��ي ادع��,

xوتعقي�داتھا ترتك�ز عل�ى  أش�كالھاھل يُعقل أن نظري�ات الھندس�ة ب�اخت=ف  .عجيب فع
س�وف نب�يّن !.؟) مس�لمات(برھ�ان  إلىادعاءات في غاية البساطة والمنطق و" تحتاج 

  .ت المختلفةنحو النظريا ا"نط=قة أن ا>مر كذلك فع=ً وأن من المسلّمات تكون

  النظام الھندسي أسس

"حظنا سابقاً أنه من التعابير ا>ساسية وباس�تخدام كلم�ات رب�ط م=ئم�ة يمك�ن ص�ياغة 
باس��تخدام ھ��ذه التع��اريف والمص��طلحات وكلم��ات , التع��اريف الرياض��ية والھندس��ية 

الت���ي ستش���ّكل ) تالُمس���لّما(ال���ربط الم=ئم���ة يمك���ن أن نص���وغ ا"دع���اءات البس���يطة 
  :"حظ أن النظام اdقليدي يرتكز على المقومات التالية.اdنط=قة للنظريات

  ).أساسيةمصطلحات (تعابير غير معرفة  �
 ).تعاريف( تعابير معّرفة  �
 ).أساسيةنظريات (ُمسلّمات  �
 .نظريّات �



سنس��تعرض اgن خم��س .كن��ا ق��د استعرض��نا بع��ض ا>مثل��ة لتع��ابير أساس��ية وتع��اريف 
الھندس��ة (ات وھ��ي المس��لمات الت��ي ترتك��ز عليھ��ا نظري��ات الھندس��ة المس��توية ُمس��لّم

ك��ل نظري��ات  الھندس��ة المس��توية بتعقي��داتھا ترتك��ز عل��ى اdدع��اءات , نع��م).اdقليدي��ة
  .البسيطة الخمس التالية التي وضعھا اقليدس في القرن الثالث قبل المي=د

 .فقط واحد مستقيم مد يمكن نقطتين بين .1
 .الجھتين كلتا من مستقيمال مد يمكن .2
 .معينة ومسافة نقطة ُعلِمت إذا دائرة تحديد يمكن .3
 جميع الزوايا القائمة متطابقة .4

ba( آخ���رين مس���تقيمين) c( مس���تقيم قط���ع إذا .5  ال���زاويتين مجم���وع وك���ان)  ,

 يتقاطع�ان لمس�تقيمينا ف�ان ق�ائمتين م�ن أق�ل القاطع من الجھة نفس في الداخليتين
 .الجھة نفس في

 

  :5توضيح لمسلمة 

+>�180إذا كان  yx  فإنa  وb  

baأي أن (يتقاطعان  ||/(  

  ." التوازي مسلمة" باسم 5 المسلمة تشتھر

  : التالية للمسلمة مكافئة 5 مسلمة: م0حظة

   فقط واحد موازي َمدّ  يمكن معلوم مستقيم خارج نقطة نم

  1lتقع خارج المستقيم  pإذا كانت النقطة :  توضيح

21بحيث أن pمن النقطة  2lعندئذ يمكن مد موازي وحيد  || ll  

  لنظرياتبناء ا

كن��ا ق���د ذكرن��ا س���ابقاً أن المس��لمات الخم���س الم��ذكورة ھ���ي َمنش��أ نظري���ات الھندس���ة 
م��ن ھ��ذا اdدع��اء >ن��ه " يك��اد يك��ون منطقي��اً ف��ي  ,وبح��ق,ق��د يعج��ب ال��بعض.المس��توية

كي��ف يُعق��ل أن يك��ون أص��ل النظري��ات المعق��دة  ن��ابٌع م��ن .نظ��رھم أو " يمك��ن تص��ّوره
ھ�ل يعق�ل م�ث=ً ! " تحت�اج إل�ى تفس�ير أو برھ�ان؟ ادعاءات في غاية البساطة والمنطق

  !أن يكون منشأ نظرية فيثاغورس من ھذه المسلمات الخمس؟

على الرغم من َعَجب البعض تجاه ھذا الّزعم إ" أننا نقول بوضوح وصراحة إن ھ�ذه 
م��ن " الطري��ق "ولك��ي ن��درك ھ��ذه الحقيق��ة علين��ا أن ن��درك أو"ً أن .ھ��ي حقيق��ة ا>م��ر
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ى النظري��ات ق��د تك��ون طويل��ة وش��اقة  فل��يس م��ن الس��ھل إدراك الع=ق��ة المس��لمات إل��
فف�ي بع�ض ا>حي�ان يمك�ن تميي�ز الع=ق�ة . المباشرة بين كل من المس�لمات والنظري�ات

  .المباشرة بين النظرية البسيطة والمسلمات وعلى ا>غلب يصعب تمييز ھذه الع=قة

ف اط��رح نموذج��اً توض��يحياً س��و, للد"ل��ة عل��ى حقيق��ة منش��أ النظري��ات م��ن المس��لمات
عل��ى مجموع��ة م��ن المس��لمات الخم��س الم��ذكورة س��ابقا ث��م نس��تعرض ت��دريجياً  يش��مل

ف��ي البداي��ة س��وف . كيفي��ة بن��اء النظري��ات مبت��دئين ف��ي البس��يطة منھ��ا وم��ن ثَ��ّم المرّكب��ة
استعرض التسلسل بين المسلمات والنظريات  فقط ثم استعرض "حقاً برھ�ان ك�ل م�ن 

ن أن أول��ى النظري��ات س��وف يرتك��ز برھانھ��ا عل��ى المس��لمات الت��ي النظري��ات وأبّ��ي
  .سأعتمدھا

"ح��ظ أنن��ي اعتم��دت مس��لّمتين م��ن ,إل��يكم البن��اء الت��الي م��ن المس��لمات إل��ى النظري��ات 
وھي المسلمة ا>ولى والخامسة بھ�دف بن�اء نظري�ات توص�لنا ,مسلمات النظام اdقليدي

  .لنظرية مجموع الزوايا الداخلية في مثلث



  

. النقاط الث=ث تشير إلى أن سلسلة النظريات يمكن أن تس�تمر لتش�مل نظري�ات أخ�رى
في التسلسل م�ث=ً  4فمث=ً لو واصلنا بالسلسلة >مكننا أن نبرھن با"عتماد على نظرية 

رة عام�ة أن مجم�وع أو بص�و, �360أن مجموع الزوايا الداخلية في مضلع رباعي ھو 
180)2(ھ���و ) أو رؤوس (أض���=ع  nالزواي���ا الداخلي���ة ف���ي مض���لع ذو  −⋅ n . كم���ا أن���ه

باdمك��ان أيض��ا البرھن��ة عل��ى أن مق��دار الزاوي��ة الخارجي��ة ف��ي مثل��ث مس��او لمجم��وع 
نش�ير .  ا>خرى وغيرھا من النظريات.  قياس الزاويتين الداخليتين باستثناء المجاورة

م�ث=  3أيضاً إلى أن ھذه النظريات يمكن أن تنبث�ق منھ�ا نظري�ات أخ�رى فم�ن نظري�ة 
ھ�ي الوحي�دة الت�ي تن�تج  4يمكن بناء نظريات أخرى و" يعني بالضرورة أن النظري�ة 

•
•
•

  4نظرية 

  �180مجموع زوايا المثلث 
  

  3نظرية 
أو (إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين معطيين فان الزوايا المتبادلة  

  متساوية) المتناظرة
  

 مسلمات
  بين نقطتين مختلفتين يمكن مد مستقيم واحد فقط •
  م يمكن مد مستقيم مواٍز واحد فقطمن نقطة خارج مستقي •

 

  1نظرية 
  لمستقيمين مختلفين توجد على ا>كثر نقطة مشتركة واحدة

  2نظرية 
او (إذا قطع مستقيم مستقيمين معطيين وكانت الزوايا المتبادلة 

  متساوية فان المستقيمين متوازيان) المتناظرة

  



بذلك تتكون في الواقع سلس�لة متش�عبة . مع باقي النظريات ا>مروكذلك . 3من نظرية 
  .ت منبعھا المسلماتومتشابكة من نظريا

توجد أكثر م�ن  bو  aلو فرضنا عكسياً أن لمستقيمين مختلفين مثل : 1برھان نظرية 
لحصلنا على الوضع الت�الي كم�ا ھ�و مب�ين 2pو  1pمث=ً نقطتين ,نقطة مشتركة واحدة 

  :رسم في ال

  

وذل��ك ين��اقض  bو  a" : مس��تقيمين"يم��ر 2pو1pف��ي الرس��م ن=ح��ظ أن م��ن النقطت��ين 

ل�ذلك ,المسلمة ا>ولى التي تنص على أنه بين نقطتين يمك�ن ان يم�ر مس�تقيم واح�د فق�ط
فرضيتنا بأن لمستقيمين مختلف�ين يمك�ن أن تك�ون أكث�ر م�ن نقط�ة مش�تركة واح�دة ھ�ي 

  .1بذلك يكتمل برھان نظرية .فرضية خاطئة

نب��رھن أن��ه إذا قط��ع مس��تقيم مس��تقيمين معطي��ين وكان��ت الزواي��ا : 2برھ33ان نظري33ة 
مس�تقيمان  bو  aل�يكن  ، متساوية ف�ان المس�تقيمين متوازي�ان) او المتناظرة(المتبادلة 

نب���رھن أن ).انظ���ر الرس���م(متس���اوية  δو  γنف���رض أن الزواي���ا المتبادل���ة .ق���اطع cو

  .متوازيان bو  aالمستقيمين  

  

cسيتقاطعان ف�ي الجھ�ة اليس�رى م�ن الق�اطع  bو  aلو فرضنا عكسياً أن المستقيمين 

  :مث=ً لحصلنا على الوضع التالي كما ھو مبين في الرسم1tبالنقطة 
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نح�دد نقاط�اً . bو  aالمحصورة بين المس�تقيمين KHمنتصف القطعة  mلتكن النقطة 
srqp   .bو  aعلى المستقيمين   ,,,

بق�در mنسبة للنقطة ) b)qkmhrو  aدوران الجزء ا>يسر في الرسم من المستقيمين  
والزواي���ا ( δو  γوبس���بب تس���اوي الزواي���ا المتبادل���ة . باتج���اه عق���ارب الس���اعة �180

س�وف ينطب�ق عل�ى )hrامت�داد (bف�إن الج�زء اليس�ر م�ن المس�تقيم ) المكملة لھ�ا أيض�ا
س�وف تنطب�ق عل�ى الزاوي�ة   γوالزاوي�ة  ) وامت�دادهa)kpالجزء ا>يم�ن م�ن المس�تقيم 

δ . بص��ورة مش��ابھة ف��إن الج��زء ا>يس��ر م��ن المس��تقيمa)kq س��وف ينطب��ق ) وامت��داده

س�وف تنطب�ق δمكمل�ة ل�ـ والزاوي�ة ال) وامت�دادهb)hsعلى الجزء ا>يمن من المس�تقيم 
بع���د إتم���ام عملي���ة ال���دوران س���وف تنتق���ل نقط���ة التق���اء .γعل���ى الزاوي���ة المكمل���ة ل���ـ 

وب�ذلك نحص�ل عل�ى الوض�ع الت�الي كم�ا cإلى الجھة اليمنى م�ن الق�اطع  1tالمستقيمين 

  :في الرسمھو مبين 

  

وذل��ك ين��اقض  bو  a" : مس��تقيمين"يم��ر 2tو1tف��ي الرس��م ن=ح��ظ أن م��ن النقطت��ين 

ل�ذلك ,فق�ط المسلمة ا>ولى التي تنص على أنه بين نقطتين يمك�ن أن يم�ر مس�تقيم واح�د
غي��ر مت��وازيين وفق��اً للمعطي��ات ف��ي النظري��ة ھ��ي  bو  aفرض��يتنا ب��أن المس��تقيمين  

متوازيان وفق شروط النظرية وبذلك ي�تم برھ�ان نظري�ة  bو  aفرضية خاطئة لذلك  
2 .  

نبرھن أنه إ ذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين معطيين فان الزواي�ا  :3برھان نظرية 
نب�رھن .ق�اطع cمستقيمان متوازيان و bو  aليكن  .متساوية) أو المتناظرة(المتبادلة  

  )انظر الرسم(متساوية  δو  γأن الزوايا المتبادلة 
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γδنف���رض عكس���ياً أن  γδنف���رض م���ث=ً  أن .∠≠∠ λγδعندئ���ذ , ∠<∠ حي���ث =+

0>λ. ل��تكن النقط��ةp  عل��ى المس��تقيمa.م بواس��طة المس��تقيl نقتط��ع م��ن الزاوي��ةδ∠ 

 lو  bيك�ّون م�ع  المس�تقيمين cبذلك يكون الق�اطع .∠γجزءاً مساوياً لـقياس الزاوية  

  .γار كل منھما مساٍو لـ زاويتين متبادلتين متساويتين مقد

lbالس��ابقة ف��إن  2وفق��اً لنظري��ة  baبم��ا أن .|| حس��ب المعط��ى فإن��ه يُ=َح��ظ أن��ه م��ن  ||

وذلك ين�اقض المس�لّمة الخامس�ة الت�ي ت�نّص  bللمستقيم  lو  aيمّر موازيين pالنقطة 

عل���ى أن���ه م���ن نقط���ة خ���ارج مس���تقيم معل���وم يمك���ن تمري���ر م���واز واح���د فق���ط ل���ذلك 
γδلذلك فرضيتنا بأن .المستقيم γδخاطئة ولذلك  فرضيةھي  ∠≠∠ =.  

  

  .نبرھن أن الزوايا المتناظرة متساوية أنابھة يمكن بخطوات مش

أي أن .�180نبرھن أن مجموع الزواي�ا الداخلي�ة ف�ي مثل�ث مس�اٍو ل�ـ :  4برھان نظرية 
�180=++ γβα.  

بحي���ث ℓنم���د المس���تقيم  
BC||ℓنع��يّن النقط��ة ،p

qو  ℓعل�����ى المس�����تقيم 

ACعلى امتداد القطع�ة 

.  
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β=∠=∠ BPAB  ) 3زوايا متبادلة متساوية حسب نظرية(  

qAP C γ∠ = ∠   )3ية زوايا متناظرة متساوية حسب نظر( =

180qACα β γ+ + = ∠ = �  

" تقتصر النظريات والمسلّمات على النظ�ام الھندس�ي فق�ط وإنم�ا عل�ى مب�اني وأنظم�ة 
منظومة بانو مث=ً ھي نم�وذج .رياضية أخرى مثل علم المجموعات وا>عداد وغيرھا 

لxعداد الطبيعية التي تحق�ق مجموع�ة ُمس�لّمات وتش�تمل عل�ى تعبي�رين أساس�يين غي�ر 
م���ن ھ���ذين التعبي���رين تمكنن���ا مس���لّمات " الت���الي"ودال���ة " 0"الثاب���ت : ين ھم���ا مع���رف

منظومة بانو منظوم�ة .من بناء عمليات الجمع والضرب)باعتماد ا"ستقراء(المنظومة 
ا>عداد ا>ساسية جداً والتي من خ=لھ�ا يمك�ن بن�اء ا>ع�داد الص�حيحة ،النس�بية وب�اقي 

 1889الرياضي اdيطالي جوسبيه بانو ع�ام  ھذه المسلمات طرحھا.منظومات ا>عداد
  :إليك ُمسلّمات منظومة بانو.

  .الصفر ھو عدد �
 .ھو عدد aعدد فإن الذي يلي  aإذا كان  �
 .الصفر " يلي أي عدد �
 .عددان اللذان يتلوھما نفس العدد ھما متساويان �
العدد  صفر وأيض�ا   Sجموعة ا>عداد إذا احتوت م)ُمسلّمة ا"ستقراء( �

  .Sفإن كل عدد موجود في المجموعة Sا>عداد التالية لكل عدد في 

  الخ0صة

"حظنا أن التسلسل صفة ھامة ج�دا يتص�ف بھ�ا موض�وع الرياض�يات وأن م�ن خ�=ل 
نا التع�ّرف عل�ى مقّوم�ات وأس�س النظ�ام الھندس�ي اdقلي�دي ع=قة التسلسل ھذه استطع

العظيم والذي يرتك�ز أساس�اً ،عل�ى ال�رغم م�ن ك�ل تعقيدات�ه، عل�ى مب�ادئ ومف�اھيم ف�ي 
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تيقّنا م�ن خ�=ل ا>مثل�ة المطروح�ة س�ابقاً أن م�ن المس�لّمات تنبث�ق فع�=ً . غاية البساطة
  .تعابير أساسية  وأن التعاريف الھندسية المختلفة منبثقة من.النظريات

نشير إلى أن ا>مثلة التي تناولناھا في سياق البحث توّضح مراحل التسلسل من بع�ض 
المس��لّمات إل��ى بع��ض النظري��ات وأن��ه بطريق��ة مش��ابھة يمك��ن القي��اس عل��ى نظري��ات 

والت�يقّن م�ن أن منش�أھا ھ�و المس�لّمات ) ليس�ت بالض�رورة ف�ي مج�ال الھندس�ة(أخرى 
  !.من درجات التعقيد  مھما بلغت ھذه النظريات

"حظنا كذلك أن التسلسل " يقتصر فقط على الحقائق والنظريات الھندسية وأن تفّك�راً 
أعمق في ا>مور من حولنا يمكن أن يكش�ف لن�ا ھ�و اgخ�ر ع�ن ع=ق�ة  التسلس�ل فيھ�ا 

  .وأن البحث عن  أصولھا قد يقودنا إلى حقائق في غاية البساطة 

ا المق�ال، فإن�ه يعك�س لن�ا جوان�ب تعليمي�ة أخ�رى منھ�ا أھميّ�ة إضافة لما تناولناه في ھذ
مراعاة المعلّم للتسلس�ل ف�ي .التسلسل في بناء المفاھيم الرياضية والھندسية لدى المتعلّم

س��رد الم��ادة والمف��اھيم الرياض��ية يع��زز م��ن إدراك الم��تعلم لھ��ذه المعرف��ة والمف��اھيم، 
ھي عملية استمرارية تبدأ منذ الجي�ل  خاصة وأن اكتساب المعرفة والمفاھيم الرياضية
كما أن َكْشف المتعلّم عل�ى مث�ل ھ�ذا .  المبكر، ومن ھنا تنبع أھمية التسلسل في تناولھا

التسلسل في السياق الرياضي يعزز لديه إدراك حقيق�ة المبن�ى الرياض�ي والع=ق�ة ب�ين 
  .مرّكباته ويكسبه بُعداً أكبر في التفكير والربط المنطقي

  

  


