
  الفصل االول

  األنظمة البديهية

  )مجموعة بديهيات ومبرهنات، تعاريف ( مكونات النظام البديهي 

ساطة                :التعاريف   ه بب ر عن ان يكون   ،  أي تعريف الي مصطلح في الرياضيات يجب ان يعب
  .غير دوري ويصف بطريقة وحيدة الكلمة المراد تعريفها 

ساطة  راد ت    : فالب ة الم ن الكلم ر ع ي ان نعب ا    تعن سط منه ات اب ا بكلم ات  ، عريفه أي بكلم
  .معروفة

  .عند تعريف آلمة ما فاننا سنمر بسلسلة من التعاريف التي قد تنتهي بنفس الكلمة : الدورية 

د  ة بحيث : الوصف الوحي ة بطريق ذه الكلم ا يجب ان يصف ه ة م دقيق لكلم ان التعريف ال
  .الينطبق هذا الوصف على آلمة اخرى 

ر                : لحل هذه المشكلة     ة او آلمات غي دون تعريف لتكون آلمات اولي نختار بعض الكلمات ب
  .معرفة وبداللتها تعرف بقية الكلمات او المصطلحات في النظام 

  

  الكلمات االولية

                                             

                                                

  

 

لمات المنطقية عدد الك
غير منته من الكلمات 

 .المنطقية

تختلف : الكلمات التقنية
  .من موضوع الى اخر

، بعض ، ي 
في ، ي االقل 

 . وهكذا 

 مثال
 مثال 

: لهندسة بصورة خاصة ففي ا
  .التطابق، المستقيم ، النقطة 

تعتبر هذه الكلمات اولية في النظام 
المعطى وفي انظمة اخرى في 

الهندسة نختار آلمات ا ولية 
 

 

 

 

 

 

 

ال، آل 
ف، يوجد 
، االآثر



  Axiomsيات البديه

ة  ستنتج     " :البديهي ا ن اس ومنه ة آاس ات االولي ق بالكلم ي تتعل سيطة الت ارات الب ي بعض العب ه
ديهيات          .العبارات االخرى في النظام    دعى ب ان ت دون بره ا ب ارات االساسية التي نتقبله ذه العب ه
  ."والتي هي حجر االساس للبناء

دهي للهندسة           ايلي  لقد عرف هلبرت البديهية في نظامه الب ة م ذنا بعض   : "  االقليدي اذا اخ
ة        ، الكلمات لتكون اولية     ك الكلمات االولي ". فان البديهيات هي مجرد فرضيات حول تل

الكلمات االولية مجرد متغيرات               البديهيات جمل مفتوحة وبالتالي اليمكن ان                        
ة       ا صائبة او خاطئ ة   ، يقال انها ام ان البديهي ه ف ارة ا  " وعلي ة     هي عب ا صائبة او خاطئ م

 ".تقبل بدون برهان
 

    Theoremالمبرهنة 

  .هي النتيجة التي نحصل عليها من بديهيات النظام او من عبارات في هذا النظام 

  )تحتوي عدد منته من العناصر (امثلة عن انظمة بدهية منتهية 

  .تعتمد على النقطة والمستقيم آكلمات اولية

  Projective Plane: المستوى االسقاطي : اوال

الرمز          ذه المجموعة ب اط       πيتكون من مجموعة نرمز له دعى  نق ة ت ة تقني  وتتضمن آلمات اولي
رة        ، ا بحروف آبي ة من          A,B,Cيرمز له ستقيمات      π   ومجموعات جزئي دعى م ا    ،  ت يرمز له

   . .…,l,m,nبحروف صغيرة 

  :البديهيات 

 Ax1:    في أي نقطتين مختلفتينπيحتويهما مستقيم واحد فقط . 
 Ax2 : آل مستقيم يحتوي على ثالث نقاط في االقل. 
 Ax3 :  توجد في االقل نقطة واحدةA ويوجد في االقل خط واحد l بحيث ان l∉A. 
 Ax4 : أي مستقيمين يشترآان في نقطة واحدة في االقل. 

  

                                          :Theorem 1                                                 ):١(مبرهنة رقم 

  

  .أي مستقيمين مختلفين في المستوى االسقاطي يشترآان في نقطة واحدة فقط

  :البرهان

   .π مستقيمين مختلفين في l,mليكن 



l,m مختلفين يعني ان  l ≠ m.  

  .mتنتمي الى  A و l تنتمي الى  A بحيث ان A توجد نقطة Ax4من 

   .m تنتمي الى B و l تنتمي الى B بحيث ان A تختلف عن Bنفرض انه توجد نقطة اخرى 

  ) .l≠m(وهذا تناقض مع الفرض . Ax1  ، l=mفانه من 

  . يشترآان في نقطة واحدة فقطl,mوبهذا فان 

  

 :Theorem 2                                            ):٢(مبرهنة رقم 

  

  .أي نقطة في المستوى االسقاطي هي عنصر لثالثة خطوط في االقل

  :البرهان

   π أي نقطة في Pلتكن 

  .∌ l  Pبحيث ان  ، lيوجد مستقيم  ، Ax3من 

   .A1,A2,A3 ولتكن lتوجد ثالث نقاط في االقل على المستقيم  ، Ax2من 

  ).السبب؟ ( مختلفة وتكون P التي تمر من PA1,PA2,PA3توجد الخطوط  ، Ax1ن م

  

ا   ، تقع على المستقيم  ( بانها، نقصد بقولنا ان النقطة هي عنصر من مستقيم ما          : مالحظة   يمر به
  ) المستقيم 

  :مستويات اسقاطية منتهية

  .ههو مجموعة منتهية تحقق البديهيات اعال:المستوى االسقاطي المنته 

  

                                    :Theorem 3                                     ):٣( مبرهنة رقم 

ضبط  ه   nاذا وجدت بال قاطي منت ستوي اس ستقيم لم ى م اط عل ن النق وي .  م ستوي يحت ان الم ف
12  . من النقاطبالضبط على  +− nn

  :البرهان

   .P1,P2,…….Pnولتكن ،  من النقاطn بالضبط على  مستقيما يحتويlليكن 



   . l التقع على  Pتوجد نقطة  ، Ax3من 

ة     nتوجد   ، Ax1ومن    ، Ax2ومن   . PP1,PP2,PP3,…….PPn من الخطوط المختلف
  . على التواليQ1,Q2,…..,Qnولتكن ، توجد نقطة ثالثة على آل خط من هذه الخطوط

   .P1,P2,…….Pn ونصلها بالنقاط Q1ناخذ النقطة 

  n في PP2 هذه الخطوط تقطع Q1P1,Q1P2,…..,Q1Pn من الخطوط nفنحصل على 
  ؟ )آيف.( من النقاط المختلفة

ذلك   ى  PP2ل وي عل دا  n-1 يحت اط ع ن النق ستقيمات    . P م ن الم ل م صح لك ذا ي ان ه
PP1,PP2,……..PPn .  وبهذا ،n    ى      ،  من الخطوط وي عل ا يحت  من  n-1وآل خط منه

12  . من النقاط في االقل=n(n-1)+1 يحتوي المستوي على ،  Pومع النقطة ، النقاط +− nn

2 +− nn ر        لكي نبرهن ان المستوي يحتوي على        ى االآث اط عل نفرض وجود نقطة    ،  من النق
ك الخطوط    ،  Qاخرى  ذآورة  يختلف عن الخطوط   QPالخط  . التقع على أي خط من تل .  الم

اط     Pn+1 في نقطة   l  يقطع   Th 1 QPمن   ذا  . P1,P2,…..Pn التي تختلف عن النق وبه
  .  من النقاط وهذا يخالف الفرضn+1 على lيحتوي 

1

  

  :نستنتج من المبرهنة اعاله النتيجة التالية

فان أي ،  من النقاط  nاذا آان في المستوي االسقاطي مستقيم يحتوي بالضبط على : نتيجة
     . من النقاطnقيم اخر يحتوي بالضبط على مست

ى        ، في المستوي االسقاطي        : تمرين وي بالضبط عل ستقيم واحد يحت اط   nاذا وجد م ،  من النق
  :برهن آل مما يلي 

  . من النقاط n مستقيم في النظام يحتوي بالضبط على أي) ١

  . من المستقيماتn نقطة في النظام يمر بها بالضبط أي) ٢

12  . من المستقيمات في النظامالضبط يوجد ب) ٣ +− nn

  

  Affine Plane : لتالفيالمستوى ا: ثانيا 

ومجموعات ،   من آلمات اولية تقنية تدعى نقاط α يتضمن المستوى التالفي من مجموعة  
  . والتي هي ايضا تقنية،  تدعى مستقيمات αجزئية من 

  .   نفس الرموز المستخدمة في النظام االسقاطيαفي سنرمز للنقاط والمستقيمات : مالحظة



  البديهيات

  :Ax1 أي نقطتين مختلفتينA,B في αيحتويهما مستقيم واحد فقط  . 
 Ax2: آل مستقيم يحتوي على ثالث نقاط في االقل. 
 Ax3:  يوجد في االقل نقطة واحدةA ومستقيم  واحد l بحيث ان l∉A. 
 Ax4: ان اذا آlستقيما و ط  ،l∉A نقطة بحيث ان A م د فق ستقيم واح د م ه يوج  mفان

  .φ m=∩l بحيث ان   Aيحتوي 
  ):١(تعريف رقم 

  .φ =m∩lاذا آان ، يقال لمستقيمين مختلفين انهما متوازيان 

الي ٤اذن يمكن ان نعيد نص بديهية رقم  ان  :" بالشكل الت ستقيما و lاذا آ  A نقطة بحيث ان   A م
∉l    ، فانه يوجد مستقيم واحد فقطmيمر من A ويوازي l."   

  

 :Theorem 4                                     ):٤(مبرهنة رقم 

  .االآثر أي مستقيمين مختلفين في مستوى تالفي يشترآان في نقطة واحدة على 

  : البرهان 

ل           l,mفيوجد مستقيمان مختلفان    . نفرض ان العبارة خطا    ين في االق تكن  ،  يشترآان في نقطت ول
Q&P .      اقض ستقيمين        Q&Pحيث ان     ، Ax1ولكن هذا ين ى الم ان عل  Ax1وان   ، l,m تقع

  .يوجد مستقيم واحد فقط يحتويهما ، تنص على انه لكل نقطتين معلومتين

ى               . نا تؤدي الى تناقض     فان فرضيت ، لذلك شترآان في نقطة واحدة عل ستقيمين ي وبهذا فان أي م
  .أي مستقيمين  اما يكونا متوازيين او يتقاطعان في نقطة واحدة فقط، أي ان . االآثر

  

   :Theorem 5                               ):٥(مبرهنة رقم 

  . يقطع االخرفانه يجب ان،اذا قطع مستقيم احد مستقيمين متوازيين 

  :البرهان

وازيين  l,kليكن  ستقيمين مت ستقيم اخر يقطع    mوان ،  م رهن ان   . P في نقطة    k م يجب ان نب
m   يقطع l   أي ان   ، نفرض ان العبارة خطأ   .  في نقطة ماm    وازي ه من     ، l ي ك    Pفان سيكون هنال

وهكذا . لذلك فان الفرض يجب ان يكون خاطئا      . Ax4وهذا يخالف  ، l يوازيان   k,mالمستقيمان  
  .فانه يجب ان يقطع االخر، اذا قطع خط احد مستقيمين متوازيين، 

  



 :Theorem 6                                    ):٦(مبرهنة رقم 

  .المستقيمان الموازيان للمستقيم نفسه متوازيان

  :البرهان

  . متوازيانmوkيجب ان نبرهن ان . مستقمين متوازيين l,mو ،  مستقيمين متوازيين lوkليكن 

ان  ، Th 5ومن  . mفانه يقطع   ، m اليوازي kفاذا آان . نفرض ان العبارة خطأ  يجب ان  kف
  .وهذا يؤدي الى تناقض مع فرضيتنا .l يوازي  kوهذا يناقض الفرض  بان ، lيقطع 

  

  

  

  

  

  

   

             

                     

                            

                                  

                                         

                                            

                                             

 


