
 

  : مستويات تالفية منتهية

  .هو مجموعة منتهية تحقق بديهيات المستوى التالفي

  

  ):٧(مبرهنة رقم 

  

وازي  ,من النقاط  nاذا وجد مستقيم واحد يحتوي بالضبط على  وي بالضبط    lفان أي مستقيم ي يحت
  .من النقاط  n    على

  :البرهان

رض ان  ى   lنف وي بالضبط عل تقيم يحت اط  nمس ن النق يكن .  P1,P2,…..Pnم تقيم  mل أي مس
 Q1توجد نقطة  ,  Ax2من . من النقاط  nيحتوي بالضبط على  mيجب ان نبرهن ان .  lيوازي 

تقيم   ,  Ax1ومن  .  mعلى  تقيمات    n-1توجد بلضبط   ,  Ax4من  .  P1Q1يوجد المس من المس
تقيمات تكون متو   ,  Th 6ومن    P2,….Pnمن النقاط  P1Q1الموازية الى  ذه المس ة ومن   ه ازي

Th 4,5  , تقطع هذه المستقيمات المستقيمm  فيn-1  ولتكن , من النقاط المختلفةQ2,……Qn 
وازي   (  Q1والتي تختلف عن  ل        ). من تعريف الت ه توجدعلى االق ى ان تنتج عل ذا نس من   nمن ه

  . mالنقاط على 

ى      nلكي نبرهن على وجود على االآثر  اط عل  Qn+1, نفرض وجود نقطة اخرى     , mمن النق
وازي   Qn+1يوجد مستقيم يمر من  , Ax4من .  mعلى  تقيم   ,  Th 4,5من  .P1Q1وي ذا المس ه
ان    ,  P1,……Pn في نقطة غير النقاط lيقطع  ى     lوهذا يخالف الفرض ب وي بالضبط عل  nيحت

  .من النقاط

  

  

  ):٨(مبرهنة رقم 

  

اط    nيحتوي بالضبط على lاذا آان أي مستقيم  ه توجد بال  ,من النق تقيمات    n-1ضبط  فان من المس
  . lالموازية الى 

  :البرهان

تكن  nمستقيما يحتوي بالضبط على  lليكن   تكن  . P1,P2,….Pn, من النقاط ول ع    Pول نقطة التق
  ) .l )Ax3على 



  ). P2,   Pnأي من النقاط  Pk( حيث ppk,pp1يوجد المستقيمان ,  Ax1من 

ن  بط  ,  Ax4م د بالض تقيمات المواز  n-1يوج ن المس ى  م ة ال اط      pp1ي ن النق ر م ي تم والت
P2,P3,…..Pn  )   ة يمر بالنقط دهما س ن ).Pkاح تقيم  Th 4,5م ع   ppkالمس ذي يقط  pp1ال

ى         , pkوالمستقيم الموازي له من   ة ال في   pp1يجب ان يقطع آل من الخطوط االخرى الموازي
  .النقاطمن   nتكون بالضبط  ppkعدد نقاط التقاطع هذه عبر , لذلك. نقطة واحدة فقط

ى      nمن  lمن المستقيمات الموازية الى   n-1يوجد بالضبط ,  Th 4 و   Ax4من  اط عل من النق
  ). lتقع على  Pkحيث ان (  Pkعدا   ppkالخط 

تقيم سيقطع     Th4,5ومن ,  lنفرض على انه يوجد موازي اخر الى  ذا المس   R في النقطة   ppkه
تق  pp1التي تختلف عن نقاط تقاطعه مع  ه  والمس ة ل وازي من    ,  Ax4ومن  .يمات الموازي يوجد م

R  ى ن . pp1ال تقيم   Th4,5وم وازي المس ذا الم يقطع ه ة  lس ي نقط ن  Pn+1ف ف ع ي تختل الت
  . من النقاط n يحتوي بالضبط على  lوهذا يناقض الفرض بان  P1,P2,….Pnالنقاط 

  

  ):٩(مبرهنة رقم 

  

ى   , اط من النق nاذا وجد مستقيم واحد يحتوي بالضبط على    nفان أي مستقيم يحتوي بالضبط عل
  .من النقاط

  :البرهان

ى   lليكن  اط    nمستقيما يحتوي بالضبط عل يكن  . من النق تقيم اخر    mول رهن   . أي مس يجب ان نب
  .اواليقطعه, lيقطع  mاما . من النقاط nيحتوي بالضبط على  mان 

  .نقاطمن ال nبالضبط على    mيحتوي ,  Th 7فمن , lاذا لم يقطع 

  . Pولتكن , في نقطة lيقطع  mنفرض ان 

  . lمن المستقيمات الموازية الى  n-1يوجد بالضبط ,  Th 8مبن 

  . Pمن النقاط وبضمنها  nوالمستقيمات الموازية له في  lيقطع   Th 4,5  ,mمن 

  .mنفرض وجود نقطة اخرى على 

يحتوي  mلذلك فان ,  Th 8لف ولكن هذا يخا, من هذه النقطة lيوجد موازي اخر الى , Ax4 من
  .من النقاط nبالضبط على 

ى   , في المستوي التالفي : تمرين  اط     nاذا وجد مستقيم واحد يحتوي بالضبط  عل رهن  , من النق ب
  :االتي



 

  .من المستقيمات n+1أي نقطة يمر بها بالضبط ) ١

  .من النقاط في النظام n2يوجد بالضبط ) ٢

  .مستقيمات في النظاممن ال n(n+1)يوجد بالضبط ) ٣

  

  

فانه توجد على , مستقيما  lاذا آان " البديهية التالية    + يتضمن بديهيات المستوي االسقاطي : 
  ". lاالآثر ثالث نقاط تقع على 

  :وبالتالي يتضمن نظام فانو البديهيات االتية

  :البديهيات 

 :Ax1 أي نقطتين مختلفتين يحتويهما مستقيم واحد فقط. 
 Ax2 :مستقيم يحتوي على ثالث نقاط في االقل آل. 
  :Ax3 توجد في االقل نقطة واحدةA  ويوجد في االقل خط واحدl بحيث انl A∉. 
  :Ax4أي مستقيمين يشترآان في نقطة واحدة في االقل. 
 Ax5 : اذا آانl  فانه توجد على االآثر ثالث نقاط تقع على , مستقيماl . 

 

اط فقط    , نظام فانو منته :  مالحظة  , ) Ax2+Ax5من  (حيث يحتوي المستقيم فيه على ثالث نق
  .والنقاط والخطوط فيه منته ايضا

  

  ):١٠(مبرهنة رقم 

  .يحتوي نظام فانو على سبع نقاط فقط

  :البرهان

  .A∉lبحيث ان  lوخط واحد ,  Aتوجد في األقل نقطة :  Ax3من 

  . 1,2,3ولتكن , يحتوي بالضبط على ثالث نقاط  Ax2+Ax5) : (lمن 

  . A=7والنقطة 

  ). 7,3(, ) 7,1(, )  7,2(يوجد ثالث خطوط مختلفة :  Ax1من 



):١١(مبرهنة رقم 

  أي , توجد نقطة ثالثة على آل خط ) : (Ax2+Ax5من 

  ).نقاط مختلفة(  4,5,6,)  5,3,7(, ) 7,1,4(, ) 7,3,6(

  .اذن توجد على االقل سبع نقاط

  . 8نفرض وجود نقطة مختلفة اخرى ولتكن : ثبات على االآثرال

  ) . 7,8(يوجد الخط :  Ax1حسب 

  . Th1فانهما يجب ان يتقاطعان في نقطة واحدة فقط حسب , )  4,5,3(و)  7,8(ناخذ الخطين 

ه  سيشترك مع الخط      4في النقطة   )  4,5,3(اليمكنه ان يقطع الخط   )  7,8(نالحظ ان الخط  الن
  . 7,4في نقطتين هما )  1,7,4(

ه سيشترك مع الخط      3و 5في النقطتين )  4,5,3(اليمكنه ان يقطع الخط )   7,8(آذلك الخط  الن
  . 7,6     في النقطتين 7,6,3)(والخط  7,5في النقطتين )  2,5,7(

  . Th1وهذا تناقض مع 

  .نقاط 7اذن اليوجد اآثر من 

  . 7اذن عدد النقاط بالضبط 

  

 وذلك,سنحصل على عدد النقاط , ) ٣(برهنة رقم من م: مالحظة 

                                                 32 -3 +1 =12 +− nn  

  

  

  .أي نقطة يمر بها بالضبط ثالثة مستقيمات

  :البرهان

ة  ذ النقط وط   5لناخ ا الخط ر به ثال يم ذ )(  3,5,4(و)  7,5,2( ,) 1,5,6(م ون ه ي آ بب ف ه الس
  .؟ )الخطوط مختلفة

  . 5يمر بالنقطة ) رابع(واالن نفرض خط اخر 

ة   ): Ax2+Ax5( حسب داهما  النقط اط بالضبط اح الث نق ى ث ع عل وي الخط الراب ي  5يحت الت
  .} 1,2,3,4,6,7{تختلف عن النقاط 



 ):١٢(مبرهنة رقم 

ا     ين االخرتين  هم ع     7,3    ولو آانت النقطت الخط الراب في  )  7,5,2(سيقطع الخط   )  5,7,3(ف
  .وهكذا بالنسبة لبقية النقاط , نقطتين مختلفتين 

  .اذن اليوجد خط رابع

  .هو ثالث خطوط فقط 5اذن عدد النقاط المارة بالنقطة 

  .وهكذا بالنسبة لبقية النقاط

ى    : مالحظة  ذي ينص عل وي     " يمكن االستفادة من التمرين السابق وال تقيم واحد يحت اذا وجد مس
  ".من المستقيمات nان أي نقطة في النظام يمر بها بالضبط ف, من النقاط   nبالضبط على 

  

  

  .يحتوي نظام فانو على سبعة مستقيمات فقط

  ؟: البرهان

  

  

فانه توجد على االآثر , مستقيما  lاذا آان " البديهية االتية  + يتضمن بديهيات المستوى التالفي : 
  ".  lثالث نقاط تقع على 

  البديهيات

   : Ax1ختلفتين أي نقطتين مA,B  فيα  يحتويهما مستقيم واحد فقط. 
 Ax2 :آل مستقيم يحتوي على ثالث نقاط في االقل. 
 Ax3 : يوجد في االقل نقطة واحدةA  ومستقيم  واحدl  بحيث انl∉A. 
 Ax4 : ان تقيما و lاذا آ ث ان   Aمس ة بحي تقيم واح  , l∉Aنقط د مس ه يوج ط فان  mد فق

 .φ m=∩lبحيث ان    Aيحتوي 
 Ax5 : اذا آانl  فانه توجد على االآثر ثالث نقاط تقع على , مستقيماl  . 
ك       : مالحظة ة والسبب في ذل اط في        " نظام يونك هندسة منتهي ى ثالث نق وي عل تقيم يحت آل مس

ى     فانه توجد على االآثر ثالث , مستقيما  lاذا آان ,االقل  ع عل اط تق ديهيتين تجعل    "  lنق ذين الب ه
  .حيث الخط فيه يحتوي على ثالث نقاط فقط, عدد النقاط والمستقيمات منتهيا 

  



 ):١٥(مبرهنة رقم 

  ) :١٣(مبرهنة رقم 

  .يحتوي النظام على تسع نقاط فقط

  ؟:البرهان

  

  ) :١٤(مبرهنة رقم 

  .يحتوي النظام على اثني عشرمستقيم فقط

 ؟:البرهان

  

    

  .ا اربعة مستقيمات فقطاية نقطة يمر به

  ؟:البرهان

  

  

  

  

   


