
  Affine Plane:  لتالفيالمستوى ا: ثانيا

ومجموعات ، من كلمات اولية تقنية تدعى نقاط   αيتضمن المستوى التالفي من مجموعة   
  . والتي ھي ايضا تقنية،تدعى مستقيمات   αجزئية من 

  . نفس الرموز المستخدمة في النظام االسقاطي  αسنرمز للنقاط والمستقيمات في : مالحظة

  

  تالبديھيا

  :Ax1 أي نقطتين مختلفتينA,B  فيα  يحتويھما مستقيم واحد فقط. 
 Ax2 :كل مستقيم يحتوي على ثالث نقاط في االقل. 
 Ax3 : يوجد في االقل نقطة واحدةA  ومستقيم  واحدl  بحيث انl∉A. 
 Ax4 : ان تقيما و lاذا ك ث ان  Aمس ة بحي ط ، l∉Aنقط د فق تقيم واح د مس ه يوج  mفان

 .φ m=∩lبحيث ان    Aيحتوي 
  

  ):١(تعريف رقم 

m=∩l.  φ اذا كان ، يقال لمستقيمين مختلفين انھما متوازيان 

م  ة رق د نص بديھي ن ان نعي الي ٤اذن يمك كل الت ان :"بالش تقيما و lاذا ك ث ان  Aمس ة بحي نقط
l∉A ، فانه يوجد مستقيم واحد فقطm يمر منA  ويوازيl ."  

  

  ):٤(مبرھنة رقم 

  .أي مستقيمين مختلفين في مستوى تالفي يشتركان في نقطة واحدة على االكثر 

  : البرھان 

ان . نفرض ان العبارة خطا ل  l,mفيوجد مستقيمان مختلف ين في االق تكن ، يشتركان في نقطت ول
Q&P  . ولكن ھذا يناقضAx1  ، حيث انQ&P  تقعان على المستقيمينl,m  ، وانAx1  تنص

  .يوجد مستقيم واحد فقط يحتويھما ، على انه لكل نقطتين معلومتين

ى . فان فرضيتنا تؤدي الى تناقض ، لذلك تقيمين يشتركان في نقطة واحدة عل وبھذا فان أي مس
  .وازيين او يتقاطعان في نقطة واحدة فقطالمسقيمين اما يكونا مت، أي ان . االكثر

 

  

  

  



  

  ):٥(مبرھنة رقم 

  

  .فانه يجب ان يقطع االخر،اذا قطع مستقيم احد مستقيمين متوازيين 

  :البرھان

رھن ان . Pفي نقطة   kمستقيم اخر يقطع  mوان ، مستقيمين متوازيين l,kليكن   mيجب ان نب
ع  ا lيقط ة م ي نقط أ. ف ارة خط رض ان العب وازي  mان أي ، نف ن ، lي ه م ك Pفان يكون ھنال س

ا. Ax4وھذا يخالف،  lيوازيان  k,mالمستقيمان  ذا . لذلك فان الفرض يجب ان يكون خاطئ وھك
  .فانه يجب ان يقطع االخر، اذا قطع خط احد مستقيمين متوازيين، 

  

  ):٦(مبرھنة رقم 

  

  .المستقيمان الموازيان للمستقيم نفسه متوازيان

  :البرھان

  .متوازيان mوkيجب ان نبرھن ان . مستقمين متوازيين l,mو ، مستقيمين متوازيين  lوkليكن 

ان . نفرض ان العبارة خطأ اذا ك وازي  kف ه يقطع ،  mالي ان ، Th 5ومن . mفان يجب ان  kف
  .وھذا يؤدي الى تناقض مع فرضيتنا. lيوازي   kوھذا يناقض الفرض  بان ، lيقطع 

 

  : مستويات تالفية منتھية

  .ھو مجموعة منتھية تحقق بديھيات المستوى التالفي

  

  ):٧(مبرھنة رقم 

 

 

ى بط عل وي بالض د يحت تقيم واح د مس اط  nاذا وج ن النق وازي ،م تقيم ي ان أي مس وي  lف يحت
  .من النقاط  n    بالضبط على

  :البرھان



ى  lنفرض ان  وي بالضبط عل تقيم يحت اط  nمس ن النق يكن .  P1,P2,…..Pnم تقيم mل  أي مس
رھن ان .  lيوازي  ى  mيجب ان نب وي بالضبط عل اط  nيحت توجد نقطة ،  Ax2من . من النق

Q1  ى ن .  mعل تقيم ،  Ax1وم د المس ن .  P1Q1يوج بط ،  Ax4م د بلض ن  n‐1توج م
ى  ة ال تقيمات الموازي اط  P1Q1المس  Thومن   P2,….Pnمن النق تقيمات تكون ،  6 ذه المس ھ

ة  n‐1في  mتقطع ھذه المستقيمات المستقيم ،  Th 4,5متوازية ومن  تكن ، من النقاط المختلف ول
Q2,……Qn  والتي تختلف عنQ1  )ه توجدعلى ). من تعريف التوازي ى ان من ھذا نستنتج عل

  . mمن النقاط على  nاالقل 

 Qn+1، نفرض وجود نقطة اخرى ، mمن النقاط على   nلكي نبرھن على وجود على االكثر 
تقيم ،  Th 4,5من .P1Q1ويوازي  Qn+1يوجد مستقيم يمر من ، Ax4من .  mعلى  ذا المس ھ
اط lيقطع  ان ،  P1,……Pn في نقطة غير النق ذا يخالف الفرض ب ى  lوھ وي بالضبط عل  nيحت

  .من النقاط

  

  

  ):٨(مبرھنة رقم 

  

تقيمات من المس n‐1فانه توجد بالضبط ،من النقاط   nيحتوي بالضبط على lاذا كان أي مستقيم 
  . lالموازية الى 

  :البرھان

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

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

ن  بط ،  Ax4م د بالض ى  n‐1يوج ة ال تقيمات الموازي ن المس اط وال  pp1م ن النق ر م ي تم ت
P2,P3,…..Pn  ) ة يمر بالنقط دھما س ن ).Pkاح  Thم تقيم  4,5 ع  ppkالمس ذي يقط  pp1ال

ى ، pkوالمستقيم الموازي له من  ة ال في  pp1يجب ان يقطع كل من الخطوط االخرى الموازي
  .من النقاط  nتكون بالضبط  ppkعدد نقاط التقاطع ھذه 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 

 

 

  R في النقطة ppkھذا المستقيم سيقطع  Th4,5ومن ،  lنفرض على انه يوجد موازي اخر الى
وازي من ،  Ax4ومن .هوالمستقيمات الموازية ل pp1التي تختلف عن نقاط تقاطعه مع  يوجد م



  

  ):٩(مبرھنة رقم 

  

اط  nاذا وجد مستقيم واحد يحتوي بالضبط على  ت، من النق ان أي مس ى ف وي بالضبط عل قيم يحت
n  من النقاط.  

  :البرھان

رھن . أي مستقيم اخر  mوليكن . من النقاط  nمستقيما يحتوي بالضبط على  lليكن  يجب ان نب
  .اواليقطعه، lيقطع  mاما . من النقاط nيحتوي بالضبط على  mان 

  .من النقاط 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 وبضمنھا  nوالمستقيمات الموازية له في  lيقطع   Th 4,5  ،mمن 

  .mنفرض وجود نقطة اخرى على 

 من Ax4 ، ى وازي اخر ال ذه النقطة lيوجد م ذا يخالف ، من ھ  Thولكن ھ ذلك ،  8 ان ل  mف
  .من النقاط nيحتوي بالضبط على 

 

 


