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  :الهندسة االسقاطية الترآيبية
  

  :نستذآر البديهيات االربع الخاصة بالهندسة االسقاطية التي تناولناها بالفصل االول
  .يوجد مستقيم واحد فقط يحتويهما,  πفي  Bو  Aالي نقطتين مختلفتين  - ١
 .آل مستقيم يحتوي على ثالث نقاط في االقل - ٢
 .∌lAبحيث ان  lويوجد في االقل مستقيم واحد  Aة واحدة توجد في االقل نقط - ٣
 .أي مستقيمين مختلفين يشترآان في نقطة واحدة في االقل - ٤

  
  

  .يتقاطعان بنقطة واحدة وواحدة فقط πفي  l,mأي مستقيمين مختلفين : ١مبرهنة 
  

  .يمر بها ثالث مستقيمات في االقل πاية نقطة في : ٢مبرهنة 
  

  )  Principle of duality( الثنائية  مبدأ
ان تكون : تعريف داهماعبارت ة  أح دة من  أمكن إذا لألخرى)  dual(ثنائي  األخرىحصول واح

  . األخرىمحل  أحداهما" المستقيم" و " النقطة" بتبديل الكلمتين 
  .ر به نتيجة لذلك تقع على          يم

  .نصل خط بين نقطتان           يتقاطع الخطان
  .نقاط على خط واحد             خطوط ملتقية بنقطة واحدة

  اوجد مثنى العبارة التالية: مثال 
  . lخارجة من خط معلوم  Aنقطة  األقليوجد على 

  . Aاليمر من نقطة معلومة  lخط  األقليوجد على ):  dual(المثنى 
  

حصلنا على نفس العبارة بتبديل الكلمتين  إذا)   self dual( عى العبارة ثنائية نفسها تد// مالحظة
  ".المستقيم" و " النقطة" 

  "مع الخطوط الواصلة بينها ثالث نقاط مختلفة وال تقع  على مستقيم واحد " المثلث // مثال
  .بنقطة واحدة مع نقاط تقاطعهما يثالث خطوط مختلفة وال تلتق//  المثنى

  
ى        : مالحظة ع  األول ديهيات  األرب ى الب ة يتحقق عل دأ الثنائي ذا  ,  من الجدير بالذآر نالحظ إن مب ل

  .فان أي عبارة نحصل عليها من البديهيات االربع تكون صحيحة
ة  ,  ٢هي ثنائية بديهية  ٢مبرهنة ,  ١هي ثنائية بديهية رقم  ١فمبرهنة  ة نفسها     ٣بديهي , هي ثنائي

  " .يوجد على االقل مستقيم واحد يحتويهماالي نقطتين "  ٤وثنائية بديهية 
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    Pencil of lines":حزمة المستقيمات" تعريف 
  " .vertex" تدعى رأس الحزمة  Oالنقطة .  Oهي مجموعة آل المستقيمات التي تمر بنقطة 

  
   Pencil of points" : حزمة النقاط"           

  ". axis" يدعى محور الحزمة  lالمستقيم .  lمستقيم  هي مجموعة آل النقاط التي تقع على
  

  . πهو مجموعة جزئية غير خالية من المستوي االسقاطي " : الشكل"        
  

  :  Configurationتعريف التشكيالت 
  :بحيث ان ,  πمن المستقيمات في  nمن النقاط  و   mمجموعة من 

 .من المستقيمات aيمر بها عدد ثابت وهو من النقاط  mآل نقطة من  
 .من النقاط  bمن المستقيمات يحتوي على عدد ثابت وهو  nآل مستقيم من  

ba(هي تشكيل  nm ,. (  
22(تشكيل المثلث : امثلة  3,3(  
22(تشكيل  المربع :         4,4.(  
22(تشكيل الخماسي :        5,5.(  
33( تشكيل فانو :        7,7.(  
32...... (تشكيل:          ؟)4,6
23......( تشكيل :          ؟)6,4

  
  :٣مبرهنة رقم 

ba(اذا آان  nm   . ma=nbفان , لمستوي االسقاطي تشكيال في ا) ,
  :البرهان

ا    mبما ان آل نقطة من  تقيمات    aمن النقاط يمر به ه ينبغي ان يكون    , من المس من   maفان
تقيمات  ى     . المس وي عل تقيم يحت ل مس ن آ اط   bلك ن النق رر  , م تقيم يتك ن  bأي ان المس م

  .المرات
nيكون عدد الخطوط , لذلك 

b
ma

=  

  .    ma=nbن أي ا
  

ائي نفسه    : تعريف  ه ثن دد      )   self - dual(يقال عن تشكيل ان اط آع وى عل عدد النق اذا احت
  .المستقيمات 

)ba nm   . m=nهو ثنائي نفسه اذا آان ) ,
  . am=mbالن ,  a=bفان 

bb (أي ان التشكيل ثنائي نفسه يكون  mm ,. (  
  ).  bm(سنرمز لهذا التشكيل بالرمز 

  .تشكيل ثنائي نفسه )  23(المثلث هو // مثال 
  
ين    , التوجد أي ثالثة منها على مستقيم واحد,  πاربع نقاط في : تعريف  تقيمات تتع وستة مس

  ) .  a complete quadrangle(تكون رباعي زوايا تام من ازواج هذه النقاط 
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تدعى هذه النقاط الرؤوس والمستقيمات التي تتعين من هذه النقاط اضالع رباعي الزوايا التام  
ا   , سنرمز لرباعي الزوايا التام برؤوسه وعادة نطلق عليه رباعي زوايا  اعي الزواي ونقول رب

)ABCD  (آما في الشكل التالي:  
اي راس      ضلعان ف م يشترآا ب ابلين اذا ل ا متق ة ازواج    . ي رباعي الزوايا يقال عنهم توجد ثالث

ا     اعي الزواي ي رب ة ف ذه االضالع المتقابل ن ه ة    . م ن االضالع المتقابل اطع زوج م ة تق نقط
  . رباعي الزوايا له ثالث نقاط قطرية. لرباعي الزوايا تدعى نقطة قطرية لرباعي الزوايا 

  ,  A,B,C,D: الزوايا هيتكون رؤوس رباعي 
  . BC, BD ,CD, DA ,AB ,AC: واالضالع هي 

ل للضلع  و  ABالضلع المقاب ا  CDه ا  Gونقطة تقاطعهم اعي الزواي ة لرب هي نقطة قطري
)ABCD .(      ري ث القط دعى المثل ا ي ون مثلث ام تك ا الت اعي الزواي ة لرب اط القطري ذلك النق ل

  .لرباعي الزوايا التام
  

Ax5 )النقاط القطرية لرباعي الزوايا التام التقع على مستقيم واحد:  )بديهية فانو.  
  

  رباعي االضالع التام: تعريف
, ثالث منها تلتقي بنقطة واحدة  هو شكل رباعي يتكون من اربعة مستقيمات بحيث التكون أي

  تكون رباعي اضالع تـــــــــــام , وست نقاط تتعين من تقاطع ازواج من هذه المستقيمات 
)a complete quadrilateral   .(     دعى ام ت اعي اضالع ت ون رب ي تك تقيمات الت المس

ه      دعى رؤوس تقيمات ت ن المس ة م اط المتعين ام   . اضالعه والنق اعي االضالع الت ز لرب نرم
  ) . abcd(باضالعه  

ى نفس الضلع      ا عل ة   . راسان لرباعي االضالع التام يقال عنهما متقابلين اذا لم يقع توجد ثالث
ام  ازوا اعي اضالع ت ي رب ة ف رؤوس المتقابل ذه ال ن ه ن  . ج م ين زوج م تقيم الواصل ب المس

  ) .  a diagonal line(الرؤوس المتقابلة لرباعي اضالع تام يدعى خطا قطريا 
  

  ثنائية بديهية فانو: ٤مبرهنة 
  .الخطوط القطرية لرباعي اضالع تام التلتقي بنقطة واحدة

  :البرهان
  :فان الرؤوس لهذا الرباعي هي. اضالع تام رباعي )   abcd(ليكن 

  

FdbCca
EdaBcb
DdcAba
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==
==
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  .  AD, BE, CF: الخطوط القطرية تكون 
PBECFلتكن  =I  

  .  ADالتقع على  Pيجب ان نبرهن ان 
  .  P, A ,D: نقاطه القطرية هي, ) BCEF(ناخذ رباعي الزوايا التام 

  . التقع على مستقيم واحد  P, A ,Dالنقاط القطرية : ٥من بديهية 
  . ADالتقع على المستقيم   Pفان , لذلك 

  
  :٥مبرهنة 

  .المستقيم في مستوي اسقاطي يحقق البديهيات الخمس يحتوي على اربع نقاط في االقل
  :البرهان
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ا  اعي زواي ذ رب تكن ,  ) ABCD( ناخ ة    E,F,Gول ين . نقاطه القطري ا ان النقطت  G,Fبم
  .مختلفان BCو  GFفان المستقيمين ,  BCالمستقيم التقعان على 

  . Pلذلك يجب ان يتقاطعان في نقطة واحدة ولتكن 
BP ان ,  ≠ ه اذا آ ان ,   P = Bالن ين  ABيقطع  GFف ين مختلفت ي نقطت ذا  Gو  Bف وه

  .١تناقض مع مبرهنة 
CP,بنفس الطريقة  EP,  ٥ية وآذلك من بديه.  ≠ ≠.  

  . Eو ,  B  ,Cالتي تختلف عن ,  BCهي النقطة الرابعة على الخط  Pوهكذا 
  

  مثلثين منظورين من نقطة: تعريف 
ي  ان ف ون مثلث ن نقطة ) perspective(منظورين  πيك ين    Oم اين ب اظر متب د تن اذا وج

.  Oلمستقيمات الواصلة بين الرؤوس المتناظرة تمر من نقطة   رؤوس المثلثين بحيث ان آل ا
  .مرآز المنظورية Oتدعى 

ين   اظر   A, B, Cبحيث ان   Oالمنظورين من نقطة     'A'B'Cو   ABCيرمز للمثلث  ,'Aتن
B', C'   بالرمز , على التوالي''' CBAABC

O
∆=∆

Λ
.  

  
  :حسب مبدا الثنائية 

ين بحيث     اذا وجد تناظر متباين  lمنظورين من مستقيم  πيكون مثلثان في  ين اضالع المثلث ب
  .محور المنظورية lيدعى .  lان آل نقاط تقاطع االضالع المتناظرة تقع على المستقيم 

ان  '''و  ∆ABCاذا آ CBA∆  ن ث ان  lمنظورين م اظر   AB, BC, CAبحي  ,'A'Bتن
B'C', C'A'   على التوالي يرمز لهذا بالرمز''' CBAABC

l
∆=∆

Λ
 .  

  
Ax6 : بديهية ديزارك  

  .فانهما يكونان منظورين من مستقيم, اذا آان مثلثان في مستوي اسقاطي منظورين من نقطة 
'''و   ∆ABCاذا آان , هذا يعني  CBA∆  مثلثين بحيث انAA', BB', CC'   تلتقي جميعا  

  

فان النقاط          ,  Oفي نقطة 
''
''
,''

ACCAN
CBBCM

BAABL

I

I

I

=
=
=

  

  
  .تقع على مستقيم واحد

  
  ثنائية بديهية ديزارك: ٦مبرهنة 

  .فانهما يكونان منظورين من نقطة, اذا آان مثلثان في مستوي اسقاطي منظورين من مستقيم 
  :البرهان

  ليكن ,  lنظورين من مستقيم مثلثين م 'A'B'Cو  ABCليكن 
  

    
''
''
,''

ACCAN
CBBCM

BAABL

I

I

I

=
=
=

  

تقيم     L ,M ,Nفان  ى المس ع عل تقيمات     .  lتق ى ان المس رهن عل  'AA',BB',CCيجب ان نب
  .تلتقي بنقطة


