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في رسالة   ١٨٥٤ان اول من اشار الى هذه الهندسة هو العالم االلماني ريمان في عام     
وآما " وهي احدى مكافئات البديهية الخامسة القليدس " الدآتوراه  حيث اخذ نقيض بديهية بليفر 

  :يلي 
  :البديهية المميزة للهندسة االهليجية

  ".خارجة عنهاليمكن رسم  أي مواز لخط معلوم من نقطة " 
. الغير محدود  المستقيم الغير منتهي  وفكرة  المستقيم وفي هذه الهندسة ميز ريمان بين فكرة 

على سطح آرة نصف وبذلك اخذ الخطوط اقواس لدوائر عظيمة ) حيث سابقا اليوجد فرق(
هوم ولكن غير محدود في المفحيث له محيط معلوم , فان الخط منتهي بالطول .  aقطرها الثابت 

  . الذي نستمر فيه حول الكرة  دون توقف
  

  .اذا الكرة هي نموذج لهذه الهندسة
  .نقاط هذا النموذج هي نقاط على سطح الكرة

فان , بما ان الدوائر العظمى تتقاطع دائما  .لهذا النموذج هي دوائر عظيمة المستقيمات وان 
  . ة للمستقيمولذلك التوجد مستقيمات موازي, المستقيمين يتقاطعان دائما 

فان النقطتين التعينان , بما ان توجد عدد غير منته من دوائر عظمى تمر بنقطتين متقابلتين بالقطر
والتحول من الهندسة االقليدية . وبذلك فان بديهيات الوقوع غير متحققة. دائما مستقيما واحدا فقط

سة االقليدية الى الهندسة الى الهندسة االهليجية اليتم بسهولة آما يتم مع التحول من الهند
  .الهذلولية

  
  

  :يوجد نوعان من الهندسة االهليجية
والتي يكون فيها أي مستقيمين يتقاطعان  ) (Single E.G   :الهندسة االهليجية االحادية - ١

وآمثال . وان المستوى االهليجي  يتميز بان سطحه له جهة  واحدة . في نقطة واحدة فقط
   .عليها هو نصف آرة فقط اخر ونموذج , ورقة موفيسبسيط على ذلك 

  
  

والتي يكون فيها أي مستقيمين يتقاطعان  (Double E.G) : الهندسة االهليجية الثنائية - ٢
مثال الكرة التي فيها  .وان المستوي االهليجي يتميز بان سطحه  له جهتين . في نقطتين  

 .جهتين 
  

وجة يتقاطعان في نقطتين ويحيطان منطقة أي مستقيمين في الهندسة االهليجية  المزد: ١مبرهنة 
  .او الخط المار بنقطتين متقابلتين ليس وحيد .  A≠0حيث ان   Aلمساحة منتهية 

  
  .سنوضح عددا من المبرهنات المشترآة للهندسة االحادية والمزدوجة  

  



 
2 

مثال تقاطع خطوط الطول والعرض . العمودان على نفس المستقيم يتقاطعان في نقطة : ٢مبرهنة 
  .على سطح الكرة االرضية

حيث ان الخطين في المستوي يتقاطعان , نستنتج هذه المبرهنة من البديهية المميزة لهذه الهندسة 
  .دائما

  
وبالعكس آل , االعمدة على آل النقاط لمستقيم تلتقي في نقطة تدعى قطب الخط: ٣مبرهنة 

مثل خطوط الطول هي نماذج للخطوط  .يا على المستقيم مستقيم يمر بالقطب يكون عمود
  .وان آل  هذه الخطوط تتقاطع في القطبين الشمالي والجنوبي  , العمودية على خط االستواء 

  .هي المسافة القطبية للمستقيم, من قطب مستقيم للمستقيم  qالمسافة 
  

∠=∠=90الذي فيه ,   ABCفي أي مثلث : ٤مبرهنة  CB  ,A∠  تساوي او ,تكون اصغر من
  . qاو اآبر من المسافة القطبية , تساوي , اصغر من  BCنسبة الى ان القطعة  90اآبر من 

  
  . 180مجموع زوايا المثلث هو اآبر من : ٥مبرهنة 
  : البرهان

وهذان    B,Cعلى  l نرسم مستقيمين عمودين من.   lنقطتين مختلفتين على مستقيم  B, Cلتكن 
   . Aالمستقيمان سيتقاطعان في نقطة 

  . 180ولذلك فان مجموع زوايا المثلث اآبر من 
  

  :جدول لمقارنة بين الهندسة االقليدية والالاقليدية 
  
  اهليجية  هذلولية  اقليدية   

نقطة واحدة  في  يتقاطع المستقيمان في 
  االآثر

نقطة واحدة على 
  االآثر

  )ديةاحا(نقطة واحدة 
  )المزدوجة(نقطتان 

  
 Pمستقيما و  lليكن 

 lنقطة التقع على 
  .فانه

يوجد موازي واحد 
 lوواحد فقط للمستقيم 

 Pمن 

يوجد موازيان 
   Pمن  lللمستقيم 

  lاليوجد موازي الى 
 Pمن 

يفصل المستقيم الى 
  نصفين

  آال  بواسطة نقطة  بواسطة نقطة

اذا قطع مستقيم احد 
مستقيمين متوازيين 

  انهف

  __  قد يقطع ا و ال يقطع  يقطع االخر

العمودان على نفس 
  المستقيم يكونان

  متقاطعان  غير متوازيين  متوازيين

تساوي زاويتين   مجموع زوايا المثلث
  قائمتين  

اقل من زاويتين 
  قائمتين

اآثر من زاويتين 
  قائمتين

  


