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النقط  ه    تمثيل
على          مسقطها من لبد الفراغ في أ النقطة موقع لتوقيع

وأهم    : هثلث متعامدة مستويات

الفقي   -1 المستوى

الرأسي  -2 المستوي
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الجانبي -3  المستوى

ينتج      ان   الرأسي المستوى مع الفقي المستوى تقاطع
السين ال عليه كذلك وأ ) يمحور  …)الرض خط نطلق

ينتج       الجانبي المستوى مع الفقي المستوى محور وأتقاطع
الجانبي      ي...الصاد المستوى مع الرأسي المستوى وأتقاطع
العيني الم  ينتج في     … حور الثلثة المحاوأر هذه وأتتلقي

الصل  تسمى نقطة ان   . نقطة نعرف الهندسة  فكما في
ذاتها        النقط وأليس النقط مساقط نرسم .الوصفية

الفراغ      في نقطة كل لها  اذن :-يكون

أفقي - 1 رأسي - 2ا            مسقط -3ا          مسقط
جانبي  س    (  ,وأكذلك     ا   مسقط احداثيات ثلثة نقطة لكل

ع ,  ). ص
نقطة     لى الثلثة المساقط العامة  نتبع وألتحديد القاعدة

 :التية

       
   
الصل   -1 نقطة متعامدينديمثلن    وأنرسم نختار خطين منها

الثل  ع ,  ,  ثالمحاوأر ص بالرسم وأ  س  . اعله كما
القيا - 2 السين  وأنوقع سنبدأ موجب     يالحداثي س تكون وأ

لليسار    سالب وأس .لليمين
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على        3 - عمودي وأهو التناظر خط نرسم النقطة هذه من
الرض   . خط

خط  - 4 من ص    بداية المسافة نقيس يكون حيث التناظر
موجب   سالب   لص ص وأ لتحديددا    .أعلىلل لسفل  وأذلك

وأعلى    - 5 أيضا الرض خط التناظر  من المسافة  خط نقيس
موجب   حيث ع  ع سالب   لتكون ع وأ وأذلك  ل لعلى لسفل

 ا  لتحديد
محور     .    ا  من -6 من وأبداية الرض خط يوازى خط نرسم

ص   العينات الحداثي وأ      نقيس لليسار موجب ص وأيكون
لليمين   سالب لتحديدد   ص ا   وأذلك

الدفدراغ        فدي أ الدندقدطدة أوأقدعدندا قدد ندكدون وأبدذلدك
للتوضيح  وأنأخذ أ :    (  مثال النقطة مثل .(5 , 4 , 3يقول
//  الحل

س      (  ,        الحداثيات اشارات تختلف ان الممكن من
تبعا ,  )  ع يتلقي             ص حيث النقطة فيه تقع الذي للربع

مربعات    ثمانية الصل  ..بنقطة
ب   (  : آخر وأمثال النقظة ).5 , 4 , -3مثل
// الحل
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ج   (  :أخر مثال النقطة .(2 , 2 , -2مثل
 //الحل
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تتبع ,      ان فقط عليك ما جيدا    , اذن وأتفهمها العامة القاعدة
الفراغ        في نقطة تمثيلدأى تستطيع خللها  .من

مطلوب     د   ( - : حلها مسألة النقطة  )    5 ,4 , 3مثل

لتحديد  ثل    وأ هناك الجانبي  -: قطر ثالمسقط
سبق :    *  التي الطريقة وأهي من   ,ذكرها أوأل  &ا  حيث

الرض     خط يوازى خط العينات    نأخذ محور من وأبداية
ص   المسافة  . نقيس

من :   ا     ثانيا وأ الرض      ) ا  خط يوازي خط ا  نرسم من
بال      ,    نركز ثم هد نقطة في العيني المحور في لارجفيقابل

المستقيم     تساوأي وأبفتحة الصل )ن(لنحدد  )وأهد) نقطة
من  ,      على عمودي نقيم ثم الرض الخط  )ن(خط على

من  التقاطع      ا   الموازي نقطة هو الجانبي المستوى وأيكون
 .

ننص :  المحورين   ثالثا بين ص   س ( الزاوأية وأ موجب
خط  يا ) موجب خط  ا  وأمن )درجة  45بزاوأية  نرسم نأخذ
خط  نقطة      يوازى في المنصف يقابل )هد(وأمن  )هد(الرض

على     عمودي خط نأخذ لنحصل الرض خط ا   على

الخط  المستقيم تمثيل

بمسقطيه      الفراغ في المستقيم الخط وأ  يحدد الفقي
مسقطه ,         يكون الفراغ في أب المستقيم ان اى الرأسي

ب  الفقي (  ًب الرأسي (  وأمسقطه ) ا  نقطة ) .  ا  وأأى
نسبة         بنفس الفراغ في تقسمه أب المستقيم على تقع

المساقط    في .تقسيمها
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كانت     اذا ان بنسبة     )جد(أى مثل أب الفراغ يف 3 : 1تقسم
)جد) فإن ) تقسم    ب (  .وأهدكدذا .. 3 : 1بنسبة  ا 

لمستويات     بالنسبة للمستقيمات المختلفة المواضع
 :- السقاط

وأضع  - 1 في مستويات     عام مستقيم أحد يوازي ل أى
أى     مسقطي بمعلومية وأيتحدد وأ  ,  السقاط عليه نقطتين

الصورة    هذه على  يكون

              
افقي  2 - الفقي    : مستقيم المستوى يوازى  اى

على  ....           نقطة على     كل ثابت بعدها المستقيم هذا
الفقي   .المستوى
الرض    ....           خط يوازي الرأسي  . المسقط
الحقيقي    ....           بطوله يظهر الفقي  .المسقط
الرض      ....           خط وأبين الفقي المسقط بين الزاوأية

المستوى    ..              زاوأية  تساوأي على المستقيم ميل
 .الرأسي

افقي      ....           أثر له وأليس رأسي أثر له
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وأجهي  3 - عكسد    (  : مستقيم الرأسي المستوي يوازي أى
 ( الفقي

عن      ....               ثابت بعدها المستقيم على نقطة كل
الرأسي   .المستوي

الرض    ....               خط يوازي الفقي  .المستوي
الحقيقي    ....               بطوله يظهر الرأسي  .المستقيم

الرض     ....            وأخط الرأسي المسقط بين الزاوأية
زاوأية  الفقي    ..              ميل  تساوأي على  .المستقيم

أفقي  ....            أثر رأسي    له أثر له  .وأليس

                   
جانبي  4 - الجانبي    : مستقيم المستوي يوازي  أى

بعدها  ....                   نقطة الجانبي    كل المستوي عن ثابت
.

مع    المسقطين....                   يتعامدان وأالرأسي الفقي
الرض   .خط

الحقيقى    ....                   بطوله يظهر الجانبي  .المسقط
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وأرأسي   له....                   أفقي  .أثرين
ميل  ....                   زاوأيتي على  تظهر المستقيم

الرأسي   وأالفقي ..              .                     المستويين
الحقيقي   .بشكلهما

                   
رأسي 5 - المستوي     : مستقيم على عمودي مستقيم أى

 الفقي
المسقط    ....                  على الحقيقي بطوله يظهر

 .الرأسي
الرض     ....                  خط على عمودي الرأسي  .مسقطه
الفقي    يظهر....                  المستوي في  .كنقطة
افقي  ....                  أثر وأليس     له النقطة نفس على يقع

رأسي   أثر  .له

                   
المستوي   6 - على عمودي  :الرأسي مستقيم

الفقي ....              الرض    مسقطه خط على  .عمودي
الحقيقي  ....              بطوله الفقي   يظهر المسقط  .في
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عبارة  ....              الرأسي نقطة  مسقطه  .عن
أفق      ....              أثر له وأليس رأسي أثر .يله

المستوي    7 - على عمودي  :الجانبي مستقيم
الفقي  ....              خط   مسقطيه يوازيان وأالرأسي

 . الرض
بطولهما    المسقطين....              يظهران وأالرأسي الفقي

 .الحقيقي
كنقطة   ....              يظهر الجانبي  .المسقط
اثر  ....              له جانبي       ليه أثر له وألكن راسي وأل  .أفقي

أى  الفراغ   علقة في  مستقيمين

متوازيان - 1 الفراغ    : مستقيمان في المستقيمان يتوازى
توازى  توازى   .    اذا اذا وأ وأالفقيان الرأسيان مسقطاهما

الفقية      المساقط فإن الفراغ في خط   مستقيم على تقع
وأاحد   .تناظر

                 
في   : متقاطعان مستقيمان -2 المتقاطعان المستقيمان

نقطتي      فإن الفراغ في ما خط    نقطة على تقعان تقاطعهم
الرض      خط على عمودي وأاحد  .تناظر
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متخالفان  3 - تقع     : مستقيمان ل الذين المستقيمان وأهما

تناظر     خط على تقاطعهم مستوي     نقط في يقعان وأل وأاحد
الفراغ     في يتقاطعان وأل  .وأاحد

                     
الفراغ     : متعامدان مستقيمان  4- في مستقيمان تقاطع اذا

المساقط    فإن قائمة احد       بزاوأية وأازى اذا ال قائمة تقط ل
الحقيقي       بطوله ظهر اى المسقط مستوى  .ضلعيهما

    

الحقيقي   طرق الطول  :-تعيين
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الدحدقديدقدي     الدطدول لدتدعديديدن طدريدقدتدان هدنداك
ملدلدمدسدتدقديد

فرق-  1   -:البعد طريقة

أ :        (  حيث أب للمستقيم الحقيقي الطول اوأجد 25 , 2مثال
حيث ) .      1 , 3 , 6ب ( )          &, أب على جد النقطة وأعين

أ  2تبعد  عن  .سم

ص    (  الصادات فرق طريق القائم )  2ص - 1عن وأالمثلث
أخذ   حيث وأوأضعها  (   )  الزاوأية الصادات فرق القيمة هذه

من   (   )   الخاج الزاوأية القائم العمودي الضلع ثم  ب على
بد   أيضا     .   ا نصله يمكن وأمنه الحقيقي الطول على لنحصل

العينات    فرق طريق المثال     عن في كما الطريقة وأبنفس
×  .السابق ذ    نا جد النقطة الطول   2وأليجاد على سم

عمودي          منها نسقط ثم جد على لنحصل أ من الحقيقي
جد )    ب ا المسقط (  على خط     لنحصل يوازي خط نأخذ ثم

ج   لنحدد د التناظر
 : الدوأران طريقة2 -
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السابق :       المستقيم لنفس الحقيقي الطول أوأجد مثال
؟   الدوأران !!بطريقة

            

جا باستخدام  المسافة    لالفر قياس عمل   ب ا يتم وأبعد
خط   يوازي من   خط ب   ا الرض من الموازي   نقطع الخط

جال  لد  بالفر على   ,    ا عمودي عمل ثم نقطة الخط في
ب   من هد     الموازي نقطة عند بد      من النقطة صل ا ثم

الحقيقي    الطول هو  .ليكون

الدمدسدتدقديدم   :- آثدار

المستوي        //الثر مع الفراغ في المستقيم تقابل نقطة  هو

الفدقدي  -1 المستوي   : الثدر تقابل مع  هو الفقي
بالرمز    له وأيرمز r ر   &((المستقيم  (( .

الثر  الى     الفقي وأليجاد للمستقيم الرأسي المسقط نمد
عمودا        منه نرسم ثم الرض خط يقابل الرض   ان خط على

الفق     المسقط يقابل ان  يالى
مع     : الدرأسدي الثدر2 - الرأسي المستوي نقابل هو

بالرمز    له وأيرمز r  & ر ((المستقيم  ((  .
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الرأسي   الثر الى     وأليجاد للمستقيم الفقي المسقط نمد
الرض           خط على عمودا منه نرسم ثم الرض خط يقابل ان

للمستقيم     الرأسي السقط يقابل  .حتي

أ     ( :  مثال حيث أب المستقيم ب ( & ) 1 , 5 , 5.5مثل
عليه )   3, 1.5 ,2.5 عين  :ثم
؟  (  ,  : أوأل جد ؟ ,  ) ,  (  ,  ,-2النقطتين ؟ د )3 ؟

الحقيقي :   الطول أب  ثانيا  .للمستقيم
ر :    المستقيم آثار ًر ,  ثالثا

 الحل //

رقم   على  : 3مسألة تبعد      عين التي جد نقطة أب المستقيم
أ   ( 2مسافة  حيث (2, 5 , 3ب ) ,  ( -4 , 2 , 5سم
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الحل//

[

رقم   ب    : 4مسألة أ المعين ضلعه     مثل طول الذي د جد
أ   ( 3.5 حيث ؟ ) ,  (  , 5 , 1 , 6سم ) 3 , 3.5د

الحل//
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رقم   المثلث  : 5مسألة فيه    مثل الذي الساقين المتساوأي
حيث =   أجد أب

) 2.5 , 4؟ ,  ( جد ) , 1 , 1 , 1ب ) ,  ( 6 , 1 , 3أ (  

الحل//

....   ....      .... مساحه  الول الجوراني جعفر الملك عبد محمد الطالب 2008أعداد



الوصفيه الهندسه

 

رقم   ب    : 6مسألة أ المثلث الساقين   مثل المتساوأي جد
أجد   =  =  أب فيه أجد ,      5الذي الصلع وأ أفقي أب الضلع سم

زاوأية   جانبي ي  45يصنع أ   ( 1مع  ,5ب ) ,  ( 5 , 1 , 1حيث
المثلث ,  )     ارتفاعات حدد ثم ؟ . ؟

الحل//
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رقم   ب    : 7مسألة أ المربع أ    (  مثل حيث د  ) ,4 , 1 , 1جد
وأجهي )   3 , 3 , 3.5ب (  أد . وأالضلع

الحل//

معنا  الوصفية   الدمدسدتدوي تدمدثديدل وأيبقي وأتنتهي  .[/فقط
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align[
]align=center[محمود /   .. وأالسلم المهندس  .[/اخوكم

align[

__________________

]align=center[    ..  فدي درس آخدر مدع الن الدهدنددسدة وأ
أوأل ((   ترم تدمدثديدل]align][align=center )) [/الدوصدفديدة

الفراغ   ] * align[/الدمدسدتدوي في المستوي نحدد
 :بمعلومية

وأاحدة     ........-  استقامة على ليست نقاط  .ثلثة
عليه     ........-  تقع ل وأنقطة مستقيم  .خط
 .متوازيين مستقيمين........- 
متقاطعين ........-   .مستقيمين

المدسدتدوي   آثدار

مستويات       // الثدر مع الستوى تقاطع عن عبارة هو
.طالسقا

من         نهائي ل عدد من الفراغ في المستوي يتكون
ذاته ,     حد في وأالمستوي نهاية     المستقيمات ل ما الى يمتد

بمستقيمين      نمثله فإننا بالمساقط المستوي وألتحديد
الدمدسدتدوى  يسميا متقاطعين  :وأهما آثدار

الفدقدي ........*  مع     : الثدر المستوي تقاطع خط وأهو
بالرمز      له يرمز وأ الفقي  .1ر المستوي

الدرأسدي ........*  مع     : الثدر المستوي تقاطع خط وأهو
بالرمز    المستوي له وأيرمز  .2ر الرأسي

]align=center[   الدعدامدة الدحدالدة فدي الثر  : وأ يتقابل
الرض        الفقي خط على ما نقطة في الرأسي  .[/وأالثر
align[

]align=center]
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[/align[
]align=center[  آثدار تعديديدن  [/الدمدسدتدوى طدرق

align ........[     -مستويات مع تقابله نقطة بمعلومية أ
 .السقاط

المستوي  (  ) : 1مثال ( *   ) 1.5 , 2.5 , 2مثل
المستوي  ( - ) : 2مثال ( *   ) 2 , 1 , -1.5مثل

]align=center]
[/align[

]align=center[  (  )  نقطة من س قياس وأ (  ) وأنبدأ الصل
ر (  )   لتحدد ص ر ,  (  )  1وأقياس لتحدد ع  . 2وأقياس

يبدأ    القياس جميع الصل   وأ نقطة ]align ..[/من
الرض-       ........  خط على الثار ميل زوأايا بمعلومية  .ب

المستوى  ( - ) : 1مثال ( *   ) .45 , 30 , 2مثل
المستوي  (  ) : 2مثال ( *   ) .90 , 135 , 2مثل
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]align=center]
[/align[
الفراغ-       ........ في مستوى تحديد شروأط احدي بمعلومية ج

في   ذكرها  .البداية السابق

للمستوى   : مدلدحدوظدة الفقي الهندسي   الثر المحل هو
ذلك      للثار في الواقعة المستقيمات لجميع الفقية

وأكذلك ,  الرأسي  المستوى للثار    الثر الهندسي المحل هو
لجميع  المستوى     الرأسية ذلك في الواقعة  .المستقيمات

الفقي   الثر للمستقيم    للمستوى وأليجاد الفقي الثر نوجد
للمستقيم      الفقي بالثر نصله ثم الثر  . الثاني الوأل وأليجاد

للمستوى  الثر  الرأسي ثم    نوجد الوأل للمستقيم الرأسي
الثاني     للمستقيم الرأسي بالثر لبددد  . نصله يتقابل  وأ أن

الرض      خط على ما نقطة نقط     . في ثلث نوجد ما وأعادة
رأسية    ( فقط وأوأاحدة افقيتين ثم   ) نقطتين العكس أوأ

الرض    خط مع  .تقابلهم

]align=center[   بالنسبة للمستوى الخاصة الوأضاع
السقاط  عام   ) align]1 [/لمستويات وأضع في آثار : مستوى
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بين        محصورة بزوأايا الرض خط على تميل  (المستوى
الرض      ) 180 , صفر خط على نقطة في  .وأيلتقيا

أفقي ) 2 الفقي    : مستوى المستوى يوازى  .أى
الرأسي       ,  ........-  وأالثر أفقي أثر له وأليس رأسي أثر له

الرض   خط  .يوازي
المستوى    ........-  في وأاقع شكل المساقط  أى فإن

مباشرة      الرأسي الثر على تقع  . الرأسية
الفقي     ........-  المسقط في الحقيقي بشكله  .وأيظهر

]align=center]
[/align[

وأجهي ) 3 الرأسي   أى : مستوى المستوى  .يوازي
وأليس   ........-  افقي أثر رأسي   له أثر الفقي  , له وأأثره

الرض   خط  .يوازي
في       ........-  الحقيقي بشكله يظهر فيه وأاقع شكل أى

 .الرأسي المسقط
لهذا    ........-  الفقية المساقط فغن على   وأكذلك تقع الشكل

مباشرة   الفقي  .الثر
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]align=center]
[/align[

جانبي ) 4 الجانبي    : مستوى المستوى يوازي  .أى
الفقي ........-  الرض     الثر خط على متعامدين  .وأالرأسي
مباشرة      الشكال........-  في تظهر المستوى في الواقعة

وأالرأسي    الفقي الثر  .على
المسقط      ........-  في الحقيقي بشكلها تظهر الشكال جميع
 .الجانبي
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]align=center]
[/align[

رأسي ) 5 الفقي    أى : مستوى المستوى على  .عمودي
الرأسي ........-  الرض     الثر خط على عمودي  .للمستوى
ميل       الثر........-  بزاوأية الرضي الثر على يميل الفقي

تظهر    (  الرأسي المستوى على بقيمتها المستوى
 ) .الحقيقية
في   ........-  وأاقع شكل يظهر    أى الفقي مسقطه المستوى

يظهر        ل الرأسي وأمسقطه الفقي الثر على مباشرة
 .الحقيقي بشكله

....   ....      .... مساحه  الول الجوراني جعفر الملك عبد محمد الطالب 2008أعداد



الوصفيه الهندسه

]align=center]
[/align[

المستوى   ) 6 على عمودي  :الرأسي مستوى
الفقي ........-  الرض     الثر خط على عمودي  .للمستوى
بزاية       الثر........-  الرضي الثر الثر على يميل الرأسي

الفقي      المستوى على المستوى ميل تظهر ( تساوأي
الحقيقي   ) .بشكلها
في   ........-  وأاقع شكل الرأسي   اى مسقطه المستوى

يظهر         ل الفقي وأمسقطة الرأسي الثر على مباشرة يظهر
 . الحقيقي بشكله
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]align=center]
[/align[

المستوى   ) 7 على عمودي خط   : الجانبي مستوى يوازي اى
 .الرض

خط      ........-  يوازي الرأسي الثر يوازي الفقي الثر
 .الرض

الفقي     ........-  المستوى على المستوى ميل زوأايا
الجانبي       المسقط في الحقيقي بشكلها تظهر  .وأالرأسي

ل       ........-  وأالشكال الجانبي الثر على تظهر النقاط جميع
وأالرأسي       الفقي المسقط في الحقيقي بشكلها  .تظهر
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]align=center]
[/align[

متوازين ) 8 كان      : مستويين اذا الفراغ في مستويان يتوازى
الفقي       الثر يوازي الوأل للمستوى الفقي للمستوى الثر

الرأسي        الثر يوازى الوأل للمستوى الرأسي وأالثر الثاني
الثاني   .للمستوى

]align=center] [/align[

]align=center [  ميل زاوأيتي عام    تعيين وأضع في مستوى
السقاط   مستويات مستوى   ]- align [/على ميل زاية لتحديد

الفقي  على الرض     : المستوى مستوى على نقطة نختار
اتجاهات   وأنأخذ ثلث  :منها
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على  ........-  عمودي الفقي  اتجاه  .الثر
الفقي   ........-  الثر يوازي  .اتجاه
الرض    ........-  خط على عمودي  . اتجاه

نأخذ  على        ثم وأنضعه الرض خط على من العمودي طول
بالنقطة    ,   وأنصله الفقي للثر الموازي وأقعت  الخط التي

ميل     .    زاوأية فينتج الفقي الثر على العمودي عليها
المستوى   على  .الفقي المستوى

]align=center]
[/align[

]align=center[ عمل ميل     عدكدس وأيتم لتحديددزاوأية تم ما
على  الدرأسدي  المستوى ]align .[/المدسدتدوى

]align=center[     المستوى تمثيل من انتهينا نكون وأبذلك
من   كذلك اوأل   (   ) .. وأانتهينا ترم كلها الوصفية الهندسة

التاني        الترم دروأس أوأل مع الله بإذن وأهو وأانتظروأنا
وأالمستويات(   ]align ) .[/المستقيمات

]align=center[  /  .. محمود المهندس اخوكم  .[/وأالسلم
align[
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]align=center[   الرحيم الرحمن الله  بسم
نبدأ    ,     التاني الترم وأمع اخرى مرة معكم وأنرجع

الفراغ   بالدمستقيمات في ]align .[/وأالمستويات
معلوم       **  مستوى يوازي انه مستقيم على نقول اذا : متى

هذا  هذا       كان في مستقيما يوازي القل على المستقيم
 .المستوى

مستويان  **  يتوازى آثراهما   : متى توازى الفقيان اذا
الرأسيان   .وأآثراهما

]align=center[  ..  ضدرب جددوأل الى  [/الدوصدفديدة وألننتقل
align[

وأيوازي    - 1 بنقطة يمر مستوى معلوم  رسم  :مستقيم
ن-  ( ........  من الرض )     أ لخط موازي نعمل  .شرطتين
ن-  ( ........ من ر )     ب لد موازي نعمل يتقابل  1شرطة حتى

هد       وألتكن نقطة في الرض خط  .مع
يقابل-         ........ حتى الرض خط على عمودي نخرج هد من ج
مد    (   )   الخط في شرطتين ن من الرض لخط  الموازي
ر-      ........ لد موازي نعمل مد من الرض     ,2د خط يقابل حتى
ر         وأمن لد موازي نعمل الرض خط مع تقابله  .1نقطة

]align=center[   الدمدطدلدوب الدمدسدتدوى هدو  [/لديدكدون
align[

]align=center] [/align[
مستويين   - 2 تقاطع خط  :تعيين

الثرين-   ........ تقاطع من عمودي )  1الفقيين (  أ نسقط
الرض   (  خط  ) .3على

الرأسيان-      ( ........ الثرين الثرين تقاطع وأمن نسقط ) 2ب
الرض    (  خط على  ) .4عمودي
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نصل-   ( ........ ثم ق )   ( 3مع  2وأ )  ( 4مع  1ج على لنحصل
شرطتين ,   ق  ) .شرطة

]align=center[   تدقداطدع خدط هدو [/الدمدسدتدويدن لديدكدون
align[

]align=center **[احدد    وأفدي مدعدلدومديدة عددم حدالدة
مدوازي   (   )  شرطة ق يدكدون الفدقديديدن للثدر الثدريدن

الخدر  ]align .[/الفدقدي

]align=center] [/align[
مع    - 3 مستقيم تقابل نقطة  :مستوى لتعيين

المستقيم-  ........ نلبس مساعد  أ  : مستوى
الى   .................. أحدهم نصل هذه     بأن من ثم الرض خط

الرض      خط على عمودي نخرج  .النقطة
المستويين-    ........ تقاطع خط نعين  .ب
شرطتين-    (     ........ ل مع شرطتين ق نقاطع نقطة فتكون ج

شرطة      (   ) هي)  ق الى بالسلكة ننزل ثم المطلوبة النقطة
شرطة  (   م نحدد  ) .حتى

]align=center[   الدندقدطدة هدي تدكدون  [/الدمدطدلدوبدة وأ
align[
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]align=center] [/align[
4-

من -      عمودي اسقاط اوأ اقامة على   أ معلومة نقطة
معلوم   :مستوى

عمودي (   )  -  نسقط شرطة ن وأمن  .  من الفقي المسقط
الرأسي(   )      المستوى على عمودي نسقط شرطتين  .ن

]align=center[   الدمدطدلدوب الدعدمدود هدو  [/لديدكدون
align[

]align=center] [/align[
ن-       معلومة بنقطة يمر مستوى تعيين على  ب وأعمودي

ل   معلوم  :مستقيم
الرض (   )    ........-  لخط موازي نعمل شرطتين ن  .من
ل (   )    ( ........-  على عمودي نسقط شرطة ن وأمن

يصل )   حتى هد     شرطة عند الرض خط  .الى
عمودي   ........-  نخرج هد الخارج    من الموازي يقابل حتى

مد (   )      نقطة في الرض لخط شرطتين بن  .من
حتى     (   ) ........-  شرطتين ل على عمودي نسقط مد من
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خط   الى على        يصل عمودي نسقط د وأمن د في الرض
شرطة(    ) .ل

]align=center[   الدمدطدلدوب الدمدسدتدوى هدو  [/لديدكدون
align[

]align=center] [/align[

]align=center[ جـدول فـي  ونـكـمـل الـضـرب
الـلـه    بـإذن الـقـادمـة الـمـرة
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والموفقيه     بالنجاح لكم تمنياتي مع
الجوراني   محمد اخوكم
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