
 النقطة يلثتم

حيث يتم  والراسية والجانبية، األفقيةلتمثيل أي نقطة في الفراغ علي المستويات الثالثة  
اإلسقاط في الفراغ على أحد أركان الفراغ الموجبة اإلحداثيات وهو يشمل األبعاد الموجبة 

 وبالتالي اإلسقاط على المستويات العامة التي تكونها هذه المحاور  X,Y,Zلكل المحاور 
العمودية فتسقط هذه النقاط عموديا فتلتقي كل  األشعةيتم ذلك بتمرير ثالثة خطوط من 

مع كل مستوى هي مسقط هذه النقطة  األشعةهذه  تالقينقطة مع كل مستوى عندها يكون 
والراسية والجانبية لهذه النقطة على  األفقيةيمكننا تعيين المساقط في هذا المستوى وبذلك 

   .الترتيب
 : اآلتية القاعدة العامة نتبع نقطة أليلتحديد المساقط الثالثة  

 X ,Y  ,  Z  ثالثالمنها خطين متعامدين يمثالن المحاور  ونرسم نختار نقطة األصل -1
  . كما بالرسم ادناه

 .سالب لليسار Xموجب لليمين و  Xو تكون   X أإلحداثي  ونعين نبدأ القياس -2
  . من هذه النقطة نرسم خط التناظر وهو عمودي على خط األرض3- 

وذلك . لألعلى سالب Yموجب لألسفل و  Yيكون  حيث Yالتناظر نقيس المسافة  بداية من خط -4
 1A لتحديد 

 Zموجب لألعلى و  Zحيث تكون  Zنقيس المسافة  خط التناظر من خط األرض أيضا وعلى -5
  2A لألسفل  وذلك لتحديد سالب

 Yويكون   Yنقيس االحداثي   Zوبداية من محور  نرسم خط يوازى خط األرض 2A من  -6
 .3A وذلك لتحديد  سالب لليمين Yموجب لليسار و 

 فـي الـفـراغ. Aوبـذلـك نـكـون قـد أوقـعـنـا الـنـقـطـة 
 

                                    



 
 وصفيا                                                  فراغيا             

 
 3المسقط الجانبي  لتحديدA قطر عدةهناك: -  

 

 نأخذ خط يوازى خط األرض 2A حيث من , ذكرها : وهي الطريقة التي سبق أوال

 .Yنقيس المسافة  Zوبداية من محور 

 

, ثم نركز  Mفي نقطة  Zمحور يقطع 1A منيوازي خط األرض ثانيا : نرسم خط  

خط  على (H)لنحدد  (OM) نقطة األصل وبفتحة تساوي المستقيفي  رارجبالف

ويكون المستوى  2A من خط التناظرعلى الخط  (H)األرض , ثم نقيم عمودي من 

   .هو نقطة التقاطع 3Aالجانبي 

 

 

 

 

 

 



 

 نرسم خط إي ( موجب Yموجب و  X المحورينالزاوية بين  نقسمثالثا : 

يقابل المنصف في  األرض نأخذ خط يوازى خط 1Aومن (درجة  54بزاوية 

 .3A على خط األرض لنحصل على عمودي خط نأخذ (N)ومن  (N)نقطة 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 -:األوضاع الخاصة للنقطة 

 A(X,Y,0تقع علي المستوى األفقي , إحداثياتها ) Aالنقطة  .1
 

 
 
 

  
 

 
  وصفيا                         فراغيا                                 

 
 



 A(X,0,Z, إحداثياتها ) الراسيتقع علي المستوى  Aالنقطة  .2
 

 
 وصفيا                                             فراغيا                       

 A(Y,Z,0, إحداثياتها ) الجانبيتقع علي المستوى  Aالنقطة  .3

 
 فراغيا                                             وصفيا                                         

 
 
 
 
 



 B(X,0,0, إحداثياتها ) األرضخط تقع  Bالنقطة  .4
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فراغيا                                       وصفيا                
 A(0,0,0, إحداثياتها ) األصلنقطة تقع علي  Aالنقطة  .5

 .(Z=Y)تقع علي المستوى المنصف األول ,  Aالنقطة  .6

 .(Z=-Y),  الثانيتقع علي المستوى المنصف  Aلنقطة  .7
 

 تمارين النقطة
 اآلتيةعين المساقط الثالثة للنقط  .1

A(2,4,5)  B(4,-3, 4) C(0,-5,0) D(-3,-4,-5) E(5,0,3) F(0,5,-2) 
 ثم مثل باإلسقاط كل من المساقط الثالثة: اآلتيةكال من النقاط  إحداثيات. استنتج 2

A. 3 على يمينπ   2سم وأمام  6وتبعد عنهπ  1 سم وأسفل  5وتبعد عنهπ  سم . 3وتبعد عنه 
B. 3على يسارπ   2سم وخلف 6وتبعد عنهπ  1سم وفي  3وتبعد عنهπ . 
C.  تقع على المستوى المنصف األول وإحداثيتها(3,,Y4)A. 
D.  تقع على( 3المستوى المنصف الثاني وإحداثيتها-,Y,5-)B. 


