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_____________  االسم:                                 واملستقيمات واملستويات النقاط   10-1                                ثامنورقة عمل الصف ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد املستقيمات واملستويات املتقاطعة.  -2 تحديد النقاط واملستقيمات واملستويات وتمثيلها. -1

 هي موقع محدد. وليس لها شكل أو حجم أو أبعاد. النقطة

 يوجد خط مستقيم واحد فقط بين أي نقطتين. .يتكون من مجموعة من النقاط وليس له ُسمك أو َعرض المستقيم

يوجد مستوى واحد فقط بين أي ثالث نقاط   .هو سطح مستٍو يتكون من نقاط ممتد بال نهاية في جميع االتجاهات المستوى
 ليست على نفس المستقيم.

Aالنقطة   BDCمستوى  الأو     K مستوى  ال     ⃡ 𝑷𝑸أو          �⃡�أو       m مستقيم  ال

على استقامة واحد   هي النقاط التي تقع على نفس المستقيم. أما النقاط غير الواقعة واحدةالواقعة على استقامة النقاط 
المستوى، أما النقاط غير الواقعة في   هي نقاط تقع في نفس الواقعة في مستوى واحدفال تقع على نفس المستقيم. والنقاط 

 مستوى واحد فال تقع في نفس المستوى. 

كثر مجموعة النقاط قاطعُيمثل ت المشتركة بينهم. ويتقاطع المستقيمان في نقطة واحدة. ويمكن    شكلين هندسيين أو أ
 ويمكن للمستويات أن تتقاطع مع بعضها.  للمستقيمات أن تتقاطع مع المستويات،

بأنه   الفضاءباستخدام مفاهيم غير ُمعَرّفة و/أو مفاهيم ُمعَرّفة أُخرى. ُيعرَّف   المفاهيم الُمعَرفَّةأو  التعريفاتيتم شرح 
 مجموعة ثالثية األبعاد ال نهائية من جميع النقاط. ويمكن أن يحتوي الفضاء على مستقيمات ومستويات. 

 ألنه ال يتم شرحها إال باستخدام األمثلة واألوصاف.  أوليةأو   مفاهيم غير معّرفة في الهندسة، تُعتبر النقطة والمستقيم والمستوى

في هذا الدرس سوف أتعلم: 
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 ارجع إلى الشكل. 

 فقط.  Q اذكر المستقيمات التي تقع في المستوى ( 13
       __________________________________________________________________ 

اة في الشكل؟ (14  كم عدد المستويات الُمسمَّ
       __________________________________________________________________ 

 .tو   m اذكر المستوى الذي يحتوي على المستقيمين  (15
       __________________________________________________________________ 

 . t و m َعيِّن نقطة تقاطع المستقيمين (16
       __________________________________________________________________ 

 . Cو   Bو  A عيِّن نقطة ال تقع في مستوى واحد مع النقاط (17
       __________________________________________________________________ 

 تقع في مستوى واحد؟ اشرح. Pو   Gو  Mو  F  هل النقاط (18
       __________________________________________________________________ 

ح.  (19 نة في المستقيم الموضَّ  عّين النقاط غير المتضمَّ
       __________________________________________________________________ 

 .  t اذكر اسًما آخر للمستقيم (20
       __________________________________________________________________ 

 اشرح. ؟ q يتقاطع مع المستقيم  n  هل المستقيم (21
       __________________________________________________________________ 
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 الذي ُيمثِّله كل شيء من األشياء التالية.   الهندسية  (المفاهيم)اذكر المفهوم أو 

 ___________________________       _____________________________     ____________________________  ___________________________    _

 حافة مكتب  . 29                        عمود الهاتف  .28                        عقدة في حبل . 27                                 بطانية .26
 ___________________________       _____________________________     ____________________________  ___________________________    _

 ملف مفتوح جزئًيا  .31               جداران متصالن  .30 
 ___________________________       _____________________________     ____________________________  ___________________________    _

22.                                             23 .                                                24.                                                  25.   

ه لكل عالقة. ارسم شكالً    وسمِّ

 مستويان ال يتقاطعان.  . 33          في نقطة واحدة.   R يتقاطع مع المستوى  m المستقيم  .32

 

 

        .    ⃡ 𝑪𝑫  تقعان على   Yو   X النقطتان .34

 

 

ولكنها ال تقع   J تتقاطع المستقيمات الثالثة عند النقطة  .35
 جميًعا في المستوى نفسه. 

 

 
تقع على استقامة   Dو  Cو  B(2,-3)و  A(2,3) النقاط .36

 ليست كذلك.  Fو   Dو  Cو   Bو  A  واحدة، ولكن النقاط
،  P(4,3) يتقاطعان في النقطة     ⃡ 𝑱𝑲و       ⃡ 𝑭𝑮المستقيمان   .38

 . (7,9) عند Jوالنقطة   (2,5-) عند F حيث النقطة 

x

y

x

y
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 راجع الشكل الموجود على اليسار. 

 استقامة واحدة. اذكر نقطتين على ( 43
       __________________________________________________________________ 

 كم عدد المستويات التي تظهر في الشكل؟ (44
       __________________________________________________________________ 

 يتقاطعان؟ اشرح. PNM والمستوى A هل المستوى (45
       __________________________________________________________________ 

 ؟VRQو   A في أي مستقيم يتقاطع المستويان (46
       __________________________________________________________________ 

 تقع في مستوى واحد؟ اشرح. Vو  Qو  Rو  Sو  Tهل النقاط   (47
       __________________________________________________________________ 

 تقع في مستوى واحد؟ اشرح. Wو  Qو  Rو  Sو  Tهل النقاط   (48
       __________________________________________________________________ 


