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 تمثل المستوي



 تعيين المستوي

 :ٌمكن تعٌٌن المستوي بإحدى الطرق التالٌة

 مستقٌمٌن متقاطعٌن -1

 مستقٌمٌن متوازٌٌن -2

 ثالث نقطة لٌست واقعة على استقامة احدة -3

 مستقٌم ونقطة غٌر واقعة علٌة -4

سطح محدو بأضالع مضلع مستٍو كمثلث أو متوازي  -5

 األضالع

 

 





 آثار المستوي

هً المستقٌمات التً ٌقطع بها المستوي المفروض مستوي •

 .اإلسقاط

األثر األفقً لمستوي ما هو الفصل المشترك لهذا المستوي مع •

المستوي األفقً لإلسقاط أو هو المستقٌم األفقً ذو االرتفاع 

 .صفر

األثر الرأسً هو الفصل المشترك مع المستوي الرأسً لإلسقاط •

 .أي أنه الجبهً ذو التباعد صفر

 e2واألثر الرأسً بالرمز  e1بالرمز  Eٌرمز لألثر لمستٍو •

 .exوٌتقاطع األثران فً نقطة واحدة على خط األرض ٌرمز لها 



 آثار المستوي



 (1)الوضعيات الخاصة للمستوي 

 هً مستوٌات عمودٌة على أحد مستوٌات اإلسقاط: المستوٌات المسقطة

هو المستوي العمودي على مستوي اإلسقاط األفقً، : المستوي الرأسً -1

أثره الرأسً عمودي على خط األرض وأثره األفقً ٌصنع زاوٌة مع خط 

األرض تساوي الزاوٌة التً ٌصنعها المستوي مع المستوي الرأسً 

 .  لإلسقاط





 (2)الوضعيات الخاصة للمستوي 

هو المستوي العمودي على مستوي اإلسقاط : المستوي المنصوب -2

الرأسً، أثره األفقً عمودي على خط األرض وأثره الرأسً ٌصنع زاوٌة 

مع خط األرض تساوي الزاوٌة التً ٌصنعها المستوي مع المستوي األفقً 

 .  لإلسقاط





 (1)المستويات الرئيسية 

األفقً، له اإلسقاط الموازي لمستوي هو المستوي : األفقًالمستوي  -1

إن المسقط . أثر واحد هو أثره الرأسً وهو ٌوازي خط األرض

الرأسً ألي شكل ٌقع فً مستٍو أفقً ٌقع على األثر الرأسً لهذا 

 .المستوي، أما مسقطه األفقً فهو ٌساوٌه

 هو مستٍو مواٍز ألحد مستوًٌ اإلسقاط: المستوي الرئٌسً





 (2)المستويات الرئيسية 

الرأسً، اإلسقاط الموازي لمستوي هو المستوي : الجبهًالمستوي  -1

إن المسقط . له أثر واحد وهو أثره األفقً وهو ٌوازي خط األرض

األفقً ألي شكل ٌقع فً مستٍو جبهً ٌقع على األثر األفقً لهذا 

 .المستوي، أما مسقطه الرأسً فهو ٌساوٌه





 (3)المستويات الرئيسية 

مستٍو ٌوازي خط األرض هو : الموازي لخط األرضالمستوي  -1

 .وأثراه ٌوازٌان خط األرض





 (4)المستويات الرئيسية 

إن هذا المستوي ٌقطع مستوي اإلسقاط : مستوي مار بخط األرض -1

ً مستقٌم ٌنطبق على خط األرض وبالتالً فإن أثري فاألفقً والرأسً 

 .هذا المستوي ٌنطبقان على خط األرض





 (5)المستويات الرئيسية 

هو مستٍو عمودي على خط األرض وبالتالً فإن : المستوي الجانبً -1

 .أثرٌه منطبقان على مستقٌم عمودي على خط األرض





 (المضلعات المستوية)مساقط األشكال المستوية 

ً مستٍو فالمضلع المستوي هو المضلع الذي تقع جمٌع نقاطه •

 .واحد كالمثلث والمربع ومتوازي األضالع

لمعرفة فٌما إذا كانت هذه النقاط  ABCDبفرض لدٌنا النقاط •

تشكل رباعٌاً مستوٌاً، ٌتم وصل النقاط المتقابلة قطرٌاً فً كال 

المسقطٌن، فإذا كانت نقطتا تقاطع المساقط األفقٌة والرأسٌة 

على خط تناظر واحد فإن النقاط األربع تكون واقعة فً 

 .مستًو واحد، وإال فأنها تشكل رباعً وجوه





 إكمال مسقط بداللة المسقط اآلخر


