
  هندسة البناء واالبعاد الهندسية
 

 

يتناهى  وعرض النهائي طول على أنه خط مستقيم له المستقيم من الممكن وصف: (خط )هندسة

يوجد مستقيم وحيد يمر من  الهندسة وفي .النقاط للصفر ويحتوي على عدد ال نهائي من

من  ال نهاية والمستقيم يمتد إلى ما .نقطتين ، ويعطي المستقيم أقصر مسافة بين أيمتمايزتين نقطتين

 .الجهتين

 نقطتان كل نقطة هي بعد صفري  األقلالخط هو بعد احادي يربط على 

 

 .2جديدة تسمى قطعة مستقيمة صيل خط، إلعطاءيمكن توو نقطتين.1: يعرض الرسم البياني اول أربعة أبعاد مكانية

يمكن توصيلهما  متوازيينمربعين   3 ويمكن توصيلهما لتكوين مربع، مع زوايا معلمة موازيتينقطعتين مستقيمتين 

  ، مع زوايا معلمةمكعب فائق ويمكن توصيلهما لتكوين متوازيينمكعبين .4 لتكوين مكعب، مع زوايا معلمة

 :بمعنى مبسط

  (0( )من اليسار األولالرسم ) النقطة هي بعد صفري 

 (1) بعد احادي يصل نقطتانالخط 

 ( 2نقط( ) 4) ثنائيبعد  ربعمال

 ( 3نقط( ) 8) المكعب بعد ثالثي

 (4نقط( ) 16التسراكت بعد رباعي )

 

 

 )بعد رباعي( وتسراكت )بعد ثالثي(  مكعب ،)بعد ثنائي( مربع من اليسار إلى اليمين

 .أبعاد 3يحاط المربع بخط ذو بعد واحد، المكعب بمساحة ذات بعدين، والتسراكت بحجم ذو  
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في  نقطة الالزمة لتحديد أي لإلحداثيات أو لجسم بالحد األدنى لمكان يعرف والرياضيات الفيزياء في الُبعد

لها بعدا واحدا ألن إحداثي واحد فقط هو المطلوب لتحديد النقطة عليه )على سبيل المثال،  الخطوط وهذه [2][1].داخله

لها بعدين ألنه البد من وجود  الكرة أو األسطوانة أو سطح المستوى مثل للسطوح.( على خط األعداد 5النقطة عند العدد 

خط  و خط العرض إحداثيين لتحديد نقطة عليه )على سبيل المثال، لتحديد موقع نقطة على سطح كرة نحتاج إلى

ن األبعاد تكون ثالثية ألن المطلوب ثالثة إحداثيات لتحديد أو األسطوانة أو الكرة فإ المكعب لتلك النقطة(. داخل الطول

 .نقطة ضمن هذا المكان

  96 -اية 3 -سورة العمران

 

 

 هندسة البناء 

 

مكعب فقط كواجهة  26رؤية  ع(، نستطي3,3,3)وحدة مكعب اصلى  27عند تصميم مكعب مكون من

بشرط الطواف حول المكعب من جميع االتجاهات غشاء-خارجية   

مكعب صغير  27 أو بناء هندسي ناتج من تراكم ولكنه فما تراه العين مكعب كبنيان واحد أو مبنى واحد

 البنيانمكعب صغير فقط من مكونات  26)وهذا فهم من علم المكونات( ولكن في الحقيقة العين ترى 

أي جزء وان كان كبيرا من المبنى()  

  وكذلك
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 19عند السكون فاذا وقفت ونظرت ترى واجدة فقط  زاويةمكعب فقط عند النظر من  19العين ترى 

 وحدة فقط.

  وحدة 26طفت بالمبنى من جميع الزوايا استطعت ان ترى  وإذا

كن هذا الرقم هو في الحقيقة الرقم الوحيد من كل االعداد الذي يتواجد مكعب ول 26فالعين ترى عدد 

 (5^2) 25( ورقم يمثل مربع 3^3) 27ما بين رقم يمثل مكعب 

له قلب واحد يكمن  (أساسيةمكعب )وحدة  27ندسي بني من لمثل البسيط لمبنى على شكل مكعب هذلك ا

 ؤيته أو االطالع عليه له صورة عددية:يمكن ر في باطن المبنى وال

 (26( + مبنى مرئي )1قلب )

(126) 

1+26 = 27   

 أو

  ( وجدة من بنائه فقط26) رؤية( يمكن 1مبنى )

(261) 

26+1 = 27 

( كما سوف 6236القرءان ) آلياتالحسنى وكذلك  لألسماءهي صلب النظام الهندسي  األرقامتلك 

  القادمة انشاء هللا 4-حاضرةمنكتشف سويا في ال

 


