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  2007، 2دئ الرسم الهندسي ط مباجولة في 

    كيف نرسم مساقط هذا المجسم األيزومتري :1 تمرين محلول

  

   نرسم المساقط الثالثة بجانب المجسم كما يلي   :الـحــل
  

  

  :ينالتالي يننرتبها ضمن الزاوية األولى وفقاً للشكلأو ضمن الزاوية الثالثة   نرتب المساقط: ثانياً 
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   كيف نرسم المساقط للشكلين التاليين؟ :2تمرين محلول 

           
  : الزاوية الثالثةفي   الـحــل

   

  
  

  
 



 

  http://www.alqudspub.com                                                    والتوزيع القدس للنشر

4  

 

  4.5تـمريـن مـحـلـول 

  ؟ الثالثةالزاوية  فيوارسم  .A3أوالً ثم الحجم   A4بحجم ةاستخدم كرتون؟ حامل العدةأرسم 

   

  حامل العدة: 40.5شــكل 

   6- 1الرسومات ، خطوات الـحــل

   1رسم 

  . بالعرض A4نستخدم كرتونة بحجم 

  . 1: 1رسم نحسب المسافات األفقية والرأسية بين المساقط وحواف البرواز لمقياس 

x =  50 mm و     y = 32  mm  

  .  على الحافة الرأسية في اليسار 4و  3على الحافة األفقية في األعلى والنقطتين  2و  1فنحدد النقاط 

، فنحصل على  مستطيالت ثالثة .4و  3وخطين أفقيين من النقطتين  2و  1نرسم خطين رأسيين من النقطتين 
 .  تشكل أحياز المساقط الثالثة المطلوبة كما في الشكل التالي

وعند الطباعة يتم تصغير الرسم أو تكبيره . فقط 1: 1يتم الرسم في أوتوكاد دائماً وأبداً بمقياس الرسم  :مالحظة
 . وفقاً للطلب

   2رســم 

  .المساقط الثالثة بشكل متزامنالرسم في نبدأ  .نبدأ برسم المعالم المرئية في كل مسقط
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  : المسقط األمامي

  .  للمجرى السفلّي على الترتيب 10و  9فنحدد الشرطتين  14ميليمتراً، ثم  32المسافة  11نقيس أفقياً من 

على 12، ثم نرسم خطاً أفقياً منها فنحدد الشرطة 11ميليمتراً فنحدد الشرطة  35رأسياً االرتفاع  Aنقيس من 
  . 9الدائرة  12، من الشرطة R22ربع الدائرة  11نرسم من الَشرطة . ميليمتراً إلى اليمين 11بعد 

  . 18بالشرطة  9مليمترات قياساً من الشرطة  5نحدد ارتفاع المجرى السفلي 

نحدد يساراً الشرطة  13، ومن أقصى نقطٍة عليه في اليسار، الشرطة 12 -  11على امتداد الخط األفقي 
  . مليمترات منها كمركز للتجويف االسطواني 3على بعد 14

مركزاً  15مليمتراً فنحدد الشرطة  32بفتحة  14، وقوساً آخر من الَشرطة R27القوس  13نرسم من الشرطة 
والقوسين  14، ثم نرسم من هذا المركز كالً من الدائرة R25والتجويف المحيط بها  14لالسطوانة البارزة 

  .R25 و 22الدائريين 

 35على بعد  17عليه الشرطة  ونرسم خطاً أفقياً نحدد 16مليمتراً فنحدد الشرطة  16االرتفاع  6نقيس من 
  . مليمتراً إلى اليسار

  

  : فقيالمسقط األ

  . بالترتيب 20و 19مليمترات فنحدد الشرطتين  9البعد  Dنحو  8مليمتراً ونقيس من  13البعد  Aنحو  Dنقيس من 

  .’17-’’17فنحدد الخط  35البعد  19نقيس من 

  . 22مليمتراً فنحدد الشرطة  51إلى اليسار البعد  Dنقيس من 

  . ’15-’’15مليمتراً فنحدد الخط  27إلى اليمين البعد  5نقيس من 

لألمام فنحددها   Dمليمتراً من 16و ’’15 - ’15مليمترات من الخط  9بعد قياس  11نحدد مركز الفتحة العلوية 
  . ، ثم نرسم تلك الدائرة21بالشرطة 

  : يالمسقط الجانب

  . 23مليمترا فنحدد الشرطة  8نقيس سمك الجزء البارز في الجهة اليمنى والسفلى، 

، ثـم نرسـم خطـاً مـن هـذه األخيـرة، يميـل عـن 24ميليمتـراً فنحـدد الشـرطة  14ولألسفل البعـد  ’’6نقيس من 
  . في األعلى 25فنحدد الشرطة  30oالرأسي بزاوية 

التجويف االسطوانّي ثم ارتفاع الجزء االسطواني البارز فيه ومركز قاعدتـه فنحـدد الشـرطتين ) مركز (نحدد عمق 
  . 27و 26

  : 3رســم 

  .HBنرسم المعالم البارزة في المساقط الثالثة بقلم 
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  : المسقط األمامي
شــامالً االســطوانة  R25فــي اليمــين، والتجويــف االســطواني  9نرســم التجويــف االســطواني مــع الفتحــة 

  . وأخيراً، نرسم المجرى السفلي. 22والقاعدة المشروخة  14البارزة 
  : المسقط العلوي

مليمتـــراً مـــن اليمـــين  13مليمتـــراً بعمـــق  51مليمتـــراً مـــن اليمـــين، والقطـــع  35نرســـم القطـــع علـــى بعـــد 
  . ’15-’’15والخط  11والخلف باإلضافة إلى الفتحة 

  : المسقط الجانبي
 . 25 -24القطع المائل الممثل بالخط 

 

   4رســم 
  . اإلسقاط المتبادل للحواف والمستويات المرئية على المساقط الثالثة

  . درجة 45بزاوية  CEنرسم خط الميل 
ـــة  ـــف االســـطواني ذا فتح ـــى   9نســـقط التجوي ـــامي عل ـــن المســـقط األم ـــين م ـــي اليم ف

  المسقط العلوي
والقاعـــدة  14واالســـطوانة البـــارزة  R25نرســـم المعـــالم البـــارزة مـــن التجويـــف االســـطواني 

  .في المسقط الجانبي 22المشروخة 
  . نرسم المعالم البارزة الناتجة من التجويف المذكور أعاله في المسقط العلوي

ــة  ــل، النقط ــع المائ ــقط القط ــل  25نس ــط المي ــى خ ــانبي عل ــقط الج ــي المس ــم  CEف ــن ث وم
 .المسقط العلوي إلى
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  : 5رســم 

  . اإلسقاط المتبادل للحواف والمستويات غير المرئية على المساقط الثالثة 

  : المسقط األمامي

ــي  ــاط  17 - 16نســقط الســطح األفق ــى المســقط الجــانبي بالنق ــد اســقاط القطــع  19و  20،  ’16عل ــك بع وذل
  .ومن ثم إلى المسقط الجانبي  CEفي المسقط العلوي على خط الميل  19

 18- 9-10علـــى المســـقطين اآلخـــرين ونســـقط المجـــرى الســـفلي   9نســـقط الفتحـــة 
  .على المسقطين اآلخرين

  : المسقط العلوي

علـــى المســـقط  22ونســـقط القطـــع الرأســـي، النقطـــة . علـــى المســـقطين اآلخـــرين 11نســـقط الفتحـــة 
  .األمامي

  : المسقط الجانبي

  .على المسقط األمامي 24النقطة  نسقط القطع المائل،
  : 6رســم 

   الرسم النهائي

، ونزيـــل محـــواً الخطـــوط الزائـــدة الدليلـــة وغيـــر HBنعلـــم علـــى الخطـــوط المطلوبـــة والمتبقيـــة بقلـــم 
 .الضرورية
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في الزاوية األولى ضمن أوتوكاد   الحل الكامل للمساقط   
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  Gear Shift BRACKETارسم المساقط الضرورية للقطعة الميكانيكية  :تمرين محلول

     

 

 Gripper Rod Centerارسم المساقط الضرورية للقطعة الميكانيكية  :تمرين محلول
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 الـحــل

  

   ،زاوية ثالثة 
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  ،   زاوية أولى
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  Fixure Baseارسم المساقط الضرورية للقطعة الميكانيكية   :تمرين محلول

 

  الـحــل

   
  

      ،زاوية ثالثة
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 ،  زاوية أولى
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  الباب السادس
  :األمامي للمجسم التالي )مسقط القطاعيال(قطاع ارسم ال: 1.6تمرين  

 

نهمل النصف األمامي ونبقي . قد قطع من منتصفه إلى جزئين متكافئين ومتشابهينونتخيل المجسم  ،هنا
نرسم معالم المسقط الخلفي كما لو أنها  .ظهرت تفاصيله الداخلية التي نرغب بتوضيحهاالنصف الخلفي وقد 

كما نظهر األسطح . نظهر المعالم المرئية بالخطوط المتصلة وال نظهر المعالم المخفية أبداً . قطعة جديدة
ع سهمين التجاه أخيراً، نضيف للمسقط العلوي خط القطع م. المقطوعة مباشرة مظللة بخطوط مائلة متوازية

  . النظر

                 

  

 األسطح الملونة باألزرق السماوي هي األسطح التي تم قطعها مباشرة وهي التي تظلل الحقاً 

   كيف نرسم القطاع األمامي في الزاوية الثالثة؟

وبدون رسم يفضل رسم الحواف الخارجية للمسقط بدون بيان  .نرسم المسقط األمامي أسفل المسقط العلوي
  .الحواف المخفية

  . مع سهمين التجاه النظر نرسم خط القطع في المسقط العلوي
   المسقطمن تتبع خط القطع في المسقط العلوي وتأثيره على  نحدد المساحات المقطوعة كمناطق تظلل

   ).للجزء المتبقي بعيد قطعه(األمامي 



 

  http://www.alqudspub.com                                                    والتوزيع القدس للنشر

17  

 

  . من القطع تظلل بخطوط متوازية ومائلةلناتجة األسطح ا

  

 

  

    :2.6 تمرين
   Gripper Rod Centerالقطعة الميكانيكية  ضمن  Removed ارسم القطاعات المحولة

     .الواردة أعاله
  

  :ضمن الرسومات التالية: الـحـل
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    :تــنــبــيـــــه

 التي على تماس مباشر مع المنشار، أنظر القطاع النصفي في  سطحالتظليل تم األ 
 األعلى والمساحات المظللة باألزرق السماوي    
  الدعامة لم تظلل في المسقط القطاعي ألنها لم تقطع من المجسم األيزومتري، أي بقيت

    .كما هي
  

  DIMENSIONING  وضع األبعاد: الباب السابع
        

  من محتويات الباب السابع
  :مصطلحات بعدية

القيمة الرقمية التي تعرف حجم، شكل وموقع الشكل الهندسي مضافاً إليه بعض الخصائص الهندسية : البعد
 3وبينما يفضل أن يكون ارتفاع الكتابة ألرقام ورموز األبعاد . وغيرها tolerance الخاصة كخشونة السطح والتفاوت

األبعاد " وبالعادة، يتم إضافة العبارة . ة وتحديد موقعهاملم، يستحسن استخدام خطوط دليلة لرسم الكتاب
وقد استعيض أخيراً بكتابة . وفقاً لنمط القياس المستخدم" األبعاد باإلنشات" أو " بالمليمترات

  .تنويها على أن الرسم والقياس يتم بالملم  Metric متري
وبالعادة، ال . إلى إطار مرجعي محددالبعد الذي يعرف الحجم النظري المضبوط بالنسبة : البعد األساسي

يشمل البعد األساسي التفاوت في القياس بل قيماً صحيحة تشكل بمجملها عنصراً ثابتاً في القطعة 
  .الميكانيكية

البعد اإلضافي الذي يعرف طوالً معينا فقط وال يستخدم بشكل مباشر في تصنيع القطعة : البعد المرجعي
  .الميكانيكية

. خطان عموديان على حافة المسقط المطلوب إيجاد بعدها يرسمان لتحديد بداية ونهاية البعد: خطا االمتداد
  يرسمان في المسقط وال

  .ملم أيضاً  2 -1ملم، كما يتجاوزان خط البعد بمقدار  2 -1المسقط بل يبتعدان عنه مسافة /يلتصقان بالجسم
يرسم كخط متصل . وق منتصفه قيمة البعدخط رفيع ومتصل نرسمه بين خطي االمتداد ونكتب ف: خط البعد

  .ملم 10 -8يرسم خط البعد األول بعيداً عن المسقط بمقدار . في نهايتيه سهمان متناظران
  .خط سهمي يشير إلى منطقة في المسقط بينما ينتهي طرفه اآلخر إلى مالحظة كتابية: خط اإلشارة

  .ملم لطوله 4وال يتجاوز طوله الفعلي أضعاف قاعدته  3مثلث متساوي الساقين ارتفاعه : السهم
يستخدم لهذا الغرض الحرف . رمز يستخدم لتعريف أن البعد المعين يمثل قطراً في دائرة :رمز القطر

   ).phi يقرأ( ∅ اإلغريقي
يستخدم لهذا الغرض . رمز يستخدم لتعريف أن البعد المعين يمثل نصف قطر لقوس دائري: رمز نصف القطر

  ).Radius من(R الكبير الحرف الالتيني
  

 
  
         
  

  عناصر ومصطلحات بعدية: 1.7شـــكل 
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بينما يكون البعد بين أي خطي  مليمترات 10 أن خط البعد األول يبتعد عن الجسم مسافة 1.7الشكل  ويوضح
وتكتب قيمة البعد  .خطَّي االمتداد وللجهتين) رأسا السهمين(وتالمس أطراف خط البعد . مليمترات 8 بعد تاليين

ترسم أسهم خط البعد متجهة نحو الخارج أو . مليمتر 1 فوق خط البعد، في المنتصف تقريباً وبموازاته على بعد
إذ نستطيع التحكم في وضع قيمة البعد ضمن حيزه . الداخل اعتماداً على طول المسافة المطلوب معرفة بعدها

أما إذا . مليمترات 10 كون فيها خط البعد يساوي أو أكثر منفوق خط البعد وفي الوسط حتى للحاالت التي ي
أو استخدام النقطة وخطوط /كان خط البعد أقصر من ذلك فإن ذلك يتطلب عكس األسهم على خط البعد و

  .10.7الشكل  اإلشارة لبقية األبعاد، وهذا ما سنراه الحقاً في
  

. مليمتراً  1.5 -1وعرضه عند القاعدة من  تمليمترا 4 أبعاد رأس السهم الذي طوله 2.7الشكل  ويوضح
   .فقط  HB أو  Hويستعمل لرسم وكتابة السهم قلم

  

 
  

  السهم وأبعاده: 2.7شـــكل 
   

  قواعد وضع األبعاد   2.7
وتبعاً لذلك، . يمكن االستناد عند وضع األبعاد على الرسم الهندسي إلى قواعد معينة تحدد الهدف منها

  :ثالث مجموعاٍت من األبعادنستطيع تمييز 

 
 

  أبعاٌد وفقاً لمتطلبات القياس: 3.7شـــكل  
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  أبعاٌد وفقاً لمتطلبات القياس: أوالً 
 vernierأبعاٌد تستند إلى اإلمكانية المتوفرة ألجهزة القياس االعتيادية في ورشة العمل كالمسطرة والورنية 

، والمبين لعمق الثقب 1، في الرسم 24فمثالً، قياس البعد . 3.7والمايكرومتر ومحددات القياس األخرى، شكل  
يتحدد بإدخال المسطرة إلى تجويف الفتحة دون القدرة على قياس التجويف المخروطي للثقب في األسفل، إذ 

   .2فتحات الخاصة، رسم كما ينطبق الشيء نفسه لقياس عمق ال. من الصعوبة عمل هذا األخير
  

  Production  Dimensions أبعاٌد وفقاً لمتطلبات اإلنتاج  :ثانياً 
أبعاٌد تستند إلى السبيل األسهل إلنتاج القطعة أو الجسم في الورشة بشكل مباشر ومطابق لمراحل 

مركزه المحدد ، نحتاج إلى معرفة موقع 1 الرسم فلحفرِ ثقبٍ في القطعة المبينة في. 4.7شكل  اإلنتاج،
أما . لتحديد قطر الفتحة  14∅ من حواف القطعة ثم نحتاج إلى قطر الِمْثَقب المبين بالرمز 14، 12بالبعدين 

  .ÿ12 وطول ضلعها مبيٌن برمز المربع A، فيلزمنا إحداثيات الزاوية2  رسم  بالنسبة للفتحة المربعة،
  

 
  أبعاٌد وفقاً لمتطلبات اإلنتاج: 4.7شكل 

  Functional Dimensions أبعاٌد وظيفية: ثالثاً 
أبعاٌد تستند إلى إطار إسناٍد معين تمكن الجزء من أداء وظيفته بكفاءٍة عند التجميع مع األجزاء األخرى في جهاز 

أو التفاوت المسموح /وقد تشمل االنحراف و. وهذه من أهم األبعاد التي توضح الرسم الهندسي. أو آلة أو ماكنة
  .5.7شكل  بها،

 
 

                    وظيفية أبعادٌ : 5.7شــــكل 
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  قواعُد إضافيٍة لوضع األبعاد 3.7
وبالعادة يلتزم الرسام . إن وضع األبعاد على الرسم الهندسي يلغي ضرورة القياس بالمسطرة أو أية أداة أخرى

هذا الكتاب المتر وْحَدة أساسية من النظام  ويستخدم في. بوحداتٍ قياسيٍة واحدة، كأن تكون المتر أو اإلنش
وعند إضافة األبعاد إلى الرسم الهندسي فعلى الرسام االلتزام . الميليمتر -الدولي للَوَحَدات بجزئه األلفي 

  .ببعض القواعد المحددة التي تضفي جماالً واتساقاً مع الشكل العام للرسم
  .6.7شكل  ال يتقاطع بعضها مع بعض، ترتيب خطوط االمتداد أو خطوط األبعاد بحيث - 1

 
 

  ترتيب خطوط االمتداد واألبعاد بحيث ال يتقاطع بعضها مع بعض: 6.7شـــكل 
  
  .7.7شكل  ترتيب األبعاد في مجموعات متتالية بالنسبة إلى إطار إسناٍد واحد أو أكثر، - 2

 
 

  مجموعاٍت متتالية ترتيب خطوط االمتداد واألبعاد في: 7.7شـــكل 
  
، واستخدم بدالً من ذلك الرسم )المتقطعة(تجنب وضع األبعاد استناداً إلى الخطوط المخفية  - 3

  .8.7شكل  القطاعي،
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  تجنب وضع األبعاد بالنسبة للخطوط المتقطعة: 8.7شـــكل 
نقطة التقاطع المفترضة للشكل كما لو كان وفي األجسام ذات األركان الدورانية يتم وضع األبعاد قياساً من  - 4

  .9.7شكل  بدون تلك األركان الدورانية،
  

 
 
  

  قياس األبعاد من نقاط التقاطع المفترضة بدون أركان دورانية:  9.7شـــكل 
  

 
 

  األبعادالبعد والسهمان داخل أو خارج حيز خطي االمتداد واستخدام النقطة في : 10.7شـــكل 
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مليمترات، فإننا نعكس رأسي  8وفي الحاالت التي يكون فيها خط البعد قصيراً، كأن يكون طوله الفعلي  - 5
شكل  ،1 رسم وأبعاد الحافة المشطوفة، 8السهمين للداخل، أو نكتب البعد خارج حيز السهمين، أنظر البعد 

أقل، فيمكن كتابة البعد مرة واحدة مع تكرار رسم ، أو حتى 5 – 3أما األبعاد القصيرة والمتكررة بين . 10.7
  .2الرسم  النقطة والسهم كما هو الحال في

   
....................................  

    في القريب العاجل .....   نكمل
  

  تمارين الباب السابع
لذلك، يرسم . امدةيهدف هذا النوع من التمارين إلى وصف الجسم بداللة أبعاده بشكٍل كامل بمساقطه المتع 

وتوضع األبعاد عليها، ) أقل عدٍد ممكن(الجسم ثالثي األبعاد والمرسوم على األغلب أيزومترياً بعدة مساقط 
آخذين بعين االعتبار مقياس الرسم وحجم لوحة الرسم، وقبل هذا وذاك المعرفة بأطوال وقياسات األجزاء 

أعاله يتطلب استخدام المقسم ومسطرة القياس ومن الطبيعي أن كل الوارد . وتناسب بعضها مع بعض
إذ تقاس األبعاد بمسطرة القياس المدرجة وبمقياس رسٍم محدد، ثم . أو أية أداة هندسية للقياس/ المدرجة و

سنقوم قبيل البدء بحل التمارين والمسائل باستعراض . تنقل إلى لوحة الرسم والمساقط بطولها الحقيقي فقط
  :يق مباشر على وضع األبعاد على المساقطتمرينين محلولين كتطب

  1.7تمرين محلول 

 
  

  
حدد األبعاد الصحيحة واألبعاد الخاطئة للشكل التالي المكون من مسقطين اثنين من المساقط الثالثة الواردة 

  : نكمل الحل كما في األشكال التالية .4.7في تمرين محلول 
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7714        

   
  :3.7تمرين محلول 

  :المطلوب رسم وتعريف األبعاد للمسقطين المبينين في الشكل التالي
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وتالياً على الصفحات  .الكتابمن  228الصفحة  الباب السابع ضمن يمكنك مشاهدة ما ورد أعاله من
  :المفصل كما يلي من الكتاب يوجد حله 231 -229 الثالثة

  :أوالً 
  .نحدد أبعاد الحواف والزوايا وإحداثيات مراكز الفتحات أو زواياها بالنسبة إلى مرجع ثابت في المسقط

  .لزاوية الفتحة المستطيلة في المسقط العلوي 20و  9نحدد البعدين 
  .لزاوية الفتحة المستطيلة في المسقط األمامي 24و  10 نحدد البعدين

  .عن القاعدة 50عن الحافة الجانبية و  80أما الفتحة الدائرية فنقيس لها البعدين 
للقطعة المائلة في المسقط  57و  16للزاوية المائلة في المسقط العلوي واالرتفاعين  112و  46نحدد البعدين 

   .األمامي
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  الباب الثامن
  

    1.8تمرين محلول 
  .أرسم األيزومترك من المسقطين األمامي والعلوي

  

      
   

  الحل
المستويات األفقية الموجودة في ونحدد . نحدد في المساقط أيهما المسقط العلوي وأيهما المسقط األمامي

  .بالنظر إلى المسقط األمامي –والقاعدة وما بينهما  المجسم، أي السطح العلوي
 

  نرسم الشبكة األيزومترية

 
   

  :1رسم 
  .نرسم على المستوى أي السطح العلوي في الشبكة المسقط العلوي بالقياسات المحددة
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  :2رسم 

  .القاعدة -سقط العلوي في المستوى في المسقط القاعديالم نعيد رسم

 
  3رسم 

 .نكمل رسم المجسم بعد شطب أو محو الخطوط الداخلية الزائدة في المجسم
  الرسم النهائي
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  2.8تمرين محلول 
  أرسم األيزومترك من المسقطين األمامي والعلوي

   

 
  الحل

ونحدد المستويات األفقية الموجودة في . المساقط أيهما المسقط العلوي وأيهما المسقط السفلينحدد في 
  .بالنظر إلى المسقط األمامي –المجسم 
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  نرسم الشبكة األيزومترية

   
  .بالطة مربع 3×2نرسم على السطح المستوى العلوي في الشبكة المستطيل 

 

   
  .المنتظم على المستوى الوسط نرسم الخماسي غير

  .القاعدة -نرسم كل المسقط العلوي في المستوى في المسقط القاعدي
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  . الرسم النهائي، نحصل على نكمل رسم المجسم بعد شطب أو محو الخطوط الداخلية الزائدة في المجسم
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  3.8تمرين محلول 
   .والجانبيأرسم األيزومترك من المسقطين األمامي 

 
  
   

 
 

  .وذلك ضمن الشبكة التالية المرفقة
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  الحــل
نرقم نقاط المسقطين بحيث تكون نقاط الواجهة الخلفية أرقاماً عادية أما نقاط الواجهة األمامية فتكون أرقاماً 

  .عادية مضافاً لها شرطة
على  5 - 6السطح  –أنظر الخط . على الجنبينيتبين لنا من المسقط األمامي أن المجسم مائل من منتصفه 

  .على اليسار 7 – 6السطح  –اليمين والخط 
هذا الميالن يظهر من . كما يتبين لنا من الجانبي األيمن أن المجسم في أعاله مائل من الخلف نحو األمام

نطبق على المستوى يمثل سطحاً رأسياً ي 6 – 1كما يتبين أن الخط . في المسقط الجانبي األيمن’6-’4 الخط
   .الخلفي للصندوق الزجاجي

  

 
 

ورجوعاً حتى نقطة البداية يمثل مستوى  9 – 8 – 4 – 3 – 2 –1أيضاً يتبين لنا من المسقط األمامي أن السطح 
  .رأسي ينطبق على المستوى األساسي األمامي للصندوق الزجاجي
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على الواجهة الخلفية للصندوق ) الموجود داخل المسقط األمامي( 8 - 4إذا رسمنا المسقط األمامي بدون الخط 
أي على المستوى األساسي الخلفي . هذا يتطلب رسم المسقط األمامي على خلفية المجسم. الزجاجي

  .أنتبه لطريقة ربط النقاط في المسقطين. للصندوق الزجاجي
 

بالطات في  8ندخل ) ’6-’4 يظهر من الخط( ولبيان ورسم ميالن المجسم الظاهر في المسقط الجانبي األيمن
  .4بالطات ثم نرجع لألمام بالطتين ونعود إلى النقطة  7ثم نرتفع  4العمق من النقطة 

   . 8ثم نكرر رسم الخط المائل الثاني من النقطة 
ي مع حتى يلتق 5نرسم خطاً أفقياً من النقطة . ولألمام 6بطول بالطتين من النقطة   ’6-6نرسم الخط األفقي

  .8ولألمام أيضاً حتى يلتقي مع الخط المائل والمرسوم من  7ونرسم خطاً أفقياً أخيراً من . 4الخط المائل من 
  الرسم النهائي 
 

  .نكمل تعليماً وبالخط الغامق على المجسم
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