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Bالمسقط   

Cالمسقط   

Aالمسقط   

Eالمسقط   

Dالمسقط   

2010-2011 المدرسة اإعدادیة البساتین  التعبیر البیاني 
 القصرین

 
عبد الحمید لطیفي: األستاذ  ـراجعةمـــ   التاسعة أساسي 

 

. نقترح علیك آلة حاسبة ممثلة بخمسة مساقط -1  

من المسقط الرأسي ، سجل العالمات الخاصة باألزرار المشار إلیھا على بقیة  إنطالقا -1-2

 
في تحدید الجزئیات على كل المساقط ؟  على ماذا إعتمدت 1-3  

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

أكمل الجدول بما  3-4
. یناسب   

 المسقط مكان الناظر تسمیة المسقط موقع المسقط بالنسبة للمسقط الرأسي
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 الجزئیة التسمیة
 1 
 2 
 3 

 

 

 

.رسم منظوري لقطعة موشوریة الشكل تحتوي على بعض الجزئیات :  السند  

: ن على الرسم المنظوريلّو:  1التعلیمة   

.المسقط الرأسي باألخضر  -      

.المسقط العلوي باألحمر  -      

. المسقط الیساري باألصفر -      

.أكمل رسم مختلف المساقط بما یناسب :  2التعلیمة   

.سّم الجزئیات المنجزة على القطعة :  3التعلیمة  

1 

2 

3 
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أرسم المسقطین الیساریین للقطعتین اإلسطوانیتین  -1

:التالیتین   

 

 

 

:الحظ الرسم المنظوي للقطعة اإلسطوانیة االتالیة   -2  

.ین الرأسي والعلويعلى المسقط ینقص أكمل ما -2-1  

بلون من إختیارك عندما یكون ظاھرا  Eأبرز السطح  -2-2
. 
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    3 
    2 
    1 

 الرقم العدد التسمیة المادة المالحظات
:سلم   

 
A4 أداة ربط أسالك 

اإلدارة الجھویة للتعلیم / وزارة التربیة 
المدرسة اإلعدادیة حي / صرین ــــبالق

 البساتین القصرین
...............: القسم  .......................: اإلسم    

............: التاریخ  ........................: اللقب    

 

 

1 
 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

5 

4 

3 

.......إتجاه النظر ................... .المسقط  

: الحظ الرسم المنظوري لكتلة ربط األسالك الكھربائیة  - 3  

أشطب السھم الذي یشیر إلى إتجاه النظر الـــغیر ممثل  -1- 3
. بمسقط   

.ســـّم مختلف المســـاقط طبقا للطریقة األوروبیة  -2- 3  

بألوان مختلفة على المساقط التي )  3-2- 1(أبرز القطع  -3- 3
.تكون فیھا ظاھرة   

جدول یضاف إلى ھذا الرسم .المنتوج  تشغیلو إستعمالیمكن أن یتضمن الرسم الشامل مسقطا واحدا أوعّدة مساقط بحیث یسھل فھم كیفیة   -
لألجزاء  وھي قائمة مدونة وإذا إحتوى الرسم أكثر من قطعة فإنھ یجب إضافة.الرسم  لتعریفیتضمن المعلومات والمالحظات الكافیة بیانات 
نفس ( لكل قطة  رقم -: المكونة للمنتج ، ومن ھذا المنطلق تعتبر مستندا ھاما للتصنیع وترتبط بالرسم من خالل عالمات وتحتوي على  المختلفة

التي صنعت منھا القطعة  المادة -.القطعة  إسم - ).یمكن وجود قطع متشابھة ( القطع  عدد –). الرقم المستعمل للتعریف بالجزء في الرسم الشامل 
  .المالحظات  –

.مرتبة تصاعدیا یقع رسم المدونة على شكل جدول یتضمن البیانات *   
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مسقط رأسي ألداة ربط األسالك :وضعیة اإلنطالق   - 1
.الكھربائیة   

.ال نشاھد التفاصیل الداخلیة ألداة الربط   -  

أداة الربط مقطوعة والقطع التي تدخل في تركیبتھا - 4
.ملونة   

.الرسم أكثر سھولة  بإضافة األلوان أصبحت قراءة -  

.قطعت أداة الربط طولیا  - 3  

.تشاھد القطع الداخلیة بسھولة  -  

 

.أضیفت التفاصیل الداخلیة بخطوط متقطعة  - 2  

بقیت التفاصیل الداخلیة غیر واضحة رغم  - -
.إبرازھا بخطوط متقطعة   

2010-2011  المدرسة اإعدادیة البساتین القصرین التعبیر البیاني 

 
عبد الحمید لطیفي: األستاذ   التاسعة أساسي نشاط تشخیصي 
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 رسم ثالثي األبعاد

2010-2011  المدرسة اإعدادیة البساتین القصرین التعبیر البیاني 

 
الحمید لطیفيعبد : األستاذ   التاسعة أساسي .............................................................. 

 

: مراجعة  -1  

 ل في تركبتھاتطرقنا في السنوات السابقة إلى التعرف على أنواع الرسوم ومبدأ اإلسقاط المتعامد كطریقة لتعریف المنتجات بصفة عامة والقطع التي تدخ 
... بصفة خاصة   

.أكمل المسقطین التالیین بما یناسب مستعینا بالرسم الثالثي األبعاد الموالي  -1-1  

 

 المسقط الرأسي المسقط الیمیني

.................................................................................................................................. ج ھل تّم إبراز األشكال الداخلیة بصورة واضحة ؟  -1-2  

السریع  ..................................مما یحول دون .............................ألن األجزاء الداخلیة والحواف المخفیة ممثلة بخطوط   - ج لماذا ؟ -س
  .الواضح  للقطعة  .................................و

................................................................................................................................................................................. -ماذا تستنتج ؟ ج -1-2  

.......................................................................................................................................................................ج ما ھو الحل األمثل ؟   -1-3  

2- ......................................................  

: الھدف  -2-1  

.لمنتج أو قطعة ما لتكون سھلة الفھم والقراءة  ..................................... یھدف القطاع البسیط إلى إبراز األجزاء      
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التمشي المعتمد إلنجاز المــقطع البــــسیط   - 2
3  

) P( قص القطعة حسب مستوى القطع   2: المرحلة  ) P( إختیار مستوى القطع   1: المرحلة    

  

رسم الجزء المتبقي 4: المرحلة ) P( حذف الجزء الذي یوجد أمام مسطح القطع  3: المرحلة   

  
 

: قاعدة  - 3  

.بخطوط سمیكة مستمرة  ةترسم األجزاء المقطوع*      

.القطع بخطوط سمیكة مستمرة حترسم األجزاء الظاھرة التي توجد وراء مسط*      

: التخدیش  -4     

أھمة  حسب  mm 5إلى 2مع حدود القطعة وتتباعد من   450زاویة قدرھا  نوترسم بخطوط رقیقة تكّو. تدل على القطع خطوط التخدیش    
.          تحدد ھذه الخطوط حسب نوعیة المادة المكونة للقطعة . المساحة المقطوعة   

     

 التخدیش  المادة التخدیش  المادة التخدیش  المادة
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1 

تعیین إتجاه المشاھدة بسھمین سمیكین  2
.متصلین عمودیا بطرفي النھایة   

 

تعریف مستوى القطع بحرف یوضع بجانب  3
.كل سھم   

تسمیة المقطع بنفس الحرف الذي  4
.استعمل في تعریف مستوى القطع   

 أبدل الخطوط المتقطعة بخطوط سمیكة 5

تخدش األجزاء المقطوعة بخطوط رقیقة  6
.مستمرة   

.سمیكتین  تعیین مستوى القطع بخط رفیع مختلط ذو نھایتین   
 

  

: D2البسیط التمشي المعتمد إلنجاز المقطع  - 5  

.تعیین معطیات القطع على مسقط موجود  

(3, 2,  1  (المراحل  

:على المسقط المحدث یتم توضیح   

( 6و  5، 4 المراحل    ) 

إذا قطع جسم مكون من عدة أجزاء  -
ھھا اإتج طوط تختلف فيخكل منھا ب یخدش
زء جال تخدیشعن خطوط  كثافتھاو

.المجاور   

ام سطولیا بأج القطعإذا مّر مسار 
كالبرشام ، األعمدة ، الخوابیر ، 

ھذه  تمثلحلقات إحكام السّد ، 
.األجسام كما ھي دون قطع   

یستحسن عدم رسم الحواف غیر المرئیة  -
ح وذلك لضمان وضو المتقطعةبخطوطھا 

 القطاع 

 

  

  

 

قواعد عامة   -6  
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أبرز السطوح المقطوعة بلون من  - 7
.إختیارك   

 
  

  A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

أشطب مستویات القطع الغیر  -1- 7

 

الحظ الرسم المنظوري وأكمل المطلوب بما  -2- 7
 یناسب

 تطبیقات
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أبـــرز كـل سطح مقطوع بلـــــون  -8
یختلف عن اآلخر على الرسوم ثالثیة 

. األبعاد   

أرسم على المسقط الــــرأسي ثنائي 
األبعاد مستویات القطع التي تناسب 

،  A-A ،B-B: (المساقط المقطوعة 
C-C  ،E-E   . ( متبعا المراحل التالیة
 : 

مّدد الخطوط ( أكمل مستویات القطع  -
الرقیقة المختلطة عندما یكون ذلك 

)ضروریا   

أرسم إتجاھات النظر بسھمین   -
. متصلین بطرفي نھایة كل مستوى قطع  

عرف كل مستوى قطع بإحدى  -
الحروف  الالتینیة المقترحة 

.سابقا   
D  - Dمسقط    

 تطبیقات

  E - E  

  B-B    A  - A    D  - D    C  - C  
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2010-2011  المدرسة اإعدادیة البساتین القصرین التعبیر البیاني 

 
عبد الحمید لطیفي: األستاذ   التاسعة أساسي رســــم اللـــوالب 

 

1 
2 

اللولب ھو عبارة على  :تعریف اللولب - 1
.إسطوانة حفر على مساحتھا الجانبیة مجرى حلزونیا   

  
 

 

إذا كان المجرى الحلزوني محفورا * 
. خارجیا فإننا نحصل على برغي   

إذا كان المجرى الحلزوني محفورا * 
. داخلیا فننا نحصل على صامولة    

ویكون مساویا لقطر قاع سن اللولبة الداخلیة أو القطر اإلسمي .ویطلق علیھ كذلك قطر قمة السن أو القطر األكبر القطر اإلسمي للبرغي dیسمى * 
.  d=Dللحصول على ربط دقیق بین البرغي والصامولة یجب أن یكون .للصامولة   

 

 

 اإلسطوانة بعد اللولبة الخارجیة اإلسطوانة قبل اللولبة الخارجیة

 الثقب بعد اللولبة الداخلیة الثقب قبل اللولبة الداخلیة

:رسم القطع اللولبیة  - 2  

حسب  ترسم القطع اللولبیة على شكلھا الحقیقي -
المثال التالي مما یبین صعوبة الرسم وعلى ھذا 

  .األساس نلجأ إلى تمثیلھا بطرق مقننة 
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):البرغي( للولبة الخارجیة الرسم  المقنن  1- 2  

- ترسم الحدود الظاھرة للبرغي بخط سمیك (1) ینتھي بحافة مشطبة (2) كما یرسم القطر األصغر بخط رقیق مستمر (3) على 
المسقط الرأسي ، و بــ 3/4 الدائرة (3)على المسقط الممیز  . وترسم نھایة اللولبة بخط سمیك (4) . وإذا كان البرغي غیر مرئي 

.فتصبح كل الخطوط متقطعة   

 

:ثقب نافذ) الصامولة ( الرسم  المقنن للولبة الداخلیة - 2- 2  

- یرسم قطر الثقب Dp  بخط سمیك مستمر (1)  إال إذا كان مخفیا فیرسم بخط رقیق متقطع كما یرسم قطر قاع السن بخط رقیق 
مستمر على المساقط المقطوعة وبخط متقطع (2)  إذا كان مخفیا  ، ویكون مساویا للقطر اإلسمي D مع تخلل جانبي لتسھیل عملیة 

.تقدم البرغي على الصامولة   

 

:ثقب  غیر نافذ) الصامولة ( الرسم  المقنن للولبة الداخلیة - 3- 2  

.   1200یكّون زاویة قدرھا  ) 2(المخروط الناتج عن الثقب الغیر نافذ  ) . 1(الحدود الظاھرة للثقب بخط سمیك رسم ت -  

.  Dویكون قطره مطابقا للقطر اإلسمي  . ة أرباع الدائرة على المسقط الممیز وبثالث) 3(یرسم قطر قاع السن بخط رقیق مستمر  -
.، وإذا كانت مخفیة فإنھا تمثل بخطوط متقطعة ) 4(تنتھي اللولبة الداخلیة بخط سمیك مستمر   
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):ثقب نافذ و  غیر نافذ( الجمع بین  البرغي والصامولة  - 4- 2  

.الخارجیة اللولبة الداخلیة كلیا أو جزئیا حسب تقدم البرغي على الصامولة  تغطي اللولبة -  

 

 

 

 

 تعریف اللولب الیساري

تكون فیھ اللوالب متجھة من الیمین إلى الیسارویمیز بالحرفین 
.الیسرى  إشارة إلى الید) HL(اإلصافیین   

.ھذا النوع من اللوالب قلیل اإلستعمال   

الیمینيتعریف اللولب   

تكون فیھ اللوالب متجھة من الیسار إلى الیمین ویمیز بالحرفین 
.إشارة إلى الید الیمنى ) HR(اإلصافیین   

.ھذا النوع من اللوالب كثیر اإلستعمال   

 لولب یساري لولب یمیني 

: خاصیات اللوالب  -2-5  

.ولولب یساري  – لولب یمیني  -: ھناك نوعان من اللوالب   
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A 

ماھو الرسم الذي یوضح المسقط  
 الممیز للولبة الخارجیة ؟

 

B 

 

 

A 

ما ھو الرسم الذي یوضح المسقط 
؟داخلیةالممیز للولبة ال  

 

B 

 

 

 

 1 

یمثل الرسم الجمع بین برغي 
 وصامولة ، 

 أین یقف البرغي ؟
 2 

 3 

 

 

 1 

یمثل الرسم الجمع بین برغي 
 وصامولة ، 

ما ھو الرقم الذي یشیر إلى نھایة 
 اللولبة ؟

 2 

 3 

 3 

 

 

 Ø 

لترقیم لولبة داخلیة أي الرمزین 
 نستعمل ؟

 M 

 

 تطبیقات
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2010-2011  المدرسة اإعدادیة البساتین القصرین التعبیر البیاني 

 
عبد الحمید لطیفي: األستاذ   التاسعة أساسي كتابة األبعاد 

 

 

 

 

 

 

ویعبر عنھا . 1:1: ســلم تعتبر األبـــعاد المكتــوبة على الرسم أبــــعادا حقیقیة
في الھندسة المیكــانیكیة بالــــملیمتر، كما تكتب بوضوح وفي المكـــان 

.قراءتھا المناسب لتسھل  

یجب أن تكون 
.األبعاد سھلة القراءة  

عناصر الترقیم  -1
قواعد عامة (  األساسیة

خط 
 اإلسناد

 خط البعد
       تكتب قیمة البعد األفقیة
.فوق وفي وسط خط البعد  

زاویة سھم 
300 ≈البعد   

تكتب قیمة البعد على 
.یسار ووسط خط البعد  

الكتابة ضیق فإن إذا كان مجال 
.البعد یكتب خارج السھمین  

یكتب البعد فوق وفي 
وسط قوس الدائرة 
.ویعبر عنھ بالدرجة  

تكتب قیمة البعد فوق 
وفي وسط خط البعد 
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قیمة البعد مصحوبة 
Øبعالمة القطر   

قیمة البعد مصحوبة 
  Rبعالمة الشعاع 

یجب أن ال 
خط البعدیقطع   

یجب أن تبعد قیمة 
القیاس بالقدر 
 الكافي عن الرسم

ال یجب أن تشوش 
كتابة البعد على 
 أیة عالمة أخرى

بعد یمكن 
 تحدیده

تكتب قیمة الثقوب مرة 
.واحدة إذا كانت متقایسة   

یمكن أن تتقاطع 
 خطوط البعد
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إستعمال الرموز   -2  

 

 العناصر الرمز

 القطر 

 الشعاع 

 سطح مربع 

 قطر الكرة 

 شعاع كرة 
 

تستعمل رموزا موحدة لتبسیط الرسوم وتسھیل 
. فھمھا  

كتابة أبعاد الحواف 
.المشطبة   

 

: تطبیق -3  

سجل أبعاد القطعة المركبة معتمدا المعطیات على  -
. الجدول  

 العناصر الرمز القطعة

 

15قطر الكرة    

2 شعاع الربط   

4 مربع ضلع   

10 قطر اإلسطوانة   
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 بسلم
 الرسم

 كیف تكتب األبعاد على الرسم؟

 
بسلم 

1/1  

 

 

Bفوق خط البعد إختیار    

أین یوضع قیاس القطعة عندما 
 یكون خط البعد أفقیا؟

Aتحت خط البعد إختیار    

 

 

Cفوق خط البعد إختیار    

أین یوضع قیاس القطعة عندما 
البعدعمودیا؟یكون خط   

Dتحت خط البعد إختیار   

 

 

 14 

موفع الثقب أفقیا؟ماھو الحل األمثل لترقیم   

 11 

 

 تطبیقات
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 الرقم العدد التسمیة المادة

:سلم   
 

A4 أداة ربط أسالك 
اإلدارة الجھویة للتعلیم / وزارة التربیة 

المدرسة اإلعدادیة حي / صرین ــــبالق
 البساتین القصرین

...............: القسم  .......................: اإلسم    

............: التاریخ  ........................: اللقب    

 

 

ثالثي األبعاد ورسم شامل من ثالثة : نقترح علیك أداة ربط أسالك كھربائیة ممثلة برسمین -1
: مساقط   

.أبرز القطع المكونة لألداة بألوان مختلفة على الرسمین  -1-1  

 تطبیقات
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أكمل ما ینقص على الرسم التعریفي للقطعة     .   
3-2-1 

2أكمل ما ینقص على الرسم التعریفي للقطعة     .    -
2-1 
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