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الباب  

الثاني عشر            12
PICTORIAL DRAWING الرسم األيزومتري

هذا الباب يشمل معلومات أساسية حول الرسم التصويري، وباألخص منه رسم المناظير األيزومترية واألبليكية حيث نستنتجهما من المساقط. 
بعيد إنهائك للباب الثاني عشر: الرسم األيزومتري ستكون قادراً على 

التعرف على مفهوم الرسم التصويري كنمط يظهر األشكال ثنائية األبعاد بأبعاد ثالثة.• 
التعرف على أنماط وأشكال الرسم التصويري. • 
رسم الصندوق األيزومتري وتحديد محاوره األيزومترية الثالثة.• 
رسم الصندوق األبليكي وتحديد اثنين من محاوره كمحاور أيزومترية.• 
رسم الدوائر األيزمترية واألسطوانات األيزومترية.  • 
رسم الدوائر واألسطوانات األبليكية.  • 
رسم وبناء المجسمات األيزومترية استناداً إلى مساقط و/أو قطاعات محددة.• 
رسم وبناء المجسمات األبليكية استناداً إلى مساقط و/أو قطاعات محددة. • 
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1.12: مقدمة 
يمتاز الرسم التصويري بأنه يبرز الجسم ويوضح واجهاته، وأبعاده وتموضع أجزائه بالنسبة لبعضها البعض. إن تخيل ورسم األشياء مجسمة يساعد على فهمها حتى لمن ال 
يستطيع ذلك من عملية اإلسقاط. ولذلك، يستعين المهندس المدني والمعماري، وحتى الميكانيكي بالبناء التصويري النموذجي لمجسم البناء حيثما يلزم ذلك. فيظهر ذلك في 
الكتالوجات ووسائط البيع المختلفة. في هذا الكتاب وضحت المبادئ األولية للرسم التصويري وباألخص منه الرسم األيزومتري بحيث يستطيع أي ممارس للرسم الهندسي 
قراءة المساقط وفهمها ثم تالياً إتقان رسم المجسمات بسهولٍة ويسر كاستنتاج مباشر لتلك المساقط. وتختلف تسمية المجسمات باختالف شكلها، إال أنها تشترك في أن معظمها 
محاٌط بعدٍد ثابٍت من السطوح. أكثر هذه المجسمات شيوعاً من هو محاط بستة سطوح فقط كالمكعب ومتوازي المستطيالت. وبينما تعتبر السطوح المرئية سطوح رئيسية في 
المجسم تدعى السطوح غير المرئية سطوحاً ثانوية. وبالعادة تلتقي السطوح الرئيسية المرئية الثالثة في نقطة واحدة تكون أقرب ما يكون للمشاهد وندعوها بالمركز. وينطلق 

 من هذا المركز ثالثة خطوٍط تسمى المحاور الرئيسية، باتجاهاٍت مختلفٍة مشكلةً خطوط الطول والعرض واالرتفاع للمجسم. 
ويشكل رسم المجسم ثنائي البعد في الوضع الطبيعي بثالثة أبعاد. هكذا يراه الناظر لذلك ندعوه بالرسم المنظوري perspective والذي هو أقرب ما يكون للشكل الناتج من 
تصوير أو رسم المجسم من نقطة ما. هذا النمط هو األصعب بين األشكال المجسمة، إذ تظهر أطرافه البعيدة وكأنها أقل حجماً من أطرافه القريبة. وهناك الرسم اإلكسونومتري 
axonometric المؤسس على اتجاهات المحاور الرئيسية للمجسم. الشكل 1.12 يبين لنا الفروق بين األشكال األكثر شيوعاً في الرسم اإلكسونومتري. فالمكعب يرسم أبليكياً 

ودومترياً وتريمترياً، كما ويرسم أيزومترياً. وبشكٍل عام نستطيع تمييز الحاالت التالية:

الرسم المائل على جهٍة واحدة- ومنه األبليكي حيث تظهر الواجهة األمامية بأبعادها الطبيعية. . 1
الرسم المائل على جهتين - دومترياً. . 2
الرسم المائل على جهاٍت ثالث - تريمترياً.. 3

شـــكل 1.12: الرسم اإلكسونومتري للمكعب
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وإذا رسمت المحاور الثالث في التمثيل التريمتري بالقياس العادي ال تكبير وال تصغير وشكلت المحاور زواياً متساوية، عندئٍذ، ندعو هذا  التمثيل باأليزومتري. وتبعاً . 4
لذلك، نسميه المجسم األيزومتري أو بشكل مختصر أيزومترك مكافئاً بذلك (المجسم) المنظور. 

Isometric Drawing 2.12: الرسم األيزومتري

يقوم رسم المجسم أيزومترياً على رسم متوازي المستطيالت الذي سيحويه وذلك برسم محورين أيزومتريين يميالن بالزوايا 120o و- 120o عن محور أيزومتري ثالث، يرسم 
شاقولياً لألسفل من المركز، شكل 2.12، رسم 1. 

رسم 2: ننقل األبعاد الثالثة األساسية على تلك المحاور، االرتفاع على المحور األيزومتري الشاقولي انطالقاً من المركز، الطول والعرض على المحورين األيزومتريين 
اآلخرين. 

رسم 3: نكمل رسم متوازي المستطيالت بخط إنشائي والذي سندعوه بالصندوق األيزومتري. 

الرسمان 4 و 5: يتم تخيل ورسم هذا األيزمترك يتم من أقرب نقطة فيه للمراقب، حيث نرى جزءه العلوي والقريب، بينما تكون بقية أجزائه األخرى بعيدةً ومرتفعة أكثر. 
هذا األيزومترك ندعوه بالمنتظم، رسم 4. وألن بعض التفاصيل ظهرت هنا في األيزومترك مبهمة كما نشاهد في تالقي الحواف السفلية للجزء البارز في األمام والقاعدة فإننا 
نقوم ببرم األيزومترك بطريقة أخرى كأن نرسم محاوره بميل 30o- و 210o مع األفقي ثم نرسم المحور الثالث شاقولياً لألعلى من أقرب نقطة في القاعدة. هذا األخير ندعوه 

باأليزومترك العكسي ألن محاوره معكوسة، حيث تشاهد عند النظر إليه جزءه السفلي والقريب أوالً، بينما يكون جزءه اآلخر بعيداً ومنخفضاً أكثر، رسم 5.  

رسم 4: أيزومترك منتظم              رسم 5: أيزومترك عكسيشـــكل 2.12: خطوات رسم المجسم األيزومتري
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 رسُم مجسٍم ذي سطوحٍ موازيٍة للسطوحِ األساسية، شكل 3.12  

خطوات رسم المجسم من المسقطين، رسم 1
رسم 2: نرسم الصندوق األيزومتري الذي أبعاده 50x25x32 مليمتراً (32 ملم 

لالرتفاع، 25 ملم للعمق و 50 ملم للطول/العرض) بقلم 2H وبخط إنشائي.

شــــكل 3.12: رسم مجسم ذي سطوحٍ موازيٍة للسطوح األساسية

رسم 3: نحدد النقطتين 1 و 2 بالمسافة األفقية 30 ملم في الواجهة العلوية. النقطة 1 في األمام والنقطة 
2 في الخلف. يجب المالحظة أن ترقيم وموضعة النقاط داخل المسقط أو خارجه يعتمد في األساس إلى 

رؤية النقطة في األمام أو الخلف بالنسبة للمسقط األمامي، وإلى رؤية النقطة في األعلى أو األسفل بالنسبة 
للمسقط العلوي. كمثال، النقطة 1 تظهر في األمام وفي األعلى، لذلك، تحدد داخل المسقط العلوي أوالً ثم 

داخل المسقط األمامي. 
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رسم 4: نحدد النقطتين 5 و 6 بالمسافة الرأسية 16 ملم من القاعدة في الواجهة الجانبية اليمنى.   
نسقط خطوطاً رأسية من النقطتين 1 و 2، كما نسقط خطوطاً أفقية من النقطتين 5 و 6 تتقاطع بمجموعها مشكلة خط القطع 43. 

رسم 5: نعلم بقلم HB على بعض الخطوط اإلنشائية المطلوب.
رسم 6 : نكمل التعليم بقلم HB ونمحو الخطوط اإلنشائية الزائدة.

تمرين محلول 1.12، شـكل 4.12

أرسم المجسم األيزومتري الذي يمكن بناؤه من المسقطين على اليمين.  
الرسم على اليمين يمثل مسقطين أمامي وجانبي أيمن. 

نرسم المسقط الجانبي على الواجهة الجانبية اليمنى للشبكة األيزومترية. 
نسحب هذا الشكل إلى اليسار بطول 5 وحدات وكطول المسقط األمامي. 

نكمل رسم المجسم- األيزومترك.   

شــــكل 4.12 : تمرين محلول 1.12
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تمرين محلول 3.12، شـكل 6.12 

رسم  نريد  والعلوي.  األمامي  المسقطين  من  بناؤه  يمكن  الذي  األيزومتري  المجسم  أرسم 
واجهتيه  إلى  باإلضافة  اليسرى  واجهته  نظهر  بحيث  المعطيين  المسقطين  من  األيزومترك 

األمامية والعلوية. 
نرسم المسقط األمامي على الواجهة األمامية لصندوق الشبكة األيزومترية. نأخذ الخط المحيط 

(الكنتوري) بالشكل ونلغي من المسقط كل الخطوط الداخلية. 
المسقط  من  كعمق  وحدات  بمقدار 5  اليمنى طولياً  الواجهة  في  المرسوم  الشكل  هذا  نسحب 

العلوي. 

شــــكل 5.12 : تمرين محلول 2.12

تمرين محلول 2.12، شـكل 5.12.  

أرسم المجسم األيزومتري الذي يمكن بناؤه من المسقطين العلوي واألمامي على اليمين. لنفترض أننا نريد رسم األيزومترك بحيث نظهر واجهتيه  األمامية واليمنى. 
نرسم المسقط العلوي (أو جزء منه) على الواجهة العلوية للشبكة األيزومترية. نكرر هذه الخطوة فنرسم جزء من المسقط العلوي على القاعدة. 

نرسم جزء من المسقط العلوي على ارتفاع وحدة واحدة (من القاعدة).
نسحب الجزء األول إلى األسفل بطول وحدتين (من المسقط األمامي). 

نسحب الجزء في الوسط إلى األسفل (أو القاعدة إلى األعلى) بطول وحدة واحدة فقط (من المسقط األمامي). 
نكمل المجسم- األيزومترك.   

نكمل رسم األيزومترك األولي فنحصل على الشكل العلوي األخير في أقصى اليسار.  
متوازي  نقتطع  لذلك،  األصلي.  من  آخر  نقتطع  مجسم  بناء  من  وبدالً  السابقة،  الخطوات  نكرر 

مستطيالت من المجسم. 
نرسم المستطيل 2x1 باألحمر في واجهة المجسم األمامية. 

نسحب حواف هذا المستطيل باألحمر بطول وحدتين كعمق من المسقط العلوي. 
نكمل اقتطاع متوازي المستطيالت 2x2x1 وحدات.

نكمل رسم المجسم األيزومتري المطلوب.
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شكل 6.12: تمرين محلول 3.12
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شكل 7.12: تمرين محلول 4.12 

تمرين محلول 4.12، شـكل 7.12. 

أرسم المجسم األيزومتري الذي يمكن بناؤه من المسقطين على اليمين.  
الرسم على اليمين يمثل المسقطين األمامي والجانبي األيمن. 

نرسم الشبكة األيزومترية 4x4x3 لتحوي األيزومترك بحيث يشمل المسقطين األمامي 
والجانبي األيمن والعلوي. 

نرسم المسقط الجانبي على الواجهة اليمنى للشبكة األيزومترية. نستثني تمثيل الخطين 
المتقطعين من المسقط الجانبي على الشبكة األيزومترية ألنها ستظهر في الجهة الخلفية أي 

البعيدة للواجهة اليمنى. 
نرسم المسقط األمامي على الواجهة األمامية للشبكة األيزومترية. نستثني تمثيل الخطين في 

األعلى واليسار من المسقط األمامي ألنهما سيظهران الحقاً في الجهة الخلفية أي البعيدة 
عن الواجهة األمامية.

نكمل رسم الخط األفقي 12 على األيزومترك والخط األخر 43 لالمتداد للداخل بوحدتين.
نكمل رسم المجسم كما في الرسم األخير على اليسار. 

تمرين محلول 5.12، شـكل 8.12 

أرسم المجسم األيزومتري باألبعاد LxDxH، والذي يمكن بناؤه من المسقطين على اليمين، رسم 1. 
رسم 2 : يمثل الصندوق األيزومتري عندما نظهر واجهتيه األمامية والجانبية اليمنى. 

رسم 3: الخطوط اإلنشائية لتفاصيل المجسم األيزومتري محددة من المساقط.
رسم 4: المجسم األيزومتري المكتمل حيث واجهتيه األمامية والعلوية مضافاً لهما الواجهة الجانبية 

اليمنى. 
الرسوم 5، 6 و 7: تمثل تكراراً لما ورد أعاله عندما نظهر للمجسم األيزومتري واجهتيه األمامية 

والعلوية مضافاً لها الواجهة الجانبية اليسرى.  
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شــــكل 8.12 : تمرين محلول 5.12
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رسُم مجسٍم ذي سطحٍ مائل، شكل 9.12

خطوات رسم هذا المجسم المكون من المسقطين األمامي والعلوي، رسم 1.
رسم 2: نرسم الصندوق األيزومتري الذي أبعاده 50x25x32 ملم بقلم 2H وبخط إنشائي. 
رسم 3 : ننقل األبعاد 30 و 16 ملم إلى سطحي الصندوق العلوي ثم الجانبي بالترتيب. 

رسم 4: نوصل النقاط 1 مع 3 و 2 مع 4. 
رسم 5: نعلم بقلم HB على الخطوط اإلنشائية المطلوبة. 

رسم 6: نكمل التعليم بقلم HB وننظف محواً بواقي الخطوط اإلنشائية للصندوق األيزومتري.  

شـــكل 9.12: رسم مجسٍم ذي سطحٍ مائل
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لذلك، يتبين لنا من الشكل 9.12 أن بعد الخط بين النقطتين 1 و 2 في المسقط العلوي يساوي البعد بين نفس النقطتين على المجسم ألن الخط 

12 مواٍز للقاعدة وعمودي على الواجهة األمامية. كما أن البعد بين النقطتين 1 و 3 في المسقط األمامي ال يساوي البعد بين نفس النقطتين على 
المجسم ألن الخط 13 وإن كان موازياً للواجهة األمامية إال أنه مائٌل على المستويين األساسيين اآلخرين، العلوي والجانبي.  

تمرين محلول 6.12، شكل 10.12. 

أرسم المجسم األيزومتري، الذي يمكن بناؤه من المسقطين األمامي والجانبي األيمن والمرسومان ضمن شبكة المربعات. 
لبناء األيزومترك نتخيل الخطوط الخارجية للمسقطين المعطيين حيث نلغي منهما الخطوط الداخلية. 

شـــكل 10.12: تمرين محلول 6.12

قاعدة: بعد الخط الموازي لمستوى أساسي وعمودي على مستوى أساسي
        آخر في األيزومترك يساوي بعد هذا الخط في المسقط. أما بعد الخط 

        الموازي لمستوى أساسي لكن ليس عمودياً على مستوى أساسي آخر
        في األيزومترك فال يساوي بعد الخط في المسقط. 

  .6x4x3 رسم 1: نرسم الصندوق األيزومتري
رسم 2: نرسم المسقط األمامي على الواجهة األمامية. ثم نرسم المسقط الجانبي األيمن على الواجهة اليمنى.

رسم 3: نسحب حواف ونقاط الشكل الناتج في الواجهة األمامية بعمق 4 وحدات. 
          نسحب حواف ونقاط الشكل الناتج في الواجهة الجانبية اليمنى بطول 6 وحدات. 

رسم 4: نحدد الخطوط والسطوح المرئية على األيزومترك والمجسم. 
          نكمل رسم األيزومترك. 
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تمرين محلول 7.12، شكل 11.12. 

أرسم المجسم األيزومتري، الذي يمكن بناؤه من المسقطين األمامي والجانبي األيمن والمرسومين ضمن شبكة مربعات على اليمين. 

رسم 1: مسقطان أمامي وجانبي أيمن ضمن شبكة مربعات. 
.4x4x3 رسم 2: نرسم الصندوق األيزومتري مع شبكته األيزومترية

          نرسم المسقط الجانبي على الواجهة اليمنى للشبكة األيزومترية ونرسم المسقط األمامي على الواجهة األمامية (اليسرى) للشبكة األيزومترية. 
رسم 3: نكمل رسم المجسم األيزومتري. 

شـــكل 11.12: تمرين محلول 7.12

رسم مجسٍم ذي سطحٍ مائل، زاوية ميله معلومة، شكل 12.12   

رسم 1: مسقطان أمامي وعلوي.
رسم 2: نرسم الصندوق األيزومتري الذي أبعاده 50x25x32 مليمتراً بالخط اإلنشائي الرفيع.

رسم 3: من قياس الضلع األفقي للزاوية 35o، ننقل البعد x بالفرجارأو بالفرجار المقسم، ( x تساوي تقريباً  22.406 ملم) على سطح الصندوق العلوي من زواياه 
القريبتين فنحصل على النقطتين 1 و 2. نوصل النقاط 1 مع 3 و 2 مع 4. 

رسم 4: نعلم على الخطوط اإلنشائية المطلوبة بقلم HB، ونمحو الزيادات فيها.  
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شـــكل 12.12: رسم مجسٍم ذي سطحٍ مائل، زاوية ميله معلومة

تمرين محلول 8.12، شكل 13.12

أكمل رسم األيزومترك المعطى فيه الجزء األكبر من القاعدة وميالن سطحه العلوي، رسم 1. تحوي القاعدة تجويفاً رأسياً، مقطعه يأخذ شكل شبه المحرف حيث يتطلب حل 
السؤال أيضاً رسم وبيان فتحة التجويف الرأسي في السطح العلوي لأليزومترك.  

رسم 2:
نرقم نقاط قاعدة األيزومترك بالرموز     b   a... حتى i. كل نقطة في محيط القاعدة لها نظير آخر على السطح العلوي لأليزومترك. 

.4  3  2  1 نميز أيضاً قاعدة التجويف الرأسي بالنقاط
نرسم من النقطة j العلوية خطاً موازياً للخط المائل ih ثم نرسم من النقطة  b السفلية خطاً رأسياً حتى يتالقى الخطان في النقطة b العلوية. 

 .c نرسم خطاً أيزومترياً لليمين حتى يتالقى مع خط آخر يرسم رأسياً من النقطة السفلية
رسم 3: 

   .bbcc نعلم على جزء الواجهة األول بخطوط مرئية فيظهر لنا متوازي األضالع الرأسي
نكرر تقريباً الخطوة السابقة فنرسم من النقطة c العلوية خطاً موازياً للخط المائل ih. نسقط النقطة السفلية d وامتدادها (المتالقي مع امتداد النقطة c) رأسياً لألعلى حتى 

 ،ccdd هكذا، يظهر لنا شبه منحرف .e و d تلتقي مع الخط األيزومنري اليميني فنحصل على النقطتين
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رسم 4: 
   .ddee ومتوازي األضالع  ccdd نعلم على جزءي الواجهة الثاني والثالث بخطوط مرئية فيظهر لنا شبه المنحرف

نكرر أيضاً الخطوة السابقة فنرسم من النقطة e العلوية خطاً موازياً للخط المائل ih. نسقط النقطة السفلية f وامتدادها رأسياً لألعلى حتى تلتقي مع الخط األيزومنري اليميني 
 .g و f فنحصل على النقطتين

رسم 5:
   .ffgg ومتوازي األضالع  eeff نعلم على جزءي الواجهة الرابع والخامس بخطوط مرئية فيظهر لنا شبه المنحرف

 .ih نرسم خطوطاً رأسية من نقاط قاعدة التجويف الرأسي حتى تلتقي مع الخطوط الموازية للخط
نعلم على واجهة التجويف العلوية على السطح المائل بخطوط مرئية. 

رسم 6:
نقلم الزيادات في الخطوط اإلنشائية. 

نعلم على جزء المدخل العلوي للتجويف بخطوط مرئية. 
رسم  7 : 

يمثل أيزومترك مع خطوط متقطعة مخفية.  
رسم  8

أيزومترك نهائي
رسم 9: أيزومترك كرسم ثالثي األبعاد ضمن انفنتور.

شكل 13.12: تمرين محلول  8.12، رسم 1، رسم 2  و رسم 3
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شكل 13.12: تمرين محلول  8.12، رسم   4رسم 9 

رســم 9
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تمرين محلول 9.12، شكل 14.12

أكمل قطع األيزومترك عندما يكون مستوى القطع مكوناً من الخطين األفقي ab والجانبي al، رسم 1.
سنبين أوالً كيف يرسم مستوى القطع المائل المكون من الخطين ab و al مع واجهات الصندوق األساسية للمجسم األصلي قبيل القطع. مستوى القطع مكون من الخط األفقي ab الذي 

يظهر على السطح العلوي والخط المائل al الذي يظهر على السطح الجانبي األيمن مضافاً لهما خطوط التقاطعات مع األسطح األخرى للمجسم األيزومتري، والتي لم تظهر حتى 
االن. أنظر أيضاً رسم 6 في الشكل 36.6 ص 6-38.

رسم 2:
نحدد أوالً امتدادات خطي القطع ab و al على األسطح الرئيسية. نمد الخط ab  إلى أن نصل إلى مستوى الواجهة األمامية فنحصل على النقطة k. النقطة l على القاعدة والتي 

.m في سطح القاعدة حتى نصل إلى حافة الشبكة األمامية فنحصل على النقطة l من النقطة ab لذلك نرسم خطاً موازياً للخط .ab توازي السطح العلوي الذي فيه الخط

رسم 3:
 .n على الواجهة األمامية، نوصلهما فنحصل على النقطة k و m النقطتان

 .o حتى نحصل على النقطة n من النقطة ba هو مواٍز للسطح األفقي العلوي وللقاعدة. لذلك، نرسم خطاً (أفقياً) موازياً للخط n المستوى األفقي الذي فيه النقطة

رسم 4:
نوصل النقطة o مع النقطة b (الخط bo يكون موازياً للخط knm). فيكتمل رسم السطح المائل الممثل لمستوى القطع. 

 شـــكل 14.12: تمرين محلول 9.12 
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3.12: الدوائر في الرسم األيزومتري 

بأربعة  تقريبياً  الناتج  الناقص  القطع  األيزومتري. ويرسم  الرسم  في  ناقصة  قطوعاً  الدوائر  تظهر 
أقواٍس دائرية، كل قوسين متقابلين متكافئين، حيث تدعى هذه بطريقة رسم القطع الناقص بأربعة 

مراكز، شكل 15.12. 

رسم 1:
نرسم دائرة، قطرها D ومربعاً يمسها من جميع الجهات. 

رسم 2: 
نرسم المعين الناتج من رسم المربع أيزومتريّاً، زوايا رأسه 60o و 120o. نرسم القطرين المتعامدين. 

النقطتان 1 و 3 مركزان للقطع الناقص.

رسم 3: 
نسقط أعمدة من النقطتين 1  و  3 على أضالع المعين  المقابلة  (نسقط من كّلِ نقطٍة عمودين. 
األعمدة تكون منصفة لتلك األضالع) نحصل على النقاط 7 و  8 كمركزين أخرين للقطع الناقص. 

ً شـــكل 15.12: رسم الدوائر أيزومتريا

رسم 4: 
نرسم قوساً مركزه النقطة 1 يبدأ من النقطة 5 وينتهي في النقطة 9، ثم نرسم قوساً آخر 
بالفتحة نفسها في الجهة المعاكسة، مركزه النقطة 3 ويبدأ من النقطة 6 وينتهي في النقطة 

10. اآلن، أكملنا رسم القوسين الكبيرين في القطع الناقص.

رسم 5:
 نكمل رسم القطع الناقص برسم أقواسه الصغيرة. نرسم  قوساً من نقطة التقاطع 7 يبدأ 
من النقطة 9 وينتهي في النقطة األخرى 6. وأخيراً، نرسم قوساً بالفتحة نفسها في الجهة 
المعاكسة مركزه النقطة 8 يبدأ من النقطة 10 ولينتهي في النقطة 5، مكملين رسم القوسين 

الصغيرين والقطع الناقص أيضاً.
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القطوع الناقصة األيزومترية، شكل 16.12  

تظهر القطوع الناقصة والممثلة للدوائر في الرسم األيزومتري تماماً كما هو الحال في رسم القطع الناقص في الواجهة العلوية، شكل 15.12. شكل 16.12،  
يوضح طريقتين أخريين لرسم القطع الناقص، أوالها أقواس أربعة بخطوط سميكة مع أربعة مراكز، بما يتوافق مع األسلوب الوارد أعاله، شكل 15.12 
بالتمام والكمال. أما األسلوب اآلخر فهو اآلتي من نقل أبعاد الدائرة في الوسط (8 تقاطعات) على الخطوط األيزومترية المائلة والرأسية. أنظر القطوع الناقصة 
والمرسومة كمنحنيات بخطوط رفيعة. يمكن التحكم في هذا النمط من القطوع الناقصة والتي ترسم تقريبياً ضمن متوازيات أضالع مختلفة الحجم دون االلتزام 

بالمعين 120o - 60o، أنظر الشكلين األخيرين في أقصى اليسار. 

شــكل 16.12: الرسم األيزومتري للدائرة في السطوح المختلفة بخطوط سميكة والرسم التقريبي بخطوط رفيعة.
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4.12: الرسم األيزومتري لألسطوانة، شكل 17.12  

تتكون االسطوانة، رسم 1، من قاعدتين دائريتين. ولذلك، يستند رسمها أيزومترياً إلى الخطوات التالية: 

رسم 2:
  .25x25 ً25 مليمتراً بحيث نبرز قاعدته أو سطحه العلوي معيناx25x40 نرسم الصندوق األيزومتري

نرسم في السطح العلوي القطع الناقص وفقاً للطريقة المبينة في الشكل 15.12. 
نسقط مركزي األقواس الكبيرة 1 و 3 ( ال ضرورة إلسقاط النقطة 3) ثم مركزي األقواس الصغيرة 7 

و 8 لألسفل بمقدار االرتفاع 40 ملم فنحصل على النقاط 1‘, 7‘ و 8‘ في األسفل.  
نسقط نقاط التماس 5 و 9 رأسياً لألسفل باالرتفاع نفسه فنحصل على النقاط  5‘ و 9‘ في األسفل. 

نرسم أقواس القطع الناقص في الجزء السفلي. 

ً شـــكل 17.12: رسم االسطوانة أيزومتريا

رسم 3: 
نعلم على الخطوط واألقواس المطلوبة، ونزيل محواً الخطوط اإلنشائية الزائدة.  

رسم 4: 
الطول 40  نعتبر  كأن  بطريقٍة أخرى.  أيزومترياً  المذكورة أعاله  يمكن رسم االسطوانة 

عمقاً لالسطوانة بينما نظهر الفتحة الدائرية n25 في الواجهة األمامية قطعاً ناقصاًَ. 
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تمرين محلول 9.12، شكل 18.12: 

أرسم االسطوانة المجوفة أيزومترياً؟

رسم 1: القطاع األمامي لألسطوانة المجوفة. األسطوانة، قطرها الخارجي 20 ملم بينما ارتفاعها 
16 ملم. ضمن واجهة األسطوانة العلوية ثقب ذو تجويف أسطواني عادي، بفتحة قطرها 10 ملم 

إلى عمق 6 ملم. 

رسم 2: نرسم الصندوق األيزومتري 20x20x16 مليمتراً بحيث تكون أبعاد قاعدته العلوية 1234 
  .20x20 ًمعيناً أيزومتريا

نكرر أوالً تحديد مراكز أقواس البيضاوي ثم الحقاً نرسمه وفقاً للطريقة المبينة في الشكل 15.12. 
نسقط المراكز الثالثة 1، 7 و 8 لألسفل بمقدار االرتفاع 16 ملم فنحصل على النقاط  المقابلة في 

األسفل.  

ً شـــكل 18.12: رسم األسطوانة المجوفة أيزومتريا

على نفس المنوال نسقط نقاط التماس 5، 9 ثم  a و b رأسياً لألسفل باالرتفاع نفسه فنحصل 
على النقاط المقابلة لها في األسفل.  

حدودها  وضمن  أعاله  الناتجة  الثالثة  المراكز  من  والسفلي  األمامي  البيضاوي  جزء  نرسم 
المعروفة.

رسم 3: نكرر ما رسمناه لفتحة الثقب وفي الواجهة العلوية. 

اإلنشائية  الخطوط  محواً  ونزيل  المطلوبة،  واألقواس  الخطوط  على  نعلم   :4 رسم 
الزائدة.   
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تمرين محلول 10.12، شكل 19.12: 

أكمل رسم المجسم األيزومتري، أي رسم حوافه وفقاً لخطوط القاعدة والتي تلتف حول ربع األسطوانة من أمامه، رسم 1. 

رسم 2: 

 1ab فنحصل على النقطة 8. إسقاط النقطة 3 في القاعدة رأسياً لألعلى يعطينا النقطة 10. المستوى المائل في المجسم a-b نرسم من النقطة 1 خطاً موازياً للخط المائل
يقطع الواجهة الخلفية كخط a-b ويقطع الواجهة األمامية كخط 8-1. لذلك، يكون الخطين a-b و 8-1 متوازيين ألن الواجهتين ألمامية والخلفية متوازيتين. 

نرسم من النقطة 10 خطاً موازياً للخط 43 في األسفل فنحصل على النقطة 11 من إسقاط النقطة 4. يمكن الحصول على النقطة 4 بطريقة رسم الموازي للخط  b-a من 
. b’ نحو a’ النقطة

وعلى المنوال نفسه، نسقط النقطتان 6 و 7 رأسياً لألعلى فنحصل على النقطتين 12، 13 على الخط األفقي من c‘ للداخل. 

HB رسم 3: التعليم بقلم

.137 12 وأخيراً الخط6 ،114 ،103 13 ثم نعلم أيضاً على الخطوط الرأسية1211101 عريض الرأس على الخط HB نعلم بقلم
كما يمكن تكملة تعليم القوس الدائري (جزء من قطع ناقص) من النقطة 9 وحتى 7. 

كيف يرسم منحنى القطع بين السطح المائل وسطح (ربع) األسطوانة. 

 g نرسم خطاً أفقياً من النقطة .g 12 فنحصل على النقطة11  لألعلى على الخط المائل f نسقط النقطة .e و f نرسم خطاً أفقياً رفيعاً في القاعدة فنحصل على النقطتين
للداخل فنحصل على النقطة h كتقاطع مع الخط الرأسي من النقطة e. هذه النقطة h سنربطها مع النقطة 13 في األسفل والنقطة l في األعلى بمنحنى.  

رسم 4: 

 .l فنحصل من تقاطعات الخطوط الرفيعة على نقاط ثالثة أخرى حتى نصل إلى النقطة h نكرر خطوات الحصول على النقطة
.l ثم النقاط الثالثة الواردة أعاله مع النقطة األخيرة h نربط هذه النقاط الستة، بدًء من النقطة 13 ثم

رسم 5: 

الرسم األيزومتري مكتمل ونظيف.
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شـــكل 19.12: تمرين محلول 10.12
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Oblique Drawing 5.12: الرسم األبليكي

 30o 120 درجة عنه (يميلo يقوم رسم المجسم أبليكياً على رسم متوازي المستطيالت الذي سيحويه، وذلك برسم محورين أيزومتريين، أحدهما شاقولي واآلخر يميل بزاوية
عن األفقي) بينما يعامد المحور الثالث المحور الشاقولي. كما يمكن للمحاور أن تأخذ وضعية أخرى لليسار، شكل 20.12. وسندعو الصندوق الناتج بالصندوق األبليكي، حيث 
تتمثل الواجهة األمامية بمحورين متعامدين وبأبعاد تكافئ أبعاد واجهة الجسم األساسية. أما المحور الثالث فيمكن إبقاؤه كما هو طوالً أو ضغطه للنصف. وعلى ذلك، سنعتمد 

هنا الصندوق األبليكي ذو األبعاد الثابتة دونما مط أو ضغط. 

شـــكل 20.12: الرسم األبليكي

رسم أبليك االسطوانة، شكل 21.12

يتكون رسم 1 من قطاع جانبي ألسطوانة مجوفة. األسطوانة قطرها الخارجي 20 ملم بينما طولها (أو عرضها) 16 ملم. ضمن واجهة األسطوانة األمامية ثقب تجويف 
أسطواني عادي، بفتحة قطرها 10 ملم إلى عمق 6 ملم. لرسم هذه االسطوانة المجوفة أيزومترياً أنظر الشكل 18.12. 

إللغاء تعقيدات رسم القطوع الناقصة أيزومترياً نستخدم أسلوب الرسم األبليكي وذلك برسم دوائر مكتملة على المحور األيزومتري لهذه األسطوانة كما يلي: 
رسم 2: 

نرسم خطاً محورياً لالسطوانة للداخل بزاوية تميل بمقدار 30o عن األفقي. 
 O والنقطة 2 على بعد 16 ملم من نفس المركز. نرسم في الواجهة األمامية دائرتين متراكزتين، مركزهما O نحدد النقطة 0 ثم نحدد النقطتين 1 على بعد 6 ملم من المركز

 .n20 ومن النقطة 2  نرسم دائرة (أو قوساً)، قطرها ،n10 نرسم من النقطة 1 دائرة (أو قوساً)، قطرها .n20 و n10 وأقطارهما

رسم 3: 
نعلم على األجزاء الضرورية بقلم HB، ونزيل محواً الخطوط اإلنشائية الزائدة. 
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ً شـــكل 21.12: رسم اسطوانٍة مجوفٍة أبليكيا

تمرين محلول 11.12، شكل 22.12

أرسم أبليك المجسم الذي يمكن بناؤه من المسقط الوحيد، رسم 1. 
رسم 2: 

 O 150 عن األفقي. نحدد المركز 0 ثم نحدد النقطتين 1 على بعد 36 ملم من المركزo نرسم خطاً محورياً لإلسطوانة للداخل بزاوية تميل بمقدار
والنقطة 2 على بعد 60 ملم من نفس المركز.

رسم 3: 
نرسم من المركز 0 دائرةً قُطرها n24 ونكرر نفس الشيء من المركز 1.  

نرسم المربع o40 من المركز 1، ونكرر الشيء نفسه من المركز 2. 
رسم 4: 

نرسم المماسات ونعلم على الخطوط المطلوبة. ثم نزيل محواً الخطوط اإلنشائية الزائدة.
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 24x40x40 أمام متوازي مستطيالت n24x36 شـــكل 22.12: بناء أبليك االسطوانة
6.12: تـمـاريـن الـبـاب الثاني عشر  

يتطلب حل هذه التمارين والمسائل بناء ورسم المجسمات األيزومترية أو المجسمات األبليكية من مساقطها أو قطاعاتها. 

تـمريـــن 1.12 - تـمريـــن 4.12: 
المطلوب هنا إكمال رسم األيزومترك  للتمارين األربعة األولى ضمن أحيازها في الكتاب.

تـمريـــن 5.12 : 
ارسم األيزومترك لكل مسالة من المسائل السبعة على ورق ايزومتري. يمكن الحصول على أوراق ذات شبكات أيزومترية من القدس للنشر 

والتوزيع. 

تـمريـــن 6.12 - تـمريـــن 11.12: 
ارسم األيزومترك على كرتون A3 وفقاً لرغبة مدرس المساق.             
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