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  الباب الثاني
  DRAWING INSTRUMENTS أدوات الرسم الهندسي

فـي  . يتطلب الرسم الهندسي وتدوين المعلومات على لوحة الرسـم أدواٍت هندسـيةً خاصـة يتعـذر العمـل بـدونها                   
  عمومـاً إلـى   هـذه األدوات ويتطلـب اسـتخدام  .  أهم األدوات الهندسية التي يحتاجها ممارس الرسـم الهندسـي      ،1.2 الشكل

   :شادات العامة التاليةاإلر

  
  يــأدوات الرسـم الهندس: 1.2 شكل

  تهيئة طاولة الرسم واألدوات  -1
عند بداية الرسم يتفحص الطالب طاولة الرسم، فيتأكد من نظافتها، أو يقوم بتنظيفها بالفرشاة، ثم يتأكد من استقامة حافتها                   

ثـم  حضر الطالب كل أدواته الهندسية وينظفها بقطعة قماش قطنيـة،           ثم ي . Tنحنائها باستخدام مسطرة    االيسرى وعدم تحدبها أو     
وعلى الطالب تجنـب اسـتعارة   . يتفحصها ويرتبها على الطاولة في الحيز الخالي من لوحة الرسم أو ضمن درٍج مرفٍق بالطاولة       

  .األدوات من اآلخرين في حصة الرسم لما يسببه ذلك من ضياع للوقت وإرباٍك لآلخرين

  ءة الجيدة على طاولة الرسم ضااإل - 2
ويفـضل أن   . تحدد اإلضاءة المتوفرة في غرفة الرسم تموضع الطاولـة ولوحـة الرسـم بالتحديـد بالنـسبة للرسـام                  

. اًتكون اإلضاءة عمودية على لوحة الرسم بينما األشعة ساقطةً مـن يمـين الرسـام األيمـن ومـن يـساره إذا كـان أعـسر                         
علـى، بحيـث يميـل اللـوح        سـنتمترات لأل   10 - 5 ن رفع لوح الرسم من األمـام بمقـدار        ويفضل خاصة للطلبة المستجدي   

  . نحو الرسام
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  تقان الرسم وسرعة إنجازه إ - 3
فـي الرسـم   الطالـب  وتـؤدي الدقـة إلـى تبـاطؤ       . يحتاج الرسم الهندسي إلى دقٍة متناهية وسـرعٍة فـي اإلنجـاز           

م التعود علـى سـرعة إنجـاز الرسـومات بدقـٍة وتنفيـذ الرسـم بأكملـه         لذلك، على الطالب الرسا  .  األكثر للوقت  هواستهالك
ويكمـن حـل هـذه المـشكلة فـي ممارسـة       .  ضمن لوحة الرسـم    بتقنيٍة عاليٍة تجعل الخطوط تتألأل والتفاصيل تبرز بوضوح       

خدام اسـت كرسـم دقيـق ب   أو   ةحـر باليـد ال  كرسـم   إمـا   الرسـم الهندسـي     ممارسة   المتواصل على    هالمستمرة ومران الطالب  
  . بعد إنهائهحتىالحفاظ على نظافة لوحة الرسم أثناء الرسم وواألدوات، 

وبالعادة، تلتصق األوساخ التي تنتج من احتكاك غرافيت قلم الرصاص مع الورقة أو من قطع الممحاة التي تبلى فتنزلـق        
وقد تتنـاثر هـذه الجزيئـات    .  وبطولهوعندما يرسم خطٌ بقلم الرصاص فإن جزيئاٍت غرافيتية تتكون حول الخط       . أسفل األدوات 

وتنـتج  . وتتطاير بفعل تياراٍت هوائية خفيفة نتيجة للحركة حول الطاولة أو من فتح الشبابيك أو حتى من نَفَِس الرسـام المباشـر           
ي إلـى  األوساخ على األغلب من محو الخطوط الزائدة، فتتجمع فتائل وسخة من الممحاة قد تنزلق أسفل األدوات الهندسية فتـؤد               

لذلك، يجب على الرسام عدم السماح بتجمع األوساخ أياً كان مصدرها على لوحـة        . اتساخ هذه األخيرة واتساخ الرسم بشكل عام      
ويتم ذلك بتنظيف لوحة الرسم والطاولة بالفرشاة بحيث تقذف الفتائل واألوسـاخ خـارج طاولـة             . زالتها أوالً بأول  إالرسم، بل و  

كما يجب على الرسام التخلص من عرق اليـدين بغـسلهما           .  بين الفينة واألخرى بقطعة قماش قطنية      أما األدوات فتنظف  . الرسم
وفيما يلي بعض التعليمات الضرورية لكل رساٍم وخاصة المستجدين منهم الستيعابها عند   . بالماء والصابون كلما احتاج األمر ذلك     

  .ممارسة الرسم الهندسي

  ). بمحارم ورقية(، ونظِّف رأسه بعد البري لرسم أبداً ال تبر قلم الرصاص فوق لوحة ا-1
  . ال تحاول إزالة أوساٍخ ملتصقٍة على لوحة الرسم بالممحاة بالقوة-2
 على لوحة الرسم يتم بعد رفع طرفها البعيد مـع ثبـات العارضـة إلـى حافـة لوحـة الرسـم، بينمـا          T تحريك مسطرة    -3

  .فر قدر االستطاعةيتم تحريك المثلث برفع رأسه البعيد باألظا
  .  ال تضع الكتب والدفاتر أو حتى المذياع فوق لوحة الرسم-4
  .  استخدم األظافر أو ظهرها لالشارة للرسم أو لجزٍء منه عند المناقشة وال تستخدم أطراف األصابع بسبب العرق-5
  . ال تحك شعرك فوق لوحة الرسم-6
  . نها أسفل اليد عند الكتابة أو تركها ضع غطاء ورقياً على لوحة الرسم أو على جزء م-7
  .غلف كبير، حقيبٍة كرتونية مثالً ال تلف لوحات الرسم، واحفظها بشكل منبسط في م-8

  2.2 شكل، Drawing Tableطاولة الرسم : أوالً

الرسم من الخشب األبـيض أو البنـي الفـاتح، ذي سـطح نـاعم ومـستٍو تمامـاً وبـأربع زاويـا                طاولة  يصنع لوح   
ويـستخدم الطالـب هـذا اللـوح للعمـل البيتـي فقـط بينمـا يـستعمل              .  سنتيمتراً مربعاً أو أكبر قليالً     60x40 أبعاده   ،قائمة

  .سنتيمتراً مربعاً 90x60لوحها للرسم في المرسم الجامعي طاولةً أبعاد 



9

 Tمـسطرة   ويشترك اللوح الخشبي البيتي مع طاولة المرسم بأن حافة كـل منهمـا اليـسرى مـستوية تمامـاً تمكـن                      
ومن الطبيعـي أن مكاتـب الهندسـة الحديثـة تحـوي طـاوالت هندسـيٍة مريحـة             . من االنزالق عليهما بسهولة وبشكل أفقي     

  .وذات إمكانيات أفضل من اللوح العادي أو طاولة المرسم إال أنها أكثر كلفة وأكبر حجماً

    

   وعلى اليسار لوح خشب عاديوسطهندسي حديثة في المكتب طاولة على اليمين وأخرى طاولة للرسم الجامعي : 2.2 شكل 
 

  T ،T square) الحرف(مسطرة : ثانياً

 تستعمل لرسم الخطوط األفقية وكدليٍل    .3.2 شكلوالمسطرة،  ) العارضة(أداة ضرورية للرسم الهندسي تتكون من الرأس        
. جزئيها مع بعض بشكل كامل وعلى زاويـة قائمـة  وحتى ينتظم عملها وتكون دقيقة يلزم إحكام        . لحركة المثلثين عليها  ) مساعد(

 ثم يقوم بتدوير اللوحة   ،4.2 شكلوللتأكد من استقامة المسطرة التي تخصه، يرسم الطالب خطاً حاداً على لوحة رسٍم كيفما شاء،                
ق الخطّين يعني   بومن الطبيعي أن تطا   . رة من جديد فنرسم خطاً حاداً آخر      نصف دورة حتى تالمس نقطة بداية الخط حافة المسط        

  . نها تحتاج إلى تعديٍل أو تبديلإ، وإال فأن المسطرة جيدة
وتختلـف  . حتى من الخـشب الـصلب     من مواد بالستيكية أو من لدائن شفافة لرؤية الرسم أسفلها أو           Tتصنع المسطرة   

 . ألوراقاستخدامها كمقٍص لويمنع وتحفظ بعيداً عن الحرارة والرطوبة، . أطوالها حسب حاجة االستعمال

  5.2شكل ، Drawing Papers لوحات الرسم: ثالثاً

. لياٍف، مصدرها نباتي أو حتى صناعي أتتكون لوحة الرسم من     . وهي على أنواٍع عديدة من حيث اللون والسمك والوزن        
 سطح اللوحة ومن الطبيعي أن مالسة. ويستعمل طالب الهندسة لوحات رسم من النوع الخشن أو متوسط الخشونة لكنه جيد للرسم          

وحتى يسهل جمع كل لوحات الرسم داخل ملف خاص، يستحسن استخدام لوحات رسم ثابتة       .  أعلى وسعر أكثر تعني نوعيةً أفضل   
  .الحجم
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   تنزلق أفقياً على لوٍح خشبي مثبتٌ عليه ورقة رسمTمسطرة الـحـرف : 3.2 كلـــش

  

  Tستقامة مسطرة االتأكد من : 4.2 كلـــش
   



11

 والمعروف اختـصاراً بــ      اسية العالمي المواصفات القي نظام  ، ولوحات الرسم بالتحديد وفقاً ل      قياسات الورق  يبنى نظام و
  :األسس التاليةعلى  ISO أيزو

  . تساوي متراً مربعاً واحداA0ً الورقة األكبر فيه  مساحة-1
ـ  وتبعاً لذلك، فمساحة أي ورقةٍ     .ها مباشرة عرضها، أو عرض الورقة األكبر من     2 طول أي ورقٍة يساوي    -2 ساوي نـصف    ت

   .األكبر منها مباشرة

84
1

1189

45o

45o

A1

A2

A3

A4

A5

A6

  
   إلى لوحات أقل حجماA0ًتقسيم لوحة الرسم : 5.2شكل 

 المساحة  أبعاد اللوحة  الرمز
†  بالمتر مربع بالمليمترات بالالتينية  بالعربية

 A0  841 mm x 1189 mm 1 m2  0أ 

 A1  594 mm x  841 mm 0.5 m2 1أ 

 A2  420 mm x  594 mm 0.25 m2  2أ 

 A3  297 mm x  420 mm 0.125 m2  3أ 

 A4  210 mm x  297 mm 0.0625 m2  4أ 

5أ   A5  149 mm x  210 mm 0.03125 m2 

   العالميةISOجدول أوراق الرسم وفقاً لمواصفات أيــزو : 6.2شكل 
..........................................................................................................................  

  . الرموز بالعربية حسب المواصفات العراقية†
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 والـورق   Tالمـسطرة   بطاولـة   الإلـى   الرسم الهندسي هي تثبيت لوحة الرسم       جلسة  أول مهمٍة تواجه الرسام قبل بدئه       
 ثم نطـابق حافـة      ،سنتيمترات 10إلى   5لحافة اليسرى للطاولة مسافة تتراوح بين       عن ا لوحة الرسم   نبعد   .7.2 شكل،  الالصق

ـ نلـصق أوالً  . بحيث تصنع الحافتان زاوية قائمة مع الحافة اليسرى للطاولـة    لوحة الرسم العلوية    المسطرة فوق حافة     تين زاويال
افة الطاولة لمسافة تقارب نصف عرض ورقة الرسم        انزالقا على ح   لألسفل   Tالمسطرة  ثم نزيح   ،  الطاولةلوحة الرسم ب  السفليتين ل 
مـن   صـغيرة   الطالب أربع قطع  قص ويجهز   ومن الطبيعي أن ي   . 7.2 شكل تين للورقة بالطاولة،  العلويتين  لصق الزاوي ومن ثم ن  

  .بشكٍل جزئي إلى طرف الطاولةالرسم ويعلقها  لوحة هالورق الالصق قبيل تثبيت

  

  الطاولة بالورق الالصقتثبيت لوحة الرسم إلى : 7.2شكل 
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   Triangles الـمـثـلـثـان: رابعاً

رسـم  ) Tومع المسطرة   ( إذ يمكن بواسطتهما    . o45  والثاني o60×o30يستعمل للرسم الهندسي مثلثان قائمان، أحدهما       
 كمـا يمكـن     .8.4 شكل  مختلفة على بعض،   وضاٍعأو مضاعفاتها وذلك بانزالقهما بأ    درجة   15خطوٍط تميل عن األفقي بزاوية      

 ويستخدم للرسم الهندسي .9.4 - 12.4 األشكالأنظر  بتاتاً، Tاستخدام المثلثين فقط للرسم الهندسي الدقيق دون مساعدة المسطرة 
ويفضل . ليمتريم 300ويعادل   o60×o30 يقارب طول ضلع القائم الكبير في المثلث         o45 والميكانيكي مثلثان، طول وتر المثلث    

ولتعرضهما للتلف والتقوس تفحـص دقـة اسـتقامة    . مصنوعين من مادٍة بالستيكية شفافة لرؤية الرسم أسفلهما   أن يكون المثلثان    
 ولذلك، نرسم بأحد المثلثين خطاً عمودياً، .8.2شكل ،  Tحوافهم من حيٍن آلخر بنفس الطريقة التي تفحص فيها استقامة المسطرة            

إن . حول الخط المرسوم فنرسم خطاً عمودياً آخر مـن بدايـة الخـط األول   عني  المثلث الم، ثم نقلب  Tوليكن بمساعدة المسطرة    
الحواف واألضالع  المنوال يتم التأكد من استقامة باقي       هذاوعلى  . تطابق الخطَّين يعني أن زاوية المثلث قائمةٌ وإال يجب استبداله         

  .في المثلثين  o60 و o45 ،o30دقة الزوايا أيضاً و
  

  
   من استقامة المثلثاتالتأكد: 8.2شكل    

   Scale مسطرة القياس المدرجة: خامساً
منها البسيط بوجهين وأربعة تدريجات مختلفة، قاعدتـه سداسـية          . تصنع مساطر القياس المدرجة بأنواٍع وأشكاٍل مختلفة      

هندسـي والمؤسـسات    في مكاتـب التـصميم ال   لكن الدارج فعالً، ومنها المعقد قليالً  مليمتر100مضغوطة وبطوٍل فعلي يساوي     
 وفـي   .9.2شـكل    مليمتر،   300ذات ثالث حواٍف وستة تدريجاٍت مختلفة، بطوٍل فعلي يساوي          هذه األخيرة   . التعليمية الهندسية 

أو مضاعفاته العـشرية، أمـا بـاقي التـدريجات      1:1مترياً مع الرمز النسبي   يجميع المساطر المدرجة يكون أحد التدريجات مل      
 .وفي العادة، تستعمل جميع المساطر المدرجة للقياس فقط دون الرسم. التصغيرفتستعمل للتكبير و

علـى  1 ميليمتراً المحدد بالسهم     35 فالقياس   .10.2 الشكلوالمبدأ األساسي الستخدام مسطرة القياس المدرجة مبين في         
 3بالـسهم    3 رسملى المسطرة،    بتدريٍج مضاعف، ونحدده ع    2بالسهم   2 رسم نحدده على المسطرة،     ،1 رسممسطرة القياس،   

 وهو  1سنتيمترات في المسطرة     7 على استقامته سيضرب بالتدريج      2ومن الطبيعي أن مد رأس السهم       . بتدريٍج منضغٍط للخمس  
 المكافئ 1 في المسطرة تليمترام  7 على استقامته سيضرب بالرقم 3كما أن مد رأس السهم . متراًي مل35المكافئ لضعف الرقم 
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هما النتيجة الطبيعية السـتخدام مقياسـي الرسـم،         ) متراتيمل (7و) سنتيمترات (7وحيث إن الرقمين    .  مليمتراً 35 البعد   لخمس
  .المضاعف أوالً ثم المضغوط للخمس، فإن ذلك يزودنا بطريقٍة مثلى لتكبير أو تصغير الرسم الهندسي
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المقطع العرضي للمسطرة  

  

   درجةممسطرة قياس األوجه الرئيسة ل: 9.2شكل 

النظامان ويعتمد  . ، نظاماً للتكبير وآخر للتصغير مضاد لألول      ISO زوـأي المواصفات والمقاييس الدولية،     وتُحدد منظمة 
  .آخر هذا البابنظر الجدول المرفق في أ ، فقط5، 2، 1على مضاعفات األرقام 
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  استخدام مسطرة القياس المدرجة في الرسم: 10.2شكل 

 نتخيل خطـاً    ،11.2شكل   باستخدام مسطرة القياس أو أية أداٍة هندسيٍة أخرى،          ولتحديد موضع نهاية مسافٍة أو بعٍد معين      
نطابق صفر المسطرة إلى نقطة     .  مليمتراً من اليسار بدء من خط البرواز       96، وأن المطلوب تحديد البعد      Tأفقياً رسم بالمسطرة    

نحـدد  . مليمتراً 1بمسافة ثابتة تعادل الخط المرسوم بداية القياس، ثم نطابق المسطرة على الخط المعين بحيث نبعد المسطرة عن     
 96وتعامده عند القيـاس   ميليمتراً تقطع الخط 2بطول ال يزيد عن ومبري بشكٍل مخروطي ورأسه مدبب   4H-2Hقلم  الشَرطةً ب 
  .مليمتراً

  
  تحديد شرطة القياس بمسطرة القياس المدرجة: 11.2شكل 
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  Compasses & Dividers الفراجير والمقسمات :سادساً
وتبين األنواع الدارجة اليوم إمكانية تغيير رصاصة الفرجار بأخرى حـسب           . يستعمل الفرجار لرسم الدوائر واألقواس الدائرية     

ر ذي اإلبرة رسم الدوائر الصغيرة بالفرجامن المفضل  إذ .12.2 شكلالتي ترسمها،    ائرووتميز الفراجير حسب حجم الد    . الطلب
بهـذا  . أول على اليميننصف القطر المطلوب، لتحديد المنزلقة داخل حامٍل مربوٍط إليه ماسورة الرصاصة بواسطة برغي تعيير         

 فرجار الدوائر الوسـط مثل يف الفرجار الثاني من اليمين. مليمتراً 3- 20الفرجار نستطيع رسم الدوائر التي يتراوح قطرها بين 
ـ    حيث ي رجار الدوائر الكبيرة،    فهو ف  الفرجار الثالث أم   . مليمتراً 60 - 5بين  قطرها   يتراوح نصف والتي    صلمكن رسم دوائر ي
، فنستطيع عندها رسم دوائر قطرها أكبر من لفرجار الكبيراهذا يمكن إضافة وصلٍة معدنية لكما .  مليمتراً 200إلى   قطرهانصف  
فرجار ذو ساقين متشابهتين الفرجار المقسم كالشكل األخير جهة أخرى، يمثل من .  مليمتراً حسب طول تلك الوصلة المعدنية    200

وعند رسم الـدائرة    . أو نقل األبعاد من مكاٍن آلخر     /يستعمل لتقسيم المسافات المعينة إلى أجزاء متساوية و       ،  وإبرتين بنفس الطول  
أما تحديـد   .  ميليمتراً ترسمان بخٍط شعري    2 منهما   طول كلٍّ  ال يتجاوز    + موقع المركز بشرطتين متعامدتين      يتم تحديد بالفرجار  

 .تقسيمات الفرجار المقسم فيتم ذلك بالربط بين ثقوٍب صغيرٍة ناتجٍة من غرز إبرتيه في لوحة الرسم

  

  والمقسماتبأنواعها المختلفة الفراجير : 12.2 ـــكلش
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مـن  ات  رصاصفتستخدم  األساسي  للرسم  ا  أم ،HB أو   H طرية من النوع     اتيستعمل للعمل الهندسي بشكٍل عام رصاص     
 بالتحديد  HBأقالم  وحيث أننا نستخدم لتعليم الرسم      .  وذلك لجميع أنواع الخطوط واألقواس والدوائر      2H-4H أي   ،صلب ال نوعال

 فإنه يفضل استخدام رصاصة للفرجار تكون أكثر دكانة من رصاصة القلم حتى تتعادل األقواس والدوائر المرسومة مع الخطـوط    
ويعود السبب في ذلك إلى أن الرسام ال يتحكم في الضغط على رصاصة الفرجار كما هو الحال عنـد  . المستقيمة في لوحة الرسم   

لذلك، على الطالب التدرب على استخدام الرصاصة الداكنـة للـدوائر واألقـواس        . رسم الخطوط المستقيمة بالمسطرة والمثلثات    
 H لألقواس والـدوائر وقلـم   HBوكمثال، في حالة تعليم الرسم يستخدم رصاصات . يمةوالرصاصة األقل دكانة للخطوط المستق   

  . للمستقيمات

. جيـداً ) مجلوخـةً (ضافيةً ومبريةً معه ضمن علبة الفراجير رصاصاٍت إ     وممارس الرسم أن يحمل     لطالب  هذا، ويفضل ل  
كما يمكن أن يجلخ جانبا . 13.2 شكل رأٍس عريض،وبالعادة تجلخ رصاصة الفرجار بورِق سنفرٍة حتى تصبح إهليلجية المقطع و       

وبالعادة تكون الرصاصة أقل ارتفاعاً من اإلبرة الختـراق         . ويتم غرز إبرة الفرجار في الورقة ِبرِويـة      . الرصاصة لزيادة الدقة  
   .هذه األخيرة لوحة الرسم

  

  
  طريقة جلخها على اليمين ريها و بعد قطعها وبرصاصة الفرجار: 13.2 شكل

  15.2 و 14.2 نشكالال، أقالم الرصاصو القلم الميكانيكي: سابعاً

 –قلم الرصاص أسطوانة خشبية أو منشور قائم قاعدته مـسدس منـتظم يحويـان داخلهمـا عمـوداً مـن الجرافيـت                       
أمـا القلـم الميكـانيكي فهـو ماسـورة يـتم تعبئتهـا              . الكربون األسود الطري والذي يمكننا من الرسم والكتابة على الـورق          

  .  برصاصة جرافيت طويلة نسبياً بينما يتم التحكم في الرصاصة وحركتها بواسطة ميكانيزم زنبركي وفكين مع مقبض

6 
8 10 

 سطح الورقة

 اإلبرة تخترق الورقة قليالً

  سنفرة أو مبردورق

 الرصاصة كما تبدو بعيد بريها
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  قلم الرصاص الميكانيكي: 14.2شكل 

وقـد  .  على يد سمبسون موردن وجابريال ريدل1822 في العام التقليدينيون أول من صنع القلم الميكانيكي     البريطا كان
أضيفت له تحسينات متعددة خالل الخمسين عاماً التالية أهمها أن الزنبرك أصبح ركناً أساسياً فيه، ثم الحقاً أضيف له الميكـانيزم           

صممت أنواع أخرى من القلم الميكانيكي فأصبح يحوي رصاصات مختلفـة      1938ام  في الع . القرن التاسع عشر  الدوار في نهاية    
  . 0.3 وأخيراً 0.5، 0.7، 0.9الحجم من قبيل 

ثالثـة  توفر اليوم يو. بمواصفات محددة  الهندسي إلى أقالم رصاصية  هيحتاج كلٌّ من الرسام وطالب الهندسة إلنجاز رسم       
   15.2شكل أنواٍع من األقالم الرصاصية، 

  .أقالم رصاٍص خشبية - 1
  . يبرى بمبراٍة خصوصيةو ، ميليمتر2  سمكهاقلم ميكانيكي ذو رصاصة - 2
  .ال يبرى أبداًو ميليمتر، 0.5  سمكهاقلم ميكانيكي ذو رصاصة - 3

 .واء، إذ تتحدد درجتها تبعاً للنوع المرغوب بالقلم والرسم على حٍد س          األنواع أن تكون مختلفة الصالبة    هذه   ويمكن لجميع 
األقالم الميكانيكية فيمكن تزويـدها      أما   .الرصاصودرجة صالبة   بنوع  على جانبه وقريباً من نهايته       الخشبييدمغ القلم    وبالعادة،

قلم  أو   HB و   Hين من نوع    خشبيمين  قلإما  المستجد امتالك   الهندسة  طالب  لذلك، يفضل ل  . برصاصاٍت مختلفة الصالبة والدرجة   
إلنـشائية  اوهذه األقالم تمكن الطالب من رسم الخطوط الخفيفة . HB و Hتين له من رصاصمع توفر متر  ملي2،  ميكانيكي واحد 

  . األجزاء الضرورية في الرسمعليم والوسط ثم ت

شـكل   ،يتم تغيير رصاصة القلم الميكانيكي بالضغط على قابض القلم باإلبهام بينما تمسك اليد األخرى الرصاصة فتغيرها    
 مليمتر حتـى تـصبح      2وبينما يبرى القلم الميكانيكي     . كم بطول الجزء الفعال من الرصاصة      بنفس الطريقة التح    كما يتم  .14.2

 مليمتر 0.5لم الميكانيكي    القابض ال يبرى الق     مؤخرة نهايته مخروطية ومدببة بمبراٍة خصوصيٍة أو بمبراٍة مرفقٍة بنفس القلم داخل          
وبالعادة يدور نفس القلـم أثنـاء   .  إلى أن تصبح نهايته أقل تدبباً      على ورقٍة خارجية خشنةٍ   ) ليمتر م 2(وبعد بريه يدور القلم     . أبداً

.  الورق -ويعتمد اختيار القلم المناسب على نوعية لوحات الرسم       . الرسم به، فتحافظ الرصاصة على تناظرها في كافة االتجاهات        
 فإن أفضل المواصفات للقلم المستعمل في الرسم هي         ،وعلى ذلك ). أصلب (فكلما كان سطح الورقة خشناً تطلب األمر قلماً أقوى        

   .هشاشته حتى يعطي اللون األسود المناسب، وصالبته حتى ال نحتاج إلى بريه المتواصل خالل فتراٍت قصيرة
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  أقالم الرصاص الميكانيكية والخشبية  :15.2شــــكل 

وبالعادة، تكون األقالم الصلبة فاهية اللـون       . أيضاً دكانتها و،  قاً لصالبتها أو ليونتها   الرصاص ِوف ) غرافيت(وتتنوع أقالم   
 الـذي   9H هو األكثر دكانة واألطرى على عكس القلم         7Bوعلى ذلك، يكون القلم     . على عكس األقالم الطرية التي تكون داكنة      

  16.2شكل يتمتع بالصالبة العالية واألقسى بين األقالم المعروفة، أنظر 

  
  أقالم الرصاص ودرجات صالبتها: 16.2شكل 

وكلما كـان الـرقم     . 9 إلى   5 على طرف القلم مضافاً إليه درجة الصالبة التي تتراوح بين            Hتميز بكتابة الحرف    : أقالم صلبةٌ 
  .  أكبر كان القلم أكثر صالبةHالمرافق للحرف 

  .4H و HB نسبياً تتراوح رموزها ودرجات صالبتها ما بين  مجموعةٌ من األقالم القليلة الصالبة والطرية:أقالم وسط
وكلمـا كـان الـرقم    . 7 إلى 1 على طرف القلم مضافاً إليه درجة الصالبة التي تتراوح بين Bتميز بكتابة الحرف   : أقالم طرية 

  .لفنيوتستخدم هذه األقالم على األغلب في الرسم الحر وا.  أكبر كان القلم أكثر طراوةBالمرافق للحرف 
 

 في رسم األجهزة فائقة الدقة وفي كتابة الحسابات البيانية والجداول الرياضـية       9H - 5Hنوع   تستخدم األقالم الصلبة من   
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-4Hفباألقالم الصلبة .  في الرسم الهندسي والميكانيكي على األغلب     4H - HBوتستخدم األقالم الوسط،    . والرسومات الهندسية 
2H    أمـا أقـالم   . م األساسي وكذلك خطوط االمتداد المستعملة في األبعاد وخطوط التظليل عند القطع    ترسم الخطوط الدليلة للرس
2H-H           وأخيراً، . التي تبين حدود القطع   ) المتعرجة( فتستخدم لرسم الخطوط المركزية وخطوط األبعاد وخطوط القطع المتموجة

طار الخارجي والحواف والسطوح المرئية وغير المرئية وفي       لرسم الخطوط السميكة والثابتة لإل     H- HBتستخدم األقالم الطرية    
وتستعمل األقالم الطرية التي تحمـل  .  الجدول العام واألرقام ورسم رؤوس األسهم وفي تغميق الخطوط األساسية    -كتابة العنوان   

ثيـراً وال يمكـن إزالـة     في الرسومات التي ال يضطر صاحبها إلى استخدام الممحاة وإال أصبحت الرسومات متسخة ك   Bالرمز  
  .األوساخ عنها

من حيث  ألقالم ل إنتاج مصنٍع معين ،فمثالً. هاواألقالم بدرجاتها ليست ثابتةَ المواصفات بل تعتمد على الشركات المنتجة ل          
من ) HB مزبالر(من السهولة مالحظة أن قلمين و.  ذاتهبالرمز مصنع آخر ودكانة أقالم   صالبة  مع   أافكتت ال   والدكانة قد صالبة  ال

  .الرسام اختيار األقالم المناسبة لرسمهالطالب على لذلك، . مصنعين مختلفين ال يخطان خطوطاً متكافئة على األغلب

   الممحاة وصفيحة المحي والمنقلة والمبراة وفرشاة التنظيف والشريط الالصق:ثامناً

  Erasing shield صفيحة المحوو Eraser الممحاة
باستخدام الممحـاة بليونـة حتـى ال    ينصح . الخطوط الخطأ والخطوط الزائدة المنفصلة عن الرسملمحو الممحاة تستخدم  

محو الخطـوط   كما يتم   . تبقي آثار الغرافيت الرصاصي على الرسم     يخدش ورق الرسم أوالً ثم تنظف الفتائل الناتجة مباشرة فال           
   .صفيحة المحواستخدام جزاء المجاورة بدون التأثير على األ من الرسم والتي ال لزوم لهاجداً القريبة 
  Protractor المنقلة

  .  والمثلثينT بالتوافق بين مسطرة الهندسيةدوات مضاعفاتها باأل وأ o15يفضل رسم الزوايا . الزواياورسم أداة لقياس 
  فرشاة التنظيف 

  . بقايا المحوفرشاة لتنظيف الطاولة ولوحة الرسم واألدوات الهندسية مما يعلق بها من أوساخ أو
  Sharpener المبراة

أداة لبري القلم أو رصاصته وهي على نوعين، المبراة العادية لبري قلم الرصاص الخشبي والخصوصية لبـري القلـم                   
  .  مليمتر2الميكانيكي، ذي رصاصة 

  الشريط الالصق
  .ورقٌ الصق لتثبيت لوحة الرسم إلى اللوح الخشبي

   17.2، شكل French Curvesمساطر المنحنيات : تاسعاً
شكاٍل مختلفة أوهي على عدة . تصنع بالعادة من مواد بالستكية بيضاء نقية أو من الكهرمان األصفر الضارب إلى الحمرة       

ولـذلك تعتبـر مـساطر      . تستخدم لرسم المنحنيات الناتجة من الربط بين عدِة نقاٍط ال تشكل دائرة أو حتى ال تشكل قوساً دائرياً                 
 والقطع الزائد والمنحنيات الناتجـة مـن        ئألدوات األساسية لرسم القطوع المخروطية كالقطع الناقص والقطع المكاف        المنحنيات ا 

  .زم معينيالمحل الهندسي لحركة جسيم أو جزء من ميكان
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ـ  ) ال يقل عن أربع(ويستند استخدام مساطر المنحنيات على موالفة أكبر عدٍد من نقاط المنحنى        دى لتالمس جزءاً مـن إح
ثم ننتقل إلى مجموعة أخرى . يربط بينهامالمساً  وفي اللحظة التي تنطبق فيها هذه النقاط على الحافة المعينة نرسم خطاً          .الحافات

. تالية من نقاط المنحنى فنوالف بينها وبين إحدى الحافات المنحنية، مبتدئين الموالفة من آخر نقطتين سابقتين تم التوصيل بينهمـا                   
وعلى نفس المنـوال،    .  ربط الجزء التالي من المنحنى مع الجزء األخير من المنحنى السابق انسيابيةً متواصلةً ككل              وتكفل عملية 

رسم المنحنى بخط غامق    يمكن تعليم   وأخيراً،  . نكرر الربط بين مجموعٍة أخرى من النقاط حتى نصل للنقطة األخيرة في المنحنى            
   .إن تم الرسم األولي بخط شعري

، بدون نتوءاٍت وال تظهر عليـه أيـة آثـاٍر     منتظم السمك وانسيابي،مستمربشكٍل يكون المنحنى الناتج مرسوماً   يجب أن   
كما يجب االنتباه إلى أن رسم األشكال المنحنية المتماثلة كالقطوع المخروطية يتطلب قلب . ، كالزوايا مثالًاللتقاء أجزائه مع بعض 

   .خدم من جهٍة ألخرى لرسم األجزاء المتماثلة من المنحنىالمسطرة المنحنية أو جزءها المست

  

     
  

   وطريقة استخدامهامساطر المنحنيات: 17.2شكل 

   الخطوط
. رجيـة والداخليـة  تستخدم الخطوط في الرسم الهندسي لتمثيل حواف الجـسم المرسـوم وسـطوحه المختلفـة وتفاصـيله الخا               

   .18.2شكل كما يجب أن تدعم الخطوط وضوح الرسم وحجمه وأن تبرز التناسب بين أجزاء الجسم، 
  Construction  lineاإلنشائي الخط 

وينـتج بأقـلِّ    .  مليمتر 0.15 - 0.1 يتراوح سمكه بين     ،خطٌ باهت اللون، محدد وثابت من حيث سمكه وكثافته وتناسقُه         
الخط ويبقى . 2H - 4H، من نوع جداً، رأسه مخروطي ومدبب، مبري بـشكٍل جيـِد      د على قلٍم رصاصي   ضغٍط ممكن من الي   
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هذا النوع من ولهذا، يرسم ب. واضحاً طيلة مدة الرسم؛ إذ يمكن تمييزه من مسافة متر واحد، كما ال يترك أثراً عند محوه           اإلنشائي  
  .ولة محوها إذا ما أخطأ الطالب أو الرساملسهالمسودات الهندسية والرسومات األولية الخطوط 

  Visible lineالمرئي الخط 
وينتج من قلـم    .  مليمتراً 0.6 - 0.4 يتراوح سمكه بين     ،خطٌ غامق اللون، محدد وثابت من حيث سمكه وكثافته وتناسقه         

مرئية  وتعتبر الخطوط ال   ،اهذ. بعد التأكد من صحة الرسم    وط إنشائية   يستخدم لتعليم الشكل المرسوم بخط    . HBرصاص من نوع    
  .  خطوطاً رئيسيةً في الرسم تحدد السطوح الظاهرة والحواف الرئيسية في الجسم

  Hidden lineالمخفي الخط 
ويرسـم بقلـم   .  مليمتـر 0.5 - 0.3 يتـراوح سـمكه بـين    ،خطٌ غامق اللون، محدد وثابت من حيث سمكه وتناسـقه   

 مليمتـرات مـع فراغـاٍت       5 - 3 متـساوية الطـول، طولهـا مـن          ، على شكل قطٍع مـستقيمةٍ     HB أو Hرصاص من نوع    
  . في الجسم اف والسطوح المخفيةوبالعادة، تستخدم إلبراز الحو.  مليمتر2 -1 ما بين مداهاثابتة، يتراوح 

  Center line  المحوري-الخط المركزي 
.  قصيرةٌ وبينهما فـراغ ةتتبعها شرط طويلٍة ةشرطتسلسل متكرر لخطٌ رفيع وشعري، مكون من    بأنه  خطٌ رفيع وشعري،    

 مليمتر، بينمـا طـول   25 -10طول الشرطات الطويلة من . والشرطات الطويلة والقصيرة ثابتة الطول على طول الخط الواحد 
ويستخدم هذا الخط لتمييـز الـدوائر   . Hويرسم بقلم غامٍق نوعاً ما من نوع .  مليمتر2الشرطات القصيرة يكافئ الفراغات وهو      

  . المتماثلةشكال الدائرية ألشكال البيضاوية وكلِّ األوا
  Cutting line خط القطع

طـول الـشرطات    . فراغاتٌ ثابتة  مكون من شرطاٍت متساوية بينها       ،خطٌ سميك من حيث حجمه ومتقطع من حيث شكله        
خـط  يرسـم  . ليمترات م3راغات  مليمتر، بينما طول الف4 -3من بينما القصيرة فيتراوح طولها   مليمتر،   25 -10من  الطويلة  
يظهـر  ولهذا  من الخطوط السميكة    بكونه يكون داكناً أكثر     نصح بتمييزه عن باقي الخطوط      وي،  HBبقلم رصاص من نوع     القطع  

   .ويستخدم هذا الخط لتحديد مكان القطع في األجسام المرسومة. جلياً في الرسم بمجرد النظر إليه
  Wavy line الخط المتَموج 

  .HBأو  Hيرسم بقلم طري نوعاً ما، . عرف حدود القطاع الموضعيمرئي ومتعرج يرسم به ليخطٌ  هو
  Dimension  and  Extension  Line  األبعاد واالمتداداخط

كـن  يم. يرسم األول موازياً ألسطح الجسم لتمثيل بعٍد ما، بينما يمتد الثاني من الجسم حتى يقطع خط البعد                إنشائيان   انخطٌ
 .H- 2Hرسم االثنين بقلم تتراوح صالبته بين 

  Hatching line خط التظليل
   . مثال2Hًبقلم صلب نوعاً ما، قطوع القطع في الجسم المستوى ، يرسم ليحدد مإنشائيخطٌ 
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  الخطوط الهندسية : 18.2شكل 



24

    Title Block الجدول العام
شـكل  ،  عام المقترح للوحة الرسم الهندسي    يشمل الجدول ال   .ورية للرسم الحيز المعرف للبيانات األساسية والمعلومات الضر     

   : التاليلترتيبوفقاً ل مليمترات مقسمةً بخطوٍط رأسية إلى عدٍد من األقسام 10 خانةً واحدةً بارتفاع ،19.2
  . رقم شعبتهقد يشمل  اسم الطالب، رقمه الجامعي و-1
   . رسمهاتاريخ اللوحة ورقم وقد يشمل  اسم اللوحة، مع مقياس الرسم-2

 وفي الجزء السفلي األيسر لبـاقي األحجـام،   A4وفي العادة، يرفق الجدول العام مع لوحة الرسم في جزئها السفلي لورقة         
أو /اسم الجامعة والكليـة و    كما يمكن أن يشمل جدول العنوان كالً من         . 261أنظر أيضاً الشكل السفلي في صفحة        .20.2شكل  

  .*، ليدعى عندئٍذ بالجدول الميكانيكي"121الرسم الهندسي هـ مي "اق القسم واسم المس
  

 
 

    جدول العنوان البسيط: 19.2شكل 
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  A3 وA4موضع جدول العنوان البسيط لورقة : 20.2شكل 
 
 
 
 

  حفظ الرسومات في ملف
 أخرى غيرها في ملفاٍت خاصٍة، تأخذ فـي االعتبـار بـروز     تستعمل قواعد معينةٌ لطي لوحة الرسم ووضعها مع لوحاتٍ         

 يوضح ،21.2شكل ال .الجدول العام مباشرةً حتى تسهل قراءته في الوضع المطوي، ودونما حاجٍة على األقل إلى فتح الورقة تلك  
 مليمتراً من حافة 125عد  تعمل الثنية األولى على ب    .  ومكاني ثقبي الخرم في الورقة     A4 إلى الحجم    A3كيفية طوي لوحة الرسم     

 ميليمتراً من الجهة األخرى باتجـاه ظهـر   190الرسم، ثم تعمل ثنية أخرى على بعد  الهامش األيمن ذي الثقوب، وباتجاه صفحة  
نظر أ،  A4 إلى الحجم    A3 ولطي اللوحات األكبر من      .3 رسم،  A4 نحصل على الحجم     ،2 رسم وبعد الثني،    .1 رسمالورقة،  

 .ي آخر الكتابالملحق المرفق ف

 
 
 

---------------------------------------  

 نماذج ثالثٍة مقترحٍة للجدول العام مـستخدمٍة فـي الرسـم الهندسـي والرسـم الميكـانيكي                  263ص   I يرفق ضمن ملحق  * 
الرسـم إلـى    وباللغتين العربية واإلنجليزية، وتموضع الجدول العام بالنسبة للوحات الرسم المختلفـة، وطـرق طـي لوحـات                  

  . لحفظها جميعاً ضمن ملٍف واحدA4الحجم 

 جدول
العنوان A4

A3

5 20 5 20 5 

5 

29
7

 

5 

210 420 

10 

5 

10 185 
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  A4 إلى حجم اللوحة A3طوي لوحة الرسم : 21.2شكل 

  الرسم بمقياس الرسم 
المرسوم سـيكون محـصوراً    أو الشكل   ولهذا، فالجسم   . يتم الرسم الهندسي على لوحاِت رسٍم محددة األبعاد طوالً وعرضاً         

إن هذا ال يعني أن يشِغل الجسم حيزاً صغيراً ضمن الورقة أو أن تصل أطرافـه                . برواز الورقة داخل  ز الرسم المحدد    ضمن حي 
  .لذلك، يستخدم مقياس الرسم لتغيير حجم الرسم تكبيراً أو تصغيراً حتى نصل للوضع األمثل. أو تزيد عنه/إلى البرواز و

لعدد الذي نضاعف به أطوال الجسم أو نقسمها عليه حتى نـصل للوضـع           إن مقياس الرسم المطلوب للجسم المعين هو ا       
. ، على الجدول المرفـق ISOأيـزو ويبنى مقياس الرسم ِوفْقَاً لمنظمة المواصفات والمقاييس الدولية، . األمثل ضمن الحيز المعين 

   .متداداتها رسماً خاطئاًغير اه أو  إذ يعتبر الرسم بمقياس آخر غير المذكورة أعال،ستعمال هذه المقاييس فقطاعلى الطالب 

  تكبير  عادي    تصغير
1:2   2:1  
1:5   5:1  
1:10   10:1  
1:20    1:1  20:1  
1:50   50:1  
1:100   100:1  

  ....       ....  
  ISO أيزووفقاً لـ جدول مقاييس الرسم : 22.2شكل 

  القياسات تُقرأ من اليسار لليمين
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