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 الباب
  الثاني

DRAW الھندسي أدوات الرسم ING INSTRUMENTS  

يتطلب الرسم الهندسي وتـدوين المعلومـات علـى         
. لوحة الرسم أدواٍت هندسيةً خاصة يتعـذر العمـل بـدونها     

، أهـم األدوات الهندسـية التـي يحتاجهـا          1.2الشكل  في  
ويتطلـب اسـتخدامها عمومـاً    . ممارس الرسـم الهندسـي   

  العامة التالية إلى اإلرشادات 

   تهيئة طاولة الرسم واألدوات -1
عند بداية الرسم يتفحص الطالـب طاولـة الرسـم،     
فيتأكد من نظافتها، أو يقوم بتنظيفها بالفرشـاة، ثـم يتأكـد            

نحنائهـا  امن استقامة حافتها اليـسرى وعـدم تحـدبها أو           
ثـم يحـضر الطالـب كـل أدواتـه          . Tباستخدام مسطرة   

عــة قمــاش قطنيــة، فيتفحــصها الهندســية وينظفهــا بقط
ويرتبها على الطاولة في الحيز الخالي مـن لوحـة الرسـم          

وعلـى الطالـب تجنـب      . أو ضمن درٍج مرفٍق بالطاولـة     
استعارة األدوات من اآلخـرين فـي حـصة الرسـم لمـا             

  .يسببه ذلك من ضياع للوقت وإرباٍك لآلخرين

    

  
  

  أدوات الـرســـم الــهـنـدســـي : 1.2شكل 

2  
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  ضاءة الجيدة على طاولة الرسم اإل -2

تحــدد اإلضــاءة المتــوفرة فــي غرفــة الرســم 
. تموضع الطاولة ولوحة الرسم بالتحديـد بالنـسبة للرسـام         

ويفضل أن تكون اإلضاءة عموديـة علـى لوحـة الرسـم            
بينما األشعة ساقطةً من يمين الرسام األيمـن ومـن يـساره      

جدين رفـع   ويفضل خاصة للطلبـة المـست     . اًإذا كان أعسر  
 ســنتمترات 10 -5لــوح الرســم مــن األمــام بمقــدار 

  . على، بحيث يميل اللوح نحو الرساملأل

  تقان الرسم وسرعة إنجازه  إ-3

يحتاج الرسم الهندسي إلى دقـٍة متناهيـة وسـرعٍة          
وتـؤدي الدقـة إلـى التبـاطؤ فـي الرسـم،            . في اإلنجاز 

سـام  لذلك، فعلـى الطالـب الر   . واالستهالك األكثر للوقت    
التعود على سرعة إنجاز الرسومات بدقـٍة وتنفيـذ الرسـم           
بأكمله بتقنيٍة عاليـٍة تجعـل الخطـوط تـتألأل والتفاصـيل          

ويكمن حل هـذه المـشكلة فـي الممارسـة        . تبرز بوضوح 
المــستمرة والمــران المتواصــل للطالــب علــى الرســم 

 ثـم  free hand sketchingالهندسي أوالً كرسـم حـر   
، ثـم الحفـاظ علـى نظافـة لوحـة           كرسم دقيق باألدوات  

  .الرسم سواء أثناء الرسم أو بعد إنهائه
  

وبالعــادة، تلتــصق األوســاخ التــي تنــتج مــن 
احتكاك غرافيت قلم الرصاص مع الورقـة أو مـن قطـع            

وعنـدما يرسـم    . الممحاة التي تبلى فتنزلق أسـفل األدوات      
خطٌ بقلم الرصاص فإن جزيئاٍت غرافيتيـة تتكـون حـول           

وقد تتناثر هذه الجزيئـات وتتطـاير بفعـل         . لهالخط وبطو 
تياراٍت هوائية خفيفة نتيجـة للحركـة حـول الطاولـة أو            

. من فتح الشبابيك أو حتـى مـن نَفَـِس الرسـام المباشـر            
وتنتج األوساخ على األغلب من محـو الخطـوط الزائـدة،           
فتتجمع فتائـل وسـخة مـن الممحـاة قـد تنزلـق أسـفل            

 اتــساخ هــذه األخيــرة األدوات الهندســية فتــؤدي إلــى
لـذلك، يجـب علـى الرسـام        . واتساخ الرسم بشكل عـام    

عدم السماح بتجمع األوسـاخ أيـاً كـان مـصدرها علـى             
ويـتم ذلـك بتنظيـف      . زالتها أوالً بأول  إلوحة الرسم، بل و   

لوحة الرسم والطاولـة بالفرشـاة بحيـث تقـذف الفتائـل            
أمـا األدوات فتنظـف     . واألوساخ خارج طاولـة الرسـم     

كمـا يجـب    . الفينة واألخرى بقطعـة قمـاش قطنيـة       بين  
على الرسام التخلص من عـرق اليـدين بغـسلهما بالمـاء            

وفيمـا يلـي بعـض      . والصابون كلما احتاج األمـر ذلـك      
التعليمات الضرورية لكـل رسـاٍم وخاصـة المـستجدين           

  .منهم الستيعابها عند ممارسة الرسم الهندسي
أبـداً، ونظِّـف     ال تبر قلم الرصاص فوق لوحة الرسم         -1

  ). بمحارم ورقية(رأسه بعد البري 
 ال تحاول إزالة أوساٍخ ملتـصقٍة علـى لوحـة الرسـم          -2

  .بالممحاة بالقوة
 على لوحة الرسـم يـتم بعـد رفـع       T تحريك مسطرة    -3

 طرفها البعيد مع ثبات العارضـة إلـى حافـة لوحـة           
، بينما يتم تحريك المثلـث برفـع رأسـه البعيـد           الرسم

  .ر االستطاعةباألظافر قد
ال تضع الكتـب والـدفاتر أو حتـى المـذياع فـوق              -4 

  . لوحة الرسم
شارة للرسـم أو لجـزٍء      إلل استخدم األظافر أو ظهرها      -5

منه عنـد المناقـشة وال تـستخدم أطـراف األصـابع            
  . بسبب العرق
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  . ال تحك شعرك فوق لوحة الرسم-6
 ضع غطاء ورقياً على لوحة الرسـم أو علـى جـزء             -7

  . ها أسفل اليد عند الكتابة أو تركهامن
احفظها بشكل منبـسط فـي      بل   ال تلف لوحات الرسم،      -8

  .غلف كبير، حقيبٍة كرتونية مثالًم

   لوح أو طاولة الرسم:  أوالً

Drawing    board or Drawing table  
يصنع لوح الرسم من الخـشب األبـيض أو البنـي          

ـ       الفاتح، ذي سطح ٍ    أربع زاويـا   نـاعم ومـستٍو تمامـاً وب
.  سـنتيمتراً مربعـاً أو أكبـر قلـيالً         60×40أبعاده  . قائمة

ويستخدم الطالب هذا اللـوح للعمـل البيتـي فقـط بينمـا             
يستعمل للرسـم فـي المرسـم الجـامعي طاولـةً أبعـاد             

  . أو تزيد قليالً سنتيمتراً مربعا90ً×60سطحها 

ويــشترك اللــوح الخــشبي البيتــي مــع طاولــة 
ن حافـة كـل منهمـا اليـسرى         ، بـأ  2.2شـكل   المرسم،  

 مـن االنـزالق عليهمـا       Tمستوية تماماً تمكـن مـسطرة       
ومن الطبيعـي أن مكاتـب الهندسـة        . بسهولة وبشكل أفقي  

الحديثة تحوي طاوالت هندسـيٍة مريحـة وذات إمكانيـات          
أفضل من اللوح العادي أو طاولة المرسـم إال أنهـا أكثـر           

  .3.2شكل كلفة وأكبر حجماً، 

              

  طاولة راقية للرسم المكتبي الهندسي: 3.2شكل                             طاولة للرسم الجامعي: 2.2شكل 
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  T ،T square) الحرف(مسطرة : ثانياً

ــن  ــون م أداة ضــرورية للرســم الهندســي تتك
تـستعمل  . 4.2شـكل   والمـسطرة،   ) العارضـة (الرأس  

ــة وكــدليٍل  ــة ) دمــساع(لرســم الخطــوط األفقي لحرك
وحتى ينتظم عملها وتكـون دقيقـة يلـزم         . المثلثين عليها 

إحكام جزئيها مع بعـض بـشكل كامـل وعلـى زاويـة             
وللتأكد مـن اسـتقامة المـسطرة  التـي تخـصه،            . قائمة

يرسم الطالب خطاً حاداً على لوحـة رسـٍم كيفمـا شـاء،         
، ثم يقوم بتـدوير اللوحـة نـصف دورة حتـى     5.2شكل  

لخـط حافـة المـسطرة مـن جديـد          تالمس نقطة بداية ا   
ومـن الطبيعـي أن تطـابق       . فنرسم خطـاً حـاداً آخـر      

نهـا تحتـاج إلـى    إالخطّين يعني أن المسطرة جيدة، وإال ف     
  . تعديٍل أو تبديل

 من مـواد بالسـتيكية أو مـن         Tتصنع المسطرة   
حتـى مـن الخـشب       لدائن شفافة لرؤية الرسم أسفلها  أو      

. السـتعمال وتختلـف أطوالهـا حـسب حاجـة ا       . الصلب
وتحفظ بعيداً عن الحرارة والرطوبة معلقـة عموديـاً مـن         
الثقب المخصص لـذلك، كمـا يجـب عـدم اسـتخدامها            

  . كمقٍص لألوراق

لوح الخشب 
طاولة الرسم

مسطرة شفافة تسمح برؤیة الرسم أسفلھا

رأس المسطرة  طول المسطرة 

مة  
تقی
مس

ح 
للو
ة ا
حاف

حافة رأس
المسطرة مستقیمة

ـق 
ــیـ
ــلـ
ــع
 الت
ب
ــــ
ثـق

حافة المسطرة الفعالة مستقیمة
90o

لوح الخشب 
طاولة الرسم

مسطرة شفافة تسمح برؤیة الرسم أسفلھا

رأس المسطرة  طول المسطرة 

مة  
تقی
مس

ح 
للو
ة ا
حاف

حافة رأس
المسطرة مستقیمة

ـق 
ــیـ
ــلـ
ــع
 الت
ب
ــــ
ثـق

حافة المسطرة الفعالة مستقیمة
90o

  

   تنزلق أفقياً على لوٍح خشبي مثبتٌ عليه ورقة رسم T) الـحـرف(مسطرة : 4.2شـــكل 
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الخط األول 

الخط الثاني 

الخط األول 

طاولة الرسم 
الخط األول لوح الخشب 

الخط الثاني 

الخط األول 

طاولة الرسم 
لوح الخشب 

  
  2       رســـم                                                1رســـم 

   Tمسطرة  التأكد من استقامة : 5.2شـــكل 

  Drawing  papers لوحات الرسم :ثالثاً

وهي على أنواٍع عديـدة مـن       
تتكـون  . حيث اللون والسمك والـوزن    

ليـاٍف، مـصدرها    ألوحة الرسم مـن     
ويـستعمل  . نبـاتي أو حتـى صـناعي   

طالب الهندسـة لوحـات رسـم مـن         
ونة النـوع الخـشن أو متوسـط الخــش   

ومـن الطبيعـي أن     . لكنه جيد للرسـم   
مالســة ســطح اللوحــة أكثــر تعنــي 
نوعيةً أفضل للّوحة وارتفـاع سـعرها،      

  .  6.2شكل 

84
1

1189

45o

45o

A1

A2

A3

A4

A5

A6

  

   إلى لوحاٍت أقل حجماً A0تقسيم لوحة الرسم : 6.2شكل 
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وحتى يسهل جمـع كـل لوحـات الرسـم داخـل            
ملف خـاص، يستحـسن اسـتخدام لوحـات رسـم ثابتـة             

اسـات الـورق ، ولوحـات الرسـم         ويبنى نظام قي  . الحجم
بالتحديد، وفقاً ألغلب المواصفات القياسـية العالميـة علـى      

  †النظام التالي 

  المساحة   أبعاد اللوحة   الرمز
  [m2]  [mm]  بالالتينية   ††بالعربية 

A0  1189×84  0أ 
1  

1  

  A1  841×594  0.5  1أ 
  A2  594×420  0.25  2أ 
  A3  420×297  0.125  3أ 
  A4  210×297  0.0625  4أ 

   العالميةISOجدول أوراق الرسم وفقاً لمواصفات أيــزو 

  

  

  

  

  

أول مهمــٍة تواجــه الرســام قبــل بدئــه الرســم 
الهندسي هي تثبيت لوحة الرسم إلـى اللـوح الخـشبي أو            

 والـورق  Tويتم ذلـك بواسـطة المـسطرة    . طاولة الرسم 
فبعـد أن تكـون حافتـا المـسطرة        . 7.2شـكل   الالصق،  

العلوية منطبقتـين بعـضهما علـى بعـض،         ولوحة الرسم   
 سـنتمترات طوليـة مـن    5ولوحة الرسم على بعد أقل من      

اليسار، نلصق أوالً إحدى زوايـا لوحـة الرسـم الـسفلية            
باللوح الخشبي، وذلـك بقطعـة ورٍق الصـق، طولهـا ال            

 Tوبعــد إزاحــة المــسطرة .  ســنتمترات5يزيــد عــن 
ويـة العلويـة   لألسفل قليالً مع تثبيت اللوحـة، نلـصق الزا    

. المعاكسة للوحـة بـاللوح بقطعـة ورق الصـٍق أخـرى           
ومن الطبيعي أن يقص الطالب أربـع قطـٍع مـن الـورق             
الالصق قبيل تثبيت اللوحة إلـى الطاولـة، تعلـق بـشكٍل            

. جزئي إلى طـرف الطاولـة تحـضيراً لعمليـة اللـصق           
  .7.2الشكل  في 2هذا، ويفضل اللصق وفقاً للرسم 

  

  

  
  عتبار أن انظام على   يقوم هذا ال†

  . تساوي متراً مربعاً واحداA0ًالورقة  مساحة -1
وتبعـاً لـذلك، فمـساحة أي ورقـٍة يـساوي نـصف              .عرضها، أو عرض الورقة األكبر منها مباشرة      2 طول أي ورقٍة يساوي    -2

  .األكبر منها مباشرة
لتعليم في الجدول يبـين الحجمـين المـستخدمين فـي الرسـم الهندسـي فـي جامعـة                الرموز بالعربية حسب المواصفات العراقية، وا       ††

  . بيرزيت
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لوح الخشب أو 
طاولة الرسم

ن  
م

3 – 5 
یبًا
قر
ت
ات
تر
تیم

سن

Tمسطرة

حافة اللوح العلویة Tحافة المسطرة     توازي

بینما تضغط الید الیسرى ھنا أوًالإلصق
على المسطرة ولوحة الرسم

رأس المسطرة ینزلق على 
حافة لوح الرسم الیسرى

لوح الخشب أو 
طاولة الرسم

ن  
م

3 – 5 
یبًا
قر
ت
ات
تر
تیم

سن

Tمسطرة Tمسطرة

حافة اللوح العلویة Tحافة المسطرة     توازي

بینما تضغط الید الیسرى ھنا أوًالإلصق
على المسطرة ولوحة الرسم

رأس المسطرة ینزلق على 
حافة لوح الرسم الیسرى

  
1رســــم 

لوح الخشب أو 
طاولة الرسم 

ن  
م

3   -  5
یبًا
قر
ت

ات  
تر
تیم

سن

Tمسطرة

حافة اللوح العلویة Tحافة المسطرة     توازي

بینما تضغط الید الیسرى ھنا أوالً إلصق
على المسطرة ولوحة الرسم

 ھنا ثالثًاإلصق ھنا ثانیًاإلصق

 ھنا رابعًاإلصق

لوح الخشب أو 
طاولة الرسم 

ن  
م

3   -  5
یبًا
قر
ت

ات  
تر
تیم

سن
ن  
م

3   -  5
یبًا
قر
ت

ات  
تر
تیم

سن

Tمسطرة Tمسطرة

حافة اللوح العلویة حافة اللوح العلویةTحافة المسطرة     توازي Tحافة المسطرة     توازيTحافة المسطرة     توازي

بینما تضغط الید الیسرى ھنا أوالً إلصق
على المسطرة ولوحة الرسم

 ھنا ثالثًاإلصق ھنا ثانیًاإلصق

 ھنا رابعًاإلصق

 
 2رســــم 

  
  اللصق بطريقة خاطئة: 3رســــم 

  تثبيت لوحة الرسم إلى الطاولة : 7.2شــــكل 
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   Triangles الـمـثـلـثـان: رابعاً

 يستعمل للرسم الهندسي مثلثـان قائمـان، أحـدهما        
30o×60o  45 و الثـانيo .   ومــع (إذ يمكـن بواسـطتهما

 15رسم خطوٍط تميل عـن األفقـي بزاويـة          ) Tالمسطرة  
أو مضاعفاتها وذلـك بانزالقهمـا بأشـكاٍل مختلفـة علـى        

كما يمكـن اسـتخدام المثلثـين    . 10.4الشكل بعض، انظر   
 Tفقط للرسم الهندسـي الـدقيق دون مـساعدة المـسطرة            

ويـستخدم للرسـم    . 12.4 - 8.4األشـكال   بتاتاً، انظـر    
 45oالهندسي والميكانيكي مثلثـان، طـول وتـر المثلـث           

 60o×30يقارب طول ضلع القـائم الكبيـر فـي المثلـث            

ــى  ــر300حت ــان  .   مليمت ــون المثلث ــضل أن يك ويف
مصنوعين مـن مـادٍة بالسـتيكية شـفافة لرؤيـة الرسـم             

ولتعرضــهما للتلــف والتقــوس تفحــص دقــة . أســفلهما
افهما من حـيٍن آلخـر بـنفس الطريقـة التـي            استقامة حو 

ولـذلك،  . 8.2شـكل  ، Tتفحص فيها اسـتقامة المـسطرة    
نرسم بأحـد المثلثـين خطـاً عموديـاً، ولـيكن بمـساعدة            

، ثم نقلبه حول الخط المرسـوم فنرسـم خطـاً           Tالمسطرة  

إن تطـابق الخطَّـين     . عمودياً آخر من بداية الخـط األول      
وعلـى  . وإال يجـب اسـتبداله    يعني أن زاوية المثلث قائمةٌ      

نفس المنوال يتم التأكد من استقامة بـاقي األضـلع ودقـة            
  .في المثلثات 60o و 45o ،30oالزوايا 

   Scale مسطرة القياس المدرجة: خامساً

تصنع مساطر القياس المدرجـة بـأنواٍع وأشـكاٍل         
منها البسيط بوجهين وأربعـة تـدريجات مختلفـة،         . مختلفة

 100وطة وبطـوٍل فعلـي يـساوي        قاعدته سداسية مـضغ   
مليمتر، ومنها المعقد قلـيالً، ذات ثـالث حـواٍف وسـتة             

 مليمتـر،   300تدريجاٍت مختلفة، بطـوٍل فعلـي يـساوي         
وفي جميع المـساطر المدرجـة يكـون أحـد          . 9.2شكل  

ــسبي    ــز الن ــع الرم ــاً م ــدريجات مليمتري  أو 1:1الت
مـضاعفاته العـشرية، أمــا بـاقي التـدريجات فتــستعمل     

وفي العادة، تـستعمل جميـع المـساطر        . لتكبير والتصغير ل
  .المدرجة للقياس فقط دون الرسم

تـطابـق الخطین الناتجین  
یعني أن الحافة مستقیمة   

اإلعتیادیة   المثلث في وضعیتھ     المثلث بعد قلبھ  

تـطابـق الخطین الناتجین  
یعني أن الحافة مستقیمة   

اإلعتیادیة   المثلث في وضعیتھ     المثلث بعد قلبھ  

  
  ستقامة المثلثين افحص : 8.2شكل 
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  مسطرة القياس المدرجة : 9.2شــــكل 
  

  

ــاس  ــدأ األساســي الســتخدام مــسطرة القي والمب
 ميليمتـراً   35فالقيـاس   . 10.2الـشكل   المدرجة مبين في    

، نحـدده   1 رسـم  على مسطرة القيـاس،      1 المحدد بالسهم 
 بتـدريٍج مـضاعف،     2 بالـسهم    2رسـم   على المسطرة،   

 بتــدريٍج 3بالــسهم  3 رسـم ونحــدده علــى المــسطرة، 
 2ومـن الطبيعـي أن مـد رأس الـسهم        . منضغٍط للخمس 

 سـنتمترات فـي     7على اسـتقامته سيـضرب بالتـدريج        
.  ميليمتـراً  35 وهو المكافئ لـضعف الـرقم        1المسطرة  

 علـى اسـتقامته سيـضرب       3ما أن مـد رأس الـسهم        ك
 المكـافئ لخمـس     1 مليمتـرات فـي المـسطرة        7بالرقم  
) سـنتيمترات  (7وحيـث إن الـرقمين      .  ميليمتراً 35البعد  

هما النتيجة الطبيعيـة السـتخدام مقياسـي        ) مليمترات (7و
الرسم ، المضاعف أوالً ثـم المـضغوط للخمـس ، فـإن             

لتكبيـر أو تـصغير الرسـم       ذلك يزودنا بطريقـٍة مثلـى       
  .الهندسي
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  استخدام مسطرة القياس المدرجة: 10.2شـــكل 

  

، ظمـة المواصـفات والمقـاييس الدوليـة    وتُحدد من 
، نظامــاً للتكبيــر وآخــر للتــصغير مــضادISO أيــزو 
كمـا يـرتبط االثنـان بمقيـاِس الرسـم الطبيعـي            . لألول
  .   30 فحة، انظر الجدول المرفق في الص1:1

حديد موضع نهاية مسافٍة أو بعٍد معين باستخدام ولت
، 11.2شكل مسطرة القياس أو أية أداٍة هندسيٍة أخرى، 

، وأن المطلوب تحديد Tنتخيل خطاً أفقياً رسم بالمسطرة 

نطابق .  ميليمتراً من اليسار بدء من خط البرواز96البعد 
القياس، ثم نطابق المسطرة  صفر المسطرة إلى نقطة بداية

لى الخط المعين بحيث نبعد المسطرة عن الخط المرسوم ع
 مبري 2H-4Hنحدد بقلم .  ميليمترا1ًبمسافة ثابتة تعادل 

 2بشكٍل مخروطي ورأسه مدبب شَرطةً بطول ال يزيد عن 
    . ميليمترا96ًميليمتراً تقطع الخط وتعامده عند القياس 
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  تحديد شرطة القياس بالمسطرة : 11.2شــــكل 
  الفراجير والمقسمات: ساًساد

Compasses & Dividers  
ــواس   ــدوائر واألق ــم ال ــار لرس ــستعمل الفرج ي

وتبين األنـواع الدارجـة اليـوم إمكانيـة تغييـر           . الدائرية
ــب ــأخرى حــسب الطل ــز . رصاصــة الفرجــار ب وتمي

شـكل  الفراجير حـسب حجـم الـدائرة التـي ترسـمها،            
اإلبـرة   إذ ترسم الدوائر الـصغيرة بالفرجـار ذي          .12.2

المنزلقة داخل حامٍل مربـوٍط إليـه ماسـورة الرصاصـة           
. 1 رسـم بواسطة برغي تعيير نصف القطـر المطلـوب،         

وبهذا الفرجـار نـستطيع رسـم الـدوائر التـي يتـراوح             
، يبـين صـورة     2 رسـم .  ميليمتـراً  13 - 1قطرها بين   

 ميليمتـراً،  60فرجار الدوائر الوسط، ال يتجـاوز قطرهـا      
 صـورة فرجـار الـدوائر الكبيـرة،         ،3 رسـم بينما يبين   

ويمكـن إضـافة وصـلٍة      .  ميليمتراً 200قطرها يصل إلى    

معدنية للفرجار الكبيـر، فنـستطيع عنـدها رسـم دوائـر            
 ميليمتـراً حـسب طـول تلـك         200قطرها أكبـر مـن      

  . الوصلة المعدنية

 12.2الـشكل    فـي    4 رسـم أما الفرجار المقسم،    
. ين بـنفس الطـول    فهو فرجار ذو ساقين متشابهتين وإبـرت      

يستعمل لتقسيم المسافات المعينـة إلـى أجـزاء متـساوية           
وعنـد رسـم الـدائرة      . أو نقل األبعاد من مكاٍن آلخـر      /و

+ بالفرجار نحدد موقـع المركـز بـشرطتين متعامـدتين           
أمـا  .  ميليمتراً ترسـمان بخـٍط شـعري       2طول كلٍّ منهما    

 تحديد تقسيمات الفرجار المقسم فيـتم ذلـك بـالربط بـين           
  .ثقوٍب صغيرٍة ناتجٍة من غرز إبرتيه في لوحة الرسم
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  الفراجير والمقسمات : 12.2شــــكل 
  

يستعمل للعمل الهندسـي بـشكٍل عـام رصاصـةً          
ولرسـم األقـواس والـدوائر      . HB أو   Hطريةً من النوع    

األساسية ينصح باسـتخدام رصاصـة فرجـاٍر مـن نـوٍع          
يكـون غمـق خـطِّ      وبالعادة،  . 4H-2Hأكثر صالبٍة، أي    

الدائرة والقوس المنحنـي أقـل مـن الخطـوط المـستقيمة        
ــى . بمــساعدة األداة الهندســية إذ ال يمكــن الــضغط عل

الفرجار أثناء الرسم كما هـو الحـال عنـد رسـم الخـط              
لـذلك ينـصح باسـتعمال      . أو المثلث /المستقيم بالمسطرة و  

رصاصٍة أغمق قليالً مـن تلـك المـستخدمة للقلـم حتـى             
  . تناسٍق مثالي بين الخطوط المذكورةنصل إلى

ومن األفـضل أن يحمـل الطالـب معـه ضـمن            
) مجلوخـةً (علبة الفراجير رصاصـاٍت إضـافيةً ومبريـةً         

وبالعادة تجلخ رصاصـة الفرجـار بـورِق سـنفرٍة          . جيداً
شـكل  حتى تـصبح إهليلجيـة المقطـع ورأٍس عـريض،           

كما يمكـن أن يجلـخ جانبـا الرصاصـة     . 1 رسم،  13.2
ويـتم غـرز إبـرة الفرجـار فـي الورقـة            . دة الدقة لزيا

وبالعادة تكـون الرصاصـة أقـل ارتفاعـاً مـن           . ِبرِويـة
  .2 رسماإلبرة الختراق هذه األخيرة لوحة الرسم، 
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  جلخ رصاصة الفرجار: 13.2شــكل  

  أقالم الرصاص : سابعاً

يحتاج كلٌّ من الرسام وطالب الهندسـة إلنجـاز رسـمهما الهندسـي إلـى أقـالٍم رصاصـيٍة معينـة وأقـالِم حبـٍر                         
   14.2شكل ، الثة أنواٍع من األقالم الرصاصيةوتتوفر اليوم في األسواق ث. خاصة

  . ميليمتر، يبرى بمبراٍة خصوصية2 قلم ميكانيكي ذو رصاصة -1
  .  ميليمتر، ال يبرى أبدا0.5ً) ا سمكه( قلم ميكانيكي ذو رصاصة -2
  . أقالم رصاٍص خشبية-3

، إذ تتحـدد درجتهـا تبعـاً للنـوع المرغـوب بـالقلم والرسـم علـى           األنواع أن تكون مختلفة الصالبة     ويمكن لجميع 
أمـا األقـالم الميكانيكيـة      . إذ يدمغ القلم الرصاصي الخشبي في مؤخرتـه بنـوع الرصاصـة ودرجـة صـالبتها               . حٍد سواء 

وعلـى  ذلـك، ينـصح الطالـب         . يمكن تزويدها برصاصاٍت مختلفة الـصالبة والدرجـة، وذلـك ضـمن علـٍب خاصـةٍ               ف
 مليمتـر برصاصـاٍت مختلفـة       2المستجد في الهندسة بامتالك إما ثالثة أقالٍم خشبية وإما قلم ميكـانيكي واحـد، مـن نـوع                   

هـذه األقـالم    .  فقـط  HB و   H، و   4H - 2H وتشترك المجموعتان في تراوح رصاصـاتهم مـا بـين           . الصالبة والدرجة 
  . تمكن الطالب من رسم الخطوط الخفيفة والدليلة والوسط ثم تغميق األجزاء الضرورية في الرسم
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  أقالم الرصاص الميكانيكية والخشبية  :14.2شــكل 

ويتم تغيير رصاصة القلـم الميكـانيكي بالـضغط         
ليـد األخـرى    على قابض القلم باإلبهـام بينمـا تمـسك ا         

كمـا يـتم بـنفس الطريقـة الـتحكم          . الرصاصة فتغيرها 
وبينمـا يبـرى القلـم      . بطول الجزء الفعال من الرصاصة    

 مليمتـر حتـى تـصبح نهايتـه مخروطيـة           2الميكانيكي  
ومدببة بمبراٍة خصوصيٍة أو بمبـراٍة مرفقـٍة بـنفس القلـم            

 ميليمتـر   0.5داخل القابض ال يبـرى القلـم الميكـانيكي          
علـى ورقـٍة    )  مليمتـر  2(وبعد بريه يـدور القلـم       . أبداً

وبالعـادة  . خارجية خشنٍة إلى أن تصبح نهايته أقـل تـدبباً         
يدور نفس القلم أثنـاء الرسـم بـه، فتحـافظ الرصاصـة             

ويعتمـد اختيـار القلـم      . على تناظرها في كافة االتجاهات    

فكلمـا  .  الـورق  -المناسب على نوعية لوحـات الرسـم        
رقـة خـشناً تطلـب األمـر قلمـاً أقـوى            كان سـطح الو   

 فـإن أفـضل المواصـفات للقلـم         ،وعلى ذلـك  ). أصلب(
المستعمل في الرسم هـي هـشاشته حتـى يعطـي اللـون             
األسود المناسب، وصـالبته حتـى ال نحتـاج إلـى بريـه           

  . المتواصل خالل فتراٍت قصيرة

ــالم  ــوع أق ــت(وتتن ــاً ) غرافي ــاص ِوفق الرص
لـك يمكـن تمييـز األنـواع        وعلى ذ . لصالبتها أو ليونتها  

الثالثة اآلتية، أنظر الجدول التالي
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    H9  8H  7H  6H  5H    أقالم صلبة 

    األطرى        األصلب    
    4H  3H  2H  H  HB    أقالم وسط

    األطرى        األصلب    
  B  2B  3B  4B  5B  6B  7B  أقالم طرية

  األطرى            األصلب  

  جدول بأقالم الرصاص ودرجات صالبتها

  

 علـى طـرف     Hتميز بكتابة الحـرف     : hard م صلبةٌ أقال
القلم مضافاً إليه درجـة الـصالبة التـي تتـراوح           

وكلمــا كــان الــرقم المرافــق . 9  إلــى 5بـين  
  .  أكبر كان القلم أكثر صالبةHللحرف 

تتميــز بأنهــا مجموعــةٌ مــن : medium أقــالم وســط
األقالم القليلة الـصالبة والطريـة نـسبياً تتـراوح          

 و HBودرجــات صــالبتها مــا بــين رموزهــا 
4H.  

 علـى طـرف     Bتميز بكتابة الحـرف     : soft أقالم طرية 
القلم مضافاً إليه درجـة الـصالبة التـي تتـراوح           

وكلما كان الرقم المرافـق للحـرف       . 7 إلى   1بين  
B      وتـستخدم هـذه   .  أكبر كان القلم أكثـر طـراوة

  .األقالم على األغلب في الرسم الحر والفني
 فـي   9H - 5Hنـوع    الم الصلبة مـن   تستخدم األق 

رسم األجهزة فائقة الدقة وفـي كتابـة الحـسابات البيانيـة            

وتـستخدم  . والجداول الرياضـية والرسـومات الهندسـية      
ــط ،  ــالم الوس ــي 4H - HBاألق ــم الهندس ــي الرس  ف

 4H-2Hفبـاألقالم الـصلبة     . والميكانيكي على األغلـب   
رسـم   للconstruction linesترسـم الخطـوط الدليلـة    

األساسي وكذلك خطوط االمتداد المـستعملة فـي األبعـاد          
ــد القطــع ــل عن ــالم . وخطــوط التظلي ــا أق  2H-Hأم

فتستخدم لرسـم الخطـوط المركزيـة وخطـوط األبعـاد           
التـي تبـين حـدود    ) المتعرجـة (وخطوط القطع المتموجة    

 لرسـم   H-HBوأخيراً، تستخدم األقـالم الطريـة       . القطع
طـار الخـارجي والحـواف      إلالخطوط السميكة والثابتـة ل    

 -والسطوح المرئية وغير المرئية وفـي كتابـة العنـوان           
الجـدول العــام واألرقــام ورسـم رؤوس األســهم وفــي   

وتـستعمل األقـالم الطريـة      . تغميق الخطـوط األساسـية    
 فـي الرسـومات التـي ال يـضطر       Bالتي تحمل الرمـز     

صاحبها إلى استخدام الممحـاة وإال أصـبحت الرسـومات          
.كثيراً وال يمكن إزالة األوساخ عنهامتسخة 
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واألقالم بدرجاتها ليـست ثابتـةَ المواصـفات بـل          
فمـثالً صـالبة    . تعتمد على الـشركات المنتجـة لألقـالم       

 من إنتاج مصنٍع معـين يمكـن أن تكـون أكبـر            2Hالقلم  
.  مـن إنتـاج مـصنع آخـر        3Hمن صالبة قلٍم بـالرمز      

  .سبة لرسمهلذلك، على الرسام اختيار األقالم المنا

 الممحـاة وصـفيحة المحـي والمنقلـة والمبـراة           :ثامناً
  1.2شكل ، وفرشاة التنظيف والشريط الالصق

  Eraser  الممحاة
تستخدم لمحو الخطوط الخطـأ والخطـوط الزائـدة      

ويـتم محـو الخطـوط الخطــأ    . المنفـصلة عـن الرسـم   
والقريبة من الرسـم والتـي ال لـزوم لهـا، دون التـأثير              

 Erasingالمجــاورة بــصفيحة المحـو  علـى األجــزاء  
shield .           وقد يكون من األفـضل اسـتخدام ممـاٍح لينـة

لمسح خطـوط األقـالم الطريـة وأخـرى صـلبة لمـسح         
خطوط األقالم الصلبة بحيث ال يخـدش الـورق وال تبقـي         

  . آثار الغرافيت الرصاصي على الرسم

  Protractor المنقلة
 15o أداة لقيــاس الزوايــا المحــددة دون الزوايــا

 أو مضاعفاتها والتي يمكن رسم هـذه األخيـرة بـالمثلثين          
45o 30 وo×60o .  

  Sharpener المبراة
ــى   ــي عل ــته وه ــم أو رصاص ــري القل أداة لب
نوعين، المبراة العادية لبـري قلـم الرصـاص الخـشبي            

 2والخصوصية لبـري القلـم الميكـانيكي، ذي رصاصـة      
  . مليمتر

  Dusting brushفرشاة التنظيف 
لتنظيف الطاولـة ولوحـة الرسـم واألدوات        فرشاة  

  .الهندسية مما يعلق بها من أوساخ أو بقايا المحو

   Drafting tapeالشريط الالصق 
ورقٌ الصق لتثبيـت لوحـة الرسـم إلـى اللـوح            

  .الخشبي

  French curvesمساطر المنحنيات  :تاسعاً

تصنع بالعادة من مواد بالسـتكية بيـضاء نقيـة أو          
 األصفر الـضارب إلـى الحمـرة،        amberمن الكهرمان   

شـكاٍل مختلفـة تـستخدم    أوهي علـى عـدة    . 15.2شكل  
لرسم المنحنيات الناتجة مـن الـربط بـين عـدِة نقـاٍط ال              

ولـذلك تعتبـر   . تشكل دائرة أو حتى ال تشكل قوساً دائريـاً    
مــساطر المنحنيــات األدوات األساســية لرســم القطــوع 

 والقطـع   ئكـاف المخروطية كالقطع النـاقص والقطـع الم      
الزائد والمنحنيات الناتجة مـن المحـل الهندسـي لحركـة           

  .جسيم أو جزء من ميكانزم معين

ويستند استخدام مساطر المنحنيـات علـى موالفـة         
لـتالمس  ) ال يقل عـن أربـع     (أكبر عدٍد من نقاط المنحنى      
وفـي اللحظـة    . 16.2شـكل   جزءاً من إحدى الحافـات،      

 الحافـة المعينـة نرسـم       التي تنطبق فيها هذه النقاط علـى      
ثم ننتقل إلـى مجموعـة أخـرى       . يربط بينها ) شعرياً(خطاً  

تالية من نقـاط المنحنـى فنوالـف بينهـا وبـين إحـدى              
الحافات المنحنية،
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تـم  ) فـراغ   (مبتدئين الموالفة من آخر نقطتـين سـابقتين         
وتكفل عملية ربـط الجـزء التـالي مـن          . التوصيل بينهما 

ألخير من المنحنـى الـسابق انـسيابيةً        المنحنى مع الجزء ا   
وعلى نفس المنـوال، نكـرر الـربط بـين          . متواصلةً ككل 

مجموعٍة أخرى من النقاط حتـى نـصل للنقطـة األخيـرة            
وأخيراً، نعيـد رسـم نفـس المنحنـى بخـط           . في المنحنى 

ولـذلك، يجـب أن     . غامق أو بأي شـكل حـسب الطلـب        

ظم يكون المنحنـى النـاتج مرسـوماً كخـٍط مـستمر منـت         
السمك وانسيابي، بـدون نتـوءاٍت وال تظهـر عليـه أيـة             

كما يجـب االنتبـاه إلـى أن     . آثاٍر اللتقاء أجزائه مع بعض    
رسم األشكال المنحنيـة المتماثلـة كـالقطوع المخروطيـة          
يتطلب قلب المسطرة المنحنية أو جزءهـا المـستخدم مـن           

  .جهٍة ألخرى لرسم األجزاء المتماثلة من المنحنى

  

  مساطر المنحنيات: 15.2ــكل شـــ
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  استخدام مساطر المنحنيات : 16.2ــــكل ش
  



25

  Lines الخطوط

تستخدم الخطـوط فـي الرسـم الهندسـي لتمثيـل           
حواف الجسم المرسـوم وسـطوحه المختلفـة وتفاصـيله          

كمــا يجــب أن تــدعم الخطــوط . الخارجيــة والداخليــة
ء وضوح الرسم وحجمه وأن تبـرز التناسـب بـين أجـزا           

  . 17.2شكل الجسم، 

  Construction line   الشعري-الخط الرفيع 
خطٌ باهت اللون، محدد وثابت مـن حيـث سـمكه           

 0.15 - 0.1يتــراوح ســمكه بــين . وكثافتــه وتناســقُه
وينتج بأقلِّ ضغٍط ممكـن مـن اليـد علـى قلـٍم             . ميليمتر

رصاصي، مبري بـشكٍل جيـِد جـداً، رأسـه مخروطـي            
ويبقى خطـه واضـحاً طيلـة    . 2H - 4Hومدبب، من نوع 

مدة الرسم؛ إذ يمكن تمييزه من مـسافة متـر واحـد، كمـا      
ولهذا، يرسـم أوالً بهـذا النـوع        . ال يترك أثراً عند محوه    

من الخطوط لسهولة محوهـا إذا مـا أخطـأ الطالـب أو              
  .الرسام

  Contour line   المحيطي-الخط السميك 
كه خطٌ غامق اللون، محدد وثابت مـن حيـث سـم          

ــقه ــه وتناس ــين . وكثافت ــمكه ب ــراوح س  0.6 - 0.4يت
. HB أو   Hوينتج من قلم رصـاص مـن نـوع          . ميليمتراً

يستخدم لتعليم الشكل المرسوم بخـٍط شـعري بعـد التأكـد           
هــذا وتعتبــر الخطــوط الــسميكة . مــن صــحة الرســم

خطوطاً رئيسيةً فـي الرسـم تحـدد الـسطوح الظـاهرة            
  .  والحواف الرئيسية في الجسم

  Hidden line   المخفي-خط المتقطع ال
خطٌ غامق اللون، محدد وثابت مـن حيـث سـمكه           

ــين . وتناســقه ــراوح ســمكه ب ــر0.6 - 0.4يت .  مليمت
، علـى شـكل   HB أو Hويرسم بقلم رصاص مـن نـوع       

 5 - 3قطٍع مـستقيمٍة متـساوية الطـول ، طولهـا مـن             
-1مليمترات مع فراغاٍت ثابتة، يتراوح طولهـا مـا بـين            

وبالعــادة، تــستخدم هــذه الخطــوط إلبــراز . تــر مليم2
  . الحواف والسطوح المخفية

  Center line   المحوري-الخط المركزي 
خطٌ رفيع وشعري، مكون مـن شـرطاٍت طويلـٍة          
ومتــساوية تتبعهــا شــرطاتٌ قــصيرةٌ ومتــساوية أيــضاً 

 8طول الـشرطات الطويلـة مـن        . وبينهما فراغاتٌ ثابتة  
لـشرطات القـصيرة يكـافئ       مليمتر، بينما طـول ا     10 -

ويرسم بقلم غـامٍق نوعـاً مـا        .  ميليمتر 2الفراغات وهو   
ويــستخدم هــذا الخــط لتمييــز الــدوائر . Hمــن نــوع 

ــسام  واأل ــلِّ األج ــضاوية وك ــكال البي ــطوانات واألش س
  . سطوانية المتماثلةاأل

  Cutting line  خط القطع
خطٌ سميك من حيث حجمـه ومتقطـع مـن حيـث        

. شرطاٍت متساوية بينهـا فراغـاتٌ ثابتـة       مكون من   . شكله
ــشرطات مــن  ــا طــول 4 - 3طــول ال ــر، بينم  مليمت

يرسم بقلـم رصـاص مـن نـوع         .  مليمترات 3الفراغات  
HB            لكن ينصح بتمييزه عن باقي الخطـوط كـأن يكـون ،

أغمق من الخطوط السميكة كي يظهـر جليـاً فـي الرسـم        
 ويـستخدم هـذا الخـط لتحديـد مكـان      . بمجرد النظر إليه  

  .القطع أو القطاعات في األجسام المرسومة
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  الخطوط الهندسية : 17.2شـــكل 
  



27

  Wavy line الخط المتَموج 
 . مثالHًيرسم بقلم طري نوعاً ما، . local sectionخطٌ رفيع ومتصل، يعرف حدود القطاع الموضعي 

  Dimension and Extension Line  خط األبعاد واالمتداد
رفيع وشعري، يرسم األول غامقاً على األغلب موازياً ألسطح الجسم لتمثيل بعـٍد مـا، بينمـا يمتـد الثـاني باهتـاً                       خطٌ  

 .H - 2Hيمكن رسم االثنين بقلم تتراوح صالبته بين . من الجسم حتى يقطع خط البعد
Hatching l خط التظليل ine  

 . مثال2Hًي الجسم المرسوم بقلم صلب نوعاً ما، خطٌ رفيع وشعري باهت اللون، يرسم ليحدد مكان القطع ف

    Title Block الجدول العام

يقـسم إلـى عـدة أقـساٍم كبيـرٍة وصـغيرة تبعـاً              . الحيز المعرف للبيانات األساسية والمعلومات الضرورية للرسـم       
 وفـي الجـزء     A4ورقـة   وفي العادة، يرفق الجدول العام مع لوحة الرسـم فـي جزئهـا الـسفلي ل               . ألهمية المعلومة المرفقة  

نمـوذج  ،  19.2شـكل   يشمل الجدول العام المقتـرح للوحـة الرسـم الهندسـي،            . 18.2شكل  السفلي األيسر لباقي األحجام،     
  *، المعلومات التالية1

جدول العنوان
A4

A3

5205 205

5

29
7

5

210420

10

5

10185

جدول العنوان
A4

A3

5205 205

5

29
7

5

210420

10

5

10185

  
  18.2ل ـكــش

  

رسـم  يرفق ضمن ملحٍق في آخر هذا الكتاب نماذج ثالثٍة مقترحـٍة للجـدول العـام مـستخدمٍة فـي الرسـم الهندسـي وال                       * 
                     الميكانيكي وباللغتين العربية واإلنجليزية ، وتموضع الجدول العام بالنـسبة للوحـات الرسـم المختلفـة ، وطـرق طـي

  . لحفظها جميعاً ضمن ملٍف واحد A4لوحات الرسم إلى الحجم 
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  1نموذج 

  

  2نموذج 

  الجدول العام: 19.2شـــكـل 
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  .  اسم الطالب، رقمه الجامعي ورقم شعبته-1
  . اسم اللوحة، رقمها، التاريخ مع مقياس الرسم-2
أو القـسم واسـم المـساق       / اسم الجامعـة والكليـة و      -3

  ".121الرسم الهندسي هـ مي "

كما يمكن استخدام جـدوٍل أكثـر بـساطٍة بكثيـر           
من الجدول العام السابق ، وذلك بإلغـاء الجـزء الخـاص            

ـ . بالمؤسسة األكاديمية التي ينتمي لها الطالـب       د إزالـة  فبع
 جامعة بيرزيت كليـة الهندسـة، قـسم الهندسـة           -الجزء  

 مــن - 121الميكانيكيــة، الرســم الهندســي هـــ مــي 
، ثــم إعــادة ترتيــب الجــزء 1نمــوذج ، 19.2الـشكل  

الـشكل   فـي    2الباقي يتخذ الجدول العام شـكل النمـوذج         
هذا النموذج الجديد يحوي خانـةً واحـدةً بارتفـاع          . 19.2

 إلـى عـدٍد مـن األقـسام بخطـوٍط            مليمترات مقسمةً  10
اسـم الطالـب ورقمـه      : رأسية حـسب الترتيـب التـالي      

ــاس رســمها   ــاريخ واســم اللوحــة ومقي الجــامعي والت
  .ورقمها

  Filingحفظ الرسومات في ملف 

ــم   ــة الرس ــةٌ لطــي لوح ــد معين ــستعمل قواع ت
ووضعها مع لوحاٍت أخرى غيرها فـي ملفـاٍت خاصـٍة،           

ل العـام مباشـرةً حتـى       تأخذ في االعتبار بـروز الجـدو      
تسهل قراءته في الوضع المطوي، ودونمـا حاجـٍة علـى           

، يوضـح كيفيـة   20.2الـشكل   . األقل إلى فتح الورقة تلك    
 ومكـاني ثقبـي     A4 إلـى الحجـم      A3طوي لوحة الرسم    

 125تعمل الثنيـة األولـى علـى بعـد          . الخرم في الورقة  
 ميليمتراً من حافة الهامش األيمـن ذي الثقـوب، وباتجـاه          

 190صفحة الرسم، ثم تعمـل ثنيـة أخـرى علـى بعـد              
 رسـم ميليمتراً من الجهة األخرى باتجـاه ظهـر الورقـة،         

، A4، نحـصل علـى الحجـم        2 رسـم وبعد الثنـي،    . 1
 إلـى الحجـم     A3ولطي اللوحات األكبـر مـن       . 3 رسم
A4انظر الملحق المرفق في آخر الكتاب ،.

  

  20.2ل ـكــش
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  الرسم بمقياس الرسم 

رسم الهندسي علـى لوحـاِت رسـٍم محـددة          يتم ال 
ولهــذا ، فالجــسم المرســوم . األبعــاد طــوالً وعرضــاً

سيكون محصوراً ضـمن حيـز الرسـم المحـدد ببـرواز            
إن هذا ال يعني أن يشِغل الجـسم حيـزاً صـغيراً            . الورقة

أو / ضمن الورقة أو أن تـصل أطرافـه إلـى البـرواز و            
غييـر حجـم    لذلك، يـستخدم مقيـاس الرسـم لت       . تزيد عنه 

  . الرسم تكبيراً أو تصغيراً حتى نصل للوضع األمثل

إن مقياس الرسم المطلـوب للجـسم المعـين هـو           
العدد الذي نضاعف به أطـوال الجـسم أو نقـسمها عليـه           

ويبنـى  . حتى نصل للوضع األمثل ضمن الحيـز المعـين        
مقيـاس الرســم ِوفْقَــاً لمنظمــة المواصــفات والمقــاييس  

علــى . لــى الجــدول المرفــق، عISOالدوليــة، أيــزو 
إذ يعتبـر الرسـم   . ستعمال هـذه المقـاييس فقـط    االطالب  

متـداداتها رسـماً    ابمقياس آخر غير المـذكورة أعـاله أو         
  .خاطئاً

  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  

....    ....  

  ار لليمين القياسات تُقرأ من اليس

جدول مقاييس الرسم حـسب المواصـفات       
  ISOالعالمية 
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  تـمـاريـــن الـبـاب الـثـانــي 

   1.2 تـمـريـن

   وخٍط سميك HBبقلم 
، )القطـرين ( مـع القـاطعين      φ120ارسم الدائرة   

أحدهما رأسـي واآلخـر يميـل علـى األول بزاويـة            
60o،ين األفقي والرأسي وارسم الخطَّين المركزي.  

   وخٍط رفيع 2Hبقلم  
   Ιالربع 

 مـن المركـز     نطالقـاً ا 135oارسم خطوطـاً تميـل      
 5بحيث يبعـد الخـط الواحـد عـن اآلخـر بمقـدار              

  . ليمتراتم
    ΙΙالربع 

، الرأسـي نطالقـاً مـن القـاطع       اارسم خطوطاً أفقيةً    
 Ιخطان مقابل كـل خـٍط نـاتج مـن تقـسيم الربـع               

  .بالترتيب
   ΙΙΙالربع 

نطالقـاً مـن    ا،   عن األفقـي   120oارسم خطوطاً تميل    
  . ليمترات م3، وكل مركز الدائرة

  ΙVالربع 
    Ιارسم خطوطاَ رأسية انطالقاً من تقسيم الربع 

   2.2 تـمـريـن

   وبخٍط سميك HBبقلم 
  . ميليمتراً مربعا160ً×120ارسم المستطيل 

  ارسم المستطيالت الثالثة التالية 
  . HB بخٍط متقطع بقلم 150×110 المستطيل :أوالً
  .H بخٍط مركزي بقلم 140× 100 المستطيل: ثانياً
 بخـط رفيـع شـعري بقلـم         130× 90المـستطيل   : ثالثاً

2H  
خيـر  ارسم الدوائر الـثالث التاليـة داخـل المـستطيل األ          

   . ميليمتر مربعا130ً×90
 من مركـز المـستطيل الهندسـي بقلـم          φ60الدائرة  : أوالً

HB.  
   .H من نفس المركز بقلم φ75الدائرة : ثانياً
  .2H من نفس المركز بقلم φ90 الدائرة :ثالثاً

ارســم خطــين مركــزيين ومتعامــدين للــدوائر الــثالث 
  .ةالمتراكز
 خطـاً   12 بخطـوٍط عـددها      φ60صـغر   ظلِّل الدائرة األ  

  . عن األفقي45oتميل بمقدار 
   4.2 تـمـريـن و 3.2 تـمـريـن

ارســم الــدوائر والمربعــات بــدء مــن المربــع 
   φ120 والدائرة 120×120

ــتخد ــم اس ــز HBم قل ــات المتراك ــم المربع  ة لرس
  والدوائر واألقواس 

 لرسـم الخطـوط المركزيـة واألقطـار       Hاستخدم قلم   
  .المتصالبة
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Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙV

  
  الخطوط : 1.2تـمـريـن 

  

  الخطوط : 2.2تــمــريـن 

  
  الخطوط : 3.2تـمـريـن 

  

الخطوط: 4.2تـمـريـن 
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  5.2 تـمـريـن

ــم  ــستطيل HBبقل ــم الم  160×240 ارس
ميليمتراً مربعاً واقسمه إلى أربعـة أقـساٍم متـساوية          

  .بخطين أحدهما أفقياً واآلخر رأسياً

   Ιالربع 

ارسم خطوطاً رفيعـةً وشـعريةً تميـل عـن         
  . 2H بقلم 30oاألفقي بمقدار 

   ΙΙالربع 

ارسم خطوطاً مركزيـة تميـل عـن األفقـي       
  . H بقلم 120oبمقدار 

   ΙΙΙالربع 

ارسم خطوطاً متقطعـة تميـل عـن األفقـي          
  . HB بقلم 135oبمقدار  

   Ιvالربع 

 10ارســم خطــين ســميكين علــى البعــد 
ليمترات من الحافتين العلوية والـسفلية ثـم        م

ارسم ضمن الحيـز الجديـد مجموعـةً مـن          
الخطوط المركزيـة والمتقطعـة والـشعرية       

  . الرأسية

  6.2 تـمـريـن

ــم  ــواس   HBبقل ــدوائر واألق ــم ال  ارس
ــة  ــصلة والمتقطع ــوط  . المت ــين الخط ب

  .المركزية
  

  
  الخطوط  : 5.2 تـمـريـن

0.8 C = B = 4A = 80 [mm]

A

B

φC

R 1

R2

  
  الدوائر واألقواس : 6.2 تـمـريـن
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  9.2 - 6.2 التـماريـن

ــشار ــم المن ــسب  RATCHET WHEELارس ح
اسـتخدم المنقلـة    . المواصفات البعديـة المرفقـة بالـشكل      

φ 144  .للتقسيم

16
8

16.8
15o

46

10

φ7
6.8

φ 40

  
  منشار  : 8.2 تـمـريـن

    

  
  

  منشار   : 9.2 تـمـريـن                                      منشار : 7.2 تـمـريـن


