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10.4: تـمـاريـن الـبـاب الرابع  

يتطلب حّل هذه التمارين تحديد تموضع نقطة ارتكاٍز واحدةٍ في الشكل المطلوب رسمه بالنسبة 
لورقة الرسم، ثم الرسم الدقيق باألدوات الهندسية وحسب الطلب لكل تمرين على حده. الرسم 

يتم على ورٍق أبيض أو كرتون بأحد الحجمين A4 أو A3 وعلى مرحلتين: 

بين  والتماس  التالقي  ونقاط  األقواس  مراكز  لتحديد   2H بقلم  إنشائي  بخٍط  الرسم  األولى: 
األقواس و/أو الخطوط. 

الثانية: التعليم بخٍط داكن اللون وعريض بقلم HB على الحواف الخارجية. 
إن تطبيق المرحلة الثانية ال يعني محو الخطوط اإلنشائية الدليلة أبداً، فقط انتبه إلى أن تكون 

هذه الخطوط فاهية.

يفضل الرسم والتعليم بقلم HB في نهاية جلسة الرسم بعد تحديد جميع المراكز ونقاط التماس 
هندسياً بالخطوط اإلنشائية بقلم 2H. أرسم الخطوط المركزية لألقواس األكبر والمساوية لربع 
دائرة. في حالة الرسم بمقياس رسم مغاير للوضع العادي فعلى الطالب استخدام الجدول الوارد 
في الشكل 22.2، صفحة 23-2 من الباب الثاني فقط. أيُّ استخداٍم لمقياس رسٍم غير المعرف 
في تلك الصفحة المذكورة أو امتداداته يعتبر خاطئاً. يفضل كتابة جدول العنوان بخٍط عريض 
وداكن بقلم HB في نهاية جلسة الرسم، أنظر أحد النموذجين، شكل 19.2 في الصفحة 2-20. 

تـمـريـن 1.4: حدبة ذاتية الحركة AUTOCAM، على اليمين

لرسم هذا التمرين تتبع خطوات الحل المرفقة مع الشكل المرفق. 

الرسم اإلنشائي بقلم 2H، في الوسط
Scale ومسطرة حرف الـ T، نبدأ بتحديد النقطة C من  المدرجة  باستخدام مسطرة القياس 

اإلحداثيات 200,180 كنقطة انطالق للرسم.
نرسم خطاً أفقياً عبر C ونحدد عليه النقاط 1، 2 و 3 كما يلي: 

 C على اليمين وعلى اليسار. بينما النقطة 2 فعلى بعد 63 من C 1 و 3 على بعد 100 من

على اليسار.
نرسم خطاً أفقياً على بعد 45 من C في األعلى، كما نرسم خطاً أفقياً آخر على بعد 168 من 

C في األسفل.  

نرسم القوس R60، مركزه النقطة 1 يقطع الخط األفقي العلوي في النقطة 4. يمكن رسم هذا 
القوس وباألخص جزءه العلوي كخط مرئي.  

نرسم القوس R70 من النقطة 2 تقطع الخط األفقي العلوي في النقطة 5.
نحدد ونرسم القوس R126 من النقطة 3. 

نرسم خطاً أفقياً موازياً للخط األفقي السفلي على بعد 66 فنحصل على النقطة 6 من تقاطعها 
 .R126 مع القوس

نرسم الخط 3-6 ثم نسقط عموداً من النقطة 6 على الخط األفقي السفلي. 
نكمل رسم القوس R60، مركزه النقطة 1، الجزء السفلي. 

نرسم خطاً مائالً بزاوية 30 درجة (نستخدم المثلث 30ox60o مع مسطرة T) من النقطة 1 ثم 
من تقاطعه d مع القوس R60 نرسم عموداً على الخط األخير (خط يميل عن األفقي بزاوية 60 

 .T درجة) وذلك بتدوير المثلث ذاته ربع دورة ثم إلصاقه بمسطرة
نرسم خطا موازياً لألخير وعلى بعد 36.

المائل واألفقي  الموازيان  فيتقاطع   36 بعد  السفلي على  األفقي  للخط  موازياً  أفقياً  خطاً  نرسم 
فنحصل على النقطة 7.  

نسقط أعمدة من 7 على الخط المائل في اليمين وعلى الخط األفقي في األسفل. 

الرسم أو التعليم بقلم HB، على اليسار
نرسم الدوائر الثالث. يمكن رسم الدوائر الثالث بخطوط مرئية مباشرة  ضمن مرحلة الرسم 

اإلنشائي. 
نرسم األقواس من نقطة تماس إلى أخرى فقط. 

القوس R47 يبدأ من النقطة a وينتهي في نقطة التماس b مع الخط المستقيم من 1. 
القوس R66 يبدأ من النقطة e وينتهي مع الخط 3-6 الواصل بين مركزي القوسين المتماسين. 

 .g وينتهي في النقطة f يبدأ من النقطة R36 القوس
 .d حتى نقطة التماس R60 نكمل رسم الجزء السفلي للقوس

نكمل رسم الخطوط في الشكل.
 .4b لنكمل أخيراً رسم الخط المماس .dg ثم نرسم الخط المائل ،ef نرسم الخط األفقي المستقيم

يمكن مشاهدة حل هذا الـتـمـريـــن 1.4 بالكامل على موقع القدس للنشر والتوزيع.
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