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GEOMETRIC CONSTRUCTIONS اإلنشاءآت الهندسية

أهداف الباب الرابع
التحكم في استخدام األدوات الهندسية بشكٍل سليم. • 
التحكم في استخدام مسطرة T لرسم الخطوط األفقية.• 
التحكم في استخدام الفرجار لرسم الدوائر واألقواس والخطوط المائلة بمضاعفات 15 درجة.  • 
التحكم في استخدام المثلثين لرسم الخطوط المتوازية والمتعامدة والخطوط المائلة بمضاعفات 15 درجة.  • 
التعرف على األشكال الهندسية البسيطة ورسمها هندسياً بكل اقتدار وبشكل سليم.• 
تحليل ورسم األشكال الهندسية المعقدة. • 
فهم وتحليل واستيعاب القطاعات المخروطية في الهندسة.• 
فهم وتحليل واستيعاب المنحنيات الخاصة.• 
فهم وتحليل واستيعاب تكافؤ االشكال الهندسية مساحة.• 
فهم وتحليل واستيعاب قسمة األشكال الهندسية إلى عدد متساٍو من األقسام.• 
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اإلنشاءآت الهندسية

يعتمد إنتاج الكثير من اإلنشاءات الهندسية والقطع الميكانيكية والتصميم الهندسي بشكٍل عام على الرسم في المستوى. لذلك يلزم الرسام والمهندس وكل ممارٍس للتصميم الهندسي 
اإللمام بمبادئ الرسم الهندسي، بما يعني قدرته على الرسم الدقيق وبسرعة. 

ومع أن الكثير من المسائل الهندسية يمكن حلها بالفرجار والمسطرة أو بالمثلثات والمسطرة أو أية مجموعة أخرى من األدوات الهندسية، إال أن ذلك ال يعني االستغناء عن أي 
من األدوات الهندسية. لذلك، يتطلب العمل الهندسي اليدوي من ممارسه امتالك أغلب األدوات الهندسية الجيدة حتى يتم إنجاز الرسم بشكٍل دقيق وبسرعة. ومن األدوات الهندسية 
المهمة للرسم، مسطرة T، مثلثان 45O و 60ox45o، الفرجار والمقسم (الفرجار المقسم)، قلم رصاص ميكانيكي برصاصات HB و H - 4H وممحاة ومبراة وفرشاة للتنظيف.

ص هذا الباب لعرض األشكال الهندسية والتعريف بأفضل الطرق وأقصرها لرسمها هندسياً، مع توضيح استخداماتها إن أمكن ذلك.  لذلك، ُخّصِ

1.4: تعاريف األشكال الهندسية 

أوالً: النقطة والخط المستقيم
النقطة أبسط األشكال الهندسية، تمثل موقعاً ما سواًء في الفراغ أو على ورقة الرسم دونما طوٍل أو عرٍض أو ارتفاع. وتمثل النقطة هندسياً كتقاطع خطَّين أو عارضة مع خط 

ً شـــكل 2.4: تمثيل الخط المستقيم هندسيا

أما الخط المستقيم فهو الشيء الذي له طول لكن دونما عرض. وسنذكره فقط بالخط الذي يحدد طوله ببدايٍة ونهاية كإشارتي جمع. 
وتعتبر الخطوط متوازيةً إذا كانت المسافة بينها ثابتةً ال تتغير. ويرمز للتوازي بالخّطين المائلين//. من جهٍة أخرى، يعامد خُط آخر 

، شـكل 2.4 b إذا صنع االثنان زاويةً قائمةً نتيجة تالقيهما. ويرمز للتعامد بالخّطين المتعامدين 

ثانياً: الزوايا، شـكل 3.4 
تعرف الزاوية بتقاطع خطين أو باتحاد شعاعين، ويرمز لها بالرمز >. وتقاس الزوايا بالدرجات [o] حيث أن مجموع زوايا المثلث 
يساوي 180o. كما تقاس الزوايا بالدائرية Radian حيث يكافئ مجموع زوايا المثلث الـ π (تقرأ PI في الرياضيات). ويميز من 
 .180o 90 وo 90 والزاوية المنفرجة كزاوية يتراوح مقدارها بينo الزاوية القائمة تساوي ،o90 الزوايا، الزاوية الحادة كأقل من
أخيراً، يمكن تعريف الزاويتين، المستقيمة 180o، والزاوية الكاملة 360o. وتعرف الزاويتان اللتان مجموعهما 90o بالمتتامتين، 

على نقيض الزاويتين اللتين مجموعهما 180o فندعوهما بالمتكاملتين.

شـــكل 1.4: تمثيل النقطة هندسياً 
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أو قوس مع خط أو تقاطع حتى قوسين. كما يرمز لها بشكٍل منفرد إما 
بإشارة الجمع + أو بإشارة الضرب (تصالٍب) ×، شكل 1.4. 

ثالثاً: المثلثات، شـكل 4.4  
بينها  فيما  تحصر  مستقيماٍت  بثالثة  محدٌد  سطٌح  بأنه  المثلث  يعرف 
ثالث زوايا، بحيث يكون مجموعها 180o . ويميز من المثلثات المثلث 
متساوي األضالع والمثلث قائم الزاوية. ومن هذا األخير يمكن تمييز 
القائم  بينما   45o زاوية  كل  الساقين،  ومتساوي  الزاوية  قائم  شـــكل 3.4: الزواياالمثلث 

شـــكل 4.4: المثـلثـات 

اآلخر معروف بالمثلث 30o و 60o. وضمن مواصفات المثلثين القائمين 
األخيرين نستخدم مثلثان اثنان في الرسم الهندسي بشكٍل أساسي.

رابعاً: األشكال الرباعية والمضلعات، شـكل 5.4
األضالع.  من  محدود  بعدٍد  المحاطة  المستوية  الهندسية  األشكال  هي 
يميز منها األشكال الرباعية Quadrilaterals المحاطة بأربعة أضالع 
ومتوازي  كالمستطيل  المنتظمة  وشبه  والمعيّن  المربع  مثل  كالمنتظمة 
أّما  المنحرف.  والمعيّن  المنحرف  كشبه  المنتظمة  وغير  األضالع 
بعدٍد  المحاطة  الهندسية  األشكال  فهي   Polygons المنتظمة  المضلعات 

شـــكل 5.4: األشكال الرباعية والمضلعات  

المثلث  منها  المتساوية. ويميز  محدود من األضالع 
والمسدس  والمخمس  والمربع  األضالع  المتساوي 

والمثمن والمتَسَّع والُمعَشَّر والثَْنعَْشِرّي .. إلخ. 

إّما داخل  وبالعادة، يسهل رسم المضلعات المنتظمة 
الدائرة وإّما خارجها. 
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خامساً: الدوائر واألقواس، شكل 6.4  
تعرف الدائرة بالخط المنحني المغلق الذي أبعاد جميع نقاطه عن نقطٍة ما متساوية. وبينما ندعو النقطة الثابتة بالمركز، يعرف المنحنى بالمحيط. كما نميز الوتر كخٍط في 
الدائرة يصل بين نقطتين على المحيط وال يمر في المركز على عكس الخط الواصل بين طرفي المحيط والمار بمركز الدائرة فندعوه بالقطر. كما يعرف البعد من المركز 

وصوالً للمحيط بنصف القطر.

    π ×ضعفا نصف القطر =  π × المحيط = القطر
حيث π النسبة التقريبية.  

القطاع الدائري: السطح المحصور بين نصفي قطٍر يلتقيان في المركز وجزٍء من المحيط. 

القطعة الدائرية: جزء الدائرة الذي حدوده وتٌر وقوٌس دائري ناتٌج من هذا الوتر بالتحديد. 

الزاوية المركزية: الزاوية التي رأسها مركز الدائرة وضلعاها خطان يصل كٌل منهما مركز الدائرة مع المحيط.  

القوس الدائري: القوس الذي يشكل جزًء من دائرة مركز دورانه منطبق على مركزها. 

نصف الدائرة: القوس الدائري الناتج من قسمة دائرة إلى قسمين متساويين. 

المماس: الخط الذي يمس محيط الدائرة في نقطة واحدة ووحيدة على سطح الدائرة. يرسم المماس عمودياً على الخط الواصل بين المركز ونقطة التماس على محيط الدائرة. 

سادساً: المجسمات، شكل 7.4 
هي مجسماٍت محددةٍ بسطوحٍ مستوية كالمنشور والهرم أو مجسمات ذات أسطح منحنية ومستوية كاالسطوانة والمخروط وانتهاء بالمجسمات ذات السطوح المنحنية كالكرة 

.Polyhedra والبيضة أو مجسم القطع الناقص وانتهاء بالحلقة. كما تشمل هذه المجسمات متعدد الوجوه

شـــكل 6.4: الدوائر واألقواس 
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2.4: مبادئ أساسية الستخدام قلم الرصاص عند رسم الخطوط المستقيمة  
القلم يُسحب وال يُدفع.. 1
يميل القلم بزاوية 75o –60o مع األفقي.  . 2
يدور القلم حول محوره. . 3
يتحرك القلم من وضعٍ غير مريح (مريح) إلى وضعٍ مريح (أكثر راحةً).. 4
يبقى القلم بنفس الوضعية مالصقاً المسطرة أو المثلث أو أيّة أداةٍ هندسيٍة أخرى.. 5
ترسم الخطوط بالتتالي بحيث ال تنزلق أداة الهندسة المستخدمة على الخط المرسوم قدر االستطاعة.. 6

3.4: رســم األشـكال الـهـنـدســيـة
يهدف الجزء التالي إلى التعرف على المبادئ األولية لرسم األشكال الهندسية البسيطة، وذلك من أجل التمكن من فهم واستيضاح الرسومات األكثر تعقيداً. وقد ميزت الخطوط 
المرئية- المحيطية بخٍط سميك من قلم HB بينما ميزت الخطوط اإلنشائية (الدليلة المساعدة) بخٍط رفيعٍ وشعري من قلم 2H - 4H. وقد تم رسم بعض األشكال الهندسية بطريقتين 

منفصلتين قدر االستطاعة، بالفرجار أو بالمثلثين مع مسطرة T أو حتى بمجموعهم. وكلُّ ذلك من أجل التعرف على أفضل الطرق وأسرعها إلنجاز الرسم. 

شـــكل 7.4: مجسمات محددة بسطوح مستوية منتظمة و/أو مائلة



الباب الرابع

4 - 6

يع
وز

الت
 و

شر
للن

س 
قد

ال

استخدام المسطرة والمثلثات لرسم الخطوط األفقية، الرأسية والمائلة بمضاعفات الزاوية 15o، شــكل 8.4.

شــكل 8.4: رسم خطوط أفقية ورأسية وأخرى تميل بالزاوية 15o أو بمضاعفاتها بمسطرة T والمثلثين
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استخدام المثلثين لرسم خطوط أفقية ورأسية من نقطة ما ضمن ورقة ُمبَْرَوَزة، شـكل 9.4
رسم 2: 

يثبت أحد المثلثين، ألـ 45 بحيث تنطبق إحدى حافتيه على خط اإلطار الرأسي للوحة الرسم. 
يلصق به المثلث الثاني ثالثين ستين أسفله بأي وضعية. 

رسم 3:
يثبت المثلث ثالثين ستين بينما يحرك المثلث ألـ 45 لألعلى منزلقاً على المثلث األول حتى تنطبق 

حافته العلوية - األفقية مع النقطة A، فنرسم الخط األفقي.
رسم 4:

يثبت المثلث ثالثين ستين بينما يحرك المثلث لـ 45 لألعلى أيضاً حتى تنطبق حافته  األخرى – 
الرأسية على النقطة A، فنرسم الخط الرأسي. 

رسم 5:
يمكن الحصول على وضعية أخرى لترتيب المثلثين بحيث تنطبق حافة المثلث ثالثين ستين، وتره 

على الحافة الرأسية للبرواز. نلصق المثلث الثاني، ألـ 45 أسفله ثم نثبته. نحرك المثلث ثالثين ستين 
حتى ينطبق وتره الرأسي مع النقطة A، فنرسم الخط الرأسي. 

شــكل 9.4: رسُم الخطوط األفقية والرأسية باستخدام المثلثين

استخدام المثلثين لرسُم الخطوط المتوازية والمتعامدة، شـكل 10.4
المعطيات: 

الخط BD والمطلوب رسم خطوط موازية له وخطوط أخرى متعامدة معه بالمثلثين، رسم 1.
رسم 2:

نثبت المثلثين مع بعض بحيث تكون حافة أحدهما، المثلث ثالثين ستين درجة منطبقة على الخط BD من 
األسفل بينما تلصق حافة المثلث الثاني، 45o للمثلث األول ونثبته. 

رسم 3:
يبقى المثلث الثاني، 45o درجة ثابتا في مكانه بينما يحرك المثلث األول بعيداً عن الخط BD حتى نرسم 

الخط الموازي األول. نكرر الخطوة السابقة فنزيح المثلث األول لمسافة أخرى وهو مالصق للمثلث الثاني 
حتى نرسم الخط الموازي الثاني ....وهلمجرا. 

رسم 4:
 .BD نقلب المثلث ثالثين ستين حول نفسه فنرسم خطاً عمودياً على الخط األصلي المعطى

يزاح هذا المثلث انزالقاً بينما المثلث الثاني (45) يبقى ثابتاً أو يعاد تعديل وضعيتهما حتى يرسم العمود 
الثاني.

........ على اليسار الطريقة العملية لتثنيت وتحريك المثلثين لرسم الخطوط المتوازية والمتعامدة.
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شــكل 10.4: رسُم الخطوط المتوازية والمتعامدة باستخدام المثلثين

تقسيم خٍط أو قوٍس إلى قسمين متساويين، شـكل 11.4.

بالفرجار، رسم 1: 
نرسم بفتحٍة أكبر من نصف طول الخط AB قوسين من الطرفين A و B حتى يتقاطعا. نوصل نقطتي التقاطع.

بالمثلثين، رسم 2: 
نثبت حافة أحد المثلثين على الخط AB، ثم نلصق المثلث الثاني بجانب األول. 

نثبت المثلث األول ثم ننقل المثلث الثاني لألعلى ونرسم الزاويتين المتساويتين وعلى الجهتين من A ومن B حتى يتقاطعا. 
نرسم (نسقط) عموداً من نقطة التقاطع على الخط AB نحصل على نقطة التنصيف. 

رسم 3:

طريقة أخرى لتقسيم الخط بالمثلثين.

رسم عموٍد على خٍط معلوم من نقطة ليست عليه، شـكل 12.4
بالفرجار، رسم 1

 .D و C في النقطتين AB بحيث يقطع الخط ،P نرسم قوساً من
 .E يتقاطعان في النقطة D و C نرسم قوسين متساويين جديدين من

.AB على الخط P من النقطة PE نحصل على العمود المطلوب E مع النقطة P نوصل النقطة
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 شكل 11.4: تنصيف خط مستقيم أو قوس بالفرجار وبالمثلثين

شـــكل 12.4: رسم عموٍد على خط معلوم من نقطة ليست عليه بالفرجار وبالمثلثين

بالـمـثـلـثـيـن 
رسم 2

نثبت أحد المثلثين، 45 درجة بحيث تنطبق إحدى حوافه 
على الخط AB ثم نلصق المثلث الثاني ثالثين ستين بجانبه.

رسم 3
نثبت المثلث الثاني بينما يقلب أو يدور المثلث 45 عليه 

لوضعية أخرى ثم بحيث تصبح حافة أخرى فيه منزلقة على 
الحافة األصلية للمثلث الثابت حتى تنطبق الحافة العمودية 

على النقطة P فنرسم الخط العمودي.
يمكن هنا أن نقلب المثلث ثالثين ستين ليصنع قائماً على 

.AB حافة وتر المثلث 45 وبالتالي نرسم العمود على الخط

قارن كل ذلك بما ورد في الشـكلين 10.4 و 11.4 السابقين. 
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رسم عمود على خّطٍ معلوم من نقطة محددة عليه بالفرجار، شـكل 13.4
نرسم دائرة مركزها C (C ليست على الخط AB) تقطع الخط في النقطة P ثم تالياً تقطع الخط في 

.E نقطة جديدة
.F حتى يتقاطع امتداده مع الدائرة في C مع المركز E نوصل خطاً من

نوصل F مع P نحصل على العمود المطلوب.

رسم خٍط مواٍز آلخر وعلى بعد معلوم منه بالفرجار، شـكل 14.4

 .AB كأية نقطة واقعة على الخط D نرسم قوساً من النقطة
نرسم قوساً آخر يمكن بالفتحة نفسها من 1 فنحصل على 2.

نرسم قوساً ثالثاً من 2 وبالفتحة نفسها فنحصل على النقطة 3. 
نرسم قوسين متساويين من النقطتين 2 و 3 (بفتحة أخرى أو بالفتحة نفسها) فنحصل على النقطة 4.

نوصل خطاً بين النقطتين D و 4 ونرسم عليه (أو امتداده) قوساً مركزه D ونصف قطره يكافئ 
البعد بين الخطين المتوازيين فنحصل على النقطة E في األعلى. 

 .F فنحصل على النقطة العلوية C نكرر ما سبق أعاله من النقطة األخرى
.AB والموازي للخط FE فنحصل على الخط المطلوب F و E نوصل بين النقطتين

شـــكل 15.4: رسم خط يميل بزاوية 30 درجة مع آخرشـــكل 13.4: رسم عمود على خّطٍ من نقطة محددة عليه بالفرجار

شـــكل 14.4: رسم خط مواٍز آلخر وعلى بعد معلوم منه.

رسم خٍط يصنع زاوية 30 درجة مع آخر معلوم بالفرجار، شـكل 15.4

نكرر رسم الخط العمودي من B وفقاً للشـــكل 14.4.
نرسم قوساً نصف قطره R من B أيضاً.

 CE الخط .C في النقطة AB 2 يقطع الخطR نصف قطره E نرسم قوساً آخر من النقطة
يميل على الخط األفقيAB  بزاوية 30 درجة.
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رسم خٍط مواٍز لخٍط معلوم ويمر بنقطٍة ما بالفرجار، شـــكل 16.4 
الطريقة األولى: 

 .C في النقطة AB ويقطع الخط D يمر في ،B نرسم قوساً مركزه
.E يتقاطعان في النقطة ،D ومن C نرسم قوسين آخرين بنفس الفتحة السابقة من

 .AB الموازي للخط ED نحصل على الخط D مع E نوصل النقطتين

الطريقة الثانية:
.P ونمده في الجهة األخرى حتى C في النقطة AB (أي خط) يقطع الخط D نرسم خطاً من

نرسم قوساً من C بأي فتحة، ولتكن R1 نحصل على النقطتين E و G. ثم نكرر هذه الخطوة 
   .F فنحصل على النقطة R1 بالفتحة نفسها D فنرسم قوساً آخر من

نرسم قوساً من E فتحته R2=EG ثم نكرر هذه الخطوة فنرسم القوس اآلخر من F وبالفتحة 
.H فنحصل على النقطة R2 ذاتها

نوصل بخط مستقيم بين النقطتين H و D فنحصل على الخط الموازي المطلوب.

شـــكل 16.4: رسم خٍط مواٍز آلخر
                  ويمر بنقطة بالفرجار
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رسم خطوط تصنع مضاعفات الزاوية 15o مع األفقي بالفرجار، شـكل 17.4
نرسم من النقطة A قوساً نصف قطره R ثم نكرر رسمه من كل نقطة تقاطع جديدة. 

تنصيف زاويٍة معلومة، شـكل 18.4
نرسم قوساً مركزه B يقطع الخطين AB و CB فنحصل على النقطتين 1 و 2.

 .P من النقطتين 1 و 2 يتقاطعان في النقطة (R أو بالفتحة ذاتها) نرسم قوسين جديدين متساويين
.ABC نحصل على الخط المقسم للزاوية ،P مع النقطة B نوصل النقطة

تقسيم خّطٍ إلى عّدة أقساٍم متساوية، شكل 19.4
 .AB والذي يميل بزاوية حادة مع الخط AC نرسم الخط

 .AC نحدد بالفرجار أو بالمسطرة أو بالمقسم شرطات أو ثقوباً بعدد األقسام على الخط الثاني
 .B نوصل الَشرطة أو الثقب األخير في التقسيم مع النقطة

نرسم خطوطاً موازيةً للخط الواصل بين الشرطة األخيرة والنقطة B من الشرطات أو الثقوب تقطع 
شـــكل 17.4: رسم خطوط تصنع مضاعفات الزاوية 15o مع خط أفقي بالفرجارالخط  األصلي AB بشرطاٍت جديدة، تقسمه حسب الطلب. 

شكل 19.4: تقسيم خّطٍ إلى عّدة أقساٍم متساويةشـــكل 18.4: تنصيف زاويٍة معلومة الفرجار
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رسم المثلثات، شـكل 20.4

رسم مثلٍث أطوال أضالعه معلومة، على اليمين  

نرسم الضلع األول AB وليكن أفقياً. نرسم من A قوساً نصف قطره يكافئ الضلع الثاني في المثلث. نرسم قوساً من B نصف قطره يكافئ 
 .ABC في المثلث. نكمل رسم المثلث المطلوب C الضلع الثالث في المثلث. تقاطع القوسين يحدد النقطة

رسم مثلٍث متساوي األضالع، طول ضلعه معلوم، في الوسط 

نرسم الضلع األول AB وليكن أفقياً. نرسم من A قوساً نصف قطره يكافئ ضلع المثلث AB. نكرر رسم القوس وبالفتحة نفسها من B. تقاطع 
 .ABC في المثلث. نكمل رسم المثلث المطلوب C القوسين يحدد النقطة

رسم مثلٍث متساوي األضالع، طول ضلعه معلوم بالمثلثبن أو بالمسطرة والمثلث 30ox60o، على اليسار 

شـكل 20.4: رسم المثلثات

رسم مثلٍث قائم الزاوية وتره وطول أحد ضلعيه معلومان، شـكل 21.4

.AC ًنرسم الخط الذي يساوي وتر المثلث أفقيا
نرسم على الخط األفقي AC دائرة أو نصف دائرة. 

 .B يقطع قوس الدائرة في النقطة R =AB نصف قطره يكافئ الضلع المعلوم اآلخر ،A نرسم قوساً من
نكمل رسم المثلث المطلوب ABC. الزاوية B زاوية محيطية وقائمة.  

شـــكل 21.4: رسم مثلٍث قائم الزاوية وتره 
                  وأحد ضلعيه معلومان
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رسم المربعات، شكل 22.4

رسم مربع، طول ضلعه محدد، في األعلى 
 .B ومن A عمودين من AB وليكن أفقياً. نرسم على الخط AB نرسم الخط

نرسم قوسين نصف قطرهما يكافئ طول ضلع المربع AB من النقطتين A ومن B. تقاطع العمودين مع القوسين يحددان المربع. 
نوصل بين النقاط C، B، A و D، نحصل على المربع المطلوب. 

رسم مربع داخل دائرة، A أحد رؤوسه، في الوسط  
 .C مع مركز الدائرة ونمده حتى يصل إلى المحيط في الجهة األخرى فنحصل على النقطة A نرسم القطر الذي يربط النقطة

ننصف الخط الناتج AC بقوسين فنحصل على الخط العمودي عليه. 
تقاطع العمود مع الدائرة يحدد النقطتين B و D. نوصل بين النقاط C، B، A و D، نحصل على المربع المطلوب. 

رسم مربع خارج دائرة، T نقطةُ تماٍس بين أحد أضالع المربع والدائرة، في األسفل 
 .T نكرر وكما ورد سابقاً رسم القطرين المتعامدين حيث يمر أحدها في النقطة

نرسم بالمثلثين مماساٍت للدائرة من نقاط التقاطع بين القطرين المتعامدين مع الدائرة. تقاطع المماسات يحدد نقاط المربع المطلوب. 
نوصل بين النقاط C، B، A و D، نحصل على المربع المطلوب.

شكل 22.4: رسم المربعات

رسم المخمسات المنتظمة، الشكالن 23.4 و 24.4

رسم مخمٍس منتظم، طول ضلعه معلوم، شــكل 23.4 
المطلوب هو تحديد ورسم الدائرة التي يكون فيها الضلع المعلوم أحد أضالع المخمس المنتظم. إن تنفيذ ذلك يتم بطريقتين: 

الطريقة األولى: طريقة العمود النصف

نرسم العمود AP على الضلع AB بالطول AP = AB / 2. نرسم قوساً من P نصف قطره R = AB/2 حتى يتقاطع مع امتداد الخط 

BP في النقطة Q. نرسم من A ومن B قوسين، نصف قطرهما R = AQ، يتقاطعان في النقطة O كمركز للدائرة التي تمر في رؤوس 

المخمس المنتظم.
نرسم هذه الدائرة، مركزها O ونصف قطرها R = OA. نرسم من A ومن B قوسين، نصف قطرهما AB، نحصل من تقاطعهما مع 

 .E و C الدائرة على النقطتين
نرسم قوساً أخر من إحدى النقطتين C و E بنفس الفتحة R=AB فنحصل على النقطة األخيرة D. أو تقاطع خط العمود الرأسي من 

مركز الدائرة . نوصل النقاط D، C، B، A و E فنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.
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الطريقة الثانية: طريقة العمود الكامل

نرسم قوساً دائرياً مركزه A ونصف قطره R=AB ثم نرسم عموداً رأسياً من A حتى يتقاطع مع القوس الدائري السابق فنحصل على النقطة Q. نرسم قوساً دائرياً مركزه 
منتصف الضلع األساسي AB ونصف قطره R=PQ فنحصل على النقطتين F وT من امتدادات الخط األفقي AB وعلى الجهتين. نرسم قوساً دائرياً مركزه B ونصف 

قطره R=AF=BT. تقاطع القوس الكبير من A والقوس الصغير من B ينتج النقطة C بينما تقاطع القوس الصغير من A والقوس الكبير من B ينتج النقطة E في الجهة 
األخرى. أما تقاطع القوسين الكبيرين فينتجان النقطة D في األعلى. نوصل النقاط D، C، B، A و E فنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.

شــكل 23.4 : رسُم مخمس منتظم، طول ضلعه محدد، طريقة العمود النصف

شــكل 23.4 : رسُم مخمس منتظم، طول ضلعه محدد، طريقة العمود الكامل
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رسم مخمٍس منتظم داخل دائرة معلومة، شــكل 24.4 
الطريقة الثالثــة: الدائرة والقوس المماس

ننصف المسافة األفقية 2-1 من المركز إلى محيط الدائرة بالنقطة 3. 
نرسم دائرةً،  مركزها 3 يكون قطرها 1-2. 

نمد الخط P3 حتى يقطع الدائرة الثانية في النقطة 4. 
نرسم قوساً مركزه P ونصف قطره P4 فنحصل على نقطتي التقاطع B و E مع الدائرة األولى.

 .D و C فيتقاطع مع الدائرة في النقطتين R=AB=AE نصف قطر كل منهما E و B نرسم قوسين من نقطتي التقاطع
نوصل النقاط D، C، B، A و E نحصل على المخمس المنتظم المطلوب.

الطريقة الرابعة: األقواس 
ننصف المسافة األفقية 2-1 من المركز إلى محيط الدائرة بالنقطة 3.

نرسم قوساً  مركزه 3  ونصف قطره R=3A، فنحصل على نقطة التقاطع 4 مع الخط األفقي. 
.E و B يتقاطع مع الدائرة في النقطتين R=A4 نصف قطره ،A نرسم قوساً من

 .D و C يتقاطعان مع الدائرة في النقطتين ،R=A4 نصف قطرهما ،E ومن B نرسم قوسين آخرين من
نوصل النقاط D، C، B، A و E نحصل على المخمس المنتظم المطلوب.

شــكل 24.4 : طريقة القوس والدائرة والمماس 

شــكل 24.4 : طريقة األقواس لرسُم مخمس منتظم داخل دائرة معلومة.  
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o30xo60 والمثلث T شــكل 25.4: رسم مسدٍس منتظم طول ضلعه معلوم بمسطرة

رسم المسدسات المنتظمة، شـكل 25.4

 o30xo60 والمثلث T رسم مسدٍس منتظم طول ضلعه معلوم بمسطرة

نرسم بالمثلث o30xo60 ومسطرة T خطوطاً تميل على الضلع AB ومن 

 .O فنحصل على النقطة o120و o 60 بالزوايا B و A النقاط
 .F و C وعلى الجهتين فنحصل على النقطتين O نرسم خطاً أفقياً من
 F و C من النقطتين o120و o60 نكرر رسم الخطوط المائلة الزوايا

.E و D فنحصل على النقطتين
نوصل النقاط E ،D ،C ،B ،A وF نحصل على المسدس المنتظم 

المطلوب. 

بالفرجار

 R=AB بالفرجار أقواساً متساوية، نصف قطرها B و A نرسم من النقطتين

 .O فنحصل على النقطة
 .F و C فنحصل على النقطتين R=AB نصف قطرها O نرسم دائرة من

 .E و D فنحصل على النقطتين F و C نكرر رسم القوسين ذاتهما من النقطتين
نوصل النقاط  E ،D ،C ،B ،A وF نحصل على المسدس المنتظم المطلوب. 

رسم مسدٍس منتظم داخل أو خارج دائرة، شـكل 26.4  

داخل دائرة تمر في رؤوسه 
نرسم من مركز الدائرة خطاً أفقياً ثم خطين يميالن عن األفقي بالزوايا 

 .o120و o60

نوصل نقاط التقاطع E ،D ،C ،B ،A وF بين الدائرة والخطوط فنحصل 
على المسدس المنتظم المطلوب. 

خارج دائرة تمسه
نرسم مماسات حول الدائرة بالمثلث o30xo60 وعلى الجهتين مع مسطرة 

T. يمكن استخدام المثلث اآلخر لتحديد نقاط التماس بالضبط. 
نوصل النقاط E ،D ،C ،B ،A وF نحصل على المسدس المنتظم 

المطلوب. 
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شــكل 26.4 : رسم مسدٍس منتظم داخل دائرة تمر في رؤوسه وخارج دائرة تمسه من الداخل

المماسات Tangents، شـكل 27.4

رسم مماٍس لدائرة من نقطٍة محددةٍ على محيطها
 .C مع مركز الدائرة A نوصل النقطة

نرسم عموداً على الخط AC من النقطة A نحصل على المماس المطلوب. 

رسم مماٍس لدائرة من نقطٍة محددٍة خارجها، شـكل 28.4 

تقوم فكرة هذه المسألة على رسم مثلث قائم، وتره محدد بالمسافة بين النقطة ومركز الدائرة. لذلك،
.O بالنقطة AC ثم ننصف المسافة ،C مع مركز الدائرة A نوصل النقطة

.T2 و T1فنحصل على نقطتين التماس R =AC/2 نرسم دائرةً من نقطة المنتصف نصف قطرها
نوصل النقطة A مع نقطتي التماس نحصل على المماسين المطلوبين. 

شـكل 27.4: رسم مماٍس لدائرة من نقطٍة محددٍة على محيطها

شـكل 28.4: رسم مماٍس لدائرة من نقطٍة محددٍة خارج محيطها

A

C

O

A

R = AC/2

C

T1

T2

O
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رسم مماٍس لدائرتين معلومتين من الخارج بأحد المثلثين والمسطرة، شكل 29.4

نلصق المسطرة إلى الدائرتين بحيث تصنع معهما أفضل مماس (بالنظر). 
نلصق حافة المثلث إلى الخط بين المركز والمحيط في الدائرة األولى بينما حافته العمودية 

األخرى تالصق المسطرة فنحدد نقطة التماس. 
يتم تحريك المثلث وهو ملتصق إلى المسطرة بينما حافته األخرى تنطبق على مركز الدائرة 

الثانية فنحدد نقطة التماس الثانية. 
نوصل بين نقطي التماس الناتجتين فنحصل على المماس المطلوب بين الدائرتين.

رسم مماٍس لدائرتين معلومتين من الداخل بالمثلثين، شكل 30.4

نلصق إحدى حافتي المثلث القائمة إلى خط يربط مركز إحدى الدائرتين والمحيط بينما تكون 
الحافة القائمة األخرى في المثلث تمس الدائرتين. 

نلصق المثلث الثاني إلى المثلث األول بحيث تصنع حافتي الثاني المتعامدتين خطين أحدهما 
شـكل 29.4: رسم مماٍس لدائرتين معلومتين يمس الدائرة واآلخر يتجه نحو مركزها.

                من الخارج بالمسطرة والمثلثين 

شـكل 30.4: رسم مماٍس لدائرتين معلومتين 
                من الداخل بالمسطرة وبالمثلثين
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رسم قوٍس دائري، نصف قطره R، يمس قوسين (دائرتين) معلومين من الداخل، شـكل 31.4 

 .O يتقاطعان في النقطة ،R-R2 نصف قطره C2 واآلخر من ،R-R1 نصف قطره C1 نرسم قوسين، األول من
 .T2 وحتى T1 نحصل من امتدادهما على نقطتي التماس C2 و C1 مع المركزين O نوصل النقطة

 .T2 وحتى T1 من النقطتين R ونصف قطره O نرسم قوساً مركزه
نكمل التعليم على بقية األقواس األصلية.

رسم قوٍس دائري، نصف قطره R، يمس قوسين (دائرتين) معلومين من الخارج، شـكل 32.4 

 .O يتقاطعان في النقطة ،R+R2 نصف قطره C2 واآلخر من ،R+R1 نصف قطره C1 نرسم قوسين، األول من
 .T2 وحتى T1 نحصل على نقطتي التماس C2 و C1 مع المركزين O نوصل النقطة

.T2 وحتى T1 من النقطتين R ونصف قطره O نرسم قوساً مركزه

رسم قوٍس دائري، نصف قطره R، يمس قوسين معلومين من الداخل والخارج، شكل 33.4 
 .O يتقاطعان في النقطة ،R-R2 نصف قطره C2 واآلخر من ،R+R1 نصف قطره C1 نرسم قوسين، األول من

 .T2 وحتى T1 نحصل على نقطتي التماس C2 و C1 مع المركزين O نوصل النقطة
.T2 وحتى T1 من النقطتين R ونصف قطره O نرسم قوساً مركزه

رسم قوٍس دائري، نصف قطره R، يمس دائرةً ويمر في نقطة، شـكل 34.4 

شـكل 33.4: رسم قوٍس دائري يمس قوسين معلومين من الداخل والخارج

شـكل 31.4: رسم قوٍس دائري يمس قوسين معلومين من الداخل

شـكل 32.4: رسم قوٍس دائري يمس قوسين معلومين من الداخل

قطره  نصف   C1 من  األول  قوسين،  نرسم 
R+R1، واآلخر من A نصف قطره R، يتقاطعان 

 .O في النقطة
نوصل النقطة O مع المركزC1 نحصل (أو من 

 .T1 إمتدادهما) على نقطة التماس
نرسم قوساً مركزه O ونصف قطره R من النقطة 

 .A وحتى T1

يمكن االنتباه إلى أن النقطة O1 مركز لقوس آخر 

يمس الدائرة من الخارج.
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رسم قوٍس دائري، نصف قطره R، يمس دائرةً ومستقيماً معلومين، شـكل 35.4

شـكل 34.4: رسم قوٍس، نصف قطره R، يمس دائرةً ويمر في نقطة

شـــكل 35.4: رسم قوٍس دائري، نصف قطره R يالمس دائرةً ومستقيٍم معلومين 

نرسم خطين موازيين لخطي الزاوية على بعد R منهما 
.O يتقاطعان في النقطة

نسقط عمودين من النقطة O على الخطين المذكورين 
أعاله نحصل على نقطتي التماس. 

نرسم القوس الدائري الذي مركزه O بين نقطتي التماس. 

شـــكل 36.4: رسم قوٍس دائري، نصف قطره R يالمس خطين يصنعان زاويةً معلومة 

نرسم خطاً موازياً للخط AB وعلى بعد R منه. 
نرسم قوساً مركزه C1  ونصف قطره R+R1 (أوR-R1) فيتقاطع مع 

 .O الخط الموازي في
 .T1 نحصل على نقطة التماس C1 مع المركز O نوصل النقطة
 .T نحصل على نقطة التماس AB على الخط O نسقط عموداً من

 .T و T1 يصل بين نقطتي التماس R ونصف قطره O نرسم قوساً مركزه

رسم قوٍس دائري، نصف قطره R، يالمس خطين 

يصنعان زاويةً معلومة، شـكل 36.4
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خّطا البداية والنهاية متوازيان، نقطة تماس على أحد الخطين مع نقطة االنعكاس محددة، رســم 1

نوصل النقطة T1 مع النقطة T بخٍط مستقيم ونمده حتى نصل إلى CD والنقطة T2. ننصف المسافتين 
TT1 وTT2 بخٍطين عمودين. نرسم عموداً على الخط AB في النقطة T1 يتقاطع مع العمود المنصف 

للخط TT1 في النقطة O1 ثم نكرر الخطوة السابقة بالنسبة للخط CD فنحصل على النقطة O2. نرسم 
قوساً من O1، نصف قطره TO1 من T1 حتى T وقوساً آخر من O2، نصف قطره TO2 من T حتى 

T2 نحصل على المنحنى المطلوب، رســم 2.

شـــكل 37.4: رسم المنحنى المعكوس 

رسم منحنًى معكوس Reversed  curve، شـكل 37.4
تختلف هذه الحالة عن الحاالت السابقة لعدم تحديد المعلومات الكافية عن المنحنى الذي سيالمس خطين معلومين. هذا المنحنى 
مكوٌن في العادة من قوسين متعاكسين، ليس من الضروري أن يكونا متكافئين. وفي العادة، يرفق مع المسألة قيد البحث بعض 

البيانات التي يمكن استغاللها للوصول لتحديد مركزي القوسين وأنصاف أقطارهما. وسنناقش الحالتين التاليتين:

خطَّا البداية والنهاية غير متوازيان، قاطع المنحنى ونقطة اإلنعكاس محددة، رســم 3  

نرسم قوساً من نقطة التقاطع X (تقاطع القاطع EF مع امتداد AB)، نصف قطره R=XT و قوساً 
 .T2 و T1 نحصل على نقطتي التماس ،R=YT نصف قطره ،Y آخر من نقطة التقاطع األخرى
نرسم أعمدة من نقطتي التماس T1 و T2 ومن نقطة االنعكاس T ولالتجاهين، تتقاطع جميعها 
في النقطتين O1 و O2. نرسم قوساً من O1، نصف قطره TO1 من T1 حتى T وقوساً آخر من 

O2، نصف قطره TO2 من T حتى T2 نحصل على المنحنى المطلوب، رســم 4. 

رسم دائرة تمر في نقطة معلومة وتمس خطين يصنعان زاوية، شـكل 38.4 

ننصف الزاوية التي يصنعها الخطين. مركز الدائرة المطلوبة هو إحدى نقاط المنصف. 
نرسم دائرة تمس الخطين من أية نقطة على الخط المنصف، ولتكن B. نوصل بين النقطتين A و

P فنحصل على نقطتي التقاطع 1 و 2. 
نوصل بخط مستقيم بين النقطتين 1 و B ثم نرسم خطاًً موازيأ لهذا الخط من النقطة P فنحصل 

 .C1 من تقاطعها مع المنصف على النقطة
 .C2 2 فنحصل على المركزB نكرر الخطوة األخيرة لرسم خط مواٍز من النقطة 2 للخط

نرسم الدائرتين من C1 و C2 بحيث أنهما يمران في النقطة P. وهو المطلوب.
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رسم دائرة تمس دائرة أخرى معلومة وتمس خطين يصنعان زاوية 
الحالة األولى: الخطان يمسان الدائرة، شـكل 39.4  

.C وهما يمسان دائرة مركزها A المعطيات: خطان يصنعان زاوية
 .T و P كمركز للدائرة المعطاة فنحصل على نقطتي التماس C و A نوصل خط منصف الزاوية بين النقطتين

نرسم شعاعاً ما من مركز الزاوية A ليقطع الدائرة المعطاة في النقطة 1. 
 .C مع النقطة 1 ثم نرسم من هذه األخيرة شعاعاً نحو مركز الدائرة T نوصل نقطة التماس

نرسم خطاً موازياً للخط T-1 من النقطة P فنحصل على النقطة 2. 
نرسم شعاعاً موازياً للشعاع C-1 من النقطة 2 فنحصل على النقطة B كنقطة تقاطع مع الخط المنصف. 

 .P في النقطة C كحل أول يمثل دائرة تمس الدائرة BP ونصف قطرها B نرسم دائرة، مركزها
على  فنحصل  األصلية  الدائرة  تمس  التي  الدائرة  ونحدد  نرسم  المنوال  نفس  وعلى  األخرى  الجهة  في 

مركزها D والتي ظهر منها القوس على اليمين. 

شكل 39.4: رسم دائرة تمس دائرة أخرى وتمس خطين يصنعان زاوية، الخطان يمسان الدائرة

شكل 38.4: رسم قوس دائري يمر في نقطة معلومة ويمس خطين يصنعان زاوية
الحالة الثانية: الخطان ال يمسان الدائرة، شـكل 40.4.  

.D يقطع دائرة، مركزها AC وأحدهما A المعطيات: خطان يصنعان زاوية
 .AL فنحصل على الخط A نرسم منصفاً للزاوية

نرسم مماساً للدائرة D مواز لخط الزاوية (يتطلب ذلك أن نرسم عموداً من D على الخط AB ثم نرسم عموداً على هذا األخير 
من تقاطعه مع الدائرة). 

.E من تقاطع المماسين نحصل على النقطة .AC مواز لخط الزاوية D نكرر الخطوة األخيرة فنرسم مماساً للدائرة
 .T في النقطتين D والذي سيقطع الدائرة E و A نوصل الخط بين النقطتين

نوصل مركز الدائرة D مع نقطتي التماس T فنحصل على النقطتين M و F من تقاطعهما مع منصف الزاوية. 
 .Fو M نرسم دائرتين، مركزاهما النقطتان

شـكل 40.4: رسم دائرة تمس خطين يصنعان زاوية ودائرة يقطعها أحد خطي الزاوية
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Conic sections 4.4: القطاعات المخروطية

تنشأ القطاعات المخروطية نتيجةً لقطع مخروٍط دائري قائم بمستوى. إذ تحدد زاوية ميل 
مستوى القطع على قاعدة المخروط نوعية القطاع الناشئ. فمستوى القطع الموازي لقاعدة 
القائم  المخروط  بحيث ال يقطع قاعدة  قليالً  المائل  المستوى  أما  دائرةً.  يشكل  المخروط 
والمنتظم بل يقطع سطحه المخروطي فيشكل منحنًى بيضاوياً مغلقاً ندعوه بالقطع الناقص 
Ellipse. كما نستطيع تمييز مستوى مائل آخر يقطع القاعدة ويشكل منحنًى مفتوحاً يسمى 

القطع المكافئ Parabola. وأخيراً، إذا كان مستوى القطع موازياً ألحد رواسم المخروط 
القاعدة والمحتوي  العمودي على  المستوى  يشكل  بينما   ،Hyperbola القطع زائداً  كان 
محور المخروط مثلثاً متساوي الساقين، رأسه رأس المخروط وقاعدته قطر القاعدة بينما 

ضلعاه يكافئان راسم المخروط، شـكل 41.4.

القطع الناقص، شـــكل 42.4 

المحل الهندسي لنقطٍة تتحرك في مستوًى بحيث يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين 
(البؤرتين foci) ثابتاً. وهو الشكل الهندسي البيضاوي (كرة مضغوطة بانتظام) والمتماثل 

شـــكل 41.4: القطاعات المخروطيـــه 

شـــكل 42.4: القطع الناقص 

بالنسبة لمحوريه الرئيسي والثانوي. المحور الرئيسي هو القطر األكبر في القطع الناقص بينما المحور الثانوي فهو 
القطر األصغر. ترسم البؤرتين هندسياً برسم قوس دائري، مقداره نصف القطر الرئيسي من نهاية القطر الثانوي. 

سنتعرف على عدة طرٍق هندسية لرسمه.

أوالً: بالقصاصة الورقية، شـــكل 43.4

لهم  C، B، A وD مضافاً  النهايات  الناقص ونحدد  للقطع   Minor والثانوي   Major الرئيسي  المحورين  نرسم 
 .O المركز

نقطع قصاصةً ورقيةً تكون إحدى حوافها مستقيمة، ونحدد عليها الشرطتين F و E بعد مطابقة حافتها المستقيمة 
 .O على المركز E وتنطبق النقطة ،A على النهاية F على المحور الرئيسي، بحيث تنطبق النقطة

نطابق القصاصة الورقية عمودياً على المحور الثانوي بحيث تنطبق النقطة F الورقية على نقطة النهاية C في 
 .O على الورقة كموقع النقطة G األسفل ثم نحدد النقطة

 G على المحور الثانوي والنقطة E اآلن، نستخدم القصاصة الورقية لرسم منحنى القطع الناقص بتحريك النقطة
على المحور الرئيسي فنحدد مواقع النقطة F كشرطاٍت متتالية على ورقة الرسم. 

المحل الهندسي لجميع مواقع النقاط F تشكل منحى القطع الناقص. 
نوصل بين جميع الشرطات الناتجة من منتصفها باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
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ثانياً: داخل متوازي أضالع، شـــكل 44.4

 .O يتقاطعان في النقطة CD و AB نرسم المحورين
نقسم كالً من AO و AE إلى عدٍد متساٍو من األقسام ونرقمها 

انطالقاً من A، باألرقام 1، 2، 3 و 4. 
 .AO مع نقاط التقسيمات األفقية على الخط C نوصل النقطة

 .AE ونقاط التقسيمات الرأسية على الخط D نوصل بين النقطة
شـــكل 43.4: رســـم القطع الناقص بالقصاصة الورقيةنوصل نقاط التقاطع الناتجة باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة 

شـــكل 44.4: رســـم القطع الناقص داخل متوازي أضالع

المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً. 
نكمل رسم القطع الناقص بتكرار التقسيم والربط لألجزاء الثالثة المتبقية.

ثالثاً: رســـم القطع الناقص بالدائرتين المتراكزتين، شـــكل 45.4 

يقوم رسم القطع الناقص بهذه الطريقة على رسم دائرتين متراكزتين. 
المحور  يكافئ  بقطٍر  الصغيرة  الدائرة  ترسم  بينما  الرئيسي  المحور  يكافئ  بقطٍر  الكبيرة  الدائرة  ترسم 

الثانوي، بحيث تشترك الدائرتان في مركٍز واحد هو مركز القطع الناقص. 
نرسم أشعة كخطوط إنشائية تمر من المركز O وتتقاطع مع الدائرتين. 

نسقط خطوط رأسية من تقاطعات األشعة مع الدائرة الكبيرة ونرسم خطوط أفقية من تقاطعات األشعة مع 
الدائرة الصغيرة. 

نحدد نقاط التقاطع بين الخطوط الرأسية واألفقية لكل شعاع. 
نوصل بين نقاط التقاطع باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
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رابعاً: رســـم القطع الناقص تقريبياً، الشـــكالن 46.4 - 47.4

أقواس دائرية، كل قوسين متقابلين متكافئين. لذلك،  إلى أربعة  يقوم رسم القطع الناقص تقريبياً على تقسيم منحناه 
يعتمد رسم منحنى القطع الناقص على تحديد مراكز هذه األقواس األربعة مع تحديد بدايات ونهايات هذه األقواس 

ضمن الطريقتين التاليتين: 

الطريقة التفريبية األولى لرسم القطع الناقص، شـــكل 46.4: 
 .O فيتقاطعا في النقطة CD والثانوي AB نرسم المحورين الرئيسي

 .AODE نكمل رسم المستطيل
 .CE والقاطع T فنحصل على النقطة E مع النقطة C كما نوصل النقطة  AE مع منتصف الخط D نوصل النقطة

ننصف الخطان الناتجان AT وDT برسم عمودين من منتصفيهما فنحصل من تقاطعها مع محوري القطع الناقص 
 .J و K على النقطتين

 .R=AK نصف قطره ،K من المركز AT نرسم بالفرجار القوس الصغير
  .R=DJ نصف قطره ،J من المركز TD نرسم بالفرجار القوس الكبير

 .D للقوس الكبير عبر J للقوس الصغير ومن ‘K من B نكمل منحنى القطع الناقص في الجهة اليمنى عبر
 .‘J من المركز C نكمل منحنى القطع الناقص في الجهة السفلية عبر

شـــكل 45.4: رســـم القطع الناقص بالدائرتين المتراكزتين

شـــكل 46.4: طريقة تقريبية أولى
                 لرســـم القطع الناقص

الطريقة التفريبية الثانية لرسم القطع الناقص، شـكل 47.4

 .O فيتقاطعا في النقطة CD والثانوي AB نرسم المحورين الرئيسي
نرسم القوس A-E من النقطة O ثم نرسم القوس E-F من النقطة D فيتقاطع مع الخط الواصل 
بين A و D في النقطة F. ننصف الجزء الباقي AF بالعمود الذي يقطع امتداده المحورين الرئيسي 
في النقطة K والثانوي في النقطة J. وبالعادة، يدعى هذا العمود المنصف بالقاطع الذي يفصل بين 

منحنيات القطع الناقص. 
نرسم القواطع المتبقية KJ’، K’J و K’J‘ وبشكٍل متناظر بعيد تحديد مواقع نقاطها K‘ على المحور 

الرئيسي إلى اليمين وJ‘ على المحور الثانوي في األعلى. 
نرسم بالفرجار القوس الصغير من المركز K ليمر في النقطة A بين القاطعين على اليسار KJ و 
KJ‘ فنحصل على نقطتي التماس T1 و T2. (يمكن رسم القوس الصغير بدًء من A حتى القاطع 

في األعلى فنحصل على نقطة التماس T1 ثم ننهي رسم جزءه السفلي بدء من A حتى القاطع 
 .T2 السفلي فنحصل على نقطة التماس

القاطعين في  B وانتهاء على  بدْءً من   ‘K المركز  اليمنى من  الجهة  القوس ذاته في  نكرر رسم 
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 .T4 و T3 األعلى واألسفل فنحصل على نقطتي التماس
نرسم القوس الكبير من مركزه J بدًء من القاطع األيسر (بالتحديد النقطة T1) مروراً عبر النقطة 

 .(T3 في النقطة) في األعلى ولينتهي على القاطع األيمن D
القاطعين  وبين   C النقطة  في  وليمر   ‘J المركز  من  السفلى  الجهة  في  الكبير  القوس  رسم  نكرر 
(بالتحديد من النقطة T2 وحتى T4 أو بالعكس. يجب االنتباه إلى أن كل قاطع من هذه القواطع 

يتفصل بين المنحنى الصغير والمنحنى الكبير التالي أو بالعكس.

رسم القطع المكافئ 
المحل الهندسي لنقطٍة تتحرك في مستوًى بحيث يكون بعدها عن نقطٍة ثابتٍة مساوياً لبعدها عن خٍط 

 شـكل 47.4: الطريقة التفريبية الثانية لرسم القطع الناقص

شـــكل 48.4: الطريقة الهندسية لرســـم القطع المكافئ

مستقيم. وبينما تدعى النقطة بالبؤرة يسمى الخط المستقيم بخّطِ الدليل directrix للقطع المكافئ. 
وينطبق رأس القطع وبؤرته على محور القطع الذي يكون عمودياً على خط الدليل. ويمكن رسم 

القطع المكافئ بعدة طرٍق، نورد منها طريقتين: 

أوالً: الطريقة الهندسية، شـــكل 48.4
 .F ثم نحدد موقع البؤرة AC نرسم نصف الدليل

نرسم خطاً موازياً يبعد مسافة محددة عن الخط الدليل. 
نرسم دائرة نصف قطرها يكافئ البعد المحدد بين الخط الدليل والخط الموازي من البؤرة فنحدد 

نقطتين على الخط الموازي. 
نكرر الخطوات السابقة عدة مرات. 

نربط بخط منحن بين نقاط التقاطع التي تنتج لتشكل منحنى القطع المكافئ باليد إذا كان الرسم 
يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً. 

داخل مستطيل، شـــكل 49.4
 .O نقسم قاعدة المستطيل إلى قسمين متساويين بالنقطة

نقسم كال النصفين للقاعدة OA و OB إلى عدٍد متساٍو من األقسام، ونرقمها انطالقاً من نقطة 
المنتصف O باألرقام 1، 2، 3، 4 و 5. 

نكرر القسمة إلى نفس العدد السابق الرتفاع المستطيل انطالقاً من النقطتين A و B لألعلى.
نرسم أشعة من المركز O باتجاه نقاط التقسيمات الرأسية 1، 2، 3، 4 و 5. 
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نرسم خطوطاً رأسية من نقاط التقسيمات األفقية لألعلى. 
نوصل بين نقاط التقاطع بين األشعة المنطلقة من O مع الخطوط الرأسية ينتج منحنى القطع المكافئ باليد إذا 

كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً. 

رسم القطع المكافئ داخل متوازي أضالع، شـــكل 50.4
 ED و AE نقسم كال النصفين للقاعدة .D و A نقسم قاعدتي متوازي األضالع إلى قسمين متساويين بالنقطتين
إلى عدٍد متساٍو من األقسام، ونرقمها انطالقاً من النقطة A باتجاه E ثم من E باتجاه D باألرقام 1، 2، 3، 
..... . نرسم أشعة من النقطة A مع نقاط التقسيمات األفقية كما نرسم أشعة أخرى تشكل خطوطاً أفقية من نقاط 
التقسيمات الرأسية لليمين. نوصل بين نقاط التقاطع الناتجة من األشعة المنطلقة من O مع الخطوط األفقية فينتج 
منحنى القطع المكافئ. ويكون التوصيل باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.  

ثانياً : طريقة المماسات، شـــكل 51.4 

شـــكل 49.4: رســـم القطع المكافئ داخل مستطيل كيف نرسم قطعاً مكافئاً تكون فيه حافتا زاوية مماسين لمنحنى القطع المكافئ؟  
نقسم الحافة/المسافة AB إلى عدة أقساٍم متساوية باألرقام 1، 2، 3 .......الخ. ثم نقسم الحافة األخرى AC إلى نفس 
 .A باتجاه النقطة C ومن النقطة B باتجاه A العدد السابق باألرقام 1، 2، 3........ الترقيم يبدأ من رأس الزاوية
نوصل النقاط 1-1، 2-2، 3-3...الخ. ثم نرسم منحنى القطع المكافئ الذي تمسه الخطوط المستقيمة باليد إذا كان 

الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم باألدوات. 

القطع الزائد، شـــكل 52.4 
المحل الهندسي لنقطٍة تتحرك في مستوًى بحيث يكون فرق بعديها عن نقطتين ثابتتين (البؤرتين) مقداراً ثابتاً والذي 

يساوي البعد بين رأسي القطع. وفيما يلي الطريقة الهندسية األكثر شهرةً لرسم القطع الزائد. 
نرسم خطاً أفقياً ليمثل محوراً مستعرضاً transverse axis للقطع الزائد.

 .‘Fو F ثم نحدد موقعي البؤرتين بالنقطتين ،conjugate axis نرسم خط رأسياً ممثالً للمحور المرافق
 .AB حدد رأسياً وعلى جانب الرسم المسافة بين رأسي القطع الزائد

 .B من النقطة Y وعلى بعد A من النقطة X التي تكون على بعد M حدد نقطة أعالهما ولتكن
نرسم قوساً من F، نصف قطره X، وكرر رسم القوس ذاته من F‘. أرسم قوساً من F، نصف قطره Y، وكرر رسم 

.M4و M1، M2، M3 تقاطعات األقواس األربعة تعطي أربع نقاط هي .‘F القوس ذاته من
 y وعلى بعد A من النقطة x التي تكون على بعد N ولتكن M نحدد نقطة أخرى على الخط الرأسي أسفل النقطة

 .B من النقطة
نرسم قوساً من F، نصف قطره x، ونكرر رسم القوس ذاته من F‘. نرسم قوساً من F، نصف قطره y، ونكرر رسم 

.N4و N1، N2، N3 تقاطعات األقواس األربع تعطي أربعة نقاط هي .‘Fالقوس ذاته من

شـــكل 50.4: القطع المكافئ داخل متوازي أضالع
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نكرر الخطوات السابقة مرات متعددة أخرى فنحصل على نقاط تقاطع جديدة متماثلة في األعلى وفي األسفل، ومتماثلة أيضاً 
يميناً ويساراً. 

نوصل نقاط التقاطع بعضها مع بعض باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً فنحصل على القطع 
الزائد المطلوب.

اآلن، تستطيع وبعيد رسم القطع المكافئ تمييز بعضاً من الخصائص الهندسية كنقطتي القمة/القاع وكذلك الخطوط النهائية  
asymptotes التي يؤول إليها المنحنيان. 

شـــكل 52.4: رســـم القطع الزائد

شـــكل 51.4: رســـم القطع المكافئ بطريقة المماسات

5.4: المنحنيات الخاصة

الدويرّي Cycloid، شـكل 53.4 

رسم  مستو. طريقة  على سطح  إنزالق  بدون  تتدحرج  عجلة  لنقطٍة ضمن  الهندسي  المحّل 
دويرّي الدائرة التي مركزها C ونصف قطرها R تتطلب تتبع الخطوات التالية: 

نقسم الدائرة بأشعة من المركز إلى عدد من األقسام المتساوية ونرقمها باألرقام 1، 2، 3..... 
و 12. 

ثم نرسم مستطيالً، ارتفاعه يكافئ قطر الدائرة 2R بينما طوله يكافىء محيط الدائرة الناتج 
تقسيمات  بما يكافئ عدد  قسماً   12 إلى  الناشئ  المستطيل  2pR. نقسم طول  منها ويساوي 

الدائرة بالنقاط 1، 2..... 12. 

عندما تتدحرج العجلة الدائرية على السطح األفقي مع عقارب الساعة 30o (1/12 دورة) فإن 
P لتصبح مع المستوى 

o
P تهبط لتصبح مالمسةً لألرض وتبعاً لذلك ترتفع النقطة 

11
النقطة 

األولي للنقطة P1 أو P11. لذلك، نرسم خطاً أفقياً من النقطة P1 أو P11 على العجلة ثم نرسم 
c فيتقاطع مع الخط األفقي في النقطة 1. 

1
قوساً نصف قطره R من المركز 
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شـــكل 53.4: رســـم الدُّوْيرّي 
متكافئة  أقواساً  فنرسم  عدة،  مرات  السابقة  الخطوات  نكرر 
c على الخط 

2
، c

3
،..... c

12
R من النقاط  أنصاف أقطارها 

األفقية  الخطوط  مع  تتقاطع  المركز  لمسار  الممثل  األفقي 
فنحصل  3.....و12،   ،2 العجلة  دائرة  تقسيمات  من  الناتجة 

على النقاط 2، 3..... و12. 
بعضها مع بعض  التقاطع 1، 2، 3..... و 12  نقاط  نوصل 
باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم 

باألدوات، فنحصل على المنحنى الدُّوْيرّي.
قطر  أمثال  أربعة  بالضبط  يمثل  الدُّوْيرّي  منحنى  طول 
يحصرها  التي  المساحة  أن  كما  المتدحرجة  العجلة  دائرة 
هذا المنحنى مع المحور األساسي تكافئ 3 أضعاف مساحة 

الدائرة المتدحرجة.

حلزون أرخميدس وحلزون فيثاقورس، شـــكل 54.4  
بسرعة  جسيم  حركة  من  الناتج  الهندسي  المحل  أرخميدس:  حلزون 
منتظمة على خط مستقيم بينما يدور الخط بسرعة دورانية منتظمة حول 
مركز ثابت. يرسم حلزون أرخميدس هندسياً برسم دائرة مع أشعة قطرية 
يكافئ  عدد  إلى  والمحيط  المركز  بين  المسافة  نقسم  كما  محددة.  بزوايا 
إلى  انتبه  متساويا.  قسماً   16 مثالً  الواحدة.  الدورة  في  الزاويا  مجموع 
متراكزة،  أقواس  أو  دوائر  نرسم  الشكل زوجياً.  على  يكون  الترقيم  أن 
1 وحتى  النقطة  بدًء من  الدائرة األصلية،  مراكزها منطبقة على مركز 
النقطة األخيرة 8. ونحدد نقاط التقاطع بين الشعاع والدائرة /القوس اللذين 
يحمالن الرقم نفسه. نوصل نقاط التقاطع الناتجة بعضها مع بعض باليد إذا 
كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم باألدوات، فنحصل 
حلزون  رسم  تتبع طريقة  أيضاً  السهولة  ومن  أرخميدس.  حلزون  على 

فيثاقورس. 

شـــكل 53.4: رسم الدويري 

شـــكل 54.4: حلزون أرخميدس على اليمين وحلزون فيثاقورس في اليسار
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Involute المنحنيات اإلنفليوتية

إنفليوت الدائرة، شـــكل 55.4 

المحل الهندسي لطرف حبٍل ملتف ومشدوٍد حول إسطوانٍة دائرية وثابتة يبدأ باإلنفالت عنها يشكل إنفليوت الدائرة. وفيما يلي طريقة رسمه:  
نقسم محيط الدائرة إلى 12 قسماً متساوياً برسم خطوط شعاعية من مركز الدائرة. نحدد على الخط األفقي AB طول محيط الدائرة AB =pD =  2pR ونقسمه 
إلى 12 قسماً متساوياً. نرسم في النقطة 1 على محيط الدائرة وكل نقاط المحيط 2، 3، .... 12 مماسات. نقيس على المماس األول من النقطة 1 طول الجزء 
األول من الحبل 2pR/12 فنحدد نقطة التقاطع األولى. ثم نقيس على المماس الثاني من النقطة 2 طول الجزأين األوليين من الحبل 2x2pR/12 فنحدد نقطة 
التقاطع الثانية. نكرر الخطوات السابقة بحيث نضيف في كل مرة 2pR/12 إلى الجزء السابق من الحبل، فنحصل على نقاط التقاطع المتتالية. نوصل نقاط 

التقاطع بعضها مع بعض باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً نحصل على المنحنى اإلنفليوتي للدائرة. 

Gears شـــكل 55.4: رســـم إنفليوت الدائرة يساعد في رسم وتصميم المسننات
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إنفليوت المربع والمثلث والخط
يقوم إنفليوت المربع على إفالت حبٍل ملتف ومشدود حول منشوٍر قاعدته مربعة. كما يقوم إنفليوت المثلث على إفالت حبٍل ملتف ومشدود حول منشوٍر قاعدته 
مثلثة وأخيراً، يقوم إنفليوت الخط على إفالت حبٍل ملتف ومشدود حول صفيحة رقيقة. وفي جميع الحاالت تكون المناشير المربعة والمثلثة كما الصفيحة الرقيقة 

ثابتة. فيما يلي طرق رسمها: 

رسم إنفليوت المربع:
........  .f حتى   e من   2R قطره  نصف   ،b من  قوساً  نرسم   .e حتى   d من   R قطره  نصف   ،a من  قوساً  نرسم   .R يساوي  ضلعه   ،abcd المربع  نرسم 

نكرر هذه الخطوات حتى نصل إلى رسم القوس األكبر من d، يكون نصف قطره 8R من k وحتى I والذي يمثل إنفليوت المربع.

رسم إنفليوت المثلث: 
 ........ .e حتى d 2 منR نصف قطره ،b نرسم قوساً من .d حتى c من R نصف قطره ،a نرسم قوساً من .R ضلعه يساوي ،abc نرسم المثلث

نكرر هذه الخطوات حتى نصل إلى رسم القوس من b، نصف قطره 5R من d حتى h والذي يشكل بمجمله إنفليوت المثلث.

رسم إنفليوت الخط: 
 .c حتى b من R نصف قطرها ،a نرسم نصف دائرة مركزها .R ضلعه يساوي ،ab نرسم الخط

نرسم نصف دائرة مركزها b، نصف قطرها 2R من c حتى d.........نكرر هذه الخطوات حتى نصل إلى رسم إنفليوت الخط.

شـــكل 56.4: رســـم إنفليوت المربع والمثلث والخط
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6.4: أشكال هندسية متساوية المساحة 
سنحاول هنا رسم وتصميم أشكال هندسية متكافئة المساحة. لنفترض أننا نرغب برسم مربع يكافئ دائرة مرسومة 
فكيف يمكننا رسم هذا المربع. وكيف يمكننا رسم مربع يكافئ مستطيل أطواله محددة أو رسم مربع يكافئ مثلث أو 

مربع يكافئ شبه منحرف مرسوم.....الخ.

رسم مربع يكافئ مستطيالً، شكل 57.4  
المعطيات: المستطيل 1234.

نرسم خطاً أفقياً من النقطة 2 بطول الضلع األكبر للمستطيل. فنحصل على النقطة 5.
 .(a+b) نرسم نصف دائرة، قطرها المسافة بين 1 و 5، أي

نسقط خطاً رأسياً من النقطة 2 على منحنى نصف الدائرة. فنحصل على النقطة 6. 
نرسم مربعاً، طول ضلعه المسافة بين 2 و 6، وهو المطلوب. 

ً شكل 58.4: رسم مربع يكافئ مثلثا

رسم مربع يكافئ مثلثاً، شكل 58.4

المعطيات: المثلث 123.

ندور ارتفاع المثلث أفقياً فنحصل على النقطة 4 على اليسار. ثم ننصف قاعدة المثلث 1-2 فنحصل على النقطة 
5، نرسم نصف دائرة قطرها (b/2 + h) من منتصف المسافة األفقية 5-4. 

الخط 2-6 يمثل ضلع المربع. وهو المطلوب.

شكل 57.4: رسم مربع يكافئ مستطيل مساحة                                   
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شـــكل 59.4: رســـم مربع يكافئ شكالً رباعياً  محدداً.
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رسم مربع يكافئ شكالً رباعياً محدداً، شكل 59.4.

 ABCD المعطيات: الشكل الرباعي

.ABCD أوالً: نرسم مثلثاً مكافئاً للشكل الرباعي
لتكن النقطة D أحد رؤوس هذا المثلث. 

ثانياً : نرسم مستطيالً ليكافئ المثلث الوارد أعاله.
ثالثاً: أخيراً نرسم مربعاً ليكافئ المستطيل الوارد أعاله.

لذلك، لرسم المثلث نرسم خطاً موازياً من النقطة C يوازي 
 .AD الخط  امتداد  مع   E النقطة  على  فنحصل   BD الخط 

 .ABCD يكافئ الشكل الرباعي ABE المثلث
ثم  وننصفه   AB القاعدة على   E النقطة  من  عموداً  نسقط 
نسقط أعمدة من طرفي القاعدة على المنصف فنحصل على 

شكل 60.4: رسم مربع يكافئ دائرة 

 .ABE  يكافئ المثلث ABRS المستطيل .ABRS المستطيل

اآلن، نرسم مربعاً ليكافئ المستطيل ABRS وفقا للطريقة المبينة في شكل 59.4. 

رسم مربع يكافئ دائرة، شكل 60.4  

هذه الطريقة تقريبية بامتياز، إذ أنها إحدى ثالث مسائل هندسية لم تحل حتى االن منذ أرخميدس. 
المسائل الثالث هي تقسيم الزاوية إلى ثالثة أقسام متساوية وبناء مكعب حجمه ضعف حجم مكعب 

آخر معروف وأخيراً تربيع الدائرة.  
نرسم قوساً من D، نصف قطره R فنحصل على النقطة E ثم 

 .F نسقطها أفقياً فنحصل على النقطة
 .B 6 فنحصل على النقطةR طوله ،A نرسم خطاً أفقياً إلى اليسار من النقطة

نوصل النقطة F مع النقطة B فيكون هذا الطول قريباً جداً من طول 
 .BF=2πR محيط الدائرة، أي

 .H في النقطة B و F ننصف المسافة بين النقطتين
 .HF وعلى طول الخط H نضيف مسافة نصف القطر إلى يمين النقطة

.G من نقطة المنتصف (πR+R) نرسم نصف دائرة قطرها
نرسم عموداً على الخط BF من النقطة H فيقطع نصف الدائرة ليتحدد ضلع المربع. 

أكمل المربع وأثبت أن مساحة المربع تكافئ مساحة الدائرة .
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7.4: تقسيم المساحات المحددة إلى أقساٍم متساوية، شـكل 61.4 
تقسيم مساحةَ مثلٍث إلى أجزاٍء متساويٍة، 5 مثالً على اليمين 

نرسم نصف دائرة، قُطرها BC. نقسم BC إلى 5 أقساٍم متساويٍة بالنقاط 1، 2، 3 و 4. 
 .g و d ، e ، f نرسم أعمدةً من النقاط المذكورة  تتقاطع مع قوس نصف الدائرة في النقاط

نرسم أقواساً من المركز B، أنصاف أقطارها Bd، Be، Bf وBg، تتقاطع مع الخط BC في النقاط D، E، F و G بالترتيب. 
نرسم من النقاط األخيرة (D، E، F و G) خطوطاً موازيةً للخط CA، نحصل على األجزاء الخمسة المتساوية.

تقسيم مساحة شبه منحرف إلى أجزاٍء متساويٍة، 3 مثالً على اليسار.
 .C فيلتقيان في ED و AB نمد الضلعين غير المتوازيين في شبه المنحرف

 .p يقطع قوس نصف الدائرة في CD نصف قطره ،C نرسم قوساً من .EC نرسم نصف دائرةٍ، قطرها
نسقط عموداً من p على الخط EC فيتقاطع معه في النقطة Q. نقسم المسافة الناتجة EQ إلى ثالثة أقساٍم متساوية بالنقطتين 1، 2 ال غير. 

.Gو F في النقاط ED تتقاطع مع الخط Cg و Cf أنصاف أقطارها ،C نرسم أقواساً من .f و g نرسم أعمدةً من النقطتين 1، 2 تتقاطع مع قوس نصف الدائرة في النقاط
نرسم من النقاط F و G خطوطاً موازيةً لخط القاعدة EA، فنحصل على األجزاء الثالثة المتساوية. 

شـــكل 61.4: تقسيم مساحاٍت معينٍة إلى عدٍد متساٍو من األقسام، المثلث وشبه المنحرف
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8.4: المماسات للقطاعات المخروطية
رسم مماس للقطع الناقص من نقطة على محيطه P وأخرى خارجه Q، شـكل 62.4 

النقطة P على منحنى القطع الناقص:
ننصف الزاوية  F1PF2 حيث أن F1 و F2 البؤرتان فنحصل على العمود على المماس المطلوب. 

نرسم المماس كعمود على منصف الزاوية أعاله في النقطة P أو ننصف الزاوية المكملة للزاوية السابقة 
فنحصل على المماس المطلوب للقطع الناقص. 

النقطة Q خارج منحنى القطع الناقص:
 .QF2 نصف قطره Q نرسم قوساً من

نرسم قوساً آخر من F1 نصف قطره المحور الرئيسي R=AB يتقاطع مع القوس السابق في نقطتين نوصلهما 
.T2 و T1 فنحصل على نقطتي التماس F1 مع البؤرة

نوصل النقطة Q مع نقطتي التماس فنحصل على المماسين.

Q وأخرى خارجه P شـكل 62.4: رسم مماس للقطع الناقص من نقطة على محيطه
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رسم مماس للقطع المكافئ من نقطة على محيطه P وأخرى خارجه Q، شـكل 63.4
النقطة P على منحنى القطع المكافئ:

 .P على خط الدليل فنحصل على مماس القطع المكافئ في النقطة P مسقط E ،البؤرة F حيث FPE ننصف الزاوية

النقطة Q خارج منحنى القطع المكافئ: 
 .FQ ثم نرسم دائرة قطرها F مع البؤرة Q نوصل النقطة

نرسم خطاً موازياً لخط الدليل من الرأس O يتقاطع مع الدائرة في نقطتين. 
نوصل النقطة Q مع نقطتي تقاطع الدائرة نحصل على المماسين. 

 .T2 ثم T1 مع البؤرة ونرسم عموداً عليه من البؤرة يتقاطع مع المنحنى في النقطتين Q لتحديد نقطتي التماس بالضبط نوصل بخط النقطة

رسم مماس للقطع الزائد من نقطة على محيطه P، شـكل 64.4: 
ننصف الزاوية FPF›، حيث ان F و F› البؤرتان بينما P نقطة على محيطه، لنحصل مباشرة على مماس القطع الزائد في تلك النقطة. 

شـكل 63.4: مماسات القطع المكافئ من نقطة على محيطه وأخرى خارجه      شـكل 64.4: مماس للقطع الزائد من نقطة على محيطه  
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9.4: تمارين محلولـــة
تـمـريـن محلول 1.4، شـكل 65.4

سنقوم فيما يلي برسم الشـكل 65.4 ضمن ورقة الرسم A3 ومن ثم على ورقة A4، محددين ضمناً بأي مقياس رسم يتم التنفيذ.
الحــل: 

سنحاول أوالً الرسم ضمن حيز الورقة A3. معروف أن حجم هذه الورقة A3 يكافئ األبعاد 297x420 ملم. إذا تم استثناء 
العنوان وبرواز الرسم فإن حيز الرسم فيها سيكون

العرض 
L = 420 – 25                            L = 395 mm  

االرتفاع 
H = 297 – 20                    H = 277 mm 

وهكذا، إذا افترضنا جدالً أننا سنرسم بدون تكبير أو تصغير، أي بمقياس رسم عادي 1:1، فإن أبعاد المستطيل الذي سيحيط بـ 
الشـكل 65.4 من جميع جوانبه هي: 

عرض المستطيل
  l =  50 + 146  + 23                               l =  219 mm                                            

ارتفاع المستطيل   
 h = 50 + 100 + (27) + 23                 h = 200 mm                                              

حيث يؤخذ المقدار (27) كقيمة مقدرة بشكٍل تقريبي و/أو بالقياس للبعد الرأسي من مركز الدائرة السفلي F عن الخط المركزي 
األفقي للدائرتين E و D في الوسط.. شكـــل 65.4. إن مقارنة أولية بين أبعاد المستطيل المحيط بـهذا الشكل من جميع جوانبه 

والمطلوب رسمه داخل الورقة A3 مع بعدي حيز الورقة نفسها ليظهران أننا نستطيع رسم الشكل المذكور أعاله بحجمه الطبيعي، 
أي بمقياس رسم عادي 1:1. ألن بعدي حيز الرسم أقل من بعدي حيز الورقة، إذ أن 395<219 و 277>200. 

هل يمكننا رسم شـكل 65.4 بمقياس رسم أكبر من 1:1 حتى نظهره بشكٍل أكبر وأوضح ضمن حدود ورقة الرسم A3؟ هذا ما 
سنجيب عليه اآلن: 

إذا كبرنا الرسم للضعف، أي بمقياس رسم 2:1، فإن البعدين 219 و 200 سيكبران للضعف أيضاً ويصبحان 438 و 400 على 
الترتيب. وألن البعدين الجديدين أكبر من أبعاد حيز الورقة A3 فإننا نستنتج عدم تمكننا من إنجاز رسمه تكبيراً للضعف ضمن 

هذه الورقة.   
نتيجة: مقياس الرسم األمثل  لـ شكـــل 65 ضمن حدود الورقة A3 هو المقياس العادي 1:1.

 Ø34 وحتى نبدأ برسم الشكـــل 65.4 بمقياس الرسم العادي 1:1 علينا أن نحدد تموضع (إحداثيات) نقطة فيه كمركز الدائرة
بالنسبة لزاوية الورقة A3. لذلك، نتخيل مستطيالً، أبعاده 219x200 سيحيط بالرسم من جميع جوانبه في وسط حيز الرسم. 

إحداثيات x وy  لزاوية المستطيل اليسرى والسفلية A، شكـــل 66.4

شكـــل 65.4

A3 شكـــل 66.4: تموضع المستطيل الذي يحيط بالشكل داخل ورقة
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2

219  -  395
   

2

 - 395
  x 

l
      

2

200 - 277
    

2

 - 277
  y 

h

              x = 88 mm   

          
.A(88,39) هي A أي أن إحداثيات النقطة

تـنـبـيـــــــه 1: ال تبدأ برسم المستطيل داخل حيز الورقة A3 وال تحدد إحداثيات النقطة A أبداً.
تموضع النقطة E كمركز للدائرة Ø34، شكـــل 67.4   

A3 بالنسبة لورقة E شكـــل 67.4: إحداثيات نقطة االنطالق

E اإلحداثي السيني للنقطة
x

E
 = x +  50 = 88 + 50                     x

E
 = 138 mm

 E اإلحداثي الصادي للنقطة
y

E
 = y +  50 = 39 + 50               y

E
 = 89 mm

.E(138,89) في الموقع A3 على ورقة E إذن، تتحدد النقطة

الرسم اإلنشائي، شكـــل 68.4 

باستخدام قلٍم صلٍب ومبريٍ بشكل حاد، على األقل 2H وبدون ضغط قوي على ورقة الرسم:
نحدد النقطة E على الورقة A3 وفقاً للقياسات أعاله. ثم نرسم عبرها خطين أحدهما أفقي 

 .(T بالمثلث ومسطرة) واآلخر رأسي (T بالمسطرة)
باستخدام مسطرة القياس المدرجة Scale والتدريج 1:1 بالتحديد 

نحدد انطالقا من النقطة E مركزي الدائرتين، العلوية Ø100 على بعد 100 ملم رأسياً 
لألعلى والجانبية Ø44 (أو مركز القوس R22) على بعد 82 لليمين وذلك برسم شرطات 

تقطع الخطوط وليس نقاط.
أرسم خطاً أفقياً (بالمسطرة T) في النقطة العلوية B ثم خطاً رأسياً (بالمثلث ومسطرة T) في 

.D النقطة الجانبية

شكـــل 68.4: البدء بالرسم، تحديد النقطة E ورسم خطين أفقي ورأسي 

               y = 39 mm   
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تحديد النقطة D كمركز للدائرة Ø46 على اليمين، شكـــل 69.4

.(T 30 مع مسطرةo×60o استخدم المثلث) خطاً مائالً عن الرأسي بزاوية 30 درجة لألسفل D نرسم من النقطة
نرسم خطاً موازياً للخط المائل وعلى بعد يكافئ نصف قطر الدائرة Ø44، أي على بعد 22 ملم. 

نكرر الخطوة األخيرة فنرسم خطاً موازياً أخر على بعد 45 ملم. 
نرسم خطاً رأسياً على بعد 146 ملم من النقطة E وعلى اليمين. 

 .Ø46 كمركز للدائرة F تقاطع الخطين الموازي الثاني والرأسي يحددان النقطة
تـنـبـيـــــــه 2: ال تبدأ برسم الدائرة Ø46 وال أية دائرة حتى اآلن.

تحديد مركز القوس R174 ومركز القوس R100، شكـــل 70.4

R100 ومركز القوس R174 شكـــل 70.4: تحديد مركز القوس

                      Ø46 شكـــل 69.4: تحديد مركز الدائرة .(Ø100 الدائرة) مكافئاً للفرق بين القوسين 174 و 50 ،B من المركز R124 نرسم القوس
  .G تقاطع القوسين األخيرين يحددان المركز .(Ø46 الدائرة) مكافئاً للفرق بين القوسين 174 و 23 ،F من المركز R151 نرسم القوس

.(Ø34 الدائرة) نصف قطره 117 ملم، مكافئاً لمجموع القوسين 100 و 17 E نرسم قوساً من
.K تقاطع القوسين األخيرين يحددان النقطة.(Ø44 الدائرة) نصف قطره 78 ملم، مكافئاً للفرق بين القوسين 100 و 22 D نرسم قوساً من

تحديد نقاط التماس بين األقواس، شكـــل 71.4

نستخدم قلم HB للرسم.  
.B مركزها Ø100 والدائرة E مركزها Ø34 نرسم الدائرة

نستخدم قلم 2H للرسم 
 .Ø34 على الدائرة T1 نحصل على نقطة التماس K و E نوصل بين المركزين

نوصل بين المركزين D و K نحصل على نقطة التماس T2 في األعلى.  
.T3 على الخط الموازي األول فنحصل على نقطة التماس D نسقط عموداً من النقطة
 .T4 على الخط الموازي الثاني فنحصل على نقطة التماس F نسقط عموداً من النقطة

.T5 على اليمين فنحصل على نقطة التماس Ø46 ثم نمد الخط الناتج حتى يتعدى الدائرة F و G نوصل بين المركزين
.T6 من األعلى فنحصل على نقطة التماس Ø100 ثم نمد الخط الناتج حتى يتعدى الدائرة B و G نوصل بين المركزين

تعليم الرسم بقلم HB، شكـــل 72.4 

نرسم القوس R100 من المركز K بدًء من نقطة التماس T1 وانتهاًء بنقطة التماس T2 في األعلى.  
.T3 وانتهاًء بنقطة التماس T2 بدًء من نقطة التماس D من المركز R22 نرسم القوس

نرسم القوس R23 من المركز F بدًء من نقطة التماس T4 وانتهاًء بنقطة التماس T5 على اليمين.
نرسم القوس R174 من المركز G بدًء من نقطة التماس T5 وانتهاًء بنقطة التماس T6 على اليمين.
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إكمال الرسم برسم الخطوط المماسة للدوائر واألقواس، شكل 73.4
 HB هنا أيضاً نستخدم قلم

 .T4 و T3 بين النقطتين R23 و R22 نرسم الخط المائل والمماس للقوسين
 .Ø100 و  Ø34 نرسم الخطين المماسين للدائرتين

كيف يمكننا رسم الشكل 65.4 ضمن حدود ورقة الرسم A4؟ 
حدود ورقة الرسم A4 الخارجية هي 297x210 ملم بينما حجم الجزء المخصص للرسم. 

العرض 
L = 210 – 25                            L = 185 mm  

االرتفاع 

شكـــل 71.4: تحديد نقاط التماس بين األقواس

HB شـكل 72.4: رسم األقواس بين نقاط التماس بقلم

H = 297 – 20                             H = 277 mm 

الترتيب وفقاً للحساب التالي
العرض الجديد

                                              l’  =  110 mm  

من جهة أخرى، أبعاد المستطيل 200×219 الذي سيحيط بالرسم من جميع جوانبه هي أكبر من أبعاد 
حيز الورقة A4، إذ أن 185<219 و 185<200 بما يعني أن حيز الرسم، وبالتحديد عرضه سيكون 
أكبر من حيز الورقة A4. لهذا نستنتج أنه ال يمكن رسم الشكل المذكور أعاله داخل حدود الورقة القياسية 
A4 بالحجم الطبيعي، أي ال يمكن الرسم بمقياس رسم 1:1، بل علينا البحث عن مقياس رسم أقل للتنفيذ. 

ما هو مقياس الرسم المناسب لرسم الشكل؟ لنجرب أوالً مقياس رسم تصغير للنصف 1:2. إذا صغرنا 
رسمنا للنصف، فإن البعدين 219 و 200 سوف يصغران للنصف أيضاً، ويصبحان 110 و 100 على 

2

219
'l



الباب الرابع

4 - 42

يع
وز

الت
 و

شر
للن

س 
قد

ال

بينما االرتفاع الجديد
                                                  h’ = 100 mm

وألن هذين البعدين الجديدين أقل من أبعاد حيز الورقة A4 فإننا نستنتج أن مقياس الرسم 
تصغير للنصف هو مقياس يمكن الرسم به ضمن هذه الورقة.   

شـكل 73.4: الرسم النهائي بقلم HB، الخطوط المركزية واضحة بقلم  أورفيع، 
شكل 74.4: الرسم ضمن حدود ورقة الرسم A4نقاط التماس ظاهرة، مراكز األقواس بينة في الرسم

2

100 - 277
    

2

' - 277
  y 

h
                        y  = 88 mm

ومن إحداثيات زاوية المستطيل نحدد تموضع النقطة E في شكـــل 65.4 كمركز 
لرسمه على الورقة A4 وبمقياس الرسم الذي قررناه، أي 1:2

x
E
 = x + 50/2  = 38 + 25                             x

E
 =  63 mm

yE = y + 50/2  = 88 + 25                              yE = 113 mm

2

200
h'

2

110 - 185
   

2

 - 185
  x 

'l
                            x = 38 mm

نتيجة: مقياس الرسم األمثل للشكل 65.4 على ورقة A4 هو مقياس الرسم تصغير2:1.

نبدأ رسم التمرين 1.4 على الورقة A4 بتحديدً موقع مركز الدائرة Ø34. لذلك نحدد إحداثيات 
الزاوية اليسرى والسفلية A في المستطيل الذي يحويه، شـكل 74.4: 

نبدأ برسم شكـــل 65.4 باألسلوب نفسه الذي اتبع عند رسمه بمقياس الرسم العادي 1:1 
على ورقة A3. االختالف الوحيد هنا هو استخدام مسطرة القياس المدرجة بالتدريج الجديد 
1:2. نستخدم القلم 2H لرسم الخطوط اإلنشائية كتحديد موقع النقطة E على ورقة A4 ثم 

الخطين األفقي والرأسي منها وتحديد مراكز األقواس والدوائر ثم نقاط التماس. وفي مرحلة 
تالية وبقلم HB نكمل رسم الدوائر واألقواس الرئيسية ونعلم على بقية العناصر الضرورية. 
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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.



الباب الرابع

4 - 44

يع
وز

الت
 و

شر
للن

س 
قد

ال

AUTOCAM تمرين 1.4: حدبة ذاتية الحركة
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تمرين 8.4: 
يتطلب حل هذا التمرين رسم أشكاله الثالثة بمقياس الرسم المرفق أسفل كل واحد منها. 

بعيد رسمها ستجد أن األشكال الثالثة المرسومة متكافئة بالحجم، جرب ذلك........
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