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اﻹنشاءآت الهندسية

4
GEOMETRIC CONSTRUCTIONS

أهداف الباب الرابع
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التحكم في استخدام اﻷدوات الهندسية بشك ٍل سليم.
التحكم في استخدام مسطرة  Tلرسم الخطوط اﻷفقية.
التحكم في استخدام الفرجار لرسم الدوائر واﻷقواس والخطوط المائلة بمضاعفات  15درجة.
التحكم في استخدام المثلثين لرسم الخطوط المتوازية والمتعامدة والخطوط المائلة بمضاعفات  15درجة.
التعرف على اﻷشكال الهندسية البسيطة ورسمها هندسيا ً بكل اقتدار وبشكل سليم.
تحليل ورسم اﻷشكال الهندسية المعقدة.
فهم وتحليل واستيعاب القطاعات المخروطية في الهندسة.
فهم وتحليل واستيعاب المنحنيات الخاصة.
فهم وتحليل واستيعاب تكافؤ اﻻشكال الهندسية مساحة.
فهم وتحليل واستيعاب قسمة اﻷشكال الهندسية إلى عدد متسا ٍو من اﻷقسام.
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اﻹنشاءآت الهندسية
ممارس للتصميم الهندسي
يعتمد إنتاج الكثير من اﻹنشاءات الهندسية والقطع الميكانيكية والتصميم الهندسي بشك ٍل عام على الرسم في المستوى .لذلك يلزم الرسام والمهندس وكل
ٍ
اﻹلمام 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 اﻷدوات الهندسية ،إﻻ أن ذلك ﻻ يعني اﻻستغناء عن أي
من اﻷدوات الهندسية .لذلك ،يتطلب العمل الهندسي اليدوي من ممارسه امتﻼك أغلب اﻷدوات الهندسية الجيدة حتى يتم إنجاز الرسم بشك ٍل دقيق وبسرعة .ومن اﻷدوات الهندسية
المهمة للرسم ،مسطرة  ،Tمثلثان  45Oو  ،60ox45oالفرجار والمقسم )الفرجار المقسم( ،قلم رصاص ميكانيكي برصاصات  HBو  H - 4Hوممحاة ومبراة وفرشاة للتنظيف.
صص هذا الباب لعرض اﻷشكال الهندسية والتعريف بأفضل الطرق وأقصرها لرسمها هندسياً ،مع توضيح استخداماتها إن أمكن ذلك.
لذلكُ ،خ ِ ّ
 :1.4تعاريف اﻷشكال الهندسية
أوﻻً :النقطة والخط المستقيم
عرض أو ارتفاع .وتمثل النقطة هندسيا ً كتقاطع ﱠ
خطين أو عارضة مع خط
النقطة أبسط اﻷشكال الهندسية ،تمثل موقعا ً ما سوا ًء في الفراغ أو على ورقة الرسم دونما طو ٍل أو
ٍ

شـــكل  :1.4تمثيل النقطة هندسيا ً
أما الخط المستقيم فهو الشيء الذي له طول لكن دونما عرض .وسنذكره فقط بالخط الذي يحدد طوله ببداي ٍة ونهاية كإشارتي جمع.
ّ
بالخطين المائلين .//من جه ٍة أخرى ،يعامد خ ُ
ط آخر
وتعتبر الخطوط متوازيةً إذا كانت المسافة بينها ثابتةً ﻻ تتغير .ويرمز للتوازي
ّ
b
 ،شـكل 2.4
بالخطين المتعامدين
إذا صنع اﻻثنان زاويةً قائمةً نتيجة تﻼقيهما .ويرمز للتعامد

القدس للنشر والتوزيع

ثانياً :الزوايا ،شـكل 3.4

تعرف الزاوية بتقاطع خطين أو باتحاد شعاعين ،ويرمز لها بالرمز < .وتقاس الزوايا بالدرجات ] [ حيث أن مجموع زوايا المثلث
يساوي  .180oكما تقاس الزوايا بالدائرية  Radianحيث يكافئ مجموع زوايا المثلث الـ ) πتقرأ  PIفي الرياضيات( .ويميز من
الزوايا ،الزاوية الحادة كأقل من  ،o90الزاوية القائمة تساوي  90oوالزاوية المنفرجة كزاوية يتراوح مقدارها بين  90oو .180o
أخيراً ،يمكن تعريف الزاويتين ،المستقيمة  ،180oوالزاوية الكاملة  .360oوتعرف الزاويتان اللتان مجموعهما  90oبالمتتامتين،
على نقيض الزاويتين اللتين مجموعهما  180oفندعوهما بالمتكاملتين.
o

شـــكل  :2.4تمثيل الخط المستقيم هندسيا ً
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أو قوس مع خط أو تقاطع حتى قوسين .كما يرمز لها بشك ٍل منفرد إما
ب( × ،شكل .1.4
بإشارة الجمع  +أو بإشارة الضرب )تصال ٍ
ثالثاً :المثلثات ،شـكل 4.4

يعرف المثلث بأنه سط ٌح محد ٌد بثﻼثة مستقيما ٍ
ت تحصر فيما بينها
ثﻼث زوايا ،بحيث يكون مجموعها  . 180oويميز من المثلثات المثلث
متساوي اﻷضﻼع والمثلث قائم الزاوية .ومن هذا اﻷخير يمكن تمييز
المثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين ،كل زاوية  45oبينما القائم

شـــكل  :3.4الزوايا

اﻵخر معروف بالمثلث  30oو  .60oوضمن مواصفات المثلثين القائمين
اﻷخيرين نستخدم مثلثان اثنان في الرسم الهندسي بشك ٍل أساسي.
رابعاً :اﻷشكال الرباعية والمضلعات ،شـكل 5.4
هي اﻷشكال الهندسية المستوية المحاطة بعد ٍد محدود من اﻷضﻼع.
يميز منها اﻷشكال الرباعية  Quadrilateralsالمحاطة بأربعة أضﻼع
كالمنتظمة مثل المربع والمعيّن وشبه المنتظمة كالمستطيل ومتوازي
اﻷضﻼع وغير المنتظمة كشبه المنحرف والمعيّن المنحرف .أ ّما
المضلعات المنتظمة  Polygonsفهي اﻷشكال الهندسية المحاطة بعد ٍد
محدود من اﻷضﻼع المتساوية .ويميز منها المثلث
المتساوي اﻷضﻼع والمربع والمخمس والمسدس
والمثمن والمتَسﱠع وال ُمعَ ﱠ
ي  ..إلخ.
شر والث َ ْنعَ ْش ِر ّ

شـــكل  :4.4المثـلثـات

وبالعادة ،يسهل رسم المضلعات المنتظمة إ ّما داخل
الدائرة وإ ّما خارجها.

شـــكل  :5.4اﻷشكال الرباعية والمضلعات
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شـــكل  :6.4الدوائر واﻷقواس
خامساً :الدوائر واﻷقواس ،شكل 6.4

تعرف الدائرة بالخط المنحني المغلق الذي أبعاد جميع نقاطه عن نقط ٍة ما متساوية .وبينما ندعو النقطة الثابتة بالمركز ،يعرف المنحنى بالمحيط .كما نميز الوتر كخطٍ في
الدائرة يصل بين نقطتين على المحيط وﻻ يمر في المركز على عكس الخط الواصل بين طرفي المحيط والمار بمركز الدائرة فندعوه بالقطر .كما يعرف البعد من المركز
وصوﻻً للمحيط بنصف القطر.
المحيط = القطر ×  = πضعفا نصف القطر× π
حيث  πالنسبة التقريبية.

القدس للنشر والتوزيع

قطر يلتقيان في المركز وجزءٍ من المحيط.
القطاع الدائري :السطح المحصور بين نصفي ٍ
وقوس دائري نات ٌج من هذا الوتر بالتحديد.
وتر
القطعة الدائرية :جزء الدائرة الذي حدوده ٌ
ٌ
الزاوية المركزية :الزاوية التي رأسها مركز الدائرة وضلعاها خطان يصل ك ٌل منهما مركز الدائرة مع المحيط.
القوس الدائري :القوس الذي يشكل جز ًء 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 عموديا ً على الخط الواصل بين المركز ونقطة التماس على محيط الدائرة.
سادساً :المجسمات ،شكل 7.4

بسطوح مستوية كالمنشور والهرم أو مجسمات ذات أسطح منحنية ومستوية كاﻻسطوانة والمخروط وانتهاء بالمجسمات ذات السطوح المنحنية كالكرة
هي مجسما ٍ
ت محددةٍ
ٍ
والبيضة أو مجسم القطع الناقص وانتهاء بالحلقة .كما تشمل هذه المجسمات متعدد الوجوه .Polyhedra
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شـــكل  :7.4مجسمات محددة بسطوح مستوية منتظمة و/أو مائلة
 :2.4مبادئ أساسية ﻻستخدام قلم الرصاص عند رسم الخطوط المستقيمة
 .1القلم يُسحب وﻻ يُدفع.
 .2يميل القلم بزاوية  75o –60oمع اﻷفقي.
 .3يدور القلم حول محوره.
 .4يتحرك القلم من وضعٍ غير مريح )مريح( إلى وضعٍ مريح )أكثر راحةً(.
 .5يبقى القلم بنفس الوضعية مﻼصقا ً المسطرة أو المثلث أو أيّة أداةٍ هندسي ٍة أخرى.
 .6ترسم الخطوط بالتتالي بحيث ﻻ تنزلق أداة الهندسة المستخدمة على الخط المرسوم قدر اﻻستطاعة.
 :3.4رســم اﻷشـكال الـهـنـدســيـة
يهدف الجزء التالي إلى التعرف على المبادئ اﻷولية لرسم اﻷشكال الهندسية البسيطة ،وذلك من أجل التمكن من فهم واستيضاح الرسومات اﻷكثر تعقيداً .وقد ميزت الخطوط
رفيع وشعري من قلم  .2H - 4Hوقد تم رسم بعض اﻷشكال الهندسية بطريقتين
المرئية -المحيطية بخطٍ سميك من قلم  HBبينما ميزت الخطوط اﻹنشائية )الدليلة المساعدة( بخطٍ
ٍ
منفصلتين قدر اﻻستطاعة ،بالفرجار أو بالمثلثين مع مسطرة  Tأو حتى بمجموعهم .وك ﱡل ذلك من أجل التعرف على أفضل الطرق وأسرعها ﻹنجاز الرسم.
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استخدام المسطرة والمثلثات لرسم الخطوط اﻷفقية ،الرأسية والمائلة بمضاعفات الزاوية  ،15oشــكل .8.4

القدس للنشر والتوزيع

شــكل  :8.4رسم خطوط أفقية ورأسية وأخرى تميل بالزاوية  15oأو بمضاعفاتها بمسطرة  Tوالمثلثين

اﻹنشاءات الهندسية

4-7

www.alqudspub.net

استخدام المثلثين لرسم خطوط أفقية ورأسية من نقطة ما ضمن ورقة ُمب َْر َو َزة ،شـكل 9.4
رسم :2
يثبت أحد المثلثين ،ألـ  45بحيث تنطبق إحدى حافتيه على خط اﻹطار الرأسي للوحة الرسم.

يلصق به المثلث الثاني ثﻼثين ستين أسفله بأي وضعية.
رسم :3
ً
يثبت المثلث ثﻼثين ستين بينما يحرك المثلث ألـ  45لﻸعلى منزلقا على المثلث اﻷول حتى تنطبق
حافته العلوية  -اﻷفقية مع النقطة  ،Aفنرسم الخط اﻷفقي.
رسم :4
يثبت المثلث ثﻼثين ستين بينما يحرك المثلث لـ  45لﻸعلى أيضا ً حتى تنطبق حافته اﻷخرى –
الرأسية على النقطة  ،Aفنرسم الخط الرأسي.
رسم :5
يمكن الحصول على وضعية أخرى لترتيب المثلثين بحيث تنطبق حافة المثلث ثﻼثين ستين ،وتره
على الحافة الرأسية للبرواز .نلصق المثلث الثاني ،ألـ  45أسفله ثم نثبته .نحرك المثلث ثﻼثين ستين
حتى ينطبق وتره الرأسي مع النقطة  ،Aفنرسم الخط الرأسي.
استخدام المثلثين لرس ُم الخطوط المتوازية والمتعامدة ،شـكل 10.4
المعطيات:
الخط  BDوالمطلوب رسم خطوط موازية له وخطوط أخرى متعامدة معه بالمثلثين ،رسم .1
رسم :2
نثبت المثلثين مع بعض بحيث تكون حافة أحدهما ،المثلث ثﻼثين ستين درجة منطبقة على الخط  BDمن
اﻷسفل بينما تلصق حافة المثلث الثاني 45o ،للمثلث اﻷول ونثبته.
رسم :3
يبقى المثلث الثاني 45o ،درجة ثابتا في مكانه بينما يحرك المثلث اﻷول بعيدا ً عن الخط  BDحتى نرسم
الخط الموازي اﻷول .نكرر الخطوة السابقة فنزيح المثلث اﻷول لمسافة أخرى وهو مﻼصق للمثلث الثاني
حتى نرسم الخط الموازي الثاني ....وهلمجرا.
رسم :4
نقلب المثلث ثﻼثين ستين حول نفسه فنرسم خطا ً عموديا ً على الخط اﻷصلي المعطى .BD
يزاح هذا المثلث انزﻻقا ً بينما المثلث الثاني ) (45يبقى ثابتا ً أو يعاد تعديل وضعيتهما حتى يرسم العمود
الثاني.
 ........على اليسار الطريقة العملية لتثنيت وتحريك المثلثين لرسم الخطوط المتوازية والمتعامدة.

شــكل  :9.4رس ُم الخطوط اﻷفقية والرأسية باستخدام المثلثين
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شــكل  :10.4رس ُم الخطوط المتوازية والمتعامدة باستخدام المثلثين
قوس إلى قسمين متساويين ،شـكل .11.4
تقسيم خطٍ أو
ٍ

القدس للنشر والتوزيع

بالفرجار ،رسم :1
نرسم بفتح ٍة أكبر من نصف طول الخط  ABقوسين من الطرفين  Aو  Bحتى يتقاطعا .نوصل نقطتي التقاطع.
بالمثلثين ،رسم :2
نثبت حافة أحد المثلثين على الخط  ،ABثم نلصق المثلث الثاني بجانب اﻷول.
نثبت المثلث اﻷول ثم ننقل المثلث الثاني لﻸعلى ونرسم الزاويتين المتساويتين وعلى الجهتين من  Aومن  Bحتى يتقاطعا.
نرسم )نسقط( عمودا ً من نقطة التقاطع على الخط  ABنحصل على نقطة التنصيف.
رسم :3
طريقة أخرى لتقسيم الخط بالمثلثين.
رسم عمو ٍد على خطٍ معلوم من نقطة ليست عليه ،شـكل 12.4
بالفرجار ،رسم 1
نرسم قوسا ً من  ،Pبحيث يقطع الخط  ABفي النقطتين  Cو .D
نرسم قوسين متساويين جديدين من  Cو  Dيتقاطعان في النقطة .E
نوصل النقطة  Pمع النقطة  Eنحصل على العمود المطلوب  PEمن النقطة  Pعلى الخط .AB

اﻹنشاءات الهندسية
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بالـمـثـلـثـيـن
رسم 2
نثبت أحد المثلثين 45 ،درجة بحيث تنطبق إحدى حوافه
على الخط  ABثم نلصق المثلث الثاني ثﻼثين ستين بجانبه.
رسم 3
نثبت المثلث الثاني بينما يقلب أو يدور المثلث  45عليه
لوضعية أخرى ثم بحيث تصبح حافة أخرى فيه منزلقة على
الحافة اﻷصلية للمثلث الثابت حتى تنطبق الحافة العمودية
على النقطة  Pفنرسم الخط العمودي.
يمكن هنا أن نقلب المثلث ثﻼثين ستين ليصنع قائما ً على
حافة وتر المثلث  45وبالتالي نرسم العمود على الخط .AB
قارن كل ذلك بما ورد في الشـكلين  10.4و  11.4السابقين.
شكل  :11.4تنصيف خط مستقيم أو قوس بالفرجار وبالمثلثين

شـــكل  :12.4رسم عمو ٍد على خط معلوم من نقطة ليست عليه بالفرجار وبالمثلثين
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رسم عمود على خ ٍ ّ
ط معلوم من نقطة محددة عليه بالفرجار ،شـكل 13.4
نرسم دائرة مركزها  C) Cليست على الخط  (ABتقطع الخط في النقطة  Pثم تاليا ً تقطع الخط في
نقطة جديدة .E
نوصل خطا ً من  Eمع المركز  Cحتى يتقاطع امتداده مع الدائرة في .F
نوصل  Fمع  Pنحصل على العمود المطلوب.
مواز ﻵخر وعلى بعد معلوم منه بالفرجار ،شـكل 14.4
رسم خطٍ
ٍ

نرسم قوسا ً من النقطة  Dكأية نقطة واقعة على الخط .AB
نرسم قوسا ً آخر يمكن بالفتحة نفسها من  1فنحصل على .2
نرسم قوسا ً ثالثا ً من  2وبالفتحة نفسها فنحصل على النقطة .3
نرسم قوسين متساويين من النقطتين  2و ) 3بفتحة أخرى أو بالفتحة نفسها( فنحصل على النقطة .4
نوصل خطا ً بين النقطتين  Dو  4ونرسم عليه )أو امتداده( قوسا ً مركزه  Dونصف قطره يكافئ
البعد بين الخطين المتوازيين فنحصل على النقطة  Eفي اﻷعلى.
نكرر ما سبق أعﻼه من النقطة اﻷخرى  Cفنحصل على النقطة العلوية .F
نوصل بين النقطتين  Eو  Fفنحصل على الخط المطلوب  FEوالموازي للخط .AB

القدس للنشر والتوزيع

شـــكل  :13.4رسم عمود على خ ٍ ّ
ط من نقطة محددة عليه بالفرجار

مواز ﻵخر وعلى بعد معلوم منه.
شـــكل  :14.4رسم خط
ٍ
رسم خطٍ يصنع زاوية  30درجة مع آخر معلوم بالفرجار ،شـكل 15.4

نكرر رسم الخط العمودي من  Bوفقا ً للشـــكل .14.4
نرسم قوسا ً نصف قطره  Rمن  Bأيضاً.
نرسم قوسا ً آخر من النقطة  Eنصف قطره  2Rيقطع الخط  ABفي النقطة  .Cالخط CE
يميل على الخط اﻷفقي ABبزاوية  30درجة.

شـــكل  :15.4رسم خط يميل بزاوية  30درجة مع آخر

اﻹنشاءات الهندسية
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مواز لخطٍ معلوم ويمر بنقط ٍة ما بالفرجار ،شـــكل 16.4
رسم خطٍ
ٍ

الطريقة اﻷولى:
نرسم قوسا ً مركزه  ،Bيمر في  Dويقطع الخط  ABفي النقطة .C
نرسم قوسين آخرين بنفس الفتحة السابقة من  Cومن  ،Dيتقاطعان في النقطة .E
نوصل النقطتين  Eمع  Dنحصل على الخط  EDالموازي للخط .AB
الطريقة الثانية:
نرسم خطا ً من ) Dأي خط( يقطع الخط  ABفي النقطة  Cونمده في الجهة اﻷخرى حتى .P

مواز ﻵخر
شـــكل  :16.4رسم خطٍ
ٍ
ويمر بنقطة بالفرجار

www.alqudspub.net
نرسم قوسا ً من  Cبأي فتحة ،ولتكن  R1نحصل على النقطتين  Eو  .Gثم نكرر هذه الخطوة
فنرسم قوسا ً آخر من  Dبالفتحة نفسها  R1فنحصل على النقطة .F
نرسم قوسا ً من  Eفتحته  R2=EGثم نكرر هذه الخطوة فنرسم القوس اﻵخر من  Fوبالفتحة
ذاتها  R2فنحصل على النقطة .H
نوصل بخط مستقيم بين النقطتين  Hو  Dفنحصل على الخط الموازي المطلوب.

الباب الرابع
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رسم خطوط تصنع مضاعفات الزاوية  15oمع اﻷفقي بالفرجار ،شـكل 17.4
نرسم من النقطة  Aقوسا ً نصف قطره  Rثم نكرر رسمه من كل نقطة تقاطع جديدة.
تنصيف زاوي ٍة معلومة ،شـكل 18.4
نرسم قوسا ً مركزه  Bيقطع الخطين  ABو  CBفنحصل على النقطتين  1و .2
نرسم قوسين جديدين متساويين )أو بالفتحة ذاتها  (Rمن النقطتين  1و  2يتقاطعان في النقطة .P
نوصل النقطة  Bمع النقطة  ،Pنحصل على الخط المقسم للزاوية .ABC
تقسيم خ ٍ ّ
أقسام متساوية ،شكل 19.4
ط إلى عدّة
ٍ
نرسم الخط  ACوالذي يميل بزاوية حادة مع الخط .AB
نحدد بالفرجار أو بالمسطرة أو بالمقسم شرطات أو ثقوبا ً بعدد اﻷقسام على الخط الثاني .AC
نوصل الشَرطة أو الثقب اﻷخير في التقسيم مع النقطة .B
نرسم خطوطا ً موازيةً للخط الواصل بين الشرطة اﻷخيرة والنقطة  Bمن الشرطات أو الثقوب تقطع
ت جديدة ،تقسمه حسب الطلب.
الخط اﻷصلي  ABبشرطا ٍ

القدس للنشر والتوزيع

شـــكل  :18.4تنصيف زاوي ٍة معلومة الفرجار

شـــكل  :17.4رسم خطوط تصنع مضاعفات الزاوية  15oمع خط أفقي بالفرجار

شكل  :19.4تقسيم خ ٍ ّ
أقسام متساوية
ط إلى عدّة
ٍ

www.alqudspub.net
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رسم المثلثات ،شـكل 20.4

ث أطوال أضﻼعه معلومة ،على اليمين
رسم مثل ٍ
نرسم الضلع اﻷول  ABوليكن أفقياً .نرسم من  Aقوسا ً نصف قطره يكافئ الضلع الثاني في المثلث .نرسم قوسا ً من  Bنصف قطره يكافئ
الضلع الثالث في المثلث .تقاطع القوسين يحدد النقطة  Cفي المثلث .نكمل رسم المثلث المطلوب .ABC
ث متساوي اﻷضﻼع ،طول ضلعه معلوم ،في الوسط
رسم مثل ٍ
نرسم الضلع اﻷول  ABوليكن أفقياً .نرسم من  Aقوسا ً نصف قطره يكافئ ضلع المثلث  .ABنكرر رسم القوس وبالفتحة نفسها من  .Bتقاطع
القوسين يحدد النقطة  Cفي المثلث .نكمل رسم المثلث المطلوب .ABC
ث متساوي اﻷضﻼع ،طول ضلعه معلوم بالمثلثبن أو بالمسطرة والمثلث  ،30ox60oعلى اليسار
رسم مثل ٍ

شـكل  :20.4رسم المثلثات
ث قائم الزاوية وتره وطول أحد ضلعيه معلومان ،شـكل 21.4
رسم مثل ٍ
نرسم الخط الذي يساوي وتر المثلث أفقيا ً .AC
نرسم على الخط اﻷفقي  ACدائرة أو نصف دائرة.
نرسم قوسا ً من  ،Aنصف قطره يكافئ الضلع المعلوم اﻵخر  R =ABيقطع قوس الدائرة في النقطة .B
نكمل رسم المثلث المطلوب  .ABCالزاوية  Bزاوية محيطية وقائمة.

ث قائم الزاوية وتره
شـــكل  :21.4رسم مثل ٍ
وأحد ضلعيه معلومان

الباب الرابع
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رسم المربعات ،شكل 22.4
رسم مربع ،طول ضلعه محدد ،في اﻷعلى
نرسم الخط  ABوليكن أفقياً .نرسم على الخط  ABعمودين من  Aومن .B
نرسم قوسين نصف قطرهما يكافئ طول ضلع المربع  ABمن النقطتين  Aومن  .Bتقاطع العمودين مع القوسين يحددان المربع.
نوصل بين النقاط  C، B، Aو  ،Dنحصل على المربع المطلوب.
رسم مربع داخل دائرة A ،أحد رؤوسه ،في الوسط
نرسم القطر الذي يربط النقطة  Aمع مركز الدائرة ونمده حتى يصل إلى المحيط في الجهة اﻷخرى فنحصل على النقطة .C
ننصف الخط الناتج  ACبقوسين فنحصل على الخط العمودي عليه.
تقاطع العمود مع الدائرة يحدد النقطتين  Bو  .Dنوصل بين النقاط  C، B، Aو  ،Dنحصل على المربع المطلوب.
رسم مربع خارج دائرة T ،نقطةُ
تماس بين أحد أضﻼع المربع والدائرة ،في اﻷسفل
ٍ
نكرر وكما ورد سابقا ً رسم القطرين المتعامدين حيث يمر أحدها في النقطة .T
نرسم بالمثلثين مماسا ٍ
ت للدائرة من نقاط التقاطع بين القطرين المتعامدين مع الدائرة .تقاطع المماسات يحدد نقاط المربع المطلوب.
نوصل بين النقاط  C، B، Aو  ،Dنحصل على المربع المطلوب.

القدس للنشر والتوزيع

رسم المخمسات المنتظمة ،الشكﻼن  23.4و 24.4
مخمس منتظم ،طول ضلعه معلوم ،شــكل 23.4
رسم
ٍ
المطلوب هو تحديد ورسم الدائرة التي يكون فيها الضلع المعلوم أحد أضﻼع المخمس المنتظم .إن تنفيذ ذلك يتم بطريقتين:
الطريقة اﻷولى :طريقة العمود النصف
نرسم العمود  APعلى الضلع  ABبالطول  .AP = AB / 2نرسم قوسا ً من  Pنصف قطره  R = AB/2حتى يتقاطع مع امتداد الخط
 BPفي النقطة  .Qنرسم من  Aومن  Bقوسين ،نصف قطرهما  ،R = AQيتقاطعان في النقطة  Oكمركز للدائرة التي تمر في رؤوس
المخمس المنتظم.
نرسم هذه الدائرة ،مركزها  Oونصف قطرها  .R = OAنرسم من  Aومن  Bقوسين ،نصف قطرهما  ،ABنحصل من تقاطعهما مع
الدائرة على النقطتين  Cو .E
نرسم قوسا ً أخر من إحدى النقطتين  Cو  Eبنفس الفتحة  R=ABفنحصل على النقطة اﻷخيرة  .Dأو تقاطع خط العمود الرأسي من
مركز الدائرة  .نوصل النقاط  D، C، B، Aو  Eفنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.
شكل  :22.4رسم المربعات
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شــكل  : 23.4رس ُم مخمس منتظم ،طول ضلعه محدد ،طريقة العمود النصف
الطريقة الثانية :طريقة العمود الكامل
نرسم قوسا ً دائريا ً مركزه  Aونصف قطره  R=ABثم نرسم عمودا ً رأسيا ً من  Aحتى يتقاطع مع القوس الدائري السابق فنحصل على النقطة  .Qنرسم قوسا ً دائريا ً مركزه
منتصف الضلع اﻷساسي  ABونصف قطره  R=PQفنحصل على النقطتين  Fو Tمن امتدادات الخط اﻷفقي  ABوعلى الجهتين .نرسم قوسا ً دائريا ً مركزه  Bونصف
قطره  .R=AF=BTتقاطع القوس الكبير من  Aوالقوس الصغير من  Bينتج النقطة  Cبينما تقاطع القوس الصغير من  Aوالقوس الكبير من  Bينتج النقطة  Eفي الجهة
اﻷخرى .أما تقاطع القوسين الكبيرين فينتجان النقطة  Dفي اﻷعلى .نوصل النقاط  D، C، B، Aو  Eفنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.

شــكل  : 23.4رس ُم مخمس منتظم ،طول ضلعه محدد ،طريقة العمود الكامل

الباب الرابع
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مخمس منتظم داخل دائرة معلومة ،شــكل 24.4
رسم
ٍ
الطريقة الثالثــة :الدائرة والقوس المماس
ننصف المسافة اﻷفقية  1-2من المركز إلى محيط الدائرة بالنقطة .3
نرسم دائرةً ،مركزها  3يكون قطرها .1-2
نمد الخط  P3حتى يقطع الدائرة الثانية في النقطة .4
نرسم قوسا ً مركزه  Pونصف قطره  P4فنحصل على نقطتي التقاطع  Bو  Eمع الدائرة اﻷولى.
نرسم قوسين من نقطتي التقاطع  Bو  Eنصف قطر كل منهما  R=AB=AEفيتقاطع مع الدائرة في النقطتين  Cو .D
نوصل النقاط  D، C، B، Aو  Eنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.
الطريقة الرابعة :اﻷقواس
ننصف المسافة اﻷفقية  1-2من المركز إلى محيط الدائرة بالنقطة .3
نرسم قوسا ً مركزه  3ونصف قطره  ،R=3Aفنحصل على نقطة التقاطع  4مع الخط اﻷفقي.
نرسم قوسا ً من  ،Aنصف قطره  R=A4يتقاطع مع الدائرة في النقطتين  Bو .E
نرسم قوسين آخرين من  Bومن  ،Eنصف قطرهما  ،R=A4يتقاطعان مع الدائرة في النقطتين  Cو .D
نوصل النقاط  D، C، B، Aو  Eنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.

القدس للنشر والتوزيع

شــكل  : 24.4طريقة القوس والدائرة والمماس

شــكل  : 24.4طريقة اﻷقواس لرس ُم مخمس منتظم داخل دائرة معلومة.
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رسم المسدسات المنتظمة ،شـكل 25.4
مسدس منتظم طول ضلعه معلوم بمسطرة  Tوالمثلث 30x 60
رسم
ٍ
o

o

نرسم بالمثلث  o30xo60ومسطرة  Tخطوطا ً تميل على الضلع  ABومن
النقاط  Aو  Bبالزوايا  o 60و o120فنحصل على النقطة .O
نرسم خطا ً أفقيا ً من  Oوعلى الجهتين فنحصل على النقطتين  Cو .F
نكرر رسم الخطوط المائلة الزوايا  o60و o120من النقطتين  Cو F
فنحصل على النقطتين  Dو .E
نوصل النقاط  E ،D ،C ،B ،Aو Fنحصل على المسدس المنتظم
المطلوب.
بالفرجار
ً
نرسم من النقطتين  Aو  Bبالفرجار أقواسا متساوية ،نصف قطرها R=AB
فنحصل على النقطة .O
نرسم دائرة من  Oنصف قطرها  R=ABفنحصل على النقطتين  Cو .F
نكرر رسم القوسين ذاتهما من النقطتين  Cو  Fفنحصل على النقطتين  Dو .E
نوصل النقاط  E ،D ،C ،B ،Aو Fنحصل على المسدس المنتظم المطلوب.
مسدس منتظم داخل أو خارج دائرة ،شـكل 26.4
رسم
ٍ
داخل دائرة تمر في رؤوسه
نرسم من مركز الدائرة خطا ً أفقيا ً ثم خطين يميﻼن عن اﻷفقي بالزوايا
 o60و.o120
نوصل نقاط التقاطع  E ،D ،C ،B ،Aو Fبين الدائرة والخطوط فنحصل
على المسدس المنتظم المطلوب.
خارج دائرة تمسه
نرسم مماسات حول الدائرة بالمثلث  30x 60وعلى الجهتين مع مسطرة
 .Tيمكن استخدام المثلث اﻵخر لتحديد نقاط التماس بالضبط.
نوصل النقاط  E ،D ،C ،B ،Aو Fنحصل على المسدس المنتظم
المطلوب.
o

o

مسدس منتظم طول ضلعه معلوم بمسطرة  Tوالمثلث 30xo60
شــكل  :25.4رسم
ٍ

o

الباب الرابع
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مسدس منتظم داخل دائرة تمر في رؤوسه وخارج دائرة تمسه من الداخل
شــكل  : 26.4رسم
ٍ

مماس لدائرة من نقط ٍة محدد ٍة على محيطها
شـكل  :27.4رسم
ٍ

المماسات  ،Tangentsشـكل 27.4
مماس لدائرة من نقط ٍة محددةٍ على محيطها
رسم
ٍ
نوصل النقطة  Aمع مركز الدائرة .C
نرسم عمودا ً على الخط  ACمن النقطة  Aنحصل على المماس المطلوب.

القدس للنشر والتوزيع

مماس لدائرة من نقط ٍة محدد ٍة خارجها ،شـكل 28.4
رسم
ٍ

R = AC/2
T1
A

A

O

O
C

تقوم فكرة هذه المسألة على رسم مثلث قائم ،وتره محدد بالمسافة بين النقطة ومركز الدائرة .لذلك،
نوصل النقطة  Aمع مركز الدائرة  ،Cثم ننصف المسافة  ACبالنقطة .O
نرسم دائرة ً من نقطة المنتصف نصف قطرها  R =AC/2فنحصل على نقطتين التماس T1و .T2
نوصل النقطة  Aمع نقطتي التماس نحصل على المماسين المطلوبين.

C

T2

مماس لدائرة من نقط ٍة محدد ٍة خارج محيطها
شـكل  :28.4رسم
ٍ

اﻹنشاءات الهندسية
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مماس لدائرتين معلومتين من الخارج بأحد المثلثين والمسطرة ،شكل 29.4
رسم
ٍ
نلصق المسطرة إلى الدائرتين بحيث تصنع معهما أفضل مماس )بالنظر(.
نلصق حافة المثلث إلى الخط بين المركز والمحيط في الدائرة اﻷولى بينما حافته العمودية
اﻷخرى تﻼصق المسطرة فنحدد نقطة التماس.
يتم تحريك المثلث وهو ملتصق إلى المسطرة بينما حافته اﻷخرى تنطبق على مركز الدائرة
الثانية فنحدد نقطة التماس الثانية.
نوصل بين نقطي التماس الناتجتين فنحصل على المماس المطلوب بين الدائرتين.
مماس لدائرتين معلومتين من الداخل بالمثلثين ،شكل 30.4
رسم
ٍ

نلصق إحدى حافتي المثلث القائمة إلى خط يربط مركز إحدى الدائرتين والمحيط بينما تكون
الحافة القائمة اﻷخرى في المثلث تمس الدائرتين.
نلصق المثلث الثاني إلى المثلث اﻷول بحيث تصنع حافتي الثاني المتعامدتين خطين أحدهما
يمس الدائرة واﻵخر يتجه نحو مركزها.

مماس لدائرتين معلومتين
شـكل  :30.4رسم
ٍ
من الداخل بالمسطرة وبالمثلثين

مماس لدائرتين معلومتين
شـكل  :29.4رسم
ٍ
من الخارج بالمسطرة والمثلثين

الباب الرابع
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قوس دائري ،نصف قطره  ،Rيمس قوسين )دائرتين( معلومين من الداخل ،شـكل 31.4
رسم
ٍ
نرسم قوسين ،اﻷول من  C1نصف قطره  ،R-R1واﻵخر من  C2نصف قطره  ،R-R2يتقاطعان في النقطة .O
نوصل النقطة  Oمع المركزين  C1و  C2نحصل من امتدادهما على نقطتي التماس  T1وحتى .T2
نرسم قوسا ً مركزه  Oونصف قطره  Rمن النقطتين  T1وحتى .T2
نكمل التعليم على بقية اﻷقواس اﻷصلية.
قوس دائري ،نصف قطره  ،Rيمس قوسين )دائرتين( معلومين من الخارج ،شـكل 32.4
رسم
ٍ
نرسم قوسين ،اﻷول من  C1نصف قطره  ،R+R1واﻵخر من  C2نصف قطره  ،R+R2يتقاطعان في النقطة .O
نوصل النقطة  Oمع المركزين  C1و  C2نحصل على نقطتي التماس  T1وحتى .T2
نرسم قوسا ً مركزه  Oونصف قطره  Rمن النقطتين  T1وحتى .T2
قوس دائري ،نصف قطره  ،Rيمس قوسين معلومين من الداخل والخارج ،شكل 33.4
رسم
ٍ
نرسم قوسين ،اﻷول من  C1نصف قطره  ،R+R1واﻵخر من  C2نصف قطره  ،R-R2يتقاطعان في النقطة .O
نوصل النقطة  Oمع المركزين  C1و  C2نحصل على نقطتي التماس  T1وحتى .T2
نرسم قوسا ً مركزه  Oونصف قطره  Rمن النقطتين  T1وحتى .T2

قوس دائري يمس قوسين معلومين من الداخل
شـكل  :31.4رسم
ٍ

قوس دائري ،نصف قطره  ،Rيمس دائرةً ويمر في نقطة ،شـكل 34.4
رسم
ٍ

القدس للنشر والتوزيع

نرسم قوسين ،اﻷول من  C1نصف قطره
 ،R+R1واﻵخر من  Aنصف قطره  ،Rيتقاطعان
في النقطة .O
نوصل النقطة  Oمع المركز C1نحصل )أو من
إمتدادهما( على نقطة التماس .T1
نرسم قوسا ً مركزه  Oونصف قطره  Rمن النقطة
 T1وحتى .A
يمكن اﻻنتباه إلى أن النقطة  O1مركز لقوس آخر
يمس الدائرة من الخارج.
قوس دائري يمس قوسين معلومين من الداخل
شـكل  :32.4رسم
ٍ

قوس دائري يمس قوسين معلومين من الداخل والخارج
شـكل  :33.4رسم
ٍ
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قوس دائري ،نصف قطره  ،Rيمس دائرةً ومستقيما ً معلومين ،شـكل 35.4
رسم
ٍ
نرسم خطا ً موازيا ً للخط  ABوعلى بعد  Rمنه.
نرسم قوسا ً مركزه  C1ونصف قطره ) R+R1أو (R-R1فيتقاطع مع
الخط الموازي في .O
نوصل النقطة  Oمع المركز  C1نحصل على نقطة التماس .T1
نسقط عمودا ً من  Oعلى الخط  ABنحصل على نقطة التماس .T
نرسم قوسا ً مركزه  Oونصف قطره  Rيصل بين نقطتي التماس  T1و .T
قوس دائري ،نصف قطره  ،Rيﻼمس خطين
رسم
ٍ
يصنعان زاويةً معلومة ،شـكل 36.4
نرسم خطين موازيين لخطي الزاوية على بعد  Rمنهما
يتقاطعان في النقطة .O
نسقط عمودين من النقطة  Oعلى الخطين المذكورين
أعﻼه نحصل على نقطتي التماس.
نرسم القوس الدائري الذي مركزه  Oبين نقطتي التماس.

قوس دائري ،نصف قطره  Rيﻼمس دائرةً
ومستقيم معلومين
شـــكل  :35.4رسم
ٍ
ٍ

قوس ،نصف قطره  ،Rيمس دائرةً ويمر في نقطة
شـكل  :34.4رسم
ٍ

قوس دائري ،نصف قطره  Rيﻼمس خطين يصنعان زاويةً معلومة
شـــكل  :36.4رسم
ٍ
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منحنى معكوس  ،Reversed curveشـكل 37.4
رسم
ً
تختلف هذه الحالة عن الحاﻻت السابقة لعدم تحديد المعلومات الكافية عن المنحنى الذي سيﻼمس خطين معلومين .هذا المنحنى
ٌ
مكون في العادة من قوسين متعاكسين ،ليس من الضروري أن يكونا متكافئين .وفي العادة ،يرفق مع المسألة قيد البحث بعض
البيانات التي يمكن استغﻼلها للوصول لتحديد مركزي القوسين وأنصاف أقطارهما .وسنناقش الحالتين التاليتين:
خ ّ
طا البداية والنهاية متوازيان ،نقطة تماس على أحد الخطين مع نقطة اﻻنعكاس محددة ،رســم 1
نوصل النقطة  T1مع النقطة  Tبخطٍ مستقيم ونمده حتى نصل إلى  CDوالنقطة  .T2ننصف المسافتين
 TT1و TT2بخطٍ ين عمودين .نرسم عمودا ً على الخط  ABفي النقطة  T1يتقاطع مع العمود المنصف
للخط  TT1في النقطة  O1ثم نكرر الخطوة السابقة بالنسبة للخط  CDفنحصل على النقطة  .O2نرسم
قوسا ً من  ،O1نصف قطره  TO1من  T1حتى  Tوقوسا ً آخر من  ،O2نصف قطره  TO2من  Tحتى
 T2نحصل على المنحنى المطلوب ،رســم .2

خ ﱠ
طا البداية والنهاية غير متوازيان ،قاطع المنحنى ونقطة اﻹنعكاس محددة ،رســم 3
نرسم قوسا ً من نقطة التقاطع ) Xتقاطع القاطع  EFمع امتداد  ،(ABنصف قطره  R=XTو قوسا ً
آخر من نقطة التقاطع اﻷخرى  ،Yنصف قطره  ،R=YTنحصل على نقطتي التماس  T1و .T2
نرسم أعمدة من نقطتي التماس  T1و  T2ومن نقطة اﻻنعكاس  Tولﻼتجاهين ،تتقاطع جميعها
في النقطتين  O1و  .O2نرسم قوسا ً من  ،O1نصف قطره  TO1من  T1حتى  Tوقوسا ً آخر من
 ،O2نصف قطره  TO2من  Tحتى  T2نحصل على المنحنى المطلوب ،رســم .4
رسم دائرة تمر في نقطة معلومة وتمس خطين يصنعان زاوية ،شـكل 38.4

القدس للنشر والتوزيع

ننصف الزاوية التي يصنعها الخطين .مركز الدائرة المطلوبة هو إحدى نقاط المنصف.
نرسم دائرة تمس الخطين من أية نقطة على الخط المنصف ،ولتكن  .Bنوصل بين النقطتين  Aو
 Pفنحصل على نقطتي التقاطع  1و .2
ً
نوصل بخط مستقيم بين النقطتين  1و  Bثم نرسم خطا موازيأ لهذا الخط من النقطة  Pفنحصل
من تقاطعها مع المنصف على النقطة .C1
مواز من النقطة  2للخط  2Bفنحصل على المركز .C2
نكرر الخطوة اﻷخيرة لرسم خط
ٍ
نرسم الدائرتين من  C1و  C2بحيث أنهما يمران في النقطة  .Pوهو المطلوب.

شـــكل  :37.4رسم المنحنى المعكوس
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رسم دائرة تمس دائرة أخرى معلومة وتمس خطين يصنعان زاوية
الحالة اﻷولى :الخطان يمسان الدائرة ،شـكل 39.4
المعطيات :خطان يصنعان زاوية  Aوهما يمسان دائرة مركزها .C
نوصل خط منصف الزاوية بين النقطتين  Aو  Cكمركز للدائرة المعطاة فنحصل على نقطتي التماس  Pو .T
نرسم شعاعا ً ما من مركز الزاوية  Aليقطع الدائرة المعطاة في النقطة .1
نوصل نقطة التماس  Tمع النقطة  1ثم نرسم من هذه اﻷخيرة شعاعا ً نحو مركز الدائرة .C
نرسم خطا ً موازيا ً للخط  T-1من النقطة  Pفنحصل على النقطة .2
نرسم شعاعا ً موازيا ً للشعاع  1-Cمن النقطة  2فنحصل على النقطة  Bكنقطة تقاطع مع الخط المنصف.
نرسم دائرة ،مركزها  Bونصف قطرها  BPكحل أول يمثل دائرة تمس الدائرة  Cفي النقطة .P
في الجهة اﻷخرى وعلى نفس المنوال نرسم ونحدد الدائرة التي تمس الدائرة اﻷصلية فنحصل على
مركزها  Dوالتي ظهر منها القوس على اليمين.

شكل  :38.4رسم قوس دائري يمر في نقطة معلومة ويمس خطين يصنعان زاوية

الحالة الثانية :الخطان ﻻ يمسان الدائرة ،شـكل .40.4
المعطيات :خطان يصنعان زاوية  Aوأحدهما  ACيقطع دائرة ،مركزها .D
نرسم منصفا ً للزاوية  Aفنحصل على الخط .AL
نرسم مماسا ً للدائرة  Dمواز لخط الزاوية )يتطلب ذلك أن نرسم عمودا ً من  Dعلى الخط  ABثم نرسم عمودا ً على هذا اﻷخير
من تقاطعه مع الدائرة(.
نكرر الخطوة اﻷخيرة فنرسم مماسا ً للدائرة  Dمواز لخط الزاوية  .ACمن تقاطع المماسين نحصل على النقطة .E
نوصل الخط بين النقطتين  Aو  Eوالذي سيقطع الدائرة  Dفي النقطتين .T
نوصل مركز الدائرة  Dمع نقطتي التماس  Tفنحصل على النقطتين  Mو  Fمن تقاطعهما مع منصف الزاوية.
نرسم دائرتين ،مركزاهما النقطتان  Mو.F

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

شـكل  :40.4رسم دائرة تمس خطين يصنعان زاوية ودائرة يقطعها أحد خطي الزاوية
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 :4.4القطاعات المخروطية Conic sections
تنشأ القطاعات المخروطية نتيجةً لقطع مخروطٍ دائري قائم بمستوى .إذ تحدد زاوية ميل
مستوى القطع على قاعدة المخروط نوعية القطاع الناشئ .فمستوى القطع الموازي لقاعدة
المخروط يشكل دائرةً .أما المستوى المائل قليﻼً بحيث ﻻ يقطع قاعدة المخروط القائم
منحنى بيضاويا ً مغلقا ً ندعوه بالقطع الناقص
والمنتظم بل يقطع سطحه المخروطي فيشكل
ً
منحنى مفتوحا ً يسمى
ويشكل
القاعدة
يقطع
آخر
 .Ellipseكما نستطيع تمييز مستوى مائل
ً
ً
القطع المكافئ  .Parabolaوأخيراً ،إذا كان مستوى القطع موازيا ﻷحد رواسم المخروط
كان القطع زائدا ً  ،Hyperbolaبينما يشكل المستوى العمودي على القاعدة والمحتوي
محور المخروط مثلثا ً متساوي الساقين ،رأسه رأس المخروط وقاعدته قطر القاعدة بينما
ضلعاه يكافئان راسم المخروط ،شـكل .41.4
القطع الناقص ،شـــكل 42.4
ى بحيث يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين
المحل الهندسي لنقط ٍة تتحرك في مستو ً
)البؤرتين  (fociثابتاً .وهو الشكل الهندسي البيضاوي )كرة مضغوطة بانتظام( والمتماثل

شـــكل  :41.4القطاعات المخروطيـــه

بالنسبة لمحوريه الرئيسي والثانوي .المحور الرئيسي هو القطر اﻷكبر في القطع الناقص بينما المحور الثانوي فهو
القطر اﻷصغر .ترسم البؤرتين هندسيا ً برسم قوس دائري ،مقداره نصف القطر الرئيسي من نهاية القطر الثانوي.
ق هندسية لرسمه.
سنتعرف على عدة طر ٍ
أوﻻً :بالقصاصة الورقية ،شـــكل 43.4

القدس للنشر والتوزيع

نرسم المحورين الرئيسي  Majorوالثانوي  Minorللقطع الناقص ونحدد النهايات  C، B، Aو Dمضافا ً لهم
المركز .O
ً
ً
نقطع قصاصة ورقية تكون إحدى حوافها مستقيمة ،ونحدد عليها الشرطتين  Fو  Eبعد مطابقة حافتها المستقيمة
على المحور الرئيسي ،بحيث تنطبق النقطة  Fعلى النهاية  ،Aوتنطبق النقطة  Eعلى المركز .O
نطابق القصاصة الورقية عموديا ً على المحور الثانوي بحيث تنطبق النقطة  Fالورقية على نقطة النهاية  Cفي
اﻷسفل ثم نحدد النقطة  Gعلى الورقة كموقع النقطة .O
اﻵن ،نستخدم القصاصة الورقية لرسم منحنى القطع الناقص بتحريك النقطة  Eعلى المحور الثانوي والنقطة G
على المحور الرئيسي فنحدد مواقع النقطة  Fكشرطا ٍ
ت متتالية على ورقة الرسم.
المحل الهندسي لجميع مواقع النقاط  Fتشكل منحى القطع الناقص.
نوصل بين جميع الشرطات الناتجة من منتصفها باليد إذا كان الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.

شـــكل  :42.4القطع الناقص
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ثانياً :داخل متوازي أضﻼع ،شـــكل 44.4
نرسم المحورين  ABو  CDيتقاطعان في النقطة .O
نقسم كﻼً من  AOو  AEإلى عد ٍد متسا ٍو من اﻷقسام ونرقمها
انطﻼقا ً من  ،Aباﻷرقام  3 ،2 ،1و .4
نوصل النقطة  Cمع نقاط التقسيمات اﻷفقية على الخط .AO
نوصل بين النقطة  Dونقاط التقسيمات الرأسية على الخط .AE
نوصل نقاط التقاطع الناتجة باليد إذا كان الرسم يدويا ً وبمسطرة
المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
نكمل رسم القطع الناقص بتكرار التقسيم والربط لﻸجزاء الثﻼثة المتبقية.

شـــكل  :43.4رســـم القطع الناقص بالقصاصة الورقية

ثالثاً :رســـم القطع الناقص بالدائرتين المتراكزتين ،شـــكل 45.4
يقوم رسم القطع الناقص بهذه الطريقة على رسم دائرتين متراكزتين.
بقطر يكافئ المحور
بقطر يكافئ المحور الرئيسي بينما ترسم الدائرة الصغيرة
ترسم الدائرة الكبيرة
ٍ
ٍ
مركز واحد هو مركز القطع الناقص.
في
الدائرتان
تشترك
الثانوي ،بحيث
ٍ
نرسم أشعة كخطوط إنشائية تمر من المركز  Oوتتقاطع مع الدائرتين.
نسقط خطوط رأسية من تقاطعات اﻷشعة مع الدائرة الكبيرة ونرسم خطوط أفقية من تقاطعات اﻷشعة مع
الدائرة الصغيرة.
نحدد نقاط التقاطع بين الخطوط الرأسية واﻷفقية لكل شعاع.
نوصل بين نقاط التقاطع باليد إذا كان الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
شـــكل  :44.4رســـم القطع الناقص داخل متوازي أضﻼع

الباب الرابع

4 - 26

رابعاً :رســـم القطع الناقص تقريبياً ،الشـــكﻼن 47.4 - 46.4

يقوم رسم القطع الناقص تقريبيا ً على تقسيم منحناه إلى أربعة أقواس دائرية ،كل قوسين متقابلين متكافئين .لذلك،
يعتمد رسم منحنى القطع الناقص على تحديد مراكز هذه اﻷقواس اﻷربعة مع تحديد بدايات ونهايات هذه اﻷقواس
ضمن الطريقتين التاليتين:
الطريقة التفريبية اﻷولى لرسم القطع الناقص ،شـــكل :46.4
نرسم المحورين الرئيسي  ABوالثانوي  CDفيتقاطعا في النقطة .O
نكمل رسم المستطيل .AODE
نوصل النقطة  Dمع منتصف الخط  AEكما نوصل النقطة  Cمع النقطة  Eفنحصل على النقطة  Tوالقاطع .CE
ننصف الخطان الناتجان  ATو DTبرسم عمودين من منتصفيهما فنحصل من تقاطعها مع محوري القطع الناقص
على النقطتين  Kو .J
نرسم بالفرجار القوس الصغير  ATمن المركز  ،Kنصف قطره .R=AK
نرسم بالفرجار القوس الكبير  TDمن المركز  ،Jنصف قطره .R=DJ
نكمل منحنى القطع الناقص في الجهة اليمنى عبر  Bمن  ‘Kللقوس الصغير ومن  Jللقوس الكبير عبر .D
نكمل منحنى القطع الناقص في الجهة السفلية عبر  Cمن المركز .‘J

شـــكل  :45.4رســـم القطع الناقص بالدائرتين المتراكزتين

الطريقة التفريبية الثانية لرسم القطع الناقص ،شـكل 47.4

القدس للنشر والتوزيع

نرسم المحورين الرئيسي  ABوالثانوي  CDفيتقاطعا في النقطة .O
نرسم القوس  A-Eمن النقطة  Oثم نرسم القوس  E-Fمن النقطة  Dفيتقاطع مع الخط الواصل
بين  Aو  Dفي النقطة  .Fننصف الجزء الباقي  AFبالعمود الذي يقطع امتداده المحورين الرئيسي
في النقطة  Kوالثانوي في النقطة  .Jوبالعادة ،يدعى هذا العمود المنصف بالقاطع الذي يفصل بين
منحنيات القطع الناقص.
نرسم القواطع المتبقية  KJ’، K’Jو  ‘K’Jوبشك ٍل متناظر بعيد تحديد مواقع نقاطها  ‘Kعلى المحور
الرئيسي إلى اليمين و ‘Jعلى المحور الثانوي في اﻷعلى.
نرسم بالفرجار القوس الصغير من المركز  Kليمر في النقطة  Aبين القاطعين على اليسار  KJو
 ‘KJفنحصل على نقطتي التماس  T1و ) .T2يمكن رسم القوس الصغير بد ًء من  Aحتى القاطع
في اﻷعلى فنحصل على نقطة التماس  T1ثم ننهي رسم جزءه السفلي بدء من  Aحتى القاطع
السفلي فنحصل على نقطة التماس .T2
نكرر رسم القوس ذاته في الجهة اليمنى من المركز  ‘Kبد ًْء من  Bوانتهاء على القاطعين في

شـــكل  :46.4طريقة تقريبية أولى
لرســـم القطع الناقص
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مستقيم .وبينما تدعى النقطة بالبؤرة يسمى الخط المستقيم ِ ّ
بخط الدليل  directrixللقطع المكافئ.
وينطبق رأس القطع وبؤرته على محور القطع الذي يكون عموديا ً على خط الدليل .ويمكن رسم
ق ،نورد منها طريقتين:
القطع المكافئ بعدة طر ٍ
أوﻻً :الطريقة الهندسية ،شـــكل 48.4
نرسم نصف الدليل  ACثم نحدد موقع البؤرة .F

نرسم خطا ً موازيا ً 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
يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
داخل مستطيل ،شـــكل 49.4

نقسم قاعدة المستطيل إلى قسمين متساويين بالنقطة .O
نقسم كﻼ النصفين للقاعدة  OAو  OBإلى عد ٍد متسا ٍو من اﻷقسام ،ونرقمها انطﻼقا ً من نقطة
المنتصف  Oباﻷرقام  4 ،3 ،2 ،1و .5
نكرر القسمة إلى نفس العدد السابق ﻻرتفاع المستطيل انطﻼقا ً من النقطتين  Aو  Bلﻸعلى.
نرسم أشعة من المركز  Oباتجاه نقاط التقسيمات الرأسية  4 ،3 ،2 ،1و .5

شـكل  :47.4الطريقة التفريبية الثانية لرسم القطع الناقص
اﻷعلى واﻷسفل فنحصل على نقطتي التماس  T3و .T4
نرسم القوس الكبير من مركزه  Jبد ًء من القاطع اﻷيسر )بالتحديد النقطة  (T1مرورا ً عبر النقطة
 Dفي اﻷعلى ولينتهي على القاطع اﻷيمن )في النقطة .(T3
نكرر رسم القوس الكبير في الجهة السفلى من المركز  ‘Jوليمر في النقطة  Cوبين القاطعين
)بالتحديد من النقطة  T2وحتى  T4أو بالعكس .يجب اﻻنتباه إلى أن كل قاطع من هذه القواطع
يتفصل بين المنحنى الصغير والمنحنى الكبير التالي أو بالعكس.
رسم القطع المكافئ
ً
عن
لبعدها
ا
مساوي
ة
ثابت
ة
نقط
عن
بعدها
يكون
بحيث
ى
مستو
في
تتحرك
ة
لنقط
المحل الهندسي
خطٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً

شـــكل  :48.4الطريقة الهندسية لرســـم القطع المكافئ
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نرسم خطوطا ً رأسية من نقاط التقسيمات اﻷفقية لﻸعلى.
نوصل بين نقاط التقاطع بين اﻷشعة المنطلقة من  Oمع الخطوط الرأسية ينتج منحنى القطع المكافئ باليد إذا
كان الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
رسم القطع المكافئ داخل متوازي أضﻼع ،شـــكل 50.4
نقسم قاعدتي متوازي اﻷضﻼع إلى قسمين متساويين بالنقطتين  Aو  .Dنقسم كﻼ النصفين للقاعدة  AEو ED
إلى عد ٍد متسا ٍو من اﻷقسام ،ونرقمها انطﻼقا ً من النقطة  Aباتجاه  Eثم من  Eباتجاه  Dباﻷرقام ،3 ،2 ،1
 . .....نرسم أشعة من النقطة  Aمع نقاط التقسيمات اﻷفقية كما نرسم أشعة أخرى تشكل خطوطا ً أفقية من نقاط
التقسيمات الرأسية لليمين .نوصل بين نقاط التقاطع الناتجة من اﻷشعة المنطلقة من  Oمع الخطوط اﻷفقية فينتج
منحنى القطع المكافئ .ويكون التوصيل باليد إذا كان الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
ثانيا ً  :طريقة المماسات ،شـــكل 51.4
كيف نرسم قطعا ً مكافئا ً تكون فيه حافتا زاوية مماسين لمنحنى القطع المكافئ؟
أقسام متساوية باﻷرقام ....... 3 ،2 ،1الخ .ثم نقسم الحافة اﻷخرى  ACإلى نفس
نقسم الحافة/المسافة  ABإلى عدة
ٍ
العدد السابق باﻷرقام  ........3 ،2 ،1الترقيم يبدأ من رأس الزاوية  Aباتجاه  Bومن النقطة  Cباتجاه النقطة .A
نوصل النقاط ...3-3 ،2-2 ،1-1الخ .ثم نرسم منحنى القطع المكافئ الذي تمسه الخطوط المستقيمة باليد إذا كان
الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم باﻷدوات.

القدس للنشر والتوزيع

القطع الزائد ،شـــكل 52.4
ً
ً
ى بحيث يكون فرق بعديها عن نقطتين ثابتتين )البؤرتين( مقدارا ثابتا والذي
المحل الهندسي لنقط ٍة تتحرك في مستو ً
يساوي البعد بين رأسي القطع .وفيما يلي الطريقة الهندسية اﻷكثر شهرة ً لرسم القطع الزائد.
نرسم خطا ً أفقيا ً ليمثل محورا ً مستعرضا ً  transverse axisللقطع الزائد.
نرسم خط رأسيا ً ممثﻼً للمحور المرافق  ،conjugate axisثم نحدد موقعي البؤرتين بالنقطتين  Fو.‘F
حدد رأسيا ً وعلى جانب الرسم المسافة بين رأسي القطع الزائد .AB
حدد نقطة أعﻼهما ولتكن  Mالتي تكون على بعد  Xمن النقطة  Aوعلى بعد  Yمن النقطة .B
نرسم قوسا ً من  ،Fنصف قطره  ،Xوكرر رسم القوس ذاته من  .‘Fأرسم قوسا ً من  ،Fنصف قطره  ،Yوكرر رسم
القوس ذاته من  .‘Fتقاطعات اﻷقواس اﻷربعة تعطي أربع نقاط هي  M1، M2، M3و.M4
نحدد نقطة أخرى على الخط الرأسي أسفل النقطة  Mولتكن  Nالتي تكون على بعد  xمن النقطة  Aوعلى بعد y
من النقطة .B
ً
نرسم قوسا ً من  ،Fنصف قطره  ،xونكرر رسم القوس ذاته من  .‘Fنرسم قوسا من  ،Fنصف قطره  ،yونكرر رسم
القوس ذاته من .‘Fتقاطعات اﻷقواس اﻷربع تعطي أربعة نقاط هي  N1، N2، N3و.N4

شـــكل  :49.4رســـم القطع المكافئ داخل مستطيل

شـــكل  :50.4القطع المكافئ داخل متوازي أضﻼع
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نكرر الخطوات السابقة مرات متعددة أخرى فنحصل على نقاط تقاطع جديدة متماثلة في اﻷعلى وفي اﻷسفل ،ومتماثلة أيضا ً
يمينا ً ويساراً.
ً
ً
نوصل نقاط التقاطع بعضها مع بعض باليد إذا كان الرسم يدويا وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقا فنحصل على القطع
الزائد المطلوب.
ً
اﻵن ،تستطيع وبعيد رسم القطع المكافئ تمييز بعضا من الخصائص الهندسية كنقطتي القمة/القاع وكذلك الخطوط النهائية
 asymptotesالتي يؤول إليها المنحنيان.

شـــكل  :51.4رســـم القطع المكافئ بطريقة المماسات
 :5.4المنحنيات الخاصة
الدويري  ،Cycloidشـكل 53.4
ّ

المح ّل الهندسي لنقط ٍة ضمن عجلة تتدحرج بدون إنزﻻق على سطح مستو .طريقة رسم
دويري الدائرة التي مركزها  Cونصف قطرها  Rتتطلب تتبع الخطوات التالية:
ّ
نقسم الدائرة بأشعة من المركز إلى عدد من اﻷقسام المتساوية ونرقمها باﻷرقام .....3 ،2 ،1
و .12

ثم نرسم مستطيﻼً ،ارتفاعه يكافئ قطر الدائرة  2Rبينما طوله يكافىء محيط الدائرة الناتج
منها ويساوي  .2pRنقسم طول المستطيل الناشئ إلى  12قسما ً بما يكافئ عدد تقسيمات
الدائرة بالنقاط .12 .....2 ،1

شـــكل  :52.4رســـم القطع الزائد

عندما تتدحرج العجلة الدائرية على السطح اﻷفقي مع عقارب الساعة  30o (1/12دورة( فإن
النقطة  P11تهبط لتصبح مﻼمسةً لﻸرض وتبعا ً لذلك ترتفع النقطة  Poلتصبح مع المستوى
اﻷولي للنقطة  P1أو  .P11لذلك ،نرسم خطا ً أفقيا ً من النقطة  P1أو  P11على العجلة ثم نرسم
قوسا ً نصف قطره  Rمن المركز  c1فيتقاطع مع الخط اﻷفقي في النقطة .1
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ْري
شـــكل  :53.4رســـم الدﱡوي ّ
نكرر الخطوات السابقة مرات عدة ،فنرسم أقواسا ً متكافئة
أنصاف أقطارها  Rمن النقاط  c2، c3،..... c12على الخط
اﻷفقي الممثل لمسار المركز تتقاطع مع الخطوط اﻷفقية
الناتجة من تقسيمات دائرة العجلة .....3 ،2و ،12فنحصل
على النقاط  .....3 ،2و.12
نوصل نقاط التقاطع  .....3 ،2 ،1و  12بعضها مع بعض
باليد إذا كان الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم
ي.
باﻷدوات ،فنحصل على المنحنى الدﱡويْر ّ
ي يمثل بالضبط أربعة أمثال قطر
طول منحنى الدﱡويْر ّ
دائرة العجلة المتدحرجة كما أن المساحة التي يحصرها
هذا المنحنى مع المحور اﻷساسي تكافئ  3أضعاف مساحة
الدائرة المتدحرجة.

شـــكل  :53.4رسم الدويري

حلزون أرخميدس وحلزون فيثاقورس ،شـــكل 54.4

القدس للنشر والتوزيع

حلزون أرخميدس :المحل الهندسي الناتج من حركة جسيم بسرعة
منتظمة على خط مستقيم بينما يدور الخط بسرعة دورانية منتظمة حول
مركز ثابت .يرسم حلزون أرخميدس هندسيا ً برسم دائرة مع أشعة قطرية
بزوايا محددة .كما نقسم المسافة بين المركز والمحيط إلى عدد يكافئ
مجموع الزاويا في الدورة الواحدة .مثﻼً  16قسما ً متساويا .انتبه إلى
أن الترقيم يكون على الشكل زوجياً .نرسم دوائر أو أقواس متراكزة،
مراكزها منطبقة على مركز الدائرة اﻷصلية ،بد ًء من النقطة  1وحتى
النقطة اﻷخيرة  .8ونحدد نقاط التقاطع بين الشعاع والدائرة /القوس اللذين
يحمﻼن الرقم نفسه .نوصل نقاط التقاطع الناتجة بعضها مع بعض باليد إذا
كان الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم باﻷدوات ،فنحصل
على حلزون أرخميدس .ومن السهولة أيضا ً تتبع طريقة رسم حلزون
فيثاقورس.

شـــكل  :54.4حلزون أرخميدس على اليمين وحلزون فيثاقورس في اليسار

www.alqudspub.net

اﻹنشاءات الهندسية

4 - 31

المنحنيات اﻹنفليوتية Involute
إنفليوت الدائرة ،شـــكل 55.4

المحل الهندسي لطرف حب ٍل ملتف ومشدو ٍد حول إسطوان ٍة دائرية وثابتة يبدأ باﻹنفﻼت عنها يشكل إنفليوت الدائرة .وفيما يلي طريقة رسمه:
نقسم محيط الدائرة إلى  12قسما ً متساويا ً برسم خطوط شعاعية من مركز الدائرة .نحدد على الخط اﻷفقي  ABطول محيط الدائرة  AB =pD = 2pRونقسمه
إلى  12قسما ً متساوياً .نرسم في النقطة  1على محيط الدائرة وكل نقاط المحيط  12 .... ،3 ،2مماسات .نقيس على المماس اﻷول من النقطة  1طول الجزء
اﻷول من الحبل  2pR/12فنحدد نقطة التقاطع اﻷولى .ثم نقيس على المماس الثاني من النقطة  2طول الجزأين اﻷوليين من الحبل  2x2pR/12فنحدد نقطة
التقاطع الثانية .نكرر الخطوات السابقة بحيث نضيف في كل مرة  2pR/12إلى الجزء السابق من الحبل ،فنحصل على نقاط التقاطع المتتالية .نوصل نقاط
التقاطع بعضها مع بعض باليد إذا كان الرسم يدويا ً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقا ً نحصل على المنحنى اﻹنفليوتي للدائرة.

شـــكل  :55.4رســـم إنفليوت الدائرة يساعد في رسم وتصميم المسننات Gears
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إنفليوت المربع والمثلث والخط
منشور قاعدته
منشور قاعدته مربعة .كما يقوم إنفليوت المثلث على إفﻼت حب ٍل ملتف ومشدود حول
يقوم إنفليوت المربع على إفﻼت حب ٍل ملتف ومشدود حول
ٍ
ٍ
مثلثة وأخيراً ،يقوم إنفليوت الخط على إفﻼت حب ٍل ملتف ومشدود حول صفيحة رقيقة .وفي جميع الحاﻻت تكون المناشير المربعة والمثلثة كما الصفيحة الرقيقة
ثابتة .فيما يلي طرق رسمها:
رسم إنفليوت المربع:
نرسم المربع  ،abcdضلعه يساوي  .Rنرسم قوسا ً من  ،aنصف قطره  Rمن  dحتى  .eنرسم قوسا ً من  ،bنصف قطره  2Rمن  eحتى ........ .f
نكرر هذه الخطوات حتى نصل إلى رسم القوس اﻷكبر من  ،dيكون نصف قطره  8Rمن  kوحتى  Iوالذي يمثل إنفليوت المربع.
رسم إنفليوت المثلث:
نرسم المثلث  ،abcضلعه يساوي  .Rنرسم قوسا ً من  ،aنصف قطره  Rمن  cحتى  .dنرسم قوسا ً من  ،bنصف قطره  2Rمن  dحتى ........ .e
نكرر هذه الخطوات حتى نصل إلى رسم القوس من  ،bنصف قطره  5Rمن  dحتى  hوالذي يشكل بمجمله إنفليوت المثلث.

رسم إنفليوت الخط:
نرسم الخط  ،abضلعه يساوي  .Rنرسم نصف دائرة مركزها  ،aنصف قطرها  Rمن  bحتى .c
نرسم نصف دائرة مركزها  ،bنصف قطرها  2Rمن  cحتى .........dنكرر هذه الخطوات حتى نصل إلى رسم إنفليوت الخط.

القدس للنشر والتوزيع

شـــكل  :56.4رســـم إنفليوت المربع والمثلث والخط
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 :6.4أشكال 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 مستطيﻼً ،شكل 57.4
المعطيات :المستطيل .1234
نرسم خطا ً أفقيا ً من النقطة  2بطول الضلع اﻷكبر للمستطيل .فنحصل على النقطة .5
نرسم نصف دائرة ،قطرها المسافة بين  1و  ،5أي ).(a+b
نسقط خطا ً رأسيا ً من النقطة  2على منحنى نصف الدائرة .فنحصل على النقطة .6
نرسم مربعاً ،طول ضلعه المسافة بين  2و  ،6وهو المطلوب.

شكل  :57.4رسم مربع يكافئ مستطيل مساحة

رسم مربع يكافئ مثلثاً ،شكل 58.4

المعطيات :المثلث .123
ندور ارتفاع المثلث أفقيا ً فنحصل على النقطة  4على اليسار .ثم ننصف قاعدة المثلث  2-1فنحصل على النقطة
 ،5نرسم نصف دائرة قطرها ) (b/2 + hمن منتصف المسافة اﻷفقية .5-4
الخط  6-2يمثل ضلع المربع .وهو المطلوب.

شكل  :58.4رسم مربع يكافئ مثلثا ً
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E

رسم مربع يكافئ شكﻼً رباعيا ً محدداً ،شكل .59.4

E
D

D

المعطيات :الشكل الرباعي ABCD

أوﻻً :نرسم مثلثا ً مكافئا ً للشكل الرباعي .ABCD
لتكن النقطة  Dأحد رؤوس هذا المثلث.
ثانيا ً  :نرسم مستطيﻼً ليكافئ المثلث الوارد أعﻼه.
ثالثاً :أخيرا ً نرسم مربعا ً ليكافئ المستطيل الوارد أعﻼه.
لذلك ،لرسم المثلث نرسم خطا ً موازيا ً من النقطة  Cيوازي
الخط  BDفنحصل على النقطة  Eمع امتداد الخط .AD
المثلث  ABEيكافئ الشكل الرباعي .ABCD
نسقط عمودا ً من النقطة  Eعلى القاعدة  ABوننصفه ثم
نسقط أعمدة من طرفي القاعدة على المنصف فنحصل على
المستطيل  .ABRSالمستطيل  ABRSيكافئ المثلث .ABE

M

N

C

C
R

S

R

S
EF

EF

90°

B

F

اﻵن ،نرسم مربعا ً ليكافئ المستطيل  ABRSوفقا للطريقة المبينة في شكل .59.4
رسم مربع يكافئ دائرة ،شكل 60.4

القدس للنشر والتوزيع

هذه الطريقة تقريبية بامتياز ،إذ أنها إحدى ثﻼث مسائل هندسية لم تحل حتى اﻻن منذ أرخميدس.
المسائل الثﻼث هي تقسيم الزاوية إلى ثﻼثة أقسام متساوية وبناء مكعب حجمه ضعف حجم مكعب
آخر معروف وأخيرا ً تربيع الدائرة.
نرسم قوسا ً من  ،Dنصف قطره  Rفنحصل على النقطة  Eثم
نسقطها أفقيا ً فنحصل على النقطة .F
نرسم خطا ً أفقيا ً إلى اليسار من النقطة  ،Aطوله  6Rفنحصل على النقطة .B
نوصل النقطة  Fمع النقطة  Bفيكون هذا الطول قريبا ً جدا ً من طول
محيط الدائرة ،أي .BF=2πR
ننصف المسافة بين النقطتين  Fو  Bفي النقطة .H
نضيف مسافة نصف القطر إلى يمين النقطة  Hوعلى طول الخط .HF
نرسم نصف دائرة قطرها ) (πR+Rمن نقطة المنتصف .G
نرسم عمودا ً على الخط  BFمن النقطة  Hفيقطع نصف الدائرة ليتحدد ضلع المربع.
أكمل المربع وأثبت أن مساحة المربع تكافئ مساحة الدائرة .

90°

A

L

B

A

F

=
ABCD

=

ABE

=
=

=
= ABRS

شـــكل  :59.4رســـم مربع يكافئ شكﻼً رباعيا ً محدداً.

شكل  :60.4رسم مربع يكافئ دائرة
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أقسام متساوية ،شـكل 61.4
 :7.4تقسيم المساحات المحددة إلى
ٍ

ث إلى أجزاءٍ متساويةٍ 5 ،مثﻼً على اليمين
تقسيم مساحةَ مثل ٍ
أقسام متساوي ٍة بالنقاط  3 ،2 ،1و .4
نرسم نصف دائرة ،قُطرها  .BCنقسم  BCإلى 5
ٍ
نرسم أعمدة ً من النقاط المذكورة تتقاطع مع قوس نصف الدائرة في النقاط  d ، e ، fو .g
نرسم أقواسا ً من المركز  ،Bأنصاف أقطارها  Bd، Be، Bfو ،Bgتتقاطع مع الخط  BCفي النقاط  D، E، Fو  Gبالترتيب.
نرسم من النقاط اﻷخيرة ) D، E، Fو  (Gخطوطا ً موازيةً للخط  ،CAنحصل على اﻷجزاء الخمسة المتساوية.
تقسيم مساحة شبه منحرف إلى أجزاءٍ متساويةٍ 3 ،مثﻼً على اليسار.
نمد الضلعين غير المتوازيين في شبه المنحرف  ABو  EDفيلتقيان في .C
نرسم نصف دائرةٍ ،قطرها  .ECنرسم قوسا ً من  ،Cنصف قطره  CDيقطع قوس نصف الدائرة في .p
أقسام متساوية بالنقطتين  2 ،1ﻻ غير.
نسقط عمودا ً من  pعلى الخط  ECفيتقاطع معه في النقطة  .Qنقسم المسافة الناتجة  EQإلى ثﻼثة
ٍ
نرسم أعمدة ً من النقطتين  2 ،1تتقاطع مع قوس نصف الدائرة في النقاط  gو  .fنرسم أقواسا ً من  ،Cأنصاف أقطارها  Cfو  Cgتتقاطع مع الخط  EDفي النقاط  Fو.G
نرسم من النقاط  Fو  Gخطوطا ً موازيةً لخط القاعدة  ،EAفنحصل على اﻷجزاء الثﻼثة المتساوية.

ت معين ٍة إلى عد ٍد متسا ٍو من اﻷقسام ،المثلث وشبه المنحرف
شـــكل  :61.4تقسيم مساحا ٍ
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 :8.4المماسات للقطاعات المخروطية
رسم مماس للقطع الناقص من نقطة على محيطه  Pوأخرى خارجه  ،Qشـكل 62.4
النقطة  Pعلى منحنى القطع الناقص:
ننصف الزاوية  F1PF2حيث أن  F1و  F2البؤرتان فنحصل على العمود على المماس المطلوب.
نرسم المماس كعمود على منصف الزاوية أعﻼه في النقطة  Pأو ننصف الزاوية المكملة للزاوية السابقة
فنحصل على المماس المطلوب للقطع الناقص.
النقطة  Qخارج منحنى القطع الناقص:
نرسم قوسا ً من  Qنصف قطره .QF2
نرسم قوسا ً آخر من  F1نصف قطره المحور الرئيسي  R=ABيتقاطع مع القوس السابق في نقطتين نوصلهما
مع البؤرة  F1فنحصل على نقطتي التماس  T1و .T2
نوصل النقطة  Qمع نقطتي التماس فنحصل على المماسين.

القدس للنشر والتوزيع

شـكل  :62.4رسم مماس للقطع الناقص من نقطة على محيطه  Pوأخرى خارجه Q
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رسم مماس للقطع المكافئ من نقطة على محيطه  Pوأخرى خارجه  ،Qشـكل 63.4
النقطة  Pعلى منحنى القطع المكافئ:
ننصف الزاوية  FPEحيث  Fالبؤرة E ،مسقط  Pعلى خط الدليل فنحصل على مماس القطع المكافئ في النقطة .P

النقطة  Qخارج منحنى القطع المكافئ:
نوصل النقطة  Qمع البؤرة  Fثم نرسم دائرة قطرها .FQ
نرسم خطا ً موازيا ً لخط الدليل من الرأس  Oيتقاطع مع الدائرة في نقطتين.
نوصل النقطة  Qمع نقطتي تقاطع الدائرة نحصل على المماسين.
ً
لتحديد نقطتي التماس بالضبط نوصل بخط النقطة  Qمع البؤرة ونرسم عمودا عليه من البؤرة يتقاطع مع المنحنى في النقطتين  T1ثم .T2
رسم مماس للقطع الزائد من نقطة على محيطه  ،Pشـكل :64.4
ننصف الزاوية  ،‹FPFحيث ان  Fو  ‹Fالبؤرتان بينما  Pنقطة على محيطه ،لنحصل مباشرة على مماس القطع الزائد في تلك النقطة.

شـكل  :63.4مماسات القطع المكافئ من نقطة على محيطه وأخرى خارجه

شـكل  :64.4مماس للقطع الزائد من نقطة على محيطه
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 :9.4تمارين محلولـــة
تـمـريـن محلول  ،1.4شـكل 65.4
سنقوم فيما يلي برسم الشـكل  65.4ضمن ورقة الرسم  A3ومن ثم على ورقة  ،A4محددين ضمنا ً بأي مقياس رسم يتم التنفيذ.
الحــل:
سنحاول أوﻻً الرسم ضمن حيز الورقة  .A3معروف أن حجم هذه الورقة  A3يكافئ اﻷبعاد  297x420ملم .إذا تم استثناء
العنوان وبرواز الرسم فإن حيز الرسم فيها سيكون
العرض


L = 395 mm

L = 420 – 25

اﻻرتفاع
H = 277 mm



H = 297 – 20

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

l = 219 mm



l = 50 + 146 + 23

شكـــل 65.4

h = 50 + 100 + (27) + 23

h = 200 mm
حيث يؤخذ المقدار ) (27كقيمة مقدرة بشك ٍل تقريبي و/أو بالقياس للبعد الرأسي من مركز الدائرة السفلي  Fعن الخط المركزي
اﻷفقي للدائرتين  Eو  Dفي الوسط ..شكـــل  .65.4إن مقارنة أولية بين أبعاد المستطيل المحيط بـهذا الشكل من جميع جوانبه
والمطلوب رسمه داخل الورقة  A3مع بعدي حيز الورقة نفسها ليظهران أننا نستطيع رسم الشكل المذكور أعﻼه بحجمه الطبيعي،
أي بمقياس رسم عادي  .1:1ﻷن بعدي حيز الرسم أقل من بعدي حيز الورقة ،إذ أن  219>395و .200<277
هل يمكننا رسم شـكل  65.4بمقياس رسم أكبر من  1:1حتى نظهره بشك ٍل أكبر وأوضح ضمن حدود ورقة الرسم A3؟ هذا ما

القدس للنشر والتوزيع

سنجيب عليه اﻵن:
إذا كبرنا الرسم للضعف ،أي بمقياس رسم  ،2:1فإن البعدين  219و  200سيكبران للضعف أيضا ً ويصبحان  438و  400على
الترتيب .وﻷن البعدين الجديدين أكبر من أبعاد حيز الورقة  A3فإننا نستنتج عدم تمكننا من إنجاز رسمه تكبيرا ً للضعف ضمن
هذه الورقة.
نتيجة :مقياس الرسم اﻷمثل لـ شكـــل  65ضمن حدود الورقة  A3هو المقياس العادي .1:1
وحتى نبدأ برسم الشكـــل  65.4بمقياس الرسم العادي  1:1علينا أن نحدد تموضع )إحداثيات( نقطة فيه كمركز الدائرة Ø34
بالنسبة لزاوية الورقة  .A3لذلك ،نتخيل مستطيﻼً ،أبعاده  219x200سيحيط بالرسم من جميع جوانبه في وسط حيز الرسم.
إحداثيات  xو yلزاوية المستطيل اليسرى والسفلية  ،Aشكـــل 66.4
شكـــل  :66.4تموضع المستطيل الذي يحيط بالشكل داخل ورقة A3
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x = 88 mm



y = 39 mm



l

 3952

x

277 - h
277 - 200

2
2

y

395 - 219
2



أي أن إحداثيات النقطة  Aهي ).A(88,39

تـنـبـيـــــــه  :1ﻻ تبدأ برسم المستطيل داخل حيز الورقة  A3وﻻ تحدد إحداثيات النقطة  Aأبداً.
تموضع النقطة  Eكمركز للدائرة  ،Ø34شكـــل 67.4
اﻹحداثي السيني للنقطة E
xE = 138 mm



xE = x + 50 = 88 + 50



yE = y + 50 = 39 + 50

اﻹحداثي الصادي للنقطة E
yE = 89 mm

إذن ،تتحدد النقطة  Eعلى ورقة  A3في الموقع ).E(138,89
الرسم اﻹنشائي ،شكـــل 68.4

شكـــل  :67.4إحداثيات نقطة اﻻنطﻼق  Eبالنسبة لورقة A3

ب ومبري ٍ بشكل حاد ،على اﻷقل  2Hوبدون ضغط قوي على ورقة الرسم:
قلم صل ٍ
باستخدام ٍ
نحدد النقطة  Eعلى الورقة  A3وفقا ً للقياسات أعﻼه .ثم نرسم عبرها خطين أحدهما أفقي
)بالمسطرة  (Tواﻵخر رأسي )بالمثلث ومسطرة .(T
باستخدام مسطرة القياس المدرجة  Scaleوالتدريج  1:1بالتحديد
نحدد انطﻼقا من النقطة  Eمركزي الدائرتين ،العلوية  Ø100على بعد  100ملم رأسيا ً
لﻸعلى والجانبية ) Ø44أو مركز القوس  (R22على بعد  82لليمين وذلك برسم شرطات
تقطع الخطوط وليس نقاط.
أرسم خطا ً أفقيا ً )بالمسطرة  (Tفي النقطة العلوية  Bثم خطا ً رأسيا ً )بالمثلث ومسطرة  (Tفي
النقطة الجانبية .D
شكـــل  :68.4البدء بالرسم ،تحديد النقطة  Eورسم خطين أفقي ورأسي
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تحديد النقطة  Dكمركز للدائرة  Ø46على اليمين ،شكـــل 69.4

نرسم من النقطة  Dخطا ً مائﻼً عن الرأسي بزاوية  30درجة لﻸسفل )استخدم المثلث  30 ×60مع مسطرة .(T
نرسم خطا ً موازيا ً للخط المائل وعلى بعد يكافئ نصف قطر الدائرة  ،Ø44أي على بعد  22ملم.
نكرر الخطوة اﻷخيرة فنرسم خطا ً موازيا ً أخر على بعد  45ملم.
نرسم خطا ً رأسيا ً على بعد  146ملم من النقطة  Eوعلى اليمين.
تقاطع الخطين الموازي الثاني والرأسي يحددان النقطة  Fكمركز للدائرة .Ø46
تـنـبـيـــــــه  :2ﻻ تبدأ برسم الدائرة  Ø46وﻻ أية دائرة حتى اﻵن.
o

o

تحديد مركز القوس  R174ومركز القوس  ،R100شكـــل 70.4
نرسم القوس  R124من المركز  ،Bمكافئا ً للفرق بين القوسين  174و ) 50الدائرة .(Ø100
نرسم القوس  R151من المركز  ،Fمكافئا ً للفرق بين القوسين  174و ) 23الدائرة  .(Ø46تقاطع القوسين اﻷخيرين يحددان المركز .G
نرسم قوسا ً من  Eنصف قطره  117ملم ،مكافئا ً لمجموع القوسين  100و ) 17الدائرة .(Ø34
نرسم قوسا ً من  Dنصف قطره  78ملم ،مكافئا ً للفرق بين القوسين  100و ) 22الدائرة .(Ø44تقاطع القوسين اﻷخيرين يحددان النقطة .K

شكـــل  :69.4تحديد مركز الدائرة Ø46

تحديد نقاط التماس بين اﻷقواس ،شكـــل 71.4

القدس للنشر والتوزيع

نستخدم قلم  HBللرسم.
نرسم الدائرة  Ø34مركزها  Eوالدائرة  Ø100مركزها .B
نستخدم قلم  2Hللرسم
نوصل بين المركزين  Eو  Kنحصل على نقطة التماس  T1على الدائرة .Ø34
نوصل بين المركزين  Dو  Kنحصل على نقطة التماس  T2في اﻷعلى.
نسقط عمودا ً من النقطة  Dعلى الخط الموازي اﻷول فنحصل على نقطة التماس .T3
نسقط عمودا ً من النقطة  Fعلى الخط الموازي الثاني فنحصل على نقطة التماس .T4
نوصل بين المركزين  Gو  Fثم نمد الخط الناتج حتى يتعدى الدائرة  Ø46على اليمين فنحصل على نقطة التماس .T5
نوصل بين المركزين  Gو  Bثم نمد الخط الناتج حتى يتعدى الدائرة  Ø100من اﻷعلى فنحصل على نقطة التماس .T6
تعليم الرسم بقلم  ،HBشكـــل 72.4
نرسم القوس  R100من المركز  Kبد ًء من نقطة التماس  T1وانتها ًء بنقطة التماس  T2في اﻷعلى.
نرسم القوس  R22من المركز  Dبد ًء من نقطة التماس  T2وانتها ًء بنقطة التماس .T3
نرسم القوس  R23من المركز  Fبد ًء من نقطة التماس  T4وانتها ًء بنقطة التماس  T5على اليمين.
نرسم القوس  R174من المركز  Gبد ًء من نقطة التماس  T5وانتها ًء بنقطة التماس  T6على اليمين.

شكـــل  :70.4تحديد مركز القوس  R174ومركز القوس R100
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إكمال الرسم برسم الخطوط المماسة للدوائر واﻷقواس ،شكل 73.4
هنا أيضا ً نستخدم قلم HB
نرسم الخط المائل والمماس للقوسين  R22و  R23بين النقطتين  T3و .T4
نرسم الخطين المماسين للدائرتين  Ø34و .Ø100
كيف يمكننا رسم الشكل  65.4ضمن حدود ورقة الرسم A4؟
حدود ورقة الرسم  A4الخارجية هي  297x210ملم بينما حجم الجزء المخصص للرسم.

العرض

L = 185 mm



L = 210 – 25

اﻻرتفاع

شكـــل  :71.4تحديد نقاط التماس بين اﻷقواس
H = 277 mm

شـكل  :72.4رسم اﻷقواس بين نقاط التماس بقلم HB



H = 297 – 20

من جهة أخرى ،أبعاد المستطيل  219×200الذي سيحيط بالرسم من جميع جوانبه هي أكبر من أبعاد
حيز الورقة  ،A4إذ أن  219>185و  200>185بما يعني أن حيز الرسم ،وبالتحديد عرضه سيكون
أكبر من حيز الورقة  .A4لهذا نستنتج أنه ﻻ يمكن رسم الشكل المذكور أعﻼه داخل حدود الورقة القياسية
 A4بالحجم الطبيعي ،أي ﻻ يمكن الرسم بمقياس رسم  ،1:1بل علينا البحث عن مقياس رسم أقل للتنفيذ.
ما هو مقياس الرسم المناسب لرسم الشكل؟ لنجرب أوﻻً مقياس رسم تصغير للنصف  .1:2إذا صغرنا
رسمنا للنصف ،فإن البعدين  219و  200سوف يصغران للنصف أيضاً ،ويصبحان  110و  100على
الترتيب وفقا ً للحساب التالي
العرض الجديد
219
 l’ = 110 mm

2

l' 
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بينما اﻻرتفاع الجديد
h’ = 100 mm

200

2



'h

وﻷن هذين البعدين الجديدين أقل من أبعاد حيز الورقة  A4فإننا نستنتج أن مقياس الرسم
تصغير للنصف هو مقياس يمكن الرسم به ضمن هذه الورقة.
نتيجة :مقياس الرسم اﻷمثل للشكل  65.4على ورقة  A4هو مقياس الرسم تصغير.2:1

نبدأ رسم التمرين  1.4على الورقة  A4بتحديد ًموقع مركز الدائرة  .Ø34لذلك نحدد إحداثيات
الزاوية اليسرى والسفلية  Aفي المستطيل الذي يحويه ،شـكل :74.4
x = 38 mm



185 - 110
2



'l

 1852

x

' 277 - h
277 - 100


y = 88 mm
2
2
ومن إحداثيات زاوية المستطيل نحدد تموضع النقطة  Eفي شكـــل  65.4كمركز
لرسمه على الورقة  A4وبمقياس الرسم الذي قررناه ،أي 1:2
xE = x + 50/2 = 38 + 25

xE = 63 mm
yE = y + 50/2 = 88 + 25

yE = 113 mm
y

نبدأ برسم شكـــل  65.4باﻷسلوب نفسه الذي اتبع عند رسمه بمقياس الرسم العادي 1:1
على ورقة  .A3اﻻختﻼف الوحيد هنا هو استخدام مسطرة القياس المدرجة بالتدريج الجديد
 .1:2نستخدم القلم  2Hلرسم الخطوط اﻹنشائية كتحديد موقع النقطة  Eعلى ورقة  A4ثم

الخطين اﻷفقي والرأسي منها وتحديد مراكز اﻷقواس والدوائر ثم نقاط التماس .وفي مرحلة
تالية وبقلم  HBنكمل رسم الدوائر واﻷقواس الرئيسية ونعلم على بقية العناصر الضرورية.

القدس للنشر والتوزيع

شـكل  :73.4الرسم النهائي بقلم  ،HBالخطوط المركزية واضحة بقلم أورفيع،
نقاط التماس ظاهرة ،مراكز اﻷقواس بينة في الرسم

شكل  :74.4الرسم ضمن حدود ورقة الرسم A4
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 :10.4تـمـاريـن الـبـاب الرابع
ارتكاز واحدةٍ في الشكل المطلوب رسمه بالنسبة
يتطلب ح ّل هذه التمارين تحديد تموضع نقطة
ٍ
لورقة الرسم ،ثم الرسم الدقيق باﻷدوات الهندسية وحسب الطلب لكل تمرين على حده .الرسم
ق أبيض أو كرتون بأحد الحجمين  A4أو  A3وعلى مرحلتين:
يتم على ور ٍ
اﻷولى :الرسم بخطٍ إنشائي بقلم  2Hلتحديد مراكز اﻷقواس ونقاط التﻼقي والتماس بين
اﻷقواس و/أو الخطوط.
الثانية :التعليم بخطٍ داكن اللون وعريض بقلم  HBعلى الحواف الخارجية.
إن تطبيق المرحلة الثانية ﻻ يعني محو الخطوط اﻹنشائية الدليلة أبداً ،فقط انتبه إلى أن تكون
هذه الخطوط فاهية.
يفضل الرسم والتعليم بقلم  HBفي نهاية جلسة الرسم بعد تحديد جميع المراكز ونقاط التماس
هندسيا ً بالخطوط اﻹنشائية بقلم  .2Hأرسم الخطوط المركزية لﻸقواس اﻷكبر والمساوية لربع
دائرة .في حالة الرسم بمقياس رسم مغاير للوضع العادي فعلى الطالب استخدام الجدول الوارد
رسم غير المعرف
ي
استخدام لمقياس ٍ
ٍ
في الشكل  ،22.2صفحة  2-23من الباب الثاني فقط .أ ﱡ
في تلك الصفحة المذكورة أو امتداداته يعتبر خاطئاً .يفضل كتابة جدول العنوان بخطٍ عريض
وداكن بقلم  HBفي نهاية جلسة الرسم ،أنظر أحد النموذجين ،شكل  19.2في الصفحة .2-20
تـمـريـن  :1.4حدبة ذاتية الحركة  ،AUTOCAMعلى اليمين
لرسم هذا التمرين تتبع خطوات الحل المرفقة مع الشكل المرفق.
الرسم اﻹنشائي بقلم  ،2Hفي الوسط
باستخدام مسطرة القياس المدرجة  Scaleومسطرة حرف الـ  ،Tنبدأ بتحديد النقطة  Cمن
اﻹحداثيات  200,180كنقطة انطﻼق للرسم.
نرسم خطا ً أفقيا ً عبر  Cونحدد عليه النقاط  2 ،1و  3كما يلي:
 1و  3على بعد  100من  Cعلى اليمين وعلى اليسار .بينما النقطة  2فعلى بعد  63من C
على اليسار.
نرسم خطا ً أفقيا ً على بعد  45من  Cفي اﻷعلى ،كما نرسم خطا ً أفقيا ً آخر على بعد  168من
 Cفي اﻷسفل.
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نرسم القوس  ،R60مركزه النقطة  1يقطع الخط اﻷفقي العلوي في النقطة  .4يمكن رسم هذا
القوس وباﻷخص جزءه العلوي كخط مرئي.
نرسم القوس  R70من النقطة  2تقطع الخط اﻷفقي العلوي في النقطة .5
نحدد ونرسم القوس  R126من النقطة .3
نرسم خطا ً أفقيا ً موازيا ً للخط اﻷفقي السفلي على بعد  66فنحصل على النقطة  6من تقاطعها
مع القوس .R126
نرسم الخط  6-3ثم نسقط عمودا ً من النقطة  6على الخط اﻷفقي السفلي.
نكمل رسم القوس  ،R60مركزه النقطة  ،1الجزء السفلي.
نرسم خطا ً مائﻼً بزاوية  30درجة )نستخدم المثلث  30ox60oمع مسطرة  (Tمن النقطة  1ثم
من تقاطعه  dمع القوس  R60نرسم عمودا ً على الخط اﻷخير )خط يميل عن اﻷفقي بزاوية 60
درجة( وذلك بتدوير المثلث ذاته ربع دورة ثم إلصاقه بمسطرة .T
نرسم خطا موازيا ً لﻸخير وعلى بعد .36
نرسم خطا ً أفقيا ً موازيا ً للخط اﻷفقي السفلي على بعد  36فيتقاطع الموازيان المائل واﻷفقي
فنحصل على النقطة .7
نسقط أعمدة من  7على الخط المائل في اليمين وعلى الخط اﻷفقي في اﻷسفل.
الرسم أو التعليم بقلم  ،HBعلى اليسار
نرسم الدوائر الثﻼث .يمكن رسم الدوائر الثﻼث بخطوط مرئية مباشرة ضمن مرحلة الرسم
اﻹنشائي.
نرسم اﻷقواس من نقطة تماس إلى أخرى فقط.
القوس  R47يبدأ من النقطة  aوينتهي في نقطة التماس  bمع الخط المستقيم من .1
القوس  R66يبدأ من النقطة  eوينتهي مع الخط  6-3الواصل بين مركزي القوسين المتماسين.
القوس  R36يبدأ من النقطة  fوينتهي في النقطة .g
نكمل رسم الجزء السفلي للقوس  R60حتى نقطة التماس .d
نكمل رسم الخطوط في الشكل.
نرسم الخط اﻷفقي المستقيم  ،efثم نرسم الخط المائل  .dgلنكمل أخيرا ً رسم الخط المماس .4b
يمكن مشاهدة حل هذا الـتـمـريـــن  1.4بالكامل على موقع القدس للنشر والتوزيع.
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القدس للنشر والتوزيع
تمرين  :1.4حدبة ذاتية الحركة AUTOCAM
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تمرين :8.4
يتطلب حل هذا التمرين رسم أشكاله الثﻼثة بمقياس الرسم المرفق أسفل كل واحد منها.
بعيد رسمها ستجد أن اﻷشكال الثﻼثة المرسومة متكافئة بالحجم ،جرب ذلك........
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القدس للنشر والتوزيع

