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 الــبـاب
  السادس

 الرسم القطاعيSECTIONING  
نحتاج بعض الوقت إلى توضـيح بعـض األجـزاء     
الداخلية في الجسم المرسوم بمـساقط متعامـدٍة وبخطـوٍط          

ولـم تـستطع    . مخفيٍة، ظهرت بـشكٍل متـداخٍل ومـضلِّل       
أو توضـيح تلـك     /المساقط المتعامدة األساسـية زيـادة و      

قيـت األجـزاء المخفيـة      كمـا ب  . األجزاء بـشكل كامـل    
والممثلة بخطوط متقطعة غير واضـحة المعـالم أو حتـى           

إذ ساهمت كثرة هـذه الخطـوط وتـشابكها فـي           . غامضة
عدم النجـاح والمقـدرة علـى تخيـل الجـزء واألجـزاء             

  . المحددة

إن أفضل طريقة لحل تلك اإلشـكاالت يتمثـل فـي        
محدٍد يقطع ذلـك الجـزء أو بعـض     ) مستوى(تخيل مسقط   

ويتم ذلك بتصوِر عمليـة نَـشِْر القطعـة         . جزاء المخفية األ
المراد توضيح بعض أجزائهـا الداخليـة بمنـشاٍر ليـشكل           

. cutting planeمستوى النشر النـاتج مـستوى القطـع    
ين نتخيلهمـا   أهذا المـستوى سيقـسم القطعـة إلـى جـز          

فترضنا إزالة جزء القطعـة القريـب مـن         اوإذا  . منفصلين
 الجزء المتبقي مباشـرة علـى مـستوى         المشاهد ثم رسمنا  

القطع الوارد أعـاله نحـصل علـى المـسقط القطـاعي            
sectional view  ــاع ــصر القطـ ــشكل مختـ  أو بـ

section .  

           لذلك، فأسلوب قطـِع الجـسم أو القطعـة أسـلوب
وهمي، نتخيله لرسم جزٍء أو أجـزاٍء بعينهـا لـم تـستطع             

ن رسـم   كمـا أ  . المساقط المتعامدة توضيحها بدقـٍة كاملـة      
القطاع المعين يلغي ضـرورة وجـود المـسقط األساسـي           

ــسه ــامي   . نف ــاعي األم ــسقط القط  sectionalفالم
frontal view   ــامي ــسقط األم ــل الم ــل مح  FV يح

ــانبي  ــاعي الج ــسقط القط  sectional side viewوالم
. وهلـم جـرا   ....... SVيحل محـل المـسقط الجـانبي        

 يرسـم كـل     ولتمييز المسقط القطاعي عن المسقط العـادي      
جزء مقطوع ضمن المـسقط القطـاعي بخطـوط مظللـٍة           

كمــا يميــز المــسقط القطــاعي بخــط القطــع . ومائلــة
cutting line  ،فـي أحــد المــساقط األساســية الجانبيــة 

  .1.6شكل ممثالً لمستوى القطع الوارد أعاله، 

TV

مستوى القطع 
أو خط القطع  

 النظر للجزء الباقي  إتجاه     

الجزء الـمـھـمـل 

SFV
المسقط القطاعي األمامي  

TV

مستوى القطع 
أو خط القطع  

 النظر للجزء الباقي  إتجاه     

الجزء الـمـھـمـل 

SFV
المسقط القطاعي األمامي  

SFV
المسقط القطاعي األمامي  

  
مميزات المسقط القطاعي الهندسية: 1.6شـكل 

6 
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ـ   سم مـا فـإن   وعندما يطلب رسم مسقط قطاعي لج
جزء الجسم القريب من المشاهد يقطع ويـزال بعيـداً، ثـم            
ينظر إلى الجزء المتبقي بـشكٍل عمـودي علـى مـستوى            

ولألجسام المتماثلة يكون مـستوى القطـع منطبقـاً         . القطع
أمـا بـاقي األجـسام فتميـز      . على أحد مستويات التماثـل    

  . مستويات القطع بخطوطها، وعندئذ توسم بحروف

ليل خطـوطٌ شـعريةٌ فاهيـةُ اللـون،         خطوط التظ 
ترسم بقلٍم مبري مخروطياً وبشكٍل جيد مـن نـوع صـلب            

2H .         45هذه الخطوط تُرسـم مائلـةً بزاويـة o   135 أو 
o  مليمتـرات بـين كـل    5 -2تجاه األفقي، وبمسافة     مع اال 

وينتهي التظليـل بخطـوٍط متـصلٍة تمثـل         . خطين متتاليين 
اف الجـزء البـاقي   في الجسم المقطوع حواف القطع وحـو    

ــين مقطــوعتين . مــن الجــسم ــل قطعت ــتم تظلي ــا ي كم
وفـي حالـة    . ومتداخلتين بخطوط مائلة ومتعامـدة تقريبـاً      

أكثر من قطعتين مقطوعتين فإننا نظلل كـل قطعـٍة بميـٍل            
  . يختلف قليالً عن ميل القطعة التالية

ــم   ــد الرس ــد وأســٍس عن ــزم الرســام بقواع يلت
   آلخر، من أشهرها القطاعي وهي تختلف من نظاٍم

ــة    -1 ــر الخارجي ــة واألط ــواف المرئي ــل الح  تمث
contours       خلفَ مـستوى القطـع بخطـوٍط متـصلٍة 

وال تمثل الحواف المخفيـة بخطـوط متقطعـة ضـمن           
ومـن  .  فقـط full sectionالمستوى القطاعي الكلـي  

فـي الرسـم وخـط      ) التهـشير (الطبيعي أن التظليـل     
قطاعـات والرسـم    القطع هما الميزتان األساسـيتان لل     

إذ تمثل المساحات المظللـة األجـزاء التـي         . القطاعي
قطعت في الجسم ، بينما تمثـل بـاقي األجـزاء غيـر             

ــط ــة فق ــالحواف المرئي ــشكل . المقطوعــة ب  2.6ال

فالقطـاع  . يوضح الفرق ما بين قطع الجـسم وعدمـه        
، يختلـف عـن     1 رسـم األمامي،  ) المسقط القطاعي (

لممثـل للـصندوق ذو     ، وا 2 رسـم المسقط  األمامي،    
  . سطواني في الواجهةأتجويف 

 يمثل الخط المركزي فـي المـسقط القطـاعي حيثمـا            -2
  . يكون منطبقاً على مستوى القطع

 ال تشكل الحواف المخفية الممثلـة بخطـوط متقطعـة           -3
  . حدوداً صحيحةً لسطح مقطوع

 ال يفضل وضـع األبعـاد أو أيـة إشـارات أخـرى              -4
ــاعي   ــسقط القط ــمن الم ــضرورة  ض ــد ال إال عن

وفي هذه الحالة يتـرك حيـز فـارغ بـدون           . القصوى
  . تظليل يكتب داخله البعد

 يميز مـستوى القطـع بخـٍط متقطـٍع عـريض فـي              -5
المستوى المجـاور لمـستوى التظليـل ليبـين مكـان           

  .القطع ورمزه
   رموز السطوح المقطوعة 1.6

 Symbols     For   Cutting   Planes 
كثـر مـن     الرسـم التجميعـي أل     تواجه الرسام عند  

لقـد  . قطعٍة ضرورة تمييـز كـل قطعـٍة عـن األخـرى           
استخدم التظليل المائل لخطـوط متـصلة شـعرية لتمثيـل           

ويـستخدم هـذا النـوع مـن        . السطح المقطـوع الواحـد    
وتوجـد رمـوز    . جـسام قطعـت   ي نوع من األ   التظليل أل 

خاصة تستعمل لتمثل بعض المواد عنـد قطعهـا كالنحـاس     
 وبعـض األجـزاء الكهربائيـة وغيرهـا كثيـر،         والمطاط  

  . 3.6شكل 
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فـتحـــة
مستوى قطع رأسي

F
مساحات لم تظلل
لعدم وجود قطع

المسقط األمامي  القطاع األمامي 

2رســـم 1رســــم 

SF

مساحات ظللت
لوجود مستوى

قطع

فـتحـــة
مستوى قطع رأسي

F
مساحات لم تظلل
لعدم وجود قطع
مساحات لم تظلل
لعدم وجود قطع

المسقط األمامي  القطاع األمامي 

2رســـم 1رســــم 

SF

مساحات ظللت
لوجود مستوى

قطع

  

  الفرق بين المسقط القطاعي والمسقط العادي : 2.6شـكل 

جمیع األنواع
cast ironحـدید  زھر

steelفوالذ

brass, bronzeنحاس
& copper

جمیع األنواع
cast ironحـدید  زھر

steelفوالذ

brass, bronzeنحاس
& copper

brass, bronzeنحاس
& copper  

  رموز السطوح المقطوعة : 3.6شـكل 
   أنواع القطاعات2.6

   Full  Section القطاع الكامل

تخيل مـستوى القطـع يمـر خـالل كـل الجـسم         
 إذا نظرنـا  إلـى       .بحيث يتم تقسيمه إلى قسمين منفـصلين      

الجزء الخلفي بشكل يعامد مـستوى القطـع فـإن المـسقط            
الناتج يشكل مسقطاً كامالً مقطوعـاً مـن الجـسم، يـدعى            

  . بالقطاع الكامل
وبالعــادة، يمــر مــستوى القطــع فــي األجــسام 

كمـا يمكـن أن يكـون       . المتناظرة خالل محـور الجـسم     
ـ             ع مستوى القطع الكلي أيـا مـن المـستويات التـي تقط

ويـشار  . الجسم من إحدى جهاتـه إلـى الجهـة األخـرى          
بـدون  (هندسياً إلى مستوى القطع بخطٍّ متقطـع عـريض          

لتمييـز القطـاع الكامـل عنـدما        ) وسم القطاع بـالرموز   
يكون مستوى القطع مـستوى تماثـل للجـسم المقطـوع،           

بينما يرمز لبعض مـستويات القطـع الكاملـة         . 4.6شكل  
ــالرموز   ــرى ب ــدما ... ، A-A ، B-Bاألخ ــخ ، عن ال

تقطع تلك المستويات الجسم مـن جهـٍة ألخـرى بعرضـه             
  ). 8.6الشكل انظر (
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قطاٌع كلي

مسـتـوى الـقـطـع 

الـجـزء المتبقي 

زء      
ـج

ال
ـل          

ھـم
ـمـ

ال
قطاٌع كلي

مسـتـوى الـقـطـع 

الـجـزء المتبقي 

زء      
ـج

ال
ـل          

ھـم
ـمـ

ال

  
  القطاع الكلي: 4.6ــكل ش

قطاٌع نصفي

الـجـزء المتبقي 

الـجزء

مـھـمـل اـل

ویـا
سـتـ

م

لـقـطـع 
ا

قطاٌع نصفيقطاٌع نصفي

الـجـزء المتبقي 

الـجزء

مـھـمـل اـل

ویـا
سـتـ

م

لـقـطـع 
ا

  

القطاع النصفي : 5.6شـــكل 

 

  Half   Section القطاع النصفي

تخيل مستوى القطع وصل إلـى الخـط المحـوري          
للجسم المتماثل ثم اقتطعنـا هـذا الربـع النـاتج ونظرنـا             
عمودياً نحو الجزء المتبقي، فإننـا نحـصل علـى القطـاع       

إذن، نحـن نـرى فـي الجـزء المتبقـي           . النصفي للجسم 
قسمين أحدهما يمثل تفاصيله الداخلية واآلخـر نـصفاً مـن           

وتبـرز أهميـة القطاعـات      . 5.6شكل  أحد مساقط الجسم،    
النصفية عند الرسم التجميعي حيـث يظهـر فـي المـسقط            

الواحد نـصفين أحـدهما نـصفاً قطاعيـاً ونـصفاً آخـر             
  . لمسقط أساسي

ويفصل القطاعات النصفية عـن نـصف المـسقط         
األساسي الذي لم يقطع بالعـادة بواسـطة خـط مركـزي            

 وعلى ذلك ، يعتبر تمثيل خط الفـصل بخـط متـصل      . فقط
إرباكاً للرسام وخلطـاً مـع خطـوط اإلطـار الخارجيـة            

  .5.6الشكل الممثلة بخطوط متصلة، انظر 
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  Local   Section القطاع الموضعي
مـا فـي   ) موضـع (يقوم هذا القطاع على رسم جـزٍء        

وبالعـادة  . الجسم، بعد قطعه ليمر القطع في هذا الجـزء فقـط          
ـ           ا رسـم   ال يتطلب توضيح بعض األجزاء الداخليـة لجـسم م

قطاع كامل أو حتـى قطـاٍع نـصفي، بـل يمكـن االكتفـاء               
بالقطاع الموضعي فـي الجـزء المعنـي فقـط ليبقـى بـاقي              

ويحـدد الجـزء المقطـوع بخـط        . الرسم ضمن مسقط أساسي   
سميك متموج ثم يظلل الجزء المحصور بـين الخـط المتمـوج            

  .6.6شكل طار الخارجي للجسم، واإل

  Revolved   Sectionالقطاع الدوار 
 يقوم هذا الشكل من القطاعات علـى تـدوير أجـزاء           

اء المتـشابهة ربــع  القـضبان واألذرع وغيرهـا مـن األجـز    
هذا القطاع يقـوم علـى تـصور مـستوى          . 90oدورة بمقدار   

قطع عمودي على القضيب أو الـذراع ثـم تـدويره لينطبـق             
ومن الطبيعـي أن يكـون هـذا القطـاع          . على مستوى الرسم  

 المحـدد والمرسـوم بـشكل منفـصل بجانـب           شبيهاً بالقطاع 
ولـذلك فالقطـاع الـدوار هـو        . المسقط المحدد فيه خط القطع    

من أجل التخلص مـن رسـم مـسقط منفـصل ضـمن حيـٍز               
إذ يستغل حيز المـسقط المعـين وأينمـا نقطـع بخـط             . جديد

شـكل  يصبح  فيه هذا الخط خطاً مركزياً للقطـاع   الـدوار،              
7.6.  

TV

FV

  
  

  طاع الموضعي الق: 6.6شـــكل 

  
 

  القطاع الدوار : 7.6شـــكل 
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  Removed  Section القطاع المحول

ــن    ــشكل م ــذا ال ــوم ه يق
القطاعـات علــى نقــل القطــاع مــن  
موقعه الطبيعـي إلـى موقـع أفـضل         

. 8.6شـكل   ومكان آخر في الورقـة،      
وعلى ذلك، يمكـن توضـيح القطـاع        
المحول مكبـراً بمقيـاٍس معـين ممـا         

بعـض التفاصـيل    يساعد على إعطاء    
ننـا ننقـل موقـع      وأل. وضوحاً آخـر  

القطاع إلى موقع آخـر فـي الورقـة          
يصبح ضرورياً وسم القطـاع باسـمه،       

 أو القطـاع    A-Aكأن نسمه بالقطـاع     
B-B ...... الخ .  

2رســــم 

ـم  1رســـ

A - A        القطاع B - B        القطاع C - C        القطاع

A D

DC

CB

A 
B

2رســــم 

ـم  1رســـ

A - A        القطاع B - B        القطاع C - C        القطاع

A D

DC

CB

A 
B

  

  القطاع المحول: 8.6شــــكل 

  Offset   Section القطاع المتعرج

يقوم هذا الشكل من القطاعات علـى رسـم قطـاٍع           
كثر وذلك بتـصور خـط القطـع     أاحٍد يستبدل قطاعين أو     و

فمثالً لتوضـيح جميـع الثقـوب والفتحـات فـي           . متعرجاً
ــوم،   ــسم المرس ــكل الج ــاعين  9.6ش ــتخدم القط ، اس

أما القطاع النـاتج مـن جمـع         . B-B و   A-Aالمنفصلين  
 C-Cالقطاعين المذكورين أعاله فهـو القطـاع المتعـرج          

  .  c-c’-c’-cالمار عبر 

ــصفي   وبال ــي والن ــاع الكلِّ ــل القط ــادة، يمث ع
. والمحول والمتعرج هندسـياً ضـمن مـسقطين متتـاليين         

 كخـطِّ  cutting planeفي األول يبين مـستوى القطـع   
، بينما يبـين القطـع فـي        HBقطٍع، متقطع وعريض بقلم     

ــل ــاني بخطــوط التظلي  التهــشير، انظــر -المــسقط الث
  .  الباب الواردة في هذا11 - 8 ، 5، 4، 1األشكال
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A A

B

CC

B

c c

c’c’

A - A  القطاع

B - B  القطاع

C- C  القطاع المتعرجc-c’-c’-c     عبر

A A

B

CC

B

c c

c’c’

A - A  القطاع

B - B  القطاع

C- C  القطاع المتعرجc-c’-c’-c     عبر  
  القطاع المتعرج : 9.6شـــكل 

2رســــم    

مسند    
مسند    

فـتـحة      فـتـحة      

1رســــم  

4رســــم  3رســــم  

مخروط     
ناقص 

2رســــم    

مسند    
مسند    

فـتـحة      

مسند    
مسند    

فـتـحة      فـتـحة      

1رســــم  

4رســــم  3رســــم  

مخروط     
ناقص 

  
  الدعامات والمساند ال تقطع في المساقط القطاعية : 10.6شــــكل 

  

  أجزاء ال تقطع  3.6
استخدمت القطاعات لتوضـيح وفهـم الرسـومات        
وإزالة الغمـوض الـذي يكتنـف بعـض األجـزاء فـي             

ولكـن تتواجـد    . األجسام عند رسـمها بمـساقط متعامـدة       
زاء يعطي رسم قطاع فيهـا نتيجـةً عكـسيةً ومخالفـةً            أج

كما أن رسم بعـض القطاعـات المحـددة لـن           . للمطلوب
. يكشف عن أي سٍر جديـد ألشـياء مخفيـٍة فـي الجـسم             

ــى عــدم قطــع بعــض األجــزاء   ــذا اصــطلح عل وله
الميكانيكية والمحـددة ضـمن قياسـات ثابتـة كاألعمـدة           

الـصواميل  والمحاور الدائريـة والمـصمتة والمـسامير و       
ــوابير    ــارات والخ ــادي اإلط ــة وأي  wedgesالعادي

  . ribsوالمساند 
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 الــذي 10.6الــشكل وكمثــال نأخــذ 
سـطوانٍة مـع ضـلعين    أيتكـون مـن   

من الجـانبين فـوق أخـرى       ) مسندين(
ســطوانيٍة أمـستديرٍة مجـوفين بفتحـٍة    

) رسـم (أي تمثيـل    . 1رسـم    رأسية،
لهذا الجسم بمسقطين، أحـدهما مـسقط       

آلخر مـسقط  قطـاعي نـاتج        علوي وا 
ــستوى قطــع رأســي يقطــع  مــن م
المسندين طولياً من المنتـصف يعطـي       

  من جهٍة أخرى . 3الرسم 

دعـامَّــة         

1رســـم  

3رســـم  2رســـم  

مستوى القطع الرأس  ي دعـامَّــة         

1رســـم  

3رســـم  2رســـم  

مستوى القطع الرأس  ي

  
طريقة تمثيل القطع للدعامة : 11.6شــــكل 

، 3الرسـم   يبين النظر إلى القطاع األمـامي النـاتج فـي           
بدون صعوبٍة أن الجسم المرسوم مخـروطٌ نـاقص فـوق           

سـطوانيِة الرأسـية     مجوفين بالفتحـِة األ    سطوانٍة مستديرة أ
، 4الرسـم   لـذلك، يفـضل اسـتخدام       . 2رسم  بطولهما،  

وبالتحديد قطاعه األمـامي لتمثيـل الجـسم مـع مـسنديه            
الجانبيين لتمييز هـذه الحالـة عـن المخـروط النـاقص              

وكتطبيق علـى هـذه الطريقـة فـي         . 2رسم  والمجوف،  
 المـسقط   بواسـطة  11.6الـشكل   التمثيل القطاعي نرسـم     

  .SFV والقطاع األمامي TVالعلوي 

 

 التظليل في الرسم التجميعي 4.6

Hatching in  Assembly     Drawing  
في الرسومات التجميعيـة، وحيثمـا يتطلـب األمـر          
توضيح كل قطعة مركبة مع أخرى، يلـزم رسـم التظليـل            

  12.6الــشكل فــي . مكــانبخطــوٍط متعاكــسٍة قــدر اإل
  ، ثم o 45بالزاوية  وط  تميل بخط1ظُلِّلت القطعة 

1
3

2  
  التظليل في الرسم التجميعي المقطوع: 12.6شـكل 

 

ولى بالزاويـة   األخـرى المرتبطـة بـاأل     ظلِّلت القطعـة      
135 oكمــا ظلِّلــت . ، أي عكــس زاويــة ميــل األولــى

 الفوالذية بالخطوط المـضاعفة المائلـة بزاويـة         3القطعة  
120o  بأفــضل ، لتعـاكس خطّــي القطــع األول والثــاني
  .شكل
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 تـمـاريـن الـبـاب السادس

يتطلب حل جميع التمارين التالية رسم المساقط 
الضرورية لألشكال المبينة بحيث يكون أحد المساقط إما 

والقطع أياً كان موضعه . قطاعياً وإما شامالً لقطاع موضعي
أو يختصر / أو نوعه يجب أن يوضح غموضاً في الجسم و

  . أحد المساقط األساسية
  1.6تـمريـن 
  المجسم األيزومتري: المعطيات
رسم المساقط الضرورية المطلوبة لكل مجسٍم : المطلوب

  .بحيث يكون أحد المساقط قطاعياً
  2.6تـمريـن 
  المسقطان األمامي والعلوي : المعطيات
  . رسم مسقطين أحدهما قطاعاً كامالً: المطلوب

 3.6تـمريـن 
  المجسم األيزومتري : المعطيات
  . م مسقطين أحدهما قطاعاً كامالًرس: المطلوب

 4.6تـمريـن 
 المجسم األيزومتري: المعطيات
  . رسم مسقطين أحدهما قطاعاً نصفياً: المطلوب

 5.6تـمريـن 
 المسقطان األمامي والعلوي : المعطيات
  .  رسم مسقطين أحدهما قطاعاً كامالً: المطلوب

 6.6تـمريـن 
 المسقطان األمامي والعلوي : المعطيات

  . ط العلوي والقطاع األمامي الكاملرسم المسق: لمطلوبا

 6.6تـمريـن 
 المجسم األيزومتري: المعطيات
 رسم المساقط المتعامدة التي تعرف هذا الشكل: المطلوب

  . كامالً بحيث يكون أحدها قطاعاً
 7.6تـمريـن 
 المجسم األيزومتري: المعطيات
 النصفي يرسم المسقط العلوي والقطاع األمام: المطلوب

  . والقطاع الجانبي النصفي
 8.6تـمريـن 
 المجسم األيزومتري القطاعي : المعطيات
 رسم المساقط المتعامدة التي تعرف هذا الشكل: المطلوب

  .كامالً بحيث يكون أحدها قطاعاً
 9.6تـمريـن 
 المسقطان األمامي والجانبي األيمن  : المعطيات
رسم الجانبي األيسر والمسقط األمامي مضافاً : المطلوب

  . φ6للفتحة ين المب لألخير القطاع الموضعي
 10.6تـمريـن 
 المسقطان العلوي والجانبي األيمن  : المعطيات
رسم المسقط األمامي مضافاً له القطاع الموضعي : المطلوب

  . سطوانياًاالمبين للثقب المخوش 
  11.6تـمريـن 
  األيزومتريالمجسم: المعطيات
ألمامي والجانبي بالقطاع رسم المسقطان ا: المطلوب

.المتعرج
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  1.6تـمـريـن 
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  2.6تـمـريـن 
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  3.6تـمـريـن 
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  4.6تـمـريـن 
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5.6تـمـريـن 
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  6.6تـمـريـن 
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  7.6تـمـريـن 

4.5خـابـور، عـرضـھ 
2.5وعـمـقـھ  
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  8.6تـمـريـن 
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  9.6تـمـريـن 
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  10.6تـمـريـن 
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  11.6تـمـريـن 

  12.6تـمـريـن 
  مسقط العلوي والقطاع األمامي ال: المعطيات 
  المسقط األمامي  : المطلوب

 القطاع الجانبي الكامـل المـار عبـر الفتحـة       
  . عند النظر إليه من اليسارφ20الرأسية 

  13.6تـمريـن 
  .  الجانبيالمسقطان األمامي و : المعطيات
   ألمامياالمسقط  : المطلوب

  المسقط العلوي
  . الكامل األيمنلقطاع الجانبيا
  14.6تـمريـن 
    .علويالمسقطان األمامي وال: المعطيات
  .العلويالمسقط  :المطلوب

   .A-A الكاملمامي القطاع األ
  B-B القطاع الجانبي األيمن الكامل

  15.6تـمريـن 
 لرسـم  tracing paperاستخدم ورقاً شـفافاً  

القطاع األمـامي النـصفي والقطـاع الجـانبي      
  .الكامل

  
R25

R16

20 15
10

36
10

φ20  
12.6تـمريـن 
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  13.6تـمريـن 

  
  14.6تـمريـن 
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  15.6تـمريـن 
 


