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PRINCIPLES OF PROJECTION    مبادئ اإلسـقاط

أھداف الباب السادس 
فھم واستیعاب مفھوم اإلسقاط، اإلسقاط المتعامد مع تمثیلھ على الورق. • 
فھم واستیعاب االسقاط في الزاویة األولى وفي الزاویة الثالثة والفرق بینھما. • 
اتقان استخدام الرسم الحر بالقلم الرصاصي على شبكات مربعة لرسم المساقط.• 
اتقان استخدام القلم الرصاصي والممحاة في الرسم الحر لتنفیذ لوحات الرسم الھندسي بكل سھولة ویسر یدویًا.• 
فھم واستیعاب العدد المناسب لمساقط المنظور/المجسم.• 
فھم واستیعاب قواعد رسم الخطوط المتقطعة والخطوط المركزیة في المساقط.  • 
فھم واستیعاب طرق توزیع المساقط على لوحة الرسم. • 
فھم واستیعاب استنتاج المسقط الثالث من مسقطین أساسین. • 
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یعرف اإلسقاط بأنھ طریقة رسم أو تمثیل األجسام على سطٍح مستٍو. وألن األجسام بطبیعتھا ذات ثالثة 
أبعاٍد رئیسیة، یستند اإلسقاط على تحویل ھذه األبعاد إلى لوحة رسٍم ذات بعدین فقط. واإلسقاط یجب 
أن یمثل الجسم بطریقٍة تؤدي إلى إدراك حجمھ وشكلھ وأبعاده من السطح المسقط علیھ. إذ یتم ذلك 
ھندسیًا بتصور نقطٍة ما في الفضاء تسمى مركز اإلسقاط وإمرار خطوٍط  شعاعیة منھا إلى نقاط الجسم 
وحوافھ المختلفة. وعند تقاطع ھذه الخطوط أو امتداداتھا مع المستوى نحصل على مسقط الجسم على 

ذلك المستوى الذي یسمى مستوى اإلسقاط، شكل 1.6. 

ویحدد موقع مستوى اإلسقاط وزاویة سقوط األشعة علیھ وبعد مركز اإلسقاط نوعھ. فإذا كان (بعد) 
إذا كان  أما   .perspective المنظور  اإلسقاط  على  نحصل  فإننا  ما  مكان  في  محددًا  اإلسقاط  مركز 
المركز في الما ال نھایة، أي بعید جدًا فإننا نحصل على اإلسقاط المتوازي. من جھة أخرى، یسمى 
اإلسقاط متعامدًا إذا كانت خطوط اإلسقاط عمودیة على مستواھا. وعلى النقیض من ذلك، یدعى اإلسقاط 

مائًال إذا لم تتعامد خطوط اإلسقاط  مع مستواھا.

شــكل 1.6: اإلسقاط 

شــــكل 2.6: إسقاط الواجھة األمامیة على مستوى رأسي أمام الجسم وخلفھ 

1.6: اإلسقاط المتعامد
من  تنتج  والتي  واألبعاد  والحجم  الشكل  حیث  من  وأجزائھ  الجسم  لتمثیل  طریقٌة 
إسقاط أسطح وحواف الجسم المختلفة عمودیًا على سطٍح ما لیدعى ذلك مسقطًا، أو 
من إسقاطھ على سطحین متعامدین أو أكثر. ویعتبر ھذا التمثیل القائم على اإلسقاط 

المتعامد تمثیًال كامًال ومباشرًا ال یقبل الشك أو االحتماالت.

وإذا تحرك المراقب - مركز اإلسقاط مسافًة بعیدة جدًا للخلف، شكل 1.6، متخیلین 
أنھ أصبح بالنسبة لمستوى اإلسقاط في الما ال نھایة عندئٍذ تصبح األشعة الصادرة 
من مركز اإلسقاط نحو الجسم المعین متوازیًة مع بعضھا. وإذا كان مستوى اإلسقاط 
عمودیًا على ھذه األشعة یصبح اإلسقاط الناتج لحظتھا دقیقًا إلى أبعد الحدود لتمثیل 
الشكل العام للجسم وأبعاده المختلفة على مستوى اإلسقاط. ویدعى اإلسقاط لحظتھا 
باإلسقاط المتعامد وما رآه المراقب على مستوى اإلسقاط بالمسقط العمودي أو بشكٍل 

مختصر مسقطًا. 

ھذه  مسقط  فإن  أمامیًة،  الجسم  في  معینًة  واجھًة  اعتبرنا  إذا  األساس،  ھذا  وعلى 
الواجھة الناتج من النظر إلیھا بشكٍل مباشر لُیَسّمى المسقط األمامي. وھو مسقٌط یحدد 
عرض الجسم أو طولھ وارتفاعھ، لكنھ ال یحدد بعده الثالث، العمق أو السمك مع 
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وبالتالي مسقط الجسم علیھ یتحدد إما أمام الجسم أو خلفھ، شــــكل 2.6. 

وبما أن للجسم ثالثة أبعاد، العرض أو الطول واالرتفاع ثم العمق، فإن رسم مسقٍط واحٍد للجسم 
لن یكفي لتوضیح تفاصیلھ. إذ ُیَعرَّف المسقط الواحد ببعدین اثنین فقط. لذلك، یلزم رسم عدة 
مساقط، على األقل مسقطین اثنین من اتجاھاٍت مختلفة. ویقوم أفضل أسلوٍب على تخیل مستویي 
إسقاٍط متعامدین، شكل 3.6، أحدھما مواٍز لألفق، یسمى المستوى األفقي واآلخر عمودٌي علیھ 
ندعوه المستوى الرأسي. ھذان المستویان، إذا ما ُجمعا مع بعض بشكٍل یتقاطع الواحد مع اآلخر 
فإنھما یقسمان الفراغ المحیط بھما إلى أربعة أرباع أو زوایًا قائمة. ونحن الیوم ُنْدعو خط القطع 
والثانیة  األولى  اإلسقاط  بزوایا  (األرباع)  الزوایا  تعرف  بینما  األرض  بخط  األقسام  ھذه  بین 

والثالثة والرابعة على الترتیب.  
شكل 3.6: مستوى األرض األفقي والمستوى الرأسي

شكل 4.6: النظر لرؤیة المساقط في الزوایا األربعة

وبالنظر نحو المستویین األفقي والرأسي وباتجاه عمودي علیھما، شـكل 4.6، نستطیع تحدید موضع مستوى اإلسقاط وتبعًا  لذلك المسقط الناتج من النظر إلى الجسم. ففي الربع 
األول یكون المسقط أیًا كان خلف الجسم بالنسبة للمراقب بینما یكون المسقط في الربع الثالث أمام الجسم دائمًا. أما في الربعین الثاني والرابع فیكون المسقط إما أمام الجسم 

وإما خلفھ لكل حالة. 
وعلى ھذا األساس، یمكن التمییز بین َضْرَبین من اإلسقاط المتعامد: إذا تخیلنا مركز اإلسقاط P، شكل 
1.6، في الما ال نھایة، فإن موقع مستوى اإلسقاط خلف الجسم َلُیعرف اإلسقاط في الزاویة األولى. 
وعلى النقیض من ذلك تموضع مستوى اإلسقاط بین الجسم ومركز اإلسقاط ُیعرِّف اإلسقاط في الزاویة 
الثالثة. وبشكل أكثر تحدیدًا، إذا اخترقت خطوط اإلسقاط الجسم راسمًة صورَتھ خلفُھ كان اإلسقاط في 
الزاویة األولى، وإذا ارتدت خطوط اإلسقاط من الجسم راسمة صورتھ أمامھ كان اإلسقاط في الزاویة 

الثالثة، أنظر الشكل 2.6.

الثانیة  الزاویتین  إسقاط  بینما  فقط  والثالثة  األولى  الزاویتین  في  اإلسقاط  استخدام  یتم  الیوم  وحتى 
العالم  دول  وبقیة  أوروبا  على  األولى  الزاویة  اعتماد  ویقتصر  بتاتًا.  مالئمتین  غیر  فھما  والرابعة 

باستثناء الوالیات المتحدة وكندا اللتین تستخدمان أسلوب اإلسقاط في الزاویة الثالثة.

2.6: اإلسقاط في الزاویة الثالثة واألولى
ھل المسقط الواحد والوحید یكفي لتعریف أبعاد الجسم؟ الجواب بكل بساطة لیس سھًال. لنفترض أن 
المسقط األمامي كمسقط أول ووحید للجسم على المستوى الرأسي ال یوفي وال یعرف التفاصیل الكاملة 
للجسم عندئذ، على المراقب/المشاھد النظر إلى الجسم من جھٍة أخرى، ثم رسم المسقط الناتج من تلك 
الجھة. لذلك، إذا نظر المشاھد إلى الواجھة الجانبیة الیمنى للجسم، فإنھ یرسم المسقط الجانبي ضمن 
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 شــــكل 5.6: اإلسقاط المتعامد في الزاویة الثالثة

مستوًى رأسي آخر یكون عمودیّا على المستوى األمامّي السابق وبجانب الجسم من جھة الیمین. كما أن النظر إلى الجسم من عٍل، یساعد المراقب/المشاھد على رسم المسقط 
العلوي ضمن مستوًى أفقي، متعامٍد مع المستویین الرأسیین السابقین وفوقھما والذي سندعوه الحقًا المستوى األفقي. وتدعى مستویات االسقاط الثالثة وھي األمامي، الجانبي 
واألفقي بمستویات اإلسقاط الرئیسیة. ھذه المستویات مرتبُة في الفراغ كما في الرسم األخیر كما أنھا متعامدٌة على بعضھا البعض بما یمثل اإلسقاط المتعامد في الزاویة الثالثة، 

شكل 5.6.

   
  

من جھة أخرى، ماذا لو نظر المراقب/المشاھد إلى الجسم ثم رسم المسقط الناتج للواجھة في الجھة األخرى لھ؟ عندئٍذ، یظھر المسقط األمامي خلف الجسم والمسقط من األعلى 
أسفلھ، كما یظھر مسقطھ الجانبي من الیمین على یسار الجسم، شكل 6.6. ھذه المستویات أیضًا متعامدٌة على بعضھا البعض ومرتبُة في الفراغ بحیث أنھا تمثل اإلسقاط 

المتعامد في الزاویة األولى.



مبادئ اإلسقاط
6 - 5

شــــكل 6.6: اإلسقاط المتعامد في الزاویة األولى 

   
  

3.6: كیف یرسم المسقطان األمامي والعلوي للمنصة في الزاویة الثالثة؟ شكل 7.6 

الرسومات األربعة التالیة ُتظھر طریقة الحصول على المسقطین األمامي والعلوي للمنصة الواردة أعاله في الزاویة الثالثة.

رســم 1
نتخیل أن المنصة موجودة في الفراغ بین مستویین متعامدین یشكالن واجھتین متجاورتین من ستِّ واجھاٍت تشكل صندوقًا زجاجیًا شفافًا یحیط بالجسم من جمیع الجھات. وضعت 
المنصة في الزاویة الثالثة لإلسقاط المشكلة من المستوى األفقي أعلى المنصة والمستوى األمامي أمامھا. ننظر نحو المنصة باتجاه السھم F لنرسم المسقط األمامي بین المشاھد 

والجسم على المستوى األمامي، وننظر من أعالھا باتجاه السھم T لنرسم المسقط العلوي على المستوى األفقي.
رســم 2    

نتخلص من المنصة ونبقي المستویین األمامي والعلوي مع طبعتي المسقطین األمامي والعلوي. ندور المستوى األفقي  مع المسقط العلوي حول  خط األرض بعكس عقارب 
الساعة ربع دورة حتى ُیشكل المستویان األفقي واألمامي مستوًى واحدًا ھو المستوى الرأسي.

رســم 3
المستوى الرأسي یبین مستویي اإلسقاط األمامي والعلوي. المستوى األفقي فوق المستوى األمامي وعلى امتداده رأسیًا. وتبعًا لذلك یصبح المسقط العلوي فوق المسقط األمامي.
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شــــكل 7.6: اإلسقاط المتعامد في الزاویة الثالثة لمنصة

المسقط الثالث في الزاویة الثالثة، شـكل 8.6

إذا تطلب األمر زیادة توضیح الجسم أو بعضا من تفاصیلھ اإلضافیة فیمكن تخیل مسقٍط 
ثالٍث لالثنین 

السابقین وفي العادة، یكون مستوى اإلسقاط الثالث عمودیًا على المستویین الرئیسیین 
األمامي واألفقي. وبإسقاط الجسم على المستوى الجدید نحصل على مسقطھ الثالث. 

رســم 4
الطریقة المثلى لرسم المسقطین األمامي والعلوي في الزاویة الثالثة على لوحة الرسم.
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شــــكل 8.6: المنصة مع مساقطھا الثالثة 
                األساسیة في الزاویة الثالثة

رســم 1  
وضعت المنصة في الزاویة الثالثة لإلسقاط المشكلة من المستویات الثالثة األفقي فوق الجسم والمستوى األمامي أمامھ بینما المستوى الجانبي األیمن بجانبھ إلى الیمین.

رســم 2 
بعد التخلص من المنصة، ندور المستوى األفقي حول خط األرض ربع دورة مع عقارب الساعة وندور المستوى الجانبي األیمن ربع دورة بعكس عقارب الساعة. ومن الطبیعي 

عندئذ أن تتحدد المستویات الثالثة في مستوى واحد ھو المستوى الرأسي. 

رســم 3 
الطریقة المثلى لرسم المساقط الثالثة األمامي والعلوي والجانبي األیمن على لوحة الرسم. لقد تم استخدام خط المیل 45o لنقل أبعاد المسقط العلوي إلى المسقط الجانبي األیمن 

وبالعكس.
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المساقط الستة وترتیبھا وفقًا للزاویة الثالثة، شكل 8.9.6 - 6

الرسمان في الشكل 7.6، ُیظھران طریقة الحصول على المسقطین األمامي والعلوي لمنصة في الزاویة الثالثة. المنصة كانت موجودة في الفراغ تحت المستوى األفقي وخلف 
المستوى األمامي. عند إضافة المستوى الجانبي األیمن أصبحت المنصة محاطة بثالثة مستویات وتبعًا لذلك رسمنا ثالثة مساقط أساسیة ھي األمامي والعلوي والجانبي األیمن، 
شكل 8.6. إذا وضعنا المنصة ضمن صندوٍق زجاجّي شفاف یحیط بالجسم من جمیع الجھات وتشكل أوجھھ ستة مستویات متعامدٍة فإننا نستطیع رسم ستة مساقط نرتبھا في 

الفراغ حول المنصة على مستویات الصندوق الشفاف. كما نستطیع ترتیبھا على مستوى واحد كما في الشكل 9.6. 

شــــكل 9.6: المساقط الستة للمنصة وترتیبھا على الرسم لإلسقاط في الزاویة الثالثة 
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الرسومات التالیة، شكل 10.6، ُتظھر طریقة الحصول على إسقاط الزاویة األولى المتعامد، ثنائي اإلسقاط، 
خاللھما  من  ُینظر  متعامدین،  مستویین  بین  الفراغ  في  موجودة  أصبحت  المنصة  أعاله.  الواردة  للمنصة 

وكأنھما لوحان زجاجیان شفافان. 

رســم 1 
وضعت المنصة في الزاویة األولى لإلسقاط المشكلة من المستوى األفقي أسفلھا والمستوى األمامي خلفھا. 
ننظر من أمام الجسم (المنصة) باتجاه السھم F لنرسم المسقط األمامي خلف الجسم منطبقًا على المستوى 
األمامي. كما ننظر من أعلى المنصة باتجاه السھم T لنرسم المسقط العلوي أسفلھ منطبقًا على المستوى 

األفقي. 

رســم 2  
نتخلص من المنصة ونبقي المستویین األمامي والعلوي وكذلك المسقطین األمامي والعلوي. ُنَدوِّر المستوى 
مستوًى  السفلي حول خط األرض مع عقارب الساعة ربع دورة، فیتحدد المستویان األفقي واألمامي في 

واحٍد ھو المستوى الرأسي.

رســم 3  
المستوى الرأسي یبین مستویي اإلسقاط األمامي والعلوي. المسقط العلوي أسفل المسقط األمامي.

رســم 4  
الطریقة المثلى لرسم المسقطین األمامي والعلوي في الزاویة األولى على لوحة الرسم. 

المسقط الثالث في الزاویة األولى، شكل 11.6 

إذا تطلب األمر زیادة توضیح بعض تفاصیل الجسم كما في رسـم 1، شكل 10.6 فیمكن تخیل مسقٍط ثالٍث 
لھ. وفي العادة، یكون ھذا المسقط الثالث ھو المسقط الجانبي األیسر. یظھر ھذا المسقط الثالث ضمن مستوى 

جدید عمودي على المستویین األساسیین األمامي واألفقي. 
رســم 1 

والجانبي  واألمامي  األفقي  الثالثة  المستویات  من  المشكلة  لإلسقاط  األولى  الزاویة  في  المنصة  وضعت 
األیسر. 

شــــكل 10.6: إسقاط الزاویة األولى للمنصة
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شــــكل 10.6: إسقاط الزاویة األولى للمنصة، 
                  المسقطان األمامي والألفقي 

رســم 2 
بعد التخلص من المنصة، ندور المستویین األفقي حول خط األرض ربع دورة مع عقارب الساعة 
وندور المستوى الجانبي األیسر ربع دورة بعكس عقارب الساعة، فتتحدد المستویات الثالثة في مستوى 

واحد ھو المستوى الرأسي. 

رســم 3 
الطریقة المثلى لرسم المساقط الثالثة األمامي والعلوي والجانبي األیسر في الزاویة األولى 

على لوحة الرسم.
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شـــكل 11.6: المنصة مع مساقطھا الثالثة األساسیة في الزاویة األولى
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شــــكل 12.6: اإلسقاط في الزاویة الثالثة

مثال آخر على اإلسقاط في الزاویة الثالثة واألولى

یؤدي اإلسقاط في الزاویتین الثالثة واألولى الھدف نفسھ وإن اختلفا بالتسمیة. یظھر 
اختالفھما األساسي في تموضع المشاھد ومستوى اإلسقاط والجسم المنظور، أنظر 
على  المسقط  رسم  على  الثالثة  الزاویة  في  اإلسقاط  یقوم   .2.6 و   1.6 الشكلین 
مستوى أو لوح شفاف أمام الجسم المنظور أو فوقھ في الجھة القریبة للمشاھد، بینما 
یقوم اإلسقاط في الزاویة األولى على رسم المسقط على مستوى أو لوح شفاف خلف 
الجسم المنظور أو أسفلھ وفي الجھة البعیدة للمشاھد. لذلك، نعتبر مستوى اإلسقاط 
واجھة أمامیة في الزاویة الثالثة وواجھة خلفیة في الزاویة األولى. وقیاسًا على ذلك 
یشكل المستوى األفقي سقفًا للصندوق الزجاجي في الزاویة الثالثة بینما یظھر كقاعدة 

للصندوق الزجاجي في الزاویة األولى.  

إذا تخیلنا الصندوق الزجاجي بواجھاتھ الستة فإن الواجھات الثالث المرئیة تشكل 
واجھات رئیسیة لإلسقاط في الزاویة الثالثة وھي واجھات قریبة من المشاھد. بینما 
تشكل الواجھات الثالث األخرى واجھات ثانویة ألنھا غیر مرئیة وفي الجھة األخرى 

من المشاھد، شـكل 12.6.
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شــــكل 13.6: اإلسقاط في الزاویة األولى

نرسم الواجھة األمامیة كمسقط رئیسي، ندعوھا بالمسقط األمامي. یتواجد فوق ھذه الواجھة  
المسقط  بالتمام  یمینھ  على  یكون  بینما  العلوي  المسقط  بالتمام  األمامي  المسقط  فوق  أي 
الضروریة  المساقط  لمعرفة  إال  ملزمة  وغیر  نسبیة  ھي  المسقط  تسمیة  األیمن.  الجانبي 
تدویر  مع  المساقط  تسمیة  تغییر  یمكننا  لذلك  األبعاد.  ثالثي  المجسم  لتعریف  واألساسیة 

بعضھا لیتوافق مع متطلبات اإلسقاط الجدیدة، شـكل 12.6.

واجھات  تعتبر  والتي  الخلفیة  الثالثة  بواجھاتھ  الزجاجي  الصندوق  یمثل   13.6 الشـكل 
رئیسیة لإلسقاط في الزاویة األولى. ھذه الوجھات تظھر في الجھة األخرى من المشاھد 
المتواجد عند األسھم التي تشیر التجاه النظر. یظھر ترتیب المساقط في الزاویة األولى 

كما یلي:

نرسم الواجھة األمامیة كمسقط رئیسي Elevation ندعوھا بالمسقط األمامي. نرسم أیضًا 
أسفل المسقط األمامي بالتمام المسقط األفقي Plan بینما على یمینھ بالتمام یتواجد المسقط 

الجانبي End Elevation األیسر. 
      



الباب السادس
6 - 14BSI رمزا اإلسقاط في الزاویة األولى والثالثة وفقًا للمواصفات البریطانیة

یقوم الفرق في اإلسقاط بین الزاویتین األولى والثالثة على تموضع مستوى اإلسقاط بالنسبة لعین المشاھد والجسم المسقط. ونستطیع أن نرسم مساقط الجسم المعین بأٍي من 
األسلوبین الواردین أعاله بنفس الكفاءة وبشكٍل كامل، لكن باختالف المواقع التي تشغلھا المساقط المحددة. وللتمییز بین طریقتي اإلسقاط تلك، نتخیل مخروطًا منتظمًا مقطوع 
الرأس، شكل 14.6. وبالعادة، یرفق رمز اإلسقاط في األسفل وعلى یمین الرسم الھندسي. أما بالنسبة لھذا الكتاب فلن یضاف أي رمٍز للرسومات التي سترسم فیھ وفقًا إلسقاط 

الزاویة الثالثة فقط.

شــــكل 14.6: رمزا اإلسقاط في الزاویة األولى والثالثة وأبعاد الرمز الھندسیة
4.6: طرق الحصول على مساقط الجسم 

یمكن تخیل ورسم مساقط جسٍم ما بطریقتین مختلفتین تؤدیان الغرض نفسھ.

الطریقة األولى: یثبت فیھا الجسم ویتحرك المشاھد نسبیًا لیرى وجوه الجسم المطلوبة، أنظر األشكال 5.6 - 13.6. 

الطریقة الثانیة: یثبت فیھا المشاھد وُیَحرَّك الجسم بالنسبة إلیھ. حركة الجسم تكون دورانًا ربع دورة أو نصف دورة أو ثالثة أرباع الدورة. یرسم الوجھ المحدد للجسم كمسقط 
أوٍل لھ، المسقط العلوي TV، مثًال، ثم یدور الجسم ربع دورة باالتجاِه البعید عن المشاھد، فیرسم الوجھ الجدید، المسقط األمامي FV. أخیرًا، یدور الجسم في وضعھ األول ربع 

دورة نحو الیمین ونرسم المسقط الجانبي األیمن RSV، شـكل 15.6. 

مزایا اإلسقاط المتعامد 
یعرف المسقط األمامي بعدین للجسم ھما الطول/العرض واالرتفاع. . 1
یعرف المسقط العلوي بعدین للجسم ھما الطول/العرض والعمق. . 2
یعرف المسقط الجانبي بعدین للجسم ھما العمق واالرتفاع. . 3
المسقطان األمامي والعلوي على نفس الخط الرأسي وبنفس الطول أو العرض. . 4
المسقطان األمامي والجانبي على نفس الخط األفقي وبنفس االرتفاع. . 5
المسقطان الجانبي والعلوي على نفس الخط الرأسي وبنفس العمق.. 6
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أو . 157 - 6 مرئیًا  سطحًا  یمثل  المسقط  في  متصل  خٍط  أي 

حافة مرئیة.  
أو . 8 مخفیًا  سطحًا  یمثل  المسقط  في  متقطع  خٍط  أي 

حافة مخفیة. 
یظھر . 9 الموضع  نفس  في  والمتقطع  المتصل  الخط 

المرئي  السطح  أن  یعني  ھذا  فقط.  المتصل  الخط 
أو  المخفي  السطح  فوق  أو  أمام  المرئیة  الحافة  أو 

الحافة المخفیة.
یظھر . 10 الموقع  نفس  في  والمركزي  المتقطع  الخط 

الخط المتقطع بشكٍل أوضح.  
یظھره . 11 یوازیھ  مستوًى  على  المستقیم  الخط  مسقط 

بطولھ الحقیقي في ھذا المستوى. 
یظھره . 12 یعامده  مستوًى  على  المستقیم  الخط  مسقط 

كنقطة في ھذا المستوى
السطح . 13 یظھر  یوازیھ  مستوًى  على  السطح  مسقط 

بمساحتھ الحقیقیة في ھذا المستوى.
كخط . 14 یظھره  یعامده  مستوًى  على  السطح  مسقط 

مستقیم في ھذا المستوى.

شـــكل 15.6: رسم المساقط بتدویرالجسم بینما المشاھد ثابت 
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یعتبر الرسم بالید الحرة األساس في الھندسة والتصمیم لكٍل من المھندس والمصمم وحتى لكل ممارٍس لمھنٍة تقنیٍة أو نصف تقنیة. إذ یبرز الرسم التخطیطي بالید الحرة األفكاَر 
األولیة كاألبعاد وتناسب األجزاء حیثما تفشل الكلمات في التعبیر. وعلى ذلك، تساعد لغة الرسم والرسم بشكل عام بجدارة اللغة الفعلیة في توضیح وتفسیر بعض أو كل القضایا 

الھندسیة. 

وبالعادة، تبین الرسومات التخطیطیة ما یراه المشاھد أو المراقب دونما دخول في التفاصیل التقنیة. وألن المھندس ال یملك الوقت الكافي للرسم الھندسي المفصل یعطى المخطط 
األولي للرسام الذي یقوم بالرسم الھندسي الدقیق. ولھذا یجب أن یكون المخطط الذي قام بھ المھندس صحیحًا، واضحًا ودقیقًا. ومن الطبیعي أن ُیْرَسم الُمَخّطط الھندسي في 

المكتب، أو في الورشة أو حتى خالل اجتماٍع إدارّي ُیعقد من أجل إعطاء أفضل السبل وأنجعھا لتحدید أفضل المخططات. 
َلت االختراعات األولى مثلما ھي العدید من األفكار الھندسیة أول مرة على شكل مخطط أولي sketch. حیث ساعد ھذا المخطُط المصمَم في تثبیت أحقیِتھ في براءة  لقد ُسجِّ

االختراع دون غیره. وبینما یرسم المھندس أكثر من مخطط فإنھ یستطیع اختیار أفضل التصمیمات بعد دراسة جمیع المخططات المطروحة. 

أدوات الرسم بالید الحرة
یستخدم في الرسم بالید الحرة ثالث أدواٍت (أشیاء) فقط ھي قلم الرصاص والممحاة وبعض الورق. وبینما یمكن استخدام ظھر مغلف بریدّي أو قصاصة ورقیة من جریدة 

شـــكل 16.6: شبكات مربعة وأیزومتریة للتخطیط الیدوي الحر

للرسم التخطیطي إال أن المھندس الممارس لمھنة التخطیط 
بمشبك  المثبتة  األوراق  من  مجموعة  بالعادة  معھ  یحمل 
فیھ  المرغوب  ومن  أو بالستیكي.  خشبي  صلب  لوٍح  إلى 
أیة  بدون  أبیض  ورق  على  التخطیط  الرسم  مبتدَئ  تعلم 
خطوط مساعدة. إال أن ذلك ال یمنع استخدام أوراق معینة، 
شـكل 16.6، لتسھیل رسم الخطوط المستقیمة والمجسمات 

بشكل عام. 

الخطوط المستخدمة في الرسم بالید الحرة

یستخدم في الرسم التخطیطي بالید الحرة ثالثة خطوط ترسم 
 H و HB بالعادة من أقالم مختلفة، تتراوح صالبتھا بین
على األكثر. ھذه الخطوط یجب أن تعرف الجسم المرسوم 
إذ  األیزومتري.  بالرسم  أو  بالمساقط  سواًء  كامل  بشكل 
وقد  مخفیة  وأخرى  مرئیة  حواّف  المرسوم  الجسم  یحوي 
یحوي خطوط األبعاد واالمتداد و/ أو خطوطًا مركزیة لتبیان 
التماثل االسطواني في الجسم. وعلى ذلك، یحتاج الخطاط 

إلى الخطوط األساسیة التخطیطیة التالیة، شـكل 17.6.
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2 ..HB أو H خط رفیع وشعري غامق للخطوط المركزیة واألبعاد، ُیرسم بقلم
3 ..HB خط عریض وغامق للخطوط المرئیة والمخفیة، ُیرسم بقلم

ترسم الخطوط الرفیعة الشعریة بأقالم مبریٍة بشكٍل جیٍد جدًا. ویكون رأس القلم عندئٍذ مدببًا ومخروطیًا. أما الخطوط السمیكة والحواف المرئیة وخطوط القطع القطاعیة فترسم بأقالٍم 
رأسھا عریض، بعد بري القلم وبرد رأسھ بمبرٍد خاص. وتمتاز جمیع خطوط الرسم بأنھا سوداء وملساء باستثناء الخطوط اإلنشائیة/الدلیلة التي یفضل أن تكون باھتًة ورمادیة. 

واألقالم المستخدمة في الرسم التخطیطي ھي إما أقالم الرصاص العادیة- الخشبیة وإما األقالم المیكانیكیة من النوع الذي یبرى. وفي الحالتین یفضل أن یمتلك الخطاط ثالثة أقالم، 
أحدھما الترتیب الوارد في الشكل 18.6. وبینما یبرى قلم الرصاص الخشبي بشكٍل مخروطي بمبراة عادیة، یبرى القلم المیكانیكي 2 ملیمتر بمبراة خصوصیة، راجع الباب الثاني.   

وصف الخطوط المستخدمة في الرسم

شـــكل 18.6: أقالٌم میكانیكیة برصاصاٍت ورؤوس مختلفةشـــكل 17.6: الخطوط المستخدمة في الرسم الحر               

الخط المیكانیكي 
ھو الخط المرسوم من قلٍم رصاصّي وأداٍة ھندسیٍة كالمسطرة أو مسطرة المنحنیات أو شبلونة األشكال البیضاویة أو الفرجار 
........ الخ. یتمیز ھذا الخط بمالستھ وتناسقھ المتناھیین. إذ من الصعوبة رسم ھذا الخط بالید دون استخدام األداة الھندسیة. 
الشكل 19.6، رسـم 1 یبین القوس الدائري -1 2 المرسوم بعد تركیز إبرة الفرجار في النقطة C وتدویره من 1 حتى 2. 

كما یرسم الخطان المائل 4-3 واألفقي 6-5 باتجاه السھمین من الیسار إلى الیمین بالمسطرة.

الـخـط الـحـر 
ھو الخط الذي یتراوح على جنبیھ بانتظام ضمن نسبٍة معینة (حٍد معین). ھذا الخط یرسم بالید الحرة إما بالتوصیل بین نقاط 
محددٍة على ورقة بیضاء أو مالصقًا أو متناسقًا مع خط دلیل ضمن شبكة خطوط أو مربعات. وعلى ذلك، ففي الشكل 19.6، 
رسم 2، یتم التوصیل بالید الحرة بین نقاط زوایا المربعات المتتالیة 1، 2، ...حتى النقطة 3 لرسم الخط الحر المائل 1-3. 
 a-b-c-d-e-f ثم تالیًا یرسم الخط الحر -3 5 لرسم الخط الحر المائل بین النقاط 3، 4، 5. أخیرًا، نرسم الخط المتكسر
كخط حر بین نقاط شبكة المربعات. أما القوس الدائري -1 4 فیرسم بالید الحرة مارًا بالنقاط 2 و 3 كزوایا لشبكة المربعات. 
إحداثیات النقطتین 2 و 3 بالنسبة لمركز الدائرة  Cھو (3,4-) و (4,3-) بالترتیب. وعلى ھذا المنوال یتم رسم بقیة أقواس 

الدائرة. 

تـنـبـیــھ: یفضل للرسم الحر استخدام أقالم 
           الرصاص من نوع H أو HB فقط.
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كیف نرسم الخطوط المستقیمة بالید، شكل 20.6  
رسـم 1: احمل القلم بأصابع الید بشكل طبیعي. األصابع الثالث اإلبھام 1، السبابة 2 والوسطى 3 تحیط بالقلم من الجھات الثالث بحیث یبتعد مركز ضغطھما عن رأس القلم 

ما بین -3 4 سنتمترات. 
رسـم 2: حدد نقاط البدایة والنھایة للخطوط، النقاط 1، 2، 3 وأخیرًا النقطة 4. عدل وضع الورقة بحیث تكون النقطتان 1 و 2 في وضع أفقي تقریبًا.  

حاول التوصیل بین نقطتي البدایة والنھایة أوُال بتقریب رأس القلم من ورقة الرسم بدون مالمستھا ثم المالمسة بشكٍل خفیٍف جدًا مع النظر نحو النقطة األخیرة دائمًا، بحیث 
ترسم خطًا أو بعض الخطوط التي تصل بین النقطتین. حدد خطًا واحدًا من الخطوط المرسومة یكون األفضل للتوصیل بین تلك النقطتین. 

رسـم 3: علم بقلم HB وبخٍط عریض على الخط األساسي المرسوم بین النقطتین 1 و 2 وذلك بالضغط على القلم والنظر إلى رأسھ بشكٍل متواصل. 
رسـم 4: یتم تدویر الورقة من جدید بحیث تكون فیھ النقطتان 1 و 3 في وضٍع أفقي تقریبًا. ثم تكرر الخطوات -1 3.

رسـم 5: یتم تدویر الورقة من جدید بحیث تكون فیھ النقطتان 1 و 4 في وضٍع أفقي تقریبًا. ثم نكرر الخطوات األربعة -1 4. 

ترسم الخطوط المستقیمة بالید الحرة من وضع غیر مریح أو مریح إلى وضع مریح أو أكثر راحة. لذلك ترسم الخطوط األفقیة من الیمین للیسار كما ترسم الخطوط الرأسیة 
من األعلى لألسفل وترسم الخطوط المائلة بالعادة من األعلى لألسفل سواًء كان ذلك للیمین أو للیسار. وبالعادة، یستخدم تدویر الورقة وسیلة مساعدة حتى یكون رسم أي خط 

بالید بأسھل ما یمكن. 

شـــكل 19.6: الخط المیكانیكي على الیمین والخط الیدوي الحر
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شـــكل 20.6: رسم الخط المستقیم بالید الحرة، یدویًا
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رسم الدوائر واألقواس بالید الحرة20 - 6

أوًال: باستخدام الـقـصـاصـة الـورقـیـة، شـكل 21.6 

رسـم 1 
.B و A نقطع قصاصة ورقیة تكون إحدى حافاتھا مستقیمة، ونحدد علیھا مسافة نصف القطر بالنقطتین

رسـم 2 
نطابق القصاصة الورقیة بحیث تكون B على مركز الدائرة، ثم نحدد شرطة في الطرف اآلخر انطالقًا من النقطة A على الورقة.

نكرر الخطوة 2 فنحدد من القصاصة الورقیة شرطات متتالیة من النقطة A على ورقة الرسم بینما تكون النقطة B منطبقة على مركز الدائرة.

رسـم 3 
نوصل بین الشرطات الناتجة یدویًا.

شـــكل 21.6: رسم الدائرة بالید الحرة بالقصاصة الورقیة
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ثانیًا: طریقة المحاور المتعامدة والمائلة للدائرة، شـكل 22.6

رسـم 1
 نرسم محورین أساسیین، أحدھما أفقي واآلخر رأسي ومحورین آخرین یمیالن بأیة زاویة عن المحورین 

األساسیین. 
رسـم 2

نحدد بشرطاٍت متعامدة مع المحاور وتقطعھا ُبْعَد نصف القطر من المركز. 

رسـم 3

نرسم أقواسًا بجانب الشرطات الواردة أعاله بخطوط خفیفة.
نعلم بقلم HB وعریض الرأس على األقواس األولیة بحیث نرسم قوسًا جدیدًا بأحسن ما یمكن ضمن الربع 

األول. 

رسم 4
ندور ورقة الرسم ربع دورة ثم نكرر التعلیم بقلم HB على ربع الدائرة الثاني، فالثالث ثم الرابع.

رسم 5 

ھذه الطریقة مزیج بین الطریقتین السابقتین، إذ نستخدم المسطرة لتحدید شرطات متتالیة حول مركز الدائرة. 
وفیما بعد تتكرر الخطوات ذاتھا. 

شـــكل 22.6: رسم الدائرة تخطیطیًا بطریقة المحاور المتعامدة والمائلة 
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رسم األشكال البیضاویة بالید22 - 6

المطلوبة  األساسیات  لرسمھا نحدد  تبدو بیضاویة.  مائل فإنھا  بشكٍل  الدوائر  إلى  النظر  عند 
وھي المحور الرئیسي major axis والمحور الثانوي minor axis. ومن المھم المعرفة أن 
رسم األشكال البیضاویة یتم بنفس الطریقة التي رسمت بھا الدوائر، الشكالن 23.6 و 24.6. 

طریقة المستطیل، شـكل 23.6 
رسـم 1: نرسم المستطیل الذي یحوي القطع الناقص، وننصف أضالعھ األربعة. 

رسـم 2 : نرسم أقواسًا للداخل من نقاط التنصیف المذكورة. 
رسـم 3: نوصل بخط منحن قوس القطع الناقص بخٍط خفیف. 

رسـم 4: نعلم على الخط السابق بقلم HB وخٍط عریض.

طریقة محاور القطع الناقص، شكل  24.6 
رسـم 1: نرسم المحورین الرئیسي والثانوي.

من  القطر  نصف  ُبْعَد  أعاله  المذكورین  المحورین  تقطع  رأسیٍة  بشرطاٍت  نحدد   :  2 رسـم 
المركز. 

رسـم 3: نوصل بخط منحن األقواس الناتجة بخٍط خفیف.
رسـم 4: نعلم على الخط السابق بقلم HB وخٍط عریض.

أسالیب الرسم بالید الحرة  
یمكن استخدام أدوات الرسم بالید الحرة للمساعدة على إنجاز الرسم بكفاءة عالیة. إذ یمكنك 

االستناد إلى القلم لتنصیف أطواٍل معینة كحافة ورقة أو لرسم خطوط مستقیمة. 
الدوائر  بعض  رسم  تستطیع  عندئٍذ  متساویة  مربعات  مخططًا بشبكة  ورقًا  تستعمل  كنت  إذا 

واألقواس الدائریة بسھولة ویسر مستخدمًا قواعد التحلیل الحسابي ونظریة فیثاغورس. 
الُخْنَصر  الید والقلم حیث نثبت األصبع األصغر-  یمكن رسم الدائرة بكفاءٍة عالیة باستخدام 
كإصبع أخیر في الید على الورقة كمركز للدائرة بینما یمسك القلم المحمول من بقیة األصابع 
ویالمس الورقة. وبتدویر ورقة الرسم حول المركز - نقطة الضغط من األصبع ُترسم الدائرة 

بكل سھولة. 
بإشارة  بالید  محمولین  بقلمین  وذلك  بساطـٍة،  أكثر  بشكٍل  یدویًا  الدائرة  رسم  یمكن  أخیرًا، 
تدور  بینما  للورقة  الثاني  للدائرة ومالمسة  القلمین كمركز  فبالضغط على أحد   .X الضرب 

الورقة حول مركز الضغط ترسم الدائرة المطلوبة.
الشكالن 23.6 و 24.6: رسـم األشكال البیضاویة بالید
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لقد الحظنا في األشكال 2.6 و 5.6 - 13.6 أن بعضًا من ھذه األجسام قد أسقط على مستویاٍت مختلفٍة. فمرة ُأْسِقَط الجسم على المستوى 
الرأسي كاألمامي مثًال، ومرة ثانیة أسقط الجسم نفسھ على مستویین رأسیین مختلفین كما ھو الحال في المسقطین األمامي والعلوي/األفقي. 
أفقي واآلخران رأسیین على األفقي كاألمامي  متعامدة أحدھما  الجسم على مستویات ثالثة  إسقاط  تم  كما أن ھناك حاالت وھي كثیرة 
والجانبي. وأخیرًا، رسم الجسم بستة مساقط متعامدة لتمثل مساقطھ من الجھات األربعة مضافًا لھم الواجھتین األفقیتین العلویة والسفلیة، 
شكل 9.6. والسؤال الذي یتبادر للذھن ھو: ھل رسم الجسم باإلسقاط والمساقط یتطلب رسم مسقط واحد أم مسقطین أم أكثر لتعریف 
وإدراك حجم وتفاصیل الجسم بدقة. أم أن األمر برمتھ یتطلب رسم الجسم من ستِّ جھاٍت متعامدٍة بستة مساقط مرًة واحدة. إن اإلجابة 
على ھذه التساؤالت تبین أن عدد المساقط األقل الممثلة للجسم المعین یعتمد على درجة تعقیده والتفاصیل الموجودة فیھ والمطلوب وصفھا 
وتعریفھا بدقٍة ھندسیًا. والقاعدة األساسیة لذلك ھي اآلتیة: تحدید الواجھة الرئیسیة للجسم ثم رسم مسقطھا وتبعًا لذلك تحدید ھل ھذا المسقط 
بأبعاده وتفصیالتھ كاٍف بشكل كامل لیعبر عن ھذا الجسم المنظور. إذا كانت اإلجابة بنعم یرسم لھذا الجسم مسقطھ الوحید. أما إذا كانت 
اإلجابة بالنفي فإننا ندرس الحاجة إلى رسم مسقط آخر یضاف إلى المسقط الرئیسي الذي رسم أوًال. مثًال، نضیف المسقط العلوي/األفقي 
إلى المسقط األمامي غیر الكامل لتعریف الجسم لوحده. ثم نحلل ھنا الحالة الجدیدة ھل المسقطین المرسومین األمامي والعلوي/األفقي 
كافیین بشكل كامل لیعبرا عن الجسم. إذا كانت اإلجابة بنعم فإننا نكتفي برسم ھذین المسقطین فقط، أما إذا كانت اإلجابة بالنفي فإننا ندرس 
من جدید الحاجة إلى رسم مسقط آخر یضاف إلى المسقطین المرسومین .... وھلم جرا. ومن المھم المعرفة أن أقّل عدٍد ممكن من المساقط 

التي تستوفي وصف الجسم دون أّي لبٍس أو غموض لھو األفضل واألدق. 

وكمثاٍل مباشر على رسم المساقط نتخیل أسطوانٍة صماء منتظمٍة، شكل 25.6، رسم 1. إذ من الممكن رسمھا بالمساقط بأٍي من الرسمین 
2 (رسمت بمسقطین) أو 3 (رسمت بمسقط واحدد وحید). وحیث أن رسم 2 مألوف أكثر من رسم 3 إال أن ھذا األخیر ھو األفضل 

والھندسي بامتیاز. من جھة أخرى، یعتبر رسم االسطوانة بمسقط واحد كما في رسم 4  خاطئًا لعدم إضافة الرمزn لبعد القطر 30.

وبالعادة یستخدم الرسم بمسقٍط واحد ووحید للحاالت التي یتمیز فیھا الجسم بسماكٍة واحدة. فالقطع المعدنیة الطریة كالحشوات النحاسیة 
ترسم  المحددة  والوصالت  المیكانیكیة  للقطع  تضاف  التي  الجلدیة  أو 
بمسقٍط واحد مع إضافة مالحظٍة تشیر لنوع مادة الصنع وسمك القطعة، 

شـكل 26.6  

شـــكل 25.6: تمثیل مساقط االسطوانة بطرق مختلفة شـــكل 26.6: رسم الحشوات بمسقط واحد
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في الشكل 27.6 یعتبر رسم الجسم المبین في الرسـم 1 بالمسقطین الوحیدین، األمامي FV والعلوي TV، رسـم 2، غیر كاٍف لوصف وتعریف الجسم ھندسیًا. ومن الطبیعي أن 24 - 6

تخیل المجسم من المسقطین المذكورین. یعني وجود أكثر من احتماٍل واحٍد لتركیبھ، خاصًة الجزء السفلي للجسم وتجویفھ العلوي. رسـم 3، یبین االحتماالت األخرى التي یمكن 
للجسم أن یتشكل بھا سواء القاعدة أو التجویف العلوي. لذلك یضاف للمسقطین األمامي والعلوي المسقط الجانبي األیسر LSV، رسـم 4. ومن الطبیعي أن إضافة المسقط الجانبي 

األیسر للمسقطین األمامي والعلوي تلغي ضرورة وجود المسقط العلوي. ولذلك، فرسم الجسم یتم بشكٍل كامل ودقیق عند رسم المسقطین األمامي والجانبي فقط، رسـم 5. 

شـــكل 27.6: اختیار المساقط المناسبة

7.6: التقاطعات والتماسات بین األسطح المستویة والمنحنیة 

ُیْبرُز التقاء األسطح المستویة مع أخرى منحنیة في األجسام المركبة ضرورة تعریف مصطلحات ھندسیٍة وعملیٍة یجب مراعاتھا في المساقط. الشكل  28.6 یمثل اسطوانٍة 
رأسیٍة مع قاعدة أفقیٍة ذات امتدادین. الخط المنحني 3-6 في المسقط العلوي ُیحدد الخط األفقي المتقطع 36 في المسقط  األمامي. وعلى نفس المنوال، تحدد نقطة التماس 4 
في المسقط العلوي انتھاء الخط األفقي المتصل 46 في المسقط األمامي، والذي بدوره یخفي جزًء من الخط المتقطع 36 خلفھ. من جھة أخرى، ُیظھر مستوى القطع المحدد 
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بقاطع الدائرة األمامي خطًا في المسقط األمامي كتقاطعھ مع سطح االسطوانة (أنظر الخط الرأسي المتصل 11‘ في المسقط األمامي وخلفھ  الخط المتقطع 22‘ ) على عكس 
األسطح المتماسة حیث یشكل التقاؤھما االنسیابي إلغاًء للحواف الحادة (ال یوجد اتصال بین النقطتین 4-4‘ وال یرسم تبعًا لذلك خط بینھما). 

ویمثل الشكل 29.6 أنواع التقاطعات والتماسات بین األسطح وتمثیلھا في المساقط المختلفة لمنحدٍر متعرج.
8.6: قواعد رسم الخطوط المركزیة و الخطوط المخفیة المتقطعة في المساقط

 Center  lines الخطوط المركزیة
كما ورد في الوحدة الثانیة یمكن تعریف الخط المركزي، شـكل 30.6، بأنھ خٌط رفیع وشعري، مكوٌن من تسلسل متكرر لشرطة طویلٍة تتبعھا شرطة قصیرٌة وبینھما فراغ. 
والشرطات الطویلة (10-25 ملیمتر) والقصیرة (2 ملیمتر) ثابتة الطول على طول الخط الواحد. وُیستخدم ھذا الخط لتمییز الدوائر واالسطوانات واألشكال البیضاویة وكلِّ 

األجسام االسطوانیة المتماثلة. 
قواعد وضع الخطوط المركزیة  

1. تبدأ الخطوط المركزیة وتنتھي للرسم المعین بشرطاٍت طویلة تزید عن حواف الجسم  الخارجیة بمقدار 5 - 10 ملیمترات. 
2. تتقاطع الخطوط المركزیة مع بعض بشرطاتھا القصیرة، خاصًة للمراكز. 

3. ال تتواصل الخطوط المركزیة بامتدادھا بین المساقط المتتالیة.
4. یمكن استخدام الخطوط المركزیة كخط امتداٍد بعد تطویلھ.  

شــكل 29.6: تمثیل التماسات والتقاطعات على منحدٍر متعرِّجشــكل 28.6: تمثیل التماسات والتقاطعات على االسطوانة
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5. الخطوط المركزیة للدوائر الصغیرة خطوٌط متصلٌة بدون فراغاٍت وبدون شرطاٍت قصیرة أیضًا.26 - 6

6. ترسم الخطوط المركزیة لألشكال المتماثلة ذات الطبیعة المنحنیة كالقطوع المخروطیة والدوائر واألقواس التي ال تنقص عن ربع دائرة.
7. ترسم الخطوط المركزیة لألشكال التي تتطلب معرفة تموضع مراكز فتحات أو ثقوٍب بالنسبة لمركز فتحٍة رئیسیٍة أخرى.

شـــكل 30.6: تمثیل الخطوط المركزیة
الخطوط المخفیة المتقطعة 

تمثل الحواف والسطوح المخفیة في المسقط المعین بخطوٍط متقطعٍة مكونة من شرطات خطیة متساویة الطول تتبعھا فراغات متساویة. أنظر التعریف الوارد في ص 16-2.
قواعد وضع الخطوط المخفیة المتقطعة، شـكل 31.6 ، رسـم 1

تبدأ الخطوط المخفیة المتقطعة وتنتھي بشرطاتھا الخطیة عند الخطوط والحواف المحیطیة المرئیة، الخارجیة على األقل، الخطان 1 و 2  في المسقط العلوي. . 1
تالمس شرطة الخط المتقطع الخط المرئي (الداخلي) عندما یكون السطح المخفّي الممثل بالخط المتقطع تكملًة لسطح مرئي- خط متصل مرئي، الخط 7 في المسقط األمامي. . 2
یالمس فراغ الخط المتقطع الخط المرئي (الداخلي) عندما یكون السطح المخفّي الممثل بالخط المتقطع منفصًال عن السطح - الخط المرئي، الخط 9 في المسقط األمامي.. 3
الخطوط المتقطعة المتتالیة تكون شرطاتھا متساویة وفراغاتھا ثابتًة إذا مثلت سطحًا واحدًا. أنظر الخطین 3 و 4 والخطین 5 و6 الممثلة للفتحة االسطوانیة في المسقطین. . 4
الخطوط المتقطعة المتتالیة تكون شرطاتھا غیر متساویة وكذلك فراغاتھا إذا مثلت سطوحًا مختلفًة. أنظر الخطین 1، 2 في المسقط العلوي والخطوط 7، 8، 9 و 10 في . 5

المسقط األمامي الممثلة ألسطٍح أفقیٍة متوازیة في الجھة الخلفیة.
شرطة الخط المتقطع قد تقطع الخط المحیطي وقد ال تقطعھ، الخطان 13 و 14.. 6
یتم التقاء الخطوط المتقطعة مع بعض بشرطاتھا الخطیة، الخطان 11 و 12 والعكس خاطئ.. 7

ویمكن التمییز في الشكل 31.6، بین رسمین أحدھما صحیح، الرسـم على الیمین، واآلخر فیھ بعض األخطاء الناتجة من رسم الخطوط المتقطعة بطریقٍة غیر صحیحة، 
الرسـم على الیسار.
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شــكل 31.6: قواعد وضع الخطوط المخفیة المتقطعة
9.6: تحدید مواقع المساقط وتوزیعھا على لوحة الرسم 

 A3 أوًال - ثالثة مساقط على لوحة الرسم
من األھمیة بمكان رسم المساقط الضروریة ضمن حیِّز الرسم بأمثِل وضع. ویمكن تعریف الوضع األمثل للمساقط على لوحة الرسم بأنھ الوضع الذي 

یجعل المسافة بین المسقطین المتتالیین مساویًة للمسافة بین كلٍّ من المسقطین وبرواز الورقة في االتِّجاه الواحد. إذا افترضنا أن المساقط األساسیة الثالثة 
وھي المسقط األمامي، المسقط الجانبي األیمن والمسقط العلوي قد حددت لترسم بنمط الزاویة الثالثة وضمن حیز الورقة A3، فكیف ُتحدد مواقع ھذه 

المساقط الثالثة على الورقة A3؟ لحل ھذه المسألة نعرف أبعاد حیز الرسم الفعال لورقة A3، وأبعاد الجسم. شكـل 32.6.
 رسـم 1: 

أبعاد حیز الورقة A3 ھي: الطول L و االرتفاع H، أنظر شكل 20.2. حیث أن 
L = 420 - 25 = 395 mm
H = 297 - 10 - 10 = 277 mm



الباب السادس
6 - 28

3
)(395

3
)(Lx d+ld+l 





3
277

3
)()(Hy d+hd+h 






 .d والعمق l الطول ،h المجسم المرفق ھي: االرتفاع l أبعاد الجسم
رسـم 2: 

نرسم المساقط الثالثة كمستطیالٍت تفصلھا المسافات األفقیة x والمسافات الرأسیة y، حیث أن 

رسـم 3: 
نحدد اآلن قیم x و y (رقمیًا) على ورقة A3. نحدد النقطتین 1 و 2 من حافتي اإلطار الرأسیتین، والنقطتین 3 و 4 من حافتي اإلطار األفقیتین. یجب االنتباه إلى أن حافة 
اإلطار السفلیة ھي الممتدة من أعلى الجدول العام أفقیًا. نرسم الخطوط الرأسیة من النقطتین 1و 2 والخطوط األفقیة من 3 و 4، فنحصل على النقاط A للمسقط األمامي و 

B للمسقط الجانبي وأخیرًا النقطة C للمسقط العلوي.
رسـم 4: 

 A وباتجاه النقطة Cو B ثم نقیس من النقطتین .E فنحدد النقطة h لألعلى االرتفاع A نقیس رأسیًا من .D فنحدد النقطة l طول الجسم B باتجاه النقطة A نقیس أفقیًا من
عمق الجسم d فنحدد النقطة D والنقطة E. نرسم الخطوط الرأسیة من النقطتین D ونرسم الخطوط األفقیة من النقطتین E، فتتحدد تبعًا لذلك أحیاز المساقط الثالثة، األمامي 

والجانبي والعلوي.
یجب االنتباه إلى أن كل الخطوط المرسومة حتى اآلن خطوٌط إنشائیة (أي خطوط رفیٌعة شعریة ترسم بقلم 2H - 4H). كما أن الترمیز باألحرف A، B ،C ...... واألرقام 

1، 2، 3، 4..... ال یحبذ استخدامھ بتاتًا. وقد بینت على الرسمات 1-5 للتوضیح فقط.
رسـم 5: 

 C تمثل الزاویة السفلى والیمنى الخلفیة للجسم (المسقط الجانبي). وأخیرًا تمثل النقطة B تمثل الزاویة السفلى والیسرى األمامیة للجسم (المسقط األمامي). النقطة A النقطة
الزاویة العلیا والیمنى الخلفیة للجسم ( المسقط العلوي). والنقاط الثالثة A، B وC ُتَشكِّل زوایا ثالثًة ضروریًة لرسم الصندوق الذي یحوي المسقط المحدد.

رسـم 6: 
.A3 المساقط الثالثة على ورقة

على الطالب أن یعي أن أبعاد الجسم l ، h و d ھي حصیلة أبعاد الجسم الحقیقیة مضروبٌة بمعامل مقیاس الرسم، سواًء تكبیرًا أو تصغیرًا. فإذا كان طول الجسم 135 
ملیمترًا وتم رسمھ بمقیاس الرسم تكبیر للضعف 2:1 فإن طول الجسم الحقیقي یتمثل في 2×135= 270 ملیمترًا. أما إذا رسم الجسم بمقیاس الرسم المصغِّر 1:5 یصبح 

ا. الطول المذكور 135÷5 = 27 ملیمترًا فقط ...... وھلم َجرَّ
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A3 شــكل 32.6: تموضع ثالثة مساقط على ورقة
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شــكل 33.6: تموضع مسقطین على 
A4 ورقة

A4 ثانیًا- مسقطان على لوحة الرسم
إذا افترضنا أن المطلوب رسم مسقطین اثنین، األمامي والعلوي داخل لوحة الرسم A4، فكیف یتم تحدید موضعیھما على الورقة المذكورة؟ شـكل 33.6. 

رسـم 1: 
 A4 طول الحیز الفعال لورقة الرسم

L = 210 - (5+ 20) = 185 mm  ,
H بینما ارتفاع الحیز الفعال

H = 297 - ( 15 +5) =  277 mm
أبعاد الجسم ھي: للطول l لالرتفاع h و d للعمق. 

رسـم 2: 
ضمن الحیز الفعال 185x277 لورقة A4 نرسم المسقطین المطلوبین وھما المسقطان األمامي والعلوي. المسقط األمامي مستطیل lxh بینما المسقط العلوي مستطیل آخر 
 ،x بینما یفصل المستطیلین عن الحواف الرأسیة المسافات األفقیة y یفصل المستطیلین عن بعض وعن حواف البرواز األفقیة المسافات الرأسیة .lxd فوق األول وأطوالھ

حیث أن 
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A3و A4 شـــكل 34.6: وضعیة لوحتي الرسم
                  العادّي وبالعرض مع البرواز وجدول العنوان
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ننقل القیمتین الرقمیتین لـ  x و y على الورقة A4، بالنقاط 1 ، 2 على خط القاعدة ثم النقطتین 3 و 4 على الخط الرأسي 
 E، الجانبي. نرسم الخطوط الرأسیة من النقطتین 1 و 2 والخطوط األفقیة من النقطتین 3 و 4، فنحصل على النقاط األربعة
 A من النقطة h فللمسقط العلوي. نقیس االرتفاع F و E تحددان المسقط األمامي بینما النقطتان B و  A النقطتان .F و B، A
 A باتجاه النقطة F من النقطة d نقیس العمق .C ومنھا نرسم خطًا أفقیًا فنحصل على النقطة D لألعلى فنحصل على النقطة
فنحصل على النقطة D، ومنھا نرسم خطًا أفقیًا فنحصل على النقطة C في أقصى الیمین. الحیز المحصور بین النقاط األربعة 

C ،B ،A وD یمثل حیز المسقط األمامي بینما یمثل الحیز المحصور بین النقاط E، C، D و F حیز المسقط العلوي. 

رســم 3: 
نرسم المستطیالن ABDE و DCEF بالخط المتصل المرئي. وھو المطلوب.

على الطالب أن یعي أن ھاتین الطریقتین تمثالن األساس في الرسم الھندسي المبني على اإلسقاط المتعامد لجسٍم معین. 
لقد استندنا في ذلك إلى الوضعیة الطبیعیة للوحة الرسم. ھذا الوضع سندعوه بالوضع العادي والذي یختلف عن الوضع 

بالعرض، شـكل 34.6.

تـمـریـن مـحـلـول 1.6، شـكل 35.6 
بین كیف ُیرسم المسقطین األمامي FV والعلوي TV لعینة اختبار الصالدة، رسـم 1 والتي أطوالھا l تساوي  160 ملیمترا، 
d تساوي 35 ملیمترًا، على لوحة الرسم A4 ؟ استخدم أوًال الوضعیة العادیة للوحة الرسم ثم بالعرض، شـكل 35.6، ثم 

قارن بین الرسمین الناتجین.
رسـم 2: 

وضعیة لوحة الرسم عادي، 
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رسـم 3: 32 - 6

وضعیة لوحة الرسم: بالعرض، 

وعلى ھذا األساس، یمكن االستنتاج بسھولٍة أن تموضع المسقطین وفقًا للرسـم 3 أفضل من تموضعھا وفقًا للرسـم 2.

شـــــــكل 35.6: مسقطا عینة اختبار الصالدة
رســــم 2                                   رســــم  3

10.6: المجسمات األیزومتریة الشبكیة وشبكات المساقط المربعة
األمامیة  الواجھة  عن  الرأسیة  سطوحھا  تمیل  التي  والمناظیر  المجسمات  ھي  األیزومتریة  المجسمات 
بزاویة 30 درجة من الجھتین وللداخل. كما تمیل قاعدتھا وسطحھا العلوي عن المستوى األفقي بزاویة 
إلى  المستطیلة  المجسمات  ھذه  سطوح  تتحول  وعلیھ،  الخلفي.  جزءھا  یرتفع  حیث  أیضًا،  درجة   30
متوزایات أضالع، زوایاھا 600 و 120o بدیًال عن الزوایا القائمة، بینما تبقى سطوحھا األربعة الجانبیة 
بنفس  للمجسم  والعلویة  والجانبیة  األمامیة  الثالث  الواجھات  تظھر  وأخیرًا،  رأسیة.  القاعدتین)  (دون 

الوضوح بینما تختفي منھ ثالث واجھات أخرى ھي القاعدة والواجھتین الخلفیتین. 

المجسمات األیزومتریة الشبكیة ھي المجسمات والمناظیر التي ترسم ضمن شبكة أیزومتریة بدون إضافة 
األبعاد إلیھا والتي تقاس ضمنیًا من أبعاد الشبكة ذاتھا. الشبكة األیزومتریة ھي الشبكة المكونة من خطوط 
قائمة وخطوط مائلة بزاویة 30 درجة على الجھتین وذات مسافات محددة بین خطوطھا. من جھة أخرى، 
ثابتة. ھذا  یستخدم لرسم مساقط المجسمات األیزومتریة الشبكیة شبكات مكونة من مربعات ذات أبعاد 
النمط من التمثیل للمجسمات ضمن الشبكة األیزومتریــة الشبكیة والمساقط ضمن شبكة المربعات لھو 
األفضل والعملي أكثر الستیعاب المفاھیم األساسیة للرسم الھندسي. إذ یقوم الطالب بالرسم الحر للمجسمات 
دون  فاھیة  الشبكات  ھذه  تكون خطوط  حیث  ومربعة،  أیزومتریة  شبكات  على  والمساقط  األیزومتریة 
االھتمام المفرط بدقة ونظافة الرسم المطلوب. لقد شكل استخدام األدوات الھندسیة بما تطلبھ األمر من دقة 
ونظافة وسرعة إنجاز في حینھ مشكلة معقدة خاصة للطالب المبتدئ. إن استخدام المجسمات األیزومتریة 
الشبكیة والمربعات سیساعد الطالب في التخلص من اإلفراط في استخدام األدوات الھندسیة مستقبال بما 

یضمن انتقالھ السلس إلى برامج الرسم والتصمیم بالحاسوب CAD ومنھا بالتحدید برنامج أوتوكاد.

رســــم  1                   
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  .3x3x4 شكل 36.6: رسم 1: مساقط المنشور المنتظم

تـمـریـــن محـلـول 2.6، األشكال 36.6 
رسم 1: 

یبین مجسمًا مكونًا من متوازي مستطیالت أو منشور منتظم 4x3x3 (أي أن طولھ یساوي 4 وحدات وارتفاعھ 
3 وحدات بینما سمكھ 3 وحدات). متوازي المستطیالت أو المنشور موضوع على سطح أفقي بحیث أن قاعدتھ 

3x3 رأسیة. 

نفترض أن واجھتھ األمامیھ ھي السطح الرأسي المباشر والمكون من المستطیل 1234 والذي أبعاده بالمربعات 
4x3. كما أن واجھتھ الجانبیة الیمنى ھي المربع 2367 والذي أبعاده بالمربعات 3x3، وواجھتھ العلویة تتحدد 
من المستطیل 3456 والذي أبعاده بالمربعات 4x3. إذا ربطنا الواجھات الثالث مع بعض كما في رسم 1 فإننا 

نحصل على مساقط المنشور المنتظم 4x3x3 الرئیسیة. 
المستطیالن والمربع التي تشكل المساقط الثالثة ھي مساحات بأطوال حقیقیة ألوجھ المنشور، ذلك أن ھذه 
مربعات   4 أمامي، طولھ  كمسقط   1234 فالمستطیل  الرئیسیة.  اإلسقاط  موازیة ألسطح مستویات  السطوح 
وارتفاعھ 3 مربعات یكافئ من حیث المساحة مساحة المستطیل 1234 على المجسم األیزومتري ألن مستوى 
المجسم.  في  والجانبیة  العلویة  للواجھتین  یتكرر  األمر  ھذا  األمامي.  المجسم  لسطح  مواٍز  األمامي  اإلسقاط 
ولذلك، تكون مساقطھما بأطواٍل حقیقیة ألن أوجھ المجسم األیزومتري الخارجیة موازیة للمستویات الرئیسیة 

لإلسقاط. 
من جھة أخرى، مسقط الخط 3-6 یؤول إلى نقطة واحدة، النقطة 36 على المسقط األمامي، ألن خط النظر 

مواٍز للخط 3-6. وھكذا دوالیك مع كل الخطوط 45، 18 و 27...وكل النقاط األخرى على بقیة المساقط.   
مسقط السطح على مستوى مواٍز لھ یشكل سطحًا یكافئ السطح األصلي في المساحة واألبعاد. مسقط السطح 
على مستوى عمودي علیھ یجعلھ خطًا واحدًا ندعوه بالخط الحافة. مسقط الخط المستقیم على مستوى مواٍز لھ 
یكون خطًا آخر مكافئ لھ طوًال ویوازیھ. مسقط الخط المستقیم على مستوى عمودي علیھ یكون نقطة واحدة.

رسم 2:
إذا اقتطعنا من الواجھة األمامیة والعلویة، رسم 1، منشورًا آخر على شكل متوازي أضالع بالحجم  1.5x2x4 كما في الشكل المرفق فستؤول مساقطھ إلى ما یلي:

.L المسقط الجانبي: یتغیر شكلھ العام المستطیل ویأخذ شكل معكوس الحرف
المسقط األمامي: ال یتغیر شكلھ العام لكن یضاف لھ خط مرئي مواٍز للقاعدة وبطولھ على ارتفاع وحدة واحدة من األسفل. 

المسقط العلوي: ال یتغیر شكلھ العام لكن یضاف لھ خط مرئي مواٍز للواجھة األمامیة وبطولھ على عمق 1.5 وحدة من األمام. 
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رسم 3 
إذا اقتطعنا من الواجھة العلویة والیسرى، رسم 2، منشورًا آخر على شكل متوازي أضالع بالحجم 

2.5x1x1.5، كما في الشكل المرفق فستؤول المساقط إلى ما یلي:
المسقط الجانبي: یضاف لھ الخط المتقطع المخفي على ارتفاع وحدتین من األسفل. 

المسقط األمامي: یتغیر شكلھ العام ویأخذ جزأه العلوي شكل حرف L مبطوحة. 
المسقط العلوي: ال یتغیر شكلھ العام لكن یضاف لھ خط مرئي مواٍز للواجھة الجانبیة وبعرض 

الجزء الخلفي من المجسم. 
رسم 4 

.1x2x1 اقتطعنا من الواجھة األمامیة العلویة والیمنى، رسم 3، منشورًا آخر، قاعدتھ مثلث وبحجم
السطح abcd على المجسم سطح مائل جزئیًا، ألنھ رأسي على القاعدة أو المستوى العلوي بینما 
ھو مائل على مستویي اإلسقاط األمامي والجانبي. سنبین ھنا كیف یظھر ھذا السطح المائل جزئیًا 

شكل 36.6: رسم 2: مساقط للمنشورالمنتظم 3x3x4 بعید اقتطاع المنشور المنتظم واألصغر 1.5x2x4 من واجھتھ األمامیة والعلویة. 
في المساقط الثالثة 

المسقط العلوي: یظھر ھذا السطح كخط حافة abcd ألنھ سطح رأسي. 
المسقط األمامي: یظھر ھذا السطح كمستطیل abcd والذي ال یكافئ المساحة الحقیقیة للسطح. 
ھنا یجب االنتباه إلى أن الخطین ad و bc ھي بأطوال حقیقیة بینما الخطین ab و cd بأطوال 

غیر حقیقیة وكل ذلك ألن السطح رأسي. 
المسقط الجانبي: یظھر ھذا السطح كمستطیل abcd والذي ال یكافئ المساحة الحقیقیة للسطح 
أیضًا. یتكرر ھنا القول أن الخطین ad و bc ھي بأطوال حقیقیة بینما الخطین ab و cd بأطوال 

غیر حقیقیة وكل ذلك ألن السطح abcd رأسي. 

في  الحقیقیة  بأطوالھما  تظھران  العلوي  المسقط  في   bc و   ad النقطتان  األساس،  ھذا  على 
المسقطین األمامي والجانبي. كما یظھر السطح abcd بأطوالھ الحقیقیة إذا أسقطناه على مستوى 
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شكل 36.6: رسم 4: المساقط بعید اقتطاع المنشور الذي قاعدتھ 
                مثلثة 1x2x1 من الواجھة األمامیة العلویة والیمنى

مواٍز لھ. ھذا المستوى لن یكون لھذه الحالة أحد المستویات الرئیسیة بل مستوى آخر ندعوه 
 . Auxiliary View بالمستوى المساعد

یظھر الخط ab بطولھ الحقیقي في المسقط العلوي. ولذلك یدعى بالخط األفقي ألنھ مواٍز 

شكل 36.6: رسم 3: ممساقط المنشور المنتظم 4x3x3 بعید اقتطاع المنشور 
المنتظم واألصغر 1.5x1x2.5 من واجھتھ العلویة والیسرى.

للمستوى األفقي، حیث یظھر ذلك جلیًا في المسقطین اآلخرین. 
المستوى المائل جزئیًا abcd یظھر كخط حافة في المسقط العلوي بینما یظھر في المسقطین األخرین 

مستوى، بعض أطوالھ، الرئیسیة حقیقیة ومع ھذا ال نقول أن ھذا المستوى بأطوالھ الحقیقیة.
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            شكل 36.6: رسم 5: المساقط بعید اقتطاع منشور قاعدتھ مثلثة  1x2x2ومنشور
                 آخر تحتھ  2.5x1x2.5 مباشرة من الواجھة األمامیة والیمنى

رسم 5 

ھنا أكملنا من الواجھة األمامیة والیمنى، رسم 4، اقتطاع المنشور الذي قاعدتھ مثلث حتى القاعدة السفلیة كما في الشكل المرافق. 
السطح abcefg على المجسم سطح مائل جزئیًا، ألنھ رأسي على كٍل من القاعدة والمستوى العلوي بینما ھو مائل على الواجھتین األمامیة والجانبیة. 

سنبین ھنا كیف یظھر ھذا السطح المائل جزئیًا ویأخذ شكل معكوس الحرف L في المساقط الثالثة: 

المسقط العلوي: یظھر ھنا السطح abcefg كخط حافة (أي مستقیم) ألنھ سطح رأسي. الخطوط بین النقاط  bc, ag و ef على المجسم األیزومتري تمثل 
خطوطًا رأسیة وقائمة، لذلك تظھر بأطوالھا الحقیقیة في المسقطین األمامي والجانبي. بینما الخطوط الثالثة ce, ab و fg على المجسم األیزومتري ھي 

خطوط أفقیة تظھر بأطوال لیست حقیقیة، تمامًا كما ھو الحال في المسقطین األمامي والجانبي. 

 abcefg المسقط األمامي: یظھر ھذا السطح
معكوس  شكل  ویأخذ  منتظم  (غیر  سداسیًا 
الحرف L) والذي ال تكافئ مساحتھ المساحة 
الحقیقیة للسطح، على الرغم من أن الخطوط 
الراسیة الثالثة bc ،ag و ef تظھر بأطوالھا 
 fg و   ce ،ab األفقیة  الخطوط  أما  الحقیقیة. 
ألن  ذلك  وكل  حقیقیة  غیر  بأطوال  فتظھر 

السطح رأسي ومائل جزئیًا.  

ab- السطح  ھذا  یظھر  الجانبي:  المسقط 
cefg أیضًا سداسیًا (غیر منتظم)، وال تكافئ 
مساحتھ المساحة الحقیقیة للسطح. وھنا، یجب 
 bc الثالثة  الراسیة  الخطوط  أن  إلى  االنتباه 
على  الحقیقیة  بأطوالھا  ھي  تظھر   ef و   ،ag
والتي   fg و   ce ،ab األفقیة  الخطوط  عكس 
ألن  ذلك  وكل  حقیقیة  غیر  بأطوال  تظھر 

السطح رأسي ومائل جزئیًا.
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رسم  6 37 - 6

ھنا إقتطعنا من األیزومترك، رسم 3، جزًء مائًال من الواجھة األمامیة والیمنى كما في الشكل المرافق، رسم 6. ھذا 
 .al و ab القطع األیزومتري محدد بمستوى مكون من الخطین المتقاطعین

لمعرفة طریقة تحدید حدود السطح المظلل (بالبنفسجي) أي رسم وبیان خطوط التقاطع  abonml بین مستوى القطع 
وأسطح األیزومترك یمكن مراجعة شكل 13.12 صفحة 12-14. السطح المظلل على المجسم األیزومتري ھو سطح 
مائل (كلیًا) على المستویات الثالثة، القاعدة أو المستوى العلوي واألمامي والجانبي. من المھم ھنا بیان كیف یظھر 

ھذا السطح المائل في المساقط الثالثة وكیف نحدد حدوده أینما وجدت، رسم 7.
رسم  7 

a
نرسم الخطوط المرئیة األساسیة في المساقط. كما نرسم الخط األفقي المتقطع والوحید في المسقط الجانبي.

 .al على المسقط العلوي، ونرسم الخط l نحدد النقطة
نرسم الخط  a–k كامتداد للخط ab. (النقطة k نقطة نھایة حدود المسقط العلوي). 

نسقط النقطة k على المسقط األمامي.
b

مسقط علوي:
  .m فنحصل على النقطة a-k خطًا موازیا للخط l نرسم من النقطة

مسقط أمامي:
نسقط النقطة m من العلوي على األمامي فتظھر ي قاعدة المسقط.

نوصل النقطة m مع النقطة k فنحصل على النقطة n بعید اسقاطھا من الجانبي. 
مسقط علوي  

نسقط النقطة n في المسقط األمامي على المسقط العلوي. 

شكل 36.6: رسم 6: األیزومترك بعید قطعھ بشكل مائل على الجھات الثالث 
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شكل 36.6: رسم 7: رسم المساقط بعید اقتطاع مجسم بشكل مائل على الجھات الثالث 

c
مسقط علوي 

نعلم على الخط l-m-k في العلوي.
.k-a موازیًا للخط n نرسم من النقطة

مسقط أمامي:
نعلم على الخط n-m والخط األفقي من n للیسار.

.k-m خطًا موازیًا للخط b نرسم من النقطة
.k-m للخط b من الجانبي على األمامي كتقاطع مع الخط الموازي من o نسقط النقطة

.k-a  للخط n على المسقط العلوي كتقاطع مع الخط الموازي من o نسقط النقطة
d

نعلم على الخط b-o-n في المسقط العلوي. ونكرر األمر ذاتھ في المسقط األمامي.
نظلل سطح القطع ضمن المساحات المطلوبة على المساقط.
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تـمـریـــن محـلـول 393.6 - 6

أرسم مساقط المجسم المنظور والمرسوم ضمن الشبكة األیزومتریــة. 
الـحـل
أوًال: 

حددنا الواجھة العلویة كواجھة رئیسیة لھذا المجسم األیزومتري. ھذا المجسم سندعوه باألیزومتري لتماثلھ یمینًا ویسارًا بالنسبة لخط المنتصف 
الرأسي. أبعاد المجسم األیزومتري ھي الطول/العرض 13 وحدة من أقصى الیمین ألقصى الیسار، ارتفاعھ 7 وحدات بینما عمقھ 8 وحدات 

فقط. البعدان، الطول/العرض 13 والعمق 8 یظھران في الواجھة العلویة للمجسم األیزومتري. 
أما البعدان، الطول/العرض 13 واالرتفاع 7 فیظھران في الواجھة األمامیة للمجسم األیزومتري. وأخیرًا یظھر البعدان، العمق 8 واالرتفاع 7 

في الواجھة الجانبیة للمجسم األیزومتري. 

شـكل :37.6: رســــم 1: المجسم المنظورمع مساقطھ 
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شـكل :37.6: رســــم 2: اإلسقاط في الزاویة الثالثة

لتسھیل رسم مساقط المجسم األیزومتري نفترض أننا نرغب برسمھ بمقیاس رسم عادي. وأننا نعمل حواشي من جمیع جھات المساقط الثالثة بمقدار وحدة واحدة. ھذا 
یعني أننا سنرسم المسقط العلوي ضمن شبكة مربعات طولھا 15 وحدة وارتفاعھا 10 وحدات. وعلى نفس المنوال نرسم المسقط األمامي ضمن شبكة مربعات طولھا 15 

وارتفاعھا 9 وحدات، كما نرسم المسقط الجانبي ضمن شبكة مربعات، طولھا 10 وارتفاعھا 9 وحدات. 
ولتسھیل رسم مساقط المجسم األیزومتري قمنا بتلوین أسطحھ التي ستظھر من األمام باللون األزرق المموج.ومن األعلى باألخضر المموج بالبنفسجي. وأخیرًا تم تلوین 

الواجھة الجانبیة الیمنى باألخضر المصفر.
االن، سنرسم المساقط الثالثة للمجسم األیزومتري ضمن أحیازھا المحددة أسفلھ، أنظر رســـم 1، 

شكل 37.6.  
ثانیًا:

الثالثة كما  الزاویة  المساقط ضمن  نرتب 
في رســم 2، شــكل 37.6. الشكل على 
الیسار یمثل ترتیبًا آخر لوضعیة المساقط، 
كما في  حیث یمكننا تغییر التسمیة أیضًا 
حالة اإلسقاط في الزاویة األولى كما یلي: 
العلوي  المسقط  وفوقھ  األمامي  المسقط 

وعلى یساره المسقط الجانبي األیسر.
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شـكل :37.6: رســــم 3: المساقط الثالثة منفصلة وممیزة

ثالثاًً:
نرتب المساقط ضمن الزاویة األولى كما في رسم 3 ضمن الشكل 37.6 على الیمین. المسقط األفقي في 
األسفل والمسقط األمامي أعاله وعلى یسار ھذا المسقط األخیر، أي المسقط األمامي نرسم المسقط الجانبي 

األیمن. 
المجموعة األخرى للمساقط على الیسار تمثل ترتیبًا آخر لوضعیة االسقاط في الزاویة األولى، حیث یمكننا 

تغییر التسمیة عندئٍذ كما یلي: المسقط األمامي وأسفلھ المسقط األفقي وعلى یمینھ المسقط الجانبي األیسر. 
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11.6: الرسم الدقیق للمساقط باألدوات الھندسیة
تـمریـن مـحـلـول 4.6

أرسم باألدوات حامل العذة TOOL HOLDER على لوحة الرسم A4، شـــكل 38.6 . استخدم اإلسقاط  في الزاویة 
األولى.

www.alqudspub.com  الحل ضمن الزاویة الثالثة مرفق في الموقع
خطوات الـحــل، شـــكل 38.6

بعید رسم برواز الرسم ضمن اللوحة A4، والتي أبعادھا 297x210 ملیمترًا مربعًا، یتحدد لدینا أبعاد حیز الرسم كما 
یلي: L = 280 ملیمترًا و H = 200 ملیمترًا. نستخدم الورقة A4 بالعرض والبرواز/ العنوان على الیمین. 

نحسب المسافات األفقیة والرأسیة بین المساقط وحواف البرواز لمقیاس الرسم عادي 1:1 

      

    

نقرب القیمة األفقیة 47 لتصبح 50 میلیمترًا وأبقینا القیمة الرأسیة 32 كما ھي. نبدأ برسم مساقط للشكل نفسھ بمقیاس 
الرسم العادي 1:1.

mm74
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TOOL HOLDER شــكل 38.6: حامل العدة

.2H رســم 1: تحدید حدود المساقط ومواضعھا بخطوط إنشائیة، أي بقلم

نحدد الشرطتین 1 و 2 على بعد أفقي مقداره 50 ملیمترًا من الجانبین والشرطتین 3 و 4 على بعد رأسي، 32 ملیمترًا من األعلى واألسفل.
 .C و  B ،A  نرسم الخطوط األفقیة من الشرطتین 3 و4 والخطوط الرأسیة من الشرطتین 1 و 2، فنحصل على النقاط

النقاط  B ،A  و C ھي نقاط أساسیة في المساقط متوافقة مع زوایا الضندوق (الزجاجي) الذي یحوي المجسم حامل العدة، شــكل 38.6.  
یجب االنتباه إلى أننا نحدد القیاسات الواردة أعاله باستخدام مقیاس الرسم العادي فقط. 

نقیس من A على الخط AB أفقیًا وعلى الیمین عرض الجسم، أي طولھ 98 ملیمترًا فنحدد الشرطة 5 ثم نقیس رأسیًا لألسفل ارتفاعھ، أي 63 
ملیمترًا فنحدد الشرطة 7.

نقیس من B ومن C وباتجاه النقطة A عمق الجسم 41 میلیمترًا فنحدد الشرطتین 10 و 11 على الترتیب. 
شــكل 38.6: النقاط األساسیة لكل مسقطنرسم من النقطتین 5 و 10 خطین رأسیین ومن النقطتین 7 و 11 خطین أفقیین فنحصل على النقاط 6، 8، 9، 12، 13 و 14. كما 

http://www.alqudspub.com
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شــكل 38.6: تحدید حدود المساقط، أحیازھا ومواضعھا 
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6 - 44 ،B 8 9 10 المسقط الجانبي األیسر بالمستطیل ،A567 تالحظون تظھر أحیاز المساقط الثالثة. المسقط األمامي بالمستطیل

 .C 11 12 13 وأخیرًا المسقط األفقي في األسفل بالمستطیل
نوصل النقطة 14 مع النقطة 15 نحصل على خط المیل 45 درجة. 

رســم 2: رسم المعالم البارزة في المساقط الثالثة بخطوط إنشائیة   
نبدأ برسم المساقط الثالثة بشكل متزامن. 

المسقط األمامي: 
نقیس أفقیًا من 6 المسافة 32 میلیمترًا، ثم 46 (كمجموع32  و 14) فنحدد الشرطتین a و b للمجرى السفلّي على الترتیب. نحدد ارتفاع المجرى 5 ملیمترات 

 .c لألعلى بالشرطة a قیاسًا من الشرطة
نقیس من 6 رأسیًا االرتفاع 35 میلیمترًا فنحدد الشرطة d، ثم نرسم الخط األفقي g-d. نرسم من d ربع الدائرة R22. نحدد الشرطة e على بعد 11 میلیمترًا 

.Φ 9 ونرسم منھا الدائرة d إلى الیمین من الشرطة
.j ومنھما نرسم خطین أحدھما رأسي واآلخر أفقي فنحصل على النقطة i ورأسیًا المسافة 16 فنحدد النقطة h نقیس من النقطة 5 أفقیًا المسافة 35 فنحدد النقطة

نقیس من النقطة d أفقیًا المسافة 69 فنحدد النقطة f للتجویف األسطواني على الیسار. نرسم من النقطة f كمركز الدائرة Φ14 والقوسین R25 و R11. ثم 
.‘g من R27 ثم R32 القوس g نرسم من

المسقط الجانبي: 
نرسم خطین رأسیین على بعد 8 و 13 من یمین النقطة 8 لتعریف عمق التجویف األسطواني.  

 .q 30 فنحصل على النقطةo نرسم منھا خطًا یمیل عن الرأسي بزاویة . p نقیس المسافة 14 من النقطة 10 لألسفل فنحصل على النقطة

المسقط األفقي: 
 .n ثم المسافة 60 میلیمترًا فنحدد النقطة m نقیس أفقیًا من النقطة 12 المسافة 51 میلیمترًا فنحدد النقطة

نقیس رأسیًا من النقطة 12 المسافة 13 میلیمترًا فنحدد النقطة l. نرسم من النقطة m خطًا رأسیًا ومن النقطة l خطًا أفقیًا حتى یلتقیا. 
نقیس رأسیًا من النقطة n المسافة 16 میلیمترًا فنحدد مركز الفتحة العلویة Φ11 والتي نرسمھا.  

  .k نرسم خطًا أفقیًا من .k نقیس رأسیًا من النقطة 13 المسافة 9 میلیمترات فنحدد النقطة
تنبیــھ: یمكنك المباشرة برسم الدوائر واألقواس في المساقط الثالثة بقلم HB ودون استخدام الخطوط اإلنشائیة.
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شــكل 38.6: رسم المعالم البارزة في المساقط الثالثة بخطوط إنشائیة
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  .HB نرسم ونعلم على المعالم البارزة في المساقط الثالثة بقلم
 . Φ 9  المسقط األمامي: نرسم المحیط الخارجي للمسقط. نرسم القطع - التجویف في أقصى الیمین مع الفتحة

نبرز  في الوسط التجویف االسطواني R25 ونظھر االسطوانة Φ14 والقاعدة المشروخة Φ22. وأخیرًا، نرسم المجرى السفلي. 
المسقط األفقي: نرسم المحیط الخارجي للمسقط. 

 .p-q المسقط الجانبي: نرسم المحیط الخارجي للمسقط. نرسم القطع الجانبي المائل في الیسار والممثل بالخط
اآلن، نستخدم اإلسقاط المتبادل للحواف والمستویات المرئیة على المساقط الثالثة. 

نسقط كل معالم المسقط األمامي على المسقطین األفقي والجانبي باللون األزرق.
نسقط كل معالم المسقط الجانبي على المسقطین األفقي واألمامي باللون البنفسجي.

نسقط كل معالم المسقط األفقي على المسقطین األمامي والجانبي باللون األصفر-الكموني.
نسقط القطع المائل، النقطة q في المسقط الجانبي على خط المیل 15-14 ومن ثم إلى المسقط األفقي.

 R25 نرسم المعالم المرئیة والناتجة من الربط واإلسقاط بین المساقط. فنبرز بالخط المرئي األحمر أجزاًء من التجویف االسطواني
واالسطوانة Φ14 والقاعدة المشروخة Φ22 في المسقطین األفقي والجانبي.

2H رســم 4: رسم المعالم المخفیة أي إظھار الحواف والسطوح المخفیة كخطوط متقطعة في المساقط الثالثة بقلم

نرسم معالم الحواف المخفیة في المساقط الثالثة. 
نرسم معالم الفتحات المخفیة في المساقط الثالثة. 

نرسم المعالم المخفیة الناتجة من التجویف االسطواني R25 واألسطوانة Φ14 والقاعدة المشروخة Φ22 في المسقطین األفقي والجانبي. 
نسقط القطع المائل، النقطة p في المسقط الجانبي على المسقط األفقي.

نسقط القطع المائل، النقطة p في المسقط الجانبي ثم نسقط النقطة m من المسقط األفقي یلتقیان في المسقط األمامي بخط متقطع. 
نسقط نقاط المجرى المستطیل bac في المسقط األمامي على المسقطین األفقي والجانبي. 

نسقط النقطتین l و k والموجودتین على المسقط األفقي على المسقط األمامي في األعلى وعلى المسقط الجانبي عبر خط ألـ 45 درجة. 

رســم 5: الرسم النھائي

نمحو كل الخطوط اإلنشائیة بین المساقط. نكمل برواز الرسم فنكتب اسم الطالب ورقمھ الجامعي والتاریخ واسم اللوحة ومقیاس الرسم. 
نتأكد من رسم الخطوط المحوریة للفتحات والدوائر كما یجب. 
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HB شــكل 38.6: تعلیم ورسم المعالم البارزة أي الخطوط المرئیة واألساسیة في المساقط الثالثة بقلم
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2H شــكل 38.6: رسم المعالم المخفیة أي إظھار الحواف والسطوح المخفیة كخطوط متقطعة في المساقط الثالثة بقلم
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 .A4 شــكل 38.6: الرسم النھائي بمقیاس رسم عادي على ورقة
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6 - 50A3 رســم 6: الرسم على لوحة

 H = 277 : میلیمترًا مربعًا. وحیز الرسم فیھا A3 = 420×297 أبعاد لوحة الرسم
ملیمترًا بینما L = 395 ملیمترًا. 

نحسب المسافات األفقیة والرأسیة بین المساقط وحواف البرواز لمقیاس الرسم تكبیر2:1  

mm93
3

2)89+14(593
3

2)d+l(Lx 







 

ومع ھذا یمكن رسم المساقط للشكل نفسھ بمقیاس رسم أصغر. مثًال للحاالت التي 
تتطلب إضافة األبعاد إلى المساقط یرسم الشـــكل 38.6   بمقیاس الرسم 1:1 فتكون 

القیم الجدیدة للمسافات األفقیة والرأسیة بین المساقط كما یلي:
       y’ = 58  mm   و  x’ =  85 mm 

نكمل برواز الرسم فنكتب اسم الطالب ورقمھ الجامعي والتاریخ واسم اللوحة ومقیاس الرسم. 

mm32
3

2)36 +  14(772
3

2 )d+h(Hy 







.A3 شــكل 38.6: الرسم النھائي بمقیاس رسم تكبیر 2:1 على ورقة

تـنـبـیـھ: الرسمان 5 و 6 مختلفا الحجم. رسم 5 یحوي مساقط المجسم بمقیاس رسم 1:1 
          ضمن ورقة A4، بینما یحوي رسم 6 المساقط نفسھا بمقیاس الرسم 2:1 ضمن

          ورقة A3. كالھما یظھران ھنا متوافقین مع حدود وحجم الكتاب. 

إنفنتور
 .Part File یبدأ المستخدم تصمیمھ  لھذه القطعة ثالثیة األبعاد ضمن ملف الجزء
نبدأ برسم القاعدة 98x41 ثم نبثقھا لألعلى (أي نعطیھا ارتفاعًا) فتصبح متوازي 

مستطیالت، قاعدتھ 98x41 بینما ارتفاعھ 63. 
الحقًا بنبدأ بقطع وتعدیل مكونات ھذا المجسم حتى یكتمل بناءه. 

ننتقل إلى بیئة الرسم Drawing. ھناك نرسم بكل سھولة وأریحیة المساقط الثالثة. 
المساقط الثالثة مرسومة ضمن نمط الزاویة الثالثة، أنظر ص 51. 

لمزید من المعلومات وفھم كیف نرسم مساقط ھذا المجسم في الزاویة الثالثة راجع الموضوع: القفز من أوتوكاد إلى إنفنتور: رسم المساقط لمجسم ثالثي األبعاد في الموقع 
http://www.alqudspub.com/index.php?page=1361012203  اإللیكتروني القدس للنشر والتوزیع ضمن الرابط

http://www.alqudspub.com/index.php?page=1361012203


مبادئ اإلسقاط
6 - 51

شــكل 38.6: رسم المجسم ومساقطھ في الزاویة الثالثة ضمن بیئة الرسم ثالثي األبعاد- إنفنتور 
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12.6: استنتاج المسقط الثالث من مسقطین أساسیین 52 - 6

یقوم رسم المسقط الثالث على تحلیل معطیات المسقطین المعروفین وأجزائھما. إن مجرد وجود 
واالرتفاع  الطول/العرض  وھي  للجسم  الثالثة  األبعاد  یحدد  أساسیة  ثالثٍة  من  اثنین  مسقطین 
والعمق. فكل مسقٍط من المساقط المذكورة یحدد بعدین اثنین للجسم. وأي مسقط إضافي لمسقٍط 
مجموعة  ذلك  إلى  أضفنا  وإذا  الثالث.  البعد  إلیھما  مضافًا  السابقین  البعدین  أحد  یحدد  موجود 
االستنتاجات الناتجة من رسم المساقط المتعامدة، فإن ذلك یجعل عملیة رسم المسقط الثالث من 

مسقطین اثنین عملیًة غیر معقدة. 

ھذا، وینصح عند استنتاج المسقط الثالث في األجسام المركبة اعتبار كل جزٍء جسمًا منفصًال ثم 
إدخال تأثیر باقي األجزاء علیھ وبشكٍل متتاٍل. وعلى ذلك، یفضل البدء بإسقاط األجزاء التي تعتبر 
في  مكون  جسٍم  كل  أن  حقیقة  إلى  استنادًا  بأول،  أوًال  بھا  المرتبطة  األجزاء  ثم  كالقواعد  رئیسیة 
واالسطوانة  المستطیالت  كمتوازي  البسیطة  الھندسیة  األجسام  من  محددٍة  مجموعٍة  من  األساس 
والمخروط والھرم والمنشور. وسنحاول فیما یلي حل مسألتین اثنتین، فنتدرج من السھلة فالمعقدة.  
سنحاول أوًال استنتاج المسقط الثالث من مسقطین اثنین مرسومین على شبكة مربعة وذلك ضمن 

نمطي اإلسقاط في الزاویة األولى والثالثة. 

شـكـل 39.6: استنتاج المسقط الثالث من مسقطین في الزاویة الثالثة

تـمـریـن مـحـلـول 5.6، الشكل 39.6: 
ارسم المسقط الثالث، أي الجانبي األیمن من المسقطین المعطیین األمامي والعلوي في الزاویة الثالثة، رســـم 1.
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رســـم 2: 53 - 6

ُنَسمِّ نقاط المسقط األمامي والمسقط العلوي بالرموز d ،c ،b ،a و e ....الخ. 
ھنا یظھر عدد من النقاط داخل المسقط إذا كانت في الواجھة األمامیة، بینما یظھر بعضھا اآلخر خارج 
المسقط ألنھا في الخلف. وعلى نفس المنوال، وضعنا بعضًا من النقاط داخل المسقط العلوي استنادًا 

إلى رؤیتھا في األعلى وخارجھ ألنھا بعیدة  في األسفل على الترتیب. 
نرسم خط المیل 45o لجھة الیمین من المسقط العلوي. رسم خط المیل ھنا فقط للتوضیح إذ ال داع 

لرسمھ ضمن شبكة مربعات. یستخدم الطالب القیاس لنقل األبعاد واالسقاط بدیًال عن خط أالمیل.
نحدد موقع وحدود المسقط الجانبي األیمن. 

نسقط على خط المیل المذكور عمق الجسم وكل الحواف في المسقط العلوي. 

شـكـل 39.6: استنتاج المسقط الثالث من مسقطین في الزاویة الثالثة

رســـم 3 في أقصى الیمین 
لتلتقي مع خطوط   45o المیل  خط  العلوي عبر  المسط  من  اسقاطًا   efhg المستطیل  نرسم 

أخرى أفقیة من المسقط األمامي. 
 ghji كارتفاع، ثم cd و ab كقاعدة لھ والخطین الرأسیین bc ،abcd نكرر رسم المستطیالت

 .fekl و
نربط كل نقطة من TV عبر خط الـ 45o مع مسقط النقطة من FV برسم خط أفقي وھمي.  

نكمل رسم الخطوط المرئیة في المسقط الجانبي األیمن، الرسم الثاني من الیمین 
نكمل رسم الخطوط المخفیة المتقطعة للفتحة المربعة والتجویف األمامي، الرسم األخیر 

بجانب المسقط. 
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تـمـریـن مـحـلـول 6.6، الشـكل 40.6: 54 - 6

ارسم المسقط الثالث، الجانبي األیمن من المسقطین المعطیین األمامي والعلوي في الزاویة األولى، رسم 1.
رسم 2:

ُنَسمِّ نقاط المسقط العلوي والمسقط األمامي بالرموز d ، c ، b ، a و  e ..........الخ. تظھر بعض النقاط داخل المسقط األمامي إذا كانت في األمام بینما 
یظھر بعضھا اآلخر خارج المسقط ألنھا في الخلف. وعلى نفس المنوال، وضعنا بعضًا من النقاط داخل المسقط األفقي/العلوي على عكس بعضھا اآلخر 

التي وضعت خارجھ استنادًا إلى رؤیة النقطة في األعلى أو في األسفل على الترتیب. 
نرسم خط المیل 45o لجھة الیسار من المسقط األفقي/ العلوي كطریقة فضلى عند الرسم باألدوات رسما دقیقًا  ضمن شبكة المربعات. 

نسقط على خط المیل المذكور عمق الجسم وكل الحواف في المسقط العلوي. نحدد موقع وحدود المسقط الجانبي األیمن. الرسم في أقصى الیسار. 

شـكـل 40.6: استنتاج المسقط الثالث  من مسقطین في الزاویة األولى
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شـكـل 40.6: استنتاج المسقط الثالث من مسقطین في الزاویة األولى

 
رسم 3 في أقصى الیسار

نرسم المستطیل، ارتفاعھ ab وعرضھ وحدتین اسقاطًا من المسقط األفقي/العلوي عبر خط المیل 45o لتلتقي مع خطوط أخرى أفقیة من المسقط األمامي. 
نكرر رسم المستطیل gdeh، ارتفاعھ gd وعرضھ ثالث وحدات.  

نربط كل نقطة من المسقط األفقي/العلوي عبر خط الـ 45o مع مسقط النقطة من المسقط األمامي برسم خط أفقي وھمي.  
نكمل رسم الخطوط المرئیة في المسقط الجانبي األیمن (نمحو الجزء من e لألسفل). الرسم الثاني من الیسار.  

نكمل رسم الخطوط المخفیة المتقطعة للفتحة المربعة والتجویف األمامي. الرسم األخیر بجانب المسقط. 
الرسم مكتمل.
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تـمـریـن مـحـلـول 7.6، الشكل 41.6: 56 - 6

أكمل رسم المسقط الجانبي وارسم المسقط األمامي كمسقط ثالث من المسقطین المعطیین الجانبي والعلوي في الزاویتین األولى والثالثة. 

شـكـل 41.6: استنتاج المسقط الثالث من مسقطین في الزاویة األولى على الیمین وفي الزاویة الثالثة على الیسار
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شـكـل 41.6: استنتاج المسقط الثالث من مسقطین في الزاویة األولى على الیمین وفي الزاویة الثالثة على الیسار
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13.6: تـمـاریـــن الـبـاب السادس   58 - 6

تـمـریـن 1.6 
أكمل الجدول التالي بتعبئة األرقام 1، 2،  حتى 42 والمرادفة لسطوح 

.N حتى.... ،B ،A األیزمترك

تـمـریـن 1.6
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تـمـریـن 2.6: 59 - 6

یتطلب حل ھذا التمرین رسم المساقط الثالثة للمجسم المتكرر والمرسوم بوضعیات مختلفة. 
الرسم یكون بقلم داكن HB وبالید الحرة. التمرین مكون من أربعة أشكال مختلفة. الشكالن 

األوالن یحالن وفقًا لطریقة اإلسقاط في الزاویة الثالثة بینما یحل الشكالن الثالث والرابع وفقًا 
لطریقة اإلسقاط في الزاویة األولى. بعید رسمك لمساقط المجسمات األربعة ستكتشف أن 

المسقط الواحد یتكرر وفي مواضع مختلفة. وكمثال فإن ما یرسم كمسقط أمامي للشكل األول 
یمكن تخیلھ كمسقط علوي للشكل الثاني وھو مسقط جانبي أیسر للشكل الثالث كما أنھ مسقط 

أمامي للشكل األخیر. والمساقط جمیعھا متكافئة لكنھا في وضعیات مختلفة.  وتتمثل أفضل 
طریقة لرسم المساقط الضروریة والكافیة ألي مجسم في تحدید واجھتھ األمامیة ورسمھا كمسقط 

أمامي أوًال ثم تحدید واجھتھ العلویة ورسمھا كمسقط علوي فوق المسقط األمامي في الزاویة 
الثالثة أو أسفلھ في الزاویة األولى. ثم الحقًا تحدید الواجھة الجانبیة للمجسم ورسمھا كمسقط 

جانبي بجانب المسقط األمامي إلى یمینھ أو یساره. ولذلك، فمساقط المجسم كما جھاتھ نسبیة، 
وھذه المساقط كما الجھات ال تعتمد على طبیعة المجسم بل تعتمد على رؤیة مكان المشاھد.

تـمـریـن 2.6
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تـمـریـن 2.6
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تـمـریـن 3.6: القضبان الحدیدیة

تـمـریـن 3.6: القضبان الحدیدیة 
أكمل رسم المساقط لتركیبات القضبان المختلفة
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تـمـریـن 4.6

تـمـریـن 4.6: 
یتطلب حل ھذا النمط من المسائل الرسم بالید الحرة للمساقط األساسیة الثالثة لكل مجسٍم من ھذه المجسمات لألشكال 1 – 12. 

الرسم یتطلب استخدام قلم HB وورق مربعات خطوطھا إنشائیة وباھتة. 
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تـمـریـن 63:5.6 - 6

 أرسم بالید الحرة المساقط األساسیة الثالثة لكل مجسٍم من ھذه المجسمات لألشكال 1 – 6. 
استخدم قلم HB وورق مربعات خطوطھا إنشائیة وباھتة. تحل ھذه التمارین بشكٍل ثنائي. وھذا یعنى أن حل الرقم الزوجي یأتي مباشرة بعد حل الرقم الفردي السابق لھ. 

تـمـریـن 5.6
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تـمـریـن 64:6.6 - 6

 أرسم بالید الحرة المساقط األساسیة الثالثة لكل مجسٍم من ھذه المجسمات لألشكال 1– 8. استخدم قلم HB وورق مربعات خطوطھا إنشائیة وباھتة.

تـمـریـن 6.6
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تـماریـن 65:14.6-7.6 - 6

 أرسم المساقط الضروریة لتعریف كل شكل من األشكال التالیة
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التـماریـــن 15.6 - 28.6: 

تحل ھذه التمارین فردیًا على ورق رسم باألدوات الھندسیة أو ضمن بیئة أوتوكاد. یحدد لكل تمرین مقیاس الرسم المطلوب استخدامھ. الرسم ھنا یتطلب 
أوًال رسم المسقطین المعطیین بمقیاس الرسم المحدد ثم تالیًا إضافة أو استنتاج المسقط الثالث ضمن حیزه. 

تـمریـن 15.6-17.6: ارسم المسقط العلوي من المسقطین األمامي والجانبي األیمن. 
تـمریـن 18.6-19.6: ارسم المسقط الجانبي األیمن من المسقطین األمامي والعلوي.
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تـمریـن 20.6: ارسم المسقط الجانبي األیمن من المسقطین 
األمامي والعلوي.

تـمریـن 21.6: ارسم المسقط العلوي من المسقطین األمامي 
والجانبي األیسر. 

التـماریـن 22.6-23.6: ارسم المسقط الجانبي األیمن من 
المسقطین األمامي والعلوي

تـمریـن 24.6 & 26.6 ارسم المسقط الجانبي األیمن من 
المسقطین األمامي والعلوي



مبادئ اإلسقاط
التـماریـن 25.6 & 27.6 - 29.6: ارسم المسقط العلوي من المسقطین األمامي 71 - 6

والجانبي األیمن. 
تـمریـن 30.6 : ارسم المسقط الجانبي األیمن من المسقطین األمامي والعلوي.
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