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الباب الثامن: الرسم القطاعي

عند إكمالك للباب الثامن: الرسم القطاعي ستكون قادرًا على: 
فھم واستیعاب القطاع الھندسي.• 
التمییز الدقیق بین المسقط والقطاع.• 
التعرف على أنواع القطاعات الھندسیة وكیفیة تمثیلھا في الرسم الھندسي على الورق. • 
فھم واستیعاب خط القطع، مستوى القطع ثم التظلیل لسطوح القطع.• 
فھم واستیعاب القطع واألجزاء الھندسیة التي ال تقطع. • 
فھم واستیعاب أنواع التظلیل المستخدمة للمعادن المختلفة. • 
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1.8 مـقـدمـة 
تعلمنا في الباب السادس أن تفاصیل العنصر أو القطعة المیكانیكیة تتمثل برسم مسقط واحد أو 
متصلة  بخطوط  المرئیة  والحواف  الخطوط  تظھر  حیث  المتعامدة  المساقط  من  أكثر  أو  اثنین 
سمیكة بینما تظھر الحواف المخفیة بخطوط متقطعة رفیعة. وبالعادة، یكون فھم معنى الخطوط 
الداخلیة  التفاصیل  تظھر  التي  المتقطعة  الخطوط  عكس  على  وسلسًا  مباشرًا  المتصلة  المرئیة 
معقد، ولذلك، فرؤیتھا  مع بعض بشكٍل  مخفیة تتتشابك  وحواف  كخطوط  الواحد  داخل المسقط 
من الخارج وفھمھا یزداد غموضًا وتعقیدًا. ومع تعدد التجاویف والفتحات والثقوب داخل القطعة 
الواحدة أصبح تمثیلھا بالمساقط مربكًا وغیر كاٍف. إن أفضل طریقة لفھم وادراك ھذه الخطوط 
المتقطعة المتشابكة یتمثل في تخیل مستوى یقطع تلك القطعة عبر تجاویفھا أو فتحاتھا أو ثقوبھا، 
فتمثل األجزاء الواضحة والمرئیة على مستوى القطع بخطوط مرئیة ثم نظلل السطوح المقطوعة 
المخفیة بأیة خطوط  الخطوط والحواف  بقیة  بینما نھمل تمثیل  مباشرة بخطوط متوازیة مائلة، 
ِر عملیة َنْشِر أو قص للقطعة  متقطعة. إن تخیل مستوًى محدٍد یقطع األجزاء المخفیة یتم بتَصوُّ

شـــكل 1.8: ممیزات المسقط القطاعي الھندسیة

المراد توضیح بعض أجزائھا الداخلیة بمنشاٍر لیشكل مستوى قطع. ھذا المستوى سیقسم القطعة 
إلى جزأین نتخیلھما منفصلین أوًال ثم نھمل الجزء القریب من المشاھد بینما نرسم على مستوى 
القطع الوارد أعاله حواف وتفاصیل الجزء المتبقي المرئیة والسطوح المقطوعة مباشرة فقط. 
لحظتھا علیھ ندعوھا  التفاصیل الداخلیة والمرئیة  ثم تمثیل  القطع  النمط من تخیل مستوى  ھذا 
في الرسم الھندسي والصناعي بالرسم القطاعي، والمسقط الناشئ كنتیجة للتخیل ندعوه بالمسقط 

 .section للقطعة أو بشكل مختصر القطاع sectional  view القطاعي
لم  بعینھا  أجزاٍء  أو  جزٍء  لرسم  نتخیلھ  وھمّي،  أسلوٌب  القطعة  أو  الجسم  قطِع  فأسلوب  لذلك، 
تستطع المساقط المتعامدة توضیحھا بدقٍة كاملة. كما أن رسم القطاع المعین یلغي ضرورة وجود 
المسقط األساسي نفسھ. فالمسقط القطاعي األمامي أو القطاع األمامي یحل محل المسقط األمامي 
والمسقط القطاعي الجانبي یحل محل المسقط الجانبي....... وھلم جرا. ولتمییز الرسم القطاعي 
عن المساقط التقلیدیة تظلل المساحات المقطوعة مباشرة ضمن المسقط القطاعي بخطوط متوازیة 
مائلة، كما نضیف خطًا للقطع في أحد المساقط األساسیة المحاذیة للمسقط القطاعي المعني ممثًال 

لمستوى القطع الوارد أعاله، شـكل 1.8.



الرسم القطاعي
خطوط التظلیل خطوٌط شعریٌة باھتة اللون، ترسم بقلٍم مبرٌي بشكٍل جید من نوع صلب 2H. ھذه الخطوط 3 - 8

ُترسم مائلًة إما بزاویة 45o أو 135o مع االتجاه األفقي، وبمسافة 2-4 ملیمترات بین كل خطین متتالیین. 
وینتھي التظلیل بخطوٍط متصلٍة تمثل في الجسم المقطوع حواف القطع في الجزء الباقي من الجسم. كما یتم 
تظلیل قطعتین مقطوعتین ومتداخلتین بخطوط مائلة ومتعامدة تقریبًا. وفي حالة أكثر من قطعتین مقطوعتین 

فإننا نظلل كل قطعٍة بمیٍل یختلف قلیًال عن میل القطعة التالیة. 

شـــكل 2.8: أنماط خطوط القطع المستخدمة في القطاعات الھندسیة یلتزم الرسام عند الرسم القطاعي بالقواعَد واألسٍس التالیة : 
تمثل الحواف المرئیة والسطوح الخارجیة خلَف مستوى القطع بخطوٍط مرئیة متصلٍة ضمن القطاع.. 1
ال تمثل الحواف والسطوح المخفیة بأیة خطوط متقطعة ضمن القطاع.  . 2
تظلل المساحات التي قطعت في الجسم مباشرة بتظلیل مناسب. . 3
یمثل الخط المركزي ویظھر في القطاع حیثما یكون منطبقًا على . 4

مستوى القطع.
یمیز مستوى القطع بخط القطع في أحد المساقط األساسیة . 5

المحاذیة للمسقط القطاعي المعني ممثًال لمستوى القطاع الوارد 
أعاله، شـكل 2.8.

نقطع  عندما  وعدمھ  الجسم  قطع  بین  ما  الفرق  یوضح   3.8 الشـكل 
إذ  رأسي.  قطع  بمستوى  ورأسیة  أسطوانیة  بفتحة  المجوف  الصندوق 
یظھر الصندوق كقسمین منفصلین من األعلى ومن المنتصف. وعلى 
(للجزء  للصندوق  الجدیدة  األمامیة  الواجھة  تظھر  ھذا  القطع  مستوى 
الخلفي أو المتبقي منھ) مطبوعة علیھ بینما مثل السطح المقطوع بتظلیل 
من  المتبقي  الجزء  أجزاء  بقیة  رسم  نكمل  أن  الطبیعي  ومن  منتظم. 
فقط  المرئیة  األجزاء  رسمت   حیث  القطع،  مستوى  على  الصندوق 
واستثني تبعًا لذلك رسم وبیان األجزاء المخفیة. وقد سمي الرسم الناتج 
قطعھ  بعید  األمام  من  رسم  ألنھ  األمامي  القطاعي)  (المسقط  بالقطاع 
ویمكن  المتبقي.  الجزء  ورؤیة  المشاھد  إلى  األقرب  جزئھ  وإھمال 
من  للصندوق  القطاعي)  (المسقط  القطاع  بین  الفرق  بسھولة مالحظة 
وذو  وحقیقي  فعلي  صندوق  لنصف  أمامیة  واجھة  ومسقط  منتصفھ 
تجویف اسطوانّي في الواجھة حیث لم تظلل المساحات األمامیة الفعلیة 

شـــكل 3.8: الفرق بین المسقط القطاعي أو القطاع  والمسقط العاديفي نصف الصندوق. 
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2.8: رموز السطوح المقطوعة    
یظلل السطح المقطوع بخطوط إنشائیة شعریة متوازیة ومائلة بزاویة 45o یمینًا. ُیعتمد 
ھذا التظلیل في الرسم الھندسي القطاعي كتظلیل قیاسي لكل قطعة منفردة ومقطوعة 
مقیاس  كان  3 ملم أیًا  الخطوط من 2 إلى  الزھر حیث تكون المسافة بین  من حدید 
الرسم المستخدم. من جھة أخرى، نوعیة المادة المصنوعة منھا القطع المیكانیكیة تحدد 
نوع نقش التظلیل الذي سیستخدم الحقًا عند القطع، شكل 4.8. ھذه النقوش تساعدنا في 
التمییز بین القطع المختلفة المقطوعة خاصة في الرسم التجمیعي لعدة قطع میكانیكیة. 

شـــكل 4.8: نقوش التظلیل أو رموز السطوح المقطوعة 3.8: أنواع القطاعات
القطاع الكامل Full Section، األشكال 6.8-5.8 

تخیل مستوى القطع یمر عبر الجسم بحیث یتم تقسیمھ إلى قسمین منفصلین. إذا أھملنا الجزء القریب من المشاھد ونظرنا إلى الجزء الخلفي بشكل ُیعامد 
مستوى القطع فإن المسقط المطبوع على ھذا المستوى بما فیھ المساحات المظللة التي تبین أماكن القطع في الجسم تشكل بمجموعھا مسقطًا قطاعیًا كامًال 

من الجسم، یدعى بالقطاع الكامل. 
وبالعادة، یكون محور الجسم المتماثل في األجسام المتناظرة متسامتًا مع مستوى القطع. كما یمكن أن یكون مستوى القطع الكلي أیَّا من المستویات التي تقطع 
الجسم من إحدى جھاتھ إلى الجھة األخرى. وُیشار ھندسیًا إلى مستوى القطع في الرسم القطاعي المظلل بخطٍّ متقطع عریض، شكل 2.8، مع سھمین یشیران 
لجھة النظر وبدون تسمیتھ بأیة رموز إن كان وحیدًا في الشكل، األشكال 5.8-6.8. أما إذا زاد عدد القطاعات الكاملة عن واحد فتمیز حینھا بأحرف مثل 

القطاع A-A، القطاع B-B، ... الخ، أنظر الشـكل 11.8. 
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شـكل 5.8: مستوى القطع یقطع الجسم من أقصاه ألقصاه في القطاع األمامي الكامل 



الباب الثامن
8 - 6

شـكل 6.8: شریحة أمامیة في الجزء المتبقي ظھرت على مستوى القطع ثم 
              المسقط األمامي للجزء المتبقي یشكالن القطاع األمامي الكامل

Half Section القطاع النصفي
لنفترض أن مستوى القطع یصل إلى الخط المحوري للجسم المتماثل وأننا اقتطعنا من الجسم ربعًا ثم نظرنا عمودیًا نحو الجزء المتبقي، فإننا نحصل على قسمین 
(نصفین) أحدھما یتمثل بتفاصیلھ الداخلیة حیث یدعى القطاع النصفي أو نصف القطاع واآلخر نصف المسقط(األساسي)، شـكل 7.8. وبالعادة، یفصل نصف 
القطاع عن نصف المسقط األساسي المتبقي بواسطة خط مركزي فقط. لذلك، یعتبر تمثیل خط الفصل بخط متصل خاطئًا، إذ یشكل إرباكًا للرسام وخلطًا لھ مع 
خطوط اإلطار الخارجیة الممثلة بخطوط متصلة. وتبرز أھمیة القطاعات النصفیة في أنھا تعوض عن وجود القطاعات والمساقط الكاملة. إذ نستطیع ضمن 
حیز القطاع النصفي وفي الجھة األخرى أن نكمل نصف المسقط المتبقي مما یعني اإلستغناء كلیًا عن القطاع الكامل والمسقط الكامل. أخیرًا، یمثل خط القطع 

للقطاع النصفي كخطي زاویة قائمة أحدھما یشمل سھمًا التجاه النظر. 

Aligned Section القطاع المائل-الدوار
إذا كان القطاع الكامل ال یقطع فتحات وتجاویف متواجدة في الجسم. كما أن القطاع النصفي وعلى الجھتین یستثني تفاصیل معقدة موجودة في القطعة قید البحث، 
إذ ال یمر مستوى القطع عبرھا. لذلك، نتخیل مستوى قطاعي جدید ال ینطبق ال على مستوى القطاع الكامل وال على مستوى القطاع النصفي بل یمیل على 
كلیھما والذي ندعوه بالقطاع المائل. وألننا ندور القطاع المائل لیتسامت مع القطاع الكامل فإننا نضیف السمھ الدوار لیصبح القطاع المائل-الدوار، شكل 8.8. 

تنبیــــھ: نتخیل اقتطاع نصف الجسم عند القطاع الكلي  
          ونتخیل اقتطاع ربع الجسم عند القطاع النصفي.
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شـــكل 7.8: القطاع النصفي 
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شـــكل 8.8: القطاع المائل-الدوار  
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 یقوم ھذا القطاع على قطع الجسم موضعیًا لیصل القطع إلى جزء معین فقط. إذ یمكن توضیح بعض 
األجزاء الداخلیة المحددة لجسم ما بدون رسم قطاع كامل أو حتى قطاٍع نصفي، وكل ذلك ضمن المسقط 

األساسي. ویحدد الجزء المقطوع بخط سمیك متموج ثم یظلل الجزء المحصور بین الخط المتموج واإلطار 
الخارجي للجسم، شـكل 9.8.

شـــكل 9.8: یشكل القطاع الموضعي، في الوسط بدیًال آخر للقطاع النصفي على الیسار. 

Revolved Section القطاع الدَّوار
 یقوم ھذا الشكل من القطاعات على تدویر مقاطع القضبان واألذرع ربع دورة أي بمقدار 90o. یقوم القطاع الدوار على 

تصور مستوى قطع عمودي على القضیب أو الذراع ثم تدویره لینطبق على مستوى الرسم حیث یظھر القطاع الدوار. ومن 
الطبیعي أن یكون ھذا القطاع شبیھًا بالقطاع المحدد والمرسوم بشكل منفصل بجانب المسقط المحدد فیھ خط القطع. ولذلك 
فالقطاع الدَّوار ھو من أجل التخلص من رسم مسقط منفصل ضمن حیٍز جدید. إذ یستغل حیز المسقط المعین وأینما نقطع 

بخط یصبح فیھ ھذا الخط خطًا مركزیًا للقطاع الدَّوار، شـكل 10.8.

 تنبیــــھ : نتخیل اقتطاع جزء محدد من الجسم عند القطاع الموضعي. 
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شـــكل 10.8: القطاع الدوار
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یقوم ھذا النوع من القطاعات على نقل القطاع من موقعھ الطبیعي إلى موقع أفضل ومكان آخر في الورقة، شـكل 11.8. وعلى ذلك، یمكن 
توضیح القطاع بنقلھ إلى مكاٍن آخر مما یساعد على إعطاء بعض التفاصیل وضوحًا آخر. وألننا ننقل موقع القطاع إلى مكان آخر في الورقة 

یصبح ضروریًا وسم القطاع باسمھ، كأن نسمھ بالقطاع A-A أو القطاع B-B عند وجود أكثر من قطاع في الجسم/ المسقط. 

شــــكل 11.8: القطاع المنتقل 
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Offset  Section القطاع المتنقل
یقوم ھذا النمط من القطاعات على رسم قطاٍع واحٍد یستبدل قطاعین أو أكثر لنفس الجسم وذلك بتصور مستوى قطع معین یلیھ مستوى آخر مزاحًا 
الجسم  في  والفتحات  الثقوب  جمیع  لتوضیح  على استقامة واحدة. فمثًال  مختلفة لیست  مواضع  مستویات القطع في  بحیث تمر  متواٍز  ومتنقًال بشكٍل 
المرسوم، شـكل 12.8، استخدم القطاع المتنقل A-A لیمر في الفتحات المختلفة عبر محاورھا الرأسیة. وبالعادة، یظھر الرسم القطاعي المتنتقل ھندسیًا 
ا متدرجًا متقطعًا وعریضًا بقلم HB مع سھمین لتخیل رؤیة بقیة الجسم والقطاع بینما یظھر نتاج القطع والتظلیل ضمن مسقط آخر،  بحیث یشمل خط
ندعوه بالقطاع المتنقل A-A. الثاني، ھكذا، یظھر خط القطع في المسقط العلوي مع السھمین للرؤیة بینما یظھر التظلیل ضمن القطاع األمامي المتنقل، 

والذي یظھر دون أي تدریج (حواف السطوح) بین مستویات القطع المتدرجة، شـكل 13.8. 

شــــكل 12.8: القطاع المتنقل الكامل- مستویات القطع المتتالیة تقطع الفتحات أینما وجدت
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شـــكل 13.8: تمثیل القطاع المتنقل في المساقط والقطاعات، التمثیل الصحیح على الیسار فقط. 
4.8: أجزاء ال تقطع 

استخدمت القطاعات لتوضیح وفھم أكثر للرسومات وإزالة الغموض الذي یكتنف بعض األجزاء والتفاصیل المخفیة في األجسام المیكانیكیة عند قطعھا ورسمھا بقطاعات 
ومساقط متعامدة. وقد ثبت أن قطاعات بعض األجسام لن تكشف عن أیة معلومات جدیدة، بل إن قطع بعض األجسام المیكانیكیة وتظلیلھا كنتیجة لذلك یعطي نتیجًة عكسیًة 

ومخالفًة للمطلوب. لھذا اصطلح على عدم قطع ھذه األجسام المیكانیكیة وال تظلیلھا. 

وكمثال، نحلل المجسم والمكون من اسطوانٍة علویة مع دعامتین (مسندین) من الجانبین فوق اسطوانٍة أخرى مستدیرٍة. االسطوانتان مجوفتان بفتحٍة اسطوانیٍة رأسیة، شــكل 
 ،A-A 14.8، في الوسط واألعلى. أي تمثیل (رسم) لھذا الشكل/الجسم بمسقط علوي وقطاع ناتج من مستوى قطع رأسي یقطع المسندین طولیًا من المنتصف لیعطي القطاع
الرسم على الیمین. من جھٍة أخرى، یبین النظر إلى ھذا القطاع األمامي A-A الناتج بدون صعوبٍة أن الجسم المرسوم یمكن أن یكون باإلضافة إلى ما ورد أعاله ھو مخروٌط 
ناقٌص فوق اسطوانٍة مستدیرة مجوفین بالفتحِة االسطوانیِة الرأسیة وبارتفاعھما. وھذا، عكس ما نتخیلھ عند تحدید مستوى القطع الطولي للجسم مع دعامتیھ. لذلك، ومن أجل 
التخلص من ھذا اإلرباك وسوء الفھم الناتج اصطلح ھندسیًا على تمثیل قطاعات ھذه األجسام الرقیقة عند قطعھا طولیًا بمساحات جوفاء أي فارغة من التظلیل. أنظرھنا الرسم 
على الیسار، حیث القطاع األمامي B-B یمثل الجسم مع دعامتیھ على الجنبین بدون التظلیل الكامل (ال تظلل الدعامتان) لتمییز ھذه الحالة عن المخروط الناقص والمجوف. 
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شــــكل 14.8: الدَِّعامات والمساند ال تقطع وال تظلل طولیًا في المساقط القطاعیة

A-A قطاع أمامي

دعامة أو مسند

مسقط علوي

B-B قطاع أمامي

ال تظلل الدعامة عند القطع طولیًا 
مسقط علوي

أما قطع المساند والدعامات بالعرض فیظھر القطع كما یظھر التظلیل واضحًا وال یؤدي إلى أي ارباٍك في فھم معنى القطع الھندسي، شــــكل 15.8.
من جھة أخرى، ال تقطع بعض القطع المیكانیكیة القیاسیة Standard Parts كالبراغي والصوامیل والمسننات مثلما ھو الحال مع األعمدة والمحاور األسطوانیة المصمتة 
والمسامیر وأیادي اإلطارات والخوابیر والمساند. كما أن بعضھا یقطع جزئیاًً فقط. سنستعرض ھنا بعضًا من األمثلة والحاالت الخاصة للقطع المیكانیكیة والتي ال یفضل قطعھا 

وتظلیلھا إال لمامًا. 
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شــــكل 15.8: الدَِّعامات والمساند تقطع وتظلل 
                  عرضیًا في المساقط القطاعیة

قطع البرغي طولیًا وتظلیلھ ال یظھر أیة تفاصیل جدیدة داخلھ، شكل 16.8. كما أن قطع الصمولة كلیًا ال بظھر أیضًا أیة تفاصیل جدیدة داخلھا، شــــكل 17.8. وألنھما قطع 
میكانیكیة قیاسیة یفضل تمثیل كل قطعة بالمساقط العادیة أو بأحدھا مع قطاع جزئي ضمنھ فقط. . 

قطع المحور العادي أو المتدرج طولیًا وتظلیل أماكن القطع ال یظھر أیة تفاصیل داخلیة جدیدة، لذلك یفضل تمثیلھ بالمسقط العادي وبدون أي تظلیل، شــــكل 18.8. 

قطع المحور طولیًا عبر مقعد الخابور وتظلیلھ یصبح عدیم الجدوى. لذلك یفضل تمثیلھ بالمسقط العادي مع إضافة قطاع جزئي لمقعد الخابور، شــــكل 19.8.  

قطع الذراع طولیًا وتظلیلھ یصبح أیضًا عدیم الجدوى. لذلك یفضل تمثیلھ بالمسقط العادي مع إضافة قطاع جزئي لجزء من الذراع یشمل الفتحة المسننة، شكل 20.8. 
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شــــكل 17.8: قطع الصمولة وتظلیلھا ال یفضل ألنھا قطعة میكانیكیة قیاسیة
شــــكل 18.8: قطع المحور طولیًا وتظلیلھ 

                  ال یظھر أیة تفاصیل داخلیة جدیدة 

شــــكل 20.8: قطع الذراع الخشبي عدیم الجدوى. األفضل لوصف ھذه 
شــــكل 19.8: قطع المحور ذو المقعد الخابوري موضعیًا أفضل من قطعھ طولیًا                 الحالة ھو القطاع الموضعي حول الفتحة المسننة

شــــكل 16.8: قطع البرغي طولیًا كقطعة میكانیكیة قیاسیة 
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التظلیل بخطوٍط  أخرى، یلزم رسم  مع  مركبة  كل قطعة  توضیح  األمر  یتطلب  وحیثما  التجمیعیة،  الرسومات  في 
متعاكسٍة قدر اإلمكان. في الشكل 21.6 ُظلِّلت القطعة 1 كأول قطعة بخطوط تمیل بالزاویة 45o، ثم ظلِّلت القطعتان 
3 و 5 المالصقتان للقطعة األولى بالزاویة 135o. وألن القطعتین 3 و 5 متالصقتان أیضًا لبعضھما البعض میزناھما 
بكثافتین مختلفتین للتطلیل. یجب االنتباه إلى أن تظلیل القطعة 4 قد تم بخطوط تمیل بزاویة 45o بشكل مكافئ لمیالن 
تظلیل القطعة 1 لكن بكثافة مختلفة ولتعاكس من جھة أخرى خطوط التظلیل للقطعة 3 المرتبطتین مع بعض بواسطة 
المسمار أو البرغي 2 حیث لم یظلل. من جھة أخرى تتوفر میزة استخدام األلوان عند الرسم بالحاسوب، إذ تستطیع 

في أوتوكاد مثًال التحكم باأللوان بما یساعدنا على تمییز التظلیل بكل یسر.  
6.8: تـمـاریـن الـبـاب الثامن 

یتطلب حل جمیع التمارین التالیة رسم المساقط والقطاعات الضروریة. كما یمكن أن یكون القطاع موضعیًا. والقطع 
أیًا كان موضعھ أو نوعھ یجب أن یوضح غموضًا في الجسم و/ أو یختصر أحد المساقط األساسیة. 

تـمریـن 1.8: ارسم بالید الحرة المسقط العلوي والقطاع األمامي لالشكال 1-6. استخدم الشبكات المربعة المرفقة 
لكل مجسم أیزومتري. 

تـمریـن 2.8: استخدم ورقًا ذو شبكات مربعة لرسم المساقط والقطاعات الضروریة بالید الحرة. 

المسائل 1 - 6: 
ارسم المسقط العلوي. أرسم أیضًا قطاعھ األمامي وقطاعھ الجانبي األیمن الكامل عبر محور فتحتھ. . 1
ارسم المسقط العلوي. ارسم أیضًا قطاعھ األمامي الكامل وقطاعھ الجانبي األیمن الكامل عبر محور فتحتھ. . 2
ارسم المسقط العلوي. أرسم أیضًا قطاعھ األمامي الكامل وقطاعھ الجانبي  الكامل عبر محور فتحتھ.  . 3
ارسم المسقط العلوي. أرسم أیضًا قطاعھ األمامي الكامل عبر محور فتحتھ وقطاعھ الجانبي الكامل. . 4
ارسم المسقط العلوي. أرسم أیضًا قطاعھ  األمامي الكامل وقطاعھ الجانبي األیمن عبر محور فتحتھ.. 5
ارسم المسقط العلوي, أرسم أیضًا قطاعھ األمامي الكامل عبر محور فتحتھ وقطاعھ الجانبي الكامل. . 6

المسائل 7 - 9 : 
أرسم بالید الحرة القطاع األمامي الكامل والمسقطین العلوي والجانبي.

 Regulator شـــكل 22.8: التظلیل في الرسم التجمیعي القطاعي
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تـمریـن 1.8: ارسم بالید الحرة المسقط العلوي والقطاع األمامي. یمكن استخدام األدوات الھندسیة أیضًا.

تـمریـن 1.8: ارسم بالید الحرة المسقط العلوي والقطاع األمامي لالشكال 1-6. استخدم الشبكات المربعة المرفقة لكل مجسم أیزومتري. 
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تـمریـن 2.8، األشكال من 1 - 9: ارسم بالید الحرة المسقط العلوي والقطاع األمامي. أضف لھما القطاع األمامي عند اللزوم.        
                                       یمكن استخدام األدوات الھندسیة أیضًا.
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تـمریـن 2.8
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8 - 22 CUTTING MODEL :4.8 تـمریـن

ارسم المسقط العلوي ثم القطاع األمامي ثم أضف لھما القطاع الجانبي األیمن عبر محور الفتحة. 
SWASHPLATE PUMP PART :5.8 تـمریـن

ارسم المسقط األمامي والقطاع الجانبي الكامل من الیمین. 
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تـمریـن 6.8: ارسم القطاع األمامي عبر محور األسطوانة مضافًا لھ القطاع الجانبي A-A والمسقط العلوي.  23 - 8

تـمریـن 7.8: ارسم المسقط العلوي والقطاع األمامي مع المسقط الجانبي (األیسر).  
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تـمریـن 8.8: أكمل رسم نصف القطاع األمامي وبین خط القطع في المسقط العلوي للتمرین على الیمین.24 - 8

                ارسم القطاع األمامي الكامل A-A  للتمرین على الیسار.   

تـمریـن 8.8 
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8 - 25 .A-A تـمریـن 9.8: أكمل رسم القطاع األمامي المتنقل

تـمریـن 9.8
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تـمریـن 10.8: 26 - 8

 .B-B والقطاع الجانبي الكامل A أرسم نصف القطاع األمامي من

 تـمریـن 10.8
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 تـمریـن 11.8: أرسم باألدوات الھندسیة المسقط العلوي كما ھو ثم ارسم القطاع 27 - 8

 .B-B والقطاع الجانبي األیمن الكامل A-A األمامي الكامل
تـمریـن 12.8: أرسم باألدوات الھندسیة المسقط األمامي كما ھو (على الیسار) ثم ارسم 

 .B-B القطاع الجانبي األیمن الكامل
تـمریـن 13.8: أرسم باألدوات الھندسیة المسقط األمامي كما ھو (على الیمین) ثم ارسم 

 .A-A القطاع الجانبي األیمن الكامل
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تـمریـن 14.8: 
أرسم باألدوات الھندسیة المسقط العلوي كما ھو ثم 

.B-B و والقطاع A-A ارسم القطاع األمامي الكامل

تـمریـن 15.8: 
أرسم باألدوات الھندسیة المسقط األمامي كما ھو (على 
  .A-A الیمین) ثم ارسم القطاع الجانبي األیمن الكامل

تـمریـن 16.8: 
أرسم باألدوات الھندسیة المسقط الجانبي األیمن كما ھو 

.B-B (على الیمین) ثم أرسم القطاع األمامي

تـمریـن 17.8: 
أرسم باألدوات الھندسیة المسقط العلوي كما ھو ثم 

  .A-A ارسم القطاع األمامي الكامل


