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  كيف نرسم األقواس المتتالية والمترابطة

  hS 9رقم ضمن لوحة  كيف سنرسم البويضة بالتحديد

 Ellipseالشـكل البيضـاوي . hS 9رقـم طـالب الالشكل القريب مـن البيضـاوي ضـمن تمـرين هي البيوضة 
رسـم نسكيـف . بشكل متماثل حو المحـور األفقـي في األعلى وفي األسفلعلى اليمين، يحوي بويضتين 

المكونـة للبويضـة الواحـدة مـع بعـض حتـى المتتالية األقواس سم كيف سنرآخر إحدى البويضتين، وبمعنى 
أي بمعنـى آخـر كيـف نرسـم . بشـكل مقبـولعلـى أقـل تقـدير بعد الحـدود أو أإلى ينتج عندنا رسماً دقيقاً 
اويـة زضمن الرسـم ال ال تظهر بحيث ، ين المنحنيات المتتاليةبكاملة  بانسابيةبيوضة المنحنى المغلق لكل 

  . يمكنك تحميل الرسمة كاملة. لمرسوماانكسار للمنحنى  الو

  

   1شكل 

  : الجواب

حمر أنظر الخطوط باأل .المرفقة لهاهندسية الطيات بتحليل المعالعلوية نحلل المنحنى المغلق للبيوضة 
حتى يرسم تشكل المسار الذي سيتبعه الطالب والتقاطعات هذه الخطوط . العلوية ةداخل البويض واألزرق

وثالثة أخرى مكافئة في األسفل  ةالعلويالبويضة ثالثة أقواس في وألنه يوجد . البويضة بشكل صحيح ودقيق
    .6xR12أعطيت األبعاد 

من منحنى مغلق مع خطين مستقيمين أحدهما  ضمن هذا التحليل نقول أن البويضة في األعلى مكونة
  . ثم منحنيات متتاليةوآخر يندمج مع ضلع السداسي  ملم 75طوله أفقي، 

الخط هذا في اليمين يرتبط . تهوال نقطة نهايته ال نعرف أين نقطة بدايبالنسبة للخط المستقيم األفقي نحن 
نصف قطره الذي القوس الكبير، مع يلتف لألعلى ليلتقي ثم ) 1مركزه ( 12بقوس، نصف قطره المستقيم 

 األخيرهذا القوس ). 3مركزه ( 12نصف قطره  ،آخراليسار مع قوس وهذا القوس األخير يندمج في  107
من هناك يحدث قطع في المسار لوجود ضلع . يلتف بعكس عقارب الساعة ليمس ضلع السداسي

  . 2مركزه الذي السداسي حتى نصل إلى القوس األخير 

   ............ نعرف من أين نبدأنستطيع أن  حتى اآلن ال

 2Hبقلم  لنحاول الرسم 



  
  http://www.alqudspub.net                                                                      القدس للنشر والتوزيع

2  

 

بين الخطين األفقيين في  24من القياس . ملم محدد مساره أو خط عمله 75الخط األفقي الذي طوله 
 12نفترض أن القياس . لبيضاويالرئيسي لاألفقي المحور من خط  12على بعد  اً أفقي اً نرسم خطالوسط 

  .لعدم وجود أية معلومة مناقضة تحته 12فوق المحور و 

  . من خط المحور األفقي ونكرر األمر ذاته في األسفل 12ارسم خطاً أفقياً على بعد 
   .أنظر الخطين األفقيين باألحمر

السابق بالمسافة  األحمرالخط األفقي عن في اليمين واليسار  نين السفلييقوسلل 2و  1يبعد المركزان 
  . )6xR12أو بشكل عام، من البعد المكرر   R12نصف القطرمن ( ،12

أنظر الخط األفقي باألزرق . ملم 12بالمسافة  الخط األفقي األحمرلذلك، نرسم خطاً أفقياً يبعد عن 
  .السماوي

كل ما . مركز من مراكز البويضةأي موقع بداية للرسم وال نعرف بشكل دقيق  نقطةأية حتى اآلن لم نحدد 
 .....نكمل. األخير الذي رسمناه األفقيألزرق الخط يقعان على  2و  1عرفناه حتى اآلن هو أن المركزين 

  

   2شكل 

  . ملم12يبعد عن ضلع المسدس  2إذن، هذا المركز . يمس ضلع المسدس 2القوس الذي مركزه 

  البعد عن خط يعني خط مواز للخط

وألن . إحدى نقاطه 2ملم، سيكون المركز  12لذلك، نرسم خطاً مائالً وموازياً لضلع المسدس وعلى بعد 
أنظر . 2فبالتالي نحصل من تقاطعهما على النقطة األولى، أي  2 -  1المركز هو أحد نقاط الخط األزرق 

 الشكل التالي  



  
  http://www.alqudspub.net                                                                      القدس للنشر والتوزيع

3  

 

  

  3شكل 

  . قصى اليمينأفي  1ملم فنحصل على النقطة  75 األفقية المسافة 2نقيس من النقطة 

  :................الجواب تالياً . كمركز للقوس الثالث في األعلى 3كيف نرسم ونحدد النقطة 

    . للبيضاوي أن مركزه على خط المحور الرأسي.....  R107من معطيات القوس 
يساوي الفرق بين  1عن المركز   R107يعني أن بعد مركز القوس . على اليمين 1يمس القوس الذي مركزه 

  . 95=  12 – 107القوسين، أي 

  . 4قوساً يقطع الخط المحوري ونحدد تبعاً لذلك النقطة  1من النقطة ملم ونرسم  95إذن نفتح الفرجار فتحة 

فنحصل  4ملم من النقطة  95نرسم القوس  3لتحديد المركز . أيضاً  ملم 95 بـ  4تبعد عن المركز  3النقطة 
  . عليه كتقاطع مع الموازي لضلع المسدس
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  4شكل 

   حتى اآلن ؟HBبقلم  البويضة في األعلى أقواس هل نبدأ برسم

  ال    

  . البويضة بشكل صحيحأقواس كافياً لرسم حتى االن ليس ما رسمناه 

  :؟ تتبع الخطوات التاليــــهدقيقللرسم الما هي الطريقة الصحيحة إذن، 

     .لألقواس الثالثة كزاالمر طاكل قوس من األقواس له مركز ونقطة بداية ونقطة نهاية، نحن حددنا نق

  :؟ تتبع ما يليةنهايال ةنقطوكذلك  لكل قوس من األقواس الثالثة بدايةالكيف نحدد نقطة 

  : 1للقوس الذي مركزه  

من مركز هي النقطة الهندسية الناتجة من اسقاط عمود  األفقي الخط المستقيمتالمس القوس مع  نقطة
  .  هي نقطة بداية القوس bالنقطة . bعلى الخط األفقي، أي النقطة القوس هذا 

هي النقطة الهندسية الناتجة من امتداد التوصيل بين مركزي  R107نقطة تالمس القوس مع المنحنى 
. ملم 12ونمده مسافة أكبر من ) 2Hبقلم ( 1والنقطة  4أي نوصل خطاً بين النقطة . القوسين المتماسين

  . هو نهاية القوس a -1- 4القاطع . قاطعاً بين القوسينوامتداده يشكل  4 -1هذا الخط 

   R107القوس 

  .... وهكذا . امتدادهعبر  3 – 4إلى القاطع اآلخر  a-1- 4من القاطع رسم هذا القوس ي

  

  5شكل 
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 .  الرسمه األصلية لنص السؤال توضح تقريباً كل نقاط التماس بين األقواس

   HBبقلم 

  .4-3وحتى القاطع  a-1-4من القاطع  4، مركزه النقطة R107نرسم القوس 

  

  

 

  

   6شكل 

  .b-1وحتى القاطع  a-1-4من القاطع  1مركزه النقطة  R12نرسم القوس 

على ضلع  y  -2العموديوحتى القاطع   x -2الرأسي من القاطع  2مركزه النقطة  R12نرسم القوس 
  .المسدس

  . 2  و 1نوصل أو نعلم على الخط األفقي بين القوسين 

 . ثانياً  ترسم األقواس أوالً ثم الخطوط المستقيمة: خالصة وتـنـبـيــــه



  
  http://www.alqudspub.net                                                                      القدس للنشر والتوزيع

6  

 

  

  7شكل 

   .بين قاطعيه 3مركزه النقطة الذي  R12نكمل رسم القوس 

  بعيد إنهائها بالتحديد لكن  8أو شكل  1المفترض أن تكون الرسمة قد أخذت شكل 

  هيهات

  

   8شكل 

وأن تحديد % 100تقوم فكرة رسم األقواس المتتالية على فرضية أن فتحة القوس من الفرجار صحيحة 
كل هذه  %. 100كما أن رسمك وتحكمك بالفرجار ورسم األقواس صحيح % 100مراكز األقواس صحيح 

إلى أن يصبح تالي والخطأ يكبر بالت. فأنت بشر وما البشر إال خطاء. الفرضيات يجانبها الصواب ويشوبها الخطأ
   .9كما في الشكل 
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  إحتماالت الخطأ في رسم القوس على اليمين:  9شكل 

فـي ملـم  12قياس الفرجار ل فتحبعيد . على اليمين R12 القوس يبين االحتماالت الممكنة لرسم 9الشكل 
الثـاني . ، أسـفلهاbلكنه خـاطئ عنـد النقطـة  aالنقطة  أقصى اليمين رسم القوس صحيح من األعلى عند

الثالـث مـن اليمـين  .bعند النقطة  وفي األسفل aمن اليمين رسم القوس خاطئ في األعلى عند النقطة 
اليسار أقصى األخير في  .، أعالهاbلكنه خاطئ عند النقطة  aالنقطة  رسم القوس صحيح من األعلى عند

  .رسم القوس خاطئ في األعلى وفي األسفل

  

 

  : واليدوي الـحـل الهندسي

   ؟يدوياً األخطاء هذه نتغلب على كيف 

  وياً وبشكل صحيح أو بشكل مقبول؟ دكيف سنتحكم برسم األقواس المتتالية يأي 

  كيف سنتحكم برسم األقواس بحيث نقلل من إمكانية الخطأ؟

  كيف يمكننا زيادة اإلنتاجية عند الطالب للحد األقصى؟ 

الذي مركزه  R12ونريد إكمال الرسم على اليمين برسم القوس  HBبقلم  R107إذا رسمنا أوالً القوس 
  : جرب تطبيق ما يليملم  12ياس القفرجار فتحك وتحديدك بال عند. 1النقطة 

 .تجريبياً وبالهواء bوانتهاء بالنقطة  aبدًء من  1على اليمين من المركز  R12رسم القوس أ
 .هرسما القوس يلتحم في األعلى وفي األسفل بانسيابية وبدون تقاطعات أنت إذا وجد

  . ال ترسم القوس خارج حدود قاطعيه

ال يلتحم في األعلى أو في األسفل بانسيابية نزيح هوائياً المرسوم أن القوس ت إذا وجد
وتجرب تسيير رأس الرصاصة هوائياً على النقاط حول النقطة المحددة القوس موقع مركز 

  . بحيث نحصل على القوس المطلوبالمطلوبة 

ملم  1  .من طول القوس 3 -1حول المركز مسافة قليلة جداً ال تزيد عن القوس نزيح مركز 
  .ملم 100ملم للقوس الذي طوله  3-2ملم و  10إزاحة للقوس 

  


