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القدس للنشر والتوزيع

تثبيت لوحة الرسم إلى الطاولة
ة تواجه الرسام قبل بدئه جلسة الرسم الھندسي ھي تثبيت لوحة الرسم إلى الطاولة بالمسطرة T
أول مھم ٍ
والورق الالصق ،شكل .1
أوال ً:
الطاولة )أو لوح خشبي مستطيل( ،حافتھا اليسرى مستقيمة .ومسطرة الـ  Tمع كرتونة الرسم.
أبعاد الطاولة على األقل  80x60سم .الكرتونة بحجم  A3معدل ،تقريباً أبعادھا  50x33سم.

شكل  :1لوح خشبي للرسم الھندسي
ثانياً :مسطرة حرف الـ T square ،T
أداة ضرورية للرسم الھندسي تتكون من الرأس )العارضة( والمسطرة ،شكل  .2تستعمل باألساس لرسم الخطوط
وكدليل )مساعد( لحركة المثلثين عليھا بما فيھا رسم الخطوط التي تميل عن األفقي بزاوية  o15أو
األفقية
ٍ
مضاعفاتھا .وحتى ينتظم عملھا وتكون دقيقة يلزم إحكام جزئيھا مع بعض بشكل كامل وعلى زاوية قائمة.
للرسم الھندسي الجامعي ووفقاً لحجم الورق المستخدم وحجم طاولة الرسم يفضل أن يكون طول المسطرة
الفعال حتى  60سم أو أكثر قليال ً .لذلك ،فطولھا يجب أن يكون أكبر من طول الكرتونة لكن أقل من طول الطاولة.

شكل  :2مسطرة الحرف T

ثالثاً :ورق الرسم الكرتونة
يتراوح حجم ورقة الرسم أو الكرتونة ما بين  A4إلى أكبر من  .A3حجم  A4يساوي  297x210ملم وحجم A3
يكافئ  420x297ملم أي ضعف حجم  .A4حجم الكرتون المستخدم في الرسم الھندسي في بيرزيت 500x330
ملم تقريباً
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شكل  :3لوح خشبي للرسم ،مسطرة الحرف  Tوكرتون للرسم
رابعاً :تثبيت الكرتونة فوق لوح الخشب على اليسار
بشكل جزئي إلى طرف
يقص ويجھز الطالب أربع قطع صغيرة من الورق الالصق قبيل تثبيته لوحة الرسم ويعلقھا
ٍ
الطاولة أو لوح الرسم.
نبعد كرتونة الرسم عن الحافة اليسرى للطاولة مسافة تتراوح بين  5إلى  10سنتيمترات.
نطابق حافة المسطرة فوق حافة لوحة الرسم العلوية بحيث تصنع الحافتان زاوية قائمة مع الحافة اليسرى
للطاولة.
نلصق أوال ً الزاويتين السفليتين للوحة الرسم بالطاولة بالورق الالصق.

شكل  :4اللوح مثبت تقريباً مع تثبيت الكرتونة من األسفل على طاولة الرسم بالورق الالصق بمسطرة الحرف T
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خامساً:إكمال نتثبيت الكرتونة.
نزيح المسطرة  Tلألسفل انزالقاً على حافة الطاولة لمسافة تقارب نصف عرض ورقة الرسم ومن ثم نلصق
الزاويتين العلويتين للورقة بالطاولة.

شكل  :5إكمال تثبيت الكرتونة على طاولة الرسم بالورق الالصق من األعلى بمسطرة الحرف T

شكل  :6الكرتونة مثبتة إلى طاولة الرسم بالورق الالصق
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سادساً :تحديد شرطات البرواز
نحدد الشرطتين  1و  2على بعد  1سم من زوايا الورقة اليسرى.
نحدد الشرطتين  3و  4على بعد  1سم من زوايا الورقة العلوية.

شكل  :7البدء برسم برواز الرسم
سابعاً :عمل البرواز بالقلم بالمسطرة والمثلثين
نرسم خطين أفقيين من  1في األعلى أوال ً ثم من  2في األسفل بمسطرة .T
نرسم خطين رأسيين بالمثلث المنزلق مع مسطرة .T

شكل  :8رسم الخط األفقي من الشرطة  1إلى أقصى يمين الكرتونة
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شكل  :9نكرر رسم الخط األفقي من الشرطة  2إلى أقصى يمين الكرتونة

شكل :10
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شكل 11

شكل : 12
استخدام مسطرة  Tلرسم الخطوط األفقية.
تثبت المسطرة  Tعلى الجانب األيسر لطاولة الرسم.
يرسم الخط األول ثم تنزلق مسطرة  Tعلى ورقة الرسم من األعلى لألسفل.

شكل 13
استخدام مسطرة  Tوالمثلثين لرسم الخطوط المائلة بمضاعفات الزاوية  15درجة والرأسية.
خطوط تميل بزاوية  15درجة
يلصق المثلثان أو يثبتان مع بعض ومع مسطرة  Tحتى يصنعو جميعاً ومع بعض  15درجة.
يثبت المثلث الملتصق بمسطرة  Tثم يحرك المثلث الثاني .
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شكل 14
خطوط تميل بزاوية  30درجة
يثبت مثلث ثالثين ستين مع مسطرة  Tثم يرسم الخط األول ثم تعمل إزاحة لليمين مبتعدين عن الخط المرسوم.
يحرك المثلث منزلقاً على مسطرة T.

شكل 15
خطوط تميل بزاوية  45درجة
ثببت مثلث خمس وأربعون مع مسطرة  Tثم يرسم الخط األول ثم تعمل إزاحة لليمين مبتعدين عن الخط المرسوم.
يحرك المثلث منزلقاً على مسطرة .T

شكل 16
خطوط تميل بزاوية  60درجة
نكرر الخطوات السابقة  .......للزاوية  60درجة.
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شكل 17
خطوط تميل بزاوية  75درجة
يلصق المثلثان أو يثبتان مع بعض ومع مسطرة  Tحتى يصنعو جميعاً ومع بعض  75درجة.
يثبت المثلث الملتصق بمسطرة  Tثم يحرك المثلث الثاني .

شكل 18
خطوط قائمة
يثببت أحد المثلثين على مسطرة  Tلتصنع الزاوية القائمة.

شكل 19
أوضاع وإمكانيات أخرى للحصول على وضعية للمثلثين لرسم الخطوط المائلة بزاوية  15و/أو  75درجة.

شكل 20
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استخدام المثلثات لرسم الخطوط األفقية والرأسية وكذلك الخطوط المتوازية والمتعامدة
مبَ ْر َو َزة ،رسم 1
استخدام المثلثين لرسم خطوط أفقية ورأسية من نقطة ما ضمن ورقة ُ
رسم :2
يثبت أحد المثلثين )البني( بحيث تنطبق إحدى حافتيه على خط اإلطار الرأسي للوحة الرسم.
يلصق به المثلث الثاني )األزرق( أسفله بأي وضعية.
رسم :3
يثبت المثلث األزرق ويحرك المثلث البني حتى تنطبق حافته العلوية  -األفقية مع النقطة  ،Aفنرسم الخط األفقي.
رسم :4
يثبت المثلث األزرق ويحرك المثلث البني حتى تنطبق حافته الجانبية – الرأسية مع النقطة  ،Aفنرسم الخط
الرأسي.
رسم :5
نعيد ترتيب المثلثين بحيث تنطبق حافة المثلث األزرق الرأسية على حافة البرواز.
نثبت المثلث البني ملتصقاً وأسفل المثلث األزرق .نحرك المثلث األزرق حتى تنطبق حافته الجانبية – الرأسية مع
النقطة  ،Aفنرسم الخط الرأسي.

شكل  :21رسم الخطوط األفقية والرأسية باستخدام المثلثين .
لرسم الخطوط المتوازية والمتعامدة
استخدام المثلثين
ُ
المعطيات :الخط  BDوالمطلوب رسم خطوط موازية له بالمثلثين وخطوط أخرى متعامدة معه ،رسم .1
رسم :2
نثبت المثلثين مع بعض بحيث تكون حافة أحدھما )األزرق مثال ً( منطبقة على الخط  BDمن األسفل .ثم نثبت
المثلث الثاني )البني( مالصقاً للمثلث األول.
رسم :3
يبقى المثلث الثاني ثابتا في مكانه ونحرك المثلث األول بعيداً عن الخط  BDحتى نرسم الخط الموازي األول .نكرر
الخطوة السابقة فنزيح المثلث األول لمسافة أخرى وھو مالصق للمثلث الثاني حتى نرسم الخط الموازي الثاني
....وھلمجرا.
رسم :4
نقلب المثلث األزرق حول نفسه فنرسم الخط العمودي على الخط األصلي المعطى  .BDيزاح المثلث األزرق بينما
المثلث الثاني ثابتاً أو يعاد تعديل وضعيتھما حتى يرسم العمود الثاني ...........وھكذا .ضمن الشكل التالي وفي
األسفل طريقة أخرى لحل ھذه المشكلة.

شكل  :22رسم الخطوط المتوازية والمتعامدة باستخدام المثلثين.
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شكل  :23مسك ،تثبيت وتحريك المثلثين لرسم الخطوط المتوازية والمتعامدة
رسم خطوط تصنع مضاعفات الزاوية  o15بالفرجار والمسطرة العادية
نرسم من النقطة  Aقوساً نصف قطره  Rثم نكرر رسمه من كل نقطة تقاطع جديدة.

شكل  :24رسم خطوط تصنع مضاعفات الزاوية  15oمع خط أفقي بالفرجار
رسم خطوط تصنع مضاعفات الزاوية  15oبالمثلثين بالنسبة إلى خط مرجعي

رسم الخطوط المائلة بمضاعفات الزاوية  o15بالمثلثين بالنسب إلى خط مرجعي.
شكل :25
ُ
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ط أو قوسٍ إلى قسمين متساويين بالفرجار وبالمثلثين ،شكل 26
تقسيم خ ٍ
بالفرجار  ،الرسم االول على اليمين:
ة أكبر من نصف طول الخط  ABقوسين من الطرفين  Aو  Bحتى يتقاطعا .نوصل نقطتي التقاطع.
نرسم بفتح ٍ
بالمثلثين ،الرسمان  2و :3
نثبت حافة أحد المثلثين على الخط  ،ABثم نلصق المثلث الثاني بجانب األول .نثبت المثلث الثاني ونحرك األول
منزلقاً عليه ليبتعد قليال ً عن الخط  .ABنثبت المثلث األول وننقل المثلث الثاني لألعلى ونرسم الزاويتين
المتساويتين وعلى الجھتين من  Aومن  Bحتى يتقاطعا .نرسم )نسقط( عموداً من نقطة التقاطع على
الخط  ABنحصل على نقطتي التنصيف.

شكل  :26تنصيف خط مستقيم أو قوس بالفرجار وبالمثلثين
ط معلوم من نقطة ليست عليه بالفرجار ،شكل .27
رسم عمو ٍد على خ ٍ
نرسم قوساً من  ،Pبحيث يقطع الخط  ABفي النقطتين  Cو .D
نرسم قوسين متساويين جديدين من  Cو Dيتقاطعان في النقطة .E
نوصل النقطة  Pمع النقطة  Eنحصل على العمود المطلوب  PEعلى الخط .AB

ط معلوم من نقطة ليست عليه بالفرجار
شكل  :27رسم عمو ٍد على خ ٍ
ط معلوم من نقطة ليست عليه بالمثلثين ،شكل .28
رسم عمو ٍد على خ ٍ
نثبت أحد المثلثين )البني( بحيث تنطبق إحدى حوافه على الخط  ABثم نلصق المثلث الثاني )األزرق( بجانبه.
منزلقاً على المثلث البني الثابت ينقل المثلث األزرق لوضعية أخرى ويحرك حتى تنطبق حافته العمودية على
النقطة  Pفنرسم الخط العمودي.
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شكل  :28رسم عمو ٍد على خط معلوم من نقطة ليست عليه بالمثلثين
ط ّ معلوم من نقطة محددة عليه بالفرجار
رسم عمود على خ ٍ
نرسم دائرة مركزھا ) C Cليست على الخط  (ABتقطع الخط في النقطة  Pثم تالياً تقطع الخط في نقطة جديدة .E
نوصل خطاً من  Eمع المركز  Cحتى يتقاطع امتداده مع الدائرة في .F
نوصل  Fمع  Pنحصل على العمود المطلوب.

ط ّ معلوم من نقطة محددة عليه بالفرجار
شكل  :29رسم عمود على خ ٍ
ة ما بالفرجار
ط معلوم ويمر بنقط ٍ
ط موا ٍز لخ ٍ
طريقتان لرسم خ ٍ
الطريقة األولى:
نرسم قوساً مركزه  ،Bيمر في  Dويقطع الخط  ABفي النقطة .C
نرسم قوسين بنفس الفتحة السابقة من  Cومن  ،Dيتقاطعان في النقطة .E
نوصل النقطتين  Eمع  Dنحصل على الخط  EDالموازي للخط .AB

شكل  :30الطريقة األولى لرسم خط مواز آلخر ويمر بنقطة بالفرجار
الطريقة الثانية :
نرسم خطاً من ) Dأي خط( يقطع الخط  ABفي النقطة  Cونمده في الجھة األخرى حتى .P
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نرسم قوساً من  Cبفتحة ) R1أي فتحة( ثم نكرر رسم القوس بالفتحة نفسھا  R1من  Dفنحصل على
النقطتين  Eو  Fعلى الخط .CP
نرسم قوساً من  Eفتحته  R2 = EGحيث النقطة  Gعلى الخط  ABثم نكرر رسم القوس وبنفس الفتحة  R2من F
فنحصل على النقطة .H
نرسم خطاً من  Hويمر في النقطة  Dفنحصل على الخط الموازي المطلوب.

شكل  :31رسم خط مواز آلخر ويمر بنقطة بالفرجار ،طريقة أخرى
رسم المضلعات المنتظمة
رسم المربعات ،شكل .32
رسم مربع ،طول ضلعه محدد ،على اليمين
نرسم الخط  ABوليكن أفقياً .نرسم على الخط  ABعمودين من  Aومن  .Bنرسم قوسين نصف قطرھما يكافئ
طول ضلع المربع  ABمن النقطتين  Aومن  .Bتقاطع العمودين مع القوسين يحددان المربع .نوصل بين النقاط ،A
 C ،Bو  ،Dنحصل على المربع المطلوب.
رسم مربع داخل دائرة A ،أحد رؤوسه ،في الوسط
نرسم القطر الذي يربط النقطة  Aمع مركز الدائرة ونمده حتى يصل إلى المحيط في الجھة األخرى فنحصل على
النقطة  .Cننصف الخط الناتج ACبقوسين فنحصل على الخط العمودي على  .ACتقاطع العمود مع الدائرة يحدد
النقطتين  Bو .Dنوصل بين النقاط  C ،B ،Aو  ،Dنحصل على المربع المطلوب.
تماس بين أحد أضالع المربع والدائرة ،على اليسار
رسم مربع خارج دائرة T ،نقطةُ
ٍ
نكرر وكما ورد سابقاً رسم القطرين المتعامدين حيث يمر أحدھا في النقطة .T
نرسم بالمثلثين مماساتٍ للدائرة من نقاط التقاطع بين القطرين المتعامدين مع الدائرة .تقاطع المماسات يحدد
نقاط المربع المطلوب.
نوصل بين النقاط  A ،B ،Cو  ،Dنحصل على المربع المطلوب.
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شكل  :32رسم المربعات
رسم المخمسات المنتظمة ،شكل . 33
رسم مخمسٍ منتظم ،طول ضلعه معلوم
المطلوب ھو تحديد ورسم الدائرة التي يكون فيھا الضلع المعلوم أحد أضالع المخمس المنتظم .إن تنفيذ ذلك يتم
بطريقتين:
الطريقة األولى :طريقة العمود النصف
نرسم العمود  APعلى الضلع  ABبالطول  .AP = AB / 2نرسم قوساً من  Pنصف قطره  R = AB/2حتى يتقاطع مع
امتداد الخط  BPفي النقطة  .Qنرسم من  Aومن  Bقوسين ،نصف قطرھما  ،R = AQيتقاطعان في
النقطة  Oكمركز للدائرة التي تمر في رؤوس المخمس المنتظم.
نرسم ھذه الدائرة ،مركزھا  Oونصف قطرھا  .R = OAنرسم من  Aومن  Bقوسين ،نصف قطرھما  ،ABنحصل من
تقاطعھما مع الدائرة على النقطتين  Cو .E
نرسم قوساً أخر من إحدى النقطتين  Cو  Eبنفس الفتحة  R=ABفنحصل على النقطة األخيرة  .Dأو تقاطع خط
العمود الرأسي من مركز الدائرة .نوصل النقاط  D ،C ،B ،Aو  Eفنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.

رسم مخمس منتظم ،طول ضلعه محدد بطريقة العمود النصف
شكل :33
ُ
الطريقة الثانية :طريقة العمود الكامل
نرسم قوساً دائرياً مركزه  Aونصف قطره  R=ABثم نرسم عموداً رأسياً من  Aحتى يتقاطع مع القوس الدائري
السابق فنحصل على النقطة .Qنرسم قوساً دائرياً مركزه منتصف الضلع األساسي  ABونصف قطره  R=PQفنحصل
على النقطتين  Fو Tمن امتدادات الخط األفقي ABوعلى الجھتين .نرسم قوساً دائرياً مركزه  Bونصف قطره
 .R=AF=BTتقاطع القوس الكبير من  Aوالقوس الصغير من  Bينتج النقطة  Cبينما تقاطع القوس الصغير من A
والقوس الكبير من  Bينتج النقطة  Eفي الجھة األخرى .أما تقاطع القوسين الكبيرين فينتجان النقطة  Dفي
األعلى .نوصل النقاط  D ،C ،B ،Aو  Eفنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.
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رسم مخمس منتظم ،طول ضلعه محدد بطريقة العمود الكامل
شكل :34
ُ
رسم مخمسٍ منتظم داخل دائرة معلومة
الطريقة الثالثــة :الدائرة والقوس المماس
ننصف المسافة األفقية  1-2من المركز إلى محيط الدائرة بالنقطة  .3نرسم دائر ًة ،مركزھا  3يكون قطرھا  .1-2نمد
الخط  P3حتى يقطع الدائرة الثانية في النقطة .4
نرسم قوساً مركزه  Pونصف قطره  P4فنحصل على نقطتي التقاطع  Bو Eمع الدائرة األولى.
نرسم قوسين من نقطتي التقاطع  Bو Eنصف قطر كل منھما  R=AB=AEفيتقاطع مع الدائرة في النقطتين  Cو .D
نوصل النقاط D ،C ،B ،Aو  Eنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.

رسم مخمس منتظم داخل دائرة بطريقة الدائرة والقوس المماس
شكل :35
ُ
الطريقة الرابعة :األقواس
ننصف المسافة األفقية  1-2من المركز إلى محيط الدائرة بالنقطة .3
نرسم قوساً مركزه  3ونصف قطره  ،R=3Aفنحصل على نقطة التقاطع  4مع الخط األفقي .نرسم قوساً من ،A
نصف قطره  R=A4يتقاطع مع الدائرة في النقطتين  Bو .E
نرسم قوسين آخرين من  Bومن  ،Eنصف قطرھما  ،R=A4يتقاطعان مع الدائرة في النقطتين  Cو  .Dنوصل
النقاط  D ،C ،B ،Aو  Eنحصل على المخمس المنتظم المطلوب.
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رسم مخمس منتظم داخل دائرة بطريقة الدائرة واألقواس
شكل :36
ُ
رسم المسدسات المنتظمة
مسدس منتظم طول ضلعه معلوم بمسطرة  Tوالمثلث 30xo60
رسم
ٍ
نرسم بالمثلث  o30xo60ومسطرة  Tخطوطاً تميل على الضلع  ABومن النقاط  Aو  Bبالزوايا  o 60و o120فنحصل
على النقطة  .Oنرسم خطاً أفقياً من  Oوعلى الجھتين فنحصل على النقطتين  Cو  .Fنكرر رسم الخطوط المائلة
الزوايا  o 60و o120من النقطتين  Cو  Fفنحصل على النقطتين  Dو  .Eنوصل النقاط  E ،D ،C ،B ، Aو Fنحصل على
المسدس المنتظم المطلوب.
o

مسدس منتظم طول ضلعه معلوم بمسطرة  Tوالمثلث 30xo60
شكل  :37رسم
ٍ

o

رسم مسدسٍ منتظم طول ضلعه معلوم بالفرجار
نرسم من النقطتين  Aو  Bبالفرجار أقواساً متساوية ،نصف قطرھا  R=ABفنحصل على النقطة .O
نرسم دائرة من  Oنصف قطرھا  R=ABفنحصل على النقطتين  Cو .F
نكرر رسم القوسين ذاتھما من النقطتين  Cو  Fفنحصل على النقطتين  Dو  .Eنوصل النقاط  E ،D ،C ،B ،Aو F
نحصل على المسدس المنتظم المطلوب.

شكل  :38رسم مسدسٍ منتظم طول ضلعه معلوم بالفرجار
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رسم مسدسٍ منتظم داخل أو خارج دائرة،
داخل دائرة تمر في رؤوسه
نرسم من مركز الدائرة خطاً أفقياً ثم خطين يميالن عن األفقي بالزوايا  o 60و.o120
نوصل نقاط التقاطع  E ،D ،C ،B ،Aو Fبين الدائرة والخطوط فنحصل على المسدس المنتظم المطلوب.

شكل  :39رسم مسدسٍ منتظم داخل دائرة تمر في رؤوسه وخارج دائرة تمسه من الداخل
خارج دائرة تمسه
نرسم مماسات حول الدائرة بالمثلث  o30xo60وعلى الجھتين مع مسطرة  .Tيمكن استخدام المثلث اآلخر لتحديد
نقاط التماس بالضبط .نوصل النقاط  E ،D ،C ،B ،Aو Fنحصل على المسدس المنتظم المطلوب.

مسدس منتظم داخل دائرة تمر في رؤوسه وخارج دائرة تمسه من الداخل
شكل  :40رسم
ٍ

17

http://www.alqudspub.net

القدس للنشر والتوزيع

رسم القطع الناقص
مستوى بحيث يكون مجموع بعديھا عن نقطتين ثابتتين )البؤرتين  (fociثابتاً.
ة تتحرك في
ً
المحل الھندسي لنقط ٍ
وھو الشكل الھندسي البيضاوي )كرة مضغوطة بانتظام( والمتماثل بالنسبة لمحوريه الرئيسي والثانوي .المحور
الرئيسي ھو القطر األكبر في القطع الناقص بينما المحور الثانوي فھو القطر األصغر .ترسم البؤرتين ھندسياً برسم
ق ھندسية لرسمه
قوس دائري ،مقداره نصف القطر الرئيسي من نھاية القطر الثانويي .سنتعرف على عدة طر ٍ

شكل  :41الرسم الدقيق للقطع الناقص
أوال ً :بالقصاصة الورقية،
نرسم المحورين الرئيسي  Majorوالثانوي  Minorللقطع الناقص ونحدد النھايات  C ،B ،Aو Dمضافاً لھم المركز .O
نقطع قصاص ًة ورقي ًة تكون إحدى حوافھا مستقيمة ،ونحدد عليھا الشرطتين  Fو  Eبعد مطابقة حافتھا المستقيمة
على المحور الرئيسي ،بحيث تنطبق النقطة  Fعلى النھاية  ،Aوتنطبق النقطة  Eعلى المركز .O
نطابق القصاصة الورقية عمودياً على المحور الثانوي بحيث تنطبق النقطة  Fالورقية على نقطة النھاية  Cفي
األسفل
ثم نحدد النقطة  Gعلى الورقة كموقع النقطة .O
اآلن ،نستخدم القصاصة الورقية لرسم منحنى القطع الناقص بتحريك النقطة  Eعلى المحور الثانوي
والنقطة  Gعلى المحور الرئيسي فنحدد مواقع النقطة  Fكشرطاتٍ متتالية على ورقة الرسم.
المحل الھندسي لجميع مواقع النقاط  Fتشكل منحى القطع الناقص.
نوصل بين جميع الشرطات الناتجة من منتصفھا باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم
دقيقاً.

شكل  :42رســـم القع الناقص بالقصاصة الورقية
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ثانياً :داخل متوازي أضالع
نرسم المحورين  ABو CDيتقاطعان في النقطة .O
متساو من األقسام ونرقمھا انطالقاً من  ،Aباألرقام  3 ،2 ،1و .4
نقسم كال ً من  AOو  AEإلى عد ٍد
ٍ
نوصل النقطة  Cمع نقاط التقسيمات األفقية على الخط .AO
نوصل بين النقطة  Dونقاط التقسيمات الرأسية على الخط .AE
نوصل نقاط التقاطع الناتجة باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.
نكمل رسم القطع الناقص بتكرار التقسيم والربط لألجزاء الثالثة المتبقية.
ثالثاً :رســـم القطع الناقص بالدائرتين المتراكزتين
يقوم رسم القطع الناقص بھذه الطريقة على رسم دائرتين متراكزتين.
بقطر يكافئ المحور الثانوي ،بحيث
بقطر يكافئ المحور الرئيسي بينما ترسم الدائرة الصغيرة
ترسم الدائرة الكبيرة
ٍ
ٍ
مركز واحد ھو مركز القطع الناقص.
تشترك الدائرتان في
ٍ
نرسم أشعة كخطوط إنشائية تمر من المركز  Oوتتقاطع مع الدائرتين.
نسقط خطوط رأسية من تقاطعات األشعة مع الدائرة الكبيرة ونرسم خطوط أفقية من تقاطعات األشعة مع الدائرة
الصغيرة.
نحدد نقاط التقاطع بين الخطوط الرأسية واألفقية لكل شعاع.
نوصل بين نقاط التقاطع باليد إذا كان الرسم يدوياً وبمسطرة المنحنيات إذا كان الرسم دقيقاً.

شكل  :43رســـم القطع الناقص داخل متوازي أضالع وبالدائرتين المتراكزتين
رابعاً :رســـم القطع الناقص تقريبياً،
يقوم رسم القطع الناقص تقريبياً على تقسيم منحناه إلى أربعة أقواس دائرية ،كل قوسين متقابلين متكافئين.
لذلك ،يعتمد رسم منحنى القطع الناقص على تحديد مراكز ھذه األقواس األربعة مع تحديد بدايات ونھايات ھذه
األقواس ضمن الطريقتين التاليتين:
الطريقة التفريبية األولى لرسم القطع الناقص
نرسم المحورين الرئيسي  ABوالثانوي  CDفيتقاطعا في النقطة .O
نكمل رسم المستطيل .AODE
نوصل النقطة  Dمع منتصف الخط  AEكما نوصل النقطة  Cمع منتصف الخط  AOفنحصل على النقطة .T
ننصف الخطان الناتجان  ATو DTبرسم عمودين من منتصفيھما فنحصل من تقاطعھا مع محوري القطع الناقص
على النقطتين  Kو .J
وبشكل متناظر.
المتبقية
الثالثة
القواطع
رسم
نكرر
ثم
أول
كقاطع
استقامته
على
نرسم  JKونمده
ٍ
نرسم بالفرجار القوس الصغير  ATمن المركز  Kونكرره في الجھة اليمنى عبر  Bمن ’.K
نرسم بالفرجار القوس الكبير عبر  Dمن المركز  Jونكرره في الجھة السفلى عبر  Cمن ’.J
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شكل  :44طريقة تقريبية لرســـمه
الطريقة التفريبية الثانية لرسم القطع الناقص
نرسم المحورين الرئيسي  ABوالثانوي  CDفيتقاطعا في النقطة  .Oنرسم القوس  A-Eمن النقطة  Oثم نرسم
القوس  E-Fمن النقطة Dفيتقاطع مع الخط الواصل بين  Aو  Dفي النقطة  .Fننصف الجزء الباقي  AFبالعمود الذي
يقطع امتداده المحورين الرئيسي في النقطة Kوالثانوي في النقطة  .Jوبالعادة ،يدعى ھذا العمود المنصف بالقاطع
وبشكل متناظر بعيد تحديد مواقع
الذي يفصل بين منحنيات القطع الناقص .نرسم القواطع المتبقية ’K’J ،KJو ’K’J
ٍ
نقاطھا ’ Kعلى المحور الرئيسي و’ Jعلى المحور الثانوي.
نرسم بالفرجار القوس الصغير من المركز  ) Kنبدأ رسم القوس من  Aوننھيه على القاطع  KJوبدون أية زيادة ثم
نعود ونرسم جزءه السفلي بد ًء من  Aوننھيه على القاطع ' (KJفنحصل على نقطتي التماس  T1في
األعلى و  T2في األسفل .نكرر رسم القوس ذاته في الجھة اليمنى من المركز ’ Kبد ْء◌ً من  Bوانتھاء على
القاطعين في األعلى واألسفل فنحصل على نقطتي التماس  T3و .T4نرسم القوس الكبير من المركز  Jبد ًء من
القاطع )بالتحديد النقطة  (T1مروراً عبر النقطة  Dفي األعلى ولينتھي على القاطع اليمين)في النقطة  .(T3نكرر
رسم القوس الكبير في الجھة السفلى من المركز ’ Jوبحيث يمر في النقطة  Cوبين القاطعين .يجب االنتباه إلى
أن كل قاطع من ھذه القواطع تفصل بين المنحنى الصغير والمنحنى الكبير التالي أو بالعكس.
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شكل  :45رســـم القطع الناقص بطريقة تقريبية أخرى
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