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 شكر وعرفان
الشكر والعرفاف هلل والتبريكات والصموات عمى رسولو وخادمػو مممػد وعمػى  لػو وصػمبو ومميػ  مػف 

 تبعو إلى يـو القيامة.
لذكرى ُكؿِّ مف أمي الغالية خضرة درار طػو  وأبػي العزيػز مممػد المرضػي سػميماف  وخػالتي المبيبػة 

 الوقت وترتيبو وتدبيره.زعفراف درار طو الذيف تعممت منيـ القيمة العظيمة لمعمؿ وامتراـ 
إلػى زومتػي الولػػى نػواؿ عبػػاس عبػد المميػػد وبنػاتي الػػ وث ر ى  رواف و يػة تقػػديرًا لمػبيـ وصػػبرىـ 

ًة عندما تتعقد وتتشابؾ المور.  وم ابرتيـ في توفير الرامة والسكوف خاصَّ
 الػزخـ الػذي دفعنػي إلى زومتي ال انية لمياء عبد اهلل عمػي فػزاري التػي مل َّػؿ مبيػا وتضػرعيا إلػى اهلل

 لممسير في طريؽ البمث والمعرفة الشائؾ.
ُد الكاتػػب أف يتقػػدـ بالشػػكر أمذلػػو لكػػؿ مػػف سػػاىـ بميػػده وفكػػره ووقتػػو فػػي إخػػراج ىػػذا الكتػػاب بالصػػورة  يلػػوَّ
المطموبػػة ويخػػص بػػذلؾ الػػزموء السػػاتذة بقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة بمامعػػة وادي النيػػؿ  وأيضػػًا الخػػوة 

 .ومامعة السوداف لمعمـو والتكنولوميا قسـ اليندسة الميكانيكية بمامعة البمر الممرالساتذة ب
عػادة  محمود يس عثمانالشكر والتقدير والعرفاف لمبروفيسور  الذي سػاىـ بقػدر كبيػر فػي مرامعػة وا 

 مرامعة ممتويات الكتاب.
التخصصػات خاصػة  أىدي ىذا الكتاب بصفة أساسية لطوب دبمـو وبكالوريوس اليندسة في مميػ 

طػػوب قسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة ميػػث يسػػتعرض ىػػذا الكتػػاب الك يػػر مػػف تطبيقػػات الرسػػـ اليندسػػي 
 في مماؿ اليندسة الميكانيكية.

بمركػػز الرسػػالة لمدراسػػات اةمصػػائية  بكػػري عمػػى بكػػريوُأعبِّػػر عػػف شػػكري وامتنػػاني إلػػى المينػػدس 
عػادة طباعػة ىػذا الكتػاب أك ػر  بمدينة عطبرة الذي أنفؽ العديد مف السػاعات فػي طباعػة  مرامعػة وا 

 مف مرة.
أخيػػرًا  أرمػػو مػػف اهلل سػػبمانو وتعػػالى أف يتقبَّػػؿ ىػػذا العمػػؿ المتواضػػ  والػػذي  مػػؿ أف يكػػوف ذو فائػػدة 

 لمقارئ.   
 دمةـمق
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 وبعد:  والسوـ عمي رسولو مممد  الممد هلل والصوة
إفَّ م لِّػػػؼ ىػػػذا الكتػػػاب إيمانػػػًا منػػػو بالػػػدور العظػػػيـ والمقػػػدَّر لرسػػػتاذ المػػػامعي فػػػي إ ػػػراء مركػػػة التػػػ ليؼ والتعريػػػب 
والترممة ي مؿ أف يفي ىذا الكتاب بمتطمبات بػرام  البكػالوريوس والػدبمـو العػاـ والمتوسػط لطػوب وفنيػي اليندسػة 

ندسة اةنتاج أو التصني   ميث يغِّطي المزء الوؿ مف ىذا الكتاب مدخؿ لمرسـ اليندسي لرنظمة الميكانيكية وى
الميكانيكية. يتفَّؽ ىذا الكتاب لغويًا م  القاموس اليندسي الموَّمد السوداني  وُيعد الكتاب مرمعًا فػي ممالػو ميػث 

قتبسًا مف مذكرات م لفو في تدريسو ليذا المقرر يمكف أف يستفيد منو الطالب والميندس والبامث ويعتبر الكتاب م
 لفترة ال تقؿ عف عشروف عامًا.

ييػػدؼ ىػػذا الكتػػاب لت كيػػد أىميػػة الرسػػـ اليندسػػي كػػتمراء ىػػاـ يمػػي التصػػميـ اليندسػػي. ميػػث يػػتـ رسػػـ المنشػػ ت 
شػػكؿ مسػػاقط اليندسػػية بالبعػػاد التػػي يػػتـ تمديػػدىا فػػي التصػػميـ كرسػػومات بخػػط اليػػد المػػر ومػػف بعػػد تم يميػػا فػػي 

منظور ىندسػي أو اسػقاط متػوازي  .i.eالبعد ) يةمتعامدة مف الزاوية الولى أو ال ال ة  أو في شكؿ ممسَّمات  و 
 مائؿ(.

يشتمؿ ىذا الكتاب عمى سبعة فصوؿ. يستعرض الفصؿ الوؿ تعريفػات أساسػية لمرسػـ اليندسػي  أنػواع الخطػوط 
سػػـ اليندسػػي وكيفيػػة سػػنَّيا  باةضػػافة لكيفيػػة رسػػـ المػػروؼ والرقػػاـ المسػػتخدمة  أنػػواع القػػوـ المسػػتخدمة فػػي الر 

 ومقاييس الرسـ القياسية أو المعيارية.
يتطرؽ الفصؿ ال اني لإلنشاءات اليندسية مػف ميػث كيفيػة تنصػيؼ خػط  تنصػيؼ زاويػة  إيمػاد مراكػز القػواس  
رسـ دائػرة مماسػة لضػوع م مػث مػف الػداخؿ  رسػـ دائػرة مميطػة بقمػـ م مػث مػف الخػارج  رسػـ شػكؿ سداسػي أو 

ميػػة المسػػافة بػػيف الركػػاف  رسػػـ شػػكؿ بمعمو أو  مػاني منػػتظـ بمعموميػػة المسػػافة بػػيف الضػػوع المسػػتوية المتوازيػػة 
خماسي منتظـ بمعمومية طوؿ الضم   باةضافة لرسـ أي شػكؿ منػتظـ متعػدد الضػوع بمعموميػة طػوؿ الضػم   

يماد مميط دائرة باستخداـ الرسـ المخططي.  وا 
ة وأقػواس يتناوؿ الفصؿ ال الث أسس ومبادئ التماس ميث يمتاج الرسَّاـ لتوصيؿ أقواس مماسػة لخطػوط مسػتقيم

 مماسة لقواس أو دوائر أخرى وىذا يتطمب معرفة ب سس التماس.
يتناوؿ الفصؿ الراب  االسقاط المتعامد لنقطة  لخط ولمسـ مصمت ميث يستخدـ في ىذا االسقاط أسموباف لمرسـ 

وص عدد مػف ىما أسموب الزاوية الولى وأسموب الزاوية ال ال ة. يستفاد مف م ؿ ىذا النوع مف االسقاط في استخ
مسقط أمامي أو رأسي  مسقط أفقي ومسقط مانبي( مف ممسَّمات معقدة بيا الك ير مف التفاصػيؿ  .i.eالمساقط )

الداخمية م ؿ صواميؿ  مسامير  براشيـ   قوب نافذة وغير نافذة  تخويش اسػطواني أو مخروطػي وغيرىػا. ىنالػؾ 
 وال ال ة. أيضًا بعض الم مة المممولة ب سموبي الزاوية الولي
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مسػػػاقط متعامػػػدة  منظػػػور  .i.eينػػاقش الفصػػػؿ الخػػػامس السػػػاليب المسػػتخدمة فػػػي كتابػػػة البعػػػاد عمػػى المسػػػاقط )
ىندسػػػي أو اسػػػقاط متػػػوازي مائػػػؿ( كالتقنيػػػة المسػػػتخدمة فػػػي كتابػػػة البعػػػاد عمػػػى التمويػػػؼ االسػػػطواني والتمويػػػؼ 

ئر  كتابة البعاد عمى الزوايا  وتوضيح البعػاد المخروطي  توضيح البعاد عمى أنصاؼ القطار لرقواس والدوا
 عمى المومح الصغيرة مدًا.

يتطرؽ الفصؿ السادس لإلسقاط المتناظر أو المنظور اليندسي الػذي ىػو أسػموب ةنتػاج ممسػـ مػا وىػو االسػقاط 
ػػح  ػػوث أومػػو لممسػػقط فػػي نفػػس الوقػػت. أمػػا الفصػػؿ السػػاب  فيتنػػاوؿ االسػػقاط المتػػوازي الم ائػػؿ بنوعيػػو الػػذي يوضِّ

 القوعي والدوالبي. 
إفَّ الكاتػػػب ي مػػػؿ أف ُيسػػػاىـ ىػػػذا الميػػػد المتواضػػػ  فػػػي إ ػػػراء المكتبػػػة المامعيػػػة داخػػػؿ السػػػوداف وخارمػػػو فػػػي ىػػػذا 
الممػػاؿ مػػف المعرفػػة وي مػػؿ مػػف القػػارئ بضػػرورة إرسػػاؿ تغذيػػة رامعػػة إف كانػػت ىنالػػؾ  مػػة أخطػػاء متػػى يسػػتطي  

 لمكتاب. الكاتب تصويبيا في الطبعة التالية
 وهللا ولً التوفٌق

 المؤلف 
 أسامة محمد المرضً سلٌمان

 كلٌة الهندسة والتقنٌة 
 جامعة واي النٌل

 م0551الطبعة األولى ٌناٌر 

 م6102الطبعة الثانٌة فبراٌر 
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 الصفحة الموضوع 
 ii شكر وعرفاف 
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 iii مقدمة 

 v الممتويات 

 تعريفات أساسيةالفصل األول : 
 0 الرسـ اليندسي 0 0
 0 أنواع الخطوط 6 0
 1 القوـ المستخدمة في الرسـ اليندسي 1 0
 1 كيفية سف القوـ 1 0
 1 أدوات الرسـ اليندسي التي يمب توافرىا عند الطالب 1 0

 1 كيفية رسـ المروؼ والرقاـ 2 0

 1 مقاييس الرسـ 3 0

 اإلنشاءات اليندسيةالفصل الثاني: 
 4 كيفية تنصيؼ خط 0 6
 4 كيفية تنصيؼ زاوية 6 6
 5 تمديد مركز قوس 1 6
 5 رسـ دائرة مماسة لضوع م مث مف الداخؿ 1 6
 01 رسـ دائرة مميطة بقمـ م مث مف الخارج 1 6
رسـ شكؿ سداسي منتظـ بمعمومية المسافة بيف الضوع المستوية  2 6

 المتوازية
00 

 00 بمعمومية المسافة بيف الركافرسـ شكؿ سداسي منتظـ  3 6

 06 رسـ شكؿ  ماني منتظـ بمعمومية المسافة بيف الضوع المستوية المتوازية 4 6

 06 رسـ شكؿ  ماني منتظـ بمعمومية المسافة بيف الركاف 5 6

 01 رسـ شكؿ خماسي منتظـ بمعمومية طوؿ الضم  01 6

 01 بمعمومية طوؿ الضم رسـ أيَّ شكؿ منتظـ متعدد الضوع  00 6

 01 إيماد مميط دائرة باستخداـ المخططات أو بيانياً  06 6

 أسس ومبادئ التماسالفصل الثالث : 
 03 توصيؿ قوس معمـو نصؼ القطر مماس لخط مستقيـ 0 1
 04 توصيؿ قوس معمـو نصؼ القطر مماس لقوس  خر مف الخارج 6 1
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 61 الداخؿتوصيؿ قوس معمـو نصؼ القطر مماس لقوس  خر مف  1 1

 االسقاط المتعامدالفصل الرابع : 
 60 االسقاط المتعامد لنقطة 0 1
 60 االسقاط المتعامد لخط 6 1
 66 االسقاط المتعامد لمسـ مسمط 1 1

 61 االسقاط المتعامد مف الزاوية الولى 1 1

 61 ال ال ة االسقاط المتعامد مف الزاوية 1 1

 62 إيماد المسقط ال الث في االسقاط المتعامد مف الزاوية الولى 2 1

 63 إيماد المسقط ال الث في االسقاط المتعامد مف الزاوية ال ال ة 3 1

 الفصل الخامس : كتابة األبعاد
 64 مدخؿ 0 1
 64 تقنية كتابة البعاد 6 1

 االسقاط المتناظر أو المنظور اليندسي أو االسقاط األيزومتريالفصل السادس : 
 11 تعريؼ االسقاط المتناظر 0 2
 11 مقياس رسـ االسقاط المتناظر 6 2
 12 الشكاؿ التي تمتوي عمى خطوط متناظرة فقط 1 2
 13 الشكاؿ التي تمتوي عمى بعض الخطوط غير المتناظرة 1 2
 11 االسقاط المتناظرخطوات رسـ القوس في  1 2
 11 رسـ الدوائر في االسقاط المتناظر 2 2

 االسقاط المتوازي المائلالفصل السابع : 
 11 مدخؿ 0 3
 11 االسقاط القوعي والدوالبي 6 3
 11 وض  المسـ بالنسبة لمستوى االسقاط 1 3
 13 كيفية رسـ الدوائر في االسقاط المتوازي المائؿ 1 3

 الكتب والمراجع
 15 الكتب والمرام  العربية 
 11 الكتب والمرام  اةنمميزية 
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 الفصل األول 

 تعريفات أساسية

Fundamental Definitions)) 

 (: Engineering Drawingالرسم اليندسي ) 1.1

ىو لغة عالمية متعارؼ عمييا تستخدـ لمتخاطب بيف الميندسيف والكوادر الفنية المساعدة وذلؾ 

 .مزاء المراد تصميميا أو تصنيعياالختصار الزمف المستغرؽ في الشرح التفصيمي لر

 (:(Types of linesأنواع الخطوط  1.1

المستخدمة في الرسـ اليندسي عموما إلى قسميف مسب توصية الم سسة  يمكف تقسيـ الخطوط

 ( وىي كاآلتي : (BS 308:1972البريطانية لممعايير والقياسات 

/i ( خطوط سميكةthick lines موالي )0.7(: سمكيا ) خانتياmm. 

ii( خطوط رفيعة /thin lines سمكيا موالي :)0.3 mm .)تقريبا نصؼ  خانة الخطوط السميكة( 

 يمكف تفصيؿ الخطوط السميكة والرفيعة كاآلتي:

 .i.eىو عبارة عف خط سميؾ متصؿ ويمب أف يكوف اوضح ) (:Visible outlines. خط اإلطار المرئي )1

 أظير( خط في الرسـ. ويستخدـ ىذا النوع في رسـ االطر المرئية لممساقط والقطاعات وغيرىا.

 خط سميؾ متصؿ     ـــــــــــــ                            

ىو عبارة عف خط رفي  متقط  وىو يتكوف مف خطوط  :(Hidden outlines) . خط اإلطار المحجوب1

 ف تكوف متناسقة.أوالفموات التي تفصؿ بينيا يمب   قصيرة متقطعة متساوية في الطوؿ

 .عند االركاف ونقاط تماس القواس يمب اف تتصؿ ىذه الخطوط المتقطعة

 .اعات وغيرىافي تم يؿ االطر الممموبة )غير المرئية( لممساقط والقط مف الخطوط يستخدـ ىذا النوع

 خط رفي  متقط   - - - - - - - - - - - - - -                  
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خطوط   متصؿ ويستخدـ لرسـ خطوط البعاد وىو عبارة عف خط رفي  (:Dimension Line/ خط البعد )3

اةسقاط  الخطوط الداخمية لمستطيؿ المعمومات  التيشير أو التظميؿ لممساقط القطاعية  خطوط الطر لرمزاء 

 (.fictitious outlinesالمماورة والمقاط  الدوارة وخطوط الطر التخيمية ) الوىمية( )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خط رفي  متصؿ

 :The Limits of Partial Views and Sections)خطوط حدود المساقط والمقاطع الجزئية ) /4

( يستخدـ في رسـ المدود thin continuous irregular lineىو عبارة عف خط رفي  متصؿ غير منتظـ )

وىي خطػوط  الخارمية لممساقط والمقاط  المزئية لرشكاؿ كبيرة الممـ عندما ال تم ؿ ىذه الخطوط خط ممور.

 (.Free hand sketchرفيعػة ترسـ باليد المرة )

 خط رفي  متصؿ غير منتظـ

 (:Center Line/ خط المنتصف أو المحور )5

ىو عبارة عف خط سمسمي أو منزيري رفي  يتكوف مف خط طويؿ يتبعو خط قصير وبينيما فموة 

الخطوط الطويمة والقصيرة متناسقة في . يمب أف تكوف كؿ مف )أو شرطة تتبعيا نقطة(متساوية في الطوؿ 

 متساوية(. تقريباً  .i.eالطوؿ)

ويمب أف تمتد ىذه الخطوط لمسافة قصيرة خمؼ البعد . يستخدـ ىذا النوع في رسـ خطوط منتصؼ الدوائر 

 لرسـ مماور العمدة الدوارة .   وغيرىا( وأيضاً نتظمة الخرى )مستطيوت  مربعاتوالشكاؿ الم

 خط سمسمي رفي                                
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 : (Cutting Planes Line) / خط مستويات القطع لممساقط القطاعية 6

يتـ تم يمو بخطوط سمسميو رفيعة كتمؾ المستخدمة في خط المنتصؼ أو الممور ولكنيا تختمؼ في كونيا سميكة 

 عند الطراؼ وعند تغيير االتماه .

 القط  لممساقط القطاعية .تستخدـ لرسـ خطوط مستويات 

 خط مستوي القط                              

 ممحوظة:

يمب أف تبدأ وتنتيي بخط طويؿ ويمب أف تمتد لمسافة قصيرة خمؼ البعد ويمب أال  * كؿ الخطوط السمسمية

 ترسـ في الفراغات بيف المساقط . ويمب أف يتقاط  خطي المنتصؼ م  بعضيما البعض بخطوط متصمة.

* ر وس السيـ في نياية خطوط البعاد يمب أف تومس فقط خطوط اةسقاط وال تقاطعيا. ويمب أف ترسـ 

 .تقريباً  mm 3سيـ بميث تكوف مادة وسوداء وبطوؿ ال

 األقالم المستخدمة في الرسم اليندسي: 1.3

 :ىنالك نوعان من األقالم

 H /i3 . ويستخدـ لرسـ خطوط اةنشاء الولية 

ii /H B .)ويستخدـ لرسـ ممي  الخطوط الساسية )خطوط سميكة ورفيعة 

 كيفية سن األقالم : 1.4

 المطموبة لمخطوط المختمفة:أنواع السنة 

i أقالم ذات حافة تشبو األجنة /(Chisel-edged Pencils)   : 

  وتستخدـ لرسـ الخطوط المستقيمة والمنتظمة متصمة ومتقطعة .

/ ii  أقالم ذات حافة مخروطيةConical-pointed pencils):) 
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 السيـ في نيايات خط البعد والخطوط المتصمة غير المنتظمة. ور وستستخدـ لرسـ المروؼ والرقاـ 

 
 سنة مخروطية   سنة تشبو المنة 

 Old smooth file ,orة )ػرة ناعمػة باستخداـ صنفػـ السنػـ تنعيػرأة ويتػواس أو المبػة المػوـ بواسطػف القػيتـ س

a glass paper block.) 

 قمت فعاليتيا . أ ناء التنعيـ يمب تمديد السنة كمما

 أدوات الرسم اليندسي التي يجب توافرىا عند الطالب: 1.5

 H3 (3 H pencil.) ( قمـ 1

 H B (H B pencil .)( قمـ 2

 ( مبرأة وموس وقطعة صنفرة خشب ناعمة.3

o( م مث زاوية 4
45 (  

o
 angle triangle.) 

o( م مث زاوية )5
66-o36( )set  square.) 

 (.T  T-square(( مسطرة في شكؿ مرؼ6

 (.SI( مسطرة مدرمة بالنظاـ الدولي لمومدات )7

 (.eraser( قطعة إستيكة )8

 (.French Curve( منمنى فرنسي )9

 (.radius templates( لومة رسـ الدوائر وأنصاؼ القطار الصغيرة )16

 (.protractor( منقمة )11

 (Small ,medium and large sized compasses) .( برامؿ صغيرة ومتوسطة وكبيرة 12
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 (.Cello tape( شريط الصؽ )13
 

 .A 3أو  A 4( ورؽ بممـ 14

 (:Lines and letteringكيفية رسم الحروف واألرقام ) 1.6

 ىنالك نوعان من الكتابة: 

 (.Upright/ الكتابة القائمة )1

 (.Sloping/ الكتابة المائمة )2

 باستعمالو. ورسـ المروؼ القائمة ىو المفّضؿ عميو ُينصح

 استخداميا في الرسم اليندسي:وىنالك نوعان من الحروف التي يمكن 

i( مروؼ صغيرة /(small letters. 

ii( مروؼ كبيرة /capital letter.) 

 ح باستخداـ المروؼ الكبيرة لنيا الك ر استعماال عالميا.نصولكف يُ 

 (.faint guide linesبيف خطي توميػو رفيعيف مدًا )* يمب أف يتـ رسـ المروؼ والرقاـ بخط اليػد وأف ترسـ 

تقريبًا عرض المرؼ أو   mm 3كتابة البعاد ومستطيؿ المعمومات يمب أف يكوف ارتفاع خط التوميو* في 

 تقريبًا. mm 3الرقـ 

 نفس ميز الرقـ. الرقاـ عطى الفاصمة العشرية في كتابة* تُ 

 الخ.   ...6.1  6.6  6.7الصميح يمب أف تسبؽ بصفر كم اؿ * االبعاد التي قيمتيا أقؿ مف الوامد 

 (:Drawing Scalesمقاييس الرسم ) 1.7

أما إذا كانت مسامة الرسـ أكبر مف  كؿ الرسومات اليندسية يمب أف ترسـ بالممـ الكامؿ ما أمكف ذلؾ.

 مسامة الورقة ىنا فقط يمب استخداـ مقياس رسـ معياري مناسب.
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 (:Standard drawing scales) أو القياسية المعيارية . مقاييس الرسم1

i( الممـ الكامؿ /Full size(  )1:1.) 

ii( نصؼ الممـ الكامؿ /half full size(  )1:2.) 

iii( خمس الممـ الكامؿ /One-fifth full size(  )1:5. ) 

/iv ( عشر الممـ الكامؿOne-tenth full size(   )1:16.) 

v مضاعؼ الممـ /( الكامؿTwice full size(  )2:1.) 

vi( خمسة أضعاؼ الممـ الكامؿ /Five times full size(  )5:1.) 

vii( عشرة أضعاؼ الممـ الكامؿ /(Ten times full size   (16:1.) 

 (:Metric drawing paper sizes(mm). أحجام ورق الرسم اليندسي )1

A 0       1189×841بالمسامة 

A 1       841×594بالمسامة     

 A 2      594×426بالمسامة 

A 3      426×297بالمسامة 

A 4      297×216بالمسامة 

A 5      216×148بالمسامة 

A 6      148×  165بالمسامة 

 .mmميث تكوف ممي  البعاد بالػ 
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 :(Title block) مستطيل المعمومات أو صندوق المعمومات. 3

صندوؽ أو مستطيؿ ُيرسـ في الركف السفؿ اليمف بورقة الرسـ اليندسي بالبعاد الموضمة في ىو عبارة عف 

الشكؿ أدناه  ويمتوي عمى بعض البيانات اليامة م ؿ اسـ الرساـ  عنواف الرسـ  مقياس الرسـ المستخدـ وت ريخ 

 تنفيذ الرسـ.
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 الفصل الثاني

 اإلنشاءات اليندسية

(Geometrical constructions) 

 (:To bisect a lineكيفية تنصيف خط ) 1.1

 خطوات الرسم:

i أرسـ الخط المعطى /AB. 

/ii  اعتبر AوB    مراكز وأفتح البرمؿ فتمة أكبر مف منتصؼ الخطA B  بنصؼ قطرR  وأركزه عمى

 .D و C لرسـ قوسيف يتقاطعاف عند    Bو A المركزيف

iii وصؿ النقطة /C  م  النقطةD  بخط مستقيـ يتقاط  عند النقطةE  والتي تعتبر نقطة تنصيؼ الخطA B. 

 

 

 

 

 

 (:To bisect an angleكيفية تنصيف زاوية )  1.1

 خطوات الرسم:

i أرسـ الزاوية المعطاة /A B C. 

ii مف قمة الزاوية / B ارسـ قوسا بنصؼ قطرR   ليقاطA B و C B عندD  و E   عمى الترتيب. ميثR 

 تم ؿ أي نصؼ قطر مناسب .
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iii باعتبار / DوE   كمراكز وباستخداـ نصؼ قطر Rأرسـ قوسيف يتقاطعاف عند Fميث .R   ىو أي نصؼ

 قطر مناسب.

iv ِّؿ الخط / وصF B  .ليتـ تنصيؼ الزاوية 

 
 (:To find the center of an arcمركز قوس ) تحديد 1.3

 خطوات الرسم:

i  اختار  وث نقاط .A   B  وC  .في القوس 

ii ؿ  .  B Cو  A B. وصِّ

iii نصِّؼ ىذه الخطوط ووصؿ المنصفات لتتقابؿ عند .O . 

 ىي مركز القوس. Oالنقطة 

 
 :(To inscribe a circle in a triangle) رسم دائرة مماسة ألضالع مثمث من الداخل 1.4

 خطوات الرسم:

i أرسـ الم مث المعطى /A B C. 
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ii.نصِّؼ أيَّ زاويتيف في الم مث / 

iii ؿ المنصفات لتمتقي عند النقطة  .O/ وصِّ

 ىي مركز الدائرة المماسة لضوع الم مث مف الداخؿ. Oالنقطة 

 
 (:(To draw the circumscribing circle of a triangleرسم دائرة محيطة بقمم مثمث من الخارج 1.5

 خطوات الرسم:

i أرسـ الم مث المعطى /A B C . 

/ii . نصِّؼ أيَّ ضمعيف في الم مث 

iii ؿ المنصفات لتمتقي عند  .O/ وصِّ

 ىي مركز الدائرة المميطة بالم مث . Oالنقطة 
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 رسم شكل سداسي منتظم بمعمومية المسافة بين األضالع المستوية المتوازية 1.6

To draw a regular hexagon given the distance across flats):) 

 خطوات الرسم:

i. ارسـ دائرة بقطر مساو لممسافة بيف الضوع المستوية المتوازية . 

iiارسـ مماسات ليذه الدائرة باستخداـ مسطرة في شكؿ مرؼ .T  6وم مث زاوية
 ةكماؿ الشكؿ السداسي. 66

 
 رسم شكل سداسي منتظم بمعمومية المسافة بين األركان 1.7

( (To draw a regular hexagon given the distance across corners: 

 خطوات الرسم:

/i .أرسـ دائرة بقطر مساو لممسافة بيف الركاف 

ii ِّـ الدائرة إلى ست أقساـ متساوية باستخداـ مسطرة في شكؿ مرؼ / قسT ( 66وم مث زاوية
6-36

د ( ومدِّ 6

 .نقاط التقسيـ عمى مميط الدائرة

/iii  ِّؿ ىذه النقاط لممصوؿ عمى شكؿ سداسي منتظـ.وص 
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 المتوازيةالمستوية رسم شكل ثماني منتظم بمعمومية المسافة بين األضالع  1.8

(To draw a regular octagon given the distance across flats): 

 خطوات الرسم:

i.ارسـ دائرة بقطر مساو لممسافة بيف الضوع المستوية المتوازية / 

ii ارسـ مماسات ليذه الدائرة باستخداـ مسطرة في شكؿ مرؼ /T 45 وم مث زاوية
 لرسـ الشكؿ ال ماني . 6

 
 رسم شكل ثماني منتظم بمعمومية المسافة بين األركان     

 (To draw a regular octagon given the distance across corners): 
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 خطوات الرسم :

/i  مساو لممسافة بيف الركافة بقطر ارسـ دائر. 

 /ii ِّد نقاط التقسيـ عمى مميط الدائرة.قسـ ومدِّ لكؿِّ  454ـ الدائرة إلى زوايا متساوية بمقدار قس 

 /iii ِّالنقاط لممصوؿ عمى الشكؿ ال مانيؿ ىذه وص. 

 رسم شكل خماسي منتظم بمعمومية طول الضمع 1.12

To draw a regular pentagon given the length of the side)): 

 خطوات الرسم:

 /iارسـ الضم  المعطى A B. 

/ii  خذA وB  كمراكز وارسـ دائرتيف بنصؼ قطرA B  يتقاطعاف عند C وD. 

 /iii وصؿC D. 

iv خذ /D  كمركز وينصؼ قطرA B عند  م  الدائرتيف السابقتيف ػارسـ قوسًا يتقاط E و F  وم  الخطC D 

 .Gعند 

v وصؿ /E G وF G  لنمصؿ عمى HوJ عمى الدائرتيف السابقتيف. 

vi خذ /H وJ  كمراكز وينصؼ قطرA B ارسـ قوسيف يتقابوف عندK. 
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/vii
A J K H Bوصؿ  

 ةكماؿ الشكؿ الخماسي.  

 
 شكل منتظم متعدد األضالع بمعمومية طول الضمع رسم أي       

(To draw any regular polygon given the length of the side): 

 متعدد الضوع يمتمؾ سبعة أضوع. افترض أفَّ 

 خطوات الرسم:

i ارسـ الضم  المعطى /A B. 

/ii  خذA B  كقاعدة وارسـ م م يف بزواياo
  و  45

o. 
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 /iii عمى الترتيب . 6و  4يتـ تسمية قمتي ىذيف الم م يف بػ 

 .A Bىي مركز الدائرة المميطة بشكؿ رباعي طوؿ ضمعو  4النقطة  

 .  A Bىي مركز الدائرة المميطة بشكؿ سداسي طوؿ ضمعو  6والنقطة 

 /iv( لممصوؿ عمى النقطة 4 - 6نصؼ الخط )5 . 

 .A Bىي مركز الدائرة المميطة بشكؿ طوؿ ضمعو  5النقطة 

 /v( وأنقميا بواسطة 4 - 5قس المسافة ) 7البرمؿ لممصوؿ عمى النقطة. 

 . A Bمنتظـ طوؿ ضمعو ىي مركز الدائرة المميطة بشكؿ سباعي  7النقطة 

viارسـ ىذه الدائرة بنصؼ قطر /A-   وأنقؿ المسافة  A B . موليا بواسطة البرمؿ 

/vii  ِّؿ ىذه النقاط لممصوؿ عمى الشكؿ السباعي المطموب.وص 

 .A Bشكؿ منتظـ متعدد الضوع بطوؿ ضم  مقداره  بيذه الطريقة يمكف المصوؿ عمى أيَّ 

 
 أو بيانياً  إيجاد محيط دائرة باستخدام المخططات 1.11

(To find graphically the circumference of a circle) : 

 خطوات الرسم:
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i ارسـ نصؼ دائرة بقطر /D D .مساو لقطر الدائرة المعطاة 

 /ii مف النقطة D ارسـ خطاDA متعامد عمى D D نقاط بطوؿ مساٍو لػ 3وعمِّـ عميوD D  وسِـّ  ىذه النقاط

1  2  3 . 

iii مف مركز نصؼ الدائرة /O ارسـ   O B 36بزاوية مقدارىا
 .O Dعمى  6

iv مف النقطة / B ارسـ خطًا B C  متعامدًا م.O D 

v ؿ الخط  ( وقّسو.  C ) / وصِّ

vi مميط الدائرة المطموب ىو الخط /(C   .) 

 يمكف االستفادة مف م ؿ ىذا النوع مف اةنشاءات في رسـ الممؿ اليندسي واةفراد.
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 الفصل الثالث

 أسس ومبادئ التماس 

(Principles of Tangency) 

يمتاج الرساـ لتوصيؿ أقواس مماسة لخطوط مستقيمة وأقواس مماسة لقواس أو دوائر أخرى وىذا يتطمب معرفة 

 التماس.ب سس 

 ىنالك ثالث أسس لمتماس:

i خط مستقيـ.مماس م  / توصيؿ قوس 

ii/ .توصيؿ أقواس مماسة لدوائر أو أقواس مف الخارج 

ii لدوائر  أو أقواس مف الداخؿ.مماسة / توصيؿ أقواس 

 توصيل قوس معموم نصف القطر مماس لخط مستقيم 3.1

To draw an arc of a given radius to touch a  given straight line):) 

 :خطوات الرسم

 رسم قوس مماس لخط مستقيم: -أ

i ًمستقيماً  / أرسـ خطا A B. 

ii َّنقطة  / مدد أيC  واركز عندىا البرمؿ وبنصؼ قطر R ًلمخط المستقيـ  مماساً  أرسـ قوساA B. 

 .A Bىي نقطة تماس القوس م  الخط المستقيـ  Tالنقطة 
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 زاوية قائمة: ألذرعورسم قوس مماس  -ب

 
 رعو زاوية حادة:ذرسم قوس مماس أل -ج

 
 رعو زاوية منفرجة:ذاس ألمرسم قوس م -د

 
 توصيل قوس معموم نصف القطر مماس لقوس آخر من الخارج 3.1

(To draw an arc of a given radius to touch a given arc externally): 

 يماساف بعضيما مف الخارج فستكوف خطوات الرسـ كاآلتي:  rو  Rأ/ إذا أريد رسـ دائرتاف بنصؼ قطر 
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 .R/ ارسـ دائرة بنصؼ قطر 1

تكوف r ( ومنو أرسـ الدائرة ال انية بنصؼ قطر (R + rد مركز الدائرة ال انية بمم  أنصاؼ االقطار / مدِّ 2

 مماسة لمدائرة الولى.

 
 وبمعمومية المسافة بيف مركزي الدائرتيف rو  Rقطر  بنصفيإذا اريد رسـ قوس مماس لدائرتيف مف الخارج  

 .يمب اتباع الخطوات أعوه
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 آخر من الداخل لقوس توصيل قوس معموم نصف القطر مماس 3.3

(To draw an arc of a given radius to touch a given arc internally): 

 يمساف بعضيما مف الداخؿ فستكوف خطوات الرسـ كاآلتي: rو  Rأ/ إذا أريد رسـ دائرتاف بنصؼ قطر 

 .R/ أرسـ دائرة بنصؼ قطر 1

تكوف  r( ومنو ارسـ الدائرة ال انية بنصؼ قطر R  r ) / مدد مركز الدائرة ال انية بطرح أنصاؼ القطار2

 مماسو لمدائرة الولى مف الداخؿ .

 
 بمعمومية المسافة بيف مركزي الدائرتيف وأنصاؼ  Rإذا أريد رسـ قوس مميط بدائرتيف مف الخارج بنصؼ قطر 

 .كما موضح في أعوهيمب اتباع الخطوات  r و  R الدائرتيف  أقطار
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 الفصل الرابع

 اإلسقاط المتعامد

Orthographic projection)) 

 :(of a point) Orthographic projectionاإلسقاط المتعامد لنقطة  4.1

 فتفَّ  Aالمستوى ليوقيو عند  إلىفي الفراغ ومستوى . إذا تـ رسـ خط مف النقطة A الشكؿ ادناه يوضح نقطة 

A  ىي مسقط النقطةA  عمى المستوى . ويسمى الخطA A بخط اةسقاطline)  projection.) 

 يسمى إسقاط متعامد.إذا كاف خط اةسقاط متعامد م  المستوى فتف اةسقاط 

 
 :(Orthographic projection of a line) االسقاط المتعامد لخط  4.1

 لمستوى.م  اتكوف خطوط اةسقاط موازية لبعضيا البعض ومتعامدة 
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 :(Orthographic projection of a solid)اإلسقاط المتعامد لجسم مصمت 4.3

 ف بدورىا ممموعة مف الخطوط.كوِّ التي تُ يتكوف المسـ المصمت مف ممموعة مف النقاط 

 
عمميا  فتف اةسقاط المتعامد يستخدـ مستوييف رئيسيف يسمياف بالمستويات الرئيسية لإلسقاط أمدىما أفقي 

ةنتاج أربعة أرباع  . يتقاط  ىذاف المستويافتسمى بالمساقط الرئيسية عمييما واآلخر رأسي والمساقط التي تق 

 .أو زوايا كما ىو واضح في الشكؿ أدناه
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لممستوى بميث تكوف خطوط إسقاطو متعامدة م  المستوى وىذا يضمف لمشكؿ  المسـ المراد رسمو موازياً   يوض

 .مقيقية أبعاداً 

ؿ المساقط بما أف اةسقاط تم يولى وال ال ة ىو الك ر استخدامًا في   فتف اةسقاط المتعامد مف الزاوية العممياً 

 تماه معكوس . اإلسقاط مف الزاوية الولى وال ال ة ولكف بلمف الزاوية ال انية والرابعة ىو تكرار 

 (:projection)  First angle orthographicاإلسقاط المتعامد من الزاوية األولى  4.4

سي والفقي في الزاوية الولى ميث يتـ رسـ أفي الفراغ بيف المستوييف الر  موضوعاً  ح مسماً وضِّ الشكؿ أدناه يُ 

   المستوى.مالمساقط باستخداـ خطوط اةسقاط الموازية لبعضيا البعض والمتعامدة 

 
 ي أو المػامي ػى بالمسقػط الرأسػي يسمػ  عمى المستػوى الراسػالمسقط الذي يقElevation or vertical 

view).) 

  المسقط الذي يق  عمى المستوى الفقي يسمى بالمسقط الفقيplan view).) 

 فقي )فتمػة( مػوؿ تقاطػ  المستوياتوى الػة يتـ فؾ المستػر عمى الورقػلممصوؿ عمى المساقط كما تظي .

 (.Folding line(  أو خط الطي )(Ground line  أو خط الرض ((x yخط التقاط  يسمى 

 



                                                                                           الجزء األول              كتاب الرسم الهندسً للمهندسٌن والفنٌٌن   
 أسامة محمد المرضً سلٌمان

61 
 

ح المساقط الرئيسية )الشكؿ أدناه ُيو  االسقاط المتعامد مف الزاوية  مسقط رأسي ومسقط أفقي( في أسموب .i. eضِّ

 الولى.

 
 المساقط الرئيسية في االسقاط المتعامد من الزاوية األولى

 (:1مثال)

 المساقط التالية:ح ممسمًا متناظرًا. مستخدما طريقة اةسقاط المتعامد مف الزاوية الولى أرسـ وضِّ الشكؿ ادناه يُ 

i مسقط راسي في اتماه السيـ /E. 

ii مسقط مانبي في اتماه السيـ /S. 

iii.مسقط أفقي عند النظر مف أعمى نامية المسقط الرأسي / 
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 الحل:

 
 (:projection) Third angle orthographicمن الزاوية الثالثة المتعامد اإلسقاط  4.5

 (:1مثال)

مستخدمًا طريقة اةسقاط المتعامد مف الزاوية ال ال ة ارسـ  .متناظرًا لقطعة ىندسية يوضح ممسماً  أدناهالشكؿ 

 المساقط التالية:

i مسقط رأسي في اتماه السيـ /E. 

ii مسقط مانبي في اتماه السيـ /S. 

iii.مسقط أفقي / 
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 الحل:

 
 األولى:إيجاد المسقط الثالث في اإلسقاط المتعامد من الزاوية  4.6

 (:3مثال)

 مستخدما طريقة اةسقاط المتعامد مف الزاوية الولى أرسـ: 

i.المسقط الرأسي كما ىو واضح في الشكؿ أدناه / 

ii. المسقط الفقي كما ىو واضح في الشكؿ أدناه / 

iii في اتماه السيـ. مسقطًا مانبياً / أسقط مف المسقطيف الرأسي والفقي 
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 الحل:

 

 
 المسقط الثالث في اإلسقاط المتعامد من الزاوية الثالثة:إيجاد  4.7

 مستخدما طريقة اةسقاط المتعامد مف الزاوية ال ال ة أرسـ المساقط التالية: (:4مثال )

i.المسقط الرأسي كما ىو واضح في الشكؿ أدناه / 

ii. المسقط الفقي كما ىو موضح في الشكؿ أدناه / 

  iii مسب اتماه السيـ. اً يمانب مسقطاً  أدناه/ اسقط مف المسقطيف المذكوريف 

 الحل:
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 الفصل الخامس

 كتابة األبعاد

(Dimensioning) 

 (:Introductionمدخل ) 5.1

تعتبر كتابة البعاد مف الساليب اليامة مدًا في تمديد البعاد الصمية لممنش ت اليندسية والتي عف طريقيا يتـ 

 المعمومات مف الميندس إلى التقني إلى العامؿ الماىر بكؿ سيولة ويسر.نقؿ 

 (: (Dimensioning Techniquesتقنية كتابة األبعاد 5.1

i ُوض  البعاد خارج إطار المسقط ما أمكف ذلؾ وىذا يتـ برسـ خطوط اةسقاط أو خطوط االمتداد / يمب أف ت

 ا.مسـ خط بعد بينيمف النقاط أو الخطوط المومودة عمى المسقط ور 

ii ِّمة كما ذكر  نفا./ خطوط البعاد واةسقاط ىي خطوط رفيعة ومتص 

iii ُؿ أف تكوف ىنالؾ فموة صغيرة بيف إطار المسقط وبداية خط اةسقاط وخطوط اةسقاط يمب أف تمتد فضَّ / ي

 لمسافة قصيرة بعد خط البعد.

/iv طوؿ رأس  .اةسقاط وال تقاطعو خط خط البعد لو رأسي سيـ عند طرفيو  ىذه السيـ يمب أف تومس فقط

 ويمب أف يكوف أسودًا. 3mmالسيـ موالي 

v مسافة  المسقط/ أقرب خط بعد ةطار المسقط يمب أف يبعد عفmm16 و يعمى القؿ والبعاد المتعاقبة عم

 وضيح.ع بمسافات كافية لمتوزَّ يمب أف تُ 

vi َّؽ.ز ضيِّ تضغط خطوط البعاد في ميِّ  / يمب أال 

/vii مف إطار المسقط وتميو البعاد  رسـ أصغر خط بعد قريباً   خطوط البعاد واةسقاط يمب أف يُ لتفادي تقاط

 ((5.1الكبيرة فالكبر وىكذا. )شكؿ رقـ )
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 ( خطوط األبعاد واإلسقاط5.1شكل )

viii تستخدـ كخطوط أبعاد ولكف  وخطوط الطر وامتداداتيا يمب أالَّ  وامتداداتيا/ خطوط المراكز أو المماور

 ( أدناه.5.2يمكف أف تستخدـ كخطوط إسقاط كما ىو واضح في الشكؿ)

 
 ( وضع خطوط األبعاد عمى المساقط5.1شكل )

ix يمكف الرموع إلييا بوضوح./ يمب وض  خطوط البعاد عمى المسقط الذي يظير المومح التي 
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x أرقاـ البعاد توض  متعامدة م  خط البعد وتكوف قريبة لمنتصفو ويمب أال تتقاط  أو تنفصؿ ب ي خط /

مومود في الرسـ .ويمب وض  الرقاـ بميث يمكف قراءتيا مف السفؿ أو نامية اليد اليمنى مف الرسـ  إما فوؽ 

 ((.5.2البعد)شكؿ )خط البعد أو عند فموة في خط 

xi( أدناه يُ 5.3/ الشكؿ ) ِّقة . ويمب أف ح كيؼ يمكف كتابة البعاد عمى المومح الصغيرة والفراغات الضيِّ وض

يكتب البعد في الوسط أو فوؽ خط االمتداد لمد رأسي السيـ . ويمب أف ت خذ العومة العشرية نفس ميز 

 مف الوامد الصميح يمب أف تسبؽ بصفر. قاـ اقؿَّ الرقـ وتوض  عند خط القاعدة لررقاـ . الر 

 
 (Dimensioning of small features( األبعاد عمى المالمح الصغيرة )5.3شكل )

xiiح كيفية كتابة 5.4الشكؿ ) ./ خط البعد لزاوية ىو عبارة عف قوس دائري مركزه عند نقطة الزاوية ( أدناه ُيوضِّ

  .البعاد عمى الزوايا

 اليد اليمنى لمرسـ.نامية وض  بميث يمكف قراءتيا مف السفؿ أومف ة م ؿ البعاد الخطية تُ البعاد الزاويَّ أرقاـ 

ذا دقائؽ أو دقائؽ ف تكوف درمات أو درمات و أة يمكف البعاد الزاويَّ  و واني اعتمادًا عمى الدقة المطموبة. وا 

 مف درمة وامدة يمب أف تسبؽ بصفر درمة. كانت الزاوية أقؿَّ 
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 (angles)  Dimensioning( كتابة األبعاد عمى الزوايا5.4شكل )

xiii ً(    توضيح بعدىا بقطرىا باستخداـ إمدى الطرؽ المستخدمة في الشكؿ ) / الدوائر المكتممة يمب دائما

 ح بخطي مركز.وضَّ والدائرة يمب أف تُ  .الذي يعني قطر الدائرة والبعد يمب أف يسبؽ بالرمزأدناه. 

 
 ( كتابة األبعاد عمى الدوائر   شكل )

xiv أنصاؼ أقطار الدوائر والقواس يمكف توضيح البعاد عمييا باستخداـ خط بعد يمر بالمسقط أو بمركز /

 يسبؽ البعد. Rالقوس. خط البعد يممؿ رأس سيـ وامد يومس القوس فقط. االختصار 

 .المذكورة أعوه( أدناه يوضح ىذه النقاط 5.6الشكؿ )

 
 (Dimensioning radii( توضيح األبعاد عمى انصاف األقطار )5.6شكل )
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xv( أدناه يبيِّ 5.7/ الشكؿ )ف طرؽ توضيح البعاد عمى المواؼ المشطوفة (i. e.  )التماويؼ المخروطية 

Counter sink).) 

 
 (.(Counter sink التجاويف المخروطية( توضيح األبعاد عمى 5.7شكل )

xvi( توضيح البعاد عمى التمويؼ السطواني /Counter bore.) 

 .بطريقتيف مسب نوع المسقط المستخدـ ( أدناه يوضح البعاد عمى تمويؼ اسطواني5.8الشكؿ )

 
 ( توضيح األبعاد عمى التجويف األسطواني5.8شكل )

  (:1مثال)

أسموب اةسقاط المتعامد مف الزاوية الولى أرسـ  مستخدماً  .ح ممسمًا متناظرًا لقطعة ىندسيةوضِّ الشكؿ أدناه يُ 

 المساقط اآلتية:

 /i مسقط رأسي في اتماه السيـE. 
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 /ii  مسقط مانبي في اتماه السيـS. 

iii.مسقط أفقي / 

 وضح البعاد عمى المساقط.

 
 الحل:
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 الفصل السادس

 اإلسقاط المتناظر أو المنظور اليندسي أو اإلسقاط األيزومتري

(Isometric Projection) 
 (:Definition of Isometric Projectionتعريف االسقاط المتناظر ) 6.1

ىو اةسقاط الذي يوضح  و ة أومو لممسقط في نفس و اةسقاط المتناظر ىو طريقة ةنتاج ممسـ لمسـ ما 

 ( ُيوضِّح اسقاطًا متناظرًا لمكعَّب.6.1الشكؿ ) ت.الوق

 
 ( اسقاط متناظر لمكع ب6.1شكل )

 ىي المستويات الساسية لإلسقاط المتناظر. A E B Oو B O C F   A O C Dالمستويات 

 ىي المماور الرئيسية لإلسقاط المتناظر . O C و C F  C Dوالمماور

36ة  ػب تميؿ بزاويكؿ مواؼ المكعَّ  ومظ أفَّ يُ  ومف الشكؿ عالي
و  A D   O Cي ماعدا ػدا ي الفقػعمى اةم 6

B F .والتي تظير رأسية 

36كؿ المواؼ التي تكوف متوازية في المكعب تظير متوازية في المسقط المتناظر ولكنيا مائمة بزاوية 
عمى  6

 اةمدا ي الفقي أو رأسية. 

الشكؿ  .مًا عند رسـ المواؼ الطويمة مداً يكوف ىنالؾ تشوىا واض 364ة  نتيمة لرسـ اةسقاط المتناظر بزاوي

ح التشوه الواضح عند رسـ المواؼ الطويمة مدًا بمقياس رسـ كامؿ.6.2)  ( أدناه ُيوضِّ
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 ( مجسم منظور ىندسي بحافة طويمة6.1شكل )

 (:Isometric scaleمقياس رسم اإلسقاط المتناظر ) 6.1

ح كيفية أخذ البعاد في االسقاط المتناظر. (6.3) الشكؿ  أدناه ُيوضِّ
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 ( أسموب أخذ البعاد في االسقاط المتناظر6.3شكؿ )
 

 .ىو البعد المقيقي   y ىو البعد المتناظر و  y  :ميث

)2(30cos

)1(45cos

2

1





y

x

y

x

o

o

 

 ( نمصؿ عمي عامؿ تمويؿ المقياس مف مقيقي إلى متناظر. 2( عمى المعادلة )1بقسمة المعادلة )

8165.0
30cos

45cos2

1


o

o

x

y

y

x 

 لممصوؿ عمى البعد المتناظر. 6.8165بمعنى أنَّو يتـ ضرب البعد المقيقي في 

 األشكال التي تحتوي عمى خطوط متناظرة فقط 6.3

(Objects composed entirely of isometric lines): 

 الخطوط المتناظرة ىي الخطوط التي تكوف موازية لممماور الرئيسية .

 (:1مثال )

ك دنى  Aأرسـ ممسمًا متناظرًا لمتفاصيؿ المومودة في المسقطيف أدناه )إسقاط مف الزاوية الولى( بمعؿ النقطة 

 نقطة في الشكؿ.
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 خذ مباشرة مف الرسـ البعاد تُ  كؿَّ  ىي خطوط متناظرة   عميو فتفَّ  كؿ الخطوط المومودة في التفاصيؿ

 المتناظر.

 خطوات رسم المجسم المتناظر:

ك دنى  Aبطوؿ المسقط الرأسي وعرض المسقط الفقي  وارتفاع المسقط الرأسي وذلؾ بمعؿ  / أرسـ صندوقاً 1

 نقطة في الشكؿ.

 / أبني الشكؿ الساسي لممسقط في الصندوؽ.2

 أضؼ الكتمة المومودة في المنتصؼ./ 3

 ح خطوط الطر المرئية./ أمسح الخطوط المساعدة في الرسـ ووضِّ 4
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 األشكال التي تحتوي عمى بعض الخطوط غير المتناظرة: 6.4

 (: 2) مثال

لمتفاصيؿ المومودة في المسقطيف أدناه المرسوميف باةسقاط المتعامد مف الزاوية ال ال ة  متناظراً  ماً أرسـ ممسَّ 

 ك دنى نقطة في الشكؿ . Aوذلؾ بمعؿ 

 
36الزاوية 

 :أو بالمساب xيمكف إيمادىا برسـ المسقط الرأسي وقياس المسافة  6

mm26.6  =36
6

tan  x =    

 خطوات الرسم :

 أدنى نقطة في الشكؿ . Aوامعؿ بطوؿ وارتفاع المسقط الرأسي وعرض المسقط الفقي  / أرسـ صندوقاً 1

 / أرسـ الشكؿ االساسي  لممسقطيف في الصندوؽ.2

 ناظر.تالى الرسـ الم x/ أنقؿ المسافة 3

 ـ متناظر.مسَّ / أمسح الخطوط المساعدة في الرسـ وبالتالي ستمصؿ عمى مُ 4
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 (: 3مثال)

مف الزاوية  مرسوميف بطريقة اةسقاط المتعامدمتناظرًا لمتفاصيؿ المومودة في المسقطيف أدناه الأرسـ ممسمًا 

 ك دنى نقطة في الشكؿ. Aالولى وذلؾ بمعؿ 

 
 الحل:
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 في اإلسقاط المتناظر: خطوات رسم القوس 6.5

 / أرسـ المسقط الرأسي كما ىو .1

 القوس .د ممموعة مف النقاط العشوائية عمى / مدِّ 2

 د إمدا يات ىذه النقاط وأنقميا إلى الممسـ المتناظر ./ مدِّ 3
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 :Circles in isometric projection))رسم الدوائر في اإلسقاط المتناظر  6.6

 .(Elliptical shape) تظير الدوائر في اةسقاط المتناظر في شكؿ إىميمي

 م الدوائر في اإلسقاط المتناظر:ىنالك ثالث طرق لرس

 :(Circle construction by ordinates) رسم الدوائر باإلحداثيات /1

 خطوات الرسم:

i.أرسـ الدائرة بالممـ الكامؿ / 

ii.مدد نقاط عمى مميط الدائرة / 

iii قس بعد النقاط مف الممور /x  والممورy . وأنقميا إلى المسقط المتناظر 

vi.وصؿ النقاط باستخداـ منمنى فرنسي أو باليد / 

ح أسموب رسـ الدوائر في االسقاط المتناظر باستخداـ اةمدا يات.6.4الشكؿ )  ( أدناه ُيوضِّ

 
 ( استخدام االحداثيات في رسم الدوائر6.4شكل )

 رسم الدوائر باستخدام طريقة المربع المحيط بالدائرة  /1

(Circle construction by circumscribing square method): 
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 خطوات الرسم :

 /i .أرسـ الدائرة بالممـ الكامؿ 

/ii  .أرسـ مربعا مميطا بالدائرة مف الخارج 

/iii  ِّمد( د نقاطx , x. عند القواس التي ال تمس المرب ) 

iv َّناً / أرسـ المرب  باةسقاط المتناظر ليصبح معي. 

v ِّف خطوط المركز وأرسـ الوتار.د عمى المعيَّ / مد 

viأنقؿ المسافات / x , x)  ).إلى المسقط المتناظر 

 

 

ح 6.5الشكؿ ) أسموب رسـ الدوائر في االسقاط المتناظر باستخداـ طريقة المرب  المميط ( أدناه ُيوضِّ

 بالدائرة.

 
 ( استخدام طريقة المربع المحيط بالدائرة6.5شكل )

 (:(Approximate circle construction الطريقة التقريبية لرسم الدوائر /3

وت خذ  ومرىقة الطريقة الولى وال انية تصبح متعبة الشكاؿ اةىميمية تتكرر في المساقط المتناظرة فتفَّ  بما أفَّ 

 لتنفيذىا  عميو يمكف استخداـ الطريقة التقريبية لرسـ الدوائر. طويوً  وقتاً 
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 خطوات الرسم: 

i. أرسـ خطوط المركز E  F  وG H اظرػ  المتنؿ مركز المربَّ  ِّ ما تُ مػة توقييػوالتي نقط(i.e.  َّالمعي)ف A B 

C D. 

ii.  َّف أرسـ المعي A B C D ٍلقطر الدائرة . بطوؿ ضم  مساو 

iii.  أرسـ الوتر الطويؿA C  ِّف.لممعي 

iv.  ِّؿ النقطة وصB  أوD  ِّفات الضوع المقابمة .إلى منص 

v.  ِّفات الضوع م  الوترسـ نقاط توقي منص  A C بػI وJ .عمى الترتيب 

vi.  اعتبر مراكز القواسB   D   I   J . 

 

 ( 6.6شكؿ )
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 الفصل السابع

 االسقاط المتوازي المائل

(Oblique Parallel Projection) 

 : (Introduction) مدخل 7.1

ةنتاج مسقط  و ي البعاد لي منشاة  اةسقاط المتوازي المائؿ م ؿ اةسقاط المتناظر مف ميث كونو أسموباً 

 ىندسية.

في اةسقاط المتناظر تكوف خطوط اةسقاط مف المسـ إلى مستوى اةسقاط موازية لبعضيا البعض ومتعامدة 

 م  المستوى .

 خطوط اةسقاط تكوف موازية لبعضيا البعض ومائمة عمى المستوى ولذلؾ فتفَّ  في اةسقاط المتوازي المائؿ فتفَّ 

لمستوى  ومو موازٍ  ا في اةسقاط المتناظر فو يومد أيَّ . أمَّ لممستوى وض  بميث يكوف أمد أوميو موازٍ مسـ يُ ال

 اةسقاط.
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 (:(Cavalier and Cabinet Projectionاإلسقاط القالعي والدوالبي  7.1

اةسقاط ىو إسقاط  أدناه. فبالرغـ مف أف ىذا (7.1) اةسقاط المتوازي المائؿ لمكعب يتـ توضيمو في الشكؿ

 الواضحلمتقارب  نتيمة وسبب ذلؾ ىو عدـ ومود خموص لممنظور أو .مقيقي لممكعب لكنو يبدو مشوىاً 

 لمخطوط المتوازية المائمة.

 . عموماً وضوماً  التشوه يصبح أقؿَّ  (  فتفَّ (receding axisمقياس الرسـ عمى الممور المائؿ  ضإذا تـ تخفي

 الممـ الكامؿ . 2/1الممـ الكامؿ و 4/3يتـ استخداـ مقاييس رسـ 

 cavalier) ا قوعياً ػاط يسمى إسقاطػؿ فتف اةسقػؿ عمى الممور المائػاس رسـ كامػداـ مقيػإذا تـ استخ

projection).  ََّـّ أم  وث أرباع الممـ الكامؿ فتف اةسقاط يسمى بأو  بنصؼ استخداـ مقياس رسـ ا إذا ت

 .(cabinet projection) دوالبياً  إسقاطاً 
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 ( االسقاط المتوازي المائل لمكع ب7.1شكل )

 وضع الجسم بالنسبة لمستوى اإلسقاط  7.3

Positioning of the object relative to the projection plane): ) 

 :لتقميل التشوه الذي يحدث في المحور المائل ىنالك قاعدتان يجب إتباعيا 

 لمستوى اإلسقاط . أواًل: ضع وجو الجسم الذي يحتوي عمى دوائر أو أقواس دائرية مواز  

 لمستوى اإلسقاط . ثانيًا: ضع البعد األطول لمجسم بحيث يكون موازياً 

 
 

عندما تتصارع ىاتاف القاعدتاف بمعنى ومود مسـ طويؿ يمتوي عمى مقاط  دائرية فتف القاعدة الولى ت خذ 

 السبقية.

 رسـ صميح وغير صميح لدوائر في االسقاط المتوازي المائؿ.( أدناه ُيوضَّح 7.2الشكؿ )
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 رسم صحيح , تشوىات أقل , يتم رسم الدوائر واألقواس بالبرجل.

 
 رسم غير صحيح

 ( األسموب الصحيح لرسم الدوائر في االسقاط المتوازي المائل7.1شكل )

 (: 1مثال)

سقاط المتعامد مف الزاوية المسقط الرأسي والفقي لقطعة ىندسية مرسوماف بطريقة اةالمسقطاف التالياف ىما 

 .متوازيًا مائوً  ماً مف ىذيف المسقطيف أرسـ ممسَّ  . مستفيداً الولى
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 الحل:

 
 كيفية رسم الدوائر في اإلسقاط المتوازي المائل 7.4

(Drawing circles in oblique parallel projection): 

 ({7.3}شكؿ) ىذا السموب مشابو لرسـ الدوائر في االسقاط المتناظر بالطريقة التقريبية كما ىو واضح في الرسـ

 ادناه.
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 واهلل الموفق
 المؤلف

 أسامـة محمد المرضي سميمـان 
 م1216فبراير 
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