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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

عداد وتأليف كتاب الرسم الصناعي إلتم تكليف لجنة مختصة من قبل المديرية العامة للتعليم المهني  

تكييف الهواء والتثليج، كمساهمة جزئية ضمن خطة  ختصاصا التعليم الصناعيلطلبة  –المرحلة الثانية  –

 شاملة لتحديث المناهج التعليمية لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي في شتى أنحاء العالم.

بين المهندسين والفنيين للتعبير عن المعلومات  تصالاوالرسم الهندسي والصناعي لغة تخاطب  ُيعد 

جميع مجاالت الحضارة  في نشائية والتكنولوجية وبصورة عامةإلوا واألفكار في جميع المجاالت الصناعية

فهم وتنفيذ التطبيق الهندسي المرسوم في لوحة  مكانوهي لغة عالمية يمكن ألي شخص وفي أي  ،نسانيةإلا

، ألن الرسم الهندسي والصناعي يعتمد خطوط هندسية ورموز وأشكال معتمدة ختصاصهاالرسم في مجال 

 عالمياً. 

تطبيقاته، ولغرض تهيئة  تساعأوتكييف الهواء والتثليج  ختصاصااً للتطور الحاصل في مجال نظر 

وفهم تخصصهم الدقيق من الناحية النظرية  ستيعاباطلبتنا األعزاء التهيئة العلمية الصحيحة القادرة على 

قراءة من عداد وتأليف هذا الكتاب ليتمكن الطالب بعد تخرجه إوالعملية والممارسات السليمة للمهنة تم 

ضافة إلى رموز التراكيب إلالخرائط التنفيذية ومعرفة الرموز التي تخص مجال تكييف الهواء والتثليج با

التي تخص مهنته من خالل دراسة وفهم شبكات  عمالاألالكهربائية وغيرها. ويمكنه بعد ذلك تنفيذ جميع 

 ضافة إلى المخططات والمرتسمات الميكانيكية والكهربائية الُسلمية والكتلوية. إلق توصيلها بااألنابيب وطر

عداد لوحة الرسم ومن ثم رسم الرموز وشبكات إعداد الكتاب بواقع ستة فصول، تناول الفصل األول إتم 

م التجميعي ووسائل ما الفصل الثاني فقد تناول موضوع الرسإاألنابيب المستخدمة في منظومات التثليج. 

على الرسم التفصيلي من خالل التعرف على رسم  حتوىأالربط الميكانيكي الدائم والمؤقت. الفصل الثالث 

افة إلى التعرف على رسم المقاطع وخطوط التهشير المختلفة. يختص إلضاألجزاء الميكانيكية المختلفة، با

ومات التثليج والتعرف على الرموز لألجزاء الفصل الرابع في مجال الرسم الميكانيكي ألجهزة ومنظ

نضغاطية وملحقاتها. ويشمل الفصل الخامس موضوع مهم هو الرسم الحر الذي إلاألساسية لدورة التثليج ا

رسم األجزاء والمنظومات والشبكات الميكانيكية والدوائر ليجب على الفني أن يمتلك المهارة الكافية 

األفكار بين المختصين. وأخيراً الفصل السادس يتضمن موضوع الرسم  الكهربائية المختلفة لغرض تبادل

بمساعدة الحاسوب لغرض تعلم برنامج )األوتوكاد( الذي يعتبر من أهم برامج الحاسوب في مجال الرسم 

 الهندسي والصناعي بمختلف التخصصات الهندسية. 



لرقم األول لليمين )الفصل( والرقم يشير ا ،الكتاب موضوعاتفي تبويب  نظام الترقيم العشري عتمدا 

إزاء المصطلح العربي أول  األجنبيالمصطلح العلمي  أُدرجكذلك  ،الذي على يساره يشير إلى )الفقرة( وهكذا

 وروده في متن الكتاب وتم تكرار البعض منها لغرض ترسيخه في ذاكرة الطالب.

يمكن والتعاون مع الهيئة التدريسية لغرض تحقيق من هذا الكتاب بأقصى ما ستفادةالاالطلبة  ءنابناأنرجو من 

 الفائدة منه  وكذلك الحفاظ على نسخة الكتاب لغرض تداوله للجميع خدمة لبلدنا العزيز.

فادة منها في ن والمختصون بمالحظاتهم ومقترحاتهم لإلوأملنا وطيد في أن يوافينا األساتذة والمدرس 

 ونسأله تعالى أن يوفقنا ويسّدد خطانا إلى ما فيه الخير والفالح، وهللا ولّي التوفيق. ،طبعة الكتاب التالية

 

 لجنة التأليف                    2010 بغداد/  

 مقدمة الطبعة الثانية

بعد أن تم إعتماد الكتاب ولعام دراسي كامل، وردت بعض المالحظات من األخوة المدرسين  

بها جميعاً لما نرى فيه من مصلحة لطلبتنا األعزاء وخصوصاً موضوع تحديد والمدرسات وقد تم األخذ 

قة الرسم في الفصل السادس وغيرها من تلك التي تخص المادة العلمية في الكتاب. ونَود في هذا المجال طمن

 أن نشكر جميع األخوة الذين ساهموا في إبداء مالحظاتهم القَيمة.

ال يسعنا إال أن نتقدم ببالغ شكرنا وتقديرنا العالي لألساتذة األفاضل الذين ساهموا بتقييم الكتاب وإبداء  

مالحظاتهم وتوجيهاتهم من الخبراء العلميين والخبير اللغوي ولوالهم لما كان هذا الكتاب أن يكون بين أيدي 

 والتنسيق واللغة والمفردات العلمية الرصينة وهم:  أخوتنا المدرسين وأبنائنا الطلبة بهذا المستوى من اإلخراج

 .أستاذ مادة التكييف في قسم هندسة المكائن / الجامعة التكنولوجية. –أحمد عبد محمد صالح  د.م.أ 

 .التقنية / بغداد.  أستاذ مادة الموائع وانتقال الحرارة في الكلية –جودت فرججهين  د 

 الخبير اللغوي  – السيد فاروق سليمان–  

                

                                                       

   مؤلفون  ال            
 2011-بغداد                                        

             



  المحتويات 
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   شبكات األنابيب 

بع
را

 ال
ل
ص

لف
ا

 

 

   رسم دوائر التثليج 
      6 مقدمة 
  82 رموز العناصر الكهربائية   6 عداد لوحة الرسمإ 
  82 رموز الوصالت   6 تثبيت لوحة الرسم 
  83 المفاتيحرموز    9 نابيب في التثليجألشبكات ا 
  85 رموز قواطع الدوائر الكهربائية   9 األنابيب 
  86 رموز المقاومات الكهربائية   9 الوصالت 
  86 رموز المكثفات الكهربائية   9 الصمامات 
  87 ز المحوالت الكهربائيةورم   9 طرق الربط في األنابيب 
  87 رموز المحركات الكهربائية   11 الرموز المستخدمة في أنابيب التثليج 
  88 رموز  تجهيز التيار الكهربائي   13 الرموز المستخدمة في رسم الصمامات 
  89 والقياس اإلشارةرموز    14 تمارين 

  90 رسم الدوائر الكهربائية في التثليج      

ي
ثان

 ال
ل
ص

لف
ا

 

  90 دائرة القدرة    الرسم التجميعي 
  91 دوائر التحكم   18 مقدمة 
  92 تمارين عامة   18 وسائل الربط الدائمة 
       19 وسائل الربط المؤقتة 
  21 الصمولةاللولب ورسم رأس  

س
ام

خ
 ال

ل
ص

لف
ا

 

   الرسم الحر 
  99 مقدمة   22 قراءة رموز اللولب 
  99 األدوات الالزمة في الرسم الحر   22 رسم صمولة سداسية 
  100 قواعد الرسم الحر   24 رسم صمولة رباعية 
  100 ساسيات الرسم الحرأ   27 تمثيل األسنان في الرسم الصناعي 
  100 رسم الدوائر و األقواس   29 رسم األسنان الداخلية للثقوب 
  103 شكال هندسيةأرسم    31 لوالب الربط 
  106 تمارين عامة   33 تمارين عامة 

          

ث
ثال

 ال
ل
ص

لف
ا

 

   الرسم التفصيلي 

س
اد

س
 ال

ل
ص

لف
ا

 

   الرسم بالحاسوب 
  116 مقدمة   44 مقدمة 
  116 مقارنة بين الرسم التقليدي و بالحاسوب   44 النوابضرسم  
  117 برنامج األوتوكاد والتعامل معه   45 تمثيل النوابض في الرسم الصناعي 
  125 نشاء الرسوم ثنائية البعدإ   49 جدول الرسم التفصيلي 
  125 رسم المستقيم   50 تمارين عامة 

  129 رسم الدوائر      

بع
را

 ال
ل
ص

لف
ا

 

 الرسم الميكانيكي 
 ألجهزة وأنظمة التثليج

والمستطيل، رسم  رسم المربع   
 األقواس بعدة طرق

132  

  136 رسم مضلع   61 مقدمة 
  140 أوامر التعديل   61 رموز عناصر التثليج 
  142 التراجع، العودة، التقويس    61 رموز الضاغطات 
  143 الشطف    63 رموز المكثفات 
  144 النسخ   64 رموز المبخرات 
  148 التفتيت   65 رموز ملحقات دورة التثليج 
  148 تطبيقات في الرسم بالحاسوب   69 تمارين عامة 

  



 الفصل األول
  شبكات األنابيب   

Pipes Networks 
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   Pipes Networks شبكات األنابيب

     Introduction                                                                    مقدمة 1-1

 :عداد لوحة الرسمإ

عند و  A0رقة بالرمز ، حيث يرمز ألكبر ومعتمدة عالميا  قياسية  أبعاد   لها الرسم الهندسي ورقة 

، A2، ينتج A1هكذا عند قسمة الورقة ، وA1 متساويين ينتج ورقتين يرمز لها بالرمز نصفين إلى تنصيفها

 بعاد ورق الرسم الهندسي القياسي:أ (1-1(، ويبين الجدول )1-1) مبين في الشكل هو ، وكماA4، ثم A3ثم 

     أبعاد أوراق الرسم الهندسي القياسية 1-1جدول       

     

 تصنيف أوراق الرسم 1-1شكل       

  

يبين عن حافات منضدة الرسم  وناسبة م بعادأبفقي وأرسم على منضدة الرسم بشكل وتثبت ورقة ال

  القواعد المتبعة في تثبيت ورقة الرسم على المنضدة. (2-1) الشكل

 

 رمز القياس  متر(يملاألبعاد ) 

   

841  ×1189  A0 

   

594  ×841  A1 

   

420  ×594  A2 

   

297  ×420  A3 

   

210  ×297  A4 
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لخاصة بالطالب، سفل الصفحة لغرض تثبيت المعلومات األجهة اليمنى ا إلىول درسم ج ىيراعو 

نوع ومقياس الرسم و اللوحةعنوان الخاصة بالرسم، مثل  المعلوماتوصفه و واختصاصهسم الطالب أمثل 

، ويمكن للمدرس اختيار كيفية رسم الجدولو بعادأ (3-1)الشكل  نييبو، ا  م مسقطأ كان منظورا  أالرسم سواء 

 الجدول بما يتناسب مع نوع الرسم على أن يكون جدوال  موحدا  للطلبة وطيلة العام الدراسي.

 

 طريقة تثبيت لوحة الرسم على منضدة الرسم 2-1شكل 

 

 األبعاد وجدول المعلومات في لوحة الرسم 3-1شكل 
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، A4على ورقة  ألجداريالمكيف  يمكن رسم حيث اليجب تحديد مقياس الرسم قبل البدء بالرسم، 

م المكيف داخل رسيعتمد مقياس رسم مناسب بحيث يمكن أن أذا إال إ ملم، 297× ملم  210التي أبعادها و

مقياس الرسم هو  األولعلى هذا األساس يكون هنالك ثالثة أنواع من مقاييس الرسم، الورقة الصغيرة. و

تم  يكل بعد على ورقة الرسم يساوي البعد الحقيقي للجسم الذ :(، أي أن1:1يكتب ) مقياس الرسم و الطبيعي

ي مساحة ريد رسمه بحيث تكفن يقوم بتصغير أبعاد الرسم الذن، أي مقياس الرسم المصغرهنالك رسمه، و

أي  يسارال إلى اليمينمن  أ، ويقر(1/5بالشكل التالي ) مقياس الرسم : مثال  يكتب والورقة لرسم ذلك الشكل، 

 سنتمترات 5لى خمسة( أي أن كل سنتمتر واحد في اللوحة يساوي إواحد  الرسم بالشكل التالي) مقياس أيقر

يكتب ويستخدم لرسم األجزاء الصغيرة،  : والمكبرمقياس الرسم األخير هو من البعد الحقيقي للجسم. و

كل عشرة  :واحد( أي أن إلىيقرأ ) مقياس الرسم عشرة ( و 10/1)مقياس الرسم  تيسم كاآلمقياس الر

أي وحدة قياس  يتم اختيار، ويمكن أن من البعد الحقيقي للجسم واحدا   سنتمترات في اللوحة تساوي سنتمترا  

 .ليس األبعاد بعد التكبير أو التصغيرالحقيقية للجسم على اللوحة، و ادكتابة األبع مع مالحظة أخرى.

 خطوط لرسم. اختيارفي  (2-1)يعتمد الجدول دمة في الرسم ونواع الخطوط المستخألى إ االنتباهويجب 

 أنواع الخطوط المستخدمة في الرسم الهندسي 2-1جدول 
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 الهواء تكييفوثليج ألنابيب في التات شبكا 1-2

    Introduction                                                                                      مقدمة 1-2-1

ثة عناصر أساسية، هي األنابيب من ثال الهواء تكييفأنظمة التثليج وشبكات األنابيب في  تتكون 

. (الصماماتمقاييس الضغط ودرجات الحرارة وءة والمراقبة مثل القرا)التحكم  الربط وعناصرووصالت 

 الثانوية ووسائط التبريد)بحالتيها السائلة والبخارية( الرئيسية  موائع التثليجتستخدم شبكة األنابيب لنقل 

 . )بحالتها السائلة(

  Pipes                                                                                          األنابيب 1-2-2

نيوم صنع من مواد مختلفة مثل النحاس والحديد والفوالذ واأللم  تابيب بعدة قياسات وتتوفر األن 

 .الخاص به االستخداموقياس  نوعوالبالستك، ولكل 

 Fitting                                                                                      الوصالت 1-2-3

ما عن طريق إ البعض بعضهاتستخدم لربط األنابيب و األنابيبهي وصالت تصنع من نفس معدن  

أنواع وصالت الربط المستخدمة في  (4-1) يبين الشكلو وتسمى أيضا  ملحقات األنابيب، ،سناناللحام أو األ

 .الهواء تكييفوة التثليج مأنظ

  Valves                                                                                       الصمامات 1-2-4

حيث تستخدم للتحكم في معدل الجريان  الهواء تكييفوثليج أساسية في شبكة أنابيب الت عناصرهي و 

أنواع الصمامات  (5-1) يبين الشكل، وسيتم ذكرها بالتفصيل الحقا  نواع ألى عدة إقسم ، وته تماما  يقافإأو 

 .الهواء تكييفو منظومات التثليج المستخدمة في

   Methods of Pipe Joining                                           ق الربط في األنابيبائطر 1-2-5

 الربط والصماماتبعضها ببعض أو ربط وصالت نابيب ألاك عدة أنواع مستخدمة في وصل لهنا 

 إلىيشار (. وFlange) والشفة ،سنينتالهي اللحام، و ق شائعةائطر ثالث إلى تطرقالوسيتم في الشبكة، 

 .(6-1) مبين في الشكلهو كما  ،طريقة الربط
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 أنواع وصالت الربط المستخدمة في منظومات التثليج وتكييف الهواء 4-1شكل 

 

 أنواع الصمامات المستخدمة في منظومات التثليج وتكييف الهواء 5-1شكل 

 

 

 

 الرموز المستخدمة لتثبيت األنابيب 6-1شكل 

 

 ذات تسنين داخلي وخارجيوصالت ربط أـ 

 

 وصالت ربط ملساء يستخدم اللحام في ربطهاب ـ 

 

 وصالت ربط ذات الشفة تستخدم اللوالب في ربطها -ج

                                            

 عكس قائم تستخدم الشفة للتثبيت عكس قائم مثبت بالتسنين مثبت باللحامعكس قائم 
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   Symbols Used in Refrigerant Pipes             ثليجالرموز المستخدمة في أنابيب الت 1-2-6

 .التثليجتكييف الهواء و منظوماتبعض رموز وصالت الربط المستخدمة في ( أ -3-1)الجدول يبين    

 تكييف الهواء والتثليج منظوماترموز الوصالت المستخدمة في  أ -3-1الجدول 

 الرمز الشكل االسم الرمز الشكل االسم

وصلة 
 مستقيمة

 
 وصلة جامعة

 

 

 
 

 
 

 Tتقسيم 

 
 
 
 

 

 

 °45عكس 

  

المخرج   Tتقسيم 
  األسفلنحو 

 عكس قائم
 
 

 

 

المخرج  Tتقسيم 
  األعلىنحو 

عكس قائم 
 إلى االنحناء

 األعلى
 

مزدوج  Tتقسيم 
 األسفلمخرج نحو 

 
عكس قائم 

 إلىاالنحناء 
  األسفل

مزدوج  Tتقسيم 
 األعلىمخرج نحو 

 

عكس قائم 
مخرج جانبي 

 األعلى إلى

 

 

 مقوس Tتقسيم 

 

عكس قائم 
مخرج جانبي 

  األسفل إلى

 تفرع Tتقسيم 
 مزدوج

 

عكس قائم ذو 
 قاعدة

  

  T45°زاوية تقسيم 

 
 

عكس قائم 
بنصف قطر 

   كبير

 وصلة مصغرة

 

 

 عكس متفرع

  

 مةئوصلة تصغير قا

 

ذو  Tتقسيم 
 مخرجين

 
 

وصلة مصغرة ال 
 مركزية
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 وصالت الربط ببعدينكيفية رسم  (ب -3-1في حين يبين الجدول )

 رسم وصالت الربط ببعدين  ب 3-1جدول 

 
W H G F E C B A  القطر  
27 24 3 14 10 19 8 21 ¼ 

29 28 3 17 11 20 9 24 3/8  

34 34 3 21 13 22 11 28 ½ 

39 41 4 27 14 25 13 33 ¾ 

42 50 4 34 16 28 15 38 1 

49 61 5 42 18 33 17 44 1 ¼ 

55 68 5 48 19 36 18 49 1 1 /2  

64 83 6 60 21 43 19 57 2 

73 98 6 73 24 50 23 69  1½ 

81 117 7 89 25 55 25 78 3 

94 147 8 114 28 66 27 96 4 

 باألنجمالحظة: المقادير أعاله بالمليمتر عدا القطر 

 Dلى قطرها إ)يونين( نسبة  يبين كيفية رسم الوصلة الجامعةف (7-1)ما الشكل إ 

 

 رسم الوصلة الجامعة 7-1شكل 
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  Symbols Used in Valves Drawing             الرموز المستخدمة في رسم الصمامات 1-2-7

 التثليج ييف الهواء ومنظومات تكالمستخدمة في  الصماماتبعض رموز ( 4-1) يبين الجدول 

 

 الرموز المستخدمة في رسم الصمامات 4-1جدول 

 الرمز الشكل االسم الرمز الشكل االسم

 صمام بوابي

 

 

 صمام توقف

 
 

صمام بوابي 
 زاوي

 
 

 مانأصمام 

 

 

 صمام كروي

 

 
 صمام سريع الفتح

  

صمام كروي 
 زاوي

 

 

  صمام عوامة

 

صمام ال 
 إرجاعي

 

 

صمام بوابي ذو 
 محرك

 

 

صمام ال 
 إرجاعي
 زاوي
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 : 1 تمرين

 تر.بعاد بالمبمقياس رسم مناسب، األ (أ - 8-1)رسم شبكة األنابيب المبينة في الشكل إ -أ 

 

أ منظور ثالثي األبعاد لشبكة مياه 8-1شكل   

 المسقط الجانبي لشبكة األنابيب أدناه.ستنتج ارسم المسقط األفقي وإ -ب

 

  
ب مسقط أفقي لشبكة المياه 8-1شكل   

 

 

 



شبكات األنابيب                                           الثاني الصف - الفصل األول                              تكييف الهواء والتثليج -الرسم الصناعي  

15 
 

  : 2تمرين 

عد رسم ا  ، ثم بمقياس رسم مناسب A4على ورقة ( أ 9-1) رسم شبكة األنابيب المبينة في الشكلإ  

 .األبعاد بالمتر ،(ب 9-1)كما موضح في الشكل  ،الشبكة بخطين

 

  أ مسقط أفقي لشبكة أنابيب 9-1شكل         

 

 ب شبكة أنابيب بخطين 9-1شكل       
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  :3تمرين 

 .سفل الرسمأالوصالت المبينة  بخطين مستخدما   (10-1)نابيب المبينة في الشكل عد رسم شبكة األأ

 

 

 

رسم شبكة األنابيب بخطين 10-1شكل   



  لثانيالفصل ا

 الرسم التجميعي  

Assembly Drawing 
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 الرسم التجميعي

Assembly Drawing  

 Introduction                                                                             مقدمة 2-1

يسمى الرسم الذي أخرى مترابطة مع بعضها البعض، و جزاء فرعيةأمن عدة قطع و المكائنتتكون  

لهما  كيبها مضافا  تعليمات ترألبعاد المترابطة بين مكوناتها ويبين حالة هذه القطع المتكاملة التركيب مع وجود ا

 عددية للقطع المكونة للمجموعة بالرسم التجميعي.خصائص هندسية و

ع وسائل مختلفة لتجمي هنالكنتاج، ولخطوة األولى التي تلي التصميم وتسبق اإلالرسم التجميعي ا ُيعد 

ربطها مع بعضها البعض حتى نحقق بناء جهاز ميكانيكي أو كهربائي متكامل. القطع الميكانيكية المختلفة، و

قطاعات كمساقط و وكيفية رسمها هندسيا   الميكانيكيالربط توضيح وسائل التجميع والفصل في هذا وسيتم 

 الرموز التي تتعلق بها. و حاتمصطلالو

 

 Fastening Means                                                             وسائل الربط 2-2

 Permanent Fastening Means                                وسائل الربط الدائمة 2-2-1

ال إبحيث ال يمكن فصلها عن بعضها البعض  دائما   هي الوسائل التي يتم فيها تثبيت القطع تثبيتا  و  

 طريقتين شائعتين في هذا المجال، هما: إلى سيتم التطرقجزائها، وأتالف بعض إوو الكسر أقص بال

  Welding                                                                                 اللحام - أ

بط من أهم عمليات ربالحرارة أو الضغط أو كليهما، و البعض بعضهااللحام هو عملية ربط المعادن  

 قلة كلفتهاتتميز هذه الطريقة بمتانتها ووغيرها، جسام الضواغط المغلقة وأنشاءات المعدنية كالجسور واإل

لين ولحام البالزما يأستأو لحام األوكسي  القوس الكهربائي يستخدم لحامخرى، ووسائل الربط األ إلىنسبة 

أشهر أشكال  (1-2) يبين الشكلو .في تطبيقات ربط المعادن المختلفة ربطا  دائميا   غيرهاركون وأو اآل

 تمثيلها بالرسم الهندسي.اللحام و
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  الرموز المستخدمة في عملية اللحام 1-2شكل 

 

  Rivet                                                                               البرشام – ب

. يتكون أطرافهاأحد  ضغطفي ثقوب محددة و إدخالهبعد البرشمة هي ربط العناصر المعدنية بمسامير  

كيفية رسم مسامير  (2-2)يبين الشكل أس المسمار وجسم المسمار األسطواني، ومسمار البرشام من ر

 .((Dقطرها  على اعتمادا   البرشام

 

 Temporary Fastening Means                               وسائل الربط المؤقتة 2-2-2

دون حدوث يث يمكن فتحها مرة أخرى بسهولة وبح البعض بعضهاتستخدم هذه الوسيلة في ربط القطع و 

عندها يمكن استبداله بواحد أن يتلف اللولب مع مرور الزمن و تلف في القطع األساسية على األقل، حيث يمكن

قد يرافق مواصفات اللولب، ومولة التي لها نفس االصالربط من قطعتين هما اللولب و لةمناسب. تتكون وسي خرآ

مختلفة  ستخداماتاو)الواشر( وهي بأشكال  الحلقة المعدنيةحكام الربط وتسمى ربط أجزاء ثانوية إلمجموعة ال

 .الحلقاتموالت وابعض أنواع اللوالب والص (3-2)يبين الشكل و
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 أنواع مسامير البرشام والرموز المستخدمة في ربط البرشام 2-2شكل 

 

 

 

 

 

 

  

أنواع اللوالب والصاموالت المستخدمة في الربط  المؤقت 3-2شكل   
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  Nut Drawing                                                    مولة اللولباصرسم رأس و  2-2-2-1

الخطوات  اتباعيمكن فية رسم شكل سداسي خارج دائرة، وكي مراجعةمولة يجب اقبل البدء برسم الص 

 :اآلتية

المسطرة درجة و 60، 30المثلث  ستخدما  ثم  مماسين عمودين للدائرة، ارسموالدائرة المطلوبة،  ارسم 

المثلث  قلباس عقرب الساعة، ثم درجة عك 30خط مماس للدائرة  يميل بزاوية  ارسم، Tعلى شكل حرف 

عد الخطوات ا  المثلث و قلبأبعد ذلك  ،ب الساعةعقر تجاهابدرجة  30خط مماس للدائرة يميل بزاوية  ارسمو

 .(4-2) في الشكلمبينة هي تباع الخطوات كما إيمكن مسح الخطوط الزائدة، واأعاله و

 

 

 خطوات رسم الشكل السداسي خارج دائرة معلومة  4-2شكل                         
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  Bolts Symbols                                                              قراءة رموز اللوالب 2-2-2-2

                      يأتي:كما  مثال  يكتب للولب وا لقراءة للوحدات المتريانا النظام دم أحييستخ

 أو  

 :يأتييمكن قراءة الرموز أعاله كما و

 

  

 

مولة الولب كونها تحكم ربط القطعتين، وتعتبر الصمولة من األجزاء األساسية لاالصرأس اللولب و ُيعد 

ة عن شكل سداسي مسنن من الداخل هي عبار، وستخدامااموالت االرباعية من أكثر أنواع الصالسداسية و

مبين في هو كما و ،لولبمولة بداللة القطر الرئيس لاترسم الصدرجة، و 30طوف من األعلى بزاوية مشو

 :مولة للولب قياساص سيتم رسمكمثال و (5-2) الشكل

     

 

 

   M24×2 

M24×2×60/40 

   M24×2 
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 Hexagonal Nut Drawing                                         مولة السداسيةارسم الص   2-2-2-3

 مولة السداسية:الرسم الص اآلتية الخطوات يتم اتباع( 5-2)على الشكل  اعتمادا   

 ملم 42=  24×  1.75قطر اللولب = ×  1.75دائرة خارجية قطرها يساوي  ارسم 

 ملم 24يساوي قطر اللولب =  قطرهادائرة داخلية لنفس المركز  ارسم 

 ملم 27.6 = 24 ×1.15قطر اللولب = ×  1.15بخط خفيف قطرها يساوي  خارجيةدائرة  ارسم 

 مع  درجة 63بزاوية  آخر ا  مستقيم ارسممن مركز الدائرة ثم  مع األفق درجة 27بميل  ا  مستقيم ارسم

 بين المستقيمين.مسح الجزء للدائرة الداخلية المحصور ا  من نفس المركز و األفق

 شكل سداسي خارج الدائرة الخارجية. ارسم 

 ببعد مناسب من محيط الدائرة. ا  عمودي ا  مستقيم ارسم 

  ملم 19.2=24×0.8=  قطر اللولب×  0.8فقية مقدارها أ، قس مسافة الصامولةلتحديد سمك.   

      مستقيم عمودي يوازي المستقيم األول. ارسمثم 

  ستقيمين العموديين المتوازيين، رؤوس الشكل السداسي بحيث تتقاطع مع المقم برسم خطوط أفقية من

 مولة.ابهذا تحدد البعد العمودي للصو

 مولة، وعند تقاطعها االمستطيل العلوي للص أقطارمولة، قم برسم التحديد مركز القوس الصغير للص

لب = قطر اللو×  0.4نصف قطر القوس الصغير يساوي  يتحدد مركز القوس الصغير،

 عد الخطوة للمستطيل الصغير السفلي.أيصل بين ضلعي المستطيل.  ا  قوس ارسمملم  9.6=24×0.4

 ملم. 36=24×1.5قطر اللولب = × 1.5نصف قطر  يساوي بمولة االقوس الكبير للص ارسم 

 مولة.ادرجة لتحديد حافة الص 30بزاوية مقدارها  ا  مستقيم ارسم 

  للصمولة.أعد الخطوات أعاله للجهة الثانية 

 (5-2)ح في الشكل كما موض  الخطوط الزائدة و مسحا. 
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 طريقة رسم الصامولة السداسية    5-2شكل 

          Square Nut Drawing                                     مولة الرباعيةارسم الص  2-2-2-4

 (6-2)شكل العلى  عتمادا  ا  

 ملم 36=  24×  1.5اللولب =  قطر×  1.5دائرة خارجية قطرها يساوي  ارسم 

 ملم 24يساوي قطر اللولب =  ادائرة داخلية لنفس المركز قطره ارسم 

 ملم  27.6 = 24 ×1.15قطر اللولب = ×  1.15بخط خفيف قطرها يساوي  خارجيةدائرة  ارسم 

 درجة من نفس المركز  63 بزاوية آخرمستقيم  ارسمدرجة من مركز الدائرة ثم  27بميل  ا  مستقيم ارسم

 لدائرة الداخلية المحصور بين المستقيمين.اجزء مسح او

 خارج الدائرة الخارجية. ا  رباعي شكال   ارسم 

 ببعد مناسب من محيط الدائرة. ا  عمودي ا  مستقيم ارسم 

 ثم  ملم 19.2 = 24×0.8قطر اللولب= ×  0.8فقية مقدارها أمولة، قس مسافة التحديد سمك الص

 مستقيم عمودي يوازي المستقيم األول. ارسم
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 ستقيمين العموديين المتوازيين، قم برسم خطوط أفقية من رؤوس الشكل السداسي بحيث تتقاطع مع الم

 مولة.ابهذا تحدد البعد العمودي للصو

  عند تقاطعها يتحدد مولة، وار المستطيالت األربعة للصمولة، قم برسم أقطااللص األقواسلتحديد مراكز

قوس يصل بين ضلعي  ارسمملم.  24=  (قطر اللولب)مركز القوس، نصف قطر القوس الصغير 

 عد الخطوة للمستطيل الصغير السفلي.أالمستطيل. 

 مولة.ادرجة لتحديد حافة الص 30بزاوية مقدارها  ا  مستقيم ارسم 

 مولة.اأعد الخطوات أعاله للجهة الثانية للص 

 

 

 

 

 رسم الصامولة الرباعية 6-2 شكل

 

 سداسية بكافة أنواعها.مولة رباعية وات التفصيلية لرسم صالخطوا (7-2) ويبين الشكل 
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 الخطوات العامة لرسم الصاموالت  7-2شكل 
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  in Industrial Drawing sThread                 تمثيل األسنان في الرسم الصناعي 2-2-2-5

مولة، ا( رسم تفصيلي للولب وصأ 8-2)يبين الشكل دقة عالية في الرسم ويتطلب رسم أسنان اللوالب  

هو كما و ،قل تفصيال  أيستعاض عنه برسم مبسط لكن  يعتبر هذا الرسم األكثر واقعية في الرسم الهندسي،و

 .(ب 8-2)مبين في الشكل 

 

 

 )أ(

  

 

 )ب(

 

 

 

في الرسم الهندسي والصامولة تمثيل اللولب  8-2شكل   
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 قواعد الرسم المبسط ألسنان اللوالب: 

 كاآلتي:يتم الرسم بالرسم المبسط. و عن ذلك ةستعاضااللصعوبة رسم اللوالب بأشكالها الحقيقية يتم  

  للولب.بعد بينهما يساوي القطر الرئيسي يكون الرسم خطين متوازيين سميكين 

 ما تساوي القطر المسافة بينه تكونرسم خطين متوازيين آخرين رفيعين يمثالن جذر سن اللولب، و

الخطوات ب(  8-2)يبين الشكل و ،(في قطر اللولب الرئيس ضروبا  م 0.85يساوي )و الثانوي للولب

 المتبعة في الرسم المبسط ألسنان اللولب.

 ها يساوي القطر الرئيسي للولب، رسم دائرة بخط سميك قطرترسم المسقط الجانبي لسن اللولب، ول

من قطر اللولب الرئيس لتمثل جذر  0.85بخط رفيع قطرها يساوي  تقريبا   دائرة 4/5رسم تبعد ذلك و

 سن اللولب.

  الفتحات المسننةو لةمواسنان الصألالرسم المبسط: 

المساقط األمامية، ية والفتحات المسننة في المقاطع الجانبو مولةاللصثيل األسنان الداخلية لتم  

ما ن متوازيين سميكين البعد بينهرسم خطييأو الفتحة المسننة، ثم  مولةارسم مقطع جانبي في الص يتطلب

في قطر  ضروبا  م 0.85ين خفيفين البعد بينهما يساوي رسم خطيللولب، وبعد ذلك  يساوي القطر الرئيس

 ةمامي للسن، يتمثل بدائرن المسقط األإفي حين  ،يمثل هذان الخطان جذور األسناناألنبوب الرئيسي، و

 مضروبا   0.85دائرة داخلية قطرها يساوي  4/5 يك تمثل القطر الرئيسي للولب، وة ترسم بخط سممتكامل

رسم التسنين  سلوبأ (9-2) يبين الشكليث تمثل هذه الدائرة جذر السن، وفي قطر اللولب الرئيس، ح

 الفتحات المسننة.و مولةاللصالداخلي 

 

  والفتحات المسننة النافذةرسم األسنان الداخلية للصاموالت  9-2شكل 
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 Internal Threads Drawing                  رسم األسنان الداخلية للثقوب غير النافذة  6ـ 2-2-2

                             ملم، بحيث يمكن ربط لولب قياس   25لثقب غير نافذ طوله  ا  داخلي ا  سن لرسم 

 :اآلتيةتباع الخطوات إ إلى يتطلب          

 يمثل محور الثقب. أفقيا   خطا   ارسموحدد مركز الثقب  

حيث أن البريمة المستخدمة في الثقب يجب ، وثقب القطعة أوال   يتم المعدنيةفي القطعة  سنا   يتم فتحكي  

ملم. لذا  24 ≈ 28×  0,85يساوي ( واللولبقطر  ×0,85) السن أي أن يساوي قطرها قطر جذر

 جذرل هذان الخطان مثملم، وسي 24ور البعد بينهما يساوي المح وأسفلرسم خطين متوازيين أعلى ي

مبين في هو كما س البريمة وأدرجة، تمثل ر 120ها يجب أن يلتقي الخطان بزاوية مقدار، واللولب سن

 .(أ 10-2) الشكل

 

 

 

 
أ  رسم الثقب في بداية العملية 10-2شكل   

 M28×2 
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ن متوازيين خفيفين أعلى تحديد قطر اللولب الفعلي، ويتم ذلك عن طريق رسم خطي يتطلببعد ذلك  

ون طول الخطين كيملم. و 28هما تساوي القطر الرئيسي للولب والذي يساوي وأسفل محور اللولب المسافة بين

هو كما و ،حديد الطول المطلوبت يتمملم،  15كان طول السن الداخلي يساوي  فإذايساوي طول السن المطلوب، 

دائرة بخط خفيف قطرها يساوي قطر  4/5أما بالنسبة للمسقط الجانبي فنرسم (، ب 10-2)مبين في الشكل 

 اللولب.

 

ب الشكل النهائي للمقطع 10-2شكل   
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  Bolts Fastening                                                                          بطلوالب الر 2-2-3

ك لهنافي الربط. و ستخدامهااوتتنوع حسب  اأشكال رؤوسها، كمأحجامها و ختالفاب تختلف اللوالب 

 أنواع عديدة من اللوالب منها:

 Normal Bolts                             لوالب عادية                                                      –أ 

ترك خلوص في ثقب القطعة األخرى القطعتين بينما ي ىبحيث يتم تسنين أحد نقطعتيأي ستخدم لربط وت

الربط بهذه  سلوبأ (11-2) موالت في هذه الحالة. ويبين الشكلاالص ستخدامال حاجة الو، اللولبحول 

 الطريقة:

 

 

  Fixed Bolts                                                                                 الضبط لوالب -ب 

دون وجود خلوص حول ساق قطعتين بحيث ينفذ اللولب من ثقب داخل القطعتين  تستخدم لربطو

 .(12-2)مبين في الشكل هو كما ط، وبموالت في هذا النوع من الراتستخدم الصاللولب، و

 

لوالب الربط 11 -2شكل   
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 لوالب الضبط 12-2شكل  

 

 Bolts without Head (Stud)                                                       اللوالب عديمة الرأس -ج

ستخدم لربط قطعتين من المعدن بحيث يتم تسنين تتكون هذه اللوالب عديمة الرأس ومسننة من الطرفين،  

مبين هو وكما  ،مولة في الربط بعد ذلكاالقطعة الثانية وتستخدم الص بها ويخترقالقطعتين ويثبت اللولب  ىإحد

 (.13-2) في الشكل

      

 لوالب بدون رأس 13-2شكل 
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 Bolts                                                                                            اللوالب النافذة -د

يكون ، وتينالمعدني تينن خالل ثقب في القطعينفذ اللولب ممن المعدن، و كثرأربط قطعتين أو ل مدوتستخ 

 اللوالب النافذة. (14-2) ن الشكلييبكبر من قطر اللولب، وأعادة بقطر الثقب 

 

 اللوالب النافذة 14-2شكل 

 تمارين عامة 2-3

 :1تمرين 

  قياسهاللولب  الذي  ارسم

 الحل:

  ملم. 2خطوة السن تساوي و ،ملم 60وطوله  ،ملم 24اللولب = قطر 

  = ملم 16.8=  24×  0.7 قطر اللولب =×  0.7سمك رأس اللولب 

 ملم 19.2=  24×  0.8=  قطر اللولب×  0.8مولة يساوي اسمك الص 

 ملم. 36=  24× 1.5=  قطر اللولب× 1.5مولة يساوي االصالقوس األكبر لرأس اللولب و 

  ملم. 9.6=  24×  0.4=  قطر اللولب×  0.4مولة يساوي االصاللولب والقوس األصغر لرأس 

 ملم. 42=  24×  1.75مولة يساوي اقطر الدائرة الرئيسية للص 

  ملم. 54=  6+  24×  2= ملم  6+  لولبقطر ال× 2= مسافة التسنين 

M24 × 2 × 60 
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  2تمرين 

المسقط الثالث  ارسمثم عد رسم الشكل أ (M24 × 2 × 64/54)لولب قياس  (15-2)يبين الشكل  - أ

 للولب.

مبين في هو كما و  (M28 × 2)، قياس ربط قطعتي معدن بواسطة لولب عديم الرأسشكل ل ارسم - ب

 .(خذ األبعاد الناقصة من الشكلؤت). (16-2 )الشكل

خذ األبعاد ؤت). (17-2) مبين في الشكلهو كما  ،ربط قطعتي معدن بواسطة لولب نافذشكل ل ارسم - ج

 .(الناقصة من الشكل

 

 

 

 

 

 

 

رسم لولب بمسقطين 15-2شكل   
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 ربط قطعتي معدن بلولب عديم الرأس 16-2شكل     

 ربط قطعتي معدن بواسطة لولب نافذ 17-2شكل     
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 رسم ملزمة يدوية ) مثال محلول(  3تمرين 

 قطع ميكانيكية. 5ملزمة يدوية بسيطة مكونة من  

 األمامي لهذه الملزمة مجمعا .ع مقطال 1:1بمقياس رسم  ارسم  
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 :بوبأنوصلة تثبيت تجميع  :4 تمرين

 ألنبوب المطلوب: Uأجزاء وصلة تثبيت على شكل حرف  أدناه 

 عا  جانبيا  مجمعا  مقطـ رسم 2  عا  أماميا  مجمعا  مقطـ رسم 1   
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 تجميع بكرة: : 5تمرين
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 تجميع ملزمة يدوية : 6 تمرين

 



 الفصل الثالث 

 الرسم التفصيلي  

Detail Drawing  
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 الرسم التفصيلي

Detail Drawing 

  Introduction                                                                                     مقدمة 3-1

عرف على األجزاء تال يمكنمن خالله نتاج وإلارسوم المهمة في عمليات سم التفصيلي من الرال ُيعد 

 :يأتيبما  هتماماالنجاز لوحة رسم تفصيلي يجب إلوموقع وقياس كل قطعة، و نةالتي تتكون منها الماك

 تاما   القطاعات الالزمة لتوضيح كل جزء توضيحا  رسم المساقط و. 

 توزيعها على اللوحة بشكل منتظم.كتابة األبعاد و 

  دة.ع  أو ال الماكنةزء من أجزاء كل ج سمأكتابة 

 كتابة رقم الجزء. 

 ذا تطلب األمر.إالمعدن المصنوع منها كتابة عدد األجزاء و 

 .بيان مقياس الرسم 

توضيح كيفية  سيتمذا تطلب األمر إو تفصيليا   كائنكيفية رسم الم إلىفي هذا الفصل  وسيتم التطرق 

 .كائنجزاء الشائعة في المرسم بعض األ

 Springs Drawing                                                                        النوابض رسم 3-2

و لخزن القوة أتستخدم لتلقي الصدمات ، و)الفوالذ( لبمرنة مصنوعة من الحديد الصُ  أجزاءابض والن 

الحركة والصدمات،  متصاصاجزاء أ، وتستخدم في الصمامات والمكابح وفي و شدهاأ ضغطهافيها عند 

بين الشكل وي المسطح.و والمخروطي (اإلهليجي) والحلزوني األسطوانينواع من النوابض مثل أهنالك عدة و

 نواع النوابض.أبعض  (3-1)

 

 سطحمنابض حلزوني       نابض مخروطي         نابض 

 أنواع النوابض 1-3شكل 
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 Springs Presentation in Industrial Drawing   تمثيل النوابض في الرسم الصناعي 3-2-1

 الرسم التخطيطي. تمثيل النابض بالمسقط و( 2-3)لشكل ا يبين 

 

 مسقط أمامي ورسم تخطيطي للنابض 2-3شكل            

 طول، و(Din) دققطره الداخلي ، و(Do) خقيعرف النابض بعدة متغيرات هي قطره الخارجي 

 (No) ندد حلقات النابض ليه ع  إ، مضافا (L) لمى بالطول الحر يسو ضغط وأالنابض الحقيقي دون شد 

 .(Dw) سققطر سلك النابض و

 :اآلتيةعادلة ممن ال مقعاله يمكن حساب معدل قطر النابض أمن خالل المعلومات و  

Davg = 
(𝐃𝐨+𝐃𝐢𝐧)

𝟐
 

 :اآلتيةالمعادلة  من( P) خخرى من النابض أيمكن حساب الخطوة  بين لفة وو

P = 
(𝐋 – 𝐃𝐰)

(𝐍𝐨−𝟏)
 

 يزداد عند شد النابض.النابض و نضغاطالنابض ل يقل عند ن طول اإمن المعروف و 

الطول المتغيرات التي تم ذكرها وكذلك الطول الحر والطول المضغوط و( 3-3)ل يبين الشكو 

 المشدود للنابض.
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 ه الحر              النابض في حالة ضغطالنابض في وضع       النابض في حالة الشد       

 المتغيرات التي يعتمد عليها النابض 3-3شكل 

  تمرين محلول

معدل قطر ملم و 5حلقات، قطر سلكه يساوي  6 يحتوي علىملم و 75نابض طوله الحر يساوي  

 .1:1النابض بمقياس رسم  ارسمملم،  35النابض يساوي 

 الحسابات:

 حسب طول الخطوة:إ 

P = 
(𝐋 – 𝐃𝐰)

(𝐍𝐨−𝟏)
=  

75−5 

6−1
=

70

5
= 14 mm 

 ملم يمثل محور النابض. 85بطول  ا  عمودي ا  خط ارسم 
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 طول النابض( ويبعد عنه بمسافة  ملم 75محور النابض بطول  نعلى يمي ا  عمودي ا  مستقيم ارسم(

ابض بنفس خر على يسار محور النآمستقيم عمودي  ارسمملم )نصف معدل قطر النابض(، و 17.5

 مواصفات المستقيم السابق.

  هو وقسم المستقيم العمودي األيسر كما األيمن،المستقيم العمودي حدد مراكز سلك النابض بتقسيم 

 .(4-3)مبين في الشكل 

 سفل قمة العمود األيمن بمقدار أالدائرة األولى  أملم ) قطر سلك النابض(، وتبد 5دائرة قطرها  ارسم

على المستقيم العمودي  موزعةم مل 5بعد ذلك نرسم دوائر بقطر سلك(، ونصف قطر الملم ) 2.5

 ملم )طول الخطوة(. 14خرى يساوي أاأليمن، ويكون البعد بين دائرة و

 ملم يبعد 5دائرة أخرى بقطر  ارسمقمة المستقيم العمودي األيسر، و ملم عند 5دائرة قطرها  ارسم 

دوائر  أربعرسم تد ذلك بع، ولم ) نصف طول الخطوة(م 7مركزها عن مركز الدائرة األولى بمقدار 

يسر رسم الدائرة األخيرة عند قاعدة العمود األتملم. ثم  14تتباعد مراكزها بمقدار ملم و 5بقطر 

 ملم . 5بقطر و

 فعل الشئ ذاته للدائرة أداية المستقيم العمودي األيسر، والنصف العلوي للدائرة األولى عند ب سحما

 المستقيم العمودي األيسر.عند  ةاألخير

   الشئ ذاته فعل أالدائرة األولى للعمود األيسر، ونصف الدائرة األولى للعمود األيمن و ل بينص

 .(ج 4-3)كما مبين في الشكل للدائرتين األخيرتين و

 (د 4-3)كما مبين في الشكل يصال الخطوط وإكمل ا. 



المرحلة الثانية -الفصل الثالث      الرسم التفصيلي      الرسم الصناعي- تكييف الهواء والتثليج                                

 

48 
 

 

طريقة رسم النابض 4-3شكل   
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ملم، وطول  6ملم، وقطر سلكه يساوي  80في نابض معدل قطره يساوي  ا  ماميأ ا  مقطع ارسم :1تمرين

 .9ملم، وعدد حلقاته يساوي  110النابض الحر يساوي 

 جدول الرسم التفصيلي  3-3

ويلحق في أعلى جدول معلومات  و األداةأجزاء الماكنة أرف البيانات لكل جزء من وهو جدول يع   

ليه واحد، ويبين إ مضافا   الماكنةيساوي عدد أجزاء  هعمدة، وعدد صفوف، ويتكون من ثالثة ألوحة الرسم

 جدول الرسم التفصيلي. (5-3)الشكل 

 

 جدول الرسم التفصيليالجدول التعريفي للرسم و 5-3شكل   
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 :تمارين عامة

وفي حال عدم وجود البعد تطبق القاعدة   A4دناه يكون الرسم على ورقة قياسأجميع التمارين  

 المعلوملرسم ويوضع مقياس تحويل يساوي البعد التالية، يقاس البعد المعلوم ويقارن بالبعد الموجود على ا

  بعد تقيسه لتستخرج البعد الحقيقي للشكل. أيالمقاس، ويضرب مقياس التحويل في مقسوم على البعد 

ختر مقياس الرسم ا  دناه وأ )6-3(المبين في الشكل  (Water Filter) مرشح الماء ارسم: األولالتمرين 

 المناسب.

 (Instantaneous Ventilation Valve) نيآالمجمع لصمام تهوية  األمامي المقطع ارسم: التمرين الثاني

 .)7-3( المبين في الشكلو

 .)8-3(المبين في الشكل و، (Globe Valve) كرويالمقطع األمامي المجمع لصمام  ارسم: التمرين الثالث

 .)9-3( المبين في الشكلو ،(Gate Valve) بوابةالمقطع األمامي المجمع لصمام  ارسم: التمرين الرابع

      المبين في الشكلو ،(Washer Valve)المقطع األمامي المجمع لصمام جلدة  ارسم: التمرين الخامس

)3-10(. 

المبين في و ،(Irreversible Valve) رجوعي المقطع األمامي المجمع لصمام ال ارسم: التمرين السادس

 .)11-3(الشكل 

 .)12-3(المبين في الشكل و ،(Safety Valve) مانأالمقطع األمامي المجمع لصمام  ارسم :التمرين السابع

 .)13-3( لالمبين في الشكو (Service Valve) المقطع األمامي المجمع لصمام خدمة ارسم: التمرين الثامن

 .)14-3(المبين في الشكل و ،يلالمقطع األمامي المجمع لصمام عوامة الضغط العا ارسم :التمرين التاسع

(High Pressure Floating Valve) 
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 1 واأللمنيومحبيبات سليكات البورون  5

 1 حبيبات كالسيوم 4

 1 حبيبات كاربون 3

 5 مرشح نسيجي 2

 1 جسم المرشح 1

 عدد وصف رقم

 :إعدادية والتثليج  تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم مرشح ماء ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ

 طع أمامي مجمع لمرشح ماءمق  6 -3شكل 
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 3 لولب الغطاء 10

 1 إضافيةفتحة  9

 1 جسم الصمام 8

 1 العوامة 7

 1 مسند العوامة 6

 1 سدادة 5

 1 ساق العوامة 4

 1 محور العوامة 3

 1 غطاء الصمام 2

 1 األنبوبموضع  1

 عدد وصف رقم

 

 

 

 

 :إعدادية تثليج الو تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم صمام تهوية آني ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ

 مقطع أمامي مجمع لصمام تهوية آني 7 -3شكل 
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 عدا القطر باألنج األبعاد بالمليمتر

W nФh H t C D l d  القطر 
60 4- 0.62 103 8 60 89 85 13 0.5 
67 4- 0.63 125 9 70 99 95 19 0.75 
78 4- 0.64 135 10 79  106 25 1 
83 4- 0.65 165 10 89 118 116 32 1.25 

102 4- 0.66 202 11 98 127 135 38 1.5 
102 2 0.75 222 13 121 152 152 51 2 
121 3 0.75 241 14 140 178 171 64 2.5 
165 4 0.75 265 16 152 191 202 76 3 

   

 

 

 

 مقطع أمامي مجمع لصمام كروي 8-3شكل 

 :إعدادية والتثليج  تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم صمام كروي ---قياس الرسم:م

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ

 

 

 1 حلقة معدنية ) واشر( 12

 1 صامولة المقبض 11

 1 مقبض الفتح 10

 1 صامولة الحشوة 9

 1 صامولة دفع الحشوة 8

 1 حشوة 7

 1 غطاء 6

 1 صامولة جامعة 5

 1 ساق 4

 1 صامولة القرص 3

 1 قرص 2

 1 مامجسم الص 1

 عدد وصف رقم
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 عدا القطر باألنج األبعاد بالمليمتر

W nФh H t C D l d القطر 
60 4- 0.62 103 8 60 89 85 13 0.5 
67 4- 0.63 125 9 70 99 95 19 0.75 
78 4- 0.64 135 10 79 108 106 25 1 
83 4- 0.65 165 10 89 118 116 32 1.25 

102 4- 0.66 202 11 98 127 135 38 1.5 
102 4 -0.75 222 13 121 152 152 51 2 
121 4 -0.75 241 14 140 178 171 64 2.5 
165 4 -0.75 265 16 152 191 202 76 3 
222 8 -0.75 559 17 191 229 229 102 4 

 

 

 

  مقطع أمامي مجمع لصمام بوابة 9-3شكل                                        

 :إعدادية والتثليج  تكييف الهواء: االختصاص لثانيالصف ا

 :االسم صمام بوابة ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي   التاريخ

 

 

 1 حلقة معدنية ) واشر( 11

 1 صامولة المقبض 10

 1 مقبض الفتح 9

 1 صامولة الحشوة 8

 1 صامولة دفع الحشوة 7

 1 حشوة 6

 1 غطاء 5

 1 صامولة جامعة 4

 1 صامولة القرص 3

 1 قرص 2

 1 جسم الصمام 1

 عدد وصف رقم
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 عدا القطر باألنج األبعاد بالمليمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع أمامي مجمع لصمام جلدة 10-3 شكل

H D B L D القطر 

61.5 55 11 46 15 0.5 

69 60 14 52 20 0.75 

75 60 19 65 25 1 

94 80 25 74 32 1.25 

104.5 80 30.5 80 40 1.5 

119 100 38 100 50 2 

 :إعدادية والتثليج  تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم صمام جلدة ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ
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 عدا القطر باألنج األبعاد بالمليمتر

T C D d L  القطر 
11 98 127 38 165 1.5 
13 121 152 51 203 2 
14 140 178 64 216 2.5 
16 152 191 76 241 3 
17 191 229 102 292 4 
19 216 254 127 330 5 
21 241 279 152 330 6 
24 298 343 203 495 8 
25 362 406 254 622 10 

27 432 483 305 699 12 

 

 

 

 مقطع أمامي مجمع لصمام الرجوعي 11-3شكل 

 :إعدادية التثليج و تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم رجوعي صمام  ال ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ

 

 

 1 لولب الغطاء 12

 1 لب الغطاءلو 11

 1 صمولة اللولب 10

 1 حلقة مطاطية ) واشر( 9

 1 صمولة القرص 8

 1 مسمار تعليق 7

 1 قفل جانبي 6

 1 غطاء 5

 1 حشوة 4

 1 ذراع ذو مفصل 3

 1 قرص 2

 1 جسم الصمام 1

 عدد وصف رقم
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 األبعاد بالمليمتر 

 

 

 

 

 

 

 مقطع أمامي مجمع لصمام أمان 12-3شكل 

 8 لولب 5

 1 غطاء الصمام 4

 1 نابض 3

 1 الصمام 2

 1 الصمام جسم 1

 عدد وصف رقم

 :إعدادية والتثليج  تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم صمام  أمان ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ
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 راألبعاد بالمليمت

 

 

 

 

 

 :إعدادية والتثليج  تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم صمام  خدمة ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ

 مقطع أمامي مجمع لصمام خدمة 13 -3شكل 
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 A1 A2 A3 B C D القياس

100 192 113 25 276 435 219 

150 657 113  276 435 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مة الضغط العاليمقطع أمامي مجمع لصمام عوا 14-3شكل 

 1 مائع التثليجخروج  7

 1 صمام خدمة 6

 1 تصريف أنبوب 5

 1 العوامة 4

 1 جسم الصمام 3

 1 غطاء الصمام 2

 1 مائع التثليجدخول  1

 عدد وصف رقم

 :إعدادية والتثليج تكييف الهواء: االختصاص الصف الثاني

 :االسم عوامةصمام  ---مقياس الرسم:

 رقم اللوحة: مقطع أمامي التاريخ

 األبعاد بالمليمتر
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 الفصل الرابع
 التثليج لمنظوماتالرسم الميكانيكي 

Mechanical Drawing for Refrigeration 

System 
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 التثليج لمنظوماتالرسم الميكانيكي 

Mechanical Drawing for Refrigerant System 

 Introduction                                                                                     المقدمة 4-1

ساسية مثل الضواغط والمبخرات أمن عناصر عديدة، منها الهواء  تكييفو ثليجتتكون منظومات الت 

خر يستخدم وآومصيدة الزيت  مائع التثليجمثل مستلم سائل  ةوأدوات التمدد وغيرها، ومنها خدميوالمكثفات 

بسبب كون معظم أجزاء منظومات و ،ارة وغيرهارقتات الزمنية ومنظم درجات الحؤللسيطرة مثل الم

، يستعاض و رسم مقاطع مفصلة لألجزاء أعالهأيصعب رسمها بتفاصيلها الدقيقة  الهواءتكييف و ثليجالت

 يأتي.  وفيما وتكييف الهواء عنها برموز بسيطة متفق عليها عالميا لتصبح لغة العاملين في مجال التثليج

 التثليج:رموز العناصر المستخدمة في مجال التكييف و

 وتكييف الهواء رموز عناصر التثليج 4-2

Refrigeration & Air-Conditioning Elements Symbols 

 Compressors Symbols                                                    واغطرموز الض 4-2-1

  

 رمز الرسم شكل تفصيلي العنصر

 الضاغط بصورة عامة

 

 

 مغلقضاغط دوراني 
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   نصف مغلق تردديضاغط 

 )يدار بمحرك خارجي مباشرة(

 
 

محرك مع ضاغط دوراني، 

 محكم الغلق، أدارة مباشرة

  

ضاغط ترددي مفتوح ) يدار 

بمحرك خارجي وسير نقل 

 ()قايش( الحركة
 

 

يدار ) مفتوحضاغط ترددي 

 بمحرك خارجي مباشرة(

 

 

                مغلقدوراني ضاغط 

 )يدار بمحرك داخلي مباشرة(
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  Condensers Symbols                                                         رموز المكثفات 4-2-2

 رمز الرسم شكل تفصيلي العنصر

مكثف مزعنف مبرد بالهواء 

 الحر

 
 

مكثف مزعنف مبرد بالهواء 

 لقسريا

 

 

 مكثف تبخيري

 
 

مكثف مبرد بالماء ذو غالف 

 نابيبأو
 

 

مكثف مبرد بالماء ذو غالف 

 وملف

 

 

 وحدة تكثيف مبردة بالهواء

)تحتوي على ضاغط 

 ومكثف(
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   وحدة تكثيف مبردة بالماء

حتوي على ضاغط ت)

 ومكثف(

 

 

 ملف أنبوبي

 
 

 

  Evaporators Symbols                                                    رموز المبخرات  4-2-3

 رمز الرسم شكل تفصيلي العنصر

 مبخر سقفي مزعنف

 

 

 

مبخر مزعنف لتبريد الهواء 

 بالحمل الحر
  

 قسرا  مبخر مزعنف لتبريد الهواء 

 
 

 مبخر لوحي متشعب
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  Symbols of Refrigerating fitting                         رموز ملحقات دورة التثليج  4-2-4

 رمز الرسم شكل تفصيلي العنصر

 برج تبريد

 

 

 

 مبادل حراري

  

 زجاجة بيان

 
 

 ومصفي مجفف

 
 

 مصفاة

 
 

 خطي ومجففمرشح 

  

 صمام عوامة الضغط العالي
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 صمام عوامة الضغط الواطئ

 

 

 

 صمام منظم الضغط

 

 

 

 صمام مخفض الضغط

 

 

 

 صمام تصريف

 

 

 

 كهربائيصمام 

  

 صمام تمدد حراري
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 صمام تمدد يدوي

 
 

 ضغط ثابتصمام تمدد 

  

 صمام الرجوعي

  

 آليثالثي صمام 

  

 مفتاح ضغط

 
 

 مفتاح ضغط عالي وضغط واطيء

 
 

 درجة حرارةمقياس مقياس ضغط و
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 منظم درجة الحرارة

 
 

 مستلم أفقي

  

 مستلم رأسي

 
 

 للسائل )مجمع( مراكم

 

 

 

 مضخة

 
 

 زيت فاصل
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  Drawing of Refrigerating Cycles                                    التثليجرسم دوائر  4-3

 :لألنظمة المنزلية ثليجرسم دوائر الت

 :اآلتيةيجب مراعاة القواعد  الهواء تكييفو ثليجعند رسم دوائر الت

 برموز العناصر المتعارف عليها عالميا   االلتزام. 

 .رسم رموز العناصر بخطوط واضحة 

 .توزيع العناصر بانتظام على كامل مساحة الرسم 

 اس المناسب.يالمق اختيار 

  في الرسم. االلتباستجنب التقاطعات بين خطوط األنابيب لمنع 

  تدفق السائل والغاز. اتجاهوضع 

 

   Basic Refrigerant Cycle                                           األساسية ثليجدائرة الت 4-3-1

يجب و .والمبخر التمدد،أداة  المكثف، الضاغط، األساسية من المكونات التالية: ثليجتتكون دائرة الت 

 :اآلتيةتبع الخطوات تو المكثف أفي البداية التعرف على كيفية رسم المبخر والمكثف، ولرسم المبخر 

 بخطين ثليجرسم ملف الت - أ

  1ق مائع التثليجتحديد قطر أنبوب (D1) 2أنابيب المبخر أو المكثف ق انحناء، وقطر (D2). 

 ارتفاعرسم خطين عموديين البعد بينهما يساوي عرض المبخر أو المكثف وارتفاعهما يساوي ي 

 و المبخر.أكثف مال

  البعد ل جاالستخر اآلتيةستخدم المعادلة تالمكثف أو المبخر  انحناءلتحديد مراكز (L)  والذي يمثل

 :أنابيب المكثف أو المبخر ءانحناالبعد األفقي بين مراكز 

L = wcond – D2  

 مراكز  حددت، و(1-4)في الشكل هو مبين كما ول  ين البعد بينهما يساويخرآرسم عمودين  يعاد

 أنابيب المكثف. انحناءدوائر 
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 يأتيمراكز الدوائر وكما  حدد : 

o  2ق× 0.5المركز األول على العمود األيمن يبعد عن قمة العمود بمقدار 

o  (1ق – 2ق×)  2المركز الثاني على العمود األيمن) ص( يبعد بمقدار 

o ص() خر على العمود األيمن بنفس البعد أعالهآرسم مركز ي 

o  1ق – 2مقدارها )س( =قالمركز األول على العمود األيسر يبعد مسافة 

o .المركز الثاني على العمود األيسر يبعد مسافة مقدارها )ص( عن المركز األول 

o رسم مركزين آخرين على العمود األيسر يبعد مسافة مقدارها )ص( عن المركز  يعاد

 األول.

o  ،عند كل مركز.2رسم بخط خفيف دائرة قطرها قيبعد تحديد ثالثة مراكز على كل عمود ، 

o عند كل مركز من المراكز الستة. 1خرى قطرها قأرسم دائرة  يعاد 

o (1-4)مبين في الشكل هو وكما  ،للدوائر ا  متوازي ا  أفقي  ا  صل مماس. 

o مبين في الشكل  هو وكما ،العمودي األخير االنحناءرسم ينصف المسافة بين العمودين وت

(4-1.) 

o المبخر.على شكل المكثف أو  للحصولمسح الخطوط الزائدة ت 
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 رسم ملف المبخر أو المكثف ةطريق 1-4شكل 

   مثال    

ملم،  50ساوي يأنابيب المبخر  انحناءوقطر  إنج 3/8قطر األنبوب فيه يساوي  تثليجمبخر دائرة  إرسم    

 ملم. 700عرض المكثف 
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 (.5:1لرسم ل مقياسا   ِاختر) 

  650= 50-700البعد بين أعمدة المراكز ل=  حدد

 ملم 25=  50/2بعد المركز األول للعمود األيمن =   حدد

  ملم تقريبا   10ملم =  9.6( = 25.4×  3/8قطر األنبوب بالمليمتر = )

 ملم 30=  10× 2 – 50=  1ق 2 – 2قطر الدائرة الداخلية = ق

 ملم 25نصف قطر الدائرة الخارجية = 

 ملم 15نصف قطر الدائرة الداخلية = 

 ملم 40=  10-50( =  1ق – 2س= ) ق

 .ملم 80 =  (10 – 50×) 2 = ( 1ق – 2ق× )  2ص= 

 ،رسم الشكلي أنالقياسات المعطاة في السؤال يمكن  االعتباربنظر مع األخذ تباع الخطوات أعاله، إعند 

 .)2-4( مبين في الشكلهو وكما 

 .رسم ملف التبريد بخط واحد  - ب

 .اآلتيةالخطوات  ِاتبععند رسم ملف التبريد بخط واحد 

 و المبخرأبينهما يساوي عرض المكثف  بحيث يكون البعدين يرسم خطين عمودإ 

 :اآلتيةستخدم المعادلة تالمكثف أو المبخر  انحناءلتحديد مراكز  

L = wcond – D2 

مراكز  حدد، و(3-4)في الشكل  هو مبين كماول  ساويتبينهما  المسافة خرينآرسم عمودين  إعد 

 أنابيب المكثف. انحناءدوائر 

 (.2) ق انحناء الملفدائرة ركز الدائرة األولى على بعد نصف قطر إرسم م 

 . (3-4) الشكل الحظ ،(2ق×  2) متساوية تساوي أبعادعلى  لالنحناءاترسم المراكز األخرى إ 
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 رسم تمرين الملف 2-4شكل 

 

 رسم ملف تبريد بخط واحد 3-4شكل 
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 تمارين عامة

 : التمرين األول

 :يأتين الدورة تتكون مما أ بخطين علما   )4-4) دورة التبريد المبينة في الشكل رسما 

صمام تمدد  ،مستلم ،(حر)حمل  لهواءمبرد با مزعنف مكثف النوع المفتوح مع محرك كهربائي،ضاغط من 

 .(حرحمل )لهواء ا مزعنف لتبريدمبخر  ،حراري

 

 

 بسيطة مرسومة بخطين ثليجدورة ت 4-4شكل 
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 :التمرين الثاني

 .من نوع الغالف والملف خرآببخط واحد مع أبدال المكثف المبرد بالهواء  )5-4( الشكل رسما 

 الحل:

 

 

 )حل التمرين الثاني(بخط واحد بسيطة مرسومة  ثليجدورة ت 5-4شكل 

بالرموز العالمية بخط واحد مستعينا  (6-4)التجارية المبينة في الشكل  ثليجدورة الت رسما: التمرين الثالث

 المعتمدة.

 التمرين الرابع:

 مستخدما الرموز العالمية المعتمدة. (8-4) الصناعية متعددة المبخرات المبينة في الشكل ثليجدورة الت رسما

 :التمرين الخامس

مع كتابة    A4على ورقة  (12-4) و (11-4) و (10-4) األشكالالمبينة في  تثليجعد رسم دورات الإ

 عنصر من مكونات الدوائر.رمز كل 
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 تجارية مرسومة بخطين ثليجدورة ت 6-4شكل 
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 )حل التمرين الثالث( تجارية مرسومة بخط واحد مع الرموز العالمية المعتمدة ثليجدورة ت 7-4شكل 
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 صناعية متعددة المبخرات مرسومة بخطين ثليججزء من دورة ت 8-4شكل 
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   حل التمرين الربع() بخط واحدددة المبخرات مرسومة تجارية متع ثليججزء من دورة ت 9-4شكل 
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 بسيطة مع مستلم ثليجدورة ت 10-4شكل 

 

 بسيطة بمبخرين مع مستلم ثليجدورة ت 11-4شكل 
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 متعددة المبخرات والمكثفات ثليجدورة ت 12-4شكل 
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  Drawing of Electrical Refrigerating Cycle    ثليجرسم الدوائر الكهربائية لدورات الت 4-4

في الجزء السابق، وتتكون  إليهاتم التطرق  بصورة عامة من أجزاء ميكانيكية ثليجتتكون دورة الت 

الكهربائية من األسالك ال وهي الدوائر الكهربائية. وتتكون الدوائر أخرى موازية لها، أمن دوائر  أيضا  

أخرى سيتم التطرق  مكوناتقواطع الدورة الكهربائية واللواقط الكهربائية، وقتات الزمنية وؤالكهربائية والم

سيتم توضيح الرموز الكهربائية الخاصة بدورة  ثليجكما تم تمثيل الرموز الميكانيكية لدورة التو ،لها الحقا

 .ثليجالت

 ثليجائية في دورات الترموز العناصر الكهرب 4-4-1

Cycle Refrigeratingf Electrical Elements of oSymbols  

 Fittings Symbols رموز الوصالت - أ

 اإلشارةيفتها نقل التيار الكهربائي أو نقل ظتستخدم الوصالت لربط األجزاء الكهربائية للدورة، وو 

 منظم العمل. إلىمن عناصر السيطرة 

 الرمز الوظيفة

  الطور أحاديموصل 

 موصل أرضي

 

 بارد(موصل محايد )
 

 (3) عدد الموصالت

 

 +أرضي +أطوار) ثالثة  خمس موصالت

  (متعادل

 موضع ربط غير قابل للفتح
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 موضع ربط قابل للفتح
 

 تقاطع موصالت بدون ربط

 

 تقاطع موصالت مع ربط

 

 أطراف توصيل متتالية

 

 

  Switches Symbolsرموز المفاتيح - ب

تعددة، منها اللواقط الكهربائية، متستخدم المفاتيح في الدوائر الكهربائية بكثرة، ولها استخدامات  

هو وكما  ،ات الزمنية وغيرهاقتؤومفاتيح تشغيل الدائرة الكهربائية، وقاطع زيادة الحمل الكهربائي والم

 .)13-4(مبين في الشكل 

 

 

 الكهربائيةأنواع المفاتيح  13-4شكل 
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 الرمز الوظيفة

 مفتاح وصل بشكل عام

 

 مفتاح توصيل يدوي

 

 مفتاح توصيل ميكانيكي

 

                  مفتاح تشغيل كهرومغناطيسي

 )لواقط كهربائية(

 

 مفتاح فصل تشغيل يدوي

 

 مفتاح فصل تشغيل ميكانيكي

 

 المرحالت
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  Electrical Circuit Breaker Symbols رموز قواطع الدوائر الكهربائية - ت

    والمحركات من زيادة الحمل، ويبين الشكل الميكانيكيةتستخدم القواطع الكهربائية لحماية األجزاء  
 نواع قواطع الدوائر الكهربائية.أبعض  )14-(4

 

 قواطع الدوائر الكهربائية أنواعبعض  14-4شكل 

 

 الرمز نوع القاطع

 قواطع حرارية

 

 وحراريةكهرقواطع 

 

 قواطع كهرومغناطيسية
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  Electrical Resistance Symbolsرموز المقاومات الكهربائية - ث

 الرمز نوع القاطع

 مقاومة بشكل عام
 

 مقاومة بتالمس منزلق
 

 مقاومة قابلة للتغيير
 

 مقاومة قابلة للضبط

 

 

 Electrical Capacitors Symbols   الكهربائية تسعاترموز الم - ج

 الرمز نوع المكثف

 بصورة عامة تسعةم
 

 قطب متسعة ذات
 

 للتغيير ةقابلتسعة م
 

 للضبط ةقابل تسعةم
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  Electrical Transformer Symbolsرموز المحوالت الكهربائية - ح

 الرمز نوع المحول

 المحول بصفة عامة

 

 الطور غير مشبع أحاديمحول 

 

 توصيل نجميمحول ذاتي ثالثي الطور 

 

 
  Electrical Motors Symbolsالمحركات الكهربائيةرموز  - خ

بصورة عامة لتدوير مضخات المياه، وتدوير  ثليجستخدم المحركات الكهربائية في دورات التت   

الهواء في الحيز المكيف ولتدوير مروحة المكثف المبرد بالهواء وتستخدم كذلك لتدوير الضواغط، 

 نواع المحركات الكهربائية.أبعض  (15-4) ويبين الشكل هاعديدة من أنواعوهنالك 

 

 

 ثليجالت منظومات المحركات الكهربائية المستخدمة في أنواعبعض  15-4شكل 
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 الرمز نوع المحرك الكهربائي

 محرك تيار مستمر

 

 الطور أحاديمحرك 

 

 محرك ثالثي الطور

 

 

 Electrical Supply Apparatus Symbols       التيار الكهربائيرموز أجهزة تجهيز  - د

 الرمز نوع العنصر

 محوالت جهد

 

 جهاز مقوم التيار الكهربائي

 

 مقوم جهد
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  Measurement & Indicator Symbolsوالقياس اإلشارةرموز  - ذ

 الرمز الجهاز

 مصباح بيان

 

 بوق تنبيه
 

 إنذارصفارة 

 

 منبه
 

 كهربائيةساعة 

 

 أجهزة قياس

 

 (دايودصمام ثنائي )
 

 (تورسالترانزصمام )
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  الهواء وتكييف ثليجرسم الدوائر الكهربائية ألنظمة الت 4-4-2

Drawing of Electrical Refrigerating & Air-Conditioning Cycle 

 هماساسيتين، أتين يمن دائرتين كهربائ الهواء تكييفو ثليجالكهربائية في أنظمة الت رتتكون الدوائ 

 دائرة القدرة ودائرة التحكم:

 : Power Circuitدائرة القدرة -أ

تقوم دائرة القدرة بمد الهواء، و تكييفو ثليجوهي الدائرة الرئيسية التي تتواجد في جميع أنظمة الت 

محركات الكهربائية والمحوالت جهزة السيطرة بالتيار الكهربائي، وتتكون من الأالمحركات الكهربائية و

 دائرة قدرة لمحرك ضاغط مفتوح ثالثي الطور. ( 16-4( الشكل يوضحوالمرحالت وغيرها، و

في  اإلنكليزيةباللغة  تكتبالدائرة الكهربائية كما هي، كونها  يجب التعرف على رموزو  

 دوائرالالمستخدمة في  الرموز والدالالت )1-4(، ويبين الجدول جميع مخططات الدوائر الكهربائية

 .الكهربائية المستخدمة في منظومات التثليج

 ثليجالدالالت لدوائر التالرموز و 1-4جدول 

 الداللة  الرمز  الداللة  الرمز

       

S1  مفتاح تشغيل  𝜗  منظم درجة حرارة 

       

SO   إيقافمفتاح  H1  مصباح بيان عند التيار الزائد 

       

F1  مصهر حماية دائرة القدرة  H2   بيان عند ارتفاع الضغطمفتاح 

       

F2  مصهر لحماية دائرة التحكم  H3  مصباح بيان عند انخفاض الضغط 

       

F3  
عند زيادة  كهر وحراريقاطع 

 التيار
 M  محرك الضاغط 

       

KM2   كهرومغناطيسيمرحل  HP  مفتاح الضغط العالي 

       

KM1   كهرومغناطيسيمفتاح  Lp  الضغط الواطئ مفتاح 
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 .مع دائرة تحكم ة قدرة لمحرك ثالثي األطوارردائ )16-4( يبين الشكل

 Control Circuit                                                                  التحكم دائرة 4-4-3

الكهربائية  رحالتهي الدوائر التي تتحكم في تشغيل عناصر القدرة وتتكون من المفاتيح والم 

 .األطواركم لمحرك ثالثي حدائرة قدرة مرتبطة بدائرة ت )17-4( والمحوالت وغيرها، ويبين الشكل

 

 

 

 

 

 

   Electrical Cycle Drawing                                         رسم الدوائر الكهربائية 4-4-4

يمكن توصيل مكونات الدائرة الكهربائية بخط واحد فقط يوضع عليه عدد الموصالت وطبيعتها 

، ويبين الشكل                  التخطيطيوتسمى هذه العملية بالرسم لرسم بالرسم المبسط أو بعدة خطوط ويسمى ا

 ورسما تفصيليا على التوالي. تخطيطيارسما  )ب 18-4( والشكل )أ 4-18(

 

 ة قدرة لمحرك ثالثي األطواررالرسم التخطيطي والرسم التفصيلي لدائ )18-4(شكل 

 
 

 دائرة قدرة لمحرك ثالثي 16-4شكل 

 األطوار

 دائرة قدرة ودائرة تحكم 17-4شكل 



  جيثلالت لمنظوماتالرسم الميكانيكي                     الثاني الصف -الفصل الرابع                           تكييف الهواء والتثليج -الرسم الصناعي 

 

92 
 

 :تمارين عامة

          المبينة في الشكل ،(Refrigerator) االعتياديةرسم الدائرة الكهربائية للثالجة أ: التمرين السادس

 .أجزائهامن  جزءمع تسمية كل  (4-19)

المبينة  ،(Instantaneous Defrost)أرسم الدائرة الكهربائية لنظام إذابة الجليد آنيا  :التمرين السابع

 .(20-4) في الشكل

     المبينة في الشكل ،(Heat-Cool)تسخين  -رسم الدائرة الكهربائية لبراد الماء تبريدا :ثامنالتمرين ال

  (4-21). 

كما هو مبين في الشكل  رسم الدائرة الكهربائية لمكيف الهواء ذو مروحة متعددة السرعا :التاسعالتمرين 

(4-22                      .)(Window Type Air-Conditioning with Multi Speed Fan)  

في هو مبين  كما ،(Refrigerating System) لمنظومة تثليجأرسم الدائرة الكهربائية  :العاشرالتمرين 

 مع عمل جدول بالرموز الكهربائية الموجودة في الدائرة. (23-4)الشكل 

بضاغط واحد، في  (Packaged Unit)دائرة كهربائية لوحدة تكييف مجمعة  (24-4) ويبين الشكل

 ة تكييف مجمعة بضاغطين ومرطب هواء.دالدائرة الكهربائية لوح (25-4) حين يبين الشكل

 

 االعتياديةالدائرة الكهربائية للثالجة  19-4 شكل
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  الجليد في الثالجة إذابةنظام  20-4شكل 
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 وتسخينتبريد  –الدائرة الكهربائية لبراد الماء  21-4شكل 

 

 مكيف هواء ذو مروحة متعددة السرعالدائرة الكهربائية ل 22-4شكل 
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 لمنظومة تثليجدائرة كهربائية  23-4شكل 
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الدائرة الكهربائية لوحدة تكييف مجمعة 24-4شكل   
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 الدائرة الكهربائية لوحدة تكييف مجمعة بضاغطين 25-4 شكل

 



 

 الفصل الخامس 

 الرسم الحر  

Freehand Drawing 
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 Freehand Drawing           الرسم الحر

  Introduction                                                                                 المقدمة 5-1

الرسم الهندسي التقليدية ويستخدم فيها  بأدواتجزاء المكائن دون االستعانة أالرسم الحر هو رسم  

ن يتمتع بها الفني، فهو طريقة أهم المهارات التي يجب أقالم الكرافيت والممحاة، ويعتبر الرسم الحر من أ

بين الصناعيين وغيرهم، وهي طريقة تختصر الوقت، حيث يمكن في البداية رسم  األفكارسريعة لتبادل 

 ) 1-5(. ويبن الشكل منتظما   صناعيا   رسما   اومن ثم رسمه اديالت عليهجراء التعإو رسما حرا   األجزاء

 .ا  حر ا  رسملوحة تم رسمها 

 

 حرا   لوحة  مرسومة رسما   1-5شكل 

  Instruments for Freehand Drawing                          األدوات الالزمة للرسم الحر 5-2

 HBنواع الخطوط ويفضل قلم من نوع أقلم كرافيت جيد يمكن بواسطته رسم جميع  .1

 ممحاة طرية وجيدة. .2

 و شبكات بخطوط مائلة.أرسم تحتوي على مربعات مرسومة بخطوط خفيفة  أوراق .3

  األدوات المستخدمة في الرسم الحر.( 2-5(ويبين الشكل  .4

       

 ثالثية البعد   أشكالورقة رسم  -ت  ائية البعد  نث أشكالورقة رسم  –أقالم كرافيت         ب  -أ            

 دوات المستخدمة في الرسم الحرألا  2-5شكل 
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 Freehand Drawing Guide                                                    قواعد الرسم الحر 5-3

  القلم استخدام 5-3-1

 ثناء الرسم.أيمسك القلم بحيث يسحب وال يدفع  .1

 )(3-5()الحظ الشكل  درجة عن سطح الورقة 70 إلى 60الرسم بزاوية  أثناءيميل القلم  .2

 ثناء الرسم للحصول على خطوط متجانسة.أيدور القلم  .3

 

 يقة استخدام القلم في الرسم الحرطر 3-5شكل 

  Principle of Freehand Drawing                                         الحرساسيات الرسم أ 5-3-2

  (Straight Lines)رسم الخطوط المستقيمة :أوال  

، في رسم الخطوط القصيرة فيتم تثبيت الساعد وتحريك يأتيعند رسم الخطوط المستقيمة يراعى ما  

 ما في الخطوط الطويلة فيتم تحريك الساعد مع الرسغ.أالرسغ، 

اليمين كما في  إلىالرسم من اليسار  تجاهان يكون أفقي أل: ينصح عند رسم الخط اأفقيرسم خط  -1

 .)أ 4-5( الشكل

وكما  األسفل إلى األعلىالرسم من  تجاهان يكون أرسم خط عمودي: ينصح عند رسم خط عمودي  -2

 .)ب 4-5(موضح في الشكل 

ثم تطبق قواعد ن تميل الورقة بنفس زاوية ميل الخط، أرسم خط مائل: ينصح عند رسم خط مائل  -3

 .)ت 4-5(وكما مبين في الشكل  األفقيرسم الخط 
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 طريقة رسم الخطوط في الرسم الحر 4-5شكل 

 (Circles & Curves) األقواسو الدوائر رسمثانيا: 

منتظمة،  أقواستستخدم التقسيمات الموجودة على ورقة الرسم للحصول على  رسم األقواس: .1

عمودية، وتحديد نقطة منتصف الزاوية تبعد قسمين  أقساموثالثة  أفقية أقسامويقسم القوس ثالثة 

 .)5-5(مبين في الشكل  هو توصيل النقاط الثالثة، كما إلىعن مركز القوس، ثم يصار 

 

 رسم قوس 5-5شكل 

طريقة  إلىرسم دائرة مستقلة: تستخدم محاور الدائرة للحصول على دائرة منتظمة، وبالرجوع  .2

ربعة محاور للدائرة تتقاطع في نقطة واحدة تمثل مركز الدائرة، أرسم  إلىرسم القوس، يصار 

 فقي تبعد ثالثة وحدات عن مركز الدائرة،ربعة نقاط على المحورين العمودي واألأوتحدد 

، ثم ةعلى المحورين المائلين تبعد وحدتين مائلتين عن مركز الدائر أخرىربعة نقاط أوتعين 

 .)6-5( ن في الشكلمبي هو وكما ،توصل النقاط الثمانية
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 رسم دائرة مستقلة 6-5شكل 

عمودين من  سقاطإرسم مماسات للمستقيمات: يمكن رسم قوس مماس لمستقيمين عن طريق  .3

مسافات  أخذتمركز القوس. بعد تحديد مركز القوس مع ط تقاطعهما االمستقيمين وتحدد نق

العمود مع النقطتين االخرتين  سقاطإصل نقطتي تحدد نقطتين وتمتساوية من مركز القوس و

 .)7-5( مبين في الشكلهو لرسم القوس، وكما 

 

 رسم قوس مماس لمستقيمين 7-5شكل 

ن أهي  األولىتباعهما عند تحديد نقطة تماس الدائرتين، أهنالك قاعدتان يجب رسم دائرتين متماستين:  .4

ن أالثانية هي و ،ةرعلى نصف قطر الدائ نقطة التماس بين مستقيم دائرة تقع على مستقيم يكون عموديا  

رسم تساس وعلى هذا األ ،نقطة التماس بين دائرتين تقع على الخط الواصل بين مركزي الدائرتين

قسمين،  إلىقسم المستقيم تعند نقطة التماس طوله يساوي مجموع نصفي قطري الدائرتين، ثم  ا  مستقيم

قطة التقسيم تمثل ن ،والباقي هو نصف قطر الدائرة الثانية األولىيساوي نصف قطر الدائرة  األولالقسم 

ساوي حدد نقاط تبعد مسافة تتمن مركز كل دائرة  ،نهاية كل مستقيم تمثل مركز الدائرةنقطة التماس، و

 .)8-5(مبين في الشكل هو ا موك ،صل بين النقاطتنصف قطر الدائرة المعنية، و



الثاني الصف -الفصل الخامس  الرسم الحر تكييف الهواء والتثليج -الرسم الصناعي          
 

103 
 

 

 رسم دائرتين متماستين 8-5شكل 

منهما  ثناناقواس، ويرسم أربعة أرسم شكل بيضوي: يرسم الشكل البيضوي عن طريق رسم  .5

سفل الشكل أعلى وأخران كبيران، يرسمان اآلعلى جانبي الشكل البيضوي، و انرسمي انصغير

 .)9-5(مبين في الشكل  هو وكما ،البيضوي

 

 رسم شكل بيضوي 9-5شكل 
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 هندسية: أشكال: رسم ثالثا  

دوائر  ثالثعمل يتم ، )ب 10-5(رسم قاعدة بيضوية: لرسم قاعدة بيضوية مبينة في الشكل  .1

رسم ترسم مماسات الدوائر كما مبين في الشكل، بعد ذلك تياسات المطلوبة، ثم قمتماسة حسب ال

عد ذلك تمسح ب ،)أ 10-5(وكما مبين في الشكل  ،من مركز الدوائر عند نقاط التماس أعمدة

 .)ب 10-5(مبين في الشكل  هو وكما ،عمدةألالواقعة بين االخطوط 

 

 رسم قاعدة بيضوية 10-5شكل 

عين متقابلين رسم دائرة قطرها يساوي المسافة العمودية بين ضل إلىرسم شكل سداسي: يصار  .2

خرى بحيث تميل ألرسم المماسات اتبعد ذلك و ا  سفليو ا  رسم مماسين علوييللشكل السداسي، ثم 

 وخطوط مسح الدائرة توبعد ذلك  )11-5(مبين في الشكل هو درجة، وكما  60بزاوية مقدارها 

 .الزائدة المماسات

 

 رسم شكل سداسي 11-5شكل 
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ين متقابلين من الشكل دائرة قطرها يساوي المسافة العمودية بين ضلع مرسترسم شكل ثماني:  .3

نقاط  درجة، من 45خرين بزاوية آرسم المحورين العمودين للدائرة، ومحورين يالثماني، و

تكون عمودية على نصف القطر، ثم  رسم مماسات الدائرة بحيثتتقاطع المحاور مع الدائرة 

 .)12-5(مبين في الشكل هو وكما ، الزائدة المماساتومسح الدائرة ت

 

 رسم شكل ثماني 12-5شكل 

درجة، وتسمى هذه الورقة  30وبزاوية  وعموديا   فقيا  أوراق مقسمة أشكال ثالثية البعد: تستخدم أثالثا: رسم 

رسم محاور ي، األبعاد. لرسم شكل ثالثي (ت 2-5)مبين في الشكل هو وكما  مجسما   بورقة مقسمة تقسيما  

يسر يميل بنفس أ وآخردرجة  30يمن يميل بزاوية أالشكل، وتتكون المحاور من خط عمودي، وخط 

وطول الجسم عن  األيسرالجسم عند الخط العمودي، وعرض الجسم عند الخط  رتفاعاحدد يبعدها الزاوية، 

 كلـــن الشيويبقة الرسم، على ور ةلمثبتاصل النقاط بحيث تكون موازية للخطوط المائلة تو األيمنالخط 

 .حرا   مرسومة رسما  و األبعادثالثية شكاال  أ (5-13)

 

 خطوات رسم شكل ثالثي البعد 13-5شكل 
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  تمارين على الرسم الحر 5-4

الورقتين في ثالثية البعد، انسخ ما تحتاجه من  أو دثنائية البع أشكاللرسم  أوراقلى إعند حاجتك مالحظة: 

  .نهاية الفصل

 على لوحة الرسم. المثبتة المطالب أرسم األشكال أدناه متبعا  

رسم المطلوب على ورقة خارجية ويجب عدم الرسم أنسخ الورقة وأتنبيه هام: في جميع التمارين أدناه 

 على الكتاب مطلقا.
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ثنائية البعد األشكالتستخدم لرسم  1رقم  ةورق   
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ثالثية البعد األشكالتستخدم لرسم  2ورقة رقم   



 سادسالفصل ال
 الرسم بمساعدة الحاسوب

Computer Aided Drafting 
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 الرسم بمساعدة الحاسوب

Computer Aided Drafting (CAD) 

  Introduction                                                                                     مقدمة 6-1

والذي نحن   Auto CADكاد توولرسم بمساعدة الحاسوب مثل برنامج األهنالك العديد من برامج ا 

 األكثرتوكاد هو وألبرنامج ا وُيعدغيرها،  أخرىوبرامج   Solid Edge(ايدج سولد)برنامج و آلنابصدده 

ن يلبي جميع المتطلبات الهندسية والصناعية وبأبسط أفي التطبيقات الهندسية والصناعية، كونه يمكن  شيوعا  

عامة يتمتع  متيازاتاكان بسبب  ميا  لفي الرسم الهندسي والصناعي عا توكادواأل عتمادان أق. وال شك ائلطرا

رسم بمساعدة الحاسوب والرسم لمقارنة بين ا )1-6(بها هذا البرنامج عن الرسم التقليدي، ويبين الجدول 

 التقليدي:

 يديمقارنة بين طريقة الرسم بالحاسوب والرسم التقل 1-6جدول 

 الرسم التقليدي  الرسم بمساعدة الحاسوب

   

 مساحة كبيرة إلىيحتاج  -1  الرسوم إلنتاجمساحة كبيرة  إلىال يحتاج  -1

   

ن ينجز جميع الرسوم أيمكن لشخص واحد  -2

 المطلوبة
 رسام وشخص يحبر الرسم وخطاط إلىيحتاج  -2 

   

 ضافةإلواصعوبة وبطئ التعديل  -3  بسهولة ضافةإلوامكانية تعديل الرسم أ -3

   

ن تحفظ أوجد قاعدة بيانات لرسوم عديدة يمكن ت -4

 ليها بسهولةإفي الحاسوب بحيث يمكن الوصول 
 

 إلىنات ويتطلب الوصول اال توجد قاعدة بي -4

 جهدا  و وقتا   األخرىالرسومات 

   

مكانية مشاركة مصممين عديدين في التصميم أ -5

 االنترنتالواحد عبر شبكة 
 

في حالة مشاركة فريق في التصميم يتطلب  -5

 حضورهم في مكان واحد األمر

   

مكانية الرسم بمقياس الرسم الحقيقي وبعد ذلك أ -6

 يتم التحكم بالمقياس المناسب بسهولة
 

مساحة لوحة الرسم تحدد مقياس الرسم مما  -6

 يؤثر على دقة الرسم
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 ،رغبة عالميا   األكثراستخدام الحاسوب في الرسم الهندسي هو  أنالحظ ي أعالهمن خالل ما ذكر  

 :اآلتةويتطلب الرسم بالحاسوب األدوات 

 IBMحاسب عالي متوافق مع   1

   

 األقلعلى  2معالج بانتيوم   2

   

  MB64دنى أذاكرة بحد   3

   

  Windows(وندوز)برنامج تشغيل   4

   

5  
تتالئم  األسواقغلب الشاشات المتواجدة في أن أ علما   768×1024 ال تقل عنشاشة  بدقة 

 مع متطلبات الرسم بالحاسوب

   

 A3من قياس الورق  أتبد أنطابعة يفضل   6

 

 (Auto-Cad) األوتوكادالتعامل مع برنامج  6-2

تتشابه بالمحتوى العام بشكل كبير ويكون االختالف في  األوتوكادلبرنامج  صداراتإهنالك عدة  

 لذلك سيكون التعامل مع البرنامج في هذا الفصل عاما   ،الحديثة لإلصداراتووفرة المكتبات  األوامرسهولة 

 البرنامج. إصداروال يحدد 

   تحديد مساحة الرسم 6-1-2

من شاشة  Templateق لتحديد مساحة الرسم، أبسطها هي أختيار نموذج معين ائهنالك عدة طر 

تيار هذا النوع من تحديد لوحة الرسم يجب الرسم على الشاشة البيضاء وليست وعند أخ ،برنامج األوتوكاد

وأصغر  A4الى  A0. وتحتوي مكتبة النماذج على عدد كبير من لوحات الرسم تتراوح من الشاشة السوداء

، عن طريق التأشير على (1-6)مبين في الشكل هو ، ويتم اختيار النموذج المطلوب وكما A4مساحة من 

 .Templateة أيقون
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 والضغط عليها  Templateالتأشير على أيقونة  1-6شكل 

 كما موضحةبعد الضغط على األيقونة تظهر الشاشة والتي من خاللها يتم اختيار نوع لوحة الرسم،   

يظهر شكل  االختيار عند التأشير على هذا إذأفقية،  A4يبين أختيار لوحة رسم من قياس  (،2-6)الشكل ب

 .(3-6)كما مبين في الشكل ، تظهر اللوحة Openاللوحة عند الزاوية اليمنى العليا، وعند الضغط على أيقونة 

 عمودية الشكل. A4أختيار لوحة رسم قياس  (4-6)ويبين الشكل 

�                

JIS A4 (landscape)

          

�       

 

 JIS A4 Landscapeلوحة أختيار لوحة الرسم ومنها يبين أختيار  2-6شكل 
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 Openاللوحة بعد الضغط على أيقونة  3-6شكل 

�                

ISO A4 

          

�       

 

 عمودية الشكل A4أختيار لوحة رسم  4-6شكل 
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  Formatأما الطريقة الثانية فهي تحديد حدود لوحة الرسم من مسطرة األوامر العليا، حيث يتم أختيار 

 إدخاللتحديد الزاوية اليسرى السفلى للوحة، ثم  0,0الرقم  خالإدثم  Drawing limits يتم اختيارومنها 

بوضعية عمودية، وكما مبين   A4لوحة  اختيارلتحديد الزاوية العليا اليمنى للرسم، وبهذا يتم  210,297الرقم 

 (.5-6)في الشكل 

 

Command: '_limits 

Reset Model space limits: 

Specify lower left corner or [ON/OFF] 

<0.0000,0.0000>: 0,0 

Specify upper right corner 

<420.0000,297.0000>: 210,297 

 ادخال األرقام باللون األحمر Formatأختيار كلمة 

 Drawing limitsومن ثم  Formatتحديد مساحة الرسم بطريقة  5-6شكل 

 شرطة األدواتأ وإظهارأخفاء  6-2-2

  Auto CAD يقونةأعلى  ِاضغطو  Auto CADوتوكاد أبحث عن ل( يمكن اstart)  أبدأمن قائمة  

ألول مرة  توكادواألعند فتح برنامج  .)6-6(كما مبين في الشكل  ،سوف يفتح البرنامج في شاشة الحاسبة

   Toolbars األدواتشرطة أجميع  إخفاء يتمخرى، لذا سوف أ خفاءإوتنشيط قوائم معينة  إلىسوف تحتاج 

 .األساسية األدواتوتنشيط فقط 

   مبين في الشكلهو وكما  ، Toolbarsومن ثم   Viewمن القائمة الرئيسية  ِاختر: إخفاء أشرطة األدوات -أ

شر على المربع الذي على يسار العبارات المكتوبة أومنها  )8-6( وستفتح لك القائمة المبينة في الشكل( 6-7(

القائمة سوف تظهر على الشاشة وعند عدم وجود  إنيعني ) √(  عالمة صح دجون وأباللغة االنكليزية، الحظ 

 القائمة سوف لن تظهر على القائمة. إنهذا يعني )√(  عالمة صح
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 في الرسم: استخداما   األكثراألدوات المبينة أدناه كونها  ظهارإويفضل 

Modify أدوات التعديل  CAD standard اسييشريط األدوات الق 
     

Object snap القفز أدوات  Objective properties أدوات الخصائص 
     

   Draw أدوات الرسم 

 شاشة برنامج األوتوكاد 6-6شكل 
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على  للحصولاألدوات المرغوب بها  وإظهارخفاء األدوات غير المرغوب بها أ من االنتهاءوعند  

 .)9-6(كما مبينة في الشكل  ،شاشة لألوتوكاد

 شاشة برنامج األوتوكاد عند تنشيط أو أخفاء أشرطة األدوات 7-6شكل 

  نافذة إخفاء وإظهار األدوات 8-6شكل 
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 مر التعديل والرسم في برنامج األوتوكاد.أوا )2-6(ويبين الجدول  

  

 الشكل النهائي لشاشة برنامج األوتوكاد 9-6شكل 
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 أوامر التعديل والرسم في برنامج األوتوكاد 2-6جدول 

 أوامر التعديل   أوامر الرسم
    

  خط مستقيم
 

  مسح  
 

        

  خط أنشاء
 

  نسخ  
 

        

  خطوط متعددة
 

  انعكاس  
 

        

  خط مركب
 

  ةحإزا  
 

        

  مضلع
 

  مصفوفة عناصر  
 

        

  تحريك     مستطيل
 

        

  تدوير     قوس
 

        

  دائرة
 

  مقياس  
 

        

  مرن طخ
 

  تمديد  
 

        

  قطع ناقص
 

  تطويل  
 

        

  مقطع
 

  قطع  
 

        

  كتلة إدراج
 

  تمديد خط  
 

        

  نع كتلةص
 

  تحديد  
 

        

  نقطة
 

   كسر  
        

  تهشير
 

  شفرة  
 

        

  منطقة
 

  تدوير  
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 Drawings Dimensions Two                                          أنشاء رسوم ثنائية األبعاد 6-3

                                                                                             Dimensions األبعاد 6-3-1

أبعاد مطلقة، وهي أخذ جميع األبعاد  ىقسمين، األول إلىتقسم األبعاد في الرسم بواسطة الحاسوب   

 .)10-6(وكما مبينة في الشكل  ، Reference point( 0,0من نقطة األصل )

   

 

ن تسبق أخر نقطة تم رسمها ويجب آوهي أخذ البعد من   Incrementalية الثانية هي األبعاد التزايدو 

األبعاد التزايدية األكثر تعامال في الرسم بواسطة الحاسبة لسهوله التعامل  وُتعدالبعد المطلوب.   @العبارة 

 بها. 

 رسم المستقيم 6-3-2

قسمين مستقيمات  إلىمات ، وتقسم المستقيمر رسم المستقيم هو األيقونة أن أكما ذكر سابقا   

 فقية، ومستقيمات مائلة.أو أعمودية 

، ثم نتبعه بمستقيم عمودي وحدة 100فقي طوله أردنا رسم أذا إرسم المستقيمات األفقية والعمودية:  - أ

 :يتبع اآلتيوحدة يتصل بنهاية المستقيم  80طوله 

 

 نقطة األصل في شاشة الرسم بالحاسوب 10-6شكل 
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 على األيقونة  ِاضغط -1

 0,0كتب عند نهاية العبارة الرقم أ السفلى لشاشة الرسم: ستظهر لك العبارة التالية في الشاشة -2

Command: _line Specify first point: 0,0 

 Enterعلى  ِاضغط -3

 100 , 0كتب عندها الرقم أالتالية في الشاشة السفلى:  العبارةستظهر  -4

Specify next point or [Undo]: 0,100 

 Enterعلى  ِاضغط -5

 0,80 @ : أكتب عندهاالتالية في الشاشة السفليةستظهر لك العبارة  -6

Specify next point or [Undo]: @80,0 

 .) 11-6( مرة أخرى سيظهر لك الرسم كما في الشكل Enterعلى  ِاضغطثم  Enterعلى  ِاضغط -7

 ملخص للعبارات التي وردت. يأتيوفيما 

Command: _line Specify first point: 0,0 

Specify next point or [Undo]: 100,0 

Specify next point or [Undo]: @0,80 

Specify next point or [Close/Undo:] 

 

 

 
 وحدة 80وحدة وآخر عمودي طوله  100رسم مستقيم أفقي طوله  11-6شكل 
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 :اآلتيةالخطوات  تتبعوحدة  90درجة وطول  45لرسم خط مائل بزاوية  :رسم المستقيمات المائلة -ب

في الشاشة السفلية:  ةاآلتي. ستظهر لك العبارة الخاصة برسم خط مستقيم  األيقونةعلى  ِاضغط -1

 0,0كتب بداية المستقيم من أ

Command: _line Specify first point: 0,0 

العالمة و  Shiftعلى  ِاضغطثم  90 أوالثم اكتب طول المستقيم : اآلتيةستظهر لك العبارة  Enter ِاضغط -2
 :45>90 يأتيوكما  45في وقت واحد ثم اكتب الزاوية   >

Specify next point or [Undo]: 90<45 

 :)12-6( لتحصل على الشك أخرىمرة    Enterثم   Enter   ِاضغطثم  -3

 

 

 .األوتوكادوامر أباستخدام  (13-6)المضلع المبين في الشكل  ِارسم: التمرين األول

ن تدخل األرقام المكتوبة أ مطلوب منك هو هو  ن كل ماأتذكر لرسم وسفل اأاألوامر الموضحة  ِاتبع 

عكس  تجهتاذا إ ويكون سالبا   Yو  Xالمحاور  تجاهابذا كان إ ن البعد يكون موجبا  ألون األحمر، وتذكر بال

وامر الرسم على كل جزء من أ (14-6). ويبن الشكل وكما موضح في حل التمرين ،Yو  X نالمحوري

 جزاء الرسم.أ

درجة 45ئل بزاوية وحدة ما 90رسم مستقيم طول  12-6شكل   
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 (1)المضلع  ِارسمالتمرين األول: 

 

 رسم الشكل في التمرين األول 13-6شكل 

Command: _line Specify first point: 0,0 

Specify next point or [Undo]: 0,50 

Specify next point or [Undo]: @60<30 

Specify next point or [Close/Undo]: @80,0 

Specify next point or [Close/Undo]: @60<-30          األسفل إلىلمستقيم الزاوية سالبة كون ميل ا

Specify next point or [Close/Undo]: @0,-50       ص رالرسم عكس محو تجاهاالرقم سالب كون  

Specify next point or [Close/Undo]: @60<210 

Specify next point or [Close/Undo]: @-80,0 الرسم عكس محور س       تجاهاالرقم سالب كون  
Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 
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  دوائرالرسم  6-3-3

لرسم الدائرة في األوتوكاد وتستخدم كل طريقة حسب وضعية الرسم: ويبين  ائقهنالك ستة طر 

: يأتيدناه من شريط األدوات الرئيس وكما أالجدول  ستخراجا، ويمكن ق الرسم الستةائطر (3-6)الجدول 

Draw     ثمCircle   أدناهول در الجعندها سيظه: 

 ق رسم الدوائرائطر 3-6جدول 

adiusRCenter,   رسم دائرة بمعرفة المركز ونصف القطر 
   

iameterDCenter,   رسم دائرة بمعرفة المركز و القطر 
   

Points 2  على المحيط رسم دائرة بتحديد نقطتين 
   

Points 3  رسم دائرة بتحديد ثالثة نقاط 
   

Radius an, Tan,T  بمماسين ومعرفة نصف القطر رسم دائرة 
   

n, Tan, TanaT  رسم دائرة بثالث مماسات 

 

 وحدة:  50وقطرها  20,20دائرة تقع عند النقطة  ِارسمطبيق: ت

 : يأتيما  ِاتبعمن القائمة الرئيسية 

أوامر الرسم موزعة على كل جزء من أجزاء الرسم 14-6شكل   
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 Draw     ثمCircle ثم iameterDCenter,   دخل ألية: التالي في الشاشة السف األمرسيظهر لك

  20,20الرقم 

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 20,20 

  ِاضغطثم Enter 

 وحدة: 50دخل قيمة القطر أتظهر لك العبارة التالية والخاصة بمقدار قطر الدائرة: س 

Specify radius of circle or [Diameter]: _d Specify diameter of circle: 50 

  ِاضغطثم Enter 

 كما يلي: (15-6الموضح في الشكل ) سيكون لك الرسم

 

  رسم دائرة بمعرفة المركز والقطر 15-6شكل  

 س و ص: ينوحدة و تمس المحور 20الدائرة التي قطرها  ِارسمتطبيق: 

 ما يلي:  ِاتبعمن القائمة الرئيسية 

 Draw     ثمCircle  ثمTan, Tan, Radius  التالي في الشاشة السفلية األمرسيظهر لك 

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr 

  زر الفأرة األيسر ِاضغطأشر بواسطة الفأرة على الضلع العمودي ثم 

  زر الفأرة األيسر ِاضغطثم  األفقياشر بواسطة الفأرة على الضلع 

  ِاضغطثم  10أدخل قيمة نصف قطر الدائرة وتساوي Enter 

 

 عمليات رسم دائرة بمماسين ومعرفة نصف القطر. (16-6)ويبين الشكل 
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 نصف القطر إدخال  -تعريف المماس الثاني                   ج –تعريف المماس األول         ب  -أ

 القطر عمليات رسم دائرة بمماسين ومعرفة نصف 16-6شكل 

 

 دائرة بمماسين ومعرفة نصف القطربرسم أدناه األوامر الخاصة   

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr 

Specify point on object for first tangent of circle: 

Specify point on object for second tangent of circle: 

Specify radius of circle: 10 
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 رسم مستطيل أو مربع 6-3-4

حد أعن طريق تحديد موقع  المستطيللرسم المستطيل أو المربع، ويرسم  ستخدم األيقونة ت  

تقع إحدى المستطيل، وسنقوم برسم مستطيل  ارتفاعثم تعريف طول ضلع المستطيل ومن ثم تعريف  هزوايا

 وحدة: 70 رتفاعهاووحدة  20وعرضه  30,30النقطة  زواياه في

 30,30 دخلأ ستظهر العبارة التالية في الشاشة السفلية: على األيقونة  ِاضغط  

  ِاضغطثم Enter 

Command: _rectang Specify first corner point or 

[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 30,30 

 المستطيل. رتفاعاطول المستطيل فارزة ثم   @الضغط على دخل بعد أستظهر العبارة التالية: 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @20,70 

 جراء العمليات أعالهأالمستطيل بعد  (17-6)ويبين الشكل 

 

 رسم مستطيل باستخدام األيقونة  17-6شكل 

 رسم القوس 6-3-5

      :يأتيما  وإتباععديدة لرسم القوس ويمكن الحصول عليها من القائمة الرئيسة  ائقهنالك طر  

Draw   ثمArc   ق رسم القوس:ائوالخاص بطر أدناهعندها سيظهر لك الجدول 
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2 Points  بمعرفة ثالث نقاط 
   

Start, Center, End  معرفة البداية ومركز القوس والنهاية 
   

Start, Center, Angle  معرفة البداية ومركز القوس وزاوية القطاع 
   

Start, Center, Length  معرفة البداية ومركز القوس وطول القوس 
   

Start, End, Angle  معرفة البداية والنهاية وزاوية القطاع 
   

Start, End, Direction  معرفة البداية والنهاية واتجاه القوس 
   

Start, End, Radius  معرفة البداية والنهاية ونصف قطر القوس 
   

Center, Start, End  معرفة المركز والبداية والنهاية 
   

Center, Start, Angle  معرفة المركز والبداية وزاوية القطاع 
   

 

 :يأتيتبع ما ي Points 3رسم قوس بمعرفة ثالثة نقاط  

  ِضغطا Draw    ثمArc    3ثم Points  ستظهر العبارة التالية في الشاشة السفلية: أدخل قيمة

 0,0  النقطة األولى ولتكن مثال

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: 0,0 

 ِاضغط Enter :دخل النقطة الثانية للقوس ولتكن أ، ستظهر لك العبارة التالية في الشاشة السفلية

20,40 

Specify second point of arc or [Center/End]: 20,40 

 ِاضغط Enter ستظهر لك العبارة التالية في الشاشة السفلية: ادخل النقطة الثالثة للقوس ولتكن ،

50,30 

Specify end point of arc: 50,30 
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 ِاضغط Enter  (18-6)في الشكل هو مبين عندها سيظهر لك الرسم كما. 

 

 رسم قوس بمعرفة ثالثة نقاط 18-6شكل 

 :يأتيما وك (19-6) والمبينة في الشكل اآلتية الخطوات تبعي البداية والمركز والنهاية رفةبمعرسم قوس 

 ِافتح Draw   ثمArc el     ثمStart, Center, End  

 بواسطة الفارة 1لتقط النقطة أ 

 مركز القوس( لخط العموديبواسطة الفارة والتي تمثل منتصف ا 2لتقط النقطة أ( 

 بواسطة الفارة 3النقطة  لتقط نهاية الخط العموديأ 

  ِاضغطثم Enter 

 

                 

    

 

                                                      2و1الشكل بعد التقاط النقطتين -أ 
                                                    

 3الشكل بعد التقاط النقطة  -ب 

 رسم قوس بمعلومة البداية والمركز والنهاية 19-6شكل 
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  نصف القطرة البداية والنهاية ورفبمعرسم قوس 

 :يأتيما وك (20-6) التالية والمبينة في الشكل الخطوات تبعت

 ِافتح Draw   ثمArc el     ثمStart, End, Radius  

 بواسطة الفارة 1لتقط النقطة أ 

 بواسطة الفارة والتي تمثل نهاية الخط العمودي 2لتقط النقطة أ 

 وحدة( 35)ولتكن  حدد قيمة نصف القطر في الشاشة السفلية 

  ِاضغطثم Enter 

1

 

 رسم قوس بمعرفة البداية والنهاية ونصف القطر 20-6شكل 

 (21-6) في الشكل ةمبينوال اآلتيةالخطوات تبع ت، القوس واتجاهعرفة البداية والنهاية رسم قوس بم

 ِافتح Draw   ثمArc el     ثمStart, End, Direction 

 بواسطة الفارة 1لتقط النقطة أ 

 بواسطة الفارة والتي تمثل نهاية الخط العمودي 2لتقط النقطة أ 

  لخط يكون القوس باتجاه اليمين، يمين اإلى حركت الفارة  فإذاالقوس عن طريق الفارة،  تجاهاحدد

ن بعد الفارة عن الخط العمودي تحدد طول نصف أ علما   ،ذا حركت الفارة باتجاه اليسارإلشئ ذاته او

 قطر القوس.

  ِاضغطثم Enter  
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 رسم قوس على يسار الخط العمودي          ب رسم قوس على يمين الخط العمودي –أ    

 القوس واتجاهرسم قوس بمعرفة البداية والنهاية  21-6شكل 

 

 رسم مضلع  6-3-6

، وهنالك أكثرفي رسم المضلع، ويمكن رسم مضلع خماسي أو سداسي أو  تستخدم األيقونة  

 ق في رسم المضلع، وهي كما يلي:ائثالث طر

تبع تملم:  100لعه ، طول ضاألضالع سداسيمضلع  ِارسمرسم مضلع بمعرفة عدد أضالعه وطول الضلع: 

 :(22-6)مبين في الشكل  هو ، وكمااآلتيةالخطوات 

 ستظهر العبارة التالية في الشاشة السفلية   ر األيقونةاختأ 

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6 .   6ولتكن  أدخل عدد األضالع     

 ِاضغط Enter اآلتية. ستظهر العبارة: 

Specify center of polygon or [Edge]: e                                   е أدخل الحرف 

  

 ِاضغط Enter يأتيوكما  ستظهر عبارة في الشاشة السفلية تطلب تحديد نقطة بداية الشكل السداسي: 
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Specify first endpoint of edge: 0,0                       0,0 األصلنقطة  أدخل مثال   

 ِاضغط Enter  يأتيالعبارة التي تطلب طول الضلع وكما  ستظهر: 

Specify second endpoint of edge: @100,0    100,0@ دخل الرقم الذي يمثل طول الضلعا 

 (22-6)مبين في الشكل هو سي وكما داسيظهر لك الشكل الس Enter ِاضغطثم 

 أدناه خطوات الرسم كما ذكر أعاله:و

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6 

Specify center of polygon or [Edge]: e 

Specify first endpoint of edge: 0,0 

Specify second endpoint of edge: @100,0 

 

 ملم 100شكل سداسي طول ضلعه  22-6شكل 

 مركزالقطر والنصف  ةدائرة وهمية معلوم داخل خماسيرسم شكل 

 .األصلملم ومركزها نقطة  150شكل خماسي داخل دائرة نصف قطرها  ِارسم

 في الشاشة السفلية اآلتيةستظهر العبارة    األيقونة ِاختر 

 

  Command: _polygon Enter number of sides <4>: 5   دخل عدد األضالع ولتكنا 
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 ِاضغط Enter  ستظهر العبارة التالية 

Specify center of polygon or [Edge]: c                          С أدخل الحرف 

 ِاضغط Enter   اآلتيةستظهر العبارة: 

Specify center of polygon or [Edge]: 0, 0         0, 0أدخل مركز الدائرة الوهمية، وليكن         

 ِاضغط Enter   و خارج الدائرة،أن الشكل الخماسي داخل أستظهر العبارة التالية: تطلب تحديد هل 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]<I>:I    Іادخل الحرف  

 ِاضغط Enter  ستظهر العبارة التالية: تطلب تحديد نصف قطر الدائرة الوهمية 

Specify radius of circle: 150                  150، وهو الوهميةادخل نصف قطر الدائرة  

 ِاضغط Enter   (23-6) مبين في الشكلهو سيكون الناتج كما. 

 وأدناه خطوات الرسم كما ذكر أعاله:

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 5 

Specify center of polygon or [Edge]: c 

Specify center of polygon or [Edge]: 0,0 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:I 

Specify radius of circle: 150 
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 رسم شكل خماسي داخل دائرة وهمية 23-6شكل 

 

 رسم شكل ثماني خارج دائرة وهمية، معلوم نصف قطرها ومركزها

 ملم. 125ونصف قطرها  20,20الشكل الثماني، خارج دائرة وهمية، مركزها عند النقطة  ِارسم

 ستظهر العبارة التالية في الشاشة السفلية   نةاأليقو ِاختر 

  Command: _polygon Enter number of sides <4>: 8 .   8, ولتكنأدخل عدد األضالع      

 ِاضغط Enter  ستظهر العبارة التالية 

Specify center of polygon or [Edge]: c                          С,الحرفأدخل  

 ِاضغط Enter  اآلتيةالعبارة  ستظهر: 

Specify center of polygon or [Edge]: 20, 20        20, 20 ليكنوائرة الوهمية، أدخل مركز الد 
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 ِاضغط Enter   و خارج الدائرة،أن الشكل الثماني داخل أ: تطلب تحديد هل اآلتيةستظهر العبارة 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:c   С ادخل الحرف  

 ِاضغط Enter  ستظهر العبارة التالية: تطلب تحديد نصف قطر الدائرة الوهمية 

Specify radius of circle: 125                             125 وهو، الوهميةادخل نصف قطر الدائرة  

 ِاضغط Enter   (24-6)مبين في الشكل هو سيكون الناتج كما. 

 وأدناه خطوات الرسم كما ذكر أعاله:

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 8 

Specify center of polygon or [Edge]: c 

Point or option keyword required. 

Specify center of polygon or [Edge]: 20,20 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: c 

Specify radius of circle: 125 

 

 

 رسم شكل ثماني خارج دائرة وهمية، معلوم نصف قطرها ومركزها 24-6شكل 
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     Modify                                                                                أوامر التعديل 6-4

 :يأتيمر التعديل ما اوأ، وتشمل اإلشكالرسم  عادةإوسخ نام أوامر التعديل يمكن تعديل ومسح وباستخد

    Erase                                                                            أمر المسح 6-4-1

 :يأتيق للمسح في رسم األوتوكاد، وهي كما ائطر وتستخدم ثالث 

ر اختأ، مربع صغير جدا   إلىسيتحول المؤشر من عالمة الزائد   Modifyمن أوامر ة األيقون ِاختر

رة أبزر الف ِاضغطلى شكل منقط، إرة، سيتحول الشكل المختار أعن طريق الف هالشكل الذي تريد مسح

 .(25-6) موضح في الشكلهو األيمن سيختفي الشكل من اللوحة، وكما 

�         �           �          

�    

         

�         �     

�                    

�    

 

 عملية مسح المضلع من الشكل 25-6كل ش

 اليسار: إلىالمسح بتكوين نافذة من اليمين 

مربع  إلىسيتحول المؤشر  األيقونة  ِاخترستخدم هذه الطريقة لمسح مساحة واسعة من اللوحة، تو 

سحب باتجاه اليسار، عند تغطية األشكال التي تريد مسحها، أيسر ورة األأعلى زر الف  ِاضغطصغير، 

 ِاضغط، ةلى خطوط مقطعإيسر، ستتحول خطوط األشكال المراد مسحها رة األأصبعك عن زر الفأفع رأ

 .(26-6) مبين في الشكلهو من اللوحة، وكما  األشكاليمن، سوف تختفي ة األفأرعلى زر ال
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�         �    
    �         �         

�    �    

         

�         �     �     

               �    

 

 لى اليسارإالمسح بتكوين نافذة من اليمين  26-6 شكل

           Undo                                                                           تراجع مر الأ 6-4-2

على  ثناء الرسم، فعند كل ضغطةأ استخدامهاالتي تم  العملياتللتراجع عن عدد من  األمريستخدم هذا 
م مستقيم ودائرة ومربع، فعند ذا قمت برسإ الوراء. فمثال   إلىاأليقونة يقوم البرنامج بإرجاعك عملية 

خر رسم وهو المربع، والضغطة الثانية على األيقونة يقوم آخفاء أيتم  الضغطة األولى على األيقونة

على األيقونة  ِاضغطمباشرة  ستعادتهاردت أقمت بمسح شكل من اللوحة و فإذاالدائرة وهكذا.  بإخفاء
. 

    Redo                                                                        أمر العودة 6-4-3

التراجع عنها، ففي الفقرة السابقة عندما تراجعنا عن رسم المربع بيستخدم بإعادة أخر عملية قمت 

المستقيم، والضغطة الثانية سوف  يظهرسوف  والدائرة والمستقيم، فعند الضغط على األيقونة 
 تظهر المربع.تظهر الدائرة والثالثة سوف 

    Fillet                                                                 تقويس الزوايا أمر  6-4-4

  Modifyمن  أقواس صغيرة، وفي البداية نختار األيقونة  إلىستخدم هذا األمر لتحويل الزوايا ي
 عندها ستظهر العبارة التالية في الشاشة السفلية:

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r  

       داللة على نصف القطر. ،r ادخل الحرف  

 ستظهر العبارة التي تطلب قيمة نصف القطر  Enter ِاضغط

Specify fillet radius <0.0000>: 5                                5 دخل قيمة نصف القطر ولتكن أ  
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رة على أختيار الضلع االول للزاوية، أشر بالفألى مربع صغير يطلب منك إسيتحول المؤشر  Enter ِاضغط
ر على الضلع الثاني للزاوية لى مستقيم منقط. ثم أش  إاالول سيتحول الضلع  على الزر األيسر ِاضغطو الضلع

 .(27-6) ي الشكللتقاء الضلعين الى قوس. وكما مبين فإستتحول نقطة  األيسررة أزر الف على ِاضغطو

 عاله.أ ةوات المبينطدناه الخأو

Command: _fillet 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r 

Specify fillet radius <0.0000>: 5 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: 

Select second object or shift-select to apply corner: 

�  �        �      �           �     �       �           �     

�     

 

 أمر تقويس الزوايا  27-6شكل 

  Chamfer                                                                    أمر الشطف 6-4-5

وتتم  ،شطفه صغيرة إلىويحول هذا األمر الزاوية  قوس، إلىوهو مشابه لعملية تحويل الزاوية  
 مبين أدناه: وهالعملية كما 

مسافة الشطف  دخالإسيطلب منك  Enterثم   dكتب الحرف أثم  Modifyمن  األيقونة  ِاختر
 مثال   3مسافة الشطف الثانية، أدخل الرقم  دخالإسيطلب منك  Enter، ثم 8الرقم  العمودية، أدخل مثال  

، بعدها سيتم شطف األفقير الضلع العمودي ثم الضلع الى مربع صغير أختإسيتحول المؤشر  Enterثم 
 .(28-6)مبين في الشكل هو كما  ،الزاوية
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الضلع العمودي أوال فأن مسافة  ناِاختر فإذااألضالع يحدد مسافة الشطف،  اختيار: ترتيب مالحظة
فان مسافة الشطف  أوالنا الضلع األفقي ِاختر ستكون على البعد العمودي، أما أذا 8الشطف األولى 

 وأدناه خطوات عملية الشطف: .ستكون على الضلع األفقي 8األولى 

Command: _chamfer 

)TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d 

Specify first chamfer distance <0.0000>: 8 

Specify second chamfer distance <8.0000>: 3 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple:] 

Select second line or shift-select to apply corner: 

Command: Specify opposite corner: 

�  �        �      
�           �     

�      
    �           �     

�    

 

 أمر الشطف  28-6شكل 

  Copy                                                                                      أمر النسخ 6-4-6

على الشكل أ الدائرة التيردنا نسخ أ فإذا  ،خرآلى مكان إيستخدم هذا األمر لنسخ األشكال وتحويلها 

 : يأتينتبع ما  السداسيورسمه على جميع زوايا الشكل  (29-6)ي الشكل السداسي المبين ف

 رة األيسر.أعلى زر الف ِاضغطرة وأالدائرة بواسطة الف ِاختر 
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 رة األيسر.أزر الفعلى  ِاضغطة الصغير ورشر على مركز الدائأثم  األيقونة  ِاختر 

  سترسم دائرة على زاوية الشكل رة األيسر أزر الف ِاضغطأشر على أحد زوايا الشكل السداسي ثم
 السداسي.

 ِاضغطمن رسم الدوائر  االنتهاءرة األيسر وعند أزر الف ِاضغطكرر العملية لكل زاوية وEnter. 
 :عملية النسخطوات المتبعة في دناه الخأ

Command: _copy 1 found 

Current settings:  Copy mode = Multiple 

Specify base point or [Displacement/mode] <Displacement>: Specify second point  

Or <use first point as displacement>: 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: 

 

 وبعد عملية النسخ الشكل قبل 29-6شكل 

      Offset                                                              بمسافة محددة اإلزاحةمر أ 6-4-7

من  رسم عددا  فل ،يقوم هذا األمر برسم شكل مماثل للشكل المختار وبمسافة يتم تحديدها من قبل المستخدم 
 :يأتيتبع ما يملم  10الدوائر داخل دائرة معينة المسافة بينهما هي 

 رة األيسر.أزر الف على ِاضغطشر على الدائرة المطلوبة وأثم  ر األيقونة اأخت 

  ِاضغطثم  والذي يمثل المسافة بين الدائرتين في الشاشة السفلية 10أكتب الرقم Enter 

  رة األيسر سيتم رسم الدائرة الثانوية األولى.أزر الف ىعل ِاضغطداخل الدائرة الرئيسية و إلىأشر 
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 على الدائرة  ِاضغطرة األيسر، ثم أزر الف ِاضغطشر داخلها وأعلى الدائرة الثانوية األولى و ِاضغط
 هو وكما ،رة األيسر وهكذاأزر الفعلى  ِاضغطالثانوية الثانية وأشر داخل الدائرة الثانوية الثانية و

 .(30-6)مبين في الشكل 

 

 Offsetدائرة بمسافة محددة باستخدام  إزاحة 30-6شكل 

 ألشكال مختلفة. اإلزاحةعملية ( 31-6 )ويبين الشكل

 

 Offsetاألشكال بمسافة محددة باستخدام  إزاحة 31-6شكل 

  Trim                                                                               أمر التشذيب 6-4-8

أقطار الدائرة  إزالةفي  عند الرغبة :يأتيوكما  ،أثناء الرسم ط الزائدةهذا األمر لمسح الخطويستخدم  
 اآلتي:تبع يالخارجة عن محيط الدائرة 

دائرة  إلىرة األيسر عندها ستتحول الدائرة أزر الفعلى  ِاضغطثم أشر على الدائرة و األيقونة  ِاختر
عليه وضغط  التأشيرعلى أي خط تريد مسحه عن طريق  ِاضغطرة األيمن، ثم أزر الفعلى  ِاضغطمنقطة، 
 .التشذيبعملية  (32-6) ، ويبين الشكلرة األيسرأزر الف
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 Trimعملية مسح ثالثة محاور من الدائرة باستخدام أمر  32-6شكل 

 عملية إزالة أنصاف الشكل الخماسي بطريقة التشذيب. (33-6) ويبين الشكل 

 

 بطريقة التشذيبعملية إزالة أنصاف الشكل الخماسي  33-6 شكل

  Extended                                                                        أمر تمديد الخط  6-4-9

 :كاآلتي خط معين يتم اختياره، إلى عن طريق إيصال الخطوط غير المتصلةيمكن االستفادة من هذه العملية 

 الخط ج د. إلىب  -الخط أ إيصالبقم  (28-6)شكل في ال

 دج   خرى على الخطأمرة  ِاضغطثم  أب على الخط ررة األيسأزر الف ِاضغطثم  األيقونة  ِاختر ،
رة األيسر، أزر الفعلى  ِاضغطو أ بيمن، وبعد ذلك أشر على الخط رة األأزر الف على ِاضغطثم 

 .(34-6)ي الشكل وكما مبين ف ،ب جبالخط  أ بسيتصل الخط 
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   Extendedالخطوط باستخدام األمر  إيصالعملية  34-6 شكل

  Exploded                                                                          أمر التفتيت 6-4-10

ا عناصره إلىيستخدم هذا األمر بتحويل العناصر المركبة، مثل المستطيل المضلع وغيرها،  
هذا  ستخدامامستقيمات عند  إلى أربعةفمثال يمكن تحويل المستطيل  ،لها، دون تغيير شكلها األساسية المكونة

رة أزر الفعلى  ِاضغطشر على المستطيل وأثم  ر األيقونة اختأ: يأتيما  إلىولتفتيت مستطيل نعمد  ،األمر
أربعة مستقيمات تشكل  إلىل من كتله واحدة رة األيمن. سيتحول المستطيأعلى زر الف ِاضغطاأليسر، وبعدها 

 مستطيل.

 تطبيقات عملية على األوتوكاد 6-5

 : التطبيق األول

 . 65,220الرسم من النقطة  أبدا، (35-6)الشكل  ِارسم

 بالمليمتر. بعاداإل

 

 

  :الشكل هذا أدناه األوامر المستخدمة في رسم

Command: _line Specify first point: 65,220 

Specify next point or [Undo]: @240, 0 

Specify next point or [Undo]: @0,-145 

Specify next point or [Close/Undo]: @-65, 0 

 

التطبيق األول 35-6شكل   
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Specify next point or [Close/Undo]: @0, 25 

Specify next point or [Close/Undo]: @-120, 0 

Specify next point or [Close/Undo]: @0, 25 

Specify next point or [Close/Undo]: @-55, 0 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

 باستخدام برنامج األوتوكاد: يأتيما  ِارسمالتطبيق الثاني: 

 ملم. 200قطرها نصف دائرة  خارجشكل سداسي  -أ

 ملم. 150قطرها نصف دائرة  داخلشكل ثماني  -ب

 ملم. 75طول ضلعه  خماسيشكل  -ج

 أ -ق الثانيحل التطبي

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6 

Specify center of polygon or [Edge]: 0,0 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: c 

Specify radius of circle: 200 

 ب -حل التطبيق الثاني

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 8 

Specify center of polygon or [Edge:] 

Point or option keyword required. 

Specify center of polygon or [Edge]: 0, 0 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i 

Specify radius of circle: 150 

 Command: _polygon Enter number of sides <4>: 5                ج -حل التطبيق الثاني

Specify center of polygon or [Edge]: e 

Specify first endpoint of edge: 0, 0 

Specify second endpoint of edge: @75, 0 
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�       �       �       �       �       �       

 

 باستخدام األوتوكاد. (36-6)الشكل  ِارسم :التطبيق الثالث

 

 الثالث التطبيق 36-6شكل 

 Command: _rectang                                                               حل التطبيق الثالث:

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0, 0 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 190,100 

Command: 

Command: 

Command: _explode 

Select objects: 1 found 
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Select objects: 

Command: 

Command: 

Command: _fillet 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r 

Specify fillet radius <0.0000>: 20 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: 

Select second object or shift-select to apply corner: 

Command: 

Command: 

Command: _fillet 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 20.0000 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r 

Specify fillet radius <20.0000>: 30 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: 

Select second object or shift-select to apply corner: 

 :األوتوكادباستخدام  (37-6) الشكل ِارسم: بعاالتطبيق الر

 

 التطبيق الرابع 37-6شكل 
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ملم،  155=20+10+125: الطول يساوي يأتيبعاد المستطيل وكما أ حسابمن خالل الشكل يمكن الحل: 
 ملم. 70والعرض يساوي 

 الحل:

Command: _rectang 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 155,70 

Command: 

Command: 

Command: _explode 

Select objects: 1 found 

Select objects: 

Command: 

Command: 

Command: _chamfer 

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d 

Specify first chamfer distance <0.0000>: 20 

Specify second chamfer distance <20.0000>: 20 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 

Select second line or shift-select to apply corner: 

Command: 

Command: 

Command: _chamfer 

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 20.0000, Dist2 = 20.0000 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d 
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Specify first chamfer distance <20.0000>: 10 

Specify second chamfer distance <10.0000>: 10 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 

Select second line or shift-select to apply corner: 

Command: 

Command: 

Command: _chamfer 

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d 

Specify first chamfer distance <10.0000>: 15 

Specify second chamfer distance <15.0000>: 15 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 

Select second line or shift-select to apply corner: 

Command: 

Command: 

Command: _chamfer 

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 15.0000, Dist2 = 15.0000 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d 

Specify first chamfer distance <15.0000>: 30 

Specify second chamfer distance <30.0000>: 30 

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 

Select second line or shift-select to apply corner: 

Command: 

Command: 
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 .بالسنتمترشبكة األنابيب أدناه باستخدام برنامج األوتوكاد. األبعاد  ِارسم: التطبيق الخامس
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،،) وهي الصمامات بأنواعها األساسيةرسم مكونات الرسم تفي البداية : األولىالخطوة  :الحل

 استنساخها ووضعها حيثما وجدت.ليتم جعلها كتل ثابتة يتم و ، 

 

 رسم الهيكل األساس للرسم.يالخطوة الثانية 

Water coil

Water coil
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 رسموزع الملحقات التي تم رسمها على الهيكل األساسي للتالخطوة الثالثة 

Water coil

Water coil

 

  Trimمسح خطوط التقاطع باأليقونة تالخطوة الرابعة: 

Water coil

Water coil
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 .(بالسنتمترالقياسات )توصيالت المرجل المبينة في الشكل أدناه،  ِارسمالتطبيق السادس: 
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 ، األبعاد بالسنتمتر.رالبخاطريقة ربط جهاز التسخين بواسطة  ِارسم :سابعالتطبيق ال

 


