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 المقدمــــة

رد التقدم العلمً المط  لضرورة التواصل مع متطلبات  ا  نظر

من أهم وسائل التعلم، ولكون المناهج الدراسٌة  ،فً العلوم كافة

العلمٌة لدى الطلبة بما الة فً تطوٌر المفاهٌم تمثل األداة الفع  و

كافة، صار من  المجاالتالحاصل فً التكنولوجً ٌواكب التطور 

تحدٌثها ورفدها بالمعارف تلك المناهج بغرض مراجعة الضروري 

علمٌة  أسالٌبفق سهل ومنطقً، و بأسلوبوعرضها والمعلومات 

 .تحاكً متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته

نقدم هذا الكتاب المتخصص  –عز وجل  –وبتوفٌق من هللا 

وي تتح ثالثة أبوبوالذي تضمن فً الرسم الهندسً والصناعً 

والعملٌات  الهندسًالرسم  مبادئاألول  البابتسعة فصول، تناول 

المتعلقة بالخط المستقٌم واألشكال ، استخدما   كثرالهندسٌة األ

الرسم الصناعً ونظرٌات الهندسٌة، فٌما تناول الباب الثانً 

 أساسٌاتفقد تناول  أما الباب الثالثورسم المنظور،  اإلسقاط

الخطوط الضرورٌة فً رسم الرسم بمساعدة الحاسوب والبداٌات 

ٌ  واألشكال  .الكتاب أبواببقٌة مع  بالتزامن درس، والذي ٌجب أن 

نهدي هذا الكتاب لطلبتنا األعزاء ال ندعً بكماله  إذنحن و

الهندسً الرسم  أساسٌاتعن  منا اجتهادا  بل كان  ،وال بتمامه

الرسم المعان بالحاسوب لتكون بداٌة تفكٌر هندسً والصناعً و

لمراحل و لم فً هذا االتجاه التعل   لةمركٌزة انطالق لتكوعلمً سلٌم 

االستزادة من هذا العلم، كما ونترك لمن ٌشاء الدراسٌة التالٌة، 

وآرائهم عن بمالحظاتهم  ٌزودونامن زمالئنا المدرسٌن أن  نرجو

 .لمحتوٌاتهتدرٌسهم  أثناءمحتوٌات الكتاب، 

واللغوي  دة الخبراء العلمًاالس إلىنتقدم بالشكر  ا  وختام

 شٌدهو علٌه، كما ون لجهودهم فً مراجعة الكتاب لٌظهر على ما

الرسومات  إعداد لشكري فًحٌدر أالمهندس  قام بهالذي  الجهدب

 .المتضمنة فً هذا الكتاب

العلم الذي ٌنتفع  من هذا الكتابونسأل هللا أن ٌجعل  

  ً  التوفٌق. به، وهللا ول
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 أألول الفصل أهداف# 

 -أ :قادرا على الطالب دراسة الفصل سٌكو  نهها  م  االبعد 

لألفكار  فّعاالا  اهصاالتنظام  الرسوم الصناعٌة َعدٌصف سبب   .1

 الهصامٌم والمنهجات. بشؤ الهقنٌة 

 ٌناقش الهطور الهارٌخً للرسم الهندسً والصناعً. .2

 الهندسً.ٌعّرف المعاٌٌر القٌاسٌة العالمٌة المطبقة فً الرسم  .3

األدوات المسهخدمة فً الرسم الهندسً والطرٌقة الصحٌحة  ٌحدد .4

 السهخدام كل منها.

 ٌعرف الخط الهندسً وطرٌقة كهابهه. .5

 األشكال الهندسٌة وٌحدد مواصفات كل منها. أهمٌعرف  .6

 

 

 

 

 

 

 همهٌد 1-1

 Engineering Drawing andوالهخطٌط الرسم الهندسً 

Sketching :شكل  ع  طرٌقق لهوصٌل األفكار ائإحدى أفضل الطر

رسم الهخطٌط" الٌعنً "و. بٌ  الفنٌٌ  والمهندسٌ  السٌماأو رسم  صوري

 Drawingأدوات الرسم  اسهعمالعادة ٌعنً "الرسم"  بٌنما ،الٌدوي

Instruments  البرامج  إلىوالمساطر والمثلثات  األقالم ، م

ال والرسوم،  هنفٌذ فًالدّقة و ،فً الوقت االخهصار مهوخٌ  الحاسوبٌة،

ٌمك  فهم الرسم الهندسً بصورة مفصلة بشكل مباشر ولك  ٌسهوجب 

فقط ، المطلوبة المهارات إلىوم  ثم هطبٌقها للوصول الهدرج فً المعلومات 

لدٌنا الولع فً  ٌصبحالشعور بؤهمٌة الرسم فً حٌاهنا المهنٌة ل إلىنحهاج 

 العالمٌة.هلك اللغة االسهمرار بهعلم 

بهحضٌر  ،)كهابةا  هو اللغة الهندسٌةالرسم الهندسً وعلٌه ف

والهصامٌم  األفكارالهً هعبر ع  ، (وهفسٌرها بدراسهها ،الرسومات وقرا ةا 

 هاهنفٌذرسومات ٌمك  فٌما بعد  إلىوهرجمهها  لمكو  أو منهج ما الهندسٌة

ثم  بفكرة هبدأ اإلنهاجٌةفؤغلبٌة المنهجات الصناعٌة والقطع  ،لغرض اإلنهاج

ٌقوم الفنً أو الهقنً ل إلىمه هسلٌ لٌهمعلى الورق  مرهسم ههرجم إلى

الذي   أم  مبدأ ذلك ومعاٌٌر مهفق علٌها، ِِ  فقعلى و وإنهاجهانٌعها صهب

كما ٌسهفاد م  الرسم ، إنهاجهه أو إٌمك  بنا بالرسم الال ٌمك  هوضٌحه 
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حهفاظ ، كما ٌمك  االاإلنهاجوحسابات المبدئٌة  هقدٌر الكلفةالهندسً فً 

 لٌسهل الرجوع إلٌها عند الحاجة. (لٌكهرونٌةإبالمسهندات )ورقٌة أو 

اسهخدم  إذدافنشً  لٌوناردوظهور للرسم الحدٌث كا  على ٌد  أول

 ، كما أرسى الفرنسً جوسٌارأفكارهفً هوضٌح المنظور  إسقاطنظرٌة 

م   األولأسس اإلسقاط فً الربع  1776-1818( Monge Gمونج )

حهى بداٌة  األولىفً الزاوٌة  باإلسقاط الحقاا الذي عرف  مخطط اإلحداثٌات

فً الزاوٌة  اإلسقاطعندما هبنت الوالٌات المهحدة وكندا القر  العشرٌ  

 الزوجٌة الثالثة.

ٌطبق الرسم الهندسً فً عدة مجاالت منها الرسم المدنً )المعماري 

وإ  ، المٌكانٌكٌة والكهربائٌةواإلنشائً( والرسم الصناعً بكل فروعه 

اسهٌعاب لغة الرسم الهندسً وفهمها هو السبٌل الوحٌد لنقل الهكنولوجٌا 

والمإسسات والدول مما اسهوجب ضرورة وجود قواعد  األفرادبٌ  

حٌث وضعت موحدة للرسم الهندسً فً كل الدول )معاٌٌر( وهعلٌمات 

النظام  ( وDIN)األلمانًات قٌاسٌة فً الرسم الهندسً منها النظام مواصف

، ISOوالنظام العالمً ( ANSI) األمرٌكًالنظام  و( BSIالبرٌطانً )

 وغٌرها.

الحاسوب فً الرسم  عملم  القر  الماضً اسهُ ات فً منهصف الثمانٌ

 هاإنهاج وإعادةالرسومات م الحاسوب برسم الهندسً والهصمٌم، والٌوم ٌقو

 ،مهناهٌة الرسومات بسرعة ومرونة ودقةحفظ ونقل مع وهعدٌل  ههاومراجع

 أدوات إلىطابعة بٌنما ٌحهاج الرسم الٌدوي و وال ٌهطلب ذلك سوى حاسوب

 إمكانٌةفً حٌ  ٌوفر الحاسوب  ،الرسم إلنجاز أشخاصة وربما عدة عدّ 

مهفرقة م  العالم فً الهصمٌم بواسطة شبكة  أماك مشاركة مصممٌ  فً 

 .االنهرنٌت

 Drawing Equipment  المسهخدمة فً الرسم األدوات  1-2

 

ٌهم اسهعمال هها، قلما ألدوات الرسم م  أهمٌة فً جودة الرسومات ود

هنفٌذ الرسوم الهندسٌة وهً : أوراق الرسم، أقالم  فً األدواتالعدٌد م  

واألدوات المساعدة  المسطرة، لوحة الرسم، الفرجال، المثلثات،، الرصاص

 .األخرى

 Drawing Sheets    الرسم أوراق 1-2-1

فالورق الشفاف  ،مخهلفةالرسم بؤشكال ومقاسات  أوراقههوفر 

 بؤقالمالمسهخدم بالرسم  األبٌض رسم الهحبٌر والورق المقوىالمسهخدم فً 

مناسب لقلم )الخش  اخش  م  اآلخر  أوجههاوٌكو  احد  ،الرصاص

م  و ،خطوط بٌانٌةوقد هحهوي الورقة على الرصاص والناعم لقلم الحبر( 

 عالمٌاا  ق الرسم المسهخدمةاوراألنواع القٌاسٌة أل أبعادالضروري معرفة 

الهً  A0ٌرمز ألكبر ورقة رسم قٌاسٌة بالرمز  إذ، (ISOحسب نظام )ب
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مساحهها مهر مربع واحد وعند هقسٌمها إلى قسمٌ  مهساوٌٌ  ٌنهج القٌاس 

( ٌوضح 1-1الشكل )و، A6وهكذا حهى نصل إلى القٌاس  A1بالرمز 

 . هلك القٌاساتالعالقة بٌ  

 

 .حسب النظام العالمًبقٌاسات الورق العالقة بٌ  :  1-1الشكل 

( و 1كالنسبة بٌ  ) هاوطولكل لوحة هكو  النسبة بٌ  عرض  إذ

 ( ٌوضح األبعاد والرموز لهلك اللوحات.1-1، والجدول )√(2)

 وقٌاساهها حسب النظام العالمً. األوراق: رموز  1-1الجدول 

 الرموز (mm) األبعاد (m2) المساحة

1 1189 x 841 A0 

1/2 841 x 594 A1 

1/4 594 x 420 A2 

1/8 420 x 297 A3 

1/16 297 x 210 A4 

1/32 210 x 148 A5 

1/64 148 x 105 A6 

 

ٌمك   إذ A4 الورقة ذات القٌاسمقبلة سٌكو  اسهعمالنا للسنوات الو

 .حسب الضرورةبه الطولً أو المسهعرض باالهجااسهخدامها 
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 Pencils  أقالم الرصاص 1-2-2

هكو  أقالم الرصاص المسهخدمة فً الرسم الهندسً على نوعٌ  

 -هما:

 المصنوعة م  الخشب وبداخلها اللبالهقلٌدٌة  األقالم :األقالم االعهٌادٌة  ( أ

البري باسهمرار  إلىوهً بحاجة  2mmبقطر  م  مادة الكرافٌت المصنوع

 .اا وحاد اا م مدببالقل رأسإلبقا  

 اا   لها أقطارأبري و إلىوهمهاز بؤنها ال هحهاج  : األقالم المٌكانٌكٌة ( ب

( بحٌث هسهخدم لرسم الخطوط mm 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 مخهلفة )

 .الرفٌعة ومهوسطة السماكة والسمٌكة

وفً كال النوعٌ  هصنف أقالم الرصاص بحسب صالدة مادة الجرافٌت 

، 7Bأكثرها طراوة و9H بحروف وأرقام ٌرمز ألصلدها وهإشر  ههالٌونأو 

و  HBمهوسطة الصالدة  وغالبا ما هسهخدم األقالم ،(2-1الحظ الشكل )

2H ، أثنا  الرسم حهى فً بسمك محدد، مع مالحظة عدم الضغط على القلم

 ٌصعب إزالهه م  ورقة الرسم. أا ال ٌهرك أثر

 

 : أقالم الرصاص حسب هدرج صالدهها. 2-1الشكل 

  بزاوٌة ةمائالا على الورق القلم فضل أ  ٌكو وعند الرسم فم  الم

وا  ٌسحب فً اهجاه نهاٌهه ولٌس بدفعه ، (3-1هقرٌبا، الشكل ) درجة 60

 لكً ال ٌهآكل م  جانب واحد. مراعاة هدوٌرهمع طرفه المدبب،  اهجاهفً 

، صلدٌسهعمل عادة نوعا  م  قلم الرصاص األول ٌكو  م  النوع ال

ة، ثم ٌسهعمل فٌرسم المطلوب بخطوط خفٌ إذوٌسهعمل فً المراحل األولٌة، 

 م  األول لهوضٌح الخطوط المرسومة. صالدةقلم آخر أقل 
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 القلم.الطرٌقة الصحٌحة لحركة :  3-1الشكل 

 Drawing Board  لوحة الرسم 1-2-3

أما  ورقة الرسمعلٌها هثبٌت  الرسم مسهطٌلة الشكل، لوحة هكو 

صق م  لشرٌط الالّ ماسك نابضً أو بواسطة اضغط بواسطة حافات هعمل ب

 إذ، كمنضدة أو)بدو  أرجل( وهكو  اللوحة أما مسهقلة أركانها األربعة، 

 وفً كال أو إمالهها، هسمح بحركههاقواعد معدنٌة حمل اللوحة هقوم ب

مسهقٌمة  حافات اوذ اا ٌكو  سطح اللوحة أملس ونظٌف أ الحالهٌ  ٌراعى 

 ومهعامدة.

لغرض ههحرك على مجاري  انزالقٌةمسطرة ٌسهخدم مع لوحة الرسم     

 ،T (T- Square) حرف، أو مسطرة عمودٌةالو رسم الخطوط األفقٌة

هسهخدم وكذلك  الحافات الخارجٌة، هسهخدم لنفس الغرض بحركهها على

مسطرة م  مواد نع الصوه، (4-1الشكل )حركة المثلثٌ  علٌها،  إلسناد

 أ شفافة لرإٌة الرسم أسفلها و ٌفضل أ  هكو و اٌركسالببالسهٌكٌة أو م  

)فً المرسم النظامً(،  ،75cm ال ٌزٌد ع و 50cm ع  طولها ال ٌقل

م  الثقب  ع  الحرارة، معلقة عمودٌاا  بعٌداا  Tوهحفظ مسطرة الحرف 

 .اسهقامههاوذلك للحفاظ على  الموجود فً طرفها،

 

 .T: لوحة الرسم مع مسطرة الحرف  4-1الشكل 
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 Compass and Dividerوالمقسم  الفرجال 1-2-4

وهو واألقواس الدائرٌة الدوائر  لرسم الفرجال بشكل رئٌس سهعملٌ

ٌثبت الطرف بحٌث  ،المطلوب رسمها ههناسب وقطر الدائرة أحجامعلى 

 أوعلى لوحة الرسم )فً مركز الدائرة( والطرف اآلخر ٌثبت فٌه قلم  المدبب

فً  الدائرة أو القوس المراد رسمه، قطرر نصف الرصاص وٌفهح بمقدا لب

لهقسٌم  "نفسه الطولب طرفٌ  مدببٌ فرجال ذو وهو "ٌسهخدم المقسم  حٌ 

م   األبعادأو لنقل  مهساوٌةأجزا   إلى والخطوط المسهقٌمة الدوائر

غرز  بالهؤشٌر بواسطةوذلك ) آلخر م  موضعلوحة الرسم أو  إلىالمسطرة 

عادة وٌحفظ الفرجال والمقسم وبقٌة الملحقات  ،الرإوس المدببة فً الورقة(

 (.5-1الشكل ) ،Drawing  Instrument Set  رسم فً علبة

 

 والمقسم. الفرجالمجموعة :  5-1الشكل 

 Triangles المثلثات 1-2-5

 60-30 حدهماأالرسوم الهندسٌة مثلثا  قائما ، ٌسهخدم فً هنفٌذ 

هصنع  أ وٌفضل  (،6-1درجة، الشكل ) 45 قٌ االس والثانً مهساويدرجة 

 .م  خاللهالرإٌة الرسم  المثلثات م  مادة بالسهٌكٌة شفافة

 

 .مثلثات الرسم : 6-1الشكل 

 15رأسٌة والخطوط المائلة بزاوٌة لرسم الخطوط ال المثلثات هسهعمل

بؤشكال مخهلفة على بعضهما  بانزالقهمامضاعفاهها، وذلك  درجة أو

 (.7-1الشكل ) ،Tبمساعدة مسطرة الحرف 
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 بعض الزواٌا الهً ٌمك  رسمها بالمثلثات.:  7-1الشكل 

 

 

 المساعدة األدوات 1-2-6

وهوجد على  ،وهسهخدم لقٌاس وهحدٌد الزواٌا :Protractor المنقلة (أ 

 180 -0هقٌس الزواٌا  إذ اسهعماالا  األكثرنوعٌ  دائرٌة ونصف دائرٌة وهً 

(، وٌجب اخهٌارها بحجم مناسب لٌهسنى هحدٌد الزواٌا 8-1درجة، الشكل )

 بدقة أكبر.

 

 .: المنقلة النصف دائرٌة 8-1لشكل ا

ومقاطع مهنوعة  وأطوالطر بقٌاسات المساهوجد  : مساطر القٌاس (ب 

 (، 9-1، الشكل )30cmمثلثة المقطع وغالبٌهها بطول أو منها مسهطٌلة 

طر مثلثة المقطع اوهحهوي على الهدرٌجات المهرٌة والبرٌطانٌة، وفً المس

هسهعمل للهكبٌر أو للهصغٌر، ٌكو  لها سهة أوجه بمقاٌٌس رسم مخهلفة 

 المدرجة للرسم بل فقط للقٌاس.وعادة ال هسهخدم المساطر 
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 .Triangular Scales المثلث المقطعذات : المساطر  9-1الشكل 

وهسهخدم لرسم المنحنٌات غٌر الدائرٌة وذلك  : مساطر المنحنٌات (ج 

 ،ا)على مسار المنحنً المطلوب( للهوصٌل بٌنه أكثرثالث نقاط أو  دٌدبهح

بحٌث هعطً أغلب أشكال ولها أشكال مخهلفة الشفاف  البالسهكوهصنع م  

 Frenchالمنحنٌات الفرنسٌة ) أحٌاناا وهسمى  (،10-1) الشكل المنحنٌات،

Curves)   وٌمك  االسهغنا  عنها باسهخدام المنحنً المر  الذي ٌمك

 .هنفس هشكٌله بالٌد لٌإدي الغرض

 

 : أشكال مساطر المنحنٌات. 10-1الشكل 

 :  Templates)الطبعات(  مساطر الدوائر  (د 

ندما هكو  الدوائر صغٌرة ولك  ع ،رسم الدوائرل ٌسهخدم الفرجال

       ، الشكل أو الطبعاتاسهخدام مسطرة الدوائر  األفضلنه م  إنسبٌا ف

 إلىنحهاج كذلك وذلك لهجنب إهالف ورقة الرسم وهوفٌر الوقت، و (،1-11)

أو لكهابة الحروف  ،السداسٌة ،األشكال البٌضاوٌةلهنفٌذ رسم بعض طبعات 

 . واألرقام

 

 .: مساطر الدوائر 11-1الشكل 

غٌر الخطوط  إلزالةوهسهعمل  األبٌضهصنع م  المطاط :  الممحاة (ه 

 والقرٌبة م  الرسم غٌر الصحٌحةومحو الخطوط  مرغوب فٌها والزائدةال

 Erasing المجاورة باسهخدام صفٌحة المحو األجزا على الهؤثٌر دو  م  

Shield،  وهً صفٌحة معدنٌة رقٌقة هحوي فهحات هوضع على الخطوط

م   أنواعوهوجد  ،أ  هكو  الممحاة طرٌة ولٌنة األفضلوم  المراد محوها، 

 .ومحال فً إلعطا  دقة أفضلبطرف مدبب على شكل قلم  ًحاالمم
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ة الرسم واألدوات الطاولة ولوح لهنظٌف : فرشاة أو قطعة قماش (و 

 بها م  أوساخ أو بقاٌا المحو. علقالهندسٌة مما ٌ

وٌسهخدم الرصاص قلم ة لبري اأد: Pencil Sharpener المبراة (ز 

 .هوسن رأس القلملشحذ  هنعٌممعها ورق 

على الصق لهثبٌت لوحة الرسم ذي وجه  : ورق الشرٌط الالصق (ح 

 اللوح الخشبً وٌكو  م  البالسهك الشفاف.

 

  Lettering  الخط الهندسً 1-3

 ،المكهوبة علٌهاحظات الهندسٌة م  األبعاد والمال ال هخلو الرسومات

واضح  خطم  كهابهها بلذلك كا  ال بد  ،إلهمام الوصف الشامل للجسموذلك 

أهمٌة الهمر  على الكهابة  هؤهًوم  هنا  ،قرا ههٌسهل  وحجم مناسب

هعلم فً  االسهمرارمع  ،األولىم  المراحل ، واألرقام حروفللالصحٌحة 

المهارة اكهساب الهقدم فً موضوع الرسم الهندسً للهمك  م  الرسم و

 فً الكهابة. المطلوبة

بسمك مهجانس الحروف )كهابة( لرسم  HBٌسهعمل قلم الرصاص 

الهً هلٌها بٌ  كهابة الكلمة أ  ٌهرك بٌ  كل كلمة وٌراعى عند و للخط،

أو أكثر قلٌالا مع مالحظة أ  ارهفاع  ،الحروف ارهفاعمسافة هساوي 

 (،12-1، الشكل )الحروف الصغٌرة ٌساوي ثلثً ارهفاع الحروف الكبٌرة

 ،األفقًمائل ع  الخط  بشكل أما بشكل رأسً أو ؛طرٌقهٌ بوهكهب الحروف 

 أفقٌة وعمودٌة ()دلٌلة، ذات سمك رفٌع جداا  خطوط مساعدةٌهم ذلك برسم و

كً  5Hالصالبة العالٌة مثل  يبقلم الرصاص ذ درجة 75أو مائلة بزاوٌة 

  ال هبقى ضرورة ألزالهها عند االنهها  م  الرسم لصعوبة ذلك.

 

 كهابة الحروف واألرقام بشكل رأسً أو مائل. : 12-1الشكل 
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فً  ةالمهبع أحد األسالٌب( ٌوضح 13-1والشكل ) ،المهخصصة مصادرال، وٌمك  الهعرف علٌها م  أشكال عدٌدة م  الخطوط العربٌة والالهٌنٌة هوجد

 .حركة القلم اهجاه فًولكل مرحلة  ،لعدة مراحلقسم كهابة الحرف هن إذكهابة الحروف الالهٌنٌة 

 

 .واألرقامالمهبع عند كهابة الحروف  األسلوب : 13-1الشكل 



المبادئ األولٌة                                                األول                                                                          الرسم الهندسً والصناعً                         الفصل  

 

  
16 

 
  

 األشكال الهندسٌة هعرٌف 1-4

العدٌد م  الهراكٌب المسهخدمة فً الرسم والهصمٌم الصناعً هعهمد 

على الشكل المسهوي، وكل رسام ٌجب أ  ٌلم بما فٌه الكفاٌة بهلك األشكال 

غلب أأثنا  الرسم، وفً لٌهمك  م  هنفٌذها لحل المعضالت الهً هواجهه 

 ،الفرجال والمسطرة مع قلم رصاص ساطةٌهم رسمها بو األشكالهلك 

واألقواس المساعدة  رسم الخطوط مراحلل Hنوع الضل أ  ٌكو  م  وٌف

 .HBٌرسم بقلم  أ لٌسهل همٌٌزه ع  الشكل النهائً الذي ٌفضل 

 Point  النقطة 1-4-1

وٌمك  هخٌلها على  ،فً الشكل الهندسً ةصغر وحدأبؤنها هعرف 

دائرة نصف  بؤنهاوهعرف كذلك  ،عند هقاطع خطٌ  أو قوسٌ  ةسطح الورق

 قطرها صفر.

 Line  الخط 1-4-2

 َعّدهفً اهجاه معٌ  وٌمك   ةقطهو الهؤثٌر الحادث م  هحرك ن  

المسهقٌم فهو أقصر خط واصل بٌ  الخط أما  ،مهصلة م  النقاط سلسلة

ٌهوقف على عدة عوامل هرهبط  الهندسً وهوظٌف الخط فً الرسمنقطهٌ ، 

.الخ( ومدى اسهقامة ،.منها اهجاه الخط )رأسً، أفقًبخصائص الخطوط 

غامق( أو  مع درجة الخط )فاهح،اره، أو انكس ،هإانحنا ،هعرجه ،الخط

 .سمكه فضالا ع 

 أنواع الخطوط 

 -هً: أشكالوٌكو  على عدة  الخط المسهقٌم: (أ 

 .لخط األفق ٌكو  موازٌاا و :الخط المسهقٌم األفقً .1

 ق.على خط األف ٌكو  عمودٌاا  و الخط المسهقٌم الرأسً: .2

 .سٌاا رأوال  هو الذي لٌس أفقٌاا  الخط المسهقٌم المائل: .3

 -: هً شكالوٌكو  على عدة أ الخط المنحنً: (ب 

 ةفً صور ةالذي ٌحدث م  هحرك نقط الخط الخط الحلزونً: .1

 .ةدائرٌة مهداخلة ومحورٌ

الخط الذي ٌهكو  م  مجموعة  المنحنً المهموج والمهعرج:الخط  .2

 .خطوط منحنٌة ومهصلة

ً اهجاهات مهعددة بشكل ف ةٌحدث م  هحرك نقطو الخط المنكسر: (ج 

 .زواٌا معلومة فًهندسً و

 Angle  الزاوٌة 1-4-3

شعاع هو قسم م  خط الهً انفراج ٌشكله مسهقٌما  أو شعاعا  )  

مسهقٌم له بداٌة ولٌس له نهاٌة( ٌلهقٌا  فً نقطة واحدة أو ٌنطلقا  منها. 
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 االلهقا نقطة االنطالق أو هسمى و ،ٌسمى المسهقٌما  ضلعً الزاوٌةو

 رأس الزاوٌة. 

خرج م  رأس الزاوٌة وٌقسمها إلى زاوٌهٌ  هو شعاع ٌ الزاوٌة: نّصفم

 مهساوٌهٌ . 

 Polygon  المضلع 1-4-4

خط بسٌط مغلق ٌهكو  م  اهحاد عدة قطع مسهقٌمة، وهو شكل هو  

م   مكل قطعة مسهقٌ هوع فً المسهوي. أما ضلع المضلع فهندسً ٌق

 ههالٌٌ  ٌسمى القطر،موالمسهقٌم الواصل بٌ  رأسٌ  غٌر  محٌط المضلع،

 المضلعاتو وزواٌا المضلع هً الزواٌا المحصورة بٌ  أضالع المضلع

وٌمك  رسم دائرة همر  زواٌاها مهساوٌةو أضالعها كو هالمنهظمة 

م   أضالعه م  الخارج أو رسمها لهمس منهصفات المضلع برإوس

 :هً عموماا الرباعٌة المنهظمة والمضلعات  (،14-1، الشكل )الداخل،

، ة، زواٌاه قائممهساوٌةأضالعه : وصفاهه هً / Square المربع -أ 

ومهعامدا   ، قطراه مهساوٌا درجة 360مجموع درجات زواٌاه 

 الزواٌا.ٌنصفا   و ٌنصف كل منهما اآلخر

مهقابلٌ   ٌ كل ضلع: هً صفاههو / Rectangle المسهطٌل -ب 

قطراه  درجة، 360 ، مجموع درجات زواٌاهة، زواٌاه قائم امهساوٌ

 ٌنصف اآلخر. منهما كلومهساوٌا  

/ وصفاهه هً: أضالعه مهساوٌة، مجموع  Diamond المعٌ  -ج 

درجة، كل زاوٌهٌ  مهقابلهٌ  مهساوٌهٌ ، مجموع  360درجات زواٌاه 

ٌنصفا  زواٌا درجة، قطراه مهعامدا  و 180رهٌ  أي زاوٌهٌ  مهجاو

 الرأس، وٌنصف كل منهما اآلخر.

: كل ضلعٌ  هً/ وصفاهه  Parallelogram األضالعمهوازي  -د 

 أيمجموع مهقابلٌ  مهساوٌا ، كل زاوٌهٌ  مهقابلهٌ  مهساوٌها ، 

درجة،  360، مجموع درجات زواٌاه درجة 180زاوٌهٌ  مهجاورهٌ  

 قطراه ٌنصف كل منهما اآلخر.

 ة والدائرالمثلث  1-4-5

سطح محدود بثالثة مسهقٌمات ٌسمى كل منها  / Triangle المثلث ( أ

بضلع المثلث وٌهالقى كل مسهقٌمٌ  فً نقطة هسمى رأس المثلث، 

هنالك؛ المثلث ف حسب أضالعه أو زواٌاه(،باع عدٌدة )وللمثلث أنو

 قائم الزاوٌة،هساوي الساقٌ ، مخهلف األضالع، م، مهساوي األضالع

 180مجموع درجات زواٌاه   أوصفهه هً  الزواٌا، حادالمنفرج وو

 درجْة.
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سطح مسهوي محاط بخط منحٍ  مغلق ٌسمى محٌط  / Circle الدائرة ( ب

على  ةالهندسً الوحٌد الذي هبعد أي نقطالدائرة، أو؛ هً الشكل 

محٌطه ع  نقطه المركز بعداا ثابهاا، ومجموع درجات الزواٌا حول نقطة 

 :ٌؤهًدرجة، وهعرف عناصرها بما  360المركز 

هو المسهقٌم الواصل بٌ  نقطهٌ  على محٌط الدائرة ماراا  القطر: -1

، وٌرمز لنصف القطر D (Diameter)بالمركز وٌرمز له بالحرف 

 .R (Radius)بالحرف 

 بٌ  نقطهٌ  على محٌط الدائرة غٌرالمسهقٌم الواصل  :Chord الوهر -2

 مار بالمركز.

 وقطرها.هً النسبة بٌ  محٌط الدائرة  النسبة الثابهة: -3

 جز  م  محٌط الدائرة.هو  : Arcالقوس -4

 

 .: المضلعات 14-1الشكل 

 Stereophonic  المجسم 1-4-6

مثل المنشور، المكعب، الهرم، االسطوانة،  أبعادثالثة  ذو لشك وهو  

 . (15-1، الشكل )والكرة المخروط،

 

 .بعض األشكال المجسمة : 15-1الشكل 
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  همارٌ  وهطبٌقات 1-4

 

لألفكار  فاعل  الرسوم الصناعٌة نظام اهصاالت بٌ  كٌف هكوّ  1-5-1

 الهقنٌة فً هصامٌم المنهجات.

 عدد ثالثة معاٌٌر عالمٌة مهبعة ألنظمة الرسم الهندسً. 1-5-2

بٌ   م هً النسبةوك؟  A4ما هً األبعاد القٌاسٌة لورقة الرسم  1-5-3

 ؟ هاوعرض طول الورقة

 ؟الرصاص المسهعملة فً الرسم الهندسً أقالم أنواعهً  ما 1-5-4

 ؟ ز بٌنها م  حٌث الصالدة واللٌونةوكٌف ٌهم الهمٌٌ

( مع لوحة الرسم، اذكر ذلك Tٌسهخدم نوعا  م  مسطرة )حرف  1-5-5

 ، مع بٌا  أهمٌة هلك المسطرة.بالهفصٌل

المساعدة المسهعملة فً الرسم الهندسً  واألدوات األدواتعدد  1-5-6

 مع بٌا  وظٌفة كل منها.

الورق  هخدماا اكهب اسمك الثالثً )باللغة اإلنكلٌزٌة( والهؤرٌخ مس 1-5-7

البٌانً )المربعات البٌانٌة( وحسب األسلوب المهبع فً كهابة الحروف 

 واألرقام.

 الخط م  األشكال الهندسٌة، عرفه وعدد أنواعه. دعٌُ  1-5-8

 المضلعات. النقطة. جـ(ب(  .الزاوٌةأ(  -ً:ؤهعرف ما ٌ 1-5-9

 -:ًؤهٌأجب بكلمة صح أو خطؤ لما  1-5-10

 نصف مهر مربع. A1هساوي مهر مربع بٌنما  A0 مساحة الورقة  (أ 

 . 0.707هساوي  A3لى الطول فً الورقة إنسبة العرض  (ب 

أكثر  المسافة بٌ  الكلمات على ورقة الرسم ارهفاع الحروف أوهعادل  (ج 

 .قلٌالا 

ارهفاع الحروف الكبٌرة على ورقة الرسم ٌساوي ثلث ارهفاع  (د 

 الحروف الصغٌرة.

 .نقطهٌ  على المحٌط قطر الدائرة هو المسهقٌم الواصل بٌ  أٌة (ه 

 .درجة باسهعمال المثلثات 25ٌمك  رسم الزاوٌة  (و 

، اكهب اسمك وهؤرٌخ مٌالدك باسهعمال A4ورقة رسم  مسهخدماا  1-5-11

ثم كرر ذلك ، االنجلٌزٌة مراعٌاا الطرٌقة الصحٌحة فً كهابههاالحروف 

 درجة. 75بإمالة الخط بزاوٌة مقدارها 
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 الفصل الثانً

  

 رسم الخطوط
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 الثانً الفصل أهداف # 

 -أن:على  بعد االنتهاء من دراسة الفصل سٌكون الطالب قادرا  

 تثبٌتها.ٌتعرف على أبعاد لوحات الرسم القٌاسٌة وطرٌقة  .2

 ٌنفذ الخطوات التً تسبق البدء بالرسم. .0

 ٌرسم أنواعاُ مختلفة من الخطوط باستخدام األدوات. .3

ٌستخدم أدوات الرسم الهندسً )الفرجال والمثلثات والمسطرة حرف  .4

T .....الخ( بمهارة ومهنٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 0-2

لغرض الوصول لألهداف والغاٌات المرجوة من الرسم الهندسً 

على المتعلم اكتساب المهارات الالزمة لتنفٌذ لوحات الرسم الهندسً  ٌتوجب

إلى االستخدام الصحٌح لها مع  ابتداء  من التعرف على أدوات الرسم وصوال  

الخطوط  تخدما  أثناء الرسم مسفً التأكٌد على السرعة والدقة والوضوح 

 التً تعبر عن مدلوالت معٌنة.بأنواعها المختلفة 
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 بداٌة الرسم 0-0

لكً تكون البداٌة صحٌحة وقبل المباشرة بتنفٌذ أي لوحة رسم ٌجب 

 -: ٌأتًمراعاة ما 

 اختٌار األوراق القٌاسٌة 0-0-2

المرحلة الدراسٌة، وهً كما  هذهفً م أوراق الرسم القٌاسٌة ستخدت

 ، وٌمكن استعمالها بصورة عمودٌة أو أفقٌة.A4ورقة  مر سابقا  

 الرسم تثبٌت لوحة 0-0-0

لتثبٌت الورقة على طاولة أو لوحة  Tبالمسطرة حرف  ستعانٌ

الرسم من زواٌاها األربعة بشرٌط الصق بحٌث تنطبق حافتها العلوٌة مع 

الحافة العلوٌة للمسطرة فً وضعها األفقً الصحٌح على طاولة الرسم، 

على ركنً الورقة السفلٌٌن، ثم إزاحة  شرٌطال(، وٌلصق 2-0الشكل )

المسطرة إلى األسفل قلٌال لتثبٌت الركنٌن العلوٌٌن بالشرٌط الالصق كذلك، 

فً وذلك للحصول على رسومات دقٌقة وللمحافظة على الورقة من التمزق 

 تحرٌك المسطرة علٌها. أثناء

 

 : طرٌقة تثبٌت ورقة الرسم. 2-0الشكل 

 تخطٌط لوحة الرسم 0-0-3

 Tباستخدام مسطرة حرف للوحة الرسم  ا  رسم مستطٌل لٌشكل إطارٌ

من جمٌع حواف ورقة الرسم  mm 10وٌكون اإلطار على بعد  ،والمثلثٌن

لٌحدد الحٌز الفعال للرسم، مع مراعاة أن ٌتناسب اإلطار مع حجم الورقة 

المستخدمة، وتحتوي اللوحة فً الركن األسفل األٌمن على جدول العنوان أو 

اسم المؤسسة الذي عادة ما ٌحتوي على عدة حقول ٌكتب فٌها: عرٌف، الت

(، التعلٌمٌة، اسم الرسم أو القطعة، مقٌاس الرسم )سنأتً على تفصٌله الحقا  

 اسم الرسام والمدقق )اسم الطالب والمدرس(، التأرٌخ، ورقم اللوحة،

( ٌبٌن أحد النماذج المقترحة لتخطٌط اللوحة وجدول 0-0والشكل )

 المعلومات المناسب للمرحلة الدراسٌة الحالٌة.
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 : إطار لوحة الرسم وجدول المعلومات. 0-0الشكل 

 Lines Typesأنواع الخطوط   0-3

 تستخدم الخطوط فً الرسم الهندسً والصناعً لتمثٌل الحافات 

ة لألجزاء المرسومة، مع تمثٌل األشكال والداخلٌوالسطوح الخارجٌة 

االسطوانٌة والدائرٌة وتبٌان قطاعاتها وأبعادها، وبذلك فالخطوط سوف 

تختلف بعضها عن البعض اآلخر بالسمك )سمٌكة، متوسطة السماكة، 

الرسم  واللون )فً حال ،والشكل )المستمر، المتقطع، والمتعرج( ،ورفٌعة(

لك وذ ؛ص المستخدم )الغامق، الباهت، والخفٌف(وقلم الرصا ،بالحاسوب(

وٌتمٌز الخط الواحد بكونه ثابت الخواص لتوضٌح الرسوم بشكل دقٌق، 

 .أٌنما استخدم فً لوحة الرسم ا  ومتجانس

ن جمٌع الرسومات الهندسٌة والصناعٌة تحتوي على إوعلٌه ف

  -: األنواع التالٌة من الخطوط

موجودة فً الجسم وهً الخطوط التً تمثل تقاطع خطوط واقعٌة  .2

 كاملة.مستمرة و ظاهرة خطوطالالسطوح الظاهرة فً الجسم، وترسم 

الخطوط المختفٌة وغٌر الظاهرة من الجسم وقد اصطلح على رسمها  .0

وهً الخطوط التً تمثل تقاطع السطوح المختفٌة فً  ،خطوط منقطةب

 الجسم.

خطوط ال وجود لها فً الجسم ولكنها ضرورٌة لقراءة الرسم وهً  .3

ومحاور التناظر( والخطوط المساعدة  المحاور )المراكز للدوائرخطوط 

لألبعاد وخطوط األبعاد واألرقام الدالة على مقدار البعد واألسهم وخطوط 

تحدٌد مسار القطع وخطوط الكسر فً المعادن وخطوط التظلٌل 

 .القطاعاتشٌر( فً )الته

وللخطوط أولوٌات فً حالة تطابقها فً الرسم وتبدأ األولوٌة من الخط 

ثم  ،ثم خط الكسر ،ثم خط القطع، ثم خط المركز، ثم الخط المخفً ،الظاهر

 وأخٌرا خطوط التظلٌل. ،خط البعد واالمتداد
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رسم ٌ) خط رفٌع متصل وباهت(  نه ٌفضل أن تبدأ الرسوم بخط األساس أو الخط اإلنشائًأأعاله، علما ( ٌبٌن المواصفات المذكورة 2-0والجدول )

 مسح ما تبقى منه.عنه بالخط الظاهر وٌ ٌستعاضثم  ،الرسمبداٌة تنفٌذ بشكل مؤقت فً 

 .واستخدامها وأشكالها الخطوط أنواع : 2-0الجدول 
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 تباعهاإذكر بعض اإلرشادات الواجب  ومن الضروري فً هذه المرحلة

 -:ٌأتًكما ز لوحة رسم دقٌقة ونظٌفة ومرتبة إلنجا

تنظٌف الطاولة )الرحلة أو البورد( وأدوات الرسم بشكل جٌد قبل البدء  .2

 بالرسم.

لتلوثها ببقاٌا  عن لوحة الرسم تجنبا   تهٌئة أقالم الرصاص وبرٌها بعٌدا   .0

 الكرافٌت .

 من العرق. السٌماعلى نظافة الٌدٌن بشكل دائم والمحافظة  .3

 اإلبقاء على قلم الرصاص )عند عدم استعمال القلم المٌكانٌكً( مبرٌا   .4

 الرسم. فً أثناء دائما  

باستعمال ممحاة من نوع مالئم، اإلبقاء على لوحة الرسم خالٌة من  .5

 مخلفات المسح وإزالتها بقطعة قماش أو فرشاة تنظٌف.

عند استخدام الفرجال ٌجب أن ٌكون الرأس المعدنً المدبب أطول من  .6

 .mm 0.5رأس الرصاص بحوالً 

فقط لقٌاس  وتستعمل ،تجنب استخدام مسطرة القٌاس فً رسم الخطوط .7

 األبعاد.

 

 

 

 T رسم الخط األفقً بالمسطرة حرف 0-3-2

الورقة على لوحة الرسم، ولرسم خط أفقً بالمسطرة بعد تثبٌت  

نضع المسطرة بحٌث ٌنطبق طرفها على الحافة الٌسرى للوحة الرسم 

)الطاولة ( بحٌث ٌكون ذراعها أفقٌا  مع الورقة، وٌنفذ الخط من الٌسار إلى 

 (.3-0الٌمٌن، الشكل )

 

 : رسم الخطوط األفقٌة بواسطة المسطرة. 3-0الشكل 
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 T رسم الخط العمودي بالمسطرة حرف 0-3-0

تثبت  إذتستخدم المسطرة والمثلث معا لرسم الخطوط الرأسٌة  

المسطرة فً الوضع الصحٌح، وٌوضع المثلث بحٌث ٌنطبق أحد ضلعً 

سم الخطوط من األسفل إلى رت إذ ؛الزاوٌة القائمة على حافتها العلوٌة

 (.4-0) كما فً الشكلاألعلى على امتداد الحافة القائمة 

 

 : رسم الخطوط العمودٌة بواسطة المسطرة. 4-0الشكل 

 

 

   Tرسم الخط المائل بالمسطرة حرف   0-3-3

( تبٌن أوضاع 8-0( و)7-0(، )6-0(، )5-0األشكال التالٌة ) 

 .بزاوٌة المثلثات فً رسم الخطوط المائلة

 

 درجة. 45: رسم الخطوط المائلة بزاوٌة  5-0الشكل 
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 درجة. 32رسم الخطوط المائلة بزاوٌة  6-0الشكل 

 

 درجة. 62: رسم الخطوط المائلة بزاوٌة  7-0الشكل 

 

 درجة. 75رسم الخطوط المائلة بزاوٌة  8-0الشكل 

 رسم الدوائر 0-3-4

قبل رسم الدوائر أو األقواس ٌجب تهٌئة الطرف الحامل لقلم 

 ،السمك المطلوبلفرجال وذلك ببرٌه للحصول على من ا هأو لبالرصاص 

على أن ٌصبح  Sand Paper باستخدام ورق السنفرة ٌظا  أ وٌتم ذلك

 (.9-0، الشكل )mm 3طول نصل الرصاص بحدود 
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 الفرجال. تهٌئة: طرٌقة  9-0الشكل 

ٌحدد ثم ، ن )خط محور( لتعٌٌن مركز الدائرةان متعامداٌرسم خط

تدرٌجات  ساطةبونصف قطر الدائرة )أو القوس( على ورقة الرسم 

الفرجال على مركز الدائرة والطرف  إبرةبعدها توضع  ،مسطرة القٌاس

 (.22-0الثانً )لب الرصاص( على النقطة المحددة،  الشكل )

 

 

 

 : تحدٌد نصف قطر الدائرة. 22-0الشكل 

عقارب  اتجاه خالفبرسم الدائرة بمسك رأس الفرجال وتدوٌره ت

 (.22-0الساعة، الشكل )
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 : طرٌقة رسم الدائرة. 22-0الشكل 

فضل التأكد من قٌاس قطر الدائرة بواسطة مسطرة القٌاس اخٌرا ٌ

 (.20-0كما فً الشكل )

 

 

 : التأكد من القٌاس. 20-0الشكل 
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 تمارٌن وتطبٌقات 0-4

 

عدد أنواع الخطوط المستخدمة فً الرسم الهندسً وأماكن  0-4-2

 مع توضٌح ألشكالها.  ،استخدام كل نوع منها

بعد رسم الجدول على ورقة الرسم قم بتقسٌم المساحة الباقٌة إلى  0-4-0

، (23-0ثم ارسم أنواع الخطوط المبٌنة فً الشكل ) ،ستة أجزاء متساوٌة

 بمسافات بٌنٌة مناسبة بٌن الخطوط.

 

 

 : تمرٌن أنواع الخطوط. 23 -0الشكل 
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درجة  25والمثلثٌن، الزواٌا   Tحرفمسطرة الارسم مستخدما  0-4-3

 (.  24-0ومضاعفاتها، راجع الشكل )

 

 درجة ومضاعفاتها باستخدام المثلثات. 25: رسم الزاوٌة   24-0الشكل 

 

  -:ٌأتً لماأجب بكلمة صح أو خطأ، وصحح موقع الخطأ  0-4-4

  .ترسم الخطوط الظاهرة بخط  متصل رفٌع 

  .ٌرسم خط الكسر بخط رفٌع متعرج 

   خطوط التهشٌر بخطوط مائلة سمٌكة.ترسم 

  سٌة )العمودٌة( من األعلى إلى األسفل.أترسم الخطوط الر 

  .ترسم الخطوط المخفٌة بخط متقطع رفٌع 

 ٌ.وضع جدول المعلومات داخل اإلطار فً الركن األسفل األٌسر 

  .تحفظ ورقة الرسم بثنٌها إلى أربعة طبقات 

  ر عكس اتجاه ه وٌدو  عند رسم الدوائر ٌمسك الفرجال من طرف

 عقرب الساعة.

والمثلثات وقلم  T( مستخدما المسطرة حرف 25-0ارسم الشكل ) 0-4-5

 حسب القٌاسات المبٌنة.بو HBالرصاص 
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 . 25-0الشكل 

 

 

 والمثلثات Tالمسطرة حرف  ( مستخدما  26-0ارسم الشكل ) 0-4-6

 حسب القٌاسات المبٌنة .بو 0Hو  HBوأقالم الرصاص 

 

 .26-0 الشكل
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األفقً(، الشبكة المبٌنة فً الشكل  االتجاه(، ارسم فً المساحة الباقٌة )ضع الورقة فً HB)بقلم  A4بعد رسم اإلطار والجدول على ورقة الرسم  0-4-7

 -:ٌأتً(، وكما 0-27)

ارسم الخطوط المائلة بزاوٌة  .2

 درجة )من الجانبٌن(، 32

( 0Hقلم الرصاص ) مستخدما  

والمثلث  Tوالمسطرة حرف 

المناسب، على أن تكون 

المسافة بٌن الخطوط  المائلة  

10 mm . 

ارسم الخطوط العمودٌة  .0

بالتوصٌل بٌن نقاط العقد 

ناتجة من التقاء الخطوط ال

 .المائلة

ستكون المسافة بٌن  مالحظة:

 mm 8.66الخطوط العمودٌة 

فٌما لو رسمت ة التنفٌذ صعبوهً 

 .27-0الشكل   .                                                                                بالبداٌة
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 الثالث الفصل

 

  العملٌات الهندسٌة 

 المتعلقة بالخط المستقٌم
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 الثالث الفصل أهداف# 

 -أن:على  بعد االنتهاء من دراسة الفصل سٌكون الطالب قادرا  

 ٌتقن استخدام األدوات الهندسٌة. .1

 .ف الخط المستقٌمنصٌ .2

 .ٌقٌم األعمدة على المستقٌمات .3

 .أي عدد من األقسام المتساوٌةعلى تقٌم المسٌقسم  .4

 .ا  معلوم ا  ٌوازي مستقٌم ا  ٌرسم مستقٌم .5

 .ٌنصف أي زاوٌة .6

 .جالخاصة باستخدام المثلثات أو الفر قٌمٌرسم زواٌا مختلفة ذات  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 3-1

 

تكمن فً  هاوإتقانإن أهمٌة تعلم العملٌات الهندسٌة وطرق تنفٌذها 

 هاورسم الخطوط الهندسٌةكونها تكسب الرسام المهارة فً تنفٌذ 

أثناء تنفٌذ اللوحات، مما ٌجعل فً واستحضارها عند مواجهة تلك العملٌات 

ألنها توفر الوقت والجهد وتساعد فً الحصول على  ؛تعلمها ضرورٌا  

 .هووسائل رسومات دقٌقة وجٌدة باستعمال أدوات الرسم البسٌطة

 

 -: ٌأتًٌراعى ما  تهاأو إعادعند تنفٌذ رسم العملٌات الهندسٌة  مالحظة:

رسمت على عدة مراحل  إذتنفٌذ خطوات العمل على رسم واحد،  .1

 للتوضٌح.

 )كاألقواس( بعد االنتهاء من رسم العملٌة. عدم مسح مراحل التنفٌذ .2
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 تنصٌف الخط المستقٌم   3-2

البد عناصر الرسم الهندسً وبالرغم من بساطته  أهمالمستقٌم من 

بدٌهٌة،  غم من كونها تبدورلرسمه على ال الصحٌحة الخطوات إتباعمن 

ثم نضع حافة  الرصاص بقلم Bو  Aخط مستقٌم تحدد النقطتان ولرسم 

أن  إلىثم ٌتم تحرٌكها  ،النقاط ىحدإبحٌث تالمس المسطرة )أو المثلث( 

الٌمٌن(  إلى، نرسم خط )من الٌسار (1-3، الشكل )تصل للنقطة األخرى

 ٌصل بٌن النقطتٌن.

 

 : طرٌقة رسم خط مستقٌم ٌصل بٌن نقطتٌن. 1-3الشكل 

 

وفٌما  ،ٌمكن استخدام الفرجال أو المثلث AB ولتنصٌف الخط المستقٌم

 -: (2-3) ، الشكلطرٌقة الفرجال ٌأتً

رسم قوسا بفتحة تكون أكبر بقلٌل من ون Bالنقطة  نركز الفرجال فً .1

 .المستقٌم )ٌمكن تقدٌرها بالنظر(نصف 

 بحٌث ٌتقاطعالفتحة،  رسم قوسا آخر بنفسون Aثبت الفرجال بالنقطة ن .2

 .Dو  Cن عند النقطتٌن االقوس

بخط صغٌر منتصف المستقٌم  النقطتٌن لنحددنضع المسطرة فوق  .3

 .Mحصل على النقطة ون

 نحصل على عمود منصف للمستقٌم. CDوعند توصٌل المستقٌم 

 .ا  صفٌ ا  نشاطللطالب  هانتركأما طرٌقة المثلث ف

 

 

 .: تنصٌف المستقٌم باستخدام الفرجال 2-3 الشكل

 

 عمود على مستقٌم  إقامة 3-3

بدون عمود على مستقٌم معلوم  إلقامة نحتاج األحٌانفً كثٌر من 

وقد ٌكون العمود من نقطة  ،وذلك توخٌا  للدقة ؛استخدام المثلث قائم الزاوٌة

 على المستقٌم أو خارجة عنه.
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 نقطة معلومة علٌه  من  3-3-1

 

من النقطة إلقامة عمود  ،همعلومة علٌ Cوالنقطة  ABالمستقٌم 

 -:(3-3، الشكل )ٌأتًالمعلومة نتبع ما 

 انٌقطع ٌننرسم قوس ،بفتحة مناسبة ،Cنركز الفرجال فً النقطة  .1

 . Eو  Dعلى جانبً النقطة فً المستقٌم 

 ا  نرسم قوس ،EDبفتحة أكبر من نصف ، Dنركز الفرجال فً النقطة  .2

 Eفً الجهة العلوٌة من المستقٌم، ونكرر الرسم لقوس آخر من النقطة 

 .Fلٌتقاطع القوسان فً النقطة 

 هو العمود المطلوب.بمستقٌم ٌكون  F و C النقطتٌن لنص .3

 

 

 .مة علٌهوعمود على مستقٌم من نقطة معل إقامة:  3-3الشكل 

 

 

 خارجة عنه      معلومة نقطة من  3-3-2

 

معلومة خارجة عنه، إلقامة عمود من  Cوالنقطة  ABالمستقٌم 

 -(:4-3الشكل ) ،ٌأتًالنقطة المعلومة نتبع ما 

المستقٌم ٌقطع  ا  نرسم قوس ،بفتحة مناسبة، Cنركز الفرجال فً النقطة  .1

 . Eو  Dالنقطتٌن  فً

فً الجهة  ا  نرسم قوس، وبفتحة مناسبة Dنركز الفرجال فً النقطة  .2

لٌتقاطع  Eرسم قوس آخر من النقطة من المستقٌم، ونكرر  السفلٌة

 .Fالقوسان فً النقطة 

 ا  مستقٌمنرسم  Fو  Cالنقطتٌن  وبانطباقها علىالمسطرة  باستخدام .3

 .Mفً النقطة  ABٌكون عمودٌا  على المستقٌم 

 

 

 .عمود على مستقٌم من نقطة خارجة عنه : إقامة 4-3الشكل 
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 عدد من األقسام المتساوٌة       علىالمستقٌم  تقسٌم 3-4

  

 األجزاءعدد معٌن من  على مطلوب تقسٌمه AB المستقٌم 

 -: ٌأتًنتبع ما  المتساوٌة، ولتكن خمسة أجزاء على سبٌل المثال.

 .AC، ولٌكن وٌكون زاوٌة حادة Aٌمر بالنقطة  ا  نرسم خط .1

ٌ   Aالفرجال عند النقطة  نركز  .2 لٌتقاطع مع ة فتحة كانت لرسم قوس بأ

 .1عند النقطة  ACالمستقٌم 

وبنفس الفتحة السابقة نكرر رسم قوس  1الفرجال عند النقطة  نركز .3

، وهكذا تكرر العملٌة للحصول  2عند النقطة  ACٌتقاطع مع المستقٌم 

للوصول  التً هً فً المثال خمسة أجزاء ،بةوالمطل األجزاءعلى عدد 

 (.5-3، الشكل )5إلى النقطة 

 

 

 متساوٌة.أقسام لخمسة  مستقٌممراحل تقسٌم خط  5-3 الشكل

 

من  المثلث إسنادمع  5Bباستخدام المثلث قائم الزاوٌة نصل المستقٌم  .4

وعدم تحرٌكها، ثم ٌراعى تثبٌتها بشكل جٌد  ،بواسطة مسطرة قاعدته

وٌوصل خط مستقٌم منها نحو  تماما   4لٌكون على النقطة ٌحرك المثلث 

، سٌكون هذا الخط موازٌا Dلٌقطعه عند النقطة  ABالمستقٌم 

 (.6-3، الشكل ) 5Bللمستقٌم 

، 1، والنقطة 2، 3نكرر رسم الخطوط المتوازٌة من بقٌة النقاط  .5

 وبذلك G، و E ،Fالنقاط لنحصل على  نفسها بالطرٌقة المذكورة

وٌمكن تقسٌم ، ABنحصل على خمسة أجزاء متساوٌة للمستقٌم 

التً تحقق النسبة وذلك بتوصٌل المستقٌمات  ،نسب علىالمستقٌم 

 على ACتقسٌم المستقٌم ٌتم  2:1تقسٌم المستقٌم بنسبة على مثال و

لتكون النسبة  فقط 3Eو  1G األجزاء توصٌلو( 2+1) أقسامثالثة 

 .2:1كنسبة  AFإلى  AGبٌن 

 

 .AB: الحصول على أجزاء متساوٌة للمستقٌم  6-3الشكل 
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 مستقٌم معلوم  رسم مستقٌم ٌوازي 3-5

والتً الخطوط المتوازٌة  لب الرسومات الهندسٌة ٌتكرر رسماغ فً

ستعمال الفرجال ، ولكن ٌمكن اTبواسطة المسطرة حرف غالبا  ما ترسم 

 -: ٌأتًكما ، لرسم تلك الخطوط

 على بعد معلوم منه      3-5-1

 

ٌبعد عنه مسافة رسم مستقٌم موازي له ل ،ABالمستقٌم المعلوم 

 -: (7-3، الشكل )ٌأتًنتبع ما معلومة، 

فتح الفرجال بفتحة مقدارها المسافة المعلومة )على مسطرة ن .1

لرسم قوس باتجاه المستقٌم  Aفً النقطة  ثم نركزقٌاس(، 

 بنفس فتحة الفرجال . B، نكرر القوس فً النقطة المطلوب

أو المسطرة  باستعمالمذكورٌن ٌمس القوسٌن ال ا  رسم مستقٌمن .2

 المطلوب.المستقٌم للحصول على المثلث 

 

ِِ  :7-3الشكل   .لمستقٌم معلوم ِِ  رسم مستقٌم مواِز

 خارجة عنه  معلومةمن نقطة  3-5-2

 

، لرسم تبعد بمسافة معٌنة منه Cوالنقطة ، AB المعلوممستقٌم ال

       الشكل، ٌأتً نتبع ما ABوٌوازي المستقٌم  Cٌمر بالنقطة  مستقٌم

(3-8) :- 

ٌقطع  ا  نرسم قوسبفتحة غٌر محددة، ، Cنركز الفرجال فً النقطة  .1

 .Aمن الطرف  قرٌبا  ، Dفً نقطة  ABالمستقٌم 

، نرسم قوس ٌقطع المستقٌم نفسها الفتحة، بDنركز الفرجال فً النقطة  .2

AB  فً النقطةE  وستكون من الطرف اآلخر من جهة الطرفB  ،

وبهذا حصلنا على مسافة )نصف قطر( لنفتح الفرجال بمقدارها وهً 

EC. 

ٌقطع  نرسم قوسا   EC وبالفتحة الجدٌدة Dنركز الفرجال فً النقطة  .3

 .Fالقوس األول فً النقطة 

بخط مستقٌم لٌكون هو الموازي للخط  F والنقطة Cبٌن النقطة  نصل .4

AB. 
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 .من نقطة معلومة لمستقٌم معلوم رسم مستقٌم موازِ  : 8-3الشكل 

 

 تنصٌف زاوٌة معلومة  3-6

 

ن ٌقسمٌن متساوٌ إلىتنصٌفها  لغرض،  ABCالزاوٌة المعلومة 

 -: (9-3)، الشكل ٌأتًنتبع ما 

وس لٌقطع نرسم ق، وبفتحة مناسبة  Bنركز الفرجال فً رأس الزاوٌة   .1

 .Eو  Dن ٌضلعً الزاوٌة فً النقطت

 الزاوٌة( ضلعًال تتجاوز )وبفتحة مناسبة  Dنركز الفرجال فً النقطة  .2

رسم ل،  Eركز الفرجال فً النقطة ثم ن فتحة الزاوٌة، باتجاهرسم قوس ن

 .Fلٌتقاطع القوسان فً النقطة  ها،نفسالسابقة  الفتحةبقوس آخر و

هو المنصف  FBلٌكون المستقٌم  B والنقطة Fصل بٌن النقطة ن .3

 للزاوٌة.

 

 

 معلومة.  تنصٌف زاوٌة:  9-3الشكل 

 

 زواٌا لقٌم متعددةرسم  3-7

 

باالستعانة ٌمكن رسم الزواٌا باستخدام منقلة القٌاس وذلك 

 ٌمكن رسمو ً تمثل قٌم الزواٌا بالدرجات،الموجودة علٌها والت تبالتدرٌجا

درجة  15 قٌمتها زواٌا، لرسم مر سابقا   مثلماالزواٌا باستخدام المثلثات، و

 بإتباع الحصول على بعض الزواٌا الفرجالباستخدام عفاتها، وٌمكن ومضا

 -:ٌأتًكما صول على الكثٌر من قٌم الزواٌا، ٌتم الحلخطوات متسلسلة 
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 الفرجال باستخدامرسم الزواٌا  3-7-1

 

 -:(14-3، الشكل )درجة 64رسم زاوٌة  (أ 

)قرٌبة من الطرف نركز الفرجال فً نقطة علٌه  AB المعلوم المستقٌم .1

A ) ولتكن النقطةC مع المستقٌم  عوبفتحة مناسبة نرسم قوس لٌتقاط

 .Dفً النقطة 

ٌتقاطع  ا  نرسم قوس هانفس الفتحة السابقةبو D فً النقطة نركز الفرجال .2

 .Eمع القوس األول فً النقطة 

 ECBلٌنتج الزاوٌة  Cوالنقطة  Eبٌن النقطة  ا  مستقٌم ا  نصل خط .3

 درجة. 64وقٌمتها 

 

 درجة باستخدام الفرجال. 64قٌمتها م زاوٌة : رس14-3الشكل  

 

 -: (11-3، الشكل )درجة 34رسم زاوٌة  (ب 

 (.أ-1-7-3درجة بنفس الطرٌقة المذكورة أعاله ) 64رسم زاوٌة ن .1

كرر نفتحة الزاوٌة،  باتجاهرسم قوس ل Dز الفرجال فً النقطة ركن .2

ل المستقٌم صن، Fلٌتقاطع القوسان فً النقطة  Eالقوس مع النقطة 

FC  ف للزاوٌة  34مقدارها  FCBدرجة، والزاوٌة  64لٌصبح منص 

 درجة.

 

 .باستخدام الفرجال درجة 34: رسم زاوٌة قٌمنها  11-3الشكل 

 

 .(12-3الشكل ) ،درجة )قائمة( 94رسم زاوٌة  (ج 

)قرٌبة من الطرف  نركز الفرجال فً نقطة علٌه، AB المعلوم المستقٌم .1

A)  ولتكن النقطةC لٌتقاطع مع المستقٌم  ا  وبفتحة مناسبة نرسم قوس

 .Mفً النقطة 

ٌقطع القوس  ا  سم قوسونر Mنركز الفرجال فً النقطة  بنفس الفتحة .2

لرسم قوس ثالث  Dالعمل ونركز فً النقطة ، نكرر Dاألول فً النقطة 

 .Eٌقطع القوس األول فً النقطة 
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 أعلى القوس األول( باتجاهوبفتحة مناسبة ) Dنركز الفرجال فً النقطة  .3

ٌتقاطع مع القوس  ا  ونرسم قوس E مع النقطة  لنكرر العم، ا  نرسم قوس

لٌكون عمودٌا على المستقٌم  CF، نصل المستقٌم Fاألخٌر فً النقطة 

AB  لٌشكل الزاوٌة القائمةMCF. 

 

 

 .باستخدام الفرجال درجة 94: رسم زاوٌة قائمة  12-3الشكل 

 

 .(13-3، الشكل )درجة 45رسم زاوٌة  ( د

 الذكر سابقةبنفس الطرٌقة ال HCG درجة 94رسم زاوٌة قٌمتها ن .1

 .(ج -1-7-3) أعاله

منتصف )باتجاه  لرسم قوس Hبفتحة فرجال مناسبة نركز فً النقطة  .2

لرسم  Gفً النقطة  الفرجال نركز هانفس الفتحةبو، الزاوٌة القائمة(

 .Jقوس آخر ٌتقاطع مع القوس األول فً النقطة 

بمستقٌم منصف للزاوٌة القائمة لنحصل  Cوالنقطة  Jنصل بٌن النقطة  .3

 درجة. 45وقٌمتها  JCBعلى الزاوٌة 

 

 

 درجة باستخدام الفرجال. 45: رسم زاوٌة قٌمتها  13-3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العملٌات الهندسٌة المتعلقة بالخط المستقٌم                                 الرسم الهندسً والصناعً                  الفصل الثالث                                                                

 

 

  
43 

 
  

 زاوٌة بنفس قٌمة زاوٌة أخرىرسم  3-7-2

 

باستخدام  -ٌمكن زاوٌة معٌنة،  )إنشاء( نقل أو تكرارفً حالة 

 ABC)الزاوٌة  الحصول على زاوٌة متطابقة مع زاوٌة موجودة -الفرجال

 -(:14-3)، الشكل ٌأتًكما (  زاوٌة حادة ذات قٌمة معلومة

 ا  ( وبفتحة مناسبة نرسم قوسBنركز الفرجال فً رأس الزاوٌة )النقطة  .1

 .Eوالنقطة  Dٌقطع ضلعً الزاوٌة فً النقطة 

 ألخذ القٌاس. Eنركز فً النقطة  إذ DEالمسافة  نقٌس .2

نرسم  إذإلى منطقة الرسم الجدٌدة، المرحلة الثانٌة هً نقل القٌاسات  .3

 ًفطرأحد نركز الفرجال فً  BDبفتحة بقدر المسافة ، وbcالمستقٌم 

لرسم قوس ٌقطع المستقٌم المرسوم فً  b الطرف كنٌالمستقٌم ول

لنركز  EDنقل القٌاس بفتحة للفرجال مقدارها المسافة ن، ثم eالنقطة 

نصل  ،dٌتقاطع مع القوس األول فً النقطة  ا  رسم قوسنو eفً 

 .ABCوهً متطابقة مع الزاوٌة  dbcن زاوٌة لٌكو    db المستقٌم

 

 

 

 معٌن.وٌة ذات قٌاس نقل زارسم و: 14-3الشكل 
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  وتطبٌقات تمارٌن 3-8

 

تكتب خطوات العمل فً تمارٌن العملٌات الهندسٌة  -مالحظة:

فً لوحة )األقواس والحروف( مع اإلبقاء على مراحل التنفٌذ بالتسلسل 

 الرسم.

 

، باستخدام طرٌقة الفرجال، حدد نقطة ABالمستقٌم المعلوم  3-8-1

 .عمودي علٌها ا  ثم ارسم مستقٌم (Cالمنتصف، )

مستخدما  3:2:1 بنسبةثالثة أجزاء  على ABقسم المستقٌم  3-8-2

 .الفرجال والمسطرة والمثلث قائم الزاوٌة

التً تبعد عنه  Cمن نقطة  ABللمستقٌم  ا  موازٌ ا  ارسم مستقٌم 3-8-3

20mmوطرٌقة المسطرة حرف  ،مرة ، مستخدما طرٌقة الفرجالT  مرة

 أخرى.

 

 

 

 

 

درجة،  44مقدارها  ABCباستعمال منقلة الزواٌا، ارسم الزاوٌة  3-8-4

 .والمسطرة أو المثلث لرسم الخطوط ثم نصفها مستخدما  الفرجال

والمثلث  Tمرة وطرٌقة مسطرة الحرف  طرٌقة الفرجال باستخدام 3-8-5

 .درجة 94مقدارها  ABC، ارسم الزاوٌة قائم الزاوٌة مرة أخرى

والمثلث  Tمرة وطرٌقة مسطرة الحرف  الفرجالباستخدام طرٌقة  3-8-6

 درجة. 64مقدارها  ABC، ارسم الزاوٌة مرة أخرىالمناسب 

والمثلث  Tباستخدام طرٌقة الفرجال مرة وطرٌقة مسطرة الحرف  3-8-7

 درجة. 34مقدارها  ABCارسم الزاوٌة  ،مرة أخرى المناسب

والمثلث  Tباستخدام طرٌقة الفرجال مرة وطرٌقة مسطرة الحرف  3-8-8

 درجة. 45مقدارها  ABC، ارسم الزاوٌة المناسب مرة أخرى

 124ارسم زاوٌة مستخدما  طرٌقة النقل لزاوٌة منفرجة مقدارها  3-8-9

 راجع، فرجاللكل منهما، بإتباع طرٌقة ال 60mmدرجة، وطول ضلعٌها 

 (.2-7-3فً الفقرة ) ذكورةالخطوات الم
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 الفصل الرابع

 

 العملٌات الهندسٌة المتعلقة

 المثلث والدائرةب
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 الرابع الفصل أهداف# 

 

 -أن:على  بعد االنتهاء من دراسة الفصل سٌكون الطالب قادرا  

 .وأنواعهٌلم بعناصر المثلث  .1

 . أضالعهة ٌرسم المثلث بمعلوم .2

 .ٌلم بعناصر الدائرة  .3

 .ٌرسم الدائرة والمماس .4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 4-1

 

مثلما المهمة فً الرسم الهندسً  األمورالعملٌات الهندسٌة من  دعت  

كونها توسع المدارك  فضال  عنتوفر الوقت والجهد  ألنها مر بالفصل السابق

 ؛تنفٌذها أثناءفً مع اكتساب المهارة الالزمة  ،وتسلسلهاالحركات فً فهم 

رسمه  أثناءفً ٌمكن بواسطتها تجنب المعوقات التً تواجه الرسام  إذ

 والخطوط المتعلقة بها. الهندسٌة األشكالالطرٌقة السلٌمة لرسم وتعلمه، 

الدائرة كل من رسم ومراحل  لطرقوفً هذا الفصل سٌتم التطرق  

الهندسٌة فً الفصل  األشكالضمن فً بعد أن تعرفنا علٌهما  ،المثلثو

 األول.
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 Triangle المثلث  4-2

 

 إلىن تعرفنا فً الفصول السابقة على المثلث، وسنتطرق أسبق 

من الممكن رسم المثلث بعدة طرق، منها استخدام الفرجال ف طرٌقة رسمه،

الطالب فً هذه المرحلة  لفائدة، وقد اخترنا ما نراه مناسبا والمسطرة

 .الهندسٌة فً تنفٌذ لوحات الرسم الدراسٌة وحاجته لتلك العملٌات

 

 ة طول أضالعه رسم المثلث بمعلوم 4-2-1

 

-4، الشكل )ٌأتًنقوم بما  معلومة طول أضالعه، ABCالمثلث لرسم 

1):- 

ٌس نقبعد ذلك ،بالبعد المعلوم ABولٌكن  أضالع المثلث حدأنرسم  .1

من نهاٌة  ا  مقدار طول الضلع الثانً ونرسم قوسالفرجال ببواسطة 

 .Aالنقطة من  األولطرف الضلع 

، األولللضلع  األخرىنفتح الفرجال بمقدار الضلع الثالث ومن النهاٌة   .2

 .Cفً النقطة  األوللٌتقاطع مع القوس نرسم قوسا آخر  ، Bالنقطة 

للحصول على  األولالضلع مع طرفً ( C)النقطة صل تقاطع القوسٌن ن .3

 المثلث المطلوب.

 

 

 طول أضالعه. بمعلومة: رسم مثلث  1-4الشكل 

 

 األضالعمتساوي رسم المثلث   4-2-2

 

 -(:2-4، الشكل )ٌأتًنقوم بما  األضالع،متساوي  ABCمثلث  لرسم

بالبعد المعلوم، بعد ذلك بواسطة  AB ولٌكن أضالع المثلث حدأنرسم  .1

نهاٌة طرف الضلع ، نركز فً ABمقدار طول الضلع نقٌس  الفرجال

 باتجاه أعلى المستقٌم. ا  ونرسم قوسB النقطة  ، فًاألول

نرسم  ها،نفسالفتحة وبنركز الفرجال فً الطرف اآلخر من المستقٌم  .2

 .Cٌتقاطع مع القوس األول فً النقطة  ا  قوس

للحصول  Bوالنقطة  Aمع أطراف المستقٌم فً النقطة  Cنصل النقطة  .3

 على المثلث المطلوب.
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 باستخدام الفرجال. األضالع: رسم مثلث متساوي  2-4الشكل 

 

 Circleالدائرة   4-3

 

 ،الدائرة وما ٌتعلق بها من تسمٌاتعلى فصل األول الفً تعرفنا  

فً هذا ، وسنتطرق بواسطة الفرجالطرٌقة رسمها على  فً الفصل الثانًو

 -: ٌأتًكما  ،الدائرةومماس  األقواسإلى طرق رسم الفصل 

 

 مركز قوس أو دائرة إٌجاد 4-3-1

 

 .دائرة ٌمر بمركزهاوتر  العمود المنصف ألي أن مبدأمن 

(، 3-4 هذا المركز )الشكل نجدمجهولة المركز، لدائرة )أو القوس( فً ا

 -ٌأتً:وكما 

 .CDو  AB، على محٌط الدائرةغٌر متوازٌٌن  نرسم أي وترٌن .1

 .(2-3، )راجع الفقرة  ABوترعلى ال ا  منصف ا  نقٌم عمود .2

هً  E، فتكون نقطة تالقً العمودٌن CDعمود مع الوتر رسم نكرر  .3

 مركز الدائرة أو القوس.

 

 دائرة معلومة.مركز  إٌجاد : 3-4الشكل 

 

 رسم مماس لدائرة  4-3-2

 

محٌط الدائرة فً نقطة واحدة تسمى المماس هو المستقٌم الذي ٌمس 

، وٌرسم المار بتلك النقطةنقطة التماس وٌكون عمودٌا على نصف القطر 

 المماس من نقطة معلومة على محٌط الدائرة أو نقطة خارجة عنها.

 .من نقطة معلومة على محٌطها ( أ

معلومة تقع على محٌطها، نقطة و Mالتً مركزها الدائرة المعلومة 

 -:(4-4، الشكل )ٌأتًلرسم مماس للدائرة ٌمر بالنقطة المعلومة نتبع ما 
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 .على محٌط الدائرة Aنعٌن نقطة  .1

 .AB إلى ا  مساوٌ MAبحٌث ٌكون  Bالنقطة  إلى ونمده MAنصل  .2

 MAبفتحة فرجال واحدة مناسبة وأكبر من B و Mنركز فً النقطتٌن  .3

( 2-3)راجع الفقرة  Dو  Cقوسٌن ٌتقاطعان فً كل من  لنرسم

 هو المماس المطلوب. CDلٌصبح المستقٌم 

 

 : رسم مماس لدائرة من نقطة على محٌطها. 4-4الشكل 

 

 من نقطة معلومة خارج الدائرة. ( ب

تقع خارجها،  Aوالنقطة المعلومة  Mالتً مركزها الدائرة المعلومة 

 -: ٌأتً(، نتبع ما 5-4الشكل ) ،المعلومةالنقطة للدائرة من لرسم مماس 

وننصفه فً  MAبالمستقٌم  Aالمعلومة  نصل مركز الدائرة مع النقطة .1

 (.2-3 ، )راجع الفقرةCالنقطة 

 ٌقطع الدائرة فً ا  قوس نرسم CAبفتحة مقدارها ، Cنركز الفرجال فً  .2

 .B النقطة 

 لٌكون هو المماس المطلوب. AB نصل المستقٌم .3

 

 

 .رسم مماس لدائرة من نقطة معلومة خارجة عنها 5-4الشكل 

 

 بنصف قطر معلوم Arcsس اقواألرسم  4-3-3

 

   .رسم قوس ٌمس مستقٌمٌن متعامدٌن ( أ

رسم قوس ٌمسهما ل ،Oالنقطة  فً L2 وL1 المستقٌمان المتعامدان 

 -:ٌأتًنتبع ما  ،(6-4، الشكل )بنصف قطر معلوم

قوس  نرسمحة نصف قطر معلومة تفوب Oنركز الفرجال فً النقطة  .1

 . BوA فً النقطتٌن  المتعامدان لٌقطع المستقٌمان

ونعٌد العملٌة  ،ونرسم قوس Aنركز فً النقطة  فتحة الفرجالبنفس  .2

 األولونرسم قوس لٌتقاطع مع القوس   Bفً النقطة  ركز الفرجالون

 .Cفً النقطة 
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 Aونرسم القوس المطلوب لٌمر بالنقطتٌن  Cنركز الفرجال فً النقطة  .3

 لٌحل محله القوس.  (Oن )فً النقطة ، وٌمسح تقاطع المستقٌمBٌو

 

 

 .ٌن متعامدٌن: رسم قوس ٌمس مستقٌم 6-4الشكل 

 

 .)ضلعً زاوٌة معلومة( رسم قوس ٌمس مستقٌمٌن متقاطعٌن ( ب

حادة، ٌشكالن زاوٌة معلومة ) BCو  AB لمستقٌمان المتقاطعانا

المستقٌمٌن ٌمس  بنصف قطر معلوم رسم قوسلمنفرجة، أو قائمة(، 

 -:ٌأتًنتبع ما  (،8-4)والشكل  (7-4)الشكل ، )أو ضلعً الزاوٌة(

موازٌات  لغرض رسمرسم أقواس من الداخل ن Rبفتحة مقدارها  .1

 (.1-5-3، )راجع الفقرة لضلعً الزاوٌة

على  ٌمدان BCو  ABلمستقٌمٌن نرسم مستقٌمٌن موازٌٌن ل .2

 .Dاستقامتهما لٌتقاطعان فً النقطة 

لرسم القوس المطلوب  Dنركز الفرجال فً النقطة  Rبنفس الفتحة  .3

 .الذي ٌمس ضلعً الزاوٌة

 

 

 حادة.: رسم قوس ٌمس ضلعً زاوٌة  7-4الشكل 

 

 : رسم قوس ٌمس ضلعً زاوٌة منفرجة. 8-4الشكل 
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 من الخارج لدائرتٌن معلومتٌنرسم مماس   4-3-4

 

، R2و  R1 امهاقطرنصف و Nو Mهما ان مركزاالمعلومتن االدائرت

 -: ٌأتً(، نتبع ما 9-4)الشكل مماس لهما من الخارج،  لرسم

 الدائرتٌن الفرق بٌن نصفً قطري تساويبفتحة فرجال  Mنركز فً  .1

 .(R1-R2بقطر ) نرسم دائرة

فً  MNف المستقٌم ص، وننNو  Mنصل بٌن مركزي الدائرتٌن  .2

 (.2-3 راجع الفقرة، )Oالنقطة 

ٌقطع  ا  ، ونرسم قوسOنركز الفرجال فً النقطة  OMبفتحة مقدارها  .3

، بعدها نصل Cفً النقطة ( R1-R2)التً نصف قطرها  Mالدائرة 

MC الدائرة  امتداده لٌقطعM  فً النقطةA ، نرسم موازي له من

الموازي اتبع ، )عند رسم Bفً النقطة  محٌطها لٌقطعN مركز الدائرة 

 طرٌقة المسطرة الثابتة والمثلث المتحرك(.

 لٌكون هو المستقٌم المماس لدائرتٌن من الخارج. ABنصل المستقٌم  .4

 

 

 .: رسم مماس لدائرتٌن معلومتٌن من الخارج 9-4الشكل 

 

سابقة الذكر المماس من الداخل بنفس الخطوات وٌمكن رسم 

( بدال عن 1الدائرة فً الخطوة )( فً رسم R1+R2العالقة )مستعمال 

 الفرق بٌنهما.
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 تمارٌن وتطبٌقات 4-4

 

فً تمارٌن العملٌات الهندسٌة تكتب خطوات العمل  -مالحظة:

مع اإلبقاء على مراحل التنفٌذ )األقواس والحروف( فً لوحة بالتسلسل 

 الرسم.

 ,55mmأضالعه هً ل اطوأ كانت، إذا ABCمثلث الارسم  4-4-1

45mm, 60mm. 

كان طول ساقٌه  إذاالساقٌن  متساوي  ABCالمثلث ارسم 4-4-2

60mm  40وطول قاعدتهmm. 

ثم أقم  ،65mmطول ضلعه  إذا كان األضالعمتساوي  ا  ارسم مثلث 4-4-3

 أعمدة على أضالعه الثالثة تمر برؤوس المثلث.

استعمل ، )55mmمتساوي األضالع إذا كان ارتفاعه  ا  ارسم مثلث 4-4-4

 نظرٌة فٌثاغورس فً استخراج طول الضلع(.

ثر للمركز بقلم الرصاص، أبدون ترك  68mmارسم دائرة قطرها  4-4-5

من مبدأ أن العمود المنصف ألي وتر دائرة ٌمر ، جد مركز الدائرةثم 

 .بمركزها

ارسم مماس  ،25mmونصف قطرها  Nالدائرة التً مركزها  4-4-6

 .التً تقع على محٌطها Pللدائرة ٌمر بالنقطة 

 

 

للدائرة من  ا  ، ارسم مماس60mmوقطرها  Cالدائرة التً مركزها  4-4-7

 .50mmتبعد عن المركز مسافة التً  Bالنقطة 

 ا  رسم قوسا، Oفً النقطة  OBو  OAالمستقٌمان المتعامدان  4-4-8

 .20mmٌمسهما بنصف قطر 

 45ومقدارها  ABCارسم الزاوٌة ، المنقلة تتدرٌجا مستخدما   4-4-9

 .25mmٌمسهما بنصف قطر  ا  ، ثم ارسم قوسدرجة

 145ومقدارها  ABCالمنقلة، ارسم الزاوٌة  تتدرٌجا مستخدما   4-4-15

 .35mmٌمسهما بنصف قطر  ا  درجة، ثم ارسم قوس

 30mmاألولى قطر نصف ، ارسم المماس الخارجً لدائرتٌن 4-4-11

 .75mm مركزٌهما، والبعد بٌن 55mmونصف قطر الثانٌة  

 20mmارسم المماس الداخلً لدائرتٌن، نصف قطر األولى  4-4-12

 .80mmبٌن مركزٌهما  ، والبعد30mmونصف قطر الثانٌة 
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 الفصل الخامس

 

 العملٌات الهندسٌة المتعلقة

 المضلعات المنتظمةب
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 خامسال الفصل أهداف# 

 

 -: على أن من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب قادرا  بعد االنتهاء 

المضلعات غٌر  ٌتعرف علىالمنتظمة و هاوأشكالٌلم بأنواع المضلعات  .1

 .المنتظمة

 متوازي المنتظمة )المربع، المستطٌل، المعٌن، المضلعاتٌرسم  .2

ة ( بمعلوم، المخمس، المسدس، أي مضلع منتظم داخل دائرةاألضالع

 .بعض عناصرها

 .والقطع الدائري والقطع الناقص القطاعات المخروطٌة عرف ٌ .3

 الطرق . ٌرسم القطع الناقص بعدة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد  5-1

 

جمٌع زواٌاه سمً بالمضلع وكذلك المضلع  أضالعتساوت  إذا 

وٌمكن معرفة مقدار زاوٌة تمر برؤوسه، رسم دائرة  عدها، وٌمكن بالمنتظم

 -ة :اآلتٌمضلع بمعرفة عدد أضالعه من خالل العالقة  أي

 

 

 

 أن: إذ    

α قٌمة زاوٌة المضلع المنتظم =. 

n = .عدد أألضالع 

فالمضلع ، اأضالعهعدد  إلى نسبة Polygonsالمضلعات تسمى  

 وهكذا. 6، و 5، 4 األضالعنسبة لعدد  ،والخماسً والسداسًالرباعً 

وسنعرض فً هذا الفصل الطرق الهندسٌة المتبعة لرسم المضلعات 

تنفٌذ  أثناءفً ٌواجه الرسام  إذباستخدام أدوات الرسم التقلٌدٌة، بشكل دقٌق 

الطرق  إحدى بإتباعإال ال ٌمكن رسمها لمضلعات  أشكاال  اللوحات الهندسٌة 

 التً ستذكر الحقا.
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 Squareالمربع   5-2

  

 هخطوط مستقٌمة متساوٌة الطول وزواٌا بأربعةمحاط  سطح مستو

من الممكن رسم المربع بواسطة )مضلع رباعً منتظم(، وقوائم  ألربعةا

عندما ٌتطلب أن ٌكون ، ولكن والمثلث قائم الزاوٌة Tالمسطرة حرف 

كما فً نحتاج أن نجد طرٌقة للرسم، المربع فً غٌر مستوى المسطرة 

 -: ةاآلتٌالطرق 

 

 ضلعهة طول مربع بمعلومرسم   5-2-1

 

 ،، لرسم مربع طول ضلعه المستقٌم المعلومABالمستقٌم المعلوم  

 -:ٌأتًنتبع ما (، 1-5)الشكل 

نركز الفرجال فً  إذ، فً أحد طرفٌه ABنقٌم عمود على المستقٌم  .1

ٌقطع المستقٌم المعلوم فً وبفتحة مناسبة نرسم قوس ،  Bالنقطة 

 جزأٌن إلىنقسم القوس و بنفس الفتحة، نركز فٌها الفرجال 1نقطة ال

نركز فٌهما الفرجال )كما مر سابقا(، ، 3و  2للحصول على النقاط 

 إلىونمده  4Bالمستقٌم ، نصل 4لرسم قوسٌن ٌتقاطعان فً النقطة 

 (.AB=BC) لٌكون Cالنقطة 

وبفتحة مقدارها طول  Cثم فً النقطة  Aفً النقطة  الفرجالنركز  .2

 .Dٌن ٌتقاطعان فً النقطة وسرسم قن ABالمستقٌم المعلوم 

 هو المربع المطلوب. ABCDفٌكون الشكل  CDو AD نصل .3

 

 

 طول ضلعه. بمعلومةرسم مربع  : 1-5الشكل 

 

 وخارجها معلومة رسم مربع داخل دائرة   5-2-2

 

)تمس ، Mالدائرة المعلومة والتً مركزها لرسم المربع داخل  

الدائرة(، محٌط  أضالعهمربع خارجها )تمس رسم ورؤوسه محٌط الدائرة( 

 -:  ٌأتً(، نتبع ما 2-5الشكل )

نقطة  فً هعلٌ ا  ونقٌم عمود ( M)ٌمر بالمركز  ABنرسم القطر  .1

 .Dو  Cالنقطتٌن  (، لٌقطع المحٌط ف1ً-3-3)راجع الفقرة  ،مركزال

 لنحصل على المربع الداخلً المطلوب. DAو  AC ،CB ،BD نصل .2



 العملٌات الهندسٌة المتعلقة بالمضلعات المنتظمة                                      الفصل الخامس                                                                  الرسم الهندسً والصناعً   

 

 

  
56 

 
  

(، 1-5-3راجع الفقرة  ، ) DCو ABللمحورٌن  نرسم موازٌات .3

 للحصول على المربع الخارجً.

 

 

 رسم مربع داخل وخارج دائرة معلومة.:  2-5الشكل 

 

 Rectangle المستطٌل 5-3

 

محاط بأربعة خطوط مستقٌمة كل اثنٌن متقابلٌن  سطح مستو 

وٌرسم  متساوٌن ومتوازٌٌن وزواٌاه األربعة قوائم )مضلع رباعً منتظم(،

 -: ةاآلتٌحسب الطرق بالرسم  أدواتالمستطٌل باستخدام 

 

 

 

 ضلعٌه     طول ة رسم مستطٌل بمعلوم  5-3-1

 

 ،لرسم مستطٌل ،BCوالمستقٌم المعلوم  ABالمعلوم المستقٌم 

 -:ٌأتً ما ( نتبع3-5)الشكل 

فً النقطة  أحد طرفٌهنقٌم عمود على ، وAB نرسم المستقٌم المعلوم .1

B ، ونمده إلى النقطةC  لٌكونBC  ضلع المعلوم لطول الهو

 .المستطٌل الثانً

 BCبفتحة مقدارها طول المستقٌم المعلوم  Aفً النقطة  الفرجالنركز  .2

نرسم  ABمقدارها وبفتحة  Cفً النقطة  الفرجال نرسم قوس ثم نركز

 .Dفً النقطة  قوس ٌقطع القوس األول 

 لنحصل على المستطٌل المطلوب. ADو  CD نصل .3

 

 

 .ضلعٌةطول  بمعلومةرسم مستطٌل :  3-5الشكل 
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 Diamondالمعٌن    5-4

 

محاط بأربعة خطوط مستقٌمة متساوٌة ومتوازٌٌن  سطح مستو

قطراه متعامدان وزواٌاه األربعة لٌست قوائم )مضلع رباعً منتظم(، 

حسب الطرق بالرسم  أدواتوٌرسم المعٌن باستخدام وٌنصف أحدهما اآلخر، 

 -اآلتٌة:

 

 زواٌاه  إحدىة طول ضلعه و رسم معٌن بمعلوم  5-4-1

 

لرسم  ،XYZوالزاوٌة المعلومة القٌاس  ABالمستقٌم المعلوم  

 -:ٌأتًما  (، نتبع4-5)الشكل معٌن 

)راجع الزاوٌة المعلومة  ونقٌم علٌه ABالمعلوم  نرسم المستقٌم .1

 ه.نفس ABبقٌاس المستقٌم  BCنمد المستقٌم ، ثم (2-7-3العملٌة 

    Aنركز الفرجال فً كل من ، ABبفتحة مقدارها المستقٌم المعلوم   .2

 .Dلرسم قوسٌن ٌتقاطعان فً النقطة  Cو 

 لنحصل على المعٌن المطلوب. ADو  CD نصل .3

 

 

 زواٌاه. طول ضلعه وإحدى بمعلومةرسم معٌن :  4-5الشكل 

 طول ضلعه واحد قطرٌه ةرسم معٌن بمعلوم  5-4-2

الشكل لرسم معٌن  ،Lوطول ضلعه المعلوم  ABقطر المعٌن المعلوم 

 -:ٌأتً(، نتبع ما 5-5)

 . ABنرسم القطر المعلوم  .1

نركز الفرجال فً كل من النقاط  Lبفتحة مقدارها طول الضلع المعلوم  .2

A  وB  ونرسم قوسٌن ٌتقاطعان فً النقطتٌنC  وD. 

 لنحصل على المعٌن المطلوب. DA، و CB،DB  ،CA نصل .3

 

 ة طول ضلعه وأحد قطرٌه.: رسم معٌن بمعلوم 5-5الشكل 
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 Parallelogram  األضالعمتوازي  5-5

 

منهما كل اثنٌن  ،هو سطح مستو محدود بأربعة خطوط مستقٌمة 

 وٌرسم متوازي األضالع )مضلع رباعً منتظم(،متقابالن ومتساوٌان 

 -: ةاآلتٌ ةقٌالطرحسب بباستخدام أدوات الرسم 

 

ة طول ضلعٌه والزاوٌة بمعلوم أضالعرسم متوازي  5-5-1

 المحصورة بٌنهما 

 

 XYZة والزاوٌة المعلوم BCو  ABالمستقٌمان المعلومان  

 -: ٌأتً(، نتبع ما 6-5)الشكل ، حصورة بٌنهما، لرسم متوازي أضالعالم

ونقٌم علٌه الزاوٌة المعلومة )راجع  ABنرسم المستقٌم المعلوم  .1

 .هنفس بالقٌاس المعلوم BC(، ثم نمد المستقٌم 2-7-3العملٌة 

 A، نركز الفرجال فً  كل من ABبفتحة مقدارها المستقٌم المعلوم   .2

لرسم قوس  C نركز الفرجال فً  BCلرسم قوس، ثم بفتحة مقدارها 

 .Dفً النقطة  ٌقطع القوس األول 

 المطلوب.    متوازي األضالعلنحصل على  ADو  CD نصل .3

 

 

 بٌنهما.المحصورة ة ضلعٌه والزاوٌة : رسم متوازي أضالع بمعلوم 6-5ل الشك

 

 Pentagonالمخمس    5-6

 

)شكل خماسً  سطح مستو محدود بخمسة خطوط مستقٌمة متساوٌة 

 -اآلتٌة:حسب الطرق بالرسم  أدواتباستخدام منتظم(، وٌرسم 

 رسم مخمس داخل دائرة معلومة    5-6-1

 

بقطر ، Mالتً مركزها ، الدائرة المعلومة داخللرسم مخمس منتظم  

 -: ٌأتً(، نتبع ما 7-5)لشكل ا معلوم،

المستقٌم ف ص  نثم  CDو  AB قطران متعامدان للدائرة المعلومة ارسم .1

BM (نصف القطر)  فً النقطةN(.2-3 الفقرة ، )راجع 

ٌقطع  ا  نرسم قوس NCبفتحة مقدارها ، Nالنقطة  فًنركز الفرجال  .2

AM  فً النقطةO. 
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ٌقطع  ا  نرسم قوس COوبفتحة مقدارها  Cنركز الفرجال فً النقطة  .3

فً النقطة  الفرجالنركز ، وبنفس الفتحة Eمحٌط الدائرة فً النقطة 

وهكذا  Fلرسم قوس أخر ٌقطع المحٌط فً النقطة  Eالتً على المحٌط 

 .Hو  Gبنفس الطرٌقة نحدد بقٌة النقاط على المحٌط 

 لنحصل على المخمس المطلوب.   HCو  CE ،EF ،FG ،GH نصل .4
 

 

 .: رسم مخمس منتظم داخل دائرة معلومة 7-5الشكل 

 ة طول ضلعه رسم مخمس بمعلوم  5-6-2

 

طول ضلعه المستقٌم منتظم ، لرسم مخمس ABالمستقٌم المعلوم  

 -:ٌأتً، نتبع ما (8-5)الشكل ، المعلوم

، (2-3 ، )راجع الفقرةCفً النقطة  فهتنص، ثم ABرسم المستقٌم ن .1

 )باستخدام المثلث القائم الزاوٌة (. Aعلى النقطة  ا  نقٌم عمود

 ا  ، نرسم قوسABفتحة مقدارها المستقٌم ، بAنركز الفرجال فً النقطة  .2

 .Dٌقطع العمود المقام فً 

ٌقطع  ا  نرسم قوس CDبفتحة مقدارها ، Cنركز الفرجال فً النقطة  .3

 .Eفً النقطة  ABامتداد المستقٌم 

لرسم  Bو  A النقاط ، نركز الفرجال فً كل منBEبفتحة مقدارها  .4

 .Gقوسٌن ٌتقاطعان فً النقطة 

، نركز الفرجال فً النقطة ABطول المستقٌم المعلوم بفتحة مقدارها  .5

G قوسٌن، ثم نركز فً كل من النقطتٌن  لرسمA  وB  لرسم قوسٌن

 .Hو  Fالسابقٌن فً النقطتٌن آخرٌن ٌتقاطعان مع القوسٌن 

 إلكمال المخمس المطلوب. ،AH ،HG ،GF ،FBنصل  .6
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 ة طول ضلعه.: رسم مخمس بمعلوم 8-5الشكل 

 

 Hexagonالمسدس    5-7

 

سطح مستو محدود بستة خطوط مستقٌمة متساوٌة )شكل سداسً 

منتظم(، ومن خصائص سداسً األضالع أن طول ضلعه ٌساوي نصف قطر 

الدائرة التً تمر برؤوسه، وٌرسم باستخدام أدوات الرسم وحسب الطرق 

 -: ةاآلتٌ

 ة طول ضلعهرسم مسدس منتظم بمعلوم  5-7-1

 

ٌمثل طول ضلع السداسً، لرسم سداسً  ABالمستقٌم المعلوم 

 -:ٌأتً(، نتبع ما 9-5)الشكل ، نتظم طول ضلعه المستقٌم المعلومم

 ABطول ضلع السداسً وبفتحة تساوي  Aالفرجال فً النقطة نركز  .1

 ا  آخر ا  نرسم قوس ها،نفس فتحةالبو Bنرسم قوس، ثم نركز فً النقطة 

 .Oٌقطع القوس األول فً النقطة 

نرسم دائرة تمر )حتما( بالنقطتٌن  ها،نفس فتحةالبو Oنركز فً النقطة  .2

A  وB ، ثم نركز فً النقطةB ٌقطع محٌط الدائرة فً  ا  نرسم قوسو

 .Fو  D ،Eرؤوس المسدس  بقٌة، نكرر العملٌة حتى نحدد Cالنقطة 

لنحصل على المضلع السداسً  FAو  ،BC ،CD ،DE ،EFنصل .3

 المطلوب.

 

 .ة طول ضلعهبمعلوم: رسم مضلع سداسً  9-5الشكل 
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 رسم مسدس منتظم داخل دائرة معلومة   5-7-2

  

 Oالتً مركزها ، لدائرة المعلومةداخل ا سداسً منتظم مضلعلرسم  

 -:ٌأتًنتبع ما  (،16-5الشكل ) ،ABوقطرها 

 .AB م نرسم القطرث ،نرسم دائرة المعلومة .1

لرسم قوس  Aفً النقطة  الفرجالمقدارها نصف القطر نركز فتحة ب .2

 B، ثم نركز فً النقطة Dو  Cٌقطع محٌط الدائرة فً النقطتٌن 

 .Fو  Eٌقطع محٌط الدائرة فً النقطتٌن  ا  نرسم قوس ها،نفس فتحةالبو

لٌكون هو المضلع  DAو ، AC ،CE ،EB ،BF ،FDنصل  .3

 السداسً المطلوب.

 

 

 معلومة.داخل دائرة   مضلع سداسً: رسم  16-5الشكل 

  

 

 رسم مسدس منتظم باستخدام المثلث  5-7-3

 

المثلثات من الضروري أن نتمكن من رسم الشكل السداسً باستخدام 

فً حالة معرفة المسافة بٌن ضلعٌن متقابلٌن للشكل  Tومسطرة الحرف 

 -ٌأتً:كما ، السداسً

، ضلعٌن متقابلٌن(المسافة بٌن ) ذات قطر معلومرسم دائرة ن

 ،للدائرة ةاألفقٌ Tangents اتنرسم المماس Tالمسطرة حرف باستخدام 

التً تمٌل بزاوٌة  الجانبٌة نرسم المماسات ،(66 - 36) المثلث ثم باستخدام

   الشكل  األفقً، باالتجاهللحصول على شكل سداسً رؤوسه درجة،  66

العمودي نستخدم  باالتجاهشكل سداسً رؤوسه وللحصول على ، أ( -5-11)

الزاوٌة لرسم  ومثلث قائم، درجة لرسم المماسات الجانبٌة 36زاوٌة المثلث 

 .ب( -11-5)الشكل ، المماسات الجانبٌة

 

 : رسم شكل سداسً باستخدام المثلث. 11-5الشكل 
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 مضلع منتظم داخل دائرة معلومة   أيرسم  5-8

 

(، OM)نصف قطرها لرسم مضلع منتظم داخل الدائرة المعلومة  

 (،12-5، الشكل )(مثاال   د أضالعه )ولٌكن المضلع الثمانًكان عدومهما 

 -:ٌأتًما الطرٌقة العامة وكنتبع 

نركز  OM بفتحة مقدارها نصف القطر  ،O ئرة المعلومةانرسم الد .1

)سوف تمر فً نقطة المركز  نصف دائرة لرسم Mالفرجال فً النقطة 

O.) 

لى عدد من األقسام عنقسم نصف الدائرة الزواٌا  قٌاسباستخدام منقلة  .2

 أضالعدرجة على عدد  186المتساوٌة )بقسمة زاوٌة الخط المستقٌم 

بزاوٌة متساوٌة  أقسام(، وفً هذه الحالة ثمانٌة المطلوبالمضلع 

 (.7، 6، 5، 4 ،3، 2، 1، ثم ترقم )درجة 22.5مقدارها 

ومدها على استقامتها حتى تقطع محٌط  Mنقطة النقاط وال بٌن نصل .3

 فً عدة نقاط.الدائرة 

المبٌنة على محٌط الدائرة بالتوالً للحصول على نصل بٌن النقاط  .4

 المضلع )الثمانً( المطلوب.
 

 

 : رسم أي مضلع منتظم داخل دائرة معلومة.12-5الشكل 
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 Conical Sectionالمخروطٌة القطاعات  5-9

 

المخروط المنتظم بسطوح ٌطلق على المنحنٌات الناتجة من قطع      

 مستوٌة بالقطاعات المخروطٌة.

 ٌكون لقاعدته  قطع مخروط قائم بمستو مواز   إذا :القطع الدائري

 القطع الناتج دائرٌا، )دائرة منتظمة(.شكل 

 :مائل بزاوٌة عن قاعدته إذا قطع مخروط قائم بمستو   القطع الناقص 

 (.Ellipse) ويابٌض ٌكون شكل القطع الناتج

 

 األضالعمتوازي  أورسم القطع الناقص بطرٌقة المستطٌل  5-9-1

 

لرسم منحنً )شكل معلومٌن،  CD و ABقطري المستطٌل  

 ما(، نتبع 13-5، الشكل )( داخل مستطٌل أو متوازي األضالعيبٌضاو

 -:ٌأتً

)متعامدان فً حالة المستطٌل( بحٌث  GHو  AB طوالنرسم األ .1

، ثم نكمل رسم المستطٌل Mٌنصف احدهما اآلخر وٌتقاطعان فً النقطة 

بحٌث تكون أضالعه موازٌة لألقطار،  CDEF) أو متوازي األضالع( 

ٌقسم القطر األفقً إلى عدد من األقسام  لٌصبح المستطٌل أربعة أقسام،

 3، 2، 1( معلمة بالنقاط  ب أقل عدد ثالثة من كل جانالمتساوٌة، ) 

معلمة  BDو  ACنقسم األضالع  هانفس وبالطرٌقة،  '3، '2، '1و

 ، '6، و'5، '4و  6، 5، 4بالنقاط 

مع النقاط  Hوالنقاط التً على القطر ونصل النقطة  Gنصل بٌن النقطة  .2

 .التً على الجانب

 نعٌد التوصٌل بنفس الطرٌقة مع النصف العلوي للمستطٌل. .3

)بواسطة الٌد أو مسطرة المنحنٌات(  المستقٌمات نقاط تقاطع نصل .4

 المطلوب. يالبٌضاولنحصل على الشكل 

 

 

 .األضالعداخل مستطٌل أو متوازي  يبٌضاو: رسم شكل  13-5الشكل 
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 المتمركزتٌن   رسم القطع الناقص بطرٌقة الدائرتٌن  5-9-2

 

هما المعلومتٌن وبقطرالدائرتٌن فً  لرسم قطع ناقص )شكل بٌضاوي(

 -: ٌأتً(، نتبع ما 14-5)الشكل  ،CDوالصغٌر  ABالكبٌر 

ن بحٌث ٌمتعامد CDو  ABن ٌالدائرتٌن المعلومتٌن برسم القطرنرسم  .1

(، )مركز الدائرتٌن Mحدهما اآلخر وٌتقاطعان فً النقطة أٌنصف 

ترقم  ،ى عدد من األجزاء المتساوٌةعلونقسم محٌط الدائرة الكبٌرة 

 ، ........ .A ،1 ،2 ،3ابتداء من 

مستقٌمة من النقاط التً على محٌط الدائرة الكبٌرة تمر  ا  نرسم خطوط .2

أفقٌة من نقاط  ا  بالمركز وتقطع محٌط الدائرة الصغٌرة، ثم نرسم خطوط

عمودٌة من النقاط المؤشرة على  ا  التقاطع للدائرة الصغٌرة وخطوط

 محٌط الدائرة الكبٌرة.

الخطوط الزائدة من تالقً المستقٌمات العمودٌة واألفقٌة لتحدٌد نمحو  .3

 نقاط االلتقاء.

نصل نقاط االلتقاء )بواسطة الٌد أو مسطرة المنحنٌات( للحصول على  .4

 الشكل البٌضاوي المطلوب.

 

 : رسم القطع الناقص بطرٌقة الدائرتٌن المتمركزتٌن. 14-5الشكل 

 

 منظور الدائرةبطرٌقة رسم القطع الناقص  5-9-3

 

رسم ٌ ،ٌمٌل مستواها عن مستوى النظر عند النظر إلى دائرة 

 ة.الحقكما سٌمر ذكره فً الفصول ال، درجة 36منظورها على زاوٌة 
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، ا  بٌضاوٌ معلومة القطر، الذي سٌكون شكال  لدائرة للرسم منظور 

 -: ٌأتً(، نتبع ما 15-5الشكل )

)عند مستوى النظر(  المنتظمة، Mنرسم الدائرة التً مركزها  .1

، ثم نرسم أربعة مماسات للدائرة GHو  EF بمحورٌها )القطرٌن(

 .ABCDبحٌث تكون  المربع 

درجة  36ثم نرسم منها خطٌن مائلٌن على زاوٌة  Bنحدد نقطة ولتكن   .2

)بقدر طول ضلع  BCو  AB)من الجهتٌن( ونعٌن علٌهما البعدٌن 

     EFمع سم المحاور  DAو  CDالمربع(، ثم نرسم موازٌٌن لهما 

 .Mلمعٌن فٌلتقٌان فً المركز االمنصفة ألضالع  GHو 

 .N2و  N1لنحصل على النقطتٌن  BGو   BEثم  ،DFو DHنصل  .3

نرسم القوس  N1Eوبفتحة مقدارها  N1نركز الفرجال فً النقطة  .4

EH ،التً تساوي  هانفسالفتحة وبN2G  ًنركز فN2  لرسم القوس

GF ثم نركز الفرجال فً النقطة ،B  وبفتحة مقدارهاBE  نرسم

وبنفس الفتحة نرسم  D، ثم نركز الفرجال فً النقطة EGالقوس 

 ، لنحصل على منظور الدائرة المطلوبة.FHالقوس 

 

 :رسم القطع الناقص بطرٌقة منظور الدائرة. 15-5الشكل 
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 وتطبٌقات تمارٌن 5-16

 

فً تمارٌن العملٌات الهندسٌة تكتب خطوات العمل  -مالحظة:

مع اإلبقاء على مراحل التنفٌذ )األقواس والحروف( فً لوحة بالتسلسل 

 الرسم.

طرٌقة الفرجال، ارسم المربع الذي طول ضلعه مستخدما  5-16-1

45mm. 

آخر  ا  داخل هذه الدائرة ومربع ، ارسم مربعا  60mmدائرة قطرها  5-16-2

 خارجها.

 . 50mm, 70mmارسم المستطٌل الذي طول ضلعٌة  5-16-3

زواٌاه  إحدىومقدار  50mmارسم المعٌن الذي طول ضلعه  5-16-4

 درجة. 165

وطول أحد أضالعه  80mmارسم المعٌن الذي طول أحد قطرٌه  5-16-5

40mm. 

والزاوٌة  60mm, 100mmطول ضلعٌه  أضالعارسم متوازي  5-16-6

 درجة. 36المحصورة بٌنهما 

 .35mmنصف قطرها داخل دائرة  ا  منتظم ا  ارسم مخمس 5-16-7

 

 .30mmطول ضلعه  ا  منتظم ا  ارسم مخمس 5-16-8

كان طول ضلعه  إذاالمضلع المنتظم سداسً األضالع ارسم  5-16-9

35mm. 

داخل دائرة قطرها ارسم المضلع المنتظم سداسً األضالع  5-16-16

80mm. 

 ،Tارسم الشكل السداسً باستخدام المثلثات ومسطرة الحرف  5-16-11

 .أفقٌة، ولتكن رؤوسه 40mm متقابلٌنالضلعٌن الكانت المسافة بٌن  إذا

 50mmخارج دائرة قطرها  ا  منتظم ا  سداسٌ ارسم شكال   5-16-12

     درجة. 36باستخدام المثلث 

سباعً األضالع داخل دائرة قطرها  ا  منتظم ا  مضلعارسم  5-16-13

80mm ،الطرٌقة العامة فً رسم المضلعات بإتباع. 

 إذا ،األضالعبطرٌقة المستطٌل أو متوازي  ا  ناقص ا  ارسم قطع 5-16-14

 .60mm, 100mmكان قطراه 

، ارسم قطع ناقص )شكل Mالمركز فً النقطة  تان متحداالدائرت 5-16-15

 .40mm, 80mmالدائرتٌن  ا( إذا كان قطريبٌضاو

 .70mmالمنظور لدائرة قطرها ارسم  5-16-16
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 الباب الثانً

 الرسم الصناعً

 الفصل السادس

 قواعد اإلسقاط ورسم المساقط المتعددة
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 ألسادس الفصل أهداف# 

 -على أن : قادرا  بعد االنتهاء من دراسة الفصل سٌكون الطالب 

 ٌعرف مفهوم مقٌاس الرسم. .1

 ٌلم بنظرٌات اإلسقاط. .2

 .بعادٌلم بقواعد وضع األ .3

 .ٌجد معادلة توزٌع المساقط على ورقة الرسم .4

 ٌمٌز المساقط الثالثة للمنظور الهندسً. .5

 لألشكال الهندسٌة المنتظمة.ٌرسم المساقط  .6

 .ضع األبعاد علٌهاٌوٌرسم المساقط لألجسام  .7

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 6-1

أن البد من المنظور الهندسً  إن إذ ة،رئٌس أبعادلكل جسم ثالثة  إن

ثالثة تم االتفاق على  أبعادوهذا الفراغ ٌتكون من  فً الفراغ، ٌشغل حٌزا  

، الموشور، االسطوانة،  مثل المكعب ،تسمٌتها بالطول والعرض واالرتفاع

المربع، المستطٌل، المعٌن، الدائرة....الخ، ترسم على  فً حٌن أن.....الخ، 

لذلك ٌجب أن ٌمثل الجسم على هذا السطح ن فقط، ٌبعدبسطح ورقة الرسم 

الشكل لشكل الجسم وأبعاده تؤدي إلدراك  بطرٌقة تعطً مفهوما واضحا  

أسالٌب محددة تخضع طرق و تباعاالحقٌقً للجسم. ولتطبٌق ذلك ٌجب 

 الماهر المهنًالعامل  ٌستخدمهاعالمٌة  ً   لغةتم فهمها لقواعد موحدة لكً ٌ

 والفنً والمهندس.
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  Scaleمقٌاس الرسم  6-2

 

محددة مما بما إن تنفٌذ الرسومات ٌتم على لوحات رسم ذات أبعاد 

 أوالحقٌقٌة لألجسام واألشكال المرسومة  تكبٌر األبعاد ٌستوجب أحٌانا

و إلى استخدام مقٌاس رسم ما ٌدعالورقة، لكً تتالءم مع مساحة  هاتصغٌر

 .لبعد فً الرسم إلى البعد الحقٌقًبالنسبة بٌن ا الذي ٌعرفمناسب، 

 مقٌاس الرسم = البعد المرسوم : البعد الحقٌقً

 عند قراءة تكبٌرا أو تصغٌرا أو كامال، فمثال  المقٌاس وقد ٌكون  

( ٌكون  2:  1 الرسم)مقٌاس  من الٌمٌن إلى الٌسار أو كتابتهاالنسبة 

، أما الرسم للتكبٌر ا  مقٌاس (1:  2 )مقٌاس الرسم مقٌاس للتصغٌر وٌكون

المتبع فً هذا  األسلوب)وهو  ،(1:1 )مقٌاس الرسم بالمقٌاس الكامل فٌكون

أي ) باللغة االنكلٌزٌةكتابة المقٌاس على لوحة الرسم فً حالة أما الكتاب(، 

 Scale) والتكبٌر (،Scale 1:2)التصغٌر، فٌكون (من الٌسار إلى الٌمٌن

 إالا وفً الرسوم الصناعٌة ٌفضل عادة الرسم بالمقٌاس الكامل وهكذا،  (2:1

لمحرك طائرة  أجزاءذلك لكبر حجم القطعة المطلوب رسمها )فً حالة تعذر 

على سبٌل المثال( فٌستخدم مقٌاس تصغٌر، والعكس كما فً حالة أجزاء 

شائعة االستعمال فً تار مقٌاس تكبٌر، أما المقاٌٌس الساعة الٌدوٌة فنخ

  -: ٌأتًكما الرسم الصناعً فتكون 

 كاملالالمقٌاس  .1

1:1    

 مقٌاس التصغٌر .2

1  :2      ،1  :5     ،1  :11    ،1  :21    ،1  :51    ،          

1  :111    ،1  :211    ،1  :511    ،1  :1111  . 

 مقٌاس التكبٌر .3

2  :1    ،5  :1    ،11  :1    ،21  :1    ،51  :1    ،          

111 :1    ،211  :1    ،511  :1    ،1111  :1  . 

 فً حٌنوفق المقٌاس المعطى على وٌتم الرسم بالقٌاسات المحسوبة 

 .(1-6فً كل الحاالت، الشكل ) األبعاد الحقٌقٌة على الرسم)تكتب( تثبت 
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 األبعاد الحقٌقٌة على الرسم.: وضع  1-6الشكل 

 Projectionاإلسقاط  6-3

ثالثة أبعاد على ورقة  تمثٌل جسم ذيطرٌقة لسقاط بأنه ٌعرف اإل

 إلىوالتً تؤدي  ،التً لها بعدان فقط )سطح مستوي( الرسم المستوٌة

( تصنٌف طرق اإلسقاط 2-6وٌبٌن الشكل ) إدراك الشكل الحقٌقً للجسم،

 .توضٌحها تباعا  التً سنأتً على المختلفة، 

 

 .: تصنٌف طرق اإلسقاط 2-6الشكل 
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حسب موقع نقطة الرصد )مركز بتوجد طرٌقتان أساسٌتان لإلسقاط  

 اإلسقاط المركزي واإلسقاط المتوازي.اإلسقاط( هما 

   Perspective)المنظور( المركزي اإلسقاط 6-3-1

Projection  

توضٌحا  للمجسمات الطبٌعٌة  وأكثرهاوهو األساس فً طرق اإلسقاط 

ٌستخدم للحصول على المنظور الفوتوغرافً لكونه ٌتفق مع الصورة  إذ

 والدعاٌة( التشغٌل أدلة) كما فً النشرات ،اإلنسانالتً تتكون فً عٌن 

توضٌح منتجات  واإلصالح لغرض الصٌانة ونشرات الصناعٌة للمنتجات

 الصانعة. الشركات

المربع  نإإذ (، 3-6الشكل ) من اإلسقاطوٌمكن تصور عملٌة 

EFGH  على المستوي الناتجP لمربع ل إسقاطABCD، ختٌار ك باوذل

على بعد نهائً من الجسم فً مكان ما فً الفراغ تسمى نقطة  Oنقطة مثل 

 ا  بعد ذلك نرسم خطوط .Station Pointالرصد، أو مركز اإلسقاط  

 Dو،  A   ،B  ،Cالنقاط  تمر فً DOو ،  AO  ،BO  ،COمستقٌمة 

 .   Projection Linesوتسمى خطوط اإلسقاط

 ،E،  F ، G النقاطعند  Pخطوط اإلسقاط تقطع المستوي امتدادإن  

على المستوي  ABCDوبتوصٌل النقاط نحصل على مسقط المربع ،  H و

P. 

 

 .)المنظور الفوتوغرافً( المركزي اإلسقاط: 3-6الشكل 

 ةفً تمثٌل األبعاد الثالثة الرئٌسطرٌقة اإلسقاط المركزي مناسبة  ُتعد

وزواٌاه أبعاد الشكل  إظهارعدم  ؛على سطح الورقة، ولكن عٌبها هو

  -اآلتٌة:الحقٌقٌة، ولتوضٌح تلك الطرٌقة نستعرض األمثلة 
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 Single Point: المنظور من خالل نقطة رصد واحدة 1-6المثال 

Perspective 

( 4-6النظر من نقطة رصد واحدة، الشكل ) عن طرٌقلرسم مكعب 

 -:ٌأتًنتبع ما 

 طة للرصد بعٌدة عنه.قمن المكعب مع اختٌار ن ا  واحد ا  نرسم وجه .1

 رؤوس المربع بنقطة الرصد.نصل نقاط  .2

 .بنفس المقٌاس ه المربعوعمودٌة خلف وج أفقٌة ا  نرسم خطوط .3

 ة ألضالع المربع.الخطوط الرئٌس نصل تلك .4

 

 : رسم مكعب من خالل نقطة رصد واحدة. 4-6الشكل 

 Two Pointالمنظور من خالل نقطتً رصد  :2-6المثال 

Perspective 

(، نتبع 5-6نقطتً رصد، الشكل ) عن طرٌق النظر منلرسم مكعب  

 -:ٌأتًما 

ٌسمى مع توصٌل خط مستقٌم بٌنهما   O1،O2نرسم نقطتٌن للرصد  .1

على بعد مناسب  فً وسط المسافة ا  عمودٌ ا  خطم نرسم ث ،خط األفق

 ٌمثل حافة المكعب.بٌنهما فً األسفل، 

صل خطوط مستقٌمة بٌن نقطتً الرصد وطرفً المستقٌم العمودي ن .2

 )بخطوط فاتحة(.

 بٌان وجهٌن منه(.تنرسم حافات المكعب، )ل .3

ة ات المكعب، مع رسم الخطوط الرئٌسنصل بٌن نقطتً الرصد وحاف .4

 ألضالع المربع.
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 : رسم مكعب من خالل نقطتً رصد. 5-6الشكل 

  Parallel Projection اإلسقاط المتوازي 6-3-2

أو مركز الرصد على مسافة بعٌدة جدا من  اإلسقاطعندما ٌقع مركز 

الجسم )فً الالنهاٌة(، فان خطوط اإلسقاط سوف تصبح مستقٌمات متوازٌة 

 باإلسقاط المتوازي.(، وٌسمى هذا النوع 6-6مع بعضها، )الشكل 

 

 .: اإلسقاط المتوازي 6-6الشكل 

، A ،B إن خطوط اإلسقاط الممتدة من المربع الذي رؤوسه النقاط 

Cو ، D  تقطع المستويP   فً النقاطE ،F ،Gو ، H  المسقط" لٌتشكل"

 على المستوي المذكور. EFGHالمربع 

 -: ٌأتًلى قسمٌن كما وٌنقسم اإلسقاط المتوازي ع
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 فٌه أن تكون وٌشترط :  Oblique Projectionاإلسقاط المائل .1

إحدى أوجه الجسم موازٌة لمستوي اإلسقاط وتكون فٌه خطوط اإلسقاط 

متوازٌة ومائلة على مستوي اإلسقاط وٌستعمل فٌه طرٌقتان هما إسقاط 

 Cabinetإسقاط كابٌنتو Cavalier Projection كافلٌر

Projection( ٌوضح7-6، فالشكل )  الجسم مساقط لعدة أوجه من

 .  المكعب على سطح مستو

 

 : اإلسقاط المائل. 7-6الشكل 

: وتكون فٌه  Orthographic Projectionاإلسقاط المتعامد  .2

( 8-6خطوط اإلسقاط متوازٌة وعمودٌة على مستوي اإلسقاط، فالشكل )

 من الجسم المكعب على سطح مستوي.   ABCDٌوضح مسقط الوجه 

 

 : اإلسقاط المتعامد.8-6الشكل 

حسب وضعٌة الجسم ب  فً اإلسقاط المتعامد ٌتغٌر شكل المسقط

من الممكن الحصول على مساقط ، ولهذا مستوي اإلسقاط، إلىبالنسبة 
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على مستوي اإلسقاط، وتعتمد هذه   Multiview Projectionمتعددة

للجسم  األساسٌةالتً تعطً المناظر قة على مستوٌات اإلسقاط الثالثة الطرٌ

 على شكل مساقط.

تم إسقاط ( جسم )مكعب( مطلوب معرفة مساقطه، 9-6ٌوضح الشكل )

 .عدة مستوٌات لإلسقاطأوجهه على 

 

 : جسم )مكعب(. 9-6الشكل 

وٌسمى  ABCDٌكون الراصد أمام الجسم ٌنتج عنه المربع  فعندما 

بالمسقط األمامً، وفً حالة كون الشخص الراصد على جانب الجسم ٌصبح 

 أعلىأما إذا كان الراصد فً المسقط الجانبً، بٌسمى و EADH المربع

وٌسمى بالمسقط األفقً،  EFBAسٌكون المربع  الجسمالجسم فإن إسقاط 

 إلى( ترتٌب ومواقع المساقط الثالثة للجسم نسبة 11-6وٌوضح الشكل )

 بعضها.

 

 : المساقط الثالثة للمكعب. 11-6الشكل 



اإلسقاطقواعد                                                               الرسم الهندسً والصناعً                   الفصل السادس                                                                

 

 

  
76 

 
  

عند التصور بأن المستوٌات لقد تم ترتٌب المساقط الثالثة المذكورة 

(، a؛11-6، الشكل )Hingesة لإلسقاط ترتبط مع بعضها بمفاصل الرئٌس

       وعند فتحها نحصل على موقع هذه المستوٌات بعد دورانها، الشكل

 (.b؛6-11)

 

 : مستوٌات اإلسقاط الرئٌسة. 11-6الشكل 

وضع  وإمكانٌةإن هذا النوع من اإلسقاط هو األكثر استعماال لبساطته 

ا علمبطولها الحقٌقً،   األبعادتظهر  إذالجسم على مساقطه بوضوح،  أبعاد

 -المستوٌات هً : أن

 .Front Planeالمستوي األمامً  .1

 .Side Planeالمستوي الجانبً  .2

 .Top Planeالمستوي األفقً  .3

 

 نظرٌة اإلسقاط المتعامد 6-4

رسم اآلالت  اإلنتاج وفً فًالمستعملة فً الرسم المثلى  الطرٌقة إن

تكون فٌه  إذ ؛التً توفر نظام المساقط المتعددة نظرٌة اإلسقاط المتعامدهً 

ألسطح والخطوط الرئٌسة وضع اوذلك بخطوط اإلسقاط جمٌعها متوازٌة 

لمستوٌات اإلسقاط الرئٌسة لكً تكون بشكلها وطولها الحقٌقً  بشكل مواز  

 -: تفاصٌل تلك النظرٌة ٌأتً)إن أمكن(، وفٌما 

 

 إسقاط النقطة ( أ

ورسمت خطوط اإلسقاط لها على  فً الفراغA لو وضعت النقطة 

،  'a ،aلحصلنا على النقاط  (،12a-6مستوٌات اإلسقاط الرئٌسة، الشكل )

على المستوٌات األفقً، األمامً، والجانبً على التوالً، وعند فتح  "aو

(، نحصل على موقع هذه النقطة 12b-6تلك المستوٌات بدورانها، الشكل )

 والعالقة بٌن مساقطها الثالثة.
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 النقطة على مستوٌات اإلسقاط الرئٌسة. إسقاط : 12-6الشكل 

 

 إسقاط الخط المستقٌم ( ب

غ )موازي للمستوٌٌن األمامً فً الفرا ABلو وضع الخط المستقٌم 

ورسمت خطوط اإلسقاط له على مستوٌات اإلسقاط الرئٌسة، الشكل واألفقً( 

(6-13a,،)  لحصلنا على الخطوطab، b'a' والنقطتٌن ،a"b"  على

  "aتنطبق النقطة إذ المستوٌات األفقً، األمامً، والجانبً على التوالً،

وي الجانبً، توذلك ألن خط اإلسقاط عمودي على المس "bعلى النقطة 

(، نحصل على موقع ,13b-6وعند فتح تلك المستوٌات بدورانها، الشكل )

 الخط المستقٌم والعالقة بٌن مساقطه الثالثة.

 

 ٌسة.لمستقٌم على مستوٌات اإلسقاط الرئالخط ا إسقاط : 13-6الشكل 

فً الفراغ بشكل مائل )موازي  ABأما عند وضع المستقٌم  

، abلحصلنا على الخطوط (، a؛14-6للمستوي األمامً فقط(، الشكل )

b'a' و ،a"b" ،ًعلى المستوٌات األفقً، األمامً، والجانبً على التوال 

(، نحصل على موقع b؛14-6وعند فتح تلك المستوٌات بدورانها، الشكل )

الخط المستقٌم والعالقة بٌن مساقطه الثالثة، مع مالحظة أن الطول الحقٌقً 

 ٌظهر فً المستوي األمامً فقط )الموازي له(. ABللخط المستقٌم 
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 الخط المستقٌم المائل على مستوٌات اإلسقاط الرئٌسة. إسقاط : 14-6الشكل 

وٌمكن تصور عملٌة اإلسقاط العمودي للخط المستقٌم فً الجسم على 

الذي ٌبٌن (، 15-6الرئٌسة عند مالحظة الشكل )أحد مستوٌات اإلسقاط 

 على المستوي الجانبً ا  ( عندما ٌكون عمود2,1ٌحاالت الخط المستقٌم )

ٌظهر  للمستوي الجانبً ا  موازٌأو  (،a-15-6، الشكل )ٌظهر مسقطه نقطة

فسوف  المستوي الجانبً فً مائال   وأ (، b-15-6، الشكل )بالطول الحقٌقً

 . (،c-15-6لشكل )ا ٌظهر مسقطه ببعد غٌر حقٌقً،

 

 الخط المستقٌم على أحد المستوٌات الرئٌسة. إسقاط: حاالت  15-6الشكل 
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 إسقاط األسطح المستوٌة ( ج

فً ( 4، و 3، 2، 1المحدد بالحواف )لو وضع السطح المستوي 

له  اإلسقاطورسمت خطوط (، 16-6)وهو جزء من جسم(، الشكل ) الفراغ

فعندما  المستوي الجانبً(،ولٌكن على أحد مستوٌات اإلسقاط الرئٌسة )

على مستوي اإلسقاط، سوف ٌكون مسقطه بشكل خط  ٌكون السطح عمودٌا  

لمستوي اإلسقاط  ا  السطح موازٌ(، وعندما ٌكون a؛16-6مستقٌم )الشكل 

 (،b؛16-6)الشكل  سوف ٌظهر مسقطه بشكله الحقٌقً وأبعاده الحقٌقٌة

مائال عن مستوي اإلسقاط فسوف ٌظهر مسقطه أما عندما ٌكون السطح 

 (.c؛ 16-6)الشكل بأبعاد غٌر حقٌقٌة 

 

 : إسقاط األسطح المستوٌة على أحد مستوٌات اإلسقاط الرئٌسة.16-6الشكل 
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 اإلسقاط فً الزاوٌة الزوجٌة األولى 6-4-1

تسمى طرٌقة اإلسقاط على مستوٌٌن متعامدٌن بطرٌقة " مونج " 

هذا  أسسبتجمٌع  الفرنسً " جاسبارمونج " الذي بدأ نسبة للعالم

الطرٌقة من  ، وٌستعمل فً هذه1795منذ العام  هاوترتٌبالموضوع 

بالمستوي ٌعرف  أحدهما(، 17-6)ان متعامدان، الشكل مستوٌاإلسقاط 

 األمامًبالمستوي (، واآلخر Horizontal Plain- HP) األفقً

(، وٌنتج عن تقاطع هذٌن المستوٌٌن Vertical Plain- VP) (الرأسً)

 Firstاألولى  زاوٌةالهً و( تسمى أحٌانا بالزواٌا الزوجٌة)أربعة زواٌا 

Angle الزاوٌة الثانٌة ،Second Angle الزاوٌة الثالثة ،Third 

Angle والزاوٌة الرابعة ،Forth Angle ،  ثالث  وعند إضافة مستو

 بالمستوي الجانبًعمودي على المستوٌٌن األمامً واألفقً ٌدعى 

(Profile Plain وذلك لزٌادة توضٌح أبعاد الجسم عند وضعه فً أي )

ٌث تكون الزواٌا بح، وعند وضع أي جسم فً إحدى من الزواٌا األربعة

قاط سخطوط اإل واجهته الرئٌسة موازٌة للمستوٌٌن المتعامدٌن مستخدمٌن

)كما مر سابقا(، فٌكون المسقط المرسوم فً المستوي الرأسً هو العمودٌة 

، والمسقط المرسوم فً Front View)األمامً(  المسقط الرأسً

، أما المسقط Top View)العلوي(  المسقط األفقًالمستوي األفقً هو 

 . Side Viewبالمسقط الجانبًالمرسوم فً المستوي الجانبً فٌدعى 

ٌتم استخدام الزاوٌة األولى والثالثة فً التطبٌقات الهندسٌة علما أن 

الذي سوف ٌعتمد فً  فً العالم اإلسقاط فً الزاوٌة األولى هو األكثر انتشارا

ٌستخدم فً الوالٌات المتحدة هذا الكتاب، أما اإلسقاط فً الزاوٌة الثالثة ف

 األمرٌكٌة.

 

 زواٌا اإلسقاط.:17-6الشكل 

 توزٌع المساقط على ورقة الرسم 6-4-2

صندوق )زجاجً( فً فضاء زاوٌة عمل ن(، 17-6بالرجوع للشكل )

 وضع جسم فً داخله. لغرض(، 18-6اإلسقاط األولى، الشكل )
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 : صندوق الزاوٌة األولى.18-6الشكل 

ٌبٌن وولرسم المساقط ٌوضع الجسم بٌن مستوٌات هذه الزاوٌة  

 بحٌث تكون جسم )منظور( داخل صندوق )سداسً الوجه(،( 19-6الشكل )

حد أوجه الصندوق، وعند وقوف الناظر أمام  ألسطحأوجه الجسم موازٌة 

 ، سٌكون المسقطاألمامًالذي ٌمثل المستوي (  abcdالسطح الصندوق )

A وكذلك مساقط السطحٌن اآلخرٌن ستكون األمامً هو مسقط الجسم ،

 المسقط الجانبً. Cو المسقط األفقً B مساقطهما 

 

 : عملٌة اإلسقاط على ثالثة أوجه من الصندوق.  19-6الشكل 

بعد بعد ذلك ٌفصل مستوٌا اإلسقاط الجانبً واألفقً عن بعضهما 

(، بحٌث تكون 21-6، الشكل )abcd)الوجه المستوي األمامً ) تثبٌت

 وي واحد.تفً مسكافة  األوجه
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 : فتح أوجه الصندوق بعد تثبٌت أحد األوجه. 21-6الشكل 

على مستوي  Cو  A  ،B( توزٌع المساقط 21-6وٌبٌن الشكل )

، وغالبا ما تكون واحد وهو ورقة الرسم وٌبٌن العالقة بٌن تلك المساقط

 كافٌة لرسم جسم أو قطعة ما. (المساقط الثالثة )األمامً واألفقً والجانبً

 

 .: توزٌع المساقط الثالثة للجسم 21-6الشكل 

 األولىإن الرمز القٌاسً المتبع فً الداللة على اإلسقاط فً الزاوٌة 

 فضال  عن(، 22-6( ٌبٌنه الشكل )ISOحسب المنظمة العالمٌة للتقٌٌس )ب

الرمز المتبع للداللة على اإلسقاط فً الزاوٌة الثالثة والفرق بٌن طرٌقتً 

 (.a ،b 22-6اإلسقاط، الشكل )
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 .والزاوٌة الثالثة ط فً الزاوٌة األولىاق: الرمز القٌاسً لإلس 22-6الشكل 

 خطوات رسم المساقط 6-4-3

ٌجب أن تكون المساقط موزعة على كامل مساحة ورقة الرسم حتى 

لضرورٌة والمعلومات ا األبعادما ٌسمح بوضع تناسقا،  وأكثرتكون أوضح 

ٌوضح المراحل الواجب  تًوالمثال اآل ،كل مسقط،فً المسافات البٌنٌة ل

 قبل البداٌة فً تنفٌذ رسم المساقط بشكل تفصٌلً. تباعهاا

 :   3-6مثال 

، مع مراعاة (23-6)ارسم المساقط الثالثة للمنظور المبٌن فً الشكل 

 -: أنساقط بشكل متناسق على ورقة الرسم، علما توزٌع الم

L = 70 mm, W = 40mm, H = 50mm.  
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 : منظور لجسم. 23-6الشكل 

 

 الحل:

 (.24-6الحظ الشكل ) 

 A4نحدد األبعاد لمساحة الرسم، ولتكن ورقة الرسم المختارة  .1

(mm211×mm297) ،اإلطار وجدول المعلومات،أبعاد بعد طرح و 

 - :ٌأتًوكما 

 

210 -10-10=190 mm 

 

297-10-10-10-10=257 mm 

 

المسههههههاحة المتاحههههههة للرسههههههم أصههههههبحت أبعههههههاد وعلٌههههههه فههههههان      

(mm191×mm257). 

أم  بشكل عمودياختٌار وضعٌة ورقة الرسم أٌهما انسب، أن توضع  .2

وذلك بعد مالحظة المنظور فً حالة كون طوله اكبر من  أفقً،

 ؛، فتصبحفقًفتكون الورقة باالتجاه األ ،(لالمثا هذا فً)كما ارتفاعه 

(A=257mm  وB=190mm). 
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بٌن المساقط بعضها مع البعض اآلخر وبٌنها  حساب المسافات البٌنٌة .3

 bالمسافات البٌنٌة األفقٌة و  aتمثل  إذ وبٌن اإلطار الخارجً

 -: ٌأتًوكما بٌنٌة العمودٌة، المسافات ال

 

 -: ٌأتًوفً هذا المثال ستكون المسافات كما 

 

 

نرسم الخطوط األفقٌة )بعد تأشٌر  3Hباستخدام قلم الرصاص  .4

تأشٌر العمودي( والخطوط العمودٌة )بعد  المسافات على خط اإلطار

، )ٌتم حسب المسافات المحسوبةبالقٌاسات على خط اإلطار األفقً( 

 ها فٌما بعد(.الرسم بدون الضغط على قلم الرسم لٌسهل مسح

لثالثة وذلك بمسح تحدٌد المستطٌالت التً سوف تحوي المساقط ا .5

 الخطوط الزائدة.
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 : توزٌع المساقط على ورقة الرسم بواسطة المسافات البٌنٌة. 24 -6الشكل 
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بقٌة تفاصٌل المساقط بواسطة إسقاط إكمال  .6

حسب ب بٌن المساقط، عمودٌة وأفقٌة خطوط

األبعاد التفصٌلٌة للجسم المنظور، )الشكل 

الحافات الظاهرة، ل كوذلك بتوصٌل  (،6-25

الحظ أن السطح الملون فً أحد المساقط 

 .فً المساقط األخرى ا  سٌكون خط

 

 

 

 

 

 :إكمال تفاصٌل المساقط. 25-6الشكل                    

 -:أي، مناسب تصغٌر كون مجموع أطوال المساقط أكبر من إبعاد المساحة المتاحة للرسم، فٌجب اختٌار مقٌاس رسم مالحظة: فً حال
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 وضع األبعاد على الرسم 6-5

 ٌتطلبإن تصنٌع الجسم  إذأن لألبعاد أهمٌة كبٌرة فً الرسم الهندسً 

والمالحظات الدقٌقة  األبعادعلى التً تحتوي الرسومات التوضٌحٌة 

ضمن  المساقط بشكل واضح وبسٌطو الهندسٌةالرسم لوحة  على المكتوبة

وتتضمن كتابة األبعاد ما  (،26-6)الشكل  قواعد ومصطلحات خاصة،

 -:ٌأتً

متصل رفٌع ووهو خط مستقٌم  :Extension Lineخط االمتداد  .1

 2 – 1راغ مقداره بعد بعد ترك فٌمتد مع نهاٌتً ال، 2Hٌرسم بقلم 

mm 2 – 1، وٌمتد بحدود mm  .بعد رأس السهم 

رفٌع ومتصل  وهو خط مستقٌم :Dimension Lineخط األبعاد  .2

ٌتمٌز هذا الخط بما وٌحدد البعد المطلوب تبٌانه، ، 2Hٌرسم بقلم 

 -:ٌأتً

 للخط المراد كتابة بعده. ا  ٌرسم خط البعد موازٌ -أ 

 .mm 10ٌبعد خط البعد عن المسقط مسافة ال تقل عن  -ب 

 .mm 8خطً بعد متوازٌٌن ال تقل عن تكون المسافة بٌن  -ج 

 

خط  )نهاٌتً( فً طرفً HBترسم األسهم بقلم  : Arrowsالسهم  .3

درجة )تقرٌبا(، ونسبة طول  15زاوٌة رأسه البعد على شكل مثلث 

خط ، وٌجب أن ٌالمس رأس السهم  3:1طوله بحدود  إلىقاعدته 

 البعد.

 والرموز تكتب األبعاد:   Dimension Valueرقم البعد أو الرمز .4

فوق خط البعد األفقً، وعلى ٌسار خط البعد الرأسً فً  HBبقلم 

، )عند قراءة دون أن تالمسه، وفً المنتصف تقرٌبامن  جمٌع الحاالت

درجة  91الرسم باتجاه عقرب الساعة  األبعاد العمودٌة تدار ورقة

 لٌكون الرقم فوق خط البعد دائما(.

 

 

 .بعاد: كتابة األ 26-6الشكل 
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 رسم وكتابة األبعاد  فًقواعد عامة  6-5-1

عند التكبٌر أو التصغٌر ٌكتب البعد الحقٌقً على الرسم ولٌس طول  .1

 البعد المرسوم.

وفً حاالت نادرة ٌجوز  خارج المسقط قدر اإلمكان،تكتب جمٌع األبعاد  .2

 تمثٌل البعد داخل المسقط عند الضرورة.

 كبر.المسقط ثم البعد األكبر فاأل إلىأقرب  األصغرٌرسم البعد  .3

بعاد مع أي خط، فً حٌن ٌمكن تقاطع ال ٌسمح بتقاطع خطوط األ .4

 خطوط اإلمداد بعضها مع بعض.

 األبعاد الصغٌرة تمثل بسهمٌن من الخارج. .5

الزاوٌة  رأستكتب أبعاد الزاوٌة بخط بعد منحن )قوس( مركزه  .6

 ونهاٌتاه ضلعا الزاوٌة.

تكتب أبعاد الدائرة إما بخط بعد خارج الدائرة، ٌنتهً بسهم ٌالمس  .7

محٌطها وٌشٌر إلى مركزها، أو بخط بعد ٌمر بالمركز وٌنتهً بسهمٌن 

للداللة على  øوعادة ما ٌستخدم الرمز ، ٌالمسان المحٌط من الداخل

 للداللة على نصف قطر الدائرة أو القوس. R، أو الرمز قطر الدائرة

 ٌفضل عدم كتابة األبعاد عند الخطوط المتقطعة )المخفٌة(. .8

سقط وعدم تكراره على أي ٌجب كتابة البعد مرة واحدة على أنسب م .9

 ، وكذلك لألبعاد التً ٌمكن معرفتها بعملٌة حسابٌة بسٌطة.مسقط آخر

األبعاد بالتساوي على المساقط قدر اإلمكان وعدم ترك مسقط توزع  .11

 بدون أبعاد.

 .أبعادٌس كخطوط ام خطوط المراكز كخطوط امتداد ولٌمكن استخد .11

(، 31-6(، )31-6، )(29-6) (،28-6، )(27-6األشكال )بٌن وت

 والصواب فً وضع األبعاد.  ، الخطأ(33-6) ، و(6-32)

 

 .االمتداد: رسم خطوط  27-6الشكل 
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 : رسم خط البعد. 28-6الشكل 

 

 : كتابة قٌم األبعاد. 29-6الشكل 

 

 : توزٌع األبعاد على المساقط. 31-6الشكل 
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 .الزواٌا: كتابة قٌم  31-6الشكل 

 

 الدوائر. أقطار أبعاد كتابة: 32-6الشكل 

 

 األقطار. أنصاف أبعاد: كتابة  33-6الشكل 

 Center Linesخطوط المحاور   6-5-2

اوٌٌن سمت جزأٌن إلى( إذا أمكن تقسٌمه ا  )متناظر ٌكون الجسم متماثال   

ذلك التماثل فً الرسوم بخط المحور )خط  إلىومتطابقٌن تماماٌ، وٌشار 

 -: ةتٌ(، وترسم تلك الخطوط بالطرق اآل34-6(، الشكل )ركزمال

ٌلٌه خط بطول  10mm ٌرسم خط المحور بتتابع خط متصل بطول .1

2mm  1بٌنها فراغ مقدارهmm  ،وهكذا(a.) 

األبعاد، وٌستفاد منه فً توزٌع  امتداد )إسناد(ٌعتبر خط المحور خط  .2

 (.bاألبعاد، )
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 الخطٌٌنإذا تقاطعت خطوط المحاور فٌراعى أن ٌكون التقاطع بٌن  .3

 (.cعند خطٌن قصٌرٌن، ) الطوٌلٌن ولٌس

 (.dخارج األجزاء المتماثلة، ) إلى 2mmتمتد خطوط المحور مسافة  .4

 (.eٌمكن استخدام خط المحور كخط بعد مساعد، ) .5

 (.fمن الممكن كتابة البعد بجوار خط المحور، ) .6

 (.gٌمكن قطع جزء من خط المحور وكتابة رقم البعد فً الفراغ، ) .7

 

 : خطوط المحاور. 34-6الشكل 
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 : 4-6مثال  

 .(30mmارسم المساقط الثالثة لمكعب طول ضلعه )

 الحل: 

 (. 35-6الشكل )بعد توزٌع المساقط على الورقة تكون كما فً 

 

 :المساقط الثالثة للمكعب. 35-6الشكل 

 : 5-6مثال 

، عرض 50mmارسم المساقط الثالثة لمتوازي المستطٌالت بطول 

35mm 25، وبارتفاعmm. 

 الحل :

 (.36-6الشكل )بعد توزٌع المساقط على الورقة تكون كما فً 

 

 : المساقط الثالثة لمتوازي مستطٌالت. 36-6الشكل 
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 : 6-6مثال 

 (.37-6المبٌن فً الشكل ) ارسم المساقط الثالثة للموشور

 الحل :

 (.37-6الشكل ) بعد توزٌع المساقط على الورقة تكون كما فً

 

 : المساقط الثالثة لموشور. 37-6الشكل 

 : 7-6مثال 

 (.38-6المبٌنة فً الشكل ) ارسم المساقط الثالثة لالسطوانة

 الحل :

 (.38-6الشكل ) بعد توزٌع المساقط على الورقة تكون كما فً

 

 : المساقط الثالثة ألسطوانة. 38-6الشكل 
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 : 8-6مثال 

 (.39-6ارسم المساقط الثالثة للمخروط المبٌن فً الشكل )

 الحل :

 (.39-6الشكل )بعد توزٌع المساقط على الورقة تكون كما فً 

 

 : المساقط الثالثة لمخروط. 39-6الشكل 

 

 : 9-6مثال 

 (.41-6ارسم المساقط الثالثة للهرم المبٌن فً الشكل )

 الحل :

 (.41-6الشكل )بعد توزٌع المساقط على الورقة تكون كما فً 

 

 : المساقط الثالثة لهرم. 41-6الشكل 
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 : 11-6مثال 

 (.41-6فً الشكل )المبٌن م المساقط الثالثة لجسم )منظور( ارس

 الحل :

 (.41-6الشكل )بعد توزٌع المساقط على الورقة تكون كما فً 

 

 : المساقط الثالثة لجسم )منظور(. 41-6الشكل 

 : 11-6مثال 

المبٌن ( فٌها مجرى مشغولةل لجسم )منظورلارسم المساقط الثالثة 

 (.42-6فً الشكل )

 

 .مجرى: المساقط الثالثة لجسم ٌحتوي 42-6الشكل 



اإلسقاطقواعد                                                               الرسم الهندسً والصناعً                   الفصل السادس                                                                

 

 

  
97 

 
  

 الحل :

التً تمثل  قط الجانبً(، الحظ الخطوط المخفٌة فً المس42-6الشكل )  

وٌتم تمثٌلها بواسطة خط متقطع، )راجع  ،للمجرىظاهرة الغٌر الحافات 

 الخطوط فً الفصول السابقة(. أنواع

 

 : 12-6مثال 

 (.43-6المبٌن فً الشكل )م المساقط الثالثة لجسم )منظور( رسأعد 

 الحل : 

(، الحظ الخطوط المخفٌة فً المساقط التً تمثل 43-6الشكل )

)ثقوب نافذة( وٌتم تمثٌلها بواسطة خط متقطع فً ظاهرة الغٌر الحافات 

 .المسقطٌن األمامً واألفقً

 

 

 : المساقط الثالثة لجسم ٌحتوي على ثقوب.43-6الشكل 
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 وتطبٌقاتتمارٌن  6-6

 أنك فرض وعلى ،(1-1) الجدول األول، الفصل إلى بالرجوع:  6-6-1

 تمثل إنها على أبعادها وثبتت ،A4 القٌاس ذات الرسم ورقة استعملت

 الرسم مقاٌٌس على ٌحتوي بعمود المذكور الجدول أكمل ،1:1 رسم مقٌاس

 .A4 الورقة أبعاد إلى نسبة أألوراق لبقٌة

 اتجاه فً الجسم مسقط ٌمثل الذي الشكل تحت صح عالمة ضع:  6-6-2

 (.44-6) الشكل فً السهم

 

 .44-6:   الشكل

 

 ،A) هندسً منظور شكل على أجسام أربعة( 45-6) الشكل فً:  6-6-3

B، C، و D)، والجانبٌة األمامٌة) المساقط من عشر اثنتا تقابلها 

 الجدول حسبب األجسام، من لكل  المناسبة الثالثة المساقط عٌن ،(واألفقٌة

 -:تًاآل

 المسقط األفقً المسقط الجانبً المسقط األمامً الجسم

A    

B    

C    

D    
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 .45-6الشكل 

 الرسم ورقة على المساقط توزٌع معادلة إٌجاد ٌمكنك هل:  6-6-4

 ؟ (وأفقً أمامً) ثم( وجانبً أمامً) فقط لمسقطٌن

 للحاالت األبعاد وضع فً ارتكبت التً األخطاء اكتشاف ٌمكنك هل:  6-6-5

  ؟ (46-6) الشكل فً المبٌنة

 .46-6 الشكل



اإلسقاطقواعد                                                               الرسم الهندسً والصناعً                   الفصل السادس                                                                

 

 

  
111 

 
  

( 47-6) الشكل فً المتناظر الهندسً المنظور  مساقط رسم أعد:  6-6-6

 .الرسم ورقة على متناسق بشكل توزٌعها مراعاة مع 1:  1 رسم بمقٌاس

 

 مساقط لمنظور هندسً متناظر. : 47-6الشكل 

 المحور حول المتناظر الهندسً المنظور مساقط رسم اعد:  6-6-7

 بشكل توزٌعها مراعاة مع 1:  1 رسم بمقٌاس( 48-6) الشكل فً العمودي

 .الرسم ورقة على متناسق

 

 : مساقط لمنظور هندسً غٌر متناظر. 48-6الشكل  
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 قاعدة على مثبتة ألسطوانة الهندسً المنظور  مساقط رسم اعد:  6-6-8

 توزٌعها مراعاة مع 1:  1 رسم بمقٌاس( 49-6) الشكل فً كما مربعة،

 .الرسم ورقة على متناسق بشكل

 

 لمنظور اسطوانة مثبتة على قاعدة مربعة.  مساقط : 49-6الشكل 

 سطح على ٌحتوي الذي الهندسً المنظور  مساقط رسم اعد:  6-6-9

 توزٌعها مراعاة مع 1:  1 رسم بمقٌاس، (51-6) الشكل فً كما مائل،

 .الرسم ورقة على متناسق بشكل

 

 لمنظور هندسً ٌحتوي على سطح مائل.  مساقط : 51-6الشكل 
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 ثقب سطح على ٌحتوي الذي الهندسً المنظور مساقط رسم اعد:  6-6-11

 بشكل توزٌعها مراعاة مع 1:  1 رسم بمقٌاس( 51-6) الشكل فً كما نافذ،

 .الرسم ورقة على متناسق

 

 لمنظور ٌحتوي على ثقب نافذ.: مساقط   51-6الشكل 

 بمقٌاس( 52-6) الشكل فً كما الهندسً المنظور مساقط ارسم:  6-6-11

 .الرسم ورقة على متناسق بشكل توزٌعها مراعاة مع 1:  1 رسم

 

.: منظور هندسً 52-6الشكل 
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 مناسب رسم بمقٌاس ارسم:  6-6-12

 منظورها المبٌن األجسام من كل مساقط

 مع ،(53-6) الشكل فً الهندسً

 على متناسق بشكل توزٌعها مراعاة

 .الرسم ورقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.53-6الشكل                                                
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 مناسب رسم بمقٌاس ارسم:  6-6-13

 المبٌن األجسام من كل  مساقط

 ،(54-6) الشكل فً الهندسً منظورها

 على متناسق بشكل توزٌعها مراعاة مع

 .الرسم ورقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 54-6الشكل                                                                                                                              
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  الفصل السابع

 رسم المجسم )المنظور(
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 # أهداف الفصل ألسابع

 -على أن : بعد االنتهاء من دراسة الفصل سٌكون الطالب قادرا  

 ٌتعرف على طرق رسم المجسمات.  .5

 "ٌقرأ" المساقط لٌصور منظورها. .2

 ٌرسم المنظور بطرٌقة الرسم المتقاٌس. .3

 ٌدرك أهمٌة القطاعات فً الرسم الصناعً. .4

 أنواع المقاطع. ٌتعرف على .5

 ٌرسم المقاطع للمنظور. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 7-5

ا فً الفصل السابق )السادس( على نظرٌة اإلسقاط، وسنكمل تعرفن

األخرى مثل اإلسقاط المحوري  اإلسقاطعرض ألنواع ل صفً هذا الف

وسنحاول تسهٌل عملٌة  ،ةٌسبأنواعه المتقا Axonometric( أإلحداثً)

 ٌتمٌز اإلسقاط إذ، بداللة مساقطه Isometric رسم المنظور المتقاٌس

بالحفاظ على األبعاد الحقٌقٌة للجسم عند تنفٌذ المساقط الثالثة، لكن  المتعامد

اقط، إعداد رسوم توضٌحٌة تسهل فهم قراءة المس تتطلب الضرورة أحٌانا  

عادة فً النشرات ٌستخدم المنظور و)المجسم(،  وبٌان أوجه المنظور

الشركات الصانعة لألجهزة والمعدات لغرض توضٌح  التشغٌلٌة لدى

 ح. ٌصلتأعمال الصٌانة وال اتإجراء
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 Axonometric( أإلحداثًالرسم المحوري ) 7-2

  

ٌوضع الجسم )وٌكون محوره  إذالمتعامد وهو أحد أنواع اإلسقاط  

 اإلسقاط وٌترتب على ذلك أطوال مستوي إلى (، بصورة مائلة نسبةا  عمودٌ

ه ل الجسم مع مستوي اإلسقاط، وعلٌحسب مٌبوتتغٌر ، وزواٌا غٌر حقٌقٌة

( 5-7والشكل )، منظور الجسملرسم  االحتماالتفٌوجد ما ال نهاٌة من 

لجسم لغرض المقارنة بٌن اإلسقاط المركزي  اإلسقاطٌوضح أنواع 

Perspective Projection   المائل المتوازي  اإلسقاطوأنواع(

 .والمتعامد(

 

 

 أنواع أنظمة اإلسقاط.المقارنة بٌن  : 5-7الشكل 
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 )أسالٌب( تفق على اتخاذ ثالثة وضعٌاتافقد  إلسقاط المتعامد،ا أما 

 -: ٌأتً(، وهً كما 2-7الشكل ) للمنظور الهندسً فً الرسم المحوري

 .Isometric Drawingٌزومتري( الرسم المتقاٌس )اآل .5

 .Dimetric Drawing الرسم ثنائً التقاٌس .2

 .Trimetric Drawing ثالثً التقاٌسالرسم  .3

 

 : أنواع الرسم المحوري. 2-7الشكل 

 الرسم المتقاٌس )المنظور اآلٌزومتري( 7-2-5

 األسلوب هلكون الرسم المتقاٌس بأسلوبسنختار رسم المنظور 

 تاٌتم رسمه بحٌث تكون حاف إذٌة، األكثر شٌوعا فً التطبٌقات الهندس

األفقً درجة عن الخط  30مائلة بزاوٌة )من الٌمٌن ومن الٌسار( الجسم 

 إذ(، 3-7) بتماثل حول المحور الرأسً، الشكلالذي ٌمثل قاعدة المنظور 

وترسم ، فٌما بٌنهادرجة  520 مقدارها بزواٌاتبدو محاور المنظور موزعة 

سً واألفقً والجانبً( بأبعادها أالموازٌة للمحاور األساسٌة )الر الخطوط

 هانفسالحقٌقٌة، أما الخطوط التً ال توازٌها فأنها ال تحافظ على أبعادها 

 .ال تظهر بقٌاسها الحقٌقًنها إفوكذلك الزواٌا 

 

 .: المنظور المتقاٌس )األٌزومتري( 3-7الشكل 

 طرٌقة تنفٌذ الرسم المتقاٌس 7-2-2

ات تباع عدة خطوارسم منظور بسٌط ب لب التدرٌب علىفً البداٌة ٌتط     

 -: تًكما فً المثال اآلٌزومتري(، وأساسٌة فً الرسم المتقاٌس )اآل
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 :  5-7مثال 

درجة( والمسطرة  60-30م المثلث )استخد ،Lمكعب طول ضلعه 

 المنظور اآلٌزومتري. لرسم Tحرف 

 :الحل 

 -:(4-7، الشكل )ةتٌنتبع الخطوات اآللتنفٌذ الرسم اآلٌزومتري،  

 .aنحدد نقطة البداٌة، ولتكن  .5

 مع خط األفق درجة 30بزاوٌة  (ا  إرشادٌ ا  )خط مائال   ا  خط  aنرسم من .2

 .b، فتنتج النقطة Lمن جهة الٌمٌن، ونحدد علٌه البعد و

من جهة  خط األفقدرجة عن  30بزاوٌة  مائال   ا  خط aنرسم من  .3

 .cفتنتج النقطة  ،L ه نفسالبعد الٌسار، ونحدد علٌه 

 .d، فتنتج النقطة L، ونحدد علٌه البعد ا  عمودٌ ا  خط a نرسم من .4

ونحدد علٌهما  ،cو  bعلى كل من  adنقٌم عمودٌن موازٌٌن للمستقٌم  .5

 .Lالبعد 

بموازاة وعلى الجانبٌن  درجة( 30خطٌن مائلٌن )بزاوٌة  dنرسم من  .6

، على  الترتٌب fو  eفنحصل على النقطتٌن  acو  abالمستقٌمات 

على درجة  30بزاوٌة مقدارها  fgو  deبعدها نكمل رسم المستقٌمات 

، )بعد محو المطلوب)المنظور( فتنتج األسطح الثالثة للمكعب  الجانبٌن

 الخطوط الزائدة(.

 

 

 .متقاٌس : طرٌقة رسم مكعب 4-7الشكل 
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 طرٌقة تنفٌذ الرسم المتقاٌس من المساقط  7-2-3

 أن على فرضمنظور إذا علمت مساقطه الثالثة، ٌمكن أن ٌرسم ال 

حسب بالمنظور مشكل باألساس من مكعب أو متوازي مستطٌالت )منشور(  

أبعاد معٌنة، ثم ٌنقل كل مسقط من المساقط على الوجه الذي ٌناظره فً 

 -ة:تٌالخطوات اآل تباعبإالعملٌة  المجسم المفترض، وٌمكن تنفٌذ هذه

 إذتحدد نقطة البداٌة ثم ترسم المحاور الثالثة ) بالمسطرة والمثلث(،  .5

ٌمثل المحور األٌمن الخط األفقً فً المسقط األمامً وبنفس الطول 

درجة مع األفق، والمحور األٌسر ٌمثل الخط األفقً  30الحقٌقً وٌمٌل 

درجة مع األفق،  30وٌمٌل  ه،نفسالطول الحقٌقً بفً المسقط الجانبً 

البعد المشترك بٌن ور العمودي فٌمثل ارتفاع الجسم )ا المحأم

 المسقطٌن األمامً والجانبً( وٌرسم عمودٌا على خط األفق.

طرٌقة المكعب بلمنشوري اه الجانبٌة والوجه العلوي للشكل تكمل األوج .2

 أعاله. المذكورة فً ،هانفس

المرسوم وتمسح تحدد التفاصٌل الدقٌقة فً المساقط على المنشور  .3

 مطلوبة.الغٌر الخطوط واألجزاء 

موازٌة المتدادات توضع القٌاسات على المنظور بخطوط أبعاد تكون  .4

 ومٌالنها. المحاور

 

 : 2-7مثال 

، جسم مثبت علٌها األبعادلالمساقط الثالثة  ،(5-7الشكل )فً  

 .لذلك الجسم ٌزومتريالمطلوب رسم المنظور اآل

 

 : مساقط لجسم مطلوب رسم منظوره اآلٌزومتري. 5-7الشكل 
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 الحل:

طرٌقة رسم بنرسم متوازي المستطٌالت الذي ٌضم الشكل المطلوب، ) .5

على محور  60mm: ٌأتً(، وذلك بقٌاس األبعاد كما ذاتها المكعب

على محور العرض  40mmدرجة )الجانب األٌمن(،  30الطول المائل 

على محور االرتفاع  50mm ٌسر(، ودرجة )الجانب األ 30المائل 

 (.6-7)عمودي(، الشكل )

 

 رسم متوازي مستطٌالت. : 6-7الشكل 

 

على الحافة  cمن النقطة  25mmنقٌس  abcdعلى الواجهة األمامٌة  .2

على الحافة  aمن النقطة  20mm، ثم نقٌس hالعلوٌة، فتنتج النقطة 

لألسفل،  خطا  رأسٌا   hنرسم من النقطة  ، ثمiالٌسرى، فتنتج النقطة 

، jفٌتقاطعان فً النقطة  abخطا  موازٌا  للخط  iونرسم من النقطة 

 (.7-7) الشكل

 

 تحدٌد األبعاد على السطح األمامً. : 7-7الشكل 

 

 cgللخط  ا  موازٌ مائال   )على السطح العلوي( ا  خط hنرسم من النقطة  .3

( من النقطة   ae للخط ا  موازٌآخر ) ا  خطونكرر الخطوة نفسها، فنرسم 

i  فنحصل على النقطتٌن ،k  ،l ( 8-7على الترتٌب، الشكل .) 
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 والجانبً.  األفقًتحدٌد األبعاد على السطحٌن  :8-7الشكل 

 

خطا  موازٌا   lخطا  رأسٌا  لألسفل، ونرسم من النقطة  kنرسم من النقطة  .4

 ،j و   i والنقاطm النقطة صل بٌن ن ،m، فٌتقاطعان فً abللخط 

 (.9-7شكل )ال

 

 ح.تحدٌد نقاط التقاء األسط : 9-7الشكل 

 

وتزال خطوط التحدٌد غٌر (، HB) تحدد الخطوط األساسٌة بقلم .5

 (.50-7الضرورٌة، فٌنتج المنظور المطلوب، الشكل )
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 تحدٌد الخطوط الخارجٌة للمنظور. : 50-7الشكل 

 

-7األبعاد الضرورٌة والموضحة فً الشكل ) ى المنظور الناتجنثبت عل .6

 (، لٌكون هو المنظور اآلٌزومتري المطلوب.55

 

 بعاد على المنظور.كتابة األ : 55-7الشكل 

 

 رسم المنظور المائل 7-2-4

المائل ( منظور مرسوم بطرٌقة اإلسقاط 52-7ٌوضح الشكل ) 

Oblique الرسم بزاوٌة حد المحاور مع المحور األفقً للوحة أٌمٌل  إذ

 درجة. 45مقدارها 
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 : المنظور المائل. 52-7الشكل 

 :3-7مثال 

 Wوعرضه  Lالذي طوله لمتوازي المستطٌالت  مائال   ا  ارسم منظور 

 .Hوارتفاعه 

 

 الحل:

ٌكون الوجه األمامً بأطواله الحقٌقٌة  بأن مائلالمنظور الرسم  ٌتمٌز

 -ٌأتً:كما (، 53-7مباشرة، الشكل ) ن ٌكون أمام الناظرأووغٌر مائل 

باتجاه الٌمٌن  ا  فقٌأ ا  ، نرسم منها خطaنحدد نقطة البداٌة ولتكن النقطة  .5

 aمن النقطة  ا  عمودٌ ا  ، وخطbفتكون النقطة  Lالطول  هونحدد علٌ

 .cفتكون النقطة  ،H االرتفاع هنحدد علٌأٌظا ، 

 علٌهدرجة ونحدد  45خطا مائال بزاوٌة مقدارها  aنرسم من النقطة  .2

 .dفتكون النقطة  ،Wالبعد  نصف

من  abللمستقٌم  ا  موازٌ ا  أفقٌ ا  ، وخطb ،dنقٌم أعمدة على النقاط  .3

، cمن النقطة  adقٌم تللمس ا  درجة( موازٌ 45) مائال   ا  وخط ،cالنقطة 

 .fو  eلتكون النقاط 

 cfو  ceنكمل رسم الوجه األفقً للمنظور برسم موازٌات للمستقٌمات  .4

نحصل على المنظور ، بعد محو الخطوط الزائدة gلنحصل على النقطة  

 المطلوب.
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 رسم المنظور المائل لمتوازي مستطٌالت. 53-7الشكل 

 التخطٌط الشبكً باستخدامرسم المنظور  7-3

)البسٌط( كالمكعب  تمكنا من رسم المنظور اآلٌزومتري أنبعد 

من المناسب أن نستعٌن بطرٌقة لتسهٌل رسم المنظور لألجسام ، والموشور

الجانبٌن بزاوٌة على من الخطوط المائلة  األكثر تعقٌدا، وذلك بعمل شبكة

ثم نصل بٌن العقد ، 10mmبمسافة بٌنٌة مقدارها ، األفقدرجة مع  30

 (.7-4-2(، راجع التمرٌن )54-7بخطوط عمودٌة الشكل )الناتجة 

 

 : مخطط شبكً للمنظور اآلٌزومتري. 54-7الشكل 

 : 4-7مثال 

-7فً الشكل ) مساقطهارسم المنظور اآلٌزومتري للجسم المبٌن 

 بالتخطٌط الشبكً. باالستعانة(، 55
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 : مساقط لمنظور. 55-7الشكل 

 الحل:

 -: ةتٌالخطوات اآل واتبع(، 56-7الحظ الشكل )

( وهً الركن )على ورقة مخططة كما مر سابقا نختار نقطة البداٌة .5

لرسم متوازي المستطٌالت بطول  األٌمن السفلً للمسقط األمامً

100mm 80)طول المسقط األمامً( وعرضmm  عرض المسقط(

 .80mmالجانبً( وارتفاع 

تفاصٌل المسقط األمامً على الوجه األمامً لمتوازي نحدد  .2

المستطٌالت، وكذلك بالنسبة للمسقطٌن الجانبً واألفقً على الوجهٌن 

 المناظرٌن لهما. 

تحدٌد تفاصٌل المسقطٌن األفقً واألمامً بتحدٌد العمق الذي تم تحدٌده  .3

 بالخطوة السابقة.

ظور نمالمجسم الإلظهار والزائدة  ضرورٌةال غٌرمسح الخطوط  .4

 المطلوب. 
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 منظور أٌزومتري على مخطط شبكً.مراحل رسم :  57-7الشكل 

 

 

 

 Sectionsالقطاعات )المقاطع(  7-4

من ن الشكل الخارجً للجسم إن تمثٌل المنظور بواسطة المساقط ٌبٌ

ٌ   دون إظهار والتجاوٌف بشكل  ة تفاصٌل داخلٌة أو مخفٌة مثل الثقوبأ

مخفٌة(، وعندما تكون إٌضاحها بتمثٌلها بخطوط متقطعة )التً تم ، واضح

ٌز الجسم بصورة دقٌقة، هذه الخطوط كثٌرة ومتشابكة فأن من الصعوبة تمٌ

تفاصٌل كثٌرة أصبح من على وي تعند رسم األشكال المعقدة التً تح، لذلك

الضروري قطع الجسم بمستوي قطع وهمً ٌمر باألجزاء المطلوب إظهارها 

 جزأٌن إلىٌقطع الجسم  إذ ؛اح التفاصٌل الداخلٌة للجسملزٌادة إٌض

فإذا افترضنا إزالة جزء الجسم القرٌب على  (،58-7الشكل ) ،منفصلٌن

مامٌة للجزء المتبقً فسوف نحصل الناظر، ثم رسمنا واجهة القطع األ

 القطاع )المقطع(.
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 .ةء المقطوعاجزواأل القطع ات: مستوٌ 58-7الشكل 

 

 

 قواعد رسم القطاعات   7-4-5

محور بخط  مسقط مجاورمستوي القطع على  ٌعٌن : مستوي القطع ( أ)

سمٌكٌن، وٌعٌن  بخطٌٌن هنهاٌتٌ "، وتثقلخط القطع"متقطع ٌسمى 

متجهٌن نحو الجزء الذي سٌحتفظ به الجسم ن اتجاه المشاهدة بسهمٌ

المطلوب رسمه، وٌسمى مستوي القطع والمقطع بنفس االسم باستعمال 

حسب قاعدة ما خلف السهم ب ،(A-A ،B-B ،C-C) ،حرفٌن كبٌرٌن

 (.59-7، الشكل )ٌرسم أمامهٌهمل وما 

 

 على المسقط. خط القطعتثبٌت : 59-7الشكل 
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تظلل المساحات التً مر فٌها القطع بخطوط متصلة  خطوط التهشٌر: ( ب)

 mm 3-2خفٌفة ومائلة بزاوٌة معٌنة تكون المسافة بٌن خط وآخر 

الحدود الظاهرة  )أو حسب المساحة المظللة( وال تتجاوز تلك الخطوط

، وٌستحسن أن ٌشار لنوع المادة خطوط متصلةب المرسومةبعد القطع 

لغرض التفرٌق بٌن  المصنوع منها الجسم بنوعٌة خطوط التهشٌر

 (.20-7مجموعات المواد، الشكل )

 

 التهشٌر حسب نوع المادة. أنواع 20-7الشكل 

 أنواع القطاعات  7-4-2

 Full Sectionالقطاع الكامل  ( أ)

ٌصبح  إذٌنتج من مستوي قطع واحد، وٌكون القطع على كل الجسم 

القطاع الناتج موازٌا ألحد المستوٌات األساسٌة )األمامً، األفقً، أو 

ا لبٌان تفاصٌلها متناظرة حول محورهالغٌر  لألجسام، وٌستعمل الجانبً(

، وتهشر المناطق التً مر فٌها مستوى القطع، (25-7)الشكل المختلفة، 

 (.22-7الشكل )
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 : القطاع الكامل. 25-7الشكل 

 

 جانبً كامل. قطع: م 22-7الشكل 

 Half Sectionالقطاع النصفً )نصف القطاع(  ( ب)

أو تستدعً  ا  ظرٌستخدم هذا النوع من الرسم عندما ٌكون الجسم متنا

ٌتم قطع نصف الجسم  إذه الداخلٌة والخارجٌة، ئالضرورة إظهار أجزا

 .(23-7، الشكل )بواسطة مستوٌٌن متعامدٌن
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 : القطاع النصفً. 23-7الشكل 

منطقة القطع فً المسقط الذي نصفه )األٌمن أو األٌسر(  وتهشر

، مع تجنب استخدام الخطوط المخفٌة ا  مقطوع والنصف اآلخر ٌكون ظاهر

 (.24-7عند الضرورة(، الشكل )فً القطاع النصفً )إال  

 

 : نصف قطاع أمامً. 24-7الشكل 
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 Partial Section)ج( القطاع الجزئً 

هذا النوع من القطاع إلظهار بعض األجزاء واألشكال  لمعٌست 

دون من  الداخلٌة فً منطقة معٌنة من الجسم عوضا عن قطعه بالكامل

 (.25-7الحاجة لذلك، الشكل )

 

 القطاع الجزئً.:  25-7الشكل 

  وتحدد منطقة القطع بخط متصل متعرج ٌحٌط بالمنطقة المظللة، الشكل 

(7-26.) 

 

 

 قطاع جزئً.فٌه  أمامًمسقط :  26-7الشكل 
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 عناصر ال تقطع 7-4-3

ن بعض العناصر الهندسٌة ال تقطع وال تهشر حتى عند مرور إ

ما خفً داخل  ، وٌمكن عمل قطع جزئً إلظهار ثقب أوبهامستوي القطع 

 -: ٌأتًوهً كما  (،27-7الشكل ) تلك العناصر،

 .Boltsاللوالب  .5

 . Shaftsاألعمدة  .2

 .Rivets البراشٌم .3

 .Nutsالصوامٌل  .4

 .Websاألعصاب  .5

 . Handlesالمقابض  .6

وسٌطلع الطالب على التطبٌقات فً دراسته المتقدمة فً المراحل 

 .الالحقةالدراسٌة 

 

 

 

 

 

 

 : تمثٌل القطع لبعض العناصر.  27-7الشكل 
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 ()استنسخ الورقة فً نهاٌة الفصل واستخدمها فً حل التمارٌنتمارٌن وتطبٌقات    7-5

لكل منظور  )المتاحة( مربعات الشبكةحسب عدد بلث له ثابإضافة البعد ال ،ارسم المنظور المتقاٌس والمبٌن أحد أوجهه، مستخدما المخطط الشبكً: 7-5-5

 (.28-7) فً الشكل

 

 .28-7الشكل 
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 (.29-7فً الشكل ) ٌزومتريآ: أعد رسم المجسمات المرسومة كمنظور  7-5-2

 

 .29-7الشكل : 
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 (.30-7ٌزومتري فً الشكل )آد رسم المجسمات المرسومة كمنظور : أع 7-5-3

 

 .30-7الشكل 
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 المؤشر اتجاهه.  ، المطلوب(، مع مراعاة تنفٌذ القطاع 35-7بمقٌاس رسم مناسب المساقط الثالثة لألجسام المبٌنة بالشكل )ارسم  : 7-5-4

 

 . 35-7الشكل 
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 الباب الثالث

 الرسم بمساعدة الحاسوب

Computer Aided Drafting 
 الفصل الثامن

 أساسٌات الرسم بمساعدة الحاسوب
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 لثامناالفصل # أهداف 

 -على أن : بعد االنتهاء من دراسة الفصل سٌكون الطالب قادرا  

 ٌشغل البرنامج الحاسوبً األوتوكاد. .9

 .ئٌسةعرف على واجهة البرنامج الرتٌ .2

 .ٌتعرف على أشرطة األدوات وموقعها على الواجهة .3

 .ةٌستعمل أشرطة األدوات الرئٌس .4

 .ٌستعمل وحدات الرسم .5

 .اإلحداثٌات المستخدمة فً البرنامج ةمأنظٌتعرف على  .6

 وٌستدعٌها. ٌحفظ الرسومات فً البرنامج .7

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 8-9

فً اآلونة األخٌرة أصبح التقدم ٌعتمد على سرعة أداء األعمال،  

محل اإلنسان، ومن أعظم األمثلة  لةآلصا تلك التً ٌمكن أن تحل فٌها اخصو

الرسم  على ذلك البرنامج الذي نتناوله بالشرح وهو برنامج

ٌ   AutoCADالهندسً  ا  مثالٌ ا  بسٌطنقلة تكنولوجٌة رائعة وت دع، فهو 

وهنالك العدٌد من برامج الرسم والتصمٌم ، ألدوات الرسم الهندسً

ناهٌك عن  انٌكٌة والمعمارٌة والكهربائٌة،الرسوم المٌكبمتخصصة ال

األجسام ثالثٌة األبعاد ٌمكنها التعامل مجموعة برامج أكثر تخصصا لرسم 

تقوم تلك البرامج باختٌار  إذ، "المحوسبة" اإلنتاج ٌناتكابشكل مباشر مع م

ثم تحرٌك  Simulationصحة الرسم من عدمه، وذلك بعمل محاكاة 

لمعرفة  )كحركة ذراع رافعة أو منظومة كهربائٌة أو الكترونٌة(األجزاء 

مدى التوافق لألجزاء المصممة قبل الشروع فً عملٌة اإلنتاج، ومن الممكن 

رعة مثل القدرة والسأٌضا الحصول على معلومات مهمة فً التصمٌم 

 ....الخ،واإلجهاد والتٌار أو فرق الجهد

 وتحتوي عادة تلك البرامج على مكتبات )ملحقة بالبرنامج أو على 

( لجمٌع الرموز والعناصر موقع الشركة المصنعة فً شبكة اإلنترنت

مما ٌوفر ، توفر علٌه رسمهاالتً ٌحتاجها المصمم لالقٌاسٌة، والكائنات 

 الوقت. علٌه الجهد و
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دٌد من الع مج الحاسوب فً تنفٌذ الرسومات لهاالستعانة ببرا إن 

لى مساحة واسعة لتنفٌذ الرسم مثل اللوحات أو الفوائد منها عدم الحاجة إ

تعدٌل آنً  أي إجراء( ومن الممكن  األوراق الكبٌرة )عند رسم الخرائط مثال  

 أو الحق من غٌر إلحاق الضرر بورقة الرسم كما فً الرسم الٌدوي،

ت، أنحاء العالم عبر مواقع االنترن ومشاركة المصممٌن فً عدة أماكن من

على ذاكرة رقمً   Fileملف ظ تلك الرسومات والتصامٌم بشكل مع حف

ه عند الحاجة وطباعته ؤٌمكن استدعا، CDأو على قرص لٌزري الحاسبة، 

 9:9ٌمكن الرسم بمقٌاس و زة الطباعة الملحقة بالحاسبة،أجهمن خالل 

 .ٌنوالطباعة بالحجم والمقٌاس المناسب

 

 تشغٌل البرنامج  متطلبات 8-2

معالج  اذ ،ج الرسم الهندسً جهاز حاسب آلًٌتطلب تشغٌل برنام

CPU لغرض الحصول على سرعة فً األداء مع ذاكرة مناسبة  جٌد

تشغٌل الحاسب، مع شاشة عرض تضبط على ل Windowsوبرنامج نوافذ 

 .ٍ   ة لغرض تمٌٌز الرسومات بوضوح عالدقة عالٌ

متخصصٌن فً  شغٌل البرنامج )بعد تهٌئته منفً ت ولغرض البدء

(  Icon)أٌقونة Shortcut ا  سوف نجد اختصار مختبر الحاسب اآللً(

ن كل إصدار أ(، علما 9-8مة البرنامج، الشكل )عالتحمل على سطح المكتب 

Version  سنة إعداد البرنامج( ٌتمٌز بأٌقونة مختلفة لكنها جمٌعا تحمل(

( ، .. صعودا  2222، 2222البرنامج )كما تشترك كل إصدارات ، Aالحرف 

شكل أشرطة األدوات فً  من حٌث المحتوى وطرٌقة تنفٌذ الرسوم عدا

 الواجهة الرئٌسة للبرنامج. 

 

 .: أمثلة ألٌقونات تشغٌل حسب سنة اإلصدار 9-8الشكل 

 عن طرٌق :  البرنامج كذلك تفعٌلوٌمكن 

Start (ابدأ) « All Programs (البرامج) « Autodesk  « 

AutoCAD20XX. 

وربما (، 2-8) البرنامج، الشكل نافذة بداٌةعلى الشاشة وستظهر 

 تختلف النافذة من إصدار إلى آخر.
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 : نافذة البرنامج عند بداٌة التشغٌل. 2-8الشكل 

تظهر واجهة البرنامج المبٌنة فً   Okاألٌقونةوبعد الضغط على 

 (.3-8الشكل )

 

 : واجهة البرنامج الرئٌسة. 3-8الشكل 

نافذة  فً بداٌة تنشٌط البرنامج تظهر اإلصداراتفً بعض و

AutoCAD 20XXToday حالٌا( بالنقر  إغالقهاٌتم  إذ( 4-8)، الشكل(

ٌمكن اختٌار  ، ومستقبال  Xالعالمة  يالركن األٌمن العلوي للنافذة ذ على

ن المٌزات من خالل تلك النافذة، مثل فتح رسوم جدٌدة أو قدٌمة العدٌد م

العالمً( االنكلٌزي أو وحدات الرسم ) ضمنهابالسرٌعة للبرنامج  اإلعداداتو

 وغٌرها.

 

 الٌوم. أوتوكادنافذة :  4-8الشكل 
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 الواجهة الرئٌسٌة 8-3

تمتلك الواجهة التطبٌقٌة لبرنامج األوتوكاد العدٌد من القوائم 

 -: واألوامر والمهمات التالٌة

 لتنفٌذتحت االملف اسم البرنامج واسم  ه: وٌظهر فٌ شرٌط العنوان .9

ٌوجد شرٌط العنوان فً أعلى نافذة البرنامج وٌتمٌز بلون  إذ، هومسار

ثالثة ٌوجد فً أقصى الٌمٌن ومختلف وغالبا ما ٌكون باللون األزرق، 

 (. –، والتصغٌر₪، التكبٌرXخاصة بالتحكم فً النافذة )الغلق  أٌقونات

المستخدمة فً برنامج وٌحتوي على األوامر : شرٌط القوائم المنسدلة  .2

برامج  خصائص القوائم التً توجد فً أغلب فضال  عنكافة  األوتوكاد

لكل منها قائمة منسدلة تحتوي على أوامر ، وWindows التشغٌل

 فرعٌة تنفٌذٌة.

وفٌه أوامر مشابهة ألوامر البرنامج التشغٌلً  : شرٌط األدوات القٌاسً .3

Windows . 

 : وتشمل اختٌارات متعددة لنوع الرسومات. الخصائص أدواتشرٌط  .4

وٌحتوي على أوامر تنفٌذٌة  :التعدٌلشرٌطً أدوات الرسم وأدوات  .5

  )نأتً على توضٌحها الحقا(.

)أو اختصاره( بشكل مباشر لغرض  األمر: ٌتٌح طباعة  األوامرشرٌط  .6

 تنفٌذه.

 : ٌحتوي على أوامر داعمة لتنفٌذ الرسومات. شرٌط أدوات القفز .7

 ،إحداثٌات موقع مؤشر الرسمٌمكن من خالله متابعة  : الحالةشرٌط  .8

مثال إلصدار ( أماكن تلك األشرطة ومواقعها )5-8) وٌبٌن الشكل

 (، وموقع مساحة الرسم.2227

 

 تعرٌف بواجهة البرنامج.: 5-8الشكل 

 Main Tool Bar شرٌط األدوات القٌاسً 8-3-9

ً فوكاد بقدرتها على أن تكون عائمة تمتاز أشرطة األدوات فً أوت

إلطار  ةالجانبٌ ودعند الحد رأسً بشكلأي مكان ضمن إطار أوتوكاد، 

هذه األشرطة فتكون ظاهرة،  ٌمكن فتحو أفقً عند الحد العلوي، أو أوتوكاد
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وٌتم تحرٌك أي شرٌط من أشرطة األدوات نحتاجه ، مخفٌةفتكون  إغالقها وأ

 -: لسببٌن هما

على شرٌط أدوات آخر بحٌث ٌبدو  Toolbarsانطباق شرٌط األدوات  .9

 وذلك لعدم ظهوره على شاشة الرسم. ؛غٌر نشط

وجود شرٌط األدوات فً مكان غٌر مناسب من شاشة الرسم أو اختفاء  .2

 مناسب.البسبب موقعه غٌر  أٌقوناتهبعض 

 -ٌأتً:كما أدوات شرٌط  أيلتحرٌك  طرٌقتانوهناك 

=( الموجودة  على عالمة الـ )ٌساوي )بواسطة زر الفأرة األٌسر( النقر .9

لى المكان المناسب ثم هاٌة طرف الشرٌط، مع سحب الشرٌط إفً ن

 .الفأرة، لٌستقر فً المكان المطلوب إفالت

البٌضاء فً حالة  إذا كان الشرٌط فً وسط شاشة الرسم السوداء )أو .2

الشرٌط )عنوان الشرٌط(  أعلىٌتم النقر المزدوج على تبدٌل لونها(، 

 (.6-8وسحبه إلى المكان المناسب ثم إفالت الفأرة، الشكل )

 

 : تحرٌك أشرطة األدوات إلى الموقع المطلوب. 6-8الشكل 

 Menu Barالمنسدلة  شرٌط القوائم 8-3-2

ٌحتوي ذلك الشرٌط على عدة أوامر رئٌسة ٌنتج منها أوامر تنفٌذٌة 

، المفرد تستجٌب بوضع المؤشر علٌها ثم النقرعلى شكل قوائم منسدلة 

، بالنقر المفرد اٌظا   تفعٌله تنزل القائمة لغرض اختٌار األمر المطلوبف

 -: ٌأتًواألوامر الرئٌسة هً كما 

  ملفFile :  على قائمة األوامر الخاصة بالتعامل مع  األٌقونةوتحتوي

 -  Openفتح ملف موجود - Newالملفات. مثل )إنشاء ملف جدٌد 

إغالق  -Closeإغالق ملف  - Plotطباعة ملف  - Saveحفظ ملف 

 (.7-8.. الخ(، الشكل ).Exit -البرنامج 
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 قائمة ملف. 7-8لشكل ا

  تحرٌرEdit :  باقً البرامج فً بٌئة  منوهً مشابهة لمثٌالتها

Windows  مثل )قص أوامرفهً تحتوي على Cut-  نسخCopy 

 - Clearمسح  - Undoتراجع  - Redoتكرار  - Pasteلصق  -

 (.8-8(، الشكل )...الخ 

 

 : قائمة تحرٌر. 8-8الشكل 
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  العرضView :  المساعدة - )الرؤٌةـ الخاصة ب األوامرتحتوي على 

-Zoom Outالتصغٌر  -Zoom Inعلى العرض( مثل )التكبٌر

 (.9-8..الخ(، الشكل ) - Hideاإلخفاء-Pan اإلزاحة 

 

 قائمة العرض. : 9-8الشكل 

 إدراج Insert :  ( من ملفات - )رسومات إدراجوعن طرٌقها ٌمكن

   الشكل وغٌرها، ، هنفس فً البرنامج أخرىملفات  أوبرامج أخرى 

(8-92). 

 

 : قائمة إدراج. 92-8الشكل 

  تنسٌق Format: عن طرٌقها ٌمكن التحكم فً تنسٌق و

 Linetype andالخطوط -Color األلوان  -  Layersالطبقات)

Lineweight–  األحرفنمطText Style - األبعادDimension 

Style -  الوحداتUnites99-8(، الشكل ) ..الخ.) 
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 : قائمة تنسٌق. 99-8الشكل 

 األدواتTools  :  المساعدة فً  األوامرتحتوي هذه القائمة على

 Cleanمسح الشاشة  -Workspacesمساحات العمل الرسم مثل )

Screen - ٌرات اخOptions - ( الشكل ،)92-8... الخ.) 

 

 : قائمة األدوات. 92-8الشكل 

  رسمDraw  : الرسم  بأدواتوامر الخاصة األ القائمة علىتحتوي هذه

 -Circle دائرة - Arcقوس  - Lineللبرنامج مثل )خط  األساسٌة

 (.93-8(، الشكل )..الخ
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 : قائمة الرسم. 93-8الشكل 

 األبعادDimension  :  الخاصة  األوامرتحتوي هذه القائمة على

 )مصطف( محاذي -Linearً مثل قٌاس بعد )خط األبعادبالتعامل مع 

Aligned - نصف قطرRadius - 94-8(، الشكل )..الخ.) 

 

 : قائمة األبعاد. 94-8الشكل 

  التعدٌلModify :  تعدٌلبالخاصة  األوامرتحتوي هذه القائمة على 

 - Mirrorالمرآة  - Moveالتحرٌك  -Copy مثل )النسخ  الرسم

 Explodeتفجٌر  - Chamferالتشطٌب   Scale -رسم مقٌاس ال

 (.95-8الخ(، الشكل ). .. -
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 : قائمة تعدٌل. 95-8الشكل 

  المساعدةHelp : ت المساعدة على التعلٌما تحتوي هذه القائمة

طرٌق  عن  Autodeskتتٌح االتصال بشركة وبتفصٌالتها المختلفة، 

فً  F1، وٌمكن الدخول على األمر بالضغط على مفتاح االنترنٌتشبكة 

لوحة المفاتٌح، والبحث عن أي من األوامر لتعلم طرق استعماله، مع 

 توفر أمثلة وتطبٌقات متسلسلة من السهل إلى المعقد.

 Tool Barأشرطة األدوات   8-3-3

 ، وهً تحتويالمنسدلة القوائمتوجد أشرطة األدوات أسفل شرٌط 

الرمز  بمجرد الضغط على األمرٌتم تنفٌذ  إذالرموز الخاصة باألوامر،  على

ة لشرائط األدوات هً توفٌر والمٌزة الرئٌس ،الموجود على شرٌط األدوات

 الوقت وسرعة التنفٌذ.

ننقر )زر الفأرة األٌمن( ئه أو إخفا أدواتشرٌط  أي إظهارولغرض 

عمودٌة )منسدلة( األدوات فتظهر نافذة  أشرطةعلى النافذة فً موقع على أ

ظهار  الموجودة فً البرنامج وباإلمكان إتحتوي على كل أشرطة األدوات 

عند النقر مرة أخرى و ،√(قر علٌه لتأشٌره بالعالمة )صح شرٌط بالن أي

 األمربواسطة اختٌار  األدوات أشرطةنافذة  إلىكن الوصول مٌنه ٌختفً، إف

 (.9-8،  راجع الشكل )(View إظهار)من القائمة المنسدلة 

View « Toolbar 

 -: ٌأتًوتشمل أشرطة األدوات )فً هذه المرحلة( ما 
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 Standard Toolbar القٌاسً األدواتشرٌط  -9

الموجودة فً القائمة المنسدلة مجموعة من األوامرالشرٌط وٌتضمن  

File ه مر بمجرد النقر على رمزتنفٌذ األ(، ولكن ٌتم 7-8)، راجع الشكل

 (.96-8، الشكل )واحدةوذلك بوضع المؤشر والنقر لمرة 

 

 : شرٌط األدوات القٌاسً. 96-8الشكل 

 Object Properties Toolbarشرٌط أدوات الخصائص  -2

نوع الخطوط المستخدمة فً وٌتضمن عدة قوائم منسدلة تخص 

المذكورة أنواع الخطوط  )ٌرجى العودة الستذكار ،هاوسمك هاولون الرسوم

 (.97-8الشكل ) فً الفصول السابقة(،

 

 : شرٌط أدوات الخصائص. 97-8الشكل 

 

 

 Layers Toolbar شرٌط الطبقات -3

ٌمكن  إذفً بعض اللوحات ٌفضل الرسام تنفٌذ اللوحة بعدة طبقات  

 باألعمالمثال عند رسم اللوحات الخاصة الو، هلون وأ تغٌٌر نوع خط الرسم

عمال األترسم ومن ثم ، على الطبقة األولى ترسم خرٌطة البناء إذ ،المدنٌة

األمر بتوفٌر ، وٌقوم هذا عمالعلى طبقة أخرى وهكذا لبقٌة األ الكهربائٌة

 وأمكن إخفاء طبقة معٌنة الم وتسمٌات، ومنبعدة ألوان العدٌد من الطبقات 

شرٌط من  واإلضافةنافذة اإلعداد الشاشة، وتستدعى  إظهارها على

 (.98-8الشكل )الطبقات، 

 

 : شرٌط الطبقات. 98-8الشكل 
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 Workspaceشرٌط مساحة العمل  -4

فإما تكون ثنائٌة األبعاد أو ثالثٌة الشرٌط اختٌار بٌئة العمل  ٌوفر هذا 

 (.99-8، الشكل )3D Modelingاألبعاد 

 

 العمل. مساحةشرٌط : 99-8الشكل 

 Draw Toolbarشرٌط أدوات الرسم  -5

ٌسر من واجهة البرنامج على الجانب األ وعادة ٌوضع الشرٌط

ضمن واجهة (، ومن الممكن تغٌٌر موقع الشرٌط االفتراضً اإلعداد)

)نفس الموجودة فً القائمة المنسدلة  األوامر أغلب البرنامج، وٌتضمن

 (.22-8والسرٌع، الشكل )التنفٌذ السهل لكنها تضمن ، Drawالتسمٌة( 

 

 : شرٌط الرسم. 22-8الشكل 

 Modify Toolbarشرٌط أدوات التعدٌل  -6

األٌسر من واجهة البرنامج  وعادة ٌوضع الشرٌط على الجانب

(، ومن الممكن تغٌٌر موقع الشرٌط ضمن واجهة االفتراضً اإلعداد)

القائمة المنسدلة )نفس  ج، وٌتضمن أغلب األوامر الموجودة فًالبرنام

 (.29-8، لكنها تضمن التنفٌذ السهل والسرٌع، الشكل )Modifyالتسمٌة( 

 

 : شرٌط التعدٌل. 29-8الشكل 

 Object Snapوأدوات القفز Status Bar شرٌط الحالة   -7

وهو ٌعرض  AutoCADنافذة برنامج أسفل وهو الشرٌط الموجود  

 اختٌارهوٌظهر اختصار األمر الذي ٌتم  (،x-y-zحركة المؤشر ) إحداثٌات

على رموز تخص تحدٌد حركة  احتوائها فضال  عنالقوائم المنسدلة، من 

)الوثب( القفز ألوامر منها  ا  ٌتضمن رموز إذ ؛المؤشر لغرض دعم الرسوم

األقواس لتحدٌد نهاٌات أو منصفات المستقٌم أو مراكز وااللتقاط 

الذي ٌظهر مع  اإلحداثٌاتونظام ، GRID ، وتفعٌل الشبكةSNAPوالدوائر

 (.22-8، ...الخ، الشكل )لبٌان إحداثٌاته المؤشرحركة 
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 القفز. وأوامر: شرٌط الحالة  22-8الشكل 

 Drawing Areaمنطقة الرسم  8-3-4

 اإلعداد) األسود باللون وتظهر فٌها الرسم ٌتم التً المساحة وهً 

من  بدال   األبٌضلى اللون الرسم إشاشة لون  تغٌٌر االفتراضً(، وٌمكن

نختار  فمن شرٌط األدوات الرئٌس ،حسب رغبة المستخدم(باللون األسود )

  -: ٌأتً(، وكما 23-8الشكل ) التتابع،األوامر على 

Tools « Options « Display « Colors « White « 

Apply & Close. 

 

 )حسب رغبة المستخدم(.لى اللون األبٌض الرسم إ منطقة : تغٌٌر23-8الشكل 

 Command Lineاألوامر  سطر 8-3-5

السطر موقعه )االفتراضً( أسفل نافذة الرسم، وٌتٌح هذا وٌكون 

)أو مختصراتها(،  األوامركتابة  عن طرٌقللمستخدم الحوار مع البرنامج 

وٌقوم  (،فً لوحة المفاتٌح) Enterاإلدخال مفتاح لٌتم تنفٌذها بعد ضغط 

ارات التً تلً اختٌار األمر لٌقوم المستخدم بكتابتها البرنامج بتوفٌر االختٌ

المرغوب فٌه المكان  إلى األوامروٌمكن تحرٌك شرٌط  ،األوامرفً سطر 
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التحكم فً تغٌٌر المساحة  إمكانٌةمع (، األوامر أشرطة)كما مر سابقا مع 

 (.24-8، الشكل )الظاهرة منه

 

 وامر.األ سطرشرٌط : 24-8الشكل 

لمختار بواسطة النقر على مر المكتوب أو اللخروج من األ مالحظة:

حة لو فً Escوامر، ٌتم ذلك بالضغط على مفتاح الهروب رموز األ

 Enterمر بعد تنفٌذه بالضغط على مفتاح التنفٌذ وٌمكن تكرار األ المفاتٌح،

(). 

 Pointer المؤشر 8-4

كما هو معتاد ، الفأرة داخل حٌز البرنامجلحركة ٌتحرك المؤشر تبعا 

ن ٌلى شعرتٌتحول من رأس سهم إ إذ، Windowsفً العمل ضمن بٌئة 

عند العمل  Pick Pointفً نقطة االلتقاط  Cross Hairsن ٌمتقاطعت

 بإتباع هوحجمضمن األوامر التنفٌذٌة، ومن الممكن التحكم فً شكل المؤشر 

  -: ٌأتًما 

Tools « Options « Drafting « Aperture Size « 

 .Apply »( التحكم بمفتاح منزلق )

 Unitsالرسم  وحدات 8-5

المتبعة فً تنفٌذ  ٌوفر برنامج األوتوكاد اختٌار وحدات الرسم

 وأجزاؤهمامثل النظام المتري والنظام االنكلٌزي  ،كافةالرسوم الهندسٌة 

 كتابة الزواٌا أنظمةفضال  عن تظهر بها الرسوم المنفذة،  سوفالتً 

، وكذلك تحدٌد الدقة (أو خالفها )باتجاه دوران عقارب الساعة واتجاهاتها

تنفٌذ األمر  عن طرٌق، بعد الفارزة( أكثر)مرتبة واحدة أو  لألرقامالعشرٌة 

Units  ضمن القائمة Format ستظهر نافذة تتٌح اختٌار الوحدات

 (.25-8المناسبة، الشكل )

لكون حدود تكمن ضرورة اختٌار وحدات الرسم )مثال الملٌمتر( 

 ختٌار الوحداتما فً الرسم الٌدوي( فاالرسم محددة بحجم ورقة الرسم )ك

 Drawingالتً ٌتم تحدٌدها باألمرٌجب أن ٌتناسب مع حدود الرسم 

Limits  القائمةمن  Format ،.الذي سٌبٌن الحقا 
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 نافذة وحدات الرسم. : 25-8الشكل 

 Coordinates Systemنظام اإلحداثٌات  8-6

 نظم فهم علىأوتوكاد  فً وتحرٌرها الكائنات رسم ٌتوقف

 -: ٌأتًوالمتضمنة ما  المختلفة اإلحداثٌات

 Absolute Cartesianالمطلق الدٌكارتً إلحداثًأالنظام  8-6-9

Coordinate System 

 اإلحداثٌات نظام الهندسً ٌستعملالرٌاضٌات، كما فً الرسم  فً

 عادة علٌهما ٌطلق عددٌن، عبر مستوي فً نقطة لتحدٌدالمطلق  الدٌكارتً

وفً (، 26-8الشكل ) ،Y-Axes حداثًاإلو  X-Axes ًإلحداثا

-Z باإلحداثًٌضاف المستوي الثالث وٌعبر عنه  األبعادلثالثٌة االرسومات 

Axes ،مستقٌماللتعرٌف و ab، بطرٌقة  اطهنق إحدىموقع  ٌتم كتابة

النقطة  إحداثًوٌعنً أن  (10,10)رقمٌن )أو ثالثة( بٌنهما فاصلة مثل 

 إلىنسبة  10mmٌقابله  Yوفً محور  10mmٌقابله  Xباتجاه المحور 

وهكذا بالنسبة لنهاٌته األخرى  ،(0,0) اإلحداثٌاتنقطة األصل ذات 

(30,30). 

 

 الدٌكارتً المطلق. أإلحداثً: النظام  26-8الشكل 
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 Relative Cartesianالدٌكارتً النسبً  أإلحداثًالنظام  8-6-2

Coordinate System 

      ، الشكل (x, ∆y∆ @) بعبارة نظامهذا ال فً النقطة تعرف

 (Delta X) األفقًالفرق فً أإلحداثً  ٌمثل (x∆فالعدد األول ) (،8-27)

تلٌه ، b إدخالها تم نقطة آخر وإحداثً a النقطة إحداثً بٌن المسافةأي 

 (Delta Y) العمودي حداثًالفرق فً أإلٌمثل ( y∆)العدد الثانً و فارزة،

 على ٌطلقو. إدخالها، تم نقطة آخر وإحداثًالنقطة  إحداثً بٌن أي المسافة

 النقطة تكون نسبة للنقطة التً سبقتها. إحداثٌات لكون نسبً صفة النظام

 

 الدٌكارتً النسبً. اإلحداثٌات: نظام  27-8الشكل 

 Relative Polarالنسبً أإلحداثً القطبًالنظام  8-6-3

Coordinate System 

 ،@(Distant < Angle ) بعبارة هذا النظام فً النقطة تعرف

 بٌن الفاصلة Lالمعلومة  المسافةطول  ٌمثلفالعدد األول  (،28-8الشكل )

 العدد الثانً ٌلٌها >، ثم عالمة b الجدٌدة والنقطة  aإدخالها تم نقطة آخر

 الجدٌدة والنقطة إدخالها تم نقطة آخر بٌن الحاصلة الزاوٌةالذي ٌمثل 

 .نسبً صفة النظام على ٌطلق ولذلك ،X محور إلى بالنسبة

 

 .النسبً القطبً اإلحداثٌات نظام: 28-8الشكل 
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 الحفظ واالستدعاء 8-7

لرسومات المنفذة وبالتالً حفظ ل األوتوكادٌتطلب استخدام برنامج 

 .طباعتها أو ها لغرض تعدٌلهاؤاستدعا

 

 Saveحفظ الرسومات  8-7-9

فً  Save بالنقر على رمز الحفظألول مرة  ٌحفظرسم البعد تنفٌذ 

 : ٌأتً كما، أو من القائمة المنسدلة شرٌط األدوات القٌاسً

File « Save  (Or) Save as 

 (،28-8)الشكل  ،Save Drawing As الحوار فتظهر نافذة

 وله للرسم المناسب االسم نختارنحدد الموقع المطلوب حفظ الملف فٌه ثم و

ٌمثل االمتداد طبٌعة  إذ ،(Homework.dwg)، مثال dwg االمتداد

 Save، وتنتهً عملٌة الحفظ بعد النقر على أٌقونة الرسومات المحفوظة

 (.29-8فً النافذة، الشكل )

 

 نافذة حفظ ملفات الرسم. : 29-8الشكل 
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 ها سابقاظم حفتفتح  لوحة  8-7-2

 تحفظاألوتوكاد التً ملف من ملفات  أيمن الممكن استدعاء 

 -: تًأٌ كما ،مسبقا

File « Open   

، نختار الملف (32-8، الشكل )Select File الحوار تظهر نافذة

 .Openالمطلوب بالنقر على أٌقونة 

 

 : فتح ملف محفوظ. 32-8الشكل 

 فتح لوحة رسم جدٌدة 8-7-3

 

وقد تكون ضمن لوحة رسم جدٌدة عند بداٌة الرسم ٌجب اختٌار 

فتح اللوحة الجدٌدة تضمن البرنامج، ومعدة مسبقا  Templateطبعات 

و من القوائم القٌاسً، أفً شرٌط األدوات  Newبالضغط على رمز 

 -: ٌأتًكما المنسدلة 

File « New 

، نختار (39-8، الشكل )Select templateالحوار فتظهر نافذة 

 .Openالملف المطلوب بالنقر على أٌقونة 
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 : نافذة اختٌار ملف جدٌد. 39-8الشكل 

 

 Drawing Limits  الرسم لوحة حدود 8-8

لذلك فمن ، الحقٌقً ٌاس الرسموتوكاد عادة بمقاأل برنامج فًرسم ٌ  

ففً حالة  ه،رسم ٌتمالشًء الذي  مقاسالمستحسن ضبط حدود الرسم إلى 

، ولتحدٌد أبعاد تقرٌباتضبط حدود الرسم إلى حجم موقع المبنى  ،رسم مبنى

 -: ٌأتًنتبع ما ، فً هذه المرحلة الرسم( حٌز)أو الرسم لوحة 

  Drawing Limits«         Format 

ن أظهر ولى شرٌط األوامر سوف نقرأ أن األمر قد إ وباالنتباه

، وسوف نكتب األسفل ٌسراألالركن نقطة  إحداثٌات تحدٌدالبرنامج طلب 

  ثم نضغط مفتاح ،  0,0 األرقام( األوامر)بعد وضع المؤشر على سطر 

Enter () ، ٌمناألنقطة الركن  إحداثٌاتبعدها سوف ٌطلب البرنامج 

وكما مبٌن ، Enterلمفتاح اضغط ن، و210 ,297العلوي، نكتب مباشرة 

 -أدناه:

Command: Limits  

Reset Model space limits: 

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0,0>: 0,0  

Specify upper right corner <420,297>: 297,210  

 مٌلٌمترا  حدة فً نظام الوحدات المترٌة تمثل الوحدة الوا أنعلما 

 واحدا  فً أوتوكاد.

 Precision لدقة الرسم العشرٌةنحتاج اآلن إلى ضبط الفواصل 

 Drawingوحدات الرسم  نافذة ذكرنا فٌما سبق أن وقدفً أوتوكاد، 

Units  ،لى العددوسوف نضبط الدقة إتوفر عدد المراتب بعد الفارزة 
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كما للطول وللزاوٌة، ( فً هذه المرحلةعشرٌة  أعداددون من الصحٌح )

 (.32-8موضح فً الشكل )

 

 تحدٌد دقة األرقام والزواٌا.نافذة وحدات الرسم و: 32-8الشكل 

لوحة الرسم ذات  نختارحدود الرسم التً تم اختٌارها ) وإلظهار

 -ٌأتً:نتبع ما ، (A4القٌاس 

 View » Zoom » All   

مة بخط تحت احد ـ  التً تكون معلأو طباعة األوامر )أو اختصاراتها 

، ٌلٌه ( Enter ( م ضغط المفتاحومن ث ،(Z) أو Zoomوهً ( أحرفها

 .ثم ضغط  (A)أو  All األمر
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 أمثلة محلولة  8-9

 

  9-9-8مثال 

رؤوسه  إحداثٌاتمعلوم  abcdالمستطٌل ( 33-8ٌبٌن الشكل )

على  d، و b ،cالنقاط  إحداثٌاتاحسب حسب النظام الدٌكارتً المطلق، ب

القطبً  اإلحداثٌاتنظام حسب نظام اإلحداثٌات الدٌكارتً النسبً وبالتوالً، 

 النسبً.

 

 : إحداثٌات مستطٌل بالنظام الدٌكارتً المطلق. 33-8الشكل 

 الحل:

 ٌتم اعتبار ،موجودة نقطةلى نقطة ما نسبة إ إحداثٌاتعند حساب 

هً النقطة  aالنقطة  تعدوفً هذه الحالة  (0 ,0)النقطة الموجودة  إحداثٌات

لى نسبة إ cالنقطة  إحداثٌاتتحسب  باألسلوب نفسهو bالنسبٌة للنقطة 

 -: ٌأتًالمطلوبة كما  اإلحداثٌاتوهكذا، فتكون  bالنقطة 

 الدٌكارتً النسبً:النظام  (9

b: @ 0,30 

c : @ 40,0 

d : @ 0, -30    السالبة( اإلشارة)الحظ  

 :القطبً النسبًالنظام  (2

b : @ 30<90 

c : @ 40<0 

d : @ 30<-90  or @30<270 
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  2-9-8مثال 

لى إ أرجعها، ثم فً وسط منطقة الرسمكافة شرطة األدوات أ ضع

 أماكنها االفتراضٌة.

 الحل:

)=( فً  المساواةبعد تشغٌل البرنامج نضع المؤشر على عالمة 

لى وسط نسحب الشرٌط إزر الفأرة األٌسر وبالضغط على  ،نهاٌة كل شرٌط

السابق ونسحب  اإلجراءبعد ذلك نعٌد  ،(34-8، الشكل )منطقة الرسم

برنامج كما فً الموقع االفتراضً، لى مكانها فً واجهة الأشرطة األدوات إ

 )النقر المزدوج على أعلى الشرٌط ٌعٌده إلى مكانه االفتراضً(.

 

 : تغٌٌر أماكن أشرطة األدوات. 34-8الشكل 

بالنقر بزر الفأرة األٌمن  ها،إبطال وأ المطلوبة األشرطةٌمكن تفعٌل  مالحظة:

األشرطة لتظهر قائمة جانبٌة ٌمكن تأشٌر )=(  المساواةمة على عال

 .ظهارها على واجهة البرنامجإل

  3-9-8مثال 

 مسار تختاره لحفظ رسوماتك،على  حفظهوأٌحمل اسمك  ملف نكو  

 تشغٌله.وإعادة م استدعٌه بعد غلق البرنامج ث

 الحل:

ق ائالطر إحدىد تشغٌل البرنامج وظهور الواجهة الرئٌسة نتبع بع

  -:التالٌة لحفظ الملف

 .Saveنختار منها األمر  Fileالقائمة المنسدلة  .9

 .فً شرٌط األدوات القٌاسًالنقر على عالمة الحفظ  .2

 .فً سطر األوامر (S)أو اختصاره  Saveكتابة األمر  .3

 .المفاتٌح( معا )فً لوحة Ctrl + Sالضغط على المفتاحٌن  .4

، Save Drawing As تظهر نافذة حوارسوف وفً كل الحاالت 

 اسمك، واختار من حقل File Nameاكتب فً حقل (، 35-8الشكل )
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Types of File االمتداد AutoCAD20XX Drawing [*.dwg] 

 -: ، مع اختٌار مسار الملف

My Documents »AutoCAD Sheet Sets 

نذهب إلى المسار السابق )الذي تم حفظ الملف إغالق البرنامج،  بعد

 البرنامج مباشرة. عملفٌه( وبالنقر المزدوج على الملف المحفوظ سوف ٌ

البرنامج واسم  اسمالحظ أن شرٌط العنوان للبرنامج سوف ٌحمل 

 الملف ومساره.

 

 .: حفظ ملف 35-8الشكل 

أو  Exit)بكتابة أحد األمرٌن  عندما نقوم بغلق البرنامج :مالحظة

Quit  أو النقر على عالمةX نه سوف ٌتحقق إف ٌمن العلوي(فً الركن األ

ها فٌظهر مربع حوار لم ٌقم المستخدم بحفظمن عدم وجود أي تعدٌالت 

، لذلك ال نخشى من ضٌاع الرسوم عند ٌطلب حفظ التعدٌالت من عدمها

 اإلغالق.

الحفظ سوف ٌكون  فً سطر األوامر فإن Qsave األمرعند كتابة 

 .هنفس الذي ٌقوم بالحفظ فً الملف Saveجدٌد بخالف األمر  باسم
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 وتطبٌقات تمارٌن 8-92

صدار الموجود حسب اإلباألوتوكاد ) برنامجق تشغٌل ائعدد طر 8-92-9

 .لكل طرٌقةمع تنفٌذ عملٌة التشغٌل  على جهاز الحاسبة(

فً واجهة برنامج األوتوكاد، مع  عدد القوائم الرئٌسة الموجودة 8-92-2

 بٌان مهماتها.

عدد أشرطة األدوات الموجودة فً واجهة برنامج األوتوكاد  8-92-3

 (، مع بٌان بعض من مهماتها.االفتراضً)الوضع 

8-92-4   ٌ لى اللون األصفر، مع كتابة خطوات ر لون منطقة الرسم إغ

 التحوٌل.

المتبعة فً برنامج األوتوكاد، مع توضٌح  اإلحداثٌات أنظمةعدد  8-92-5

 .كل نظام بمثال

 ذات القٌاسلى ما ٌطابق أبعاد لوحة الرسم حول مساحة الرسم إ 8-92-6

A3؟ رقام التً ستكتب فً شرٌط األوامر، وما هً األ 

 إحداثٌاتمعلوم  ائم الزاوٌة،قabc  مثلثال( ٌبٌن 36-8الشكل ) 8-92-7

نسبة  bالنقاط  إحداثٌاتحسب النظام الدٌكارتً المطلق، احسب برؤوسه 

حسب نظام ب على التوالً،، bلى النقطة نسبة إ c وa لى النقطة إ

 القطبً النسبً. اإلحداثٌاتاإلحداثٌات الدٌكارتً النسبً ونظام 

 .فٌثاغورسحسب نظرٌة ب abطول المستقٌم  ٌستخرج مالحظة:

 

 بالنظام الدٌكارتً المطلق. إحداثٌات مثلث:  36-8الشكل 

على سطح المكتب ٌحمل  األوتوكادفً برنامج ملف رسم  أحفظ 8-92-8

 اسمك باللغة العربٌة، مع إعادة تفعٌله بعد غلق البرنامج.
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 التاسعالفصل  # أهداف

 -أن:على  بعد االنتهاء من دراسة الفصل سٌكون الطالب قادرا  

باستخدام أوامر والخط المتصل الخط المستقٌم النقطة وٌرسم  .4

 الرسم.

 .الشعاع والخط المزدوجٌرسم  .2

 الدائرة بعدة خٌارات.ٌرسم  .3

 ٌرسم المضلع المنتظم. .4

 .ٌرسم المستطٌل والمربع .5

 ٌستخدم أوامر التعدٌل فً الرسم. .6

 المساعدة عند تنفٌذ الرسوم الهندسٌة. األوامرٌستخدم  .7

 ٌضع األبعاد على الرسوم الهندسٌة. .8

 

 

 

 

 

 

 

 تمهٌد 9-4

برنامج  أساسٌاتبعد أن تعرفنا فً الفصل السابق على بعض 

الموجودة فً شرٌط الرسم من أوامر  ٍ   سوف نبدأ بتنفٌذ قسماألوتوكاد 

أٌقونة لتنفٌذ أوامر الرسم، عشر تسعة الذي ٌتكون من   Drawاألدوات

، ومساعدات Modifyوكذلك نتناول قسما من أوامر التعدٌل (، 4-9الشكل )

ق استخدامها فً ائوطر ألبعادفضال  عن ا،  Drawing Aidsالرسم 

ما ٌتٌح امتالك بعض المهارات فً تنفٌذ الرسوم األولٌة ، األوتوكادبرنامج 

 .لهذه المرحلة الدراسٌة
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 : شرٌط الرسم.4-9الشكل 

  Lineالخط المستقٌم  9-2

ٌتكون الخط فً الرسم من عدة نقاط، ولكن ٌتم التعبٌر عنه بنقطتً 

 -ٌأتً:، وسنتعرف على رسم النقطة والخط المستقٌم كما البداٌة والنهاٌة

 Point  النقطةرسم  9-2-4

صغٌرة مهما  إبقاءهاالنقطة كائن هندسً لٌس له أبعاد، وهذا ٌفسر 

، ولكن ٌمكن استخدامها اقتربنا منها عند رسمها فً برنامج الرسم الهندسً

، وٌمكن التحكم هاوتقسٌم جدٌدةكمرجع فٌما بعد إلنشاء كائنات رسومٌة 

للتحكم ٌوفر البرنامج طرٌقة  إذ، بطرٌقة إظهار النقطة بواسطة تغٌر شكلها

بمظهر النقطة )نمط النقطة( لتبدو أكثر وضوحا وذلك باستبدالها بتقاطع 

ٌر ٌ، ولتغ)ال تظهر تلك األشكال عند الطباعة( أو مربع أو دائرةمستقٌمٌن 

 -: ٌأتًنمط النقطة نتبع ما 

Format » Point Style 

فستظهر نافذة الحوار،  األوامرحقل فً  ddptype مركتابة األأو 

 .اختٌار شكل النقطة عن طرٌقها(، التً ٌمكن 2-9الشكل )
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 : نافذة اختٌار نمط النقطة. 2-9الشكل 

 Lineرسم الخط  9-2-2

ٌجب الخروج من أي أمر  أو أكثر قطعة مستقٌملرسم خط مكون من 

، ثم Escوذلك بضغط مفتاح الهروب فً لوحة المفاتٌح أو إنهائه،  سابق

 -األمر:تنفٌذ  إلىة للوصول تٌنتبع إحدى الطرق اآل

 .(4-9)الشكل ، أنقر بالمؤشر على رمز الخط فً شرٌط األدوات (4

 .Drawاختٌار األمر من القائمة المنسدلة  (2

ثم الضغط على ( فً نافذة األوامر Lأو اختصاره ) Lineاألمركتابة  (3

 . Enter اإلدخالمفتاح 

جملة حوار فً شرٌط األوامر لتحدٌد وبالتالً سوف نحصل على 

بالمؤشر )زر الفأرة  (Left Click) إما بالنقروٌتم تحدٌدها  النقطة األولى،

فً  قٌم اإلحداثٌات إدخالشاشة الرسم أو األٌسر( على منطقة معٌنة فً 

وفً كلتا الحالتٌن سوف ٌطلب  ،  Enterضغط شرٌط األوامر متبوعة ب

 وهكذا.البرنامج تحدٌد النقطة التالٌة 

Command: line  or (L)   
Specify first point: 0,0  حدد النقطة األولى 
Specify next point or [Undo]: 40,60  د النقطة التالٌةٌحدت  
Specify next point or [Undo]: 80,90  التالٌةد النقطة ٌحدت  
Specify next point or [Close/Undo] :Escللخروج من األمر 

 

 األقواسبٌن  موضوعة ألوامرٌوفر اختٌارات  األوامرشرٌط  إنالحظ 

خر آٌعنً التراجع عن  Uرف كبٌر ٌمثل اختصار لألمر، فاالختٌار حبتبدأ 

فٌعنً  C، أما األمر جراء تم تنفٌذه )وهو النقطة الثالثة فً هذا المثال(إ

( Closeكلمة  أنأي توصٌل آخر نقطة مع أول نقطة، )الحظ  ،إغالق

 ظهرت بعد تنفٌذ الخط الثانً.

بعض األوامر ٌتم بالضغط على  إنهاءومن المناسب أن نذكر أن 

أو  Space barمفتاح الفراغ و أ Escمفتاح الهروب فً لوحة المفاتٌح 

من القائمة التً  Enterواختٌار  بالنقر على الزر األٌمن للمؤشر )الفأرة(

 تظهر.
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مر األ إلى أوتوكادٌعٌد  Enter اإلدخالوإن الضغط على مفتاح  

الفراغ  مفتاح، وكذلك الحال مع وتوكاد، ولكل أوامر األىرخأنفسه مرة 

Space bar  للمؤشر، واختٌار أو بالنقر على الزر األٌمنRepeat  من

 القائمة.

 : 4-9مثال 

 a(10,30)الطرف  إحداثٌاتإذا كانت  ab فقًاألخط الارسم 

 .b(60,60)والطرف اآلخر 

 الحل:

ما الدٌكارتً المطلق  اإلحداثٌاتحسب نظام بنكتب فً سطر األوامر 

 -: ٌأتً

Command: line or (L)  
Specify first point: 10,30  
Specify next point or [Undo]: 60,60  

 -: الدٌكارتً النسبً اإلحداثٌاتنظام حسب بالنقطة التالٌة  إحداثٌاتتكتب أو 

Specify next point or [Undo]: @50,30  

 -: القطبً النسبً اإلحداثٌاتحسب نظام بالنقطة التالٌة  إحداثٌاتتكتب أو 

Specify next point or [Undo]: @58.3<30  

الطول والزاوٌة التً اتبعت بالنظام  وسنترك للطالب استنتاج قٌم

 القطبً النسبً.

 : 2-9مثال 

 ،المتكون من ثمانٌة خطوط(، 3-9المضلع المبٌن فً الشكل ) ارسم

 المناسبة عند رسم الخطوط. اإلحداثٌات أنظمةمتبعا ما ٌناسب من 

 

 مضلع ثمانً. 3-9الشكل 
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 الحل:

، )أو اختٌار األمر من شرٌط األدوات( ندخل Lineكتابة أمر  بعد

بعد كل Enter متبوعة بضغط المفتاح  النقاط على التوالً إحداثٌات

 .النسبٌة اإلحداثٌات أنظمة، الحظ استخدام عملٌة إدخال

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  
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-50  
Specify next point or [Close/Undo]: @60<210  
Specify next point or [Close/Undo]: @-80,0  
Specify next point or [Close/Undo]: C  

 

 اإلحداثٌاتبطرٌقة  )اإلغالق(  Cمنبدال  األخٌر األمرٌمكن كتابة 

الشكل ، 0 ,0 بطرٌقة اإلحداثٌات المطلقةأو ، 120>60 @ هانفس النسبٌة

 .Escضغط مفتاح الهروب ن اإلحداثٌات إدخال إكمال(، وبعد 9-4)

 

 .Lineرسم مضلع بواسطة األمر : 4-9الشكل 

 

أعد حل باتجاه عقارب الساعة، تم الحل بتتبع النقاط مالحظة: 

اتجاه عقارب الساعة، والحظ الفرق فً قٌم  بخالفع النقاط التمرٌن بتتب

 اإلحداثٌات.

 أنواع الخطوط   9-2-3

 

خواص الرسوم الهندسٌة  لتالءممن الخطوط  ا  ٌوفر البرنامج أنواع

مراكز والخطوط المخفٌة أنظمة الرسم المتبعة مثل خطوط الوفق على 

 Format » Line تلك األنواع بواسطة األمر إضافةوغٌرها، وٌمكن 

Type عن طرٌقهاالتً ٌمكن ( 5-9النافذة المبٌنة فً الشكل )تفتح  إذ 
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على أٌقونة  (Left Click) بالنقرتها أو إضافالمطلوبة  األنواعتحمٌل 

Load  لتظهر نافذة أخرىLoad or Reload Linetype  ٌتم اختٌار

 .Okنوع الخط المطلوب ثم النقر على 

 

 الخطوط. أنواع إضافة: 5-9الشكل 

 Lines Colorsالخطوط )والرسومات(    ألوان 9-2-4

بعض الخطوط  إظهارعند تنفٌذ الرسوم الهندسٌة ٌكون من المناسب 

)بعد أو المراكز، وٌتم اختٌار اللون والنوع  األبعادبألوان مختلفة كخطوط 

شرٌط الخصائص من الخط سمك  فضالُ عن تحمٌله كما مر سابقا(

Properties،  (.6-9بٌن فً الشكل )مكما 

 

 الرسوم. ألوانر ٌ: تغٌ 6-9الشكل 

 Line Wight  سمك الخط 9-2-5

ٌز أنواع ٌلغرض تمبسمك الخط  التقٌٌدتعلمنا ضرورة أن سبق و

بالوحدات المترٌة لسمك اوفر برنامج األوتوكاد مختلف قٌم ٌإذ الخطوط، 

تنفٌذ الرسوم من  أثناءفً السمك  إظهارٌار تخفضال  عن ا ،واالنكلٌزٌة

نافذة سمك  إلىل وصمكن الووٌ )ٌظهر السمك المحدد بعد الطباعة(، عدمه،

 (.7-9، الشكل ) Formatمن قائمة  Linewight)وزن( الخطوط 
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 اختٌار سمك الخط.: 7-9الشكل 

  Polyline الخط المتصل رسم  9-3

 بعضها مع ترتبط المنفصلة الخطوط منمتسلسلة  ٌتكون الخط المتصل

 Draw الخط من القائمة المنسدلة رسموٌمكن  ،متكاملة كوحدة الخط مكونة

 pline كتابة األمر وأ، Polylineمن شرٌط الرسم بالنقر على األٌقونة  أو

 .  Enter  متبوعا بضغط المفتاحاألوامر  شرٌط فً

كما  ،بعد تنفٌذ أمر الرسم سٌطلب البرنامج تحدٌد النقطة التالٌة وهكذا

النقطة  إحداثٌاتمع توفٌر عدة اختٌارات بعد إدخال مر سابقا فً رسم الخط، 

ولكن الشكل الناتج وغٌرها،  Lengthوطول  Arc، مثل قوس الثانٌة

 .وططخ إلىسٌكون وحدة واحدة غٌر مجزأة 

 :3-9مثال 

( ثم 40,50و ، 10,10( ٌمر بالنقاط )ا  )ومغلق متصال   ا  طارسم خ

 (.60,50ٌمر بالنقطة ) ا  قوس

 الحل: 

فً شرٌط األوامر، ٌبٌن اإلحداثٌات  وإدخال Pline األمربعد كتابة 

النقاط وإحداثٌات لخط المتصل الحظ رسم الرسم الناتج، ، (8-9الشكل )

النقطة مع  إغالق C، و مستقٌم خط Lقوس،  Aواختصارات الخٌارات )

 (األولى

Command: pline  
Specify start point: 10,10  
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/ 

Undo/Width]: 40,50  
Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A  
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Seco

nd pt/Undo/Width]: 60,50  
Specify endpoint of arc or 
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[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Seco

nd pt/Undo/Width]: L  
Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 60,20  
Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C  
 

 

 : الخط المتصل. 8-9الشكل 

 

 Ray  الشعاعرسم  9-3-4

باتجاه ٌحدد بنقطة البداٌة حافات شاشة الرسم  إلىٌمتد الشعاع 

نقطة أخرى  الختٌار فاعال  ٌبقى المؤشر أو  ها،والنقطة التً ٌمر الشعاع من

من األمر بالضغط على مفتاح  الخروجالشعاع وهكذا لحٌن  منها ٌمر

 الهروب.

اختٌاره من  عن طرٌقوٌتم تنفٌذ األمر بعدة طرق وكما مر سابقا 

األمر ٌط الرسم الجانبً أو بكتابة أو من الرمز فً شر Drawقائمة 

Xline مع عدة البرنامج تحدٌد نقطة البداٌة  ، سٌطلبفً سطر األوامر(

ومن ثم ٌطلب إحداثٌات النقطة خٌارات أخرى كاألفقً والعمودي وغٌرها( 

، والمثال  Escضغط المفتاح  أن ٌتم إلى ،ها وهكذابالشعاع  المطلوب مرور

 ( ٌبٌن شكل الشعاعٌن المرسومٌن.9-9)ٌوضح األوامر والشكل  أدناه

Command: xline  
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:30,30  
Specify through point: 60,60  
Specify through point: 60,80  
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 : رسم شعاع. 9-9الشكل 

 Multi Line  الخط المزدوج رسم 9-3-2

تكمن أهمٌة  إذ ا  لحد ستة عشر خطمن الممكن رسم خطوط مزدوجة 

تنفٌذ الكثٌر من التطبٌقات واللوحات الهندسٌة فً الخطوط المزدوجة فً 

مجالت الهندسة المدنٌة والمعمارٌة )على سبٌل المثال فً رسم الطرق 

 .واألسس(

 Multilineباختٌار األمر  ،مر سابقا كما ،تنفٌذ األمر بعدة طرقوٌتم 

فً سطر األوامر  Mline أو اختصاره األمر إدخال، أو Drawالقائمة من 

، وسٌطلب البرنامج تحدٌد نقطة البداٌة مع عدة  Enterمتبوعا بالمفتاح 

 -:ٌأتًكما  (،41-9، الشكل )خٌارات

Command: mline  
Current settings: Justification = Top, Scale = 5.00, Style = 
STANDARD 

Specify start pointor [Justification/Scale/STyle]:10,20  
Specify next point:  60,60  
Specify next point:  60,30  
Specify next point or [Close/Undo]:  C  

 

 

 : رسم خط مزدوج. 41-9الشكل

التً ٌمكن اختٌارها بكتابة  لألمرة االفتراضٌ اتعدادوٌمكن مالحظة اإل

 ٌمكن تغٌر خواص الخط المزدوج باألمرلتغٌٌرها، وكذلك الحرف الكبٌر 
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Multiline Style  من القائمةFormat  ونوعٌةلتحدٌد عدد الخطوط 

 (.44-9، الشكل )التقاطعات وغٌرها

 

 : تغٌر خصائص الخط المزدوج. 44-9الشكل 

  Circleالدائرة  رسم  9-4

مركزها  إحداثٌاتدائرة بالرسم الهندسً الٌدوي، ٌتطلب معرفة  لرسم

نه ٌوفر ستة إالحال فً برنامج األوتوكاد ف ًوقطرها وموقعها، كما ه

، Drawعن طرٌق قائمة  Circleتفعٌل األمر خٌارات لرسم الدائرة بعد 

 .(42-9الشكل )

 

 : خٌارات رسم دائرة. 42-9الشكل 

على رمز  (Left Click) الرسم بالنقرمن شرٌط ل األمر ٌفع   أو

الحظ ، )فً سطر األوامر (C، )أو اختصاره الدائرة، أو بكتابة األمر مباشرة

دس ا، والخٌار السلرسم الدائرةأن شرٌط األوامر ٌوفر خمسة خٌارات فقط 

 -: ٌأتًكما (، Drawٌكون من القائمة 

Command: Circle or (C)  

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius)]: 

 



رسم الخطوط واألشكال الهندسٌة                                                الرسم الهندسً والصناعً              الفصل التاسع                                                                   

 
 

  
465 

 
  

مع  ،فبعد كتابة األمر سوف ٌطلب البرنامج إحداثٌات نقطة المركز

 نصف قطر ومماسان(Ttr نقطتان، و  2Pثالث نقاط،  3Pثالثة خٌارات )

، أو النقر بالمؤشر على منطقة الرسم سوف تظهر اإلحداثٌات إدخالوبعد 

ٌطلب سحركة المؤشر، فق على و كبر وتصغرت دائرة حول هذا المركز

 .(Diameter)أو القطر Radiusر البرنامج تحدٌد طول نصف القط

Specify radius of circle or [Diameter]: 

على الترتٌب وكما بشكل أمثلة رسم الدائرة نتناولها  ولتوضٌح طرق

 -:ٌأتً

 تحدٌد مركز الدائرة ونصف القطر. .4

 وقطرها.تحدٌد مركز الدائرة  .2

 (.ا  تحدٌد نقطتٌن على محٌط الدائرة )ٌشكالن قطر .3

 رسم دائرة تمر برؤوس مثلث(.على المحٌط )انقاط  ةتحدٌد ثالث .4

 .ونصف قطرها تحدٌد مماسٌن للدائرة .5

 دائرة تمس أضالع مثلث(. رسم)ا تحدٌد ثالثة مماسات .6

 

 

 

 :4-9مثال 

 .25mm ( ونصف قطرها0,0ارسم دائرة مركزها فً النقطة )

 الحل: 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan 

tan radius)]: 0,0  

Specify radius of circle or [Diameter] : 25   
 

 :5-9مثال 

 .40mm( و قطرها10,20ارسم دائرة مركزها فً النقطة )

 الحل: 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan 

tan radius)]: 10,20  
Specify radius of circle or [Diameter] : D  
Specify diameter of circle : 40  
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 :6-9مثال 

 (.50,60( و )30,20ارسم دائرة تمر بالنقطتٌن )

 الحل: 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan 

tan radius)]: 2p  
Specify first end point of circle's diameter: 30,20  
Specify second end point of circle's diameter: 50,60   
 

 : 7-9مثال 

 (.40,100( و )50,60( و )30,20ارسم دائرة تمر بالنقطتٌن )

 الحل: 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan 

tan radius)]: 3p  
Specify first point on circle: 30,20  

Specify second point on circle: 50,60  
Specify third point on circle: 40,100  
 
 
 

 :   8-9مثال 

( والمستقٌم 40,0و  0,0) هاالذي نهاٌتارسم دائرة تمس المستقٌم 

 (.0,50و  0,0الذي نهاٌتٌه )

 الحل: 

 -: هماٌنهاٌات إحداثٌات بمعلومةLine نرسم المماسٌن بواسطة األمر      

Command: L  
LINE Specify first point: 0,0  
Specify next point or [Undo]: 0,40    (Esc) 
Command: *Cancel*   تظهر عند ضغط مفتاح الهروب 

Command: L  
LINE Specify first point: 0,0  
Specify next point or [Undo]: 50,0      (Esc) 
Specify next point or [Undo]: *Cancel* 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan 

tan radius)]: ttr  
Specify point on object for first tangent of circle: 30  

*Requires a TAN object-snap and selection of Circle, Arc, 
or Line. 
Specify point on object for first tangent of circle: 

 ٌتم اختٌار المستقٌم األول بواسطة مؤشر الفأرة بالضغط على الزر األٌسر
Specify point on object for second tangent of circle: 

 ٌتم اختٌار المستقٌم الثانً بواسطة مؤشر الفأرة بالضغط على الزر األٌسر
Specify radius of circle <60>: 30  
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طلب عند من المالحظ انه ( الدائرة المطلوبة، و43-9ٌبٌن الشكل )

ٌتم  <60> فإنه ٌفترض قٌمة بٌن األقواس معٌنة،البرنامج إدخال قٌمة 

 . قبل إدخال القٌمة المطلوبة Enterضغط مفتاح  األخذ بها فً حالة

 

 : دائرة تمس عنصرٌن )مستقٌمٌن(. 43-9الشكل 

 :  9-9مثال 

           رؤوسه إحداثٌاتأضالع المثلث الذي ارسم دائرة تمس 

 (.20,40و  40,0و  0,0)

 الحل: 

 Drawالمنسدلة  أن اختٌار األمر سٌكون من القائمةٌجب أن نعلم 

 -: ٌأتًوكما 

Draw » Circle » Tan, Tan, Tan   

 -: ٌأتًكما ،Pline أو  Lineرسم المثلث بواسطة األمر وٌ

Command: pline  
Specify start point: 0,0  
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

40,0  
Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20,40  
Specify next point or 

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C  
من القائمة المنسدلة  لدائرة تمس ثالثة مستقٌمات إدخال األمرٌتم   

Command: _circle Specify center point for circle or 
[3P/2P/Ttr (tan tan 
radius)]: _3p Specify first point on circle: _tan to 

 ٌتم اختٌار المستقٌم األول بواسطة مؤشر الفأرة بالضغط على الزر األٌسر
Specify second point on circle: _tan to 

بواسطة مؤشر الفأرة بالضغط على الزر األٌسر اختٌار المستقٌم الثانًٌتم   
Specify third point on circle: _tan to 

بواسطة مؤشر الفأرة بالضغط على الزر األٌسر اختٌار المستقٌم الثالثٌتم   
 

 (.44-9ٌقوم البرنامج برسم الدائرة المطلوبة، الشكل )
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 : دائرة تمس ثالثة مستقٌمات.44-9الشكل 

  Polygonالمضلع  رسم  9-5

فً  أنواعهامن الممكن رسم المضلعات )المنتظمة( على اختالف 

دائرة  إلى استنادا)افتراضٌا( برسم المضلع ٌقوم  إذبرنامج األوتوكاد، 

 Inscribed inالمضلع داخل دائرة ) وهمٌة تمر فً رؤوس المضلع

Circle) المضلع خارج الدائرة  تمس أضالعه من الداخل أو(

Circumscribed about Circle) مما ٌستوجب معرفة قطر ،

Radius  ،وإحداثٌات مركزها.الدائرة 

 

 : 41-9مثال 

 وطول(، 50,50مركزها ) إحداثٌاتداخل دائرة  ا  خماسٌ ا  ارسم مضلع

 .30mmقطرها 

 الحل: 

Command: polygon  
Enter number of sides <4>: 5  
Specify center of polygon or [Edge]: 50,50  

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about 

circle] <I>:i  
Specify radius of circle: 30      (Esc) 

 

وذلك  ،طول ضلعه إلى ستنادالابلرسم المضلع  أخرىق ائتتوفر طرو

، وذلك ( لٌطلب البرنامج طول الضلعE)الحرف  ٌكتب إذ Edgeباختٌار 

 ونهاٌة الضلع. بداٌة إحداثٌاتبتحدٌد 

 : 44-9مثال 

نقطة البداٌة  إحداثٌات، )20mmطول ضلعه  ا  سداسٌ ا  ارسم مضلع

 .(60,40ونقطة النهاٌة  40,40
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 :الحل

Command: polygon  
 Enter number of sides <5>: 6  
Specify center of polygon or [Edge]: e  

Specify first endpoint of edge: 40,40  
Specify second endpoint of edge: 60,40  

 (.43-9الحظ حل المثالٌن للمضلع فً الشكل )

 

 : رسم مضلع خماسً ومضلع سداسً. 43-9الشكل 

   Rectangleالمستطٌلرسم  9-6

 إحداثٌات بإدخالوذلك بخطوتٌن فقط  (أو المربع)ٌرسم المستطٌل 

ل ٌفع  ن أمر رسم المستطٌل أمر سابقا  فقدالمستطٌل،  أركاننقطتٌن فقط من 

، أو كتابة األمر بشكل Rectangleأو فً الرمز  Drawالقائمة  من

 .مباشر فً شرٌط األوامر

 :42-9مثال 

وطول ضلعه العمودي   90mmه األفقًطول ضلع ارسم مستطٌال  

50mm  (10,20األسفل فً النقطة )وركنه. 

 الحل:

فً للنقطة  Xإلحداثً عد األفقً لتحدٌد النقطة الثانٌة، ٌضاف الب

فٌصبح موقع النقطة الثانٌة التً تحدد  Yإلحداثًوكذلك بالنسبة  ،األولى

(، وٌمكن كتابة اإلحداثٌات بالنظام 70 ,100)الركن الثانً للمستطٌل 

 .50 ,90 @النسبً، 

Command: Rectang  
Specify first corner point or 

[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 10,20  
Specify other corner point or 

[Area/Dimensions/Rotation]: 100,70  
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عند  وتعنًتوفر عدة خٌارات فً سطر األوامر )أعاله(  نالحظ

 -:ٌأتً  ارها ماٌاخت

المساحة )حاصل ضرب الطول مستطٌل باستعمال  رسم :Areaمساحة ال

سوبة فالمساحة تكون مح التعدٌل أوامرأما فً حالة تفعٌل  ،فً العرض(

 ا.ضمن

Enter area of rectangle in current units <100>:  قٌمةادخل 
  موجبة

Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width] 

<Length>: L or w  
Enter rectangle length <10>: ادخل قٌمة موجبة 
or 

Enter rectangle width <10>: ادخل قٌمة موجبة 
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:  

 األٌسر المستطٌل المفترضة وانقر بزر الفأرة أركانحرك المؤشر على احد 
 

 .أبعادهرسم مستطٌل بداللة طول  : Dimensionsاألبعاد 

Specify length for rectangles <0.0>: موجبة  ادخل قٌمة  
Specify width for rectangles <0.0>: موجبة ادخل قٌمة  
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 

 المستطٌل المفترضة وانقر بزر الفأرة األٌسر أركانحرك المؤشر على احد 

 

 : رسم مستطٌل فً موقع ٌمٌل بزاوٌة محددة. Rotationالدوران 

Specify rotation angle or [Pick points] <0>: 

حدد نقطة على مساحة  بإدخال قٌمة للزاوٌة أو زاوٌة الدوران حدد
 على مساحة الرسم. ن كإحداثٌات أو بالنقرٌثم حدد نقطتP ، أو اكتب الرسم

 تحدٌد مسافات الشطب. :Chamferالشطب 

Specify first chamfer distance for rectangles <current>:  

     حدد النقطة أو اضغط
Specify second chamfer distance for rectangles <current>: 
   أو اضغط الثانٌة حدد النقطة    

 افتراضٌة للعملٌات الالحقة. ا  قٌمسوف تصبح القٌم الداخلة 

 : تحدٌد نصف قطر التقوس ألركان المستطٌل. Filletالتقوٌس 

Specify fillet radius for rectangles <current>:  حدد قٌمة موجبة
  أو أضغط 

  Modifyأوامر التعدٌل  9-7

 

الداعمة لتنفٌذ الرسوم  من األوامر ا  عددٌوفر برنامج األوتوكاد 

فً تسهٌل التنفٌذ، وٌعتبر حسن استخدامها من التً لها أهمٌة الهندسٌة 

 المهارات التً من الواجب اكتسابها لمستخدمً برامج الرسم.
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الوصول لتلك األوامر )كما مر سابقا( عن طرٌق القائمة  مكنٌ

أو رموز شرٌط التعدٌل، أو بكتابة األمر بشكل ، Modify المنسدلةالقٌاسٌة 

 تلك األوامر.(، رموز 44-9سطر األوامر، وٌبٌن الشكل )مباشر فً 

 

 ( أوامر التعدٌل.44-9الشكل )

 

 Erase   المسح 9-7-4

 

 -: وهً األمرهذا  الستخدامٌوجد أكثر من طرٌقة 

 (Left Click) النقرالمراد مسحها ثم  واألشكالتحدٌد الخطوط  .4

 .Eraseرمز علىبالمؤشر )الزر األٌسر للفأرة( 

والخطوط المراد مسحها  األشكال ، ثم تحدٌدأوال   Eraseرمز على نقرال .2

 .Enterونضغط مفتاح 

من لوحة  Deleteالمراد مسحها وضغط مفتاح  األشكالتحدٌد  .3

 المفاتٌح

زر الفأرة األٌمن  (Right Click)والخطوط وعمل  األشكالتحدٌد  .4

 (.45-9، الشكل )من القائمة التً سوف تظهر Erase واختٌار

الخط،  :)ٌقصد بالعنصر العنصر استجابةومن المناسب أن نذكر أن 

( الشعرتان المتقاطعتان)المؤشر  لالختٌار بواسطة ..الخ(، الدائرة، القوس

للنقاط  مع ظهور )منقط( خط متقطع إلىبتحوله هً أمر أي قبل تنفٌذ 

على شكل  ومراكز الدوائر( هاونهاٌاتالخطوط بداٌات للعنصر )مثل  األساسٌة

االختٌار بعد تنفٌذ األمر  ٌكون فً حٌنعات صغٌرة )بلون مختلف(، مرب

لتتحول مربع صغٌر لغرض تأشٌر العناصر  إلىٌتحول الذي المؤشر  بواسطة

 . للعنصر األساسٌةظهور للنقاط دون من  تقطعةخطوط م إلىخطوطها 
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 : األمر مسح. 45-9الشكل 

 

 Copy  النسخ 9-7-2

 

المكان  إلىونقلها  من العنصر األصلً أخرىنشاء نسخة ٌستخدم إل

من شرٌط األوامر  Copyطرٌق الضغط على األمر وٌتم عن المطلوب 

Modify  وبعد (العناصرالعنصر )ٌطلب البرنامج تحدٌد وس)القائمة( أو ،

الشعرتٌن اختٌارها بواسطة المؤشر )ٌظهر بشكل مربع صغٌر بدال عن 

ثم تتم Base Point نقطة األساس ، ٌطلب البرنامج تحدٌد المتقاطعتٌن(

 إحداثٌاتأما بواسطة المؤشر أو بإعطاء ، عملٌة النقل للعناصر المستنسخة

 (.46-9، الشكل )نقطة األساسالجدٌد للموقع ل

Command: copy or (Co)  
Select objects: 1 found    ٌتم االختٌار بواسطة المؤشر 
Select objects:1 found,2 total ٌتم االختٌار بواسطة المؤشر   
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 

 ثم النقر ٌحرك المؤشر للموقع المطلوب نقطة أساس( )اختٌار

 . Escوٌتم الخروج من األمر بالمفتاح 

 

 : األمر نسخ. 46-9الشكل 
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 Mirrorنعكاس( االتناظر )ال 9-7-3

 

 (عمودٌا  أفقٌا أو ) عناصر المرسومةلعمل انعكاس لل األمرستخدم هذا ٌ

ٌطلب  فً سطر األوامر( Mi)كتابته أو اختصاره  األمررمز النقر على فبعد 

، بعد اختٌار العناصر ٌتم لها المراد عمل انعكاس العناصرتحدٌد البرنامج 

سوف لذي بداٌة الخط االبرنامج ٌطلب وس، Enterالضغط عل مفتاح 

 بتحدٌدللشكل  انعكاسمكن رسم محور من الم (،أي المحور) هٌنعكس علٌ

فً حالة عدم وجود محور فً االنعكاس ) نقطة بداٌة ونقطة نهاٌة خط محور

 فً حال F8التعامد أو الضغط على مفتاح  مع مراعاة تفعٌل أمرالرسم( 

ٌسأل ، ثم ال ٌكون الخط مائال   و ا  أو عمودٌ ا  أفقٌالمطلوب  االنعكاسكون 

 عدمه.من  األصلبمسح  عن القٌام البرنامج

 

Command: Mirror  or (Mi)  
Select objects: 1 foundٌتم االختٌار بواسطة المؤشر 
Specify first point of mirror line: Specify second point of 

mirror line: بواسطة المؤشر االنعكاسلمحور  ٌتم االختٌار  
Erase source objects? [Yes/No] <N>: N  

 وتعنً االحتفاظ بالعنصر األصلً  

 ( طرٌقة انعكاس عنصر حول محور عمودي.47-9وٌبٌن الشكل )

 

 .االنعكاس: أمر  47-9الشكل 

 Offset   المتوازي نسخال 9-7-4

تسهٌل رسم قسم من التطبٌقات فً  النسخ المتوازي تكمن أهمٌة

للخط  ا  موازٌ ا  المدنٌة لكونه ٌرسم خطاألعمال فً  األسس كرسمالخاصة 

 .على بعد محدد الموجود

ٌسأل البرنامج  سابقة الذكر()بنفس الطرق  Offsetتفعٌل األمر فعند 

)أو باستخدام  نقوم بكتابة البعد المراد الرسم به Distance عن البعد

النقر على الخط أو واسطة ب بالتحدٌدونقوم  Enterونضغط مفتاح  المؤشر(

والنقر مرة أخرى فً االتجاه  بشكل منقط فٌظهر (Left Click) العنصر
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، الشكل من قبل تحدٌده تم الذيالموازي له بالبعد  المراد الرسم فٌه العنصر

 .Multiple (M) باختٌارتكرار النسخ كما ٌمكن  ،(9-48)

Command: Offset or (O)  
Erase source object after offsetting? [Yes/No] <Yes>: N  
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <5.0>: 10 

 
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:نختار العنصر 
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] 

<Exit>: لٌتم النسخ نختار الجهة  
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:  

 

 : أمر النسخ المتوازي. 48-9الشكل 

 Array  )مصفوفة(محوري النسخ ال 9-7-5

هٌئة مصفوفة ) مستطٌلة أو دائرٌة(  ٌستخدم لتكرار العناصر علىو

 نافذة لفتح Array األمرفعٌل تثم  تكرارهعن طرٌق رسم الشكل المراد 

 ةأو دائرٌ Rectangular مستطٌلة)صفوف الهٌئة  حوار الختٌار

Polarعلى مفتاح نضغط  العنصر اختٌاربعد (، وEnter  فٌتم فتح نافذة

  Columns وعدد األعمدةRows   تحدٌد عدد الصفوففنقوم ل حوار

المطلوبة فً  األرقامعن طرٌق كتابة  همازاوٌة مٌل ومقداروالمسافة بٌنهما 

ذ المصفوفة وتنف، نفسها النافذةواختٌار العنصر من ، األسطر المحددة

 (.49-9، الحظ الشكل )Ok على أٌقونة ضغطبالمن نافذة الحوار  بالخروج
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 : النسخ المحوري. 49-9الشكل 

 Move  تحرٌكال 9-7-6

من الممكن أن نحرك العناصر والكائنات من موقعها األصلً إلى موقع 

، موقعه من نقلة المراد الشكل تحدٌد البرنامج ٌطلبس عند تفعٌل األمرآخر، ف

، Enter مفتاح نضغط، ثم المؤشرالنقر علٌه ببواسطة  نحدد العنصر إذ

لغرض مسك  Base Pointنقطة األساس  إحداثٌات عن البرنامج فٌسأل

فإما ٌمسك (، Displacement مسافة التحرٌكمقدار )أو  العنصر

لمطلوب، اموقع ال إلى ٌنقلو )نقر مستمر على الزر األٌسر للفأرة( العنصر

 (.21-9افة المطلوبة، الشكل )، أو المسإحداثٌاتهدخال أو إ

 

 : تحرٌك عنصر. 21-9الشكل 

 Rotateالدوران بزاوٌة   9-7-7

)أو مجموعة عناصر( بزاوٌة ٌقوم هذا األمر على تدوٌر العنصر 

 تدوٌره المراد العنصر دنحد األمر بعد تفعٌلحول نقطة أصل محددة، فمعٌنة 

 حولها ٌدور سوف التً اإلمساك نقطة عن البرنامج فٌسأل    نضغط مث

 عنصر وزاوٌة الدوران.ال
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Command: Rotate or  (Ro)   
Select objects: 1 found ٌحدد العنصر    
Specify base point: إحداثٌاتهاالنقطة أو  تحدد  
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 90  

 

  Scale)مقٌاس الرسم( تصغٌرال أو تكبٌرال 9-7-8

 

 فٌسأل ثم  المراد تكبٌره أو تصغٌره، العنصر األمر نحدد بعد تفعٌل

بعدها  Scale Factor، بعدها نحدد المقٌاس اإلمساك نقطة عن البرنامج

 . نضغط 

 

  Stretchالسحب 9-7-9

 عن البرنامج فٌسأل المراد سحبه ثم  العنصر األمر نحدد بعد تفعٌل

وٌمكن سوف ٌسحب منها العنصر )أو جزء منه(،  التً اإلمساك نقطة

 .المؤشر حركةبواسطة  التصغٌر أو بالتكبٌر سواء العنصر طول فً التحكم

 
Command: Stretch  
Selected objects by last window...1 found ٌحدد العنصر 
Specify base point or [Displacement]:  

 المطلوبة. المسافة النقطة أوتحدد 

  Trim التشذٌب 9-7-41

 

 تفعٌل األمر وٌتم ،الرسم من الزائدة الخطوط إلزالة األمر هذا دمٌستخ

 نقوم ذلك وبعد Enter مفتاح على ونضغطالتً مر ذكرها  بالطرائق نفسها

 العناصر المطلوب تشذٌبها ومن ثم النقر على على األٌسرالفأرة  بزر بالنقر

 (.24-9، الشكل )إلزالتها وذلك الزائدة الخطوط

 
Command: Trim or  (Tr)  

Select cutting edges… 

Select objects or <select all>: 1 foundٌحدد العنصر 
Select objects: 1 found, 2 total العنصر الثانً ٌحدد   

Select objects:  
Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Esc 
 

 أثناء فً داخل هذا األمر ٌتعرف علٌها الطالبوتوجد عدة خٌارات 

 الممارسة.

بالقاطع  ٌدعىٌجب أن ٌتوفر عنصر آخر ٌالقً العنصر األصلً و

Cutting Edge. 
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 : مسح الخطوط الزائدة. 24-9الشكل 

 

 Extend التطوٌل )المد( 9-7-44

 

 الخط علٌه ٌمتد لعنصر خط وجود مراعاة ٌجب األمر هذا ستخدامعند ا

على  نضغطباتجاه ذلك العنصر، فعند تفعٌل األمر  له امتداد عمل المراد

تحدد العناصر المعنٌة بعملٌة التواصل،  ثم المفاتٌح لوحة من Enter مفتاح

 (.22-9الشكل ) ه،ومن ثم النقر على المستقٌم المطلوب مد   Enterٌلٌها 

 

 

 تطوٌل )مد( خط باتجاه عنصر.: 22-9الشكل 

 

 Break At Point  جزء فصل 9-7-42

 

، وٌتم تفعٌله جزء من أكثر إلىوتقسٌمه  خط لفصل األمر هذا ٌستخدم

مكان الفصل بواسطة المؤشر، علما د ، وٌحدنفسها سابقة الذكربالطرائق 

من  ا  مكون تمٌٌزه عند اختٌار العنصر لنجده وٌمكنانه ٌبقى فً مكانه 

 .جزأٌن
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 Break نقطتٌن بٌن تفكٌكال 9-7-43

 

للعنصر أو التفكٌك  القطع مكان تحدٌد البرنامج ٌطلب مراأل بعد تفعٌل

 المرسوم، وٌتم التفكٌك بالنقر على المنطقة المطلوب فصلها.

 

 join  ربطال 9-7-44

 

 توفر ٌجب ولكن واحدةوكتلة  ا  واحد ا  خط الٌكون خطٌن لربط ٌستخدم

 ٌطلب وسوف األمر تنفٌذ ٌمكن حتى واحد امتداد على اٌكون أن شرط

ٌتم  Enterتحدٌد العناصر، وبعد تحدٌد الخطٌن نضغط على مفتاح  البرنامج

 الربط بٌن العنصرٌن.

 

 Chamfer  شطفال 9-7-45

 

هذا األمر لقطع الحافات والزواٌا وبناء حافات أخرى فً  ٌستخدم

 توفر عنصرٌنٌجب و، القطع زاوٌة أو القٌمة تحدٌد طرٌق عنالعنصر، 

بعد تحدٌد قٌمة  وبعد تفعٌل األمر نحدد المستقٌمات المطلوبة لغرض تنفٌذه،

وتوجد عدة خٌارات داخل هذا األمر ٌتعرف  ،(23-9فة الشطف، الشكل )امس

 الممارسة. أثناءفً علٌها الطالب 

Command: Chamfer  
Select first line or 

[Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: T  
Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: 
Select first line or 

[Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D  
Specify first chamfer distance <0.0000>: 10  
Specify second chamfer distance <10.0000>: 10  
Select first line or 
[Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple] 

 على التوالً تحدٌد المستقٌمان

 

 

 : الشطف )كسر األركان الحادة(. 23-9الشكل 
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 Fillet  التقوٌس 9-7-46

 قٌمة تحدد إذعنصر المرسوم، ال حافات دائرٌة لزواٌا لعمل ٌستخدم

 ٌتم حتى )الختٌارهما( الضلعٌٌن على النقر بعدها وٌمكن نصف قطر القوس

 (.24-9، الشكل )التقوس عمل

 

 التقوٌس.: 24-9الشكل 

 Explode  )التفكٌك( تفجٌرال 9-7-47

 من أكثر من خط متصل وعلى شكل المتكونة العناصر فً ٌستخدم

 عن بقٌة األضالع المكونة للعنصر المرسوم، مستقال   ضلع كل ٌصبحل ضلع

 فٌتم Enter مفتاح على نضغط له، تفجٌر عمل المراد عنصرال تحدٌد وبعد

 .هتفكٌك

  Drawing Aids مساعدات الرسم 9-8

الغرض من مساعدات الرسم تسهٌل التنقل بٌن عناصر ونقاط 

وأغلب تلك بمجرد اختٌارها  كون فاعلةت أوامرتشمل عدة  إذالرسومات 

 واجهة البرنامج فً شرٌط الحالة. أسفلدات تقع المساع  

  X,Y,Z Coordinates  اإلحداثٌات 9-8-4

 

عند تنفٌذ الرسومات بواسطة المؤشر والفارة فمن المناسب االنتباه 

السفلً من  األٌسرالتً تظهر فً الركن  هوإحداثٌاتالمؤشر موقع  إلى

   هً من الٌسار : محور أرقام ةوالتً تبٌن  ثالث) شرٌط الحالة( الشاشة 

X  محور ،Y  ومحور ،Z  والمستخدم فً الرسوم ثالثٌة األبعاد )ٌظهر

التً  هانفس بالصٌغة األرقام(، وتظهر بقٌمة صفر فً الرسوم ثنائٌة األبعاد

، والعلمً، ألكسريكالمعماري، العشري، الهندسً،  تم إعداد البرنامج بها،

 .لدقة العشرٌة لألرقاممقدار افضال  عن 

علٌها النقر  عن طرٌقها إظهار وأتلك المعلومات  إخفاءوٌمكن  

 اإلحداثٌات، وتظهر القٌم بنظام Coords off / Onالمؤشر واسطة ب

 بشكل مستمر مادام المؤشر ٌتحرك على مساحة الرسم. الدٌكارتً المطلق
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 Grid شبكةال 9-8-2

 

ٌتم  (X, Yعلى مستوي الرسم ))خٌالٌة( الشبكة عبارة عن نقاط 

على حسب نوعٌة الرسم )مٌكانٌكً،  وأخرىن كل نقطة تغٌٌر التباعد بٌ

ستعمل فً الرسومات اإللكترونٌة ، وغالبا ما تمدنً، الكترونً،... الخ(

ال العناصر بواسطة الخطوط بسهولة، وفً قسم من لتحدٌد نقاط اتص

دقة فً الرسم بقدر ما  تتطلبوالتً ال التطبٌقات لرسوم الدوائر الكهربائٌة 

وتوفر الشبكة للرسام  ،تكون العناصر بمقٌاس رسم متناسق أن إلىنحتاج 

وٌتم تفعٌل لرسوم معقدة، رسوم سرٌعة وتصلٌح دقٌق  إنتاجالقدرة على 

ضغط  أو، أو كتابة األمر فً سطر األوامرGRID على أٌقونة  نقرالشبكة بال

 .F7المفتاح 

ٌمن األالشبكة بالنقر على األٌقونة بزر الفأرة وٌمكن تغٌٌر إعدادات 

وعند اختٌارها تظهر Setting  و ON/Offتحتوي على قائمة لتظهر 

الخاصة بالمسافة بٌن  تتٌح تغٌٌر اإلعدادات(، 25-9نافذة حوار، الشكل )

 الرسم خالل الشبكة وإمكانٌة، (Grid X, Y Spacingنقاط الشبكة )

(Major Line every). 

 

 

 

 Snap القفز 9-8-3

للتحكم فً حركة المؤشر وجعله ٌنجذب نحو تستخدم تلك الخاصٌة 

أو كتابة SNAP دون سواها، وٌتم تفعٌلها بالنقر على أٌقونة نقاط الشبكة، 

 .F9 ، أو ضغط مفتاحاألوامرمر فً سطر األ

، مع الشبكة الطرٌقة المذكورة أعالهبٌمكن تغٌٌر إعدادات القفز و

  (.25-9الشكل )

 

 والقفز.: إعدادات الشبكة  25-9الشكل 



رسم الخطوط واألشكال الهندسٌة                                                الرسم الهندسً والصناعً              الفصل التاسع                                                                   

 
 

  
484 

 
  

  Objective Snapعلى نقطة معٌنة  القفز 9-8-4

 

دقة عالٌة فً تنفٌذ  توفر خاصٌة القفز بٌن العناصر )الكائنات(

نقطة تقع فً نهاٌة مستقٌم أو فعند رسم دائرة مركزها الرسوم الهندسٌة، 

 باالنجذابٌقوم المؤشر ف ،فً منتصفه، أو فً نقطة تقاطعه مع عنصر آخر

النقر على أٌقونة بواسطة  مردون غٌرها، بعد تفعٌل األمن ك النقاط تل إلى

SNAP مر فً سطر األوامر، أو ضغط مفتاح أو كتابة األF3. 

فً  بوضعهوذلك طرٌقة لتفعٌل نمط القفز فً شرٌط األدوات  وأفضل

 (.26-9، الشكل )واجهة البرنامج واختٌار نمط القفز المناسب

 

 االنجذاب.: شرٌط  26-9الشكل 

الوثب تظهر على العناصر بأشكال تختلف فٌما  أنماطولغرض تمٌٌز 

 الخطوط بشكل مربع ومنتصف المستقٌم مثلثبٌنها، فتظهر نهاٌات 

 نقوم OSNABز تغٌٌر إعدادات القفولعالمة ضرب وهكذا، والتقاطع 

 ON/Offبزر الفأرة األٌمن لتظهر قائمة تحتوي على  بالنقر على األٌقونة
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، لغرض (27-9، الشكل )وعند اختٌارها تظهر نافذة حوار Settingو 

 .اختٌار اإلعدادات المناسبة

 

 أوامر القفز على نقطة معٌنة. أشكال : تفعٌل 27-9الشكل 

 

 

 

 

 Orthogonal  التعامد 9-8-5

 

ومثلث  Tحد ما الرسم باستخدام مسطرة  إلىالتعامد ٌشبه  أسلوب

فقط عند استعماله فً رسم ٌتحرك المؤشر حركة عمودٌة أو أفقٌة  إذ ؛قائم

 ORTHO( تلك الخاصٌة بالنقر على الرمز وإٌقافوٌمكن تفعٌل )، الخطوط

 .F8، أو بالضغط على مفتاح  Ctral + Lفً شرٌط الحالة، أو مفتاحً 

 

 Dimensions  اإلبعاد 9-9

 حاالتهاعلى الرسوم ٌوفر برنامج األوتوكاد خاصٌة وضع األبعاد 

وضع  بأسلوبٌمكن التحكم و ،حسب أنظمة الرسمببطرق قٌاسٌة ، كافة

المتبع فً البرنامج،  االفتراضً لألسلوب وتغٌٌر اإلعداد ،هونمط األبعاد

 د،ابعاأل خطوط )كتابة األبعاد، هاٌمكن تعدٌل األبعاد الموضوعة وتغٌر نمطو

شرٌط األبعاد ومهام كل  (28-9)، وٌبٌن الشكل االمتداد( وخطوط ،األسهم

بمجرد  األوامرق تلك تطبو (.هاتوضح مهمات األٌقونات أشكالفٌه ) أٌقونة

 ونهاٌتهنقطتً بداٌة العنصر  التأشٌر علىالمطلوبة ثم  األٌقونةالنقر على 

 لٌتم وضع البعد علٌه.
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 : شرٌط األبعاد. 28-9الشكل 

      األبعاد، ٌبٌن الشكلتبعة فً وضع لمعرفة بعض المفاهٌم المو

 .األبعادفاهٌم المتبعة فً وضع معانً قسم من تلك المل ا  تطبٌق (9-29)

 

 

 : معانً لبعض المفاهٌم فً وضع األبعاد. 29-9الشكل 

 

 Dimension Styleأدوات وضع األبعاد  9-9-4

 

 اإلعداداتعلى الرسم ٌجب التأكد من  األبعادقبل أن نباشر بوضع 

ومدى مطابقتها لنظام وضع األبعاد المتبع فً الرسم  االفتراضٌة للبرنامج

، فاللوحة بعادفً وضع األ أسلوبفلكل تخصص للتوافق مع طبٌعة اللوحة، 

 زرموالو المٌكانٌكٌة تختلف عن اللوحة االلكترونٌة فً طبٌعة األرقام

 . هاوحجم
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ونختار منها  Dimensionبفتح قائمة  تغٌٌر إعدادات اإلبعادوٌتم 

Dimension Styleاالفتراضٌةتبٌن شكل األبعاد  ، لتظهر نافذة حوار ،

ٌتم التحكم  إذ، (31-9الشكل ) ،Modify أٌقونةولغرض التغٌٌر ننقر على 

 هاوحجم شكل األسهم، (Lines) هانالوأو هاوسمك خطوط األبعاد بأنواع

Symbols and Arrows ، كتابةكتابة الحروف واألرقام عند حجم 

 هاواتجاه ألوانهافضال  عن  ها عن خط البعدوارتفاع األبعاد ورموزها

Text، غٌرها.و 

 

 

 : تغٌٌر إعدادات األبعاد. 31-9الشكل 

 Linear Dimensionاألبعاد الخطٌة  9-9-2

 

ٌ ة األبعاد  األبعاد)مصطفة  أو أفقٌة،أو ، عمودٌة كونأن ت ٌمكن الخط

 وخٌالً أال"الرسم خط  إلى ا  وازٌم البعدخط  تعنً أن ٌكون ةـ  المصطف

 ،متوازي( أساس )أوخط أو  ،االمتداد(خط  بداٌات بٌنالمحدد  "حقٌقًال

ً   على مستندةال المتتالٌة بعاداأل سلسلةو ( 34-9) الشكل وٌبٌن ،بعدالخط

 قسم من تلك الحاالت.

 

 : األبعاد الخطٌة. 34-9الشكل 
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  Diameter, Radius, Anglesوالزواٌا أبعاد الدوائر 9-9-3

 

وضع البعد للدوائر واألقواس بصٌغة القطر  إمكانٌةالبعد  أٌقوناتتوفر 

م وضع البعد تلٌعن طرٌق أخذ األمر والنقر على الدائرة أو نصف القطر 

لقٌاس نصف القطر أٌضا  ولكن Jogged كذلك األمر وٌستخدم ، المناسب

 Arc، واألمر  Z بعد ٌمكن التحكم فٌه على شكل حرف على شكل خط

Length  األمر  أما، طول القوس قٌاسلوضعAngular  فٌستخدم

لقٌاس الزاوٌة المحصورة بٌن ضلعٌن عن طرٌق النقر على األمر ثم النقر 

والنقر على الخط الثانً وتثبٌت مقاس الزاوٌة بواسطة  األولعلى الخط 

 المؤشر.

نصف القطر و( عدة أسالٌب لوضع أبعاد القطر 32-9وٌبٌن الشكل )

 والزواٌا.

 

 : عدة طرق لوضع أبعاد الدوائر والزواٌا. 32-9الشكل 
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 تمارٌن وتطبٌقات 9-41

لمسقط المؤشر( ا باستخدامطرٌقة الرسم المباشر ) ارسم مستخدما   9-41-4

 (.33-9المبٌن بالشكل )

الدٌكارتً المطلق المسقط المبٌن  اإلحداثٌاتنظام  ارسم مستخدما   9-41-2

 (.33-9بالشكل )

الدٌكارتً النسبً المسقط المبٌن  اإلحداثٌاتنظام  ارسم مستخدما   9-41-3

 (.33-9بالشكل )

القطبً النسبً المسقط المبٌن  اإلحداثٌاتنظام  ارسم مستخدما   9-41-4

 (.33-9بالشكل )

 

 

 

 .33-9الشكل 
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طرٌقة الرسم المباشر )باستخدام المؤشر( المسقط  ارسم مستخدما   9-41-5

 (.34-9المبٌن بالشكل )

الدٌكارتً المطلق المسقط المبٌن  اإلحداثٌاتنظام  ارسم مستخدما   9-41-6

 (.34-9بالشكل )

الدٌكارتً النسبً المسقط المبٌن  اإلحداثٌاتنظام  ارسم مستخدما   9-41-7

 (.34-9بالشكل )

القطبً النسبً المسقط المبٌن  اإلحداثٌاتظام ن ارسم مستخدما   9-41-8

 (.34-9بالشكل )

 

 

 .33-9الشكل 
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طوله  ا  أفقٌ ا  ( مستقٌم50 ,70من النقطة ) مبتدئا   ارسم 9-41-9

140mmمستخدما ، 7، و 6، 5، 4بعدد أضالع مضلعات  هٌل، ثم أقم ع

 (.34-9ثم قارن الرسم الناتج مع الشكل )شبكة الرسم، 

(، 35-9المبٌنة فً الشكل ) ،رسم المساقط الثالثة لمجسمأعد  9-41-41

توزٌع المساقط على  روعً ت النقاط المبٌنة فً اللوحة وقدمستعٌنا بإحداثٌا

ل حدود الرسم ، )التً تحتوي على إطار وجدول، A4ورقة الرسم   إلىحو 

مساعدات الرسم  (، مستخدما  Drawing Limitsاألبعاد المناسبة 

(GRID, SNAP, OSNAP, ORTHO ثم استعن بشرٌط أوامر ،)

 األبعاد لوضع األبعاد المناسبة.

 

 

 

 

 

.34-9الشكل 
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 .35-9الشكل 
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 المصطلحات العلمٌة 

   Engineering Drawing الرسم الهندسً 

 Sketching التخطٌط
  Drawing Instruments أدوات الرسم

 Drawing Equipments األدوات المستخدمة فً الرسم
 Drawing Sheets أوراق الرسم

 Pencils أقالم الرصاص
 Drawing Board لوحة الرسم

 Compass الفرجال 
 Divider المقسم

 Triangles المثلثات
 Templates الطبعات

 French Curves المنحنٌات الفرنسٌة
 Erasing Shield صفٌحة المحو

 Point النقطة
 Line الخط

 Angle لزاوٌةا
 Polygon المضلع
 Square المربع

 Rectangle المستطٌل  
 Diamond المعٌن

 Parallelogram متوازي األضالع
 Diameter القطر

 Radius نصف القطر
 Triangle المثلث
 Circle الدائرة

 Stereophonic المجسم

 Quadrilateral المضلع الرباعً
 Pentagon المخمس
 Hexagon المسدس

 Tangents المماسات
 Conical Section لقطاعات المخروطٌةا

 Ellipse بٌضاويشكل 
 Drawing Scale مقٌاس الرسم

 Projection اإلسقاط
 Perspective Projection )المنظور( اإلسقاط المركزي

 Station Point مركز اإلسقاط
 Projection Lines       خطوط اإلسقاط

  Parallel Projection اإلسقاط المتوازي
   Oblique Projection اإلسقاط المائل

 Orthographic اإلسقاط المتعامد
Projection 

 Front Plane المستوي األمامً
 .Side Plane المستوي الجانبً
 Top Plane المستوي األفقً

 First Angle  الزاوٌة األولى
 Second Angle الزاوٌة الثانٌة
 Third Angle الزاوٌة الثالثة

 Profile Plane بالمستوي الجانبً
 Front View المسقط الرأسً )األمامً(

 Side View المسقط الجانبً  
 Extension Line خط االمتداد

   Dimension Value رقم البعد أو الرمز
 Center Lines خطوط المحاور

 Axonometric اإلسقاط المحوري )أإلحداثً(
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 Isometric  المنظور المتقاٌس
 Dimension Line خط األبعاد

 Arrows السهم
 Isometric Drawing الرسم المتقاٌس )اآلٌزومتري(

 Dimetric Drawing الرسم ثنائً التقاٌس
 Trimetric Drawing .الرسم الثالثً التقاٌس

 Sections القطاعات
 Full Section القطاع الكامل

 Partial Section  القطاع الجزئً
 Bolts اللوالب
 Shafts األعمدة
 Rivets البراشٌم

 Nuts الصوامٌل
 Webs األعصاب
  Handles المقابض

 Computer Aided الرسم بمساعدة الحاسوب
Drafting (CAD) 

 Simulation  محاكاة
 Version  إصدار

   File  ملف
 Shortcut  اختصار

 Main Tool Bar  شرٌط األدوات القٌاسً
 Menu Bar  المنسدلةشرٌط القوائم 

 Paste لصق
 Redo تكرار
 Undo تراجع
 Clear مسح
 Cut قص

 Copy نسخ
 Edit تحرٌر

 View العرض
 Insert إدراج
 Format تنسٌق

 Layers الطبقات
 Unites الوحدات
 Tools األدوات

 Workspaces مساحات العمل
 Clean Screen مسح الشاشة

 Options خٌارات
 Arc قوس

 Modify التعدٌل
 Help المساعدة

 Status Bar شرٌط الحالة
 Object Snap وأدوات القفز
 Command Line  سطر األوامر

 Enter اإلدخال
 Pointer المؤشر

 Coordinates System نظام اإلحداثٌات
  Absolute Cartesian الدٌكارتً المطلق
  Relative Cartesian الدٌكارتً النسبً

  Relative Polar      القطبً النسبً
 Save حفظ 

 Drawing Limits   حدود الرسم

 


