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 المقدمة

تحديث  ريالضرو من صار كافة، المجاالت في الحاصل التكنولوجي التطور مع التواصل بغرض

ما عختلف قد ي منهج الرسم الصناعي بالمعلومات التخصصية في علوم الميكانيك، وبأسلوب عرض

لهندسي لرسم ااكتب الرسم الهندسي والصناعي لكنه استمراراً لنفس منهجية كتاب كان متبعاً في 

 والصناعي للمرحلة األولى.

 تضمن والذي الصناعي الرسم في المتخصص الكتاب هذا نقدم – وجل عز – هللا من وبتوفيق

 سموالر لمتقايسا والرسم (الهندسي المنظور) المجسم الرسم نواعأ الفصل األول تناول فصول، خمسة

 السطوح ةخشون معنى من خالله الطالب على فيتعرف الثاني رسمها، أما الفصل وطرائق المائل

 هذا يف المتخصص على الواجب من التي الميكانيكي التشغيل ورموز ورسمها ترميزها وطرائق

 وضوعمعلى  الثالث لواالنحراف، وقد ركز الفص التفاوت رموز عن فضالً  عنها الكاملة الدراية المجال

 تتغير والتي تالمشغوال حاالت من الكثير الموضوع غطى إذ مجسم، منظور من الثالثة المساقط رسم

 واعهاوأن القطاعات موضوع الرابع الفصل، في حين عرض لوالمشغ الجسم شكل بحسب مساقطها

 ةبمساعد الرسم ألساسياتإعادة  تناول فقد أما الفصل الخامس، الصناعي الرسم في تمثيلها وطرائق

ن رسم للبرنامج م واألشكال، مروراً بتمكين المستعمل الخطوط رسم في الضرورية والبدايات الحاسوب

توته لما اح طبيقاً ثنائي األبعاد فضاًل عن أوليات الرسم ثالثي األبعاد وذلك ت أسلوبالمساقط في 

 معتابع والت امنبالتزريس الفصل الخامس تدزاماً  صار لعة من الرسم اليدوي، وبذلك بالفصول األر

 .فصول الكتاب األربعة

ي ف منا اجتهاداً  انك بل بتمامه، وال بكماله ندعي ال األعزاء لطلبتنا الكتاب هذا نهدي إذ ونحن

راً استمرا تكونل بالحاسوب المعان الرسمالميكانيكي فضالً عن  الصناعي الرسم المعلومات عن عرض

تكون سلقادمة والتي االمرحلة الدراسية  نحو التعلّم لتكملة انطالق وركيزة سليم علمي هندسي تفكيرل

 أساساً و صاصهختافي  ذات فائدة عملية تؤهل الطالبأكثر تخصصاً آملين أن تكون تلك المعلومات 

 مبمالحظاته ايزودون أن المدرسين زمالئنا من نرجو كمالتكملة دراسته في هذا المجال العلمي، 

 رينالخبي إلى كربالش نتقدم ختاما، ولمادة العلميةل تدريسهم أثناء الكتاب، محتويات عن وآرائهم

ضاب )د. ر وياللغ الخبيرو ين )د.نبراس محمد مهدي، واألستاذ عبد الكريم سلمان عبد الكريم(العلمي

 لمالع من الكتاب هذا يجعل أن هللا ونسأل ،بكل عناية وحرص الكتاب مراجعة في لجهودهم حافظ حميد(

 .التوفيق وليّ  وهللا به، ينتفع الذي

 هـ 1433 - م 0122   المؤلفون                                                                            
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 الفصل األول

 رسم المنظور الهندسي
Pictorial Drawing 

 

 # أهداف الفصل األول

 ن:أ على قادرا   الطالب يكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 .(المنظور) المجسم الرسم أنواع يعرف .1

   المنظور. رسم قواعد  يعرف .2

 الثالثة. المساقط على عتمادا  ا مختلفة ألشكال المتقايس المنظور يرسم .3

 الثالثة. المساقط على اعتمادا   مختلفة ألشكال ائلالم المنظور يرسم .4
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  تمهيد:

بعا تواعه وأنتعرفنا في المرحلة الدراسية السابقة عن مفهوم المنظور الهندسي أن سبق و

بالمنظور أو   Isometricبالمنظور المتقايس لنقطة الرصد، ولكون األجزاء الميكانيكية عادة ما تمثل

  .بشيء من التفصيل ماسنتناوله لذا Oblique المائل

 -ي:ت ما يأتالمعلومات وتزويد المواصفا نقلتضمن تالتي من متطلبات الرسوم الهندسية إن 

ناك هن يكون أمن مكّونات المشغولة البّد  واضحة وألّي جزء  الرسوم الهندسية يجب أن تكون  .1

احد، ر الوضمن التفسي التباسأن وجود أكثر من تفسير أو حتى شّك أو  تفسير واحد فقط، إذ

 حقيقية. هتكون مواصفات ولن ا  الرسم ناقصفسيكون 

جب أن ين كلّ رسم أإذ  ،للمرحلة التصنيعيةيزّود كلّ المعلومات بحيث  كامال  الرسم يجب أن يكون  .2

اءا  إبتدة، يعصنيت لكون عّدة رسوم لعّدة مراحتقد و ،لكل مرحلة رسمها الخاصيكون كامال  بذاته و

وم الرس لكمثال على ذكو ،لمواصفاتإلكمال اقد يعتمد على الرسوم األخرى و، الخاممن شكل 

 .Assembly Drawings  والتجميعية   Detailed Drawingsالتفصيلية 

ال تسع  ةمطبوعالنسخة فقد تكون ال ،بمقياس رسم واضح قابل للمضاعفةالرسم يكون  يجب أن .3

 ،الرسم مضاعفة الىأو تكون المشغولة صغيرة تحتاج فيصغر الرسم، األبعاد الحقيقية للمشغولة، 

 وكذلك فاستعمال مقياس الرسم يجب أن ال يؤثر على دقة المواصفات.

 لىعكلمات لوغير معتمدة على لغة معينة، فاستعمال بعض ا لغة مستقلةالرسوم يجب أن تكون  .4

ات )هيئة المواصف ISO وهناك توجه ضمن نظامضمن العنوان  يكونالرسم يجب فقط أن 

 لدولية المتبعة، وأن تخضع للمعايير ابدال من الكلمات ،Symbols باستعمال الرموز العالمية(

ييرها كون معالتي تفي النظام العالمي لتكون قابلة للتطبيق ضمن كل البلدان، عدا بعض الشركات ا

 خاصة عند التعامل في مصانعها وبشكل محدود جدا .

 .Pictorial Drawingأنواع الرسم المجسم   ( 1-1)ويمثل الشكل 

 

 : أنواع الرسم المجسم. 1-1الشكل 
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  Isometric Drawing الرسم المتقايس 1-1

أنواع  من عديرسم المنظور للمشغوالت المطلوب تصنيعها، إذ  ؛الغرض من الرسم المتقايس هو

ه فيخطوط اإلسقاط  وتكون، الرسم المجسمضمن  Axonometric Drawing أإلحداثي الرسم

 في وشيوعا   عماال  إن هذا النوع من اإلسقاط هو األكثر استو، متوازية وعمودية على مستوي اإلسقاط

هر ، إذ تظه بوضوحلبساطته وإمكانية وضع أبعاد الجسم على مساقطالميكانيكية التطبيقات الهندسية 

أي مقياس رسم ، )او ب1:1بمقياس رسم  واالرتفاعوالعرض  الطولفيرسم األبعاد بطولها الحقيقي، 

 .مناسب(

)من اليمين ومن اليسار( العرض فيرسمان الطول وأما  ،إرتفاع المنظور المتقايس رأسيا   يرسم

الذي  قعن خط األف o30مقدارها زاوية ميل ب

يمثل قاعدة المنظور بتماثل حول المحور 

ور المنظور (، إذ تبدو محا2-1، الشكل )األمامي

فيما بينها،  o120 بزوايا مقدارهاموزعة 

وترسم الخطوط الموازية للمحاور األساسية 

(X,Y,Z) يقية، أما بأبعادها الحق ستكونو

 فأنها لن الخطوط التي ال توازي تلك المحاور

نفسها وكذلك الزوايا فإنها ال  بعاداألتحافظ على 

 تظهر بقياسها الحقيقي.

 : المنظور المتقايس. 2-1الشكل         

لمجسم اضوح كثر من اتجاه لضمان ومطلوب تصنيعها ترسم مساقطها في ألتمثيل المشغوالت ال

 Orthographic Viewsثالثة مساقط ترسم بطريقة اإلسقاط العمودي  عموما   ويكفي)المنظور( 

 -علما أن المستويات هي :لحافات تقاطع مستويات اإلسقاط، الموازي 

 .Front Planeالمستوي األمامي  .1

 .Side Planeالمستوي الجانبي  .2

 .Top Planeالمستوي األفقي  .3

من الوجه األكثر تعبيرا  عن شكل المشغولة، والذي  ( دائما  الرأسي) األماميالمسقط  ختيارايتم 

على كل يحتوي يحتوي على أكثر المساحات التي يمكن رؤيتها من األمام، بينما المسقط الجانبي 
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الذي يحتوي على كل فهو  فقياألالمسقط  )أو من اليمين(  أما من اليسار المساحات التي يمكن رؤيتها

  على.األاحات التي يمكن رؤيتها من المس

 خطوات رسم المنظور  1-1-1

( دائما o30إذ تكون الزاوية الضيقة ) (o60 -o30) إلسناد المثلث Tتستخدم المسطرة حرف 

(، أما 3-1الشكل ) ة )العمودية(،األماميلليمين أو لليسار وتستعمل الحافات القائمة لرسم الخطوط 

 لمثلث. اافات الخطوط التي ال توازي المحاور الرئيسة فتوصل عن طريق مسطرة القياس أو إحدى ح

وسنتوسع في تنفيذ  على مراحل تنفيذ الرسم المتقايس، قد تمرن الطالب في دراسته السابقةل

األول  ؛ أن الرسم يكون بنوعين من الخطوطب، وكما سيأتي، ومن المهم أن نذكر تلك الرسومات

خطوط خفيفة وبدون ضغط للقلم على ورقة 

الرسم، وهي خطوط بناء المنظور 

Construction Lines  ليسهل مسح

يتم إظهار الباقي الزائد منها فيما بعد، بينما 

وهي التي تحدد  HBبقلم بخطوط غامقة 

 الحافات الخارجية ألسطح المنظور.

 

                                          

 ام أدوات الرسم في الرسم المتقايس.: طريقة استخد 3-1الشكل                                              

  1-1مثال 

 50mmالتي قطرها  االسطوانةارسم منظور 

، والمبينة في المتقايس رسمبطريقة ال 60mmوارتفاعها 

 (.4-1الشكل )

 

 

 

 

 

                                                                            

 : منظور اسطوانة. 4-1الشكل 
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 -نتبع ما يأتي:لرسم أي جسم منظور مالحظة: 

  نستخدم طريقة( الصندوق طريقة متوازي السطوحBox Method) دوقإذ يتم رسم صن 

بعاد ساوية لألم أبعاده تكونو ،للجسم بكامل الشكل العام حيطلي افتراضيأو متوازي سطوح 

 .الخارجية للمنظور المطلوب رسمه

 ظر ين (،إضافة خطوط لتمييز سمات ومميّزات الجسم )عادة حافات المستويات واألسطح

رجي للجانب األمامي )الجهة اليمنى من المنظور(، والذي يمس سطحه السطح الخا

كل على شوالمرسوم،  متوازي السطوحللصندوق، لنقل التفاصيل على الجانب األمامي من 

 (.ألفقياخطوط موازية للمحاور الرئيسة وهكذا لبقية األوجه )الجانبي والعلوي أو 

 ئر الدوا سملر)أشكال معينية( ية مع عمل مربعات مائلة تحديد محاور المعالم الدائر

 واألقواس بشكل بيضاوي باستعمال طريقة المراكز األربعة.

   قواس ثمواأل  بخطوط غامقة وثابتة السمك تبدأ من الدوائرإعادة رسم الخطوط وتوضيحها 

 من الجانب األمامي(. الخطوط المستقيمة ) بدءا  

  غير خطوط المى بالتكون موازية ألي من اإلحداثيات الثالثة تسإن الخطوط المائلة والتي ال

 م رسمهاويت ها حسب ميلهامتقايسة وال يمكن إيجاد أبعادها كما في بقية الخطوط لتغيرّ 

 بتحديد نهاياتها ثم توصيل النهايات.

  وال تظهر  ن الخطوط الخفيفة جدا ال تستوجب المسح،إمسح الخطوط الزائدة مع مالحظة

 وى(.، )إاّل عند الضرورة القصية )المتقطعة( في الرسوم المجسمةالمخفالخطوط 

 الحل: 

تواها يميل مس عمربدائرة داخل منظور رسم طريقة تعرفنا على من دراستنا في المرحلة السابقة 

رسم ي سفل إذويتم اعتماد تلك الطريقة في رسم سطحي األسطوانة األعلى واألعن مستوى النظر، 

 -، وكما يأتي:درجة 30 مقدار زاويتهبميل  منظورها

بطول ضلع  o30نرسم معين زاوية ضلعيه من الجهتين  .1

50mm (،)إذ يمثل  (،5-1الشكل ) يمثل قطر االسطوانة

 طول الشكل ويمثل الضلع األيسر عرضالضلع األيمن 

 أي أن الطول يساويمتناظرة  سطوانةالاالشكل )

 (السطوح متوازي) ثم نكمل الموشور القائم، (عرضال

 .60mmبارتفاع 

                                                                                                          

 : منظور لموشور قائم. 5-1الشكل 
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نحدد خطوط المحاور في المضلع العلوي لغرض رسم  .2

وبالطريقة السابقة  الشكل البيضاوي باستخدام الفرجال،

، الشكل )طريقة المراكز األربعة( الذكر في المرحلة األولى

(1-6.) 

 

 

                           

 : رسم شكل بيضاوي داخل المعين العلوي. 6-1الشكل                                                               

في المعين شكل بيضاوي بالطريقة نفسها رسم نكرر   .3

ثم نصل طرفي نهايتي الشكلين البيضاويين  السفلي،

 (.7-1بأعمدة مماسية، الشكل )

 

 

 

 

 لمعين األسفل.ارسم شكل بيضاوي داخل :  7-1الشكل               

نمسح الخطوط الزائدة إلظهار الشكل النهائي لمنظور  .4

 ورسم المحاور، االسطوانة، مع وضع األبعاد الرئيسة،

 (.8-1)الشكل 

 

 

 

 

                                                                             

 ألسطوانة صلدة. متقايس: منظور 8-1الشكل 

الثالثة للمنظور األوجه على  لدوائرامراحل تنفيذ  (10-1، والشكل )(9-1يبين الشكل )

دائرة منظور الليكّون المعين المتضمن ، إذ الشكل البيضاوي بحسب ميل السطح رسملغرض المتقايس 

عة في متقاطبحيث يكون طول ضلعه مساويا  لقطر الدائرة، وذلك برسم خطوط موازية للمحاور ال

 المركز.
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 المنظور المتقايس. أوجه رسم الدوائر فيل طريقة المراكز األربعة:  9-1الشكل 

 

 

 المتقايس.: طريقة تنفيذ األقواس في المنظور  10-1الشكل 

    2-1مثال 

المبين في الشكل  المتقايسرسم المنظور إ

 .مع وضع األبعاد، 1:1بمقياس رسم ( 1-11)

 

 

 

       

 

                

 

 .ةسطح مائلأ يحتوي على: منظور  11-1الشكل 
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 الحل

 -ي:وكما يأت المتقايس( مراحل تنفيذ المنظور 12-1يبين الشكل ) 

، 50mm ،50mm، واالرتفاع(، وستكون )الطول، العرضالخارجية )نحسب أبعاد المنظور  .1

 ثم، 50mmضلعه عب طول مكل متقايس منظور(، على التوالي، مما يستوجب رسم 50mmو

بينة د المقي، وباألبعا، واألفمستويات األسطح األمامي على)حسب القياسات( نحدد النقاط 

 األمامي طحينلتحديد تفاصيل الس الرئيسة بالمنظور، ثم نرسم منها خطوطا  بموازاة المحاور

 واألفقي.

ألمامي، طح انحدد نقاط بدايات ونهايات األسطح المائلة مع تحديد موقع القطع الذي في الس .2

 ونرسم الخطوط التي تمثل الحافات لتلك األسطح.

 .لتحديد بقية األسطحالنقاط نصل بين ثم  القطععمق  نحدد .3

، مع عادالخطوط الزائدة وثم نضع األبالرئيسة مع مسح  إلظهار الخطوط HBنستخدم قلم   .4

ن بعاد ضمع األمالحظة قواعد وضع األبعاد التي تعلمها الطالب في المرحلة السابقة، وأن توز

 ثالثة مستويات.
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 يحتوي على سطح مائل. متقايسمراحل رسم منظور :  12-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الهندسي المنظور رسم                      المرحلة الثانية-الصناعي الرسم         الفصل األول                         

 

  
14 

 
  

  3-1مثال 

 .مع وضع األبعاد، 1:1( بمقياس رسم 13-1المبين في الشكل )ارسم المنظور المتقايس 

 

 13-1الشكل 

 

 الحل

الشبكي  رسم المخططويمكن  ،متقايس( مراحل تنفيذ المنظور ال14-1يبين الشكل )

 -وكما يأتي: ،)بخطوط خفيفة( واستخدامه في رسم المنظور ا)اآليزومتري(

، 130mmأبعاد المنظور الخارجية )الطول، العرض، واالرتفاع(، وستكون ) بعد حساب .1

40mm70، وmm ،ها ة السطوح، لتحتوي داخلمتوازيأشكال مضلعة نرسم (، على التوالي

 ، وآخر يعلوه في20mmx40mmx130mm)متوازي سطوح بأبعاد   المنظور بكل تفاصيله

ي ن مساحة كل معين في المخطط الشبكإ( مع العلم 50mmx40mmx30mmبأبعاد منتصفه 

لما ، عمركز تتقاطع في مراكزها ثم نؤشر مراكز الثقوب الثالثة بخطوط، 10mmx10mmهي 

 (.20mmن تلك المراكز ستكون مراكز لدوائر الحافات الخارجية للمنظور )بنصف قطر إ

ل ثقب كركز ملرسم الثقوب )البيضاوية الشكل( نحدد المعين الذي سترسم داخله معتمدين على  .2

ح ي السطفيه، إذ يقع ثقبان في السطح األفقي وثقب فيقع وموقعه نسبة الى السطح الذي 

 .20mmx20mmفيكون المعين بأبعاد  20mmقطر الثقب ، وبما أن الجانبي

ألشكال رسم ا)أو باستخدام الطبعات البيضاوية الشكل(، نباستعمال طريقة المراكز األربعة  .3

 البيضاوية لكل من الثقوب والحافات المدورة.
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ائدة الز نصل مماسات لألقواس الظاهرة لتحديد حافات المجسم الخارجية، ثم نمسح الخطوط .4

 ة رسمهاأعاد)المخطط الشبكي والخطوط المساعدة األخرى مع االبقاء على الخطوط األساسية و

 (.13-1)، ثم نضع األبعاد كما هي في الشكل  HBبخطوط غامقة 

 

 خطط الشبكي.: مراحل رسم المنظور المتقايس باالستعانة بالم 14-1الشكل 

 Pictorial Drawing from Orthographic Viewsرسم المنظور من المساقط  1-1-2

من الممكن استنتاج الرسم المتقايس إذا كانت مساقط 

يتم تحديد الركن األسفل األيسر ليكون  إذالجسم معلومة 

للمنظور المتقايس  (X, Y, Z)موضع لإلحداثيات المتقايسة 

 Auto)النظام المتبع في نظام الرسم المعان في الحاسوب 

CAD( الشكل ،)مما يترتب عليه أن يكون موقع 15-1 ،)

اإلحداثيات على المساقط المعلومة، ليتسنى نقلها على  تلك

 ح االفتراضي للشكل المجسم.متوازي السطو

 داثيات المتقايسة على المنظور المتقايس.: موقع اإلح 15-1الشكل                                            
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  3-1مثال 

ارسم المنظور المتقايس 

مساقطه في  المبينة للمجسم

(، وبمقياس 16-1الشكل )

 . 1:1رسم 

 

 

 

 

 : المساقط الثالثة لمنظور متقايس. 16-1الشكل 

 الحل 

    نؤشر اإلحداثيات المتقايسة .1

(X, Y, Z ) على المساقط

المبينة في  ةوبالطريق ، الثالثة

 .(17-1)  الشكل 

  

 : تأشير المحاور المتقايسة على المساقط. 17-1الشكل 

إلحداثيات المتقايسة، وبالرجوع الى انرسم  .2

المساقط ألخذ األبعاد، نؤشر على أإلحداثي 

X  60المسافةmm  أإلحداثيوعلى Y 

 Z أإلحداثي، وعلى 50mmالمسافة 

  (.18-1، الشكل )40mmالمسافة 

                                                                              

             رسم أإلحداثيات.:  18-1لشكل ا
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نرسم من نقاط التأشير خطوط موازية للمحاور  .3

(، 19-1ثم نكمل متوازي السطوح، الشكل )

في المساقط  2و  1الحظ موقعي النقطتين 

 الرسم المتقايس.في الثالثة و

 

 

 

            

  19-1الشكل 

بالرجوع الى المسقط األمامي نؤشر التفاصيل  .4

 10mmن البعد سيكون إبأبعادها ومن الواضح 

من أسفل وجانبي الجهة األمامية لمتوازي 

(، وكذلك بالنسبة للمسقط 20-1، الشكل )السطوح

األفقي، نصل النقاط بخطوط مستقيمة موازية 

ألضالع الوجه األمامي مع تحديد مركز الدائرة 

 المسقط الجانبي.المبينة في 

 

 20-1الشكل                                       

عند مالحظة الدوائر في المسقطين األمامي  .5

 (نافذةدائرية )ن الدوائر هي ثقوب إوالجانبي نجد 

أوجه يستوجب رسمها بشكل بيضاوي على  مما

المنظور وبحسب طريقة رسم الدوائر في المنظور 

  (.21-1المتقايس، الشكل )

 

 

 

 21-1لشكل ا                                                                                                       
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مسح الخطوط المساعدة والزائدة وبقاء المجسم    .6

 (.22-1، الشكل )وإظهار خطوطه

 

 

 

 

 

 22-1الشكل 

، على المنظور وضع األبعاد والمحاور  .7

، مع مراعاة أن يتضمن (23-1)الشكل 

كل مستوي األبعاد الموجودة على 

 مسقطه.

 

 

 

 

 

 

  23-1الشكل           

 

  Oblique Drawingالرسم المائل  2-1

تظهر  اط  بحيثأن يكون أحد أوجه الجسم موازيا  لمستوي اإلسق المائلمجسم الرسم في يشترط 

توي على مس مائلةجميع تفاصيل هذا الوجه بأشكالها الحقيقية، وتكون فيه خطوط اإلسقاط متوازية و

اثيان ات، إحدحداثياإلسقاط، ويرسم المجسم المائل، كما هو الحال في الرسم المتقايس، على ثالثة إ

ي زاوية مناسبة مع األفق )يمكن استعمال أ o45الثالث مائل بزاوية مقدارها  متعامدان واإلحداثي

ي بـ ي الخلفحداثأخرى( ويسمى أإلحداثي المائل بـ "أإلحداثي الخلفي" وتسمى الخطوط الموازية لإل

 "الخطوط الخلفية".
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رسم لت في الستعميمكن تنفيذ الرسم المائل عندما تكون المساقط معلومة بطريقة مماثلة للتي ا

ها وأبعاد شكالهابأ)المسقط األمامي( المتقايس مع خاصية أن ترسم التفاصيل الموجودة أمام الجسم 

 الحقيقية.

 أنواع الرسم المائل 1-2-1

وتكون األبعاد في  Cavalier Drawing كافليريوجد نوعان من الرسم المائل األول رسم  

، أما إذا كانت األبعاد على (L) هذا النوع باتجاه أإلحداثي المائل مرسومة بنفس مقاديرها الحقيقية

أإلحداثي الخلفي مرسومة بنصف 

أن الرسم يعرف ( فL/2)المقياس 

 Cabinetبرسم كابينت 

Drawing  نطباع إ، وهو يعطي

 قي،واقعية عن الشكل الحقي أكثر

 (.24-1الشكل ) 

 

 

 : رسم المنظور المائل.  24-1الشكل 

لمائلة اوجه أما في األ بشكلها الدائري وترسم بالفرجال، تظهر الدوائر في الوجه األمامي

عند  لك يفضل، )لذاكز األربعة لرسم الشكل البيضاوي)الجانبي واألفقي( فيمكن استعمال طريقة المر

 .الوجه الذي فيه دوائر أو أقواس هو الوجه األمامي(تنفيذ رسم المجسم بأن يكون 

 خطوات رسم المنظور المائل من المساقط  1-2-2

لرسم الخطوط  o45إلسناد المثلث  Tبعد إعادة رسم المسقط األمامي، نستخدم المسطرة حرف 

، أما لعموديةاخطوط لليسار، وتستعمل الحافات القائمة في رسم ال الخلفية، إذ تكون الزاوية دائما  

 لمثلث. اافات الخطوط التي ال توازي المحاور الرئيسة فتوصل عن طريق مسطرة القياس أو إحدى ح

 

  4-1مثال 

قياس ( بمكافليررسم المنظور المائل )إلثالثة، ( منظور متقايس ومساقطه ا25-1يبين الشكل )

 .o45بحيث تكون الخطوط الخلفية مائلة بزاوية مقدارها  1:1رسم 
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 : منظور متقايس ومساقطه الثالثة. 25-1الشكل 

 الحل

(، 1:1نرسم المسقط األمامي وبالقياسات واألبعاد الحقيقية )بحسب مقياس الرسم المطلوب  .1

الخطوط الخلفية من كل نقاط تقاطعات خطوط نرسم  o45والمثلث  Tباستعمال المسطرة حرف 

(، ثم نحدد 32mmلعرض المسقط الجانبي )المسقط األمامي وبطول ال يتجاوز البعد الحقيقي 

 ستعانةبااللى تلك الخطوط طولها الحقيقي بنقاط ع

باألبعاد الموجودة في المسقطين الجانبي واألفقي، 

)لو كان المطلوب رسم كابنيت (، 26-1)الشكل 

 تنفذ الخطوط بنصف طولها الحقيقي(.

               

 : رسم المسقط األمامي والخطوط الخلفية. 26-1الشكل 

نصل النقاط التي تم تحديدها بخطوط مستقيمة موازية ألضالع الوجه األمامي )بالرجوع للخطوط  .2

األفقية في المسقطين الجانبي واألفقي( مع رسم خطوط عمودية من نقاط التقاطع الناتجة 

)الخطوط المخفية ال ترسم عند رسم أي 

ضرورة القصوى إلظهار مجسم إالّ عند ال

تفاصيل داخلية كالثقوب الغير نافذة(، ثم رسم 

الخطوط المائلة بعد تحديد نقاط البداية 

 (.    27-1والنهاية لألسطح المائلة، الشكل )

         

 : رسم الخطوط العمودية والمائلة. 27-1الشكل                                                         
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نحذف الخطوط الزائدة لتوضيح الهيكل العام  .3

المرئي للجسم، مع مالحظة مسح الخطوط 

الظاهرة في المسقط األمامي كونها ليست 

(، 28-1واقعة في المستوي األمامي، الشكل )

ثم نضع األبعاد الضرورية وكما موجودة في 

 المساقط.

 (.كافلير: منظور مائل ) 28-1الشكل   

الرسم  وخط ويراعى عند وضع األبعاد على المنظور المجسم أن تكون المسافة بين خط البعد

10mm ي الت حيث تكون خطوط اإلرشاد وخطوط األبعاد رفيعة وواضحة وموازية لخطوط الرسم

ب قط وتكتي المساالسهم وطول الخطوط المساعدة كما هو فرأس تشير إليها تلك األبعاد، ويكون شكل 

 على هذه األسهم. األبعاد

 

 أسئلة وتمارين الفصل األول  3-1

 

 -وكما يأتي: ،(29-1ينة في الشكل )كل من المناظير المب أعد رسم، 1:1بمقياس رسم  1-3-1

 .بطريقة الرسم المتقايس (أ

 (.كافليربطريقة المنظور المائل ) (ب

 

 

 .29-1الشكل 
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 -:أتيي، وكما (30-1الشكل )ينة في كل من المناظير المب أعد رسم، 1:1بمقياس رسم  1-3-2

 .بطريقة الرسم المتقايس (أ

 (.كافليربطريقة المنظور المائل ) (ب

 

 

 

 .30-1الشكل 

 .(31-1كل من المناظير المبينة في الشكل ) أعد رسم، 1:1بمقياس رسم  3-3-1

 بطريقة الرسم المتقايس. (أ

 (.كافليربطريقة المنظور المائل ) (ب

 

 

 

 .31-1الشكل 
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 (. 32-1كل )رسم المنظور المتقايس للجسم المبينة مساقطه في الشإ، 1:1بمقياس رسم  1-3-4

 

 .32-1الشكل 

، )الحظ (33-1رسم المنظور المائل للجسم المبينة مساقطه في الشكل )إ، 1:1بمقياس رسم  1-4-5

 (.1-30-1أن الحل في الشكل 

 

 .33-1الشكل 
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 عاد مناسبة للقطعاقتراح أب بعد ناظير، أعد رسم الممناسببمقياس رسم  صفي(ال  )نشاط 1-4-8

 -ي:أت، وكما ي(34-1) المبينة في الشكل (2، و 1الميكانيكية )

 .بطريقة الرسم المتقايس (أ

 (.كافليربطريقة المنظور المائل ) (ب

 بطريقة كابينيت. (ج

 

 

 : مناظير لقطع ميكانيكية. 34-1الشكل 
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 الفصل الثاني

 والتفاوتات الهندسية عالمات التشغيل

Machining Symbols  

and Geometrical Tolerance 

 # أهداف الفصل الثاني

  ن:أ على قادرا   الطالب يكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 السطح. خشونة معنى يعرف .1

 التشغيل. بعالمة الخاص الرمز يرسم .2

 الخشونة. رمز على التشغيل قيم مواقع يحدد .3

 رقمية. قيم من يقابلها وما الخشونة درجات يميز .4

  المطلوبة. الخشونة على للحصول التشغيل اتجاه رموز يزيم .5

   سمها.ر في الشائعة األخطاء متجنبا   المساقط على الصحيحة بالطريقة التشغيل رموز يثبت .6

 األبعاد. على والتجاوز التفاوت معنى يعرف .7

 المساقط. على االنحراف برموز التفاوت قيم يمثل .8
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 تمهيد:

وضعنا  ، فلودالكثير من التموجات واألخاديعلى  الحتوائهان للسطوح المشغلة بنية معقدة إ

(، 1-2لشكل )االكثير من االنحرافات الناتجة عن عملية التشغيل، ما تحت المجهر فنالحظ   سطح

، يةة التغذطع وسرعمتغيرات التشغيل مثل سرعة القطرائق التصنيع، لعديد من العوامل منها ونتيجة ل

شغلة، ادة المبة المتوفر سوائل التبريد، فضال  عن تركيالمصاحبة لعمليات القطع،  هتزازاتوجود اال

ط ومن أهمها عامل متوس Roughnessوتستعمل قيم معيارية متعددة لوصف قيم الخشونة 

يعان الجزء ( بين قمم وقZ أإلحداثيتجاه ذي يمثل قياس المسافة الرأسية )باوال Raالخشونة 

 (.1/1000mm أو ،µm أو  ،m6-10المفحوص بوحدات المايكرون )

 

 لسطح مقطوع بالتشغيل.الثية األبعاد ث: صورة ميكروسكوبية  1-2الشكل 

 Surface Roughnessخشونة األسطح  2-1

عومة ات نذقد تختلف درجة الخشونة المطلوبة من تطبيق آلخر فقد تكون األسطح المطلوبة 

رارة، في حين لتقليل االحتكاك وتجنب ارتفاع درجة الح Bearingsفائقة كما في كراسي التحميل 

 خشنة. أسطح Clutchesاالحتكاك في نقل الحركة كالفواصل  على تتطلب التطبيقات المعتمدة

( 2-2الشكل ) ثالثة انواع من االنحرافات، عند مالحظة السطح المشغل بصورة مكبرة نجد فيه

 -:كما يأتيوهي 
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 نحرافات لها طابع األمواج. إ:     Wavinessالتموج  .1

ة : االرتفاعات واالنخفاضات الصغيرة الموجود  Surface Roughnessخشونة السطح .2

 على السطح.

 هات على شكل شقوق على السطح.  :  وهي تشو    Flawsالخدوش   .3

 

 .: االنحرافات الموجودة على السطح 2-2الشكل 

تكون خشونة األسطح من المعلومات الواجب توفرها  إنتاجهاعند تصميم ورسم أجزاء مطلوب 

في الرسومات إذ يكون التعبير عنها بواسطة رموز خاصة توضح عملية التشغيل المالئمة لكل سطح 

 ISO - 1302بحسب المعايير العالمية  الرموز لها تفسير خاص  بها،تلك كل  من و

International Standard Organization  إضافة قيم ونصوص لطريقة اإلنهاء مع إمكانية

  .للحصول على درجة النعومة المطلوبة السطحي

 Surface Finish (Surface Texture) يسطحاإلنهاء ال 2-1-1

بأنها اعتبارها يمكن  Machining Processالخشونة الناتجة بواسطة إجراء التشغيل 

تمثل ، إذ وطبيعة الشكل الهندسي ،وهي دالة لمقدار التغذية ؛الخشونة المثالية مكونة من كميتين هما

إنهاء ممكن للسطح باستعمال أداة القطع وبدون اهتزازات في التشغيل أو أخطاء في حركة أداة أفضل 

قطع والتبريد أخرى مثل سرعة العدة عوامل  عنتنتج  ؛الخشونة الطبيعيةالقطع، في حين إن 

 -نعومة السطح بثالثة وسائل هي :مقدار تعرف على ويمكن الواالهتزازات وغيرها، 

 وهي على عدة أشكال، فمنها ذات األجهزة االلكترونية :

المتحسس أإلبري الذي يرسم التموجات في السطح أو التي 

تعتمد على زاوية انعكاس الضوء والتي يتم تحليلها في 

 (.3-2، الشكل )Raالجهاز ليعطي قيمة الخشونة 

          

 تروني لفحص الخشونة.: جهاز الك 3-2الشكل              

 راجع ألبعاد )ثي ا: يتم تقييم األسطح بالمجاهر البسيطة، أو تقنية المجهر ثالالبصرية األجهزة

 (.1-2الشكل 
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 ات عيارية ذالم المقارنة بالنظر: وهي الطريقة السهلة إذ تقارن السطوح مع مجموعة من السطوح

 بالنعومة بواسطة اللمس أو النظر.درجات مختلفة 

 التشغيلعالمات الرموز التخطيطية ل 2 -2

 Graphical Symbols to Indicate Surface Texture 

عند رسم وتوثيق المنتج التقني 

يشار الى متطلبات شكل القوام السطحي 

Surface Texture  بواسطة رموز

تخطيطية  لكل منها معنى ومهمة خاصة 

تكمل بقيم عددية وحروف لها معاني 

 ،ISOمتفق عليها ضمن النظام العالمي 

 (.4-2الشكل )

 

 .: رموز التشغيل السطحي 4-2الشكل                                                  

 تقريبا   يميالن الطول   في متساوي ان غير مستقيمين   خطين يتكون من األساسي التخطيطي الرمز

-4-2الشكل ) طول الخط األيمن ضعف طول الخط األيسر،تشغيله،  المستوي المطلوب تأشيرمع  °60

a) ،أما تكون اختيارية، سإزالة طبقة من السطح للحصول على الخشونة المطلوبة  يعني الرمز إن هذا

قطع عليها( فيتم إضافة دائرة  اتمسموح بها )بدون إجراء عملياذا كانت عملية إزالة المعدن غير 

وعندما تكون عملية إزالة طبقة من السطح إلزامية ففي  (.b-4-2صغيرة الى الرمز األساسي، الشكل )

ويستعمل للسطوح المراد  (c-4-2مع الرمز ليصبح كما في الشكل ) ا  أفقي ا  هذه الحالة يضاف خط

، تشغيلها بإزالة معدن، )أي بإجراء عملية قطع عليها مثل عمليات البرادة والخراطة والتفريز وغيرها(

وعندما تكون خشونة كافة السطوح للمشغولة واحدة تضاف دائرة صغيرة عند نهاية الخط الطويل، 

مع الرمز  ا  أفقي ا  خطم المطلوبة يضاف ولكي يكون الرمز كامال  يسمح بإدخال القي(، d-4-2الشكل )

من أما الرموز التي (، 5-2) ليصبح كما في الشكل

الممكن إضافتها على مخطط الرمز وعلى شكل قيم 

أو رموز لتعبر عن المتغيرات ومواصفات )أرقام(، 

ويتحدد موقع تلك القيم والرموز على الرمز التشغيل 

 -كما يأتي:والتخطيطي 

 : الرمز التخطيطي األساسي للتشغيل. 5-2الشكل                                                                            
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A)  مقدار الخشونة(Ra)  تيعادلها بالدرجا او ماكقيمة رقمية )نظام قديم(،أما : وتكتب (N1, 

N2, …. N12)وضع بين ضلعي الرمز وتة المتبعة في الرسوم الحديثة، ، وهي الطريق

 .(1-2الجدول )، األساسي

B) سماح التشغيل Machining Allowance :  دار تمثل مقبوحدات المليمتر، قيمة رقمية

 رمزال من انب األيسرضع في الجالتجاوز المسموح به عند تشغيل السطح الذي يؤشر، ويو

 .األساسي

C) تجاه الخشونةإ Surface Orientation:  ساسياألالرمز  الجانب األيمن منيضاف الى 

 . (2-2الجدول ) (،)عند الضرورة

D)  اإلنتاجطريقة Machining Method: إلكساء، اأو  نجاز أو المعاملة السطحية،طريقة اإل

 . يرسم مع الرمز( أفقيتضاف على خط ) أخرىمتطلبات  أيةو أ

E)  مسافة عينة السطح Evaluation Length: ي تقاس رات التوهو مقدار المسافة بالمليمت

 ألفقي.الخط ويؤخذ طول العينة من المواصفة الدولية وتضاف تحت ا من خاللها خشونة السطح

F)  الضرورة.عند  األفقيللخشونة تكتب بين قوسين تحت الخط  أخرىقيم  

 

 Roughness Grade Numbersخشونة السطح  درجات 3 -2

يات ليها بواسطة عمل( القيم الرقمية لدرجات الخشونة التي يتم الحصول ع1-2يمثل الجدول )

وجب المواصفة بديال  عن األرقام بم (N، إذ تستعمل مجموعة الحروف )التشغيل المختلفة للسطوح

 (.ISO 1302-1992العالمية )
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 القيم الرقمية لدرجات الخشونة.:  1-2الجدول 

 درجة

 الخشونة

 قيمة الخشونة

µm) )Ra 
 طريقة اإلنتاج

N1 0.025   (صقل أو شحذ باستعمال ماكينات دقيقة) سطح ناعم جدا 

N2 0.05   (صقل أو شحذ باستعمال ماكينات دقيقة) سطح ناعم جدا 

N3 0.1 (صقل، شحذ، تلميع) سطح ذو نعومة عالية 

N4 0.2 (شحذ، تلميع) سطح ناعم 

N5 0.4 نعومة جيدة )تجليخ، تلميع بواسطة السنفرة، صقل( وسطح ذ 

N6 0.8 يخ(إنهاء جيد جدا  بالماكينة )خراطة وتفريز بعناية كبيرة، تجل 

N7 1.6 راطة(خم، إنهاء جيد بالماكينة )تفريز ناعم مع سرعة عالية وتطعيم ناع 

N8 3.2  ب(والبالقإنهاء متوسط بالماكينة )خراطة، تفريز، قشط، بثق، سباكة 

N9 6.3 )إنهاء خشن )خراطة، تفريز، تثقيب، برادة، تجليخ خشن 

N10 12.5 
ة، إنهاء خشن نوعية واطئة )تفريز، خراطة، قشط ناعم، برادة خشن

 حدادة خشنة(

N11 25 سطح ذو خشونة عالية 

N12 50 قطع بالمنشار، تأجين، سباكة بالرمل 

 

  Symbols of Surface Orientationاتجاه الخشونة  رموز 2-4

م تحديد يتذ إويمكن الحصول على الخشونة المطلوبة بالعديد من طرائق المعالجات المختلفة 

لخشونة ان اتجاه فعندما يكون من الضروري بيا ،طريقة التشغيل المستعملةخالل من  اتجاه الخشونة

والذي يبين اتجاه التشغيل  ها برمز معين،منكل يرمز ل(، إذ 2-2المبينة في الجدول )تستعمل الرموز 

 النهائي.
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 : رموز تمثيل اتجاه التشغيل السطحي. 2-2الجدول 

 

 

 الشائعة في تمثيل الخشونة  األخطاء  2-5

مع  ألخطاءا( يبين هذه 3-2، والجدول ) ضع الرموز الخاصة بتمثيل الخشونةفي و أخطاءتحصل       

 .تكون عليهن أالصحيح الذي يجب  الوضع
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 .الخشونةرمز األخطاء الشائعة في تمثيل  : 3-2جدول  ال

 الصحيح الخطأ توصيف االستعمال

يالمس رأس الرمز خط الرسم دون 

 .وجود فاصلة
  

يوضع يتجه الخط الطويل نحو اليمين، و

الرمز والبيانات بحيث تقرأ من يمين 

وضع  فيالرسم أو من األسفل كما 

   .األبعاد

مجرى في الجسم يوضع الرمز  اذا وجد

 ،على خط مساعد في الخارج

   

يمكن ربط الرمز مع السطح بواسطة خط 

 ينتهي بسهم.دليل 
 

 

يوضع الرمز على المسقط الذي عليه 

 أبعاد كلما أمكن ذلك.

  

اذا كان نفس التشغيل مطلوب على معظم 

سطوح الجسم يوضع رمزه قرب الرسم ، 

األخرى فتؤشر على الرسم، الرموز  أما

   .توضع بين قوسين ثم

في رسم التروس يوضع رمز التشغيل 

 على دائرة الخطوة.

 
  

 

 )طريقة وضع رموز التشغيل( 1-2مثال 

مبينا  عليها عالمات (، 6-2لمنظور الموشوري المبين في الشكل )رسم المساقط الثالثة لإ

 -:يأتيكما وتشغيله لغرض  األسطحالتشغيل وقيم خشونة 
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 مستوي اإلسقاط   عمودي على السطوح المائلة والمجاري يكون مصقوال  ناعما باتجاه  إنهاء

 µm (N4.) 0.2وبخشونة مقدارها 

 السطحين العلوي والسفلي بالتفريز باتجاه  إنهاء

 µm 0.8بخشونة مقدارها  اإلسقاط لمستوي مواز  

(N6.) 

  إنهاء بقية السطوح بالبرادة الناعمة متعددة

 µm (N9.) 6.3االتجاهات بخشونة مقدارها 

 : مشغولة موشورية الشكل. 6-2الشكل 

 الحل: 

 وعالمات رموزببعد رسم المساقط الثالثة )كما مر سابقا(، تحدد األسطح المناسبة لتأشيرها 

اص رمز الخلى الالتشغيل، إذ تكتب العالمات في الحيز الخالي )أسفل المسقط الجانبي( لإلشارة ا

ما وكسين، ين قوببتشغيل ببقية السطوح ، أما السطوح المؤشرة بالرموز على المساقط فتكتب محددة 

 (. 7-2موضح في الشكل )

 

 : تثبيت عالمات التشغيل على المساقط. 7-2الشكل 
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  Tolerance Symbolsتفاوت الرموز  2-6

  Limits and Fitsوالتوافق  الحدود 2-6-1

 كنال يمية لعملااألجزاء التي تتكون منها المشغوالت يجب أن تتطابق معا، بينما من الناحية 

دنيا لحجم ليا والد العتصنيعها بالحجم والقياس الدقيق، ومن المشاكل التي تواجه المصمم تحديد األبعا

سيكون   mm 0.02 ± 10 تلك األجزاء لكي تقوم بأداء الغرض المطلوب أثناء العمل، وكمثال البعد

 .mm 10.02الى  mm 9.98الجزء ضمن حدود البعد من  صن عإذا فيما  مقبوال  

نتاج بالجملة جعل من اإل Interchangeableم الحالي لصناعة األجزاء القابلة للتبادل النظا

صود( لغير مقطأ )اعملية سهلة ال تتطلب الدقة والمهارة المتناهية في التصنيع إذ تسمح بحدود للخ

أن بن يضمن أيجب  فالمصممكي يعتبر الجزء المصنع مقبوال ، ولكن ضمن المدى المقبول في األبعاد، ل

ة بعد بعاداألثل تمكل بعد، إذ الدنيا لالحدود العليا ور الواضحة بخصوص الرسم يحتوي على األوام

ر قياس وأصغ ر قياسليمثالن أكب ،ل رقمين فوق خط البعدتوضع أبعاد التفاوت على شك، أذ طرائق

 (.8-2الصيغ التالية عند كتابة التفاوت، الشكل ) ىحدمسموح بهما، وتستخدم إ

 

 تات.: صيغ كتابة التفاو 8-2الشكل 

مة األساسية : ويسمح بتحديد نطاق السماح بالرجوع الى القيUnilateralالتفاوت األحادي  (أ

 في اتجاه واحد بالزيادة أو النقصان.

االتجاهين  : ويسمح للبعد باالنحراف عن قيمته األساسية فيBilateralالتفاوت الثنائي  (ب

 زيادة ونقصان.

: تكتب قيمة البعد العليا والدنيا ويكون البعد األساسي مجهوال  ويطلق Limitsالتفاوت الحدي  (ت

 على هاتين القمتين حدي القياس.
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  Geometrical Tolerance  التفاوت الهندسي 2-6-2

ن مإنتاجها، و يتم لمفردة خاصية أو عملية في به المسموح الكلي يعرف التفاوت بأنه التغيير

، مما رةموفي كل  تماما   Nominal Dimensions سميةاال باألبعادمشغولة  إنتاجغير الممكن 

جاوز على التأو  باألبعاد Allowance السماحيمثل الذي ولمقدار التجاوز  وضع حدوديستوجب 

توضع  mmفسها نوهي أرقام بوحدات األبعاد  عد الطبيعي والمسموح بهبعن ال (قيمة موجبةالبعد )

ء التي ولألجزا التشغيلقياس تنفيذ مقدار الخطأ المسموح به في ، بمعنى انه على البعد كحد أعلى

 .ا بعدجزاء فيمتجميع تلك األالتداخل وؤثر على عملية ت ال وبمقادير يتطلب إنتاجها دقة عالية

ومات باالستعانة برموز بسيطة تدعى رس تفاوتات التصنيعومن الممكن تصوير وترجمة 

 ، وعند استعمالهاTolerance in Engineering Drawingفي الرسم الهندسي  تفاوتال

 فضال  م، الفه بالشكل الصحيح تضمن االتصال بين مكتب الرسم والورشة بشكل كامل بعيدا  عن سوء

 ن يحتويأالبعد،  على تحديد قيمة التجاوزفضال  عن ، صار االتجاه الحديث، إذ تجنب حاجز اللغةعن 

 سماحاتنها الالمتماسة )التي يكون بي األجزاءالرسم على تعبير رسومي يبين طبيعة الربط بين 

ي لسطح أو تبين الشكل الهندس Geometrical Tolerance وتسمى بالتفاوت الهندسي (،باألبعاد

تواز  من بشكل ن يكوكأحد لمشغولة عند التجميع الميكانيكي أو استعمالها معزولة كانحراف االستواء، 

 تطيلمس إطاربألبعاد اإذ تحدد تلك  ، لتكون معلومة مكملة لتفاوتات األبعاد،..الخمستديرأو أو مسطح 

Tolerance Frame غالبا   تسمى  Boxed Dimensions( 9-2، الشكل.) 

 

 التفاوت. قيم : إطار  9-2الشكل 

ب، وقللث ةقيقيقع الحاالمو لضبط المحدد وذلك البعدعلى  جاوزاتقيم التإطار التفاوت حوي ي 

لمستعملة ودالالتها التشغيلية في الرموز ابعضا  من ( 4-2ن الجدول )يبيو، .الخ.، يرا، المجاتالنتوء

 -وكما يأتي: ،  ISOالرسوم الهندسية وفق النظام العالمي 
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 رموز التفاوت.بعضا  من :  4-2الجدول 

 

 -: مساقطالتفاوت على الوفيما يلي بعض التطبيقات العملية لرموز 

ه في : يستخدم الرمز لتحديد التفاوت المسموح ب Straightnessنحراف االستقامة إ .1

( 1-10-2مستوي أو مع محور، ويبين الشكل ) ضمنالحافات الخطية الخطوط أو استقامة 

 ستقيمانم خطان بين الخط المحدد على السطح يقع أَن إذ يج ب )يسار الرسم( متطلبات اإلنتاج

التشغيلي  ، ويعبر عن ذلك المطلب بالرسم0.03mmبتفاوت مقداره  )افتراضيان(متوازيان 

ه لمسموح بااوت ( بتأشير الخط بعالمة االستقامة ومقدار التف، يمين الرسم)المسقط المجاور

محاور، امة الوالتطبيق األكثر شيوعا هو استق( ، Tolerance Frame )توضع داخل إطار

 مستقيما   نية يجب أن يكون محورها االسطوا ( أن المشغولة2-10-2الشكل )إذ يتبين من 

الحظ ، ونيتم التعبير عنه على المسقط 0.05mmاسطواني بقطر مقداره  سماح ضمن حيز

 . ن قيم تفاوت االستقامة صغيرة جدا  مما يستوجب آالت تشغيل ذات دقة عاليةإ
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 االستقامة. تطبيق على انحراف:  10-2الشكل 

سطح  شغيلتبه عند ح المقدار المسمواالستواء انحراف ينظم  :Flatnessنحراف االستواء إ .2

 انتوازيممحددة بين مستويان يمكن تصوره بمنطقة ، وفي المشغولة عن المستوي الحقيقي

 ،بينهما صورا  محتمثل المسافة بينهما مقدار السماح ألن يكون السطح المشغل ، )افتراضيان(

ضمن منطقة التفاوت، وطريقة التعبير عن  ( أن السطح يجب أن يكون11-2يبين الشكل )و

 ذلك بالرموز على المساقط.

 

 االستواء. تطبيق على انحراف : 11-2الشكل 

تساوي أي نقطة من السطح المنحني بالتبعد  وهي أن:  Roundnessاالستدارة  إنحراف .3

ين بالنحراف ايسيطر سماح االستدارة على ميزة و، هنفس في المستوي، والذي يقع المركزعن 

سمح يمما وت، بمنطقة التفاالحيز بينهما يسمى ومتحدتين بالمركز، )افتراضيتين( دائرتين 

حدود  ن ضمنأي عند قياس قطر المنتج يكو، بإنتاج األشكال الدائرية بقيمة تفاوت للقطر

تمثيل  طريقةتطبيقات على الدائرة و (12-2الشكل )للخطأ المسموح به أثناء التصنيع، ويبين 

 قط.ذلك التفاوت على المس

 

 االستدارة. تطبيق على انحراف:  12-2الشكل 
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تنتج صفة  والتوازياالستدارة االستقامة و فات: أن ص Cylindricityنحراف االسطوانية إ .4

لحلقية ااوت عند تطبيقها على سطح اسطوانة، إذ تنظم السماح ضمن منطقة التف االسطوانية

ه، لمسموح باراف بين اسطوانتين متحدتان في المركز ليكون الفرق بالقطر )شعاعيا ( هو االنح

 ى المساقط.( كيفية تمثيل ذلك عل13-2ويبين الشكل )

 

 االسطوانية.  انحراف تطبيق على:  13-2الشكل 

ر آخر من الصعوبة تصنيع سطح أو حافة بموازاة عنص:  Parallelismنحراف التوازي إ .5

لواجب اار من صلذلك مسافة ثابتة على الدوام، تفصل بينهما السطحان المتوازيان  بشكل يكون

أسطح  ور أومحاالى ح وتحتاج تلك الخطوط أو السطوجود تفاوت يسمح لحالة التوازي تلك، و

حقيق لت)عند التصنيع(  امسموح به معينة قيمة انحراف بغرض تحديد (Datumمرجعية )

تتطلب التوازي نسبة الى سطح  عض الحاالت التصنيعيةب( 14-2، ويبين الشكل )معها التوازي

على  يضاف كعالمة (A, B, … X, Y, Zله بحرف كبير ) والذي يشار)أو محور( مرجعي، 

لى عحتوي يإدراجه ضمن اإلطار الذي  ضرورة (، فضال  عنأيضا  إطار  المسقط )تكون داخل

 رمز االنحراف وقيمته الرقمية.

 

 التوازي. تطبيق على انحراف:  14-2الشكل 

ضمن عملية تصنيع مشغولة تحتوي : عندما يكون  Perpendicularityنحراف التعامد إ .6

 Datumعلى عنصر مرجعي )بزاوية قائمة( أو سطح أو مستوي عموديا   على محور

Featureافتراضيين( بين خطين أو سطحين متوازيينتكون منطقة التفاوت هي المجال ، ف( ،
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أو  وفقا  لقيم سماح خطيةالحاالت التي تتطلب تأشير التعامد  ا  من( بعض15-2ويبين الشكل )

 .اسطوانية، وأسلوب تثبيتها على المساقط

 

 التعامد. تطبيق على انحراف:  15-2الشكل 

، أو خطين بين سطحين، مستويين الزاوية العالقة تكون :  Angularityاالنحراف الزاوي  .7

ينهما لزاوية بايمة تكون ق أو متعامدين، وينظم االنحراف الزاوي تلك العالقة، إذغير متوازيين 

ح لسمااسمي )نظري( يكتب محددا  بإطار مصحوبا  بقيمة االنحراف الزاوي وهي كبعد إ

 أو حديد خطا  عد تبالتجاوز على قيمة تلك الزاوية والذي يكون محصورا  بين خطين متوازيين، ب

ثيل االنحراف ( بعض حاالت التعامد وطريقة تم16-2، ويبين الشكل )سطحا ، أو محورا  مرجعيا  

 ن االنحراف الزاوي يبقى بوحدات الطول وليس بالدرجات.على المساقط، علما إ

 

 الزاوي. تطبيق على االنحراف:  16-2الشكل 

 2-2 مثال

 عليها  رسم المساقط الثالثة وضع (، إ17-2نظورها في الشكل )المبين ملغرض إنتاج المشغولة 

 -عالمات التشغيل والتفاوت وكما يأتي:

  0.7السطح العلوي للمشغولة موازياُ للقاعدة بمقدار تفاوت قيمتهmm. 
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 تجاه تشغيل السطح العلوي موازيا  لمستوي اإلسقاط إ

 µm (N6.) 0.8للحصول على خشونة مقدارها 

  السطح الجانبي يقطع بشكل عمودي على القاعدة

 .0.4mmبمقدار تفوت قيمته 

 تجاه تشغيل السطح الجانبي موازيا  لمستوي إسقاطهإ 

  µm (N6.) 0.8للحصول على خشونة مقدارها 

 باتجاهات متعددة بالبرادة بقية السطوح مشغلة 

  µm (N9 .) 6.3بخشونة مقدارها و

  17-2الشكل 

 الحل

مساقط  على بعد رسم المساقط ووضع األبعاد، توضع عالمات التشغيل والقيم ورموز التفاوت

 (.18-2السطوح المطلوبة، الشكل )

 

 .18-2الشكل 
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 وضع األبعاد 2-6-3

 المساقط ع علىهي جزء من منظومة أألبعاد التي توضبما إن عالمات التشغيل وأبعاد التفاوت 

ها لتي درسوا د،ذكر بعض المالحظات المهمة عند وضع األبعاعيد تفمن المناسب في هذا الفصل أن ن

 -(، وكما يأتي:19-2الشكل ) الطالب في المرحلة السابقة،

 

 ألبعاد.: مالحظات وضع ا 19-2الشكل 

ارج حدود توضع خ ،اإلمكان( قدر) 0.35mmخطوط األبعاد واالمتداد تكون مستمرة وذات سمك  .1

طوط وبذلك تميز عن خ 0.7mmوبشكل واضح بينما تكون حدود الرسم بسمك عريض الرسم، 

 منظومة األبعاد.

عتمادا  على حجم الرسم ا 3mm-2خطا االمتداد ال يمسا الرسم بل يجب ترك فجوة صغيرة بحدود  .2

 ويجب أن يستمرا لنفس المسافة بعد خط البعد.

الحجم  ( تكون مثلثة الشكل )تقريبا( وغامقة وبنفسArrowheadsرؤوس األسهم )األنصال  .3

 والشكل لكل الرسم وتمس خط االمتداد.
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فوف صكون بين يرض أن ، وعند وجود عددين معا يفتاألبعاد  الفعلية   كتابةاالعتبار حجم  األخذ في  .4

 .1.2mmاألبعاد فراغ كافي بحدود 

كون ا لتبل تترك واضحة ومتميزة ويمكن مده ،يجب عدم استعمال خطوط المراكز كخطوط بعد .5

 خطوط امتداد للبعد.

شرية الصيغة العب( ويعبر عن أجزائه 19.0وليس  19قيمة األبعاد تكون بوحدات المليمتر )كمثال  .6

 .همانتكتب الفارزة لتفصل بيأما عند إدراج أكثر من رقمين، ،  4.أو  0,4وليس  0.4

البعد  ر خطلكي تقرأ األبعاد بشكل واضح تكتب فوق خط البعد للقياسات األفقية وتكتب يسا .7

 لساعة.اارب للقياسات العمودية، بحيث تقرأ بوضوح عند تدوير ورقة الرسم باتجاه دوران عق

رة يط الدائلى محعالمشير الى أجزاء محددة مثل الدوائر يكون منتهيا  برأس سهم يشير خط البعد  .8

 ويمر امتداده بمركزها.

        وتمارين أسئلة 2-7

 على التعرف طرائق يه وما المشغلة؟ السطوح خشونة تشكل التي االنحرافات أنواع هي ما   2-7-1

 األسطح؟ نعومة

 مع( حروف) افتراضية قيم مواقع ليهع موضحا   للتشغيل، األساسي التخطيطي الرمز إرسم 2-7-2

 .منها كل معنى توضيح

 Ra للخشونة الرقمية القيمة بيان مع مةالنعو على للحصول اإلنتاج قائطر من خمسا   ذكرأ 2-7-3

 منها. لكل المقابل N ورمز

 كل ومعنى بالرموز ذلك بين المستعملة؟ التشغيل طريقة خالل من الخشونة اتجاه يحدد كيف 2-7-4

 .رمز لكل المناسبة التشغيل وعالمة المشغولة سطح يوضح تخطيطي رسم طريق عن منها

 مسموح بعد وأصغر بعد كبرأ لتبين التفاوت على المحتوية األبعاد لوضع صيغ ثالثة توجد 2-7-5

 مرسوم. بمثال ذلك بين بتشغيلهما،

 وضعه كيفيةبين  الميكانيكية؟ الرسوم يف استعماله من الغاية وما الهندسي، التفاوت عرف 2-7-6

 .المساقط على

 -:يأتي  مما سومي( لكل)بشكل مثال ر تطبيقال وبين التفاوت رموز إرسم 2-7-7

 ،االسطوانية إنحراف االستواء، إنحراف االستقامة، إنحراف المرجعي، الدليل االسمي، البعد

 .الزاوي واالنحراف التعامد، إنحراف التوازي، إنحراف
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 ثالثالفصل ال

  من المنظور رسم المساقط المتعددة
Multiviews Drawing from Pictorial Drawing 

 ثالث# أهداف الفصل ال

 ان: على قادرا   الطالب يكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 الرسم. ورقة على المساقط يوزع .1

 الرسم. ورقة في المعلومات جدول يرسم .2

 معلوم. لمنظور الثالثة المساقط يرسم .3

 معلومين. مسقطين من الثالث المسقط يستنتج .4

 وتسطيح. مجار على تحتوي واسطوانية منشورية مشغوالت مساقط يرسم .5
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 تمهيد:

جب أن ، إذ يينات بعدعلى ورقة ذالرسوم ثالثية األبعاد  لتنفيذالحل األمثل  العمودي اإلسقاطيعد 

سم ان المجإذا كفيبين الرسم بوضوح تفاصيل الخطوط الخارجية لكل األوجه وبأبعاد دقيقة وكاملة، 

صبح من ياخلية دالتخطيط اليدوي للمنظور قد يكون كافياُ لتوضيحه، ولكن وجود تفاصيل  فإنبسيط 

حدد عمق المات الجه الثالثة للمنظور كالدوائر واألقواس والمجاري ذغير الممكن إيضاحها في األو

لسابقة ااسته والذي يمكن توضيح تفاصيلها وبدقة في اإلسقاط العمودي، وقد تعرف الطالب في در

ستعرض ، إذ سنإلسقاطوالطريقة المتبعة في اعلى أنظمة اإلسقاط )الزاوية األولى والزاوية الثالثة( 

اج ة استنتع طريقتفصيال  طريقة رسم المساقط لألجسام والمناظير الهندسية المختلفة مبشكل أكثر 

 المسقط الثالث.

 

 وزيع المساقط على ورقة الرسمت 3-1

روج إن الهدف من تقسيم لوحة الرسم هو تنظيم المساقط وتوزيعها بشكل يضمن عدم خ

رسم رقة الوون أكثر وضوحا  ضمن فضال  عن توزيعها بشكل منتظم لتكالمساقط عن إطار اللوحة 

عليه الطالب  نفسه الذي اعتاد المعلومات جدولوسنتبع  A4بقياس والتي ستكون في هذه المرحلة 

سافة ورقة بمت الطار عن حافا، إذ يبعد اإلفي المرحلة السابقة )أو يقترح جدول آخر حسب الضرورة(

10mm  20من الجوانب األربعة، وتكون مسافة الجدولmm ة فتكون مساحة الرسم المتاح

257mmx190mm. 

 

   1-3مثال 

المساقط الثالثة موزعة  بشكل  إرسم، 1:1بمقياس رسم و ،(11-1المظور المبين في الشكل )

 .مع وضع األبعاد ،على ورقة الرسم متساو  

 الحل:

 قة نفسهاالطريبين المساقط وب البينية ب المسافاتاحس ، من الواجبالستخراج مساقط المنظور

الرسم المتاحة  ، إذ تكون مساحةبعد رسم الجدول واإلطار (A4في المرحلة السابقة )لورقة الرسم 

(257mmx190mm)، كما يأتيو:- 
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ين بي وكذلك بهي المسافة األفقية الفاصلة بين المسقطين األمامي والجان Xإذ ان المسافة 

ين المسقطين بهي المسافة العمودية الفاصلة  Yحافتي إطار اللوحة األيمن واأليسر، والمسافة 

 األمامي واألفقي وكذلك بين حافتي إطار اللوحة األعلى واألسفل.

ي بعد الكلاب الوالتي سوف تتضمن المساقط وذلك بحسبعد ذلك نحدد أبعاد المستطيالت الثالثة 

 (.1-3الشكل ) نرسم تلك المستطيالت في مواقعها، ، ثمللمنظور لكل من الطول والعرض واالرتفاع

 

 

 : تحديد مواقع المساقط وتوزيعها على ورقة الرسم. 1-3الشكل 

 

بعد ذلك نحدد التفاصيل الواردة في المنظور ونسقطها على تلك المستطيالت، ثم نمسح الخطوط  

 قي( للمنظور.( المساقط الثالثة )األمامي، الجانبي، واألف2-3ويبين الشكل )الزائدة، 
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 : المساقط الثالثة لمنظور متقايس. 2-3الشكل 

ي يكون ف 120mmx 30mmومن الممكن اعتماد صيغة أخرى لجدول للمعلومات ذو أبعاد 

، المعدن ، نوعالزاوية اليمنى في أسفل ورقة الرسم ضمن اإلطار ويحتوي على حقول لمقياس الرسم

سل ، وتسل، اسم التمرينالمرحلة الدراسية والتخصصاسم الرسام، اسم المصحح، رقم اللوحة، 

 .277mmx190mm(، لتصبح مساحة الرسم  3-3بين في الشكل )اللوحة، وكما م

 

 

 ذج ثاني لجدول المعلومات.: نمو 3-3الشكل 
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 Projecting the Third View  استنتاج المسقط الثالث 3-2

مساقط م الإن عملية استنتاج المسقط الثالث من مسقطين معطيين هي العملية العكسية لرس

ى تخيل مد علالثالثة من منظور معطى، وذلك ألن عملية استنتاج المسقط الثالث من مسقطين تعت

تنفيذ  في ءلبداقبل  وتصور شكل المنظور والذي ال يكون معلوم، إذ تعتبر قراءة الرسم الخطوة األولى

 -ر اآلتي:(،  البد من تذك  4-3رسم المسقط الثالث، وعند قراءة الرسم، الشكل )

  ط يع الخطون جمأالمسقط األمامي )الرأسي( والمسقط الجانبي يكونان باستقامة أفقية، بمعنى

 األمامي مسقطن الإاألفقية في المسقطين األمامي والجانبي على استقامة واحدة، فضال  عن 

 في ةالعموديط األفقي يكونان على استقامة عمودية، بمعنى أن جميع الخطوط والمسق

 المسقطين األمامي واألفقي على استقامة واحدة.

 خطوط جميع ال أن بمعنى عموديةوالجانبي هي الخطوط األفقية وال العالقة بين المسقطين األفقي

 يةعمودط الخطويع الاألفقية في المسقط األفقي تتحول لخطوط رأسية في المسقط الجانبي، وجم

 في المسقط الجانبي تتحول لخطوط أفقية في المسقط األفقي.

 أما االرتفاعرض والمعلومات التي يعطيها المسقط األمامي هي الطول واالرتفاع، والجانبي الع ،

 الطول والعرض، أي يوجد بعد مشترك بين كل مسقطين. األفقي هي
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 : العالقة بين المساقط الثالثة. 4-3الشكل 

لمنظور اشكل لتوجد طريقة الستنتاج المسقط الثالث من مسقطين معلومين وربما من دون تخيل 

 -وكما يأتي:

 تي :اآلتحديد المستطيل الذي سيرسم بداخله المسقط المطلوب استنتاجه مع مراعاة  (1

 .أكبر ارتفاع للمسقط الجانبي = أكبر ارتفاع للمسقط األمامي 

 .أكبر طول للمسقط األمامي = أكبر طول للمسقط األفقي 

  للمسقط الجانبي = أكبر عرض للمسقط األفقي. عرضأكبر 

لثالث امسقط )في موضوع استنتاج اليفضل أن تكون المسافة البينية بين المساقط متساوية  (2

بزاوية  ليسهل عملية انعكاس الخطوط على خط االنعكاس المائل، 30mmكأن تكون  فقط( 

o45 .بين المسقطين الجانبي واألفقي 

ي تم من المسقطين المعطيين إلى المستطيل الذ Centre Linesإسقاط خطوط المحاور  (3

 رسمه في الخطوة السابقة مع مراعاة العالقة بين خطوط المساقط الثالثة. 
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بي، قط الجانالمس المعطيين )من اليسار الستنتاج للمسقطينالبدء بالنظر في االتجاه المناسب  (4

 ين لنحددمعطيومن أعلى الستنتاج المسقط األفقي( مع مالحظة أننا ننظر ألحد المسقطين ال

 الظاهر والمختفي ثم نحدد األطوال المطلوبة من المسقط األخر.

 خطوط الزائدة.مراعاة الظاهر والمختفي ومسح ال (5

 إنفلجانبي اسقط وهذا يعني أنه عندما يعطى المسقطين األمامي واألفقي والمطلوب استنتاج الم

نبي، قط الجاالمس جميع النقاط والخطوط األفقية الموجودة في المسقط األمامي تسقط خطوط أفقية في

ط ي المسقأسية فرجميع النقاط والخطوط األفقية الموجودة في المسقط األفقي تسقط خطوط  فإنكذلك 

 الجانبي مع مراعاة الخطوط الظاهرة والمختفية في الحالتين.

 ع النقاطجمي نفإالمسقطين األمامي والجانبي والمطلوب استنتاج المسقط األفقي  يعطىوعندما 

 فإنذلك كفقي، ط األمامي تسقط خطوط رأسية في المسقط األوالخطوط األمامية الموجودة في المسق

فقي سقط األي المجميع النقاط والخطوط األمامية الموجودة في المسقط الجانبي تسقط خطوط أفقية ف

 مع مراعاة الخطوط الظاهرة والمختفية في الحالتين.

 2-3مثال 

المسقط األمامي للمنظور  1:1بمقياس رسم  إرسم

 (.5-3المبين مسقطيه الجانبي واألفقي في الشكل )

 

 

 

 

 

 

  المسقطين الجانبي واألفقي.  : 5-3الشكل 

 الحل

 لى كل منعتوي ستح تين أبعاد المستطيالت الإبالرجوع لألبعاد المعطاة على المساقط  نالحظ 

د مستطيل (، وعليه ستكون أبعاx 20 40األفقي هي ) ( والمسقطx 60 20المسقط الجانبي هي )

ة المساف ظة إنمالح(، لذلك نبدأ بتوزيع المساقط على ورقة الرسم، مع x 60 40المسقط األمامي )

(، 6-3ل )، الشكY, Xفي هذا الموضوع فقط( إذ نستخرج قيم  30mmبين المساقط ستكون ثابتة )

 -وكما يأتي:
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رقة الرسم ور من والتي تبعد عن الركن العلوي األيس Aنحدد موقع النقطة  1:1بمقياس رسم 

X=85mm, Y=40mm ظة الحونرسم على أساسها ثالثة مستطيالت تمثل المساقط الثالثة، مع م

 استعمال خطوط خفيفة أثناء الرسم ليسهل إزالتها فيما بعد.

 ورقة الرسم.: توزيع مستطيالت المساقط على  6-3الشكل 

 -(:7-3) لشكلاوكما يأتي، بعد رسم تفاصيل المسقطين المعلومين نبدأ باستنتاج المسقط األمامي 

ي ط األماملمسقنصل امتدادات الحدود الخارجية للمسقطين الجانبي واألفقي باتجاه مستطيل ا .1

األسهم )ين، المطلوب )األسهم زرقاء اللون(، وكذلك مع كل التفاصيل والحافات في المسقط

 حمراء اللون(.

 المناسب تجاهنحدد المعالم الخارجية والتفاصيل الداخلية للمسقط األمامي بالنظر في اال .2

 ين المعطيين.للمسقط

خطوط لاسب نمسح خطوط االمتداد والخطوط الزائدة وتوضيح المسقط بإعادة الرسم بسمك من .3

 الرسم.
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 : مراحل استنتاج المسقط األمامي. 7-3الشكل 

 فية قاعدة الخطوط الظاهرة والمخ

 لجهة امن  إذا كان المطلوب هو استنتاج المسقط األمامي )يسار المسقط الجانبي(، ننظر

ميع جتكون لمسقط األفقي، وسللمسقط الجانبي ومن الجهة السفلى )العكسية( اليمنى من ا

ر ، أما غيمامياألالنقاط والخطوط التي أمامنا مباشرة أثناء النظر خطوط ظاهرة في المسقط 

تسقط سبعد كبر منها في الذلك من النقاط والخطوط التي تكون موجودة خلف أجزاء أخرى أ

 فية.خطوط مخ

  سية( العك)إذا كان المطلوب هو استنتاج المسقط الجانبي )على اليمين( ننظر من الجهة

نا لتي أماموط االيسرى لكل من المسقط األمامي والمسقط األفقي، وستكون جميع النقاط والخط

ي خطوط التوال مباشرة أثناء النظر خطوط ظاهرة في المسقط الجانبي أما غير ذلك من النقاط

 فية.كبر منها في البعد ستسقط خطوط مختكون موجودة خلف أجزاء أخرى أ

 جهة ن الإذا كان المطلوب هو استنتاج المسقط األفقي )أسفل المسقط األمامي( ننظر م

 طوط التيوالخ الجانبي، وجميع النقاطالمسقط لكل من المسقط األمامي و )العكسية( العلوية

لخطوط ط واأما غير ذلك من النقا ،أمامنا مباشرة ستسقط خطوط ظاهرة في المسقط األفقي

 فية.كبر منها في البعد ستسقط خطوط مخالتي تكون موجودة خلف أجزاء أخرى أ
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 3-3مثال 

المسقط الجانبي للمنظور  1:1بمقياس رسم  إرسم

 (.8-3طيه األمامي واألفقي في الشكل )المبين مسق

 

 

 

 

 

 

 . : المسقطين األمامي واألفقي 8-3ل الشك 

  الحل

دأ لرسم( نبارقة بعد رسم تفاصيل المسقطين المعلومين )كما مر سابقا من توزيع المساقط على و

 -(:9-3يأتي، الشكل )قط الجانبي وكما باستنتاج المس

ثم نرسم  نبي،نصل امتدادات الحدود الخارجية للمسقط األمامي باتجاه مستطيل المسقط الجا .1

يكون خط انعكاس مامي لمن الركن األيمن السفلي للمسقط األ o45خطاٌ مائال  بزاوية مقدارها 

ع كل من(، لخطوط االمتداد من المسقط األفقي نحو المسقط الجانبي )األسهم زرقاء اللو

 التفاصيل والحافات في المسقطين، )األسهم حمراء اللون(.

 المناسب تجاهنحدد المعالم الخارجية والتفاصيل الداخلية للمسقط األمامي بالنظر في اال .2

 للمسقطين المعطيين لتحديد الخطوط المخفية.

خطوط سب لمنانمسح خطوط االمتداد والخطوط الزائدة وتوضيح المسقط بإعادة الرسم بسمك  .3

 الرسم.

 

 : مراحل استنتاج المسقط الجانبي. 9-3 الشكل
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  4-3مثال 

المسقط األفقي للمنظور  1:1بمقياس رسم  إرسم

 (.10-3ه األمامي والجانبي في الشكل )المبين مسقطي

 

 

 

  

 

  

 واألفقي. ماميالمسقطين األ  : 10-3الشكل 

 الحل

دأ لرسم( نبرقة امر سابقا من توزيع المساقط على وبعد رسم تفاصيل المسقطين المعلومين )كما 

 -(:11-3سقط األفقي وكما يأتي، الشكل )باستنتاج الم

طاٌ م نرسم خث، يفقامي باتجاه مستطيل المسقط األنصل امتدادات الحدود الخارجية للمسقط األم .4

انعكاس ط خمامي ليكون من الركن األيمن السفلي للمسقط األ o45مائال  بزاوية مقدارها 

ع كل من(، لخطوط االمتداد من المسقط الجانبي نحو المسقط األفقي )األسهم زرقاء اللو

 التفاصيل والحافات في المسقطين، )األسهم حمراء اللون(.

لمناسب اجاه نحدد المعالم الخارجية والتفاصيل الداخلية للمسقط األفقي بالنظر في االت .5

 فية.للمسقطين المعطيين لتحديد الخطوط المخ

خطوط لاسب نمسح خطوط االمتداد والخطوط الزائدة وتوضيح المسقط بإعادة الرسم بسمك من .6

 الرسم.

 

 : مراحل استنتاج المسقط األفقي. 11-3الشكل 
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ة قببالطريقة سا مالحظة: أحيانا  نجد من المناسب أن نتخيل المنظور ونرسمه يدويا )جانبا (،

 للتأكد من صحة استنتاج المسقط الثالث.الذكر )منظور متقايس أو منظور مائل( 

 مساقط المشغوالت التي تحتوي على مجار   3-3

يتطلب  إذ، اإلسقاطإن تمثيل المجاري في المشغوالت بشكل مساقط يحتاج الى دقة في عملية 

زالة يقوم بإسمجرى رسم قسما من األبعاد عملية نقل بعد )أو تسقيطه( من مسقط الى آخر، ألن فتح ال

 -تية:لة اآلمن المشغولة مما يؤثر على البعد األصلي للمشغولة، وكما سيتوضح في األمث معدن

  مجرى فيه مفتوحالشكل تحتوي على سطح مائل  شوريةمشغولة من : 5-3مثال 

( مصنوعة من األلمنيوم، تم تشغيلها لتكون جزءا  من 12-3المشغولة المبينة في الشكل )

 -أتي:يات وكما وعالمات التشغيل ورموز التفاوت األبعادالمساقط الثالثة مع وضع  إرسمماكينة، 

  0.7موازياُ للقاعدة بمقدار تفاوت قيمته  للمجرىالسطح العلويmm. 

  0.8موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  المجارياتجاه تشغيل µm 

(N6.) 

  6.3بخشونة مقدارهباتجاهات متعددة بالبرادة بقية السطوح مشغلة µm (N9 .)      

 

 . مجرى مفتوح فيهل تحتوي على سطح مائمشغولة موشورية الشكل  :12-3الشكل                 

 الحل:

التفاوت والتشغيل ودرجات ( المساقط الثالثة المطلوبة مع وضع عالمات 13-3يبين الشكل )

المعين  المجرى، إذ يتم رسم فقي( في المسقط األ1) ةطالمبين من خالل النقحظ التوضيح الالخشونة، 

 من المسقط األمامي( 1يتم تسقيط النقطة ) - يظهر خط مخفي – عند تنفيذ رسم المسقط األماميعمقه 
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القياس(، ب)أما بالتسقيط أو القياس  نقل، لذلك يتم ليتحدد طول المجرى الحقيقي على المسقط األفقي

 ( ايضا .2النقطة )الحظ 

 

 : مشغولة منشورية الشكل. 13-3الشكل 

 ة منشورية فيها مجرى باتجاه قطريمشغول 6-3مثال 

بالبرادة بشكل  ، تم تشغيلهاالصلب الكربوني ( مصنوعة من14-3المشغولة المبينة في الشكل )

لعلوي يها اسداسي منتظم، ثم تم برادة أحد طرفيها لتسطيحه من الجانبين، ومن ثم برادة سطح

بعاد وضع األ المساقط الثالثة مع إرسمبمقياس رسم مناسب ، والسفلي لتكوين مجرى مع ثقب نافذ

 -وعالمات التشغيل ورموز التفاوتات وكما يأتي:

  مته تفاوت قي بمقدار لمشغولةالمقابل له في السطح موازيا  ليكون  رىمجلكل السطح العلوي

0.7mm. 

  خشونة  صول علىللح ،بموازاة اإلسقاط (،برادة)بالوالمجاري التسطيح المتناظر اتجاه تشغيل

 µm (7N.) 1.6مقدارها 

  12.5بخشونة مقدارها  بالبرادة بموازاة مستويات اإلسقاطبقية السطوح مشغولة µm 

(N10 .)  
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 مجرى قطري.فيها الشكل  : مشغولة سداسية 14-3الشكل 

 الحل

ت لثالثة المطلوبة مع وضع عالمات التفاوت والتشغيل ودرجاا( المساقط 15-3يبين الشكل )

دد عرض لذي سيحانبي اإال  بعد رسم المسقط الج ال تتم ن مراحل تنفيذ المسقط األفقيحظ إالالخشونة، 

من تم و(، 80mm، إذ يرسم شكل سداسي داخل دائرة )قطرها وحافات الشكل السداسي المشغولة

ة الى الناتج ياساتتحديد عرض كل من المجرى القطري والمجريين العلوي والسفلي، بعدها يتم نقل الق

 القياس(.ب)أما بالتسقيط أو  المسقط األفقي
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 فيها مجرى قطري.: المساقط الثالثة لمشغولة منشورية  15-3الشكل 

 : مشغولة اسطوانية فيها تسطيح  7-3مثال 

بالخراطة ومن  ، تم تشغيلهاالصلب الكربوني ( مصنوعة من16-3المشغولة المبينة في الشكل )

 زءا  منجتكون ثم لحمت على قاعدة ومن ثم تم تفريز جزء من االسطوانة لتسطيحها من الجانبين ل

وز غيل ورمالمساقط الثالثة مع وضع األبعاد وعالمات التش إرسمبمقياس رسم مناسب  ،ماكينة

 -التفاوتات وكما يأتي:

  0.7بمقدار تفاوت قيمته للقاعدة  موازيا   لالسطوانةالسطح العلويmm. 

 قدارها شونة مخللحصول على  متعدد االتجاهات، التسطيح المتناظر )بالتفريز(،تشغيل  إتجاه

1.6 µm (7N.) 

  12.5بخشونة مقدارها  بموازاة مستويات اإلسقاط وبالبرادةبقية السطوح مشغلة بالخراطة 

µm (N10 .)  
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 : اسطوانة فيها تسطيح متناظر. 16-3الشكل 

 الحل 

ت لمثال مثبت عليها عالماا( رسم المساقط الثالثة للمنظور المبين في 17-3يبين الشكل )

 التشغيل والتفاوت.

السطوانة بالقطر ( في المسقط األمامي، إذ يتم رسم ا1) ةطالمبين من خالل النقحظ التوضيح ال

تم تسقيط ي -في االسطوانة  التسطيحرسم  -( وبعد تنفيذ رسم المسقط األفقي 100mmالمعين )

طرديا  ر يتناسبيقل بمقدا المسقط األمامي لنجد أن البعد سوف( من المسقط األفقي على 1النقطة )

 لقياس(.با)أما بالتسقيط أو القياس  نقل، لذلك يتم طيحتسمع عرض ال
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 : المساقط الثالثة لمشغولة اسطوانية فيها تسطيح. 17-3الشكل 

 فيها مجرىمجوفة مشغولة اسطوانية :  8-3مثال 

بالخراطة ومن  ، تم تشغيلهالنحاس األحمرا ( مصنوعة من18-3المشغولة المبينة في الشكل )

عاد ضع األبثة مع والمساقط الثال إرسمبمقياس رسم مناسب ، ثم بالتفريز لتكون حامال  لعمود دوران

 -وعالمات التشغيل ورموز التفاوتات وكما يأتي:

  0.4بمقدار تفاوت قيمته عموديا  على محور الدوران  للمجرىالسطح العلويmm. 

 0.4موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  المجاريتشغيل  إتجاه µm 

(5N.) 

  0.2السطح الداخلي للثقب النافذ موازيا  لمحور الدوران بمقدار تفاوت قيمتهmm. 

 شونة لى ختشغيل السطح الداخلي للثقب النافذ موازيا  لمحور الدوران للحصول ع إتجاه

 µm (N5.) 0.4مقدارها 

  0.8مقدارها بقية السطوح مشغلة بالخراطة وبالتفريز بخشونة µm (N6 .)  
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 : مشغولة اسطوانية مثقوبة تحتوي على مجرى باتجاه قطري. 18-3الشكل 

 الحل:

ت لمثال مثبت عليها عالماا( رسم المساقط الثالثة للمنظور المبين في 19-3يبين الشكل )

 التشغيل والتفاوت.

رسم االسطوانة  ( في المسقط األمامي، إذ يتم2( و )1المبين من خالل النقاط )الحظ التوضيح 

يتم  –انة رسم المجرى في االسطو -( وبعد تنفيذ رسم المسقط األفقي 100mmبالقطر المعين )

ناسب بمقدار يت يقل المسقط األمامي لنجد أن البعد سوف( من المسقط األفقي على 1تسقيط النقطة )

ة يتم الطريق القياس(، وبنفسبالقياس )أما بالتسقيط أو  نقلالمجرى، لذلك يتم  طرديا مع عرض

 (.2التعامل مع الثقب النافذ والموضح بالنقطة )
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 طري.ق: المساقط الثالثة لمشغولة اسطوانية مثقوبة تحتوي على مجرى باتجاه   19-3الشكل 

 مشغولة مخروطية  )مسلوبة( فيها مجرى:  9-3مثال 

بالخراطة ومن ثم  ، تم تشغيلهااأللمنيوم ( مصنوعة من20-3المشغولة المبينة في الشكل )

موز شغيل ورات التالمساقط الثالثة مع وضع األبعاد وعالم إرسم، بالتفريز لتكون جزءا  من ماكينة

 -التفاوتات وكما يأتي:

  0.08قيمته  يصنع بمقدار تفاوت استدارةالخارجي للمخروط السطحmm. 

 0.8موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  المجرىتشغيل  إتجاه µm 

(N6.) 

  6.3مقدارها بقية السطوح مشغلة بالخراطة وبالتفريز بخشونة µm (N9 .)  
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 : مخروط ناقص فيه مجرى قطري. 20-3الشكل 

 الحل

ت لمثال مثبت عليها عالماا( رسم المساقط الثالثة للمنظور المبين في 21-3يبين الشكل )

 التشغيل والتفاوت.

ول طن معرفة مكلممن غير ا، إال  انه يفبعد رسم المسقط األمامي )كامال ( وكذلك المسقط األفق

د قطرها عمق التي يحد (1مسقط المجرى الظاهر فيه، والذي تحدده الدائرة المؤشرة في النقطة )

( 2النقاط ) أنالحظ  نرسم حدود المجرى في المسقط األفقي،  R1وبعد قياس نصف القطر ، المجرى

جة بي نتي( في المسقط األفقي سوف تحددان عرض "التخصر" الذي سيظهر في المسقط الجان3و )

و تسقيط أا بال)أمفي التمرين السابق، ويتم نقل القياس  فتح المجرى في شكل اسطواني، كما مر  

 انبي.( لغرض تصحيح المسقط الجالقياسب
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 مخروط ناقص فيه مجرى قطري.ل: المساقط الثالثة  21-3الشكل 
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  أسئلة وتمارين الفصل الثالث 4-3

 

  -(، ما يأتي:22-3في الشكل ) اتالمبين ظورينلكل من المن إرسم، 1:1بمقياس رسم  3-4-1

ع كافة ع وضمالمعلومات( المساقط الثالثة موزعة على ورقة الرسم )بعد رسم اإلطار وجدول  (أ

 األبعاد عليها.

ونة لى خشمتوسط النعومة للحصول عوضع عالمات التشغيل إذا كانت القطع مشغلة تشغيال  (ب

 0.8mm(، السطوح المائلة تشغل بمقدار تفاوت زاوي مقداره N8) 3.2µm مقدارها 

 0.4µm (N5.)وباتجاه تشغيل موازي لمستوي اإلسقاط وبخشونة مقدارها 

 

 

  . 22-3الشكل 

  -، ما يأتي:(23-3في الشكل ) المبينين المنظورينلكل من  إرسم، 1:1سم بمقياس ر 3-4-2

ضع كافة ومع  المساقط الثالثة موزعة على ورقة الرسم )بعد رسم اإلطار وجدول المعلومات( (أ

 األبعاد عليها.

شونة لى خوضع عالمات التشغيل إذا كانت القطع مشغلة تشغيال متوسط النعومة للحصول ع (ب

 0.8mm(، السطوح المائلة تشغل بمقدار تفاوت زاوي مقداره N8) 3.2µm مقدارها 

 (، والسطوحN5) 0.4µmوباتجاه تشغيل موازي لمستوي اإلسقاط وبخشونة مقدارها 

نة السطوح فلها خشو، أما الثقوب 0.8mmبمقدار تفاوت اسطواني مقداره االسطوانية تشغل 

 المائلة نفسها.
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 .23-3الشكل 

لمساقط الثالثة ا(، 24-3المبينة في الشكل )لكل من المناظير  إرسم، 1:1سم بمقياس ر 3-4-3

 ا.عليه موزعة على ورقة الرسم )بعد رسم اإلطار وجدول المعلومات( مع وضع كافة األبعاد

 

 
 

 

 

 .24-3الشكل 
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 قط المبينة في، أعد رسم المسقطين مع استنتاج المسقط الثالث للمسا1:1بمقياس رسم  3-4-4

لى ورقة الرسم، (، مع مراعاة توزيع المساقط ع25-3( المبينة في الشكل )6الى  1ن األشكال )م

 ووضع األبعاد عليها. 
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 مسقطين لمجسم.:  25-3الشكل 

الشكل  ط المبينة فيلث للمساق، أعد رسم المسقطين مع استنتاج المسقط الثا1:1بمقياس رسم  3-4-5

لمعالم توضيح ا (، مع مراعاة توزيع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األبعاد عليها، )تم3-26)

 للمجسم.الرئيسة للمسقط األمامي المطلوب(، ثم ارسم المنظور المتقايس 

 

 : مسقطين لمجسم. 26-3الشكل 
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 نقطيمسللجسم المبين  جانبيسقط الالمسقطين مع استنتاج الم ، أعد رسم1:1بمقياس رسم  3-4-6

 د عليها،(، مع مراعاة توزيع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األبعا27-3في الشكل ) له

 

 . 27-3الشكل 

(، 28-3لمبينة مناظيرها في األشكال )االمساقط الثالثة للمشغوالت  إرسم ،1:1بمقياس رسم  3-4-7

  .بعاد عليهامع مراعاة توزيع المساقط على ورقة الرسم، ووضع األ، (3-30(، )3-29)
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 . 28-3الشكل 

 

 

 . 29-3الشكل 
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 . 30-3الشكل 

 الرأي في المرسم( )بتبادل قترحور لمشغولة مع المساقط الثالثة، إ( منظ31-3ي الشكل )ف 3-4-8

ي يزومترور اآلة، وأعد رسم المساقط والمنظأبعادا  متناسقة، وعالمات تشغيل وقيم تفاوت مناسب

 يهابعاد علضع األمع مراعاة توزيع المساقط على ورقة الرسم، وو ،للمشغولة )كل على ورقة مستقلة(

 

 . 31-3الشكل 
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 الفصل الرابع

 رسم القطاعات
Sections Drawing 

 # أهداف الفصل الرابع

  ان: على قادرا   الطالب يكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 المسقط. عن ويميزه القطاع يعرف .1

 القطع. وخط القاطع المستوي يعرف .2

 )التهشير(. التضليل خطوط يرسم .3

 القطاعات. أنواع بين يميز .4

 مقطع. الى المسقط يحول .5

 لمتعاقب،ا المحاذاة، الجزئي، المنقول، المدار، المتعرج، النصفي، الكامل، القطاعات: يرسم .6

 السمك. قليلة األجزاء وقطاع المتماثل،

  تقطع. ال التي األجزاء يميز .7
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 تمهيد

كما تمثل  الظاهرة منها، السطوح والحوافتكون برسم مساقط تبين  األجسامان طريقة تمثيل 

ون كي حالة ، أما فالمخفية كالثقوب والتجاويف والحواف بخطوط متقطعة، )كما مر سابقا ( األجزاء

 تستخدمقط، تستوجب التوضيح ويصعب دراستها من خالل المساوالتي التفاصيل الداخلية من التعقيد 

َ  د مر  ، وقتخيل قطع األجسام بمستويات قاطعةبالتفاصيل الداخلية وذلك تلك القطاعات لبيان   َ 

ا الفصل موضوع المساقط المقطوعة في المرحلة الدراسية السابقة وسوف نتناول القطاعات في هذ

 بشيء من التفصيل.

  Definition of Sectionتعريف القطاع ) المقطع (  4-1

 المقطوع  طريقة  لتمثيل األجزاء غير الظاهرة في رسم المسقط يسمى حينها الرسم بالمسقط

Section View ختصار "المقطع أو القطاع" ، أو باSectionة في ، ويتم اللجوء لتلك الطريق

لفهم، اوصعوبة في الرسم عند احتواء المسقط على خطوط مخفية كثيرة ومتشابكة مسببة اإلرباك 

يتبين فيه التفاصيل جانبي للمشغولة نفسها إذ  قطاعمسقط جانبي لمشغولة و (1-4ويبين الشكل )

 الداخلية بشكل واضح.

 

 

 ن المسقط.عبدال   قطاع: ال 1-4الشكل 

 



  القطاعات رسم                                الثانية المرحلة-الصناعي الرسم                                  رابعال الفصل

 

 

  
73 

 
  

  Cutting Planeالمستوي القاطع  4-2

 تركت آثارفالمستوي القاطع كأنه أداة قطع مرت بالقطعة عند محور محدد عليها  يمكن تمثيل

هذه  القطع على أسطح أجزائها المقطوعة على شكل خطوط تسمى خطوط القطع ) خطوط التهشير(،

ن أو حو اليمياآلثار اتفق على تمثيلها في الرسم بخطوط متوازية تميل على األفق بزاوية معينة، ن

ا فيعة بينهرتثبيت جهة الميل في جميع القطاعات للقطعة الواحدة، وترسم هذه الخطوط اليسار، مع 

ة ت المسافمسافات متساوية يتوقف مقدارها على المساحة المقطوعة، فكلما زادت هذه المساحة زاد

كل يبين الشبين خطوط النهشير والعكس صحيح، أما المقاطع الضيقة فيمكن تظليل المساحة كاملة، و

 مي كامل. ويفصلها إلى قسمين يمثل احدهما قطاع )مقطع( أمامشغولة يقطع  أمامي ( مستو4-2)

 

 .رأسيال قطاعوال : المستوي القاطع 2-4الشكل 

 ان عملية رسم القطاعات تستوجب فهم ما يأتي:

 يكون القطع تخيليا  وليس حقيقيا . .1

  .(األفقيو ،، الجانبيالرأسي) يتم القطع على األغلب بمستويات موازية للمستويات الرئيسية .2

بقي لجزء المتبعد تخيل عملية القطع يتم إبعاد الجزء القريب من مستوي النظر ثم رسم مسقط ا .3

 المسقط على مستوي القطع، أما بقية المسقط فتظهر كاملة. والمرئي من المنظور/

 في المناطق التي يمر فيها مستوي القطع. التضليليتم رسم خطوط  .4
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 ال ترسم الحافات التي تقع خلف مستوي القطع.  .5

   Cutting Lineخط القطع  4-2-1

( 3-4) ويبين الشكل ى أحد المساقط بخط يسمى خط القطع،يتم التعبير عن مستوي القطع عل

ن بسمك وفي نهايتيه خطيطريقة تنفيذ خط القطع، إذ يحدد مستوى القطع بخطوط متسلسلة رفيعة 

ل خط وفي نهاية ك ،mm 20 – 8طول ب، والمتسلسلهي سماكة الخط  Sان  ، إذ1.5Sيساوي 

المسقط نحو  جاه النظرالى ات انشيريمن نهاية الخط  ل mm 3 – 2يوضع سهم قياس على مسافة 

 .(Bأو  A، )كمثال قرب كل سهم كبيركتابة حرف  فضال  عن، المطلوب تحويله إلى قطاع

لتجاويف، ويرسم خط القطع ليمر في أألجزاء والمناطق المراد توضيحها كمراكز الثقوب وا 

 .(B-B)، أو (A-A)بحرفين كبيرين كمثل المقابل لخط القطع  قطاعويشار الى ال

 

 .تمثيل مستوي القطع: خط  3-4الشكل 

   Hatching القطاع تظليل 4-2-2

إذا  أما لتغطي المساحة المقطوعة، o45ة بزاوي مائلة خطوط بوجود المسقط عن القطاع يميز

د خطوط  ي أو تعام، فيتم تغيير زاوية التهشير لتجنب توازأحد خطوط الجسم مائال  بالزاوية نفسها كان

اجع أنواع الخطوط في المرحلة ر -( التهشير خطوط) القطع خطوط تسمى التهشير مع خطوط الجسم،

 .مضللة )المهشرة(المساحات المقطوعة وال نموذجا  ألحدى (4-4) شكلالويبين  - الدراسية السابقة

 

 .(التهشير) تضليلال خطوط : 4-4 شكلال
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 اوحتتر ة متساويةيوبمسافات بين ودقيق ومنسق منتظم بشكل الخطوط هذه ترسم نأ ويجب

ذ ينتقل عليها لتنفي الذي ى ورقة الرسم لتكون مسندا للمثلثإذ تثبت المسطرة عل (4mm-2) بحدود

 و بزوايا، أما عند تهشير قطعتين متجاورتين ترسم خطوط التهشير في اتجاهين مختلفين أالخطوط

 مختلفة أو بمسافات بينية مختلفة. 

 تجنبها نم والبد التضليل خطوط رسم عند الشائعة األخطاء بعض يوضح أدناه( 5-4) والشكل

  -:وهي كما يأتي الرسم عند

  .منتظمة غير آخرخط و خط بين المسافات .1

 .قطاعال مساحة على وتجاوز الخطوط بين فراغات وجود .2

 . جدا صغيرة الخطوط بين المسافات .3

 .الجسم خطوط او للمحور موازية التضليل خطوط .4

  .المقطوع السطح مساحة مع متناسبة غير الخطوط بين المسافات .5

  .المتجاورة لألجزاء مختلفة واتجاهات بمسافات ترسم لم التضليل خطوط .6

  .الواحد الجزء قطاع في واحد بنمط ترسم لم التضليل خطوط .7

 

 .التضليل: األخطاء الشائعة عند تنفيذ خطوط  5-4الشكل 

ثل م ال تضلل(مع مالحظة إذا كان مستوى القطع موازيا لطول األجزاء اآلتية فأنها ال تقطع )

بير، في (، والخوا، البرشام، األوتاد )المساميرب، اللوال(دورانالعصب )ضلع التقوية(، المحور )عمود 

 .األجزاءتلك حين يتم قطعها إذا كان مستوى القطع عموديا  على عرض 
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 حتوي على ثقوب. والجانبي في مشغولة ت الرأسي( مستويات القطع 6-4يبين الشكل )

 

 والجانبي. الرأسي: مستويات القطع  6-4الشكل 

وعند رسم  ة،للمشغول والمسقطين الجانبي واألفقي كاملين الرأسييبين القطاع  (7-4الشكل )

 .ستويبها الم القطاع ال تظهر الحافات المخفية خلف مستوي القطع بينما ترسم كل الحافات التي يمر

 

 .: قطاع أمامي مع بقية المساقط 7-4الشكل 
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ونالحظ أيضا  عند رسم  واألفقي كاملين الرأسيوالمسقطين  الجانبي( يبين القطاع 8-4الشكل )

 .ستويبها الم القطاع ال تظهر الحافات المخفية خلف مستوي القطع بينما ترسم كل الحافات التي يمر

 

 .قطاع جانبي مع بقية المساقط:  8-4الشكل 

 وازيي قاطع بمستو   الجسم قطع تم إذا رأسيا   قطاعا   يكون المسقط أن سبق مما ويتبين

الجانبي،  يالمستو يوازي قاطع بمستو   الجسم قطع تم إذا جانبيا   قطاعا  ويكون  ،الرأسي المستوي

 .األفقي المستوي يوازي قاطع بمستو   الجسم قطع تم إذا أفقيا   قطاعا   ويكون

    Types of Sections القطاعات أنواع 4-3

  Full Section View: الكامل ألقطاع 4-3-1

 عندما(، ف8-4والشكل ) (7-4) شكلالراجع  أقصاه، إلى المسقط أقصى من فيه القطع ويكون

 أن أي كامال ، قطاعا   الناتج القطاع سميي المقطوع للجسم التماثل بمحور القاطع المستوي يمر

 وتمت القطع محور امتداد على( األفقي أو الجانبي أو) الرأسي الجسم نصف اقتطع القاطع المستوي

 أيضا   القطع وتم التماثل محور غير بمحور القاطع المستوي مر الحال لو وكذلك اآلخر، النصف إزالة

 الرأسي، وتسمى المساقط الناتجة بالقطاع أيضا   كامال   قطاعا   الناتج القطاع فيكون الجسم امتداد على

 Side Fullوالقطاع الجانبي الكامل  Front Full Section Viewالكامل  )الرأسي(
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Section View  والقطاع األفقي الكاملTop Full Section View ومن الجدير بالذكر فقد ،

( لتوضيح معظم األجزاء الداخلية.   نضطر الى عمل قطاعات كثيرة للجسم )ألكثر من مستو 

  1-4مثال 

تفريز ومن ثم بال ، تم تشغيلهاالصلب الكربوني( مصنوعة من 9-4المشغولة المبينة في الشكل )

 -ما يأتي: إرسم، لتكون جزءا  من ماكينةبالخراطة 

 .كامل (أماميرأسي )قطاع  .1

 .مسقط جانبي .2

 .مسقط أفقي .3

 -ضع األبعاد وعالمات التشغيل ورموز التفاوتات وكما يأتي: .4

  0.08قيمته  يصنع بمقدار تفاوت استدارةالخارجي  االسطوانيالسطحmm. 

  0.2السطح الداخلي للثقب النافذ موازيا  لمحور الدوران بمقدار تفاوت قيمتهmm. 

  1.6موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  ثقبالاتجاه تشغيل µm (7N.) 

  0.4موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  المجارياتجاه تشغيل µm 

(5N.)  

  0.8مقدارها بالخراطة وبالتفريز وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة  مشغولةبقية السطوح 

µm (N6  .) 

 

 . 9-4الشكل 
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 الحل

المستوي  أن ذلك يعنى(  Front Section View)  رأسي قطاع عمل المطلوباذا كان 

، أما إذا يهف التهشير لوضع الراسي المسقط الى يشير سوف األفقي أو الجانبي في كان سواء القاطع

 في كان سواء القاطع أن ذلك يعنىف( Top Section View)  أفقي قطاع عمل المطلوبن اك

القطاع  فيه، وكذلك الحال مع التهشير لوضعاألفقي  المسقط الى يشير سوف الراسي أو الجانبي

 (.Left Side Section Viewالجانبي )

المطلوبة، مع وضع  المساقطبقية و(، A – A)الكامل  الرأسي قطاع( ال10-4يبين الشكل )

الى  مشيرا   األفقي ، الحظ أن خط القطع رسم على المسقطعالمات التفاوت والتشغيل ودرجات الخشونة

 كامل. قطاعك الرأسيان المسقط جهة النظر لبي

 

 الكامل. الرأسي: القطاع  10-4الشكل 
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 ذيال لمسقطا يف رسمها يتم ال أو تهملنالحظ من الحل أعاله أن التفاصيل التي خلف القطاع 

أي محاذية له، المساحات ال توضلل فتم إظهاره القاطعالمستوي  فيه ذي يمرال الفراغ، أما قطاع فيه

اخلية ويرسم أي جزء يظهر أمام النظر ولكن بدون تفاصيل د القاطع لمكان النظر مستوي نقلي

 المنطقة المضللة.وفي الوقت نفسه ال يظهر أي خط في  )مخفية( في القطاع الناتج،

  Half Section View(: القطاع نصف) النصفي القطاع 4-3-2

 لقطعا بعد المسقط يظهر إذ )ربع الجسم(، المنتصف إلى المسقط طرف من فيه القطع يتم

وكما  (متقطعة خطوط) وال يجوز إظهار الحافات المخفية مسقط اآلخر بصورة نصفوالقطاع  نصفه

ي حاالت )إاّل ف ،وذلك إلظهار التركيب الداخلي والخارجي في الوقت نفسه، الكامل قطاعهو الحال في ال

 ،(المركز خطخط المحور ) بينهما يفصلو الضرورة ترسم الخطوط المخفية في الجانب غير المقطوع(،

لناتجة وتسمى المساقط ا، (11-4) شكلال ،حول محورين المتناظرة ألجسامفي حالة اويستعمل 

ي والقطاع الجانبي النصف Front Half Section View( النصفي الرأسي )األماميبالقطاع 

Side Half Section View  والقطاع األفقي النصفيTop Half Section View ويمكن ،

 تحديد جهة القطاع النصفي كان يكون أيمن أو أيسر.

 

  

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

 
  

    

  

   

  

: القطاع النصفي. 11-4الشكل   
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 2-4مثال 

ثقيبها الحقا  عن ، تم تاأللمنيوممن  صنعة بطريقة السباكة( م12-4المشغولة المبينة في الشكل )

 -ما يأتي: إرسمطريق المثقب لتصبح حامل محور، 

 نصف قطاع رأسي )أمامي( أيسر. .1

 نصف قطاع جانبي أيمن. .2

 مسقط أفقي. .3

 -ضع األبعاد وعالمات التشغيل ورموز التفاوتات وكما يأتي: .4

 يمته السطح الداخلي للثقب النافذ عموديا  على سطح قاعدة المشغولة بمقدار تفاوت ق

0.4mm. 

  ى خشونة موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول عل وثقوب التثبيت الثقب المركزياتجاه تشغيل

 6.3µm (N9.)مقدارها 

  50مقدارها وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة  بالسباكة مشغولةبقية السطوحµm 

(N12  .) 

 

  .12-4الشكل 
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 الحل

، مع ، والمسقط األفقيمنطاع جانبي أيونصف ق سر( نصف قطاع رأسي أي13-4يبين الشكل )

ألفقي ن خط القطع رسم على المسقط ا، الحظ إوضع عالمات التفاوت والتشغيل ودرجات الخشونة

 مشيرا  الى جهة النظر ليبان القطاعات.

 

 النصفي )أأليمن واأليسر(. قطاع: ال 13-4الشكل 

 القاطع مر  و ل، في حين يهشر الفإنه  لعصبل الطولي لمحورل يا  مواز القاطع مر   إذامالحظة: 

 .تقاطعالمنطقة المقطوعة بعد تحديدها بتسقيط نقاط ال ريهشتم تيف العصب محور على ا  عمودي

 Offset Section View  (المتنقل قطاعال) اإلزاحة قطاع 4-3-3

 ويكون، واحدة استقامة على ليست مواضع في يمر بحيث متواز   بشكل القطع خط إزاحةعند 

،  ويستعان Parallel Cutting Planes متوازية قطع مستويات من مركبا الحالة هذه في القطع

 توضيح إلى نحتاج عندما ويستعمل، لشكلا نفسل المختلفة القطاعات لرسم  بهذا األسلوب من القطع

 لتوضيح فمثال. واحد قطاع برسم توضيحها يمكن وال واحد مستوى في تقع لم التي التجاويف بعض

 يمر األول مقطعين، رسم ستوجبي (14-4) الشكل في الموضح الرسم في الموجودة الثقوب جميع
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 هذين عن في حين استعيض ،وسطاأل الثقب خالل الثاني قطاعال يمر بينما الجانبية، الثقوب خالل

 .قائمة بزاوية ومتعرجة مختلفة بمستويات الجسم قطع عن ناتج واحد قطاع باستخدام المقطعين

 

 : المستوي القاطع المتعرج. 14-4الشكل 

 القطع على المسقط األفقي. ( القطاع الرأسي وطريقة رسم خط15-4يبن الشكل )

 

 : قطاع اإلزاحة  )القطاع المتعرج(. 15-4الشكل 
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    Revolved Section Viewالقطاع المدار  4-3-4

بتصور مستوي قطع عمودي على محور الذراع أو على نفس المسقط  القطاع المدار يرسم 

لينطبق  o90ثم تدوير مستوي القطع بزاوية عند موضع معين  قطاعلتوضيح المن األجسام،  أجزاء

خط وذلك برسم خط مركز عند الموضع المطلوب ويرسم القطاع حول هذا المع مستوي المسقط، 

ذ إ، لقضبانوا التقويةام المدعمة بأعصاب وخاصة في األجس لتفادي تكرار رسم المساقط والقطاعات،

ع القطع الى ، مع ضرورة توصيل خطوط اإلسقاط من موض(16-4شكل )ال سمك العصب، قطاعيبين ال

اع يقي للقط، ويمكن حذف الخطوط الظاهرة إذا وقعت ضمن القطاع المدار، ويرسم الشكل الحقالقطاع

 المدار بغض النظر عن شكل الخطوط المجاورة له.

 

 : القطاع المدار. 16-4الشكل 
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         Removed Section (المنقول) المزال القطاع 4-3-5

ال يتفق مع مباشر مع المسقط الذي يتضمن مستوي القطع و إسقاطعلى  المنقولالقطاع ال يقع 

خط قطع بن يتم رسمه كالقطاع السابق بتعيين موضع القطع ولكوترتيب المساقط على ورقة الرسم، 

ي أي فلمسقط أو بجانبه )أو قطعه ثم رسم القطاع في نفس اتجاه ا طلوبعمودي على الجزء الم

 يحه،كما يمكن رسم القطاع بمقياس رسم مختلف عن الجزء المراد توض ،( وتسميتهمناسب موضع

 (. 17-4شكل )ال مع بيان مقياس الرسم قرب القطاع،

 

 : القطاع المنقول. 17-4الشكل 

    Partial or Local Section View الجزئي )الموضعي( القطاع 4-3-6

 نم الجزء ذلك بقطع نكتفي لذلك قطعل الجسم من بسيط جزء توضيحتتطلب بعض الحاالت 

 بخط زئيالج القطاع يحدد ، إذمقطوع غير مسقط شكل على الرسم باقي ويبقى ،لتوضيحه فقط الجسم

المساحة  داخل التضليل(، ثم ترسم خطوط 18-4) شكل، المتموج مغلقرفيع وخط ك باليد يرسم

 المحددة.
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 : القطاع الجزئي. 18-4الشكل 

 3-4مثال 

ن الصلب مصنوعة م ،ةصنعة بالخراط( م19-4المبينة في الشكل ))الجلبة( المشغولة 

ما  رسمإالكربوني، تم ثقبها عن طريق المثقب كمرحلة لتركيب برغي لغرض تزيت محور الدوران، 

 -يأتي:

 رأسي )أمامي( جزئي يوضح الثقب العمودي.قطاع  .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -ضع األبعاد وعالمات التشغيل ورموز التفاوتات وكما يأتي:

 ومشغ للجلبة خارجيالسطح ال( ل بالخراطةTurningا )ته قيم سطواني( بتفاوت )انحراف

0.08mm. 

  السطح الداخلي للثقب( المركزي مشغل بالخراطةTurningب )امة انحراف( استق) تفاوت

 .0.05mmقيمته 

 ( السطح الداخلي للثقب العمودي مشغل بالتثقيبDrillingبتفاوت متعامد قيمته ) 0.3mm. 

  خشونة  لمستوي اإلسقاط للحصول على مواز   والثقب العمودي المركزيالثقب اتجاه تشغيل

 0.8µm (N6.)مقدارها 

 6.3 مقدارهابخشونة  مواز  لمستوي اإلسقاط، ل بالخراطة ومشغللجلبة  خارجيالسطح الµm 

(N9.) 
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 .19-4الشكل 

 الحل :

لجزئي في الثقب العمودي مع مالحظة عملية اإلسقاط عند تداخل ( القطاع ا20-4يبين الشكل )

 (،2( و )1)ينجز بتعيين نقطتين  نحن  خط ماسطوانتين، إذ يكون المسقط الرأسي للتداخل على شكل 

 طها إلىثم إسقا والدقة المطلوبة، على المسقط الجانبي أو عدة نقاط، بحسب طول قوس التداخل،

ب لما اقترالمسقط الرأسي )بعد رسمه(، وكلما اقترب قطر الثقب العمودي من قطر الثقب األفقي ك

 .منحني التداخل من الخط المستقيم

ت ت التشغيل في السؤال فمن الواجب عند رسم عالمات التفاووبسبب ورود نوع عمليا

 والتشغيل أن تكتب طريقة التشغيل في المكان الصحيح.
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 .20-4الشكل 

   Alignment Sectionقطاع المحاذاة    4-3-7

ا كون مقطعهوالثقوب، إذ ي المساند، تي تحتوي على عدد فردي من األذرع،يستعمل لألجسام ال

ل يمر خال فيتم حني مستوي القطع بحيث غير واضح فيما لو اتبعت طرق اإلسقاط االعتيادية لرسمه

اذاة ستدعي محييميل خط القطع بزاوية ما بعد مروره في جزء من المسقط مما  ، وبالتاليتلك األجزاء

 .(21-4شكل )الخط القطع،  الجزء المائل وتدويره ليصبح على استقامة واحدة مع بداية
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 قطاع المحاذاة.:  21-4 شكلال

   Successive Sections)المتعاقبة( المتتالية  القطاعات 4-3-8

 .(22-4ل )شكال، بالتعاقب لمقاطع متعددة من الجسم وهي قطاعات إما مدارة أو منقولة ترسم

 

 : القطاعات المتعاقبة. 22-4الشكل 
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    Symmetrical Sectionالمتماثل القطاع  4-3-9

 وفيه يتم رسم نصف القطاع فقط دون رسم نصفه الثاني، وذك بسبب التماثل وتعذر رسم 

 .، الحظ عالمة المساواة على جانبي القطاع(23-4شكل )الالقطاع كامالٌ على الورق، 

 

 : القطاع المتماثل. 23-4الشكل 

  Thin Objects Section  األجسام قليلة السمك قطاع  4-3-10

 ن معدنممثال الخزان المصنوع ت السمك القليل نسبيا كالصفائح )ترسم مقاطع األجزاء ذا

عندما  تمثيلها حديد الزاوية أو الشيلمان( واألنابيب وغيرها فيتمقليل السمك( أو مقاطع القضبان )

 يوفر يكون مستوي القطع عمودي على السمك على شكل خط سميك وذلك بسبب مقياس الرسم الذي ال

 مييزها،تكي يمكن  ، أما في حالة وجود أجزاء متجاورة فيترك بينهما فراغالتضليلالحيز الكافي لعملية 

كل لبراغي، شاالربط فإنها تبين على شكل خط مركز لعدم إمكانية توضيح الثقوب أو وصالت  فضال  عن

(4-24.) 
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 األجسام قليلة السمك. قطاع  : 24-4الشكل 

 قطع األجزاء التي ال ت 4-4

 المخفية، تستعمل المساقط المقطوعة لزيادة فهم الرسم وإزالة الغموض الذي تحدثه الخطوط

ع ون أن تقطقطعها نتيجة مخالفة للغرض المطلوب لذلك ترسم تلك األجزاء دولكن توجد أجزاء يسبب 

توى يكون مس لمساند أو األعصاب )عندمابالرغم من مرور مستوى القطع خاللها، ومن تلك األجزاء: ا

البراشيم، المسامير، التروس، البراغي، الصواميل، ((، 2-4راجع المثال ) -القطع موازيا  لها 

مثل  ريالقضبان الشعاعية للعجالت والبكرات، األعمدة، وكل جسم صلد ذو مقطع دائالخوابير، 

 األجزاء التي ال يتم قطعها أو تهشيرها.( 1-4) جدولويبين الالمقابض، 

 : أجزاء ال تقطع. 1-4الجدول 

 الصحيح القطاع
 

 الجزء الخطأ القطاع

  

برغي

 

  

 عادية صامولة
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قطاع األمامي والالجانبي القطاع 

 الذي يقطع جزئيا  

 
ال ترسم كل األسنان في القطاع 

 األمامي

 مائلترس 

 

  

 حلزون

 

  

 مقبض

 

 
 

 خوابير وأعمدة

 
 

 أسئلة وتمارين   4-5

( ما 25-4في الشكل ) مع مساقطه بينللمنظور الم Scale 1:2بمقياس رسم تصغير  إرسم  4-5-1

 -يأتي:

 (.)إمامي رأسيمسقط  .1

 قطاع جانبي )المستوي القاطع يمر بمحور الثقب(. .2
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 .)المستوي القاطع يمر بمحور الثقب( أفقيقطاع  .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغيل ورموز التفاوتات وكما يأتي: .4

 0.4ه عموديا  على السطح األمامي للمشغولة بمقدار تفاوت قيمت السطح الداخلي للثقبmm. 

  0.4اتجاه تشغيل الثقب موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها µm (5N .) 

  1.6موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  السطوح المائلةاتجاه تشغيل 

µm (7N.) 

  50بقية السطوح مشغولة بالسباكة وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارهاµm 

(N12  .) 

 

 . 25-4 الشكل

 -ي:( ما يأت26-4في الشكل ) مساقطه مع للمنظور المبين Scale 1:1بمقياس رسم  إرسم  4-5-2

 .كامل )إمامي( رأسيمسقط  .1
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 )المستوي القاطع يمر بمحور الثقب(. كامل قطاع جانبي .2

 )المستوي القاطع يمر بمحور الثقب(. أفقيقطاع  .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغيل وكما يأتي: .4

  1.6موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  الثقباتجاه تشغيل µm (7N.) 

  50بقية السطوح مشغولة بالسباكة وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارهاµm 

(N12  .) 

 

 .26-4الشكل 

 -( ما يأتي:27-4ي الشكل )فللمنظور المبين مع مساقطه  Scale 1:1بمقياس رسم  إرسم 4-5-3

 )المستوي القاطع يمر بمحور الثقب(. ،قطاع رأسي )إمامي( كامل .1

 .جانبيمسقط  .2



  القطاعات رسم                                الثانية المرحلة-الصناعي الرسم                                  رابعال الفصل

 

 

  
95 

 
  

 )المستوي القاطع يمر بمحور الثقب(.أفقي،  قطاع .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغيل وكما يأتي: .4

  1.6موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  الثقباتجاه تشغيل µm (7N.) 

  50بقية السطوح مشغولة بالسباكة وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارهاµm 

(N12  .) 

 

 .27-4الشكل 

( وكما 28-4في الشكل ) مساقط المنظور المبين رسم، أعد  Scale 1:1بمقياس رسم  4-5-4

 فقي(.)الحظ طريقة إسقاط السطوح المائلة من المسقط الجانبي إلى المسقط األ -يأتي:

 .رأسي )إمامي( كامل قطاع .1
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 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغيل وكما يأتي: .4

  0.4بمقدار تفاوت قيمته  السفلي للمجرى النافذ موازيا  للقاعدةالسطحmm. 

  0.4موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها  المجارياتجاه تشغيل µm 

(5N .) 

  1.6اتجاه تشغيل السطوح المائلة موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها 

µm (7N.) 

  50بقية السطوح مشغولة بالسباكة وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارهاµm 

(N12  .) 

 

 .28-4الشكل 

 ( 29-4ها في الشكل )رظومن لة المبينمساقط المشغو Scale 1:1بمقياس رسم  إرسم 4-5-5

 -وكما يأتي:         

 قطاع رأسي )إمامي( كامل. .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغيل وكما يأتي: .4

  0.4بمقدار تفاوت قيمته  السفلي للمجرى النافذ موازيا  للقاعدةالسطحmm. 
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  المجارياتجاه تشغيل ( بالتفريزMilling )خشونة  موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على

 µm (5N .) 0.4مقدارها 

  1.6اتجاه تشغيل السطوح المائلة موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها 

µm (7N.) 

 6.3وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقدارها  برادةبقية السطوح مشغولة بال µm (N9.)  

  

 

 .29-4الشكل 

عدة طرائق صنعت ب( مصنوعة من الصلب الكربوني، 30-4المشغولة المبينة في الشكل ) 3-5-4

  -ي:ما يأت إرسمبمقياس رسم مناسب منتظم، كالسباكة ثم التفريز والتثقيب،  تشغيلية

 قطاع رأسي )إمامي( كامل. .1

 مسقط جانبي. .2

 مسقط أفقي. .3

 -وضع األبعاد وعالمات التشغيل وكما يأتي: .4

  0.7السطح العلوي للمجرى )ذي الزاوية القائمة( يكون مشغل بتفاوت زاوية قيمتهmm. 

 0.2ته السطح الداخلي لكال الثقبين النافذين عموديا  على القاعدة بمقدار تفاوت قيمmm. 

5
0
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  0.4اتجاه تشغيل المجاري موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول على خشونة مقدارها µm 

(5N.) 

  12.5بقية السطوح مشغولة بالسباكة بموازاة مستويات اإلسقاط بخشونة مقدارها µm 

(N10  .) 

 

 .30-4الشكل 

مصنعة بمختلف الطرائق مشغوالت  (31-4المبينة في الشكل )( و6الى 1)تبين المناظير   4-5-7

ع لتحويل خطوط ومستويات القط متبعا  وبمقياس رسم مناسب المساقط الثالثة  إرسمالميكانيكية، 

 المساقط الى قطاعات، مع وضع األبعاد مراعيا  توزيع المساقط على ورقة الرسم.
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  .31-4الشكل  

تشغيلها ( مصنعة بطريقة السباكة من األلمنيوم، تم 32-4المشغولة المبينة في الشكل ) 4-5-8

 إرسمحور، ملتصبح حامل  أربعة ثقوب الحقا  عن طريق المثقب ثقبتبالخراطة وعلى عدة مراحل، ثم 

 -ما يأتي:

3
0
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 رأسي )أمامي( .مسقط  .1

  علوي. جانبيقطاع نصف  .2

 أيسر. أفقينصف قطاع  .3

 -ضع األبعاد وعالمات التشغيل ورموز التفاوتات وكما يأتي: .4

 يمته قعموديا  على سطح قاعدة المشغولة بمقدار تفاوت  مركزيالسطح الداخلي للثقب ال

0.4mm. 

 ى خشونة اتجاه تشغيل الثقب المركزي وثقوب التثبيت موازيا  لمستوي اإلسقاط للحصول عل

 .µm (7N) 1.6 مقدارها

  بقية السطوح مشغولة( بالخراطةTurning) ارها وموازية لمستوي اإلسقاط، بخشونة مقد

6.3µm (N9)  . 

 

 .32-4 الشكل

عد اض ميكانيكية، بمقياس رسم مناسب أتبين األشكال اآلتية مساقط لمشغوالت تستعمل ألغر 4-5-9

رسمها متبعا خطوط ومستويات القطع لتحويل المساقط المؤشرة الى قطاعات، مع وضع األبعاد مراعيا  

 .ستنتاج( المسقط الثالث، مع رسم )إتوزيع المساقط على ورقة الرسم
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 .33-4الشكل 
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 .34-4الشكل 
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 .35-4الشكل 

 

 .36-4الشكل 
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 .37-4الشكل 
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 .38-4الشكل 

 

 .39-4الشكل 
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 .40-4الشكل 
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 . 41-4الشكل 
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 خامسالفصل ال

 الرسم المعان بالحاسوب
Computer Aided Drawing 

 # أهداف الفصل الخامس

  ان: على قادرا   الطالب يكون الفصل دراسة إنهاء بعد

 بالحاسوب األوتوكاد. الرسم برنامج يثبت .1

  .البرنامج واجهة يميز التفاصيل على .2

 .Toolbars  األدوات أشرطةيتعرف على محتويات  .3

 ق.ائبعدة طر األوامر دخلي   .4

 . القفز أدوات شريط عن طريق الرسم مهاراتيمتلك  .5

   .Modify التعديل أوامر شريطيتعرف على  .6

  .Dimension  األبعاد شريطيتعرف على  .7

 .الرسم مساحة ريحض   .8

  . Draw الرسم أوامر يطبق .9

 .األبعاد ثالثي الرسم في الفراغ في اإلحداثياتيميز  .10

   .المستخدم إحداثيات نظاميعرف  .11

 .3D الرسم أوامريستعمل  .12

 . الصلبة التركيبات أوامريستعمل  .13

 .2D ورقة على( المنظور) المتقايس الرسمينفذ  .14

 .األيزومتري الدائرة منظور رسمينفذ  .15

 برنامج الرسم بالحاسوب. ستعماليرسم مساقط المنظور با .16
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 تمهيد

السابقة على البرنامج الحاسوبي للرسم الهندسي  المرحلة الدراسيةلقد تعرف الطالب في 

والذي يستعمل في أداء الرسومات الهندسية والصناعية، إذ يوفر بإمكانياته الواسعة العديد من 

 AutoCADأوتوكاد ، إنه برنامج الخيارات لتنفيذ رسومات  بشتى المجاالت والتطبيقات الهندسية

ب لتصميمات ثنائية وثالثية األبعاد أصدرته والحاس ستعمالبارسومي هندسي برنامج تصميم وهو 

التي تعني  CADمنتج كاد  اسمتحت  1980صدرت أول نسخة منه عام ، إذ Autodeskشركة 

 ستعمل، ي Computer Aided Drafting (or Design)بمعونة الحاسب )التصميم(  رسمال

، إلنشاء كافة تصاميم وغيرهافي  مجاالت تصميم الهندسة المدنية، العمارة، الهندسة الميكانيكية، 

المشاريع ومشاهدتها كما تكون في الحقيقة، يمكن لبعض ملحقاته عمل التصميمات الميكانيكية وإجراء 

الملفات مع برامج  تبادلل إمكانيةمع توفير  تضاف للبرنامج عن طريق ملحقاتبعض االختبارات عليها 

و   Architecturalنسخا اختصاصية مثل األوتوكاد المعماري  وجود فضاٍل عنالتصميم األخرى 

 AutoCAD ، والهندسة الميكانيكيةAutoCAD Electrical لهندسة الكهربائيةول

Mechanical توجد أيضا بعض البرامج التي تقوم بتحويل الرسم على برنامج األوتوكاد إلى لغة ، 

بيئة النوافذ يعمل في ظل (، علما  أن البرنامج C.N.Cبرمجة ليتم تنفيذ التمرين على الماكينة )

Windows  ،بالدقة العالية في الرسم والسرعة في أداء األعمال مع تبسيط األمور  يتميز البرنامجو

من طريقة ألداء المعقدة مثل الرسم ووضع األبعاد والكتابات وعمليات التهشير فضال  عن توفر أكثر 

 وسوف يتضمن الفصل إعادة لبعض األساسيات في هذا المجال مع التوسع نحونفسه،  اإلجراء

ازي مع ما تعلمنا في بقية الفصول، علما  أن الرسومات ثالثية األبعاد للتمكن من تنفيذها بالتو

ثم نزوال ، والفرق بين  AutoCAD 2012اإلصدارات الحديثة المتوفرة لحين إعداد هذا المنهج هي 

تشترك بالعموم  إنهااالدوات إال   أشرطةواختالف بطريقة عرض  اإلمكانات تلك اإلصدارات هو زيادة

 واألساسيات في التنفيذ.

 Program Setup برنامج الرسم )إعداد( تثبيت 5-1

ر على شكل الرسم، إذ يتوفمن المناسب في هذه المرحلة أن نتعرف على طريقة تثبيت برنامج 

تلقائياَ  مالنظا إعداداتقرص مدمج، بعد تشغيله في محرك األقراص الملحق بالحاسبة تبدأ مجموعة 

 (،1-5شكل )، العلى التتابع وتكاد تكون متماثلة في كل اإلصدارات النوافذ تفتحبشكل مجموعة من 

 -تي:أكما يهي و

 نتشار.االستعمال واالالملكية وطلب الموافقة على شروط الشركة الصانعة والضامنة لحقوق  .1
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 طلب الرقم التسلسلي للمنتج أو اإلصدار. .2

 المستخدم أو الجهة المستفيدة. إسمإدراج  .3

 اختيار نوع التثبيت هل هو اعتيادي أم متخصص. .4

 تحديد األدوات السريعة االختيارية. .5

 .اضي الذي يتم تثبيت ملفات دعم البرنامجالموقع االفتر تعيين  .6

 اختصار على سطح المكتب. وإضافةتحديد نوع ملف النصوص  .7

 القبول بالبدء في التثبيت. .8

 االنتظار لحين اكتمال شريط تقدم التثبيت. .9

ستظهر  ثبيتالتلالنتهاء من  Finishنهاية التثبيت، وهي النافذة األخيرة، وبعد ألضغط على  .10

 ب(.يل للحاسونافذة البرنامج في نهاية تثبيت البرنامج قد يطلب إعادة اإلقالع، )إعادة التشغ

 XX)استعمل الرمز  AutoCAD 20XXلتسجيل البرنامج، أضغط على أيقونة البرنامج  .11

مج فتظهر لتفعيل البرنا على سطح المكتب (12، ...، 01، 00للداللة على سنة اإلصدار، مثل 

 ختيار نوع التفعيل والتسجيل.نافذة ال

اوز ليتسنى العمل بشكل قانوني بدون تج Activate Codeإدخال رموز تنشيط البرنامج  .12

 .لبرنامجتزودها الشركة المنتجة ل عادة مقابل ثمن إذ تكون تلك الرموزعلى حقوق الملكية 
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 .AutoCAD: النوافذ الخاصة بتثبيت وتسجيل برنامج  1-5الشكل 
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  واجهة البرنامجالتعرف على  5-2

 (2-5الشكل ، )الظاهرة على سطح المكتب األيقونةعلى  نقر المزدوجيفعل البرنامج عن طريق ال    

 :أو عن طريق

 Start )ابدأ(  »   All Programs البرامج(  »)  Autodesk  « AutoCAD20XX  «  AutoCAD20XX. 

-  

 مج.: البدء بتشغيل البرنا2-5الشكل 

، وقد وستظهر على الشاشة نافذة بداية البرنامج، وربما تختلف النافذة من إصدار إلى آخر  

الخروج منها والختيار تظهر نوافذ أخرى بداية  الغاية منها اختيار الرسم ببعدين أو بثالثة أبعاد، بعد ا

وأشرطة االدوات  ،(3Dثالثي األبعاد )( واجهة الرسم 3-5، ويبين الشكل )يتم ظهور الواجهة الرئيسة

 المساعدة.

 

 .3D ثالثي األبعاد : واجهة البرنامج للرسم 3-5الشكل 
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ملها الطالب والتي استع 2Dواجهة البرنامج الخاصة بالرسم ثنائي األبعاد  إظهارومن الممكن 

 -(:4-5كما مبين في الشكل )في المرحلة الدراسية السابقة، 

 

 .2D: واجهة البرنامج للرسم ثنائي األبعاد  4-5الشكل 

ة الرسم عدة أقسام وقوائم وأوامر تساعد في عمليتحتوي واجهة البرنامج ن أومن الواضح 

 .وشاشة العمل على البرنامج

 Toolbarsأشرطة األدوات   5-2-1

 ألول مرة فسوف يكون من الواجب تنشيط قوائم معينة وهي أشرطة AutoCADعند فتح 

شاشة  ناسب علىها في تلك المرحلة، مع تثبيتها في مكان مستعملاألدوات الرئيسة، وإخفاء أخرى ال ن

في أي  (Floatingتمتاز أشرطة األدوات في أوتوكاد بقدرتها على أن تكون عائمة )البرنامج، و

توكاد، كما أن (  عند الحد العلوي أو الجانبي إلطار أوDockedأو راسية ) مكان ضمن إطار أوتوكاد،

 -تي:بع ما يأهذه األشرطة يمكن فتحها فتكون ظاهرة، وإغالقها فتكون مخفية، ولنقل شريط أدوات نت

)أو أعلى(  فقية( الصغيرة في يساراألنقل المؤشر بحيث يشير إلى األشرطة العمودية )أو أ  .1

 شريط األدوات.

ك الفأرة مع الضغط .2  ها.على زر الفأرة األيسر فيتحرك شريط األدوات مع المستمر حر 

 أفلت زر الفأرة عندما يصبح شريط األدوات في المكان المناسب. .3
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)الطرف  بداية أي شريطننقر بالزر األيمن للفأرة على  أو إخفائه وإلظهار شريط أدواتٍ 

ا يظهر بالنقر على أي منهواألشرطة، أسماء األيسر، أو العلوي( ستسدل قائمة تحتوي على كل 

 الشريط المطلوب أو يختفي عند إزالة التأشير عنه.

ج يقية لبرنامجهة التطبتمتلك الوا ، إذالموجودة في الواجهة األشرطة أهمونعيد فقط للتذكير 

 -من القوائم واألوامر والمهمات التالية :العديد األوتوكاد 

في  قعيوه، التنفيذ ومسار قيدالملف  إسمالبرنامج و إسم: ويظهر فيه Title barشريط العنوان  .1

، Xلغلق نافذة )افي أقصى اليمين ثالثة أيقونات خاصة بالتحكم في ال يحتوي، وأعلى نافذة البرنامج

 (. –، والتصغير₪التكبير

توكاد كافة ة في برنامج األوستعمل: ويحتوي على األوامر المMenu barشريط القوائم المنسدلة  .2

ئمة لكل منها قا، وWindowsفضال  عن خصائص القوائم التي توجد في أغلب برامج التشغيل 

 منسدلة تحتوي على أوامر فرعية تنفيذية.

شغيلي بهة ألوامر البرنامج الت: وفيه أوامر مشاStander Toolbarشريط األدوات القياسي  .3

Windows . 

 ل اختيارات متعددة لنوع الرسومات،: وتشمProperties Toolbarشريط أدوات الخصائص  .4

 ولون وسمك خط الكائن ألرسومي. نوع  ويسمح باختيار

 نىتع : ويحتوي على أوامر تنفيذيةModify Toolbar شريطي أدوات الرسم وأدوات التعديل .5

  وتعديالها.تنفيذ الرسوم ب

ها لتكوين العديد من طبقات الرسم يمكن التحكم بإظهار :Layer Toolbarشريط الطبقات  .6

 وألوان خطوطها ومواصفات كل منها. 

ض مساحة أسفل المساحة المخصصة للرسم يتم فيها عر: Command lineاألوامر كتابة  خط .7

)أو  تهطباع كنالحالي والذي يم األمراألوامر والتعليمات واالختيارات المتاحة والخاصة بتنفيذ 

ليوضح  أو الذي تم اختياره أثناء عمل البرنامج اختصاره( بشكل مباشر لغرض تنفيذهطباعة 

ر ف على سيللمستخدم ما ينبغي عمله في الخطوة التالية، مما يستوجب متابعة هذا الحقل للتعر

 .ةستعمليعرض نافذة لكل األوامر الم F2، المفتاح التنفيذ

ريق ثالثة :  تمكن من الوصول إلى معاينات مختلفة للرسم الحالي عن طTabs تبويبات المعاينة .8

 خيارات.

عن  ارهاباختيعلى أوامر داعمة لتنفيذ الرسومات، يمكن تفعيلها شريط أدوات القفز : يحتوي  .9

  .Fطريق المؤشر أو مجموعة مفاتيح 
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 يمكن من خالله متابعة إحداثيات موقع مؤشر الرسم :Status barالحالة شريط  .10

Graphics cursor( ر ( أماكن تلك األشرطة ومواقعها )مثال إلصدا5-5، ويبين الشكل

 .Drawing window موقع مساحة الرسمتتوزع حول (، 2007

 

 : أشرطة األدوات.5-5الشكل 

 دخال األوامرإ 5-2-2

 -طرائق إلدخال األوامر في أوتوكاد هي: ةتوجد ثالث

األوامر يليه الضغط على  خط كتابةفي  األمر إسميظهر ل المفاتيحلوحة  ستعمالبا األمركتابة  .1

) Enterمفتاح   في لوحة المفاتيح.   (

 طريق سهم عن المنسدلة بالنقر على الكلمة التي في تلك القائمة من القائمة األمرانتقاء  .2

 .المؤشر

ريق سهم عن ط األمر إسمبالنقر على األيقونة التي تحمل  من شريط األدوات األمرانتقاء  .3

ن األخيرتي ، وفي الحالتين، مع مالحظة عدم توفر كل أوامر األوتوكاد بشكل أيقوناتالمؤشر

 سيظهر األمر في خط كتابة األوامر )مسبوقا  بشارحة(.

خالف بيرسم عن طريق الخطأ أو وفي الوقت نفسه يجب توفر الجرأة أثناء الرسم فكل ما 

 -التالية: ةق الثالثائالتراجع عنه وذلك بإتباع إحدى الطر مكنعلى فعله يالمطلوب 
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 ة األوامر.لتدارك الخطأ اإلمالئي عند طباعة األمر في خط كتاب Backspaceمفتاح التراجع  .1

 ألمراعلى رمز  أو النقر Undoواختيار  Editالتراجع عن أي خطوة تنفيذية من القائمة  .2

 .U، أو كتابة األمر أو الحرف لموجود في شريط األدوات القياسيةنفسه ا

 . Zثم  Ctrlعلى  من لوحة المفاتيح النقر .3

لبرنامج من ا قنغلقبل القيام بالعمل الجديد، وبعد تنفيذ أي رسم  Saveأن تقوم بحفظ الرسم  .4

 بدون تغيير. الملفليبقى  تنفيذهتم ما  رق لنادون حفظ إذا لم ي

 في شريط أدوات القفز  الرسم مهارات  5-3

تعطيل عملها  وأالتي يمكن تفعيلها )تنشيطها(  أليقوناتا( مجموعة من 6-5يوضح الشكل )

  The Function Keysالدالة  مفاتيحالمجوعة من ل ابالنقر عليها عن طريق المؤشر أو باستعم

(F ت ،)كل ، ويوضح الشألداء العديد من المهام المساعدة في تنفيذ الرسوم ستعملالمقابلة لكل منها

 ت.نافذة حوار ثانوية ألخيار اإلعدادات تظهر بالنقر األيمن على قسم من تلك األيقونا

 

 دوات القفز.أ: أيقونات شريط 6-5الشكل 

  Snapمعينة  نقاطبين القفز  5-3-1

من خالل نافذة يمكن  قيمتها يمكن تحديد )أفقية أو عمودية( تسهل االنتقال المحكم بمسافة

أو اإلعدادات  On/Offتعطيل التفعيل أو ال لتظهر خياراتالوصول لها بالنقر األيمن على أي منها 

Setting واختيار األخيرة يظهر نافذة اإلعدادات Drafting Setting  لخمسة من تلك(

 Grid X والتي يمكن تحديد مسافة االنجذاب بين نقطة وأخرى ،(7-5األيقونات(، الشكل )
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spacing, Grid Y spacing الخاصية بالنقر  تلك، ومن الممكن تفعيل بحسب المسافة المطلوبة

 .F9أو بضغط مفتاح  على خط األوامر، Snap األمرعليها أو بكتابة 

    Gridلرسم ر شبكة اإظها 5-3-2

ن االتجاهينقاط بشبكة من التلك الخاصية إلظهار أو إخفاء شبكة الرسم والمتكونة من  ستعملت

X, Y ( 7-5وتكون إعداداتها بالنافذة نفسها الموضحة في الشكل،) تباعد نقاط الشبكة بالنقر تغير إذ ي

يمكن  Drafting Settingمن القائمة لتظهر نافذة الحوار  Settingواختيار  Gridاأليمن فوق 

سم بحسب القيمة المناسبة للر Grid X spacing, Grid Y spacingمن خاللها تغيير قيمتي 

 ألمرايلها مع تفعأن و إذ أن البرنامج ال يعرض الشبكة إذا كانت القيم صغيرة جدا  أو كبيرة جدا ،

Snap في حالة تساوي ةيؤدي الى التحكم في حركة المؤشر وجعله ينجذب نحو نقاط الشبك 

لنقر عليها تلك الخاصية با )أو تعطيل( ، ومن الممكن تفعيلGridو   Snapين األمرالمسافات بين 

 . F7على خط األوامر، أو بضغط مفتاح  Grid األمرأو بكتابة 

 

 .والشبكة : نافذة حوار لتحديد خواص نقاط القفز 7-5الشكل 

    Ortho Modeالتعامد   5-3-3

لتصبح  اتعلى التوازي مع محاور اإلحداثي تجبر الخطوط المرسومةعند تفعيل أسلوب التعامد 

شريط  Ortho( تلك الخاصية بالنقر على الرمز تعطيل وأ، ويمكن تفعيل )خطوطا  عمودية أو أفقية

 .F8، أو بالضغط على مفتاح  Ctrl + Lلحالة، أو مفتاحي ا
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    Polar Tracking القطبي لتعقبا 5-3-4

دة د التعقب القطبي حركة المؤش ر إلى طول الخط والزاوية المحد  ام القطبي عا  للنظ، تبالتجاهه يحد 

مال التعقب مكن استعفي اإلحداثيات )كما  مر علينا في المرحلة السابقة( فعند رسم أو تعديل األجسام، ي

بع في لمعرفة الزوايا القطبية في حين يكون التت لعرض مستطيل حواري بجانب المؤشرقطبي ال

-5، الشكل ) Z, -Z+يعرض الزاوية في اتجاهين  التي نافذة الحوارطريق  عن  الرسوم ثالثية األبعاد

8.) 

 

 التعقب القطبي في الرسم الثنائي والثالثي األبعاد. 8-5الشكل : 

 مذكورة فيتغيير اإلعدادات وتحديد مقدار الزاوية من النافذة الحوارية الويمكن للمستخدم 

 (.    9-5األوامر السابقة، الشكل )

 

 : نافذة حوار إلعدادات التعامد. 9-5الشكل 

 

  Object Snapاالنجذاب نحو الكائنات الرسومية  5-3-5

توفر خاصية القفز بين العناصر أو الكائنات الرسومية دقة عالية في تنفيذ الرسوم الهندسية، 

فعند رسم دائرة مركزها نقطة تقع في نهاية مستقيم أو في منتصفه، أو في نقطة تقاطعه مع عنصر 



  الرسم المعان بالحاسوب                           الثانية المرحلة-الصناعي الرسم                           خامسال الفصل

 

 

  
120 

 
  

قر على بواسطة الن األمرآخر، فيقوم المؤشر باالنجذاب إلى تلك النقاط من دون غيرها، بعد تفعيل 

 .F3في سطر األوامر، أو ضغط مفتاح  األمرأو كتابة  OSNAPأيقونة 

ط يات الخطوتظهر على العناصر بأشكال تختلف فيما بينها، فتظهر نها قفزال نقاطولغرض تمييز 

عدادات إعالمة ضرب وهكذا، ولتغيير مستقيمين تقاطع ومثلث بشكل بشكل مربع ومنتصف المستقيم 

 Settingو  ON/Offنقوم بالنقر األيمن على األيقونة لتظهر قائمة تحتوي على  OSNABالقفز 

لألمرين  (، لغرض اختيار اإلعدادات المناسبة10-5وعند اختيار األخيرة تظهر نافذة حوار، الشكل )

 .Object Snap Tracking هاتعقبفضال  عن  Object Snapالقفز نحو الكائنات الرسومية  

 

 : نافذة حوار لتحديد خواص االنجذاب نحو الكائنات الرسومية. 10-5الشكل 

        Dynamic Inputاإلدخال الديناميكي  5-3-6

كيز وامر قرب المؤشر للمساعدة بحصر الترإلدخال األبتوفير وصلة  تلك الخاصيةتساهم 

حقل مة في ال، فبعد كتابة القي، فضال  عن بقاء المعلومات بشكل متجددواالنتباه في منطقة الرسم

خال القيمة لينتقل الى الحقل اآلخر لغرض إد يعرض أيقونة قفل، TABالمجاور للمؤشر وضغط مفتاح 

يوضح نافذة الحوار التي  (11-5الشكل )، وENTERبعد الضغط على مفتاح  األمرالتالية، بعدها ينفذ 

حجم إلظهار ليمكن الوصول لها بالطريقة المذكورة سابقا، ومن خاللها تضبط اإلعدادات التي تخص ا

من  لكنوامر األخط كتابة الديناميكي لم يصمم كبديل ل اإلدخالالحقول المصاحبة للمؤشر، علما  أن 

لة المستعم مكن عرض نافذة لكل األوامرالممكن إخفاء األخير لتوفير مساحة أكبر للرسم، ومن الم

 .F2بالضغط على مفتاح 
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 : نافذة حوار لتحديد خواص اإلدخال الديناميكي. 11-5الشكل 

 Drawر الرسم )ثنائي األبعاد( أوام 5-4

  ( الطرائق الثالث في الوصول الى تنفيذ أوامر أدوات الرسم. 12-5يبين الشكل )

 

 أوامر أدوات الرسم.طرائق تنفيذ  12-5الشكل 
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 -:عمليا   يمكن تطبيقها)ثنائي األبعاد(  للرسم ستعملتألدوات التي ا بعض أوامروفيما يأتي 

ضة عن ، ويمكن االستعامستقيم أكثر األوامر شيوعا لرسم خط:  Lineأمر رسم المستقيم  .1

برنامج عن (، إذ يسأل الLكتابة الكلمة في خط كتابة األوامر بكتابة الحرف األول منها )

في  Uلحرف أو كتابة ا ESCإحداثيات البداية والنهاية ويتم الخروج منه بالضغط على مفتاح 

 شريط األوامر.

Command: line        (or) L  

Specify first point: x,y  )ندخل إحداثيات النقطة، أو ننقر بالمؤشر على موقعها في اللوحة( 

Specify next point or [Undo]: x, y 

Specify next point or [Undo]:u   )إنهاء األمر( 

عد لرسم خط ليس له بداية وليس له نهاية، فب: Construction Line أمر خط اإلنشاء  .2

عة وامر مجمويظهر في شريط األ )الكتابة في خط األوامر أو النقر على األيقونة( أخذ األمر

، Ang، بزاوية ميل Ver، رأسي Horمن االختيارات بين قوسين لرسم الخط في وضع أفقي 

 أو رسم خط موازي لخط على بعد Bisectولرسم مجموعة خطوط مشتركة بنقطة ارتكاز 

اح ، إذ ينفذ األمر عن طريق كتابه الحرف األول من الخيار ونضغط مفتOffsetمحدد 

Enter الخط. والنقر بزر الفأرة األيسر على اللوحة في النقطة المطلوبة حتى يتم رسم 

Command:  xline   

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:  

ن ع Arcفر إمكانية رسم ويبالوقت نفسه في رسم خط متماسك  ستعملي: Poly Lineأمر  .3

طول  دخال قيمةطريق أخذ األمر يطلب بداية الخط نقوم بالنقر وتحيد مكان بداية الخط ويمكن إ

ف يمكن كتابة حر  Arcالخط في شريط األوامر مع تحديد اتجاه الخط بالمؤشر ولرسم

مر أو نقر يمين في أي مكان على لوحة الرسم ونحن داخل األ Enter، ثم Aاالختصار 

طريق أمر  بالنقر بزر الفأرة األيسر، كما يمكن أيضا  عن Arcد نهاية وتحدي Arc واختيار

Poly Line  عرض نصف الرسم سهم أو تحديدHalfwidth  ( 20لبداية الخط )كمثل

 .تكون قيمتها صفرا ، بعد ذلك يمكن تحديد طول السهم واتجاهه بالمؤشرسونهايته 

Command: pline  
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Specify start point: 0,0   

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:H  

لى رسم مضلع مع إمكانية التحكم في عدد أضالعه، فبعد الضغط ع: Polygonأمر مضلع  .4

ها بعدها األمر يسأل البرنامج عن عدد األضالع، فنقوم بكتابة عدد األضالع المطلوب رسم

يسأل عن مركز المضلع إلمكانية رسم المضلع داخل دائرة ،  Enterنضغط مفتاح 

Inscribed in circle  سوف تمس حوافه فيسأل عن مركزهاCenter  بعدها يسأل عن

فسوف   Circumscribed about  circleنصف القطر أما رسم المضلع خارج الدائرة 

م فيت Enterح تمس أضالعه فيسأل عن نصف القطر نقوم بكتابة نصف القطر ونضغط مفتا

 رسم المضلع المطلوب.

Command: polygon  

Enter number of sides <4>: 6  

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

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

Specify radius of circle: 60  

يمكن رسم مستطيل عشوائي بأخذ األمر والنقر بالمؤشر ولكن : Rectangleأمر المستطيل  .5

، نأخذ أمر X,Yاتجاه ليس بطول محدد، وحتى يمكن رسم مستطيل بطول محدد في 

Rectangle مع عدة اختيارات أخرى فيطلب البرنامج تحديد نقطة بداية المستطيل 

Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width،  بزر الفأرة يتم النقر وللتحديد

،  ENTERالمستطيل، بعدها نضغط مفتاح  إحداثيات ركنكتابة  أواأليسر على لوحة الرسم 

تمثل المساحة أو طول األضالع أو  تليها النقطة التي تمثل الركن المقابل، مع اختيارات أخرى

 رسم المستطيل. يمكن اختيار أحدها بهدف، Area/Dimensions/Rotationالتدوير  

Command: rectang   

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 10,10  

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 
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يسر في يمكن رسم قوس عشوائي عن طريق أخذ األمر والنقر بزر الفأرة األ:  Arcأمر قوس .6

 Drawائمة قثالث نقط مع مراعاة أن يكونوا ليسوا على استقامة واحدة ويمكن أحذ األمر من 

 ( Start/End/ Radiusبمعلومة بداية ومنتصف ونهاية )  Arcلرسم  Arcاختيار أمر 

 .المعطيات الموجودة في الرسم ( أو حسب End/ Center / Startأو ) 

Command: arc   

Specify start point of arc or [Center]: 60,75   

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

Specify end point of arc: 

ركز الدائرة مبعد أخذ األمر يمكن رسم دائرة عشوائية عن طريق تحديد :  Circleأمر الدائرة  .7

ط مفتاح بالنقر بزر الفأرة األيسر بعدها يطلب نصف القطر نقوم بكتابة نصف القطر ونضغ

Enter  أو بعد أخذ األمر وسأل عن القطر بعد تحديد المركز يمكن كتابة حرف ،D هي و

تيح ي، وأيضا  Enter، بعدها كتابة قيمة القطر ثم نضغط مفتاح Diameterاختصار كلمة 

 قطر(.   مماسين ونصف وأ)ثالث نقاط، نقطتين ،  P/2P/Ttr3  البرنامج رسم دائرة بمعلومة

Command: circle   

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

Specify radius of circle or [Diameter]: 

تحديد بداية رسم منحنى عن طريق أخذ األمر والنقر بزر الفأرة األيسر ل: Splineأمر منحني  .8

دخال تهاء من إالمنحني فيسأل عن النقطة الثانية والثالثة .....إلخ حسب االحتياج وبعد االن

 ثالث مرات ليتم رسم المنحني. Enterعدد النقاط نضغط على مفتاح 

Command: spline   

Specify first point or [Object]: 

Specify next point: 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 
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ل محور بعد أخذ األمر النقر في لوحة الرسم وتحديد طو: Ellipseأمر لرسم شكل بيضاوي  .9

 للشكل، ومن منتصف هذا المحور سيكون البعد األخر والبعد الثاني.

Command: ellipse  

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 

Specify other endpoint of axis: 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 

عن طريق الدخول في األمر بعد : Ellipse Arcأمر لرسم قطع ناقص لشكل بيضاوي  .10

ية قطة البدانداخل األمر بعد رسم البيضاوي يطلب  النقر ورسم الشكل البيضاوي كما سبق وأما

 للقطع الناقص.

Command: ellipse  

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a  

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 

الشكل  حوار، نافذة تفتحبالنقر على األمر : Insert Block )كتلة( أمر استدعاء البلوك .11

والنقر  OKاح والضغط على مفت Browseيمكن استعراض البلوكات من أمر  (،5-13)

 على اللوحة لتثبيت البلوك مع مراعاة أنه أصبح كتلة واحدة .

 

 وار استدعاء البلوك.ح: نافذة  13-5الشكل 
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 (،14-5)تفتح نافذة حوار، الشكل بعد النقر على األمر :  Make Block أمر أنشاء بلوك .12

العناصر  لتحديد Select Objectللبلوك الجديد وبعد الضغط على أيقونة   إسمكتابة بقوم ن

مرة ثانية  الحوار نافذةفتح ت بعدها Enterوبعد ذلك نضغط على مفتاح  ،بلوككالمراد عملها 

قر على بلوك والن جعلهلتحديد مكان إمساك الشكل المراد  Pick pointنقوم بالضغط على ف

ع م، OKنضغط على  الحوار نافذة ىمرة أخر تفتحمكان في الشكل بزر الفأرة األيسر ف

 -هي:في نافذة الحوار   اختيارات ةد ثالثووجمالحظة 

  ينشأ البلوك لكن األصل ال يحوله إلى بلوكRetain . 

  ينشأ البلوك ولكن يحول األصل إلى بلوكConvert To Block . 

  ينشأ البلوك ولكن يقوم بمسح األصلDelete . 

 

 فذة حوار لتعريف بلوك جديد.: نا 14-5الشكل 

يتم النقر على األمر والنقر في المكان المراد وضع النقطة في اللوحة أو : Pointأمر نقطة  .13

ها ويمكن تغير شكل النقطة من ستعمالعلى الرسم كنقطة إرشادية حيث يمكن الرجوع إليها وا

 ايمكن اختيار منه وتفتح نافذة حوار Point Styleواختيار  Formatفتح قائمة  خالل
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ر يتغيب Point Sizeمن خالل  تصغيرهها وتكبير حجمها أو ستعمالشكل النقطة المراد ا

 .OKها وبعدها نضغط على مفتاح فيالقيمة التي 

تفتح ة إذ بعد النقر على األمر يمكن تظليل األشكال المغلق: Hatchأمر تظليل ) تهشير (  .14

حدد زاوية ميل قوائم منسدلة كذلك تختيار نوع التهشير من ال (،15-5نافذة حوار، الشكل )

حجم لأي مقياس رسم التهشير حتى يكون مناسب  Scaleالخطوط، بعدها نقوم بتغير قيمة 

، ر لهنقر داخل الشكل المراد عمل تهشيأي ال Add: Pick Pointالشكل بعدها يوجد أمر 

مكن أى النقر على الشكل المراد تهشيره، في Add: Select objectويوجد أمر آخر هو 

ؤشر النقر بالمبفنقوم  الحوار نافذةإحدى الطريقتين مثال  بالنقر على األولى فتختفي  ستعمالا

ن ة أخرى يمكمر الحوار نافذةح داخل الشكل المراد عمل تهشير له بزر الفأرة األيسر فيتم فت

ى حت Previewعمل معاينة عن طريق الضغط على مفتاح أسفل النافذة على اليسار وهو 

ك نقوم مناسب أو غير مناسب ويمكن الرجوع لتعديله وبعد ذل Scaleيمكن التأكد من حجم 

 .Enterبالضغط على مفتاح 

 

 : نافذة حوار التهشير. 15-5الشكل 
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ط ألنة هو النش Gradientبعد النقر على األمر يجب التأكد أن التبويب : Gradientأمر  .15

تبويب وهو يجمع كال من هذين األمرين أم ال Hatchنفسه لألمر  الحوار نافذةيتم فتح 

Gradient ختيار لونفله إمكانية تلوين الشكل المغلف بلون أو لونين متداخلين عن طريق ا 

One Color التداخل  وتحديد اللون )األول واللون الثاني( بالنسبة لأللوان واختيار نوع

م نضغط نفسها بالنقر داخل الشكل أو عليه ث Hatchبينهم لتعبئة اللون وهي خطوات أمر 

فتح فت Hatchكما سبق في  الحوار نافذةن موذلك  –عن طريق أمر + أو  ENTERمفتاح 

 .OKى زر مرة أخرى فنضغط عل الحوار نافذة

يجب أن يكون الشكل مغلق وأجزاءه متصلة مع : Regionأمر تجميع عناصر مغلقة  .16

ذا األمر فه Lineبعضها البعض حتى يمن تطبيق األمر عليه، مثال  عند رسم شكل مغلق بأمر 

غير  خطوط الشكل ألنه يكن التحكم فيه بشكل مستقل عن باقيرسم الشكل ولكن كل خط يم

قر على وتحديد الشكل بالكامل بالن Regionكل فعند الضغط على أمر متماسك مع باقي الش

لشكل إلى يقوم بتحويل ا Enterأضالعه أو التحديد بفتح نافذة علية ثم الضغط على مفتاح 

ق ل سوف يطبكتلة واحدة عند النقر على ضلع من أضالعه يتم تحديد الشكل بالكامل أي التعدي

 ل .على الشكل بالكامل وليس ضلع مستق

عن نقوم  (،16-5، الشكل )نافذة حوار تفتحعند النقر على األمر  :Tableأمر جدول  .17

ألعمدة ابتحديد عدد الصفوف واألعمدة والمسافة بين كل منهم بتحديد كل من عدد  طريقها

Columns عرض األعمدة ،Column Width،  الصفوف عددDate Rows  وارتفاع

 وتثبيت الجدول في المكان المطلوب. OKثم الضغط على زر  ،Rows Heightالصفوف 

 

 : نافذة حوار لتحديد خصائص الجدول.16-5الشكل 
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ذة في بعد النقر على األمر نقوم بفتح ناف: (A) Multi Line Text النصوص أمر كتابة .18

نقوم  (،17-5، الشكل )نافذة حوارفتح تف )عن طريق المؤشر( المكان المراد الكتابة فيه

إنجليزية(  –عربية بتحديد إرتفاع الخط واختيار نوع الخط المراد الكتابة به ويمكن تغير اللغة )

تابة نضغط ( من لوحة المفاتيح وبعد االنتهاء من الكAlt + Shiftمفتاحي ) ستعمالوذلك با

 وإظهار الكتابة. الحوار نافذةفيتم غلق  الحوار نافذةمن  OKعلى زر 

 

 : نافذة حوار كتابة النصوص. 17-5الشكل 

ي فه في عمل خطين متوازيين والتحكم ستعماليمكن ا: Multi Lineأمر رسم خط مزدوج  .19

اختيارات  تظهر لنا Multi Lineنختار األمر  Drawالمسافة بينهما كل خط، فبعد فتح قائمة 

 Jار ، فعند كتابة االختصJustification/Scale/STyleفي شريط األوامر بين قوسين 

 و المنتصفأيجب تحديد المكان الذي نمسك الخط المزدوج منه )أعلى الخط العلوي أو أألسفل 

Top/Zero/Bottom ولتحديد البعد بين الخطين نكتب حرف ،)S   وهو اختصار كلمة

Scale  ثم نضغط مفتاحEnter ضغط على ثم نقوم بكتابة البعد المراد عملة بين الخطين ون

لتحديد ف STبعد ذلك بداية الرسم بنفس طريقة رسم الخط العادي، أما  ويمكن Enterمفتاح 

 نمط الخط، )ال توجد أيقونة لهذا األمر(.

Command: mline  

Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD 

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: 

Specify next point: 

   Modifyشريط أوامر التعديل  5-5

 هذا األمر : ستعمال: يوجد أكثر من طريقة الEraseأمر المسح  .1
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  المراد مسحها ثم نضغط على أمر  واألشكالتحديد الخطوطErase . 

  الضغط على أمرErase  ضغط مفتاح والخطوط المراد مسحها ون األشكالأوال  ثم التحديد على

Enter. 

  تحديد األشكال والخطوط والنقر يمين واختيار من القائمة التي سوف تظهرErase. 

  يمكن تحديد األشكال المراد مسحها وضغط مفتاحDelete . من لوحة المفاتيح 

  تحديد األشكال المراد مسحها وفتح قائمةModify  والضغط على األمرErase . 

ديده عن نسخ األشكال والخطوط ونقلها في المكان الذي يتم تحل لميستع: Copyأمر النسخ  .2

يطلب  ،Modifyأو القائمة  Modifyمن شريط األوامر  Copyعلى األمر  النقرطريق 

يطلب ف Enterنقوم بتحديد الشكل ثم ضغط مفتاح  Select Objectالبرنامج تحديد الشكل 

لى النقطة نقوم بالنقر ع، فSpecify base Point بعدها نقطة اإلمساك بالشكل المراد نقله

 فيه لرسوميأوضع الكائن المراد حمل نسخة من الشكل من خاللها والتحرك إلى المكان المراد 

 نامكنل موجود يما زابأنه  الشك إمكانيةه مع مراعاة كانبم تثبيتهوالنقر بزر الفأرة األيسر ل

 ESCأو نضغط على مفتاح  Enterوإلنهاء األمر نضغط مفتاح  ،نسخة في أكثر من مكان

 من لوحة المفاتيح .

(،  عموديا   –) أفقيا  لألشكالهذا األمر لعمل انعكاس  ستعملن: Mirror(  مرآة)  انعكاسأمر  .3

نقوم بتحديد الشكل وبعد ذلك ف له النقر على األمر يطلب تحديد الشكل المراد عمل انعكاسعد فب

)الرأسي أو  يطلب بداية الخط الذي سوف ينعكس علية أي المحور ثم Enterنضغط مفتاح 

للشكل فيه ويمكن رسم خط مع  انعكاسيمكن رسم محور ويمكن عمل إذ  ،(أو المائل األفقي

او قبل ، ( وذلك حتى ال يكون الخط مائل F8مراعاة تفعيل أمر ) التعامد أو الضغط على مفتاح 

وبعد النقر على بداية  عليه انعكاسر حتى نقوم بعمل البدء بعمل االنعكاس نقوم برسم محو

 Erase Source Objectاألصل يسأل البرنامج سؤال هل يقوم بمسح  ونهايتهالمحور 

? Yes/ Noعند الضغط على مفتاح ، فEnter أما عندما نقوم بكتابة ، ال يتم مسح األصل

 سيقوم بمسح األصل. Yesلكلمة  اختصاروهو  Yحرف 

رض وعفي عمل سمك الجدران ورسم طول  هستعمالايمكن : Offsetاصر  نللع أمر موازيات .4

على األمر يسأل  بتحديده، فعند النقرقوم نأنه يرسم خط موازي للخط على بعد  أيالغرف 

ثم  Enterنقوم بكتابة البعد المراد الرسم به ونضغط مفتاح  ،Offsetالبرنامج عن البعد 

والنقر ، بشكل منقط وظهورهالنقر على الخط أو الشكل بزر الفأرة األيسر فيتم تحديد الشكل 

ولتعديل  ،من قبل بتحديده قمنا الذيبالبعد و المراد رسم الخط الموازى االتجاهمرة أخرى في 
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 Enterقر على األمر مرة أخري وكتابة القيمة الجديدة ونضغط على مفتاح النالقيمة يجب 

 .المذكورة الخطوات وتكرار

لتكرار العناصر على هيئة مصفوفة )مستطيلة أو  ستعملي أمرهو : Arrayأمر المصفوفة  .5

، تفتح نافذة حوار Arrayعلى األمر  نقرال وبعد تكرارهعن طريق رسم الشكل المراد (  دائرية

هل نريد على هيئة صفوف أو على هيئة أعمدة  باالختيارنقوم ل (،18-5الشكل )

Rectangular Array ،  أو على هيئة شكل دائريPolar Arrayعلى هيئة  ، أو

 Select Objectثم النقر على  Rectangular Arrayصفوف وأعمدة فنقوم بتنشيط 

فيتم فتح مربع حواري  Enterقوم بالضغط على مفتاح ون تكرارهوهو تحديد الشكل المراد 

والمسافة بين الصفوف   Columnsوعدد األعمدة   Rowsفنقوم بتحديد عدد الصفوف  

Column Offset، زاوية ميل للصفوف واألعمدة عن طريق كتابة زاوية  لويمكن عم

طريقة ، أما OKثم نضغط على  Angle Of Arrayالخاصة  الميل المطلوبة في الخانة

على  كرارتالدائرة والشكل المراد  كمثلبعد رسم الشكل دائري، فعلى شكل  Arrayعمل 

 Polar االختيار( من شريط األوامر ثم نتأكد من تنشيط Arrayالدائرة نضغط على األمر )

Array ثم الضغط على )Select Object  لتحديد الشكل ثم نضغط مفتاحEnter  فيظهر

ثم نقوم بالنقر في منتصف  Center Pointمرة أخري فيتم النقر على الزر  الحوار نافذة

مرة أخرى نقوم بتحديد عدد مرات التكرار  الحوار نافذةالدائرة بزر الفأرة األيسر فيتم فتح 

 Total  االختيارالشكل على الدائرة وذلك عن طريق إدخال القيمة أو عدد التكرار عند 

Number Of Items ، ( 180أو )( 360) أيوتحيد زاوية الدوران هل على الدائرة كلها

ثم نضغط على مفتاح   Angle To Fillالقيمة  بتغيرفقط أو يمكن تعديل قيمة الدوران درجة 

Enter. 
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 : نافذة حوار المصفوفة. 18-5الشكل 

مر فيطلب عن طريق النقر على األ ستعمالاالطريقة : Move  أمر تحريك العناصر من مكانها .6

لشكل ابعد التحديد على  Select Object نهالبرنامج تحديد الشكل المراد نقلة من مكا

ساك بالشكل من لوحة المفاتيح فيسأل البرنامج عن المكان التي يتم اإلم Enterنضغط مفتاح 

ة األيسر فنقوم بالنقر بزر الفأر  Select Object Point  لنقلة من مكانة إلى مكان أخر

 مرة أخرى د وضعة فيه والنقرعلى نقطة في الشكل والتحرك في لوحة الرسم في المكان المرا

 بزر الفأرة األيسر ليتم النقل فيه .

رنامج عن طريق تنشيط األمر فيطلب الب: Rotateأمر الدوران بالنسبة للعناصر بزاوية  .7

 بعد تحديد الشكل نضغط مفتاح Select Objectتحديد الشكل المراد عمل دوران له 

Enter ا الشكل طة اإلمساك التي سوف يدور حولهمن لوحة المفاتيح فيسأل البرنامج عن نق

Specify Rotation Angle  م فنقوم بكتابة زاوية الدوران المراد لف الشكل لها ث

 فيتم عمل دوران للشكل . Enterنضغط على مفتاح 

عن طريق أخذ األمر ثم يطلب البرنامج :  Scale أمر تكبير أو تصغير العناصر بنسبة معينة .8

  بعد تحديد الشكل يسأل البرنامج عن نقطة اإلمساك بالشكل Select Objectتحديد الشكل 

Specify base Point  فنقوم بالنقر على نقطة بالشكل فيسأل عنSpecify Scale 

Factor  فنقوم بكتابة النسبة المراد التكبير بها ونضغط مفتاحEnter. 
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في  Stretchأمر  ستعمالمثلث ونريد اأن لدينا نفترض :  Stretch أمر مط تحديد العناصر .9

 مط لمعمراد يطلب تحديد الشكل الفمر أيقونة األمط ضلعين من هذا المثلث نقوم بالضغط على 

تح نافذة سوف نفتح نافذة على ضلعين فقط والتحرك بالمؤشر نجد أن الضلعين الذي تم فله 

ن ضلعيحكم في طول الالتفيمكن  Stretch عليهم عن التحرك بالمؤشر يظهر عليهم أمر

هو ثابت ف تحديدهسواء بالتكبير أو التصغير عن طرق حركة المؤشر أما الضلع الذي لم يتم 

 في مكان ال يتأثر باألمر .

األمر عن طريق فتح قائمة  ستعمالطريقة ا: Lengthenالعناصر أمر التحكم بطول  .10

Modify أمر واختيار Length  بين  اختياراتفسوف يظهر في شريط األوامر أربع

 .قوسين

Command: lengthen  

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: 

  تحديد القيمة المراد تزويدها للخطDelta: ( بعد أخذ األمر نكتب األحرفDE) ضغط مفتاح ون

Enter  اختصاروهو (Delta ونقوم بإدخال )فتاح المراد زيادتها للخط ونضغط م القيمة

Enter  م تحديدها.مرة بالقيمة التي ت سيزيدكل نقرة  زيادة طولهوالنقر على الخط المراد 

  المئوية عن طريق النسبةPercent واختيار: بعد أخد األمر ( الحرفPونضغط مفت ) اح

Enter (  ونضغط مفتاح 50نكتب النسبة مثال )Enter أن الخط  وعند النقر على الخط نالحظ

 .تم النقر عليه كلماللنصف يتم تصغيره 

  بأكمله القيمة التي سوف تشمل الضلعTotal( بعد أخذ األمر وكتابة حرف :Tونض ) غط على

حديدها وبعد يأخذ هذه القيمة التي تم ت بأكملهنكتب القيمة المراد جعل الخط  Enterمفتاح 

جعل تم الفأرة األيسر نقرة واحدة في والنقر على الخط بزر Enterذلك نضغط على مفتاح 

 الخط بنفس القيمة التي تم تحديدها .

  تحديد القيمة يدوي بالنقر بالمؤشرDynamic : أخذ األمر وكتابة حرفي بعد (DY)  من

ط المراد والنقر بزر الفأرة األيسر على الخ Enterلوحة المفاتيح وبعد ذلك نضغط مفتاح 

ى األيسر حت قر بزر الفأرةأو تقصيره والتحرك بالمؤشر لزيادته أو تقصيره والن طولهزيادة 

 .إنهاء األمر

األمر  الستعماالخطوط الزائدة من الرسم ويتم  إلزالةهذا األمر  ستعمل: ي Trimأمر قص  .11

أليسر على اوبعد ذلك نقوم بالنقر بزر الفأرة  Enterعن طريق أخذ األمر ونضغط على مفتاح 

 جميع الخطوط الزائدة وذلك إلزالتها .
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مر هذا األ ستعمال)للخط وللقوس(: ال ( Extendأمر مد العناصر حتى حدود معينة )  .12

ه أو ل امتدادالخط المراد عمل  له تمدديموجود ل آخر يجب مراعاة أنه يجب أن يكون خط

لى الخط من لوحة المفاتيح ثم النقر ع Enterعلى األمر نضغط مفتاح  النقربعد ف، القوس

  مده باتجاه الخط اآلخر.له فيتم  امتدادالمراد عمل 

ن إلى أكثر م وتقسيمههذا األمر لفصل خط  ستعملي: Break At Point  أمر فصل جزء .13

أليسر االنقر على الشكل بزر الفأرة  وبعد جزء عن طريق أخذ األمر فيطلب تحديد الشكل

 يسر فيتماأل الشكل أو الخط والمكان المراد عمل فصل بينهم نضغط بزر الفأرة علىوالتحرك 

ر نه ال يؤثالخط عن الجزء األخر ولكنه مازال مكانة لكن عند تحديد جزء فنالحظ أ جزء فصل

يين وليس على الجزء األخر أي يمكن التعديل في جزء بمفردة فهو أصبح في هذه الحالة جزئ

 جزء واحد .

 مكان نقوم بتنشيط األمر فيطلب تحديد: Break أمر قص أو قطع العنصر بين نقطتين .14

 القطع.

فر شرط واحدة ولكن يجب تو وكتلةلربط خطين ليكونوا خط واحد  ستعملي:  join  أمر ربط .15

النقر على  مسار واحد حتى يمكن تنفيذ األمر وذلك عن طريق أيواحد  امتدادأن يكونوا على 

لضغط على الخط وم بانقثم  األولالنقر على الخط اختيار العناصر، بعد   األمر فيطلب البرنامج

 من لوحة المفاتيح فسوف يصبح شكالَ متماسك. Enterالثاني ونضغط على مفتاح 

لعمل شطف للحواف يمكن عن طريق تحديد القيمة أو  ستعملي:  Chamfer  أمر شطف .16

، شطف وترك الحدود كما هي موجودة لعمل شطف عن طريق تحديد الزاوية ويمكن عم

الذي سوف يتم تطبيق عليه هذا األمر فعند موجود ولتنفيذ هذا األمر يجب أن يكون الشكل و

أوال  نقوم بتحديد أنه يتم مسح الحواف  اختياراتمجموعة  يعطيناالضغط على األمر سوف 

المتاحة  االختياراتمن خالل  Trimوذلك بالدخول في  Chamferالتي يتم عليها بأمر 

(  Dلتحديد قيمة الشطف نضغط من لوحة المفاتيح حرف )  ،[ Trim / No Trim] ونختار 

وكتابة القيمة األولى ويعد ذلك  Enterثم نضغط مفتاح   Distanceوهي اختصار لكلمة  

فيسأل عن القيمة الثانية نقوم بكتابة القيمة الثانية ونضغط مفتاح  Enterنضغط مفتاح 

Enter على الخط الثاني فيتم عمل الشطف النقرثم  وبعد ذلك يمكن النقر على الخط األول ،

 اختصار( وهو  Aفعند الدخول في األمر نكتب حرف )  أما طريقة الشطف عن طريق الزاوية

فيطلب مقدار  Enterوهي زاوية الشطف وبعد ذلك نضغط على مفتاح  Angle لكلمة

فيسأل عن مقدار  Enterالشطف للزاوية األولي نقوم بكتابة مقدار الزاوية ونضغط مفتاح 
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ثم نقوم بالنقر على الخط األول ثم النقر على الخط  Enterالزاوية الثانية ثم نضغط مفتاح 

 الثاني فيتم عمل الشطف .

قوم أوال  لعمل دوران لحافة الشكل ولتحديد قيمة الدوران ن ستعملي: Fillet  تشذيبأمر  .17

 ونحدد نصف Radius لكلمة اختصار( وهي  Rبالضغط على هذا األمر ثم كتابة حرف ) 

 وجوب ، مع مالحظةقطر الدوران ويمكن بعدها النقر على الضلعيين حتى يتم عمل الدوران

وذلك  والستمرار األمر معنا الحاجةحسب ب No Trimأو  Trimفي األمر  Trimالتأكد من 

ي ( وه M)  لتكرار هذا األمر أو لعمل أكثر من دوران وذلك ألشكال متعددة يمكن كتابة حرف

 حوافه.يم وبدء تنفيذ األمر بالضغط على أضالع الشكل المراد تنع Multipleلكلمة  اختصار

Command: fillet  

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 

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

 من ضلع حتى بأكثرالمتماسكة  العناصرفي  ستعملي:  Explodeأمر تفتيت أو تفجير  .18

ل ل المراد عمالبرنامج تحديد الشك طلبالضغط على األمر ي وبعد مستقالَ بذاته،يكون كل ضلع 

خط في كل  التحكم ليمكنفيتم تفجير الشكل  Enterنضغط على مفتاح  االختياروبعد له تفجير 

 .األخرى الخطوطعن  بمعزلبمفردة  من خطوط العنصر

  Dimension  شريط األبعاد 5-6

 -ي:هألوامر وا ،يتضمن شريط األبعاد العديد من الخيارات التي تتيح وضع األبعاد على الرسومات

طريق النقر  في قياس األبعاد األفقية والرأسية ويتم ذلك عن ستعملي:  Linearخطي البعد ال .1

 .على بداية الخط والنقر على نهايته  

ة عن طريق في قياس األبعاد المائلة والرأسية واألفقي ستعملي:  Aligned  البعد الموازي .2

 . النقر في بداية الخط ونهاية الخط 

 ، Yفي قياس بعد النقطة عن نقطة األصل  في مستوي  ستعملي:  Ordinateمرتب البعد ال .3

X. 

لقياس نصف القطر وذلك عن طريق أخذ األمر  ستعملي:  Radius قطرينصف الالبعد  .4

 والنقر على الدائرة لقياس نصف قطرها .
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عطى لقياس نصف القطر أيضا  ولكن ي ستعملي:  Jogged متعرجبشكل  يقطرالنصف البعد  .5

 .Zشكل خط البعد يمكن التحكم فيه على شكل حرف 

ر على آخذ األمر والنقلدائرة عن طريق القياس قطر  ستعملي:  Diameter القطريالبعد  .6

 في المكان المطلوب. الدائرة وتثبيت البعد

لنقر لقياس الزاوية المحصورة بين ضلعين عن طريق ا ستعملي:  Angularالزاوي البعد  .7

 شر .اوية بالمؤوالنقر على الخط الثاني وتثبيت مقاس الز األولعلى األمر ثم النقر على الخط 

د يوج، ولقياس جميع المقاسات بسرعة ومرة واحدة:  Quick Dimension البعد السريع .8

 ات اليقوم بالقياس بحيث المقاسوالذي  Staggered االختيارمنها اختيارات، فيه عدة 

قاسات لقياس المحاور أو الخطوط بحيث تبدأ الم Baseline، واختيار تكون على خط واحد

 .نهاميمكن عن طريقه تحديد نقطة يبدأ القياس  Datum Point، واختيار من نقطة واحدة

Specify dimension line position, or 

Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/seTtings 

امج ومدى : للتأكد من اإلعدادات االفتراضية للبرن Dimension style أدوات وضع األبعاد .9

وب تخصص أسل مطابقتها لنظام وضع األبعاد المتبع في الرسم للتوافق مع طبيعة اللوحة، فلكل

األرقام  في وضع األبعاد، فاللوحة الميكانيكية تختلف عن اللوحة االلكترونية في طبيعة

 .دواتفي شريط اال ةالموجود أليقونةا ذلك عن طريق النقر علىوالرموز وحجمها، ويتم 

ي شريط لوضع نقطة إرشادية في اللوحة ونقوم بكتابة األمر ف ستعملي : blipmodeمر األ .10

 أيضا  يفيد )،  REولمسح هذه النقاط من على الشاشة نقوم بكتابة األمر  onونختار  األوامر

 ختارنفسه ون األمر عند وجود تجاعيد في األشكال مثل الدائرة تكون غير المنتظمة( أو بكتابة

off . 

Command: blipmode 

Enter mode [ON/OFF] <ON>: OFF 

 بداية الرسم  5-7

 تحضير مساحة الرسم 5-7-1

يقوم البرنامج ، فDrawing Limitsونختار  formatبعد فتح البرنامج ندخل على قائمة 

 Xلمحور  الصفر القيم االفتراضية وافق علىونبالسؤال عن نقطة بداية اللوحة من الجهة الشمال 

 .() Enter  بضغط Yلمحور صفر )الرقم األول من اليسار( وال
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Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000, 0.0000>:  

بعدها يسأل البرنامج عن ، حددهسنيرسم خارج حدود اللوحة التي  فلن ON األمر اخترناوإذا 

فتكون اللوحة باالتجاه اللوحة  أبعاد فندخلنهاية اللوحة من جهة اليمين  أيالجهة اليمنى  في نقطة

مع ، 297 ,210، أما عندما تكون ورقة الرسم باالتجاه الطولي تكون القيمة 210 ,297 العرضي

والقيمة الثانية  Xكتبها سوف يعتبرها البرنامج في اتجاه محور نسوف  التيمراعاة القيمة األولى 

 األمرالبرنامج على  إطارقوم بإظهار الشبكة بالضغط في نبعد ذلك ، Yسوف يعتبرها في اتجاه محور 

Gridنطبع البرنامج  نافذةرسم عليها بالكامل في يتم السوف  التي األصليةظهر حدود اللوحة ت ، ولكي

، ومن ثم (Z)أو  Zoomاألوامر )أو اختصاراتها التي تكون معلـ مة بخط تحت احد أحرفها( وهي 

 .ثم ضغط  (A)أو  All األمر(، يليه  Enter ( ضغط المفتاح

سافات ممع مالحظة إعدادات مهارات الرسم المناسبة والمذكورة في الفقرة السابقة مثل 

لرسم االتعقب أو التعامد وكذلك اختيار وحدة القياس وضبط الفواصل العشرية لدقة الشبكة و

Precision  في أوتوكاد، من نافذة وحدات الرسمDrawing Units ب بعد التي توفر عدد المرات

 الفارزة، لنضبط الدقة إلى العدد الصحيح )بدون الفارزة( للطول وللزاوية.

 الرسم في اللوحة  قياس مضبط  5-7-2

 األمرمنها نختار  تفتح نافذة حوار Dimension Styleنختار  Formatمن قائمة 

Modify  ونختار التبويبFit في  االفتراضياس اللوحة يللوحة الحالية على مق الرسم اسيوندخل مق

أوضح في اللوحة بشكل  )المخفية( المنقطة الخطوطظهار وإل، Use overall scale of خانة

اللوحة رسم اس يونقوم بكتابة مق في شريط األوامر ونضغط مفتاح  LTscaleنقوم بكتابة أمر 

 .  وبعد ذلك نضغط مفتاح االفتراضيالحالي على المقاس 

   Draw أوامر الرسمتطبيق على  5-7-3

لمناسب أن الرسم الخطوط والدوائر ومن سية السابقة أنجزنا عدة ممارسات من المرحلة الدرا

 وتوكاد.للتعرف على اإلمكانات المتاحة في برنامج الرسم أ بشكل أكثر تفصيال   أمثلةنتناول 

  1-5مثال 

ووضع  A4( مع توزيعها على ورقة الرسم 11-3مساقط المنظور المبينة في الشكل ) إرسم

 الديكارتي المطلق في تنفيذ الرسم. أإلحداثي طريقة ستعمال  ألبعاد ما
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 الحل

 ,X=297وهي ) A4نبدأ بتحديد أبعاد لوحة الرسم كما تعلمنا من المرحلة الدراسية السابقة،  (1

Y=210 األمر( من خالل Drawing limits  من القائمة المنسدلةFormat  فيظهر في

نحدد أبعاد الورقة بكتابة إحداثيات الركن األيسر  الذي من خاللهخط األوامر الحوار اآلتي، و

هي القيم  < >الركن األيمن العلوي، علما أن القيم داخل األقواس  السفلي وإحداثيات

  في رسوم سابقة.نفسه  األمراالفتراضية للبرنامج أو التي تم استعمالها ب

ر نافذة حوار نختار منها الذي يظه Unite األمر  Formatثم نختار من القائمة المنسدلة 

ونلغي الفارزة لتكون األرقام باألعداد الصحيحة  Decimalوالنظام المتري  Millimeterالوحدات 

Precision=0  ين األمربعدها نكتب في خط األوامر اختصاراتZoom(Z)  ، وAll (A) ، 

الرسم اليدوي مع تخطيط وكما في  اللوحة إطارنرسم . بعد ذلك البرنامج شاشة الرسوم ضمنلتبقى 

 -:وكما يأتي)مستطيل(،  Rectangle األمرباستعمال  لجدول المعلومات

Command:  <Grid on>      )من شريط أوامر القفز( 

Command:  <Osnap on>   )من شريط أوامر القفز( 

Command:  <Snap on>     من شريط أوامر القفز()  

Command:  <Ortho on>     (أوامر القفز)من شريط  

Command: _units        ( Format    ) من القائمة

Command: _limits       ( Format   ) من القائمة

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0,0>: 0,0  

Specify upper right corner <12,9>: 297,210  

Command: zoom       )View )أو من القائمة    

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: A 

Command: rectangle      )Draw    أو من شريط(  

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 10,10  
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Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 277, 190  

 األمروكما تعلمنا في كل أوامر الرسم أن يفعل  المستقيمأمر رسم  ستعمللرسم الجدول ن (2

Line  أما من قائمةDraw  اختصاره في الشريط أو بكتابته )أو  أو بالنقر على األيقونة

L)  متبوعا بالضغط على مفتاح في خط األوامرEnter في من لوحة المفاتيح. 

Command: Line  

Specify first point:  20, 10 الخطوط العمودية( –)تحديد نقطة بداية الخط      

Specify next point or [Undo]: 20, 200 الخط(نقطة نهاية )تحديد        

Specify next point or [Undo]: *Cancel*      ) Line  للخروج من أمر ESC )بالضغط على مفتاح     

Command: Line  

Specify first point:  20, 10 الخطوط العمودية(– نقطة بداية الخط الثاني)تحديد         

Specify next point or [Undo]: 20, 200 الخط()تحديد نقطة نهاية        

Specify next point or [Undo]: *Cancel*    

Command: Line  

Specify first point:  20, 10 في اإلطار( األول )تحديد نقطة بداية الخط األفقي      

Specify next point or [Undo]: 20, 200  )تحديد نهاية الخط األفقي في اإلطار(       

Specify next point or [Undo]: *Cancel*    

األفقية الباقية وفق إحداثيات بداية ونهاية كل خط )بعد وبالطريقة نفسها نكمل بقية الخطوط 

- 10,110 ، ونقاط رؤوس المستقيمات هي : )حسابها تبعا لنظام اإلحداثيات الديكارتي المطلق(

30,110( ،)10,140 - 30,140( ،)10,170 - 30,170.) 

باستعمال مؤشر  في أعاله لتنمية المهارة في الرسم الخطوات المذكورة من الممكن انجاز

 Dynamicالنقاط ومتابعة قيمها بعد تفعيل أمر اإلدخال الديناميكي انتقاء و اختيار األوامر الفأرة في

Input ،من غير الكتابة في خط األوامر أو استعمال مفتاح  ومراقبة القيم الظاهرة بجانب المؤشر

 (.10إعدادات لمسافات البينية بمقدار )، فضال  عن تفعيل الشبكة ومن المناسب جعل  Enterاإلدخال 
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ات كما هو معمول في الرسم اليدوي فأن توزيع المساقط على لوحة الرسم من الضروري (3

 55mmألفقي البينية في االتجاه ا اتالواجب حسابها مسبقا وستكون في هذا التمرين )المساف

 ونتيجة تقاطع تلك الخطوط سينتج المستطيالت التي(، 45mmفي االتجاه العمودي و

م جديدة ستتضمن المساقط في داخلها )تلك الطريقة أسهل لرسم المساقط( إذ نحدد طبقة رس

Layer  إذط لنرسم عليها تلك الخطوط المساعدة والتي ال تعتبر من ضمن خطوط المساق 

 -ي:يمكن إخفاءها عند الطباعة وذلك بتجميد طبقتها، وكما يأت

 Layer األمرأو كتابة  Formatالطبقات أو من القائمة المنسدلة شريط أيقونة في من 

 سممل اإلحسوف تظهر نافذة حوارية تحتوي على مواصفات طبقة كنا قد رسمنا عليها اإلطار ت

وان نميز أل Layer1(، نستحدث من تلك النافذة طبقة جديدة تحمل االسم 0االفتراضي )

د تجميدها لتكون لوحة رسم جديدة يمكننا فيما بعخطوطها بلون مميز )كمثل اللون األخضر( 

Freeze )او إخفائها  ،)عدم إظهارها في الطبعTurn Off، ( 19-5الشكل.) 

 

 : نافذة الحوار لتكوين طبقة رسم جديدة. 19-5الشكل 

 Construction األمرب األفقية والعموديةاإلنشائية الخطوط  نرسم على الطبقة الجديدة

Line (XLine) :بإحدى الطرائق الثالث المذكورة سابقا  عند تنفيذ األوامر، وكما يأتي- 

Command: xline  

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V    )تحديد نوع الخط وهو عمودي( 

Specify through point: 85,10     )إدراج إحداثيات النقطة التي سيمر خاللها الخط( 

Specify through point: 145,10  

Specify through point: 200,10  
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Specify through point: 230,10  

Specify through point: *Cancel*    األمر)الخروج من  

Command: xline   

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: H  

Specify through point: 10,55  

Specify through point: 10,85  

Specify through point: 10,130  

Specify through point: 10,155  

Specify through point: Cancel    

 اإلنشائيةخطوط اللثانية اتوضح الطبقة ، إذ لطبقتينل( الرسم النهائي 20-5ويبين الشكل )

 .وبذلك تم تحديد مواقع المساقط األفقية والعمودية

 

 .: طبقتي الرسم 20-5الشكل 
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لرأسي ا( برسم المسقط 0بعد أن أصبح موقع المساقط محددا  نبدأ على الطبقة الرئيسة )

ها الرسم التي تقدم واالستعانة بمهارات)نختار لونا مغايرا كمثل اللون األحمر(،  Line األمر ستعمالبا

الى  ند الرجوعأدوات القفز بحسب الحالة والحاجة، ثم االنتقال الى رسم بقية المساقط، وعأيقونات 

 Layer1 طبقةليستوجب الرجوع لا أو تسقيط مم( نالحظ وجود نقل أبعاد 11-3الحل في المثال )

النعكاس ( وينعكس على خط ا2وخط آخر يمر بالنقطة ) ( 1ورسم خط إنشائي عمودي يمر بالنقطة )

رى حدث طبقة أخت( نحو المسقط األفقي لتحديد البعد الحقيقي المنقول، ولوضع األبعاد نسo45)المائل 

Layer2  لتكون بلون مغاير، فبعد ضبط إعداداتDimension Style في  وإظهار شريط األبعاد

    (.21-5)لوحة الرسم، نكمل وضع األبعاد، الشكل 

 

 : وضع األبعاد على المساقط. 21-5الشكل 

ك بتحويل ولتكملة تطبيق المهارة في الرسم، سوف نحول المسقط األمامي الى قطاع ويتم ذل

 .نف الذكرآبحسب أمر التهشير  الخط المخفي )المتقطع( الى خط مستمر، وتهشير المنطقة المقطوعة

 Three Dimensions Drawingالرسم ثالثي األبعاد  5-8

الخاصة بالواجهة  Workspacesبعد تشغيل البرنامج وبغرض الحصول من مناطق العمل 

لتظهر مجموعة القوائم واألشرطة للعمل في البيئة ثالثية  3D Modelingثالثية األبعاد نختار 
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، ويختلف شكل الواجهة (، مع االحتفاظ باألشرطة الرئيسة للقائمة المنسدلة22-5األبعاد، الشكل )

 . األوامربحسب سنة اإلصدار لبرنامج األوتوكاد وهذا االختالف يهدف لتسهيل اختيار 

 

 : واجهة الرسم ثالثي األبعاد. 22-5الشكل 

لتمرس اومن الممكن التحكم بمواقع األشرطة وإظهارها أو إخفاءها بحسب الحاجة ومقدار 

 على البرنامج. 

 في الفراغ اإلحداثيات 5-8-1

 واليسار ( اليمين يتبع أوتوكاد النظام العالمي لإلحداثيات الذي يعين اإلحداثيات ) على الشاشة

X  ولألمام والخلف ،y ، ولألعلى واألسفلZ ،ايتم التعامل معهس إذ ،وهذا الثالث هو الجديد علينا هنا 

ي ال لصفر والتالثالثة في نقطة اتلتقي المحاور ، والبعد الذي يعطي الرسم تجسيما   اعلى أساس انه

عاد جسم و الجسم المرسوم )يفضل تسمية العنصر ثالثي األب يفضل تحديدها علىو ألهميةتخلو من ا

  .رسم(العمل ليس 

 UCS (User Coordinating System) نظام إحداثيات المستخدم  5-8-2

 ، سواء حد على األبعاد والثالثي الثنائي للعمل جدا المهمة التنظيمية اإليعازات األوامر أو من

 سبيل على ،عليه نرسم الذي المستوى تغيير أحيانا الضروري من األبعاد ثالثية بيئة في العمل عندف

  WCS أما الجانبي السطح على فنرسم الجسم، من جانب إلى التفاصيل بعض إلضافة حتاجن المثال،
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 أي بداية عندف ،االفتراضي ، X, Y, Z للمحاور المعيار هو  األسلوب هذاف العالمي أإلحداثي النظام

 بإعادة تنسيق المستعمل إحداثيات نظام فيقوم(. نحوك Z لألعلى و Y اليمين، إلى X) جديد رسم

، ويتم الوصول الى تفاصيل األمر عن طريق القائمة اعتمادا  على رغبة المستعمل للبرنامج االتجاهات

   أو كتابة األمر في خط األوامر وانتقاء االختيار المطلوب. Tool المنسدلة

Command: ucs  

Specify origin of UCS or 

[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: w  

 3Dثالثي األبعاد  أوامر الرسم  5-9

 تدوير أو يلتشك من بدال   3D مع للعمل استعمالها يمكننا التي االبتدائية الصلبة  األجسام

 نماذج ثمانيةجد إذ يو ،األبعاد ثالثية واالبتدائية األساسية النماذج بعض يوفر فالبرنامج ،األشكال

األوامر  الذي يتضمن تلك Modelingنختار األمر  Drawفمن القائمة  ،نختارها أن يمكن  مختلفة

 (.23-5أو قد تكون بشكل قائمة عائمة )في اإلصدارات الحديثة(، الشكل )

  

 أيقونات رسم األشكال الصلدة.:  23-5الشكل 

 .وطريقة استعمالها ( تلك األوامر وتوصيفاتها1-5ويبين الجدول )

 ة صلبة.ابتدائي أجسام: أوامر تكوين ورسم  1-5الجدول 

 التوصيف  األيقونةI األمر  الشكل

 BOX صندوق
 

، او تكوين صندوق صلد عن طريق تحديد ركنين وارتفاع

 .أضالعمركز وطول 

 SPHERE كرة
 

 تكوين كرة صلدة عن طريق تحديد مركز ونصف قطر. 

 CYLINDER اسطوانة
 

تكوين اسطوانة عدلة عن طريق تحديد مركز ونصف قطر 

 وارتفاع.

http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#box
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#sphere
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#cylinder
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 CONE مخروط
 

تكوين مخرط كامل عن طريق مركز ونصف قطر 

 وارتفاع.

 WEDGE أسفين
 

 عن طريق نقطتين متعاكستين.تكوين اسفين مثلث 

 TORUS طارة
 

تكوين طارة باعتماد نقطة مركز ونصف قطر لكل من 

 الطارة واألنبوب.

 PYRAMID / PYR هرم
 

ادا  على ارتفاع وجه( اعتم 32-3رسم جسم صلد لمضلع )

 المركز.نقطة 

صلب 

 مستمر
PSOLID 

 

رسم شكل صلد بعرض وارتفاع كما في رسم الخط 

  .polyline المستمر.

 

ل ، الشكنهاومن المناسب تجربة تلك األوامر واختياراتها الفرعية بشكل عملي واآلتي بعض م

(5-24):- 

 مثال لرسم صندوق صلد

Command: _box    

Specify corner of box or [Center]: 20,30,40  )تحديد مركز القاعدة( 

Specify corner or [Cube/Length]: @50,70,100  )تحديد أطوال األضالع ، أو اختيار رسم مكعب( 

 مثال لرسم كرة صلدة

command: _sphere  

Specify center point or [3P/2P/Ttr]:  )نلتقط نقطة على منطقة الرسم أو نكتب أحد االختيارات(  

Specify radius or [Diameter]:   )نحدد نصف قطر الكرة(   

 مثال لرسم اسطوانة

Command: _cylinder  

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: نلتقط نقطة على منطقة الرسم أو نكتب أحد(

االختيارات(   

Specify base radius or [Diameter] :30  

http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#cone
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#wedge
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#torus
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#pyramid
http://www.we-r-here.com/cad/tutorials/level_3/3-10.htm#psolid
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Specify height or [2Point/Axis endpoint] : 40  

 مخروطمثال لرسم 

Command: _cone  

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:   نلتقط نقطة على منطقة الرسم أو نكتب أحد(

  االختيارات(

Specify base radius or [Diameter]:  30  

Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]: 45    

 

 : رسم األجسام الصلدة. 24-5الشكل 

 Solid Compositesأوامر التركيبات الصلبة  5-9-1

نعادة  الرسم ثالثي األبعاد  األجزاء دمجل حتاجن قد أحياناو ،الصلبة األجسام استعمال يتضم 

دة  التي راألوام بعض يحتوي AutoCAD من أخرى، صلبة ا  أقسام زيلن أو ،جسم واحد إلى المتعد 

 لتحرير رىاألخ المساعدة األوامر فضال  عن المنطقية العملياتا اإلجراء عن طريق بعض هذ تسه ل

 ( تلك األوامر وطريقة استعمالها.2-5، ويبين الجدول )الصلبة جساماأل
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 بات الصلبة.: أوامر التركي 2-5الجدول 

 التوصيف األيقونة ادخال األمر االجراء

 االتحاد

 )منطقي(

UNION / 

UNI 
 

 اثنان أو أكثر من األجسام الصلبة لتكوين جسمربط 

 واحد اعتمادا  على الشكل الهندسي للكل.

 الطرح

 )منطقي(

SUBTRACT 

/ SU 
 

  آخر تكوين من الصلبة المواد من أكثر أو واحد طرح

 .الباقي الهندسي الجسم على مستند

 التقاطع

 )منطقي(

INTERSECT 

/ IN 
 

 على دباالستنا صلدة أجسام من مفرد صلد جسم تكوين

 .المتقاطعة الهندسية األجسام

 SOLIDEDIT تشكيل وجه
 

 وتشكيل بسحب الصلد الجسم حجم بزيادة يسمح

 .وجوهه أحد للخارج

 SLICE شريحة

 

 .معين قطع مستوى طول على شرائح الى الجسم قطع

 

 3D 3DALIGNاصطفاف 

 

 الى ثالثي األبعاد. 3D-2اصطفاف أجسام 

 -نها:ومن المناسب تجربة تلك األوامر واختياراتها الفرعية بشكل عملي واآلتي بعض م

  -(:25-5مثال لتكوين جسم صلد من اتحاد جسمين، الشكل )

ار نفترض وجود جسمين اسطوانة وصندوق متداخلتان ومطلوب جعلهما جسم  واحدا ، نخت

 -األمر أما بكتابته في خط كتابة األوامر أو النقر على األيقونة، وكما يلي:

Command: _union  

Select objects: 1 found  )يتم اختيار أحد األجسام وليكن االسطوانة( 

Select objects: 1 found, 2 total 

 .Separateولفك الترابط بين الجسمين نستعمل األمر 
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 : تنفيذ أمر االتحاد. 25-5الشكل 

-5(، )27-5(، )26-5وبالطريقة نفسها يمكن تنفيذ بقية األوامر تباعا  وكما تبين األشكال )

 (.30-5، و )(5-29(، )28

 

 : تنفيذ أمر الطرح. 26-5الشكل 

 

 .لتقاطع: تنفيذ أمر ا 27-5الشكل 
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 : تنفيذ أمر تمديد أو زيادة حجم جسم. 28-5الشكل 

 

 .قطع شريحة: تنفيذ أمر  29-5الشكل 

 

 

 .االصطفاف: تنفيذ أمر  30-5الشكل 
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  2Dالرسم المتقايس )المنظور( على ورقة  5-10

س باع األسبإتعلينا في الفصول السابقة طرائق رسم المنظور المتقايس )األيزومتري( و مر  

لى أن اد ليوحي السابقة من الممكن رسم المنظور في برنامج األوتوكاد وفي بيئة الرسم ثنائي األبعا

ألبعاد ام ثنائي الرسم المنجز هو مجسم ثالثي األبعاد، وأول ما يجب عمله بعد فتح البرنامج على نظا

 -تية:ريق أحد األساليب اآلعن ط Isometric Snapهو تفعيل نمط الوثب أو القفز األيزومتري 

 في خط الكتابة. dsettingsكتابة األمر  .1

 .Drafting settingsثم  Toolشريط االدوات  .2

واختيار  مثال   Grid النقر بزر الفأرة األيمن على أحد أيقونات مساعدات الرسم فليكن  .3

setting .من الخيارات التي ستظهر 

(، نختار 31-5، الشكل )Drafting settingsوفي كل الحاالت تظهر النافذة الحوارية 

ل في أسف  Snap typeوفي حقل نمط القفز )الوثب(  Snap and Gridمنها الوثب والشبكة   

 .  Isometric Snapالنافذة نحدد اختيار القفز األيزومتري 

 

 : نافذة اختيار القفز األيزمتري. 31-5الشكل 
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 -:األوامر كما يمكن تفعيل األمر عن طريق خط كتابة

Command: snap  

Specify snap spacing or [ON/OFF/Style/Type] : s  

Enter snap grid style [Standard/Isometric] : I  

 (. 32-5وسنجد أن المؤشر قد تحول الى إحدى الوضعيات التالية، الشكل )

 

 : أشكال المؤشر األيزومتري.32-5الشكل 

 Ctrl+E ضغط المفتاحينأو ب F5المفتاح على ضغط لمؤشر بالألخرى للتنقل من وضعية يتم ا

خط  ي،وسيظهر ف(2-3-5)الفقرة  شريط أدوات القفزمن  ORTHOمعا ، وعند اختيار أمر التعامد 

 كتابة األوامر الوضعيات الثالثة المذكورة. 

Command:  <Isoplane Top> 

Command:  <Isoplane Right> 

Command:  <Isoplane Left> 

ة ئلة بزاويلكن الخطوط األفقية ستكون ما ،ترسم الخطوط )حواف السطوح( المتعامدة للمنظور

o30  ضعية باستخدام و)التي سوف تظهر في المسقط األفقي( ، لذلك ترسم حواف السطوح العليا

ط في المسق تظهر)التي سوف المؤشر التي على اليمين )في الشكل السابق(، وترسم السطوح األمامية 

ظهر في تباستخدام وضعية المؤشر في الوسط ،كما وترسم السطوح الجانبية )التي سوف  األمامي(

 المسقط الجانبي( باستخدام المؤشر على اليسار. 

  2-5مثال 

بأسلوب القفز  60mmوارتفاعه  40x50mmقاعدته  متوازي المستطيالت بأبعاد إرسم

 األيزومتري. 
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 رسم متوازي مستطيالت متقايس.: 33-5الشكل 

 الحل  

ختار ن  Isoplane Topبعد تفعيل أمر الوثب المتعامد وتحويل شكل المؤشر للرسم العلوي 

نحرك المؤشر  40(، وبطول 33-5، الشكل ) 1فنحدد بداية رسم الخط ولتكن النقطة  Lineاألمر 

أو الحرف  Closeثم نغلق الرسم باألمر و 3نحو النقطة   50ثم الضلع األخر وبطول  2نحو النقطة 

C .ثم نخرج من أمر الخط 

Command: _line Specify first point:  

Specify next point or [Undo]: 40  

Specify next point or [Undo]: 50  

Specify next point or [Close/Undo]: 40  

Specify next point or [Close/Undo]: c  

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel* )الخروج من أمر رسم الخط( 

 Isoplaneحتى نصل لوضعية  F5نضغط المفتاح  3465حواف السطح األمامي لرسم 

Right  ثم  5فنحصل على النقطة  60ولألسفل وبمسافة  3فنرسم الخط الرأسي انطالقا  من النقطة

ثم نرسم باتجاه لألعلى نحو النقطة  6نحصل على النقطة  40نغير اتجاه حركة المؤشر لليسار وبطول 

 . 60بطول  4
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Command: _line Specify first point:  <Isoplane Right>  (3)نبدأ من النقطة  

Specify next point or [Undo]: 60  

Specify next point or [Undo]: 40  

Specify next point or [Close/Undo]: 60  

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel*  )الخروج من أمر رسم الخط( 

 Isoplaneحتى نصل لوضعية  F5نضغط المفتاح  1467لرسم حواف السطح الجانبي 

Left  ثم نغير اتجاه حركة ،  7فنحصل على النقطة  50الى اليسار خط بطول  6نرسم من النقطة

 لتكتمل كل خطوط وحواف المنظور.  60في األعلى ونكتب البعد  1المؤشر نحو النقطة 

Command: _line Specify first point <Isoplane Left>   6نبدأ من النقطة) ) 

Specify next point or [Undo]: 50  

Specify next point or [Undo]: 60  

Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel* )الخروج من أمر رسم الخط( 

   Isometric Circlesرسم منظور الدائرة األيزومتري  5-10-1

ور الدائرة ثم اختيار منظ Ellipseترسم الدوائر األيزومترية باستعمال أمر القطع الناقص 

 ترية.ثم نكتب في شريط كتابة األوامر نصف قطر الدائرة األيزوم Isocircleمنظور الدائرة 

  3-5مثال 

 ومركزها 5ommمنظور الدائرة االيزومتري في السطح العلوي التي نصف قطرها  إرسم

 .70,70النقطة 

 لحلا

Command:  <Isoplane Top> 

Command: El  

ELLIPSE 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I  
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Specify center of isocircle: 70,70  

Specify radius of isocircle or [Diameter]: 50  

  4-5مثال 

 ( .34-5المنظور األيزومتري المبين في الشكل ) إرسم

 

 : منظور أيزومتري مركب. 34-5الشكل 

 الحل

واف نرسم ح Isoplane Topبعد تفعيل نمط التعامد وتحويل المؤشر الى المنظر العلوي 

تي، الحظ والرجوع اليها وكما يأ a)مع عقارب سالب( انطالقا  من النقطة  abcdeالسطح العلوي 

 -( :A-35-5الشكل )

Command: _line Specify first point:   

Specify next point or [Undo]: 40   

Specify next point or [Undo]: 100   

Specify next point or [Close/Undo]: 80  

Specify next point or [Close/Undo]: 70   

Specify next point or [Close/Undo]: c   
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أحد  )يمكن رسم 20mmلألسفل وبمقدار   b, d, e, aنرسم أربعة خطوط رأسية من النقاط 

هايات لتلك (، ثم صل النB-35-5، الحظ الشكل )(Copyالخطوط ومن ثم استخدام أمر النسخ 

 .(C-35-5الخطوط، مع تحديد مركز الدائرة بخطين متعامدين، الشكل )

 -:(D-35-5يأتي، الشكل )من مركز الدائرة نرسم قاعدة االسطوانة وكما 

Command: _ellipse   

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I   

Specify center of isocircle:  )تحديد مركز الدائرة بالمؤشر( 

Specify radius of isocircle or [Diameter]: 25  

سين ، ونرسم خطين مماCopyلألعلى باستعمال األمر  16mmننسخ منظور الدائرة مسافة 

 (.E-35-5، الشكل )الدائرةلمنظوري 

-5كل )لتشذيب الزوائد في الرسم فنحصل على المنظور المطلوب، الش Trimنستخدم األمر 

35-F.) 

 

 : مراحل رسم منظور أيزومتري مركب. 35-5الشكل 
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  الفصل الخامس وتمارين أسئلة 5-11

 نامجبر واجهة ضمن تنشيطها طريقة وبين Toolbars االدوات أشرطة من عشرة عدد 5-11-1

 .األوتوكاد

 سهل لك بالتنفيذ.أ، عددها مع ذكر أي منها أوتوكاد في األوامر إلدخال طرائق ثالثة توجد 5-11-2

 .منها لكل ةالمقابل The Function Keys  الدالة المفاتيح جوعةوم أوامر القفز  عدد 5-11-3

 .البرنامج فتح بعد الرسم مساحة تحضير طريقة بين 5-11-4

بعادها في األشكال أالمساقط المبينة  2D األوتوكادبرنامج أوامر الرسم في باستعمال  إرسم 5-11-5

 (، مع وضع األبعاد.5-39(، )5-38(، )5-37(، )5-36)

 

 (.36-5الشكل )

 

 . 37-5الشكل 
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 38-5الشكل 

 

  39-5الشكل 

(، مستعمال  40-5الشكل )في الجسم الصلد المبين  3Dمستخدما برنامج األوتوكاد  إرسم 5-11-6

 أوامر الجمع والطرح للحصول على الشكل النهائي.
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 40-5الشكل 

متبعا  أسلوب الرسم ( 42-5( و )41-5المنظور األيزومتري المبين في األشكال ) إرسم 5-11-7

 .دالمتقايس في برنامج األوتوكا

 

 41-5الشكل 
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 42-5الشكل 

(، )تعد اللوحة مشروعا  نهائيا  للطالب في 43-5المنظور ومساقطه المبينة في الشكل ) إرسم 5-11-8

 (. 3Dو  2Dرسم 

 

 .43-5الشكل 
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