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  الجامعة التكنولوجية

  قسم الهندسة الكيمياوية
  المرحلة االولى

  محاضرات الرسم الهندسي
  المحاضرة األولى

  أدوات الرسم الهندسي
  

تكون أدوات الرسم مختلفة ومتنوعة ويبين الشكل المجاور المواد األساسية التي يحتاجها الطلبة 
أنها بسيطة نسبيا وتؤدي الغرض بصورة من ميزات هذه األدوات . ألداء تمارين الرسم الهندسي 

  .مرضية وهي ذات أحجام صغيرة سهلة التداول وآلفتها واطئة مناسبة للطلبة

  
  الرسم بالحاسب االلكتروني

  
بدأ نظام الرسم بالحاسب االلكتروني يزاحم أدوات الرسم التقليدية ويدخل مجال 

  .لرسم ودقته ليس فقط زيادة سرعة االعمل بشكل متزايد والسبب في ذلك 



 والتي (Auto CAD)أن نظام الرسم باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض آبرنامج 
أصبحت ذات أهمية خاصة في عملية التصميم حيث أصبح ممكنا للمصمم انجاز 

   .أعمال لم تكن ممكنة باستخدام األدوات التقليدية
  

 ن المهندسوهما تطورت طرق إعداد الرسوم وأصبحت سهلة وسريعة وتلقائية فا
  .بإتقان يلم بقواعد الرسم الهندسي ويتعلم لغة الرسم أنوالفني والعامل يجب 

  
  أقالم الرصاص

  
   H (Hard)ويرمز للصالبة . تكون ألقالم الرصاص درجات مختلفة من الصالبة 

  :وتكون الصالبة آما يلي , ويرمز لدرجات الصالبة باألرقام 
H   2H  3H  4H 5H  6H 

درجات الغمق  ) Black) Bبالحرف ,  شدة السواد أو,  القلم  غمقإلىيرمز 
  :آمايلي 

B  2B  3B  4B  5B  6B 
  .وهي غير صالحة للرسم الهندسيتكون هذه األقالم ذات ليونة عالية 

 الرصاص العادية المستعملة للكتابة تكون ذات لون اسود ولها شيء آن أقالم
   .HBب الصالبة وترمز 

آلما آان ( صالبة القلم على نوعية ورقة الرسم وسمك الخطوط يعتمد اختيار درجة 
 للخطوط العريضة Hوعلى العموم يستعمل القلم  ) . الخط ارفع يستعمل قلم اصلب 

   للكتابة وللرسم اليدويHB للخطوط الرفيعة و 4Hو
  
  

  
  

  الخط الهندسي
  

  .يستعمل الخط الهندسي لغرض الكتابة على الرسم 
  .مستخدمة في الخط الهندسي مشتقة من الخط الكوفي المبسطالحروف العربية ال

  . تتم الكتابة بدقة واعتناءأنويجب  . 75° مائال بزاوية أو يكون الخط عموديا أنيمكن 



  
  

   الخطوط الدليلة
  

 الخط وزيادة ضبطه ودقته وترسم تستخدم الخطوط الدليلة للمحافظة على تنسيق
  .بسمك رفيع جدا
 الخطوط إلى باإلضافة.  تضمن تنظيم ارتفاع الخط الهندسيفقيةاألالخطوط الدليلة 

 ميالن أو مائلة للمحافظة على عمودية أو يمكن رسم خطوط عمودية األفقية
  .الحروف

  
  مقاسات أوراق الرسم

  
ينفذ الرسم الهندسي على أوراق ذات أبعاد قياسية محددة طبقا للمواصفات ويبين الجدول التالي 

   ) :ISO – 5457(لقياسية المستعملة للرسم الهندسي بموجب المواصفة الدوليةأبعاد األوراق ا
  

 ( mm )عرض الورقة ( mm )طول الورقة  الرمز
A0  
A1  
A2 
A3 
A4 
A5 

  1  0  8  9  
    8  4  1   

5  9  4    
4  2  0            
2  9  7    

0   1  2        

1  4  8  
4  9  5   
0  2  4   
7  9  2   
0  1  2  
8  4  1  

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  تثبيت الورقة على لوحة الرسم
  

ينبغي ان تثبت اورلق الرسم قريبة من الجهة اليسرى السفلى من لوحة الرسم وعلى مسافة 
   من حافة اللوحة100mm الى 50mmتساوي من 

  
  مجمع العنوان

  
 (Title block)يجب ان تحتوي آل ورقة رسم على جدول يسمى مجمع العنوان 

  . عنوان الرسم والبيانات االخرى التي ال يمكن وضعها مباشرة على الرسميدون فيه
  :الشكل التالي يبين نموذج لمجمع العنوان

  

  
  

 هو رقم تسلسل الرسم ضمن جميع الرسوم التي ترسم في ( .Drawing No )ان رقم الرسم 
ضمن مجموعة  فهو رقم تسلسل الرسم n/p ( .Sheet No )اما رقم اللوحة . شرآة او دائرة 

فاذا آان تصميم معين .  هو العدد الكلي لهذه المجموعة P. الرسوم التي تخص تصميم معين
  . وهكذا16/2 والرسم الثاني 16/1 رسم فان االول يحمل رقم 16يتكون من 

  :يفضل استعمال مجمع الرسم التالي لغرض تمارين الرسم الهندسي

  
  



  تخطيط ورقة الرسم 
  

تبعد ثالثة اضلع من االطار عن حافة الورقة بمقدار مناسب . ورقة رسم يرسم اطار داخل آل 
يكفي لوضع الورقة في اجهزة االستنساخ والطبع اما الضلع الرابع فيبعد بمقدار اآبر لغرض 

يعتبر المجال الموجود ضمن االطار هي المساحة المتوفرة . تثقيب الورقة وحفظها في االضبارة
  .ارج االطار وال يسمح بالرسم خللرسم

  
  

  الخطوط في الرسم الهندسي
  

هو لغة تستعمل للتفهم من قبل المهندسين والفنيين وغيرهم من الذين يقومون الرسم الهندسي 
  .الطائرات االقمار الصناعية وغيرها, المكائن , بتصميم وتصنيع المباني 

هذه القواعد هو انواع وأول . وآما ان ألية لغة قواعد فأن للرسم الهندسي قواعده وتعليماته
  .وتعتبر الخطوط الفباء الرسم الهندسي. الخطوط واستعماالتها 

آي يصبح الرسم اآثر تعبيرا واسهل فهما فانه يجب ان يتم بواسطة خطوط ذات اسماك واشكال 
  .مختلفة 

تستعمل الخطوط السميكة على العموم لرسم االجزاء . تكون خطوط الرسم اما سميكة او رفيعة 
آخطوط االبعاد , اما الخطوط االخرى التي تضاف الى الرسم لزيادة توضيحه قيقية الظاهرة الح

  .فانها ترسم بسمك رفيع , وخطوط القطع وغيرها
  



  1: √2يجب ان تقل نبة سمك الخط السميك الى سمك الخط الرفيع عن
االرقام أسماك تمثل ( يتم اختيار سمك الخط السميك حسب حجم الرسم ونوعه من المجال التالي 

  ):الخطوط بالمليمترات 
0.18 ,  0.25 , 0.35 , 0.5 , 0.7 , 1 , 1.4 , 2  

ان هذا التدرج لسمك الخطوط مشتق استنادا الى تناسب مقاسات اوراق الرسم الذي يساوي 
2:1  

  .ى ورقة الرسمان سمك الخط المختار يجب ان يبقى بنفس المقدار لجميع المساقط المرسومة عل
  , موحدة في السمك وواضحة, منتظمة , يجب ان تكون الخطوط منسقة 

  
  مالحظات حول رسم الخطوط المخفية

   "الخطوط المخفية " تمثل االجزاء المخفية باستعمال خطوط متقطعة تسمى
 )  Hidden lines (  

تراوح طول يكون سمك الخطوط رفيع وي. ترسم الخطوط المخفية باعتناء وبشكل منتظم 
  . وذلك حسب الطول الكلي للخط المخفي 8mm الى 2mm الشرطات من 

  
تبدأ وتنتهي الخطوط المخفية بالشرطات وليس بالفراغات اال اذا وقعت على امتداد خطوط 

  .ظاهرة
  .ال تترك فراغات عند تقاطع الخطوط المخفية بعضها مع بعض او مع الخطوط الظاهرة

  ازية والقريبة بعضها بشكل متعاقبلمخفية المتوترسم الشرطات في الخطوط ا
   (Center Lines)مالحظات حول رسم خطوط المحور

  
  .تستعمل خطوط المحور لتأشير محاور االجسام االسطوانية والدائرية ولخطوط التناظر

 الى 5mmيتراوح طول الشرطات الطويلة من . ترسم الشرطات بسمك رفيع وبشكل منتظم 
20mm2طول الكلي لخط المحور طول الشرطات القصيرة يساوي  وذلك حسب الmm.   

  
يفضل ان تتقاطع خطوط المحور بالشرطات . ال تمتد خطوط المحور الى المساقط المجاورة 

. ويمتد الى مسافة قصيرة عبر خط الجسم يبدأ وينتهي خط المحور بالشرطات الطويلة . الطويلة 
  .ط قصير مستمرترسم خطوط محور الدوائر الصغيرة بشكل خ

آما في حالة وضع االبعاد يرسم االمتداد بشكل خط مستمر غير , عند وجود امتداد لخط المحور 
  .متقطع 
   ارسم االشكال التالية بدقة واعتناء1-1تمرين 



  
   ارسم االشكال التالية بدقة واعتناء1-2تمرين 

  

  
  
  
  
  



  لجامعة التكنولوجيةا
  قسم الهندسة الكيمياوية

  محاضرات الرسم الهندسي
  المحاضرة الثانية

  ليات الهندسيةالعم
  

تعني العمليات الهندسية رسم االشكال الهندسية بأستعمال ادوات الرسم دون الحاجة الى اجراء 
يتطلب تنفيذ الرسوم الهندسية او تخطيط االجزاء قبل تشكيلها الى رسم االشكال . عمليات حسابية 

ويبين هذا الفصل العمليات ذات االهمية في انجاز الرسوم . توي الهندسية على السطح المس
  .الهندسية 

  
  تقسيم المستقيم الى أي عدد متساوي ون االجزاء المتساوية  2  تنصيف الخط المستقيم  1

   ABالمستقيم : المعلوم 
ارسم قوسين بنصف B  و Aمن النقطتين  -1

 ABأآبر من نصف طول المستقيم  (Rقطر 
   .D و Cليتقاطعا عند ) بمقدار مناسب

 .على الخط المنصف  لتحصلC Dاوصل  -2

 

  المستقيم: المعلوم 
  . بزاوية مناسبة مع المستقيم  BCمثل , ارسم خط مساعد  -1
 خمسة أجزاء متساوية بأي مقاس BCحدد على الخط  -2

 .مناسب
 .ACأوصل  -3
   .A Cلارسم خطوط تقسيم موازية  -4

 
مستقيم مواز لمستقيم آخر باستعمال المثلث ومسطرة رسم   4  رسم خط مستقيم موازي لخط آخر  3

  . - T الحرف
   ABالمسافة , خط مستقيم : المعلوم
وبتباعد , من أية نقطتين على الخط المعلوم  -1

ارسم قوسين بنصف قطر مساو , آاف بينهما 
   .R=ABللمسافة المعلومة 

 .ارسم خط مماس للقوسين -2

 

  .مسافة معينة , خط مستقيم : المعلوم
  .ضع المثلث بحيث يتطابق نع الخط المعلوم  -1
امسك المسطرة .  بجانب المثلث - Tضع مسطرة الحرف  -2

باحكام وحرك المثلث الى الموقع المطلوب ثم ارسم الخط 
 .المواز

 



  تقسيم زاوية الى أي عدد من االجزاء المتساوية  6  تقسيم زاوية  5
   ABCالزاوية : المعلوم 

ب من المرآز ارسم قوس بنصف قطر مناس -1
B ليقطع ضلعي الزاوية في D و E.   

 ارسم قوسين بنصف قطر مناسب E و Dمن  -2
  .Fليتقطعا في 

FBهو الخط المنصف للزاوية .  

 

  زاوية: المعلوم
ارسم قوس بنصف قطر مناسب من رأس الزاوية ليقطع  -1

  .ضلعيها 
قسم القوس الى نفس العدد من االجزاء المتساوية باستعمال  -2

 .سيم ثم اوصل نقاط التقسيم مع رأس الزاويةفرجال التق

 
  رسم مثلث بمعلومية األضالع  8  نقل الزاوية  7
  

  BACالزاوية : المعلوم
1- A1C1 )  ضاع الزاوية في موقعها

  ).الجديد
 من Rارسم قوس بنصف قطر مناسب  -2

 ليقطع ضلعي الزاوية Aالمرآز 
 .N  وMالمعلومة في النقطتين 

سمي  (Rلارسم قوس بنصف قطر مساو  -3
 ليقطع المستقيم A1من المرآز  ) R1هنا 

A1C1 في النقطة N1.  
 مساو للوتر r1ارسم قوس بنصف قطر  -4

MN ليقطع القوس االول عند M1.  
 لتحصل على الزاوية في A1M1اوصل  -5

 .موقعها الجديد 
 

  
  
  
  
  

   .CA, BC, ABاضلع المثلث : المعلوم 
  .ABنثل , ارسم ضلع واحد -1
 BC و AC ارسم قوسين بنصف قطر B و Aمن النقطتين  -2

  .Cعلى التوالي ليتقاطعا في 
  .B و A مع Cاوصل نقطة التقاطع  -3

 



  
  رسم شكل مخمس داخل دائرة  10  رسم مخمس منتظم  9

   .ABالضلع : المعلوم
  ) .Oالنقطة (ABنصف الضلع المعلوم  -1
  .ABل مساو AFارسم العمود  -2
 بنصف FG ارسم القوس Oمن المرآز  -3

 . R1=OFقطر
 ارسم قوسين بنصف B, Aمن  -4

  D ليتقاطعا عند R2=BGقطر
 R=AB ارسم قوسين بنصف قطر Dمن  -5

  E, Cليقطعا القوسين المرسومين سابقا عند

. 

   .KLدائرة قطرها : المعلوم
  ).Nالنقطة (OLنصف المستقيم  -1
 R1=DN ارسم قوس بنصف قطر Nمن  -2
 .DMقسم الدائرة الى خمسة اجزاء متساوية بالمسافة  -3
 A, E, D, C , B, Aصل النقاط او -4

  
  

  رسم مسدس بمعلومية طول الضلع  12  رسم شكل مسدس داخل دائرة  11
   .Rدائرة نصف قطرها : المعلوم
 ارسم قوسين بنصف قطر D, Aمن النقطتين  -1

Rليقطعا الدائرة عند E, C و F, B   
 اوصل  -2

                  A, F, E, D, C, B, A 
 

 ABعطول الضل: المعلوم
 BC, AF والمثلث ارسم  - T  باستعمال مسطرة الحرف -1

   ABلمساو
 DEاوصل ABل مساوFE, CD ارسم F, Cمن النقطتين  -2

. 
  
  
  
  
  
  
  
  



  رسم مثمن  14  تقسيم دائرة الى سبعة اجزاء متساوية  13
   ABدائرة قطرها : المعلوم 

 من المرآز R=OAارسم قوس بنصف قطر  -1
A ليقطع الدائرة عند N   

 AB  على المستقيم Nود من النقطة اقم عم -2
  .Cعند 

 ثم اشر هذه NCافتح الفرجال بقدر المسافة  -3
 .المسافة على الدائرة لتقسمها الى سبعة اجزاء

 

  المسافة بين ضلعي الشكل المثمن: المعلوم
  ارسم الدائرة الداخلية بقطر يساوي المسافة بين الضلعين  -1
 ارسم  45°ال  والمثلث ذو  - Tباستعمال مسطرة الحرف  -2

 .االضلع الثمانية بشكل مماسات للدائرة آما مبين

 

  رسم قوس يمس قوس اخر وخط مستقيم  16  رسم قوس يمس خطين مستقيمين  15
خطين مستقيمين متقاطعين بزاوية نصف : المعلوم
  Rالقطر 
ارسم خطين موازيين للخطين المعلومين على  -1

  O منهما ليقاطعا في النقطة Rالمسافة 
 ارسم عمودين على الخطين Oلنقطة من ا -2

 T1 و T2المعلومين لتحديد نقطتي التماس 
 R ارسم القوس بنصف قطر Oمن المرآز  -3

  T1 و T2بين نقطتي التماس 

 
  
  

  .قوس وخط مستقيم:المعلوم 
   منه rارسم خط مواز للخط المعلوم وعلى مسافة  -1
آما في  (R+r بنصف قطر Oارسم قوس من المرآز  -2

 هي نقطة التقاطع N). آما في الشكل ب (R-rاو ) الشكل أ
 بين القوس والخط 

 ارسم عمود على الخط المعلوم لتحديد نقطة Nمن النقطة  -3
  T1التماس 

  T2 لتحديد نقطة التماس الثانية ONاوصل  -4
 بين N من المرآز rارسم القوس المماس بنصف قطر  -5

  .T1 و T2نقطتي التماس 

 



  رسم القطع الناقص بطريقة الدائرتين المتمرآزتين  18  رسم قوس يمس قوسين اخرين  17
   O2و  O1قوسين دائريين مرآزيهما : المعلوم
 قوسين بنصف  O2 و O1ارسم من المرآزين  -1

 وذلك عندما يكون  R+R2 و R+R1قطر 
-Rاو بنصف قطر ) أ(القوس مقعر آما في 

R1  وR-R2 عندما يكون القوس محدب آما 
 R-R2و  R+R1او بنصف قطر ) ب(في 

عندما يكون القوس المماس مقعر بالنبة 
للقوس االول و محدب بالنسبة للقوس الثاني 

  )ج(آما في 
 وذلك أليجاد نقطتي OO2 و OO1اوصل  -2

  T2 و T1التماس 
 ارسم القوس المماس بنصف Oمن المرآز  -3

  T2 و T1 بين نقطتي التماس Rقطر 

 

  المحور الكبير والمحور الصغير : المعلوم
 دائرتين متمرآزتين بقطرين يساويان المحور الكبير ارسم -1

  ومحور الصغير
  EFارسم أي خط قطري مثل  -2
3- F و E ارسم خطين موازيين للمحور الصغير  
4- H و Gارسم خطين موازيين للمحور الكبير  
 من تقاطع هذه الخطوط  يعطي نقطتين للقطع الناقص -5
ي وبنفس الطريقة عين عدد آاف من النقاط ثم ارسم منحن -6

 القطع الناقص خالل هذه النقاط

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رسم القطع الناقص بطريقة المرآز االربعة  19
   CD ومحور الصغير ABالمحور الكبير : المعلوم
   CD و ABارسم المحورين  -1
 OA قوس بنصف قطر  Oارسم من المرآز  -2

  )N) NO=AO في DCيقطع امتداد الخط 
 CN قطر  قوس بنصفCارسم من المرآز  -3

  ) M) CM=CN في ACليقطع 
 AB ليقطع AMاقم العمود المنصف للخط  -4

  O2 في CD وامتداد O1في 
  في الجانب االخر للمحورينO2 و O1جد  -5
 ارسم O2, O1باستعمال المراآز االربعة  -6

  R=O2C و r=O1Aاالقواس بنصف قطر 

  
 

  ارسم االشكال االتية بدقة واعتناء: تمارين
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  الجامعة التكنلوجية
  قسم الهندسة الكيمياوية

  محاضرات الرسم الهندسي
  اعداد آادر الرسم الهندسي

  المحاضرة الثالثة
  رسم المساقط التعددة

سبب ينبغي ان          ان الغرض الرئيسي للرسم الهندسي هو ان يستعمل آدليل لنصنيع او تنفيذ الشكل المرسوم ولهذا ال
ع ا  ى جمي م الهندسي عل ة  يحوي الرس صورة دقيق وب ب سم المطل ي للج شكل الحقيق ة لوصف ال ات الالزم لمعلوم

  .وواضحة دون غموض او الباس
  :وبذلكط يجب ان يتوفر في الرسم الهندسي شرطان اساسيان هما 

  ان يبين الرسم الشكل الحقيقي للجسم -
 ان يعطي الرسم االبعاد الحقيقية للجسم -

  
شكلها         اذا نظرنا الى المجسم للدار نالحظ بانه ي        اد ب سمات واللبع ه اليعطي ال سهولة اال ان دار ب مكن تصور شكل ال

  .الحقيقي 
ة الرسم    . الشروط المطلوبة مثل هذا الرسم ال تتوفر فيه   ى ورق في الحقيقة ال يمكن رسم شكل مجسم ألي جسم عل

ة الرسم                       اد في حين تكون ورق ة ابع دين    مع االحتفاظ بالشرطين المذآورين سابقا الن للجسم ثالث ا بع ستوية وله م
ك           , ولذلك تستعمل في الرسم الهندسي      . فقط   مبدأ رسم المساقط المتعددة أي رسم اآثر من مسقط واحد للجسم وذل

  باستعمال طريقة االسقاط المتعامد
(Orthographic Projection). 

 
  رسم مجسم لدار

  
شكل الحقيقي ل          رى     . لجسم  يمكن تصور الشكل بسهولة اال ان هذا الرسم ال يعطي ال اب ن ا الب ثال اذا الحظن ا  فم انه

  .مرسومة بشكل متوازي اضلع في حين يكون الشكل الحقيقي للباب مستطيل
  رسم مساقط متعددة للدار

  الحظ ان الباب مرسومة بشكل مستطيل آما ينبغي. تعطي المساقط االشكال الحقيقية لمسات الجسم 
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  االسقاط
  

ة لت  ن طريق ارة ع قاط عب سطح  االس ى ال سام عل ل االج مثي
ستوي شكل  . الم قاط ال قاط باس ة االس صور عملي ن ت  Sيمك

  .Kعلى السطح المستوي 
من  , في مكان ما في الفراغ       , Oمثل النقطة   , نختار نقطة   

ة  ستقيمة Oالقط وط م م خط  , OA , OC  , OB نرس
OD ,   شكل اط ال الل نق ذه  . A , B , C , Dخ سمى ه ت

  ."خطوط االسقاط"الخطوط  
د    Kان امتداد خطوط االسقاط تقطع السطح المستوي              عن

اط    اط     . \ A \ , B \ , C \  , Dالنق ذه النتق وبتوصيل ه
شكل   \ Sنحصل على المسقط    سمى المستوى     . S لل  Kي

قاط"  ستوى االس ة , " م سمى النقط ز  " Oوت مرآ
  " .االسقاط

سمى االسقاط               Oاذا وقعت    ائي من الجسم ي د نه "  على بع
 ". السقاط المرآزيا

  االسقاط المتوازي
  

قاط  ز االس ع مرآ ن  Oاذا وق دا م دة ج سافة بعي ى م  عل
سم  ة , الج ي الالنهاي قاط , ف وط االس صبح خط سوف ت ف

  "االسقاط المتوازي" متوازية مع بعضها ويسمى االسقاط 
  :يقسم االسقاط المتوازي الى نوعين 

ل  - قاط المائ قاط . االس وط االس ت خط  اذا آان
  .مائلةمع مستوى االسقاط

ودي  - قاط العم قاط . االس وط االس ت خط اذا آان
  .على مستوي االسقاط

  
  

  
  االسقاط المتعامد

سم  ة  , اذا وضع الج صورة موازي ودي ب قاط العم ي االس ف
لمستوي االسقاط فان خطوط االسقاط  تصبح عمودية على         

ة     ذه الحال ي ه قاط ف سمى االس ضا وي سم اي قاط " الج االس
  .(Orthographic Projection) " المتعامد

  
  الوايا الزوجية

سم      ل للج شكل الكام ل ال رض تمثي د لغ سقط واح ي م ال يف
ستويين        . لذلك نرسم مسقط اخر        ذا الغرض نتصور م وله

  : متعامدين  
   .(Vertical Plane VP)مستوى عمودي 

   .(Horizontal Plane HP)ومستوى افقي 
شكل   ستويين ي ذين الم اطع ه ا  ان تق ي آم ا وه ة زواي اربع

  :يلي 
   (First Angle) الزاوية االولى  -
  (Second Angle)الزاوية الثانية  -
  (Third Angle)الزاوية الثالثة  -
  (Fourth Angle)الزاوية الرابعة  -

تم        م ي يمكن وضع الجسم غي أي زاوية من الزوايا االربع ث
ه          ابلين ل ستويين المق ى الم دار المستوى   . اسقاط الجسم عل  ي

ق مع المستوى               ى ان ينطب سهم ال ين بال االفقي باالتجاه المب
ودي  ي     . العم ين غ سقطين واقع ى م صل عل ذا نح وبه

  .مستوى واحد 
  رسم ثالثة مساقط
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  يسمى , لزيادة توضيح الجسم يمكن تصور مستوى ثالث 
انبي  "  ى    " (Profile Plane PP)المستوى الج ود عل عم

ستويين  ذا  الم ى ه ث عل سقط ثال م م ي ورس امي واالفق االم
   ,المستوى 

 (First Angle Projection)االسقاط في الزاوية االولى 
ا   ن الزواي ى م ة االول ي الزاوي وع ف سم موض صور ج ت

واز للمستوى العمودي           ارسم  . االربعة ووجهه الرئيسي م
م ادر   ) . ا  ( شكل  , مساقط الجسم على المستويات الثالثة       ث

ة             الم اه االسهم المبين انبي باتج ي والمستوى الج ستوى االفق
ى    . الى ان يتطابقا مع المستوى العمودي        وبذلك نحصل عل

ين في         ا مب ثالثة مساقط للجسم واقعة في مستوى واحد آم
  ) .ب ( الشكل  

  :تسمى هذه المساقط آما يلي 
سمى          - " المسقط المرسوم في المستوي العمودي ي

امي   سقط االم ي  "او " الم سقط الراس "  الم
(Front View ) او  (Elevation).    

سمى    - ي ي ستوي االفق ي الم وم ف سقط المرس " الم
ي  سقط االفق   او ( Top View )"  الم

( Plane).  
سمى           - انبي ي " المسقط المرسوم في المستوى الج

المسقط  " او باختصار   " المسقط الجانبي االيسر    
  .( Side View )" الجانبي 

ضا         تسمى طريقة  ى اي ة  "  االسقاط في الزاوية االول الطريق
  ".االوربية

  

  

ز  ة    ISOرم ي الزاوي قاط ف ى االس ة عل ستعمل للدالل   الم
  .االولى 

 
  رسم المساقط الستة

ى             النظر ال على العموم يمكن رسم رسم ستة مساقط وذلك ب
ويمكن تصور ذلك بوضع الجسم      . االتجاهات الستة للجسم    

م ق ورس ندوق مغل ل ص سته داخ سم ال ساقط الج  م
  .للصندوق 

صندوق     سته لل ه ال تح االوج د ف كل , عن صل , ) ا ( ش نح
  ) .ب ( على ستة مساقط مرتبة آما في الشكل 

  :تسمى المساقط آما يلي 
  المسقط االمامي او الراسي -
سقط    - صار الم سر او باخت انبي االي سقط الج الم

 الجانبي
 المسقط الجانبي االيمن -
 المسقط االفقي -
  االفقي االسفل المسقط -
 المسقط الخلفي -

يح      رورية لتوض ساقط ض ل اتلم ون آ دا ان تك ادرا ج ن
سم  ة    . الج سقطين او ثالث م م اء برس ن االآتف ا يمك غالب
  .مساقط
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  ترتيب المساقط على ورقة الرسم
م   ة الرس ى ورق ساقط عل ب الم تم ترتي وازن ي شكل مت ب

  .ومنتظم 

  
  :على الورقةاستعمل الخطوط التالية لتنظيم المساقط 

  .حدد مجال مستطيل الشكل لرسم آل مسقط  -
ع   - سقطين م ل م ين آ بة ب سافة مناس ر م اخت

 .مراعات وجود الحيز الكاف لوضع االبعاد 
سب   - م Y  و Xاح سموح للرس ال الم ن المج   م

ة   ) .  W والعرض  Lالطول  (  من  T   وSقيم
10mm  ى ع  . 40mm ال دم وض ة ع ي حال ف

 .  T=Sابعاد على الرسم فان 
  

  .يفضل ترك مسافة اآبر من اسفل الرسم : مالحظة 
  .ال ترسم المساقط فريبة من اطار الورقة 

  
  

 

 
  استنتاج المسقط الثالث

ي            ا يل ومين آم الثمن مسقطين معل يمكن استنتاج المسقط الث
ون ( دما يك ي عن سقط االفق تنتاج الم ال اس ذا المث ين ه يب

  ) : المسقط االمامي والمسقط الجانبي معلومين
سل  -1 سم بالتسل ان الج م ارآ م (رق ظ الرس الح

ضع الرقام النقاط الظاهرة    ) . التوضيحي المجسم 
ل      ة داخ اط المخفي ام النق سقط وارق ارج الم خ

ين المسقط       Aحدد مسافة مناسبة     . المسقط ين ب  ب
ة     .االمامي والمسقط االفقي     ارسم خط مائل بزاوي

   .P خالل النقطة °45
ن   -2 ا م سم عمودي اط الج قط نق امي س سقط االم  الم

فل   ى االس ن   . ال ا م سم عمودي اط الج قط نق س
اط     .المسقط الجانبي الى الخط المائل       ارسم من نق

ل خطوط              تقاطع خطوط االسقاط مع الخط المائ
 .افقية الى اليسار 

ن  -3 واردة م ة ال وط العمودي اطع الخط اط تق نق
المسقط االمامي مع الخطوط االفقية المناظرة لها       

ن الخ   واردة م سقط    وال اط الم دد نق ل تح ط المائ
 . االفقي 

ساقط   -4 م الم ل رس م اآم قاط ث وط االس ح خط ام
  .بالخطوط السميكة 
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  التمارين 
  يجب حل المارين العطات في الكتاب المقرر
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