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 فهرس األشكال
 

015 
 ل المعماريككككة بالوا هككككات والقطاعككككاتالتعبيككككر عككككن ال تكككك(: 0)شكككك ل 

 والمساقط واأليز متري، واإل سانومتري

 منظور بنقطة تالشي واحدة: (2)ش ل  017

 يمنظور بنقطتي تالش: (0)ش ل  017

075 
رسكومات المسقط األفقي للدور األرضكي لفكيال سك نية بنظكا  (: 0) ش ل

 تطوير الف رة

 :طريقة تعبير غير المختص عن المسقط المعماري(: 5) ش ل 075

 الموقع العا  لمشروع نادي ا تماعي(: 3) ش ل 210

 مسقط الدور األرضي لمشروع نادي ا تماعي(: 7) ش ل 210

 مسقط الدور األول لمشروع نادي ا تماعي(: 4) ش ل 210

 الرئيسية والقطاع لمشروع نادي ا تماعيالوا هة (: 9) ش ل 210

 منظور لمشروع نادي ا تماعي(: 01) ش ل 215

 اس تشات يدوية لمبنى س ني(: 00) ش ل 213

 تعبير بالرس  اليدوي الحر لم مع س ني(: 02) ش ل 217

  0950رس  يدوي لمسقط مبنى س ني منذ (: 00) ش ل 214

219 
األرضي لفيال س نية بنظا  رسكومات المسقط األفقي للدور (: 00) ش ل

 تطوير الف رة

219 
المسككقط األفقككي للككدور األول لفككيال سكك نية بنظككا  رسككومات (: 05) شكك ل

 تطوير الف رة

201 
الوا هككة الرئيسككية لفككيال سكك نية بنظككا  رسككومات تطككوير (: 03) شكك ل

 الف رة

200 
مسقط أفقي للدور األرضكي لفكيال سك نية ضكمن مخططكات (: 07)ش ل 

منت ككة مككن قبككل الم تككر الستشككاري لتقككديمها للبلديككة لسككتخراج 
 الترخيص

 مسقط أفقي للدور األول لفيال س نية(: 04)ش ل  202

 قطاع رأسي لفيال س نية(: 09)ش ل  200
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 الوا هة الرئيسية لفيال س نية(: 21)ش ل  200

 مسقط أفقي لدور القبو في مبنى س ني(: 20) ش ل 200

 مسقط أفقي للدور األرضي في مبنى س ني(: 22) ش ل 205

 قطاع رأسي في مبنى س ني(: 20) ش ل 205

 رسومات تفصيلية يدوية لسقف مبنى من الهي ل المعدني(: 20) ش ل 203

207 
المسككقط األفقككي للككدور األرضككي مككن فككيال سكك نية، وتظهككر (: 25) شكك ل

 العناية باأللوان والفرش

 .األفقي للدور األول من فيال س نيةالمسقط (: 23) ش ل 204

 منظور فيال س نية(: 27) ش ل 204

209 
منظككور معمككاري حاسككوبي لمبنككى سكك ني ت ككاري فككي (: 24)شكك ل 

 إقلي  أتي ا باليونان

 . منظور يدوي لمبنى س ني(: 29) ش ل 209

 صورة من سورة الفاتحة بخط الحاسر(: 01) ش ل 221

 بخط اليدسورة الفاتحة (: 00) ش ل 221
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين

 :تمهيد  -أ 

مهنمممدل التعبيمممر بطريقمممة تمكممم  ا خمممري  لل تتمممي الرسمممم المعممممارل همممو الل مممة التممم  

متفممع عليهمما بالنسممبة سممل ومبمماد  أمكممار و ويكممو  هممذا الرسممم ومقمما أل وتنفيممذممم  مهممم 

ويهممممدر الرسممممم المعمممممارل أو . للشممممكل والتسمممممية والمجهممممر والذجممممم وممممما  لمممم  ذلممممك

معممم   مجممالأو منمممتش بشممكل    لمبنمم كاممممة الخمموان الهندسممية  توصمميرالهندسمم   لمم  

األجسممممام والمصممممنوعا و المبممممان  ووالرسمممموما  همممم  البممممديل عمممم  . للممممبلللتممممردد أو ا

قطعممة ممم  بلممد ممما وكانمم  رسمموماتها ممم  بلممد  خممر بمعنمم  أنمم   ذا كمما  هنمماك مبنمم  أو 

 .4مإ  كالهما يكو  ملًما بجميع البيانا  والمواصفا  والمقاسا  لهذ  القطعة

والرسمممم المعممممارل اليمممدول يتمممي  الفرصمممة لوبمممداا وا بتكمممار وتنميمممة المواهممم  مممم  

بمممي   مجمممال ااخمممراه وااجهمممار المعممممارلو كمممما أنممم  ينمممم  العالقمممة التبادليمممة اايجابيمممة

المممدماا واليممممدو ويرممممع ملكممممة القمممدرة علمممم  نقممممل األمكمممار ذبيسممممة الخيمممال  لمممم  الواقممممع 

ولمم   كانمم  بممرامش الرسممم بالذاسمم  ا لمم  قممد تطممور  . مممروراً باليممد والقلممم واللوذممة

بشممممكل كبيممممر ذتمممم  اسممممت ن  المهندسممممو و والمكاتمممم  الهندسممممية عمممم  األدوا  التقليديممممة 

   الذاسمممم  ا لمممم  والطابعمممما  والماسممممذا  للرسممممم اليممممدولو ملممممم يعممممد يسممممتخدم ميهمممما 

الضممممو ية     أ  الرسممممم باسممممتخدام اليممممد مهممممارة   يسممممت ن  عنهمممما المهنممممدل لصممممنع 

أمكممممار  األوليممممةو والتمممم  تجهممممر تميممممل  وخبرتمممم و كممممما يجمممم  علمممم  الطالمممم  المبتممممد  

 .تعلمها أو   لصقل وتنمية مهارات  الفكرية واابداعية

رسممممم الذاسمممموب  أشممممب  ممممما يكممممو  بكتابممممة األمكممممار    التعبيممممر بالرسممممم اليممممدول وال

و  . والتعبيممممر عنهمممما بممممالقلم واليممممد  وممممم  حممممم نسممممخها بممممالبرامش الذاسمممموبية وطباعتهمممما

لالممممم  كليممممما  العممممممارة والتخطممممميط وكليممممما  الهندسمممممة والمعاهمممممد التطبيقيمممممة للعلممممموم 

 المعماريممممة والهندسممممية تممممنهش تعلمممميم الرسممممم باسممممتخدام اليممممد للطممممال  المبتممممد ي و وقممممد

تنوعمممم  أسممممالي  التممممدريل واختلفمممم  ممممم  كليممممة أو معهممممد  خممممرو    أنهمممما ممممم  نهايممممة 

                                                 
منشورا  المدار السمعودية للنشمر والتوليمعو . تألير ربيع ط  عبد ال فار: الرسم الهندس : للتوسع م  هذا الموضوا يراجع  4

 .جدةو المملكة العربية السعودية
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المطممممار تلتقمممم  ذممممول مهممممارا  أساسممممية تسممممع  اكسممممابها للطممممال  تمهيممممدا للمراذممممل 

 .المتقدمة م  دراستهم  وم  حم انتقالهم لسوع العمل

وبعممممض الكليمممما   وبممممروم أسممممبقيتها وقممممدمها    لالمممم  تممممدرل الرسممممم المعمممممارل 

دسممم  مممم  خمممالل تناقمممل الخبمممرا و ولممميل لهممما كتممما  مرجعممم و أو ممممنهش مذمممددو والهن

لكمممل مممم  ( بعمممد توميمممع ه)األممممر المممذل دممممع  لممم   خمممراه همممذا الكتممما  ليكمممو  عونممما 

همممذا الكتممما  مسمممتفاد مممم  مجموعمممة مممم  المهمممارا  . األسمممتاذ والطالممم  علممم  ذمممد سمممواء

عودو والشمممكر ميممم  التممم  تمممدرل لطمممال  كليمممة العممممارة والتخطممميط مممم  جامعمممة الملمممك سممم

نممموب  عبممممدالرذيمو المممذل أمممممدن  بتوجيهمممم  : لألسممممتاذ الممممدكتور( بعمممد شممممكر ه تعمممال )

أذمممممد الطيمممم و الممممذل عممممرر بإتقانمممم  لتممممدريل هممممذ  : ألسممممتاذل المهنممممدلوتشممممجيع و و

 .المادة عل  مدى سنوا و وتخره م  طالب  أمواه م  المهندسي  المتميلي 
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 :منهجية إعداد الكتاب -ب 

بعممد ) خممالل تدريسمم  لمقممرر مهممارا  الرسممم المعمممارل لطممال  السممنة األولمم ممم  

و وجمممد  أ  بكليممما  العممممارة والتخطممميط مممم  جامعمممة الملمممك سمممعود (السمممنة التذضممميرية

المممادة تممدرل ممم  خممالل أسمماتذة علمم  مسممتو عممال ممم  الكفمماءةو وهممم متفقممو  ومتسممقو  

ة مممم  التمممماري  التممم  ميمممما بيمممنهم علممم  التمممدره مممم  تمممدريل المهمممارا  مممم  خمممالل سلسممم

صمممي   بعنايمممة عبمممر السمممنوا  الماضممميةو    أ  همممذ  التمممماري   وبمممروم جودتهممماو    

ممم و تناقل مممم  مصمممل دراسممم   لممم   خمممرو ومممم  أسمممتاذ  خمممر عممم  طريمممع التصمممويرـأنهممما ت 

ومممم  حمممم تعطممم  للطمممال  مجممملأةو كمممل تممممري  مممم  ذينممم و حمممم    همممذ  التمممماري  تشمممر  

 .طريقة أداءهاتفصيل مذرر لشفاهةو وليل هناك 

وروبممة ممم  جمممع هممذا الجهممد الكبيممر الممذل بممذل ممم   عممداد وصممياوة هممذ  التممماري و 

وروبمممة مممم  توحيقهممما وشمممرذها بصمممورة واضمممذة تفيمممد الطالممم و وتبقممم  معممم  ذتممم  بعمممد 

وقممد التمملم بالتممماري  المعتمممدة لتممدريل المممادة عبممر  .اجتيممال المممادةو كمما  هممذا الكتمما 

  المهمممارة تعطممم  مممم  خمممالل أكحمممر مممم  تممممري  ومممم  ذمممال كانمممالسمممنوا  الماضممميةو 

 .ا  مسمماندةتمرينمممإنهمما تجمممع ممم  موضممع واذممد وتقممدم علمم  شممكل تمممري  أساسمم و و

 .كما أضير مصل للتعرير بالمخططا  الهندسية وطرع  خراجها

أعممممد  ورسممممم   وذيمممم  أ  النسممممبة الكبممممرى ممممم  الكتمممما  عبممممارة عمممم  رسمممموما 

تممم و ولمممذلك لمممم تمممرقم تسلسمممليا أل  ذلمممك مقمممد اعتبمممر  جممملءاً مممم  مادبالكاممممل ألجلممم   

رسمموما  واألشممكال المقتبسممة ممم  مراجممع أممما الكممما لممم يممذكر مصممدرهاو يطممول جممداو 

 .تسلسليا مع ااشارة  ل  مصادرها  أخرى  مقد رقم

و ختبمممار ممممدى معاليمممة الشمممر  مممم  همممذا الكتممما  مقمممد أعطممم  مممم  البدايمممة للطمممال  

  ترصمممد ردة معلهمممم ذيمممال الشمممر  علممم  شمممكل ممممذكرا  لكمممل تممممري  مممم  ذينممم و وكانممم

المكتمممو و وممممدى مهمهمممم للمطلمممو  مممم  المهمممارةو ومممم  حمممم يعممماد التعمممديل والتنقمممي  أو ً 

 . ل  الشر  األقر  لمستوى الفهم لم  م  محل مرذلتهم التعليميةبأول للوصول 

  .وه المسؤول أ  يجعل  خالصا لوجه  وينفع ب 
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 : مقدمة -ج 

المعممممارل مراعيممما التمممدره مممم  قمممدرة الممممتعلم علممم   يتمممدره أسممملو  تعلممميم الرسمممم

مممم جة در  ـ   تقمممما  المهممممارا  وبنا همممما تباعمممماًو ويقممممدم هممممذا الكتمممما  المهممممارا  األساسممممية م 

بذسممم  الواقمممع التطبيقممم  للتمممدريل مممم  مراسمممم كليممما  العممممارة والهندسمممةو ويقممموم علممم  

  التعبيمممر أسمممال بنممماء المهمممارة تراكميممما  لممم  أ  يصمممل الممممتعلم  لممم  مرذلمممة القمممدرة علممم

 .0ع  أمكار  المعمارية والهندسية بالطريقة الصذيذة المتكاملة

مممممإذا تمكمممم  المبتممممد  ممممم  التعبيممممر عمممم  أمكممممار و وأصممممبذ  لديمممم  الملكممممة اليدويممممة 

لتوضمممي  همممذ  األمكمممار مممم  خمممالل الرسممموما و ملممميل هنممماك ممممرع مممم  أ  يخمممره همممذ  

 .وكليهماالتعابير باستخدام أدوا  الرسم اليدويةو أو الذاسوبيةو أ

يتكمممو  همممذا الكتممما  مممم  مجموعمممة مممم  المهمممارا  تقمممدم علممم  شمممكل شمممر  وتمممماري  

تنفمممذ مممم  المرسمممم تذممم   شمممرار األسمممتاذو وتكممممل أو تنفمممذ أجممملاء متقدممممة منهممما خممماره 

وقمم  المذاضممرةو تمهيممدا لالنتقممال  لمم  مهممارة أخممرىو وقممد ضمممن  كممل مهممارة الرسممم 

يقهممماو والطريقمممة الصمممذيذة لتنفيمممذ المطلمممو و والهمممدر أو الجمممدارة المكتسمممبة مممم  تطب

ا ختبممممارا و ويتممممرك و ا التمرينمممم هممممذا الرسمممممو كممممما ضممممم  الكتمممما  مجموعممممة ممممم 

اختبمممارو وتصمممذيذ  بذسممم  أو  تممممري ألسمممتاذ الممممادة تذديمممد ذجمممم المطلمممو  مممم  كمممل 

الوقممم  المتممما  انجمممال و لمممم يضمممم  الكتممما  ذمممل التمممماري  علممم  اعتبمممار أنممم  مؤلمممر 

ويتمممرك لألسمممتاذ مهممممة التصمممذي  بذكمممم تمكنممم  مممم  الممممادة و لمممدارل المبتمممد لباألسمممال 

 .ومهم  للمطلو  م  التمري و وطريقة ذل  بشكل صذي 

 

 : أدوات الرسم -د 

تتنمممموا األدوا  المسممممتخدمة ممممم  الرسمممممو    أ  األدوا  األساسممممية والتمممم  يذسمممم  

 : ا ت  مرتبة أبجديا( 4)بكل طال  مبتد  توميرها ه  المدرجة م  الجدول 

 

 

                                                 
منشمورا  دار . ترجممة جبمور سممعا : منهجيمة الرسمم المعممارل: ذول  لية التمدره مم  تعلميم الرسمم المعممارل يرجمع  لم  0

 (.4991)للطباعة والنشر والتوليعو بيرو قابل 
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 .مرتبة أبجديا أدوا  الرسم اليدول األساسية(: 4)جدول 

 صورة رملية األداة

بمقاسممما  مختلفمممةو  :أقالالالالم تحبيالالالر

 2.4تبممدأ ممم   ولرسممم الخطمموط بممالذبر

ملممم و ومنهمما النمموا الممذل تعمماد تعب تمم و 

لذمي  مرة واذدة والنوا الذل يستخدم 

 .انتهاء ذبر 

 

 

 

قلممممم  :أقالالالالالم لتالالالالدوين المالح الالالالات

 .ملمو وقلم جار2.5رصان 

 

 

 

وتسممتخدم مقممط مممع  :برايالالة السالالكرو

و ا قلممم السممكروو وهمم  ممملودة بفتذتمم

أذممدهما لبممرل القلمممو واألخممرى تذمموى 

قطعممة قطنيممة لتنجيممر رأل القلممم ممم  

وهنماك  .عوالع الرصمان بعمد البمرل

متذتا  ص يرتا  لتذديد طمول الجملء 

 .الجاهر م  الرصان
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وتسمممم  وسمممادة أو  :بالالالودرة ن افالالالة

مخمممدة التنجيمممرو وهممم  بذجمممم قبضمممة 

اليدو وتذوى متا  مم  ممادة مطاطيمةو 

منها القليل عل  لوذة الرسم قبل يرش 

لمنممع التصمماع الرصمممان  العمممل بممدء

 .عل  اللوذة

 

 ذاويممممممممة :حقيبالالالالالالالالة ح الالالالالالالال  أدوات

قاسممية  بالسممتيكيةمصممنوعة ممم  مممادة 

لذفج أدوا  الرسم الص يرةو ويذسم  

النموا القمول لمنمع حقبهما اختيارها مم  

م  قبل بعض األدوا  الذادةو ولذفمج 

األدوا  داخلهمما ممم  التلممرو أو أشممعة 

 .الشمل

 

 

 

وتكممممممممو   :المخططالالالالالالالالات حقيبالالالالالالالالة

بمقاسا  مختلفمة لذفمج أوراع الرسممو 

 .وبعض األدوا  ذا  األذجام الكبيرة

 

 

دمتر عادل لتدوي   :دفتر مالح ات

الشممروذا  والمالذجمما  للعممودة  ليهمما 

 .أحناء الرسم
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عيمممار  A3مقمممال  :ورق كانسالالالون

والمقاسمممما  المعتمممممدة  .012أو  482

: ونصمفها A0: ألوراع الرسم تبدأ مم 

A1و ونصمممممفها :A2و ونصمممممفها :A3 و

و هممممذ  A5: و ونصممممفهاA4: ونصممممفها

المقاسمممما  وتممممدرجاتها ذسممممب  ومممممع 

  4.148 :النسبة الذهبية

ولمم  أشممكال  (:مشالالرط)سالالكين قطالال  

وأذجام مختلفةو ويستخدم لقطع أوراع 

الرسم باألذجام المطلوبمةو و  بمد مم  

 .استخدام  عل  لو  التقطيع

 

 

م  المممورع مصمممنو :شالالالريط  صالالالق

 .للصع ورقة الرسم عل  اللو 

 

 

قطعمممممة  :المسالالالالال ( درع)صالالالالال يحة 

رقيقة م  المعمد  بهما متذما  مختلفمةو 

وتوضممع علممم  المممورع لمسممم  منممماطع 

 .مذددة دو  التأحير عل  باق  الرسم

 

 

شممممرا    :صالالالن رة أقالالالالالم رصالالالا 

ورع تذمممممول بمممممرادة خشمممممنة لتنعممممميم 

 .وتسوية وشطر رأل قلم الرصان
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طاولة يمكم  المتذكم  :طاولة الرسم

م  لاوية ميالنهاو ويمك  الرسم عليها 

بواسمممطة جهمممال للرسممممو أو بمسمممطرة 

 . Tالرسم 

 

للقلمممممم  :رصالالالالالا غيالالالالالارات علالالالالالب 

الرصممممان العممممادل وقلممممم ا سممممكروو 

وتكممو  متدرجممة القسمماوة علمم  النذممو 

 / 3B / 2B / B / HB / H / 2H: ا ت 

4H 

 

 

وهمم  عبممارة  :علبالالة أقالالالم رصالالا 

عممم  مجموعمممة مممم  أقمممالم الرصمممان 

الم لفمممممة بطبقمممممة مممممم  الخسممممم   ذا  

قسمممماوا  متفاوتممممةو تبممممرى بواسمممممطة 

 .البراية العادية

 

 

لمم  أذجممام مختلفممةو ومنهمما  :فرجالالار

المسمممممتخدم لرسمممممم المممممدوا رو ومنهممممما 

 .المستخدم للقيال
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تسممممتخدم بعممممد  :فرشالالالالاة التن يالالالالف

عمليممة المسمم  بالمسمماذة الالممة نممواتش 

 .المس  م  عل  ورع الرسم

 

 

يسمممتخدم للرسمممم   :قلالالالم الرصالالالا 

ويمتمممال ( سمممكرو)ويطلمممع عليممم  اسمممم 

بإمكانيممة ت ييممر العبمموة الداخليممة والتمم  

تتدره م  قساوتها تبعا لنوعية خطوط 

 Hذي  كلما لاد رقم . الرسم المطلوبة

كا   Bكا  القلم أقس و وكلما لاد رقم 

 .القلم أطرى

 

 

 

مكممممو  مممم  عممممدة  :لالالالول التقطيالالال 

مممممم  )طبقممممما و و خمممممر طبقمممممة منممممم  

مم  مطماط مقموى ومسمطرو ( الوجهي 

 .ويستخدم كأرضية للقطع

 

 

مكمو  مم  قطعتمي   :مثلث متحالر 

تصممل بينهممما مفصمملة وبرومم  لضممبط 

 .اللاوية
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علممممم  نممممموعي  ذسممممم   :مثلثالالالالالات

درجممممةو 32بلاويممممة : األول :لاويتهمممما

بلاويمممة : والحمممان . درجمممة12ولاويمممة 

 .درجة لكال الضلعي 15

 

لها أشكال وأنواا مختلفةو  :مساحة

ومنهمممما اليممممدولو ومنهمممما الكهربمممما  و 

وتسممتخدم الالممة الخطمموط المرسممومة 

 .بقلم الرصان

 

 

وتسممم  باللفجممة  :مسالالطرة الالالدوا ر

شممممبلونةو أو تمبلمممم و وهمممم  الدراجممممة 

مكونممة ممم  مجموعممة دوا ممر بمقاسمما  

مختلفممةو لتسممريع الرسممم دو  اسممتخدام 

 .الفرجار

 

 

وتأخذ شكل ذمرر  :مسطرة الرسم

T  وتسممممم  باسممممم و وتسممممتخدم لرسممممم

خطممموط متواليمممة مممم  خمممالل تحبيممم  

 .طرمها عل  ذامة مستقيمة
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وتسممم  باللفجممة  :مسالالطرة ال الالر 

شممممبلونةو أو تمبلمممم و بهمممما : الدراجممممة

مجموعة مم  الفتذما  لمبعض الرممول 

المعماريمممممة بمقممممماييل رسمممممم مختلفمممممة 

لتسمممممممهيل رسممممممممها مممممممم  المسممممممماقط 

 .والقطاعا 

 

 

 

معدنيمممة مسمممطرة  :مسالالالطرة القطالالال 

 .ومدرجةو تستخدم مع المشمرط للقمن

ووالبمما ممما يكممو  أسممفلها ممملود بلبمماد 

 .لتحبيتها أحناء عملية القطع

 

 

مكونة م  حالحمة  :مسطرة المقياس

أوجم و وكمل وجمم  يذتمول علم  تممدره 

بمقياسمم  رسممم مختلفممي و تسمماعد علمم  

 .سرعة تذويل القياسا  أحناء الرسم

 

 

ويطلممع عليهمما  :مسالالطرة المنحنيالالات

تسمممممتخدم لرسمممممم  و(ممممممرنش كيمممممرر)

الخطوط المنذنية الت  ليل لهما مركمل 

 .موذد كالدا رة

 

 

ممملودة بعجممال   :مسالالطرة موجهالالة

للمذامجممة علمم  تذركهمما باتجمما  واذممد 

لرسم خطوط متواليةو وتفيد م  عممل 

الرسمموما  التوضمميذية السممريعة دو  

 .الذاجة لطاولة رسم
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مممممم  القمممممماشو  :منالالالالالديل تن يالالالالالف

واألدوا و  سممتخدم لتنجيممر اليممدي ويو

واللوذةو ولمنع الرطوبة الصادرة مم  

 .اليدي  ع  اللوذة

 

 

لقيمممال اللوايممما ورسممممهاو : منقلالالالة

والمستخدم بشكل شا ع المنقلة المقسمة 

درجممممةو ومنهمممما الممممدا رلو 312 لمممم  

ونصممر الممدا رلو وكالهممما لمم  األداء 

 .نفس 

 

 بممميضأ ورع حقيمممل :ورق كانسالالالون

سممممو ولممم  وجهممما  02× 52 : بمقمممال

خش  وناعمو وللرسم الهندس  يستخدم 

 .الوج  الناعم
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 كتابة الحروف واألرقام: المهارة األولى -1
 

 : الهدف من المهارة 1-1

لمرذلمممة ا نتقاليمممة للشمممخن مممم  مسمممتخدم عمممادل التهي مممة لتعتبمممر همممذ  المهمممارة بدايمممة 

هممذ  األدوا  وويرهمما ممم  للقلممم والورقممةو  لمم  مهنممدل متخصممن  يجيممد التعامممل مممع 

 .أدوا  الرسم اليدوية والذاسوبيةو للتعبير ع  المفردا  والمخططا  الهندسية

المممربط المممذهن  المباشمممر بمممالذل الهندسممم و ذيممم  يمممتم دممممش الخطممموط  نهممما مرذلمممة 

المسممممتقيمة الملتلمممممة بشممممبكة المربعمممما و مممممع الخطمممموط الدا ريممممةو وبعممممض الخطمممموط 

المهممممارة تسمممماعد علمممم   خممممراه المخططمممما    ضممممامة  لمممم  ذلممممكو مممممإ  هممممذ . الذممممرة

والرسممممموما  التممممم  تعممممممل باليمممممدو ذيممممم    يخلمممممو مخطمممممط مممممم  ذاجتممممم  لكتابممممما  

 .توضيذيةو  ما ابرال عنوا  المخططو أو لتوضي  تفاصيل داخلية

   هممممذ  الكتابمممما  جمممملء ممممم  المخطممممطو وبقممممدر جممممودة الرسمممممو والقممممدرة علمممم   

 .المنتش و   نقص  جودة الرسم   بد أ  تكو  كذلكوالكتابة مإ  التعبيرو 

  يأبممم  وبمممروم توضمممي  أهميمممة الكتابمممة علممم  المخططممما      أ  بعمممض الطمممال  

كحيممرا لهمماو ويجعلهمما  خممر ممما ينجممل ممم  العممملو وربممما ضمماق  اللوذممة ولممم يممتمك  ممم  

تنسمممميع الكتابممممة عليهمممما بالشممممكل المطلممممو و متخممممره ويممممر متناسممممقةو مممممما يممممؤحر علمممم  

 .العملو وبالتال  ينقن م  تقدير المستوى العام لجودة 

ويذسممم  بالكتابمممة علممم  المخططممما  سمممواء بخمممط اليمممدو أو بالذاسممم  ا لممم     تمممنهش 

نسممقا موذممدا ممم  جميممع اللوذمما  ممم  ذيمم  اختيممار نمموا الخممطو وذجممم و وموقعمم  ممم  

 .وضو  رسالت الرسمو كل لذلك ألجل تكامل العمل و

 :طريقة التنفيذ 1-2

 : تتكو  المهارة م  خمسة أقسام

كتابممممممة األذممممممرر العربيممممممة بالطريقممممممة الهندسممممممية المتماشممممممية مممممممع شممممممبكة  :األول

 .المربعا 

 .كتابة األذرر اانجليلية بالخط األساس  متماشيا مع شبكة المربعا  :الحان 

 .كتابة األرقام العربية بالخط األساس  متماشيا مع شبكة المربعا  :الحال 
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 .ابة األرقام اانجليلية بالخط األساس  متماشيا مع شبكة المربعا كت :الرابع

كتابممة عبممارة بممالل تي  العربيممة واانجليليممة للتممدري  علمم  طريقممة وصمممل  :الخممامل

 .الذرور مع بعضهاو وتنسيع أذجام الكلما 

وتنفمممذ جميمممع األقسمممام الخمسمممة بقلمممم الرصمممان العمممادلو ممممع ا لتممملام بموضمممع كمممل 

 .و وبالمسممماما  الفاصممملة بمممي  كمممل ذمممرر أو رقمممم و خمممرسممممذمممرر علممم  شمممبكة الر

وبالشمممكل المممذل رسمممم بممم  تمامممما دو  ت ييمممر أو تعمممديلو ومممرض ذلمممك رممممع ذمممل 

المالذجمممة المممذل مممم  شمممأن  مسمممتقبال المسممماعدة علممم  مذاكممماة األعممممال المميممملةو 

 .وم  حم تطوير وابتكار أعمال أرق  منها تميلا

 :تنبيهات 1-3

 ة بشككك ل متسكككاو، مكككع مراعكككاة أن بعككك  ينبغكككي تقسكككي  األعمكككدة فكككي الصكككفح

إن عكككد  التنبكككه لكككذله ينكككتف عنكككه تكككداخل فكككي . األحكككرف أعكككر  مكككن بعككك 

 .األحرف، وفراغ في الصفحة غير مستحسن

  اللتككزا  بالمربعكككات التككي  تبككت الحكككرف واألرقككا  بككداخلها، إن ذلكككه ي ككر

 .يؤثر على تقيي  العمل

   األفضكككل أو  مكككاه االمهكككارة ليسكككطريقككة ال تابكككة أو نمكككط الخكككط المختكككار لهككذ

األ مكككل مكككن بكككين عشكككرات الخطكككوط المو كككودة، بكككل هكككو م كككرد تكككدرير 

علككى اسككتخدا  الشككب ة، وتنميككة مهككارة اللتككزا  بهككا، وإل فهنككاه العديككد مككن 

الل ال تابكككة الخطكككوط المتميكككزة سكككوا  منهكككا مكككا  كككان حاسكككوبيا، أو مكككن خككك

 .المباشرة باليد

  لككك  ت كككن تملكككه الموهبكككة علكككى ذلكككه، يم كككن ال تابكككة بخكككط  ميكككل حتكككى ولكككو

فباسكككككككتخدا  مسكككككككطرة صكككككككغيرة أو أي أداة مسكككككككتقيمة رقيقكككككككة، وال تابكككككككة 

بواسككطتها عككن طريككج  عككل  ميككع األ ككزا  األفقيككة مككن ال تابككة ت تككر حككال 

اسككككتناد القلكككك  علككككى المسككككطرة، وبالتككككالي ت ككككون  ميككككع الخطككككوط األفقيككككة 

ت كككون األ كككزا   الطويلكككة موزونكككة بشككك ل مسكككتقي ، ويراعكككى فكككي المقابكككل أن

الرأسككية فككي ال تابككة أيضككا تامككة التعامككد، وترسكك  بعككد ذلككه بككاقي الحككروف، 

 .إن مثل ذله يعطي خطا مقرو ا  ميال

   بكككرغ  سكككيطرة تقنيكككات الحاسكككر ايلكككي علكككى منكككاحي الحيكككاة، ومنهكككا الرسككك

 ماليككككككات لكككككك  تككككككتم ن وال تابككككككة، إل أن الخككككككط اليككككككدوي ل زال يحمككككككل 

هككو أشككبه مككا ي ككون بالككذ ا  البشككري، والككذ ا  البرم يككات مككن محا اتهككا، و
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الحاسككككوبي، فمهمككككا تفككككوج الحاسككككر ايلككككي فككككي إ ككككرا  العمليككككات، إل أنككككه 

يبقككى محككدودا فككي معطيككات ومككدخالت هككي فككي األسككا  بشككرية، ومككع ذلككه 

 .البشرتتوقف التقنية عندها؛ ويبدع فيها ففي  ثير من الحالت 

 هككين رسكك  و تابككة، ألنهككا علككى تعلكك  المهككارات اليدويككة مكك يحسككن الحككرص 

وتعلمهكككا يرفكككع مكككن الذائقكككة ال ماليكككة، والحككك  اإلبكككداعي، ويظهكككر  ؛األسكككا 

أثكككر   ليكككا حتكككى عنكككد اسكككتخدا  التقنيكككات الحاسكككوبية، فمكككن السكككهل أن تميكككز 

بكككككين رسككككك  أو  تابكككككة أنت هكككككا محتكككككرف للخكككككط العربكككككي اليكككككدوي، ومكككككتقن 

سكككن إل التقنيكككات آخكككر ل يحلمهكككارات الرسككك  اليدويكككة، وبكككين أخكككر  أنت هكككا 

 .ال اهزة
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 : األذرر العربية: أو 
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 : األذرر اانجليلية: حانيا
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 .األرقام: حالحا ورابعا
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 .كتابة عبارة: خامسا
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 .تهيئة ورقة الرسم: المهارة الثانية -2
 

 : الهدف من المهارة 2-1

 : تهدر هذ  المهارة  ل  الوصول  ل  القدرة عل  تنفيذ خطوتي 

ويقصمممد بهممما طاولمممة الرسممممو واألدوا  المسمممتخدمة . تهي مممة بي مممة العممممل :األولممم 

 .للرسمو وموقع ورقة الرسم عل  الطاولة

ويقصممممد بهمممما قممممن وتسممممطير . تهي ممممة الورقممممة المطلممممو  الرسممممم عليهمممما :الحانيممممة

ورقممة الرسمممو ويمكمم  أ  تسممطر بعممدة طممرعو والطريقممة المقدمممة هنمما واذممدة منهمماو 

ويذسمممم  اعتممممماد طريقممممة معينممممةو وا سممممتمرار عليهمممما لتكممممو  اللوذمممما  متناسممممقة 

 .وموذدة

 

 :طريقة التنفيذ 2-2

 :فيذ هذ  المهارة اتبع اارشادي  ا تيي نلت
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 : تهي ة بي ة العمل: أو ً 

و وذلمممك الشخصمممية يذسممم  مراعممماة الذاجممما  النفسمممية والجسمممديةقبمممل البمممدء بالرسممممو 

مممم  خمممالل البمممدء ببي مممة مذيطمممة مريذمممةو ونجيفمممةو وخاليمممة مممم  العوا مممع والمن صممما و 

 : ولتذقيع ذلك

  تأ كككد مكككن نظافكككة طاولكككة الرسككك ، وفكككي حالكككة و كككود أوسكككا   ثيكككرة فكككيم ن

، ألن الطاولككة غيككر النظيفكككة ستسككبر اتسككاخا لورقكككة مسككحها بمككا  وصكككابون

 .الرس ، وبالتالي ستفقده التر يز على الدقة وال ودة

  تأ ككككد مككككن نظافككككة أدوات الرسكككك  وبككككاألخص المسككككطرة والمثلثككككات، ألنهككككا

 .حر ة عليهاأ ثرها و ، أ ثر األدوات مالصقة لورقة الرس 

 ه؛ بحيكككك  اضككككبط ارتفككككاع وزاويككككة ميككككل طاولككككة الرسكككك  بمككككا يتناسككككر معكككك

 .ت ون مستريحا أثنا  الرس 

  وت نكككككر اضكككككبط ارتفكككككاع ال رسكككككي، وتأ كككككد مكككككن ثباتكككككه علكككككى األر ،

ال راسكككككي ذات األذرع، أو ال لديكككككة ألنهكككككا ل تسكككككاعد فكككككي حكككككالت العمكككككل 

 .الطويل

  بحيكك  ت ككون متناسككبة بالنسككبة لككه؛ حككدد موقككع ورقككة الرسكك  علككى الطاولككة

أن ت كككون فكككي ( إن  نكككت تسكككتخد  اليكككد اليمنكككى)مكككع حر كككة يكككده، ويفضكككل 

يم كككن  Tالكككر ن األيسكككر األسكككفل مكككن طاولكككة الرسككك ، ألن خطكككوط مسكككطرة 

علكككى حافكككة  أن ت كككون غيكككر متوازيكككة  لمكككا ابتعكككدت عكككن نقطكككة ارت ازهكككا

، مكككع إبقكككا  مسكككافة  افيكككة مكككن طرفكككي طاولكككة (وبكككاألخص للمبتكككد ) الطاولكككة

إلككككى  أثنككككا  العمككككل لككككيم ن إنككككزال أدوات الرسكككك ( سكككك 21بحككككدود )رسكككك  ال

 . أسفل الورقة دون خرو ها عن الطاولة

 .وإن  نت تستخد  اليد اليسر  في ون الوضع بالع  

 

 : تهي ة الورقة المطلو  الرسم عليها: حانياً 

ويسممتخدم  (سممم02×سممم52)والبمما ممما تكممو  البدايممة علمم  ورع كانسممو  أبمميض مقممال 

ولتهي ممة ورقممة  .A3و أو ورع كانسممو  (سممم52×سممم35)نصممر الورقممة أل علمم  مقممال 

 :الرسم اتبع اارشادا  ا تية
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  لورقكككة ال انسكككون و هكككان، أحكككدهما نكككاع  واألخكككر خشكككن، ولرسككك  خطكككوط

، فككي حككين يسككتخد  الو ككه الخشككن هندسككية ي ككون الرسكك  علككى الو ككه النككاع 

 .الفنية والملونةللرس  الحر، أو لرس  اللوحات 

  تقكككص ورقكككة ال انسكككون إلكككى نصكككفين متسكككاويين، وي كككون تحديكككد المنتصكككف

، ألن طيهككككا ينككككتف عنككككه حافككككة إلككككى نصككككفين بالقيككككا  ولككككي  بطككككي الورقككككة

شكككفة  فيهكككا، وتبقكككي ملتويكككة تمنكككع تثبيتهكككا بشككك ل  امكككل علكككى طاولكككة الرسككك 

 .ظاهرة تعيج حر ة األدوات عليها

 له باتباع الخطوات ايتيةتثبت الورقة على طاولة الرس  وذ : 

o موازيكككة تقريبكككا  هكككاحكككاول وزن موقكككع الورقكككة بكككالنظر بحيككك  ت كككون حواف

 .لحواف الطاولة
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o علكككى )فكككي الزاويكككة المناسكككبة لكككه مكككن طاولكككة الرسككك   ورقكككة الرسككك  ضكككع

مككع ، (اليسككار لمسككتخد  اليككد اليمنككى، وعلككى اليمككين لمسككتخد  اليككد اليسككر 

وت نككر وضككعها فككي  .الطاولككة عككن حككواف( سكك 21بحككدود )تككره مسككافة 

األعلككككى أو قريبككككا  ككككدا مككككن حككككواف الطاولككككة؛ ألن ذلككككه سككككيعيج حر ككككة 

يكككككديه، أو حر كككككة األدوات، ويسكككككبر فكككككي إرهاقكككككه بسكككككبر بعكككككد مر كككككز 

 .اللوحة عن مر ز نظره

 

 

o ثبت بالالصج أحد أر ان الورقة، ولي ن الر ن األيسر العلوي. 
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o أي الككككر ن األيمككككن السككككفلي، وثبككككت عليككككه  ؛ات ككككه للككككر ن المقابككككل قطريككككا

قطعكككة الالصكككج، دون لمسكككه لطاولكككة الرسككك ، بحيككك  ي كككون أحكككد طرفيكككه 

 .مثبتا على الورقة، وايخر بين أصابعه
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o  ثبككت مسككطرةT  علككى حافككة الطاولككة بحيكك  ت ككون مسككتقيمة تمامككا، وبينمككا

تمسككه بيككده اليمنككى قطعككة الالصككج، حككره بيككده اليسككر  المسككطرة إلككى 

  .أن تحاذي أعلى ورقة الرس 

 

 

o  حككككره يككككده اليمنككككى التككككي تمسككككه بطككككرف اللصككككج مككككع الورقككككة إلككككى أن

بككأن ت عككل حافككة المسككطرة  .تصككبح حافككة الورقككة موازيككة تمامككا للمسككطرة

 .قة تماما على حافة الورقةمنطب
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o   حككره المسكككطرة ثبككت بشكك ل مبككدئي قطعككة الالصككج فكككي يككده اليمنككى، ثكك

إلككى أسككفل الورقككة لتتأ ككد مككن أنهككا بالفعككل متوازيككة، ومثبتككة بشكك ل صككحيح 

 .من ال هتين العلوية والسفلية

 

o  للتأ ككد مككن وضككع و .فككي الككر ن األسككفل اليمككن قطعككة الالصككجبقككوة ثبككت

أو   31 – 01)ة، اسككككتخد  الزاويككككة القائمككككة ألحككككد المثلثككككات لككككديه قككككالور

حافككككة الطاولككككة،  أسككككفل علككككى Tوذلككككه مككككن خككككالل تثبيككككت مسككككطرة ( 05

 كككه حتكككى يحكككاذي أحكككد حكككافتي   قائمكككا عليهكككا، وحرومكككن ثككك  تثبيكككت المثلككك

وبالتكككالي تتأ كككد مكككن أن . الورقكككة ال انبيكككة، ومكككن ثككك  انقلكككه للحافكككة األخكككر 

لكككن . )يح، وأنهكككا ثبتكككت أيضكككا بشككك ل صكككحيحالورقكككة قطعكككت بشككك ل صكككح

ت كككون محتا كككا فكككي المسكككتقبل ل كككل ذلكككه التأ كككد بعكككد تمرسكككه علكككى القكككص 

ة الرسكك  فقككط إمككا أفقيككا أو والتثبيككت، وإنمككا ي فيككه وزن أحككد أطككراف ورقكك

 (.رأسيا
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o تأ ككد أنكككه مح كك  اللتصكككاج بالطاولككة مكككن ثبككت بكككاقي األر ككان بالالصكككج، و

اإلصككبع لعككدة مككرات والتأ ككد مككن عككد  و ككود خككالل المسككح عليككه براحككة 

 .أطراف ناتئة
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o (.نموذج مقترح ولي  إلزامي) سطر الورقة وفج النموذج المرفج 

 وت كككككرر  ميكككككع فكككككي حالكككككة اسكككككتخدا  اليكككككد اليسكككككر  تع ككككك  الت اهكككككات ،

 .الخطوات السابقة
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 :تنبيهات 2-3

  انتبككككه لموقككككع ورقككككة الرسكككك  علككككى الطاولككككة، فككككال ت ككككون بعيككككدة عككككن حافككككة

 .الرس   الطاولة، أو مرتفعة  دا فترهقه أثنا

  ت نككككر و ككككود أي أشككككيا  تعتككككر  حر ككككة المسككككطرة علككككى الطاولككككة مككككن

 .أدوات أخر ، أو قطع لصج

  انتبككككه لموقككككع لصككككج التثبيككككت بحيكككك  ل يعتككككر  خطككككوط الرسكككك  علككككى

 .الورقة وباألخص اإلطار

 مكككع  ثكككرة الحر كككة تنثنكككي أطكككراف الالصكككج لحعلكككى وتسكككبر إعاقكككة لحر كككة 

وبالتككككالي تعطككككي خطوطككككا غيككككر متوازيككككة، وتسككككبر  ؛المسككككطرة والمثلثككككات

احككككرص دومككككا علككككى تفقككككدها، وتغييككككر أي  .أيضككككا اتسككككاخا لورقككككة الرسكككك 

 .أو الورقة قطعة لصج بدأت بالنفصال عن الطاولة

 مليمتككرات مككن الطكككول  ةبعكك  أوراج ال انسككون ت كككون أقككل أو أ بككر ببضكككع

سككك  مكككن  هكككة واحكككدة فقكككط، إذ فكككي 51القياسكككي، وعليكككه فكككال ي تفكككى بقيكككا  

مكككن  صكككف الثكككاني مكككن الورقكككة أقكككل أو أ بكككرهكككذ  الحالكككة سكككي ون طكككول الن

سكك ، ولت نككر ذلككه قكك  بقيككا  الورقككة  املككة، ومككن ثكك  اقسكك  البعككد ال لككي 51

 .إلى قسمين لي ون النصفان متساويين

  تأ ككككد مككككن أن حافككككة طاولككككة الرسكككك  التككككي يسككككير عليهككككا رأ  مسككككطرةT 

أي لصكككقات، أو تعر كككات، ألن ذلكككه يسكككبر خطوطكككا  نظيفكككة، وخاليكككة مكككن

غيكككر متوازيكككة، ويم كككن التأ كككد مكككن ذلكككه بمسكككحها بكككأطراف األصكككابع، ثككك  

بكككالنظر إليهكككا بأحكككد العينيكككين مكككن أحكككد األطكككراف بات كككا  الطكككرف األخكككر، 

 .وذله عن قرر للتأ د من عد  و ود انحنا ات أو تقو 

 ن أر انهكككا األربعكككة تأ كككد أن الطاولكككة ثابتكككة علكككى األر  بشككك ل  امكككل، وأ

تقككككف علكككككى ذات المسككككتو ، إن الطاولكككككة غيكككككر المتزنككككة ستسكككككبر إربا كككككا 

 .تت  عليهاوتعر ا مستمرا في الخطوط مع  ل حر ة 

   التكككي سكككبج  سكككادة أو مخكككدة التنظيكككفو وأ نظافكككةالبكككودرة يسكككتخد  الكككبع

اإلشككارة إليهككا فككي أدوات الرسكك ، وهككي مفيككدة مككن حيكك  ت وينهككا لطبقككة مككن 

الفتكككات تعمكككل علكككى رفكككع أدوات الرسككك  بعككك  الشكككي  عكككن ورقكككة الرسككك ، 
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ممكككا يسكككاعد فكككي تقليكككل الحت كككاه وبالتكككالي التسكككا ، ل كككن ي كككدر الحكككرص 

علكككى عكككد  اإل ثكككار منهكككا، ألن ذلكككه ي علهكككا تعتكككر  خكككط الرسككك  مكككن قلككك  

 .ص، وبالتالي ظهور تقطع في الخط يخل من  ودة الرس الرصا
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43 

 

 شبكة المربعات: المهارة الثالثة -3

 

 :الهدف من المهارة 3-1

تهممدر هممذ  المهممارة  لمم  تعلممم الدقممة ممم  أخممذ القياسمما  السممهلة ممم  ا تجمماهي و مممع 

التمممدري  علممم  رسمممم الخطممموط مممم  ا تجممماهي  الرأسممم  واألمقممم  باسمممتخدام المسمممطرة 

 3.كما تهدر  ل  التعرر عل  بعض الطرع المختصرة لنقل القياسا  .والمحلحا 

بعمممد اتقممما  بضمممع مهمممارا  قادممممة سمممتجد أ  همممذ  المهمممارة سمممهلة جمممداو    أ  اتقانمممك 

مهمممم معنممم  الدقمممةو وعلممم  اممممتالك أدوا  لهممما مممم  همممذ  المرذلمممة يسممماعدك كحيمممرا علممم  

لتوجيممم  كلممم  مممم   للذكمممم علممم  مسمممتوى عملمممكو ومممم  حمممم تقييمممم و دو  ا نتجمممار ذاتيمممة

 .ا خري 

                                                 
 : لمليد م  المعلوما  ذول المهارا  األساسية للرسم المعمارل يرجع عل   3

و اادارة العاممة لتصمميم وتطموير المنماهش و المؤسسة العامة للتعليم الفنم  والتمدري  المهنمو ر دكراسة المتلو الرسم المعمار
 .هـ4109
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 :طريقة التنفيذ 3-2

 : بعد تحبي  ورقة الرسمو وتسطيرها كما م  المهارة السابقةو اتبع التال 

  سكك  مككن  ميككع حككواف إطككار ورقككة الرسكك ، وارسكك  الشككب ة 2اتككره مسككافة

 .داخلها

  س 2قس  الت ا  الرأسي باستخدا  مسطرة المقيا  بوضع نقطة ل ل. 

 

 ت كككا  األفقكككي بكككذات الطريقكككة، ثككك  ارسككك  الخطكككوط فكككي وفكككي المقابكككل قسككك  ال

الزاويكككككة باسكككككتخدا  المسكككككطرة والمثلككككك ، ويم كككككن اسكككككتخدا  . الت كككككاهين

 . 05أو  31، 01ي من المثلثين   القائمة أل
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  بعكككد انتهكككا  رسككك  الخطكككوط الرأسكككية واألفقيكككة ابكككدأ برسككك  خطكككوط الزاويكككة

ست شكككف لكككه  ، وعنكككدها تأ كككد مكككن منكككاطج التقكككاطع، وهكككي التكككي05بمثلككك  

 .دقة الرس  والقيا   مستو

 

 :تنبيهات 3-3

   يم نككه أخككذ القياسككات لت ككا  واحككد فقككط، ولككي ن األفقككي مككثال ، أمككا لالت ككا

در كككة، 05المتعامكككد عليهكككا وهكككو الرأسكككي في فكككي أن ترسككك  خطكككا بزاويكككة 

يبككككدأ مككككن تقككككاطع أول خككككط مككككع حافككككة الرسكككك ، ومككككن ثكككك  رسكككك  الخطككككوط 

 .الزاويةالرأسية بحسر تقاطعها مع خط 
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  تفكككاوت الضكككغط علكككى القلككك  أثنكككا  رسككك  الخطكككوط يعطكككى سكككما ات مختلفكككة

 .لخط الرس ، ويتسبر في سرعة اتسا  اللوحة

  تككككأخير بككككري القلكككك  بشكككك ل مسككككتمر يككككؤدي إلككككى رأ  عككككري ، وبالتككككالي

خطكككوط رسككك  سكككمي ة، تخفككك  مكككن مسكككتو  الدقكككة فكككي الرسككك ، ويصكككعر 

 . دمعها تحديد التقاطعات ونقاط البد  بش ل مؤ

 عد  الدقة في القياسات سيعطي تقاطعات غير مترا بة على بعضها. 

  ،بعككككك  أدوات الرسككككك  غيكككككر ال يكككككدة تعطكككككي تكككككدر ات قيكككككا  متفاوتكككككة

قككككارن : وللتأ ككككدولت نككككر ذلككككه احككككرص علككككى شككككرا  األدوات المعروفككككة، 

مختلككككف األدوات عنككككده مككككع بعضككككها بالصككككاقهما مككككن  هككككة التككككدرج عنككككد 

التككدر ات لتتأ ككد مككن أنهككا تسككير مككع بعضككها نقطككة الصككفر، ومككن ثكك  تتبككع 

إلككككى نهايككككة األداة، وفككككي حككككال و ككككدت اختالفككككا، فطبككككج علككككى أداة أخككككر  

لتعككككرف أي األدوات شككككاذة، ومككككن ثكككك  اسككككتبعدها ألنهككككا سككككتعطيه قياسككككات 

 .غير دقيقة

   فتبككككدأ حر ككككة اليككككد علككككى الطاولككككةابككككدأ برسكككك  الخطككككوط ع كككك  ات ككككا ،

خطوط مكككن اليسكككار مت هكككا لليمكككين بكككالخطوط األعلكككى نكككزول لحسكككفل، وبكككال
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، وذلككه لتقليككل الحر ككة علككى اللوحككة والخطككوط (لمككن يسككتخد  اليككد اليمنككى)

 0.المرسومة

 

 

  

                                                 
 : م  الكت  المهمة الت  تناول  موضوا طرع الرسم المعمارل الصذي  كتا   1

Architectural Graphics, F.D.K ching & Jhon Wiley & Sons (2003) 
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 التجزئة بدون قياس: المهارة الرابعة -4
 

 

 

 :الهدف من المهارة 4-1

و اسمممممتخدم  مسمممممطرة القيمممممال لرسمممممم (شمممممبكة المربعممممما ): مممممم  المهمممممارة السمممممابقة

الخطممموط علممم  مسممماما  متسممماويةو وكانممم  هنممماك  شمممارة  لممم  أنممم  باامكممما  بعمممد رسمممم 

رسممم الخطمموط ممم  ا تجمما  يمكمم  و (الرأسمم  أو األمقمم ): الخطمموط ممم  أذممد ا تجمماهي 

درجمممممة يقطمممممع الخطممممموط 15المتعاممممممد بمممممدو  القيمممممالو وذلمممممك برسمممممم خمممممط بلاويمممممة 

 .التقاطع مع الخط الما لنقاط امدا  م  خالل المرسومةو وم  حم رسم المتع
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لقممد تبممي  لممك مممدى ا ختصممار والسممرعة النمماتجي  عمم  تطبيممع مهممارا  مختلفممة ممم  

مهمممارة التجل مممة بمممدو  قيمممال مهممممة جمممداو سمممواء مممم  الرسممممو أو مممم  التطبيمممع الرسممممو و

م لممو أرد  تقسمميم ذبممل  لمم  أربعممة أقسمما: ممم  واقممع الذيمماة العمليممةو معلمم  سممبيل المحممال

متسممماويةو ممممإ  أسمممهل الطمممرع لمممذلك هممم  حنيمممة مممم  المنتصمممرو و طبممماع الطمممرمي و حمممم 

   عمممممال كممممذلك يجهممممر مممممدى مهمممممك لطبيعممممة  .ممممم  المنتصممممر مممممرة أخممممرىحنيهممممما 

األشمممكال الهندسممميةو وطمممرع القيمممالو وهمممو بمممال شمممك يمنذمممك حقمممة وسمممرعة مممم  األداء 

 .تنعكل عل  باق  عملك

ممم  هممذ  المهممارة يمكنممك عمممل تقسمميما  متسمماوية بممدو  اسممتخدام مسممطرة القيممالو 

تر يمضمممم  األبعممماد المعروممممة كقيمممال ا سمممنتوبممماألخن أ  همممذ  التقسممميما  لممم  تكمممو  

و بمممل لجممملء منممم و ممممما يعنممم  أ  اعتممممادك علممم  القيمممال يذتممماه  لممم  دقمممة عاليمممةو ممممحال

ة التجل مممة بمممدو  قيمممال وأ  أل خطمممأ سمممتترك  عليممم  أخطممماء  ذقمممةو أمممما مممم  طريقممم

 .مستكو  العملية أسهل وأدع

 

 :طريقة التنفيذ 4-2

و وباسمممتخدام مسمممطرة القيمممال لهمممذ  المرذلمممة 52×35مممم  منتصمممر لوذمممة الرسمممم 

سممممو ممممع مراعممماة ذسممم  42×سمممم42: ارسمممم أربعمممة مربعممما و كمممل منهممما بأبعممماد: مقمممط

 .توليعها م  اللوذةو واختيار المساما  المناسبة بينها

 (.4)لمربع رقم ابدأ با: أو ً 

 ولبكككأي زاويكككة، وبكككأي طككك المربكككع األول ارسككك  خطكككا مكككائال علكككى يمكككين ،

 .ول ن ضمن حدود الورقة واإلطار

  قسكككما متسكككاويا، وذلكككه بفكككتح الفر كككار بفتحكككة فكككي  00قسككك  هكككذا الخكككط إلكككى

ر ككككز الطككككرف ا، ومككككن ثكككك  (قككككدرها بككككالنظر بككككدون قيككككا )سكككك ، 0حككككدود 

مككع طككرف المربككع العلككوي لليمككين،  المككدبر عنككد نقطككة تقككاطع الخككط المائككل

 .على الخط المائلبالطرف ايخر للفر ار ضع عالمة و
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 مكككن خكككالل انقكككل الكككرأ  المكككدبر للفر كككار إلكككى العالمكككة التكككي وضكككعتها، و

أرسككك  عالمكككة أخكككر  علكككى نفككك  الخكككط المائكككل، الكككرأ  ايخكككر للفر كككار 

يختلكككف عكككدد )ة تقسكككيم 00حتكككى تحصكككل علكككى  كككرر العمليكككة بدقكككة وه كككذا، 

 .(مطلور من  ل تمرين أو تطبيجالتقسيمات من رس  يخر حسر ال

  ،صككلها بطككرف المربككع السككفلي مككن اليمككينارسكك  خطككا يعنككد أخككر عالمككة. 

يعتمكككد وصكككل الطكككرف علكككى موضكككع اختيكككاره لبكككد  الخكككط المائكككل، وعلكككى )

 (.أي حال وصل آخر تقسيمه بالطرف ايخر للمربع من نف  ال هة
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  وهمكككا وزنهمكككا االمثلثكككين،  لمثلثكككين، أو باسكككتخدا المسكككطرة وأحكككد ا باسكككتخدا

الخككط  محككاذاةعلككى ملتصككقان ببعضككهما بواسككطة إمسككا ه بهمككا ب لتككا يككديه 

 .األخير الذي وصلته من طرف المربع إلى آخر تقسيمه

  تأ ككككد أن المثلكككك  المككككوازي للخككككط الواصككككل بككككين آخككككر تقسككككيمه وطككككرف

 .الطاولكككة، أو الورقككككةالمربكككع يم نكككه التحككككره بسكككهولة دون الخكككروج عككككن 

فكككي حكككال خكككرج عكككن سكككطح العمكككل، حكككاول مكككرة أخكككر  بتغييكككر موقعكككه أو 

 .ات اهه حتى تتأ د من إم انية تحري ه بسهولة

 ابككككدأ باحككككد  يككككديه، وباليككككد األخككككر   ثبككككت المسككككطرة أو المثلكككك  ايخككككر

 .للتأ د من مناسبة مسار بتحريه المثل  الموازي يخر خط توصيل 

  تمكككر بالعالمكككات التكككي رسكككمتها مسكككبقا بالفر كككار ارسككك  خطوطكككا متوازيكككة

 لمربككع القائمككةاعلككى الخككط المائككل، وا عككل هككذ  الخطككوط تتقككاطع مككع حافككة 

وتأ كككد أنهكككا مكككرت بشككك ل دقيكككج مكككن خكككالل نقطكككة تقكككاطع أ كككزا   .الم كككاورة

 .الدائرة المرسومة بالفر ار مع الخط المائل

 طكككة البدايكككة بعكككد النتهكككا  مكككن رسككك   ميكككع الخطكككوط أعكككد المثلككك  إلكككى نق

للتتأ كككد أنكككه ل زال بالفعكككل مطابقكككا ألول خكككط رسكككمته، ذلكككه أنكككه مكككع  ثكككرة 
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وربمككا النتقككال مككن خككط يخككر قككد يحككد  تحككره طفيككف فككي أحككد األدوات، 

ت ككرر هككذا التحككره، فينككتف عنككه خطككوط غيككر متوازيككة، وبالتككالي تقسككيمات 

 .غير متساوية، مما يفقده  ودة العمل

 

  باسككككتخدا  مسككككطرةT  ارسككككما خطوطككككا متوازيككككة داخككككل المربككككع تبككككدأ مككككن

 . تقاطع الخطوط التي رسمتها باستخدا  المثلثين
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  قسما متساويا بدون قيا  00لقد حصلت على مربع مقس  إلى. 

 

 

 (.0)رسم المربع رقم : حانيا

   إلكككى المربكككع رقككك  ( 0)اسكككحر الخطكككوط المتوازيكككة األفقيكككة مكككن المربكككع رقككك

 .سيمات ذاتها للمربع الثاني، لقد نقلت بذله التق(2)
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  مككا صكككنعت فككي شكككب ة المربعكككات فككي المهكككارة السكككابقة، ارسكك  خطكككا مكككائال 

در ككككة، يبككككدأ مككككن أحككككد أر ككككان المربككككع، ويتقككككاطع مككككع  ميككككع 05بزاويككككة 

 .الخطوط الداخلية األفقية المتوازية

 

  باسككككتخدا  المثلكككك  قائمككككا، ارسكككك  خطوطككككا عاموديككككة داخككككل المربككككع تمككككر

 . در ة مع الخطوط األفقية05بزاوية المرسو  بتقاطع الخط 

 

  ومنهككككا داخليككككة بككككدون قيككككا  00×00لقككككد حصككككلت بككككذله علككككى شككككب ة ،

 .يم نه التأ د من مستو  دقة الرس 
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 (.3)رسم المربع رقم : حالحا

   قسكككك  المربككككع ال بيكككككر إلككككى أربعكككككة مربعككككات، وذلككككه عكككككن طريككككج رسككككك

  .القطرين

 

 ارسكك  خطككا أفقيككا بواسككطة مسككطرة  مككن نقطككة تقاطعهمككا فككي المنتصككفT  ،

بحيككك  يتقاطعكككا فكككي مر كككز المربكككع  وخطكككا رأسكككيا بواسكككطة المثلككك  القكككائ 

 .المحدد بواسطة القطرين

 

  ككككرر ذات أربعككككة مربعككككات داخككككل المربككككع ال بيككككرلقككككد حصككككلت علككككى  ،

العمليكككككة ألحكككككد المربعكككككات األربعكككككة الصكككككغيرة، ولكككككي ن المربكككككع األيمكككككن 

 .العلوي
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  03قسككك   كككل مربكككع مكككن المربعكككات األربعكككة الصكككغيرة إلكككى بكككنف  الطريقكككة 

 .مربعا بت رار رس  األقطار والخطوط الرأسية واألفقية

 

 انقل الخطوط رأسيا وأفقيا من المربع المقس  إلى باقي المربعات. 
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  مربعككا صككغيرا، ارسكك  مربعككا فككي منتصككف الشكك ل  30بعككد حصككوله علككى

 اأ بكككر، ثككك  مربعكككا مربعككك در كككة، ثككك 05عكككن طريكككج رسككك  األقطكككار بزاويكككة 

در كككة 05أ بكككر، وه كككذا، حتكككى ت مكككل رسككك  سكككبعة مربعكككات مائلكككة بزاويكككة 

بطبيعكككة الحكككال سكككتر  فقكككط أربعكككة مربعكككات م تملكككة، أمكككا الثالثكككة األخكككر  

 .فست ون مقطعة

 

 (.1)رسم المربع رقم : رابعا

   ومككككن الككككر ن األسككككفل األيسككككر، أرسكككك  خطككككا 01/31باسككككتخدا  المثلكككك ،

 .حتى أخر المربع من ال هة األخر در ة 31بزاوية 

   ومكككن الككر ن األعلكككى األيمكككن، أرسككك  خطكككا 01/31باسككتخدا  نفككك  المثلككك ،

 .در ة حتى أخر المربع من ال هة األخر 31بزاوية 

   ومككن الككر ن األعلككى األيسككر، أرسكك  خطككا 01/31باسككتخدا  نفكك  المثلكك ،

 .در ة حتى أخر المربع من ال هة األخر 01بزاوية 

 ومكككن الكككر ن األسكككفل األيمكككن، أرسككك  خطكككا 01/31فككك  المثلككك  باسكككتخدا  ن ،

 .در ة حتى أخر المربع من ال هة األخر 01بزاوية 
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  ،لقككد حصككلت علككى أربعككة خطككوط داخليككة شكك لت مربعككا صككغيرا فيمككا بينهككا

لحكككدود ارسككك  امتكككدادهما داخكككل المربكككع الصكككغير و( قطكككرين)ارسككك  وتكككرين 

تقككككاطع الككككوترين هككككي منتصككككف المربككككع األساسككككي، وبالتككككالي ت ككككون نقطككككة 

مكككع مالحظكككة أن الكككوترين يرسكككمان بالمسكككطرة الحكككرة، حيككك  أنهمكككا  .المربكككع

، وعنكككككدها ي كككككر (01أو  31أو  05)ل يمكككككيالن وفكككككج زاويكككككة مشكككككهورة 

 .توخي الدقة في التوصيل ألن أي انحراف سينتقل لباقي أ زا  الرس 

 

  السككككابقين مككككن هككككذ  النقطككككة  ككككرر رسكككك  خطككككين أحككككدهما مككككواز للخطككككين

 .در ككككة01در ككككة، وايخككككر مككككواز للخطككككين السككككابقين بزاويككككة 31بزاويككككة 

مكككع مكككد الخطكككوط إلكككى حكككدود المربكككع الرئيسكككي، والحكككرص علكككى التفريكككج 
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الخطككككوط المائلككككة بأحككككد بككككين ، ووالتككككي هككككي خطككككوط عمككككل بككككين األقطككككار

 .در ة، والتي هي خطوط رس  أساسية 31 – 01: الزاويتين

 

 ات فكككي وسكككط اللوحكككة،  كككرر نفككك  العمليكككة لقكككد حصكككلت علكككى أربعكككة مربعككك

السكككابقة باي كككاد منتصكككف  كككل مربكككع عكككن طريكككج الكككوترين، ثككك  أرسككك  ل كككل 

مربكككككع خطكككككين مكككككوازيين للخطكككككوط المرسكككككومة مسكككككبقا، أحكككككدهما بزاويكككككة 

 .در ة 01در ة، وايخر بزاوية 31

 

 ي ت ككون قسككمت المربككع ال بيككر إلككى ل ككرر العمليككة ل ميككع المربعككات، وبالتككا

 .در ة31و01وية بزاوية مربعات متسا
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 :تنبيهات 4-3

  فكككي المربكككع األول، وعنكككد تثبيكككت مثلثكككين أو مسكككطرة ومثلككك  علكككى الخكككط

 ثيككككرا مككككن يحككككد  تحككككره :  الواصككككل بككككين ر ككككن المربككككع والخككككط المائككككل

لكككحدوات دون شكككعور بكككذله، وبكككاألخص فكككي الت كككارر األولكككى، فكككاحرص 

األمكككر، وتتطكككور علكككى التأ كككد باسكككتمرار مكككن دقكككة التكككوازي، حتكككى تعتكككاد 

 .لديه القدرة على استخدا   لتا يديه أثنا  الرس 

  در ككة، وهككذ  الخطككوط 05فككي المربككع الثالكك  ي ثككر رسكك  الخطككوط بزاويككة

، ول يصكككككح وصكككككلها بالمسكككككطرة، إن 05ي كككككر رسكككككمها بواسكككككطة مثلككككك  

وصكككلها بالمسكككطرة ي علكككه تخفكككي عيكككور التقاطعكككات بسكككبر نقكككص الدقكككة، 

ين األدوات الصككككحيحة، وبالتككككالي تتنككككاقص  مككككا أنككككه يولككككد نفككككرة بينككككه وبكككك

 .لديه مهارات  ثيرة

  وبعكككككد إ مكككككال الرسكككككك ؛ ل بكككككد أن ت ككككككون 31و01فكككككي مربكككككع الزوايككككككا ،

التقسكككيمات الداخليكككة عبكككارة عكككن مربعكككات قائمكككة الزاويكككة، إذا حصكككلت علكككى 

 .أش ال مضلعة أو معينة، فهناه خطأ في التطبيج

 و  01مربكككع الزوايكككا  فيمكككا عكككدا وصكككل الكككوترين األولكككين بشككك ل حكككر فكككي

والمثلثككككات لرسكككك   ميككككع الخطككككوط، ول  T، اسككككتخدما دائمككككا مسككككطرة 31

تعمككككد إلككككى رسككككمها بشكككك ل حككككر، إن التزامككككه بالرسكككك  بواسكككككطة األدوات 

ى سي شكككف لكككه دقكككة الرسككك ، ويسكككاعده علككك الطاولكككة حافكككة المتماشكككية مكككع

 .الدقة وسرعة العمل لحقا
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 : تمرين 4-4

التمممممري  السممممابعو ارسممممم المربعمممما  السممممتة بممممنفل الطممممرع التمممم  اسممممتخدمتها ممممم  

سممم لكممل منهمماو مممع مراعمماة توليعهمما بشممكل متناسممع ممم  لوذممة الرسممم 42×42بأبعمماد 

 .سم52×سم35: بمقال
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 .األشكال األساسية المضلعة: المهارة الخامسة -5
 

 

 

 :الهدف من المهارة 5-1

سمممواًء تهمممدر همممذ  المهمممارة  لممم  المممتمك  مممم  رسمممم األشمممكال الهندسمممية المضممملعةو 

كانممممم  بحالحمممممة أضمممممالاو أو أربعمممممةو أو خمسمممممةو أو سمممممتةو أو سمممممبعةو أو حمانيمممممةو أو 

تسممممعةو أو عشممممرة أضممممالاو وممممما لاد عمممم  ذلممممك ميسممممتنبط ممممم  طممممرع رسممممم األشممممكال 

 .السابقة

صمممذي  أ  الرسمممم مممم  الواقمممع العملممم  مممم  يمممتم عممم  طريمممع الذاسممم و    أ  القمممدرة 

ار السممريعة بشممكل ذرممم  ومممتق و بممل علمم  الرسممم اليممدول   تفيممد مقممط ممم  رسممم األمكمم

ذممال عمممدم  أجهمملة الرممممع مممم  تفيممد أيضمما مممم  تطبيممع الرسممموما  علمم  أرض الواقممع 

المسممماذ  الدقيقمممةو عنمممدها سمممتكو  مذتاجممما  لممم  الطمممرع اليدويمممة لرسممممها مممم  الطبيعمممةو 

 .و  يخلو موقع تنفيذ م  مفاجآ  م  هذا النوا

 : طريقة التنفيذ 5-2

ترسمممم األشمممكال الهندسمممية المضممملعة بعمممدة طمممرعو ومممم  همممذ  الطمممرع رسممممها ضمممم  

دا مممرةو ومممم  همممذ  المهمممارة سترسمممم حمانيمممة أشمممكالو وعليممم  مأنممم  بذاجمممة لرسمممم حمممما  

لرسمممم شمممكل بأربعمممة و والحانيمممة لرسمممم شمممكل بحالحمممة أضمممالادوا مممر متجممماورةو األولممم  
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سمممم كمممل شمممكل ريل أمممما تفصممم. و وهكمممذالرسمممم شمممكل بخمسمممة أضمممالاو والحالحمممة أضمممالا

 : معل  النذو ا ت 

 

 : شكل بحالحة أضالا: أو ً 

  س ، ويرس  من مر زها محوران متعامدان01ترس  الدائرة بقطر 

 

  بكككنف  فتحكككة الفر كككار الكككذي رسكككمت بكككه الكككدائرة األولكككى، ير كككز علكككى أحكككد

 .تقاطعات المحاور مع محيط الدائرة، ويرس   ز  من الدائرة

 

  ال ديكككدة مكككع الكككدائرة السكككابقة توصكككل الخطكككوط مكككن تقكككاطع  كككز  الكككدائرة

 .لت وين الش ل ذي األضالع الثالثة
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 : شكل بأربعة أضالا: حانياً 

  س ، ويرس  من مر زها محوران متعامدان01ترس  الدائرة بقطر . 

 من تقاطع المحاور مع محيط الدائرة ترس  أضالع الش ل. 

 

 : شكل بخمسة أضالا: حالحاً 

  س ، ويرس  من مر زها محوران متعامدان01ترس  الدائرة بقطر . 

  بكككنف  فتحكككة الفر كككار الكككذي رسكككمت بكككه الكككدائرة األولكككى، ير كككز علكككى أحكككد

 .تقاطعات المحاور مع محيط الدائرة، ويرس   ز  من الدائرة
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  مككن تقككاطع  كككز  الككدائرة ال ديكككد مككع محكككيط الككدائرة السكككابقة، يرسكك  إسكككقاط

 .ورعامودي مارا بالمح

 

  مكككن تقكككاطع المحكككور العكككامودي ير كككز الفر كككار، ويفكككتح حتكككى يصكككل إلكككى

نقطككككة تقككككاطع المحككككاور األساسككككية المتعامككككدة مككككع محككككيط الككككدائرة األولككككى، 

ويرسككك   كككز  مكككن دائكككرة، والكككذ سكككيمر بطبيعكككة الحكككال مكككن طكككرف المحكككور 

مكككن السكككفل، مكككع مالحظكككة أن فتحكككة الفر كككار سكككت ون مختلفكككة عكككن  ايخكككر

سكك ، إن هككذ  الفتحككة تنطلككج مككن نقطككة 01التككي  انككت بقطككر الفتحككة السككابقة 

تقكككككاطع اإلسكككككقاط العكككككامودي مكككككع المحكككككور، وحتكككككى رأ  محكككككور الكككككدائرة 

 .األساسية
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  يرسكككك  خككككط مككككن نقطككككة تقككككاطع المحككككور األساسككككي العككككامودي مككككع محككككيط

الككدائرة األساسككية، حتككى يصككل إلككى نقطككة تقككاطع  ككز  الككدائرة األخيككر مككع 

ضككككلع الشكككك ل الخماسككككي،  إن هككككذا الخككككط هككككو المحككككور األساسككككي األفقككككي،

 .ي األخر  على حدود الدائرةساأضالع الخمومنه ترس  

 

  ير كككز الفر كككار فكككي األعلكككى علكككى محكككيط الكككدائرة األسكككا ، ويفكككتح حتكككى

يصكككل طكككول ضكككلع الخماسكككي الكككذي حصكككلنا عليكككه، ومنكككه تؤخكككذ عالمكككات 

 .على محيط الدائرة األسا 
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 الش ل توصل الخطوط بين العالمات لت وين. 

 

 : شكل بستة أضالا: رابعاً 

  س ، ويرس  من مر زها محوران متعامدان01ترس  الدائرة بقطر . 

  بكككنف  فتحكككة الفر كككار الكككذي رسكككمت بكككه الكككدائرة األولكككى، ير كككز علكككى أحكككد

 .تقاطعات المحاور مع محيط الدائرة، ويرس   ز  من الدائرة



  
 

72 

 

 

 فر ككار حتككى يصككل مككن تقككاطع المحككور األسككا  مككع محككيط الككدائرة ير ككز ال

لمر كككز الكككدائرة، ويرسككك  منكككه  كككز  مكككن دائكككرة حتكككى تتقكككاطع مكككع الكككدائرة 

 .األسا ، إن هذا التقاطع هو أول ضلع في الش ل ذي الستة أضالع

 

 بنف  الفتحة السابقة تؤخذ عالمات على محيط الدائرة بالفر ار . 



  
 

73 

 

 

 يوصل بين العالمات لت وين الش ل. 

 

 

 

 : شكل بسبعة أضالا: خامسا

  س ، ويرس  من مر زها محوران متعامدان01ترس  الدائرة بقطر . 
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  بكككنف  فتحكككة الفر كككار الكككذي رسكككمت بكككه الكككدائرة األولكككى، ير كككز علكككى أحكككد

 .تقاطعات المحاور مع محيط الدائرة، ويرس   ز  من الدائرة

 

 إسكككقاط مككن تقككاطع  كككز  الككدائرة ال ديكككد مككع محكككيط الككدائرة السكككابقة، يرسكك  

 .عامودي مارا بالمحور

 

  مكككع محكككيط الكككدائرة األعلكككى؛  الكككذي تككك  إسكككقاطهالعكككامودي الخكككط مكككن تقكككاطع

ير كككز الفر كككار، ويفكككتح حتكككى يصكككل إلكككى نقطكككة تقكككاطع العكككامودي المسكككقط 

مكككع محكككيط الكككدائرة األعلكككى؛ مكككع المحكككور األفقكككي األساسكككي، ويرسككك   كككز  

 .من دائرة
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 ة، وتقاطعهكككا مكككع الكككدائرة األسكككا  يوصكككل بكككين مر كككز  كككز  الكككدائرة األخيكككر

بخكككط، إن هكككذ  الخكككط هكككو المولكككد ألضكككالع الشككك ل المطلكككور ذي السكككبعة 

و مكككا مكككر سكككابقا، فكككان فتحكككة الفر كككار فكككي هكككذ  الكككدائرة تختلكككف  .أضكككالع

 .س 01نصف الدائرة بقطر  عنها في الفتحة السابقة التي رس  منها

 

 يغلككج عنككد الحككد  ترسكك  بالفر ككار حككدود األضككالع بنقلككه مككن حككد لحككد حتككى

 .األول



  
 

76 

 

 

  يوصككككل بككككن العالمككككات المحككككددة علككككى محككككيط الككككدائرة السككككا ، فيت ككككون

 .الش ل ذي السبعة أضالع

 

 

 

 : شكل بحمانية أضالا: سادسا

  سككك ، ويرسككك  مكككن مر زهكككا محكككوران متعامكككدان01ترسككك  الكككدائرة بقطكككر .

 .ومن تقاطع المحاور مع محيط الدائرة ترس  أضالع الش ل الرباعي
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  در كككة، حتكككى تتقكككاطع مكككع  05ترسككك  خطكككوط مكككن مر كككز الكككدائرة بزاويكككة

 .المحيط، إن هذ  الخطوط تقس  خطوط الش ل المربع

 

  مككككن تقاطعككككات  ميككككع الخطككككوط مككككع المحككككيط يرسكككك  الشكككك ل ذي الثمانيككككة

 .أضالع
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 : شكل بتسعة أضالا: سابعا

  س ، ويرس  من مر زها محوران متعامدان01ترس  الدائرة بقطر . 

  الككككرأ  فتحككككة الفر ككككار الككككذي رسككككمت بككككه الككككدائرة األولككككى، ير ككككز  بككككنف

علككى أحككد تقاطعككات المحككاور مككع محككيط الككدائرة، ويرسكك   ككز  المككدبر لككه 

 .من الدائرة

 

  علكككى نفككك  المحكككور األفقكككي، ينقكككل الفر كككار للطكككرف ايخكككر، ويفكككتح حتكككى

يصككل إلككى نقطككة تقككاطع المحككور الرأسككي مككع محككيط الككدائرة، ويرسكك   ككز  

مكككع التأ يكككد علكككى أن فتحكككة الفر كككار سكككتتغير فكككي هكككذ الخطكككوة  .دائكككرةمكككن 

 .لتناسر المسافة حتى نقطة تقاطع المحور الرأسي مع محيط الدائرة
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  مكككن تقكككاطع  زئكككي الكككدائرتين، يوصكككل بخكككط، وهكككو الكككذي سكككي ون طكككول

 .ضلع الش ل في التسعة أضالع

 

 محكككيط  يفكككتح الفر كككار بمقكككدار الضكككلع الكككذي حصكككلنا عليكككه، وير كككز علكككى

الكككدائرة األسكككا  وترسككك  منكككه عالمكككات متتابعكككة حتكككى تغلكككج آخكككر عالمكككة 

 .عند نقطة البداية

 

 يوصل بين العالمات لت وين الش ل ذي التسعة أضالع. 
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 : شكل بعشرة أضالا: حامنا

  شككك ل : ثالثكككا  )يرسككك  شككك ل بخمسكككة أضكككالع بكككنف  الخطكككوات السكككابقة فكككي

 ( بخمسة أضالع

 

 

  ترسككككك  خطكككككوط متعامكككككدة علكككككى أضكككككالع الشككككك ل مكككككن منتصكككككف الكككككدائرة

 .الخماسي، وهي أيضا ست ون منصفة لها
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  مككن نقككاط التقككاطع مككع محككيط الككدائرة ترسكك  الخطككوط والتككي سككت ون الشكك ل

 .ذي العشرة أضالع

 

 

 : تنبيهات 5-3

  فككي حالككة عككد  وصككول العالمككات التككي تحككدد رؤو  الشكك ل المضككلع علككى

لككى نقطككة البدايككة تمامككا، فهنككاه محككيط الككدائرة األسككا  فككي آخككر المطككاف إ

 . خطأ في الرس 

  تأ ككد فككي  ككل خطككوة مككن فككتح الفر ككار بالشكك ل الصككحيح، إذ ليسككت الفتحككة

 .السابقة تستخد  دائما لرس  الدوائر الالحقة

  يحتككككاج هككككذا التمككككرين إلككككى دقككككة عاليككككة  ككككدا، ألن الخطككككأ يترا ككككر بشكككك ل

 .متتابع، وبالتالي يتضاعف مع  ل خطوة متقدمة
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 من متطلبات الدقة : 

o  التأ كككد مكككن تثبيكككت الكككرأ  المكككدبر للفر كككار فكككي النقطكككة المطلوبكككة

 .تماما

o  التأ ككككد مككككن بككككري رأ  الرسكككك  فككككي الفر ككككار بشكككك ل مسككككتمر، إن

الككككرأ  غيككككر المككككدبر يرسكككك  خطككككا عريضككككا يصككككعر معككككه تحديككككد 

 .نقطة التقاطع الصحيحة

o  ،وإنمكككا أثنكككا  الرسككك  بالفر كككار احكككذر مكككن اإلمسكككاه باحكككد  ذراعيكككه

 .يمسه بأعلى رأ  المسنن وبواسطة اصبعين فقط

o  قبكككل الرسككك ، وأثنكككا  اإلمسكككاه بالفر كككار بالشككك ل المطلكككور، حر كككه

فكككككي الهكككككوا  دون مالمسكككككة الورقكككككة لتتأ كككككد أنكككككه سكككككيمر بالنقكككككاط 

المطلوبككككة، وأن إمسككككا ه بككككه تكككك  بطريقككككة صككككحيحة تتككككيح تحري ككككه 

 .بانسيابية ودون توقف
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 : تمرين 5-4

ألشمممكال الحمانيمممة السمممابقةو ولكممم  بإعطممماء سمممماكة للخطممموط األساسمممية أعمممد رسمممم ا

 .سم0سم عل  يمي  وشمال الخطو ليكو  السمك 4بواقع 

محممال ذلممك علمم  الشممكل المحلمم و ذيمم  الخممط المتقطممع ممم  المنتصممر هممو األسممالو 

 : والخط الكامل هو السمك عل  الجانبي 
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 رسم المنحنيات: المهارة السادسة -6
 

 

 

 :من المهارةالهدف  6-1

  خممالل األدوا و تهممدر هممذ  المهممارة  لمم  تعليممل القممدرة علمم  رسممم المنذنيمما  ممم

و وذلممممك ممممم  خممممالل رسممممم مجموعممممة منذنيمممما  داخممممل مربعمممما  وأشممممهرها الفرجممممار

لتكممموي  أشمممكال مختلفمممةو    همممذ  المنذنيممما  هممم  التممم  سيسمممتخدمها المهنمممدل  ذقممما 

 .للتعبير ع  تصاميم 

 

 : طريقة التنفيذ 6-2

و وتوسمممط المربعممما  مممم  اللوذمممة بشمممكل 52×35ة مربعممما  مممم  لوذمممة ارسمممم سمممت

متناسمممعو ممممع عمممدم اسمممتخدام مسمممطرة القيمممال    مممم  رسمممم وتذديمممد مواقمممع المربعممما  

سممممم لكممممل منهمممماو  ممممما التقسمممميما  الداخليممممة ورسممممم المنذنيمممما  42×42السممممتة بأبعمممماد 

 .ميكو  بواسطة طرع التقسيم الت  استخدم  م  المهارة السابقة
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 (: 4)رسم المربع رقم أو ً 

  قسككككك  المربكككككع األساسكككككي إلكككككى أربعكككككة مربعكككككات بأخكككككذ القطكككككرين، ومكككككن

 .مر زهما ارس  خطين متعامدين

 

  العمليكككة مكككع المربكككع األول لقكككد حصكككلت علكككى أربعكككة مربعكككات، أعكككد ذات

 .لحعلى
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 أ مل رس  الخطوط حتى تحصل على ستة عشر مربعا. 

 

  بكككالمر ز، ثبكككت رأ  الفر كككار مكككن المرا كككز األربعكككة للمربعكككات المحيطكككة

وارسكك  الككدائرة، . علككى أحككدها، وافتحككه حتككى يالمكك  حككد المربككع األساسككي

 .و رر العملية لرس  الدوائر األخر 

 

 

 (: 0)حانياً رسم المربع رقم 
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   السكككابج، وبعكككد ( 0)ان كككز نفككك  الخطكككوات التكككي رسكككمت بهكككا المربكككع رقككك

 .المربع السابج على ش ل خطوط عملحصوله على 

 

 

 اقتطع األ زا  األساسية المطلوبة وأبرزها بخطوط رس  واضحة. 

 

 (: 3)رابعاً رسم المربع رقم 

   ذي  السككككابج( 0)ان ككككز نفكككك  الخطككككوات التككككي رسككككمت بهككككا المربككككع رقكككك

 .الدوائر األربعة



  
 

89 

 

 

  بعككككد حصككككوله علككككى المربككككع السككككابج علككككى شكككك ل خطككككوط عمككككل، اقتطككككع

  .رس  واضحةاأل زا  األساسية المطلوبة وأبرزها بخطوط 

إن الخطككككوط األساسككككية المطلوبككككة هككككي أ ككككزا  مككككن دوائككككر تكككك  اختيارهككككا 

لت ككوين شكك ل انسككيابي لزيككادة مل ككة اإلحسككا  بأهميككة رسكك  الككدوائر بشكك ل 

صككككحيح، ومككككا ينككككتف عككككن ذلككككه مككككن القككككدرة علككككى توليككككد إف ككككار إبداعيككككة 

 .تصميمية لحقا باستخدا  الخطوط اللينة التي لها أ ثر من مر ز
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  قكككة ألن إعكككادة التر يكككز علكككى أ كككزا  الكككدوائر المطلوبكككة، مكككع تكككوخي الدأعكككد

حتككاج إلككى عنايككة  بيككرة، تبككدأ مككن التأ ككد مككن أن رأ  الرسكك  علككى الككدائرة ي

إبكككرة الفر كككار قكككد ر كككزت بالفعكككل فكككي الموقكككع السكككابج، وأن رأسكككه ايخكككر 

 .مفتوح بالفعل بذات المقدار السابج، ومبري بش ل صحيح

عكككد  الضكككغط بشكككدة علكككى رأ  الفر كككار المكككدبر  مكككا ي كككر الحكككرص علكككى 

لت نكككر ثقكككر ورقكككة الرسككك ، وبالتكككالي تشكككويهها، مكككع مكككا يكككالز  ذلكككه مكككن 

صكككعوبة إعكككادة ر كككز اإلبكككرة لحقكككا فكككي ذات الموقكككع السكككابج، ذلكككه أنهكككا قكككد 

 .اختفت بفعل اهترا  الورقة

 

 (: 1)رابعاً رسم المربع رقم 

  داخليكككة بأخكككذ األقطكككار، ومكككن قسككك  المربكككع األساسكككي إلكككى أربعكككة مربعكككات

 .المنتصف ارس  خطين متعامدين
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   مككككن نقككككاط تمككككا  الخطككككين المتعامككككدين مككككع المربككككع األسككككا ، ثبككككت رأ

 .الفر ار المدبر، وافتحه حتى يصل إلى مر ز الدائرة
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  بالفر كككار وبقلككك  الرسككك  مكككع األخكككذ أعكككد التأ يكككد علكككى الخطكككوط المطلوبكككة

مكككع التأ كككد أن  ميكككع الكككدوائر  .المطلوبكككة بالتنبيهكككات السكككابقة للوصكككول للدقكككة

ي ككر أن تتقككاطع فككي مر ككز المربككع بشكك ل صككحيح دون و ككود أدنككي فككراغ 

بينهككككا، إن مثككككل هككككذ  الفراغككككات دللككككة علككككى عككككد  الدقككككة، وي ككككر ت ككككرار 

 .المحاولة حتى الوصول للمطلور

 

 (: 5)خامساً رسم المربع رقم 

  عشككرة تقسككيمات ل ككل  بواقككع)قسكك  المربككع األساسككي إلككى مئككة مربككع صككغير

مكككع مالحظككككة أنكككه يم نككككه  . مكككا مككككر معكككه فككككي التمكككارين السككككابقة( ضكككلع

التقسكككي  باسكككتخدا  مسكككطرة القيكككا ، وذلكككه بتثبيكككت نقطكككة الصكككفر علكككى أول 

إل أن هكككككذا المربكككككع، وعالمكككككة السكككككنتميتر العاشكككككر علكككككى آخكككككر المربكككككع، 

 مككككا ينبغكككككي السككككتفادة مكككككن اإل ككككرا  غيكككككر مقبككككول فكككككي هككككذا التمكككككرين، 

هككارات السكككابقة بنقكككل التقسكككيمات األفقيككة رأسكككيا باسكككتخدا  الخكككط القطكككري الم

 .در ة، ومن ث  رس  الخطوط المتعامدة 05بزاوية 
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  مكككن طكككرف المربكككع األساسكككي ثبكككت رأ  الفر كككار المكككدبر، وافتحكككه حتكككى

يالمكككك  حككككد أول المربعككككات العشككككرة الصككككغيرة، وارسكككك  الككككدائرة، و ككككرر 

 .الصغيرة المتبقيةالتسعة  العملية لباقي المربعات

 

 رر نف  الخطوات لحطراف األخر  من المربع . 
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   اقتطكككع ال ككككزا  المطلوبككككة مككككن الشكككك ل ال لككككي باعككككادة التأ يككككد عليهككككا بقلكككك

مكككع التأ يكككد علكككى تكككوخي الدقكككة العاليكككة فكككي الرسككك  لت نكككر رسككك   .مختلكككف

 .دوائر م ررة مشوهة فوج بعضها البع 
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 (: 1)سادساً رسم المربع رقم 

  بواقكككع أربكككع تقسكككيمات ل كككل )قسكك  المربكككع األساسكككي إلكككى سكككتة عشككر مربعكككا

مكككككع الحتفكككككاظ باألقطكككككار مرسكككككومة داخكككككل  كككككل مربكككككع صكككككغير ( ضكككككلع

 .لستخدامها  مرا ز للدوائر

 

  ،ثبككككت رأ  الفر ككككار المككككدبر علككككى أحككككد تقككككاطع أقطككككار المربككككع الصككككغير

 وافكككتح الفر كككار بات كككا  قطكككري حتكككى يالمككك  حافكككة المربكككع الصكككغير مكككن

 هككة قطككر ، ومككن ثكك  ارسكك  الككدائرة، و ككرر العمليككة لبككاقي المربعككات حتككى 

 .تحصل على ست عشرة دائرة
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   اقتطكككع مكككن خطكككوط العمكككل الخطكككوط المطلوبكككة باعكككادة التأ يكككد عليهكككا بقلككك

مثبكككت علكككى رأ  الفر كككار، مكككع تكككوخي الدقكككة لت نكككر ت كككرر رسككك   مختلكككف

 .دوائر مزاحة عن بعضها
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 تنبيهات 6-3

  الطريقككككة ل ميككككع   الككككدوائر الداخليككككة الصككككغيرة تنتهككككي بككككنفليسككككت  ميككككع

المربعككات السككتة المطلوبككة، هنككاه منهككا مككا ينتهككي قطريككا، ومنهككا مككا ينتهككي 

 .أفقيا أو رأسيا

   ل ثكككرة خطكككوط العمكككل احكككرص أن ت كككون فاتحكككة وخفيفكككة، ويم كككن اسكككتخدا

 .HB: ، وإلظهار الخطوط األساسية استخد  قل  4Hقل  رصاص 

 لوان مختلفككككة غيككككر األسككككود، يم ككككن اسككككتخدامه ايضككككا هنككككاه رصككككاص بككككأ

 .لتمييز خطوط العمل عن بعضها، ومنع التداخل والتشتيت

  رسكك  الككدوائر بحا ككة إلككى دقككة مككن خككالل تثبيككت إبككرة الفر ككار فككي الم ككان

الصكككحيح، ومكككن خكككالل الحكككرص أثنكككا  تحريكككه الفر كككار للرسككك ، وتكككزداد 

مرسككومة، إن نقككص الدقككة  الحا ككة للدقككة فككي حالككة إعككادة الرسكك  فككوج دائككرة

 .سيظهر دائرتين مترا بتين بش ل مشو 

  اإلمسكككاه الصكككحيح بكككرأ  الفر كككار، وحكككدة بكككري رأسكككه، تسكككاعدان علكككى

وي كككر الحكككرص علكككى إمسكككاه  .رسككك  دوائكككر دقيقكككة تتقكككاطع بشككك ل صكككحيح

 الفر ار من أعلى رأسه المسنن ولي  من أحد ذراعيه

بكككالرأ  األعلكككى المسكككنن  مكككا أن ي كككر  عكككل مر كككز الثقكككل إثنكككا  اإلمسكككاه  

فيكككه  ثبكككتعلكككى النهايكككة المدببكككة، ولكككي  علكككى طكككرف الكككذراع األخكككر الكككذي 

رأ  الرسكككك ، إن الضككككغط علككككى ذراع الرسكككك  ينككككتف عنككككه خككككروج الككككرأ  

المككككدبر عككككن مسككككار  بككككين حككككين وآخككككر، وبالتككككالي تغيككككر مر ككككز الككككدائرة 

 .باستمرار، والحصول على دوائر متداخلة ومشوهة

 الشكككرح  املكككة خكككارج حكككدود المربكككع األساسكككي،  بعككك  الكككدوائر رسكككمت فكككي

وذلككككه للتوضككككيح، وإل فأنككككت لسككككت بحا ككككة لرسككككمها  املككككة، إنمككككا ي فيككككه 

 .ال ز  الواقع داخل المربع األساسي

  ل تسكككتخد  أي مسكككطرة قيكككا ، ( سككك 01×01)بعكككد رسككك  المربعكككات السكككتة

 .وذله  ل ميع أ زا  الرس 
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 :تمرين 6-4

و وتوسمممط المربعممما  مممم  اللوذمممة بشمممكل 52×35مربعممما  مممم  لوذمممة  أربعمممةارسمممم 

متناسمممعو ممممع عمممدم اسمممتخدام مسمممطرة القيمممال    مممم  رسمممم وتذديمممد مواقمممع المربعممما  

سممممم لكممممل منهمممماو  ممممما التقسمممميما  الداخليممممة ورسممممم المنذنيمممما  ميكممممو  42×42بأبعمممماد 

 .بواسطة طرع التقسيم الت  استخدم  م  المهارة السابقة
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 متري  أساسيات رسم االيزو: المهارة السابعة -7
 

 : متري وأهميتهو مقدمة عن األيز 7-1

 : للتعبير المعمارل ع  األجسام والكتل م  بعدي  تستخدم

 (.النظر لل تلة من أعلى) المساقط األفقية .0

 (.النظر لل تلة من ال وانر)  الوا هات .2

 .(النظر لل تلة من داخلها بعد قطعها)  القطاعات الرأسية .0

معلمم  سممبيل المحممالو لممو أخممذ  شممكل كرسمم  بسمميط مسممترا  بصممورة حالحيممة األبعمماد 

 : كما م  الرسم ا ت 

 

 

وللتعبيممممر عنمممم  بشممممكل هندسمممم  معمممممارل مأنمممم  بذاجممممة للنجممممر  ليمممم  ممممم  الجهمممما  

ممم  أعلممم و وممم  الجوانممم و وممم  ذممال وجمممود تفاصمميل داخلمممة مأنمم  بذاجمممة : المختلفممة

طممع ممم  همممذ  ولتبسممميط الشممر  لمم  نتذممد  عممم  الق  . للنجممر  ليمم  كممما لمممو كمما  مقطوعمما

 .المرذلة
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 : ة عل  النذو ا ت فم  هذ  الذالة سيجهر الشكل م  الجها  المختل

 

 

 

 

 

 

 

 م  أعل  م  الجان  م  األمام
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عممم  الكتلمممةو وبالتمممال  تذتممماه  الكاممممل   أ  همممذ الرسممموما  قمممد   تعطممم  التصمممور 

للتعبيمممر عنهممما بجممممع الرسممموما  المممحال  مممم  شمممكل واذمممدو بعمممد  مالمممة الخطممموط األمقيمممة 

 :درجةو مع رسم الخطوط الرأسية كما ه  قا مة32بلاوية معينةو وم  ال ال  

 

متمممرلو ويرسمممم باألبعممماد الفعليمممة     الشمممكل النممماتش مممم  همممذ  الذالمممة يسمممم  األيممملو

 الرسممموما  المممحال  الرسمممم المختمممارو ويعبمممر عنممم  بجمعممم  ممممع للشمممكل ذسممم  مقيمممال

األخمممرى عبمممر مذممموري  متعاممممدي و وتكمممو  العالقمممة بمممي  الخطممموط مممم  الرسمممم وحيقمممة 

الصمممملةو وتلتقمممم  امتممممدادا  الخطمممموط عبممممر هممممذي  المذمممموري  أمقيمممما ورأسمممميا وبلاويممممة 

 : كما م  الشكل ا ت . 15
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األبعمماد ممم  األيمملو متممرل تكممو  ذقيقيممةو ومممما يجممدر التأكيممد عليمم و والتنبمم  لمم و أ  

كمممما مممم  الرسمممم األصمممل  مممم  المسممماقطو    أنهممما تؤخمممذ قياسممماتها علممم  مذممماور اللوايممما 

 .درجةو وللرأس  تؤخذ القياسا  رأسيا 32و  32

 

 :ع  الكتل منها وهناك طرع أخرى للتعبير

  بمممد  ممم  ا تجممماهي 15مترلو وهمممو محممل األيممملو متمممرلو    أنمم  بلاويمممة ااكسممانو

و بمعنممم  أ  الرسمممم ميممم  يكمممو  أسمممهلو ذلمممك أنممم  يمممتم بإمالمممة المسمممقط األمقممم  32مممم  

 .وم  حم رسم خطوط رأسية توض  واجها  الجسم وكتل  15بلاول 

متمممرل ترسمممم األبعممماد بشمممكل ذقيقممم  علممم   متمممرل كمممما مممم  األيممملو ومممم  ااكسمممانو

 .درجةو وللرأس  تؤخذ القياسا  رأسيا 15و  15المذوري  
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والشمممكل التمممال  يعبمممر عممم  تطبيقممما  األيممملو متمممرل وااكسمممانو متمممرل مممم  واقمممع 

العمممممل المعمممممارل لتسممممهيل توضممممي  الكتممممل البنا يممممةو مممممما يسممممهل مهمهمممما واسممممتيعابها 

 .بطريقة سريعة
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، وقككككد 5 سككككانومترياإلمتككككري، والتعبيككككر عككككن ال تككككل المعماريككككة بالوا هككككات والقطاعككككات والمسككككاقط واأليككككز (: 0)شكككك ل 

الشككككك ل مكككككن المصكككككدر دون تعريكككككر بغكككككر  التعكككككرف علكككككى المصكككككطلحات اإلن ليزيكككككة المهمكككككة فكككككي التعبيكككككر اقتكككككب  
 : المعماري، وتر متها من  اليسار لليمين ث  لحسفل

 .متره متره، إيزو وا هة  انبية، وا هة أمامية، قطاع أأ، مسقط أرضي، إ سانو
 .متري، تلفظ باليا  وبال اف أيزو: مع مالحظة ان

 : الواذدة أيضا المنجورو عل  قسمي و ذل نقطة التالش  الداخليةوهناك 

                                                 
5   http://en.wikipedia.org/wiki/File:Architectural_drawing_001.png 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Architectural_drawing_001.png
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 :وذل نقطت  التالش  الجانبية

 

و ولتقريممم  الصمممورة أكحمممر ذمممول ما مممدة ولممميل المجمممال هنممما للذمممدي  عنممم  بالتفصممميل

 .رسم المناجير اقتبس  الصورتا  ا تيتا  
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.منجور بنقطة تالش  واذدة( : 0)شكل 
1
 

 

.تالش   ت منجور بنقط( : 3)شكل 
0
 

 

                                                 
6  Joseph D'Amelio, "Perspective Drawing Handbook" Dover Publications , 2004 ,ISBN: 

0486432084 .  
7   Joseph D'Amelio, "Perspective Drawing Handbook" Dover Publications , 2004 ,ISBN: 

0486432084.  
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قمممم برسمممم وكتهي مممة للموضممموا    متمممرل يممملووبهمممدر  كسممما  الشمممعور بأهميمممة األ

 .الشكل ا ت  ذس  المقاسا  الموجودة عل  اعتبار أنها بالسنتمتر

 

 

 :الهدف من المهارة 7-2

لفهمممم أهميمممة األيممملو متمممرلو وهممم  تمهيمممد لفهمممم  اسمممريع تعتبمممر همممذ  المهمممارة ممممدخال

المسمممماقط والواجهمممما  وطممممرع اسممممتنباطها ممممم  األيمممملو متممممرلو أو اسممممتنباط األيمممملو 

 .مترل منها

ممممد  بمممم  اكسمممما  الطالمممم  الذممممل السممممريع بالكتممممل المعماريممممةو ولالرتقمممماء  وقممممد ب 

 .بالذا قة  ل  مهم الرسوما  المعماريةو والتعرر عل  أهميتها م  التعبير

 :طريقة التنفيذ 7-3

  ارسككككك  خطكككككا : سككككك 51×05فكككككي ال كككككز  السكككككفلي مكككككن منتصكككككف اللوحكككككة

ارسككككك   31 – 01عاموديكككككا، وعلكككككى  كككككانبي الخكككككط، وباسكككككتخدا  المثلككككك  

 .س  ل ل خط05در ة ل ل منهما، بطول 01خطين بزاوية 
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 متكككري، واحكككرص أن ي كككون  لقكككد  ونكككت بكككذله نقطكككة البدايكككة لرسككك  األيكككزو

در كككة فكككي ال كككانبين، والخطكككوط  01بزاويكككة رسككك   ميكككع الخطكككوط األفقيكككة 

الرأسكككية  مكككا هكككي، أمكككا الخطكككوط المائلكككة فكككي األسكككا  فترسككك  مكككن خكككالل 

 .التوصيل بين الخطوط األساسية

  ولضككبط الرسكك   ككون الحككدود الخار يككة قبككل الخككو  فككي تفاصككيل األبعككاد

الداخليككة لتضككمن بقككا  الرسكك  ضككمن األبعككاد، وعككد  نقككل الخطككأ فككي القيككا  

 .ترا ميا  
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  مكككع ضكككالعاألأ مكككل بعكككد ذلكككه الرسككك   مكككا فكككي األبعكككاد المو كككودة علكككى ،

مالحظكككككة أن  ميكككككع الخطكككككوط الرأسكككككية ترسككككك  رأسكككككيا بواسكككككطة الزاويكككككة 

در كككة، باسكككتثنا   01القائمكككة للمثلككك ، أمكككا الخطكككوط األفقيكككة فترسككك  بزاويكككة 

 ونككه فككي األصككل  ؛تمامككا 01أعلككى الشكك ل المائككل، فهككو ل يخضككع لزاويككة 

ترسكككك  الخطككككوط الرأسككككية : لككككي  أفقيككككا تمامككككا ول رأسككككيا تمامككككا، ولرسككككمه

األساسكككككية المحكككككددة لكككككه بأبعادهكككككا الطبيعيكككككة، ثككككك  يوصكككككل بكككككين نهايكككككات 

 .الخطوط

 

 

  انتبككككه لموقككككع النافككككذة بحسككككر أبعادهككككا وارتفاعهككككا، وانتبككككه  ككككذله لسككككما ة

در كككة 01اويكككة ال كككدران عنكككد األبكككوار والنافكككذة، في كككر رسككك  خطوطهكككا بز

 .أيضا موازية لخطوط ال هة المقابلة
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 تنبيهات 7-4

 الرسككك  مكككن نقطكككة البدايكككة، وتكككرا   القياسكككات مكككن بعكككدها دون رسككك  البكككد  ب

إلكككى تكككرا   الخطكككأ،  (فكككي حالكككة عكككد  الدقكككة)حكككدود الشككك ل  املكككة قكككد يكككؤدي 

 .وبالتالي سي ون الطول اإل مالي للضلع الخار ي غير صحيح

  ميككككع األضككككالع، إذ بعضككككها مماثككككل لحضككككالع لكككك  ت تككككر األبعككككاد علككككى 

المقابلككككة، وبعضككككها يم ككككن اسككككتنباطه مككككن خككككالل ال مككككع والطككككرح للبعككككد 

 .ال لي
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 : تمرين محلول 7-5

قسممممم اللوذممممة  لمممم  أربعممممة أقسممممام متسمممماويةو وارسممممم الكتممممل الموضممممذة بضممممعر 

  المقاسممما  و ممممع مالذجمممة أالذجممممو ممممع رسمممم المسممماقط الحالحمممة األساسمممية لكمممل كتلمممة

 .مباشرة م  الرسم باستخدام مسطرة القيالتؤخذ 
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 .(4)الشكل رقم رسم : أو ً 

وهممو تعبيممر عمم  الجسممم بصممورة الشممكل الممذل تممرا  هممو ممما يسممم  بمماأليلو متممرلو 

مممم  خمممالل  9(2D)و ويمكممم  التعبيمممر عنممم  بصمممورة حنا يمممة األبعممماد 8(3D)حالحيمممة األبعممماد 

 .العلولو األمام و الجانب : المساقط الحالحة

ومممم  خمممالل النجمممر لأليممملو متمممرلو ممممإ  الجهمممة العلويمممة منممم  هممم  المسمممقط العلمممولو 

و والجانممم  األيسمممر منممم  همممو ةالجانبيمممأو الواجهمممة والجانممم  األيمممم  منممم  همممو المسمممقط 

 .مسقط أو الواجهة األماميةال

ولرسممممم المسمممماقط الحالحممممة تؤخممممذ القياسمممما  ممممم  خممممالل األيمممملو متممممرل مباشمممممرة 

مممممع اتبمممماا الخطمممموا  بواسممممطة مسممممطرة القيممممال أو الجمممملء المممممدره ممممم  المحلحمممما و 

 : ا تية

ارسممممم مذمممموري  متعامممممدي و ولكممممل مذممممور ارسممممم خطممممي  مممممواليي  يبعممممدا  عنمممم  

ممم  جميممع  يمكمم  ت ييممر هممذا البعممد بشممرط أ  يكممو  ذاتمم  لكممال المذمموري )سممم 4بمقممدار 

مو ويجمم  أ  يرسممم طممرر    هممذا  الخطمما  لكممل مذممور هممما ذممد الرسمم (.ا تجاهمما 

تممممذكر و .الشمممكل مطابقممما لهمممما تماممممما لتكمممو  عمليمممة نقمممل المقاسمممما  دقيقمممة وصمممذيذة

 : تكرر م  شر  الرسوما  كحيرايألن  سلكل مذور ولمواليي  الوصر ا ت  

                                                 
8
 Three-dimensional: اختصار للعبارة اانجليلية  
9
 Two-dimensional :اختصار للعبارة اانجليلية  
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بإمكانممك البممدء بممأل مسممقط تشمماءو وهنمما سممنبدأ بالواجهممة األماميممةو وهمم  الموجممودة 

مممع مالذجممة أ  . ممم  األيمملو متممرل علمم  جانبمم  األيسممرو وتؤخممذ األبعمماد منمم  مباشممرة

 .مع تقاطع المواليا  للمذوري  األساسيي أقص  ذامة الواجهة األمامية ترسم 
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الموازي للمحور األفقي

الموازي للمحور األفقي
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اسمممذ  القياسممما   مممم  كمممل ممممرة  جديمممدةلتسمممهيل العمممملو وللتقليمممل مممم  أخمممذ قياسممما  

كخطممموط عمممملو بذيممم  تتقممماطع ممممع المذمممور العممممودلو  Tاألمقيمممة بواسمممطة مسمممطرة 

 .وتقر عند الخط الموالل ل 
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جانبيمممةو وهممم  الواقعمممة علممم  يسمممار األيممملو متمممرلو ممممع مالذجمممة ارسمممم الواجهمممة ال

التمم  رسممم   أنمم    ذاجممة لقيممال الخطمموط األمقيممة ألنهمما أخممذ  ممم  الواجهممة األماميممة

 .م  قبل أما الخطوط الرأسيةو متؤخذ قياساتها م  األيلو مترل
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بعمممد اكتممممال الواجهمممة الجانبيمممةو وكمممما صمممنعنا مممم  الواجهمممة األماميمممةو تممممد خطممموط 

العمممل رأسمميا ذتمم  تتقمماطع مممع المذممور األمقمم و وتقممر عنممد الممموالل لمم و وذلممك لنقممل 

أ  النقمممل   يكمممو  مباشمممرةو و نمممما  المقاسممما  للمسمممقط العلمممولو وهنممما يجممم  التنبممم   لممم 

باتجممما  موقمممع المسمممقط العلمممولو وتقمممر عنمممد  15مممم  خمممالل أخمممذ خطممموط عممممل بلاويمممة 

و وممممم  نقطممممة تقاطعهمممما مممممع الرأسمممم و تؤخممممذ للمذممممور الرأسمممم  األول الخممممط الممممموالل

العمممممل أمقيمممما للتقمممماطع مممممع المذممممور الرأسمممم  وتنتهمممم  عنممممد الممممموالل الحممممان   طخطممممو

 .للرأس 

واجهممممة األماميممممة بمممماق  خطمممموط العمممممل رأسمممميا اكمممممال قياسمممما  كممممما تؤخممممذ ممممم  ال

 .العلولالمسقط 
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ممم  هممذ  الذالممة  لسمم  بذاجممة ألخممذ أل قياسمما  للمسممقط العلممولو ذلممك أ  قياسممات  

أخمممذ  مممم  خمممالل الواجهمممة األماميمممة والواجهمممة الجانبيمممةو ويكممممل رسمممم  بنممماء علممم  

 .شكل  م  األيلو مترل
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الشممكل التممال و مممع رسممم األيمملو متممرل األساسمم  أعلمم  ستذصممل ممم  النهايممة علمم  

 .المذوري 
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خطممموط  قمممم  بسمممذ القياسممما  مممم  الواجهمممة الجانبيمممة للمسمممقط العلمممولو  كعنمممد نقلممم

العممممل مممم  الواجهمممة الجانبيمممة ذتممم  تقاطعممم  ممممع المممموالل األول للمذمممور األمقممم و حمممم 

و حمممم األمقممم  تقاطعممم  ممممع المذمممور األمقممم و حمممم تقاطعممم  ممممع المممموالل الحمممان  للمذمممور

ذتممممم  توقفممممم  عنمممممد المممممموالل األول للمذمممممور  درجمممممة15سمممممذب  خطممممموط بلاويمممممة 

الرأسممم و ومممم  حمممم قطعتممم  أمقيممماو وقطعممم  المذمممور الرأسممم و وتوقفممم  عنمممد المممموالل 

 .الحان  للمذور الرأس 
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درجممة  و نممما يلتقمم  خطمما نقممل 15وممم  ذممال نقطممة الصممفر لمم  تكممو  هنمماك لاويممة 

 .المقاسا  رأسيا وأمقيا مباشرة

ويجمممدر التنبيممم   لممم  أ  الخمممط المممموالل للمذممماور مممم  الجهتمممي  ال مممرض منممم  جعمممل 

المسممماقط علممم  ذا  البعمممد مممم  المذممماورو وبالتمممال   عطممماء مقاسممما   سمممقاط صمممذيذةو 

   ت ييمممر موقمممع الجسمممم مممم  المذممماور مممم  كمممل ممممرة ترسمممم ميهممما المسممماقط المختلفمممة 

تمممم  للرسمممم الصمممذي  سمممي خل بشمممكل كبيمممر مممم  دقمممة الرسممممو ويعطممم  نتممما ش مشممموهة   

 .بأدن  صلة

 

 (.0)رسم الشكل رقم : حانيا

و أنممم  اسمممتخدم  خطممموط العممممل (4)كمممما   ذجممم  مممم  خطممموا  رسمممم الشمممكل رقمممم 

بمممي  الواجهممممة األماميمممة الواجهمممة الجانبيممممة كممما  نقلهمممما لنقمممل القياسممما و وأ  القياسمممما  

العلممممولو كمممما  أمقيممما بشممممكل مباشممممرو وأ  القياسمممما  بممممي  الواجهمممة األماميممممة والمسممممقط 

نقلهمممما رأسمممميا بشممممكل مباشممممر أيضمممماو أممممما القياسمممما  بممممي  الواجهممممة الجانبيممممة والمسممممقط 

 .درجة15العلول كا    بد م  نقلها بخطوط عمل أمقية  ورأسية  وبلاوية 

القياسمما  بممي  الواجهممة الجانبيممة والمسممقط العلممول بطريقممة ممم  هممذا الشممكل يمكنممك نقممل 

 .تممم  مركلهممما نقطمممة تقممماطع المذممموري  الر يسممميي ال مختلفمممة أ  وهممم  أربممماا المممدوا ر

ويذسمممم  ااشممممارة هنمممما  لمممم  أ  هنمممماك عالقممممة رياضممممة متاللمممممة بممممي  أربممممع الممممدوا ر 

مسممتقلة تفيممد درجممةو    هممذ  العالقممة مفيممدة جممدا كمهممارة 15والخطمموط الما لممة بلاويممة 

 .م  استخدامها م  مواقع التنفيذ المختلفة

 تيممةو والتمم  همم  ممم  أولهمما مكممررة عمم  الشممكل اتبممع الخطمموا  ا هممذ  الطريقممة طبيممعلت

 : السابع

ارسمممم المذممموري  األساسمممي  المتعاممممدي و والمذممماور المواليمممة مممم  الجهتمممي و علممم  بعمممد 

 .وذدة واذدة
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 .ارسم الواجهة األمامية بأخذ القياسا  م  األيلو مترل



  
 

123 

 

 

 

تؤخمممذ مممم  األيممملو انقمممل القياسممما  أمقيممما لرسمممم الواجهمممة الجانبيمممةو والقياسممما  الرأسمممية 

 .مترل
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 لممم  اليممممي  مممم  خمممالل خطممموط العممممل التممم  تمممم سمممذبهاو أمممما  ارسمممم الواجهمممة الجانبيمممة

 .الخطوط م  ا تجا  ا خر ميتم قياسها م  الشكل األساس  لأليلومترل
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قممم و لرسمممم المسمممقط العلمممول  ارممممع القياسممما  رأسممميا ذتممم  تتقممماطع ممممع المذمممور األم

للمذمممور المممموالل كمممما مممم  الشمممكل السمممابعو و نمممما توقفممم   ذمممج اننممما هنممما لمممم نرمعهممما 

وممم  ذالممة مممدها للمذممور المممواللو  .خطمموط العمممل للقياسمما  عنممد المذممور األساسمم 

ممممال بمممد أ  تبمممدأ أربممماا المممدوا ر مممم  المذمممور المممموالل األمقممم و وتنتهممم  عنمممد المذمممور 

كممممما أ  مركممممل هممممذ  األربمممماا  .الممممموالل الرأسمممم و ولمممميل عنممممد المذممممور الر يسمممم 

 .سيكو  نقطة تقاطع المواليا 
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ر  مممحبممم   بمممرة الفرجمممار مممم  نقطمممة تقممماطع المذممماور األساسممميةو وأبمممدأ برسمممم أربممماا دوا

األمقممم  كخطمموط عممملو تنطلممع مممم  نقطممة تقمماطع خطمموط العممممل الرأسممية مممع المذممور 

 .مذور الر يس  الرأس الر يس و وتنته  عند ال
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عمممل للقياسمما  أمقيمماو وارسممم أيضمما خطمموط العمممل للقياسمما  ممم  أكمممل رسممم خطمموط ال

الواجهممة األماميممة برمعهمما رأسمميا ذتمم  تتقمماطع مممع المذممور الممموالل لألمقمم و وممم  حممم 

 .ارسم المسقط العلول
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كمممما مممم   مممم  النهايمممة يرسمممم األيممملو متمممرل أعلممم  المذممموري  األساسممميي  المتعاممممدي 

 .الشكل ا ت 
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 (.3)الشكل رقم رسم : حالحاً 

تمامممما كمممما مممم  الشمممكلي  السمممابقي و وقمممد رسمممم هنممما بواسمممطة ( 3)يرسمممم الشمممكل رقمممم 

 .درجة15خطوط عمل بلاوية 
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 (.1)الشكل رقم : رابعا

و وقمممد رسمممم هنممما بواسمممطة األشمممكال السمممابقةتمامممما كمممما مممم  ( 1)يرسمممم الشمممكل رقمممم 

األمقيمممممة مممممم  مركمممممل المذممممماور تلتقممممم  عنمممممد  ااسمممممقاطا   15بلاويمممممة ط عممممممل خطممممم

 .والرأسية
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 : 1تمرين 7-6

الذجممممو  بمممنفل تي قسمممم اللوذمممة  لممم  قسممممي  متسممماويي و وارسمممم الكتلتمممي  الموضمممذ

مممممع مالذجممممة ا  المقاسمممما  تؤخممممذ  .ممممع رسممممم المسمممماقط الحالحممممة األساسممممية لكممممل كتلممممة

و أو بالتقمممدير بمممالنجرو بشمممرط تواممممع مباشمممرة مممم  الرسمممم باسمممتخدام مسمممطرة القيمممال

 .القياسا  بي  المساقط واأليلومترل

 (:4)الشكل رقم 
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 (:0)الشكل رقم 
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 :2تمرين 7-7

قسممممم اللوذممممة  لمممم  قسمممممي  متسمممماويي و حممممم ارسممممم المسمممماقط ذسمممم  أبعادهمممما علمممم  

 .مع استخدام خطوط الشبكة للقيال .الشبكةو حم ارسم األيلو مترل لكل منها
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 .رسم دائرة األيزو متري: المهارة الثامنة -8
 

 

 

درجمممةو   تكمممو  لوايممما   32و 32متمممرل المممذل يرسمممم علممم  الممملاويتي   مممم  األيممملو

المربممع األربعممة قا مممة تماممما كممما هممو ممم  الرسممم ااسممقاط و وتبعمما لممذلك مممإ  الممدا رة 

 .م  األيلو مترل   تكو  مستديرة تماماو بمعن  أنها ليس  ذا  مركل واذد

 : الهدف من المهارة 8-1

تهمممدر همممذ  المهمممارة  لممم   كسممما  القمممدرة علممم  رسمممم المممدا رة بعمممد التعمممرر علممم  

 . اللوايا المنفرجة والذادة م  المربع الذاصر للدا رة المراد رسمها

مممممم  الضمممممرورل معرمتممممم  أ  دا مممممرة األيممممملو متمممممرل   ترسمممممم صمممممريذة بمركمممممل 

مركممممل  الخممممان بمممم و  واذممممدو و نممممما ترسممممم علمممم  أربعممممة أجمممملاءو ولكممممل جمممملء منهمممما

وبعبمممارة أخمممرىو تتكمممو  دا مممرة األيممملو متمممرل مممم  جممملأي  مممم  دا مممرتي  صممم يرتي و 

 .وجلأي  م  دا رتي  كبيرتي 
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 :طريقة التنفيذ 8-2

متممرلو بمعنمم  و   بممد ممم  ذصممرها داخممل مربممع أيمملو لرسممم دا ممرة األيمملو متممرل

م رسمممم و ومنهممما يمممتاألساسممميةأ  ترسمممم ذمممدود شمممكل مربمممع ذمممول المممدا رة مممم  المسممماقط 

الكليممةو وتتبممع لممذلك الخطمموا   المذمماور وتذديممد مراكممل أربمماا الممدوا ر ورسممم الممدا رة

 :ا تية

  يرسكك  المربككع ضككمن األيككزو متككري  مككا لككو  ككان خاليككا مككن الككدائرة، بزاويككة

وي ككككون طككككول ضككككلع المربككككع هككككو طككككول قطككككر  .در ككككة مككككن ال هتككككين01

 .الدائرة المراد رسمها في المساقط ثنائية األبعاد
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  ارسككك  القطكككرين المنصكككفين للمربكككع مكككن خكككالل توصكككيل أواسكككط األضكككالع

 .المتقابلة

 

  ،لحكككظ أن المربكككع قكككد اشكككتمل علكككى اربعكككة زوايكككا، اثنتكككان منهمكككا منفر كككة

واثنتككان حككادة، ومككن المهكك   ككدا التفريككج بينهمككا ألنهمككا مككؤثران فككي تحديككد 

 .مرا ز األ زا  األربعة الم ونة للدائرة في األيزو متري

  الككككزاويتين المنفككككر تين، ارسكككك  خطككككين ينطلقككككان مككككن رأ  الزاويككككة، مككككن

الطرفككان : انتبككه)وينتهيككان عنككد طرفككي قطككري المربككع األبعككد عككن الزاويككة 

 (.األبعد، ولي  الطرفان األقرر
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  إن نقطتكككي تقكككاطع الخطكككوط المنطلقكككة مكككن الزوايكككا المنفر كككة همكككا مر كككزا

فمككككن رؤو  الزوايككككا  زئككككي الككككدائرة الصككككغيرة، أمككككا المر ككككزان ايخككككران 

 .المنفر ة
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  ثبككككت رأ  الفر ككككار (المحككككددة بككككدوائر صككككغيرة)مككككن المرا ككككز األربعككككة ،

ربككع  المقابلككة، وارسكك حككد محككاور المربككع أن يالمكك  المككدبر، وافتحككه إلككى 

 .الدائرة األول من الزاوية المنفر ة
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  مككن المر ككز رقكك   دائرة الثككاني مككن الزاويككة المنفر ككة أيضككاالككثكك  ارسكك  ربككع

، واحكككرص أن تبكككدأ وتنتهكككي عنكككد المحكككاور تمامكككا ألن طرفاهكككا سكككي ونان 2

 .استمرارا لحرباع األخر  للدائرة
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را كككع دائمكككا وطكككول عمليكككة الرسككك  مرا كككز الكككدوائر لتتأ كككد أن التثبيكككت يكككت  

فكككي الموضكككع الصكككحيح، إذ يحصكككل أحيانكككا لكككب  فكككي المرا كككز فتنكككتف دائكككرة 

 .مشوهة

 

 

  انطالقككا مككن المر ككز رقكك   دائرة الثالكك  مككن الزاويككة الحككادةالككثكك  ارسكك  ربككع

، واحككرص فككي هككذ  الحالككة أيضككا علككى أن تبككدأ ربككع الككدائرة هككذا وتنهيككه 0

تظهككككر الككككدائرة صككككحيحة بشكككك ل مترا ككككر تمامككككا مككككع الربعككككين السككككابقين ل

 . ومنتظمة الش ل
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 نيكككةوأخيكككرا أ مكككل الكككدائرة برسككك  الربكككع األخيكككر مكككن الزاويكككة الحكككادة الثا ،

وأحكككرص  كككذله علكككى دقكككة وصكككل الربكككع األخيكككر بكككالربعين السكككابقين، مكككن 

خككالل التنبككه دقككة ر ككز الككرأ  المككدبر للفر ككاج علككى نقطككة المر ككز تمامككا، 

 .وفتحها لتالم  حد المحور تماما

إن أي خطككا فككي ذلككه ينككتف عنككه إغككالج للككدائرة فككي ربككع واحككد، وانفتاحهككا 

 .في الربع ايخر
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 : 1تمرين 8-3

الشممممكل  لمممم  قسمممممي  متسمممماويي و وارسممممم واذممممد  سممممم52×35لوذممممة الرسممممم قسممممم 

 .و مع رسم المساقط الحالحة ل و بنصر األبعاد المدونة عليهماا ت 
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ممممع مالذجمممة أ  الرسمممم اذتممموى علممم  دا مممرة بسمممماكةو ولرسممممهاو تعاممممل كأنهممما دا مممرة 

 : ا ت م  الشكل  التوضي أساسية مذصورة داخل مربع كما م  

 

  ه، مككع مالحظككة أنككثكك  ترسكك  دائككرة األيككزو متككري ل ككل مربككع منهمككاومككن 

لسكككت بحا كككة لرسككك   امكككل دائكككرة ا أليكككزو متكككري السكككفلية إذ ي فكككي رسككك  

 .ال ز  الظاهر منها فقط
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 : 2تمرين 8-4

سممممممو ارسمممممم المسممممماقط الموضمممممذة بمممممنفل األبعممممماد 52×35علممممم  ورقمممممة رسمممممم 

 .بالسنتميترو مع رسم األيلو مترل للشكل
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 .األيزو متري قطاع: التاسعةالمهارة  -9
 

 : الهدف من المهارة 9-1

تهمممدر همممذ  المهمممارة  لممم  تنميمممة الذممممل حالحممم  األبعمممادو وهممم  اسمممتمرار للمهممممارة 

السمممابقة مممم  رسمممم األيلومتمممرلو    أنهممما تختلمممر عنهممما مممم  شمممذذ المممذه  للتفكيمممر مممم  

 .عمع الرسم م  خالل القطاا الذل يعبر ع  ما بداخل الجسم

مممم  السمممابع رسمممم األيممملو متمممرل وطريقمممة اسمممتخراج  مممم  المسمممقط العلمممولو ممممر معنممما 

 .والواجهة الجانبية واألماميةو والعكل

   همممذ  المسممماقط والواجهممما  تعبمممر عممم  الجسمممم مممم  الخمممارهو تمامممما كمممما يذمممد  

عنممممدما تسممممير ممممم  الشمممماراو وتنجممممر لواجهمممما  المبممممان و مأنمممم    تممممرى تفاصمممميلها 

 .الداخلية

والهندسممم و تذتمماه  لممم  رسمموما  أكحمممر تفصمميال لتوضممم  مممما ممم  الرسمممم المعمممارل 

بمممداخل همممذ  الكتمممل ليسمممهل مهمهممما وبالتمممال  تنفيمممذها أو وصمممفهاو ومممم  طمممرع التعبيمممر 

 .ع  هذ  التفاصيل القطاا

وكممما استخلصممنا ممم  األيمملو متممرل المسممقط والواجهمما و ممميمك  أيضمما تخيممل خممط 

م نممماتش القطمممع علممم  شمممكل قطمممع مممم  األيممملو متمممرل لمشممماهدة مممما بداخلممم و ومممم  حمممم رسممم

 .مسقط علول وواجها 

ممممع مالذجمممة أ  التعبيمممر بمممالخطوط مممم  القطممماا يكمممو  مختلفممما عممم  التعبيمممر عممم  

الواجهممما و مالقطممماا مممم  اسمممم  يقطمممع الكتلمممةو وبالتمممال    بمممد أ  تتميمممل خطممموط القطمممع 

 .ع  الخطوط األخرى وير المقطوعة

 : تقوم مكرة القطاا عل  مبد ي  أساسي 

 القطكككع، وهكككو السككك ين الكككوهمي الكككذي قطكككع ال تلكككة ليظهكككر مكككا  خكككط: األول

 .بداخلها

 ين، عنككككدها أات ككككا  النظككككر، فالغالككككر أن القطككككع يقسكككك  ال تلككككة ل ككككز: الثككككاني

 .ين سينظر لداخلهأي ر تحديد أي ال ز
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وممم  حممم ترسممم ممما تممرا  ممم  الجمملء المتبقمم  بعممد القطممع وكأنمم  واجهممةو مممع مالذجممة 

 :  تمييل الخطوط عل  النذو ا ت

  خطككوط لمسككتها سكك ين القطككع، وهككذ  تظهككر أمككا بخطككوط رسكك  سككمي ة، أو

 .مهشرة حسر نوع مادة البنا 

 

 

 

   خطككوط لكك  تالمسككها سكك ين القطككع وتراهككا علككى شكك ل وا هككة أمامككه، وهككذ

 .ترس  بخط رس  عادي  ما رسمت الوا هات من قبل

 

 

 

  خكككط النظكككر، خطكككوط خلكككف خكككط النظكككر، أو أعكككال  ،أو خلكككف ال كككدران مكككع

 .وهذ  ترس  بخط مقطع

 

 

 

ومممم  همممذ  المهمممارة سممميتم رسمممم القطاعممما  للشمممكل المممذل سمممبع رسمممم  مممم  المهمممارة 

السممممابقةو والمطلممممو  هممممو  عممممادة رسممممم الشممممكل مممممع رسممممم القطاعمممما  ذسمممم  خطمممموط 

 : القطع الموضذة
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 : طريقة التنفيذ 9-2

بتتبممع خممط القطممعو وتخيلمم  علمم  أنمم  سممكي  تفصممل الشممكل  لمم  جممل ي  ممم  كممل مممرة 

يممتم القطممع ميهمماو وممم  حممم يلقمم  الجمملء خلممر اتجمما  النجممرو ويرسممم ممما بقمم  واقعمما تذمم  

 : عل  النذو ا ت  خط النجرو يكو  ناتش رسم قطاا الشكل
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 : تمرين محلول 9-3

أعممد رسممم الشممكل أدنهمماو وممم  حممم ارسممم حالحممة بممنفل الطريقممة ممم  الشممكل السممابعو 

و ( أ –أ )و وذلمممك بمممالقطع مممم  ا تجممماهيي  بشمممكل رأسممم  لرسمممم القطممماعي  قطاعممما  لممم 

وذلمممك علممم  ورقمممة . و والقطممماا الحالممم  بشمممكل أمقممم  لرسمممم المسمممقط األمقممم (  –  )

 .سمو بعد تقسيمها  ل  جل ي  مستويي 52×35رسم 
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باتبممماا قاعمممدة القطمممع المطبقممممة مممم  التممممري  السمممابعو تكممممو  النتيجمممة علممم  النذممممو 

 : ا ت 
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 : اختبار 9-4

علممم  ورقممممة ارسممممم لتذديمممد ممممدى اسممممتيعابك لموضممموا األيمممملو متمممرل والمسممماقطو 

مجموعمما  ل ارسممم مقممط األيمملو متممرلسمممو وخممالل سمماعة واذممدة مقممطو 52×35رسممم 

 .ا تية حالحةال مساقطال

 1شكل 
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 2 شكل
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 3شكل 
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 .متري االيزو تطبيقات: العاشرةالمهارة  -11
 

 :الهدف من المهارة 11-1

متمممرلو والفوا مممد التطبيقممما  المختلفمممة لرسمممم األيلو تهمممدر همممذ  المهمممارة  لممم  تأكيمممد

وسممميتم مممم  همممذا الجممملء تنممماول أذمممد أهمممم التممم  يقمممدمها لفهمممم الرسممموما  المعماريمممةو 

 .با هتمام    وهو الدرهالعناصر المعمارية م  المبان  

شمممكل   األبعممماد الحالحمممة بممممالمممدره مممم  المبمممان  مممم  األجممملاء التممم  تتذمممرك يعتبمممر 

    .الصممممذي  لتجنمممم  األخطمممماء أحنمممماء التنفيممممذ مسممممتمرو وممممم  الضممممرورل مهممممم شممممكل 

رسمممم المممدره يختلمممر عممم  رسمممم األجممملاء األخمممرى مممم  المبنممم و مهمممو عنصمممر يشمممترك 

يعبمممر عنممم  مممم  كمممل مسمممتوى بشمممكل مختلمممر عممم  مممم  جميمممع األدوار التممم  يممممر بهممماو و

 : ا خرو وهو يتكو  م  عناصر أساسية ه 

تكمممو  بارتفممماا متوسمممط مممم  وهممم  الجممملء الرأسممم  مممم  الدرجمممةو و: القا ممممة

 .سم40 ل   45

 08مقمم  ممم  الدرجممةو وتكممو  بعممرض متوسممط ممم  وهمم  الجمملء األ: النا مممة

سمممم 92 يقمممل عممم  أمممما طولهممما ميكمممو  تبعممما للتصمممميم ويذسممم  أ   سممممو  30 لمم  

 .م  المبان  السكنية

مممم  هممممذ  المهممممارة سممميتم اسممممتنباط ا يمممملو متممممرل لمجموعمممة درجمممما  مممممع الجممممدار 

 .الجانب  لها
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 : طريقة التنفيذ 11-2

  مككا مككر معنككا فككي مهككارات سككابقة لرسكك  األيككزو متككري، ابككدأ برسكك  خطككين 

در ككة ل ككل منهمككا لي ونككا همككا نقطككة 01ينطلقككان مككن رأ  واحككد، وبزاويككة 

ارسككك  األبعكككاد األساسكككية ل امكككل النطكككالج لرسككك  األيكككزو متكككري، ومكككن ثككك  

األر ، وحسككككككر األبعككككككاد  ىالككككككدرج مككككككن خككككككالل رسكككككك  مسككككككقطها علكككككك

علكككى شككك ل  ، مكككع رسككك  تقسكككيمات الكككدرجىفكككي الرسككك  المعطككك الموضكككحة

  .إسقاطات على منسور واحد في المستو  األرضي

 

 

 

 

  من أر ان الدر ات خطوطا رأسية للقوائ انشئ. 
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  س 05ارس  الدر ة األولى محاذية لمسقطها على األر  بارتفاع. 
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 رر العملية لباقي الدر ات . 
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  لككككدرج بواقككككع ل( مككككادة تختارهككككاأو أي )الصككككبة الخرسككككانية أرسكككك  سككككما ة

 .س  مع مراعاة أن ت ون السما ة في الت اهين األفقي والرأسي01
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  0ارس  ال داران المحيطة ب انر الدرج، بارتفاع . 
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 أ مل رس  باقي السما ات لل دران ال انبية. 
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 أ د الخطوط األساسية للش ل ال امل والذي سي ون  ايتي : 
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 تنبيهات 11-3

   تتكككككداخل الخطكككككوط عنكككككد رسككككك  األيكككككزو متكككككري، ويم كككككن اسكككككتخدا  أقكككككال

 .رصاص بألوان مختلفة للتمييز بين الخطوط

  ،ل بككككد مككككن التنبككككه التككككا  ل ميككككع الخطككككوط التككككي ترسكككك  لت نككككر تككككداخلها

 .وبالتالي الخطأ في الرس 

  ميككككككع الخطككككككوط الرأسككككككية فككككككي الرسكككككك  األساسككككككي تبقككككككى رأسككككككية فككككككي 

فقيككة المتعامككدة علككى الرأسككية فت ككون بزاويكككة األيزومتككري، أمككا الخطككوط األ

در ككة فككي الت ككاهين، ومككا عككدا ذلككه مككن خطككوط مائلككة بزوايككا مختلفككة، 01

فترسكك  بحسككر موقعهككا، مككن خككالل نسككبتها إلككى خطككوط رأسككية وأفقيككة فككي 

 .الرس  ثنائي األبعاد

  رسكك  الككدرج فككي هككذا التمككرين م ككرد، بمعنككى أن نائمككة الككدرج فككي الطبيعككة

سكك  تقريبككا، تسككمى أنككف الدر ككة، 2ون لهككا شككفة بككارزة بمقككدار غالبككا مككا ت كك

أثنككككا  النككككزول، القكككد  عقككككر وهكككذ  الزائككككدة لهكككا فوائككككد عكككدة منهككككا، حمايكككة 

والمحافظكككة علكككى نظافكككة الكككدرج عنكككد غسكككله مكككن تكككرا   بقايكككا المكككا  علكككى 

 .ال ز  القائ  من الدر ة والمسمى القائمة
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 : تمرين 11-4

المسمممماقط ا تيممممة مممممع األيمممملو متمممممرل سمممممو ارسمممممم 52×35علمممم  ورقممممة بمقممممال 

 .مستخدما مقيال الرسم المرسوم أسفلها
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 .المساقط والقطاعات: الحادية عشرالمهارة  -11
 

 :الهدف من المهارة 11-1

تعتبممر هممذ  المهممارة مرذلممة تمهيديممة وانتقاليممةو مجميممع ممما سممبع ممم  مهممارا  كانمم  

المعممممارلو أمممما  للرسمممم الهندسممم  بشمممكل عمممامو ممممع شممم ء مممم  التركيمممل علممم  الجانممم 

 .هذ  المهارة  وما يتبعهاو مه  مهارا  معمارية بذتة

ل ممممة المعمممممارل المخططمممما و والمخططمممما  همممم  مسمممماقط وواجهمممما  وقطاعمممما  

وبالقمممدرة علممم  التعبيمممر عممم  األمكمممار التصمممميمية بواسمممطة مفمممردا  الل مممة ومنممماجيرو 

وبإتقمما  هممذ  هممذ  يمكمم  التفريممع وبشممكل واضمم  بممي  المعمممارل المتخصممن وويممر و 

 .المهارة للمبتد  يكو  قد انتقل بالفعل  ل  مجال التخصن

   المخططمممما  همممم  البنمممماء الممممورق  للمبنمممم  قبممممل بنا مممم  ممممم  الطبيعممممةو ويجمممم  أ  

تكمممو  كاملمممة وواضمممذة ومترابطمممة ممممع بعضمممها المممبعضو ومذتويمممة لجميمممع التفاصممميل 

 .موم المعماريي الاللمة للتنفيذ بواسطة الرمول والتعابير المتفع عليها عند ع

ويفتمممرض مممم  المخططممما  أ  تكمممو  ناطقمممة بمممذاتهاو بذيممم  يمكممم  ألل مقممماول مممم  

أل مكممما  قراءتهممماو وتنفيمممذهاو للخمممروه بمممذا  المبنممم  المممذل صممممم  المعممممارل وروممم  

مممممم  رؤيتممممم  علممممم  أرض الواقمممممعو ممممممع مالذجمممممة ا  ذلمممممك   ي نممممم  عممممم  ااشمممممرار 

 .وليل لتفسيرها وقراءتهاالهندس  الذل هو للتأكد م  صذة تطبيع المخططا  

   أل معلوممممة ناقصمممة مممم  المخططممما  سمممينتش عنهممما نقمممن مممم  الفهمممم لمممدى مقممماول 

سمممتجهر مشمممكال  مممم  قبيمممل أخطممماء التنفيمممذو أو الخمممالر المسمممتقبل  التنفيمممذو وبالتمممال  

علمممم  التكممممالير والمممممدة اللمنيممممة لونجممممالو وربممممما أد   لمممم  تعارضمممما  تذممممول دو  

 .لوبة كمال المبن  بالصورة المط

 

 رسم المسقط المعماري

 : جم ا ت تتصميم منلل معي  بالشكل المنم  ذي  يعبر المعمارل ع  
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 .المسقط األمق  للدور األرض  لفيال سكنية بنجام رسوما  تطوير الفكرة(: 1)شكل

.المهندل مذمد النوايسة :موقع: المصدر
42 

 : بهذا الشكل ذا  المبن  نجد أ  وير المعمارل قد يعبر ع 

 

عمممرض التصمممميم السمممابع علممم  شمممخن عمممادلو وطلممم  : طريقمممة تعبيمممر ويمممر المخمممتن عممم  المسمممقط المعممممارل(: 5)شمممكل
 .من  أ  يعيد رسم  كما يتذكر و مكان  هذ  النتيجة

 

                                                 

 
 /http://www.nawiseh.com/modules: م  موقع 42

http://www.nawiseh.com/modules/
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عناصممممر ل ممممة المخططمممما     المهممممارة علمممم  رسممممم أهممممم عنصممممري  ممممم تركممممل هممممذ

المسممماقط والقطاعممما و وهمممما تمهيمممد لمممما بعمممدهما مممم  مهمممارا  : المعماريمممة أ  وهمممما

 .المخططا  المعماريةو والمشروا: والت  ه 

علممممم  المسمممممقط والقطممممماا دو  الواجهممممما  ( مممممم  همممممذا المهمممممارة)وجممممماء التركيمممممل 

لمممم  والمنمممماجير ألنهممممما األسممممال ممممم  وضممممع الفكممممرة التصممممميميةو وبتركيممممل أكبممممر ع

اا مممم  المممدرهو والمممذل يعمممد عنصمممر الذركمممة الرأسممميةو والتممم  تشمممترك مممم  جميمممع طمممالق

ذركمممة المممدره بمممي  مسممماقط األدوارو وتذتممماه  لممم  مليمممد مممم  التخيمممل والتركيمممل لمتابعمممة 

مضمممال  -المسمماقطو     تقمما  المعرممممة بشممكل المسمممقط وطريقممة رسمممم القطمماا مممم  الممدره

طريممممع لقممممراءة المخططمممما  همممم  تمهممممد ال -عمممم  كونهمممما نقلممممة معماريممممة متخصصممممة 

المعماريمممةو والتممم  سممميتم تناولهممما مممم  المهمممارة التاليمممةو كمممما تمكممم  المممدارل مممم  البمممدء 

 .الفعل  برسم المخططا  المعمارية المتخصصة

هندسمممية يعبمممر المعممممارل عممم  أمكمممار  بالمسمممقط ابتمممداًءو وهمممو عبمممارة عممم  خطممموط 

ا تجاهمممما  والمتواليمممما  وتراعمممم  دقيقممممةو مرسممممومة بأبعمممماد ومقيممممال رسممممم معلمممم و 

 .نذناءا  الفعليةوا 

لتسمممهيل مهممممم المسممممقط المعمممممارل سممممنبدأ برسمممم مبنمممم  بسمممميطو وهممممو عبممممارة عمممم  و

 .ورمة ذارل ودورة ميا  مع المدخل

 

 : اذتوى الشكل السابع عل  مجموعة م  العناصرو وه  عل  النذو ا ت 
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 ،والمسككككافة  الخطككككوط الخار يككككة والداخليككككة المتوازيككككة هككككي خطككككوط ال ككككدران

بككين الخطككين تعتمككد علككى سككمه ال ككدار، ويغلككر علككى المبككاني اسككتخدا  بلككوه 

 .س 21بعر  

  أربكككاع الكككدوائر المنتهيكككة بخكككط عكككامودي علكككى ال كككدار هكككي األبكككوار، فالبكككار

عنككدما يفككتح أو يغلككج يرسكك  مككن طرفككه ربككع دائككرة بح كك  تثبيككت طرفككه ايخككر 

 .في ال دار

 الحمكككا  فهكككي ف الغرفكككة، ومنتصكككف أمكككا  الخطكككوط داخكككل ال كككدران فكككي منتصككك

 .تعبير عن النافذة الم ونة من  زأين منزلقين

 

 طريقة التنفيذ 11-2

   هممممذا الرسممممم علمممم  بسمممماطت  هممممو األسممممال ممممم  معجممممم الرسمممموما  المعماريممممةو 

هممما بسمممهولةو والمممبالط يمكممم  مهم شوتمممأت  بعمممد ذلمممك تفاصممميل وتفرعممما  وأشمممكال للفمممر

 .التاليتي وسيأت  بإذ  ه بيانها م  المهارتي  

 :رسم مسقط الدور األرضي لدرج: أوال

و مممممع مالذجممممة أ  حالحممممة  دواربممممذا  الطريقممممة يمكمممم  رسممممم دره ممممم  مبنمممم  ممممم  

والبممما ممممع م 0.02 : و ويمممتم قطعممم  علممم  ارتفمممااالمممدره يت يمممر شمممكل  مممم  دور  لممم  دور

 : عل  النذو ا ت م  الدور األرض  النجر لألسفلو وبالتال  سيكو  شكل  

 

مسمممقط المممدور األرضممم و ومنممم  يبمممدأ المممدرهو وذيممم  أ  جممملء مممم  يوضممم  الشمممكل 

مممم  منسمممو  بالطمممة )مو والمبنممم  ارتفاعممم  الصمممام  0.0قطمممع يكمممو  علممم  منسمممو  ال

مو وعممممدد الممممدرجا  3.1: الممممدور األرضمممم   لمممم  منسممممو  بالطممممة الممممدور األول هممممو

و سممممم45و أو م2.45=  01/  م3.1: درجممممةو مممممإ  ارتفمممماا الدرجممممة الواذممممدة هممممو01



  
 

178 

 

مو 0.0ولمعرمممة منطقممة القطممع ميعمماد ذسمما  العممدد الممذل تبلممر عنممد  الممدرجا  ارتفمماا 

 41الدرجممممة رقممممم  بممممي و أل أ  القطممممع سمممميكو  41.11=  سممممم45/ سممممم 002: وهممممو

 .45الدرجة رقم و

وبعمممد همممذا المنسمممو و يرسمممم خمممط القطمممع الما ممملو ويرسمممم مممما بعمممد  بشمممكل مقطمممعو 

 .لف يرسم مقطعاما فوق أو خ: وذلك اتباعا لقاعدة الرسم

أول درجممة يبممدأ منهمما الصممعود بخممط البممدء والممذل هممو علمم  شممكل خطممي  وتوضمم  

 .مع خط المنتصرو والذل ينته  بسهم يشير للنقطة األعل ( أو دا رة)متواليي  

تكممممو  ممممم  بممممدايتهاو ( handrailدربمممملي  أو )يتميممممل هممممذا الممممدور بممممأ  مسممممكة اليممممد 

وأخيممممرا يرسممممم خممممط  .ها المختمممماروبالتممممال  ترسممممم عنممممد أول درجممممة بذسمممم  تصممممميم

 .القطع الذل يوض  منطقة القطع واتجا  النجر

قابمممل ( القا ممممة والنا مممة)وممم  المهممم هنممما التأكيممد علمم  أ  عمممرض وارتفمماا الدرجممة 

للتفممماو  ذسمممم  الموقمممعو ووجممممد أ  هنمممماك عالقمممة رياضممممة تذممممدد أبعممماد الممممدرهو ملممممو 

 : كو  العالقةو ت(ع)و وللقا مة بالرمل ( )رملنا للنا مة بالرمل 

 .سم33 - = +ن + ق  2

 

 :لدرج األولرسم مسقط الدور : ثانيا
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م أيضمممماو 0.0ممممم  مسممممقط الممممدره للممممدور األولو يكممممو  خممممط القطممممع علمممم  ارتفمممماا 

ولكمم  بالنسممبة ألرضممية الممدور األولو ويكممو  خممط القطممع ممم  الدرجممة التمم  تذقممع هممذا 

والمممذل همممو علممم  شمممكل كمممما يرممممل ألول درجمممة مممم  المممدور بخمممط البمممدء المنسمممو و 

ممممع خمممط المنتصمممرو والمممذل ينتهممم  بسمممهم يشمممير للنقطمممة ( أو دا مممرة)خطمممي  متمممواليي  

 .األعل 

مقطعمممةو ألنمممك تنجمممر لألسمممفل بعمممد القطمممعو  امممم  دره همممذا المممدور   ترسمممم خطوطممم

و متتراكممم  الخطممموط وبالتمممال  تمممرى المممدرجا  األولممم  الصممماعدة مممم  المممدور األرضممم 

 .الخط المستمر األعل  واألسفل  مال يجهر   

صمممممرو وبالتمممممال  ترسمممممم تتكمممممو  مممممم  المن( handrailدربممممملي  أو )مسمممممكة اليمممممد 

 .متصلة ومستمرة لذماية جوان  الدره

 :لدرج األخيررسم مسقط الدور : ثالثا

 

تقمممر  خمممر درجمممة عنمممد أرضمممية المممدور األخيمممر مممم  المبنممم و وبالتمممال  ممممإ  القطمممع 

األدوار السممفليةو وعليمم  ملمم  يكممو  كممما ممم  أل درجممة م لمم  يمممر بمم0.0علمم  منسممو  

ممما ممم  الجممدرا  مقممطو مممع ممما يعتممرض خممط القطممع ممم  و و نا هنمماك قطممع ممم  الممدرج

 .نوامذ وأبوا 

صمممر المممذل يبمممدأ بخطمممي  متمممواليي  للرممممل لنقطمممة البمممدءو وينتهممم  تويرسمممم خمممط المن

بمعنممم  أ  السمممهم يكمممو  مممم   .بمممرأل سمممهم ليرممممل ألعلممم  نقطمممةو أو  تجممما  الصمممعود

 .األعل الدرجة 

( handrailدربمممملي  أو )كممممما يختلممممر مسممممقط هممممذا الممممدور ممممم  ذيمممم  مسممممكة اليممممد 

مإنهممما تكمممو  مممم  النهايمممةو وتخمممتم بخمممط طويمممل لذمايمممة  خمممر درجمممة ومممما جاورهممما مممم  
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ويمكممم  ا سمممت ناء عممم  المممدربلي  ببنممماء جمممدار مممم  البلممموكو أو بمممأل  .بالطمممة السمممقر

 .مادة بناء أخرى تؤدل ورض الذماية م  السقوط

 :لدرجا قطاع فيرسم : رابعا
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للبمممدء برسمممم قطممماا مممم  المممدرهو حبممم  مسمممقط المممدور األرضممم  أعلممم  اللوذمممةو علممم  

 .لمسطرة الرسم اأ  يكو  اتجا  القطع باتجا  النجر موالي

حبممم  بممماق  المسممماقط متراكبمممة علممم  بعضمممها المممبعضو وملاذمممة ألعلممم  اللوذمممة قلممميال 

وممم  ذممال كانمم  هنمماك صممعوبة ممم  ذتمم    ي طمم  المسممقط األعلمم  المسممقط األدنمم و 

تراكممممم  المسممممماقط علممممم  بعضمممممهاو مممممميمك  تحبيتهممممما بالتتمممممابعو بمعنممممم  تحبيممممم  مسمممممقط 

األرضممم  ورسمممم  سمممقاط و ومممم  حمممم  لالتممم  وتحبيممم  المممدور المممذل يليممم  ورسمممم  سمممقاط و 

و  بمممد هنممما مممم  الفهمممم التمممام لشمممكل المممدرهو وت ييمممر  مممم  دور . وهكمممذا لبممماق  األدوار

 . خر

كخطمممموط عممممملو مممممع مراعمممماة اختيممممار المكمممما  المناسمممم  لرأسممممية أسممممقط الخطمممموط ا

ويجمممم  قبممممل البممممدء برسممممم  .للقطمممماا ممممم  لوذممممة الرسممممم ممممم  ذيمممم  الطممممول وا رتفمممماا

القطممماا رسمممم خطممموط تذديمممد أساسمممية علممم  اللوذمممة علممم  شمممكل مربمممع ارتفاعممم  همممو 

ارتفممماا المبنممم و وعرضممم  همممو عمممرض المبنممم و وذلمممك قبمممل البمممدء برسمممم القطممماا ومممم  

 .حم مواجهة مشكلة خروج  ع  اللوذة عند الوصول لألدوار األخيرة

خطممموط األساسمممية  رتفممماا علممم  خطممموط ااسمممقاط ارسمممم ال مممم  ا تجممما  العمممامودل

مراعيمممما ممممم  ذلممممك ارتفمممماا الدرجممممةو وعممممدد  .األدوارو وارتفمممماا البسممممطا  الوسممممطية

 01 :سممممو وعمممددها45المممدرجا  لكمممل دورو ومممم  همممذا المحمممال اعتبمممر ارتفممماا الدرجمممة 

ويمكممم   .درجمممة لكمممل دورو وأ  أرضمممية المممدور األرضممم  تبمممدأ مممم  منسمممو  الصمممفر

 .فاعا  منهاوضع الواجهة عل  الجان  ألخذ ا رت
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وللبسممممطا و مممممع سممممماكة الصممممبة الخرسممممانيةو ارسممممم الخطمممموط األساسممممية لممممألدوار 

سمممو وأسممقط كممذلك خطمموط الجممدرا  التمم  مممر بهمما خممط 32وقممد اعتبممر  هنمما بمقممدار 

 .سم02و وقد اعتبر  هنا بمقدار القطع
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ابممدأ برسممم الممدرجا  بذسمم   سممقاطهاو ويمكمم  رسممم كممل درجممة علمم  ذممدة بذسمم  

و    أ  هممممذ  الطريقممممة طويلممممةو وتسممممت رع وقتمممماو وهمممم  عرضممممة (سممممم45)ارتفاعهمممما 

 .للخطأ بسب  تراك  الفروقا  عند كل درجة

رسمممم الخمممط الممموهم  المممذل يجممممع بطمممو  القممموا مو األسمممرا واألدع هممم   ةوالطريقممم

ويرسممم ابتممداًء ممم  أول درجممة ممم  األسممفلو ويوصممل بالنقطممة التمم  تكممو  علمم   لاذممة 

 ع   خر درجة م  األعل ( الدرجةعرض نا مة )سم 32بمقدار 
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والخمممط الواصمممل ألسمممفل المممدرجا و  طترسمممم نممموا م وقممموا م المممدرجا  ذسممم  ااسمممقا

 .سم م  هذا المحال02وم  حم ترسم سماكة صبة الدره بواقع 

 

 .وم  حم تكرر العملية لباق  الدرجا  بذا  الطريقة

اا قا متهممما ة أخمممرىو وهممم  أ  ترسمممم أول درجمممة مممم  األسمممفل بارتفممموهنممماك طريقممم

 (.سم م  هذا المحال45)
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وممممم  حممممم توصممممل خطمممما وهميمممما ألنممممور بمممماق  الممممدرجا  ذتمممم  أخممممر درجممممة ممممم  

وترسممممم الممممدرجا  وسممممماكة الصممممبةو ولكمممم  . األعلمممم و والتمممم  همممم  بسممممطة المنتصممممر

يجممم  تممموخ  الدقمممة عنمممد رسمممم ارتفممماا الدرجمممة األولممم و أل  أل خطمممأ ميهممما سممميترت  

 .علي  خطأ م  ارتفاا جميع الدرجا 

 

 

 

يكمممل رسممم بمماق  قلبمما  الممدره علمم  شممكل خطمموط عمممل باسممتخدام أل ممم  الطممرع 

ذل يجهممر منهمما والمم االسممابقةو وبعممد رسممم جميممع الممدرجا و يذممدد الممذل يجهممر مقطوعمم
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كمممما تذمممدد أمممماك  القطمممع مممم  الصمممبة الخرسمممانيةو وأمممماك  القطمممع . علممم  شمممكل واجهمممة

كمممما توضممم  . سمممم مممم  همممذا المحمممال12وتوضممم  الكممممرا  السممماقطة بواقمممع  .مممم  البلممموك

 .سم12سترة السطع والت  ه  هنا بواقع 
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 تنبيهات  11-3

و ولهممما عمممدة أشمممكالو (handrailدربممملي  أو )مسمممكة اليمممد رسمممم تبعمممد  كممممال الرسمممم  

ممنهمممما اللجمممماج و ومنهمممما المعممممدن  علمممم  شممممكل عمممموارضو ومنهمممما المبنمممم  بممممالبلوكو 

علمم  الرسمممو وهنمما امتممرض  شممكل ومنهمما الخشممب و وهكممذاو وبذسمم  كممل نمموا يممنعكل 

 .محب  عل  أعل  الدرجة مباشرة بدو  عوارض معدنية شفار أن  لجاج 

كمممما يراعممم  اكممممال رسمممم القطمممااو رسمممم األبممموا  والنواممممذ التممم  ممممر ميهممما خمممط 

القطمممممعو ويعلمممممو البممممما  أو الناممممممذة التممممم    تصمممممل للسمممممقر عتبمممممة خرسمممممانية بأبعممممماد 

 .تقول البلوك أعل  النامذة أو البا  مما يؤدل لمنع تذريكهاسمو لمنع 02×02

وبالطمممة السمممقرو ترسمممم همممذ  العتبمممة مهشمممرة بمممنفل أسممملو   جهمممار بسمممطة المممدرهو 

 .ألنها م  الخرسانة المسلذة

مواضممممع القطممممع ممممم  الصممممبة الخرسممممانية لتميلهمممماو أو ترسممممم بمممماق  وأخيممممرا تهشممممر 

 .بخط أسمك

أمممممما جمممممدارا  البلممممموك مممممميمك  رسممممممها بخمممممط أسممممممك مممممم  خطممممموط الواجهمممممةو أو 

 .تهشيرها بخطي  متواليي  حم مسامة حم خطي  متواليي   خري 

  جميمممممع المسممممماقطو واتجممممما  النجمممممر لمممممربط و  بمممممد مممممم  جهمممممور خمممممط القطمممممع مممممم

 .المخططا  ببعضهاو وتذديد منطقة القطع بشكل   لبل مي 

يجمممدر أ  يالذمممج أ  همممذا المحمممال لجممملء مممم  مبنممم و ولمممم يرسمممم كاممممل البنممماءو و نمممما 

 .رمل لذلك بخط قطع ليعبر ع  أ  الجاهر جلء مذدد مقط
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 المعمارية المخططات: عشر الثانيةالمهارة  -12
 

جميممممع ممممما سممممبع ممممم  مهممممارا  وضممممع  للوصممممول  لمممم  هممممذ  المهممممارةو وهمممم     

أسممممال عمممممل المهنممممدل المعمممممارلو مالمخططمممما  الهندسممممية همممم  الوصممممر المفصممممل 

المممدقيع للمشمممروا أيممما كممما  نوعممم و وبموجبهممما يمممتم ذسممما  التكممماليرو وتذريمممر العقمممودو 

 44.وتنفيذ المنشأة

 

 :الهدف من المهارة 12-1

مشمممممروا مخططممممما    نتممممماهدرة علممممم  تهمممممدر همممممذ  المهمممممارة  لممممم  الوصمممممول للقممممم

 مسممممتكو  الخطمممموا  األولمممم  علمممم  المبتممممد   و وكممممو  األمممممر جديممممدمعمممممارل متكامممممل

لمشمممروا مصممممم ومرسممموم معماريممما بشمممكل كامممملو ومممم   عممم  طريمممع المذاكممماةللرسمممم 

اول  المهمممارة التاليمممة نوهمممذا مممما سمممتتحمممم يمكممم  ا نتقمممال  لممم  مرذلمممة التصمممميم المسمممتقلو 

 .وما بعدها

تتكمممو  المخططممما  الهندسمممية ألل مبنممم  تنفيمممذل مممم  مجموعممما  مممم  المخططممما  

 : عل  النذول ا ت 

: هممم  لوذممما وتشمممتمل علممم  مجموعمممة مممم  اللوذممما   المخططممما  المعماريمممةو: أو ً 

 .الموقع العامو المساقط األمقيةو الواجها و القطاعا و التفاصيل

عممممما  وتشممممممل تفاصممممميل الهيكمممممل اانشممممما  و وقطا المخططممممما  اانشممممما يةو: حانيممممما

و وتتعمممممدد لوذاتهممممما ذسممممم  ذجمممممم المكونممممما  اانشممممما يةو ونممممموا التسممممملي  ومقمممممدار 

 .المشروا

و وتشممممممل تفاصممممميل شمممممبكة الكهربممممماءو والشمممممبكا  المخططممممما  الكهربا يمممممة: حالحممممماً 

تممممول علمممم  توضممممي  ألقطممممار األسممممالكو ومواقممممع ذاألخممممرى كالهمممماترو والهمممموا  و وت

 .ا  التوليع الكهربا يةو وأذجامهاالمآخذ ولوذ

وتشممممتمل علمممم  توضممممي  مفصممممل لشممممبكت  الصممممرر  المخططمممما  الصممممذيةو: رابعمممما

 .الصذ  وشبكة الت ذية بالميا  للمبن 
                                                 

 : لمليد م  المعلوما  ذول المخططا  المعمارية يرجع لكتا   44

Architectural Drawings, Rendow Yee & Jhon Wiley & Sons (2003) 
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وتكمممو  للمبمممان  التممم  ميهممما تكييمممر ذل مجمممارلو  المخططممما  الميكانيكيمممةو: خامسممما

 .أو ميها مصاعد وساللم متذركة

مهندسممممممو  مممممم  تخصصمممممما  الهندسممممممة     المخططممممما  سممممممابقة المممممذكر ينجلهمممممما

 لالمختلفمممةو أمممما المممذل يخمممن المعممممارل منهممما مهمممو المخططممما  المعماريمممةو وتفصمممي

 : مذتوياتها عل  النذو ا ت 

 

 قعكككه لوحكككة الموقكككع العكككا ، وتحتكككوي علكككى حكككدود شككك ل سكككطح المبنكككى، ومو

:  0مكككن األر ، والطكككرج وال كككوار المحكككيط بكككه، وت كككون بمقيكككا  رسككك  

وه ككككككككككككككككذا ( 0111:  0)،  (511:  0)، (211:  0)أو أصككككككككككككككككغر  011

 .حسر ح   المشروع

  لوحككة المسككقط األفقككي للككدور األرضككي، وهككي عبككارة عككن قطككاع أفقككي فككي

  مككككن األر  ليوضككككح 2.2المبنككككى، وي ككككون القطككككع غالبككككا علككككى ارتفككككاع 

أمكككككا ن القطككككككع فكككككي ال ككككككداران والنوافكككككذ واألبككككككوار، وليميكككككز األ ككككككزا  

أي أنهككا أخفككك  )ر  خطككوط عاديككة، المقطوعككة مككن المبنككى مككن التكككي تظهكك

، ومككن خطككوط منقطككة، وهككي التككي ت ككون أعلككى منطقككة (مككن منطقككة القطككع

ويحتككوي المسككقط . القطككع، ول تظهككر فككي الرسكك ، ويعبككر عنهككا بخككط مككنقط

األفقككككككي علككككككى ال ككككككدران، واألبعككككككاد، واألبككككككوار، والنوافككككككذ، والفككككككرش، 

 .ومسميات الفراغات

 لوحكككة المسكككقط األفقكككي األرضكككي،  لوحكككة المسكككقط األول، وتحكككوي مكككا حوتكككه

وتو كككد فكككي حكككال  كككان المشكككروع م كككون مكككن أ ثكككر مكككن دور، وه كككذا فكككي 

لوحكككة القبكككو، والميكككزانين، والكككدور المت كككرر، ودور السكككطح، حسكككر أدوار 

 .المشروع

  لوحكككة الوا هكككة الرئيسكككية، وتظهكككر فيهكككا الوا هكككة األساسكككية للمبنكككى، والتكككي

فيهكككا التشككك يل المميكككز ل تلكككة تحتكككوي غالبكككا علكككى المكككدخل الكككرئي ، وي كككون 

 .ويت  إظهارها معماريا بالظالل، واألش ار، وخط الرصيف. المنشأة

  لوحككككة الوا هككككة ال انبيككككة، وهككككي مثككككل لوحككككة الوا هككككة الرئيسككككية، وي ككككون

 .للمشروع غالبا أربع وا هات
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  لوحككككة القطككككاع الرأسككككي الرئيسككككي، وهككككو رسكككك  يح ككككي شكككك ل المبنككككى مككككن

ي، ويفيككككد فككككي إظهككككار المناسككككير، الككككداخل فككككي حككككال قطعككككه بشكككك ل رأسكككك

 والعناصكككر الداخليكككة التكككي لككك  تظهرهكككا الوا هكككة، ويؤخكككذ القطكككاع الرئيسكككي

مككككارا بمنطقككككة الككككدرج لتوضككككيح توزيككككع الككككدر ات، والرتفاعككككات،  غالبككككا

وي كككككر أن يظهككككر فكككككي القطككككاع شككككك ل األر  . والفتحككككات فكككككي األسككككقف

 .للمشروع، والمناسير، وسمه ال دران، واأل زا  الخرسانية

  لوحككككة القطككككاع الرأسككككي الثككككاني، ويؤخككككذ متعامككككدا علككككى خككككط القطككككع فككككي

القطككاع الرئيسككي إلظهككار المزيككد مككن التفاصككيل الداخليككة، مككع مالحظككة أنككه 

لككككي  بالضككككرورة أن ي ككككون خككككط القطككككع مسككككتقيما علككككى طككككول المبنككككى، إذ 

يم كككن تغييكككر ات اههكككا إلظهكككار المزيكككد مكككن التفاصكككيل، شكككريطة أن ي كككون 

ن فكككككراغ مفتكككككوح بكككككنف  المنسكككككور، ولكككككي  داخكككككل تغييكككككر الت كككككا  ضكككككم

 مككككا ت ككككدر مالحظككككة أن . ال ككككدران، او عنككككد المنككككاطج مختلفككككة المناسككككير

القطكككاع قكككد تظهكككر فيكككه بعككك  األ كككزا  مكككن المبنكككى علكككى شككك ل وا هكككة، 

 .وذله في المناطج البعيدة عن خط القطع

  ،لوحككة  تلككة المبنككى، وهككو تعبيككر عككن شكك ل المبنككى بطريقككة ثالثيككة األبعككاد

 مكككع أ ثكككر مكككن زاويكككة لكككه، ومكككن هكككذ  الطكككرج األيكككزو متكككري، واإل سكككانو ت

ويم كككن أن تحكككوي أ ثكككر مكككن رسككك ، ويم كككن أن ت كككون . متكككري، والمنظكككور

  .داخلية وخار ية
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 :  Presentation and Furniture: اإلظهار والفرش  12-2

تسممممتخدم الكتابممممة للتمييممممل بممممي  الفراومممما  المعماريممممةو    أ  المعمممممارل يسممممتخدم 

العديممد ممم  الرمممول المعماريممة للتعبيممر عمم  نمموا الفراومما  ممم  خممالل الفممرشو وهنمماك 

 .رمول الفرش المستخدمة

و ممممع مالذجممممة أ  همممذ  الرمممممول مرتبمممة أبجممممديا ميمممما يلممم  مجموعممممة مممم  الرمممممول

منهممما مممم  المبمممان  العاديمممةو كمممما أنهممما تعبمممر عممم   عبمممارة عممم  نمممماذه ألهمممم المسمممتخدم

التصممماميم الشممما عة بالمقاسممما  المألوممممةو و   ممممإ  هنممماك العديمممد مممم  الرممممولو والعديمممد 

و كمممما يجمممدر التنبيممم   لممم  أ  مممم  التصممماميم واألشمممكالو لممميل المجمممال هنممما  ستقصممما ها

 هممذ  الرمممول وضممع  علمم  شممكل واجهمما  ومسمماقطو ولمميل لهمما مقيممال رسممم موذممدو

مقممممد يجهممممر الرمممممل لعنصممممر كبيممممر ممممم  الطبيعممممة بذجممممم مقممممار  لرمممممل  خممممر لعنصممممر 

 : وذلك لتنسيع الجدول م  ذ  الذجم أص ر من  م  الذقيقة

 

 مسقط با  سذا  أوكارديو 
  

 مسقط با  م  جلء واذد

 

 مسقط با  م  جلء ونصر

 

 مسقط با  م  جلأي 

 

 مسقط بانيو 
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 مسقط بانيو ذوض قدم

 

 بالط أرضيا  مربعة مسقط

 

 مسقط بوتاجال الطبخ

 

 مسقط حالجة

 

 مسقط جاكولل

 

 مسقط ذوض جل  م  المطبخ

 

 مسقط ذوض لراعة

 

 مسقط دو   مالبل

 



  
 

195 

 

 مسقط سجادة

 

 مسقط سرير ملدوه

 

 مسقط سرير مفرد

 

 مسقط سهم الشمال

 

 مسقط سيارة

 

 مسقط شجرة

 

 مسقط شجرة
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 طاولة تلفليو مسقط 

 

 مسقط طاولة طعام

 

 مسقط عش 

 

 مسقط كرس   مرنج  مع بيدي 

 

 مسقط كرس   مرنج  مفرد

 

 مسقط كرس  بلدل أرض 
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 مسقط كن  مع طاولة جانبية

 

 مسقط كنبة حالحية

 

 مسقط كنبة مفردة

 

 مسقط مروذة سقر

 

 مسقط مصعد

 

 مسقط م سلة ملدوجة

 

 مفردة ص يرةمسقط م سلة 

 

 مسقط م سلة مفردة كبيرة
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  مسقط نامذة بمفصال 

 مسقط نبتة ص يرة

 

 مسقط نخلة بلدية

 

 مسقط نخلة واشنطونيا

 

 واجها  كرس   مرنج  وبيدي 

 

 واجها  م سلة 
 

 

 واجهة أشخان
 

 



  
 

199 

 

 واجهة با  سيارة

 

 واجهة با  ملدوه بذليا  جانبية

 

واجهة با  ملدوه بدو  ذليا  
 جانبية

 

 واجهة با  مفرد بذليا  جانبية

 

 واجهة با  مفرد بدو  ذليا  جانبية
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 واجهة ذنفية 
 

 

 واجهة سيارة

 

 واجهة كنبتي  مع طاولة

 

 واجهة مأخذ كهرباء
 

 واجهة نامذة

 

 واجهة نامذة سذا 

 

 واجهة نامذة قال 

 

 واجهة نبتة ص يرة
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 واجهة نخلة بلدية

 

 واجهة نخلة واشنطونيا
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 : مخططات معمارية وتنفيذيةلنماذج  12-3

معرمتمممك بأقسمممام المخططممما  الهندسمممية مممم  مسمممقط وقطممماا بإتقانمممك لمهمممارا  الرسممممو و

وواجهمممة ونذوهممماو أصمممب  بمقمممدورك التعبيمممر عممم  أمكمممارك التصمممميمية لطرذهممما مممم  

 . ميدا  التنفيذ

تجمممممدر ااشمممممارة  لممممم  أ  المخططممممما  المعماريمممممة تختلمممممر عممممم  بعضمممممها المممممبعض  و

باختالمممما  دقيقمممة تبعممما لل مممرض المممذل رسمممم  مممم  أجلممم و مهنممماك علممم  سمممبيل المحمممال 

مخططممممما  وضمممممع  ل مممممرض  جهمممممارل بذممممم  كمخططممممما  المسمممممابقا  المعماريمممممة 

 . ومشاريع الطال  النها ية

وضمممممع  ل مممممرض العمممممرض علممممم  لبممممما   المكاتممممم  الهندسمممممية نممممماك مخططممممما  هو

لتوضمممي  الفكمممرة بالمسمممتوى المممذل يمكمممنهم مممم  مهمممم المخطمممطو وذلمممك تمهيمممدا انتممماه 

للفنممم  المممذل يباشمممر للمقممماول أو مخططممما  تنفيذيمممة تنمممتش وهنممماك . المخططممما  النها يمممة

التنفيمممذ مممم  الموقمممعو وهممم  تذمممول تفاصممميل دقيقمممة وواضمممذة لطرقمممة التنفيمممذ ومقاسممما  

 .الوذدا 

وهكمممممذاو تتنممممموا المخططممممما  ذسممممم  الهمممممدر منهممممماو وميمممممما يلممممم  مجموعمممممة مممممم  

المخططممما و جميعهممما معماريمممة هندسممميةو    أنهممما تختلمممر مممم  طمممرع  جهارهممماو ولممميل 

ال مممرض هنمممما استقصمممماء جميممممع أنممممواا المخططمممما و  نممممما ااشممممارة  لمممم  بعممممض منهمممما 

الممارسممممة  لتأكيممممد معرمممممة أ  المخططمممما  ليسمممم  جميعهمممما علمممم  ذا  الممممنمطو ومممممع

وا طممممالا ستكتشممممر المليممممد ممممم  أنممممماط  جهممممار المخططمممما و وربممممما ممممم  بعممممض 

خمممان بمممك لتذقيمممع ومممرض مذمممدد لمشمممروعك  ممممطالمواقمممر سمممتذتاه  لممم  ابتكمممار ن

 .التنفيذل

 

 

 :الرسم اليدوي للمشاريع اإلظهارية 12-3-1

قبممممل جهممممور الذاسمممم  ا لمممم  كانمممم  الرسمممموما  تخممممره باليممممدو وكانمممم  المشمممماريع 

تخمممممره باليممممدو وباسمممممتخدام تقنيمممما  التلممممموي  اليدويممممةو والخطممممموط ااجهاريممممة تنممممتش و

البشممريةو    أ  هممذا الممنمط تالشمم  تقريبمما مممع جهممور البممرامش الذاسمموبيةو وميممما يلمم  

 :أذد المشاريع المخرجة باليد
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 :الموقع العام لمشروا نادل اجتماع (: 1)شكل
 .40مشروا تخره: المصدر

 

 

 :لمشروا نادل اجتماع مسقط الدور األرض  (: 0)شكل
 .43مشروا تخره: المصدر

 

                                                 
40

 و ويقصد بالمشاريع ااجهارية.هـ4141أذمد طوما و كلية العمارة والتخطيطو جامعة الملك سعودو : مشروا التخره  
 .تلك الت  تنتش مخططاتها ألوراض  جهار الفكرة كما م  مشاريع الطال  النها يةو والمسابقا  المعمارية

43
 .مصدر سابع  
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 :مسقط الدور األول لمشروا نادل اجتماع (: 8)شكل
 .41مشروا تخره: المصدر

 

 

 :الواجهة الر يسية والقطاا لمشروا نادل اجتماع (: 9)شكل
 .45مشروا تخره: المصدر

 

                                                 
41

 .مصدر سابع  
45

 .مصدر سابع  
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 :منجور لمشروا نادل اجتماع (: 42)شكل
 .41مشروا تخره: المصدر

 :اليدوي الحرالرسم  12-3-2

يمكممم  التعبيمممر عممم  األمكمممار التصمممميمية بالرسمممم اليمممدول الذمممر مممم  خمممالل منممماجير 

ومسممماقط وواجهممما  سمممريعة لتوضمممي  الفكمممرةو ممممع ا لتممملام بقواعمممد الرسمممم ومقيمممال 

يذتمماه المعمممارل لهممذا الممنمط ممم  الرسممم ممم  المراذممل األولمم  ممم  التصمممميمو . الرسممم

ييمممدهاو كمممما يفيمممد أيضممما مممم  تقمممديم صمممورة وهمممو مفيمممد لجممممع األمكمممار وترتيبهممماو وتق

وميمممما يلممم  مخطمممط . سمممريعة وواضمممذة للمالمممك قبمممل الشمممروا مممم  الرسممموما  النها يمممة

 .رسم باليدو اذتوى عل  مسقط وقطاا ومنجور لتوضي  الفكرة

 

                                                 
41

 .مصدر سابع  
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وتوجير  اسكتشا  يدوية لمبن  سكن و مع توضي  للفكرة األساسية م  التصميم القا مة عل  توجي  المبن و(: 44)شكل
 .ذركة الريا 

موقع د  للعمارة التنفيذية: المصدر
40
. 

والمخطمممط التمممال  اسمممتخدم كمممذلك مهمممارا  الرسمممم الذمممر مممم  التعبيمممر عممم  األمكمممار 

األساسممممية لمجمممممع سممممكن و وكممممما يجهممممر ممممم  المخططمممما و وبممممروم بسمممماطتهاو القممممدرة 

 .عل   جهار الفكرةو والتعبير عنها

 

                                                 
 DLA Architects Practice: موقع د  للعمارة التنفيذية  40

http://www.dla-architects.net/architectural_design.html 

http://www.dla-architects.net/architectural_design.html
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وقد ركل عل   برال الفكرة األساسية المستوذاة م  طبيعة المواقع . الذر لمجمع سكن تعبير بالرسم اليدول (: 40)شكل
 .المجاور للبذرو وأشرعة السف 

 archinect 48موقع معمارل : المصدر

 

 

 : الصادرة من المكاتب الهندسية الرسومات اليدوية 12-3-3

الهندسمم و قبممل عشممري  عاممما تقريبمما لممم تكمم  البممرامش الذاسمموبية شمما عة ممم  الرسممم 

الشممممفاما  ممممم  ورع الكلممممك   وكمممما  الرسممممم اليممممدول باسممممتخدام أقممممالم التذبيممممر علمممم

والسمممميبيا والمممممايلرو همممم  المسممممتخدمة ممممم  الرسمممممو وكمممما  التصمممموير والتذممممميض يممممتم 

و مكانمممم  المخططمممما  ممممم  المواقممممع تممممأت  لطباعممممة النسممممخ اللرقمممماء بواسممممطة األمونيمممما

ذا كممممما   بمممممد مممممم  الرجممممموا لرقممممماء اللمممممو و وكممممما  التعمممممديل عليهممممما صمممممعبا جمممممداو  

 .للرسوما  األساسيةو وكشط مواضع التعديلو وم  حم  عادة تصويرها

والرسمممم ا تممم  ألذمممد همممذ  المخططممما و والمممذل يوضممم  ممممدى الصمممعوبة التممم  كانممم  

عليهممما عمليمممة الرسمممم والتصممموير والتعمممديلو كمممما يوضممم  ممممدى ا عتمممماد الكبيمممر علممم  

 .المهارا  اليدوية م  الرسم والكتابة

                                                 
48  http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-

anyone-care-to-share-some-old-work 

http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
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 49.م4953رسم يدول لمسقط مبن  سكن  منذ (: 43)شكل
 .موقع متذر الو يةو بنسلفينيا: المصدر

 :رسومات متابعة تطوير األفكار المعمارية 12-3-4

عنمممدما يتقمممدم مالمممك أرض لمكتممم  هندسممم  لعممممل تصممماميم معماريمممة لمنشمممأت  مإنممم  

  مممم  ال الممم  يشمممر  شمممفهيا للمهنمممدل المعممممارل طلباتممم و وهممم  التممم  يترجمهممما بمممدور

 . ل  خطوط ورسوما 

ال الممم  أ  الفكمممرة األولممم    تكمممو  مذمممل قبمممول العديمممد مممم  عممممالء المكتممم و  مممما 

لعمممدم تمكمممنهم مممم  قمممراءة المخططممما  ومعرممممة تفاصممميلها بشمممكل متكامممملو و مممما روبمممة 

 .منهم م  الذصول عل  أكبر قدر م  البدا ل لتوسيع نطاع ا ختيار لديهم

تقمممديم الفكمممرة علممم  شمممكل رسممموما  مبسمممطةو مممم  همممذا الذالمممة يلجمممأ المهنمممدل  لممم  

يعبمممممر عممممم  سمممممماكا  الجمممممدرا  ميهممممما بخمممممط أسمممممود عمممممريضو وتوصمممممر الفراوممممما  

او خمممط أبعمممادو أو ألممموا و أو أعمممممدة و أو  شومقاسممماتها ااجماليمممة كتابمممةو وبمممدو  مممممر

  .تفاصيل

وتقممممدم والبمممما مسمممماقط الممممدور األرضمممم  واألول وواجهممممة واذممممدة مقممممطو وممممم  حممممم 

 .عد اعتماد الفكرةو وتجهر بطريقة مختلفةتستكمل الرسوما  ب

ومممممع تطممممور الرسممممم بالذاسمممم  ا لمممم و وجهممممور برمجيمممما  منمذجممممة  أمكمممم  رسممممم 

المسمممماقط المبسممممطةو وبممممأوامر ذاسمممموبية مبسممممطة يمكمممم  توليممممد العديممممد ممممم  المنمممماجير 

برمجمممممة مسمممممبقاو وهممممم  تمممممومر علممممم  المعممممممارل عملممممم و والقطاعممممما  والواجهممممما  الم

 .جة كبيرةوتقر  التصميم للفهم بدر

                                                 
 http://www.statemuseumpa.org/levittown/one/d.html. متذر الو يةو بنسلفيناو أمريكا: موقع  49

http://www.statemuseumpa.org/levittown/one/d.html
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 .المسقط األمق  للدور األرض  لفيال سكنية بنجام رسوما  تطوير الفكرة(: 41)شكل

.المهندل مذمد النوايسة :موقع: المصدر
02 

 

 

 .المسقط األمق  للدور األول لفيال سكنية بنجام رسوما  تطوير الفكرة(: 45)شكل

.المهندل مذمد النوايسة :موقع: المصدر
04 

 

                                                 
 /http://www.nawiseh.com/modules: موقع  02
04

 مرجع سابع  

http://www.nawiseh.com/modules/


  
 

210 

 

 

 .الواجهة الر يسية لفيال سكنية بنجام رسوما  تطوير الفكرة(: 41)شكل

.المهندل مذمد النوايسة :موقع: المصدر
00 

 

 : خيصارالستخراج الت مخططات المكاتب الهندسية 12-3-5

وتمممأت  تنتشمممر المكاتممم  الهندسمممية بمختلمممر أنواعهممما لتقمممديم خمممدماتها لممممالك المشممماريعو 
علممم  تصممممنيفا   العربيمممة السممممعوديةالمملكمممة ممممم  المكاتممم  الممارسمممة لمهنممممة الهندسمممة 

 : مختلفة ه 
 مكت  خدما  هندسية مساعدة . 
 مكت  هندس  لتخصن واذد . 
 مكت  هندس  استشارل لتخصن واذد . 
 03مكت  هندس  استشارل لتخصصا  مختلفة. 

مانممممممة  سممممممتخراه مخططاتهمممممما لتقممممممديمها للبلديممممممة أو األوتنممممممتش المكاتمممممم  الهندسممممممية 

وتمممأت  همممذ  المخططممما  بعمممد ا تفممماع يمممذ مممم  المواقمممعو تمممراخين البنممماءو ومممم  حمممم التنف

علممم  تصمممميم المبنممم  مممم  المممداخل والخمممارهو وتكمممو  همممذ  ( أو اللبمممو )ممممع المالمممك 

المخططممما  ذا  تفاصممميل  جماليمممةو ومقاسممما  واضمممذةو ومسمممميا  مكتملمممةو ورممممول 

 .مرش أساسيةو وأبعاد ومقاسا  دقيقة

ـ وأشمممهرها األوتوكممماد ـ انتمممماه تسمممتخدم المكاتممم  الهندسمممية البمممرامش الذاسممموبية 

وميمممما يلممم  أذمممد  .01الرسمممم اليمممدول قبمممل ذلمممكمخططاتهممماو مممم  ذمممي  كانممم  تسمممتخدم 

 .أشكال هذ  المخططا 

                                                 
00

 مرجع سابع  
 :عل  الرابطالشؤو  البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية ولارة موقع  03
 http://www.momra.gov.sa/MediaCenter/Circulars/CircularsDisplay.aspx?CircularsID=320 

01
 .هـ تقريبا4145بدأ  المكات  الهندسية م  استخدام الذاس  ا ل  م  الرسم بشكل أساس  م  عام   
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مسقط أمق  للدور األرض  لفيال سكنية ضم  مخططا  منتجة م  قبل المكت  ا ستشارل لتقديمها للبلدية (: 40)شكل 
 .وتجهر مذاور األعمدة ومواقعهاو ومقاسا  الفراوا و ومسمياتهاو و جهار لرمول بعض العناصر . ستخراه الترخين

 .05مكت  المنلل لالستشارا  الهندسية بالرياض: المصدر

                                                 
05

 .1بتعاو  مشكور م  مكت  المنلل لالستشارا  الهندسية بالرياضو ذ  المصيرو مخره   
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 .األول لفيال سكنيةمسقط أمق  للدور (: 48)شكل 
 .مصدر سابع: المصدر
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 .بالطا  السقراألرضيا  وقطاا رأس  لفيال سكنيةو وتجهر بعض تفاصيل تسلي  الدرهو وطبقا  تنفيذ (: 49)شكل 
 .مصدر سابع: المصدر

 

 

 .الواجهة الر يسية لفيال سكنية(: 02)شكل 
 .مصدر سابع: المصدر

 

 : التنفيذيةالرسومات  12-3-3

التنفيمممذو ل مممرض التمممرخينو تبمممدأ عمليمممة لمخططممما   نتممماه المكتممم  الهندسممم  لبعمممد 

وال المممم  علمممم  المشمممماريع أنهمممما تواجمممم  أحنمممماء تنفيممممذها بعممممض المت يممممرا  التمممم  تذممممتم 

محمممل مناسمممي  األرضو أو وجمممود بنممم  تذتيمممة أو عوا مممع طبيعيمممة  تعمممديل المخططممما 

 .لم تك  مذسوبة م  قبلو أو الت يير م  قبل المالك ونذو 
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أمممممر متوقممممع وبمممماألخن ممممم  المشمممماريع الكبيممممرةو لممممذلك مممممإ      هممممذ  الت يممممرا 

والبمممما ممممما يكممممو  لممممديها قسممممم هندسمممم  يعنمممم  بمراجعممممة الكبيممممرة شممممركا  المقمممماو   

المخططممما و وتطبيقهممما علممم  واقمممع التنفيمممذو ومممم  حمممم  عمممادة رسممممهاو ووضمممع المليمممد 

ة ممم  التفاصمميل عليهمما لتكممو  أوضمم  أحنمماء التنفيممذو وتسممم  الرسمموما  ممم  هممذ  الذالمم

 .بالرسوما  التنفيذية

بالل مممممة  نممممم و أوكمممممما ب  : )وبعمممممد  كممممممال المبنممممم  تنمممممتش رسممممموما  أخمممممرى تسمممممم 

وهممم  الرسممموما  التممم  تذكممم  واقمممع مممما نفمممذو والتعمممديال  ( As built : اانجليليمممة

التمممم  تممممم  علمممم  المخططمممما  األساسمممميةو وهممممذ  الرسمممموما  مهمممممة جممممدا ممممم  أعمممممال 

التعممممديال  وااضمممماما  عليمممم و وهمممم  كممممذلك  جممممراء صمممميانة المبنمممم  مسممممتقبالو وممممم  

مسممممتندا  مهمممممة يرجممممع لهمممما عنممممد ذممممدو  مشمممماكل ممممم  التنفيممممذ للتبممممع مواقممممع الخلمممملو 

 .عنها ةوتذديد ذجم المشكلة والجهة المسؤول

 .وميما يل  توضي  لشكل هذ  الرسوما 

 

 .مسقط أمق  لدور القبو م  مبن  سكن (: 04)شكل
 .01يةموقع ولارة العمل األمريك: المصدر

                                                 
01

موقع ولارة العمل األمريكيةو والمشروا ألذد المبان  السكنيةو ونشر  الولارة مخططات  ل رض التذقيع م  انهيار   
.  جلء م  المبن  سبب  أخطاء م  الرسوما  التنفيذية

https://www.osha.gov/doc/engineering/2012_r_05.html 

https://www.osha.gov/doc/engineering/2012_r_05.html
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 .مسقط أمق  للدور األرض  م  مبن  سكن (: 00)شكل
 .00موقع ولارة العمل األمريكية: المصدر

 

 

 .قطاا رأس  م  مبن  سكن (: 03)شكل
 .08موقع ولارة العمل األمريكية: المصدر

 

 : الرسومات التفصيلية 12-3-7

الرسممموما  التفصممميلية هممم  نممموا مممم  الرسممموما  التنفيذيمممةو    أنهممما تختلمممر عنهممما 

وتجهمممر مممم  همممذ  التفاصممميل مممم  توضمممي  تفاصممميل دقيقمممة جمممداو وبمقيمممال رسمممم كبيمممرو 

                                                 
00

 .مرجع سابع  
08

 .مرجع سابع  
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شمممروذا  لطمممرع التنفيمممذو وخطممموا  العمممملو ووالبممما مممما تسمممتخدم مممم  المشممماريع ذا  

 .الذساسية العاليةو ومتطلبا  الدقة الكبيرة

 .لتعليما  لتنفيذ سقر أذد المبان ا ت  يوض  كحرة التفاصيل واوالرسم 

 

 .رسوما  تفصيلية يدوية لسقر مبن  م  الهيكل المعدن (: 01)شكل
 archinect 09موقع معمارل : المصدر

 

 

                                                 
09  http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-

anyone-care-to-share-some-old-work 

http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
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 :الرسومات التسويقية 12-3-8

 عطممماء مليمممد مممم  العنايمممة والتوضمممي  يسمممتخدم همممذا النممموا مممم  الرسممموما  ب مممرض 

للتصمممميمو وكحيمممرا مممما تسمممتخدم شمممركا  التطممموير العقمممارل همممذا األسممملو  مممم   جهمممار 

المخططمممما  لتسممممهيل اسممممتيعا  الممممراوبي  ممممم  شممممراء الوذممممدا  السممممكنية لعناصممممرها 

وي لممم  علممم  كمممما تسمممتخدم  المكاتممم  الهندسمممية مممم  المشممماريع المهممممةو وتصمممميمهاو 

بكحامممممةو والفممممرش المفصمممملو مممممع التسممممميا و ووضممممع هممممذا الممممنمط اسممممتخدام األلمممموا  

مقاسممممما  الفراوممممما  الداخليمممممةو وتخلمممممو مممممم  مواقمممممع األعممممممدة والمذممممماور وتفاصممممميل 

األبعممممادو وتسممممتخدم ممممم   جهارهمممما بعممممد بممممرامش الرسممممم كاألوتوكممممادو بممممرامش ااجهممممار 

 .الفنية للصور كبرنامش الفوتوشو 

 
 .ميال سكنيةو وتجهر العناية باأللوا  والفرشو وااجهارالمسقط األمق  للدور األرض  م  (: 05)شكل

.jraaa7 :موقع: المصدر
32 

                                                 
 /jraaa7   :http://forums.jraaa7.com/t16608 :موقع  32

http://forums.jraaa7.com/t16608/
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 .المسقط األمق  للدور األول م  ميال سكنية(: 01)شكل

.jraaa7 :موقع: المصدر
34 

 

 
 

 .منجور ميال سكنية(: 00)شكل

.jraaa7 :موقع: المصدر
30 

 : الرسومات ثالثية األبعاد 12-3-9

تسمممتخدم الرسممموما  حالحيمممة األبعممماد مممم  منجمممورو وأيممملو متمممرلو و كسمممانو متمممرلو 

للتعبيمممممر بشمممممكل أوضممممم  عممممم  األمكمممممار التصمممممميميةو وأكحرهممممما اسمممممتخداما وجمممممما  

 .المنجور

 
                                                 

 سابع مرجع /jraaa7   :http://forums.jraaa7.com :موقع  34
 سابع مرجع /jraaa7   :http://forums.jraaa7.com :موقع  30

http://forums.jraaa7.com/%20مرجع
http://forums.jraaa7.com/%20مرجع
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 .منجور معمارل ذاسوب  لمبن  سكن  تجارل م   قليم أتيكا باليونا (: 08)شكل
 bustler.33موقع : المصدر

 

 .وبروم بساطة المنجور    أ  اللمسة البشرية تعطي  ذسا جماليا مميلا. منجور يدول لمبن  سكن (: 09)شكل

 31.موقع مكت  اللكرل لالستشارا  الهندسية: المصدر

 

                                                 
: bustlerموقع   33

http://www.bustler.net/index.php/article/engineered_biotopes_commended_in_piraeus_
tower_2010_competition/ 

 مكت  اللكرل لالستشار  الهندسية: موقع  31
http://zkry.blogspot.com/ 

http://www.bustler.net/index.php/article/engineered_biotopes_commended_in_piraeus_tower_2010_competition/
http://www.bustler.net/index.php/article/engineered_biotopes_commended_in_piraeus_tower_2010_competition/
http://zkry.blogspot.com/
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وبمممروم تقمممدم التقنيممما و وااتقممما  العمممال  المممذل وصمممل  لممم  البمممرامش الذاسممموبية مممم  

منممممماجير علممممم  وجممممم  التذديمممممدو    أ  المنممممماجير  خمممممراه الرسممممموما  الهندسمممممية وال

المرسمممومة باليمممد   لالممم  تذممممل ذسممما جماليممما خاصممما يصمممع  لمسممم  مممم  المنممماجير 

الذاسمممموبيةو شممممأنها ممممم  ذلممممك شممممأ  الخممممط العربمممم  األصمممميلو والخطمممموط الذاسمممموبيةو 

مبمممروم تقمممدم تقنيممما  الذاسممم  ا لممم  وبمممرامش الخطممموط ميممم     أنهممما  لالممم  قاصمممرة 

 .ا  الذل البشرلع  بعض  بداع

 

 .صورة م  سورة الفاتذة بخط الذاس (: 32)شكل
 studio star.35موقع : المصدر

 

 

 .و ويجهر الفرع بي  الذا قة البشريةو والخط المبرمشبخط اليدسورة الفاتذة (: 34)شكل
 31.موقع الخط ااسالم  الذر: المصدر

                                                 
 studio star http://studiostar.info/?p=605: موقع  35
 .موقع الخط ااسالم  الذر: موقع  31
 http://freeislamiccalligraphy.com/portfolio/fatiha-2-round-white/?lang=ar 

http://studiostar.info/?p=605
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 .المشروع :المهارة الثانية عشر -13
 

 : الهدف من المهارة 13-1

أ  تعلمنممممممما المهمممممممارا  األساسمممممممية للرسمممممممم المعممممممممارلو ذتممممممم  الوصمممممممول بعمممممممد 

للمخططممما  المعماريمممة وطمممرع  خراجهممما و جهارهممماو ذممما  وقممم  البمممدء الفعلممم  بعممممل 

يعممماد رسمممم  و جهمممار  المهنمممدل المعممممارلو وذلمممك مممم  خمممالل مشمممروا مسمممك  صممم ير 

 .ومع اارشادا  ا تية

 

 : طريقة التنفيذ 13-2

 : أعد رسم المخططا  المعمارية كاملة لتشمل

  0/211: الموقع العا  بمقا. 

  0/011: مسقط الدور األرضي بمقيا. 

  0/011: مسقط الدور األول بمقيا. 

  0/011: الوا هة الرئيسية بمقيا. 

  0/011: الوا هة الخلفية بمقيا. 

  0/011: الوا هة ال انبية بمقيا. 

  0/011: الوا هة ال انبية بمقيا. 

  0/011: القطاع الطولي المار بالدرج بمقيا. 

  0/011: القطاع العرضي بمقيا. 

   0/211األيزو متري ل امل الموقع بمقيا  رس. 

 : تنبيهات 13-3

   ي كككون الرسككك  بالرصكككاص، وبعكككد ا تمكككال  ميكككع الرسكككومات يسكككتخد  قلككك

 .التحبير إلعطا  م ال لتعديل األخطا 

 الوا هكككككات والقطاعكككككات، وهكككككياسكككككتخد  العناصكككككر المظهكككككرة للمسكككككاقط و :

 .األبعاد، الفرش، المسميات، التلوين
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  ل كككككل 0اسكككككتخد  الشكككككب ة أسكككككفل المخططكككككات ألخكككككذ القياسكككككات بواقكككككع  

 07.مربع

 

                                                 
 : ذول  شكالية تعليم التصميم المعمارل يرجع لكتا   30

 رةلعماكليممممة ا ذالة سةدرا لولحضرا لتصميما سمامر م  ملمفهوا ةولفكرا كبممممةولمرا لعالقةا شكالية . هشممممام جممممالل وبوسممممعدةأ
 م0225 ومجلة ا مارا  للبذو  الهندسية. يةدلسعوا لعربيةا لمملكةا -ميصل لملكا جامعة - لتخطيطوا
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 Plan: قطالمسرسم  13-3-1

تعمممد المسممماقط أهمممم لوذمممة مممم  المخططممما  المعماريمممة  ذلمممك أنهممما هممم  التممم  تتضمممم  

وتذممممول األبعممممادو ومواقممممع األعمممممدة والفتذمممما  ممممم   التفاصمممميل التصممممميمية للمبنمممم و

 .أبوا  أو نوامذو كما تذول الفرض ومواقع الخدما 

أمقيمماو وينجممر لألسممفلو ممم  ذقيقتمم  هممو قطمماا أمقمم و يقطممع المبنمم  المسممقط األمقمم  

: ويكمممممو  القطمممممع والبممممما علممممم  ارتفممممماا الناممممممذة أو األبممممموا  ذا  ا رتفممممماا الممممممألور

سمممم  002مممم  المسمممقط يكمممو  ارتفاعممم  أعلممم  مممم  سممممو وعليممم و ممممإ  أل جسمممم 002

 .يجهر مقطوعاو م  ذي  تجهر باق  األجسام األقل ارتفاعا عل  شكل واجهة

لرسمممم المسمممقط   بمممد أ  تجهمممر سمممماكا  الجمممدرا و وهممم  تختلمممر ذسممم  التصمممميمو 

سممممممو أمممممما 02 لممممم   05 لممممم   32ووالبممممما مممممما تكمممممو  الجمممممدارا  الخارجيمممممة بعمممممرض 

سمممممو وهنمممماك سممممماكا   45 لمممم   02ممممما تكممممو  بعممممرض  الجممممدارا  الداخليممممة م البمممما

 .سم5و و0و و42و و40.5خاصة لبض الجدارا  محل 

ويسمممتمر مممم  الرسمممم بأخمممذ عمممرض يبمممدأ المممبعض بالرسمممم مممم  أذمممد جهتممم  المسمممقطو 

الجممممدارو حممممم عممممرض الفممممراا حممممم عممممرض الجممممدار ا خممممر حممممم عممممرض الفممممراا التممممال  

ممممم  الرسممممم اليممممدولو  ذ ليسمممم  همممم  األمحمممملو وبمممماألخن وهكممممذاو    هممممذ  الطريقممممة 

ترت  عليهممما بنممماء تراكمممم  للخطمممأو وال الممم  أ   خمممر خمممط يرسممممو   يكمممو  علممم  يسممم

سممممو ممممإ  المسمممامة 02.52بمعنممم و لمممو كممما  عمممرض المبنممم  بعمممد دقيمممع عممم  أول خمممطو 

يمكمم  اسممتخدام بممي  الخممط األول واألخيممر قممد   تتطممابع مممع هممذا الممرقمو ولتجنمم  ذلممك 

 :أذد هاتي  الطريقتي 

رسمممم ذمممدود المبنممم  كاملمممة مممم  جميمممع ا تجاهممما و ومممم  حمممم رسمممم التقاسممميم  :أو  

بممدأ ممم  أذممد الجهمما و وممم  حممم رسممم سممماكة الجممدارو حممم رسممم البعممد التممال و  الداخليممة

 وهكذا

علممم   رسمممم المذممماورو بمممدو  سمممماكا  للجمممدرا و وبعمممد رسمممم كاممممل المسمممقط: حانيممما

 .طشكل خط مفردو يعاد رسم سماكا  الجدرا  عل  جهت  الخ

ولبممممدء الرسمممممو اذممممرن علمممم  معرمممممة األبعمممماد الكاملممممة لمنطقممممة الرسمممممو وممممم  حممممم 

 .توسيطها م  منتصر اللوذة
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لكامممممل المبنمممم و مممممع دوام ( مذمممماور الجممممدرا )ارسممممم خطمممموط الجممممدرا  الداخليممممة 

 .التأكد م  أ  المسقط لم يتجاول الطول والعرض الصذيذي 
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ارسممممم سممممماكا  الجممممدرا  ذسمممم  التصممممميم المختممممارو وممممم  هممممذا المسممممقطو اختيممممر 

سمممم 42سمممم للجمممدارو وعليممم  وألخمممذ السمممماكا  الصمممذيذةو يؤخمممذ مقمممدار 02عمممرض 

 . طلوبةمذور الجدار اعطاء السماكة الم م  كل جهة م  جها 
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وضممم  خطممموط رسمممم الجمممدرا و وميلهممما عممم  المذممماور لتمممتمك  مممم   كممممال الرسمممم 

مممع مالذجممة أ  األجمملاء التمم  تقممع ممموع خممط القطممع تكممو  . بممي  الخطمموطدو  الخلممط 

 .منقطة للد لة عل  موقعها م  المسقط كما م  الشرما  الدا رية هنا
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والنوامممذو مممع لفمم  ا نتبمما   لمم  أ  هنمماك العديممد ممم  أنممواا ارسممم متذمما  األبمموا  

و مهنمممماك ونممممماذه األبمممموا و ولكممممل نمممموا منهمممما طرقتمممم  الخاصممممة ممممم  التعبيممممر عنمممم 

وكممممذلك  .السممممذا و واأللمنيممممومو وذل المفصممممال و وذل الدرمممممةو والممممدرمتي و وهكممممذا

النواممممممذو مهنممممماك الخشممممم و وهنممممماك األلمنيمممممومو وهنممممماك السمممممذا و والقمممممال و وذل 

 .المفصال و وهكذا
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ارسممممم الوذممممدا  الصممممذية األساسمممميةو وارسممممم السمممماللمو مممممع التأكممممد ممممم  بممممدايتهاو 

 .والمنقط منها والمكتملونهايتهاو وخط القطع ميهاو 



  
 

234 

 

 

 

الواجهمممما  رسممممم جميممممع و وهابعممممد رسمممممبممممنفل الطريقممممة ترسممممم بمممماق  المسمممماقطو و

إجهممار المسممقط ممم  طممابع جميممع الرسمموما و يمكمم  البممدء بوالقطاعمما و والتأكممد ممم  ت

 .لمذاورو واألبعادو والتبليطا و والمناسي اخالل رسم 

 Elevation: رسم الواجهة 13-3-2

ال مممالر الخمممارج  للمبنممم و وترسمممم مممم  خمممالل  سمممقاط  الواجهممما  هممم  التعبيمممر عممم 

ذمممموار المذمممميط الخممممارج  للمسمممماقطو وتقمممماطع خطمممموط ااسممممقاط هممممذ  مممممع خطمممموط 

ا رتفممماا المتعاممممدةو وقبمممل البمممدء بتوضمممي  أساسممميا   سمممقاط ورسمممم الواجهمممةو يذسممم  

التنبيمممم   لمممم  طريقممممة تسمممممية الواجهمممما و مالواجهممممة تسممممم  ذسمممم  الجهممممة التمممم  تطممممل 

 .س  اتجا  الناجر  ليهاعليهاو وليل ذ
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وقممد يذصممل خطممأ عنممد رسممم الواجهممة الشمممالية مممحالو مممال بممد ممم  تممدوير لوذممة المسممقط 

أ   باتجمما  الرسمممو ولمميل تركهمما علمم  وضممعها وسممذ  الخطمموطو ولتجمم  ذلممكو يجمم 

  .مر بالمسقطو و نما م  خارج يكو   سقاط خطوط الواجهة   ي
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تكمممو  الواجهمممة الممممراد رسممممها هممم  األقمممر  يلمممر المسمممقط ذتممم  : ولتجنممم  همممذا الخطمممأ

 .لمنطقة رسم الواجهة
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عمممم  طريممممع  سممممقاط الخطمممموط ممممم  الجهمممما  األربعممممة المختلفممممة  ا ترسممممم الواجهمممم

ولرسممممم الواجهممممة الشمممممالية ممممم  مشممممروعنا علمممم  سممممبيل المحممممالو و اقطالخارجيممممة للمسمممم

يطبممممع المسممممقط األرضممممم  علمممم  العلمممممولو ويلفمممما  جميعمممما باتجممممما  الرسمممممو وتسمممممقط 

 .طوط لتتقاطع عاموديا مع الخطوط األمقية المذددة لالرتفاعا الخ
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 Section: رسم القطاع 13-3-3

مممم  العمممادة يرسمممم قطاعممما و أذمممدهما علممم  طمممول المبنممم  ويممممر والبممما مممم  المممدرهو 

 .وا خر متعامدا علي 

ولرسمممم القطممماا   بمممد مممم  تذديمممد خمممط القطمممعو ورسمممم  علممم  المسمممقطو ومممم  حمممم 

متطابقممما  علممم  بعضمممها ممممع  لاذمممة مناسمممبة  وذلمممك اسمممقاط تحبيممم  لوذممما  المسممماقط 

 .خطوط القطاا ذس  اتجا  النجر بعد القطع
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وممم  ذالممة كممو  المسمماقط كبيممرةو ويصممع  وضممعها ممموع بعضممهاو ميسممتعاض عمم  

ذلممك بوضممع مسممقط دور واذممدو وممم  حممم رسممم  سممقاط  ممم  القطممااو وبعممد ذلممك ترمممع 

و وترسممم  سممقاطات  تماممما كممما رسممم  لوذممة هممذا الممدورو وتلصممع لوذممة الممدور ا خممر

 سمممقاطا  المممدور السمممابعو ممممع مالذجممممة اتصمممال المممدرهو والفراوممما  المفتوذمممة بممممي  

 .الدوري 
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 .وبنفل الطريقة يرسم القطاا الحان 

ويراعممم  مممم  رسمممم القطممماا مممما سمممبع التنبيممم   ليممم  مممم  رسمممم الواجهمممة مممم  ضمممرورة 

جممما  النجمممرو عمممدم الوقممموا مممم  توجيممم  المسممماقط الممممراد  سمممقاط القطممماا منهممما بذسممم  ات

 .خطأ سذ  الخطوط مارة بالمسقط

 :رسم األيزو متري 13-3-4

كمممما سمممبع مممم  التمممماري  السمممابقةو يرسمممم األيممملو متمممرل للمبنممم  ويذسممم  اختيمممار 

الجهممة التمم  تبممرل نقمماط القمموة ممم  المبنمم و وتجمممع أكحممر ممم  واجهممة مميمملةو وممم  ذالممة 

طريممع ذصممرها ضممم  أشممكال  بممان  ويممر المنتجمممةو يرسممم األيمملو متممرل لهمما عمم الم

 .معرومةو وم  حم اقتطاا األجلاء الخاصة بالمبن  منها

وهنممما تجمممدر ااشمممارة  لممم  أ  بعمممض الطمممال  يتذاشممما التصممماميم ذا  األشمممكال ويمممر 

المنتجممممةو أو الدا ريمممة هروبممما مممم  رسممممها مممم  األيلومتمممرلو ومممما يترتممم  علممم  ذلمممك 

عممم  ذلمممك  لممم  األشمممكال  مممم  متطلبممما  الدقمممة مممم  الرسممممو والوقممم و ويعممممد عوضممما

 .المبسطة والمباشرة

  شمممممك أ  ذلمممممك يضمممممعر ملكمممممة اابمممممدااو ويذمممممد مممممم  القمممممدرة علممممم  التطممممموير 

وا بتكمممارو والذمممل يكمممم  مممم  ااصمممرار علممم  تعلمممم المهمممارا  المختلفمممةو وتطويرهممماو 

والمممتمك  منهممماو لتكمممو  أدوا  مطواعمممة مممم  يمممد المهنمممدل المعممممارلو يعبمممر بهممما عممم  

و علممم  خمممالر مممم  اعتممماد األشمممكال البسممميطةو ممممإ  أمكمممار  تبقممم  أمكمممار  دو  مممما قيمممود

بسممميطة ومذمممدودةو صمممذي  أ  التميمممل لممميل مممم  التعقيمممدو لكممم  مممم  المقابمممل لممميل مممم  

 38 .البساطة المبالر ميها تميل

                                                 
 : لتوسع م  عملية تعليم التصميم يرجع  ل ل  38

مجلمة ا ممارا  للبذمو  . ا والتصمميمتعليم التصمميم المعممارى علم  ضموء العالقمة بمي  عمليتم  ا بمدا. هشام جالل وبوسعدةأ
 .م0223 و الهندسية
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 Site Planرسم الموقع العام  13-3-5

الموقممع العمممام همممو اللوذمممة التمم  توضممم  موقمممع المبنممم  ممم  المنطقمممة المذيطمممةو وهمممو 

هممو يكممو  بمسممقط للسممط و مممع  جهممار المنطقممة المجمماورة وذممدود األرضو و أشممب  ممما

ممم  اللوذمما  التمم  تذتمماه  لمم  عنايممة كبيممرة ألنهمما همم  التمم  تجهممر األمكممار التصممميمة 

 .األساسية لكتلة المبن  وتوجيه 
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 خاتمة

قممممدم هممممذا الكتمممما  مجموعممممة ممممم  المهممممارا  المتدرجممممةو والتمممم  هممممدم   لمممم  نقممممل 

 .المجال المعمارل المتخصنالطال   ل  

   جميمممع المهمممارا  التممم  سمممبع شمممرذها أساسممميةو ويجممم   تقانهممما جميعممما للوصمممول 

 لممم  الفهمممم الصمممذي  لل مممة المعماريمممةو وعليممم  ممممال ينب ممم  تفويممم  أل منهممما دو   تقممما و 

و  بممأل بإعمممادة التممممري  عمممدة ممممرا  للوصممول  لممم  النتيجمممة المرضممميةو ذيممم  أ  كمممل 

و تتطممممور الملكممممة الذسمممميةو والمهممممارة اليدويممممةو وهمممم  تمهيممممد مممممرة يعمممماد ميهمممما التمممممري 

د األمكممار اابداعيممةو والتمم  يمكمم  بعممد ذلممك التعبيممر عنهمما احممراء الممذه  وتسممهيل توليمم

 .بالرسوم الذاسوبيةو واألشكال المجسمة

 

 

 .وه سبذان  المسؤول أ  ينفع بهذا الكتا 
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 ملخ  المهارات التي تناولها الكتاب 

 
 : ميما يل  ملخن بالمهارا  الت  تدره م  تقديمها هذا الكتا  مرتبة ذس  ورودها

 األساسي، والتدريبات اإلضافية الش ل  اس  المهارة

 :المهارة األولى

 تابة الحروف 

 واألرقا 

 

 

 : المهارة الثانية

 .تهيئة ورقة الرس 

 

 

 : المهارة الثالثة

 شب ة المربعات
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 : المهارة الرابعة

 الت زئة بدون قيا 

 

 

 

 

 : المهارة الخامسة

األش ال األساسية 

 المضلعة
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 : المهارة السادسة

 رس  المنحنيات

 

 

 

 : المهارة السابعة

أساسيات رس  اليزو 

 متري
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 : المهارة الثامنة

رس  دائرة األيزو 

 متري

 

 

 

 

 : المهارة التاسعة

 .األيزو متريقطاع 
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 :اختبار

 

  

 

 : العاشرةالمهارة 

 تطبيقات اليزو متري
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: الحادية عشرالمهارة 

 المساقط والقطاعات

 

 

: عشر الثانية المهارة 

 المخططات المعمارية

 

 

 

: ة عشرالثالمهارة الث

 المشروع
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 : العربية المراج 

 سةدرا ي،لحضرا لتصميما سمامر في  لمفهوا ة،لفكرا  بكة،لمرا لعالقةا شكاليةإ. هشكا   كالل ،بوسعدةأ 

م لة المكارات للبحكو  . يةدلسعوا لعربيةا لمملكةا -فيصل لملكا  امعة - لتخطيطوا رةلعما لية ا حالة

  2115 ،الهندسية

 م لة . والتصمي تعلي  التصمي  المعمار  على ضو  العالقة بين عمليتى البداع . هشا   الل ،بوسعدةأ

 . 2110 ، المارات للبحو  الهندسية

  ات الهندسية بالريا ، حي المصيفم تر المنزل لالستشارأرشيف مخططات. 

 اإلدارة العامككة ي، مككة للتعلككي  الفنككي والتككدرير المهنككالمؤسسككة العا،  راسككة المتككدرري، الرسكك  المعمككار

 .ه 0029، لتصمي  وتطوير المناهف

 دار قككاب  للطباعككة والنشككر والتوزيككع، بيككروت ،تر مككة ،الرسكك  المعمككاري منه يككة . بككور، سككمعان ،

0993 . 

 الككدار السككعودية للنشككر والتوزيككع،  ككدة، الممل ككة العربيككة . ،الرسكك  الهندسككي .ربيككع طككه ،عبككد الغفككار

 . 0995  .السعودية

 ه 0000خطيط،  امعة المله سعود، أحمد طومان،  لية العمارة والت: مشروع التخرج. 

 

 : المراج  األجنبية

 Joseph D'Amelio, "Perspective Drawing Handbook" Dover Publications 
, 2004 ,ISBN: 0486432084 .  

 Architectural Graphics, F.D.K ching & Jhon Wiley & Sons (2003) 

 Architectural Drawings, Rendow Yee & Jhon Wiley & Sons (2003) 
 

 

 

 : مواق  اإلنترنت

 http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-
done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work 

 http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-
done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Architectural_drawing_001.png 

 http://freeislamiccalligraphy.com/portfolio/fatiha-2-round-white/?lang=ar 

http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://archinect.com/forum/thread/69223249/old-school-when-it-was-done-manually-anyone-care-to-share-some-old-work
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Architectural_drawing_001.png
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 http://www.bustler.net/index.php/article/engineered_biotopes_commend
ed_in_piraeus_tower_2010_competition/ 

 http://www.dla-architects.net/architectural_design.html 

 http://www.momra.gov.sa/MediaCenter/Circulars/CircularsDisplay.aspx
?CircularsID=320 

 http://www.nawiseh.com/modules/ محمد النوايسة. موقع     

 http://www.statemuseumpa.org/levittown/one/d.html 

 http://zkry.blogspot.com/ 

 https://www.osha.gov/doc/engineering/2012_r_05.html 

 jraaa7   :http://forums.jraaa7.com/t16608/ 

 studio star http://studiostar.info/?p=605 
 
 

 
 

 ت  بحمد هللا
 
 
 
 
 
 
 

 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل 
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