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 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

 :تمهيد  -أ 

 وتنفيممذمهنممدا التعبيممر بطريقممة تمكمم  ا خممري  ممم   هممم لل تتممي الرسممم المعمممار  هممو الليممة التمم  

متفمممل عليهممما بالنسمممبة للممممكا والتسممممية والم همممر بممماد  سممما ومأ كممماروي ويكمممو  همممذا الرسمممم و قممما أل

كا ممممة الخمممموا   توصمممميرويهممممدر الرسممممم المعمممممار  أو الهندسمممم   لمممم  . والحجممممم وممممما  لمممم  ذلممممك

والرسمممموما  همممم  البممممديا عمممم  . للممممبامعممممت للتممممردد أو ا مجممممااأو منممممتك بمممممكا    لمبنمممم الهندسممممية 

  أو قطعمممة  ممم  بلمممد مممما وكانممم  األجسمممام والمصمممنوعا ي بمعنممم  أنمممت  ذا كممما  هنممماك مبنمممالمبمممان  و

ممما بجميممما البيانممما  والمواصمممفا  والمقاسممما  لهمممذو  رسممموماتها  ممم  بلمممد الخمممر  مممل  ك همممما يكمممو  ملمم

 .4القطعة

والرسممممم المعمممممار  اليممممدو  يتممممي  الفرصممممة لةبممممداب وا بتكممممار وتنميممممة المواهمممم   مممم  مجمممماا 

جابيممممة بممممي  الممممدما  واليممممدي اإلخممممراإل واإل هممممار المعمممممار ي كممممما أنممممت ينممممم  الع قممممة التبادليممممة اإلي

. وير ممما ملكمممة القمممدرة علممم  نقممما األ كمممار حبيسمممة الخيممماا  لممم  الواقممما ممممرورام باليمممد والقلمممم واللوحمممة

ولمممك  كانممم  بمممرامك الرسمممم بالحاسممم  ا لممم  قمممد تطمممور  بممممكا كبيمممر حتممم  اسمممتين  المهندسمممو ي 

 يهمما    الحاسمم  ا لممم  والمكاتمم  الهندسممية عمم  األدوا  التقليديممة للرسممم اليممدو ي  لممم يعممد يسممتخدم 

والطابعممما  والماسمممحا  ال ممموكيةل    أ  الرسمممم باسمممتخدام اليمممد مهمممارة   يسمممتين  عنهممما المهنمممدا 

لصممنا أ كممارو األوليممةي والتمم  ت هممر تميمممو وخبرتممتي كممما يجمم  علمم  الطالمم  المبتممد  تعلمهمما أو ل 

 .لصقا وتنمية مهاراتت الفكرية واإلبداعية

  والرسمممم الحاسممموب  أممممبت مممما يكمممو  بكتابمممة األ كمممار والتعبيمممر عنهممما    التعبيمممر بالرسمممم اليمممدو

و  مالممم  كليمما  العمممارة والتخطممميط . بممالقلم واليممدل ومممم  اممم نسممخها بمممالبرامك الحاسمموبية وطباعتهمما

وكليمما  الهندسممة والمعاهممد التطبيقيممة للعلمموم المعماريمممة والهندسممية تممنهك تعلمميم الرسممم باسممتخدام اليمممد 

ي وقممد تنوعممم  أسممالي  التمممدريا واختلفمم  مممم  كليممة أو معهمممد  خممري    أنهممما  ممم  للطمم   المبتمممدكي 

نهايمممة المطمممار تلتقممم  حممموا مهمممارا  أساسمممية تسمممع  إلكسمممابها للطممم   تمهيمممدا للمراحممما المتقدممممة 

 .م  دراستهمل وم  ام انتقالهم لسول العما

والهندسممم  مممم  وبعمممض الكليممما ل وبمممرهم أسمممبقيتها وقمممدمهال   مالممم  تمممدرا الرسمممم المعممممار  

خممم ا تناقممما الخبمممرا ي ولممميا لهممما كتممما  مرجعممم ي أو ممممنهك محمممددي األممممر المممذ  د ممما  لممم   خمممراإل 
                                                 

منممورا  المدار السمعودية للنممر والتوميماي جمدةي المملكمة . تمللير ربيما طمت عبمد اليفمار: الرسمم الهندسم : للتوسما  م  همذا المو موب يراجما  4
 .العربية السعودية
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هممذا الكتمما  . لكمما ممم  األسممتاذ والطالمم  علمم  حممد سممواء( بعممد تو يممل ه)هممذا الكتمما  ليكممو  عونمما 

مسمممتفاد مممم  مجموعمممة مممم  المهمممارا  التممم  تمممدرا لطممم   كليمممة العممممارة والتخطممميط  ممم  جامعمممة 

نمموب  عبممدالرحيمي الممذ  أمممدن  : لألسممتاذ الممدكتور( بعممد مممكر ه تعممال )ملممك سممعودي والمممكر  يممت ال

أحممممد الطيممم ي المممذ  عمممرر بلتقانمممت لتمممدريا همممذو الممممادة : ألسمممتاذ  المهنمممدابتوجيهمممت وتممممجيعتي و

 .عل  مدى سنوا ي وتخرإل م  ط بت أ واإل م  المهندسي  المتميمي 
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 :منهجية إعداد الكتاب -ب 

بعممممد السممممنة ) مقممممرر مهممممارا  الرسممممم المعمممممار  لطمممم   السممممنة األولمممم    خمممم ا تممممدرياممممم

ي وجمممد  أ  الممممادة تمممدرا مممم  العممممارة والتخطممميط  ممم  جامعمممة الملمممك سمممعود بكليمممة (التح ممميرية

خممم ا أسممماتذة علممم  مسمممتو عممماا مممم  الكفممماءةي وهمممم متفقمممو  ومتسمممقو   يمممما بيمممنهم علممم  التمممدرإل  ممم  

ممم  التممماري  التمم  صمميي  بعنايممة عبممر السممنوا  الما مميةي     تممدريا المهممارا  ممم  خمم ا سلسممة

مم تناقا ممم   صمما دراسمم   لمم  الخممري وممم  أسممتاذ  خممر ـأ  هممذو التممماري ل وبممرهم جودتهمماي    أنهمما ت 

ي وممم  اممم تعطمم  للطمم   مجمممأةي كمما تمممري   مم  حينممتي اممم    هممذو التممماري  عمم  طريممل التصمموير

 .ريقة أداءهاتفصيا محرر لطتمرح مفاهةي وليا هناك 

ورهبممة  مم  جممما هممذا الجهممد الكبيممر الممذ  بممذا  مم   عممداد وصممياهة هممذو التممماري ي ورهبممة  مم  

توايقهممما وممممرحها بصمممورة وا مممحة تفيمممد الطالممم ي وتبقممم  معمممت حتممم  بعمممد اجتيمممام الممممادةي كممما  همممذا 

 و ممم  حممماا كانممم وقمممد التممممم بالتمممماري  المعتممممدة لتمممدريا الممممادة عبمممر السمممنوا  الما ممميةي  .الكتممما 

المهممارة تعطمم  ممم  خمم ا أكاممر ممم  تمممري   لنهمما تجممما  مم  مو مما واحممد وتقممدم علمم  مممكا تمممري  

كمممممما أ مممممير  صممممما للتعريمممممر بالمخططممممما  الهندسمممممية وطمممممرل  .ا  مسممممماندةتمرينمممممأساسممممم ي و

 . خراجها

أعمممد  ورسمممم  بالكامممما ألجلمممتل  وحيمممن أ  النسمممبة الكبمممرى مممم  الكتممما  عبمممارة عممم  رسممموما 

كمممما لمممم يمممذكر تي ولمممذلك لمممم تمممرقم تسلسمممليا أل  ذلمممك يطممموا جمممداي  قمممد اعتبمممر  جممممءام مممم  مادتممم

تسلسممممليا ممممما   رسمممموما  واألمممممكاا المقتبسممممة ممممم  مراجمممما أخممممرىل  قممممد رقمممممأممممما المصممممدرهاي 

 .اإلمارة  ل  مصادرها

و ختبمممار ممممدى  عاليمممة الممممرح  ممم  همممذا الكتممما   قمممد أعطممم   ممم  البدايمممة للطممم   علممم  ممممكا 

ترصمممد ردة  علهمممم حيممماا الممممرح المكتمممو ي وممممدى  همهمممم  ممممذكرا  لكممما تممممري   ممم  حينمممتي وكانممم 

 لممم  الممممرح األقمممر  للمطلمممو  مممم  المهمممارةي ومممم  امممم يعممماد التعمممديا والتنقمممي  أو م بممملوا للوصممموا 

 .لمستوى الفهم لم     ماا مرحلتهم التعليمية

  .وه المسؤوا أ  يجعلت خالصا لوجهت وينفا بت



  
 

10 

 

 : مقدمة -ج 

المعممممار  مراعيممما التمممدرإل  ممم  قمممدرة الممممتعلم علممم   تقممما  المهمممارا  يتمممدرإل أسممملو  تعلممميم الرسمممم 

ممم جة بحسممم  الواقممما التطبيقممم  للتمممدريا در  ـ  وبناكهممما تباعمممامي ويقمممدم همممذا الكتممما  المهمممارا  األساسمممية م 

 ممم  مراسمممم كليممما  العممممارة والهندسمممةي ويقممموم علممم  أسممماا بنممماء المهمممارة تراكميممما  لممم  أ  يصممما 

التعبيمممر عممم  أ كمممارو المعماريمممة والهندسمممية بالطريقمممة الصمممحيحة  الممممتعلم  لممم  مرحلمممة القمممدرة علممم 

 .0المتكاملة

 ممملذا تمكممم  المبتمممد  مممم  التعبيمممر عممم  أ كممماروي وأصمممبح  لديمممت الملكمممة اليدويمممة لتو مممي  همممذو 

األ كمممار مممم  خممم ا الرسممموما ي  لممميا هنممماك  مممرل  ممم  أ  يخمممرإل همممذو التعمممابير باسمممتخدام أدوا  

 .كليهماالرسم اليدويةي أو الحاسوبيةي أو

يتكمممو  همممذا الكتممما  مممم  مجموعمممة مممم  المهمممارا  تقمممدم علممم  ممممكا ممممرح وتمممماري  تنفمممذ  ممم  

المرسممممم تحمممم   مممممرار األسممممتاذي وتكممممما أو تنفممممذ أجممممماء متقدمممممة منهمممما خممممارإل وقمممم  المحا ممممرةي 

تمهيممدا ل نتقمماا  لمم  مهممارة أخممرىي وقممد  مممن  كمما مهممارة الرسممم المطلممو ي والهممدر أو الجممدارة 

 قهممماي والطريقمممة الصمممحيحة لتنفيمممذ همممذا الرسممممي كمممما  مممم  الكتممما  مجموعمممة مممم المكتسمممبة مممم  تطبي

اختبممماري أو  تممممري ا ختبمممارا ي ويتمممرك ألسمممتاذ الممممادة تحديمممد حجمممم المطلمممو  مممم  كممما و ا التمرينممم

وتصمممحيحت بحسممم  الوقممم  المتممماح إلنجممماموي لمممم ي مممم  الكتممما  حممما التمممماري  علممم  اعتبمممار أنمممت 

يتممرك لألسممتاذ مهمممة التصممحي  بحكممم تمكنممت ممم  المممادة و همممت ي ولممدارا المبتممد لمؤلممر باألسمماا 

 .للمطلو  م  التمري ي وطريقة حلت بمكا صحي 

 

 : أدوات الرسم -د 

تتنمممموب األدوا  المسممممتخدمة  مممم  الرسمممممي    أ  األدوا  األساسممممية والتمممم  يحسمممم  بكمممما طالمممم  

 : ا ت  مرتبة أبجديا( 4)مبتد  تو يرها ه  المدرجة    الجدوا 

 

 

 

                                                 
ار قمابا للطباعمة والنممر منممورا  د. ترجممة جبمور سممعا : منهجية الرسم المعممار : حوا اللية التدرإل    تعليم الرسم المعمار  يرجا  ل  0

 (.4991)والتومياي بيرو 
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 .مرتبة أبجديا أدوا  الرسم اليدو  األساسية(: 4)دوا ج

 صورة رممية األداة

بمقاسممما  مختلفمممةي  :أقالالالالم تحبيالالالر

 2.4تبممدأ ممم   يلرسممم الخطمموط بممالحبر

ملممم ي ومنهمما النمموب الممذ  تعمماد تعبكتممتي 

لحمي  مرة واحدة والنوب الذ  يستخدم 

 .انتهاء حبرو

 

 

 

قلممممم  :أقالالالالالم لتالالالالدوين المالح الالالالات

 .ملمي وقلم جار2.5رصا  

 

 

 

وتسممتخدم  قممط ممما  :برايالالة السالالكرو

ي ا قلممم السممكروي وهمم  ممممودة بفتحتمم

أحممدهما لبممر  القلمممي واألخممرى تحمموى 

قطعممة قطنيممة لتن يممر رأا القلممم ممم  

وهنماك  .عوالل الرصما  بعمد البمر 

 تحتا  صييرتا  لتحديد طموا الجممء 

 .ال اهر م  الرصا 

 

 

 

 وتسمممم  وسمممادة أو :بالالالودرة ن افالالالة

مخمممدة التن يمممري وهممم  بحجمممم قب مممة 
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اليدي وتحوى  تا  مم  ممادة مطاطيمةي 

منها القليا عل  لوحة الرسم قبا يرش 

لمنمما التصممال الرصممما   العممما بممدء

 .عل  اللوحة
 

 حاويممممممممة :حقيبالالالالالالالالة ح الالالالالالالال  أدوات

قاسممية  ب سممتيكيةمصممنوعة ممم  مممادة 

لحف  أدوا  الرسم الصييرةي ويحسم  

اقبهما  اختيارها مم  النموب القمو  لمنما

م  قبا بعض األدوا  الحادةي ولحفم  

األدوا  داخلهمما ممم  التلممري أو أمممعة 

 .المما

 

 

 

وتكممممممممو   :المخططالالالالالالالالات حقيبالالالالالالالالة

بمقاسا  مختلفمة لحفم  أورال الرسممي 

 .وبعض األدوا  ذا  األحجام الكبيرة

 

 

د تر عاد  لتدوي   :دفتر مالح ات

المممروحا  والم ح مما  للعممودة  ليهمما 

 .أاناء الرسم
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عيمممار  A3مقممماا  :ورق كانسالالالون

والمقاسمممما  المعتمممممدة  .012أو  482

: ونصمفها A0: ألورال الرسم تبدأ مم 

A1ي ونصمممممفها :A2ي ونصمممممفها :A3 ي

ي هممممذو A5: ي ونصممممفهاA4: ونصممممفها

المقاسمممما  وتممممدرجاتها حسممممب  و ممممل 

  4.148: النسبة الذهبية

ولممت أمممكاا  (:مشالالرط)سالالكين قطالال  

أورال  وأحجام مختلفةي ويستخدم لقطا

الرسم باألحجام المطلوبمةي و  بمد مم  

 .استخدامت عل  لوح التقطيا

 

 

م  المممورل مصمممنو :شالالالريط  صالالالق

 .للصل ورقة الرسم عل  اللوح

 

 

قطعمممممة  :المسالالالالال ( درع)صالالالالال يحة 

رقيقة م  المعمد  بهما  تحما  مختلفمةي 

وتو مما علممم  المممورل لمسممم  منممماطل 

 .محددة دو  التلاير عل  باق  الرسم

 

 

مممممراك   :أقالالالالالم رصالالالا صالالالن رة 

ورل تحمممممو  بمممممرادة خممممممنة لتنعممممميم 

 .وتسوية ومطر رأا قلم الرصا 
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طاولة يمكم  المتحكم  :طاولة الرسم

   ماوية مي نهاي ويمك  الرسم عليها 

بواسمممطة جهمممام للرسممممي أو بمسمممطرة 

 . Tالرسم 

 

للقلمممممم  :رصالالالالالا غيالالالالالارات علالالالالالب 

الرصمممما  العمممماد  وقلممممم ا سممممكروي 

اوة علمم  النحممو وتكممو  متدرجممة القسمم

 / 3B / 2B / B / HB / H / 2H: ا ت 

4H 

 

 

وهمم  عبممارة  :علبالالة أقالالالم رصالالا 

عممم  مجموعمممة مممم  أقممم م الرصممما  

الميلفمممممة بطبقمممممة مممممم  الخسممممم ل ذا  

قسمممماوا  متفاوتممممةي تبممممرى بواسمممممطة 

 .البراية العادية

 

 

لممت أحجممام مختلفممةي ومنهمما  :فرجالالار

المسمممممتخدم لرسمممممم المممممدواكري ومنهممممما 

 .قيااالمستخدم لل
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تسممممتخدم بعممممد  :فرشالالالالاة التن يالالالالف

عمليممة المسمم  بالمسمماحة إلمالممة نممواتك 

 .المس  م  عل  ورل الرسم

 

 

يسمممتخدم للرسممممل  :قلالالالم الرصالالالا 

ويمتمممام ( سمممكرو)ويطلمممل عليمممت اسمممم 

بلمكانيممة تيييممر العبمموة الداخليممة والتمم  

تتدرإل    قساوتها تبعا لنوعية خطوط 

 H حين كلما ماد رقم. الرسم المطلوبة

كا   Bكا  القلم أقس ي وكلما ماد رقم 

 .القلم أطرى

 

 

 

مكممممو  مممم  عممممدة  :لالالالول التقطيالالال 

مممممم  )طبقممممما ي والخمممممر طبقمممممة منمممممت 

مم  مطماط مقموى ومسمطري ( الوجهي 

 .ويستخدم كلر ية للقطا

 

 

مكمو  مم  قطعتمي   :مثلث متحالر 

تصمما بينهممما مفصمملة وبرهمم  ل ممبط 

 .الماوية
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علممممم  نممممموعي  حسممممم   :مثلثالالالالالات

درجممممةي 32بماويممممة : األوا :همممماماويت

بماويمممة : والامممان . درجمممة12وماويمممة 

 .درجة لك  ال لعي 15

 

لها أمكاا وأنواب مختلفةي  :مساحة

ومنهمممما اليممممدو ي ومنهمممما الكهربمممماك ي 

وتسممتخدم إلمالممة الخطمموط المرسممومة 

 .بقلم الرصا 

 

 

وتسممم  باللف ممة  :مسالالطرة الالالدوا ر

الدراجممممة مممممبلونةي أو تمبلمممم ي وهمممم  

نممة ممم  مجموعممة دواكممر بمقاسمما  مكو

مختلفممةي لتسممريا الرسممم دو  اسممتخدام 

 .الفرجار

 

 

وتلخذ مكا حمرر  :مسطرة الرسم

T  وتسممممم  باسمممممتي وتسممممتخدم لرسممممم

خطممموط متواميمممة مممم  خممم ا تابيممم  

 .طر ها عل  حا ة مستقيمة
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وتسممم  باللف ممة  :مسالالطرة ال الالر 

تمبلمممم ي بهمممما  مممممبلونةي أو: الدراجممممة

مجموعة مم  الفتحما  لمبعض الرمموم 

المعماريمممممة بمقممممماييا رسمممممم مختلفمممممة 

لتسمممممممهيا رسممممممممها  ممممممم  المسممممممماقط 

 .والقطاعا 

 

 

 

معدنيمممة مسمممطرة  :مسالالالطرة القطالالال 

 .ومدرجةي تستخدم ما المممرط للقم 

وهالبمما ممما يكممو  أسممفلها ممممود بلبمماد 

 .لتابيتها أاناء عملية القطا

 

 

  ا امة مكونة م :مسطرة المقياس

أوجمتي وكما وجممت يحتمو  علم  تممدرإل 

بمقياسمم  رسممم مختلفممي ي تسمماعد علمم  

 .سرعة تحويا القياسا  أاناء الرسم

 

 

ويطلممل عليهمما  :مسالالطرة المنحنيالالات

ي تسمممممتخدم لرسمممممم ( مممممرنش كيمممممرر)

الخطوط المنحنية الت  ليا لهما مركمم 

 .موحد كالداكرة

 

 

ممممودة بعجمم    :مسالالطرة موجهالالة

ا باتجمماو واحممد للمحا  ممة علمم  تحركهمم

لرسم خطوط متواميةي وتفيد    عمما 

الرسمموما  التو مميحية السممريعة دو  

 .الحاجة لطاولة رسم

 

 



  
 

18 

 

مممممم  القمممممماشي  :منالالالالالديل تن يالالالالالف

سممتخدم لتن يممر اليممدي ي واألدوا ي يو

واللوحةي ولمنا الرطوبة الصادرة مم  

 .اليدي  ع  اللوحة

 

 

لقيممماا الموايممما ورسممممهاي : منقلالالالة

ماكا المنقلة المقسمة  والمستخدم بمكا

درجممممةي ومنهمممما الممممداكر ي 312 لمممم  

ونصممر الممداكر ي وك هممما لممت األداء 

 .نفست

 

 بممميضأ ورل اقيممما :ورق كانسالالالون

سممممي ولمممت وجهممما  72× 52 : بمقممماا

خم  وناعمي وللرسم الهندس  يستخدم 

 .الوجت الناعم
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 كتابة الحروف واألرقام: المهارة األولى -1
 

 : رةالهدف من المها 1-1

لمرحلممممة ا نتقاليممممة للمممممخ  ممممم  مسممممتخدم عمممماد  للقلممممم التهيكممممة لتعتبممممر هممممذو المهممممارة بدايممممة 

والورقممممةي  لمممم  مهنممممدا متخصمممم ل يجيممممد التعاممممما ممممما هممممذو األدوا  وهيرهمممما ممممم  أدوا  الرسممممم 

 .اليدوية والحاسوبيةي للتعبير ع  المفردا  والمخططا  الهندسية

الهندسمممم ي حيممممن يممممتم دمممممك الخطمممموط المسممممتقيمة  الممممربط الممممذهن  المبامممممر بممممالحا نهمممما مرحلممممة 

  ممما ة  لممم  ذلمممكي . الملتمممممة بممممبكة المربعممما ي مممما الخطممموط الداكريمممةي وبعمممض الخطممموط الحمممرة

 مممل  همممذو المهمممارة تسممماعد علممم   خمممراإل المخططممما  والرسممموما  التممم  تعمممما باليمممدي حيمممن   يخلمممو 

لتو ممممي  تفاصمممميا  مخطممممط ممممم  حاجتممممت لكتابمممما  تو مممميحيةي  ممممما إلبممممرام عنمممموا  المخطممممطي أو

 .داخلية

الكتابممة  ممل     هممذو الكتابمما  جمممء ممم  المخطممطي وبقممدر جممودة الرسمممي والقممدرة علمم  التعبيممري  

 .المنتك   بد أ  تكو  كذلكي و   نقص  جودة الرسم

  يلبممممت كايممممرا لهمممماي وبممممرهم تو ممممي  أهميممممة الكتابممممة علمممم  المخططمممما ل    أ  بعممممض الطمممم   

لعمممماي وربمممما  ممماق  اللوحمممة ولمممم يمممتمك  مممم  تنسممميل الكتابمممة عليهممما ويجعلهممما الخمممر مممما ينجمممم مممم  ا

بالممممكا المطلمممو ي  تخمممرإل هيمممر متناسمممقةي ممممما يمممؤار علممم  المسمممتوى العمممام لجمممودة العمممماي وبالتمممال  

 .ينق  م  تقديرو

ويحسممم  بالكتابمممة علممم  المخططممما  سمممواء بخمممط اليمممدي أو بالحاسممم  ا لممم     تمممنهك نسمممقا موحمممدا 

يمممن اختيممار نمموب الخممطي وحجمممتي وموقعمممت ممم  الرسمممي كمما لممذلك ألجممما  مم  جميمما اللوحمما  ممم  ح

 .و وح رسالتتتكاما العما و

 :طريقة التنفيذ 1-2

 : تتكو  المهارة م  خمسة أقسام

 .كتابة األحرر العربية بالطريقة الهندسية المتمامية ما مبكة المربعا  :األوا

 .ما مبكة المربعا كتابة األحرر اإلنجليمية بالخط األساس  متماميا  :الاان 

 .كتابة األرقام العربية بالخط األساس  متماميا ما مبكة المربعا  :الاالن
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 .كتابة األرقام اإلنجليمية بالخط األساس  متماميا ما مبكة المربعا  :الرابا

كتابممة عبممارة بممالليتي  العربيممة واإلنجليميممة للتممدري  علمم  طريقممة وصمما الحممرور ممما  :الخمماما

 .أحجام الكلما بع هاي وتنسيل 

وتنفمممذ جميممما األقسمممام الخمسمممة بقلمممم الرصممما  العممماد ي مممما ا لتممممام بمو ممما كممما حمممرر علممم  

وبالممممكا المممذ  رسمممم بمممت  .ي وبالمسممما ا  الفاصممملة بمممي  كممما حمممرر أو رقمممم والخمممرممممبكة الرسمممم

تماممممما دو  تيييممممر أو تعممممدياي هممممرض ذلممممك ر مممما حمممما الم ح ممممة الممممذ  ممممم  ممممملنت مسممممتقب  

 .األعماا المميمةي وم  ام تطوير وابتكار أعماا أرق  منها تميماالمساعدة عل  محاكاة 

 :تنبيهات 1-3

  ينبغككككي تقسككككيم األعمككككدة فككككي الصككككفحة بشكككككل متسككككاو، مككككع مراعككككاة أن بعكككك  األحككككرف

إن عكككدم التنبكككه لكككذله ينكككتف عنكككه تكككداخل فكككي األحكككرف، وفكككرا  فكككي . أعكككر  مكككن بعككك 

 .الصفحة غير مستحسن

  الحكككرف واألرقكككام بكككداخلها، إن ذلكككه يككك ثر علكككى االلتكككزام بالمربعكككات التكككي كتبكككت ايجكككب

 .تقييم العمل

 األفضكككل أو األجمكككل مكككن  مكككاه اطريقكككة الكتابكككة أو نمكككط الخكككط المختكككار لهكككذ  المهكككارة ليسككك

بككين عشككرات الخطككوط الموجككودة، بككل هككو مجككرد تككدريب علككى اسككتخدام الشككبكة، وتنميككة 

سكككوان منهكككا مكككا ككككان  مهكككارة االلتكككزام بهكككا، وإال فهنكككاه العديكككد مكككن الخطكككوط المتميكككزة

 .الل الكتابة المباشرة باليدحاسوبيا، أو من خ

  يمككككن الكتابكككة بخكككط جميكككل حتكككى ولكككو لكككم تككككن تملكككه الموهبكككة علكككى ذلكككه، فباسكككتخدام

مسككككطرة صككككغيرة أو أي أداة مسككككتقيمة رقيقككككة، والكتابككككة بواسككككطتها عككككن طريكككك  جعككككل 

المسكككطرة، وبالتكككالي  جميكككع األجكككزان األفقيكككة مكككن الكتابكككة تكتكككب حكككال اسكككتناد القلكككم علكككى

تكككون جميككع الخطككوط األفقيككة الطويلككة موزونككة بشكككل مسككتقيم، ويراعككى فككي المقابككل أن 

تكككككون األجككككزان الرأسككككية فككككي الكتابككككة أيضككككا تامككككة التعامككككد، وترسككككم بعككككد ذلككككه بككككاقي 

 .الحروف، إن مثل ذله يعطي خطا مقرونا جميال

 نهكككا الرسكككم والكتابكككة، إال بكككرغم سكككيطرة تقنيكككات الحاسكككب ايلكككي علكككى منكككاحي الحيكككاة، وم

جماليكككات لككككم تكككتمكن البرمجيكككات مككككن محاكاتهكككا، وهككككو أن الخكككط اليكككدوي ال زال يحمككككل 

أشكككبه مكككا يككككون بالكككذكان البشكككري، والكككذكان الحاسكككوبي، فمهمكككا تفكككو  الحاسكككب ايلكككي فكككي 

إجككككران العمليككككات، إال أنككككه يبقككككى محككككدودا فككككي معطيككككات ومككككدخالت هككككي فككككي األسككككا  

 .البشرتتوقف التقنية عندها؛ ويبدع فيها ثير من الحاالت بشرية، ومع ذله ففي ك
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 ؛األسكككا  هكككيعلكككى تعلكككم المهكككارات اليدويكككة مكككن رسكككم وكتابكككة، ألنهكككا  يحسكككن الحكككرص 

وتعلمهكككا يرفكككع مكككن الذائقكككة الجماليكككة، والحككك  اإلبكككداعي، ويظهكككر أثكككر  جليكككا حتكككى عنكككد 

ابكككة أنتجهكككا محتكككرف اسكككتخدام التقنيكككات الحاسكككوبية، فمكككن السكككهل أن تميكككز بكككين رسكككم أو كت

آخكككر ال للخكككط العربكككي اليكككدوي، ومكككتقن لمهكككارات الرسكككم اليدويكككة، وبكككين أخكككر  أنتجهكككا 

 .يحسن إال التقنيات الجاهزة
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 : األحرر العربية: أو 
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 : األحرر اإلنجليمية: اانيا
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 .األرقام: االاا ورابعا

 

 

 

 



  
 

29 

 

 .كتابة عبارة: خامسا
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 .تهيئة ورقة الرسم: المهارة الثانية -2
 

 : الهدف من المهارة 2-1

 : تهدر هذو المهارة  ل  الوصوا  ل  القدرة عل  تنفيذ خطوتي 

ويقصمممممد بهمممما طاولممممة الرسمممممي واألدوا  المسممممتخدمة للرسممممممي . تهيكممممة بيكممممة العممممما :األولمممم 

 .وموقا ورقة الرسم عل  الطاولة

قممم  وتسمممطير ورقمممة الرسممممي ويقصمممد بهممما . تهيكمممة الورقمممة المطلمممو  الرسمممم عليهممما :الاانيمممة

ويمكممم  أ  تسمممطر بعمممدة طمممرلي والطريقمممة المقدممممة هنممما واحمممدة منهممماي ويحسممم  اعتمممماد طريقمممة 

 .معينةي وا ستمرار عليها لتكو  اللوحا  متناسقة وموحدة

 

 :طريقة التنفيذ 2-2

 :فيذ هذو المهارة اتبا اإلرمادي  ا تيي نلت

 : تهيكة بيكة العما: أو م 



  
 

32 

 

ي وذلمممك مممم  خممم ا المخصمممية يحسممم  مراعممماة الحاجممما  النفسمممية والجسمممديةقبممما البمممدء بالرسممممي 

 : البدء ببيكة محيطة مريحةي ون يفةي وخالية م  العواكل والمنيصا ي ولتحقيل ذلك

  تأككككد مكككن نظافكككة طاولكككة الرسكككم، وفكككي حالكككة وجكككود أوسكككا  كثيكككرة فكككيمكن مسكككحها بمكككان

الرسكككم، وبالتكككالي سكككتفقده وصكككابون، ألن الطاولكككة غيكككر النظيفكككة ستسكككبب اتسكككاخا لورقكككة 

 .التركيز على الدقة والجودة

  تأكككككد مككككن نظافككككة أدوات الرسككككم وبككككاألخص المسككككطرة والمثلثككككات، ألنهككككا أكثككككر األدوات

 .حركة عليهاأكثرها و ، مالصقة لورقة الرسم

  اضكككبط ارتفكككاع وزاويكككة ميكككل طاولكككة الرسكككم بمكككا يتناسكككب معكككه؛ بحيككك  تككككون مسكككتريحا

 .أثنان الرسم

 وتجنكككككب الكراسكككككي ذات الكرسكككككي، وتأككككككد مكككككن ثباتكككككه علكككككى األر  اضكككككبط ارتفكككككاع ،

 .األذرع، أو الجلدية ألنها ال تساعد في حاالت العمل الطويل

  بحيككك  تككككون متناسكككبة مكككع حرككككة بالنسكككبة لكككه؛ حكككدد موقكككع ورقكككة الرسكككم علكككى الطاولكككة

أن تكككون فككي الككركن األيسككر األسككفل مككن ( إن كنككت تسككتخدم اليككد اليمنككى)يككده، ويفضككل 

يمكككن أن تكككون غيككر متوازيككة كلمككا ابتعككدت عككن  Tلككة الرسككم، ألن خطككوط مسككطرة طاو

، مكككع إبقكككان مسكككافة كافيكككة مكككن (وبكككاألخص للمبتكككد ) علكككى حافكككة الطاولكككة نقطكككة ارتكازهكككا

إلكككى  أثنكككان العمكككل لكككيمكن إنكككزال أدوات الرسكككم( سكككم02بحكككدود )طرفكككي طاولكككة الرسكككم 

 . أسفل الورقة دون خروجها عن الطاولة

 .ستخدم اليد اليسر  فيكون الوضع بالعك وإن كنت ت

 

 : تهيكة الورقة المطلو  الرسم عليها: اانيام 

ويسمتخدم نصمر الورقمة أ  ( سمم72×سم52)هالبا ما تكو  البداية عل  ورل كانسو  أبيض مقاا 

 :ولتهيكة ورقة الرسم اتبا اإلرمادا  ا تية .A3ي أو ورل كانسو  (سم52×سم35)عل  مقاا 

 سكككون وجهكككان، أحكككدهما نكككاعم واألخكككر خشكككن، ولرسكككم خطكككوط هندسكككية يككككون لورقكككة الكان

، فكككي حكككين يسكككتخدم الوجكككه الخشكككن للرسكككم الحكككر، أو لرسكككم الرسكككم علكككى الوجكككه النكككاعم

 .اللوحات الفنية والملونة

   تقككص ورقككة الكانسككون إلككى نصككفين متسككاويين، ويكككون تحديككد المنتصككف بالقيككا  ولككي

نككتف عنككه حافككة ملتويككة تمنككع تثبيتهككا بشكككل كامككل ، ألن طيهككا يإلككى نصككفين بطككي الورقككة

 .شفة ظاهرة تعي  حركة األدوات عليها فيها، وتبقي على طاولة الرسم
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 تثبت الورقة على طاولة الرسم وذله باتباع الخطوات ايتية : 

o موازيككككة تقريبككككا لحككككواف  هككككاحككككاول وزن موقككككع الورقككككة بككككالنظر بحيكككك  تكككككون حواف

 .الطاولة

 

 

o علككى اليسككار لمسككتخدم )الزاويككة المناسككبة لككه مككن طاولككة الرسككم  فككي ورقككة الرسككم ضككع

( سككم02بحككدود )مككع تككره مسككافة ، (اليككد اليمنككى، وعلككى اليمككين لمسككتخدم اليككد اليسككر 

وتجنككب وضككعها فككي األعلككى أو قريبككا جككدا مككن حككواف الطاولككة؛  .عككن حككواف الطاولككة

بسكككبب بعكككد ألن ذلكككه سكككيعي  حرككككة يكككديه، أو حرككككة األدوات، ويسكككبب فكككي إرهاقكككه 

 .مركز اللوحة عن مركز نظره
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o ثبت بالالص  أحد أركان الورقة، وليكن الركن األيسر العلوي. 
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o أي الكككركن األيمكككن السكككفلي، وثبكككت عليكككه قطعكككة الالصككك ،  ؛اتجكككه للكككركن المقابكككل قطريكككا

دون لمسككه لطاولككة الرسككم، بحيكك  يكككون أحككد طرفيككه مثبتككا علككى الورقككة، وايخككر بككين 

 .أصابعه

 

o  مسككطرة ثبككتT  علككى حافككة الطاولككة بحيكك  تكككون مسككتقيمة تمامككا، وبينمككا تمسككه بيككده

اليمنكككى قطعكككة الالصككك ، حكككره بيكككده اليسكككر  المسكككطرة إلكككى أن تحكككاذي أعلكككى ورقكككة 

  .الرسم
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o  حككككره يككككده اليمنككككى التككككي تمسككككه بطككككرف اللصكككك  مككككع الورقككككة إلككككى أن تصككككب  حافككككة

ة منطبقكككة تمامككا علكككى حافكككة بككأن تجعكككل حافكككة المسككطر .الورقككة موازيكككة تمامككا للمسكككطرة

 .الورقة

 

o  حره المسطرة إلى أسفل الورقة لتتأكد من أنها ثبت بشكل مبدئي قطعة الالص  في يده اليمنى، ثم

.بالفعل متوازية، ومثبتة بشكل صحي  من الجهتين العلوية والسفلية
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o  ة، قكككللتأككككد مكككن وضكككع الورو .فكككي الكككركن األسكككفل االيمكككن قطعكككة الالصككك بقكككوة ثبكككت

وذلكككه مكككن خكككالل ( 15أو   12 – 32)خدم الزاويكككة القائمكككة ألحكككد المثلثكككات لكككديه اسكككت

  قائمكككا عليهكككا، حافكككة الطاولكككة، ومكككن ثكككم تثبيكككت المثلككك أسكككفل علكككى Tتثبيكككت مسكككطرة 

. ككككه حتكككى يحكككاذي أحكككد حكككافتي الورقكككة الجانبيكككة، ومكككن ثكككم انقلكككه للحافكككة األخكككر وحر

نهككككا ثبتككككت أيضككككا بشكككككل وبالتككككالي تتأكككككد مككككن أن الورقككككة قطعككككت بشكككككل صككككحي ، وأ

لكككن تككككون محتاجكككا فكككي المسكككتقبل لككككل ذلكككه التأككككد بعكككد تمرسكككه علكككى القكككص . )صكككحي 

 (.ة الرسم فقط إما أفقيا أو رأسياوالتثبيت، وإنما يكفيه وزن أحد أطراف ورق

 

o تأكككد أنككه محكككم االلتصككا  بالطاولككة مككن خككالل المسكك  ثبككت بككاقي األركككان بالالصكك ، و

 .مرات والتأكد من عدم وجود أطراف ناتئة عليه براحة اإلصبع لعدة
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o  (.نموذج مقترح ولي  إلزامي) سطر الورقة وف  النموذج المرف 

 وتكرر جميع الخطوات السابقةفي حالة استخدام اليد اليسر  تعك  االتجاهات ،. 

 :تنبيهات 2-3

  انتبككككه لموقككككع ورقككككة الرسككككم علككككى الطاولككككة، فككككال تكككككون بعيككككدة عككككن حافككككة الطاولككككة، أو

 .الرسم نجدا فترهقه أثنا مرتفعة

  تجنكككب وجكككود أي أشكككيان تعتكككر  حرككككة المسكككطرة علكككى الطاولكككة مكككن أدوات أخكككر ، أو

 .قطع الص 

  انتبكككه لموقكككع الصككك  التثبيكككت بحيككك  ال يعتكككر  خطكككوط الرسكككم علكككى الورقكككة وبكككاألخص

 .اإلطار

  مكككع كثكككرة الحرككككة تنثنكككي أطكككراف الالصكككك  لرعلكككى وتسكككبب إعاقكككة لحرككككة المسككككطرة

وبالتككككالي تعطككككي خطوطككككا غيككككر متوازيككككة، وتسككككبب أيضككككا اتسككككاخا لورقككككة  ؛والمثلثككككات
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احكككرص دومكككا علكككى تفقكككدها، وتغييكككر أي قطعكككة الصككك  بكككدأت باالنفصكككال عكككن  .الرسكككم

 .أو الورقة الطاولة

 مليمتكككرات مكككن الطكككول القياسككككي،  ةبعككك  أورا  الكانسكككون تككككون أقكككل أو أكبكككر ببضكككع

ط، إذ فككي هككذ  الحالككة سككيكون طككول سككم مككن جهككة واحككدة فقكك52وعليككه فككال يكتفككى بقيككا  

سكككم، ولتجنكككب ذلكككه قكككم بقيكككا  الورقكككة 52مكككن  صكككف الثكككاني مكككن الورقكككة أقكككل أو أكبكككرالن

 .كاملة، ومن ثم اقسم البعد الكلي إلى قسمين ليكون النصفان متساويين

  تأكككد مككن أن حافككة طاولككة الرسككم التككي يسككير عليهككا رأ  مسككطرةT  نظيفككة، وخاليككة مككن

ات، ألن ذلكككه يسكككبب خطوطكككا غيكككر متوازيكككة، ويمككككن التأككككد مكككن أي لصكككقات، أو تعرجككك

ذلكككه بمسكككحها بكككأطراف األصكككابع، ثكككم بكككالنظر إليهكككا بأحكككد العينيكككين مكككن أحكككد األطكككراف 

 .باتجا  الطرف األخر، وذله عن قرب للتأكد من عدم وجود انحنانات أو تقو 

  تقككككف علككككى تأكككككد أن الطاولككككة ثابتككككة علككككى األر  بشكككككل كامككككل، وأن أركانهككككا األربعككككة

ذات المسكككككتو ، إن الطاولكككككة غيكككككر المتزنكككككة ستسكككككبب إرباككككككا وتعرجكككككا مسكككككتمرا فكككككي 

 .تتم عليهاالخطوط مع كل حركة 

   التكككي سكككب  اإلشكككارة إليهكككا  سكككادة أو مخكككدة التنظيكككفو وأ نظافكككةالبكككودرة يسكككتخدم الكككبع

فكككي أدوات الرسكككم، وهكككي مفيكككدة مكككن حيككك  تكوينهكككا لطبقكككة مكككن الفتكككات تعمكككل علكككى رفكككع 

رسككككم بعكككك  الشككككين عككككن ورقككككة الرسككككم، ممككككا يسككككاعد فككككي تقليككككل االحتكككككاه أدوات ال

وبالتككككالي االتسككككا ، لكككككن يجككككدر الحككككرص علككككى عككككدم اإلكثككككار منهككككا، ألن ذلككككه يجعلهككككا 

تعتكككر  خكككط الرسكككم مكككن قلكككم الرصكككاص، وبالتكككالي ظهكككور تقطكككع فكككي الخكككط يخكككل مكككن 

 .جودة الرسم
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 شبكة المربعات: المهارة الثالثة -3

 

 :رةالهدف من المها 3-1

تهممدر هممذو المهممارة  لمم  تعلممم الدقممة  مم  أخممذ القياسمما  السممهلة  مم  ا تجمماهي ي ممما التممدري  علمم  

كمممما تهمممدر  لممم  . رسمممم الخطممموط  ممم  ا تجممماهي  الرأسممم  واأل قممم  باسمممتخدام المسمممطرة والمالاممما 

 3.التعرر عل  بعض الطرل المختصرة لنقا القياسا 

همممارة سمممهلة جمممداي    أ  اتقانمممك لهممما  ممم  همممذو بعمممد اتقممما  ب ممما مهمممارا  قادممممة سمممتجد أ  همممذو الم

للحكمممم علممم  مسمممتوى  ذاتيمممة همممم معنممم  الدقمممةي وعلممم  اممممت ك أدوا  المرحلمممة يسممماعدك كايمممرا علممم  

 .عملكي وم  ام تقييمتي دو  ا نت ار لتوجيت كل  م  ا خري 

 :طريقة التنفيذ 3-2

 : ال بعد تابي  ورقة الرسمي وتسطيرها كما    المهارة السابقةي اتبا الت

                                                 
 : لمميد م  المعلوما  حوا المهارا  األساسية للرسم المعمار  يرجا عل   3

 .هـ4109ي اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهك ي المؤسسة العامة للتعليم الفن  والتدري  المهني ر دكراسة المت ي الرسم المعمار
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  سم من جميع حواف إطار ورقة الرسم، وارسم الشبكة داخلها0اتره مسافة. 

  سم0قسم االتجا  الرأسي باستخدام مسطرة المقيا  بوضع نقطة لكل. 

 

 وفكككي المقابكككل قسكككم االتجكككا  األفقكككي بكككذات الطريقكككة، ثكككم ارسكككم الخطكككوط فكككي االتجكككاهين .

، 32ي مككن المثلثككين   القائمككة أل الزاويككةباسككتخدام المسككطرة والمثلكك ، ويمكككن اسككتخدام 

 . 15أو  12
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   15بعكككد انتهكككان رسكككم الخطكككوط الرأسكككية واألفقيكككة ابكككدأ برسكككم خطكككوط الزاويكككة بمثلككك ،

دقككككة الرسككككم   وعنككككدها تأكككككد مككككن منككككاط  التقككككاطع، وهككككي التككككي ستكشككككف لككككه مسككككتو

 .والقيا 

 

 :تنبيهات 3-3

  ، أمكككا لالتجكككا  المتعامكككد يمكنكككه أخكككذ القياسكككات التجكككا  واحكككد فقكككط، ولكككيكن األفقكككي مكككثال

درجككة، يبككدأ مككن تقككاطع أول خككط 15عليهككا وهككو الرأسككي فيكفككي أن ترسككم خطككا بزاويككة 

 .مع حافة الرسم، ومن ثم رسم الخطوط الرأسية بحسب تقاطعها مع خط الزاوية



  
 

44 

 

 

  ،تفكككاوت الضكككغط علكككى القلكككم أثنكككان رسكككم الخطكككوط يعطكككى سكككماكات مختلفكككة لخكككط الرسكككم

 .وحةويتسبب في سرعة اتسا  الل

  تككككأخير بككككري القلككككم بشكككككل مسككككتمر يكككك دي إلككككى رأ  عككككري ، وبالتككككالي خطككككوط رسككككم

سككميكة، تخفكك  مككن مسككتو  الدقككة فككي الرسككم، ويصككعب معهككا تحديككد التقاطعككات ونقككاط 

 .البدن بشكل م كد

 عدم الدقة في القياسات سيعطي تقاطعات غير متراكبة على بعضها. 

 ا  متفاوتكككككة، ولتجنككككب ذلكككككه بعكككك  أدوات الرسككككم غيكككككر الجيككككدة تعطكككككي تككككدرجات قيكككك

قككككارن مختلككككف األدوات عنككككده مككككع : وللتأكككككداحككككرص علككككى شككككران األدوات المعروفككككة، 

بعضككها بصلصككاقهما مككن جهككة التككدرج عنككد نقطككة الصككفر، ومككن ثككم تتبككع التككدرجات لتتأكككد 

مكككن أنهكككا تسكككير مكككع بعضكككها إلكككى نهايكككة األداة، وفكككي حكككال وجكككدت اختالفكككا، فطبككك  علكككى 

ألدوات شكككاذة، ومكككن ثكككم اسكككتبعدها ألنهكككا سكككتعطيه قياسكككات غيكككر أداة أخكككر  لتعكككرف أي ا

 .دقيقة
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   فتبكككدأ بكككالخطوط األعلكككى حرككككة اليكككد علكككى الطاولكككةابكككدأ برسكككم الخطكككوط عكككك  اتجكككا ،

، (لمككككن يسككككتخدم اليككككد اليمنككككى)نككككزوال لرسككككفل، وبككككالخطوط مككككن اليسككككار متجهككككا لليمككككين 

 1.وذله لتقليل الحركة على اللوحة والخطوط المرسومة

 

 

  

                                                 
 : مة الت  تناول  مو وب طرل الرسم المعمار  الصحي  كتا م  الكت  المه  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

ي اسممممتخدم  مسممممطرة القيمممماا لرسممممم الخطمممموط علمممم  (مممممبكة المربعمممما ):  مممم  المهممممارة السممممابقة

: مسمما ا  متسمماويةي وكانمم  هنمماك  مممارة  لمم  أنممت باإلمكمما  بعممد رسممم الخطمموط  مم  أحممد ا تجمماهي 

ا تجممماو المتعاممممد بمممدو  القيمممااي وذلمممك برسمممم خمممط رسمممم الخطممموط  ممم  يمكممم  ي (الرأسممم  أو األ قممم )

التقممماطا نقممماط درجمممة يقطممما الخطممموط المرسمممومةي ومممم  امممم رسمممم المتعاممممدا  مممم  خممم ا 15بماويمممة 

 .ما الخط الماكا
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لقمممد تبمممي  لمممك ممممدى ا ختصمممار والسمممرعة النممماتجي  عممم  تطبيمممل مهمممارا  مختلفمممة  ممم  الرسممممي 

الرسممممي أو  ممم  التطبيمممل  ممم  واقممما الحيممماة مهمممارة التجمكمممة بمممدو  قيممماا مهممممة جمممداي سمممواء  ممم  و

لممو أرد  تقسمميم حبمما  لمم  أربعممة أقسممام متسمماويةي  ممل  أسممها الطممرل : العمليممةي  علمم  سممبيا المامماا

   عممم   .ممم  المنتصممر مممرة أخممرىانيهممما لممذلك همم  انيممة ممم  المنتصممري و طبممال الطممر ي ي اممم 

ي وهمممو بممم  ممممك يمنحمممك اقمممة كمممذلك ي همممر ممممدى  هممممك لطبيعمممة األممممكاا الهندسممميةي وطمممرل القيممماا

 .وسرعة    األداء تنعكا عل  باق  عملك

 ممم  همممذو المهمممارة يمكنمممك عمممما تقسممميما  متسممماوية بمممدو  اسمممتخدام مسمممطرة القيمممااي وبممماألخ  

ي بمما لجمممء منممتي مممما تر ممما يم ممم  األبعمماد المعرو ممة كقيمماا ا سممنتأ  هممذو التقسمميما  لمم  تكممو  

  دقممممة عاليممممةي وأ  أ  خطممممل سممممتترك  عليممممت أخطمممماء يعنمممم  أ  اعتمممممادك علمممم  القيمممماا يحتمممماإل  لمممم

 . حقةي أما    طريقة التجمكة بدو  قياا  ستكو  العملية أسها وأدل

 

 :طريقة التنفيذ 4-2

ارسممممم أربعممممة : ي وباسممممتخدام مسممممطرة القيمممماا لهممممذو المرحلممممة  قممممط مممم  منتصممممر لوحممممة الرسممممم

للوحمممةي واختيمممار سممممي مممما مراعممماة حسممم  توميعهممما  ممم  ا42×سمممم42: مربعممما ي كممما منهممما بلبعممماد

 .المسا ا  المناسبة بينها

 (.4)ابدأ بالمربا رقم : أو م 

 ولككككن ضكككمن ولبكككأي زاويكككة، وبكككأي طككك المربكككع األول ارسكككم خطكككا مكككائال علكككى يمكككين ،

 .حدود الورقة واإلطار

  سكككم، 1قسكككما متسكككاويا، وذلكككه بفكككت  الفرجكككار بفتحكككة فكككي حكككدود  11قسكككم هكككذا الخكككط إلكككى

ركككز الطكككرف المككدبب عنككد نقطكككة تقككاطع الخكككط ان ثكككم ، ومكك(قككدرها بككالنظر بكككدون قيككا )

علككى بككالطرف ايخككر للفرجككار ضككع عالمككة مككع طككرف المربككع العلككوي لليمككين، و المائككل

 .الخط المائل
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 مكككن خكككالل الكككرأ  ايخكككر انقكككل الكككرأ  المكككدبب للفرجكككار إلكككى العالمكككة التكككي وضكككعتها، و

حتككى العمليككة بدقككة  كككررأرسككم عالمككة أخككر  علككى نفكك  الخككط المائككل، وهكككذا، للفرجككار 

مطلكككوب يختلكككف عكككدد التقسكككيمات مكككن رسكككم يخكككر حسكككب ال)ة تقسكككيم 11تحصكككل علكككى 

 .(من كل تمرين أو تطبي 

  ،يعتمككد وصككل ) .صككلها بطككرف المربككع السككفلي مككن اليمككينارسككم خطككا يعنككد أخككر عالمككة

الطككرف علككى موضككع اختيككاره لبككدن الخككط المائككل، وعلككى أي حككال وصككل آخككر تقسككيمه 

 (.للمربع من نف  الجهة بالطرف ايخر



  
 

50 

 

 

 وهمككككا ملتصككككقان وزنهمككككا االمثلثككككين،  المسككككطرة وأحككككد المثلثككككين، أو باسككككتخدام باسككككتخدام

الخكككط األخيكككر الكككذي وصكككلته  محكككاذاةعلكككى ببعضكككهما بواسكككطة إمسكككاكه بهمكككا بكلتكككا يكككديه 

 .من طرف المربع إلى آخر تقسيمه

 المربككككع يمكنككككه  تأكككككد أن المثلكككك  المككككوازي للخككككط الواصككككل بككككين آخككككر تقسككككيمه وطككككرف

فكككي حكككال خكككرج عكككن سكككط   .التحكككره بسكككهولة دون الخكككروج عكككن الطاولكككة، أو الورقكككة

العمكككل، حكككاول مكككرة أخكككر  بتغييكككر موقعكككه أو اتجاهكككه حتكككى تتأككككد مكككن إمكانيكككة تحريككككه 

 .بسهولة

 ابكككدأ بتحريكككه المثلككك  بصحكككد  يكككديه، وباليكككد األخكككر   ثبكككت المسكككطرة أو المثلككك  ايخكككر

 .لتأكد من مناسبة مسار لالموازي يخر خط توصيل 

  ارسككككم خطوطككككا متوازيككككة تمككككر بالعالمككككات التككككي رسككككمتها مسككككبقا بالفرجككككار علككككى الخككككط

وتأككككد أنهكككا  .المجكككاورة لمربكككع القائمكككةاالمائكككل، واجعكككل هكككذ  الخطكككوط تتقكككاطع مكككع حافكككة 

مكككرت بشككككل دقيككك  مكككن خكككالل نقطكككة تقكككاطع أجكككزان الكككدائرة المرسكككومة بالفرجكككار مكككع 

 .الخط المائل

 نتهككان مككن رسككم جميككع الخطككوط أعككد المثلكك  إلككى نقطككة البدايككة للتتأكككد أنككه ال زال بعككد اال

بالفعككل مطابقككا ألول خككط رسككمته، ذلككه أنككه مككع كثككرة االنتقككال مككن خككط يخككر قككد يحككد  
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وربمكككا تككككرر هكككذا التحكككره، فينكككتف عنكككه خطكككوط غيكككر تحكككره طفيكككف فكككي أحكككد األدوات، 

 .يفقده جودة العملمتوازية، وبالتالي تقسيمات غير متساوية، مما 

 

  باسكككتخدام مسكككطرةT  ارسكككما خطوطكككا متوازيكككة داخكككل المربكككع تبكككدأ مكككن تقكككاطع الخطكككوط

 . التي رسمتها باستخدام المثلثين

  قسما متساويا بدون قيا  11لقد حصلت على مربع مقسم إلى. 
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 (.0)رسم المربا رقم : اانيا

  لقكككد (0)ى المربكككع رقكككم إلككك( 1)اسكككحب الخطكككوط المتوازيكككة األفقيكككة مكككن المربكككع رقكككم ،

 .نقلت بذله التقسيمات ذاتها للمربع الثاني
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  كمككككا صككككنعت فككككي شككككبكة المربعككككات فككككي المهككككارة السككككابقة، ارسككككم خطككككا مككككائال بزاويككككة

درجكككة، يبكككدأ مكككن أحكككد أرككككان المربكككع، ويتقكككاطع مكككع جميكككع الخطكككوط الداخليكككة األفقيكككة 15

 .المتوازية

 

 اموديككككة داخككككل المربككككع تمككككر بتقككككاطع الخككككط باسككككتخدام المثلكككك  قائمككككا، ارسككككم خطوطككككا ع

 . درجة مع الخطوط األفقية15بزاوية المرسوم 

 

  ومنهكككا يمكنكككه التأككككد مكككن داخليكككة بكككدون قيكككا  11×11لقكككد حصكككلت بكككذله علكككى شكككبكة ،

 .مستو  دقة الرسم
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 (.3)رسم المربا رقم : االاا

 قسم المربع الكبير إلى أربعة مربعات، وذله عن طري  رسم القطرين.  

 

 ارسككككم خطككككا أفقيككككا بواسككككطة مسككككطرة  مككككن نقطككككة تقاطعهمككككا فككككي المنتصككككفT  وخطككككا ،

بحيكككك  يتقاطعككككا فككككي مركككككز المربككككع المحككككدد بواسككككطة  رأسككككيا بواسككككطة المثلكككك  القككككائم

 .القطرين

 

  كككككرر ذات العمليككككة ألحككككد أربعككككة مربعككككات داخككككل المربككككع الكبيككككرلقككككد حصككككلت علككككى ،

 .األيمن العلويالمربعات األربعة الصغيرة، وليكن المربع 
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  مربعككا بتكككرار  11بككنف  الطريقككة قسككم كككل مربككع مككن المربعككات األربعككة الصككغيرة إلككى

 .رسم األقطار والخطوط الرأسية واألفقية

 

 انقل الخطوط رأسيا وأفقيا من المربع المقسم إلى باقي المربعات. 
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  مربعكككا صكككغيرا، ارسكككم مربعكككا فكككي منتصكككف الشككككل عكككن طريككك  11بعكككد حصكككوله علكككى 

أكبككر، وهكككذا، حتككى تكمككل  اأكبككر، ثككم مربعككا درجككة، ثككم مربعكك15رسككم األقطككار بزاويككة 

بطبيعككة الحككال سككتر  فقككط أربعككة مربعككات درجككة 15رسككم سككبعة مربعككات مائلككة بزاويككة 

 .مكتملة، أما الثالثة األخر  فستكون مقطعة

 

 (.1)رسم المربا رقم : رابعا

   درجكككة 12أليسكككر، أرسكككم خطكككا بزاويكككة ، ومكككن الكككركن األسكككفل ا32/12باسكككتخدام المثلككك

 .حتى أخر المربع من الجهة األخر 

   ومككككن الككككركن األعلككككى األيمككككن، أرسككككم خطككككا بزاويككككة 32/12باسككككتخدام نفكككك  المثلكككك ،

 .درجة حتى أخر المربع من الجهة األخر 12

   ومككككن الككككركن األعلككككى األيسككككر، أرسككككم خطككككا بزاويككككة 32/12باسككككتخدام نفكككك  المثلكككك ،

 .بع من الجهة األخر درجة حتى أخر المر32

   ومككككن الككككركن األسككككفل األيمككككن، أرسككككم خطككككا بزاويككككة 32/12باسككككتخدام نفكككك  المثلكككك ،

 .درجة حتى أخر المربع من الجهة األخر 32
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  لقككد حصككلت علككى أربعككة خطككوط داخليككة شكككلت مربعككا صككغيرا فيمككا بينهككا، ارسككم وتككرين

األساسكككي، وبالتكككالي لحكككدود المربكككع ارسكككم امتكككدادهما داخكككل المربكككع الصكككغير و( قطكككرين)

مكككع مالحظكككة أن الكككوترين يرسكككمان  .تككككون نقطكككة تقكككاطع الكككوترين هكككي منتصكككف المربكككع

، (32أو  12أو  15)بالمسككككطرة الحككككرة، حيكككك  أنهمككككا ال يمككككيالن وفكككك  زاويككككة مشككككهورة 

 .وعندها يجب توخي الدقة في التوصيل ألن أي انحراف سينتقل لباقي أجزان الرسم

 

 درجكككة، 12طكككين أحكككدهما مكككواز للخطكككين السكككابقين بزاويكككة مكككن هكككذ  النقطكككة ككككرر رسكككم خ

مككع مككد الخطككوط إلككى حككدود المربككع  .درجككة32وايخككر مككواز للخطككين السككابقين بزاويككة 

بككككين ، ووالتككككي هككككي خطككككوط عمككككل الرئيسككككي، والحككككرص علككككى التفريكككك  بككككين األقطككككار

 .درجة، والتي هي خطوط رسم أساسية 12 – 32: الخطوط المائلة بأحد الزاويتين
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  لقككد حصككلت علككى أربعككة مربعككات فككي وسككط اللوحككة، كككرر نفكك  العمليككة السككابقة بصيجككاد

منتصككككف كككككل مربككككع عككككن طريكككك  الككككوترين، ثككككم أرسككككم لكككككل مربككككع خطككككين مككككوازيين 

 .درجة 32درجة، وايخر بزاوية 12للخطوط المرسومة مسبقا، أحدهما بزاوية 

 

 الكبيكككر إلكككى مربعكككات  ي تككككون قسكككمت المربكككعلككككرر العمليكككة لجميكككع المربعكككات، وبالتكككا

 .درجة12و32متساوية بزاوية 
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 :تنبيهات 4-3

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

كثيكككرا مكككن يحكككد  تحكككره لكككردوات دون شكككعور بكككذله، :  رككككن المربكككع والخكككط المائكككل

التكككوازي،  وبكككاألخص فكككي التجكككارب األولكككى، فكككاحرص علكككى التأككككد باسكككتمرار مكككن دقكككة

 .حتى تعتاد األمر، وتتطور لديه القدرة على استخدام كلتا يديه أثنان الرسم

  درجككككة، وهككككذ  الخطككككوط يجككككب 15فككككي المربككككع الثالكككك  يكثككككر رسككككم الخطككككوط بزاويككككة

، وال يصككككك  وصكككككلها بالمسكككككطرة، إن وصكككككلها بالمسكككككطرة 15رسكككككمها بواسكككككطة مثلككككك  

نكككه يولكككد نفكككرة بينكككه وبكككين يجعلكككه تخفكككي عيكككوب التقاطعكككات بسكككبب نقكككص الدقكككة، كمكككا أ

 .األدوات الصحيحة، وبالتالي تتناقص لديه مهارات كثيرة

  وبعكككد إكمكككال الرسكككم؛ ال بكككد أن تككككون التقسكككيمات الداخليكككة 12و32فكككي مربكككع الزوايكككا ،

عبكككارة عكككن مربعكككات قائمكككة الزاويكككة، إذا حصكككلت علكككى أشككككال مضكككلعة أو معينكككة، فهنكككاه 

 .خطأ في التطبي 

 اسكككتخدما 12و  32ن األولكككين بشككككل حكككر فكككي مربكككع الزوايكككا فيمكككا عكككدا وصكككل الكككوتري ،

والمثلثكككات لرسكككم جميكككع الخطكككوط، وال تعمكككد إلكككى رسكككمها بشككككل حكككر،  Tدائمكككا مسكككطرة 

سيكشكككف لكككه دقكككة  الطاولكككة حافكككة المتماشكككية مكككعإن التزامكككه بالرسكككم بواسكككطة األدوات 

 .ى الدقة وسرعة العمل الحقاالرسم، ويساعده عل
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 : تمرين 4-4

سمممم 42×42ل التمم  اسمممتخدمتها  مم  التمممري  السممابلي ارسمممم المربعمما  السممتة بلبعمماد بممنفا الطممر

 .لكا منهاي ما مراعاة توميعها بمكا متناسل    لوحة الرسم
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 .األشكال األساسية المضلعة: المهارة الخامسة -5
 

 

 

 :الهدف من المهارة 5-1

سمممواءم كانممم  با امممة تهمممدر همممذو المهمممارة  لممم  المممتمك  مممم  رسمممم األممممكاا الهندسمممية الم ممملعةي 

أ ممم بي أو أربعمممةي أو خمسمممةي أو سمممتةي أو سمممبعةي أو امانيمممةي أو تسمممعةي أو عممممرة أ ممم بي ومممما 

 .ماد ع  ذلك  يستنبط م  طرل رسم األمكاا السابقة

صمممحي  أ  الرسمممم  ممم  الواقممما العملممم   ممم  يمممتم عممم  طريمممل الحاسممم ي    أ  القمممدرة علممم  الرسمممم 

ار السمممريعة بممممكا حر ممم  وممممتق ي بممما تفيمممد أي ممما  ممم  تطبيمممل اليمممدو    تفيمممد  قمممط  ممم  رسمممم األ كممم

حممماا عمممدم  أجهممممة الر ممما المسممماح  الدقيقمممةي عنمممدها سمممتكو   ممم  الرسممموما  علممم  أرض الواقممما 

محتاجممما  لممم  الطمممرل اليدويمممة لرسممممها  ممم  الطبيعمممةي و  يخلمممو موقممما تنفيمممذ مممم  مفاجممم   مممم  همممذا 

 .النوب

 : طريقة التنفيذ 5-2

 ممملعة بعمممدة طمممرلي ومممم  همممذو الطمممرل رسممممها  مممم  داكمممرةي و ممم  ترسمممم األممممكاا الهندسمممية الم

همممذو المهمممارة سترسمممم امانيمممة أممممكااي وعليمممت  لنممم  بحاجمممة لرسمممم امممما  دواكمممر متجممماورةي األولممم  

لرسمممم ممممكا بخمسمممة ي والاالامممة لرسمممم ممممكا بلربعمممة أ ممم بي والاانيمممة لرسمممم ممممكا با امممة أ ممم ب

 : ا ت سم كا مكا  عل  النحو رأما تفصيا . ي وهكذاأ  ب
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 : مكا با اة أ  ب: أو م 

  سم، ويرسم من مركزها محوران متعامدان12ترسم الدائرة بقطر 

 

  بككككنف  فتحككككة الفرجككككار الككككذي رسككككمت بككككه الككككدائرة األولككككى، يركككككز علككككى أحككككد تقاطعككككات

 .المحاور مع محيط الدائرة، ويرسم جزن من الدائرة

 

 ة توصكككل الخطكككوط لتككككوين الشككككل مكككن تقكككاطع جكككزن الكككدائرة الجديكككدة مكككع الكككدائرة السكككابق

 .ذي األضالع الثالثة
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 : مكا بلربعة أ  ب: اانيام 

  سم، ويرسم من مركزها محوران متعامدان12ترسم الدائرة بقطر . 

 من تقاطع المحاور مع محيط الدائرة ترسم أضالع الشكل. 

 

 : مكا بخمسة أ  ب: االاام 

  ران متعامدانسم، ويرسم من مركزها محو12ترسم الدائرة بقطر . 

  بككككنف  فتحككككة الفرجككككار الككككذي رسككككمت بككككه الككككدائرة األولككككى، يركككككز علككككى أحككككد تقاطعككككات

 .المحاور مع محيط الدائرة، ويرسم جزن من الدائرة
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  مككن تقككاطع جككزن الككدائرة الجديككد مككع محككيط الككدائرة السككابقة، يرسككم إسككقاط عككامودي مككارا

 .بالمحور

 

 ويفكككت  حتكككى يصكككل إلكككى نقطكككة تقكككاطع مكككن تقكككاطع المحكككور العكككامودي يرككككز الفرجكككار ،

المحككاور األساسكككية المتعامككدة مكككع محككيط الكككدائرة األولكككى، ويرسككم جكككزن مككن دائكككرة، والكككذ 

مكككن االسكككفل، مكككع مالحظكككة أن فتحكككة  سكككيمر بطبيعكككة الحكككال مكككن طكككرف المحكككور ايخكككر

سكككم، إن هكككذ  الفتحكككة 12الفرجكككار سكككتكون مختلفكككة عكككن الفتحكككة السكككابقة التكككي كانكككت بقطكككر 

نقطكككة تقكككاطع اإلسكككقاط العكككامودي مكككع المحكككور، وحتكككى رأ  محكككور الكككدائرة  تنطلككك  مكككن

 .األساسية
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  ،يرسككم خككط مكككن نقطككة تقكككاطع المحككور األساسككي العكككامودي مككع محكككيط الككدائرة األساسكككية

حتكككى يصكككل إلكككى نقطكككة تقكككاطع جكككزن الكككدائرة األخيكككر مكككع المحكككور األساسكككي األفقكككي، إن 

ي األخكككر  علكككى سكككاأضكككالع الخمم ضكككلع الشككككل الخماسكككي، ومنكككه ترسككك هكككذا الخكككط هكككو

 .حدود الدائرة

 

  يرككككز الفرجكككار فكككي األعلكككى علكككى محكككيط الكككدائرة األسكككا ، ويفكككت  حتكككى يصكككل طكككول

 .ضلع الخماسي الذي حصلنا عليه، ومنه ت خذ عالمات على محيط الدائرة األسا 
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 توصل الخطوط بين العالمات لتكوين الشكل. 

 

 : مكا بستة أ  ب: رابعام 

 سم، ويرسم من مركزها محوران متعامدان12ائرة بقطر ترسم الد . 

  بككككنف  فتحككككة الفرجككككار الككككذي رسككككمت بككككه الككككدائرة األولككككى، يركككككز علككككى أحككككد تقاطعككككات

 .المحاور مع محيط الدائرة، ويرسم جزن من الدائرة
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  مكككن تقكككاطع المحكككور األسكككا  مكككع محكككيط الكككدائرة يرككككز الفرجكككار حتكككى يصكككل لمرككككز

مككن دائككرة حتككى تتقككاطع مككع الككدائرة األسككا ، إن هككذا التقككاطع الككدائرة، ويرسككم منككه جككزن 

 .هو أول ضلع في الشكل ذي الستة أضالع

 

 بنف  الفتحة السابقة ت خذ عالمات على محيط الدائرة بالفرجار . 
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 يوصل بين العالمات لتكوين الشكل. 

 

 

 

 : مكا بسبعة أ  ب: خامسا

  حوران متعامدانسم، ويرسم من مركزها م12ترسم الدائرة بقطر . 
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  بككككنف  فتحككككة الفرجككككار الككككذي رسككككمت بككككه الككككدائرة األولككككى، يركككككز علككككى أحككككد تقاطعككككات

 .المحاور مع محيط الدائرة، ويرسم جزن من الدائرة

 

  مككن تقككاطع جككزن الككدائرة الجديككد مككع محككيط الككدائرة السككابقة، يرسككم إسككقاط عككامودي مككارا

 .بالمحور

 

  مككككع محككككيط الككككدائرة األعلككككى؛ يركككككز  طهالككككذي تككككم إسككككقاالعككككامودي الخككككط مككككن تقككككاطع

الفرجكككار، ويفكككت  حتكككى يصكككل إلكككى نقطكككة تقكككاطع العكككامودي المسكككقط مكككع محكككيط الكككدائرة 

 .األعلى؛ مع المحور األفقي األساسي، ويرسم جزن من دائرة
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   يوصككل بككين مركككز جككزن الككدائرة األخيككرة، وتقاطعهككا مككع الككدائرة األسككا  بخككط، إن هككذ

وكمكككا مككر سككابقا، فكككصن  .شكككل المطلكككوب ذي السككبعة أضككالعالخككط هككو المولكككد ألضككالع ال

نصككف  فتحككة الفرجككار فككي هككذ  الككدائرة تختلككف عنهككا فككي الفتحككة السككابقة التككي رسككم منهككا

 .سم12الدائرة بقطر 

 

 ترسم بالفرجار حدود األضالع بنقله من حد لحد حتى يغل  عند الحد األول. 
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  االسكككا ، فيتكككون الشككككل ذي السكككبعة يوصككل بكككن العالمككات المحكككددة علككى محكككيط الككدائرة

 .أضالع

 

 

 

 : مكا بامانية أ  ب: سادسا

  ومكككن تقكككاطع . سكككم، ويرسكككم مكككن مركزهكككا محكككوران متعامكككدان12ترسكككم الكككدائرة بقطكككر

 .المحاور مع محيط الدائرة ترسم أضالع الشكل الرباعي
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  ذ  درجككة، حتككى تتقككاطع مككع المحككيط، إن هكك 15ترسككم خطككوط مككن مركككز الككدائرة بزاويككة

 .الخطوط تقسم خطوط الشكل المربع

 

 من تقاطعات جميع الخطوط مع المحيط يرسم الشكل ذي الثمانية أضالع. 

 

 : مكا بتسعة أ  ب: سابعا



  
 

76 

 

  سم، ويرسم من مركزها محوران متعامدان12ترسم الدائرة بقطر . 

  علكككى الكككرأ  المكككدبب لكككه بكككنف  فتحكككة الفرجكككار الكككذي رسكككمت بكككه الكككدائرة األولكككى، يرككككز

 .أحد تقاطعات المحاور مع محيط الدائرة، ويرسم جزن من الدائرة

 

  علككى نفكك  المحككور األفقككي، ينقككل الفرجككار للطككرف ايخككر، ويفككت  حتككى يصككل إلككى نقطككة

مكككع التأكيكككد علكككى  .تقكككاطع المحكككور الرأسكككي مكككع محكككيط الكككدائرة، ويرسكككم جكككزن مكككن دائكككرة

حتككى نقطكككة تقكككاطع المحكككور أن فتحككة الفرجكككار سكككتتغير فكككي هككذ الخطكككوة لتناسكككب المسكككافة 

 .الرأسي مع محيط الدائرة

 

  مككن تقككاطع جزئككي الككدائرتين، يوصككل بخككط، وهككو الككذي سككيكون طككول ضككلع الشكككل فككي

 .التسعة أضالع
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   يفكككت  الفرجكككار بمقكككدار الضكككلع الكككذي حصكككلنا عليكككه، ويرككككز علكككى محكككيط الكككدائرة األسكككا

 .البداية وترسم منه عالمات متتابعة حتى تغل  آخر عالمة عند نقطة

 

 يوصل بين العالمات لتكوين الشكل ذي التسعة أضالع. 
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 : مكا بعمرة أ  ب: اامنا

  ( شكل بخمسة أضالع: ثالثا  )يرسم شكل بخمسة أضالع بنف  الخطوات السابقة في 

 

 

  مكككن منتصككككف الككككدائرة ترسككككم خطككككوط متعامكككدة علككككى أضككككالع الشكككككل الخماسككككي، وهككككي

 .أيضا ستكون منصفة لها
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 اط التقكككاطع مككع محكككيط الككدائرة ترسككم الخطكككوط والتككي سكككتكون الشكككل ذي العشكككرة مككن نقكك

 .أضالع

 

 

 : تنبيهات 5-3

  فككككي حالككككة عككككدم وصككككول العالمككككات التككككي تحككككدد ر و  الشكككككل المضككككلع علككككى محككككيط

 . الدائرة األسا  في آخر المطاف إلى نقطة البداية تماما، فهناه خطأ في الرسم

 الشكككككل الصككككحي ، إذ ليسككككت الفتحككككة السككككابقة تأكككككد فككككي كككككل خطككككوة مككككن فككككت  الفرجككككار ب

 .تستخدم دائما لرسم الدوائر الالحقة

  يحتكككاج هكككذا التمكككرين إلكككى دقكككة عاليكككة جكككدا، ألن الخطكككأ يتراككككب بشككككل متتكككابع، وبالتكككالي

 .يتضاعف مع كل خطوة متقدمة
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 من متطلبات الدقة : 

o التأكد من تثبيت الرأ  المدبب للفرجار في النقطة المطلوبة تماما. 

o  التأكككككد مككككن بككككري رأ  الرسككككم فككككي الفرجككككار بشكككككل مسككككتمر، إن الككككرأ  غيككككر

 .المدبب يرسم خطا عريضا يصعب معه تحديد نقطة التقاطع الصحيحة

o  أثنككان الرسككم بالفرجككار احككذر مككن اإلمسككاه بصحككد  ذراعيككه، وإنمككا يمسككه بككأعلى

 .رأ  المسنن وبواسطة اصبعين فقط

o شككككل المطلكككوب، حرككككه فكككي الهكككوان قبكككل الرسكككم، وأثنكككان اإلمسكككاه بالفرجكككار بال

دون مالمسكككة الورقكككة لتتأككككد أنكككه سكككيمر بالنقكككاط المطلوبكككة، وأن إمسكككاكه بكككه تكككم 

 .بطريقة صحيحة تتي  تحريكه بانسيابية ودون توقف
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 : تمرين 5-4

م علممم  يممممي  ملممم4أعمممد رسمممم األممممكاا السمممابقةي ولكممم  بلعطممماء سمممماكة للخطممموط األساسمممية بواقممما 

 .ملم0و  السمك ومماا الخطي ليك

ماممماا ذلمممك علممم  الممممكا المالمممني حيمممن الخمممط المتقطممما  ممم  المنتصمممر همممو األسمممااي والخمممط 

 : الكاما هو السمك عل  الجانبي 
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 رسم المنحنيات: المهارة السادسة -6
 

 

 

 :الهدف من المهارة 6-1

  خممم ا األدوا ي وأممممهرها تهمممدر همممذو المهمممارة  لممم  تعميمممم القمممدرة علممم  رسمممم المنحنيممما  مممم

ي وذلمممك مممم  خممم ا رسمممم مجموعمممة منحنيممما  داخممما مربعممما  لتكممموي  أممممكاا مختلفمممةي    رجمممارالف

 .هذو المنحنيا  ه  الت  سيستخدمها المهندا  حقا للتعبير ع  تصاميمت

 

 : طريقة التنفيذ 6-2

وتوسممط المربعمما   مم  اللوحممة بمممكا متناسمملي ممما عممدم  الرسممميارسممم سممتة مربعمما   مم  لوحممة 

سمممم لكممما 42×42  ممم  رسمممم وتحديمممد مواقممما المربعممما  السمممتة بلبعممماد اسمممتخدام مسمممطرة القيممماا   

منهممماي  مممما التقسممميما  الداخليمممة ورسمممم المنحنيممما   يكمممو  بواسمممطة طمممرل التقسممميم التممم  اسمممتخدم  

 .   المهارة السابقة

 (: 4)أو م رسم المربا رقم 
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  قسككككم المربككككع األساسككككي إلككككى أربعككككة مربعككككات بأخككككذ القطككككرين، ومككككن مركزهمككككا ارسككككم

 .متعامدين خطين

 

  العملية مع المربع األول لرعلىلقد حصلت على أربعة مربعات، أعد ذات. 

 

 أكمل رسم الخطوط حتى تحصل على ستة عشر مربعا. 
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  ،مكككن المراككككز األربعكككة للمربعكككات المحيطكككة بكككالمركز، ثبكككت رأ  الفرجكككار علكككى أحكككدها

العمليككككة لرسككككم وارسككككم الككككدائرة، وكككككرر . وافتحككككه حتككككى يالمكككك  حككككد المربككككع األساسككككي

 .الدوائر األخر 

 

 

 (: 0)اانيام رسم المربا رقم 
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  السكككاب ، وبعككد حصكككوله علكككى ( 1)انجككز نفككك  الخطككوات التكككي رسككمت بهكككا المربكككع رقككم

 .المربع الساب  على شكل خطوط عمل

 

 

 اقتطع األجزان األساسية المطلوبة وأبرزها بخطوط رسم واضحة. 

 

 (: 3)رابعام رسم المربا رقم 

  ذي الدوائر األربعة الساب ( 1)نف  الخطوات التي رسمت بها المربع رقم انجز. 
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  بعككد حصككوله علككى المربككع السككاب  علككى شكككل خطككوط عمككل، اقتطككع األجككزان األساسككية

  .المطلوبة وأبرزها بخطوط رسم واضحة

إن الخطككككوط األساسككككية المطلوبككككة هككككي أجككككزان مككككن دوائككككر تككككم اختيارهككككا لتكككككوين شكككككل 

ة ملككككة اإلحسكككا  بأهميكككة رسكككم الكككدوائر بشككككل صكككحي ، ومكككا ينكككتف عكككن انسكككيابي لزيكككاد

ذلكككه مكككن القكككدرة علكككى توليكككد إفككككار إبداعيكككة تصكككميمية الحقكككا باسكككتخدام الخطكككوط اللينكككة 

 .التي لها أكثر من مركز
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 قكككة ألن إعكككادة الرسكككم علكككى أعكككد التركيكككز علكككى أجكككزان الكككدوائر المطلوبكككة، مكككع تكككوخي الد

بيككرة، تبككدأ مككن التأكككد مككن أن رأ  إبككرة الفرجككار قككد ركككزت حتككاج إلككى عنايككة كالككدائرة ي

بالفعكككل فكككي الموقكككع السكككاب ، وأن رأسكككه ايخكككر مفتكككوح بالفعكككل بكككذات المقكككدار السكككاب ، 

 .ومبري بشكل صحي 

كمكككا يجكككب الحكككرص علكككى عكككدم الضكككغط بشكككدة علكككى رأ  الفرجكككار المكككدبب لتجنكككب ثقكككب 

ن صكككعوبة إعكككادة رككككز اإلبكككرة ورقكككة الرسكككم، وبالتكككالي تشكككويهها، مكككع مكككا يكككالزم ذلكككه مككك

 .الحقا في ذات الموقع الساب ، ذله أنها قد اختفت بفعل اهتران الورقة

 

 (: 1)رابعام رسم المربا رقم 

  قسككككم المربككككع األساسككككي إلككككى أربعككككة مربعككككات داخليككككة بأخككككذ األقطككككار، ومككككن المنتصككككف

 .ارسم خطين متعامدين
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 سككا ، ثبككت رأ  الفرجككار المكككدبب، مككن نقككاط تمككا  الخطككين المتعامككدين مكككع المربككع األ

 .وافتحه حتى يصل إلى مركز الدائرة
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  بالفرجككككار وبقلككككم الرسككككم مككككع األخككككذ بالتنبيهككككات أعككككد التأكيككككد علككككى الخطككككوط المطلوبككككة

مكككع التأككككد أن جميكككع الكككدوائر يجكككب أن تتقكككاطع فكككي  .السكككابقة للوصكككول للدقكككة المطلوبكككة

ا، إن مثكككل هكككذ  الفراغكككات مرككككز المربكككع بشككككل صكككحي  دون وجكككود أدنكككي فكككرا  بينهككك

 .داللة على عدم الدقة، ويجب تكرار المحاولة حتى الوصول للمطلوب

 

 (: 5)خامسام رسم المربا رقم 

  كمككا ( بواقككع عشككرة تقسككيمات لكككل ضككلع)قسككم المربككع األساسككي إلككى مئككة مربككع صككغير

مكككع مالحظكككة أنكككه يمكنكككه التقسكككيم باسكككتخدام مسكككطرة  .مكككر معكككه فكككي التمكككارين السكككابقة

لقيككككا ، وذلككككه بتثبيككككت نقطككككة الصككككفر علككككى أول المربككككع، وعالمككككة السككككنتميتر العاشككككر ا

كمكككا ينبغككككي إال أن هككككذا اإلجكككران غيككككر مقبكككول فككككي هكككذا التمككككرين، علكككى آخككككر المربكككع، 

االسكككككتفادة مكككككن المهكككككارات السكككككابقة بنقكككككل التقسكككككيمات األفقيكككككة رأسكككككيا باسكككككتخدام الخكككككط 

 .لمتعامدةدرجة، ومن ثم رسم الخطوط ا 15القطري بزاوية 
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  مكككن طكككرف المربكككع األساسكككي ثبكككت رأ  الفرجكككار المكككدبب، وافتحكككه حتكككى يالمككك  حكككد

 أول المربعككككات العشككككرة الصككككغيرة، وارسككككم الككككدائرة، وكككككرر العمليككككة لبككككاقي المربعككككات

 .التسعة الصغيرة المتبقية

 

 كرر نف  الخطوات لرطراف األخر  من المربع. 
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 مكككع  .كلكككي بصعكككادة التأكيكككد عليهكككا بقلكككم مختلكككفاقتطكككع االجكككزان المطلوبكككة مكككن الشككككل ال

التأكيكككد علكككى تكككوخي الدقكككة العاليكككة فكككي الرسكككم لتجنكككب رسكككم دوائكككر مككككررة مشكككوهة فكككو  

 .بعضها البع 
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 (: 1)سادسام رسم المربا رقم 

  مكككع ( بواقكككع أربكككع تقسكككيمات لككككل ضكككلع)قسكككم المربكككع األساسكككي إلكككى سكككتة عشكككر مربعكككا

 .ل مربع صغير الستخدامها كمراكز للدوائراالحتفاظ باألقطار مرسومة داخل ك

 

  ثبكككت رأ  الفرجكككار المكككدبب علكككى أحكككد تقكككاطع أقطكككار المربكككع الصكككغير، وافكككت  الفرجكككار

باتجكككا  قطكككري حتكككى يالمككك  حافكككة المربكككع الصكككغير مكككن جهكككة قطكككر ، ومكككن ثكككم ارسكككم 

 .الدائرة، وكرر العملية لباقي المربعات حتى تحصل على ست عشرة دائرة
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 مثبكككت  خطكككوط العمكككل الخطكككوط المطلوبكككة بصعكككادة التأكيكككد عليهكككا بقلكككم مختلكككف اقتطكككع مكككن

 .على رأ  الفرجار، مع توخي الدقة لتجنب تكرر رسم دوائر مزاحة عن بعضها

 

 تنبيهات 6-3

 الطريقكككة لجميكككع المربعكككات السكككتة   ليسكككت جميكككع الكككدوائر الداخليكككة الصكككغيرة تنتهكككي بكككنف

 .نها ما ينتهي أفقيا أو رأسياالمطلوبة، هناه منها ما ينتهي قطريا، وم
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  لكثكككرة خطكككوط العمكككل احكككرص أن تككككون فاتحكككة وخفيفكككة، ويمككككن اسكككتخدام قلكككم رصكككاص

4H وإلظهار الخطوط األساسية استخدم قلم ، :HB. 

  هنكككاه رصكككاص بكككألوان مختلفكككة غيكككر األسكككود، يمككككن اسكككتخدامه ايضكككا لتمييكككز خطكككوط

 .العمل عن بعضها، ومنع التداخل والتشتيت

 ئر بحاجكككة إلكككى دقكككة مكككن خكككالل تثبيكككت إبكككرة الفرجكككار فكككي المككككان الصكككحي ، رسكككم الكككدوا

ومكككن خكككالل الحكككرص أثنكككان تحريكككه الفرجكككار للرسكككم، وتكككزداد الحاجكككة للدقكككة فكككي حالكككة 

إعكككادة الرسكككم فكككو  دائكككرة مرسكككومة، إن نقكككص الدقكككة سكككيظهر دائكككرتين متكككراكبتين بشككككل 

 .مشو 

 اعدان علكككى رسكككم دوائكككر اإلمسكككاه الصكككحي  بكككرأ  الفرجكككار، وحكككدة بكككري رأسكككه، تسككك

ويجكككب الحكككرص علكككى إمسكككاه الفرجكككار مكككن أعلكككى رأسكككه  .دقيقكككة تتقكككاطع بشككككل صكككحي 

 المسنن ولي  من أحد ذراعيه

كمكككا أن يجكككب جعكككل مرككككز الثقكككل إثنكككان اإلمسكككاه بكككالرأ  األعلكككى المسكككنن علكككى النهايكككة  

فيكككه رأ  الرسكككم، إن الضكككغط  ثبكككتالمدببكككة، ولكككي  علكككى طكككرف الكككذراع األخكككر الكككذي 

ى ذراع الرسكككم ينكككتف عنكككه خكككروج الكككرأ  المكككدبب عكككن مسكككار  بكككين حكككين وآخكككر، علككك

 .وبالتالي تغير مركز الدائرة باستمرار، والحصول على دوائر متداخلة ومشوهة

  بعكككك  الككككدوائر رسككككمت فككككي الشككككرح كاملككككة خككككارج حككككدود المربككككع األساسككككي، وذلككككه

الواقكككع داخكككل  للتوضكككي ، وإال فأنكككت لسكككت بحاجكككة لرسكككمها كاملكككة، إنمكككا يكفيكككه الجكككزن

 .المربع األساسي

  ال تسكككتخدم أي مسكككطرة قيكككا ، وذلكككه  لجميكككع ( سكككم12×12)بعكككد رسكككم المربعكككات السكككتة

 .أجزان الرسم

 

 :تمرين 6-4

ي وتوسمممط المربعممما   ممم  اللوحمممة بممممكا متناسممملي مممما الرسمممممربعممما   ممم  لوحمممة  أربعمممةارسمممم 

سمممم لكمممما 42×42اد عمممدم اسمممتخدام مسممممطرة القيممماا     ممم  رسممممم وتحديمممد مواقممما المربعمممما  بلبعممم

منهممماي  مممما التقسممميما  الداخليمممة ورسمممم المنحنيممما   يكمممو  بواسمممطة طمممرل التقسممميم التممم  اسمممتخدم  

 .   المهارة السابقة
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 متري  أساسيات رسم االيزو: المهارة السابعة -7
 

 : متري وأهميتهو مقدمة عن األيز 7-1

 : للتعبير المعمار  ع  األجسام والكتا    بعدي  تستخدم

 (.النظر للكتلة من أعلى) اقط األفقيةالمس .1

 (.النظر للكتلة من الجوانب)  الواجهات .0

 (.النظر للكتلة من داخلها بعد قطعها)  القطاعات الرأسية .3

 علممم  سمممبيا المامممااي لمممو أخمممذ  ممممكا كرسممم  بسممميط  سمممتراو بصمممورة ا ايمممة األبعممماد كمممما  ممم  

 : الرسم ا ت 

 

 

مممم  : حاجمممة للن مممر  ليمممت مممم  الجهممما  المختلفمممةوللتعبيمممر عنمممت بممممكا هندسممم  معممممار   لنممم  ب

أعلممم ي ومممم  الجوانممم ي و ممم  حممماا وجمممود تفاصممميا داخلمممة  لنممم  بحاجمممة للن مممر  ليمممت كمممما لمممو كممما  

 .طا    هذو المرحلةولتبسيط المرح ل  نتحدن ع  الق  . مقطوعا
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 : ة عل  النحو ا ت ف   هذو الحالة سي هر المكا م  الجها  المختل

 

 

 

 

 

 

 

 م  أعل  م  الجان  مامم  األ
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عممم  الكتلمممةي وبالتمممال  تحتممماإل للتعبيمممر عنهممما  الكامممما   أ  همممذ الرسممموما  قمممد   تعطممم  التصمممور 

بجممما الرسمموما  المما ن  مم  مممكا واحممدي بعممد  مالممة الخطمموط األ قيممة بماويممة معينممةي و مم  اليالمم  

 :درجةي ما رسم الخطوط الرأسية كما ه  قاكمة32

 

متمممر ي ويرسمممم باألبعممماد الفعليمممة للممممكا حسممم   همممذو الحالمممة يسمممم  األيممممو   الممممكا النممماتك  ممم  

األخممممرى عبممممر محمممموري   الرسمممموما  المممما ن مقيمممماا الرسممممم المختمممماري ويعبممممر عنممممت بجمعممممت ممممما

متعامممدي ي وتكممو  الع قممة بممي  الخطمموط  مم  الرسممم وايقممة الصمملةي وتلتقمم  امتممدادا  الخطمموط عبممر 

 : كما    المكا ا ت . 15هذي  المحوري  أ قيا ورأسيا وبماوية 
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وممممما يجمممدر التلكيمممد عليمممتي والتنبمممت لمممتي أ  األبعممماد  ممم  األيممممو متمممر  تكمممو  حقيقيمممةي كمممما  ممم  

درجممممةي  32و  32الرسممممم األصممممل   مممم  المسمممماقطي    أنهمممما تؤخممممذ قياسمممماتها علمممم  محمممماور الموايمممما 

 .وللرأس  تؤخذ القياسا  رأسيا

 

 :ع  الكتا منها وهناك طرل أخرى للتعبير

ي 32مممم  ا تجممماهي  بمممد  مممم   15متر ي وهمممو ماممما األيممممو متمممر ي    أنمممت بماويمممة اإلكسمممانو

وممم  اممم رسممم  15بمعنمم  أ  الرسممم  يممت يكممو  أسممهاي ذلممك أنممت يممتم بلمالممة المسممقط األ قمم  بممماو  

 .خطوط رأسية تو   واجها  الجسم وكتلت

 15قممم  علممم  المحممموري  متمممر  ترسمممم األبعممماد بممممكا حقي متمممر  كمممما  ممم  األيممممو و ممم  اإلكسمممانو

 .درجةي وللرأس  تؤخذ القياسا  رأسيا 15و 
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والمممكا التممال  يعبممر عمم  تطبيقمما  األيمممو متممر  واإلكسممانو متممر   مم  واقمما العممما المعمممار  

 .لتسهيا تو ي  الكتا البناكيةي مما يسها  همها واستيعابها بطريقة سريعة
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، وقككككد اقتككككب  الشكككككل مككككن 5كسكككانومترياإلمتككككري، وهكككات والقطاعككككات والمسككككاقط واأليككككز التعبيككككر عككككن الكتككككل المعماريككككة بالواج(: 1)شككككل 

المصكككدر دون تعريكككب بغكككر  التعكككرف علكككى المصكككطلحات اإلنجليزيكككة المهمكككة فكككي التعبيكككر المعمكككاري، وترجمتهكككا مكككن  اليسكككار لليمكككين ثكككم 
 : لرسفل

 .متره ومتره، إيز واجهة جانبية، واجهة أمامية، قطاع أأ، مسقط أرضي، إكسانو
 .متري، تلفظ باليان وبالكاف أيزو: مع مالحظة ان

 : الواحدة وهناك أي ا المن وري عل  قسميتي ذ  نقطة الت م  الداخلية

                                                 
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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 :وذ  نقطت  الت م  الجانبية

 

ي ولتقريمم  الصممورة أكاممر حمموا  اكممدة رسممم المنمما ير ولمميا المجمماا هنمما للحممدين عنممت بالتفصمميا

 .ا  اقتبس  الصورتا  ا تيت
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.من ور بنقطة ت م  واحدة( : 0)مكا 
1
 

 

.ت م   ت من ور بنقط( : 3)مكا 
7
 

 

                                                 
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 الممممكا ا تممم  وكتهيكمممة للمو ممموبل  لمتمممر  يممممووبهمممدر  كسممما  الممممعور بلهميمممة األ

 .حس  المقاسا  الموجودة عل  اعتبار أنها بالسنتمتر

 

 

 :الهدف من المهارة 7-2

فهممممم أهميممممة األيمممممو متممممر ي وهمممم  تمهيممممد لفهممممم المسمممماقط ل اسممممريع تعتبممممر هممممذو المهممممارة مممممدخ 

 .والواجها  وطرل استنباطها م  األيمو متر ي أو استنباط األيمو متر  منها

مممد  بمممت إلكسممما  الطالممم  الحممما السمممريا بالكتممما المعماريمممةي ول رتقممماء بالذاكقمممة  لممم   همممم  وقمممد ب 

 .الرسوما  المعماريةي والتعرر عل  أهميتها    التعبير

 :التنفيذ طريقة 7-3

 ارسكككم خطكككا عاموديكككا، وعلكككى جكككانبي الخكككط، : فكككي الجكككزن السكككفلي مكككن منتصكككف اللوحكككة

درجككككة لكككككل منهمككككا، بطككككول 32ارسككككم خطككككين بزاويككككة  12 – 32وباسككككتخدام المثلكككك  

 .سم لكل خط15
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 متكككري، واحكككرص أن يككككون رسكككم جميكككع  لقكككد كونكككت بكككذله نقطكككة البدايكككة لرسكككم األيكككزو

فكككي الجكككانبين، والخطكككوط الرأسكككية كمكككا هكككي، أمكككا درجكككة  32الخطكككوط األفقيكككة بزاويكككة 

 .الخطوط المائلة في األسا  فترسم من خالل التوصيل بين الخطوط األساسية

  ولضكككبط الرسككككم كككككون الحككككدود الخارجيككككة قبككككل الخككككو  فككككي تفاصككككيل األبعككككاد الداخليككككة

 .لتضمن بقان الرسم ضمن األبعاد، وعدم نقل الخطأ في القيا  تراكميا  
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 مكككع مالحظكككة أن ضكككالعاأللكككه الرسكككم كمكككا فكككي األبعكككاد الموجكككودة علكككى أكمكككل بعكككد ذ ،

جميكككع الخطكككوط الرأسكككية ترسكككم رأسكككيا بواسكككطة الزاويكككة القائمكككة للمثلككك ، أمكككا الخطكككوط 

درجككككة، باسككككتثنان أعلككككى الشكككككل المائككككل، فهككككو ال يخضككككع  32األفقيككككة فترسككككم بزاويككككة 

ترسككم : يا تمامككا، ولرسككمهكونككه فككي األصككل لككي  أفقيككا تمامككا وال رأسكك ؛تمامككا 32لزاويككة 

الخطككككوط الرأسككككية األساسككككية المحككككددة لككككه بأبعادهككككا الطبيعيككككة، ثككككم يوصككككل بككككين نهايككككات 

 .الخطوط

 

 

  انتبكككه لموقكككع النافكككذة بحسكككب أبعادهكككا وارتفاعهكككا، وانتبكككه ككككذله لسكككماكة الجكككدران عنككككد

درجككككة أيضككككا موازيككككة لخطككككوط 32األبككككواب والنافككككذة، فيجككككب رسككككم خطوطهككككا بزاويككككة 

 .مقابلةالجهة ال
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 تنبيهات 7-4

 الرسكككم مكككن نقطكككة البدايكككة، وتكككراكم القياسكككات مكككن بعكككدها دون رسكككم حكككدود الشككككل البكككدن ب

إلكككى تكككراكم الخطكككأ، وبالتكككالي سكككيكون الطكككول  (فكككي حالكككة عكككدم الدقكككة)كاملكككة قكككد يككك دي 

 .اإلجمالي للضلع الخارجي غير صحي 

 مقابلكككة، وبعضكككها لكككم تكتكككب األبعكككاد علكككى جميكككع األضكككالع، إذ بعضكككها مماثكككل لرضكككالع ال

 .يمكن استنباطه من خالل الجمع والطرح للبعد الكلي
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 : تمرين محلول 7-5

قسمممم اللوحمممة  لممم  أربعمممة أقسمممام متسممماويةي وارسمممم الكتممما المو مممحة ب مممعر الحجممممي مممما رسمممم 

  المقاسمممما  تؤخممممذ مبامممممرة ممممم  الرسممممم ي ممممما م ح ممممة أالمسمممماقط الا اممممة األساسممممية لكمممما كتلممممة

 .باستخدام مسطرة القياا
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 .(4)المكا رقم رسم : أو م 

وهممو تعبيممر عمم  الجسممم بصممورة ا ايممة األبعمماد المممكا الممذ  تممراو هممو ممما يسممم  بمماأليمو متممر ي 

(3D)8 ي ويمكممم  التعبيمممر عنمممت بصمممورة اناكيمممة األبعممماد(2D)9 العلمممو ي : مممم  خممم ا المسممماقط الا امممة

 .األمام ي الجانب 

وممم  خمم ا الن ممر لأليمممو متممر ي  ممل  الجهممة العلويممة منممت همم  المسممقط العلممو ي والجانمم  األيممم  

 .مسقط أو الواجهة األماميةي والجان  األيسر منت هو الةالجانبيأو الواجهة منت هو المسقط 

بواسمممطة مسمممطرة ولرسمممم المسممماقط الا امممة تؤخمممذ القياسممما  مممم  خممم ا األيممممو متمممر  مباممممرة 

 : ما اتباب الخطوا  ا تيةجمء المدرإل م  المالاا ي القياا أو ال

سممممم 4ارسممممم محمممموري  متعامممممدي ي ولكمممما محممممور ارسممممم خطممممي  مممممواميي  يبعممممدا  عنممممت بمقممممدار 

   همممذا   (. ممم  جميممما ا تجاهممما  يمكممم  تيييمممر همممذا البعمممد بممممرط أ  يكمممو  ذاتمممت لكممم  المحممموري )

مطابقممما لهمممما تمامممما لتكمممو   الخطممما  لكممما محمممور همممما حمممد الرسممممي ويجممم  أ  يرسمممم طمممرر الممممكا

ألنممممت لكمممما محممممور ولموامييممممت تممممذكر الوصممممر ا تمممم  و .عمليممممة نقمممما المقاسمممما  دقيقممممة وصممممحيحة

 : تكرر    مرح الرسوما  كايرايس

                                                 
8
 Three-dimensional: اختصار للعبارة اإلنجليمية  
9
 Two-dimensional :ختصار للعبارة اإلنجليميةا  
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بلمكانمممك البمممدء بمممل  مسمممقط تمممماءي وهنممما سمممنبدأ بالواجهمممة األماميمممةي وهممم  الموجمممودة  ممم  األيممممو 

مممما م ح مممة أ  أقصممم  حا مممة الواجهمممة . مباممممرة متمممر  علممم  جانبمممت األيسمممري وتؤخمممذ األبعممماد منمممت

 .ما تقاطا المواميا  للمحوري  األساسيي األمامية ترسم 
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األ قيممممة اسممممح  القياسمممما    مممم  كمممما مممممرةل لتسممممهيا العممممماي وللتقليمممما ممممم  أخممممذ قياسمممما  جديممممدة

كخطمممموط عممممماي بحيممممن تتقمممماطا ممممما المحممممور العمممممود ي وتقممممر عنممممد الخممممط  Tبواسممممطة مسممممطرة 

 .الموام  لت
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جانبيمممةي وهممم  الواقعمممة علممم  يسمممار األيممممو متمممر ي مممما م ح مممة أنمممت   حاجمممة ارسمممم الواجهمممة ال

لقيممماا الخطممموط األ قيمممة ألنهممما أخمممذ  مممم  الواجهمممة األماميمممة التممم  رسمممم  مممم  قبممما أمممما الخطممموط 

 .الرأسيةي  تؤخذ قياساتها م  األيمو متر 



  
 

115 

 

 

ألماميمممةي تممممد خطممموط العمممما رأسممميا بعمممد اكتمممماا الواجهمممة الجانبيمممةي وكمممما صمممنعنا  ممم  الواجهمممة ا

حتمم  تتقمماطا ممما المحممور األ قمم ي وتقممر عنممد الممموام  لممتي وذلممك لنقمما المقاسمما  للمسممقط العلممو ي 

 15وهنمما يجمم  التنبممت  لمم  أ  النقمما   يكممو  مبامممرةي و نممما ممم  خمم ا أخممذ خطمموط عممما بماويممة 

ي ومممم  نقطمممة ر الرأسممم للمحمممو األوا باتجممماو موقممما المسمممقط العلمممو ي وتقمممر عنمممد الخمممط المممموام 

العممممما أ قيمممما للتقمممماطا ممممما المحممممور الرأسمممم  وتنتهمممم  عنممممد  طتقاطعهمممما ممممما الرأسمممم ي تؤخممممذ خطممممو

 .الموام  الاان  للرأس 

 .العلو كما تؤخذ م  الواجهة األمامية باق  خطوط العما رأسيا إلكماا قياسا  المسقط 
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ذلمممك أ  قياسممماتت أخمممذ  مممم    ممم  همممذو الحالمممةل لسممم  بحاجمممة ألخمممذ أ  قياسممما  للمسمممقط العلمممو ي

 .خ ا الواجهة األمامية والواجهة الجانبيةي ويكما رسمت بناء عل  مكلت    األيمو متر 
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 .ستحصا    النهاية عل  المكا التال ي ما رسم األيمو متر  األساس  أعل  المحوري 
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لعمممما مممم  خطممموط ا قمممم  بسمممح القياسممما  مممم  الواجهمممة الجانبيمممة للمسمممقط العلمممو ي  كعنمممد نقلممم

الواجهمممة الجانبيمممة حتممم  تقاطعممم  مممما المممموام  األوا للمحمممور األ قممم ي امممم تقاطعممم  مممما المحمممور 

 درجمممة15ي امممم سمممحب  خطممموط بماويمممة األ قممم ي امممم تقاطعممم  مممما المممموام  الامممان  للمحمممور األ قممم 

حتمممم  توقفمممم  عنممممد الممممموام  األوا للمحممممور الرأسمممم ي وممممم  اممممم قطعتممممت أ قيمممماي وقطعمممم  المحممممور 

 .عند الموام  الاان  للمحور الرأس  الرأس ي وتوقف 
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درجمممةل و نمممما يلتقممم  خطممما نقممما المقاسممما  15و ممم  حممماا نقطمممة الصمممفر لممم  تكمممو  هنممماك ماويمممة 

 .رأسيا وأ قيا مبامرة

ويجممدر التنبيممت  لمم  أ  الخممط الممموام  للمحمماور ممم  الجهتممي  اليممرض منممت جعمما المسمماقط علمم  

قاط صمممحيحةي    تيييمممر موقممما الجسمممم مممم  ذا  البعمممد مممم  المحممماوري وبالتمممال   عطممماء مقاسممما   سممم

المحممماور  ممم  كممما ممممرة ترسمممم  يهممما المسممماقط المختلفمممة سمممي خا بممممكا كبيمممر  ممم  دقمممة الرسممممي ويعطممم  

 .نتاكك مموهة   تم  للرسم الصحي  بلدن  صلة

 

 (.0)رسم المكا رقم : اانيا

اسممما ي ي أنمممت اسمممتخدم  خطممموط العمممما لنقممما القي(4)كمممما   ح ممم   ممم  خطممموا  رسمممم الممممكا رقمممم 

بممممي  الواجهممممة األماميممممة الواجهممممة الجانبيممممة كمممما  نقلهمممما أ قيمممما بمممممكا مبامممممري وأ  وأ  القياسمممما  

القياسممما  بمممي  الواجهمممة األماميمممة والمسمممقط العلمممو ي كممما  نقلهممما رأسممميا بممممكا مباممممر أي ممماي أمممما 

القياسمممما  بممممي  الواجهممممة الجانبيممممة والمسممممقط العلممممو  كمممما    بممممد ممممم  نقلهمممما بخطمممموط عممممما أ قيممممةل 

 .درجة15سيةل وبماوية ورأ

القياسممما  بمممي  الواجهمممة الجانبيمممة والمسمممقط العلمممو  بطريقمممة مختلفمممة أ   ممم  همممذا الممممكا يمكنمممك نقممما 

ويحسممم  اإلممممارة هنممما  لممم   .التممم  مركمهممما نقطمممة تقممماطا المحممموري  الركيسممميي  وهممم  أربممماب المممدواكر

درجمممةي    همممذو 15ة أ  هنممماك ع قمممة ريا مممة مت مممممة بمممي  أربممما المممدواكر والخطممموط الماكلمممة بماويممم

 .مستقلة تفيد    استخدامها    مواقا التنفيذ المختلفةالع قة مفيدة جدا كمهارة 

 : اتبا الخطوا  ا تيةي والت  ه     أولها مكررة ع  المكا السابل هذو الطريقة طبيللت

ارسممممم المحمممموري  األساسممممي  المتعامممممدي ي والمحمممماور المواميممممة ممممم  الجهتممممي ي علمممم  بعممممد وحممممدة 

 .حدةوا
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 .ارسم الواجهة األمامية بلخذ القياسا  م  األيمو متر 
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 .انقا القياسا  أ قيا لرسم الواجهة الجانبيةي والقياسا  الرأسية تؤخذ م  األيمو متر 
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 لممم  اليممممي  مممم  خممم ا خطممموط العمممما التممم  تمممم سمممحبهاي أمممما الخطممموط  ممم   ارسمممم الواجهمممة الجانبيمممة

 .المكا األساس  لأليمومتر  ا تجاو ا خر ميتم قياسها م 
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قمم ي  حمم  اننمما هنمما لممم لرسممم المسممقط العلممو ل ار مما القياسمما  رأسمميا حتمم  تتقمماطا ممما المحممور األ 

نر عهممما للمحمممور المممموام  كمممما  ممم  الممممكا السمممابلي و نمممما توقفممم  خطممموط العمممما للقياسممما  عنمممد 

أربمماب الممدواكر ممم  المحممور و مم  حالممة مممدها للمحممور الممموام ي  مم  بممد أ  تبممدأ  .المحممور األساسمم 

كمممما أ   .المممموام  األ قممم ي وتنتهممم  عنمممد المحمممور المممموام  الرأسممم ي ولممميا عنمممد المحمممور الركيسممم 

 .مركم هذو األرباب سيكو  نقطة تقاطا المواميا 



  
 

124 

 

 

ر كخطمموط عممماي كممابمم   بممرة الفرجممار  مم  نقطممة تقمماطا المحمماور األساسمميةي وأبممدأ برسممم أربمماب دوا

الركيسمممم ي وتنتهمممم  عنممممد األ قمممم  خطمممموط العممممما الرأسممممية ممممما المحممممور تنطلممممل ممممم  نقطممممة تقمممماطا 

 .محور الركيس  الرأس ال
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أكمممما رسمممم خطممموط العمممما للقياسممما  أ قيممماي وارسمممم أي ممما خطممموط العمممما للقياسممما  مممم  الواجهمممة 

األماميممممة بر عهمممما رأسمممميا حتمممم  تتقمممماطا ممممما المحممممور الممممموام  لأل قمممم ي وممممم  اممممم ارسممممم المسممممقط 

 .العلو 

 

 



  
 

126 

 

 

 .كما    المكا ا ت  هاية يرسم األيمو متر  أعل  المحوري  األساسيي  المتعامدي    الن
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 (.3)المكا رقم رسم : االاام 

تماممما كممما  مم  المممكلي  السممابقي ي وقممد رسممم هنمما بواسممطة خطمموط عممما ( 3)يرسممم المممكا رقممم 

 .درجة15بماوية 
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 (.1)المكا رقم : رابعا

ط عمممما ي وقمممد رسمممم هنممما بواسمممطة خطمممألممممكاا السمممابقةاتمامممما كمممما  ممم  ( 1)يرسمممم الممممكا رقمممم 

 .م  مركم المحاور تلتق  عندو اإلسقاطا  األ قية والرأسية 15بماوية 
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 :تمرين 7-1

قسمممم اللوحمممة  لممم  قسممممي  متسممماويي ي امممم ارسمممم المسممماقط حسممم  أبعادهممما علممم  الممممبكةي امممم ارسمممم 

 .ما استخدام خطوط المبكة للقياا .األيمو متر  لكا منها
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 : تمرين 7-2

الحجمممممي ممممما رسممممم  بممممنفا تي قسممممم اللوحممممة  لمممم  قسمممممي  متسمممماويي ي وارسممممم الكتلتممممي  المو ممممح

ممممما م ح ممممة ا  المقاسمممما  تؤخممممذ مبامممممرة ممممم  الرسممممم  .المسمممماقط الا اممممة األساسممممية لكمممما كتلممممة

ي أو بالتقممممممدير بممممممالن ري بمممممممرط توا ممممممل القياسمممممما  بممممممي  المسمممممماقط باسممممممتخدام مسممممممطرة القيمممممماا

 .واأليمومتر 

 (:4)المكا رقم 
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 (:0)المكا رقم 
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 .رسم دائرة األيزو متري: المهارة الثامنة -8
 

 

 

درجممممةي   تكممممو  موايمممما المربمممما   32و 32متممممر  الممممذ  يرسممممم علمممم  الممممماويتي    مممم  األيمممممو

األربعممة قاكمممة تماممما كممما هممو  مم  الرسممم اإلسممقاط ي وتبعمما لممذلك  ممل  الممداكرة  مم  األيمممو متممر    

 .ديرة تماماي بمعن  أنها ليس  ذا  مركم واحدتكو  مست

 : الهدف من المهارة 8-1

تهممدر هممذو المهممارة  لمم   كسمما  القممدرة علمم  رسممم الممداكرة بعممد التعممرر علمم  الموايمما المنفرجممة 

 . والحادة    المربا الحاصر للداكرة المراد رسمها

و نمممما ترسمممم  مممم  ال مممرور  معر تمممت أ  داكمممرة األيممممو متمممر    ترسمممم صمممريحة بمركمممم واحمممدي

علممم  أربعمممة أجمممماءي ولكممما جممممء منهممما مركممممو الخممما  بمممتي وبعبمممارة أخمممرىي تتكمممو  داكمممرة األيممممو 

 .متر  م  جمأي  م  داكرتي  صييرتي ي وجمأي  م  داكرتي  كبيرتي 
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 :طريقة التنفيذ 8-2

متمممر ي بمعنممم  أ  ترسمممم ي   بمممد مممم  حصمممرها داخممما مربممما أيممممو لرسمممم داكمممرة األيممممو متمممر 

ي ومنهمما يممتم رسممم المحمماور وتحديممد مراكممم األساسمميةحمموا الممداكرة  مم  المسمماقط  حممدود مممكا مربمما

 :الكليةي وتتبا لذلك الخطوا  ا تية أرباب الدواكر ورسم الداكرة

  درجكككة 32يرسكككم المربكككع ضكككمن األيكككزو متكككري كمكككا لكككو ككككان خاليكككا مكككن الكككدائرة، بزاويكككة

مكككراد رسكككمها فكككي ويككككون طكككول ضكككلع المربكككع هكككو طكككول قطكككر الكككدائرة ال .مكككن الجهتكككين

 .المساقط ثنائية األبعاد

 

 ارسم القطرين المنصفين للمربع من خالل توصيل أواسط األضالع المتقابلة. 
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  ،الحكككظ أن المربكككع قكككد اشكككتمل علكككى اربعكككة زوايكككا، اثنتكككان منهمكككا منفرجكككة، واثنتكككان حكككادة

بعكككة ومكككن المهكككم جكككدا التفريككك  بينهمكككا ألنهمكككا مككك ثران فكككي تحديكككد مراككككز األجكككزان األر

 .المكونة للدائرة في األيزو متري

  مكككن الكككزاويتين المنفكككرجتين، ارسكككم خطكككين ينطلقكككان مكككن رأ  الزاويكككة، وينتهيكككان عنكككد

الطرفكككان األبعكككد، ولكككي  الطرفكككان : انتبكككه)طرفكككي قطكككري المربكككع األبعكككد عكككن الزاويكككة 

 (.األقرب
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 الكككدائرة  إن نقطتكككي تقكككاطع الخطكككوط المنطلقكككة مكككن الزوايكككا المنفرجكككة همكككا مرككككزا جزئكككي

 .الصغيرة، أما المركزان ايخران فمن ر و  الزوايا المنفرجة
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  ثبكككت رأ  الفرجكككار المكككدبب، وافتحكككه (المحكككددة بكككدوائر صكككغيرة)مكككن المراككككز األربعكككة ،

ربكككع الكككدائرة األول مكككن الزاويكككة  المقابلكككة، وارسكككمحكككد محكككاور المربكككع أن يالمككك  إلكككى 

 .المنفرجة
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  0مككككن المركككككز رقككككم  مككككن الزاويككككة المنفرجككككة أيضككككادائرة الثككككاني الككككثككككم ارسككككم ربككككع ،

واحكككككرص أن تبكككككدأ وتنتهكككككي عنكككككد المحكككككاور تمامكككككا ألن طرفاهكككككا سكككككيكونان اسكككككتمرارا 

 .لررباع األخر  للدائرة



  
 

141 

 

راجكككع دائمكككا وطكككول عمليكككة الرسكككم مراككككز الكككدوائر لتتأككككد أن التثبيكككت يكككتم فكككي الموضكككع 

 .مشوهة الصحي ، إذ يحصل أحيانا لب  في المراكز فتنتف دائرة

 

 

  واحككرص 3انطالقككا مككن المركككز رقككم  دائرة الثالكك  مككن الزاويككة الحككادةالككثككم ارسككم ربككع ،

فككي هككذ  الحالككة أيضككا علككى أن تبككدأ ربككع الككدائرة هككذا وتنهيككه بشكككل متراكككب تمامككا مككع 

 . تظهر الدائرة صحيحة ومنتظمة الشكلاالربعين السابقين ل
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 وأحكككرص ككككذله مكككن الزاويكككة الحكككادة الثانيكككة وأخيكككرا أكمكككل الكككدائرة برسكككم الربكككع األخيكككر ،

علكككى دقكككة وصكككل الربكككع األخيكككر بكككالربعين السكككابقين، مكككن خكككالل التنبكككه دقكككة رككككز الكككرأ  

 .المدبب للفرجاج على نقطة المركز تماما، وفتحها لتالم  حد المحور تماما

إن أي خطكككا فكككي ذلكككه ينكككتف عنكككه إغكككال  للكككدائرة فكككي ربكككع واحكككد، وانفتاحهكككا فكككي الربكككع 

 .خراي
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144 

 

 : 1تمرين 8-3

ي بنصمممر األبعممماد المدونمممة الممممكا ا تممم قسممم لوحمممة الرسمممم  لممم  قسممممي  متسممماويي ي وارسمممم واحمممد 

 .ي ما رسم المساقط الا اة لتعليهما
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ممممما م ح ممممة أ  الرسممممم احتمممموى علمممم  داكممممرة بسممممماكةي ولرسمممممهاي تعاممممما كلنهمممما داكممممرة أساسممممية 

 : ا ت    المكا  التو ي محصورة داخا مربا كما    

 

 لسككت بحاجككة  ه، مككع مالحظككة أنككومككن ثككم ترسككم دائككرة األيككزو متككري لكككل مربككع منهمككا

 .لرسم كامل دائرة ا أليزو متري السفلية إذ يكفي رسم الجزن الظاهر منها فقط

 

 



  
 

146 

 

 : 2تمرين 8-4

ي ارسممم المسمماقط المو ممحة بممنفا األبعمماد بالسممنتميتري ممما رسممم األيمممو متممر  علمم  ورقممة رسممم

 .للمكا
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 .األيزو متري قطاع: التاسعةالمهارة  -9
 

 : الهدف من المهارة 9-1

تهممدر هممذو المهممارة  لمم  تنميممة الحمما ا امم  األبعممادي وهمم  اسممتمرار للمهممارة السممابقة  مم  رسممم 

األيمومتمممر ي    أنهممما تختلمممر عنهممما  ممم  ممممحذ المممذه  للتفكيمممر  ممم  عممممل الرسمممم مممم  خممم ا القطممماب 

 .الذ  يعبر ع  ما بداخا الجسم

 ممم  السمممابل رسمممم األيممممو متمممر  وطريقمممة اسمممتخراجت مممم  المسمممقط العلمممو ي والواجهمممة  ممممر معنممما

 .الجانبية واألماميةي والعكا

   هممذو المسمماقط والواجهمما  تعبممر عمم  الجسممم ممم  الخممارإلي تماممما كممما يحممدن عنممدما تسممير  مم  

 .الماربي وتن ر لواجها  المبان ي  لن    ترى تفاصيلها الداخلية

والهندسممم ي تحتممماإل  لممم  رسممموما  أكامممر تفصمممي  لتو ممم  مممما بمممداخا همممذو   ممم  الرسمممم المعممممار 

 .الكتا ليسها  همها وبالتال  تنفيذها أو وصفهاي وم  طرل التعبير ع  هذو التفاصيا القطاب

وكمممما استخلصمممنا مممم  األيممممو متمممر  المسمممقط والواجهممما ي  ممميمك  أي ممما تخيممما خمممط قطممما  ممم  

 .سم ناتك القطا عل  مكا مسقط علو  وواجها األيمو متر  لمماهدة ما بداخلتي وم  ام ر

ممممما م ح ممممة أ  التعبيممممر بممممالخطوط  مممم  القطمممماب يكممممو  مختلفمممما عمممم  التعبيممممر عمممم  الواجهمممما ي 

 القطممماب مممم  اسممممت يقطممما الكتلمممةي وبالتمممال    بمممد أ  تتميمممم خطممموط القطممما عممم  الخطممموط األخمممرى 

 .هير المقطوعة

 : تقوم  كرة القطاب عل  مبدكي  أساسي 

 ط القطع، وهو السكين الوهمي الذي قطع الكتلة ليظهر ما بداخلهاخ: األول. 

 ين، عنكككدها يجكككب تحديكككد أي أاتجكككا  النظكككر، فالغالكككب أن القطكككع يقسكككم الكتلكككة لجكككز: الثكككاني

 .ين سينظر لداخلهأالجز

ومممم  امممم ترسمممم مممما تمممراو مممم  الجممممء المتبقممم  بعمممد القطممما وكلنمممت واجهمممةي مممما م ح مممة تمييمممم 

 : ت الخطوط عل  النحو ا 

  خطككككوط المسككككتها سكككككين القطككككع، وهككككذ  تظهككككر أمككككا بخطككككوط رسككككم سككككميكة، أو مهشككككرة

 .حسب نوع مادة البنان
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  خطككوط لككم تالمسككها سكككين القطككع وتراهككا علككى شكككل واجهككة أمامككه، وهككذ  ترسككم بخككط

 .رسم عادي كما رسمت الواجهات من قبل

 

 

 

  خطكككوط خلكككف خكككط النظكككر، أو أعكككال  ،أو خلكككف الجكككدران مكككع خكككط النظكككر، وهكككذ  ترسكككم

 .بخط مقطع

 

 

 

و مممم  هممممذو المهممممارة سمممميتم رسممممم القطاعمممما  للمممممكا الممممذ  سممممبل رسمممممت  مممم  المهممممارة السممممابقةي 

 : والمطلو  هو  عادة رسم المكا ما رسم القطاعا  حس  خطوط القطا المو حة
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 : طريقة التنفيذ 9-2

بتتبمما خممط القطمماي وتخيلممت علمم  أنممت سممكي  تفصمما المممكا  لمم  جمممكي   مم  كمما مممرة يممتم القطمما 

 يهمماي وممم  اممم يلقمم  الجمممء خلممر اتجمماو الن ممري ويرسممم ممما بقمم  واقعمما تحمم  خممط الن ممري يكممو  نمماتك 

 : عل  النحو ا ت  رسم قطاب المكا
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 : تمرين محلول 9-3

ي أعممد رسممم المممكا أدنهمماي وممم  اممم ارسممم ا اممة قطاعمما  لممتبممنفا الطريقممة  مم  المممكا السممابلي 

ي والقطممممماب (  –  )و ( أ –أ )وذلمممممك بمممممالقطا  ممممم  ا تجممممماهيي  بممممممكا رأسممممم  لرسمممممم القطممممماعي  

ي بعمممد تقسممميمها  لممم  جممممكي  الرسمممموذلمممك علممم  ورقمممة . الاالمممن بممممكا أ قممم  لرسمممم المسمممقط األ قممم 

 .مستويي 
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 : ي  السابلي تكو  النتيجة عل  النحو ا ت باتباب قاعدة القطا المطبقة    التمر
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 : اختبار 9-4

رسمممم وخممم ا العلممم  ورقمممة ارسمممم لتحديمممد ممممدى اسمممتيعابك لمو ممموب األيممممو متمممر  والمسممماقطي 

 .ا تية ا اةال مساقطالمجموعا  ل األيمو متر ساعة واحدة  قطي 

 1شكل 

 

 

 

 

 

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

 :الهدف من المهارة 11-1

متمممر ي والفواكمممد التممم  يقمممدمها التطبيقممما  المختلفمممة لرسمممم األيمو تهمممدر همممذو المهمممارة  لممم  تلكيمممد

وسمممميتم  مممم  هممممذا الجمممممء تنمممماوا أحممممد أهممممم العناصممممر المعماريممممة  مممم  لفهممممم الرسمممموما  المعماريممممةي 

 .المبان  با هتمام    وهو الدرإل

ممممكا مسمممتمري ومممم    األبعممماد الا امممة ب مممجمممماء التممم  تتحمممرك المممدرإل  ممم  المبمممان  مممم  األيعتبمممر 

   رسمممم المممدرإل يختلمممر عممم  رسمممم  .الصمممحي  لتجنممم  األخطممماء أانممماء التنفيمممذ ال مممرور   همممم ممممكلت

األجممماء األخممرى ممم  المبنمم ي  هممو عنصممر يمممترك  مم  جميمما األدوار التمم  يمممر بهمماي ويعبممر عنممت 

 :   عناصر أساسية ه    كا مستوى بمكا مختلر ع  ا خري وهو يتكو  م

 لمممم   45تكممممو  بارتفمممماب متوسممممط ممممم  وهمممم  الجمممممء الرأسمممم  ممممم  الدرجممممةي و: القاكمممممة

 .سم47

 30 لمممم   08 قمممم  ممممم  الدرجمممةي وتكممممو  بعممممرض متوسمممط ممممم  وهمممم  الجممممء األ: الناكممممة

 .سم    المبان  السكنية92أما طولها  يكو  تبعا للتصميم ويحس  أ    يقا ع  سمي 

 .استنباط ا يمو متر  لمجموعة درجا  ما الجدار الجانب  لها    هذو المهارة سيتم
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 : طريقة التنفيذ 11-2

 يفكككك مسكككك02 هلكككباقي ةقككككرولا يفكككك مسككك1 لككككك نأ ىنككككعمب ، 02 : 1  ايكككقمب نوكككككي مسكككرلا 

 ،مسكككك122 ىلككككع يوتككككحت ،م1 اهضككككرع يتككككلا ةجككككردلا نصفكككك هيككككلعو ، كككككعلاو ،ةعككككيبطلا

  :يتياك  ايقملا لوحن اهمسرلو

 لوطككككب ةقككككرولا يفكككك مسككككري (مسكككك122) رتككككملا لوطكككك نأ ىنككككعمب ،مسكككك5 = 02 ÷ 122 

 .مس5

 اهكككككنأ يأ ،مسكككك1.5 = 02 ÷ مسكككك32 = م2.3  ةعككككيبطلا يفكككك اهضككككرع يتككككلا ةجككككردلاو

 اذكهو .ةقرولا يف مس1.5 لوطب مسرت
 

  كمككا مككر معنككا فككي مهككارات سككابقة لرسككم األيككزو متككري، ابككدأ برسككم خطككين ينطلقككان مككن

درجكككة لككككل منهمكككا ليكونكككا همكككا نقطكككة االنطكككال  لرسكككم األيكككزو 32رأ  واحكككد، وبزاويكككة 

 ىسكككية لكامكككل الكككدرج مكككن خكككالل رسكككم مسكككقطها علكككارسكككم األبعكككاد األسامتكككري، ومكككن ثكككم 

 ، مكككع رسكككم تقسكككيمات الكككدرجفكككي الرسكككم المعطكككى األر ، وحسكككب األبعكككاد الموضكككحة

  .على شكل إسقاطات على منسوب واحد في المستو  األرضي

 

 

 

  من أركان الدرجات خطوطا رأسية للقوائمانشئ. 
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 سم15فاع ارسم الدرجة األولى محاذية لمسقطها على األر  بارت. 
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 كرر العملية لباقي الدرجات. 
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  سككككم مككككع 12لككككدرج بواقككككع ل( أو أي مككككادة تختارهككككا)الصككككبة الخرسككككانية أرسككككم سككككماكة

 .مراعاة أن تكون السماكة في االتجاهين األفقي والرأسي
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  م1ارسم الجداران المحيطة بجانب الدرج، بارتفاع. 
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 بيةأكمل رسم باقي السماكات للجدران الجان. 
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 أكد الخطوط األساسية للشكل الكامل والذي سيكون كايتي : 
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 تنبيهات 11-3

  تتكككداخل الخطكككوط عنكككد رسكككم األيكككزو متكككري، ويمككككن اسكككتخدام أقكككالم رصكككاص بكككألوان

 .مختلفة للتمييز بين الخطوط

  ال بككد مككن التنبككه التككام لجميككع الخطككوط التككي ترسككم لتجنككب تككداخلها، وبالتككالي الخطككأ فككي

 .الرسم

  جميككككع الخطككككوط الرأسككككية فككككي الرسككككم األساسككككي تبقككككى رأسككككية فككككي األيزومتككككري، أمككككا

درجكككة فكككي االتجكككاهين، ومكككا 32الخطكككوط األفقيكككة المتعامكككدة علكككى الرأسكككية فتككككون بزاويكككة 

عككدا ذلككه مككن خطككوط مائلككة بزوايككا مختلفككة، فترسككم بحسككب موقعهككا، مككن خككالل نسككبتها 

 .ادإلى خطوط رأسية وأفقية في الرسم ثنائي األبع

  رسكككم الكككدرج فكككي هكككذا التمكككرين مجكككرد، بمعنكككى أن نائمكككة الكككدرج فكككي الطبيعكككة غالبكككا مكككا

سككم تقريبككا، تسككمى أنككف الدرجككة، وهككذ  الزائككدة لهككا فوائككد 0تكككون لهككا شككفة بككارزة بمقككدار 

أثنككان النككزول، والمحافظككة علككى نظافككة الككدرج عنككد غسككله القككدم عقككب عككدة منهككا، حمايككة 

 .جزن القائم من الدرجة والمسمى القائمةمن تراكم بقايا المان على ال
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 : تمرين 11-4

مسممتخدما مقيمماا الرسممم المرسمموم  يي ارسممم المسمماقط ا تيممة ممما األيمممو متممر الرسمممعلمم  ورقممة 

المعطممماة هممم  الجانبيمممة اليسمممرىي وأنممم  بحاجمممة  سمممتنباط الواجهمممة  ي مممما م ح مممة أ  الواجهمممةأسمممفلها

 .الجانبية اليمن  لترسم منها األيمومتر 
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 .المساقط والقطاعات: الحادية عشرالمهارة  -11
 

 :الهدف من المهارة 11-1

للرسممممم تعتبمممر هممممذو المهممممارة مرحلممممة تمهيديممممة وانتقاليممممةي  جميمممما ممممما سممممبل ممممم  مهممممارا  كانمممم  

الهندسممم  بممممكا عمممامي مممما مممم ء مممم  التركيمممم علممم  الجانممم  المعممممار ي أمممما همممذو المهمممارةل ومممما 

 .يتبعهاي  ه  مهارا  معمارية بحتة

عممممممار  المخططممممما ي والمخططممممما  هممممم  مسممممماقط وواجهممممما  وقطاعممممما  ومنممممما يري ليمممممة الم

وبالقممدرة علمم  التعبيممر عمم  األ كممار التصممميمية بواسممطة مفممردا  الليممة هممذو يمكمم  التفريممل وبمممكا 

وا ممم  بمممي  المعممممار  المتخصممم  وهيمممروي وبلتقممما  همممذو المهمممارة للمبتمممد  يكمممو  قمممد انتقممما بالفعممما 

 . ل  مجاا التخص 

همممم  البنمممماء الممممورق  للمبنمممم  قبمممما بناكممممت  مممم  الطبيعممممةي ويجمممم  أ  تكممممو  كاملممممة    المخططمممما  

ووا مممحة ومترابطمممة ممممما بع مممها الممممبعضي ومحتويمممة لجميمممما التفاصممميا ال ممممممة للتنفيمممذ بواسممممطة 

 .الرموم والتعابير المتفل عليها عند عموم المعماريي 

  أ  مكمممما  ويفتممممرض  مممم  المخططمممما  أ  تكممممو  ناطقممممة بممممذاتهاي بحيممممن يمكمممم  أل  مقمممماوا  مممم

قراءتهمماي وتنفيمممذهاي للخمممروإل بمممذا  المبنممم  المممذ  صممممت المعممممار  ورهممم   ممم  رؤيتمممت علممم  أرض 

الواقمماي ممما م ح ممة ا  ذلمممك   يينمم  عمم  اإلممممرار الهندسمم  الممذ  هممو للتلكمممد ممم  صممحة تطبيمممل 

 .المخططا  وليا لتفسيرها وقراءتها

لممممدى مقمممماوا التنفيممممذي     أ  معلومممممة ناقصممممة  مممم  المخططمممما  سممممينتك عنهمممما نقمممم   مممم  الفهممممم

سمممت هر مممممك   مممم  قبيممما أخطممماء التنفيمممذي أو الخممم ر المسمممتقبل  علممم  التكمممالير والممممدة وبالتمممال  

 .الممنية لةنجامي وربما أد   ل  تعار ا  تحوا دو   كماا المبن  بالصورة المطلوبة

 

 رسم المسقط المعماري

 :  م ا ت تتصميم منما معي  بالمكا المن   حي  يعبر المعمار  ع  
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 .المسقط األ ق  للدور األر   لفي  سكنية بن ام رسوما  تطوير الفكرة(: 1)مكا

.المهندا محمد النوايسة :موقا: المصدر
42 

 : بهذا المكا ذا  المبن  نجد أ  هير المعمار  قد يعبر ع 

 

مممممخ  عمممماد ي وطلمممم  منممممت أ  يعيممممد  عممممرض التصممممميم السممممابل علمممم : طريقممممة تعبيممممر هيممممر المخممممت  عمممم  المسممممقط المعمممممار (: 5)مممممكا
 .رسمت كما يتذكروي  كان  هذو النتيجة

 

                                                 

 
 /http://www.nawiseh.com/modules: م  موقا 42
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عناصممممر ليممممة المخططمممما  المعماريممممة أ   و المهممممارة علمممم  رسممممم أهممممم عنصممممري  ممممم تركممممم هممممذ

المخططمممما  : المسمممماقط والقطاعمممما ي وهممممما تمهيممممد لممممما بعممممدهما ممممم  مهممممارا  والتمممم  همممم : وهممممما

 .المعماريةي والممروب

علممم  المسمممقط والقطممماب دو  الواجهممما  والمنممما ير ألنهمممما ( لمهمممارة ممم  همممذا ا)وجممماء التركيمممم 

اب  مممم  الممممدرإلي والممممذ  يعممممد طمممماألسمممماا  مممم  و مممما الفكممممرة التصممممميميةي وبتركيممممم أكبممممر علمممم  الق

عنصممممر الحركممممة الرأسمممميةي والتمممم  تمممممترك  مممم  جميمممما مسمممماقط األدواري وتحتمممماإل  لمممم  مميممممد ممممم  

    تقممما  المعر مممة بممممكا المسمممقط وطريقمممة حركمممة المممدرإل بمممي  المسممماقطي التخيممما والتركيمممم لمتابعمممة 

همم  تمهممد الطريممل لقممراءة  -  مم  عمم  كونهمما نقلممة معماريممة متخصصممة  -رسممم القطمماب  مم  الممدرإل

المخططممما  المعماريمممةي والتممم  سممميتم تناولهممما  ممم  المهمممارة التاليمممةي كمممما تمكممم  المممدارا مممم  البمممدء 

 .الفعل  برسم المخططا  المعمارية المتخصصة

ي وهممممو عبممممارة عمممم  خطمممموط  يعبممممر المعمممممار  عمممم  هندسممممية دقيقممممةي أ كممممارو بالمسممممقط ابتممممداءم

 .نحناءا  الفعليةوتراع  ا تجاها  والمتواميا  وا مرسومة بلبعاد ومقياا رسم  عل ي 

لتسمممهيا  همممم المسمممقط المعممممار  سمممنبدأ برسمممم مبنممم  بسممميطي وهمممو عبمممارة عممم  هر مممة حمممارا و

 .ودورة مياو ما المدخا

 

 :   مجموعة م  العناصري وه  عل  النحو ا ت احتوى المكا السابل عل

  الخطككككوط الخارجيككككة والداخليككككة المتوازيككككة هككككي خطككككوط الجككككدران، والمسككككافة بككككين الخطككككين

 .سم02تعتمد على سمه الجدار، ويغلب على المباني استخدام بلوه بعر  
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 و أربكككاع الكككدوائر المنتهيكككة بخكككط عكككامودي علكككى الجكككدار هكككي األبكككواب، فالبكككاب عنكككدما يفكككت  أ

 .يغل  يرسم من طرفه ربع دائرة بحكم تثبيت طرفه ايخر في الجدار

  الحمكككام فهكككي تعبيكككر عكككن أمكككام الخطكككوط داخكككل الجكككدران فكككي منتصكككف الغرفكككة، ومنتصكككف

 .النافذة المكونة من جزأين منزلقين

 

 طريقة التنفيذ 11-2

    همممذا الرسمممم علممم  بسممماطتت همممو األسممماا  ممم  مع مممم الرسممموما  المعماريمممةي وتممملت  بعمممد ذلمممك

هممما بسمممهولةي وسممميلت  بممملذ  ه بيانهممما  ممم  والمممب ط يمكممم   هم شتفاصممميا وتفرعممما  وأممممكاا للفمممر

 .المهارتي  التاليتي 

 :رسم مسقط الدور األرض  لدرج: أوال

ي مممما م ح مممة أ  المممدرإل يتييممممر ا اممممة  دواربمممذا  الطريقمممة يمكممم  رسممممم درإل  ممم  مبنممم  مممم  

الن مممر لألسمممفاي وبالتمممال  هالبممما مممما م 0.02 : ي ويمممتم قطعمممت علممم  ارتفمممابممممكلت مممم  دور  لممم  دور

 : عل  النحو ا ت م  الدور األر   سيكو  مكلت 

 

قطممما يكمممو  مسمممقط المممدور األر ممم ي ومنمممت يبمممدأ المممدرإلي وحيمممن أ  الجممممء مممم  يو ممم  الممممكا 

ممممم  منسممممو  ب طممممة الممممدور األر مممم   لمممم  )مي والمبنمممم  ارتفاعممممت الصمممما   0.0علمممم  منسممممو  

درجمممةي  مممل  ارتفممماب الدرجمممة الواحمممدة 01مي وعمممدد المممدرجا  3.1: ومنسمممو  ب طمممة المممدور األوا هممم

ي ولمعر مممة منطقمممة القطممما  يعممماد حسممما  العمممدد المممذ  تبلمممم  سمممم45ي أو م2.45=  01/  م3.1: همممو

 بممممي ي أ  أ  القطمممما سمممميكو  41.11=  سممممم45/ سممممم 002: مي وهممممو0.0عنممممدو الممممدرجا  ارتفمممماب 

 .45الدرجة رقم و 41الدرجة رقم 
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ي يرسمممم خمممط القطممما الماكممماي ويرسمممم مممما بعمممدو بممممكا مقطممماي وذلمممك اتباعممما وبعمممد همممذا المنسمممو 

 .ما فوق أو خلف يرسم مقطعا: لقاعدة الرسم

أو )أوا درجممة يبممدأ منهمما الصممعود بخممط البممدء والممذ  هممو علمم  مممكا خطممي  متممواميي  وتو مم  

 .ما خط المنتصري والذ  ينته  بسهم يمير للنقطة األعل ( داكرة

تكمممو   ممم  بمممدايتهاي وبالتمممال  ترسمممم ( handrailدربممممي  أو )مسمممكة اليمممد  يتميمممم همممذا المممدور بمممل 

وأخيممرا يرسمممم خممط القطممما المممذ  يو مم  منطقمممة القطممما  .عنممد أوا درجمممة بحسمم  تصمممميمها المختمممار

 .واتجاو الن ر

قابممما للتفمممماو  ( القاكممممة والناكمممممة)ومممم  المهممممم هنممما التلكيممممد علممم  أ  عممممرض وارتفممماب الدرجممممة 

نممماك ع قمممة ريا مممة تحمممدد أبعممماد المممدرإلي  لمممو رممنممما للناكممممة بمممالرمم حسممم  الموقممماي ووجمممد أ  ه

 : ي تكو  الع قة(ل)ي وللقاكمة بالرمم ( )

 .سم33 - = +ن + ق  2

 

 :لدرج األولرسم مسقط الدور : ثانيا

 

 

م أي ممماي ولكممم  بالنسمممبة 0.0 ممم  مسمممقط المممدرإل للمممدور األواي يكمممو  خمممط القطممما علممم  ارتفممماب 

كمممما يرممممم كمممو  خمممط القطممما  ممم  الدرجمممة التممم  تحقمممل همممذا المنسمممو ي ألر مممية المممدور األواي وي

مممما خمممط ( أو داكمممرة)ألوا درجمممة  ممم  المممدور بخمممط البمممدء والمممذ  همممو علممم  ممممكا خطمممي  متمممواميي  

 .المنتصري والذ  ينته  بسهم يمير للنقطة األعل 
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 مقطعمممةي ألنمممك تن مممر لألسمممفا بعمممد القطممماي وبالتمممال  تمممرى ا مم  درإل همممذا المممدور   ترسمممم خطوطممم

ي  تتراكممم  الخطممموط األعلممم  واألسمممفال  ممم  ي همممر المممدرجا  األولممم  الصممماعدة مممم  المممدور األر ممم 

 .   الخط المستمر

صممممري وبالتممممال  ترسممممم متصمممملة ومسممممتمرة تتكممممو   مممم  المن( handrailدربمممممي  أو )مسمممكة اليممممد 

 .لحماية جوان  الدرإل

 :لدرج األخيررسم مسقط الدور : ثالثا

 

لمممدور األخيمممر  ممم  المبنممم ي وبالتمممال   مممل  القطممما علممم  منسمممو  تقمممر الخمممر درجمممة عنمممد أر مممية ا

ي ا كمممما  ممم  األدوار السمممفليةي وعليمممت  لممم  يكمممو  هنممماك قطممما  ممم  المممدرجل  درجمممة م لممم  يممممر بممم0.0

 .ما    الجدرا   قطي ما ما يعترض خط القطا م  نوا ذ وأبوا و ن

نتهممم  بمممرأا سمممهم صمممر المممذ  يبمممدأ بخطمممي  متمممواميي  للرممممم لنقطمممة البمممدءي ويتويرسمممم خمممط المن

 .بمعن  أ  السهم يكو     الدرجة األعل  .ليرمم ألعل  نقطةي أو  تجاو الصعود

 لنهممما تكمممو   ممم  ( handrailدربممممي  أو )كمممما يختلمممر مسمممقط همممذا المممدور مممم  حيمممن مسمممكة اليمممد 

ويمكمممم   .النهايممممةي وتخممممتم بخممممط طويمممما لحمايممممة الخممممر درجممممة وممممما جاورهمممما ممممم  ب طممممة السممممقر

مي  ببنمماء جممدار ممم  البلمموكي أو بممل  مممادة بنمماء أخممرى تممؤد  هممرض الحمايممة ا سممتيناء عمم  الممدرب

 .م  السقوط
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 :لدرجا قطاع فيرسم : رابعا

 

للبممدء برسممم قطمماب  مم  الممدرإلي ابمم  مسممقط الممدور األر مم  أعلمم  اللوحممةي علمم  أ  يكممو  اتجمماو 

 .لمسطرة الرسم االقطا باتجاو الن ر موامي
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ع ممممها الممممبعضي ومماحممممة ألعلمممم  اللوحممممة قلممممي  حتمممم    ابمممم  بمممماق  المسمممماقط متراكبممممة علمممم  ب

ييطمم  المسممقط األعلمم  المسممقط األدنمم ي و مم  حمماا كانمم  هنمماك صممعوبة  مم  تراكمم  المسمماقط علمم  

بع مممهاي  ممميمك  تابيتهممما بالتتممماباي بمعنممم  تابيممم  مسمممقط األر ممم  ورسمممم  سمممقاطتي ومممم  امممم  مالتمممت 

و  بممد هنممما ممم  الفهممم التممام لممممكا . دواروتابيمم  الممدور الممذ  يليممت ورسمممم  سممقاطتي وهكممذا لبمماق  األ

 .الدرإلي وتيييرو م  دور  خر

كخطمموط عممماي ممما مراعمماة اختيممار المكمما  المناسمم  للقطمماب  مم  لوحممة أسممقط الخطمموط الرأسممية 

ويجممم  قبمما البمممدء برسممم القطممماب رسممم خطممموط تحديممد أساسمممية  .الرسممم مممم  حيممن الطممموا وا رتفمماب

و ارتفممماب المبنممم ي وعر مممت همممو عمممرض المبنممم ي وذلمممك علممم  اللوحمممة علممم  ممممكا مربممما ارتفاعمممت هممم

قبممما البمممدء برسمممم القطممماب ومممم  امممم مواجهمممة مممممكلة خروجمممت عممم  اللوحمممة عنمممد الوصممموا لمممألدوار 

 .األخيرة

علمممم  خطمممموط اإلسممممقاط ارسممممم الخطمممموط األساسممممية  رتفمممماب األدواري   مممم  ا تجمممماو العممممامود 

ي وعمممدد المممدرجا  لكممما دوري و ممم  مراعيممما  ممم  ذلمممك ارتفممماب الدرجمممة .وارتفممماب البسمممطا  الوسمممطية

درجممممة لكمممما دوري وأ  أر ممممية الممممدور  01 :سمممممي وعممممددها45هممممذا المامممماا اعتبممممر ارتفمممماب الدرجممممة 

 .ويمك  و ا الواجهة عل  الجان  ألخذ ا رتفاعا  منها .األر   تبدأ م  منسو  الصفر



  
 

180 

 

 

اعتبمممر  وللبسمممطا ي مممما سمممماكة الصمممبة الخرسمممانيةي وقمممد ارسمممم الخطممموط األساسمممية لمممألدوار 

ي وقمممد اعتبمممر  هنممما سممممي وأسمممقط كمممذلك خطممموط الجمممدرا  التممم  ممممر بهممما خمممط القطممما32هنممما بمقمممدار 

 .سم02بمقدار 
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ابمممدأ برسمممم المممدرجا  بحسممم   سمممقاطهاي ويمكممم  رسمممم كممما درجمممة علممم  حمممدة بحسممم  ارتفاعهممما 

ي    أ  هممممذو الطريقممممة طويلممممةي وتسممممتيرل وقتمممماي وهمممم  عر ممممة للخطممممل بسممممب  تراكمممم  (سممممم45)

 .ند كا درجةالفروقا  ع

رسمممم الخمممط الممموهم  المممذ  يجمممما بطمممو  القمممواكمي ويرسمممم ابتمممداءم األسمممرب واألدل هممم   ةوالطريقممم

عمممرض )سمممم 32مممم  أوا درجمممة  ممم  األسمممفاي ويوصممما بالنقطمممة التممم  تكمممو  علممم   ماحمممة بمقمممدار 

 ع  الخر درجة    األعل ( ناكمة الدرجة
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سممممفا الممممدرجا ي وممممم  اممممم والخممممط الواصمممما أل طترسممممم نممممواكم وقممممواكم الممممدرجا  حسمممم  اإلسممممقا

 .سم    هذا المااا02ترسم سماكة صبة الدرإل بواقا 

 

 .وم  ام تكرر العملية لباق  الدرجا  بذا  الطريقة

سمممم  ممم  45)ة أخمممرىي وهممم  أ  ترسمممم أوا درجمممة مممم  األسمممفا بارتفممماب قاكمتهممما وهنممماك طريقممم

 (.هذا المااا
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درجممة  مم  األعلمم ي والتمم  همم   وممم  اممم توصمما خطمما وهميمما ألنممور بمماق  الممدرجا  حتمم  أخممر

وترسمممم المممدرجا  وسمممماكة الصمممبةي ولكممم  يجممم  تممموخ  الدقمممة عنمممد رسمممم ارتفممماب . بسمممطة المنتصمممر

 .الدرجة األول ي أل  أ  خطل  يها سيترت  عليت خطل    ارتفاب جميا الدرجا 

 

 

 

يكمممما رسمممم بممماق  قلبممما  المممدرإل علممم  ممممكا خطممموط عمممما باسمممتخدام أ  مممم  الطمممرل السمممابقةي 

. ذ  ي همممر علممم  ممممكا واجهمممةمنهممما والممم ارسمممم جميممما المممدرجا ي يحمممدد المممذ  ي همممر مقطوعممموبعمممد 



  
 

184 

 

وتو ممم  الكممممرا   .كمممما تحمممدد أمممماك  القطممما  ممم  الصمممبة الخرسمممانيةي وأمممماك  القطممما  ممم  البلممموك

 .سم12كما تو   سترة السطا والت  ه  هنا بواقا . سم    هذا المااا12الساقطة بواقا 
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 تنبيهات  11-3

ي ولهمممما عممممدة أمممممكااي  منهمممما (handrailدربمممممي  أو )مسممممكة اليممممد رسممممم ت بعممممد  كممممماا الرسمممممل

المجممماج ي ومنهممما المعمممدن  علممم  ممممكا عممموارضي ومنهممما المبنممم  بمممالبلوكي ومنهممما الخممممب ي وهكمممذاي 

مابمم  علمم  أعلمم   مممفار علمم  الرسمممي وهنمما ا تممرض أنممت مجمماج  مممكلتوبحسمم  كمما نمموب يممنعكا 

 .الدرجة مبامرة بدو  عوارض معدنية

عممم  إلكمممماا رسمممم القطمممابي رسمممم األبممموا  والنوا مممذ التممم  ممممر  يهممما خمممط القطممماي ويعلمممو كمممما يرا

تقممموا البلممموك سممممي لمنممما 02×02البممما  أو النا مممذة التممم    تصممما للسمممقر عتبمممة خرسمممانية بلبعممماد 

 .أعل  النا ذة أو البا  مما يؤد  لمنا تحريكها

السمممقري ألنهممما مممم  ترسمممم همممذو العتبمممة مهممممرة بمممنفا أسممملو    همممار بسمممطة المممدرإلي وب طمممة 

 .الخرسانة المسلحة

 .موا ا القطا    الصبة الخرسانية لتميمهاي أو ترسم بخط أسمكباق  وأخيرا تهمر 

أمممما جمممدارا  البلممموك  ممميمك  رسممممها بخمممط أسممممك مممم  خطممموط الواجهمممةي أو تهمممميرها بخطمممي  

 .متواميي  ام مسا ة ام خطي  متواميي  الخري 

المسممماقطي واتجممماو الن مممر لمممربط المخططممما  ببع مممهاي و  بمممد مممم   همممور خمممط القطممما  ممم  جميممما 

 .وتحديد منطقة القطا بمكا   لبا  يت

يجمممدر أ  ي حممم  أ  همممذا الماممماا لجممممء مممم  مبنممم ي ولمممم يرسمممم كامممما البنممماءي و نمممما رممممم لمممذلك 

 .بخط قطا ليعبر ع  أ  ال اهر جمء محدد  قط
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 المعمارية المخططات: عشر الثانيةالمهارة  -12
 

سممممبل ممممم  مهممممارا  و ممممع  للوصمممموا  لمممم  هممممذو المهممممارةي وهمممم  أسمممماا عممممما     جميمممما ممممما

المهنممممدا المعمممممار ي  المخططمممما  الهندسممممية همممم  الوصممممر المفصمممما الممممدقيل للممممممروب أيمممما كمممما  

 44.نوعتي وبموجبها يتم حسا  التكاليري وتحرير العقودي وتنفيذ المنملة

 

 :الهدف من المهارة 12-1

ي مممممروب معممممار  متكاممممامخططممما    نتممماإل تهمممدر همممذو المهمممارة  لممم  الوصممموا للقمممدرة علممم 

 عمممم  طريممممل المحاكمممماةللرسممممم   سممممتكو  الخطمممموا  األولمممم  علمممم  المبتممممد   وكممممو  األمممممر جديممممد

لمممممروب مصممممم ومرسممموم معماريممما بممممكا كامممماي ومممم  امممم يمكممم  ا نتقممماا  لممم  مرحلمممة التصمممميم 

 .اولت المهارة التالية وما بعدهانوهذا ما ستتالمستقاي 

هندسمممية أل  مبنممم  تنفيمممذ  مممم  مجموعممما  مممم  المخططممما  علممم  النحممموا تتكمممو  المخططممما  ال

 : ا ت 

الموقمممما : همممم  لوحمممما وتمممممتما علمممم  مجموعممممة ممممم  اللوحمممما   المخططمممما  المعماريممممةي: أو م 

 .العامي المساقط األ قيةي الواجها ي القطاعا ي التفاصيا

المكونممممما   عممممما وتممممممما تفاصممممميا الهيكممممما اإلنمممممماك ي وقطا المخططممممما  اإلنمممممماكيةي: اانيممممما

 .ي وتتعدد لوحاتها حس  حجم الممروباإلنماكيةي ونوب التسلي  ومقدارو

ي وتممممما تفاصممميا ممممبكة الكهربممماءي والممممبكا  األخمممرى كالهممماتري المخططممما  الكهرباكيمممة: االامممام 

تمممممو  علممممم  تو مممممي  ألقطمممممار األسممممم كي ومواقممممما الم خمممممذ ولوحممممما  التوميممممما حوالهمممممواك ي وت

 .الكهرباكيةي وأحجامها

وتممممممتما علممممم  تو مممممي  مفصممممما لممممممبكت  الصمممممرر الصمممممح   المخططممممما  الصمممممحيةي: رابعممممما

 .ومبكة التيذية بالمياو للمبن 

وتكممممو  للمبممممان  التمممم   يهمممما تكييممممر ذ  مجممممار ي أو  يهمممما  المخططمممما  الميكانيكيممممةي: خامسمممما

 .مصاعد وس لم متحركة

                                                 
 : لمميد م  المعلوما  حوا المخططا  المعمارية يرجا لكتا   44

Architectural Drawings, Rendow Yee & Jhon Wiley & Sons (2003) 
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مممما المممذ     المخططممما  سمممابقة المممذكر ينجمهممما مهندسمممو  مممم  تخصصممما  الهندسمممة المختلفمممةي أ

 : محتوياتها عل  النحو ا ت  ايخ  المعمار  منها  هو المخططا  المعماريةي وتفصي

 مكككن األر ، قعكككه لوحكككة الموقكككع العكككام، وتحتكككوي علكككى حكككدود شككككل سكككط  المبنكككى، ومو

:  1)أو أصكككككغر  122:  1والطكككككر  والجكككككوار المحكككككيط بكككككه، وتككككككون بمقيكككككا  رسكككككم 

 .حجم المشروعوهكذا حسب ( 1222:  1)،  (522:  1)، (022

  ،لوحكككة المسككككقط األفقككككي للككككدور األرضككككي، وهككككي عبكككارة عككككن قطككككاع أفقككككي فككككي المبنككككى

م مكككككن األر  ليوضككككك  أمكككككاكن القطكككككع فكككككي 0.0ويككككككون القطكككككع غالبكككككا علكككككى ارتفكككككاع 

الجكككداران والنوافكككذ واألبكككواب، وليميكككز األجكككزان المقطوعكككة مكككن المبنكككى مكككن التكككي تظهكككر 

، ومكككن خطكككوط منقطكككة، وهكككي (لقطكككعأي أنهكككا أخفككك  مكككن منطقكككة ا)كخطكككوط عاديكككة، 

. التككككي تكككككون أعلككككى منطقككككة القطككككع، وال تظهككككر فككككي الرسككككم، ويعبككككر عنهككككا بخككككط مككككنقط

ويحتككككوي المسككككقط األفقككككي علككككى الجككككدران، واألبعككككاد، واألبككككواب، والنوافككككذ، والفككككرش، 

 .ومسميات الفراغات

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

ل ككككان المشكككروع مككككون مكككن أكثكككر مكككن دور، وهككككذا فكككي لوحكككة القبكككو، والميكككزانين، حكككا

 .والدور المتكرر، ودور السط ، حسب أدوار المشروع

  لوحكككة الواجهكككة الرئيسكككية، وتظهكككر فيهكككا الواجهكككة األساسكككية للمبنكككى، والتكككي تحتكككوي غالبكككا

إظهارهككككا  ويككككتم. علككككى المككككدخل الككككرئي ، ويكككككون فيهككككا التشكككككيل المميككككز لكتلككككة المنشككككأة

 .معماريا بالظالل، واألشجار، وخط الرصيف

  لوحكككة الواجهكككة الجانبيكككة، وهكككي مثكككل لوحكككة الواجهكككة الرئيسكككية، ويككككون للمشكككروع غالبكككا

 .أربع واجهات

  لوحكككة القطكككاع الرأسكككي الرئيسكككي، وهكككو رسكككم يحككككي شككككل المبنكككى مكككن الكككداخل فكككي حكككال

داخليككة التككي لككم تظهرهككا قطعككه بشكككل رأسككي، ويفيككد فككي إظهككار المناسككيب، والعناصككر ال

مكككككارا بمنطقكككككة الكككككدرج لتوضكككككي  توزيكككككع  غالبكككككا الواجهكككككة، وي خكككككذ القطكككككاع الرئيسكككككي

ويجكككب أن يظهكككر فكككي القطكككاع شككككل . الكككدرجات، واالرتفاعكككات، والفتحكككات فكككي األسكككقف

 .األر  للمشروع، والمناسيب، وسمه الجدران، واألجزان الخرسانية

 دا علكككى خكككط القطكككع فكككي القطكككاع الرئيسكككي لوحكككة القطكككاع الرأسكككي الثكككاني، وي خكككذ متعامككك

إلظهكككار المزيكككد مكككن التفاصكككيل الداخليكككة، مكككع مالحظكككة أنكككه لكككي  بالضكككرورة أن يككككون 
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خكككط القطكككع مسكككتقيما علكككى طكككول المبنكككى، إذ يمككككن تغييكككر اتجاههكككا إلظهكككار المزيكككد مكككن 

التفاصككككيل، شككككريطة أن يكككككون تغييككككر االتجككككا  ضككككمن فككككرا  مفتككككوح بككككنف  المنسككككوب، 

كمككككا تجككككدر مالحظككككة أن . جككككدران، او عنككككد المنككككاط  مختلفككككة المناسككككيبولككككي  داخككككل ال

القطككككاع قككككد تظهككككر فيككككه بعكككك  األجككككزان مككككن المبنككككى علككككى شكككككل واجهككككة، وذلككككه فككككي 

 .المناط  البعيدة عن خط القطع

  لوحكككة كتلكككة المبنكككى، وهكككو تعبيكككر عكككن شككككل المبنكككى بطريقكككة ثالثيكككة األبعكككاد، تجمكككع أكثكككر

ويمكككن . يككزو متككري، واإلكسككانو متككري، والمنظككورمككن زاويككة لككه، ومككن هككذ  الطككر  األ

  .أن تحوي أكثر من رسم، ويمكن أن تكون داخلية وخارجية
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 :  Presentation and Furniture: اإلظهار والفرش  12-2

تسممممممتخدم الكتابممممممة للتمييممممممم بممممممي  الفراهمممممما  المعماريممممممةي    أ  المعمممممممار  يسممممممتخدم الرممممممموم 

العديممممد ممممم  رممممموم الفممممرش خمممم ا الفممممرشي وهنمممماك  المعماريممممة للتعبيممممر عمممم  نمممموب الفراهمممما  ممممم 

 .المستخدمة

ي ممما م ح ممة أ  هممذو الرممموم عبممارة عمم  نممماذإل مرتبممة أبجممديا  يممما يلمم  مجموعممة ممم  الرممموم

ألهممممم المسممممتخدم منهمممما  مممم  المبممممان  العاديممممةي كممممما أنهمممما تعبممممر عمممم  التصمممماميم الممممماكعة بالمقاسمممما  

العديمممد مممم  التصممماميم واألممممكااي لممميا المجممماا هنممما المللو مممةي و    مممل  هنممماك العديمممد مممم  الرممممومي و

ي كممممما يجممممدر التنبيممممت  لمممم  أ  هممممذو الرممممموم و ممممع  علمممم  مممممكا واجهمممما  ومسمممماقطي  ستقصمممماكها

ولمميا لهمما مقيمماا رسممم موحممدي  قممد ي هممر الرمممم لعنصممر كبيممر  مم  الطبيعممة بحجممم مقممار  لرمممم 

 : موذلك لتنسيل الجدوا م  حن الحج الخر لعنصر أصير منت    الحقيقة

 

 مسقط با  سحا  أوكارديو 
  

 مسقط با  م  جمء واحد

 

 مسقط با  م  جمء ونصر

 

 مسقط با  م  جمأي 

 

 مسقط بانيو 
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 مسقط بانيو حوض قدم

 

 مسقط ب ط أر يا  مربعة

 

 مسقط بوتاجام الطبخ

 

 مسقط ا جة

 

 مسقط جاكوم 

 

 مسقط حوض جل     المطبخ

 

 مسقط حوض مراعة

 

 مسقط دو   م با
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 مسقط سجادة

 

 مسقط سرير ممدوإل

 

 مسقط سرير مفرد

 

 مسقط سهم المماا

 

 مسقط سيارة

 

 مسقط مجرة

 

 مسقط مجرة
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 مسقط طاولة تلفميو 

 

 مسقط طاولة طعام

 

 مسقط عم 

 

 مسقط كرس    رنج  ما بيديت

 

 مسقط كرس    رنج  مفرد

 

 أر   مسقط كرس  بلد 
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 مسقط كن  ما طاولة جانبية

 

 مسقط كنبة ا اية

 

 مسقط كنبة مفردة

 

 مسقط مروحة سقر

 

 مسقط مصعد

 

 مسقط ميسلة ممدوجة

 

 مسقط ميسلة مفردة صييرة

 

 مسقط ميسلة مفردة كبيرة
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  مسقط نا ذة بمفص  

 مسقط نبتة صييرة

 

 مسقط نخلة بلدية

 

 ونيامسقط نخلة وامنط

 

 واجها  كرس    رنج  وبيديت

 

 واجها  ميسلة 
 

 

 واجهة أمخا 
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 واجهة با  سيارة

 

 واجهة با  ممدوإل بحليا  جانبية

 

واجهة با  ممدوإل بدو  حليا  
 جانبية

 

 واجهة با  مفرد بحليا  جانبية

 

 واجهة با  مفرد بدو  حليا  جانبية
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 واجهة حنفية 
 

 

 رةواجهة سيا

 

 واجهة كنبتي  ما طاولة

 

 واجهة ملخذ كهرباء
 

 واجهة نا ذة

 

 واجهة نا ذة سحا 

 

 واجهة نا ذة ق  

 

 واجهة نبتة صييرة
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 واجهة نخلة بلدية

 

 واجهة نخلة وامنطونيا
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 : مخططات معمارية وتنفيذيةلنماذج  12-3

هندسممممية ممممم  مسممممقط وقطمممماب وواجهممممة معر تممممك بلقسممممام المخططمممما  البلتقانممممك لمهممممارا  الرسمممممي و

 . ونحوهاي أصب  بمقدورك التعبير ع  أ كارك التصميمية لطرحها    ميدا  التنفيذ

تجمممدر اإلممممارة  لمممم  أ  المخططممما  المعماريممممة تختلمممر عمممم  بع مممها الممممبعض باخت  ممما  دقيقممممة  و

تبعممما لليمممرض الممممذ  رسمممم  مممم  أجلممممتي  هنممماك علمممم  سمممبيا الماممماا مخططمممما  و مممع  ليممممرض 

 . بح  كمخططا  المسابقا  المعمارية ومماريا الط   النهاكية   هار 

و ممممع  ليممممرض العممممرض علمممم  مبمممماك  المكاتمممم  الهندسممممية لتو ممممي  الفكممممرة نمممماك مخططمممما  هو

وهنمممماك . بالمسممممتوى الممممذ  يمكممممنهم ممممم   هممممم المخطممممطي وذلممممك تمهيممممدا إلنتمممماإل المخططمممما  النهاكيممممة

التنفيمممذ  ممم  الموقممماي وهممم  تحمممو  تفاصممميا  للفنممم  المممذ  يباممممرللمقممماوا أو مخططممما  تنفيذيمممة تنمممتك 

 .دقيقة ووا حة لطرقة التنفيذ ومقاسا  الوحدا 

وهكمممذاي تتنممموب المخططممما  حسممم  الهمممدر منهممماي و يمممما يلممم  مجموعمممة مممم  المخططممما ي جميعهممما 

معماريممممة هندسمممميةي    أنهمممما تختلممممر  مممم  طممممرل   هارهمممماي ولمممميا اليممممرض هنمممما استقصمممماء جميمممما 

رة  لممم  بعمممض منهممما لتلكيمممد معر مممة أ  المخططممما  ليسممم  جميعهممما أنمممواب المخططممما ي  نمممما اإلمممما

علمممم  ذا  الممممنمطي وممممما الممارسممممة وا طمممم ب ستكتمممممر المميممممد ممممم  أنممممماط   هممممار المخططمممما ي 

تحقيممل هممرض محممدد لممممروعك خمما  بممك ل مممطوربممما  مم  بعممض المواقممر سممتحتاإل  لمم  ابتكممار ن

 التنفيذ 

 

 :الرسم اليدوي للمشاريع اإلظهارية 12-3-1

لحاسممم  ا لممم  كانممم  الرسممموما  تخمممرإل باليمممدي وكانممم  الممممماريا اإل هاريمممة تنمممتك قبممما  همممور ا

وتخمممرإل باليمممدي وباسمممتخدام تقنيممما  التلممموي  اليدويمممةي والخطممموط البممممريةي    أ  همممذا المممنمط ت مممم  

 :تقريبا ما  هور البرامك الحاسوبيةي و يما يل  أحد المماريا المخرجة باليد
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 :ب ناد  اجتماع الموقا العام لممرو(: 1)مكا
 .40ممروب تخرإل: المصدر

 

 

 :مسقط الدور األر   لممروب ناد  اجتماع (: 7)مكا
 .43ممروب تخرإل: المصدر

 

                                                 
40

ي ويقصد بالمماريا اإل هارية تلك الت  تنتك .هـ4141أحمد طوما ي كلية العمارة والتخطيطي جامعة الملك سعودي : ممروب التخرإل  
 .مخططاتها ألهراض   هار الفكرة كما    مماريا الط   النهاكيةي والمسابقا  المعمارية

43
 .مصدر سابل  
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 :مسقط الدور األوا لممروب ناد  اجتماع (: 8)مكا
 .41ممروب تخرإل: المصدر

 

 

 :الواجهة الركيسية والقطاب لممروب ناد  اجتماع (: 9)مكا
 .45ممروب تخرإل: المصدر

 

                                                 
41

 .مصدر سابل  
45

 .مصدر سابل  
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 :من ور لممروب ناد  اجتماع (: 42)مكا
 .41ممروب تخرإل: المصدر

 

12-3-2  

 :الرسم اليدوي الحر 12-3-3

يمكمممم  التعبيممممر عمممم  األ كممممار التصممممميمية بالرسممممم اليممممدو  الحممممر ممممم  خمممم ا منمممما ير ومسمممماقط 

يحتمماإل المعممممار  . وواجهمما  سمممريعة لتو ممي  الفكمممرةي ممما ا لتممممام بقواعممد الرسمممم ومقيمماا الرسمممم

سمممم  ممم  المراحممما األولممم  مممم  التصمممميمي وهمممو مفيمممد لجمممما األ كمممار وترتيبهممماي لهمممذا المممنمط مممم  الر

وتقييممدهاي كممما يفيممد أي مما  مم  تقممديم صممورة سممريعة ووا ممحة للمالممك قبمما المممروب  مم  الرسمموما  

 .و يما يل  مخطط رسم باليدي احتوى عل  مسقط وقطاب ومن ور لتو ي  الفكرة. النهاكية

 

                                                 
41

 .مصدر سابل  
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 .سكن ي ما تو ي  للفكرة األساسية    التصميم القاكمة عل  توجيت المبن ي وتو ير حركة الرياح اسكتما  يدوية لمبن (: 44)مكا
موقا د  للعمارة التنفيذية: المصدر

47
. 

والمخطممممط التممممال  اسممممتخدم كممممذلك مهممممارا  الرسممممم الحممممر  مممم  التعبيممممر عمممم  األ كممممار األساسممممية 

رة علمممم    هممممار الفكممممرةي لمجممممما سممممكن ي وكممممما ي هممممر  مممم  المخططمممما ي وبممممرهم بسمممماطتهاي القممممد

 .والتعبير عنها

 

وقد ركم عل   برام الفكرة األساسية المستوحاة م  طبيعة المواقا المجاور للبحري وأمرعة . تعبير بالرسم اليدو  الحر لمجما سكن (: 40)مكا
 .السف 

 archinect 48موقا معمار  : المصدر

                                                 
 DLA Architects Practice: موقا د  للعمارة التنفيذية  47
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 : الصادرة من المكاتب الهندسية الرسومات اليدوية 12-3-4

عمممري  عاممما تقريبمما لممم تكمم  البممرامك الحاسمموبية ممماكعة  مم  الرسممم الهندسمم ي وكمما  الرسممم  قبمما

الممممممفا ا  مممممم  ورل الكلمممممك والسممممميبيا والممممممايلري هممممم    اليمممممدو  باسمممممتخدام أقممممم م التحبيمممممر علممممم

ي لطباعممة النسممخ المرقمماء المسممتخدمة  مم  الرسمممي وكمما  التصمموير والتحممميض يممتم بواسممطة األمونيمما

 ممم  المواقممما تممملت  مرقممماء اللمممو ي وكممما  التعمممديا عليهممما صمممعبا جمممداي  ذا كممما   كانممم  المخططممما  

 . بد م  الرجوب للرسوما  األساسيةي وكمط موا ا التعدياي وم  ام  عادة تصويرها

والرسممم ا تممم  ألحممد همممذو المخططمما ي والمممذ  يو مم  ممممدى الصممعوبة التممم  كانمم  عليهممما عمليمممة 

ا عتممماد الكبيممر علمم  المهممارا  اليدويممة  مم  الرسممم  الرسممم والتصمموير والتعممدياي كممما يو مم  مممدى

 .والكتابة

 

 49.م4953رسم يدو  لمسقط مبن  سكن  منذ (: 43)مكا
 .موقا متحر الو يةي بنسلفينيا: المصدر

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

some-old-work 
 http://www.statemuseumpa.org/levittown/one/d.html. متحر الو يةي بنسلفيناي أمريكا: موقا  49

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://www.statemuseumpa.org/levittown/one/d.html
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 :رسومات متابعة تطوير األ كار المعمارية 12-3-5

  عنمممدما يتقمممدم مالمممك أرض لمكتممم  هندسممم  لعمممما تصممماميم معماريمممة لمنمممملتت  لنمممت  ممم  اليالممم

 .يمرح مفهيا للمهندا المعمار  طلباتتي وه  الت  يترجمها بدورو  ل  خطوط ورسوما 

اليالمم  أ  الفكممرة األولمم    تكممو  محمما قبمموا العديممد ممم  عممم ء المكتمم ي  ممما لعممدم تمكممنهم ممم  

قمممراءة المخططممما  ومعر مممة تفاصممميلها بممممكا متكامممماي و مممما رهبمممة ممممنهم  ممم  الحصممموا علممم  أكبمممر 

 .لتوسيا نطال ا ختيار لديهمقدر م  البداكا 

 ممم  همممذا الحالمممة يلجمممل المهنمممدا  لممم  تقمممديم الفكمممرة علممم  ممممكا رسممموما  مبسمممطةي يعبمممر عممم  

سممممماكا  الجممممدرا   يهمممما بخممممط أسممممود عممممريضي وتوصممممر الفراهمممما  ومقاسمممماتها اإلجماليممممة كتابممممةي 

  .او خط أبعادي أو ألوا ي أو أعمدة ي أو تفاصيا شوبدو   ر

ور األر ممممم  واألوا وواجهمممممة واحمممممدة  قمممممطي ومممممم  امممممم تسمممممتكما وتقمممممدم هالبممممما مسممممماقط المممممد

 .الرسوما  بعد اعتماد الفكرةي وت هر بطريقة مختلفة

وممممما تطمممممور الرسمممممم بالحاسممممم  ا لممممم ي و هممممور برمجيممممما  منمذجمممممةل أمكممممم  رسمممممم المسممممماقط 

المبسمممطةي وبممملوامر حاسممموبية مبسمممطة يمكممم  توليمممد العديمممد مممم  المنممما ير والقطاعممما  والواجهممما  

 .مسبقاي وه  تو ر عل  المعمار  عملتي وتقر  التصميم للفهم بدرجة كبيرة برمجةالم

 

 .المسقط األ ق  للدور األر   لفي  سكنية بن ام رسوما  تطوير الفكرة(: 41)مكا

.المهندا محمد النوايسة :موقا: المصدر
02 

                                                 
 /http://www.nawiseh.com/modules: موقا  02

http://www.nawiseh.com/modules/
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 .كرةالمسقط األ ق  للدور األوا لفي  سكنية بن ام رسوما  تطوير الف(: 45)مكا

.المهندا محمد النوايسة :موقا: المصدر
04 

 

 

 .الواجهة الركيسية لفي  سكنية بن ام رسوما  تطوير الفكرة(: 41)مكا

.المهندا محمد النوايسة :موقا: المصدر
00 

 

                                                 
04

 مرجا سابل  
00

 مرجا سابل  
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 : خيصارالستخراج الت مخططات المكاتب الهندسية 12-3-3

وتمممملت  المكاتمممم  مممممارياي تنتمممممر المكاتمممم  الهندسممممية بمختلممممر أنواعهمممما لتقممممديم خممممدماتها لممممم ك الم
 : عل  تصنيفا  مختلفة ه  المملكة العربية السعودية   الممارسة لمهنة الهندسة 

 مكت  خدما  هندسية مساعدة . 
 مكت  هندس  لتخص  واحد . 
 مكت  هندس  استمار  لتخص  واحد . 
 03مكت  هندس  استمار  لتخصصا  مختلفة. 

مانمممة  سمممتخراإل تمممراخي  البنممماءي ومممم  للبلديمممة أو األمخططاتهممما لتقمممديمها وتنمممتك المكاتممم  الهندسمممية 

علمم  تصممميم ( أو المبممو )وتمملت  هممذو المخططمما  بعممد ا تفممال ممما المالممك اممم التنفيممذ  مم  المواقمماي 

المبنممممم  مممممم  المممممداخا والخمممممارإلي وتكمممممو  همممممذو المخططممممما  ذا  تفاصممممميا  جماليمممممةي ومقاسممممما  

 .قاسا  دقيقةوا حةي ومسميا  مكتملةي ورموم  رش أساسيةي وأبعاد وم

تسمممتخدم المكاتممم  الهندسمممية البمممرامك الحاسممموبية ـ وأممممهرها األوتوكممماد ـ إلنتممماإل مخططاتهممماي  ممم  

 .و يما يل  أحد أمكاا هذو المخططا  .01الرسم اليدو  قبا ذلكحي  كان  تستخدم 

 

                                                 
 :عل  الرابطالمؤو  البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية ومارة موقا  03
 http://www.momra.gov.sa/MediaCenter/Circulars/CircularsDisplay.aspx?CircularsID=320 

01
 .هـ تقريبا4145بدأ  المكات  الهندسية    استخدام الحاس  ا ل     الرسم بمكا أساس  م  عام   
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 .  لتقديمها للبلدية  ستخراإل الترخي مسقط أ ق  للدور األر   لفي  سكنية  م  مخططا  منتجة م  قبا المكت  ا ستمار(: 47)مكا 
 .وت هر محاور األعمدة ومواقعهاي ومقاسا  الفراها ي ومسمياتهاي و  هار لرموم بعض العناصر

 .05مكت  المنما ل ستمارا  الهندسية بالرياض: المصدر

 

 .األوا لفي  سكنيةمسقط أ ق  للدور (: 48)مكا 
 .مصدر سابل: المصدر

 

                                                 
05

 .1بتعاو  ممكور م  مكت  المنما ل ستمارا  الهندسية بالرياضي ح  المصيري مخرإل   



  
 

210 

 

 

 .ب طا  السقراألر يا  ورأس  لفي  سكنيةي وت هر بعض تفاصيا تسلي  الدرإلي وطبقا  تنفيذ قطاب (: 49)مكا 
 .مصدر سابل: المصدر

 

 

 .الواجهة الركيسية لفي  سكنية(: 02)مكا 
 .مصدر سابل: المصدر

 

 : التنفيذيةالرسومات  12-3-7

واليالممم  علممم  ليمممرض التمممرخي ي تبمممدأ عمليمممة التنفيمممذي لمخططممما   نتممماإل المكتممم  الهندسممم  لبعمممد 

ماممما مناسمممي   الممممماريا أنهممما تواجمممت أانممماء تنفيمممذها بعمممض المتييمممرا  التممم  تحمممتم تعمممديا المخططممما 

األرضي أو وجمممود بنممم  تحتيمممة أو عواكمممل طبيعيمممة لمممم تكممم  محسممموبة مممم  قبممماي أو التيييمممر مممم  قبممما 

 .المالك ونحوو
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ركا  المقممماو   أممممر متوقممما وبممماألخ   ممم  الممممماريا الكبيمممرةي لمممذلك  مممل  مممم    همممذو التييمممرا 

هالبممما مممما يكمممو  لمممديها قسمممم هندسممم  يعنممم  بمراجعمممة المخططممما ي وتطبيقهممما علممم  واقممما الكبيمممرة 

التنفيمممذي ومممم  امممم  عمممادة رسممممهاي وو ممما المميمممد مممم  التفاصممميا عليهممما لتكمممو  أو ممم  أانممماء التنفيمممذي 

 .وتسم  الرسوما     هذو الحالة بالرسوما  التنفيذية

 As : بالليمممة اإلنجليميمممة نممم ي أوكمممما ب  : )ا  أخمممرى تسمممم وبعمممد  كمممماا المبنممم  تنمممتك رسممموم

built )  وهمممم  الرسمممموما  التمممم  تحكمممم  واقمممما ممممما نفممممذي والتعممممدي   التمممم  تممممم  علمممم  المخططمممما

 جمممممراء األساسممممميةي وهمممممذو الرسممممموما  مهممممممة جمممممدا  ممممم  أعمممممماا صممممميانة المبنممممم  مسمممممتقب ي و ممممم  

ا عنمممد حمممدون ممممماكا  ممم  التعمممدي   واإل ممما ا  عليمممتي وهممم  كمممذلك مسمممتندا  مهممممة يرجممما لهممم

 .عنها ةالتنفيذ للتبا مواقا الخلاي وتحديد حجم الممكلة والجهة المسؤول

 .و يما يل  تو ي  لمكا هذو الرسوما 

 

 .مسقط أ ق  لدور القبو    مبن  سكن (: 04)مكا
 .01موقا ومارة العما األمريكية: المصدر

                                                 
01

موقا ومارة العما األمريكيةي والممروب ألحد المبان  السكنيةي ونمر  الومارة مخططاتت ليرض التحقيل    انهيار جمء م  المبن  سببت   
 https://www.osha.gov/doc/engineering/2012_r_05.html.  أخطاء    الرسوما  التنفيذية

https://www.osha.gov/doc/engineering/2012_r_05.html
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 .مسقط أ ق  للدور األر      مبن  سكن (: 00)مكا
 .07موقا ومارة العما األمريكية: مصدرال

 

 

 .قطاب رأس     مبن  سكن (: 03)مكا
 .08موقا ومارة العما األمريكية: المصدر

                                                 
07

 .مرجا سابل  
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 : الرسومات التفصيلية 12-3-8

الرسممموما  التفصممميلية هممم  نممموب مممم  الرسممموما  التنفيذيمممةي    أنهممما تختلمممر عنهممما  ممم  تو مممي  

التفاصممميا ممممروحا  لطمممرل التنفيمممذي وت همممر  ممم  همممذو تفاصممميا دقيقمممة جمممداي وبمقيممماا رسمممم كبيمممري 

وخطمممموا  العممممماي وهالبمممما ممممما تسممممتخدم  مممم  المممممماريا ذا  الحساسممممية العاليممممةي ومتطلبمممما  الدقممممة 

 .الكبيرة

 .لتعليما  لتنفيذ سقر أحد المبان والرسم ا ت  يو   كارة التفاصيا وا

 

 .رسوما  تفصيلية يدوية لسقر مبن  م  الهيكا المعدن (: 01)مكا
 archinect 09وقا معمار  م: المصدر

 

                                                                                                                                                       
08

 .مرجا سابل  
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 12-3-9

 عطممماء مميمممد مممم  العنايمممة والتو مممي  للتصمممميمي يسمممتخدم همممذا النممموب مممم  الرسممموما  بيمممرض 

وكايممممرا ممممما تسممممتخدم مممممركا  التطمممموير العقممممار  هممممذا األسمممملو  ممممم    هممممار المخططمممما  لتسممممهيا 

ا تسمممتخدمت المكاتممم  كمممماسمممتيعا  المممراهبي   ممم  ممممراء الوحمممدا  السمممكنية لعناصمممرها وتصمممميمهاي 

بكاا ممممةي والفممممرش وييلمممم  علمممم  هممممذا الممممنمط اسممممتخدام األلمممموا  الهندسممممية  مممم  المممممماريا المهمممممةي 

المفصمممماي ممممما التسممممميا ي وو مممما مقاسمممما  الفراهممممما  الداخليممممةي وتخلممممو ممممم  مواقمممما األعممممممدة 

والمحمممماور وتفاصمممميا األبعممممادي وتسممممتخدم  مممم    هارهمممما بعممممد بممممرامك الرسممممم كاألوتوكممممادي بممممرامك 

 .هار الفنية للصور كبرنامك الفوتومو اإل 

 
 . ي  سكنيةي وت هر العناية باأللوا  والفرشي واإل هارالمسقط األ ق  للدور األر   م  (: 05)مكا

.jraaa7 :موقا: المصدر
32 

                                                 
 /jraaa7   :http://forums.jraaa7.com/t16608 :موقا  32

http://forums.jraaa7.com/t16608/
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 .المسقط األ ق  للدور األوا م   ي  سكنية(: 01)مكا

.jraaa7 :موقا: المصدر
34 

 

 
 

 .ةمن ور  ي  سكني(: 07)مكا

.jraaa7 :موقا: المصدر
30 

                                                 
 سابل مرجا /jraaa7   :http://forums.jraaa7.com :موقا  34
 سابل مرجا /jraaa7 :  http://forums.jraaa7.com :موقا  30

http://forums.jraaa7.com/%20مرجع
http://forums.jraaa7.com/%20مرجع
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 : الرسومات ثالثية األبعاد 12-3-11

تسمممتخدم الرسممموما  ا ايمممة األبعممماد مممم  من ممموري وأيممممو متمممر ي و كسمممانو متمممر ي للتعبيمممر بممممكا 

 .أو   ع  األ كار التصميميةي وأكارها استخداما وجما  المن ور

 

 

 .باليونا من ور معمار  حاسوب  لمبن  سكن  تجار      قليم أتيكا (: 08)مكا
 bustler.33موقا : المصدر

                                                 
: bustlerموقا   33

http://www.bustler.net/index.php/article/engineered_biotopes_commended_in_piraeus_tower_2010_c
ompetition/ 

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/
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 .وبرهم بساطة المن ور    أ  اللمسة البمرية تعطيت حسا جماليا مميما. من ور يدو  لمبن  سكن (: 09)مكا

 31.موقا مكت  المكر  ل ستمارا  الهندسية: المصدر

 

إل وبممممرهم تقممممدم التقنيمممما ي واإلتقمممما  العممممال  الممممذ  وصممممل  لممممت البممممرامك الحاسمممموبية  مممم   خممممرا

الرسمممموما  الهندسممممية والمنمممما ير علمممم  وجممممت التحديممممدي    أ  المنمممما ير المرسممممومة باليممممد   مالمممم  

تحمممما حسممما جماليممما خاصممما يصمممع  لمسمممت  ممم  المنممما ير الحاسممموبيةي مممملنها  ممم  ذلمممك ممممل  الخمممط 

العربمم  األصممياي والخطمموط الحاسمموبيةي  بممرهم تقممدم تقنيمما  الحاسمم  ا لمم  وبممرامك الخطمموط  يممت 

 .مال  قاصرة ع  بعض  بداعا  الحا البمر    أنها  

 

 .صورة م  سورة الفاتحة بخط الحاس (: 32)مكا
 studio star.35موقا : المصدر

                                                 
 مكت  المكر  ل ستمار  الهندسية: موقا  31

http://zkry.blogspot.com/ 

 studio star http://studiostar.info/?p=605: موقا  35

http://zkry.blogspot.com/
http://studiostar.info/?p=605
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 .ي وي هر الفرل بي  الذاكقة البمريةي والخط المبرمكبخط اليدسورة الفاتحة (: 34)مكا
 31.موقا الخط اإلس م  الحر: المصدر

                                                 
 .موقا الخط اإلس م  الحر: موقا  31
 http://freeislamiccalligraphy.com/portfolio/fatiha-2-round-white/?lang=ar 
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 .وعالمشر :المهارة الثانية عشر -13
 

 : الهدف من المهارة 13-1

أ  تعلمنممما المهمممارا  األساسمممية للرسمممم المعممممار ي حتممم  الوصممموا للمخططممما  المعماريمممة بعمممد 

وطممممرل  خراجهمممما و  هارهمممماي حمممما  وقمممم  البممممدء الفعلمممم  بعممممما المهنممممدا المعمممممار ي وذلممممك ممممم  

 .يعاد رسمت و  هارو و ل اإلرمادا  ا تيةخ ا ممروب مسك  صيير 

 

 : طريقة التنفيذ 13-2

 : عد رسم المخططا  المعمارية كاملة لتمماأ

  1/022: الموقع العام بمقا. 

  1/122: مسقط الدور األرضي بمقيا. 

  1/122: مسقط الدور األول بمقيا. 

  1/122: الواجهة الرئيسية بمقيا. 

  1/122: الواجهة الخلفية بمقيا. 

  1/122: الواجهة الجانبية بمقيا. 

  1/122: الواجهة الجانبية بمقيا. 

  1/122: القطاع الطولي المار بالدرج بمقيا. 

  1/122: القطاع العرضي بمقيا. 

  1/022األيزو متري لكامل الموقع بمقيا  رسم. 

 : تنبيهات 13-3

  يكككون الرسككم بالرصككاص، وبعككد اكتمككال جميككع الرسككومات يسككتخدم قلككم التحبيككر إلعطككان

 .مجال لتعديل األخطان

 األبعكككاد، الفكككرش، : جهكككات والقطاعكككات، وهكككياسكككتخدم العناصكككر المظهكككرة للمسكككاقط والوا

 .المسميات، التلوين

  34.م لكل مربع1استخدم الشبكة أسفل المخططات ألخذ القياسات بواقع 

                                                 
 : حوا  مكالية تعليم التصميم المعمار  يرجا لكتا   37
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 جامعة - لتخطيطوا رةلعماكليممممة ا حالة سةدرا  يحضرلا لتصميما سمامر    ملمفهوا ةيلفكرا كبممممةيلمرا لع قةا مكالية . همممممام جمممم ا يبوسممممعدةأ
 م0225 يمجلة ا مارا  للبحون الهندسية. يةدلسعوا لعربيةا لمملكةا - يصل لملكا
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 Plan: قطالمسرسم  13-3-1

تعمممد المسممماقط أهمممم لوحمممة  ممم  المخططممما  المعماريمممةل ذلمممك أنهممما هممم  التممم  تت مممم  التفاصممميا 

و  األبعمممادي ومواقممما األعممممدة والفتحممما  مممم  أبممموا  أو نوا مممذي كمممما تحمممو  التصمممميمية للمبنممم ي وتحممم

 .الفرض ومواقا الخدما 

أ قيمماي وين ممر لألسممفاي ويكممو  القطمما  مم  حقيقتممت هممو قطمماب أ قمم ي يقطمما المبنمم  المسممقط األ قمم  

سممممي وعليمممتي  مممل  أ  جسمممم 002: هالبممما علممم  ارتفممماب النا مممذة أو األبممموا  ذا  ا رتفممماب الممممللور

سممممل ي همممر مقطوعممماي  ممم  حمممي  ت همممر بممماق  األجسمممام 002لمسمممقط يكمممو  ارتفاعمممت أعلممم  مممم   ممم  ا

 .األقا ارتفاعا عل  مكا واجهة

لرسمممم المسمممقط   بمممد أ  ت همممر سمممماكا  الجمممدرا ي وهممم  تختلمممر حسممم  التصمممميمي وهالبممما مممما 

سممممي أمممما الجمممدارا  الداخليمممة  يالبممما مممما 02 لممم   05 لممم   32تكمممو  الجمممدارا  الخارجيمممة بعمممرض 

ي 42ي و40.5سمممممي وهنمممماك سممممماكا  خاصممممة لممممبض الجممممدارا  مامممما  45 لمممم   02تكممممو  بعممممرض 

 .سم5ي و7و

ويسمممتمر  ممم  الرسمممم بلخمممذ عمممرض الجمممداري امممم يبمممدأ المممبعض بالرسمممم مممم  أحمممد جهتممم  المسمممقطي 

ليسمم  عممرض الفممرا  اممم عممرض الجممدار ا خممر اممم عممرض الفممرا  التممال  وهكممذاي    هممذو الطريقممة 

ترت  عليهممما بنممماء تراكمممم  للخطممملي واليالممم  أ  يلرسمممم اليمممدو ي  ذ سمممهممم  األماممماي وبممماألخ   ممم  ا

بمعنمممم ي لممممو كمممما  عممممرض المبنمممم  الخممممر خممممط يرسمممممي   يكممممو  علمممم  بعممممد دقيممممل عمممم  أوا خممممطي 

سممممي  مممل  المسممما ة بمممي  الخمممط األوا واألخيمممر قمممد   تتطمممابل مممما همممذا المممرقمي ولتجنممم  ذلمممك 02.52

 :يمك  استخدام أحد هاتي  الطريقتي 

بممدأ ممم   حممدود المبنمم  كاملممة  مم  جميمما ا تجاهمما ي وممم  اممم رسممم التقاسمميم الداخليممةرسممم  :أو  

 أحد الجها ي وم  ام رسم سماكة الجداري ام رسم البعد التال ي وهكذا

علممم  ممممكا خمممط  رسمممم المحممماوري بمممدو  سمممماكا  للجمممدرا ي وبعمممد رسمممم كامممما المسمممقط: اانيممما

 .مفردي يعاد رسم سماكا  الجدرا  عل  جهت  الخط

لبمممدء الرسممممي احمممر  علممم  معر مممة األبعممماد الكاملمممة لمنطقمممة الرسممممي ومممم  امممم توسممميطها  ممم  و

 .منتصر اللوحة
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لكاممممما المبنمممم ي ممممما دوام التلكممممد ممممم  أ  ( محمممماور الجممممدرا )ارسممممم خطمممموط الجممممدرا  الداخليممممة 

 .المسقط لم يتجاوم الطوا والعرض الصحيحي 
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سمممم 02همممذا المسمممقطي اختيمممر عمممرض ارسمممم سمممماكا  الجمممدرا  حسممم  التصمممميم المختممماري و ممم  

محممور  سممم ممم  كمما جهممة ممم  جهمما 42للجممداري وعليممت وألخممذ السممماكا  الصممحيحةي يؤخممذ مقممدار 

 . طلوبةالجدار إلعطاء السماكة الم
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و ممم  خطممموط رسمممم الجمممدرا ي وميمهممما عممم  المحممماور لتمممتمك  مممم   كمممماا الرسمممم دو  الخلمممط 

خمممط القطممما تكمممو  منقطمممة للد لمممة علممم   مممما م ح مممة أ  األجمممماء التممم  تقممما  مممول. بمممي  الخطممموط

 .موقعها    المسقط كما    المر ا  الداكرية هنا
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والنوا مممذي مممما لفممم  ا نتبممماو  لممم  أ  هنممماك العديمممد مممم  أنمممواب ونمممماذإل ارسمممم  تحممما  األبممموا  

األبممموا ي ولكممما نممموب منهممما طرقتمممت الخاصمممة  ممم  التعبيمممر عنمممتي  هنممماك السمممحا ي واأللمنيمممومي وذ  

وكمممذلك النوا مممذي  هنممماك الخمممم ي وهنممماك األلمنيمممومي  .الدر مممةي والمممدر تي ي وهكمممذا المفصممم  ي وذ 

 .وهناك السحا ي والق  ي وذ  المفص  ي وهكذا
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ارسمممم الوحمممدا  الصمممحية األساسممميةي وارسمممم السممم لمي مممما التلكمممد مممم  بمممدايتهاي ونهايتهممماي وخمممط 

 .القطا  يهاي والمنقط منها والمكتما
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الواجهمممما  والقطاعمممما ي رسممممم جميمممما ي وهابعممممد رسممممماق  المسمممماقطي وبممممنفا الطريقممممة ترسممممم بمممم

لمحممماوري ال همممار المسمممقط مممم  خممم ا رسمممم طمممابل جميممما الرسممموما ي يمكممم  البمممدء بوالتلكمممد مممم  ت

 .واألبعادي والتبليطا ي والمناسي 

 Elevation: رسم الواجهة 13-3-2

وار الواجهمممما  همممم  التعبيممممر عمممم  اليمممم ر الخممممارج  للمبنمممم ي وترسممممم ممممم  خمممم ا  سممممقاط حمممم

المحممميط الخمممارج  للمسممماقطي وتقممماطا خطممموط اإلسمممقاط همممذو مممما خطممموط ا رتفممماب المتعاممممدةي وقبممما 

البمممدء بتو مممي  أساسممميا   سمممقاط ورسمممم الواجهمممةي يحسممم  التنبيمممت  لممم  طريقمممة تسممممية الواجهممما ي 

 . الواجهة تسم  حس  الجهة الت  تطا عليهاي وليا حس  اتجاو النا ر  ليها
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الواجهمممة المممممالية مممما ي  ممم  بمممد مممم  تمممدوير لوحمممة المسمممقط باتجممماو  وقمممد يحصممما خطمممل عنمممد رسمممم

أ  يكممممو   سممممقاط  الرسمممممي ولمممميا تركهمممما علمممم  و ممممعها وسممممح  الخطمممموطي ولتجمممم  ذلممممكي يجمممم 

  .مر بالمسقطي و نما م  خارجتخطوط الواجهة   ي
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 يلممر المسممقط حتمم  تكممو  الواجهممة المممراد رسمممها همم  األقممر  لمنطقممة رسمممم: ولتجنمم  هممذا الخطممل

 .الواجهة
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عمممم  طريممممل  سممممقاط الخطمممموط الخارجيممممة ممممم  الجهمممما  األربعممممة المختلفممممة  ا ترسممممم الواجهمممم

ولرسمممم الواجهمممة المممممالية  ممم  مممممروعنا علممم  سمممبيا المامممااي يطبمممل المسمممقط األر ممم  ي اقطللمسممم

علمممم  العلممممو ي ويلفمممما  جميعمممما باتجمممماو الرسمممممي وتسممممقط الخطمممموط لتتقمممماطا عاموديمممما ممممما الخطمممموط 

 .ل رتفاعا األ قية المحددة 
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 Section: رسم القطاع 13-3-3

 مم  العممادة يرسممم قطاعمما ي أحممدهما علمم  طمموا المبنمم  ويمممر هالبمما  مم  الممدرإلي وا خممر متعامممدا 

 .عليت

ولرسمممم القطممماب   بمممد مممم  تحديمممد خمممط القطممماي ورسممممت علممم  المسمممقطي ومممم  امممم تابيممم  لوحممما  

القطممماب حسممم  اتجممماو  المسممماقط متطابقممما  علممم  بع مممها مممما  ماحمممة مناسمممبةل وذلمممك إلسمممقاط خطممموط

 .الن ر بعد القطا
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و مم  حالممة كممو  المسمماقط كبيمممرةي ويصممع  و ممعها  ممول بع مممهاي  يسممتعاض عمم  ذلممك بو ممما 

مسممقط دور واحممدي وممم  اممم رسممم  سممقاطت  مم  القطممابي وبعممد ذلممك تر مما لوحممة هممذا الممدوري وتلصممل 

ي مممما م ح مممة لوحمممة المممدور ا خمممري وترسمممم  سمممقاطاتت تمامممما كمممما رسمممم   سمممقاطا  المممدور السمممابل

 .اتصاا الدرإلي والفراها  المفتوحة بي  الدوري 

 

 .وبنفا الطريقة يرسم القطاب الاان 
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ويراعمم   مم  رسممم القطمماب ممما سممبل التنبيممت  ليممت  مم  رسممم الواجهممة ممم   ممرورة توجيممت المسمماقط 

الممممراد  سمممقاط القطممماب منهممما بحسممم  اتجممماو الن مممري عمممدم الوقممموب  ممم  خطمممل سمممح  الخطممموط ممممارة 

 .بالمسقط

 :رسم األيزو متري 13-3-4

كممما سممبل  مم  التممماري  السممابقةي يرسممم األيمممو متممر  للمبنمم  ويحسمم  اختيممار الجهممة التمم  تبممرم 

بممان  هيممر المنت مممةي يرسممم نقمماط القمموة  مم  المبنمم ي وتجممما أكاممر ممم  واجهممة مميمممةي و مم  حالممة الم

الخاصممة األيمممو متممر  لهمما عمم  طريممل حصممرها  ممم  أمممكاا معرو ممةي وممم  اممم اقتطمماب األجممماء 

 .بالمبن  منها

وهنممما تجمممدر اإلممممارة  لممم  أ  بعمممض الطممم   يتحامممما التصممماميم ذا  األممممكاا هيمممر المنت ممممةي 

أو الداكريمممة هروبممما مممم  رسممممها  ممم  األيمومتمممر ي ومممما يترتممم  علممم  ذلمممك مممم  متطلبممما  الدقمممة  ممم  

 .الرسمي والوق ي ويعمد عو ا ع  ذلك  ل  األمكاا المبسطة والمبامرة

ي ممممعر ملكممممة اإلبممممدابي ويحممممد ممممم  القممممدرة علمممم  التطمممموير وا بتكمممماري والحمممما   مممممك أ  ذلممممك 

يكممممم   مممم  اإلصممممرار علمممم  تعلممممم المهممممارا  المختلفممممةي وتطويرهمممماي والممممتمك  منهمممماي لتكممممو  أدوا  

مطواعممة  مم  يممد المهنممدا المعمممار ي يعبممر بهمما عمم  أ كممارو دو  ممما قيممودي علمم  خمم ر ممم  اعتمماد 

بسممميطة ومحمممدودةي صمممحي  أ  التميمممم لممميا  ممم  التعقيمممدي لكممم   األممممكاا البسممميطةي  مممل  أ كمممارو تبقممم 

 38 .   المقابا ليا    البساطة المبال   يها تميم

                                                 
 : لتوسا    عملية تعليم التصميم يرجا  ل ل  38
 .م0223 ي جلة ا مارا  للبحون الهندسيةم. تعليم التصميم المعمارى عل   وء الع قة بي  عمليت  ا بداب والتصميم. همام ج ا يبوسعدةأ
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 Site Planرسم الموقع العام  13-3-5

الموقمما العممام هممو اللوحممة التمم  تو مم  موقمما المبنمم  ممم  المنطقممة المحيطممةي وهممو أمممبت ممما يكممو  

همممو مممم  اللوحممما  التممم  تحتممماإل ألرضي وبمسمممقط للسمممط ي مممما   همممار المنطقمممة المجممماورة وحمممدود ا

 . ل  عناية كبيرة ألنها ه  الت  ت هر األ كار التصميمة األساسية لكتلة المبن  وتوجيهت
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 خاتمة

الطالمم   لمم  المجمماا قممدم هممذا الكتمما  مجموعممة ممم  المهممارا  المتدرجممةي والتمم  هممد    لمم  نقمما 

 .المعمار  المتخص 

ا أساسممميةي ويجممم   تقانهممما جميعممما للوصممموا  لممم  الفهمممم    جميممما المهمممارا  التممم  سمممبل ممممرحه

الصممحي  لليممة المعماريممةي وعليممت  مم  ينبيمم  تفويمم  أ  منهمما دو   تقمما ي و  بمملا بلعممادة التمممري  

عممدة مممرا  للوصمموا  لمم  النتيجممة المر مميةي حيممن أ  كمما مممرة يعمماد  يهمما التمممري ي تتطممور الملكممة 

د األ كمممار اإلبداعيمممةي والتممم  اء المممذه  وتسمممهيا توليمممالحسممميةي والمهمممارة اليدويمممةي وهممم  تمهيمممد إلامممر

 .يمك  بعد ذلك التعبير عنها بالرسوم الحاسوبيةي واألمكاا المجسمة

 

 

 .وه سبحانت المسؤوا أ  ينفا بهذا الكتا 
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 ملخ  المهارات التي تناولها الكتاب 

 
 : س  ورودها يما يل  ملخ  بالمهارا  الت  تدرإل    تقديمها هذا الكتا  مرتبة ح

 األساسي، والتدريبات اإلضافية الشكل  اسم المهارة

 :المهارة األولى

كتابة الحروف 

 واألرقام

 

 

 : المهارة الثانية

 .تهيئة ورقة الرسم

 

 

 : المهارة الثالثة

 شبكة المربعات
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 : المهارة الرابعة

 التجزئة بدون قيا 

 

 

 

 

 : المهارة الخامسة

سية األشكال األسا

 المضلعة
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 : المهارة السادسة

 رسم المنحنيات

 

 

 

 : المهارة السابعة

أساسيات رسم االيزو 

 متري
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 : المهارة الثامنة

رسم دائرة األيزو 

 متري

 

 

 

 

 : المهارة التاسعة

 .قطاع األيزو متري
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 :اختبار

 

  

 

 : العاشرةالمهارة 

 تطبيقات االيزو متري

  

 



  
 

248 

 

: الحادية عشرالمهارة 

 المساقط والقطاعات

 

 

: عشر الثانية المهارة 

 المخططات المعمارية

 

 

 

: ة عشرالثالمهارة الث

 المشروع

 

 

 

  



  
 

249 

 

 : العربية المراج 

 رةعمالكليكة ا حالة سةدرا ي،لحضرا لتصميما سمامر في ملمفهوا ة،لفكرا كبكة،لمرا لعالقةا شكاليةإ. هشام جكالل ،بوسعدةأ 

 م0225 ،مجلة االمارات للبحو  الهندسية. يةدلسعوا لعربيةا لمملكةا -فيصل لملكا جامعة - لتخطيطوا

 مجلة االمارات للبحو  . تعليم التصميم المعمار  على ضون العالقة بين عمليتى االبداع والتصميم. هشام جالل ،بوسعدةأ

 .م0223 ، الهندسية

  ات الهندسية بالريا ، حي المصيفارمكتب المنزل لالستشأرشيف مخططات. 

 اإلدارة العامككة لتصككميم وتطككوير ي، مككة للتعلككيم الفنككي والتككدريب المهنككالم سسككة العا، كراسككة المتككدربي، الرسككم المعمككار

 .ه 1107، المناهف

 م1771، دار قاب  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،ترجمة ،منهجية الرسم المعماري .جبور، سمعان. 

 م1775  .الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية. ،الرسم الهندسي .ربيع طه ،ارعبد الغف. 

 ه 1111خطيط، جامعة المله سعود، أحمد طومان، كلية 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://www.bustler.net/index.php/article/engineered_biotopes_commended_in_pirae
us_tower_2010_competition/ 

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

 http://www.momra.gov.sa/MediaCenter/Circulars/CircularsDisplay.aspx?CircularsID=
320 

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
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://www.dla-architects.net/architectural_design.html
http://www.momra.gov.sa/MediaCenter/Circulars/CircularsDisplay.aspx?CircularsID=320
http://www.momra.gov.sa/MediaCenter/Circulars/CircularsDisplay.aspx?CircularsID=320
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 http://www.nawiseh.com/modules/ محمد النوايسة. موقع م   

 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 
 
 

 
 

 تم بحمد هللا
 
 
 
 
 
 
 

وصحبه وسلموصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله   

http://www.nawiseh.com/modules/
http://www.statemuseumpa.org/levittown/one/d.html
http://zkry.blogspot.com/
https://www.osha.gov/doc/engineering/2012_r_05.html
http://forums.jraaa7.com/t16608/
http://forums.jraaa7.com/t16608/
http://studiostar.info/?p=605
http://studiostar.info/?p=605

