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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يسدنھلا مسرلا تارضاحم (  رھزم دمحم م.م

                  
 

 

        الرسم اهلندسيالرسم اهلندسيالرسم اهلندسيالرسم اهلندسي
عات    ١عملي     عدد الوحدات  ٣عدد السا

        املصادر املصادر املصادر املصادر 

  ١٩٩٩ناطق صبري  جامعة الموصل . د، كتاب الرسم الھندسي لطلبة كلية الزراعة  

  ١٩٩٠التكنولوجية الجامعة ، عبد الرسول الخفاف . د، كتاب الرسم الھندسي 

نهاج نهاجامل نهاجامل نهاجامل  امل

  المفردات العملية  ا�سبوع

  جدول البيانات،ابعاد ورقة الرسم ، الحروف وا4رقام الھندسية ،ادواته ، التعرف على اھمية الرسم الھندسي   ١

ع الخطوط واستعما4تھا  ٢   انوا

اد وكيفية وضعھا  ٣   ا4بع

  رسم لوحة لتطبيق انواع الخطوط  ووضع ا4بعاد  ٤

ة   ٥ ات ھندسي رسم خط مستقيم مواز ،تقسيم الخط المستقيم الى اي عدد من ا4جزاء المتساوية ، تنصيف الخط المستقيم ( عملي
  )رسم مستقيم مواز لمستقيم اخر بأستعمال المثلث والمسطرة ، لخط اخر 

ة   ٦ ات ھندسي رسم مثلث بمعلومية ، نقل الزاوية ، تقسيم الزاوية الى اي عدد من ا4جزاء المتساوية ، تنصيف الزاوية ( عملي
  )ا4ضJع 

ة   ٧ ات ھندسي رسم ،رسم شكل سداسي بمعلومية طول ا4ضJع ،رسم شكل مخمس داخل دائرة ،رسم مخمس منتظم ( عملي
  )شكل سداسي داخل دائرة 

ة   ٨ ات ھندسي ة ( عملي ن ،متساوية تقسيم دائرة الى ثمانية اجزاء ، تقسيم دائرة الى سبعة اجزاء متساوي رسم ، رسم شكل مثم
  مضلع منتظم ذو تسعة اضJع

  رسم قوس يمس خط مستقيم وقوس اخر، رسم قوس يمس خطين مستقيمين ( ا4قواس والمماسات   ٨

  )رسم قوس يمس قوسين اخرين ( ا4قواس والمماسات   ٩

  المسقاط المتعددة  وا4سقاط العمودي   ١٠

  المستويةاسقاط الخط المستقيم وا4سطح   ١١

  اسقاط ا4جسام ا4سطوانية  ١٢

  استنتاج المسقط الثالث  ١٣

  رسم المجسم بطريقة ا4سقاط المتقاييس  ١٤

  المقاطع وانواعھا  ١٥
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        ::::    وأهميتهوأهميتهوأهميتهوأهميتهالرسم اهلندسي الرسم اهلندسي الرسم اهلندسي الرسم اهلندسي 

وھو عبارة عن رموز واشكال رسمت على شكل خطوط  لتكون ، يعرف الرسم الھندسي انه لغة المھندسين 
ھم الشكل المراد وصفه بعد وضع مجموعة من  المساقط المرتبة والمختارة والمرسومة بطريقة صحيحة  تسھل ف

ھا ومعرفتھا من قبل المھ. ا4بعاد  ندس وان مجموعة من ھذه الرموز والخطوط متفق عليھا عالمياً  بحيث يسھل قرائت
  .المختص في اي بقعة من العالم

الھندسي قاصرا على فرع دون غ س الرسم  ان من اھم . يره من فروع الھندسة ولكنه مJزم لھا جميعا لي
ر  لتصور عنده والتي تعتب له وتنمية قابلية ا الطالب في دراسته لمادة الرسم الھندسي ھي سعة خيا الفوائد التي يكتسبھا 

في مجال الھندسة   . ميزة رئيسية يمتاز بھا كل من يعمل 

4يستطيع أدائه إ ليوم لقد كان الرسم الھندسي فنا  مواھب الخاصة حتى نھاية القرن التاسع عشر اما ا 4 ذوي ال
ان كان فنا وباستطاعة اي شخص دراسته   . فقد اصبح الرسم الھندسي علما له مبادئه وقواعده واسسه بعد 

وات واتأد واتأد واتأد             ::::    الرسم اهلندسيالرسم اهلندسيالرسم اهلندسيالرسم اهلندسي    أد

من الخشب -١  لوحة رسم 

 مسطرة حرف  تي -٢
 ٤٥مثلث رسم شفاف زاوية  -٣

    ٦٠-٣٠مثلث رسم شفاف زاوية    -٤
  مسطرة قياس ذات حافتين مدرجتين -٥

 فرجال نوعية جيدة -٦
 اقJم رصاص  -٧

 شريط 4صق -٨
 ممحاة نوعية جيدة  -٩

 ورق رسم  - ١٠
  . قطعة قماش لتنظيف ا4دوات -١١     

        

        احلروف واالرقام اهلندسيةاحلروف واالرقام اهلندسيةاحلروف واالرقام اهلندسيةاحلروف واالرقام اهلندسية

ھو رسم ھندسي وليس كتابة اعتيادية  لذا يجب على الطالب ان يضبط ا4جزاء وا4تجاھات  : الخط الھندسي
  ا4ساسية للحروف وا4رقام التي ترسم باليد 

   



 

3 

 

سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يسدنھلا مسرلا تارضاحم (  رھزم دمحم م.م

                    

        جدول البياناتجدول البياناتجدول البياناتجدول البيانات

يجب ان تحتوي كل ورقة رسم على جدول يسمى مجمع العنوان يدون فيه عنوان الرسم والبيانات ا4خرى 
وعلى الطالب ان يكتب فيه اسم الجامعة والكلية وأسمه الثJثي والقسم ، لى الرسم التي 4يمكن وضعھا مباشرة ع

م اللوحة وتاريخ الرسم وان يوقعھا   .والشعبة ومقياس الرسم ورق

        ::::انواع اخلطوط املستخدمة يف الربسم اهلندسي انواع اخلطوط املستخدمة يف الربسم اهلندسي انواع اخلطوط املستخدمة يف الربسم اهلندسي انواع اخلطوط املستخدمة يف الربسم اهلندسي 

4خر  ھا عن ا من حيث الشكل لقد اصطلح على تقسيم الخطوط المستخدمة في الرسم الى انواع يختلف كل من
والسمك للحصول على رسومات متقنة وواضحة يسھل قرائتھا وتنفيذھا وتنقسم ھذه الخطوط من حيث السمك الى 

ويجب ان يكون كل نوع من ھذه ،ويعتمد مقدار السمك على حجم ونوع الرسومات ،رفيعة ومتوسطة وسميكة 
  . الخطوط متجانسا من حيث اللون والسمك

        ::::    مممموضع االبعاد على الرسوضع االبعاد على الرسوضع االبعاد على الرسوضع االبعاد على الرس

عاد على الرسومات الھندسية تعني بيان تفاصيل دقيقة 4مكانية التصور والتنفيذ الصحيح  ان عملية وضع ا4ب
د  ذل عناية خاصة وجھود دقيقة عن للشكل المرسوم ولذلك فھي من اھم التفاصيل في الرسم الھتدسي والتي يجب ب

  . ي تنفيذ او تصنيع الشكل المراد تصنيعهكتابة ا4بعاد 4ن الخطأ في كتابة اي بعد يؤدي الى الخطأ ف

ية  ية عمليات هندس ية عمليات هندس ية عمليات هندس         عمليات هندس

  تنصيف الخط المستقيم -١

من راسي الخط المستقيم نرسم قوسين بنصف قطر اكبر من نصف طول الخط المستقيم ليتقاطع القوسين في 

  . نقطتين وعند التوصيل بين ھاتين النقطتين نحصل على الخط المنصف

  تقسيم الخط المستقيم الى اي عدد من ا�جزاء المتساوية  -٢ 

م  د على الخط المساعد عدد من ا4جزاء المتساوية ث نرسم خط مساعد للخط الرئيسي وبزاوية مناسبة ونحد
ذا لبقية ا4جزاء   . نوصل نھاية الخط الرئيسي بأخر جزء من الخط المساعد وھك

  رسم خط مستقيم مواز لخط اخر  -٣

الخط ا4ول وبتباعد مناسب بينھما نرسم قوسين بنصف قطر يساوي البعد بين الخطين من  اي نقطتين على 

  . ثم نرسم خط مماس لJقواس
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  رسم مستقيم مواز لمستقيم اخر بأستعمال المثلث والمسطرة  -٤

مسطرة تي بجانب المثلث ثم نحرك المثل ث الى الموقع نضع المثلث بحيث يتطابق مع الخط ا4ول ثم نضع ال
  . المطلوب لرسم الخط ا4خر

  تنصيف الزاوية  -٥

من رأس الزاوية نرسم قوس بنصف قطر مناسب ليقطع ضلعي الزاوية ومن نقاط التقاطع نرسم قوسين 
لمنصف    .بنصف قطر مناسب ليتقاطعا في نقطة والخط الواصل بين ھذه النقطة ورأس الزاوية ھو الخط ا

  

  تقسيم الزاوية الى اي عدد من ا�جزاء المتساوية  -٦

من رأس الزاوية نرسم قوس  بنصف قطر مناسب ليتقاطع مع ضلعيھا ثم نقسم القوس الى عدد من ا4جزاء 
  . المتساوية بأستعمال فرجال التقسيم ثم نوصل النقاط مع رأس الزاوية

  

  نقل الزاوية   -٧

الزاوية في الموقع الجدي على الزاوية (د ثم نرسم قوس  بنصف قطر مناسب ليتقاطع مع ضلعيھا نرسم ضلع 
الضلع المرسوم ) ا4ولى فة في ، وبنفس القياس نرسم قوس من رأس  ومن نقطة التقاطع وعلى مسافة مساوية للمسا

قطة الثانية والتي يكون امتدادھا ضلع الزاوية ا4خر    .موقع الزاوية ا4ول نضع الن

  

  ومية ا�ض@عرسم مثلث بمعل  -٨

ونقطة  نرسم ضلع واحد ومن رأسي الضلع وبنصف قطر مساوي للمسافة بين ا4ضJع نرسم قوسين 

  .تقاطعھما ھي النقطة الثالثة 

  رسم مخمس منتظم -٩

ننصف الضلع المعلوم ثم نرسم عمود على الضلع بنفس طول الضلع ومن نقطة المنتصف نرسم قوس يمس 

لقوس وبأمتداد الضلع المعلوم نرسم قوسين من رأسي الضلع ليتقاطع مع القوسين الخط العمودي ومن نقطة على ا
  .السابقين ثم نوصل بين النقاط  
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  رسم شكل مخمس داخل دائرة  - ١٠

نأخذ منصف نصف القطر ونرسم منھا قوس يمس خط المحور ثم نقسم الدائرة الى خمسة اجزاء متساوية 
  . ونوصل النقاط

  

  رسم شكل سداسي بمعلومية طول ا�ض@ع  - ١١

  . نرسم الضلع ا4ول وبأستعمال المسطرة تي والمثلث نرسم ا4ضJع ا4خرى

 رسم شكل سداسي داخل دائرة - ١٢

محور الدائرة نرسم قوسين بنفس نصف القطر ثم نوصل نقاط تقاطع القوس مع الدئرة مع بعضھا   من طرفي 

  تقسيم دائرة الى سبعة اجزاء متساوية  - ١٣

رة في نقطة ومن ھذه النقطة نقيم عمود على المحور وبھذه  نرسم قوس من احد نقاط المحور ليقطع الدائ
  . المسافة نقسم الدائرة الى سبعة اجزاء متساوية

  

  تقسيم دائرة الى ثمانية اجزاء متساوية   - ١٤

لتتقاطع مع في نقاط ثم نقوم نرسم المحورين لنقسم الدائرة الى ار بعة اجزاء من نقاط المحور نرسم اقواس 
  . بإيصال النقط المتقابلة شرط مرورھا بالمركز ونحصل على المطلوب

  رسم شكل مثمن - ١٥

نرسم اضJع  ٤٥نرسم دائرة بقطر يساوي المسافة بين ضلعين متقابلين وبأستخدام المسطرة تي والمثلث 

  . رةالمثمن بشكل مماس للدائ

  رسم مضلع منتظم ذو تسعة اض@ع - ١٦

الى تسعة اجزاء متساوية ومن رأس الخط المعلوم  نرسم قوس بنصف طول الخط المعلوم ثم نقسم الخط 
نرسم خطوط شعاعية تمر با4جزاء المتساوية نرسم قوس بنصف طول الخط من النقطة ا4خرى للخط لتتقاطع مع 

  . على النقاط ا4خرى الخطوط الشعاعية وبنفس الطريقة نحصل
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        االسقاط العمودياالسقاط العمودياالسقاط العمودياالسقاط العمودي

د  ما كانت جميع ا4جسام لھا ثJثة ابعا له بعدان فقط ول من المعروف ان الورق ھو عبارة عن سطح مستوي 
ابعاد على ورقة ذات بعدين،ھي الطول والعرض وا4رتفاع  لذلك يجب ، فمن الصعب علينا ان نمثل شكJ ذو ثJث 

ليب ان تكون ھذه الطرق مثبتة بموجب ،علمية معينة لرسم ھذه ا4جسام على الورق  علينا اتباع طرق واسا على 
قواعد معدة او موحدة ومتفق عليھا عالميا واساس ھذه القواعد ھو نظام ا4سقاط العمودي والذي ھو عبارة عن 

  .طريقة لتمثيل ا4جسام على سطح مستوي

        استنتاج املسقط الثالثاستنتاج املسقط الثالثاستنتاج املسقط الثالثاستنتاج املسقط الثالث

الثالث ھو عبارة عن ايجاد او رسم مسقط ثالث من مسقطين معلومين و4جل ان موضوع استنتاج المسقط 

دا بموضوع ا4سقاط العمودي والمعرفة التامة  مطلوب يجب على الطالب ان يكون ملماً الماماً جي ايجاد ھذا المسقط ال
والسطح في المسقط  بالعJقة الموجودة بين النقاط والخطوط المختلفة في المساقط وماذا تعني النقطة والمستقيم

رقيم ا4حرف والنھايات للمساعدة في ايجاد المسقط المطلوب بجانب التصور الكامل  ويمكن للطالب ان يستعين بت
 للجسم بعد تجميع المعلومات من المسقطين

 


