


 االسبوع االول
 انواع , تثبيت اللوحة ,االدوات المستخدمة , اساسيات الرسم الهندسي

 الكتابة بالخط الهندسي االنكليزي العمودي والمائل , الخطوط 



 ادوات الرسم الهندسي 



 اخلط االنكليزي العمودي
والمسافة بين Wو  Mملم عدا حرفي 6ملم والعرض  10ارتفاع السطر : الخط االنكليزي العمودي 

 .ملم 2حرف واخر 



 انواع الخطوط و تطبيقاتها 



 االسبوع الثاين
 انواع الخط العربي والكتابة بالخط العربي الكوفي الهندسي العمودي. 



 اخلط العريب الكويف
 .ملم يقسم الى اربعة اقسام متساوية   10ارتفاع السطر : الخط العربي الكوفي 



 تطبيق عن الخط الكوفي الهندسي



 االسبوع الثالث
 ربط مستقيم مع , تنصيف زاوية ,تنصيف خط مستقيم : العمليات الهندسية

, رسم مثلث متساوي االضالع , ربط مستقيمين بقوس , دائرة بقوس 

سداسي و مستقيم مماس لدائرتين من الداخل والخارج وقوس , خماسي 

 مماس لدائرتين من الداخل والخارج



 :العمليات اهلندسية 





 االسبوع الرابع
 مبادئ االسقاط الهندسيOrthographic projection 

 تمارين على اسقاط االشكال التي تحتوي على خطوط عمودية ومتوازية 



 Orthographic Projectionمبادئ االسقاط الهندسي 





 ارسم المساقط الثالثة الرئيسية للشكل المجسم ادناه مع كتابة العناوين وتثبيت االبعاد على الرسم: مثال 
 الحـــــــــــل

 1شكل 





 االسبوع اخلامس
 تمارين على اسقاط االشكال الهندسية التي تحتوي على , االسقاط الهندسي

 .خطوط مائلة 



1 2 3 

ارسم المساقط الثالثة الرئيسية لكل شكل من االشكال االتية مع كتابة عناوين المساقط وتثبيت : تمارين 

 .االبعاد على الرسم على غرار المثال السابق 



 االسبوع السادس 
تمارين على اسقاط االشكال الهندسية التي تحتوي على دوائر واسطوانات. 





 االسبوع السابع
 من ثالثة مساقط  30* 30رسم المنظور االيزومتري بزاوية 

 تمارين في سم المنظور االيزومتري بنفس الزاوية. 



درجة من  30المطلوب ارسم المنظور االيزومترك بزاوية , فيما يلي المساقط الثالثة الرئيسية لشكل مجسم :  تمرين
 تجميع مساقطه الثالثة
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 :تجميع المساقط 



 .  ارسم المنظور االيزومتري من تجميع المساقط الثالثة للشكل : تمرين 



 االسبوع الثامن
 من ثالثة مساقط  30* 30رسم المنظور االيزومتري بزاوية 

 تمارين في سم المنظور االيزومتري بنفس الزاوية. 

 



 .تمرين ارسم المنظور االيزومتري للمساقط الثالثة الرئيسية االتية مع تثبيت االبعاد على الرسم 

TOP VIEW 

FRONT VIEW SIDE VIEW 
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 االسبوع التاسع
 من مسقطين فقط  30* 30رسم المنظور االيزومتري بزاوية 

 تمارين في رسم المنظور االيزومتري من مسقطين فقط. 



 .رسم المنظور االيزومتري من خالل تجميع مسقطين فقط 
 

 ارسم المنظور لكل من الشكلين التاليين مع تثبيت األبعاد على الرسم: تمارين 
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 االسبوع العاشر
 من مسقطين تحتوي على دوائر  30* 30رسم المنظور االيزومتري بزاوية

 واستنتاج المسقط المفقود 

 تطبيق فكرة رسمellipse  في اوجهه المنظور االيزومتري الذي يحتوي

 على دوائر 



 :في اوجه المنظور الثالثة كما في الشكل  ellipse  رسم منظور االشكال االسطوانية مع تطبيق رسم 

t.v 

s.v 
f.v 



 فيما يلي مسقطين معلومين لشكل مجسم 

 المطلوب ايجاد المسقط المفقود ورسم المنظور االيزومتري للشكل مع تثبيت االبعاد على الرسم



 االسبوع احلادي عشر
 ( اوبلك)  0* 45رسم المنظور االيزومتري من مسقطين بزاوية 

 تمارين على المنظور الهندسي االيزومتري اوبلك. 



صفر وبعمق يساوي ,درجة  45وهو عبارة عن منظور ايزومتري بزاوية :) رسم االوبلك 
 .نصف العمق الحقيقي 

 (  الراسي والجانبي) فيما يلي مسقطين عموديين : مثال 

 .المطلوب رسم منظور اوبلك للشكل مع االبعاد 

 1شكل



فيما يلي المساقط الرئيسية الثالثة : تمرين 

  2لشكل 

 ارسم منظور اوبلك للشكل مع االبعاد: المطلوب 

 2شكل 



 االسبوع الثاين عشر والثالث عشر
 المقاطعSection  تمارين في ايجاد المساقط المقطوعة ورسمها. 



 اشكال توضيحية:  SECTIONSرسم المقاطع 



مستوى   A-Aارسم المساقط الثالثة الرئيسية المقطوعة كما هو مؤشر في الشكل االيمن حيث يمثل : تمرين 

مستوى القطع الثالث الجانبي ثم تهشير  C-Cمستوى القطع الثاني الراسي ويمثل  B-Bالقطع االفقي ويمثل 

درجة وبمسافات تقريبا متساوية للتعبير عن سمك المادة التي يمر  45منطقة القطع بخطوط مائلة بزاوية لتكن 

 .   بها مستوى القطع مع تثبيت االبعاد على الرسم وكتابة العناوين 



ارسم المقاطع الثالثة الرئيسية للشكل االتي حسب مستويات القطع المؤشرة على الشكل مع كتابة العناوين 

 .واالبعاد على الرسم 



 االسبوع الرابع عشر واخلامس عشر
 تمارين في رسم الشكل االيزومتري المقطوع مع رسم المسقط المفقود بعد

 .ايجاد الشكل االيزومتري الكامل 



 مقطعين معلومين اشكل مجسم : فيما يلي 

 المطلوب رسم المسقط الثالث المجهول 

ورسم الشكل االيزومتري مع تثبيت االبعاد على 

 .الرسم 



 الشكل قبل القطع 

 B-Bقطع في المستوي  الراسي        C-Cقطع في المستوي الجانبي 

 A-Aقطع في المستوي االفقي 

 مثال( : ايزومترك)رسم مقطع مجسم 


