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 تعريف اهلندسة الوصفية

 بواسطة الفراغية الهندسية األشكال تمثيل في الوصفية الهندسة تبحث•
 بهذه المتعمقة المسائل حل وفي مستٍو، سطح عمى معمولة رسوم

 .المستوية األشكال عمى تجرى إنشاءات بوساطة األشكال



 الؼٌاصر األساسٍة فً الهٌذسة الىصفٍة

 النقطة -1

 المستقٌم -2

 المستوي -3



 (1)األوضاع الٌسبٍة للؼٌاصر األساسٍة 

 تكونان منطبقتٌن أو تحددان مستقٌم: نقطة مع نقطة -1

 أما أن تنطبق النقطة على المستقٌم أو تشكل معه مستوي: نقطة مع مستقٌم -2

، أو هً نقطة (تكون النقطة واقعة فً المستوي)أم أن تنطبق النقطة على المستوي : نقطة مع مستو   -3

 .كٌفٌة خارجة عنه فً الفراغ

 

 

 

 



 (2)األوضاع الٌسبٍة للؼٌاصر األساسٍة 

 (شمالٌان أو ٌسارٌان)أما متوازٌان أو متقاطعان أو متخالفان : مستقٌم مع مستقٌم -4



 (3)األوضاع الٌسبٍة للؼٌاصر األساسٍة 

 (  ٌخترقه بنقطة)أم أن المستقٌم موازي للمستوي، وأما واقعاً علٌه، أو متقاطعاً معه : مستقٌم مع مستو   -5



 (4)األوضاع الٌسبٍة للؼٌاصر األساسٍة 

إما أن ٌكونان متوازٌٌن أو متقاطعٌن بمستقٌم هو فصلهما : مستو  مع مستو   -6

 .المشترك



 (1)تحذٌذ الٌقطة 

 (One Dimension-1D)فراغ أحادي البعد : على محور موجه -1
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 (2)تحذٌذ الٌقطة 

 (2D)فراغ ثنائً البعد : فً المستوي -2
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 (3)تحذٌذ الٌقطة 

 (3D)فراغ ثالثً البعد :  فً الفراغ -3
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 الوستىٌات فً الفراؽ

 (H)ٌعٌنان المستوي األفقً لإلسقاط  OX, OYالمحوران  -1

 (V)ٌعٌنان المستوي الجبهً لإلسقاط  OX, OZالمحوران  -2

 (W)ٌعٌنان المستوي الجانبً لإلسقاط  OY, OZالمحوران  -3
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 هبادئ وطرق اإلسقاط

 الفراغ فً الواقعة واألجسام األشكال تمثٌل إلى اإلسقاط ٌهدف-

 على وللحصول .اإلسقاط مستوي ٌسمى واحد مستو   على ورسمها

 بالمستقٌمات تسمى مستقٌمات نقاطه من نمرر فراغً شكل مسقط

 هً نقاط فً اإلسقاط مستوي أو الرسم مستوي فتقطع المسقطة

 .الفراغٌة النقاط صور أو مساقط عن عبارة

 مسقط ٌمثل المختلفة النقاط مساقط من الحاصل المستوي الشكل إن-

 .المفروض المستوي على الهندسً الشكل



 اإلسقاط الوركسي أو الوخروطً

 أشعة بإطالق الفراغً الجسم أو الشكل إسقاط ٌتم الطرٌقة هذه فً-
 هذا على مثال اإلسقاط، مركز هً واحدة مركزٌة نقطة من اإلسقاط
 .مستوٌة أرض على المركزٌة اإلضاءة حالة فً جسم ظل :اإلسقاط

 عٌن تراها كما للجسم واضحة صورة ٌعطً أنه النوع هذا ممٌزات من-
 على الحصول فً ٌساعد ال أنه إال اإلسقاط، مركز فً الموجودة الناظر
 المسقط شكل ألن وذلك .الفراغً للجسم والشكل للقٌاسات ثابت مسقط

 :على تعتمد وقٌاساته

 اإلسقاط، أشعة مركز) الثالثة اإلسقاط عناصر بٌن المسافات -1 
 .(اإلسقاط ومستوي الفراغً، الجسم

 .اإلسقاط مستوي على اإلسقاط مركز من الساقط الشعاع مٌل -2 



 اإلسقاط الوركسي أو الوخروطً



 اإلسقاط الوتىازي أو األسطىاًً

 ثابتة الستقامة موازٌة المسقطة المستقٌمات جمٌع تكون اإلسقاط هذا فً -

 المركزي اإلسقاط من خاصة حالة اعتباره وٌمكن اإلسقاط، اتجاه فً

 الالنهاٌة فً اإلسقاط مركز ٌكون عندما



 (اإلسقاط القائن)اإلسقاط الوتىازي القائن 



 (اإلسقاط الوائل)اإلسقاط الوتىازي الوائل 

α 



 هقارًة بٍي أًىاع اإلسقاط

 الخاصٌة
 اإلسقاط

 المائل القائم المركزي

 أوضح الصور الوضوح
ال ٌعطً صور 

 واضحة
 صور مقبولة ٌعطً

 القٌاسات
ال ٌساعد على أخذ 

 القٌاسات

تأخذ القٌاسات 

 بسهولة
 ٌمكن أخذ القٌاسات

 رسم المنظور االستعمال

تمثٌل األشكال 

وحل  الفراغٌة

 المسائل المتعلقة بها

الرسوم اإلٌضاحٌة 

 لألشكال الفراغٌة



الخىاص اإلسقاطٍة والخىاص الال إسقاطٍة فً اإلسقاط 

 الوتىازي

 :اإلسقاطٌةالخواص  •

توزاي المستقٌمات، ) التً تبقى دائماً ثابتة فً المسقط هً           

 (تقسٌمها بنسبة معٌنة

 :إسقاطٌة الالالخواص •

 (األطوال، الزواٌا) هً التً تتغٌر فً المسقط             



 (1)أقسام الهٌذسة الىصفٍة 

 على القائم أو العمودي اإلسقاط طرٌقة) اإلسقاط فً مونج طرٌقة -1

 (متعامدٌن مستوٌٌن

 أحدهما مستوٌٌن على قائماً  إسقاطاً  الجسم بإسقاط الطرٌقة تتلخص

 ،واالرتفاع الطول الجبهً المسقط على فٌظهر أفقً، واآلخر جبهً

 .والعرض الطول األفقً المسقط وعلى

 .مثنى مثنى متعامدة، مستوٌات ثالثة على الجسم إسقاط ٌمكن كما

  المختلفة الهندسٌة التصمٌمات تمثٌل فً الطرٌقة هذه تستعمل

 (... الكهربائٌة، المٌكانٌكٌة، المعمارٌة، المدنٌة،)

 



 (اإلسقاط  الؼوىدي)طرٌقة هىًح 
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 هساقط الجسن
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 اإلسقاط الؼوىدي ػلى هستىٌٍي هتؼاهذٌي
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 األرباع وإشارات اإلحذاثٍات

 الربع
 اإلحداثً

IV III II I 

+ - - + Y 

- - + + Z 

 تقع فوق المستوي األفقً وأمام المستوي الجبهً(: الربع األول)المنطقة األولى  -1

 تقع فوق المستوي األفقً وخلف المستوي الجبهً(: الربع الثانً)المنطقة الثانٌة  -2

 تقع تحت المستوي األفقً وخلف المستوي الجبهً(: الربع الثالث)المنطقة الثالثة  -3

 تقع تحت المستوي األفقً وأمام المستوي الجبهً(: الربع الرابع)المنطقة الرابعة  -4



 تذوٌر الوستىي األفقً
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 هحاور اإلسقاط فً حالة هستىٌٍي هتؼاهذٌي
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 (المبدأ)نقطة األصل 
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 إسقاط ًقطة فً  الربغ األول
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 هساقط ًقطة فً  الربغ األول
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 هساقط ًقطة فً  الربغ الثاًً
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 هساقط ًقطة فً  الربغ الثالث
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 هساقط ًقطة فً  الربغ الرابغ
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 الوستىٌات الوٌصفة

H 

V 

M 
N 

M : (مستوي التناظر)منصف الربعٌن األول والثالث 
 (بعد النقطة  عن المستوي الجبهً= بعد النقطة عن المستوي األفقً)

N : (مستوي التطابق)منصف الربعٌن الثانً والرابع 
 (بعد النقطة  عن المستوي الجبهً وٌعاكسه باإلشارة= بعد النقطة عن المستوي األفقً)



 الوستىٌات الوٌصفة
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 أمثلة

 :مثل فراغٌاً ومستوٌاً النقاط التالٌة -1

A(10,20,15), B(3,25,-30), C(50,-10,-40), D(-20,-50,10),  

E(-40,35,0), F(0,0,40), G(60,10,10),H(-50,25,-25) 
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 اإلسقاط الؼوىدي ػلى ثالثة هستىٌات ػوىدٌة
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 األثواى وإشارات اإلحذثٍات

 المستوي

 الثمن

  األول 
(I) 

    الثانً
(II) 

الثالث 
(III) 

الرابع 
(IV) 

الخامس 
(V) 

السادس 
(VI) 

السابع 
(VII) 

 الثامن
(VIII) 

 تحت تحت فوق فوق تحت تحت فوق فوق األفقً

 أمام خلف خلف أمام أمام خلف خلف أمام الجبهً

 ٌسار ٌسار ٌسار ٌسار ٌمٌن ٌمٌن ٌمٌن ٌمٌن الجانبً



 إشارات اإلحذاثٍات

 الثمن
 اإلحداثً

VIII VII VI V IV III II I 

- - - - + + + + X 

+ - - + + - - + Y 

- - + + - - + + Z 

وقد تكون موجبة إذا وقعت النقطة على ٌمٌن المستوي  Wبعد النقطة عن المستوي الجنبً : Xالفاصلة 

 .الجنبً أو سالبة إذا وقعت النقطة على ٌساره أو تساوي الصفر إذا وقعت فً المستوي الجنبً

 

وقد تكون موجبة إذا وقعت النقطة على أمام المستوي  Vبعد النقطة عن المستوي الجبهً : Yاالبتعاد 

 .الجبهً أو سالبة إذا وقعت النقطة على خلفه أو تساوي الصفر إذا وقعت فً المستوي الجبهً

 

وقد تكون موجبة إذا وقعت النقطة على فوق المستوي  Hبعد النقطة عن المستوي األفقً : Zالراقم 

 .األفقً أو سالبة إذا وقعت النقطة على أسفله أو تساوي الصفر إذا وقعت فً المستوي األفقً



 تذوٌر الوستىٌات
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YX 

YZ 

تدوٌر المستوي الجانبً عكس  -1

عقارب الساعة بحٌث ٌنطبق على 

المستوي الجبهً وبحٌث ٌنطبق 
 Xعلى المحور  Yالمحور 

تدوٌر المستوي األفقً باتجاه  -1

األسفل بحٌث ٌنطبق على المستوي 
 Yالجبهً وبحٌث ٌنطبق المحور 

 Zعلى امتداد المحور 



 اتجاٍ الوحاور وهساقط الٌقطة
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 :مساقط النقطة على المستوٌات الثالث
 (X, YX)المسقط األفقً ٌحدد بـ    

 X, Z))المسقط الجبهً ٌحدد بـ   
 YZ ,Z))المسقط الجانبً ٌحدد بـ  



 (الطرٌقة األولى)التوثٍل الوستىي للٌقطة 
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خط التداعً 

الشاقولً ٌصل 
 ”A و   ’Aبٌن  

خط التداعً 

األفقً ٌصل 

 ”’A و  ”Aبٌن 



 (الطرٌقة الثاًٍة)التوثٍل الوستىي للٌقطة 

 استخذام هسقطٍي الستٌتاج الوسقط الثالث
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 (1)هساقط الٌقطة 

 لإلسقاط األفقً المستوي فً تقع فهً الصفر ٌساوي راقمها نقطة أي -1
 .األرض خط على ٌقعان والجنبً الجبهً ومسقطٌها

A(20,30,0) 

 لإلسقاط الجبهً المستوي فً تقع فهً الصفر ٌساوي ابتعادها نقطة أي -2
 .Z المحور على ٌقع والجنبً األرض خط على ٌقع األفقً ومسقطها

A(20,0,40) 

 لإلسقاط الجنبً المستوي فً تقع فهً الصفر تساوي فاصلتها نقطة أي -3
 .Z المحور على ٌقع والجبهً Y المحور على ٌقع األفقً ومسقطها

A(0,10,60) 



 (2)هساقط الٌقطة 

 على ٌنطبق األفقً مسقطها فإن (األرض خط) X المحور على تقع نقطة أي -4

 مبدأ على ٌنطبق فإنه الجنبً المسقط أما األرض خط على وٌقعان الجبهً المسقط

 .اإلحداثٌات

A(20, 0,0) 

 ومسقطها Y المحور على ٌقع األفقً مسقطها فإن Y المحور على تقع نقطة أي -5

 .اإلحداثٌات مبدأ على ٌنطبق الجبهً ومسقطها Y المحور على ٌقع الجنبً

A(0,30,0) 

 اإلحداثٌات مبدأ على ٌنطبق األفقً مسقطها فإن Z المحور على تقع نقطة أي -6

 .Z المحور على وٌقعان الجنبً مسقطها على ٌنطبق الجبهً ومسقطها

A(0, 0,60) 



 (3)هساقط الٌقطة 

 فً واقعة تكون واحدة إشارة ومن ابتعادها ٌساوي راقمها نقطة أي -7

 جهتٌن فً ٌقعان والجبهً األفقً ومسقطٌها األول المنصف المستوي

 .األرض لخط بالنسبة مختلفتٌن

A(20,40,40) 

 واقعة تكون مختلفتٌن إشارتٌن ومن ابتعادها ٌساوي راقمها نقطة أي -8

 المسط على األفقً مسقطها وٌنطبق الثانً المنصف المستوي فً

 الثانً الربع فً تقع النقطة كانت إذا األرض خط فوق وٌقعان الجبهً

 .الرابع الربع فً تقع النقطة كانت إذا األرض خط وتحت

A(20,-40,40)   



 ًظائر الٌقطة

إلٌجاد نظٌرة نقطة بالنسبة للمستوي األفقً لإلسقاط نحافظ على الفاصلة واالبتعاد ونغٌر  -1
 .الراقمإشارة 

A(20,40,10)      B(20,40,-10) 

ونغٌر  والراقمنحافظ على الفاصلة الجبهً لإلسقاط نظٌرة نقطة بالنسبة للمستوي إلٌجاد  -2
 .االبتعادإشارة 

A(20,40,10)      B(20,-40,10) 

ونغٌر  والراقماالبتعاد نحافظ على لإلسقاط  الجنبًإلٌجاد نظٌرة نقطة بالنسبة للمستوي  -3
 .الفاصلةإشارة 

A(20,40,10)      B(-20,40,10) 

 .والراقماالبتعاد إشارة ونغٌر على الفاصلة لخط األرض نحافظ إلٌجاد نظٌرة نقطة بالنسبة  -4

ونعكس االبتعاد على الفاصلة المنصف األول نحافظ إلٌجاد نظٌرة نقطة بالنسبة للمستوي  -5
 .مع المحافظة على إشارتٌهما والراقم

A(30,-50,20)      B(30,20,-50) 

 

 

 

 



 أهثلة

ارسم المساقط الثالث لكل نقطة من النقاط اآلتٌة بعد تعٌٌن الثمن الذي •

 :تقع فٌه

• A(-30,40,45), B(30,20,40), C(25,-40,-20)mm 


