
  

 

 . ويقصد به كيفية تحىيل القياسات في الىاقع إلى قياسات يرسم بها

:  او باإلحتساب بانطزيقة انتانية  (  Scale)  يتم تنفيذ هذه انعمهية بمسطزة انسكيم 

 1:100: مقياس انزسم  -1

.  سم في انزسم  1سم عهى األرض تعادل  100وذنك كم            

 1:50مقياس انزسم  -2

. سم في انزسم  2سم عهى األرض تعادل  50وذنك كم 

 1:25: مقياس انزسم  -3

. سم في انزسم  4عهى األرض تعادل 25نك كم ذو

 1:20: مقياس انزسم  -4

.  سم عهى انورق  5سم عهى األرض تعادل  20وذنك كم 

 1:1 :مقياس انزسم  -5

.  سم عهى انورق  1سم عهى  األرض تعادل 1وذنك أن كم 

 

 

 

 

ومنها أنواع الخطوط والتً هً , هناك بعض القواعد المهمه فً عملٌة الرسم الهندسً 

 : كالتالً

 : خطوط الرسم الواقعٌة  -1

خطوط ظاهره وهذه ترسم , هً الخطوط التً تمثل تقاطع السطوح الظاهرة فً الرسم 

. 

 : الخطوط الخفٌه  -2

 .هً خطوط السطوح المختفٌه فً الرسم والتً ترسم متقطعه 

 :الخطوط المساعده  -3

كخطوط , لكنها ضرورٌة لقراءة الرسم , هً خطوط  لٌس لها وجود فً الرسم 

 .وخطوط تحدٌد مسار القطع  واألرقام لمحاور و محاور التناظر وخطوط األبعاد

 

 :مقياس الرسم : أوال  

 :الرسم الهندسي : ثانيا  

 

 



 

 

  ( اللوحه أو الورقه) هو تمثٌل األجسام المرئٌة على سطح منبسط  :تعرٌف المنظور

 . كما تبدو لعٌن الناظر بوضع معٌن وعلى بعد معٌن 

لذلك ٌجب تحدٌد األبعاد وتحسس , والمنظور الهندسً هة شكل هندسً ٌظهر بأبعاده الثالث 

 . رسم أبعاد أي جسم علىمستوى اإلسقاط بأوضاع معٌنة الظل زالنور واأللوان مع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مصطلحات المنظور : 

 

- Horizon Line   هو المستقٌم األفقً الذي ٌقع على مستوى عٌن الناظر : أخط األفق ,

 HLوٌرمز له  .وهو ٌعلو وٌنخفض تبعاً لعٌن الناظر عن سطح األرض 

 .لرسم ٌأتً على مستوى النظر  إذا جاء خط األفق فً منتصف الجسم فان -

 .إذا كان خط األفق تحت الجسم ٌظهر فوق مستوى النظر وٌعرف بمنظور النملة  -

إذا كان خط األفق فوق الجسم فبظهر تحت مستوى النظر وٌعرف بالمنظور عٌن  -

 . الطائر 

) هو المستوى األفقً الذي تأخذ منه القٌاسات الرأسٌة للشكل : مستوى األرض  -

 . GPوٌرمز له , ( ات اإلرتفاع

  المنظىر الهندسي : ثالثا 



هو الخط الناتج عن تقاطع مستوى الصورة مع سطح األرض وٌستخدم : خط األرض  -

 GLوٌرمز له .  كخط قٌاس وهو دائما أسفل العٌن

هو لوحة الرسم التً ) و مستوى وهمً عمودي على خط النظر ه: مستوى الصورة  -

 .  P.Pوٌرمز له ,  (سنرسم علٌها 

-  Vanishing Points  ًتقع على خط هً نقاط تالقً جمٌع الخطوط و:  نقاط التالش

 V.Pوٌرمز لها  .وكلما بعدت تصور العمق فً الرسم . األفق 

 

  قواعد المنظور : 

 

 . كل الخطوط المتوازسة تلتقً عند نقطة معٌنة على خط األفق  -1

 . كل الخطوط المائلة تلتقً عند نقطة التالشً على خط األفق  -2

 . كل الخطوط العامودٌة واألفقٌة تظل على حالها دون تغٌٌر  -3

 . تتقارب الخطوط العامودٌة كلما بعدت عن عٌن الناظر  -4

وتكبر السطوح الجانبٌة عن  ,تصغر السطوح العلوٌة كلما إقتربت من خط األفق   -5

 .لهروب  أو التالشً نقطة ا

 

 

  ًأنواع المنظور الهندس : 

 

 ( .الفوتوغرافً ) المنظور الحر  -1

 ( .درجه  30منظور ) اإلسقاط األٌزومتري المتوازي  -2

 ( .درجه   45منظور ) اإلسقاط المتوازي ذو المقاسٌن  -3

 .   60-30المنظور الهندسً  -4

 



  One Point Perspective: خطوات رسم المنظور ذو التقطة الواحده 

 

 

 .نرسم خط ألرض  -1

على أن تبقى الخطوط الشاغولٌة , للوجه نرسم على خط األرض الواجهه الموازٌة  -2

 .والمائلة عامودٌة 

 . وامتداده األفق خط ونرسم النظر مستوى إرتفاع نحدد -3

نحدد إتجاه الخط األسفل واألعلى للواجهه الجانبٌة ونمدد هذا الخط بحٌث ٌتالقى مع خط  -4

مع إتجاه اللوحه نقطة هروب الخطوط األفقٌة فً الواجهات المتعامده , األفق فً مركز النظر 

. 

 . نصل زواٌا الواجهة المرسومه والموازٌة للوحة  إلى مركز النظر  -5

 بالنظر  المرسومة ٌةاألمام بالواجهة ٌة الجانب الواجهة مننحدد العمق بمقارنة ما ٌظهر  -6

 . ٌاس الق طرق باستخدام

بٌنما الخطوط األفقٌة والعامودٌة على اللوحة , الخطوط الشاغولٌة بالشكل تبقى شاقوولٌة  -7

 . فتتالقى فً مركز النظر 

 النظر محور (وف الوق مكان نختار, عندما نرغب فً إظهار الواجهه الجانبٌة بشكل أكبر  -8

 . ) أكبر زاحةلٌسار بإوا ٌمٌن ال عن



 

  

 

 Two Points Perspective  هروب نتًنقط من المنظورالهندس رسم

 الشكل وٌةزا إرتفاع هلًع عامودا نحدد لٌهع مينق ثم األرض خط نرسم -1

 . الناظر من بةيالقر

ٌمكن أن )  األفق خط ونرسم المرسوم للشكل بالنسبة النظر مستوى نحدد -2

 . الرسم ورقة حدود خارج الهروب ونقاط األفق خطٌكون 

 ٌناألفقخطٌن ال إتجاه نحدد رةغًالمتٌة الزاو باستخدام أو المباشرة نعًبال -3

ثم نمد هذبن الخطٌن بحٌث , ٌن على األرض لواجهتً الشكل المنطبق

 . التً قمنا برسمها ٌتقاطعان كالهما بإرتفاع زاوٌة الشكل 

الى ) للناظر بريقال الشكل ٌة زاو ( المرسوم الشاقول الخط رأس نصل - -4

 . نقطتً الهروب 

 الشكل ةزاوي بارتفاع كالهما من ٌظهر ما نقارنٌن الواجهت عمق دٌدلتح -5

 .  برسمها قمنا يالت

الشكل  ٌةوزا بارتفاع كالهما من ٌظهر ما نقارنتٌن الواجه عمق ديلتحد -6

 . التً قمنا برسمها 

 ٌنب الواصلة األشعة مع تلتقٌه شاقول خطوطا نرسم العمقٌد دتح بعد -7

واجهتً الشكل  معنا فتتحدد الهروب ونقاط الشكلٌة لزاو لٌاالعٌة النها

 . كامال الشكل رسم من يننته حتىة قيالطر بهذه الرسم ونتابع, المرسوم 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


