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 5112990 / برنامج مادة الرسم واالظهار المعماري

  يوسيعلا نسح سردملا

 2596 يناثلا لصفلا 
 

العملية من  تطبيقاتها، ومن ثم  الوصفية للهندسة األساسية اوال المفاهيم من الفصل هذه المادة يتناولاالول الجزء 

 أدوات وذلك من خالل استخدام  ,(منظور, اكسنومتري, عمودية إسقاطات) المختلفة  المعمارية راإلظها طرق خالل

   .(وفرجار مسطرة) التقليدية الرسم

لنمذجة فيتناول التطبيقات العملية  لمفاهيم االظهار المعماري باستخدام ادوات الرسم وا من الفصل الجزء الثانيأما 

 . ( اوتوكاد)الرقمية 

 :التاليةالنظرية الول من الفصل يتناول المواضيع الجزء ا

 (مونج طريقة او) العمودية اإلسقاطات .1

A. اإلسقاط ومستويات مراكز :الرئيسية العناصر  

B. (مستوى خط نقطة) الرئيسية الهندسية الكيانات 

I. لمستوى ونقطة لمستوى؛ وخط لخط؛ نقطة انتماء شروط 

II. انحدار اقصى زاوية وخصوصا) مستويين او بين ومستوى؛ خط بين الحقيقي الميالن زاوية 

 (عام وضع في لمستوى

III. ومستوى أو بين خط ؛ مستويين المستوى؛ أو بين متحدي خطين بين نقطة التقاطع تحديد 

C. (اسطوانه, مخروط, هرم, منشور) البدائية لبعض األحجام مستوية د مقاطعتحدي 

D. واسطوانه مخروط بين مخروطين؛ بين, هرمين بين وهرم؛ منشور بين) بدائية أحجام بين تقاطع حاالت ,

 .(أسطوانتين بين

 االكسنومتري  .2

a.   (تريميتري  ديميتري،، ايزوميتري )االكسنومتري العمودية 

b. االكسنومتري المائلة (oblique projection :) 

i. االفقية : االكسنومتري الكافاليرا(Plan Oblique) حيث سنتناول مفاهيم خط .  والرأسية
التقاطع بين خط ومستوى؛ بين وزاوية اقصى انحدار لمستوى في وضع عام؛ حاالت 

وبين احجام مخروطية ( ربما برأس النهائي)مستويين؛ حاالت تقاطع بين احجام هرمية 
 (بما في ذلك االسطوانة كحالة خاصة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2
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ii. التكوين الفراغي والميزات, االكسنومتري العامة 

 او افقي او مائل   بمستوى اسقاط رأسي المنظور: االسقاطات المركزية .3

a. اإلسقاط ومستوى  مركز :الرئيسية العناصر  

b.  وتطبيقاتها في  تمثيل اشكال مستوية . شروط انتماء نقطة لخط ؛ وخط لمستوى؛ ونقطة لمستوى
 او مائلة, او رأسية, افقية

c. خط وزاوية اقصى انحدار لمستوى في وضع عام 

d. التقاطع بين خط ومستوى؛ بين مستويين حاالت 

e.  وبين احجام مخروطية ( بما في ذلك المنشور كحالة خاصة)حاالت تقاطع بين احجام هرمية
 (.بما في ذلك االسطوانة كحالة خاصة)

 نظرية الظالل في اساليب االظهار المختلفة .4

 

 :المعمارية باستخدام اوتوكادمن الفصل يتناول النمذجة ثالثية االبعاد لبعض االمثلة  الجزء الثاني

 :تحقيق األهداف التالية، وذلك من اجل  الرسم الرقمية أدوات تعريف الطالب باهمية استخدام يتم  وحيث

من   وذلك, الجزء االول من الفصلخالل  تهاواجهتم مالتي  المفاهيم النظرية لتحقق منمن ا السماح للطالب -1

الرقمية اللوحات السابقة ولكن باستخدام النمذجة  حاالت نفس  سوف يتم مواجهة أي .ثالثية األبعاد تطبيقاتالخالل 

 .ثالثية االبعاد

لبعض االمثلة المختلفة تعلم طرق االظهار المعمارية  من خالل المعماريالفراغ  تخيلعلى  الطالب مساعدة -2

ات النمذجة ثالثية االبعاد لمشروع اوال طرق دقيقة ال لبس فيها في تقني يتم تناول أي سوف )*( . المعمارية 

لذلك ( ونظرية الظالل, ومنظور, اكسنومتري, اسقاطات عمودية)وثانيا تطبيق االظهار المعماري   ,معماري معين

 ( الخ... , الخطوط  وسموك, وادراج المقاسات, مقياس الرسم)واخيرا تعلم طرق االخراج المعماري , المشروع

 .يتم مواجهتها بشكل معمق في مقرر الرسم المعماري بالحاسوب عادة التي  بالمواضيع تعريف الطالب -2

rotonda.html-la-ju.blogspot.com/2012/04/3-arch-rappresentazione-e-http://disegno  (*)  

 االول من الفصلالجزء 

(  مسائل القياس, حاالت التقاطع, شروط االنتماء)الجزء االول من هذا الفصل يتناول المسائل الهندسية المختلفة 

 (.اسقاطات عمودية اكسنومتري ومنظور)وتطبيقاتها في طرق االظهار المختلفة 

 (مونج طريقة او) العمودية اإلسقاطات

للمشاريع الهندسية   (األشكال والقياسيات)واالظهار المعماري لبث المعلومات التقنية تعتبر واحدة من اهم اساليب الرسم 

 .بطريقة دقيقة صارمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/3-la-rotonda.html
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 العناصر الرئيسية

تعتمد على استخدام عنصرين رئيسيين وهما مركز , كا هو الحال في جميع اساليب االظهار  ,العناصر الرئيسية لطريقة مونج

طريقة مونج تستخدم على االقل مستويين ومركزين , (اكسنومتري ومنظور) ليب االخرىخالفا لالسا. ومستوى االسقاط 

 .لالسقاط

 في اغلب االحيان يوازيو والمستوى االخر رأسي  .المبنىيتطابق مع مستوى ارض   عادة ماو د من هذه المستويات افقيواح

 .ويات اإلسقاطعلى مست ةكون عموديفتمراكز اإلسقاط أما  .للمبنىالواجهة الرئيسية 

على مستوى  ةكون بالتوالي عموديت  ∞C1∞   ,C2مراكز االسقاط , في الحالة التي يستخدم فيها مستويين فقط لالسقاط

ويقال ايضا مستوى االسقاط )  2πمستوى االسقاط الرأسي   وعلى , ( ويقال ايضا مستوى االسقاط االول)  1πاالسقاط االفقي 

  (.الثاني

 .ويمثل محل النقاط التي تنتمي لهذين المستويين  L.L يسمى خط األرض, 1π  2π يينمستوالخط تقاطع 

 حتى , عكس عقارب الساعةبحول خط أألرض   2πشرع في عملية دوران المستوى ن, لحجم معينعمليات اإلسقاط  ان تتم  بعد

لتسهيل ( مستويين متطابقين ص  القولواال) فقط هدف هذه العملية هو الحصول على مستوى واحد.   1πيتطابق مع المستوي 

مع ، (خطة المبنى)العمليات تتم من خالل اصطفاف نقاط االسقاط االول  هذه . المعماري للمبنى قراءة وكتابة الرسمعمليات 

 .تناظرالتسمى خطوط و,  .L.Lعمودية على خط االرض خطوط بواسطة ( االمامية للمبنى واجهةال)نقاط االسقاط الثاني 

 A نقطةل قاطات العموديةاالس

 

 (first Dihedral angle) االولى زوجيةال زاويةموضوعة في ال Aاالسقاطات العمودية لنقطة : 1 شكل

بين  تحدد بالتوالي كتقاطع, (أ1شكل ) األولى الزاوية الزوجيةموضوعة في  A نقطةل (A2)  (A1) االسقاطات العمودية

 . A بالنقطة ة المارعليها و ةالعموديوط الخطو π2 π1 مستويات االسقاط 

وبالمثل االسقاط الثاني . Aبالنقطة  والمار π1يحدد كتقاطع بين الخط العمودي على   Aللنقطة    A1وللتفصيل االسقاط االول 

A2    للنقطةA   يحدد كتقاطع بين الخط العمودي علىπ2  والمار بالنقطةP. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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حول   π2نقلب مستوى االسقاط الثاني , (أ1شكل ) في االكسنومتري A  نقطةلل (A2) (A1)بمجرد اتمام  االسقاطات العمودية 

 (ب1الشكل )   A1 A2وهكذا نحصل على االسقاطات العمودية .    π2خط االرض ليتطابق مع مستوى االسقاط االول 

 . Aتسمى بروز النقطة  (A0(A1 )-التي تساوي  ) A1-A0المسافة 

 . Aتسمى ارتفاع النقطة  (A0(A2 )-التي تساوي  ) A2-A0المسافة 

 يسمى خط التناظر A1 A2الخط العمودي على خط االرض والمار باالسقاطات 

واسقاطاتها  Aكما يالحظ النقطة الموضوعية ( .  2الشكل) تنتمي الى سقف مبنى  A ن النقطة لنفترض ا مثال

هذا ان أيضا ويمكن مالحظة     .1π  2πعمودي على المستويين  gتنتمي الى مستوى رأسي , A1,A2العمودية 

تسمى اثار  1π  2π يينالمستومع  g خطوط تقاطع. يتطابق مع مستوى واجه المدخل الجانبية للمبنى g المستوى

مع  gأما خط تقاطع .   t’g ويرمز له  gيسمى االثر االول للمستوى   1πمع  gوللتفصيل خط تقاطع . gالمستوى 

2π   يسمى االثر الثاني للمستوىg  ويرمز له t”g. 

بقا عمودي على  وبالتالي فهو  كما قلنا سا 3πيسمى مستوى جانبي النه موازي لمستوى االسقاط الثالث  gالمستوى 

تكمن في ان االسقاطات العمودية االولى والثانية ألي شكل  ( gمثل )خاصية المستوى الجانبي .  1π  2πمستويين ال

 .gتصب  مستقيمات متطابقة مع أثار نفس المستوى ( مثل نصف الدائرة  الموجودة على الواجهة الخضراء)

وبالمثل .  لنفس المستوى   t’gيتطابق مع االثر االول  gللمستوى  وللتفصيل االسقاط االول لنصف الدائرة المنتمية

 .t”gاالسقاط الثاني لنفس الدائرة يتطابق مع االثر الثاني 

 

 (على اليسار) طريقة مونج وفي( يمينال على) االكسنومتري الكافليرا في األبعاد، ثالثي لحجم عمودية إسقاطات: 2 شكل

وهي أن االسقاط الثالث ألي شكل منتمي لهذا ( gمثل )مهم ايضا مالحظة خاصية اخرى للمستوى الجانبي ومن ال

يساوي الشكل الدائري  gمثال االسقاط الثالث لشكل دائري منتمي للمستوى . يبقي بشكله ومقاسه الحقيقيالمستوى 

 (.أي متماثالن لبعضهما البعض)نفسه 
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مودي والشكل الموضوعي يحدث في حالتين اخرتين  في االسقاط الثاني عندما يكون وهذا التماثل بين االسقاط الع

مثل برطاش )وفي االسقاط االول عندما يكون الشكل منتمي لمستوى افقي , (مثل الواجهة الحمراء)المستوى امامي 

 (.النافذة

اطات العمودية الثالثة  ال تكون جميع االسق يحدث ان, ( الملونة باالزرقسقف ال مثال طيات)في الحاالت االخرى 

 لهذه الطية نالحظ ان االسقاط االول, اذا أخذنا في االعتبار واحدة من طيات السقفأي  . قاسها الحقيقي مبحجمها و

 . االسقاط الثانييحدث في وبالمثل . نفس الطيةيتكون من مستطيل ال يساوي مستطيل 

 . p3 الثالث االسقاط مستوىعمودي على ستوى الطية المعنية م ألن , أما االسقاط الثالث فيتكون من مستقيم

االسقاط الثالث ,   p3مثال , عمودي على واحد من مستويات االسقاط, aمثال , وبشكل عام عندما يكون المستوى  

 (.2شكل) aتطابق مع االثر  الثالث لنفس  ي aفي هذه الحالة لجميع االشكال التي تنتمي  للمستوى 

 

 مستقيمالعمودية لخط  االسقاطات

 ويحتوي االسقاط مستوى على عمودي يكون الذي المستوى بين كتقاطع عام بشكل خط ألي العمودي االسقاط يحدد

 االسقط ومستوى r بالخط يمر الذي الرأسي المستوى بين كتقاطع دائما يحدد r لخط االول االسقاط مثال. بالخط

 .االول

 الخط لنفس ينتميان لنقطتين العمودية االسقاطات وايصال بتحديد معيين لخط العمودي االسقاط يحدد خاص وبشكل

r .لخط االول االسقاط يحدد مثال r ,الخط لنفس ينتميان لنقطتين االول االسقاط ايصال طريق عن r .طول ان وبما 

 الثاني لالثر( T’r)1 االول واالسقاط  T’r االول االثر  يكونان ان يمكن النقطتين فهاذين, نهائي ال نظريا يعتبر الخط

T”r. 

هذا الخط تكون ال ( او اثر)نقطة تقاطع , في الحاالت التي يكون فيها الخط موازي لواحد من مستويات االسقاط

اي الموازي )مثال هذه النقطة االنهائية تكون االثر االول للخط االفقي او تكون االثر الثاني للخط االمامي . نهائية

ويتبع ذلك ان (.  الموازي لمستوى االسقاط الثاني)او تكون االثر الثالث للخط الجانبي , (p2الثاني لمستوى االسقاط 

اما االسقاطين االول والثاني , االسقاط الثاني للخط االفقي يوازي خط االرض؛ وبالمثل االسقاط االول للخط االمامي

 (.3/1شكل . )لى خط االرضللخط الجانبي فيتطابقين مع خط التناظر الذي اتجاهه عمودي ع

  لسطح مستوياالسقاطات العمودية 

فيمكن تحديد اسقاطاته العمودية بواسطة خطوط تقاطعه مع , يعتبر بمساحة ال نهائية, aمثال, وبما ان المستوى

 ؛p2 مع مستوى االسقاط االول  aفي حالة تقاطع  t’aهذه الخطوط تسمى بالتوالي االثر االول . مستويات االسقاط

 .p2و  aلالشارة الى خط التقاطع بين  t”aواالثر الثاني 

يكون  t”aاالثر الثاني , p2مثال , موازي لواحد من مستويات االسقاط aفي الحاالت التي يكون فيها المستوى 

نفس  لديها  aوهذا ألن جميع النقاط التي تنتمي ل . يكون خط موازي لخط االرض t’aخط النهائي واالثر االول 

وبالمثل (. 3/2شكلمبين باللون االخضر في ال)يسمى مستوى أمامي  a في هذه الحالة .p2روز بالنسبة ل الب
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واثره الثاني يوازي خط ( 3/2شكلمبين باللون االحمر في ال)يسمى مستوى افقي  p1الموازي ل  gالمستوى 

 .p1نفس االرتفاع بالنسبة ل  لديها  gألن جميع النقاط التي تنتمي ل , االرض

 

وط موازية لمستويات طلخ( Cabinet)االسقاطات العمودية واالكسنومتري الكافاليرا الرأسية  -1, من اليسار الى اليمين, ؛ مقسم الى اربع اجزاء التي تشمل3 شكل
االسقاطات العمودية واالكسنومتري الكافاليرا االفقية  -3ويات االسقاط؛ االسقاطات العمودية واالكسنومتري الكافاليرا الرأسية لمستويات موازية لمست -2االسقاط؛ 

(plan oblique ) االسقاطات العمودية واالكسنومتري الكافاليرا االفقية  -4لحالة تقاطع بين خط رأسي ومستوى موازي لخط االرض؛(plan oblique ) لحالة تقاطع
 .بين خط عام ومستوى عام

 

 تقاطعحاالت ال

 ,  (ىمستو, خط) الكيانات المتقاطعة بين(  خط, ةنقط)ع في الهندسة الوصفية يشير إلى كيان مشترك التقاط

 نقطه تقاطع خط ومستوى

قطع وي  rبالخط بحيث يمر  βم مستوى مساعد استخدتكمن في ا, αمستوى و rنقطة التقاطع بين خط عملية تحديد 

يتقاطعان في النقطة  ا، فهمβ المساعد إلى نفس المستوى يانمينت r s ينوبما ان الخط. sخط وفقا ل αالمستوى 

 –فمن االفضل واالسهل , ووفقا للمفهوم الذي ينص على ان خطين متقاطعين يحددان مستوى واحد فقط. Qالمطلوبة 

هاذين الخطين في هذه . مستوى مساعد رأسياستخدام  -( منظور, اكسنومتري, مونج)في طرق االظهار الثالثة 

 .r1واسقاطه االول  rلة هما الخط المعلوم الحا

تحديد نقطة  بمطلوو ,(3/4شكل ) α ولمستوى عام  rوالمونجي لخط عام  االكسونومتريمعلوم اإلسقاط  مثال

 .االكسنومترياو في اإلسقاط المونجي سواء لتقاطع بينهما ا

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A
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 aومستوى عام  rاالسقاطات العمودية والكسنومتري لحالة تقاطع بين خط عام : 4 شكل

 : (4شكل)  الحل يكمن في االنشاءات التالية

 المعلوم نمرر بالخط r  المستوى الرأسي المساعدβ . األثر األولt'β  للمستوىβ  االسقاطيتطابق مع 
  r1األول 

  نحدد خط التقاطعs . حيث االسقاط االولS1 بواسطة نقطتين يحدد D1 E1 تقاطع بين t'β  واالسقاط
 D1 E1 بواسطة نقطتين يحدد S2أما االسقاط الثاني . αللمستوى المعلوم ن ياخطين ينتماالول ل

كتقاطع بين الخط  Eنجد , بالمثل αللمستوى المعلوم ن ياخطين ينتمواالسقاط االول ل t'β تقاطع بين
A1_C1  والرأسي المار بالنقطةD1. 

  نصل النقاطE D , وهكذا نحدد خط التقاطعs  بين المستوى الرأسي المساعدβ  والمستوى العامα 

لتقاطع المطلوب بين تمثل ا Qالنقطة . الذي ُحدد سابقا   sوالخط  rكتقاطع بين الخط المعلوم  Qوأخيرا، نجد النقطة 

 .والمستوى ألفا rالخط 

 االنشاءات في اإلسقاط المونجي

  نمرر بالخطr  المستوى الرأسي المساعدβ  . األثر األولt'β  األول  االسقاطللمستوى بيتا ينطبق مع
r1  للخطr 

  نحدد خط التقاطعs ط ابتوصيل النقD  وE  .حيث االسقاط االول D1  وE1  بين يحدد كتقاطع
t'β األول لخطين  واالسقاط(ِA1_B1  وA1_C1 )اإلسقاط الثاني . أللفا يانينتمD2  للنقطةD 

كتقاطع بين  E2نجد , بالمثل. D1وخط التناظر المار بالنقطة  A2_B2كتقاطع بين الخط ِ يحدد 
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وهكذا نحدد المسقط , E Dنصل النقاط ومن ثم  .D1وخط التناظر المار بالنقطة  A2_C2الخط 
 αو βبين المستويين  sلخط التقاطع  s2الثاني 

  وأخيرا، نجد النقطةQ2  كتقاطع بينr2 وs2  ,األول  االسقاط وأخيرا نجدQ1  للنقطةQ  كتقاطع
 .s1و  D1المار بالنقطة  التناظر بين خط

 

 حالة تقاطع متوازي المستطيالت مع طية سقف مائل

الذي يمثل مدخنة القمين  Kطيتين و متوازي المستطيالت  ليكن لدينا االسقاطات الكسنومترية لمبنى بسقف مائل ذو

الحالة . وبالتحديد هناك حالتين من التقاطع بين مستوييات, يتقاطع جزئيا مع المبنى Kالحجم  5كما يظهر في الشكل 

طع حالة التقا.  االولى هي تقاطع بين مستويات رأسية؛ والحالة الثانية هي تقطع بين مستوى رأسي ومستوى مائل

حيث خط التقاطع بينها . االولى يمكن تصنيفها بشكل عام كحالة تقاطع بين مستويين عموديين على نفس المستوى

يالحظ تقاطع بين مستويات رأسية التي ( 5شكل)في الحالة المعنية . يكون دائما بدوره عمودي على نفس المستوى

.  بينها يكون بدوره عمودي على مستوى االرض وبالتالي خط التقاط, كما هو معرف عمودية على مستوى االرض

الذي يمكن . ومستوى الجدار الرأسي للقمين يكون خط رأسي Kوبالتحديد خط التقاطع بين مستوى الجدار الرأسي ل 

في الحالة المعنية هذه النقطة يمكن ان تكون نقطة . رسمه بسهولة من خالل تحديد نقطة مشتركة لهاذين المستويين

أما . A1D1مثال االثر االول لمستوى جدار المبنى هو الخط . ن االثار االولى لهاذين المستويين الرأسيينالتقاطع بي

 .A1D1األثر االول لمستوى القمين فيمكن ان يكون واحد من ضلعي القاعدة السفلية للقمين والعمودي على 

 

 تقاطع قمين متوازي المستطيالت مع طية سقف مائل لحالة ( plan oblique)االكسنومتري االفقية  :5 شكل
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بشكل عام خط التقاطع في هذه الحالة . أما حالة التقاطع االخرى فهي حالة تقاطع مستوى رأسي مع مستوى مائل

ل مع مثال هاذين النقطتين يمكن ان يكونا مثال نقطة تقاطع المستوى المائ. ينتميان لكال المستويين GHيمر بنقطتين 

 . Kمع مستوى رأسي ل  AD؛ ونقطة تقاطع خط المزراب  Kخط رأسي للقمين 

في  mخط التقاطع , من الجدير بالذكر انه عندما يكون المستوى الرأسي عمودي على خط افقي للمستوى المائل الفا

المائل الفا هي  وفي هذا الصدد زاوية اقصى انحدار للمستوى. هذه الحالة يسمى خط اقصى انحدار للمستوى الفا

مثال الفا ومستوى )بشكل عام الزاوية بين مستويين . m1واسقاطه االول  mالزاوية المتشكلة بين خط اقصى انحدار 

مثال في . تحدد بين خطين ناتجين من تقاطع مستوى ثالث عمودي على الخط المشترك  لهاذين المستويين( االرض

 .وى الثالث يمكن ان يكون المستوى الرأسي للقمينيالحظ ان المست, ( 5شكل )الحالة المعنية 

 

 حالة تقاطع بين هرم ثالثي قائم و مستوى مائل

ينبغي استخدام مستويات مساعدة يمر كل منها  بواحد من , ومستوى مائل K الهرملتحديد نقاط التقاطع بين احرف 

مثال لتحديد . وكما قلنا سابقا من االفضل استخدام مستويات مساعدة رأسية. الفا ويقطع المستوى المائل Kاحرف 

ويقطع الفا وفقا لخط  rي بيتا يجب ان يمر بالخط المستوى المساعد الرأس, ومستوى الفا  rبين خط  Qنقطة التقاطع 

المشتركة  Qينتميان الى نفس المستوى المساعد بينا فمن السهل ايجاد  النقطة  r sوبالتالي وبما ان الخطين . sثاني 

 .بينهما

ان الهرم  ومن الجدير بالذكر. درجة 99يقال هرم قائم عندما تكون الزاوية المتشكلة بين المحور والقاعدة تساوي 

. الثالثي يعتبر دائما قائم النه من السهل تحديد  المحمور كمنصف للزاوية الثالثية التي رأسها يتطابق مع قمة الهرم 

مركز المضلع المنتظم .  ومحوره يمر بمركز هذا المضلع مضلع منتظمويصنف ايضا هرم قائم عندما تكون قاعدته 

 . مركز الدائرة المحاطة او المحيطة بالمضلعهو 

 حالة تقاطع بين اسطوانة دائرية قائمة ومستوى مائل -

 

 حالة تقاطع اسطوانة دائرية قائمة مع مستوى مائل: 6 شكل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%28%D8%B4%D9%83%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%29#.D9.85.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A7.D8.AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%84%D8%B9_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB#.D9.86.D9.82.D8.A7.D8.B7_.D9.88.D9.85.D8.B3.D8.AA.D9.82.D9.8A.D9.85.D8.A7.D8.AA_.D9.88.D8.AF.D9.88.D8.A7.D8.A6.D8.B1_.D9.85.D8.AA.D8.B5.D9.84.D8.A9_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AB.D9.84.D8.AB
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cilindro-circolare-sezionato-da-piano-inclinato.gif
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 خروط دائري قائم ومستوى مائلحالة تقاطع بين م

 

 

 (او العقد المصلب)حالة تقاطع بين اسطوانتين 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ombra-retta-cono-ellisse.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Volta_crociera.gif
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 نظرية الظالل

by HasanIsawi 

a.edu/7002150/Teoria_delle_ombre_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8http://www.academi

A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84 

 

 

 يةاالفق الكافاليرانظرية الظالل في االكسنومتري 

http://www.academia.edu/7002150/Teoria_delle_ombre_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.academia.edu/7002150/Teoria_delle_ombre_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://assex.altervista.org/geometria/cefme/tav18-zm.GIF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:F-russano.GIF
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او ( الشمس)هي فرع من فروع الهندسة الوصفية، تستخدم في تمثيل ظالل األجسام بالنسبة لمصدر ضوء التهائي نظرية الظالل

و السط   Kهي منطقة محددة ومغلقة وناتجة من تقاطع أشعة الضوء المتماسة للجسم  Jعلى سط   Kظل جسم (. شمعة)نهائي 

J. 

بإنشاء، من خالل سلسلة من اإلنشاءات الهندسية، , التي تسم ، عندما يثبت مصدر ضوءيمكن تعريف نظرية الظالل بالدراسة 

لشكل ما ( Shadow)والساقط ( Shade)الظل الذاتي 
[1]

 

األولى باعتبارها وسيلة للوصول إلى تحديد بدقة . تم التأكيد ان الهندسة الوصفية يجب أن تؤخذ في االعتبار من وجهتين نظر

من جهة ثانية، فهي وسيلة إظهار للكيانات . وهذه هي الطريقة التي كانت تستخدم في قطع الحجارة والنجارة النتائج المرجوة،

.في هذه الحالة تحديد الظالل هي ميزة مساعدة. الهندسية
[2]

 

 محتويات

 تاريخ 1 -

 الظل في االظهار الهندسي 2 -

 الظالل في الفن 3 -

 أنواع الظالل 4 -

 خلفية علمية 5 -

o 5.1 قاطيةاألسس االس 

 5.1.1 الظل والهندسة االسقاطية 

 5.1.2 الظل كعملية تقاطع بين كيانات هندسية 

 5.1.2.1 أمثلة 

 5.1.2.2  ظل نقطةP  (او منحني)على سط  مستوي 

 5.1.2.3  ظل خط مستقيمr  (او منحني)على سط  مستوي 

 نتائج 6 -

o 6.1 مصادر 

 طالع أيضا   7 -

 وصالت خارجية 8 -

 تاريخ

كويدوبالدو وبالخصوص إلى كتب  1611تعود إلى  االظهار ألمنظورينشاءات الهندسية للظالل في الدراسات األولى عن اإل

 .بيزا 1611, ء(Perspectivae Libri VI)عن االظهار المنظوري  ديل مونتي

ص، بالنسبة إلى اإلنشاءات الهندسية للظالل في اإلسقاطات المتعامدة، من المناسب اإلشارة إلى دروس على وجه الخصو

all'Ecoles Normales  تحديد األشكال في الفراغ وطرق اطهارها هي (. ن عشر والتاسع عشرالقرنين الثام) غاسبر مونجل

كان ( Monge)من ضمن الرسومات التي نفذها مونج . مهمة الهندسة الوصفية التي هدفها حدد من قبل غاسبر مونج منذ البداية

. ثيرات الظاللعلى بينة ان الرسوم ليس لها معنى عندما تفتقر إلى تأ. هناك أيضا جزء يتعلق بنظرية الظالل
[3]

ومن الواض  . 

 .يبدو غامض وغير محدد, ان الرسم مهما كان دقيق ولكنة يفتقر للظالل

تضمنت العديد من الدراسات التي كرست حيزا واسعا لموضوع الظالل، , االطروحات في مجال الهندسة الوصفية بعد مونج

( Vallee -1821)مثل، دراسات فاليه 
[4]

( 1828Hachette)، هاشيت 
[5]

( Pillet 1885)، بيليت 
[6]

. 

 ال گورنيرمن عمل ( Traite’ de la Perspective Lineaire)تم االنتهاء من عملية الترميز في اطروحة المنظور الخطي 

(La Gourneire -1862) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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( Tessari 1880) تساريليا من قبل دراسات مثيرة لالهتمام في إيطا الكياروسكورووقد نشرت في نظرية الظالل 
[7]

 ،

( Bonci 1937)وبونتشي 
[8]

. 

 

 الكياروسكورودراسات الظالل 

 الظل في االظهار المعماري

الظالل في التمثيل الهندسي يطبق إلعطاء ادراك بعمق الفراغ، اي لخلق وهمية البعد الثالث على سط  الرسم، وأيضا  إلعطاء 

لتكوين الفراغ , ولهذا فعملية التظليل تتطلب معرفة دقيقة بقواعد الهندسة الوصفية. لجسم في الفراغصورة صحيحة عن موضع ا

 .المعماري

الذي يمكن أن يكون نقطة . متطابق مع مصدر الضوء Cمن مركز إسقاط  Kهو عملية إسقاط للجسم  Kالظل الناتج من جسم 

 .كالشمس نقطة النهائيةأو , (شمعةأو ) كمصباح كهربائينهائية 

اسقاط تلك العملية تعتبر , ة نهائيةنقط Cففي الحالة التي يكون فيها مصدر الضوء , بما ان الظالل تنتج من عملية إسقاط

 .نقطة النهائية Cاي عندما يكون , اسقاط متوازيواال فهي , مركزي

 الظالل في الفن

ويمكن أن يعزى أول استخدام للظالل . تمثيل الظالل في الفن منذ نشأته، سم  بزيادة الشعور بالواقعية وبالعمق في الرسومات

 .، حيث االشكال تبدو أحجام حقيقية(Masaccio) مازاتشوفي تاريخ الرسم إلى 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Tessari-ombre-volumi.jpg&filetimestamp=20111130082829&
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 1427-1426-وهي عنوان لوحة للفنان مازاتشو , بظله-المرضى-يشفي-بطرس-القديس

 أنواع الظالل

 :هناك ثالثة تسميات للظالل، وهي, ل الظل بالنسبة للجسم الماخوذ في االعتبارالذي يستقب( أو السطوح)وفقا  للسط  

  ظل ذاتي(باإليطالية:ombra propria :) هذا هو الجزء منK الغير معرض للضوء. 
  ظل ساقط(باإليطالية:ombra portata :)هو إسقاط لحدود الظل الذاتي على األسطح المجاورة. 
  ظل ساقط ذاتي(باإليطالية:ombra autoportata :) هو إسقاط لحدود الظل الذاتي على سطح نفس الجسمK. 

 خلفية علمية

, منظور)أتاحت للهندسة الوصفية رسم الظالل في طرق االظهار المختلفة ( إسقاطية)في الفقرات التالية، هناك خلفية علمية 

 .تياجات الحقيقية عند ممارسة الرسمأي اإلنشاءات الهندسية التي تأخذ في االعتبار االح(. مونج, اكسنومتري

الذي مع . باإلضافة إلى المواضيع المتعلقة بإجراءات الرسم التقليدي، يتناول هذا النص التطورات الراهنة لنفس الموضوع

 ال يستخدم تلك االجراءات في عدة إسقاطات فردية، ولكن من خالل عمليات إسقاط تلقائية الي أي, ظهور أدوات الرسم الرقمي

التي من , هذة العمليات تنفذ على نموذج افتراضي من واحد أو أكثر من مصادر الضوء. شكل من األشكال على أي سط 

( Rendering)وباإلضافة إلى ذلك، في الحاسوب، أثر التصيير . الممكن انشائها في العديد من برامج الكمبيوتر المختصة
[9]

 

وبالتالي على ما يبدو مواجهة هذة اإلجراءات . يسم  بدراسة مفصلة للمواد وكيف تتصرف عند التعرض للضوء وتشكيل الظل

والتحكم بمنطق البرنامج المستخدم، وإال , للمصمم إدارة واعية للظالل المتولدة تلقائيا   الرسومية غير ضرورية، ولكنها تسم 

هذه العقبات تؤدي إلى اعتماد . كما هو معروف، تظهرها كل االدوات, فهو غير قادر على التدخل الجتياز العقبات التي

لهذا يجب معرفة المفهوم وتطبيقاته من : ئج مفروضةإلى تحقيق نتا, في الحاالت المختلفة, الخيارات والحلول الوسط للوصول

 .أجل اتخاذ قرار الحل المناسب لكل حالة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Masaccio._St._Peter_Healing_the_Sick_with_His_Shadow.jpg
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والتي بعد ذلك ستحدد بدقة من . وعالوة على ذلك، الظالل تثري رسم السكتشات السريعة إلعطاء الفكرة األولية لمشروع ما

قعية، هناك الحاجة إلى معرفة كيفية تحديد ظل األشكال للحصول على رسومات وا, كما في هذه الحالة. خالل النمذجة الرقمية

 .والتكوينات المكانية األكثر شيوعا

غالبا الظالل تسم  باستكمال المعلومات ثالثية األبعاد لشكل ما، ألنها تعتبر رؤيا من مركز إسقاط أخر، أي أن هناك إسقاطين 

في كلتا الحالتين، من الضروري معرفة . خر مع مصدر الضوءمركز اإلسقاط األول يتطابق مع مركز النظر واال: لنفس الشكل

أو السماح . لضمان تحقيق النتائج المرجوة( operazioni di proiezioni e sezioni" )عمليات االسقاط والتقاطع"مفاهيم 

ن من وجهة نظر ألفضل قراءة لنتائج الرسم واستبعاد غير مفهومة ومتناقضة أحيانا وغير مالئمة في كثير من األحيان م

 .جمالية

حيث تراكب الظل والخطة ( Volumetric plan) الخطة الحجميةتطبيقات الظالل في االظهار تسم  بإنشاء الرسم التقني مثل 

ويمكن استخدام الظالل لزيادة تاثير وهمية البعد الثالث في . أال وهي ارتفاعات االشكال الممثلة, لمفقودةيعطي المعلومات ا

 .والتي يمكن الحصول عليها بواسطة الرسم التقليدي أو الرقمي. الخطة والعلو، واالكسنومتري والمنظور

 األسس االسقاطية 

 

 اطات مونج واالكسنومتري الكافاليرا االفقيةاسق: نظرية الظل وتطبيقاتها في أساليب االظهار

، الشكل الذي (والتي للتبسيط تعتبر خطوط مستقيمة)العناصر المرجعية هي مصدر الضوء الذي تتفرع منة أشعة الضوء 

كفاف الظل لشكل ما، يعرف كمحموعة من نقط تقاطع أشعة الضوء الماسة ذلك . يستقبل الضوء والمستوى حيث يقع الظل

الذي يشير إلى الخط الذي يفصل بين " الخط فاصل الظل"لرسم الظالل ضروري تحديد . ع المستوى المتلقي للظلالشكل م

. على نفس السط " الظل الساقط"إسقاط الخط فاصل الظل على سط ، يحدد كفاف . منطقة الظل ومنطقة الضوء لمجسم ما

الذي يمكن ان يكون نقطة . نظر متطابق مع مصدر الضوء يمكن اعتبار الخط فاصل الظل كالكفاف الظاهر بالنسبة لمركز

أو انها تتقارب، عندما يكون مصدر الضوء , النهائية مثل الشمس، وفي هذه الحالة أشعة الضوء تكون موازية لبعضها البعض

 .لكيانبظل الكيان الذي يقع على سط  نفس ا" الظل الذاتي الساقط"ومن الممكن تمييز . نقطة نهائية مثل المصباح

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Teoria-ombra.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ombra-propria-portata-sfera.jpg
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 كفاف الظل الساقط, خط فاصل الظل, ظل ساقط, ظل ذاتي

قانون جيب . يمكن مالحظة أنه ال توجد مناطق في الظل تماما أو في الضوء تماما، ولكن هناك تدرجات من الضوء إلى الظل

يحدد العالقة بين كثافة الضوء لسط  ما والزاوية بين األشعة الضوئية مع الخطوط العمودية على نفس  قانون المبرتالتمام أو 

أو في تدريج كثافة الضوء , هار مستويات مختلفة الميالن بالنسبة لمصدر ضوءيمكن ايجاد تطبيقات لهذا القانون في اظ. السط 

 .على سط  منحني

وهذا يعني أن هناك مناطق من الكيان تتلقى ضوء من كل . في الواقع، كثيرا ما يحدث أن كيان يتلقى الضوء من مصادر مختلفة

في هذه الحالة يمكن مالحظة الكرة مضائة من مصدر . المصادر، والبعض من مصدر واحد والبعض اآلخر ال يتلقى أي ضوء

 و S1من مصدرين ضوء مختلفين ( الشكل)، ثم الكرة نفسها تظهر آثار اإلضاءة المجموعة (شكل)واحد 

 الظل والهندسة االسقاطية

ة مثير لالهتمام، دون ، فان*(أو من خالل الرسم ثنائي األبعاد )قبل مواجهة بعض اإلجراءات لتحديد الظل في الطريقة التقليدية 

. اعتبار اداة الرسم المستخدمة، معرفة ان تكوين الظل يكمن في العالقة التي تنشأ بين الشكل في الفراغ ومسقطة على مستوى ما

 .حيث مصدر الضوء في هذه الحالة يتطابق مع مركز اإلسقاط

 

 

 كيان يتلقى ضوء من من مصدر ضوء واحد أو من مصدرين مختلفين

 

 ظل ساقط, ظل ساقط ذاتي, تيظل ذا

لذلك في الفقرات التالية سوف نتعامل مع تشكيل الظل دون االخذ في االعتبار طريقة تمثيلها في أساليب االظهار المختلفة 

 .والتي ستناقش الحقا  ( اكسنومتري، منظور, مونج)

، Pلنقطة ' Pمثال  اإلسقاط . االظهار المختلفةتحديد كفاف ظل لشكل ما يعتمد على نفس المبدأ اإلسقاطي الذي هو أساس أساليب 

؛  Sو  Pاإلسقاط في عملية إيصال النقطتين , أي. ، يُحدد بواسطة عمليات اإلسقاط والتقاطعS، من مركز πعلى مستوى 

* Pلظل وا, Sبمصدر الضوء  Cاذا استبدلنا مركز اإلسقاط . πوالمستوى  P - Sبين الخط ' Pوالتقاطع في ايجاد نقطة التقاطع 

 .يمكننا مالحظة أن عملية تحديد الظل مطابقة لعملية اإلسقاط' Pباإلسقاط 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Luci-sommate-sfere.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Propria-portata.jpg
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( والذي يفترض أنة يقع في الالنهاية)واإلشارة إلى التشابه بين الظل واإلسقاط، فيمكن اعتبار الظل الناتج عن مصدر طبيعي 

ي حين ان الظل الناتج عن مصدر ضوء االكسنومتري والمنظور، ف, مثل طريقة مونج, (أو اسطواني)إسقاط متوازي 

 .مثل اإلسقاط المنظوري, (أو مخروطي)اصطناعي يمكن اعتباره إسقاط مركزي 

والتي يمكن اعتبارها في أساليب اإلظهار المختلفة . هذا التمييز مفيد العتماد نظام اإلسقاط المناسب في تتبع كفاف الظل الساقط

 .كعملية إسقاط في اإلسقاط

العالقة بين . من وجود عالقة إسقاطية بين العناصر المتورطة في إيجاد الظل، يمكن تحديد العالقة بين الكائن وظلهعند التحقق 

عندما يكون مصدر الضوء نقطة النهائية، حيث محور التقابل هو خط ( أو افّيني)تعتبر تقابل تألفي * ∆وظلة ∆ شكل مسط  

بينما إذا كان المصدر نقط . تلقى الظل، ومركز التقابل هو مصدر الضوء نفسهوالمستوى الذي ي∆ التقاطع بين مستوى الشكل 

بمجرد االنتهاء من تحديد . ولكن التناظر يسمى تقابل منظوري, Uوالمركز  uنهائية، ال تتغير عناصر التقابل التي هي المحور 

، يمكن المضي قدما لتحديد نقاط ظل أخرى (نأو خطين متناظري)ونقطتين متقابلتين  uوالمحور  Uالمركز :  متطلبات التقابل

وفي تقابل الخطوط المتقابلة على  Uمن خالل استغالل خاصية التقابل، التي تكمن في اصطفاف النقاط المتناظرة مع المركز 

لنقطة ل*: )B، يمكن تحديد الظل (--الشكل ) Aو * Aعلى سبيل المثال، بمجرد إيجاد نقطتين متقابلتين مثل . uطول المحور 

B ) بتوصيل النقطتينA  وB  بواسطة الخطr الذي يلتقي المحور ،u  في النقطةt'α . والتي بتوصيلهاA * نجد الخطr( * ظل

 .Bمع شعاع الضوء المار بالنقطة ( نقطة الظل المطلوبة* )B، الذي يتقاطع في النقطة (rالخط 

 

 تقابل تألفي بين شكل وظلة

  

 ات هندسيةالظل كعملية تقاطع بين كيان

الكيان الضوئي يمكن ان يكون خط في الحالة التي يراد . يمكن تفسير الظل كعملية تقاطع بين كيان ضوئي مع كيان متلقي للظل

ويمكن صياغة هذه . فيها إيجاد ظل نقطة، ويمكن ان يكون سط  مستوي أو منحني عندما يراد إيجاد ظل خط مستقيم أو منحني

 : الحاالت كالنحو التالي

  ظل نقطةP  يمكن تحديده كنقطة تقاطع بين الشعاع الضوئي المار بالنقطة ∆ على سطحP  مع السطح
 ∆المتلقي الظل 

  ظل خط مستقيمr  يعادل تقاطع بين مستوى ضوئي مار بالخط ∆ على سطحr  والسطح∆. 
  ظل مضلعθ  أشعة حواف المنشور تتكون من . ∆يعادل تقاطع بين منشور ضوئي والسطح , ∆على سطح

 .θالضوء وقاعدته تتطابق مع نفس المضلع 
  ظل خط منحنىκ  على سطح مستوα يتوافق مع تقاطع بين اسطوانه ضوئية والسطح ،α . سطح االسطوانه

 .κتتكون من أشعة الضوء وقاعدته تتطابق مع نفس المنحنى 

 أمثلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Affinita-ombra.jpg
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 .ان متلقي للظلفي الفقرات التالية هناك أمثلة لبعض حاالت التقاطع بين كيان ضوئي وكي

 (او منحني)على سط  مستوي  Pظل نقطة 

 ظل نقطة على مستوى عام: 1مثال 

 

 ظل نقطة على سط  مستوي مائل

 

. αوالمستوى المتلقى الظل  Pكنقطة تقاطع بين شعاع الضوء المار بالنقطة ( ألفا) αعلى مستوى عام  Pيتم تحديد ظل نقطة 

 :اع اإلجراءات التاليةيجب فهم واتب Pكظل للنقطة * لتحديد ؛

 1-  نمرر بالنقطةP  شعاع ضوئيl 

 2-  نمرر بشعاع الضوءl  مستوى مساعد رأسيβ 

 3- نحدد خط التقاطع بين المستويات ألفا وبيتا 

 4-  في النهاية نجد نقطة التقاطعP( *وهو المطلوب ) بين الخطوطr  وs. 

 ظل نقطة على سط  اسطواني: 2مثال 

 ط  مخروطيظل نقطة على س: 3مثال 

 ظل نقطة على سط  كروي: 3مثال 

 (او منحني)على سط  مستوي  rظل خط مستقيم 

 αعلى مستوى عام  rظل خط عام : 1مثال 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ombra-punto-piano.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ombra-retta-gen-piano-gen.jpg
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 αعلى مستوى عام  rظل خط عام 

 αعلى  r، ينبغي تحديد ظل نقطتين من αعلى المستوى  rلتحديد ظل الخط 

 1-  لتحديد ظل النقطة األولىPلتالي، نبدأ على النحو ا : 

 -  ظل النقطةP  يُحدد كنقطة تقاطع بين شعاع الضوءl  المار بالنقطةP  والمستوىα . نمرر  -للقيام بذلك
كنقطة ( Pظل * )Pوهكذا نجد . αو βبين المستويين  sنحدد خط التقاطع  -، βمستوى رأسي  lبالشعاع 

 .lوالشعاع  sتقاطع بين الخط 

 2-  لتحديد ظل نقطة ثانية للخطr على αيمكننا أن نتابع كما يلي ، : 

 -  نجد ظل الخطr  علىπ1 (مستوى اإلسقاط األول ) بتحديد وتوصيل النقطتينT’r ( األثر األول للخطr ) و

P*(p1( ) ظل النقطةP  علىπ1 .) من المهم مالحظة ان ظل الخطr  علىπ1  يمثل خط تقاطع مستوى
 .t'λويرمز له  λاألول للمستوى والذي يسمى األثر , π1مع  rالمار بالخط  λالضوء 

 -  نجد نقطة التقاطعR  بين اآلثار األولى(t'α  وt'λ ) للمستوياتα وλ . النقطةR  تمثل ظل نقط ثانية للخطr 
ظل * )Qنجد , وأخيرا  . Rو * Pبتوصيل النقطتين , (αعلى  rظل الخط * )rلذلك نجد . αعلى المستوى 

 Qوشعاع الضوء المار بالنقطة * r كنقطة تقاطع بين( rالطرف األخر للخط 

 نتائج

جزئيا ، من يقول ان إنشاء ظالل النماذج االفتراضية يتم تلقائيا، وأنة كافي معرفة القليل من قواعد الهندسة , قد يكون على حق

ن نتذكر دائما ينبغي أ. ولكن يجب أن يكزن لدينا رؤية أوسع لالقتناع بحقائق أخرى. الوصفية للحصول على نتائج اظهار مقنعة

أال وهو ممارسة , الغرض الرئيسي من تدريس الهندسة الوصفية، متجاوزون تلك التقنيات الهادفة إلى حل مشكلة هندسية معينة

وبما ان فكرة التصميم تنبع في . العقل على إدراك الفراغ والسيطرة بشكل دقيق على أشكاله الممكنة وأساليب اظهارة المختلفة

خبرة وتجربة العقل، فان تدريس الهندسة الوصفية يجد ما يبرره إذا كان الهدف هو تدريب هذا العقل على  المقام األول من

وعالوة على ذلك، وباالتفاق مع من . التفكير في كيفية عرض فكرة تصميمية معينة والتحقق من ميزاتها الهندسية واإلدراكية

ن إنشاء تلك الصورة كان قد مر بمراحل من التفكير والمناقشة مليئة يقول أن الصورة تساوي ألف كلمة، أود أن أؤكد على أ

وبهذا أريد ان ا قول إن هناك حاجة ماسة إلى معرفة اللغة الخاصة بالهندسة الوصفية لتنظيم ومناقشة . باآلالف من الكلمات

ولكي أكون أكثر .  تكويناتها ألالنهائيةالعديد من الشكوك التي عادة ما تتشكل عند إنشاء وإظهار األشكال الهندسية المختلفة و

قناعة، على األقل بالنسبة ألولئك المتشككين بفائدة الهندسة الوصفية، أود التأكيد ان مفاهيم وطريقة عمل الهندسة الوصفية، 

األبعاد ومن ثم في تسم  من الناحية التقنية بتنفيذ اإلنشاءات الهندسية المختلفة في مراحل إعداد عمليات توليد النماذج ثالثية 

 .تعيين أساليب االطهار المناسبة

 

 الظالل في المنظور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ombre-prospettiva-2002.jpg
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 معلومة االسقاطات العمودية لظل نقطة, تحديد الموضع الفراغي لشعاع الضوء

 

 (نقطتين تالشي)نظرية الظالل وتطبيقها في المنظور بزاوية 

 مصادر

 نظرية الظالل /teoria delle ombre /الدكتور المهندس حسن العيسوي/Hasanisawi 

 (. [Manuale di disegno architettonico)، دليل التصميم المعماري (M.Docci) ماريو دوتشي] ^ .1

2. ^ J.F. Heather. 1851. An elementary treatise on descriptive geometry, with a theory of shadows 
iveand of perspect 

3. ^ [Barnabé Brisson. G Monge. "Geometrie descriptive". argomentee d'una theorie des ombres 

et de la perspective. gauthier villiars. 1820] 

4. ^ [Louis Vallée, Traité de la science du dessin, contenant la théorie générale des ombres, la 

perspective linéaire, la théorie générale des images d'optique, et la perspective] 

5. ^ [JPN Hachette, 1828. Traité de Géométrie Descriptive: Comprenant les Applications de Cette 

Géométrie Aux Ombres, À la Perspective et À la Stéréotomie]. 

https://www.academia.edu/7002150/Teoria_delle_ombre_
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-2
http://books.google.com/books?id=UjEDAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=inauthor:Gaspard+inauthor:Monge&as_brr=0&hl=en#v=onepage&q=theory%20of%20shadows&f=true
http://books.google.com/books?id=UjEDAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=inauthor:Gaspard+inauthor:Monge&as_brr=0&hl=en#v=onepage&q=theory%20of%20shadows&f=true
http://books.google.com/books?id=UjEDAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=inauthor:Gaspard+inauthor:Monge&as_brr=0&hl=en#v=onepage&q=theory%20of%20shadows&f=true
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-5
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ombre-theory.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Teoria_delle_ombre-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84.jpg
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6. ^ [JJ Pillet, Traité de perspective linéaire... ombres usuelles et du Rendu dans le dessin 

d'architecture e dans le dessin des machines, Paris - Leipzig,Blanchard, 1885-1921] 

7. ^ [Domenico Tessari, La Teoria delle ombre e del chiaro-scuro, Ulrico Hoepli, Milano 1921] 

8. ^ [Elia Bonci, teoria delle ombre e del chiaroscuro, Hoepli 1937]. 

تشير بشكل عام إلى األداء في الرسم، أو عملية يقوم بها الرسام ( Renderingباللغة اإلنجليزية )تصيير ] ^ .9
ي اآلونة األخيرة نسبيا أصبحت كلمة ف(. في التصميم أو المسح)النتاج اظهار ذات جودة لكيان هندسي 

أساسية في نطاق رسومات الحاسوب، والتي تحدد عملية توليد صورة لمشهد ثالثي االبعاد، باالعتماد على 
وعلى معلومات رياضية عن هندسة الشكل، مركز النظر، , خوارزميات تحدد لون كل نقطة في الصورة

 [لضوءوالخصائص الضوئية لألسطح المرئية وعن مصدر ا

 طالع أيضا  

 مسائل التقاطع 
 jمسائل القياس 
 ضعمسائل المو 

 

 وصالت خارجية

  السمت وزاوية االرتفاع . فيديو يظهر كيفية تحديد مسار الشمس خالل االنقالب الشتوي، في مدينة كالي
 ..وحيث تم تحديد الظالل الذاتية والساقطة لمشروع معماري . الشمسي

_ZlS08gtyw-https://www.youtube.com/watch?v=&feature=youtu.be&t=5m22s 
 Geometria Descrittiva 

 

  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84&printable=yes#cite_ref-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=J%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=-_ZlS08gtyw&feature=youtu.be&t=5m22s
http://assex.altervista.org/geomtr-1.htm
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 اللوحات المطلوبة خالل الجزء االول من الفصل

 

 ومستوى  وخط، ، قطةن: الرئيسية الهندسية للعناصر واكسنومتري عمودية اسقاطات: 1لوحة

 

 جانبي خط - ؛( االخضر باللون ) امامي خط - ؛( االحمر باللون ) افقي خط -االسقاط؛ لمستويات موازية لخطوط العمودية االسقاطات -1: االولى اللوحة: 7 شكل
 ؛ مستوى ( االخضر باللون ) امامي ؛ مستوى ( االحمر باللون ) افقي ط؛ مستوى االسقا لمستويات لمستويات؛ موازية العمودية االسقاطات -2؛(السماوي  باللون )

 عام مستوى  مع عام خط تقاطع نقطة -4االرض؛  لخط وموازي  مائل مستوى  مع رأسي خط تقاطع نقطة -3؛ (السماوي  باللون ) جانبي

 

 حالة تقاطع متوازي المستطيالت مع طية سقف مائل: 2لوحة

 5الذي يمثل مدخنة القمين كما يظهر في الشكل  Kري لمبنى بسقف مائل بطيتين و متوازي المستطيالت ليكن لدينا االكسنومت

 .وبالتحديد هناك حالتين من التقاطع بين مستويات, يتقاطع جزئيا مع المبنى Kالحجم 

  الحالة االولى هي تقاطع بين مستويات رأسية؛  

 توى مائلطع بين مستوى رأسي ومساوالحالة الثانية هي تق.  

حيث خط التقاطع بينها . حالة التقاطع االولى يمكن تصنيفها بشكل عام كحالة تقاطع بين مستويين عموديين على نفس المستوى  

يالحظ تقاطع بين مستويات رأسية التي كما هو ( --شكل)في الحالة المعنية . يكون دائما بدوره عمودي على نفس المستوى

وبالتحديد خط   .وبالتالي خط التقاط بينها يكون بدوره عمودي على مستوى االرض, الرضمعرف عمودية على مستوى ا

الذي يمكن رسمه بسهولة من خالل . ومستوى الجدار الرأسي للقمين يكون خط رأسي Kالتقاطع بين مستوى الجدار الرأسي ل 

ان تكون نقطة التقاطع بين االثار االولى لهاذين  في الحالة المعنية هذه النقطة يمكن. تحديد نقطة مشتركة لهاذين المستويين

أما األثر االول لمستوى القمين فيمكن ان يكون . A1D1مثال االثر االول لمستوى جدار المبنى هو الخط . المستويين الرأسيين

 .A1D1واحد من ضلعي القاعدة السفلية للقمين والعمودي على 
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 لحالة تقاطع قمين متوازي المستطيالت مع طية سقف مائل ( plan oblique)االكسنومتري االفقية : شكل 

بشكل عام خط التقاطع في هذه الحالة يمر بنقطتين . أما حالة التقاطع االخرى فهي حالة تقاطع مستوى رأسي مع مستوى مائل  

GH لمائل مع خط رأسي للقمين مثال هاذين النقطتين يمكن ان يكونا مثال نقطة تقاطع المستوى ا. ينتميان لكال المستويينK  ؛

 . Kمع مستوى رأسي ل  ADونقطة تقاطع خط المزراب 

في هذه الحالة  mخط التقاطع , من الجدير بالذكر انه عندما يكون المستوى الرأسي عمودي على خط افقي للمستوى المائل الفا

ستوى المائل الفا هي الزاوية المتشكلة بين خط وفي هذا الصدد زاوية اقصى انحدار للم. يسمى خط اقصى انحدار للمستوى الفا

تحدد بين خطين ناتجين من ( مثال الفا ومستوى االرض)بشكل عام الزاوية بين مستويين . m1واسقاطه االول  mاقصى انحدار 

لمستوى يالحظ ان ا, ( 5شكل )مثال في الحالة المعنية . لهاذين المستويين  تقاطع مستوى ثالث عمودي على الخط المشترك

 .الثالث يمكن ان يكون المستوى الرأسي للقمين

 قائم ثالثي هرم مع واحدة بطية مائل سقف بين تقاطع حالة: 3 لوحة

 حالة تقاطع بين هرم ثالثي قائم ومستوى سقف مائل:  3اللوحة 

 plan oblique)االسقاطات العمودية واالكسنومتري الكافاليرا االفقية : طرق االظهار المستخدمة

 

لمبنى بسقف ( pyramidal skylight)التقاطع المعني يمكن ان يهدف مثال الى تحديد منور هرمي , وباالشارة الى العمارة

 مائل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://www.google.com/search?q=pyramidal+skylight&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1lq_Ize3KAhVrw3IKHTLGCg0Q_AUIBygB&biw=1366&bih=610
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203317602642527&set=oa.422269634527346&type=3&theater 

ذه الحالة موازي لخط االرض وبالتالي فهو عمودي على مستوى في ه" الفا"مستوى السقف المائل  من المهم مالحظة أن

أي )ولذلك فاالسقاط الثالث لمثلث التقاطع بين المستوى الفا والهرم يتطابق مع االثر الثالث لنفس المستوى الفا . االسقاط الثالث

ل االسهل هو البدء بتحديد نقاط التقاطع فالح, (ان االسقاط الثالث لمثلث التقاطع يتطابق مع نفس خط اقصى انحدار للمستوى الفا

 في االسقاط الثالث ومن ثم تحديدها تبعا في االسقاط االول وفي االسقاط الثاني؟

 قائم دائري مخروط مع واحدة بطية مائل سقف بين تقاطع حالة: 4 لوحة

، (االسطوانة كحالة خاصة للمخروط بما في ذلك)ألسط  مخروطية   االهليجية  يتناول بشكل عام المقاطع 4موضوع اللوحة 

  (موازي لخط األرض)لمخروط دائري قائم مقطوع بمستوى مائل   ويشكل خاص اإلسقاطات العمودية واالكسنومتري

 

 االسقاطات العمودية لحالة تقاطع بين مخروط دائري قائم وسقف مائل

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203317602642527&set=oa.422269634527346&type=3&theater
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 ئري قائم ومستوى مائلاكسنومتري كافاليرا افقية تبين اهليج التقاطع بين مخروط دا
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لحالة تقاطع بين ( plan oblique)واالكسنومتري االفقية ( Monge pojections)االسقاطات العمودية (: 3) 6لوحة 

 (sloped plan)ومستوى مائل( right circular cone)مخروط دائري قائم 

 A3رقة قياس على و  لمعرفة المقاسات اضغط على الرابط التالي لطباعه الرسمة

1.jpg-3-HsZI/AAAAAAAAA90/pSz_vuV1M1A/s1600/tav6-tCa-ynx4jxUh83g/T2-http://2.bp.blogspot.com/  

 اعمال الطالب

 

Amneh Al-saaideh-  الرسم واالظهار المعماري (- - Arch. Drawing & Representation  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ynx4jxUh83g/T2-tCa-HsZI/AAAAAAAAA90/pSz_vuV1M1A/s1600/tav6-3-1.jpg
https://www.facebook.com/amenah.alsaaideh?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
http://2.bp.blogspot.com/-ynx4jxUh83g/T2-tCa-HsZI/AAAAAAAAA90/pSz_vuV1M1A/s1600/tav6-3-1.jpg
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 قائمة دائرية واسطوانة مائل سقف بين تقاطع حالة: 5 لوحة

 

 

 أحسنت

  
  -saaideh-Amneh Alالرسم واالظهار المعماري(Arch. Drawing & Representation  

 طالع ايضا

  الرسم واالظهار المعماري(Arch. Drawing  &Representation 

ju.blogspot.com/2015_04_05_archive.html-arch-nerappresentazio-e-http://disegno 

 

https://www.facebook.com/amenah.alsaaideh?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2015/04/2013-arch-drawing-representation.html
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2015_04_05_archive.html
https://4.bp.blogspot.com/-uKICHs0MRHY/VsSxbVTDUUI/AAAAAAAAOiE/z9ysc0Xva5c/s1600/Untitled-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-JKZ3v8fE7C4/VsiYdcsgi4I/AAAAAAAAOkM/GMu3qCNVdwE/s1600/Untitled-1.jpg
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 العمارة هندسة في المستخدمة والمنحدرات االدراج انواع أهم: بحث

 مطلوب عمل بحث موجز عن اهم انواع االدراج والمنحدرات المستخدمة في هندسة العمارة وخصائصها الشكلية -

 ,ويجب ان يكون البحث باللغة العربية -

 طلحات بكال اللغتينويجب كتابة المص -

 (Spiral stairs)مثال درج حلزوني  -

 فبراير 19هو يوم الجمعة  -هنا في هذه لمجموعة -( Pdfاو  Doc)اخر موعد لتسليم الملف  -

  االدراج -

 

 

 رسم واظهار درج بشاحطين

http://architectural-disegno.blogspot.com/2015/12/11-12.html
http://architectural-disegno.blogspot.com/2015/12/11-12.html
http://www.alumetallgrupp.ee/am-stairman-ou-eng/asen/stair-types/
http://architectural-disegno.blogspot.com/2015/12/11-12.html
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Add caption 

 

 

 

 م 6= نمذجة درج باربع شواحط الجتياز ارتفاع  خطوات
   

 االسقاطات العمودية درج حلزوني

ju.blogspot.com/2012/02/7.html-arch-rappresentazione-e-http://disegno 

 

http://www.alumetallgrupp.ee/am-stairman-ou-eng/asen/stair-types/
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/1-2.html
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/1-2.html
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/1-2.html
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/02/7.html
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/1-2.html
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 االسقاطات العمودية واالكسنومتري لدرج حلزوني: ضوعالمو

األحيان يدور حول محور عمودي مركزي  الدرج الحلزوني هو نوع من االدراج ذات مسار حلزوني، الذي في كثير من

 .العمود ويدور حول فراغ مركزي يسمى عين الدرج وفي بعض األحيان، يفتقر إلى(. العمود)

بسبب المساحة الصغيرة التي تحتلها بالنسبة  وهذا. في الماضي للوصول على قمة أبراج ومآذن وقد صممت الساللم الحلزونية

 .الميزة، الدرج الحلزوني ال يزال يستخدم حتى اآلن وبفضل هذه. لالدراج العادية

شهير في قلعة سبيل المثال، السلم الحلزوني ال على. شاحط للصعود واخر للنزول, ويمكن ان يكون الدرج الحلزوني مزدوج 

 .النوع المزدوج الى ليوناردو دافينشي وينسب تصميم هذا. تشامبورد

 .ولكنها يمكن ان تكون أيضا بقاعدة مربعة( او اهليجية)معظم الساللم الحلزونية تكون بقاعدة دائرية 

-http://1.bp.blogspot.com/

Pj_9rnaFqAg/T04p103o2ZI/AAAAAAAAAv8/5sldnCi3j8k/s1600/tav7.jpg 

  

  المنحدرات -

 .المنحدر في الهندسة المعمارية يُستعمل لتوصيل سطحين موجوين على ارتفاعات مختلفة

  (%(9ميالن ) رسم واظهار منحدر حلزوني اسطواني)سطح المنحدر يمكن ان يكون مستوي أو لولبي 

  لسهولة االستخدام، حتى من جانب المعوقين 6ميالن المنحدر ال يجوز ان تزيد على ،٪. 

  12يُوصى . ٪ 6= طريق بداية ونهاية ال.٪ 29ميالن الطريق المنحدر للمركبات ال يجب أن يتجاوز  ٪
 .كميالن للمنحدر

http://1.bp.blogspot.com/-Pj_9rnaFqAg/T04p103o2ZI/AAAAAAAAAv8/5sldnCi3j8k/s1600/tav7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Pj_9rnaFqAg/T04p103o2ZI/AAAAAAAAAv8/5sldnCi3j8k/s1600/tav7.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/9f/Rampe-elicoidali.GIF
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 أعمال الطالب

  جبريل وعد -
   أسماء دمحم خطاب -
 pdf.أنواع األدراج والمنحدرت  -

  سهام موسى-انواع االدراج  -

   ==طالع ايضا== 

 أو مجموعة من . هي سلسلة من الدرجات التي تكون وسيلة اتصال بين الطابق واألخر الساللمأو  الدََرج
وتوضع الساللم في مكان . ائل الغرض منه الوصول بسهولة من طابق إلي آخرالدرج مكونة لمستوي م

 يخصص لها في المبني يعرف اصطالحا ببئر السلم
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC 

 بطريقة مستمرة أو متقطعة عن طريق ما يسمي بمنبسط الدرج أو  و تنشأ الساللم من سلسلة من الدرجات
 البسطة أو الصدفة بين مجموعة من الدرجات

http://www.startimes.com/f.aspx?t=24060732 

  تخطيط وتصميم المنحدرات في المواقف متعددة االدوار 
https://www.jeddah.gov.sa/business/localplanning/BuildingRegulations/Evidence/pdf/87.pdf 

https://lookaside.fbsbx.com/file/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?token=AWz8NXo3mSdqCF6--up8v14Wii9yaFdcjsEe_trVpVYR0nHBOUVdSZq02vrC42MpVnfKJTcqHWsZhg_lGj06PfxO4kjB60yTjCdmCKWzMDks3A
https://lookaside.fbsbx.com/file/Asma%20Khatab%20%281%29.pdf?token=AWwdA5G8DdJE9_5akvcxCSzIhFT16gU5-oMIxyJAFq7sWVy5wkjaAOZzPHCElUV1IykYvSzjlwcBKvImQlC-tRfbZ_O1MqfN5b0C0Or1paezKg
https://lookaside.fbsbx.com/file/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1%D8%AA.pdf?token=AWzvLpDVMeqDLzOgO9kysC50mOPxds-T_gZLKQb79yDJTddv8tqRteseXkvzZTviS9CZ8B_T0P3Cld45kcJqh4iZBhJ3H4uhhDaS36zh1MZEPQ
https://www.facebook.com/download/1660155634245977/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%20-0121342.pptx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC
http://www.startimes.com/f.aspx?t=24060732
https://www.jeddah.gov.sa/business/localplanning/BuildingRegulations/Evidence/pdf/87.pdf
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 مقطع رأسي لمنحدر مستقيم والمراحل االنتقالية والوسطية

 

 

 مائلة باسقف معمارية احجام بين تقاطع حالة: 6 لوجة

 أعمال الطالب

 

 DANA OSAMA KHAMMAD 

 

https://www.jeddah.gov.sa/business/localplanning/BuildingRegulations/Evidence/pdf/87.pdf
https://www.jeddah.gov.sa/business/localplanning/BuildingRegulations/Evidence/pdf/87.pdf
https://2.bp.blogspot.com/-BK7omnbD5iU/VsZHRZZp75I/AAAAAAAAOic/DIHE_z9G_Hk/s1600/Capture.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-chML4CHGNSA/VsyLt5umVpI/AAAAAAAAOl0/4dfc0GS3ta8/s1600/Untitled-1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xbiawrRYdxA/VsylB85dbQI/AAAAAAAAOmE/CQlS-iVz2JA/s1600/12767689_1582724358716612_250810242_n.jpg
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Amneh Al-saaideh  

Asma Khatab الرسم واالظهار المعماري (Arch. Drawing & Representation ) 

 

 

لفيةتحديد االسقاط الثاني لخط مزراب الطية الخ  

 فبراير 44 اختبار

وحجمين مغطاة بسقفين مائليين  Jوهرم ثالثي قائم  Kاعطيت االسقاطات العمودية لحالة فراغية مكونة من متوازي مستطيالت

 الفا وسيجما

  مطلوب

  تحديد التقاطع بين المستوى الفا ومتوازي مستطيالتK 
   و بين المستوى سيجما والهرمJ 
 لكافاليرا االفقية ومن ثم رسم االكسنومتري ا(plan oblique )لنفس الحالة الفراغية 

 

Add caption 

https://www.facebook.com/amenah.alsaaideh?fref=photo
https://www.facebook.com/asma.khatab.9?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://4.bp.blogspot.com/-05cQ3c3d8DQ/Vs345efknEI/AAAAAAAAOno/1fweBgjiLbA/s1600/Untitled-1.jpg
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 لعموديةكما هو ظاهر في االسقاطات ا  أحسنت ولكن القاعدة العلوية لمتوازي المستطيالت يجب ان تكون ممائلة ومتوازية للقاعدة السفلية: وعد جبريل

 

 المبينة والتي يجب ان تكون متساوية  هناك اختالف بين الزوايا: مريم بكر

 

خطأ في تحديد االسقاط الثاني لواحد من خطوط التقاطع  -،في عدم تحديد االسقاط االول لمثلث التقاطع بين الهرم والمستوى سيجما -1: قائمة االخطاء : 8شكل 
خطأ في تحديد مثلث التقاطع في االكسنومتري  -، خطأ في تحديد القاعدة العلوية لمتوازي المستطيالت ف في االكسومتري  -؛ متوازي المستطيالت والمستوى الفا بين

 بين سيجما والهرم

https://www.facebook.com/w2d1l3s?fref=ufi
https://4.bp.blogspot.com/-T0g5WLPv_fU/Vs3aSS2T1PI/AAAAAAAAOms/5SwhWcYyP88/s1600/Untitled-1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-R7RI5b44-Bo/Vs3dbQyHwBI/AAAAAAAAOm4/OTJ9cu8pOmY/s1600/Untitled-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-GnZtO8ylJXY/Vs3jmyUDUUI/AAAAAAAAOnI/L9IACEGpiug/s1600/Untitled-1.jpg
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Deya'a Alhein ،كما هو مبين في )د فقط في تحديد االسقاط االول لخط اقصى انحدار للمستوى سيجما هناك خطأ واح

 (الصورة المرفقة

 

 وموشور مستطيالت متوازي: ثانويين حجمين وبين طيات بثالثة مغطى رئيسي حجم بين تقاطع حالة: 7 لوحة

 افقي خماسي

 

 Arch. Drawing & Representationالرسم واالظهار المعماري   Asma Khatab؛ 

 

Layal Jallad الرسم واالظهار المعماري (Arch. Drawing & Representation 

Bayan Abd الرسم واالظهار المعماري 

Arch. Drawing & Representation 

 

https://www.facebook.com/deyaa.alhein?fref=ufi
https://www.facebook.com/asma.khatab.9?fref=photo
https://www.facebook.com/asma.khatab.9?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/layyal.jallad?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/bayan.abd.1610?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://3.bp.blogspot.com/-yP-68-MvFE0/Vs3nMrnqpyI/AAAAAAAAOnY/E_6LfQCFI_0/s1600/Untitled-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-bb3oH8XV61w/VtSARO87LYI/AAAAAAAAOv0/8J_UkuxEG0E/s1600/Untitled-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7z4cw13lvp0/VtSDIwfAzJI/AAAAAAAAOwA/HdPNftYgWS0/s1600/Untitled-1.jpg
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Amneh Al-saaideh  

 

https://www.facebook.com/amenah.alsaaideh?fref=photo
https://4.bp.blogspot.com/-Max7xtkawic/VtSJFif1pkI/AAAAAAAAOwQ/BFE59uJAE64/s1600/Untitled-1.jpg
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 9 شكل

 

 المدخل حجم وبين بينه المستطيالت، وبالمثل متوازي  وبين الرئيسي الحجم بين للتقاطع مرئية الغير الخطوط توضيح يجب ولكن،كان أحسنت: 10 شكل
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Batool Al-Shobaki الرسم واالظهار المعماري (Arch. Drawing & Representation 

 

Ahmad D Tobas  

 

 ومتوازي مائل بسقف حجم بين تقاطع لحالة( تالشي نقطتين) بزاوية رأسسي اسقاط بمستوى منظور: 8لوحة

 مستطيالت

 بسقف مائل ومتوازي مستطيالت لحالة تقاطع بين حجم( نقطتين تالشي)منظور بمستوى اسقاط رأسسي بزاوية 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.432155866872056&type=3 

 

 

https://www.facebook.com/BatoolAlGhomnein?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/toobase?fref=photo
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.432155866872056&type=3
https://3.bp.blogspot.com/-aJxcNC998po/VtSytkYAy-I/AAAAAAAAOwk/h04YnFsATvc/s1600/Untitled-1.jpg
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Nour Al-qarra  

 

Haya Nidal  

 

Nour Musallam الرسم واالظهار المعماري (Arch. Drawing & Representation 

https://www.facebook.com/nourqarra?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/haya.nidal.3?fref=photo
https://www.facebook.com/noor.msalam.9?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://1.bp.blogspot.com/-FqDAK40KBJM/VtdNc7RzE3I/AAAAAAAAOxU/-geBS522fGQ/s1600/Untitled-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-eAvRBs7npM8/VtdRiPfg2eI/AAAAAAAAOxg/Xe8HOmSwqds/s1600/Untitled-1.jpg
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Nour Musallam  

 

 مائل سقف مع قائم ثالثي هرم بين تقاطع لحالة بزاوية منظور: 9لوحة

ل منها يمر بمحور الهرم ويقطع ك, يجب استخدام مستويات مساعدة , لتحديد التقاطع بين الهرم الثالثي والمستوى المائل 

 .sمثال , المستوى المائل وفقا لخط

 هي رؤوس مثلث التقاطع المطلوب, sنقاط التقاطع بين احرف الهرم وخطوط التقاطع مثل 

 

 Sara AlRefaeiالرسم واالظهار المعماري 

Arch. Drawing & Representation 

 

https://www.facebook.com/noor.msalam.9?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/sara.refaei.3?fref=photo
https://www.facebook.com/sara.refaei.3?fref=photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=981629928586349&set=pcb.992440767510227&type=3&theater
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Amneh Al-saaideh  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200810417964477&set=oa.432118630209113&ty

pe=3&theater  

 

https://www.facebook.com/amenah.alsaaideh?fref=photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200810417964477&set=oa.432118630209113&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200810417964477&set=oa.432118630209113&type=3&theater
https://3.bp.blogspot.com/-JMAu3Mw1bXU/Vt3Q9o_JQDI/AAAAAAAAO2c/gOrZuB2qdAU/s1600/Untitled-1.jpg
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Mo'tasem Khammash 

م مع السقف المائل خطأ في تحديد التقاطع بين الحرف االيمن للهر  

 طالع ايضا

 رابط اللوحات السابقة :ju.blogspot.com-arch-rappresentazione-e-http://disegno/ 

 اعتيادية لغرفة( واحدة تالشي نقطة) امامي اسقاط بمستوى منظور: 11 لوحة

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.430949793659330&type=1 

 

منظور  -2؛  مرئي من الداخل (او منظور بنقطة تالشي واحدة)منظور بمستوى إسقاط رأسي أمامي  -1 .1

 مرئي من الداخل( منظور بنقطتين تالشياو )بمستوى إسقاط رأسي بزاوية 

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.430949793659330&type=1
https://4.bp.blogspot.com/-Q_H-25TZbBQ/Vt8PynM5ToI/AAAAAAAAO20/JAwpSaT5mDM/s1600/Untitled-1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QjxfsAdj0b8/Vt8ZqwveifI/AAAAAAAAO3Q/1QF_7FzMwUY/s1600/Untitled-1.jpg
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مثل طريقة مونج )الحال في اإلسقاط الموازي  وكما هو. من أهم أساليب االسقاط المركزي يعتبر المنظور

إسقاط نقاط  أي عملية. نظريا  بعمليتين رئيسيتين وهما عملية اإلسقاط وعملية التقاطع يمكن إيجازه( واالكسنومتري

نتيجة عملية االسقاط . الخطوط مع مستوى اإلسقاط وفي عملية تقاطع هذه ر بمركز اإلسقاطالشكل بواسطة خطوط تم

يمكن تشبيها ب  وهذا الن مركز اإلسقاط نقطة نهائية التي. لالشياء او الصورة الفوتوغرافية المنظوري تشابه رؤيتنا

 .عين المشاهد او ب فتحة عدسة الكاميرا

لبعضها البعض  االمنظوري هي ان الصورة المنظورية للخطوط الموازيةهذا النوع من اإلسقاط  اهم ميزات

  .التي تسمى نقطة التالشي, النقطة والمتقاطعة ايضا مع مستوى االسقاط تصبح خطوط تلتقي في نفس

 

 
رأسا على خط المسافة بين هذه الخطوط يمكن أخذها . O0خطوط العمق في هذا النوع من المنظور تلتقي في النقطة الرئيسية  -

 االرض

والتي يمكن ان تحدد في نقاط تقاطع خطوط العمق مع . الخطوط األفقية الموازية لمستوى اإلسقاط تبقى متوازية فيما بينها -

 (اللون السماوي) dالقطر 

https://1.bp.blogspot.com/-m-L-KetfTf0/Vt8XGyixXSI/AAAAAAAAO3E/hGgkJ389eCY/s1600/Untitled-1.jpg
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ك االفقية كما يجب تظليل المستويات الرأسية اليسرى وتل, بافتراض ان مصدر الضوء موجود خلف المشاهد من الجهة اليسرى 

باالضافة الى ذلك يجب رسم سمك الجدار الظاهر من خالل فتحات االبواب ايضا،  هو مبين في الصورة المرفقة  

 

Nour Al-qarra  

https://www.facebook.com/nourqarra?hc_location=ufi
https://2.bp.blogspot.com/-pEkB-sJqxtw/Vt8aXOecKwI/AAAAAAAAO3Y/jNLsK1sAds0/s1600/Untitled-1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Z2YUNohzCzA/Vt8bUFVfupI/AAAAAAAAO3k/ypW3Mk613Co/s1600/Untitled-1.jpg
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Haya Nidal-   الرسم واالظهار المعماري 

Arch. Drawing & Representation 

 طالع ايضا

 (هندسة وصفية)المنظور   -

 https://www.academia.edu/7003477/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D

9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9 _ 
 منظور  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1 

https://www.facebook.com/haya.nidal.3?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.academia.edu/7003477/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_
https://www.academia.edu/7003477/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_
https://www.academia.edu/7003477/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
https://4.bp.blogspot.com/-IW9N7dEe0Yg/Vt8cU53FMoI/AAAAAAAAO3s/Kvm_A89CknU/s1600/Untitled-1.jpg
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 معمارية لبيئة( تالشي بنقطتين) بزاوية رأسي اسقاط بمستوى منظور: 11 لوحة

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.430949793659330&type=1 

 

 

منظور بمستوى اسقاط رأسي بزاوية لبيئة معمارية: 11لوحة   

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.430949793659330&type=1
https://2.bp.blogspot.com/-xIjNK3gOPRk/VuWj5rMoTYI/AAAAAAAAO9s/KuYB2nY-3203CKNN9_jcETDCfzP1SBhuA/s1600/Untitled-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-0EfDCdorB3M/VuWjh8jlMpI/AAAAAAAAO9o/v5ReqkB07AwcDuAnhuv4D7uSFV9b-BMtg/s1600/Untitled-1.jpg
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 Farah Jabrالرسم واالظهار المعماري(Arch. Drawing & Representation )  

 

 طالع ايضا

 لبيئة معمارية( نقطة تالشي واحدة)منظور بمستوى اسقاط رأسي امامي : 11لوحة  -

ju.blogspot.com/2016/03/10.html-arch-sentazionerappre-e-http://disegno 

 شواحط بثالثة لمنحدر امامي منظور: 14 لوحة

 

plan 

https://www.facebook.com/farah.jaber.332?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/03/10.html
https://3.bp.blogspot.com/-q2c-cNeneHI/Vub1gp6Ky7I/AAAAAAAAO-Y/k5GKyR-LQQwn3W25bNECwt9UllORMr-aw/s1600/Untitled-1.jpg
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perspective 

 

https://1.bp.blogspot.com/-KHvHKT71eOg/VuhOAb3PDKI/AAAAAAAAO-4/Dkg-8QkR0XAIBPJ3M4y_xMxsH9JJ2pHiA/s1600/Untitled-1.jpg
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Bayan Abd 

 طالع ايضا

 ارة أهم انواع االدراج والمنحدرات المستخدمة في هندسة العم 

post_17.html-ju.blogspot.com/2016/02/blog-arch-rappresentazione-e-http://disegno 

  

 %(9ميالن ) انيرسم واظهار منحدر حلزوني اسطو؛  سط  المنحدر يمكن ان يكون مستوي أو لولبي 

 

https://www.facebook.com/bayan.abd.1610?fref=nf
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/02/blog-post_17.html
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 7 اللوحة في تناولها تم التي لالحجام بزاوية منظور: 11 لوحة

 

13لوحة   

 

Rawan J Qutishat الرسم واالظهار المعماري ( 

Arch. Drawing & Representation 

https://www.facebook.com/rawan.qutishat?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://1.bp.blogspot.com/-s923cHfhoBY/Vu8G7PywHqI/AAAAAAAAPCE/SZY1nqmMZJICvxPZKWt1I5_tfi2tFs1jw/s1600/Untitled-1.jpg


51 
 

 

Taboosh Lee  الرسم واالظهار المعماري 

 7رابط اللوحة 

post_29.html-ju.blogspot.com/2016/02/blog-arch-rappresentazione-e-http://disegno 

 

  

https://www.facebook.com/katrin.lee.543?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/02/blog-post_29.html
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 الفصل منتصف امتحان تجربة: 14 لوحة

 

Lana Arabiat الرسم واالظهار المعماري 

 

 

 4 الفصل منتصف امتحان تجربة: 15 لوجة

 في نفس القاعات  يعلم طالب كال الشعبتين ان امتحان منتصف الفصل سوف يكون االسبوع القادم

 14الساعة / ابريل 4  يوم االثنين/  2الشعبة  -

  14الساعة / ابريل  3يوم االحد / 3الشعبة  -

 A3مقياس وكرتون ( الخ... مسطرة فرجار )من الصروري احضار جميع أدوات الرسم التقليدي : مالحظة

 مدة االمتحان ساعتين -

 للشعبة الصباحية 9ابتدأ من الساعة  -

 ومن الساعة الثانية بعد الظهر للشعبة المسائية -

https://www.facebook.com/lana.arabiat?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://3.bp.blogspot.com/-reSv_5aVL-A/VvrssKirwBI/AAAAAAAAPEg/BZNbsHP--ecOTdJRXV01cLqnqwrZzOogw/s1600/Untitled-2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Q2nWR7hgJe0/VvmZ4033WsI/AAAAAAAAPEE/B1ZsjwC6jLsRCfSN6mRT1N3fGqP3t0WUA/s1600/Capture.JPG
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  15لوحة

 

Hwaidy-Awatef Al 

https://www.facebook.com/awatef.alhwaidy?fref=nf
https://3.bp.blogspot.com/-reSv_5aVL-A/VvrssKirwBI/AAAAAAAAPEg/BZNbsHP--ecOTdJRXV01cLqnqwrZzOogw/s1600/Untitled-2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-1sd-tl6C5L4/VvrqFeHVOGI/AAAAAAAAPEU/2wlv0BZhD8w0mrfAFN56Mws5C6D0W6kcA/s1600/Untitled-2.jpg
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 11شكل 

 

 Layal Jallad 

 الرسم واالظهار المعماري

Arch. Drawing & Representation  

 

 

https://www.facebook.com/layyal.jallad?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://1.bp.blogspot.com/-5re37vtgCNc/Vvwa0vy5D8I/AAAAAAAAPEw/5hST_gv6rqYEx8eShL1Z0XCGpe2kaQuww/s1600/Untitled-1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Emk7fOc54uk/VvwzkkZbHpI/AAAAAAAAPFA/7om2qPlhI4cdciONqA8crX6tuVpLWBxzA/s1600/Capture.JPG
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 Farah Gawasmehالرسم واالظهار المعماريion )(Arch. Drawing & Representat  

 

Bayan Abdالرسم واالظهار المعماري 

https://www.facebook.com/farah.qawasmeh?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/bayan.abd.1610?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://2.bp.blogspot.com/-Emk7fOc54uk/VvwzkkZbHpI/AAAAAAAAPFA/7om2qPlhI4cdciONqA8crX6tuVpLWBxzA/s1600/Capture.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-HfG4adT4_9Q/Vv_GPojmhuI/AAAAAAAAPIk/uqNGtZ2KLUMjnlxlVO_cCzQsyYjlzHaMQ/s1600/Untitled-1.jpg
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 4116 الفصل منتصف/ المعماري واالظهار الرسم مادة امتحان

  Mid term exam( /  Architecural. Drawing and Representation) المعماري واالظهار الرسم

 

   الرسم واالظهار المعماريArch. Drawing & Representation ؛  وعد جبريل: الطالبة

 : يعلم طالب كال الشعبتين ان امتحان منتصف الفصل سوف يكون االسبوع القادم كالتالي

  14الساعة / ابريل 4  يوم االثنين/  2الشعبة 
  14الساعة / ابريل  3يوم االحد / 3الشعبة  

وكرتون ( الخ... رجار مسطرة ف)مدة االمتحان ساعتين، ومن الصروري احضار جميع أدوات الرسم التقليدي  -: مالحظة

https://www.facebook.com/w2d1l3s?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://3.bp.blogspot.com/-reSv_5aVL-A/VvrssKirwBI/AAAAAAAAPEg/BZNbsHP--ecOTdJRXV01cLqnqwrZzOogw/s1600/Untitled-2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-wOZhv7-sa54/VwKqBdlbSJI/AAAAAAAAPKY/IGYJJ-I8WxMvuztE8eE0NH2v7nzM-iFbg/s1600/Untitled-1.jpg
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 A3مقياس 

 لتكوينة من االحجام المعمارية   رسم حر: المعلوم

وفي ,( Paln oblique)اظهار التكوينة المعلومة في االسقاطات العمودية وفي االكسنومتري الكافاليرا االفقية : المطلوب

 (نقطتين تالشي)المنظور بزاوية 

من قدرة الطالب على التفكير ثالثي االبعاد من خالل تطبيق المفاهيم النظرية الغرض الرئيسي من هذا التمرين هو التحقق 

 .والقواعد التقنية لالظهار المعماري باستخدام فقط ادوات الرسم التقليدية

 4شعبة 

 

 ( Arch. Drawing & Representation)؛ الرسم واالظهار المعماري ؛ مد رسمي البطاطهبة هللا أح : 12شكل 

 

https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://3.bp.blogspot.com/-jEIuJe--2sw/VwKu5aSRUYI/AAAAAAAAPKo/A9MpYcF77Xs3q9Ygp9f5m92YqKcqFPmnA/s1600/Untitled-1.jpg
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Asma Khatab 

 

Farah Gawasmeh 

 

 

https://www.facebook.com/asma.khatab.9?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/farah.qawasmeh
https://1.bp.blogspot.com/-8yU1z96dOuY/VwLZJhsYcjI/AAAAAAAAPK4/dDXV8UHpE88U1GScFTWHPqH4i8S5unYMQ/s1600/Untitled-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-rwE58pCMJZI/VwQHfLkQwfI/AAAAAAAAPLY/fBlnlL6UG9MuC6AChjqTxGc41gGMtNVLw/s1600/Untitled-3.jpg


59 
 

 

 1شعبة 

 

https://2.bp.blogspot.com/-WLjgmjVfLaM/VwLaEbYvg0I/AAAAAAAAPLA/2MtOYS1YVFArRdLC68fMR_ffjQAbUsCjQ/s1600/Untitled-1.jpg
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https://3.bp.blogspot.com/-t8VEe2f8p9o/VwF6SJ_-5_I/AAAAAAAAPJ0/U5sOUuI3uiIs4Qa9EKWnCtx9P1BRih0Yw/s1600/Untitled-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-xekuWqmPA3I/VwF4F37ZPUI/AAAAAAAAPJo/VTCLUouvbBEqCopNDTEqwtZGdewMoarSw/s1600/Untitled-1.jpg
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 Shobaki-Batool Al 

 

Haya Nidal 

https://www.facebook.com/BatoolAlGhomnein?fref=ufi
https://www.facebook.com/haya.nidal.3?fref=ufi
https://2.bp.blogspot.com/-z9XSIeDgyZg/VwF6uBE7NDI/AAAAAAAAPJ4/0ETvu-9TcxAS_PAUWLkAnbmIrZAVnBlQg/s1600/Untitled-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-B0qTPAS7FMo/VwF7EtoRc0I/AAAAAAAAPKA/HN3R8fiIj4w14gz7LiZjdXbm3xvkEniqw/s1600/Untitled-1.jpg
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 طالع ايضا

  امتحانات سابقة -

 

 

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/mid-term-examination.html
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examination.html-term-ju.blogspot.com/2012/04/mid-arch-rappresentazione-e-http://disegno 

 

  

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/mid-term-examination.html
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 / والمنظور واالكسنومتري العمودية االسقاطات في الظالل نظرية تطبيق: 16 لوحة
Application of the theory of shadows in monge projection and perspective and 

axonometry 

 post_16.html-ju.blogspot.com/2016/03/blog-arch-rappresentazione-e-http://disegno: نظرية الظالل

 

ظل نقطة ب على  - :مثال, حاالت الظالل تحدد بشكل عام كحاالت تقاطع بين خط وسط  أو بين مستوى وسط : 13شكل 

 (أي تقاطع بين خط ومسنوى) مستوى الفا تحدد كتقاطع بين شعاع الضوء المار بالنقطة ب مع المستوى الفا؛

 ( أي تقاطع بين مسنويين)   ع بين مستوى الضوء المار بالخط ر مع المستوى الفاوظل خط ر على مستوى الفا تحدد كتقاط -

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/03/blog-post_16.html
https://2.bp.blogspot.com/-c4DzEAmQTI8/VwqYAjCWD-I/AAAAAAAAPP0/9Hbsr_3Xqx0A5-ADE_IOmIX8KLEIYLrnQ/s1600/Untitled-1.jpg
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 يجب تذكرالخطوات التالية, تقنيا لتحديد ظل الخط ر على مستوى الفا

ونقطة تالشي الخط , نقطة تالشي اشعة الضوء: وهو الخط الذي يمر بنقطتين تالشي, تحديد خط تالشي مستوى الضوء -1

 المعني ر

 وهو الخط الذييمر بنقطتين تالشي لخطين ينتميان للمستوى الفا, يد خط تالشي المستوى المستقبل للظلتحد -2

 (2و1)كنقطة تقاطع بين الخطين اللتي حددناهما سابقا , تحديد نقطة تالشي ظل الخط ر -3
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 لتحديد االسقاطات العمودية لشعاع الضوء ابتدأ من المنظور

 

 Arch. Drawing & Representation Abdulla Basudan)الرسم واالظهار المعماري،  

 ولكن من الضروري ايضا تحديد االسقاط الثاني لشعاع الضوء

 

 

https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/abdulla.basudan?fref=photo
https://www.facebook.com/abdulla.basudan?fref=photo
https://2.bp.blogspot.com/-mzaf3-c_IJs/VwgJMvAcPdI/AAAAAAAAPPE/CKP8zS8IqyMx42YBC01PlnsmsxZz3833g/s1600/Untitled-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-cMwbQTC7CWY/VwjEVRxb3aI/AAAAAAAAPPk/RCuoV1pQ_IIbUT-vlHhTPpipIf8xo98Cg/s1600/Untitled-1.jpg
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Layal Jallad  

 

Ayat Hany 

 

 Hwaidy-ef AlAwat:  14شكل

https://www.facebook.com/layyal.jallad?fref=ufi
https://www.facebook.com/123ayo0ot123?fref=photo
https://www.facebook.com/awatef.alhwaidy?fref=nf
https://2.bp.blogspot.com/-iL0t4tB8OWY/VwgWgN35VpI/AAAAAAAAPPU/O6EY4-4Ft1kRusibPIkDU0b9q1dTv637A/s1600/Untitled-1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-BuTIrNCRfzQ/VwqoGODKnyI/AAAAAAAAPQE/CLWIDiNOLrw-Oi5F01QAE4s3uYu0OT33g/s1600/Untitled-1.jpg
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Batool Al-Shobaki 

 

Ahmad D Tobasi  الرسم واالظهار المعماري 

Arch. Drawing & Representation 

 

Add caption 

 

https://www.facebook.com/BatoolAlGhomnein?fref=nf
https://www.facebook.com/toobase?fref=photo
https://www.facebook.com/toobase?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://4.bp.blogspot.com/-gux6_8IZIxk/VwQissoAjzI/AAAAAAAAPLw/aPGiOK9lC6Ep3qPoNelkNBwECuglQ7_zA/s1600/Untitled-2.jpg


79 
 

 طالع ايضا

 لوحات سابقة

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.435400726547570&type=1 

 

 متوازي من لتكوينة االكسنومتري وفي المنظور وفي العمودية االسقاطات في الظالل نظرية تطبيق: 17 لوحة

 / مستطيالت

 Application of the theory of shadows in monge projection and perspective and 

axonometry 

 

 نظرية الظالل

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/03/blog-post_16.html 

 :مثال, عام كحاالت تقاطع بين خط وسط  أو بين مستوى وسط  حاالت الظالل تحدد بشكل

أي تقاطع بين خط ) ظل نقطة ب على مستوى الفا تحدد كتقاطع بين شعاع الضوء المار بالنقطة ب مع المستوى الفا؛ -

 (ومسنوى

 ( تقاطع بين مسنويين أي)   وظل خط ر على مستوى الفا تحدد كتقاطع بين مستوى الضوء المار بالخط ر مع المستوى الفا -

 يجب تذكرالخطوات التالية, تقنيا لتحديد ظل الخط ر على مستوى الفا

ونقطة تالشي الخط , نقطة تالشي اشعة الضوء: وهو الخط الذي يمر بنقطتين تالشي, تحديد خط تالشي مستوى الضوء -1

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.435400726547570&type=1
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/03/blog-post_16.html
https://4.bp.blogspot.com/-eQdG-RivL80/VwvsDKq7N5I/AAAAAAAAPQY/OV9NmekwzT4rWHE6CklJ8gMHBeQqzc3iA/s1600/tav10.jpg
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 المعني ر

 نقطتين تالشي لخطين ينتميان للمستوى الفاوهو الخط الذييمر ب, تحديد خط تالشي المستوى المستقبل للظل -2

 (2و1)كنقطة تقاطع بين الخطين اللتي حددناهما سابقا , تحديد نقطة تالشي ظل الخط ر -3

 

. 

 (اكسنومتري)الظالل الناتجة من مركز ضوء النهائي تعتبر اسقاط موازي  :العربية

بوضع اتجاة مركز االسقاط بحيث يكون موازي  .(الظالل الناتجة من مصدر ضوء ال نهائي يعتبر إسقاط متوازي )اكسنومتري

التجاة مصدر الضوء. ينتج تطابق بين الظالل الناتجة من مصدر الضوء واالسقاط الناتج من مصدر االسقاط. في الحالة 

اتجاه االسقاط مائل بالنسبة لمستوى االسقاط( التي تسمى  ) الموضحة في الشكل، الظل يتطابق مع نوع من االكسنومتري المائلة

مثال  الظل ب1-ب* للخط  .اكسنومتري كافاليرا افقية. حيث ظالل الخطوط الرأسية يتطابق مع االسقاط االفقي لشعاع الضوء

 الرأسي ب1-ب يتطابق مع االسقاط االفقي س1 لشعاع الضوء س

Italiano: Ombre prodotte da una sorgente impropria e' una proiezione parallela (assonometria). 

Ponendo il centro di proiezione in modo che sia coincidente con la direzione sorgente luminosa 

S, l'immagine proiettata coinciderebbe con la stessa ombra prodotta dalla sorente s. Nel caso 

mostrato in figura, l'ombra e' una assonometria cavaliera militare. In cui la prima proiezione s1 

della sorgente s e' parallela all'immagine delle rette verticali. Per esempio La prima proiezione 

P1 del punto P coincide con la traccia di una retta verticale z passante per P. l'immagine z' di z e' 

parallela ad s1  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallele-wiki.jpg
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 هبة هللا البطاط
 

 

Farah Gawasmeh 

https://www.facebook.com/farah.qawasmeh?fref=nf
https://3.bp.blogspot.com/--YBqA_gXQFw/VwvsaXAs8ZI/AAAAAAAAPQc/o53sjWktjtUe9kXg_M5f1DLkibJ5ArWtA/s1600/Untitled-1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FKoNYEPs3pU/Vwv_jmOxLSI/AAAAAAAAPQ8/FwGRLiGCYwQHQyZzRI40L2tv4vLax64Sw/s1600/Capture.JPG
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Farah Gawasmeh 

 

 

https://www.facebook.com/farah.qawasmeh?fref=nf
https://4.bp.blogspot.com/-CGwEmSk8Ivk/Vwv_5-FloBI/AAAAAAAAPRA/H3Jjia9_-OQLNju9KhNmNwuVgXYxc5nWQ/s1600/12983920_10209223010594035_5126425164496538545_o.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-if6WAm7tl0g/VwwBRYbaCYI/AAAAAAAAPRQ/RxUZyM4Ucv0BFa7oSFCmp1UF6WE-qz3sA/s1600/12963420_10209223077035696_273706855882946296_n.jpg
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Batool Alhammad 

 

Hala AL-Momani  

 طالع ايضا  

- https://www.pinterest.com/pin/479070479084414369/ 

 2915قائمة لوحات مادة الرسم واالظهار المعماري   -

https://www.facebook.com/batoolalhammad?fref=nf
https://www.facebook.com/hala.almomani.52?fref=photo
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2015/05/2015.html
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2015/05/2015.html
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2015/05/2015.html
https://1.bp.blogspot.com/-FIMhR19o-Bc/VwvtvH5xg6I/AAAAAAAAPQs/HZ1WhlbGEe8tNOopFuUkVTElAGuTe1ATA/s1600/Untitled-1.jpg
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 (واحدة تالشي نقطة) االمامي المنظور في الظالل نظرية تطبيق: 18لوحة

 Application of the theory of shadows in a one-point perspective 

 

 :مثال, حاالت الظالل تحدد بشكل عام كحاالت تقاطع بين خط وسط  أو بين مستوى وسط 

أي تقاطع بين خط ) ظل نقطة ب على مستوى الفا تحدد كتقاطع بين شعاع الضوء المار بالنقطة ب مع المستوى الفا؛  -

 (ومسنوى

 ( أي تقاطع بين مسنويين)   على مستوى الفا تحدد كتقاطع بين مستوى الضوء المار بالخط ر مع المستوى الفاوظل خط ر  -

  

 يجب اتباع الخطوات التالية, تقنيا لتحديد ظل الخط ر على مستوى الفا في المنظور -

ونقطة تالشي الخط , الضوء نقطة تالشي اشعة: وهو الخط الذي يمر بنقطتين تالشي, تحديد خط تالشي مستوى الضوء -1

 المعني ر

 وهو الخط الذييمر بنقطتين تالشي لخطين ينتميان للمستوى الفا, تحديد خط تالشي المستوى المستقبل للظل -2

 (2و1)كنقطة تقاطع بين الخطين اللتي حددناهما سابقا , تحديد نقطة تالشي ظل الخط ر -3

 (نقطة تالشي زاحدة)تطبيق نظرية الظالل في المنظور االمامي  -4 -

https://4.bp.blogspot.com/-ThximqCYNdw/Vw0oGRg-QnI/AAAAAAAAPSA/AzDlXjV5r0Isw7uiQiFSyKhcPEArSCUkACLcB/s1600/Untitled-1.jpg
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   نغم سعادة، الرسم واالظهار المعماري

 

 Luna Omarالرسم واالظهار المعماري  

 

Shobaki-Batool Al 

https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/nagham11?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/luna.omar.79?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/BatoolAlGhomnein?fref=nf
https://2.bp.blogspot.com/-_YBpq1N4R2k/Vw6b6ex2hRI/AAAAAAAAPTc/Odiqy3oKYYgn4SpJO_3NRVyWMASiDHOBwCLcB/s1600/Untitled-2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Q0-EjE1lsG8/Vw6dkhTsfFI/AAAAAAAAPTo/NDgCYYljcyw0qQzdH9CdfOAxvgiEK3sUQCLcB/s1600/Untitled.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7xj07YvZm6w/Vw0mwqted_I/AAAAAAAAPR0/PjYzWKJcTGk3BkxU9aMjQC5N-YFevV_rwCLcB/s1600/Untitled-1.jpg
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 Yousef Jazarالرسم واالظهار المعماري  

 

 Hwaidy-Awatef Alالرسم واالظهار  

  لوحات سابقة

 

https://www.pinterest.com/pin/479070479083022263/ 

 

https://www.facebook.com/yousef.jazar.18?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/awatef.alhwaidy?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.pinterest.com/pin/479070479083022263/
https://1.bp.blogspot.com/-Eugs9tiwMkU/Vw0s4h8UCNI/AAAAAAAAPSM/a2MrJYJAqBcAPwSAtakEoJyb2PZ7a2EBQCLcB/s1600/Capture.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-xjt6m7-MAUU/Vw1Ol2Qd6aI/AAAAAAAAPTI/eNVmg9sy9sYoaZU2CABDDghZ09h514-HgCLcB/s1600/Untitled-3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AECjhfJaNsU/Vw0wNgfqOPI/AAAAAAAAPS4/VKzmCewsxHg7SDpjQgnK7hkEjjqRT3mswCLcB/s1600/Untitled-1.jpg
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  (Plan oblique)تطبيق نظرية الظالل في االسقاطات العمودية وفي االكسنومتري الكافاليرا االفقية

 

http://assex.altervista.org/geometria/corso2002.htm
https://2.bp.blogspot.com/-DtOKrXjIvjM/Vw0uBnsEwSI/AAAAAAAAPSU/xYiEZ_EWqw4o8xXd_MZlNxR6oBTXCp6rwCLcB/s1600/Capture.JPG
http://assex.altervista.org/geometria/corso2002.htm
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 االبعاد ثالثي الرقمي الرسم في مقدمات/ المعماري واالظهار الرسم:  19 لوحة

  الرسم واالظهار المعماري

بحيث يكون مثبت   ,يجب على جميع الطالب احضار الحاسوب الخاص بهم, ابتدأ من المحاضرة القادمة: مالحظة مهمة جدا

   (اي اصدار)علية البرمجية اوتوكاد 

 

Final exam/ المعماري  واالظهار الرسم  

(Arch. Drawing & Representation ) 

 مقدمات في الرسم الرقمي 

وخصوصا أوتوكاد، وذلك من اجل تحقيق األهداف ، من الضروري تعريف الطالب باهمية استخدام أدوات الرسم الرقمية، 

 :التالية

من خالل   ,السماح للطالب من التحقق من المفاهيم النظرية التي واجهناها خالل اللوحات السابقة من الرسم التقليدي -1

 .ثية االبعادنفس حاالت اللوحات السابقة ولكن باستخدام النمذجة ثال  أي سوف يتم مواجهة. تطبيقاتها ثالثية األبعاد

مساعدة الطالب على تخيل الفراغ المعماري من خالل تعلم طرق االظهار المعمارية ثالثية االبعاد لبعض االمثلة المعمارية  -2

وثانيا تطبيق االظهار   ,أي تعلم اوال طرق دقيقة ال لبس فيها من تقنيات النمذجة ثالثية االبعاد لمشروع معماري معين)*( . 

واخيرا تعلم طرق االخراج المعماري , لذلك المشروع( ونظرية الظالل, ومنظور, اكسنومتري, سقاطات عموديةا)المعماري 

 ( الخ... , الخطوط  وسموك, وادراج المقاسات, مقياس الرسم)

 .تعريف الطالب بالمواضيع التي سوف يتم مواجهتها بشكل معمق في مقرر الرسم المعماري بالحاسوب  -2

)*(  rotonda.html-la-ju.blogspot.com/2012/04/3-arch-rappresentazione-e-http://disegno 

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2012/04/3-la-rotonda.html
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Nella seconda parte di questo corso e nel poco tempo che ci e' rimasto prima della sua 

conclusione, si vuole  introdurre lo studente all'utilizzo degli strumenti di disegno digitali, e in 

particolare Autocad, con i seguenti obiettivi: 

- permette allo studente di verificare i concetti teorici affrontati nelle tavole affrontate 

precedentemente,attraverso le loro applicazioni tridimensionale. per inciso verranno modellati gli 

stessi casi concettuali che sono stati affrontati nelle tavole di disegno manuale  

- aiutare lo studente ad immaginare la tridimensionalità dello spazio architettonico attraverso la 

modellazione di alcuni esempi.  quindi verranno modellati alcuni esempi di progetti 

architettonici e poi rappresentati nei vari metodi   ( le proiezioni ortogonali e l'assonometria e la 

prospettiva con le applicazioni delle ombre) 

- introdurre lo studente alla materia di Autocad, che verrà affrontata nelle prossime sessioni .   

 

 "Practical exam: Application of "shadows theory/ الظالل نظرية تطبيق: اختبار

 اعطيت االسقاطات العمودية لتكوينة من االحجام الهندسية واالسقاطات العمودية لشعاع الضوء -

   والمنظور( Plan oblique)ذه التكوينة في االكسنومتري الكافاليرا االفقية مطلوب اظهار ه -

 ومن ثم تحديد الظالل في جميع االظهارات -

 

 4شعبة 
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Layal Jallad  

  
 

https://www.facebook.com/layyal.jallad?fref=ufi
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Abdelrahman Azmi الرسم واالظهار المعماري (Arch. Drawing & Representation ) 

Inspiring me with your work guys I would like to share my latest works with you, a concept 

perspective for a villa that I'm involving in its design in Amman. those principles that you are 

learning! they will never get old, those are every day life practices that you will live till the end 

 

https://www.facebook.com/awan.abdelrahman?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
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ع كلمات الحقيقة التي تنبع من الحياة العمليةيسعدني جدا سما, ِشكرا مهندس عبد الرحمن   

ألن ما يحدث هو أن الكثيرين يعتقدون أن استخدام الكمبيوتر يمكن أن يحل محل قدرتنا على التفكير والخربشة والتصميم ألنه 

وال ان نتعلم يجب علينا ا, قبل ان نمسك اي أداة رسم، سواء كانت تقليدية أو رقمية لكي نترجم أفكارنا الى رسومات وصور

وان لم نفعل ذلك في السنوات االولى من دراستنا فال يمكن أن نصب  معماريين , قواعد الفراغ ونمارس التفكير ثالثي االبعاد

وهذه المهمة تنصب خصوصا على مواد الرسم في السنوات االولى . حقيقيين  

سوف تؤثر سلبيا على كل السنوات الدراسية الالحقة و, فسوف يكون من الصعب تعلمها الحقا, وان لم نتعلمها كما يجب اآلن

 وعلى كل الحياة المهنية

ولكن وفقا لما قد يفيدكم بالفعل اآلن ودوما, فنصحيتي الدائمة لكم هي أن ال تختاروا الشعب وفقا لسهولة منهجيتها  

 

 طيات باربعة مائل بسقف لمبنى  واكسنومترية عمودية مقاطع: 41/41/44-لوحة

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/04/20.html 

 لحجم معماري معين( Sections)ورأسية ( Plans)االجراء الهندسي لوصف كيفية الحصول على مقاطع افقية :  21لوحة 

 .ة تمثل فراغ ثالثي األبعاد يستخدمه اإلنسانالعمار

ولكن بسبب , (طريقة مونج)نحن بحاجة ايضا إلى اإلسقاطات العمودية  -بطريقة ال لبس فيها -ولتمثيل هذا الفراغ المعماري 

عادة ما تكون التي . فنحن بحاجة الى استخدام مستويات قاطعة , وجود السقف والجدران التي تمنع من رؤية الفراغات الداخلية

 :وهما, من نوعين

 (Plans)مستويات قطع أفقية وبها نحصل على مقاطع افقية  -

 (Sections)مستويات قطع رأسية وبها نحصل على المقاطع العرضية والطولية الرأسية  -

لى بقليل أو اع)الخطة هي مقطع افقي لكيان معماري اجري بواسطة مستوى موضوع على ارتفاع متر تقريبا من مستوى البالط

 (.من ارتفاع فتحات النوافذ

وللتمييز بينهما تستخدم سماكة خطوط . في الخطة يتم رسم األجزاء المقطوعة وأيضا تلك التي توجد أسفل مستوى القطع -

 :مثال . مختلفة

 وبخط مستمر لألجزاء الموجودة على مستوى القطع؛( 1،5)يستخدم السمك  -

وتكون بخط متقطع عندما تمثل اجزاء مهمة غير مرئية , ر مقطوعة من المبنى لألجزاء الغي( 1.25)ويستخدم سمك الخط  -

 والتي يمكن ان تكون موجودة أعلى او اسفل مستوى القطع

 مثال األثاث والالندسكيب والتهشير)لألجزاء المضافة للمبنى ( 1،1)ويستخدم سمك الخط  -

https://www.academia.edu/7486975/خطة_اظهار_معماري ·  

http://academic.ju.edu.jo/h.isawi/Lists/Announcements/AllItems.aspx 

 

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com/2016/04/20.html
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F7486975%2F%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D8%25B8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A&h=iAQGluc7b&s=1
http://academic.ju.edu.jo/h.isawi/Lists/Announcements/AllItems.aspx
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في مونج واالكسنومتري  نمذجة واظهار مقاطع رأسية وافقية لحجم معماري بسيط: 21لوحة   

http://4.bp.blogspot.com/-ZhRIBjRDtxQ/VTeou5CozwI/AAAAAAAAMt0/277jkVQEkLY/s1600/22-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dxxdfRQ-sys/VTeijZQrZ9I/AAAAAAAAMtc/m99j9CKm9dw/s1600/22.jpg
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لمبنى بسقف مائل باربعة ( plan  &sections)خطة ومقاطع رأسية : 25لوحة

 طيات

 ( Arch. Drawing  &Representation)الرسم واالظهار المعماري  

 (plan  &sections: )--لوحة 

ي هذا المقرر هو إن العمارة تمثل فراغ ثالثي األبعاد ولكن ما يهمنا ف". فن البناء"فيتروفيو في كتاباته عرف العمارة ب

 .يستخدمه اإلنسان

وبسبب وجود السقف والجدران التي تمنع من , (طريقة مونج)لتمثيل هذا الفراغ المعماري نحن بحاجة إلى اإلسقاطات العمودية 

 :وهما, تكون من نوعينالتي عادة ما . نحن بحاجة الى استخدام مستويات قاطعة , رؤية الفراغات الداخلية

  المستويات القاطعة األفقية وبها نحصل على الخطط(Plan) 
  المستويات القاطعة الرأسية وبها نحصل على المقاطع(Section) 

 .الخطة هي مقطع افقي لكيان معماري بواسطة مستوى موضوع على ارتفاع متر تقريبا من مستوى البالط

 .وللتمييز بينهما تستخدم سماكة خطوط مختلفة. طوعة او تلك التي توجد أسفلهافي الخطة يتم رسم سواء األجزاء المق

، كما يمكن استخدام (مثال األثاث)يستخدم لألجزاء الغير مقطوعة التي يتم إسقاطها على مستوى القطع ( 1،2-1،1)سمك الخط 

 · بخط متقطع لألجزاء المهمة الموجودة فوق مستوى القطع ( 1،2-1،1)السمك 

 

https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
http://3.bp.blogspot.com/-l5MMfLXcqSA/VTemkCkYm0I/AAAAAAAAMto/-J-dtnWpT4A/s1600/22-costru.jpg
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 21لوحة 

 Axonometric cutaway//  مقطع اكسنومتري رأسي:  29لوحة

  حسن العيسوي: المدرس / ( Arch. Drawing  &Representation)الرسم واالظهار المعماري 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200703329927343&set=oa.428442320576744&ty

pe=3&theater  

https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Hasanisawi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200703329927343&set=oa.428442320576744&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200703329927343&set=oa.428442320576744&type=3&theater
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 لمبنى بسقف مائل باربعة طيات  مقاطع رأسية وافقية      / plan and sections: 22لوحة 
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Cutaway axonometric view  /spaccato assonometrico مقطع اكسنومتري 

 اعمال الطالب  

 

 21لوحة 

 alaliHajar El Mالرسم واالظهار المعماري   /Arch. Drawing & Representation 

 

Shobaki-Batool Al 

https://www.facebook.com/hajar.fragrance?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/BatoolAlGhomnein?fref=nf
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 Taboosh Leeالرسم واالظهار المعماري  

 41لوحة 

 مالحظات متكررة

 (أو رأسي بين االسقاط االول والثاني)خطأ في عدم وجوداصطفاف افقي بين االسقاط الثاني والثالث  -

 ر االسقاطات بمقياس رسم مختلفخطأ في اظها -

 يجب كتابة الترويسة -

 يجب كتابة وصف للفيوبورتات  -

(Top view , front view , left view, axonometry)) 

 A3مقياس الورقة يجب ان يكون  -

 

ال يوجد ؛ ال يوجد ترويسة؛ ال يوجد صطفاف افقي بين االسقاط الثاني والثالث وذلك النهما بمقياس رسم مختل  :مالحظات

غير  ؛ A3 مقياس الورقة يجب ان يكون؛ ((Top view , front view , left view, axonometry) وصف للفيوبورتات

 معروف مقياس الرسم

https://www.facebook.com/katrin.lee.543?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
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 وحيث عملية التفريغ لتحديد سمك غالف الحجم ، تتم باستخدام االيعاز؛   عملية تفريغ الحجم تأتي قبل عمليات طرح النوافذ

solidedit  ومن ثم باختيار؛ body وبعد ذلك؛ shell  سم كسمك للغالف  31واخيرا بتعيين ؛ 

 النهائي االمتحان تجربة

 

  (Plan Oblique)اكسنومتري كافاليرا افقية

https://www.pinterest.com/hasanisawi/descriptive-geometry/
https://www.pinterest.com/hasanisawi/descriptive-geometry/
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 تين سوف تتم بالتوالي في مختبرات الحاسوب التابعة لكلية الهندسةلكال الشعب( عالمات 11)تجربة االمتحان النهائي  -

 13مايو الساعة  8يوم االحد  3الشعبة -

 13مايو الساعة  9يوم االثنين  2الشعبة  -

  

 

 اسقاطات عمودية

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/479070479093634521/
https://www.pinterest.com/pin/479070479093634521/
https://www.pinterest.com/pin/479070479093634521/
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 أعمال الطالب 

 

- 

 

- 

 

  معماري لحجم دائرية مصفوفة نمذجة: 41 حةلو

 االجراء العام

غير موازية ألي واحد من  Kتكون فيها   في الحالة التي, لموشور ثماني Kاستخدام االسقاط المساعد لنمذجة واجهة  -

 مستويات االسقاط الرئيسية

و مركزها يتطابق مع مركز الثماني  8ية عددها وفقا لمصفوفة دائر  Kتلك الواجهة   لنسخ Array/ Polar   استخدام االيعاز -

  361وزاوية دورانها 
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 بعض أعمال الطالب

 

Taboosh Lee  الرسم واالظهار المعماري 

 

Sara AlRefaei  

 

 عالمات 11/  النهائي- االمتحان تجربة

 معلوم

  1االخراج للوحة تبين االسقاطات العمودية واالكسنومتري لتكوينة من االحجام كما هو مبين في الشكل 

 مطلوب

  بنفس الطريقة بكل تفاصيلهااعادة نمذجة هذا االحجام واخراج اللوحة 

 

https://www.facebook.com/katrin.lee.543?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/sara.refaei.3?fref=photo
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 مالحظات متكررة

 أخطاء في نمذجة بعض االجزاء 
  خطأ في عدم توحيد االجزاء 
 اخطاء في االخراج 
 قص الصورة ( Crop ) الزالة كل االجزاء التي ال تخدم النتيجة النهائية  
 - تكبير الصورة  
 - تقليل النص 
 - كتابة مقياس الرسم  
 - ياستخدام التظليل المفاهيم (Conceptual)  
 استكمال الترويسة 
 عدم كتابة وصف الفيوبورتات على االسقاطات  
  االصطفاف االفقي والرأسي بين االسقاطات 
 استخدام نفس مقياس الرسم لجميع االسقاطات العمودية 
 اخفاء الخطوط النشائية  
  النمذجة باستخدام االسطح (Region)   
  اظهار مبهم وغير واض 

 4شعبة  

 

  1 شعبة
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 2طالب شعبة أعمال 

  

أحسنت ولكن كان يجب قص الصورة الظهار النتيجة 
 فقط

 كان يجب اخفاء الخطوط االنشائية واستكمال الترويسة

 

https://1.bp.blogspot.com/-JHa5spfdszQ/Vy5bQ3tV3LI/AAAAAAAARyY/Xc5rSrN-MgQSMCl_lZ7p6l0ZTVJdK_1GQCLcB/s1600/quiz-3-final-Layout1.jpg
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 العطاء الخطة فيوبورت ارتفاع من التقليل أن عليك كان

 ,الرأسية لالسقاطات اكبر مساحة
http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com.../ 

13 9 6 ولكن أحسنت  

 

1: مالحظات   
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 3الشعبة  أعمال الطالب

 
 

http://disegno-e-rappresentazione-arch-ju.blogspot.com.../  Layal Thbaitat Alamr الرسم واالظهار المعماري(Arch. 

Drawing  &Representation 

 

 
.../ 

 Layal Thbaitat Alamr الرسم واالظهار المعماري(Arch. Drawing  &Representation 

 

 4116 النهائي االمتحان

 معلوم 

 االسقاطات العمودية واالكسنومتري لتكوينة من االحجام كما هي مبينة في الشكل المرفق

 مطلوب

 اعادة نمذجة هذه االحجام واخراج اللوحة بنفس الطريقة المبينة في اللوجة المرفقة وبكامل تفاصيلها 

https://www.facebook.com/Layalalamr?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/Layalalamr?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
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 معايير التقييم

  -لم يتم نمذجة كل العناصر .1
 (باستثناء العناصر الخارجية)لم يتم توحيد جميع االجزاء  .2
 (سم 39سمك الجدار )  لم يتم تفريغ النموذج  .3
 لم يتم عمل الفتحات االمامية  .4
 لم يتم عمل الفتحات الجانبية  .5
واحد لالكسنومتري وثالثة لالسقاطات : فيوبورتات  4)لم يتم اخراج اللوحة بالشكل او المقاس المطلوب   .6

 (العمودية مرتبة وفقا لطريقة مونج
 (Conceptual)لم يتم استخدام التظليل المفاهيمي   .7

 و رأسي بين االسقاطات/ال يوجد اصطفاف افقي أو .8

 (10199)ي مقياس الرسم بين االسقاطات العمودية اختالف ف .9

 لم يتم اخفاء الخطوط النشائية  .19
 ال يوجد نسبة وتناسب بين مقاس النص ومقاس اللوحة   .11
  لم يتم كتابة مقياس الرسم - .12
 لم يتم كتابة الترويسة كاملة كما هي مبينة في اللوحة المرفقة .13
  لم يتم كتابة عناوين للفيوبورتات .14

https://4.bp.blogspot.com/-rAllTqqtWKc/VzI7L-dXJhI/AAAAAAAASCU/5xGfQGgfytgPMi8RF2Trp_l8yBB8NiHZQCLcB/s1600/final-exam2016.jpg


99 
 

 معايير اخرى  .15

  الزالة كل االجزاء التي ال تخدم النتيجة النهائية(  Crop) قص الصورة   لم يتم  .1

   لم يتم حفظ الصورة باسم الطالب ورقمه - .2
 (JPG+DWGـ)لم يتم تحميل الملفات المطلوبة على المجموعة   .3

 انتهاء وقت االمتحان سوف ترفض الملفات التي لم تصويرها من قبل المراقبة او التي تم تحمليها بعد : مالحظة 

 

 

 

  

https://2.bp.blogspot.com/-iKIrpljdEG0/VzSkmeVHM3I/AAAAAAAASUg/UyCC6qttU5o3XzZiAyikiwCL_6U76bq4ACLcB/s1600/Untitled-2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-iKIrpljdEG0/VzSkmeVHM3I/AAAAAAAASUg/UyCC6qttU5o3XzZiAyikiwCL_6U76bq4ACLcB/s1600/Untitled-2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pOTGtM3_QO0/VzI9uWGFpYI/AAAAAAAASCg/VLXyH_0s1YcMe_arRjwaKnVnXTjaHVRXQCLcB/s1600/color.jpg
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 أعمال الطالب

   
.االسقاطات بين رأسي و/أو افقي اصطفاف يوجد ال 

Dana Osama Khammad 0150057.dwg 

 

Farah Gawasmeh /الرسم واالظهار المعماري(   /Arch. Drawing & Representation 

 

  

   Sara AlRefaei احسنت باستثناء بعض المالحظات وخصوصا تشويه االسم

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://www.facebook.com/farah.qawasmeh?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://3.bp.blogspot.com/-cyT8Pqnd5PY/VzWdQ2Ojd3I/AAAAAAAASVA/Hf9YSdk18EYE0NIqfUWDgm1nFD06q02wwCLcB/s1600/Capture.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-iKIrpljdEG0/VzSkmeVHM3I/AAAAAAAASUg/UyCC6qttU5o3XzZiAyikiwCL_6U76bq4ACLcB/s1600/Untitled-2.jpg
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Ahmad deya 0152135.dwg 

Mariam Al-Nazer  الرسم واالظهار المعماري 

 

 

 

 

 
  

 

HIBATULLAH 0150274.dwg 

 ال عتبة اجتزت انك اال النمذجة في االخطاء بعض من بالرغم

A  

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://lookaside.fbsbx.com/file/Ahmad%20deya%200152135.dwg?token=AWwh0R-HiSo7-i9Lcw7k71wP8Cm7GudtzUsaMcyFAPYUxTUv4hx4lCog7u_KZGeTKB4UxgjFT0pPTtu5C4VI_YLpvpLGC9rsmMb-NYou00YgcoWtWHsQrsjskND8u_xbO8H3M5v-VYXRvWnx-xY1vTd_
https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://2.bp.blogspot.com/-3eEkeX80nXE/VzW0E-3JJdI/AAAAAAAASVQ/6Wi9SX7rhDkbKGdJ93PWb56D2tH5vjwYwCLcB/s1600/Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-ZVaAG0BbU9M/VzXBMhji-LI/AAAAAAAASVk/QP_mursIpn8DYF5AMmOp3Ki8gvVOOhujACLcB/s1600/Capture.JPG
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ASMA KHATAB.dwg luna omar 0150338.dwg 

  

 
  

raghadghaith0150329.dwg motasem khammash FILE.dwg 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://lookaside.fbsbx.com/file/ASMA%20KHATAB.dwg?token=AWz-AL_v_mkz0VISpKeDfZmTRftB5dkmA_zjD9zcSvuYJNC0t1eWhr1tzcS-pdZyqeiH5JTszTciHH4-LY4MDB1f0p6F-6q9h92Kcm_Eylb1BJMrUG1nXdIPBL7QXvX5MNGeDIyQf5D1tDw_XBRpZNgK1W1hcJUiEGo9qA785TJEKtCAPOrUdmy7g0e4j8HgvxI
https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://lookaside.fbsbx.com/file/raghadghaith0150329.dwg?token=AWyxa1xGHSTEDd-6lfJXDanP7lJt_WizOTP8f3Ic1vpxxlxPMuJLTnQ2n8Zm3Ob6aoGJx3zcSjvmbaDVoK8xXfhROv9ZUxOSqz3jtt75m6pVY4RGPjxvi6RtH_bk8zvlapXOhnCi-LsBg1F9IepGFCrm
https://1.bp.blogspot.com/-SHG_mR7VIr0/VzYX0KFNDbI/AAAAAAAASWY/nnyRrwBrBYoC_wKUG6thVKLsLcKkbBLDwCLcB/s1600/Capture.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-xRKn_D3ikqw/VzYEXmvonBI/AAAAAAAASWI/SzwxnUmPV3w2aXoSjhcEYbcxq7m2ixONgCLcB/s1600/Capture.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-jN2TiBsoobM/VzZOfDc2jVI/AAAAAAAASXQ/Dj_Z5bHa_fwqOdxwjZgIw5Fzgtn-Eu60wCLcB/s1600/Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-fPVl0vmyBfs/VzZH3Nmu1BI/AAAAAAAASXA/n-zIf_S0dYoO7safaJEwHkV8e-qvV5unQCLcB/s1600/Capture.JPG
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ghaida jarrar/ Drawing1.dwg  
Waed Said Jibreel / waed.dwg  

 

   الرسم واالظهار المعماري نغم سعادة

   
  

Bayan Abd  Arwa Muhtaseb . May 11 at 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://www.facebook.com/nagham11?fref=photo
https://www.facebook.com/nagham11?fref=photo
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/
https://lookaside.fbsbx.com/file/Dana%20Osama%20Khammad%200150057.dwg?token=AWyNMSoNxfz8Jss2UM3pQmenapnus6QeI2RXdtQ-IAcSXIsA8b2ISkwOl3284HjaUdNlg51NQAluYC3q4cCyx7kvDnwcaxkGwlHg-Xj7X9lGrCcKcYd4XyJUssr8ki_VSCAyTaqWZWmZe30uOQvdDawj
https://www.facebook.com/groups/Rappresentazione/1037042636383373/
https://4.bp.blogspot.com/-0tTEtqcj28A/Vzcj1nlrG7I/AAAAAAAASYE/9fhcPKVf6UcexTLcdKd8Fw-T6JkVsuB1gCLcB/s1600/Capture.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-m-DL_bJzdl8/VzZWC5vZlYI/AAAAAAAASXg/ipPQddZwQ4QcsEITNofxDUXbsdKNbRcugCLcB/s1600/Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-EZxbtitT_Ig/VzcodRITlfI/AAAAAAAASYc/iXyZZA0OXgQJV_iw-sN4OoSqPb4ggp_CwCLcB/s1600/Capture.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-PBf_kUPuTCc/VzclcDUNflI/AAAAAAAASYQ/7PjoosHHorYTjiHeQQjXx79Q8LhRaMyGACLcB/s1600/Capture.JPG
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May 11 at 4:56pm/ bayan.dwg  4:37pm/ arwa.dwg · version 1 

 

  

 --

  

 

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/arwa.dwg?token=AWxylS5CyxAVhMONHAJHc_6MRg2e-Y5kxWKddJGuK1wgt0d_WlZGJ8ibwgVfjmuEuTyisz2cpig1lISKuuolBzhQg9ObXzk9mEr9XQADtq-k8PENl9WR-IF5Cq1dO6fnjebap8wIkLzH7YQSFG4VOmU9

