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Things to remember:
Draw big, fill in the page.

Draw fast ,  confident lines! 
Don’t be afraid to make mistakes!

Rotate page to draw the line in different directions 
Build up a little line weight to pull the shapes from the construction lines.
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 الخطوط و 
 األشكال الدائرية و

الهندسية



تمرين الخطوط

ارسم نقطة بداية و نهاية و صل بينهما

 ارسم سلسلة من الخطوط المتوازية و اجتهد في

تحسين جودة الخط واستقامته و سرعته

 ارسم نقاط عشوائية و صل بينهم

الخطوط و األشكال الدائرية و الهندسية 

تمرين الشكل الدائري و البيضاوي

 قبل ان ترسم الدائرة حاول تحريك يدك بشكل دائري

و تخيل رسمها وانت على الورقة

 ارسم دوائر باستخدام حركة اليد أو الذراع أو

الكتف على حسب حجم الدائرة المراد رسمها

ارسم اشكال بيضاوية متعددة و باحجام مختلفة



الشكل الدائري
  يكون داخله و خارجه مربع وهمي يتالمس في نقاط

محددة كما هو موضح

الشكل البيضاوي
له محوران , محور رئيسي و محور فرعي

 يتقاطعان في نقطة منتصف و يتالمس الشكل

 البيضاوي في ٤ نقاط محددة , المسافة في كل

  محور تكون متساوية من نقطة المنتصف الى نقطة

 التالمس , المحوران دائًما يكونان متقاطعان في زاوية

قائمة كما هو موضح

محور رئيسي

محور فرعي



رسم المنظور



رسم المنظور

قواعد المنظور

كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة التالشي على خط األفق

كل الخطوط العمودية واألفقية تظل على حالها دون تغيير

تتقارب الخطوط العمودية كلما ابتعدت عن عين الناظر

 تصغر السطوح العلوية كلما اقتربت من خط األفق, وتكبر السطوح

الجانبية كلما ابتعدت عن نقطة التالشي

 المنظور عبارة عن قاعدة رياضية للفن التشكيلي عامة ولفن العمارة والديكور
 الداخلي والمسرحي خاصة، حيث أنه يعتمد على الخداع البصري في رؤية

األشكال

هدف المنظور: إتقان أسلوب الرسم، والمحافظة على النسب، وتحقيق عنصر اإلظهار

 من األشياء البعيدة،
ً
 ووضوحا

ً
 والمنظور يجعل األشياء القريبة تظهر أكبر حجما

 والمنظور اللوني يجعل ألوان األشياء القريبة زاهية بينما يجعل ألوان األشياء البعيدة
باهتة

https://www.eskchat.com/article-13987.html



منظور بنقطتين

منظور بنقطة واحدة

خط األفق

نقطة تالشي

مستوى النظر

تحت مستوى النظر

فوق مستوى النظر

مستوى النظر

تحت مستوى النظر

فوق مستوى النظر

نقطة تالشي

خط األفق

نقطة تالشي



ارسم مربعارسم خط األفق و حدد نقطة تالشي

 ارسم خطوط من زوايا المربع الى نقطة
ارسم مربع خلفيالتالشي

تمّرن على رسم مكعبات أخرىحدد المكعب ليظهر

خطوات رسم منظور بنقطة واحدة

خط األفق
نقطة تالشي



خطوات رسم منظور بنقطتين

ارسم خط عاموديارسم خط األفق و حدد نقطتين تالشي

 ارسم خطوط من نقطتين التالشي الى
اعلى و اسفل الخط العامودي

 ارسم خطين عامودين موازيين للخط
العامودي األول

تمّرن على رسم مكعبات أخرىحدد المكعب ليظهر

 ارسم خطين من نقطتين التالشي الى
اعلى الخطيين العامودين

 ارسم خطين من نقطتين التالشي الىى اسفل
الخطيين العامودين , ثم ارسم خط عامودي خلفي



 المكعبات و
األسطوانات



 رسم المكعبات

كل الصناديق و المكعبات االساسية البسيطة لها ٦ أوجه

واجهة خلفيةواجهة علوي / سقفواجهة جانبية

واجهة اماميةواجهة سفلية / أرضيةواجهة جانبية



 رسم المكعبات

 انت كمصمم تختار منظور الرسم و األوجه و الخطوط التي تريد ان تظهرها و تخفيها لرسم
الشكل المراد الذي تتخيله و تصممه

أوجه ظاهرية

أوجه داخلية

أوجه خارجية

الخطوط العامودية دائًما عامودية

 الخطوط المتوازية تذهب الى نقاط

التالشي الوهمية



 رسم المكعبات

تمّرن على رسم صناديق و مكعبات بمناظير مختلفة



 رسم األسطوانة

محور رئيسي

محور فرعي

مستوى النظر

تحت مستوى النظر

فوق مستوى النظر

رسم الصندوق ك أساس يساعد على رسم االسطوانة



 رسم األسطوانة

تمّرن على رسم أسطوانات بمناظير مختلفة



 رسم المجسمات و
المنتجات



 رسم المجسمات و المنتجات

قاعدة تقسيم المساحة الى النصف

قاعدة تقسيم المساحة الى الثلث

قاعدة تقسيم المساحة الى الربع



 رسم المجسمات و المنتجات

حدد زوايا الفراغ

 الخطين المعاكسين انتجت نقطة تحدد
 المنتصف , ارسم خط يمر بالنقطة

لتقسيم المساحة الى جزئين

 تقسيم المساحة عاموديا و أفقيا

 الخطين المعاكسين انتجت نقطة تحدد
 المنتصف , ارسم خط يمر بالنقطة

لتقسيم المساحة الى جزئين

 صل الزاويا المقابلة لبعضها كما هو
موضح

تقسمت المساحة الى جزئين متساويين

طبق قاعدة
ُ
 مثال لشكل الصندوق عندما ت

تقسيم المساحة الى جزئين

تقسمت المساحة الى جزئين متساويين

قاعدة النصف



 رسم المجسمات و المنتجات

حدد زوايا الفراغ

 الخطين المعاكسين انتجت نقطة تحدد
 المنتصف , ارسم خط يمر بالنقطة

لتقسيم المساحة الى جزئين

 ارسم خطيين افقيين لتصبح المساحة
 مقسمة ألثالث من الجهتيين

 حدد نقاط التقاطع و ارسم خطين
عامودين يمر بهما

 صل الزاويا المقابلة لبعضها كما هو
موضح

 صل النقاط المتعاكسة الموضحة في
الشكل

طبق قاعدة
ُ
 مثال لشكل الصندوق عندما ت

تقسيم المساحة الى ثالث أجزاء

اصبح لدينا ثالث اجزاء متسواية

قاعدة الثلث



 رسم المجسمات و المنتجات

مساحة

 الخطين المعاكسين انتجت نقطة تحدد
 المنتصف , ارسم خط عمودي و افقي

 اصبحت المساحة مقسمة ألرباع من
 الجهتيين

 حدد نقاط التقاطع و ارسم خطين
عامودين يمر بهما

 صل الزاويا المقابلة لبعضها كما هو
موضح

 صل النقاط المتعاكسة الموضحة في
الشكل

طبق قاعدة
ُ
 مثال لشكل الصندوق عندما ت

تقسيم المساحة الى أرباع أجزاء

 صل النقاط المتعاكسة الموضحة في
 الشكل و ارسم خطيين أفقيين تمر

بالنقاط الحمراء

قاعدة الربع



 رسم المجسمات و المنتجات

 ارسم خطين متعاكسين حدد نقاط المنتصفارسم صندوق
 في كل وجه

 حدد خطوط الشكل الذي
تود ان تظهره

 اضف منحنيات لزاوايا و يمكن اضافة
تفاصيل اخرى

 ارسم شكل
بيضاوي

 ارسم خط
المنتصف

 ارسم شكل بيضاوي و صل
بين الشكلين كما هو موضح

 ارسم شكلين بيضاويتين
و صل بينهم

ابدأ برسم صندوق , قسم الصندوق الى اجزاء , حدد خطوط الشكل ثم ابدأ بإضافة تفاصيل



تمرين رسم طابعة

 رسم المجسمات و المنتجات

 ابدأ بتقسيم الصندوق حسب ارسم صندوق
االجزاء  التي تريدها

 أضف ارتفاع للجزء العلوي ليصبح
 ك غطاء , و بعض الخطوط الجانبية

لتقسيمة الشاشة و االزارير

 ارسم صندوق يخرج من الصندوق
 اضف تفاصيل اخرى و حدد الخطوطاضف منحنيات لزاواياالكبير لمكان األوراق

التي تود اظهارها



تمرين رسم مايكرويف

 رسم المجسمات و المنتجات

 ابدأ بتقسيم الصندوق حسب ارسم صندوق
اضف منحنيات لزاوايااالجزاء  التي تريدها

 حدد و أظهر الواجهة األمامية و
 اضف تفاصيل اخرى و حدد حدودحدد و أظهر لوحة األزارير و الشاشةأضف بعض التفاصيل الجانبية

المنتج إلظهاره



 رسم المجسمات و المنتجات

 أمثلة لرسومات اساسها الصندوق و
الشكل البيضاوي


