
 اإلسقاط

  أمثلة تمهيدية:

 

 يٍ خالل انشكم أػالِ َالدع أٌ: 

      (.يضخٕٖ اإلصماط)انشاشت  ٔ انًصباح انٛذٔ٘  بٍٛ ٕٚجذ  انكهب 

      يغ يضخٕٖ اإلصماط. يخؼايذةانًشاْذ ُٚظز إنٗ انكهب بطزٚمت 

 اإلسقاط العمودي:

 تعريف: -2-1 

زصى انخمُٙ حًكُُا يٍ إػطاء يؼانى طزٚمت يٍ طزق انخًزٛم فٙ ان اإلسقاط العمودي

 خطٕط اإلصماطٔيٕاصفاث انشٙء انخمُٙ انًزصٕو يٍ خالل صج رؤٖ بذٛذ حكٌٕ 

  يضخٕٖ اإلصماط .  يغ يخؼايذةدائًا 

 
  

 مستويات اإلسقاط: -2-2

 إٌ أْى يضخٕٚاث انًضخؼًهت فٙ اإلصماط انؼًٕد٘ ْٙ :        

    َٖٕزيز نّ بـ انجبٓٙانًضخ ٔ :  F. 

    َٖٕزيز نّ بـ   األفمٙانًضخ ٔ :  H  . 



    َٖٕزيز نّ بـ انجاَبٙانًضخ ٔ :  P . 

  

  

  

 أمثلة في اإلسقاط العمودي: -2-3 

 حخكٌٕ األشكال انُٓذصٛت يٍ ػُاصز أصاصٛت كانُمطت ٔ انمطؼت ٔ انضطخ ، نذا

 انًجضًاث .ٚجذر بُا أٌ َبذأ بإصماط ْذِ انؼُاصز لبم انخطزق إنٗ إصماط        

2-

 

 إسقاط مجسم : 

 نزصى يجضى بطزٚمت اإلصماط انؼًٕد٘ َخبغ انخطٕاث انخانٛت : 



)دجزة انذرس  يكؼب اإلصماط َخصٕر أٌ، انًجضى داخم يكؼب خٛانٙ ٚضًٗ -1

 يزال(

 نٓذا انًكؼب. انضجَضمط انًجضى ػهٗ انًضخٕٚاث  -2

يغ كم يضخٕٖ يٍ يضخٕٚاث اإلصماط  يخؼايذحٕضغ فٙ كم يزة، نُكٌٕ فٙ يُذٗ  -3

. 

 . بخط يخصم غهٛعًَزم انذزف انًزئٛت:  -4

 .بخط يخمطغ رلٛكًَزم انذزف انغٛز يزئٛت:  -5

 .  يٕضؼُا بانُضبت نهجضىَؼطٙ نكم رؤٚت اصًا دضب  -6

 

 

 نشر مكعب اإلسقاط :

نكٙ َخًكٍ يٍ اإلطالع ػهٗ كم انجٕاَب انًذٛطت بانًجضى َمٕو بُشز 

 صماط كًا ٚهٙ : يكؼب اإل



 

 الموضع النسبي لرؤى :

 :، َالدع يا ٚهٙ  دضب انطزٚمت األٔرٔبٛتبؼذ َشز يكؼب اإلصماط ، 

 ٚضار حٕجذ  انًُٛٛٛتانزؤٚت 

 ًٍٚٛ حٕجذ  انٛضارٚتانزؤٚت    -

 الرؤية األمامية       

 أصفم  حٕجذ انؼهٕٚتانزؤٚت    -

 أػهٗ  حٕجذ انضفهٛتانزؤٚت    -

 . انٛضارٚتانزؤٚت  ًٍٚٛفٓٙ حٕضغ  انخهفٛتت أيا انزؤٚ   -

 تواصل الرؤى : 

 ٌٕيضخمًٛت أفمٛادائًا   انزؤٖ األيايٛت ٔ انًُٛٛٛت ٔ انٛضارٚت ٔ انخهفٛت حك  ٔ

 .االرحفاعنٓا َفش 

  نٓا َفش  يضخمًٛت ػًٕدٚتانزؤٖ انؼهٕٚت ٔ األيايٛت ٔ انضفهٛت حكٌٕ دائًا ٔ

 .انؼزض

  كم يٍ  ارحفاعٔ انٛضارٚت ٚماٚش دائًا ػزض كم يٍ انزؤٚخٍٛ انًُٛٛٛت

 انزؤٚخٍٛ انؼهٕٚت ٔ انضفهٛت .

 رؤٖ رالدانزؤٖ انًخمابهت فإٌ اإلصماط انؼًٕد٘ ٚمخصز ػهٗ  َظزا نخًارم : يهذٕظت

 ػٕض صج .            

 


