


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة 
 فً التخصصات كبقٌة Perspective بالمنظور الداخلً الُمصمم ٌستعٌن          

 مستوي على تمثٌلها أو األشٌاء لتصوٌر طرٌقة بوصفه ,التصمٌمٌة النتاجات إظهار

ٌُعد ,اللوحة  اإلظهار عن فضلا  ,المرئٌة الحقائق على الَمبنً الرسم إسلوب المنظور و

 ,وخصائصها بأبعادها َنعِرفها كما ولٌس نراها كما األشٌاء رسم أو لتصوٌر واإلخراج

 .القرٌبة من أصغر تبدو َبُعَدت كلما الحجم فً المتساوٌة فالعناصر

 الفضاء فً كما ,واحدة نقطة ذو منه بأنواع والهندسً الفنً المنظور ٌكون         

 نقاط ثلث ذو وهناك ,للمبانً الخارجٌة للمناظر وٌستعمل نقطتٌن ذو ومنه ,الداخلً

 فهناك ,للَمشاِهد مختلفة مستوٌات للمنظور إن كما .مثلا  السحاب ناطحات لرسم

 المستوى أما ,الطائر عٌن ٌسمى أعلى ومستوى ,لإلنسان الطبٌعً النظر بمستوى

 .النملة عٌن فٌسمى األدنى



          

 

الداخلً الفضاء رسم كٌفٌة توضٌح :المحاضرة هدف 

 مخطط وإحالة ,الواحدة النقطة ذو الهندسً المنظور بطرٌقة

 مراحل عبر أبعاد بثلثة مشهد الى بعدٌن ذو أفقً لمسقط

 .متسلسلة



ختيارها سيمت اميت اجلهة حندد مث نلمرشوع الأفلي املسلط هتناول -  ا 

 .ابملنظور توضيحه يُراد مكشهَد



,  نرمس اجلدار امللابل نلُمشاهد وبنفس الأبؼاد احلليلية املعلوبة-
 .  وػىل وفق ملياس امرمس املَُتبع نلمرشوع

 .املياسات احلليلية تكون ػىل هذا اجلدار فلط -
 

 

 

 

 

 



 

 خط مستوى النظر       

  نقطة النظر الرئٌسٌة

 

 

 

 



بتداء   خعوط أأربؼة هُِمد -  ,الأربؼة اجلدار بزوااي ومرورا   امنظر هلعة من ا 

 .والأفلية امؼامودية حمدداته ِػربها امفضاء ميكتسب

 



 اخلعوط مسح بؼد وػاموداي   أأفليا   ادلاخيل امفضاء ََتَدد -

 .امرمس يف امزائدة
 



هعالكا   ُشؼاغية خعوط مند -  الأريض ابخلط ومرورا   امنظر هلعة من ا 

 .ادلاخيل نلفضاء الأرضية اموحدات تُمِثل متساوية ومبسافات نلجدار
 



 . اجلدار ػىل امزائدة اخلعوط منسح -
 



 امسفىل اجلدار وزاوية ,(م) امنلعة يف امنظر مس توى خط ميس مائال   خعا   نرمس -

 تَُكِون أأفلية خعوظا   ُُيلق امُشؼاغية الأرضية ابخلعوط وِبامتِسه ,ابلأرضية مرورا  

 .املَشهد ومعق الأفلية الأبؼاد مؼرفة يف هبا ال س تؼاهة يُمكن ش بكة
 

 م



 اخلعوط نرمس مثَ  ومن ,اجلدار ػىل احلليلية الأبؼاد َتديد يمت الأاثث رمس يف -

بتداء   املساػدة  املُنبثلة امؼامودية ابخلعوط ُملتلية   الأبؼاد بتكل ومرورا   امنظر هلعة من ا 

 .الأرضية امش بكة ػىل بلياسه املُستَِند امشلك كاػدة من
 



غامتد ِػرب امتأأثيثية امؼنارص بلية تُرمس -  .امعريلة هفس ا 



ظهار يمت - خراج ا  ضافة ,املعلوبة ابمصورة ادلاخيل امفضاء وا   وا 

 .وجامميا   وظيفيا   امفضاء ل غناء امتمكيلية امؼنارص



 الُمسَتخلص
 

 مخطط وإحالة ,المنظور بطرٌقة الداخلً الفضاء رسم كٌفٌة توضٌح إلى المحاضرة هدفت            

 األفقً المسقط بتناول بدأت ,متسلسلة مراحل عبر أبعاد بثلثة مشهد الى بعدٌن ذو أفقً لمسقط

 ,المطلوبة الحقٌقٌة األبعاد بنفس للُمشاهد المقابل الجدار رسم ثم ,المنظور مشَهد تمثل جهة وتحدٌد

 خطوط أربعة وبمد ,الرئٌسٌة النظر نقطة متضمناا  للُمشاهد النظر مستوى ٌُمثل وهمً خط رسم وتم

 ,واألفقٌة العامودٌة محدداته الفضاء إكتسب األربعة الجدار بزواٌا ومروراا  النظر نقطة من إبتداءا 

 الوحدات تمثلت للجدار األرضً بالخط ومروراا  النظر نقطة من إنطلقاا  الُشعاعٌة الخطوط وعبر

 الخطوط مد َثم ومن ,الجدار على الحقٌقٌة األبعاد تحدٌد تم األثاث رسم وفً .الداخلً للفضاء األرضٌة

 قاعدة من الُمنبثقة العامودٌة بالخطوط ُملتقٌةا  األبعاد بتلك ومروراا  النظر نقطة من إبتداءا  المساعدة

 بالصورة الداخلً الفضاء وإخراج إظهار ذلك بعد لٌتم ,األرضٌة الشبكة على بقٌاسه الُمسَتنِد الشكل

 .وجمالٌاا  وظٌفٌاا  الفضاء إلغناء التكمٌلٌة العناصر وإضافة ,المطلوبة
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