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 الرحيم الرحمن الله بسم

 ِرَبـاطِ  َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿ املبني كتابه يف قائلال العاملني، رب لله احلمد
 .)٦٠:ألنفالا( ﴾َوَعُدوَُّكْم اللَِّه َعُدوَّ ِبِه ُتْرِهُبوَن اْلَخْيِل

 فـإن  اسـماعيل  بنـي  ارمـوا ( القائل العاملني، رب حبيب األنام، خري على والسالم والصالة
 مشـرقها  من تلةحم ألمةاف أحد، على اآلن املسلمني حال خيفى الف ؛بعد أما ،)راميًا كان أباكم
 باملسـلمني،  فعلهـا  تفعلهـا  واإلحلـاد  الكفـر  وجيـوش  جنوبهـا،  إلـى  شمالها ومن مغربها، إلى

 .العلماء من جمع قرره كما أبنائها على عني فرض املخزي األليم الواقع هذا من األمة وختليص

 يف وحنن اجلهاد بواجب القيام لنا يتأتى كيف :التالي السؤال منا لكل يربز أن بد ال وهنا(
 َوَرُسـوَلهُ  اللَّـهَ  َوَأِطيُعوا﴿ :تعالى قوله هو واجلواب ؟ احليلة وِقّلة والتفرق الضعف من احلال هذا
 وقولـه  ،)٤٦:ألنفـال ا( ﴾يَنالصَّـاِبرِ  َمـعَ  اللَّـهَ  ِإنَّ َواْصِبُروا ِرُحيُكْم َوَتْذَهَب َفَتْفَشُلوا َتَناَزُعوا َوال

 كمـا ” :اللـه  رحمه تيمية ابن وقال ،)٦٠:ألنفالا( ﴾ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿ :تعالى
 الواجب يتم ماال فإن للعجز، سقوطه وقت يف اخليل ورباط القوة بإعداد للجهاد االستعداد جيب
  )١(.“واجب فهو به إال

 الـذي  اإلعـداد  ذلـك  باإلعـداد،  يتـأتى  اجلهاد بواجب القيام أن هو السابق السؤال جوابف
 ُعدًَّة َلُه َلَأَعدُّوا اْلُخُروَج َأَراُدوا َوَلْو﴿ :تعالى قوله يف واملنافق املؤمن بني فرقانًا تعالى الله جعله
  )٢( ).)٤٦:التوبة( ﴾ِديَناْلَقاِع َمَع اْقُعُدوا َوِقيَل َفَثبََّطُهْم اْنِبَعاَثُهْم اللَُّه َكِرَه َوَلِكْن

 وهـي  ،[¢íÂç{‰çÚ<<^{ã> كتابـة  نعيـد  أن يسـرنا  اجلهاديـة  الثقافة نشر يف منا ومساهمة
 كتـب  وقـد  ،أفغانستان يف السوفييت ضد جهادهم أيام العرب املجاهدون كتبها التي املوسوعة

                                          
 .٢٨/٢٥٩:  جمموع الفتاوى1
، وأوصـي القـارئ     – حفظه الله تعـالى      –للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز       ) العمدة يف إعداد العدة   (من مقدمة كتاب     2

 .الكريم بقراءته فإنه كتاب نفيس عظيم يف بابه
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 بلغـت  والتـي  املوسـوعة  هـذه  يف اجلهاد ميادين يف الطويلة وخربتهم جتربتهم خالصة املجاهدون
 .اجلهاد شباب أنتجها ضخمة جهادية موسوعة أول بذلك لتكون جملدات تسعة

 علـى  احلصـول  ييسـر  أن اللـه  ونسـأل  ،باألسـلحة  اخلاص اجلزء هو اآلن أيدينا بني والذي
 .األخرى جزاءاأل

 صـورة  هألنـ  ؛ًاواضـح  كـن ي مل ولكنـه  )االنرتنـت ( العاملية الشبكة على اجلزء هذا وضع وقد
 .الوضوح أفقده مما مرات عدة هاتصوير سبق صفحات من ضوئية

 :أقسام خمسة إلى مقسمة هذه الكربى األسلحة وموسوعة

 .اراتالغدَّ :األول القسم 
 .االشتباكات أسلحة :الثاني القسم 
 .الطائرات مضادات أسلحة :الثالث القسم 
 .الدبابات مضادات أسلحة :الرابع القسم 
 .املدفعية :اخلامس القسم 

 حنـوي،  أو إمالئي خطأ كتصحيح احلاالت، بعض يف إال هي كما املوسوعة بكتابة قمنا وقد
 إضـافة   أو إضافة اسـم السـالح باللغـة االجنليزيـة،           أو،  املوضوع لتنظيم فرعي عنوان وضع أو

كمـا تـم حـذف كلمـة        وقمنا حبذف بعض الصور الغري واضحة،       صورًا حديثة لبعض األسلحة،     
ستان أيام جهاد الروس، وهي حكومة اجلنرال ضياء احلـق، وقـد تـم              شكر موجهة حلكومة الباك   

حذفها ملا ال خيفى، فإن أي مسلم له معرفة بالتوحيد ال يشـك يف أن احلكومـة احلاليـة حكومـة                     
 .كافرة بالله ورسوله، وحكومة طاغوتية بكل املقاييس

 كتابتـه،  إعـادة  يف ساهم ومن كتبه، من ميزان يف جيعله وأن العمل هذا يتقبل أن الله نسأل
 .هعلي والقادر ذلك ولي هو .فيه خطأ على دلنا ومن نشره، ومن

 إخوانكم

 اجلهــاد أنصــار
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 الرحيم الرحمن الله بسم

ç⁄aõa†@Þëþa@

 

 ...وفاء ودمعة حق كلمة

  – تعالى الله رحمه - عزام الله عبد الفاضل وشيخنا احلبيب األخ إلى

 .وكتاباته بكلماته الشباب نفوس يف اجلهاد روح أحيا الذي

 .وإخالصه بصدقه اجلهاد على النفوس ربى الذي

 .عمله عن جماعة أي تعجز ما قدم الذي

 .للعامل االسالمي األفغاني اجلهاد قدم الذي

 النـاس  معظـم  مـن  االيذاء ورغم الضغوط ورغم احلجج رغم امليدان يرتك ومل صرب الذي
 .الله رحمهم والديه من إال

 .اجلهاد أجل من هفؤاد من مثرتني وحياة حياته قدم الذي

 .إليك ثم العمل هذا الله إلى

 إلـى  ثـم  القيامـة  يـوم  إلى منه يستفيد من وكل حسناتك ميزان يف جيعله أن الله أسأل
 .وغريها أفغانستان يف املسلمني الشهداء أرواح

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...– الدن بن أسامة – الله عبد أبي احلبيب األخ إلى

 .اخلدمات ملكتب تأسيسه ويف جهاده، يف عزام الله عبد الشهيد شارك الذي

 .ميلك وما بنفسه أفغانستان يف جاهد الذي

 .اآلن حتى اجلهاد على وحيرض جياهد زال ما الذي

 .وجماعات أفرادًا باالسالم امللتزمني معظم جهاده يف ظلمه الذي

 .خري كل واملجاهدين واجلهاد سلمنيوامل االسالم عن وجيزيك يصربك أن الله أسأل

 

 

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 ...االسالمي األفغاني اجلهاد قادة إلى

 .خمدت أن بعد اجلهاد روح للمسلمني أعادوا الذين

 املوسـوعة  هـذه  تعتـرب  والـذي  طاقـاتهم  مكان كل يف املسلمني للمجاهدين قدموا الذين

 .قدموها التي الطاقات إحدى

 يف جيعل أن الله أسأل عادلة، إسالمية خالفة صرح يف لبنة أول جبهادهم وضعوا الذين

 .املسلمني خالفة صرح إقامة يف اجلهاد هذا من استفاد من كل حسناتهم

 

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 ...الله إال هميعلم ال والذين املوسوعة هذه إخراج يف ساهموا الذين اإلخوة إلى

 مـن  كـل  خـرياً  جيزي وأن القيامة؛ يوم حسناتكم ميزان يف ذلك جيعل أن الله نسأل

 اإلعـداد  أو املراجعـة  أو الكتابـة  أو الطباعـة  أو الرسـم  أو بالرتجمـة  سواًء فيها شارك

 الكمبيوتر أجهزة ارسل من أو التصوير أو بالتجربة مبعلومة ساهم من أو – املادة وجمع

 يف ذلـك  جيعـل  وأن .نسـيناه  قـد  نكـون  مما ذلك غري أو – مذكرة أو بكتاب أمدنا أو

 .القيامة يوم حسناتكم ميزان

 

 

 مكتب اخلدمات 

 سكرات واجلبهاتقيادة املع



 

 

 

  

 

 

 الثاني القسم 

<

pb×bjn‘üa@òzÜc@
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  L85A1 ربيطانيال سالحال
 

 
 

 يف إجنلرتا هـذه البندقيـة املبتكـرة يف إختبـارات األسـلحة              الصغرية األسلحة مصانع أدخلت
م ومـع أن هـذه البندقيـة جنحـت          ١٩٧٧تها منظمة حلف شمال األطلسي عام       الصغرية التي أجر  

 بدًال من   ٥,٥٦بتفوق يف اإلختبارات فقد شددت منظمة حلف شمال األطلسي أن يكون عيارها             
 وعادت الشركة وأنتجت البندقية بالعيار املطلوب وهـي البنطقيـة املعتمـدة لـدى اجلـيش                 ٤,٨٥

 .م١٩٨٦الربيطاني منذ عام 

املدمج جيعلها البندقية املناسبة لالستعمال للقـوات املحمولـة جـوًا وبـرًا علـى حـد                 شكلها  
 وبقطعها املصنوعة من النايلون الشديد املقاومة       )سوسات( نظارة تسديد    استخدامسواء وتتميز ب  

 .للصدمات كما تتميز برخص تكلفتها وعدم حاجتها للصيانة املتواصلة

 املنظـار حسـب     )ريكـوالج (ند تلف املنظار، ويضبط     كما أن لها فريضة وشعرية تستخدم ع      
 .يوجد داخل املنظار سهم مؤشر بدًال من التصالب .عني الرامي

وميكن من الرماية الليلية لوجود غاز الرتيتيوم داخل املنظار حيث ينريه وعلـى ميـني املنظـار                 
 .يوجد مفتاح لتقوية اإلضاءة
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  ٤٥×٥,٥٦ العيار
 . كجم فارغ٤,٥٩: الوزن 
  ملم٧٨٤,٨٦:  السالحطول 
  ملم٥١٨,١٦: طول السبطانة 
 ث/  م٩٠٦: السرعة اإلبتدائية 
 دقيقة/  طلقة ٧٥٠: الرماية النظرية 

 
 

 بيانات عن الشكل

 SUSAT سوسات منظار )١
 السالح على اخلد إتكاء موضع )٢
 خمصاأل صفيحة )٣
 رمايةلا منط إنتقاء جهاز )٤



 ١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املخزن )٥
 املخزن إنتهاء عند قساماأل قيد ) ٦
 ذخريةال خمزن قيد )٧
 األمان )٨
 اليد واقي قبضة )٩

 

  السالحأجزاء
 الغاز منظم جمموعة )١
 )سوسات( التسديد جهاز )٢
 السبطانة مع السالح بدن )٣
 جمموعة نابض اإلرجاع واإلرتداد )٤
 جمموعة الزناد )٥
 جمموعة اإلبرة واملغالق ) ٦
 املخزن )٧
 حزام )٨
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<

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفك

 .افتح القيدين املوجودين حتت املنظار جهة اليسار )١

 
 

١

٨

٦

٤
٧

٥

٢

٣
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 .نظار من قاعدته إلى اخللفاسحب امل )٢

 
 

 .اضغط على زر املخزن إلخراجه )٣

 
 

 واملسـمار املوجـود بـالقرب مـن         خمـص أخرج املسمار املوجود بالقرب من صـفيحة األ        )٤
 .مدخل املخزن
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<

 

 

 

 . البدنعن جمموعة الزناد افصل )٥
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<

 

وء  وبهـد  ، خمرجه ثم ننزع املسمار إلى النهاية      ىعلض نضع أصابع اليد     قبل إخراج الناب   ) ٦
 .اعأخرج نظام نابض اإلرج

 

 
 .املطالق وأخرج جمموعه اإلبرة )٧

 
 

 .املوجود يسار واقي اليد أنبوبة الغاز غطاء القط افتح )٨
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 .على من منظم الغاز ثم ارفعه لأل اخللف ثم أخرج رأسهإلى املدك اسحب )٩

 
 

 . منظم الغازأخرج )١٠

    
 

 . زر قاعدة منظم الغاز وأخرجهعلى اضغط )١١
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<

 

 
 

 :مالحظة

 : يف الصحراء وذالك لألسباب التاليةرديء وتبني أنه  يف حرب اخلليجL85A1م خِداسُت

  وقـد تـم تفـادي هـذا        ،نه يرمي ذخريته  على فوهته وعلى أرض صلبه فإ     إذا ما سقط     
 كن تبني أن الزناد اجلديد يرتك فراغ بينه وبني جسم السـالح           يري الزناد ول  العيب بتغ 
 .تربة يف داخل السالح مما يسبب تعطيلهاأل و دخول الغبارإلىمما يؤدي 

 .ءقيد املخزن ليس له واق إذ يسقط املخزن حاملا يصطدم بشي 
 الفتحـة  انكسار مقدمه اإلبرة وذالك عند خروجها من الفتحة املخصصـة وبقائهـا يف             

 . للخلف بسبب بروز اإلبرة دومًاقسامطالق النار رغم رجوع األمما يؤدي إل
  بسبب الرماية مما يسبب أعطال ملـنظم الغـاز         الغاز تلقائياً انفتاح القط غطاء منظم      

 .أثناء الرماية
 . عند انتهاء الذخرية ألنه مصنوع من البالستيكقسامسهوله انكسار األمان وقيد األ 
الرتكيب الرئيسيني يف السالح غـري عملـيني وتتعطـل بكثـرة             و تصميم مسماري الفك   

 .االستعمال
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 M16 ١٦/مإبندقية 

 

 
 

 M16A1 سالح
 1A16M نعنبذة تارخيية 

 )Armalite( أرم اليت     سالح  بتصميم م١٩٥٥ يف عام    )يوجسني ستونز (قام العامل األمريكي    
 .Grand) M1(سالح أمريكي  وAG42سالح سويدي : وأخذ تصميمه من سالحني

 اجلـيش  اسـتخدم  وبعد احلرب العاملية الثانيـة  ، ملم)٥١×٧,٦٢(وقد كان هذا عيار السالح  
 ٤٥×٥,٥٦ري العيـار إلـى   يتم تغ م١٩٥٦  ويف العام.بهذا العيار السابق   M14ي السالح   األمريك

 وكـان وزن السـالح مـع        أكثـر  أو طلقـة  )٢٠( وفرديًا، وسعه املخـزن      رشًاه  ب ميكن الرمي  و ملم
  . مرت)٥٠٠( كجم وكانت طلقته خترق اخلوذة العسكرية على بعد )٢,٧٤( زاملخزن ال يتجاو

 إلـى  ٥١×٧,٦٢ فغري العيار من     AR10 ببعض التعديالت يف     )زنوجسني ستو ي(ثم قام العامل    
 فيتنـام اجلنوبيـة يف عـام         إلـى  AR15ثم أرسـل السـالح      ،  AR15 اسمأطلق عليه    و ٤٥×٥,٥٦
دقيـة   بن )١٠٤٠٠٠( كميه   علىالربية األمريكية بطلب احلصول     القوات  م بقصد جتربته وقامت     ١٩٦١

 وغري اجلـيش األمريكـي سـالحه        )M16A1(لعسكري هو   سمه ا  وا ١٩٦٣من هذا النوع يف عام      
 .M16A1وأطلق عليه   السالح فقطاسمري ي بتغXM16A1 إلى M14م من ١٩٦٦عام 



 ٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ويف . M16A2م قاموا ببعض التعديالت يف السالح وأطلق عليه اسم          ١٩٨٠ويف أوائل العام    
يف حـرب   م١٩٨٩ ودخـل أول جتربـه يف عـام      M16A2 إلـى م غري اجليش األمريكـي      ١٩٨٢عام  
 .بنما

 

 1A16Mاملواصفات العامة لسالح 
 ملم٩٩٠ :طول السالح 
  كجم٢,٨: الوزن 
  ملم٥٠٨: سبطانةطول ال 
 أربعه خطوط إلى اليمني: احللزنة 
 ث/م٦٤٣: سرعة الطلقة 
  طلقة٢٠/٣٠/٦٠/١٠٠: سعه املخزن 

 بندقية هذه العلى  ملم)٤٠(كما ميكن تركيب قاذف قنابل      ،  ميكن تركيب جهاز بصري عليها    
 .M203ويطلق عليها 

 
 M203  لـسفل ويف األM16  لـعلىيف األالصورة 



 ٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 2A16Mاملواصفات العامة لسالح 
 ملم ١٠٠٦ :طول السالح 
  كجم٣,٥ :الوزن 
  ملم٥٠٨ :سبطانةطول ال 
  خطوط٦ :ةاحللزن 
 دقيقة/ طلقة ٩٠٠ – ٦٠٠ :الرمي النظري 
 .)فردي( دقيقة /  طلقة٦٥ – ٤٥، )آلي( دقيقة / طلقة ٢٠٠ – ١٥٠ :الرمي العملي 

 

 
 



 ٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 M16 الداخلية واخلارجية لسالح جزاءاأل

 
 واقيه رأس السبطانة ومعاجله اللهب  )١
 السبطانة )٢
 قاعدة عمل الشعرية )٣
 قاعدة لرتكيب احلربة )٤
 ماسورة الغاز )٥
 مقر لوقاية اليد ووقاية ماسورة الغاز ) ٦
 مقر الفك والرتكيب )٧
 غطاء فتحه الالقط )٨



 ٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ركة واملغالق املتحجزاءحاضن األ )٩
  قاعدة لرتكيب جهاز التسديد البصري ومقر السدادة )١٠
  عتلة التلقيم اليدوية )١١
  واقيه احلرارة )١٢
  مقر ماسورة الغاز )١٣
 املغالق )١٤
  املتحركةجزاءالدافع واأل )١٥
 واقيه اليد  )١٦
 املخزن )١٧
  ذيل الزناد )١٨
  القبضة املسدسية )١٩
  املطرقة ) ٢٠
 خمص األ )٢١
  نابض اإلرجاع ودليله ) ٢٢
 ملخزنإطار حيمي اليد إخراج ا )٢٣

 

 يوجد هنا صفحة ناقصة

 

لتتأكد مـن خلـو السـالح مـن          وأطلق   أعلى ثم ارفع السالح إلى      قساماآلن اسحب األ   )٥
 .الطلقات



 ٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 حـرك   – سـفل اضغط على احللقة الواصلة بني واقي السـبطانة وجسـم السـالح إلـى األ               ) ٦
 .اجلزء األيسر من املقبض لألمام ثم حرك اجلزء األمين من املقبض إلى األمام

 

 

بـدون   الـيمني    ه باجتا طلقة رأس   أو مسمار   أواآلن ادفع مسمار التثبيت يف اليسار بسيخ         )٧
 .أن خيرج املسمار من جسم السالح



 ٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .أعلىارفع اجلزء العلوي من السالح إلى  )٨

 

 

 . املتحركة بواسطة عتلة التلقيم بعد الضغط على قيدهجزاءاسحب جمموعه األ )٩

 



 ٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

من بدن السالح ثم أتبعها بعتلة التلقـيم بعـد إنزالهـا             املتحركة   جزاءأخرج جمموعه األ   )١٠
 . يف املجري املخصص لها ثم تسحبأسفل إلى قليًال

 

 

 .قليًالأدفع جمموعه اإلبرة إلى اخللف  )١١

 

 

 .ليتم إخراج اإلبرة  مسمار تثبيت اإلبرة إلى جهة اليساراخفضثم  )١٢



 ٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

   
 

 . املغالقارفع ثم )٩٠ْ(ق بزاوية اسحب جمموعة اإلبرة وأدر املسمار اخلاص بدوران املغال )١٣

 
 

 .اضغط على قيد الظفر )١٤

 



 ٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ادفع جمموعة اإلبرة إلى األمام لفصلها عن بقية املجموعة املتحركة )١٥

 
 

 . مسمارأوحرك مسمار التثبيت األمامي من اليسار إلى اليمني بسيخ  )١٦

 
 

 مـص خ لتنفصـل جمموعـه الزنـاد واأل   خمـص  املوجـود علـى األ    عن مشبكه  افصل احلزام  )١٧
 .البالستيكي عن بدن السالح

 



 ٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . وحرك قيده يندفع إليك خارجهاقليًالاضغط على نابض اإلرجاع إلى اخللف  )١٨

 

 
 

 احلركة امليكانيكية
اسحب عتلة التلقيم اليدوية ثم بعد استقرار املطرقة يف اخللف تعاد العتلة إلـى مكانهـا،                 )١

 .وافصل الظفر عن جمموعة اإلبرة



 ٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 سرتتفع طلقة بفعـل نـابض املخـزن ويف ذات الوقـت يكـون نـابض                 قسامأثناء تراجع األ   )٢
 .خمص داخل األ منضغطًاقساماأل

 
 

وتصـبح   نفجـار جرة اال حلها  ملقتاملغالق طلقة و  إحدى نتؤات   أخذ  ت س قسامعند تقدم األ   )٣
 . عقب الطلقةأماماإلبرة 

 



 ٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

يـدور    إلى األمـام   ه تدفع طع املتحركة ق والتزال ال  نفجارعندما يصطدم املغالق حبجرة اال     )٤
 .يؤدي إلى إحكام الغلق  مماجزاءضمن األويدخل  )١٥ْ( حوالي

 
 

 تتحرر املطرقة لتضرب عقب الطلقة مما يؤدي إلشـعال البـارود            الزنادعند الضغط على     )٥
 .فينطلق املقذوف حنو الهدف

 
 

غاز عـرب   ترجع نسبه من ال     من الفوهة  قريبًا وعندما يكون    بالسبطانةأثناء مرور املقذوف     ) ٦
 املتحركـة  جزاء ويضرب بعنف األ)أغري القابل للصد  املعدن(ماسورة الغاز املصنوعة من     

 .ندفاعها للخلف امما يؤدي إلى

 
 



 ٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 فينفـك   )١٥ْ( يـدور املغـالق بعكـس االجتـاه السـابق            ،يرتاجع حامل املغالق إلى اخللف     )٧
 .إحكام الغلق

 
 

 . الفارغلنابض ومعها الظرف إلى اخللف متغلبة على ااملتحركة جزاءوترجع األ )٨

 
 

فيلفظها مـن اجلانـب      لوجود ضغط الظفر املوجود باستمرار على عقب الطلقة من اليسار          )٩
 .األمين عندما يصل لفتحة خروج الظرف الفارغ

 
 

 .رديف/  رشًا الرميانتقاء  بالرتاجع ليقيد املطرقة حسب لوحة قسامثم تستمر األ )١٠



 ٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

بالتالي تتحـرك علـى      تعتمد احلركة امليكانيكية للزناد على عتلة تغيري صيغة الرمي وهي         
اخللفـي أخـدودين علـى اجلـانبني          إلى نصفني يوجد يف النصف     مقسمةشكل نصف كرة    

 .النصف األمامي املذكور يوجد أخدود يف وبروز يف املنتصف وال

 
 )٩٠ْ( سفلاأل زء األمامي لنصف الكرة   عند وضع اجلهاز على وضعية األمان ينخفص اجل       

 .من احلركة الالقط الفرعي وفتمنع الالقط الرئيسي املرتبط بالزناد

 
 

  :مالحظة

مـن الالقـط     املطرقـة متحـررة    و  منـط الرمايـة لألمـان      انتقـاء ال تستطيع تبديل جهاز      
 .الفرعي والرئيسي

ضـعية   و  مـن  علـى  يتحرك اجلزء األمـامي لنصـف الكـره لأل         )فردي(يف حالة الرماية     
 .الفرعي واألمان فيتحرر الالقط الرئيسي



 ٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

متغلبـة علـى نابضـها وتتقيـد        إلى اخللـف     تدفع املطرقة    قسامعند سحب جمموعة األ    
 .بالالقط الرئيسي املرتبط بالزناد

 
 . من الالقط الرئيسيةعند الضغط على الزناد تتحرر املطرق 



 ٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .عال وينطلق املقذوفتطرق الكبسوله عقب اإلبرة فيحدث اإلشت 

 
 

  :مالحظة

 .نفجار تتقيد بلوحة ضمان دخول الطلقة حجرة االاملطرقة دائمًا 
 أيضـاً اخللـف     بفعل الغاز إلى اخللف مرة أخرى فتندفع املطرقـة إلـى           قسامترجع األ  

 . على الزنادصبعفتتقيد بالالقط الفرعي يف حالة كون اإل



 ٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

الفرعـي وتتقيـد بـالالقط      رقـة مـن الالقـط        عن الزنـاد تتحـرر املط      صبععند رفع اإل   
 .عند الضغط على الزناد مرة أخري ملواصلة الرماية إال  وال تتحررالرئيسي

 
 

 رشًا رمايةال
الكـرة إلـى      ينخفض اجلـزء اخللفـي لنصـف       )رشًا(عند وضع منط الرماية على الوضعية        )١

نع الالقـط الفرعـي     وضعية األمان فتم    من )١٨٠ْ( و فرديًا من وضعية الرمي     )٩٠ْ( سفلاأل
يف اجلزء اخللفي لنصف الكره يف نفـس الوقـت           من احلركة لوجود الربوز األوسط املوجود     



 ٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

بالزنـاد لوجـود األخـدودين يف جانـب اجلـزء اخللفـي              ال يتقيد الالقط الرئيسي املرتيط    
 .ةلنصف الكر

   

 
 

وتتقيـد   عند سحب اجلزاء املتحركـة ترجـع املطرقـة إلـى اخللـف متغلبـة علـى نابضـها                   )٢
 .بالنابض الرئيسي

 



 ٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .إلبرةاعند الضغط على الزناد تتحرر املطرقة من الالقط الرئيسي وتضرب عقب  )٣

 
  :مالحظة

 .نفجارتتحرر املطرقة من لوحة ضمان دخول الطلقة حجرة اال

 أنهـا ال تتقيـد    بفعل الغاز مما يدفع املطرقة إلى اخللـف حبـث  قسامبعد ذلك ترجع األ   )٤
 . وتستمر الرمايةما دام الزناد مضغوطًاالرئيسي  القطبال

    
 

عند رفع الضغط عن الزنـاد تتقيـد املطرقـة بـالالقط الرئيسـي املـرتبط بالزنـاد فتتوقـف                     )٥
 .الرماية



 ٣٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .البندقية رتداد مع األرض مما خيفف ا)٩٠ْ(خيرج الظرف الفارغ بزاوية  ) ٦

 

 M16A2 وM16A1مقارنة بني بندقية
 M16A2 البندقية M16A1 البندقية

  ملم١٠٠٦طول السالح  ملم ٩٩٠طول السالح 
  كجم٣,٥الوزن   كجم٢,٨الوزن 

البالستيك املصنوع منه األخمس والقبضة 
 M16A1أقل قوة مما عليه يف  املسدسية

 )٤(السبطانة قطرها موحد يف املقدمة واملؤخرة 
 خطوط حلزونية ال توجد طبقة معدنية

ا قطر املقدمة السبطانة مقدمتها أوسع من مؤخرته
 أكثر مما يعطي ثقل ١٥,٢٤ ويف املؤخرة ١٧,٧٨

 للسبطانة ويؤدي ذلك إلى توازن السالح
  جودةأكثرالقبضة املسدسية  القبضة املسدسية أقل جودة

قاذف للقنابل معًا طبقة /  ستة خطوط حلزونية ٦ ال يوجد قاذف قنابل
 معدنية من داخل السبطانة

الالقط الرئيسي له أسنان لهذا يعمل السالح  حدةالالقط الرئيسي ذو سن وا
 رشات قصرية ثالث طلقات



 ٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 M16A2 البندقية M16A1 البندقية
 ٥٠٠=٥ / ٤٠٠= ٤م، ٣٠٠ بعرب عن ٣/٨الرقم 

 ثم ترجع مرة ٨٠٠=٨ / ٧٠٠=٧ / ٦٠٠=٦
 أخرى

 م٨٠٠أقصي مسافة 

م ٢٠٠ – ٠توجد دائرتني للفريضة األولي تعرب من 
وتستخدم للرماية على األهداف املتحركة يف 

خلافتة تتحرك الفريضة لليمني واليسار األضواء ا
  لتجنب تأثري الرياح٠,٤

 أقل متانة مما هي يف خمصالسبطانة واأل
M16A2 قيد املخزن له إطار حامي من الصدمات 

 الشعرية أسطوانية مما يعكس الضوء على
 )اإلضاءة القوية(عيني الرامي 

الشعرية على شكل متوازي مستطيالت حبيث ال 
 لى عني الراميتعكس الضوء ع

يركب عليها منظار سوارونسكي مع إمكانيه  يركب عليها منظار للتسديد
 التسديد بالفريضة والشعرية

 من األرض مما )٩٠ْ(خيرج الظرف الفارغ بزاوية  ال يوجد
 خيفف إرتداد البندقية

 .ل السالح رشات قصرية ثالث طلقاتعمالالقط الرئيسي له أسنان لهذا ي

 



 ٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 صنواع الرصاأ
 )193M( املسمى )AR)1A16M 15مقاييس طلقات السالح 

 

 

 

 
 ٤٥×٥,٥٦ :العيار 
  ملم٥٧,٤ :طول الرصاصة 
  جرام١٢٠ :وزن الرصاصة 
  جرام٣,٥ :وزن املقذوف 
  جرام١,٤٤ :وزن البارود 
م قاموا بتعـديالت علـى التصـميم حبيـث          ١٩٨٣ويف عام   ،   ملم ٣٥٥ :طول دورة احللزنة   

 . ملم٣٠٥أصبح طول دورة احللزنة 
   ملم١٩٠طول املقذوف  
 .شكل املقذوف مثل القارب يتكون من الرصاص ومغطى بالنحاس 

 



 ٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  )109SS( واالسم البلجيكي )55MB(واملسمى  2A16Mمقاييس طلقات 

 
  جرام ٤٠ : وزن املقذوف 
   ملم٢٣٠ :طول املقذوف 
  جرام ١٢٠,٥ :وزن الرصاص 
قذوف قاموا بتقصري خطوط احللزنة طول      وبسبب تطويل امل  ،   ملم ٢٢٨ :طول دورة احللزنة   

 .) م٨٠٠يرسم خط حوالي (  ملم٢٨مقذوف الرسام 
ويتكون املقـذوف   ،   ملم ١٧٩وبسبب طول مقذوف الرسام قاموا بتقصري خط احللزنة إلى           

 M16A2وهـذه الرصاصـة هـي املعتمـدة لسـالح           . من فوالذ ورصاص مغطى بالنحاس    
 .)نظام امريكي( وتاريخ الصنع LCوعادة ما يكتب يف مؤخرة الرصاصة حرفني 

 .)نظام اوروبي(خضر أرأس املقذوف لونه  



 ٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

  

 

اصطدام املقذوف باجلسم  م فعند٧٥,٢٥ على مسافة )M16A1( بسالح )M193( توضيحية لتأثري طلقات صورة
 .لرصاصلى قطع حناسية كبرية وقطع صغرية من مادة اإنقالب والتشظي سم ثم تبدأ باال١٥خيرتق اجلسم حوالي 

 



 ٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

  

 

م فعند اصطدام املقذوف باجلسم ٧٥,٢٥ على مسافة M16A2 بسالح )MB55(صورة توضيحية لتأثري طلقات 
 ورصاصية ويكون التأثري وفوالذيةلى ثالث قطع حناسية إنقالب والتشظي  ثم تبدأ باال سم٧خيرتق اجلسم حوالي 

 .اجه مع وجود الريحباإلضافة لقلة ارجت M193نسجة اجلسم من طلقات أقوى على أ



 ٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 2A16Mوهـل تسـتطيع الرمايـة بــ  ؟55MB بطلقـات 1A16Mهل تستطيع الرماية بــ 
 ؟193Mبطلقات 

 حيـث الطلقـات طويلـة واحللزنـة         MB55 بطلقات   )M16A1(عند الرماية بالسالح األول     
ممـا   فيقل دوران املقذوف داخل السبطانة مما يؤدي إلى ارجتاج املقذوف يف األول              أيضًاطويلة  

 .يقلل من فعالية الطلقة يف األهداف البعيدة

ثار سيئة وتدمري شديد ألنسجة اجلسـم  آولكن عند اصطدام املقذوف باجلسم فإنه يؤدي إلى  
 .بسبب االرجتاج وانقالب املقذوف

 أيضـاً  حيث الطلقة قصرية واخلطوط احللزونية      M193 بطلقات   M16A2عند الرماية بسالح    
ملقذوف داخل السبطانة وهذا يؤدي إلى إصابة جيدة لألهداف ولكنهـا           قصرية مما يزيد دوران ا    

 .ن تتشظى داخل اجلسمأتنفذ من األجسام لسرعتها العالية واملطلوب هو 

  :وتصنع هذه النوعية من الرصاص يف عدة دول منها

 كندا الربازيل بلجيكا النمسا اسرتاليا
 سرائيلإ ندونيسياأ انياأمل فرنسا فنلندا

 هولندا ماليزيا كوريا اليابان ايطاليإ
فريقياأجنوب  سنغافوره الربتغال النرويج الفلبني

 بريطانيا تايالند تايوان السويد سبانياإ
     يوغسالفيا

 



 ٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 M16معايرة بندقية 
لتقاء خط النار والتسديد على نقطة واحدة على الهدف وذلك لضمان  إاملعايرة والضبط هو    

 .دقة اإلصابة

 :ألمامي يتكون مناملوجه ا )١
 .شعرية وواقي الشعرية وقاعدة الشعرية وحامل 
 فـوق نـابض،   حـدها مسـمار يرتفـع       أ يظهـر مـن      فريضـات وقاعدة الشعرية فيها     

 أووالـدورة الواحـدة ترفـع        .) دورة أودالـة   ( ألخرى تسـمى     فريضةواحلركة من   
  وعدد الدورات حتـى ختـرج      ) مرت ٢٥( على مسافة    )سم٧(ختفض اإلصابة مبقدار    

 . دورة)٦٠(الشعرية من مكانها 
 :املوجه اخللفي ويتكون من ثقبني )٢

 . مرت)٣٠٠(القصري للمسافات األقل من  
 . الثقب حرفأسفل وعليه  مرت)٣٠٠( من كثرالطويل للمسافات األ 
 منهـا مسـمار يثبـت البكـرة علـى املكـان             يظهرويوجد على ميني الثقوب بكرة و      

 والنقلـة الواحـدة     .)نقلـة (ي يليـه تسـمى       وحركة املسمار من مكان للذ     ،املختار
 وعلـى   ) ملم ٧( اليسار مبقدار    أو حترف اإلصابة إلى اليمني      )بالطبع هي جانبية  (

 . حسب نوع البندقية)٣٦( أو )٣٢( وعدد النقالت اجلانبية ) مرت٢٥(مسافة 

 

  الضبط اإلبتدائيأوًال
 . رة دو٢٤ خنفض الشعرية حتى النهاية ثم نرفعها :املوجه األمامي 
 . معرفة عدد النقالت كلها ثم نضع الثاقب على املنتصف:املوجه اخللفي 

 



 ٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

  الضبط يف ميدان الرماية ثانيًا
م ثـالث طلقـات حبيـث يكـون التسـديد علـى منتصـف               ٢٥نرمي على هدف يبعد عنـا        )١

 .الهدف
 .ه من نقطة التسديدَدْعنأخذ مركز الطلقات الثالث ونقيس ُب )٢
 .اجلانبية النقلة أوويه الدوره  حسبما تساأنعالج اخلط )٣
 .يف حالة اخنفاض اإلصابة خنفض الشعرية ويف حالة ارتفاع اإلصابة نرفعها )٤
يف حالة احنراف اإلصابة ميينًا حنرك الثقب إلى اليسار ويف حالة احنـراف اإلصـابة يسـارًا                  )٥



 ٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ةحنرك املسمار ميينًا حسب النقالت املطلوب
 )ملـم ٧(الدورة الواحدة التي تعالج     بأن   علمًا .حنرافكلما زادت املسافة زادت زاوية اإل      ) ٦

 ويفضـل التغـيري والضـبط       ) مـرت  ٢٥٠( على مسافة     ملم )٧٠( تعالج   ) مرت ٢٥(على بعد   
 . م٢٥٠على مسافة 

 

 

 )الريكوالج(طريقة التصفري 
 التصفري للنموذج األساسي 

بعـد حسـب    أملسافات   اهاستخدامم وميكن   ٢٥مناسبة للتصفري على مسافة      الطريقة املشروحة 
 عتلـة اجلداول التاليـة والتـي توضـح التغـيري يف مكـان سـقوط املقـذوف للـدورة الواحـدة يف ال                     

 . الواحدة للعتلة اجلانبيةالنقلةاالرتفاعية و

 



 ٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 )االرتفاعية( العتلةاجلدول األول 

 تغيري مكان سقوط املقذوف  باملرتاملسافة 
 )بوصة(التغري قي السقوط  )سم(

٣/٨ ٠,٩ ٢٥ 
٣/١,٨ ٣,٥ ١٠٠ 
٣/٢,٨ ٧ ٢٠٠ 

 

  ) اجلانبيةالعتلة(اجلدول الثاني 

مكان سقوط يف تغيري ال باملرتاملسافة
 تغيري مكان سقوط املقذوف باملرتاملسافة )سم( املقذوف

 )سم(
٦,٣ ٥٠٠ ٠,٣ ٢٥ 
٧,٦ ٦٠٠ ١,٢٥ ١٠٠ 
٨,٨ ٧٠٠ ٢,٥ ٢٠٠ 
١٠ ٨٠٠ ٣,٨ ٣٠٠ 
٥ ٤٠٠   

 ثم ارفعها دورة واحدة، ابق العتلة االرتفاعيـة         )٣/٨(ة على الرقم    اضبط العتلة االرتفاعي   )١
 .على هذا الوضع طيلة عملية التصفري

 . أي عالمة لألعلىلاقلب الفريضة إلى اخللف حتى يكون الثقب الصغري الذي ال حيم )٢
اضبط الفريضة بالوسط بتحريك العتلة اجلانبية حتى يكون اخلط على الفريضة متطابق مع  )٣

 .نتصف يف التدريجخط امل
 . م أطلق عشرة طلقات طلقة إثر أخرى)٢٥(سدد بدقة ثم أطلق على هدف يبعد عنك  )٤
قارن بني الهدف وبني مركز جمموعة الطلقات فإن كان واحدًا فليس هنـاك مـن داع ألي                  )٥

 .عمل آخر
 .إذا مل يتطابق املركزان قس االختالف الرأس واجلانبي بينهما ) ٦



 ٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :يري موقع الطلقات رأسيًا مستعمًال اجلدول التاليارفع أو اخفض الشعرية لتغ )٧

  سم٠,٩ دورة واحدة
  سم١,٨ دورتان

  سم٢,٧ ثالث دورات
  سم٣,٥ أربع دورات

 

اضغط قفل الشعرية لألسفل ثم أدر الشعرية عدد الدورات املطلوبـة، عنـد إدارة الشـعرية              )٨
قـات علـى الهـدف،      مع حركة عقارب الساعة فإنها تنخفض مما يؤدي لرفع مركـز الطل           

 . وعكس عقارب الساعة يؤدي إلى رفع الشعرية مما يؤدي إلى خفض مركز الطلقات
 :احسب عدد النقالت الالزمة للتعديل اجلانبي مستعمًال اجلدول التالي )٩

 التغيري اجلانبي عند الهدفعدد النقالت
  سم٠,٣ ١
  سم٠,٦ ٢
  سم٠,٩ ٣
  سم١,٢ ٤

 

 . بعدد الدورات الالزمة لتعديل مركز الطلقات) مسافة السبقعتلة(أدر العتلة اجلانبية  )١٠
إذا أدرت العتلة مع عقارب الساعة فـإن مركـز الطلقـات يتحـرك إلـى الـيمني وعكـس           )١١

 .عقارب الساعة فإن مركز الطلقات ينحرف يسارًا
كرر اخلطوات من اخلطوة الرابعة وحتى العاشـرة حتـى يـتم التطـابق بـني مركـز الهـدف                     )١٢

 .اتومركز الطلق
سجل التعديل اجلانبي عندك حيث أنه سيكون الصفر اجلانبي لسالحك وأبـق التعـديل               )١٣

 .كما هو



 ٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الشعرية و الفريضةاستعمالطريقة 

 .ختياريحدهما النموذج األساسي والنموذج االأ M16هناك منوذجني لبندقية 

 

 :النموذج األساسي
ة السـبق ورأسـيًا للمسـافات،       إن الفريضة يف النموذج األساسي ميكن ضبطها جانبيـًا ملسـاف          

ويوجد على الفريضة ثقبان أحـدهما للمسـافات القريبـة وآخـر للمسـافات البعيـدة الفريضـة                  
 .M655املصممة الستخدام دخرية 

عندما تقلب الفريضة إلى األمام فإن ذلك يرفع الثقب الكبري إلى األعلى وذلك لالستعمال              
 على هذا الثقب عند اإلطـالق علـى         )٢-٠(المة  الحظ وجود ع  . )م٢٠٠-٠(يف املسافات القريبة    

 وتكون قاعدة الفريضـة علـى       ٣/٨هذه املسافة فإن العتلة االرتفاعية للفريضة تكون على عالمة          
 .أخفض وضع لها

عندما تقلب الفريضة إلى اخللف فـإن الثقـب الصـفري سـوف يكـون لألعلـى وذلـك يعنـي            
أيضـًا خـط يف املنتصـف مطابقـًا للخطـوط            ويظهـر    )م٨٠٠-٣٠٠(االستخدام للمسافات البعيدة    

املوجودة يف قاعدة الفريضة وذلك لالسـتعمال يف مسـافات السـبق أو الريـاح وعنـد اسـتخدام                   
الثقب الصغري فإنه جيب ضبط العتلة االرتفاعية حسب املسافة املستخدمة فتضـبط علـى وضـعية                

 لــ   ٨ و  مـرت  )٧٠٠( لــ    ٧ و مرت )٦٠٠( ملسافة   ٦ومرت   )٥٠٠(  ملسافة )٥( و  مرت )٤٠٠( ملسافة   )٤(
 . مرت)٨٠٠(

ويتم الضبط حتى يتطابق اخلط املطلوب على العتلة مع اخلط األبيض املوجـود علـى قاعـدة                  
الفريضة على اجلهة اليسرى وهناك أيضًا دورات إضافية بني كـل وضـعيتني رئيسـيتني للمسـافة                 

 .للتمكني من الضغط الدقيق للمسافة عند حتريكها

 



 ٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 : تياريخوذج االمالن
 .حالفريضة ميكن ضبطها جانبيًا فقط ملسافة السبق أو الريا 
 .الشعرية يف هذا النموذج تضبط ارتفاعيًا للمسافات 
 )٣٠٠-٠(حتتوي الفريضة على ثقبني أحدهما كبري وبدون عالمة للمسـافات القربيـة              

 ويـتم رفـع القاعـدة       )٥٠٠-٣٠٠( وهـو للمسـافات      )L(واآلخر صغري وعليه عالمـة      
 .املسافة املطلوبةحسب 

للضبط اجلانبي أدر الطبلة مع اجتاه حركة عقارب الساعة لتحريك موقع اإلصابة ميينًا              
 .وعكس عقارب الساعة لتحريك موقع اإلصابة لليسار

 بتحريك الشعرية، أدر الشعرية مع حركة ختيارييتم الضبط اإلرتفاعي يف النموذج اال      
وقع اإلصـابة وعكـس عقـارب السـاعة         عقارب الساعة خلفضها وذلك يؤدي خلفض م      

 .لرفعها وهذا يؤدي خلفض موقع اإلصابة

 

  :مع عائلته )M16( ١٦مناذج من سالح إم 

 

 



 ٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 

 



 ٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  ٧,٦٢عيار  G-3 ٣-جيسالح 
 

 
 

 والتـي اسـتخدمت     )S-T-G-45M(بندقية آلية أملانية الصنع مطـورة عـن بندقيـة االقتحـام             
 للبندقيـة بالسـتيكي وآخـر حديـدي         خمـص نية ويوجد نوعني من األ    خالل احلرب العاملية الثا   

 .يتداخل حول السالح

 كبندقية قناصة بعد تزويـدها مبنظـار باألشـعة          أو البندقية كبندقية اقتحام     استخدامتستطيع  
 ذخـرية  اسـتخدام ها كقاذفـة قنابـل وذلـك ب   اسـتخدام  منظار عادي، كما ميكـن  أوحتت احلمراء   

 .باكستان والهند وإيران والسعودية:  عدة بلدانخاصة ويصنع السالح يف

 

 مواصفات السالح
 Nato ٧,٦٢: عيار السالح 
 Natoملم ٥١  ×٧,٦٢: عيار الطلقة 
   ملم١٠١٦: طول السالح 
   ملم٤٥٠: طول السبطانة 
  كجم٤,٢٥: وزن السالح فارغ 
 أربعة خطوط إلى اليمني : احللزنة 



 ٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 دقيقة / ط٥٥٠: معدل الرماية النظري 
  م٥٠٠-٤٠٠: ى املؤثراملد 
 ث/  م٨٠٧: السرعة االبتدائية 
 بالهواء : التربيد 
  طلقة )٢٠(خمزن سعة : التغذية 
 آلي ونصف آلي: نوع الرمي 

 :وهناك عدة أنواع من هذا السالح

   G3 A1  ١ أ ٣-جي )١
  G3 A2  ٢ أ ٣-جي )٢
  G3 A3Z   زد٣ أ ٣-جي )٣
 G3 SG1 ١ إس جي٣-جي )٤
 G3 A4  ٤ أ ٣-جي )٥

 

 
G3A1 



 ٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
G3A2 

 

 
G3A3 

 

 
G3A3Z 

 



 ٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
G3SG1 

 

 

G3A4 

 



 ٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طريقة الفك
 مـع   خمـص فك املسمارين املوجودين خلف جمموعة القبضة املسدسية اللذان يربطـان األ           )١

 .البدن مع مؤخرة الزناد

 
 

 . مع نابض اإلرجاع كما تنفصل مؤخرة جمموعة الزنادخمصانزع األ )٢

 
 

 .خمصيوضع املسماران السابقان يف ثقوب يف مؤخرة األ )٣



 ٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .يفك املسمار الذي يربط مقدمة جمموعة الزناد مع البدن )٤

 
 

 .انزع جمموعة الزناد )٥

 
 

 . متبوعة مبجموعة اإلبرةقسام حتى خترج لك األقساماسحب يد األ ) ٦



 ٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

أدر حاوي الكرات نصف دورة ثم اسحبه إلى األمام ثم أدر حـاوي اإلبـرة حتـى يـأتي                    )٧
 .إلبرة من حاويها والنابضبروز حاوي اإلبرة على جتويفها فتخرج ا

 
 

 . الشعرية لفك غطاء السبطانةأسفل أمامفك املسمار األمامي املوجود  )٨



 ٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .أدر خافية اللهب عكس عقارب الساعة لفكها )٩

 
 

 حتى يـأتي بـروز قيـد        على األمان إلى األ   )S(ارفع جهاز انتقاء منط الرماية من الوضع         )١٠
 . للخارجاجلهاز الداخلي على جتويفه ثم اسحب اجلهاز

 



 ٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .على جمموعة الزناد من القبضة املسدسية برفعها لألجرخأ )١١

 
 

 :مالحظة

 :عند تركيب جمموعة اإلبرة اتبع اآلتي

 .اجعل حاوي اإلبرة ونابضها باستقامة جتويف الربوز 
 . اليسارأوادفع احلاوي للداخل وأدره نصف دورة من ناحية اليمني  
  حـاوي الكـرات جهـة       أسـفل حبيـة تكـون     أدخل حاوي الكرات فوق حـاوي اإلبـرة          

 . اليسار



 ٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 مـع عقـارب السـاعة جيـب أن     )٩٠ْ(اضغط قيد عملية اإلغالق وأدر حاوي الكرات        
 وختتفي الكرات يف جوانب احلـاوي       قسامتكون مسافة بني حاوي الكرات وجمموعة األ      

 . يف بدن السالحقسامألن بروزها مينع دخول جمموعة األ

 

 احلركة امليكانيكية
 .ب املخزن اململوء بالطلقاترك )١
 . املوجودة على يسار السبطانةقسام بواسطة ساحب األقساماسحب جمموعة األ )٢
 . إلى موضعه األصليقسام ساحب األأعد )٣
 تندفع كرات جمموعة اإلبرة إلـى الـداخل يف جتـويفني علـى              قسامعند سحب جمموعة األ    )٤

ة من عملية اإلغالق وانفصال     جدار البدن من الداخل مما يؤدي إلى حترير جمموعة اإلبر         
 إلـى اخللـف رغـم نـابض         قسـام  عن حاوي الكرات ورجـوع األ      قسامتالمس جمموعة األ  

 .اإلرجاع
 .نفجار تأخذ الطلقة املوجودة يف طريقها وتلقمها حجرة االقسامعند تقدم جمموعة األ )٥

  :مالحظة

 معروف يف   هذه البندقية صممت بطريقة غري عادية فهي ال تعمل بدفع الغاز كما هو             
البنادق األخرى ولكنها تعمل بقوة االرتداد املتأخرة فاملغالق ال يكون مغلقًا باملعنى            
الدقيق للكلمة بل مزودًا بكرات يدفعها تقدم حاوي اإلبرة فتدخل يف جتـويفني علـى               

 .نفجارجدار البدن من الداخل قبل حجرة اال

ط الغاز لدرجة األمـان وذلـك    يبقى املغالق مغلقًا حتى هبوط ضغ    نفجارعند حدوث اال   ) ٦
يرجع لشكل تصميم التجويف وعالقته بالكرات حيث أن الكرات جترب على اخلروج مـن              

 .جتاويفها



 ٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 يدفع الظرف الفارغ للوراء ويدفع هـذا        نفجاركما أن ضغط الغاز املتخلف يف حجرة اال       
 مـن    ضاغطًا على نابض اإلرجاع وهكذا تكتمـل الـدورة وتتكـرر           قسامبدوره جمموعة األ  

 .جديد

  :مالحظة

أتبث هذا األسلوب تفوقه رغم املشاكل التي خيلفهـا عـادة اسـتعمال طلقـة بندقيـة                  
 دون حركـة  قسـام عادية يف مغالق كهذا وكانت املشكلة الرئيسية تنتج عن سـرعة األ      

 عكس األسـلحة  قذفدوران بدنية لتحريك الظرف مما قد يسبب مشاكل يف عملية ال     
 .بها حركة دوران بدنية والتي AKM وM16األخرى 

 ثـم حلزنـة احلجـرة       نفجـار وقد حلت هذه املشكلة يف هذه البندقية بتجديد حجرة اال          
حبيث يصبح الظرف الفارغ على وسادة من الغـاز لتسـهيل قذفـه للخـارج هـذا مـن                   
ناحية ومن الناحية األخرى جيب التأكد من أن نوع النحاس املستعمل لصنع الظرف             

 .نه من مقاومة االهتزاز األساسي دون متزق القاعدةجيدة بدرجة كافية متك

 حـني رجوعهـا علـى مـؤخرة ذراع قـاذف            قسـام األعملية قذف الظرف الفارغ تتم مبرور        )٧
الظرف فرتتفع مقدمته ويدخل يف جمراه ويصطدم مبؤخرة الظـرف فيقذفـه مبسـاعدة الظفـر                

 .للخارج عن ميني السالح

 



 ٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 احلركة امليكانيكية للزناد
 األمان حيجز ذيل الزناد بواسطة قصـبة        )S(هاز إنتقاء منط الرماية على الوضع       عند وضع ج  

 .جهاز إنتقاء منط الرماية فال يستطيع الدوران للخلف

 
  قسامجمموعة األ )١
 إبرة الرمي )٢
 ذراع التحرير )٣
 معد املطرقة )٤
 نابض ذيل الزناد )٥
 الطارق ) ٦
 جهاز انتقاء منط الرماية  )٧
 نابض ودليل الطارق )٨
 الالقط الثانوي )٩
 )نابض ملفوف(كوع النابض مع بكرة  )١٠
 الالقط الرئيسي )١١
 ذيل الزناد )١٢



 ٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 رماية آلية تسمح قصبة جهاز انتقاء منط        )F(عد وضع جهاز انتقاء منط الرماية على الوضع         
 .الرماية لذراع ذيل الزناد باحلركة ألقصى حد

 وعند الضغط على الزناد ترتفع ذراع ذيل الزنـاد إلـى أقصـى حـد ويضـبط أنـف الالقـط                    
الرئيسي من جتويف الالقط السفلي اخلاص بالرماية النصف آلية وال يرتفع إال برفع الضغط عن               

 .ذيل الزناد

فيفلت الطارق فيطرق اإلبرة لعدم دخول الالقط الثانوي يف جتويـف الطـارق العلـوي اخلـاص             
الثانوي من   على ذراع التحرير وبالتالي خروج الالقط        قسامبالرماية اآللية وذلك يرجع ملرور األ     

 .نفجارجتويفه وحدوث اال

 
 

 قسـام  إلى اخللف وتتقيد بالالقط الثـانوي وعنـد تقـدم األ           املطرقة تعيد   قسامعند رجوع األ  
حيـدث   و اإلبرةويفه ويفلت الطارق فيطرق     ستمر على ذراع التحرير فيخرج الالقط الثانوي من جت        

 يزول الضغط من علـى      أويفرغ املخزن    إلى أن    الطريقة بهذه   رماية أخرى وتتكرر ال   مرة نفجاراال
 .القط الرئيسي ويدخل يف جتويفهذيل الزناد لريتفع ال

 . التي تضغط على ذراع التحريرقساممؤخرة جمموعة األ )١



 ٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .لية اآلرمايةجتويف الطارق العلوي اخلاص بال )٢
 .لية نصف اآلرمايةجتويف الطارق السفلي اخلاص بال )٣
 .جتويف مدرج يدخل فيه الالقط الرئيسي )٤
 .جتويف ذراع ذيل الزناد )٥

 

 

بح قصبة جهاز انتقـاء      تس آليةنصف   )E(الوضعية   على   رمايةعند وضع جهاز انتقاء منط ال     
 حتـى يـدخل جتويفـه يف طـرف اجلـزء البـارز مـن        قليًال لذراع ذيل الزناد باالرتفاع      رمايةمنط ال 

 .القصبة

ة الالقـط   مـؤخر املـدرج   ي  فـ لع مقدمة التجويف اخل   وعند الضغط على ذيل الزناد سوف يدف      
خلروج  ه وبذلك يتحرر الطارق   أسفلفه رغم دفع النابض امللفوف املوجود يف        الرئيسي فينخفض أن  

 عندما يصل دفع مقدمة التجويـف اخللفـي املـدرج أقصـى             اإلبرةنف الالقط من جتويفه ويطرق      أ
 التجويـف   يف حد يتقدم الالقط الرئيسي لألمام لوجود نابض بداخله فينزلـق وتـدخل مؤخرتـه             

 .علىاملدرج وبالتالي سيزيد ضغط النابض امللفوف حتت الالقط الرئيسي ودفعه لأل



 ٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 حيث ال يزال    أوًال تعيد الطارق للخلف لتتقيد بالالقط الثانوي        قسامعند رجوع جمموعة األ   
 يرتفـع   سـفل التجويف املدرج يضغط الالقط الرئيسي لألمام مع ضغط النابض امللفـوف مـن األ             

  .وهذه يف حالة مامل يزل الزناد مضغوطًا. الالقط الرئيسيأنف 



 ٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 أخـرى سـتمر علـى ذراع        مـرة  قسـام عند تقدم جمموعـة األ    
التحرير فيخرج الالقط الثـانوي مـن جتويفـه ويتحـرك الطـارق             

 أخـرى لـدخول أنـف الالقـط الرئيسـي يف            مـرة  لتتوقـف    قليًال
للخلـف  جتويفه ويبدأ الطارق بالضـغط علـى الطـارق الرئيسـي            

ولكن الالقط الرئيسي ال يعـود للخلـف وذلـك لوجـود داخـل              
 .التجويف املدرج الذي مينعه ألن الضغط مازال على الزناد

 

 

 مـرة  قلـيالً عند رفع الضغط عن ذيل الزناد يتحرر الطـارق          
أخرى ويدفع الالقط الرئيسي للخلف خلروج التجويف املـدرج         

ذلـك  وط يف جتويفـه     من مؤخرة الالقط ولكن ال يزال أنف الالق       
 وال خيـرج أنـف      سـفل يرجع إلى ضغط النابض امللفوف من األ      

 أخـرى   مـرة الالقط الرئيسي من التجويف بالضغط على الزنـاد         
لريفع مقدمة التجويف املـدرج مـؤخرة الالقـط ليـنخفض أنفـه             

 .ويتكرر العمل

 



 ٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 Kalashnikov نـكـوفالـكـالش
 

 
 

 )AK-47( تاريخ الكالشنكوف

ميخائيـل    سـائق دبابـة روسـي اسـمه        حرجـ ،   ويف أثناء احلرب العاملية الثانية     م١٩٤١يف سنة   
 وقــام يف أثنــاء إقامتــه يف ،Mikhail Timofeevich Kalashnikov ش كالشــنكوفوفيتيمــت

 بندقيـة  مـن    ة مشتق آلية بندقيةم ل املستشفى بدراسة عدة تصاميم أسلحه وانتهى إلى وضع تصمي        
 .)MP44-STG( استعملها األملان يف احلرب واسمها

 بـدأ   ١٩٥٠ويف عـام  ،  م١٩٤٧ من قبل اجليش الروسـي يف        مرةجربت بندقية كالشنكوف ألول     
م ادخلـت الكالشـنكوف اآلليـة للخدمـة يف          ١٩٥٥ ويف العام    كبريةإنتاج الكالشنكوف بكميات    
 .رئيسياجليش الروسي كسالح فردي 

  .)AK-47(  للبندقية هوالرسميسم اال

 )A( ترمز لكلمةو Avtomat وتوماتيكيأباللغة العربية آلي  ومعناها. 
 )K(وهي ترمز السم املخرتع الروسي  Kalashnikov . 
 . وترمز للعام الذي جربت فيه البندقية)٤٧( 
 . لتحديد مسافة السبقمسطرةال توجد يف الكالشنكوف  



 ٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .سفل إلى األأو أعلىرية إلى  الشعتستطيع ضبط 
 وم لضـمان فعاليـة    ر بـالك  سبطانة كلها مطليـة   البستون وبيت النار واألنبوب داخل ال      

 .)يصدأ الكروم ال( احلركه امليكانيكية

  :مالحظة

 .هذه املعلومات عن الكالشنكوف الروسي

 :ولقد قامت عدة دول وخاصه الشيوعية بصـناعة الكالشـنكوف ومنهـا علـى سـبيل املثـال               
  .كوريا الشمالية، بولندا ويوغسالفيا، رومانيا، أملانيا الشرقية، بلغاريا، مصر، الصني

 

 
  حديدي قابل للطيأخمصكالشنكوشف ب

 

 
 خشبي أخمصكالشنكوشف ب



 ٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 خشبي أخمصكالشنكوشف ب

 

 AK-47كالشنكوف 
 .آلية بندقية اقتحام :النوع 
 .)سابقًا(حتاد السوفياتي  اال:بلد املنشأ 
 . ملم٣٩× ٧,٦٢ :العيار 

 

 املقاييس
  مع احلربة ملم١٠٢٠ بدون حربة ٨٧٦ :الطول 
  ملم٤١٤ :سبطانةطول ال 
  جاهزة٣,٦٨ و كلجم فارغه٣,١٥ :الوزن 
  جرام٤٥٠ : مع الغالفوزن احلربة 
  جرام٣٢٢ :وزن املخزن خالي 
  جرام١٦,٢ : الفارغالظرف مع وزن الرصاصة 
  جرام٧,٦٠ : وحدهارصاصةوزن ال 
  خطوط)٤( :ط احللزونيةعدد اخلطو 



 ٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ث/ م٧١٥ :السرعه االبتدائية للطلقة 
  ملم٢٣٥ :طول موجة اخلط احللزوني 
  كلم٢,٧٥٠ :سحبهقوة الزناد عند  
 اءوباله: التربيد 
 خمسـة   أو( طلقـة  إمكانية تركيب خمزن سعة أربعون       مع ، طلقة )٣٠(خمزن سعة    :التغذية 

 .)RPK بسالح وسبعون اخلاص
  يف الدقيقةطلقة ٦٠٠:  النظريرمايةمعدل ال 
 . يف الدقيقه نصف آليطلقة )٤٠( وآلي،  يف الدقيقةطلقة ١٠٠:  العمليرمايةمعدل ال 
 بالغاز: نظام التقييم 
  حديدي قابل للطيأو ثابت خشبي :خمصنوع األ 
 ٢مس/  كلجم ٢٨٥٠ )بيت النار( نفجارأقصى ضغط على حجره اال 

 جـيش يف العـامل، ولقـد قـام كـل بلـد       )٤٠( مـن  أكثـر  يف بندقيـة  تستخدم هذه ال   :مالحظه
 الكالشـنكوف   بندقيـة  مـن ال    نسـخة  حتاد السوفياتي بانتاج   من اال  ة قريب ة ثوري ة حرك أوشرتاكي  ا

 :وأهم النماذج املتميزة هي

 ة الشرقيةاألملاني  ةالتشيكي 
 ة الشماليةلكوريا  ةالفنلندي 
 يةالبلغار  ةاليوغسالفي 
 ةاملصري  ةاملجري 
 ةالعراقي  ةالصيني 
 .الخ....   ة أمامية مسدسيةبقبضة املتميزة الروماني 

وأحـد األسـباب الرئيسـية لهـذا        . )AKM(إلـى    )AK-47(م تـم تطـوير      ١٩٥٩ويف العام   
 .أرخص إنتاجًا من األولى و كفاءة وأبسطأكثر ووزنًا أخفالتطوير أن األخرية 



 ٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 
 

 :)AKM( و)AK-47(فة والتي تستطيع أن تفرق بها بني هناك بعض الفروق الطفي

١(  AKM    بينمـا    ،بة معًا لتكون جسم الرشاش    كمصنوعة من صفائح فوالذية مر )AK-47( 
 .مصنوعة من قطعة معدنية واحدة

٢( AKM    بينمـا  ٨٧٦ خشـبي  أخمـص  طوله بدون حربة و )AK-47(    طولـه بـدون حربـة 
٨٦٩. 

٣( AKM بينما ٣,١٥ وزنه فارغًا )AK-47( ٤,٣ وزنه فارغًا. 
 معدل اإلرتداد كابح الفوهة وهـو قطعـة معدنيـة صـغرية             AKMيوجد يف مقدمة سبطانة      )٤

مركبة على فوهة السبطانة وتعمل على التخفيف من رد فعل الغاز الـذي ينـدفع عائـدًا                 
 أعلـى  وبالتـالي ترتفـع السـبطانة إلـى          أسـفل إلى السبطانة دافعًا مؤخرة الرشاش إلـى        

 . هذه القطعة يف فوهة الكالشنكوف املصريأيضًاونالحظ 
  مدرجـة حتـى ألـف      الفريضة وذلك ألن     مرت )١٠٠٠( حتى   AKMـ  تطيع التهديف بال  تس )٥

 . فقط مرت)٨٠٠( هو )التنشني( فاحلد األقصى للتهديف )AK-47(، وأما يف مرت



 ٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ونالحـظ   )AK-47( مصمم بشكل أفضل لليـد ممـا هـو يف            AKMاملقبض اخلشبي يف     ) ٦
 .على املقبض دوائر بيضاوية الشكل

 وذلـك باملـدخلني الظـاهرين فـوق مكـان تثبيـت             AK-47 و AKMهناك فرق آخر بني      )٧
-AK يبدوان صـغريين بينمـا يف        AKMاملخزن وذلك ملنعه من اإلهتزاز حيث أنهما يف         

 . يظهرا بصفة كبرية مستطيلة47
 . فهو أملسAK-47 يظهر غطاء البدن بربوزات ظاهرة وكبرية أما غطاء AKMيف  )٨
 توجد أربعـة فتحـات عـن        AK-47نما يف    منعدمة الفتحات بي   AKMالغاز يف    إسطوانة )٩

 .اليمني ومثلها عن الشمال

 

  :مالحظة

 . من األولأخفوالفرق بينهما أن احلديث مصنوع من فوالذ  AKM هناك نوعني من
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<

 

 
 

 
  الرئيسيةAK-47 سالح أجزاء



 ٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
AKM حديدي قابل للطيأخمصروسي ب  

 

 
AKM روسي مزود مبنظار 
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<

 

 
AKM خشبيأخمصروسي ب  

 

 
AKM روسي مزود مبنظار 

 

 

 



 ٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
  Romanian AKM  رومانيAKMلـ  أشكال خمتلفة

اجلدول التالي يبني بعض العالمات التي تستعملها بعض الدول للداللـة علـى بلـد الصـنع                 
 .بينما بعض الدول ال تكتب أصًال شيئًا على السالح



 ٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .باجلدول التاليوملعرفة بلد الصنع فانظر للصورة املنقوشة يف بدن السالح وقارنها 

 

    
 

 بلد الصنع الرمز

 
Bulgariaبلغاريا  

 
Polandبولندا  

 
Bulgariaبلغاريا  

 
Bulgariaبلغاريا  

 
RPC/Chinaالصني الشعبية  

 
RPC/Chinaالصني الشعبية  



 ٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 بلد الصنع الرمز

 
RPC/Chinaالصني الشعبية  

 
East Germany/DDRأملانيا الشرقية  

 
East Germany/DDRأملانيا الشرقية  

 
Russiaروسيا  

 
North Koreaآوريا الشمالية  

 
RPC/Chinaالصني الشعبية  

 
RPC/Chinaالصني الشعبية  

 
Romania رومانيا 

 
Russiaروسيا  

 
Russiaروسيا  

  
Russiaروسيا  

 
Russiaروسيا  



 ٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 بلد الصنع الرمز

 
Russiaروسيا  

 
East Germany/DDRة أملانيا الشرقي 

 

 



 ٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 



 ٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  الثابتةجزاءاأل

 
 

 
 :وتتألف من

 نفجارالسبطانة مع حجرة اال )١
 جهاز التسديد )٢
  وواقية اليدخمصاأل )٣
 إسطوانة الغاز )٤
 القبضة املسدسية )٥
 غطاء علبة املغالق ) ٦



 ٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املخزن )٧
 جسم السالح )٨
 الالقط )٩

 

 السبطانة

 تبتدئ  لم م )٤١٤(عبارة عن ماسورة جموفة وحملزنة من الداخل بأربعة خطوط حلزونية طولها            
 . وإلى نهاية السبطانةنفجارمن نهاية حجرة اال

 

 )بيت الغاز( نفجارحجرة اال

 قطعـة   )رأس السـبطانة  ( سماكة من السبطانة وملساء مـن الـداخل ويف مقـدمتها             أكثروهي  
 :يشاهد عليها اآلتي من اخلارج .واقية لرأس السبطانة من الطرقات وميكن فكها وتركيبها

 السـدادة ولوحـة وضـع       علـى ر خاللها الدافع مثبـت عليـه مـن األ         قطعة معدنية جموفة مي    
املسافة املحددة وبها فريضة لتثبيت واقيـة اليـد وعتلـة تثبيـت وفريضـة أخـرى لتثبيـت                   

 .إسطوانة الغاز
 .عند املنتصف توجد قطعة معدنية شبه دائرية تركب عليها واقية اليد وتثبت بواسطتها 
طانة ضمن فتحه الغـاز كمـا يوجـد مقـر لرتكيـب             هناك ثقب بالسب   عند الثلث األمامي   

 .أسطوانة الغاز من اجلزء العلوي من السبطانة
ويف مقدمة السبطانة توجد قاعدة الشعرية وواقيها حيث ركبت الشعرية وسط الـواقي ويف               

 . يوجد مكان لرتكيب سيخ التنظيف وقاعدة لرتكيب احلربة أثناء القتال القريبسفلاأل



 ٨٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 واقية اليد

 وقـد وضـعت     أسـفل  بالستيكية مقاومة للحرارة تغلـف السـبطانة مـن           أوعة خشبية   وهي قط 
 .حلماية يد الرامي من حرارة السبطانة عند الرمي وتركب على جسم السبطانة ولها عتلة تثبيت

 

 إسطوانة الغاز

وهي إسطوانة معدنية تقوم بإيصال الغاز مـن ثقـب الغـاز املوجـود يف السـبطانة إلـى رأس                    
 أو وهـي مغلقـة باخلشـب    قسـام بـداخلها لتـتم حركـة رجـوع األ       افع الـذي يكـون    املكبس الـد  

 .البالستيك لوقاية يد الرامي من احلرارة

 

 القبضة املسدسية

 . البكاليتأووتشكل قبضة لليد على شكل قبضة املسدس من اخلشب 

 

 غطاء علبة املغالق

مات واألوسـاخ ولهـا مقـر        الصـد  تقيهاعبارة عن قطعة معدنية تغطي علبة املغالق والزناد و        
من األمام واخللف للرتكيب ويشاهد يف نهايتها ثقب لتثبيت النابض املرجـع             على جسم السالح  

 .ودليله

 



 ٨٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 جسم السالح

 فبداخله توجد جمموعة الزناد واملطرقة      ،جزاءوهو القطعة الرئيسية التي تثبت عليها كافة األ       
 وغطـاء   علـى يها املغالق والـدافع مـن األ      وعتالت األمان ومفتاح تبديل الرمي، كما يركب عل       

 .علبة املغالق

 جـزاء ، أما القطعة التي متسك بقيـة األ  نفجارويركب عليها من األمام السبطانة من حجرة اال       
 . وفتحة تركيب املخزن وخطاف التثبيتحاضنهها ذيل الزناد وأسفليشاهد يف 

 . املعدنيخمصب األ حمور لرتكيأو اخلشبي خمصومن اخللف توجد قاعدة لرتكيب األ

 . حتديد نوعية الرميأووعلى اجلانب األمين لوحة األمان مع ثالثة وضعيات لتأمني السالح 

 

  املتحركةجزاءاأل
 :وتشمل

 مكبس الغاز 
 النابض املرجع 
 املدك 
 املغالق 
مكبس الغاز إسطواني الشكل له أخدودان ومتصل بسـاعد طويـل ينتهـي بتجويـف                

والساعد نفسه جموف ليمضي فيه النابض املرجـع ودليلـه،          كبري نسبيًا يضم املغالق،     
 ومغلقة باخلشب وتسـمى إسـطوانة       قليًالويدخل رأس املكبس يف قطعة معدنية مثقبة        

 .الغاز

  . يف مكانه على جسم السالح املدكيوجد على اجلزء اخللفي مسكتان لرتكيب



 ٨٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 النابض املرجع

ويثبـت الـدليل بقطعـتني        ضـمنه  وهو عبارة عـن نـابض فـوالذي يسـمح للـدليل بالـدخول             
 .حديديتني يف نهايته حتى يتم تثبيت النابض

 

 دليل النابض

عبارة عن قطعتني أسطوانيتني يتم تداخلهما مع بعضهما البعض أثناء إنضغاط النـابض ويف              
 . لتثبيت النابض ودليله على غطاء علبة املغالق)فرضة( نهاية القطعة اخللفية

 

  السالحأجزاء
 . املغالقغطاء علبة )١
 .إسطوانة الغاز )٢
 .فتحة دخول النابض )٣
 .املغالق )٤
 .الدافع )٥
 .املكبس ) ٦
 .النابض مع دليله )٧
 .حاضن املغالق )٨
 .مقر الدافع واملغالق )٩
 .فتحة الغاز التي يستقر بها املكبس )١٠
 .القبضة املسدسية )١١
 .الزناد )١٢
 .خطاف تثبيت املخزن )١٣



 ٩٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .املخزن )١٤
 .القبضة اخلشبية )١٥
 .سيخ التنظيف )١٦

 
 

 



 ٩١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الفك والرتكيب
 .رج املخزن كما مر معكأخ )١

 
 

 . معدني فحرره بواسطة الزر املوجود يف مؤخرة البدنخمصإذا كان األ )٢

 
 

 .أعلىثم وجه السبطانة إلى  قسامافتح األمان واسحب جمموعة األ )٣



 ٩٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .)احتياطات األمان(اضغط الزناد  )٤

 
 

 .أعلىاضغط على قفل غطاء البدن ثم ارفع الغطاء إلى  )٥



 ٩٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .رى إلى األمام لينحدر نابض اإلرجاعادفع القفل مرة أخ ) ٦

 
 

 . من البدنمتامًا إلى اخللف لتخرجها قساماسحب جمموعة األ )٧



 ٩٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . ليتم فكها من حاملتهاتقريبًا )٩٠ْ(اإلبرة بزاوية  أدر جمموعة )٨

 
 

 .ارفع اسطوانة الغاز )٩

 



 ٩٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . ثم إلى األمامسفلاسحب سيخ التنظيف لأل )١٠

 
 

 . إلى األمام ليتم فك املقبضقليًال ثم قّدمه أعلى إلى افتح قفل املقبض األمامي برفعه )١١

    
 



 ٩٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  :مالحظة

حاول املحافظة على املسـننات      إذا استخدم سيخ التنظيف لفتح قفل املقبض األمامي        
  .املوجودة يف رأس السيخ

 . اليد لفتحهاستخداميف حالة عدم استعصاء قفل املقبض األمامي فيمكن  

    
 

 . على قاعدة الشعرية ثم أدر مشتتة اللهب حنو عقارب الساعةاضغط الزر املوجود )١٢

 



 ٩٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املغالق 
  :تتألف كتلة املغالق من األشياء التالية

والنـابض لـه مـن       .جسم املغالق على شكل أسطواني أجوف وميـر يف داخـل اإلبـرة             
عليها ترسان بشكل حملزن ميران ضـمن أخـدودان يف           األمام كتلة أكرب من األسطوانة    

ملغالق وبواسطة هذه احلركة يتم إحكام الغلق وال يرتاجع املغالق حتت تأثري            حاضن ا 
االرتداد وال يسمح باحلركة إال عن طريق الـدافع الـذي يرتاجـع عـن طريـق ضـغط                   

 .الغاز
يشاهد يف مقدمة املغالق ثقب يربز منه رأس اإلبرة وشـكل دائـري يسـتقر فيـه ثقـب            

ي ميسك بكعب الطلقة ويـربز مـن مـؤخرة          الطلقة كما يشاهد ظفر الظرف الفارغ الذ      
 .املغالق عقب اإلبرة

  :إخراج اإلبرة من جمموعة اإلبرة

 بعدها اضغط   .اضغط على قيد اإلبرة مبسمار موجود مع أدوات التنظيف ثم اإلبرة من اخللف            
 .على قيد الظفر وأخرجه

 
 

 :مالحظة

سوف تسقط اإلبرة مع وجـود  عند الرتكيب جيب أن يدخل قيد اإلبرة يف جمراه الصحيح وإال    
 .القيد



 ٩٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 آلية املطرقة
 املطرقة والنابض املشرتك 

املطرقـة مـن    رافعـة رتـاج   تهيـؤ  ويرى عليها من األمام مكـان لنتـوء    ،ومهمتها ضرب اإلبرة  
 يركب النابض املشـرتك     )دراكًا(ردي  الرمي الف اخللف مسندنان جانبيان لطريف الزناد مسند لفقرة        

 ويوضع طرفاه املعقوفان على الزناد ويؤثر بإنشـوطته علـى املطرقـة وبنهايتيـه        على مداري املطرقة  
 . املعقوفتني على الزناد



 ٩٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 رافعة رتاج املطرقة 

 آليـًأ   ريرهـا متوإرتاجها قبل إغالق جوف املاسورة وتـأمني املغـالق          (ومهمتها تأمني املطرقة    
 : وتتألف من ذلك)بعد ذلك

 .تهيؤذراع نتؤ  )١
رافعة على حمور واحد وتركب النهايـة القصـرية لهـذا النـابض علـى               نابض مركب مع ال    )٢

ومتتـد نهايتـه الطويلـه علـى طـول اجلـدار األيسـرلعلبة املغـالق                اجلدار األيسر للرافعة،    
 .ني الدائريني ملحوري املطرقة والزناد متنعها من السقوط بوتدخل يف التجويف

 أثنـاء الرمـي الفـردي ومنعهـا مـن            وتستخدم ملسك املطرقـة    )دراكًا(فقرة الرمي الفردي     )٣
التحرر بعد اإلطالق وقبل رفع اإلصبع عن الزناد وهي مثبتة مع الزناد مبحور واحد ولها               

 :رفه اآلخر على الزناد ويرى عليهانابض يستند يف طرفه األول على الفقرة ويف ط
 .ثقب ملرور حمور الزناد 
 عملها يف حـالتي الرمـي       نتوء خلفي تستند عليه عارضة الرمي واألمان وإلبطال        

 . واألمانرشًا
 .دراكًانتوء أمامي لتثبيت املطرقة أثناء الرمي  



 ١٠٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الزناد

 :فرعية ثم حتريرها ويتألف منويستخدم لتهيئة املطرقة بواسطة 

 .الذيل الرأس وله فرعان معقوفان )١
 .العقب وله فرعان قائما الزاوية )٢
 .مسند عارضة الرمي واألمان )٣

 

 دراكًارمي  فقرة المعفك الزناد 
أمسك البندقية باليد اليسرى وأمسك الطارد باليد اليمنى وأدفع به حمـور الزنـاد وفقـرة                 )١

 . حنو اليساردراكًاالرمي 

 
 .على بإبهام اليد اليمنى ملنعها من اإلنطالق إلى األدراكًاثبت فقرة الرمي  )٢

 



 ١٠١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . املحور باليد اليسرىاسحب )٣
 .أخرج الزناد )٤

 
 

 فك آلية الزناد
 . الزناد يف النموذج القديم من البندقية ال ميكن فكهاإن آلية

 



 ١٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أخصـائي األسـلحة حسـب التسـلل         أوجيرى فك آلية الزناد حتت إشـراف قائـد الفصـيلة            
 :التالي

اضغط باملفك على ذراع رافعة رتاج املطرقة حتى تتخلص املطرقة مـن نتـوء              : فك املطرقة  )١
 .الرافعة

 
 .حرر املطرقة من فرعي الزناد )٢

 
ع طريف النابض املشرتك من علبة املغالق وضعهما باألصابع وراء املسـندين اجلـانبيني              ارف )٣

 .للمطرقة
 .تاج املطرقة حتى خيرج من التجويفاضغط باملفك على نابض رافعة ر )٤

 



 ١٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

إدفع حمور املطرقة بسيخ التنظيف ثم أمسك املطرقة باليد اليمنى وأسحب املحـور باليـد                )٥
 .اليسرى

 وأخرج املطرقـة مـن      نفجاربح أحد مداريها موجهًا جلهة حجرة اال      دور املطرقة حبيث يص    ) ٦
 .علبة املغالق

 .أفصل النابض املشرتك عن املطرقة )٧

 

 

 املخزن
ويستخدم املخزن إلستيعاب    . جرام ٨٣٠ جرام ووزنه بالذخرية     ٢٣٠وزن املخزن بدون ذخرية     

 :الطلقات وتقديهما إلى علبة املغالق ويتألف من

 .جسم املخزن 
 .خزنقعرامل 
 .النابض مع اللوحة الرافعة للطلقات 
 .لوحة تثبيت نابض املخزن 

 



 ١٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 جسم املخزن

 

 
 

 فريـز  علـى اجلـدار األمـامي        ، التوزيـع  شـفتا  على ويرى عليه من األ    علىوهو مفتوح من األ   
 .)إستهالك الطلقات(ثقب املراقبة  . وعلى اجلدار اخللفي ماسك تعليق املخزن،التثبيت

اللتني   الصفيحتني املتانة جعل يف  بتثبيت املخزن على البندقية ولتحقيق      يز   املاسك واإلفر  يقوم
 .ن اجلانبني خطوط مقعرة من الداخلتشكالن اجلداري



 ١٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 قعر املخزن

 .قب لنتوء لوحة تثبيت نابض املخزن يوجد يف وسطه ثسفلويغطي جسم املخزن من األ

 

 اللوحة الرافعة للطلقات

 نابض املخزن ضمن جسـم املخـزن وتسـتند علـى الطـرف              وتوضع مع النابض ولوحة تثبيت    
 حبيـث  علـى وحمدبة من األ.  للنابض بواسطة إحنناء داخلي كائن على اجلانب األمين منها علىاأل

 بواسـطة   علـى تؤمن االستيعاب الشطرجني للطلقات يف املخزن وحتد حركة رافعة الطلقات مـن األ            
 .نتوءات داخلية على جوانب جسم املخزن



 ١٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 زنملخفك ا

براحة اليد اليمنى قم بالضغط على القط تثبيت املخزن مطوقًا املخزن بإصبع يدك عند حترر               
 ويصـبح املخـزن     أعلـى  حتى يصبح قعر املخزن إلـى        تقريبًا بزاوية قائمة    أعلىاملخزن أرفع إلى    

 . إلى اخلارج وبذلك يتحرر املخزن كلية من السالحقليًالسحب املخزن اموازيًا للمقبض ثم 

    
 

 لوحة تثبت نابض املخزن

 .املخزن  من النابض ولها نتوء لتثبيت قعرسفلتثبت بشكل متني يف الطرف األ

 



 ١٠٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 صيانة املخزن

 الصـفيحة بهـدوء     اسحب املخزن املوجود يف قعر املخزن ثم        اقلب ،أخرج املخزن من موضعه   
النـابض والصـفيحة    وانتبه إلنطالقة النابض ثم أخرج النابض وقم بالصيانة وبعـد ذلـك أرجـع               

 .ملوضعهما

    

 

 احلربة

 
 



 ١٠٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 لقص األسالك الشـائكة وهـي       أووهي تستخدم ضد العدو عند االشتباك بالسالح األبيض         
 : وتتألف من،على عدة أنواع

ويوجد على ظهره مسننات منشارية مع وجود ثقب يف بعض األنواع لرتكـب        : النصل 
ك الشائكة وبعضها اآلخـر لـيس لهـا    على قطعة معدنية بارزة وتستعمل لقص األسال 

 .هذه امليزات بل ذات شفرة من اجلانبني
 احلربـة   اسـتخدام كما تؤمن سـهولة     ،  وتستخدم لتثبيت احلربة على السالح     :القبضة 

 :وتتكون القبضة من. كسكني
 .خاتم تثبيت على فوهة السبطانه ◄
ى مـع   جناحان لتثبيت احلربة على حجرة الغاز ويف بعض األنواع يوجـد جمـر             ◄

 .خطاف تثبيت
خطاف تثبيت مع نابض ومزالج ذو فرعني يدخالن يف الفريضتني املوجودتني            ◄

 .على قاعدة الشعرية
 جلدية للتعليق ويوجد علـى تلـك العالقـة نطـاق       أوالقيد له عالقة قماشية      ◄

 .صغري لتثبيت قبضة احلربة

 



 ١٠٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

ج الـالإرادي كمـا تغطـي       يوجد يف بعض أنواع االغماد صفيحة نابضة ملنع احلربة من اخلـرو           
 .بعض أنواع االغماد بقطعة مطاطية عند قص األسالك الشائكة املكهربة

 
 



 ١١٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  احلربةأجزاء

  جلدية أوعالقة قماشية  )١
 خطاف تثبيت  )٢
 القبضة  )٣
 الغمد  )٤
 نتوء ادخال النصل  )٥
 نتوء الدخال عملية القص  ) ٦
 قطعة مطاطية )٧
 مسننات منشارية  )٨
 ثقب ادخال النتوء املوجود على الغمد  )٩
 النصل  )١٠
 جمرى لرتكيب احلربة على السالح )١١

 
 فك احلربة

 .لفك احلربة اضغط على القيد )١



 ١١١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . لتفصلها من موضعهااألمام إلىادفع احلربة  )٢



 ١١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 تكون احلربة مطوية على البدن لفك احلربة اسحب املقـبض للخلـف ثـم               AKيف بعض أنواع    
 .وهة السبطانة حتى تتقيد بالتجويف املوجود عند فدرجة ١٨٠حرك نصل احلربة 



 ١١٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

  هذا النوعأجزاء

  جلدية أوعالقة قماشية  )١
 خطاف تثبيت  )٢
 القبضة  )٣
 جناحان لتثبيت احلربة على حجرة الغاز  )٤
 خاتم تثبيت احلربة على فوهة السبطانة  )٥
 النصل  ) ٦
 القيد  )٧
 نابض ومزالج  )٨



 ١١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 
 

 :يتم تركيب هذا النوع من احلراب كالتالي

 . احلربة من القيدأخرج )١
 .اليسرى حبيث تكون الشعرية للشمالية باليد امسك البندق )٢
سـبطانة  امسك احلربة باليد اليمنى من القبضة ثم ركب خاتم تثبيت احلربة على فوهـة ال               )٣

 .واجلناحان على حجرة الغاز
 . حتى النهايةسفل األإلىط احلربة اضغ )٤

 



 ١١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 نزع احلربة

 :لنزع احلربة

 .)كما يف حالة الرتكيب(امسك البندقية باليد اليسرى  )١
 .م وسبابة اليد خطاف تثبيت احلربةاسحب باالبها )٢
 ثم ضـعها يف     على األ إلى وانزع احلربة برفعها     سفلاضغط ببطن اليد على القبضة من األ       )٣

 .القيد

 

  :مالحظة

 ذات خمفـف    AKMولـيس علـى      )Ak-47 ( علـى كالشـينكوف    إلـى هذا النوع ال يركيب     
 .االرتداد

 
 



 ١١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 خمصاأل
 .ة والسهولة يف استعمال البندقية وهو نوعان خشبي ومعدني يفيد يف تأمني الراحخمصألا

 : اخلشبي ويرى عليهخمصاأل

  خمصلوحة األ 
 فتحة ذات غطاء نابض  
 حلقة لرتكيب حزام حامل البندقية  
 التوابع مع نابض علبة مقر  

 
  خشبيأخمص

 

 : خمتلفة يتألف منأشكال املعدني وهو على خمصاأل

 .امولة املثبته على علبة املغالقصاقني مثبتتني بلسان على الس 
 . والنابضاملخططمثبت الدافع  
 أو يف وضـعية الفـتح       خمـص ن لنتوء مثبت األ   ثقبًايوجد على لسان الساق اليسرى       

 .الطي



 ١١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ويوجد على مسند الكتف بطانة حلمايـة        وحلقة احلمالة  يركب على الصامولة الدافع املخط      
 .لكتفواقية اليد من التلف لدى اصطدامها مبسند ا

 
  قابل للطيأخمص

 

 
  معدني قابل للطيأخمص

 

 

 



 ١١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
  خشبيأخمصب AKM مصريكالشنكوف 

 

 

 
  معدنيأخمص بAKMكالشنكوف روسي 

 



 ١١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  :مالحظة

منـا يقـبض     احلديدي ليست كالعـادي وإ     خمص من هذا السالح ذات األ     أخرىهناك أنواع   
 . منهاها من جهة اليمني كليًاأخمصويبسط 

 

 
 Bulgarian AK-74 كالشنكوف بلغاري

  احلديدي مطويًاخمصالحظ شكل األ
 



 ١٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 هأخمصنفس الكالشنكوف السابق بعد بسط 

 

 
  حديديأخمصب Romanianكالشنكوف روماني 

 



 ١٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :وله نوعان من القنابل AMD 65 القاذف للقنابل املجريلكالشنكوف ا

 . وهي مضادة لالفرادPGRالقنبلة  )١
 خـاص خيفـف     أخمـص بابات ولهذا السالح     وهي مضادة للمدرعات والد    PGKالقنبلة   )٢

  . من االرتداد عند رمي القنابلكثريًا

 

 

 
 AMR-69قاذف قنابل جمري من طراز 

AMR-69 Assault Rifle - Grenade Launcher (Hungary) 

 

 
 )AMD 65) Hungarian AMD 65الكالشنكوف املجري 

 



 ١٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 AKMSالكالشنكوف 

 

 احلركة امليكانيكية 
 . نهاية جمراهاإلى اخللف حتى تصل إلى قساماسحب األ )١

 
 . الظفر بواسطةتتشبث حيث بيت النار إلى طلقةها أمام دافعة قسامتتقدم األ )٢



 ١٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 إلـى   درجة ممـا يـؤدي     ٣٥ )برةجمموعة اإل (غالق   تدير امل  األمام إلى قسامعند تقدم األ   )٣
ابلهـا يف   حكام الغلق على الطلقة باستقرار بـروزي املغـالق داخـل التجـاويف التـي تق               إ

 .قساماأل

 
 

 حيث ميسك بها الظفر ويف ذات الوقـت         نفجار توضح استقرار الطلقة يف حجرة اال      صورة  )٤
 .يغلق عليها باحكام منعا لالرتداد



 ١٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ها بقوة نابضالالقط الرئيسيعند الضغط على الزناد تتحرر املطرقة من  )٥

 

 
 

 .تنفجر فيشتعل البارود والتي بدورها تطرق الكبسولة فبرةتطرق املطرقة على اإل ) ٦



 ١٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .عند اشتعال البارود يزيد الضغط فينطلق املقذوف )٧

 
 

 الـوراء   إلـى ترجع نسبة من الغاز املضغوط مع ثقب فتحة الغاز لتصطدم باملدك وترجعه              )٨
 .قساممما يؤدي لرجوع األ

 )١٩( ويتـأخر مسـافة      درجـة  ٣٥غالق   تدير امل   ملم ٦,٥ اخللف   إلى قسامعند رجوع األ   )٩
 ممـا  )صـفراً ( نفجـار يكون الضغط يف داخـل السـبطانة وحجـرية اال     هذا الوقت  يف،  ملم

 فرتتفع الطلقة تراجعها قسام املحكم وتتابع األغالق اإلفيفكيسهل خروج الظرف الفارغ 
رف  بالسن القـاذف للظـ     قسام اخللف ويف ذات الوقت متر األ      إلى وتعود املطرقة    أعلى إلى

 .الفتحة املخصصه له عن ميني السالح خارج السالح عن طريق إلىالفارغ 



 ١٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . نهاية مسارهاإلى رجوعها قسامتواصل األ )١٠

 

 



 ١٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . وتعود احلركة لتتكررأخرىرجاع لتأخذ طلقة ثم تعود بفعل قوة نابض اإل )١١

 
 

 آلية الزناد
 :وتتألف من

 ذيل الزناد 
 خطاف الزناد 
 .النابض ولوحته 

 حسـب الوظيفـة املنتخبـة        وفردياً )آليًا( شًارن الزناد يف بندقية الكالشنكوف من الرمي        وميّك
 ويف الوسط وضعية الرمي     ، وضعية األمان  على لأل :بواسطة لوحة األمان والتي بها ثالث وظائف      

 .)دراكا( الرمي الفردي سفل ويف األ،رشًا

 

  وضعية األمان:احلالة األولى

مان يف الوضـعية    عند وضع جهاز منط اإلطالق على وضعية األمان تصبح عارضة الرمي واأل           
 والطـرف   )دراكـا ( على النتوء اخللفي لفقرة الرمي الفـردي         السفليةاألمامية بينما ترتكز نهايتها     



 ١٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 كما حتمي   )قسامساحب األ ( يد التعمري األمين للزناد وتبطل عملها ويف ذات الوقت تغلق جمرى          
 . اخللفىإل الداخلية املتحركة جزاء الداخلية من األوساخ ومتنع عودة األجزاءاأل

 

 )دراكا(وضعية الرمي الفردي  :احلالة الثانية

تصـبح عارضـة    )دراكـا (طالق على وضـعية الرمـي الفـردي    عند وضع جهاز اختيار منط اإل   
الرمي واألمان يف الوضعية اخللفية وتبتعد نهايتها السفلية من النتوء اخللفي لفقرة الرمـي دراكـا                

نفصل رافعة الرمي واألمان عن آلية الزناد وتصـبح         حيث تصبح هي والزناد حرة احلركة وبهذا ت       
 .بغري عمل

 
 

 إلى األمام فتتحرر املطرقة وتتقدم حتت تأثري        يسيعند الضغط على الزناد يتقدم الالقط الرئ      
 . فتنطلق الطلقةفالكبسولةاملشرتك وتطرق عقب اإلبرة  النابض



 ١٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 ونتوء فقرة   الفرعيض فيتعشق الالقط     فتجرب املطرقة على اإلخنفا    قساموبفعل الغاز ترتاجع األ   
تهيـؤ  اخللفي للمطرقة ومينعها من احلركة ويف ذات الوقت يستقر نتـوء             الرمي الفردي على املسند   

 الوضـعية األماميـة     إلـى  قسـام وعند عـودة األ     املطرقة يف مكانه املوجود على املطرقة      رافعة رتاج 
 . الرافعة من مكانهتهيؤ املطرقة فيطرح نتوء رافعة رتاجتضغط على ذراع 

رفـع  ، إذ عنـد     أخـرى  مـرة إلطالق الطلقة الثانية ارفع اصبعك عن الزناد ثم اضـغط عليـه             و
 اخللف فتتخلص  إلى )دراكا(الفرعي ونتوء فقرة الرمي الفردي       االصبع عن الزناد يرتاجع الالقط    

اجلـانبيني   ويسـتند علـى املسـندين        ياملطرقة من الفقـرة ويف ذات الوقـت يلقـط الالقـط الرئيسـ             
 .للمطرقة

 



 ١٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املطرقة ويتم اإلطالق     األمام فتتحرر  إلىعند الضغط ثانية على الزناد يتقدم الالقط الرئيس         
 .وهكذاالثاني 

 

 رشًا وضعية الرمي :احلالة الثالثة

 يف تصـبح عارضـة الرمـي واألمـان       رشـاً ند وضع جهاز انتقاء الرمي على وضـعية الرمـي           ع
وتبطل  )دراكًا(تها السفلية على النتوء اخللفي لفقرة الرمي الفردي وترتكز نهاي الوضعية الوسطى

 .عملها

 
 

 تتحر املطرقة وتتقدم حتت تأثري    ف األمام   إلى يوعند الضغط على الزناد يتقدم الالقط الرئيس      
 بفعـل   قسـام النابض املشرتك وتطرق عقب اإلبرة التي تطرق الكبسولة فيتم اإلطالق وترتاجـع األ            

تهيؤ رافعة رتاج املطرقة يف مكان تهيـؤ    ا جيرب املطرقة على اإلخنفاض فيستقر نتوء        ضغط الغاز مم  
 فـال يـؤثر علـى املطرقـة ألنـه يف الوضـعية األماميـة ومبتعـد عـن                    ي الالقط الرئيس  املطرقة، أما 

 .للمطرقة نتيجة الضغط على ذيل الزناد املسندين اجلانبيني



 ١٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 املطرقـة فيـربز نتـوء الرافعـة مـن           رفع رتاج راع   األمام تضغط على ذ    إلى قسامعند عودة األ  

مكانه فتحرر املطرقة وتتقـدم حتـت تـأثري النـابض املشـرتك وتضـرب الكبسـولة وهكـذا يسـتمر                    
 ارفـع    عـن الرمـي    وللتوقـف ،   وطاملا توجد طلقات يف الزنـاد      مضغوطًااإلطالق طاملا ظل الزناد     

 .انبيان للمطرقة ومينعها من التقدم املسندان اجلياصبعك عن الزناد حتى ميسك الالقط الرئيس

 



 ١٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 جهاز التسديد
ويتألف من الّسدادة وهي عبارة عن جتويف يتقابل مع الشعرية ويتمركز على حمـور السـبطانة       

 )١٠٠(حيث يقابل كل رقـم      ١٠ وبعضها حتى الرقم     ٨ويتصل بقاعدة معدنية متدرجة حتى الرقم       
 . يف الواقعمرت

 رفع الّسدادة حسب الـرقم ويف       إلىك على األرقام مما يؤدي      وعلى هذه القاعدة مزالج يتحر    
 ٣٠٠ أي   ٣والذي يسمى الصفر التعبوي والذي يعـادل الـرقم           )U أو D(نهايتها توجد اشارة    

 .)M70( على جانبي السّدادة يف بعض األنواع مثل فسفورية وتوجد قطع مرت

 اسطوانة معدنية دقيقة تتقابل      القسم اآلخر من جهاز التسديد هو الشعرية وهو عبارة عن          أما
مع السدادة على خط حمور السبطانة مركبه على قاعدة يف السبطانة وذلك لتغيري جهاز التسـديد                

 .على اإلجتاه واإلرتفاع ولها واقية للحماية كما يوجد يف بعضها قطع فسفورية

 
 مفك ضبط الشعرية

 



 ١٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 اإلختبار القتالي
جيـري اإلختبـار القتـالي    . املحتملـة قبـل اإلختبـار    األعطـال  جيب تفتيش البندقيـة وتـاليف   

ن تكون  أقة على   غل يف قاعة رمي م    أوللبندقية وضبطها يف حقل الرمي يف طقس خال من الرياح           
 .اإلشارة طبيعية

ور أصـحاب البنـادق   ضـ  الرماة وخيتارهم القائـد حب أفضلعند إختبار البندقية يقوم بالرمي    
 .الزمةلوات واألجهزة ا فني األسلحة ومعه األدأوح ومصلِّ

 فوالذية وجيب أن ةجيري اإلختبار القتالي للبندقية بالرمي بطلقات ذات رصاصات عادية بنوا
 ووضعية الرمي مبسند     مرت ١٠٠ الرمي   )مدى(تكون الطلقات من نوع واحد وانتاج واحد ومسافة         

 .م٣٠٠والبندقية بدون حربة املسطرة  مبسندوالبندقية 

سـم يثبـت علـى لوحـة بيضـاء      ٢٥سم وعرضـه  ٣٥تطيل أسود ارتفاعه جيري الرمي على مس   
 . مرت واحد وعرضها نصف مرتارتفاعها

 تكـون هـذه النقطـة        للمستطيل األسود وجيب أن    سفللع األ نقطة التسديد هي منتصف الض    
 .تقريبًاعلى مستوى عني الرامي 

لنقطـة  بيعيـة   يسدد على خط عمودي فوق نقطة التسديد بقلـم ذي لـون فـاتح الوضـعية الط                
  مـم ٢٨بــ   من نقطة التسديد أعلىن تكون نقطة اإلصابة املتوسطه   اإلصابه املتوسطة كما جيب أ    

 .عترب هذه النقطة منوذجية للمقارنةوت

 

 اختبار الرمي
 ويسـدد يف كـل طلقـة بـنفس          دراكـاً  )فـردي ( طلقـات    أربعةلإلختبار القتالي يرمي الرامي     

 .سودمستطيل األ للسفل منتصف الضلع األالشروط على
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 ملكـان   بعد انتهاء الرمي يفحص املشرف على االختبار اللوحة وحيدد منطقة التجمع استناداً           
وتعترب ،   اللوحة إلىحد غريه بالذهاب    ثقوب ثم حيدد النقطة املتوسطة لإلصابات وال يسمح أل        ال

 واقعـة يف    )احـدة  الثالثة يف حالة احنـراف و      أو(ربعة  منطقة التجمع طبيعيةإاذا كانت الثقوب األ     
 . سم١٥دائرة قطرها 

عـادة الرمـي غـري      فإذا كانت النتيجة عند إ    ذا كانت منطقة التجمع غري طبيعية يعاد الرمي         إ
 .سباب تبعثر الطلقات اجلهات املختصة الزالة أإلىمقبولة ترسل البندقية 

 بالنسبة لنقطـة    ن القائد حيدد نقطة اإلصابة املتوسطة ومكانها      إ ف ذا كان التجمع طبيعياً    إ أما
 .راإلختبا

ربعة ثقوب صل خبط مسـتقيم بـني أي ثقـبني مـن الثقـوب               املتوسطة أل  لتحديد نقطة اإلصابة  
 قسمني متساويني ثم صل مبنتصـف اخلـط مـع الثقـب الثالـث واقسـم              إلىقسم بينهما   أاالربعة و 

بني األولـني   صل بعـد ذلـك النقطـة القريبـة مـن الثقـ            متساوية،   أقسام ثالثة   إلىاملسافة بينهما   
 مـن   تعترب النقطة الثالثة اعتبـاراً     . متساوية أقسام أربعة إلىقسم املسافة بينهما    الرابع وا والثقب  

 .)أشكل ( الثقب الرابع هي نقطة اإلصابة املتوسطة بني اإلصابات األربع

 :ميكن حتديد نقطة اإلصابة املتوسطة بالطريقة التالية

تصـفي اخلطـني الـذين حصـلت عليهمـا خبـط            صل بني كل نقطتني على حدة ثم صل من         )١
 قسمني متساويني ويعترب منتصف اخلط هو نقطة اإلصـابة املتوسـطة            إلىقسم هذا اخلط    او
 .)بشكل (

 عن بقية الثقوب ومل تكن الثقوب األربعة ضـمن دائـرة            جدًا حد الثقوب بعيداً   كان أ  إذا )٢
ثقوب توسطة بالنسبة لل  صابه امل مال الثقب البعيد وحتديد نقطة اإل     يجب اه فسم  ١٥قطرها  

 .خرىالثالثة األ
حتديد نقطة اإلصابة بالنسبة للثالثة ثقوب بنفس الطريقة السابقة وتكون النقطة املتوسـطة    )٣

الشـكل  (يف هذه احلالة هي النقطة التي تبعد مبقدار قسمني متساويني عن الثقب الثالـث               
 .)ج
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 أوختبار   اال املتوسطة مع نقطة  ن تتطابق نقطة اإلصابة     إذا كانت البندقية مضبوطة جيب أ      )٤
 . سم٥تبعد عنها بأي اجتاه مبقدار ال يزيد عن 

 .ثبت اإلختبار عدم دقتهاجيب ضبط البندقية التي أ )٥

   
 ج    ب    أ

 

 ضبط البندقية
 أوسم جيب رفـع   ٥ من   أكثر احنرفت نقطة اإلصابة املتوسطة عن نقطة اإلختبار النموذجية          إذا

. دنى من نقطة اإلختبار جيب خفـض الشـعرية  نت نقطة اإلصابة املتوسطة أفإذا كا،  خفض الشعرية 
 كانـت نقطـة اإلصـابة يسـار نقطـة           إذا أمـا   جيب يف هذه احلالة رفع الشـعرية،       أعلىوإذا كانت   

واذا كانـت    . اليسـار  إلىيري الشعرية باإلجتاه    ع لت )العتلة( البزال الزاحف اإلختبار فيجب حتريك    
 . اليمنيإلىال الزاحف زب اليمني فيحرك الإلى
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 يف   سـم  ٢٦ملم تبتعـد نقطـة اإلصـابة مبقـدار          ١ باالرتفاع   أو حركت الشعرية باالجتاه     إذا 
 . مرت١٠٠الرمي على مسافة 

 يف الرمـي    أعلـى  إلـى سـم   ٢٠ن تدوير الشعرية دورة كاملة يبعد نقطة االصابة املتوسطة          إ 
 . مرت١٠٠على مسافة 

 .فرديًا )دراكًا(برمي أربعة طلقات جيري التأكد من صحة الشعرية  
 البندقية تعمل التدرجية الكائنة على البـزال الزاحـف لتعـيري الشـعرية      )تعيري(بعد ضبط    

 . منها تدرجية جديدةباالجتاه وتوضع بدًال

 

 األعطال التي تعرتض ضبط البندقية
 : التي تعرتض ضبط البندقية هيةعطال املميزإن األ

ممـا يسـبب احنـراف       سـفل  األ أو علـى  األ إلـى  احنرافها   وأ احنناء الشعرية    أوكسر   
 .الرصاصة يف االجتاه املعاكس الجتاه الشعرية

 اجلانبني مما يسبب احنراف الرصاصات    حد   أ إلى احنرافها   أوحنناء يف لوحة املوجه     ا 
 . جهة احنراف السدادةإلى

 .انة باجتاه احنناء فوهة السبطاتحنناء املاسورة مما يسبب احنراف الرصاصا 
 .)السبطانة( توسع فوهة املاسورة 



 ١٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .)خاصة الفوهة(اهرتاء اجلف  
 .اجلف شكل دائري وتقشر إلىتآكل زوايا حقول احللزنة وحتويلها  
 .خمصاأل أو الشعرية أو املوجه اهتزاز قاعدة 

 . تبعثر الرصاصاتإلىوكل هذه األعطال تؤدي 

 )AKM-AK(خدم فقط مع البنـادق      دناه تست أيف ظروف الرؤية املحدودة واملعدات املذكورة       
 العـدو ويف  أسـلحة هيـب املنبعـث مـن    ل علـى ال  أساسـية  وهي تعتمد بصفة     ٧,٦٢البنادق عيار   

 .مطارالغسق والفجر وظروف األ

 :وتتألف هذه املعدات من

 ميكن طيها وهي مركبة على مؤخرة لوحة السـدادة     )ضةيفر(سدادة خلفية ذات شق واسع       )١
 . فهي مركبة على قاعدة الشعرية للبندقية اآلليةمامية السدادة األأما .الورقية

ضـعت بصـورة     واخللفيـة و   مامية من السدادة األ    شفافه على كالً   أغطيةتوضع بقع مغطاة ب    )٢
 . البندقيةأخمصستقامة مواجهة لعني الرامي وبا

 اخللـف ويـتم الرمـي       إلـى  بـل تطـوى      ال تفصل املعدات عن البندقية مـن الرمـي نهـاراً           )٣
 .لشعرية االعتياديتنيبالفريضة وا

 :يةسي الرئقساماأل

 .)الشعرية( ماميةالسدادة األ )١
 .ماميةنابض السدادة األ )٢
 .ماميةقاعدة السدادة األ )٣
 .حمور النابض )٤
 .احلشوة )٥
 .)قابلة للطي(السدادة اخللفية  ) ٦
 .قاعدة السدادة اخللفية )٧
 .يةحمور السدادة اخللف )٨
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 .غطاء السدادة اخللفية )٩
  .ماميةغطاء السدادة األ )١٠

 :اآلتيوعند الرمي يف ظروف الرؤية املحدودة ولرتكيب املعدات اتبع 

 . للبندقيةمامية باليد اليسرى وضعها على قاعدة السدادة األمامية السدادة األأمسك )١

 
 للبندقيـة   ماميـة  يف زوائد األمـان لبـدن السـدادة األ         ماميةضع نهاية النابض للسدادة األ     )٢

 .بضحبيث تستقر الشعرية بني ضلعي النا
 مـع فتحـة اجلـدار اخللفـي لقاعـدة           ماميـة قاعدة السدادة األ   شبك مبفل لوالب باإلستعانة   )٣

 . اليمنيإلىسدادة البندقية وقدمها بقوة من اليسار 
 :ي اخللفية اتبع ما يلولرتكيب السدادة  )٤

لصـفيحة سـدادة     قاعدة السدادة اخللفية اليسرى على الكتف األيسـر          كالبضع   
 .البندقية

 .اعدة السدادة اخللفية اليمنىارخ كالب ق 
 حتـى   سـفل  ادفـع السـدادة اخللفيـة مـن األ         خشـبية  قطعة   أو لوالب   مفلبواسطة   

 .يشتبك الكتف األمين للسدادة على الكتف األمين لوجه سدادة البندقية

 :تفكيك معدات الرمي الليلي

 :جيري تفكيك املعدات يف احلاالت التالية

 .عند تعطل بعض أقسامها 
 . البقع املضيئةأغطيةء تصليح عند اقتضا 
 .لغرض التنظيف 
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 :)الشعرية( ماميةتفكيك السدادة األ

 وإلمتام ذلك ارفع نهاية نابض السـدادة        ، للبندقية مامية املعدات عن بدن السدادة األ     أزل  )١
وركبها على مثبت     باستقامة النابض  مامية بإصبع اليد اليمنى وحرك السدادة األ      ماميةاأل

 .ماميةألقاعدة السدادة ا
اضغط على كالب القاعدة األمامية بواسـطة مفـل لوالـب وافصـلها عـن بـدن السـدادة                    )٢

 .األمامية
 .مامية للبندقيةخرجها من بدن السدادة األإلى اليسار وأ ماميةحرك السدادة األ )٣
 )الفريضة(تفكيك السدادة اخللفية  )٤
 .دور السدادة اخللفية كما موضح بالشكل )٥

 :لتاليلتربيد السبطانة نقوم با

رتـاج املطرقـة املوجـود      اخللف وحرك ذراع رافعـة     إلى قسام املخزن ثم اسحب األ    أخرج )١
 تعـود   قسـام  ثم اتـرك جمموعـة األ      سفل،واألمام  على اجلدار الداخلي األمين للسالح لأل     

 ببطء حتى تتوقف قبل فتحة
مـن اجلهـتني     خروج الظرف الفارغ بعد ذلك ركـب املخـزن وتكـون السـبطانة مفتوحـة         )٢

 إلى قساموعند بدء الرماية اسحب األ    ،  سمح مبرور الهواء داخل السبطانة فتربد بسرعة      فت
 خمـص اخللف وأتركها تعود حاملة معهـا طلقـة وعنـد االسـتعمال السـريع اضـرب األ                

 . حجرة االنفجارإلىومعها طلقة مام  األإلى وتتقدم قسام فتتحرر األرضباأل

     



 ١٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<
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 عدة التنظيف
جتويـف يف نهايـة     اخلشبي داخلخمصدة ما توضع عدة التنظيف يف الكالشينكوف ذو األ        عا

 :التنظيف والتزييت وتتألف من  لفك السالح بغرضدوات وتستخدم هذه األخمصاأل

 .)سيخ التنظيف(قضيب التنظيف  
 .وصلة قضيب التنظيف 
 .الفرشاه 
 .)الصيني( عن الطارد يف املفك قطعة مستقلة، )يف الروسي واملصري(املفك مع الطارد  
 .علبة التوابع 
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 عدة التنظيف مع علبة التوابع

 

 :كما تستخدم املواد التالية لتنظيف وتزييت البندقية

 .حملول قلوي إلزالة بقايا الفحم والبارود من السبطانة والقطع األخرى امللوثه 
ارة بـني   زيت سالح خفيف لتزييت قطع البندقية وآلياتها عندما تكـون درجـة احلـر              
 . من املحلول القلويشتاءًا ولتنظيف البندقية )٥٠- و٥٠(
 ثقيل لتزييت جوف املاسورة وقطع البندقية وآلياتها عندما تكون درجة           أسلحةزيت   

 . درجة مئوية٥٠احلرارة أكثر من 
 الثقيل بنسبة متساوية وذلـك لتشـحيم جـوف          سلحةمزيج من شحم املدافع وزيت األ      

 .ليات والتوابع عند ختزين البندقية لفرتات طويلةاملاسورة والقطع واأل
 . للمسح والتنظيف خرقأوورق خاص  
ميكن اسـتخدام االعـواد اخلشـبية لتنظيـف املجـاري والثقـوب بسـهولة كمـا يسـمح               

 الشحم وازالته وخاصه عند استخدام البندقية       لتخفيف )الكاز(باستخدام الكريوسني   
 .تقال لنظام التزييت الشتوي عند االنأوألول مرة بعد ختزين طويل 

 أو وتزييتهـا بعـد اسـتعمال املحلـول القلـوي            جيب مسح وجتفيـف اآلليـات جيـداً        
 .الكريوسني
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 صيانة السالح 
 أنوجيـب  ،   تدريب بالسالح حتى ولو مل يـرم بـه         أوجيب الفك والتنظيف بعد كل رمي        

 . حادة ودون استخدام العنفأدواتيتم التنظيف بهدوء ودون استخدام 
 بطـول مناسـب     )خـيش (قنـب   وتنظف السبطانة بتمرير قطعة من القماش مربوطـة خبـيط            

سحب اخليط من مؤخرة السبطانة وتكـرر العمليـة عـدة مـرات وتزيـت األجـزاء                 تحبيث  
 . السالحأجزاءاملتحركة وتنظف اسطوانة الغاز واملكبس وكافة 

 .ضري مواد التنظيفحت 
 .فك البندقية 
 .تخدام كما مبني يف الشكلدها لالسفحص التوابع واعدا 

 

 تنظيف السبطانة

 .رض األ إلىخمصأسند األ وبالقدم طاولة عادية أو سلحةضع البندقية على طاولة األ )١
 ضـع تقـاطع الليـف علـى         )8(خذ قطعة صغرية من الليف القطني واجعلها على شـكل            )٢

ليـف  نهاية وصلة قضيب التنظيف بداخل السبطانة بضغط الوصلة حبيث تكون نهايات ال            
 يسمح بدخول وصلة قضيب التنظيف يف السبطانة بضـغط          هقصر من ساق الوصلة وسمك    أ

 .خفيف
ــوي   )٣ ــاملحلول القل ــل الليــف ب ــيًالصــب (بل ــه باأل قل ــم حرك ــول ث ــن املحل  .)صــابع م

 قضيب التنظيف مع وصلته يف جوف املاسورة بأكملها وثبت غطـاء علبـة التوابـع                أدخل
 .على املاسورة

 :التوابع 
 جسـم   ، وصلة قضيب التنظيف   ، قضيب التنظيف  ،د حتضريها للتنظيف  البندقية بع  

 . رأس قضيب التنظيف،املفك ،)غطاء املاسورة( غطاء علبة التوابع ،علبة التوابع
 قضـيب   أخرج البندقية بيد وحرك قضيب التنظيف عدة مرات داخل السبطانة ثم            أمسك )٤

 يف املاسـورة مـن جديـد        هأدخلـ التنظيف وبدل الليف القطني وبلله بـاملحلول القلـوي و         
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 .وحركه بنفس الطريقة السابقة
 .نظف السبطانة بهذا الشكل عدة مرات )٥
 مـن فوهـة املاسـورة ونظـف الفوهـة      )غطاء علبة التوابع(ارفع بعد ذلك السدادة املوجهة   ) ٦

 .مبقدار طول وصلة قضيب التنظيف
رقة جافة  امسح القضيب بعناية مع وصلته وامسح جوف املاسورة بليف جاف نظيف ثم خب             )٧

 أوسـاخ تعتـرب املاسـورة    أو مل جتـد عليهـا آثـار سـوداء     فـإذا  اخلرقـة    افحـص ثم  ،  متامًا
 . نظيفة)السبطانة(

مـن اجلهـة األخـرى     و بنفس الطريقة السـابقة )بيت النار  (نفجار نظف حجرة اال   ذلكبعد   )٨
 .)من ناحية علبة املغالق(

مراقبـة احللزنـة إذ ال    ومسبعد التنظيف افحص السبطانة بدقة بتوجيهها حنو ضـوء الشـ        )٩
 .)أوساخ، ليف، خيوط (جيب أن يبقى داخلها شيء

 مـن الزيـت     صلة قضيب التنظيف من جوف السبطانة فضـع قلـيالً          و ا استعصى خروج  إذ )١٠
 ا مل تـنجح فأرسـل البندقيـة        وإذ اسـحب القضـيب    و اتظر حل ظاخلفيف يف السبطانة ثم انت    

 .لورشةل

 

 يف حجرة الغازظتن
بعـد  ،   عود خشبي ملفـوف خبرقـة مبللـة بـاملحلول القلـوي            أوالتنظيف  يتم بواسطة قضيب    و
جيـب التأكـد مـن عـدم وجـود أي بقايـا              و  قماش جافة  عمتسح غرفة الغاز بقط    و يف جتفف ظالتن

 . غرفة الغازأوغريبة داخل املاسورة 

 

 تنظيف اسطوانة الغاز
يف حالـة تـراكم      و ذلك بلفها خبرقـة مبللـة بالزيـت        و الوصلة و يتم بواسطة قضيب التنظيف    و

 .جيدًاجتفف  وثم متسح ،أوساخ كثرية تنظف باملحلول القلوي
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<

 

 املغالق ومكبس الغاز وتنظيف علبة املغالق
ا تم التنظيف بعد الرمي يـدهن     ذوإ،  جتفف و يتم ذلك خبرقة مبللة باملحلول القلوي ثم متسح       و

زع آثار الكربـون املـتكلس      نن دقائق ثم    )٤-٣(مكبس الغاز صحن املغالق باملحلول القلوي ملدة        
 .جيدًاجتففان  ومتسحان وعليهما بعود خشبي

 

 تنظيف بقية القطع املعدنية
 بليف قطني يف حال تراكم األوسـاخ عليهمـا تنظـف بـاملحلول              أويتم مسحها خبرق جافة     و

 .جيدًاجتفف  والقلوي ثم تلمع

 .تنظف القطع اخلشبية خبرقة ناشفة

حة اخلفيـف بـنفس الطريقـة التـي اسـتخدم فيهـا املحلـول               ة شتاء بزيت األسل   يتنظف البندق 
 .القلوي

 

 تزييت البندقية
 :يتم تزييت البندقية حسب الرتتيب التالي

 قلـيالً  يصـب (بللها بالزيت  و ركب الفرشاة على قضيب التنظيف:تزييت جوف املاسورة   )١
 أورتني  حركهـا مـ    و  ثم ادفعه يف جوف املاسورة من ناحيـة الفوهـة          ) املزيتة من تمن الزي 

 . حتى تتكون يف كل أجزائها طبقة رقيقة من الزيتثالث
 . من ناحية املغالقنفجارت حجرة االزيي )٢
 السبطانة بواسطة قضـيب التنظيـف مـع       زييت عدم صالحيتها    أويف حالة فقدان الفرشاة      )٣

يضـغط عليهـا     و يوضع منتصفها على فوهة السبطانة     و  خرقة نظيفة تبلل بالزيت    استخدام
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 .يف املركبة على القضيبظ بوصلة قضيب التن خفيفًاضغطًا
مع احلذر من استعمال الزيـت       ،اآلليات األخرى خبرق مبللة بالزيت    وتزييت كافة القطع     )٤

 .حدوت األعطال وجزاءبكثافة ألن ذلك يؤدي إلى اتساخ األ

   
 

 . باتًا اخلشبية منعًاجزاءمينع تزييت األ )٥

 

     



 ١٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ال العامة للسالحاألعط
 املعاجلة السبب لالعطم
: عدم تقدم الدافع إلى األمام١

يتوقــف الــدافع قبــل الوصــول 
 .إلى الوضعية األمامية

 بسـبب   نفجـار اتساخ حجـرة اال    
جتمع بقايا الفحم والكربـون يف      

 .قناة حجرة الغاز
 .اتساخ األجزاء املتحركة 
 .صدأ أو أوساخ على الطلقة 

ــابع    ــة وت ــيم البندقي أعــد تلق
 االستعصاء  الرمي وعند تكرار  

ــف    ــاز وج ــرة الغ ــف حج نظ
 والقطــع )الســبطانة(املاســورة 

 .املتحركة وجماريها
.استبعد الطلقة الغري الصاحلة 

 :تعذر حترك القطع املتحركة٢
ــدخل حجــرة  ــة ت أي أن الطلق

ــاراال ــتم نفجــ  ولكــــن ال يــ
 .اإلطالق

 

اتساخ البندقية وتكاثف الزيـت     
 .فيها

 .ضعف نابض اإلرجاع 

ــيم البندق  ــابع أعــد تلق ــة وت ي
الرمــي إن مل يتــوفر الوقــت   
لتنظيف زيت القطع املتحركة،    
وبدل نـوع الزيـت املسـتخدم       

 . بالنوع النظامي
يف حالة عدم صـالحية نـبض        

اإلرجاع أرسل البندقيـة إلـى      
 .)الورشة(الرحبة 

 : عدم تلقيم الطلقة٣
املغــالق يف الوضــعية األماميــة 
اإلطالق ال يـتم لعـدم وجـود        

 .نفجارالطلقة يف حجرة ا

ــدم    ــزن أو عــ ــاخ املخــ اتســ
 .صالحيته

 .عطل يف خطاف املخزن 

ــابع    ــة وت ــيم البندقي أعــد تلق
الرمي، عند تكرر االستعصاء     

 .بدل املخزن
ــايف     ــل يف خط ــان العط إذا ك

املخــزن أرســل البندقيــة إلــى 
 .)الورشة(الرحبة 

 : تراكب الطلقة٤
تراكــب طلقــتني علــى القســم  
اخللفــي مــن املاســورة وتوقــف 

ــ ــعية القط ــة يف الوض ع املتحرك
 .املتوسطة

ــد     .التواء يف شفتي توزيع املخزن  ــتعمري وابع ــد ال ــك ي امس
. الطلقة املرتاكبة وتابع الرمـي    

عند تكـرر االستعصـاء بـدل       
 .املخزن
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 املعاجلة السبب لالعطم
اجنــذاب املغــالق يف الوضــعية  ٥

 : األمامية
ــرة اال  ــة يف حج ــارالطلق ، نفج

ــك ال   ــم ذل ــرة ورغ ــة ح املطرق
 .حيدث اإلطالق

 

الطعم مضـروبًا ضـربة     إذا كان    
ــرة دل ذلــك  ــرأس اإلب عميقــة ب

 .على عدم صالحية الطلقة
إذا كـان الضــرب علـى الطعــم    

ضعيفا أو ال أثـر لـه دل ذلـك          
على أن العطل مـن املطرقـة أو        
آلية الزناد أو اإلبرة غري صاحلة      

 .بسبب تكاثف الزيت

ــابع    ــة وت ــيم البندقي أعــد تلق
الرمــي إذا تكــرر االستعصــاء 

 وآليـة الزنـاد     افحص املطرقـة  
 .ونظفها

يف حالة كسر أو تآكل فيهمـا    
أرســل البندقيــة إلــى الرحبــة 

 .)الورشة(

 : عدم نزع الظرف الفارغ٦
ــعية   ــة يف الوض ــع املتحرك القط
الوسطى الظرف بـرأس قضـيب      

ــاراال ــرأس نفجـ ــطدم بـ  ويصـ
 .الطلقة اجلديدة

 

 .اتساخ احلجرة أو الطلقة 
ــدم    ــازع أو عــ ــاخ النــ اتســ

 .)ضهضعف ناب(صالحيته 

أرجع يد التعمري إلى اخللـف       
وانزع الظرف، أخرج الطلقـة،     
وحاول نـزع الظـرف بواسـطة       
ــذه   ــنجح ه ــالق وإذا مل ت املغ
العملية أخرج الظرف الفـارغ     
يف حجــرة التنظيــف ونظــف   

ــرة اال ــارحج ــات نفج  والطلق
 .وافحص النازع

إذا تبني أن النازع غري صالح       
ــة    ــة الرحبـ ــل البندقيـ فأرسـ

 .)الورشة(
 :لفض الظرف الفارغعدم ٧

مل يلفظ الظرف الفارغ من علبة      
املغالق وبقي أمام املغـالق أو      
متت إعادتـه مـرة أخـرى إلـى         

 بواســـطة نفجـــارحجـــرة اال
 .املغالق

اتساخ القطع املتحركة أو أقنية      
 .نفجارالغاز أو حجرة اال

 .عدم صالحية النازع أو نابضه 
 .عدم صالحية الالقط 

، ارجع يد التعمري إلى اخللف     
. وارفع املخـزن وتـابع الرمـي      

عند تكرر االستعصـاء نظـف      
 نفجـار أقنية الغاز وحجـرة اال    
 .وزيت القطع املتحركة

ــازع أو    ــان النـ ــا إذا كـ أمـ
ــري صــالح فأرســل   ــط غ الالق
ــة   ــى الرحبــ ــة إلــ البندقيــ

 .)الورشة(
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 املعاجلة السبب لالعطم
عــدم رجــوع القطــع املتحركــة ٨

 :)األقسام(
خرجت الطلقـة مـن السـبطانة       

ــ  ــة مازال ــع املتحرك ت يف والقط
 .األمام

 .ثقب الغاز مسدود 
الغاز املنتشر غري كاف إلرجـاع       

 .)األقسام(القطع املتحركة 
اتســـاخ القطـــع املتحركـــة أو  

 .جماريها

ــرة     ــاز وحج ــب الغ ــف ثق نظ
الغاز، نظف القطـع املتحركـة      

 .وأخاديدها

 بدًال مـن    )فرديًا(الرمي دراكا   ٩
 :الرمي رشًا

ــان   ــة الرمــي واألم لوحــة رافع
لرمي رشًا إال أن    على وضعية ا  

 .الطلقات خترج طلقة طلقة
 

 .نابض املطرقة ضعيف 
النهاية السفلية لعارضـة الرمـي       

 .واآلمان متآكلة أو مكسورة
ــي    ــرة الرم ــي للفق ــوء اخللف النت

ــًا  ــًا(فرديـ ــل أو )دراكـ  متآكـ
 .مكسور

ــابع    ــة وت ــيم البندقي أعــد تلق
الرمي، عند تكرر االستعصاء     
افحص نابض املطرقة وعارضـة     

 واألمـان وفقـرة الرمـي       الرمي
 .)فردي(دراكًا 

ــر أو     ــود أي كس ــد وج وعن
تآكـــل يف أحـــدهما أرســـل 
ــة   ــى الرحبــ ــة إلــ البندقيــ

 .)الورشة(
الرمــي رشــًا بــدًال مــن الرمــي ١٠

 :)فرديًا(دراكا 
ــان   ــة الرمــي واألم لوحــة رافع
على وضعية الرمي دراكا بينما     
يستمر الرمي طاملا ظل الزنـاد      

 .مضغوطًا

الرمــي دراكــا نتــؤ تهيــؤ فقــرة  
 . متآكل أو مكسور)فردي(

ــابع    ــة وت ــيم البندقي أعــد تلق
الرمي، عند تكرر االستعصاء     
ــي    ــي الرم ــرة الرم افحــص فق

 .)فردي(دراكا 
عند وجود أي تآكل أو كسر       

يف نتؤ التهيؤ أرسـل البندقيـة       
 .)الورشة(إلى الرحبة 

 

 أنواع رصاص الكالشنكوف
 ولكـن   ١٩٣٦شـنكوف للمـرة األولـى يف العـام          ابتدأ العمل يف الرصاص املستخدم يف الكال      

مصـممني    علـى  م١٩٤٢انقطع العمل يف بداية احلرب العاملية الثانية ليبـدأ مـن جديـد يف العـام                 
 .)B V Semin / N M Ell Zarov( روسيني
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 .)M 43(االسم الرسمي لطلقة الكالشنكوف هو 

  ملم٥٥,٧٠ :طول الرصاصة 
  ملم٣٩ : الفارغ)الظرف(طول  
  جرام١٨,٢ :رصاصة الكليزن الو 
  جرام٨ :وزن املقذوف 
 جرام ١,٥ :وزن البارود 

 مـا يصـنع     غالبـاً  جـول    ٧,١٩الطاقة املتولدة بردة فعل البـارود املتفجـر داخـل الرصاصـة             
 والطبقـة السـفلى مصـنوعة مـن     ،املقذوف من ثالث طبقات الطبقة اخلارجية وتكون من النحاس        

 أو ما يصنع من النحاس األصـفر        غالبًا الظرف الفارغ    . والطبقة الداخلية من الرصاص    ،الفوالذ
 .هناك نوع آخر طبقته السفلية من الرصاص واخلارجية من النحاس والفوالذ

  :مالحظة

 . ملم٣٩× ٧,٦٢يعرف رصاص الكالشنكوف بالعيار وهو 

  :ولقد قامت دول عديدة بانتاج رصاص الكالشنكوف ومنها

بلجيكا، الصني، تشيكسلوفاكيا، فنلنـدا، مصـر، فرنسـا، املانيـا، العـراق،             ،  ا، بلغاريا النمس
جنـوب  (هولنـدا، رومانيـا، افريقيـا اجلنوبيـة          ،هنغاريا، اندونيسيا، اسرائيل، كوريـا الشـمالية      

 . السودان، سوريا، أمريكا،)افريقيا

 

 ؟  كيف منيز بني الطلقات العادية واخلاصة
 .ون بدون أي عالمةلطلقات العادية تكا 
 . الرصاصةأعلىالرصاص اخلارق له عالمة سوداء يف  
 . الرصاصةأعلىاحلارق له عالمة حمراء يف  
 . الرصاصةأعلىاخلارق احلارق له عالمة سوداء وحمراء يف  
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 . الرصاصةأعلىالرسام له عالمة خضراء يف  
 .علىخضراء يف األ والرصاص املستعمل مع كاتم الصوت له عالمة سوداء 

 
 

 كالشنكوف املصنوع يف الصني ألوان رصاص ال
 .م تغريت ألوان الرصاص يف الصني١٩٦٧بعد عام 

 .لرصاص العادي بدون أي عالمةا 
 .الرسام رأس املقذوف األخضر 
 رأس املقـذوف أسـود حتـيط بـه دائـرة سـوداء أمـا بعـد                  )١٩٦٧(ارق خارق قبل    ح 
 . فرأس املقذوف أسود والكبسولة سوداء)١٩٦٧(
 .رق رأس املقذوف أحمراخلا 

 

 ألوان رصاص الكالشنكوف التشيكي
 قيـاس املسـافات     )الرصد(ال طلقات   إلصناعة نفس ألوان الرصاص الروسي      حتمل هذه ا   

 .اللون وحتيط به حلقة بيضاء فرأس املقذوف أخضر
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 .أما احلارق فلونه أصفر 

 

  ألوان رصاص الكالشنكوف الفنلندي
 .الرسام رأس املقذوف أبيض 
 . لونه أزرقاخلارق 
 .حارق خارق لون رأس املقذوف أسود مع حلقة حمراء 
 . رأس املقذوف أحمر اللون)قياس املسافات(رصاص الرصد  
 .احلارق رأس املقذوف أصفر 

 

 ألوان رصاص الكالشنكوف السويدي
 .الرسام لون رأس املقذوف أبيض 
 .احلارق رأس املقذوف برتقالي 
 .اخلارق رأس املقذوف أسود 

 فقط كمثال ألشهر الدول املنتجة لرصاص الكالشنكوف وقد ختتلف األلوان مـن  هذه الدول 
 .دولة ألخرى وغالبا ما تكون ألوان الرصاص املصنوع يف دول الكتلة الشيوعية موحدة

 

  الرصاصةأجزاء
 .)البريوكسلني( وهي من البارود األسود :حشوة البارود 
 :ويستخدم الشعال حشوة البارود ويتألف من: الطعم 
 .كأس من النحاس األصفر ◄



 ١٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .حشوة صاعقة ◄
 .خاتم معدني رقيق يغطي املادة الصاعقة ◄

ن النافذان يف قعر الظـرف      ثقبًاعند ضرب الطعم تشتعل املادة الصاعقة ويدخل اللهب عرب ال         
 . حشوة البارود فيشعلهاإلى

 

 



 ١٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 تعبئة الطلقات
 طلقـة وحيتـوي كـل      ١٣٢٠ يف صـناديق خشـبية سـعة الصـندوق           ١٩٤٣تعبأ الطلقات طـراز     

 طلقـة يف    ٦٦٠وحتتـوي كـل علبـة علـى          صندوق على علبتني من احلديد الرمادي حمكمة الغلـق        
 .داخلها مادة مقاومة للرطوبة

مـا إذا   أ ،ال يوضع على الصندوق أي عالمات مميزة إذا كان حيتوي علـى طلقـات عاديـة               
أما إذا كان الرصاص  . فريسم على جداره خط أخضر عريض)الرسام(كان حيتوي على طلقات 

ذا كان الرصاص حارق فريسم علـى       إو. خارق حارق فريسم على الصندوق خطان أحمر وأسود       
 .الصندوق خط أحمر عريض

 



 ١٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 الرصاصة )١
 الظرف )٢
 حشوة البارود )٣
 الطعم )٤
 عنق الطلقة )٥
 خدود الدائرياأل ) ٦
 السندان )٧
 ممر الشرارة )٨
 احلشوة )٩

 



 ١٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ١٩٤٣ مم طراز ٧,٦٢ذخرية القتال 
 

 
 : منتتألف الطلقة

 الرصاصة 
 الظرف 
 حشوة البارود 
 الطعم 

 : حسب األنواع التالية١٩٤٣تنتج الطلقات طراز 

 .طلقة برصاصة عادية ذات نواة فوالذية 
 .طلقة برصاصة خطاطة 
 .ةرقطلقة برصاصة خارقة حم 



 ١٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 )١( رصاصة عادية بنواة فوالذية

 

 
 رصاصة خطاطة

 

 
 ةقرصاصة خارقة حمر

 

 
 ةرقرصاصة حم

 

 .لفوالذيالغالف ا )١
 .النواة الفوالذية )٢
 . الرصاصيالقميص )٣
 .)الرصاصية(النواة  )٤
 .أس الستيعاب املادة اخلطاطةك )٥
 .املادة اخلطاطة ) ٦
 .وعاء الستيعاب املادة املحرقة )٧
 .املادة املحرقة )٨
 .)خليط الزنك والنحاس(الرأس  )٩

                                          
 .ن بيانات، يف جميع األشكال األربعةهكذا الشكل يف األصل دو 1



 ١٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  الظرف

رجيـة وحصـر     الطلقة وحماية حشوة البارود من التـأثريات اخلا        أجزاءويستخدم جلمع كافة    
 :داخله حشوة البارود ويرى عليه  وتوضع يفانغالق املغالقالضغط منع اندفاع الغازات عند 

 :من اخلارج

 .العنق لتثبيت الرصاصة 
 . النازعخملباخدود دائري يدخل فيه  

 :من الداخل

 .برةالسندان الذي يتم عليه طرق الطعم عند ضربه برأس اإل 
 . حشوة البارودإلى الطعم انفجارة الناجتة من ن نفاذان تدخل منهما الشرارثقبًا 

 .ولتميز كل نوع من هذه الطلقات لونت رؤوس الرصاصات بألوان خمتلفة

 

 )ذات نواة فوالذية(لرصاصة العادية ا
 املوجودة خلف ساتر خترتقه أواملكشوفة   على القوى احلية)قتل(ري ثوهي خمصصة للتأ 

 :وتتألف من. الرصاصة
 . بطبقة من خليطة التوتياء والنحاسغالف فوالذي مغطى ◄
 .نواة فوالذية ◄
 .قميص رصاصي بني الغالف والفوالذ ◄
 .ليس لهذه الرصاصة لون معني ◄

 



 ١٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرصاصة اخلطاطة
م ٨٠٠ علـى مسـافات ال تزيـد عـن           وتصـحيح الرمـي   وهي خمصصة لتعليم األهداف      

 :يوجد ضمن غالف الرصاصة اخلطاطة .التأثري على القوى احليةو
 .نواة من خليط الرصاص واالنتيمونمن األمام  ◄
 .من اخللف كأس حيتوي على مادة خطاطة مضغوطة ◄
 املادة اخلطاطة يف الرصاصة     إلى الرمي ينتقل اللهب الناتج عن اشتعال البارود         أثناء 

 . نهارًاأو  ميكن رؤيته بصورة جيدة ليًال واضحًامضيئًا فتشتعل وتغطي اثرًا
 .ضريطلى رأس هذه الرصاصة بالون األخ 

 

 الرصاصة اخلارقة احلارقة
والتأثري على القوى احليـة املوجـودة        الشعال السوائل القابلة لالحرتاق   وهي خمصصة    

 :وتتألف من .م٢٠٠خلف ساتر مصفح خفيف على مسافة حتى 
 .الف راسه من خليطة التوتياء والنحاسغ ◄
 .نواة من الفوالذ ◄
 .قميص رصاصي ما بني الغالف والنواة ◄
رصاصة بالهدف املصفح تشـتعل املـادة احلارقـة وينتقـل اللهـب مـن               عند اصطدام ال   

 .الثقب الذي حتدثه الرصاصة يف التصفيح فيشعل املادة القابلة لالحرتاق
 .يطلى رأس هذه الرصاصة بالون األسود مع نطاق أحمر 

 



 ١٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرصاصة احلارقة
ت املوجـودة يف خزانــا  )بنـزين (وهـي خمصصـة الشـعال السـوائل القابلــة لالحـرتاق       

القـش   و سقوف من اخلشب  ( أيضًاشعال   وإل .ملم٣حديدية ال تزيد سماكة سطحها      
 :تتألف من وم٧٠٠على مسافات ال تزيد عن  )غريها وواألعشاب اليابسة

 .النحاس وغالف رأسه من خليطة التوتياء ◄
 .حمرقةمواد  ◄
 .نواة فوالذية ◄
 .قميص رصاصي ◄
 .كأس حيوي املادة اخلطاطة ◄
 خطاطـة   املحرقة تعترب الرصاصة    .د اصطدام الرصاصة حباجز    عن املحرقةتشتعل املادة    

 .م٧٠٠ على مسافة  وليًال نهارًاجيدًاثر الرصاصة أ ويرى ،يف نفس الوقت
 .يطلى رأس هذه الرصاصة باللون 

ختتلف يف شـكل املـؤخرة وهـي تـأتي إمـا مسـتوية أو                )(AKM هناك ثالثة أنواع ملقذوف   
 .حمدبة أو على شكل قارب

 
 



 ١٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 وجد هذا االختالف يف شكل مؤخرة املقذوف ؟ملاذا ي

 فالحظـوا عنـد اخرتاقهـا للهـواء         )١( ولكن   لقد كان الشكل السابق ملؤخرة املقذوف مستوياً      
 من اجلانبني فيبـدأ الهـواء بالـدخول لهـذه املنطقـة ممـا          أقليتولد خلف املؤخرة ضغط هوائي      

بتخفيـف دوران الهـواء خلـف        اخللف وبالتالي ختف سـرعته ولـذا قـاموا           إلىيسحب املقذوف   
 درجات مما يزيد مـن      ١٠ – ٨ مبيل من    املقذوف بتصغري قطر املقذوف أو حتديب املؤخرة قليالً       

 حتيـاج ولكن ال يـزال يسـتخدم املقـذوف ذو الشـكل القـديم ال              % ٢٠سرعة املقذوف حوالي    
طانة بسبب ضعف املقذوف اجلديد للتكنولوجيا والدقة والدراية الكافية حتى ال يرتج داخل السب 

 .الصناعة

 

 : معلومات الستعمال الرصاص يف الكالشنكوف مع كاتم الصوت

 ويف مؤخرة الرصاصة حـول الكبسـولة يوجـد          )US(االسم الرسمي للرصاص املستعمل هو      
 جـرام  ١١,٢ مـن املقـذوف العـادي ووزنـه     أثقـل  وعادة ما يكون املقـذوف  )٧٨-٧١١-٧٧(رقم  

 جـرام   ٥,٤ ورصاص من اخللف ووزن البارود       )تنفستون كاربيد (ومغلفة من الداخل واخلارج بـ      
 .ث/ م٢٧٦وسرعة الطلقة 

   مقذوف عادي

   الكاتممقذوف 

                                          
 .بياض مبقدار كلمة يف األصل 1



 ١٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :عمل املقذوف عند اصطدامه باجلسم

 :ينتج عند اصطدام املقذوف باجلسم تدمري األنسجة، وهذا التدمري يكون على نوعني

 األنسجة املوجودة يف خط     يصيبالذي  التدمري الكلي لألنسجة، وهو التدمري      : األول 
 .سري الرصاصة

 هو التدمري الذي يصيب األنسجة املحيطة خبط سري         ،التدمري املؤقت لألنسجة  : الثاني 
 .الرصاصة

جم الضرر الذي حتدثه إصابة املقذوف للجسم، إذا اخرتقـت الرصاصـة اجلسـم يف مكـان                 ح
ما يف حالة توقف الرصاصة يف داخـل        أ،   نسبياً وخرجت من مكان آخر فإن الضرر يكون خفيفاً       

 بليغة وذلك ألن الرصاصة عندما تصل إلى مرحلة التوقف       اجلسم فإن هذا يلحق باجلسم اضراراً     
 تنقلب يف داخل اجلسم ممزقة أي شيء قد يقع يف طريقها مـن األنسـجة، األوردة           سم ٢٠حوالي  

 .الخ. …

 

 :مالحظة

 الرصـاص باجلسـم، وقـد أجـري هـذين           جري اختبارين لتبني مـدى الضـرر الـذي يلحقـه          ُأ
 : االختبارين بالرصاص الروسي واليوغساليف، ونتائج االختبار موضحة بالرسم البياني التالي

 



 ١٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  RPKرشاش 
 

 
 

 RPK  بإنتاج رشاش أطول وأثقل وأفضل من الكالشنكوف واسمه       ١٩٦٠بدأ الروس يف عام     
 . حديديأخمص ذو )RPKS( و خشبيأخمص

 RPK وتصـميم    ، ليحل حمل الديكتاريوف يف اجلـيش الروسـي        RPKختري   ا ١٩٦٤ويف العام   
نه أطول وأثقل ولها منصب أمامي ثنائي كمـا ميكـن           أ والفارق   ،هو نفس تصميم الكالشنكوف   

 . طلقة، الثقل ووجود املنصب زادا من دقة هذا الرشاش)٧٥/٤٠/٣٠(استخدام عدة خمازن فيها 

 

 :مواصفات السالح
   ملم١٥٤١: الطول 
  كلجم ٧,٥: وزن فارغًاال 
  كلجم ٦,٣٨: مع املخزن املدور 
   ملم٥٨٦: طول السبطانة 



 ١٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . طلقة٧٥ سعة املخزن الدائري ، طلقة٣٠/٤٠/٧٥: سعة املخزن 
 . طلقة يف الدقيقة٦٠٠: الرماية النظرية 
 .)نصف آلي( قيقةد / طلقة ٥٠-٤٠ ،)ليآ (دقيقة/  طلقة ١٠٠ -٩٠: الرماية العملية 
 ث / م٧٣٤: سرعة الطلقة 

 : على املنصب الثنائي ويف هذه احلالةالرماية الرئيسية للسالح عندما يكون مرتكزًا

 مـن رقبتـه     خمـص  يدك اليسـرى لتثبيـت األ       يف جتويف الكتف مستخدماً    خمصثبت األ  
 .ف جيدًاوهّد

 .امسك القبضة املسدسية باليد اليمنى مع وضع إصبع السبابة على الزناد 

 

 
 

 



 ١٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 kalakov كالكوف
 

 
 

يف بداية السبعينات قام الروس بتجارب عديدة بتحسني سالح الكالشـنكوف وقـاموا بتغـيري          
% ٥٠ بنسـبة    AK-47 وطلقته أخـف مـن طلقـة          ملم ٣٩×٥,٤٥ إلى    ملم ٣٩×٧,٦٣عياره من   

كما قاموا بتصنيع مبعدل ارتداد جيد وركِّب على فوهة السالح وقـد اثبـت فعاليتـه يف ختفيـف                   
 .االرتداد

 ادخل هذا السالح إلى اخلدمة الفعلية يف اجليش السـوفياتي كسـالح فـردي            ١٩٧٤ويف سنة   
 .رئيسي

 

 :مواصفات السالح
 .أخمص بدون  ملم٦٩٠ )خمصمن األ ( ملم٦٣٠: الطول 
  كلجم ٣,٦: الوزن فارغًا 
   ملم٤٠٠: طول السبطانة 
  خطوط ٤: الطول احللزونية 
  طلقة ٤٠ به  طلقة واآلخر٣٠أحدهما : هناك نوعان من املخازن 



 ١٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ث / م٩٠٠: السرعة االبتدائية 
   مرت٤٥٠: املدى املؤثر 
   مرت١٠٠٠: املدى املجدي 
   مرت٤٠٠٠: املدى األقصى 
   ملم٣٩×٥,٤٥: العيار 
  قيقةد/ طلقة ٦٥٠: معدل الرماية النظري 
 تقريبًا  مرت٤٠٠مدى قنبلة النارجنك عند وجود قاذف  
 . ونصف آلييعمل السالح آليًا 

 

 :حفك السال
هو نفس فك وتركيب وميكانيكيـة الكالشـنكوف وحيتـوي السـالح مشـتت للهـب وخمفـف                  

 .  من الكالشنكوفأكربمداه  و كثافته النريانية.لالرتداد يف ذات الوقت

  ضمن قوات املشـاة السـوفيتية والقـوات املحمولـة حبـراً            ١٩٧٧شوهد هذا السالح يف العام      
 .وخاصة خالل حرب أفغانستان

 

 
 كوفحربة الكال

 



 ١٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 ويعمل على حتويل الضـغط الـذي يـدفع بالسـبطانة إلـى              معدل االرتداد فعال جداً    
 إلى اجلانبني مما يزيد من قدرة التحكم بشكل جيد بالسـالح عنـد اإلطـالق                أعلى

ن نبقي السبطانة مركزة على الهدف عنـد اإلطـالق اآللـي            أ نستطيع   اآللي حتى أننا  
 .وهذا صعب جدا يف الكالشنكوف

 الضـغط   يف اجلـانبني وذلـك ألن   جدًا قويًانه حيدث صوتاً  أومن عيوب هذا السالح      
 . حتول إلى اجلانبنيعلىن يكون إلى األأالذي كان جيب 

 
 شكل فوهة الكالكوف

 

 

 



 ١٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 معلومات عن رصاص الكالكوف
  ملم٥٦ :الطول الكلي 
 ملم٣٦,٥ :ول الظرف الفارغط 
  ملم٥,٤٥: قطر الرصاصة 
  غرام ٣,١٨ :وزن الرصاصة 
 )..)١(..( :وزن البارود 
الطبقة اخلارجة للمقذوف مصنوعة من النحاس والداخلية من الرصاص والطبقـة اخللفيـة              

 .من احلديد

 
 

  ؟ ملم٥,٤٥ إلى ٧,٦٢ملاذا غري السوفيات 
 لشكل الرصاصة الرفيع مما جيعلـه        نظراً ٧,٦٢ من   أطول خبط مستقيم    ٥,٤٥تنطلق رصاصة   

 هناك فراغ هوائي يف رأس الرصاصة وهذا        .جدًافة  ينها خف أ عن   فضًال لهواء مبقاومة ا   تأثراً أقل
 انقالب املقذوف بسرعة يف حالة اصـطدامه        إلى مما يؤدي    ،جيعل ثقل املقذوف يرتكز يف املؤخرة     

 اندفاع الرصاصة يف داخل     إلى وجود فراغ هوائي يف رأس املقذوف يؤدي         أن عن   بالهدف فضالً 

                                          
 .بياض يف األصل 1



 ١٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

هوائي عند اإلصطدام بالهدف مما جيعل الرصاصة تنحرف عن مسارها يف            الفراغ ال  إلىاملقذوف  
 .) مابنسيج رسم بياني يصور كيف تنحرف الرصاصة عندما تصطدم سفليف األ( ،داخل اجلسم

 

   
 

 

 

 



 ١٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 )١( الكرينكوف سالح
Krinkov AKS-74U 

 

 
 

تـم تقصـري    م وقـد    ١٩٨٨م   ما ظهـر يف افغانسـتان يف أواخـر عـا           أول )٢(الكرينكوف  سالح  
نبوبة الغاز ووضع له غرفة توزيـع وحـرق للبـارود املتبقـي مـع خاصـية للسـحب يف                 السبطانة وأ 

 .ه عيار الكالكوفستخداماملقدمة وذلك لتخفيف ردة فعل السالح القوية نظرا ال

فقط % ٧٠ يف الكلينكوف فإن أما فالكالكوف له سبطانة طويلة فيحرتق بارود اإلطالق كليًا
 احلجرة املوجودة يف مقدمـة السـالح لتنـاثر البـارود            ، ولوال حرتق والباقي سيخرج  سيمن الربود   

 بالنسـبة للفـك فهـو مثـل         أمـا  .حـرتاق االشـياء القريبـة منـه       إلدى  وأ املشتعل خارج السـالح   
 . غطاء البدن ال ينفصل عن جسم السالحأنالكالكوف وخيتلف عنه فقط 

 

                                          
 ).الكلينكوف(يف األصل  1
 .، وقد وجدت معظم مواقع السالح يف االنرتنت تسمي هذا النوع بالكرينكوف)الكلينكوف(يف األصل  2



 ١٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املواصفات التقنية للسالح
  ملم٥,٤٥ :عيار السالح 
  ملم٣٩×٥,٤٥ :عيار الطلقة 
 بعـد    حديدي أخمص  سم ٤٢( )غري مطوي  حديدي   أخمص(  سم ٦٧,٥ :طول السالح  

 .)الطي
 . خطوط٤ :اخلطوط احللزونية 
 . طلقة يف الدقيقة٨٠٠ :الرماية النظرية 
 . مرت٣٠٠ :املدى القاتل 
 . م يف الثانية٨٠٠ :السرعة اإلبتدائية 
 . بالهواء:التربيد 
 . طلقة٤٠ – ٣٠ن سعة خمز: التغذية 
  .آلي: نوع الرمي 

 



 ١٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  FAZ فاز ٧,٦٢البندقية اآللية عيار 
 )كالشينكوف يوغساليف(

 

 
 

 )اخلواص( نظرة عامة
ملم سالح حديث ذو تأثري فعـال تسـتخدم للرمـي            ٧,٦٢ عيار   )FAZ(البندقية اآللية    

 .والطعن باحلراب
 ولرمـي الطـائرات   ،م٦٠٠ رشًامي   وللر ،م٤٠٠قصى مدى مؤثر للرمي     ، أ  ودراكا رشًاترمي   

 .م٥٠٠العمودية ذات الطريان املنخفض يكون املدى املؤثر 
ت، ورمانـات مضـادة     نها صممت لرمي رمانات ضد الدبابا     من اخلواص املهمة للبندقية أ     

 وقد زودت البندقيـة بكـأس خـاص لرمـي           .ورمانات دخانية ورمانات تنوير    لألشخاص،
د مفصول عن البندقية ويركب على فوهة السبطانة عنـدما          الرمانات حيمل يف حقيبة العتا    

 .وتظهر األهداف املناسبة تدعو الظروف
 .البندقية جمهزة بسدادة خاصة لرمي الرمانات مثبتة عليها 
 والشـعرية اإلعتياديـة     الفريضـة  وشعرية للرمي الليلـي مثبتـة علـى          بفريضةالبندقية مزودة    

 .مبسمار تثبيت



 ١٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .شعرية الرمي الليلي عند الرمي نهارًاجيب طوي كل من فريضة و  

 

 العآلية اإلشت
 احلجرة غلقل البندقية بقوة الغاز ونابض اإلرجاع وال ترمي قبل امتام عملية الغلق ويتم عتشت

 . طلقة٣٠بدوران الرتباس حنو اليمني وتستخدم خمزن يسع 

 

 )FAZ(البندقية اآللية فاز خواص 
 .كجم٣,٧: زنوزن البندقية بدون حربة فارغة املخ 
 .جم٣٦٠: وزن املخزن الفارغ 
 .جرام٨٦٠:  طلقة)٣٠(وزن املخزن مملوء  
 .سم٩٠:  وبدون حربةخمصاألطول البندقية مفتوحة  
 .سم٦٤:  مطويخمصواألطول البندقية باحلربة  
 .سم١٤: )خاص برمي القنابل(طول الكأس  
 .دقيقة/ طلقة ٦٥٠ :معدل الرماية النظري 
 .الدقيقة/  طلقة ٤٠: معدل الرماية الفردي 
 .دقيقة/   طلقة١٠٠-٩٠: معدل الرمي اآللي 
 . مرت١٥٠٠: املدى القاتل 
 . مرت٢٠٠٠: املدى األقصى 
 .الثانية/ مرت ٧٠٠: السرعة اإلبتدائية للطلقة 

 



 ١٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرمانات املستخدمة مع البندقية اآللية فاز 
 نوعني فقط   إلى باالضافة   نواع من الرمانات اخلفيفة املستخدمة مع هذه البندقية       أ أربعةتوجد  
 .املمارسةمن رمانات 

 الرمانات احلقيقية  )١
 .)M-60( الرمانات ضد الدبابات :أوًال 
 .)M-60P1( رمانات ضد األفراد :ثانيًا 
 .رمانات الدخان :ثالثًا 
 . رمانات التنوير:رابعًا 

 :رمانات املمارسة )٢
 .)M68( الرمانة ضد الدبابات :أوًال )٣
 .)M66(اص ممارسة األشخ رمانات ضد :ثانيًا )٤

 

 الرمانات احلقيقية
 )60M( الرمانة ضد الدبابات :أوًال

 الغرض من الرمانة
 وتـدمري مواقـع     وشـل الغرض من هذه الرمانة هو تدمري دبابات العدو وعجالته املدرعـة            إن  

 .العدو املحكمة بالكونكريت ولتدمري األشخاص واألسلحة واملالجئ



 ١٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 رمانة مضادة للدبابات

Rifle grenade, Antitank M60 

 

 اخلواص
  ملم٦٠ :العيار 
 . جم٦١٠ :الوزن الكلي 
 .جم٢١٠: وزن املواد املتفجرة 
 . يف اخلرسانة واملباني سم٥٠ و،املدرعيف الصفيح  سم٢٠: قابلية اخلرق 
 .ث/م ٥٠: السرعة اإلبتدائية 
 م١٠٠: املدى املؤثر 
 م٢٤٠: املدى األقصى 
   ملم٣٩٠ :طول الرمانة 

 



 ١٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الوصف
 )١( :التالية الرئيسية قسامف الرمانة من األتتأل

 

 جتهيز الرمانة للرمي ضد الدبابات
 .شروخ أوجزائها خالية من انبعاجات أ كافة أنافحص الرمانة وتأكد  )١
 . املخصص لهه مسمار األمان يف مكانأنتأكد من  )٢
 .نظف الرمانة من اخلارج وأزل جميع األوساخ من البدن والزعانف )٣
 . جمموعة الذنب وتأكد من خلوه من األوساخأنظر داخل انبوب )٤
 .نبوب جمموعة الذنبأ اخلرطوشه مثبتة يف وعائها وموضوعة يف مؤخرة أنتأكد من  )٥
 .الفوهةركب الكأس على فوهة البندقية بعد رفع غطاء حمافظ  ) ٦
امسك البندقية باليد اليسرى وثبت الرمانة على الكأس بواسطة اليـد اليمنـى واسـحبها                )٧

 .تقر يف نهاية الكأسللخلف كي تس
 .اسحب مسمار األمان بواسطة اليد اليمنى )٨
 وبـذلك   قسـام ضع اخلرطوشة يف املخزن بعد رفعها من مؤخرة جمموعـة الـذنب وقـدم األ               )٩

 .تكون البندقية جاهزة للرمي

 

 واحلزمالرزم 
 املحافظـة عليهـا مـن       بغـرض  خاصـة     رمانة ولها مساند   ٢٠دوق خشبي سعة     صن حتزم داخل 

 عـن    مـرت  ٢اع الصناديق عـن     في خزنها داخل غرفة بعيدة عن الرطوبة وال يزيد ارت         احلركة وجير 
 .مستوى سطح االرض

                                          
 ال يوجد شئ يف األصل 1



 ١٧٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  )1P60M( الرمانة ضد األشخاص :ثانيًا

 الغرض من الرمانة
 .هو تدمري القوى البشرية للعدو وشل األسلحه املعادية

 
 رمانة مضادة لألشخاص

Rifle grenade M60P1 
 

 اخلواص
 ملم٣٠:العيار )١
 جرام٥٢٠:الوزن الكلي )٢
 ث/  م ٦٥: السرعة اإلبتدائية )٣
   يف جميع اإلجتاهات مرت١٠٠: )التشظي(املدى املؤثر  )٤
  مرت٣٠٠: املدى األقصى )٥
 ملم٣٠٧: طول الرمانة ) ٦



 ١٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الوصف
  : التاليةقساموتتألف الرمانة من األ

 .والغرض منه هو تفجري الرمانة وزودت مبسمار أمان: صمام اإلصطدام )١
 .توي على املواد املتفجرة يف داخلهعبارة عن شكل اسطواني حي :بدن الرمانة )٢
 .كما هو يف رمانة الدبابات: جمموعة الذنب )٣
.  رمانـة  ٤٠زم داخل صناديق سـعة      حت،  كما يف الرمانة ضد الدبابات    : وعائها و رطوشةاخل )٤

 .املضادة للدبابات الرمانة وتهيأ للرمي كما تهيأ

 

 رمانة الدخان :ثالثًا

قطاعاتنا من نظر العدو حال   إنشاء حجاب من الدخان لسرت     هذه الرمانة هو  ن الغرض من    إ
 .تقدمه

 

 اخلواص
  ملم٤٠ :العيار 
  جرام٤٥٠ :الوزن الكلي 
  جرام١٦٠: وزن مركبات الدخان 
 ملم٢٣٨ :الطول 
  ثانية١١٠-٨٥ :فرتة انتشار الدخان 
  مرت٤٥٠ :املدى األقصى 



 ١٧٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 الوصف

 :تالية القسامرمانة الدخان من األ تتألف

وهو على شكل اسطواني مصنوع من سبيكة األملنيوم وحيتوي بداخله على وعـاء             : البدن )١
 وحشوة ابتدائية وبعد إشعال مركبـات الـدخان يتكـون           تعويقوحشوة   مركبات الدخان 

 .دخان أبيض أثقل من الهواء ويبقى على مقربة من األرض
 .غطاء البدن )٢
وليد الدخان وقـد زود مبسـمار أمـان علـى           والغرض منه تفجري الرمانة لت    : صمام البدن  )٣

 .شكل لولبي ويقع صمام البدن فوق مبجموعة الزعانف
 . كما يف الرمانة املضادة للدبابات:جمموعة الذنب )٤
 . للرمانه املضاده للدباباتمتامًاوهي مشابهه  :وعائها ورشوطةاخل )٥

 

 تهيئة رمانة الدخان للرمي
 :انتوجد طريقتني رئيسيتني لرمي رمانات الدخ

 .)FAZ( واسطة البندقية اآلليةب :الطريقة األولى 
 .قذفها باليد :الطريقة الثانية 



 ١٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

كبتني والبندقية حتت اإلبـط وجيـب       على الر   اجلثو أوباألسلوب اإلعتيادي يف وضعية الوقوف      
 كما  سالزاوية املطلوبة للرمي ولي    ن تكون احلمالة بشكل قطري مع الصدر حبيث تأخذ البندقية         أ

 تركهـا وذلـك     أو  وكذلك ميكن رفع السـدادة     . االشخاص أولرمانات املضادة للدبابات    يف رمي ا  
 .لضعف ردة الفعل الناجتة

 وبعد  خمصخلف األ  ثم وضع القدم األيسر    وضع البندقية على األرض وإختاذ وضع اجلثوم      
 . املناسبه باشر الرميإختاذ الزاوية

عة الـذنب جيـب أن تكـون قبضـة اليـد            كما ميكن قذفها باليد وذلك مبسك الرمانة من جممو        
 . مسمار األمان وبعد فتح األمان اضرب جمموعة الذنب باألرض ثم أقذف الرمانةأسفل

 . ثواني)٥( جيب قذفها باألرض مباشرة إذ يتكون ستار من الدخان يف حدود

 

 رمانة التنوير

 .الغرض من هذه الرمانة إثارة منطقة الهدف

 

 واصاخل
  ملم٤٠ :العيار 
  جرام٤٣٠ :نالوز 
  ملم٣٣٠ :الطول 
  ثانية٢٠ :فرتة اإلنارة 
  مرت٣٥٠ :قطر الدائره املضادة 
  مرت٢٢٠ :أقصى ارتفاع للشعلة 

 



 ١٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 فالوص
 : التاليةقسامتتألف هذه الرمانة من األ

وهو اسطواني الشكل مصنوع من سبيكة األملنيـوم وحيتـوي بداخلـة علـى وعـاء                : البدن )١
  .بواسطة الوعاء عن طريق سلك مركبات اإلضاءة وترتبط املطلة

 .غطاء البدن )٢
الغرض منه غلق الرمانة وإشـعال مركبـات اإلضـاءة إلنـارة املنطقـة علـى                : صمام البدن  )٣

 .أمان على شكل لولبي  وقد زود مبسمار مرت٢٢٠ارتفاع
 .موضح يف رمانة الدباباتهو كما : جمموعة الذنب )٤
 .كما جاء يف رمانة الدبابات:  ووعائهارطوشةاخل )٥

 

 إلضاءة للرمي اتهيئة رمانات
 .كما هي احلال مع الرمانة الدخانية إال أنها ال ترمى باليد 
 .كالرمانات املضاده لألفرادحتزم  

 

 رمانات املمارسة
تأخذ شكل الرمانة احلقيقية وتستخدم ألغراض التـدريب وهـي خاليـة مـن املـواد املتفجـرة                  

نه لـيس بهـا مسـمار       كالرمانه احلقيقية إال أ   ية وترمى   تكون مصنوعه من مادة بالستيك     وعادة ما 
 .أمان



 ١٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرمانة املستخدمة ضد األشخاص :أوًال

 عـدة   إعـادة شـحنها ورميهـا     ان السقوط كما ميكـن      لتاثري مك  رطوشة ومولدة دخان  زودة خب م
 .مرات

 
Practice Fragmentation Rifle Grenade M66 

 

 احلشوة اإلبتدائية )١
 حشوة متفجرة )٢
 احلاجز )٣
 اءمداخل الوع )٤
 مسمار األمان )٥
 الوعاء ) ٦
 اإلبرة )٧
 النابض الرئيسي )٨
 بدن الصمام )٩



 ١٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املضاده للـدبابات واثنـاء طريانهـا يف الهـواء بعـد سـحب مسـمار                 M-60بعد رمي الرمانة    
 تـدفع الرمانـة إلـى األمـام ونتيجـة           نفجار فإن الغازات الناجتة عن اال     اخلرطوشة انفجاراألمان و 

عاء إلى اخللف مسـببا إنـدفاع مـداخل الوعـاء إلـى              فسريجع الو  )ردة الفعل (للقصور الذاتي   
مام وبالتالي النابض الرئيسي يدفع الوعاء إلى أقصى األ    اجلانب وبعد زوال تأثري هذه الردة فإن        

 . حيث تصبح اإلبرة حرة وباستقامة مع الصاعقفإن مداخل اإلبرة ستسقط جانبًا

لى جمموعـة اإلبـرة فتنـدفع اإلبـرة     عند اإلصطدام بالهدف يؤثر الغطاء ع، آلية صمام الرمانة  
نتيجة الصدمة إلى اإلمام وتضرب الصاعق حيـث تنفجـر احلشـوة اإلبتدائيـة ثـم إلـى احلشـوة                    
املتفجرة داخل بدن الرمانة وتندفع الغازات امللتهبة عرب القمع الذي يقوم برتكيـز الغـازات وقـوة        

 . على الدرعنفجاراال

 

 ضادة لإلفرادالرمانة امل :ثانيًا

 طاء الغ )١
 مسند الوعاء )٢
 الكرة العلوية الكربى )٣
 الوعاء )٤
 الكرة السفلية الصغرى )٥
 النابض الرئيسي ) ٦
 الدليل )٧
  الصاعق مع غالف الصاعق )٨
 اإلبرة )٩
  نابض اإلبرة )١٠
  النقلحشوة )١١
 غطاء احلشوة )١٢
  قرص )١٣
 الغطاء )١٤



 ١٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  مسمار األمان )١٥

 

 ذه الرمانةآلية صمام ه

 اخلرطوشـة فـإن الوعـاء يرتـد         نفجارااألمام بفعل الغاز املتولد من       عند إندفاع الرمانة إلى   
 النابض الرئيسي إلى اخللف مما يؤدي لفـك اشـتباك الكـرة املعدنيـة العليـا                 فاصًالإلى اخللف   

الكربى وسقوطها يف املجال العريض ثم يتمدد النـابض الرئيسـي ونـابض اإلبـرة ويرتفـع مسـند         
إلرتفـاع فـإن حشـوة النقـل         ونتيجة لهـذا ا    علىالوعاء والدليل واإلبرة ومسندها كلهم إلى األ      

 . وبالتالي حتت اإلبرة وبذا تكون الصمامة مسلحةعلىتندفع وتصبح حتت الصاعق األ

 إلى الداخل مما يؤدي إلـى دفـع         سينبعجالرمانة بالهدف فإن غطاء الصمامة      عند اصطدام   
ا تضرب  وهن، النابض الرئيسي ونابض اإلبرةمقلصًااإلبرة ومسندها والوعاء والدليل إلى اخللف 

اإلبرة على حشوة النقل وتؤدي إلى تفجريها وبذلك تنتقل الشرارة إلى الصاعق فيشتعل ويشعل              
 .تشظيهااحلشوة املتفجرة داخل بدن الرمانة مما يؤدي إلى 

 

 ب لرمي الرماناتالتسديد والتصوي

 . بواسطة املحور والشعريةالفريضةالبندقية بني السدادة مثبته على 

 ، مـن الـيمني إلـى اليسـار        السدادة مرقمـة  و،   مفتوحة فرضتوجد ثالث    يف منتصف السدادة  
 .م١٥٠-١٠٠-٥٠باألراقم التاليـة     واجلانب األمين خمصص لرمي الرمانات املضادة للدبابات ومدرج       

املضادة لألفراد ومدرجة باألرقـام التاليـة        أما اجلانب األيسر وهو اجلانب اخلاص برمي الرمانات       
 . م٢٤٠-١٧٥-١١٠

 :التصويب اتبع ما يليألجل 



 ١٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 واجعلهـا عموديـة حبيـث يشـتبك نتوءهـا يف        علـى قوم سدادة رمي الرمانات إلى األ      
 فإن حمور السداده يغلق منفذ الغاز       ة ويف هذه احلال   ة السداد أسفلاملخصصة له    احلفرة
 .مرور الغاز إلى وجه املدك  مما يستعذر معهمتامًا

 .ى اخلريطة املسافة علانتخب واملناسبةقدر املسافة  
 . الرمانة والهدف إلى مقدمةالفريضةاجعل خط املنظر مير عرب  

 

 الرمانات إمالء

 :الرمانة إتبع اخلطوات التالية  وألجل إمالء.كما هو معلوم فإن الرمانة تأتي جاهزة ومعبأة

 حركـة عقـارب    باجتـاة )قلـووظ ( البندقيـة بلولبتـه   سـبطانة ارفع غطاء حمـافظ فوهـة      
 .الساعة

 .حركة الساعة بعد التأكد من نظافته عكس أس على فوهة البندقية بلولبته الكركب 
 .كتمال جميع أجزائهاافحص الرمانة وتأكد من ا 
 .تأكد أن مسمار األمان يف حمله 
 .نظف الرمانة من اخلارج وأزل جميع األوساخ 
 .تأكد من نظافة جمموعة الذنب 
 .ب جمموعة الذنبومثبتة يف نهاية أنبو تأكد أن اخلرطوشة يف مكانها 
نبـوب  أمـن مـؤخرة جمموعـة     أمسك البندقية باليد اليسار وارفع اخلرطوشة ووعائهـا  

 .الذنب
 .الرمانة على الكاس واسحبها للخلف حتى تستقر يف نهاية الكاسباليد اليمنى ثبت  
 .اسحب مسمار االمان باليد اليمنى 
ون البندقيـة جـاهزة      وبـذلك تكـ    مـام  األ إلى قسامضع اخلرطوشة يف املخزن وقدم األ      

 .ومعدة لالطالق
 .أمن البندقية 

 



 ١٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ية التفريغكيف

 اخللـف وخـرج   إلـى  قسـام األ  الرمـي واسـحب  أنـواع ادفع عتلة التبديل على أحـد   
 .اخلرطوشة وضعها يف وعائها

 الكاس باليد اليمنى امسك البندقية باليد اليسرى وارفع الرمانة من 
 .الذنب مؤخرة جمموعة إلى اخلرطوشة ووعائها أعد 



 ١٨٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 RPD رشاش

 

 
 

 
 

املفضل لدى اجليش الروسي يف اخلمسـينات دخـل اخلدمـة يف             لسالح ا )RPD( اعترب رشاش 
  لسـالح  إسـناد  خالل خدمته كسـالح       وتطور تدرجيياً  ١٩٦٤ وقد تم تصنيعه عام      ١٩٤٧العام  

)AKعطيت كميات كبرية منه كمساعدات لبعض الدول أ) كالشنكوف. 



 ١٨٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

وقد اسـتمر انتاجـه    ١٩٤٤ )DPM(  وسابقه١٩٢٨ )DP( طورة منالنسخة امل  )RPD( يعترب
على نطاق واسع طيلة االربعينات واخلمسينات حتى مطالع الستينات كما تـم انتاجـه يف الصـني        

 .االشيوعية وكوريا الدميقراطية وفيتنام وبولونيا واملانيا وبلغاري

 

 
DP 
 

 
DPM 
 



 ١٨٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 RPDمواصفات 
 ١٩٥٣رشاش خفيف  :النوع 
 )سابقًا(االحتاد السوفياتي  :نشأبلد امل 
  ملم٣٩×٧,٢٦: العيار 
  ملم١٠٣٦: الطول 
  ملم٥٢٠,٧: طول السبطانة 
  كلجم٧: الوزن 
  خطوط من اليمنيأربعة ٤ :احللزنة 
  مرت٨٠٠ :املدي الفعال 
  طلقة يف الدقيقة٧٠٠: معدل الرماية النظري 
 الثانية /مرت ٧٣٤: السرعة االبتدائية 
 مرت ١٠٠٠: السدادة 
 بالغاز: ظام التلقيمن 
 آلي: نوع الرمي 
 غري قابلة للتبديل :السبطانة 
خـرى ليصـبح    زمـة أ   طلقـة ميكـن ربطـه بأح       ٢٥ أو طلقـة    ٥٠حزام حيتوي على    : الذخرية 

 . طلقة١٠٠املجموع 
 .ثنائي غري قابل للفك: نوع املنصب 
 االنتاج متوقف: الوضع احلالي 
 بالهواء: نظام التربيد 

 

 :مالحظة

ونسـخة   )Degtyarev ديكتـاريوف ( باسـم    نية لهذا الرشاش تعرف عمومـاً     توجد نسخة صي  
 .)السويس(مصرية تعرف باسم 



 ١٩٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 ميزات السالح
 كثافته النريانية حيـث ترتفـع   إلى وذلك يرجع نفجارهذا السالح ال خيزن طلقة يف حجرة اال  

 وبذلك ينطلق   جارنف الطلقة املوجودة يف حجرة اال     انفجاردرجة حرارة السبطانة مما قد حيدث يف        
اخر هي سرعة تربيد السـبطانة      غط على الزناد فال يتوقف الرمي وهناك سبب         ضاملقذوف دون ال  

 . واخللفمامنها مفتوحة من األحيث أ

 خلـف القبضـة املسدسـية وذلـك ملسـك           خمص احنناء للداخل يف شكل األ     أويوجد شطف   
 لثقل السالح وقد تم حتسني      نظراً مما الرمي بدل مسك السالح من األ      أثناءالسالح باليد احلرة    

 .السالح يف عدة مراحل يف البداية

 .قسام يتحرك مع حركة جمموعة األقسامساحب األ 
 .وجه املكبس على شكل فنجان 
 .غطية على الفتحات تقيها من االتربة والغبارالتوجد أ 

 علـى  غطيـة  وتعديل شكل املكبس ووضـعوا أ   قسامفقاموا بتطوير السالح بتثبيت ساحب األ     
 إلىضافة  لتخفيف رد فعل السالح باإلخمصاأل وجعلوا لها نابضني يف داخل. السالحفتحات 

 .نبوب الغاز أطول يف النسخة اجلديدةحجرة أدوات التنظيف وأ



 ١٩١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 كيفية فك املخزن
 .أعلىإلى مام ثم ارفعه إلى األ قليًالافتح غطاء البدن بدفعه  )١

 

  

 

 .زل الشريط من السالحأ )٢



 ١٩٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 اخللـف ثـم اضـغط علـى الزنـاد           إلـى  عتلة التلقيم اليدوية   مان بسحب األءات  قم باجرا  )٣
 .نفجاردم ببطء حتى تدخل الطلقة حجرة اال تتققسامواترك األ

خرى بالضـغط علـى      مرة أ  قساملقة ثم قدم األ   خرى لتخرج الط  اسحب عتلة التلقيم مرة أ     )٤
 .الزناد

 .افتح قفل املخزن )٥

 

 

 . اخللفإلىاسحب املخزن  ) ٦

 



 ١٩٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرتكيبالفك و
 .علىثم ارفعه إلى األ  إلى األمامقليًالافتح غطاء البدن بدفعه  )١

 
 

 
 

 . من يسار السالحسيخ أو  مع البدن بطلقةخمصافتح مسمار تثبيت األ )٢



 ١٩٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  

 

 

 .قساممن األ ى قرب نهايته بعد متريرهلاسحب املسمار باليد إ )٣

 
 

 .بسحبها إلى اخللف  والقبضة املسدسيةخمصأخرج األ )٤
  . عن البدنخمص انفصال األاكتمال )٥



 ١٩٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .قساملتخرج جمموعة ساحب األ قسامسحب ساحب األا ) ٦

 
 

 .قسام ساحب األأخرج )٧

 
 

 .واملدك من البدن  قاعدة جمموعة اإلبرة وجمموعة اإلبرةأخرج )٨



 ١٩٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . لهمااحلاضنةمن القاعدة  جنحةارفع جمموعة اإلبرة واأل )٩

 
 

  درجة ليظهر لولـب النـابض      )٩٠(بزاوية   خمص القطعة املعدنية التي تغطي عقب األ      أدر )١٠
كما يف    منها املفك  أخرج أوأخرج أدوات التنظيف بأصابعك     ،   التنظيف أدواتوحجرة  
 .الشكل



 ١٩٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 
 

 .إليك نابض اإلرجاع  درجة يندفع)٩٠( اللولب بزاوية أدر )١١



 ١٩٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .فصل النابض عن املسامري املثبتة لهماا )١٢

 

 جمع املسند الثنائي
 .لثنائياجمع قائمتي املسند ا )١

   
 

 .تقريبًا درجة )٤٥(أدرهما بزاوية  )٢



 ١٩٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . ثم قربهما من السبطانة ليتم بعد ذلك ربطهما بالقيدقليًالافتحهما  )٣

 

 
 

 السبطانة والشعرية
اضغط على قيد واقي فوهة السبطانة ثم أدر الواقي حتى خيرج مـن فوهـة السـبطانة ثـم                    )١

 . كما يف الشكل)وات التنظيفمع أداملوجود (نفتح مسمار قيد الواقي باملفك 



 ٢٠٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 منظر للشعرية عند تصحيح تسديدها مع السبطانة

 

 .ثم حنرك الشعرية حتى ترجع ملوضعها األصلي مع اخلط ثم نركب القطع برتتيب عكسي )٢

 
 

ها من جهة الرامي خط لعمل ضبط اإلسـتقامة مـن جـزء             أسفلمنظر للشعرية ويوجد من      )٣
 .اإلهتزاز أثناء الرمي

 
 

 .ك ربط وفتح مسامري قيد واقي الشعرية مع أدوات التنظيفنظر ملفم )٤



 ٢٠١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .)يف بعض موديالت السالح(نظر للشعرية والفريضة وبعض تدريبات ملسافة السبق م )٥

 
 بدون تدريبات مسافة السبق ويف بعض األنواع يوجد         علىمنظر للشعرية والفريضة من األ     ) ٦

  ألجـل األمـان وسـالمة      ة منبطحاً  وعند الرماي  سفل واأل علىتدريج على الفريضة من األ    
 للفريضة حتى اليرفع رأسـه      سفل التدرج املوجود على الوجه األ     استخدامالرامي فيمكنه   

 .ويتعرض لنريان العدو
 من  مصمتة مغلقةويف بعض األنواع من هذا السالح يكون واقي الشعرية على شكل دائرة              )٧

 .علىن األ ويف بعض األنواع يكون على شكل دائرة مفتوحة م،علىاأل



 ٢٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طريقة العمل

 

 

 

 

 
 طلقة وذلك بإدخال لسان الشريط املعبـأ يف بطـن           )٢٥كل  (آخر  بشريط  يوصل الشريط    )١



 ٢٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .الشريط الفارغ ووضع طلقة يف نقطة التوصيل حيث تربط بني الشريطني

    

 
 

فتح قيد الغطاء وارفع غطاء املخزن،يوجـد داخـل املخـزن مثبـت للشـريط ضـع املعبـأ                    )٢
 وإخـراج بدايـة     أسفلت داخل الرشاش مثبت بشكل لولبي ورأس املقذوف إلى          بالطلقا

 .الشريط إلى اخلارج ثم نطلق الغطاء ونقيدة

 



 ٢٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 حتت بدن السالح من اخللف إلىاألمـام ونقيـد املخـزن            )جمراه(ندخل املخزن يف موضعه      )٣
 . عكس عقارب الساعةسفل إلى األعلىبإنزال قفله من األ

 

 

 



 ٢٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

يف األجواء الباردة   (شريط املعبأ داخل السالح دون أن تفتح غطاء البدن          أدخل لسان ال   )٤
ويكون إدخاله من اليسـار إلـى       .  الداخلية من األتربة والغبار    جزاء حماية لأل  )والرتابية

ه اسـحب لسـان الشـريط       أسـفل  املجرى والطلقات من     أعلىاليمني حبيث مير الشريط من      
 .وع الطلقاتبقوة حتى متر الطلقة من وراه مانع رج

  :مالحظة

 . غطاء البدنحتستطيع أن تركب الشريط بعد فت

 املتحركة وجمموعة اإلبرة وتقيد     جزاءاسحب عتلة التلقيم اليدوية إلى اخللف لترتاجع األ        )٥
 حيث يسحب الشـريط إلـى       ،) الغطاء أسفلمن  ( داخل السكة املتحركة     قسامجمموعة األ 

 . املوجةأمامالداخل وجتهز الطلقة 

 

 

 



 ٢٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 مقيـدة يف  قسـام جمموعـة األ  ( للرمـي     جـاهزاً   األمام ويصـبح السـالح     إلىتلة  ـود الع ـتع ) ٦
 .) املوجهأماماخللف والطلقة 

 
 

دن بـ  معدنية حتتها نابض األمان على ميـني         وصفيحةتتكون جمموعة الزناد من ذيل الزناد        )٧



 ٢٠٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ،ية الرماية السالح على وضع أنالسالح يف اخللف معنى ذلك       السالح عندما يكون قيد   
 .األمان لألمام دل ذلك على وضعية ًا كان القيد متجهإذا أما

 

 
 

 قسـام تتحـرر األ   .قسـام عند الضغط على الزناد تنخفض الصفيحة التي تقيد جمموعة األ          )٨
 إلـى تندفع حتت تأثري النابض املضغوط حيـث تـدفع جمموعـة اإلبـرة الطلقـة                واملتحركة  

 .نفجار غرفة االإلىوجه التغذية وحتول مسارها األمام ومن ثم تنزلق الطلقة على م

 
 



 ٢٠٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 نفجـار حجـرة اال   مقدمة جمموعة اإلبرة مبؤخرة الطلقة وهذا داخل       ميسك الظفر املوجود يف    )٩
اإلغـالق حبيـت     ومتركزهمـا يف حجـرة      بينهمـا  املطرقـة  جناحي اإلغالق بـدخول   ينفتح  و

 .حيكمان الغلق على الطلقة

 
 

مـن الغـاز      كمية هائلـة   إلىبرة الكبسولة وحتول البارود      بطرق اإل  نفجارحدوث عملية اال   )١٠
 اخللف نسبة   إلى األمام وال يستطيع الغاز الرجوع       إلى السبطانةدفع املقذوف بشدة عرب     ت

 .)سابقًاذكر (الغلق  إلحكام

 

 
 

 ليصطدم بـاملكبس بقـوة كافيـة        )تقريبًاثلث  (بعد جتاوز املغذوف علبة الغاز يرجع جزء         )١١
 انسحاب املطرقـة مـن بـني       إلى نابض اإلرجاع فريجع املكبس مما يؤدي        للتغلب على قوة  

 اخللـف    إلـى  لق وترجع بدورها  غال  من قسامتتحرر جمموعة األ   اإلغالق وبالتالي  جناحي
 .الغاز بعد ذلك ثم يتشتت



 ٢٠٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 يصطدم الظفر بالسن القاذف مما يؤدي لتحرر الطرف الفـارغ مـن             قسام رجوع األ  أثناء )١٢
 .طريق الفتحة السفلية يف البدن  السالح عنالظفر ثم يندفع خارج

 

 
 املوجـه   أمـام  ذات الوقت يتحرك ساحب الشريط خطوة لألمام وجيهز طلقة جديـدة             ويف )١٣

 الغطـاء  أسـفل سكة املتحركـة مـن    داخل القسامالتابعة ملجموعة األ  العليا  جلريان العتلة   
 .على الزناد وتعاد الكرة مرة أخرى اليد ضاغطة أنطاملا 

 

  الزنادحركة
 األمام سوف تربز يف داخل بدن السالح قطعة معدنيـة متنـع             إلىعند حتريك عتلة األمان      )١

 . اخللفإلى قسامرجوع األ



 ٢١٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

حيـت   علـى  األ إلـى ت تتحرك نصف الكرة املوجودة حتت الصفيحة املعدنية         قيف ذات الو   )٢
 .متنع الصفيحة من اإلخنفاض بالضغط على ذيل الزناد

 

 
 

  اخللف فسوف يـنخفض الـربوز الـداخلي ويسـمح بسـحب            إلىألمان  ند حتريك عتلة ا   ع )٣
 إلـى  من األمام    قسام اخللف حيث تسمح الصفيحة املعدنية مبرور جمموعة األ        إلى قساماأل

  . خلفهاقسام وتقيد الصفيحة جمموعة األسفل األإلىاخللف وذلك لتحرك نصف الكرة 



 ٢١١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

ابض إلرتباطها بالزناد ممـا حيـرر       ند الضغط على الزناد تنخفض الصفيحة رغم قوة الن        ع )٤
 . األمام بقوة النابضإلى وجيعلها تتحرك قسامجمموعة األ

 

 علبة الغاز
طانه ممـا يـدفع     ب داخـل السـ    كـبرياً  ضـغطاً ل  د فإنه يشـك    عند إشتعال البارو   أنهكما رأينا   

لريجع  )تقريبًاالثلث ( علبة الغاز يتسرب جزء منه إلى اخلارج وعندما يصل الغاز إلىاملقذوف 
 ولعلبة الغاز ساعة ضبط حسب الكثافة الناريـة املطلوبـة           .)املكبس( اخللف   إلى قسامجمموعة األ 
 فإنها تسمح مبرور كميـة قليلـة مـن    )١( فإذا ما ضبطت الساعة على الرقم   )٣-٢-١(وهي مرقمة   

 .طي كثافة نارية عاليةع ولكنها ال ت)قسامكافية لرجوع األ(الغاز 



 ٢١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 فإنها تسمح مبرور كمية متوسطة من الغاز مما يعطـي كثافـة          )٢( الرقم    إذا ضبطت على   أما
كل الغاز  ( فإنها تسمح مبرور كمية كبرية من الغاز         )٣( إذا ضبطة على الرقم      أمانارية متوسطة،   

 مما يؤدي لزيادة سرعة رجوع املكبس وهذا بـدوره يـؤدي            ) علبة الغاز  إلىالراجع من السبطانة    
 .يةلزيادة الكثافة النار

وعادة ما تستخدم هذه الفتحة عند تراكم البارود علـى وجـه املكـبس الـذي يعيـق حركـة                    
 . من الغاز لدفعهأكرباملكبس مما يتطلب كمية 

 ما يتجمد املاء على السالح ولـذا جيـب تزييـت السـالح              غالبًايف املناطق اجلبلية والباردة     
 .مد املاء بكثري من درجة جتأقل درجة جتمد الزيت أنبإستمرار حيث 

حتى يندفع املكبس بقوة وبالتالي ترجـع        )٣( تضبط فتحة الغاز على الرقم       أنيف هذه احلالة    
 . رغم حتمد قطرات من املاء على السالحقساماأل



 ٢١٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  )ساحة اإلجراء(يري فتحة الغاز تع
تفـتح الصـامولة    . ضغط على رأس الصامولة حتى خترج بكرة التـدريج مـن اجلهـة األخـرى              ا

 كـل شـيء   أعـد كس عقارب الساعة حتى تربز يف مواجهتك ضع الرقم املناسب ثـم          بتدويرها ع 
  .لوضعه األصلي

 
 

 حماية السالح من الغبار
 :حلماية السالح من الغبار نتبع اآلتي

 سـفل رفـع غطاءهـا مـن األ      املوجودة على ميني بدن السالح ون     نغلق فتحة خروج الشريط      )١
  .على األإلى

 



 ٢١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .أعلى إلى سامقميكن عطف ذراع ساحب األ )٢
 إلى سفلنغلق فتحة دخول الشريط املوجودة على يسار بدن السالح برفع الغطاء من األ             )٣

 .علىاأل

 
 :ستخدامولفتح الغطائني عند اال

 .أسفل إلى أعلى من قسامنبسط ذراع ساحب األ 
  . فينفتح غطاء فتحة خروج الشريط وفتحة دخول الشريطقسامب األحنس 



 ٢١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 PK ) ك–ب (البيكا سالح 
Pulemyot Kalashnikova 

 

 

 

 

 التعريف
  أي)GPMG (ســتخدامهــو رشــاش متوســط ضــمن جمموعــة األســلحة متعــددة اال 
)General Purpose Machine Gun(. 
 . )PKS( منصب مرتفع معه يسمى استخداموعند  
 RPD (والديكرتيوف ،وهذا للسالح جيمع صفات صناعية من كل من الكالشنكوف   

Degtyarev(،ف والغرينو Gorjunov.  
 .فضل وجود رشاشني منه يف املجموعة الواحدةيوهو من تسليح جمموعة املشاة و 
 املصــفحة والــدبابات إضــافة إلــى ســالحها العربــاتويســتخدم كــذلك يف تســليح  

 .الرئيسي املتمثل يف املدفع والرشاش الثقيل
مـؤثر  وله قدرة على إخرتاق معظم اآلليات والدروع ما عدا الدبابات وكـذلك هـو                

 .ضد الطائرات وخاصة الهيلكوبرت



 ٢١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 Degtyarev الديكرتيوف

 

 
 Gorjunov الغرينوف



 ٢١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 PKS ويعرف بـ مبنصب أرضي وجويالبيكا سالح 

 

 PKمناذج 

 :)١( )PK( مناذج من  هناك خمسة

 PKMTيركب جبانب مدفع الدبابات واملدرعات . 
 PK          من قبل جمموعات املشـاة      اخلفيف وهو مزود بركيزة ثنائية قابلة للطي ويستخدم

 . واملحمولةالراجلة
 PKTللدبابات . 

                                          
 .PKSMN و PKMB هناك  يف الواقع هناك أكثر من خمسة مناذج، ف 1



 ٢١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 PKS            وهو مزود بركيزة ثالثية وميكن إطالة حبيث يصبح باإلمكان استعماله كرشاش 
 .مضاد للطائرات مع وجود سبطانة ثقيلة

 PKB      إطـالق   بآليـة  املدرعـة وذلـك بعـد تزويـده          العربات وهو يستخدم يف تسليح
 .م غاز ومانع للوميضتستند على ملف لولبي ومنظ

 

 
PKMT 

 

 
PK 

 



 ٢١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
PKT 

 

 
PKS 

 



 ٢٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
PKB 

 

 
PKMB 

 



 ٢٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
PKSMN 

 



 ٢٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املواصفات
 . طلقة يف الدقيقة٢٥٠: معدل الرماية العملي 
 . طلقة يف الدقيقة٦٥٠: معدل الرماية النظري 
 يف صـندوق يثبـت      ٢٥٠ أو ٢٠٠ أو طلقة   ١٠٠حزام حيتوي على    :  التغذية أوالذخرية   

 . السالحأسفل
 . ثالثي قابل للفكأوثنائي غري قابل للفك : املنصب نوع 
 .بالهواء:التربيد 
 .قيد اإلنتاج: الوضع احلالي 

 

 املواصفات التكتيكية
 .كثافة نارية عالية )١
 .مدى قاتل كبري )٢
 .خفة وزن السالح )٣
 . األرجلاستخدامدقة متناهية يف اإلصابة عند  )٤
 . من الكالشنكوفأكثرالطلقة ذات تأثري كبري  )٥

 

  :مالحظة

 وهـو منـوذج معـدل مـن رشاشـات           ،يعترب من أفضل الرشاشات املتعددة األغراض يف العـامل        
 .]RPK كي.بي.أر/  )RPD( Degtyarev  ديكرتيوف /)Gorunov )SGM غرينوف[

 



 ٢٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
RPK 74 

 

 
PKMSN 

 



 ٢٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
PKMروسي مزود مبنظار  

 

عنـد ارتفـاع     أو طلقة متتابعة    )٥٠٠(يفضل وجود سبطانة احتياطية لتبديلها بعد رماية         
 .درجة حرارة السبطانة بشكل كبري وذلك لتبديلها

 .) كالشنكوفAk-47( وجمموعة اإلبرة من سالح قسامأخذ تصميم األ 
 للتــوازن مثــل ســالح )مركــز الثقــل(بالنســبة للمخــزن فقــد وضــع يف وســط الســالح  

 .ديكتاريوف
 .حركة الزناد أخذت من سالح الديكرتيوف 
 .)SGM(غيري السبطانة أخذت من سالح الغرينوف طريقة خروج الظرف الفارغ وت 
ال خيزن هذا السالح طلقة يف بيت النار وذلك لكثافتـه الناريـة العاليـة إذ رمبـا تنفجـر                     

الطلقة من حرارة السبطانة حتى بدون ضغط الزناد كما أن عند ختـزين طلقـة يف حجـرة                  
هـواء داخلهـا وبالتـالي       جيعل السبطانة مفتوحة من اجلانبني مما يسهل مرور ال         نفجاراال

 .تربد بسرعة
حيـث متسـك مـن هـذا        احلـرة    مكان لليـد     خمصيوجد خلف القبضة املسدسية على األ      

 مسـتحيًال، فتعتمـد     املكان بدل مسكه من اإلمام لثقل السالح مما جيعل التسديد أمـراً           
 .جيدًا باليد احلرة خمصعلى الركيزة ومسك األ



 ٢٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املواصفات التقنية
 .ط متعدد األغراضرشاش متوس: النوع 
 .)سابقًا( اإلحتاد السوفيتي :بلد املنشأ 
 . ملم٥٤×٧,٢٦ :العيار 

 

 املقاييس
  ملم١١٩٤,٨: الطول 
  ملم٦٦٥,٤ :طول السبطانة 
  كلجم٨,٩ :الوزن 
  كلجم٧,٥ :وزن املنصب النهائي األرضي 
  كلجم٣,٩ :طلقة ١٠٠ وزن خمزن الذخرية سعة 
 جم كل٨ :طلقة ٢٠٠ وزن خمزن الذخرية سعة 
 كلجم ٩,٤ :طلقة ٢٥٠ وزن خمزن الذخرية سعة 
  مرت١٠٠٠ إلى ٩٠٠: الفعالاملدى  
  مرت)١٥٠٠ (:املجدياملدى  
  مرت٤٠٠٠: املدى األقصى 
  بالغاز:نظام التلقيم 
  من اليمني)٤ (:اخلطوط احللزونية 
  آلي فقط:نوع الرمي 
 السبطانة قابلة للتبديل  
 ث/ م٨٢٢: السرعة اإلبتدائية للطلقة 

 



 ٢٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  املخزن وفكهتحف
 . من اليسار إلى اليمنيقليًالافتح قفل املخزن بدفع ذراعه للخلف  )١
 .سينزل املخزن تلقائيًا عند فتح القفل )٢

 
 

 حتى خيرج من الناحية األخـرى للسـالح         قليًالرجع طرفه احلر    أإلكمال إخراج املخزن     )٣
 . املاسك بهالسنثم انزع طرفه اآلخر من 

 
 

 ن بالذخريةتعبئة املخز
 وعند دخوله يف جتويف الغطاء      )١٨٠( بزاوية   علىتح غطاء قيد املخزن بإدارته إلى األ      اف )١

 .نرفع الغطاء



 ٢٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 يف الشـريط يـدويًا علـى أن يكـون           حواضـنها ميكن ملء الشريط بإدخـال الطلقـات يف          )٢
 .مقذوف الطلقة خارج عنق حاضن الطلقة

 الشـريط مـن    ثـم خيـرج لسـان   )Zig Zag ك زاكزي(طوى على شكل يدخل الشريط وي )٣
 . نافذة الطلقات يف املخزن حبيث يكون إجتاه املقذوف إلى األمام

 



 ٢٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 جهاز التذخري السريع
 :ميكن تركيب هذا اجلهاز يف أي صندوق بواسطة قيده السفلي وتتم عملية التذخري كالتالي

 .افتح غطاء موضع الشريط وضع الشريط الفارغ واغلق عليه )١
 .ةضع الطلقات يف احلاوية العلوي )٢
 .أدر عتلة إدخال الطلقات يف الشريط وبذلك يتم تذخري الشريط بالطلقات )٣

   
 

 الفك والرتكيب
 .ارفع قفل غطاء البدن )١



 ٢٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ارفع غطاء البدن )٢

 
 

 .ارفع غطاء قاعدة حمل الشريط )٣



 ٢٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ادفع مثبط نابض اإلرجاع قليًال إلى األمام )٤

 

 

 .بض ليخرج إليك الناأعلىارفع مثبت نابض اإلرجاع إلى  )٥

 



 ٢٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .خملب التغذية  املتحركة إلى اخللف منقسامارجع جمموعة األ ) ٦

 

 

 . ثم اسحبها ليتم إخراجها من البدنأعلى املتحركة قليًال إلى قسامارفع جمموعة األ )٧

 

  
 

ثـم   اخللف ثم لفها من اليمني إلى اليسار ومـن         يتم فك جمموعة اإلبره بدفعها قليًال إلى       )٨
 .سحبها



 ٢٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .من السن البارز موعتها يتم برفعها مباشرةفصل اإلبره عن جم )٩

 

 

 .حرك قفل السبطانة يسارًا )١٠



 ٢٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 

 
 

 .إخراجها من البدن  ادفع السبطانة من مقبضها ليتم )١١
 .إضغط على أمان أنبوب الغاز )١٢



 ٢٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

   

 
 

 .اسحب أنبوب الغاز ليتم فصلة عن البدن )١٣

 
 

 :مالحظة

 .هو أول شئ يـتم تركيبـة      عند إعادة تركيب السالح إتبع قاعدة آخر شئ تم فكه            
 عليـك بالضـغط علـى الزنـاد حتـى يتحـرر الالقـط               قسـام وعند إدخال جمموعة األ   

 . حبرية ومن ثم تكمل الرتكيبقساموبالتالي تتقدم األ

 تطوى األرجل بتقريبهما ثم تقيدان بالقيـد املثبـت علـى إحـدى األرجـل وبعـد ذلـك                   )١٤
 .مام األأو حنو اخللف تلصقان بالسبطانة وميكن أن تقيد



 ٢٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

فع إليـك إذا ضـغطت      أدوات التنظيـف تنـد    ،  امولتهاصـ للتنظيف أخرج الفرشـه بفـتح        )١٥
 .أوًالالق املوجود خلف مسند الكتف ولكن البد من رفع املسند بإصبعك على املغ

 
 

 فك خافية اللهب
 .يتم فك خافية اللهب بدفع قيدها إلى اخللف ثم إدارتها لتخرج إليك



 ٢٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 :مالحظة

 .تفك إال يف حاالت خاصة كحدوث كسر بها مثًالخافية اللهب ال  

أما وحدة املسافات فيوجد بها تدريج منزلق أفقي وذلك لتحريـك الفريضـة يف نفـس جهـة                  
 ويف نفس اجلهة التي تهـب منهـا الريـاح وحتسـب هـذه               قسامالهدف املتحرك مبقدار معني من األ     

 . كما سبققساماأل

 . ١٥/م× سقسامعدد األ 
 .السرعة بالكم= س  ◄
 .املسافة باملئات= م  ◄
 . رقم ثابت١٥ ◄

ثم حنرك الفريضة لنفس اجلهة التي يأتي منها الهدف ونسدد على الشعرية والهدف ثم نرمـي                
 .بإذن الله



 ٢٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 البدن غطاء فتح عند الشريط لرتكيب

 .ء قيد غطاء البدن ونرفع الغطاكفن )١

 
 



 ٢٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 لطلقاتا القط يفلى  واأل الطلقة مؤخرة وندخل السالح بدن خارج الشريط لسان خنرجو )٢
 .قساماأل جمموعة يف املوجود

 

 
 

 . ليكون السالح جاهزًا للرميقسام األنسحب ونقيده والبدن غطاء نغلق ثم  )٣

 

  البدن غطاء فتح بدون الشريط تركيب

 مـد  السـالح  ميـني  علـى  املوجـودة  الشريط ادخال فتحة ومن املخزن من الشريط اخرج  )١
 .ىاليسر يةالناح من سحبها ثم الشريط لسان



 ٢٣٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 قسـام األ اسـحب  ،لـه  الالقـط  إعرتاض بسبب ذلك و سيتوقف قليًال   اللسان سحب بعد  )٢
 ذنإ عنـد  وميكنـك  الالقـط  ينسـحب  قساماأل سحب وعند الشريط بلسان ممسكًا بقىاو

 .السالح داخل إلى الشريط سحب

    
 

 .اخللف يف ممسوكة قساماأل ي تبقبينما قساماأل ساحب ذراع ارجع  )٣
 الطلقـة  مبـؤخرة  ميسـك  الـذي  الالقـط  ومعها قساماأل تتقدم لكي الزناد على اضغط االن )٤

 .)سحبها عملية ثناءأ قساماأل رجعة عندما هذا مكانها يف توضعالتي  (ولىاأل



 ٢٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 خرىأ مرة ن اآلقساماأل بسحب. مبؤخرتها ممسك الالقط و مكانها يف اآلنولى  األ الطلقة )٥
 .للرمي جاهزًا السالح يكون

 
 

 العمل قةطري

 .بالطلقات الشريط أيعب )١
 برتكيب قم ثم املخزن داخل بالطلقات املعبأ الشريط وضع الغطاء وارفع املخزن  قيدافتح )٢

 .السالح بدن يف املخزن
 مـن  الداخليـة  جـزاء األ على للمحافظة وذلك الغطاء فتح بدون الشريط تركيب نستطيع )٣

 داخـل  اليمنى باليد الشريط مقدمة يف املوجود اللسان دخالإ ب ذلك ويتم والغبار االتربة
 .اليسرى باليد خرىاأل اجلهة من سحبه ثم السالح



 ٢٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

إلـى  التلقيم اليدوية ثـم أرجـع العتلـة          عتلة ةطبواس اخللف إلى   قساماأل جمموعة اسحب )٤
 اليسـرى  باليـد  الشـريط  بلسـان  ممسـك  نـت أ و الزنـاد  ذيـل  علـى  اضـغط  ثـم  موضعها

 خرىأ مرة قساماأل جمموعة اسحب .الطلقة مساكإ ب بملخل ا يقوم و قساماأل فتتحررجمموعة
 قسـام األ رجـوع  ثنـاء أ ،موضـعها  إلـى    العتلـة  رجـع أ ثـم  اليدوية التلقيم عتلة بواسطة

 علـى  السفلى عتلته جبريان الشريط ساحب ويتحرك الشريط من الطلقة املخلب سيسحب
 .رغالفا الظرف خروج غطاء ويفتح قساماأل جمموعة لقاعدة اجلانبية السكة



 ٢٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 
 

 الطلقة خرية األ تفصل الغطاء أسفل املوجودة املعدنية بالقطعة قساماأل جمموعة مرور عند )٥
 حتـى  اخللـف  إلـى    رجوعهـا  قساماأل جمموعة وتواصل سفلاأل إلى   لهاز وتن املخلب من

 .مسارها نهاية

 



 ٢٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

مـام  األ إلـى    قساماأل وتنطلق قسام املقيدة لأل  الصفيحة تنخفض الزناد على الضغط عند ) ٦
 حجـرة   وتلقمهـا  بـرة اإل جمموعـة  مقدمـة  بواسـطة  طريقها يف املوجودة الطلقة معها خذةآ
 دوران اجتـاه  يف  درجـة  )٣٠ (برةاإل جمموعة بدوران الغلق إحكام   عملية وحتدث نفجاراال

 إلـى   الشـريط  سـاحب  يتحـرك  و الوضـعية  بهـذه بـرة   اإل جمموعـة  تتوقف و الساعة عقرب
 .اخلارج

 
 

 املقـذوف  وينطلـق  نفجاراال وحيدث الكبسولةتطرق  وبرة  اإل تربز قساماأل بقية تقدم وعند )٧
 .الوراء إلى املكبس فتدفع الغاز نبوبأ من الغاز من نسبة ترجعمام واألإلى 

 



 ٢٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

عكس عقارب الساعة وتفـك     ° )٣٠ (برةعند رجوع األقسام إلى اخللف تدور جمموعة اإل        )٨
ات الوقت يلقط املخلـب طلقـة جديـدة          ويف ذ  .احكام الغلق وتعود ومعها الظرف الفارغ     

 .من الشريط ويتحرك ساحب الشريط بطلقة جديدة إلى الداخل

 

 

 
 

 الظـرف إلـى اخلـارج وجتهـز القطعـة املعدنيـة             قـذف  للظرف الفارغ ب   القاذفيقوم السن    )٩
جمراهـا وتكمـل     بواسـطة املخلـب وتنزلهـا إلـى        الغطاء الطلقة املسحوبة     أسفل املوجودة

 ما تم الضغط علـى الزنـاد        إذا رجوعها وتتقيد بالالقط وتتكرر العملية       جمموعة األقسام 
 .أخرىمرة 



 ٢٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 منظم الغاز

 بطريقـة فمـا عليـك        أردت أن تضبط الغاز    وإذا )٣إلى   ١( توجد ثالث مواضع مرقمة من    
 ثم إدارته   ، املنظم أسفلرف الفارغ من ناحية الكبسولة داخل الفتحة املوجودة         إال أن تدخل الظ   

 . حسب كمية الغاز املراد إخراجها للخارجًاجانبي

 واحدًا ثقبًانك أقفلت   أ ذلك والسالح نظيف معنى     )١( وضعت املنظم على املوضع      فإذا 
 )٦٠٠( احلالـة تكـون الكثافـة النريانيـة يف حـدود             هذهويف  ،  قبني لتسريب الغاز  ثوتركت  

 .طلقة يف الدقيقة
 لتسـريب   واحـداً  ثقبـاً  فتحـت    أنـك  ذلك فمعنى   )٢( وضعت املنظم على الرقم      إذاأما   

 الغاز الزائد مما يؤدي إلى رجوع األقسام بسرعة وبالتالي تزيد الكثافة النريانية لتصـبح     
 . طلقة يف الدقيقة)٧٠٠(يف حدود 

 أقفلت جميع الثقوب فال خيرج      أنك ذلك فمعنى   )٣( وضعت املنظم على الرقم      إذاأما   
 طلقة يف الدقيقة ويسـتخدم   )٩٠٠(حلالة  ا  يف هذه   وتكون الكثافة النريانية   أي غاز للخارج  

 عند الرمايـة والسـالح      أيضًاهدا الوضع يف املدرعات لعدم وجود دخان كما يستخدم          
 مـن الغـاز      املكبس احلركة مما يتطلب مزيداً     البستونمتسخ إذ يعيق الكربون املرتاكم يف       

 .لدفعه

 جـزاء نهـا تقلـل عمـر السـبطانة واأل         الطريقة تعطي كثافة نريانية عاليـة ولك       هذهنالحظ أن   
 .املتحركة داخل السالح



 ٢٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طلقات البيكا
  الطلقةأجزاء

  :لف الطلقة احلية منتتأ

 الرصاصة 
 الظرف الفارغ 
 احلشوة 
 الصاعق 

 

 )أنواع الطلقات (العتاد املستخدم للرمي بالرشاش
 طلقات اعتيادية )١

 برصاصة ذات نواة فوالذية 
 ١٩٠٨برصاص خفيف طراز  
 ١٩٣٠ثقيلة طراز  

 )خطاطة (مذنبة )٢
 خارقة )٣
 حارقة )٤

 . الرصاصة لكل إطالقة بلون معنيرأس األنواع صبغ هذهولتمييز 

 

 الطلقة االعتيادية

 :  التاليةنواعتستخدم لرمي األشخاص يف العراء ووراء السواتر وتشمل األ



 ٢٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  فوالذيةرصاصة ذات نواة: أوًال
 هـذه  رأسة ونواة فوالذية ويطلى     وتتألف من نواة مصنوعة من سبيكة التمباك وطبقة رصاصي        

 .الرصاصة بالون الفضي

 الرصاصة  )١
 الظرف  )٢
 احلشوة  )٣
 )الكبسولة(الصاعق  )٤
 العنق )٥
 العتار ) ٦
  السندان )٧
 ثقب )٨
 املادة الصاعقة )٩

 
 



 ٢٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ١٩٠٨الرصاصة اخلفيفة طراز : ثانيًا
 الرصاصـة أي    لهـذه مباك وطبقة رصاصـية ولـيس       ف من غالف فوالذي مغطى مبادة الت      وتتأل
 .لون مميز

 

 )١٩٣٠(الرصاصة الثقيلة طراز : ثالثًا
 رأسيشبه تركيبها تركيب الرصاصة اخلفيفة ولكنها ختتلف عنهـا بشـكلها ولونهـا ويغطـي                

 . الرصاصة باللون األصفرهذه

 

 )اخلطاطة( الطلقة املذنبة

 وكـذلك للرمـي علـى        مـرت  )١٠٠٠(تستخدم للداللة على األهداف ولتصحيح النريان ملسـافة         
 وعند الرمي ينتقـل     .ومادة مضيئة عند الذنب     غالف ونواة رصاصية   : وتتألف من  .ةالقوة البشري 

  مضـيئاً  اللهب من احلشوة الرئيسية إلى مادة الذنب التي حترتق أتناء طريانها حيـث تـرتك أثـراً                
 . ميكن رؤيته بالليل والنهار ويطلى رأس املقذوف باألخضرالمعًا

       
  الرصاصة الثقيلة)ج(  الرصاصة اخلفيفة)ب(  رصاصة بنواة فوالذية)أ( 



 ٢٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

      
  الرصاصة احلرقة اخلارقة )و(  الرصاصة املذنبة)د( 

 

 الغالف )١
 الطبقة الرصاصية )٢
 النواة )٣
 طبقات مادة املذنب )٤
 مادة املذنب )٥
 املادة احلارقة  ) ٦

 

 الطلقة احلارقة اخلارقة

ن وراء السـواتر اخلفيفـة      يتستخدم إلشعال املادة القابلة لالحرتاق ولرمي األشخاص املوجود       
 غالف ونواة فوالذية وطبقة رصاصية ومـادة        : وتتألف من   مرت )٥٠٠( بدرع على مسافة     واملحميني

 .حارقة



 ٢٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

وعند اصطدامها بالدرع تلتهب املادة احلارقة ويشعل اللهب السـائل القابـل لالحـرتاق مـن                
بـاللونني األحمـر    خالل ثقب الدرع الـذي أحدثتـه النـواة الفوالذيـة ويطلـى رأس الرصاصـة                 

 .واألسود

 

 الظرف
 : ويتألف الظرف من. وجلمع أقسام الطلقةاإلطالقةخصص لوضع حشوة 

 .البدن لوضع احلشوة 
 .والعنق الذي يثبت الرصاصة 
 . لغرض سحب الطلقة بواسطة الظفر)كعب الطلقة( الهتارو 
 اللهـب   والقاعدة التي حتتوي على ثقب الكبسولة وثقبني داخل جمال الكبسولة ملرور           

 .إلى احلشوة الرئيسية
 .والكتف الذي تستقر الطلقة بواسطته يف احلجرة 

 

 الصاعق
 كأس من النحـاس األصـفر ومـادة صـاعقة           :ويستخدم الصاعق إلشعال احلشوة ويتألف من     

 .ودائرة معدنية رقيقة تغطي املادة الصاعقة

 

 احلشوة
 .تكونة أتناء احرتاقهااملوضعت داخل الظرف وتستخدم لدفع الرصاصة بواسطة الغازات 

 



 ٢٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  العتادرزم
 بإحكـام   تغلقـان   ني معـدنيت  ني العتاد يف صندوق خشبي حيتوي كل صندوق علـى علبـت           يرزم

 يف علب ورقية حتتوي كل علبة على        اإلطالقات طلقة كما توضع     )٤٤٠(وحتتوي كل منهما على     
الذي توضع  على جوانب الصندوق    ورسمت طلقة   )٨٨٠( طلقة وتوضع يف صندوق خشبي       )٢٠(

 فيه االطالقات أشرطة بألوان تتناسق مع ألوان الرؤوس للرصاصات وال حيتوي الصندوق الـذي             
 .حيوي الرصاصة اخلفيفة أي لون

 

 R7.62×54 معلومات العتاد املستخدم لدى اجليش الروسي

 السرعة اللون
 االبتدائية

وزن البارود
 رامباجل

وزن املقذوف
 باجلرام

 نوع املقذوف الروسي

 LPSM ١٩٠٨ مقذوف خفيف ٩,٤٧ ٣,٠٧ ث/ م٨٥٥ أبيض فضي
 D/M ١٩٣٠ مقذوف ثقيل ١١,٨٤ ٣,٢ ث/ م٨٠٤ أصفر
 M ١٩٣٠ مقذوف حارق ١١,٧٧ ٣,٢ ث/ م٨٣٧ أسود
 ZP مقذوف حارق ١٠,٢٤ ٣,١٣ ث/م ٨٤٠ أحمر

أحمر ارجواني  BZT رساممقذوف خارق  ١٠,٠٤ ٣,١٣ ث/م ٨٤٠
أسود/ أحمر  ث/ م٧٧٢,٥  M ٤٠ مقذوف حارق خارق ١١,٩٦ ٣,١٣
وأخضر أسود  بالكواتممقذوف خاص  ٩,٤٠ ٠,٥١ ---

 مقذوف رسام    أخضر

 



 ٢٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
Soviet bullet tip color codes for the 7.62x54R (1) 

Bullet Tip Color Bullet Type Bullet Weight 
None Ball 148gr. 
Yellow Heavy Ball 182gr. 
Silver Light Ball  
Green Tracer 148gr. 
Black B-30 AP 170gr. 
Black w/Red Band B-32 API 155gr. 
Red Bullet & Casemouth 
Black Casehead & Black Tip

BS-40 API 187gr. 

Purple w/Red Type BZT, API-T 142gr. 
Red w/Red Primer Type ZP, HEI Ranging  
Green Bullet, Casehead, 
& Casemouth Sub-sonic (pre-1941)  

Green Tip & Green Primer Practice Ball (post-1941)60gr. 
Copper Cap Pre-1930 AP 167gr 

 

 ألوان املقذوفات الصينية
هذا التاريخ فأصبح بدون لـون       أما بعد    ،م١٩٦٧مقذوف عادي أبيض ملقذوفات ما قبل        

 .مميز
 بعـد هـذا     ،١٩٦٧ مـا قبـل      سـفل  األ  وأحمـر يف   علـى  أسود يف األ   ارقخمقذوف حارق    

 .التاريخ أصبح اللون أسود

 

                                          
 :متت إضافته من أحد املواقع املهتمة بالسالح وهوهذا اجلدول   1
 http://www.ak-47.net/ammo/762x54r.htmlحيث نالحظ اختالفًا يف األوزان بني اجلدولني . 
 



 ٢٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 مقذوفات تشيكية
 علـى مثل املقذوفات الروسية واإلختالف فقط يف مقذوف قياس املسافة لونه أخضر يف األ             

 . أبيضسفلويف األ
 .مقذوف حارق ولونه أصفر 

 

  فنلنديةمقذوفات
  D278  أبيض:الرسام 
  D277  أزرق:اخلارق 
 ود أحمر أس:خارق حارق 
  أحمر:مقذوف رصد 
  S276  أصفر:حارق 
  D166  بدون لون:عادي 



 ٢٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 Brno ZB-30الربنو 
 ز.ف.زبريوفكا

 

 

 
 : تعريف

هي جمموعة رشاشات متوسطة يعود تطويرها إلى أواسط العشـرينات وقـد ظهـر        Brno برنو
 وبعـده   )ZB-26 ٢٦ب  /ز( ويعـرف بإسـم      )٢٦ز  .ف(سم  م وعرف با  ١٩٢٦أول طراز منها عام     

 ).ZB-30 ٣٠ب /ز( وتبعه )ZB-27 ٢٧ ب /ز (ظهر

 سـعة   علـى يتميز هذا الرشاش بطريقة تغذيته بالذخرية بواسطة خمزن منفصـل يركـب مـن األ              
عشرون طلقة وقد زود بسبطانة قابلة للفك ومنصب ثنائي قابل للطي مـع إمكانيـة تركيبـه علـى                

  .منصب ثالثي قابل للفك

 نصف آلي ولقد تم     أو رشًاغاز وميكن أن يطلق النار      وحتمل أقسامه املتحركة بواسطة دفع ال     
 ولقد خرج مـن     . يوغسالفيا ، كوريا ، الصني ، إيران ، رومانيا ، أملانيا ،نتاجه يف تشيكوسلوفاكيا  ا

 . ولكنه مازال يستخدم يف حركات التحرير يف العامل)م١٩٨٠(اخلدمة النظامية عام 

 



 ٢٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  العامةاملواصفات
 ٣٠ب .ز: املوديل 
 ملم ٧,٩ :عيار 
  كلج٩,٧: الوزن فارغًا 
 ١٠,٢٥: الوزن معبأ 
  مرت١,١٧: الطول 
  طلقة٢٠٠: سعة املخزن 
 دقيقة /  طلقة٥٠٠: معدل الرمي النظري 
 دقيقة /  طلقة١٣٠: رشًامعدل الرمي العملي  
 دقيقة /  طلقة٥٠: معدل الرمي النظري نصف آلي 
 ث/ م٧٦٥: بتدائيةالسرعة اال 
  مرت٥٠٠: املدى األقصى 
  مرت٢٠٠: املجدياملدى  
  لألهداف اجلوية مرت٦٠٠ وم لألهداف األرضية٨٠٠: املدى املؤثر 
 أربعة خطوط: احللزنة 
  طلقة متتابعة)٥٠٠(تبدل السبطانة بعد رماية  

 

 فك وتركيب املخزن

 .علىأخرج املخزن بدفع قيده براحة اليد لألمام ثم ارفع املخزن لأل )١

 



 ٢٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

   
 

 . الداخليةجزاءداخل جتنبًا لدخول الغبار لأل للخطافهيقفل موضع املخزن بسحب  )٢
 كمجموعة بعد تركيـب بعـد تركيـب الطلقـات علـى      أوتعبأ الطلقات باليد طلقة طلقة       )٣

 .مشط خاص

   

 

ريع  السـ  املـذخر وعند تركيب الطلقات يف املخزن فما عليك إال أن جمموعة الطلقات يف              )٤
 :تيوالذي يعمل كاآل

 .دفعافتح يد ال 



 ٢٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .سفل موضعه من األركب املخزن يف 
 .علىارفع يد الدفع إلى األ 

 

 

 طلقة إلى موضعها داخل اجلهـاز       )٢٠( أمشاط من الطلقات جمموعها      )٤(ادخل   
 اضغط على يـد الـدفع       ، اجعل اجلهاز بزاوية ميل مناسبة     ،التذخريليسهل عليك   

 .لتنزل الطلقات إلى املخزن



 ٢٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 إجراء فك السالح
 حرك إلـى الـيمني املسـمارين        ،على ثم ارفع املخزن إلى األ     ارفع قفل املخزن إلى األمام     )١

 . ببدن السالحخمصاألمامي واخللفي اللذان يثبتان جمموعة الزناد واأل

 

 

 . عن باقي البدنخمصافصل األ )٢



 ٢٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .اسحب جمموعة األقسام املتحركة إلى اخللف )٣
قسـام  افصل جمموعة اإلبرة بسحبها للخلـف ثـم رفعهـا لتنفصـل عـن بـاقي جمموعـة األ                   )٤

 .املتحركة

 

 

جـر العمليـة حبـذر      ا،   يندفع إليك بقوة نابضـه     سفلإلى األ اسحب الظفر املاسك للطلقة      )٥
 .ال يطري النابض بعيدًا عنك ويضيعحتى 



 ٢٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .فك اإلبرة وذلك بدفع مسمارها لتندفع إليك مع مسمارها من اخللف ) ٦

 

 

 .يتوقف أن ىإل )٦٠(زاوية ب ارفعه ثم سيخ أو مسمار بواسطة السبطانة قيد حرك )٧

 
 

 .البدن حتت من للخلف الوقاية مسطرة اسحب )٨

 

 

 .مقبضها منمام األ إلى السبطانة ادفع )٩

 



 ٢٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

  .خشبية مبطرقة نزعه على استعن ثم اخللف منقيده  بقوة ادفع الغاز أنبوب لفك )١٠

 

 

 .تلفه أو انكساره حالة يفإال  الغاز أنبوب تفك ال )١١



 ٢٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 إلـى  دارتهـا  بإ السـبطانة  مـن  اللهـب  خافيـة  صلاف ثم أسفل إلى االمان مسمار اسحب )١٢
 .مباشرةمام األ إلى بدفعه السبطانة عن الغاز منظم ينفصل .ماماأل



 ٢٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 عـن  رجـل األ تنفصـل  خروجـه  وعنـد  العلـوي  الربغـي  يفتح،  السالح عن رجلاأل لفك )١٣
 .عتلتها

 
 

 إلـى  بسـحبها  طالتهـا إ ثـم  رجـل  كـل  مسامري بفتح عليك تقصريها أو رجلاأل طالةإل )١٤



 ٢٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .املرغوب الوضع عند املسامري تشد ثم الداخل إلى بدفعها تقصريها أو سفلألا
 ملقدمـة  الـربوز  داخـل  قـدم  كـل  جمرى يثبت حتى على لفها لأل  ثم الركيزة قائمي اجمع )١٥

 .بقيدهما الركيزة قائمي تثبيت عند البدن

 
 

 والشعرية الفريضة

 .للشعرية منظر

 

 .للفريضة خلفي منظر

 

 



 ٢٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 عـن  عبـارة  رقـم  وكل )٢٠-١( من مدرجة دائرية حلقة شكل على التي يضةللفر جانبي منظر
 ارتفعت كلما املسافة زادت كلما وعليه )مرتًا ٥٠( الواقع يف متثل درجة وكل الفريضة يف درجتني
  .الفريضة

 

 

 يتحرر حتى اخللف إلى اسحبه إغالقه لةاوحم وعند بقيده يثبت حتى الكتف مسند   افتح )١
  .خمصاأل على أطوه ثم قيده من

 



 ٢٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 خمـص األ ليـك  إ سـيندفع  خمـص األ عقـب  قيد ثقب على اضغط طلقة أو مفك بواسطة )٢
 .االرتداد خمفف وقيد االرجاع نابض قيد لك سيظهر وعندها

 
 

  .ودليله االرجاع نابض ليك إيندفع اليسار من )٩٠( يةاوبز قيده أدر االرجاع نابض لفك )٣

 



 ٢٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

إليـك    كلية ينـدفع   خمص على ميني األ   وجودةسامريه امل لفك خمفف اإلرتداد عليك بفك م      )٤
الذي كان  ري  وذلك بسبب حترر فتحة الدليل من املسماراألخ       خمفف اإلرتداد دليل  نابض و 

 .يقيدها من الداخل

   
 



 ٢٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 قائم تثيبت السالح

يبت السالح على مكان حمدد منـدرج        ويستخدم لتث  خمص األ أسفلهذا القائم يركب على     
لعلويـة   ا عتلتـان لقـائم   ل .ه ويف الظالم عنـد يكفيـك الرمايـه بـدون تسـديد             غري أومنعطف   أو
 قيد لضمان عدم حترك العتله األخرى وذلك حتى ال خيتـل            )السفلية( للرفع اخلفض،    )املستديرة(

 .مكان التصويب املحدد سلفًا

 
 

 احلركة امليكانيكية

 .امأل املخزن بالذخرية كما هو موضح )١
 . إلى األمام بإصبعكاملخزن بدفعة افتح غطاء )٢
 . حتى يتقيد بقيدة متامًاسفلركب املخزن يف مكانه واضغطه إلى األ )٣
 .حرك جهاز انتقاء منط اإلطالق حسب نوع الرمي )٤
 .إسحب عتلة التلقيم اليدوية إلى اخللف )٥



 ٢٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

تنسحب جمموعة األقسام بعد نزول جمموعة اإلبرة باإلنزالق على التحدب اخللفي لقاعـدة              ) ٦
خلف السـن القـاذف للظـرف الفـارغ لفـك           (ام وخروجها من ثقب البدن      جمموعة األقس 
 .)عملية اإلغالق

 
 

 .رجوع األقسام إلى اخللف لتتقيد بالالقط الرئيسي للزناد )٧

 
 

عند الضغط على الزناد تتحرر جمموعة األقسام وتتقدم إلى األمام وأثناء تقدمها تأخذ              )٨
 .نفجاروتودعها حجرة اال معها الطلقة

 



 ٢٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 علـى األ األقسام إلـى    اخللفي لقاعدة جمموعة   التحدبجمموعة اإلبرة وتنزلق على     تتوقف   )٩
 .الطلقة ودخولها يف سقف البدن لتتم عملية إحكام الغلق ويدخل الالقط يف جتويف

 
 

 .نفجار تواصل جمموعة األقسام تقدمها حيث تطرق اإلبرة الكبسولة وحيدث اال )١٠

 
املكبس  ة من الغاز عرب أنبوب الغاز حيث يدفع       إنطالق املقذوف إلى األمام ورجوع نسب      )١١

 .الذي يدفع معه األقسام أيضًا إلى اخللف إلى اخللف

 

 
 

ورجـوع   ها على سقف البدن بعد حترك القاعدة إلى اخللف        نزول جمموعة اإلبرة من إتكائ     )١٢
 .جمموعة األقسام مع الظرف الفارغ مما يؤدي لفك إحكام الغلق



 ٢٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . بدن السالح عند إصطدامه بالسن القاذفسفلأخيرج الظرف الفارغ من  )١٣
 .تتكرر احلركة امليكانيكية حتى يتوقف الرمي )١٤

 
 

 

 ألمانوضعية جهاز إنتقاء منط الرماية على ا

تتكون جمموعة الزناد من القط وحتته نابض وعلى قاعدته فتحـة يـدخل فيهـا ذراع موصـول                  
 .بالزناد وحركته حسب جهاز إنتقاء منط الرماية



 ٢٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
ضع جهاز إنتقاء منط الرماية على وضعية األمان تتحرك يف داخل البـدن عتلـة علـى                 عند و 

 علـى قاعـدة     وجـودة شكل نصف كرة جتعل الذراع املوصول بالزناد يـدخل يف وسـط الفتحـه امل              
الالقط وال يالمس أطراف الفتحة عند الضغط على الزناد من الفتحـة دون أن يسـحب الالقـط        

 جمموعة األقسام ومينعها من التقـدم إلـى األمـام بسـبب النـابض             فيالمس األخري داخل جتويف     
 .املوجود حتت الالقط

 

 
 

 ي آل)رشًا(وضعية جهاز إنتقاء منط الرماية 

 ويدخل يف الفتحة املوجـودة علـى        سفل التي بدورها حترك الذراع لأل     تتحرك العتلة الداخلية  
 الزنـاد يسـحب بـدورة املـرتبط         قاعدة الالقط وميسك الطرف السفلي للفتحة فعند الضغط علـى         



 ٢٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

وتنطلق األقسام إلى األمام وترجع      على فتحة الالقط فينخفض الالقط رغم دفع نابضه لأل        أسفلب
إلى اخللف بفعل الغاز دون توقف مادام اإلصبع على الزناد وعند رفع اإلصبع عن الزناد يتحرر                

موعة األقسـام بفعـل نابضـه       الالقط من سحب الذراع فريتفع ويدخل يف التجويف املوجود يف جم          
 . ويوقف حركة األقسام

    

 

 )نصف آلي(إنتقاء منط الرماية على الرماية الفردية   وضعية جهاز

ويـدخل الفتحـة     الزنـاد يرتفـع     الداخلية حبيث جتعل الـذراع املوصـول بـذيل         العتلةتتحرك  
 نتيجة سحب الزناد وعند الضغط على ذيل الزناد ينخفض الالقط وميسك يف الطرف العلوي منها

ويف ذات الوقت متر األقسام على نتؤ الذراع املرتفع أثناء تقدمها فتخفضه وينفصل الذراع عـن                
الطرف العلوي للفتحة وينزل للوسط فيتحرر الالقط ويرتفع الالقط بفعل نابضه ويدخل جتويـف              

ناد يرجـع الـذراع     وعند رفع الضغط من الز     جمموعة األقسام ومينع األقسام من التقدم مرة أخرى       
فيدخل الفتحة وميسك طرفها العلوي مرة أخرى وعند مواصلة الرمايـة تتكـرر العمليـة السـالفة                 

 .الذكر



 ٢٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 ستعصاءاتاال
 .خطأ يف تركيب املخزن )١
 .املخزن فارغ )٢
 .طلقة عارضة يف البدن )٣
 .ترادف الطلقات )٤
 .فساد الطلقة )٥
 .إنقضاض ظرف ) ٦
 .إنتفاخ الظرف )٧



 ٢٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 Dragunov SVD وفنسالح دراغو

 

 
 

وتزود كـل    ،م١٩٦٧م وأدخلت اخلدمة يف عام      ١٩٦٥طورت عام    بندقية قناصة روسية الصنع   
 من مثيالتها وحركتها امليكانيكية شبيهة حبركة الكالشينكوف        وزنًا أخففصيلة بعدد منها وهي     

ختتلف عن الكالشنكوف من حيث احلجم والشئ املميز         القناصة   أجزاء بعض   أن إالامليكانيكية  
يف ( اخلشبي والتي يوجد عليها حـامي للخـد          خمصاألذه البندقية هي الفتحة املوجودة يف       يف ه 

 . راحة للقناصأكثر وأسهلالشعرية الفريضة  أومما يسهل النظر باملنظار  )بعضها

تعمل بدفع الغاز وهي نصف آلية ذات خمزن حيوي عشر طلقات ولها مشتت لهب لتخفيـف                
 . من الهدفاإلرتداد ولتكون الطلقات قريبة

 السـالح يف    اسـتخدام ميكن تزويد القناصة حبربة من األمام ولكنها غري عملية وذلـك لعـدم              
 .القتال القريب وذلك لطول وخفة القناصة

 مع قطعـة    )X4( وعدسات    ملم )٣٧٠( بطول   PSO-1املنظار املستخدم مع القناصة من نوع       
كمـا  ،  الليليستخدامحيث تساعد يف اال العني وفيه مكان للبطارية إلضاءة الشاشة   أماممطاطية  

 .مرة ٢,٧ قوة التكبري  ملم٤٩٠ بطول NSP-3يركب منظار آخر من نوع 

ولقد اهتم السوفيت بالقنص ففي احلرب العاملية الثانية كان اجليش الروسي يـدرب قناصـيه               
سـكرية   الشارات الع  بتدريبات خاصة ليتمكنوا من اصابة القادة األملان الكبار من خالل تفحص          

 .كتافهماملوجودة على أ



 ٢٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ها وكـذلك تسـتخدم     سـتخدام ومعها قنـاص مـدرب ال      SVDواآلن كل دورية حتمل قناصة      
 .معها املالبس املموهة اخلاصة بالقنص

 

 صفات السالحموا
 سم٧,٦٢ :عيار السالح 
  ملم٥٤×٧,٦٢ :عيار الطلقة 
 ملم ١٢٢٥ :طول السالح بدون حربة 
 سم ٦٢٢ :طول السبطانة 
 ث/م ٨٣٠ :بتدائيةالسرعة اال 
 كجم ٤,٥٢ :املعبأالوزن مع املخزن  
  طلقة يف الدقيقة ٢٠ :العمليمعدل الرماية  
 ) ملم٢٥٤كل دورة كاملة بطول ( خطوط حلزونية ٤ :احللزنة 
 بالهواء :ربيدتال 
 نصف آلي :نوعية الرمي 
 مرت ١٢٠٠ :املدى املؤثر 

 

 طريقة الفك
 املنظار بتحريكها ثم سحب     ضن حا أسفلوجودة  يفك املنظار بواسطة عتلة قيد املنظار امل       )١

 .نظار للخلف ليخرج من جمراهامل

 



 ٢٧٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .نضغط على قيد املخزن ليخرج املخزن )٢

 
 

 .أعلى إلىقم بإجراءات األمان وذلك بسحب األقسام واإلطالق  )٣



 ٢٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

يلف قيد البدن املوجود على ميني بدن السالح فوق الزناد مـع عقـارب السـاعة لينفـك                   )٤
 .غطاء البدن

 
 

 . حيث نابض االرجاع مثبت يف مؤخرتهعلىارفع الغطاء لأل )٥



 ٢٧٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . اخللفإلىاسحب الغطاء مع نابضه  ) ٦

 
 

 . لتخرج من جمراهابرة وجمموعة اإلقساماسحب جمموعة األ )٧



 ٢٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 األسـفل لتفـك غطـاء السـبطانة     إلىيوجد قيد يف مقدمة السالح عند منظم الغاز أدره          )٨
 .  األمامإلىبعد سحب القيد 

 

 

 
 

 . اسحب الغطاء للخلف ثم انزعه لألسفل وهو عبارة عن قطعتني من اخلشب )٩

 



 ٢٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :اسحب املدك من علبة الغاز وهو مكون من ثالثة أقسام )١٠
 . املدك اجلزء الداخل عند علبة الغاز 
 . قضيب يطرق جمموعة األقسام للخلف عند التغذية 
 . نابض إلرجاع القضيب واملدك يف علبة الغاز 

 
ة الزناد بإدارة جهاز انتقاء منط الرماية عكس عقـارب السـاعة إلـى األعلـى                تفك جمموع  )١١

واخرجه من موضعه، فتخرج جمموعة الزناد لألسفل بعد خروج جتويـف جمموعـة الزنـاد               
 .األمامية من املسمار املوجود فوق قيد تثبيت املخزن



 ٢٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 



 ٢٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 التسديد والتصويب
 .الفريضةبواسطة الشعرية و 
بي ويتكـون مـن عـدة أنـواع مـن العدسـات وتظهـر يف داخلـه الشـبكة                    باملنظار التلسكو  

 .املوضحة يف الصورة

 
 

 يف مقيـاس املسـافات حبيـث يالمـس رأس الهـدف اخلـط املنحنـي                 نضع الهدف حمصوراً   )١
ونهايته مع األرض تكون على اخلط املستقيم وبالتالي مندد مسافة الهدف حسب مالمسـة              

 .نحنىسه للرقم الذي يوجد على خط املأر
شـارة علـى    إول  أ ومن ثـم نضـع الهـدف علـى           )٦(ثم حنول املسمار العلوي إلى الرقم        )٢

 .٨شكل 
 فنقوم بالعملية احلسابية التالية حلسـاب بعـد   )٧,١( من قل طوًالأويف حالة كون الهدف    )٣

 × ٣٠٠: ، إذن  م ٣٠٠=لنفرض أن بعد الهدف عن الرامي يف مقياس التسـديد            و الهدف
)١٠٣/١٠٧(. 

وجود هدف متحرك نأخذ نقلة أو نقلتني علـى نفـس التـدريج ويف نفـس إجتـاه                  يف حالة    )٤
 .احلركة

  أما إذا كان مقـبالً     ، فنسدد على منتصف أعلى الهدف     )مبتعدًا (إذا كان الهدف مدبراً    )٥
 .فنسدد على أسفل منتصف الهدف

أن  ولذلك جيب    كما أن الريح الشديدة تؤثر على مسار الطلقة وتغري اجتاهها ولو قليالً            ) ٦



 ٢٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .نأخذ نقلة أو نقلتني بعكس اجتاه الريح
ويف حالة كون الهدف ثابت والريح بنفس اجتاه النظر، الريح مدبرة فالرمي يكـون أسـفل                 )٧

 .الهدف
 .الريح مقبلة فالتسديد والرمي يكون على منتصف أعلى الهدف )٨
 :وتوجد طريقتني الستخدام املنظار )٩

  :عن طريق األرقام اخلارجية 
 يف أعلى املنظار لتحديـد مسـافة الهـدف ومسـافات            يوجد مفتاح دائري   )١

 وال بد من وضع الرقم املقابـل لبعـد          )١٠٠٠ – ٠(التدريج عليه تبدأ من     
الهدف قبل الرماية، كما يستخدم هـذا املسـمار أيضـًا لتصـحيح خطـأ               

 ثـم    مـرت  )١٠٠( هـدف علـى بعـد        )إشارة( الرماية الرأسي وذلك باختيار   
 من وضـع ارتكـاز مـع اسـتمرار حتريـك            الرماية عليه من فوق منصب أو     

 . مسمار املسافات حتى حنصل على إصابة دقيقة
ثم نقوم بفك املسمارين املثبتني لإلطار اخلـارجي ونعيـد حتريـك اإلطـار               )٢

 والذي يقابل املسافة احلقيقيـة      )١(اخلارجي فقط حتى يعود املؤشر للرقم       
 .  مرت)١٠٠(

 . ون قد ضبطنا املنظار رأسيًاثم نعيد شد املسمارين كما كانا وبهذا نك )٣
  :طريقة استخدام الشبكة 
  مرت )١٠٠( فإن رأس السهم يف الشبكة يعادل        )١(كما هو موضح يف الشكل     )١

 ورأس السـهم الثـاني يعـادل         مـرت  )٢٠٠(بينما كعب ذات السهم يعادل      
 فبعـد أن تتحـدد       مـرت  )٤٠٠( بينما كعب نفس السهم يعادل        مرت )٣٠٠(

د مسافة السبق إذ توجد عشـرة تـدرجيات علـى           بعد الهدف تقوم بتحدي   
  مـرت  تعـادل  اليمني وعشرة تدرجيات على اليسار وكل درجـة أو تدرجيـة          

التدرجيات التي قطعها الهـدف يف الثانيـة الواحـدة           واحد لرتى كم عدد   
وهذه تعادل سرعته باألمتار يف الثانية وتضع الهدف حسـب اجتاهـه مـن              

 . اليمني أو اليسار
                                          

 .ال يوجد شكل توضيحي يف األصل 1



 ٢٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  املتحركة على األهدافنظام التسديد
 هنـاك عشـرة تـدرجيات حمـراء         ، إلسـتقامة الهـدف    فهي خمصصـة  مسمار االحنراف اجلانبي،    

ويف بعـض املنـاظري تكـون       (وعشرة تدرجيات سوداء حترك شبكة االحنراف إلى اليسار أو اليمني           
 .)كلها بلون واحد

 ،ج إلى اليسـار   ي التدر عند إدارة مسمار اإلحنراف باجتاه عقارب الساعة فسوف تتحرك شبكة         
 .وعند ادارة املسمار على عكس عقارب الساعة فتتحرك شبكة التدرج إلى اليمني

 .لى بداية اخلط األول يف النقلة الثانيةإحتسب النقلة من بداية اخلط األول يف النقلة االولى و

 . فتقسم على ثالثةم)٥٠٠(كرب من أيف حالة كون املسافة 

 :مثال

   فكم نقلة حنتاج ؟، مرت)٨٠٠(على بعد لدينا هدف متحرك 

 . إذن حنرك املنظار نقلتني١٠٠= وكل نقلة ،)٢٠٠(  =٤ /٨٠٠

 .كثر استقامةأ ن طول سبطانة البندقية القناصة يعطي املقذوف مسارًاإ

 

  :مالحظة

تصحيح اخلطأ اجلانبي للرماية يتم كما سبق شرحه مع األخـذ يف احلسـبان مفتـاح اإلزاحـة                  
 .اجلانبي



 ٢٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 LEE-ENFIELD إنفيلد- ليبندقية
 

 
 

 .)لي إنفيلد (بندقية تكرار: النوع 
 بريطانيا: نشأامل 

 طورت احلكومة اإلنكليزية بندقية جديدة مماثلة يف مواصفاتها العامة للبندقية         م  ١٩٢٨يف عام   
 .لكنها أسهل بكثري بالنسبة للتصنيع بكثرة و)لي إنفيلد(

 هـو   )لـي إنفليـد    (بـني  و الفرق األساسـي بينهـا    ، و دق من أفضل البنا   )٤ ( البندقية رقم  هذه
أمريكا حيث أدخلـت عليهـا بعـض         و  يف كندا   تصنع أصبحتم  ١٩٤١يف سنة   ، و شكلها اخلارجي 

فيها هي تعدد احلربات    ميزة   ولعل أفضل    .يف اخلطوط احللزونية   و الشعرية و التعديالت يف الفريضة  
 معها ممـا يسـهل اسـتخدامها        )٢٣ (ظاربعض موديالتها ميكن من استخدام من     و. املصنوعة لها 

 .للقنص



 ٢٨٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ضـها الزال مسـتخدما لـدى       بعم و ١٩٥٧لقد استمر اجليش اإلنكليزي يستخدمها حتى عـام         
 يف اجليش الربيطـاني     نصوالقناالبندقية التي يستخدمها     و اشتهرت بأنها بندقية هدف   . املتطوعني

 . البندقيةهذهتعتمد على تقنية 

يف  و  حلـرب األدغـال    أقصـر األقصى تبينت احلاجة إلى سـالح       من خالل اخلربات يف الشرق      
ـ  ب أقصرولكنها   )٤ ( على أساسيات رقم   كثريًاهي تعتمد    و )٥ (طورت البندقية رقم  م  ١٩٤٤عام  

لتخفيـف  ، و  ركب لهـا مشـتت لهـب       ، ولقصر السبطانة فقد    جرام )٧٢٦(ـ  اخف ب  و  ملم )١٢٧(
ذلـك   و أضيف لها خمفف ضغط يف مؤخرتها      و  ياردة )٨٠٠ (صبحتأ الفريضة   سرعة الطلقة نسبياً  

 .لتحمل الصدمة الزائدة الناجتة عن ختفيف الوزن

 

 املقاييس
  سم١١٣: الطول 
  كلغ٤,١٢: الوزن 
  سم٦٤: طول السبطانة 
   ملم٧,٦٩: عيار الطلقة 
 خمسة خطوط من اليسار: احللزنة 
  طلقات)١٠: (سعة املخزن 
 بواسطة مزالج يدوي: طريقة العمل 
 ث/ م٧٤٣: فسرعة املقذو 
 ) مرت١١٨٦ ( ياردة١٣٠٠: مدى الرماية 

 



 ٢٨٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 م مع حربة١٩٣٩ عام )٤ (بندقية رقم

 

 
 ةبدون حرب )٤ (بندقية رقم

 

 
 مبنظار )٤ (بندقية رقم

 

 



 ٢٨٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 م مع حربة١٩٣١ عام )٤ (بندقية رقم

 

 
  مصنعة يف كندا)٤ (نوع آخر من بندقية رقم

 

 
 م١٩٤٤/١٩٤٥عام  بندقية األدغال )٥ (البندقية رقم

 



 ٢٩٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أجزاء السالح

 

 نابض املخزن )١
 املخزن )٢
 قيد املخزن )٣
 الزناد )٤
 واقي الزناد )٥



 ٢٩١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 نفجارالطلقة يف حجرة اال ) ٦
 حامل الطلقات )٧
 النابض واإلبرة )٨
 جمموعة اإلبرة )٩
 مقبض املزالج )١٠
 خمصاأل )١١

 

 . السالحميكن تعبئة املخزن بالطرق االعتيادية أو بإدخال الطلقة مباشرة من أعلى

 

 
 

  :للسالح أمانني

عند رفعـه لألعلـى يكـون يف وضـعية           و األول قيد األمان عند خفضه يؤمن السالح       
 .الرمي



 ٢٩٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

المان أكمل  ا هذاإلبطال   و هو سحب الطارق نصف سحبة للخلف      و هناك أمان ثان  و 
 .سحب الطارق إلى اخللف حتى النهاية

 
 

 . خبفض األمان األولهذاميكن تأمني السالح بعد و

لف حتى يتحرر القيد من جمراه عند الفتحة املوجودة ميني بـدن            اخل و رك املزالج إلى األمام   ح
 .)خيتلف موضع الفتحة من موديل آلخر (السالح

 
 

 .°)٩٠ (ارفع بأصابعك القيد بزاوية



 ٢٩٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 بعض األنواع   يف. ( بدن السالح  عنل كلية   صجمموعة اإلبرة من املقبض لتنف     و اسحب املزالج 
 )جيب وضع الفريضة قبل إخراج املزالج

 
 

 .ًا آخرها تركيبعند تركيب أجزاء السالح اتبع القاعدة أول األجزاء فكًا

 



 ٢٩٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 فك السالح
 . األمانافتح )١

 
 

 .أنزل خمزن الذخرية من البدن و على القفلاضغط )٢

 
 

 األعلى حبركة دائريـة لكـي يصـبح باإلمكـان           إلى مقبض املزالج    ارفعبواسطة راحة اليد     )٣
 . من الطلقاتنفجارد من خلو حجرة اال لتتاك)إجراءات األمان(سحب املزالج 



 ٢٩٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .فريضة دائرية للمسافات القريبة 
 .)نتيجة تقوص مسار الطلقة(فريضة مدرجة للمسافات البعيدة  
وميكن خفض ورفع الفريضة بالقيد العلوي أو حسب نوع قيـد السـالح إذ خيتلـف مـن                   

 .موديل آلخر

 
 



 ٢٩٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 احلركة امليكانيكية
، وجمموعة اإلبـرة    نفجارد طلقة يف حجرة اال    ووجبهزة للرمي   األقسام مسحوبة، البندقية جا    )١

 .نطالقجاهزة لال

 
 

إلـى  يوجد نابض وإبرة وظفر لتثبيت النـابض، عنـدما تسـحب األقسـام     داخل األقسام   )٢
 الظفر املثبت للنابض يف ملقط الزناد مما جيعل اإلبرة تبقـى متـأخرة عنـدما                يعلقاخللف  

مليـة إحكـام الغـالق عنـد دوران جمموعـة األقسـام              إلى األمام وحتدث ع    قسامتقدم األ 
يف إجتاه عقارب الساعة حيث يتحرك الربوز املوجـود أعلـى جمموعـة              درجة   )٦٠ (يدويًا

 . املوجود على ميني بدن السالحجمراهاإلبرة إلى 
الضغط على الزناد حيرر جمموعة اإلبرة لكي تتقدم إلى اإلمام حبكم ضغط النبض وبذلك               )٣

 .لكبسولة وينطلق املقذوفتطرق اإلبرة ا

 
 

ليـتمكن الرامـي مـن    º )٦٠( يرفع إلى أعلى حبرية دائريـة زاويـة   أنمقبض املزالج جيب  )٤
 .سحب املزالج مع جمموعة اإلبرة إلى اخللف مرة أخرى لتأخذ طلقة جديدة



 ٢٩٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 املثبت بواسـطة    بالظفر الفارغ املعلق    الظرفعندما يصل املزالج إلى أقصى اخللف خيرج         )٥
 وتصـبح جمموعـة اإلبـرة جـاهزة         )يسـار البـدن   ( بارز قرب نهايـة مسـار املـزالج          مسمار

 .أخرىلإلطالق مرة 

 
 

 .نفجارطلقة من املخزن ويودعها حجرة اال يتقدم املزالج ويسحب ) ٦

 



 ٢٩٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  M26AZسالح 
 

 

 

 وارسودول حلف : التصنيع 
  ملم٧٨٧,٤: طول السالح الكلي 
  ملم٢٧٩,٤: طول السبطانة 
  إلى اليمنيطًا خ)١٦: (احللزنة 
  كغم٢,٣: وزن السالح بدون ذخرية 
  ملم٣٠: العيار 
  ملم٢٨: طول الظرف الفارغ 
  ملم١٣٠: طول املقذوف 
  )٢٦فوغ ( VOG26 :سم املقذوفا 
 ث/ م١٠٠: بتدائيةالسرعة اال 

 



 ٢٩٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 املقذوف خاص بهذا السالح فقط، فال تستخدم معـه أي مقـذوف آخـر               VOG26إن هذا   
 مـع هـذا السـالح       )بلميا( وذلك خلطورة إستخدام هذا املقذوف       )Plamyja ابلمي( AGSمثل  

ا ميكن أن نفرق بينهما بواسطة حلقة زرقاء        ننعلى الرغم من أن املقذوفني لهما نفس العيار إال أ         
 .)٢٦فوغ  (VOG26على مقدمة املقذوف 

 

 :حتذير

ا فسـوف يـؤدي      وإذا إسـتخدم هنـ      قوي جـداً   )Plamyja بلميا (AGSإن بارود املقذوف    
 .إرتداد قوي يؤذي الرامي

 

 :مالحظة

سـافة القصـوى هـي     ولكـن امل )م١٥٠( مثبتة علـى مسـافة     )شعرية و فريضة(إن جهاز التنشني    
 .) مرت٦٠٠(

 



 ٣٠٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  السالحأجزاء

 
 

 المتصاص الصدمات  املطاطيةخمصاألقاعدة  )١
 )مرسوم بشكل خمتصر( حديدي أخمص )٢
  مع جسم السالح خمصاألقيد  )٣
 األمان  )٤
 )ال يفك(ر قيد مسما )٥
 )ثابتة(الفريضة  ) ٦
 حلقة احلمالة )٧
 الشعرية )٨
  سبطانةال )٩
 )خشبي (رارةواقي اليد من احل )١٠
 الظرف الفارغ  )١١



 ٣٠١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املقذوف  )١٢
 )باللون االزرق لهذا السالح (حلقة التعرف على املقذوف )١٣
  يف حالة فكه من جسم السالح خمصاأل )١٤

 

 تذخري السالح
 .مام األإلى ماناضغط مفتاح األ )١

 
 

درجة  )١٨٠( حتى يتحرك    مام األ إلىسار السالح مفتاح آخر اضغط عليه       يوجد على ي   )٢
 . يف نفس الوقتقسام سحب األوإلى سبطانة فتح قفل الإلىهذا املفتاح يؤدي 

 
 



 ٣٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 سـبطانة  حتى يظهر فراغ بـني ال      ماملألسبطانة   واسحب ال  سبطانةامسك املقبض اخلشبي لل    )٣
 .برةوجمموعة اإل

 
 

 حتـى يـدخل يف مكانـه جيـداً         من اخللف وادفـع املقـذوف      سبطانةضع املقذوف داخل ال    )٤
 .سبطانةالنهاية اخللفية لل وميسكه الظفر املوجود يف

 
 

قاعـدة املقـذوف      اخللف بقوة وثبـات حتـى يغلـق الفـراغ وتصـبح            إلى سبطانةاسحب ال  )٥
 .برةمالمسة لسطح جمموعة اإل



 ٣٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

  . للخلفةدرج ١٨٠ ول مكانه األإلى قسامارجع قفل السبطانة وساحب األ ) ٦

 
 

  . اخللفإلى السالح أمان لالطالق افتح مستعدًاندما تكون ع )٧

 
 

وذلك لفتح  درجة   )١٨٠ (مام األ إلى قسامبعد االطالق اضغط قفل السبطانة وساحب األ       )٨
 . خلروج الظرف الفارغمام األإلىقفل السبطانة ثم سحب السبطانة 



 ٣٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 



 ٣٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  النرجناك)AGS17(قاذف القنابل 
 

 
 

 لسالحتعريف با
 ويعمـل بنظـام الصـدم،     مرت١٧٣٠ ويسمى بقاذف القنابل، مداه      ١٩٨٩سالح روسي موديل    

 .كما أنه يرمي قوسي أو نصف قوسي.  وفردي)آلي(كما أنه يرمي رشًا 

 

 اخلواص األتوماتيكية
 .) باوند٩٠(خفيف الوزن  
 .قليل األعطال 



 ٣٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .فعال جدًا ضد األفراد يعمل يف املناورات 

 

 البيانات
  ملم٣٠: رالعيا 
 دفع الغاز: نظام العمل 
  مقذوف)٢٩(شريط دائري حيوي : الذخرية 
  ملم٢٩٠: طول السبطانة 
  جلهة اليمني٦: احللزنة 
  م١٧٥٠: املدى األقصى 
 دقيقة/  قذيفة ٦٥: الكثافة 
  جرام٢٧٥: وزن املقذوف 
 RDX/WX9416: الشحنة 
  ثانية)٣٥( تلقائي بعد انفجارصدمي و: الصاعق 

 

 
 ي للسالحمنظر جانب



 ٣٠٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 منظر خلفي للسالح

 

 
  يظهر فيه املنظارمنظر جانبي للسالح

 



 ٣٠٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أجزاء السالح

 
 املخزن )١
 السبطانة )٢
 ساحب األقسام )٣
 قاذف الظرف الفارغ )٤
 . ويف ذات الوقت الفاصل بينهما أماناالرتفاعيةالعتلة اجلانبية  )٥
 الزناد ) ٦
 أمان السالح )٧
 املقبض )٨
 الشعرية )٩
 الفريضة )١٠



 ٣٠٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 لقابض أمان الرج )١١
 قاعدةحامل ال )١٢

 

 أجزاء قاعدة السالح

 
 الرجل األمامية )١
 قيد الرجل )٢
 قيد احلركة اجلانبية )٣
 العتلة االرتفاعية اجلانبية )٤
 قيد احلركة االرتفاعية )٥
 القيد األمامي لرتكيب السالح ) ٦
 القيد اخللفي لرتكيب السالح )٧



 ٣١٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الفارغرف ظ الموجه )٨

 

 :مالحظة

 بهـا قيـد لتسـوية ميـزان املـاء            والرجـل اخللفيـة    ،رف الفـارغ  الرجل األمامية بها موجه للظ    
 .اجلانبي

 )١( .عدسة عينية وأخرى شيئية: املنظار 
 .تام ومليم جانبي وآخر ارتفاعي 
 .ميزان ماء جانبي ارتفاعي 
 . للتسديدشبكة 

 

 
 منظر ملخزن السالح

 
                                          

 .هكذا يف األصل بدون أي شكل توضيحي 1



 ٣١١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 فك وتركيب السالح 
 :تبع اآلتيالفك السالح 

 .التثبيتانزع املنظار من جمراه وذلك بعد فك قيد  )١

 
 

افتح غطاء البدن األمامي وذلك بالضغط على القيدين اجلانبيني وبعـد ذلـك فـك خمـزن                  )٢
 وذلك بالضغط على القيد املوجود أسفل املخزن ثم ارفع املخزن حتى يتحرر من الذخرية

 .جمراه

 



 ٣١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . غطاء البدن ثم ارفع حامل الشريط بزاويةارفع )٣

 



 ٣١٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .رفعه إلى أعلىعند خروج غطاء البدن من جمراه ا )٤

 



 ٣١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

    
 

 .لفتح غطاء البدن الثاني افتح القيد بسحبه إلى اخلارج أوًال )٥

 
 

 .°١٨٠ القيد بزاوية أدر ) ٦



 ٣١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اسحب القيد إلى اخلارج )٧

 
 

 .ينزل الزناد )٨

 
 



 ٣١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ارفع غطاء البدن من جمراه )٩

 
 

 .قساماألاسحب  )١٠

 
 

 .أخرج القطعة الزالقة ملجموعة األقسام )١١



 ٣١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .قسامخرج سلك ساحب األأ )١٢

 
 

  .القطعة الزالقة ولها نابض )١٣

 
 



 ٣١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

وهمـا يتميـزان بنصـف اسـتدارة يف املقدمـة واسـتدارة كاملـة يف                رجاع   نابضي اإل  خرجأ )١٤
 .املؤخرة

 
 

 .قسام جمموعة األأخرج )١٥

 
 

 .ني من اجلانبني اجلناحأخرج )١٦



 ٣١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اجلناحان وهما مفكوكان )١٧

 
 

 .اضغط على املخلب )١٨

 
 

 .سحب املخلب من جمراها )١٩



 ٣٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

  : اتبع ما يليبرةموعة اإللفك جم ) ٢٠
 . درجة٩٠ بزاوية برة واقي اإلأدر 

 
 

 .)يقذف الظرف الفارغ( النتاش من جمراه وبه الظفر برة حامي اإلأخرج 

 



 ٣٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .برة نابض اإلأخرج 

 
 

 .برة اإلأخرج 

 
 

 وجتهيزها وتعمل مع الزناد على تبديل       برةلفك املسطرة الزالقة التي تعمل على سحب اإل        )٢١
 :تي نقوم باآل)فردي/ رشًا  (نوع الرماية

 .اجلزء الدائري املحدب مع الدائرةاسحب املسطرة حتى يتقابل  

 



 ٣٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .إلى اخلارجاسحب املسطرة  

 
 

 : اتبع ما يليبرة اإلوتعمريلفك جمموعة الزناد  ) ٢٢
 .درجة )١٨٠(ارفع مسند الشريط بزاوية  

 
 

 .ها من جمراها جمموعة الزناد وذلك بسحبأخرج 



 ٣٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

موعة الزناد بالضغط على النابض فيخـرج النـابض الـذي يقـوم              جم أجزاءافصل   
 .إرجاع املسطرةب

 

 
 



 ٣٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 .عند تركيب النابض اضغط على النتؤ حتى يدخل اجلزء البارز يف جمراه

 

 
 

 

 :لفك السبطانة قم مبا يلي )٢٣
 .اسحب مسمار تثبيت السبطانة من جمراه 



 ٣٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اسحب السبطانة للخارج 

 
 

 :قاعدته اتبع ما يليلفك السالح من  )٢٤
اسحب املسمار املوجود حتت مقبض السـالح إلـى اخلـارج فينفصـل جـزء مـن                  

 .السالح من قاعدته



 ٣٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
الح من املجري الثـاني ممـا يـؤدي         ارفع السالح إلى األعلى بزاوية سيخرج الس       

 .نفصال القاعدة من السالحال

 
 

 :لفك أجزاء املخزن اتبع مايلي ) ٢٥
لضغط علـى جـانبي قيـد التثبيـت اللـذين بينهمـا             افتح الغطاء العلوي وذلك با     

 .نابض



 ٣٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اسحب الغطاء إلى األعلى فيفتح 

 
 

 دائـرة نـرى مـن       فتنـتج نصـف   اسحب القيد املوجود على حميط اجلـزء الـدائري           
 .خاللها الشكل احللزوني الذي يدخل فيه الشريط

 



 ٣٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

    
 

ع يف املجـرى   موجـود يف القطـ  عند تركيب الطلقة يف الشريط البد من وضـع نتـؤ      
 . املوجود يف مؤخرة الطلقة)زيالتحز(

 
 

عند تركيب أجزاء السالح اعكس عملية الفك ولكن جيب التعامل مع السالح برفـق ولـني            
 .حتى ال تتسبب يف كسر السالح



 ٣٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 احلركة امليكانيكية
  وظيفة األمامي تقديم اإلبـرة وأمـا اخللفـي         ،يوجد يف جمموعة األقسام ظفران أمامي وخلفي      

 .التعمري

 قبل سحب األقسـام جيـب أن نركـب القطعـة        :يقابل هذان الظفران بروزان بالقطعة املتحركة     
 .املتحركة بالثابتة على البدن بواسطة املسمار املوجود على القطعة الثايتة

 وحتريرها يتقدم الظفر اخللفي للربوز اخللفي املوجـود بالقطعـة املتحركـة             قسامعند سحب األ  
 .لب التابع ملجموعة الزناد األمام كما حيول دون رجوعها املخطعة املتحركة إلىفيتم تقدم الق

وعند طرق الزناد ينزل املخلب وتتحرر القطعة املتحركة إلـى اخللـف عندئـذ يطـرق الـربوز                  
 يـدفع   ، البارود فيشتعلاألمامي الظفر األمامي املوجود مبجموعة األقسام فتطرق اإلبرة الكبسولة          

والنصف اآلخر يدفع جمموعة األقسام إلى اخللف ثم بفعل نابض اإلرجـاع تعـود              الغاز املقذوف   



 ٣٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

وتسحب معها القطعة املتحركـة مـن جديـد فيحـول دون رجوعهـا              عة األقسام إلى األمام     جممو
 .املخلب وهكذا

 يف غطاء البدن األمـامي متصـلة مبخلـب يتحـرك            )عجلة( موجود عتلة :  ساحب الشريط  أما
 حبركـة جمموعـة األقسـام فيتقـدم          ويساراً  تتحرك مييناً  :ق جمموعة األقسام  حبركتها ولها جمرى فو   

 متصـل   )القـط ( يف مقدمـة األقسـام خملـب      ملخلب أما سحب القنبلة من الشـريط        الشريط بفعل ا  
مبسطرتني لهما جمريان على البدن فعند تقدم جمموعـة األقسـام تسـلك املجـرى العلـوي فريتفـع                   

 .نفجارلها إلى غرفة االاملخلب إلى مسلك القنبلة ويدخ

 ترجع جمموعة األقسام إلى اخللف وتسـلك املسـطرتني املجـرى السـفلي وعنـد              نفجاربعد اال 
 .رف املوجود يف غطاء البدن األمامي الفارغ بواسطة طارد الظرفظارتفاعها يتم طرد ال

 

 جدول الرماية للقاذف

 تام ميليم تام ميليم
 قوسيةاملسافة باملرت ثابتة

٥٠ ٠٠ ٠٢   
١٠٠ ٠٠ ٠٩   
١٥٠ ٠٠ ١٧   
٢٠٠ ٠٠ ٢٥   
٢٥٠ ٠٠ ٣٣   
٣٠٠ ٠٠ ٤١   
٣٥٠ ٠٠ ٤٩   
٤٠٠ ٠٠ ٥٨   
٥٠٠ ٠٠ ٦٧   
٥٥٠ ٠٠ ٨٦   
٦٠٠ ٠٠ ٩٣   
٦٥٠ ٠١ ٠٦   



 ٣٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 تام ميليم تام ميليم
 قوسيةاملسافة باملرت ثابتة

٧٠٠ ٠١ ١٦   
٧٥٠ ٠١ ٢٧   
٨٠٠ ٠١ ٢٩   
٨٥٠ ٠١ ٥١   
٩٠٠ ٠١ ٦٤   
٩٥٠ ٠١ ٧٧   
١١ ٧٦ ١٠٠٠ ٠١ ٩١ 
١١ ٤٩ ١٠٥٠ ٠٢ ٠٦ 
١١ ٣١ ١١٠٠ ٠٢ ٢١ 
١١ ١٣ ١١٥٠ ٠٢ ٢٧ 
١٠ ٩٤ ١٢٠٠ ٠٢ ٥٤ 
١٠ ٧٤ ١٢٥٠ ٠٢ ٧٣ 
١٠ ٥٢ ١٣٠٠ ٠٢ ٩٢ 
١٠ ٢٩ ١٣٥٠ ٠٣ ١٣ 
١٠ ٠٥ ١٤٠٠ ٠٣ ٣٥ 
٩ ٧٨ ١٤٥٠ ٠٣ ٥٩ 
٩ ٤٩ ١٥٠٠ ٠٣ ٨٦ 
٩ ١٧ ١٥٥٠ ٤ ١٧ 
٨ ٧٩ ١٦٠٠ ٤ ٥٣ 
٨ ٣٢ ١٦٥٠ ٤ ٩٦ 
٧ ٦٨ ١٧٠٠ ٥ ٥٧ 
٦ ٦٧ ١٧٢٠ ٦ ٧٦ 

 



 ٣٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 قنابل مبنظارقاذف 

 

 

 )سنغافورة(قاذف قنابل صنع 

@áÔÛa@ïãbrÛa 


