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  ة ـــدمـقـم
ل   . كلیة الھندسة/ھذا كتاب جامعي ُیغطي بشكٍل كامل مساق الرسم الھندسي في جامعة بیر زیت للسنة الجامعیة األولى وھو یغطي بشكل كامل مادة الرسم الھندسي لك

ھو اعتماده اإلسقاط في الزاویة الثالثة على غیر ما  والشيء الممیز لھذا الكتاب. التخصصات الھندسیة في الجامعات والمعاھد والمدارس الصناعیة المنتشرة في وطننا
ى       ة األول ي الزاوی قاط ف د اإلس ذي یعتم ات الحاجة كرسومات            . ھو مألوف في شرقنا العربي ال تثناء لمتطلب اء االس ى الحاسوب، ج ب رسوماتھ عل ا ُرسمت أغل وبینم

  .ي الھندسي ضمن الباب الثالثالكوف/كما یتمیز ھذا الكتاب بإضافة الخط العربي. تخطیطیة بالید الحرة

ھ       . الكتاب على مقدمة وثمانیة أبواٍب رئیسیةیشتمل  ذي قبل ین ال د المع ع البن ذا ال   . قسم كل باب فیھ إلى عدٍد من البنود الفرعیة التي جاءت بشكل متسلسل، یتب ن، ھ لك
ا     وقد أرفق مع كل بند تقریبًا مثاًال أو أكثر من . یعني أن بعض البنود یمكن فھمھا وحدھا دونما ربط مع البنود السابقة ق للفكرة وشرح لھ م كتطبی اب   . الرس ي الب وُأنھ

ر . بأكملھ بتمارین محلولة وأخرى غیر محلولة زًا       . وفي طول الكتاب وعرضھ اسُتخدم النظام المتري فقط وباألخص الملیمت ة تمیی ة المتری العنوان الطبع ق ب ذلك أرف ل
  . للكتاب عن كتٍب أخرى تعتمد القیاس بَوَحدات أخرى كاإلنش وغیره 

الم  یبح ة الك تعمالھا،            . ث الباب األول في لغة الرسم، تشابھھا واختالفھا عن لغ م الھندسي وطرق اس ي الرس یة المستخدمة ف ي األدوات الھندس اني ف اب الث ویبحث الب
فیحدد تطور الكتابة والخطوط العربیة أما الباب الثالث . مستعرضًا في نھایتھ ألف باء الخطوط الھندسیة، والجدول العام، وحجم الورق وطرق طّیھا في ملفات خاصة

  . وفي ھذا المجال أضیف خط عربي للھندسة أساسھ الخط الكوفي التقلیدي مع أفضل طریقھ لرسمھ وأقصرھا. وكل ذلك من أجل الوصول إلى الخط الكوفي

ن النقطة وحت       یة البسیطة م م         . ى المجسمات یعالج الباب الرابع اإلنشاءات الھندسیة مبتدئًا ذلك باألشكال الھندس ة لرس تم استعراض الطرق المختلف اب ی ذا الب ي ھ وف
ار أو المس         المثلثین أو الفرج یة ك ن األدوات الھندس ة م ات المختلف م    األشكال الھندسیة المحددة، ویمیز بین طریقٍة وأخرى الستخدام المجموع ي الرس رھم ف طرة أو غی

  . الھندسي المعین

ة   . اإلسقاط في الزاویة األولى واإلسقاط في الزاویة الثالثة -سقاط یمیز بین ضربین من اإلسقاط المتعامد مبادئ اإل -في الباب الخامس ......  ة الثانی واعتمدت الطریق
األدوات الھن . في ھذا الكتاب یة وبشكل   كما یتم التعرف في ھذا الباب على الرسم بالید الحرة وكل ذلك من أجل الوصول لرسم المساقط الضروریة للجسم المعین ب دس

ادس     . ورقة الرسم وحتى تكملة الرسم -دقیق فنستعرض كیفیة رسم جسمین ھندسیین بالكامل منذ لحظة تثبیت اللوحة  اب الس ا یعرف الب ة     -كم اعي طریق م القط الرس
فنتخلص من ذلك بالقطع . تتشابك في المسقط المعینجدیدة لتوضیح الغموض الذي یكتنف استخدام مبدأ اإلسقاط المتعامد للحاالت التي تتراكم فیھا الخطوط المتقطعة و

  .الوھمي للجسم

امن    . في الباب السابع تستخدم األبعاد والقیاسات إلضفاء اإلحساس البعدي على األجسام واألشكال التي ترسم اب الث ي الب ل        -وف ى طرق أخرى لتمثی تم التعرف عل ی
ي      األشكال الھندسیة التي ترسم بالمساقط فنرسمھا بطریقتی  م األبلیك ري والرس م األیزومت ا الرس دتین ھم ئلة        . ن جدی ة وأس ارین نموذجی ة بتم اب العلمی ادة الكت تم م ونخت

  . امتحانات نھائیة

ة للجدول ، وتموضع الجدول العام بالنسبة للورقة المعینة مع التعریف بنماذج مقترحA4ویرفق للكتاب ملحق بالقیاسات العالمیة ألوراق الرسم وطرق طیھا إلى الحجم 
ة     . العام ة واألجنبی المراجع العربی ة ب ى قائم ام الصفحات وآخر               . وأخیرَا، یشتمل الكتاب عل ع أرق امل م ي ش دھما مسرد عرب افان أح ر كش ي قسمھ األخی ق ف ا یرف كم

  . انجلیزي عربي آمل أن یجدي استخدامھا في إیضاح معنى المصطلح وزیادة ألفتھ مع العربیة

  
  



  
  
  
  

  خ
  إشارة توضیحیة

لة   ) أو حتى مع(یقرأ اثنین خمسة بدون  2.5فمثًال البند . ألفت نظر القارئ إلى أن قراءة أرقام األبواب واألشكال یتم من الیسار إلى الیمینأود أن  ر النقطة الفاص . ذك
قرأ أربعة ثمانیة یعني أننا في التمرین الرابع من ی 4.8وعلى نفس المنوال میزت أرقام أشكال التمارین فنقول تمرین . وھذا یعني أننا في البند الثاني من الباب الخامس

  . الباب الثامن

وي    ي واللغ اب   أخیرًا، لم یكن العمل على ھذا الكتاب لیكتمل على صورتھ الحالیة لوال إسھام العدید من األصدقاء في الطباعة والتصحیح العلم ادة الكت دء   . لم ذ الب فمن
  . إذ قامت بطباعة الجزء األكبر منھ وساعدتني بإرفاق الرسومات إلى النص، وھذه لم تكن قلیلة أبدًا. عاشت سوسن توتنجي تجربة كتابتھ أوًال بأول

ة      . الخلیل، و د/ على صعیٍد آخر كان لألستاذ حاتم أبو دیة المحاضر في بولتكنیك فلسطین م الھندسة المیكانیكی ي قس اعد ف ت    /عالن طبیلھ األستاذ المس ر زی ة بی جامع
اب /كما كان لألستاذ عمر مسلم المحاضر في قسم اللغة العربیة. ة الكتاب علمیًاالفضل في مراجع ان    . جامعة بیر زیت الفضل في التصحیح اللغوي للكت ة ك ي النھای وف

ة  الي       . لمساعدة طالب الھندسة عالء لیلى الفضل في تخطیط صفحة الخطوط العربیة التقلیدی اب بشكلھ الح دور الكت ع ھؤالء فضل ص أ مسؤولیتي   ویبق . لجمی ى الخط
  .وحدي

ھ   ارئ ل م           . ختامًا، فإني أري ھذا الكتاب مجرد طبعة تجریبیة تحتاج إلى النقد والتقییم الرصین من كل ق ة الھندسة ومدرسي الرس ل طلب ھ ك ھ ومن ع ب ل أن ینتف ا آم كم
  .الھندسي في الجامعات والمعاھد الھندسیة والمدارس الصناعیة في وطننا

  یحیى مضیھ 
  1999آذار  27 القدس

    مقدمة الطبعة الثانیة 
   .التوزیعو موقع القدس للنشر لـفي حینھ جزء كبیر منھا  رفقأ .بامتیاز كانت نسخة إلیكترونیة

ة للرسم الھندسي برسمھ أضیفت تمارین ومسائل جدیدة خصوصًا الرسم ضمن الشبكات المربعة واألیزومتریة بما یساعد الطالب المبتدئ على استیعاب المفاھیم األساسی
م والتصمیم بالحاسوب      الحر ودون اإلفراط في استخدام األدوات الھندسیة والذي سیساعده مستقبال في االنت رامج الرس ى ب لس إل امج      CADقال الس د برن ا بالتحدی ومنھ

  .أوتوكاد

  .أضیفت التمارین والمسائل إلى اإلسقاط في الزاویة األولى كما عدلت بعض التمارین األخرى في الكتاب

  .اخلیةحسنت طریقة عرض أجزاء الكتاب وتمارینھ حیث أدخلت األلوان إلى بعض تفاصیلھ ورسوماتھ الد

 یحیى مضیھ
 .2007تموز   9 القدس

  
  الثة مقدمة الطبعة الث

عشر  ستةمكونًا من بوحدتین جدیدتین، لیصبح الكتاب تم كما خ. تخص الرسم بالحاسوبالجدیدة التي بواب حتى یحوي األترتیب أبواب الكتاب األصلیة إعادة لقد جرى 
   .قدمة، باإلضافة إلى المبابًا



  
  
  
  

  د
   .في تاریخ أوتوكاد حتى الیوم لغة الكالم، باإلضافة إلى تعریف الرسم كلغة ھندسیة وتحدید اختالفھا عن ولیبحث الباب األ

وكما . ضمن الباب الثاني الھندسيالرسم المستخدمة في دوات األد التعرف على یلیعلم أساسیات الرسم بالحاسوب مباشرة بعول في أوتوكاد األدرس ال -جاء الباب الثالث
 فیھ فیتعلم الطالب. عند الرسم بالحاسوب أوامر التعدیلوعلم أغلب أوامر الرسم یفي أوتوكاد ل الدرس الثاني -جاء الباب الخامسالباب الرابع اإلنشاءات الھندسیة  یعالج

أنماط الوثب ونمط التعقب القطبي مع استخدام لدینامیكي اإلدخال اكما یشمل ذلك . نظم اإلحداثیات المختلفة في أوتوكاد، رسم األشكال الھندسیة المختلفة بالدفة المطلوبة
  . المختلفة
مسائل محلولة وتمارین ضمن شبكات أضیف لھذه الوحدة  األولى والثالثةتین اإلسقاط في الزاوی -ھماضربین منوحیث اعتمدنا اإلسقاط مبادئ  –سادسفي الباب ال...... 

  . رسم المساقط المتعامدة في أوتوكادتكیف  نتعلم فیھ... ، السابعلباب لیتبعھ ا. المربعات والشبكات األیزومتریة
ادي عشر     في الباب الو .في أوتوكادالقطاعي  الرسمثامن الرسم القطاعي ألحقناه بالباب التاسع في الباب ال اب الح ي الب عاشر وضع األبعاد یدویًا، نجد تطبیقھ حاسوبیًا ف

یة ل   األیزومتریة یدویًااألجسام نبني ثاني عشر ب الفي البااما  .ضمن وضع األبعاد في أوتوكاد األدوات الھندس اد     وب وبیًا ضمن أوتوك ك حاس درك ذل ث     ن اب الثال ي الب ف
  .عشر
اب لیصبح          :الرسم التجمیعي والخامس عشر  :أضفنا لھذه النسخة البابین األخیرین الرابع عشر ،أخیرًا وان الكت دیل عن ا استوجب تع راد الھندسي مم ادئ اإلف الرسم   مب

  . الھندسي والمیكانیكي مع أوتوكاد
المؤلف یدویًا وكخط قبل م من في الباب السادس عشر ختمنا الكتاب بالكتابة والخطوط العربیة لنتعرف على كیفیة رسمھا وكتابتھا وبالتحدید منھا الكوفي الھندسي المصم

  .عربي في أوتوكاد

   : الثالثة من الكتاب كما یليمواصفات ومیزات الطبعة تحدید نستطیع  باإلجمال،
  .CADالرسم الھندسي استخدام أوتوكاد أي الرسم بالحاسوب  -للمادة األساسیة أضیف 

   .كتطبیقین مباشرین على الرسم بالحاسوب أضیفت وحدتین جدیدتین للكتاب ھما الرسم التجمیعي واإلفراد الھندسي
 .عات والشبكات األیزومتریةطعم الكتاب بمسائل محلولة وتمارین ضمن شبكات المرب

  .طعم الكتاب بمسائل وحلول من البرنامج ثالثي األبعاد إنفنتور حیثما تطلب ذلك
  . كموقع إلكتروني یخص المؤلف القدس للنشر والتوزیعأضیفت أقسام من المادة األساسیة لوحدات الكتاب ومسائل محلولة ضمن موقع 

  . كمرفقات للتمارین التي سیقوم الطالب بحلھاأوتوكاد األصلیة ملفات  القدس للنشر والتوزیعموقع  ـ ل أضیفت
  . A4تمرین بحجم  100یفضل لمستخدم ھذا الكتاب أن یستزید بمجموعة التمارین الملحقة بھ والتي یقترب عددھا من 

  
ًا ال عددجامعة بیرزیت الفضل في فصل التمارین عن متن الكتاب مما اختصر /دائرة الھندسة المیكانیكیة والمیكاترونكسحاضر في عادل الدویك المكان لألستاذ ختامًا، 

ت   /ھندسة المیكانیكیة والمیكاترونكساألستاذ المساعد ورئیس دائرة الدكتور محمد قراعین للموصول  متناناالوالشكر . صفحاتالمن بھ  بأس ة بیرزی ع   جامع ذي راج ال
ت   . مما أضفى وضوحًا وترتیبًا أكثر على بعض أقسام وتفصیالت الكتاب ھذه النسخة في مراحلھا األخیرةلي  أخیرًا أشكر سامر اسحق الطالب الممیز في ھندسة بیرزی
  .ویبقى الخطأ مسؤولیتي وحدي. ء فضل صدور الكتاب بشكلھ الحاليلجمیع ھؤال. صحح لي بعض األخطاء اإلمالئیة في الكتاب يالذ

  القدس
 .2015كانون ثاني  21 


