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  ة ـــدمـقـم

ل . كلية الهندسة/جامعة بير زيت للسنة الجامعية األولىهذا كتاب جامعي يُغطي بشكٍل كامل مساق الرسم الهندسي في  ادة الرسم الهندسي لك وهو يغطي بشكل كامل م
ا . التخصصات الهندسية في الجامعات والمعاهد والمدارس الصناعية المنتشرة في وطننا والشيء المميز لهذا الكتاب هو اعتماده اإلسقاط في الزاوية الثالثة على غير م

ىهو مألوف في ش ة األول ي الزاوي د اإلسقاط ف ذي يعتم ي ال ات الحاجة كرسومات . رقنا العرب ى الحاسوب، جاء االستثناء لمتطلب ب رسوماته عل ا ُرسمت أغل وبينم
  .الكوفي الهندسي ضمن الباب الثالث/كما يتميز هذا الكتاب بإضافة الخط العربي. تخطيطية باليد الحرة

ه. ٍب رئيسيةيشتمل الكتاب على مقدمة وثمانية أبوا ذي قبل ين ال د المع ع البن ل، يتب ي جاءت بشكل متسلس ة الت ذا ال . قسم كل باب فيه إلى عدٍد من البنود الفرعي ن، ه لك
ن . يعني أن بعض البنود يمكن فهمها وحدها دونما ربط مع البنود السابقة ر م االً أو أكث اوقد أرفق مع كل بند تقريباً مث رة وشرح له ق للفك اب . الرسم كتطبي ي الب وأُنه

ر. بأكمله بتمارين محلولة وأخرى غير محلولة األخص المليمت ط وب ري فق زاً . وفي طول الكتاب وعرضه استُخدم النظام المت ة تميي ة المتري العنوان الطبع ق ب ذلك أرف ل
  . للكتاب عن كتٍب أخرى تعتمد القياس بَوَحدات أخرى كاإلنش وغيره 

ة الكالميبح ا عن لغ ابهها واختالفه م الهندسي وطرق استعمالها، . ث الباب األول في لغة الرسم، تش ي الرس ي األدوات الهندسية المستخدمة ف اني ف اب الث ويبحث الب
ة أما الباب الثالث . مستعرضاً في نهايته ألف باء الخطوط الهندسية، والجدول العام، وحجم الورق وطرق طيّها في ملفات خاصة ة والخطوط العربي فيحدد تطور الكتاب

  . وفي هذا المجال أضيف خط عربي للهندسة أساسه الخط الكوفي التقليدي مع أفضل طريقه لرسمه وأقصرها. وكل ذلك من أجل الوصول إلى الخط الكوفي

ن النقطة وحت ية البسيطة م ك باألشكال الهندس دئاً ذل ية مبت ة لرسم . ى المجسماتيعالج الباب الرابع اإلنشاءات الهندس تم استعراض الطرق المختلف اب ي ذا الب ي ه وف
ار أو المس المثلثين أو الفرج ة من األدوات الهندسية ك ٍة وأخرى الستخدام المجموعات المختلف م األشكال الهندسية المحددة، ويميز بين طريق ي الرس رهم ف طرة أو غي

  . الهندسي المعين

ة -سقاط يميز بين ضربين من اإلسقاط المتعامد مبادئ اإل -في الباب الخامس ......  ة الثالث ة . اإلسقاط في الزاوية األولى واإلسقاط في الزاوي ة الثاني دت الطريق واعتم
األدوات الهن. في هذا الكتاب ين ب ية وبشكل كما يتم التعرف في هذا الباب على الرسم باليد الحرة وكل ذلك من أجل الوصول لرسم المساقط الضرورية للجسم المع دس

اب السادس . ورقة الرسم وحتى تكملة الرسم -دقيق فنستعرض كيفية رسم جسمين هندسيين بالكامل منذ لحظة تثبيت اللوحة  ا يعرف الب ة  -كم الرسم القطاعي طريق
القطع . تتشابك في المسقط المعينجديدة لتوضيح الغموض الذي يكتنف استخدام مبدأ اإلسقاط المتعامد للحاالت التي تتراكم فيها الخطوط المتقطعة و ك ب فنتخلص من ذل

  .الوهمي للجسم

م ي ترس امن . في الباب السابع تستخدم األبعاد والقياسات إلضفاء اإلحساس البعدي على األجسام واألشكال الت اب الث ي الب ل  -وف ى طرق أخرى لتمثي تم التعرف عل ي
اقط فنرسمها بطريقتي م األبليكياألشكال الهندسية التي ترسم بالمس ري والرس م األيزومت ا الرس دتين هم ئلة . ن جدي ة وأس ارين نموذجي ة بتم اب العلمي ادة الكت تم م ونخت

  . امتحانات نهائية

ة للجدول ، وتموضع الجدول العام بالنسبة للورقة المعينة مع التعريف بنماذج مقترحA4ويرفق للكتاب ملحق بالقياسات العالمية ألوراق الرسم وطرق طيها إلى الحجم 
ة. العام ة واألجنبي المراجع العربي ى قائمة ب اب عل ام الصفحات وآخر . وأخيراَ، يشتمل الكت ع أرق ي شامل م ر كشافان أحدهما مسرد عرب ي قسمه األخي ق ف ا يرف كم

  . انجليزي عربي آمل أن يجدي استخدامها في إيضاح معنى المصطلح وزيادة ألفته مع العربية

  

  



  
  
  
  

  خ
  إشارة توضيحية

دون  2.5فمثالً البند . ألفت نظر القارئ إلى أن قراءة أرقام األبواب واألشكال يتم من اليسار إلى اليمين أود أن ع(يقرأ اثنين خمسة ب ى م ر النقطة الفاصلة) أو حت . ذك
يقرأ أربعة ثمانية يعني أننا في التمرين الرابع من  4.8وعلى نفس المنوال ميزت أرقام أشكال التمارين فنقول تمرين . وهذا يعني أننا في البند الثاني من الباب الخامس

  . الباب الثامن

ي واللغوي ي الطباعة والتصحيح العلم اب أخيراً، لم يكن العمل على هذا الكتاب ليكتمل على صورته الحالية لوال إسهام العديد من األصدقاء ف ادة الكت دء . لم ذ الب فمن
  . إذ قامت بطباعة الجزء األكبر منه وساعدتني بإرفاق الرسومات إلى النص، وهذه لم تكن قليلة أبداً  .عاشت سوسن توتنجي تجربة كتابته أوالً بأول

ة . الخليل، و د/ على صعيٍد آخر كان لألستاذ حاتم أبو دية المحاضر في بولتكنيك فلسطين ة الميكانيكي ي قسم الهندس تاذ المساعد ف ه األس ت /عالن طبيل ر زي ة بي جامع
ً الفضل في مراج اب/كما كان لألستاذ عمر مسلم المحاضر في قسم اللغة العربية. عة الكتاب علميا ان . جامعة بير زيت الفضل في التصحيح اللغوي للكت ة ك ي النهاي وف

ة ة التقليدي الي. لمساعدة طالب الهندسة عالء ليلى الفضل في تخطيط صفحة الخطوط العربي كله الح اب بش ع هؤالء فضل صدور الكت ى الخطأ مسؤوليتي ويب. لجمي ق
  .وحدي

ه ارئ ل ل ق ن ك م . ختاماً، فإني أري هذا الكتاب مجرد طبعة تجريبية تحتاج إلى النقد والتقييم الرصين م ة الهندسة ومدرسي الرس ل طلب ه ك ه ومن ع ب ل أن ينتف ا آم كم
  .الهندسي في الجامعات والمعاهد الهندسية والمدارس الصناعية في وطننا

  يحيى مضيه 
  1999آذار  27 القدس

    مقدمة الطبعة الثانية 

  . موقع القدس للنشر والتوزيع أرفق جزء كبير منها في حينه لـ. كانت نسخة إليكترونية بامتياز

بتدئ على استيعاب المفاهيم األساسية للرسم الهندسي برسمه أضيفت تمارين ومسائل جديدة خصوصاً الرسم ضمن الشبكات المربعة واأليزومترية بما يساعد الطالب الم
رامج الرسم والتصميم بالحاسوب ى ب ال السلس إل ي االنتق امج   CADالحر ودون اإلفراط في استخدام األدوات الهندسية والذي سيساعده مستقبال ف د برن ا بالتحدي ومنه

  .أوتوكاد

  .األولى كما عدلت بعض التمارين األخرى في الكتاب أضيفت التمارين والمسائل إلى اإلسقاط في الزاوية

  .حسنت طريقة عرض أجزاء الكتاب وتمارينه حيث أدخلت األلوان إلى بعض تفاصيله ورسوماته الداخلية

 يحيى مضيه
 .2007تموز   9 القدس

  

  الثة مقدمة الطبعة الث

عشر  ستةمكوناً من بوحدتين جديدتين، ليصبح الكتاب تم كما خ. تخص الرسم بالحاسوبالتي  الجديدةبواب حتى يحوي األترتيب أبواب الكتاب األصلية إعادة لقد جرى 
 ً    .قدمة، باإلضافة إلى المبابا
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   .في تاريخ أوتوكاد حتى اليوم لغة الكالم، باإلضافة إلى تعريف الرسم كلغة هندسية وتحديد اختالفها عن يبحث الباب األول
ا . ضمن الباب الثاني الهندسيالرسم المستخدمة في دوات األد التعرف على يليعلم أساسيات الرسم بالحاسوب مباشرة بعفي أوتوكاد ول األدرس ال -جاء الباب الثالث وكم

م بالحاسو أوامر التعديلوعلم أغلب أوامر الرسم يفي أوتوكاد ل الدرس الثاني -جاء الباب الخامسيعالج الباب الرابع اإلنشاءات الهندسية  ب. بعند الرس تعلم الطال ه في  في
ع استخدام اإلدخال الديناميكي كما يشمل ذلك . نظم اإلحداثيات المختلفة في أوتوكاد، رسم األشكال الهندسية المختلفة بالدفة المطلوبة ب ونمط التعقب القطبي م اط الوث أنم

  . المختلفة
مسائل محلولة وتمارين ضمن شبكات أضيف لهذه الوحدة  األولى والثالثةتين سقاط في الزاوياإل -هماضربين منوحيث اعتمدنا اإلسقاط مبادئ  –سادسفي الباب ال...... 

  . رسم المساقط المتعامدة في أوتوكادتكيف  نتعلم فيه... ، لباب السابعليتبعه ا. المربعات والشبكات األيزومترية
اب الحادي عشر في الباب الو .أوتوكاد فيالرسم القطاعي ثامن الرسم القطاعي ألحقناه بالباب التاسع في الباب ال ي الب ه حاسوبياً ف د تطبيق دوياً، نج عاشر وضع األبعاد ي

ي ثاني عشر في الباب الاما  .ضمن وضع األبعاد في أوتوكاد ام نبن ً األجس دويا ة ي األدوات الهندسية ل األيزومتري ادوب ك حاسوبياً ضمن أوتوك درك ذل ث  ن اب الثال ي الب ف
  .عشر
ر :لهذه النسخة البابين األخيرين الرابع عشرأضفنا  ،أخيراً  اب ليصبح  :الرسم التجميعي والخامس عش وان الكت ديل عن ا استوجب تع راد الهندسي مم ادئ الرسم اإلف مب

  . الهندسي والميكانيكي مع أوتوكاد
المؤلف يدوياً وكخط قبل وبالتحديد منها الكوفي الهندسي المصمم من في الباب السادس عشر ختمنا الكتاب بالكتابة والخطوط العربية لنتعرف على كيفية رسمها وكتابتها 

  .عربي في أوتوكاد

   : مواصفات وميزات الطبعة الثالثة من الكتاب كما يليتحديد نستطيع  باإلجمال،

  .CADالرسم الهندسي استخدام أوتوكاد أي الرسم بالحاسوب  - للمادة األساسية أضيف 
   .كتطبيقين مباشرين على الرسم بالحاسوب اب هما الرسم التجميعي واإلفراد الهندسيأضيفت وحدتين جديدتين للكت

 .طعم الكتاب بمسائل محلولة وتمارين ضمن شبكات المربعات والشبكات األيزومترية
  .طعم الكتاب بمسائل وحلول من البرنامج ثالثي األبعاد إنفنتور حيثما تطلب ذلك

  . كموقع إلكتروني يخص المؤلف القدس للنشر والتوزيعلوحدات الكتاب ومسائل محلولة ضمن موقع  أضيفت أقسام من المادة األساسية
  . الطالب بحلها كمرفقات للتمارين التي سيقومأوتوكاد األصلية ملفات  موقع القدس للنشر والتوزيعـ  ل أضيفت

  . A4تمرين بحجم  100يفضل لمستخدم هذا الكتاب أن يستزيد بمجموعة التمارين الملحقة به والتي يقترب عددها من 
  

ددجامعة بيرزيت الفضل في فصل التمارين عن متن الكتاب مما /دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكسحاضر في عادل الدويك المكان لألستاذ ختاماً،  اً ال اختصر ع
ي جامعة بيرزيت /األستاذ المساعد ورئيس دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكسدكتور دمحم قراعين للموصول  متناناالوالشكر . صفحاتالمن بأس به  ذي راجع ل ال

 يالذخيراً أشكر سامر اسحق الطالب المميز في هندسة بيرزيت أ. مما أضفى وضوحاً وترتيباً أكثر على بعض أقسام وتفصيالت الكتاب هذه النسخة في مراحلها األخيرة
  .ويبقى الخطأ مسؤوليتي وحدي. لجميع هؤالء فضل صدور الكتاب بشكله الحالي. صحح لي بعض األخطاء اإلمالئية في الكتاب

  القدس
 .2015كانون ثاني  21 


