ح

ﻣـﻘـدﻣـــﺔ
هذا كتاب جامعي يُغطي بشك ٍل كامل مساق الرسم الهندسي في جامعة بير زيت للسنة الجامعية اﻷولى/كلية الهندسة .وهو يغطي بشكل كامل م ادة الرس م الهندس ي لك ل
التخصصات الهندسية في الجامعات والمعاهد والمدارس الصناعية المنتشرة في وطننا .والشيء المميز لهذا الكتاب هو اعتماده اﻹسقاط في الزاوية الثالثة على غير م ا
هو مألوف في ش رقنا العرب ي ال ذي يعتم د اﻹس قاط ف ي الزاوي ة اﻷول ى .وبينم ا ُرس مت أغل ب رس وماته عل ى الحاس وب ،ج اء اﻻس تثناء لمتطلب ات الحاج ة كرس ومات
تخطيطية باليد الحرة .كما يتميز هذا الكتاب بإضافة الخط العربي/الكوفي الهندسي ضمن الباب الثالث.
ب رئيسية .قسم كل باب فيه إلى عد ٍد من البنود الفرعي ة الت ي ج اءت بش كل متسلس ل ،يتب ع البن د المع ين ال ذي قبل ه .لك ن ،ه ذا ﻻ
يشتمل الكتاب على مقدمة وثمانية أبوا ٍ
يعني أن بعض البنود يمكن فهمها وحدها دونما ربط مع البنود السابقة .وقد أرفق مع كل بند تقريبا ً مث اﻻً أو أكث ر م ن الرس م كتطبي ق للفك رة وش رح له ا .وأُنه ي الب اب
بأكمله بتمارين محلولة وأخرى غير محلولة .وفي طول الكتاب وعرضه استُخدم النظام المت ري فق ط وب اﻷخص المليمت ر .ل ذلك أرف ق ب العنوان الطبع ة المتري ة تميي زا ً
ب أخرى تعتمد القياس َبو َحدات أخرى كاﻹنش وغيره .
للكتاب عن كت ٍ
يبحث الباب اﻷول في لغة الرسم ،تش ابهها واختﻼفه ا ع ن لغ ة الك ﻼم .ويبح ث الب اب الث اني ف ي اﻷدوات الهندس ية المس تخدمة ف ي الرس م الهندس ي وط رق اس تعمالها،
مستعرضا ً في نهايته ألف باء الخطوط الهندسية ،والجدول العام ،وحجم الورق وطرق طيّها في ملفات خاصة .أما الباب الثالث فيحدد تط ور الكتاب ة والخط وط العربي ة
وكل ذلك من أجل الوصول إلى الخط الكوفي .وفي هذا المجال أضيف خط عربي للهندسة أساسه الخط الكوفي التقليدي مع أفضل طريقه لرسمه وأقصرها.
يعالج الباب الرابع اﻹنشاءات الهندس ية مبت دئا ً ذل ك باﻷش كال الهندس ية البس يطة م ن النقط ة وحت ى المجس مات .وف ي ه ذا الب اب ي تم اس تعراض الط رق المختلف ة لرس م
اﻷشكال الهندسية المحددة ،ويميز بين طريق ٍة وأخ رى ﻻس تخدام المجموع ات المختلف ة م ن اﻷدوات الهندس ية ك المثلثين أو الفرج ار أو المس طرة أو غي رهم ف ي الرس م
الهندسي المعين.
 ......في الباب الخامس  -مبادئ اﻹسقاط يميز بين ضربين من اﻹسقاط المتعامد  -اﻹسقاط في الزاوية اﻷولى واﻹسقاط في الزاوي ة الثالث ة .واعتم دت الطريق ة الثاني ة
في هذا الكتاب .كما يتم التعرف في هذا الباب على الرسم باليد الحرة وكل ذلك من أجل الوصول لرسم المساقط الض رورية للجس م المع ين ب اﻷدوات الهندس ية وبش كل
دقيق فنستعرض كيفية رسم جسمين هندسيين بالكامل منذ لحظة تثبيت اللوحة  -ورقة الرسم وحتى تكملة الرس م .كم ا يع رف الب اب الس ادس  -الرس م القط اعي طريق ة
جديدة لتوضيح الغموض الذي يكتنف استخدام مبدأ اﻹسقاط المتعامد للحاﻻت التي تتراكم فيها الخطوط المتقطعة وتتشابك في المسقط المعين .فنتخلص من ذل ك ب القطع
الوهمي للجسم.
في الباب السابع تستخدم اﻷبعاد والقياسات ﻹضفاء اﻹحساس البعدي على اﻷجسام واﻷش كال الت ي ترس م .وف ي الب اب الث امن  -ي تم التع رف عل ى ط رق أخ رى لتمثي ل
اﻷشكال الهندسية التي ترسم بالمس اقط فنرس مها بط ريقتين جدي دتين هم ا الرس م اﻷيزومت ري والرس م اﻷبليك ي .ونخت تم م ادة الكت اب العلمي ة بتم ارين نموذجي ة وأس ئلة
امتحانات نهائية.
ويرفق للكتاب ملحق بالقياسات العالمية ﻷوراق الرسم وطرق طيها إلى الحجم  ،A4وتموضع الجدول العام بالنسبة للورقة المعينة مع التعريف بنماذج مقترحة للجدول
العام .وأخيراَ ،يش تمل الكت اب عل ى قائمة ب المراجع العربي ة واﻷجنبي ة .كم ا يرف ق ف ي قس مه اﻷخي ر كش افان أح دهما مس رد عرب ي ش امل م ع أرق ام الص فحات وآخ ر
انجليزي عربي آمل أن يجدي استخدامها في إيضاح معنى المصطلح وزيادة ألفته مع العربية.

خ

إشارة توضيحيﺔ
أود أن ألفت نظر القارئ إلى أن قراءة أرقام اﻷبواب واﻷشكال يتم من اليسار إلى اليمين .فمثﻼً البند  2.5يقرأ اثنين خمسة ب دون )أو حت ى م ع( ذك ر النقط ة الفاص لة.
وهذا يعني أننا في البند الثاني من الباب الخامس .وعلى نفس المنوال ميزت أرقام أشكال التمارين فنقول تمرين  4.8يقرأ أربعة ثمانية يعني أننا في التمرين الرابع من
الباب الثامن.
أخيراً ،لم يكن العمل على هذا الكتاب ليكتمل على صورته الحالية لوﻻ إسهام العديد م ن اﻷص دقاء ف ي الطباع ة والتص حيح العلم ي واللغ وي لم ادة الكت اب .فمن ذ الب دء
عاشت سوسن توتنجي تجربة كتابته أوﻻً بأول .إذ قامت بطباعة الجزء اﻷكبر منه وساعدتني بإرفاق الرسومات إلى النص ،وهذه لم تكن قليلة أبداً.
على صعي ٍد آخر كان لﻸستاذ حاتم أبو دية المحاضر في بولتكنيك فلسطين /الخليل ،و د .عﻼن طبيل ه اﻷس تاذ المس اعد ف ي قس م الهندس ة الميكانيكي ة /جامع ة بي ر زي ت
الفضل في مراجعة الكتاب علميا ً .كما كان لﻸستاذ عمر مسلم المحاضر في قسم اللغة العربية/جامعة بير زيت الفضل في التص حيح اللغ وي للكت اب .وف ي النهاي ة ك ان
لمساعدة طالب الهندسة عﻼء ليلى الفضل في تخطيط ص فحة الخط وط العربي ة التقليدي ة .لجمي ع ه ؤﻻء فض ل ص دور الكت اب بش كله الح الي .ويبق ى الخط أ مس ؤوليتي
وحدي.
ختاماً ،فإني أري هذا الكتاب مجرد طبعة تجريبية تحتاج إلى النقد والتقييم الرصين م ن ك ل ق ارئ ل ه .كم ا آم ل أن ينتف ع ب ه ومن ه ك ل طلب ة الهندس ة ومدرس ي الرس م
الهندسي في الجامعات والمعاهد الهندسية والمدارس الصناعية في وطننا.
يحيى ﻣضيه
الﻘدس  27آذار 1999
ﻣﻘدﻣﺔ الطبعﺔ الثانيﺔ
كانت نسخة إليكترونية بامتياز .أرفق جزء كبير منها في حينه لـ موقع القدس للنشر والتوزيع.
أضيفت تمارين ومسائل جديدة خصوصا ً الرسم ضمن الشبكات المربعة واﻷيزومترية بما يساعد الطالب المبتدئ على استيعاب المفاهيم اﻷساسية للرسم الهندس ي برس مه
الحر ودون اﻹفراط في استخدام اﻷدوات الهندسية والذي سيساعده مس تقبﻼ ف ي اﻻنتق ال الس لس إل ى ب رامج الرس م والتص ميم بالحاس وب  CADومنه ا بالتحدي د برن امج
أوتوكاد.
أضيفت التمارين والمسائل إلى اﻹسقاط في الزاوية اﻷولى كما عدلت بعض التمارين اﻷخرى في الكتاب.
حسنت طريقة عرض أجزاء الكتاب وتمارينه حيث أدخلت اﻷلوان إلى بعض تفاصيله ورسوماته الداخلية.
يحيى ﻣضيه
الﻘدس  9تموز .2007
ﻣﻘدﻣﺔ الطبعﺔ الثالثﺔ
لقد جرى إعادة ترتيب أبواب الكتاب اﻷصلية حتى يحوي اﻷبواب الجديدة التي تخص الرسم بالحاسوب .كما ختم الكتاب بوحدتين جديدتين ،ليصبح مكونا ً من س تة عش ر
بابا ً ،باﻹضافة إلى المقدمة.

د

يبحث الباب اﻷول ،باﻹضافة إلى تعريف الرسم كلغة هندسية وتحديد اختﻼفها عن لغة الكﻼم في تاريخ أوتوكاد حتى اليوم.
جاء الباب الثالث -الدرس اﻷول في أوتوكاد ليعلم أساسيات الرسم بالحاسوب مباشرة بعيد التعرف على اﻷدوات المستخدمة في الرسم الهندسي ضمن الباب الثاني .وكم ا
يعالج الباب الرابع اﻹنشاءات الهندسية جاء الباب الخامس -الدرس الثاني في أوتوكاد ليعلم أغلب أوامر الرسم وأوامر التعديل عند الرس م بالحاس وب .في تعلم الطال ب في ه
نظم اﻹحداثيات المختلفة في أوتوكاد ،رسم اﻷشكال الهندسية المختلفة بالدفة المطلوبة .كما يشمل ذلك اﻹدخال الديناميكي ونمط التعقب القطبي م ع اس تخدام أنم اط الوث ب
المختلفة.
 ......في الباب السادس– مبادئ اﻹسقاط وحيث اعتمدنا ضربين منهما -اﻹسقاط في الزاويتين اﻷولى والثالثة أضيف لهذه الوحدة مسائل محلولة وتمارين ضمن شبكات
المربعات والشبكات اﻷيزومترية .ليتبعه الباب السابع ... ،نتعلم فيه كيف ترسم المساقط المتعامدة في أوتوكاد.
ً
ً
في الباب الثامن الرسم القطاعي ألحقناه بالباب التاسع الرسم القطاعي في أوتوكاد .وفي الباب العاشر وضع اﻷبعاد ي دويا ،نج د تطبيق ه حاس وبيا ف ي الب اب الح ادي عش ر
ضمن وضع اﻷبعاد في أوتوكاد .اما في الباب الثاني عش ر نبن ي اﻷجس ام اﻷيزومتري ة ي دويا ً وب اﻷدوات الهندس ية لن درك ذل ك حاس وبيا ً ض من أوتوك اد ف ي الب اب الثال ث
عشر.
أخيرا ً ،أضفنا لهذه النسخة البابين اﻷخيرين الرابع عشر :الرسم التجميع ي والخ امس عش ر :اﻹف راد الهندس ي مم ا اس توجب تع ديل عن وان الكت اب ليص بح ﻣب ادئ الرس م
الهندسي والﻣيكانيكي ﻣع أوتوكاد.
في الباب السادس عشر ختمنا الكتاب بالكتابة والخطوط العربية لنتعرف على كيفية رسمها وكتابتها وبالتحديد منها الكوفي الهندسي المصمم من قبل المؤلف يدويا ً وكخط
عربي في أوتوكاد.
باﻹجمال ،نستطيع تحديد مواصفات وميزات الطبعة الثالثة من الكتاب كما يلي:
أضيف للمادة اﻷساسية  -الرسم الهندسي استخدام أوتوكاد أي الرسم بالحاسوب .CAD
أضيفت وحدتين جديدتين للكتاب هما الرسم التجميعي واﻹفراد الهندسي كتطبيقين مباشرين على الرسم بالحاسوب.
طعم الكتاب بمسائل محلولة وتمارين ضمن شبكات المربعات والشبكات اﻷيزومترية.
طعم الكتاب بمسائل وحلول من البرنامج ثﻼثي اﻷبعاد إنفنتور حيثما تطلب ذلك.
أضيفت أقسام من المادة اﻷساسية لوحدات الكتاب ومسائل محلولة ضمن موقع القدس للنشر والتوزيع كموقع إلكتروني يخص المؤلف.
أضيفت لـ موقع القدس للنشر والتوزيع ملفات أوتوكاد اﻷصلية كمرفقات للتمارين التي سيقوم الطالب بحلها.
يفضل لمستخدم هذا الكتاب أن يستزيد بمجموعة التمارين الملحقة به والتي يقترب عددها من  100تمرين بحجم .A4
ختاماً ،كان لﻸستاذ عادل الدويك المحاضر في دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس/جامعة بيرزيت الفضل في فصل التمارين عن متن الكتاب مما اختص ر ع ددا ً ﻻ
بأس به من الصفحات .الشكر واﻻمتنان موصول للدكتور ﷴ قراعين اﻷستاذ المساعد ورئيس دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس/جامعة بيرزي ت ال ذي راج ع ل ي
هذه النسخة في مراحلها اﻷخيرة مما أضفى وضوحا ً وترتيبا ً أكثر على بعض أقسام وتفصيﻼت الكتاب .أخيرا ً أشكر سامر اسحق الطالب المميز في هندسة بيرزيت الذي
صحح لي بعض اﻷخطاء اﻹمﻼئية في الكتاب .لجميع هؤﻻء فضل صدور الكتاب بشكله الحالي .ويبقى الخطأ مسؤوليتي وحدي.
الﻘدس
 21كانون ثاني .2015

