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هذا كتـاب جـامعي يغطـي بـشكٍل كامـل مـساق الرسـم الهندسـي فـي جامعـة بيـر زيـت للـسنة                             

 مــادة الرســم الهندســي لكــل التخصــصات امــلوهــو يغطــي بــشكل ك. كليــة الهندســة/الجامعيــة األولــى
والــشيء المميــز لهــذا . الهندســية فــي الجامعــات والمعاهــد والمــدارس الــصناعية المنتــشرة فــي وضــننا 

تاب هو اعتمـاده اإلسـقاط فـي الزاويـة الثالثـة علـى غيـر مـا هـو مـألوف فـي شـرقنا العربـي الـذي                          الك
، جــاء االســتثناء حاســوبوبينمــا رســمت أغلــب رســوماته علــى ال. يعتمــد اإلســقاط فــي الزاويــة األولــى

ــد   ــة بالي ــومات تخطيطي ــة كرس ــات الحاج ــرةلمتطلب ــط    .  الح ــافة الخ ــاب بإض ــذا الكت ــز ه ــا يتمي كم
  .كوفي الهندسي ضمن الباب الثالثال/العربي

قـسم كـل بـاب فيـه إلـى عـدٍد مـن البنـود              . يشتمل الكتـاب علـى مقدمـة وثمانيـة أبـواٍب رئيـسية            
لكــن، هــذا ال يعنــي أن بعــض . الفرعيــة التــي جــاءت بــشكل متسلــسل، يتبــع البنــد المعــين الــذي قبلــه

 مـع كـل بنـد تقريبـاً مثـاالً أو أكثـر              وقـد أرفـق   . يمكن فهمها وحدها دونما ربـط مـع البنـود الـسابقة           البنود  
. وُأنهـي البـاب بأكملـه بتمـارين محلولـة وأخـرى غيـر محلولـة              . من الرسـم كتطبيـق للفكـرة وشـرح لهـا          

لــذلك أرفــق بــالعنوان . المليمتــروفــي طــول الكتــاب وعرضــه اســتُخدم النظــام المتــري فقــط وبــاألخص 
  . ياس بوحدات أخرى كاإلنش وغيره الطبعة المترية تمييزاً للكتاب عن كتٍب أخرى تعتمد الق

ويبحـث البـاب الثـاني      . يبحث البـاب األول فـي لغـة الرسـم، تـشابهها واختالفهـا عـن لغـة الكـالم                   
فــي األدوات الهندســية المــستخدمة فــي الرســم الهندســي وطــرق اســتعمالها، مــستعرضاً فــي نهايتــه ألــف  

البـاب  أمـا   . يهـا فـي ملفـات خاصـة       باء الخطـوط الهندسـية، والجـدول العـام، وحجـم الـورق وطـرق ط               
وفـي  . تطور الكتابـة والخطـوط العربيـة وكـل ذلـك مـن أجـل الوصـول إلـى الخـط الكـوفي                      فيحدد  الثالث  

هــذا المجــال أضــيف خــط عربــي للهندســة أساســه الخــط الكــوفي التقليــدي مــع أفــضل طريقــه لرســمه 
  . وأقصرها

ألشــكال الهندســية البــسيطة مــن النقطــة يعــالج البــاب الرابــع اإلنــشاءات الهندســية مبتــدئاً ذلــك با
ــسمات ــى المج ــية     . وحت ــكال الهندس ــم األش ــة لرس ــرق المختلف ــتعراض الط ــتم اس ــاب ي ــذا الب ــي ه وف

المحــددة، ويميــز بــين طريقــٍة وأخــرى الســتخدام المجموعــات المختلفــة مــن األدوات الهندســية كــالمثلثين  
  . أو الفرجار أو المسطرة أو غيرهم في الرسم الهندسي المعين

ــامس......  ــاب الخ ــي الب ــد  - ف ــقاط المتعام ــن اإلس ــربين م ــين ض ــز ب ــقاط يمي ــادئ اإلس  -  مب
. واعتمـدت الطريقـة الثانيـة فـي هـذا الكتـاب         . لثـة اإلسقاط في الزاويـة األولـى واإلسـقاط فـي الزاويـة الثا            

ط  وكـل ذلـك مـن أجـل الوصـول لرسـم المـساق       ةالحـر باليـد  كما يتم التعرف في هـذا البـاب علـى الرسـم      
الــضرورية للجــسم المعــين بــاألدوات الهندســية وبــشكل دقيــق فنــستعرض كيفيــة رســم جــسمين هندســيين  

 - يعـرف البـاب الـسادس    كمـا  .كملـة الرسـم  ت ورقـة الرسـم وحتـى    -بالكامل منـذ لحظـة تثبيـت اللوحـة          



 ث

ــد     ــقاط المتعام ــدأ اإلس ــتخدام مب ــف اس ــذي يكتن ــوض ال ــيح الغم ــدة لتوض ــة جدي ــاعي طريق ــم القط الرس
فنـتخلص مـن ذلـك بـالقطع     . للحاالت التي تتـراكم فيهـا الخطـوط المتقطعـة وتتـشابك فـي المـسقط المعـين                

  .الوهمي للجسم

ــس      ــى األج ــدي عل ــساس البع ــفاء اإلح ــات إلض ــاد والقياس ــستخدم األبع ــسابع ت ــاب ال ــي الب ام ف
 يـتم التعـرف علـى طـرق أخـرى لتمثيـل األشـكال الهندسـية                 - وفـي البـاب الثـامن     . واألشكال التي ترسـم   

ونختــتم . التــي ترســم بالمــساقط فنرســمها بطــريقتين جديــدتين همــا الرســم األيزومتــري والرســم األبليكــي
   .مادة الكتاب العلمية بتمارين نموذجية وأسئلة امتحانات نهائية

ــاب ملحــ  ــق للكت ــم    ويرف ــى الحج ــا إل ــرق طيه ــم وط ــة ألوراق الرس ــات العالمي ، A4ق بالقياس
وأخيـراَ،  . وتموضع الجـدول العـام بالنـسبة للورقـة المعينـة مـع التعريـف بنمـاذج مقترحـة للجـدول العـام                      

كمـا يرفـق فـي قـسمه األخيـر كـشافان أحـدهما              . يشتمل الكتاب علـى قائمـة بـالمراجع العربيـة واألجنبيـة           
ــع  ــي شــامل م ــسرد عرب ــي   م ــتخدامها ف ــل أن يجــدي اس ــي آم ــزي عرب ــر انجلي ــصفحات وآخ ــام ال أرق

  . إيضاح معنى المصطلح وزيادة ألفته مع العربية

  إشارة توضيحية

ــن     ــتم م ــكال ي ــواب واألش ــام األب ــراءة أرق ــى أن ق ــارئ إل ــر الق ــت نظ ــسار أود أن ألف ــى الي إل
وهـذا يعنــي  . لنقطـة الفاصــلة ذكـر ا ) مــعحتـى  أو (خمــسة بـدون  اثنـين   يقـرأ  2.5فمـثالً البنــد  . اليمـين 

وعلـى نفـس المنـوال ميـزت أرقـام أشـكال التمـارين فنقـول                . أننا فـي البنـد الثـاني مـن البـاب الخـامس            
  . ثمانية يعني أننا في التمرين الرابع من الباب الثامنأربعة  يقرأ 4.8تمرين 

م العديـد مـن   أخيراً، لم يكـن العمـل علـى هـذا الكتـاب ليكتمـل علـى صـورته الحاليـة لـوال إسـها                
فمنـذ البـدء عاشـت سوسـن تـوتنجي          . األصدقاء فـي الطباعـة والتـصحيح العلمـي واللغـوي لمـادة الكتـاب              

ــأول ــه أوالً ب ــة كتابت ــى   . تجرب ــومات إل ــاق الرس ــاعدتني بإرف ــه وس ــر من ــزء األكب ــت بطباعــة الج إذ قام
  . النص، وهذه لم تكن قليلة أبداً

. الخليـل، و د   / لمحاضـر فـي بولتكنيـك فلـسطين       على صـعيٍد آخـر كـان لألسـتاذ حـاتم أبـو ديـة ا               
جامعــة بيـر زيــت الفــضل فــي مراجعــة  /عـالن طبيلــه األســتاذ المــساعد فـي قــسم الهندســة الميكانيكيــة   

جامعــة بيــر زيــت /كمــا كــان لألســتاذ عمــر مــسلم المحاضــر فــي قــسم اللغــة العربيــة. الكتــاب علميــاً
لمـساعدة طالـب الهندسـة عـالء ليلـى الفـضل       وفـي النهايـة كـان       . الفضل فـي التـصحيح اللغـوي للكتـاب        

. لجميــع هــؤالء فــضل صــدور الكتــاب بــشكله الحــالي. فــي تخطــيط صــفحة الخطــوط العربيــة التقليديــة
  .ويبقى الخطأ مسؤوليتي وحدي



 ج

ختامــاً، فــإني أري هــذا الكتــاب مجــرد طبعــة تجريبيــة تحتــاج إلــى النقــد والتقيــيم الرصــين مــن 
بـه ومنـه كـل طلبـة الهندسـة ومدرسـي الرسـم الهندسـي فـي الجامعـات                    كما آمـل أن ينتفـع       . كل قارئ له  

  .والمعاهد الهندسية والمدارس الصناعية في وطننا

  يحيى مضيه 
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