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  ا وكیفیة استخدامه) األسطوانة الخ– المخروط –الكرة ( األساسیة    رسم المجسماتأوامرالتعرف على  •

  مقعد بسیطإنشاءالتدرب على  •
 

 
لوحة األوامر  فى  Create توجه إلى أمر إنشاء  -

Command Panel  والتي تقع على طول الجهة
ثم اختر األمر  رنامج،الیمنى من واجهة الب

Geometry   ثالثیة االبعادالخاص بتصمیم األشكال 

 مثل سماتجالم، وبواسطة هذا األمر یمكنك إنشاء 
الخ ، والتي ستشكل الخطوة  .. المكعب واألسطوانة والكرة

ثم نقوم باختیار ثالثي األبعاد  األولى في تصمیم مجسمك
  .   الیسارإلى في أعلى القائمة Box األمر

 أبعاده مستطیالت متوازيرسم  هو   الخطوة الثانیة
بمجرد الجر بالماوس وبالتقریب حیث  ٣٠ ×٥٠×٥٠

  .یمكن تعدیل القیاسات بعد ذلك
ینشأ الشكل بالضغط بزر الماوس فى موضع الركن 

ویستمر الضغط أثناء السحب للوصول إلى الركن التالى 
وس ثم یرفع األصبع عن زر الماوس األیسر وبحرك الما

ویمكن تعدیل القیاسات بالضغط فى . لتحدید االرتفاع
 التى تظهر قیاسات Command panelلوحة األوامر 

المجسم، وذلك بادراج القیم المطلوبة مباشرة فى موضع 
length و width و height 

  

  
  

  
  

  
 باألبعاد التالیة Boxلرسم جانب المقعد انشئ 

٤٥×١٥×٥٠  
لنسخ جانب المقعد اضغط علیه بزر الماوس األیمن لیظهر 

بتحریك المجسم اثناء الضغط على و مؤشر التحریك، 
وفى .  نسخ المجسم بدال من تحریكهیتم Shiftمفتاح 
 نشاء نسخة ١ ادخل الرقم Number of itemsخانة 
  واحدة
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 وحركه الى موضعه بدقة ٦٠×٧٥×١٥ارسم ظهر المقعد بنفس الطریقة باألبعاد التالیة 
 .خلف القاعدة والجانبین

  

 

 

  
 إلدارة rotateاضغط زر الماوس األیمن على مجسم المقعد تظهر قائمة اختر منها 

عندئذ یظهر مؤشر كروى یمكنك استخدام . ا رؤیته بشكل أفضلالمجسم بزاویة یمكنك منه
 .ألى من محاوره وادارة الجسم فى اتجاهه

    

 اختر جمیع المجسمات بالضغط على مفتاحى 

Control + A , اضغط قائمةGroup  فى شریط 
لتجمیع المجسمات  Group القوائم ثم اختر األمر 

 مجسم واحد یمكن فصله الحقا باختیار األمر الثالثة فى
Ungroup من نفس القائمة.  
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 فى وسط الشاشة اكتب  groupلوحة ظهر تعندما 
 Chairاسم المجموعة التى ترغب فى اطالقها ولیكن 

وبالمناسبة ال یمكن استخدام اللعة العربیة فى . مثال
تسمیة المجسمات اال باستخدام حروف ال تینیة كأن 

  . مثالKORSY كلمة تدخل
 

بعد تجمیع المجسمات الثالثة فى جسم واحد یمكنك 
او تكبیره  Rotateاو ادارته   Moveتحریكه 

األیمن فوق   بضغط زر الماوسScaleوتصغیره 
  .المجسم واختیار األختیار المناسب

هنا سنصنع نسخة أخرى من المقعد باستخدام األمر 
Moveلى مفتاح  مع الضغط اثناء التحریك عShift 

 ٤ الرقم Number of itemsهنا اكتب عدد النسخ 
لیكون لدیك خمس نسخ هى النسخة األصلیة واربعة 

    .األضافیة
 

 :ان یقوم الطالب بعمل اآلتى .١  
  ٢٠×٤٠×٤٠ ابعاده Boxانشاء مجسم عبارة عن  .٢
  ٤٠×٧٥×١٥ ابعاده Boxانشاء مجسم عبارة عن  .٣
  مركب مجسم لصنعاستفد من هذه المجسمات  .٤
   محور المجسم التدویرالتحكم فيتدرب على  .٥
  تدرب على تكبیر او تصغیر المجسم المركب .٦

 
  :ینقسم التقییم الى  

  %)١٠یخصص لها (متابعة الطالب واستجابته لتعلیمات المدرب أثناء الدرس 
  %)١٠یخصص لها (قدرة الطالب على التحكم فى أدوات العمل وتطویعها 

 والتدریب على استخدامه أوامر إنشاء المجسماتقدرة الطالب على التعرف على كیفیة استخدام 
  %)٢٠یخصص لها ( فى نهایة الدرس الشفويبالسؤال 

  %)٢٠یخصص لها (قدرة الطالب على انجاز المهام المطلوبة فى الوقت المحدد 
  )%٤٠(قدرة الطالب على التنویع فى الشكل وایجاد بدائل مختلفة 

 


