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   وكیفیة استخدامه latheاألمرالتعرف على  •

  lathe األمرالتدرب على عمل مجسمات اسطوانیة باستخدام  •
 

  
 

لوحة األوامر  فى  Create توجه إلى أمر إنشاء  -
Command Panel  والتي تقع على طول الجهة

  Shapesثم اختر األمر  الیمنى من واجهة البرنامج،
األتجاه، وبواسطة هذا األمر  الخاص بتصمیم األشكال ثنائیة

 یمكنك إنشاء ورسم الخطوط العامة ذات البعدین مثل الخط

الخ ، والتي ستشكل .. الحر والدائرة والمستطیل والقوس 
ثم نقوم ثالثي األبعاد  الخطوة األولى في تصمیم مجسمك

  .  في أعلى القائمة Line باختیار االمر
، ثم محاولة قطاع فى المجسم هو تخیل    الثانیةالخطوة

، ویمكنك الحصول على خط  Line أداة رسمه بواسطة
بالضغط المستمر على زر الماوس األیسر أثناء  منحني

والرغبة في انهاء  التحریك، وعند الوصول للنقطة األخیرة
  . الخط اضغط على زر الماوس األیمن

 

 
 درجة حول محوره للحصول على ٣٦٠تدویر هذا الخط بزاویة  والذي نرید فعله هو محاولة

   ، مجسمنموذج
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سمك لهذا المجسم وذلك عن طریق ذلك البد كما في الحقیقة تماما  من إنشاء  ل فعلولكن قب
  Command Panel فى لوحة األوامر  Lineبجوار +  بالنقر على عالمة  splineاختیار 

  

  

  
  . outlineثم اختیار السمك المناسب وذلك من خالل االختیار 

 
 ثم نقوم بالتحكم في محور الشكل modify من القائمة latheeالخطوة التالیة هي اختیار االمر 

  .  فى لوحة األوامرLatheeبحوار +  بالنقر على عالمة Axisعن طریق اختیار 
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 :ان یقوم الطالب بعمل اآلتى .١  
  رسم منحنى یمثل قطاع في منتج معدني مجسم  .٢
   مجسم إلىتحویل هذا المنحنى  .٣
  التحكم في محور المجسم .٤
   المجسم الذي تم عملهعرض .٥

 
  :إلىینقسم التقییم   

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

دامه بالسؤال  والتدریب على استخlathe األمرقدرة الطالب على التعرف على كیفیة استخدام 
  %)٢٠یخصص لها (الشفوى فى نهایة الدرس 

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

 


