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ي االبعاد 
 
   لألسطوانةمراحل انجاز الرسم الثالث

 مم   120األسطوانة =  قطر التالية: مثال: رسم أسطوانة بالمعطيات 
 مم 120=  وسمك  K=  0.5    و  α=  30 و °يسار علوي   النظر: اتجاه 

 x K    الخط المائل = سمك القطعة  طول  : المائلحسب طول الخط ا ( 1

 مم  x  0.5   =60    120الخط المائل =  طول 

ي المكان المعاكس التجاه النظر اتجاه النظر  ( 2  
 
 ارسم المركز األول ف

 مع االخذ باالعتبار طول الخط المائل  يمي   سفلي مكان المركز   يسار علوي 

 ال يخرج الرسم من الموقع المخصص له.  حت  

ي المركز األول برسم خط رقيق حدد زاوية االستهراب  ( 3
 
   مختلط طولهف

 مساوي لطول الخط المائل. 
 

ي الذي يبعد عل المركز األول بطول مساوي    ( 4
 
 حدد المركز الثاث

 لطول الخط المائل.  
 

 ارسم الدائرة األوىل بالمركز األول حسب شعاع األسطوانة  ( 5

 . 2الشعاع = القطر / 
ي حسب شعاع  ( 6 

 او رسم   األسطوانةارسم الدائرة الثانية بالمركز الثاث 

(ها الذي سيبقى فقط )نصف ي
 .   المرث 

 

 بمماسي   متوازيي   لهما نفس طول والثانية اربط بي   الدائرة األوىل  ( 7

 الخط المائل.  

 سين باستعمال المسطرة  مماسم الريمكن  -

 دائرة  لوذلك بربط اخر نقطة من ك

 

 طتي تقاطع الدائرة رسم نق واألدق األفضل -

 كل  م ربطث رها المتعامد مع الخط المختلططقمع  

 قطة بالنقطة التي تقابلها في الدائرة االخرى ن 

 

ي تمثل الجزئيات  ( 8
ي القطعة.   غي  المرئيةامح الخطوط التى

 
 ف

 انجاز الرسم الثالثي االبعاد مراحل 
 التكنولوجيا 

 اساس ي 7
 01املحور:

   01: املقطع
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 بيقات تط
ي الوثيقة حيث االبعاد و االتجاهات عل الر   قد تختلف الرسوم من مالحظة: 

 
 . سوم الموجدة ف

   أسطوانة .1

 التالية: حسب المعطيات  أسطوانة راسك رسم عىل كا

 مم  60  = األسطوانةر قط

 مم   180=  االسطوانة سمك

   سفلي يسار   النظر: اتجاه 

   α=   30 °زاوية االستهراب : 

   K=  0.5االستهراب:  عامل 

 عل ثقب  تحتويأسطوانة  .2

 التالية: حسب المعطيات  أسطوانة راسك رسم عىل كا

 مم  80  = األسطوانةر قط

 مم  70  = األسطوانةر قط

 مم   180=  االسطوانة سمك

   يمي   سفلي   النظر: اتجاه 

   α=   45 °زاوية االستهراب : 

   K=  0.5االستهراب:  عامل 

 نتوء أسطوانة تحتوي عل   .3

 ارسم عل كراسك أسطوانة حسب المعطيات التالية: 

      مم40=  النتوءقطر  

 مم   70=  النتوءسمك 

 مم  80قطر األسطوانة = 

 مم  140األسطوانة =  سمك

   علوياتجاه النظر: يمي   

   α=  45زاوية االستهراب : ° 

   K=  0.5: االستعرابعامل 

 

 أسطوانة 

 نتوء 


