
 
 

 

 
 

 
   

 

 محوسباليل المعادن باستخدام اليات التحكم الرقمي غتصميم وتشالوحدة: عنوان 

 تستخدم مواكين سي ان سي في عملية تشغيل القطع المعدنية  -أناقش :

 



 
 

 

 
 

 
   

 

 االبتكار تعزيز" بعنوان ، غزة وقطاع الغربية للضفة األوروبي االتحاد ممثل مكتب من منحة: بموجب تم تطوير المنهاج 
 والتقني" المهني والتدريب التعليم خالل من الشرقية القدس المستدامة في االقتصادية والتنمية

 

يهدف المشروع إلى المساهمة في دعم صمود سكان القدس الشرقية من خالل رعاية تطوير المهارات المهنية للشباب والنساء 
ومن خالل تعزيز سوق مستدام وأكثر ديناميكية، عن طريق تقوية مكانة التعليم والتدريب المهني والتقني في القدس الشرقية؛ 

لسوق ذات العالقة؛ ومن أجل تطوير قوى الشباب العاملة، ما يتماشى مع خطة السلطة بصفته مور ِّدًا أساسيًا الحتياجات ا
الفلسطينية للتنمية الوطنية والخطة االستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني. خالل المشروع، ستنفذ فعاليات لزيادة المواقف 

رفة والوعي، ولتعزيز نمو قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في اإليجابية تجاه التعليم والتدريب المهني عن طريق زيادة المع
 القدس الشرقية، ولتقوية التنمية المستدامة للسوق المحلي من خالل زيادة الدعم االقتصادي للمشاريع المحلية وللنساء والشباب.  

 غير المهني والتدريب التعليم رابطةمجتمع ومع ( المشروع بالشراكة مع مركز السرايا لخدمة الCOOPIتنفذ التعاونية الدولية )
  .الحكومية

التكنولوجيا تطورات سوق العمل و احتياجات  موائمة معتوفير مادة تعليمية وتدريبية تكون ويهدف تأليف هذه الوحدة التدريبية 
  الحديثة في المجال.

ها على توسع فترة خالل معا،. ومصائرها ومواردها معارفها بين تدريجيا تربط أن قررت دولة 27 من األوروبي االتحاد يتألف
 والحريات والتسامح الثقافي التنوع على هاحفاظ مع المستدامة والتنمية والديمقراطية االستقرار منطقة ببناء تقام عاما، 50 مدى

  .حدوده خارج والشعوب البلدان مع وقيمه إنجازاته بمشاركة ملتزم األوروبي االتحاد. الفردية

 (  COOPI) ةالدولي يةينفذ المشروع من قبل: التعاون

 إخالء مسؤولية

فقط وال يمكن بأي  COOPI تم إصدار هذا المنشور بمساعدة من االتحاد األوروبي. محتويات هذا المنشور هي مسؤولية
 .حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر االتحاد األوروبي

 



 
 

 

 
 

 
   

 

 

 

 2باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسب 1معادنيل الغتصميم وتش

 
 أوبتموم لالستشارات والتدريب قام بإعداد الوحدة طاقم

 COOPI  -التعاونية الدولية واشراف  بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني في القدس 

  

  

 محمد تامر النتشةم.  :وحدةال اعداد

 صهيب أبو عمرم. : العمل وبمشاركة فريق

 

 واسناد من مختصين من سوق العمل: صالح الدين سلهب وسيف الدين سلهب

 

 خبيرة التعليم والتدريب المهني والتقني -: د. رندة هاللالفني شرافاال
 

 

تم إعداد هذه الوحدة استنادا للمنهجية الوطنية المعتمدة في إعداد المناهج في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني  
 وبالتنسيق معها وتدريب الطاقم من قبلها. والمتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في اعداد مناهج التعليم المهني،

وتم التوافق مع وزارة التربية والتعليم العالي على اإلستفادة من هذه الوحدات وادماجها ضمن المنهاج الوطني للتعليم المهني  
 .وضمن التخصصات المطروحة

 
: من الممكن ادماج هذه الوحدة ضمن مناهج المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني، ضمن تخصص استعماالت الوحدة

. أو استخدامها ضمن الدورات القصيرة  (CNC) اليات التحكم الرقمي المحوسب ضمن تشكيل المعادن، او خراطة المعادن، او
 المتخصصة لمن يعمل في المجال.

                                  
 Machining معادنيقصد بالتشغيل اجراء العمليات المختلفة على ال 1
 Computer Numerical Control (CNC)آليات التحكم الرقمي المحوسب:  2
 



 
 

 

 
 

 
   

 

عبئة تو  عمل بتأكيد الوحدة من خالل ورشة وو/أ  القطاع الخاص الذين شاركوا بورشة التحليل المهني واممثل
 االستمارة
 المؤسسه االسم  الرقم
 تبارك سي ان سي صالح الدين سلهب  .1
 ان سيتبارك سي  سيف  الدين سلهب  .2
 ع. ح. خطوط سي ان سي عوض هللا حرباوي   .3
 صنوبر سي ان سي عاصم جميل النتشه  .4
 الشركه الثالثيه للخراطه جعدي هاني سلطان  .5
 شركه النتشه للمنتوجات يزيد عبد الهادي النتشه  .6
 شركه النتشه للمنتوجات مصطفى عبد الرحمن النتشه  .7
 للميكانيك الصناعيهشركه المسك  عيد محمد عيد مسك  .8
 شركه يزراركس ابراهيم عبد السميع كرامه  .9

 
 2019 نيسانالطبعة األولى: 

 
 ”COOPI“ جميع الحقوق محفوظة للتعاونية الدولية 

 فلسطين – القدس

 

 
 يرجى اإلشارة لهذه الوحدة كالتالي:  في حال اإلقتباس

باستخدام اليات التحكم الرقمي  المعادنيل غتصميم وتش. 2019، والتدريبأوبتموم لإلستشارات -وآخرون  محمد تامر، النتشة
 فلسطين -القدس – : اإلتحاد األوروبي”COOPI“لتعاونية الدولية ا، جهة اإلصدار: المحوسب
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تصميم من  لبةيتوقع من الطلبة بعد االنتهاء من دراسة هذة الوحدة والتفاعل مع أنشطتها، ان يتمكن الط
 -من خالل : باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسب معادنيل الوتشغ

 في عمليات التصميم المختلفة.  Mastercamبرنامج الـ  ستخدامإ -1

 ختلفة.التشغيل المفي غمليات  Mastercamبرنامج الـ  إستخدام -2

 آليات التحكم الرقمي المحوسب.  أنواع بين التمييز -3

 .المحوسب الرقمي التحكم بآليات الخاصة األوامر قراءة -4
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 الكفايات المهنية:

 لكفايات التالية:في نهاية الوحدة سيمتلك المتدرب ا

 فيهحرالالكفايات 

 (ليزر  ،، بالزماكتفريز، خرط، سلو وظائفها )ال CNCعرفة انواع ماكنات التشغيل بال م 

 مييز انواع المعادن.ت 

 (Gcodes- Mcodeمييز األكواد المستخدمة  في البرمجة)ت 

 لقطع والقياسامييز ادوات ت 

 حليل قطعة العملت 

 ستخراج جميع االبعاد والمواد المطلوبة للتصميم  ا 

 + Autocad+ coral drawستخدام برامج الرسم في التصميم وقراءة التصاميم  ا 

SolidWorks 

 Mastercamقل تصميم على برامج التشغيل باستخدام برنامج ن 

 بط القطعر 

 حديد النقطة المرجعيةت 

 ختيار وتعريف ادوات القطع المختلفةا 

 تقان استراتجيات الحفر الثنائي و ثاللثي االبعاد)ترتيب العمليات و الخيارات(ا 

  Mastercam (cad – cam)انياته ستعمال برنامج التشغيل الرئيسي ومعرفة امكا 

 لتطبيق العملي على المكينات المحسوبة  باستعمال ثالثة محاورا 

 للحصول على  منتج نهائي عالي الجودة اكمال العمل يدويا 

 

 

 الكفايات الشخصية واإلجتماعية:

 لعمل ضمن فريقا 

 قبل التغذية الراجعةت 

 حترام رأي االخرينا 

 فظ خصوصية الزبونح 

 الحوار وتنظيم النقاش لى ادارةلقدرة عا 

 لتخلي بأخالقيات المهنة اثناء العملا 

 لتمتع بالفكر الريادي اثناء العملا 

 النتائج ودقة المالحظة  صستخالا 

 التصال والتواصل الفعال ا 

 الستعداد لالستفسار واالستفادة من ذوي الخبرة ا 

 الفادة من مقترحات االخرين ا 

  متالك مهارة التامل الذاتيا 

 الستعداد التام لتقبل ملحوظات االخرين وانتقاداتهم ا 

 لقدرة على اقناع ا 

 



باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسبيل األخشاب غيم وتشتصم  
 

 

3 
 

 الكفايات المنهجية:

 تقان الرسم المحوسبا 

 لحوار والمناقشةا 

 لقدرة على استمطار االفكار )العصف الذهني(ا 

 لتخطيطا 

 لبحث وحل المشكالتا 

 لعمل التعاونيا 

 

 

 قواعد األمن والسالمة المهنية:

 قفازات( ، واقي أذن ، ة الشخصية )نظارةدات الوقاياستعمال مع ❖

 مناشر القص هو األداة االخطر في الورشة ال يجوز استخدامه إال من قبل شخص مدرب. ❖

 التأكد من فصل الكهرباء قبل تعديل آداة القطع وتغييرها. ❖

 استخدام اآلليات.إستخدام حواجز الحماية عند  ❖

 على أجهزة مفاتيح التحكم.  وضع ملصقات مكتوب عليها باللغة العربية ❖

 وضع أجهزة ومفاتيح التحكم الطارئة في مكان يسهل الموصول اليه ❖

 استخدام واجز حماية مثبتة بشكل جيد من أجل تجنب االحتكاك مع األجزاء المتحركة في اآلالت. ❖

 األدوات بعد استخدامها.توفير مكان مخصص لترتيب العدد و ❖

 عدم استخدام الهاتف أثناء العمل. ❖

 تهيئة مكان العمل المناسب. ❖

 

 

الموقف 

 التعلمي

تهيئة وتشغيل اليات التحكم الرقمي عنوان الوحدة النمطية: 

 المحوسب

اإلطار الزمني )عدد 

 الساعات(

برنامج الـ و رقمي المحوسب آليات التحكم ال التعرف على 1

Mastercam   

20 

 Mastercam   20على برنامج  الرسم 2

 30 تصميم وتشغيل قطعة حديدية مستطيلة الشكل 3

 30 .تصميم ثالثي األبعاد وتشغيله على آلية التحكم الرقمي المحوسب 4

 100 عدد الساعات اإلجمالية
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برنامج الـ و  CNCرقمي المحوسبآليات التحكم ال التعرف على : األول الموقف التعلمي

Mastercam  

آليات التحكم  بحث عن ادعدإبدأت تعمل فيها انة التي األمورشة طلب صاحب  :األول وصف الموقف

 .قبل البدء بالعمل، للتأكد من معرفتك التامة بها Mastercamالـ برنامج  رقمي المحوسب ال

خطوات العمل  فالوص المنهجية الموارد 

 الكامل

وثائق )طلب  -

 ، صاحب الورشة

نشرات وكتب 

تتعلق ببرنامج  

Mastercam. 

التكنولوجيا  -

انماط ، )االنترنت

فيديو ، بصرية

وصور تعبر عن 

برنامج ال

 .واستخداماته(

 

 

 

 

 

البحث  -

 .العلمي

حوار  -

 .ومناقشة

التعلم  -

 التعاوني/

مجموعات 

 .عمل

 

صاحب جمع البيانات من أ -

 ) الورشة

والوسائط  ، موضوع البحث

، المستخدمة في عرض البحث 

، ومعايير البحث الجاهز للعرض 

ومدى التعمق في  ، وحجم البحث 

، وطريقة العرض، التفاصيل 

 (.والفترة الزمنية المطلوبة النجازه

 اجمع البيانات عن: -

مفهوم برنامج  )

Mastercam ،  طريقة

امثلة  ، تشغيل البرنامج

على استخدامات 

 .(البرنامج

أجمع البيانات 

 واحللها

وثائق )طلب  -

، صاحب الورشة

نشرات وكتب 

تتعلق ببرنامج  

Mastercam  .) 

االنترنت )مواقع  -

خاصة بشرح 

البرنامج ذات 

 .مصداقية(

البيانات التي تم  -

 .جمعها

 

 

 

المناقشة  -

 والحوار.

العمل  -

 التعاوني.

استمطار  -

 االفكار.

تصنيف البيانات )مفهوم  -

ماته البرنامج، واستخدا

 الشائعة(.

االتّفاق على مفهوم  -

 البرنامج.

تحديد استخدامات البرنامج  -

 الشائعة.

تحديد النماذج البصرية  -

والالزمة  ، التي تم جمعها

للعرض كامثلة على 

 .استخدامات البرنامج

 .اعداد خطة للتنفيذ -

 

 اخّطط واقّرر
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برنامج الـ و  CNCرقمي المحوسبآليات التحكم ال التعرف على : األول الموقف التعلمي

Mastercam  

آليات التحكم  بحث عن ادعدإبدأت تعمل فيها انة التي األمورشة طلب صاحب  :األول وصف الموقف

 .قبل البدء بالعمل، للتأكد من معرفتك التامة بها Mastercamالـ برنامج  رقمي المحوسب ال

خطوات العمل  فالوص المنهجية الموارد 

 الكامل

 قرطاسية. -

 .حاسوب -

الوثائق )مقاالت  -

، صور، كتب

صاحب طلب 

 (.الورشة

نت )مواقع نتراال -

خاصة بشرح 

برنامج      

Mastercam 

ذات   

 .مصداقية(

 

 

التعلم  -

التعاوني/ 

 .مجموعات

المناقشة  -

 والحوار.

استمطار  -

 األفكار

 

كتابة تعريف لمفهوم  -

 .Mastercam برنامج 

صاحب عقد جلسة مع  -

لمناقشة البحث  الورشة

، الذي تم انجازه)التعريف

 .االمثلة البصرية (

ديالت المتفق التع اجراء -

، )حذف الزبونعليها مع 

 .معلومات او اضافتها(

اخراج البحث بصورته  -

 النهائية.

 أنفذ

 قرطاسية. -

 حاسوب. -

 ، الوثائق )مقاالت -

 ، صور ، كتب

 .(الزبونطلب 

اإلنترنت )مواقع  -

خاصة بالبرنامج 

 مصداقية(.ذات 

 

الحوار  -

 والمناقشة.

التعلم  -

التعاوني/ 

 مجموعات.

ياغة التحقق من ص -

ف المناسب الذي التعري

يوضح المفهوم الصحيح 

والشامل لبرنامج 

Mastercam. 

مراجعة المادة التي تم  -

 .إخراجها وضبطها لغويا  

التأكد من مطابقة البحث  -

الذي تم إنجازه مع طلب 

 .صاحب الورشة

 

 أتحقق

أجهزة  ، حاسوب -

 ، عرض

 سجالت.

 

 

 

 

الحوار  -

 والنقاش.

تعلم تعاوني  -

/ 

 مجموعات.

ق مفهوم برنامج الـ   ثيتو -

Mastercam. 

إعداد البحث المطلوب  -

 ، متضمنا  مفهوم البرنامج

 واألمثلة البصرية.

التقديمية إعداد العروض  -

 عن مفهوم البرنامج.

 أوثق وأقدم 
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برنامج الـ و  CNCرقمي المحوسبآليات التحكم ال التعرف على : األول الموقف التعلمي

Mastercam  

آليات التحكم  بحث عن ادعدإبدأت تعمل فيها انة التي األمورشة طلب صاحب  :األول وصف الموقف

 .قبل البدء بالعمل، للتأكد من معرفتك التامة بها Mastercamالـ برنامج  رقمي المحوسب ال

خطوات العمل  فالوص المنهجية الموارد 

 الكامل

 

 

 

فتح سجل خاص بمفهوم  -

 البرنامج.

 نماذج التقويم. -

صاحب طلب  -

 .الورشة

كتب  ، مقاالت -

لمعايير 

وماصفات 

 البحث.

 

 

ر حوا -

 مناقشة. و

البحث  -

العلمي/ 

أدوات 

التقويم 

 األصيل.

عن  صاحب الورشةرضا  -

البحث الخاص بمفهوم 

 البرنامج.

المادة العلمية مطابقة  -

المطلوبة للمعايير 

 والمواصفات.

 أقوم

 

 Mastercamسؤال: أبحث عن خمس من أدوات برنامج الـ 

 

 

وأكتب تقريراً عن استخدام كل  ، قمي المحوسب(: ابحث عبر االنترنت عن أنواع آليات التحكم الر1نشاط )

 نوع. 

 

 

 تعلم:أ

 

فهي آليات تأتي باحجام واشكال  ، ( بتعدد استخداماتهاCNCتتعدد أنواع آليات التحكم الرقمي المحوسب )

  ، مختلفة حسب الغرض من استخدامها

 

 أنواع آليات التحكم الرقمي المحوسب: 

 

 Milling Machines أوال : آليات التفريز

 

باإلضافة  ، أدوات قطع دوارة لقطع مواد مختلفة من المواد المصنعة CNC يستخدم هذا النوع من آليات الـ

يكون فيها الرأس الذي يحمل أداة القطع متحرك في إتجاه  ، ألن هذا النوع يستخدم عادة  لقطع وتفريز المعادن

 مثبتة على القاعدة. المشغولةوتكون  ، X ،Yبينما قاعدة اآللة تتحرك بالمحورين  ، Zمحور 
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 ية تفريز محوسبة.(:آل1صورة )

 Lathe Machines المخرطة ثانيا : 

 

التي تستخدم في شغل وتصنيع المعادن عن طريق دوران المشغوالت المراد  CNC إحدى أنواع آليات الـ

بينا تكون المشغولة  ، X ،Yلها محورين فقط لتحريك أداة القطع هما  ، تشكيلها، وإعطائها الشكل المطلوب

 الدوار.مثبتة على رأس المخرطة 

 
 

 (: آلية خراطة محوسبة.2صورة )

 

 Plasma & Laser cutters القطع بالبالزما والليزر ثالثا : 

يقوم بقطع الفوالذ والمواد األخرى بوساطة البالزما، أو بإستخدام الليزر   CNCهذا النوع من آليات الـ

وتكون عملية  ، على من آليات البالزمانها تستخدم للمعادن واألخشاب وهي ذات دقة أوتتميز آليات الليزر بأ

 .X ،Yتكون المشغولة مثبتة على قاعدة اآللة بينما الرأس يتحرك بالمحورين  ، القطع ثنائية األبعاد فقط
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 والليزر. (: القطع بالبالزما3صورة )

 

 Water jet Machines رابعا : القطع بضخ الماء

بارد غير ملوث للبيئة، يكون القطع عن طريق ضخ  وهو نظام قطع  CNCيستخدم في آليات الـ قطع نظام

وتكون ، الماء وتستخدم هذه التقنية مع أي نوع من المواد اللينة أو القاسية مثل المعادن والزجاج والسيراميك

آللة بينما الرأس يتحرك بالمحورين تكون المشغولة مثبتة على قاعدة ا ، عملية القطع بحركة ثنائية االبعاد فقط

X ،Y ، .ويمكن أن يميل الرأس بزوايا معينة 

 
 (: القطع بضخ الماء.4صورة )
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  Router CNC Machines آليات الراوتر خامسا : 

تقوم بقطع الخشب، البالستيك، و أيضا الصفائح المعدنية، ويكون القطع ثالثي األبعاد  CNC  آليات  الراوتر

وولكن هاك أيضا قطع  في تصنيع المنتجات الضخمة. القطع ثالثي األبعاد هو الشائع في ماكينات الراوتر

تكون المشغولة مثبتة على  ، ستة أبعاد والتي تكون مثالية في المنتجات المعقدة ى أربعة أبعاد، وخمسة وعل

 .X ،Y ،Zقاعدة اآللة بينما الرأس يتحرك بالمحاور الثالثة 

 
 (: آلية راوتر لألعمال الخشبية. 5صورة )

 

 

  

 ذج بصرية.نتيجة بنماوأرفق ال ، واستخداماته Mastercam(: ابحث عن برنامج الـ 2نشاط )

 

 أتعلم:

 

 واستخداماته: Mastercamمفهوم برنامج 

 

وهي من أقدم الشركات  ، CNC Software (www.mastercam.com)هو برنامج من انتاج شركة 

من البرامج القوية في عملية التصميم باستخدام  Mastercamوبرنامج  ، CAD/CAMالمنتجة لبرامج الـ 

 ، لمحوسبةمثل: عمليات التفريز ا ، استخدام البرنامج بعدة مجاالت من حيث التصميم الحاسوب حيث بإستطاعتنا

باإلضافة الى التصاميم الخاصة بآليات  ، يز بالوقت نفسهعمليات الخراطة والتفر ، عمليات الخراطة المحوسبة

تصميم الى ومن جهة أخرى فهو يحتوي على مكتبة واسعه من المعالجات تمكنه من تحويل أي  ، Routerالـ 

G-code .خاص بآلة معينة من آليات التحكم الرقمي المحوسب 

 

 

 

http://lasereg.sharpcnclaser.com/laser-engraving-machine-on-non-metal/


باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسبيل األخشاب غيم وتشتصم  
 

 

10 
 

 :Mastercamاصدارات برنامج 

 

سوف نتحدث في هذه الوحدة عن االصدار  ، رات متعددةاصدا Mastercamيوجد من برنامج 

Mastercam x9 ودة يمكن الدخول الى البرنامج من خالل ايقونته الموج ، وهو اصدار حديث من البرنامج

 .1على سطح المكتب

 
 

 واجهة البرنامج الرئيسية:

 

 
 

 استخدامات البرنامج الرئيسية حسب نوع اآللة المراد تشغيلها:

 

 

                                  
كال الممكن إختالف أشمن  ، بناءًا على اختالف النسخ المستخدمة في عملية التصميم Mastercamيمكن أن تختلف واجهة برنامج الـ  1

 ر وهكذا... .امو أيقونات اال
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 األسئلة: 

 وضح مع الصور أجزاء آليات التفريز. -1

 .Mastercamعدد أنواع اآلليات التي يمكن تشغيلها باستخدام برنامج الـ  -2

 التفريز وآليات الليزر. التي يمكن تنفيذها على آليات  اذكر الفرق في طبيعة المشغوالت -3

 

 (: قم بزيارة محددة في محيط منطقتك وقم بكتابة تقرير عن أدوات القياس المستخدمة. 3نشاط )

 
 

  Mastercamعلى برنامج   الرسم: الثاني الموقف التعلمي

حضر زبون من مشغل البراق لألشغال الحديدية وطلب منك رسم قطعة باستخدام : الثاني وصف الموقف

   .Mastercamبرنامج الـ 

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

وثائق )طلب  -

نشرات ، ونالزب

وكتب تتعلق 

ببرنامج  

Mastercam . 

التكنولوجيا  -

انماط ، )االنترنت

فيديو ، بصرية

وصور تعبر عن 

برنامج ال

 .واستخداماته(

 

 .البحث العلمي -

 .حوار ومناقشة -

 التعلم التعاوني/ -

مجموعات 

 .عمل

 

 الزبونجمع البيانات من أ -

االبعاد  ، الشكل المطلوب)

عة القطإستخدام  ، المطلوبة

نوع المعدن  ، لمطلوبةا

وقت تسليم  ، المطلوب

 (.الرسمة

 اجمع البيانات عن: -

برنامج   )الرسم باستخدام

Mastercam ،  طريقة تشغيل

امثلة على  ، البرنامج

 (.استخدامات البرنامج

أجمع البيانات 

 واحللها

وثائق )طلب  -

نشرات ، الزبون

وكتب تتعلق 

ببرنامج  

Mastercam  .) 

االنترنت )مواقع  -

اصة بشرح خ

ذات  البرنامج

 .مصداقية(

البيانات التي تم  -

 .جمعها

 

المناقشة  -

 والحوار.

العمل  -

 التعاوني.

استمطار  -

 االفكار

تصنيف البيانات )مفهوم  -

البرنامج، الرسم باستخدام 

 واستخداماته الشائعة(.

الرسمة االتّفاق على  -

 .المطلوبة

 الشائعة. طرق الرسمتحديد  -

ية تحديد النماذج البصر -

والالزمة  ، عهاالتي تم جم

طرق للعرض كامثلة على 

 الرسم.

 .اعداد خطة للتنفيذ -

 اخّطط واقّرر
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  Mastercamعلى برنامج   الرسم: الثاني الموقف التعلمي

حضر زبون من مشغل البراق لألشغال الحديدية وطلب منك رسم قطعة باستخدام : الثاني وصف الموقف

   .Mastercamبرنامج الـ 

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 قرطاسية. -

 .حاسوب -

الوثائق )مقاالت  -

، صور، كتب

 (.الزبونطلب 

االنترنت )مواقع  -

خاصة بشرح 

برنامج      

Mastercam 

 .ذات   مصداقية(

 

 

 

 

 

التعلم التعاوني/  -

 .مجموعات

المناقشة  -

 وار.والح

استمطار  -

 االفكار

 

رسم سكتشات تعبر عن  -

 القطعة.

تشغيل برنامج الـ  -

Mastercam. 

البدء بخطوات الرسم  -

 باستخدام البرنامج 

 الزبونعقد جلسة مع  -

تم التي  الرسمةلمناقشة 

االمثلة ، )التعريفاانجازه

 .البصرية (

اجراء التعديالت المتفق  -

، )حذف الزبونعليها مع 

 .معلومات او اضافتها(

 ابصورته الرسمةاخراج  -

 النهائية.

 

 أنفذ

 قرطاسية. -

 حاسوب. -

 ، الوثائق )مقاالت -

 ، صور ، كتب

 .(الزبونطلب 

اإلنترنت )مواقع  -

خاصة بالبرنامج 

 ذات مصداقية(.

 

الحوار  -

 والمناقشة.

التعلم التعاوني/  -

 مجموعات.

أبعاد الرسمة التحقق من  -

 المطلوبة. 

مراجعة المادة التي تم  -

 .إخراجها

 الرسمةتأكد من مطابقة لا -

مع طلب ا تم إنجازه التي

 .الزبون

 أتحقق

أجهزة  ، حاسوب -

 سجالت. ، عرض

 

 

 

 

 

 

الحوار  -

 والنقاش.

تعلم تعاوني /  -

 مجموعات.

الرسمة التي تم توثيق  -

 انجازها.

بالعمل فتح سجل خاص  -

 الذي تم انجازه

 أوثق وأقدم 
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  Mastercamعلى برنامج   الرسم: الثاني الموقف التعلمي

حضر زبون من مشغل البراق لألشغال الحديدية وطلب منك رسم قطعة باستخدام : الثاني وصف الموقف

   .Mastercamبرنامج الـ 

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 نماذج التقويم. -

 .الزبونطلب  -

كتب  ، مقاالت -

وماصفات لمعايير 

 البحث.

 

 

 

 

 حوار ومناقشة.  -

البحث العلمي/  -

أدوات التقويم 

 األصيل.

لرسمة عن االزبون رضا  -

 المطلوبة.

لرسمة لما تم طلبه مطابقة ا -

 من قبل الزبون. 

مطابقة الرسمة للمعايير  -

 والمواصفات. 

 أقوم

 

 ؟ Mastercamسؤال: ما اإلمكانيات المتاحة للتشغيل على برنامج الـ 

 مع التوضيح. G-code(: ابحث عبر االنترنت عن الـ 4) اطنش

 

 أتعلم:

أوامر لتشغيل آليات التحكم الرقمي المحوسب )أوامر مرتبة على هي عبارة عن لغة تُستخدم ك G-codeالـ 

فمن هذه االوامر تكون فقط لجعل اآللة تتحرك الى احداثيات  ، شكل صفوف داخل برنامج تشغيل اآللة(

يوجد  G-codeـ وباالضافة لوجود ال ، ذه االوامر تكون لتشغيل او ايقاف جزء معين في اآللةومن ه ، معينة

-Gيوضح مجموعة من أهم أوامر ال  (1رقم )الجدول  ، M-commandsأيضا  اوامر تكون على شكل 

code  .وعمل كل منها 

 

 رمز األمر وصف األمر

 G00 االنتقال السريع من موقع آلخر

 G01 ينةمن سرعة تغذية معاالنتقال الخطي ض

 G02 تغذية معينةانتقال دائري مع عقارب الساعة ضمن سرعة 

 G03 انتقال دائري عكس عقارب الساعة ضمن سرعة تغذية معينة

 G15 الغاء العمل بنظام االحداثيات القطبية
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 رمز األمر وصف األمر

 G16 العمل بنظام االحداثيات القطبية

 G20 (Inchالبيانات بوحدة االنش )

 G21 (mmيليمتر )بوحدة المالبيانات 

 G28 العودة الى النقطة المرجعية

 G51 أمر تصغير وتكبير المقياس

 G90 العمل بنظام االحداثيات المطلقة

 G91 العمل بنظام االحداثيات التزايدية

 M00 ايقاف البرنامج

 M03 دوران محور اآللة مع عقارب الساعة

 M04 دوران محور اآللة عكس عقارب الساعة

 M05 ايقاف دوران محور اآللة

 M08 تدفق سائل التبريد

 M09 ايقاف سائل التبريد

 F100 ميليمتر بالدقيقة  100تشغيل مع تغذية مقدارها 

 S500 دورة بالدقيقة 500تشغيل محور اآللة بسرعة 

 .G-code(: مجموعة من أهم أوامر الـ 1جدول )

 

 Mastercamي برنامج  (: وضح وظائف القوائم الرئيسية ف5نشاط )
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 أتعلم:

 : File menuقائمة ملف 
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 :Edit menuقائمة التحرير 

 

 :View menuقائمة العرض 

 



باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسبيل األخشاب غيم وتشتصم  
 

 

17 
 

 :Create menuقائمة إنشاء 
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 :Xform menuقائمة التعديالت 

 

 

 :Machine type menuقائمة تحديد نوع اآللة 
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 محتوى تلميحات المؤشر:

 

 ة:سئلاأل

 .Line ، Fillet ، Rectangle وضح وظيفة كل من االوامر التالية:  -1

 وما هي وظيفته؟  ، Mirrorالى أي قائمة ينتمي االمر  -2

 ما هي االساليب المتبعة لرسم قوس باستخدام البرنامج؟  -3

 

 تصميم وتشغيل قطعة حديدية مستطيلة الشكل :الثالث الموقف التعلمي

تظمة الى المخرطة وطلب قطعة حديدية مستطيلة من من كراج الصداقةون زب حضر: الثالثوصف الموقف 

 لية صيانة مركبة. الشكل إلستحدامها في عم

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 طلب الزبون،وثائق )

 )كتالوجات

 

، التكنولوجيا )االنترنت

فيديو ، انماط بصرية

وصور عن قطة الحديد 

 )المراد تصميمها 

 

 

 

 البحث العلمي

 حوار ومناقشة

التعلم التعاوني/ 

 مجموعات عمل

 

 جمع البيانات من الزبون عن:أ

 ابعاد القطعة -

 نوع المعدن المطلوب -

الفتره الزمنيه التي  -

 يفضلها النجاز العمل

 جمع البيانات عن:

 طرق تجهيز قطع العمل -

 معايير رسم القطعه -

 طرق رسم القطعه -

يانات أجمع الب

 حللهاوا
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 تصميم وتشغيل قطعة حديدية مستطيلة الشكل :الثالث الموقف التعلمي

تظمة الى المخرطة وطلب قطعة حديدية مستطيلة من من كراج الصداقةون زب حضر: الثالثوصف الموقف 

 لية صيانة مركبة. الشكل إلستحدامها في عم

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 طرق اخذ القياس  - 

طلب وثائق ) -

 الزبون،

 )كتالوجات             

البيانات التي تّم  -

 .جمعها

مواقع ، النترنت -

خاصة ذات 

 .مصداقيّة

 

 

 

 

 

استمطار  -

 األفكار.

الحوار  -

 .والمناقشة

 التعاونّي.العمل  -

 

تصنيف البيانات التي  -

 جمعت من الزبون 

 تحديد خطوات العمل. -

تحديد معايير رسم  -

 القطعه

ايير تصميم د معتحدي -

 القطعه

اعداد جدول زمني  -

 للتنفيذ.

تحديد العدد واالدوات  -

 التي تلزم.

 اخّطط واقّرر
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 تصميم وتشغيل قطعة حديدية مستطيلة الشكل :الثالث الموقف التعلمي

تظمة الى المخرطة وطلب قطعة حديدية مستطيلة من من كراج الصداقةون زب حضر: الثالثوصف الموقف 

 لية صيانة مركبة. الشكل إلستحدامها في عم

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

حاسوب يتضمن  -

 برامج تصميم

، الوثائق)مقاالت -

طلب ، صور

 )االزبون

 ، االنترنت -

والمواقع ذات 

 المصداقيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم التعاوني/  -

 مجموعات

المناقشة  -

 والحوار.

استمطار  -

 االفكار.

 

تشغيل برنامج الـ  -

Mastercam 

 رسم النموذج النهائي -

اختيار استراتيجيات  -

 الحفر المناسبه للنموذج. 

استخراج الكود النهائي  -

 لقطعه العمل.

 ارتداء مالبس العمل. -

 تجهيز ماكينه العمل. -

تجهيز ادوات القطع  -

 المناسبه للقطعه.

تجهيز القطعة المراد  -

العمل عليها وتثبيتها على 

 الماكينه.

تحديد النقطه المرجعيه  -

لقطعه العمل وادوات 

 القطع.

ارسال الكود النهائي  -

لماكينه العمل بواسطه 

ذاكره خارجيه او ادوات 

 خاصه.

 

 أنفذ
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 تصميم وتشغيل قطعة حديدية مستطيلة الشكل :الثالث الموقف التعلمي

تظمة الى المخرطة وطلب قطعة حديدية مستطيلة من من كراج الصداقةون زب حضر: الثالثوصف الموقف 

 لية صيانة مركبة. الشكل إلستحدامها في عم

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 حاسوب.. -

 ، الوثائق )مقاالت -

طلب  ، صور

 الزبون(

 االنترنت . -

 

 

 

الحوار  -

 والمناقشة.

التعلم التعاوني/  -

 مجموعات.

التحقق من قياس قطعه  -

فقا لالبعاد العمل و

 المطلوبه.

القطع التحقق من شكل  -

 المنتجه.

عقد جلسه مع الزبون  -

لمناقشه القطعه التي تم 

 انجازها.

اجراء التعديالت المتفق  -

 عليها مع الزبون.

ارجاع العدد والمواد الى  -

 مكانها االصلي.

 أتحقق

 حاسوب.. -

 ، الوثائق )مقاالت -

طلب  ، صور

 الزبون(

 االنترنت -

 

 

 

 

 

 اش.والنق الحوار -

تعلم تعاوني /  -

 مجموعات.

 توثيق ما يأتي :

توثيق العمل الذي تم  -

 انجازه.

 عرض المنتج النهائي -

 فتح ملف بالحاله. -

 أوثق وأقدم 
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 تصميم وتشغيل قطعة حديدية مستطيلة الشكل :الثالث الموقف التعلمي

تظمة الى المخرطة وطلب قطعة حديدية مستطيلة من من كراج الصداقةون زب حضر: الثالثوصف الموقف 

 لية صيانة مركبة. الشكل إلستحدامها في عم

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 نماذج التقويم. -

 طلب الزبون. -

كتب  ، مقاالت -

حول معايير رسم 

 قطعة االلمنيوم 

 

 حوار ومناقشة.  -

البحث العلمي/  -

أدوات التقويم 

 األصيل.

القطعه رضا الزبون عن  -

 التي تم انجازها.

مطابقة  القطعة  المطلوبة  -

 للمعايير والمواصفات.

 أقوم

 

 ة.يمع توضيح كامل ألنواع المعادن الحديد ، سؤال: أذكر أنواع المعادن

 

كالها واكتب تقريرا عن أش ، (: إبحث عبر االنترنت عن أدوات القطع المستخدمة في عملية التفريز6نشاط )

 وأنواعها وإستخدام كل منها.

 أتعلم:

 بناءا  على تعدد عمليات القطع المستخدمة في عملية التفريز تتنوع أدوات القطع.

يوجد منها عدة أنواع وأشكال حسب الصورة  ، أوال : أدوات القطع المستخدمة في عملية التفريز الوجهي

 اة القطع.ثبتة على أدالكربيدية مويستخدم فيها مجموعة من اللقم  ، التالية
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يوجد منها عدة أنواع وأشكال موضحة في  ، ثانيا : أدوات القطع المستخدمة في عملية التفريز المحيطي

 ويستخدم فيها مجموعة من اللقم الكربيدية مثبتة على أداة القطع. ، الصورة التالية

 

 

 

 High speedالعالية )يد السرعات صنعة من حدباإلضافة الى هذه األنواع يوجد أدوات قطع مستخدمة مُ 

steel ) ، أدوات قطع طرفية وتكون ذات اقطار صغيرة تسمى (End Mill) ،  والصورة التالية توضح هذه

 األنواع.

 

عملية الحصول على كسحة  ، ثالثا : أدوات القطع المستخدمة في العمليات الخاصة ومن هذه العمليات

(chamferبزاوية معينة عل )ويستخدم فيها  ، صول على شكل نصف دائريأو الح ، طعةى أطراف الق

 كما هو موضح بالصور التالية. ، مجموعة من اللقم الكربيدية مثبتة على أداة القطع
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 High speedباإلضافة الى هذه األنواع يوجد أدوات قطع مستخدمة ُمصنعة من حديد السرعات العالية )

steel ع.( الصورة التالية توضح هذه األنوا 

 

جدير بالذكر أن أدوات القطع النصف دائرية تستخدم أيضا  في العمليات المراد فيها الحصول على نعومة 

 سطح عالية. 

 

(: تصميم قطعة من الحديد مستطيلة الشكل تحتوي بداخلها تجويف مستطيل الشكل باستخدام 7نشاط )

 .Mastercamبرنامج الـ 

 

 أتعلم:

 (.15*40*60داخلي )وأبعاد التجويف ال ، (30*80*100أبعاد القطعة المراد تصميمها )

 :Mastercamخطوات التصميم بإستخدام برنامج الـ 

 (. 2رنامج الرئيسية حسب ما هو موضح في النشاط )أوال : نقوم بفتح نافذة الب

 حسب الخطوات التالية: ، ثانيا:  نبدأ برسم الشكل المستطيل المراد الحصول عليه

كما هو موضح  ، )إنشاء( Create)متوازي االضالع( من القائمة   Rectangleنختار األمر  -أ

 بالصورة التالية:

 

 



باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسبيل األخشاب غيم وتشتصم  
 

 

26 
 

 

 

نفضل بهذه الحالة أن تكون الزاوية  ، الزاوية األولى لعملية رسم المستطيلنبدأ بإختيار احداثيات  -ب

 يوصفر باالحداثي الصاد ، (x=0صفر باالحداثي السيني ) ، (0.0.0األولى هي نقطة األصل )

(y=0) ، ( وصفر باالحداثي الزينيz=0) ، .كما هو موضح بالصورة التالية 

 
 

وهي تمثل طول وعرض المستطيل المراد تصميمه  ، للمستطيلنختار احداثيات الزاوية الثانية  -ت

كما هو  ، (y=80باالحداثي الصادي ) 80و ، (x=100باالحداثي السيني ) 100 ، (80، 100)

 موضح بالصورة التالية. 



باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسبيل األخشاب غيم وتشتصم  
 

 

27 
 

 

كما هو موضح  100mm*80mmكون قد حصلنا على المستطيل باألبعاد المطلوبة وهي بذلك ن

 بالصورة التالية.
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 ، في االحداثي الزيني وهو ارتفاع القطعة المراد تصميمها 30mmنختار البعد الثالث للتصميم وهو  -ث

ما هو موضح ك ، )تعبئة( Solids)بثق( الموجود في قائمة  Extrudeنقوم بذلك من خالل أمر 

 بالصورة التالية.

 

وبعد  ، (1ح بالخطوة رقم )بعد الدخول الى االمر نقوم باختيار شكل المستطيل المرسوم سابقا  الموض

 كما هو موضح بالصورة التالية ، (2ذلك نضغط على إشارة صح الموضح بالخطوة رقم )
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ة أخرى نستطيع من خاللها تظهر لنا نافذ ، بعد الضغط على إشارة صح كما في الصورة السابقة

وبعد  ، (1كما هو موضح بالخطوة رقم ) 30mmإختيار البعد الثالث للقطعة المراد تصميمها وهي 

 كما هو موضح بالصورة التالية. ، (2ذلك نختار إشارة صح الموضحة بالخطوة رقم )

 

 ة: حسب الخطوات التالي ، برسم التجويف الداخلي المراد الحصول عليهثالثا : نبدأ 

كما هو موضح  ، )إنشاء( Create)متوازي االضالع( من القامة   Rectangleنختار األمر  -أ

 )أ(.بالصورة السابقة الموجودة في الخطوة 

ألولى لعمل احداثيات الزاوية ا ، نبدأ بإختيار احداثيات الزاوية األولى لعملية رسم التجويف -ب

باالحداثي  20و ، (x=20ني )باالحداثي السي 20( 20، 20تجويف داخل المستطيل هي )

 كما هو موضح بالصورة التالية. ، (z=30باالحداثي الزيني ) 30و ، (y=20) الصادي
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باالحداثي السيني  80 ، (60، 80نختار احداثيات الزاوية الثانية للتجويف المراد تصميمه ) -ت

(x=80) ، 60و ( باالحداثي الصاديy=60) ، 30و ( باالحداثي الزينيz=30كم ) ا هو موضح

 بالصورة التالية. 
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كما هو موضح بالصورة  60mm*40mmبذلك نكون قد حصلنا على شكل التجويف باألبعاد المطلوبة وهي 

 التالية.

 

التجويف المراد  في االحداثي الزيني وهو عمق 15mmنختار البعد الثالث للتجويف وهو  -ث

كما  ، )تعبئة( Solidsد في قائمة )بثق( الموجو Extrudeنقوم بذلك من خالل أمر  ، تصميمه

 هو موضح بالصورة االسابقة بالخطوة )ث(.

 ، (1بعد الدخول الى االمر نقوم باختيار شكل المستطيل المرسوم سابقا  الموضح بالخطوة رقم )

 كما هو موضح بالصورة التالية. ، (2الموضح بالخطوة رقم )وبعد ذلك نضغط على إشارة صح 
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تظهر لنا نافذة أخرى نستطيع من خاللها  ، غط على إشارة صح كما في الصورة السابقةبعد الض

( 1كما هو موضح بالخطوة رقم ) ، 15mmإختيار البعد الثالث للتجويف المراد تصميمه وهو 

الموضح  15mmنختار البعد المطلوب وهو  ، )قطع الجسم( Cut bodyيجب اختيار االمر 

( كما هو موضح 3نختار إشارة صح الموضحة بالخطوة رقم ) وبعد ذلك ، (2بالخطوة رقم )

 بالصورة التالية.

 

  ، بذلك نكون قد انتهينا من عمل التصميم المطلوب
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 .السابق باستخدام أكثر من أداة قطع(: تشغيل القطعة التي تم تصميمها في النشاط 8نشاط )

  أتعلم:

 ، لعمل التجويف الداخلي End Millمن نوع  5mmقطر في هذا النشاط سوف نقوم باستخدام أداة قطع ذات 

 لعمل القطع الخارجي. 10mmوأداة قطع ذات قطر 

 

 أوال : نقوم باخيار نوع آلية التشغيل المطلوبة 

( ويمكننا اخيتارها من خالل قائمة Milling machineاآللية األنسب لعمل التجويف والقطع هي الفريزة )

Machine type  )نوع اآللة(( من ثم اختيار نوع اآللة المطلوبة وهي الفريزةMill) ،  كما هو موضح

 بالصورة التالية. 

 

 حسب الخطوات التالية: ، ثانيا : نبدأ عملية التشغيل الخاصة بالتجويف

كما هو  ، Toolpathsمن قائمة األوامر الخاصة بعمليات التشغيل  )تجويف( Pocketنختار األمر  -أ

 موضح بالصورة التالية.
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نجليزية وليكن فالنقم باختيار اسم باللغة اإل ، تظهر لنا نافذة تطلب منا اختيار اسم عملية التشغيل -ب

exercise1 كما هو موضح بالصورة  ، من ثم نضغط على إشارة صح ، أي انه التمرين األول

 التالية. 

 

نقوم باختيار السلسلة  ، هبعد ذلك تظهر لنا نافذة يجب من خاللها اختيار الشكل المراد عمل تجويف ل -ت

 ، (2الموضحة بالخطوة رقم )وبعد ذلك نضغط على إشارة صح  ، (1كما هو موضح بالخطوة رقم )

 كما هو موضح بالصورة التالية.
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 وهي النافذة الخاصة بعملية التجويف .، تظهر لنا النافذة الموضحة بالصورة  التالية-ث

 

 ، Toolاالنتقال الى الخطوة الثانية الموجودة بالصورة السابقة وهي نقوم باختيار نوع األداة وقطرها ب -ث

 كما هو موضح بالصورة التالية.  ، select library toolمن ثم الى االمر 
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 End mill 5mmبعد ذلك تظهر لنا النافذة الموضحة بالصورة التالية نختار نوع األداة المطلوبة وهي 

 من ثم نضفط على إشارة صح. 

 

المختارة في قائمة األدوات التي سوف تظهر األداة  ، اخيار األداة والضغط على إشارة صح بعد -ج

 كما هو موضح بالصورة التالية. ، 1نجعل رقم األداة هو  ، تستخدم في عملية التجويف
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باإلضافة الى اختيار األداة يجب علينا اختيار بعض األمور المهمة ومنها اختيار المسافة التي يجب  -ح

ويتم تحديدها من خالل الذهاب الى قائمة  ، (stepoverاألداة االزاحة اليها بالخطوة التالية )على 

roughing ( 1المبينة بالخطوة رقم) ،  من ثم اختيار طريقة االزاحة المناسب لعملية التشغيل المبين

ورة (. كما هو موضح بالص3وبعدها تحديد المسافة الموضح بالخطوة رقم ) ، (2بالخطوة رقم )

 التالية 

 

 

 Depth cutsمن خالل الذهاب الى قائمة  ، سافة عمق القطع لكل دورة تشغيلأيضا  يمكننا تحديد م -خ

ومن ثم اختيار أعلى عمق يمكن لألداة النزول اليه بدورة التشغيل  ، (1الموضحة بالخطوة رقم )

 ا هو موضح بالصورة التالية.كم ، (2الموضح بالخطوة رقم ) Max rough stepالواحدة من خالل 
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ونستطيع تحديد عمق  ، الخطوة النهائية التي يجب تحديدها هي عمق القطع النهائي لعملية التجويف -د

بعد ذلك  ، (1الموضحة بالخطوة رقم ) Linking parametersالقطع من خالل الذهاب الى قائمة 

الموضح في الخطوة رقم  15م من خالل كتابة رق 15mmاختيار أقصى عمق لعملية التجويف وهو 

 كما هو موضح بالصورة التالية. ، (2)

 

بعد ذلك نضغط على إشارة صح لنرى معاينة لعملية التشغيل ومسار األداة داخل التجويف كما هو  -ذ

 موضح بالصورة التالية. 
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 حسب الخطوات التالية: ، ثالثا : نبدأ عملية التشغيل الخاصة بالقطع الخارجي للمستطيل

كما هو  ، Toolpathsائمة األوامر الخاصة بعمليات التشغيل من ق )محيط( contourتار األمر نخ -أ

 موضح بالصورة التالية.
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نقوم باختيار السلسلة كما  ، بعد ذلك تظهر لنا نافذة يجب من خاللها اختيار الشكل المراد عمل قطع له -ب

كما  ، (2الموضحة بالخطوة رقم ) وبعد ذلك نضغط على إشارة صح ، (1هو موضح بالخطوة رقم )

 هو موضح بالصورة التالية.

 

 

 وهي النافذة الخاصة بعملية القطع. ، تظهر لنا النافذة الموضحة بالصورة التالية -ت
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نقوم باختيار نوع األداة وقطرها وكافة اإلجراءات التي تم التطرق اليها كما هو موضح بعملية  -ث

وتظهر لنا المعاينة كما هو  ، 15mmبدال  من  30mmطع ولكن نقوم باختيار عمق الق ، التجويف

 موضح بالصورة التالية. 

 

 

 

 األسئلة: 

 وضح وظيفة كل من األوامر التالية: -1

Revolve Solids ، Sweep Solids 

 وضح اجابتك.  ، هل من الممكن استخدام أكثر من أداة قطع في عملية التجويف وحدها -2

 .Mastercamالتجويف المستخدمة في برنامج الـ وضح طرق االزاحة المتاحة في عملية  -3
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 .تصميم ثالثي األبعاد وتشغيله على آلية التحكم الرقمي المحوسب :الرابع الموقف التعلمي

الى المخرطة وطلب منك إنتاج قالب زبون من شركة النخبة للدعاية واالعالن حضر : الرابعوصف الموقف 

 سر (.من االلمنيوم لشعار دولة فلسطين ) الن

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 طلب الزبون،وثائق )

 )كتالوجات

 

، التكنولوجيا )االنترنت

فيديو ، انماط بصرية

وصور عن قطة االلمنيوم 

 )المراد تصميمها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث العلمي

 حوار ومناقشة

التعلم التعاوني/ 

 مجموعات عمل

 

 جمع البيانات من الزبون عن:أ

 د القطعةابعا -

 نوع المعدن المطلوب -

الفتره الزمنيه التي يفضلها  -

 النجاز العمل

 البيانات عن:جمع 

 طرق تجهيز قطع العمل -

 معايير رسم القطعه -

 طرق رسم القطعه -

 طرق اخذ القياس  -

أجمع البيانات 

 واحللها

طلب وثائق ) -

 الزبون،

 )كتالوجات             

البيانات التي تّم  -

 .جمعها

ع مواق، النترنت -

خاصة ذات 

 .مصداقيّة

العصف  -

الذهني 

)استمطار 

 األفكار(

الحوار  -

 .والمناقشة

العمل  -

 التعاونّي.

 

تصنيف البيانات التي  -

 جمعت من الزبون 

 تحديد خطوات العمل. -

 تحديد معايير رسم القطعه -

تحديد معايير تصميم  -

 القطعه

 اعداد جدول زمني للتنفيذ. -

تحديد العدد واالدوات التي  -

 تلزم.

 اخّطط واقّرر
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 .تصميم ثالثي األبعاد وتشغيله على آلية التحكم الرقمي المحوسب :الرابع الموقف التعلمي

الى المخرطة وطلب منك إنتاج قالب زبون من شركة النخبة للدعاية واالعالن حضر : الرابعوصف الموقف 

 سر (.من االلمنيوم لشعار دولة فلسطين ) الن

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

حاسوب يتضمن  -

 برامج تصميم

، الوثائق)مقاالت -

طلب ، صور

 )االزبون

 ، االنترنت -

والمواقع ذات 

 المصداقيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم  -

التعاوني/ 

 مجموعات

المناقشة  -

 والحوار.

العصف  -

 الذهني

استمطار (

 )األفكار

 

 تحديد البرنامج المستخدم -

 رسم النموذج النهائي -

حفر اختيار استراتيجيات ال -

 المناسبه للنموذج. 

استخراج الكود النهائي  -

 لقطعه العمل.

 ارتداء مالبس العمل. -

 تجهيز ماكينه العمل. -

تجهيز ادوات القطع  -

 المناسبه للقطعه.

تجهيز القطع المراد العمل  -

عليها وتثبيتها على 

 الماكينه.

تحديد النقطه المرجعيه  -

لقطعه العمل وادوات 

 القطع.

ارسال الكود النهائي  -

ماكينه العمل بواسطه ل

ذاكره خارجيه او ادوات 

 خاصه.

 

 أنفذ
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 .تصميم ثالثي األبعاد وتشغيله على آلية التحكم الرقمي المحوسب :الرابع الموقف التعلمي

الى المخرطة وطلب منك إنتاج قالب زبون من شركة النخبة للدعاية واالعالن حضر : الرابعوصف الموقف 

 سر (.من االلمنيوم لشعار دولة فلسطين ) الن

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 حاسوب.. -

 ، الوثائق )مقاالت -

طلب  ، صور

 الزبون(

 االنترنت . -

 

 

الحوار  -

 والمناقشة.

التعلم  -

التعاوني/ 

 مجموعات.

التحقق من قياس قطعه  -

العمل وفقا لالبعاد 

 المطلوبه.

التحقق من شكل القطع  -

 المنتجه.

عقد جلسه مع الزبون  -

لمناقشه القطعه التي تم 

 انجازها.

اجراء التعديالت المتفق  -

 عليها مع الزبون.

ارجاع العدد والمواد الى  -

 مكانها االصلي.

 أتحقق

 حاسوب.. -

 ، الوثائق )مقاالت -

طلب  ، صور

 الزبون(

 االنترنت -

 

 

 

 

 

الحوار  -

 والنقاش.

تعلم تعاوني /  -

 مجموعات.

 توثيق ما يأتي :

توثيق العمل الذي تم  -

 نجازه.ا

 عرض المنتج النهائي -

 فتح ملف بالحاله. -

 أوثق وأقدم 
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 .تصميم ثالثي األبعاد وتشغيله على آلية التحكم الرقمي المحوسب :الرابع الموقف التعلمي

الى المخرطة وطلب منك إنتاج قالب زبون من شركة النخبة للدعاية واالعالن حضر : الرابعوصف الموقف 

 سر (.من االلمنيوم لشعار دولة فلسطين ) الن

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 نماذج التقويم. -

 طلب الزبون. -

كتب  ، مقاالت -

حول معايير رسم 

 قطعة االلمنيوم 

 

 

حوار  -

 ومناقشة. 

البحث العلمي/  -

أدوات التقويم 

 األصيل.

رضا الزبون عن القطعه  -

 انجازها.التي تم 

مطابقة  القطعة  المطلوبة  -

 ير والمواصفات.للمعاي

 مأقو

 

)ما هي طبيعة الِقطع التي يمكن تصميمها  Mastercamسؤال: وضح إمكانيات التعامل مع برنامج الـ 

 باستخدام البرنامج(؟

 

 .(: تصميم قالب ثالثي األبعاد لشعار دولة فلسطين )النسر(9نشاط )

 

 أتعلم:

قوم باستيراد تصميم معد مسبقا  سوف ن ، (325mm*250mm*20mmالتصميم المراد العمل عليه )أبعاد 

لشعار دولة فلسطين )التصميم المعد مسبقأ يجب أن يكون بصيغة مدعومة من قبل برنامج الـ 

Mastercam) ،  صيغة التصميم هيdxf. 

 :Mastercamخطوات التصميم بإستخدام برنامج الـ 

 (. 2)ح نافذة البرنامج الرئيسية حسب ما هو موضح في النشاط أوال : نقوم بفت

 ثانيا:  نبدأ بعملية استيراد التصميم المعد مسبقا  من خالل الخطوات التالية:

 كما هو موضح بالصورة التالية: ، )ملف( File)فتح( من القائمة   Openنختار األمر  -ج
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 ، نقوم بإختيار اسم الملف الذي يحتوي التصميم openمن خالل النافذة التي تظهر بعد اختيار االمر  -ح

كما هو  ، openأو نقوم بالضغط على  ، يار اسم الملف نقوم بالضغط المزدوج على االسمبعد اخت

 .موضح بالصورة التالية
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 ، (325mm*250mmالمعدة مسبقا  )بذلك نكون قد حصلنا على التصميم المراد باألبعاد المطلوبة  -خ

 رة التالية.كما هو موضح بالصو ، جدير بالذكر أن التصميم يجب أن يكون مقلوب بشكل افقي

 

 من خالل الخطوات التالية:  ، الثا : نبدأ بعملية التصميم ثالثي االبعادث

 New Art Base)شكل متوازي االضالع( الموجود ضمن تفرع  Rectangularنختار االمر  -ج

Surface  إنشاء قاعدة للتصاميم الثالثية األبعاد( من ضمن قائمة(Art )كما هو موضح  ، )الفن

 لية.بالصورة التا
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من خاللها يجب تحديد زوايا  ، تظهر لنا النافذة الموضحة بالصورة التالية Rectangularبعد اختيار االمر 

، x=0نقوم بإدخال احداثيات الزاوية السفلية الموجودة باالتجاه االيسر وهي ) ، كل المطلوب تصميمهالش

y=0( المبينة بالخطوة رقم)جودة باالتجاه األيمن وهي )واحداثيات الزاوية العلوية المو ، (1x=250 ،

y=325( المبينة بالخطوة رقم )باإلضافة الى تحديد ارتفاع التصميم المراد وه ، (2( وz=20 الموضح )

 بعد ذلك نضغط على إشارة صح. ، (3بالخطوة رقم )
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 رة التالية.بعد االنتهاء من عملية تحديد زوايا التصميم يظهر لنا التصميم بالشكل الموضح بالصو

 

)الحصول   Organic الخطوة التالية لعملية تصميم شكل ثالثي االبعاد من خالل اختيار االمر -ح

  Create Art Surface Operation على سطح من خالل السالسل( الموجود ضمن التفرع

كما هو موضح بالصورة  ، )فن( Artمن ضمن القائمة  )الحصول على سطح من خالل العملية(

 ة.التالي
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من خاللها نقوم بتحديد كافة  ، تظهر لنا النافذة الموضحة بالصورة التالية Organicبعد اختيار االمر 

 بعد ذلك نقوم بالضغط على إشارة صح. ، السالسل المطلوبة وهي السالسل الخاصة بتصميم النسر
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بتحديد  من خاللها نقوم ، نا نافذة جديدةبعد االنتهاء من تحديد كافة السالسل والضغط على إشارة صح تظهر ل

باإلضافة لبعض الخيارات  ، 10mmأعلى قيمة الرتفاع السطح ثالثي االبعاد وسوف نختارها لتكون 

 كما هو موضح بالصورة التالية. ، المتعددة التي تحدد شكل السطح الجديد للسالسل التي تم تحديدها مسبقا  

 

 بعد االنتهاء من هذه الخطوة.  الصورة التالية توضح الشكل النهائي
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هي عبارة عن عملية تجويف للقالب حسب الشكل  ، الخطوة التالية لعملية التصميم ثالثي االبعاد -خ

وسوف نختار بهذه الخطوة أعلى قيمة  ، البيضاوي المحيط بشعار النسر الموجود بالتصميم

ولكن  ، Organicمر نقوم بتكرار كافة الخطوات السابقة الخاصة باال ، 15mmللتجويف 

كما هو موضح  ، للتجويف باإلضافة الى تحديد المظهر على انه تجويف بتغيير أعلى قيمة

 بالصورة التالية. 
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 الصورة التالية توضح الشكل النهائي للتصميم بعد االنتهاء من هذه الخطوة. 

 

 

 (: تشغيل القطعة التي تم تصميمها في النشاط السابق.10نشاط )

 

 أتعلم:

للقيام بعملية   Ball EndMillمن نوع  10mmفي هذا النشاط سوف نقوم باستخدام أداة قطع ذات قطر 

 للقيام بعملية التشطيب النهائية.  5mmوأداة قطع ذات قطر  ، التفريز

 أوال : نقوم باخيار نوع آلية التشغيل المطلوبة 

( ويمكننا اخيتارها من خالل قائمة Milling machineاآللية األنسب لعمل التجويف والقطع هي الفريزة )

Machine type ( من ثم اختيار نوع اآللة المطلوبة وهي الفريزة )نوع اآللة(Mill) ،  كما تم التوضيح من

 (.8خالل النشاط )
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 ثانيا : نقوم ببدء خطوات تنفيذ التفريز والتشطيب من خالل الخطوات التالية:

كما هو موضح  ، Artالموجود في القائمة  Toolpath Art Base Surfaceنبدأ باختيار االمر  -أ

 بالصورة التالية.

 

تظهر نافذة نقوم من خاللها بتحديد نوع أداة القطع  Toolpath Art Base Surfaceبعد القيام باختيار االمر 

هو موضح  كما ، Select library toolمن خالل الدخول الى االمر  ، المراد استخدامها في عملية التفريز

 بالصورة التالية. 
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كما  ، بعد اختيارها نقوم بالضغط على إشارة صح ، 10mm Ball EndMillاألداة التي تم اختيارها هي 

 ضح بالصورة التالية.هو مو

 

 بعد االنتهاء من عملية تحديد نوع أداة القطع تظهر لنا معاينة لعملية القطع كما هو موضح بالصورة التالية. 
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ختيار االمر الذي قمنا باختياره بالخطوة السابقة مرة أخرى لتحديد أداة قطع النهاء عملية نقوم با -ب

كما  ، Ball EndMillوهي من نوع  5mmذات قطر األداة التي سوف يتم اختيارها  ، التشطيب

 توضح الصورة التالية. 

 

عملية التفريز التقريبية  وهما ، لنحصل على المعاينة النهائية لعمليتي التشغيل ، نضغط على إشارة صح

 كما هو موضح بالصورة التالية.  ، األولى وعملية التشطيب النهائية
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 األسئلة: 

 األوامر التالية:وضح وظيفة كل من  -1

Filters ، Smooth 

ارفق اجابتك  ، في عملية التشطيب النهائية  Ball EndMillلماذا يتم استخدام أدوات قطع من نوع  -2

 بالصور. 

 

 حدة:أسئلة الو

 السؤال األول: أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 المعتمد في عمليات التصميم؟ Mastercamما هو إصدار برنامج الـ  -1

 .Mastercam X5 -أ

 .Mastercam X3 -ب

 .Mastercam X9 -ت

 .Mastercam 2019 -ث

 ي من آليات التحكم الرقمي التالية يمكن استخدامها  لألشغال الخشبية:أ -2

 القطع بضخ الماء.آليات  -أ

 آليات التفريز.  -ب

 آليات الراوتر. -ت

 آليات البالزما.  -ث

 عملية االنتقال الخطي ضمن سرعة تغذية؟ما هو األمر المستخدم في  -3

 .G90 -أ

 .G01 -ب

 .G02 -ت

 .G04 -ث
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 ؟ نتقال دائري مع عقارب الساعة ضمن سرعة تغذيةاهو األمر المستخدم في عملية  ما -4

 .G03 -أ

 .G01 -ب

 .G02 -ت

 .G04 -ث

 اة القطع المستخدمة في أعمال التشطيب النهائية؟ ا هو نوع أدم -5

 أداة قطع طرفية. -أ

 ذات حد قاطع نصف دائري.أداة قطع  -ب

 .090أداة قطع ذات حد قاطع مائل بزاوية  -ت

 .060أداة قطع ذات حد قاطع مائل بزاوية  -ث

 ا هو نوع أداة القطع المستخدمة في أعمال القطع؟ م -6

 أداة قطع طرفية. -ج

 نصف دائري. أداة قطع ذات حد قاطع -ح

 .090أداة قطع ذات حد قاطع مائل بزاوية  -خ

 .060أداة قطع ذات حد قاطع مائل بزاوية  -د

 ؟ تحديد البيانات بوحدة المليميترهو األمر المستخدم في عملية  ام -7

 .G23 -أ

 .G21 -ب

 .G02 -ت

 .G94 -ث

 

 



باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسبيل األخشاب غيم وتشتصم  
 

 

59 
 

 ا هو األمر المستخدم في عملية تشغيل محور اآللة مع عقارب الساعة؟م -8

 .M00 -أ

 .M01 -ب

 .M02 -ت

 .M03 -ث

 فتح؟ األمر على تحتوي التي القائمة هي ام -9

 قائمة تحرير. -أ

 قائمة ملف. -ب

 قائمة إنشاء. -ت

 قائمة عرض. -ث

 ا هي القائمة التي يمكن من خاللها إختيار أمر رسم متوازي اضالع؟م -10

 قائمة فن. -أ

 قائمة إنشاء.  -ب

 قائمة التعديالت. -ت

 قائمة تحرير. -ث

 اعها في حال بدء تصميم لقطعة جديدة. لسؤال الثاني: أوضح ترتيب العمليات التي يجب اتبا

 

السؤال الثالث: أوضح سبب االهمتام بقواعد األمن والسالمة المهنية أثناء عملية تشغيل آليات التحكم 

  الرقمي المحوسب.

 

 ؟Contourوعملية  Pocketة بين عمليل الرابع: قارن السؤا
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 إلختبار العملي:ا

 

  دائري.بداخلها تجويف تصميم وتشغيل قطعة حديدية  :اإلختبار العمليموقف 

طعة حديدية بداخلها وطلب منك تصميم قحضر زبون من شركة المحبة للصناعات البالستيكية : وصف الموقف

 قطعة غيار إلحدى اآلليات المتوقفة عن العمل في الشركة.تجويف دائري إلستخدامها كـ

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 طلب الزبون،وثائق )

 )كتالوجات

 

، التكنولوجيا )االنترنت

فيديو ، انماط بصرية

وصور عن قطة الحديد 

 )صميمها المراد ت

 

 

 

 

 

 البحث العلمي

 حوار ومناقشة

التعلم التعاوني/ مجموعات 

 عمل

 

 جمع البيانات من الزبون عن:أ

 ابعاد القطعة -

 المطلوبنوع المعدن  -

الفتره الزمنيه التي  -

 يفضلها النجاز العمل

 جمع البيانات عن:

 طرق تجهيز قطع العمل -

 معايير رسم القطعه -

 طرق رسم القطعه -

 س طرق اخذ القيا -

أجمع البيانات 

 واحللها

طلب وثائق ) -

 الزبون،

 )كتالوجات             

البيانات التي تّم  -

 .جمعها

مواقع ، النترنت -

خاصة ذات 

 .مصداقيّة

 

 

 

 استمطار األفكار. -

 .الحوار والمناقشة -

 العمل التعاونّي. -

 

تصنيف البيانات التي  -

 جمعت من الزبون 

 تحديد خطوات العمل. -

 القطعهتحديد معايير رسم  -

تحديد معايير تصميم  -

 القطعه

 اعداد جدول زمني للتنفيذ. -

تحديد العدد واالدوات  -

 التي تلزم.

 اخّطط واقّرر



باستخدام اليات التحكم الرقمي المحوسبيل األخشاب غيم وتشتصم  
 

 

61 
 

  دائري.بداخلها تجويف تصميم وتشغيل قطعة حديدية  :اإلختبار العمليموقف 

طعة حديدية بداخلها وطلب منك تصميم قحضر زبون من شركة المحبة للصناعات البالستيكية : وصف الموقف

 قطعة غيار إلحدى اآلليات المتوقفة عن العمل في الشركة.تجويف دائري إلستخدامها كـ

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 

 

يتضمن حاسوب  -

 برامج تصميم

، الوثائق)مقاالت -

طلب ، صور

 )االزبون

 ، االنترنت -

والمواقع ذات 

 المصداقيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم التعاوني/  -

 مجموعات

 المناقشة والحوار. -

 ر االفكار.استمطا -

 

تشغيل برنامج الـ  -

Mastercam 

 رسم النموذج النهائي -

اختيار استراتيجيات  -

 الحفر المناسبه للنموذج. 

استخراج الكود النهائي  -

 لقطعه العمل.

 ارتداء مالبس العمل. -

 تجهيز ماكينه العمل. -

تجهيز ادوات القطع  -

 المناسبه للقطعه.

تجهيز القطعة المراد  -

ى العمل عليها وتثبيتها عل

 الماكينه.

تحديد النقطه المرجعيه  -

لقطعه العمل وادوات 

 القطع.

ارسال الكود النهائي  -

لماكينه العمل بواسطه 

ذاكره خارجيه او ادوات 

 خاصه.

 

 أنفذ
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  دائري.بداخلها تجويف تصميم وتشغيل قطعة حديدية  :اإلختبار العمليموقف 

طعة حديدية بداخلها وطلب منك تصميم قحضر زبون من شركة المحبة للصناعات البالستيكية : وصف الموقف

 قطعة غيار إلحدى اآلليات المتوقفة عن العمل في الشركة.تجويف دائري إلستخدامها كـ

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 حاسوب.. -

 ، الوثائق )مقاالت -

طلب  ، صور

 الزبون(

 االنترنت . -

 

 الحوار والمناقشة. -

التعلم التعاوني/  -

 مجموعات.

طعه التحقق من قياس ق -

العمل وفقا لالبعاد 

 المطلوبه.

التحقق من شكل القطع  -

 المنتجه.

عقد جلسه مع الزبون  -

لمناقشه القطعه التي تم 

 انجازها.

اجراء التعديالت المتفق  -

 عليها مع الزبون.

ارجاع العدد والمواد الى  -

 مكانها االصلي.

 أتحقق

 حاسوب.. -

 ، الوثائق )مقاالت -

طلب  ، صور

 الزبون(

 االنترنت -

 

 

 

 

 

 

 الحوار والنقاش. -

تعلم تعاوني /  -

 مجموعات.

 توثيق ما يأتي :

توثيق العمل الذي تم  -

 انجازه.

 عرض المنتج النهائي -

 فتح ملف بالحاله. -

 أوثق وأقدم 
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  دائري.بداخلها تجويف تصميم وتشغيل قطعة حديدية  :اإلختبار العمليموقف 

طعة حديدية بداخلها وطلب منك تصميم قحضر زبون من شركة المحبة للصناعات البالستيكية : وصف الموقف

 قطعة غيار إلحدى اآلليات المتوقفة عن العمل في الشركة.تجويف دائري إلستخدامها كـ

خطوات العمل  الوصف المنهجية الموارد 

 الكامل

 نماذج التقويم. -

 طلب الزبون. -

كتب  ، مقاالت -

حول معايير رسم 

 قطعة االلمنيوم 

 حوار ومناقشة.  -

البحث العلمي/  -

قويم أدوات الت

 األصيل.

رضا الزبون عن القطعه  -

 انجازها.التي تم 

مطابقة  القطعة  المطلوبة  -

 للمعايير والمواصفات.

 أقوم

 أبعاد القطعة المطلوبة للعمل عليها. قوم بعملية تحديد أن ي علم/ةالم على** 
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 2مشروع عملي

 

ونفذ العمليات  Mastercamقم بتصميم وتشغيل القطعة الموضحة بالشكل المجاور بإستخدام برنامج الـ 

 .mm (80.40.40)علمأ بأن ابعاد القطعة  ، المطلوبة عليها

 

 
 

 
 التنفيذ وتقويم المشروع. ، التخطيط ، مراعاة مراحل المشروع: من اختيار المشروعمع ** 

 

 

                                  
 اريع أخرى للفرق األخرى، وهو غير ملزمختيار مشه للجميع او ألحد الفرق واهذا نموذج المشروع من الممكن استخدام 2

 جانبيمسقط  مسقط أمامي

 أفقيمسقط 
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