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مفــردات المــادة

أهًٍت انرضى انهُذضً – أدواث انرضى انهُذضً واضخؼًاالحه – يماضاث نىحاث انرضى
( انمٍاضٍت ) – أَىاع خطىط انرضى انهُذضً  ( -حًرٌٍ)
انخظ انهُذضً (كخابت ) أحرف وأرلــاو بانهغخٍٍ انؼربٍت و االإَكهٍسٌت – جذول بٍاَاث انهىحت –
( حًرٌٍ ) .
انؼًهٍاث انهُذضٍت  Geometric Constructionنرضى  :انخطىط بأَىاػها  ،االلىاش ،
انسواٌا  ،انًضهؼاث ) ،(Regular Polygons, Quadrilateralsانذوائر وأالشكال
انبٍضىٌت …انخ ( اكزر يٍ اربؼٍٍ يجًىػت
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حطبٍك انؼًهٍاث انهُذضٍت فً انخؼرف ػهى طرق رضى انًُظىر انبطٍظ . Isometric

6

وضغ أألبؼاد بطرٌمت هُذضٍت ػهى يُظىرٌٍ أكزر حؼمٍذا وانخؼرف ػهى أضص ػًهٍاث وضغ
األبؼاد .
رضى يُظىر ٌحخىي ػهى دائرة ( يُظىر دائرة ) كايم وَالص وانًخًزهت بانشكم انبٍضىي
بساوٌت  30درجت
طرق َمم انًراكس ورضى يُظىر ٌحخىي ػهى لطغ َالص بساوٌت  30درجت .
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َظرٌت األضماط – رضى يخططاث حًزم يطالظ ػذد يٍ انًُاظر انبطٍطت
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رضى انًطالظ انرئٍطٍت حطب َظرٌت زاوٌت األضماط انسوجٍت األونى
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رضى انًطالظ انرئٍطٍت حطب َظرٌت زاوٌت األضماط انسوجٍت انزانزت .
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رضى انًطالظ انزالد انرئٍطٍت نًُاظٍر يؼمذة بانساوٌخٍٍ انسوجٍخٍٍ ويالحظت انفرق .
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اضخُخاس انًطمظ انزانذ يٍ يطمطٍٍ ورضى يُظىر – رضى يخططاث نًجًىػت كبٍرة يٍ
انًُاظٍر انًطخُخجت يٍ يطمطٍٍ أو رالد

7
8

04
61
61
61

عطمة نصف السنة
اضخُخاس انًطمظ انزانذ يٍ يطمطٍٍ ورضى يُظىر – رضى يخططاث نًجًىػت كبٍرة يٍ انًُاظٍر
انًطخُخجت يٍ يطمطٍٍ أو رالد
كٍفٍت رضى انهىنب وانصىايٍم بُىػٍها انطذاضً وانًربغ حطب انًىاصفاث انؼانًٍت باضخخذاو
انجذاول انمٍاضٍت ( كًطمظ – لطغ – يُظىر ) نهربظ انًؤلج نألجساء
انخىابٍر  :اضخخذاياحها وأَىاػها انمٍاضٍت – كٍفٍت انرضى وأياكٍ انربظ وانخزبٍج .انبراشٍى :
اضخخذاياحها وأَىاػها انمٍاضٍت – طرق انربظ انمٍاضٍت وأَىاػها بانبرشاو
1

61

انهحاو  :أَىاع ريىز انهحاو حطب انًىاصفاث  – AWSكٍفٍت رضى األجساء وانمطغ لبم وبؼذ
انهحاو ووضغ انريىز ػهٍه – أَىاع انربظ بانهحاو
رضى نىحاث حطبٍمٍت نخجسئت وحجًٍغ أجساء انًكائٍ بأضخخذاو طرق انربظ يغ كٍفٍت وضغ جذول
باألجساء انًربىطت وانًجًؼت
نمىابض  :Clutches & Brakesأَىاػها – رضى نىحت حجًٍؼٍت ألجساء لابض.
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كراش انخحًٍم  :Bearingsرضى نىحت حجًؼٍت وحفصٍم الجساء كراضً انخحًٍم
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انبكراث وانطٍىر  :أَىاػها – طرق رضًها وكٍفٍت انخزبٍج وربطها باالجساء انًٍكاٍَكٍت .
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انخروش  :أَىاػها – رضى نىحت نربظ أحذ أَىاع انخروش بجسء يٍكاٍَكً – رضى أضُاٌ انخرش
بخطبٍك انؼًهٍاث انهُذضٍت حطب انًىاصفاث انمٍاضٍت نطٍ انخرش .

21

انحذباث وانخىابغ : Cam & Rollersأَىاػها – رضى نىحت حبٍٍ آنٍت ػًهها وكٍفٍت انربظ
باالجساء انًٍكاٍَكٍت
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رضى نىحاث حجًٍؼٍت شايهت نجًٍغ االجساء انًٍكاٍَكٍت وطرق انربظ( يطالظ ولطىع ) حطب
َظرٌخً انساوٌت انسوجٍتاالونى وانزاٍَت
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