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 كلية الفىىن الجميلة
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 قائمة المحتىيات

 

 
 الصفحة العنوان

 1 أسم الموضوع

 1 المرحمة الدراسية

 1 الهدف العام

 1 الهدف الخاص

 1 االهداف السموكية 

 2 األدوات الخاصة بالطالب

 2 الوسائل التعميمية 

 2 طريقة التدريس

 2 المقدمة

 2 العرض

 3 الوحىر األول : تعزيف الطالب على االواهز الزئيست في واخهت البزًاهح

المحور الثاني : تعريف الطالب عمى طرق رسم المجسمات واالشكال 
 modifyبأستخدام أوامر التعديل 
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 14 المناقشة 

 14 الواجب الصفي 

 14 الواجب البيتي 

 14 الخالصة 

 15 المصادر

 16 ألشكالممحق ا

 

 

 

سمتخدام أواممر التعمديل  إمي ءنشماا أشمكال او 3ds max التصمميم الرقممي :  أسمماالووومو 
 . ثالثية األبعاد إي التصميم الداخمي



 . تصميم داخمي ثالث:  الورحلةاالدراسية
 . : االسبوع الخامس تسلسلاالوحاورة

سممط الطممرق ءنشمماا أشممكال : ءكسمماب الطمبممة مهممارات إنيممة وعمميممة ب سممتخدام اب الهممدااالعممام
 ثالثية األبعاد إي التصميم الداخمي .

تصممميم داخمممي بخصممائص وانممواع  وطممرق  ثالثممة: تعريممف طمبممة المرحمممة ال الهممدااالصمما 
، ليممتمكن تطبيقهمما إممي ام تصممميم  3ds maxءنشمماا االشممكال الثالثيممة االبعمماد إممي برنممام  

التصممميم دون وممموض ، حتممى تصممبي داخمممي وبمهممارة ، اضمماإة ءمكانيممة توضمميي اإكممار  إممي 
 لديه الخبرة والمهارة الكاإيتين إي ءخراج المشروع التصميمي بأقرب ما يكون لمرحمة التنفيذ .

ر مممن الطالممب :  تهممتم هممذ  األهممداف بتحقيممق المسممتوم االدنممى المنتظمم األهممداااالسمملو ية
ثالثيمة االبعماد إمي التصمميم مكانية والمهمارة الكاإيمة إمي ءنشماا االشمكال التعممه لتصبي لديه اء

، وبصورة خاصة تتمحور االهداف السموكية لموضوع هذ  المحاضرة بمما  3ds maxالرقمي 
 يمي :
تمكمممين الطالمممب ممممن أسمممتخدام واجهمممة البرنمممام  بمممما إيهممما مناإمممذ الر يممما الرئيسمممة بالشمممكل  -1

 االمثل ليستطيع الرسم بسهولة .
رسممه ألختيمار المسمقط المالئمم إمي بمدا تمكين الطالب عمى إهم وتحميمل الشمكل الممراد  -2

 الرسم .
 تمكين الطالب من أستخدام األوامر الخاصة برسم األشكال الثنائية االبعاد . -3
 lineتمكممين الطالممب مممن رسممم المقطممع الطممولي أو العرضممي ل شممكال بأسممتخدام األمممر  -4

 من قائمة األشكال الثنائية األبعاد .
عمممى المقطممع الطممولي لتحويمممه الممى  ( lathe) مرالتعممديلتمكممين الطالممب مممن أسممتخدام أ -5

 شكل ثالثي األبعاد .
تمكمممين الطالمممب ممممن اخمممراج واظهمممار االشمممكال الثالثيمممة االبعممماد بصمممي تها النهائيمممة إمممي  -6

 التصميم الداخمي .
ااألدواتاالصاصةابالطالبا:

                                                 


حاضزة ألكثز هي درس لتعذد أواهز التعذيل ، لذا في هذٍ الوحاضزة سيتن تٌاول أهز واحذ هي أواهز التعذيل وهى يحتاج هىضىع الو 

 كىى شزح هذا االهز يتالئن هع الىقت الوخصض للوحاضزة .  latheاألهز



االدوات التمممي يحتاجهمممما الطالممممب إممممي التصممممميم الرقممممي هممممي جهمممماز حاسمممموب مكتبممممي أو       
 :وهي كحد أدنى كما يمي 3ds maxل وبمواصفات تتالئم مع برنام  التصميم الرقمي محمو 
 2GHzال تقل عن    CPU وحدة معالجة مركزية   -1
   2GBال تقل عن    RAMوحدة الذاكرة العشوائية   -2
   1GBال يقل عن    VGA   كارت عرض الشاشة   -3
 80GB ال يقل عن      HD وحدة الخزن الدائمية   -4

االتعليويةا:االوسائلا
 HDMI أن   إيها مأخذ لكيبل    52شاشة عرض ال تقل عن  -1
   HDMIإيه مأخذ   DATA  SHOWجهاز عرض   -2
 مع أقالم خاصة بها . WHITE BOARDسبورة  -3

امقدمة والعرض والمناقشة . الف المحاضرة الى صنتا:اطريقةاالتدريس
االوقدوةا:

ضرة السابقة  من أساسميات واجهمة البرنمام  واالشمكال تذكير الطالب بأهم عناوين المحا      
البسمميطة الجمماهزة كالمكعممب واالسممطوانه والمخممروط ... المما مممن االشممكال البسمميطة ، ومممن ثممم 

 تعريف الطالب بمفردات المحاضرة الحالية بشكل نظرم .
االعرضا:ا

رض  وهمممو عبمممارة  عمممن شمممرح المحممماور االساسمممية لممحاضمممرة  ويمممتم همممو عمممن طريمممق عممم       
مفممردات المحاضممرة  بشممكل خطمموات متسمسمممة  منطقيممال وبطريقممة إعميممة عمميممة عمممى الحاسمموب 

، وسمممنتناول إممي الصمممفحات التاليممة المحممماور الرئيسمممة  بأسممتخدام احمممد وسممائل العمممرض المالئمممة
    لممحاضرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحىر األول : تعريف الطالب على االوامر الرئيسة في واجهة البروامج 



سوف نقوم  ( أدنا 1الشكل )إي تتضمن الكثير من االوامر و  3dsmaxاجهة برنام  و       
 : كل جزا إيهاعمى عرف تلكي نبشرح اجزاا هذة الواجهة 

 

 يوضي واجهة البرنام  الرئيسة (1الشكل )

ا1:او وناتاالشاشةاالرئيسيةاللوا ساتعريااالطالباعلىا

ط يوجمد إمى أعممى الشاشمة مكتموب وهمو عبمارة عمن شمري Title Bar :شمريط العنموان  -1
أم أن المممف المفتموح لميس لمه اسمم او   Untitledبداخمه اسم البرنام  وبجانبه كمممة 

 . لم يتم حفظة بعد وان تم حفظة يتم كتابة اءسم المحفوظ به 
وهو عبارة عن شريط بها مجموعة من القوائم المنسمدلة :   Menu Barشريط القوائم  -2

وكمما همو واضمي كم إى البرنام  من خالل األوامر التي بداخمها والتى من خاللها تتح
 ( أدنا  .2إي الشكل )

      Menu Barشريط القوائم يوضح  (2الشكل )

                                                 


 هي إعذاد الباحث .  
2
 .43، ص 1002حلب ،  –، سىريا  2والعلىم ، ط ، شعاع للٌشز دليلك التعليمي الشامل 3ds max8الشبيب ، عبذ الزحوي ،  - 


 هي إعذاد الباحث  



و عبمارة عمن شمريط بهما مجموعمة ممن األزرار كمل زرار وهم:  Tool Barشمريط األدوات  - 3
يمم دم وظيفممة مممن الوظممائف التممى يمكممن تأديتهمما مممن خممالل القمموائم والكممن تكممون بطريقممة سممريعة 

 .( أدنا 3كما هو واضي إي الشكل )حيث ان األزرار تكون ظاهرة دائما 

 
 Tool Barشريط األدوات  (3الشكل )

عمممى يمممين الشاشمممة توجممد مجموعمممة مممن الرمممموز كممل رمممز ممممن هممذ  الرمممموز عنممد الضممم ط  -4
 حتمممممممممموم عمممممممممممى مجموعممممممممممة أوامممممممممممر التممممممممممىعميهمممممممممما يظهممممممممممر مجموعممممممممممة مممممممممممن النواإممممممممممذ التممممممممممى ت

و ءنشممماا كممماميرات أو ءضمممااة أو تمكننممما أمممما ممممن ءنشممماا مجسممممات جديمممدة أو أشمممكال جديمممدة أ
 . (4كما إي الشكل )وتكون modify ألستخدام اوامر التعديل

 
 التعديلوأوامر  ناإذة انشاا المجسمات واالشكال والكاميرات واالضااة (4الشكل )

مجموعمممة مممن الرمممموز التمممى تمممتحكم إمممى طريقمممة   يسمممارواجهة البرنمممام كممما يوجمممد أسمممفل  -5
أكثممممر مممممن زوايممممة او مممممن خممممالل  لمجسمممممات الموجممممودة ور يتهممممامنعممممرض الرسممممومات أو ا
 .( يوضي ذلك5والشكل ) حكم بوجود عدد المساقط إي الشاشةتكبيرها وتص يرها والت

                                                 


 هي إعذاد الباحث 


 هي إعذاد الباحث 



 
 الر ية ناإذض الرسومات ومالتحكم إي عر  زرارا (5الشكل )

وهمى المقصمود بهما األمماكن التمى يمتم ر يمة :ااتعريف الطالمب عممى مناإمذ الر يمة الرئيسمةا-6ا
األشمكال أو المجسممات إيهما أو المسمماقط منهما ويقصمد بكمممة المسممقط المكمان المذم يمتم النظممر 

و ممن أعممى  ماتمجسممن خالله ءلى الجسم المرسوم . إمثال المسقط الرأسى يستخدم لر ية ال
  المسمممقط األممممامى لر يمممة المجسمممم ممممن األممممام والمسمممقط الجمممانبي لر يمممة المجسمممم ممممن الجانمممب

ا. ( يوضي ذلك6والشكل ) جسم من ام زاوية او ام مكان تريدوالمسقط المنظورم لر ية الم

 
 إي واجهة البرنام  مناإذ الر ية الرئيسة (6الشكل )

 

                                                 


 هي إعذاد الباحث 


 هي إعذاد الباحث  



ىاطرقارسماالوجسواتاواالش الابأستصداماالوحوراالثانيا:اتعريااالطالباعل
ا:اmodifyأواوراالتعديلا

هنالك عدة طمرق النشماا المجسممات واالشمكال التمي يب مي طالمب التصمميم المداخمي           
، وأسممممهل هممممذ  الطممممرق هممممو الرسممممم  بأسممممتخدام االشممممكال ثنائيممممة االبعمممماد تنفيممممذها إممممي البرنممممام  

shapes وممممن ثمممم تحويمهممما المممى اشمممكال ثالث( يمممة االبعممماد بأسمممتخدام أواممممر التعمممديلmodify  )
  sweepوالمذم يعممل ارتفماع لمشمكل ثنمائي االبعماد ، واممر التعمديل  extrudeكمأمر التعمديل 

، واواممر اخمرم متعمددة  lineوالذم يعمل عمى تكوين مجسم من مقطمع طمولي مرسموم بماالمر 
  latheي بتنماول أممر التعمديل سميتم تعريمف الطالمب عميهما إمي المحاضمرات القادممة ، وسمنكتف

كونمممه يتناسمممب ممممع الوقمممت المخصمممص لممحاضمممرة ، ويعممممل همممذا االممممر عممممى تحويمممل المقممماطع 
المى اشمكال ثالثيمة لكمن يعممل عممى تجسميمها ممن خمالل تمدوير  lineالطولية المرسومة باالمر 
كال درجممة وسممنتناول ذلممك بالتفصمميل بعممد شممرح كيفيممة رسممم األشمم 360المقطممع الطممولي بزاويممة 

 . lineالثنائية وبالتحديد امر رسم الخطوط 
ا2:اlineتعريااالطالباعلىا يفيةاأستصداماأورارسماالصطوطا

بأستخدام االمر  المراد تحويمه الى مجسم ثالثي االبعاد نقوم برسم المقطع الطولي لمشكل    
line    ونختار االمر من قائمة األشكال ثنائية االبعاد  shapes                Splines 

 (.7وكما هو واضي إي الشكل )

 
 إي واجهة البرنام   lineموقع أمر (7الشكل)

                                                 
1
 .12، ص 1009حلب ،  -، سىريا 2، شعاع للٌشز والعلىم ،ط مه األلف الى الياء  3ds maxأحوذ هزاد ،  - 


 هي إعذاد الباحث  



بعمممد القيمممام بأختيمممار االممممر نمممذهب المممى المسمممقط االممممامي او الجمممانبي إمممي شاشمممة          
البرنمممام  ونقممموم بالرسمممم ممممن خمممالل الضممم ط بمممزر المممماوس االيسمممر لتحديمممد النقطمممة االولمممى 

vertex  وس وتثبيتهمما لممماومممن ثمممة نحممدد النقطممة الثانيممة عممن طريممق سممحب اكبدايممة لمخممط
إمنظ ط عممى زر  لمنضمدة ممثالل ونستمر هكذا وصوال الخر نقطة إي رسم المقطمع الطمولي 

 . (8وكما هو مبين إي الشكل ) الماوس االيمن لالنتهاا

 
 lineمقطع طولي لمنضدة مرسوم باالمر (8الشكل)                            

المذم نجمد  ضممن قائممة  refineنظ ط عمى االمر   vertexعندما نريد ءضاإة نقطة         
عمى الجانب االيمن ممن البرنمام  ، ولحمذف نقطمة نسمتخدم األممر    lineاالوامر الخاصة بالم 

delete  من لوحة المفاتيي  ، ولمقيمام بعممل أختيمار أكثمر ممن نقطمة نضم ط عممى مفتماحctrl  
اتيي حيمث تظهمر عالممة زائمد بجانمب المماوس ، بينمما عنمدما نريمد حمذف أختيمار من لوحمة المفم

مممن لوحممة المفمماتيي حيممث   altنقطممة مممن مجموعممة نقمماط مختممارة نقمموم بالضمم ط عمممى مفتمماح 
 تظهر عالمة ناقص بجانب الماوس .

                                                 


 عذاد الباحثهي إ  



هنالممك طممرق لعمممل تممدوير) تنعمميم او تقممويس ( لمزوايمما الموجممودة ضمممن خطمموط كممما ان       
وتظهمر ممن خمالل الضم ط عممى عالممة الزائمد المجماورة  vertexالشكل ، ويتم ذلك بأختيمار المم

 smoothعمممى الجانممب االيمممن مممن البرنممام  لتفعيمهمما ، ومممن ثممم نسممتخدم االمممر   lineلكممممة 
له التى تظهمر بالضم ط عممى زر المماوس االيممن ، والمذم يقموم  ويتم اختيار  من القائمة المنسد

الممذم نجممد  ضمممن قائمممة   fillet بتقممويس الزوايمما بدرجممة تممدوير كبيممرة ، بينممما يسممتخدم االمممر 
عمى الجانب االيمن من البرنام  ، و يقموم بتقمويس الزوايما بدرجمة    lineاالوامر الخاصة بالم 

لمقيممام بعمممل لحممام  لخطمموط منفصمممة عممن ، و مجمماور لهمما  دخممال قيمهمما بالحقممل النقمموم نحممن ب
المذم  attachالخماص بأحمد الخطمين وممن ثمم نسمتخدم األممر  vertexبعضها نقوم بتفعيمل المم 

عممى الجانمب االيممن ممن البرنمام  لتفعيمل نقماط    lineنجد  ضمن قائمة االوامر الخاصة بالم 
لنقطيممممتن المممممراد لحامهممممما إممممي الخطممممين الخممممط ا،خممممر ،وبعممممدها لنقمممموم بمحممممام الخطممممين نختممممار ا

لوضممع النقطتممين أحممدهما إمموق االخممرم بشممكل متطممابق وأخيرهمما نختممار  fuseونسممتخدم األمممر 
 لمحامهما . weld األمر
 

ا:اlatheالتعديلااا يفيةاأستصدامااور
  3ds maxإممي برنممام     modifyوهممو أحممد أوامممر قائمممة التعممديالت :ااا latheاالوممرا

ءنتاج االشكال  االسطوانية  القابمة لمتعديل عمى المحمور   lineمر مع االمر يستخدم هذا اال
العممامودم كاألعمممدة والكمم وس والمناضممد المركزيممة القاعممدة وقواعممد الكراسممي الممدوارة  وأالرجممل 

 363المممدورة لمكراسممي والزهريممات وكممل االشممكال التممي تنممت  مممن دوران المقطممع الطممولي بزاويممة 
بعمد ، ( إمي نهايمة المحاضمرة 6-5-4-3-2-1بمين إمي ممحمق االشمكال )وكمما هموا م 3درجة 

الموجمممود إمممي قائممممة   latheنختمممار االممممر  السمممابق االنتهممماا ممممن رسمممم المقطمممع الطمممولي لمشمممكل
 ( .9كما إي الشكل )والتي تقع عمى يمين واجهة البرنام   modifyالتعديالت 

                                                 
4

 . 43، ص مصدرسابقالشبيب ، عبذ الزحوي ،  - 



 
 modifyت من قائمة التعديال latheاختيار االمر  (9الشكل )

 
محور  األإتراضي  بتدوير الخط حول MAX وبمجرد الض ط عمى هذا األمر سيقوم        
المرسوم سابقال ءلى شكل  بعاددرجة ، لينشأ شكل بهذ  الطريقة انتقل الخط ثنائي اال 363
يقوم ب ضاإة ءحداثيات تناسب الكائن الجديد وذلك  MAX األبعاد ، الحظ كيف ان ثالثي

 ، وءكمال شكلاألسهم الحمراا ثالثية األتجا  والتي تساعد عمى تحديد وضعية ال بمالحظة
 ج ءال ءلى ءضفاا بعض التعديل عمىال تحتا ةالمطموب منضدةالمهمة والحصول عمى ال

مباشرة إي  latheوالموجود تحت اسم  axisالى االمر ، ولفعل ذلك انتقل محاور الدوران
ن االصفر ومن ثم نحرك محور االتجاهات يمينال ويسارا ت ير وهو مضمل بالمو  ناإذة التعديل

 ( .12(،)11(،)13قطر المجسم ونقوم بتحديد الشكل المطموب كماهوواضي إي االشكال )
 

                                                 


 هي إعذاد الباحث  



 

 
 xوبالسحب بأتجا  محور لتحريك محور االحداثيات axis( تفعيل الم13الشكل )

 

 
 xبأتجا  محور  تحريك محور االحداثيات وبالسحبأستمرار  (11الشكل )

 

                                                 


 هي إعذاد الباحث  



 
 ءيقاف سحب محور االحداثيات عند الوصول لمشكل المطموب (12الشكل )

 
أو المحمماذاة إممي أسممفل  Aling مجموعممة ومممن الممكممن ت يممر قطممر المجسممم مممن خممالل         
 centerوالممذم يقمموم بجعممل قطممر المجسممم باقممل قيمممة وزر Min ب ختيممار زرنقمموم ، و  القائمممة

يجعمممل القطمممر بممماعمى قيممممة  maxإمممي وسمممط المجسمممم و زر المممم axisيعممممل عممممى جعمممل محمممور 
 . يوضي ناإذة االزرار (13الشكل )و 

 
 اوامر المحاذات الخاصة بت يير قيمة قطر المجسم (13لشكل)ا

وذلمك بت ييمر  ناعممةالمقطعيمة لمحصمول عممى اسمتدارة  الخطموط وتسمتطيع رإمع كثاإتمه        
 ممثالل  34مقطع ءلمى  16راضية وهي من القيمة اءإت Segments الرقم األإتراضي إي خانة

 Flipلتحممام الخطمموط المقطعيممة وااليعمماز إهممو يعمممل عمممى زيممادة ا weld coreأممما األيعمماز 
normals عنمممد ءسمممتخدام األممممر نحتاجمممه إlathe   يظهمممر أحيانمممال بمممالمون االسمممود عنمممد المممتحكم

                                                 


 هي إعذاد الباحث  


 هي إعذاد الباحث  



بمعممدل المحمماور الخمماص بممه  وألعممادة المممون الطبيعممي الخمماص بممه يجممب وضممع عالمممة صممي  
 .lathe( يوضي موقع هذ  االوامر المندرجة تحت امر 14، والشكل )لتفعيل األمر 

 
   lathe( اوامر تعديل 14الشكل)

وعنمممدما نريمممد اجمممراا تعمممديل عممممى نقممماط المقطمممع الطمممولي االصممممية كتنعممميم الزوايممما او        
تقميل او زيادة قيم االنحنااات او اضاإة نقاط او تكوين زوايا حادة إفي هذ  الحالمة نختمار 

المجماورة السمم   +يمل عالممة ، وبعمد تفع latheالخاص بالم  axisاسفل اسم  lineااليعاز 
line  يظهممممر تحتممممه ثممممالث ايعممممازات وهمممميvertex وsegment وspline  ولمقيممممام بمممماجراا

 ( .15كما إي الشكل ) vertexالتعديالت نختار 

 
 لممجسم ءجراا تعديالت عمى المقطع الطولي vertexاختيار النقاط  (15الشكل )

                                                 


 هي إعذاد الباحث  



سممم أثنمماا القيممام بهمما عمممى المقطممع الطممولي نقمموم ولر يممة التعممديالت السممابقة عمممى المج        
( ظهممور 16ونالحممظ إممي الشممكل ) show end result on/off toggleبتفعيمل االيعمماز 

خممط المقطممع الطممولي عمممى المجسممم بممنفس الوقممت وتمكننمما هممذ  الخاصممية مممن   vertexنقمماط
 سحب وتعديل النقاط عمى المجسم بصورة مباشرة .

ا
  show end result on/off toggleاز تفعيل االيع (16الشكل)

 
بعممممد أجممممراا التعممممديالت والوصممممول لمشممممكل المطممممموب نقمممموم ب ضمممماإة الخامممممات لممجسمممممم       

 .latheوأخراجه بالصورة النهائية ويوضي ممحق األشكال أشكاأل تم ءنشااها بأستخدام األمر 
 

                                                 


 هي إعذاد الباحث   



االوناقشةا:ا
بممة لتحفيممز الطمبممة مممن خممالل األثممارة تممتم عممن طريممق أعممداد أسممئمة مممن قبممل التدريسممي توجممه لمطم

 التي تسببها هذ  االسئمة عند الطالب إمثالل :
 كيف نتحكم باألوامر الخاصة بمناإذ الر ية لمبرنام  . -
 .  lineكيف نستطيع رسم أشكال ثنائية االبعاد بأستخدام االمر  -
 .  lineإي الشكل الثنائي المرسوم باالمر  vertexكيفية التحكم بنقاط  -
نسمممتطيع تحويمممل االشمممكال الثنائيمممة ) لممقطمممع الطمممولي ( المممى اشمممكال ثالثيمممة إمممي  كيمممف -

 التصميم الداخمي  .
 لتحول المقطع الطولي  الى شكل ثالثي االبعاد. latheكيف نستخدم األمر  -
بعممممد ءنشمممماا الشممممكل الثالثممممي االبعمممماد إممممي  latheكيممممف نقمممموم بالتعممممديالت عمممممى األمممممر  -

 التصميم الداخمي .
 

ايا:الواجباالصف
أعمممداد التدريسمممي لسممم ال تطبيقمممي يوجمممه لمطالمممب لالجابمممة عمميمممال عممممى الحاسممموب لضممممان      

تمكين الطمبة من الممارسة الفعمية ألوامر البرنام  بوجود التدريسمي المذم يعممل عممى ترصمين 
 معمومات الطمبة من خالل مراقبتهم ءنشاا األشكال .

 
االواجباالبيتيا:

يممتم توظيمف أواممر المحاضممرة  معمينيم لفضماا داخممي تكميمف الطمبمة لعممل تصممم   
ع وقمممت وامكانيمممة الطالمممب الحاليمممة إمممي انتممماج أشمممكال ثالثيمممة االبعممماد إيمممه يمممتالئم مممم

 الحالية.
 

االصالصةا:
وتتم من خالل استعراض بسيط وسمريع عمن موضموع المحاضمرة ألسمتذكار مفمردات 

 كر الطمبة .المحاضرة مع الطمبة ءبقاا معمومات المحاضرة متقدة إي إ
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 ملحق األشكال 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 إي ءنشاا قاعدة كرسي دوار متحرك latheأستخدام األمر  (1الشكل ) 

 

 
 إي ءنشاا االرجل المدورة لمكراسي  latheأستخدام األمر  (2الشكل )

 

                                                 


 هي إعذاد الباحث  


 هي إعذاد الباحث  



 
 latheأواني رسمت بأستخدام األمر  ( 3الشكل )

 

 
 latheستول رسم بواسطة أمر  ( 4الشكل )

 
 latheأعمدة رسمت بأستخدام االمر  (5الشكل )

                                                 


 هي إعذاد الباحث  


 هي إعذاد الباحث 


 الباحث هي إعذاد  



 
 
 

 
 إي ءنشاا االعمدة واالثاث أو أجزاا من االثاث  latheءستخدام األمر (6الشكل )

 تظهر االشكال بصورتها النهائية بعد أضاإة الخامات والممعان واالضااة 
 

 

                                                 


 هي إعذاد الباحث  


