
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة غير ذلك ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9other                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة غير ذلك الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9other2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/9
https://almanahj.com/bh/9
https://almanahj.com/bh/9other
https://almanahj.com/bh/9other
https://almanahj.com/bh/9other2
https://almanahj.com/bh/9other2
https://almanahj.com/bh/grade9
https://almanahj.com/bh/grade9
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


قطع المعدنقطع المعدن



ماهي عملية القطع بأالجن

عناصر الدرسعناصر الدرس

ماهي عملية القطع بأالجن

ٔاجــــــــــــــــــزاء أالجنـــــــــــــــــة

ٔانـــــــــــــــــواع أالجــــــــــــــــــــــن

حركـــــة أالجــــن ٔاثنــــــاء القطــــعحركـــــة أالجــــن ٔاثنــــــاء القطــــع

االحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام ٔاقالم أالجن

 ماهي عملية القطع بأالجن

عناصر الدرسعناصر الدرس

 ماهي عملية القطع بأالجن

 ٔاجــــــــــــــــــزاء أالجنـــــــــــــــــة

 ٔانـــــــــــــــــواع أالجــــــــــــــــــــــن

 حركـــــة أالجــــن ٔاثنــــــاء القطــــع حركـــــة أالجــــن ٔاثنــــــاء القطــــع

 االحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام ٔاقالم أالجن

 تدريبات



القطع بأالجن؟القطع بأالجن؟القطع بأالجن؟

يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي 
..اسُتعملت في قطع المعادناسُتعملت في قطع المعادن

القطع بأالجن؟

يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي 
..اسُتعملت في قطع المعادناسُتعملت في قطع المعادن

القطع بأالجن؟ما هي عملية القطع بأالجن؟القطع بأالجن؟

يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي ••
اسُتعملت في قطع المعادناسُتعملت في قطع المعادن

القطع بأالجن؟ما هي عملية 

يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي يستعمل القطع بأالجن في فصل المشغوالت المعدنية ٔاو لقطع المعادن وهي من ٔاقدم الطرق التي ••
اسُتعملت في قطع المعادناسُتعملت في قطع المعادن



أجزاء األجن

الجذع

الحد القاطع

أجزاء األجن

الرٔاس

الجذع



االستخدامالحد القاطع

 وتشكيل الجلفانيزقص المعادن ذات السمك الكبيرة وقص  قاطع عريض
السطوح المستوية

أنواع األجن

 يكون الحد القاطع فيها ٔاقل 
شق المعدن في من الحد القاطع المسطحة

 الحد القاطع فيها 
 على شكل جزء من دائرة

الزيت وفي قطع الحزوز القاسية في السطوح  فتح ممرات
المستوية

 حد قاطع مستطيل حد قاطع مستطيل
بين الثقوب) الفواصل(الجسور  ازالة

 شكل الحد القاطع 
تشكيل أالركان  عبارة عن مربع هندسي

الحد القاطعشكل أالجنةاسم 

)المسطحة(أالجنة المستوية 
قاطع عريض ذات حد

أنواع األجن

)التصالبي(أالجنة الضيقة 
يكون الحد القاطع فيها ٔاقل 
من الحد القاطع المسطحة

أالجنة الدائرية
الحد القاطع فيها  يكون 

على شكل جزء من دائرة

حد قاطع مستطيل ذات
التناكيةأالجنة 

حد قاطع مستطيل ذات
 

أالجنة المربعة
شكل الحد القاطع 

عبارة عن مربع هندسي



الطريقة السليمة إلجراء عملية القطع بأالجن
 .تثبيت القطعة المراد قطعها تثبيًتا جيًدا وضمان عدم تحركها

الطريقة السليمة إلجراء عملية 
تثبيت القطعة المراد قطعها تثبيًتا جيًدا وضمان عدم تحركهايجب •
 .يجب وضع قطعة المعدن على لوحة تثبيت••
 .تربط المشغوالت ذات الحجم الكبير على الملزمة•



االحتیاطات الواجب اتباعھا عند القطع باألجن

تمامًا من ٔاثر الزيوت ٔاو وخلوهم ) السطح المطروق(ورٔاس المطرقة 

االحتیاطات الواجب اتباعھا عند 

ورٔاس المطرقة ) السطح الطارق (التٔاكد من نظافة وجه المطرقة •

 .الشحوم

 ).الرائش(التٔاكد من خلو رٔاس أالجنة من الزوائد •

 .التٔاكد من سالمة تثبيت يد المطرقة•

 .يجب ان ال يقل كـتلة المطرقة عن ضعف كـتلة أالجنة•

 .يجب االلتزام بارتداء ٔادوات أالمن والسالمة •



حركة األجن أثناء القطع

تكوين الشقتكوين الشق))
  33) ) تمزيق المعدن تمزيق المعدن ((الفلقالفلق))

حركة األجن أثناء القطع

  11) ) الخدش الخدش ((التحزيزالتحزيز))  11) ) الخدش الخدش ((التحزيزالتحزيز))
  22) ) التغلغل التغلغل ((تكوين الشقتكوين الشق



تدریباتتدریبات



اختر اسم األجنة المستخدمة في
تشكيل أالركان 

 ٔاحسنتالتناكية

حاول مرة 
 ٔاخرى 

اختر اسم األجنة المستخدمة في
تشكيل أالركان 

التناكيةأالجنة  أالجنة المربعة



األجنة المناسبة لعملیة

السطوح المستویة الجلفانیزوتشكیلالكبیرة وقص 
 

 ٔاحسنتأالجنة المسطحة

حاول مرة حاول مرة 
 ٔاخرى 

اختر اسم األجنة المناسبة لعملیة

الكبیرة وقص المعادن ذات السمك قص 

 أالجنة الدائرية  أالجنة المسطحة



شكًرا لكمشكًرا 


