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  :٢٠٠٠شاشة اتوكاد   -١-١
 :  من األعلى إىل أسفل مما يلي ٢٠٠٠  تتكون شاشة اتوكاد 

 

 
 

 ١-١ شكل رقم 

 من اليمني وأزرار التكبري والتصغري واإلاء من اليسار  شريط العنوان باللون األزرق وحيوي اسم الربنامج وامللف املفتوح 
 :شريط القوائم الرئيسية وحيوي القوائم التالية  

 
File ملف View عرض 

EDIT حترير INSERT إدراج 
FORMAT تنسيق TOOLS أدوات 

DRAW رسم MODIFY تعديل 
DIMENSION أبعاد WINDOW إطار 

EXPRESS إضافات HELP اعدةتعليمات  مس 

 معاينة – طباعة – حفظ – فتح –جديد ( شريط األدوات القياسي وحيوي أيقونات توجد يف معظم تطبيقات ويندوز  
 .إضافة إىل بعض األيقونات اخلاصة بالربنامج واليت سيتم شرحها الحقاً .....) 
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 .....ة  شريط  خصائص العناصر وحيوي معلومات عن طبقة العنصر ولونه واخلط املستخدم يف رمس
 ،لوح الرسم ونالحظ علية أيقونة اإلحداثيات يف الزاوية السفلية اليسارية وشعريتا املؤشر املتصالبتني  

 .عبارة عن نافذة نصية و يتم التحاور مع الربنامج من خالل هذا املوجة  : حمرر األوامر أو موجة األوامر 
تعامد ( ملعلومات عن تفعيل هو تعطيل بعض مساعدات الرسم  شريط احلالة وتظهر علية إحداثيات مؤشر الفأرة وبعض ا

  .....- ظهور شبكة الرسم – قفزات املؤشر –اخلطوط 
ميكن وضعها يف أي مكان وهي عبارة عن جمموعات من األشرطة حتوي أزرار خاصة باألمر خاصة باألوامر  : أشرطة األدوات 

. 
 

 األوامر في اوتوكاد -٢-١
 التعديل   ومعلى جمموعة من األوامر للقيام بعملية الرسم أمهها جمموعيت  أوامر الرس د   يعتمد برنامج اوتوكا

 . لدينا ثالث طرق  دللحصول على أي أمر يف اوتوكا
مث ضغط املفتاح    )   L(     أو    LINE:   مثال   ) اختصار هذا االسم  ( كتابة االسم الصريح لألمر من لوحة املفاتيح أو 

ENTER  خط  لرسم 
   . LINE        DRAW:   استخراج األمر من القائمة الرئيسية اليت يتبع هلا هذا األمر مثال 
 .  ضغط الزر الذي ميثل هذا األمر على شريط األدوات املناسب  

ار كل تعترب الطريقة األوىل أسرع الطرق وخاصة عند التعامل مع املختصرات لطول الطريق يف الطريقة  الثانية و ألن إظه
إال أنة ميكن االعتماد على الطريقة الثالثة يف تعليمات الرسم والتعديل الشائعة ، أشرطة األدوات يقلل من مساحة لوح الرسم 

 .بإظهار شريطني فقط  

  .طريقة الرسم   -٣-١
مر من خالل    يتم اختيار األمر اخلاص برسم عنصر رسومي ما حسب إحدى احلاالت السابقة مث تتم اإلجابة على طلبات األ

 موجة األوامر حيث يطلب لرسم أي عنصر جمموعة من الصفات الضرورية لرمسة   
 .رسم خط يتطلب معرفة نقطة البداية مث نقطة النهاية أو نقطة  البداية مث الطول واالجتاه  : مثال 

 .طرق  تعيين النقاط   -٤-١
 :مي ولتحديد هذه النقاط لدينا عدة طرق   األوامر تعيني نقاط خاصة لرسم العنصر الرسوب    كثريا ما تتطل

 .على لوح الرسم يف املكان الذي نريد تعيني النقطة فيه وهي طريقة غري دقيقة ) الزر األيسر  ( طريقة النقر بالفأرة  
 : طريقة اإلحداثيات ولدينا ثالث طرق لتحديد اإلحداثيات وهي  

   x,yطريقة إعطاء اإلحداثيات الديكارتية هي كتابة  . البداية والنهاية   وتصلح لنقطة z x , y ,اإلحداثيات الديكارتية   
   . shiftحيث تستخدم الفاصلة املوجودة يف لوحة املفاتيح إىل اليسار من الزر  

  الزاوية φ  الطول و  Lحيث . وتصلح لنقطة البداية والنهاية    L , φ القطبية    تاإلحداثيا
  ويتم فيها  )∆ ,z ∆y, x∆( حيث يتم إعطاء قيمة لكل من .  للنقاط اليت تلي اختيار نقطة سابقة فقط:اإلحداثيات النسبية  

يف اإلحداثيات   @ + z ∆y, x, ∆ (   shift∆( طريقة إعطاء اإلحداثيات النسبية هي  . اعتباراً من  النقطة اليت نقف عليها حالياً  
 .   اإلحداثيات النسبية القطبية   يفshift + @    L < φالنسبية الديكارتية أو 
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 تعامد مع – تقاطع خطني – وسط خط –اية خط ( حيث يتم اعتماد نقاط مميزة للعناصر  : طريقة النقاط املميزة للعناصر 
 و يتم احلصول على النقاط املميزة بثالث  طرق  .يف تعني النقاط املطلوبة لألمر الذي ننفذه ... )  مركز دائرة  –خط  
 فتظهر لدينا دننقر بالزر األمين على أي أيقونة من األيقونات املوجودة على شاشة اوتوكا: هار شريط أدوات االلتقاط  إظ

 . مث نغلق هذه النافذة ونسحب الشريط إىل مكان مالئم     object  snapنقوم بتفعيل الشريط  . الئحة حتوي أشرطة األدوات  
 .    معا فتظهر الئحة حتوي النقاط املميزة   shift+  األمين عن طريق ضغط املفتاحني زر الفارة

  تظهر قائمة حتوي النقاط اليت نريد أن متيز Setting يف شريط احلالة مث اختيار األمر   Osnapعن طريق نقر الزر األمين فوق 
 ) .٢ -١شكل(نقوم بوضع إشارة اختيار أمام كل  نقطة نريدها . عند االقتراب منها دائما 

 

 
 ٢-١ شكل رقم 

 :مالحظة 
   F3وإعادة التفعيل بإعادة الضغط على املفتاح      F3يتم إزالة تفعيل النقاط املميزة الدائمة بالضغط على املفتاح الوظيفي  

 .   يف شريط احلالة   Osnapنفسه  أو بالضغط على الكلمة   
 .م شرح عمل النقاط املميزة بشكل تفصيلي يف الفصل الثالث سيت

 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين 
أدوات الرسم والتعديل

 ٥
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2-     : 

تعد جمموعيت أوامر الرسم والتعديل من أهم جمموعات األوامر يف أوتوكاد لذلك سنتناول هذه األوامر بشيء من التفصيل 
 اموعتني شريطي أدوات يفضل إبقاءمها بشكل دائم على واجهة الربنامج نظراً لالستخدام املتكرر ومن اجلدير بالذكر أن هلاتني

ويف دراستنا هلذه األوامر سنلون أمر الرسم باللون األمحر وأمر التعديل باللون األخضر حيث أننا سنتناول أومر من ، ألوامرمها 
 :ن جنعل القارئ ينتظر حىت اية إحدى اموعتني لتجربة هذه األوامر ول، اموعتني بترتيب يسهل العمل مع التمارين 

  )رسم (   :LINEأمر رسم خط 
يتم احلصول على هذا . يعد رسم اخلط من أبسط الرسوم املوجودة يف اتوكاد وميثل عادة لبنة البناء األساسية ملعظم اإلشكال  

 : األمر بإحدى الطرق الثالث التالية 
  Draw     Lineوامر القوائم  الرئيسية  باستخدام أ
حيث تظهر الكتابة يف موجه األوامر دون احلاجة لنقل املشرية ضمن  (Enter   مث    L  أو Enter مث      Line  أو بكتابة  

 )املوجه  فاملشرية جيب أن تبقى دائماًً ضمن لوح الرسم عند إسناد األوامر 

-٢( يف شريط أدوات الرسم وهي األيقونة األوىل من األعلى كما يف الشكل هلذا األمر أو بالضغط على األيقونة املمثلة 
١( 

 
 ١-٢ شكل رقم 

  :line Specify first pointعند إعطاء األمر يطلب الربنامج حتديد نقطة البداية حيث يظهر  يف موجه األوامر    

 
 ٢-٢  رقم شكل
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انتقاء نقاط مميزة يف عناصر ، نقر بالزر األيسر للماوس ،إحداثيات (حندد نقطة البداية بإحدى الطرق املذكورة سابقا  
 . )مرسومة سابقاً

  بإحدى بإحدى الطرق املذكورة سابقا   ويتم حتديدها:Specify next point or [Undo] نقطة النهاية جيطلب الربنام

 
 ٣-٢ شكل رقم 

عند أعطاء نقطة النهاية الينتهي األمر بل يطلب نقطة أخرى لرسم خط جديد من مكان توقف اخلط إىل النقطة اجلديدة 
  يف  enterأو بالضغط املباشر على  الزر  ، من القائمة املنبثقة   Enter ار ويستمر األمر هكذا حىت نضغط زر الفارة األمين  مث خنت

 .لوحة املفاتيح 
عند رسم خط والرغبة يف التراجع عن حتديد نقطة ما ميكننا الربنامج من التراجع باألمر املرافق الذي يظهر بني قوسني يف 

  مث   uنكتب ، ) ليس دائماً احلرف األول ( الذي يظهر يف الكلمة  والذي نصل إليه بكتابة احلرف الكبري [Undo]موجه األوامر 
enter   قبل فصل األمر line  إما عند فصل األمر وكتابة  .  فيتم إلغاء أخر نقطة واحدة تلو األخرى كلما كررنا العمليةu- 

enter  ياسي بدال من    على شريط ويند وز القميكن استخدام الزر   (    فيتم إلغاء اخلط بالكاملu   enter  (   
ميكن إعطاء اجتاه  شاقويل أو أفقي الجتاه اخلط املطلوب مث F8   بالضغط على املفتاح     orthoعند تفعيل مسطرة التعامد 

 .  فيتم رسم خط شاقويل أو أفقي حسب االجتاه احملدد بالطول احملدد   enterكتابه الطول املطلوب مث ضغط  
 ويعين إغالق جمموعة Close متتابعة بأمر واحد نالحظ على موجه األوامر ظهور أمر مرافق آخر هو عند رسم عدة خطوط

 ):٤-٢( شكل ، اخلطوط بالعودة إىل النقطة األوىل 
 

     
 

 ٤-٢ شكل رقم 
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   ERASEأمر المسح  
 :رسومية يقوم هذا األمر مبحي العناصر ال

   Modify       Eraseيتم احلصول على األمر من القائمة  

               أو من شريط أدوات التعديل 
    Enter  مث   E أو  Eraseأو بكتابة األمر من لوحة املفاتيح أو اختصاره   

اختر ( select objects  حوها بالعبارةعند اختيار األمر بإحدى الطرق السابقة يسألنا الربنامج عن العناصر اليت نود أن من
 ،) عناصر 

وتتحول املشرية إىل مربع صغري ويتم اختيار العناصر بثالث طرق  
 : 

 ٥-٢ شكل رقم 

 

 بالنقر املباشر على العنصر عند ظهور املربع الصغري بدال من – ١
 . املشرية  
هذه ) أسفل أو أعلى  ( ذة تقاطع من اليمني إىل اليسار  بناف– ٢

 . النافذة ختتار كل ما يتقاطع معها من عناصر
) أسفل أو أعلى  (  بنافذة احتواء من اليسار إىل اليمني  – ٣

 .  إال العناصر الواقعة بشكل كامل ضمنها  رهذه النافذة ال ختتا
الث السابقة فيتم  ختتار العناصر املطلوبة بإحدى الطرق الث- 

 رمسها خبط متقطع   
   إلاء األمر واملوافقة علىEnter نضغط الزر اليمن للفارة أو  -

 .  حمي  العناصر املنقطة اليت مت اختيارها 
 :مالحظات  

اصر املختارة مث   فيتم حتديد هذه العناصر وإظهار نقاط زرقاء  للعن Erase ميكن اختيار العناصر املراد حموها قبل اختيار األمر
 .   فيتم مسح هذه العناصر   Deleteيتم ضغط املفتاح  

  للظهور يف موجه األوامر معلناً جاهزية الربنامج لتلقي األمر  Cmmand  ويعود األمرEscللخروج عن أي أمر نضغط الزر  
 .  اجلديد

 :يتم اختيار العناصر ألي أمر من أوامر التعديل بعدة طرق منها 
 .باشر على العنصر تلو األخر وميكن استخدام هذه الطريقة عندما تكون العناصر قليلة النقر امل

عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر نضع مؤشر الفأرة إىل ميني اموعة اليت نريد اختيارها يف مكان فارغ مث : نافذة تقاطع 
 و أعلى أو أسفل حسب احلاجة فيتم رسم مستطيل مطاطي نضغط زر الفأرة األيسر ومع استمرار الضغط حنرك املؤشر إىل اليسار

منقط حناول أن منرره من أكرب عدد ممكن من العناصر اليت نريدها ونتجنب اختيار العناصر اليت ال نريدها حبيث ال تالمس هذا 
 النافذة أو تقاطع مع مث نضغط الزر اليسر مرة أخرى فنحصل على اختيار لكل عنصر مت احتواؤه يف، اخلط املنقط أو تقع ضمنه 

 خطها املنقط ولو بنقطة واحدة 
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وهي مشاهبة للنافذة األوىل إال أن شرط اختار العنصر مقيد بوقوعه كامالً ضمن النافذة وميكن استخدام هذا : نافذة احتواء 
 للحصول على نافذة تقاطع ،األمر الختيار عناصر متشابكة أو متراكبة حبيث ال يتم اختيار إال العناصر الواقعة ضمن النافذة 

عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر نضع مؤشر الفأرة إىل يسار اموعة اليت نريد اختيارها يف مكان فارغ مث نضغط زر الفأرة 
األيسر ومع استمرار الضغط حنرك املؤشر إىل اليمني و أعلى أو أسفل حسب احلاجة فيتم رسم مستطيل خبط مستمر حناول أن 

 .ناصر اليت نريد اختيارها ضمنه بالكاملجنعل الع
   Enter مث  Allاختيار كل عناصر الرسم باستخدام الكلمة الدليليلة 

  وإثناء ضغطة نعلم على العنصر املطلوب   shiftعند الرغبة يف استثناء بعض العناصر من احملي بعد أن مت اختيارها نضغط الزر 
   . ر الفارة األيسراستثناؤه بز

   :     Rectangleم مستطيل أمر رس
 :ميكن الوصول إىل األمر عن طريق  

    Draw      rectangleأمر القائمة 

  . بالضغط على األيقونة اخلاصة يف شريط أدوات الرسم   
 Enter مث  Rec بكتابة 

 :وعند إعطاء أمر الرسم هذا تظهر يف موجه األوامر الرسالة التالية 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

وهنا ، اليت تطلب حتديد الزاوية األوىل للمستطيل كخيار افتراضي مع جمموعة من اخليارات املرافقة سنأيت على ذكرها الحقاً 
) مميزة من عنصر مرسوم مسبقاً نقطة ، نقر مباشر على الشاشة ، باإلحداثيات (جيب أن حندد النقطة اليت تشكل الزاوية األوىل 

حندد النقطة بأي من ،   أي حدد النقطة اليت تشكل الزاوية الثانية :Specify other corner point: وعندها تظهر الرسالة التالية 
 .الطرق األنفة  الذكر فيتم رسم املستطيل 

 :واآلن لنعد إىل أمر املستطيل لدراسة اخليارات املرافقة 
 [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
 

• chamfer 
 :   يقوم باقتصاص زوايا املستطيل حيث يطلب مسافة االقتصاص األوىل للعنصر األول مث مسافة  االقتصاص للعنصر الثاين 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 
 Enter مث cنكتب 

Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>:  
 Enter مث ٢٠نكتب مسافة االقتصاص األوىل مثالً 

Specify second chamfer distance for rectangles <20.0000>:  
 وحدة رسم بشكل متناظر وتكون ٢٠ إذا كنا نريد قص الزوايا بطول Enter مث ٢٠نكتب مسافة االقتصاص الثانية  مثالً 

 )٦-٢(شكل : نتيجة كالتايل ال
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 ٦-٢ شكل رقم 

• elevation    
 يستخدم هذا اخليار يف الرسم ثالثي األبعاد   ) .(Z=0(  يقوم بوضع منسوب مسبق للمستطيل بدال من املنسوب  

• Fillet 
 ) :٧-٢( قص الزوايا فإنه يدورها بقوس ميكن حتديد نصف قطره شكل  إال أنه بدلChamferهذا اخليار يشبه اخليار 

• Thickness    
 ) حيوله إىل مكعب فارغ    (  Zيعطي مساكة للعنصر باالجتاه 

• Width    
ميكن االستغناء عن إعطاء ثخن خلط الرسم ) . الثخن االفتراضي هو الصفر (يعطي ثخناً خلط الرسم املكون حمليط املستطيل 

 . من أوتوكاد  واليت سيتم شرحها يف الفصل الرابع ٢٠٠٠دام خاصية وزن اخلط اليت أضيفت على اإلصدار باستخ
 

 
 ٧-٢ شكل رقم 

 

 تمرين على رسم المستطيالت والخطوط
  )لثراجع الفصل الثا( لتمكني النمط املتعامد F8 نضغط املفتاح الوظيفي 

Command:  <Ortho on > L 
 :Command: _line Specify first point  إلعطاء أمر رسم خطEnter مث  Lنكتب 

 
 Enter Specify next point or [Undo]: 50 مث ٥٠حندد نقطة على الشاشة ونوجه املؤشر إىل اليمني و نكتب 

 Enter Specify next point or [Undo]: 250 مث ٢٥٠ونوجه املؤشر إىل اليمني مرة أخرىو نكتب 
 

 Enter Specify next point or [Close/Undo]: 150 مث ١٥٠نوجه املؤشر إىل األعلى مث نكتب 
 

 Enter Specify next point or [Close/Undo]: @-150,75 لرسم اخلط املائل األول مث 150,75-@نكتب 
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 Enter Specify next point or [Close/Undo]: @-150,-75 لرسم اخلط املائل الثاين مث 75-,150-@نكتب 
 

 Specify next point or [Close/Undo]: c  إلغالق اخلطEnter مث  Cنكتب 
 

 Command:Rec )الباب( إلعطاء أمر رسم مستطيل Enter مث  Recنكتب 
Command: _rectang 

 Specify first corner point or خنتار اية اخلط األول الذي رمسناه كزاوية أوىل للمستطيل 
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

 Specify other corner point: @100,75  لتحديد الزاوية الثانية إعتباراً من الزاوية األوىل100,75@نكتب 

 

 
 ٨-٢ شكل رقم 

 مالحظات
 -أعطاء مساكة   (  هو اخليار االفتراضي لألمر حىت بعد حتديد أمر ما  مما ذكر أعاله   first  cornerيكون اخليار   عادة -
 .فان األمر يعود بعدها ليسألنا عن  الزاوية األوىل  ) .   اقتصاص  -  تدوير

سم املستطيالت يف امللف احلايل كذالك عند إعطاء ثخن للخط الذي يرسم به املستطيل تبقى هذه السماكة هي املعتمدة يف ر
وبالنسبة . أما اخليار االفتراضي للسماكة فهو  الصفر  ،  حىت يتم تغيريها   Fillet و األمر  Chamferاألمر بالنسبة لألمر 

 .راضي لألمرين اآلخرين فيتم إعطاء قيمة الصفر لكل من مسافة االقتصاص أو لنصف قطر التدوير  للعودة على اخليار االفت

   :  MOVEاألمر 
 يستخدم هذا األمر لنقل العناصر الرسومية يف ورقة الرسم إىل أماكن جديدة 

 :يتم  احلصول على األمر بالطرق التالية 
   .  Modify   Moveعن طريق أمر القائمة   

 .   يف شريط أدوات التعديل النقر على األيقونة 
    Enter   مث  M  o r Move لوحة املفاتيح عن طريقة كتابة األمر أو  اختصاره من

   .  select  objects.    يطلب الربنامج حتديد العناصر اليت سيتم أزاحتها    move عند اختيار األمر  -
نستخدم نافذة االحتواء )  . (  نافذة احتواء  – نافذة تقاطع –نقر (  حندد العناصر املراد حتريكها بإحدى طرق التحديد  -
 )  . ندما نريد أن ننقل عنصر يصعب انتقاؤه بالنقر أو التقاطع  ع

 يطلب الربنامج نقطة أصل  للعناصر املطلوبة حندد نقطة األصل حبيث متكننا من التحكم باملكان الذي نريد نقل العناصر إلية -
 .  سواء كانت هذه النقطة هي من نقاط العناصر املختارة أم ال  

 :يوضح العملية  ) ٩-٢( والشكل . ة متثل مكان نقل نقطة األصل فيتم نقل كل العناصر املختارة   يطلب الربنامج نقط-
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   ب          آ

 
 ٩-٢ شكل رقم          ج  

 واختيار العناصر اليت Moveمت اختيار األمر ) ب_٩-٢(يف الشكل، يظهر الرسم قبل إجراء التعديل ) أ _٩-٢(يف الشكل 
سيتم نقلها واختيار نقطة أصل هلذه العناصر  ونالحظ أننا يكن حتديد النقطة خارج العناصر اليت نريد حتريكها حبيث متكننا من 

 .مت نقل نقطة األصل إىل املكان اجلديد ) ج_٩-٢(يف الشكل ، إدارة العملية فيما بعد 
 

 : CIRCLEأمر رسم دائرة  

   من شريط أدوات التعديل 
Draw     circle  ١١(  مث خنتار أحد اخليارات الفرعية املبينة يف الشكل      ( 

 : تظهر الرسالة التالية Enterمث  C أو   
circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  

 :فتظهر الرسالة التالية ، نقوم بتحديد املركز بإحدى طرق حتديد نقطة . ائرة تطلب هذه الرسالة حتديد مركز الد
Specify radius of circle or [Diameter]: 

وحتديد  القطر فيتم رسم  ) Enterمث   Diameter ) Dتطلب هذه الرسالة حتديد نصف قطر الدائرة أو اختيار اخليار املرافق 
 .الدائرة 

 مرالخيارات المرافقة لأل

3p لرسم دائرة مير حميطها بثالث نقاط  
2p نقطتان تشكالن طريف قطر  (  رسم دائرة بداللة  قطرها. (  

Ttr(tan tan radius)   رسم دائرة بداللة  مماسني ونصف قطر   . 
TTT ثالث مماسات وهذا اخليار موجود يف القائمة  )Draw Circle Tan Tan Tan   (    فقط . 
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  وحدة رسم٥٠     رسم دائرة نصف قطرها ١١-٢ شكل رقم  ١٠-٢ شكل رقم 

  : ARC   أمر رسم قوس  
 من شريط أدوات الرسم 

Draw    arc             
  Enterمث   a أو   

 اليت تطلب حتديد النقطة األوىل من القوس وبعد arc Specify start point of arc or [CEnter] : التالية تظهر الرسالة
 اليت تطلب حتديد Specify second point of arc or [CEnter/ENd] :حتديدها بإحدى طرق حتديد نقطة تظهر الرسالة التالية 

 :ها تظهر الرسالة وبعد حتديد) أي نقطة على القوس (النقطة الثانية 
Specify end point of arc :  

 .ليت تطلب حتديد النقطة األخرية من القوس  ا
 :الخيارات المرافقة لألمر 

 ميتلك أمر القوس جمموعة كبرية من اخليارات الفرعية  ميكن  استعراضها من 
 )١٢-٢(ل الشكل خال

 
 

 ١٢-٢ شكل رقم 

 :  يتم رسم القوس بداللة  
 .بداية  ونقطة من القوس  واية : ثالث نقاط  

 Start ,Center , End. بداية  ومركز واية 
 Start ,Center , Angel .بداية ومركز وزاوية 

 Start ,Center , Length .بداية ومركز وطول الوتر 
 Start, End ,Angel . بداية واية وزاوية

 Start, End ,Direction . بداية  واية واجتاه للقوس 
 Start, End ,Radius . واية ونصف قطر  بداية

 Center , Start ,End . مركز و بداية واية 
 Center , Start ,Angel . مركز و بداية وزاوية 

 Center , Start ,Length . مركز و بداية وطول الوتر 
  Continue) ايته هي اية ما قبله لرسم قوس بد(متابعة 
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ميكن احلصول على هذه التفرعات  باستخدام موجه األوامر باختيار األمر املرافق املناسب يف كل خطوة مثالً الختيار احلالة 
  ستكون اخلطوات كالتايل،  وحدة رسم ٥٠سنرسم قوس علمت بدايته  ومركزه وطول وتره . بداية ومركز وطول الوتر الرابعة 

Command: a 
ARC Specify start point of arc or [Center ]  
  حندد أي نقطة كبداية للقوس
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce  
Specify center point of arc: 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 
Specify length of chord: 50 

 . فيطلب النهاية  فقط Enterس مماس آلخر عنصر فعند ا لسؤال  عن بداية القوس نضغط املفتاح إذا  كان القو

    POLYLINE:أمر رسم خط مجمع  
خط مكون من جمموعة من القطع املستقيمة اليت تعترب كلها كائناً واحداً بعكس القطع (يستخدم هذا األمر لرسم خط جممع 

 :للوصول إىل هذا األمر لدينا الطرق التالية ) .  كل منها كائناً مستقالً  اليت تعتربLineاملرسومة باألمر 

 من شريط أدوات الرسم نضغط على الرمز 
 Draw  Polylineمن القائمة 

  Enter مث  PLنكتب ) :عن طريق موجه األوامر(من لوحة املفاتيح 
حندد نقطة البداية ( أي حدد نقطة البداية للخط :Specify start point :عند طلب األمر يظهر الربنامج الرسالة التالية 

 اليت تبلغنا أن عرض اخلط املرسوم مساٍو Current line-width is 0.0000فتظهر الرسالة الثانية ) بإحدى طرق حتديد نقطة 
 للصفر وبعد ها العبارة

 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  
حندد النقطة التالية فيتم رسم اخلط بني النقطتني األوىل والثانية وتتكرر هذه الرسالة (النقطة التالية للخط املرسوم أي حدد 

  . Enter من لوحة املفاتيح أو النقر على الزر األمين للفأرة واختيار األمر  Enter حىت ضغط املفتاح 
 :الخيارات المرافقة لألمر 

Arcلنقطة اليت وصلنا  لرسم قوس دائري من ا
 إليها وتظهر بعدها 

 للعودة  Lineخيارات القوس ومن بينها اخليار 
 إىل رسم اخلط

Closeإلغالق اخلط  

  
Halfwidth يتم حتديد نصف ثخن اخلط املرسوم يف البداية والنهاية عند إعطاء قيم خمتلفة يصبح ثخن اخلط يف البداية خمتلف عن النهاية : 
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Lengthسمح هذا اخليار بتحديد طول أفقي  ي
 للخط ورسم اخلط بداللته

Width  مثل اخليار Halfwidthولكن حندد كامل ثخن اخلط  

  

Undo للتراجع عن أية خطوة ال نرغب مبتابعتها  

 ١٣-٢ شكل رقم 

   OFFSET: األمر  
 تعديل    المن شريط أدوات 

   Modify      offsetمن القائمة   
 Enter  مث  Oأو 

 .  يستخدم هذا األمر لرسم عنصر يوازي املختار مبسافة حمددة  
 Specify offset distance or [Through].                 عند اختيار األمر بإحدى الطرق يسأل عن مسافة التوازي  

<1.0000>     
 وتتحول املشرية إىل  ،<Select object to offset or <exit:  تظهر الرسالة التالية  Enterة التوازي نضغط بعد إعطاء مساف

 .  تقاطع بدون مربع ويطلب الربنامج حتديد جهة التوازي يتم النقر بالزر األيسر على اجلهة اليت سيتم رسم املوازي فيها  
 :  مالحظة  

 .        يتم رسم موازي داخلي له بالنقر داخله وموازي خارجي بالنقر خارجه   Polylineعند رسم موازي لعنصر مغلق موحد
 بعد حتديد اجلهة يرسم الربنامج موازي مث تنقلب املشرية إىل مربع صغري فيطلب اختيار عنصر جديد ملوازاته 

 Esc أو  Enterيتم فصل األمر بالضغط على   
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 ١٤-٢ شكل رقم 

 

      MIRROR األمر  

   من شريط أدوات التعديل  
     mirror     Modifyمن القائمة  

    Enter مث Miأو 
 .اختيار العناصر "يقوم هذا األمر بصنع مرآة للعنصر حيث يطلب أوال

 Specify first point of mirror line: Specify second point of mirrorمث حتديد نقطتني على خط املرآة              
line 

 ))أي خط تناظر الشكل   (( 
 <Delete source objects? [Yes/No] <N.                مث يسأل هل نريد حمي العنصر القدمي أم ال  

 .فيتم اختيار املطلوب 

      TRIM:  األمر
 من شريط أدوات التعديل 

    Modify   trim من القائمة 
 Enter مث Trأو 

 .يقوم هذا األمر بقص الزيادات  من خط ما عند حافة حمدودة  
Command: _trim 

Current settings: Projection=UCS Edge=None 
Select cutting edges ... 

 زر األمين للفأرة  أوEnter  فنختار العناصر اليت تشكل حواف القص مث نكبس   cutting edgesيطلب أوال حافة القص
 :فتظهر العبارة 

] Select object to trim or [Project/Edge/Undo 
 يطلب اختيار العناصر اليت نريد قصها مع اإلشارة إىل جهة القص   
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 مما يسمح لنا بانتقاء جمموعة تتقاطع مع خط واحد حيث Enter  مث fميكن عند طلب العناصر اليت نريد قصها أن نكتب  
 .سم خطاً مير من اخلطوط اليت سيتم قطعها  وعند االنتهاء من ذلك نالحظ قص  كل العناصر اليت يقطعها اخلط دفعة واحدة  نر

   حيث يسال إذا كنا نريد إن تعترب  Edgeممددة إىل خارج حدود رمسها باختيار اخليار   )  صحافة الق( ميكن جعل احلافة  
جمموعة من األمثلة على طرق القطع  حيث يطلب قطع العناصر املبينة عند إشارات ) ١٥-٢ (يف الشكل. احلافة  ممددة  أم ال 

 :الضرب بني حدود القطع 
الشكل اجلانيب يبني الشكل العام قبل إجراء عمليات القطع وقد مت توضيح املطلوب 

 :عليه 
 Enterمث   Trim  : trنعطي األمر / أ / عند احلافة  / ١/ لنبدأ بقطع العنصر 

 Current settings: Projection=UCSفيظهر الربنامج العبارة 
Edge=None 

Select cutting edges..  فتظهر العبارة .كحافة قطع / أ /  خنتار املستقيم : 
Select objects: 1 found 

Select objects: فيتم قطع / ١/  ننقر على اخلط الذي نريد قطعه قرب اإلشارة
 اخلط وتظهر العبار ة

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: نضغط الزر  
 . فنحصل على الشكل الثاين Enter األمين للفأرة مث خنتار 

 

  / :٥-٤-٣-٢/اآلن سنقوم بقطع العناصر 
 Current فيظهر الربنامج العبارة Enterمث   Trim  : tr  نعطي األمر 

settings: Projection=UCS Edge=None 
Select cutting edges..  كحواف قطع / أ و ب و ج  /  خنتار املستقيم. 

 :فتظهر العبارة 
Select objects: ٤-٣-٢/ ننقر على اخلط الذي نريد قطعه قرب اإلشارات-

 فيتم قطع اخلط وتظهر العبار ة/ ٥
Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: نضغط الزر  

 . فنحصل على الشكل الثالث Enter األمين للفأرة مث خنتار 
 

 / :٨-٧-٦/اآلن سنقوم بقطع العناصر 
 Current فيظهر الربنامج العبارة Enterمث   Trim  : tr  نعطي األمر 

settings: Projection=UCS Edge=None 
Select cutting edges..  فتظهر العبارة .كحافة قطع / ج  /  خنتار املستقيم 

: 
Select objects: نكتب f  مثEnterفتظهر العبار ة  

 Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: f 
First fence point: ٨ حندد النقطة األوىل للخط  قرب النقطة 

Specify endpoint of line or [Undo] حندد النقطة الثانية للخط قرب 
 ٦النقطة 

 . فنحصل على الشكل املبني أدناه  Enter  مث نضغط الزر األمين للفأرة مث خنتار 
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 ١٥-٢ شكل رقم 

   EXTEND: األمر 
 من شريط أدوات التعديل  

    Modify   Extend من القائمة 
 Enter مث Exأو 

معاكس له يف الوظيفة اليت يؤديها حيث يقوم بتمديد العناصر باجتاه و من حيث أسلوب التعامل  trimوهو مشابه لألمر  
  حيث ميد د fence مث يطلب العناصر اليت نريد متديدها كما يتوفر يف األمر اخليار  Enterحافة حيث يطلب أوال احلافة مث 

  .edgeجمموعة عناصر معا واخليار  
 مالحظات

د حافة القطع أو حافة االمتداد ميكن حتديد كل املستقيمات اليت سيتم القطع  حتديTrim ,Extendعندما يطلب يف األمرين 
 .عندها أو التمديد إليها  دفعة واحدة حىت لو كانت بعض أجزائها ستتعرض للقطع أو التمديد 

ر العناصر  مث اختياEnter حتديد حافة القطع أو حافة االمتداد ميكن ضغط املفتاح Trim ,Extendعندما يطلب يف األمرين 
 .اليت نريد قطعها أو متديدها فتقطع أو متدد حىت أقرب حافة أو بني أقرب حافتني يف حالة القطع 

 جيب أن مير خط السياج الذي نرمسه أقرب إىل الرأس املراد متديده إىل احلافة و إال Fenceعند اختيار خيار االنتقاء بسياج 
يف الشكل أدناه لنفرض أننا نريد .  إذا كانت هناك حافة امتداد ثانية يف اجلهة األخرى فلن يتم التمديد أو يتم يف االجتاه املعاكس

 قمنا بتحديد املستقيمني) ٢_١٦-٢(يف الشكل ، ) ١_١٦-٢الشكل (متديد القطع املستقيمة الداخلية باجتاه اخلط السفلي      
 لتحديد كل العناصر بواسطة سياج ورمسنا السياج كما fence (F ,Enter)السفلي والعلوي كحافيت امتداد وقمنا باختيار اخليار 

امتداد اخلط األول من اليمني فقط إىل ) (٣_١٦-٢(هو موضح يف الشكل وعند إاء األمر ستكون النتيجة كما يف الشكل 
ملناسب فحصلنا على مت رسم السياج يف املكان ا) ١_١٧-٢(بينما يف الشكل ) . أسفل بينما امتد اخلطني اآلخرين إىل األعلى 

 )٢_١٧-٢(املطلوب كما يف الشكل 

 ١    ٢ 

 ٣  

 ١٦-٢ شكل رقم 
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 ١      ٢ 
 

 ١٧-٢ شكل رقم 

    FILLET: األمر 
 من شريط أدوات التعديل 

    Modify   Filletئمة  من القا
 Enter مث Fأو 

 : يستخدم هذا األمر لتحويل التقاء عنصرين إىل التقاء بقوس دائري وحيوي اخليارات التالية  
select   first  object   يطلب اختيار العنصر األول   . 

polyline   نأخذ هذا اخليار عندما يكون العنصر األساسي  وهو عبارة عن     pl نريد تدوير مجيع زواياه هبذا  األمر    و 
radius   تنهي األمر   (      يستخدم هذا اخليار إلعطاء نصف قطر التدويرة  و  نالحظ أن الربنامج  خيرج من األمر

 Enter  من جديد بضغط   filletبعد التغيري لذلك جيب أن  ندخل إىل األمر  ) بدون  تنفيذ أي شيء
trim         اإلبقاء على اخلطوط األساسية خيرينا بني trim    أو قصهاno  trim.  

  

 مالحظة 
   )   line  مع  plحالة وصل  ( pl  بنفس مساكة أل   fillet  مسيك يتم   plيف حالة  

ة  كافيا   لرسم قوس مماس بني دائرتني من اجلهة اليت يتم النقر عليها على أن يكون قطر التدوير filletميكن استخدام األمر  
 .                             للسماح بذلك  

 صفر لنصف القطر يقوم هذا األمر بوصل العناصر املنتقاة بدون تدوير   )   0(  عند إعطاء قيمة  

مثال على رسم الخطوط والدوائر واستخدام أوامر القطع وتدوير زوايا التقاطع  وموازاة 

 :العناصر 
 :خطوة خطوة مع الشرح التفصيلي لكل منها ) ١٩(خطوات رسم الشكل سنبني يف املثال التايل 

 ) 0,0(نرسم يف  البداية احملورين املتعامدين وسنفترض أن نقطة التقاطع هى 
مث ) .100,0(والنهاية ) 100,0-( مث حندد بداية اخلط Enter  مثLنكتب 

Enter 

Command: L 
Command: _line Specify first point: -100.0 
Specify next point or [Undo]: 100.0 

.  (0,100) مث حندد بداية اخلط Enter  مثLلرسم احملور الشاقويل نكتب 
 Enterمث ) 150-,0(وايته يف األسفل 

Command: L 
Command: _line Specify first point: -100.0 
Specify next point or [Undo]: 100.0 
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 L درجة إىل األسفل نكتب ٤٥ة التقاطع بزاوية لرسم اخلط املائل من نقط
 45->150@نكتب ) طول وزاوية (  مث نستخدم اإلحداثيات النسبية Enter مث
 Enter مث

Command: L 
LINE Specify first point: 0,0 
Specify next point or [Undo]: @150<-45 

السابق  إلجراء انعكاس للخط MIRRORلرسم اخلط الثاين نستخدم األمر 
 مث خنتار اخلط املائل بالزر األيسر وننهي االختيار بالزر األمين  Enterمث  MIنكتب 

Command: MI 
MIRROR 
Select objects: 1 found 

  )0,0(حندد النقطة األوىل من خط االنعكاس  
ميكن إعطاء أي رقم  ) (0,100(حندد النقطة الثانية  من خط االنعكاس 

لة على أن خط االنعكاس شاقويل مع احملافظة على قيمة للدال ) yلإلحداثي 
  عند الصفر Xاإلحداثي  

Specify first point of mirror line: 0,0 
Specify second point of mirror line: 0,100 
Delete source objects? [Yes/No] <N>: 
 

 ت وحندد مركز اإلحداثياEnterمث  c نكتب (  مث نبدأ برسم الدوائر 
 Enterمث  ) 0,0(كمركز للدائرة بكتابة 

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr 
(tan tan radius)]:0,0   

 Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: 40 . فترسم الدائرة Enterمث ) 40 ( حندد نصف قطر الدائرة األوىل نكتب  

 CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan ر بالنسبة للدائرة الثانية نكرر األم
radius)]: 0,0 

 Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: 70 . فترسم الدائرة Enterمث )  70 (حندد نصف قطر الدائرة األوىل نكتب 

 Enter Command: Oمث   O  نكتب لنرسم الدوائر األخرى بأمر التوازي

 Enter OFFSETمث )  50 (حندد قيمة مسافة التوازي نكتب 
Specify offset distance or [Through] <15.0000>: 50 

 :<Select object to offset or <exit خنتار الدائرة اخلارجية 

 :Specify point on side to offset مث حندد جهة التوازي خارجها بالزر األيسر للفأرة

 األمر Enterيعيد املفتاح  (Enterنكرر أمر التوازي بالضغط على املفتاح 
القوس ( لرسم الدائرة اخلارجية Enterمث )  30 (األخري وحندد مسافة توازي 

 )اخلارجي

OFFSET 
Specify offset distance or [Through] <50.0000>: 30 

 :<Select object to offset or <exit خنتار الدائرة اخلارجية 

 :Specify point on side to offset مث حندد جهة التوازي خارجها بالزر األيسر للفأرة

 Enterمث  c نكتب (  مث نبدأ برسم الدوائر الصغرية الثالث يف األسفل  
ميكن (وحندد مركز الدائرة األوىل عند تقاطع اخلط املائل مع الدائرة الثانية من اخلارج 

حتديد هذه النقطة باالقتراب منها مبؤشر الفأرة فتظهر فيها إشارة صفراء صغرية تدل 
النقاط املميزة سيتم _على أننا فوق نقطة مميزة عندها نضغط الزر اليسر للفارة 

 ) .شرحها يف الفصل الثالث بشيء من التفصيل 
 . لدائرة  فترسم اEnterمث ) 20 ( حندد نصف قطر الدائرة األوىل نكتب  

 .نكرر املر بالنسبة للدائرتني الباقيتني 

Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius )]: 
Specify radius of circle or [Diameter] <55.0000>: 20 
Command: C 
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius )]: 
Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000 >: 20 

 OFFSETلرسم  القوسني احمليطني بالدائرتني الصغريتني سنستخدم األمر 
 )10( مث حندد مسافة التوازي Enterمث  Oنكتب 

خنتار الدائرة األوىل مث حندد جهة التوازي خارجها مث  خنتار الدائرة الثانية  مث 
 .حندد جهة التوازي خارجها 

Command: O 
OFFSET 
Specify offset distance or [Through] <30.0000>: 10 
Select object to offset or <exit>: 
Specify point on side to offset: 

اآلن سنصل بني حميط الدائرة العلوية وحميط الدائرة املرسومة يف اخلطوة السابقة  
  FILLETعن طريق األمر   / ٢٠/قطره بقوس دائري نصف 

مث ) 20 (  للداللة على أننا نريد تغيري قيمة نصف القطر مث نكتب  Rنكتب 
Enter 

  إلعادة األمر Enterفينهي الربنامج األمر لذلك نضغط  
 ننقر نقرة على الدائرة املرسومة مؤخراً ونقرة على الدائرة الكبرية فوقها 

 سبة للدائرين يف الطرف الثاين نكرر األمر مرة أخرى بالن

Command: F 
FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R 
Specify fillet radius <10.0000>: 20 
Command: 
FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 20.0000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim:[ 
 

اآلن سنقوم بقص كل اخلطوط وأقواس الدوائر غري الالزمة عن طريق األمر 
TRIM نكتب tr   مثEnter مث حندد كل الدوائر اليت سيتم القطع عندها مث 

وبذلك .ننهي التحديد بالزر األمين مث ننقر بالزر اليسر على كل قطعة نريد قطعها 
 )  ١٨-٢ ( الرسم املبني يف الشكلحنصل على 

Command: TR 
TRIM 
Current settings: Projection=UCS Edge=None 
Select cutting edges...  
Select objects: 1 found 
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 ١٨-٢ شكل رقم 

 

   :  COPYاألمر 
 الرسومية يف ورقة الرسم إىل أماكن جديدة يستخدم هذا األمر لنسخ  العناصر 

 :يتم  احلصول على األمر بالطرق التالية 
   . Modify   Copyعن طريق أمر القائمة   

 .   يف شريط أدوات التعديل النقر على األيقونة 
 Enter   مث  Co  o r Copyعن طريقة كتابة األمر أو  اختصاره من لوحة املفاتيح 

 إال أنه يبقي على النسخة األصلية مكاا وحيدث نسخة جيدة عنها يف املكان Move إىل حد بعيد األمر يشبه هذا األمر
 وبعد اختيار هذه العناصر تظهر Select objectsاجلديد عند إعطاء األمر تظهر رسالة تطالبنا باختيار العناصر اليت نريد نسخها 

 الرسالة التالية 
: Specify base point or displacement, or [Multiple]:  

بعد اختيار ،  خنتاره إذا كنا نريد أكثر من نسخة Multipleأي حدد نقطة األصل اليت ستستخدم يف النسخ واخليار الرافق 
 :تظهر الرسالة التالية )من نقاط العناصر املنتقاة أو من خارجها (نقطة األصل 

 Specify second point of 
 .ان النسخة اجلديدة عن طريق حتديد املكان اجلديد لنقطة األصل اليت تطالب بتحديد مك

١  ٢ 
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 ١٩-٢ شكل رقم 

 

  ARRAY: األمر 
  من شريط أدوات التعديل 

    Modify   Array من القائمة 
 Enter مث Ar أو 

بتكرار العناصر أو الشكل املختار عدداً من املرات مبسافات ، اصر أو األشكال املختارة يستخدم األمر إلنشاء مصفوفة من العن
 .   منتظمة وفق شكلني أساسيني مها 

 .يتم إحداث نسخ من العناصر وفق أسطر وأعمدة مبسافات حمددة: مصفوفة مستطيلة 
 .ي يتم  إحداث نسخ من العناصر وفق دائرة أو قوس دائر: املصفوفة الدائرية 

 عند إعطاء األمر تظهر يف موجه األوامر العبارة التالية
:  Select objects:  

 فتظهر العبارة التالية.نقوم باختيار العناصر اليت تريد تكرارها مث ننهي اختيار العناصر بالنقر على الزر األمين 
  Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:  

 إذا كنا نريد مصفوفة P إذا كنا نريد مصفوفة مؤلفة من صفوف وأعمدة و  Rفة اليت نريدها نكتب أي ما هو نوع املصفو
 .مؤلفة من عناصر تتوزع بشكل دائري 

 : تظهر العبارة التالية Enter مث R لنختر اخليار 
 Enter the number of rows (---) <1>:  

 : فتظهر الرسالة 10 نكتب عدد الصفوف وليكن ،ختيارها عليها أي كم عدد الصفوف اليت تريد نسخ العناصر اليت مت ا
 Enter the number of columns (|||)  

 :أي كم عدد األعمدة  نكتب عدد األعمدة فتظهر الرسالة 
 Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 

 أي أدخل مقدار املسافة بني الصفوف مث
 Specify the distance between columns (|||) 

 ).٢٠-٢(الشكل . أدخل مقدار املسافة بني األعمدة وينتهي األمر عند ذلك 
 : ستكون الرسالة التالية  Pإذا أعدنا املر واخترنا اخليار 

 Specify center point of array: 
 : حندد مركز الدائرة تظهر أي حدد مركز الدائرة اليت سيتم نسخ العناصر املختارة على حميطها وبعد أن

 Enter the number of items in the array:  
 :بعد إعطاء العدد ، أي ما هو عدد النسخ اليت تريدها 

 Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:  
 :مث تظهر الرسالة . درجة 360اخليار االفتراضي ( حدد الزاوية اليت سيتم النسخ ضمنها على القوس الذي حددنا مركزه 

 Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: 
أي هل تريد تدوير العناصر أثناء النسخ حبيث حتافظ على حماذاا مع املركز أم تريد أبقاء حماذاا مع احملاور العامة الحظ 

خ ولكننا نعرف الزاوية بني كل نسختني و إذا كنا ال نعرف عدد النس، بني الرسم الثاين والثالث ) ٢٠-٢(الفرق يف الشكل 
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 مث يطلب الربنامج كالعادة  الزاوية الكلية مث يظهر سؤال إضايف عن الزاوية enterعندها وعند السؤال عن عدد النسخ نضغط  
 .  بني كل نسختني  

Command: ar 
ARRAY 
Select objects: Specify opposite corner: 13 found 
Select objects: 
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r 
Enter the number of rows (---) <1>: 3 
Enter the number of columns (|||) <1> 3 
Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 
400 
Specify the distance between columns (|||): 500 

Command: ar 
ARRAY 
Select objects: Specify opposite corner: 13 found 
Select objects: 
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p 
Specify center point of array: 
Enter the number of items in the array: 10 
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: 
Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: y 

Command: ar 
ARRAY 
Select objects: Specify opposite corner: 13 found 
Select objects: 
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p 
Specify center point of array: 
Enter the number of items in the array: 10 
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: 
Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: n 

 ٢٠-٢ شكل رقم 

 :DONUTأمر رسم حلقة  
    Draw   Donutمن القائمة 

 Enter مث do أو 
 Specify inside diameter of donut)  نعطيه قيمة  ( يطلب القطر الداخلي  

 Specify outside diameter of donut) نعطيه قيمة ( مث القطر اخلارجي  
  .  enterيتم فصل األمر بضغط الزر    :<Specify center of donut or <exitمث مركز األمر احللقات  

  :SCALEاألمر   
 من شريط أدوات التعديل 
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    Modify   Scale من القائمة 
 Enter مث sc أو 

 . يقوم هذا األمر بتكبري أو تصغري الشكل على لوحة الرسم بشكل فعلي 
 .يطلب هذا األمر اختيار العناصر مث يطلب مركز التكبري أو التصغري كما يف املثال 

Select objects  
 ، خنتار العناصر اليت نريد تكبريها أو تصغريها : 

Specify base point:  
 ،) ميكن أن تكون نقطة من العناصر املختارة أو خارجها( يتم التكبري أو التصغري ابتداًء منها خنتار نقطة األصل اليت س

Specify scale factor or [Reference]:  
 نستخدمه إلعطاء طول جديد مرسوم سابقاً ضمن جمموعة العناصر Referenceاخليار املرافق ، حندد نسبة التصغري أو التكبري 

 .يبني تأثري انتقاء نقطة األصل على النتيجة ) ٢١-٢(الشكل . ري أو تصغري بقية العناصر بنفس النسبة املنتقاة ويتم تكب
 
 
 

 

 

 ٢١-٢ كل رقم ش

 

  :STRETCH:    األمر 
 :ىل هذا األمر عن طريق ميكن الوصول إ.  يقوم هذا األمر مبط العناصر املختارة من جهة االختيار 

 من شريط أدوات التعديل 
    Modify   Stretch من القائمة 

 Enter مث S أو 
   يطلب اختيار العناصر stretchعند اختيار األمر 

 Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...  
 كل املفاصل  اليت نريد أن تزاح ونستثين الفاصل اليت نريد أن تبقى يف مكاا  نقوم باختيار العناصر بنافذة تقاطع  حبيث حتوي

 مث يطلب نقطة أصل  لإلزاحة. 
 Specify base point or displacement:  

 مث يطلب مكان وضع نقطة املبدأ
 Specify second point of displacement: .  
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   ٢٢-٢ شكل رقم 
 نافذة التقاطع مرت من مفصل واحد مع تفعيل النمط املتعامد 

 
 

  ٢٣-٢ شكل رقم 
 نافذة التقاطع مرت من مفصلني مع تفعيل التعامد 
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 ٢٤-٢ شكل رقم 

 نافذة التقاطع حتوي مفصلني مع إبطال عمل النمط التعامد

 ٢٥-٢ شكل رقم 

   .   move بنفس عمل األمر   stretchنافذة التقاطع حتوي املفاصل كلها يف هذه احلالة يقوم األمر 
               

 :مالحظات 
خاصة عند متكني منط (  وبعد حتديد نقطة األصل  ميكن توجيه الفأرة باالجتاه املناسب Move , Copy , Stretch األوامر يف
 .مث نعطي مقدار املسافة اليت ستتغري وفقها نقطة األصل ) التعامد

ألوامر السابقة عليها يكفي أن عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر وكانت العناصر اليت سنختارها هي جمموعة مت تطبيق أحد ا
 . فيتم اختيار أخر جمموعة مت العمل هبا بأحد هذه األوامر Enterمث  Pنكتب يف موجه األوامر 

   :ROTATEاألمر  
 :  يقوم هذا األمر بتدوير العناصر الرسومية املختارة حول نقطة بزاوية معينة 

 ـ : يتم الوصول إىل هذا األمر عن طريق 
    Modify    ROTATE    من الـقائمة

   من شريط أدوات التعديل    
 Enterمث    RO.  من لوحة املفاتيح بإدخال األمر أو اختصاره 
 عند اختيار األمر يطلب أوالً اختيار العناصر

 Select objects  
 مث يطلب نقطة الدوران

 Specify base point:  
 مث زاوية الدوران

 Specify rotation angle or [Reference]:  
 referenceواليت نستطيع إدخاهلا مباشرة مع تذكر أن عكس عقارب الساعة هو االجتاه املوجب أو نستطيع اختيار اخليار  

 . حيث نعطي زاوية قدمية وزاوية جديدة فيدور الشكل مبقدار الفرق بينهما
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 ٢٦-٢ شكل رقم 

 
 

 .   خطوط إنشاء   construction  lineاألمر  
Construction line    Draw      
             أو من شريط الرسم 

      Enterمث   XL  أو 
 يتم هبذا األمر رسم خط مستقيم غري حمدود الطرفني                                              

 XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:  
 :  حيث يطلب نقطة أوىل ونقطة ثانية مير منها اخلط مع جمموعة خيارات إضافية هي 

hor    :     لرسم خطوط أفقية غري حمدودة الطرفني حبيث حندد النقاط اليت نريد أن مير منها اخلط     . 
Ver     :    لرسم خطوط شاقولية  . 
Ang    :  طوط متيل بزاوية معينة حيث حندد الزاوية أوال مث حندد نقطة من اخلط  لرسم خ    . 

Offset   :   ولكن هذا املوازي غري حمدود الطول  ) موازي ( يرسم ظل للعنصر . 
Besect  :    يرسم منصف زاوية حيث يطلب رأسي الزاوية أوال مث طريف الزاوية  . 

 

      polygonاألمر    
 ت الرسم من شريط أدوا

Draw    polygon       
     Enterمث  Polأو 

 .يقوم هذا األمر برسم مضلعات منتظمة حيث  يتم الرسم بطريقتني 
 :عند إعطاء األمر تظهر الرسالة التالية 

 POLYGON Enter number of sides <4>:  
 :ندخل رقماً  فتظهر الرسالة التالية ، أي ما هو عدد أضالع املضلع 

 Specify center of polygon or [Edge]:  
 أي حدد مركز املضلع أو أحد أضالعه و إذا  اخترنا خيار الضلع يطلب
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 Specify first endpoint of edge:  
 حتديد النقطة األوىل من طرف الضلع مث

 : Specify second endpoint of edge  
نا حتديد مركز املضلع ستظهر رسالة حتضر لطلب نصف قطر الدائرة اليت و إذا اختر، النقطة الثانية ويتم رسم املضلع مباشرة  

 سريسم املضلع وفقها بالسؤال
 Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:  

س أضالعه الدائرة من أم قطر الدائرة اليت سريسم املضلع حبيث مت ) I( أي هل سنعطي قطر الدائرة اليت يقع املضلع ضمنها : 
 :وبعد حتديد أحد اخليارين تظهر الرسالة ، ) مع مالحظة أن الدائرة ومهية لن تظهر يف الرسم  ) ( C( اخلارج 

 Specify radius of circle:  
 ) .ميكن إدخاهلا رقمياً أو بالنقر على الشاشة .( اليت تطلب حتديد نصف قطر الدائرة اليت نرسم املضلع بداللتها 

 
 ٢٧-٢ شكل رقم 

  بنصف قطر دائرة حتيط به٦رسم مضلع عدد أضالعه 

     :  lengthenاألمر  
          Lengthen     Modify ميكن احلصول على هذا األمر من

 Enterمث    Len               أو من لوحة املفاتيح  

  على شريط أدوات التعديل    أو من األيقونة              
 بأنه ال  scaleره  وإجراء بعض التغيريات على هذا الطول خيتلف عن األمر انستطيع هبذا األمر معرفة طول اخلط الذي خنت

 عند اختيار األمر تظهر الرسالة،  لثخن اخلط أثناء التغيري فعالقة األمر حمصورة يف الطول فقط ضيتعر
 Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:   

   :واليت تطلب اختيار عنصر ما أو اختيار أحد اخليارات املرافقة سلفاً وهي
DElta  :   يف هذه احلالة نعطي مقدار الزيادة أو النقص يف الطول أو الزاوية مث ننقر على طرف العنصر املطلوب فيتم إطالته

 . احملددمن جهة النقر باملقدار
Percent :   ١٠ تعين زيادة ١١٠: يف هذه احلالة نعطي نسبة الطول الذي نريده إىل الطول األصلي مثالً : اختصاره % ،

 % .١٠ تعين نقص ٩٠
Total :    نعطي مقدار الطول الكلي للعنصر اخلطي  أو الزاوية الكلية للقوس إذا كنا نتعامل مع أقواس ولكن  وال ميكن
 . درجة ٣٦٠بح دائرة أي ال تقبل الزاوية للقوس أن يص
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DYnamic   :    يف هذه احلالة يتم التطويل والتقصري بواسطة املاوس إىل املكان اجلديد. 
    

    :breakاألمر  
 : ميكن الوصول إىل األمر عن طريق  

 من شريط أدوات التعديل   
    Modify   Breakأو من القائمة 

         Enterمث    Brأو 
 . عنصر  / كسر / يستخدم هذا األمر لفصل 

عند إعطاء األمر يطلب اختيار عنصر ويعترب نقطة االختيار نقطة كسر أوىل مث يطلب النقطة الثانية أو إعادة تعيني النقطة 
 .األوىل إذا كانت النقطة األوىل غري حمددة بدقة 

عند ما يطلب الربنامج النقطة (هما وعندما نكرر اختيار نفس النقطة األوىل عندما نعطي النقطة الثانية يتم حمي اجلزء الواقع بين
 .                         فيتم حتويل العنصر إىل عنصرين متصلني هبذه النقطة  ) الثانية 
 

  ELLIPSE أمر رسم قطع ناقص
  من شريط أدوات الرسم  

 .خيارات الرسم  مث ننتقي أحد    Draw   Ellipseأو من القائمة 
  Enterمث    Elأو 

 :ونستطيع أن نرسم القطع الناقص باخليارات التالية 
 Command: _ellipse حتديد طريف القطر األول مث طرف القطر املعامد

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 
Specify other endpoint of axis: 
Specify distance to other axis or [Rotation]: 

حتديد طريف القطر األول مث حتديد الزاوية اليت تتكون بني املستوي 
من املعروف أن القطع (الذي نرسم عليه القطع والدائرة املولدة له 

 )الناقص هو مسقط دائرة بزاوية معينة 

Command: _ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 
Specify other endpoint of axis 
Specify distance to other axis or [Rotation]: r 
Specify rotation around major axis: 45 

 مث نرسم القطع بإحدى Arcلرسم قوس من قطع نعطي اخليار 
 .الطريقتني أعاله مث حندد بداية القوس وايته أو زاويته 

Command: _ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a 
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 
Specify other endpoint of axis: 
Specify distance to other axis or [Rotation] 
Specify start angle or [Parameter] 
Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 

اقص بداللة نصف القطر األول بدالً من القطر حيث لرسم قطع ن
حندد أوالً املركز مث طرف القطر املعامد أو الزاوية بني الدائرة املولدة 

 .واملستوي 

Command: _ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c 
Specify center of ellipse 
Specify endpoint of axis 
Specify distance to other axis or [Rotation]: 
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 الفصل الثالث
األدوات املساعدة للرسم يف اوتوكاد

 ٣١
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3-      

 
توجد يف اوتوكاد جمموعة من األدوات اليت تسهل على املستخدم بعض العمليات اليت يريد القيام هبا وسنحاول يف هذا الفصل 

 :األدوات استعراض أهم هذه 

 Orthographicنظام الرسم المتعامد  -١-٣
يقوم هذا النظام بإجبار اخلطوط املرسومة على التوازي  مع حماور اإلحداثيات مما يوفر الوقت يف كتابة إحداثيات النقاط فعلى 

ألوىل بأية طريقة مث  وحدة رسم فما علينا إال اختري أمر اخلط وتعيني النقطة ا١٠٠سبيل املثال إذا أردنا رسم خط أفقي بطول 
  .Enter مث  ١٠٠إزاحة مؤشر الفأرة إىل اليمني أو اليسار حبيث يظهر اخلط املطاطي أفقياً وكتابة 

 

 
 ١-٣ شكل رقم 

 مضغوطOrtho نالحظ يف شريط املهام أن الزر الذي يدل على متكني النمط املتعامد 
 فل مما يعين أنه فعال حالياًلألس

 
ويتم إلغاؤه بنفس املفتاح أو ميكن النقر على الزر املمثل خلالة  F8 يتم متكني النمط املتعامد بالضغط على املفتاح الوظيفي 

 متكني  إذا كنا نريد on مث جنيب بـ  Enter من لوحة املفاتيح مث Orthoأو ميكن كتابة ، )   Ortho (التعامد يف شريط احلالة 
 . إذا كنا نريد إلغاء وضع التعامد  Offالتعامد  أو بـ 

 :تعيين حدود لوحة الرسم  -٢-٣
عندما نرسم يف أوتوكاد فإننا نستخدم واحدات افتراضية نسميها وحدة رسم فعلى سبيل املثال ميكن أن نرسم غرفة أبعادها 

الرسم تعادل متراً واحداً على األرض وميكن أن  وحدة رسم وعندها تكون الوحدة املرسومة على لوحة ٤ × ٤ م بـ  ٤×٤
 وحدة رسم وعندها تكون الوحدة املرسومة على لوحة الرسم تعادل سنتيمتراً واحداً على ٤٠٠ ×٤٠٠نرسم نفس الغرفة بـ 

ان يظهر األرض وعلى هذا األساس ميكننا حتديد النسبة بني الرسم والواقع حسب الرغبة ولكن ما حيدث أن الرسم يف بعض األحي
صغرياً جداً على الشاشة كما يف احلالة األوىل أو كبرياً جداً كما يف اخلالة الثانية ولذلك ال بد من مالئمة الشاشة مع املساحة 
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ففي احلالة األوىل ، املطلوبة للرسم مع مالحظة أن أطوال العناصر ال تقاس بطول ظهورها يف الشاشة بل بالقيم اليت رمست هبا 
 وحدات مثالً حيث أضفنا  وحدة رسم من كل جهة كي ال ٦ × ٦ل القسم الذي يغطي الشاشة من لوح الرسم ميكن أن جنع

 × ٦٠٠ويف احلالة الثانية ميكن جعل مساحة لوحة الرسم الظاهرة على الشاشة ، يظهر الرسم على حافة لوح الرسم مباشرة 
  :ولبدأ حتديد مساحة الرسم نتبع اخلطوات التالية،  وحدة ٦٠٠

                                                           : تظهر العبارة التالية Enter مث Limitsنكتب يف موجه األوامر األمر 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: واليت تطلب حتديد الزاوية السفلى اليسارية      

  :Enter نوافق على هذه القيمة بضغط :<0.0000,0.0000>ي هو باإلحداثيات واخليار االفتراض
  Enter مث ٦٠٠،٦٠٠ نكتب :<Specify upper right corner <420.0000,297.0000: تظهر العبارة التالية 

 .  وحدة رسم  ٦٠٠ × ٦٠٠وبذلك نكون قد حددنا أبعاد لوحة الرسم ب 
 مالحظة

Formatيق القائمة ميكن الوصول إىل أمر حدود اللوحة عن طر Drawing Limits   

  :)Grid( إظهار شبكة متعامدة على مساحة اللوحة المحددة -٣-٣
ميكن عند الرغبة إظهار شبكة من النقاط على لوح الرسم بتباعدات حمددة من قبل املستخدم وتظهر هذه الشبكة على اجلزء 

 على شريط احلالة فتظهر الشبكة على Gridالنقر على الزر إلظهار هذه الشبكة يكفي ، احملدد وفق ما ذكر يف البند السابق 
  Setting فتظهر قائمة خنتار منها  Gridولتغيري تباعد نقاط الشبكة ننقر بالزر األمين فوق ،املساحة احملددة من لوحة الرسم 
 : املبني يف الشكل التايل  Drafting Settingفيظهر صندوق احلوار املسمى 

 حسب القيم املناسبة للرسم إذ أن الربنامج ال  Grid X spacing , Grid Y spacingذا نغري قيميت  يف صندوق احلوار ه
 .يعرض الشبكة إذا كانت القيم صغرية جداً أو كبرية جداً 

يدل و،   للتمكني وإزالتها لعدم التمكني Gride Onونالحظ أنه ميكننا متكني أو إزالة الشبكة أيضا بوضع إشارة اختيار أمام 
  على أنه ميكننا متكني أو إزالة الشبكة أيضا بالضغط على هذا املفتاح يف لوحة املفاتيحF7وجود اسم املفتاح الوظيفي 

  
        

 
  )٢٨( شكل 
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 مالحظة 
   Tools  Drafting Setting عن طريق القائمة  Drafting Settingميكن الوصول إىل صندوق احلوار  

 ) :Snap(نظام وثب المؤشر  -٤-٣
ميكننا من إجبار املؤشر على الوثب مبسافات حمددة ميكن حتديدها من قبل املستخدم وعندما تكون هذه املسافات مساوية 
للمسافات بني نقاط الشبكة فإن املؤشر لن يتحرك إال على نقاط الشبكة وعند الرغبة يف عدم التقيد هبذه النقاط جيب كتابة 

ولتمكني هذا النمط ننقر نقرة واحدة ، ريدها أو اختيارها من نقطة مميزة يف عنصر مرسوم سابقاً إحداثيات صرحية للنقطة اليت ن
ولتغيري مقدار الوثبات أو شكلها نظهر صندوق احلوار السابق  ، F9 يف شريط احلالة أو نضغط املفتاح الوظيفي  Snapعلى الزر 

Drafting Setting : 
 

 
 

 فيتم حتديد  X base ,Y base لتحديد مقدار الوثبة الواحدة  أما Snap Y spacıng و   Snap X spacıngنغري يف قيم 
وحدات رسم  يف كل قفزة إال أن أول  / ١٠/ نقطة األصل للوثبة األوىل فإذا أردنا القفز إىل النقاط اليت يتزايد أحد إحداثييها بـ

   X base ,Y baseنضع قيمة  .... / ٣٢ و٢٢ و ١٢/ تتزايد إىلمثالً مث  / ٢/ نقطة تبدأ بإحداثي ال يساوي الصفر وليكن
 / .٢/حسب اإلحداثي املطلوب 

تساعد ميزة التعقب القطيب ،  ومثلث T يسمح باستعمال نظام تعقب قطيب مع وثب متاماً مثل مسطرة polar snapاخليار 
 الشبكة الفرق الرئيسي أن ميزة الوثب القطيب ال تعمل إال على حماذاة املؤشر عند زوايا حمددة وميزة الوثب القطيب تشبه ميزة وثب

 :إلعداد ميزة الوثب القطيب نقوم مبا يلي ، ) snap من شريط احلالة مع اخليار  polarأي جيب متكني اخليار ( مع التعقب القطيب 
  .Snap type & style  يف القسم Polar Snap  مث منكن اخليار  Snap And Gridخنتار عالمة التبويب 

و إلغاء متكني أ 
 متكني

الوثب إىل 
 نقاط الشبكة

مقدار الوثبة 
   Xيف اإلجتاه 

مقدار الوثبة  
  Yيف اإلجتاه 

منط الوثب 
تربيعي 

 )مستوي(

الوثب بزاوية 
 معينة

منط الوثب 
ايزومتري 

 )فراغي(

X نقطة أصل 
 الوثب

منط الوثب 
 القطيب 

Y نقط أصل 
 الوثب 

 

 
   )٢٩( شكل 
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 . نكتب قيمة مسافة الوثبة الواحدة  polar distanceيف مربع النص 
 حندد قيمة الزاوية اليت نريد أن  Increment Angle   ويف مربع النص Polar trackingإلعداد الزاوية خنتار عالمة التبويب 

 .يسري املؤشر وفقها
 . على شريط احلالة   polar, snapنغلق مربع احلوار ونتأكد من متكني اخليارين 

عند العودة إىل لوح الرسم نالحظ أن ميزة الوثب تبدو كأا معطلة وهو أمر عادي فالوثب القطيب ال يعمل إال عند رسم 
فعند رسم نقطة أوىل من خط مثالً تظهر خطوط التعقب ابتداًء من الزاوية صفر وبتزايدات وفق الزاوية اليت حددناها ،  كائن ما
 .ى هذه اخلطوط قفزات املؤشر بالقيم احملددة وتظهر عل

 Grid Snap On  يف شريط احلالة وخنتار اخليار  Snap عند الرغبة يف التبديل إىل منط وثب الشبكة ننقر باليمني على اخليار 
  .Polar Snap On وللعودة خنتار اخليار 

 Relative  ونفعل اخليارPolar trackingتار عالمة التبويب عند الرغبة يف اعتبار أخر عنصر مرسوم مبدءاً لقياس الزوايا  خن

To last segment  موعةيف ا Polar Angle measurement.  
 

 )النقاط المميزة للعناصر (نقاط التقاط العناصر  -٥-٣
دينا عدة طرق أوهلا أن     ذكرنا يف الفصل األول أن من طرق حتديد النقاط انتقاء نقاط مميزة من عناصر مرسومة مسبقاً وللقيام بذلك ل                  

نضغط الزر األمين فوق أي زر أمر موجود يف واجهة الربنامج فتظهر ( من أشرطة األدوات Object Snap نقوم بإظهار شريط يدعى 
  ).Object Snapقائمة فيها كل أشرطة األدوات املتوفرة يف الربنامج خنتار منها 

  مثالً حتديد نقطة بداية خط أو مركز دائرة أو نقطة أصل ألمـر التحريـك أو                  عندما يطلب منا اختيار أو حتديد نقطة من أي أمر         
مث ) ٣٠(اخل نقوم باختيار إحدى األيقونات الدالة على النقطة املميزة اليت نريد حتديدها من شريط األدوات املبني يف الشكل                   ... النسخ

راب قدر اإلمكان من تلك النقطة وعند االقتراب منها تظهر عالمة           نقترب من العنصر الذي نريد حتديد تلك النقطة عليه حماولني االقت          
وختتلف أشكال هذه العالمات حسب نـوع       ، بلون مميز ويظهر عند مؤشر الفأرة تلميح عن نوع النقطة اليت تشري إليها هذه العالمة                

 والشكل الذي يدل على منتصـف خـط   النقطة املميزة فالشكل الذي يدل على نقاط بدايات وايات العناصر عبارة عن مربع صغري          
عبارة عن مثلث متساوي األضالع والشكل الذي يدل على أننا على وشك اختيار نقطة تعامد مع خـط سـابق                    ) مستقيم أو قوس    (

 .اخل  ... عبارة عن مثلث قائم 
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 من لوحة املفاتيح معاً فتظهر قائمة  Shift رة مع املفتاح  الطريقة الثانية هي ضغط الزر األمين للفأ
 .بالنقاط املميزة خنتار منها ما نريد 

أما الطريقة الثالثة وهي األكثر استخداماً وهي متكني جمموعة من النقاط املميزة للظهور بشكل دائم               
ط اليت نريـد أن يظهـر       كلما اقتربنا من نقطة من هذه النقاط وميكننا الربنامج من حتديد نوع النقا            

العالمات املميزة عندها ومن إلغاء البعض اآلخر الذي ال حنتاج إليه أو الذي قد يسبب لنـا بعـض                   
اإلزعاجات إذ أنه ال اعتبار ملكان املؤشر عندما تكون إحدى هذه النقاط مميزة فالنقطة املميزة هـي                 

 . اليت سيتم اختيارها 
 على شريط احلالة  Osnapميزة ننقر بالزر األمين على كلمة إلظهار صندوق حوار حتديد النقاط امل

، ) ٣٢( الشكل  Drafting Settingصندوق حوار   فيظهر Settingsأسفل الشاشة وخنتار اخليار 
  .مث نضع إشارة اختيار أمام كل نوع من أنواع النقاط املميزة نريد متكني ظهوره أثناء الرسم 

 )٣١( الشكل

 
 )٣٢(الشكل 

 
 :ط املميزة إىل أربع جمموعات ميكن تقسيم النقا

 :تتضمن هذه اموعة  : جمموعة تعقب النقاط
temporary track point: مثالً ، نستخدم هذا اخليار لتحديد نقطة سنبدأ منها تعقب امتداد معني : نقطة التعقب املؤقتة

 مع الزر األمين Shift مث نضغط املفتاح لرسم خط على امتداد خط مرسوم سابقاً ويبعد عنه مقداراً معيناً خنتر أمر رسم خط
 وحندد اية اخلط كنقطة تعقب ونسري باملؤشر باجتاه امتداد اخلط نالحظ ظهور خط :temporary track pointللفأرة وخنتار 

مقدار منقط مع تلميح على مؤشر الفأرة يدل على املسافة عن النقطة اليت حددناها والزاوية عن احملور األفقي عندها نكتب 
 . فيتم رسم اخلط املطلوب  Enter املسافة اليت نريدها من لوحة املفاتيح مث نضغط 

 From حندد نقطة معلومة الستخدامها كأساس النطالق مؤشر الفأرة مث حندد مقدار البعد عنها أو نستخدم اإلحداثيات 
 .ساس النسبية لتحديد موقع النقطة اليت نريد حتديدها اعتمادا على النقطة األ

Point Filter ًلتحديد إحداثي للنقطة اليت نريدها بأخذ إحداثي نقطة مرسومة مسبقا . 
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 :جمموعة خاصة باخلطوط 
End point  . اية خط أو بدايته لتحديد . 
mid point   لتحديد منتصف خط . 

intersection نقطة التقاطع.  
perpendicular  . نقطة التعامد . 

Parallelموازي خلط .  
Extension لتحديد نقطة على امتداد خط  . 

Apparent intersection نقطة تقاطع ظاهرية وهي نقطة التقاطع الظاهرة يف الرسم الثنائي البعد خلطني عري متقاطعني يف 
 .احلقيقة يف الرسم ثالثي البعد 

 :جمموعة خاصة بالدوائر واألقواس 
Center  . مركز الدائرة أو القوس . 

 Quadrant أرباع الدائرة هي النقاط األربع املوزعة على احمليط والواقعة على حماور اإلحداثيات ، ربع الدائرة. 
tangent   مماس لدائرة . 

 :جمموعة خاصة بالنقاط 
Node   لتحديد نقطة مرسومة . 

insertion   لتحديد نقطة إدراج كتلة . 
 nearest   مستقيم أو قوس ( لتحديد نقطة على خط (. 

none . إللغاء األمر والعودة إىل الرسم.  

 :أدوات التكبير والتصغير واإلزاحة  -٦-٣
من األدوات املساعدة اهلامة جمموعة أدوات التكبري والتصغري واإلزاحة وهي جمموعة 

ليس هلا عالقة بالرسم أو التعديل وإمنا ينحصر عملها يف عمليات معاينة وإظهار الرسم على 
الرسم وتكبري وتصغري العناصر املرسومة وختتلف هذه األدوات عن أوامر التحريك لوح 

كوا ال تؤثر على أبعاد الرسم وإمنا ميكن تصور عملها ) Move & scale(واملقياس 
 .بعدسة تقرب الرسم حنونا أو تبعده عنا 

 
 )٣٣(الشكل 

نها تتوضع أيقونات األدوات املذكورة على شريط األدوات القياسي ضمن جمموعة يب
 ) :٣٣(الشكل 

 :وهي من اليمني إىل اليسار 
Zoom previous التراجع إىل الوضع السابق للعرض فقط مع ( للعودة إىل معاينة سابقة

 ) .احملافظة على عمليات الرسم أو التعديل اليت متت 
Zoom وحيوي هذا الزر جمموعة منسدلة تعطي خيارات عديدة هي من األعلى إىل األسفل : 

Zoom window مستطيل (  إلظهار قسم معني من الرسم حندده بنافذة.( 
Zoom Dynamic 

Zoom Scale لتكبري وتصغري املعاينة بنسبة رقمية معينة . 

 



 كادومساعدات الرسم يف أوت                                                                        لثالثالفصل ا

 

ِِِAutoCad 2000                                         عثمان سلطان.    م                                                 ٣٨ 

Zoom centerحندد مركز املعاينة اليت نريدها مث نعطي قيمة االرتفاع منها إىل أعلى لوحة الرسم  
Zoom In ١٠ لتكبري الرسم بنسبة.% 

Zoom Out١٠غري الرسم بنسبة  لتص. %  
Zoom Allإلظهار كامل منطقة العمل احملددة ضمن حدود الرسم  

Zoom Extentsإلظهار كل العناصر املرسومة يف لوح الرسم  
Zoom  real time نضغط -، +  التكبري والتصغري احلقيقي عند اختيار هذا األمر تظهر أيقونة املكربة فوق الرسم مع إشاريت 

 للتصغري وإذا كانت لدينا فأرة بدوالب ميكن التكبري والتصغري يف أي –للتكبري أو باجتاه ال +  ونتحرك باجتاه ال الزر األيسر
 .   وقت بتدوير دوالب الفأرة 

Pan إزاحة الرسم ال تعين حتريك مكوناته إمنا تشبه حتريك ورقة الرسم بالكامل حبيث ( إلزاحة الرسم ضمن لوح الرسم
وإذا كانت لدينا فأرة بثالثة أزرار أو بدوالب ميكن إزاحة الرسم بضغط . ليت نريد العمل ضمنها أمامنا مباشرةً تصبح املنطقة ا

 .الزر األوسط أو الدوالب وحتريك الرسم مع استمرار الضغط على الزر 
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 خصائص العناصر الرسومية

 :لون العنصر 

من أهم هذه ، متلك العناصر يف اوتوكاد جمموعة من اخلصائص العامة وميلك كل عنصر جمموعة من اخلصائص اخلاصة به 
 .اخلصائص العامة لون العنصر ومنط خط الرسم وعرض اخلط عند الطباعة 

 :ملبني يف الشكل التايل إلعطاء عنصر ما لوناً ميكن قبل البدء برمسه ضبط اللون الذي نريد على شريط خصائص العناصر ا
 

 منط
  الطباعة

 وزن اخلط
 )ثخنه (

 منط خط 
 الرسم

 لون
  العنصر

 الئحة التحكم بطبقة
  العنصر

 ٢-٣ شكل رقم 

لون الذي نرغب بإعطائه لعنصر ال )   Color control(لضبط لون العنصر خنتار من صندوق النص املنسدل الذي ميثل اللون 
 . يأخذ اللون الذي  اخترناه هالذي سنرمسه مث نقوم بالرسم ونالحظ أن كل ما نرمس

أما لتغيري لون عنصر مرسوم سابقاً فنقوم بتحديد العنصر بالنقر عليه مباشرة أو اختياره بنافذة دون أي أمر سابق وعندما 
 . يف لوحة املفاتيح مرتني Escلون اجلديد من صندوق النص املنسدل مث نضغط املفتاح تظهر نقاط مسك العناصر املختارة خنتار ال

 
 :منط خط الرسم

ومثل ) اخل .... خط ونقطة ، منقط ، مقطع ، مستمر (حيدد منط خط الرسم نوع اخلط الذي سيستخدم يف رسم العنصر 
  Line type control(دوق النص املنسدل  منط خط الرسم  اللون ميكن حتديد منط اخلط سلفاً أو تغيريه فيما بعد وذلك من صن

الفرق الوحيد أننا جند األلوان كلها يف صندوق اللون ولكننا ال جند سوى عدد حمدود من أمناط اخلطوط يف صندوق اخلطوط ) 
حجم امللف فما هي الطريقة والسبب أن اوتوكاد ال حيمل يف امللف إال اخلطوط اليت نريد منه أن حيملها حرصاً على عدم زيادة 

 : اليت حنمل هبا أمناطً خلطوط الرسم  يف امللف احلايل 
 فتظهر لنا النافذة التالية ...other وخنتار اخليار  Line type controlنضغط على املثلث الصغري جبانب صندوق النص املنسدل 

: 

 
 ٣-٣ شكل رقم 

 : لتحميل منط جديد فتظهر النافذة التالية  loadنضغط الزر 
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 ٤-٣ شكل رقم 

مث نعود إىل صندوق ،   مرة أخرى  Ok للعودة للنافذة السابقة مث  Okخنتار من النافذة السابقة األمناط اليت نريدها مث نضغط 
الحظ وجود منط خط الرسم اجلديد قد أضيف إىل الالئحة املنسدلة عندها ميكن اختياره مث الرسم به أو اختار النص املنسدل فن

 .عنصر وحتويله إليه بنفس طريقة حتويل اللون 

 ) :عرض اخلط عند الطباعة ( وزن خط الرسم 
رسم العنصر أو ميكن حتديد العنصر مث اخلاصية العامة األخرى هي وزن اخلط عند الطباعة كذلك ميكن حتديده قبل البدء ب

  . Line weight control إعطاء وزن جديد له وذلك باختيار الوزن املناسب من صندوق النص املنسدل 

 :�سخ اخلصائص من عنصر إىل آخر  
  إلعطاء خصائص عنصر إىل عنصر آخر  نضغط على شريط األدوات القياسي على الزر

 match properties   
  خنتار العنصر املصدر فتظهر الرسالة :Select source objectرسالة تطلب حتديد العنصر املصدر الذي سنأخذ منه اخلصائص فتظهر 

 التالية اليت تطلب حتديد العنصر الذي نريد نسخ اخلصائص إليه
 Select destination object(s) or [Settings]:.  

 :الطبقات وإدارهتا 
يقدم اوتوكاد أداة قويـة تسـهل علـى         ، ابقة عن بعض اخلصائص العامة للعناصر وهي اللون واخلط والوزن           حتدثنا يف الفقرات الس   

 :املستخدم عمليات كثرية وهي الطبقات فما هي الطبقات وكيف تستخدم 

  :ما هي الطبقات
 معاً عند الضـرورة وسيشـعر كـل         الطبقات هي باختصار دمج العناصر املتشابه يف اخلصائص العامة يف جمموعات مما يسهل إدارا             

مستخدمي اوتوكاد أن هذه الضرورة ملحة دائماً ويقص بإدارة الطبقات تغيري خصائصها العامة دفعة واحدة أو إخفاء جمموعة معينـة                    
 الرسم إىل  ما مبعىن آخر أن الطبقات حتول      ةمن لوح الرسم دون أن نقوم مبحوها أو منع التعديل على أجزاء حمددة أو منع طباعة جمموع                

ما يشبه جمموعة من الوراق الشفافة اليت حتوي كل منها جزءاً من الرسم ويشكل توضعها فوق بعضها الرسم الكامل وعندها ميكـن                      
 :أما كيف ننشئ طبقة فإليك اخلطوات ، سحب الورقة اليت نريد سحبها وإبقاء الورقة اليت نريد إبقاءها 

 :  فتظهر لنا النافذة املخيفة التالية  ) ١– ٤(يط اخلصائص املبني يف الشكل نضغط على الزر الثاين من اليسار يف شر •
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 ٥-٣ شكل رقم 

 فيضاف سطر جديد إىل الطبقات املوجودة ونالحظ أن هناك دائماً طبقة أوىل هي الطبقة صفر اليت ينشئها                  Newنضغط     •
يف السطر اجلديد يومض اسم الطبقة اجلديدة الذي ميكن تغيري إىل أي اسم ذو              ، اً عند فتح أي رسم جديد       اوتوكاد تلقائي 

  … wall , column , steel , groundمغزى يسهل علينا فيما بعد الوصول إىل الطبقة مثالً 
 يف السطر اجلديد طبعاً فتظهر نافذة colorحتت العنوان  )األسود ( لتحديد لون الطبقة ننقر بالزر األيسر على املربع امللون  •

 .ألوان خنتار منها اللون املناسب 
 Linetype يف السطر اجلديد املوجودة حتت العنوان        Continuousلتحديد منط خط الرسم لعناصر الطبقة ننقر على كلمة           •

 وحنمل اخلط الذي  Load الزر فتظهر نافذة خنتار منها اخلط املناسب وإذا مل جند اخلط الذي نريده بني اخلطوط نضغط
  .٢ – ٤نريده كما ذكرنا يف الفقرة 

حتـت العنـوان      ___ Defaultلتحديد وزن اخلط الذي سيستخدم لرسم العناصر املنتمية إىل الطبقة ننقر على كلمـة                •
Lineweight مث خنتار الثخن الذي نريده من النافذة اليت تظهر . 

 . عند االنتهاء  okرى مث نضغط نكرر العملية بالنسبة للطبقات األخ •

 :إدارة الطبقات 
 اختيار طبقة رسومية لتنشيطها وجعلها الطبقة احلالية 

 ننقر على الئحة التحكم بالطبقات الرسومية  •
  املنسدلة  ةخنتار الطبقة من الالئح •
اه إىل أن لون العنصر يف صـندوق         وننقر يف لوح الرسم مرة ثانية فتصبح الطبقة املختارة هي الطبقة املعدة للرسم مع االنتب               •

 .Bylayerااللوان ومنط اخلط يف صندوق منط اخلط ووزن اخلط يف صندوق وزن اخلط كلها مسند إىل اخليار 
 :نقل عنصر رسومي من طبقة إىل أخرى 

 خنتار العنصر الرسومي  •
 ننقر على الئحة التحكم بالطبقات لفتحها  •
  خنتار الطبقة املراد نقل العنصر إليها •
 . مرتني إللغاء اختيار العناصر نالحظ حتول لون الطبقة واخلط إىل خط الطبقة املختارة Escنضغط مفتاح اهلروب  •
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 :إخفاء العناصر املنتمية إىل طبقة رسومية معينة 
 .ننقر على الئحة التحكم بالطبقات الرسومية لفتحها  •
 فنحصل على الرسم خاليـاً      Enterطفائه مث نضغط على املفتاح        ننقر على املصباح األصفر املقابل للطبقة املراد إخفائها إل         •

 .من الطبقة املختارة 
 :قفل العناصر املنتمية إىل طبقة معينة 

 .ننقر على الئحة التحكم بالطبقات الرسومية لفتحها  •
 والطبقة املقفلة هي طبقـة      ، فيتم قفل الطبقة     Enterننقر على رمز القفل املقابل للطبقة املراد قفلها مث نضغط على املفتاح                •

الميكن التعديل عليها ما مل تفتح من جديد بالضغط على رمز القفل ولكن ميكن استخدام الطبقة كحد قطع أو متديد أو                     
 .استخدام نقاطها املميزة وحىت التحويل إليها 

 
 :تغري لون طبقة رسومية 

 العناصر فيظهر لنا صندوق حـوار الـتحكم            على شريط أدوات خصائص      ننقر على أيقونة التحكم بالطبقات         •
 .بالطبقات وأنواع اخلطوط 

 .ننقر على املربع اخلاص باللون فيظهر صندوق التحكم باأللوان  •
 .خنتار اللون املطلوب  •
   يف كل من صندوقي احلوار املفتوحني إلغالقهما وبذلك يتم إعادة رسم مجيع العناصـر املنتميـة    OKننقر على الزر   •

 .اليت مت تغيري لوا باللون اجلديد للطبقة 
 .تغيري لون أحد العناصر الرسومية مع إبقائه ضمن طبقة ذات لون آخر 

 ) .بدون تغيري طبقته ( خنتار العنصر املطلوب تغيري لونه  •

 . يف شريط أدوات خصائص العناصر لفتحها ننقر على الئحة التحكم باأللوان  •
ألن اللون أصبح اآلن    ( هذا العنصر دائماً باللون اجلديد حىت ولو مت نقله إىل طبقة أخرى             سيتم رسم   ، خنتار اللون املطلوب     •

  ) .BYLAYERغري تابع للطبقة أي ليس   
 :تغيري خط أحد العناصر الرسومية مع إبقاءه ضمن طبقة ذات خط آخر  •

 .نتبع نفس اخلطوات السابقة لكن بضغط الئحة التحكم باخلطوط بدالً من األلوان 
 

 إدارة متقدمة للطبقات 
  ضـمن   Expressأثناء إعداده حبيث تظهر القائمـة   ) Full( تتطلب التقنيات التالية أن يكون اوتوكاد معداً وفق اخليار الكامل 

 :القوائم الرئيسية حيث توجد يف هذه القائمة جمموعة من أدوات إدارة الطبقات هي 
  layer manager مدير الطبقات 

تقوم هذه األداة بتخزين الوضع احلايل للطبقات وفق اسـم   Express  Layers  layer manager   من القائمة  حنصل عليه
 ونعطي امساً للوضعية احلالية للطبقـات وعنـد         saveمعني فبعد اختيار األمر من القائمة يظهر صندوق حوار نضغط فيه على الزر              

  .Restoreر مرة أخرى وخنتار أحد أمساء الوضعيات املخزنة مث نضغط الزر الرغبة يف استعادة هذه الوضعية نعود إىل األم
 . من لوحة املفاتيح lmanميكن الوصول إىل األمر بكتابة 
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 :تغيري طبقة عنصر إىل طبقة عنصر آخر مرسوم سابقاً 
Express  Layers  layer match  

فيطلب حتديد العناصر اليت نريد نقلها إىل طبقة معينة حنددها مث ننقر الزر األمين للفأرة فيطلب                  ، LAYMCHأو يف موجه األوامر     
 .عندها ننقر على أي عنصر من هذه الطبقة بالزر األيسر للفأرة ، حتديد عنصر من الطبقة اليت سنحول إليها 

 :الطبقة احلالية   حتويل عنصر من أي طبقة إىل
Express  Layers  Change to current Layer   

 
 ٦-٣ شكل رقم 

يطلب حتديد العناصر اليت نريد حتويلـها إىل الطبقـة   ،   يف موجه األوامر  Laycurأو 
 .نقوم باختيار هذه العناصر مث ننقر الزر األمين إلاء األمر ، احلالية 

 : عزل طبقة باختيارها من الرسم 
Express  Layers Layer Isolate  

يقوم هذا املر بإخفاء كل الطبقات عدا الطبقات الـيت          ،  من لوحة املفاتيح     Layisoأو  
 حنددها دفعة واحدة 

  
 
 

 :جتميد و إطفاء طبقة باختيارها من الرسم 
Express  Layers Layer Freeze للتجميد   

طفاء والتجميد أن الطبقة امدة ال ميكن أن ينفـذ عليهـا أي   الفرق بني اإل،  لإلطفاء Express  Layers Layer Off و 
تعديل إضافة لعدم ظهورها وال ميكن أن توضع كطبقة حالية  أما الطبقة املطفأة فيمكن التعديل عليها فهي مشمولة يف التحديدات                     

كن اخلطوط املرسومة ستختفي فور انتـهاء        كما أا ميكن أن تكون الطبقة احلالية وتقبل الرسم عليها ول           allالعامة مثل التحديد ب     
 .األمر ولن تظهر إال بإلغاء إطفاء الطبقة 

 LayOff و LayFrzاختصارات األوامر السابقة على الترتيب 
لتجميد أم إطفاء الطبقة بعد أخذ أحد األمرين السابقني يكفي أن ننقر على أحد عناصر الطبقة اليت نريد جتميدها أو إطفاءهـا وإذا                       

 . على الطبقة احلالية ستظهر رسالة تأكيد جنيب عليها باملوافقة نقرنا
 :قفل وفتح طبقة باختيارها من الرسم 

Express  Layers Layer Lock أ و  Laylckللقفل   
لقفل أو فتح طبقة يكفي أن ننقر فوقها بالزر األيسر بعـد  : للفتح Layulk    أو Express  Layers Layer Unlock و  
 .ر أحد األمرين السابقني اختا

 :دمج وحذف الطبقات باختيارها من الرسم 
Express  Layers Layer Merge يتم اختيار عنصر ) حتويل حمتويات طبقة بالكامل إىل طبقة أخرى (  لدمج طبقة بأخرى

مث جنيـب علـى رسـالة      ) حنول إليها    (من الطبقة اليت نريد دجمها مث ننقر الزر األمين مث خنتار عنصر من الطبقة اليت سندمج ضمنها                
  . Enter مث  Yالتأكيد ب 

 :إعادة إظهار كل الطبقات دفعة واحدة 
Express  Layers Turn All Layers On أو Layon  من لوحة املفاتيح  . 
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 :�افذة اخلصائص 

إلظهار نافذة اخلصائص ،  احلايل تظهر نافذة اخلصائص اخلصائص العامة واخلاصة للعنصر الرسومي الذي يكون قيد االختيار

 فتظهر نافذة  فيها اخلصائص العامة للطبقة احلالية Properties  يف شريط األدوات القياسي واملسمى  نضغط على الزر 
 الشكل أدناه يبني نافذة اخلصائص قبل وبعد اختيار العنصر ، وعند اختيار أي عنصر تظهر كل خصائص هذا العنصر يف النافذة 

  
 نافذة اخلصائص بعد اختيار خط نافذة اخلصائص قبل اختيار عناصر

 ٧-٣ شكل رقم 
إن أي تغيري يف أي خاصية من خصائص العنصر يف النافذة السابقة ينعكس مباشرة على العنصر املختار فيمكن من هنا تغيري 

ط وحىت اخلصائص اخلاصة مثل إحداثيات بداية واية اخلط وال تتوقع مين شرحاً مفصالً لتأثري تغيري كل الطبقة أو اللون أو اخل
د من اوتوكا2222خاصية من اخلواص لكل عنصر من العناصر  ألين أريد أن أي هذا الكتيب قبل أن يصدر اإلصدار 
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