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  :الدرس األول
   درستعلم في ھذا النس
  

  .كیفیة تشغیل أوتوكاد •
 .طرق تنفیذ وإدخال األوامر في أوتوكاد •
  .الخروج من المشاكل •
  . ام المؤشر لرسم بعض الخطوط المستقیمة على الشاشةاستخد •
  .حذف كائٍن وطرق انتقائه •
  .الخروج من أوتوكاد والرسمحفظ  •
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  تشغیل أوتوكاد
 ثم إلى المجموعة Programs" البرامج" في ويندوز، ثم إنتقل إلى Start"  إبدأ"شغل أوتوكاد بالنقر على الزر 

AutoCAD 2002نسدلة   األيقونة الم وانقر على" AutoCAD 2002 ." كما يمكن الدخول إلى أوتوكاد بأسھل من
  .  على سطح المكتب2002مزدوج فوق أيقونة أوتوكاد ذلك بالنقر ال

  

  

  أيقونة أوتوكاد على سطح المكتب: 1 شكل

ى الزر أغلقھا حالیًا بالضغط عل. AutoCAD 2002Today حوارالمربع /لك النافذة ظھر في الحالتین السابقتین ستو
x 2 شكلأوتوكاد، ) برنامج( الموجود في زاويتھا العلوية والیمنى، ولحظتھا ستبدو شاشة.  

  
  

 2002واجھة برنامج أوتوكاد : 2شكل 
  

  :عددًا من المكونات الھامة التالیةتحوي  )شاشة الرسم (واجھة أوتوكاديمكننا مالحظة أن 
  
  . وغیرھماEdit تحرير وقائمة File ملفمة ، كقائMenus Windows قوائم ويندوز القیاسیة - 1
  . Standard Toolbar  شريط األدوات القیاسي- 2
 Modify Toolbar وشـريط أدوات التعـديل   Draw Toolbar كـشريط أدوات الرسـم   أشرطة أدوات مختلفـة،  - 3

  .وغیرھما
الحظ وجود أيقونة نظـام  . يتم الرسم داخلھا) التيمساحة ال(شاشة ، وھي Drawing Window نافذة الرسم - 4

  .  في الجھة الیسرى والسفلىUCS Iconاإلحداثیات 
" نمـوذج "يكـون التبويـب   .  التي تمنحك الوصول إلى معاينات مختلفة للرسـم الحـالي         Tabs تبويبات المعاينة  - 5

Modelتراضي ف ھو التبويب اإلDefault.  
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  .لكتابة األوامر من عدد محدود من األسطر مكونة وھي نافذة صغیرة Command window نافذة األوامر - 6
  .حیث يمكنك أن تراقب إحداثیات موقع مؤشر الرسم مثًال Status bar شريط الحالة - 7

  كیف تنفذ األوامر في أوتوكاد 
  

عندما تشغل أوتوكاد وتدخل إلى شاشة الرسـم، فإنـك تحتـاج إلـى تنفیـذ أوامـر أوتوكـاد وذلـك لتنفیـذ أيـة عملیـة                     
رسـم  "كمثال، إذا رغبت برسم خط، علیك استخدام األمـر  . أو تعديل على العناصر المرسومة/رسم و ھندسیة من   

وبـشكٍل مـشابه إذا رغبـت حـذف أو محـو عناصـر مرسـومة علـى              .  ثم تحديد نقطتـي البدايـة والنھايـة        Draw" خط
  . ا ثم اختیار العناصر التي ستمحوھErase" حذف" شاشة أوتوكاد فعلیك أن تدخل إلى األمر

  

   في أوتوكاد إدخال األوامر
  

  إلدخال األوامر في أوتوكادرئیسة توجد ثالث طرق 
  
 . كتابة األمر باستخدام لوحة المفاتیح، حیث يظھر اسم األمر في نافذة األوامر- 1
 . القیاسیة انتقاء األمر من القائمة- 2
 . انتقاء األمر من شريط األدوات- 3
  

  ملحوظة 

وتوكاد في القوائم وال حتى في أشرطة األدوات بل قد تجـد أن تنفیـذ بعـضھا ضـمن           ال تتوفر كل أوامر أ    
  . نافذة األومر كتابیًا ھو األسھل

  
  :إذا طلب منك كتابة األمر في نافذة األوامر، سنكتب لك األمر على النحو التاليوھكذا، 

وھذه األخیرة ( ثم اضغط مفتاح اإلدخال QSAVEأي لحفظ الملف اكتب في نافذة األوامر  (QSAVE: أكتب
  ). سنرمز لھا مستقبًال بالرمز 

  
   :ذا طلبنا منك انتقاء األمر من القائمة الرئیسیة سنكتب لك األمر على النحو التاليإ
  ). من القائمة المنسدلةSave" حفظ" من القائمة الرئیسیة ثم انتق File" الملف"نتق إأي  (File>Saveختر ا

  
   :إذا طلبنا منك انتقاء األمر من شريط األدوات سنكتب لك األمر على النحو التالي

  .SAVE" حفظ"أيقونة  نتقا

  :الخروج من المشاكل

 هساعدتإلى ارتكاب أخطاء دائمًا، ولذلك فإن معرفة األدوات التالیة أوتوكاد عند ممارسته الرسم يتعرض مستخدم 
  :على التراجع عنھا بسھولة

شكل ، )دخاليحوي سھمًا إلى الیسار وھو أعلى مفتاح اإل (في لوحة المفاتیح Backspace مفتاح التراجع - 1
   .تابیة في نافذة أوامر أوتوكادك على التراجع عن أخطاء هيساعد استعمال: 3

، وأنك انتبھـت إلـى ھـذا الخطـأ قبـل أن تـضغط مفتـاح اإلدخـال،            qsave بدًال من    qsava:مثًال أنك كتبت  لنفترض  
  . لتصبح الكلمة صحیحةe في نھاية الكلمة وكتابة aعندئٍذ، يمكنك التراجع عن كتابة 

  

  مفتاح التراجع في لوحة المفاتیح : 3شكل 
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ضغط مفتاح الھروب عندما إ: )أقصى مفتاح على الیسار وفي األعلى (في لوحة المفاتیح Esc مفتاح الھروب - 2
  . مربعات الحوارالخروج حاًال من أو التراجع عن تنفیذ أحد األوامر تحتاج إلى 

مفتاح الھروب على ضغط  فال."Circle" دائرة"مر األ بدًال من Line" خط"لنفترض أنك بطريق الخطأ اخترت أمر 
Esc يساعدك على التخلي عن تنفیذ األمر الخاطئ والتھیوء لألمر الجديد .  

إذا قمت برسم كائن جديد أو تعديل كائن قديم بطريق الخطأ، وكنت ترغب بـالتراجع عـن ذلـك،           : Undo التراجع –3
يتراجـع  كلما فعلت ذلك .  في نافذة األوامرUمن شريط األدوات القیاسي، أو اكتب  " تراجع"انقر على زر    

  . إذا كنت ترغب بذلك فعلته في جلسة أوتوكاديمكنك التراجع عن كل شيءو .أوتوكاد عن آخر عمل قمت به

مـن شـريط    " إعـادة " بطريـق الخطـأ، يمكنـك اسـتخدام زر      Undo" تراجـع "إذا اسـتخدمت    : Redo اإلعادة – 4
 Redo "إعـادة "ال يمكـن اسـتخدام   .  في نافذة األوامرRedoاألدوات القیاسي لعكس ذلك التراجع، أو كتابة     

  .أكثر من مرة واحدة

 مـرات عديـدة، ولـذلك يمكنـك التراجـع عـن كـل شـيء         Uتطیع استخدام أمـر التراجـع       تس: تنبیه
 فیمكنــك اســتخدامه مــرة واحــدة  Redoأمــا أمــر اإلعــادة . رســمته فــي جلــسة أوتوكــاد

  .Uومباشرة بعد استخدامك ألمر التراجع 
  

 Mouse )الفأرة( بالمؤشر رسم بعض الخطوط
  

. ثم نحفظ الرسم ونغلق أوتوكاد كیفما كان على شاشة الرسم خطوط بتحريك المؤشرسنقوم اآلن برسم بعض ال
   ھكذا LINE: نكتب في نافذة األوامر

Command: LINE    
 فیستجیب أوتوكاد مفتاح اإلدخال موافق " رسم خط"نضغط بعید كتابة األمر 

  ھكذا "  :حدد النقطة األولى"بـ 
Specify first point:    

أنقر بالمؤشر على أي مكاٍن ترغبه في شاشة الرسم فتحدد بذلك نقطة 
حدد النقطة "وتبعًا لذلك يستجیب أوتوكاد بـ . البداية للخط الذي سترسمه

  ھكذا " ]:تراجع عن[الثانیة أو 
Specify next point or [Undo]:  

ددًا ھناك تجد أنك رسـمت خطـًا مـستقیمًا بـین نقطتـي      مكاٍن آخر على الشاشة وانقر مج     مؤشر الرسم إلى     حرك
  .النقر األولى والثانیة

  
إذا كان رسمك مكونًا من ھذه القطعة الخطیة فقط وترغب بإنھاء أمر أوتوكاد فما علیك إال ضغط مفتاح اإلدخـال مـرة             

  . أخرى
  

  طرق أخرى إلنھاء األمر  
  

   Esc في لوحة المفاتیح مفتاح الھروببضغط  •
   Space bar ود الفراغعمبنقر  •
  4شكل ، Enterبنقر الزر الیمین للمؤشر فتظھر قائمة منسدلة تختار منھا  •

        4شكل 
جرب الضغط على مفتاح اإلدخال مرة أخـرى تجـد نفـسك فـي     " رسم خط"االن، مباشرة وبعید إنھائك ألمر أوتوكاد      

لى مفتاح اإلدخال يربطك أوتوكاد بالنقطة األخیـرة  كما أن الضغط من جديد ع   . األمر السابق، أي في األمر رسم خط      
التي إنتھیت منھا، وستجد لحظتھا أن المؤشر يسحب معه خطـًا مرنـًا أينمـا تحركـت إنطالقـًا مـن النقطـة األخیـرة                     

  . ذاتھًا
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  : وبشكٍل عام
منه للتو مرة أخرى بعید الخروج من األمر األوتوكادي الذي استخدمته وانتھیت مفتاح اإلدخال على ضغط ال •

  . يعیدك أوتوكاد إلى األمر نفسه مرة أخرى
  .  أو بالنقر على الزر الیمین للمؤشرSpace barيمكنك الرجوع أيضًا إلى األمر نفسه بنقر عمود الفراغ  •
   .كما يمكنك الربط مع النقطة التي انتھیت منھا بتكرار ما ذكرناه سابقًا مرة أخرى •

أكثر نضغط مفتاح الھروب للخروج من األمر السابق أو إنھائه ثم نتبع لرسم خط مكون من قطعتین خطیتین أو 
  :  والذي نحصل علیه بإحدى الطرق الثالث التالیةLine" رسم خط"تسلسل األمر 

  Draw>Lineأو اختر من القائمة القیاسیة  " رسم الخط" أنقر من شريط أدوات الرسم زر
  

                                              
  

 وضمن قائمتھا Drawالقائمة القیاسیة : 6شكل     Lineشريط أدوات الرسم وضمنه األمر : 5شكل 
  Lineالمنسدلة األمر 

  
": رسم الخط" والتي جمیعھا توصلك إلى تنفیذ األمر )L بشكٍل مختصر ( Lineأو أكتب في نافذة األوامر

  ھكذا
Command: LINE     
LINE Specify first point:    أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة األولى على شاشة الرسم 
Specify next point or [Undo]:  تراجع[أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثانیة[  
Specify next point or [Undo]: تراجع[أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثالثة على شاشة الرسم[  

  
 الخ   ....أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الرابعة على نفس المنوال، 

………………….. 
Specify next point or [Close/Undo]: C تراجع/إغالق[لربط آخر نقطة مع أول نقطة[  

  . غلق الشكل الناتج) Closeاختصارًا للكلمة  (Cيعني الحرف حیث 
  

أن رسمك لقطعة خطیة ھـو خـاطئ فـإن التراجـع عـن تنفیـذ أمـر        " رسم الخط"إذا وجدت في سیاق تنفیذك ألمر       
" رسـم خـط  "لذلك، وأنت في سیاق تنفیـذ األمـر   . Undo أمر التراجعرسم تلك القطعة الخطیة يتطلب استخدام      

  .  ثم أكمل األمر المطلوب وبدون الخروج منهU  أو بشكٍل مختصرUndoاكتب 
  

من جھة أخرى، إذا وجدت حال إنھائك األمـر أن رسـمك خـاطئ كلیـًا وتريـد التراجـع عـن تنفیـذه فـإن ذلـك يتطلـب                     
  .  منفصًالUndo أمر التراجعاستخدام 

  
 أمـر التراجـع   وبـین  Lineضـمن سـیاق األمـر    كخیار فرعي    أمر التراجع يوجد فرق في استخدام     :   تنبیه

طالما أنك لم تنتھي بعد رسمتھا إلى التراجع عن آخر قطعة  U يؤدي الخیار الفرعي إذ  . كأمر منفصل 
 lineفي نافذة أوامر أوتوكـاد بعـد االنتھـاء مـن أمـر       U، أما كتابة  المطلوبةخطوطالمن رسم سلسلة  

 Line في األمر األخیر فیؤدي إلى التراجع عن كامل الخطوط التي رسمتھا) Command: U(  أي
   .ذاته

  
  :كائن وطرق انتقائه Erase حذف

. بعد رسمك لبعض العناصر والكائنـات فـي أوتوكـاد تـستطیع أن تحـذف أو تمحـو بعـضھا مـن علـى شاشـة الرسـم                    
 اكتب في نافـذة األوامـر   للقیام بذلك . ھذا الغرض  ل Erase "حذف"، يمكنك استخدام أمر     مرسوملتخلص من كائن    ول

Erase  أو ) E7 شكل، شريط أدوات التعديلمن  " حذف"ر ختر زا، أو ) بشكٍل مختصر .  

http://www.alqudspub.com


  
 
 
 

   http://www.alqudspub.com                                                     القدس للنشر والتوزيع

  

 6 

 
 Modify Toolbarشريط أدوات التعديل : 7شكل 

  
 8 شكل، Modify>Eraseسیة كما يمكن الحصول على أمر الحذف من القائمة القیا

    

  
  

  Modify>Eraseالقائمة القیاسیة : 8شكل 

مؤشـر  وامـر، انقـر زر ال   األ فـي نافـذة  Select object" كائنـاً ختـر  ا"وعند ظھور موجـه  وفي جمیع الحاالت السابقة، 
 فیختفـي   األيمـن مؤشـر زر الأو اضغط    اإلدخالمفتاحاضغط بعدھا ثم  متقطعًا،  فیصبح  األيسر على ذلك الكائن     

   . دفرنباالنتقاء المالنتقاء كائن واحد تسمى ھذه الطريقة  و.الكائن المقور حاًال من على الشاشة

التي نرغب بحذفھا مـن الرسـم ثـم ضـغط مفتـاح الحـذف       من الطرق المباشرة والعملیة ھي نقر الكائن أو الكائنات          
Deleteمن لوحة المفاتیح    .  

  : الكائن الواحد في أوتوكاد يتبع التسلسل التاليErase حذفوفي جمیع الحاالت، فإن 

Command: Erase  
، استخدم ھذا pick boxحال ضغطك مفتاح اإلدخال يتحول المؤشر إلى مربع اختیار 

  نكمل األمر  . المربع الختیار العنصر الذي ترغب بحذفه
Select objects:  

  انقر بالزر األيسر للمؤشر الكائن الذي ترغب بحذفه فتظھر الرسالة التالیة
Select objects:1 found 

اء الكائن المطلوب حذفه، نكمل األمر بالضغط على مفتاح أي تم انتق
  اإلدخال أو النقر على الزر األيمن للمؤشر

Select objects:  
  . ھنا انتھى أمر الحذف
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ثیـرة   ككائنـات  عندما ترغب بحذفخاصة  ،غیر عملیةي انتقاء الكائنات واحدًا واحدًا طريقة وتعتبر الطريقة السابقة ف
  :ًا أخرى النتقاء الكائنات كما يليق ولذلك يوفر أوتوكاد طر.ربما تتواجد على جھة واحدة أو في منطقة محددة

  
عنـد ظھـور الموجـه    ف. مؤشر أيـضاً النتقاء مجموعة عناصر أو كائنات على جھة واحدة من الرسم يمكن عمل ذلك بال            

 ثـم حـرك    على يمین الكائنات التي ترغب بانتقائھا،األيسر مرة واحدة في مكان فارغ   المؤشر  ، انقر زر    "كائنًاختر  ا"
ھـذا اإلطـار   جعـل  حـاول أن ت  .Crossingنقط مـ أو مستطیل بخـط  يظھر إطار عندھا المؤشر من الیمین إلى الیسار،      

، 9 شـكل الـخ،  ......التعامل معھا كحـذفھا أو نـسخھا  الكائنات التي ترغب ب حتى يحتوي  المنقط يالمس أو يقطع أو    
  . أو حتى عمود الفراغاأليمنالمؤشر زر  اإلدخال أو اضغط بعدھا مفتاحو
  

                

  ینانتقاء الكائنات بنافذة من الیسار للیم: 10 شكل   انتقاء الكائنات بنافذة من الیمین للیسار :9شكل 
 

األيـسر مـرة واحـدة فـي مكـان      المؤشر زر نقر ، ا"كائنًاختر ا"عند ظھور الموجه   ف: كما يمكن استخدام طريقة أخرى    
أو يظھـر إطـار   بحیـث  ،  إلى الیمین، ثم حرك المؤشر من الیسار على يسار الكائنات التي ترغب بالتعامل معھا      فارغ

 شـكل انتقائھـا،  الكائنـات التـي ترغـب ب   لمتصل يحتوي ھذا اإلطار اجعل حاول أن ت. Windowصل متمستطیل بخط  
  . أو حتى عمود الفراغاأليمنالمؤشر زر  اإلدخال أو اضغط بعدھا مفتاح، و10

  
 : وعلیه، يمكننا إجمال ما يلي

 كاستجابة للمحث W  بكتابةCrossing selection أو متقطع اطار منقطيمكن الحصول على  •
 . ثم نحدد الزاويتین الیمنى أوًال فالیسرى" اختر كائنًا"

 كاسـتجابة للمحـث   W بكتابـة  Window selection اطـار متـصل   الحـصول علـى   كمكنكما ي •
 . ثم نحدد الزاويتین الیسرى أوًال فالیمنى" اختر كائنًا"

 .  العناصر المختارة تكون إما متقاطعة مع اإلطار المنقط أو داخله أو داخل اإلطار المتصل بالكامل •
Command: Erase  
Select objects: W  
Specify first corner:   حدد النقطة األولى 
Specify opposite corner: حدد النقطة الثانیة  
 : 7 found 
Select objects:   

  
 اضـغط مفتـاح اإلدخـال    ثـم  ،" كائنـاً اختـر "عنـد ظھـور الموجـه        All اكتبوأخیرًا، لحذف كل الكائنات على الشاشة       

  ھكذا .یعًا وتصبح الشاشة نظیفةھا جمیقوم أوتوكاد بحذفمرتین، ف
Command: Erase  
Select objects: all  
5 found  
Select objects:  
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  حفظ الرسم

ــاد         ــدائي تحــت اإلســم اإلفتراضــي مــن أوتوك ــون ضــمن ملــف ابت ــى تك ــاد للمــرة األول ــامج أوتوك ــك برن حــال دخول
Drawing1.dwg .ظ ما رسمته إختر  لحفSAVEأي  من شريط األدوات القیاسي ،File>Save.الرسم لم يحفظ ألن و 

حـدد القـرص والمجلـد    ھنـاك  . 11شـكل   ،Save Drawing As" حفظ باسم"بعد سیقوم أوتوكاد بعرض مربع الحوار 
لمجلـد   علـى ا 2002 مـن دروس أوتوكـاد   LESSON1إذا رغبـت بحفظـه كـدرس أول    . فیـه رسمك الذي ترغب بحفظ   

ACAD2002ضمن سطح المكتب فإننا نحفظه بالصیغة التالیة  :Desktop:\ACAD2002\LESSON1 .  
  

   القیاسي شريط األدوات  من الزر  ضغطلحفظ الرسم ا
  

  . دقائق أو أقل5ًا أن تحفظ رسمك والتغییرات الطارئة علیه كل تذكر دائم: تنبیه
  

  

 Save Drawing Asمربع الحوار : 11 شكل
  

  إغالق أوتوكاد
  

 في نافذة األوامر أو اضغط على Quit  أوExit  أحد األمرين، أو أكتبFile> Exit ختراإلنھاء جلسة أوتوكاد، 
  . الموجودة في الزاوية العلوية والیمنى لشاشة الرسم Xاإلشارة

  
  :تنبیه
 البرنامج من عدم وجود أية تعديالت على الرسم، فـإذا وجـد         عندما نقوم بإغالق أوتوكاد يتحقق     •

أن ھذا الرسم يحتوي على تعديالت لم يقم المـستخدم بعـد بحفظھـا فإنـه يـسأله عـن ذلـك،               
  .ولھذا علیك أن ال تخشى من ضیاع رسومك عند إغالق أوتوكاد

فـاألمر الثـاني   . ر فـي نافـذة األوامـ   Save  واألمـر Qsave يوجد فرق في النتیجة بین كتابة األمر       •
بینمـا  . Save As باسـتخدام كنت قـد حفظتـه مـن قبـل       باسم جديد حتى لوملفكيقوم بحفظ 

 في القائمة القیاسیة فیؤديان لحفظ الملف بتغیراتـه  Save أو النقر على الزر     File>Saveاختیار  
 .الجديدة
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  الدرس الثاني  
  
  درس الثاني تعلم في النس

  بدء رسم جديد •
  م وضبط دقة الرسم ضبط حدود الرس •
نظـام اإلحـداثیات الـديكارتي      .  المختلفة في أوتوكـاد    استخدام أنظمة اإلحداثیات   •

  المطلق والنسبي و نظام اإلحداثیات القطبي النسبي
رسم العناصـر األساسـیة كـالخطوط والمـستطیالت والمـضلعات والـدوائر رسـمًا              •

 . دقیقًا
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  بدء رسم جديد

  .ملف الحالي إلغالق الFile> Closeختر إ - 1
  Create حـدد مـن اللـسان    . 12 شـكل ، AutoCAD 2002 Todayلك النافذة ظھر ست، File>New اختر - 2

Drawings  أي " شيء البدء من ال"الخیارStart from Scratch متـري " ثم اختر"Metric    فـي األسـفل
   .ترغب باستعمال الوحدات المترية في رسمكألنك 

  

            

   ملف جديد على الیمین والبدء من ال شيء على الیسارفتح: 12شكل 
  

فقـد ترسـم بوحـدات میلیمتريـة     . في الحقیقة يتم الرسم في أوتوكـاد بأيـة وحـدات ترغبھـا           : ملحوظة
وفي الحالتین ستتعامل مع جمیع وحـدات الرسـم بـشكٍل    . وھي الشائعة أو وحدات اإلنش 

لكـن  . ات فـي ملـف الرسـم الواحـد    متشابه ولن تشعر بالفرق ما دمت ترسم بإحدى الوحد    
  . يفضل أن تستخدم في الملف الواحد إما الوحدات المیلیمترية وإما وحدات اإلنش

     
 Drawing Limits and Drawing Precision ودقة الرسم ضبط حدود الرسم

  
جـم  ترسم األشیاء في أوتوكاد عـادة بمقیاسـھا الحقیقـي، ولـذلك فمـن المستحـسن ضـبط حـدود الرسـم إلـى ح           

ھـذه  ضبط حدود الرسم إلى حجـم   بالعرض فإنه يلزمنا    A4إذا رغبنا بالرسم على ورقة      . قوم برسمه نالشیئ الذي   
  :لذلك، نعرف أوًال حدود الرسم المطلوبة. 13شكل  ملیمتر لإلرتفاع، 210 ملیمتر للطول و 297الورقة أي 

  
  .ال تعني حدود الرسم أنك ال تستطیع أن تتجاوزھا عند الرسم

  
  
  
  
  
  

  بالعرضA4حدود ورقة الرسم : 13شكل 

  
  : لضبط حدود الرسمLimits في نافذة األوامر الكلمة أكتب

Command: Limits   
Reset Model space limits: 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:  

، أنظر (0,0) ھنا، نضغط مفتاح اإلدخال موافقین ألننا ننطلق من الزاوية الیسرى والسفلیة والتي إحداثیاتھا 
  لى في األع13الشكل 
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Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 297,210   
 كإحـداثیات  <420.0000,297.0000>أي أننا نغیر القیمة اإلفتراضیة لبرنامج أوتوكاد المبینة بین إشارتي أكبر وأصـغر      

 A4 إلـى القیمـة الجديـدة والتـي تتوافـق مـع أبعـاد ورقـة الرسـم          (0,0)الزاوية األخرى بالنسبة إلى النقطة األولـى       
  . 297,210لذلك، نلقم المحث . بالتحديد

  
لـذلك، إنتـق مـن القائمـة     . الرسـم فـي أوتوكـاد   تحديد دقـة   نحتاج إلى ضبط الفواصل العشرية ل     ھة أخرى، قد    من ج 

وحدات "بعرض مربع حوار في الحالتین   وكاد  یقوم أوت ، ل Units  أو اكتب في نافذة األوامر     Format>Unitsالقیاسیة  
" الطـول " فـي قـسم وحـدات    Decimal" عـشري "مـن انتقـاء   ھنـاك  تأكـد  . 14 شـكل  ،Drawing Units" الرسـم 
Length زاوية"في قسم   " درجات عشرية "، و "Angle .    الدقـة "ثم انتقل إلى "Precision     واضـغط علـى الـسھم 

  . موافقثم اضغط زر " 0"وانتق " 0.0000"إلى جوار 
  

إن ما ترسمه في أوتوكاد دقیق إلى أبعد الحدود ولكـن مـا يظھـر علـى شاشـة الرسـم يتوافـق ودقـة           
 صـحیح سـتجد أن طولـه عنـد     1 وحـدة بدقـة   9.8492 فإذا رسمت خطًا مستقیمًا طولـه الفعلـي  . الرسم

  .0.01دة بدقة  وح9.85 و 0.1 وحدة بدقة 9.8) الخط( وحدات بالتمام والكمال، ويكون قیاسه 10القیاس 
  

  
  

  Drawing Units ”وحدات الرسم“مربع الحوار : 14شكل 
  

ضبط حـدود المعاينـة الحالیـة    لـ . دقة ووحدات ما سترسـمه تالیـًا علـى شاشـة الرسـم     في أوتوكاد بضبط   للتو  قمت  
، A ثـم  Z:، اكتـب  قبل أن نرسم أي كائن على شاشة الرسـم A4حدود الرسم والتي ھي ورقة بحیث تغطي   

 ھكذا
Command: Z  
ZOOM 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: A   
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  اإلحداثیاتأنظمة 
  

ولذلك التتجاوز ھـذا القـسم قبـل     . فھم نظم اإلحداثیات المختلفة    يتوقف رسم الكائنات وتحريرھا في أوتوكاد، على      
  .التأكد من فھمه فھمًا صحیحًا

  
  Absolute Cartesian Coordinate System نظام اإلحداثیات الديكارتي المطلق

  
 يمثل الرقم األول. )X,Y( كارتي المطلق بزوج من األرقام يفصل بینھما فاصلةتعرف النقطة في نظام اإلحداثیات الدي 

 Yأو " ص"ويمثـل الـرقم الثـاني    . المعینـة والنقطة " ص"الصادي اإلحداثیات محور  المسافة الفاصلة بین   Xأو    " س"
الـديكارتي   صـفة  النظـام ھـذا  ولـذلك يطلـق علـى      .ذاتھـا والنقطـة   السیني  اإلحداثیات  محور  المسافة الفاصلة بین    

  .  استخدام ھذا النظام في أوتوكاد في العمل الیومي، ولكنه مناسب لألعمال المساحیة يفضلوال. المطلق
  

  15شكل : مثال 
  

. B(30,40)  بینمـا A(20,10) أن إحـداثیاتھما  ، حیـث B و  Aبـین النقطتـین     ) القطعة الخطیـة  (أرسم الخط المستقیم    
لة ومخططة لھـا أبعـاد معروفـة، وأن فـي الورقـة إحـداثیات مطلقـة تبـدأ فـي          سنتخیل أننا نرسم على ورقة مستطی 
 وفقًا لألمـر  (297,210) وتنتھي في النقطة العلوية والیمنى في النقطة    (0,0)الزاوية الیسرى والسفلیة في النقطة      

Limits .وفقًا للتسلسل التالي" رسم خط" لحل ھذا المثال نفذ األمر :  
 
Command: LINE  
Specify first point: 20,10  
Specify next point or [Undo]: 30,40  
Specify next point or [Undo]:  
 

 
  أنظمة اإلحداثیات: 15شكل 

  Relative Cartesian Coordinate System نظام اإلحداثیات الديكارتي النسبي
  

 بعبـارة ) Relative Cartesian Coordinate System(تعرف النقطة في نظام اإلحداثیات الديكارتي النـسبي  
)dx,dy@ .(مثلت)dx (تالیـة  والنقطة ال  تم إدخالھا بعد السیني بین آخر نقطة      ال)   البعـد الـسیني  مـسقط   أو 
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مـسقط  أو  ( والنقطة التالیـة تم إدخالھابعد الصادي بین آخر نقطة ال (dy)مثل كما ت). Delta xبین النقطتین 
  .الديكارتي النسبيالنظام صفة ھذا  ولذلك يطلق على .)Delta yالبعد الصادي بین النقطتین 

  
  15شكل : مثال

  
 Cبینمـا تبعـد النقطـة     A(20,10) أن إحداثیات ، حیثC و Aبین النقطتین ) خطیةالقطعة ال( أرسم الخط المستقیم    

وفقـًا  " رسـم خـط  " الحـل يتطلـب تنفیـذ األمـر      .  ملیمتراً 40 والمسافة الرأسیة    30 بالمسافة األفقیة    Aعن النقطة   
 :للتسلسل التالي

Command: LINE   
Specify first point: 20,10  
Specify next point or [Undo]: @30,40   
Specify next point or [Undo]:  

  .  لنحدد بعد النقطة التالیة بالنسبة إلى النقطة األولى@لقد استخدمنا الرمز 
  

  )Relative Polar Coordinate System (نظام اإلحداثیات القطبي النسبي
  

 المسافة الفاصلة distanceيمثل ). @distance<angle(تعرف النقطة في نظام اإلحداثیات القطبي النسبي بعبارة    
 الزاوية الحاصـلة بـین آخـر نقطـة تـم إدخالھـا والنقطـة        angle، كما تمثل م إدخالھا والنقطة الجديدة   بین آخر نقطة ت   

    .النظام صفة نسبيھذا ولذلك يطلق على . الجديدة بالنسبة إلى محور س
  
  

  15شكل : مثال
 A(20,10) أن إحداثیات ، حیثD و Aبین النقطتین ) القطعة الخطیة(أرسم الخط المستقیم 

.  درجة30 ملیمترًا وبالزاوية القطبیة 50 بالمسافة القطبیة A عن النقطة Dتبعد النقطة  بینما
 : وفقًا للتسلسل التالي" رسم خط" الحل يتطلب تنفیذ األمر

Specify first point: 20,10  
Specify next point or [Undo]: @50<30  
Specify next point or [Undo]:  

    مستطیلالرسم 
  

لذلك، نرسمه بعیـد تحديـد مـوقعي زاويتیـه      . يرسم المستطیل في أوتوكاد بحیث تكون أضالعه أفقیة ورأسیة دائماً         
كمـا يمكـن اسـتخدام    . المتقابلتین تمامًا كما يشیر إلى ذلك الرمز المستخدم فـي أوتوكـاد لرسـم المـستطیل           

. فالثانیـة  في شريط أدوات الرسم ثم نقر النقطة األولـى  المؤشر لرسم المستطیل الذي يتطلب النقر على الزر    
  . على كل حال، نحن معنیون برسم المستطیل الذي تكون أبعاده محددة وباحداثیات معروفة سلفًا

  
  : مثال

  . وحدة50 وارتفاعه 100أرسم المستطیل الذي طوله 
Command: Rectangle  (Rec ) 
Specify first corner point or  
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  انقر أية نقطة على الشاشة 
Specify other corner point or [Dimensions]: @100,50  

  : تمرين
 ؟ 100,50@ بدًال 100,50 وحدة إذا لقمنا في المحث 50 و 100ھل تكون أبعاد المستطیل السابق 

    
   -:الجواب

  
  : مثال

  . ل المعروفة أطوالهطريقة أخرى لرسم المستطی
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Command: Rec  
Specify first corner point or  
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:انقر أية نقطة على الشاشة 
Specify other corner point or [Dimensions]:  D  

" أبعــاد"ھنــا، غیرنــا المحــث مــن تحديــد موقــع النقطــة الثانیــة للمــستطیل إلــى  
Dimensions  ولذلك كتبنا الحرف    .  المستطیل ذاتهD .     الطـول نكمل األمر بتلقـیم 

Length وحدة بینما يلقم االرتفاع 100 بالمقدار Width ھكذا .  وحدة50 بـ  

Specify length for rectangles <500.0000>: 100  
Specify width for rectangles <40.0000>: 50  
Specify other corner point or [Dimensions]: ننقر بالمؤشر إحدى الجھتین العلوية أم السفلیة  

  
  : تمرين

  . لواردتین أعاله لرسم المستطیل وحدة بالطريقتین ا20أرسم المربع الذي طوله ضلعه 
  

 Polygonsضلعات مالرسم 
  

افتراضـیًا، يقـوم أوتوكـاد برسـم المـضلع      . يمكننا أوتوكاد من رسم المضلعات على اختالف عـدد أضـالعھا وأحجامھـا        
ن أو تمـس أضـالعه مـ   ) Inscribed in circleالمضلع داخل الدائرة (استنادًا إلى دائرة وھمیة تمر في رؤوس المضلع 

كما تتوفر طريقة أخرى لرسم المـضلع اسـتنادًا إلـى     ). Circumscribed about circleالمضلع خارج الدائرة (الداخل 
سنحاول وكمثال مباشر  تعلم طريقة أخرى لرسم المربع الوارد أعـاله اسـتنادًا إلـى أنـه مـضلع ربـاعي       . طول ضلعه 

  . منتظم
  : مثال

  .Polygon المضلعاستخدام  وحدة ب20ارسم المربع الذي طول ضلعه 
  

 ) بشكل مختصرPol ( أو  Polygon، في شريط أدوات الرسم أو أكتب16شكل ، Polygon" مضلع"انقر زر 
  األوامر واضغط مفتاح اإلدخال ) نافذة(في محث 

 

  
 شريط أدوات الرسم وفیه زر رسم المضلع: 16شكل 

  

  

  المضلعات: 17شكل 

Command: Polygon  
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 Enter number of sides" أدخل عدد األضالع"وفي الحالتین تجد أن محث األوامر يستجیب بـ 
Enter number of sides <3>:   ط مفتاح اإلدخال واضغ4اكتب   4 
Specify center of polygon or [Edge]: e  

  
  ثم اضغط مفتاح اإلدخال  Edge "طول الضلع" تعني أنك ترغب بتنفیذ االختیار  eكتابة الحرف

 
Specify first endpoint of edge: 100,100 أكتب  
Specify second endpoint of edge: @20,0    

  
  .17شكل ، 100,100نحدد إحداثیات حافة الضلع األخرى نسبة للنقطة األولى  20,0@ ھنا بـ

  

   :مثال

  .17شكل  وحدة انطالقًا من زاوية المربع األولى، 30أرسم المخمس الذي طول ضلعه 

Command: Polygon  
Enter number of sides <4>: 5   
Specify center of polygon or [Edge]: e  
Specify first endpoint of edge: 100,100  أنقر نقطة ما أو حددھا  
Specify second endpoint of edge: @30,0  

  : مثال
  .   وحدة100أرسم المثلث الذي تمر في رؤوسه دائرة وھمیة، نصف قطرھا 

Command: Polygon  
Enter number of sides <4>: 3  
Specify center of polygon or [Edge]: انقر أية نقطة على الشاشة  
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I    أي أن المضلع داخل الدائرة 
Specify radius of circle: @100<0  

  : مثال
  . وحدة100أرسم المثلث الذي تمس أضالعه دائرة وھمیة، نصف قطرھا 

Command: Polygon   
Enter number of sides <5>: 3  
Specify center of polygon or [Edge]: انقر أية نقطة على الشاشة 
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: C  
Specify radius of circle: @100<0  

  
  : تمرين

  ؟  37>100@وماذا لو لقمت بالقیم. 0>100@ بدًال من 100ماذا لو لقمت المحث في آخر سطر بالمقدار 
  ماذا ينتج وكیف تفسر ذلك؟

  
  رسم الدوائر في أوتوكاد 

  
  بینما ندعو النقطةradiusويسمى ذلك البعد بنصف القطر . الدائرة كائن ھندسي تبعد نقاطه بعدًا ثابتًا عن نقطة ما     

  :ويوفر أوتوكاد عدة طرق لرسم الدائرة، نستھلھا بالمثال التالي. الثابتة بالمركز
  
  

  :مثال
أرسم بالمؤشر الدائرة التي مركزھا نقطة ما على شاشة الرسم ونـصف قطرھـا أيـة قیمـة اختیاريـة؟ لرسـم ھـذه                 

  : الدائرة بھذه المواصفات سنتبع الخطوات التالیة
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في شـريط أدوات الرسـم    في محث األوامر أو انقر زر الدائرة )  اختصارًاC أو اكتب    (Circleأكتب  
  Center,Radius، وھناك حدد االختیار 18شكل ، Draw>Circleأو حتى انتق من القائمة القیاسیة 

 

 
 

        ، Draw>Circle القائمة القیاسیة: 18شكل 
Command: Circle  (C ) 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:    

]. ھنا، يعطیك أوتوكاد عدة خیارات لرسم ھذه الدائرة[يطلب منك أوتوكاد أن تحدد مركز الدائرة التي سترسمھا أو 
  نكمل األمر

 انقر أية نقطة على شاشة الرسم :                     ....    
  

كبر وتصغر حول ھذا كما تظھر دائرة ت. ھنا يستجیب أوتوكاد فیحدد لك مركز الدائرة رسمًا على شاشة الرسم
 الدائرة Radiusوعندئٍذ، يطلب منك أوتوكاد أن تحدد نصف قطر . المركز  وفقًا لحركة المؤشر على شاشة الرسم

  نكمل األمر ].  للدائرةDiameterيعطیك خیارًا آخر ھو القطر [التي سترسمھا أو 

Specify radius of circle or [Diameter]:            نقر في أي مكاٍن آخراسحب المؤشر على الشاشة وا
  

 .تالحظ عزيزي الطالب أنك رسمت دائرة، غیر معروف ال نصف قطرھا وال إحداثیات مركزھا
  

 في آخر 100جرب واكتب . وإذا كنت ترغب برسم دائرة معروف نصف قطرھا فما علیك إال أن تلقم مقدار نصف القطر          
  .  وحدة100طرھا سطر في األمر السابق لتجد أنك رسمت دائرة نصف ق

  
 .ھـا لن يقترح علیـك أوتوكـاد أيـة مقترحـات بخـصوص نـصف قطر      فبرسم أول دائرة في جلسة الرسم،  إذا كنت تقوم    

. circle كلمـا اسـتخدمت أمـر    ھارسمتم ائرة آخر دولكن ما إن ترسم أول دائرة حتى يقوم أوتوكاد باقتراح نصف قطر       
. خـر دائـرة مرسـومة   ھا مكافئـًا آل نصف قطرالتي سیكون ائرة الجديدة يمكنك بضغط مفتاح اإلدخال رسم الد   وعندئٍذ،  

  . جرب ذلك لوحدك
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  ، الوارد أعاله18شكل االختیارات الممكنة لرسم الدائرة، أنظر 
  

  . radius فنصف قطرھا center تحديد مركز الدائرة
   .diameter تحديد مركز الدائرة فقطرھا

   .كالن قطرًا للدائرةيشتحديد نقطتین على محیط الدائرة، 
  . مثًال، أرسم دائرة تمر في رؤوس مثلث مرسوم. تحديد ثالث نقاط على محیط الدائرة

  .انتقاء مماسین للدائرة، وتحديد نصف قطرھا
  . مثًال، أرسم دائرة تمس األضالع الثالثة لمثلث مرسوم. انتقاء ثالثة مماسات للدائرة

  . بتحديد مركزھا ونصف قطرھا: أوًال

 بنقر نقطة في نافذة الرسمرسم أية دائرة غیر معروف ال نصف قطرھا وال إحداثیات مركزھا كما ورد أعاله كن يم
لتحديد مركزھا ثم نقر نقطة أخرى لیحدد البعد بین النقطتین المنقورتین نصف القطر لتلك الدائرة وإما باتباع 

وتقوم الطريقة الدقیقة على . ائرة كتابة في نافذة األوامرالمركز ونصف قطر الدإحداثیات الطريقة الدقیقة لتلقیم قیم 
أما نصف القطر فیمكن كتابته مباشرة، أو تحديده . )x,y(صیغة الديكارتیة المطلقة البكتابة إحداثیات مركز الدائرة 
  . وفقًا ألحد أنظمة اإلحداثیات

 
  : مثال

  . (0,0) وحدة ومركزھا في النقطة 50التي نصف قطرھا الدائرة أرسم 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0  
Specify radius of circle or [Diameter]: 50  
 

  :بتحديد مركز الدائرة فقطرھا -ثانیًا
  

   .يشبه ھذا األسلوب أسلوب رسم الدائرة بتحديد مركزھا فنصف قطرھا
  
 

  : مثال
  .(0,0) وحدة ومركزھا في النقطة 100التي قطرھا الدائرة أرسم 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0  
Specify radius of circle or [Diameter]: d  
Specify diameter of circle: 100  

  تمرين   
  ما قطر الدائرة الناتجة من تلقیم أمر رسم الدائرة التالي؟ 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: @10,15  
Specify radius of circle or [Diameter]: 100  

 :  الجواب
  :بتحديد نقطتین على محیط الدائرة، متقابلتین قطريًا -الثًاث

معـروفتین علـى محیطھـا وتـشكل المـسافة بینھمـا قطـرًا        ن ینقطتـ  إنطالقًا مـن  تستخدم ھذه الطريقة لرسم دائرة 
  . للدائرة

 
  :مثال

  . ھاقطرأرسم دائرة بالمؤشر من نقطتین يشكالن 
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p  
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  نكمل األمر . 2points من 2pختیار مركز الدائرة إلى نقطتین ھنا غیرنا ا
Specify first end point of circle's diameter: حدد النقطة األولى 
Specify second end point of circle's diameter: حدد النقطة الثانیة 

  :مثال
  : التاليتسلسل اللجواب يتم با. (120,60) و (60,80)ارسم الدائرة المارة في النقطتین التالیتین 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p  
Specify first point on circle: 60,80  
Specify second point on circle: 120,60  

  تمرين  
   في السطر األخیر يفضي إلى رسم الدائرة نفسھا؟  120,60 بدًال من 120,60@ھل تعتقد أن تلقیم القیمة

   إلى السطرين األخیرين فعلى ماذا نحصل؟ @وإذا أضفنا
  

  : بتحديد ثالث نقاط على محیط الدائرة-رابعًا
  

ومن البدھي أن ال تكون النقاط الثالث على يمكن رسم الدائرة أيضًا بتحديد ثالثة نقاط على محیط الدائرة، 
  : بالمؤشر الدائرة طريقة رسم ھذهالتاليتسلسل يمثل ال. استقامة واحدة

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p  
Specify first point on circle: حدد النقطة األولى  
Specify second point on circle: حدد النقطة الثانیة 
Specify third point on circle: حدد النقطة الثالثة 

 فإذا كانت اإلحداثیات المطلقة للنقاط الثالثة محددة .لرسم الدائرة المارة برؤوس مثلثشائعة ھذه الطريقة 
  ": رسم الدائرة"باألرقام فإننا نلقم تلك القیم ألمر 

  
  : مثال

  : التاليتسلسل الالجواب يتم ب. (55,60) و (40,100)، (0,0)ارسم الدائرة المارة في النقاط الثالثة التالیة 
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p  
Specify first point on circle: 0,0  
Specify second point on circle: 40,100  
Specify third point on circle: 55,60   

   بطريقة المماسین ونصف القطر -خامسًا
  

نحدد ألوتوكاد خطـین أو قوسـین موجـودين فـي     . تعتبر ھذه الطريقة من الطرق المھمة غیر المباشرة لرسم الدائرة       
  . الرسم كمماسین ثم نلقم قیمة نصف القطر فیقوم أوتوكاد بتحديد مركز الدائرة ويرسمھا

  
  :مثال

  . مین ونصف قطرھا محددأرسم الدائرة التي تمس خطین مرسو
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr  

 Tangent Tangent Radius من األحـرف األولـى للكلمـات اإلنجلیزيـة     ttrجاءت اإلختصارات 
  مماس مماس نصف قطرأي 

Specify point on object for first tangent of circle:    الخط األولالمماس األول فوقانقر  
Specify point on object for second tangent of circle:  الخط الثانيالمماس الثاني فوقانقر   
Specify radius of circle: أدخل نصف قطر الدائرة أو حدد ذلك باستخدام الفأرة 

  
  :  ولرسم دائرة تمس قوسین دائريین أو دائرتین محددتین ونصف قطرھا معروف نستعرض المثال التالي
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  19 شكل ،مثال
وأرسم دائرة أخرى نصف . ، من الداخل36Ø و 31Ø والتي تمس دائرتین، قطراھما R15سم الدائرة، نصف قطرھا أر

   بحیث يكون التماس من الخارج لنفس الدائرتین، R75قطرھا 
  

 

  
  رسم دائرة تمس دائرتین: 19شكل 

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

  عندئٍذ، يتحول المؤشر إلى إشارة التماس 
Specify point on object for first tangent of circle:   األولانقر الضلع  
Specify point on object for second tangent of circle: انقر الضلع الثاني  
Specify radius of circle: 15  

  
ار مـا ھـو   یـ ختقـوم أوتوكـاد با  أحیانًا يجد أوتوكاد أكثر من دائرة تطابق شرط التماس ونصف القطر، وفي ھذه الحالـة ي   

 في المثال السابق ُرسمت الدائرة األولـى علـى الیمـین ألن    .أقرب إلى نقاط االنتقاء التي حددتھا على المماسین  
 علـى  P4 و P3وفي الحالة الثانیة، كانت نقاط النقر . ى يمین الدائرتین األصلیتین عل P2 و   P1النقطتین المنقورتین   

جـرب ذلـك   . تمس الـدائرتین األصـلیتین مـن الیـسار    ) 19الشكل ظھر منھا القوس في  (الیسار فحصلنا على دائرة     
  .لوحدك

 
  .  20، شكل  أو ثالثة نقاط تمر فیھا الدائرة انتقاء ثالثة مماسات للدائرة -سادسًا 

  
الثالثة، أو رسـم الـدائرة   تمس أضالعه التي ، نتخیل مثلثًا مرسومًا على شاشة الرسم والمطلوب رسم الدائرة           ھنا

 : أي حدد ثالث نقاط كما يلي3Pلذلك، نحدد بعید االختیار . التي تمر في رؤوس المثلث
  

  .  ارسم الدائرة التي تمس األضالع الثالثة لمثلث مرسوم: مثال
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P  

   ثم انقر الضلع األول لتعني أنك تريد التماس مع الخط TANاكتب أوًال 
Specify first point on circle: TAN  األولانقر الضلع   
Specify second point on circle: TAN انقر الضلع الثاني 
Specify third point on circle: TAN انقر الضلع الثالث 

  
  .  مثلث مرسومي رؤوس ر فارسم الدائرة التي تم: مثال

  . INT إلى  TANالحل كما في تنفیذ حالة التماس بتغییر 
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مــن القائمـة القیاسـیة نختــار   : يمكننـا تنفیـذ رســم دائـرة تمـس مــستقیمات ثالثـة بطريقـة أخــرى كمـا يلـي        كمـا  
Draw>Circle ثم الخیار الفرعي Tan,Tan,Tan ، 20شكل  .  

  
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _3p Specify first point on 
circle: _tan to ننقر أول ضلع في المثلث 
Specify second point on circle: _tan to  ننقر الضلع الثاني في المثلث 
Specify third point on circle: _tan to  ننقر الضلع الثالث في المثلث 
 

 
  

  القائمة القیاسیة لرسم دائرة تمس ثالثة مستقیمات أو ثالثة دوائر: 20شكل 
 

  حفظ الرسم

اختر االسم الجديد . File>Save Asإحفظ ملفك القديم مع تعديالته الجديدة أو احفظه كملف جديد 
Desktop:\ACAD2002\LESSON2 .أغلق أوتوكاد  .  
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  الدرس الثالث 
   درس الثالثتعلم في النس

 ديم ثم إضافة رسم إلیه فتح ملف ق •
 اإلبحار في الرسم  •
 نمط الشبكة ونمط الوثب: إعدادات الرسم •
 نمط التعامد ومربع اإلحداثیات  •
 نمط التعقب القطبي •
  .  الطريقة المباشرة لرسم الخطوط •
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  فتح ملف سابق
  

اكتب  Desktop:\ACAD2002\LESSON2الملف الذي أنھیت به رسمك في الوحدة الثانیة أي (لفتح ملف قديم 
في مربع  حدد .Select File مربع الحوارإلى دخل تفي الحالتین فتجد نفسك  File>Open أو اختر Openاألمر

، كما يظھر في LESSON2المطلوب  نختار الملف ثم Desktop>ACAD2002حفظ ال مجلد Select Fileالحوار 
  .21شكل 

  

  
  

 Select Fileمربع الحوار  :21شكل 
   Zoom اإلبحار في الرسم

  
 علـى مـا نرسـمه أو نبنیـه    لقاء نظرة مقربة في أوتوكاد يستخدم إل   أحد أكثر األوامر استعماًال     ھو  اإلبحار في الرسم    

اإلبحـار  نـا  يتـیح ل سـوف   Zoom" تبعیـد /تقريب"الذي سنعرفه بـ األمر ا  ھذ.العودة الى المعاينة السابقة   مع إمكانیة   
  . فیهقوم بالعمل نفي الرسم الذي 

  

  :  حول ناحیة من الرسمZoom Windowلتقريب المعاينة 

  :ھناك عدة طرق لعمل ذلك وھي
اختر "، فیظھر في نافذة األوامر  من شريط األدوات القیاسي  Zoom Window" إطارتقريب  " ضغط الزر ب- 1

 Specify  لإلطار وذلك بالنقر بالزر األيسر للمؤشر فیستجیب أوتوكاد بـSpecify first corner" الزاوية األولى
opposite corner:وتظھر لك المعاينة مكبرة سیمأل اإلطار الذي حددته الشاشةابلة عندئٍذ ، أي اختر الزاوية المق 

  : كما يمكن التقريب باألسلوب نفسه بالطرق األخرى المذكورة أدناه. داخل اإلطار الذي اخترته
  .  في نافذة األوامر W  ثم Z ةباكتب - 2
   .22شكل ، Window" إطار "  ثم Zoom" تقريب "View من القائمة القیاسیة رنقبال -3
  

   :Zoom Previous للعودة إلى المعاينة السابقة
  
   من شريط األدوات القیاسي  Zoom Previous" السابق تقريب "ضغط الزر ب-1
  .P  ثم Zة باكتب -2
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یعـود أوتوكـاد إلـى عـرض      فView>Zoom>Previousأي  Viewمـن القائمـة القیاسـیة      "الـسابق  تقريب "رنقبال -3
  22شكل المعاينة السابقة، 
  :Realtime Zoom التبعید الحقیقي/استخدام التقريب

  .  من شريط األدوات القیاسي" تبعید حقیقي/ تقريب "ضغط الزر ا-1
  ، 22شكل من شريط األدوات القیاسي، " تبعید حقیقي/تقريب"ختر ا أو Z  بكتابة -2

ثـم  المطلوب تقريبـه  الرسم جزء ضع المؤشر فوق  .± مع إشارة مؤشر إلى شكل عدسة يتغیر ال وفي كلتا الحالتین    
  . تجده يبتعد ويصغرإلى أعلىترب ويكبر، ثم انقر واسحب قتجد الرسم يانقر واسحب إلى أسفل 

 

       
 

تبعید / ثم تقريبZoom Previous ومنھا تقريب السابق Viewعلى الیمین القائمة القیاسیة : 22شكل
  . Realtime Zoomیقي حق

  Realtime Pan على الیسار استخدام التجول الحقیقي 
  

  :Realtime Pan استخدام التجول الحقیقي

  .اسي من شريط األدوات القی" التجول الحقیقي "غط زر بض-1
   .22شكل من شريط األدوات القیاسي، " تجول حقیقي "رنقب - 2

ضع المؤشر فـوق وسـط الرسـم ثـم انقـر واسـحب إلـى الیمـین أو            . يتغیر المؤشر إلى شكل يد    وفي كلتا الحالتین    
   .إلظھار المزيد من تفاصیل الرسم األعلى أو الیسار أو األسفل

  
 :Zoom All تبعید الكل/استخدام تقريب

 .ھر كل ما قمت برسمه ضـمن إطـار الرسـم    يقوم أوتوكاد بتقريب أو تبعید المعاينة بحیث يظ    ،Aثم Zكتب   ا - 1
  . كما أوردناه سابقًاLimitsھذه الحالة شائعة اإلستخدام عند تعريف حدود الرسم واألمر 

، بما يكافئ الخروج من  من لوحة المفاتیحEscة معاينة أو االنتھاء منھا إضغط مفتاح الھروب للخروج من أي: مالحظة
  . أي أمر من أوامر أوتوكاد

  : إعدادات الرسمأنماط و

تعلمنا في الدروس الثالثة الماضیة كیفیة بدء رسم جديد، واختیار الوحدات المترية أو اإلنجلیزية الستعمالھا وحدات 
وقد تعلمنا أيضًا كیف نرسم بعض . قیاس في رسوماتنا مع كیفیة ضبط حدود الرسم ودقة الوحدات المستخدمة

والدوائر والمضلعات بشكٍل عام ثم انتقلنا لرسمھا بدقة مستخدمین العناصر األساسیة كالخطوط والمستطیالت 
االن، وقبل أن نكمل رسم بقیة ھذه العناصر األساسیة في شريط أدوات الرسم من . نظم اإلحداثیات المختلفة

 ونمط snap ونمط الوثب gridالمھم أن نعرج حديثنا إلى أدوات الرسم المساعدة في أوتوكاد وھي نمط الشبكة 
  .  مضافًا لھم مربع اإلحداثیاتOrthoالتعامد 
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   المستخدمة في أوتوكاد؟ Gridما ھي الشبكة 
  

ھذه . ھي شاشة نقطیة تشبه إلى حٍد بعید ورقة المربعات الملیمیترية أو حتى أية ورقة مربعات منتظمة أخرى
 فقط وال تشكل جزًء من قاعدة الشاشة النقطیة ال تظھر في الطباعة عند طباعة الرسم، ألنھا نقاط مساعدة

  . بیانات الرسم
  

كما يمكنك تحقیق ذلك بالضغط على .  بتفعیل الشبكة إذا كانت معّطلة أو تعطیلھا إذا كانت مفّعلةF7يقوم المفتاح 
أخیرًا، يمكن التحكم في حجم . Status bar في شريط الحالة ، أو بالنقر على الزر CTRL+Gمفتاحي 

  .   ومسافات ھذه الشبكة فال داٍع ألن تكون مربعة وال داٍع ألن تكون أفقیة ورأسیة
  

      
  

   . 1010x وعلى الیسار شبكة أخرى 20x20الشبكة على الیمین : 23 شكل
  

فجاءت حواف المستطیل ) Snap onأي ( مستخدمین نمط الوثب سرىدائرة على الشبكة الیرسمنا المستطیل وال
مین بینما كان في الیاألخرى رسمت األشكال نفسھا على الشبكة كما .  تمامًا10x10 منطبقة على نقاط الشبكة

اطیة بالنسبة للشبكة لھذا جاءت حواف المستطیل ومركز الدائرة في نقاٍط اعتب) Snap offأي (نمط الوثب معطًال 
  .20x20 منىالی
  

   المستخدم في أوتوكاد؟ Snapما ھو نمط الوثب 
  

نمط أو حالة تجعل المؤشر يتحرك مسافاٍت محددة وضمن نقاٍط معروفة، ولن يكون بمقدورك وضع المؤشر أينما 
لذلك، . قوم بإدخالھابالعادة، يعمل نمط الوثب مع نمط الشبكة، بحیث تستطیع أن تراقب المسافات التي ت. شئت

من . يمّكنك نمط الوثب من االلتزام بمسافات محددة، بینما يساعدك نمط الشبكة على مراقبة ما تقوم برسمه
جھة أخرى، يمكن أن يعمل نمط الوثب بمعزل عن نمط الشبكة، فتحدد له قیم تباعد مختلفة عن قیم تباعد 

  . الشبكة
  

كما يمكنك تحقیق ذلك بالضغط على .  كان معّطًال أو تعطیله إذا كان مفّعًال بتفعیل نمط الوثب إذاF9يقوم المفتاح 
دت كًال من الوثب كما تستطیع التحكم بإعدا. في شريط الحالة ، أو بالنقر على الزر )CTRL+B(ن مفتاحیال

 Drafting Settingsإعدادات الرسم "في نافذة أوامر أوتوكاد، أو باختیار grid  أو snapبكتابة ) أي قیمھما(والشبكة 
   أو باستخدام صندوق الحوار التالي. Tools" أدوات"من قائمة 
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  التحكم في إعدادات الشبكة والوثب: 24شكل 
  

 Ortho Mode استخدام نمط التعامد
  

أو /فال تجد حركة للمؤشر إال أفقیة و . ومثلث في عملیة الرسمTاستخدام مسطرة نمط يشبه إلى حٍد بعید 
  .25شكل ، على رسم خطوط أفقیة وعمودية فقطؤشر  المOrthoيجبر نمط التعامد و. رأسیة

مكنك تحقیق ذلك أيضًا بالضغط ، ويفّعالًًنمط التعامد إذا كان معّطًال أو تعطیله إذا كان مفعیل بت F8 يقوم المفتاح
   .في شريط الحالة ، أو بالنقر على الزر CTRL+Lعلى مفتاحي 

  
ه لن تستطیع االستغناء عنمع ھذا ف، وقلیلة فائدةو مع مرور الوقت ذالتعامد نمط تكتشف عزيزي الطالب أن وقد 
  . كلیًا

  

  
  
  

 Status barشريط الحالة : 25شكل 
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 Direct Distance Entry  الطريقة المباشرة لرسم الخطوط 

ولھذا يمكننا .  تصبح حركة المؤشر إما أفقیة وإما رأسیةعندما نفعل نمط التعامد بالضغط على الزر 
بسھولة رسم الخطوط األفقیة والرأسیة بتحديد اإلتجاه من المؤشر وتلقیم المسافات بشكٍل مباشر من لوحة 

  . المفاتیح
  

  مثال 
ن زاويته السفلى والیسرى وذلك باستخدام األمر  إنطالقًا م100×50اتبع التعلیمات التالیة لرسم مستطیل أبعاده 

  " رسم خط"األوتوكادي 
Command: Line  
Specify first point: حدد النقطة األولى  

  
بعیـد تحديـد   ) و تعطیله في أي وضٍع أثناء تنفیذ أمر أوتوكاد أو حتى قبـل ذلـك     يمكن تفعیله أ  (نفعل ھنا نمط التعامد     

  . النقطة األولى لرسمك الخط فتصبح حركة المؤشر أفقیة أو رأسیة
 ثـم وجـه المؤشـر إلـى األعلـى      50 وجه المؤشر إلى يمین نقطة البداية التي انطلقت منھا ثم اكتب 

  ھكذا . C  ثم اكتب50  ثم وجه المؤشر إلى الیسار ثم اكتب100 واكتب
Specify first point: حدد النقطة األولى <Ortho on>  
Specify next point or [Undo]: 50    المؤشر للیمین 
Specify next point or [Undo]: 100    لألعلىالمؤشر  
Specify next point or [Close/Undo]: 50    المؤشر للیسار 
Specify next point or [Close/Undo]: C   

  
  .  وحدة100 وحدة وارتفاعه 50تالحظ عزيزي الطالب أن ما رسمته ھو مستطیل بعینه، طوله 

 تمارين 
    Direct Distnce Entryالطريقة المباشرة لرسم الخطوط باستخدام 26 شكل ارسم األشكال االتیة،

  

  
  

   نمط التعامد تمارين على استخدام: 26شكل 
  

  .ارسم ھذه األشكال باستخدام اإلحداثیات أيضًا: نشاط 
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لكـن  . تفعیل نمط التعامد يساعدك على رسم خطوط أفقیة ورأسیة بالمسافات التي تحـدد قیمھـا المطلقـة    : تنبیه
 فمثًال إذا .تجاھات إذا ما أدخلت قیمك وفقًا لإلحداثیات النسبیةلتزام باالمن جھة أخرى، يمكنك أيضًا عدم اال   
 30 وحدة باإلتجاه الـذي يمیـل   100 فإنه سیرسم 30>100@ المقدار   50لقمت في المثال السابق بدًال من       

  . نمط التعامدتفعیلدرجة عن األفقي مع 
  
 Coordinate Display ستخدام مربع اإلحداثیاتا

  
بداللـة  موقع المؤشر یسار يعرض أقصى المربع اإلحداثیات الموجود في  فإن  منطقة الرسميكلما حركت المؤشر ف 

ھكــذا، تــصبح حركــة المؤشــر مرصــودة رقمیــًا ضــمن خانــة مربــع  . 27شــكل  ونــسبیة، إحــداثیات ديكارتیــة مطلقــة
  . اإلحداثیاتنقطة أصل بالنسبة إلى المؤشر ورسمك تیح لك ھذا إيجاد موقع اإلحداثیات بما ي

  
 بحیث يعرض نظام إحداثیات ديكارتیة مطلقة أو قطبیة تقلیب إعدادات مربع اإلحداثیاتعرض ب F6يقوم المفتاح 

، أو بالنقر على مربع CTRL+Dنسبیة أو يتوقف عن العمل، ويمكنك تحقیق ذلك أيضًا بالضغط على مفتاحي 
  .اإلحداثیات في شريط الحالة

  

  
  

  .  عندما ال نرسم أي شيءإحداثیات موقع مؤشر الرسم كما يبدو في مربع اإلحداثیات: 27شكل 
  

  
  

  . عندما نرسم خطا ماإحداثیات موقع مؤشر الرسم كما يبدو في مربع اإلحداثیات: 28شكل 
  
  

  Polar Trackingنمط التعقب القطبي 
  

عندما نفعل نمط التعقـب القطبـي ونحـدد الزاويـة التـي يتحـرك بھـا المؤشـر نـستطیع عندئـٍذ أن نرسـم فـي تلـك                        
قـر الـزر   ان ولتحقیق تفعیل نمط التعقب القطبي وتحديـد زاويتـه  . عقباإلتجاھات التي تحددت من مضاعفات زاوية الت  

مـن القائمـة المنـسدلة     Setting  ثم اختـر إعـدادات  Status bar في شريط الحالة الیمین للمؤشر على الزر 
 Polarنختـار اللـسان  . 29شـكل  ،  Drafting settingsإلى صـندوق الحـوار إعـدادات الرسـم    التي تظھر يدخلك ذلك 

Tracking  درجة، ثم نضغط زر الموافقـة  30 ونحدد الزاوية OK  المفتـاح  مـن جھـة أخـرى، يقـوم    .  فـي األسـفل F10 
  .بتفعیل نمط التعقب القطبي إذا كانت معّطًال أو تعطیله إذا كان مفّعًال
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ريـف وتحديـد   لذلك، يلزمنا تع.  درجة30 وحدة ويمیل عن األفقي بزاوية     160في المثال التالي نريد رسم خط، طوله        
نبدأ برسم الخط المطلـوب إنطالقـًا مـن نقطـة التحديـد      . 29شكل  درجة كما ورد أعاله،  30زاوية التعقب القطبي بـ     

 مـع األفقـي حتـى    30اآلن، وعند محاولتنا تحديد النقطة الثانیة للخط واقترابنا من وضـع قريـب مـن اإلتجـاه       . األولى
وعندھا يمكننا تلقـیم طـول الخـط علـى     . 30شكل  للخط الذي سنرسمه، يظھر لنا خطًا نقطیًا ومرنًا يشكل مساراً    

والحقًا، يمكننا وبسھولة متناھیة أيضًا رسم كل الخطوط التـي تمیـل عـن     . في نافذة األوامر  ) 160أي  (ذلك المسار   
  .  درجة30األفقي بمضاعفات الزاوية 

  

  
   Drafting settings" إعدادات الرسم"صندوق الحوار : 29شكل 

  

  

   درجة مع األفقي 30رسم الخط المائل بزاوية : 30شكل 
    :تمرين 

 . درجة30 وحدة باستخدام نمط التعقب القطبي السابق، بالزاوية 100رسم المسدس المنتظم الذي طول ضلعه أ
   درجة؟ 75 درجة و 15 درجة، 60وھل يمكن رسم المسدس الوارد أعاله بنمط تعقب قطبي زاويته 

 
  : تمرين 

میلیمترًا مستخدمًا نمط  15.35والذي طول ضلعه )  ضلع12 أي له dodecagon(م المضلع المنتظم اثناعشري رسأ
   درجة؟ 15تعقب قطبي زاويته 
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  الدرس الرابع
  : درس الرابعتعلم في النس
  
  . أو اإلنطالق منھااستخدام وثب الكائنات لمساعدتنا في الولوج إلى النقطة الھندسیة المعینة •
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 Object Snap الكائنات وثب
  
" ھذه األداة . تعلم في ھذا الفصل استخدام وثب الكائنات لمساعدتنا في الولوج إلى النقطة الھندسیة المعینة      نس

ففي الدروس السابقة لم نحاول أن نربط أي خط رسمناه وال أية  . ھي أداة بالغة األھمیة في أوتوكاد     " وثب الكائنات 
تخیل أنك ترغب برسـم دائـرة يكـون مركزھـا نقطـة نھايـة خـط مرسـوم         .  على الشاشةدائرة ناتجة مع نقاط محددة   

 الجـواب ھـو   ؟كیف نعمل ذلك وكیف يتم تنفیذه فـي أوتوكـاد  . على الشاشة أو منتصفه أو نقطة تقاطعه مع خط آخر       
اط  والتـي تـشبه المغنــاطیس حیـث يجبـر المؤشـر علــى الوثـب إلـى النقــ       Object Snapباسـتخدام أنمـاط الوثـب    

 .الخ...الھندسیة المحددة كمركز الدائرة أو منتصف الخط أو القوس
  

إذ يتم الضغط على . 31شكل  استخدام القائمة المتفرعة من أنماط الوثب، أفضل طريقة لتفعیل نمط الوثب ھي
 . ھذه القائمة فتنسدل أي تتفرع لألسفل كل أجزائھا ثم نختار منھا نمط الوثب المطلوب

 

 
  

  
 

  المتفرعة أنماط الوثب شريط أنماط الوثب المختلفة وقائمة :  31 شكل
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ھذه الطريقة ال . 32شكل ، بشكل مستمركما يمكن تفعیل شريط أدوات أنماط الوثب وتثبیته على الشاشة 
، لكنھا من جھة أخرى، ھي األكثر عملیة في شاشةعلى الشغل حیزًا شريط األدوات يألن يفضل استخدامھا 
" عرض"قائمة  من Toolbars"...أشرطة األدوات"ختر  للقیام بذلك، ا.ة للمتعلمین الجدداالستخدام خاص

Viewختر من مربع الحوار ، واCustomize "الكائنات وثب "Object Snap ،شكل ، فیظھر شريط أنماط الوثب
32.   

ICON SHORTCUT SETTING 

 TT TEMPORARY 
TRACK POINT 

 FROM SNAP FROM 

 END ENDPOINT 

 MID MIDPOINT 

 EXT EXTENTION 

 CEN CENTER 

 NOD NODE 

 QUA QUADRANT 

 INT INTERSECTION 

 INS INSERTION 
POINT 

 PER PERPENDICULAR 

 TAN TANGENT 

 NEA NEAREST 

 APP APPARENT 
INTERSECTION 

 
NON NONE 

 
OS OSNAP 

SETTINGS 

- M2P Middle of 2 points 

  
   جدول أنماط الوثب المختلفة:  32شكل 

  واختصاراتھا باللغة االنجلیزيةوثب الكائناتومعنى  خیارات

  : ومعنى كل واحدة منھافیما يلي شرح كامل لخیارات وثب الكائنات

  .الخ...على وثب المؤشر إلى نھاية خط أو قوس ENDpoint الوثب إلى نقطة النھايةيساعد 
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  .الخ...على وثب المؤشر إلى منتصف خط أو قوس MIDpoint لمنتصفالوثب إلى نقطة ايساعد 
  .الخ...على وثب المؤشر إلى مركز دائرة أو قوس CENter الوثب إلى المركزيساعد 
  .دائريعلى دائرة أو قوس المماس  وثب المؤشر إلى موقع  علىTANgent الوثب إلى المماسيساعد 
على وثب المؤشر إلى موقع تقاطع الدائرة أو القوس مع محاور  QUADdrant الوثب إلى ربع الدائرةيساعد 

  .Y والصادية X السینیة اإلحداثیات
  .المرسومشكل من نقط العلى وثب المؤشر إلى نقطة  NODe الوثب إلى عقدةيساعد 
  .لكتابة أو نقطة إدراج الكتلةلصل األعلى وثب المؤشر إلى نقطة  INSertion الوثب إلى اإلدراج يساعد

  .على وثب المؤشر إلى نقطة تقاطع فعلیة لكائنین متقاطعین INTersection الوثب إلى التقاطعساعد ي
على وثب المؤشر إلى النقطة التي يتقاطع فیھا  APParent intersection إلى التقاطع الظاھر الوثبيساعد 

  .كائنان فیما لو مّددناھما
ب المؤشر إلى موقع على خط أو دائرة أو قوس بحیث يرسم على وث PERpendiclar الوثب إلى المتعامديساعد 

   .خطًا متعامدًا على ذلك الخط أو تلك الدائرة أو ذلك القوس
 على جعل المؤشر يمشي في االتجاه الذي يحدده شكل الكائن فیما لو EXTension الوثب إلى االمتداديساعد 

  .مّددناه
   .مؤشر يمشي موازيًا التجاه خطعلى جعل ال PARallel الوثب إلى الموازييساعد 

 
تستطیع عند استخدامك ألنماط الوثب المختلفة أن تكتب اإلختصارات الواردة أعاله بالحروف : مالحظة

وعندئٍذ، ستلحظ تحول المؤشر إلى أشكاٍل ھندسیة . اإلنجلیزية الثالث في نافذة األوامر
   :ليأنظر الجدول التا. مختلفة يعبر بھا عن نمط الوثب المعین

  
لحل ھذه المشكلة اكتب في . لنتخیل أننا نرغب في التحرك من نقطة إحداثیاتھا معروفة بالنسبة إلى نقطة أخرى

من النقطة الجديدة بإحداثیاتھا المعروفة بالنسبة " رسم خط" وانقر النقطة األولى ثم ابدأ األمر IDسطر األوامر 
 . للنقطة األولى

  
  : مثال

  ؟Aبالنسبة إلى النقطة ) Bعمودي من  ( المعروف طوله وتموضعهBCخط ما أفضل طريقة لرسم ال
   IDاكتب في نافذة األوامر : الحل

Command: ID  
Specify point: A    انقر النقطة
  X = 445  Y = -196 Z = 0 

  
 كما BC أكمل رسم الخط.  مركزًا لإلحداثیات النسبیةA(445,-196,0) التي إحداثیاتھا Aھنا، أصبحت النقطة 

  : يلي
Command: L  
LINE Specify first point: @100,0  
Specify next point or [Undo]: @0,75  

  :  مثال
 محددة بالنقاط E النقطة . درجة30 ملم ويمیل عن األفقي 130 الذي طوله Eارسم الخط من النقطة 

  .  والمسافات وفقًا للشكل المرافقEإلى  وصوًال ← A  ← B  ← C  ← Dوالخطوط  
  

 : وفقًا للتسلسل التالي" رسم خط" ضمن األمر TRACKING )الشفاف(الحل باستخدام األمر الفرعي 
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Command: LINE  
Specify first point: TRACKING  
First tracking point: A انقر النقطة  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @100<0  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @50<90  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @130<180  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @33<90  
Next point  (Press ENTER to end tracking):  
Specify next point or [Undo]: @133<30  
Specify next point or [Undo]:  
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  شريط أدوات الرسم ومحتوياته: الدرس الخامس
  
  :  لرسم الخطوط والعناصر الھندسیة األخرى مثل شريط أدوات الرسمنكمل ھنا استخدامس
  
 رسم النقطة، القوس الدائري، اإلختیارات الممكنة لرسم القوس الدائري •
 لناقصرسم القطع ا •
 رسم الخط الشريحي  •
 أمر التظلیل •
  كتابة النصوص    •
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  شريط أدوات الرسم ومحتوياته 

                                                                               
  

  Drawقائمة الرسم  : 34 شكل                                      شريط أدوات الرسم : 33شكل 
         Draw Toolbar  

    
تعرفنا فیما سبق من دروس على بعض أوامر الرسم بكتابتھا في نافذة األوامر، كما استخدمنا شريط أدوات الرسم 

أغلب أوامر تعلم سنكمل ھنا . لرسم بعض عناصر الرسم األساسیة كالخطوط والمستطیالت والدوائر والمضلعات
، Draw" الرسم"أو ضمن القائمة القیاسة  33شكل أدوات الرسم، الرسم المشھورة والمحددة إما ضمن شريط

  . 34شكل 
 

.  أساسیًا، ويھدف إلى المساعدة على انتقاء األمر المحدد بسھولة ويسر زرًا16يتألف شريط أدوات الرسم من 
 والقطع arcالدائري والقوس  pointلنقطة االن، سنكمل التعرف على بقیة أوامر الرسم المشھورة في أوتوكاد كا

 ورسم الخط Mtext وDtext وكتابة النصوص في أوتوكاد Polyline مضافًا إلى ذلك متعدد الخطوط Ellipseالناقص 
  . Splineالشريحي 

  
  رسم نقطة

النقطة كائن ھندسي لیس له أبعاد، وھذا ما يفسر لماذا تبقى النقطة في أوتوكاد صغیرة جدًا مھما قمت 
يمكن استخدام النقطة في أوتوكاد كمرجع الستخدامه فیما . )zoom(تكبیر /ألمر تصغیرباالقتراب منھا باستخدام ا

  .كائنات جديدةوتقسیم بعد في إنشاء 

 اختصارًا poأو اكتب ( في نافذة أوامر أوتوكاد point أو اكتب من شريط أدوات الرسم، لرسم نقطة انقر الزر 
  .Draw>Point>Single Pointختر ، أو ا)لذلك
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  :طريقة انشاء النقطة في أوتوكاد بتحديد موقعھا باستخدام الفأرة
Command: Po   
POINT 
Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000 
Specify a point: انقر بزر الفأرة األيسر في الموقع الذي تريد 

في أوتوكاد  )45,100(تالي طريقة انشاء نقطة إحداثیاتھا تسلسل الالويمثل . فتظھر النقطة في مكانھا المختار
 :حداثیات الديكارتیة المطلقةبتحديد موقعھا بإدخال اإل

Command: Po   
POINT 
Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000 
Specify a point: 45,100  

  
. عدم وضوح النقطة على شاشة الرسم، كیف ال والنقطة كائن ھندسي لـیس لـه ال طـول وال عـرض             لعلك الحظت   

أوتوكـاد  وفر  يـ ،لحـل ھـذه المـشكلة   ). مـثالً أو تحتـه  فوق خـط  كأن تكون (كائن آخر لذلك، فالنقطة تختفي مع وجود   
النقطة  بحیث تبدو أكثر وضوحًا، وذلك باستبدال Point Style" مط النقطةن"طريقة للتحكم بمظھر النقطة تسمى 

مظھـر  ذلـك يعنـي تحويـل    ومع ھذا يجـب اإلنتبـاه إلـى أن    . الخ....شرطات طويلة نسبیًا أو مربعات أو دوائر     بالفعلیة  
 البتـة، خاصـة عنـد    بعـاد ألنقطة نقطـة لـیس لھـا    ا بینما تبقى  إلى شكل ھندسي آخر   على شاشة الرسم    نقطة  ال

  . الطباعة
  

 فـي نافـذة   ddptypeاكتـب   أو Format>Point Style اختـر  Point Style" نمـط النقطـة   "للحصول على مربع الحوار 
 35شكل  فتحصل علیه، وامراأل
  

  
  

 Point Style" نمط النقطة"مربع الحوار : 35شكل 
  

 النقطي إلى النمط الضربي فإن ذلـك يتطلـب النقـر علـى الـنمط الجديـد فـي مربـع         إذا غیرنا نمط النقطة من النمط  
  : ، وعندئٍذ، تستبدل النقاط على الخط بإشارات الضرب كما في الشكل التالي33شكل الحوار، 
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  )أسفل(إلى إشارة ضرب ) أعلى( التحكم بمظھر نمط النقطة يعدلھا من نقطة :36شكل 
  

  رسم القوس الدائري
  

إذا نظرنا إلـى القـوس المرسـوم،    . س كائن ھندسي يشكل جزءًا من دائرة يمكن رسمه وفقًا الختیارات محددة         القو
ولـذلك نـستطیع أن نـربط    . ، نجد أن أية ثالثة من المعطیات الموجودة على الرسمة تعرف وترسم القوس     37شكل  

  . أية ثالثة من ھذه المعطیات لتشكل أساساًَ لرسم القوس
 

حال في أغلب أوامر أوتوكاد يمكن رسم وكما ھو ال
، أو كتابة 33شكل القوس من شريط أدوات الرسم، 

 في نافذة األوامر أو حتى من قائمة الرسم Arcاألمر 
ومن الحالة األخیرة يمكننا . 38شكل القیاسیة، 
  استتناج 

  
  
  
  

 

 

  معطیات رسم القوس الدائري: 37شكل 
 

  
ائمة  من القرسم القوس الدائري :38شكل 

Drawالقیاسیة 

   اإلحتماالت الممكنة لرسم القوس الدائري
  
 . ثالث نقاط على القوس •
 . نقطة النھايةنقطة البداية، مركز القوس و •
 . نقطة البداية، مركز القوس وزاوية القطاع القوسي •
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 . لقوسطول انقطة البداية، مركز القوس و •
 . زاوية القطاع القوسينقطتي البداية والنھاية و •
 االتجاه طتي البداية والنھاية ونق •
  . نقطتي البداية والنھاية ونصف القطر •
 . ونقطة النھايةمركز القوس، نقطة البداية  •
 . زاوية القطاع القوسيومركز القوس، نقطة البداية  •
 . لقوسوطول امركز القوس، نقطة البداية  •
 .متابعة رسم قوس من خط أو قوس سابق •

    
 .طبوعة بلوٍن غامق فقط، أما بقیة الحاالت فیمكن التطبیق علیھا بسھولةوسنركز ھنا على الحاالت الم

  : على القوسبتحديد ثالث نقاط: أوًال

وفـي  . ثالثـة علیـه  ونقطة ته ونقطة نھايالقوس عن موقع نقطة بداية الكاملة لمعلومات ايمكن رسم قوس إذا توفرت      
فتراضـیة  رسـم القـوس، ألنھـا الطريقـة اال    ھـا ل قة التي يرغبھذه الحالة ال يحتاج المستخدم إلى إبالغ أوتوكاد بالطري  

Default .يمـر فیھـا   في الرسممعینة األغلب يحتاج المستخدم إلى استخدام وثب الكائنات للوثب إلى نقاط  على  و 
إذا افترضنا أن القوس المطلوب رسمه سیبدأ من نھاية خط مرسوم ويمر في منتـصف خـط ثـاٍن ثـم ينتھـي          . القوس

لتنفیـذ ذلـك،   . بالتحديدالقوس ھذا نشاء إطريقة  يوضح  التالي  ائرة موجودة على الشاشة فإن التسلسل       في ربع د  
  :   أرسم خطین منفصلین ودائرة بشكٍل عشوائي واتبع الخطوات التالیة

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: END 8 ھانقراقترب من نھاية الخط المطلوب وا   
Specify second point of arc or [Center/End]: MID 8 هنقراقترب من منتصف الخط الثاني وا  
Specify end point of arc: QUAD 8 عھا المحددربنقر اقترب من الدائرة المطلوبة وا  

  
أما إذا كان . وعلى األغلب، تستخدم أنماط الوثب المختلفة لتعیین مواقع النقاط المختارة على شاشة الرسم

  :  المطلوب رسم قوس يمر في ثالث نقاط تتحدد على الشاشة بشكٍل عشوائي فإننا نتبع التسلسل التالي
 
Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسم نقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: النقطة الثانیة على شاشة الرسمنقر ا  
Specify end point of arc: قطة الثالثة على شاشة الرسم الننقر ا  
 
وأخیرًا، إذا كان القوس المطلـوب رسـمه يمـر فـي نقـاٍط ثالثـة محـددة بإحـداثیاتھا فإننـا نلقـم تلـك القـیم مباشـرة                  

  . استجابة ألوتوكاد
  

  . C(140,25) و A(20,19) ،B(70,60)ارسم القوس الدائري الذي يمر في النقاط الثالثة التالیة : تمرين  
 
Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: 20,19  
Specify second point of arc or [Center/End]: 70,60  
Specify end point of arc: 140,25  

  :همركزوالنھاية للقوس والبداية تي بتحديد نقط: ثانیًا
  

يمثل . مركز القوسوالنھاية مضافًا لھما البداية تي نقطالكاملة عن قوس إذا توفرت المعلومات اليمكن رسم 
  :التحديدالقوس بھذا التالي طريقة انشاء تسلسل ال

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسمنقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: C  أي تحدد الخیار مركز القوس لتفعیله
Specify center point of arc: النقطة التي ستكون مركز القوس نقر ا  
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Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:   مالنقطة الثانیة على شاشة الرسنقر ا
   

  :مركزه ثم زاوية قطاعه ة،بداية البتحديد نقط: ثالثاًً
  

يمثل  .مركز القوس وزاوية قطاع القوس، ن نقطة البدايةالكاملة عقوس إذا توفرت المعلومات اليمكن رسم 
  :التحديدالقوس بھذا التالي طريقة انشاء تسلسل ال

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسمنقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: C  حدد الخیار مركز القوس لتفعیله  
Specify center point of arc: النقطة التي ستكون مركزهنقر ا  
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a   حدد خیار الزاوية لتفعیله
Specify included angle: 60  

  :هنصف قطرثم النھاية و البداية تي بتحديد نقط:رابعًا
  

يمثل . نصف قطر القوس مضافًا لھما البداية والنھايةتي عن نقطالكاملة المعلومات يمكن رسم قوس إذا توفرت 
  :التحديدالقوس بھذا التالي طريقة انشاء تسلسل ال

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسمنقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: C  حدد الخیار المركز لتفعیله   
Specify end point of arc: النقطة الثانیة على شاشة الرسمنقر ا  
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R  حدد الخیار نصف القطر لتفعیله 
Specify radius of arc: 100  
 

  Splineالخط الشريحي 
The Spline Command 

Toolbar  
Pull-down: Draw>Spline 
Keyboard: SPLINE  short-cut: SPl  

  
 مثال . خط منحٍن يربط نقاط محددة كتعبیر رياضي لوصف المنحنیات أو السطوح ويتم رسمه بالربط بین ھذه النقاط

 .   مربع مرسوم على الشاشة) رؤوس(حاول أن ترسم خطًا شريحیًا يربط بین نقاط 
Command: Spline   
Specify first point or [Object]:  األولى) الرأس(انقر النقطة  
Specify next point:   انقر النقطة الثانیة 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:انقر النقطة الثالثة  
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: انقر النقطة الرابعة   
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: C (Close)  
Specify tangent:  
ستشاھد أن المنحنى الشريحي المرسوم يقترب من الدائرة التي تمر من نقـاط المربـع األربعـة لكنھمـا مختلفـان                

  . تم باستخدام أنماط الوثب المختلفةييجب اإلنتباه إلى أن اختیار النقط . ىفي صفات أخر
  .والتي تشكل شبكة P1، P2......  ،P10ارسم الخط الشريحي الذي يربط بین النقاط  : مثال

Command: Spline  
Specify first point or [Object]: (Pick P1) 
Specify next point: (Pick P2) 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent> :(Pick P3) 
……………………….. 
…………………………. 
…………………………… 
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………………………………. 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:(Pick P10)  
 

 
  

  رسم الشكل البیضاوي أو القطع الناقص 
المسافة بـین النقطتـین األولـى    . يتم رسم الشكل البیضاوي بتحديد ثالثة نقاط علیه من أربع نقاط تشكل أرباعًا له 

 نـصف قطـر المحـور الثـانوي     ونحدد بنقر النقطـة الثالثـة  ) أو أحد المحورين( Major axisوالثانیة تشكل المحور األكبر 
Minor Axis )المحور اآلخر( .  

  مثال 
  . ارسم الشكل البیضاوي الذي يمر في نقاط ثالثة تشكل منصفات أضالع مستطیل مرسوم

  

                   رسم الشكل البیضاوي: 39شكل 
 
Command: Ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: MID of   لمستطیل لع ضالأحد األانقر منتصف  
Specify other endpoint of axis: MID of   المقابل انقر منتصف ضلع المستطیل  
Specify distance to other axis or [Rotation]: MID of   لمستطیل ثالث لانقر منتصف ضلع  

  
   .وحدة 50و  100 األكبر األصغر يهارسم الشكل البیضاوي الذي طول محور: مثال

Command: Ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: انقر نقطة ما على الشاشة  
Specify other endpoint of axis: @100<0  
Specify distance to other axis or [Rotation]: @25<90  

  
كمركـز ھندسـي   مـا  ھنـا نحـدد نقطـة    و. Center" مركـز "الخیـار  كما يمكن رسم الشكل البیـضاوي اسـتنادًا إلـى        

  .للشكل البیضاوي
  

  :مثال
 .میلیمتر 60محوره األصغر ) طول(میلیمتر و 120كبر محوره األ) طول(ارسم الشكل البیضاوي الذي 

Command: Ellipse  
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Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:  C    مركز"  نحدد الخیار"  
Specify center of ellipse: انقر نقطة ما على الشاشة كمركز ھندسي للشكل البیضاوي  
Specify endpoint of axis: @60<0  حدد أقصى نقطة على الیمین كطول نصف القطر األكبر 
Specify distance to other axis or [Rotation]:  
    حدد أقصى نقطة في األعلى كطول نصف القطر األصغر 0>30@………………

  
   Hatchأمر التظلیل 

 
إذ يحتوي أوتوكاد على مجموعـة مـن   . يقوم ھذا األمر بتظلیل المساحات المغلقة وفق أنماط ونقوش تظلیل محددة      

   :اتبع ما يلي لتظلیل مساحة مغلقة .Pat.*والتي ُتمّیز باإلمتداد ) hatch pattern(نقوش التظلیل 

Command: Bhatch ( Bh ) 
  فنختار منه Boundary Hatch "حدود التظلیل"لى مربع الحوار يدخلك ذلك إ

 

  
 

 Boundary Hatch "حدود التظلیل" مربع الحوار: 40 شكل

 
   User defined فنختار Type" النمط"
  
   . درجة45 نختار Angle" الزاوية"
  
   وحدة 2.5 بین خطوط التظلیل فنحدد Spacing "المسافة"
  

 لمنطقة التظلیل بالنقر Preview ونستطیع بعد ذلك أن نأخذ منظرًا أولیًا. ظللیسذي  الحیزالثم نختار نقطة داخل 
 . على الیمینOKإذا وجدنا أن المعطیات الملقمة متوافقة مع طلباتنا نضغط مفتاح اإلدخال . على الزر في األسفل
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  متعدد الخطوط: سادسالدرس ال
  تعلم ھنا استخدامات متعدد الخطوط نس

  رسم القوس •
 رسم الخط متغیر األوزان أي بسماكات مختلفة •
 تغییر الخط إلى متعدد خطوط وبالعكس •
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 Polyline متعدد الخطوط

 ھو خط مركب من عدة قطع خطیة مترابطة وتشكل بمجملھا كینونة واحدة، يمكن لكل Polylineمتعدد الخطوط 
الشكل ھو شكلھا الھندسي . 41كل شواحدة منھا أن تكون ذات مواصفاٍت محددة من ناحیة الشكل والوزن، 

أما . الذي تظھر به قطع متعدد الخطوط على الشاشة فتظھر مستقیمة كالخط العادي أو قوسیة أو بمجموعھما
الوزن فھو السمك الذي تظھر به قطع متعدد الخطوط حیث يمكن التحكم بوزن كل قطعة خطیة من مركباته إما 

 العرض كالخط األحمر على الیمین أو مختلفة العرض فتظھر عندھا بشكٍل ثابت فتظھر القطع الخطیة منتظمة
  . الخطوط مخروطیًة كالسھم أو حتى كشبه المنحرف

 
متعدد الخطوط : 41شكل   

 في نافذة أوامر أوتوكاد، أو Plineلرسم متعدد الخطوط انقر على الزر المعین من شريط أدوات الرسم، أو اكتب 
   Draw>Plineن القائمة القیاسیة  اختصارًا، أو انتق مPLاكتب 

 

رسم متعدد الخطوط من القائمة القیاسیة: 42شكل   

ويتم رسم القطعة القوسیة من .   يمكن ألية قطعة خطیة في متعدد الخطوط أن تأخذ شكل القوس الدائري-1
حیث يبین  ،"م قوسرس"، بما يكافئ القوس المرسوم من األمر المنفرد Arc وباألمر الفرعي قوس Plالخط المتعدد 

  .43  شكلالتسلسل التالي كیف يتم رسم متعدد الخطوط ھذا

  

   3 و 2 على القوس الدائري بین النقطتین 4 -1يحوي متعدد الخطوط : 43شكل 
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Command: Pline  
Specify start point: 1  حدد بالمؤشر نقطة البداية 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:2  حدد بالمؤشر النقطة الثانیة 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A  

   أي قوسArc من Aھنا نرغب برسم قوس دائري بمواصفات محددة، ولذلك نلقم المحث أوًال بالحرف 

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/ 
Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:3   حدد بالمؤشر النقطة الثالثة 
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L  

في المحث كتبنا  L من Line   4 -3الخط المستقیم لرسم للخروج من رسم القوس و 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/ 
Length/Undo/Width]: 4    حدد بالمؤشر النقطةالرابعة
Specify next point or [Arc/Close/ 
Halfwidth/Length/Undo/Width]: اضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء األمر  
 

 – أو مختلفة الوزن– منتظمة الشكل–طوط بأوزان معینة لكل قطعة منه، إما بالوزن نفسه  يمكن رسم متعدد الخ-2
  . مخروطیة الشكل

  . 44 شكل كل قطعة خطیة لھا وزن ثابت، -أ

 

األرقام تدل على وزن منتظم لكل قطعة خطیة من قطع متعدد الخطوط  :44شكل   

Command: PLINE  
Specify start point:  حدد بالمؤشر النقطة األولى 
Current line-width is 0 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:   حدد بالمؤشر النقطة الثانیة 

لرسم القطعة الثانیة بوزن . الخط صفٌر) ُسْمَك( األولى بدون وزن، أي أن وزن نحن حتى االن رسمنا القطعة الخطیة
 ولذلك نلقم في المحث Widthآخر، وحدتان مثًال، نحدد من اإلختیارات المطروحة ضمن سیاق األمر وزن الخط أي 

  ثم نضغط مفتاح اإلدخالWالحرف 

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W   
Specify starting width <0>: 2  2 بـ أي يبدأ وزن القطع  
Specify ending width  <2>: 2   2وينتھي وزن القطع بـ  أيضًا  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  3حدد بالمؤشر النقطة  

    وحدات5دد وزن القطع الثالثة بـ ثم نح
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W 8 
Specify starting width <2>: 5   
Specify ending width  <5>: 5   
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  4حدد بالمؤشر النقطة  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:     
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  . 45 شكل مخروطیة الشكل، – كل قطعة خطیة في متعدد الخطوط مختلفة الوزن-بـ

 

األرقام تدل على وزن القطع الخطیة في النھايات: 45شكل   

Command: Pline  
Specify start point: حدد نقطة البداية 
Current line-width is 0.0 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W  
Specify starting width <0.0>:  
Specify ending width <0.0>:0.5  
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: حدد النقطة الثانیة 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W  
Specify starting width <0.5>:  
Specify ending width <0.5>: 2  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  3حدد النقطة  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

ولذلك، .  متعدد الخطوط بمجموع قطعه يشكل كینونة واحدة، على النقیض من الخط الناتج من األمر خط-3
سیتعامل األوتوكاد مع جمیع القطع المكونة لمتعدد الخطوط تمامًا مثلما يتعامل مع كل قطعة خطیة رسمت باألمر 

لماذا ھذه الخاصیة مھمة؟ ألنھا تمكننا التعامل . وتوكاد كل عناصر متعدد الخطوط ككائن واحدوبالتالي، يخزن أ. خط
وينطبق الشیئ . فإن حركت أي عنصر تحركت جمیع العناصر مرًة واحدة. مع جمیع قطع متعدد الخطوط مرًة واحدة

إذ تستطیع . واالنعكاس) Scale(نفسه على أي أمٍر من أوامر تحرير متعدد الخطوط كالتحريك والدوران والتضخیم 
الخ ومرة ....بالفأرة انتقاء أحد عناصر متعدد الخطوط فقط ومن ثم تحريكه، أو تدويره أو تضخیمه أو حتى عكسه 

  . واحدة

 

) األخضر(ومتعدد الخطوط ) األحمر(الفرق بین الخط : 46شكل   

نفذ على الیسار والمستطیل األخضر  Line)  ("رسم خط"نفذ باألمر على الیمین المستطیل األحمر 
  Rec) ( أي "رسم مستطیل"باألمر 
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  : 1 مثال

  . 47شكل . 3 وحتى 2، 1 وعبر 0ارسم الشكل التالي منطلقًا من النقطة 

  :  الحل فیما يلي

 
47شكل   

Command: Pline   
Specify start point: 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  <Ortho on>@50<0  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a  
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce  

   الذي سنرسمهCEnterھنا نختار مركز القوس 
Specify center point of arc: @50<0   
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a  
  Angle ھنا نختار الزاوية 
Specify included angle: -180  
Specify endpoint of arc or  
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L   
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @50,-50  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:   

  : 2مثال 
 .   0 وصوًال إلى النقطة 3ارسم الشكل السابق إنطالقًا من النقطة 

Command: Pline   
Specify start point: 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  <Ortho on>@-50,50   
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a  
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce  

   الذي سنرسمهCEnterھنا نختار مركز القوس 

Specify center point of arc: @50<180   
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a  
  Angle ھنا نختار الزاوية 
Specify included angle: 180  
Specify endpoint of arc or  
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L   
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Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @50<180  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:   

  رسم السھم 

وكتطبیق على ذلك، سنرسم . نستطیع باستخدام متعدد الخطوط أن نرسم األسھم أيًا كان حجمھا وشكلھا
  .الذي طول خطه ووزنه وأبعاد السھم الھندسیة معروفةالسھم 

  : 3 مثال

 وحدة عند قاعدته والناتج بعید رسم 2 وحدات وعرضه يتراوح بین الصفر عند رأسه و 5ارسم السھم الذي طوله 
   . وحدة30خط أفقي طوله 

ثم نكمل رسم .  وحدة ووزنه منتظم يبلغ الصفر30القطعة األولى كخط أفقي، طوله متعدد الخطوط نرسم باألمر 
  .  وحدة ولینتھي بالصفر2 وحدات، عرض قاعدته بـ 5خط طوله 

Command: Pline  (Pl ) 
Specify start point:   للقطعة األولىحدد نقطة البداية  
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @30<0  حدد نقطة النھاية 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w    
Specify starting width <0.0000>: 2  حدد وزن البداية  
Specify ending width <2.0000>: 0 حدد وزن النھاية    
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @ 5<0  حدد طول السھم 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:     
 نضغط على مفتاح االدخال إلنھاء األمر

  : تمرين 
 .48شكل  فقط، Plارسم الشكل التالي مستخدمًا األمر متعدد الخطوط 

 
 
 

استخدام متعدد الخطوط للرسم : 48شكل   
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  إدخال النصوص 
  :يتم إدخال النصوص في أوتوكاد بصیغتین اثنتین ھما

  

   بشكٍل مختصرDt أو  Dtextباألمر Single Text خط منفرد 
يظھر ما تكتبه بوضوح ضمن نافذة األوامر عند تنفیذك و. خط كتابة واحد) سطر(أكثر من كتابة يسمح لك ھذا األمر ب

 والتي تتحدد افتراضیًا في الزاوية Start Point" نقطة البداية"وبالعادة تبدأ الطباعة من نقطة معینة ھي . Dtلألمر 
   .  والیسرى للنصالسفلیة

Command: dt  
DTEXT 
Current text style:  "ar"  Text height:  5.0000 
Specify start point of text or [Justify/Style]: حدد نقطة بداية النصن  
Specify height <5.0000>: 3   نحدد ارتفاع الكتابة 
 
Specify rotation angle of text <0>: رأسیة نحدد أن الكتابة     
Enter text: Single Text1 
Enter text:     

  
  

  كتابة الخط المنفرد : 49 شكل
  

  
   بشكٍل مختصرMtأو  Mtext باألمر Multiline Textخط فقرة 

وتستطیع ضمن أحد . يسمح لك ھذا األمر بكتابة الجمل والفقرات والجداول ضمن مساحات تحدد سلفًا كمستطیل
تظھر الكتابة ضمن شاشة نصیة . األنماط أن تكتب كلمات بخطوط مائلة أو بأنماط نصیة مختلفة أو تحتھا سطر

   . Mtمرافقة لتطبیق األمر 
Command: Mt  
MTEXT Current text style:  "ar"  Text height:  3 
Specify first corner: حدد الزاوية األولى لحیز الرسم  
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:  حدد الزاوية الثانیة 

  . اكتب فیا ما ترغبه. ھنا تظھر لك الشاشة النصیة التالیة
  

 
 
  

   لكتابة خط الفقرةMultiline Line Editor مربع الحوار: 50 شكل
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  شريط أدوات التعديل ومحنوياته  :سابعالدرس ال
 
   لى العناصر الھندسیة المرسومةتعلم ھنا أوامر التعديل عنس

 .أمر النسخ واإلنعكاس واإلزاحة و التحريك والتدوير •
 أمر مقیاس الرسم والتشذيب والإلمتداد  •
 أمر الشطب وتدوير حافة  •
 المصفوفة القطبیة والمستطیلة  •
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  Modify Toolbar :شريط أدوات التعديل
 

سنحاول ھنا التعرف . 20شكل  الرسم، تعرفنا فیما سبق من دروس على أوامر الرسم وشريط أدوات
وقد تعرفنا . 51شكل  أساسیًا،  زرًا16من والمكون أيضًا  Modify Toolbarتعديلشريط أدوات العلى 

االن، .  دون محوهMove وتحريكه Erase حذف الكائنعلى أمرين أساسیین من أوامر التعديل وھما 
 Mirror واإلنعكاس Copy سخلنكاي أوتوكاد سنكمل التعرف على بقیة أوامر التعديل المشھورة ف

، Stretch المط، Scale ومقیاس الرسم Rotate التدوير ثم Array والمصفوفة Offset واإلزاحة
الشطب  Break at point القطع في نقطة، Extend التمديد لحافة، Trim القص، Lengthen تمديد
كما يمكن الحصول على القائمة القیاسیة . Explode تفكیك ثم Fillet  والتدوير بحافة Chamfer  بزاوية
Modify ، 52شكل   

 

 
 Modify Toolbarشريط أدوات التعديل: 51شكل 

  

                                    Modifyالقائمة القیاسیة : 52شكل 
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   Copyالنسخ  
مـر علـى إنـشاء نـسخة أخـرى مـن       يقوم ھذا األ.  ثم لصقھا بجانب األصل  إنشاء نسخة جديدة من كائن    النسخ ھو   

الشكل األصلي مكافئة له وحملھا إلى مواقع أخرى إما بالنقر على شاشـة الرسـم أو بوضـعھا فـي مواقـع محـددة                 
كما يمكـن الحـصول علـى ھـذا األمـر مـن       ) Co  أو بشكٍل مختصر  Copyاكتب(نفعل أمر النسخ . باإلحداثیات

  Modify Toolbarشريط أدوات التعديل 
Command: Copy  
Select objects: Specify opposite corner: 1 found انقر الشكل المطلوب    
Select objects:   نھاية االختیار 
Specify base point or displacement, 
 or [Multiple]: int of  انقر أحد رؤوس الشكل المطلوب نسخه 
Specify second point of displacement  
or <use first point as displacement>:  انقر الموقع الجديد للشكل المنسوخ 
 

  
  Copyالنسخ  :53شكل 

   Multiple Copy  النسخ المتكرر
  

 األصلي ثم لـصقھا بجانـب   كائنالنسخ جديدة من النسخ المتكرر ھو أمر فرعي من األمر األصلي يقوم على إنشاء     
المثال التـالي يوضـح كیـف    . ن سیاق األمر األصلي ضمMultiple" متكرر"يقوم ھذا األمر على تفعیل الخیار   . األصل

  يمكننا إنشاء نسخ متكررة   
Command: Copy  
Select objects: Specify opposite corner: 1 found انقر الشكل المطلوب    
Select objects:   نھاية االختیار 
Specify base point or displacement, or [Multiple]: M  نفعل الخیار متكرر 
Specify base point: int of  

 انقر إحدى النقاط  في الشكل المطلوب نسخه والتي ترغب بأن تكون نقطة أساس لما يلي 

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  

اشة والتي ترغب بأن تنطبق علیھا نقطة األساس أعاله أو حدد انقر إحدى النقاط  على الش
  إحداثیاتھا كتابة في نافذة األوامر 

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: كرر ما ورد أعاله 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: كرر ما ورد أعاله 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: كرر ما ورد أعاله 
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Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: كرر ما ورد أعاله 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: كرر ما ورد أعاله 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  
 

 
 Multiple Copy  النسخ المتكرر :54شكل 

  :ثالم
انسخ شكًال مرسومًا على شاشة الرسم بحیث تصنع أربعة أشكال أخرى منه على خط مستقیم بحیث يبعـد كـل             

  .  وحدة15شكل عن الذي قبله أو بعده مسافة 
  :الحل كما يلي

Command: Copy  
Select objects: 1 found انقر الشكل المطلوب نسخه 
Select objects:    
Specify base point or displacement, or [Multiple]: M   نفعل الخیار متكرر 
Specify base point:   أو حتى خارجه(نحدد نقطة األساس كأي نقطة في الشكل(  
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @15<0  
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @30<0 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @45<0 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @60<0 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  ننھي األمر 

  .جرب ذلك
 
 Mirror عكاس اإلن

  
لتفعیـل أمـر   . Mirror Lineنعكـاس   اإلمحـور خـط يـشكل   كـائن حـول   ومعكوسـة ل إنشاء نسخة جديدة اإلنعكاس ھو 

كما يمكن الحصول على ھذا األمر من شـريط أدوات التعـديل   ) Mi  أو بشكٍل مختصر  Mirrorاكتب(اإلنعكاس 
Modify Toolbar   

Command: Mirror   
Select objects: Specify opposite corner: 1 found  الشكل المطلوبانقر  
Select objects:   نھاية االختیار 
Specify first point of mirror line: end نفعل نمط الوثب نھاية خط  
of Specify second point of mirror line: end   نفعل نمط الوثب نھاية خط 
of 
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Delete source objects? [Yes/No] <N>:  اضغط مفتاح اإلدخال لعدم رغبتك في حذف األصل 

  
  ذ أمر اإلنعكاس في األسفل بعید تنفیMirrorاالنعكاس  :55شكل 

  
 Offsetاإلزاحة 

 Offsetيوجـد ضـمن األمـر     . موازية لألصل وعلى بعد محدد منهإنشاء نسخة جديدة من كائنيقوم أمر اإلزاحة على     
لتفعیـل  . بالعادة إمكانیتین لتحديد مسافة اإلزاحة إما باألرقام أو بتحديد المسافة بین نقاط محـددة علـى الـشاشة            

   Modify Toolbarأو من شريط أدوات التعديل ) O  أو بشكٍل مختصر  Offsetاكتب(أمر اإلزاحة 
  

  مثال 
ارسم خطًا موازيًا للخط األزرق السماوي على الیمین وآخر موازيًا لمتعدد الخطوط  األحمر على الیسار وعلى بعد 

   وحدة من اإلثنین70
Command: O  
OFFSET 
Specify offset distance or [Through] <50>: 70  
Select object to offset or <exit>: انقر الخط األزرق السماوي 
Specify point on side to offset:  انقر نقطة في الجھة الیمنى منه  
Select object to offset or <exit>: انقر متعدد الخطوط األحمر 
Specify point on side to offset: انقر نقطة في جھته الیسرى منه 
Select object to offset or <exit>:   
 

 
 

   على الیسار بعید تنفیذ األمر ،الخطوط إزاحة: 56شكل 
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   Moveالتحريك 

أوتوكاد استخدام أمر  أوتوكاد تستطیع أن تحرك العناصر والكائنات من موقعھا الحالي إلى موقع آخر ب بعد رسمك في  
  : اختر إحدى الطرق اآلتیة للقیام بذلك. Move"تحريك"

  ). بشكل مختصرm( أو Moveاكتب في نافذة األوامر 

  . ط أدوات التعديلمن شري " تحريك "زر ختر ا
  . Modify>Moveكما يمكن الحصول على أمر التحريك من القائمة القیاسیة 

األيـسر علـى   مؤشـر  وامر، انقـر زر ال  األ في نافذةSelect object"  كائنًااختر"وعند ظھور موجه وفي جمیع الحاالت، 
إلنھـاء عملیـة اختیـار العنـصر أو الكـائن وبعـدھا حـدد          اإلدخال  اضغط بعدھا مفتاح   ثم متقطعًافیصبح  ذلك الكائن   

 والتي يمكننا االسـتناد إلیھـا لتحريـك ھـذا الكـائن إلـى مكـان آخـر         Base Pointنقطة معینة نسمھا نقطة األساس 
  : افئ التسلسل التالينرغب بنقله إلیه بما يك

Command: Move  
Select objects: Specify opposite corner: 1 found 

  . أي حدد الكائنات التي ستنقلھا وعلیه تحدد عنصر واحد
Select objects:   

    ، أو اضغط موافقًاانقر زر الفأرة األيمنانتھاء عملیة إنتقاء الكائنات التي ستتحرك عند 
Specify base point or displacement:    انقر بالمؤشر نقطة أساس معینة

  أي حدد نقطة على الشاشة سواًء بالمؤشر أو كإحداثیات لھذه النقطة 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 

  . ديد الذي ستصله نقطة األساس، أو إحداثیاتھاانقر بالمؤشر الموقع الج
  

  الطريقة المثلى لتطبیق أمر التحريك  
ھذه المشكلة تحل . Moveتواجه المستخدم مشكلة تحديد أين يحدد نقطة األساس لتنفیذ أمر التحريك 

ألخرى التي يجب باستخدام أحد أنماط الوثب، إذ تحدد نقطة على الكائن ومن ثم نقوم بتحديد إحداثیات النقطة ا
  . أن يصل لھا الكائن

  
  .  وحدة50حرك مربعًا مرسومًا إلى الیمین مسافة :مثال

Command: Move  
Select objects: 1 found  انقر المربع 
Select objects:  
Specify base point or displacement: int of   

   لتحديد نقطة األساس كإحدى زوايا المربع ) من شريط وثب الكائنات(حدد نمط الوثب تقاطع 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @50<0  

  .  وحدة إلى الیمین50فتجد أن نقطة األساس والمربع تحركا مسافة 
 

  الحل بطريقة أخرى
Command: Move  
Select objects: 1 found  انقر المربع 
Select objects:  
Specify base point or displacement:  انقر بالمؤشر أية نقطة على الشاشة 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @50<0  

   :1 تلمیح
إذ تعتبر أية نقطة على الشاشة تم اختیارھا بالمؤشر . ا أن ال نبالغ في التحديد الدقیق لموقع نقطة األساسعلین

  .مستوفیة لشرط التحديد تمامًا كما ھو الحال عند كتابة إحداثیات نقطة محددة أخرى
  :2 تلمیح

 Specify نقطة األساس أو اإلزاحة العناصر التي ستحركھا من مكاٍن آلخر والطلب منك تحديد/حال اختیارك للعنصر
base point or displacementالكائن استنادًا / تستطیع أن تكتب مباشرة مقدار اإلزاحة أي مسافة التحرك للعنصر

  . إلى أن نقطة النقر األولى للعنصر والتي تم اختیاره فیھا ھي نقطة أساس
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  Rotate التدوير
لكائن أو حتى أية مجموعة من العناصر والكائنات بزاوية معینة وحول نقطة يقوم ھذا األمر على تدوير العنصر أو ا

  . أصل محددة
  

  :مثال
  . P حول نقطة منتصف الضلع المائل فیه، النقطة 90oَدوِّر شبه المنحرف المرسوم على الیسار بمقدار 

  

  
  

 تدوير الكائن : 57شكل 
  

Command: Rotate  (Ro ) 
ROTATE 
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 
Select objects: 1 found  ننقر العنصر، شبه المنحرف المطلوب تدويره 
Select objects:   نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء عملیة االختیار 
Specify base point: mid  of    

  ف الخط المائل في شبه المنحرف كنقطة أساسنحدد منتص
Specify rotation angle or [Reference]: 90  

  .  بمقدار ربع دورة بعكس عقارب الساعةPفیدور شبه المنحرف حول النقطة 
  

   Scaleمقیاس الرسم 
  

الكائنات بالنسبة إلى يقوم ھذا األمر على تكبیر أو تصغیر حجم الكائن، العنصر أو حتى أية مجموعة من العناصر و
 . نقطة محددة

  

  :مثال
، ثم فیما بعد صغر الدائرة للنصف حول P حول النقطة1.25كّبر شبه المنحرف المرسوم باللون األحمر بالمقدار 

  .مركزھا دون تغییر حجم شبه المنحرف
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  مقیاس الرسم : 58شكل 

  
Command: Scale  (Sc ) 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found ننقر شبه المنحرف  
Select objects:   نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء اختیار العناصر 
Specify base point: INT of P   نحدد نقطة أساس وھي النقطة
Specify scale factor or [Reference]: 1.25  

  
 Cمن جھة أخرى، إذا صغرنا الدائرة حول مركزھا . P حول النقطة 1.25لنجد أن شبه المنحرف قد تضخم بنسبة 

  .  الث على الیمینللنصف مع اإلبقاء على حجم شبه المنحرف كما ھو من الحالة السابقة فنحصل على الشكل الث
Command: Scale  (Sc ) 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found  ننقر الدائرة 
Select objects:     نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء اختیار العناصر  
Specify base point: Cen of C   ركز الدائرة وھي م نحدد نقطة أساس
Specify scale factor or [Reference]: 0.5  

  
   Trim التشذيب

  

 عنصر آخر يالقي Trim "تشذيب"لذلك يجب أن يتوفر لتنفیذ األمر . ھو إزالة العنصر الزائد من عنصر آخر يلتقي معه
يطلب منك أوتوكاد تحديد القاطع " تشذيب"حال تنفیذك ألمر . Cutting Edgeالعنصر األصلي وسندعوه بالقاطع 

  :ومن ثم تحديد العنصر الزائد كما في المثال اآلتي
  

  : مثال
  . اقطع الخط األزرق السماوي داخل حدود الدائرة

  
 

   
  
  

   Trim"  تشذيب"األمر : 59شكل 
  

 

Command: Trim  (Tr ) 
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Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 
Select cutting edges  

  حّدد الحواف القاطعة 
Select objects: 1 found   ختر الدائرة ا  
Select objects:     صرنضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء اختیار العنا  
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:   

  ننقر جزء الخط األزرق داخل الدائرة 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:  

  . فیتم قطع الخط من داخل الدائرة
  

   Extend" امتداد"األمر 
  

لذلك، . Boundary Edgesيقوم ھذا األمر على عمل امتداد لعنصر مرسوم لیلتقي مع عنصر آخر سندعوه بالحدود 
حدود العناصر التي ستمدھا كما يطلب منك أوتوكاد تحديد ھذه الحدود ثم يطلب منك ت" امتداد"حال تنفیذك ألمر 
  :في المثال اآلتي

  

  : مثال
  .ُمّد الخط والقوس الدائري باللون األزرق السماوي إلى الحدود الممثلة بالخطین باللون األحمر

Command: Extend  : (Ex ) 
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 
Select boundary edges ... 

  شر   يطلب أوتوكاد تحديد حدود االمتداد فتستجیب بنقر الخطین باللون األحمر بالمؤ
Select objects: 1 found 
Select objects: 1 found, 2 total 
Select objects:  

   
  Extend" امتداد"األمر : 60 شكل

تجیب أوتوكاد باختیار العنصر الذي ترغب بمده، ولذلك نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء اختیار الحدود فیس
 .  ننقر أطراف القوس والخط باللون األزرق السماوي واحدًا واحدًا

Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: نقر طرف الخط العلويأ  
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:    نقر طرف القوس العلويأ
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:    نقر طرف الخط السفلي أ
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:    نقر طرف القوسالسفليأ
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:  

  . فنحصل على االمتدادات المطلوبة كما في الشكل أعاله
 

   Chamfer" شطب"األمر 
  

ولذلك، يجب توفر كائنین أو عنصرين لتنفیذ . الزوايا وبناء حواف أخرى في الكائنيقوم ھذا األمر على قطع الحواف و
يطلب منك أوتوكاد تحديد القیم المقطوعة على " شطب"حال البدء بتنفیذ أمر . علیھما Chamfer" شطب"األمر 

  : لنستعرض المثال اآلتي. الضلعین المطلوب ربطھما بحافة مشطوبة ومن ثم نقرھما
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  :مثال
 .   في األعلىLineب الحواف  للمستطیل المرسوم كخطوط باألمر أشط

Command: Chamfer  
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0, Dist2 = 0 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D   نحدد مسافات الشطب
Specify first chamfer distance <0>: 5  المسافة األولى 
Specify second chamfer distance <5>: 3  المسافة الثانیة 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: األفقي /ننقر الضلع األول   
Select second line: الرأسي/ننقر الضلع الثاني  

  . فنحصل على المستطیل وقد شطبت له زاوية واحدة فقط
  

  : مثال
 تتغیر ھنا المعطیات .  في األسفلPolylinesأشطب الحواف للمستطیل المرسوم كمتعدد خطوط  

Command: Chamfer  
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5, Dist2 = 3 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D   نحدد مسافات الشطب
Specify first chamfer distance <5>: 5  المسافة األولى 
Specify second chamfer distance <4>: 3  المسافة الثانیة 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: P   نحدد الخیار متعدد الخطوط 
Select 2D polyline:   ننقر متعد الخطوط المطلوب 
4 lines were chamfered 

  . فنحصل على المستطیل وقد شطبت له جمیع زواياه

 
  

   Chamfer" شطب"األمر  :  61شكل 
  

   Fillet" تدوير حافة"األمر 
  

وھنا أيضًا يجب توفر كائنین أو عنصرين لتنفیذه في .  على عمل حواف دائرية للزواياFillet" تدوير حافة"يقوم األمر 
 يطلب منك أوتوكاد تحديد نصف قطر القوس المطلوب لعمل ھذا Fillet" تدوير حافة"حال البدء بتنفیذ األمر . أوتوكاد

  : لنستعرض المثال اآلتي. الركن الدوراني ثم يطلب منك تحديد الحافتین نفسیھما
  

  : مثال
  .  في األعلىLineأعمل تدويرًا لحواف الشكل السداسي المرسوم كخطوط باألمر 

 

Command: Fillet  
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 100 
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Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r نحدد نصف قطر الحافة المدورة  
Specify fillet radius <100>: 10  مقدار نصف القطر 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  الحافة األولىأنقر  
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  أنقر الحافة الثانیة  
Select second object:  

 :مثال
  .  في األسفلPolygonتعدد خطوط باألمر أعمل تدويرًا لحواف المسدس المنتظم المرسوم كم

Command: Fillet  
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r نحدد نصف قطر الحافة المدورة  
Specify fillet radius <10>:   صف القطرمقدار ن  
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: P  Polyline نحدد أننا نتعامل مع متعدد خطوط 
Select 2D polyline: Select 2D polyline: لمسدسأنقر أية حافة في ا  
6 lines were filleted 

  
 Fillet" تدوير حافة" األمر : 62شكل 

   Array" مصفوفة"األمر 
يقوم ھذا األمر على نسخ العنصر إلى عدة نسخ بحیث تترتب النسخ في . أحد األوامر المشھورة في أوتوكاد

لخط الرأسي على منتظمة ل" مصفوفة قطبیة"في الشكل اآلتي عملنا . صفوف وأعمدة أو ضمن نمط قطبي
ثم عملنا مصفوفة منتظمة مكونة .  درجة360 ومكونة من خمسة عناصر ضمن الزاوية Cالیسار انطالقًا من النقطة 

  .  ملم30من صٍف واحد وأربعة أعمدة للمجموع المصفوفة القطبیة بحیث تكون المسافة بین كل عمود 
  

  
 

 مستطیلة أوًال قطبیة ومن ثم Array" مصفوفة"األمر : 63شكل 
  

 ثم Arrayمن الجديربالذكر أن تنفیذ ھذا األمر في أوتوكاد يتم من خالل إدخال البیانات المطلوبة ضمن مربع الحوار 
  . الضغط على زر الموافقة
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 Object Properties Toolbarشريط خصائص الكائنات ومحنوياته  :ثامنالدرس ال
  تعلم ھنا مفاھیم جديدة عن نس

  استخدام الطبقات  •
 وزن الخط ونوعه •
 لون الطبقات •
 مدير إدارة الطبقات   •
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  Object Properties Toolbarشريط أدوات خصائص الكائنات 
  

يكون ھذا الشريط في الجزء العلوي من الشاشة وبطولھا، يحتوي على مجموعة من الخصائص وھي بالترتیب مـن            
 .لحديث عن الخط كأبسط كائن في الرسمالیسار إلى الیمین، وألن كل كائن مكون من خط أو أكثر فسیتم ا

  
  

 
  شريط أدوات خصائص الكائنات : 64شكل 

  
  Lineweight وزن الخط 

يفـضل أختیـار وزن   .  الخط المطلوب من القائمـة المنـسدلة  )سماكةأو (أول لسان على الیمین، فیه يتم اختیار وزن   
 . Bylayerالخط وفقاًَ للطبقة 

  
      Linetype  نوع الخط

 
غیـر  "لسان من الیمین وفیه يتم تحديد نوع الخط المستخدم باختیاره من القائمة المنسدلة أو الـضغط علـى             ثاني  
 الخـط  Load" تحمیـل " لیتم ھنـاك  Linetype maneger" مدير الطبقات" ثم الدخول إلى صندوق الحوار Other" ذلك

  Bylayerيفضل أختیار نوع الخط وفقاًَ للطبقة . المطلوب
  

                         
  

  ثم تسمیة الطبقة لون الخطالطبقات، من الیمین وزن الخط ثم نوع الخط ثم خصائص : 65شكل 
 
  Bylayerيفضل اختیار لون  الخط وفقاًَ للطبقة . سان الثالث من الیمین، وفیه يتم تحديد لون الخط المستخدملال
  

   Layers الطبقات
 من خاللھا بناء طبقات مختلفة بحیث تتمیز كـل واحـدة منھـا بمواصـفات     توجد في أقصى الیسار من الشريط يمكن  

يفـضل تعريـف أسـماء    . معینة لتشمل على األغلب لون الخط، ونوعه ووزنه والكائنات المرسومة ضمن ھـذه الطبقـة   
 .  الطبقات وفقاًَ ألرقام أو میزات الخط المستخدم في الطبقة
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  یمین كل الطبقات فعالة وعلى الیسار بعضھا مطفي، على الالطبقات في أوتوكاد: 66شكل 

  ماذا تعني الطبقات وما فائدتھا؟ 

إحدى ھذه المرفقات عن الھیكل العظمي وأخرى عن   . يحتوي قاموس المورد على مرفقاٍت شفافة لجسم اإلنسان       
إذا نظـرت  . الـخ ....الجھاز الھضمي وثالثة عن الجھاز التناسلي ورابعة عن العضالت وخامسة عن الجھـاز التنفـسي      

إلیھا مجتمعة تجد مكونات اإلنسان كاملًة، أما إذا أردت رؤية مكونات الھیكل العظمي فقط فإنك تبعد بقیة المرفقـات      
  . الشفافة عن مجال معاينتك وتبقي ورقة الھیكل العظمي فقط

  
عض تجـد أنـك تـستطیع    أحضر أوراقًا شفافة وارسم على كل واحدة بلون معین ثم ضـعھا مجتمعـة فـوق بعـضھا الـب            

اآلن، ارفع إحدى ھذه األوراق ستجد أن ألـوان الورقـة المنزوعـة قـد اختفـت      . مشاھدة كل رسوماتك وبجمیع األلوان 
  . من رسمك

  

فتـستطیع أن  . إذن، الطبقات ھي أوراق شفافة ترتبط كل ورقة منھا بشكٍل معین وألوان معینة ولھا وظیفـة محـددة            
كأن تجعـل الـبالط بـاللون االزرق والـسجاد بـاللون البنـي المحـروق والموكیـت         . ةترسم مخطط بیت بطبقات مختلف  

بألوان أخـرى  ...... باللون البني الفاتح ثم األثاث والمقاعد، طاولة السفرة، المكتب، الحاسوب، المناظر على الحائط      
  .  مختلفة

  

.  ضـمن طبقـات محـددة سـلفاً    كیف نستفید من ھذه الطبقات في الرسم الھندسي؟ الجواب بجعل خطـوط الرسـم    
، الخطوط المخفیة ضـمن الطبقـة   2، الخطوط المركزية ضمن طبقة 1مثًال، الخطوط الرئیسیة كالحواف ضمن الطبقة      

إذا عرفنـا نوعیـة ووزن ھـذه الخطـوط فإننـا نـستطیع تحديـد        . الـخ ......4 وأخیرًا الخطـوط اإلنـشائیة ضـمن الطبقـة        3
 0.4(ووزنـه  ) غیـر المرئـي  /متصل، متقطع مركزي، أو متقطع للخـط المخفـي  (مواصفات كل طبقة لتشمل نوع الخط   

وإذا أضفنا إلـى ھـذه المواصـفات لـون الطبقـات      ).  للخط اإلنشائي 0.05 للمخفي و    0.3 للمركزي و    0.18للمتصل و   
إننـا نـستطیع   ف) كأن نمیزھا باألحمر فاألصفر ثم األخضر وأخیرًا األزرق الـسماوي وبالترتیـب وبمـا يتوافـق ورغباتنـا           (

  . الحصول على رسم ممیز بألوان مختلفة كل لوٍن يتمثل في طبقة رسم
  

  :مالحظات

كمـا يحـوي   .  مع حدود الرسم ودقتـه A4، الذي يحوي مواصفات للوحة   B.dwgھذه المواصفات محددة ضمن الملف      
  . ھذا الملف أنماط أبعاد مختلفة وأنماط طباعة متعددة

اصفات للطبقات غیر متوافقة ونتائج الطباعة على الورق، كـأن تجـد أن ألـوان الطباعـة     قد تجد أن بعضًا من ھذه المو    
  . خفیفة أو فاھیة بعض الشیئ، وعندھا علیك تعديل مواصفاتك لتتوافق والمطلوب

  
 المرفــق ضــمن أنمــاط الطباعــة للطابعــة monochrome.ctbتــتم الطباعــة فــي آخــر مراحلھــا وفقــًا لــنمط الطباعــة  

  . ذ يحول نمط الطباعة ھذا كل األلوان في الطبقات والملف إلى اللون األسود حصرًاإ. المستخدمة
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   Layer Properties Manager" مدير إدارة الطبقات"الطبقات ضمن : 67شكل 

  
  : تنبیه ھام

لیـتم   Properties" خصائص"يمكن تعديل خصائص كائٍن معین بالنقر المزدوج على الكائن نفسه فیظھر مربع الحوار         
وھكذا، فالنقر المزدوج لدائرة مرسومة على شاشة الرسم يبن أنھا رسـمت    . تغییر المواصفات والخصائص المطلوبة   

  . أنظر الجدول التالي.......... ملم 50 ونصف قطرھا 200,100بحیث يكون مركزھا في النقطة 
  

                  Properties"الخصائص"مربع الحوار  :68شكل 
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  لفرق بین تجمید وإخفاء الطبقة؟ما ا *
الطبقة المخفیة كانھا موجودة  إذ يتعامل االوتوكاد عند بعض األوامر مع. الفرق يكون عند إعادة تولید الرسم

  . العناصر الموجودة في الطبقة المجمدة أما عند التجمید فال تكون أوامر األوتوكاد فاعلة مع. وظاھرة
  

 فإنھا تختفي من على الشاشة، لكنھا  offتللك الطبقة بعمل إخفاء. اد وطبقة معینةلدينا رسمًا على األوتوك: مثال
وتبعًا لذلك، فإن الطبقة نفسھا وما تمثله من أجزاء الرسم سیتأثران باألوامر الشاملة . تبقى موجودة في الذاكرة

  . المذكورفتمحى الطبقة ما تمثله لحظة تطبیقنا لألمر Erase ---> All المكتوبة كتابًة مثل
 

 لطبقة معینة فانھا تختفي من على الشاشة كما ھي حالة اإلخفاء Freezeمن ناحیة أخرى، حال تجمیدنا لكن 
  . وال تتأثر باألوامر الشاملة السابقة وكأن البرنامج لم يقرأھا) القرص الصلب(لكنھا تبقى موجودة في الذاكرة 

  
ت المجمدة تساعد على تخفیف العبء على الذاكرة وكرت فالطبقا. لماذا نستخدم التجمید؟ الختصار الوقت

تبعید /، أو حین االبحار في الرسم باستخدام تقريبRegenحین إعادة التولید الشاشة وبالتالي تختصر الوقت
  .بكثرة

  
  . ةالطبقات حالما رغبت بذلك وتكون بمتناول يدك بسرع/تخفي الطبقة. لماذا نستخدم اإلخفاء؟ الختصار الوقت أيضًا

 
ھنا أنه يمكن تعني السرعة . في الرسومات الكبیرة أو على األجھزة الضعیفة يبدو الفرق جلیًا: ملحوظة أخیرة

  . قل من قبل البرنامجأذاكرة استخدام 
  

   Paper Space وحیز الورقة Model Spaceحیز النموذج * 
  

. حیز الورقةوحیز النموذج رض ھما  في أوتوكاد باستخدام نمطین من العViewsشاھد يتم الوصول إلى الَم
ولفھم ھذين النمطین بشكل صحیح، تخیل أن رسمك ھو عبارة عن أثاث غرفة، وأنك تشاھد األثاث وتحركه من 

تخیل أيضًا أنك تقف خارج الغرفة وأمامك مجموعة من الشاشات الموصولة بكامیرات . حیز النموذجداخل الغرفة 
ن تشاھد في ذات الوقت أثاث الغرفة من أكثر من زاوية، ويمكنك أيضًا التحكم مركبة داخل الغرفة، تستطیع ھنا أ

شاھد في إحدى ھذه الشاشات المختلفة من دون أن تؤثر على بقیة الشاشات، ولكنك بتقريب أو تبعید ھذه الَم
  . حیز الورقةالتستطیع لمس أو تحريك ذلك األثاث 

، وتتصرف كل معاينة كشاشة مستقلة، يمكن لنافذة ز النموذجحی إعداد عدة معاينات في حیز الورقةيتیح لك 
ويمكن التحكم بمرئیة الطبقات لكل نافذة . ما إظھار معاينة شاملة للرسم، بینما تظھر نافذة أخرى معاينة مقربة له

على حدة، وھو ما يتیح لك عرض إصدارات مختلفة لنفس منطقة الرسم، لطبعھا على ورقة واحدة، ومن ھنا جاء 
يھدف استخدام حیز الورقة إلى تركیب أو تصمیم الصفحات، بحیث تشمل على مشاھد يمكن . اسم حیز الورقة

  . بشكل مستقلLinetypesالتحكم بھا بشكل مستقل عن بعضھا البعض، وإعداد مقايیس أنماط خطوطھا 

راجع الخارجیة للملفات  المAttachيمكن إظھار أكثر من ملف رسم واحد في حیز الورقة بسھولة، وذلك بإرفاق 
المطلوبة في ملف واحد أوًال، وسنفترض ھنا أنك تعلم كیفیة القیام بذلك، واالنتقال ثانیًا إلى حیز الورقة، لتصمیم 

  .صفحتك
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  الرسم األيزومتري على ورقة رسم ببعدين: تاسعالدرس ال
  

تفعیل نمط الوثب األيزومتري  علیه 69شكل حتى يتمكن مستخدم أوتوكاد من إنتاج رسوماٍت أيزومترية، 
Isometric Snap والذي يتم الحصول علیه بعدة طرق :  

  

  
  المحاور والمستويات األيزومترية الثالثة :69شكل 

  
   في نافذة األوامر، أو dsettings بكتابة -1
   إعدادات الرسم من القائمة القیاسیة ثم اختیار Tools أدوات باختیار -2

Tools>Drafting Settings 
  .Settings إعدادات الرسم نقر الزر الیمین للمؤشر عند مالمسة أغلب أزرار شريط الحالة في األسفل ثم نقر -3
  
   Drafting Settings إعدادات الرسمفي جمیع الحاالت السابقة يظھر مربع الحوار دو

ي الحیز األيمن والسفلي،  فSnap type & style نمط  الوثب ثم Snap and Grid الوثب والشبكةنختار اللسان 
 ثم نضغط زر الموافقة في Isometric snap" نمط أيزومتري" وأسفلھا Grid snap" نمط الشبكة"فنحدد ھناك 

  .  األسفل

  
  

 Drafting Settings مربع الحوار إعدادات الرسم  : 70شكل 
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   في نافذة األوامر Snap بكتابة األمر Isometric snapكما يمكن الحصول على نمط الوثب األيزومتري 
Command: snap 
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.000>: S 
Enter snap grid style [Standard/Isometric] <S>: I 
Specify vertical spacing <10.000>:  

  
 Snap  أو كتابة األمر شكل، Drafting Settings" إعدادات الرسم"وفي الحالتین السابقتین، استخدام مربع الحوار 

  :في نافذة األوامر  نجد أن المؤشر قد تحول إلى إحدى الوضعیات التالیة

                                           
   أشكال المؤشر في الرسم األيزومتري:71 شكل

  
وعند العمل في .  مجتمعینCtrl+Eاحین   أو نضغط المفتF5وللتنقل بین وضعیة وأخرى للمؤشر نضغط المفتاح    

شـريط  " مـن  Ortho" متعامد"نمط الوثب األيزومتري ترسم حواف السطوح المتعامدة للمنظور باستخدام الخیار   
ولذلك، ترسـم حـواف   . ، وعندھا يتم رسم الخطوط بالطريقة المباشرة التسي وردت سابقًاStatus bar" الحالة

 المؤشر على الیمین، وترسم السطوح األمامیة باستخدام وضـعیة المؤشـر           السطوح العلوية باستخدام وضعیة   
  .71شكل في الوسط، كما وترسم السطوح الجانبیة باستخدام وضعیة المؤشر على الیسار، 

  
  : أمثلة محلولة

  
  .  میلیمترًا15x20x30ارسم متوازي المستطیالت األيزومتري الذي أبعاده  : لمثا

  
  في الرسم األيزومتري أشكال المؤشر :72 شكل

  
   Ortho on نمط التعامدنفعل 

  .1فنحدد نقطة اإلنطالق بالمؤشر ولتكن النقطة " خط"نستخدم األمر 
 حتى نصل F5 نضغط المفتاح 4 3 2 1لرسم حواف السطح العلوي لمتوازي المستطیالت والممثلة بالمستقیمات 

 فتتنج 73 شكل، 30، ثم نلقم المحث بالقیمة )2قطة باتجاه الن( فنحرك المؤشر للیمین Isoplane Topلوضعیة 
  . 2النقطة 
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  2 - 1البداية رسم الخط : 73 شكل
  

  .3تج النقطة ن فت20 وإلى يمینھا ونلقم 2نغیر موضع المؤشر أمام النقطة 

       
  

  1 و 4ط بین  ثم إغالق الخ4 – 3رسم الخط : 75 شكل                             3 - 2رسم الخط : 74 شكل
  

  
ثم نغلق الرسم فنحصل على . 4، فتنتج النقطة 30 وإلى يسارھا ونلقم 3ثم نغیر موضع المؤشر أمام النقطة 

  .  75 شكل ،السطح العلوي لمتوازي المستطیالت
  

   Isoplane Right حتى نصل لوضعیة F5 نضغط المفتاح 5 6 4 3لرسم حواف السطح األمامي 
نغیر موضع المؤشر . 5 ملم فنحصل على النقطة 15 ولألسفل وبمسافة 3ًا من النقطة نرسم الخط الرأسي انطالق

 فنصل 15 ونلقم 6نغیر وضع المؤشر لألعلى فنرسم خطًا من . 6 فنحصل على النقطة 30للیسار واألسفل ونلقم 
  .76 شكل، 4إلى النقطة 

  
  .Isoplane Leftة  حتى نصل لوضعیF5 نضغط المفتاح 7 6 4 1لرسم حواف السطح األمامي 

 ملم فتصل للنقطة 15 ملم ثم غیر موضع المؤشر لألعلى بالمقدار 20 وللیسار خطًا بالمقدار 6ارسم من النقطة 
   . 76 شكل، 1
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   6 5 3 4رسم الواجھة األمامیة : 76 شكل
  

  Isometric circlesرسم الدائرة األيزومترية 
  ثم نلقم في Isocircle منظور الدائرة ثم اختیار Ellipse ناقصقطع  الدوائر األيزومترية باستخدام أمر ترسم

 .المحث مقدار نصف قطر الدائرة األيزومترية
  

  : مثال
 10,30 ومركزھا النقطة 50ارسم منظور الدائرة األيزومتري في السطح العلوي التي نصف قطرھا 

Command: El 
ELLIPSE 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I 
Specify center of isocircle: 10,30  
Specify radius of isocircle or [Diameter]: <Isoplane Left> <Isoplane Top> 50  

  
 . Isoplane Top   حتى وصلنا إلة وضعیة السطح العلويF5نالحظ أننا وقبیل تلقیم مقدار نصف القطر ضغطنا 

  
    التاليبارسم المنظور المرك: مثال

  
  منظور مركب: 77 شكل
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   Ortho on نمط التعامدنفعل 
  

  . وعودًا إلیھاAنطالقًا من النقطة ا) مع عقارب الساعة (ABCDEنرسم أوًال حواف السطح العلوي 
Command: L  
LINE Specify first point: 
Specify next point or [Undo]: 40 
Specify next point or [Undo]: 100 
Specify next point or [Close/Undo]: 80 
Specify next point or [Close/Undo]: 70 
Specify next point or [Close/Undo]: C 

  فنحصل على السطح العلوي للقاعدة المستوية

 
يمكن رسم أحد .  ملم20 لألسفل وبمقدار B و D  ،E ،Aنرسم أربعة خطوط رأسیة من نقاط الواجھة األمامیة

  .  Copyومن ثم استخدام أمر النسخ الخطوط 
  

  
 
  

 ثم نوصل أطراف ھذه الخطوط بخطوط
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 .   وذلك برسم الخطین المتقاطعین علیهA B C D Eنحدد مركز منظور قاعدة األسطوانة الدائرية على السطح 
  نرسم منظور القاعدة 

Command: Ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I 
Specify center of isocircle: ننقر تقاطع الخطین في السطح العلوي 
Specify radius of isocircle or [Diameter]:  <Isoplane Top> 25 
 

  
  
  
  

  .  ملم20ننسخ منظور الدائرة لألعلى مسافة 
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 . نقطع الزوائد من المنظور السفلي والحواف التي ستختفي

  
  

  مالحظة 
 بأٍي من الطرق Rectangle snapالرجوع في أية لحظة إلى نمط الرسم العادي ضمن المستوى األفقي يمكن 

  . الثالثة المشروحة في بداية الدرس
  
   في نافذة األوامر، أو dsettings بكتابة -1
  " إعدادات الرسم" من القائمة القیاسیة ثم اختیار Tools" أدوات" باختیار -2

Tools>Drafting Settings 
  .Settings" إعدادات الرسم" نقر الزر الیمین للمؤشر عند مالمسة أغلب أزرار شريط الحالة في األسفل ثم نقر -3

   Drafting Settings" إعدادات الرسم"في جمیع الحاالت السابقة يظھر مربع الحوار 
 في الحیز األيمن والسفلي، Snap type & style" نمط  الوثب" ثم Snap and Grid" الوثب والشبكة"نختار اللسان 
 ثم نضغط زر الموافقة في Rectangle snap" نمط منتظم " وأسفلھا Grid snap" نمط الشبكة"فنحدد ھناك 

  .  األسفل
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  TITLE BLOCKS جداول الرسم في أوتوكاد
  

بمـا  . كالسـیكیة ال، في جمیع الرسومات الھندسیة 1 شكللنفترض أننا نريد إعتماد جدول الرسم البسیط التالي،        
ھناك تتغیر المعطیات االفتراضیة المرفقـة  .  لیشمل الرسم المحددInsertيعني إدخال ھذا البرواز مع نصوصه باألمر     

وقـد تـشمل أيـضًا    . فیه إلى نصوص جديدة تعرف اسم اللوحـة واسـم الرسـام المـسؤول مـع رقـم سـجله والتـاريخ                  
يتم لنا ذلك؟ الجواب سیكون الحقًا بعید استعراضـنا لتعريفـات        كیف  . مقیاس الرسم وبعض الرموز الھندسیة وغیرھا     

  : الكتل والسمات في أوتوكاد كما يلي
  

  
  جدول معلومات تقلیدي : 78 شكل

  
   Blocks & Attributes الكتل والسمات

ديـد  التـي تتمثـل فـي كـائن واحـد وج     ... الخطوط، األقواس، الـدوائر، النـصوص    كجموعة من عناصر أوتوكاد     م :الكتلة
عنـد  ترفـق مـع الكتلـة للـشكل الھندسـي      أو رقـم معـین   /تحـوي عنـوان و   معلومـة نـصیه    فھـي لـسمة  أما ا  .يضمھا

ويمكـن تمثیـل الكتـل والـسمات     .  الحقـاً مكانیـة تعـديلھا  إيضاح والتعريـف مـع    بھدف اإل  ضمن رسم أوتوكاد  إدراجھما  
 ھويـة تتـشابه فـي الـشكل العـام        لكـل عـضو مـن أعـضاء المؤسـسة         . بالھوّيات الشخصیة لموظفي شـركة معینـه      

والحجم مع ھويـات األعـضاء اآلخـرين لكنھـا تختلـف فـي أن كـل ھويـة تحمـل صـورة شخـصیة ومعلومـات مختلفـة                          
  . لصاحبھا

  : كتلالاستخدام عند مزايا الالعديد من وفي ما يلي 

تحديد كائن واحد كتلة من خالل ال) نقل ونسخ وتدوير(ھذا يعني أنه يمكنك تعديل .  ھي كیان واحدةكتلال •
 .ھافقط فی

 تحتاج أجزاٍءالمستخدمة في عملك الیومي بحیث تكون ھذه الكتل مؤلفة من يمكنك بناء مكتبة للكتل  •
الكتل في مجلد تخزين مجموعة أو مكتبة ھذه يمكن .  بكةالعمل الخاصجلسة في عدة مرات إلیھا 

 من الوصول إلیھاأو الزبائن سامین المعنیین كالرجمیع لبل وحتى على الشبكة حتى يتسنى ، منفصل
 . بسھولة ويسر

إذ يحفظ أوتوكاد الكتلة ضمن قاعدة بیاناته كتعريف، .  خفض حجمهساعد فيوجود الكتل في الملف ي •
 . وھذا يلحظ بسھولة في الملفات الكبیرة. موقع، مقیاس رسم ودورانه

 ضمن ملف يحوي العديد من الكتل إحدى ھذه الكتل أو أي جزء صغیر فیھاإذا كنت بحاجة إلى تغییر  •
 .  بعید تعديلھا أو تغییرھاكتلة تعريف الإعادةالموزعة على شبكة معینة، فما علیك إال 

على سبیل المثال، يمكنك إضافة . نصیه، والتي تسمى السماتتحوي معلومات يمكن للكتل أن  •
مع تكون  ھذه المعلومات .الخ.... من حیث التكلفة، الوزن، للكرسي كتلة المصنعةالإلى إضافیة معلومات 

ه المعلومات تكون مفیدة ضمن جدول المواد ھذ. أو جداول بیاناتمحددة قاعدة بیانات ضمن الكتلة، ولكن 
 .المصنعة منھا الماكنة ضمن جدول العنوان

  يالرئیسالكتالوج وھذه توصلك إلى صفحة الموزع كتل الانترنت إلى وروابط يمكنك بسھولة إضافة وصالت  •
  . على اإلنترنتالمصورة 

صمامات،  الماكنات والأجزاءالعديد من والباب والشباك وجھاز الحاسوب على الكتل يمكننا تمثیل أمثلة حیة وك
كتل خارجیة محفوظة ضمن ملف الرسم، وفي داخلیة كتل : كتلمن الین نوعتمییز يمكن و .لخا.....اماتھومرفق

  . External reference ندعوه بالمرجع الخارجي منفصل آخر
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  ؟ وكیف ترفق ھذه المعلومات النصیة إلى الكتل؟ أين تستخدم السمات
  

  نستعرض المثلین التالیین
  

مـا علیـك إال أن ترسـم طاولـة مربعـة      . أنت ترسم بیتًا وتؤثثه بطاوالت مستطیلة الشكل لكنھا مختلفة الحجم     : أوًال
م ترفقھا إلى رسمك أينما شئت مـع تغییـر أطوالھـا بمقیـاس        الشكل طولھا الوحدة، تعرف ھذا المربع ككتلة ث       

  . الرسم ودورانھا من زاوية الدوران
   

نريد أن نرقم كـل قطعـة مجمعـة بـرقم معـین      . میكانیكیة لنفترض أن أحدھم رسم ماكنة مكونة من عدة قطع      : ثانیاًً
 القطعـة التسلـسلي داخـل    نستطیع تعريف رقم  . Assembly مترابطةاللیبین تسلسل تركیبھا في المجموعة      

  .دائرة مع خط إشارة سھمي أو بدونه لیشیر إلى القطعة المعینة ككتلة ذات سمة واحدة
  
إذا رغبنـا  .  غرفة مع لیـوان طويـل  20كل طابق يحوي   . لنتخیل مخططا ھندسیًا لبناء متعدد الطوابق واألغراض      : ًالثثا

. رتھا ضمن دائرة مقسومة إلى قسمین متساويین  في إعطاء معلومات معینة عن كل غرفة كرقمھا ودرجة حرا         
وإذا افترضنا أن معطیات كل غرفة في البناء القائم ستشمل رقم الغرفـة فـي النـصف العلـوي ودرجـة حرارتھـا               

وھنا، نستطیع تعريف رقـم الغرفـة التسلـسلي داخـل نـصف الـدائرة العلـوي               . 79 شكلفي الجزء السفلي،    
یلزيوس داخل النصف السفلي للـدائرة مـع خـط إشـارة سـھمي أو بدونـه           وحرارة الغرفة ذاتھا على مقیاس س     

  .  لیشیر إلى الدائرة ككتلة واحدة ذات سمتین اثنتین
  

  
  الكتل والسمات: 79 شكل

  
   ضمن رسم أوتوكاد؟Attributes وسماتھا Blockكیف يتم تعريف الكتلة 

  ؟ :الجواب فیما يلي....وكاد حیث يجب؟ كیف نتحكم في ھذه الكتل والسمات لنستطیع إرفاقھا إلى ملف أوت
  

  .  وحدة15نصف قطر الدائرة يساوي .  ونرسم الدائرة مع الخط األفقي في المنتصف4نستخدم الطبقة 
 لكتابة نص رقم الغرفة بینمـا نكتـب درجـة    0الطبقة . السمات داخل الدائرة /نستخدم طبقات محددة لكتابة النصوص    

  . 1الحرارة في األسفل ضمن الطبقة 
  

  لرقم الغرفة تعريف السمة
   0نفعل الطبقة 

   أو نختار من القائمة القیاسیة attdef_نكتب في سطر األوامر 
Draw>Block>Define Attributes 

صـندوق الحـوار تعريـف    يـشمل  . 80 شـكل ، Attribute Definition تعريـف الـسمة    -فنـدخل إلـى صـندوق الحـوار     
  :ما يلي، السمة

Tag :100 أوتوكاد عند استخراج السمات، نكتب ملصق يبحث عنه .  
: Prompt نكتـب  ) المعنیـة (كـأن يـسألك أوتوكـاد مـا ھـو رقـم الغرفـة        .  النص الذي يظھر عند إدراج كتلة ذات سـمة
Room No  .  

Value :       بالعـادة يرفـق الـرقم األكثـر تكـرارًا      . النص أو الرقم االفتراضي الذي يظھر في الكتلة عند إدراجھا مع سـمتھا
  . 110كنص افتراضي، نكتب 
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  صندوق الحوار تعريف السمة: 80شكل 
  

نختار موقعًا في نصف الدائرة فSpecify On- screen بعید نقر وتفعیل زر نحدد نقطة اإلدراج بالنقر على زر الموافقة 
     81شكل العلوي على الیسار، 

  
  تعريف السمات : 81 شكل

  
   .أي درجة الحرارةتعريف السمة الثانیة في األسفل؛ 

  .1نفعل الطبقة 
  بالترتیب  المعطیات التالیة Attribute Definitionصندوق الحوار نكتب في الخانات الثالثة ل

Tag  :  نكتب– Temp.   
 Prompt :  للغرفة عینھا ) المطلوبة(ما ھي درجة الحرارةRoom Temperature ، نكتبRoom Temp  . 

 Value  :درجة مئوية20ر ظھورًا، في الغرف، نكتب درجة الحرارة األكث .  
     82شكل نختار موقعًا في نصف الدائرة السفلي، ثم ننقر زر الموافقة فSpecify On- screen ننقر زر 
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  تعريف الكتلة ذات السمتین 
  . 0نفعل الطبقة 

ل إلـى صـندوق حـوار    فنـدخ  Draw>Block>Makeختـار مـن القائمـة القیاسـیة     ن  أو Blockنكتب فـي سـطر األوامـر        
   82شكل ، Block Definitionبالعنوان 

  

  Block Definitionتعريف الكتلة : 82شكل 

  . Attributesنعرف ھذه الكتلة التي تشمل جمیع المعطیات السابقة، أي الدائرة بخطھا وبسمتیھا 
Name : نسم الكتلة ونعطھا االسمR-T ،  82شكل .  

Select Objects : على الیمین81شكل ناصر من دائرة وخط أفقي والسمتین، نختار جمیع الع  .  
Pick point حدد نقطة اإلدراج كمركز الدائرة .  

يجـب االنتبـاه إلـى أن العناصـر     . ضـمن الملـف   R-Tاالسـم   في األسـفل يـصبح لـدينا كتلـة ب          Okإذا ضغطنا على زر     
حیـث   82شـكل  لتأكد من ذلك بـالنظر إلـى   يمكن ا. إلى كتلةمن دائرة وخط أفقي والسمتین ال يتحولون     المختارة  

  . لبیان مصیر الكتلة المختارة ھناك ثالثة احتماالت
  . أي تبقى العناصر المختارة على ما ھيRetain: أوًال
  . أي تتحول العناصر المختارة إلى كتلةConvert to block: ثانیًا
  . محو العناصر المختارة من على الملفDelete: ثالثًا

  
أن ھذه الكتل ستدرج في نقاط محددة في ھذه الغرف فإن مھمتنا األخیـرة تـتلخص فـي تحديـد مواقعھـا               إذا حددنا   

 17 و درجـة حرارتھـا   5 في الطابق 16لنجرب أن ندرج الكتلة التي تعرف الغرفة      . مع كتابة رقم الغرفة ودرجة حرارتھا     
  .  83 شكلدرجة مئوية، 

Command: insert ↵  
Specify insertion point or  
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[Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: نحدد نقطة اإلدراج  
Enter attribute values 
Room No. <110>: 516 ↵ 
Room Temp. <20°>: 17%%d ↵ 

 

 

   درجة مئوية17، درجة حرارتھا 516الغرفة : 83شكل 
  

 الـذي  Title Blockل عنـوان الرسـم   وكمثال آخر علـى اسـتخدامات الكتـل والـسمات فـي أوتوكـاد، نـستعرض جـدو        
   84شكل يستخدم في الرسم الھندسي الكالسیكي، 

   

 
  A4جدول عنوان الرسم للوحة : 84شكل 

 بینما Attributesالمحددة مكاناًً ونوعًا، حیث تعرف ھذه األخیرة كسمات نصوص نرسم ھذا البرواز ونرفق إلیه ال
ھذه الكتلة تتشكل من البرواز األحمر والخطوط المساعدة . Blockككتلة مع سماته المحددة نعرف ھذا البرواز 

  . باألسود مع نصوص مرفقة ضمن أماكن محددة 
  

  رسم البرواز
   Defpointsنفعل الطبقة .  لرسم الخطوط الرأسیة الدلیلةXlinesنستخدم لذلك األشعة 

Command: _xline ↵ 
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: v ↵ 
Specify through point: انقر على أي موضع   ↵ 
Specify through point: @0,5 ↵ 
Specify through point: @65,0 ↵ 
Specify through point: @65,0 ↵ 
Specify through point: @35,0 ↵ 
Specify through point: @35,0 ↵ 
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Specify through point: @5,0 ↵ 
Specify through point: ↵ 

  م نرسم الخطوط األفقیة الدلیلة، ھكذاث
Command: _xline ↵ 
 Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: h ↵ 
Specify through point: انقر على أي موضع ↵ 
Specify through point: @0,5 ↵ 
Specify through point: @0,8 ↵ 
Specify through point: @0,279 ↵ 
Specify through point: @0,5 ↵ 
Specify through point: ↵ 

  فنحصل على الشكل التالي 

  

  A4 نرسم الخطوط الدلیلة الخارجیة والداخلیة لبرواز ورقة XLباألمر : 85شكل 

 بالتحديد، ومستطیل A4 ملم كورقة 297 ملم وارتفاع 210ينتج ھنا مستطیلین متداخلین، أحدھما خارجي عرض 
كما يظھر في .  ملم5وتكون إلزاحة الجانبیة بین المستطیلین فقط .  ملم287وارتفاع  ملم 200آخر داخلي عرض 

  . الرسم أيضًا خطوطًا أفقیة ورأسیة أخرى
  

  defpointsأيضًا نستخدم الطبقة 
المستطیل المرسوم فوق خطوط .  بالتحديدA4 ملم كورقة 297 ملم وارتفاعه 210مستطیًال خارجیًا، عرضه نرسم 

  . ردة أعالهاألشعة الوا
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  1نفعل الطبقة 
 ملم عن المستطیل 5 بمقدار Offsetنستخدم اإلزاحة .  ملم287 ملم وارتفاعه 200نرسم مستطیًال داخلیًا، عرضه 

  . المستطیل المرسوم يكون منطبقًا على خطوط األشعة الواردة أعاله. 1األول ثم نغیر طبقته إلى 
  .  ملم نحو الداخل8ازيًا لقاعدة البرواز بمسافة لرسم جدول العنوان في األسفل نرسم خطًا مو

  
    .4نفعل طبقة 

  .فوق خطوط األشعة الواردة أعالهنرسم خطوط التقسیمات الرأسیة 
  

  : متتالیة لما يلي) مستطیالت(ضمن جدول العنوان ستظھر أربعة خانات 
 . ھي االسم االفتراضي للوحة الرسمPLATE ملم،  65الرسم بعرض/اسم اللوحة

 . ھو االسم االفتراضي لرسام ھذ اللوحةALQUDSPUB.COM.  ملم65سم الرسام بعرض ا
  . مثًال987654321.  ملم35الرقم الجامعي بعرض / رقم سجل الرسام

 .09/12/1987االفتراضي ھو تاريخ بداية اإلنتفاضة الفلسطینیة .  ملم35التاريخ بعرض 
  .  وفقا للرغبة والمرات المتكررةكل األسماء واألرقام ھي أسماء وأرقام افتراضیة
  .  ملم من الیسار4وببعد .  ملم8 ملم في منتصف المسافة 4ارتفاع حجم الكتابة ضمن جدول العنوان يساوي 

  

 

  A4البرواز الداخلي لورقة : 86شكل 

ول المسؤ(من جھة أخرى، إذا افترضنا أن جدول العنوان السابق صممه مدرس المادة أو المھندس االستشاري 
، فإن ذلك يتطلب أن تكون جمیع معطیات ومعلومات )عن عدد من الرسامین والمھندسین في شركة ھندسیة

لذلك سنبدأ بتعريف ھذا الجدول . رسام أو مصمم سیلقم معلوماته الالزمة/أي أن كل طالب. الجدول متغیرة
  . لكتلة كسماتالبسیط ككتله بینما كل معطیاته ومعلوماته متغیرة، أي أنھا ستتحدد ضمن ا

  
أي اسم . لتعريف تلك السمات المرفقة لجدول العنوان نبدأ بالسمة األولى من الیسار والتي تعرف اسم اللوحة

 Areal لكتابة السمات والخط أريال 0الطبقة نحدد . القطعة الھندسیة التي رسمت ضمن لوحة الرسم المعینة
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الزاوية السفلیة والیسرى للبرواز الداخلي نحدد ). Format>Text Styleيتم ذلك من القائمة القیاسیة (بالتحديد 
  المرسوم كنقطة بداية جديدة، فنكتب 

Command: ID ↵ 
  الزاوية السفلیة والیسرى للبرواز الداخلي ننقر 

Specify point:  X = 62     Y = 57     Z = 0 
  الحوار   حتى نتخلص من صندوق attedef–نستخدم أمر ارفاق السمات بالصیغة 

Command: -ATTDEF ↵ 
Current attribute modes: Invisible=N  Constant=N  Verify=N  Preset=N 
Enter an option to change [Invisible/Constant/Verify/Preset] <done>: ↵  
Enter attribute tag name: ItemName ↵ 
Enter attribute prompt: Insert Item Name ↵ 
Enter default attribute value: PLATE ↵ 
Current text style:  "ARIAL"  Text height:  4 ↵ 
Specify start point of text or [Justify/Style]: @4,2 ↵ 
Specify height <5>: 4 ↵ 
Specify rotation angle of text <0>: ↵ 

  . ID  بالنسبة لنقطة االختیار األولى من األمر4,2@استخدمنا : ملحوظة
  لنحصل على الشكل التالي

 

 

 

  جدول العنوان عند إضافة أول سمة له : 87شكل 

  
  صندوق الحوار التالي  وattdefكما يمكننا الحصول على النتیجة ذاتھا إن تتبعنا األمر 
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   attribute definitionصندوق الحوار تعريف السمات  : 88شكل 

   نكمل إضافة بقیة السمات فنحصل على الشكل التالي أيًا يكن. ومنه نحدد موقع السمة المطلوبة

 
  جدول العنوان عند إضافة جمیع السمات له: 89شكل 

  : B1البرواز /تعريف الكتلة
 210,297@عند نقطة البداية في األسفل وعلى الیسار وعند نقطة النھاية نضیف إلى البرواز خطي زاوية قائمة 

ض أن ترسم مجموعتي الخطوط في األسفل وفي األعلى متعاكسان إذ من المفتر. في األعلى وعلى الیمین
طباعة الحقًا ولل.  بالضبطA4 ھو حیز الورقة 210,297@الحیز بین نقطة البداية والنقطة . غیر مطبوعةوضمن طبقة 

 فإننا نمیز حدود )A4أي استخراج الرسم على ورق  (Scale to Fit أو بالضبط 1:1 بمقیاس رسم A4على ورقة 
  الزاويتین المتقابلتین / نافذة بالنقطتینال
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  جدول العنوان عند إضافة جمیع السمات له: 90شكل 

نفعل الطبقة صفر ونكتب في سطر . نطفئ طبقة األشعة، الخطوط الدلیلة المساعدة وطبقة األبعاد إن وجدت
  حتى يستجیب أوتوكاد مع إظھار صندوق الحوار Blockاألوامر األمر 

Command: BLOCK ↵ 
  Block Definitionفندخل إلى صندوق الحوار 

 بینما نفترض الزاوية السفلیة والیسرى كنقطة إدراجه B1فنحدد ونختار كل العناصر المكونة له ونختار له االسم 
   .STANDARD 2010 ضمن ملف أوتوكاد B1، فیصبح لدينا جدول العنوانOKنضغط زر الموافقة . على الشاشة

  
ا أراد أحدكم أن يخصص ھذا الجدول لنفسه فقط فما علیه إال أن يعدل السمات الخاصة به، مثل من جھة أخرى، إذ

جرب ذلك . ، إلى نصوص ثابتة ترفق معه دائمًا كما ھي90 شكلالكتلة، /االسم ورقم السجل في جدول العنوان 
   . مثًالDtextبتحويل المعطیات المحددة إلى نصوص كتابیة تكتبھا باألمر 

  
  :ًا، كیف يمكن ألحدكم أن يستخدم ھذا الجدول في رسمه، الجواب كما يليوأخیر

  . B1 والذي يحوي الكتلة STANDARDافتح الملف  -1
 .  كملف جديدSave Asاحفظ ھذا الملف باألمر  -2
 . 1:1ارسم ضمن الملف الجديد ما تريده وبمقیاس رسم  -3
 لیحوي B1 فادخل جدول العنوان إن أردت أن يكون رسمك بالحجم نفسه، أي بدون تكبیر أو تصغیر -4

 . 1:1ثم اطبع بمقیاس الرسم . كل رسمك
 بمقیاس رسم تكبیر إلى الضعف، أي B1إن أردت تصغیر رسمك إلى النصف فادخل جدول العنوان -5

 . 1:2ثم اطبع بمقیاس الرسم تصغیر .  لیحوي كل رسمك2:1
 لیحوي 1:4، أي 0.25تصغیر  بمقیاس رسم B1 مرات فادخل جدول العنوان4إن أردت تكبیر رسمك  -6

 . 4:1اطبع بمقیاس الرسم تكبیر بمقیاس الرسم . كل رسمك
 لیحوي كل رسمك واطبع مقیاس B1إن أردت طباعة رسمك كیفما كان فادخل جدول العنوان -7

 .قد تضطر ھنا إلى تكبیر جدول العنوان حتى يحوي كل رسمك. Scale to fitالرسم بالضبط 
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قد تضطر الستخدام مقیاس الرسم، تكبیرًا أو . ًا ال تكبیرًا وال تصغیرًاال تغیر في حجم رسمك أبد -8
 .لوضعیة الرسم خاصتك ووفقًا B1أو التدوير فقط لجدول العنوان/تصغیرًا و

 .الجدول ربع دورة بالعرض، عندئذ دّورقد تجد أن وضعیة جدول العنوان لرسمك أفضل ما يكون  -9
 :   وفقًا للتسلسل التاليInsert على رسمك باألمر B1بعید اكمال الرسم أدخل جدول العنوان - 10

  

 
 

  Block Definitionصندوق الحوار تعريف الكتلة : 91شكل 

Command: ATTDIA ↵  
Enter new value for ATTDIA <1>: 0 

  .  لتغییر تطبیق تنفیذ االمر كتابیًا ولیس من صندوق الحوارATTDIAحیث يستخدم ھذا األمر 
  :  كما يليB1 إلدخال جدول العنوان Insertاكتب األمر 

Command: _insert  
   B1 فیتم اختیار الكتلة Insertتدخل ھنا إلى صندوق الحوار 
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   Insertصندوق الحوار إدراج : 92شكل 

  . S تحديد مقیاس الرسم الذي ستدرج به الكتلة بكتابة الحرف Insertيمكنك ھنا وضمن صندوق الحوار 
 عبر التحكم بزاوية Landscape أو بالعرض Portraitلتحكم بوضعیة جدول العنوان، بالوضع العادي كما يمكنك أيضًا ا

  . Rالدوران للكتلة المدرجة على الشاشة بكتابة الحرف 
  .  إلى شاشة الرسمInsert وستخرج من صندوق الحوار B1إذا نقرت زر الموافقة فأنت تختار الكتلة 

نكمل . اإلدراج بنقر نقطة ما تكون ھى الزاواية السفلیة والیسرى لجدول العنوانيمكنك على الشاشة تحديد نقطة 
 ......  

Specify insertion point or [Basepoint/Scale/Rotate/PScale/PRotate]:  
Enter attribute values 
98....1 <987654321>: ↵ 

  اكتب رقم سجلك
14/05/2002 <9/12/1987>: ↵ 

  اكتب التاريخ
drawn by: <ALQUDSPUB.COM>: ↵  

  اكتب اسم الرسام المصمم
Insert item name <PLATE>: ARCS AND CIRCLES 

  اكتب اسم لوحة الرسم
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  . فاعلة0البرواز على شاشة الرسم حیث الطبقة /إدخال جدول العنوان: 93شكل 

 وشامًال كل المعلومات Portrait بالوضع الطبیعي B1ھنا، وكما في الشكل أعاله نتج على الشاشة جدول العنوان 
  . المطلوبة

 
 حیث B100المرفقات / وجدول بأسماء القطعB10 جدول میكانیكي STANDARD 2010يوجد أيضًا في الملف  - 11

الرسام وأسماء القطع المرفقة في التجمیع المیكانیكي أضحت /ينتج أن كل المعلومات الواردة عن المصمم
 STANDARD 2010 أوتوكاد موجودان ضمن ملفي والقطع المرفقة المیكانیك الجدوالن. 94شكل معلومة، 

 . B1 جدول العاديالالمرفق أعاله أيضًا، والذي يشمل أيضًا 
  

علـى ورق أسـود أبـیض    يـشترط عنـد الطباعـة     كمـا   . بـیض ذات اللون األ   0تفعیل الطبقة   أي جدول   يفضل عند إدراج    
وكاد والذي يغیر كل الخطوط الملونة فـي الملـف المطبـوع    أوتالموجود في  Monocrome.ctb استخدام نمط الطباعة

   .إلى خطوط باألسود األبیض فقط
  

   .95شكل ، معلومات ثابتة وأخرى متغیرة STANDARD 2010المیكانیكي  يشمل الجدول
  

  : ثابتة معلومات
ھـل  . ى المـصمم الطالب، المھندس أو حت عن المؤسسة الھندسیة التي ينتمي إلیھا الرسام، تھدف ھذه للتعريف

ويـضاف للمعلومـات الـسابقة    . جامعـة بیرزيـت مـثالً    أكاديمیـة، /ھي مكتـب ھندسـي أو مـصنع أو مؤسـسة علمیـة     
 A4 میلیمتر وفقًا ألبعاد حیز الرسم في الورقة القیاسیة287میلیمتر وارتفاعه  185 اإلطار باألحمر الذي طوله/البرواز

   . الحقًا طع التي سترفق للمجموعة المیكانیكیةومرفقًا لھما بروازًا صغیرًا لعمل جدول بالق
  

  معلومات متغیرة
أو حتى المصمم  الرسام، الطالب، المھندس (اسم التصمیم(التجمیع /اسم لوحة الرسم عن ھذه للتعريف تھدف

   . ةالقسم ورقم اللوح/الشعبة، التاريخ مقیاس الرسم، الجامعي مثًال/رقم سجله .المخطط/صاحب الرسم
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  B100 وفوقه جدول أسماء القطع المرفقة B10الجدول المیكانیكي : 94شكل 

  الجزء العلوي من البرواز حیث القطع مرتبة وظیفیًا وتصاعديًا
  

  :مجموعة من القواعد المفیدة في عملك على أوتوكادنعرض اآلن، 

  . وادخل جدول العنوان إلى الرسم ثم كبره أو صغره1:1ارسم بمقیاس رسم  :1قاعدة 
  .حجم جدول العنوان بالنسبة إلى ورقة الرسم يحدد مقیاس الرسم :2دة قاع

يمكنك تعديل جدول العنوان تكبیرًا أو تصغیرًا وتدويره بأية زاوية وتحريكه ألية مسافة قبیل تنفیذ  :3قاعدة 
 .أو بشكل منفصل بعید تنفیذ األمر حیث يكون برواز الرسم قد أدخل إلى الشاشة Insert Block األمر

  
  

معلومات ثابتة 

معلومات متغیرة   

معلومات ثابتة 

  معلومات متغیرة   
  

  المعلومات الثابتة والمتغیرة، المیكانیكي الجدول: 95شكل 
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  اختصارات أوتوكاد من لوحة المفاتیح  
  

AutoCAD Help F1  

AutoCAD text window.  F2  

Object Snaps on and off.  F3  

Tablet mode on and off.  F4  

Cycles through the Isoplanes,Left, Top and Right.  F5  

Changes the co-ordinate reading in the status bar.  F6  

Grid mode on and off.  F7  

Orthogonal mode on and off.  F8  
Toggles Clean Screen  CTRL+0  

Toggles the Properties palette CTRL+1  
Toggles the DesignCenter palette CTRL+2  

Toggles the Tool Palettes Window  CTRL+3  
Toggles the Sheet Set Manager  CTRL+4   

Toggles the dbConnect Manager  CTRL+6  
Toggles the Markup Set Manager  CTRL+7  

Toggles the QuickCalc calculator palette  CTRL+8  
Toggles the command window CTRL+9  

Selects all objects in the drawing CTRL+A  
Toggles Groups CTRL+SHIFT+A  

Toggles Snap mode  CTRL+B  
Copies objects to Clipboard CTRL+C  

Copies objects to Clipboard with Base Point CTRL+SHIFT+C  
Toggles Dynamic UCS CTRL+D  

Cycles through isometric planes CTRL+E  
Toggles running object snaps CTRL+F  

Toggles the grid CTRL+G  
Toggles PICKSTYLE CTRL+H  

Toggles COORDS CTRL+I  
Repeats the last command (press Enter)  CTRL+J  

Toggles Ortho mode CTRL+L  
Creates a new drawing CTRL+N  

Opens an existing drawing CTRL+O  
Prints/plots thecurrent drawing CTRL+P  

Cycles through layout viewports CTRL+R  
Saves the current drawing CTRL+S  

Opens the Save As dialog box CTRL+SHIFT+S  
Toggles TABLET mode CTRL+T  
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Pastes data from the Clipboard CTRL+V  
Pastes data from the Clipboard as a Block CTRL+SHIFT+V  

Cuts objects to Clipboard CTRL+X:   
Cancels the preceding Undo action CTRL+Y  

Reverses the last action CTRL+Z  
Cancels the current command (press Esc)  CTRL+[; TRL+\  

Moves to the next layout tab to the left of 
the current tab 

CTRL+PAGE UP  

Moves to the next layout tab to the right of 
the current tab 

CTRL+PAGE 
DOWN 

 

Displays the Visual Basic Editor ALT+F11  
Displays the Macros dialog box ALT+F8  
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  اختصارات أوامر أوتوكاد   
  

A Arc ICL IMAGECLIP 
AR Array IM IMAGE 
AT Attributes -IM IMAGE 
BR Break IMP IMPORT 
C Circle IN INTERSECT 
CH Properties INF INTERFERE 
D Dimension Style IO INSERTOBJ 
DI Distance L LINE 
DO Donut LA LAYER 
DT Dtext -LA LAYER 
E Erase LE LEADER 
ED Ddedit LEN LENGTHEN 
EL Ellipse LI LIST 
EX Extend LS LIST 
F Fillet LT LINETYPE 
F1 Help  -LT LINETYPE 
F2 Text Window LTS LTSCALE 
F3 Object Snap Menu M MOVE 
F5 Isoplane Toggle MA MATCHPROP 
F6 Coordinates ME MEASURE 
F7 Grid Toggle MI MIRROR 
F8 Ortho Toggle ML MLINE 
F9 Snap Toggle MO DDMODIFY 
FI  FILTER MS MSPACE 
G GROUP MT MTEXT 
-G GROUP MV MVIEW 
GR DDGRIPS O OFFSET 
H BHATCH OS DDOSNAP 
-H HATCH -OS -OSNAP 
HE HATCHEDIT P PAN 
HI HIDE -P -PAN 
I DDINSERT ICL IMAGECLIP 
-I INSERT IM IMAGE 
IAD IMAGEADJUST -IM IMAGE 
IAT IMAGEATTACH IMP IMPORT 
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PA PASTESPEC AT DDATTDEF 
PE PEDIT -AT ATTDEF 
PL PLINE ATE DDATTE 
PO POINT -ATE ATTEDIT 
POL POLYGON B BMAKE 
PR PREFERENCES -B BLOCK 
PRE PREVIEW BH BHATCH 
PRINT PLOT BO BOUNDARY 
PS PSPACE -BO -BOUNDARY 
PU PURGE BR BREAK 
R REDRAW C CIRCLE 
RA REDRAWALL CH DDCHPROP 
RE REGEN -CH CHANGE 
REA REGENALL CHA CHAMFER 
REC RECTANGLE COL DDCOLOR 
3A 3DARRAY CO COPY 
3F 3DFACE D DDIM 
3P 3DPOLY DAL DIMALIGNED 
A ARC DAN DIMANGULAR 
AA AREA DBA DIMBASELINE 
AL ALIGN DCE DIMCENTER 
AP APPLOAD DCO DIMCONTINUE 
AR ARRAY DDI DIMDIAMETER 
AAD ASEADMIN DED DIMEDIT 
AEX ASEEXPORT DI DIST 
ALI ASELINKS DIV DIVIDE 
ASQ ASESQLED DLI DIMLINEAR 
ARO ASEROWS DO DONUT 
ASE ASESELECT DOR DIMORDINATE 
PA PASTESPEC DOV DIMOVERRIDE 
PE PEDIT DR DRAWORDER 
PL PLINE DRA DIMRADIUS 
PO POINT DST DIMSTYLE 
POL POLYGON DT DTEXT 
  DV DVIEW 
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E ERASE MI Mirror 
ED DDEDIT ML Multiline Text 
EL ELLIPSE MT Multiline Text 
EX EXTEND O Offset 
EXIT QUIT OS Object Snap Menu 
EXP EXPORT P Pan 
EXT EXTRUDE P Previous Selection 
F FILLET PE Polyline Edit 
REC RECTANGLE PL Polyline 
REG REGION PR Preferences 
REN DDRENAME R Redraw 
-REN RENAME R Remove from Selection 
REV REVOLVE RE Regenerate 
RM DDRMODES REC Rectangle 
RO ROTATE RM Drawing Aids 
RPR RPREF RO Rotate 
RR RENDER S Stretch 
S STRETC SC SCALE 
GR Grips SCR SCRIPT 
H Hatch SE DDSELECT 
HI Hide SEC SECTION 
L Line SET SETVAR 
LA Layers SHA SHADE 
LE Leader SL SLICE 
LEN     Lengthen SN SNAP 
LI List SO SOLID 
LT Linetype SP SPELL 
M Move SPL SPLINE 
MA Match Property SPE SPLINEDIT 
ME Measure ST STYLE 
E ERASE MI Mirror 
ED DDEDIT ML Multiline Text 
EL ELLIPSE MT Multiline Text 
EX EXTEND O Offset 
EXIT QUIT OS Object Snap Menu 
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SU SUBTRACT T Text 
T MTEXT TI Tilemode 
-T -MTEXT TO Toolbars 
TA TABLET TR Trim 
TH THICKNESS U Undo 
TI TILEMODE X Explode 
TO TOOLBAR Z Zoom 
TOL TOLERANCE   
TOR TORUS   
TR TRIM   
UC DDUCS   
UCP DDUCSP   
UN DDUNITS   
-UN UNITS   
UNI UNION   
V DDVIEW   
-V VIEW   
VP DDVPOINT   
-VP VPOINT   
W WBLOCK   
WE WEDGE   
X EXPLODE   
XA XATTACH   
XB XBIND   
-XB -XBIND   
XC XCLIP   
XL XLINE   
XR XREF   
-XR -XREF   
Z ZOOM   
SU SUBTRACT   
T MTEXT   
-T -MTEXT   
TA TABLET   
TH THICKNESS   
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