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الباب  

الثالث            3
الباب الثالث: الدرس األول في أوتوكاد 

سنتعلم في الدرس األول في أوتوكاد ما يلي: 
واجهة أوتوكاد 2011 ومكوناتها، الشريط الرئيسي- الريبون  ومكوناته.• 
كيف تنفذ األوامر في أوتوكاد وكيفية الخروج من المشاكل.• 
رسم بعض الكائنات بالمؤشر كالخط، المستطيل، الدائرة والمضلع.• 
ضبط حدود الرسم، وحدات الرسم ودقته.• 
نمط التعامد، مربع اإلحداثيات، نمط الشبكة ونمط الوثب. • 
الطبقات، ما فائدتها؟ وكيف ننشئها؟• 
الملف القياسي ذو الطبقات األساسية. • 
واجهة أوتوكاد الكالسيكية. • 
إدخال النصوص، خط منفرد وخط فقرة.• 
برواز الرسم، جدول العنوان البسيط• 
طرق انتقاء الكائنات • 
االبحار في الرسم • 
الخروج من الملف، حفظ الرسم.• 
إغالق أوتوكاد. • 



الباب الثالث 

3 - 2

يع
وز

الت
 و

شر
للن

س 
قد

ال

الدرس األول في أوتوكاد
1.3: واجهة أوتوكاد 2011 ومكوناتها، الشريط الرئيسي-الريبون Ribbon ومكوناته.

سنقوم في الجلسة األولى بتعريف ملف أوتوكاد األولي. نفتح أوتوكاد حيث نتعرف على شاشة الرسم، نستعرض ونحدد أبعاد (حدود) لوحة الرسم ودقة الرسم لنخلص أخيراً 
إلى طباعة ما رسم على الورق. افتح أوتوكاد ستجد نفسك أمام واجهة أوتوكاد العادية 2011، شكل 1.3. يمكن لواجهة أوتوكاد أن تكون بألوان مختلفة، حيث يبرز اللونين 

األسود واألبيض كلونين شائعي االستخدام.  

شكل 1.3: واجهة أوتوكاد العادية 2011 

اثيات سطر األوامرمربع اإلحد

مركز اإلحداثيات  شاشة الرسم 
مؤشر الرسم 

شريط أدوات الرسم

العرض مكعب 
القيادة و عجالت 

النموذج/ حيز الورقة      

شريط الحالة 
زر التحويل من 
ائي البعد  رسم ثن
إلى ثالثي البعد 

ريـبـون 

العنوان مركز المعلومات

قائمة التطبيق 

أدوات الوصول السريع

Draw Toolbar

Ribbon

Cursor

Status bar

شريط أدوات التعديل 
Modify Toolbar

InfoCenter ToolbarTitle barQuick Access Toolbar

Application 
menu

ألسنة الريـبـون 
Ribbon tabs

قوائم ويندوز القياسية 
Windows Menu

الرئيسية
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يمكننا مالحظة أن واجهة أوتوكاد (شاشة الرسم) تحوي المكونات التالية: 

1 . Insert  إدراج ،Home الرئيسية ألسن مثل  الشريط الرئيسي Ribbon: في أعلى الشاشة وبطولها. يحوي عدة 
......حيث يحوي كل لسان قوائم فرعية بأيقونات مختلفة ولوظائف متعددة. يمكن التحكم في إظهار/إخفاء الشريط 
الرئيسي بالنقر المتكرر على سهم قائمته المنسدلة، شكل 2.3. فنحصل على األشكال المتتاليـــة للريبون، شكل 3.3. 

قوائم ويندوز القياسية Menus Windows: كقائمة ملف File وقائمة تحرير Edit .......وغيرهما ضمن شاشة . 2
الرسم. هذه القوائم ال تظهر بالعادة ضمن واجهة أوتوكاد العادية الواردة أعاله. وإلظهارها أو إخفائها انقرعلى الزر 
السهمي في قائمة أدوات الوصول السريعة Quick Access Toolbar، شكل 4.3. هناك فعل/عطل القائمة الرئيسية 

 Show/Hide Menu Bar ومكوناته Ribbon شكل 2.3: التحكم في إظهار/إخفاء الشريط الرئيسي

شكل 3.3: إظهار/إخفاء الشريط الرئيسي Ribbon واألشكال المتتالية له

يمكن أيضاً تثبيت قوائم أوتوكاد القياسية على واجهة أوتوكاد بكتابة 
األمر menubar في سطر األوامر للقيمة 1 

Command: menubar     
Enter new value for MENUBAR <0>: 1   

أو إخفاؤها من على واجهة أوتوكاد للقيمة 0.
Command: menubar   
Enter new value for MENUBAR <1>: 0  

كما يمكن تمييز مكونات وقوائم أخرى على واجهة أوتوكاد منها: 

داخلها. . 3 الرسم  يتم  التي)  (المساحة  شاشة  وهي  الرسم:  شاشة 
الحظ وجود أيقونة نظام اإلحداثيات UCS Icon في أسفل يسار 
الشاشة. افتراضياً يكون لون الشاشة رمادية غامقة، عدلت هنا 
باألبيض للوضوح. ويمكن ضمن أوتوكاد 2011 أن تختار أي 
Op- ضمن االختيارات Display لون للشاشة من لسان التبويب

    .tions

شريط الحالة Status bar: الذي يمنحك الوصول إلى معاينات . 4
هو   Model ”نموذج“  التبويب  يكون  الحالي.  للرسم  مختلفة 

.Default التبويب االفتراضي
صغيرة . 5 نافذة  وهي   :Command window األوامر  سطر 

مكونة من عدد محدود من األسطر لكتابة األوامر.
مربع اإلحداثيات: شاشة رقمية لمراقبة إحداثيات موقع المؤشر.. 6
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شكل 4.3: تفعيل أي تثبيت قوائم أوتوكاد القياسية على اليمين أو إخفاؤها على اليسار

2.3: كيف تنفذ األوامر في أوتوكاد 
تعديل  و/أو  عند رسم  تحتاج  فإنك  الرسم،  إلى شاشة  أوتوكاد وتدخل  تشغل  عندما 
العناصر المرسومة إلى تنفيذ أوامر أوتوكاد وتطبيقها. كمثال، إذا رغبت برسم خط، 
فعليك استخدام األمر ”رسم خط“ line ثم تحديد نقطتي البداية والنهاية. وبشكٍل مشابه 
إذا رغبت حذف أو محو عناصر مرسومة على شاشة أوتوكاد فعليك أن تدخل إلى 

األمر“ حذف“ Erase ثم اختيار العناصر التي ستمحوها. 

توجد أربعة طرق إلدخال وتنفيذ األوامر في أوتوكاد 

أوالً: انتق أيقونة ”رسم خط” Line من شريط أدوات الرسم. 

 Home من القائمة الريسية Draw ثانياً: انتق أيقونة ”رسم خط” من القائمة الفرعية
ضمن الريبون. 

ثالثاً: انتق األمر”رسم خط” من قائمة الرسم الرئيسية Draw، أي انتق Draw ثم 
.Draw>Line ،من القائمة المنسدلة Line “منها انتق ”رسم خط

رابعاًً: كتابة األمر ضمن سطر األوامر. سيطلب منك تنفيذ األمر على النحو التالي: 
أكتب:Line  (أي اكتب في سطر األوامر Line ثم اضغط مفتاح اإلدخال ). 

تـنـبــيــــه: 
ال تتوفر العديد من أوامر أوتوكاد ال في قوائم ويندوز وال في 
أشرطة األدوات وال حتى ضمن الريبون بضخامته. لذلك، من 

المفيد تعلم تنفيذ هذه األوامر كتابياً.  

تنفيذه  تستطيع  قد  أوتوكادي  أمر  لتنفيذ  الكتابة  استخدام  عند 
بكتابة الحرف األول أو أول حرفين أو حتى أول ثالثة أحرف 
من الكلمة بديالً عن كامل الكلمة. كأمثلة جرب كتابة الحرف 
الكلمة  عن  بديالً   LA والحرفين   Line الكلمة  عن  بديالً   L

.Rectangle  بديالً عن الكلمة REC واألحرف Layer

تـنـبــيــــه: 
 acad.pgp الملف  في  موجودة  أوتوكاد  اختصارات  جميع 

المرفق مع أوتوكاد ضمن المجلد.  
C:\Program Files\Autodesk\ACAD 2011\Acad.pgp

شكل 5.3: تنفيذ األمر األوتوكادي رسم خط من شريط أدوات الرسم على اليمين، 
             من الريبون في الوسط ومن القائمة القياسية Draw على اليسار
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الخروج من المشاكل، شكل 6.3:

يتعرض مستخدم أوتوكاد عند ممارسته الرسم إلى ارتكاب أخطاء دائماً، ولذلك فإن معرفة األدوات التالية تساعده 
على التراجع عنها بسهولة:

مفتاح التراجع Backspace في لوحة المفاتيح (يحوي سهماً إلى اليسار وهو أعلى مفتاح اإلدخال)، يساعد . 1
استعماله على التراجع عن أخطاء كتابية في نافذة أوامر أوتوكاد. 

مفتاح الهروب Esc في لوحة المفاتيح (أقصى مفتاح على اليسار وفي األعلى): اضغط مفتاح الهروب . 2
عندما تحتاج إلى التراجع عن تنفيذ أحد األوامر أو الخروج حاالً من مربعات الحوار. 

      لنفترض أنك بطريق الخطأ اخترت أمر ”خط“ Line بدالً من األمر ”دائرة ”Circle“. فالضغط
      على مفتاح الهروب Esc يساعدك على التخلي عن تنفيذ األمر الخاطئ والتهيؤ لألمر الجديد. 

:  إذا قمت برسم كائن جديد أو تعديل كائن قديم بطريق الخطأ، وترغب بالتراجع عن . 3  Undo التراجع
ذلك، انقر على زر ”تراجع“  ضمن أدوات الوصول السريع. أو اكتب  U  في نافذة األوامر. كلما فعلت 

ذلك يتراجع أوتوكاد عن آخر عمل قمت به. 
زر . 4 استخدام  يمكنك  الخطأ،  بطريق   Undo ”تراجع“  استخدمت  إذا   : التراجع  عن   Redo االعادة 

مفتاح الهروب  مفتاح التراجع

شكل 6.3: مفتاحا التراجع والهروب في لوحة المفاتيح

”االعادة  من أدوات الوصول السريع لعكس ذلك التراجع، أو كتابة Redo  في نافذة األوامر. يمكن تكرار استخدام ”إعادة“ Redo أكثر مكافئاً لمرات التراجع.
تـنـبــيــــه:

 .Undo حيثما تم فعل التراجع Redo يمكن استخدام أمر االعادة
كما يمكنك استخدام أمر االعادة Redo مرات عدة مباشرة بعد استخدامك ألمر التراجع U وبالعدد نفسه. 

تستطيع استخدام أمر التراجع U  بحيث تتراجع عن كل شيء رسمته في جلسة أوتوكاد. 

Mouse (الفأرة) 3.3: رسم بعض الكائنات األساسية في اوتوكاد بالمؤشر

سنتعلم اآلن رسم بعض الكائنات األساسية في أوتوكاد كالخطوط والمستطيالت والدوائر والمضلعات باستخدام المؤشر، أي كيفما كان وبدون أية أبعاد محددة على شاشة الرسم. 

رسم الخط المستقيم بالمؤشر

لرسم الخط المستقيم نكتب في سطر األوامر رسم الخط هكذا 
Command: LINE    

أو انتق أيقونة ”رسم خط ” أي Line فيستجيب أوتوكاد بـ ”حدد النقطة األولى“ هكذا 
Specify first point:   

لذلك  وتبعاً  الذي سترسمه.  الخط  بداية  بذلك نقطة  فتحدد  الرسم  ترغبه في شاشة  مكاٍن  أي  بالمؤشر على  أنقر 
يستجيب أوتوكاد بـ ”حدد النقطة الثانية أو [تراجع عن]:“ هكذا 

Specify next point or [Undo]: 
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حرك مؤشر الرسم إلى مكاٍن آخر على الشاشة وانقر مجدداً هناك تجد أنك رسمت خطاً مستقيماً بين نقطتي النقر األولى والثانية.
إذا كان رسمك مكوناً من هذه القطعة الخطية فقط وترغب بإنهاء أمر أوتوكاد فما عليك إال ضغط مفتاح اإلدخال مرة أخرى. 

طرق أخرى إلنهاء األمر  
 • Esc بضغط مفتاح الهروب في لوحة المفاتيح
 • Space bar بنقر عمود الفراغ
بنقر مفتاح اإلدخال أو الزر اليمين للمؤشر على الشاشة فتظهر قائمة منسدلة تختار منها Enter، شكل 7.3  • 

االن، مباشرة وبعيد إنهائك ألمر أوتوكاد“رسم خط“ جرب الضغط على مفتاح اإلدخال مرة أخرى تجد نفسك في األمر السابق، 
أي في األمر رسم خط. كما أن الضغط من جديد على مفتاح اإلدخال يربطك أوتوكاد بالنقطة األخيرة التي انتهيت منها، وستجد 

لحظتها أن المؤشر يسحب معه خطاً مرناً أينما تحركت انطالقاً من النقطة األخيرة ذاتهاً. 
وبشكٍل عام: 

Command: LINE    
LINE Specify first point: أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة األولى على شاشة الرسم  
Specify next point or [Undo]: [تراجع] أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثانية 2
Specify next point or [Close/Undo]:  [أغلق/تراجع] أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثالثة على شاشة الرسم 3
Specify next point or [Close/Undo]:[أغلق/تراجع] أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الرابعة على شاشة الرسم 4
Specify next point or [Close/Undo]: [أغلق/تراجع] أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثالثة على شاشة الرسم 5
Specify next point or [Close/Undo]:[أغلق/تراجع] أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثالثة على شاشة الرسم 6 

يمكنك واألمر“رسم خط ” فعاٌل أن تستمر في رسم القطع الخطية المتواصلة. إذا أردت أن تنهي أمر أوتوكاد عند هذا 
الحد اضغط مفتاح اإلدخال  فقط.  

Specify next point or [Close/Undo]:  إلنهاء األمر  

أما إذا أردت غلق الشكل الناتج أي توصيل النقطة 6 مع النقطة 1 فاكتب الحرف  C (اختصاراً للكلمة  
شكل 8.3: تنفيذ أمر رسم خط بالمؤشرClose ) مع مفتاح اإلدخال في السطر األخير.   

الضغط على مفتاح اإلدخال مرة أخرى بعيد الخروج من أمر أوتوكاد معين يعيدك إلى األمر نفسه مرة أخرى. • 
يمكنك الرجوع أيضاً إلى األمر نفسه بنقر عمود الفراغ Space bar أو بالنقر على الزر اليمين للمؤشر. • 
الضغط المتكرر على أحد السهمين السفلي- العلوي يعيدك لألمر المطلوب في سطر األوامر. • 

لرسم خط مكون من قطعتين خطيتين أو أكثر نضغط مفتاح الهروب للخروج من األمر السابق أو إنهائه ثم نتبع تسلسل األمر ”رسم خط“ Line والذي نحصل 
عليه بإحدى الطرق الثالث التالية: 

أنقر زر ”رسم الخط“ من شريط ادوات الرسم أو من من شريط الريبون أو اختر من القائمة القياسية  Draw>Line، شكل 8.3، أو أكتب في سطر األوامر
 Line (بشكٍل مختصر L ) والتي جميعها توصلك إلى تنفيذ األمر ”رسم الخط“: هكذا

شكل 7.3: إنهاء أمر أوتوكاد بالمؤشر 
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إذا وجدت في سياق تنفيذك ألمر ”رسم الخط“ أن رسمك لقطعة خطية محددة هو خاطئ فإن التراجع عن تنفيذ رسم تلك القطعة يتطلب استخدام أمر التراجع Undo. لذلك، 
وأنت في سياق تنفيذ األمر ”رسم خط“ اكتب Undo  أو بشكٍل مختصر U  ثم أكمل األمر المطلوب وبدون الخروج منه. 

من جهة أخرى، إذا وجدت حال إنهائك األمر أن رسمك خاطئ كلياً وتريد التراجع عن تنفيذه فإن ذلك يتطلب استخدام أمر التراجع Undo منفصالً. 

تـنـبــيــــه: يوجد فرق في استخدام أمر التراجع كخيار فرعي ضمن سياق األمر Line وبين أمر التراجع كأمر منفصل. إذ يؤدي الخيار الفرعي U إلى التراجع عن آخر 
 (Command:U  ) أي line في نافذة أوامر أوتوكاد بعد االنتهاء من أمر U قطعة رسمتها طالما أنك لم تنتهي بعد من رسم سلسلة الخطوط المطلوبة، أما كتابة

فيؤدي إلى التراجع عن كامل الخطوط التي رسمتها في األمر األخير Line ذاته. 

رسم المستطيل بالمؤشر، شكل 9.3
سنقوم اآلن برسم المستطيل بالمؤشر كيفما كان على شاشة الرسم. نكتب في نافذة األوامر رسم المستطيل هكذا 

Command: Rectangle   (Rec )    
أو انتق أيقونة ”رسم مستطيل“ من شريط الريبون فيستجيب أوتوكاد بـ ”حدد النقطة األولى“ هكذا 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة األولى على الشاشة
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 2 أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثانية  

رسم الدائرة بالمؤشر، شكل 10.3
سنقوم اآلن برسم الدائرة بالمؤشر كيفما كان على شاشة الرسم. نكتب في نافذة األوامر رسم الدائرة Circle  (أو اكتب C  اختصاراً) أو انقر 

زر الدائرة  من شريط أدوات الرسم أو حتى انتق من القائمة القياسية Draw>Circle....الخ  
Command: Circle   (C )  
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  

يطلب منك أوتوكاد أن تحدد مركز الدائرة التي سترسمها (أو يعطيك عدة خيارات لرسم هذه الدائرة). نكمل األمر
انقر أية نقطة على شاشة الرسم :                      ..……………………………………….……
هنا يستجيب أوتوكاد فيحدد لك مركز الدائرة رسماً على شاشة الرسم. كما تظهر دائرة تكبر وتصغر حول هذا المركز  وفقاً لحركة المؤشر على 

 [Diameter القطر] الدائرة التي سترسمها أو يعطيك خياراً آخر هو Radius شاشة الرسم. وعندئٍذ، يطلب منك أوتوكاد أن تحدد نصف قطر
للدائرة. نكمل األمر.... 

Specify radius of circle or [Diameter]: 2 اسحب المؤشر على الشاشة وانقر النقطة      

من السهولة المالحظة أنك رسمت دائرة، غير معروف ال نصف قطرها وال إحداثيات مركزها.

رسم المضلع بالمؤشر، شكل 11.3
سنقوم اآلن برسم المضلع بالمؤشر كيفما كان على شاشة الرسم. نكتب في نافذة األوامر رسم المضلع هكذا 

Command: Polygon   (Pol )    
Enter number of sides “أو انتق أيقونة ”رسم مضلع“ من شريط الريبون فيستجيب أوتوكاد بـ ”حدد عدد األضالع

Enter number of sides <4>: 5   للمخمس 

 شكل 9.3: تنفيذ أمر رسم مستطيل بالمؤشر

شكل 10.3: تنفيذ أمر رسم دائرة بالمؤشر
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Specify center of polygon or [Edge]:  أنقر بالمؤشر لتحديد مركز دائرة المضلع على شاشة الرسم
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

C او I حدد الدائرة خارجية أم داخلية بكتابة 
.........................................................................................................: C  
Specify radius of circle: 2 أنقر بالمؤشر لتحديد نصف قطر الدائرة بتحديد نقطة ثانية 

 Drawing Limits 4.3: ضبط حدود الرسم
ترسم الكائنات الهندسية في أوتوكاد عادة بمقياسها الحقيقي، لتطبع الحقاً بمقياس الرسم المناسب. لذلك من المستحسن 

ضبط حدود الرسم إلى حجم الكائن الذي نقوم برسمه. مثالً، إذا رغبنا بالرسم على ورقة A4 بالعرض فإنه يلزمنا ضبط 
حدود الرسم إلى حجم هذه الورقة أي 297 ملم لطولها أو عرضها و 210 ملم لالرتفاع أو بالعكس، شكل 12.3. 

نعرف أوالً حدود الرسم المطلوبة بكتابة limits ثم نضغط مفتاح اإلدخال:
Command: Limits      
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:  

هنا، نضغط مفتاح اإلدخال موافقين ألننا ننطلق من الزاوية اليسرى والسفلية والتي إحداثياتها (0,0)، نكمل األمر.....
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 297,210  
أي أننا نغير القيمة االفتراضية لملف برنامج أوتوكاد <420.0000,297.0000> كإحداثيات الزاوية األخرى بالنسبة إلى النقطة 

 .297,210  بالتحديد. لذلك، نلقم المحث A4 0,0 إلى القيمة الجديدة والتي تتوافق مع أبعاد ورقة الرسم  األولى 
تـنـبــيــــه: 

ال تعني حدود الرسم أنك ال تستطيع أن تتجاوزها عند الرسم. لذلك، يمكنك عدم تعريف حدود الرسم بالمرة.
تفيدك حدود الرسم في تقدير المسافات والقياسات في الرسم خاصة للطباعة بمقياس رسم محدد.

شكل 11.3: تنفيذ أمر رسم مضلع بالمؤشر 

A4 شكل 12.3: حدود ورقة الرسم

   .Ctrl+G أو F7 تستطيع بيان حدود الرسم بتفعيل الشبكة بالضغط على
 Limcheck تستطيع التحكم بالرسم خارج و/أو داخل حدود الرسم من متغير البيئة

والقيمتين 0 و 1 بالترتيب.

Drawing Units & Drawing Precision وحدات الرسم ودقته

رسم  في  كوحدة مستخدمة  الياردة  أو  االنش  أو  المتر  أو  الميليمتر  تحديد  األمر  تطلب  إذا 
 Format>Units أوتوكاد فإن ذلك يعني تحديد الوحدة المستخدمة إما من القائمة القياسية
أو تنفيذا لألمرUnits ، ليقوم أوتوكاد في الحالتين بعرض مربع حوار ”وحدات الرسم“ 
المستخدمة والتي أولها  الرسم  شكل 13.3. يمكنك هناك تثبيت وحدة   ،Drawing Units

 .Unitless بدون وحدات
شكل 13.3: صندوق الحوار

Drawing Units “وحدات الرسم”              
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بأية دقة ترسم؟ هذا ما يجب عليك فعله ومعرفته. 
مستقيماً طوله  إذا رسمت خطاً  بشكل كامل ومثالي.  المستخدمة دقيق  الوحدات  إلى  النظر  أوتوكاد ودون  في  ترسمه  إن ما 
9.8492 وحدة فإن هذا هو الطول الفعلي. إذا كانت دقة كتابة األبعاد على شاشة أوتوكاد تكافئ 0.0001 وحدة فإن طول 
الخط سيظهر كتابة بالقيمة  9.8492 وحدة بالتمام والكمال. وسيكون طوله 9.849 ملم إن كانت دقة كتابة األبعاد تكافئ 
0.001. وعلى المنوال نفسه يكون الطول 9.84 ملم إن كانت دقة الرسم تكافئ 0.01 لنستنتج أخيراً أن طول الخط سيكون 
10 ملم إن كانت الدقة المستخدمة 1. أي أن ما يظهر على شاشة الرسم يتوافق ودقة معطيات األبعاد المعطاة للقياس ضمن 

أوتوكاد، شكل 14.3. 

Deci- “وألننا نرغب باستخدام النظام العشري وبدقة 1 ملم في قياساتنا الطولية والزاوية لذلك علينا التأكد من انتقاء ”عشري
mal في قسم وحدات ”الطول“ Length، و“درجات عشرية“ Decimal Degrees في قسم ”زاوية“ Angle. ثم انتقل إلى 

”الدقة“ Precision واضغط على السهم إلى جوار ”0.0000“ وانتق ”0“ في الحالتين ثم اضغط زر موافق، شكل 13.3. 

شكل 14.3: الدقة في أوتوكاد كما تظهر في األبعاد 

ميلمترية وهي  بوحدات  ترسم  فقد  ترغبها.  وحدات  بأية  أوتوكاد  في  الرسم  يتم  الحقيقة  في  تـنـبــيــــه: 
الشائعة أو وحدات اإلنش والقدم. وفي كل الحاالت ستتعامل مع جميع وحدات الرسم بشكٍل متشابه ولن 

تشعر بالفرق ما دمت ترسم بإحدى الوحدات في ملف الرسم الواحد. 

الرسم في أوتوكاد. لضبط حدود  الرسم وضبط دقة ما سترسمه تالياً على شاشة  للتو بتحديد وحدات  قمت 
المعاينة الحالية بحيث تغطي حدود الرسم والتي هي ورقة A4 بالعرض قبل أن نرسم أي كائن على شاشة 

الرسم، اكتب:  Z ثم   A، هكذا
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 

5.3: رسم الخطوط المتعامدة 
نمط التعامد Ortho: نمط يشبه إلى حٍد بعيد استخدام مسطرة T ومثلث قائم في عملية الرسم. فال تجد حركة للمؤشر إال الحركة األفقية و/أو الرأسية، إذ يجبر نمط التعامد 
المؤشر على رسم خطوط أفقية ورأسية فقط. يقوم المفتاح F8 بتفعيل نمط التعامد أو تعطيله، ويمكنك تحقيق ذلك أيضاً بالضغط على مفتاحي CTRL+L، أو بالنقر على الزر  

 في شريط الحالة، شكل 15.3، في األسفل. وقد تجد أن نمط التعامد مع مرور الوقت ذو فائدة قليلة، ومع هذا فلن تستطيع االستغناء عنه كلياً. 
 

Direct Distance Entry الطريقة المباشرة لرسم الخطوط
عندما نفعل نمط التعامد بالضغط على زر التعامد (F8 أو Ctrl+L) تصبح حركة المؤشر أفقية ورأسية. ولهذا يمكننا بسهولة رسم الخطوط األفقية والرأسية بتحديد اتجاه 

بالمؤشر وتلقيم المسافات بشكٍل مباشر من لوحة المفاتيح. 

شكل 15.3: تفعيل نمط التعامد من شريط الحالة 
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مثال:
اتبع تعليمات ”رسم خط“ في أوتوكاد لرسم المثلث قائم الزاوية، قائماه 50 وحدة كخط أفقي و105 وحدة كخط رأسي انطالقاً من زاويته السفلى واليمنى.  
Command: Line    

نفعل هنا نمط التعامد (يمكن تفعيله أو تعطيله في أي وضعٍ أثناء تنفيذ أمر أوتوكاد أو حتى قبل ذلك). 

Specify first point: حدد النقطة األولى <Ortho on>  
بعيد تحديد النقطة األولى لرسمك الخط تصبح حركة المؤشر أفقياً ورأسياً. وجه المؤشر إلى اليسار ثم اكتب  50 ثم وجه المؤشر إلى األعلى واكتب  105 ثم اكتب 

C . هكذا 
 Specify next point or [Undo]: 50   حرك المؤشر لليسار 
Specify next point or [Undo]: 105   حرك المؤشر لألعلى   
Specify next point or [Close/Undo]: C 

تأكد أنك رسمت المثلث المطلوب. 

تـنـبــيــــه: تفعيل نمط التعامد يساعدك على رسم خطوط أفقية ورأسية أو خطوط متعامدة على بعضها البعض.  
             يمكنك أيضاً عدم االلتزام ال باالتجاهات وال بنمط التعامد إذا ما أدخلت ولقمت قيمك وفقاً لإلحداثيات. 

فمثالً، إذا لقمت المقدار 30<50@ في المثال السابق بدالً عن 50 فإنه سيرسم مكرهاً 50 وحدة باالتجاه 30 درجة عن األفقي مع أنك مفعٌل نمط التعامد.

ما هي الشبكة Grid المستخدمة في أوتوكاد؟ 
هي شاشة مع خطوط أو نقاط لتشكل شبكة مربعات أو مستطيالت. هذه الشاشة تظهر بشكلين اثنين، شاشة نقطية أو شاشة خطية، (من أوتوكاد 2010 وتالياً). وكالهما ال 
يظهران ال في الطباعة وال عند استعراض قبيل الطباعة ألنها شبكة نقاط أو خطوط مساعدة فقط ال تشكل جزًء من قاعدة بيانات الرسم. هذه الشبكة تظهر بالعادة كنقاط أو 

خطوط أفقية ورأسية، كما يمكن أن تظهر مائلة بزاوية محددة. وفي جميع الحاالت نستطيع التحكم في حركة المؤشر وفقاً للشبكة. 

يقوم المفتاح F7 بتفعيل الشبكة إذا كانت معّطلة أو تعطيلها إذا كانت مفعّلة. كما يمكنك تحقيق ذلك بالضغط على مفتاحي CTRL+G، أو بالنقر على الزر  في شريط 
 الحالة Status bar ثم تفعيله. أخيراً، يمكن التحكم في حجم ومسافات هذه الشبكة فال داعٍ ألن تكون مربعة وال داعٍ ألن تكون أفقية- رأسية.   

ما هو نمط الوثب Snap المستخدم في أوتوكاد؟ 
نمط يجعل المؤشر يتحرك وثباً مسافاٍت محددة وضمن نقاٍط معروفة. وعندها، لن يكون بمقدورك وضع المؤشر أينما شئت بتحريكه يدوياً على الشاشة، بل تستطيع ذلك 
تلقيماً. بالعادة، يعمل نمط الوثب مع نمط الشبكة، بحيث تستطيع أن تراقب المسافات التي تقوم بإدخالها. لذلك، يمّكنك نمط الوثب من االلتزام بمسافات محددة، بينما يساعدك 
نمط الشبكة على مراقبة نتاجك من الرسم على الشاشة. من جهة أخرى، يمكن أن يعمل نمط الوثب بمعزل عن نمط الشبكة، فتحدد له قيم تباعد مختلفة عن قيم تباعد الشبكة. 

يقوم المفتاح F9 بتفعيل نمط الوثب أو تعطيله. كما يمكنك تحقيق ذلك بالضغط على المفتاحين (CTRL+B)، أو بالنقر على الزر  في شريط الحالة ثم تفعيله.

كما تستطيع التحكم بإعدادات كالً من الوثب والشبكة (أي قيمهما) بكتابة snap أو grid في نافذة أوامر أوتوكاد، أو باختيار ”إعدادات الرسم“ Drafting Settings سواًء 
من قائمة ”أدوات“ Tools أو من نقر زر الشبكة من شريط الحالة. وفي كلتا الحالتين األخيرتين ندخل إلى صندوق الحوار، شكل 17.3.  
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شكل 16.3: شبكة خطوط مربعة على اليمين، محور س أحمر و محور ص أخضر
               وشبكة نقاط مربعة على اليسار 

شكل 17.3: إعدادات الرسم للتحكم في أبعاد الشبكة ونمط الوثب.

كما يمكن التحكم والحصول على نمط كالً من الشبكة و الوثب من سطر األوامر:   
أوال: الشبكة

Command: Grid   
Specify grid spacing(X) or 
[ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow/Aspect] <10.00>:  

فنجد أنفسنا ضمن االختيارات التالية:  

   Spacingأبعاد الشبكة
 ON/ OFFإظهار/ إخفاء الشبكة على الشاشة

  Snapضبط مسافة الوثب وفقاً لمسافة الشبكة
Majorتقسيمات الوحدة الرئيسية
Limitsالشبكة خارج أو داخل الحدود

Followاتبع إحداثيات المستخدم الديناميكية
Aspectتحديد قيم أخرى ألبعاد الشبكة األفقية والرأسية

Spacingأبعاد الشبكة

 ON/ OFFإظهار/ إخفاء الشبكة على الشاشة
Aspectتحديد قيم أخرى ألبعاد الشبكة األفقية والرأسية
Styleبيان نمط الوثب على الشبكة، قياسي أو أيزومتري
Typeبيان نمط الوثب على الشبكة، قطبي أو شبكي

ثانياً: الوثب 
Command: SNAP   
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.00>: 

فنجد أنفسنا ضمن االختيارات التالية:  
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من جهة أخرى، يوفر أوتوكاد أيضاً إمكانية لرسم الخطوط المتعامدة على بعضها البعض والمائلة أيضاً عن األفقي. إذ تمكننا إعدادات الشبكة والوثب من الحصول على شبكة 
مائلة مع وثب مائٍل وبشكٍل متوافق كلياً. إذا استندنا على الشبكة النقطية والتي تحوي مربعات فإننا نستطيع تمييلها وجعلها تمر في نقطة محددة. هذا التعديل على نقطة اإلنطالق 
وميل الشبكة نستحدثه بكل سهولة ويسر باستخدام المتغيرين Snapbase للنقطة و Snapang للزاوية. وكمثال مباشر، إذا وجدت نفسك أمام مربع أزرق ومستطيل بنفسجي، 

شكل 18.3، في أقصى اليسار، وتريد رسمهما باستخدام الشبكة ونمط الوثب المتوافق مع هذه الحالة فما عليك إال تتبع ما يلي:

اكتب في سطر األوامر Snapbase وغير نقطة بداية الشبكة (أي نقطة على الشبكة) نقراً بالمؤشر على النقطة A المطلوبة. في حالتنا تكون النقطة A هي أية نقطة تختارها 
على الشاشة. االن، غير الزاوية من المتغير بكتابة المتغير Snapang إلى سالب 10. فعل الشبكة 4x4، فعل الوثب وقبلهما أو أثناؤهما فعل نمط التعامد Ortho بالضغط على 
الزر F8 تظهر الشبكة على الشاشة مائلة والمؤشر أصبح مائالً، يبلغ مقدار ميلهما  سالب 10. لذلك تستطيع رسم المربع األزرق (باألمر خط أو خط متعدد Pl) بكل سهولة 

ويسر. الشكل في الوسط يبين كيف تظهر الشبكة 4x4 وفيها المربع األزرق، حيث يحوي 6x6 مربعات من الشبكة المائلة بزاوية سالب 10 بالضبط. 

في الحالة الثانية نعطل الشبكة والوثب. نغير نقطة اإلنطالق Snapbase إلى تقاطع المستطيل مع المربع، أي النقطة B (كأي نقطة على ضلع المربع أو منتصفه بالتحديد). 
كما نغير زاوية ميل الشبكة Snapang إلى القيمة 15 درجة. نفعل الشبكة 3x3 من جديد ونفعل الوثب المتوافق معها ينتج شبكة كما في الرسم في أقصى اليمين. هنا تستطيع 
بكل سهولة وأريحية رسم المستطيل حيث تجده حاوياً للعدد المطلوب من المربعات 12x7. يجب االنتباه إلى أن الشبكتين مختلفتين عن بعض وال يمكنك الحصول عليهما في 

نفس الوقت. هذا النمط من الشبكات سيكون مهماً لرسم المساقط المائلة Auxiliary views، أنظر الباب السابع، ص 7-20.  

شكل 18.3: شبكات مختلفة ضمن نفس الملف ولنفس الرسم الهندسي 
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Coordinate Display استخدام مربع اإلحداثيات
كلما تحركت في منطقة الرسم فإن مربع اإلحداثيات الموجود في أسفل الواجهة وأقصى اليسار يعرض موقع المؤشر بداللة اإلحداثيات المستخدمة في جلسة أوتوكاد، شكل 

19.3. أي أن حركة المؤشر تصبح مرصودة رقمياً ضمن خانة مربع اإلحداثيات. النقر على مربع اإلحداثيات في شريط الحالة يفعل أو يعطل بيان حركته. 

6.3: الملف القياسي 
في الرسم الهندسي اليدوي (باألدوات) تعلمنا أوال أن نرسم أنماط الخطوط المختلفة من خطوط مرئية، خطوط مخفية، خطوط 
محورية، خطوط إنشائية وغيرها. وقد استعملنا لذلك أقالم رصاص مختلفة األوزان والصالبة من 2H وحتى HB. إذ تقوم 
اللوحة النموذجية اليدوية على الرسم بخطوط متنوعة- متصلة ومتقطعة، سميكة ورفيعة، حيث تلعب أنماط الخطوط وأشكالها 
دوراً أساسياً في فهم وتحديد معنى هذه الخطوط في اللوحة. أما في بيئة أوتوكاد فقد تعلمنا حتى اآلن رسم الكائنات بنمط معين 
من الخطوط والذي هو على الغالب خط متصل أسود ورفيع نسبياً. إذا عرفنا الخطوط الهندسية بأنواعها المختلفة األشكال 
واألوزان- الثخانة من خطوط مرئية، خطوط مخفية، خطوط محورية، خطوط إنشائية وغيرها فإن الرسم في أوتوكاد بهذه 
الخطوط يصبح سلساً ومغرياً. إذا كانت كل هذه الخطوط محفوظة تحت االسم Standard 2011.dwg كملف أوتوكادي 
يفتحه الطالب عند بدء جلسة العمل لينطلق منه لرسم مكونات األشكال الهندسية من خطوط مرئية ومخفية ومحورية وإنشائية 
 Layers حاالً، فإننا سندعو هذا الملف بالملف القياسي. هنا في الملف القياسي ستظهر الخطوط على شاشة الرسم كـطبقات
متنوعة وبألوان مختلفة. لذلك، سنتعلم أوالً ما هي هذه المواصفات التي تتشكل ضمن مفهوم طبقات الرسم في الملف القياسي. 

تـنـبــيــــه: الملف القياسي Standard 2011.dwg والشامل لكل الطبقات المستخدمة في الرسم الهندسي موجود ضمن 
             موقع القدس للنشر والتوزيع حيث يمكن تحميله من هناك. 

شكل 19.3: إحداثيات موقع مؤشر الرسم يكافئ القيم 
               في مربع اإلحداثيات على اليسار في األسفل 

7.3: ماذا تعني الطبقات وما فائدتها؟
مثال: 

أحضر أوراقاً شفافة وارسم على كل واحدة جزًء من الرسم بلون معين ثم ضعها مجتمعة فوق بعضها البعض تجد أنك تستطيع مشاهدة رسمك وكل جزء فيه بلون محدد. اآلن، 
ارفع إحدى هذه األوراق ستجد أن مكونات هذه الورقة ال تظهر بتاتاً كبقية أوراق الرسم الشفافة. 

مثال آخر:
يحتوي قاموس المورد على مرفقاٍت شفافة لجسم اإلنسان. إحدى هذه المرفقات عن الهيكل العظمي وأخرى عن الجهاز الهضمي وثالثة عن الجهاز التناسلي ورابعة عن 
العضالت وخامسة عن الجهاز التنفسي ....الخ. إذا نظرت إليها مجتمعة ومركبة فوق بعضها البعض ستجد مكونات اإلنسان كاملةً، أما إذا أردت رؤية مكونات الهيكل العظمي 

منفصلة فإنك تبعد بقية المرفقات الشفافة عن مجال معاينتك وتبقي ورقة الهيكل العظمي فقط. 

كيف نستفيد من هذه الطبقات في الرسم الهندسي والميكانيكي؟ الجواب بجعل خطوط الرسم ضمن طبقات محددة سلفاً. مثالً: 
أوالً: نجعل الخطوط المرئية ضمن الطبقة 1.                                               ثانياً: نجعل الخطوط المركزية ضمن طبقة 2.  

ثالثاً: نجعل الخطوط المخفية ضمن الطبقة 3.                                              رابعاً: نجعل الخطوط اإلنشائية ضمن الطبقة 4. .......................الخ.
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كيف ننشئ طبقة جديدة وكيف نحدد مواصفاتها؟
For- في شريط الطبقات الرئيسي أو انتق من القائمة القياسية Layer Properties Manager انقر مدير خصائص الطبقه

mat/Layer، شكل 20.3، أو اكتب في سطر األوامر  Layer  أو (  La بشكل مختصر) 

Format شكل 20.3: الدخول إلى الطبقات نقراً على مدير إدارة الطبقه أو من القائمة القياسية

تدخلك جميعها إلى صندوق الحوار ”مدير خصائص الطبقة“ Layer Properties Manager، شكل 21.3، الرسم العلوي 

 Layer1 تظهر لك طبقة جديدة تحت االسم New Layer (Alt+N) في صندوق الحوار ”مدير خصائص الطبقة“ تظهر الطبقة 0 فقط في الملف الجديد. أنقر أيقونة طبقة جديدة

شكل 21.3: الدخول إلى مدير إدارة الطبقه في األعلى ثم إنشاء طبقة جديدة وتعديل مواصفاتها في الملف القياسي
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شكل 22.3: إنشاء طبقة جديدة وتعديل 
                    مواصفاتها في الملف القياسي

حيث لونها أبيض بينما نمط الكائن- الخط متصل وأخيراً وزن الخط افتراضياً، نغير بعضاً من هذه المواصفات لتصبح مكافئة للخط المرئي Visible كما يلي: اسم الطبقة 1، 
لونها أبيض، نمط الخط متصل، وأخيراً وزن الخط 0.4 ملمشكل 21.3، الرسم السفلي.  

ننشئ طبقة جديدة للخط المركزي المحوري كما يلي: اسم الطبقة 2، لون الطبقة أزرق فاتح Cyan، وأخيراً وزن الخط 0.18. شكل 22.3،

حتى نغير نمط الخط إلى خط مركزي ننقر على الخانة Continuons فندخل إلى صندوق الحوار ”اختيار نمط الخط“ Select Linetype، شكل 23.3، على اليسار. 
ننقر هناك على الزر Load فيدخلك إلى صندوق حوار جديد Load or Reload Linetypesعلى اليمين فنختار منه الخط المركزي Center ثم ننقر OK للتحميل. االن 

أصبح الخط المركزي- المحوري معرفاً ضمن الملف القياسي.  

وعلى المنوال نفسه، ننشئ طبقتين جديدتين للخطوط المخفية 3، واإلنشائية 4 فيصبح لدينا ضمن الملف القياسي 5 طبقات رئيسية للخطوط، شكل 24.3، وهي مرتبة كما يلي: 

شكل 23.3: تعديل نمط الخط من متصل إلى مركزي- محوري في الملف القياسي

طبقة 1 للخط المرئي. الخط ضمن هذه الطبقة 
متصل، وزنه 0.4 ملم ولونه أبيض. 

طبقة 2 للخط المركزي – المحوري. 
طويلة  كشرطتين  متقطع  الطبقة  هذه  ضمن  الخط 
فراغات محددة، وزنه 0.18 ملم  وبينهما  وقصيرة 

 .Cyan ولونه أزرق فاتح

طبقة 3 للخط المخفي. 
الخط ضمن هذه الطبقة متقطع بشرطات وفراغات 

منتظمة، وزنه 0.25 ملم ولونه أخضر. 

طبقة 4 للخط اإلنشائي. 
ملم   0.09 وزنه  متصل،  الطبقة  هذه  ضمن  الخط 

ولونه أزرق رقم 150. 
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طبقة 0 كطبقة أساسية. 
لونها أبيض، نمط الخط متصل، وزنها افتراضياً.   

أخيراً، يمكننا أيضاً أن نمحو أي طبقة ضمن ”مدير خصائص الطبقة“ بنقر اسمها ثم نضغط في القائمة المنسدلة محو الطبقة  Delete Layer. تأكد أن عملية محو الطبقة لن 
يتم إذا كانت لها توابع أوتوكادية عى الشاشة. أي أن عملية المحو تتم فقط إذا كانت الطبقة فارغة.  

استناداً إلى ما ورد أعاله، يمكننا تسمية الطبقات باألرقام 0، 1، 2، 3، 4،..........الخ، شكل 24.3، حيث تظهر مواصفات الطبقة/ الخط ضمنياً. كما يمكن تسمية الطبقات 
وفقاً لنمط خط العنصر. وعندئذ، ندعو الطبقات/ الخطوط أعاله باألسماء: مرئي Visible، محوري Center، مخفي Hidden، وإنشائي Construction بالترتيب. كما يمكن 

للتسمية أن تأخذ أسماء الكائنات الذي تمثله، فنقول طبقة الجسم  Object، طبقة األبعاد Dim، طبقة النص Text، طبقة التظليل Hatch طبقة التسنين Threads ......الخ.

شكل 24.3: مدير خصائص الطبقه في الملف القياسي

اآلن، احفظ هذا الملف باالسم  Standard 2011.dwg على 
مجلد محدد.  

حال إنشائك لهذه الطبقات وحفظك الملف مع تعديالته تبدأ جلسة 
أوتوكاد الفعلية. نتأكد أن شريط الطبقات Layers وشريط 

الخصائص Properties مثبتين في الجزء العلوي من الشاشة:  
مكونات خصائص الطبقات شكل 26.3، كما يلي:

 Line Color لون الخط
اللسان األول من اليسار، يتم فيه تحديد لون الطبقات المستخدمة 
في الملف باختياره من القائمة المنسدلة أو الضغط على ”غير ذلك“ 

 .Bylayer يتم اختيار لون الخط وفَق الطبقة .Other

شكل 25.3: شريط أدوات خصائص الطبقات والطبقات

لون الخط  نوع الخط  وزن الخط 

Properties

Linetype  نوع الخط
اللسان الثاني في الوسط، يتم فيه تحديد نوع الخط المستخدم للطبقات هل هو خط مرئي Continuous أو متقطع Hidden أو محوري 
 Other “يتم اختيار نوع الخط من القائمة المنسدلة أو الضغط على ”غير ذلك .Construction lines أو خطوط إنشائية Center

ثم الدخول إلى صندوق الحوار ”مدير الطبقات“ Linetype maneger ليتم هناك ”تحميل“ Load الخط المطلوب. يتم اختيار نوع 
 .Bylayer الخط وفَق الطبقة

 Lineweight  وزن الخط
الخط  (سماكة)  وزن  اختيار  يتم  فيه  اليمين،  على  األول  اللسان 
المطلوب من القائمة المنسدلة. يتم اختيار وزن الخط وفَق الطبقة 

 .Bylayer
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لون الخط  نوع الخط  أسماء أو أرقام الطبقاتوزن الخط 

شكل 26.3: خصائص الطبقات، من اليمين وزن الخط ثم نوعه ثم لونه ثم التسمية الرقمية ضمن شريط الطبقات  

8.3: واجهة أوتوكاد الكالسيكية 

لواجهته  األدوات  وأشرطة  األيقونات  أماكن  وتعديل  الواجهة  تغيير  إمكانية   2010 النسخة  ومن  أوتوكاد  يوفر 
الكالسيكية. فتستطيع قبيل تنفيذك أوامر أوتوكاد أو رسم أي كائن هندسي تعديل الشكل العام لواجهة أوتوكاد، شكل 
1.3 إلى واجهة كالسيكية حيث يتم ذلك بالنقر على القائمة المنسدلة لمساحة العمل workspace إما في األسفل 

شكل 27.3: تعديل واجهة أوتوكاد إلى واجهة كالسيكية 

وعلى اليمين أو من األعلى وعلى اليسار، شكل 27.3، فنحصل على واجهة أوتوكاد الكالسيكية، 
شكل 28.3. هذه الواجهة كانت متوفرة في النسخ القديمة من أوتوكاد بدًء من أوتوكاد 2000 وتالياً.

أعلى  للمؤشر  اليمين  بالزر  اضغط  وترتيبها  الرسم  المختلفة على شاشة  األدوات  أشرطة  إلضافة 
الزاوية العلوية واليمنى لشاشة الرسم في المنطقة الفارغة من األشرطة المختلفة، شكل 29.3. اختر 
القائمة  من  المطلوبة  األشرطة  أنقر  ثم   Autocad Mechanical أو   Autocad أوتوكاد  القائمة 
المنسدلة لجلسة العمل مثل األشرطة Draw و Modify و Properties ......الخ. تستطيع ترتيب 

هذه األشرطة الحقاً مع األيقونات الالزمة لجلسة العمل ضمن شاشة الرسم. 
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شكل 28.3: واجهة أوتوكاد الكالسيكية 
9.3: إدخال النصوص 

يتم إدخال النصوص في أوتوكاد بصيغتين اثنتين هما:
خط منفرد Single Text باألمرDtext  أو Dt  بشكٍل مختصر

يسمح لك هذا األمر بكتابة النص ضمن سطر واحد أو أكثر. وكل سطر تتعامل معه الحقاً ككائن 
منفصل. ما تكتبه يظهر بوضوح عند تنفيذك لألمر Dt. وبالعادة تبدأ الطباعة من نقطة معينة هي 

”نقطة البداية“ Start Point والتي تتحدد افتراضياً في الزاوية السفلية واليسرى للنص.  

مؤشر اإلحداثيات

سطر 
األوامر

مركز 
اإلحداثيات  شاشة الرسم 

مؤشر 
الرسم 

شريط األبعاد

النموذج/الورقةحيز 
شريط الحالة  زر التحويل من 

رسم ثنائي البعد 
إلى ثالثي البعد 

`

اسم الملف 

مركز المعلومات
ق 

طبي
الت

ة 
جه

وا

Cursor

Status bar

InfoCenterToolbar

A
p

p
lic

at
io

n 
m

e
n

u

ويندوز  قوائم 
القياسية 

القائمة القياسية 

انقر هنا إلدخال أشرطة 
األدوات المختلفة

أدوات الوصول 
السريع

Quick 
Access 
Toolbar

شريط أدوات الرسم 

أدوات شريط 
التعديل

قائمة الطبقات 

قائمة الخصائص  منصات 
األدوات 

Tool  
palettes

Command: dt  
DTEXT
Current text style:  “ar”  Text height:  5.0000
Specify start point of text or [Justify/Style]: نحدد موقع نقطة بداية النص
Specify height <5.0000>: 4   نحدد ارتفاع الكتابة 
Specify rotation angle of text <0>:  نحدد أن الكتابة رأسية 
Enter text: Single Text  نكتب النص المطلوب   
Enter text:    
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شكل 29.3: 
ضبط أشرطة األدوات المطلوبة 

ألوتوكاد كالسيكي 2011 

شكل 30.3: كتابة الخط المنفرد 

انقر هنا بالزر 
للمؤشراليمين 

خط فقرة Multiline Text باألمر Mtext  أو Mt  بشكٍل مختصر
يسمح لك هذا األمر بكتابة الجمل والفقرات والجداول ضمن مساحات تحدد سلفاً كمستطيل. وتستطيع ضمن أحد األنماط أن 

 .Mt تكتب كلمات بخطوط مائلة أو بأنماط نصية مختلفة أو تحتها سطر. تظهر الكتابة ضمن شاشة نصية مرافقة لتطبيق األمر
Command: Mt 
MTEXT Current text style:  “ar”  Text height:  10 
Specify first corner: حدد الزاوية األولى لحيز كتابة النص 
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: حدد الزاوية الثانية 

 .Ok هنا تظهر لك الشاشة النصية على شكل مستطيل، شكل 31.3. اكتب فيها ما ترغبه، وتأكد أن حجم الكتابة 10 ثم انقر الزر

تـنـبــيــــه: يفضل كتابة النصوص العربية 
             كفقرة وليست كخطوط منفردة.

شكل 31.3: تنفيذ األمر MT لكتابة خط الفقرة
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Mt أو Dt شكل 32.3: برواز مع جدول بسيط تطبيقاً ألمرأوتوكاد

10.3: برواز لوحة الرسم وجدول العنوان 

 ،32.3 شكل  البسيط،  الرسم  جدول  اعتماد  نريد  أننا  لنفترض 
بما يعني إدخال هذا البرواز مع نصوصه ليشمل ويحوي الرسم 
المرفقة في  تغيير المعطيات االفتراضية  المحدد. نستطيع هناك 
الجدول بالدخول إلى النصوص الموجودة فيه وتعديلها إلى أخرى 
تعرف اسم اللوحة واسم الرسام المسؤول مع رقم سجله والتاريخ. 
وقد نرفق أيضاً مقياس الرسم وبعض الرموز الهندسية وغيرها 

 ضمن أحد أمري إدخال النصوص Dt أو Mt الواردين أعاله. 

تـنـبــيــــه: سنتعلم في الباب الخامس: الدرس الثاني في أوتوكاد طريقة 
 .Blocks مثلى إلرفاق جدول العنوان باستخدام الكتل             

11.3: حذف Erase كائن وطرق انتقائه:

بعد رسمك لبعض العناصر والكائنات في أوتوكاد تستطيع أن تحذف أو تمحو بعضها أو كلها 
Erase لهذا  من على شاشة الرسم. وللتخلص من كائن مرسوم، يمكنك استخدام أمر ”حذف“ 

نافذة األوامر Erase  أو E  بشكٍل مختصر، أو حدد من  للقيام بذلك اكتب في  الغرض. 
شكل   ،Modify الرئيسية  القائمة  من  أو حدد  شكل 33.3،   ،Modify التعديل  أدوات  شريط 
34.3 أيقونة ”الحذف“ Erase. وفي جميع الحاالت السابقة يستجيب أوتوكاد بأن ”اختر كائناً“ 
Select object في نافذة األوامر، وتبعاً لذلك يتحول المؤشر (من إشارة +) إلى مربع صغير. 

انقر بزر المؤشر األيسر الكائن أو اختر نافذة من اليمين تحوي العنصر أو تالمسه يصبح متقطعاً، 
ثم اضغط بعدها مفتاح اإلدخال فيختفي العنصر المعين حاالً من على الشاشة.

تسلسل األمر حذف Erase لكائن واحد في أوتوكاد:
Command: Erase   

حال ضغطك مفتاح اإلدخال يتحول المؤشر إلى مربع اختيار pick box. نكمل األمر ....... 
Select objects: 

انقر بالزر األيسر للمؤشر الكائن الوحيد الذي ترغب بحذفه فتظهر الرسالة التالية
Select objects:1 found

أي أنه تم انتقاء الكائن المطلوب حذفه، وهو عنصر واحد. نكمل األمر بالضغط على مفتاح اإلدخال 
Select objects: 

هنا انتهى أمر الحذف. 

تـنـبــيــــه: يستخدم مفتاح الحذف Delete في لوحة المفاتيح كطريق مباشر وعملي لحذف العناصر. 
             أنقرها ثم اضغط هذا المفتاح تزول العناصر المختارة من على الشاشة.

            استخدم زر Shift وانقر الكائن مرة أخرى إللغاء اختيار عنصر ما.
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شكل 34.3: قائمة أدوات التعديل 
Modify القياسية               

  شكل 33.3: شريط أدوات التعديل وأول أيقونة هي الحذف أو المحو

لحذف كل الكائنات على الشاشة اكتب All عند ظهور الموجه ”اختر كائناً“، ثم اضغط مفتاح اإلدخال مرتين، فيقوم أوتوكاد بحذفها جميعاً 
وتصبح الشاشة نظيفة. هذه الطريقة لحذف عنصر واحد أو عنصرين ......أو حتى جميع العناصر على الشاشة تكون عمليةً فقط لهذه 
الحاالت فقط. أما إذا كان المطلوب اختيار عناصر متعددة موجودة ضمن زاوية أو منطقة من الشاشة فإن أوتوكاد يوفر طريقة أخرى 

النتقاء الكائنات باإلطار Window كما يلي: 
Command: Erase  
Select objects: W  
Specify first corner:   حدد النقطة األولى
Specify opposite corner: حدد النقطة الثانية 
 : 7 found
Select objects:  

إذن، أنت تختار إطاراً مستطيالً، ندعوه ”نافذة“ window بين نقطتين على الشاشة النتقاء مجموعة عناصر أو كائنات على جهة واحدة 
من الرسم. هنا نميز بين نوعين من النوافذ الختيار وإنتقاء العناصر. 

الطريقة األولى: عند ظهور الموجه ”اختر كائناً“، انقر زر المؤشر األيسر مرة واحدة في مكان فارغ على 
يمين العناصر التي ترغب بانتقائها، ثم حرك المؤشر من ليمين إلى اليسار، عندها يظهر مستطيل أخضر 
منقط Crossing. حاول أن تجعل حدود هذا المستطيل المنقط تالمس أو تقطع أو حتى تحتوي العناصر 

التي ترغب بالتعامل معها كحذفها أو نسخها......الخ، شكل 35.3، ثم اضغط بعدها مفتاح اإلدخال.

الطريقة الثانية: عند ظهور الموجه ”اختر كائناً“، انقر زر المؤشر األيسر مرة واحدة في مكان فارغ على 
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يسار العناصر التي ترغب بالتعامل معها، ثم حرك المؤشر من اليسار إلى اليمين، سيظهر مستطيل أزرق بخط متصل. حاول أن تجعل حدود هذا المستطيل المتصل تحوي 
العناصر التي ترغب بانتقائها، شكل 36.3، واضغط بعدها مفتاح اإلدخال.

وعليه، يمكننا إجمال ما يلي: 
يمكن الحصول على ”إطار منقط“ بكتابة W  كاستجابة للمحث ”اختر كائناً“ ثم نحدد زاويتين للنافذة اليمنى أوالً فاليسرى. • 
كما يمكنك الحصول على ”إطار متصل“ بكتابة W  كاستجابة للمحث ”اختر كائناً“ ثم نحدد زاويتين للنافذة اليسرى أوالً فاليمنى. • 
العناصر المختارة تكون إما متقاطعة مع اإلطار المنقط أو داخله أو داخل اإلطار المتصل بالكامل.  • 

 Zoom 12.3: اإلبحار في الرسم
اإلبحار في الرسم هو أحد أكثر أوامر أوتوكاد استعماالً، يستخدم إللقاء نظرة مقربة على ما نرسمه أو نبنيه مع إمكانية العودة إلى المعاينة السابقة. هذا األمر الذي نعرفه بـ 

”تقريب/إبعاد“ Zoom سيتيح لنا اإلبحار في الرسم الذي نقوم بالعمل فيه. 

تقريب المعاينة Zoom Window حول ناحية من الرسم: 
هناك عدة طرق لعمل ذلك وهي:

بضغط الزر ” تقريب إطار“ Zoom Window  من شريط األدوات القياسي. اختر الزاوية األولى Specify first corner لإلطار وذلك بالنقر بالزر األيسر . 1
للمؤشر فيستجيب أوتوكاد بـ Specify opposite corner:، أي اختر الزاوية المقابلة عندئٍذ سيمأل اإلطار - المستطيل الذي حددته داخل إطار الشاشة مكبراً إلى 

أقصى حد. كما يمكن التقريب باألسلوب نفسه بالطرق األخرى المذكورة أدناه: 
بكتابة Z   ثم W  في نافذة األوامر.  . 2
بالنقر من القائمة القياسية View ”تقريب“ Zoom  ثم ”إطار” Window، شكل 37.3. . 3

 :Zoom Previous للعودة إلى المعاينة السابقة
بضغط الزر ”تقريب السابق“ Zoom Previous    من شريط األدوات القياسي. 1
2 . .P  ثم  Z  بكتابة
3 . View>Zoom>Previous أي View بالنقر ”تقريب السابق“ من القائمة القياسية

فيعود أوتوكاد إلى عرض المعاينة السابقة.

:Realtime Zoom استخدام التقريب/اإلبعاد الحقيقي
اضغط الزر ”تقريب/ إبعاد حقيقي“    من شريط األدوات القياسي. . 1
بكتابة Z   أو اختر ”تقريب/إبعاد حقيقي“ من شريط األدوات القياسي.. 2

وفي كلتا الحالتين يتغير المؤشر إلى الشكل عدسة مع إشارة ± أي  . ضع المؤشر 
فوق جزء الرسم المطلوب تقريبه ثم انقر واسحب إلى أسفل تجد الرسم يقترب ويكبر، ثم 

انقر واسحب إلى أعلى تجده يبتعد ويصغر.

:Realtime Pan استخدام التجول الحقيقي
بضغط زر ”التجول الحقيقي“   من شريط األدوات القياسي.. 1
بنقر ”تجول حقيقي“ من شريط األدوات القياسي، شكل 37.3. . 2
وفي كلتا الحالتين يتغير المؤشر إلى شكل يد. ضع المؤشر فوق وسط الرسم ثم انقر واسحب إلى . 3

اليمين أو األعلى أو اليسار أو األسفل إلظهار المزيد من تفاصيل الرسم غير الظاهرة على الشاشة. 

:Zoom All إستخدام تقريب/إبعاد الكل
1 - اكتب  Z  ثم A ، يقوم أوتوكاد بتقريب أو إبعاد المعاينة بحيث يظهر كل ما قمت برسمه ضمن 
اإلطار المرئي للرسم. هذه الحالة شائعة االستخدام عند تعريف حدود الرسم واألمر Limits كما أوردناه 

سابقاً.

للخروج من أية معاينة أو االنتهاء منها اضغط مفتاح الهروب Esc من لوحة المفاتيح، بما يكافئ 
الخروج من أي أمر من أوامر أوتوكاد. شكل 38.3 يمثل بعضاً من أيقونات اإلبحار الرئيسية. 
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النقر واالختيار من اليمين لليسار

شكل 35.3: انتقاء الكائنات بإطار منقط من اليمين لليسار. الكائنات يتم اختيارها إذا المسها اإلطار أو كانت داخله

شكل 36.3: انتقاء الكائنات بإطار متصل من اليسار لليمين. الكائنات يتم اختيارها إذا كانت داخل اإلطار فقط
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 Realtime في الوسط،  وأخيراً، التجول الحقيقي Previous العودة للمعاينة السابقة ،Window ومنها تقريب إطار View شكل 37.3: القائمة الرئيسية

    

شكل 38.3: بعض أيقونات اإلبحار الرئيسة

13.3: حفظ الرسم
حال دخولك برنامج أوتوكاد للمرة األولى تكون ضمن الملف االفتراضي 

 Standard أما وقد انطلقت من الملف القياسي .Drawing1.dwg

dwg.2011 مباشرة فإن أية تعديالت أو إضافات عليه تتطلب حفظها. إذا 

أردت حفظ الملف والتغييرات ضمن نفس الملف فاكتب في سطر األوامر 
 Standard Toolbar أو انقر أيقونة الحفظ من الشريط القياسي Qsave

 Quick Access أو ضغط أيقونة الحفظ من أدوات الوصول السريع
Toolbar في أعلى الشاشة، حيث جميعها تؤكد حفظك للملف القياسي الذي 

 تعمل عليه بالمتغيرات الجديدة، شكل 39.3. 
وألنك تريد االحتفاظ بالملف القياسي Standard 2011.dwg كأساس لعملك التالي في 

أوتوكاد فإنه يلزمك استخدام حفظ باسم“ Save Drawing As كملف جديد. هنا، يقوم أوتوكاد 
بحفظ الملف القياسي األصلي Standard 2011.dwg مع تغييراته اللحظية كملف جديد آخر. 
لذلك، بعرض صندوق الحوار ”حفظ باسم“ Save Drawing As، شكل 40.3. نحدد له االسم 

LESSON 1 على المجلد STANDARD FILES ضمن مجلدات حاسوبك. وهذا تحصل 
عليه من كتابة Save في سطر األوامر أو اضغط أيقونة الحفظ باسم Save As من أدوات 

الوصول السريع Quick Access Toolbar في أعلى الشاشة. 
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Application Menu ضمن واجهة التطبيق Save شكل 39.3: أيقونة الحفظSave Drawing As شكل 40.3: صندوق الحوار

تـنـبــيــــه: 
تذكر دائماً أن تحفظ رسمك مع التغييرات الطارئة عليه على فترات قصيرة، مثالً كل 5 دقائق. إحفظ رسمك كملف أوتوكاد ميكانيكال 2011 مثالً • 

أو حتى أوتوكاد 2011 أو أقل. أنظر الخانة السفلية Files of type:، شكل 40.3.
ال يوجد فرق في النتيجة بين كتابة األمر Qsave واألمر Save في سطر األوامر ألول مرة. في كليهما تحفظ نتاج عملك ضمن اللف الجديد. • 
يوجد فرق في النتيجة بين كتابة األمر Qsave واألمر Save في سطر األوامر إذا كان ملفك معروف باسمه، فاألمر Save يقوم بحفظ ملفك • 

 .Save As باسم جديد حتى لو كنت قد حفظته من قبل باستخدام
ال تخشى من ضياع رسومك عند اإلغالق. إذ يتحقق أوتوكاد دائماً من وجود أية تعديالت على الرسم ويسألك لحفظها، شكل 41.3.• 
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شكل 41.3: الخروج من ملف أوتوكاد 

شكل 42.3: حفظ  التعديالت ضمن ملف أوتوكاد

14.3: إغالق أوتوكاد
إلنهاء جلسة أوتوكاد اتبع أحد الطرق التالية: 

للخروج من الملف أكتب Close  في سطر األوامر، أو انقر من قائمة التطبيق في 
الزاوية العليا Close أو اختر File> Close، فتخرج من الملف. 

 ،Quit  أو Exit  أو اكتب أحد األمرين ،File> Exit للخروج من أوتوكاد اختر
أو اضغط على اإلشارة x الموجودة في الزاوية العلوية واليمنى لشاشة الرسم يخرجك 
من الملف ومن أوتوكاد. وفي جميع الحاالت الواردة أعاله ستظهر الرسالة التالية إذا 
 .Yes كنت قد أجريت تعديالً ما على ملف أوتوكاد. إضغط إن كنت موافقاً على الزر
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15.3: تمارين الباب الثالث
تشمل هذه التمارين تطبيقات مباشرة على الدرس األول في أوتوكاد. تتمثل هذه التمارين في التحكم والقدرة على استخدام المؤشر للرسم في أوتوكاد وتنفيذ أوامره بسهولة ويسر.  

تـمـريـن 1.3: 
افتح الملف القياسي Standard 2011 ثم ارسم بالمؤشر األشكال التالية: المضلعات كالمربعات والمثلثات، مستطيالت، دوائر، خطوط. استخدم لذلك طبقات الخطوط 

 .CHAP3.1  المرفقة في الملف. احفظ الملف من جديد تحت االسم

تـمـريـن 2.3: 
افتح الملف القياسي Standard 2011 ثم ارسم بالمؤشر المضلعات المتكررة والمشتركة في طول ضلعها. استخدم لذلك طبقات الخطوط المرفقة في الملف. احفظ الملف 

.CHAP3.2 من جديد تحت االسم

تمرين 2.3: الرسم بالمؤشر للمضلعات المتكررة وفقاً لطبقات الملف القياسيتمرين 1.3: الرسم بالمؤشر للخطوط، الدوائر، المستطيالت والمضلعات وفقاً لطبقات الملف القياسي
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تـمـريـن 3.3  و تـمـريـن  4.3: 
افتح الملف القياسي Standard 2011، فعل الشبكة F7 ونمط الوثب F9. استخدم لوحدة الشبكة ووحدة الوثب القياس 10 ملم. فعل الطبقة 1 ثم ارسم األشكال التالية. احفظ 

CHAP3.4 ثم CHAP3.3 الملف من جديد تحت االسم

تـمـريـن 3.3 و تـمـريـن 4.3: استخدام الشبكة والوثب 10x10 لرسم هذه األشكال
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تـمـريـن 5.3 و تـمـريـن 6.3: 
افتح الملف القياسي Standard 2011، فعل الشبكة F7 ونمط الوثب F9. استخدم لوحدة الشبكة ووحدة الوثب القياس 5 ملم. فعل الطبقة 1 ثم ارسم األشكال التالية. الدوائر 

.CHAP3.6 ثم CHAP3.5 والقطوع الناقصة ترسم بالمؤشر. احفظ الملف من جديد تحت االسم

 تـمـريـن 5.3 و تـمـريـن 6.3: استخدام الشبكة والوثب  5x5 لرسم هذه األشكال 
تـمـريـن 7.3 و تـمـريـن 8.3: 

افتح الملف القياسي Standard 2011. ارسم المربع 70x70 إنطالقاً من نقطة األصل (0,0) باألمر خط مع إغالقه.
عرف طبقة جديدة رقم 6، كخط متصل لونه 253، بينما وزنه 0.09، وفعلها. 

ارسم الشبكة بأمر التظليل Bhatch  (أو كاختصار Bh ) حيث نمط التظليل User defined. زاوية الميل 0 أي أن الخطوط أفقية والمسافات Spacing بين الخطوط 
10 ملم. كرر األمر تظليل بالمواصفات السابقة نفسها لكن مع زاوية 90 درجة. 

فعل الطبقة 1، فعل الشبكة ونمط الوثب 10x10 (اضغط F7 ثم F9) ثم ارسم الشكل على اليمين. يفضل هنا إطفاء الطبقة 6. 
  Arial لكتابة النصوص العربية. استخدم لكليهما الخط أريال Mt لكتابة األرقام المرفقة على الشكل، واألمر Dt استخدم األمر

.CHAP 3.8 ثم كرر كل ما ورد لرسم الشكل على اليسار واحفظه تحت االسم CHAP 3.7 احفظ الملف من جديد تحت االسم
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تمرين 9.3: رسم الشبكات Grids المائلة في أوتوكاد  

افتح الملف القياسي Standard 2011. فعل طبقة الخطوط المرئية 1 وارسم بها المستطيل 285x185 باألمر خط إنطالقاً من نقطة الصفر (0,0). 
قسم حيز الرسم إلى ثالثة أقسام كما تظهره األبعاد على الشكل. ارسم الشبكات بالتتالي (تظهر نقاط على الشاشة) وفقاً لألحياز الثالثة. 

الحيز على اليسار بميل SnapAng  =  -15o  بينما SnapBase فتحدد له النقطة P1(50,100). تكتب كأوامر وتلقم قيمها.  
ارسم الشبكة 20x20 . ومن ثم ارسم الشكل- الخطوط بالخط المرئي، طبقة 1.

  .P2(125,60) فتحدد له النقطة SnapBase بينما  SnapAng  = -0o الحيز في الوسط بدون ميل
ارسم الشبكة 15x15. ارسم الشكل في الوسط بالخط المرئي، طبقة 1.

 .P1(269,110) فتحدد له النقطة SnapBase بينما  SnapAng  =  -17.5o الحيز على اليمين بميل
ارسم الشبكة 7x7. ارسم المخمس الذي طول ضلعه 56 وحدة بالخط المرئي، طبقة 1.

 .Mt أو dt عبئ المعلومات الخاصة بك في جدول العنوان على اليمين باألمر

تـمـريـن 7.3 و تـمـريـن 8.3: رسم الشبكة كأمر تظليل Bh في أوتوكاد
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تمرين 9.3: رسم الشبكات Grids المائلة في أوتوكاد. الشبكات ال تظهر إال منفصلة. 
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16.3: تعرف أكثر على أوتوكاد:
الرموز في أوتوكاد إما كمجموعة رموز متتالية أو كود محدد الهوية.

كيف نكتب رمز القطر n؟ 
.C%% اكتب mt أو الفقرة dt ضمن أمر كتابة السطر

.\U+00F8 اكتب mt أو الفقرة dt ضمن أمر كتابة السطر
 Alt+0216 اكتب mt أو الفقرة dt ضمن أمر كتابة السطر

كيف نكتب رمز الدرجة [ o ]؟ 
.o%% اكتب mt أو الفقرة dt ضمن أمر كتابة السطر

ضمن أمر كتابة السطر dt أو الفقرة mt اضغط الزر Alt اليساري واكتب 0176 من لوحة األرقام اليمنى.

كيف نكتب الرمز ±؟ 
.P%% اكتب mt أو الفقرة dt ضمن أمر كتابة السطر

.\U+00B1 اكتب mt أو الفقرة dt ضمن أمر كتابة السطر
ضمن أمر كتابة السطر dt أو الفقرة mt اضغط الزر Alt اليساري واكتب 0177 من لوحة األرقام اليمنى.

كيف نكتب خطاً تحت الكتابة وآخر فوقه؟ 
.O%% أو u%% اكتب mt أو الفقرة dt ضمن أمر كتابة السطر

كيف نكتب رمز الما ال نهاية؟ وكيف نكتب رمز القسمة ÷؟ وغيرهما من الرموز الهندسية والرياضية...... راجع هنا
 http://www.alqudspub.net  نهفات أوتوكاد ضمن القدس للنشر والتوزيع ضمن الرابط

17.3: اإلجابات المتعددة  
يحوي هذا التمرين 27 سؤاالً مختلفاً الستيعاب األوامر األساسية مع تطبيقات مباشرة على الدرس األول في أوتوكاد. هذه األسئلة متوفرة في القدس للنشر والتوزيع ضمن 

http://www.alqudspub.net :الرابط

الهدف من هذه األسئلة بسيط جداً وهو تطبيق وتنفيذ أوامر أوتوكاد بسهولة ويسر والتدرب على استخدام المؤشر ضمن مدى الشاشة. يمكن للطالب أيضاً أن يجد ضالته عند 
مراجعته للعنوانين امتحان أوتوكاد ونهفات أوتوكاد ضمن اللسان تصميم بالحاسوب CAD في الموقع اإلليكتروني القدس للنشر والتوزيع ضمن هذا الرابط 

http://www.alqudspub.net

الملفان ضمن موقع القدس للنشر والتوزيع يحويان تقريباً 140 سؤاالً. أسئلة النهفات محلولة. أنصح الطلبة بالتدرب على حل جميع هذه األسئلة واستيعابها حتى لو تطلب 
األمر االستخدام الفعلي ألوتوكاد لمعرفة حلها الصحيح 


