
الباب الخامس
 تمرین 15.5: 69 - 5

ارسم الدراجة SPIDER BIKE مستندًا إلى أن رسم اسالك اإلطار تأخذ الشكل على الیمین ثم نُصفُّھا 
دائریًا. ارفق جدول العنوان A4 واطبع بمقیاس رسم 1:8. 

تمرین 16.5:  
ارسم الشكل التالي POWL على الیسار مستخدما األمر متعدد الخطوط Polyline لرسم األقواس والخطوط 

المستقیمة. استخدم الطبقات واطبع بمقیاس رسم 1:1.



الدرس الثاني في أوتوكاد
تمرین 17.5: 70 - 5

ارسم المشار RATCHET WHEEL مستخدمًا المصفوفة القطبیة.
ارسم المتاھة مستخدمًا أمر اإلزاحة Offset لمسافة 5 وحدات متتالیة ثم أمر القضم Trim للتعدیل. 



الباب الخامس
تمرین 18.5:   71 - 5

ارسم الشكل التالي في األسفل مستخدما الطبقات. انسخ الشكل الناتج مرتین ثم عدل حجمھما كما في الشكل على الیمین.  
واطبع بمقیاس رسم 1:1.

تمرین 19.5: 
ارسم المشار RATCHET WHEEL مستخدمًا المصفوفة القطبیة. 



الدرس الثاني في أوتوكاد
تمرین 20.5: 72 - 5

ارسم كال الشكلین بشكل منفصل. استخدم لكل منھما األمر إنعكاس Mirror مرتین. أوًال حول المحوري األفقي ثم مرة أخرى حول المحور 
الرأسي. ارفق جدول العنوان A4. عنٍون الرسمتین بـ MIRROR1 على الیمین ثم  MIRROR2 على الیسار  واطبع بمقیاس رسم عادي. 



الباب الخامس
تمرین 21.5: 73 - 5

ارسم المربعات، المستطیالت والدوائر وفقًا للترتیب المرفق. ثم اطبع بمقیاس رسم مناسب. 



الدرس الثاني في أوتوكاد
تمرین 22.5: 74 - 5

ارسم الشكل التالي الذي یحوي 
دوائر وخطوط. استخدم الطبقات 

للخطوط والدوائر.
اطبع بمقیاس رسم 1:1. 



الباب الخامس
تمرین 23.5: 75 - 5

ارسم الشكل التالي الذي یحوي دوائر وخطوط. استخدم الطبقات للخطوط والدوائر. اطبع بمقیاس رسم 1:1. 



الدرس الثاني في أوتوكاد
تمرین 24.5: 76 - 5

ارسم الشكل التالي SHEARING BLANK. ثم كرر رسم صورتھ على الیسار باألمر إنعكاس Mirror. یمكنك استخدام الطبقات للخطوط والدوائر. اطبع بمقیاس رسم 1:1. 

متماثل حول الخط 
المحوري 



الباب الخامس
تمرین 25.5: 77 - 5

 .Mirror ارسم الشكل التالي. ثم كرر رسم صورتھ على الیسار باألمر إنعكاس
اطبع بمقیاس رسم 1:1. 

متماثل حول الخط المحوري 



الدرس الثاني في أوتوكاد
5 - 78

تمرین 26.5: 
ارسم الشكل التالي PLATE 10. إنطلق في الرسم من النقطة a في األعلى والیسار مع عقارب الساعة. 

القوسان ij و gh متكافئان، 2xR825. إطبع بمقیاس رسم 1:1. 



الباب الخامس
5 - 79

تمرین 27.5: 
رسمة  ضمن  المرفق  الجدول   .BELT DRIVE التالي  الشكل  ارسم 

التمرین یعطي احتماالت خمسة لألشكال الممكن رسمھا. 
إطبع بمقیاس رسم 1:1. 


