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16.3: اإلجابات المتعددة  33 - 3
یحوي ھذا التمرین 27 سؤاًال مختلفًا الستیعاب أوامر أوتوكاد األساسیة مع تطبیقات مباشرة على الدرس األول في أوتوكاد. الھدف من ھذه األسئلة بسیط جدًا ھو تطبیق 

وتنفیذ أوامر أوتوكاد بسھولة ویسر والتدرب على استخدام المؤشر في الحركة ضمن مدى الشاشة. یمكن للطالب أن یقرأ ویحل ھذا النمط من األسئلة عند مراجعتھ العنوانین 
امتحان أوتوكاد ونھفات أوتوكاد ضمن اللسان تصمیم بالحاسوب CAD في الموقع اإللیكتروني القدس للنشر والتوزیع. الملفان ضمن موقع القدس یحویان تقریبًا 140 

سؤاًال. أسئلة النھفات محلولة. أنصح الطلبة بالتدرب على حل جمیع ھذه األسئلة واستیعابھا حتى لو تطلب األمر االستخدام الفعلي ألوتوكاد لمعرفة حلھا الصحیح

رسم دائرة في أوتوكاد یتطلب كتابة   ................. في سطر األوامر. 1
Sphere :رابعًا      C :ثالثًا      Cercle :ثانیًا      Circl :أوًال

رسم مضلع في أوتوكاد یتطلب كتابة    ...................... في سطر األوامر . 2
P :رابعًا      Pol :ثالثًا      Polyjon :ثانیًا      Poligon :أوًال

یتم إغالق أوتوكاد بعدة طرق إحداھا . 3
File> Quite :رابعًا     File>Exit :ثالثًا      File>Exite :ثانیًا      File>Close :أوًال

الضغط بالمؤشر على الشاشة من الیمین للیسار لإلنتقاء یعطیك إطارًا مستطیًال. 4
رابعًا: مائًال  ثالثًا:متقطعًا       ثانیًا: متصًال     أوًال:منقطًا     

الضغط بالمؤشر على الشاشة من الیسار للیمین لإلنتقاء یعطیك إطارًا مستطیًال. 5
رابعًا: مائًال  ثالثًا: متقطعًا       ثانیًا: متصًال     أوًال: منقطًا    

الضغط بالمؤشر على الشاشة من الیمین للیسار لإلنتقاء یعطیك إطارًا مستطیًال. 6
رابعًا: بنفسجي اللون  ثالثًا: أبیض اللون       ثانیًا: أزرق اللون     أوًال: أخضر اللون     

الضغط بالمؤشر على الشاشة من الیسار للیمین لإلنتقاء یعطیك إطارًا مستطیًال. 7
رابعًا: بنفسجي اللون  ثالثًا: أبیض اللون       ثانیًا: أزرق اللون     أوًال: أخضر اللون     

أمر الحذف Erase ھو أحد أوامر قائمة . 8
 Properties رابعًا: الخصائص   Standard ثالثًا: القائمة الرئیسیة       Modify  ثانیًا: التعدیل       Draw أوًال:الرسم

  
عند رسمك مستطیًال باألمر Rectangle فإنك ترسم . 9

رابعًا: ثالثة عناصر ثالثًا: عنصران اثنان    ثانیًا: 4 عناصر     أوًال: عنصر واحد فقط   



الباب الثالث 

عند رسمك باألمر Line المثلث a نحو b نحو c نحو a مع اإلغالق Close فإنك ترسم . 3410 - 3
رابعًا: 4 عناصر  ثالثًا: ثالثة عناصر    ثانیًا: عنصران اثنان     أوًال:عنصر واحد فقط   

11 . Keyboard  إلنھائك رسم خط في أوتوكاد نضغط في لوحة المفاتیح
رابعًا: جمیع اإلجابات الواردة صحیحة    Space bar ثالثًا: عمود الفراغ    Esc ثانیًا: مفتاح الھروب أوًال: مفتاح اإلدخال    

التراجع عن أمر استخدمتھ في أوتوكاد یتطلب الضغط في لوحة المفاتیح على  . 12
 Alt+Z :رابعًا    Alt+U :ثالثًا     Ctrl+Z :ثانیًا     Ctrl+U :أوًال

الربط بین آخر نقطة وصلت إلیھا عند تنفیذ أمر رسم الخط Line ونقطة االنطالق یتطلب كتابة . 13
 End :رابعًا     C :ثالثًا     Cloze :ثانیًا     Join:أوًال

نرید تحریك منطقة الرسم إلى زاویة أخرى على الشاشة فننقر أحد أزرار القائمة التالیة (ارسم دائرة حول الجواب الصحیح) . 14

التراجع عن أمر التراجع U یتطلب الضغط في لوحة المفاتیح على  . 15
رابعًا: كتابة Redo في سطر األوامر  ثالثًا:  U مرة أخرى        Ctrl+Z :ثانیًا     Ctrl+U :أوًال

كتبنا في سطر األوامر Z ثم أتبعناھا استجابة لألمر بكتابة الحرف P تكون نتیجة ذلك  . 16
Previous ثانیًا:  أبحرت في الرسم حول الوضعیة السابقة أوًال:  أبحرت في الرسم حول مضلع Polygon مرسوم على الشاشة    
رابعًا: أبحرت في الرسم لتشاھد كل ما رسمتھ على الشاشة       P ثالثًا:  أبحرت في الرسم حول ناحیة في الرسم، رمزھا

ضبط حدود الرسم یعني . 17
ثانیًا: أن رسمك یمكن أن یزید عن تلك الحدود أوًال: أن رسمك لن یزید عن تلك الحدود       

رابعًا: ال أحد من اإلجابات السابقة صحیح ثالثًا: أن حدود الرسم قد تیبن الشبكة بالنسبة لرسمك     

وحدات الرسم في أتوكاد ھي:. 18
ثانیًا: المیلمتر كجزء من 1000 وحدة في المتر          SI أوًال: المتر وفقًا لنظام الوحدات

رابعًا: جمیع ما ورد أعاله صحیح.  ثالثًا: اإلنش أو البوصة والقدم ألن برنامج أوتوكاد أمریكي     



الدرس األول في أوتوكاد 

3 - 3519 .: Rectangleكم نقطة نحتاج لتنفیذ رسم المربع بأمر
رابعًا: أربع نقاط.  ثالثًا: ثالث نقاط     ثانیًا: نقطتان      أوًال: نقطة واحدة    

لماذا نستخدم اإلبحار Zoom في الرسم . 20
ثانیًا: حتى نكون أكثر دقة في العمل   أوًال: حتى نكون أسرع في الرسم         

رابعًا: جمیع اإلجابات الواردة أعاله صحیحة.  ثالثًا: حتى نرتاح نفسیًا ونعمل بدون ضغط       

أین یجب أن تنتبھ أكثر عند بدایات تعلمك ورسمك في أوتوكاد . 21
رابعًا: سطر األوامر  ثالثًا: شاشة الرشم والمؤشر    ثانیًا: أشرطة األدوات      أوًال: لوحة المفاتیح    

نرید محو عنصر مرسوم على شاشة أوتوكاد، نقرناه ثم ماذا نعمل. 22
ثانیًا: ننقر زر Delete في لوحة المفاتیح       Modify أوًال: ننقر زر المحو من شریط أدوات التعدیل

رابعًا: جمیع اإلجابات الواردة أعاله صحیحة.  ثالثًا: نستخدم زر المقص في الشریط الرئیسي       

أفضل واجھات أوتوكاد ھي. 23
ثانیًا: واجھة أوتوكاد الكالسیكیة  أوًال: واجھة أوتوكاد العادیة مع الریبون في األعلى      

رابعًا: للمستخدم الحریة في استخدام الواجھة العادیة أو الكالسیكیة فقط. ثالثًا: كل شخص یصمم لھ واجھة أوتوكاد         

رسم الخط العادي في أوتوكاد یتم باستخدام األمر   ........................ ثم نقر الشاشة . 24
رابعًا: جمیع اإلجابات الواردة أعاله صحیحة.      Lin :ثالثًا        L :ثانیًا      Pl :أوًال

رسمنا خطًا،طولھ تقریبًا 18 وحدة، بینما عند القیاس وجدناه أصبح 18.437 وحدة. ما دقة الرسم المستخدمة؟. 25
رابعًا: 1 صحیح. ثالثًا: 0.1      ثانیًا: 0.001      أوًال: 0.01     

نرید رسم خطوط مائلة لكنھا متعامدة على بعضھا البعض، لذلك، نفعل نمط التعامد ثم نعدل. 26
  SnapBase ثانیًا:  إحداثیات نقطة البدایة        SnapAng أوًال:  مقدار زاویة المیل

رابعًا: ال یمكن عمل ذلك حتى في أوتوكاد 2014. ثالثًا:  مقدار االنحراف عن نقطة األصل      

الشبكة في أوتوكاد تكون . 27
رابعًا: جمیع اإلجابات الواردة  أعاله صحیحة.  ثالثًا:   مائلة.   ثانیًا: مستطیلة     أوًال:   مربعة     


