
الدرس الثاني في أوتوكاد
13.5: اإلجابات المتعددة.  65 - 5

یحوي ھذا التمرین حوالي 31 سؤاًال مختلفًا الستیعاب أوامر أوتوكاد األساسیة مع تطبیقات مباشرة على الدرس الثاني في أوتوكاد. تھدف ھذه األسئلة تطبیق وتنفیذ أوامر الرسم للكائنات وأوامر 
تعدیلھا ضمن مدى الشاشة. 

یمكن للطالب أن یقرأ ویحل ھذا النمط من األسئلة عند مراجعتھ العنوانین امتحان أوتوكاد و نھفات أوتوكاد ضمن اللسان تصمیم بالحاسوب في موقع 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.   

1- یفضل استخدام أمر متعدد الخطوط Polyline لرسم الخط في أتوكاد بدیًال عن الخط  Line ألنھ:

أوًال: یرسم خطًا متدرج الثخانة.                                                                                ثانیًا: یرسم أقواسًا. 
ثالثًا: یرسم كائنًا واحدًا مھما تعددت أجزاؤه.                                                                  رابعًا: جمیع ما ورد أعاله صحیح. 

2- كم مسكة Grip للدائرة 

أوًال: 1                                                ثانیًا: 2                                                    ثالثًا: 5                                            رابعًا: 4  

 Line للخط المستقیم Grip 3- كم مسكة

أوًال: 1                                                ثانیًا: 2                                                    ثالثًا: 5                                              رابعًا: 3  

4- كم مسكة Grip للمستطیل المرسوم كخط مستقیم Line بشكٍل متتاٍل

أوًال: 1                                                ثانیًا: 2                                                    ثالثًا: 5                                             رابعًا:  8  

5- التغییر باألمر  Fillet یجعل:

أوًال: الزوایا أقل حدة من األصل.                                                                       ثانیًا: الزوایا أكثر حدة من األصل. 
ثالثًا: الزوایا تؤول إلى ركن دوراني.                                                                           رابعًا: الزوایا تؤول إلى ركن دوراني مع حافة مقطوعة. 

6- إذا أمسكت بالخط من (مسكة) منتصفھ بالمؤشر فإنك تستطیع:

أوًال: تحریك الخط من مكانھ إلى مكان آخر.                                                                   ثانیًا: َمط الخط من منتصفھ. 
ثالثًا: یبقى في مكانھ وال یتحرك.                                                                               رابعًا: ینكمش الخط. 

7- المحور الذي ال نستخدمھ عند الرسم ثنائي البعد في أوتوكاد ھو: 

.y رابعًا: محور                                   .z ثالثًا: محور          World Coordinate System أي  WCS :ثانیًا                           .x أوًال: محور
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أوًال: الدوائر واألقواس.                        ثانیًا: الخطوط األفقیة والرأسیة.                                   ثالثًا: الخطوط المائلة.                      رابعًا: دائمًا. 

9- إذا رسمت خطًا باإلتجاه 270 درجة فھذا یعني أنك

أوًال: ترسم مستقیمًا لألعلى رأسیًا.                                                                                  ثانیًا: ترسم مستقیمًا لألسفل رأسیًا. 
ثالثًا: یعتمد على النظام الذي اخترتھ.                                                                          رابعًا: إلى األعلى أو األسفل وفقا لحركة المؤشر. 

10- تحركت على الشاشة من النقطة (10,6-) إلى النقطة (6,6) فكم تحركت.

أوًال: 10 وحدات إلى الیمین.                       ثانیًا: 16 وحدة من الیسار للیمین.                           ثالثًا: سالب 16 وحدة.                   رابعًا: لم تتحرك مطلقًا. 

11- كم طول الخط المرسوم من النقطة (10,15) والنققطة  10.15>150@

أوًال: 10 وحدات.                               ثانیًا: 15 وحدة.                                                   ثالثًا: 10.15 وحدة.                           رابعًا: ال أحد من اإلجابات صحیح.

Text Style 12- ما المطلوب كتابتھ في سطر األوامر للدخول إلى صندوق الحوار

 .Text Style :رابعًا                                  .St :ثالثًا                                                  .Ts :ثانیًا                                             .Text :أوًال

13- عندما تعرف النص ضمن صندوق الحوار Text Style فما االرتفاع الذي تقترحھ 

أوًال: 3 وحدات لحجم ورقة A4 عند الطباعة بمقیاس رسم 1:1.                                                ثانیًا: 5 وحدات.  
ثالثًا: كل ملف لھ االرتفاع الخاص بھ.                                                                              رابعًا: 0 أي أن ارتفاع النص صفرًا.

14- ما أفضلیة استخدام الكتل في أوتوكاد. 

أوًال: تقلل من حجم الملف.                       ثانیًا: تزید من كفاءة العمل.                                    ثالثًا: تحوي سمات خاصة.                             رابعًا: جمیع ما ورد أعاله صحیح. 

15- عند اختیارك لمجموعة عناصر على الشاشة وترید أن تستثني اختیاربعضھا، فماذا تعمل. 
أوًال: نضغط مفتاح اإلدخال.                                                                                         ثانیًا: نؤشر من جدید على العناصر التي نریدھا بحیث نستثني ما نریده.  

ثالثًا: نضغط زر Shift ثم نعید اختیار من نستثنیھ.                                                               رابعًا: ننقر إطار W على من نرید استثناءه من عناصر. 

16- نرید تحریك عنصر 45 وحدة إلى الشمال الشرقي فنكتب كإحداثیات للنقطة الثانیة. 

أوًال: 45>45@  .                                 ثانیًا: 45,45@                                               ثالثًا:45.45@                                 رابعًا: الجوابان األول والثاني صحیحان. 

mailto:@45.45
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   .150o:240.                                    ثانیًاo :أوًال
150- .                                  رابعًا: الجوابان األول والثالث صحیحان. ثالثًا:

18- أبعاد الحافة المقطوعة Chamfer دائمًا تكون: 

أوًال: متساویة.                                   ثانیًا: مختلفة.
ثالثًا: متساویة أو مختلفة.                       رابعًا: الحافة المقطوعة تصنع 45 درجة مع السطحین الرأسي واألفقي. 

19- استخدامك ألمر مقیاس الرسم Scale لشكل ما: 

أوًال: یكبره.
ثانیًا:یصغره.

ثالثًا:یعدل حجمھ تصغیرًا أو تكبیرًا.
رابعًا: یمط أطرافھ فقط.

20- عند اختیار األمر قضم Trim، تختار أوًال: 

أوًال: العناصر التي ستقضم الحقًا.               ثانیًا: القواطع أي حواف القطع.          ثالثًا: لیس مھمًا من ھي العناصر األولى المختارة.                رابعًا: نختار كل العناصر مع بعض.

21- عدد الطبقات التي تحتاجھا في الملف الواحد 

أوًال: طبقة واحدة فقط.                               ثانیًا: طبقة لكل عنصر مرسوم.                             ثالثًا: 4 طبقات.                                رابعًا: یعتمد على نوع الملف.

22- ما الطبقات التي تحتاجھا في الملف الواحد 

أوًال: طبقات للخطوط المرئیة والمتقطعة والمحوریة واإلنشائیة.              ثانیًا: طبقة للنص.                ثالثًا: طبقة لألبعاد.                             رابعًا: كل ما ورد أعاله على األقل.

Polyline  23- نرید تحویل قطع خطیة مترابطة إلى قطعة واحدة- متعدد خطوط

أوًال: نستخدم األمر Pedit.               ثانیًا: نستخدم األمر Join.                                            ثالثًا: نستخدم األمر Block.                 رابعًا: كل ما ورد صحیح.

24- رسم متعدد الخطوط  Polyline یتطلب كتابة..................في سطر األوامر 

أوًال: Pline.                                                ثانیًا: Pol.                                            ثالثًا: Polyline.                              رابعًا: جمیع اإلجابات صحیحة.
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أوًال: كتابة A في سطر األوامر.                      ثانیًا: كتابة Arc في سطر األوامر.             ثالثًا: النقرعلى زر القوس في شریط أدوات الرسم.    رابعًا: جمیع اإلجابات أعاله صحیحة.

26- نرید رسم منحنى شریحي Spline یربط بین نقاط یتطلب كتابة...................... في سطر األوامر 

.SPE :رابعًا                                         .SL :ثالثًا                                                .SPL :ثانیًا                                              .SP :أوًال

27- نرید الطباعة في أوتوكاد. ما األمر الخاطئ الذي نفعلھ و/أو نكتبھ وال یعطي طباعة 

.Ctrl+P رابعًا: الضغط على                               .Alt+P في سطر األوامر.                  ثالثًا: الضغط على Print في سطر األوامر.            ثانیًا: كتابة Plot أوًال: كتابة

28- صغرت رسمًا على الشاشة إلى الخمس فاختفى التقطیع للخطوط المخفیة المتقطعة والخطوط المحوریة. لحل ھذه المشكلة نكتب في سطر األومر Lts مع القیم التالیة:

أوًال: 0.2.                                        ثانیًا: 5.                                                           ثالثًا: 1 .                                           رابعًا: خمس القیمة الموجودة أصًال.

29- لتقسیم دائرة إلى عدد متساٍو من األقسام نستخدم األمر: 

.Divide :أوًال: رسم مضلع إما داخل أو خارج الدائرة.                                                                       ثانیًا
ثالثًا:. رسم شعاع ثم مصفوفة قطبیة.                                                                               رابعًا: األول والثالث صحیحان.

30- لتقسیم خط إلى أجزاء محددة الطول نستخدم األمر

أوًال: Divide.                                  ثانیًا: Measure.                                               ثالثًا:Copy  مع  Scale.                       رابعًا: جمیع ما ورد أعاله صحیح.

31- الختیار كل العناصر الموجودة في الشكل (الخط، القطع الناقص، المستطیل) مرة واحدة یلزمك 
تحدید إطار مستطیل بین النقطتین:

                     .P4 حتى P1 أوًال: من
                .P1 حتى P2 ثانیًا: من
               .P4 حتى P2 ثالثًا: من

.P2 حتى P4 رابعًا: من


