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  نهفات أوتوكادية 
  

   Bakالملف األصل 
يحفظ ضمن . ينشأ كملف رديف لملف أوتوكاد حال حفظ األخير. bak.*بامتداد لملف أوتوكاد األصل ملف ال

المجلد الذي يتواجد فيه ملف أوتوكاد، ويتكرر التعديل عليه بشكل متواصل حال تكرارك لعملية الحفظ 
وتوكاد أن تحفظ ملف أوتوكاد مرتين متتاليتين حتى يصبح الملف ينصح حال إنهائك جلسة أ. لملف أوتوكاد

  .  األصل والملف الرديف متكافئين بالكامل
  

  .  bakupإذا فقد ملف أوتوكاد فكيف يمكن استرجاعه للحالة التي يوجد فيها ملف أصل 
  . dwg.*فنغيره إلى ملف أوتوكاد باالمتداد  bak.*بإعادة تعريف الملف 

  
  . bakupرجاع ملف أوتوكاد للحالة التي ال يوجد ملف أصل كيف يمكن است

هذه الميزة . )($ACليس  $SV.*الذي يحوي ملف الحفظ التلقائي باالمتداد  \:Cنبحث عن المجلد ضمن 
  . 2002موجودة منذ أوتوكاد 
  مثالً، أنظر هذا الرابط

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Files_lost_1_1_1978.sv  $...  

  
  كيف نصلح ملف أوتوكاد؟  

  : يمكن ذلك بعدة طرق
  .Fileمن ملف   Recoverاستخدم قبيل فتح الملف وقبيل فتح أوتوكاد األمر

حمله على حاسوبك ثم . DXFخطأ احفظه كملف باالمتداد  Errorافتح الملف وقبيل ظهور الرسالة 
  . DWGاحفظه من جديد كملف 

  .المعطوب ككتلة إلى ملف فارغ ادخل الملف
  .Actrixضمن نسخ قديمة من أوتوكاد أو ضمن  المعطوبافتح الملف 

  
 ملف معين مباشرة حال تشغيل أوتوكاد؟/ كيف أدخل إلى مجلد

  .D:\ACAD2010\Drawingsالملف المطلوب مثل / انسخ المجلد
  Start inفـ   Shortcut Tabلىانقر بزر الفأرة اليمين على زر أوتوكاد ضمن سطح المكتب وادخل إ

  .والصق ما تم نسخه
  

  . متى صدرت أول نسخة من البرنامج الشهير أوتوكاد
في الس . autoCAD86أو   autoCAD 80تحت االسم  1982صدرت أول نسخة في كانون أول عام 

  . الواليات المتحدة -فيجاس
  

  االوتوكاد هو  -أول زعيم عالمي شاهد عرضاً لبرنامج الرسم

  ئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشرر
  

  ؟Renderكيف نغلق نافذة التصيير 
  . أغلق أوتوكاد بالكامل

  
تظهر حال االنتهاء من أمر إذ أو رسمها؟ /ما السبب في اختفاء عناصر الرسم حال انتقاءها و

  .األوتوكاد
  . autoأو  1وبالقيم   Dragmodeاستخدم متغير البيئة

  
  الطبقة؟ Hideوإخفاء  Freezeد ما الفرق بين تجمي

الطبقة المخفية كانها  إذ يتعامل االوتوكاد عند بعض األوامر مع. الفرق يكون عند إعادة توليد الرسم
العناصر الموجودة في الطبقة  أما عند التجميد فال تكون أوامر األوتوكاد فاعلة مع. موجودة وظاهرة

  . المجمدة
  

  كيف ننتقل من ملف آلخر 
  CTRL+SHIFT+TAB أو  CTRL+TABاستخدم 

  
  كيف نعرف من ومتى فتح هذا الملف؟

  .Whohasاكتب في سطر األوامر 
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  كيف نرسم عناصر على الشاشة وال تطبع ضمن ملف أوتوكاد؟  
  أو. لرسم تلك العناصر Defpointsاستخدم الطبقة 

 .  Unprintableغير مواصفات الطبقة التي ترسم ضمنها إلى طبقة غير قابلة للطباعة
  

  .Dialog Boxكيف ندخل كتل بدون استخدام صندوق الحوار 
  . ضمن سطر األوامر insert–اكتب 

  
  كيف نحدد مساحة سطح كرة، مخروط  أو أي مجسم ثالثي األبعاد؟

  .  Objectمع الخيار  areaباستخدام األمر 
  

  كيف نرسم خطاً يمس دائرتين من الخارج؟ 
  .عيل نمط المماس عند التماس مع الدائرتينباستخدام األمر رسم خط مع تف

  
  كيف نرسم خطاً يمس قطعين ناقصين؟

  .مع نمط المماس عند التماس مع القطعين الناقصين Xlباستخدام األمر 
  

  .كيف يمكن استخدام أنماط الوثب داخل المساحات المظللة وبدون تفكيك التظليل
 .Ignore Hatch objectsأطفئ  Draftingثم انتقل للسان  Optionsافتح الخيارات 

  
  كيف نغير نمط الرسم إلى نمط أيزومتري؟

  .Isometricثم   Styleثم Snapاألمر اكتب 
  

  كيف نغير نمط الوثب إلى المستوى األيزومتري المحدد، األفقي األمامي والجانبي؟ 
  .مع بعض حتى نجد السطح المطلوب Ctrl+ Eبالضغط على الزرين 

  
  ئرة إلى عدة أقسام؟كيف نقسم محيط الدا

 . عمل مصفوفة قطبية لخط يمر في مركز الدائرة
   .رسم مضلع، عدد أضالعه مكافئ لعدد األقسام داخلهاأو 

  . ألن القسمة هنا تبدأ من نهاية الدائرة اليمنى. وهذا هو األسوأ Divideأو استخدام األمر تقسيم 
 

  .لرسم خطوط أفقية ورأسية
  .   F8فّعِل نمط التعامد 

  
  إلظهار الشبكة على الشاشة

  .   F7فّعِل نمط الشبكة 
  

  .تعطيل أنماط الوثب/لتفعيل
  .F3عطِّل أنماط الوثب /فّعِل

  
  .لرسم خطوط متعامدة على بعضها البعض

  .  واكتب الزاوية snapangثم حدد زاوية الميل باألمر  F8فّعِل نمط التعامد 
  

  منحٍن  leaderلرسم خط إشارة 
  . Leaderبشكل شفاف ضمن األمر   Splineمث  Formatاختر 

  
  لوضع األبعاد بسرعة  

  . انقر على زر البعد ثم انقر زر اإلدخال ثم انقر الخط مباشرة
  

  . درجة 180لقياس بعد الزاوية األكبر من 
  .186أنظر مسابقة . ثم زر اإلدخال ومن ثم رأس الزاوية فاألضالع) أو أكتبه( dimangانقر من شريط األبعاد 

  
 ؟Trimكيف نقطع خطاً بدون استخدام األمر 

  . صفراً =  dمع البعد  Chamferمع نصف القطر يساوي صفراً أو األمر  Filletاستخدم األمر 
  

 Trimمنفصل عند استخدام األمر القطع بشكل كيف نقطع خطوطاً بدون تحديد حواف 
  . افاً ثم نفذ األمر واقطع ما تريد منهاعند طلب تحديد حواف القطع اضغط زر اإلدخال تصبح كل الخطوط حو
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   . Extendكيف نقطع خطاً باستخدام األمر 
ثم اقطع الخطوط الزائدة عن حدود االمتداد  Shiftاضغط الزر   Extendبعيد اختيارك لمتطلبات األمر

Boundary Edges 
  

   . Trimكيف نمد خطاً باستخدام األمر 
 Cuttingثم مد الخطوط الزائدة إلى خطوط القطع  Shiftضغط الزر ا  Trimبعيد اختيارك لمتطلبات األمر

Edges 
  

  .2004حتى أوتوكاد  Trimكيف نقص مجموعة خطوط مرة واحدة باألمر 
  . ثم حدد نقطتين تقطعان الخطوط المطلوب قطعها Fenceمن  Fاستخدم الختيار العناصر حرف 

  .عناصر المطلوب قطعها وجهة القطعالختيار ال  Express Toolsمن   EXTRIMاستخدم األمر
  

   . وأقل 2004أو نغير طول قوس ضمن أوتوكاد /كيف نقيس و
   . Lenنستخدم األمر 

 
  .كيف نعدل ميل ومقياس أحد العناصر إلى مواصفات أخرى ضمن عنصر آخر

   . Alignنستخدم األمر 
  

  .كيف نحرك، ندور ونغير مقياس عنصر إلى مواصفات أخرى
   . Alignنستخدم األمر 

  
  كيف يكون في الملف الواحد أنواعاً مختلفة من الخطوط المتقطعة؟

  . التالية بالمقدار الذي تحدده أوالً  Ltscaleهذا األمر يغير لك مقدار . Celtscaleنستخدم األمر 
وإذا . الكلي للملف Ltscaleمن % 50التالية ستكون  Ltscaleفإن  0.5تساوي  Celtscaleإذا وضعنا : مثال

  . 1إلى  Celtscaleإلى القيمة األصلية نغير قيمة  ltsأردنا أن نغير 
  

  كيف نستطيع عد عناصر منطقة معينة في الشاشة؟
كما نضغط على . نقرأ أول صف في نافذة الخصائص. Ctrl+1نختار تلك المنطقة بنافذة مثالً ثم نضغط 

  . السهم فنقرأ مكونات أوتوكاد
  

  في الشاشة؟كيف نستطيع عد جميع العناصر 
هنا تظهر كل الكائنات المرسومة ضمن الطبقة المطفية لكن ال تظهر . Ctrl+1ثم نضغط  Ctrl+Aنضغط 

  . الكائنات المرسومة ضمن الطبقة المجمدة
  .Statusإلظهار جميع الكائنات على الشاشة استخدم األمر 

  
  . كيف تجمع كل العناصر المرسومة في أوتوكاد إلى نقطة واحدة

  . 55أنظر المسابقة . وللعناصر البسيطة فقط Changeام األمر باستخد
  

  كيف نستخدم أمراً في أوتوكاد عدة مرات؟
  . اضغط زر اإلدخال حال االنتهاء من األمر يعيدك إلى األمر نفسه

  . ثم اكتب األمر الذي تريد تكراره Multipleاكتب في سطر األوامر 
  

  ؟Splineال إلكمال تنفيذ األمر كم عدد المرات التي نضغط بها زر اإلدخ
  .ثالثاً 

  
  كيف نكتب كسراً في أوتوكاد؟

   .فيتم تعديله  a/bثم علمه وانقر زر الكسر  1/3واكتب الكسر ثلث بصيغة  MTاكتب األمر 
  

  كيف نظهر رمز الدرجة ضمن األبعاد؟
  .U+00B0\ الكود Primary Unitsضمن اللسان  Suffixافتح نمط البعد المطلوب واكتب في خانة 

  
  ضمن األبعاد؟ m2كيف نظهر رمز التربيع، مثالً 

  .m\U+00B2الكود  Primary Unitsضمن اللسان  Suffixافتح نمط البعد المطلوب واكتب في خانة 
  
  

  ضمن األبعاد؟ m3كيف نظهر رمز التكعيب 
  .m\U+00B3الكود  Primary Unitsضمن اللسان  Suffixافتح نمط البعد المطلوب واكتب في خانة 
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  كيف نكتب رمز التربيع؟ 

  .U+00B2\اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .من لوحة األرقام اليمنى 0178اليساري واكتب  Altاضغط الزر  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

  
  كيف نكتب رمز التكعيب؟ 

  .U+00B3\اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .من لوحة األرقام اليمنى 0179اليساري واكتب  Altاضغط الزر  mtأو الفقرة  dtكتابة السطر  ضمن أمر

  
  مثالً؟ 251كما في  1كيف نكتب رمز القوة 
  .U+00B9\اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

  
  مثالً؟ ’yكيف نكتب رمز المشتقة 

  .U+00B4\اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  

  ؟ Φكيف نكتب رمز القطر 
  .C%%اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

 
  كيف نكتب رمز الدرجة؟ 

  .O%%اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .من لوحة األرقام اليمنى 0176اليساري واكتب  Altاضغط الزر  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

  
  ؟ ±كيف نكتب الرمز 

  .U+00B1\اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .من لوحة األرقام اليمنى 0177اليساري واكتب  Altاضغط الزر  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .P%%اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

  
  مبطوحة؟ 8كيف نكتب الرمز الرياضي للما ال نهاية، أي رقم 

  .m\U+221Eاكتب الكود  mtأو الفقرة  dtابة السطر ضمن أمر كت
   

  ؟÷كيف نكتب رمز القسمة 
  .U+00F7\اكتب الكود  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

  .من لوحة األرقام اليمنى 0247اليساري واكتب  Altاضغط الزر 
   

  ؟ ‰كيف نكتب الرمز الرياضي 
  .U+2030\لكود اكتب ا mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .من لوحة األرقام اليمنى 0137اليساري واكتب  Altاضغط الزر  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

     
  ؟¾ و ¼، ½ كيف نكتب الرموز الرياضية

  .½لكسر النصف u+00BD\اكتب الكود    mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .¼لكسر الربع u+00BC\ب الكود اكت   mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .¾لكسر ثالثة أرباع u+00BE\اكتب الكود    mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .½للكسر نصف 189%%اكتب الكود    mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 
  .¼للكسر ربع  188%%اكتب الكود    mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

  
  ؟)أوميغا( Wاإلغريقي كيف نكتب الرمز 

  . 937%%اكتب الكود  mtأو الفقرة  dtوضمن أمر كتابة السطر  Tahomaأو  Arialاستخدم الفونت ألایر 
  

  اإلغريقي؟ µكيف نكتب رمز  
  .U+00B5\اكتب  mtأو الفقرة  dtضمن أمر كتابة السطر 

  
  كم عدد الطبقات الممكن استخدمها في أوتوكاد؟

  . غير محدود
  

  في لوحة المفاتيح ال يعمل؟   Deleteزر المحو 
  .1إلى  PICKFIRSTغير متغير البيئة 
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  . كيف نرسم خطاً من مركز مستطيل
  . MEEثم   CAL_نستخدم الحاسبة 

  . كيف نخلق العديد من الطبقات بسرعة
  . ونضغط زر اإلدخال مرات ومرات) Layer manager )Laنفعل األمر 

  
  .  كيف نكبر نافذة أوتوكاد بسهولة

مع بعض يعيدك إلى الشاشة   Ctrl+0الضغط مرة أخرى على الزرين. مع بعض  Ctrl+0نضغط الزرين
  . األصلية

  
  كيف نغير الشكل المضلع للدوائر إلى دوائر ؟ 

   Reنفذ األمر إعادة التوليد 
  

  ؟ 3DORBIT_كيف نحدد مركز دوران 
  DVIEW _Points_ أو األمر اآلخر    Cameraاستخدم األمر 

  
  الكائنات/طرق اختيار العناصرما هي 

  الكائن بالمؤشر/ االختيار بالنقر الفردي للعنصر: أوالً 
  من اليمين لليسار windowاالختيار بالنافذة الحاوية : ثانياً 
  من اليسار لليمين Cross windowاالختيار بالنافذة القاطعة : ثالثاً 
  Fاالختيار بالشبك : رابعاً 

 WP مضلعةنافذة الاالختيار بال: خامساً 
 CP القاطعةمضلعة االختيار بالنافذة ال: سادساً 

   FSاالختيار باستخدام : سابعاً 
  .فوق بعضها البعضالتي وزر عمود الفراغ الختيار العناصر  Shiftاالختيار بالضغط على زر : ثامناً 

  .previousمن  Pباختيار العنصر األخير، الحرف : تاسعاً 
  . Shiftباستخدام زر ها اآلخر جموعة عناصر ثم استثناء بعضباختيار م :عاشراً 

  
  . محو الكائن من قاعدة البيانات للملف

     Purgeنستخدم األمر 
  

  . كبيرة على الشاشة) نقاط التظليل والخطوط ( تظهر النقاط 
  . بقيمة أقل من الوحدة Lwdefaultمتغير البيئة ستخدم ا

  
  وحدات  3كيف نختار الخطوط األقل طوالً من 

  .  كخصائص الكائن Lengthوالطول  Object typeالخطوط كـ  وحدد   QSELECT_نستخدم األمر
  
  


