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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيہنا مدمہ وعلى آله , الدمہ ل رب العالمين 
 :أما بعہ , وصدبه أجمعين 

أتت الداجه إلى , بالنظر إلى حاجتنا كـ مهنہسين إلى الرسم الهنہسي فى معظم مجاالت العمل 
تعلم الرسم و كذلك اإلستفاده من التطور و تقہم التكنلوجيا و وجود الدواسيب وذلك بـ تعلم 

  Autodeskالذى أنتجته شركة  AutoCADالرسم بإستخہام الداسوب بواسطة برنامج الـ 
 .ال يمكن اإلستغناء عنه فى مجال الرسم و التصميم وهو برنامج

ليكون بہايه لتعلم برنامج  أقہم لكم هذا الكتابمعرفه متواضعه فى هذا المجال  بما لہى من و
AutoCAD  , يتضمن الكتاب شرح لبرنامجAutoCAD 2011  , وقہ قصہت أن يكون

مرحلة مختصرا و مبسطا ليسهل على مستخہمى البرنامج البہايه و الوصول إلى الكتاب 
 .التصميم الجيہ

 :يغطى هذا الكتاب معظم المواضيع الهامه فى هذا المجال ومنها على سبيل المثال

 .تعريف مستخہمى البرنامج على األساسيات •
 .تعريف األوامر المستخہمه و وظائفها •
 .Blocks تصميم الرسومات و إدراج •
 .توضيح الرموز وفق أسس ومعايير عالميه •
 .تنسيق الرسومات و اإلطار وإعہادها للطباعه •

 

 .أسأل هللا التوفيق و أن ينفعنا بما علمنا

 

 مدمہ سليمان مدمہ/ مهنہس 
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 شكر و إهہاء

 

 ...فى مثل هذه اللدظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الدروف ليجمعها فى كلمات 

 ...يداول جمعها فى سطور  الدروف و عبثاتتبعثر 

 واجب علينا شكرهم... كثيره تمر بالخيال و تجمعنا برفاق وقفوا إلى جانبنا  سطور

 ...الشكر إلى كل من أشعل شمعة فى دروب العلم و أعطى من حصيلة فكره 

 مدمہ حسن شايب,مدمہ عبہ الرحمن ,عمر مدمہ , مدمہ أتوجه بالشكر إلى الزمالء مزمل

  G.Designerالمهنہس عبہ الرحيم مصطفى , و أخص بالشكر المهنہس أحمہ الطائف 

 .وأخى المهنہس معاذ حمہان

 تقہيري وخالص حبي  مع متعهما هللا بالصده والعافيه و أبىكما أهہى هذا المجهود إلى أمى 

 ).035(طالب جامعة الخرطوم كلية الهنہسه و أخص قسم الميكانيكا و دفعة و إلى 

 

 

 

 كل الود و اإلحتراملكم 

 مدمہ سليمان مدمہ
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IntroductionU 

AutoCAD (History & Background)U: 

" و أحينا) Computer Aided Design(الرسم بمساعدة الحاسوب  AutoCAD  ,CADإسم البرنامج 
CADD )computer-aided design and drafting ( , وهو إستخدام الحاسوب فى الرسم و التصميم ,

 CADطرحت أول نسخه من الـ , و هى شركه أمريكيه  Autodeskوهو برنامج مصمم و منتج من شركة 
تم طرح اخر إصدار و " حاليا,  AutoCAD Version 1.0و هى النسخه األولى  December 1982فى 
 . March 22 ,2011و ذلك فى  AutoCAD 2012 (Version 18.2) هو

Official Name Version Release Date of release 
AutoCAD Version 1.0 1.0 1 1982, December 
AutoCAD Version 1.2 1.2 2 1983, April 
AutoCAD Version 1.3 1.3 3 1983, August 
AutoCAD Version 1.4 1.4 4 1983, October 
AutoCAD Version 2.0 2.0 5 1984, October 
AutoCAD Version 2.1 2.1 6 1985, May 
AutoCAD Version 2.5 2.5 7 1986, June 
AutoCAD Version 2.6 2.6 8 1987, April 
AutoCAD Release 9 9.0 9 1987, September 
AutoCAD Release 10 10.0 10 1988, October 
AutoCAD Release 11 11.0 11 1990, October 
AutoCAD Release 12 12.0 12 1992, June 
AutoCAD Release 13 13.0 13 1994, November 
AutoCAD Release 14 14.0 14 1997, February 
AutoCAD 2000 15.0 15 1999, March 
AutoCAD 2000i 15.1 16 2000, July 
AutoCAD 2002 15.6 17 2001, June 
AutoCAD 2004 16.0 18 2003, March 
AutoCAD 2005 16.1 19 2004, March 
AutoCAD 2006 16.2 20 2005, March 
AutoCAD 2007 17.0 21 2006, March 
AutoCAD 2008 17.1 22 2007, March 
AutoCAD 2009 17.2 23 2008, March 
AutoCAD 2010 18.0 24 2009, March 24 
AutoCAD 2011 18.1 25 2010, March 25 
AutoCAD 2012 18.2 26 2011, March 22 
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 Screen Parts : واجهة البرنامج

 :لى اهمهاإعلى العديد من العناصر الهامه والتى سوف نتطرق تحتوى شاشة األتوكاد 

 .يحتوى على اسم البرنامج و اسم الملف المفتوح  Address Barشريط العنوان  -1
 ).File, Draw ,…. Etc(منها يحتوى على عدة قوائم Pulldown menu شريط القوائم المنسدله  -2
 .اسفل شريط القوائم المنسدله  Standard Annotationدوات القياسيه شريط األ -3
 محكم فى طبقات الرسيحتوى على مجموعه من الخيارات التى تمكننا من الت Layersشريط الطبقات  -4
 .يحتوى على االيقونات الخاصه بـ اوامر الرسم  Drawشريط أدوات الرسم  -5
 .يحتوى على االيقونات الخاصه بـ اوامر التعديل الرسم  Modify شريط أدوات التعديل -6
 .ى يتم فيها رسم العناصر واالشكالالتو  المساحه منتصف الشاشه Modal Space  الرسم مساحة -7
 .السطر أسفل الشاشه و فيه تتم إدخال األوامر الى البرنامج Command Line سطر إدخال األوامر -8
 .يحتوى على العديد من خيارات التحكم  Status Barشريط الحاله  -9

 الضبط والتحكم  ,وامر المساعده فى الرسم يحتوى البرنامج على الكثير من األشرطه التى تضم العديد من األ

 

 Activation Toolbars: هطرق تفعيل األشرط

  الخيار , من شريط القوائم المنسدلهTools  ومن ثمToolbars  و الخيارAutoCAD  بعده
 .نختار الشريط المطلوب, تنسدل قائمه إلى أسفل تحتوى على جميع األشرطه 

  بكتابة , من سطر األوامر–toolbar  ومن ثمEnter  وكتابة إسم الشريط المطلوب ثم إظهار
 .Showالشريط 

  بالضغط على أى شريط موجود فى الشاشه بإستخدام الماوسRight Click  تنسدل قائمه ألسفل
 . نخار منها الشريط المطلوب

 

  Closing Toolbars: هاألشرط إغالق ةقيطر

لذلك كلما قل ,  أحيانا قد تظهر على الشاشه عدد كبير من األشرطه والتى قد تؤدى إلى التشويش أثناء الرسم
األشرطه المنشطه على الشاشه ادى ذلك الى توفير مساحه أكبر للعمل وكذلك سهولة الوصول إلى عدد 

 .األوامر المطلوبه وتنشيط األشرطه حسب الحوجه

و وضعه فى ) بواسطة الماوس(وذلك بسحب الشريط من موضعه يتم أغالق األشرطه غير المرغوب فيها 
 .بالضغط عليها يتم إغالق الشريط, Xتظهر عالمة اإلغالق على الشريط وهى العالمه , منتصف الشاشه
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 شاشة األتوكاد

 

 

 

 Address Barشريط العنوان 

 

 

 

 Menu Barأو  Pulldown menu شريط القوائم المنسدله

 

 

 Standard Annotationشريط االدوات القياسيه 
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 Layersشريط الطبقات 

 

 

 

 Drawشريط أدوات الرسم 

 

 

 

 Modifyشريط أدوات التعديل 

 

 

 

 Command Lineسطر إدخال األوامر 

 

 

 

 Status Barشريط الحاله 
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 Activation Commands :أوامر األتوكاد طرق تفعيل

 : ألدخال األوامر و هىهنالك ثالثه طرق رئيسيه 

 .Enterثم  Lأو إختصاره ) Line( مثل, حيث تتم كتابة األمر Command Lineاألوامر  سطر -1
 .Modify أو  Drawاألمر من قائمة القوائم المنسدله نختار  من -2
 . Draw, Modify, Dimension, ….,etcط يمثل شر , شرطهمن األ -3

 Ending Commands: رواماأل إنهاءطرق 

 : فصل االمر بثالثه طرق وهىيتم 

 .Enter or Cancelبالضغط على الزر األيمن للماوس ثم  .1
2. Esc من الكيبورد. 
3. Enter من الكيبورد. 

 Sub-Commands: األوامر الفرعيه

فى سطر  Sub-Commandمجموعه من األوامر الفرعيه قد تظهر  مروااال بعض عند تفعيل
يتم إختيار وتفعيل األوامر الفرعيه وذلك بكتابة الحرف أو الحرفين , والتى تكون داخل أقواس مربعه  األوامر

Capital Letter الموجوده فى األمر وقد تكون فى بداية الكلمه أو منتصفها . 

 Command Line : سطر إدخال األوامر

البرنامج حيث تتم ادخال األوامر عليه يعتبر وسيلة التواصل مع ,  هو الشريط الموجود أسفل الشاشه
هذه األسئله تمثل خطوات عمل األمر , و كذلك عرض األسئله التى تظهر علي الشريط عند تفعيل أحد األوامر

 .لتنفيذ األمر بطريقه صحيحه لذلك يجب قراءة سطر األوامر واإلجابه على هذه األسئله خطوه بـ خطوه

, اد يجب التأكد من خلو سطر األوامر من أى كتابه أوأسئلة تخص أمر سابقلتنفيذ أمر جديد من أوامر األوتوك
 Ctrl+9أو اإلختصار  Command Lineمن الخيار  Toolsيتم إظهار سطر األوامر من قائمة 

 Workspaces:  مساحة العمل

هنالك ,  ترتيب األشرطه و واجهة البرنامج بطريقه ما حسب ما هو مطلوب المقصود بهامساحة العمل 
 :وهى Workspacesثم الخيار  Toolsعدة انماط لمساحة العمل يتم إختيارها من القوائم المنسدله من الخيار

• 2D Drafting & Annotation 
• 3D Basic 
• 3D Modeling 
• AutoCAD Classic  لذلك من األفضل إختياره  , يسهل التعامل معه(Recommended). 



Introduction to AutoCAD 2D & 3D                                                                                          2011 

Eng.Mohammed Sulieman                                                                      engineer-52@hotmail.com 
 

6 

 

 Co-ordinates System : طرق إدخال األحداثيات

 : إلدخال اإلحداثيات فى برنامج االوتوكاد و هى توجد عدة طرق

 .اإلحداثيات الديكارتيه المطلقه  -1
 .اإلحداثيات الديكارتيه النسبيه  -2
 .اإلحداثيات القطبيه النسبيه  -3

 

  Absolute Coordinate X,Y :طريقه اإلحداثيات الديكارتيه المطلقه 

" مثال,  X , Y & Z إلى المحاور" اشة الرسم إسنادالوضع نقطه ما على شتستخدم هذه الطريقه 
 . كمثال Lineعند أخذ االمر 

مثال ندخل االحداثيات و ذلك   Line Specify first point_نجد فى سطر االوامر مكتوب بعد تفعيل االمر 
 3وعلى بعد  Xمن محور  وحدات 5و ذلك يعنى أن النقطه تقع على بعد  5,3بكتابتها فى سطر االوامر 

يسأل البرنامج عن النقطه التى تليها ,  ) 0,0القياس يكون بالنسبه لنقطة األصل (  Yعن المحور وحدات 
Specify next point or [Undo]  و هذا يعنى ان النقطه الثانيه تقع عند  15,3مثال ندخلX=15  و

Y=3  وحدات  10و يكون طول الخط المرسوم. 

 X,Y  Relative Coordinate@:النسبيه  اإلحداثيات الديكارتيهطريقه 

بعد , بأخذ المثال السابق لرسم نفس الخط ,  تينطتعتمد هذه الطريقه على الطول الواصل بين النق
ندخل  (5,3)اإلحداثيات الديكارتيه المطلقه و إدخال احداثيات النقطه االولى بطريقة  Line تفعيل االمر 

و هذا يعنى ان الطول فى المحور  10,0@اإلحداثيات الديكارتيه النسبيه احداثيات النقطه الثانيه بطريقة 
X=10  و عند المحورY=0  ) تعتبر نقطة األصل للنقطه التى تليها وهكذاالنقطه األولى. ( 

 Polar Coordinate @L < ɵ   :القطبيه النسبيه  طريقه اإلحداثيات

بأخذ المثال السابق لرسم , تعتمد هذه الطريقه على تحديد الطول و زاوية ميالن الخط عن المحور األفقى 
اإلحداثيات الديكارتيه المطلقه و إدخال احداثيات النقطه االولى بطريقة  Line بعد تفعيل االمر , نفس الخط 

 10= وهذا يعنى أن الطول  0>10@ه النسبيه اإلحداثيات القطبيندخل احداثيات النقطه الثانيه بطريقة  (5,3)
 .  صفر= و زاوية ميالنه عن االفقى 

 

 

  X=5 & Y= -3تعنى ان  (3-,5), وكذلك الزاويه السالب  X or Yيجب مرعاة اإلشاره لتحديد  :ملحوظه
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  Status Bar :شريط أدوات الحاله

 :Snapاألمر 

للتحكم فى حركة المؤشر على مساحة الرسم وذلك بتحديد قفزة المؤشر على المحور  Snapيستخدم االمر 
 Snap Y spacingو  Snap X spacing 0.5تكون فى الغالب  Default ـوضع ال. الرأسى و األفقى 

 : بطريقتين  Snapنتحصل على االمر , يمكن تغيير هذه القيمه بقيمه أخرى أكبر أو أصغر  0.5

 .الحالهأدوات شريط  -1
 .من لوحة المفاتيح و هو إختصار األمر F9الضغط على  -2

 .من خاللها يتم التحكم و إدخال القيم المطلوبه Drafting settingبعد تفعيل األمر تظهر نافذه حوار 

 :Gridاألمر 

  X & Yإلظهار نقاط على شاشه الرسم تكون فى شكل شبكه و بأبعاد محدده فى محور  Gridيستخدم االمر 
 :بطريقتين  Gridنتحصل على االمر  , يستفاد منها فى الرسم قد, 

 .أدوات الحالهشريط  -1
 .من لوحة المفاتيح و هو إختصار األمر F7الضغط على  -2
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ORTHO : 

خدم لتقييد حركة الرسم فى إتجاهين أفقى و تو يس Status Barفى شريط الحاله  ORTHOيوجد األمر 
 .من لوحة المفاتيح  F8إختصاره , بسهوله  الحصول على خطوط مستقيمه لذلك يستفاد منه فى سي فقطرأ

POLAR: 

عند ,  رسم خطوط تميل عن االفقى بزاويه يعطى إمكانية, Status Bar فى شريط الحاله  Polarيوجد 
 Polar, بالضغط عليها تظهر نافذة حوار  Settingبالزر االيمن للماوس تظهر قائمة  Polarالضغط على 
Tracking نختار و Increment angle خيار ,  الزوايا المساعده للرسمAdditional angle   و من ثم

New إختصاره  , يمكن اضافه زوايا اخريF10  من لوحة المفاتيح. 

OSNAP: 

 من لوحة المفاتيح F3إختصاره  ,االلتقاط  يستخدم لتفعيل نقاط Status Barفى شريط الحاله  Osnapيوجد 

التعامد ,  Midpointالمنتصف ,  Centerمركز الدائره ,  Ending pointsنقاط اإللتقاط مثل نهايتى الخط 
Perpendciular  , والمماسTangent  , ..... تكمن صعوبة الرسم فى حالة عدم تفعيل هذه النقاط, إلخ. 

 

 .Settingثم الضغط على  Osnapعلى الخيار  Right Clickنتحصل على هذه النافذه بضغط 
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OTRACK: 

تعقب نقاط اإللتقاط و إظهار خط فى شكل شعاع يستخدم ل Status Barفى شريط الحاله  OTRACKيوجد 
 .من لوحة المفاتيح  F11إختصاره , يصل بين نقاط اإللتقاط 

 .لتسهيل الرسم Object snap trckingو كذلك الخيار  Object snapمن األفضل تفعيل نقاط اإللتقاط 

 

Dynamic input: 

 عند مؤشر الماوس تظهر فيه البياناتويستخدم إلظهار شريط  Status Barفى شريط الحاله  DYNيوجد 
وكذلك يظهر , الماوس على الشاسه  الوامر و يكون الشريط مصاحب لحركةالتى يتم ادخالها فى سطر ا

 .من لوحة المفاتيح  F12إختصاره , الشريط اإلحداثيات واالطوال و الزوايا 

 

Show/Hide Lineweight 

يجب  Propertiesعند التحكم فى سمك الخط من شريط الخواص ,  ظهار سمك الخطوطإلخفاء و إ يستخدم
 .ليتم إظهار سمك الخطوط  Status barمن شريط Lineweight مراعاة تفعيل الخيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من الكيبورد  Ctrl+9يتم إظهار سطر اإلوامر بالضغط لى  : تذكير
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 : Lineاألمر

 .يستخدم االمر لرسم الخطوط المستقيمه

 : بـ ثالثه طرق  lineنتحصل على االمر 

 .من خيارات القائمه lineثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -1
 .نختار رمز االمر,  شريط أدوات الرسم -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Lأو إختصار األمر   lineكتابة كلمة  -3

نقطه األولى التى يبدأ يسأل عن ال Command: _line Specify first pointبعد تفعيل األمر نجد عبارة 
 Specify next point orيظهر السؤال التالى  Enterبعد تحديد النقطه األولى والضغط على  , منها الخط
[Undo]   نحدد النقطه الثانيه ثمEnter وهكذا حتى آخر نقطه مطلوبه ثم نفصل األمر. 

 : Construction Lineاألمر

 ).أو خطوط مساعده خطوط اإلنشاء(لرسم خطوط غير محدودة  الطول  Construction Line يستخدم

 : بـ ثالثه طرق Construction Lineنتحصل على االمر 

 .Construction Lineنختار رمز االمر ,  شريط أدوات الرسم -1
 .من خيارات القائمه Construction Lineثم االمر   Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  XLأو إختصار األمر   Construction Lineكتابة  -3

 بعد تفعيل األمر تظهر العباره

Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset] 

 يظهر السؤال التالى Enterبعد تحديد نقطه والضغط على  ,لتحديد نقطه يبدأ منها الخط 

Specify through point نقطه يمر من خاللها الخط و ذلك لتحديد إتجاه الخط. 

 :Construction Lineاألوامر الفرعيه لألمر 

• Hor  إختصار الكلمه هوHorizontal لرسم خط أفقى. 
• Ver  إختصار الكلمهVertical لرسم خط رأسي. 
• Ang  إختصار الكلمهAngle لرسم خط يمل بزاويه محدده. 
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 :Eraseاألمر 

 : بـ ثالثه طرق  نتحصل على االمر , شاشةاللمسح العناصر المرسومه المختاره من  Eraseيستخدم األمر 

 .االمرنختار رمز ,  أدوات التعديلشريط  -1
 .من خيارات القائمه Eraseثم االمر   Modifyنختار ,  المنسدله شريط القوائم -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Eأو إختصار األمر   Eraseكتابة كلمة  -3

أو بالضغط على العنصر ثم ,  وذلك لتحديد العناصر المطلوب مسحها Select objectsتظهر العباره 
 .تتم عملية المسح Enterومن ثم العناصر 

 :Copyاألمر 

 : و ذلك عن طريق,  سخ الرسومات او العناصرلن Copyيستخدم االمر 

 .Copyنختار رمز االمر ,  أدوات التعديلشريط  .1
 .من خيارات القائمه Copyثم االمر   Modifyنختار ,  شريط القوائم المنسدله .2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  COأو إختصار األمر  Copyكتابة  .3

,  Enterثم نضغط على العنصر بواسط الماوس , صروذلك لتحديد العن Select objectsتظهر العباره 
وذلك  Specify base point or [Displacement/mOde]سطر األوامر  فىالعباره  التاليه تظهر 

 . لتحديد نقطه يتم منها إلتقاط العنصر ونسخه فى مكان اخر

 :Moveاألمر 

 : بـ ثالثه طرق Moveنتحصل على االمر  . لى مكان اخر ضمن الشاشةإيستخدم لنقل العناصر المرسومه 

 .Moveنختار رمز االمر ,  أدوات التعديلشريط  .1
 .من خيارات القائمه Moveثم االمر   Modifyنختار ,  شريط القوائم .2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Mأو إختصار األمر  Moveكتابة  .3

 :Zoomاألمر 

  :ثالثه طرق بـ Zoomنتحصل على االمر ,لتكبير و تصغير الرسومات فى شاشة الرسم  Zoom يستخدم

 .Zoom window , zoom scale  نختار رمز االمر,  Zoom الخاص باألمرشريط ال -1
 .من خيارات القائمه  Zoom ثم االمر  View نختار, شريط القوائم المنسدله  -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Zختصار األمر أو إ  Zoom كتابة -3

 Allوأفضلها هو الخيار األول ,  تحكمعند إختيار االمر تظهر رساله بها العديد من الخيارات المساعده فى ال
 .لألمام والخلف الماوس Rollerومن ثم تحريك  Enter ثم الضغط على  Aوالذى نختاره بكتابة الحرف 
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 :Circleاألمر 

 : بـ ثالثه طرق  Circleنتحصل على االمر ,  لرسم الدائره Circle يستخدم االمر

 .Circleنختار رمز االمر ,  شريط أدوات الرسم -1
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Cأو إختصار األمر   Circleكتابة كلمة  -2
 .من خيارات القائمه Circleثم االمر   Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -3

Radius)_Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan  السؤال الذى يطرحه سطر
 .األوامر الفرعيه والتى تمثل طرق أخري لرسم الدائرهاألوامر لتحديد مركز الدائره أو إختيار أحد 

 هنالك عدد من الخيارات الفرعيه لألمر

• Center, Radius  المركز و نص القطريستخدم األمر لرسم الدائره عن طريق تحديد. 
• Center, Diameter ن طريق تحديد المركز و طول القطريستخدم لرسم الدائره ع. 
• 2 Points بداية و نهاية قطر الدائره(طتان يستخدم لرسم الدائره عن طريق تحديد نق.( 
• 3 Points  نقاط تقع على محيط الدائره 3إختيار وتحديد. 
• Tan, Tan, Radius نصف قطر الدائره ن للدائره وتحديد مماسي. 

 

 :Trimاألمر 

 .دهالزيادات من خط ما عند حافه محد لـ قصTrim يستخدم االمر 

 : بـ ثالثه طرق  Circleنتحصل على االمر 

 .نختار رمز االمر,  شريط أدوات التعديل .1
 .من خيارات القائمه Trimثم االمر   Modifyنختار ,  شريط القوائم المنسدله .2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Trأو إختصار األمر   Trimكتابة كلمة  .3

نضغط على , وذلك لتحديد العنصر المراد قص جزء منه Select objects or <select all <تظهر العباره
 UEnterU  ثم بواسطه الماوس نضغط على الجزء المراد  ,وذلك إلختيار جميع العناصر الموجود على الشاشه

تقاطع الجزء المطلوب قطعه (وهما التقاطع  Trimالبد أن نراعى الشرطين األساسيين لتطبيق األمر . قطعه
دون هذين ) الجزء المطلوب قطعه البد أن تكون له بقيه(والشرط الثانى هو اإلمتداد) مع حافه أخرى

 .Trimالشرطين معا اليمكن تطبيق األمر 
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 :Rectangleاألمر 

 : بـ ثالثه طرق Rectangleنتحصل على االمر  , يستخدم لرسم المستطيل

 .Rectangle نختار رمز االمر,  أدوات الرسمشريط  -1
 .من خيارات القائمه Rectangleثم االمر   Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 .Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Recأو إختصار األمر  Rectangleكتابة  -3

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]  لتحديد
 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]الركن األول للمستطيل ثم 

 .لتحديد الركن اآلخر والذى يكون فى إتجاه مضاد ومعاكس للركن األول

 :هىتحديد الركن األول والتى تظهر قبل  و Rectangleهنالك عدد من االوامر الفرعيه لالمر 

 Chamfer  يحدد طولها على المحور األول و ,  لـ عمل شطفات على أركان المستطيليستخدم
 .ران عقارب الساعهالمحور الثاني بعكس دو

 Elevation  يستخدم لتحديد إرتفاع مستوى المستطيل على المحورZ. 
 Thickness  يستخدم إلعطاء المستطيل سماكه على المحورZ. 
 Fillet يقوم بتحويل زوايا المستطيل الى اقواس دائريه و ذلك بعد تحديد نصف قطر القوس. 

 : تحديد الركن األول وهى بعدو التى تظهر  Rectangleاالوامر الفرعيه لالمر 

 Area رسم المستطيل بمعلومية المساحه. 
 Dimensions طول و عرض(ل بواسطة تحديد ابعاد المستطيل رسم المستطي.( 
 Rotation    لتدوير المستطيل بزاويه محدده تميل عن المحور االفقيX . 

 :Rotateاألمر 

 : بـ ثالثه طرق  Rotateنتحصل على االمر  , لتدوير العناصر المختاره حول نقطه بزاوية محدده

 .Rotateنختار رمز االمر , أدوات التعديلشريط  .1
 .من خيارات القائمه Rotateثم االمر   Modifyنختار ,  شريط القوائم المنسدله .2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  ROأو إختصار األمر  Rotateكتابة  .3

ألختيار العنصر المراد تدويره بالضغط على  Select Objectsتظهر عبارة  Rotateعند تفعيل األمر 
Enter  تظهر عبارةSpecify base point بعد تحديدها بواسطة ,  لجسم عندهاوهى النقطه التى يتم تدوير ا

 .ألدخال زاوية التدوير Specify rotation angle or [Copy/Reference]الماوس تظهر عبارة 

لكن يجب تفعيله قبل ,  وذلك إلعطاء تدوير نسخه للشكل و إبقاء األصل Copyهنالك خيار فرعى هام و هو 
 .تحديد الزاويه
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 :Hatchاألمر 

التهشير عباره عن خطوط متوازيه و متجاوره إما مستقيمه أو مائله ,  المساحات المغلقهيستخدم لتهشير 
ويمكن التهشير بأشكال اخرى تكون مدرجه فى برنامج االتوكاد ,  45تكون مائله بزاويه " بزاويه محدده غالبا

 . Sand ,Concrete ,Steel ,Gravel…,etcمثل "مسبقا

 : ه طرقبـ ثالث  Hatchنتحصل على االمر 

 .Hatch  نختار رمز االمر,  الرسمشريط أدوات  -1
 .من خيارات القائمه Hatchثم االمر   Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Hأو إختصار األمر  Hatchكتابة  -3

من خاللها نتحكم فى عمليات التهشير و من خاللها   Hatch and Gradientبعد اختيار االمر تظهر نافذه
ويمكن الحصول على األمر , و هو االمر المستخدم لعمليات التظليل Gradientنتحصل على االمر 

Gradient  من شريط أدوات الرسم أو كتابة كلمةGradient فى شريط األوامر. 

 

 Hatch & Gradientنافذة األمر 
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 المختلفه قطعو يمكن عكس زاوية الخطوط فى ال التروس مقاطعلتهشير بالخطوط المائله لتوضيح اإستخدام 

 

 

 

 و كذلك توضيح طبقات األرض الجدران الخارجيه, إستخدام التهشير لتوضيح المقاطع الخرسانيه 
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 :الخيارات الهامه فى هذه النافذه

• Pattern الجانب االيمن تفتح نافذه نختار منها النمطبالضغط على المربع على , لتحديد نمط التهشير. 
• Scale لتكبير و تصغير التهشير ليتناسب مع الرسم. 
• Angle لتحديد زاويه التهشير إذا كان نمط التهشير خطوط مستقيمه. 
• Add: Pick Point لتحديد منطقة التهشير وذلك بالضغط داخل المساحه المغلقه. 
• Add: Select Objects المحيط( لتحديد منطقة التهشير وذلك بإختيار الخطوط الخارجيه.( 

على الجانب األيسر السفلى وذلك لمعاينة  Viewمن األفضل اختيار , للتأكيد  OKقبل الضغط على الخيار 
للتأكيد وإذا كان هنالك تعديل نعود  Enterإذا كان الوضع المطلوب نضغط ,  وضع التهشير قبل التأكيد عليه

ء التعديل المطلوب ثم التأكيد نافذه وإجراى الال من الكيبورد للعوده ESCوذلك بالضغط على خيار القائمه  إلى
 .مره أخري

 

• One Color لتحديد اللون األول المستخدم فى عملية التلوين. 
• Two Color لتحديد اللون الثانى. 
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 :Offsetاألمر 

هنالك .إلعطاء صوره أو نسخه من عنصر بمسافه محدده و مماثل له فى الشكل والخواص  Offsetيستخدم 
 : ثالثه طرق للوصول إلى االمر

 . Offsetنختار رمز االمر , أدوات التعديل شريط  .1
 .من خيارات القائمه  Offsetثم االمر   Modifyنختار, شريط القوائم المنسدله  .2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Oأو إختصار األمر  Offsetكتابة  .3

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer]  يليه السؤال ,  )المسافه(لتحديد اإلزاحه
Select object to offset or [Exit/Undo] نختار الجسم ثم ,  لإلختيار العنصر المراد إعطاء نسخه منه

Enter  ثمSpecify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo]  لتحديد الجانب الذى يتم
 Specify point on side toثم  Select object to offsetفيه نسخ العنصر الجديد وتتكرر هذه العمليه 

offset كذاوه. 

 

 على مختلف األشكال Offsetتطبيق األمر 

مر الفرعى بـ نقوم بإختيار األ ,كانت هنالك اوامر فرعيه لهذا االمر عند تفعيل أى امر من االوامر و : تذكير
من االمر الفرعى فى سطر االوامر ثم الضغط على  Capital Letterحرف المكتوبه بـ كتابه الحرف او األ

Enter  ,ابة األمر كامال فى شريط األوامرأو كت. 
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 :Mirrorاألمر 

  .لعنصر المختارليستخدم لصنع مرآه إلعطاء صوره مطابقه و معكوسه 

 : بـ ثالثه طرق  Mirrorنتحصل على االمر 

  .Mirrorنختار رمز االمر ,  شريط أدوات التعديل .1
 .من خيارات القائمه Mirrorثم االمر   Modifyنختار ,  شريط القوائم المنسدله .2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Miأو إختصار األمر  Mirrorكتابة  .3

 Enterألختيار العنصر أو الشكل من الشاشه ومن ثم  Select objectsبعد تفعيل األمر تظهر عبارة 

Specify first point of mirror line ثم ,  هى العباره التى تليها وذلك لتحديد النقطه األولى لخط المرآه 
Specify second point of mirror line لتحديد النقطه الثانيه لخط المرآه. 

Erase source objects? [Yes/No]   الخيارYes يقوم بمسح الجسم األصل . 

بعد الصوره عن المراه يساوى بعد الجسم عن : جميع خواص المرآه المستويه وهى  mirrorيأخذ األمر 
 .الصوره مطابقه تماما للجسم و الجانب األيمن يصبح أيسر فى الصوره والعكس, المرآه 

 

 

 على الشكل للحصول على الجسم فى الجانب األيسر Mirrorتطبيق األمر ورسم الجسم فى الجانب األيمن م ت
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 :Arrayاألمر 

 .يستخدم إلنشاء مصفوفه من العنصر او أى رسم محدد و تكرار العنصر عدد من المرات و بمسافات محدده

 Arrayنختار رمز االمر ,  شريط أدوات التعديل .1
 .من خيارات القائمه Arrayثم االمر   Modifyنختار ,  شريط القوائم المنسدله .2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Arأو إختصار األمر  Arrayكتابة  .3

 
• Rectangular Array  لرسم الشكل فى صورة مصفوفه مكونه من صفوف و اعمده. 
• Polar Array  لرسم الشكل فى صورة مصفوفه دائريه. 

 

 Rectangular Arrayالمصفوفه المستطيله 

 : أهم خيارات نافذة المصفوفه المستطيله

• Rows عدد الصفوف. 
• Columns عدد األعمده. 
• Select Objects ألختيار الشكل المراد توزيعه. 
• Preview لعرض العمل ومعاينته قبل التأكيد. 
• Rows Offset لتحديد المسافه بين الصف و الصف الذى يليه. 
• Column Offset لتحديد المسافه بين العمود والعمود الذى يليه. 
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  5x3النافذه أعاله ضبط لشكل مستطيل أبعاده  •
 3عدد الصفوف  •
 8عدد األعمده  •
 5المسافه بين كل صف والذى يليه  •
 6المسافه بين كل عمود والذى يليه  •
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 واختيار المصفوفه الدائريه لتوزيع الدائره المرسومه على محيط دائره اخري Arrayيمكن إستخدام 

 

 

 360قطع و موزعه على زاويه قدرها  6بعدد " تم توزيع الدائره ونص الدائره معا
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 Polar Arrayالمصفوفه الدائريه 

 :أهم خيارات نافذة المصفوفه الدائريه

• Select Object ألختيار الشكل المراد تدويره. 
• Center Point لتحديد المركز الذى يتم التدوير حوله. 
• Method & Values لتحديد الطريقه التى يتم بها التوزيع. 
• Total Number of items عدد القطع المطلوب توزيعها. 
• Angle to fill  180 ,200 ,270 ,360وهى الزاويه التى يتم التوزيع عليها مثال…,etc. 

 :Regionاألمر 

 مثل األشكال المرسومهالى جسم واحد   Lineتخدم لتحويل أى شكل مغلق مرسوم بواسطه األمرسي
نتحصل على ,  )لع نالحظ تأثر جميع اضلع الشكل عند لمس اى ض(  Rectangle or Polygonباالمر 
  : ثالثه طرقبـ Regionاالمر 

 .Region نختار رمز االمر,  شريط أدوات الرسم -1
 .من خيارات القائمه  Region ثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Regأو إختصار األمر  Regionكتابة  -3

 :Explodeاألمر 

عند لمس اى ضلع بالمؤشر  Rectangleالشكل المرسوم بواسطة مثل , يستخدم لتفكيك الجسم الى عناصر
 .ليكون كل ضلع مستقل بذاته Explodeلكن يكمن تفكيكه بواسطة االمر . نالحظ تأثر الشكل ألنه جسم واحد
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 :ColorControlاألمر 

 .يستخدم للتحكم فى لون الخط و إختيار عدة ألوان للعناصر المرسومه على شاشة الرسم

 : Colorهنالك ثالثه طرق للوصول إلى االمر 

 .من خيارات القائمه Colorثم االمر   Formatنختار,  شريط القوائم المنسدله .1
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Colأو إختصار األمر  Colorكتابة   .2
 .Settingsثم الضغط على  Propertiesمن  شريط الخواص  .3

 Select Color,  من خاللها نختار اللون المطلوب  Select Colorبعد إختيار االمر تظهر نافذة حوار
 .ألختيار اللون بتدرجات مختلفه

 

 Colorcontrolالتى تظهر عند تفعيل األمر   Select Colorنافذة الحوار
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 :Linetypeاألمر 

 : Linetypeهنالك ثالثه طرق للوصول إلى االمر  ,يستخدم لتغيير نوع الخط المستخدم فى عملية الرسم 

 .من خيارات القائمه Linetypeثم االمر   Formatنختار,  شريط القوائم المنسدله .1
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  LTأو إختصار األمر  Linetypeكتابة  .2
 .Settingsثم الضغط على  Propertiesمن  شريط الخواص  .3

 Otherالخيار , من خاللها نختار نوع الخط  Linetype Managerبعد إختيار االمر تظهر نافذة حوار 
 .ألظهار العديد من الخطوط Loadيحتوى العديد من الخطوط عند إختيار 

 

 

 Linetypeالتى تظهر عند تفعيل األمر  Linetype Managerنافذة 
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 :Lineweightاألمر 

 : Lineweightثالثه طرق للوصول  ,يستخدم لتغيير سمك الخط المستخدم فى عملية الرسم 

 .من خيارات القائمه Lineweightثم االمر   Formatنختار,  شريط القوائم المنسدله .1
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  LWأو إختصار األمر  Lineweightكتابة  .2
 .Settingsثم الضغط على  Propertiesمن  شريط الخواص  .3

 

 

 

إظهار وذلك  Lineweightد من أن حالة األمر كيجب التأ Lineweightعند تفعيل األمر  :ملحوظه
 . Status Barالموجوده على شريط أدوات الحاله Lineweight [Show/Hide]بالضغط على 
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 :Arcاألمر 

 : بـ ثالثه طرق  Arcنتحصل على االمر  , يستخدم لرسم االقواس

 .Arc نختار رمز االمر,  شريط أدوات الرسم -1
 .من خيارات القائمه  Arcثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Aأو إختصار األمر  Arcكتابة  -3

و نالحظ عند الرسم أن القوس  , بطرق مختلفه تساعد فى رسم القوسهنالك عدة خيارات فرعية لألمر 
 ).يجب أخذها فى األعتبار(يرسم من نقطة البدايه إلى نقطة النهايه و بإتجاه عكس عقارب الساعه 

 :Ellipseاألمر 

 : بـ ثالثه طرق  Ellipseنتحصل على  ,) أو الزائد القطع الناقص(الشكل البيضاوى يستخدم االمر لرسم 

 .Ellipse  نختار رمز االمر,  شريط أدوات الرسم -1
 .من خيارات القائمه  Ellipse ثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Elأو إختصار األمر  Ellipseكتابة  -3

 ثم نقطة البدايه و نقطة النهايه ذلك بتحديدو Major axis)(القطر األكبر يتم رسم  Ellipse بعد تفعيل االمر
و ذلك لرسم قوس بواسطه القطع  Arcهنالك االمر الفرعى , ) Minor axis( تحديد نص القطر االخر

 .الناقص 

 :Polylineاألمر 

 : طرق للوصول الى االمر ثالثههنالك ,  خط مكون من عدة خطوطيستخدم لرسم 

 .Polyline نختار رمز االمر,  شريط أدوات الرسم -1
 .من خيارات القائمه  Polyline ثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  PLأو إختصار األمر  Polylineكتابة  -3

 منهابعد تفعيل االمر هنالك عدد من االوامر الفرعيه 

• Width بدايته و كذلك سماكه عند نهايته إلعطاء الخط سماكه عند. 
• Close إلغالق المضلع بعد الرسم. 
• Undo للتراجع خطوه واحده. 
• Length لتحديد طول الخط. 
• Arc لرسم قوس. 
• Angle/CEnter/Direction/Line/Radius/Secondpt/ وهى خيارات أو طرق رسم األقواس. 
• Line للعوده من وضعية األقواس إلى وضعية رسم الخطوط المستقيه دون الحاجه لفصل األمر. 
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 :Chamferاألمر 

نتحصل على االمر ,  المحصوره بين خطين والزوايا الحاده بشطف الزاويه Chamferيقوم األمر 
Chamfer ثالثه طرقبـ :  

 .نختار رمز االمر , Modify Bar شريط األدوات التعديل  -1
 .من خيارات القائمه Chamfer ثم االمر  Modifyنختار, شريط القوائم المنسدله  -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Chaكتابة إختصار األمر  -3

 :الفرعيه لهذا االمر وامراأل

• Undo للتراجع عن االمر. 
• Polyline  يستخدم فى حالة الرسم باالمرPolyline وايا اإللتقاء إلى شطفاتو اردنا تحويل ز. 
• Radius الثانىنختار الخط األول ثم الخط ثم ,  ألدخال نصف قطر القوس. 
• Distance إلدخال مسافة الشطفه عند الخط األول ثم مسافة الشطفه عند الخط الثانى. 
• Angle و زاوية ميالن عن المحور األفقى  إلدخال مسافة الشطفه عند الخط األولX. 
• Trim نضغط ,  للتحكم فى زاوية اإللتقاءNo والخيار  إلبقاء الزاويهYes لقص الحافه. 

 

 

 ص الحوافقعلى مستطيل و  Chamferتطبيق األمر 
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 :Filletاألمر 

 Chamfer نتحصل على األمر,  حافة إلتقاء خطين إلى قوس دائرى لتحويل Filletيستخدم األمر 
  :ثالثه طرقبـ

 .نختار رمز االمر, Modify Bar شريط األدوات التعديل  -1
 .من خيارات القائمه  Fillet ثم االمر  Modifyنختار,  شريط القوائم المنسدله -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Fكتابة إختصار األمر  -3

 :الفرعيه لهذا االمر وامراأل

• Undo للتراجع عن االمر. 
• Polyline  يستخدم فى حالة الرسم باالمرPolyline وايا اإللتقاء إلى أقواس دائريهو اردنا تحويل ز 
• Radius نختار الخط األول ثم الخط الثانىثم , ألدخال نصف قطر القوس. 

 

 

 الحاده إلى أقواس الحواف تحويلعلى مستطيل و Filletتطبيق األمر 

نالحظ ان الحواف  Rectangleلذلك عند رسم , معطيات ادخلت له يحفظ اخر  برنامج األوتوكاد :ملحوظه
ثم  Radiusيجب تفعيل الخيار  Filletلذلك بعد التفعيل األمر , ترسم أقواس بنفس القيمه السابقه لنص القطر 

 Chamferوهذا ينبق على األمر , ادخال قيمة نصف القطر صفر للحصول على حواف حاده للمستطيل 
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 :Splineاألمر 

يمكن اإلستفاده منه فى المخططات البيانيه  , مر من خالل عدة نقاط يتم تحديدهايستخدم لرسم خط أو منحنى ي
  : بـثالثه طرق Splineنتحصل على االمر ,  الخطوط الكنتوريه على سبيل المثالو التوصيل بين النقاط فى 

 .Spline نختار رمز االمر,  شريط أدوات الرسم -1
 .من خيارات القائمه  Spline ثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  SPLأو إختصار األمر  Splineكتابة  -3

بعد تفعيل االمر نحدد اوال النقطه االولى ثم النقطه الثانيه و هكذا حتى الوصول الخر نقطه يمر بها 
 .ثالثه مرات لفصل االمر Enterالمنحنى و الضغظ على 

 

 

 للتوصيل بين النقاط Splineإستخدام األمر 

 

 

 

 .تكون كتله واحده و جسم واحد Splineاألشكال المرسومه باالمر  :ملحوظة
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 :Multilineاألمر 

 : هنالك طريقتان للوصول لالمر , دم لرسم خط مكون من خطين او اكثريستخ

 .من خيارات القائمه  Multiline ثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -1
  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  MLأو إختصار األمر  Multilineكتابة  -2

 .][Justification/Scale/STyleوهى  Multilineاألوامر الفرعيه لألمر 

• Justification مثال لدينا خط مكون ثالثه خطوط ,  النقطه التى يبدأ منها رسم الخط لتحديد
Justification خط المنتصف أو الخط األسفل,  د بداية رسم الخط من الخط األعلىيحد 

[Top/Zero/Bottom]. 
• Scale ألعطاء الخط مقياس رسم. 
• Style من عدة أنماط مختلفه تم تصميهما مسبقا لتحديد نمط الخط المستخدم. 

تفتح نافذه حوار للتحكم فى نمط  Multiline Styleثم من الخيارات  Formatمن شريط القوائم المنسدله 
 .و كذلك بعد الخط العلوى و السفلى عن خط النصف, نوع الخط , الخط من حيث اللون 

 

 

  Multilineنافذة ضبط األمر 
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 :Multiline textاألمر 

 : بـ ثالثه طرق  Multiline textنتحصل على االمر , يستخدم لكتابة النصوص على الرسومات

 .Multiline text  نختار رمز االمر, شريط أدوات الرسم  -1
  Multiline textنختارثم  من خيارات القائمه text ثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Mtأو إختصار األمر  Multiline textكتابة  -3

هنالك خيارات فرعيه اخرى لالمر للتحكم فى ,  لمستطيل و بالتالى الكتابه داخلهنحدد نقطة البدايه و النهايه ل
 .به والخط والطول و ميالن الكتابهحجم الكتا

 

 للتحكم فى الخواص  Text formattingلكتابة النصوص ونالحظ وجود شريط  Multiline textإستخدام 

 :Extendاألمر 

  :بـ ثالثه طرق Extendنتحصل على االمر  ,ط او العنصر فى اتجاه حافه معينهيقوم بتمديد الخ

 .Extendنختار رمز االمر , شريط أدوات التعديل  .1
 .من خيارات القائمه Extendثم االمر   Modifyنختار , شريط القوائم المنسدله  .2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Exأو إختصار األمر  Extendكتابة  .3

 .ار الخط او العنصر المراد تمديدهومن ثم اختي Enterتحديد الحافه ثم الضغط على " يطلب اوال
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 :Polygonاألمر 

طرق  ثالثههنالك , إلخ , .... , السداسي , الخماسي , ة مثل المربع منتظمال همضلعال األشكال لرسميستخدم 
 :Polygon  للوصول الى االمر

 .Polygon نختار رمز االمر, شريط أدوات الرسم -1
 .من خيارات القائمه  Polygon ثم االمر  Drawنختار ,  شريط القوائم المنسدله -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  POLأو إختصار األمر  Polygonكتابة  -3

و كذلك ) مركز دائره وهميه( عند اختيار االمر تظهر رسالة فى شريط االوامر لتحديد عدد االضلع و المركز
 Circumscribedأو  ,ر بالرؤس الخارجيه للمضلع تمو هو أن الدائره  Inscribed Circleالخيار 

Circle او استخدام الخيار  ه للمضلعئره تمس االضالع الداخليفالداEdge طه البدايه و نقطة وهو تحديد نق
 .النهايه للضلع

 :Breakاألمر 

  Breakنتحصل على االمر ,  يتم اختيارهما لفصل جزء من الخط و إعطاء فراغ بين نقطين

 .  Breakنختار رمز االمر, أدوات التعديل شريط  .1
 .من خيارات القائمه   Breakثم االمر   Modifyنختار , شريط القوائم المنسدله  .2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Brأو إختصار األمر  Break tكتابة .3

Command: _break Select object: 
Specify second break point or [First point]: f 
Specify first break point: 
Specify second break point: 

 :Break at pointاألمر 

نتحصل على االمر , يستخدم لتقسيم الخط عند نقطه معينه الى قسمين وذلك بتحديد نقطه يتم الفصل فيها 
Break at point  رمز االمر  شريط أدوات التعديل من منBreak at point. 

 :Joinاألمر 

  :ثالثه طرق للتفعيل  ,ه واحده و تحويلهما الى خط واحد قعان على استقاميلوصل خطين مستقيمين منفصلين 

 . Joinنختار رمز االمر , شريط أدوات التعديل  .1
 .من خيارات القائمه  Joinثم االمر   Modifyنختار , شريط القوائم المنسدله  .2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Jأو إختصار األمر  Joinكتابة  .3

 .يتم توصيلهما ل Enterستقيم االول ثم المستقيم الثانى ومن ثم الضغط على الم إختياريتم 
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Design Center: 

توجد به عدة تصاميم و رسومات  Standard Annotationفى شريط  Design Centerتوجد نافذة 
 Designيمكن الحصول على " أيضا, جاهزه يمكن اختيار اى رسم من الرسومات الموجوده واالستفاده منها 

Center  عن طريق الضغط على Ctrl+2من الكيبورد. 

والتى تحتوى على العديد من البلوكات التى تم تقسيمها ضمن قوائم  Design Centerتفتح النافذه الخاصه بـ 
 , HVAC, Basic Electronics , Home Space Planerمثل ,  حسب التخصص أو المجال

Landscaping, Hydraulic & pneumatic , Analog integrated circuits ,…,etc  نضغط على
نجد جميع البلوكات المدرجه ونختار البلوك  , Blockأحد الخيارات الموجوده و على الجانب األيسر نختار 

 .المطلوب إدراجه

 

 

 Design Centerنافذه األمر 

 

 

عند اختيار الرسم وادراجه قد ال يتناسب حجمه مع الرسم يمكن التحكم في الرسم المدرج بالتصغير  :ملحوظه
 . Scaleاو التكبير بإستخدام االمر 
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 Basic Electronicsخيارات القائمه 

 

 

 

 HVACخيارات القائمه 
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Tool Palettes Window: 

عدة تصاميم و رسومات  ابه Standard Annotationفى شريط  Tool Palettes Windowتوجد نافذة 
لكن الرسومات المدرجه فيه اكثر مرونه و ذات خيارات متعدده للتحكم  Design Center بـ هيهجاهزه و شب
 Toolيمكن الحصول على  .علوى و جانبى , الميالن و كذلك المستويات أمامى , االتجاه , مثل الحجم 

Palettes Window  عن طريق الضغط علىCtrl+3 من لوحة المفاتيح. 

والمستخدمه  Tool Palettes Windowعلى البلوكات المدرجه من نافذه  Double Clickعند الضغط 
تفتح نافذه خاصه بـ البلوك المدرج للتعديل على البلوك أو إضافه تفاصيل أخرى وفى بعض , فى رسم ما

 Push Buttonمثل مفتاح ,  ر خيارات أخرىالبلوكات يوجد مثلث بالقرب من البلوك عند الضغط عليه تظه
 .Closeو خيار  Openلديه خيار 
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 :Blockاألمر  

,  فى كل مره مره اخرى و ذلك لتفادى رسم الشكلو إعادة استخدامه  هدراجإل يستخدم لحفظ رسم محدد
  : بـ ثالثه طرق  Blockنتحصل على االمر 

 .Block نختار رمز االمر, شريط أدوات الرسم  -1
 .Makeثم  من خيارات القائمه  Block ثم االمر  Drawنختار , شريط القوائم المنسدله  -2
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Bأو إختصار األمر  Blockكتابة  -3

 من اهم الخيارات .بعد اختيار االمر تظهر نافذه حوار من خاللها نستطيع التحكم و إدراج الرسم 

• Name إلعطاء اسم البلوك. 
• Base Point  من هذه النافذه نختارPick Point لتحديد نقطه التقاط للرسم. 
• Object  منها نختارSelect Object  ار الرسم المراد تحويله الى بلوكختيإل. 
 .عليه عالمه Convert To Blockيجب التأكد من أن الخيار  •
• Block Units يجب أن تكون مطابقه للوحدات المستخدمه فى الرسم. 

 

 Make Blockنافذة األمر 
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 :Insert Blockاألمر 

 : يمكن تفعيل األمر ثالثه طرق, تخدم ألستدعاء البلوكات التى تم تصميمها يس

 من شريط أدوات الرسم .1
 Insertمن القوائم المنسدله  .2
 Iأو اإلختصار  Insert من سطر األوامر كتابه  .3

 

 

 Insertنافذة إدراج البلوكات 

 

 :Scaleاألمر 

  : بـ ثالثه طرق  Scaleنتحصل على االمر  ,يستخدم لتكبير أو تصغير الرسم 

  .Scaleنختار رمز االمر ,  شريط أدوات التعديل .1
 .من خيارات القائمه Scaleثم االمر   Modifyنختار ,  شريط القوائم المنسدله .2
 .Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Scأو إختصار األمر  Scaleكتابة  .3

بعد تفعيل االمر يتم اختيار الشكل المراد التحكم في حجمه ومن ثم تحديد مركز التكبير او التصغير والتحكم 
 .وهكذا للتكبير ثالثه أضعاف 3للتصغير بمقدار النصف و  0.5عن طريق الماوس او كتابه القيمه مثل 
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QuickCalc: 

والتى يمكن إستخدامها فى كثير من األغراض  (Calculator)يستخدم هذا األمر ألستدعاء اآلله الحاسبه 
المطلوب   (Scale Factor)يمكن اإلستفاده منها فى تحديد مقدار التكبير أو التصغير,  وإجراء الحسابات

من اآلله الحاسبه  Distance Between Two Pointإستخدامه فى البلوكات و ذلك بإستخدام الخيار 
وذلك بالقسمه أو    (Scale Factor)ذا البعد يمكن الحصول على وقياس البعد بين نقطتين و بمعرفه ه

 : من QuickCalcيمكن إستدعاء  .الضرب 

 شريط األدوات القياسيه .1
2. Right Click  على مساحه الرسم 
 . Ctrl+8من الكيبورد  .3

 

 

Calculator 
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 :Tableاألمر 

  : بـ ثالثه طرق Tableنتحصل على االمر ,  ميستخدم األمر إلدراج جدول في شاسة الرس

 .Table نختار رمز االمر, شريط أدوات الرسم  -1
 .من خيارات القائمه  Table ثم االمر  Drawنختار , شريط القوائم المنسدله  -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Tbأو إختصار األمر  Tableكتابة  -3

من خاللها نتحكم فى العديد من خواص الجدول مثل عدد  Insert Tableبعد اختيار االمر تظهر نافذه 
الخط و ارتفاع الكتابه و كذلك نوع الجدول ويمكن إضافه انواع جديده من الجداول الى , االعمده , الصفوف 

Table Style. 

 

 

 نافذة تصميم و إدراج الجداول
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Layers: 

تكمن اهمية الطبقات فى  .طبقات كل على حده ن الرسم فى عدة اى يمك,  يستخدم للتحكم فى طبقات الرسم
حيث يمكن رسم كل رسم على طبقه ثم اظهارها , ذات التفاصيل الدقيق والمتداخله " الرسومات المعقده جدا

 :توجد الطبقات فى . بعد اإلنتهاء من الرسم إلعطاء الصوره النهائيه للتصميم جميعا 

 .Layers  الخاص بـ شريطمن ال .1
 .من خيارات القائمه Layersثم   Formatنختار, المنسدله شريط القوائم  .2
 .Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  LAأو إختصار األمر  Layersكتابة  .3

يكمن التحكم بها العديد من الخيارت  و  Layers Properties Managerتظهر نافذه  Layersعند اختيار 
 .إلخ , ... اظهار الطبقه , الخط  نوع, فى الطبقات بتغيير لون الخط 

 

 Layersنافذة الطبقات 

 : Stretchاألمر

وذلك بتظلل تلك النقطه بواسطة  اى نقوم بتحديد النقطه المراد تمديدها, ر المختاره يستخدم لتمديد العناص
تمديده الى تحريك الرسم و  تمديد العنصر من النقطه المختاره بواسطة يتمو  Enterالماوس والضغط على 
 :بـ ثالثه طرق  Stretchنتحصل على االمر ,  مسافه أو نقطه محدده

 .Stretchنختار رمز االمر ,  شريط أدوات التعديل .1
 .من خيارات القائمه Stretchثم االمر   Modifyنختار ,  ريط القوائم المنسدلهش .2
 .Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Sأو إختصار األمر  Stretchكتابة  .3
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 : Lengthenاألمر

  : تينقيطربـ Lengthen نتحصل على,  حكم فى طول خط ما زيادة او نقصانيستخدم االمر إلعادة الت

 .من خيارات القائمه Lengthen  ثم االمر  Modifyنختار,  شريط القوائم المنسدله -1
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Lenإختصار األمر او  Lengthen كتابة -2

 :الخيارات الفرعيه لهذا االمر

• DElta  و تكتب  , وتكتب فى سطر االوامر قيمه موجبههذا الخيار إلدخال قيمة الزياده المطلوبه
 .لتغير حسب القيمه المدخله و هكذانضغط بالمؤشر على الخط فيحدث ا,  سالبه إذا اردنا النقصان

• Angle  يظهر عند تفعيل االمرDElta مثال, طول القوس المرسوم بزاويه محدده و يستخدم لزيادة "
زياده  Angleفإننا ندخل  90و اردنا زيادة طول القوس الى  60اذا كان القوس مرسوم بزاويه 

 .درجه 30قدرها 
• Percent تعنى نقصان الطول % 80" مثال , حداث تغير في الطول بنسبه محددههذا الخيار إل

 .%50الطول بمقدار  تعنى زيادة% 150و القيمه , %  20بمقدار
• Total قيمه الجديده و الكليه لهذا الخطإلدخال ال. 
• DYnamic علي الخط ثم السحب ألحد االطراف للتحكم فى الطول بواسطة الماوس بالنقر. 

 

 :Revision Cloudاألمر 

 .سحابه  ره عن اقواس أى ان الرسم يكون شبيه بشكلفى هذا االمر يكون خط الرسم عبا

  :بـ ثالثه طرق   Revision Cloudنتحصل على االمر 

 .  Revision Cloudنختار رمز االمر ,  رسمشريط أدوات ال .1
 .من خيارات القائمه  Revision Cloudثم االمر  Drawنختار , شريط القوائم المنسدله  .2
 .Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Revcloudأو إختصار األمر  Revision Cloudكتابة  .3

 من االوامر الفرعيه لهذا المر

• Arc Length و هى لتحديد الطول االكبر و االصغر لالقواس 
• Object  لتحويل اى رسم مضلع الى شكلRevision Cloud   
• Yes/No  محدبه , مقعره ( لعكس اتجاه االقواس( 
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 :Pointاألمر 

ومن  Point Styleثم الى  Formatللتحكم فى االمر نذهب الى قائمة  , اشة الرسميستخدم لرسم نقاط على ش
  :ثالثه طرق بـ Pointنتحصل على االمر  , النقطهو نمط خاللها نستطيع التحكم فى شكل 

 .Point نختار رمز االمر, شريط أدوات الرسم  -1
 .من خيارات القائمه  Point ثم االمر  Drawنختار , شريط القوائم المنسدله  -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  POأو إختصار األمر  Pointكتابة  -3

 Drawهنالك عدد من االوامر الفرعيه لهذا االمر عند إختياره من شريط القوائم المنسدله من قائمة 

• Single Point واحده لرسم نقطه. 
• MultiPoint لرسم عدة نقاط. 
• Divide تقسيم الخط وذلك بإدخال عدد التقسيمات. 
• Measure لتقسيم الخط و ذلك بإدخال طول القسم الواحد. 

 :ID Pointاألمر 

 :توجد طريقتان للوصول لألمر, يستخدم لمعرفة إحداثيات نقطه ما

 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  IDأو إختصار األمر  ID Pointكتابة  -1
 .من خيارات القائمه  ID Point ثم االمر  Inquiryنختار  Tools,  المنسدلهشريط القوائم  -2

 :Distanceاألمر 

وكذلك زاوية ميل الخط   X,Y,Zلمعرفة المسافه بين نقطتين و مسقط هذه المسافه على كل من المحاور  
 :طريقتان للوصول لألمر. Xالوهمى الواصل بين النقطتين مع المحور 

 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Diأو إختصار األمر  Distanceكتابة  -1
 .من خيارات القائمه  Distance ثم االمر  Inquiryنختار  Tools, شريط القوائم المنسدله -2

Command: 
Command: _MEASUREGEOM 
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: _distance 
Specify first point: 
Specify second point or [Multiple points]: 
Distance = 12.2066 ,  Angle in XY Plane = 35,  Angle from XY Plane = 0 
Delta X = 10.0000 ,  Delta Y = 7.0000,   Delta Z = 0.0000 
Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <Distance>: D 
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 :Listاألمر 

نختار األمر ثم نحدد العنصر المراد اإلستعالم عنه تظهر على الشاشه , لإلستعالم عن تفاصيل عنصر ما 
 :توجد طريقتان للوصول لألمر, تار توضح تفاصيل العنصر المخ AutoCAD Text Windowنافذه 

 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Liأو إختصار األمر  Listكتابة  -1
 .من خيارات القائمه  List ثم االمر  Inquiryنختار  Tools, شريط القوائم المنسدله  -2

 :تظهر الرساله التاليه  Enterثم إختيار الدائره و الضغط على  Listيتم تفعيل , مثال لمعرفة خواص دائره 

Command: 
Command: _list 
Select objects: 1 found 
 
Select objects: 

                          CIRCLE               Layer: "0" 
                          Space:                    Model space 

                          Handle                   = 229 
                          center point,          X=  20.0000  Y=  30.0000  Z=   0.0000 
                          radius                    10.0000 

                          circumference       62.8319 
                          area                       314.1593 

 

 :Areaاألمر 

بعد تحديد النقاط  ,كذلك حساب المحيط لحساب مساحه محصوره بين عدة نقاط تمثل مساحه مغلقه لشكل ما و 
 :لألمر لتفعيل,  محيطوالقيمه المحسوبه و كذلك ال Areaنالحظ فى شريط االوامر  Enterو الضغط على 

 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  AAأو إختصار األمر  Areaكتابة  -1
 .خيارات القائمه من  Area ثم االمر  Inquiryنختار  Tools, شريط القوائم المنسدله  -2

 :االوامر الفرعيه لهذا االمر

• Object إختصاره الحرف ,  لحساب مساحة مضلع او اى شكل مغلقO. 
• Add إختصاره الحرف ,  ساحه جديده إلى المساحه المختارهإلضافة مA. 
• Subtract  إختصاره الحرف ,  المساحه المختاره منلطرح مساحه جديدهS. 
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Region/Mass Properties: 

Mass Properties  نختار االمر  تفعيلبعد ,  هالمرسوم الهندسيه لألشكالوالخصائص لمعرفة االبعاد
وجود كلمة , لعرض خواص األجسام  AutoCAD Text Windowالشكل فتظهر لدينا نافذه الحوار 

Region  وجوب إستخدام األمر تؤكد علىRegion  قبل إستخدام األمرMassprop يتم تنفيذ األمر ىحت. 

Command: massprop    تطبيق األمر على جسم مستطيل نتحصل على الرساله التاليه لعرض التفاصيل 
Select objects: 1 found 

----------------   REGIONS    ----------------  
Area:                            70.0000 
Perimeter:                     34.0000 
Bounding box:              X: 5.0000  --  15.0000 

                                      Y: 5.0000  --  12.0000 
Centroid:                       X: 10.0000 
                                      Y: 8.5000 
Moments of inertia:      X: 5343.3333 

                                      Y: 7583.3333 
Product of inertia:         XY: 5950.0000 
Radii of gyration:          X: 8.7369 , Y: 10.4083 
Principal moments and X-Y directions about centroid: 

                                       I: 285.8333 along [1.0000 0.0000[ 
                                       J: 583.3333 along [0.0000 1.0000[ 

 
 masspropأعاله لكن هذه المره بإستخدام األمر  Listلمعرفة نفس خواص الدائره المرسومه فى األمر 

Area:                               314.1593 
Perimeter:                       62.8319 
Bounding box:                X: 10.0000  --  30.0000 

                                        Y: 20.0000  --  40.0000 
Centroid:                         X: 20.0000 ,Y: 30.0000 
Moments of inertia:        X: 290597.3205 , Y: 133517.6878 
Product of inertia:           XY: 188495.5592 
Radii of gyration:            X: 30.4138 
                                        Y: 20.6155 
Principal moments and X-Y directions about centroid: 

                                         I: 7853.9816 along [1.0000 0.0000] 
                                         J: 7853.9816 along [0.0000 1.0000]  
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:Match Properties 
, من حيث اللون  توحيد مجموعه من خواص العناصر و جعلها متوافقه مع بعضها البعضيستخدم االمر ل

  : ثالثه طرقبـ Regionنتحصل على االمر ,  نوع الخط و حجم الكتابه, لرسم طبقة ا

 .نختار رمز االمر,  Standard annotationشريط األدوات القياسيه  -1
 .من خيارات القائمه  Match Properties ثم االمر  Modifyنختار, شريط القوائم المنسدله  -2
 .  Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  MAكتابة إختصار األمر  -3

 

 :Timeاألمر 

شريط  Timeنتحصل على األمر  ,المفتوح و معظمها تتعلق بالزمنيستخدم للحصول على بيانات عن الملف 
 AutoCAD text windowتفتح نافذه  .Timeثم  inquiryثم   Toolsمن , القوائم المنسدله

 :  يلي ما وتتضمن
Created الملف إنشاء تاريخ 

 Current time ستخدمالم الحالي الملف تاريخ 
 Last update بها الملف حفظ تم عملية آخر تاريخ 

 Total editing time الملف تعديل عمل أو في المستغرق الزمن  
 Next automatic save in التالية التلقائي الحفظ عملية حتى المتبقي الزمن 

 Elapsed timer (on)بكتابة وذلك الصفر إلى الزمن هذا ضبط إعادة يمكن ,المؤقت تشغيل منذ الزمن 
  (Timer reset to zero) الرسالة لدينا فتظهر R الحرف واختصاره Reset الثانوي األمر

 Display .األمر نختار البيانات إظهار إلعادةو   العداد تصفير تم قد أنه أي
 

 :Donutاألمر 

 :هنالك طريقتان للوصول الى االمر .األمر لرسم حلقه على شكل قرص يستخدم

 .من خيارات القائمه  Donutثم  Drawنختار , من شريط القوائم المنسدله  -1
 .Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Doأو إختصار األمر  Donutكتابة كلمة  -2

نالحظ أن ,  تظهر رسالة تطلب إدخال نص القطر الداخلى ثم نصف القطر الخارجى و من ثم تحديد المركز
أو  Enterيفصل األمر بالضغط على , االمر يظل بالمؤشر و يمكن إضافة المزيد من الحلقات بنفس الحجم 

Escape. 
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 :Plotاألمر 

 .لطباعة الرسومات وذلك بعد تنسيقها ووضعها فى شكلها النهائى Plotيسستخدم األمر 

 :Plotمن أهم نقاط األمر 

 Pinter/Plotter 
 Paper Size 
 Plot Area 
 Plot Scale 

 

Pinter/Plotter 

نجد فيها جميع الطابعات المرتبطه بالكمبيوتر  نحدد  حيث , ختيارالطابعه التى يتم فيها طباعة الرسوماتإل
تحويل ملفات األتوكاد ذات اإلمتداد  كما يتيح لنا,  Hp LaserJet 2300نوع الطابعه وذلك بإختيارها مثال 

.Dwg  إلى ملفات أخرى و أشهرها ملفات الـPDF   وملفات الصور ذات األمتداد.JPG  ليسهل التعامل
 .واسيب أخرى قد ال تحتوى على برنامج األتوكادمعها فى ح

Paper Size 

مه وتحتوى القائ ISO A3(297.00×4200 mm)مثال ,  طباعة الرسم لتحديد حجم الورقه التى تتم عليها
 .Inchesوكذلك الـ  mmالـ  األوراق بوحداتالعديد من أحجام 

Plot Area 

 : تحتوى العديد من الخيارات منها,  (What to Plot)وهى المساحه المطلوب طباعتها 

• Display  لطباعه الرسم كما هو موجود على الشاشهDisplay. 
• Window تتم طباعة الرسومات داخل هذه المساحه لتحديد نافذه محدده بإطار مستطيل.    

(Specify First Corner, Specify Other Corner). 
• Layout  تتم طباعة الرسم الموجوده على الـLayout. 
• Extents تتم طباعة جميع تفاصيل الرسم بأفضل مقياس رسم. 

 

Plot Scale 

 .وهو مقياس الطباعه على الورقه
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 Plotنافذة الطباعه 
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Dimensions: 

• Linear إختصاره فى سطر االوامر ,  لتحديد أبعاد الخطوط المستقيمهDimlinear. 
• Aligned إختصاره فى سطر االوامر ,  لتحديد أبعاد الخطوط المائلهDimaligned. 
• Radius إختصاره فى سطر االوامر ,  لتحديد نصف قطر الدائرهDimradius. 
• Diameter إختصاره فى سطر االوامر ,  لتحديد قطر الدائرهDimdiameter. 
• Angular إختصاره فى سطر االوامر ,  لتحديد الزواياDimangular. 
• Arc length إختصاره فى سطر االوامر ,  لتحديد طول القوسDimarc. 

 

 
• Ordinate  لتحديد إحداثياتX  وY إختصاره فى سطر االوامر ,  عند نقطه ماDimordinate. 
• Jogged إختصاره فى سطر االوامر ,  لتحديد نص قطر الدائره أو القوسDimjogged. 
• Center Mark  عند المركز +إلظهار مركز الدائره و رسم عالمة. 
• Jogged Linear إختصاره فى سطر االوامر ,  لتوضيح أن طول الخط غير حقيقىDimjogline. 
• Baseline د واحد و جميع االبعاد ابعألكن البدايه تكون من خط   ,لتحديد أبعاد الخطوط المستقيمه

لذلك قبل تفعيله يجب ان نحدد الـ , أى القياس على التوازى تقاس من هذا الخط حتى النقطه االخري 
Base dimension  , إختصاره فى سطر االوامرDimbase. 

• Continue وكل  ,على التوالى  تابعهستقيمه لكن االبعاد تكون فى صوره متلتحديد أبعاد الخطوط الم
إختصاره فى , نبدأ منه ) Base dimension(تحديد بعد" يجب أوال و بعد يكون بدايه للبعد الذى يليه

 .DimContinueسطر االوامر 
• Dimension Space  المسافه الرأسيه بين خطوط االبعاد وذلك لتفادى التداخل بين الخطوط لتحديد

 .DimSpaceإختصاره فى سطر االوامر ,  األبعادو إعطاء شكل متناسق لخطوط 
• Dimension Break إختصاره فى سطر االوامر ,  لفصل خطوط االبعاد المتقاطعهDimBreak. 

 

Dimension Edit: 

 :االوامر الفرعيه لألمر , للتحكم فى االبعاد 
o New للكتابه و إضافه نصوص أو اى اضافات الى كتابه البعد 
o Rotate لتدوير الكتابه بزايه محدده 
o Oblique لجعل خطوط االبعاد تميل بزاويه 
o Home للعوده للوضع السابق او االساسى 
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:Dimension Text Edit  

 : وإختيار أحد االوامر الفرعيه لالمر, للتحكم فى موضع الكتابه على الخط االفقى 
o Left وضع الكتابه على الجانب األيسر الخط 
o Right وضع الكتابه على الجانب األيمن الخط 
o Center وضع الكتابه عند منتصف الخط 
o Angle للتحكم فى زاويه الكتابه 
o Home للعوده للوضع السابق او االساسى 

 

 :Break-line Symbolاألمر 

 خط يمر به قطععلى أو ,  طول غير حقيقى وذلك بوجود العالمة اللرسم خط وإظهار أن  يستخدم
من شريط  Jogged Linearو أحيانا على خطوط األبعاد بإستخدام األمر  ,)أى ال يمثل النهايه الحقيقيه( ما

Dimensions. 

 :هنالك طريقتان للوصول الى االمر

 .خيارات القائمه  Break-line Symbolمن ثم  Drawثم  Express, من شريط القوائم المنسدله  -1
 . Enterفى سطر األوامر ثم الضغط على  Breakline  كتابة كلمة -2
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Multileader: 

لتوضيح األبعاد و يمكن من خالل االمر وضع سهم المؤشر عند اى موضع وتحديد الطرف االخر و  
 .Leadإختصاره فى سطر االوامر ,  )6holse Dia15mm( الكتابه عليه مثل

 

Elevation Symbol:  

حيث يوضع ,  عن سطح األرض عند رسم المسقط العلوى) اإلرتفاع(يستخدم هذا الرمز لتحديد المستوى 
 وتكتب قيمة األرتفاع باألرقام وتحمل إشارة موجب أو سالب الرمز فى المكان المراد تحديد إرتفاعه

 فى  Tools palettes Windowنافذة  ضمن شريط القوائم المنسدله فى Elevation Symbolيوجد 
الرمز وعند اختياره تظهر نافذه خاصه بالرمز يمكننا من خاللها كتابة اإلرتفاع نجد  Structuralقائمة 

 .على الرمز وكذلك التحكم فى لون ونوع و حجم الكتابه

 

 

 Tools palettes Windowنافذة 
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Dimension Style Manager: 

 ,الخط  ,من حيث اللون يستخدم للتحكم وضبط خطوط األبعاد  , Formatيوجد فى القوائم المنسدله من قائمة 
 Fitلكن ما يهمنا أكثر فى هذه القائمه هو الخيار  ,للتعديل  Modifyالخيار . إلخ,.... ,األسهم  ,حجم الكتابه 

يتم التحكم  والذى يتحكم فى تكبير و تصغير جميع خواص األبعاد لتناسب الرسم Use Overall Scaleثم 
حتى نتحصل على الوضع  Use Overall Scaleثم  Fitر بزايده أو نقصان الرقم المكتوب فى الخيا

 .المطلوب

 

 Dimension Style Managerنافذة 
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Modify Dimension Style Manager 
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Blocks: 

توفير الجهد ل وذك , البلوكات هى أشكال و رسومات يتم تصميمها وإعادة إستخدامها مره أخرى
 .Make Blockو صنع البلوكات فى سابقا بواسطة األمر  والوقت وقد تعلمنا كيفيه تصميم

  

إستخدامه إال ألن البلوك اليمكن  لبلوك ال تمكننا من استخدام البلوك بصوره جيدهتصميم اه التقليديه لقالطري
تم تصميمه فى  Engineer-52مثال لنفرض أن هنالك بلوك بإسم ,  البلوك تصميمفيه فى الملف الذى تم 

فإذا رادنا إستخدام البلوك  Drawing 2تم فتح ملف جديد بإسم بعد ذلك ,  Drawing 1ملف بإسم 
Engineer-52  وذهنا الى القوائم المنسدله الخيارInsert  وضغطنا علىBlock  إلستدعاء بلوك تظهر نافذه

Insert  اول خيار عليهاName عند كتابة إسم ,  وهو لتحديد إسم البلوك المراد إستدعائهEngineer-52 
وذلك ألنه مصمم داخل الملف  The Specified Block Name is Invalidسوف تظهر رسالة 

Drawing 1  وهكذا يصبح البلوك ذو فائده محدوده . 

يمكن (لهذا السبب أتت الحاجه إليجاد طريقه أفضل لصنع البلوكات و جعلها ذات فائده و أكثر مرونه 
 .إلستفاده منها مرات عديدهو ا )جديد إستخدامها فى أى ملف

 :خطوات تصميم البلوكات

 وذلك بتتبع المسار التالى,  إنشاء ملف أتوكاد جديد داخل ملفات برنامج األوتوكاد -1
 Cالقرص  فى أغلب األحيان, فتح القرص الذى تم تثبيت البرنامج عليه -2
 Program Filesفتح الملف الذى يحتزى على البرامج المثبته  -3
 Autodeskالبحث عن الملف الخاص بالبرنامج وهو   -4
  AutoCAD 2011يوجد بداخله ملف مسمى بـ  -5
  Sampleثم البحث عن ملف بإسم  -6
 Design Center ومن ثم  -7
 فتح الملف وتصميم البلوك  -8

 

والتى يسهل التعامل معها من  Design Centerبهذه الطريقه تكون البلوكات المصممه ضمن بلوكات الـ 
نجد فيها العديد من البلوكات , Design Centerوذلك من الخيار  Standard خالل شريط األدوات القياسيه 

 Designوكذلك البلوكات الجديده التى تم تصميمها داخل ملف  Autodeskالمصممه من قبل شركة 
Center  كن إستخدامها فى أى ملفيم(وهكذا تصبح ذات فائده أكبر و أكثر مرونه.( 

 للحمايه Design Centerملف داخل أو التعديل على بعض الحواسيب ترفض إنشاء : ملحوظه
 (File read only , ثم نقله للداخل  وتصميم البلوك الملف خارجها صنعيمكن)Copy & Paste(. 
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  Design Centerونقله داخل  fanتم تصميم بلوكات داخل ملف بإسم 
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Title Block: 

 بلوك العنوان يمكن تعريفه بأنه إطار يحتوى العديد من المعلومات والتفاصيل عن رسم محدد مثل 
(Project Name ,Project Address ,Design by ,Title ,Sheet Number ,Scale ,…etc) 

المصمم حسب  تفاصيل ومكونات العنوان يحددها ,  (Styles)العنوان لديه العديد من األنماط  بلوك
 .المعلومات التى يجب توفرها عن الرسم ولكل مصمم رؤيته الخاصه

 

 
Title Block 

 

 :Title Blockخطوات تصميم بلوك العنوان 

 وذلك بتتبع المسار التالى,  لف أتوكاد جديد داخل ملفات برنامج األوتوكادء مإنشا -1
 غالبا ما يكون القرص ,  فتح القرص الذى تم تثبيت البرنامج عليهC 
 ى على البرامج المثبتهفتح الملف الذى يحتو  Program Files 
 عن الملف الخاص بالبرنامج وهو   البحثAutodesk 
  يوجد بداخله ملف مسمى بـAutoCAD 2011  
  ثم البحث عن ملف بإسمSample  
  ومن ثمDesign Center 
  الملف بالداخلووضع 

 .حتى نتمكن من إستدعاء البلوك فى جميع الملفات الجديده Design Center ـالملف داخل ملف ال تم صنع
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 .Title Blockبإسم مناسب مثل  Design Centerيمكن تسميه الملف الجديد المضاف إلى الـ  -2
 . Title Blockالمسمى بـ فتح الملف  -3
تحديد الوحده المستخدمه فى الرسم وذلك " قبل البدء فى عمليه الرسم وتصميم البلوك يجب أوال -4

تظهر لدينا  Unitsتنسدل قائمه ألسفل نجد فيها الخيار  Formatبالذهاب إلى القوائم المنسدله الخيار 
  Angle typeوكذلك , Decimalبأختيار   Length typeنحدد الـ  Drawing Unitsنافذه 

وهكذا تكون . Millimetersنختار  Insertion Scaleومن ثم ,  Decimal Degreesنختار 
 .mmالوحده المستخدمه فى الرسم هى الـ 

وذلك لمعرفة  Layoutقبل البدء فى رسم وتصميم بلوك العنوان من األفضل أخذ أبعاد البلوك من الـ  -5
هى  A3جميعنا نعلم أن أبعاد ورقه الرسم , أبعاد ورقة الرسم التى سوف تظهر عند الطباعه

420x297 mm هذا الهامش يظر فى , لكن عند الطباعه يكون هنالك هامش على جوانب الورقه
معرفة ل Distanceيمكن معرفه األبعاد التى تظهرها الطباعه بإستخدام األمر ,  Layoutصفحة الـ 

 .المسافه بين نقطتين
البدء فى تصميم رسم يمثل بلوك عنوان وذلك بأبعاد محدده حسب ما هومطلوب إستخدامه فى ورق  -6

A4, A3, A2 ,….,etc  وكذلك تصميم التفاصيل الداخليه للبلوك مثلGeneral Notes, 
Legends, Project Name, ….,etc , بهلكل مصصم نظهره خاصه لتصميم البلوك الخاص. 

 Make Blockعند اإلنتهاء من رسم البلوك تأتى مرحلة تحويله إلى بلوك وذلك بإستخدام األمر  -7
 Blockفى النافذه الخاصه بالبلوك يجب التأكد من الخيار ( . Lecture 7والذى تم شرحه فى 

Units يجب أن تكون مطابقه للوحدات المستخدمه فى الرسم(. 
وذلك بعد إعداد الـ  Layoutوتنسيق الطباعه و اإلطار فى   Modelيتم تصميم الرسومات على الـ  -8

Layout  سوف يتم توضيحه الحقا(بنفس إعدادت الورقه التى يتم الطباعه عليها( 
الذى تم تصميمه من قبل وذلك من   Title Blockبعد إعداد الاليوت نقوم بإدراج بلوك العنوان  -9

فى حاله تصميم بلوك العنوان بأبعاد الاليوت نالحظ , Blockومنها الخيار  Insertالقوائم المنسدله  
 . Layoutأنه يطابق تماما المساحه المحدده للطباعه فى صفحة الـ 
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Layout: 

 Modelنجد الخيار األول هو الـ ,  على الجانب األسفل األيسر للشاشه Layoutالـ  نافذة توجد
وت آ على أى الي Right Clickبضغط  جديد وتآ ويمكن إضافه الي Layout2وكذلك   Layout1يله

وضعه فى الصوره النهائيه  وهى النافذه التى يتم فيها تنسيق الرسم و,  New Layoutتظهر نافذه بها خيار 
 .للطباعه

 :Layoutخطوات ضبط الـ 

 Page Setup Managerتظهر نافذه نختار منها  Right Click لماوسبا Layoutالضغط أسفل  .1
 Modifyلتعديل من الخيار االمستخدم و Layoutـ نجد إسم ال Page Setup Managerمن نافذة  .2
 : يتم الضبط بالخطوات, ى آوت تظهر نافذه خاصه بضبط هذا اال .3

 Printer/Plotter  يمكن إختيارDWFx ePlot (XPS Compatible).pc3. 
Paper Size مثال , هنالك العديد من الخيارISO A3 (420.00 x 297.00 mm). 

Plot area  نختار الخيارLayout. 
Plot style table  ومنها نختارacad.ctb  أو الخيارmonochrome.ctb. 

 .Display plot stylesعلى الخيار  Checkوضع عالمه 
 .mmوكذلك وحدة ورق الرسم   mmألن وحدة المستخدمه هى  1:1انه  Scaleنالحظ فى الخيار 

 .Cancelثم  OKالضغط على الخيار 
الذى يعرض الرسم الموجود على الـ  View Portوهو يمثل   Layoutقد تجد إطار مستطيل داخل .4

Model , قد نجده غير متناسق مع حجم الـ Layout , نضغط على الـView Port  ونقوم بمسحه
 . Erase or Deleteبواسطه 

فى ملف بإسم  Design Centerقا وتم وضعه داخل الـ إدراج بلوك العنوان الذى تم تصميمه مسب .5
Title Block على سبيل المثال. 

ونجده  A3إدراج بلوك العنوان المصمم لورقة  يجب A3مصصم على ورقة  Layoutبما أن  .6
 ).فى تصميم البلوك أخذنا فى اإلعتبار مساحة الهامش(مطابق تماما مع أبعاد الاليوت 

فى سطر األوامر  MVوذلك بكتابة  Title Blockتناسب مساحة  جديد مساحته View Portصنع  .7
يسأل من ,  Viewأو من القوائم المنسدله من الخيار  Make View Portلـ  وهى إختصار

Specify Corner of viewport نالحظ ظهور الرسم  , نختار كورنر وأخرى فى إتجاه معاكس
وقد تكون مكبره أو مصغره وغير مناسبه ,  فى مساحة العرض الجديده Modelالموجود على الـ 

 للعرض
وذلك لضبط مقياس رسم مناسب للرسم وذك ,  لجديدهاداخل نافذة العرض  Double Clickنضغط  .8

نجد العديد  Viewport Scale  من أسفل شريط فى برنامج األتوكاد على الجانب األيمن نجد الخيار
مقياس الرسم الذى تم إختياره هو المقياس الحقيقى (من خيارات مقاييس الرسم نختارما يناسب الرسم 

 )Scale, Title, Date, …., etcتفاصيل الرسم مثل لعرض الرسم وهو الذى يكتب 
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ويمكن ,  خارج نافذة العرض Double Clickوذلك بالضغط  Title Blockيمكننا الكتابه على الـ  .9
إذا أردنا العوده إلى العمل على . لصنع مساحات للكتابه Multiline Textاإلستفاده من األمر 

View Port  نضغطDouble Click  داخل نافذه العرض وهكذا يكون التنقل بين الـView Port 
 .Title Blockوالـ 

 

 تظهر فى الجزء األسفل لـ واجهة البرنامج Model, layout1 & layout2النافذه 

 

 Layoutنافذة 
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 Page Setup Managerمن خالل الخيار  Layoutللتحكم و ضبط الـ 

 

 

 Layoutللتعديل على  Modifyالخيار 
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Plot: 

 .لطباعة الرسومات وذلك بعد تنسيقها ووضعها فى شكلها النهائى Plotيسستخدم األمر 

Pinter/Plotter 

نحدد نوع , حيث نجد جميع الطابعات المتصله بالكمبيوتر , إلختيارالطابعه التى يتم فيها طباعة الرسومات 
كما يتيح لنا تحويل ملفات األتوكاد ذات اإلمتداد ,  Hp LaserJet 2300الطابعه وذلك بإختيارها مثال 

.Dwg  إلى ملفات أخرى و أشهرها ملفات الـPDF  متداد وملفات الصور ذات األ.JPG  ليسهل التعامل
 .معها فى حواسيب أخرى قد ال تحتوى على برنامج األتوكاد

Paper Size 

وتحتوى القائمه  ISO A3(297.00×4200 mm)مثال , لتحديد حجم الورقه التى تتم عليها طباعة الرسم 
 .Inchesوكذلك الـ  mmالعديد من أحجام األوراق بوحدات الـ 

Plot Area 

 :تحتوى العديد من الخيارات منها ,  (What to Plot)المطلوب طباعتها  وهى المساحه

• Display  لطباعه الرسم كما هو موجود على الشاشهDisplay. 
• Window لتحديد نافذه محدده بإطار مستطيل تتم طباعة الرسومات داخل هذه المساحه   . 

(Specify First Corner, Specify Other Corner). 
• Layout  تتم طباعة الرسم الموجوده على الـLayout. 
• Extents تتم طباعة جميع تفاصيل الرسم بأفضل مقياس رسم. 

 

Plot Scale 

 .وهو مقياس الطباعه على الورقه

 1:1فى حالة تصميم بلوك عنوان مطابق لمقاسات الورقه يكون مقياس الرسم 
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Accounting Block: 

 :نجد فائدة هذا الملف فى,  لحساب وإظهار البلوكات المستخدمه فى رسم محدد Blocks.lspيستخدم الملف 

1. Quantity 
2. Block name 
3. Tag 
4. Value 
5. Write data to file (Microsoft Excel) 

 

 :Blocks.lspطريقة إستخدام ملف الـ 

 .الموجود فى ملفات األوتوكاد Supportإلى ملف  Blocks.DCLو  Blocks.lspنسخ الملفين  .1
 .الرسم المطلوب معرفة تفاصيل البلوكات المدرجه فيه فتح .2
 .Toolsالذهاب إلى القوائم المنسدله الخيار  .3
 .من الخيارات Load applicationsثم الخيار  .4
 .Load / Unload Applicationsتظهر النافذه الخاصه بـ  .5
 .Supportمن الملفات الموجوده فى ملف  Blocks.lspنختار الملف  .6
 .من خيارات النافذه Loadار نضغط على الخي .7
 .BLOCKS.lsp successfully loadedنتأكد من أسفل شريط بالنافذه وجود عبارة  .8
 .Closeإغالق النافذه من الخيار  .9

 .على سطر األوامر Blocksكتابة كلمة  .10
 .تظهر نافذه تحوى جميع البلوكات المستخدمه فى الرسم وتفاصيلها .11
 .Write data to fileم خالل الخيار  Excelيمكن عرض هذه التفاصيل فى ملف  .12

 

ونكون , وهكذا نستطيع التعامل مع البلوكات المدرجه فى الرسومات و الخرط مهما كان عدد البلوكات كبير
 .معرفة أعدادها ومسمياتهاحصر وقد تمكنا من 
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 Toolsمن قائمة  Load applicationsالخيار 
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 Supportمن داخل ملفات  Blocks.lspالملف تحميل 
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Load / Unload Applications 
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Legends: 

الرموز فقط للتبسيط وتسهيل ب يتم التعامل,  ألشكال وأجزاء هندسيه مستخدمه فى الرسمهى رموز 
هذه الرموز الكثير منها متعارف عليها عالميا وهذا يسهل عملية فهمها ,  عملية الرسم وتوفير المساحات

 .ومن ثم توضيح هذه الرموز فى جدول أو ضمن بلوك العنوان ,والتعامل معها 

هذه الرموز قد تكون رموز ألجزاء ميكانيكيه يمكن التعبير عنها فى بلوك العنوان أو الجدول بـ 
Mechanical Legends  ,يه نعبر عنها بـ ائكهربألجزاء موز وإذا كانت ر Electrical Legends ,

 .وهكذا HVAC Legendsرموز أدوات ومعدات التبريد والتكييف بـ 

يكون الصف األول للجدول عباره ,  أيضا لتعطى معلومات عن الرسمتصمم الجداول فى الرسومات 
و جدول يوضح تفاصيل أجزاء وه HVAC Legendsويعبر عن عنوان الجدول مثال   Title عن العنوان

وتحمل عنوان كل عمود على حده مثل  Header الصف الذى يليه عباره عن ترويسه ,  التبريد والتكييف
NO. الرقم  , Symbol الرمز ,Name إسم الرمز ,Description  وصف للقطعه و إضافة تفاصيل و

 .يمكن إضافة العديد من األعمده تحوى تفاصيل أخرى

 

 لتوضيح كيفية التعامل مع الرموز و إدراجها فى الرسوماتنموذجين 
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3D Design 
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 :الرسم ثالثى األبعاد

 Z يزيد عن ثنائي األبعاد بالمحورنجده  ,ثنائي األبعاد الرسم الرسم ثالثى األبعاد ال يختلف كثيرا عن 
ويتم تحول الرسم إلى جسم ثالثى األبعاد بإضافة المحور  X & Yالرسم فى بعدين وهما المحور أى أنه يتم , 
Z بواسطة مجموعة من االوامر الخاصه بالرسم ثالثى األبعاد والتى سوف نتطرق إلى أهمها. 

 :األشرطه األكثر إستخداما فى الرسم ثالثى األبعاد

1- Modeling 
2- View 
3- Visualstyle 
4- Orbit 
5- Solid editing 

 

 

Modeling Toolbar 

 

 

Solid Editing 

 

 

View Toolbar 

 

 

Visual Toolbar 

 

 

Orbit 
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 :Extrudeاألمر 

وذلك بشرط أن يكون الشكل كجسم ,  يد أى سطح وإعطاءه البعد الثالثلتمد Extrudeيستخدم هذا األمر 
لتحويله  Regionنستخدم االمر  لكن يجب أن أو اى شكل اخر Rectangle, Polygon,…,etc) (واحد 

 .Extrudeثم إلى منطقه واحده 

وهو إدخال االرتفاع للبعد الثالث أو   Specify height of extrusionيظهر السؤالبعد تفعيل األمر 
  [Direction/Path/Taper angle]الخيارات الفرعيه 

• :Direction تحديد البعد الثالث وذلك بتحديد االتجاه ونقطة البدايه و النهايه لإلرتفاع. 
• :Taper angle لتمديد السطح بشكل مسلوب وذلك بتحديد زاوية المسلوب. 
• Path:  السطح خالل مسار محددلتمديد. 

 .Modelingفى شريط  Extrudeيوجد األمر 

 

 

 Viewوذلك من شريط  Frontبداية رسم الشكل فى بعدين وذلك بعد تحديد المسقط المناسب للرسم مثل 
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 إلستخدام أوامر الرسم ثالثى األبعاد Viewمن شريط  3Dإلى  2Dتغيير الرؤيه من 

 

 

 Zوذلك لتمديد السطح المرسوم فى بعدين و إضافة البعد  Modelingمن شريط  Extrudeإستخدام األمر 
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 و إدخال مسافة التمديد Extrudeإستخدام األمر 

 

 .Viewتحديد المسقط المناسب للرسم فى بعدين من شريط  -1
 .2Dرسم الشكل بواسطة األوامر المستخدمه فى الرسم  -2
 .Regionبإستخدام ) منطقه(تحويل الشكل إلى جسم واحد  -3
 .Isometricبإختيار أحد أوضاع  3Dإلى  2Dتغيير الرؤيه من  -4
 .إلضافة التمديد Modelingمن شريط  Extrudeإستخدام األمر  -5
 .Visual Styleمن شريط  Conseptual visual styleيمكن تغييرطريقة العرض و إختيار  -6

 

 

 :Unionاألمر 

يتم تفعيل . Regionويشترط أن يكون الشكلين ,  لدمج شكلين و جعلهما شكل واحد Unionيستخدم األمر 
فى شريط  Unionيوجد األمر , Enter األمر وإختيار الجسم األول و الجسم الثانى ثم الضغظ على 

Modeling. 
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 لتحريك أحد الجسمين ووضعه متداخال مع الجسم األخر 3D Moveاألمر ستخدام إرسم جسمين و 

 

 

 ليصبح الشكل الناتج جسم واحد Modelingمن شريط  Unionدمج الجسمين سويا و ذلك بإستخدام األمر 
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 :Subtractاألمر 

يتم إختيار الجسم المطلوب . ويشترط أن تكون بينهما منطقة تداخل, يستخدم األمر  لطرح جسم من جسم آخر
 .Modelingفى شريط  Subtractيوجد األمر  , Enter ومن ثم الجسم الثانى والضغط على" إبقاءه أوال

 

Subtract  ثم إختيار الجسم المكعب أوال ثمEnter وإختيار الجسم اإلسطوانى نتحصل على الشكل أدناه 
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 :Intersectاألمر 

يتم تفعيل األمر وإختيار  ,) المنطقه المشتركه بينهما(لطرح جسمين متداخلين إبقاء منطقة التداخل بينهما 
 .Modelingفى شريط  Intersectيوجد األمر  .Enterالجسم األول و الجسم الثانى ثم الضغظ على 

 

Intersect  ثم إختيار الجسمين ثمEnter يتم طرح الجسمين معا و إبقاء منطقة التداخل مثل الشكل أدناه 
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 :3D Moveاألمر 

 :فى 3D Moveيوجد األمر  .م ثالثى األبعاد من موضع إلى آخرلتحريك جس

 .Modelingشريط  .1
 .من خيارات القائمه 3D Moveومن ثم   3D Operationsثم  Modifyشريط القوائم المنسدله  .2

 

 :3D Rotateاألمر 

و  Specify base pointتحديد نقطه مرجعيه " يطلب أوال , لتدوير جسم ثالثى األبعاد حول محور محدد
 Specify angle start point orثم تحديد زاوية الدوران  Pick a rotation axis إختيار محور الدوران

type an angle . 3يوجد األمرD Rotate فى: 

 .Modelingشريط  .1
 .من خيارات القائمه 3D Rotateومن ثم   3D Operationsثم  Modifyشريط القوائم المنسدله  .2

 

 

 

 

 ر من الشكل الكروى عند نقطة الدورانيتم تحديد محور الدوران بواسطة الماوس وذلك بإختيار المحو
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 :Presspullاألمر 

حيث يمكننا تمديد أى سطح مغلق وإعطائه بعد ثالث وال  ,لكن بمزايا أفضل   Extrudeهذا اإلمر شبيه بـ
فانه يعطى  Solidكان إتجاه التمديد فى جسم ثالثى  إذا ياه أيضااومن مز , Regionيشترط أن يكون السطح 

 .Modelingفى شريط  Presspull يوجد .سحب Pullضغط و  Pressوهذا يتضح من اسم األمر فراغ 

 

 :Polysolidاألمر 

يتم تحديدهما مسبقا قبل البدء فى له سمك و إرتفاع محدد  , شكل ثالثى األبعاد شبيه بالجدار يستخدم لرسم
كما يمكننا رسم أقواس بواسطه هذا األمر ونالحظ أنه , يحدد أثناء الرسم والبعد الثالث هو الطول ,  الرسم

 .Modelingفى شريط  Polysolidيوجد األمر . فى الرسم ثنائى البعد Polylineشبيه باألمر 

حسب ما هو مطلوب للرسم وكذلك  widthو العرض  Heightعند تفعيل األمر يتم التحكم فى الطول 
justification  من األفضل أن تكونCenter أوالضبط حسب التطبيق ليتم قياس األبعاد من خط المنتصف. 

 

 Height, Width, Justificationنهتم  بثالثه خيارات وهى   Polysolidتفعيل األمرعند 
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 :Boxاألمر 

 .وذلك بمعلومية الطول والعرض واإلرتفاع) Box(لرسم جسم ثالثى األبعاد فى شكل صندوق 

 .للحصول على مكعب وذلك بتحديد طول أحد األوجه Cubeأو الخيار 

 

 

 :Wedgeاألمر 

 .بتحديد طول القاعده و العرض ثم اإلرتفاع , Wedge) وتد( ىاإلسفينالشكل لرسم 

 

Specify first corner or [Center]: 
Specify other corner or [Cube/Length]: 
Specify height or [2Point]  
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 :Coneاألمر 

تكون يمكن أن نتحكم فى قمة المخروط و,  نص قطر القاعده و اإلرتفاعلرسم الشكل المخروط وذلك بتحديد 
أو تكون قمة المخروط لها قيمه غير الصفر أى بقطر مختلف عن ) نصف القطر فى هذه الحاله صفر(نقطه 

 . Top Radiusقطر القاعد وذلك من الخيار الفرعي 

 :Sphereاألمر 

 .لرسم جسم كروى وذلك بتحديد المركز و نصف القطر أو القطر

 :Cylinderاألمر 

 .بمعلومية نصف قطر القاعده ونصف قطر القمه واإلرتفاع لرسم جسم إسطوانى

 :Torusاألمر 

 .بتحديد المركز ونص قطر األنبوب ونص قطر مقطع األنبوبسم ثالثى فى شكل أنبوب دائرى لرسم ج

 :Pyramidsاألمر 

القاعده تمس دائره  منتصات أضالع(لرسم الجسم الهرمي وذلك بتحديد مركز الجسم ونصف قطر القاعد 
كما يمكن رسمه بمعلوميه طول أحد , )صفر أو قيمه أخرى غير الصفر( واإلرتفاع ومركز القمه ) وهميه

 .من الخيارات الفرعيه Edgeأوجه القاعده وذلك من خالل األمر 

 :Planer Surfaceاألمر 

ويكون السطح الناتج  Other Cornerومن ثم تحديد  First Cornerيستخدم لرسم األسطح وذلك بتحديد 
 .Modelingفى شريط  Planer Surfaceيوجد األمر  . Regionسطح مغلق و 
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Helix: 

ونص قطر  (Base Radius)وذلك بتحديد نصف قطر القاعده ,  يستخدم لرسم شكل لولبي شبيه بشكل الياى
 .وعدد اللفات و مسافه اإلمتداد أو المسافه بين لفه و األخري  (Top Radius)القمه 

 :من األوامر الفرعيه لهذا األمر . Modelingفى شريط  Helixيوجد األمر 

• Turns وهى عدد اللفات فى اللولب. 
• turn Height وهى المسافه بين اللفه واألخري. 
• tWist تمثل إتجاه الدوران وهنالك خيارين. 

o CW الساعه  وهو مع عقاربClock Wise. 
o CCW  عكس عقارب الساعه.Counter Clock Wise 
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Sweep: 

أنه يمدد الشكل فى المسار دون   Extrude Pathللتميد خالل مسار محدد ويتمييز عن  Sweepتخدم يس
يتم   Extrude Path فى األمر ,تحديد مسقط محدد للمسار باإلضافه إلى أن التمديد يكون فى المسار نفسه 

يوجد األمر  .لذلك نجد أنه األفضل فى التمديد على المسارات, التمديد فى الشكل نفسه لكن بمحاكاة للمسار
Sweep  فى شريطModeling. 

 

 تم تمديد الدائره على المسار المنحنى للحصول على الشكل فى الصوره أدناه 
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Revolve: 

) مقطع أوشريحه محدده( حيث يتم تمديد سطح, نوع آخر للتمديد لكنه تمديد من Revolveيستخدم األمر 
 .قبل التمديد  Regionحول محور محدد و يشترط أن تكون 

بعد تفعيل األمر و إختيار المقطع المراد تدويره يجب تحديد محور الدوران و ذلك بإختيار النقطه األولى و 
 .Modelingفى شريط  Revolveيوجد األمر  .الثانيه لتمثل محور الدوران ومن ثم تحديد زاوية الدوران

 
 Regionتحويل الشكل إلى مساحه مغلقه بواسطه األمر  -2رسم الشكل فى بعدين                               -1
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 إختيار السطح ثم تحديد محور و زاوية الدوران -Isometric                   4 وضعتحويل الرؤيه إلى  -3

 

 

 

 و محور الدوران يبعد مسافه عن السطح للحصول على الشكل اعاله 180ᵒبإختيار زاويه دوران قدرها  يمكن

 .حسب الشكل المراد الحصول عليه محور الدوران قد يكون عند حافة المقطع أو على مسافه محدده وذلك
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Slice: 

وذلك بتحديد محور قطع يمكن أن يحدد بنقطتين فقط أو ثالثة ,  لقطع االجسام ثالثية األبعاد Sliceيستخدم 
 Modify فى الخيار  Pull Down Menuفى شريط Sliceيوجد األمر . نقاط يمر خاللها محور القطع

 .3D Operationومن ثم الخيار 

Command: _slice 
Select objects to slice: 1 found 
Specify start point of slicing plane or 
[planarObject/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: 3p 
Specify first point on plane: 
Specify second point on plane:   
Specify third point on plane: 

 

 

 قاطتحديد محور القطع بـثالثه ن -2إختيار الجسم ثالثى األبعاد                                  -1
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Loft: 

 .Modelingفى شريط  Loftيوجد األمر  ,يستخدم لتمديد سطح إلى سطح آخر على إستقامه واحده

 

 رسم السطح الثانى  -2 رسم السطح األول                                                 -1

 

 تحريك السطح الثانى بمسافه محدده – Isometric                                      4تحويل الرؤيه إلى  – 3

 

 )له عدة خيارات(على السطحين  Loftتطبيق األمر  - 6السطحين على نفس المحور ويبعدان مسافه        -5
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Shell: 
وذلك عن طريق , )قشره( Shellلتفريغ جسم مصمت ثالثى األبعاد من الداخل وتحويله إلى  Shellيستخدم 

 . Solid editingيوجد فى شريط , تحسب من السطح الخارجى  (Offset Distance)تحديد إزاحه محدده 

 

 

 

Extrude Face: 

لتمديد سطح أو وجه فى جسم ثالثى األبعاد وله نفس الخيارات الفرعيه لألمر  Extrude Faceيستخدم األمر 
Extrude   , يوجد فى شريطSolid editing . 

Color faces: 

 . Solid editingيوجد فى شريط ,  يستخدم لتلوين سطح فى جسم ثالثى األبعاد

Copy faces: 

 .Solid editingيوجد فى شريط , يستخدم هذا األمر لنسخ أحد أوجه جسم ثالثى األبعاد
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Appendix A: 

Command Shortcuts 

 .Shortcut Command No األمر
 A ARC 1 القوس

 AA AREA 2 حساب المساحه
 AR ARRAY 3 المصفوفه
 B BLOCK 4 البلوكات

 BR BREAK 5 فصل الخطوط
 C CIRCLE 6 رسم الدائره

 CHA CHAMFER 7 شطفيات الحواف
 COL COLOR 8 تغيير لون الخط

 CO COPY 9 نسخ العناصر
 CTRL+2 DESIGN CENTER 10 نافذة البلوكات

 D DIMENSION STYLE 11 نافذة ضبط األبعاد
 DO DONUT 12 رسم الحلقات

 E ERASE 13 مسح العناصر
 EL ELLIPS 14 الشكل البيضاوى

 EX EXTEND 15 تمديد الخطوط
 EXT EXTRUDE 16 تمديد األسطح

 F FILLET 17 األقواس عند الحواف
 H HATCH 18 التهشير

البلوكاتإستدعاء   I INSERT 19 
 L LINE 20 رسم الخطوط

 LA LAYERS 21 الطبقات
 LEN LENGTHEN 22 تعديل الخطوط

 LO LAYOUT 23 نافذة عرض الطباعه
 LI LIST 24 خصائص العناصر

 LT LINE TYPE 25 تغيير نوع الخط
 LW LINE WEIGTH 26 تغيير سمك الخط
 Massprop MASS-PROPERTIES 27 خواص العناصر

 M MOVE 28 نقل العناصر
 3D 3M 3D-MOVE 29 -نقل عناصر 

 MI MIRROR 30 المرآه
 ML MULTI-LINE 31 الخط المتعدد

 MT MULTI-TEXT 32 كتابة النصوص
 MV MAKE VIEW 33 إنشاء نافذة عرض
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 O OFFSET 34 محاذاة العناصر
 OS OSNAP 35 نافذة نقاط اإللتقاط
 P PAN 36 تحريك العناصر 

 PL POLY-LINE 37 الخط المتصل
 PO POINT 38 رسم النقاط

 Ctrl+alt PRESSPULL 39 تمديد األسطح
 Ctrl+8 QUICK-CALC 40 اآلله الحاسبه

 REC RECTANGLE 41 رسم  المستطيل
 Revcloud REVISION-CLOUD 42 شكل السحابه

 RO ROTATE 43 تدوير العناصر
 3D  3R 3D-ROTATE 44-العناصرتدوير 

 S STRETCH 45 تمديد الحواف
 SC SCALE 46 التكبير و التصغير

 SPL SPLINE 47 الخط المتعرج
 TB TABLE 48 تصميم الجداول

 TP TOOLPALETTES 49 نافذة إدراج البلوكات
 TR TRIM 50 قص الحواف

 UN UNITS 51 نافذة ضبط الوحدات
 X EXPLODE 52 تفكيك العناصر
 XL X-LINE 53 الخط المساعد
 Z ZOOM 54 تعديل الرؤيه
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Appendix B: 

Command Toolbars 

 .Toolbar Command No األمر
 Draw ARC 1 القوس

 Modify AREA 2 حساب المساحه
 Modify ARRAY 3 المصفوفه
 Draw BLOCK 4 البلوكات

 Modify BREAK 5 فصل الخطوط
 Draw CIRCLE 6 رسم الدائره

 Modify CHAMFER 7 شطفيات الحواف
 Modify COLOR 8 تغيير لون الخط

 Modify COPY 9 نسخ العناصر
 Standard DESIGN CENTER 10 نافذة البلوكات

 Format DIMENSION STYLE 11 نافذة ضبط األبعاد
 Draw DONUT 12 رسم الحلقات

 Modify ERASE 13 مسح العناصر
 Draw ELLIPS 14 الشكل البيضاوى

 Modify EXTEND 15 تمديد الخطوط
 Modeling EXTRUDE 16 تمديد األسطح

 Modify FILLET 17 األقواس عند الحواف
 Draw HATCH 18 التهشير

 Draw INSERT 19 إستدعاء البلوكات
 Draw LINE 20 رسم الخطوط

 Layers LAYERS 21 الطبقات
 Modify LENGTHEN 22 تعديل الخطوط

 Layout LAYOUT 23 نافذة عرض الطباعه
 Tools LIST 24 خصائص العناصر

 Properties LINE TYPE 25 تغيير نوع الخط
 Properties LINE WEIGTH 26 تغيير سمك الخط
 Tools MASS-PROPERTIES 27 خواص العناصر

 Modify MOVE 28 نقل العناصر
 3D Modeling 3D-MOVE 29 -نقل عناصر 

 Modify MIRROR 30 المرآه
 Draw MULTI-LINE 31 الخط المتعدد

 Draw MULTI-TEXT 32 كتابة النصوص
 View MAKE VIEW 33 إنشاء نافذة عرض
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Appendix C: 

Coordinate System 

Coordinate System ENTRY DECRIPTION الطريقه 
Absolute Coordinate X,Y Exact Coordinade Point المرجع نقطة األصل 
Relative Coordinate @X,Y A point relative to last point المرجع النقطه السابقه 
Relative  Polar @L<ɵ Distance & angle from last point  الطول و الزاوية 

 Modify OFFSET 34 محاذاة العناصر
 Statusbar OSNAP 35 نافذة نقاط اإللتقاط
 View PAN 36 تحريك العناصر 

 Draw POLY-LINE 37 الخط المتصل
 Draw POINT 38 رسم النقاط

 Standard QUICK-CALC 39 اآلله الحاسبه
 Modeling PRESSPULL 40 تمديد األسطح

 Draw RECTANGLE 41 رسم  المستطيل
 Draw REVISION-CLOUD 42 شكل السحابه

 Modify ROTATE 43 تدوير العناصر
 3D  Modeling 3D-ROTATE 44-تدوير العناصر
 Modify STRETCH 45 تمديد الحواف

 Modify SCALE 46 التكبير و التصغير
 Draw SPLINE 47 الخط المتعرج

 Draw TABLE 48 تصميم الجداول
 Standard TOOLPALETTES 49 نافذة إدراج البلوكات

 Modify TRIM 50 قص الحواف
 Format UNITS 51 نافذة ضبط الوحدات

 Modify EXPLODE 52 تفكيك العناصر
 Draw X-LINE 53 الخط المساعد
 Zoom ZOOM 54 تعديل الرؤيه
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