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 -:خطوات رسم الخط

  من قائمةDraw   نختارLine. 

  من قائمةTool par   نختار رمزLine . 

  نقوم بكتابة حرفL   فىCommand box   ثم نضغط علىEnter. 

 . نقوم بتحديد نقطة البدايه على الشاشه 

 خط بالماوس و نكتب قيمة طول الخط ثم نضغط على نقوم بتحديد اتجاه الEnter  . مرتين  

 -:فى حالة رسم خط افقى او رأسى

  نضغط علىF8 . 

  -فى حالة رسم خطوط مائله :

 تحديد نقطة البدايه. 

  نضغط علىShift + 2. 

 . نكتب قيمة طول الخط 

  نضغط على  وShift + <. 

 .نحدد الزاويه اذا كانت موجبه اوسالبه 

  نضغط علىEnter .مرتين 
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  -الغرض من االمر:

 -خطوات تنفيذ االمر:

  من قائمةModify   نختارOffset. 

  من قائمةTool par   نختارoffset. 

  نقوم بكتابة حرفO  فىCommand box  ط على ثم نضغEnter. 

  نقوم بكتابة مسافة الOffset    ثمEnter . 

 . نقوم بتحديد الكائن المراد نسخه 

  .نقوم بتحديد االتجاه المراد النسخ فيه 

  نقوم بالضغط على Enter .مرتيين النهاء االمر 

 

 -الغرض من االمر:

 -خطوات تنفيذ االمر:

  من قائمةModify   نختارFillet . 

 حرف بكتابة نقومF  فى Command box  على نضغط ثم Enter. 

  االول .نقوم بأختيار الكائن 



 2014

 

           3 
 

  الثانى فيقوم بتفعيل الزاويه مباشرةنقوم باختيار الكائن.  

 

 -لتغير قيمة نصف القطر نقوم ب :

  نقوم بالكتابه حرفF  فىCommand box   ثم نضغط علىEnter. 

 حرف بكتابة نقوم R  فى Command box  على نضغط ثم Enter. 

  نقوم بأدخال نصف القطر ثمEnter. 

  .نقوم باختيار الكائن 

 

 -الغرض من االمر:

 -تنفيذ االمر: خطوات

 .نقوم بتحديد الكائن 

  نقوم بالضغط علىDelete  فى لوحة المفاتيحkeyboard. 

  -للتراجع خطوه واحده للخلف:

  نقوم بالضغط علىCtrl + Z . 

  الضغط على زرUn ds. 

  -فى حالة عدم التراجع:

  نقوم بالضغط على Ctrl + y. 

  الضغط على زرRedo. 
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 -:خطوات تحديد الكائن 

 الضغط على الكائن بالماوس مباشرة. 

 عمل شباك من اليمين الى اليسار يالمس الكائن. 

 عمل شباك من اليمين الى اليسار ويجب ان يحتوى على الكائن.  

 -لحذف كائن من عدة كائنات :

   نقوم باختياره معا. 

  نقوم بالضغط على Shift  اثناء اختيار هذا الكائن مره اخرى. 

  

 

 -خطوات تنفيذ االمر:

  الضغط علىF3. 

 الموجوده اسفل الشاشه.        الضغط على ايقونة االختصار 

 -التحكم فى النقاط المختلفه:

  التى يمكن مسك منها اى كائن نقوم بعمل اى كائنR . C . M  االيقونه السابقه. على 

  نختارSetting    امام العنصر المطلوب      تظهر نافذه بحيث يتم وضع عالمة. 
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  -الغرض من االمر :

 -مر:خطوات تنفيذ اال

   من قائمةmodify   نختارCopy . 

  من قائمةTool par   نختارCopy. 

 حرف بكتابة نقوم Co  فى Command box  على نضغط ثم Enter. 

 . نقوم بأختيار الكائن المراد عمل نسخ له 

  البدايه .نضعه فى اى جزء من الشاشه لتحديد نقطه 

  نتأكد من تشغيلF8   . ثم نقوم بتحديد اتجاه النسخ 
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  نكتب مسافة النسخ ثم نضغطEnter .  

 

 

 

 -:الغرض من االمر

 -خطوات تنفيذ األمر:

   من قائمةModify    نختارMove . 

  من قائمةTool par   نختارMove . 

 حرف بكتابة نقوم M  فى Command box  على نضغط ثم Enter. 

 . نقوم بأختيار الكأئن او الكائنات المراد تحريكها 

 .نقوم بتحديد نقطة بدايه  
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  نقوم بتشغيلF8  .وتحديد اتجاه الحركه ونكتب المسافه  

 -الغرض من االمر:

 -خطوات تنفيذ االمر:

 قائمة من  Modify  نختار  Trim . 

 قائمة من Tool par  نختار Trim . 

 حرف بكتابة نقوم T r  فى Command box  على نضغط ثم Enter. 

  نقوم بأختيار حدود القطع ثمEnter. 

 .نقوم بتحديد االجزاء المراد قطعها   
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 -الغرض من االمر:

 -خطوات تنفيذ االمر:

 قائمة من  Modify  نختار  Extend . 

 قائمة من Tool par  نختار Extend . 

 حرف بكتابة نقوم Ex  فى Command box  على نضغط ثم Enter. 

  نضغط علىEnter  . مره اخرى فى حالة اعتبار جميع الخطوط حدود للمد 

  نقوم بأختيار الخط المراد مده مع مالحظة اننا يجب ان نقوم بأختياره بعد منتصف الخط من ناحية الخط المراد

  اليه .

 

 -الغرض من االمر:

 -خطوات تنفيذ االمر:

 . من رمز االختصار بالقائمه  

  من قائمة Format   نختارNew Layer. 



 2014

 

           9 
 

 

 

 

 -لتغير اسم العنصر:

 .نقوم بتحديد الكائن المراد تسميته  

  نقوم بأختيارRename. 

  نقوم بتسمية العناصر المراد تسميتها مثل الحوائط واالعمده وخطوط المحاور. 

 

  -لتغير اللون:

 .يتم اختيار اللون المناسب للطبقه الموجوده 

 .فى حالة الطباعه اللونى نقوم باختيار اللون المخلوط 

 .فى حالة الطباعه باللون االبيض و االسود يتم اختيار لون اساسى 
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 -تستخدم فى الطباعه: االلوان التى

  ازرق -----حوائط 

  بنى  -----فرش 

  احمر -----محاور 

  بنفسجى  ------ابعاد 

  اخضر -----ابواب وشبابيك 

 

 

 

 

 

 

 

  Line type -لتغير نوع الخط:

  نختارline type  ثم نختار الخط المطلوب 

  فى حالة تحميل نوع خط جديد يتم الضغط على قائمة loud  ونختار الخط الجديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -انواع الخطوط :

  حوائط  -----خط مستمر 

  درجات السلم  -----خط منقط 

  محمور  -----خط و نقطه 
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 Height line -لتغير وزن الخط او التخانه :

  الضغط على الطبقه المراد تغير تخانت الخط بأختيار سمك الخط المطلوب و يتوقف سمك التخانه على مقياس

 الرسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الغرض منه :

 -خطوات تنفيذ االمر:

  من قائمة Draw   نختارCircle  

  نقوم بكتابة حرفC     فىCommand box   ثم الضغط علىEnter 

 -كيف يمكن رسم دائره :

 .بمعلومية مركز نصف القطر 

 .بمعلومية مركز وقطر 

 .بمعلومية مماسين ونصف قطر 

 .بمعلومية ثالث نقاط 

 . بمعلومية نقطتين 

 . بمعلومية ثالث ممسات 
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  -الغرض من االمر :

 -ت تنفيذ االمر :خطوا

  من قائمه Draw    نختارMulti line . 

  نقوم بكتابه حرفmul   فىCommand box   ثم الضغط علىEnter 

 

 

 -الغرض من االمر :

 

 

 -خطوات تنفيذ االمر :

  من قائمه Modify  نختارExplode. 

  نقوم بكتابه حرفEx  فىCommand box   ثم الضغط علىEnter 

  نقوم بتحديد الكائن المراد تفجيره 

  يتم تفجير الخطوت لمكونات اساسيه 
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 -انغشض يٍ االيش :

 -خطٕات تُفيز االيش :

 ٍقائًّ ي  Modify   َختاس Rotate 

 حشف تكتاتّ َقٕو r o ٗف Command box  عهٗ انضغط ثى Enter 

  َقٕو تاختياس انكائٍ انًطهٕب دٔساَّ ثىEnter . 

 .َختاس انُقطّ انتٗ سٕف يتى انذٔساٌ يٍ عُذْا 

 . َّقٕو تكتاتة صأية انذٔساٌ يع يشاعات انضأيّ انًٕجثّ ضذ عقاسب انساعّ ٔانسانثّ يع عقاسب انساع 

 

  -انغشض يٍ االيش :

 -خطٕات تُفيز االيش :

 حشف تكتاتّ َقٕو Al ٗف Command box  عهٗ انضغط ثى Enter 

  َٗشسى يستطيم ثى َضغط عهEnter  

  َضغط عهٗ انُقطّ فٗ انًستطيم ٔانُقطّ انًقاتهّ نٓا يع يشاعات تشغيمObject snap . 

             

 -انغشض يٍ االيش :

 -خطٕات تُفيز االيش :

 ٍقائًّ ي  Modify   َختاس Hatch 
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 حشف تكتاتّ َقٕو H  ٗف Command box  عهٗ انضغط ثى Enter 

  َّفتظٓش قائًّ أ خا swatch   ِتظٓش فيٓا جًيع انُقٕش انًٕجٕد 

  َختاسHatch   انًٕجٕد َٔضغط عهٗ انضأيّ َٔختاس انضأيّ انًطهٕتّ نهتٓشيش 

  فٗ خاَةScale     َحذد انًقاط انًطهٕب حسة انُظش 

   َضع عالية اياوSeparate hatches  Create    ِٔرنك نعًم َقٕش يُفصهّ خاصّ فٗ حانة االعًذ 

  فٗ خاَة Hatch Origin    َضغطSpecified Origin   ٗٔرنك الختياس انشكٍ انزٖ َثذأ يُّ ثى انضغط عه 

Pick pint   الختياس انًساحّ أ انًساحات انتٗ سيكٌٕ الHatch   تذاخهٓا ثىEnter  ٍيشتي 

 

 

 

 

 

 -طريقة عمل البلوك :

  يتم عمل الرسم المراد تخزينه واستخدامه بصفه دائمه 

  نضغط على W  ثمEnter   تظهر نافذه من خانةBase point  نختار pick  

  نقوم بتحديد البلوك وتظهر النافذه مره اخرىSelect Objects  

  نقوم بتحديد الرسم المراد تخزينه ثم الضغط علىEnter 

  تظهر النافذه مره اخرى فى خانةfill name and path 

  نضغط علىsave  لملف ومكان التخزين ونقوم بتحديد اسم ا 

 -طريقة عمل ادخاله:

  من قائمةInsert   نختارBlock 

  نضغط علىBrowse 

 نقوم بتحديد البلوك المراد ادراجه 

  نضغط علىopen  لتظهر نافذه نضغط علىok 
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  نقوم بالضغط على اى نقطه فى لوحة الرسم فيتم ادراج الرسم 

 

 -المر:الغرض من ا

 

 -طريقة تنفيذ االمر :

  يتم عمل مجموعه من االعمده ويتم ادراجهم بطريقهReference    4,3,2,1فى ملفات الدس  

  من قائمةInsert   نختارBWG Reference  

  نختار الملف ثمOpen   ثمEnter 

 نقوم بالضغط بالموس فى اى  مكان فى لوحة الرسم  

 

 -الغرض من االمر:

 -خطوات تنفيذ االمر :

   من قامةInsert   نختارRaster Image Reference 

  نقوم بتحديد الصوره المراد ادراجها ونضغط علىOk 
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  نقوم بالضغط على لوحة الرسم ةندخل مقياس التكبير , و التصغير فنجد ان الصوره ثم ادراجها فى اليد

 المستخدمه 

  المعتادهنقوم بالرسم على الصوره باالوامر 

 

 -الغرض من االمر :

 -خطوات تنفيذ االمر :

  من قائمةDraw   نختارPOLYGON 

  نكتب ثم    E     ثمEnter 

  نقوم برسم اى ضلع فيقوم البرنامج برسم المضلعات 

 -لرسم مضلع بمعلومية الدائره المماسيه :

  نحدد نصف القطر للدائره الداخليه والخارجيه المماسه الضالعه 

 -يوجد ثالث طرق لرسم مضلع :

  بمعلومية مركز الدائره التى تمس االضالع من الداخل 

  بمعلومية مركز الدائره التى تمس االضالع من الخارج 

  بمعلومية طول الضلع 

 

 -الغرض من االمر :

 -خطوات تنفيذ االمر :

  من قائمةModify   نختارScale   

 تب حرف نكSC   فىCommend Box    ثم نضغط على Enter  

  نقوم بأختيار الشكل المراد تكبيره 

  نقوم باختيار النقطه التى يتم المسك منها عن طريق Object Snap 

  نختار معامالت التكبير , التصغير ثم Enter  
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 -ر :الغرض من االم

 -خطوات تنفيذ االمر:

  من قائمةModify   نختارStretch  

  نكتب حرفS   فى  Command Box  ثم الضغط علىEnter  

  نقوم بتحديد الشكل بحيث يتم عملWindow   يقطع الشكل وال يحتوى الشكل كله 

  نضغط على اى نقطه على الشاشه ونضغطF3 

  نحرك الماوس فى االتجاه المراد التكبير والتصغير اليه 

  نكتب المسافه ثم نضغط علىEnter 

 

 

 

 

 

 

 


