
 

 ساعة   نظري: التصميم والتزيين المعماري                                المرحلة الثانية/ قسم 
 ساعتين :عملي         الحاسبة                                              المـادة: تطبيقات 
 

    

 

 

 

  بين  ل المعلوماتلغرض تبادهي عبارة عن ربط مجموعة من الحاسبات كي تصبح شبكة  الشبكة:مفهوم
 فهي:الحاسبات دون الحاجة الى وسائل النقل االخرى اما بالنسبة الى انواع الشبكات 

 :LAN (Local Aerea Network)شبكة  .1

ال يتجاوز عددها ثالثين حاسبة لكي ال  تستخدم هذه الشبكة في موقع محدد يحتوي على مجموعة من الحاسبات     
ي بدوره يؤدي الى تعذر الحصول على االتصال او التأخير في اجراء االتصال, حيث ارة والذيؤدي الى ضعف في االش

تكون هناك حاسبة رئيسية والحاسبات االخرى تتصل بالحاسبة الرئيسية عن طريق االسالك بالموزع وبدوره يتصل 
 بالحاسبة الرئيسية .

( فسوف نقوم 10معلومات من الحاسبة رقم )صول على ( واردنا الح1فمثاًل اذا كنا نعمل على الحاسبة رقم )     
 ( للحصول على المعلومات المطلوبة.10باالتصال بالحاسبة الرئيسية والتي بدورها تؤمن االتصال مع الحاسبة رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 : NAP (Network Access Point)شبكة  .2

( هـي اوسـع مـن NAPأي ان شبكة الـ)( LANطة بـ)تستخدم هذه الشبكة لربط مجموعة مفتوحة من الشبكات المربو 
( وتعتبـــر هـــذه الشـــبكة هـــي شـــبكة محليـــة LAN( وتضـــم مجموعـــة كبيـــرة مـــن الشـــبكات المربوطـــة بــــ)LANشـــبكة )

 لألنترنيت.
 :WAN (Wide Area Network) شبكة .3

رهـا كـن اعتبا( حيـث يمNAP( وتضـم مجموعـة كبيـرة مـن الشـبكات المربوطـة بــ)NAPوهي شبكة اوسـع مـن سـبكة )    
 (.WANشبكة معلومات دولية , أي ان شبكة االنترنيت هي شبكة من نوع )

 (10حاسبة رقم )

 الحاسبة الرئيسية

 (1حاسبة رقم )



 مفهوم شبكة االنترنيت (International Network) : 

التعريف : عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات اصغر بحيـث يمكـن  ي شـخت متصـل باالنترنيـت     
علومــات فــي هــذه الشــبكة )اذا ســمح لــن بــذلك( او ان يتحــدث مــع جميــع المان يتجــول فــي هــذه الشــبكة وان يحصــل علــى 

 شخت آخر في أي مكان في العالم وان يتبادل الرسائل الصوتية والصورية معن.
  كيفية تشغيل االنترنيت(Opening Internet Explorer): 
 وذلك : الطريقة المختلفة يتم فتح برنامج متصفح االنترنيت بنفس Officeكما في جميع برامج     

الموجــودة علــى ســطح المكتــ   (Internet Explorer)بــالنقر المــزدوى علــى ايقونــة متصــفح االنترنيــت  .1
 لشاشة الحاسو .

             Internet Explorer Programs                         Startاو النقر على زر  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 ومكوناتها:  Internet Explorer Windowنترنيت تصفح االوصف الشاشة الرئيسية لم   
 هناك عدة اشرطة تظهر في اعلى شاشة المتصفح كما يلي:

 ويعرض اسم الصفحة المعروضة حاليًا. :  Title Barشريط العنوان )االسم(  .1

يعــرض اوامــر تمكننــا مــن الــتحكم بعمــل المتصــفح وطريقــة العــرض  :  Menu Barشــريط )القــوائم(  .2
 وامور اخرى.الصفحات وحفظ 

 يحتوي على مجموعة ازرار متخصصة في اداء مهام معينة.: Icon Barشريط )االزرار(  .3

 يعرض عنوان الصفحة او الموقع الحالي.: Address Barشريط )عنوان الموقع(  .4

 ويكت  فين اسم الموضوع المراد البحث عنن.: Search Barشريط البحث  .5

 
 :مختصرات االوامر 

رات االوامـــر مهــم جــدًا فـــي عمليــة االتصــال واســـتخدام الشــبكة حيــث يـــؤثر هــذا الشــريط الوقـــت مختصــ يط ان شــر       
ويمكن من استخدام الموضع بشكل سريع وسـهل , حيـث يحتـوي هـذا الشـريط علـى عـدة ازرار يمكـن اسـتخدامها بالضـغط 

 مرة واحدة بالمفتاح االيسر للماوس وهي :
 : (Back)ة الى النافذة السابق مفتاح الرجوع .1

 : (Forwordمفتاح التقدم الى النافذة الالحقة ) .2

 : يستخدم للتوقف عن البحث والرجوع الى النافذة السابقة.( Stopمفتاح التوقف ) .3

: يستخدم عندما يحصل خلل في االتصال وبعد الضـغط عليـن يـتم االنعـاش تـو (Refresh)عاش مفتاح االن .4
 تنشيط االتصال.

يسـتخدم عنـدما يـراد العـودة الـى الصـفحة الرئيسـية أي اول صـفحة يـتم  : (Home)مفتاح الصفحة الرئيسية  .5
 فتحها.

 : يستخدم للبحث عن المواضيع المختلفة . (Search)مفتاح البحث  .6

ــــدى  (Favorite)مفتــــاح المواقــــع المفضــــلة  .7 ــــوان أي موقــــع مــــن المواقــــع المفضــــلة ل : يســــتخدم  ضــــافة عن
 المستخدم.

 .(History) مفتاح فتح تاريخ زياراتك  .8

 
   الويــwww  : هــو اختصــار لكلمــةWide Web Word  ويمثــل وســيلة تســاعد علــى عمليــة الوصــول الــى

 المعلومات الموجودة في شبكة االنترنيت. حيث يبدأ عنوان أي موقع بهذه الخدمة.

 



قــع ان أي مو حيـث يكــون هــذا العنـوان او عنــو  [http//www.microsoft.com]وكمثـال علــى عنـوان احــد المواقــع      
 من االجزاء التالية.

 وهو بروتوكول نقل النصوت الفائقة. httpاسم البروتوكول : وغالبًا ما يكون  .1

 مختت بمواقع الوي  . تشير الى ان هذا العنوان : وهي wwwالكلمة المفتاحية  .2

لن مـن قبـل يـتم تسـجيالجزء الثالث: يمثل المكان الذي يخزن فين موقع الوي  وهـو الجـزء الرئيسـي مـن العنـوان , و  .3
 االفراد او الشركات او المؤسسات الحكومية واالهلية صاحبة الموقع.

 net…)( حروف يمثل نوع المنشأة التي تمتلك الموقع مثل 3الجزء الرابع: يتكون من قسمين القسم االول من ) .4

, org ,com) . اما القسم الثاني يتكون من حرفين يمثل اسم الدولة 

 
 وتغيير صفحة البداية باتباع الخطوات التالية :مكن اختيار ي داية :تغيير صفحة الب 

 .  Internet Explorer. افتح المتصفح 1      
 . Internet Optionsمن شريط القوائم ثم   Tools. نختار قائمة 2      
 .من النافذة الظاهرة على الشاشة , حيث يظهر لنا مربع حوار  General. نختار تبوي  3      
 نحذف العنوان الموجود ونكت  محلن  (Address)يظهر شريط الـ (Home Page). في قسم صفحة البداية 4      

 عنوان الموقع الذي نرغ  فين ان يكون صفحة بداية .         
 .(Use Current). الضغط على خيار 5      
 في اسفل النافذة . (Apply). الضغط على خيار6      
 في اسفل النافذة . (ok)ر غط على ز . الض7      

 
 : كيفية اغالق المتصفح  

 الموجود في الزاوية اليمنى العلوية لنافذة المتصفح .           انقر على زر االغالق  .1

 في نافذة االتصال . Disconnectاضغط علة زر  .2
 

  محركات البحثSearch Engines   : 

اعدك  للحصــول علــى المعلومــات مــن االنترنيــت بــرامج تســتصــفحات البحــث او محركــات البحــث هــي عبــارة عــن م
حيث انها تخزن قوائم كبيرة من عناوين مواقع الوي  المختلفة , ولكـل موقـع طريقـة بحـث خاصـة بـن , ويمكنـك ان 

 تحصل على معلومات مختلفة من كل محرك بحث حول نفس الموضوع . ومن اشهر مجركات البحث :
www.google.com 

www.yahoo.com 

www.altavista.com 

 

 
 

X 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/


 :كيفية البحث في شبكة االنترنيت 

 هناك طريقتان للبحث في شبكة االنترنيت وهما :     
والضغط على  Addressبكتابة اسم الموقع في شريط العنوان كة وذلك البحث للوصول الى موقع معين على الشب .1

 حيث يتم البحث عن الموقع وعرضن على الشاشة . Goزر 

وبعــد الضــغط علــى زر  (Search)البحــث عــن موضــوع معــين : وذلــك بكتابــة اســم الموضــوع فــي شــريط البحــث  .2
(search) لـى مواقـع تـتكلم عـن هـذا الموضـوع تحتـوي ع عندها تظهـر قائمـة او عـدة قـوائم متسلسـلة لنتـائج البحـث

 يمكن فتح أي منها .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 : كيف يتم تخزين صفحات الوي  التي تم البحث عنها على الحاسبة الشخصية 

  ٍSaving web page: 

 ات التالية:اع الخطو تخزين صفحة الوي  التي تم البحث عنها الستخدامها او االستفادة منها وذلك باتب يمكن     
 بعد فتح الصفحة المراد تخزينها على شاشة الحاسبة أي ان الصفحة يج  ان تكون موجودة على المتصفح. .1

( , eSaving web pagٍ  (, ســوف تظهــر نافــذة التخــزين  (File)مــن قائمــة  (Save As)نختــار االمــر  .2
 وتضم جميع المواقع التي يمكن الخزن فيها في حاسبتك .

جديــد للخــزن فــي أي قــرت  جلــداو فــتح م Save inمــن صــندوق  تخــزن فيــن صــفحة الويــ كــان الــي نختــار الم .3
 . [File name]يثبت في شريط  Defaultواعطاءه اسم معين او نفس االسم 

 يتم اختيار الصيغة التي سيخزن فيها الملف وهي : Save as typeمن شريط الـ  .4

 .  Web Archive for E-mailلكتروني بريد االخزن الصفحة بجميع محتوياتها  رسالها عبر ال - أ
 .  Web page HTMLخزن النصوت فقط دون الصور  -  

 .    Text Fileخزن النصوت دون تنسيق  - ت

 , واالنتظار  كمال عملية الخزن .  Saveالنقر على زر الحفظ  .5

 
 : كيف يتم تخزين عناوين الصفحات المفضلة 

الوصول الين مباشرة دون اللجوء الى استخدام محركـات البحـث نستطيع  قد ترغ  في االحتفاظ بعنوان موقع معين ,
 للبحث عنن , ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية :

 )باستخدام محرك البحث او ادخال العنوان مباشرة( .الصفحة المراد االحتفاظ بعنوانها  فتح .1

 , سوف تظهر نافذة جديدة . (Favorites)النقر على قائمة المفضلة  .2

 . Add Favoriteفيظهر مربع حوار  (Add)ر ر ز انق .3

 على عنوان الموقع ليسهل تذكره فيما بعد. (Name)ادخال اسمًا ترغ  فين وليكن مختصرًا في حقل االسم  .4

 . Add Favorite غالق شاشة  Okاضغط على  .5

 . Favorite في شاشة     X. اضغط زر االغالق   6    

 

 لة :ات المفضكيف يتم  استرجاع عناوين الصفح 

 اتبع الخطوات التالية: Favoriteاردت االطالع على عنوان موقع كنت قد خزنتن في قائمة  اذا
 في شريط االدوات لتظهر قائمة العناوين في الجزء االيسر من شاشة المتصفح . Favoritesانقر زر  .1

 النقر على اسم الصفحة او الموقع الذي ترغ  بعرضن. .2



 تصنيفي , انقر على اسم المجلد اواًل ليفتح ويعرض العناوين الموجودةة بداخلن.في مجلد اذا كان العنوان مخزن  .3

 سيقوم المتصفح بالبحث عن الموقع وعرضن لك . .4

 
 ف تتم طباعة صفحة الوي :كي 

 صفحة الوي  غير المخزونة نتبع الخطوات التالية : لطباعة
 رنيت.ذة االنتتأكد من ان الصفحة التي ترغ  بطباعتها معروضة على ناف .1

 الموجودة في شريط االدوات. (Print)انقر زر الطباعة  .2

 يتم طباعة صفحة الوي  اذا كانت الطابعة مربوطة مع الحاسبة ومجهزة بالورق الالزم .
 

 : mail   -Eالبريد االلكتروني
تقبل عنـــوان بريـــد ســـل والمســـهـــو وســـيلة لتبـــادل الرســـائل عبـــر االنترنيــت , ويشـــترط ان يمتلـــك المر  البريــد االلكترونـــي     

 . anynam@anycompany.com or netخات بن يكت  بهذا الشكل :
1. any name      .يعتمد على اختيارك  سم المستخدم عند حصولك على حسا  البريد االلكتروني : 

2. any company م لك حسا  او خدمة البريد االلكتروني .\: يعتمد على الشركة او المزود الذي ق 

 ان من البريد االلكتروني:نوعهناك و     
  نــوع يســتخدم برنــامج خــات  رســال واســتقبال البريــد يعمــل وانــت متصــل باالنترنيــت ويجــ  ان يكــون البرنــامج

 ما يقدم من قبل الشركة المزودة لخدمة االنترنيت . متوفر لديك وغالياً 

 برنـامج خـات سـوى االرتبـاط  حاجـة الـىنوع آخر يسمى بريد الوي  او البريـد المجـاني ويمكـن اسـتخدامن دون ال
 باالنترنيت.

 
  كيفية فتح بريد االلكتروني ألول مرةmail  -E: 

 لكي تفتح بريدًا الكترونيًا خاصًا بك يج  اتباع الخطوات التالية:
, ثـــم  Yahooلفــتح متصــفح الـــ http//www.yahoo.comالــدخول الــى شــبكة االنترنيــت والــدخول الــى موقــع  .1

لـــى البريـــد االلكترونـــي , او نكتـــ  العنـــوان التـــالي للـــدخول مباشـــرة الـــى البريـــد االلكترونـــي للـــدخول ا (Mail)اختيـــار 
http//mail.yahoo.com . 

 Free! Sing up for yahoo!mailومن ثم نختار  (yahoo!Mail)تظهر لنا شاشة جديدة نختار منها  .2

 Create yourبة وهــي قائمــة ت المناســســوف تظهــر لنــا نافــذة جديــدة تحتــوي علــى عــدة حقــول يمــأل بالبيانــا .3

yahoo!ID : وهي 

 

 
 
 



First name                       االسم االول للمستخدم 
Last name                       االسم االخير للمستخدم 
Preferred content           اسم الدولة المفضلة للدخول الى البريد االلكتروني 
Gender                          لألنثى     Female للذكر الـ Mail  نختار الجنس 
Yahoo ID                      ) user name@yahoo.com)  الخات بالمستخدم  (ID)  يكت 
Password             كتابة كلمة السر        

Re –type password      اعادة كتابة كلمة السر 
Security question :         االسئلة السرية الجابة مناثم حقل ا

 ماهو اسم الدلع )المختصر(
 ماهو اسم اول مدرسة ابتدائية درست فيها

 ماهو فارس او بطل الطفولة
 ماهي ذكريات الماضي المفضلة لك
 ماهو الفريق الرياضي المفضل عندك

 ماهو االسم الوسط من والدك
 ماهو اسم المدرسة العالية لك
 راجة هوائية خاصة بكيارة او دمن الذي صنع لك اول س

 اين قابلت زوجتك او زوجك  ول مرة
                                                Birth dayالسنة(  -اليوم  -الحقل الخات بتاريخ الميالد )الشهر

                       : Zip/ postal codeادخال الرمز البريدي لمنطقة السكن                             
                         Speciallzationادخال العمل الوظيفي الذي تقوم بن من خالل االختبار                

      Enter the code shownثم نقوم بادخال )كود( )شفرة( تظهر في النافذة في الحقل المخصت لها : 
 

 .نتهاء من عملية فتح البريد االلكترونيواالافقة للمو   [I Agree]ثم اضغط على مفتاح الموافقة . 4
 مع ظهور العنوان االلكتروني . ID. تظهر لنا التهنئة لقبول 5
 
 : يتم اتباع الخطوات التالية:   اما كيفية الدخول الى بريدك الشخصي 

 . ادخال المعلومات التالية في نافذة البريد االلكتروني الموجودة في يمين النافذة .1
 Yahoo!IDلبريد االلكتروني            العنوان ل    
    Passwordكلمة السر                            
 ثم الضغط على زر     

 
 سوف يتم فتح نافذة بريدك االلكتروني الخات بك : منن       

Sing in 



 
 للدخول الى البريد الوارد وعرض الرسائل نختار       Inbox  

 ا ثم الضغط على م اختيارهلعرض الرسائل الواردة يتSubject   

      لكتابة رسالة جديدة من خالل الضغط على مفتاحCompose 

   : ثم يكت  العنوان المراد ارسال الرسالة الين وموضوع الرسالة فيInsert addresses 

                                                        يكت  العنوان في هذا الشريطTo: 

 الرسالة في هذا الشريط                                       : موضوع  ت يكSubject 

 . ثم تكت  الرسالة في النافذة الفارغة المخصصة للكتابة 

     يتم ارسال الرسالة بالضغط على مفتاح 

  للخروى من البريد االلكتروني .                       ثم الضغط علة مفتاح 
 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 

 Sent to 
 

 Sent to 
 Sign  out 



 
 

 (( Excel   األكسل)) برنامج 
 

Microsoft Excel :    
هـو برنــامج جــداول بيانــات يســتخدم فــي تســجيل البيانــات وتحليلهــا ومتابعــة التغيــرات التــي تجــرى علــى تلــك البيانــات      

 وكما يمكن استخدام نظام الـ  Excelلف او المعلومات التي يحتويها موتعديلها بما يتالئم مع طبيعة  او نوعية البيانات 

 Exce::جراء االمور التالية  
 نشاء الموازنات وتحليل المعلومات احصائيًا .كتابة التقارير المالية وا .1

 انشاء الرسوم والمخططات البيانية التي توضح العالقة بين المتغيرات او المعلومات التي يحتويها الجدول. .2

 واالحصائية والرياضيات ودوال الشرط والمقارنة. والهندسيةاستخدام الدوال الحسابية  .3

 كما يستخدم لطبع جداول االسماء والمعلومات والعناوين أي جداول البيانات الحرفية والرقمية. .4

ويعتبــر هــذا البرنــامج هــو مــن بــرامج الجــداول االلكترونيــة الــذي يحتــوي علــى العديــد مــن الصــفوف واالعمــدة . وان      
 د يشكل ما يسمى بالخلية التي يمكن ان يخزن فيها البيانات الحرفية او الرقمية.مع العمو  تقاطع الصف

 
 : ان نظام   كيفية تشغيل البرنامجExcel  ( يعمل مظلة نظام التشغيلWindows) . 

 اما: Excelيتم تشغيل برنامج الـ
  المكت  وذلك بالنقر المزدوى على ايقونة عن طريق سطحMicrosoft Excel  على سطح المكت .الموجودة 

  او عن طريق قائمةStart  : كما يلي 

Start              Programs            Microsoft Office             Microsoft Excel  

 عندها سوف تظهر الشاشة )النافذة( الرئيسية لهذا البرنامج .     
 

 (مواصفات ورقة العمل لنظام الـExcel   : ) 

( لكــل ورقــة عالقــة تبويــ  اســفل Sheetمصــنفًا مســتقاًل يتــألف مــن عـدة اوراق )  Excelنظــام  فــيل ملــف يشـكل كــ
المصــنف يكتــ  عليهــا رقــم او اســم لورقــة العمــل كمــا يمكــن النقــل بينهــا بســهولة وادخــال المعلومــات اليهــا بســرعة . 

يـًا وتعـرف بـاالحرف مـدة عمود( وتمتـد االعRows( وصفوف )Columns( من اعمدة )Sheetتتألف ورقة العمل )
،....B,ِA  بينمــا تمتــد الصــفوف افقيــًا وتعــرف باالرقــام ,  ان تقــاطع الصــفوف مــع االعمــدة يشــكل مــا يعــرف بالخليــة

(Cell ِ ويتكون عنوان كل خلية من حرف العمود مع رقم الصف مثاًل التقاء العمود )A ( يشكل خلية 1مع الصف )
(A1وهكذا , وتمتد الصفوف من ا ) ( واالعمدة من العمود 16384الى الرقم ) 1لصف رقمA  الىIv . 



   الجدول يمكن ان يخزن فيها اما بيانات حرفية او بيانـات رقميـة , كمـا يمكـن اضـافة وحـذف كل خلية من خاليا
وتغييــر البيانــات المدخلــة علــى كــل خليــة والــذي يطــرأ عنــن تعــديل النتيجــة المتحصــلة علــى ورقــة العمــل التــي تمتــاز 

 ات التالية:بالمواصف

 تمتاز ورقة العمل بالدقة المتناهية في تحليل البيانات والتحقق ذاتيًا من صحة النتائج . .1

يمكن اخراى النتائج بخيارات عديدة ومزايا كثيرة يمكن ان تعد في شكل تقرير لطباعتها على ورق وعرضها على  .2
 شاشة او أي جهاز عرض آخر.

العربية او غيرها حس  رغبة المستخدم , وكذلك  ج باللغتين االنكليزية اوالبرنام يمكن التحكم بالعمل على واجهة .3
 تغيير اتجاه ورقة العمل من اليمين الى الشمال وبالعكس .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 : Excelماهي مكونات النافذة الرئيسية لنظام  

 :التالية تتكون النافذة الرئيسية لهذا النظام من المكونات     
 Microsoft Excel                                       شريط العنوان  .1

 
 شريط القوائم او االوامر الرئيسة : .2

File, Edit , View , Insert , Format  , Tools , Data , Windows , Help . 

 مل بن .ظام والعوالتي تضمن االوامر الفرعية المستخدمة في تنفيذ اوامر هذا الن       
 اشرطة االدوات : وهي تمثيل صوري لألوامر الرئيسة والفرعية . .3
الذي يكت  فين الصيغة الرياضـية او الشـرطية التـي يـراد العمـل بهـا  FXالصيغة : عنوان الخلية , وشريط كتابة  .4

. 

 اسطر واعمدة عناوين الخاليا . .5

 ورقة العمل او الجدول أي مجال التطبيق . .6

 فل الجدول .ات في اسعناوين الصفح .7

 في حالة االدخال للبيانات . Input)جاهز( او  Readyثم شريط الحالة في اسفل النافذة الذي يظهر  .8

 
    الخليــة : هــي الحيــز النــاتج مــن تقــاطع الصــفوف مــع االعمــدة أي ان تقــاطع الصــف مــع العمــود ينــتج مــا يســمى

 . والرقميةبالخلية التي يخزن فيها المعلومات والبيانات الحرفية 

  يتم ادخال البيانات في أي خلية من خـالل تأشـيرها أي الوقـوف عليهـا والضـغط علـى الـزر االيـس للمـاوس حيـث
يظهر عنوان تلك الخلية في اعلى الصفحة وعندها يتم كتابة البيانات الحرفية او الرقمية وبعدها الضغط على مفتاح 

(Enterفيتم ادخال البيانات في تلك الخلية وال )الخلية التي تحتها . تحول الى 

   كمــا يمكــن ان تــدخل انــواع مــن البيانــات المتسلســلة او المتكــررة او التــواريخ او الوقــت المتعاقــ  بعمليــة الســح
( وقمنـا بعمليـة السـح  واالفـالت A2( في الخلية )2( والرقم )A1( في الخلية )1واالفالت مثاًل ان يتم ادخال الرقم )

ج بوضع باقي االرقام المتسلسلة في بقية خاليـا هـذا العمـود وهكـذا بالنسـبة الـى الوقـت البرنام لهذا العمود سوف يقوم
 او التاريخ .

  لتنظيم الخلية او الصف او العمود يتم التأشير او الوقوف عليها ثم الضغط للزر االيمن مثاًل عنـد الوقـوف علـى
 ( : حيث Format cellر منها )ددة يختاخلية معينة ثم الضغط بالزر االيمن تظهر قائمة بأوامر متع

 تظهر نافذة تحتوي على عدة اوامر منها :
 

-  X - 



Number   :   , كلما يتعلق باالرقـام مثـل نـوع الـرقم المسـتخدم , عـدد االرقـام بعـد الفـارزة , طبيعـة الـرقم )قـيم , تـاريخ
 وقت , ....( .

Alignment :  سياق النت من اليمين الى اليسار ية معينةتغيير اتجاه النت بزاو  ,النت في الخلية  تسوية ,   
 بالعكس .او                     

Fount      :   . يحدد الخط من حيث النوع والحجم وانتظام الخط 
Border     :   . حدود الخلية تكبير وتصغير 

Patterns   :   . شكل الخلية , هل ملونة او ظل او ذو شكل معين 
 

 يتم من خاللن عرض العمود للخاليا .   ( :Column Widthوامر فهو )ر من اال اما االختيار اآلخ
  كما يمكن عملية تكبير وتصغير الصف او العمود وذلك بالوقوف على رقم الصف او العمود على حرف العمود

بعمليــة  )   (العمــود .  للصــف ونقــوم بالتصــغير او التكبيــرحيــث يظهــر الســهم )             ( للعمــود والســهم 
 السح  واالفالت .

 .يتم التأشير على الصف بالوقوف على رقم الصف 

 .يتم التأشير على العمود بالوقوف على حرف العمود 

 
 اما البيانات التي يتم ادخالها في الخاليا فهي : 

 . التي تتكون من ارقام فقط هي البيانات او المفردات :  البيانات الرقمية .1

 ات التي تتكون  من احرف فقطبياني الوه  البيانات النصية  : .2

 اشكال رقمية في هيئة تواريخ وزمن )وقت( .  التاريخ والوقت  : .3

تدخل  قامة عالقة محددة فـي صـورة رياضـية تظهـر نتائجهـا فـي الخليـة بـداًل مـن المعادلـة  المعادالت       : .4
 التي تظهر شريط الصيغة .

 
 : في ورقة العمل او الجدول نقوم :ن العمل بعد االنتهاء م   كيفية حفظ ورقة العمل 

 ( .Save)ملف( نختار االمر حفظ )  Fileمن قائمة  .1

 .  File nameيظهر صندوق الحوار الذي يكت  فين اسم الملف المراد حفظن امام  .2

 ( .Ok( ثم موافق )Saveثم النقر على حفظ ) .3

 
 
 
 



 

 
 
 
 

فادة من تنفيذ اوامر النظام اما من )اشرطة االوامر( ل واالستبعدة طرق أي التعام Excelيمكن العمل ضمن نظان      
او )اشــرطة االدوات( او مــن خــالل االوامــر التــي تظهــر عنــد اســتخدام )الــزر االيمــن( للمــاوس . وســنتطرق الــى االوامــر 

 الموجودة في شريط االوامر )القوائم( الرئيسية وهي :
 

 :  Fileقائمة ملف          1

      
 ى هذه القائمة والنقر بالزر االيس سوف تظهر قائمة منسدلة باالوامر الفرعية وهي :ير علتأشال عند     
 ( جديدNew)  : . لفتح ملف جديد أي يقوم بفتح جدول جديد على النافذة 

 ( فـــتحOpen) :  ـــة ضـــمن برنـــامج ـــتح ملـــف مخـــزون ســـايقًا حيـــث تظهـــر قائمـــة بأســـماء الملفـــات المخزون لف
(Excelحيث نقوم بتض )الفتح( )ليلن وال( ضغط على مفتاحOpen. ) 

 ( غلقClose ): .  ويستخدم لغلق الملف المفتوح على الشاشة 

 ( حفظSave )  : ( لحفظ الملف بعد اكمال العمل بن حيث تظهر نافذة تحتوي على شريط اسـم الملـفFile 

name ( يطبـع فيهــا االســم المطلــو  للملـف ثــم الضــغط علــى مفتـاح )حفــظSaveة حيــث يــتم حفــظ ذس النافـ( فــي نفــ
 الملف تحت هذا االسم .

 ( حفظ بأسمSave As ):  يستخدم هذا االمر لخزن الملف بأسم ثاني او موقع ثاني او عمل نسـخة اضـافية
 من الملف .

 اعداد الصفحة (Page Setup: ) 

الســفلي الهــامش  , (Topومنهــا يمكــن تحديــد هــوامش الصــفحة بأختيــار االمــر )هــوامش( ثــم تحديــد الهــامش العلــوي )
(Bottom )( وااليمنRight( وااليسر )Left. واختيار القيم التي نريدها  عداد الصفحة ) 

 

  ويشمل : ناحية الطباعة: 

o  يستخدم الطبع جزء معين بعد تحديده من الصفحة:    تعيين ناحية الطباعة . 

o  يستخدم  لغاء االمر السابق .:    مسح ناحية الطباعة 

o  يستخدم لرؤية شكل المستند قبل الطباعة .:      طباعةلامعاينة قبل 

o ( طباعةPrint   )      :. لطبع المستند او الملف على الورق بواسطة الطابعة 

o ( ارسل الىSend to: ) . يستخدم   رسال الملف الى البريد االلكتروني او جهاز الفاكس 



 

o ( خصائصProperties )معلومات عن المستند ي معرفة : يستخدم لمعرفة )هوية المستند( أ 

 مثل تاريخ االنشاء وتاريخ التعديل واسم البرنامج الذي انشأ فين المستند .      

o ( انهاءExit )            :. يستخدم للخروى من البرنامج مع حفظ او عدم حفظ التعديالت 

 

        
 
 
 

     
ء اعــداده وكــل مــا يتعلــق بعمليــة ادخــال البيانــات داخــل ند( اثنــاهــذه القائمــة للعمــل داخــل الملــف )المســت تســتخدم االوامــر 

 الجدول واهم هذه االوامر :
  يستخدم للتراجع عن آخر تعديل او عمل على المستند. :    تراجع عن 

        عكس عملية التراجع.  :  تكرار 

 ( قتCut )  :  اخـل ذاكـرة ث يخـزن ديستخدم لقت محتوى خلية واحدة او مقطـع مـن الخاليـا بعـد تضـليلن حيـ
 ( في مكان آخر من نفس الملف او في ملف آخر .Pastالحاسبة وهو خزن مؤقت لحين لصقن )

 ( نســـخCopy: )  يســـتخدم  ستنســـاى محتـــوى خليـــة او مقطـــع مـــن الخاليـــا بعـــد تضـــليلن حيـــث يخـــزن فـــي ذاكـــرة
 خر . ( في موقع آخر من نفس الملف او في ملف آPastالحاسبة بشكل مؤقت لحين لصقن )

 لصــ( قPast يســتخدم للصــق محتــوى خليــة او مقطــع مــن الخاليــا ثــم قصــن او نســخن ســابقًا مــن مكــان داخــل :  )
 الوقوف على بداية موقع المكان المراد اللصق فين .الملف او خارجن , بعد 

 : تعبئة           : ويشمل عملية التكرار في تعبئة الخاليا او تكرار عملية حسايبة ... ويشمل 

 ن  , الى اليسار , الى اعلى  , الى اسفل .ى اليميلا
  سنة( . –شهر  –اسبوع  –سلسلة )مع اعطاء قيمة الخطوة( : تاريخ , )يوم 

  :  ضبط 

 . مسح  :  يستخدم لمسح الكل 

  حذف :  يستخدم لحذف محتوى خلية او صف او عمود بأكملن مع التحكم في حركـة بـاقي القـيم الـى االعلـى او
 اليمين .

 يستخدم لحذف الورقة بعد الوقوف عليها . ورقة :ف حذ 

 
 
 

 



 

 
    
     
 
 

 ( يمكن ايضًا عمل مايلي من خالل االوامر :Editومن خالل القائمة السابقة تحرير )     
 ( االمر بحثSearch او )File  : : للبحث عن رمز او مجموعة رموز على الشاشة . بالطريقة التالية 

 ( بحث .Findمر )نختار اال Editمن قائمة تحرير  .1
 او الجملة المراد البحث عنها في صندوق الحوار.نكت  الكلمة  .2

 نختار البحث عن التالي . .3

 ( .Okالنقر على زر )موافق( او ) .4

 
مــن خــالل هــذا االمــر يمكــن اســتبدال رمــز او مجموعــة رمــوز بــقخرى مكانهــا . بالطريقــة  :  االمــر اســتبدال 

 التالية:
 قائمة )التحرير( .دال( من نختار االمر )استب .1

 نكت  الجملة او الكلمة المراد استبدالها في صندوق الحوار. .2

 نكت  الجملة او الكلمة البديلة لها . .3

  ]استبدال الكل[او  ]استبدال[النقر على اختيار  .4

 . Okموافق  .5

 

 
 
 

ور علـــى نافـــذة بعـــض االمـــتحتـــوي هـــذه القائمـــة علـــى مجموعـــة مـــن االوامـــر الفرعيـــة التـــي تتضـــمن عـــرض واخفـــاء      
 , اضافة الى عرض ةتنظيم بعض االضافات وطريقة العرض للملف على الشاشة وهي :  Excelالـ
 

يســـتخدم هـــذا االمـــر لعـــرض الملـــف بشـــكل عـــادي علـــى الشاشـــة دون اظهـــار  (  :Normalاالمـــر عـــادي ) 
 عرض الحواشي .

اخـرى للملـف المتكـون مـن و  حةصـفبـين  لصـوايسـتخدم هـذا االمـر لمعاينـة الف :  معاينة فواصـل الصـفحات  
  لغاء هذا االمر يتم اختيار االمر )عادي( .اكثر من صفحة و 

 



يسـتخدم فـي كتابـة المعـادالت  يسـتخدم ظظهـار شـريط الصـيغة الـذي( : Formula Barشريط الصيغة ) 
 الرياضية او عرضها.

 لجدول .ي أعلى ايستخدم ظظهار شريط المعلومات ف ( :Status Barشريط المعلومات ) 

يستخدم ظظهار أشـرطة ا دوات او خخفائهـا حسـ  اختيـار المسـتخدم  (    :Tool Barsأشرطة األدوات ) 
 من قائمة أشرطة ا دوات بعد التأشير .

عند استخدام هذا االمر تظهر نافذة تحتوي على اوامر لتنسيق االضافات فـي اعلـى  رأس ةتذييل الصفحة  : 
مكررة لجميع الصفحات , كذلك من خالل هذا االمر يمكن تنسيق ورقـة العمـل  واحدة اوواسفل الصفحة لصفحة 

 , واضافة الهوامش )الفراغات( في اعلى واسفل وعلى اليمين ويسار الجدول .

يســتخدم هــذا االمــر  ظهــار الملــف علــى ســعة الشاشــة و لغــاء هــذا االمــر يســتخدم االمــر  ملــيء الشاشــة  :  
 )عادي( .

سـتخدم هـذا االمـر لتكبيـر وتصـغير الملـف المعـروض علـى الشاشـة )مـع االحتفـاظ بـنفس يغير  : تكبير / تصـ 
 حجم الخط( .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      
 
 

التـي يمكـن ان تعتبر هذه القائمة من القوائم التي تحتوي على العديد من االوامر المهمة التي تستخدم لتنفيذ المهـام       
 حيث يحتوي على االوامر التالية :االكسل  يؤديها برنامج

الـى اليمـين او  االزاحـة يستخدم  دراى خلية فارغة او صف او عمود فارغ كما يمكـن تحديـد ( :Cellsخاليا ) 
 الى العمود او الى الصف . لإلضافةحس  الحاجة  الى االسفل

 االسفل . زاحة الىيستخدم  دراى صف كامل جديد الى الجدول حيث تكون اال ( :Rowsصفوف ) 

 يستخدم  دراى عمود فارغ الى الجدول حيث تكون اظزاحة الى اليمين . ( :Columnsاعمدة ) 

يســتخدم هــذا االمــر لتحويــل العالقــة بــين مجمــوعتين او بــين مجموعــة او ( : Work Sheetورقــة عمــل ) 
يق نوع المخطط وادراجن يار وتنساكثر من مجموعة اخرى من البيانات الرقمية الى مخطط بياني مع امكانية اخت

 ضمن الجدول او المستند , ويمكن انشاء تخطيط على ورقة العمل بأتباع الخطوات التالية :

ادخــال البيانـــات المطلـــو  تحويـــل العالقـــة بينهــا الـــى محطـــط فـــي اعمـــدة فــي ورقـــة العمـــل بشـــرط ان يكـــون عـــدد  .1
 البيانات متساوي لكل عمود .

 المخطط لها .راد رسم تحديد )تضليل( الخاليا الم .2

 اختيار االمر )تخطيط( من قائمة )ادراى( او عن طريق اختيار التخطيط من شريط االدوات . .3

تظهر نافذة على الشاشة تحتوي على انواع المخططات الرئيسية والفرعية لكل نوع ثم من خاللها يتم اختيار نوع  .4
 (. Nextثم ) (Chart Typeالمخطط الرئيس والفرعي المراد رسمن من خالل نافذة )

( يـتم تحديـد البيانـات التـي تمثـل كـل مـن Data Rang( ومـن خـالل اختيـار )Chart Dataتظهر نافـذة جديـدة ) .5
 ( .Next( . ثم )Y( والبيانات التي تمثل محور )Xمحور )

 ( ومن خاللها يتم تنظيم االمور التالية :Chart +Optionsتظهر نافذة جديدة ) .6

  لمخطط مناضافة عنوان الى ا ( خالل اختيارTitles. ) 

  ( تسمية كل من محورX( ومحور )Y( من خالل اختيار )Axes. ) 

  ( توصيف الخطوط البيانية من خالل اختيارLegens. ) 

  ( عنونة البيانات واضافة الخطوط المنقطة من خالل اختيارData Labels( ثم .  )Next. ) 

خاللهـا اختيـار موقـع اضـافة المخطـط امـا )ورقـة جديـدة( او  يـتم مـن :( Chart Locationجديـدة )تظهر نافـذة  .7
 (  )لألنهاء ( . وعندها يتم انشاء التخطيط .Finishاضافتة الى مستند آخر او نفس المستند , ثم )



 

 
    
    

 
 (Functionماهي الدوال الموجودة في االمر دالة )

 (Insertالموجود في قائمة االدراج ) 
 وتطبيقها تخدامها وكيفية اس 

 
العديـــد مـــن الـــدوال وفـــي جميـــع االختصاصـــات  (Insert)الموجـــود فـــي قائمـــة ادراى   (Function)يحتـــوي االمـــر      

 ومصنفة حس  قوائم في النافذة التي تظهر على الشاشة عند اختيار هذا االمر .
 مثل الرياضيات  , االحصاء , الهندسية , المنطقية , جميع الدوال .

سـوف تظهـر مجموعـة مـن الـدوال التـي   ( Search for Function)ختيـار أي مـن هـذه االنـواع مـن نافـذة وعنـد ا     
وعند اختيار احد هـذه الـدوال  سـتخدامها تفـتح نافـذة هـذه   ( Search of Function)تخت هذا االختبار في صندوق 

 لتظهر النتيجة في الخلية المطلوبة .            الدالة  دراى البيانات الرقمية فيها ثم الضغط على مفتاح  
كما يمكن كتابة الدالة مباشرة في شريط الصيغة مع البيانات المطلوبة داخل قوس امام الدالة وفي هذه الحالة يجـ       

ت ( . وقبل التطرق الـى كيفيـة اسـتخدام قسـم مـن الـدوال يجـ  ان نراعـي بعـض المالحظـا=ان يسبق اسم الدالة بعالمة )
 وهي :
 : وهي رموز واختصارات خاصة بالعملية الحسابية مثل عمليات الطرح , الجمع , الضـر    الرموز الحسابية

 , القسمة  والرفع وهي موضحة في الجدول التالي :

 
 استخدامه الرمز

 عالمة الجمع +
 عالمة الطرح -

 عالمة الضر  *
 عالمة القسمة /
 عالمة الرفع ^

 

OK 



 تفصل بينها عالمات حسابية مثل الجمع والطرح والضر  ... الخ (الخلية ة في تلكالقيمة المخزون 

لتبـــين انهـــا عمليـــة حســـابية  (=ويمكـــن اضـــافة االقـــواس اليهـــا , ويجـــ  ان تســـبق أي معادلـــة بعالمـــة )    
ولــيس )   ( . كمــا يجــ  معرفــة اســبقية تنفيــذ العمليــات الحســابية مــن قبــل الحاســبة لكــي تكتــ  المعــادالت 

 بالشكل الصحيح وهي بالتسلسل التالي : الرياضية
 تقوم الحاسبة بتنفيذ ما بداخل االقواس )  (. .1

 تقوم الحاسبة بتنفيذ عمليات الرفع والجذر . .2

 تقوم الحاسبة بتنفيذ عملية الضر  والقسمة . .3

 تقوم الحاسبة بتنفيذ عملية الجمع والطرح . .4

  مالحظة :
 لزاوية يج  ان تحول الى القيمة القطرية للزاوية والتي تحس  كاالتي :ا قيمة نفأ الهندسية الدوال ستخدامعند ا .1

 . 180 / النسبة الثابتن ( *القيمة القطرية للزاوية = )قيمة الزاوية     
 ( 3.14159265/180 *30( تكت  كاالتي : )30ٍ   مثاًل الزاوية )    
لتنفيـذ هـذه الدالـة او   (  عالمـة الصـحعلـى )  ثـم النقـريمكن استخدام الدالة بكتابتهـا مباشـرة فـي شـريط الصـيغة  .3

( Function( ثــم دالــة )Insert( فتظهــر نافــذة الــدوال او عــن طريــق قائمــة االدراى )Fxعـن طريــق النقــر علــى )
 فتظهر نافذة الدوال .

 وسنتطرق الى بعض الدوال التي يستفيد منها الطال  في اختصات الميكانيك .     
  دالةSum  مـثاًل اذا اريـد حسـا  مجمـوع قـيم مجموعـة فـي صـف او عمـود معـين مـثاًل  لقـيم :ا مجمـوع لحسـا

 ( A20الى  A1القيم الموجودة في العمود )

         A21          :  = Sum (A1 : A20 )  

 ( .A21سوف تظهر نتيجة الجمع في الخلية المؤشرة وهي )       
  دالةAverage لحسا  معدل مجموعة من القيم . 

            : (A22)اذا اريد حسا  معدل القيم في المثال اعاله ووضعها في الخلية  مثالً 
A22 :           = Average (A1 : A20)  

 

 Sin  :  . لحسا  جي  الزاوية 

 Cos : . لحسا  جي  تمام الزاوية 

 Tan : . لحسا  ظل الزاوية 

 ي :كاالتت  تك (50) ْ مثاًل اذا اريد حسا  جي  الزاوية      
          = Sin (50 * 3.14159265/180) 

 

 ( .Tan( و الـ)Cosوهكذا لبقية الدوال )    



 Sqrt : . دالة الجذر التربيعي 

            Sqrt (120)                                             ( تكت  :120فمثاًل الجذر التربيعي للقيمة )      

 Int   :الصحيحة من أية قيمة كسرية .القيمة  دالة استخراى 

 Max  :. دالة استخلراى اكبر قيمة من مجموعة من القيم 

 Count :)دالة حسا  مجموع القيم )أي عددها . 

 (.Insertوهناك عدد كبير من الدوال التي يمكن االفادة منها ضمن خيار الدالة في قائمة ادراى )     

    
 الدوال المنطقية :      
 

 الةالد (IF)  : مـن الـدوال المنطقيـة التـي يمكـن االسـتفادة منهـا لتنفيـذ شـرط معـين أي تنفيـذ عمـل مـرتبط بشـرط
( IF)تمثل درجة الطال  يمكن استخدام دالة الـ (H2معين وهو اما شرط بسيط او شرط مرك  . مثاًل اذا كانت )

 لكتابة كلمة ناجح او راس  كاالتي :

  IF(  H2 < 50 ;" راس "  ; ) "ناجح"                            
 تحقق الشرط تكت  كلمة )راس ( وعند عدم تحققن يكت  االحتمال الثاني )ناجح( .فعند 

 كما يمكن استدعاء هذه الدالة من النافذة التي تظهر فيها ثالثة اشرطة وهي :
  Logical test      H2 < 50 

  Value IF true     "   راس "  

   Value IF False  " ناجح "  

 ثم       
 لشرط مرك  ) اكثر من احتمال واحد( مثاًل : IFكما يمكن ان تستخدم الدالة 

 تمثل قيمة رقمية واريد تنفيذ الشرط التالي عليها :  I3اذا كانت 
 ( 25( تضاف عليها )150اذا كانت اقل من. ) 

 ( 50( تضاف عليها )250و  150اذا كانت بين. ) 

 ( .75( تضاف عليها )250من ) اذا كانت اكبر 

    IF [I2 < 150 ; I2 + 25 ; IF ( I2 < = 250; I2 + 50 ; I2 +75 )]          فيكت  الشرط بالصيغة التالية :

 ويمكن ان يكت  اكثر من هذه االحتماالت .
 
 كيفية تضمين الجدول صورة او تعليق : 

  -كــن تضــمين الجــدول تعليــق او مالحظــة شخصــية .   دراى يمالموجــود فــي قائمــة اال مــن خــالل االمــر ) تعليــق (     
االمـر صــورة الموجــود فـي قائمــة االدراى يمكــن اسـتخدامن لتضــمين الجــدول صـورة معينــة او كتابــات خـارى يــتم جلبهــا مــن 

 ملفات اخرى في الحاسبة .

Ok

K 



 

 االسبوع العاشر

 
    
 
 

 

  Formatقائمة تنسيق   

 
 لخاليا واالعمدة والصفوف في ورقة العمل ككل كاالتي:بتنسيق امن خالل اوامر هذه القائمة يمكن القيام      

o ( االمر خالياCells: ) : سوف يظهر نافذة من خاللها يمكن تنسيق عدة امور منها 

 من خاللن يتم تحديد طبيعة الرقم , عام , ارقام حسابية , وقت , تاريخ , ( الرقم : Numberخيار ) .1

 خاصة , ... الخ ( 

 االرقام بعد الفارزة .عدد   قام عشرين ويحددم مثل ار وكذلك نوع الرق 
 يحدد موقع كتابة الرقم داخل الخلية الى االعلى او االسفل او اليمين  ( )محاذات( :(Alignmentخيار . 2

 او اليسار او في وسط الخلية او مائل بزاوية معينة .
 الخط .يحدد الخط من حيث النوع والحجم وانتظام ( : Fontخيار ). 3   
 لتحديد حدود الخلية ونمط خط الحدود . ( :Borderخيار ). 4   

 لتحديد شكل الخلية هل ملونة او ذو ظل او شكل معين )نقش داخل الخلية( . ( :Patternsخيار ). 5   
o ( االمر صفRow:)  ومن خاللن يمكن ان نقوم باختيار ارتفاع الصف من خيار االرتفاع  

        (Height.) 
 االخ يارالخ( ر هو مالئمة تلقائيةAuto Fit. عادة ارتفاع الصف او العمود الى حالتن االولى  ) 

 ( امــا  خفــاء الصــف او العمــود نختــارHide( و ظهــاره مــرة اخــرى نختــار )Unhide بعــد التأشــير علــى . )
 الصف او العمود )التضليل( في كال الحالتين .

 
o ( االمــر عمــودColumn: )  ًيقــة اســتخدام االمــر الصــف المــذكورة اعــاله لألمــور بــنفس طر  فيســتخدم ايضــا

 التالية:

 عرض العمود. تغيير -
 احتواء تلقائي . -

 اخفاء العمود . -

 اظهار العمود . -

o : يستخدم لتنسيق الجدول ضمن عدة انواع من التنسيقات المحددة ضمن البرنامج . االمر تنسيق تلقائي 



 

o قام حس  رغبة المستخدم .يا واالر يستخدم لتنسيق الخالتنسيق شرطي : مر اال 

 
 Dataبيانات  قائمة     

 
 ( والذي يستخدم :Sortمن اهم االوامر في هذه القائمة هو االمر )فرز( )     

االمر من قائمة )البيانات ( واختيار اما تنازليـًا او ترتي  القيم الرقمية تصاعديًا او تنازليًا بعد تضليلها واستدعاء  .1
 .تصاعدياً 

 بعد ادخالها في الجدول وتضليلها واستخدام الترتي  )التصاعدي( .اء حس  الحروف االبجدية االسمي  ترت .2

معـين او اكثـر فيجـ  تضـليل اما في حالة الرغبة في ترتي  جدول بأكملن اعتمادًا الى البيانات الموجودة فـي عمـود      
التصــاعدي او التنــازلي علــى الــذي يــتم الترتيــ   د العمــودالجــدول بأكملــن ثــم الخيــار )بيانــات( ومنــن )فــرز( وبعــد ذلــك يحــد

 اسمن )اسم العمود(.
 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 Autocadeالرسم الهندسي بأستخدام نظام 

 
برنامج االوتوكاد هو احد اهم البرامج التي تستخدم في عملية الرسم الهندسي فهو بحـق تكنولوجيـا رائعـة واداة  يعتبر

فـــي مجـــال الهندســـة المعماريـــة والمدنيـــة والميكانيكيـــة الهندســـية بصـــيغة خاصـــة للمتخصصـــين  التفاصـــيلثنائيـــة  ظهـــار 
او الكتابـات او التهشـير والكهربائية والرسامين وغيرهم . فهو تميز بأدوات تعطي غاية الدقة فـي الرسـم او وضـع االبعـاد 

ســم )المعطيــات المســتخدمة فــي الرســم( . ر لطريقــة . كمــا انــن يــوفر اكثــر مــن طريقــة  ســتخدام اوامــر الرســم واكثــر مــن 
والتصــاميم كــذلك يتميــز بســهولة اجــراء  واضــافة الــى االمكانــات التــي يوفرهــا هــذا البرنــامج فــي ســرعة اخــراى الرســومات

 التعديالت والتحويرات المختلفة مستقياًل في لوحة الرسم المنجزة .
 

 :طريقة تشغيل برنامج االوتوكاد 
 اما : Autocadeكاد تو ج االو برنام يتم تشغيل

( ثــم الــى Programsثــم الــى البــرامج ) Windows( فــي ســطح المكتــ  لنظــام Startبالضــغط علــى زر )ابــدأ( ) -
 ( وحس  النسخة المنصبة على الحاسبة .Autocadeمجموعة )

 المزدوى على ايقونة اوتوكاد الموجودة على سطح المكت  .بداًل من ذلك يمكن النقر  -
 

 :الرئيسية  مجالبرناواجهة 
برنامج االوتوكاد على شاشة الحاسبة تظهـر النافـذة الرئيسـية امـا يسـمى بالواجهـة التطبيقيـة لبرنـامج اوتوكـاد بعد فتح 

 وتحتوي هذه النافذة من عدد من المكونات الرئيسية الهامة وهي:
  قيد العمل  البرنامجوالذي يظهر في اعلى الشاشة مكتو  فين اسم   :  Address Barشريط العنوان  .1

 . العمل او اسم الملف قيد        

كـل منهـا يحتـوي علـى قائمـة ويحتـوي علـى مجموعـة اوامـر رئيسـة  : Menu Barشريط القوائم المنسـلة  .2
 وهي على الترتي : من االوامر الفرعية التي تستخدم في تنفيذ الرسوم من خالل هذا البرنامج

  ( قائمةFile: ) ة بالتعامل مع الملفات مر الخاصتحتوي على االوا. 

  ( قائمةEdit: )  حيث تحتوي على اوامر التحرير التي تستخدم كما في البرنامجWindows  االخـرى مـن قـت
 ولصق ......الخ



 

 قائمـةView) )  :  القائمـة التـي تحتـوي علـى اوامـر الرؤيـا واوامـر العـرض وخصوصـًا اظهـار او اخفـاء اشـرطة
 الرسم .ذ اوامر االدوات المهمة في تنفي

 ( قائمةInsert : ). خاصة بادراى الرسوم من برنامج الى اخر او من نفس البرنامج الى الملف الحالي 

 ( قائمــةFormat : ) وتحتــوي هــذه القائمــة علــى مجموعــة اوامــر تــتحكم بنــوع وســمك وشــكل ولــون الخطــوط او
اختيــار مجــال الرســم والوحــدات  القائمــة مكــن عــن طريــق اوامــر هــذه, كمــا ي( Layersتنظــيم الرســم علــى طيقــات )

 المستخدمة في الرسم .

 ( قائمـــةTools : ) تحتـــوي علـــى االوامـــر المســـاعدة فـــي الرســـم مثـــلGrid)(و )Snap(و )Osnap الـــخ... , )
 الخاصة بخيارات الضبط .

 ( قائمةDraw : ). تحتوي على معظم االوامر المستخدمة في الرسم 

 ( قائمةDinention: ) بوضع االبعاد على االجزاء المرسومة.ر الخاصةى االوامتحتوي عل 

 ( قائمةModify) :  تحتوي هذه القائمة على اوامـر التعـديل او المسـح او االزاحـة او االستنسـاى او التكـرار او
 االنعكاس , ... الخ 

 ( قائمةHelp: ) . تحتوي على التعليمات الخاصة المساعدة في استخدام هذا البرنامج 

او الفرعيـة هـذه االشـرطة تحتـوي علـى الرمـوز التـي تمثـل االوامـر الرئيسـية  : ol Bar Toدوات اشـرطة اال .3
تساعد على استخدام االوامر مباشـرة دون الرجـوع الـى القـوائم للعمـل بسـرعة , ويمكـن اسـتدعاء هـذه االشـرطة مـن  التي

 لية السح  واالفالت .شاشة بعم( ثم وضعن في المكان المناس  على الView( ضمن قائمة )Tools Barاالمر )
: وهــي الجــزء المخصــت  ظهــار الرســوم والتعــديالت عليهــا وهــي فــي  (Drawing Windowنافــذة الرســم ) .4

( يمكـن 640*480( للشاشـة فمـثاًل اذا كـان )Resolutionالوضع االفتراضي بلون اسود , ويمكن زيادة درجـة الدقـة )
( او فـــي حالـــة الرســـم w,yكونـــة االحـــداثيات )علـــى ايســـم افـــذة الر ( , وتحتـــوي ن1024*768( او )800*600جعلهـــا )

 ( .x,y,zالثالثي االبعاد )

: وهوسطر اسفل نافذة الرسم , حيث يقوم البرنامج بكتابة االمر المستخدم  (Command Lineشريط االوامر ) .5
ر مباشــرة امــام عبــارة ابــة االمــحاليــًا عليــن والــذي تــم اختيــاره مــن شــريط االدوات او مــن قائمــة االوامــر , كمــا يمكــن كت

Command  مــع البرنــامج مــن قبــل المســتخدم .  الموجــودة فــي هــذا الشــريط , وعــن طريــق هــذا الشــريط يــتم التخاطــ
الضــغط علـى هــذا المفتــاح ( وعندF2ويمكـن اســتدعاء تسلسـل االوامــر السـابقة المســتخدمة وذلــك بالضـغط علــى مفتـاح )

 الوامر .تسلسل ا مرة اخرى يقوم البرنامج باغالق شاشة

( فـي حالـة x,y: في هذا الشـريط يقـوم البرنـامج بعـرض احـداثيات حركـة المؤشـر ) (Status Bar)شريط الحالة  .6
( , كمـا يحتـوي علـى بعـض االوامـر 3D( فـي حالـة الرسـم ثالثـي االبعـاد )x,y,z( ويعـرض )2Dالرسم ثنـائي االبعـاد )

مباشـرة ( on/offالخ التي يمكن تشغيلها وتعطيلهـا ) .,..  Osnap, Ortho , Snap, Gridالمساعدة في الرسم مثل 
 من هذا الشريط .

 
 



 
 

( حيث يقوم  File( الموجود في قائمة )Newبعملية الرسم يج  القيام بفتح ملف جديد بأستخدام االمر ) عند البدء
شـــة الرســـم قبـــل البـــدء دادات شاالبرنـــامج بفـــتح شاشـــة رســـم جديـــدة فارغـــة مـــن أي رســـوم ســـابقة, وعنـــدما يقـــوم بعمليـــة اعـــ

 باستخدام االوامر الخاصة بالرسم المطلو  ومنها :
 ( حيــث نقــومFormatالموجــود فــي قائمــة )  Limitsتحديـد حــدود الرســم او مجــال الرســم وذلــك باسـتخدام االمــر  .1

ة التــي ود اللوحــبتحديــد نافــذة الرســم مثــل لوحــة الرســم أي نفــس تحديــد لوحــة الرســم العاديةوبــذلك نكــون قــد حــددنا حــد
 يتحرك فيها مؤشر الرسم او التي نعمل ضمنها ونستخدم هذا االمر كما يلي:

Command : Limits     

Reset Model Space Limits: 

Specify Lower Left Corner or [on/off] <0.000,0.000>: 

نقطة اخرى ,  وكذلك يمكن تفعيـل و اعطاء الموافقة على هذه النقطة للزاوية السفلى اليسرى للوحة الرسم ا باالمكان     
( لعـدم التفعيـل وعنـد تفعيـل االمـر فأنـن ال يمكـن الرسـم off( للتفعيـل , )onاو عدم تفعيل هذا االمـر عـن طريـق اختيـار )

 خارى الحدود التي قمت بتحديدها .
Specify upper right corner <420.000,297.000>: 

 م العلوي االيمن او تغييرها بادخال احداثيات جديدة .يات الرسكذلك يمكن الموافقة على احداث    
( ومـن خاللـن Formatمـن قائمـة )  Drawing unitsالمسـتخدمة فـي الرسـم عـن طريـق االمـر  تحديـد الوحـدات .2

( امــا Angle( للطــول وايضــًا الوحــدات العشــرية للزاويــة )Decimalيــتم عــرض نافــذة نختــار فيهــا الوحــات العشــرية )
بضــغط الــزر ( ثــم 0وللزاويــة ) 0.000( فنختــار للطــول Precisionة أي عــدد االرقــام بعــد الفــارزة )الــى الدقــبالنســبة 
 . Ok)موافق( 

( االفتراضــية علــى نافــذة الرســم للمســاعدة فــي عمليــة الرســم وضــبط االبعــاد عــن Gridيمكــن اســتخدام الشــبكة ) .3
فـي  x,yيمكن ان يعطي متساوية فقـط لقيمـة الحالة  االوامر وفي هذه ( بكتابتن مباشرة في سطرgridطريق االمر )

( الموجود في شريط الحالة حيث Grid( او من االمر )F7( من مفتاح )gridالشبكة . كما يمكن ان تفعل الشبكة )
 ( .off( او )onنعمل لن )

حـوار الجـزء هـر مربـع ( حيـث يظDraft setting( ثـم االمـر الفرعـي )toolsاما في حالة استقدام االمر من قائمة )     
 .( x,yالعلوي االيمن منن مخصت لتنظيم مسافة التباعد بين نقاط الشبكة باالتجاهين )

Grid  X  Spacing 

Grid  y  Spacing 

( أي تحديـد القفـز او تركــن Snapامـا الجـزء ارخـر مـن النافـذة )العلـوي االيسـر( فيخـتت بتنظـيم حركـة المؤشـر ) .4
( او Gridسـافة القفـز مـن نقطـة الـى اخـرى هـل هـي متسـاوية لنقـاط الشـبكة )تحديـد م , وكـذلك  onاو  offحر بالــ 

 ( .x( , واالفقي )yمختلفة عنها حس  الحاجة للعمل عند الرسم حيث نعطي مسافة القفز باالتجاه العمودي )

 كما يمكن ان نقوم بتنظيم حركة المؤشر وذلك بكتابة االمر في سطر االوامر بأخره.     
 



 

Command : Snap  

Specify Snap Spacing or [on/off/rotate/style/type]<10.000> 

  Specify Snap Spacing( x,y)                          حيث ان االختيار االول يعني تحديد حركة المؤشر     
 on              تفعيل خاصية القفز                                                                

 offتفعيل خاصية القفز                                                                              
 :Rotateلضبط زاوية القفز عن دوران االشكال                                                     
            : Style( x,yيمكن تحديد قيمة ), وكذلك لتحديد نوعية القفز هل هي قياسية او مجسمة      
 (.Aspect( عن طريق خيار )yمختلفة عن قيمة )     
ثـم  Tools)( الـي يمكـن تنظيمـن مـن خـالل نفـس النافـذة أي مـن )قائمـة Osnapاما عن طريق استخدام االمـر ) .5

لـذي يقـوم بتأشـير ب عـد النقـاط نافـذة وا( الموجود في هـذه الObject Snap( وتفعيل الخيار )Draft Settingاالمر )
 المهمة على الرسوم الموجودة على الشاشة عند اختيار أي امر للرسم ومن هذه النقاط هي :

 

                   End Point   :      بداية الخط                                                   او نهايتن  
 

                   Mid Point :                                                       منتصف الخط المستقيم 
 

                   Center      :                                                            نقطة مركز الدائرة 
 

        

                Node        :         ة وجود خط مستقيم مكون من عدد من القطع) في حالنقطة عقدة القطع  
 

            Quadrant      :          (270,180,90,0)                             نقطة ربع الزاوية  

 

            Intersection  :                               نقطة تقاطع خطين 
 

 

       Extention الجديدة  الرسماد خطوط نقطة امتد     :     

( الموجــود فــي شــريط الحالــة او الغــاء  Osnap( او مــن )F3يمكــن التفعيــل لهــذا االمــر مــن مفتــاح )وبعــد التحديــد 
 التفعيل .

( الموجـود فـي Orthoو عـن طريـق )ا (F8امـا عـن طريـق مفتـاح )هذا االمـر  فأن تفعيل :Orthoاما االمر  .6
( يعطينا حركـة افقيـة او عموديـة لرسـم onطر االوامر في حالة )شرة في سالحالة او عن طريق كتابتن مباشريط 

 (.Offالخطوط فقط وال يمكن الرسم المائل او الدوراني , ولإللغاء هذه الحالة يعطى هذا االمر )
 
 
 



 
 
 

 كيف يتم تحديد موقع النقطة على شاشة الرسم في نظام االوتوكاد:          
 ( في نظام االوتوكاد بثالثة طرق وهي :Point Coordinatesلرسم )ى شاشة اتحديد النقطة عل يتم     
وهنـا تعـرف جميـع النقـاط علـى اسـاس قـيم احـداثياتها  ( :Absolute Coordطريقة االحداثيات المطلقة ). 1

 (  .x2 , y2( , ثم )x1 , y1المطلقة بالنسبة الى نقطة االصل للوحة الرسم )
وهنــا تعــرف احــداثيات النقطــة االولــى بالصــيغة  ( :tive CoordinateRelaية )االحــداثيات النســبطريقة. 2

 نقطة عن االخرى , أي اضافة ب عد على نقطة سابقة مثاًل:عد كل المطلقة ثم تعرف باقي النقاط بداللة ب  
(X,Y)                النقطة االولى 
@(X1 , Y1)          النقطة الثانية 
@(x2 , y2 )  ثالثة   النقطة ال      

 ( والنقطة الثالثة هي عبارة عن:X + X1 , y+  y1أي ان احداثيات النقطة الثانية هي عبارة عن )
x +x1 +x2 , y+ y1 +y2). وهكذا ) 

هنــا تعــرف النقطــة االولــى بالصــيغة المطلقــة ثــم   ( :Polar Coordinateطريقــة االحــداثيات القطبيــة ). 3
 ة وزاوية الميالن عن النقطة السابقة أي باعطاء ب عد وزاوية من نقطة سابقة ة المسافتعرف النقطة التالية لها بدالل

 مثاًل:    
X1 , y1                 النقطة االولى 
 النقطة الثانية            30 > 50 @

 ط االفقــي( درجــة عــن الخــ30( ودرجــة مــيالن )زاويــة( )50ان النقطــة الثانيــة تبعــد عــن النقطــة االولــى بمســافة )أي 
 للنقطة السايقة .

 كيف نحدد حجم ونوع النقطة المرسومة:      
 :يمكن السيطرة على نوع وحجم النقطة حس  الخطوات التالية     
 ( فتظهر نافذة حوار ومن اشكال النقطة في النافذة نختار.Point Style( نختار االمر )Format. من قائمة )1  
 . اختيار شكل النقطة.2  
 ( .Point Sizeحجم النقطة في ) تحديد ثم. 3  

                                                                     

         Set screen  size relative to                                 4 .  ثم تحديد طريقة قياس حجم النقطة                                                                  

     Set size in absolute unite                                                             )وحدات مطلقة( 
 االختيار االول نسبين الى حجم الشاشة . -
 االختيار الثاني الحجم بوحدات مطلقة . -



 

 لغلق صندوق الحوار. okالضغط على . 5
 

 رسم النقطة :( لPointاستخدام االمر )
 لرسم نقطة واحدة او عدة نقاط على الشاشة ويستدعى هذا االمر بالطريقة التالية :يستخدم هذا االمر      

 ( حيث تظهر قائمة فرعية تحتوي على اربعة اختيارات هي : Point( ثم اختيار )Drawمن قائمة )
- single point               لرسم نقطة مفردة                                     

- multiple point     لرسم مجموعة نقاط على الشاشة                             

- divide                        لتقسيم الخط المستقيم الى عدة قطع متساوية في الطول 
- measure                      مطلوبة لقطعة اللتقسيم الخط المستقيم بعد ادخال طول ا  

 اما في حالة كتابة االمر في سطر االمر فيكن رسم النقطة مفردة فقط كا تي:
Command : Point    

Point specify point : x,y  

 
(x ,yيم )الن احداثيات موقع النقطة التي يراد رسمها على الشاشة .ث 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 خطوط المستقيمة وبعدة اشكال ومن هذه االوامر :ا رسم السوف نتطرق الى االوامر التي يتم من خالله
يســتخدم هــذا االمــر لرســم خــط مســتقيم يمتــد بــين نقطتــين همــا بدايــة الخــط ونقطــة    ( :Lineاســتخدام االمــر ). 1   

 نهاية الخط ويستخدم بالطريقة التالية :
 ظهر العبارة التالية: وامر قتاو كتابة االمر في سطر اال Lineثم اختيار االمر  Drawمن قائمة      

Command :  Line    

Specify first point :       أي تحديد نقطة بداية الخط 
 تظهر العبارة التالية:  interوبعد تحديد هذه النقطة والضغط على مفتاح 

Specify next point or (undo) : 

ن النقطة االولى والنقطة الثانية , واالختيـار الثـاني بي ستقيمأي ان البرنامج يطل  تحديد نقطة اخرى ليقوم برسم الخط الم
 هو التراجع عن النقطة االولى وعند تحديد النقطة الثانية تظهر العبارة التالية :

Specify next point or (undo) : 

ـــار التراجـــع عـــن ر  ـــة والثالثـــة او اختي ـــين النقطـــة الثاني ـــة لرســـم مســـتقيم آخـــر ب ـــد نقطـــة ثالث قيم االول  ســـم المســـتوهنـــا لتحدي
(undo)  : وعند تحديد نقطة ثالثة تظهر الرسالة التالية 

Specify next point or (undo) : 

( او غلـق الشـكل المرسـوم بايصـال آخـر نقطـة فـي الرسـم بـأول Uأي اعطاء نقطـة رابعـة لرسـم مسـتقيم ثالـث او التراجـع )
( بــدون enter, او عنــد الضــغط علــى مفتــاح ) (C) لحرف( بــاCloseنقطــة فــي الرســم بخــط مســتقيم فــي حالــة اختيــار )

 المستقيم . اعطاء أي جوا  يتم الخروى من هذا االمر في أي مرحلة من مراحل رسم الخط 
 ( :20 , 20( وزاويتن السفلى اليسرى في النقطة )50اذا اريد رسم مثلث متساوي االضالع طول ضلعن )مثال : 

Command : Line  

Specify first point : 20, 20 

Specify next point or (undo) : @ 50 < 60  

Specify next point or (undo) : @ 50 < - 60 

Specify next point or (undo/close) :  C  

 

مـن نقطـة معينـة يـتم تحديـدها كنقطـة اولـى  يستخدم هذا االمر لرسم خطـوط شـعاعية   : Rayاستخدام االمر .2
د نقطة ثانية لتحديد اتجـاه الخـط االول وثالـث  تجـاه الخـط الثـاني وهكـذا يسـتمر البرنـامج عن تحدي ثم يسأل البرنامج

 ( .Escapeبرسم الخط الشعاعي مارًا بالنقطة االولى واي نقطة جديدة تعطى لغاية الخروى من االمر )
والرسـم هـي المسـاعدة مسـتقيمة يسـتخدم هـذا االمـر لرسـم الخطـوط ال   : Construction Lineاستخدام االمـر . 3   

نختــار  Drawالرســم )تعمــل كخطــوط مســاعدة فــي الرســم ( ويــتم اســتدعاء هــذا االمــر بالطريقــة التاليــة: مــن قائمــة لحــدود 
 سوف يظهر مجموعة خيارات :  Construction Lineاالمر 

Command : X Line 

 X Line specify point or [Hor /ver /Ang /Bisect/ offset] :  

Hor :                                يشير الى رسم الخط االفقي على الشاشة 



Ver :                              يشير الى رسم الخط العمودي على الشاشة  
Ang  :          )يشير الى رسم الخط المائل بزاوية معينة )زاوية ميالن الخط  

Bisect:    ف زاوية محددة          الذي ينصيشير الى رسم الخط المساعد  
Offset :                    يشير الى رسم خط مساعد موازي للخط المعلوم 

( او Hفيسأل البرنامج عن نقطة واحدة فقط لرسم الخط المسـاعد المـار بهـا او افقـي ) Verاو   Herفأن اختيار   -    
 ( .Vعمودي )

 ة ميالن الخط عن االفق أي عند زاوية )صفر( لرسم الخط المائلعن زاوي ( فيسأل البرنامجAngاما اختيار )  -   
 فهو كاالتي : Bisectاما في حالة اختيار   -   

Command : X Line 

X Line specify point or [Hor /ver /Ang /Bisect/ offset] : B 

Specify Angle vertex point :         تحديد نقطة رأس الزاوية 
Specify Angle vertex point :           تحديد نقطة بداية الزاوية 
Specify Angle vertex point :           تحديد نقطة نهاية الزاوية   

 ( كاالتي:Oبالحرف ) [Offset]اما في حالة اختيار  -   
Command : X Line  

X Line specify point or [Hor /ver /Ang /Bisect/ offset] : O 

Specify Offset distance or [Throught] <throught> : 30  

 

 ( .30وهنا افترضنا بُعد الخط االفتراضي عن الخط المعلوم هو )

                                                            Select a line object:أي اختيار الخط المرجعي للخط المساعد 

  Specify side to Offsetة اعلى او اسفل اذا كان افق او يمين اويسار الخط : اعد بنقطأي تحديد مكان الخط المس

 المرجعي اذا كان عمودي . وهكذا يستمر االمر برسم الخطوط  المساعدة بنفس المسافة

 التي حددة اعلى او اسفل يمين او يسار الخط المرجعي لغاية الخروج من االمر

 .  Escapeتاح او من خالل مف Exitباختيار  

 

يستخدم هذا االمر لرسم الخطوط المزدوجةة ملةل جةدران المبةاني بةنفس طريقةة الرسةم     : Multi Lineاالمر . 4  

 بالخط المستقيم العادي ولكن بعد تحديد مواصفات الخط المزدوج ويتم استدعاء هذا االمر بالطريقة التالية :

 لخيارات التالية: ظهر اث تحي Multi Lineنختار  االمر   Drawمن قائمة 

Command : mLine    

Specify start point or [Justifiction / scale / style] 

 حيث ان :

                                                        Justifictionثناء الرسم   تعني ضبط او تحديد اتجاه السمك ا          

  Scale                                                                                        لمتعدد  تعني سمك الخط ا          

                      Style ن او عمل خط جديد                 وتعني اختيار نوع الخط اذا كان هناك نوع خط مخز          

                        

                                                          Command : m Lineدام االمر فهي :           فية استخـ اما كي    

Specify start point or [Justification : cation / scale / style] J  

Enter Justification type [Top / zero / Bottom ] : 

 

 

 



 

( نقطةة Zero( الةى اسةفل ام )Bottom( الةى اعلةى و )Topاثنةاء رسةم السةمك ) نوع الخطوهنا يسأل البرنامج عن      

 الصفر أي نصف السمك الى اعلى ونصفه الى اسفل .

 ( فيسأل البرنامج عن السمك المطلوب :Scaleاما في حالة اختيار ) -  

Enter m Line Scale <20.00> : 

 حسب الحاجة . او نغيره 20وهنا اما ان تقبل بالرقم االفتراضي      

( سةةوي يطلةةب البرنةةامج ادخةةال اسةةم نةةوع الخةةط المطلةةوب او اسةةتدعاء نافةةذة الخطةةوط Style)امةةا فةةي حالةةة اختيةةار  -  

 التي يمكن من خاللها عمل خط من نوع جديد .  [?]المخزونة 

Enter m Line Style name or [?] : 
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    : Circleاالمر استخدام 
 يستخدم هذا االمر لرسم الدوائر بمختلف احجامها , ويستدعي هذا االمر بأحد الطرق التالية : 

 .  Circleثم اختيار االمر   Draw. عن طريق القائمة 1    

 . ط االوامر( في شريCircle. كتابة االمر )2    

 . االدوات على رمز الدائرة الموجودة في شريط.  الضغط 3    

 وبعد استدعاء هذا االمر يسأل البرنامج عن نقطة المركز او اختيار احدى الخيارات التي يحددها :      

Command : Circle  

specify Circle center point for circle or  [3p /2p / Ttr(tan tan radius)] : 

  specify Circle center point for circle                          حيث ان :                                              

 تحديد مركز الدائرة وبعدها يحدد طول نصف القطر او طول القطر  -  

 or                                                                           او                         

                                                         3Pقاط        ثالثة ن رسم الدائرة بداللة -  

                                  2Pرسم الدائرة بداللة نقطتين تملالن بداية ونهاية القطر     -  

                                 Ttrرسم الدائرة بداللة مماسين ونصف القطر                  -  

                                               Tttرسم الدائرة بداللة ثالثة مماسات              -  

تحديةد )نصةف المركةز وطةول وعند اختيار أي من الطرق اعاله لرسم الدائرة يجب اعطاء البيانات الخاصة بها ملل      

يد )نقطتين( او تحديد )نقطتين للتماس ونصف القطر( , او تحديةد ( او تحدنصف القطر او القطر( , او تحديد )ثالثة نقاط 

 )ثالثة نقاط تماس( .

 

يستخدم هذا االمةر لرسةم االقةواس او ال ةكل المنحنةي ويمكةن اسةتدعاء هةذا االمةر مةن شةريط   : Arcاستخدام االمر 

 االدوات او كتابته مباشرة في سطر االوامر كاالتي :

Command : Arc  

Specify start point of arc or [center] : 

 : Specify second point of arc or [center /End]                ( .Cتحديد النقطة االولى او اختيار المركز ) -  

 specify end point ofٍ  :يطلةب نقطةة نهايةة القةوس  (E)او نقطةة نهايةة القةوس(C)النقطة اللانية اواختيارالمركزتحديد 

arc   البرنامج يحتاج الى ثالثة معلومات لرسم القوس .أي ان 

 سوي تظهر الخيارات التالية : ( .Arc( ثم االمر )Drawاما في حالة استدعاء االمر من قائمة )

                                                       3Pرسم القوس بتحديد ثالثة نقاط                   -  

                                Start , center , endوالمركز والنهاية                  البداية تحديد -  

                                          Start , center , angleتحديد البداية والمركز ثم الزاوية   -  

                                   Start , center , Lengthتحديد البداية والمركز ثم طول القوس  -  

 

                                       Start . end , angleتحديد البداية والنهاية ثم مقدار الزاوية   -  

                                 Start , end , directionتحديد البداية والنهاية ثم اتجاه القوس     -  

                               Start , end , radiusثم مقدار نصف القطر   هايةاية والنتحديد البد -  

 

                                              Center , Start , endتحديد المركز والبداية ثم النهاية  -  

 , angle                           Center , Startتحديد المركز والبداية ثم الزاوية                  -  

 

  , Length                                      Center , Startتحديد المركز والبداية ثم طول القوس       -  

  Continue                 اما هذا الخيار فيملل رسم قوس آخر مكمل للقوس االول ويتصل معه           -  

 لبرنامج تحديد نقطة واحدة فقط ينتهي عندها القوس اللاني وهكذا ويطلب ا في آخر نقطة    

 



 

 

 

 

 

 

يسـتخدم هــذا االمـر رحـم قــرت مفـرغ )أي دائـرتين متحـدة المركــز عبـارة عـن دائــرة   : t unDoاسـتخدام االمــر 
 ويستدعى هذا االمر كما يلي:ذات سمك ( .

ل البرنامج عن قيمة القطر الداخلي للقرت , وبعد ذلك حيث يسأ (Dount( يتم اختيار االمر )Drawمن قائمة  )     
يسأل عن القطر الخارجي للقـرت , ثـم يسـأل عـن موقـع نقطـة المركـز ليحـدد مكـان رسـم القـرت علـى الشاشـة , ويسـتمر 

وى االمر برسم اكثر من قرت واحد بنفس المواصفات مع تغيير موقع نقطـة المركـز أي موقـع الرسـم علـى الشاشـة وللخـر 
( , ان هذا االمر يقوم على الفراغ بين Exit( في لوحة المفاتيح او اختيار كلمة )Escapeا االمر يضغط مفتاح )من هذ

 مثال :الدائرتين . 
Command : dount 

Specify inside diameter of dount : X1     يحدد القطرالداخلي                         

Specify outside diameter of dount : X2                          يحدد القطر الخارجي  

Specify center of dount : X , y                                      يحدد نقطة المركز 
 Specify center of dount   or <exit>:                                  اما ان يحدد نقطة 

 ( .Exitى باختيار )رو او الخاخرى  dountمركز آخر لرسم 
 

لرسـم الشـكل المسـتطيل او المتـوازي االضـالع او المربـع هـذا االمـر يسـتخدم    : Rectangleاسـتخدام االمـر 
 وبعدة اشكال .

( او كتابتـــن فـــي شـــريط االوامـــر او Rectangle( ثـــم اختيـــار )Drawتمكـــين اســـتدعاء هـــذا االمـــر امـــا مـــن قائمـــة )     
 يث تظهر الرسالة التالية: الدوات حاختياره من اشرطة ا

Command : Rectangle 

Specify first corner point or [chamfer / Elevation /Fillet / Thickness /Width] : 

 حيث ان :
 Specify first corner pointتحديد زاوية الركن االول للمستطيل :                                              
                      : Chamferف لألضالع المكونة لزوايا المستطيل )مجال رسم متوازي االضالع( حرامل انع    
                 :Elevationرسم المستطيل على ارتفاع معين من المستوى الذي نرسم فين )أي رسمن في الفراغ(     
                                                                  : Filletعمل تدوير لزوايا المستطيل )أي زوايا مقوسة(      
                                                                                          : Thicknessعين للمستطيل ك ممسعمل     
                                                                        : Widthالمكونة للمستطيل  اعطاء عرض للخطوط    
 



االولـى للمسـتطيل يطلـ  البرنـامج تحديـد زاويـة الـركن الثانيـة  اذا سرنا في الحالة االولـى وهـي تحديـد الزاويـة  مالحظة :
 طــول وعــرض( ويجــ  ان نحــدد نقطــة زاويــة مقابلــة للزاويــة االولــى لكــي يحــدد specify other cornerللمســتطيل )
 المستطيل .

 .( أي القياس وعندها يسأل البرنامج عن قيمة )الطول( و)العرض(Dimensionsاو يتم اختيار الـ )     
( Enterاما في حالة اختيار أي من االختيارات االخرى فيج  كتابة الحرف االول من االختيار ثم الضغط على مفتاح )

( يقوم Chamerfالـ)من خاللها ان ينفذ كل اختيار , فمثاًل عند اختيار تي يمكن ليبدأ البرنامج بالسؤال عن المعلومات ال
البرنــامج بالســؤال عــن مقــدار انحــراف الضــلع االول , ثــم مقــدار انحــراف الضــلع الثــاني )يمكــن ان يكــون متســاوي لرســم 

كن االول والـركن الـر  ويـةاز الع غير منـتظم ( ثـم يطلـ  تحديـد متوازي اضالع منتظم , او غير متساوي لرسم متوازي اض
 الثاني . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

يســتخدم هــذا االمــر لرســم االشــكال المضــلعة المنتظمــة )مهمــا كــان عــدد االضــالع ( ويتــراوح عــدد االضــالع بــين  .1
 ( ضلع , والمقصود بالمنتظمة أي االشكال المتساوية االضالع والزوايا .1124-3)

( او كتابتــة مباشــرة فــي شــريط االوامــر او مــن Polygon( ثــم اختيــار )Drawائمــة )امــا مــن قويــتم اســتدعاء هــذا االمــر 
 شريط االدوات باختيار الشكل المضلع وعند تحميل هذا االمر يسأل البرنامج عن االمور التالية:

 عدد اضالع الشكل المطلو  رسمن. -1
 مكان نقطة مرطز الضلع )او طول الضلع(. -2

 وهي : الخيارينثم يسأل عن اختيار احد  -3

 . رسم المضلع خارى دائرة وهمية مركزها بنفس مركز الضلع 

 .رسم المضلع داخل دائرة وهمية مركزها نفس مركز الضلع 

  وهذا يحدد حجم المضلع . حيث نختار أي الخيارين اعاله 

 بعد ذلك يسأل البرنامج عن طول نصف القطر ليقوم برسم الضلع المطلو  . -4

 سوف يسأل البرنامج عن بداية ونهاية الضلع ويقوم برسم الشكل   [Edge]ع اختيار دد االضالاما في حالة اعطاء ع
 مثال : 

Command : Polygon  

Polygon enter number of sides <4> :8  

Specify center of polygon [Edge] : 50,50  

Enter  an option [ inscribed in circle / circumscribed about circle ] < I > : I  

Specify radiou of circle : 20  

 
( وحجمــن يمثــل رســمن داخــل دائــرة 50,50وهنــا يقــوم البرنــامج برســم شــكل ثمــاني االضــالع يقــع مركــزه فــي النقطــة )       

 ( .20وهمية نصف قطرها )
 الدائرة الوهمية .من خارى ( فيقوم برسI( بداًل من )Cاما اذا اريد رسمن بحجم اكبر وبنفس المواصفات نختار )

 
 

يسـتخدم هـذا االمـر لرسـم الخـط المتعـدد االشـكال )المسـتقيم واالقـواس( وكـذلك يمكـن    ( :Pollineاستخدام االمـر )
 اعطاء سمك لهذه الخطوط متساوي بين البداية والنهاية او سمك يختلف بين البداية والنهاية ) وهوسمك مملوء( .

 يلي:ن رسم ماأي عن طريق هذا االمر يمك
 ( .Lineالخط المستقيم العادي بدون سمك )نفس طريقة الرسم باالمر  -1



 ( .Arcاالقواس العادية بدون سمك )نفس طريقة الرسم باالمر  -2

 ( .Widthالخطوط المستقيمة ذات السمك المتساوي بين البداية والنهاية ) -3

 . (Half Widthالخطوط المستقيمة ذات السمك المختلف بين البداية والنهاية )  -4

 (.Widthاالقواس ذات السمك المتساوي بين البداية والنهاية )  -5

 (.Half Widthاالقواس ذات السمك المختلفة بين البداية والنهاية )  -6

( او كتابتــن فــي شــريط االوامــر Polyline( ثــم اختيــار )Drawيمكــن اســتدعاء هــذا االمــر امــا عــن طريــق قائمــة )     
(Commandمباشرة او ا )ن شريط االدوات .ختياره م 

Command : Pline   

Specify stare point :                           يطل  تحديد النقطة االولى لبداية الخط المتعدد 
Specify next point or [Arc / Half width /Length / undo / width] :  

Specify next point :  ط المستقيم العادي             لرسم الخحيث انها تعني اعطاء نقطة ثانية  

                                                                                          :  Arcيعنـي رسـم القـوس                     

                                                                :  Half widthيعني الرسـم بسـمك مختلـف بـين البدايـة والنهايـة                      
                                                      : Lengthيعنـي طـول الخـط                                           

                                                                                           : Undoالتراجـع عـن آرخـر عمـل قمـت بـن 
فيـتم اختيـار احـد                                                : Widthتعنـي عـرض الخـط )متسـاوي بـين البدايـة والنهايـة (    

ط او هــذه الخيــارات لكــل حالــة مــن حــاالت الرســم المطلــو  تنفيــذها . وبعــد تحديــد المواصــفات فــأن عمليــة الرســم للخطــو 
 ( .Arc( و الـ)Lineقواس مشابهة لطريقة الرسم في اوامر )اال
 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    
التعـديل او الحـذف اة الرسـومية الموجـودة علـى الشاشـة لغـرض هناك بعض االوامر فـي هـذا النظـام تنفـذ علـى العناصـر  

دام قسـم مـن هـذه االوامـر المهمـة صـيل اسـتخ( وسنتطرق الـى تفاModifyاالضافة وهذه العناصر موجودة ضمن قائمة )
 في عملية الرسم الهندسي .

مـن الرسـومية الموجـودة علـى الشاشـة  االمر ظزاحـة العناصـرهذا  يستخدم   ( :( Moveاستخدام االمر     -1
احد الطرق الثالثـة والتـي هـي :  مكان الى مكان آخر ضمن نافذة الرسم . و ستدعاء هذا االمر يتم عن طريق 

( او كتابــة االمـر فـي شـريط االوامــر او اختيـار االمـر مــن Move( ثـم اختيـار )Modifyمـة االمــر )ا مـن قائامـ
 شريط االدوات والقيام بالخطوات التالية :

 

   الرسومية المراد نقلها من مكان الى اخـر عـن طريـق العبـارة )يسأل البرنامج عن العنصر او العناصرSelect 

object الضغط عل( , وبعد التحديد و( ى مفتاحEnter يسأل البرنامج عـن نقطـة مسـك العنصـر الرسـومي المـراد نقلـن , )
( وهنـا يـتم اختيـار نقطـة مسـك العنصـر الرسـومي لنقلـن الـى مكـان آخـر  Base point or displacementعن طريق )

النقطة الجديـدة  عن تحديد( على العنصر الرسومي , وهنا يسأل البرنامج Osnapويكن عن طريق النقاط التي تحددها )
( أي نقـل مكـان نقطـة second point or displacementالرسومي المنقول من خالل عبـارة )التي يثبت بها العنصر 

 ( .( او اعطاء قيمة )االزاحةsecond pointالـ)

Command : Move  

Move select object :    يحدد العنصر او العاصر الرسومية   باحد طرق التحديد                      

 

select object :  

specify bas e point or displacement :                    يحدد نقطة المسك 
specify second  point or displacement :      يحدد نقطة التثبيت او االزاحة 

 
ذة الرسم على الشاشة على ناف يستخدم هذا االمر لعمل نسخ ااعناصر الرسومية الموجودة  ( :Copyاالمر ) -2

( او Copy( ثم اختيار االمـر )Modifyويتم استدعاء هذا االمر بالطرق الثالثة المعروفة وهي اما من قائمة )
 كتابة االمر في سطر االوامر او من شريط االدوات . 

المعلومـات التـي وهـي نفـس يسـأل البرنـامج عـن العناصـر الالزمـة لعمـل النسـخة المطلوبـن  وعند تحميل هذا االمر سوف 
( . امـا الفـرق عنـد التنفيـذ هنـا سـوف يقـوم البرنـامج بعمـل نســخة Moveيحتاجهـا البرنـامج عنـد اسـتخدام االمـر السـابق  )

( , امــا فـي حالـة اســتخدام Copyاسـتخدام االمـر )جديـدة للعنصـر الرسـومي وبقــاء النسـخة السـابقة فــي محلهـا القـديم عنــد 
 حريك العنصر الرسومي من مكانن رنامج بت( فيقوم البMoveاالمر )



 القديم الى المكان الجديد على نافذة الرسم . 
يســتخدم هــذا االمــر لعمــل تماثــل للعناصــر المختــارة )كنســخة اضــافية ( او   ( :Mirrorاســتخدام االمــر ) -3

 انعكاس صوري لنسخة مرسومة على الشاشة .

تدعى مـن شـريط او يسـ كت  مباشـرة فـي سـطر االوامـر( ويMirror( ثم )Modifyهذا االمر موجود ضمن قائمة )     
 االدوات :

 (Select objectعند استدعاء هذا االمر يسأل البرنامج عن العناصر المـراد عمـل تماثـل لهـا عـن طريـق الرسـالة )     
العنصـر  وانكـاس( وهنا يج  اختيار العنصر المطلو  , ثم يسأل البرنامج عن تحديد محور التمثل )محـور المـرآة لألنع

الجديــد يكــون بــنفس المســافة للب عــد عــن محــور التماثــل ) أي ب عــد العنصــر الجديــد نفــس ب عــد العنصــر القــديم عــن محــور 
( او حرف Noالتماثل ( . وبعد ذلك يسأل البرنامج عن الشكل االصلي هل يتم حذفن او بقاءه ففي حالة االجابة بكلمة )

(Nسوف يتم االبقاء على العنصر )  القديم( والعنصر المماثل , اما في حالـة االجابـةYes( او الحـرف )Y فعنـدها يـتم )
 حذف العنصر القديم )االصلي( مع بقاء العنصر المماثل .

ومن اهم صفات هذا االمر هو استخدامن في الرسوم التي يكـون نصـفها االيمـن مـثاًل مشـابن الـى نصـفها االيسـر او      
 ( .Mirrorوبذلك يتم رسم نصف الشكل وعمل انعكاس لن عن طريق االمر ) ف السفليالنصف العلوي مشابن للنص

Command : Mirror 

Select object : 

Specify first point of mirror line :   تحديد النقطة االولى لخط المرآة                           

Specify sceond point of mirror line : المرآة    انية لخطتحديد النقطة الث                        

Delet sure  object (Y/N) ?                         تحديد بقاء او حذف العنصر الرسومي االصلي 
(N) ( يبقىY. يحذف ) 

 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ( بانن Copy)ن االمر ( : يستخدم هذا االمر لعمل نسخ للعناصر الرسومية ولكنن يختلف عOffestاالمر ) .4

 ويمكن الوصول الى هذا االمر كما يلي: يعمل النسخ على ب عد محدد من العنصر الرسومي المختار )المصدر( . 
( او كتابة االمر في سطر االوامر او من شريط االدوات . وعند Offset)( ثم اختيار االمر Modifyمن القائمة )     

( , Offset distance فة بـين العنصـر الرسـومي القـديم والعنصـر الجديـد )عـن المسـاتحميل االمر سوف يسأل البرنامج 
( , ثــم يســأل Select Object( لهــا )Offsetوبعــدها يســأل عــن اختيــار العنصــر او مجموعــة العناصــر المــراد عمــل الـــ)

و يمـين اويسـار ديـد هـل هـالبرنامج عن اتجاه العنصر الجديد اذا كان خط او محور فيسأل البرنامج عن مكان النسـخ الج
الخــط , امــا اذا كــان الشــكل مغلــق مثــل الشــكل المضــلع او الــدائرة او المســتطيل , ... الــخ فيكــون الســؤال هــل ان النســخ 

 داخل الشكل المضلع او خارجن .
 

                                                             Command : Offset   ونالحظ هنا تسلسل االوامـر :             

                            : Specify offset distance or [Through ]تحديد الب عد بين العنصر القديم والجديد       
 object to offset :                                Selectاختيار العنصر او العناصر المطلو  عمل اوفسيت لها      
                   : <Specify point on side to offset <exitالجهة المطلوبة لعمل النسـخ  نقطة في هنا تحديد     

                                          Specify point on side to offset <exit> :                                 
 ( .Offsetللخروى من االمر )  < Exit >تيار ويستمر بالسؤال لنسخ مرة ثانية وثالثة , لغاية اخ

يسـتخدم هـذا االمـر لمـزى عنصـر رسـومي بمالقـاة عنصـر رسـومي آخـر , أي يعمـل علـى    : Extendاالمـر . 5   
 احد الخطوط التي يمكن ان تلتقي في حالة امتدادها .

شـــرة فـــي شـــريط االوامـــر ( او بكتابتـــن مباExtend( ثـــم اختيـــار االمـــر )Modifyيســـتدعي هـــذا االمـــر مـــن قائمـــة )      
(Command او اختياره من شـريط االدوات . بعـد تحميـل هـذا االمـر يسـأل البرنـامج مـن العناصـر الرسـومية المشـتركة )

في االمر أي )العنصر المراد امتداده او العنصر االخر الذي يمثل حـدود هـذا االمتـداد , وبعـد تحديـد العناصـر المطلوبـة 
( لقبـول اختيـار هـذه العناصـر , فيسـأل البرنـامج عـن العنصـر الرسـومي المـراد امتـداده , Enterعلـى مفتـاح ) يتم الضغط

 : Commandوعنـد اختيــاره ســنالحظ بــأن هــذا العنصــر قــد امتــد الــى حــدود العنصــر االخــر ومــن الجهــة القريبــة منــن .

extend                                                                                               
Select object < select all > :                   اختيار العنصر او العناصر المشتركة في االمر او كل العناصر                                                                                           
Select object to extend or shift – select to trim or [project /edge /undo ]: 

 عند اختيار كل عنصر نريد امتداده سوف يمتد الى العنصر االخر القري  منن .
 
 



يسـتخدم هـذا االمـر لتنظيـف حـدود العناصـر المتقاطعـة , أي عكـس عمـل االمـر   :   Trimاسـتخدام االمـر . 6  
(extendأي ان هــذا االمــر يقطــع وي )( نظــف امتـــداد التقــاطع . ثــم اســتدعاء هـــذا االمــر مــن قائمــةModify واختيـــار )

او كتابتن مباشرة فـي شـريط االوامـر او عـن طريـق اسـتدعاءه مـن شـريط االدوات . وبعـد تحميـل هـذا االمـر  Trimاالمر 
طعــة وبعــد االختيــار نقــوم فــي العمليــة , فنقــوم باختيــار هــذه العناصــر المتقايســأل البرنــامج عــن تحديــد العناصــر المشــتركة 

( في لوحة المفاتيح لقبول االختيار , فيسأل البرنامج بعدها عن العناصـر المـراد تنظيـف او Enterبالضغط على مفتاح )
قطع حدودها ) أي عندما يتقاطع خطان وان احد الخطـين يمتـد بعـد التقـاطع ( فـأن البرنـامج ينظـف او يزيـل الجـزء الزائـد 

( .ولغـــرض تطبيــق الهــذا االمــر ال بـــد مــن وجــود تقــاطع للعناصـــر Trimاســتخدام هــذا االمــر ) بعــد التقــاطع مــن خـــالل
الرسومية على الشاشة سواء كان التقـاطع بـين خطـوط  او بـين خطـوط ودوائـر او بـين دوائـر ودوائـر ... وهكـذا . ويكـون 

 التسلسل لألوامر عند التنفيذ كاالتي :
                                                                                       Trim  Command : trimاستدعاء االمر 

                                                                        : Select objectاختيار العناصر التي ينفذ عليها االمر 
Select object to trim or shift – select to extend or [project / edge / undo ]: 

 أي اختيار المطلو  تنظيفها , ويستمر هذا االمر معنا الى ان تتم عملية قطع وتنظيف كافة الخطوط المطلوبة .
Select object to trim or shift – select to extend [ project / edge / undo]: 

                                                                       Enterوهكذا يستمر االمر لغاية الضغط على مفتاح     

يستخدم هذا االمر لحذف أي عنصر رسومي نرغ  بازالتن مـن اللوحـة الموجـودة علـى نافـذة   : Eraseاالمر  .7
يط االوامــر او ( او كتابتــن مباشــرة فــي شــر Erase( ثــم اختيــار )Modifyالرســم . ويــتم اســتدعاء هــذا االمــر مــن قائمــة )

 استدعاءه من شريط االدوات .

عند تحميل هذا االمر يسأل البرنامج عن تحديد العنصر او مجموعة العناصر التي نرغ  بحذفها مـن خـالل عبـارة      
(Select objects :: التي يظهر في وسط االوامر , ويتم االختيار بعدة طرق وهي ) 

 فن بالزر االيسر للملوس .التأشير على العنصر الرسومي المراد حذ -1
 ( أي اخر عنصر مرسوم باخر امر مستخدم .Last( ويعني )Lاالجابة بالحرف ) -2

( يقـــوم البرنـــامج بتأشـــير كـــل العناصـــر المرســـومة داخلهـــا )أي Window( ويعنـــي تجديـــد )Wاالجابـــة بـــالحرف ) -3
 الداخلة فيها تماما( ويهيأ للحذف .

 عن طريقها يتم حذف كل ما موجود على اللوحة . (Window( الذي يعمل )Cاالجابة بالحرف ) -4
( فــي لوحــة المفــاتيح للموافقــة , يقــوم البرنــامج بحــذف العناصــر Enterيــتم الضــغط علــى مفتــاح )وبعــد اكمــال التأشــير  

 الرسومية التي يتم تأشيرها للحذف .
    
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
( Arc( واالقــواس )Lineلة للخطــوط )لعمــل اســتطا هــذا االمــر يســتخدم  :  Lengthenاســتخدام االمــر   .8  

( ثـم اختيـار Modifyالمرسومة في لوحة الرسم على النافذة الظاهرة على الشاشة . ويتم استدعاء هذا االمر من قائمـة )
 ( , او كتابة هذا االمر في وسط االوامر او استدعاءه من شريط االدوات .Lengthenاالمر )

برنــامج بالســؤال عــن اختيــار العنصــر او العناصــر التــي ســوف يــتم اجــراء هــذا االمــر اختيــار هــذا االمــر يقــوم ال وعنــد     
وبعـد االختيـار يقـوم البرنـامج باظهـار  Select objectعليها , أي اختيار العنصر او العناصر التي سـوف يـتم تطويلهـا 

يـار احـد الخيـارات الموجـودة ( ولعمل اسـتطالة لـن يـتم اختCurrent Lengthenالطول الحالي للخط او القوس المختار )
 بين قوسين وهي :

  1 .Delta :  عند اختيار هذا االمر وذلك بكتابةde  ( ثـم الضـغط بمفتـاحEnter سـوف يسـأل البرنـامج عـن مقـدار )
, فاذا اعطيت قيمة موجبة تتم زيادة الطول حس  القيمة واذا اعطيت قيمة  الزيادة المطلوبة في الطول للعنصر الرسومي

 فسوف يكون هناك نقصان في طول العنصر الرسومي حس  القيمة السالبة . سالبة
وبعــد تحديــد قيمــة الزيــادة او النقصــان فــي الطــول ســوف يســأل البرنــامج عــن العنصــر المطلــو  اجــراء التغييــر عليــن      

الــى ان يــتم  وتكــون الزيــادة او النقصــان مــن الطــرف القريــ  مــن مؤشــر المــاوس وهكــذا يســتمر االمــر عنصــر آخــر وآخــر
 لوحة المفاتيح . ( الموجودة فيeSCAPEالخروى من االمر بمفتاح )

 ( اما اذا كنا نتعامل مع زيادة او نقصان الطول للقوس المرسوم فيج  اختيارAngle الذي يظهـر عنـد اختيـار )
(Delta فهــو للــتحكم بزاويــة القــوس . فعنــد اعطــاء قيمــة موجــودة للزاويــة يكــون هنــاك زيــادة فــي طــو ) ل القــوس, امــا عنــد

 اعطاء قيمة سالبة يكون هناك نقصان في طول القوس .

2. Percent :  وعن طريق هذا االمر الفرعي يمكن اعطاء نسبة للتكبير او التصغير للعنصر الرسومي المختار
تصـغير ( يـتم 100( , فـاذا كانـت القيمـة المعطـاة اقـل مـن )Enter( ثـم بالضـغط بمفتـاح )Pونختار هذا االمر بالحرف )

 ( يتم تكبير العنصر الرسومي .100واذا كانت القيمة المعطاة اكبر من )العنصر الرسومي 
3. Total :  اختيــار هــذا االمــر الفرعــي تعطــي قيمــة كــل جديــد للعنصــر الرســومي وتكــون الزيــادة او عــن طريــق

 النقصان من الطرف القري  لمؤشر الماوس الذي يالمس العنصر الرسومي .

4. Dynamic:   هذا االمر الفرعي فعند تنفيذه تكون الزيادة والنقصان بصورة ديناميكية )متحركة( مع حركـة اما
 المؤشر .

 

يستخم هذا االمر لقطع وحـذف حـزء مـن العنصـر الرسـومي الموجـود فـي اللوحـة   :  Breakاستخدام االمر  .9
وامـــر او اســـتدعاءه مـــن شـــريط ( او كتابتـــن فـــي ســـطر االBreak( ثـــم اختيـــار االمـــر )Modifyهـــذا االمـــر مـــن قائمـــة )

االدوات . وبعد استدعاء هذا االمـر وتفعيلـن يسـأل البرنـامج عـن اختيـار العنصـر الرسـومي المـراد اجـراء التعـديل عليـن ,) 



وان عملية القطع سوف تتم عن طريق اختيار نقطتين ويتم ازالة الجزء الواقع بينهما وهناك حالتان  ختيار هذه النقطتين 
. 
هي الحالة االفتراضية للبرنامج وفي هذه الحالـة ان البرنـامج يعتبـر النقطـة االولـى للقطـع هـي نفـس  االولى :الحالة  -

 موقع النقطة التي تم فيها تأشير او اختيار العنصر الرسومي المطلو  ويتم التنفيذ كاالتي :
Command : Break    

Select object :  ي, وفي هذه الحالة يعتبر البرنامج ان النقطة  االولى للقطـع يطل  البرنامج اختيار العنصر الرسوم
 هي نفس النقطة التي نختار منها العنصر الرسومي                                                         

Specify second break point or [first point] : 

 . للتنفيذ Enterوهنا اما تحديد النقطة الثانية للقطع و 
التي يقوم المستخدم باختيار النقطة االولى للقطع بنفسن ومن ثم نختار النقطـة الثانيـة للقطـع وذلـك  الحالة الثانية : - 

( وعندها يتراجع البرنـامج للسـؤال مـن النقطـة االولـى ثـم First point(  ختيار )Fباالجابة على السؤال اعاله بالحرف )
 ء من الخط المحصور بين النقطتين .الجز النقطة الثانية ليقوم بازالة 

يســتخدم هــذا االمــر لعمــل )انحــراف( للعناصــر والخطــوط الملتقيــة مــع بعضــها  : Chamferاســتخدام االمــر . 10  
)أي ما يسمى عمليا بكسر الحـواف(  ن معظـم العناصـر ال تكـون حـادة الزوايـا . يمكـن اسـتدعاء هـذا االمـر مـن القائمـة 

(Modifyثم اختيار االم )( رChamfer. او كتابة هذا االمر في سطر االوامر او من شريط االدوات ) 
وعند تفعيل هـذا االمـر سـوف يسـأل البرنـامجعن تحديـد الضـلع االول , ثـم يسـأل عـن تحديـد الضـلع الثـاني المتقـاطع      

برنـامج والتـي يقـوم البرنـامج معن ثم يتم عمـل انحـراف )تـايبر( للزاويـة بينهـا وذلـك حسـ  القـيم االفتراضـية الموجـودة فـي ال
  Chamfer                            :Command بعرضها في سطر االوامر بعد تفعيل هذا االمر وكاالتي 

(TRIM mode) current chamfer Dis1 = 0.000,Dis2 = 0.000 

Select first line or [polyline /Distance /Angle/Trim/method/multiple]: اول   ضلع او  حديدهنا يتم ت
 اختيار احد الخيارات االخرى التي يتم من خاللها تنظيم عملية )كسر الحلقات( وهي  كاالتي:                      

  - Distance :  عند اختيارها نتمكن من تحديد المسافة على الخط االول والخط الثاني المتقاطع معن ) حيث تكـون
 استخدام االمر في المرات القادمة(.هذه القيم هي االفتراضية عند 

  - Angle :  وفي هذه الحالة يسأل البرنامج من مسافة االنحراف على الخط االول ومقدار زاوية االنحراف من الخط
 االول الى ان يتقاطع خط الزاوية من الخط الثاني .

  - Methode  : عن طريق هذا الخيار يمكن ان تثبت مسافة االنحراف هـل هـي عـن ( طريـق الخيـارDistance )
 (. Angleاو عن طريق الخيار )

   - Trim :  وعند طريق هـذا الخيـار يمكـن ابقـاء او ازالـة الخطـوط االصـلية بعـدم تكـوين االنحـراف . فنختـار لألزالـة
(Trim( و بقائها )Notrim . ) 

   - Polyline  : مكن عمل االنحراف للخطوط المرسومة عن طريق هذا الخيار ي( عن طريق ايعازPoline. ) 
 
   



يســتخدم هــذا االمــر لعمــل )تــدوير( لنقــاط التقــاء الخطــوط والعناصــر الملتقيــة مــع  :  Filletاســتخدام االمــر . 11  
 بعضها.

( او عن طريق كتابتن في شريط االوامر او عن طريـق Fillet(  ثم االمر )Modifyيتم استدعاء هذا االمر من قائمة )
ط االدوات وبعـــد تفصـــيل االمـــر ســـوف يســـأل البرنـــامج مجموعـــة مـــن االســـئلة  ويظهـــر مجموعـــة مـــن اســـتدعاءه مـــن شـــري

االوامر الفرعية , حيـث يسـأل عـن النقطـة علـى الخـط االول , ومـن ثـم يسـأل عـن النقطـة الثانيـة علـى الخـط الثـاني حيـث 
 يقوم بعمل التدوير المطلو  بين الخطين وكاالتي :

Command : Fillet  

Current setting mode : mode = TRIM , Radius = 3.000 

( وحــدات 3حيــث ان نصــف القطــر المثبــت هــو ) هنــا يعطــي البرنــامج الحالــة االفتراضــية الســابقة المثبتــن مــع هــذا االمــر
 والنوع المثبت هو قت الزوائد بعد عمل تدوير .

Select first object or [polyline / radius / Trim/ ultiple] : 

 يتم اختيار الخط االول او احد الخيارات الفرعية االخرى وهي : هنا
                                                                        : PolyLine يسـتخدم لعمـل التـدوير  جـزاء الخـط المتعـدد 

   : Radius                        قيمة جديدة لنصف قطر التدوير                                         عطاء
 Trim :                                                          زالــة او عـدم ازالــة الخطــوط بعـد التــدوير المطلــو    

Multiple :                                               المتكرر(  لعمل التدوير عدة مرات بدون استدعاء االمر( 
   Fillet     كل مرة                                                                                                               
                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 االوامر المساعدة في الرسم :    
, وتوفير الدقة فـي الرسـم عملية الرسم الهندسي المساعدة التي يوفرها برنامج االوتوكاد لتسهيل عض االوامر هناك ب     

المؤشــر واالســتعانة بالنقــاط . واســتخدامها  وامــر مســاعدة وخصوصــًا بالرســم المباشــر الــدقيق فــي لوحــة الرســم باســتخدام 
لوحــة الرســم وبالشــكل الــدقيق جــدًا . ومــن اهــم هــذه  المهمــة التــي يؤشــرها البرنــامج علــى الكائنــات الرســومية الموجــودة فــي

 االوامر هو :
 ( االمــرObject Snap : )( والــذي يكتــ  اختصــارًاOsnap والــذي يعنــي بتحديــد نقــاط لبدايــة ومنتصــف )

ونهايــات الخطــوط او المراكــز او المماســات ونقــاط التعامــد والتقــاطع والتــوازي ....الــخ للكائنــات الرســومية الموجــودة علــى 
وحةالرســم الظــاهرة علــى الشاشــة , والغــرض مــن اســتخدام هــذا االمــر لتأشــير هــذه النقــاط عنــد حركــة المؤشــر عليهــا هــو ل

ك يســتطيع ارشــاد المســتخدم الــى امــاكن التقــاء خطــوط الرســم الجديــد )المضــاف( مــع نقــاط الرســم القــديم علــى اللوحــة وبــذل
 نن بهذه النقاط والرسم بشكل دقيق .المستخدم الرسم المباشر عن طريق حركة المؤشر واالستعا

 ثم استدعاء هذا االمر عن طريق :
 ( .Drafting Setting( ثم اختيار االمر الفرعي )Toolsمن قائمة االمر ) -1
 ( فقط .On/Off( في لوحة المفاتيح )F3يمكن تفعيل االمر من مفتاح ) -2

 ( فقط .On/Offاسفل نافذة االوتوكاد ايضًا )( الموجود في شريط الحالة Osnapيمكن تفعيل االمر عن طريق خيار ) -3

 ( .D2عن طريق كتابة االمر في سطر االوامر ) -4

                                                                                     Command : Draft Settingاما كيفية ذلك 

( بالضــغط بــالزر االيــس وهنــا ســوف تظهــر Object Snap) تم اختيــارتظهــر نافــذة فيهــا عــدة خيــارات فرعيــة , يــ ســوف
 ( التي يمكن اختيار جزء منها او جميعها حس  حاجة المستخدم وهي:Object Snapجميع خيارات )

  مربعيشير الى نقطة نهاية الخط او بداية الخط ويشير لها بشكل End point :                                      

 الشكل مثلث              الخط المستقيم ويرمز لها بمنتصف  يشير الى نقطةMidpoint :                     

               يشير الى نقطة مركز الدائرة ويرمز لها بالشكل الدائريCenter :                                  

  القطعيشير الى نقطة عقدة مستقيم في حالة وجود خط مقسم الى عدد من   Node :                            

  (                                      270,180,90,0يشير الى نقطة ربع الدائرة )أي زواياQuadrant :  

 يشير الى نقطة تقاطع خطين او اكثر                                             (X    )Intersection :            

 الى نقطة امتداد الخطوط الجديدة  يشير                                    (- )Extension :                   

  يشير الى نقطة التعامد      Perpendicular :                                                                        

  ة الى اقر  نقطة على القوس او الدائر يشيرNearest :                                                                 

  يشير الى نقطة مماس الدائرة Tangent :                                                                                

 غلق النافذة .( لOkويمكن تفعيل جزء او كل هذه النقاط ومن ثم الضغط على مفتاح )



 
 
 
برنـامج االوتوكــاد امكانيـة اضـافة االبعـاد علــى القطـر  يـوفر اضـافة االبعـاد علــى الرسـم الموجــود علـى اللوحــة : 

الموجــودة علــى اللوحــة لتوضــيح القياســات مثــل الطــول والعــرض واالرتفــاع او القطــر ونصــف وموقــع العناصــر الرســومية 
ــة للــتحكم واضــافة االبعــاد  هميتهــا واكثــر اوامرهــا نقطــة المركــز... الــخ . وتنفيــذ هــذه الخاصــي ة هنــاك قائمــة اوامــر كامل

( تحميــل اوامــر القيــاس المختلفــة او ضــبط نمــوذى الخــط المســتخدم معهــا Dimensionويمكــن مــن خــالل هــذه القائمــة )
(Style( او ضــبط العناصــر االخــرى لخــط الب عــد , حيــث يمكــن الــتحكم فــي نمــوذى االبعــاد )Dimension ) مــن حيــث

 Dimension( أي مـن خـالل نافـذة )Style( واختيـار االمـر )Formatالحجـم والخصـائت االخـرى مـن خـالل قائمـة )

Style manger:والتي تحتوي على مايلي ) 
                                                                       : Styleنوع او اسم خط البعد المستخدم 

                                        Preview of : Standerdالخط المستخد )ستاندر(   ع معاينة لنو 
                                        Set Currentاعداد خط معين ليكون هو المستخدم في الرسومات 

 New                                                           لغرض استحداث نمط ابعاد جديدة
                                                                          Modifyتعديل خصائت نمط ابعاد  

  Listاظهار او اخفاء انماط الخطوط الكلية او المستخدم فقط                                       
( Dimension Style( مــن خــالل االمــر )Dimension Style Mangerكمــا يمكــن اســتدعاء هــذه النافــذة )     

 ( .Dimensionالموجود في قائمة )
(  الفرعيــة المســتخدمة فــي وضــع القياســات علــى الرســوم ومــن Dimensionنتطــرق الــى اهــم اوامــر قائمــة ) وســوف     

 : ( مع االوامر لغرض تأشير النقاط الموجودة على الرسم وهي Osnapالضروري تفعيل الـ)
 ( :Continue Dimension. استخدام االمر )1     
او )الســناتر( فــي الرســومات, يســتخدم هــذا االمــر بكثــرة عنــد قيــاس المســافة بــين الخطــوط المتوازيــة مثــل المحــاور او      

ــــًا نقــــوم باســــتدعاء هــــذا االمــــر مــــن قائمــــة ) ــــم اختيــــار Dimensionوبعــــد القيــــاس للب عــــد ســــواء كــــان افقيــــًا او عمودي ( ث
(Continue فيقــوم البرنــامج تلقائيــًا باخــذ النقطــة االخيــرة للخــط الســابق , ويســأل بعــدها عــن النقطــة الثانيــة لخــط االبعــاد )

 . ( Escapeمفتاح ) لوضع القياس بين النقطتين , وهكذا يتكرر االمر معك لحين الخروى
 ( :Linearاستخدام االمر ). 2     
فات العمودية واالفقية فقـط , دون المسـافات المائلـة . يسـتدعى هـذا االمـر مـن قائمـة يستخدم هذا االمر لقياس المسا     

(Dimension( ثم )Linear( او كتابتن في شريط االوامر بالصيغة الثانية )Dimlinear. او من شريط االدوات ) 
يًا بعد اختيار النقطتين االولى على وان هذا االمر يقوم بوضع القياس للمسافة بين الخطين المتوازيين عموديًا او افق     

اما في حالة استخدامن للخطوط المائلة فانن سوف يعطـي مسـافة المسـقط االفقـي الخط االول والثانية على الخط الثاني . 
 او العمودي للخط المائل وان هذا االمر سوف يظهر عدة خيارات عند استخدامن وهي :

[Mtext / text /Angle/ Horizontal / vertical/ rotated]  



Mtext :                               ضافة الكتابة مع القياس لخط الب عد  

Text :                                                     لتغيير قيمة الب عد  
Angle :                                               لتغيير زاوية الكتابة 
Horizontal  :                           لقياس المسافة االفقية بين نقطتين 
Vertical : لقياس المسافة العمودية بين نقطتين                                      
Rotated : لقياس المسافة المائلة بزاوية معينة                                             

ار االخيـــر يمكـــن اســـتخدام هـــذا االمـــر لقيـــاس المســـافة المائلـــة عنـــد اختيـــار االمـــر الفرعـــي نالحـــظ مـــن االختيـــوهنـــا      
(Rotated. واعطاء الزاوية المضبوطة ) 

 (: Alignedاستخدام امر قياس االبعاد المائلة ) .3
امن لقيـاس االبعـاد وهذا االمر مشابن لألمر السابق ولكنن يستخدم لقياس االبعاد المائلة باالضافة الى امكانية اسـتخد     

( Dimension( ويسـتدعى مـن قائمـة )Linearاالفقية والرأسية . وان طريقة استخدامن مشابهة لطريقة اسـتخدام االمـر )
 ( او من شريط االدوات .Dimaligned( او يكت  في شريط االوامر ) Alignedثم اختيار )

 ( : Base Line Dimensionم االمر ). استخدا4     
حدم هذا االمر لقياس االبعاد من نقطة ثابتن على الرسم الى عدة نقاط اخرى عديدة حيث يبدأ القياس مـن نقطـة يست     

ثابتن . أي يمكـن مـن خـالل اسـتخدام هـذا االمـر قيـاس عـدة ابعـاد فـي وقـت واحـد .ويمكـن اسـتدعاء هـذا االمـر مـن قائمـة 
(Dimension( ثــم اختيــار )Base Lineاو كتابتــن مــن شــريط ا ) ــتم فيــن تحديــد النقطــة االولــى , ثــم عنــد الدوات , وي

التحديد أي نقطة اخرى يقوم بوضع القياس بينهما . أي بين النقطة االولى )االساسية( وبين نقطة مختـاره جديـدة ويظهـر 
 ( .Mtext/Ttex/Angleمع هذا االمر الخيارات )

 ( :Radiusقياس االبعاد النصف قطرية باالمر ). 5     
عــــن طريــــق هــــذا االمــــر كتابــــة مســــافة نصــــف قطــــر الــــدوائر واالقــــواس المختلفــــة ويمكــــن تحميلــــن مــــن قائمــــة كــــن يم     

(Dimension( ثم االمـر )Radius( اوكتابتـن فـي شـريط االوامـر )Dimradius او مـن شـريط االدوات . ويطبـق مـن )
 يمة القياس للنصف القطر .( للداللة على قRتحديد نقطة مركز ومحيط . حيث يظهر فين القياس مع الحرف )

 ( :  Diameterاالبعاد القطرية ) . قياس6     
ــــق )      ــــق قائمــــة Diameterيمكــــن عــــن طري ــــة ويســــتدعى هــــذا االمــــر عــــن طري ــــدوائر المغلق ــــة قيمــــة القطــــر لل ( كتاب

(Dimension( ثم اختيار االمر )Diameter. ) ( او كتابتة  في شريط االوامـر بالصـيغة التاليـةDimdiameter او )
( للداللـة علـى ان احتياره من شريط االدوات . ونالحظ ان الرقم الذي يظهـر لقيـاس القطـر يكـون معـن العالمـة التاليـة )

 هذا الرقم يمثل القطر .
 ( : لتحديد مركز الزاوية : Center Markاستخدام االمر ). 7     
( وعند التأشير على ايـة دائـرة او قـوس مرسـوم فـي اللوحـة يقـوم Dimensionقائمة ) يستخدم هذا االمر الموجود في    

بتثبيـت قيمـة المركـز بصــورة مباشـرة . وعنـد مـرور المؤشــر فـي أي مركـز علـى الشاشــة للـدائرة او القـوس باظهـار العالمــة 
(X. عند استخدام هذا االمر ) 
 



 ( :Angularاستخدام امر قياس االبعاد الزاوية ) .8
( لكتابــة قيمــة الزاويــة المحصــورة بــين خطــين مســتقيمين مــن Dimensionيســتخدم هــذا االمــر الموجــود فــي قائمــة )     
 أي ان هذا االمر يقيس الزاوية بين الخطين المختارين او بين امتدادهما . (درجة 180صفر الى )
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 : يوفر برنامج االوتوكاد بعض االوامر والتي مـن خاللهـا " كتابة بعض النصوص االضافية على لوحة الرسم " 
التكميلية , مثل اضافة بعض المالحظات على الجزء المرسوم , او اضافة جدول )بيانات يمكن اضافة بعض المعلومات 

اللوحة( الذي يتضمن معلومات عن اسم اللوحة , واسم الشخت الذي نفذ اللوحة, وبيانات االجزاء المختلفة كقياس الرسم 
( Single Line textتابــة ســطر واحــد ),... الــخ . ويرفــر برنــامج االوتوكــاد طــريقتين فــي الكتابــة , وهــي امــا طريقــة ك

والثانيــــة كتابــــة فقــــرات )نصــــوت( تتكــــون مــــن عــــدة اســــطر . ويمكــــن التعــــديل علــــى كــــل مــــن هــــذين الطــــريقتين وتغييــــر 
 خصائصهما .

 (: Single Line textاالمر ) -1

( ثـم نختـار Drawيستخدم هذا االمر لكتابـة سـطر مفـرد ويمكـن الوصـول الـى االمـر امـا عـن طريـق اختيـار قائمـة )     
( او من Dtext(( , او الكتابة في شريط االوامر )Single Line text( ثم اختيار القائمة الفرعية لها . ))Textاالمر )

                                                                                Command : dtextخالل شريط االدوات .

 وتظهر العبارة التالية:البرنامج عن نقطة بداية النت وبعدها سوف يسأل  -   
Current text style : "standard " text height :0.4 

( Styleأي ان البرنــامج يخبرنــا عــن مواصــفات الــنت االفتراضــي فــي االمــر والتــي نظمــت باســتخدام ســابق وهــي ان الـــ)
 Specifyفــاذا حــددنا نقطــة البدايــة )المســتخدمن(.  وحــدة الطــول 0.4المســتخدم هــو القيــاس وان ارتفــاع الحــروف هــي )

start point :: لكتابة النت سوف ) 
  <Specify heigh<0.2يسأل البرنامج عن تحديد االرتفاع للحروف مرة اخرى من خالل العبارة التالية     : -   

مـر , واذا رغبنـا بابقائهـا نضـغط اخـر قيمـة  رتفـاع الحـروف تـم اسـتخدامها مـع هـذا اال < >ويضـع البرنـامج بـين قوسـين 
 .  Enter( او كتابة قيمة جديدة  رتفاع الحروف والضغط على مفتاح Enterمفتاح )

ثم بعد ذلك يسأل البرنامج عن زاوية ميالن الكتابة )في حالة الرغبة ان تكون الكتابة مائلة بزاوية معينة( من خالل  -   
أي ان        : <Specify rotation angle of text <0ن االفتراضـية )صـفر( العبـارة التاليـة :هنـا قيمـة زاويـة المـيال

وبعـد  –                       . (Enterمفتـاح ) النت سيكت  افقيًا , اما اذا اردت التغيير فيكت  قيمة لزاوية ميالن النت 
أي قـم                                                                       : Enter textذلـك سـيظهر البرنـامج العبـارة التاليـة : 

بعــد كتابــة الـنت . امــا الخيــارات االخــرى والتــي ذكــرت   (Enterبادخـال الــنت المطلــو  والضــغط علــى مفتـاح االنتــر )
 سابقا وهي :

  - (Justify: )  ضــعن فــي يســتخدم لتحديــد موقــع كتابــة الــنت بعــد تحديــد الحيــز الــذي يكتــ  فيــن الــنت أي يمكــن و
 الوسط او اليمين او االعلى او االسفل او اليسار . 

   - (Style ) : . اختيار نمط الخط الذي يكت  فين النت 
 
 



   ( :Multi Line Textاالمر )  -2     
يســـتخدم هـــذا االمـــر لكتابـــة النصـــوت والفقـــرات التـــي تتكـــون مـــن عـــدة اســـطر . يـــتم اختيـــار هـــذا االمـــر مـــن قائمـــة      

(Drawث )( مText( ثـم )Multi line text( او مـن خـالل كتابتـن فـي سـطر االوامـر . )Mtext او مـن خـالل شـريط )
                                                                                                  Command : Mtext االدوات .

Current text style : "standard" text height : 0.4 

Specify first corner : 

Specify opposite corner or [height / justify/ line/ spacing / rotation/ style / width]: 

 حيث نالحظ من عمل هذا االمر يقوم البرنامج :
 . بكتابة مواصفات وخصائت نمط الخط المستخدم وكذلك ارتفاع الحروف 

 لكتابة للنت .ثم يطل  تحديد الركن االول لنافذة ا 

  ثم يطل  تحديد الركن الثاني لنافذة الكتابة , او بعض الخيارات االخرى التي يضعها بين قوسين . وبعد 

يمكـن مـن خاللهـا تنظـيم المواصـفات المختلفـة ( text formatingاالنتهاء من تعريـف موقـع الكتابـة تظهـر نافـذة حـوار )
 لحروف النت وهي :

 خالل المستطيل االول من الجهة اليسرى من النافذة .اختيار نمط خط الكتابة من  -
 تغيير نوع الخط المستخدم مع هذا النمط, في حالة الرغبة بتغييره . -

 تغيير سمك الخط. -

 التحكم في شكل الحروف هل هي عادي او سميك او مائل . -

 لون الكتابات من خالل الضغط على المربع االسود فيظهر صندوق االلوان . -

لــك يــتم ادخــال الــنت المطلــو  بعــد تثبيــت خصائصــن فــي المســتطيل الــذي يقــع اســفل نافــذة الحــوار , وبعــد وبعــد ذ     
 ( لتثبيت الكتابات في الرسم .Okاالنتهاء من ادخال النت يتم النقر على مفتاح )

 
 : Hatching"القطاعات والتهشير "    

حيــث يمكــن مــن خــالل االمــر الخــات بعمليــة ة الرســم يســتخدم التهشــير للداللــة علــى القطاعــات المختلفــة فــي لوحــ     
التهشير مليء المنطقة المختاره بنموذى التهشير المحدد لتمييزها , فمثاًل يمكن ان يهشر منطقة الحائط بالشكل الطابوقي 

شير المعـدة , والممرات بالشكل المربعات او االشكال السدسية وهكذا . حيث يوفر برنامج ا وتوكاد العديد من نماذى الته
 سابقًا , اضافة الى امكانية اعداد نماذى اخرى من قبل المستخدم .

 
  (: Hatchاستخدام امرالتهشير  )     
( او من خالل كتابة االمر في شريط Hatch( ثم اختيار )Drawيستدعى هذا االمر باحد الطرق . اما من قائمة )     

وعنـد تفعيـل هــذا االمـر سـوف يظهـر مربـع حــوار مـن شـريط االدوات . ( او مـن خـالل اسـتدعاء االمــر bhatchاالوامـر )
    Hatch , advance ,Gradientيحتوي على ثالثة خيارات في االعلى وهي : 
 ومجموعة خيارات في يمين الجدول وهي :



1- Pick point  : . اختيار نقطة داخل المساحة المغلقة المراد تهشيرها 

2- Select object  او العناصر الرسومية المراد عمل تهشير لها . : اختيار العنصر 

3- Remove island  . اهمال المساحات الداخلية , داخل المساحة الرئيسية المختارة لعمل التهشير : 

4-  View select  . اظهار المساحات المختارة لعمل التهشير لها : 

5- Inherit properties   لية تهشير او عنصر رسومي او الخصائت للشكل السابق الذي اجري علين عم: نقل 

 مساحة جديدة .
6- Composition : وفين احتمالين : 

- Associative  . التغيير في التهشير تلقائيًا مع تغيير المساحة او العنصر : 
- Non associative  يبقـــى شـــكل التهشـــير ثابـــت رغـــم تغييـــر العنصـــر الـــذي يحـــوي هـــذا :

 التهشير .

 
فعنــد االختيــار  ي منهــا تظهــر نافــذة فــي الجهــة اليســرى مــن صــندوق جــودة فــي االعلــى امــا الثالثــة اختيــارات المو      

 الحوار وهي: 
 حيث يظهر الخيارات الفرعية ز  : Hatchاواًل : 

- Pattern  :. استعراض انواع التهشير الموجودة في البرنامج  ختيار احدها 
- Swatch  : يظهر معاينة للنموذى المختار في حقلPattren . 

- Custom pattern :  فعال فقط عندما نعطي اختيار يكون هذا االختيارCustom  . 

- Angle : لوضع خطوط التهشير بزاوية معينة وحس  رغبة المستخدم حيث تقاس نسبة الـى
 ( .Xالمحور االفقي )

- Scale  : ( اما اذا اريد التصغير او التكبير 1مقياس رسم التهشير والقيمة االفتراضية هي )
 اقل او اكبر من )واحد( . فنعطي

 
 وفين ثالثة اختيارات وهي : : Advancedثانيًا : 

- Normal  .يتم التهشير المتبادل بين المساخات المتداخلة مع بعضها : 
- Outer  . يتم عمل التهشير للمساحة الخارجية فقط : 

- Ignor  ة واحـدة يقـوم : تهمل كل المساحات الداخلية والخارجية ويعتبرها البرنامج كلها مساح
 بتهشيرها .

 
وعنـــد اختيـــاره ســـتظهر خيـــارات جديـــدة تخـــتت بالتعامـــل مـــع االلـــوان وتـــدريجاتها أي كـــل :   Gradientثـــاثاًل 

 بااللوان وتدريجاتها وشدتها )فاتحة ام غامقة ( .الخيارات المتعلقة 



 
 
 

 :  Layersالطبقات الشفافة       
( ويمكـن Layersالشـفافة )في الدقة للتحكم في تنظيم عمليـة الرسـم وهـي الطبقـات االوتوكاد اداة غاية  يوفر برنامج     

عن طريقها التحكم في الرسم وتحديد ما سيتم طباعتن في كل لوحة . فمثاًل لو كان لدينا شكل عام لمخطط هندسـيًا وفـي 
سـات الكهربائيـة مـرة والتأسيسـات كل مرة يراد ان يرسم داخل هذا المخطـط بعـض االضـافة الهندسـية وليكـون ممـثاًل التأسي

فاذا اردنا ان نضع كل منها في مخطط منفصل لوحده اوج   الصحية مرة اخرى ومخطط شبكة التبريد مرة ثاثلة وهكذا ,
االسـاس فـي طبقـة ( يرسـم المخطـط Layersاعادة المخطط االساسي للشكل العام كل مرة . ولكن من خـالل خاصـية الــ)

كـل فـي طبقـة منفصـلة , وعنـد الرغبـة صيل الكهربائية في طبقة والتفاصيل الصحية او شبكة التبريد مرة واحدة ومثاًل التفا
 تفعيل الطبقة الخاصة بها وتعطيل الباقي .أي من هذه التفاصيل يمكن في عرض 

 
 : " Layers" التعرف على مربع حوار 

ات يكــون عبــارة عــن طبقــة مبدأيــة تســمى الطبقــة عنــد البــدء مــع برنــامج االوتوكــاد , فــان الوضــع االفتراضــي للطبقــ     
 )الصفر(  ويكون الرسم بها بلون افتراضي ابيض , وتختلف الطبقات عن بعضها بمجموعة من الصفات وهي :

 اسم الطبقة , لون الطبقة , ونوع الخط المستخدم هل هو متصل او متقطع او منقط . -   
( باحـد الطـرق التاليـة : مـن قائمـة Layer properties manager) ويـتم الوصـول الـى مربـع الحـوار الخـات بالطبقـات

(Format( ثم نختار االمر )Layer) او من ( كتابة االمرLayer . فـي شـريط االوامـر او مـن خـالل اشـرطة االدوات )
( وفيــن الشــريط الخــات بمواصــفات الطبقــة Layer properties managerفيظهــر مربــع الحــوار الخــات بالطبقــات )

ومـن االوامـر الموجـودة مـن هـذا المربـع مـن خاللهـا يمكـن الـتحكم بمواصـفات الطبقـة  : Current Layer (0)ر( )صـف
 المراد عملها وهي :

( Colorيمكــن تغيرهــا مــن خــالل الضــغط علــى المربــع االســود الموجــود تحــت عبــارة ) تغييــر لــون الطبقــة :.  1   
ومية الى اللون المختار , اما اذا اريد الرسم بلون معين مـع بقـاء اللـون فيظهر مربع االلوان , فتتغير جميع العناصر الرس

االفتراضي للطبقة بدون تغيير فيمكن اجراء ذلـك مـن شـريط االدوات الرئيسـي فـي نافـذة االوتوكـاد مباشـرة أي اختيـار لـون 
 لرسم جزء معين .خات 
( فـي نافـذة حـوار Line typeي الطبقـة مـن خـالل )نـوع الخـط فـ. تغيير نوع الخط في الطبقة : من الممكـن تغييـر 2    
(Layer. فقط او مستمر او متقطع , او انشاء خطوط جديدة , ) 

( حيث تظهـر نافـذة الخطـوط بقياسـات مختلفـة ويمكـن Line Weightمن خالل اختيار ) تغيير سمك الخط :. 3    
 اختيار السمك المناس  ليكون صفحة للخط في هذه الطبقة .

يمكـن مــن خـالل هــذه الخاصـية اظهــار او اخفـاء الطبقــة ويمثلهـا شــكل المصــباح اذا  ( :Off -Onاصـية )خ. 4    
 ( . وهي عملية تبادلية بالضغط لكل مرة .Off( واذا كان خافتًا فهي )Onكان مشع فهي )



ا  ظهــار ( ولكنهــا اكثــر مــا عليــن فيهــOff-Onوهــي مشــابهة للخاصــية الســابقة ) ( : thaw -Freeخاصــية ). 5    
( ال يتم اخذها بنظر االعتبار عند تحديد العرض على Freezeواخفاء الطبقة بصورة تبادلية فان الطبقة التي نعمل لها )

( أي اظهار الطبقة , بينما اطفاء وميض Thawالشاشة أي ان الطبقة )مجمدة( . وشكل الشمس المشرقة تعني الطبقة )
 م اظهار الطبقة .( أي عدFreezeالشمس يعني ان الطبقة )

    6 .unlock –Lock   :( تسـتخدم خاصـيةLock لغـرض الطبقـة وعـدم امكانيـة اجـراء أي تغييـر عليهـا ولكنهـا )
 ( هو تحرير الطبقة من الغلق ويرمز لها صورة القفل.unlockتكون )مرئية( على الشاشة , اما )

فـي طباعـة هـذه الطبقـة او حجبهـا اذا كنـت ترغـ   من خالل رمـز الطابعـة يمكنـك تحديـد فيمـا خصائص الطبع :. 7    
 عن الطبع من خالل النقر المتكرر على رمز الطابعة .

حيـث يـتم ادخـال اسـم الفلتـر المطلـو  هنـاك ثالثـة خيـارات  " Name Layer filter". الفلتـرة : مـن خـالل الخيـار 8   
 وهي :
   - Show all layer  . أي اظهار كافة الطبقات : 
   - show all used layer  . أي اظهار الطبقات المستخدمة فقط : 
   - Show all X ref dependent layer  . اظهار الطبقات الملحقة مع العناصر من الملفات الخارجية : 

 نقـاط كما يمكن انشاء فلترات جديدة حس  الرغبة ويتم ذلك من خالل النقر على المربع الذي يحتوي على ثالثة 

 Filterاسم الفلتر في حقـل ) -1, يعطي فيها  Name Layer filter)) حيث تظهر نافذة حوار جديدة اسمها   . . .

name )2- ( وبعد ادخال اسماء الطبقات التي يشملها هـذا الفلتـر فـي حقـلLayer name ويـتم الفصـل بينهـا بالفـارزه )
. 

9.  Inverted filter  :تصــبح الطبقــة المختــارة مســتناة مــن  هــذا االختيــار يعكــس الخيــارات االخــرى بحيــث
 االجراءات بينما تصبح الطبقات الغير مختارة قابلة لألجراءات .

10. Applied to Layer tool bars :   يعمـل هـذا الخيـار علـى تطبيـق الفلتـرات علـى شـريطObject 

Properties . 

11. Show details  :   ل االمــر الــى يســتخدم لعــرض خصــائت اخــرى للطبقــات وفــي حالــة اســتخدامن يتحــو
(Hide details. وهي اخفاء الصفات والخصائت للطبقات ) 

: يسـتخدم هـذا الخيـار لحــذف والغـاء الطبقـات الغيـر مرغـو  فيهــا مـن مربـع الحـوار . وال يمكــن  Deleteالخيـار  .12
 الغاء الطبقة المتحققة فيها الشروط التالية: 

 ( ال يمكن حذف الطبقةO. ) 

  لعناصر من ملفات خارجية .ال يمكن حذف الطبقة الملحقة 

 . ال يمكن حذف ال يمكن حذف الطبقة التي فيها عناصر رسومية 
  ال يمكن الغاء الطبقة التي في حالةCurrent  ( والطبقة التي في حالة )التحميل(Current هي التي )

 ( والتي التكون من الطبقات الملحقة من ملفات خارجية .Freezeال تكون في حالة )

 
 



 :  Layersة انشاء الطبقات كيفي  
( , Layer properties Manager( الموجــودة فــي نافــذة الحــوار )Newيمكــن انشــاء الطبقــات باختيــار االمــر )     

( مــن هــذه النافــذة ســوف يقــوم البرنــامج بانشــاء طبقــة جديــدة بالمواصــفات والخصــائت Newوعنــد النقــر علــى الخيــار )
لـون وسـمك ونـوع الخـط وغيرهـا مـن الخصـائت كمـا سـيقوم البرنـامج باعطـاء اسـم االفتراضية للطبقة )صفر( من حيـث ال

( حســ  ترتيبهــا . ويمكنــك ان تغيــر خصــائت هــذه الطبقــة حســ  الرغبــة مــن Layer( , )Layer zلهــذه الطبقــة مثــل )
 االسم والخصائت او القفل او الحالة الطباعية ... الخ

( . وان Current Layerة معينـة يجـ  وضـع هـذه الطبقـة فـي حالـة )في حالة الرغبة بانشاء رسم في طبق مالحظة : 
 ( .Current Layerالبرنامج سيقوم بوضع مافة الرسوم المنفذة اثناء العمل في طبقة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 " كيفية تقسيم الخطوط المستقيمة الى عقدة )قطع( متساوية "    

 تقسيم الخطوط المستقيمة الى قطع متساوية وبطريقتين وهي : يوفر برنامج االوتوكاد خاصية     
اعطاء عدد القطع المراد تقسيم الخط لها وبذلك يقوم البرنامج بتحديد طول القطعة حس  العدد المطلـو  . ويـتم  .1

 ( كما يلي :Point(           )Divideذلك عن طريق االمر    )
Command : Point              Divide   

. سـوف يسـأل البرنـامج عـن اختيـار الخـط  divideثم اختيـار االمـر الفرعـي  Drawمن قائمة  Pointأي اختيار االمر 
 المستقيم الذي سيتم تقسيمن الى عدة قطع :

Select object to divide : 

 وبعد اختيار الخط المطلو  سوف يسأل البرنامج عن عدد القطع التي ترغ  فيها :
Enter the number of segments : 

 وبعد اعطاء العدد المطلو  يقوم البرنامج بتنفيذ االمر وسوف نالحظ وجود النقاط موزعة على هذا الخط المستقيم .
وان ( Point( ضـــمن االمـــر )Measureالطريقـــة الثانيـــة باعطـــاء طـــول القطعـــة المطلوبـــة عـــن طريـــق الخيـــار ) .2

وف يســأل عـن طــول القطعـة الواحــدة بـداًل مــن )عـدد القطــع( أي ولكـن هنــا سـ divideاسـتخدامن مشــابن السـتخدام خيــار 
                             :Specify the Length of segmentsيكون السؤال االخير هو المختلف بالصيغة التالية :

 أي تحديد طول القطعة وعندها يقوم البرنامج بتنفيذ االمر .
 

 مستقيم او خط دائري "" كيفية توزيع العناصر الرسومية على خط 
يمكــن عــن طريــق اســتخدام هــذا االمــر توزيــع العناصــر الرســومية المختلفــة بصــيغة  : Array. اســتخدام هــذا االمــر 1  

( ثــم اختيــار االمــر Modifyمتكــررة ومنتظمــة علــى شــكل مســتطيل او دائــري. ويمكــن اســتدعاء هــذا االمــر مــن قائمــة )
(Array( او الكتابة من سطر االوامر )Array او استدعاءه من شريط االدوات . وعند تفعيل هذا االمـر سـوف يظهـر )

 ( فين العديد من الخيارات واالوامر الثانوية وهي : Array)مربع حوار 
                                                          :Rectangular arrayتوزيع متكرر بشكل مستطيل    

                                                                         : Polar array توزيع متكرر بشكل دائري
                                               : Select objectاختيار العنصر او العناصر المطلو  عمل توزيع متكرر لها 

 ولنوضح طريقة تنفيذ االمر االول او الثاني :
 

 ( : Rectangular arrayخذ خيار )اواًل : نأ
 عند اختيار هذا االمر سوف يسأل البرنامج عن بعض االمور التي تساعد البرنامج في عملية التنفيذ وهي :     

                            : Rowsتحديد عدد الصفوف المطلوبن )االتجاه االفقي( -
                      : Columns تحديد عدد االعمدة المطلوبة )االتجاه العمودي( -



                                            : Row offsetتحديد المسافة بين الصفوف -

                                         : Column offsetتحديد المسافة بين االعمدة  -

                                                : Angle of arrayتحديد زاوية التوزيع -

او العمود ) اذا كانت :  يقصد بالمسافة بين الصفوف واالعمدة أي مسافة بين كل نقطة ومثيلتها في الصف مالحظة 
موجبـة فتكـون بالنســبة للصـف الــى اليمـين وبالنسـبة للعمــود الـى االعلــى , امـا اذا كانـت ســالبة فتكـون للصــف الـى اليســار 

( سـال  . امـا بالنسـبة للزاويـة عنـدما تكـون )صـفر( فـان الخطـوط X , Yموجبـة او ) (X , Yوللعمود الـى اسـفل( . أي )
 واالعمدة تكون بشكل افقي وعمودي , واذا اعطيت قيمة للزاوية فسوف تنحرف الخطوط واالعمدة حس  قيمة الزاوية .

 
 ( :  ( Polar arrayثانيًا : خيار 

للعنصـــر الرســـومي حيـــث تظهـــر نافـــذة اخـــرى فيهـــا العديـــد مـــن ائري هـــذا الخيـــار لعمـــل التوزيـــع المتكـــرر الـــديســـتخدم      
 االسئلة التي تساعد البرنامج في تنفيذ هذا االمر وهي :

                                                                            : Center Pointتحديد مركز نقطة التوزيع الدوراني

                                                                     : Method مج بالتوزيع الدوراني الطريقة التي يتبعها البرنا
 توجد ثالثة طرق يمكن اختيارها وهي :

                                                        : The number of item & angle to fillاختيار عدد العناصر مع 
 لزاوية الكلية لتوزيع العناصر .اختيار ا

The number of item &angles between items :  

 اختيار عدد العناصر مع اختيار زاوية التوزيع بين العناصر الموزعة )أي الزاوية بين عنصر وعنصر آخر (.
 ٍِAngle to fill & Angle to fill : 

بـين كـل عنصـرين مـوزعين . ونالحـظ اسـفل هـذه الخيـارات يوجـد تحديـد وهنا اختيار الزاوية الكلية للتوزيع واختيار الزاوية 
 خيارات آخرى وهي :

   : Total number of itemsعدد التوزيع الكلي للعناصر                                                         

                                                                                             : Angle to fillالزاوية الكلية للتوزيع 
  : Angle between itemsقيمة الزاوية بين كل عنصر                                                           

االولى والثانيـة( , )االولـى وهنا ال يمكن اختيار االمور الثالثة لتنظيم التوزيع وانما يتم اختيار معلومتين فقط كأن تكون )
 والثالثة( , او )الثانية والثالثة( .

 
   

 
 
 
 



 
 

 :sBlock البلوكات      
مــن لتســهيل عمليــة الرســم المتكــرر حيــث يمكــن االســتفادة ( Blocksوفر مــا يســمى البلــوك )االوتوكــاد يــان برنــامج      

( دون Blocksفيسـتفاد مـن آخـر )ملفـات الحقـة ,عنصر رسومي او مجموعة عناصر متكـررة فـي الملـف الحـالي او فـي 
 ( . وهناك نوعان من البلوك المستخدم في الرسم وهي:Copyالحاجة الى اعادتها مرة الحقة اواستخدام االمر )

 ( block makeاو  bmakeالبلوك الذي نقوم بانشاءه ويستخدم في نفس الرسم الحالي وهنا نستخدم االمر ) -1

 .((Write block ,w blackئه وكان يستخدم مع ملفات رسومية اخرى حيث نستخدم االمرالبلوك الذي نقوم بانشا -2

 
 ( :Bmake(اواًل : اعداد البلوكات عن طريق االمر 

. او يكتـ   Makeالقائمـة الفرعيـة نختـار ومـن  Blockومنهـا نختـار االمـر  Drawيستدعى هذا االمر مـن قائمـة      
الحوار الخات باعداد البلـوك ط االدوات . وفي كل الحاالت سوف يظهر مربع امر من شري Bmakeفي سطر االوامر 

(Blockdefinition) : ويحتوي هذا المربع على مجموعة من الخيارات الثانوية وهي 
 ( : يتم اعطاء تسمية للبلوك في هذا الحقل .Nameحقل )  -1

من نقاط البلـوك المرسـوم عـن طريـق ( : أي تحديد نقطة امساك هذا البلوك فتعطى نقطة ض(Pick pointحقل  -2
(X ,Y. وباستخدام الماوس ) 

( : وهــذا الحقــل يعتمــد علــى العناصــر التــي ســوف يتكــون منهــا البلــوك المطلــو  وفيــن اربعــة ( Objectsحقــل  -3
 خيارات ثانوية وهي :

o : Select object     تحديد العناصر التي سوف تشترك لتكوين البلوك 
o  : Retainـــار هـــذا اال ـــوك ســـوف تحـــتفظ باختي مـــر فـــان العناصـــر التـــي اشـــتركت لتكـــوين البل

 بخصائصها وال تتحول الى بلوك واحد وانما يسوف يتم عمل نسخ منها لتكوين البلوك .

o Convert to block  فـي حالـة اسـتخدام هـذا االمـر سـوف تتحـول العناصـر المكونـة للبلـوك :
 الى بلوك واحد وتفقد خصائصها االصلية .

o Delete ف العناصر التي تّكون منها البلوك .: لحذ 

 وفين خيارات هما :( : Preview Iconحقل ) -4
 : ال يتم اظهار ايكون لصورة البلوك المستحدث . Donot include an icon - أ

               - Creat icon from block geometry . وهنا يتم عمل ايكونة لمعاينة البلوك الناتج : 
 . (… , m,cm, in( : لتحديد نوعية الوحات المستخدمة في هذا البلوك )Drag and drop units)حقل  -5     
 ( : وفي هذا الحقل يتم كتابة وصف للبلوك او تركة فارغًا .Descriptionحقل ) -6     

 هذا البلوك في البرنامج .في مربع الحوار حيث يتم حفظ  Okيتم الضغط على مفتاح  البلوكوبعد اعداد 
 

 فية ادراج البلوك في الرسم :كي    



, او عــن طريــق كتابــة  Insertالموجــود فــي قائمــة  Blockيــتم ادراى البلــوك فــي الرســم وذلــك عــن طريــق االمــر      
 سطر االوامر من شريط االدوات .في  insertاالمر 
هــا البرنــامج  دراى وعنـد تفعيــل هــذا االمــر سـوف يظهــر مربــع حــوار يحتـوي علــى مجموعــة مــن االوامـر الــذي يحتاج     

 البلوك وهي :
1- Name  ادخـال اسـم البلــوك المطلـو  ادراجــن حيـث يمكــن اسـتعراض اســماء البلـوك المخزنــة فـي البرنــامج :

 واختيار االسم المطلو  .

2- Insertions point  الــــتحكم فــــي موضــــع ادراى البلــــوك حيــــث يعطــــي البرنــــامج حقــــول فارغــــة لكتابــــة :
(X,Y,Z)  او اختيار عبارة ,Specify on screen ) وهذا يعني تحديد نقطة االدراى على شاشة الرسـم )

 مباشرة .

3- Scale  : تحديد قياس الرسم المطلـو  امـا تصـغير او تكبيـر ويمكـن كتابـة القيمـة لكـل مـنZ, Y, X  او ,
 اختيــار التحديــد علــى الشاشــة مباشــرة كمــا فــي االمــر اعــاله , او اعطــاء قــيم موحــدة او مختلفــة بــالنقر علــى

 ( .Uniform scaleخيار )

4- Rotation ( تحديد زواية االدراى مباشرة على الشاشة او اعطاء قيمة للزاوية بجان  كلمة :Angle.) 

5- Explode  , عنــد اختيــار هــذا االمــر ســوف يــتم تفكيــك البلــوك المــدرى فــي الرســم الــى مكوناتــن االصــلية :
 . ويمكن البقاء علين كوحدة واحدة بعدم اختيار هذا االمر

 في هذه النافذة ليقوم البرنامج بادراى البلوك المطلو  . Okوبعدها يتم النقر على مفتاح 
 

 : Wblockكيفية اعداد البلوك عن طريق االمر   
عند الحاجة الى عمل بلوك يستخدم او يتـداول فـي اكثـر مـن ملـف رسـومي واحـد أي ليسـتخدم فـي أي ملـف كـان او      

( ويكتــ  هــذا االمــر فــي ســطر االوامــر وعنــد الضــغط علــى مفتــاح Wblockالوقــت االمــر )أي وقــت كــان ويســتخدم لهــذا 
Enter  : بعد كتابة هذا االمرCommand : wblock                                                                          

 ( وفين : Write blockسوف يظهر مربع الحوار الخات )
: هــذا الخيــار Block -الموجــودة فــي البلــوك وفيــن أ : يخــتت بجديــد مصــدر العناصــر الرســومية Soureحقــل -1     

: يســـتخدم  Wblock   .- Enter drawingلجعلــن   Bmakeيســمح باســتخدام بلــوك ســابق ثــم اســتحداثن بــاالمر 
 البرنامج كافة العناصر الرسومية الموجودة في الملف ليعمل منها بلوك .

اعــاله عنــدما يــتم تحديــدها . او  Object: يكــون هــذا الخيــار فعــال فقــط فــي حالــة اختيــار  Pick pointحقــل -2 
 تحديد نقطة امساك للعناصر .

 بتحديد العناصر التي تدخل في تكوين البلوك وهي :: يختت هذا الحقل   Select objectحقل  -3

a. Retain .سوف تحتفظ العناصر المشتركة في تكوين البلوك بخصائصها : 

b. Convert to block  ســـوف تتحـــول العناصـــر الداخلـــة فـــي تكـــوين البلـــوك الـــى بلـــوك واحـــد وتفقـــد :
 خصائصها االصلية , أي تصبحجميعها قطعة واحدة .

c. Delet from deawing. سوف يتم مسح العناصر الداخلة في تكوين البلوك : 



No object selected . d               اختيـار أي عنصـر يشـترك فـي تكـوين البلـوك , : يشير هذا الخيار اال انن لـم يـتم
 3ويختفي هذا الخيار بعد تكوين البلوك وتظهر مكانن عبارة يشير الى عدد العناصر المشتركة في تكـوين البلـوك مـثاًل )

object selected ). ومعناه تم اختيار ثالثة عناصر لتكوين البلوك 
4- Destination  ن الــذي يحفــظ فيــن هــذا البلــوك والوحــدات المســتخدمة : فــي هــذا الحقــل ســوف يــتم تحديــد المكــا

 للتعامل مع البلوك .
 : تحديد اسم البلوك وموقع الحفظ . File name and path - أ

  - Insert units . تحديد الوحدات المستخدمة مع هذا البلوك : 

 
 في الرسم ادراج البلوك :

 التي ذكرت سابقًا . Bmakeراى في الرسم بنفس الطريقة التي يتم في اد Wblockادراى يتم      
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ان عمليــة انشــاء الســطوح هــي اولــى الخطــوات  فــي طريــق انشــاء الرســم المجســم الثالثــي االبعــاد وتســتخدم الســطوح      
 التي تتكون من اسطح خارجية فقط وهناك عدة انواع من االسطح : نشاء االجسام القشرية وهي االجسام 

انشاء االسطح البسيطة: تتكون االسطح البسيطة في ابسط صورها من مساحة مغلقة ويتم تحديد هذه المساحة من  اواًل :
( حيــث يعمــل هــذا االمــر علــى توحيــد  Pedit خــالل مجموعــة مــن الخطــوط او االقــواس يــتم توحيــدها مــن خــالل االمــر)
 مغلق , ثم يتحول الى مساحة تمثل سطحًا .الخطوط والعناصر الرسومية )المنفردة( مع بعضها لتصبح خط متعدد 

 يمكن استدعاء هذا االمر باحد الطريقتين وهي :
الوقـــوف بالمؤشـــر علـــى أي مـــن اشـــرطة االدوات ثـــم نقـــر الـــزر االيمـــن حيـــث تظهـــر قائمـــة جانبيـــة نحتـــار منهـــا  -1

(Modify 11 ( فيظهر الشريط الذي يحتوي على )Pedit وبذلك يتم اختيار االمر من هذا ال ). شريط 

                                          Command : pedit( مباشرة في شريط االوامر . Peditكتابة االمر )  -2
Select polyline or [multiple] : وفي كال الحالتين سوف تظهر الرسالة التالية                               

 أي تطل  منك تحديد احد الخطوط        
( معناهـا Yك تظهر رسالة جديدة تخبرك بان هذا الخط ليس خط متعدد , ويسالك هل تريد ان تعملن خطًا متعدد )بعد ذل
 ( .Enter( ثم الـ)Y( معناها ال أي للموافقة نضع الحرف )Nنعم )

Object selected is not a polyline do you want to turn into one ? < Y>  

 على خيارات متعددة وهي : ادخل احد الخيارات :بعد ذلك تظهر رسالة تحتوي 
Enter an option [ close / join/ width/edit vertex/fit/spline/decurve/ltypegen/undo] 

( سـوف يطلـ  منـك البرنـامج Joinوبعد تحديد احد هذه الخيارات )سوف يتم توضيح كل منها الحقًا( واهمها هـو خيـار )
 ها مع الخط الذي اخترتن لتكون خطًا متعددًا من خالل الرسالة التالية: تحديد العناصر المطلو  دمج

Select objects : 

 ( .Joinويج  ان تكون هذه الخطوط متصلن مع بعضها واال فلن يتم وصلها مع بعضها عند استخدام خيار )
 .اما بقية الخيارات فهي :

Close   :. لغلق الخط المتعدد 
Join    : الخطوط واالقواس المتصلة ببعضها لتكون خط متعدد . يعمل على توحيد 

Width  :. يعمل على تغيير سمك الخط المتعدد 
Editvertex : . يعمل على تغيير نقاط الخط المتعدد 

Fit      :. )يعمل على تدوير اركان الخط المتعدد )نقاط التقاطع 
Spline  :. يجعل الخطوط المستقيمة على شكل منحنيات 

Decurve  :( الغاء تأثير الخيارينFit , Spline. ) 
Ltype gen  :. تنظيم تقسيمات الخط المتعدد على امتداده 

Undo  :. الغاء اخر عملية من الخيارات السابقة 



( او Draw( مـن قائمـة )Regionوبعد الحصول على الخط المتعدد يتم انشـاء السـطح مـن خـالل اسـتخدام االمـر )     
 وامر او من شريط االدوات كاالتي:كتابتن في شريط اال

Command : region  

                                                : Select objectsيسأل البرنامج عن الخط المتعدد لجعلن مستوي او سطحًا 
 ح .وبعد ذلك يخبرنا البرنامج بانن قد تم تحويل الخط الواحد المتعدد الذي حددناه الى مستوي او سط

 
( Viewال يمكن رؤية السطح المستحدث بحالتن االعتيادية اال من خالل اوامر الرؤيـا الموجـودة فـي قائمـة ) مالحظة :

                                                                                                        Flat shadeوهي :
Gourand shade 

Flat shade , edge on 

Gourand shade , edge on  

وال تختلف عن بعضها كثيرًا . اما بالنسبة لألشكال المغلقة مثل المستطيل او الـدائرة او الشـكل المضـلع المنـتظم او غيـر 
 (.Regionوانما يتم تحويلها الى اسطح بصورة مباشرة باستخدام االمر )( Peditالمنتظم , ال داعي الستخدام )

 
 السطح في الفضاء : عملية رسم ا

ـــوم ان لـــيس كـــل االســـطح ترســـم فـــي مســـتوي )      ( وانمـــا قـــد ترســـم فـــي الفضـــاء , ويســـتخدم االمـــر X ,Yمـــن المعل
(Elevation: لرسم االسطح في الفضاء وكما يلي ) 

  ًــا ــًا آخــر فــي المنســو  ) مــثاًل نرســم ســطحًا دائري ( كــي +40فــي المســتوي )صــفر( وبعــد ذلــك نرســم ســطحًا دائري
 ظ الفرق بين الحالتين .نالح

                                           Command : elevationوالستخدام هذا االمر يكت  في شريط االوامر : -   

Specify new default elevation <0.000>: 0  

                                   Specify new default thickness <0.000> : 0أي تحديد مستوى الرسم للعنصر :
( لعــدم اعطــاء ســمك . حيــث ينتهــي تحديــد مســتوى الرســم حيــث نقــوم برســم 0وهنــا يمكــن اعطــاء ســمك او نعطــي )     

, ويمكن معاينتها عن طريق ( Region( ومن ثم تحويلها الى سطر مستوى عن طريق االمر )25الدائرة وليكن قطرها )
 ( .View( من قائمة )Flat shadeاالمر )
رة اخرى بنفس المواصفات ولكن في مستوى اخر أي نعيد نفس الخطوات ولكن فقط نعطي بعد ذلك يمكن رسم دائ -    

                                                                         Command : elevationقيمة جديدة للمستوي :
Specify new default elevation <0.000> : 60  

 3dونكــرر بــاقي الخطــوات نفســها . ويمكــن مالحظــة الفــرق بــين المســتويين وذلــك مــن خــالل النظــر عــن طريــق االمــر )

view( الموجــود فــي قائمــة )view(ويحتــوي علــى العديــد مــن االوامــر للرؤيــا ويكــون الفــرق واضــح عنــد )Isometric 

view. ) 
 

 ( النن يأخذ آخر قيمة مدخلة في البرنامج .elevationيج  في كل مرة تعديل قيمة المنسو  ) مالحظة :
 



 ( :  Elevation( مع االمر )Thicknessاستخدام االمر )
هنــــا ســــوف نعــــود الــــى االمثلــــة الســــابقة ونعمــــل علــــى رســــم ســــطح فــــي الفضــــاء أي مــــن البدايــــة ســــوف ننفــــذ االمــــر      

(elevation : على الرسم )Command : elevation                                                                          
                                                 <specify new default elevation (0.000نوافق على الصفر او نعطي 

 : Thicknessأي قيمة اخرى للمستوي وبعدها يسأل البرنامج عن 
Specify new default thickness<0.000> 50  

( فتظهر دائرة فـي المسـقط االفقـي , وباسـتخدام امـر الرؤيـة 30وبعد ذلك القياس اما برسم دائرة مثاًل نصف قطرها ليكن )
( , اما عند تطبيق 30( نشاهد ان هذه الدائرة عبارة عن مسقط اسطوانن فارغة نصف قطرها )3d orbitالثالثي االبعاد )

 بشكل صندوق فارغ . الحالة على المستطيل فسيظهر الرسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

( وادخــال elevationبعــد رســم الصــندوق الفــارغ فــي المحاضــرة الســابقة عــن طريــق االمــر )  اضــافة الســطوح :   
( , حيـث سـوف 3d face( , هنا سوف نتعلم كيفية توليد واضافة سـطوح بسـيطة مـن خـالل االمـر )thicknessالسمك )

 ق اوجن )الصندوق الفارغ( الذي رسمناه سابقًا .ينشء سطح مستوي فو 
 ( :3d face( ثم نختار االمر الفرعي )Surfaceثم اختيار االمر ) Drawيمكن استدعاء هذا االمر من قائمة      

Command : 3d face  

Specify first point or [invisible] :  

برنـامج النقطـة الثانيـة والثالثـة والرابعـة , كمـا نالحـظ فـي الرسـائل هنا يطل  البرنامج النقطة االولى وبعد تحديـدها طلـ  ال
                                                                 : Specify second point or [invisible]التالية : 

Specify third point or [invisible]<exit> : 

Specify fourth point or [invisible]<creat three-sided face> : 

( Flat Shadeوبعد االنتهاء من تحديـد النقـاط االربعـة , نالحـظ ظهـور السـطح الـذي تـم تةليـده عنـد الرؤيـة عـن طريـق )
 )يج  ان تكون النقاط بالتسلسل اما باتجاه عقار  الساعة او عكس عقار  الساعة ( .

 
نقطة رابعة لعمل سطح مجاور للسطح االول .. وهكـذا باعتبـار ان البرنامج يستمر بالسؤال عن نقطة ثالثة و  مالحظة :

ان البرنـامج يحــدد النقطــة االولــى والثانيــة مــن السـطح الســابق , وفــي حالــة عــدم الحاجــة الـى رســم ســطح اخــر مجــاور يــتم 
 ( .escape( او مفتاح )exitالخروى بالـ)

 
 (:  Invisibleالخيار ) استخدام
ند القيام بعمل سطوح مستوية متجاورة حيث تظهر الحافات الملتقية للسـطوح المتجـاورة أي يكون هذا الخيار فعااًل ع     

الموجـود بـين السـطحين ومنـن يـتم تحديـد النقطـة الثالثـة  [invisible]المشترك بين السطحين , وبذلك يـتم اختيـار الضلع 
ط االلتقــاء بــين االســطح فنســتخدم االمــر الفرعــي وكــذلك بالنســبة الــى النقطــة الرابعــة ... وهكــذا , امــا اذا اريــد مشــاهدة نقــا

(edge) ( الموجود ضمن االمرSurface من قائمة )Draw . 
 

 " انشاء االسطح القياسية المسبقة التعريف " 
اوتوكــاد امكانيــة انشــاء لســطح ثالثيــة االبعــاد , لمســاعدة المســتخدم الــى رســم بعــض االســطح القياســية  يــوفر برنــامج     

عة . ويــتم ذلــك امــا عــن طريــق اختيــار الشــكل المطلــو  مــن شــريط االدوات او اســتقدام اوامرهــا مــن قائمــة المطلوبــة بســر 
Draw  ثم اختيار االمرSurface ( 3ثم اختيار االمر الثانويd object: ومنها ) 
1- Box 3d  :يستخدم هذا االمر  نشاء صندوق فارغ حيث يسأل البرنامج االسئلة التالية : 

Command : -ai-box  

Specify corner point of box :                                     تحديد بداية الشكل أي تحديد الركن االول 



Specify Length of box : 12                                ( 12 )  ًتسأل البرنامج عن تحديد طول الشكل وليكن  مثال 
                                                specify width of box or [cube] : 6اعطاء عرض الشكل وليكن مثاًل 

                                                          specify height of box : 4اعطاء قيمة ارتفاع للشكل وليكن مثالً 
Specify rotation angle of box about the Z axis or [reference] : تحديـد قيمـة زاويـة تـدوير الشـكل واذا
  اعطينا القيمة )صفر( لعدم تدوير الشكل , وبذلك سوف يظهر الصندوق  اعطيت مواصفاتن على الشاشة .          
 

2- Pyramid   :. يستخدم هذا االمر لرسم شكل هرمي 

Command : -ai- pyramid  

                                      : Specify first corner point for base of pyramidتحديد ركن القاعدة االول 
                                   : Specify second corner point for base of pyramidتحديد ركن القاعـدة الثـاني 

        : Specify third corner point for base of pyramid                         تحديد ركن القاعدة الثالث
Specify fourth corner point for base of pyramid or [terahedren] :                  تحديد الركن الرابع    
Specify apex point of pyramid or [Ridge/top]  :     تحديد قمة الهرم , وفي هذه الحالة سوف يرسم هرم

                                                                                  كامل , اما الخياران.             

- Ridge . يقصد ان رأس الهرم سيكون على شكل حافة مستقيمة وليست نقطة : 
- Top . يقصد بن عمل هرم ناقت )أي لن قاعدة علوية( وليست نقطة او حافة : 

ثــم  Drawء )الوتــد( , ويــتم اســتدعاء االمــر مــن خــالل قائمــة ( : يســتخدم هــذا االمــر فــي انشــاWedgeاالمــر ) -3
 : Wedge( ومن مربع الحوار الذي سيظهر نختار االمر 3d faceثم االمر الفرعي )  Sufaceاختيار 

                                                                                     Command : -ai – wedgeاستدعاء االمر 

Specify corner point of wedge :                                                     تحديد ركن بداية الوتد 
Specify Length of wedge :                                                               تحديد طول القاعدة 
Specify width of wedge : عدة                                                               تحديد عرض القا  

Specify height of wedge :                                                                 تحديد ارتفاع الوتد 
Specify rotating angle of wedge about the Z axis : الثالث             تحديد زاوية الدوران حول المحور  

Specify rotating angle or [Reference] : 0 

 سيقوم البرنامج برسم الوتد المطلو  حس  المواصفات التي حددت .
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

: يستخدم هذا االمر  نشاء قبة )أي نصـف الشـكل الكـروي االعلـى ( . ويسـتخدم كمـا   Domeاستخدام االمر   -4
                                                                                                Command : -ai – domeيلي : 

                                                                        : Specify center point of domeتحديد مركز القبة 
                                              : specify redius of dome or [diameter ]تحديد نصف القطر او القطر 

Enter number of Longitudinal segments for surface of dom<20> :  تحديد عدد االجزاء الطولية التـي
            يمكن ان نوافق علين او نعطي رقم جديد                  20تتكون منها القبة ويوجد رقم افتراضي هو 

Enter number of latit udinall segments for surface of dom<10> :  عدد االجزاء العرضية التـي تتكـون
يمكــن ان نوافــق عليــن او نعطــي قيمــة جديــدة, وعنــدها يرســم البرنــامج قبــة بالمواصــفات  10منهــا القبــة وهنــا رقــم افتراضــي 

                                                                         المعطاة .                                  

 : تستخدم  نشاء الشكل الكروي الكامل : Sphereاستخدام االمر  -5

                                                               Command: -ai – sphere                  ويسـتخدم الهـامش  

                                                                      specify center of sphere   مركز الشكل الكروي  تحديد
                              : Specify radius of sphere or [diameter]تحديد نصف القطر او القطر للشكل الكروي

Enter number of longitudinal segments for surface of sphere <20> :  تحديـد عـدد االجـزاء الطويلـة
 التي تتكون منها الكرة .                                                                                           
Enter number of latitudinal segments for surface of sphere <20> :      اء العرضـية التـي تحديد االجز
 تتكون منها الكرة  .                                                                                               

 وبعد تحديد كل المواصفات يقوم البرنامج برسم الكرة بالمواصفات المطلوبة .
 روطي المجسم .يستخدم هذا االمر لرسم الخط المح ( :Coneاستخدام االمر ) -6

Command : -ai- cone  

Specify center point for base of cone:                                     تحديد مركز الشكل المخروطي  
Specify radius for base of cone or [diameter] :    تحديد القطر او نصف القطر للقاعدة السفلى للمخروط 
Specify radius for top of cone or [diameter] :  تحديد نصف القطر او القطر للقاعدة العليـا للمخـروط, وهنـا
 يمكن ان نرسم بثالثة اشكال هي :                                                                                

 امل الشكل .اذا كان قيمة نصف قطر القاعدة العليا صفر وهذا يعني انشاء مخروط ك - أ
 اذا كانت قيمة نصف قطر القاعدة العليا اصغر من نصف القطر للقاعدة السفلى يتم انشاء مخروط ناقت. -  

اذا كانــت قيمــة نصــف القطــر للقاعــدة العليــا اكبــر مــن نصــف القطــر للقاعــدة الســفلى يــتم انشــاء مخــروط نــاقت  - ت
 مقلو  .

 



                                                                          : Specify height of coneتحديد ارتفاع المخروط 
Enter number of segments for surface of cone <12> : تحديـد عـدد االجـزاء الطويلـة وهنـا ايضـا رقـم

             افتراضي للموافقة علين او تغييره وعندها يقوم البرنامج برسم المخروط المطلو  .                     

 يستخدم هذا االمر برسم االنبو  الحلقي اما شكل مشابن لسطح اطار العجلة. ( :Toursاستخدام االمر ) .7

Command : - ai – Tours  

 Specify center point of tours :                                                  تحديد مركز الشكل الحلقي 
Specify radius of tours or [Diameter ] :                                  تحديد نصف قطر او قطر الحلقة 
Specify radius of tube or [diameter] :                 )تحديد نصف قطر او قطر االنبو  الحلقي )الداخلي 
Enter number of segnments around tube circumference <20> : 

مكـن تغييـره . وبهـذا يقـوم وجـد رقـم افتراضـي يجزاء الطولية التي يتكون منها االنبو  الحلقي , وهنا ايضـًا ياالتحديد عدد 
 االنبو  الحلقي المطلو  .البرنامج برسم 

 يقوم هذا االمر برسم الصحن او نصف الكرة االسفل . : (ishDاستخدام االمر ) .8

Command : -ai - Dish 

ـــة( أي نصـــف الكـــرة االعلـــى عـــن طريـــق االمـــر امـــا بـــاقي الخطـــوة فهـــي مشـــابه  Domeة للخطـــوات المتبعـــة لرســـم )القب
 والموضحة سابقًا في بداية المحاضرة .

 يستخدم هذا االمر  نشاء الشكل الشبكي )الشبكة( . ( :Meshاستخدام االمر ) .9

Command : -ai – Mesh 

Specify first corner point of mesh : بكة                                             تحديد الركن االول للش  
Specify second corner point of mesh :                                        تحديـد الـركن الثـاني للشـبكة
Specify third corner point of mesh :  تحديد الركن الثالث للشـبكة                                            
Specify fourth corner point of mesh :                                           تحديـد الـركن الرابـع للشـبكة
Enter mesh size in the M direction :                                         تحديد محدد التقسيمات الطولية
Enter mesh size in the N direction :  حدد التقسيمات العرضية                                      تحديد م  

( وبعد تحديد المعلومـات )المواصـفات( يقـوم 2-256عدد التقسيمات الطولية والعرضية يج  ان تتراوح بين ) مالحظة :
 البرنامج برسم الشبكة المطلوبة .

 
 

 
                                                                                                                   

 

  
 

 

 
 



 

 

 
 " :olidS    " انشاء االجسام المصمته 

ان االســطح يمكــن ان تولــد اشــكال ثالثيــة االبعــاد فــي الفضــاء مــن خــالل اتحادهــا مــع بعضــها , اال انهــا تمثــل فقــط      
( فتمثل اجسام حقيقية ذات حجـم وكتلـة ومركـز نقـل Solidا االجسام ). اماسطح خارجية لألشكال , ةيبقى داخلها فارغًا 

اجــراء عمليــات التعــديل عليهــا . مثــل النقــل والقــت والطــرح والتوحيــد والعديــد مــن ومــادة وغيرهــا مــن المواصــفات . ويمكــن 
 اوامر التعديل االخرى .

 ( وهي :Solidويتعامل برنامج االوتوكاد مع نوعين من االجسام )    
 ( : وسوف نتطرق الى طريقة انشاء بعض االجسام القياسية: Standard Solid : ) انشاء اجسام مصمتن قياسية )اوالً 
أي يمكــن انشــاء شــكل صــندوقي )مكعــ  او متــوازي مســتطيالت( , ويــتم اســتدعاء  (  :Boxانشــاء الصــندوق ) -أ 

 . Boxرعي ( ثم االمر الفSolidثم اختيار االمر ) Drawهذا االمر من القائمة 
Command : - box 

Specify corner of box or [center] <0,0,0] : يطل  البرنـامج تحديـد احـد زوايـا الصـندوق, او يعطـي خيـار اخـر
 (.X,Y,Zونالحظ هنا ان النقطة تحدد باالبعاد الثالثية )هو تحديد مركز الثقل للصندوق 

Specify corner or [cube / length] : يسأل البرنامج عن تحديد الركن الثاني للصندوق او خيـار  في هذه الرسالة 
 احد الخيارين وهما :                                                                                        

- Cube   أي انشـاء صـندوق علـى شـكل مكعـ  وهنـا سـوف يسـأل البرنـامج سـؤال واحـد فقـط هـو طــول :
 المكع  .

- Length-  )وهو  نشاء صندوق متوازي اضالع تختلف ابعاده الثالثة )الطول والعرض واالرتفاع : 
Specify Length :                                                                   تحديد طول الصندوق    
Specify width :     تحديد عرض الصندوق                                                                 

Specify height :      تحديد ارتفاع الصندوق                                                                 

( الـذي يظهـر مـع السـؤال االول , وعنــد Centerوكـذلك يمكـن تعريـف الصـندوق عـن طريـق مركـز ثقلـن باختيـار الخيـار )
 سم بنفس الخطوات .االختيار نستمر بالر 

لألسـطح  Coneومن خاللن سيقوم البرنامج بانشاء شكل مخروطـي كمـا فـي االمـر  ( :Coneانشاء مخروط ) -  
 Solidsثـم اختيـار  Drawوليس قشري . استدعاء هذا االمر من خـالل قائمـة ممتليء المخروط ولكن هنا سوف يكون 

 . Coneثم االمر 
Command : -Cone  

Current wire frame density : isolines = 5 

 رسالة بان عدد الخطوط على سطح المخروط االفتراضية هي :هنا يعطي البرنامج 
 ويمكن زيادة او تقليل عدد الخطوط . 5

Specify center point of base of cone or [elliptical] <0,0,0] : )تحديد مركز قاعدة المخروط )ابعاد ثالثية
                                                                                                             



فهـــو اذا كانـــت قاعـــدة المخـــروط بيضـــوية فعنـــدها يطلـــ  البرنـــامج نهايـــة المحـــور االول ونهايـــة  [E]امـــا االختيـــار االخـــر 
 .المحور الثاني 

Specify redius for base of cone or [diameter] : نصف قطر او قطر قاعدة المخروط               لتحديد   

Specify height of cone or [Apex] : 

هنا يطل  البرنامج تحديد ارتفاع المخروط وهنـا يعتبـر البرنـامج ان رأس المخـروط يقطـع فـوق مركـز القاعـدة مباشـرة. امـا 
عدة وانما يميل او ينحرف عنن وبالتالي سوف يـتم فيستخدم ان كان رأس المخروط ال يقع فوق مركز القا  Apexالخيار 

 انشاء مخروط منحرف القمة .
يستخدم هذا االمر  نشاء االسطوانة العمودية او غير العموديـة )مائلـة (  ( :Cylinderانشاء االسطوانة ) - ث

 او ذات القاعدة البيضوية او الدائرية .
 . Cylinderمر الفرعي ثم اال Solidsثم االمر  Drawاستدعاء االمر من قائمة 

Command : - Cylinder  

Current wire from density : isolines = 4 

 ( ويمكن تغييره اكثر او اقل .4هنا يطل  عدد الخطوط الطولين المكونن لألسطوانة )الرقم االفتراضي 
Specify center point for base of Cylinder or [elliptical]<0,0,0>: د مركـز القاعـدة هنـا امـا تحديـ

لجعل القاعدة بيضوية  .                                                            وانن او اختيار )  (لألسط  

Specify redius for base of cylinder or [diameter] : هنا تحديد نصف القطر او القطر لقاعدة االسطوانة في
                                                                                 حالة كونها دائرية .               

Specify height  of cylinder or [center of other end]: يطلـ  البرنـامج تحديـد ارتفـاع االسـطوانة , فـي حالـة
                                     كونها عمودية على مستوى القاعدة .                                           

 اما الخيار الثاني )مركز القاعدة الثانية( فيستخدم في حالة كون محور االسطوانة مائاًل عن المستوى االفقي للقاعدة .
 . Sphereثم  Solidsنختار  Draw( : من القائمة Sphereانشاء الكرة )  - ى

Command : - Sphere  

Current wire fram density : isoline = 16 

 ( . يمكن تغييرها .16عدد الخطوط االفتراضية للخطوط المكونن للكرة )
Specify center of sphere <0,0,0> : تحديد مركـز الكـرة )ثالثـي االبعـاد (                                       
specify redius of sphere or [diameter] :  للكرة                              تحديد نصف القطر او القطر  

ثـم  Solidsثـم  Draw( : انشاء العجلة الممتلئة ويتم الوصول الى هذا االمر من القائمـة Toursانشاء االطار ) - ح
 . Toursاالمر 

Command : tours 

Current wire frame density : islines = 16 

Specify center of tours :                                                             تحديد مركز االطار      
Specify redius of tours or [diameter[ :                                   تحديد نصف قطر او قطر االطار 
 Specify redius of tube or [diameter[ :   تحديـد قطـر االنبـو  او نصـف القطـر الـذي يتكـون منـن االطـار
             )الداخلي(  .                                                                                                      



( Redius of toursانشاء شكل الليمونة عن طريق اعطاء قيمة سالبة لنصف قطر االطار )  Toursكما يمكن لألمر 
 ( .Redius of tube)الداخلي( اكبر من نصف قطر االطار او العجلة )وقيمة موجبة لنصف قطر االنبو  

 . Wedgeثم االمر الفرعي  Solidsنختار االمر  Draw( : من قائمة Wedgeانشاء الوتد )االسفين( ) - ى

Command : - wedge 

Specify first corner of wedge or [center] <0,0,0> :                  تحديد الركن االول )ثالثي االبعاد(  

Specify corner or [cube/length] :              
يعنـي االسـفين سـيكون متسـاوي االضـالع )طـول القاعـدة = الرتفـاع القاعـدة =  Cتحديد الـركن الثـاني لقاعـدة االسـفين او 

لطـول , ثـم مقـدار فسـوف يسـأل البرنـامج عـن ا Lعرض القاعدة ( وهنا سوف يسأل البرنـامج عـن بعـد واحـد. امـا اختيـار 
 العرض , ثم االرتفاع لقاعدة االسفين .

اجسام ثالثية االبعاد قد تكون بسيطة  ( وهنا يتم انشاءUnstandard Solidsثانيًا : انشاء اجسام مصمتن غير قياسية )
 المساحات المستوية في الفضاء لتكوين الجسم الثالثي االبعاد .او معقدة , ويتم ذلك عن طريق بثق 

 ( او تكون بداللة مسار معين , قد يكون خط مستقيم او منحني Zالبثق لهذه المستويات قد تكون بقيمة معينن لـ )وان 
وخطوات انشاء هذه االجسام يج  ان تكون عن وجـود عنصـر رسـومي بشـكل مسـتوى )سـطحًا( ليـتم بثقـن . وعلـى سـبيل 

 المثال :
 كما وضحنا سابقًا. Regionخالل استخدام االمر لنقوم بانشاء سطح مستويًا دائري او مربع وذلك من  -1

ثــم االمــر الفرعــي  Solidثــم  Drawوالتــي يســتدعى مــن قائمــة  Extrudeنقــوم بعمليــة البثــق باســتخدام االمــر  -2
Extrude. 

Command : - Extrude 

Current wire frame density : isolines = 4 

 ق او نغير :( اما نواف4عدد الخطوط االفتراضية المكونن للشكل )
                                    :Select object(2foundالرسالة التالية )عدد االشكال )االسطح( المختاره عندها تظهر 

 أي ان عدد االسطح الداخلة في عملية البثق هي عنصرين )الدائرة والمربع(.
                              :specify height of extrusion or [path]يطل  البرنامج اعطاء قيمة ارتفاع في الفضاء

 ( .Pathاو اعطاء مسار )البثق( )
Specify angle of tapper for extrusion <0> : 

 يطل  البرنامج تحديد زاوية البثق في حالة الرغبة .
اذا كانــت الزاويــة صــفر يتكــون شــكل مكعــ  )او متــوازي االضــالع ( حســ  االرتفــاع وكــذلك  -

 منتظم .للدائرة تكون شكل اسطواني  بالنسبة
مثاًل فان المربع  يكون شكل هرمـي والـدائرة تكـون شـكل مخروطـي ( 45اما اذا كانت الزاوية ) -

. 

ـــ) ( عــن الســؤال عــن االرتفــاع فــان البرنــامج ســوف يســأل عــن مســار البثــق كخــط مســتقيم او Pامــا فــي حالــة اختيــار ال
 Select extrusion path or                                                            : [Taper angle]متكسر وهكذا 

 

 



 
 


