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Draw Command
رسم قطع ناقص Ellips
Descript
لرسم قطع ناقص ( شكل بيضاوى ) بمعلومية محورين
ثم مسطره1- EL
2- Specify axis endpoint of ellipse or
حدد نقطة بداية للمحور االول [Arc/Center]:
أو اختر قوس او من المركز
النقطة الثانية 3- Specify other endpoint of axis:
للمحور
4- Specify distance to other axis or
[Rotation]:
حدد النقطة على نهاية المحور الثانى او اتجاه

Short Command Icon

لرسم التمرين :
 El -1مسطرة
 -2نحدد نقطة المركز
 -3ندخل طول المحور األول مسطرة (نصف قطر)
 -4ندخل طول المحور الثانى مسطرة (نصف قطر)
 -5ثم نستخدم األمر  Rotateمع النسخ
 -6نرسم الدائرة الداخلية والخارجية
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رسم خط منحنى Spline
Short Command Icon

Descript
لرسم خط منحنى
ثم مسطرهSPL
حدد نقطة البدايةSpecify first point or [Object]:
ثم النقطة التالية Specify next point:
]Specify next point or [Close/Fit tolerance
ثم النقطة التالية او غلق الشكل <start tangent>:
للخروج من األمر اضغط مسطره 3مرات 5-
1234-

SPLINE

لرسم خط منحنى بتحديد مجموعة نقاط يمر الخط بها  ،ويتحكم فيها بمماس

تابع الفيديو لحل التمرين :
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رسم خطوط متوازية MultiLine
Descript
لرسم خطين متوازيين  ،أو خطوط متوازية
ويستخدم فى رسم الحوائط وخطوط األنابيب والمواسير
يطلب تحديد نقطة البداية للخط

Icon

Short Command

MultiLine

مسطره 1- ML
2- -

لضبط المسافة بين الخطين نضغط S

االيقونة غير
موجودة فى
شريط
Ribbon
وتأتى من
شريط القوائم

3ندخل قيمة المسافة بين الخطين ثم مسطرة

 4-لتحديد نقطة مسك الخطين نضغط J

 5-أسفل  -منتصف – أعلى

إلظهار شريط القوائم :
من شريط Quick Lunch
نختار Show Menu Bar
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ML

S

18

AutoCAD 2016 Course
لضبط  Styleللخط المزدوج
من قائمة >> Formate
تظهر النافذة التالية نختار منها Modify

تظهر لنا نافذة Multiline Style

ملحوظة :
يمكن الوصول الى ضبط اعدادات  Multi Lineمن خالل االختصار MLStyle

)ٖٖ(
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Modify Command
Fillet عمل تدوير الحواف
S
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Short Command Icon

F

Filet

Descript
لتوصيل خطين ببعضهما بمدهم أو تقصيرهم
ويمكن توصيل الخطين بقوس بالتحكم فى نصف قطره
1. F ثم مسطره
2. Select first object or
[Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R
نختار العنصر االول او نضغط نصف القطر
3. Specify fillet radius <0.0000>: .5
ادخل قيمة نصف القطر ثم مسطره
4. Select first object or اختر العنصر االول
[Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
5. Select second object or shift-select to apply corner:

اختر العنصر الثانى

(ٖٗ)
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عمل شطف الزوايا Chamfer
Short Command Icon

Descript
لتوصيل خطين بخط مائل ( مشطوف )
ثم مسطره 1. Cha
2. Select first line or
[Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod
نضغط على حرف المسافة /Multiple]: d
3. Specify first chamfer distance <0.0000>: 1
ادخل القيمة المراد قطعها من الخط االول
4. Specify second chamfer distance <1.0000>: 1
ادخل القيمة المراد قطعها من الخط الثانى
اختر الخط االول 5. Select first line
اختر الخط الثانى 6. Select second line or:

لرسم الشكل المقابل
 Cha -1مسطرة
 D -2مسطرة الدخال المسافات
 -3ادخال قيمة المسافة االولى مسطرة
 -4ادخال قيمة المصافة الثانية مسطرة
 -5نضغط على اول الخط االول
 -6نضغط على أول الخط الثانى
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عمل انعكاس Mirror
Icon

Descript
لعمل أنعكاس لمجموعة عناصر او جزء من رسمه على خط
انعكاس لنسخه مماثله لها  ،ويستخدم فى الرسومات المتماثله
النصفين
ثم مسطره Mi
اختر العناصر المراد عكسها Select objects:
حدد النقطة االولى Specify first point of mirror line:
على خط االنعكاس
جدد النقطة الثانية Specify second point of mirror line:
على خط االنعكاس
Erase source objects? [Yes/No] <N>:

Short Command

Mirror
1.
2.
3.
4.

5.

هل تريد مسح االصل ام ال

تنفيذ التمرين
 Mi -1مسطرة
 -2اختار العناصر مسطرة
 -3اختار اول نقطة على خط االنعكاس
 L.clickبالماوس
 -4اختار ثانى نقطة على خط االنعكاس
 L.clickبالماوس
 -5لو موافق على عكس الشكل مع االحتفاظ
بالشكل األول اضفط مسطرة
 -6لو اردت عكس الشكل مع مسح االصل
اضغ  yمسطرة
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Draw Command
رسم نقطة Point
Short Command Icon

Descript
لرسم نقطة ويمكن التحكم فى شكلها
ثم مسطره 5- PO
حدد مكان النقطة 6- Specify a point:
للتحكم فى خصائص وشكل النقطة

Point

Point
Style

PO

S
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أختر الشكل المراد
حجم شكل النقطة
اختيار الحجم بالقيمة

يستخدم هذا األمر لتقسيم عنصر الى عدد معين من األجزاء
ثم مسطرهDiv
اختر العنصر المراد تقسيمهSelect object to divide:
Enter the number of segments or [Block]: b
ادخل عدد االجزاء او اختار التقسيم ببلوك يوزع عليه
اسم البلوك Enter name of block to insert: arrow
Align block with object? [Yes/No] <Y>:
لمحازاة البلوك على العنصر
عدد االجزاء Enter the number of segments: 3

12345-

6-

لتقسيم عنصر خط او قوس الى اطوال محددة
ثم مسطره 1- ME
2- Select object to measure:
3- Specify length of segment or [Block]: 1.
اكتب الطول المراد التقسيم به

)(ٖ8
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تمارين رسم النقطة :
تقسيم خط الى أجزاء
ٔ -ادخل االمر Div
ٕ -اختار الخط
ٖ -ثم ادخل عدد االجزاء ثم مسرة
تقسيم خط الى أطوال
ٔ -ادخل األمر Me
ٕ -اختار الخط
ٖ -ادخل طول القطع

رسم سحابة Revcloud
Descript
لرسم شكل سحابة ( مجموعة من االقواس يتم التحكم فيه )
وهى نوع من البولى لين وتستخدم للرسم على المنطقة
المراجعه او التى بها خطأ او لوضع المالحظات على الرسم
ثم مسطره7- Revcloud
8- Specify start point or [Arc
حدد نقطة البداية length/Object/Style] <Object>:
بالماوس
9- Guide crosshairs along cloud path...
تحرك فى اتجاه دائرى لرسم الشكل بالماوس دون ضغط
ينتهى عندما تصل 10- Revision cloud finished.
لنقطة البداية ويخرج من االمر

)(ٖ9
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التعامل مع البلوكات Block
البلوك  :هو مجموعة من العناصر  objectsمجمعة فى شكل واحد  ،حتى
يسهل استخدامه أكثر من مرة  ،وإذا تم التعديل فى واحد يعدل فى الكل .
Descript
البلوكاتوهى عبارة عن عناصر يتكرر استخدامها ضمن
الرسومات المنشأة  ،فبدالً من اعادة رسمها يمكن تخزينها
على شكل بلوك ثم نقوم بأدراجها فى اى مكان

Short Command Icon

Block

B
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ثم مسطره1- B

أسم البلوك

اختر عناصر البلوك
حدد نقطة ادراج البلوك

إدراج البلوك
Short Command Icon

Descript

Insert
block
اختر اسم البلوك
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تمارين على Point & Block
 -1نقوم برسم الباب كما هو موضح
 -2نختار العناصر كلها
 -3نضغط  Bمسطرة
 -4ندخل اسم للبلوك
 -5نحدد نقطة االدخال

)ٔٗ(
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أمر مصفوفة Array
Descript
أمر لعمل مصفوفة من العناصر اما فى شكل مستطيل مكون
من صفوف واعمدة او شكل دائرى
أوالً  :عمل مصفوفة مستطيلة من اعمدة وصفوف

Short Command Icon

Array

Ar

ثم مسطره 1. Ar
اختار العناصر المراد عمل مصفوفة لها 2. Select objects:
3. Select objects: Enter array type
[Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>: R
اختار نوع المصفوفة مستطيلة  Rواضغط مسطره يظهر
 Tabجديد فى  Ribbonالعدادات المصفوفة

الموافقة وغلق

)ٕٗ(

عدد الصفوف

عدد االعمدة

المسافة بين
الصفوف

المسافة بين
االعمدة
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Icon

Descript
أوالً  :عمل مصفوفة دائرية Polar Array

Short Command

Array

Ar

ثم مسطره 1. Ar
اختار العناصر المراد عمل مصفوفة لها 2. Select objects:
]3. Enter array type [Rectangular/PAth/POlar
<Polar>: PO
اختار نوع المصفوفة مستطيلة  POواضغط مسطره يظهر
 Tabجديد فى  Ribbonالعدادات المصفوفة

الموافقة وغلق
الموافقة وغلق

االتجاه مع عقارب
االتجاه مع عقارب
الساعة او العكس
الساعة او العكس

عمل محازاه للعناصر مع
الدائره او ال

عدد الصفوف
دائرى

المسافة بين الصفوف
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عدد عناصر
عدد عناصر
المصفوفة
المصفوفة

زاوية بين العناصر
زاوية المصفوفة
زاوية المصفوفة
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Short Command Icon

Descript
أوالً  :عمل مصفوفة دائرية path Array

Array

ثم مسطره 1. Ar
اختار العناصر المراد عمل مصفوفة لها 2. Select objects:
]3. Enter array type [Rectangular/PAth/POlar
<Polar>: PA
اختار نوع المصفوفة مستطيلة  PAواضغط مسطره يظهر
 Tabجديد فى  Ribbonالعدادات المصفوفة

الموافقة وغلق

محازاة مع المسار

عدد الصفوف
على المسار

المسافة بين الصفوف

عمل محازاه للعناصر مع
الدائره او ال
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عدد عناصر
المصفوفة

المسافة بين العناصر
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