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٢٠٠٧مقدمة لبرنامج الرسم الهندسي االوتوكاد 

-:تتضمن ٢٠٠٧هذا المقرر يوفر معلومات لبرنامج االوتوكاد 

.مدخل الى برنامج الرسم الهندسي االوتوكاد. ١

.دليل استخدام البرنامج وضبط اعدادات واجهة الرسم. ٢

.رسم مساقط األشكال الثالثية األبعاد وتحويلها الى رسومات ثنائية األبعاد. ٣

.رسم الرسومات الثنائية والثالثية االبعاد. ٤



٢٠٠٧برنامج األوتوكاد 

العالمية من أهم وأشهر برامج الرسم  اوتودسكيعتبر برنامج األوتوكاد وهو احد برامج شركة 
 يمتاز البرنامج ببساطته وسهولة إنشاء الرسومات التصميمية عن. الهندسية الموجودة حاليا

.  طريقه

.مثال لرسم باستخدام االتوكاد في رسم وتصميم بناية.شكل يوضح مثال لرسم باستخدام االتوكاد في رسم وتصميم االجزاء الميكانيكية



كيفية بدأ البرنامج
يمكن الوصول إلى االيقونه الخاصة بتشغيل البرنامج من خالل قائمة ابدأ كما موضح  

بالشكل  (1.1).

١٫١الشكل 

٢

١

٣
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المكونات الرئيسية لواجهة البرنامج

شريط العنوان : يتضمن عنوان الرسم الحالي.

شريط القوائم : يتضمن قوائم االدوات واالوامر الخاصه بالرسم والتنسيق وغيرها. 

شريط االدوات : يتضمن بعض االيقونات الخاصه بالبرنامج للمساعده بالرسم.

مساحة الرسم : وهي المساحه باللون االسود في وسط الشاشه والتي تتضمن تفاضيل الرسم.

شريط االدوات المساعده : في اسفل واجهة البرنامج ويحتوي على تفاصيل االوامر وااليعازات التي يتم 

استخدامها لغرض الرسم



الرئيسية  ٢٠٠٧واجهة برنامج األوتوكاد  
 ٢٠٠٧عند فتح البرنامج ستظهر الواجهة التالية والتي تمثل واجهة برنامج األوتوكاد 
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شريط العنوان

شريط القوائم

مساحة الرسم

األدوات المختصرة

شريط األوامر

شريط األدوات المساعدة



مكونات شريط القوائم
قائمة الملف: لفتح وخزن وطباعة الرسومات.

قائمة التحرير: يتضمن أدوات التحرير النسخ والقص والتنسيق . 

قائمة التعديل: يتضمن بعض االيعازات الخاصه بالبرنامج للمساعده بالرسم مثل المسح وتعديل الخط.

قائمة الرسم : وتعتبر من اهم القوائم النها تحتوي على ادوات الرسم الضروريه كالخط والمستطيل 

.وغيرها

قائمة العرض : لغرض عرض الرسم قبل الطباعه.



مكونات الشريط المساعد

على  يتكون هذا الشريط من مجموعة من االدوات المساعدة للرسم والتي يمكن تفعيلها عند الضغط
:االيعاز باستخدام المؤشر ومن اهمها 

١.SNAP  : تحديد نقطة تقاطع خطين او مركز دائرة. مثال . تفعيل اماكن تحدد وجهة مؤشر الماوس التالية.

٢.GRID :اظهار او اخفاء شبكة نقاط ضمن مصفوفه مستطيله.

.3 ORTHO   : د ٩٠او  ٠للحصول على خطوط مستقيمه او عمودية  بزاوية.

.4  POLAR  :للحصول خطوط بيانية خفية لسهولة تحديد احداثيات وزاوية الخطوط المستقيمة.

.5  DYN  :ل عند رسم خط لتفعيل خاصية كتابة االيعاز على الشاشة السوداء مع المؤشر يجب ان يكون بوضع التفعي
.بزاويه معينة



فتح ورقة رسم جديدة
من ثم اختيار  Open Newومن ثم فتح  ومن ثم جديد File من قائمة ملف 

Open with no template- Metric
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:  اليةلكي يتم حفظ ملف رسم واستكماله الحقا يحب اتباع الخطوات الت
save asنختار االمر   fileمن قائمة -أ

)اسم الملف، مكان الحفظ( ظهور صندوق حوار يتطلب -ب
saveالضغط على االمر -ت

حفظ الرسم



طباعة الرسم
الخطوات كونها تمثل  اهمتعتبر هذه الخطوة من 

رسم  ايلغرض طباعة . نتائج الرسم الهندسي
:بعد أكماله يجب اتباع الخطوات التالية 

الطباعة  امرقائمة ملف واختيار  الىالذهاب . ١
.(Ctrl + 9 ) ضغط  او

في خانة االسم اختيار . ٢
DWG TO PDF pc3 

في خانة حجم الورقة نختار . ٣
ISO expand A3 (420.00 X 297.00 MM) 

Extents  من قائمة منطقة الرسم نختار. ٤

من قائمة مقياس الرسم . ٥
Fit to paper 

تطابق االختيارات كما موضح  انيجب : مالحظه
.بالشكل على اليسار



Class work
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