
AutoCAD 2007 
METP132 )١(الرسم الهندسي   

اعداد 
احمد رزاق حسن.د

يكقسم الميكان/ المعهد التقني السماوة/ جامعة الفرات االوسط التقنية

   الرسم في برنامج األوتوكاد )2( االسبوع 



كيفية الرسم في برنامج االوتوكاد

يتم اختيار اي عنصر رسومي من االيعازات المتوفره في قائمة الرسم او االدوات المختصره 
.على يمين الشاشه

. الخط المستقيم واالقواس وغيرها، المستطيل،العناصر الرسوميه تشمل الدائرة
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تحديد الرسومات

:مساحة الرسم  اووالرسومات في داخل بيئة العمل  االشكالهنالك طريقتين لتحديد 

وهذا :  الماوساليمين باستخدام  الىالتحديد من اليسار 
التحديد يشمل اإلشكال التي تقع بالكامل داخل 

كما موضح بالشكل . التحديد

وهذا :  الماوس اليسارباستخدام الىالتحديد من اليمين 
 اوالتي تقع بالكامل  االشكالالتحديد يشمل جميع 

.بجزء منها داخل التحديد
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٢٠٠٧باستخدام أدوات األوتوكاد  الرسم

.من ثم أدوات الرسم المناسبة   Draw من قائمة الرسم . ١

هنالك طريقتين للوصول إلى أدوات الرسم في برنامج األوتوكاد وكما موضح 
: .بالشكل وهي 

. من قائمة األدوات المختصرة على يسار الشاشة ومن ثم أدوات الرسم المناسبة. ٢

١

٢

أرسم  Drawأدوات الرسم من قائمة

Line خط

Circle دائرة

Arc قوس 

يستخدم هذا اإليعاز لرسم خط مستقيم يصل بين نقطتين 
(x1,y1)   و (x2,y2)

نصف  اويستخدم هذا اإليعاز لغرض رسم دائرة ذات قطر 
.قطر معين

.يستخدم هذا اإليعاز لغرض رسم قوس بقطر معين
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٢٠٠٧باستخدام أدوات األوتوكاد  الرسم

.من ثم أدوات الرسم المناسبة   Draw من قائمة الرسم . ١

هنالك طريقتين للوصول إلى أدوات الرسم في برنامج األوتوكاد وكما موضح 
: .بالشكل وهي 

. من قائمة األدوات المختصرة على يسار الشاشة ومن ثم أدوات الرسم المناسبة. ٢

أرسم  Drawأدوات الرسم من قائمة

Line يستخدم هذا اإليعاز لرسم خط مستقيم يصل بين نقطتين خط
(x1,y1)   و (x2,y2)

:يتم رسم الخط حسب مايلي 
 Draw.نختار ايعاز الخط من الشريط المختصر او من قائمة .١
ومن ثم احداثيات   (x1,y1)يحب تحديد احداثيات النقطة االولى .٢

.كما موضح بالشكل. (x2,y2)النقطة الثانيه 
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بزاوية  Line خطرسم 

ح يمكن رسم الخط المستقيم بزاوية معينة كما موض 
فتينبالشكل والذي يبين رسم خطين بزاويتين مختل

-:كما يلي 
ها اختيار امر رسم الخط بالطرق التي تم توضيح.١

.سابقا
ه من الشريط اسفل الشاش DYNتفعيل االداة المساعدة .٢

.بالنقر مرة واحدة بالمؤشر
غه يتم ادخال طول الخط ومن ثم زاوية الرسم بالصي.٣

التاليه 
Length < angle             

بين  >يجب وضع عالمة  Bكما موضح بالشكل .٤
.طول الخط والزاوية

B

A

طول الخط

زاوية الخط

بدأ يجب االنتباه الى ان االحداثيات القطريه ت: مالحظه
Aكما موضح بالشكل . د ٣٦٠وتنتهي ب  ٠من زاوية 



:لرسم دائره في االتوكاد نتبع الخطوات التالية
.لرسم دائرة وحسب المعطيات المتوفرة  Circleنختار ايعاز دائرة .١
:اختيارات وهي ٦ستظهر نافذه كما موضح بالشكل تتضمن .٢

(aنصف قطر ومركز دائره.
(bقطر ومركز دائره.
(cبمعلومية نقطتين.
(dبمعلومية ثالث نقاط.
(e ونصف قطر، مماس ،مماس.
(fبمعلومية ثالث نقاط مماسية.

لرسم دائرة من نصف قطر ومركز دائرة يجب تحديد نقطة مركز 
.اتيحالدائرة ومن ثم كتابة نصف القطر عن طريق استخدام لوحة المف

Circle  الدائرة



ايعاز  ويمكن ذلك من خالل، يستخدم لرسم االقواس باانصاف اقطار مختلفة
Arc  من قائمةDraw  ويتم رسم القوس من خالل معلومية:

Arcالقوس 

.Aثالث نقاط.

.B مركز ونقطة نهايه، نقطة بداية.

.C مركز وزاوية، نقطة بداية.
.D مركز وطول قوس، نقطة بداية
.E نقطة نهاية واتجاه، نقطة بداية.
.F نقطة نهاية ونصف قطر، نقطة بداية.
.Gنقطة بدايه ونقطة نهاية، مركز.
.Hنقطة بدايه وزاويه، مركز.
.Iنقطة بدايه طول قوس، مركز.
.Jقوس مستمر.

يقة اتجاه رسم القوس عكس اتجاه عقرب الساعة باستثناء الرسم بطر: مالحظة 
3 points 



:ويتم رسم المضلع باتباع الخطوات التالية) ضلع ١٠٢٤ضلع الى  ٣من ( يستخدم هذا االمر لرسم شكل متعدد االضالع                                 
استدعاء االمر .١

Polygon Enter Number of sides <current>: ادخال عدد اضالع المضلع امام الرسالة                           . ٢ 

 Edge][of polygon or centerSpecify)عن طريق طول ضلع المضلع -بعن طريق مركز المضلع -أ(اختيار احد طرق رسم المضلع 

Polygonالمضلع 

رسم المضلع باالعتماد على مركز المضلع 

ر عن طريق االحداثيات او النق( ادخال نقطة المركز  -٣
....) بالماوس او 

 تحديد طريقة رسم المضلع داخل او خارج الدائرة -٤
 Inscribed  OR( الوهمية باختيار احد االوامر 

Circumscribed )(

ادخال قيمة نصف -٥

قطر الدائرة 

رسم المضلع باالعتماد على طول الضلع

 Edgeفي شريط االوامر و هو اختصار لكلمة  eكتابة الحرف  -٣

...) .عن طريق االحداثيات او النقر بالماوس او ( ادخال نقطة بداية الضلع  -٤

 

..)  ..عن طريق االحداثيات او النقر بالماوس او ( ادخال نقطة نهاية الضلع  -٥



:التالية يستخدم هذا االمر لرسم االشكال البيضوية و يتم تنفيذ االمر حسب الخطوات

استدعاء االمر •
ادخال نقطة بداية المحور االول•

Ellipseالشكل البيضوي 

ادخال نقطة النهاية للمحور االول•

للمحور الثاني) المسافة(ادخال نقطة تمثل بٌعد او  •

الشكل البيضوي
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