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يكقسم الميكان/ المعهد التقني السماوة/ جامعة الفرات االوسط التقنية

أدوات تعديل الرسم )٤،  ٣( االسبوع 



أدوات تعديل الرسم

الهدف من المحاضرة

ماالمقصود بأادوات تعديل الرسومات داخل االوتوكاد؟

ماهي اهمية استخدام ادوات التعديل على الرسم؟

كيف يمكن استدعاء ادوات تعديل الرسومات داخل االتوكاد؟ 

:ةالمحاضرة ستوفر المعلومات المطلوبة ألجابة االسئلة التالي



:أدوات الرسم يمكن ان تقسم الى

حذف تكرار تعديل

• Erase.
• Delete.
• Trim.

• Copy.
• Offset.
• Mirror.
• Array.

• Move.
• Rotate.
• Scale.
• Break.



Eraseالمسح .١

 Copyالنسخ .٢

بالماوس Eraseاما بتحديد العناصر و من ثم الضغط على االمر يستخدم لحذف عنصر او مجموعة عناصر ويتم تنفيذ هذا االيعاز  

.او باستدعاء االمر ثم تحديد العناصر

.صليتبعد مسافة معلومة من العنصر اال) الخ...،ٌكتل، نصوص ، اشكال( من الكائن المرسوم ) او اكثر( يستخدم هذا االمر لعمر نسخة مكررة  
.و لتنفيذ هذا االمر نتبع الخطوات التالية

.تحديد العنصر المراد عمل له تكرار او نسخ•
تحديد النقطة الثانية و التي تمثل مقدار بعد العنصر الٌمكرر عن االصل•



Mirrorاالمر .٣
  

:  يستخدم لعمل نسخة من الكائن المرسوم لكن بصورة معكوسة و على مسافة و زاوية ميالن معلومتان لتنفيذ هذا االمر نتبع الخطوات التالية

المطلوب عمل صورة معكوسة لها) العناصر(تحديدالعنصر •
.من قائمة التعديل Mirrorاستدعاء االمر •
.)المرآة(تحديد النقطة االولى لسطح االنعكاس •
.)المرآة(تحديد النقطة الثانية لخطاالنعكاس  •
.آلبقاءهNoلحذف العنصراألصلي اواالمر  yesاختيار•



ً ( إلنشاء دوائر مشتركة في نفس المركزOffsetيستخدم األمر ات متوازية أو خطوط متوازية أو منحني) مع التغيير في نصف قطر الدوائر تلقائيا
:ويتم تنفيذ األمر من خالل

offsetاستدعاء االمر •
Enter Specify Offset distance or ( through)  ثم  Offset  أدخل المسافة المراد رسم بها•

Select object to offset or ( exit له سوف  Offset  اختار الكائن المراد عمل
Offset Specify Point on side to offset  اختار الجانب او  الجهة المراد إنشاء

Offsetاالمر .٤



لتاليةولتنفيذ هذا االمر حسب الخطوات ا) مستطيلة او قطبية( يستخدم هذا االمر لتكرار الكائن المرسوم على شكل مصفوفة 

تحديد العنصر.١
Arrayاستدعاء االمر .٢
)مستطيلة او فطبية( ظهور صندوق حوار يتم من خالله اختيار نوع او طريقة تكرار العنصر .٣
OKادخال المعلومات الالزمة لكل طريقة تكرار كمال في صناديق الحوار التالية ثم الضغط على الزر .٤

Arrayاالمر .٥

ادخال عدد الصفوفادخال عدد االعمدة

 ادخال العدد الكلي للعنصر
المراد تكراره

ادخال احداثيات مركز المصفوفة



ة على تكرار المستطيل على شكل مصفوفة قطبي
 ٣٦٠دائرة معلومة المركز  و على زاوية تكرار 

درجة  

ة مكونة تكرار مضلع سداسي بشكل مصفوفة مستطيل
 و المسافة بين كل صف واربع اعمدةاربع صفوفمن 

وحدة  و كذلك المسافة بين عمود و اخر  ٣٠و صف 
وحدة ٣٠



اركانه تحريك او نقل المستطيل االيمن مسافة عشر وحدات نسبة الى احد

 Moveاالمر.٦

و يتم تنفيذ االمر حسب الخطوات التالية   مسافة معلومةيستخدم لنقل الكائن المرسوم من مكان الى اخر و على 

تحديد العنصر.١
استدعاء االمر .٢
تحديد نقطة تقع على الكائن او خارجه تمثل نقطة بداية المسافة المعلومة .٣

)تتم عن طريق الماوس او تحديد مسكة من مسكات العنصر(
)  و التي تمثل نهاية المسافة المعلومة(ادخال النقطة الثانية .١



 Rotateاالمر.٧

تماد الشكل السداسي باالع) تدوير(امالة 
على احد نقاط اركانه بزاوية مقدارها 

درجة ٣٠

:لتاليةويتم تنفيذه حسب الخطوات ا نقطة معينةباالعتماد على  )معلومة(بزاوية مطلوبةيستخدم هذا االمر لتدوير كائن مرسوم 

تحديد العنصر.١
استدعاء االمر.٢
و التي يكون دوران الجسم عليها) تقع على الجسم او خارجه( تحديد نقطة معلومة.٣
ادخال مقدار زاوية التدوير.٤

اط المستطيل باالعتماد على احد نق) تدوير(امالة 
درجة ٤٥اركانه بزاوية مقدارها 



 :و يتم تنفيذ االمر حسب الخطوات التالية بوجود نقطة معلومةو   مرسوم بنسبة معينةامر التكبير النسبي يستخدم لتصغير او تكبير كائن 
تحديد العنصر•
استدعاء االمر•
.)التصغير او التكبير( تحديد النقطة المعلومة  التي ينطلق منها •
ادخال نسبة التصغير او التكبير •

)  ١٠*١٠(تصغير و تكبير مربع مرسم بابعاد 

 Scaleاالمر.٧



 Trimاالمر.٨

و يتم تنفيذ االمر حسب الخطوات التالية) زائدة(يستخدم لتشذيب او قص االجزاء الغير مرغوبة 

استدعاء االمر .١
من لوحة المفاتيح  Enterالضغط على مفتاح .٢
)يجب ان يكون متقاطع مع عنصر ثاني( النقر بالماوس على  اي جزء   يراد استقطاعه.٣



  Extendاالمر.٩

:التالية اي عنصر مرسوم الى عنصر اخر بشرط ان يقع على خط امتداده و يتم تنفيذ االمر حسب الخطوات)  ايصال(يستخدم لمد 

استدعاء االمر   .١
من لوحة المفاتيح  Enterالضغط على مفتاح .٢
النقر بالماوس على  العنصر او العناصر المراد ايصالها او مدها.٣

  Break pointاالمر.٠١

اجراء عملية كسر على احد اضالع 
المستطيل في نقطة واحدة  

ذ االمر يستخدم لعمل كسر في نقطة معينة على كائن مرسوم و يتم تنفي
:حسب ما يلي

استدعاء االمر .١
.حسب ما موضح بالشكل النقر بالماوس على العنصر المطلوب.٢



لشكل سداسي و    Explodeاجراء عملية ال 
تجزئته الى مكوناته االساسية

يتم  و) تجزئتها ( يستخدم هذا االمر بتحويل العناصر المرسومة الى مكوناتها االساسية 
و لتنفيذه . و النصوص   Dimensionو االبعاد  Blocksتطبيقه مع االجسام المغلقة و الكتل 

نتبع ما يلي

تحديد العنصر.١
استدعاء االمر.٢

  Explodeاالمر.١١



  Chamferاالمر.٢١

ل اجراء عملية  شطب الحد زوايا المستطي
وحدات من الضلع ) ٥(حيث تم استقطاع 

وحدات من الضلع الثاني   ) ٦(االول  و 

اجراء عملية ال 
Chamfer    لجميع

زوايا المستطيل

يةيقوم هذا االمر بشطب الزاوية  بعد تحديد مقدار الشطب من الضلع االول  و الثاني  للزاوية و يتم تنفيذ هذا االمر حسب الخطوات التال

استدعاء االمر.١
 Distanceفي سطر االوامر و هو اختصار لكلمة  Dكتابة الحرف .٢
من لوحة المفاتيح  Enterادخال قيمة الشطب من الضلع االول ثم الضغط على مفتاح .٣
من لوحة المفاتيح  Enterادخال قيمة الشطب من الضلع الثاني ثم الضغط على مفتاح .٤
النقر بالماوس على الضلع االول للزاوية و من ثم الضلع الثاني.٥



  Filletاالمر.٣١

و يتم  س معلوملربط  عنصرين مع بعضهما بقواو  قواس معلومة نصف القطراكائنين الى ) تقاطع(يقوم هذا االمر بتحويل الزوايا الناتجة من التقاء 
تنفيذ هذا االمر حسب الخطوات التالية

استدعاء االمر.١
  Radiusفي سطر االوامر و هو اختصار لكلمة  Rكتابة الحرف .٢
من لوحة المفاتيح  Enterادخال قيمة نصف قطر قوس التدوير ثم الضغط على مفتاح .٣
النقر بالماوس على الضلع االول للزاوية و من ثم الضلع الثاني.٤

وحدات) ٤(لزاويا مستطيل بنصف قطر     Filletاجراء عملية  



العمليات الهندسية االخرى

 ليات كي يصبحيستند الكثير من الرسوم الهندسية على مجموعة من العمليات الهندسية و على كل شخص يقوم بالرسم الهندسي التعرف على هذه العم
:قادرا على تطبيقها عند تنفيذ الرسم الهندسي  و من هذه العمليات المهمة التي يتكرر استعمالها في الرسم هي

تنصيف قطعة مستقيم.١
تنصيف زاوية .٢
رسم خماسي داخل دائرة.٣
رسم سداسي معلوم طول ضلعه.٤
رسم سداسي داخل دائرة.٥
رسم سداسي خارج دائرة.٦
رسم ثماني داخل او خارج دائرة.٧
رسم قوس يمس قوس اخر  و مستقيم .٨
رسم قوس يمس مستقيمين متقاطعين.٩

)حاالت ٣(رسم قوس يمس قوسين  .٠١
تقسيم مستقيم الى اجزاء متساوية  .١١
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