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وضع األبعاد والقياسات  )٥( االسبوع 



الهدف من المحاضرة

ماالمقصود باالبعاد الهندسية؟

ماهي اهمية وضع االبعاد والقياسات على الرسم؟

كيف يمكن استدعاء ادوات وضع االبعاد داخل االتوكاد؟ 

:ةالمحاضرة ستوفر المعلومات المطلوبة ألجابة االسئلة التالي

١شكل 

؟ ١لماذا التطلق تسمية الرسم الهندسي على الشكل / سؤال



يوفر ، ال يخلو اي رسم  الهندسي من االبعاد و أن رسم و كتابة االبعاد يعتمد على قواعد و اصول معينة ذات صفات عالمية يجب التقيد بها 
. االوتوكاد العديد من االيعازات الضرورية لوضع االبعاد على الرسومات

االبعاد الهندسية

اوامر االبعاد الهندسية

على  يوضح الشريط ادناه اهم االيعازات التي يمكن استخدامها لغرض وضع االبعاد
.الرسومات داخل برنامج االوتوكاد



 Linearاالمر .١

.  يستخدم لوضع االبعاد االفقية و العمودية فقط 

طريقة االستخدام 

استدعاء االمر  .١
تحديد نقطة تمثل بداية البعد .٢
تحديد النقطة الثانية و التي تمثل نهاية البعد .٣
تحديد مكان وضع البعد بالنسبة الى العنصر المرسوم.٤

 Alignedاالمر .٢

يستخدم لوضع االبعاد على الخطوط المائلة

Linearطريقة االسخدام كما في استخدام االمر 

لةاضافة االبعاد على العناصر المائ

قيةاضافة االبعاد على العناصر االف



 Radiusاالمر .٣

يستخدم لوضع ابعاد انصاف االقطار للدوائر او االقواس 

طريقة االستخدام

استدعاء االمر .١
)النقر بالماوس عليها(تحديد القوس او الدائرة .٢
الدائرةاضافة االبعاد على لنصف قطر تحديد مكان وضع البعد نسبة الى الدائرة او القوس.٣

الدائرةاضافة االبعاد على لنصف قطر 

 Diameterاالمر.٤

يستخدم لوضع ابعاد االقطار للدوائر واالقواس 

طريقة االستخدام

استدعاء االمر .١
)النقر بالماوس عليها(تحديد القوس او الدائرة .٢
تحديد مكان وضع البعد نسبة الى الدائرة او القوس.٣



 Angularاالمر.٤

يستخدم لوضع قياسات الزوايا

طريقة االستخدام

استدعاء االمر.١
)النقر بالماوس( تحديد الضلع االول و الثاني للزاوية.٢
تحديد مكان وضع البعد .٣



 Dimensions settingsضبط االبعاد 

اع لغرض ضبط اعدادات االبعاد  وتنسيق حجم الخط يجب اتب
:الخطوات التالية

 Dimension styleنختار   Dimensionsمن قائمة •
manger .

. Newستظهر نافذة كما في الشكل نختار •
.نختار اسم جديد لتنسيق االبعاد الجديد•

١الشكل 

٢الشكل 



النص Text 

Text height       2.5 
Offset from dim line     0.8

Linesالخطوط   
•Baseline spacing  10
•Extend beyond dim lines     2
•Offset from origin   2

1

2



للعودة لقائمة   Okحفظ جميع االعدادت بضغط  
Dimension Style Manager window

Closeومن ثم 

Primary units 
The Decimal separator as “.” 

(Period)
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Class work


