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Drawing measurements  اإلبعاد والقياسات

الهدف من المحاضرة

.ضبط إعدادات صفحة الرسم

إنشاء إطار رسم وكيفية وضع معلومات عن الرسم

.وضع اإلبعاد حول الرسم وضبط إعداداتها
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مساحة الرسم      

Title blockمربع معلومات الرسم   

                               Drawing frame & title blockرسم اطار الرسم ومربع معلومات الرسم
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مساحة الرسم      



                               Drawing frame & title blockرسم اطار الرسم ومربع معلومات الرسم

صل لرسم اطار الرسم نحتاج خطوط مستقيمه ت .١
.بين اربعة نقاط

للنقطة االولى   Lineخط ---> Drawمن قائمة .٢
ومن ثم نضغط   20,10ونقوم ادخال االحداثي 

Enter من لوحة المفاتيح.
ثانية نستمر بالرسم باادخال احداثيات النقطة ال.٣

.Enterومن ثم نضغط  410,10
ثالثة نستمر بالرسم باادخال احداثيات النقطة ال.٤

.Enterومن ثم نضغط  410,287
رابعة نستمر بالرسم باادخال احداثيات النقطة ال.٥

.Enterومن ثم نضغط   20,287
من لوحة المفاتيح للخروج من   Escنضغط .٦

.ايعاز رسم الخط المستقيم

C  (410,287)

B  (410,10)

D  (20,287)

A (20,10)

420 mm

297 m
m

مساحة الرسم      
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 55يجب رسم خط بطول  title blockلرسم  .١
.سم

.  سم140نرسم خط مستقيم افقي بطول .٢
لكال الخطين ألنشاء مستطيل  offsetنعمل .٣

.سم) X55 140(ابعادة 
يق نقوم برسم ثالثة خطوط افقية اخرى عن طر.٤

.سم 19,21 ,15نفس االيعاز على مسافة 
اء الشكل تكملة بقية الخطوط بنفس الطريقة ألنش.٥

.نالنهائي كما في موضح باالشكال على اليمي
من لوحة المفاتيح للخروج من   Escنضغط .٦

.ايعاز رسم الخط المستقيم

                               Drawing frame & title blockرسم اطار الرسم ومربع معلومات الرسم



اضافة نص خطي
.  اصيلهمن اجل فهم ومعرفة اجزاء الرسم وتف االبعاد الموضوعة عليهااضافة الى  عبارات دالة او كلمات توضيحية مختصرةاغلب الرسوم الهندسي تحتوي على 

.  طوطالتعامل مع الخطوط العربية واالنكليزية وتوفير مدى واسع جداُ من انواع هذه الخاضافة النصوص الكتابية ووتتوفر لدى برنامج االوتوكاد امكانية 

:و من اجل اضافة النصوص الكتابة داخل لوحة الرسم يتم حسب الخطوات التالية

.Textاستدعاء االمر .١
تحديد مكان ألضافة النص داخل لوحة الرسم .٢

الخ......ظهور صندوق حوار يحتوي مجموعة من االوامر الخاصة بالنصوص مثل لون الخط و نوعه و حجمه .٣
.الموجود في صندوق الحوار  OKكتابة النص المطلوب ثم النقر على االمر .٤



Class work

20

خاص بالمعلومات   title blockأرسم 
:التالية

:اسم الطالب 
  :عنوان الرسم
١:١: مقياس الرسم

المعهد التقني السماوة: عنوان المؤسسه


