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 يدعم إنشاء  وتصميم بمساعده الحاسوبهو برنامج للرسم

يعتبر أوتوكاد برنامج تصميم ذو  .الرسومات ثنائيه و ثالثيه األبعاد

المهندسين من المجاالت، يستخدمه استخدام عام في العديد 

إلنشاء الرسومات و التصاميم مختلف االختصاصات من 

الهندسية و يستخدمه مديري المشاريع، باإلضافة إلى العديد 

 .من المهن و الصناعات
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من قائمة Start اضغط All Program ومنھا اختر Autodesk 2007 ثم AutoCAD  

 

 

او من ایقونة البرنامج على سطح المكتب 
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لعرض ايقونه الرسم 

 3D ثالثيه االبعاد 

لعرض ايقونه الرسم 

 2 D ثنائيه االبعاد 

  OK اضغط 
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شريط العنوان الذي يحتوي على اسم البرنامج  ( Title Bar ) :شريط العنوان 1.

  . واسم الملف المفتوح

شريط  اسفل هو الشريط الذي يوجد ( Menu Bar ) :شريط القوائم المنسدلة2.

 , File , Edit )القوائم المنسدله ويحتوي على مجموعه من االزرار الخاصه 

View , Insert , Format , Tools , Draw , Dimension , Modify , 

window , Help ) 



شريط  هو الشريط الذي يوجد اسفل ( Tools Bar ) : شريط االدوات القياسي3.

 القوائم المنسدله ويحتوي على مجموعه من االزرار الخاصه 

يحتوي هذا الشريط على امكانية  ( Layers ) : شريط خصائص الطبقات 4.

التحكم بمجموعة من الطبقات والتي يتم التعامل معها في شاشه العمل من قبل 

 .التعديل والحماية وغيرها  المستخدم والذي يتيح امكانية

ويحتوي  المهمه االشرطهيعتبر  ( Draw Bar ) : شريط ادوات الرسم :5.

 هذا الشريط على مجموعه ازرار خاصه بالرسم لبرنامج االوتوكاد

 



 ويحتوي هذاالشريط على (Modify bar )شريط التعديل6.

 .مجموعه من االزرار الخاصه بالتعديل على رسومات           

 .وهي المنطقه التي يتم ارداج الرسوم فيها ( Work Area ) : منطقة العمل7.



وهو الشريط الذي يتم بواسطته ( Command Bar ) : شريط االوامر 8.

 .التعامل مع االوامر المدخله الى البرنامج

هو الشريط الموجود في اسفل البرنامج   ( Status Bar ) :شريط الحالة9.

 التي تساعد في الرسم الخاصهويحتوي على مجموعه من االزرار 


