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 : lineشرح االمر 1.

 اختصار هذا االمرL . 

 لرسم خط مستقيم نختار االمرline  باحدى الطرق السابقه ثم ننقر بزر الماوس

االيسر على شاشه الرسم الختيار نقطه بدايه الخط ثم نوجه الموشر في االتجاه 

 .المطلوب ونحدد نقطه النهايه عن طريق زر الماوس االيسر ايضا

 

 Drawشرح قائمه 



 : construction lineشرح االمر 2.

 اختصار هذا االمرXL . 

 عند االختيار هذا االمر نالحظ وجود مجموعه من االوامر الفرعيه لهذا االمر كما هو

 . commandمبين في شريط االوامر 

 

Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: 

 

 Drawشرح قائمه 



Hor  : اختصاره الحرفH , يستخدم من اجل رسم خطوط انشائيه افقيه. 

Ver  : اختصاره الحرفV , يستخدم من اجل رسم خطوط انشائيه عموديه. 

Ang  : اختصاره الحرفA , يستخدم من اجل رسم خطوط انشائيه تميل

 .بزاويه معينه عن خط االفق 

Reference  : تحديد زاويه ميالن الخط حسب جسم اخر او خط اخر ويعني. 

Bisect  : وتعني تنصيف زاويه. 

Offset :  تستخدم لضبط المسافات بين الخطوط. 

 Drawشرح قائمه 



 نختار االمر // مثالconstruction line  وذالك باحد الطرق السابقه 

  تكون هذه النقطه (50,50 )يطلب البرنامج تحديد نقطه اولى للخط ولتكن

ثم ندخل احداثيات النقطه  Enterمشتركه لكا الخطوط التاليه ثم نضغط 

 .وبذالك يتم رسم المستقيم االول  100,30الثانيه ولتكن 

 ثم نقوم برسم  100,150نقوم برسم المستقيم الثاني وذالك بادخال احداثيات

ونقوم بفصل االمر  350,0المستقيم الثالث وذالك بادخال االحداثيات 

 . Enterبالضغط على 

 50,50جميع الخطوط السابقه تمر من النقطه /// مالحظه 

 Drawشرح قائمه 



50,50 



 Drawشرح قائمه 

 : Polylineشرح االمر 3.

 اختصاره هذا االمرPL  . 

 يستخدم هذا االمر لرسم خط مؤلف من عدة خطوط متصله كجسم واحد. 

 ميزه هذا االمر انه ال تظهر ايا من اوامره الفرعيه اال بعد ادخال احداثيات نقطه البدايه .

كما يتميز هذا االمر بانه يمكن اعطاء سماكه في بدايه الخط تختللف عن السماكه في 

 .نهايته

 Comand_pl 

 Specify start point: 

 التي تطلب ادخال احداثيات نقطه البدايه. 

بعد تحديد احداثيات نقطه البدايه تظهر الرساله التاليه: 

 

 Current line-width is 0.0000 

 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

 يطلب البرنامج باخدال احاثيات نقطه اخرى او تنفيذ احد االوامر الفرعيه لهذا االمر. 



االوامر الفرعيه لهذا االمر . 

 االمرArc  : واختصاره الحرفA  يستخدم هذا االمر من اجل رسم قوس. 

 االمرHalfwidth : واختصاره الحرفH  يستخدم هذا االمر العطاء نصف قيمه

 .السماكه لبدايه الخط ونصف قيمه السماكه لنهايته 

 االمرLength  : واختصاره الحرفL يستخدم هذا االمرلزياده طول القطعه المستقيمه. 

 االمرUndo : واختصاره الحرفU  يستخدم هذا االمر للتراجع عن اخر خط تم رسمه. 

 االمرWidth : واختصاره الحرفW  يستخدم من اجل اعطاء سماكه لبدايه الخط

 .تختلف عن السماكه في نهايته

 

 Drawشرح قائمه 



 :  polygonشرح االمر 4.

 اختصار هذا االمر االحرفpol. 

 يستخدم هذا االمر لرسم مضلع منتظم. 

 التاليه الرسالهعند اختيار هذا االمر تظهر لدينا : 

 Command: 

 Command: _polygon Enter number of sides <4>: 

  الرسالهفتظهر  enterثم نضغط  5يطلب ادخال عدد اضالع المضلع وليكن 
 : التاليه

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 5 

Specify center of polygon or [Edge]: 

طرق ادخال  باحدىيطلب تحديد مركز المضلع حيث نحدد اي نقطه 
 : التاليه الرسالهاالحداثيات او عن طريق الفاره عندها تظهر 

 

 Drawشرح قائمه 



Specify center of polygon or [Edge]: 50,50 

Enter an option  

[Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>: i 

Specify radius of circle: 50 

 يطلب البرنامج طريقه ادخال الدائره حيث الخيار االول يقصد به الدائره التي

اما الخيار الثاني فيقصد به الدائر التي تمس ,تمر بالرؤوس الخارجيه للمضلع 

 .االضالع الداخليه للمضلع 

 

 Inscribed in circle وتعني رسم المضلع داخل الدائره                        

Circumscribed about circle وتعني رسم المضلع خارج الدائرة       

 Drawشرح قائمه 



Command: _polygon Enter 

number of sides <4>: 8 

 

Specify center of polygon or 

[Edge]: 100,100 

 

Enter an option [Inscribed 

in circle/Circumscribed 

about circle] <C>: I 

 

Specify radius of circle: 50 

 Drawشرح قائمه 



Command: _polygon Enter 

number of sides <8>: 

 

Specify center of polygon or 

[Edge]: 100,100 

 

Enter an option [Inscribed 

in circle/Circumscribed 

about circle] <I>: C 

 

Specify radius of circle: 50 

 Drawشرح قائمه 


