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السابعةالمحاضرة   



 شرح االمرArc: 

 اختصار هذا االمر االحرفA . 

 يستخدم هذا االمر لرسم لرسم القوس. 

 عند اختيار هذا االمر نالحظ وجود 

 .مجموعه من االوامر الفرعيه     

 Drawشرح قائمه 



 3االمر point : يستخدم هذا االمر لرسم قوس عن

 .طريق ثالث نقاط يتم ادخالها 

 االمرstart, center, end : يستخدم هذا االمر

لرسم قوس عن طريق تحديد نقطه بدايه ثم نقطه 

 .المركز ثم نقطه النهايه 

 االمرstart, center, angle : يستخدم هذا االمر

لرسم قوس عن طريق تحديد نقطه بدايه ثم نقطه 

 .  المركز ثم زاويه القوس 

 Drawشرح قائمه 



 عند اختيار هذا االمر تظهر الرساله التاليه // مثال: 

 

 

  50,50والتي تطلب احداثيات نقطه البدايه ولتكن   

 ثم نختارc  الختيار المركز. 

 Drawشرح قائمه 



 190ندخل احداثيات المركز ثم نختار زاويه القوس لتكن 
 

 

 

 

 Drawشرح قائمه 



 االمرstart, center, length  : يستخدم هذا االمر لرسم

قوس عن طريق اختيار نقطه البدايه ونقطه المركز و طول وتر 

 .القوس 

 االمرstart, end, angle  : يستخدم هذا االمر عن طريق

 .اختيار نقطه البدايه ونقطه النهايه وزاويه القوس المركزيه 

 االمرstart, end, direction  : يستخدم هذا االمر لرسم

 .قوس عن طريق اختيار نقطه بدايه ونقطه نهتيه ثم اتجاه المماس 

 االمرstart, end, radius  : يستخدم هذا االمر عن طريق

 .استخدام نقطه بدايه ونقطه نهايه وطول نصف القطر القوس

 Drawشرح قائمه 



 االمرcenter, start, end : يستخدم هذا االمر عن

 .طريق اختيار نقط المركز و البدايه ونقطه النهايه 

 االمرcenter, start, angle  : يستخدم هذا االمر عن

طريق اختيار نقطه المركز ونقطه البدايه وزاويه القوس 

 .المركزيه 

 االمرcenter, start, length : يستخدم هذا االمر عن

 طريق اختيار نقطه المركز ونقطه البدايه وطول وتر القوس

 

 Drawشرح قائمه 



 شرح االمرCircle: 

 اختصار هذا االمر االحرفC . 

 يستخدم هذا االمر لرسم دائره. 

 عند اختيار هذا االمر نالحظ وجود 

 .مجموعه من االوامر الفرعيه     

 

 

 Drawشرح قائمه 



 االمرCenter, radius  : يستخدم هذا االمر لرسم دائر عن

 .طريق اختيار نقطه المركز و طول نصف القطر

 االمرCenter, diameter  : يستخدم هذا االمر لرسم دائر عن

 .القطرطريق اختيار نقطه المركز و طول 

 2االمر point : تحديد يستخدم هذا االمر لرسم دائر عن طريق

 .نقطتان مع العلم ان هاتان النقطتان هما بدايه ونهايه قطر الدائره 

 3االمر point : يستخدم هذا االمر لرسم دائر عن طريق تحديد

 .ثالث نقاط تقع على محط الدائره

 االمرTan, tan, radius : يستخدم هذا االمر لرسم دائر عن

 .مماسين للدائر وطول نصف القطرطريق تحديد 

 Drawشرح قائمه 



 نقوم برسم مستقيمين عشوائين كما في الشكل // مثال: 

 

 

ثم نختار االمر Circle   ثم نختارTan, tan, radius  تظهر

 :الرساله التاليه 

 

 

 .الثاني التي تطلب تحديد المماس االول عن طريق الماوس ثم بعد ذالك نحدد المماس ○

 ثم يطلب تحديد نصف قطر الدائره○

 Drawشرح قائمه 



 Drawشرح قائمه 



 االمرrevision Cloud  : 

اي هو عباره عن مجموعه من الخطوط , يستخدم هذا االمر لرسم سحابه

 . polylineالمستقيمه واالقواس من نوع 

 عند اختيار هذا االمر تظهر الرساله التاليه: 

 

 

 والتي تطلب تحديد نقطه البدايه ونالحظ وجود مجموعه من االوامر

 :الفرعيه لهذا االمر وهي 

 االمرArc length  : واختصارهA  عند اختياره تظهر الرساله التاليه: 

 

 Drawشرح قائمه 



 25والتي تطلب تحديد الطول االدنى للقوس وليكن 

 65ثم يطلب تحديد الطول االطول للقوس وليكن 

 Drawشرح قائمه 



 االمر Object  : واختصاره الحرفO  يستخدم هذا االمر لتحويل اي مضلع الى

 . revision Cloudنوع 

 نقوم برسم ال على التعين ثم نختار االمر // مثالrevision Cloud   ثمObject 

 ثم نقوم بتحديد المستطيل المرسوم  

 Drawشرح قائمه 

رسم اي مستطيل ال 

 على تعين 

 revisionتنفيذ االمر 

Cloud   واختيارNo   

 revisionتنفيذ االمر 

Cloud   واختيارYes  

 مالحظه هنا يطلب اتجاه تقعر القوس الى الداخل ام الى الخارج 



 Drawشرح قائمه 



 Drawشرح قائمه 


