
Object Snap Mnu 

يجًىعت يٍ االدواث انتً تساعذ عهى ضًاٌ   Autocad 2007ٌىفز بزَايج 

انسزعت وانذقت فً انزسى , وهذِ االدواث يىجىدة أسفم َافذة انبزَايج وكًا يىضذت 

 فً أدَاِ :

 

 سُتُاول االدواث انًىجىدة فً هذا انشزٌظ وكٍفٍت االعذاد نها :

  Gridانشبكت  

انزسى ٌسًخ هذا االيز بعزض شبكت يٍ انُقاط عهى شاشت انزسى دٍث تتذىل شاشت 

انى ورقت بٍاٍَت , ًٌكٍ انسٍطزة عهى انًسافت انفاصهت بٍٍ َقاط انشبكت دسب انذاجت 

وٌجب أٌ َعزف أٌ هذِ انشبكت يٍ انُقاط تظهز عهى انشاشت فقظ والتظهز عهى 

 : يُهابطزق يتعذدة  انىرقت عُذ انطباعت , وًٌكٍ تُفٍذ االيز

Command : grid 

 

 هذِ انزسانت تذتىي عهى انخٍاراث انتانٍت :

grid spacing. تذذٌذ قًٍت عذدٌت تًثم انًسافت بٍٍ َقاط انشبكت : 

On . أظهار انشبكت عهى انشاشت : 

Off . أخفاء انشبكت يٍ انشاشت : 

Snap  ضبظ انًسافت بٍٍ َقاط انشبكت دسب قًٍت انقفز انًذذد بااليز :Snap . 

Aspect  ٌٍرسى شبكت يٍ انُقاط انًسافت بٍٍ انُقاط تكىٌ يختهفت بأتجاِ انًذىر :X , Y عُذ

 انزسانتٍٍ انتانٍتٍٍ :أختٍار هذا انخٍار تظهز 

Specify the horizontal spacing (X)<current>: 

Specify the vertical spacing (Y)<current>: 

horizontal spacing  انشبكت:انًسافت االفقٍت انفاصهت بٍٍ َقاط  (X)  

vertical spacing: انفاصهت بٍٍ َقاط انشبكت عًىدٌتانًسافت ان (Y) 



 ( ودذاث َفذ انخطىاث انتانٍت :  5نضبظ انًسافت بٍٍ َقاط انشبكت عهى أساس )    يثال :

Command : grid 

 

 

فً شزٌظ انذانت وأَقز انًفتاح االًٌٍ فتظهز  Gridيٍ خظ انذانت ضع انًؤشز عهى انكهًت 

 انقائًت انًُزنقت انتانٍت :

 

 صُذوق دىار ضبظ انشبكت وانقفز انتانً :فٍظهز   Settingsأَقز ٌسارا عهى انكهًت  

 

انقًٍت انعذدٌت نهًسافت انًطهىبت بٍٍ َقاط انشبكت ثى أضغظ  Grid X spacingأطبع فً انذقم 

فتكىٌ انًسافت يتساوٌت بٍٍ  Grid Y spacingفتالدع أَتقال انًؤشز انى انذقم  Tabانًفتاح 

 َقاط انشبكت عهى انًذىرٌٍٍ .

 

 



 : Snapانقفز 

يؤشز انزسى نتكىٌ عهى شكم قفزاث بًسافت يذذدة يسبقا ونتىضٍخ ًٌكٍ انسٍطزة عهى دزكت 

أهًٍت هذا االيز دزك انًؤشز فً يُطقت انزسى والدع انجزء االٌسز االسفم يٍ انشاشت ستالدع 

أٌ االرقاو تتغٍز يع تغٍز يىقع انًؤشز,هذا انتغٍز ٌكىٌ بىاقع أربعت أرقاو بعذ انفاصهت انعشزٌت 

 نزسانت انتانٍت :عُذ طباعت االيز تظهز ا

Command : snap 

 

 هذِ انزسانت تًثم انخٍاراث انفزعٍت انتانٍت :

Spacing . تذذٌذ قًٍت عذدٌت تًثم يسافت انقفز : 

ON . تُشٍظ دور انقفز : 

Off .أنغاء دور انقفز : 

Aspect  ٌٍضبظ يسافت انقفز بقٍى يختهفت نهًذىر :X  ,Y 

 يثال :

 ( ودذاث رسى َفذ انخطىاث انتانٍت : 5نضبظ يسافت انقفز عهى أساس ) 

 

فً شزٌظ انذانت وأَقز انًفتاح االًٌٍ فتظهز  snapيٍ خظ انذانت ضع انًؤشز عهى انكهًت 

 انقائًت انًُزنقت انتانٍت :

 

 فٍظهز صُذوق دىار ضبظ انشبكت وانقفز انتانً :  Settingsأَقز ٌسارا عهى انكهًت  

 

 



 : Orthoانتعايذ 

 

 

 

 

 

 :Polarطىر انذزكت انزاوٌت 

 

 

 : Osnapeانقفزة انى انعُاصز 

 


