
 

 

 

 

 

على ادارة الرسم من حٌث اٌجاد خواص حٌث تعمل اوامرها  AutoCADمن القوائم المهمة فً برنامج   modifyقائمة  تعتبر

االجزاء , نسخ او مسح اجزاء منه او اوامر معٌنة لغرض تعدٌل اجزاء معٌنة فً الرسم وٌمكن الوصول الى اوامر قائمة 

modify  بثالث طرق اما عن طرٌق قائمةmodify الشرٌط( الموجودة فً شرٌط القوائم او عن طرٌق القائمة المنسدلة( 

من لوحة  enterثم الضغط على زر  commandقائمة فً  االمراو بكتابة رمز  من واجهة البرنامج الموجودة فً جهة الٌمٌن

 .المفاتٌح 

 

 -: Modifyاهم ادوات قائمة 

 

 

  .ولغرض المسح نتبع المسار التالً e, ٌرمز له بالرمز الغٌر مرغوب به  حٌث ٌستخدم هذا االمر لمسح الشكل -:eraseاالمر 

                          .Enter                نختار االمر                 مسحه نحدد الشكل المرادerase 

 

 ولتنفٌذ االمر نتبع المسار التالً . co, ٌرمز له بالرمز شكل معٌن فً الرسم  نسخٌستخدم هذا االمر لغرض  -: copyاالمر 

 enter             نختار االمر             نحدد الشكل المراد نسخهcopy  بأحد الطرق الثالث 

 النقطة المراد النسخ منهانحدد   نقوم بتحرك الماوس الى المكان المراد النسخ فٌه ثم ننقر نقرة بزر الماوس االٌسر 



 

 

وٌرمز عمل تناظر له ٌستخدم هذا االمر لغرض تسهٌل رسم االشكال المتناظرة عن طرٌق رسم جزء معٌن ثم   -:Mirrorاالمر

 -ولتنفٌذ االمر نتبع المسار التالً : miله بالرمز 

                                         Enter             االمر نختار   نحدد الشكل المطلوب mirror  بأحد الطرق الثالث 

  نختار النقطة المراد عمل التناظر منهاالمطلوب               نبدأ بالتحرٌك بزر الماوس لعمل التناظر                                   

                    N(no)                enter.  ًبزر الماوس االٌسر نقرة ننقر               تظهر رسالة هل ترغب بخذف الشكل االصل 

                                      

   mirrorالشكل قبل وبعد استعمال االمر 

ولتوضٌح االمر نقوم برسم شكل  oٌرمز له بالرمز  ٌستخدم هذا االمر لغرض تكرار شكل معٌن بمسافة ثابتة  -: offsetاالمر 

 -: معٌن ثم نتبع المسار

                         enter                تار االمر نخ ٌد المسافة البٌنٌة بٌن الشكلٌن دنقوم بتحoffset 

 نحدد الشكل المراد تكراره           . نحدد المكان المراد التكرار فٌه داخل او خارج ٌمٌن او ٌسار الشكل                          



 
 offsetالشكل قبل وبعد استخدام االمر 

 

نتبع المسار  moveلتنفٌذ االمر  mمز رٌستخدم لنقل الشكل الي مكان فً مساحة او لوحة العمل وٌرمز له بال -:moveاالمر 

 .التالً 

  moveنختار االمر   نحدد الشكل المراد تحرٌكه              enter              قوم بتحدٌد النقطة المراد التحرٌك منها ن

 االن نحرك الشكل الي مكان فً لوحة العمل                                                                                      

 . rٌستخدم هذا االمر لتدوٌر الشكل فً لوحة العمل وٌرمز له بالرمز  -:rotateاالمر 

  rotateنختار االمر   نحدد الشكل المراد تدوٌره              enter    نقوم بتحدٌد النقطة المراد التدوٌر منها           

 بزر الماوس االٌسراالن ندور  الشكل ثم ننقر نقرة                                                                               

 

مثال على ذلك بعد رسم شكل معٌن لٌكن مستطٌل  arٌعمل على تكرار العنصر اكثر من مرة وٌكون رمزه  -:arrayاالمر 

 :باحد طرق االدخال الثالث المذكورة اعاله تظهر النافذة التالٌة arrayواختٌار االمر 

 



 . polar arrayو   rectangular arrayجزأٌن , الجزء االول به اختٌارٌن هما ٌنقسم هذا المربع الحواري الى 

Rectangular array:-  ٌستنسخ العنصر بشكل افقً ورأسً.فٌها 

 -: rectangular arrayالشرح فً حالة اخٌار 

1. Select object:-  عند الضغط على هذا الزر ٌتم اغالق المربع الحواري مؤقتا والعودة الى لوحة الرسم لتحدٌد الشكل

 المراد تنفٌذ االمر له .

2. Rows :- . ٌتم تحدٌد عدد الصفوف 

3. Columns :-  عدد االعمدة .ٌتم تحدٌد 

4. Row offset :- .لتحدٌد المسافة بٌن الصفوف 

5. Column offset :-  .لتحدٌد المسافة بٌن االعمدة 

6. Preview :- . تعطً شكل للعناصر التً تم نسخها 

 

Polar array:- فٌها ٌستنسخ العنصر بشكل دائري حول نقطة معٌنة. 

 -: polar arrayالشرح فً حالة اختٌار 

1. Center point :- . نقطة تحدٌد المركز 

2. Method :- .قائمة منسدلة توضح طرٌة ادخال االمر 

3. Total number of items :- . عدد العناصر المراد نسخها 

4. Angle of array :- .توضح زاوٌة توزٌع العنصر 

 



وفً حال كتابة قٌمة سالبة ٌكون النسخ بأتجاه                  ٌتم نسخ العنصر لالعلى row offsetفً حال تم كتابة قٌمة موجبة امام  -مالحظة:

ٌتم النسخ بأتجاه الٌمٌن وعند كتابة قٌمة سالبة ٌكون النسخ بأتجاه  column offsetاالسفل وفً حال كتابة قٌمة موجبة امام 

 الٌسار.

 

ثل حذف جزء من خط او دائرة او قسمه الى من االوامر شائعة االستخدام وٌستخدم لعدة اغراض م breakامر  -: breakاالمر 

 . brجزئٌن وٌمكن الوصول لهذا االمر باحد الطرق الثالثة المذكورة سابقا وٌرمز له بالرمز 

 نتبع المسار التالً. لتوضٌح االمر نرسم شكل معٌن لٌكن مستطٌل ثم

                                              enter                   نختر االمر             نحدد النقطة االولى المراد الحذف منهاbreak 

  enter     نحدد النقطة الثانٌة المراد الحذف منها 

           

  breakصور قبل وبعد تنفٌذ االمر 

 

لتوضٌح االمر نرسم  chٌستخدم هذا االمر لتحوٌل زواٌا الخطوط المدببة الى خط مائل وٌرمز له بالرمز  -: chamferاالمر 

 مستطٌل ثم نتبع المسار التالً.

 chamferنختار االمر      chamferالعطاء مسافة ال  dنختار          االولى  chamfer نحدد مسافة ال              

               enerالثانٌة  chamfer نحدد مسافة ال          له chamferنؤشر بزر الماوس االٌسر على العنصر االول المراد عمل 

  له                 chamferنؤشر بزر الماوس االٌسر على العنصر الثانً المراد عمل     



  chamferالصورة قبل وبعد تنفٌذ االمر  

 

لتوضٌح االمر  fiٌستخدم هذا االمر لتحوٌل زواٌا الخطوط المدببة الى قوس بنصف قطر معٌن وٌرمز له بالرمز  -: filletاالمر 

 نرسم مستطٌل ثم نتبع المسار التالً.

 Enter                      نختارr  العطاء نصف قطر الfillet      نختار االمرfillet 

 نعطً قٌمة نصف القطر           له  filletنؤشر بزر الماوس االٌسر على العنصر االول المراد عمل 

 العنصر الثانً نؤشر بزر الماوس االٌسر على 

    

 filletالصورة قبل وبعد تنفٌذ االمر 

 . rectanguleله اثناء رسمه بأٌعاز الرسم  filletاواالمر   chamferٌمكن رسم مستطٌل وعمل االمر  -مالحظة :


