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CHAPTER 1 

 المقدمة .1
 

 التصمٌم مجال فً العاملٌن تساعد التً الجاهزه البرامج من هو( Auto Cad) برنامج
 البرنامج وفر وقد التصمٌم، عملٌة فً تسهل امكانٌات من ٌوفره لما الهندسً والرسم
 تعقٌد وبدون وسلسة مرنه بصورة الفنٌة والتصامٌم الهندسٌة االفكار وترجمة نقل امكانٌة
 التصمٌم وتدوٌر تحرٌك وامكانٌة جهات عدة من التصمٌم الى النظر امكانٌة وٌوفر
  وفر كما (3D Studio MAX) برنامج من استمدت جدٌدة امكانٌة وهذه مستمرة بصورة
 على التظلٌل خاصٌة اضفاء ثم ومن الثالثة باالبعاد الرسم امكانٌة االوتوكاد برنامج

 . الرسومٌة العناصر
 
 
 

  البرنامج عنوان معنى .2
 
 
 

 
 
 

 واصداراته تطبٌقاته .3
 

 التخصصات ولجمٌع الهندسً التصمٌم مجاالت اغلب فً( Auto Cad) برنامج ٌستخدم
 .( والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة المعمارٌة) الهندسٌة

 
    من ٌبتدأ والذي االصدار وحسب( Auto Cad) برنامج  اصدارات من العدٌد هناك

Auto Cad 2000,   وحتى Auto Cad 2013 االستفادة ممكن االصدارت هذه وجمٌع 
 لكل خاصة اصدارات هناك ان الى باالضافة,  الهندسٌة االختصاصات لجمٌع منها

 الهندسة او المعمارٌة بالهندسة خاص( Auto Cad) برنامج هناك فمثال هندسً تخصص
 .وهكذا الكهربائٌة

 الٌتطلب انه الى باالضافة الكومبٌوتر على تنصٌبه بسهولة( Auto Cad) برنامج ٌتمٌز
 . للتنصٌب عالٌة مواصفات
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 البرنامج واجهات .4

 Title Bar)) العنوان شرٌط (1)
  (Menu Bar) القوائم شرٌط (2)
  (Standard Toolbar) القٌاسً االدوات شرٌط (3)
  (Styles toolbar) االنماط او النماذج ادوات شرٌط (4)
 Draw Toolbar) ) الرسم ادوات شرٌط (5)
 Modify toolbar) ) التعدٌل ادوات شرٌط (6)
 Layers Toolbar) ) الطبقات شرٌط (7)
 Properties toolbar ) الخصائص شرٌط( مالرس عناصر مواصفات طشرٌ (8)

 (Command Line) االوامر سطر (9)
 Status Bar ) المعلومات شرٌط (الحالة شرٌط (11)
  Workspace Area (Drawing Area) الرسم منطقة (11)
 UCS Icon )) المستخدم احداثٌات نظام اٌقونة (12)
 Crosshair Cursor )) الرسم موشر (13)
 عمودي تمرٌر مربع (14)
 افقً تمرٌر مربع (15)

  Model tab & Layout tab )) الصفحة تخطٌط وطور النموذج طور (16)
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 Title Bar)) العنوان شرٌط (1)

 
 )الحالً الملف اسم + البرنامج اسم + البرنامج رمز( على ٌحتوي الذي الشرٌط وهو
 : وهً مفاتٌح ثالثة سنجد الٌمنى جهته فً اما
 

 البرنامج الغالق ٌستخدم 

 
 الستعادة او (Maximize) االقصى للحد البرنامج واجهه لتكبٌر ٌستخدم 
 Restore)) علٌه كان ما الى الحجم 

 
   فً موضوع البرنامج اسم وبقاء مؤقت بشكل البرنامج نافذة قلغل وتستخدم 

 جدٌد من فتحه اعادة سٌتم البرنامج اسم على (click )عمل وبمجرد المهام شرٌط                 
 
 
 

 (Menu Bar) القوائم شرٌط (2)

 
 عناوٌن احد اختٌار عند تنفٌذها ٌمكن التً االوامر طبٌعة توضح التنظٌمٌة الكلمات من مجموعة

 القائمة اما الملفات مع بالتعامل الخاصة االوامر جمٌع تحتوي (File) القائمة مثال القائمة، هذه
(Draw) فً ٌتحوي الشرٌط هذا ان ونالحظ وهكذا، ...بالرسم الخاصة االوامر جمٌع على تحتوي 

 مفاتٌح ثالثة على ٌمٌنه اقصى
 نفسة البرنامج اغالق دون الرسم نافذة الغالق تستخدم االولى •
 قبل من علٌه ماكان الى الحجم الستعادة او االقصى الحد الى الرسم نافذة لتكبٌر تستخدم الثانٌة •

 .لها االدنى الحد الى الرسم نافذة لتصغٌر تستخدم الثالثة • 
 
 
 

  (Standard Toolbar) القٌاسً االدوات شرٌط (3)

 
 نسخ، ملف، خزن جدٌد، ملف فتح مثل النوافذ برامج تطبٌقات اغلب تشبه االٌقونات من مجموعة

 .البرنامج تخص اخرى مفاتٌح الى اضافة الخ ...لصق قص،
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  (Styles toolbar) االنماط او النماذج ادوات شرٌط (4)

 
 
 

      
   من انماط وحفظ تكوٌن فً وٌستخدم الحالً النص ونمط الحالً، البعد نمط ٌمثل        
 .البرنامج فً المستخدم االفتراضً النمط هو المختارسٌصبح والنمط االبعاد او النصوص       

 
 

 
 Draw Toolbar) ) الرسم ادوات شرٌط (5)

 
 

 
 

 .االستخدام شائعة الرسم اوامر تمثل التً المفاتٌح من مجموعة على ٌحتوي والذي           

 

 Modify toolbar) ) التعدٌل ادوات شرٌط (6)

 

 

 

 .االستخدام شائعة التعدٌل اوامر تمثل التً المفاتٌح من مجموعة على ٌحتوي والذي         

 

 

 Layers Toolbar) ) الطبقات شرٌط (7)

 

 

              فاءواالخ وااللغاء االضافة حٌث من المختلفة الرسم طبقات مع للتعامل وٌستخدم             

  .الخ ...واالظهار   
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 Properties toolbar ) الخصائص شرٌط( مالرس عناصر مواصفات طشرٌ (8)

 

 
 
 

 الخصائص هذه تغٌٌر وكٌفٌة الرسم لعناصر المختلفة الخصائص فٌه تعرض منزلقة قوائم شرٌط
  الرسم خط وسمك (linetype) الرسم خط ونوع(Color) تغٌٌر مثل

(lineweight)  
 
 
 

 (Command Line) االوامر سطر (9)
 
 
 
 

 لتنفٌذ جاهز البرنامج ان الى تشٌر التً (Command) الكلمة به وتظهر الشاشة اسفل فً ٌوجد
 السطر هذا وٌعتبر تنفٌذ، حالة فً امر وجود ٌعنً اخرى كلمة وجود حالة وفً المطلوب، االمر
 .والبرنامج المستخدم بٌن التخاطب وسٌلة

 
 
 

 Status Bar ) المعلومات شرٌط (الحالة شرٌط (11)
 

 
 

 من مجموعة على اٌضا ً وٌحتوي الرسم مؤشر موقع احداثٌات فٌه وتظهر الشاشة اسفل ٌوجد
 طور ، (Grid) الشبكة ، (Snap) القفز مثل الرسم فً مساعدة ادوات تمثل التً المهمة المفاتٌح
 .الخ .. (Ortho) التعامد

 
 
 

  Workspace Area (Drawing Area) الرسم منطقة (11)
 

 ٌكون كأن  الرسم عناصر علٌها وتظهر سترسم التً الورقة وتمثل الشاشة من منطقة اكبر وهً
 . الخ... دائرة او خط رسم
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 UCS Icon )) المستخدم احداثٌات نظام اٌقونة (12)
 

 االتجاه الى (X,Y) الحرفان ٌشٌر حالٌا ، المستخدم االحداثٌات نظام توضح
 :هو (UCS) معنى وان االحداثً لهذا الموجب

 ، (User Coordinate System)المستخدم احداثٌات نظام
 نظام ٌسٌمى ما الى فٌشٌر االسهم اسفل عند الصغٌر المربع اما 

 العالمً االحداثٌات

 
 
 
 
 Crosshair Cursor )) الرسم موشر (13)

 
 

 او الرسم عنصر موقع لتحدٌد وٌستخدم الفأرة حركة مع وٌتحرك
 اعتمادا ً واالفقٌة العمودٌة الخطوط بٌن التقاطع ٌمثل والختٌارالعناصر

 .المؤشر حركة على
 

 
 
         عمودي تمرٌر مربع (14)

 االسفل الى او االعلى الى الرسم ورقة بتحرٌك ٌسمح

 
 
     افقً تمرٌر مربع (15)

 
  الجانبٌن نحو الرسم ورقة بتحرٌك ٌسمح

 
 
 Model tab & Layout tab )) الصفحة تخطٌط وطور النموذج طور (16)

                    

 
 الموجودة االسهم وان .الصفحة تخطٌط اطوار احد او النموذج طور بٌن لالنتقال تستخدم مفاتٌح
 فً لتتسع مجال هناك ٌعود ال عندما االطوار عالمات بٌن التنقل تتٌح االطوار عالمات ٌسار على

 الشاشة على االطوار عالمات


