
Balasem Abdulameer Alquraishi :A. Lecturer)                            7AUTO CAD (L 
 

1 
 

(The Modify Commands) أوامر التعدٌل 

 

جعل بالذي ٌقوم  Region))تعدٌل البد لنا ان نتطرق الى امر قبل الشروع بدارسة اوامر ال

مستطٌل قد تم رسمه باستخدام امر )اي لوكان لدٌنا  الرسم المرسوم على الشاشة قطعة واحدة

line    وكأنه تم رسمه بأستخدام امر فٌمكن تحوٌله الى منطقة واحدةRectangle )ٌمكن و

 . احد اوامر التعدٌل Region اعتبار امر

  

االٌكون                                                  فً شرٌط ادوات الرسم   

  Region         ٌتم تنشٌطه من                 Region                        Draw   Menu 

      Regionفً شرٌط االوامر نكتب                                                  

 

   

 

 

 

Command: region 

Select objects:  

Select objects: left click on the 1st line 

Select objects: left click on the 2nd  line 

Select objects: left click on the 3rd  line )اوٌتم تحدٌد الشكل ككل بواسطة الماوس 

Select objects: left click on the 4th line 

1 loop extracted. 

1 Region created. 

 

 



Balasem Abdulameer Alquraishi :A. Lecturer)                            7AUTO CAD (L 
 

2 
 

 أوامر التعديل

كان ٌكون التعدٌل )نسخ او تستخدم اوامر التعدٌل الجراء اي تعدٌل على رسم تم رسمه مسبقا 

 ولتطبٌق اغلب هذه االوامر ٌتم استخدام الماوس. ...الخ ( الرسم حذف او تدوٌر

 

Erase .1 )مسح ( 

االٌكون                                                     فً شرٌط ادوات التعدٌل

  Erase         ٌتم تنشٌطه من                 Erase                           Modify   Menu 

      Eraseفً شرٌط االوامر نكتب                                                  

 ( لمسح اي رسم موجود على شاشة الرسم كما ٌلً:Eraseٌستخدم امر)

 

 

 

 

 

Command:  e 

Select objects :  left click on the circle 

Select objects :  Right click or Enter 

ثم  Right click)) ثمعلى الرسم  (left click) مسح الرسم بطرٌقة اخرى وذك بالنقروٌمكن 

 : مسح من القائمة المنسدة كما ٌلًاختٌار امر 
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 Copy .2 (نسخ) 

االٌكون                                                  فً شرٌط ادوات التعدٌل   

  Copy         ٌتم تنشٌطه من                 Copy                           Modify   Menu 

      Copyفً شرٌط االوامر نكتب                                                  

 

ي رسم فً اي مكان على شاشة الرسم ومن ( لنسخ نسخة من اCopyٌستخدم امر)

 فوائده ٌقلل جهد تكرار الرسم وممكن نسخ اكثر من نسخة فً نفس الوقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Command:  copy 

Select objects:  left click on the circle 

Select objects:  Right click or Enter 

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 50,50 (اوٌتم تحدٌدها بالنقر)     

Specify second point or <use first point as displacement>: @60,0 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: @0,60 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit:> 
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Move .3 تحريك() 

االٌكون                                                  فً شرٌط ادوات التعدٌل   

 Move    ٌتم تنشٌطه من                      Move                           Modify   Menu 

      Moveفً شرٌط االوامر نكتب                                                  

 

 ( لتحرٌك اي رسم لمسافة معٌنة على شاشة الرسم.Moveٌستخدم امر )

 

 

 

 

 

 Command:  m 

Select objects:  left click on the circle 

Select objects:  Right click or Enter 

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 50,50 (اوٌتم تحدٌدها بالنقر) 

Specify second point or <use first point as displacement>: @50,0 
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Rotate .4 تدوير() 

االٌكون                                                  فً شرٌط ادوات التعدٌل   

 Move    ٌتم تنشٌطه من                   Rotate                           Modify   Menu 

      Rotateفً شرٌط االوامر نكتب                                                  

 .اي رسم على شاشة الرسم نسخة من اي رسم او( لتدوٌرRotateامر ) ٌستخدم

 

 

 

 

Command:  ro 

Select objects:  left click on the object 

Select objects:  Right click or Enter 

Specify base point: 10,10 (اوٌتم تحدٌدها بالنقر) 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 45 

 

 

 

 

 Command:  ro 

Select objects:  left click on the object 

Select objects:  Right click or Enter 

Specify base point: 10,10 (اوٌتم تحدٌدها بالنقر) 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: c 

Rotating a copy of the selected objects. 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 45 
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Mirror .5 مرآة () 

االٌكون                                                  فً شرٌط ادوات التعدٌل   

  Mirror         ٌتم تنشٌطه من                 Mirror                     Modify   Menu 

      Mirrorفً شرٌط االوامر نكتب                                                  

 كما ٌلً: لعكس اي رسم على شاشة الرسم( Mirrorٌستخدم امر)

 

 

 

 

 

 Command:  mirror 

Select objects:  left click on the object 

Select objects:  Right click or Enter 

Select objects: 

Specify first point of mirror line: 40,40 ( اوٌتم تحدٌدها بالنقر) 

Specify second point of mirror line: @0,10  )اوٌتم تحدٌدها بالنقر) 

Erase source objects? [Yes/No] <N>: Enter 

 

 ( فسوف ٌتم تنفٌذ االمر كما ٌلً:Y( او )Yesفً الخطوة االخٌرة لو ادخلنا كلمة )

 

 


