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 أهداف المادة :

 . AUTOCOADالتعرف على اوامر برنامج  الهدف العــــام :

 . AUTOCOADتعليم كيفية الرسم والتصميم لبرنامج  ص :الهدف الخا

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االول
التعرف عن مكونات شاشة الرسم،طرق اختيار وتنفيذ االوامر،طرق فتح ملفف رسفم،قلق ملفف 

 الرسم،مواصفات ورقه الرسم ، حدود الورقه .

 الثاني
الشكل  DOUNTالعكعكة   IRCLE الطبعة ،  اللون ،  نوع الخط ،  وحدات الرسم ،

 POINTوامر الرسم، ) النقطه ا  RECTANGLEالمستطيل  ELLIPSالبيضوي 
  C( احداثيات الرسم ، تصحيح االخطاء،الدائرة LINEالمستقيم 

 ( .MALTILINE,QRE,POLYYON,SPLINE,SOLIDخط االنشاء ) الثالث

 .الشبكه ، القفز ، التعامد ، طور الحركة الزاويه  الرابع

 الخامس
تعفففففففففففففففديل الرسفففففففففففففففم،اوامر التعفففففففففففففففديل  OSNAPالقففففففففففففففففز الفففففففففففففففى العناصفففففففففففففففر،

(ERASE,OFFSET,COPY,ROTATE,MOVE ) 

 ( .TRIM,EXTEND,BREAK,SCAK,ARRAY,MIRRORاوامر التعديل ) السادس

 اضافة االبعاد ، االبعاد الخطية ، االبعاد المتطابقة ، االبعاد المرتيه، االبعاد ونصف القطرية . السابع

 االبعاد القطري ، االبعاد الزاوية، االبعاد السريعة، ابعاد خط االساس . الثامن 

 االبعاد المستقره ، خط المرشد ، عالمه المركز ضبط متغيرات االبعاد التاسع

 ( .MTEXT , TEXT , STYLE , DTEXTالكتابة والتهشير ) العاشرة

 ف الخاصه ، القطاعات والتهشير . تصحيح اخطاء الكتابه ، استخدام الحرو الحادي عشر

 الثاني عشر
الكتل والتوصيفات،تعريف الكتله،حشر الكتله في ملف الرسم،التحكم بمواصفات الكتله 

 المحشورة،حشر مجموع كتله ، تفجير الكتله ، تعديل الكتله .

 الثالث عشر 
لتوصفيفات ، ( اWBLOCK تعريف الكتله الى ملف خارجية ، حشر كتله مخزونفه بفاالوامر )

 تقسيم عنصر بمسافات متساوية ، توزيع عناصر على طول مسار .

 الرابع عشر
الرسم ثالثفي االبعفاد ، تغييفر مسفتور الرسفم والسفمص لعناصفر مرسفومه سفابقال اضفافة السفطو  

 السيطرة عن ظهور حافه السطح ، عرض الجسم من جميع الجوانب .

الخامس 
 عشر

تقسففيم الشاشففه الففى مشففاهد مختلفففه ، اسففتخدام صففندوق حففوار  UCSنظففام احففداثيات المسففتقيم 
المشفففففففاهد ، تغييفففففففر االحفففففففداثيات ، انشفففففففاء سفففففففطو  ثالثيفففففففه االبعفففففففاد سفففففففابقه التعريفففففففف 

(DISH,CONE,BOX. ) 

السادس 
 عشر

 , EDGEESURF, RERSURF , TABSURFانشاء سطو  ثالثيفة االبعفاد متقدمفه )
RULSURF) 

 السابع عشر
(بثق االجسام WEDGE,TORUS,SPHERE,CYLINDERزة)االجسام المصمتةالجاه

 SUBDRACTالصلبه

 الثامن عشر
طر  المجسمات من  UNINتوحيد االجسام الصلبة  EVALVEتدوير االجسام الصلبه 

  SUBDRACTبعضها



 
 

 

 

 
 التاسع عشر

 

تعففديل  االبعاد،المطابقففة، ثالثيففة المففراة المصفففوفات ثالثيففةاالبعاد، الففدوران ثالثففي االبعففاد،
 CHAMRERالشمفرة المصمتة لعناصرا

 لعشرونا
( قطع االجسام المصمنه تعديل SECTION( القطاعات )FILLETتدوير االركان )

 وجوه االجسام المصمنه

 الحادي والعشرون
تظليففل عناصففر الرسففم ، ضففبط لففون خلفيففة المشففهد ، طففرق التظليففل ، وجهففة التظليففل ، 

صففدر الضففور ، تغييففر موقففع مصففدر االضففاءة ، اضففافة ضففوء جديففد ، حففذف او تعففديل م
 الضوء ضبط موقع الضوء باستخدام المشاهد محاكاة .

 الثاني والعشرون
( انشاء خريطة ظالل ، تعريفف مفادة جديفدة تغييفر VOLUMETRICاضافة ظل نوع )

مففادة مففن لففون داكففن الففى لففون بففراق  ، تخصففيص مففادة الرففا نمففوذ  ، الغففاء ارتبففاط مففادة 
 ستيراد او تصدير مادة .مخصصه لعنصر الرسم ، ا

 الثالث والعشرون
انشاء مشفهد جديفد ، حفذف او تعفديل مشفهد ، تظليفل مشفهد مباشفرةالى ملفف خفزن مشفهد 
مظلل على اساس صورة اعادة عرض مشفهد مظلفل ففي منظفور الرسفم ، طباعفة صفورة 

 مظلل .

 الرابع والعشرون
 XREPRENCEارجيففة الملفففات الخارجيففة ، العمففل مففع ملفففات الصففور ، المراجففع الخ

 مركز التصميم

الخامس 
 والعشرون

تقسيم تخطيط الصفحه الى اربعفة  PAPARSPACEالطباعة واالخرا  ، االنتقال الى 
 مشاهد

السادس 
 والعشرون

،انشففاء تخطيطففات متعددة،حففذف PAPARSPACEضففبط مقيففاس الرسففم للمشففهد فففي 
 الخطوط المتوازيةمن المشاهد االيزومتريه .

 اخفاء حدود المشاهد ، تهيئة وضبط الطابعات ، طباعة اكثر من تخطيط واحد مرة واحدة شرونالسابع والع

 الثامن والعشرون
( تعفديل PLOTSTYLEتهيئة طابعة موقعيه تعريف االقالم الطباعيفة باسفتخدام جفدول)

 ( .PLOTSYLEتخصيص االقالم باستخدام جدول )

 التاسع والعشرون
 والثالثون

م في جدول نمط طباعة جديد ، تعريف مواصفات الطباعة ، الطباعة انشاء تخصيص اقال
 . A3على الورق 

 


