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 الفصل الثالث
 الطبقات، االبعاد والكتابة في االوتوكاد

Layers, Dimensions and Text in AutoCAD 

 خصاص العناصر المرسومة3-1
تملك العناصر في اوتوكاد مجموعة من الخصائص العامة ويمكلك كل عنصر مجموعة من الخصائص الخاصة به، 

 ومن اهم هذه الخصائص العامة لون العنصر ونمط خط الرسم وعرض الخط عند الطباعة.

 

  لون العنصر Color 
العطاء عنصر ما لونُا يمكن قبل البدء برسمه ضبط اللون الذي نريده على شريط خصائص العناصر. المبين في 

 Gripsالشكل اعاله. اما لتغير لون عنصر مرسوم سابقًا فنقوم بتحديد العنصر وعندما تظهر نقاط مسك العناصر 
 نختار اللون الجديد.

 (الثخانة) وزن خط الرسم Line weight 
 في شريط Lineweightالتعامل معه بنفس طريقة تحويل اللون، والفرق انه ال يظهر على الرسم عندما تكون ايقونة 

 الحالة غير نشطة.

  نمط خط الرسمLine type 
يحدد نمط خط الرسم نوع الخط الذي يستخدم في رسم العنصر (مستمر، مقطع، منقط، خط ونقطة ... الخ) ومثل 

اللون يمكن تحديد نمط الخط سلفًا او تغييره فيما بعد. لكننا النجد سوى عدد محدود من انماط الخطوط في صندوق 
الخطوط والسبب ان اوتوكاد ال يحمل في الملف اال الخطوط التي نريد منه ان يحملها حرصًا على عدم زيادة حجم 

 الملف. ويمكن الوصول اليه كما في الشكل:

عند الضغط عليها تظهر كافة االلوان

اللتحكم بنوع الخط

 التحكم سمك الخط

 التحكم بلون العنصر
Type a keyword or phraa 
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= |B ByLayer" 
pf Q ByBlock 
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  لتحميل نمط جديد فتظهر نافذة جديدةLoadعند ضغط على 

 نختار من النافذة السابقة االنماط التي نريدها
  مرةOK للعودة للنافذة السابقة ثم OKثم نضغط 

 اخرى، ثم نالحظ وجود نمط الخط الجديد قد اضيف
الى الالئحة عندها يمكن اختياره ثم الرسم به او اختيار 

 عنصر وتحويله اليه بنفس طريقة اللون.
 يمكن الوصول الى الخيارات اعاله اي تغيير اللون وحجم ونوع الخط باتسخدام القائمة الرئيسية

 Menu bar: Format  Color or Linetype or Lineweight
 مالحظة:

 ولكي نشاهد Scaleعند اختيار نوع خط متقطع مثًال في بعض الحاالت اليظهر عليه التقطيع وبذلك بسبب الـ 
 LSC السابق او بكتابة في شريط االوامر Global Scale factorالتقطيع واضع نقوم بتغير الرقم في مربع الحوار 

  فيظهر الرسالة التالية:Enterثم 
Command: LTS 
LTSCALE Enter new linetype scale factor <0.1000>:      Enter   نقوم بكتابة الرقم المناسب ثم 

 نسخ الخصائص من عنصر الى اخر
 Math propertiesالعطاء خصائص عنصر الى عنصر اخر نستخدم 

 RibbonMenu barCommand:
Home tab  properties panel Match properties Modify  Match properties Painter  ↵ 

 عند تنفيذ االمر تظهر الرسالة التالية:
Select source object:              تطلب تحديد النعصر الذي سناخذ منه الخصائص
Select destination object(s) or [Settings]:      تطلب تحديد العنصر الذي نريد نسخ الخصائص اليه 

لتحديد مقياس الخط

I Linetype Manager 
Lmelype fillers 
Show all linetypes ■» Invert filter 

Cuttenl Linetype: ByLayer 
Linetype Appearance Description 

ByLayer 
ByBlock 
Continuous 

Details 
Name: 

Description: \  
0 Use paper space units for scaling 

^ LoaQ | | Delete 
Cuttenl | | Hide detail 

Global scale factor: 
Current object scale: 
ISO pen width: 

1.0000 
1.0000 

OK 

11.0 mm » 

Cancel | | Help 

► Type a keyword or phrase 

W | ByLayer 
ByLayer 

ByLayer 

ByLayer 

ByBlock 

Continuous 

^ ^Other.^^ 

** Load or Reload Linetypes 

File, 

Available Linetypes 
Linetype Description ' 

ACAD_IS002W100 ISO dash d 
ACADJS003W100 ISO dash space 
ACADJS004W100 ISO long-dash dot ,      _ 
ACAD_IS005W100 ISO long-dash double-dot   ,. . 
ACAD_IS006W100 ISO long-dash triple-dot ... ...  
ACAD_IS007W100 ISO dot  
ACAD_IS008W100 ISO long-dash short-dash  
ACADJS009W100 ISO long-dash double-short-dash  - 

OK HelP 

s 
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Layers and Mangment الطبقات وادارتها:  3-2
تحدثنا في الفقرات السابقة عن بعض الخصائص العامة للعناصر وهو اللون والخط والوزن، يقدم اوتوكاد اداة قوية 

 تسهل على المستخدم عمليات كثيرة وهي الطبقات فما هي الطبقات وكيف نستخدمها:
  هي باختصار دمج العناصر المتشابة في الخصائص العامالطبقات:

في مجموعات مما يسهل ادارتها معًا عند الضرورة ويقصد بادارة 
 الطبقات تغيير خصائصها العامة دفعة واحدة او اخفاء مجموعة معينة
 من لوح الرسم دون ان نقوم بمحوها او منع التعديل على اجزاء محددة
 او منع طباعة مجموعة ما، بمعنى اخر ان الطبقات تحول الرسم الى

 ما يشبه مجموعة من الورق الشفافة التي تحوي كل منها جزءًا من الرسم
 ويشكل وضعها فوق بعضها الرسم الكامل وعندها يمكن سحب الورقة اتي نريد سحبها او ابقاء الروقة التي نريد 

 ابقاءها، اما كيف ننشئ طبقة فاليك الخطوات:
 RibbonMenu barCommand:

Home tab  Layer panel Layer propertiesFormat  Layer LA  ↵  

 عند تنفيذ االمر تظهر النافذة التالية:
 

 على الخيار الذي تريد تغييره فتظهر نافذة (Click)لتغير كل من لون او وزن او نوع الخط مجرد الضغط بالماؤس 
 وال يمكن F2 باستخدام الفارة على اسم الطبقة او الضغط على Clickخاصة به. اما لتغيير اسم الطبقة مجرد الضغط 

 .0تغيير اسم الطبقة 
 اما الخيارات التالية :

اسم الطبقة التحكم سمك الخط اللتحكم بنوع الخط للتحكم بلون الطبقة

النشاء طبقة جديدة

 Layout veiwportالنشاء طبقة جديدة ويجمد محتوياتها في 
 هذا الخيار ال يستخدم كثيراً 

 لمحو طبقة موجودة
Defpoints و 0: ال يمكن مسح الطبقة مالحظة

لجعل الطبقة التي تختارها هي الطبقة الحالية

AutoCAD 2012 

dify Parametric Window Help 

Online Fvnrp<:<: Tnnk o • 

l^l^l 

Unsaved Layer State - 

9 ▼ 

Layers ▼ 
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^0 

X 
Current layer 0 Search for laye d 
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^Filters « Status Name On Freeze Lock Color Linetype Lineweioht Transparency Plot Style Plot New VP Freeze Description 
B 0 All 

® All Used Layers ✓ 0 9 -ft □f ■ white Continuous  Default 0 Color 7 © 
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All: 1 layers displayed of 1 total layers 

^ -s X V 



AutoCAD 2D Drawing     

61

 اما الخيارات التالية:

عندما تكون الطبقة بالوضع الخيار      الخفاء واظهار الطبقات :"On" (المصباح منور) فانها تكون مرئية (تظهر 
 (المصباح مطفئ) فانها تكون "OFF"عناصر الرسم المرسومة عليها) ويمكن طباعة محتويانها. اما اذا كانت بالوضع 

 .on بالوضع "Plot"غير مرئية وال تطبع محتوياتها وان كان الخيار 
الخفاء طبقة انقر على ايقونة المصباح فتتحول الى الشكل     للداللة عى ان الطبقة مطفأة. العادة تشغيلها انقر مرة 

 اخرى على المصباح.
ان الطبقة المذابة تكون مرئية وتتقبل تنفيذ اوامر "اعادة التوليد" و "احفاء الخيار      الذابة او تجميد الطبقات :

 الخطوط" او التظليل" و "الطباعة". اما الطبقة المجمدة فهي غير مرئية وال تقبل االوامر السابقة.
الفرق بين االطفاء والتجميد ان الطبقة المجمدة ال يمكن ان ينفذ عليها اي تعديل اضافة لعدم ظهورها وال يمكن ان توضع  مالحظة:

 كما انها يمكن ان تكون Allكطبقة حالية اما الطبقة المطفاة فيمكن التعديل عليها فهي مشمولة في التحديدات العامة مثل التحديد بـ 

 .الطبقة الحالية وتقبل الرسم عليها ولكن الخطوط المرسومة ستختفي فور انتهاء االمر ولن تظهر اال بالغاء اطفاء الطبقة
 :الطبقة المقفلة ال يمكن اختيار او تعديل العناصر المنتمية اليها ولكن اهميتها الخيار      لقفل وفتح الطبقات

 تكمن في امكانية روية العناصر المرسومة عليها.
 نقل عنصر من طبقة الى طبقة •
 نختار العنصر المرسوم .1
 ثم نختار الطبقة التي نريد نقل العنصر اليها. فنالحظ تغير لون Ribbonننقر على الئحة الطبقات في شريط  .2

 ووزن ونوع الخط للطبقة الجديدة.
 ادارة الطبقات

التحكم بالطبقات ويفتح نافذة 
الطبقات السابقة 

يجعل الطبقة التي تختار عنصر 
 منها هي الطبقة الحالية

يحول العناصر التي تختارها الى 
طبقة الهدف (نقل العنصر من 

 طبقة الى اخرى)

العودة عن التغييرات في الطبقات 
 للحالة السابقة.

اخفاء او قفل كل الطبقات ماعدا الطبقة 
 التي تختار عنصر ينتمي لها.

اعادة كل الطبقات من اخفاء او قفل 
  السابقIsolateالذي قام فيه االمر 

يقوم بتجميد طبقة العناصر التي 
 تختارها.

يقوم بأخفاء طبقات العناصر التي 
 تختارها.

يظهر لك الطبقة الحالية مع اسمها 
 ولونها وحالتها كذلك 

مربع حوار يظهر لك الطبقات 
الموجودة مع الوانها واسمائها 

ويتيح لك التنقل بينها كيفما تشاء. 

y 4 4 

Unsaved Layer State ▼ 

9 'fr of El Layer2 

Layers ▼ 

Unsaved Layer State 

C]f □ Layer2 

9 ft-DTBo 

9 "ft" gT C Layerl 

9 "ft' CLT □ Layer2 

9 "ft" of B Layers 
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  تظهر قائمة اخرى من االوامر الخاصة بأدارة الطبقاتLayersعند الضغط على السهم القريب من 

 نافذة الخصائص
 تظهر نافذة الخصائص الخصائص العامة والخاصة للعنصر المرسوم الذي نختاره. والظهار نافذة الخصائص كما يلي

 RibbonMenu bar ShortCutCommand:
Home tab  Properties panel  Click on Modify  Properties Ctrl + 1 PR  ↵ 

 عند تنفيذ االمر تظهر النافذة التالية:

ان اي تغيير في اي خاصية من خصائص العنصر في النافذة السابقة ينعكس مباشرة على العنصر المختار فيمكن 
من هنا تغيير الطبقة او اللون او الخط وحتى الخصائص الخاصة مثل احداثيات بداية ونهاية الخط. حيث ان هذه 

 الخصائص تتغير على ضوء العنصر الذي تختاره او مجموعة العناصر التي تختارها.

يدمج طبقات العناصر التي 
تختارها في طبقة الهدف التي 

تختارها انت، ويقوم بمسح 
 طبقات العناصر االولى.

يقفل الطبقة التي ينتمي اليها 
 العناصر التي تختارها.

يقوم بتغير طبقات العناصر التي 
 تختارها الى الطبقة الحالية.

) Fadingالتحكم بدرجة بهت (
 هي %50الطبقات المقفلة و 

 االفتراضية. ويمكن تغييرها

 يقوم باذابة كل الطبقات دفعة واحدة.

يقوم باظهار كل الطبقات المخفية دفعة 
 واحدة

يقوم بنسخ عنصر او اكثر 
 من طبقة الى اخرى 

يفتح الطبقة التي ينتمي اليها 
 العناصر التي تختارها.

يقوم بمسح العناصر والطبقة 
التي تحويها، مجرد اختيار 

عنصر واحد ينتمي لهذه الطبقة. 

 نافذة عندما لم نختار اي عنصر نافذة بعد اختيار خط على لوحة الرسم

^ ^ ~e> ^ # Sff 

^ Locked layer fading 

Layers 

0 J -X 

X 
• <9» E' No selection w 

■=i General 
Color ■ ByLayer 
Layer 0 
Linetype   ByLayer 
Linelype scale 1,0000 
Lineweight   ByLayer 
Transparency ByLayer 
Thickness 0.0000 

3D Visualization - 
Material ByLayer 
Shadow display Casts and Receives Shadows 

- 
Plot style ByColor 
Plot style table None 
Plot table attached to Model 
Plot table type Not available 

View - 
c OJ Q. Center X 45.7515 
0 01 Center Y 38.3106 
E Center Z 0.0000 

X 
1 f I w 11 -o. nr. Line  ^J|i® ''v U5 
■EJ General - 

Color ■ ByLayer 
Layer 0 
Linetype   ByLayer 
Linetype scale 1.0000 
Plot style ByColor 
Lineweight   ByLayer 
Hyperlink 
Transparency ByLayer 
Thickness 0.0000 

3D Visualization - 
Material ByLayer 

Geometry - 
Start X 45.7685 
Start Y 38.3020 
Start Z 0.0000 

a) End X 45.7767 
tr (U End Y 38.3101 
o End Z 0.0000 

B Delta X 0.0082 
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 Dimensions االبعاد في االوتوكاد 3 -3
ان عناصر الرسم غير كافية لوحدها لتوضيح التصميم والعالقة بين العناصر المختلفة حيث يجب اصافة االبعاد 

والمالحظات لتصبح لوحة الرسم واضحة. يوفر االوتوكاد امكانية اضافة االبعاد لتوضيح قياسات الجزء مثل الطول 
 والعرض واالزاوية والمسافة ... الخ.

 : يوضح الشكل التالي اسماء القياسية لالبعاد في االوتوكاد مع استعمالها.Dimensionاضافة االبعاد 

 سنقوم بتوضيح االبعاد االساسية وهي: يمكن الوصول اليها عن طريق
 Ribbon: Home tab Annotation panel

 يقيس االبعاد الخطية فقط اي الموازية للمحاور

القياس بالمحاذاة: يقيس االبعاد المائلة وكذلك الخطية 

 يقيس الزواية بين خطين او ثالث نقاط

 يقيس طول االقواس

 يقيس نصف قطر االقواس والدوائر

 يقيس قطر القوس او الدوائر المختارة

 ): يقوم بقياس ابعاد النقاط من نقطة االصلY اوXيقيس احداثي (فقط 

يقيس قطر االقواس الكبيرة 
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aligned 
200 

vertical — 
o 

linear tn 

00 1o diaroeter 
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/5 
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  على خط مرسوم مسبقًا، فعند اختيار االمر تظهر الرسالة التالية:Linear. لنقوم بتنفيذ االمر 1
Command: _dimlinear 
Specify first extension line origin or <select object>:         نقوم باختيار احدى نهائتي الخط       
Specify second extension line origin:                                  بقوم باختيار النهاية االخرى للخط 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:  قوم بتحديد موقع البعد والجهة بالفارة
 Dimension text = 10.0000       يقوم باظهار البعد في شريط االوامر كذلك 

 الخيارات االخرى:
o  الخيار<select object> : اختر العنصر فنعد تنفيذ االمر وقبل تحديد النقطة االولى نضغطEnter مباشرة فنقوم بتفعيل الخيار Select 

object.فنعد هذه الحالة يتحول المؤشر الى مربع اختيار فنقوم باختيار الخط الذي نريد قياس طوله مباشرة فيظهر البعد عند تحريك الفارة  

o  الخيارMtext.يقوم بالدخول على البعد وكتابة الرقم الذي نريد كتابته وكذلك يمكننا من كتابة اي احرف : 
o  الخيارText يشبه الى حد كبير الخيار :Mtext اال انه يطلب منك ادخال text.من شريط االوامر مباشرة  
o  الخيارAngle.يقوم بتدويل البعد (الرقم الذي يظهر) بزاوية معينة : 
o  الخيارHorizontal.يقوم بتحديد البعد للمسافات االفقية فقط : 
o  الخيارVertical.يقوم بتحديد البعد للمسافات العمودية فقط : 
o  الخيارRotated يقوم بتدويل خط البعد بزاوية معينة، عكس الخيار :Angle.الذي يدور الرقم الظاهر فقط 

  والذي يقيس الزاوية بين خطيين، تظهر الرسالة التالية:Anguler. عند الضغط على القياس الزاوي 2
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:        يطلب منك اختيار القوس او الدائر او الخط 
Select second line:                                     .عند اختيار الخط اوالً يطلب الخط الثاني ليقيس الزاوية بينهما 

  : يسمح بقياس الزاوية بين ثالث نقاط.<specify vertex>الخيار 

  والذي يقيس طول القوس، عند الضغط عليه تظهر الرسالة التالية:Arc length. قياس طول القوس 3
Select arc or polyline arc segment:                  يسمح لك باختيار القوس الذي تريد حساب طوله 
Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: 

 الخيارات االخرى:
 : يسمج لك بقياس جزء من طولهPartialالخيار 
 : يقوم بوضع سهم باتجاه القوس.Leaderالخيار 

10.0000 

-X 

A 

^4 3896 
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:(يقيس اي عنصر له مركز): Radius or Diameter. القياس نصف قطري او القطري 4
 عند الضغط عليه تظهر الرسالة التالية:

Select arc or circle:         يطلب منك اختيار القوس او الدائرة 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:     يطلب منك موقع البعد وهذا يتحرك مع الفارة 

: عند تنفيذه تظهر الرسالة التالية:Jogged. قياس قطر االقواس الكبيرة 5
Select arc or circle:           يطلب منك اختيار القوس او الدائرة 
Specify center location override:         (وهو اليمثل المركز الحقيقي) يطلب منك اختيار وضع مركز البعد الوهمي 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:         تحديد موقع البعد 
Specify jog location:      .يطلب منك موقع الكسرة بالنسبة لنصف قطر الوهمي 

 توجد بعض االبعاد االضافية والتي يمكن الوصول اليه عن طريق
 Ribbon: Annotate tab  Dimensions panel
 Menu bar: Dimension

 Quick Dimension) االبعاد السريعة 1(
 يمكن استخدام هذا النوع النشاء االبعاد لعناصر عديدة مرة واحدة ، وهذا االمر ال يستخدم كثيراً .

  سيقيوم بتحديد االبعاد لها.Enterحدد العناصر المطلوب قياس ابعادها ثم اضغط 

+ 

02.00 

+ 

R1.00 

R3.34 

Drafting & Annotation 
lew Insert Format lools 

l~l ITop] |2D Wireframe| 
rs. 

Homelnsert WJBSS. Parametric View Manage Ontmit Plun-ins Online Fvnre^s Tools 
ABC Standard 

  . I find fort Multiline Check — 
Text ' Spelling 0.2000 

Text * 
|-||Top||2D Wireframe) 

M 

m ® 

Standard » 
3! iTl Itl!' W hsl A 

M ^ f"H HH I 
Dimensions 

Insert Annotate Parametric View Manai 
y ^ r?) y O ' •$* Move O 

D . ^ * Ct» . Copy I I OA Drvlwlma Are- ^ ^ Line Polyline Circle Arc 

Draw » 

O Rotate 
Mirror 

171 ' Stretch 51 Scale 
Modify 

ITl Quick Dimension 
M Linear 
\ Aligned 
ff3 Arc Length 
lb; Ordinate 
O Radius 
"?> Jogged 
Q Diameter 

Angular 
tT Baseline 
IH Continue 
HI Dimension Space 
"i*1 Dimension Break 
S° Multileader 
ffi Tolerance... 
© Center Mark 
M Inspection 
•V Jogged Linear 
H Oblique 

Align Text 
Dimension Style... 
Override 

hsl Update 
tf Reassociate Dimensions 
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Baseline) ابعاد خط االساس 2(

 في هذه الحالة يتم انشاء سلسلة من االبعاد
 مقاسة من نقطة مرجعية واحدة.

 Continue) االبعاد المستمرة 3(
 يتم رسم سلسلة من االبعاد متعلقة ببعضها.

 Dimension Break) قطع االبعاد المتقاطعة 4(
 حيث يسمح هذا االمر بقطع جزء من امتداد االبعاد

 المتقاطعة كما في الشكل المجاور، وتوجد خيارات اخرى
 يمكن من خاللها التحكم بالمسافة المقطوعة او الغاء القطع.

 Dimension Space or Adjust space) ضبط المسافة بين االبعاد 5(
 يقوم هذا االمر بضبط المسافة بين االبعاد الخطية

 او االبعاد الزاوية، ويمكن التحكم بالمسافة بينها.

 عند تنفيذ االمر يطلب منك البعد االساس ثممالحظة: 
  بعد ذلك يمكنEnterيطلب منك بقية االبعاد ثم تضغط 

 .Enter ثم Auto ان تدخل القيمة بين االبعاد او ان تجعلها 
 االرقام الموضوعة على الرسم تدل على االختيارات

  التي تقوم بها لتنفيذ االمر.

 Multileader) خط المرشد 6(
  خاصة فيه ويمكن الوصول اليها عن طريق:Panelعلمًا ان هذه االمر توجد له 

 Ribbon: Annotate tab  Leader panel
Or  Menu bar: Dimension  Multileader 

H 

3 0 
,0 - 1.0 — 2.0 1.0 

Continue 

-O- 

1.5 

-2.0- 

befor 

r 
  2.0- — 

\ 
1.5 

J 

I , 

after 

it 

-9 4 0- 

2 -Q^—3 0 

□I 
-1.0 — 

2 
—B—2.0- 

—1.0 — 

befor 

-4.0- 
-3.0- 
1.0 

-1.0—- 2.0   1.0- 

after 

z0 

P 

Multileader 

Standard ▼ 

^ zs 

Leaders ^ 
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 يستخدم هذا االمر الضافة المالحظات الى لوحة الرسم او لتوضيح بعض الرسومات على اللوحة.

 .Content type ثم الخيار Optionيمكن التحكم بالمدخالت اما كتابة او بلوكات من خالل الخيار الـ 

 Center Mark) عالمة المركز 7(
 يقوم هذا االمر باضافة عالمة المركز او خطوط المحاور لالقواس والدوائر.

 يمكن التحكم او االختيار بين عالمة المركز او خطوط المحاور •
(Center mark or centerline):من خالل  

Dimension Style Manager Symbols and Arrows tab Center Marks 

 Dimension Styleضبط متغيرات االبعاد 
 للوصول الى االمر لدينا ثالث طرق:
 RibbonMenu bar Command:

Annotate tab  Dimension panel ClickDimension  Dimension styleD or Dst   ↵ 
عند تنفيذ احدى هذه الخيارات سوف تظهر النافذة التالية:

  الذي تختاره هو الحاليStyleلجعل الـ 

  جديد خاص بكstyleلتوليد 

  الذي تختارهStyleلتعديل الـ 

 Stylesقائمة بكل الـ 

الموجودة في لوحة الرسم 

MTbXT concent 

Blixrk content 
Landing line 

Leader line /" \ 

Arrowhead Y 

TEXT 

TEXT 

TEXT 

Londmj; line 

>—d 

.Leader line 

c Arrowhead 

Leader with text content Leader w ith block content 

® 

center mark cenlertiie 

Dimension Style Manager 
Current dimension style: Standard 
Styles: 

& Annolalive 

- I Don't list styles in Xrefs 

Preview of Standard 

1.0159 

A 

Description 
Standard 

Modify... 

Compare.. 

Close Help 
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  سوف تظهر النافذة التالية:New جديد (نمط ابعاد) نضغط على Styleلتوليد 

  سوف تظهر النافذة التالية:Continueعند الضغط على زر 

 يوضح الشكل ادناه بعض مصطلحات النافذة اعاله.

 اختر االسم المناسب

 Styleتبداء من اي 

هل تقوم باستنساخ كل االبعاد

ExtLine1 
*First Click

ExtLine2 
*Second Click

Defpoints Defpoints 

Offset from 
origin 

Extend beyond 
Ticks 

Extend beyond 
Ticks 

DimLine1 
*Follows ExtLine1

DimLine2 
*Follows ExtLine2

Text            tolerance             Alternate unit suffix  
           Suffix               suffix      suffix     tolerance 

20 m  ± 0.1m [800.00 in ± 4.00 in] 

Arrows or Ticks

Offset from Dimine

 شكل السهم االول

Leaderشكل سهم الـ 

حجم السهم

 شكل السهم الثاني

عالمة المركز

عالمة +

Centerlineخط 

حجم القطع المستخدم عند 
 تقاطع االبعاد 

حجم عالمة المركز

 نافذة تظهر لك التاثيرات

Joggedزاوية الكسرة في 

 رمز القوس قبل البعد
 فوق البعد
 بدون رمز

 

*• Create New Dimension Style 
New Style Name: 
.•WA'MkiMil.MW 

Start With: 
Standard 

i Annotative ® 
Use for: 
All dimensions - 

Help 

New Dimension Style: Copy of Standard ^ IwrJ 

Lines | Symbols and Arrows pText [Fit [Primary Units | Alternate Units pf 
Arrowheads 
First 

)<• Closed filled 
Second: 

li> Closed filled 
Leader: 

Closed filled 

Arrow size: 
0,1800 ; 

Center marks 
None 

@Mark 
©Line 
Dimension Break 

Break size: 
0,1250 u 

00900 

1.0159 

2.0207 
i + ) 

1.1955 

R0.8045 

Arc length symbol 
9 Preceding dimension text 

j Above dimension text 
© None 

Radius jog dimension 
Jog angle: 45 

Linear jog dimension 
Jog height factor: 
1,5000 

OK 

"Text height 

Cancel Help 
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التحكم بكل من لون ووزن 
 ونوع خطوط االبعاد

كل ما يخص امتدادات االبعاد

Baselingالمسافة بين خطوط 

المسافة ما وراء خط البعد

كل ما يخص خطوط االبعاد

التحكم بكل من لون ووزن 
 ونوع خطوط امتدادات االبعاد

مسافة امتداد البعد 
عن نقاط التعريف

التحكم بكل من لون ووزن 
 ونوع كتابة االبعاد

كل ما يخص امتدادات االبعاد

ارتفاع كتابة البعد

 افقية دائماً 

 بمحاذاة خط البعد

اذا كان البعد بين خطي االمتداد 
يضع البعد بالمحاذاة اما اذا كان 

 خارج يضعه افقاً 

كل ما يخص خطوط االبعاد

التحكم بموقع كتابة البعد 
 

هذا الخيار يرسم جدار حول البعد

مسافة كتابة البعد عن خط البعد

 محاذاة الكتابة

I New Dimension Style: Copy of Standard 

Symbols and Arrows [Text j Fit | Primary Units | Alternate Units | T olerances 
Dimension lines 
Color: 

Linelype; 

Lineweight 

Extend beyond ticks 

Baseline spacing: 

Suppress; □ Dim line 1 

H ByBlock 1.0159 
I   ByBlock 

f 
j   ByBlock -rj I 

1.1955 /—-x 
i 0.0000 HI _L 
0,3800 

O Dim line 2 R0.8045 

2.0207 

Extension lines 
Color: 

Linetype extline 1: 

Linetype extline 2: 

Lineweight 

Suppress: 

I ByBlock 

1   ByBlock © 

1   ByBlock ▼i 

|   ByBlock - 
O Ext line 2 

Extend beyond dim lines: 

Offset from origin: 

I j Fixed length extension lines 

Length: 

0,1800 

0.0625 

Help 

New Dimension Style: Copy of Standard 

Lines | Symbols and Arrows Text [pit | Primary Units | Alternate Units | Tolerances 
Text appearance 

Text style: 

Text color; 

Fill color; 

[standard -.1 
■ ByBlock ■' 

□ None • 

Text height 0.1800 H 

Fraction height scale: ll.OOOO 

I jDrawframe around text 

Text placement 
Vertical: 

Horizontal: 

View Direction: 

Centered '■ 

Centered 

Left-to-Right -■ 
Offset from dim I 0.0900 

1.0159 

1.1955 2.0207 
+ 'i 

R0.8045 
Text alignment 

($) Horizontal 

gnedwith dimension I 

© ISO standard 

OK Cancel Help 
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 ااما الكتابة او االسهم (هو يرى االفضل)
 االسهم خارج امتدادات االبعاد

 كتبة البعد خارج امتدادات االبعاد
 كالهما (االسهم والكتابة)

 يبقى الكتابة بين امتدادات االبعاد

يلغي االسهم في حالة لم تكفي المسافة 
 بين امتدادات االبعد

 

التحكم بوضع البعد بين االسهم

 في حالة الكتابة لم تكفي بين خطي االمتداد
 بجانب خطوط البعد

 Leaderفوق خطوط البعد مع خط 
 Leaderفوق خط البعد بدون 

 

المقياس الكلي

 االبعاد الخطية
 نوع الوحدة المستخدمة

الدقة (يظهر كم مرتبة بعد الفارزة)

نوع الفارزة المستخدمة
 التقريب 
الكتابة قبل البعد  

(m)الكاتبة بعد البعد مثالً

مقايس يضرب به االبعاد 

 التنازل عن الصفر 

 خاص باالبعاد الزاوية

 0.60مثالً كان القياس هو 
   60. سيكتب البعد Leadingعند اختيار 

   0.6 سيكتب البعد Trailingفي حالة اختيار 

1 New Dimension Style: Copy of Standard 

Lines | Symbols and Arrows | Text J Fit Primary Units | Alternate Units | Tolerances 
Fit options 
If there isn't enough room to place both text and 
arrows inside extension lines, the first thing to 
move outside the extension lines is: 

(§) Either text or arrows (best fit) 
0 Arrows 
©Text 
© B0O1 text and arrows 
© Always keep text between exl lines 

© Suppress arrows if they don't fit inside 
extension lines 

Text placement 
When text is not in the default position, place it 
■9) Beside the dimension line 
© Over dimension line, with leader 
© Over dimension line, without leader 

1.0159 

2.02Q7 1.1955 

R0.8045 - 

Scale for dimension features 
ITlAnnolalive 

0 Scale dimensions to layout 
@ Use overall scale of 10000 

Fine tuning 
□ Place text manually 
IP] Draw dim line between ext lines 

Help 

** New Dimension Style: Copy of Standard 

Lines | Symbols and Arrows | Text | Fit Primary Units Alternate Units | Tolerances 

Decimal "I 
0.0000 'I 
Horizontal  '■J 

(Period) H 
0.0000 Hi 

Linear dimensions 
Unit format 

Precision 

Fraction format 

Decimal separator 

Round off 

Prefix 
Suffix 
Measurement scale 
Scale factor 1.0000 

Apply to layout dimensions only 
Zero suppression 

Leading □Trailing 
1710 feet 

1710 inches 

Sub-units factor 
1000000 M 

Sub-unit suffix 

1.0159 

2.0207 1.1955 

R0.8045 
Angular dimensions 

Units format 

Precision: 

Zero suppression 
□ Leading 
□ Trailing 

Decimal Degrees 

0 - 

Help 
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Text in AutoCAD الكتابة في االوتوكاد  3-4
لغرض اتمام لوحة الرسم يجب اضافة بعض المعلومات التكميلية. حيث يوفر البرنامج امكانية الكتابة على لوحة الرسم.

 يوجد نوعين من الكتابة في برنامج االوتوكاد هما:
 Single line textكتابة نص منفرد      )1(
  Multiline textكتابة نص متعدد االسطر   )2(
  النوع االول: كتابة نص منفردSingle line text 

 RibbonMenu bar Command:
Home tab  Annotation panel Single text
Annoate tab  Text panel Single text 

Draw  Text  Single line textTEXT or DT   ↵  

 عند تنفذ االمر تظهر الرسالة التالية:
Specify start point of text or [Justify/Style]: 

 تحديد نقطة بداية النص. اتجاه كتابة النص بالحالة االفتراضية سيكون من اليسار الى اليمين ابتداء من هذه النقطة. بعد تحديد النقطة تظهر:

Specify height <1.7104>:                   يطلب منك ارتفاع النص 

Specify rotation angle of text <0>:       (يمكن الكتابة باي زاوية) .ثم يطلب تحديد زاوية ميالن سطر النص 

 سوف يخرج Enter يسمح بكتابة سطر جديد. وعند الضغط مرتين على Enterثم اكتب اسمك مثًال ثم اضغط على 
 يخرج من Escمن االمر اما عند النقر بالفارة في مكان اخر سوف يطلب منك الكتابة مباشرًة وعند الضغط على 

 االمر.
 الخيارات االخرى:

 الخيار Justify.يستخدم للسيطرة على تراصف نص الكتابة وتوجد بداخله الكثير من الخيارات :  
Specify start point of text or [Justify/Style]: j 
Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:     طلب منك اختيار موقع الكتابة 

 الخيار Style: . ًيسمح باستدعاء نمط (نوع) خط الكتابة المطلوب استخدامه. يجب ان يكون هذا النوع معرفًا مسبقا 
Specify start point of text or [Justify/Style]: s 
Enter style name or [?] <Standard>: ?       يطلب ادخال اسم نمط الكتابة وفي حالة تريد عرض االنماط الموجودة كلها نضغط ؟ 

Enter text style(s) to list <*>:     Enter    نضغط 

 سيقوم بفتح نافذة يظهر فيها كل االنماط الموجودة مع اسمائها وبعض مواصفاتها المهمه. (يستخدم في حالة عدم تذكر النمط)

& 
Single Line 

TC (top center) 

TL (top left) 

ML (middle left) 

BL (bottom left) C 

TR (top right) 

MR (middle right) 

, BR (bollom right) 

MC (middle center) 

BC (bottom center) 
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 Multiline textالنوع الثاني: كتابة نص متعدد االسطر  
 يستخدم هذا االمر لكتابة سطور عديدة من نص الكتابة. ويمكن الوصول لالمر من خالل:

 RibbonMenu bar Command:
Home tab  Annotation panel Multiline text
Annoate tab  Text panel Multiline text 

Draw  Text  Multiline textT or MT   ↵ 

 عند تنفذ االمر تظهر الرسالة التالية:
Command: _mtext Current text style:  "Standard"  Text height:  2  Annotative:  No 
Specify first corner:        

 هذه الرسالة تطلب تحديد "النقطة االولى" لموقع النص. وبعد ذلك تظهر الرسالة االتية:
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width/Columns]: 

 هذه الرسالة تطلب تحديد "الركن الثاني" لمنطقة موقع النص. مع حركة المؤشر تالحظ ظهور نافذة متغيرة كما في الشكل االتي:

  كما مبين في الشكل ادناه."Text editor" هو محرر النص Ribbon" يظهر تبويب على شريط تعريف الموقعبعد االنتهاء من "

تستخدم االزرار المتوفرة ضمن هذا التبويب كأي محرر نصوص ويمكن من خالله السيطرة على المواصفات المختلفة 
 لحروف النص.

التحكم بالنمط وارتفاع النص  التحكم بنوع واللون و 
 ثخانة وميالن الخط

السيطرة على المسافة 
الفاصلة بين السطور 

 وكذلك المحاذاة.

يوفر ادراج 
رموز 
خاصة

لغلق مربع 
الحوار

Tfle idiT' 
Home insen Anooiaie Parametnc Vinv 

Multiline Text 

AutoCAD ^01V Di 

AaBbCcD AaBbCcD 
SUndanJ 

. A AmoMve 

. 15741 

► •atnwaorpivotf 

It I if Aim 
U O H Uy« 

□ BKlojrouiy! M»ili 
Formatting » 

QKUoiiw, 
!= Bullets and Numbenna 

line Soaeina ■ 
IPl '= S S- W1 = 
Pjr.tgfjph » 

@ m 
Symbol Field 

Ajp 
B 

Sde<i Edit 
Cneck Dktiooanej 

C lov Tert Fditor J 

TooK ^ Options 

51 

A'L.- 
T***t Fdiror^^^^H 

a ■ 'IP iflftA:. . LU 

AaBbCcD i 1 AaBbCcD 
- A Annoldlivf B I Tf Anal 

: 
;E Bullets ond Numbering • tt 

Columns 
@ 

Symbol 
m ABC 

Spell 
ClseeH 

B 
Edit 

Dictionaries 

(i^c s Most 
. i.swi - y o iByUiyc Line Spacing ' 

1 t" 1 
Field , ^ N Close lext Editor A AnnoUiliwc Slanddid A 0 Rafleground Maik [R]-5 s r- x- S Replace ■ 

Styte Formatting • Paragraph - * Insert Seen CheeV M Tools • Options Close 
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 النشاء او تعديل نمط النص ننفذ االمر من:
 RibbonMenu bar Command:

Home tab  Annotation panel Text StyleFormat  Text StyleST   ↵ 

 عند تنفذ االمر تظهر النافذة التالية:

  تظهر:Newعند الضغط على رز 

 تظهر النافذة مشابهة للنافذة اعاله ويظهر اسم النمط الجديد فيها ويمكن تعديل خواصه (نوعOKعند النقر على زر 
 الخط وسمك الخط والمسافة وارتفاع االحرف ... الخ)

 يمكن تعديل او مسح اي نمط (شرط لم يكون هو الفعال) مجرد النقر بزر الفارة االيمن عليه واختيار الفعل.: مالحظة

نافذة باالنماط الموجودة ويمكن 
 اختيار احداها لتعديله.

نافذة لمشاهدة تاثيرات العوامل 
 على الخط.

 المسافة بين االحرف

 زاوية الخط

 التحكم بحجم الخط

لجعل النمط الذي تختاره 
 هو النمط الحالي

 النشاء نمط جديد

 اختيار نوع الخط

 ادخل اسم النمط الجديد 
 )My text Styleمثالً (

*> Text Style 

Current text style; Standard 
Styles: 
A Annotative 

All styles 

AaBbCcD 

Font 
Font Name; 
7r Arial 

I I Use Big Font 
Size 
in Annotative ® 

| Match text orientation 
to layout 

Effects 
F Upside down 

□ Backwards 

O Vertical 

Font Style; 
Regular 

Height 
0.0000 

Width Factor. 
1.0000 

Oblique Angle; 
0 

Apply 

| Set Current | 

New... 

Help 

New Text Style 

Style Name 
. 

Text Style 

Current text style; ^My text Style 
Styles: 
A Annotative 

Standard 

All styles 

AaBbCcD 

Font 
Font Name: 

Anal 
I I Use Big Font 

Size 
n Annotative ® 

| | Match text orientation to layout 

Effects 
□ Upside down 

fTl Backwards 

Font Style; 
Regula 

Height 
0.0000 

Width Factor 
1.0000 

Oblique Angle: 
0 

Apply I, "IP i 
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 Table in AutoCAD الجدول في االوتوكاد  3-5
 يمكنك برنامج االوتوكاد من انشاء جدول في لوحة الرسم، وللوصل لهذا االمر عن طريق:

 RibbonMenu bar Command:
Home tab  Annotation panel TableDraw  DrawST   ↵ 

 عند تنفذ االمر تظهر النافذة التالية:

 
 

 مشابهة لما Text editer تحت عنوان Ribbonعند ادراج جدول في لوحة الرسم فان تبويب خاص يظهر في شريط 
.ولكن عند الضغط على الجدول بعد ادراجه تظهر ماسكات Multiline textيظهر عند ادراج نص متعدد النصوص 

 للجدول من كل الجهات والتي تسمح التحكم به كذلك.

الختيار نمط للجدول 
والنشاء نمط جديد 

 نضغط علي زر 
عند تفعيله فان عدد الصفوف وابعاد 

 االعمدة يتم التحكم بها بواسطة الفارة.

عند تفعيله يتم التحكم بعدد وابعاد الصفوف 
Column & row settingsواالعمدة من 

 عدد االعمدة

 عدد الصفوف

 تحديد نوع الصف االول
 تحديد نوع الصف الثاني

 تحديد نوع باقي الصفوف

يسمح لك هذا الخيار 
 جدول اكسل.

 تحرك الجدول

يشد ارتفاع الجدول 
 بشكل موحد 

يشد ارتفاع وعرض 
الجدول بشكل موحد 

يغير عرض الجدول 
بشكل موحد 

 تغيير عرض العمود
 Ctrl +Click باستخدام 

وشد لتغيير عرض العمود 
 المحدد من الماسكات.

 ماسكة توقف الجدول

n 
Table 

Insert Table 
Table style 

Standard 

Insert options 
9 Start from empty table 

From a data link 
No data links found 

From object data in the drawing (Data Extraction) 

✓ Preview 

Title 
Header Header Header 

Data Data Data 
Data Data Data 
Data Data Data 
Data Data Data 
Data Data Data 
Data Data Data 
Data Data Data 
Data Data Data 

(£* Learn about Tables 

Insertion behavior 
9 Specify insertion point 

Specify window 
Column & row settings 

Columns: 
GD s 

Data rows: 
§ 1 ± 

Set cell styles 
First row cell style: 
Second row cell style: 
All other row cell styles: 

Column width: 
2.5000 T3 

Row height: 
1 Line(s) 

Help 
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