
1 

 

 مقدمه عن الحاسوب
 

  خهاز انحاسىب:تعريف  

 
البٌانات بواسطة برامج معٌنه  وإخراجومعالجة وتخزٌن  إدخالعلى  فائقةهو جهاز الكترونً كهربائً له قدره 

 معٌنه تقدم لها مسبقا. وأوامرمن خالل اٌعازات   اإلنسانبدون تدخل 
 

ن أجهزة خاصة تساعده على فعل ذلك ، فهناك أجهزة وطبعاً البد للحاسب إذا أراد أن ٌقوم بتلك الوظائف م
 خاصة لإلدخال )سٌأتً ذكر األجهزة الحقاً( وأخرى للمعالجة وثالثة للتخزٌن ..إلخ 

وإذا نظرنا للحاسب نظرة شاملة نجد أن الحاسب ٌقوم لٌس فقط باستقبال البٌانات من ثم معالجتها حسب 
ٌنها بل ٌمكنه أٌضاً نقلها إلى جهاز حاسب آخر أي تبادل رغبتنا وإخراج نتائج عملٌة المعالجة و تخز

 المعلومات بٌن الحاسبات وبعضها أي تكوٌن ما ٌسمى بالشبكات...
 

 ( البٌاناتdata هً أٌة معلومات مكتوبة بطرٌقة تمكن الحاسب أن ٌتعامل معها ، فالمعلومات التً ال : )
  بة للحاسب.ٌستطٌع الحاسب التعامل معها ال تعتبر بٌانات بالنس

 ( المعالجةprocessing. هً عملٌة تحوٌل البٌانات من شكل إلى آخر :)  

 ( إخراج البٌاناتdata outputًه :)  عملٌة إظهارأواسترجاع البٌانات إلى شكل ٌتمكن مستخدم الحاسب
   .من فهمها

 ( التخزٌنstorage ًهً عملٌة االحتفاظ بالبٌانات السترجاعها الحقا :)- رة فً عالم الحاسب.وٌسمى ذاك  

 ( الشبكاتnetworks (: هً مجموعة من الحاسبات ) قد ٌكون عددها قلٌالً أو كثٌراً فٌمكن أن تتكون
الشبكة من حاسبٌن إثنٌن فقط أو قد تمتد إلى أن تتضمن المالٌٌن من الحاسبات ( مرتبطة مع بعضها 

  البعض فتتمكن من تبادل البٌانات مع بعضها البعض .

 سب عبارة عن جهاز عام االستخدام ٌستطٌع عمل أي شئ إذا توفر له شٌئٌن :إن الحا

 . األول هو وجود أجهزة اإلدخال واإلخراج المناسبة للعمل التً تود القٌام به  

  الثانً : وجود البرنامج الالزم لعمل ذلك الشًء 

 انحاسىب: أخيال
 وهً: أجٌالسمٌت  عن بعضها البعض ٌزةمتمبعدة مراحل تطوٌرٌه  الماضٌةخالل العقود  مر الحاسوب

  (6959-6946) للفترة األولالجٌل  
 فً صناعة الحاسبات ومن مواصفاته: المفرغةففً هذا الجٌل استخدمت الصمامات   
  للطاقة.استهالك كبٌر  .6
 حاجتها لمنظومات تبرٌد كبٌره. .2
 كبٌرة الحجم. .3
 .محدودةوتطبٌقاتها  السرعةبطٌئة  .4
 سعة التخزٌن قلٌله. .5
   لفتها عالٌه.ك .6

 

  ً(6964-6961) للفترةالجٌل الثان 
 :األولنسبتا للجٌل  فً صناعة الحاسبات ومن مواصفاته الترانزٌستوراستخدم فً هذا الجٌل 

 اقل. المستهلكة الطاقة .6
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 (Autocad2008برنامج )
 

 ٝتٌ تؾغٞو اىجشّبٍح ٍِ خاله:: تشغيل البرنامج 

 .    . االختقبس اىَ٘خ٘د عيٚ عطح اىَنتت   1

( ٍِٗ Autodesk( ٍْٖٗب ّختبس )All programs( ّختبس مبفخ اىجشاٍح )start. ٍِ خاله قبئَخ اثذأ )2

 ( .Autocad2008(ٗ )Autocad2008ثٌ )

   .أدّبَٓجِٞ ثبىق٘سح فغتظٖش اىْبفزح اى
 

 
 

 

  مكوناث نافذة البرنامج:

ٗاعٌ ٍٗنبُ اىَيف اىحبىٜ ٗمزىل ٝحت٘ٛ عيٚ  ( ٗٝظٖش فٞٔ اعٌ اىجشّبٍحTitle bar.ؽشٝظ اىعْ٘اُ )1

 .ٗاىتٜ ٝغتخذٍِ ٍع ّبفزح اىجشّبٍح ، تقغٞش ٗتنجٞش ، إخفبء (  إغالق) األصساس

 
 

 األصساسٗمزىل ٝحت٘ٛ عيٚ  ......اىخ( File , Edit , View) ( ٗثٔ اىق٘ائMenu barٌ. ؽشٝظ اىق٘ائٌ )2

 ٗاىتٜ ٝغتخذٍِ ٍع ّبفزح اىَيفبد .، تقغٞش ٗتنجٞش ، إخفبء (  إغالق)
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 .األٗاٍش إىٍٚتعذدح تغٖو عَيٞخ اى٘ف٘ه  أؽشطخ( ٕٜٗ Toolbars) األدٗاد أؽشطخ. 3
 :األشرطته هذ ومن ابرز

  األدٗادؽشٝظ (ٜاىقٞبعStandard toolbars) 

 اىحفع ٗفتح ٍغتْذ خذٝذ ... اىخ. أدٗادٗثٔ      

 ( ٌؽشٝظ اىشعDraw bar ٔٗث )اىشعٌ . أدٗاد 

 ( ؽشٝظ اىتعذٝوModify bar. ٗثٔ أدٗاد اىعذٝو ) 

 ( ؽشٝظ خقبئـ ىعْبفشObject properties ) 

 ٗثٔ خقبئـ أدٗاد اىشعٌ .     

 

 
 :خالل مه األدوات أشرطةوإخفاء  إظهار باإلمكان: 1مالحظة

  األدٗاد أؽشطخٍنبُ فبسغ ٍدبٗس اىضغظ عيٚ  .1

  األٗهىيَبٗط فتظٖش قبئَخ ّختبس اىخٞبس  األَِٝثبىضس 

(ACAD فغتظٖش قبئَخ )ٙاألدٗاد أؽشطختحت٘ٛ  أخش 

 أٛ ٗضع عالٍخ إظٖبسٓفْضغظ عيٚ اعٌ أٛ ؽشٝظ ّشٝذ  

 ّيغٜ  أُ إالّخفٜ اىؾشٝظ ٍبعيْٞب  أُ ّبدأس ٗإرا أٍبٍٔ 

 . أٍبٍِٔ ٍ اإلؽبسح

 عيٚ أٛ ؽشٝظ فغتظٖش قبئَخ  األَِٝاىضغظ ثبىضس  .2

 ثبىعنظ. أٗ إظٖبسٓ دّحذد اىؾشٝظ اىَشا األدٗاد أؽشطخ

 

 : األدوات أشرطةتحريك :2مالحظة 

 وراء شرٌط إظهارهقد ٌختفً الشرٌط الذي تم  
 .األخر إلظهار األشرطةآخر لذا علٌك تحرٌك احد      

  األٌسربزر الماوس  وٌمكن تحرٌك أي شرٌط بالضغط

 أي  إلىفً الشرٌط مع السحب     على الخطٌن المتوازٌن  
 أو بالضغط على شرٌط العنوان مكان نرٌد وضع الشرٌط فٌه . 

 فً المكان المطلوب  واإلفالتللشرٌط المطلوب تحرٌكه والسحب 
 .)إذا كان الشرٌط كمربع حواري(

 
 
 
 
 
 المنطقة التً وهً ( Drawing areaمنطقة الرسم ). 4

 القائمةتغٌٌر لونها من خالل  وباإلمكانٌتم الرسم فٌها 
(Tools( ونختار منها )Options نختار التبوٌب ) 
(Display( ومن ثم الزر )Colors فتظهر ) 

 نافذة نختار منها اللون المطلوب للشاشة وكما 
  مبٌن بالشكل الموضح.

 

 ىيجشّبٍح. األٗاٍش إدخبهتخذً فٜ (ٕٗ٘ ؽشٝظ ٝغCommand bar) األٗاٍش. ؽشٝظ 5

 

 

ٝاُز٢ ٣ظٜش ك٤ٜب  األٝآششش٣ؾ  أػ٠ِ( ٢ٛٝ اُشبشخ أُٞعٞدح Command display) األٝآش. شبشخ 6

 ُِجشٗبٓظ. األٝآشر٘ل٤ز 
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 األٍٝ( ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ عضئ٤ٖ Command bar)األٝآششش٣ؾ  أعلَ( ٣ٌٕٝٞ Status bar) . شش٣ؾ اُؾبُخ7

 ٝؿ٤شٛب(. Grid , Snap , Orthoأُبٝط ٝاُضب٢ٗ خبص ثجؼغ اُخظبئض ٓضَ ) ٓإشش ئؽذاص٤بد٣ٔضَ 

   

 

 (user coordinate system USCأُغزخذّ ) اإلؽذاص٤بدٗظبّ  . سٓض8

 أُغزخذّ ؽب٤ُب. اإلؽذاص٤بدسٓض ٣ٞػؼ ٗظبّ 

 

 

 (:Crosshair cursor. ٓإشش اُشعْ )9

 ػ٘ظش اُشعْ  ٓإشش ٣زؾشى ٓغ ؽشًخ اُلأسح ٣غزخذّ ُزؾذ٣ذ ٓٞهغ

 أٝ الخز٤بس اُؼ٘بطش ك٢ ؽبُخ األٝآش اُز٢ رطِت اخز٤بس اُؼ٘بطش.

 displayٗخزبس اُزج٣ٞت  toolsٖٓ اُوبئٔخ  optionsرـ٤ش ؽغٔٚ ٖٓ خالٍ  ٝثبإلٌٓبٕ

 ٖٓ خالُٚ ٗـ٤ش ؽغْ أُإشش. crosshair sizeاُ٘بكزح اُز٢ رظٜش ٣ٞعذ  أعلَٝك٢ 

 

 األؽٞاس. ٓلبر٤ؼ االٗزوبٍ ث٤ٖ 11

 (Model tab and Layot tab)ؽٞس اُ٘ٔٞرط ٝؽٞس رخط٤ؾ اُظلؾخ 

 

 االرغبٙ أُطِٞة. ئ٠ُرغٔؼ ثزؾش٣ي ٝسهخ اُشعْ  ٝأكو٤خرٔش٣ش ػٔٞد٣خ  أششؽخًزُي رؾز١ٞ شبشخ اُشعْ 

 

 :األٗاٍشختٞبس ٗتْفٞز طشق إ

  األٝآشر٘ل٤ز ٝاخز٤بس  ثبإلٌٓبٕاعزخذاّ هبئٔخ األٝآش :  .1

  أٓشبُؼـؾ ػ٠ِ اُوبئٔخ أُشاد ر٘ل٤ز ٖٓ خالٍ اُوٞائْ ٝرُي ث

 كِشعْ أُطِٞة  األٓشُِٔبٝط ٝاخز٤بس  األ٣غشٜٓ٘ب ثبُضس 

   rectangleDraw شٌَ سثبػ٢ ٗزجغ ٓب٢ِ٣:

 ًٝٔب ٓٞػؼ ثبُشعْ

 
مه  أوىاع أربعةمالحظة:عىد فتح أي قائمة ستالحظ وجىد 

 الكلمات:
a) ٍدَ٘عخ ميَبد ٍدشدح ٍثو(line , ray ….. ٗتَثو )ٍجبؽشح اىتْفٞز. أٗاٍش 
b)  إىٍٚدَ٘عخ ٝ٘خذ ( َْٖٝٞب عٌٖ اع٘د فغٞش ٍثوarc , circle… ) 

 ضَْٖب. األٗاٍشٗخ٘د قبئَخ فشعٞخ تحت٘ٛ عيٚ ٍدَ٘عخ ٍِ        

c) ّقبط  ٍدَ٘عخ تحت٘ٛ عيٚ ثالث ( ٍثوtable , hatch,… ٗتعْٜ ٗخ٘د ) 

 ثٌ اىضغظ  ىألٍشىجٞبّبد اىَطي٘ثخ اٝتٌ ٍِ خالىٔ تعجئخ ش ثبألٍفْذٗق ح٘اس خبؿ             
 . األٍشىتْفٞز  OKعيٚ             
  (d      ( ٍدَ٘عخ ٝ٘خذ َْٖٝٞب اختقبس ٍثوctrl+n , ctrl+o,…. ٗتَثو ٍختقشاد )اىَقبثيخ ىٖب.  ىألٗاٍش 

ٔضَ ثشش٣ؾ ٖٓ اُشٓٞص ثٔغٔٞػبد ر األٝآشرشر٤ت  ئٌٓب٤ٗخ: ٣ٞكش اُجشٗبٓظ األدٝاد أششؽخاعزخذاّ  .2

ك٢  ػـط٘ب ػ٠ِ اُشٓض  ئراأُخظض ُٜزا اُشٓض. كٔضال  األٓشٝػ٘ذ اُؼـؾ ػ٠ِ اُشٓض ٣٘لز 

 (.LINE) األٓشر٘ل٤ز  ئ٠ُعٞف ٣إد١ رُي  draw األدٝادشش٣ؾ 

 ٓضَ :األٝآش ثاعزخذاّ ُٞؽخ أُلبر٤ؼ ك٢ شش٣ؾ  األٝآشؽجبػخ  .3
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 الرسم الدقيق ومساعدات الرسم:

 اُز٢ رغبػذ ػ٠ِ ػٔبٕ اُغشػخ ٝاُذهخ ك٢ اُشعْ ٢ٛٝ ًٔب ٢ِ٣: األدٝادجشٗبٓظ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٣ٞكش اُ

 ئ٠ُثؼشع شجٌخ اُ٘وبؽ ػ٠ِ شبشخ اُشعْ ؽ٤ش رزؾٍٞ شبشخ اُشعْ  األٓش: ٣غٔؼ ٛزا  GRIDاُشجٌخ  .1

ظٜش ، ٣ٌٖٔ اُغ٤طشح ػ٠ِ أُغبكخ اُلبطِخ ث٤ٖ ٗوبؽ اُشجٌخ ؽغت اُؾبعخ ، ٝٛزٙ اُشجٌخ رٝسهخ ث٤ب٤ٗخ 

( ك٢ شش٣ؾ GRIDثٌزبثخ ) األٓشر٘ل٤ز  ٝثبإلٌٓبٕػ٠ِ ٝسهخ اُطجبػخ ،  شٝال رظٜػ٠ِ اُشبشخ كوؾ 

( ٝٗخزبس GRIDػ٠ِ اُزج٣ٞت ) األ٣ٖٖٔٓ خالٍ شش٣ؾ اُؾبُخ ثبُؼـؾ ثبُضس  أٝ األٝآشًزبثخ 

(settings.كزظٜش ٗبكزح ٗغزط٤غ ٖٓ خالُٜب ر٤ٜئخ اُشجٌخ ؽغت اُطِت ) 

٣زْ اُغ٤طشح ػ٠ِ ؽشًخ أُإشش ُزٌٕٞ ػ٠ِ شٌَ هلضاد  األٓشخالٍ ٛزا  ( : SNAPٖٓٝاُولض ) .2

ثبُؼـؾ ػ٠ِ  أٝ األٝآش( ك٢ شش٣ؾ ًزبثخ SNAPثٌزبثخ ) األٓشر٘ل٤ز  ٝثبإلٌٓبٕثٔغبكخ ٓؾذدح ٓغجوب 

ك٤ٜب ؽغت  اإلػذاداد( كزظٜش ٗبكزح ٗـ٤ش settings( ٝاخز٤بس )SNAPػ٠ِ اُزج٣ٞت ) األ٣ٖٔاُضس 

 أُطِٞة.

كوؾ أ١ ال٣شعْ  ٝأكو٤خعٞف ٣زْ سعْ خطٞؽ ػٔٞد٣خ  األٓش(: ػ٘ذ ر٘ل٤ز ٛزا ORTHOذ )اُزؼبٓ .3

 .خطٞؽ ٓبئِخ

اُضا٣ٝخ اُز٢ رْ رؾذ٣ذٛب ثٜزا  ئ٠ُ(: ػ٘ذ رؾش٣ي أُإشش ٝاُٞطٍٞ POLARؽٞس اُؾشًخ اُضا٣ٝخ ) .4

عٞف ٣ظٜش خؾ ٤ٓالٕ ُزِي اُضا٣ٝخ ًٔب ٣ظٜش ٤ٓالٕ ػ٘ذ ٓؼبػلبد اُضا٣ٝخ أُخزبسح  األٓش

( ثبُضس POLARر٘ل٤زٙ ٖٓ خالٍ اُؼـؾ ػ٠ِ اُزج٣ٞت ) ٝثبإلٌٓبٕ......اُخ(. 45،91،135،181ضَ)ٓ

 . ( ٖٝٓ صْ اخز٤بس اُضا٣ٝخsettingsُِٔبٝط ٝاخز٤بس ) األ٣ٖٔ

 ئ٠ُأُٜٔخ عذا ؽ٤ش ٣غ٤طش ػ٠ِ ؽشًخ أُإشش ٤ُولض  األٝآش(: ٖٓ  OSNAPاُؼ٘بطش ) ئ٠ُاُولض  .5

أُخزبسح ٝثبُزب٢ُ ػٔبٕ اُذهخ اُؼب٤ُخ ك٢ اُشعْ ٝاُزؼذ٣َ . ُزؾذ٣ذ ؽبُخ ٗوبؽ ٓؾذدح ػ٠ِ ػ٘بطش اُشعْ 

( كزظٜش اُ٘بكزح settings( ك٢ شش٣ؾ اُؾبُخ ٝاخزش )OSNAPاُولض أُؾذد اٗوش ٤ٔ٣٘ب ػ٠ِ أُلزبػ )

  اُزب٤ُخ : 

1. Endpoint .ٕٗزا اىخٞبس ْٝؾظ اىقفض إىٚ ّقطخ ّٖبٝخ اىنبئْبد 

2. Midpoint  قفض إىٚ ّقطخ اى٘عظ ىيخط٘ط ٗاألق٘اط.ٕزا اىخٞبس ْٝؾظ اى 

3. Center  .ٕزا اىخٞبس ْٝؾظ اىقفض إىٚ ٍشمض اىذٗائش ٗاألق٘اط 

4. Node .ْٝؾظ ٕزا اىخٞبس اىقفض إىٚ مبئِ ّقطخ 

5. Quadrant .ْٝتقٜ ّقطخ سئٞغٞخ عيٚ ق٘ط أٗ دائشح 

6. Intersection .ْٝتقٜ ّقطخ تقبطع اىنبئْبد 

7. Extension ٍ شخعٞخ ٍؤقتخ.ْٝتقٜ ّقطخ ٍَتذح ٍِ خط٘ط 

8. Insertion .ْٝتقٜ ّقطخ إدساج اىنتو ٗاىْـ 

9. Perpendicular .ْٝتقٜ ّقطخ عيٚ مبئِ عَ٘دٛ عيٚ اىْقطخ األخٞشح 

11. Tangent .ْٝتقٜ ّقطخ ٍَبط عيٚ دائشح أٗ ق٘ط 

11. Nearest .ْٝتقٜ اىْقطخ عيٚ اىنبئِ األقشة إىٚ اىَؤؽش 

12. Apparent Intersection .ْٝتقٜ ّقطخ تقبطع اىنبئْبد 

13. Parallel .ٝشعٌ ٍتدٔ ٍ٘اص ىنبئِ آخش 

 

 سعٌ اىعْبفش:

 (  سعٌ اىخظ اىعبد1ٛ)

 LINE (L)  Draw  --  Line خؾ  

Command: line 

Specify first point:  50,50 

Specify next point or [Undo]:  100,100 
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أٝ   سحاُلأُشعْ خؾ ٓ٘لشد أٝ عِغِخ ٖٓ اُوطغ أُغزو٤ٔخ ئ٠ُ طلؾخ اُشعْ ٖٓ خالٍ  ،سعْ خؾ ٓ٘لشد أٝ عِغِخ هطغ ٓغزو٤ٔخ

  10,15@ٖٓ خالٍ اإلؽذاص٤بد 

 :Specify first point   أٝ ٖٓ اإلؽذاص٤بد ُخؾ ٖٓ اُلبسٙإلدخبٍ ٗوطخ ثذا٣خ ا

Specify next point or (undo) :ٙأٝ ثبالرغبٙ ٝاُو٤ٔخ أٝ ئُـبء اُخطٞح األخ٤شح إلدخبٍ اُ٘وطخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُلبس.        

 اىخٞبساد اىََنْخ:

c.٣ـِن عِغِخ ٖٓ اُخطٞؽ ، اُز٢ رظَ اُ٘وطخ األخ٤شح ٓغ ٗوطخ اُجذا٣خ :  

 Undo : ."٣ؾزف اُوطؼخ أُغزو٤ٔخ األخ٤شح "ئُـبء آخش خطٞح 

Command: l LINE Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Undo]: 

٣ٝغمزخذّ كم٢ ؽبُمخ اُخطمٞؽ األكو٤مخ ٝاُشأعم٤خ أ١  Direct distanceًٔب ٣ٌٖٔ سعْ اُخؾ ٖٓ خالٍ ٓب ٣ؼشف ثبعمْ 

اُز١  رغبٙاالصْ رؾذ٣ذ اُ٘وطخ األ٢ُٝ ُجذا٣خ اُخؾ صْ رؾش٣ي اُلبسح ك٢  ٣ٝlineزْ رُي ثزلؼ٤َ األٓش  ٤ortho onَ اُخ٤بس ػ٘ذ رلؼ

 ٗش٣ذٙ صْ ًزبثخ ه٤ٔخ اُخؾ ٖٓ ُٞؽخ أُلبر٤ؼ صْ ئدخبٍ.

 line@٤ممخ ُٝمم٠ ثبُلممبسح صممْ ُزؾذ٣ممذ اُ٘وطممخ اُضب٤ٗممخ ٌٗزممت أُؼبدُممخ اُزبُُشعممْ خممؾ ثضا٣ٝممخ ٤ٓممَ: ٗؾممذد اُ٘وطممخ األ

value<angle value  45>200@ٌٗزت أُؼبدُخ اُزب٤ُخ  45ثضا٣ٝخ ٤َٓ  211ًٔضبٍ ؽٍٞ خؾ. 

 سعٌ اىَضيع اىَْتظٌ( 2) 

 POLYGON (POL) "أُؼِغ"  سعْ شٌَ ٓزؼذد األػالع أُ٘زظْ. 1

Draw  – Polygon 

ػمِغ "شمٌَ دائمشح"  1124ؽزم٠ أػمالع "ٓضِمش"  3ٓمٖ ٣ٔزِمي  "ٓزغمب١ٝ األػمالع" ٣غٔؼ ُي ثشعْ ٓؼمِغ ٓ٘مزظْ

 – Drawأٝ ٓمٖ خمالٍ اُوبئٔمخ  Command: Polعبٗت ٖٓ خالٍ سٓض األٓش ٖٓ شش٣ؾ أدٝاد اُشعْ أٝ ٖٓ عطش األٝآش 

Polygon  .٢ٌُ رؼشف أُؼِغ ، ٣ٌٔ٘ي إٔ رؾذد ٗظمق اُوطمش اُمذاخ٢ِ أٝ اُخمبسع٢ أٝ ؽمٍٞ عبٗمت ٓمٖ عٞاٗمت أُؼمِغ ٝ

 ٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش ًبُزب٢ُ:

Command: pol 

POLYGON Enter number of sides <4>: 

 ٗؾذد ػذد األػالع أُشؿٞثخ   

Specify center of polygon or [Edge]: 

  اؽذ ؽذٝد أُؼِغ ثذالً ٖٓ أُشًض. ُزؾذ٣ذ Eأٝ  رؾذد ٗوطخ ٓشًض أُؼِغ    

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: 

 اُذائشح داخَ اُشٌَ( ٣Cظجؼ اُشٌَ أُؼِغ داخَ اُذائشح األكزشاػ٤خ،  I)ٖٓ  ٗؾذد خ٤بس

Specify radius of circle: 
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 .ُزؼ٤٤ٖ أُؼِغ األكزشاػ٤خ ٗؾذد ٗظق اُوطش ُِذائشح 

  

  RECTANGLE (REC)األشٌبٍ اُشثبػ٤خ  أُغزط٤الد، سعْ  . 2

Draw – Rectangle               

ع أٝ ٓغمزط٤َ أٝ ٓشثمغ ٓمغ صٝا٣مب ٓشمطٞكخ أٝ ال ٝثبسرلمبع أٝ ػمشع ٓمب  ٝرُمي ٓمٖ خمالٍ سعْ شٌَ سثبػ٢ األػال
٣ٝشعْ اُشٌَ ٖٓ خالٍ  Commnad : Recأٝ ٖٓ عطش األٝآش   Draw , Rectangleشش٣ؾ أدٝاد اُشعْ أٝ ٖٓ اُوبئٔخ 

 ٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش ًبُزب٢ُ: ،أٝ ثبإلؽذاص٤بد سٙأ( ٗؾذدْٛ ثبُلسًٖصا٣ٝز٤ٖ)

Command: rec RECTANG 

 ( أٝ ٗؾذد خ٤بس.سًٖٗؾذد ٗوطخ ثذا٣خ )

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

 أُوبثِخ. )سًٖ( ٗؾذد اُضا٣ٝخ

Specify other corner point or [Dimensions]: 

 اىخٞبساد اىََنْخ:

C٢ أُغزط٤َ ك٢ ًَ ػِؼ٤ٖ ٓزغبٝس٣ٖ ك : رؾذ٣ذ ٓغبكخ اُشطقchamfer 

E :elevation  ٟٞأُغزط٤َ أعلَٓغز١ٞ هبع أ١ ٓغز 

F :fillet ٣ٝغأٍ اُجشٗبٓظ ػٖ ٗظق اُوطش أُطِٞة ُالعزذاسح ُغٞاٗت أُغزط٤َ. عؼَ صٝا٣ب اُشٌَ دائش٣خ 

T :thichness  َُِٔٔؾٞس  ُِشٌَ اسرلبع ػz 

W :width ٌَعٔي األػالع ُِٔغزط٤َ   ُزؾذ٣ذ ػشع خؾ اُش 

 

 

 

 ( األقــــ٘اط3)

                 Arcs (A)سعْ األهٞاط

Draw -- Arc  
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ٞط ًبئٖ ٛ٘ذع٢ ٣ٔزِي اُؼذ٣ذ ٖٓ أُؼِٞٓبد، ٣ٌٖٝٔ سعٔٚ ثبالػزٔبد ػ٠ِ ثؼغ ٛزٙ أُؼِٞٓبد ًَ ٓشح، ٝٛزا ٓب اُو

ذّ رخزِمق ؽج٤ؼزٜمب ؽغمت ٣لغش ٝعٞد ػذح ؽشم ُشعْ اُوٞط. ٝرؼزجش ٛزٙ اُطشم ٓل٤ذح عذاً ألٕ أُؼِٞٓمبد أُزمٞكشح ُِٔغمزخ

 ٝرشَٔ ٛزٙ اُطشم سعْ اُوٞط ثبالػزٔبد ػ٠ِ رؾذ٣ذ:  اُشعْ

  .صالس ٗوبؽ ٢ٛ ٗوطخ اُجذا٣خ ك٘وطخ ػ٠ِ اُوٞط ك٘وطخ اُٜ٘ب٣خ 

  .ٗوطخ اُجذا٣خ كٔشًض اُوٞط ك٘وطخ اُٜ٘ب٣خ 

  .)ٗوطخ اُجذا٣خ كٔشًض اُوٞط كبُضا٣ٝخ )صا٣ٝخ هطبع اُوٞط 

 ٝرش اُوٞط. ٗوطخ اُجذا٣خ كٔشًض اُوٞط كط ٍٞ 

  .)ٗوطخ اُجذا٣خ ك٘وطخ اُٜ٘ب٣خ كبُضا٣ٝخ )صا٣ٝخ هطبع اُوٞط 

  .)ٗوطخ اُجذا٣خ ك٘وطخ اُٜ٘ب٣خ كبالرغبٙ )ارغبٙ ٓٔبط اُوٞط ك٢ ٗوطخ اُجذا٣خ 

  .ٗوطخ اُجذا٣خ ك٘وطخ اُٜ٘ب٣خ ك٘ظق هطش اُوٞط 

  .ٓشًض اُوٞط ك٘وطخ اُجذا٣خ ك٘وطخ اُٜ٘ب٣خ 

 بُضا٣ٝخ )صا٣ٝخ هطبع اُوٞط(. ٓشًض اُوٞط ك٘وطخ اُجذا٣خ ك 

  .ٓشًض اُوٞط ك٘وطخ اُجذا٣خ كطٍٞ ٝرش اُوٞط 

  .ٓزبثؼخ سعْ اُوٞط ٖٓ اُوٞط )أٝ اُخؾ( اُغبثن 

 ( سعٌ اىذٗائش4)

   CIRCLES (C)سعْ اُذٝائش  

Draw – Circle 

ث٘ظمق اُوطمش أٝ اُشمؼبع  اُذائشح ًبئٖ ٛ٘ذعم٢ رجؼمذ ٗوبؽمٚ ثؼمذاً صبثزمبً ػمٖ ٗوطمخ ٣ومبٍ ُٜمب أُشًمض، ٣ٝغم٠ٔ رُمي اُجؼمذ

(radius.ْ٣ٝٞكش أٝرًٞبد ػذح ؽشم ُشعْ اُذائشح، ٣ٌٖٔ اعزخذآٜب ؽغت أُؼِٞٓبد أُزٞكشح ك٢ اُشع .) 

 ٗتؾَو طشق سعٌ اىذائشح: 

 ( رؾذ٣ذ ٓشًض اُذائشحcenter( ك٘ظق هطشٛب )radius .) 

 ( رؾذ٣ذ ٓشًض اُذائشح كوطشٛبdiameter .) 

 شح، ٓزوبثِز٤ٖ هطش٣بً. رؾذ٣ذ ٗوطز٤ٖ ػ٠ِ ٓؾ٤ؾ اُذائ 

  .رؾذ٣ذ صالس ٗوبؽ ػ٠ِ ٓؾ٤ؾ اُذائشح 

  .اٗزوبء ٓٔبع٤ٖ ُِذائشح، ٝرؾذ٣ذ ٗظق هطشٛب 

  .اٗزوبء صالصخ ٓٔبعبد ُِذائشح 
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  Multiline text& Text  ُ٘ظٞص ا،  ( اىْـ اىَفشد ٗاىْـ اىَتعذد5)

ٓممٖ رؼش٣لٜممب كمم٢ أُخططممبد أٝ رغمم٤ٔخ ٣ممزْ ئػممبكخ اُمم٘ض ُِٔخططممبد ُج٤ممبٕ ثؼممغ اُزلبطمم٤َ اُؼممشٝس٣خ ٝاُزمم٢ الثممذ 

أُخططبد، ٣ٝٞعذ ثبُجشٗبٓظ ػذح ؽشم ٌُزبثخ اُم٘ض عمٞاء ًمبٕ اُم٘ض أُلمشد أٝ اُم٘ض أُزؼمذد األعمطش ٝاُ٘ظمٞص ٣ٌٔمٖ 

اُزؼذ٣َ ػ٤ِٜب ٓضَ اُ٘غخ ٝاُذٝسإ ٝاُؾشًخ ٝاُؾزف ٓضِٜب ٓضَ ػ٘بطش أُِق األخشٟ ٝٗالؽع إٔ أٓش ػَٔ ئٗؼٌبط ُِؼ٘ظش 

 edٓزـ٤ش اُ٘ظبّ ُِٝزؼذ٣َ ػ٠ِ اُم٘ض ٌٗزمت األٓمش  mirrtext:0ؽج٤ؼ٠ ٓغ اُ٘ظٞص ئال ثؼذ ػَٔ ه٤ٔخ األٓش  ال ٣ؼَٔ ثشٌَ

اُؼمـؾ  ٛمٞح صْ ٗ٘وش ػ٠ِ اُ٘ض ٝٗوّٞ ثبُزؼمذ٣َ ًٔمب ٣ٌٔ٘٘مب رؼمذ٣َ اُم٘ض ثبخز٤مبسٙ ثبُلمبس ddeditٖٓ ُٞؽخ أُلبر٤ؼ أٝ األٓش 

ُشئ٤غم٢ ٝٗومّٞ ثزؼمذ٣َ خظبئظمٚ أٝ ثبخز٤مبس اُم٘ض صمْ ٓمٖ هبئٔمخ ٓمٖ شمش٣ؾ األدٝاد ا propertiesػ٠ِ أ٣وٞٗمخ اُخظمبئض 

ٝٗومّٞ ثزـ٤٤مش اُخظمبئض اُزم٢ ٗش٣مذ عمٞاء ًبٗمذ اُِمٕٞ أٝ اُطجومخ أٝ عمٔبًخ  propertiesٗخزبس خظبئض  modifyاُزؼذ٣َ 

 اُخؾ....

Draw – Text- Singleline text…  

 :خظبئظٚ ٝرُي ثٌزبثخ األٓش ٖٓ عطش األٝآشٚ ًِٝزبثخ ٗض  رٝ عطش ٝرُي ثزؾذ٣ذ ٌٓبٗٚ ٝاسرلبػٚ ٝصا٣ٝخ ٤ٓ

 Command: Text / dt  

 أٝ ٖٓ اُوبئٔخ

Draw , text, singleline text… 

Current text style:”standerd” text” height:2.500 

صمْ  ٓمٖ ُٞؽمخ أُلمبر٤ؼٝرُمي ثٔمب ٣ز٘بعمت ٓمغ اُشعمْ  ( أٝ 15ئ٠ُ ) أٝ رـ٤٤شٙ ٣2.5طِت ٓ٘ب اػزٔبد اسرلبع ُِ٘ض ٝٛٞ 

 ٗؼـؾ ئدخبٍ.

Specify start point of  text or (justify/style): 

٣ٌٔ٘٘مب ٓمٖ اُمزؾٌْ  Justify، ٝاُخ٤مبس ٣طِت ٗوطخ ثذا٣خ ٌُِزبثخ أٝ رؾذ٣ذ ٗٔؾ ُِٔٞاصاح ٝٗوّٞ ثزؾذ٣ذ ٛزٙ اُ٘وطخ ثبُلبسح
 ك٢ ٓؾبراح اُ٘ض ثبُ٘غجخ ُِ٘وطخ اُز٢ ثذأٗب ٜٓ٘ب اٌُزبثخ.

[Align,Fit,Center,Middle,Rigth,TL,TC,TR,ML,MC,MR,BL,BC,BR] 

 ٣ؼط٤٘ب اُوذسح ػ٠ِ رـ٤٤ش ٗٔؾ اُخؾ أُغزخذّ ئ٠ُ ٗٞع أخش. Styleٝاُخ٤بس 

Specify height <2.500>: 

Specify Rotation of text <0.0>: 

صمْ  ر٤ؼاٌُزبثخ ٝاُٞػغ أُجمذئ٢ طملش ٝأر سؿجمب ثزـ٤مش اُضا٣ٝمخ ٗمذخِٜب ٓمٖ ُٞؽمخ أُلمب "دٝسإ" ٣طِت ٓ٘ب صا٣ٝخ ٤َٓ
 .ٗؼـؾ ئدخبٍ

Enter text:     

ٝٗالؽع ظٜٞس اُؾشٝف ٓجبششربً أص٘مبء اٌُزبثمخ ػِم٠ اُِٞؽمخ، ٝػ٘مذ ػمـؾ ٓلزمبػ  ٣طِت ئدخبٍ اُ٘ض أُشاد ًزبثزٚ
كم٢  اإلدخبٍ ٣٘زوَ أُإشش ئ٠ُ عطش عذ٣ذ ٝٗالؽع إٔ ًَ عطش ٣ٌٕٞ ػ٘ظش ٓ٘لظالً ػٖ ا٥خش ًٔب ٣ٌٖٔ اُؼـؾ ثبُلمبسٙ

   َ ٌٓبٕ اٌُزبثخ ئ٠ُ ٓؾَ عذ٣ذ ٝػ٘ذ االٗزٜبء ٖٓ اٌُزبثخ ٗؼـع ئدخبٍ ٓشر٤ٖ.ا١ ٌٓبٕ عذ٣ذ ٤ُ٘زو
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 أدٗاد اىتعذٝو اىشئٞغٞخ

  ERASE (E)      ،Erase  –Modifyأٍش ٍح٘ أٗ حزف اىنبئِ أٗ اىنبئْبد( حزف اىنبئِ ، 1)

شع. ُِو٤مبّ ثمزُي اٗزمن ( ُٜمزا اُـمEraseػ٘ذٓب رشؿت ك٢ اُزخِض ٖٓ ًبئٖ سع٢ٓٞ، ٣ٌٔ٘ي اعمزخذاّ أٓمش "ؽمزف" )
( كم٢ ٗبكمزح أٝآمش أٝآمش، اٗومش ثمضس Select objectٖٓ شش٣ؾ أدٝاد اُزؼذ٣َ، ٝػ٘ذ ظٜٞس ٓٞعٚ "اٗزمن ًبئ٘مبً" ) صس "ؽزف

اُلأسح األ٣غش ػ٠ِ رُي اٌُبئٖ )رغ٠ٔ ٛزٙ اُطش٣وخ ثبالٗزوبء أُلشد(، ٣وّٞ أٝرًٞبد ثز٤٤ٔض اٌُبئٖ ثؾ٤ش ٣ظجؼ ٓزوطؼمبً، اػمـؾ 
 .space bar لأسح األ٣ٖٔ أٝ اػـؾ ٓلزبػثؼذٛب صس اُ

رظجؼ ؽش٣وخ اٗزوبء اٌُبئٖ ٛزٙ ؿ٤ش ػ٤ِٔخ ػ٘ذٓب رشؿت ثؾزف ٤ًٔخ ًج٤شح ٓمٖ اٌُبئ٘مبد، ُٝمزُي ٣مٞكش أٝرًٞمبد ؽشهمبً 
 أخشٟ الٗزوبء اٌُبئ٘بد، ًٔب ٢ِ٣:

ػ٘ذ ظٜٞس أُٞعٚ ، ع٣ْوّٞ أٝرًٞبد ثؾزف ًَ اُش، spaceصْ  space صْ Allػ٘ذ ظٜٞس أُٞعٚ "اٗزن ًبئ٘بً"، اًزت 
"اٗزن ًبئ٘بً"، اٗوش ثضس اُلأسح األ٣غش ٓشح ٝاؽذح ك٢ ٌٓبٕ كبسؽ، صْ ؽشى أُإشش ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ ئُم٠ ا٤ُغمبس، ٣ظٜمش ئؽمبس ٓزوطمغ 

(crossing (، اعؼَ اٌُبئ٘بد اُز٢ رشؿت ثؾزكٜب ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ اٌُبئٖ ٓٞعٞداً ًِمٚ أٝ ثؼؼمٚ داخمَ اإلؽمبس)ُٖ ٣ؾمزف أٝرًٞمبد
 س ئ٤ُٜب ثبُِٕٞ األؽٔش(.اٌُبئ٘بد أُشب

٘ذ ظٜٞس أُٞعٚ "اٗزن ًبئ٘بً"، اٗوش ثضس اُلأسح األ٣غش ٓشح ٝاؽذح ك٢ ٌٓبٕ كبسؽ، صْ ؽشى أُإشمش ٓمٖ ا٤ُغمبس ئُم٠ ػ

(، اعؼَ اٌُبئ٘بد اُز٢ رشؿت ثؾزكٜب ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ اٌُبئٖ ٓٞعٞداً ًِٚ داخَ اإلؽبس )ُٖ windowا٤ٔ٤ُٖ ، ٣ظٜش ئؽبس ػبد١ )

 بئ٘بد أُشبس ئ٤ُٜب ثبُِٕٞ األؽٔش(.٣ؾزف أٝرًٞبد اٌُ

 ٣Command: Eغزخذّ ًٔٔؾبح إلصاُخ اٌُبئٖ أٝ اٌُبئ٘بد ؿ٤ش ٓشؿٞثخ ثبُشعْ ٣ٌٖٝٔ ر٘ل٤ز األٓش ٖٓ عطش األٝآش 

 ٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش ًبُزب٢ُ:  Modify – Eraseأٝ ٖٓ أ٣وٞٗخ األٓش ٖٓ شش٣ؾ أدٝاد اُشعْ أٝ ٖٓ اُوبئٔخ 

 

 

 

 

٣ٌٔمٖ اخز٤مبس اٌُبئ٘مبد ثبُلمبسح أٝ ػٔمَ ٓشثمغ اخز٤مبس ؽمٍٞ اٌُمبئٖ ، بئٖ أٝ اٌُبئ٘مبد أُمشاد ؽمزكٜب٣طِت ٓ٘ب رؾذ٣ذ اٌُ

 :أؽذ االخزظبساد اُزب٤ُخأُشاد ؽزكٚ. أٝ اخز٤بس 

M  :.ئٗغبص ًَ االخز٤بساد ُإلصاُخ ثخطٞح ٝاؽذح 

L       :.ٚٔئصاُخ آخش ًبئٖ رْ سع 

   W  :.ٌَؽزف ٓشثغ ٗبكزح ؽٍٞ اُش 

C       :.ٙ٣ؾزف ًَ ٓب ٣ٔش خالٍ شٌَ ٗؾذد 

 WP  :.٣ؾزف ًَ ٓب ٣ٔش خالٍ ٓزؼذد األػالع 

Box  :.ٙ٣ؾزف ًَ ٓب ٣ٔش خالٍ ٓشثغ ٗؾذد 

 oopsٓب رْ ؽزكٚ ٌٗزت األٓش  ٝالعزؼبدح

 

 

Command: e ERASE 

Select objects: Specify opposite corner: 1 found 

Select objects: Specify opposite corner: 3 found, 4 total 

Select objects: 

Select objects: 
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   COPY (CO) ،Copy –Modify  أٍش ّغخ مبئِ أٗ مبئْبد( ّغخ اىنبئِ "اىنبئْبد"، 2)

بد ٝرُمي ثزؾذ٣مذ اٌُبئ٘مبد أُمشاد ٗغمخٜب صمْ اخز٤مبس ٗوطمخ االسرٌمبص ٝٗخزمبس ٓغمبكخ ٣٘غخ ًبئٖ ٓلشد أٝ ٓغٔٞػمخ ًبئ٘م

اُ٘غممخ ٝاالرغممبٙ ثبُ٘غممجخ ُ٘وطممخ األعممبط. ٝٗ٘لممز ٛممزا األٓممش ثبخز٤ممبسٙ ٓممٖ أ٣وٞٗممبد شممش٣ؾ أدٝاد اُزؼممذ٣َ أٝ ٓممٖ عممطش األٝآممش 

Command :Co  ٣ٌٖٝٔ اخز٤بس األٓش ٖٓ اُوبئٔخModify-Copy ًبُزب٢ُ:.٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش 

 

 

 

 

 

 

                                ؽذد اٌُبئ٘بد أُشاد ٗغخٜب .1

 ٖٓ أعَ اُ٘غخ . اإلٓغبى"–"االسرٌبص  ؽذد ٗوطخ األعبط .2

 .اإلٓغبى"–"االسرٌبص  ٗؾذد أُغبكخ ٝاالرغبٙ ثبُ٘غجخ ُ٘وطخ األعبط .3

اء داخمَ أُِمق أٝ ٓمٖ ِٓمق آخمش أٝ عمٞ نُؼَٔ ٗغخ ُٝظ ctrl+vصْ اعزخذاّ األٓش   ٣ٝctrl+cٌٖٔ اعزخذاّ  األٓش 

 ؽز٠ ٖٓ ثشٗبٓظ ؿ٤ش األٝرًٞبد ٓضَ اُٞٝسد أٝ اُلٞرٞشٞة ٓضالً.

  MIRROR (MI)     ،Mirror -Modifyعَو اّعنبط ىنبئِ أٗ ٍدَ٘عخ (  ّغخخ ٍعن٘عخ "ٍشآح"، 3)

ٓمٖ شمش٣ؾ أدٝاد اُزؼمذ٣َ ٣ظ٘غ ٗغخخ ٓشآ٣ٝخ ٌُبئٖ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُبئ٘بد ٝرُي ثبخز٤بس األٓش ٓمٖ سٓمض األ٣وٞٗمخ  .1

٣ٌٝمٕٞ رغِغمَ   Modify – Mirrorًٝزُي ٣ٌٖٔ اخز٤بس األٓش ٓمٖ اُوبئٔمخ  Command: Miأٖٝٓ عطش األٝآش 

، ٣ٌٝمٕٞ ُؾزف اٌُبئ٘مبد األطم٤ِخ( Yاألٓش ًبُزب٢ُ )اٗزن اٌُبئٖ، اٗزن ٓؾٞس )خؾ(االٗؼٌبط ثذا٣زٚ ٜٝٗب٣زٚ صْ ٗخزبس 

 أُشاد ػَٔ ٗغخخ ٓؼٌٞعخ ُٜب. ٗخزبس اٌُبئ٘بدرغِغَ األٓش ًٔب ٢ِ٣:

 ٗخزبس ثذا٣خ خؾ االٗؼٌبط. .2

 ٗخزبس اُ٘وطخ اُضب٤ٗخ ٖٓ خؾ االٗؼٌبط. .3

ُجوممبء اٌُمممبئٖ  Nُؾممزف اٌُممبئٖ األطممَ أٝ ٗخزممبس  yٗخزممبس  .4

 األطَ ًٔب ٛٞ.

 

 

  

 

 

 

 

Command: mi MIRROR  

Select objects: 1 found 

Select objects:  Specify first point of mirror line: 

Specify second point of mirror line: 

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

Command: co COPY 

Select objects: 1 found 

Select objects: 1 found, 2 total 

Select objects: 1 found (1 duplicate), 2 total 

Select objects: Specify opposite corner: 5 found (1 duplicate), 6 total 

Select objects:  Specify base point or displacement: Specify second point 

of  

displacement or <use first point as displacement>: 

Specify second point of displacement: 
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 Offset -Modify "ٍ٘اصٛ"،   OFFSET (O)أٍش ّغخ ٍع اتدبٓ ٗثعذ (  ّغخ ثبتدبٓ، 4)

صاؽخ ًبئ٘بً ٓ٘لشداً كوؾ ػ٠ِ ثؼذ ٗؾذدٙ ٝارغبٙ ٗخزبسٙ ٣ٌٕٝٞ ٓٞاص ُِخؾ أٝ اٌُبئٖ األط٢ِ،ٖٓ خمالٍ ٣وّٞ ٛزا األٓش ثا

أٝ ٗخزممبس ٓممٖ اُوبئٔممخ Command: oٗوممش اُشٓممض اُممذاٍ ػِمم٠ األٓممش ٓممٖ شممش٣ؾ أدٝاد اُزؼممذ٣َ أٝ ٓممٖ عممطش األٝآممش ٌٗزممت  

Modify-- Offset٣ذ ئصاؽزٜب، اعزخذّ األٓش  . ئرا ًبٕ ُذ٣ي خطٞؽ أٝ أهٞاط ٓزؼذدح ٓززب٤ُخ رش Pedit  ُزشثطٜب ٓغ ثؼؼمٜب

اُجؼغ ػٖٔ ًبئٖ ٓغٔغ خطٞؽ ٝاؽذ هجَ ئعشاء اإلصاؽخ. ٣ٌٕٝٞ 

 رغِغَ األٓش ًبُزب٢ُ:

ػٖ اُؼ٘ظش األط٢ِ ٣ٌٖٝٔ ًزبثزٜب أٝ  رؾذ٣ذ ٓغبكخ اإلصاؽخ .1

 رؾذ٣ذٛب ثبُٔبٝط.

 رؾذ٣ذ اٌُبئٖ أُشاد ػَٔ ئصاؽخ ٓ٘ٚ. .2

                              ُإلصاؽخ. رؾذ٣ذ االرغبٙ .3

 

  ARRAY (AR) ،array  -Modifyعَو ٍقف٘فخ ، (  عَو ٍقف٘فخ5)

ػِم٠ شمٌَ أٓمب طملٞف  أُظملٞكخٓظملٞكخ ٝرٌمٕٞ  شمٌَ ٣ظ٘غ ٗغخ ٓزؼذدح ٖٓ ًبئٖ أٝ ٓغٔٞػمخ ٓمٖ اٌُبئ٘مبد كم٢
)ٌُم٢ ٣شمٌَ ٓمٖ ٛمزٙ  Polar arrayٓظملٞكخ دائش٣مخ ػِم٠ شمٌَ أٝ) طمق أٝ ػٔمٞد ٓلمشد) Rectangular array ٝأػٔمذح

 اٌُبئ٘بد أسهبّ ػ٠ِ عبػخ دائش٣خ(.

 

 rectangular arrayٓظلٞكخ راد طلٞف ٝأػٔذٙ  . أ

ٝٗخزممبس ٛممزا األٓممش ٓممٖ سٓممض األ٣وٞٗممخ ٓممٖ شممش٣ؾ 

أٝ  Command: Arاألدٝاد أٝ ٖٓ خالٍ عمطش األٝآمش 

خطممٞاد ٌممٕٞ رٝ Modify – Arrayٓممٖ خممالٍ اُوبئٔممخ 

 األٓش ًبُزب٢ُ: ر٘ل٤ز 

 

 

، أٓب ٣٘غخ اٌُبئ٘بد أُؾذدح ك٢ ٓظلٞكخ ٖٓ اُظلٞف ٝاألػٔذحٝٛزا اُخ٤بس :  Rectangularٌَ أُظلٞكخ اخز٤بس ش

 columns، ٝاُخبٗخ  دخبٍ ػذد اُظلٞفإل Rows، أٓب اُخبٗخ س اٌُبئ٘بد أُشاد ػِٜٔب ٓظلٞكخبخزٗ select objectاُخ٤بس 

 ٗمذخَ ثٜمب columns offsetٗمذخَ ثٜمب ه٤ٔمخ أُغمبكخ ثم٤ٖ اُظملٞف، ٝاُخبٗمخ  row offset، ٝاُخبٗمخ ػمذد األػٔمذحإلدخمبٍ 

 أُغبكخ ث٤ٖ األػٔذح.

 Polar arrayٓظلٞكخ دائش٣خ  . ة

 اُذائشح اُز٢ ع٤ذٝس ؽُٜٞب اٌُبئٖ ٓشًض ٖٓ ٗوطخ ْ رؾذ٣ذ٣ز ؽ٤ش ٣زْ ػَٔ ٗغخ "رٌشاس" ٌُِبئٖ ػ٠ِ شٌَ دائشٟ ٝ

ٗؾمذد ٓ٘مٚ رٌمشاس اُؼ٘ظمش،  total number of items، ٝاُخ٤مبس حشٗؾمذد ٓ٘مٚ ٓشًمض اُمذائ center pointٝاُخ٤مبس 

 ٗؾذد ٓ٘ٚ ٓوذاس دٝسإ اُؼ٘ظش. angle to fillٝاُخ٤بس 

 

 

Command: o OFFSET 

Specify offset distance or [Through] <Through>: 30 

Select object to offset or <exit>: 

Specify point on side to offset: 

Select object to offset or <exit>: 
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  MOVE (M)  ،Move   –Modify أٍش ّقو اىنبئِ أٗ اىنبئْبد(  ّقو اىنبئِ، 6)

  ( ًٔب ٢ِ٣:Moveُ٘وَ )رؾش٣ي( ًبئٖ ٖٓ ٓٞهؼٚ ئ٠ُ ٓٞهغ آخش، اعزخذّ األٓش "ٗوَ" )

 أٝ اخزش األداح ٖٓ شش٣ؾ أدٝاد اُزؼذ٣َ. spaceصْ   moveاًزت  .1

( اٗوش ثمضس اُلمأسح األ٣غمش كمٞم اٌُمبئٖ، ثؾ٤مش ٣ز٤ٔمض، صمْ اٗومش ثمضس Select Objectػ٘ذ ظٜٞس أُٞعٚ "اٗزن ًبئ٘بً" ) .2

 .    Enter اُلأسح األ٣ٖٔ، أٝ اػـؾ 

أٗومش ثمضس اُلمأسح األ٣غمش كم٢ أٌُمبٕ اُمز١ رشؿمت (، Specify base pointػ٘ذ ظٜٞس ّٓٞعٚ "ؽذد ٗوطخ األعمبط:" ) .3

 ثغؼِٚ ٗوطخ أعبط. 

( أٗومش ثمضس اُلمأسح األ٣غمش كم٢ ٌٓمبٕ آخمش. ٣ومّٞ Specify second pointػ٘ذ ظٜمٞس ّٓٞعمٚ "ؽمذد اُ٘وطمخ اُضب٤ٗمخ:" ) .4

ٖ ٗوطمخ األعمبط ػ٘ذٛب أٝرًٞبد ثاصاؽخ اٌُبئٖ ثٔوذاس اُطٍٞ اُؾبطَ ث٤ٖ ٗوطخ األعبط ٝاُ٘وطخ اُضب٤ٗخ، ٝك٢ االرغمبٙ ٓم

 ئ٠ُ اُ٘وطخ اُضب٤ٗخ.

: ػ٘ذٓب رؾذد ٓٞهؼبً )ٓضَ ٗوطخ األعمبط( ثمبُ٘وش ثمضس اُلمأسح األ٣غمش، ٝرشؿمت كم٢ إٔ ٣ٌمٕٞ ٛمزا أُٞهمغ ػ٘مذ ٓالؽظخ 

( إلعجبس أٝرًٞمبد ػِم٠ اُزومبؽ ٜٗب٣مخ اُخمؾ، endpointٜٗب٣خ خؾ ٓٞعٞد ك٢ اُشعْ، ٣ٌٔ٘ي االعزلبدح ٖٓ ٗٔؾ اُٞصت "ٜٗب٣خ" )

ك٢ ٓٞعٚ "اٗزن ٗوطخ األعبط:"، ٝرؾش٣ي أُإشش ئ٠ُ إٔ ٣ظجؼ هش٣جمبً ٓمٖ ٜٗب٣مخ رُمي اُخمؾ، ٝرظٜمش ًِٔمخ  endبثخ ٝرُي ثٌز

endpoint  .ثبُِٕٞ األطلش، صْ ٗوش صس اُلأسح األ٣غش 

ئ١ ٣وّٞ ثاصاؽخ ػ٘ظش ٖٓ ٌٓبٕ ئ٠ُ آخمش كم٢ ٗبكمزح ٣ؾشى ًبئٖ ٓ٘لشد أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُبئ٘بد  Move ٝأٓش "ٗوَ"

ٝٗخزمبس ٛمزا األٓمش ٓمٖ خمالٍ سٓمض أ٣وٞٗمخ  ، اٗزن أُغبكخ ٝاالرغبٙ("أٓغبى اُؼ٘ظش"ذد اٌُبئ٘بد، اٗزن ٗوطخ االسرٌبص)ؽاُشعْ

 Modifyأٝ ٖٓ خالٍ اخز٤بس األٓش ٖٓ اُوبئٔخ  Command: Mاألٓش ٖٓ شش٣ؾ أدٝاد اُزؼذ٣َ أٝ ٖٓ خالٍ عطش األٝآش 

– Move :٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش ًبُزب٢ُ 

                  د أُشاد ٗوِٜب.     ؽذد اٌُبئ٘ب .1

            ٗوطخ االسرٌبص  .2

ٗممذخَ أُغممبكخ ٝاالرغممبٙ ثبُ٘غممجخ ُ٘وطممخ  .3

 األعبط.

 

  ROTATE (RO)  ،Rotate  –Modifyتذٗٝش اىنبئِ أٗ اىؾنو ( دٗساُ اىنبئِ، 7)

ش ٖٓ خالٍ سٓض أ٣وٞٗمخ األٓمش .ٝٗخزبس األٓؽٍٞ ٗوطخ ٗؾذدٛب ٗؾٖ ٣ذٝس ًبئٖ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُبئ٘بد ثضا٣ٝخ ٓؾذدح

، ُٝؼٔمَ اُمذٝسإ ٗؾمذد  Modify – Rotateأٝ ٖٓ خمالٍ اُوبئٔمخ  Command: Roٖٓ شش٣ؾ األدٝاد أٝ ٖٓ عطش األٓش 

اُؼ٘بطش صْ ٗوطخ اُذٝسإ ُِشٌَ صمْ صا٣ٝمخ اُمذٝسإ، ٣ٌٝمٕٞ رغِغمَ األٓمش 

 ًبُزب٢ُ:

 

 

 ٗخزبس اٌُبئٖ أٝ اُشٌَ أُشاد رـ٤٤ش صا٣ٝخ ٤ِٓٚ. .1

 اُ٘وطخ اُز٢ عٞف ٗذٝس )ِٗق( اٌُبئٖ أُخزبس ؽُٜٞب. ٗخزبس .2

أٓب سهْ ٖٓ ُٞؽخ أُلبر٤ؼ أٝ ثبُٔبٝط ٝاُو٤ْ أُٞعجخ روّٞ ثؼَٔ  ٣ؾذد صا٣ٝخ اُذٝسإ ثبالعز٘بد ئ٠ُ اُضا٣ٝخ اُؾب٤ُخ ٌُِبئٖ .3

ٗومّٞ  format, unitدٝسإ ػٌظ ػوبسة اُغبػخ ٝاُؼٌظ طؾ٤ؼ ، ُٝزـ٤٤مش اُٞػمغ االكزشاػم٢ ُِمذٝسإ ، ٓمٖ هبئٔمخ 

 كزٌٕٞ اُو٤ْ أُٞعجخ ٓغ ػوبسة اُغبػخ. clockwiseثزلؼ٤َ اُخ٤بس 

  SCALE (SC)   ،Scale –Modifyتغٞٞش حدٌ اىؾنو (  تحدٌٞ اىنبئِ، 8)

Command: m MOVE 

Select objects: 1 found 

Select objects:  Specify base point or displacement: Specify second point of  

displacement or <use first point as displacement>: 

Select objects: 1 found 

Select objects: 

Specify base point: 

Specify rotation angle or [Reference]: 90 



13 

٣ـ٤ممش ؽغممْ اٌُبئ٘ممبد كمم٢ اُشعممْ عممٞاء رٌج٤شٛممب أٝ ثممبُزٌج٤ش أٝ اُزظممـ٤ش، أ١  ٝٛممٞ رـ٤٤ممش كمم٢ ٓو٤ممبط اُؼ٘بطممش عممٞاء

ُلبسح روذ٣ش٣بً ثبُ٘ظش أٝ ٖٓ ٓؼبَٓ صبثذ ٝٛٞ ٗغجخ ئ٠ُ اُشٌَ األطَ كمارا صادد أُؼبٓمَ ػمٖ ٝاؽمذ رظـ٤شٛب ٝرُي ثزـ٤شٛب ثب

طؾ٤ؼ ٣وّٞ األٓش ثبُزٌج٤ش أٓب ئرا أطجؼ أُؼبَٓ أهَ ٖٓ ٝاؽذ ك٤إد١ ئ٠ُ رظـ٤ش اٌُبئٖ. ٝٗخزمبس األٓمش ٓمٖ سٓمض أ٣وٞٗمخ ٓمٖ 

. ٣ٌٝمٕٞ رغِغمَ Modify – Scaleأٝ ٖٓ خالٍ اُوبئٔمخ  Command: Scشش٣ؾ أدٝاد اُزؼذ٣َ أٝ ٖٓ خالٍ عطش األٝآش 

 األٓش ًبُزب٢ُ:

 اخز٤بس اٌُبئ٘بد أُشاد رـ٤٤ش ؽغٜٔب. .1

 رؾذ٣ذ ٗوطخ أسرٌبص. .2

روممذ٣ش٣بً أٝ ٓممٖ خممالٍ ٓؼبٓممَ  Referenceرـ٤٤ممش ؽغٜٔممب ثبُلممبسح  .3

 صبثذ ٖٓ ُٞؽخ أُلبر٤ؼ.

 

 

  TRIM (TR)     ، Trim  –Modify ذ، تؾزٝت مبئِاىضٗائ قـ، ثتش(  قـ اىضٗائذ، 9)

أ١ ئُم٠ ٗوطمخ عمٞف  ٣ٌٔمٖ رشمز٣ت ًمبئٖ أٝ أًضمش ئُم٠ ٗوطمخ ػم٤٘ٔخ، ٣وض ًبئٖ ٤ُز٘بعت ٓمغ ًمبئٖ أٝ ًبئ٘مبد أخمش١
٣ٝطجمن ٛمزا األٓمش ػِم٠  رزوبؽغ اٌُبئ٘بد ػ٘ذٛب ٓغ ؽبكخ ٓوظٞطخ أٝ ٣ٌٖٔ اػزجبس ًَ اٌُبئ٘بد ٗوبؽ ػ٤٘ٔخ ثبُ٘غمجخ ُجؼؼمٜب

ٝٗخزبس ٛمزا األٓمش ٓمٖ سٓمض األ٣وٞٗمخ ٓمٖ شمش٣ؾ  ٣طجن أ٣ؼبًػ٠ِ اُزٜش٤ش  2117ألطذاس اُخطٞؽ ٝاألهٞاص ٝاُذٝائش ٝك٢ ا
أدٝاد اُزؼمممممممممذ٣َ أٝ ٓمممممممممٖ عمممممممممٌش األٝآمممممممممش 

Command: Tr  أٝ ٓمٖ اُوبئٔمخModify - 
Trim  :٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش ًبُزب٢ُ 

رؾذ٣ممذ ًبئ٘ممبد رٌممٕٞ ؽممٞاف ٓوظٞطممخ 

                               ػ٘ذٛب

 حخ:اىخٞبساد اىَتب

P  ٚٓ٣ؾممممذد ٗٔممممؾ اإلعمممموبؽ اُممممز١ ٣غممممزخذ :

 أٝرًٞبد ُزشز٣ت اٌُبئ٘بد.

E:   رٔذ٣ممذ اُؾممٞاف ئُمم٠ اُ٘وطممخ اُزمم٢ رزوممبؽغ

بؽؼمٚ أ١ هض ػ٘ظمش ثمذٕٝ رو ٓغ خ٤بس

 .ٓزذادٙٓغ ؽذ هبؽغ ٌُٖٝ ٣زوبؽغ ٓغ ئ

F ٖ٣ٌٔ٘٘مممب اُجشٗمممبٓظ ٓمممٖ هطمممغ اُؼذ٣مممذ ٓممم  :

 اُؼ٘بطش ٓشح ٝاؽذٙ ٖٓ خالٍ خؾ ٢ٔٛٝ ٗشعٔٚ.

 ش .ٗ٘شؾ األٓ .1

 اُؼ٘بطش اُوبؽؼخ "اُغ٤ٌٖ". ٗخزبس  .2

 ٗخزبس اُؼ٘بطش اُز٢ ٣شاد هطؼٜب. .3

صمْ اخز٤مبس اُؼ٘ظمش  trٓزذاد ػ٘ظش آخش ٝرُمي ثٌزبثمخ األٓمش ًبُزمب٢ُ: ػَٔ هض ُؼ٘ظش ٖٓ خالٍ روبؽؼٚ ٓغ ئ٣ٌٖٝٔ 

 صْ ٗوض اُؼ٘ظش أُشاد. Edgeاُوبؽغ صْ ٗؼـؾ ئدخبٍ صْ ٌٗزت 

 

  EXTEND (EX)   ، Extend       –Modifyٗاىذٗائش تَذٝذ اىخط٘ط ( ٍذ اىنبئْبد، 11)

Command:  SCALE 

Select objects: Specify opposite corner: 1 found 

Select objects: 

Specify base point: 

Specify scale factor or [Reference]: 2 

Command: tr TRIM 

Current settings: Projection=UCS, Edge=None 

Select cutting edges ... 

Select objects: 1 found 

Select objects: 1 found, 2 total 

Select objects: Specify opposite corner: 9 found (2 duplicate), 9 total 

Select objects: 

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: f 

First fence point: 

Specify endpoint of line or [Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 
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ٍ ًبئٖ ٢ٌُ ٣اله٢ ًبئٖ آخش ّٞ ئٕ  ٓزذاد ػ٘ذ اُٞطمٍٞ ئُم٠ ػ٘ظمش آخمش،أ١ ػَٔ ئٓزذاد ُؼ٘ظش ٓؼ٤ٖ ٣٘ز٢ٜ ٛزا اإل ٣ط

رٔمذد  رغمزط٤غ إٔ ،اٌُبئ٘بد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ رٔذ٣ذٛب رشَٔ األهٞاط،اُشٌَ اُج٤ؼب١ٝ، اُخطٞؽ، اُخطٞؽ أُلزٞؽخ، ٝاألشؼخ

اٌُبئ٘بد ئ٠ُ ؽذ ػ٢٘ٔ ثبإلػمبكخ ئُم٠ ؽمذ كؼِم٢ ٝٗخزمبس ٛمزا األٓمش ٓمٖ سٓمض األ٣وٞٗمخ ٓمٖ شمش٣ؾ األدٝاد أٝ ٓمٖ خمال عمطش 

أٝ ٓممٖ خممالٍ اُوبئٔممخ  Command: Exاألٝآممش 

Modify – Extend ٣ٌٝممٕٞ رغِغممَ األٓممش .

 ًبُزب٢ُ:

أ١ اُزمم٢ ع٤ظممَ  رؾذ٣ممذ اٌُبئ٘ممبد اُؾذٝد٣ممخ .1

 ػ٘ذٛب اٌُبئٖ.

 .٘بد أُشاد رٔذ٣ذٛبرؾذ٣ذ اٌُبئ .2

 

 

  FILLET (F)   ،Fillet  –Modifyسعٌ اىضٗاٝب اىذائشٝخ (  سعٌ اىضٗاٝب اىذائشٝخ، 11)

أ١ ٣غمزخذّ همٞط ٝعم٤ؾ ُٞطمَ خطم٤ٖ  اُخطمٞؽ اُزم٢ ال رزومبؽغ ٣٘شئ اُضٝا٣ب اُذائش٣خ ث٤ٖ اُخطمٞؽ اُزم٢ رزومبؽغ أٝ
، أ١ ٣ومّٞ ؼمَ ٗظمق هطمش طملش رٌمٕٞ اُضا٣ٝمخ هبئٔمخٓزٞاص٤٣ٖ، خؾ، ٝهمٞط أٝ هطمغ ٓمٖ ٓغٔمغ خطمٞؽ ٓزؼمذد ٝكم٢ ؽبُمخ ع

ثٞطَ ٜٗب٣بد اُؼ٘بطش ٖٓ خالٍ هٞط ٓب ٗظق هطشٙ ٗؾذدٙ ٗؾٖ ًٝٔب ٣ٌٖٔ عؼَ ٗظق اُوطش طملش ك٤مزْ ٝطمَ اُؼ٘بطمش 
. أٝ ٖٓ خمالٍ ٗومش سٓمض أ٣وٞٗمخ األٓمش ٓمٖ Modify - Filletٝٗ٘لز األٓش ٖٓ خالٍ اُوبئٔخ ثخطٞؽ ٓغزو٤ٔخ ٝال ٣شعْ أهٞاط 

٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش ، أدٝاد اُزؼذ٣َشش٣ؾ 
 ًبُزب٢ُ:

       رلؼ٤َ األٓش. .1
 رؾذ٣ذ ٓوذاس ٗظق اُوطش. .2
اخز٤ممممممممبس اٌُممممممممبئٖ األٍٝ أٝ )خممممممممؾ  .3

ٓزؼمممذديرـ٤٤ش ٗظمممق اُوطشياُزؾ٣ٞمممَ 
 (Trimئ٠ُ أٓش

  اخز٤بس اٌُبئٖ اُضب٢ٗ .4

 اىخٞبساد اىَتبحخ:

Polyline  ٌَ٣٘لز األٓش ػ٠ِ اُش :Polyline 

Radius   هطش صٝا٣ب اُزغ٤ٌش. :ُزؾذ٣ذ ٗظق 

Trim      .٣شـَ أٝ ٣ِـ٢ رشـ٤َ ٛزا اُخ٤بس : 

mUltiple ٖ٣وّٞ ثؼَٔ رغ٤ٌش صٝا٣ب ٝدٓظ الش٤ٌِٖ ٓؼبً ؽز٠ ُٞ ًبٕ أؽذ اُش٤ٌِ :pl. 

  EXPLODE (X) ،Explode      –Modifyتفدٞش خظ ٍتعذد أٗ ثي٘ك(  تفدٞش مبئْبد، 12)

، أ١ ٣ومّٞ ثلظمَ األط٤ِخ برٚئ٠ُ ٌٓٞٗاُزٜش٤ش، اُو٤بعبد ٓزؼذد ٝعٞٙ، ٣ؼ٤ذ ًزِخ، ٓغٔغ خطٞؽ،عغْ، عطٞس ٓزؼذدح،

٣ٌٖٝٔ ر٘ل٤ز ٛزا األٓش ٖٓ خالٍ أ٣وٞٗخ األٓمش ٓمٖ شمش٣ؾ أدٝاد اُزؼمذ٣َ أٝ ٓمٖ خمالٍ  اُؼ٘بطش أُشًجخ ئ٠ُ ٌٓٞٗبرٜب األط٤ِخ

ٌمبئٖ كمإٔ اُ٘زمبئظ رٌمٕٞ . ٝؽغمت رلٌمي اModify – Explodeُ اُؼ٣ِٞمخ  أٝ ٓمٖ خمالٍ اُوبئٔمخ Command: xعطش األٓش 

ٓخزِلخ كوذ رزؾٍٞ اُغطٞػ ئ٠ُ أٓبًٖ، أٝ رزلٌي اٌُزِخ اُخبسع٤خ كوؾ، أٝ ٣زؾٍٞ اٌُمبئٖ ئُم٠ 

 رلؼ٤َ األٓش ، صْ رؾذ٣ذ اٌُبئٖ. ، ٣ٌٕٝٞ رغِغَ األٓش ًبُزب٢ُ:عغْ عطؾ٢

 

 (Dimension)  األثعـــبد

Command: ex EXTEND 

Current settings: Projection=UCS, Edge=None 

Select boundary edges ... 

Select objects: 1 found 

Select objects: 

Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 

Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 

Command: f FILLET 

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r Specify fillet radius  

<0.0000>: 10 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: 

Select second object: 

Command: x EXPLODE 

Select objects: 1 found 

Select objects: 
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 تعشٝف عْبفش األثعبد

ػِم٠ ػ٘بطمش  Dimensionبد اُٜ٘ذعم٤خ ثظملٚ خبطمخ ئػمبكخ األثؼمبد ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُؼشٝس٣خ أص٘مبء سعمْ اُِٞؽم
رغزـشم ٝهزبً ؽ٣ٞالً أص٘بء سعْ اُِٞؽبد، ٌُٝمٖ ثبعمزخذاّ أدٝاد ئػمبكخ األثؼمبد اُزم٢  ْ ك٢ اُِٞؽبد ٝٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ػبدحاُشع

٣ٞكش ُ٘ب اُجشٗبٓظ اُؼذ٣ذ ٣ٞكشٛب اُجشٗبٓظ ٣ٌٔ٘٘ب ئػبكخ األثؼبد ػ٠ِ ػ٘بطش اُشعْ ثغشػخ ٝعُٜٞٚ ٝثذسعخ دهخ ػب٤ُٚ ؽ٤ش 
ٖٓ أٗٞاع األثؼبد اُز٢ رغمزخذّ ُو٤مبط ع٤ٔمغ أٗمٞاع اُؼ٘بطمش أُٞعمٞدح داخمَ اُِٞؽمبد اُٜ٘ذعم٤خ، ٓضمَ اُخطمٞؽ أُغمزو٤ٔخ 

 ٝاُخطٞؽ أُبئِخ ٝه٤بعبد اُضٝا٣ب ٝه٤بط األهطبس ٝئٗظبف األهطبس ٝاُذٝائش ٝاألهٞاط.

ؽ٤ممش ٗوممّٞ  Baselineأٝ ػٔممَ األثؼممبد ثطش٣وممخ  Continuse Dimensionًٔممب ٣ٌٔ٘٘ممب ػٔممَ األثؼممبد أُززبثؼممخ 
ثبخز٤بس اُ٘وبؽ اُز٢ ٗش٣ذ ه٤بط أُغمبكبد ث٤ٜ٘مب أٝ ثاخز٤مبس اُؼ٘بطمش اُزم٢ ٗش٣مذ ٝػمغ األثؼمبد ػ٤ِٜمب ٝعمٞف ٣ومّٞ اُجشٗمبٓظ 

 ثجبه٢ اُؼَٔ.

 

ِٔٚ ػ٘مذ عمطش األٝآمش ٣ٝزْ اُٞطٍٞ ئ٠ُ أٝآش سعْ ػ٘بطش األثؼبد ثٌزبثخ األٓش اُخبص ثؼ٘ظش األثؼبد أُشاد ػ

٣ٌٝٔممٖ ئظٜممبس  dimensionصممْ ئدخممبٍ أٝ ثبُؼممـؾ ػِمم٠ اُشٓممض اُممذاٍ ػِمم٠ األٓممش ٓممٖ شممش٣ؾ األدٝاد  dimlinearٓضممَ 

ثممبُ٘وش ػِمم٠ أ١ شممش٣ؾ ثممبُضس اُؼٌغمم٢ ك٤ظٜممش هبئٔممخ ثأعممٔبء ًبٓممَ األشممشؽخ أُٞعممٞدح كمم٢ ثشٗممبٓظ  dimensionاُشممش٣ؾ 

ُشممش٣ؾ ٝثممٚ اُؼذ٣ممذ ٓممٖ اُشٓممٞص اُزمم٢ ٗغممزخذٜٓب ُِٞطممٍٞ ئُمم٠ أٝآممش سعممْ ك٤ظٜممش ا dimensionك٘خزممبس ٜٓ٘ممب  داألٝرًٞممب

dimension  ًٔب ٣ٌٔ٘٘ب اُٞطٍٞ ئ٠ُ ٛزٙ األٝآمش أ٣ؼمب ثلمزؼ اُوبئٔمخ أُ٘غمذُخdimension  ٙٝاخز٤مبس األٓمش اُمز١ ٗش٣مذ

٣ذ ٖٓ أُزـ٤شاد اُز٢ ٣ٌٔ٘٘ب ،ٝرز٤ٔض أٝآش ئػبكخ األثؼبد اُز٢ ٣ٞكشٛب اُجشٗبٓظ ثبُٔشٝٗخ ك٢ اُز٘ل٤ز، ؽ٤ش رؾزٟٞ ػ٠ِ اُؼذ

 ئػذادٛب إلػبكخ األثؼبد ػ٠ِ ع٤ٔغ أٗٞاع اُؼ٘بطش ٝاألشٌبٍ اُز٢ هذ رٞعذ داخَ ِٓق اُشعْ.

ٝٛٞ اُخؾ اُز١ ٣ٔضَ أُغمبكخ ثم٤ٖ  ٣ٝdimension lineزٌٕٞ ػ٘ظش األثؼبد ٖٓ األعضاء اُزب٤ُخ، أٝالً خؾ األثؼبد 

ؽ٤ش ٣جذأ ًَ خؾ ٖٓ ٛزٙ اُخطمٞؽ ٓمٖ ٗوطمخ أخمز  extension linesاالٓزذاد  اُ٘وبؽ اُز٢ ٣زْ اُو٤بط ث٤ٜ٘ب، صْ ٣ٞعذ خط٢

 dimensionاُو٤بط ٣ٝظَ ئ٠ُ خؾ األثؼبد ٣ٝٞػؼ ٛزا اُخؾ اُ٘وبؽ اُز٢ رْ أخز اُو٤بط ػ٘ذٛب، ًٔب ٗشٟ ًزبثبد األثؼمبد 

text ػمبكخ ئُم٠ األسهمبّ كم٢ ًزبثمبد ٢ٛٝ اٌُزبثبد اُز٢ رٞػؼ اُو٤ٔخ اُز٢ رْ ه٤بعٜب ٣ٌٝٔ٘٘مب ئدخمبٍ ؽمشٝف أٝ سٓمٞص ثبإل

ٓمب ٗؼمغ اٌُزبثمبد كم٢ أُ٘زظمق أٝ  ؾٌْ كم٢ ٓٞػمغ ٛمزٙ اٌُزبثمبد ٝػمبدحاألثؼبد ُِٔض٣ذ ٖٓ اُزٞػ٤ؼ ئرا أسدٗب ٣ٌٝٔ٘٘مب اُمز

أػ٠ِ خؾ األثؼبد ٣ٝؾزٟٞ خؾ األثؼبد ػ٠ِ سأط عْٜ ػ٘ذ ًَ ؽشف ٖٓ أؽشاكٚ ٝٛزٙ األعْٜ رش٤ش ئ٠ُ ٗوطخ ثذا٣مخ ٝٗوطمخ 

٠ٛٝ اُغضء  dimension line extensionٓزذاد خؾ األثؼبد أُغ٠ٔ ، ًٔب ٣ؾزٟٞ ػ٘ظش األثؼبد ػ٠ِ ئبطٜٗب٣خ أخز اُو٤

 اُز١ ٣ٔزذ خِق خؾ االٓزذاد.

  Stylesَّبرج األثعبد ٗمٞفٞخ إّؾبئٖب 
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٣غمٔؼ ثز٘ظم٤ْ ٝئٗشمبء ٝاُزؼبٓمَ ٓمغ  ٣Dimension style managerٌٔ٘٘ب ٖٓ ٓشثغ اُؾمٞاس "ئداسح ٗٔمبرط األثؼمبد" 
ُظمم٤بؿخ األثؼممبد ٝاُو٤بعممبد ٝرغمم٠ٔ ٛممزٙ اُ٘ٔممبرط  stylesبرط األثؼممبد ثغممُٜٞخ ًٝلممبءح ٣ٌٝٔ٘٘ممب اُجشٗممبٓظ ٓممٖ ػٔممَ ٗٔممبرط ٗٔمم

dimension style  ٝٗغممزخذّ ٛممزٙ اُ٘ٔممبرط ُِممزؾٌْ كمم٢ ٤ًل٤ممخ ظٜممٞس ٛممزٙ األثؼممبد ٝٓممب رؾز٣ٞممٚ ٓممٖ ٓلممشدادdimension 
elements شاد األخمشٟ، ٝػ٘مذٓب ٗ٘شم٠ء ِٓمق عذ٣مذ ٣ٌمٕٞ ثمٚ ٗٔمٞرط أثؼمبد ًٝزُي ٝؽذاد اُو٤بط ًٝزُي اُؼذ٣مذ ٓمٖ أُزـ٤م

، ٝػ٘ممذ اُؾبعممخ ُؼٔممَ ثؼممغ اُزـ٤ممشاد ػِمم٠ metricارا ًممبٕ أُِممق ئٗشمم٠ء ث٘ظممبّ ٝؽممذاد اُو٤ممبط  iso-25أكزشاػمم٢ ٣غمم٠ٔ 
 new، أٓمب كم٢ ؽبُمخ اُؾبعمخ ئُم٠ ػٔمَ ٗٔمٞرط عذ٣مذ ك٘ؼمـؾ modifyٗٔٞرط األثؼبد األكزشاػ٢ ك٘ؼـؾ ػ٠ِ ٓلزبػ اُزؼذ٣َ 

أٝ  use forك٘ومّٞ ثزغم٤ٔزٚ ثبعمْ ٣مذٍ ػ٤ِمٚ، ٝٗؾمذد ٗمٞع اُو٤مبط أُغمزخذّ  create new styleك٤ظٜمش ٓشثمغ ؽمٞاس ثؼ٘مٞإ 
صممْ ٗؾممذد شممٌَ األعممْٜ ٝاُخطممٞؽ ٝؽغممْ ٝٗممٞع ٌٝٓممبٕ اٌُزبثممبد ٝأُو٤ممبط أُغممزخذّ  all dimensionٗزشًممٚ ػِمم٠ اُخ٤ممبس 

ّ ثزؾذ٣ذ ٗٔٞرط ٝعؼِٚ ٛٞ اُؾب٢ُ ٤ُزْ ثٚ ئٗشمبء اُو٤بعمبد ثبعمزخذاّ ٓزـ٤شارمٚ ك٤وٞ set currentٝاُظ٤ـخ اُٜ٘بئ٤خ، أٓب أُلزبػ 
ك٘غزخذٓٚ ػ٘ذ اُؾبعمخ ُِزؼمذ٣َ ػِم٠  modifyٝرُي ٖٓ ٓغٔٞػخ ٗٔبرط ٓزؼذدٙ )ك٢ ؽبُخ ٝعٞد أًضش ٖٓ ٗٔٞرط(، أٓب أُلزبػ 

ٝػٔمَ ثؼمغ اُزؼمذ٣الد دٕٝ اُزمأص٤ش  ك٤ٌٖٔ ٖٓ خالُٚ ػَٔ ٗٔٞرط كشػ٠ ُ٘ٔٞرط أعبعم٢ ..overrideٗٔٞرط ٓب، أٓب أُلزبػ 
ك٤وّٞ ثؼَٔ ٓوبسٗخ ث٤ٖ ٗٔٞرع٤ٖ ُِزؼشف ػِم٠ األخمزالف ث٤مْٜ٘ ٣ٝظٜمش ٓشثمغ  compareػ٠ِ اُ٘ٔٞرط األعبع٢، أٓب أُلزبػ 

ٝٗشممبٛذ  withٝاُ٘ظممبّ اُضممب٢ٗ ثبُخبٗممخ  compareك٘ؼممغ اُ٘ظممبّ األٍٝ ثبُخبٗممخ  compare dim. Styleؽممٞاس ثؼ٘ممٞإ 
٣مزْ ٜٓ٘مب ئػمذاد ٓزـ٤مشاد اُشمٌَ ٝاُؾبُمخ ُخطمٞؽ  Lines and arrowsٜشٙ اُجشٗبٓظ، كبُِٞؽخ "اُؼ٘مٞإ" األخزالف اُز١ ٣ظ

ٝػالٓمممبد رؾذ٣مممذ  arrowheadsٝسؤٝط األعمممْٜ  extension linesٝخطمممٞؽ األٓزمممذاد  dimension linesاألثؼمممبد 
ٗؾمذد أُزـ٤مشاد اُزم٢ رؾٌمْ  fitٜب، ٖٝٓ اُِٞؽمخ ك٤زْ ٜٓ٘ب رؾذ٣ذ شٌَ اٌُزبثبد ٝٓٞػؼٜب ٝٓؾبرار textأُشًض...، أٓب اُِٞؽخ 

ٗؾمذد ٗمٞع ٝدهمخ  Primary unitsاخز٤مبس ؽش٣ومخ ٓالئٔمخ إلؽزمٞاء سؤٝط األعمْٜ ٝاٌُزبثمبد داخمَ خمؾ األثؼمبد،ٖٝٓ اُِٞؽمخ 
 alternate units، أٓب ُٞؽمخ أُزـ٤مشاد  leaner& angular dim. Unitٝط٤ـخ ٝؽذاد األثؼبد اُخط٤خ ٝه٤بعبد اُضٝا٣ب 

٣زْ  tolerancesٓشادكٚ ُو٤ْ اُو٤بعبد األط٤ِخ، ٝاُِٞؽخ األخ٤شٙ  unit formatٜٔ٘ب ٣زْ رؾذ٣ذ ط٤ؾ ألٗٞاع ٝؽذاد ئػبك٤خ ك
 ُزؾذ٣ذ اُذهخ ٝاُزلبٝد أُغٔٞػ ثٚ ُألثؼبد. methodك٤ٜب رؾذ٣ذ ط٤ـخ ٌُزبثبد األثؼبد ٗؼ٤لٜب 

 اىتظيٞو"   اىتٖؾٞش "

 Hatch (BH/H)/Gradient .رٜش٤ش

 

Draw , Hatch… 

 

٣ٔمأل ٓغمبؽخ ٓؼشكمخ ثٞاعمطخ خطمٞؽ، ٢ٛٝ رؼ٢٘ رظ٤ِمَ اُؼ٘بطمش اُشعم٤ٓٞخ ُِذالُمخ ػِم٠ اعمزخذآبرٚ، ثؾ٤مش  رٜش٤ش
٣ٝٞعمذ  ٖٓ هجَ أُغزخذّ، أٝ ٗوش رظ٤َِ ؿ٤ش رشاثط٢ ثغم٤ؾ أٝ ٓغغمْ أهٞاط، دٝائش أٝ ٓغٔؼبد خطٞؽ ث٘وش ٓؼشف ٓغجوبً 

ًٝزُي ٣ٝٞعذ ثؼغ اُششًبد اُز٢ رج٤غ ٗٔبرط رظ٤َِ ئػبك٤خ، ٝٗٔبرط اُزظ٤َِ  اٗٞاع ٝأشٌبٍ ػذ٣ذح ٖٓ اُزظ٤َِ داخَ اُجشٗبٓظ
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ٓزؼبسف ػ٤ِٜبػب٤ُٔبً ك٘ٞع اُزظ٤َِ اُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ اُؾغمش أٝ اُجمبؽٕٞ "اُخشعمبٗخ" أٝ اُطمٞة أُزؼمبسف ػ٤ِمٚ كم٢ األسدٕ ٛمٞ 
 ٗلغٚ أُزؼبسف ػ٤ِٚ ك٢ ٓظش ٝاُؼشام ًٝزُي ك٢ ثش٣طب٤ٗب ٝكشٗغب ٝثو٤خ اُؼبُْ.

 

 ٞفٞخ عَو اىتظيٞو:م

أٝ ٓمٖ ًزبثمخ اخزظمبس  ..٣draw, hatchٌٔمٖ اعمزذػبء ٓشثمغ اُؾمٞاس اُخمبص ثاػمذاداد اُزظ٤ِمَ ٓمٖ اُوبئٔمخ اُؼ٣ِٞمخ 

ٓممٖ عممطش األٝآممش أٝ اُؼمـؾ ػِمم٠ األ٣وٞٗممخ اُذاُممخ ػِم٠ األٓممش ٓممٖ شممش٣ؾ أدٝاد اُشعمْ ك٤ظممش ٓشثممغ اُؾممٞاس  bhأٝ  hاألٓمش 

boundary hatch and fill ٌاُغبثن.ًٔب ثبُش َ 

 ًزبثخ األٓش..... (1

 select objectأٝ    pick pointرؾذ٣ذ أُغبؽخ "أُ٘طوخ" أُشاد رظ٤ِِٜب أٝ رؾذ٣ذ اُؼ٘ظش أُشاد ٝرُي ٗوش أُلزبػ  (2

ٖٓ ٓشثغ اُؾٞاس صْ ٗؾذد ثبُلبسح ٗوطخ داخَ ٓغبؽخ ٓـِوخ ٝظبٛشح أٝ ػٖ ؽش٣ن اخز٤بس ػ٘ظش ٣ٌٔ٘٘ب اخز٤بس اُؼ٘ظمش 

 ش ػ٠ِ ػ٘بطش ٓخزِلخ ر٘ش٠ء ٓ٘طوخ ٓـِوخ.ٓجبششربً أٝ اُ٘و

 ٝاخز٤بس اُزظ٤َِ اُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ أُٞاد أُغزخذٓخ. patternرؾذ٣ذ ٗٞع اُزظ٤َِ ٖٓ اُغضء  (3

 رؾذ٣ذ صا٣ٝخ ا٤َُٔ ُِزظ٤َِ "ػ٘ذ اُؾبعخ كوؾ" كل٢ اُـبُت رٌٕٞ طلش. (4

سٓمض ٓمٖ  4ك٢ اُشعْ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ  ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٓزش كؼ٢ِ scaleرؾذ٣ذ ٓو٤بط اُشعْ أُ٘بعت ُِزظ٤َِ ٖٓ اُغضء  (5

 اُ٘وش ػ٠ِ األهَ.

كزؼ٘م٠ اُؼمٞدح ُٔشثمغ اُؾمٞاس  escهجَ أُٞاكوخ ػ٤ِٚ ك٢ ؽبُخ أُٞاكوخ ٗؼـؾ أدخبٍ أٓب  previewػَٔ ٓؼب٣٘خ ُِزظ٤َِ  (6

 اُخبص ثبُزظ٤َِ ُِزؼذ٣َ ػ٤ِٚ.

األٝآمش ًٔمب ٣ِم٢: ًزبثمخ  ٣ٌٖٝٔ ػٔمَ اُزظ٤ِمَ ٓمٖ خمالٍ عمطش األٝآمش ٝدٕٝ اُؾبعمخ ُٔشثمغ اُؾمٞاس ٣ٌٝمٕٞ رغِغمَ

 األٓش، ٗٞع اُزظ٤َِ، ٓو٤بط اُزظ٤َِ، اُضا٣ٝخ، رؾذ٣ذ اُؼ٘ظش.

Command: hatch 

Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <ANSI31>: 

Specify a scale for the pattern <1.0000>: 2 

Specify an angle for the pattern <0>: 45 

Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>, 

Select objects: 1 found 
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Select objects: 

 خٞبساد ٍتقذٍخ عْذ عَو اىتظيٞو:

ك٢ ؽبُخ ٝعٞد أشٌبٍ ٓزذاخِخ ًٔب ثبُشمٌَ ٣ٌٔ٘٘مب اخز٤مبس أ١ عمضء ٣ٌٔمٖ رظ٤ِِمٚ ٝرُمي ؽغمت رلؼ٤مَ اُخ٤مبس أُ٘بعمت 

٣ومّٞ ثزظ٤ِممَ أٌُمبٕ اُمز١ ٗؼمـؾ ك٤مٚ ثبُلممبسح،  outerظِمَ اُغ٤ٔمغ، ٝاُخ٤مبس ٣زغبٛمَ األشمٌبٍ اُذاخ٤ِممخ ٣ٝ  ignoreكبُخ٤مبس 

 ُِزوبؽؼبد ًٔب ثبُشٌَ. ٣on/offوّٞ ثؼَٔ رٜش٤ش رجبد٢ُ أ١ ػَٔ  normalٝاُخ٤بس 

 

 ّقبئح عْذ عَو اىتظيٞو:

ؽجوخ خبطخ  ٣غت ػَٔ ؽجوخ خبطخ ثؼ٘بطش اُزظ٤َِ ُِزؾٌْ ك٢ إُِٞ ٝاُغٔبًخ ٣ٝلؼَ إٔ ٣ٌٕٞ رظ٤َِ األػٔذح ػ٠ِ
 ثٚ أ٣ؼبً 

 ٝٗؾٖ ٗوّٞ ثؼَٔ رظ٤َِ ُِٔ٘بؽن أُـِوخ ٝاُظبٛشح ػ٠ِ اُشبشخ ثبٌُبَٓ  ٌُٖٝ كم٢ ٝعمٞد ثؼمغ اُلزؾمبد ٣ٌٔ٘٘مب ػٔمَ
HPGAPTOL system variable  ُزغبٝص ٛزا اُلزؾبد ٝئػزجبسٛب ٓـِوخ ٝرُي ثادخبٍ ك٢drawing units  ُِٖلغٞاد ٓم

 ُزغبٝصٛب. (0-5000)

 boundary setsإٔ رغمزؼَٔ ٓغٔٞػمبد اُؾمّذ  ٣ٌٔ٘ميسعمْ ٓؼوّمذ،  ِٓمق ٓ٘طومخ طمـ٤شح كم٢  زظ٤ِمَث ً٘مذ رومّٞ ئرا 
 إلعشاع اُؼ٤ِٔخ.

 .ucsك٢ ٗظبّ اؽذاص٤بد أُغزخذّ  ٣x,yٌٔ٘ي رظ٤َِ اُؼ٘بطش كوؾ ك٢ ؽبُخ إٔ األؽذاص٤بد ًٔغوؾ ٓغ 

 :داخو ٍشثع اىح٘اس اىخٞبساد اىََنْخ

Pick Points ىَشاد تظيٞئىتحذٝذ ّقطخ فٜ اىدضء ا 

Select Objects ْٝتقٜ مبئِ ىيتظيٞو 

Remove Islands ٝضٝو مبئِ ٍِ اىحذٗد 

View Selections عشك تحذٝذ اىتظيٞو 

Type تعِٞ ّق٘ػ اىتظيٞو 

Pattern ثِٞ الئحخ ّختبس ٍِ 

Custom Pattern  ٝغَح ثبّتقبء ٍيف.pat ٍخقـ 

Angle صاٗٝخ ٍٞو ىيْقؼ 

Scale  فٜ اىَغبحختنشاس اىْقؼ 

Spacing تجبعذ اىخط٘ط 

Inherit properties ٝغتخذً ىْغخ اىتظيٞو اىَ٘خ٘دح داخو عْقش إىٚ عْقش آخش 
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Associative  ،عْذ تفعٞو ٕزا اىخٞبس ٝتتٌ تغٞٞتش ؽتنو اىتظيٞتو تيقبئٞتب  عْتذ تغٞٞتش ؽتنو اىنتبئِ اىتزٛ ٝحتت٘ٙ اىتظيٞتو

مجٞش ٗتٌ تغٞٞش ٍحو اىعْقش اىقتغٞش فٞتتٌ  فغٞش داخو عْقش آخش  islandٗفٜ حبىخ ٗخ٘د عْقش 

 تعذٝو اىتظيٞو

Nonassociative عْذ تفعٞو ٕزا اىخٞبس ال ٝتٌ تغٞٞش ؽنو اىتظيٞو عْذ تغٞٞش ؽنو اىنبئِ اىزٛ ٝحت٘ٙ اىتظيٞو 

 

 



 2 

 حاجتها لمنظومات التبرٌد اقل. .2
 صغٌرة الحجم. .3
 زٌادة سرعة تنفٌذها للعملٌات وسهولة استعمالها. .4
 ر.سعة التخزٌن اكب .5
 كلفتها اقل. .6
 استعمال لغات برمجه عالٌه مثل لغة الفورتران  والكوبول. .7

 

  (6971-6964)للفترةالجٌل الثالث 
والتً هً عبارة عن مجموعه من الترانزستورات  I.C  االلكترونٌةبدأ هذا الجٌل بظهور الدوائر          

 :ابقةالس لألجٌالموضوعه على رقٌقه من السلٌكون ومن مواصفاته نسبتا 
 اصغر من الحجم السابق بكثٌر. أجهزه إنتاج .6
 سرعته عالٌه حٌث بدأت تقاس بالنانو ثانٌه. .2
 م.ب . 8 إلىسعة تخزٌن كبٌره وصلت  .3
 . MS-DOSتشغٌل قوٌه مثل  أنظمةاستعمال  .4
 

  (6995-6971)للفترةالجٌل الرابع  
مرتبه بشكل معٌن  I.C ألموعه من عن مج عبارةوالتً هً  المتكاملةاستخدم فً هذا الجٌل الدوائر        

 ٌسهل التعامل معها واهم مواصفاته:
اصغر من الحجم السابق بكثٌر  أجهزه إنتاجالبناء التصمٌمً للحاسوب حٌث تم  أسلوبالتطور فً  .6

 الشخصٌة.تعرف بالحاسبات 
جٌجا  611حٌث ظهرت معالجات قوٌه من نوع بنتٌوم فاقت سرعتها  السابقةبكثٌر من األجٌال  أسرع .2

 هٌرتز .
 . ROMوذاكرة القرائه فقط  RAMكبر سعة الخزن حٌث ظهرت ذاكرة الوصول العشوائً  .3
 بنسخ متعددة . Windowsتم تطوٌر انظمة التشغٌل وظهور  نظام النوافذ  .4
 

 (6995الجٌل الخامس للفتره-  )الى االن 

 وتمٌز هذا الجٌل  باالتً:
لتً لها القابلٌه فً معالجة المسائل التً تقع ا Super Computerظهور حاسبات فائقة السرعه  .6

 ضمن ماٌعرف بالذكاء االصطناعً أي جعل الحاسوب له القدره على المحاكاة مثل الروبوت.
 وغٌرها. Flash Memoryو CD-ROMتطوٌر وسائط الخزن وظهور ال  .2
 التطور فً مجال شبكات الحاسوب وقواعد البٌانات وظهور االنترنٌت. .3
 ه التشغٌل.التطور فً انظم .4

 

 

 

 

 

 

 استعمال انحاسىب: 
 

 هنالك مجاالت عدٌدة الستخدام الحاسوب ومنها:
 المجاالت التجارٌه واالقتصادٌه كحساب المٌزانٌات واالرباح والمدفوعات والمقبوضات. .6
كالعملٌات المصرفٌه السحب واالٌداع وحساب االرباح والتحقق من رقم ااالمإسسات المالٌه والبنوك .2

 ٌرها.الحساب وغ
 المجاالت العلمٌه واالبحاث كالفٌزٌاء والكٌمٌا والرٌاضٌات والفلك وغٌرها. .3
 المجاالت االدارٌه والتخطٌط وادارة المشارٌع والطباعه. .4



 وحدة التحكم 3 

Control Unit (CU) 

 وحدة الحساب والمنطق

Arithmatic&Logic Unit 

 

 

 دخالوحدة اال

Input Unit ( I ) 

 

 

 وحدة االخراج

Output Unit 

(O) 

 الطٌران المدنً لحجز التذاكر وتسجٌل المعلومات الخاصه بالرحالت الجوٌه. .5
 والمركبات الفضائٌه. ءابحاث الفضا .6
ٌه مثل تصمٌم المبانً والجسور والمنشآت والتحكم االلً فً العملٌات المجاالت الهندسٌه والعمل .7

 الصناعٌه.
 المجاالت الطبٌه والتحالٌل وتخطٌط عمل القلب والدماغ. .8
 المجاالت التعلٌمٌه فً المعاهد والجامعات والمدارس والتدرٌس مثل برنامج المعلم الرقابً. .9

 توجٌه الصوارٌخ العابره للقارات واجهزة االنذار المبكر.المجاالت العسكرٌه واالسلحه االستراتٌجٌه و. 61
 االسره والمصروفات والواردات والتسلٌه وااللعاب. االستعماالت الشخصٌه كحساب مٌزانٌات.66

 
 
 

 مميسات انحاسىب:   
 .السرعه الفائقه فً انجاز العملٌات الحسابٌه والمنطقٌه مما ٌوفر الوقت والجهد.1
 فً النتائج. . الدقه المتناهٌه2
 . القابلٌه على خزن البٌانات فً الذاكره الرئٌسٌه او الثانوٌه واسترجاعها عند الحاجه الٌها.3
 . القدره على التعامل مع كمٌه هائله من البٌانات.4
 . القدره على تكرار العملٌات دون خطا او ملل.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انمكىنات االساسيو نهحاسىب:

 

  Hard wareنمادي اوال: انكيان ا
                     ٌوضح شكل الكٌان المادي:وهو عباره عن االجهزه الملموسه فً الجهاز  وهذا المخطط 

 
 

 و 
  central processing unit (C.P.Uوحذة انمعاندو انمركسيو  )  
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 اوال: وحذات االدخال:
 البٌانات الى الحاسوب ومن اهمها ماٌلً: وهً الوحدات التً ٌتم من خاللها  ادخال

: وهً عباره عن جهاز صغٌر ٌشبه الفؤره وٌعمل بمإشر ٌظهر فً الشاشه ٌمكننا  Mouseالفؤره  .6
التحكم فٌه بالضغط علٌه باحد الزرٌن االٌمن واالٌسر فاالٌمن ٌستخدم غالبا الظهار القوائم واالٌسر 

بٌن الزرٌن وهً عباره عن شرٌط تمرٌر فً البرامج وقد كمفتاح ادخال وتنفٌذ . اما البكره فتكون 
 ظهر حدٌثا الفاره اللٌزرٌه.

:وهً اللوحه التً تحتوي على حروف وارقام ورموز مختلفه وسٌتم   Keyboardلوحة المفاتٌح  .2
 شرح ابرز استخداماتها .

 :وٌستخدم الدخال الصور المستندات الجاهزه الى الحاسوب. Scannerالماسح الضوئً  .3
:وهً تشبه الكامٌرا العادٌه اال انها التحتاج الى فٌلم وانما   Digital cameraالكامٌرا الرقمٌه .4

 ٌوجد فٌها ذاكره لخزن البٌانات ,وبامكانها  التقاط صور كثٌره او مقاطع فدٌو .
  

 فً الحاسوب. ومن الموجودةالتً من خاللها نعرض البٌانات   الوحدةوهً  :اإلخراجثانيا: وحذات 

 :أبرزها
 بؤحجام وموجودة: وهً شاشه عادٌه فً شكلها مثل شاشة التلفزٌون  Monitorشاشة العرض  .6

( التً تستخدم أشعة الكاثود كما فً التلفزٌون.  CRT وبنوعٌتٌن هما )( بوصه 64,65,67مختلفه )
ل السائل . ( وهذا النوع ٌكون رفٌع جدا نستطٌع تعلٌقها على الحائط وتستخدم تقنٌة الكرٌستاLCDو)

 وغٌرها كثٌر.  VIEWSONICوLGوSAMSONGواهم الشركات ألمنتجه هً 
وهً ذات اشكال  :جهاز ٌستخدم لطباعة المعلومات والتقارٌر والمستندات  Printersالطابعات  .2

 مختلفه , وتكون على نوعٌن ملونه وعادٌه أي اسود وابٌض وكذلك توجد شركات كثٌره لصناعتها.
 ومن خاللها ٌتم خروج الصوت من الحاسبه. : Speakersالسماعات  .3
: جهاز ٌعطً حزمه من الضوء وتوجه هذه الحزمه على جدار معٌن  Data showعارض البٌانات  .4

 فتعطٌنا البٌانات المطلوبه كما فً السٌنما.

  

 ثانثا: وحذة انمعاندو انمركسيو:  

لجة البٌانات وتنسٌق العمل بٌن اجزاء وهً من اكثر االجزاءالمهمه فً الحاسوب وذلك النها تقوم بمعا
وهً صغٌرة الحجم وكذلك تحتاج الى تبرٌد  وهنالك  الحاسوب ,ومن خالله ٌتم تحدٌد سرعة الجهاز

 وغٌرها , وتتكون من االجزاءالتالٌه: AMDوINTELشركات عدٌده النتاجها مثل 
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لجمع والطرح والضرب ومن خاللها تتم عملٌات الحساب والمنطق مثل اوحدة الحساب والمنطق:  .6
 والقسمه والمقارنه بٌن عدد واخر اكبر من او اصغر من او ٌساوي او الٌساوي.

وحدة التحكم:ومن خاللها تتم المراقبه على عملٌات الحاسوب وتسهٌل عملٌات االدخال واالخراج  .2
نه االخرى المكو وتنسٌق تخزٌن البٌانات فً اماكنهااي انها تقوم بمراقبة وتوجٌه الوحدات

 للحاسوب.
 وحدة الذاكره الرئٌسٌه: وفٌها ٌتم خزن البٌانات والتعلٌمات وهً على نوعٌن هما: .3

: وهً ذاكرة الحاسوب التً تحتوي   Read Only Memory(ROM)ذاكرة القرائه فقط - أ
على البرامج االساسٌة  التً ٌحتاجها الحاسوب فً كل مره ٌتم تشغٌله وال ٌفقد الحاسوب البرامج 

فً هذه الذاكره عند انقطاع الكهربا ء, ومن اهم البرامج المخزنه فٌها برنامج اعداد  المخزونه
 الحاسوب.

 
 

: ووظٌفتها تخزٌن كل  Random Access Memory (RAM)ذاكرة الوصول العشوائً - ب
ماتعمله على الحاسوب بشكل مإقت حتى االنتهاء من العمل وهً  التحفظ البٌانات فً حالة 

 (  مٌكا باٌت. 64,628,256,562,6124 ), وهً على سعات مختلفه مثلانقطاء الكهرباء 

 رابعا:وحذات انخسن انمساعذه:
 وهً وحدات تساعدنا على تخزٌن البٌانات والمعلومات وتتمثل فً:

:وٌتم فٌه خزن نظم التشغٌل والبرامج التطبٌقٌه ولغات  Hard discالقرص الصلب  .6
, وغٌرها( 81, 41, 61سعات مختلفه مثل )البرمجه والمستندات وغٌرها. وهو على 

 وWESTERN DIGITAL)      كٌكا باٌت , واشهر الشركات المصنعه  هً 
SEGATEوMATOR  )وغٌرها 

: وهو عبارة عن قرص تخزٌن صغٌر ٌستخدم لخزن  Floppy Diskالقرص المرن  .2
 م.ب . 6.44المستندات الصغٌره كمستندات الطباعه وحجمه  

: وٌتم الخزن فٌه لمره واحده فقط وله سعة خزن تصل   CD-ROMالقرص اللٌزري   .3
 م.ب واكثر. 711الى 

 : وهو قرص ذا سعة خزن عالٌه تصل الى  Flash Memoryالقرص القابل لالزاله   .4
وظهر فً السنوات االخٌره ، وهو ٌحمل ممٌزات  كل من القرص   جٌجا باٌت 2       

 اللٌزري والمرن .
 
 
 
 :ت المادٌهومن ضمن المكونا 

(  وهو عباره عن المعدن الخارجً الذي ٌحمً الجهاز وٌعطٌه   Caseالكٌس او الهٌكل  الخارجً ) - أ
 . شكله الممٌز  وهو موجود بانواع والوان واحجام مختلفه

 Fansاللذي ٌجهز الحاسوب بالقدره  ولٌضا توجد مراوح  Power supplyمجهز القدره   - ب
 تستخدم لتبرٌد الحاسوب.

وهً لوحه  ٌتم تثبٌتها على الهٌكل الداخلً للحاسوب  وتحتوي    Mother Boardاالم  اللوحه - ت
على شقوق وتفرعات  ومن خاللها ٌتم ربط جمٌع اجزاء الحاسوب وهً موجوده بنماذج عدٌده وابرز 

 وغٌرها  Intelو   Gigabyte الشركات المصنعه لها هً 
بطاقة الفٌدٌو وهو الجزء اللذي تتصل  او  Video Graphic Adapter(VAG)كارت الشاشه  - ث

واهم عنصر فً تشغٌل بعض البرامج وااللعاب الن  وٌكون على نوعٌن متصل ومنفصلبه الشاشه  
  ATIجودته وامكانٌته تحدد البرامج وااللعاب التً تعمل بالحاسوب واشهر الشركات المصنعه 

 وغٌرها.  nvidiaو
وت ومن خالله ٌتم توصٌل السماعات الخارجٌه او بطاقة الص Sound Adapterكارت الصوت - ج

وغالبا  ما ٌكون   CREATIVEوٌكون على نوعٌن متصل ومنفصل واشهر الشركات المصنعه 
 ملتصقا باللوحه االم .
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او بطاقة الشبكه ومن خاللها ٌتصل الحاسوب باالنترنٌت او ارسال    MODEMالمودم او الفاكس  - ح
 وغٌرها  Apache    و  D-Linkمصنعه واستقبال الفاكس  واهم الشركات ال

 

 

 

 

 

 

 : Soft waerثانيا: انكيان انمعنىي 

 
وٌمثل النصف الثانً من منظومة الحاسوب وٌطلق علٌها مصطلح البرمجٌات وهً مجموعة البرامج االساسٌه 

 الى :التً ٌستعٌن بها الحاسوب فً رفع كفاءة عمله وتسهٌل عملٌة التعامل معه من قبل الناس  وٌنقسم 

وهو عبارة  عن برنامج  مكتوب بلغة ما  وظٌفته   : Operating system نظاو انتشغيم  .6

االساسٌه  التفاهم بٌن الحاسوب  واالجزاء االلكترونٌه من جهة  واالنسان من جهة اخرى, وهو اهم 
دٌث ونظام النوافذ الح MS-Dosجزء من البرمجٌات  اذ الٌخلو منه الحاسوب . ومن امثلته نظام 

Windows  . 

 وظٌفة نظام التشغٌل:

 ومن ثم تنفٌذها.  ramجدولة البرامج المخزونة وتنظٌمها وتحمٌلها الى ذاكرة الحاسب الرئٌسٌة -6

 اإلدارة والتحكم بالمكونات المادٌة للجهاز.-2

 اكتشاف األخطاء ومعالجتها.-3

 آلٌة الحماٌة الالزمة للبرامج. توفٌر محٌط عمل للمستخدم فً حالة عمل أكثر من مستخدم,وتوفٌر-4

 

:وهً عباره عن برامج مكتوبه  باحد لغات  Application program انبرامح انتطبيقيو  .2

البرمجه لتحقٌق هدف معٌن او اداء وظٌفه معٌنه ادارٌه , تجارٌه, علمٌه، عسكرٌه,  ومن امثلتها  
 وغٌرها كثٌر. Excelئٌه وبرنامج الجداول االحصا  Wordكبرنامج الطباعه  Officeبرامج 

: وهً لغات تخاطب بٌن المستخدم والحاسوب ولها  Language programs نغات انبرمدو  .3

 .قواعدها واصولها  
 

 
 


