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 Arcرسم االقواس
في سطر Arcيمكن اختيار امر رسم القوس من خالل كتابة امر *

 drawمن قائمة اوختيارها enterثم Aاألوامر او كتابة حرف 

Arcثم نختار امر 

قوس يحتاج رسم القوس الي معرفة  ثالثة نقاط و يمكن رسم ال* 

:بمعلومية االتي

 3pointثالثة نقاط -1

start, center , endنقطة البداية والمركز والنهاية-2

 , star , centerالبداية والمركز والزاوية المحصورةنقطة --3

included angle

 start, center,length ofوالمركز وطول القوس البداية -4

chord

 ,star , endالمحصورةوالنهاية والزاوية نقطة البداية -5

included angle

start , end , directionالبداية والنهاية واتجاه القوس-6

start , end, radiusوالنهاية ونصف القطر البداية -7

center, start , endالمركز والبداية والنهاية -6

center , start,angleالمركز والبداية والزاوية-7

 ,center , startالمركز والبداية وطول القوس -8

lenght

رسم القوس بشكل مستمر -9



:تمارين 
-start point 5,5:نقاط 3ارسم قوس بمعلومية -1 second point 9,8- end point 

8,4
-St P 9,7-Center 5,4-ارسم قوس بمعلومية البداية والمركز والنهاية -2 E P 3,7

-St P12,9-Centr P 8,6رسم قوس بمعلومية البداية والمركز وطول القوس -3 length 

of chord +7.

-St P 40,30ارسم قوس بمعلومية نقطة البداية والنهاية والزاوية المركزية -4 Center 

P 50,30 – Include angle (-145).

.ملحوظة يرسم القوس من نقطة البداية وفي اتجاه عكس عقارب الساعة



:تعديل أوامر الرسم

الموجودة Modifyيتم اجراء التعديالت علي أوامر الرسم من خالل قائمة •

Homeبالتبويب

ور يستخدم في تدوير عناصر الرسم المحتفلة حول مح Rotateامر تدوير العناصر -1

.في سطر األوامرRoأو Rotateمعين باستخدام أداة        او بكتابة االمر 

لقطع أجزاء من العناصر يستخدم في قطع أجزاء من العناصر بشرطTrimامر -2

ة     وجود عنصر اخر يعمل كقاطع للجزء المطلوب قطعه ويستخدم بواسطة اختيار أدا

.في سطر األوامرTrأو Trimأو بكتابة االمر 

ويستخدم لتمديد خط مع خط آخر ويستخدم عن طريق اختيار Extendامر التمديد 

.في سطر األوامرEXأو Extendأو كتابة امر االداه

ويستخدم لعمل نسخة معكوسة من عنصر أو مجموعة من Mirrorامر االنعكاس -3

في سطر Miاو Mirrorالعناصر حول محور معين باستخدام أداة     أو بكتابة امر 

. األوامر



EXTENDامر 

SCALEامر 

MIRRORامر 

TRIMامر 



:تعديل أوامر الرسم

يستخدم في تغيير مقياس الرسم الحد  Scaleامر تغيير مقياس الرسم للعناصر -4

األداة     أو ويستخدم من خالل النقر علي( تكبير أو تصغير وفق نسبة معينة)العناصر 

.SCأو كتابة scaleكتابة امر 

ويستخدم للتكرار علي ابعاد محددة ويستخدم من خاللOffsetامر تكرار العناصر -5

Oأو Offsetالنقر علي األداة      او كتابة 

ويستخدم الشطف بين خطين بزاوية وبطول Chamferأمر شطف األركان -6

Chaأو Chamferويستخدم من خالل النقر علي األداة        أو كتابة 

قر ويستخدم في تدوير الركن بنصف قطر ويستخدم بالنFilletامر تدوير األركان -7

.Fاو Filletعلي األداة          او كتابة 



OFFESTامر 



https://www.youtube.com/watch?v=-1d9Z7YfPT4&t=92s

https://www.youtube.com/watch?v=2KVBja5fvKU&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=-1d9Z7YfPT4&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=2KVBja5fvKU&t=8s


:تمرين  

ارسم الشكل المقابل مستخدما -1

عناصر الرسم التي درستها واوامر 
تعديل الرسم 

FILLETامر 

CHAMFERامر 



:تمرين  

ارسم الشكل المقابل مستخدما -1

عناصر الرسم التي درستها واوامر 
تعديل الرسم 



:تمرين  

ارسم الشكل المقابل مستخدما -2

عناصر الرسم التي درستها واوامر 
تعديل الرسم 



THANK YOU


