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نکته

 انجام دستورات ويرايشی  نظيرحذف، کپی، جابه جايی ودوران با انتخاب موضوعات همراه است به اين ترتيب 
که  ابتدا موضوعات انتخاب شده، سپس موضوعات انتخاب شده ويرايش می شوند.

 انتخاب موضوعات به صورت تکی و گروهی صورت می گيرد. برای انتخاب تکی بايد روی موضوعات تک 
به تک کليک کنيد و برای انتخاب گروهی بايد در محلی از ناحئه ترسيم که موضوعی وجود ندارد کليک کرده و با 
نگه داشتن دکمه ماوس آن را جابه جا کنيد تا موضوعات در پنجره انتخاب قرار گيرند با رها کردن دکمه ماوس انتخاب 
دارد.  متفاوتی  نتيجه  انتخاب  شروع  برای  موضوعات  راست  يا  چپ  سمت  از  ماوس  حرکت  البته  می گيرد.  صورت 

بررسی اين موضوع را به شما واگذار می کنيم.
 خارج کردن موضوعات انتخاب شده از حالت انتخاب، مانند انتخاب موضوعات می باشد با اين تفاوت که در 

هنگام کليک کردن روی موضوعات بايد کليد Shift را پايين نگه داريد.
 اگر در هنگام اجرای فرمان  Erase موضوع يا موضوعات را به اشتباه حذف نموديد نگران نباشيد چون با 

فرمان Undo می توانيد به حالت يا حاالت قبلی باز گرديد.
 برای انتخاب همه اضالع مستطيل يا چند ضلعی منتظمی که با دستور Rectangle يا Polygon رسم شده 
باشد، کافی است روی يکی از اضالع شان کليک کنيد تا کل شکل انتخاب  شود. در صورتی نياز به انتخاب تنها يک 
ضلع از شکل (پاره خط) داريد. بايد با استفاده از دستور Explode اجزای شکل را از يک ديگرمنفک کنيد. الزم 
به توضيح است که اين دستور در ظاهر شکل تغييری ايجاد نمی کند، فقط مانند حالتی است که اضالع شکل با پاره 
خط يا کمان و… ايجاد شده باشد. شکل زير نتيجٔه عمل انتخاب يک ضلع را در دو حالت قبل و بعد از انجام دستور 

Explode  را نشان می دهد.

برای تفکيک اجزای يک شکل يک پارچه به روش زير عمل نماييد:
اجرا   Modify منوی يا   Modify ابزار نوار  از  دکمٔه   روی  کردن  کليک  با  را    Explode دستور  

نماييد.
 موضوعات را انتخاب نماييد.

↵ را فشار دهيد.  کليد 

Explode بعد از دستور     Explode قبل از دستور
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ـ ١٥ــ١٢ــ دستور انتقال موضوعات (Move): برای انتقال موضوعات از محلی که در آن قرار دارد، به روش زير  ٢ـ
عمل نماييد:

۱ــ به يکی از روش های زير دستور Move را اجرا نماييد:
 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modify کليک کنيد.

 گزينٔه Move را از منوی Modify انتخاب نماييد.
Command: m ↵ ↵ فشار دهيد.      m را در خط فرمان تايپ کرده و کليد 

↵ را فشار دهيد.    ۲ــ موضوعات را انتخاب نموده و کليد 
Select objects: انتخاب موضوعات ↵

وارد  را  نقطه  مختصات  يا  کنيد  کليک  نقطه  يک  روی   OSnap ابزار کمک  (به  نماييد  تعيين  مبنا  عنوان  به  را  نقطه  يک  ۳ــ 
نماييد).

Specify base point or [Displacement] < Displacement > : مختصات نقطٔه مبنا ↵
۴ــ نقطٔه مقصد را تعيين نماييد تا موضوعات بر اساس نقطٔه مبنا به اين نقطه منتقل شود.

Specify second point or < use first point as displacement > :مختصات نقطٔه مقصد  ↵

تمرين

1 2

ابتدا حالت ۱ شکل مقابل را رسم نموده سپس 
مطابق با حالت ۲، با استفاده از دستور Move و به کمک 

Osnap خطوط قرمز را به نقاط وسط طول وعرض 
مستطيل انتقال دهيد.

ـ ١٥ــ١٢ــ دستور تکثير موضوعات (Copy): به  جای رسم تمام شکل های شبيه به هم در يک نقشه، می توان يک  ٣ـ
نمونه از شکل ها را ترسيم نمود و بقيه را براساس آن تکثيرکرد. برای تکثير موضوعات به روش زير عمل نماييد:

۱ــ به يکی از روش های زير دستور Copy را اجرا نماييد:
 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modify کليک کنيد.

 گزينٔه Copy را از منوی Modify انتخاب نماييد.
Command: co ↵ ↵ را فشار دهيد.     co را در خط فرمان تايپ کرده و سپس کليد 

نقطۀ مقصد

موضوع اوليه

نقطۀ مبنا 

تصوير
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↵ را فشار دهيد. ٢ــ موضوعاتی را که قرار است کپی نماييد انتخاب نموده و کليد 
Select objects: انتخاب موضوعات ↵

وارد  را  نقطه  مختصات  يا  کنيد  کليک  نقطه  يک  روی   OSnap ابزار کمک  (به  نماييد  تعيين  مبنا  به عنوان  را  نقطه  يک  ۳ــ 
نماييد).

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:  مختصات نقطٔه مبنا ↵      
٤ــ مختصات نقطٔه مقصد را نسبت به نقطٔه مبنا وارد نماييد يا در مکانی که می خواهيد موضوع انتخاب شده قرار گيرد، کليک 

کنيد.
Specify second point or <use first point as displacement>: مختصات نقطٔه مقصد ↵

٥ ــ دستور Copy آماده دريافت محلی است برای تکثير ديگری از همين موضوع، اين عمل را می توانيد برای تعداد نامحدودی 
↵ يا Esc را فشار دهيد. انجام دهيد برای خارج شدن از اين دستور کليد 

Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: ↵

تمرين
شش ضلعی وسطی را ترسيم نموده و سپس به  کمک 

دستور Copy شکل مقابل را تکميل نماييد.

2

10

5

نقطۀ مبنا 
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مشخص  زاوئه  تحت  و  نقطه  يک  حول  موضوعات،  دوران  برای   :Rotate موضوعات دوران  دستور  ـ ١٥ــ١٢ــ  ٤ـ
به  روش زير عمل نماييد:

۱ــ به يکی از روش های زير دستور Rotate را اجرا نماييد:
 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modify کليک کنيد.
 گزينٔهRotate  را از منوی Modify  انتخاب نماييد.

Command: RO ↵ ↵ را فشار دهيد.      RO را در خط فرمان تايپ کرده و کليد 
↵ را فشار دهيد. ۲ــ موضوعاتی را که قرار است دوران دهيد انتخاب نموده و کليد 

Select objects: انتخاب موضوعات ↵
۳ــ يک نقطه را به عنوان مرکز دوران تعيين نماييد (به کمک ابزار OSnap روی يک نقطه کليک کنيد يا مختصات نقطه را 

↵ را فشار دهيد). وارد نموده و کليد 
Specify base point: مختصات نقطٔه مرکز دوران ↵

AA

A

يافته
وران 

کل د
ش

زاويۀ دوران

مرکز دوران

شکل اوليه

شکل دوران يافته

پيش نمايش دوران شکل اوليه 
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↵ را فشار دهيد ( زاويه دوران زاويه ای است که موضوع حول آن دوران می کند و جهت  ۴ــ زاويه دوران را وارد نموده و 
مثبت آن در خالف حرکت عقربه های ساعت است).

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0 >: زاويه دوران ↵

نکته

گزينه Copy در پيغام باال برای حالتی بکار می رود که قصد داشته باشيد بعد از دوران موضوع، شکل اوليه 
آن نيز باقی بماند.

تمرين
مطابق شکل زير ابتدا نمای ١ را ترسيم کرده سپس با استفاده از دستور Rotate صفحٔه P را دوران داده و 

نمای ٢ را ايجاد کنيد.

1
1 30

P

P

ـ ١٥ــ١٢ــ دستور رسم تقارن موضوعات (Mirror): برای رسم قرينه موضوعات نسبت به يک خط از اين دستور  ٥ ـ
استفاده می شود. شکل زير مراحل ترسيم تقارن قسمت ترسيم شده شکل را نسبت به خط تقارن قرمز رنگ نشان می دهد.

   

21
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برای ترسيم قرينه موضوعات نسبت به يک خط مطابق روش زير عمل نماييد:
۱ــ به يکی از روش های زير دستور Mirror را اجرا نماييد:

 روی دکمٔه  از نوار ابزار  Modifyکليک کنيد.
 گزينٔه Mirror را از منوی Modify  انتخاب نماييد.

 Command: MI ↵ ↵ را فشار دهيد.                            MI را در خط فرمان تايپ کرده و کليد 
۲ــ پس از اجرای دستور، نشانگر ماوس در حالت انتخاب موضوع قرار می گيرد. موضوعاتی را که قرار است تقارن آن ها رسم 

↵ را فشار دهيد. شود انتخاب نموده و کليد 

3
تعيين نقاط ابتدا و انتهای خط تقارن

انتخاب قسمت اّول

شکل نهايی
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Select objects: انتخاب موضوعات ↵
۳ــ مختصات نقطٔه اول از خط تقارن را وارد کنيد.

Specify first point of mirror line:  مختصات نقطٔه اول از خط تقارن ↵    
۴ــ مختصات نقطٔه دوم از خط تقارن را وارد کنيد.

Specify second point of mirror line: مختصات نقطٔه دوم از خط تقارن ↵
شود،  رسم  شکل  قرينه  تا  دهيد  فشار  را   ↵ کليد  نداريد  را  اولی  موضوع  حذف  قصد  اگر  شده،  ظاهر  پيغام  مقابل  در  ۵ــ 

↵ را فشار دهيد.  در صورتی که می خواهيد شکل اولی حذف شود Y (Yes) را تايپ کرده و کليد 
Erase source objects? [Yes/No] <N>: 

تمرين
به ترتيب مراحل زير، شکل مرحله ٤ را ترسيم نماييد.

1

4

2

ـ ١٥ــ١٢ــ دستور رسم تصوير موازی(Offset): از اين دستور برای رسم تصوير موازی يک موضوع در جهت و  ٦ ـ
فاصله مشخص استفاده می شود. در شکل صفحٔه بعد دستور Offset چند بار روی خط، دايره، و کمان اعمال شده است. 

ترسيم قسمت اول  اجرای دستور Mirror و انتخاب موضوعات   

   
             شکل نهايی                          تعيين Quadrant دايره به عنوان نقاط خط تقارن
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برای ترسيم Offset يک موضوع  مطابق روش زير عمل نماييد:
۱ــ به يکی از روش های زير دستور Offset را اجرا نماييد:

 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modify کليک کنيد.
 گزينٔه Offset را از منوی Modify  انتخاب نماييد.

Command: O ↵ ↵ را فشار دهيد.      O را در خط فرمان تايپ کرده و کليد 
↵ فشار دهيد، يا روی دو نقطه از ناحيه ترسيم که فاصله  ۲ــ اندازه فاصله Offset با موضوع اوليه را وارد کرده و سپس کليد 

بين آن ها معادل اندازه Offset  است کليک  نماييد.
Current settings: Erase source=No  Layer =Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:  Offset اندازه فاصله↵

۳ــ نشانگر ماوس در حالت انتخاب موضوع قرار می گيرد، موضوع را انتخاب کنيد.
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: انتخاب موضوع

۴ــ در آن سمتی از شکل که قصد داريد Offset موضوع رسم شود، کليک کنيد  تا Offset انجام شود.
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: کليک در سمت مورد نظر موضوع اوليه

تکرار  دستور است می توانيد  تعيين شده در اين  موضوعاتی که فاصله Offset آنها به اندازه  ساير  ۵ــ مرحلٔه ۳ و ۴ را برای 
نماييد.

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
↵ يا Esc را فشار دهيد. ۶ــ برای خروج از دستور، کليد 

است  نياز  که  می آيد  پيش  مواردی  فنی،  نقشه های  ترسيم  در   :(Trim) موضوعات  دادن  برش  دستور  ـ ١٥ــ١٢ــ  ٧ـ
نمای  درشکل (۲۲ــ۱۲)  مثال  به عنوان  دهيد.  برش  ديگر  موضوعات  به  توجه  با  را  است  شده  ترسيم  قبالً  که  موضوعاتی  از  قسمتی 
 Trim دستور از  استفاده  با  موضوعات  برش  برای  است.  خورده  برش   P صفحه توسط   Trim دستور کمک  به  استوانه  روبه روی 

به روش زير عمل کنيد:

P P

شکل ۲۲ ــ١٢
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۱ــ برای اجرای دستور Trim ابتدا بايد به يکی از شيوه های زير عمل نماييد:
 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modifyکليک کنيد.

 روی گزينٔه Trim از منوی Modify کليک کنيد.
Command: Trim  ↵ ↵ را فشار دهيد.                            Trim را در خط فرمان تايپ کرده و سپس کليد 

۲ــ در اين مرحله دو حالت وجود دارد، يا لبه  های برش را انتخاب کنيد يا مجموعه ای از اشيايی که قرار است Trim روی آنها 
↵ را فشار دهيد. در شکل(۲۲ــ۱۲)، P لبه برش است. انجام شود، انتخاب نموده وسپس  

Select cutting edges... 
Select objects or <select all> :انتخاب مجموعه ای که بايد برش بخورد يا انتخاب لبه های برش ↵

 ۳ــ روی آن قسمت از موضوع که قرار است برش بخورد کليک کنيد تا همان محدوده بريده شود. اين مرحله را می توانيد آن 
قدر تکرار کنيد تا شکل کامل شود.

۴ــ برای خروج از دستور، کليد Esc را فشار دهيد.

مثال
در شکل (الف) با استفاده از دستور Trim قسمت هايی از پاره خط ها و دايره را برش می دهيم.

A B

2

3

4

C

D

1

شکل ۲۳ ــ١٢
برای ايجاد شکل (٢٣ــ١٢ــ ب)  به روش زير عمل می کنيم:

۱ــ دستور Trim را  اجرا می کنيم.
↵ را فشار می دهيم. ۲ــ تمام شکل را انتخاب می کنيم و کليد 

۳ــ روی يک نقطه از پاره خط  ABکليک می کنيم تا AB حذف شد.
۴ــ روی يک نقطه از پاره خط  CDکليک کنيم تا CD حذف شد.

۵ــ ساير قسمت ها را به همين روش برش می زنيم.
۶ــ اگر در حين اجرای دستور با اشتباهی مواجه شديم  با دستور Undo يا فشار دادن کليدهای Ctrl+Z به 

حالت قبل باز می گرديم.
۷ــ با فشار دادن کليد Esc از اين دستور خارج می شويم.

(الف)
(ب)
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شکل روبه رو را به کمک دستور Trim ترسيم می نماييم:
۱ــ ابتدا مربعی به ضلع ۹۰ ميلی متر ترسيم می نماييم و سپس دايره ای 

به شعاع ٤٠ ميلی متر و به مرکز يکی از گوشه های مربع رسم می کنيم.
۲ــ به کمک دستور Copy دايرٔه ترسيم شده را روی سه گوشه ديگر 

مربع ايجاد می نماييم.
۳ــ دستور Trim را اجرا می نماييم.

را   A , Ctrl (کليدهای  می نماييم  انتخاب  را  موضوعات  تمامی  ۴ــ 
همزمان نگه می داريم) و دکمٔه Enter را فشار دهيد.

۵ــ روی قسمت هايی از کمان دايره که قرار است حذف شود کليک 
می کنيم تا آن قسمت ها حذف شود.

۶ــ کليد  Enterرا فشار می دهيم تا فرمان  Trimپايان يابد.

مثال

تمرين
برای ايجاد حالت چهارم شکل زير طبق مراحل زير عمل کنيد:

١ــ مربعی به ضلع ٥٠ ميلی متر رسم کنيد.
٢ــ دايره ای به آن محيط کنيد.

٣ــ دايره ای به شعاع ١٥ ميلی متر، به مرکز دايرٔه بزرگ تر رسم نماييد.
٤ــ با استفاده از دستور Trim، قسمت های اضافه را برش دهيد.
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ـ ١٥ــ١٢ــ دستور امتداد دادن موضوعات (EXTEND): در شکل زير، پاره خط های ۱، ۲ و کمان ۳ با استفاده  ٨ ـ
از دستور Extend به دو پاره خط قرمز امتداد داده شدند. برای امتداد موضوعات رسم شده تا لبه های مشخص، به صورت زير 

عمل نماييد:
1

2

1

2

۱ــ با يکی از روش های زير دستور Extend را اجرا نماييد:
 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modify کليک کنيد.
 گزينٔه Extend را از منوی Modify  انتخاب نماييد.

 Command: EX ↵ ↵ را فشار دهيد.      EX را در خط فرمان تايپ کرده و کليد 
↵ را فشار دهيد. ۲ــ در اين مرحله لبه هايی را که قرار است موضوعات به آن ها امتداد پيدا کند انتخاب کرده و کليد 

۳ــ روی تک تک موضوعات کليک کنيد تا به لبه ها بچسبد.
۴ــ برای خروج از دستور، کليد Esc را فشار دهيد.

تمرين
مراحل زير را برای رسم شکل زير طی نماييد:

1 2 3 4
۱ــ دستور Rectangle ــ دستور Explode (تفکيک اضالع) ــ دستور Offset ( عرض بااليی به اندازه ۳۵ 

ميلی متر و يکی از طول ها به اندازه نصف عرض به سمت داخل)
 Rotate ۲ــ دستور

۳ــ دستور Extend ( امتداد پاره خط قرمز تا طول)
Erase و Trim ۴ــ دستور



٢٥٢٢٢٢٢٢٥٥٥٥٥٢٢٢٢٢

تمرين
مطابق شکل سه نمای زير را رسم نماييد.

 Chamfer دستور از  خط  دو  برخورد  محل  زدن  پخ  برای   :(CHAMFER) گوشه ها زدن  پخ  دستور  ـ ١٥ــ١٢ــ  ٩ـ
استفاده می شود. برای پخ زدن گوشه ها به صورت زير عمل نماييد:

۱ــ به يکی از روش های زير دستور Chamfer را اجرا نماييد:
 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modify کليک کنيد.

 گزينٔه Chamfer را از منوی Modify  انتخاب نماييد.
 Command: CHA↵ ↵ را فشار دهيد.                                   CHA را در خط فرمان تايپ  کرده و کليد 

↵ را فشار دهيد. ۲ــ حرف D مخفف گزينه Distance را تايپ کرده و کليد 
مطابق شکل زير فاصله های dist 1  و dist 2 را به ترتيب وارد نماييد (پس از هر مرحله کليد Entre را فشار دهيد).   

dist 1

dist 2

1

2
۳ــ  به ترتيب روی خط ۱و ۲ کليک کنيد تا پخ ايجاد شود.
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 ساير گزينه های Chamfer را آزمايش کنيد.
با  را  آن  گوشه های   Chamfer دستور کمک  به  سپس  و  نموده  رسم  مستطيلی   Line دستور از  استفاده  با   

اندازه های متفاوت پخ بزنيد.

ـ ١٥ــ١٢ــ دستور گرد کردن گوشه ها FILLET: برای گردکردن محل برخورد دو خط از دستور Fillet استفاده  ١٠ـ
می شود. برای اين منظور به صورت زير عمل نماييد:

۱ــ به يکی از روش های زير دستور Fillet را اجرا نماييد:
 روی دکمٔه  از نوار ابزار Modify کليک کنيد.

 گزينٔه Fillet را از منوی Modify  انتخاب نماييد.
Command: F ↵ ↵ را فشار دهيد.                                                   F را در خط فرمان تايپ کرده و کليد 

↵ را فشار دهيد. ۲ــ برای تعيين شعاع کمان حرف R مخفف گزينه Radius را تايپ کرده و کليد 
↵ را فشار دهيد.  ۳ــ اندازه شعاع گوشه را وارد کرده و کليد 

تمرين

R

۴ــ روی دو خط که قرار است گرد شود، کليک کنيد تا گوشٔه گرد ايجاد شود.

تمرين
 ساير گزينه های Fillet را آزمايش کنيد.

 با استفاده از دستور Line مستطيلی رسم نموده و سپس به کمک دستور Fillet گوشه های آن را به شعاع 
دلخواه گرد کنيد.

 (Hatch) ۱۶ــ۱۲ــ رسم هاشور
برای هاشور زدن سطوح برش خورده، از اين فرمان استفاده می شود. 

۱ــ به يکی از روش های زير دستور  Hatch را اجرا نماييد: 



٢٥٤٢٢٢٢٢٥٥٥٥٥٤٤٤٤٤

 بر روی دکمٔه  از نوار ابزار Draw کليک کنيد.
 روی گزينٔه Hatch از منوی Draw کليک کنيد.

Command: H ↵ ↵ را فشار دهيد.                                   H را در خط فرمان تايپ کرده و سپس کليد 
۲ــ با اجرای اين دستور پنجرٔه محاوره ای هاشور (Hatch and Gradient) باز می شود، در قسمت سمت راست اين پنجره  

نوع (Type)، الگو (Pattern)، زاويه (Angle) و مقياس (Scale) هاشور را انتخاب نماييد (شکل ۲۴ــ۱۲).

شکل ۲۴ ــ١٢

۳ــ با کليک بر روی   از قسمت Pattern اغلب الگوهای کاربردی هاشور را مشاهده 
می کنيد؛ الگوی مورد نظر خود را انتخاب کرده و دکمٔه OK را کليک کنيد. شکل زير الگوهای زبانٔه ANSI را نشان می دهد. گزينٔه 

مشخص شده را انتخاب کرده و بر   روی OK کليک کنيد.
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 Hatch and Gradient ٔکليک کرده تا امکان انتخاب محدودٔه هاشور خورده فراهم شود، پنجره Pick Points ۴ــ روی گزينٔه
انتخاب ها  تمام  تا  کنيد  کليک  نظر  مورد  سطوح  داخل  در  را  موس  نشانگر  می شود.  بسته  موقت  طور  به  هاشور  محل  انتخاب  برای 

صورت گيرد. دکمٔه Enter را فشار دهيد تا پنجرهٔ Hatch and Gradient مجددًا ظاهر شود. 
۵ــ با کليک کردن بر روی دکمٔه OK هاشور اعمال می شود.

تمرين
شکل مرحله ٥ را مطابق مراحل ١ تا ٥ کامل نماييد.

1 2 3

4 5
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ارزشيابی
 عملی

١ــ نرم افزارهای صنعتی به کمک فرآيند ساخت و توليد آمده است.
۲ــ اتوکد ابزار نقشه کشی قدرتمندی است که برای طراحان و نقشه کشان در ترسيم نقشه های دو بعدی و تا 

حدودی سه بعدی بسيار قابليت دارد.
٣ــ محيط برنامٔه اتوکد در کل از پنج بخش منوها، نوارهای ابزار، ناحئه ترسيم، خط فرمان و نوار وضعيت 

تشکيل شده است.
۴ــ برای راحتی کاربران، دستورات اتوکد با چند روش مختلف قابل دسترسی و اجرا است.

۵ــ سيستم مختصات دهی در اتوکد، دکارتی و قطبی است و نحوه محاسبه مختصات نقاط به دو صورت 
نسبی و مطلق انجام می شود.

۶ــ دستور Line يکی از کاربردی ترين دستورات اتوکد است که از طريق آن پاره خط را رسم می کنند.
۷ــ امکان تغيير رنگ، ضخامت و نوع خطوط از طريق نوار ابزار Properties فراهم است.

۸ ــ فرمان Pan , Zoom برای مشاهدٔه بهتر جزئيات نقشه و کار روی قسمت های مختلف آن کاربرد دارد.
۹ــ برای ترسيم دايره در اتوکد از فرمان Circle استفاده می شود.

۱۰ــ برای ترسيم کمان از فرمان Arc استفاده می شود.
۱۱ــ برای ترسيم مستطيل می توان از فرمان Rectangle استفاده کرد.

۱۲ــ از دستور Polygon برای رسم چند ضلعی منتظم استفاده می شود.
۱۳ــ از دستور Spline برای رسم منحنی از نقاط مشخص، استفاده می شود.

۱٤ــ از ابزار کمک ترسيم OSnap برای مشخص کردن نقاط خاص موضوعات در ترسيم استفاده می شود.
۱٥ــ از ابزار کمک ترسيم Ortho برای ترسيم خطوط افقی و عمودی استفاده می شود.
۱٦ــ برای پاک کردن موضوعات ترسيم شده در نقشه از فرمان Erase استفاده می شود.
۱٧ــ برای انتقال موضوعات بر اساس يک نقطه مبنا از دستور Move استفاده می شود.

۱٨ــ برای تکثير موضوعات از دستور Copy استفاده می شود.
١٩ــ برای دوران موضوعات حول يک نقطه از دستور Rotate استفاده می شود.

۲٠ــ با استفاده از دستور Mirror می توان قرينه يک موضوع را نسبت به خط تقارن رسم کرد.
۲١ــ گوشه چند ضلعی را با دستور Chamfer  و Fillet به صورت پخ دار يا گرد رسم می کنند.

۲٢ــ برای پاک کردن قسمتی از يک شی ء با کمک بعدهای برش از دستور  Trim استفاده می شود.
۲٣ــ برای هاشور زدن قسمت های برش خورده در نقشه، از دستور Hatch استفاده می شود.
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ارزشيابی

۱ــ چند نرم افزار کاربردی مرتبط با رشته صنايع فلزی را نام ببريد.
۲ــ قسمت های اصلی محيط اتوکد را نام ببريد.

٣ــ برای ايجاد يک فايل ترسيمی در اتوکد از چه دستوری استفاده می شود؟
٤ــ برای ذخيره کردن يک فايل ترسيمی با نام جديد از چه فرمانی استفاده می شود؟

٥ ــ به فايل ترسيمی "Exam.dwg" در پوشٔه D :\ test در محيط اتوکد ترسيماتی اضافه نموديم. برای ذخيره 
کردن آن با همان نام و در همان مسير چه بايد کرد؟

٦ ــ اگر به وسيلٔه فرمان  Erase يک موضوع را به اشتباه حذف کرديد با چه دستوری می توان آن را مجددًا 
بازگرداند؟

٧ــ هر کدام از دستورات زير برای چه عملياتی در اتوکد استفاده می شود؟
Offset- Copy- Explode-Mirror-Rotate-Trim-Hatch-Spline

٨ ــ منتخبی از نقشه های ساير فصل های کتاب را با اتوکد رسم نماييد.
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cone مخروط   
connection اتّصال   
conversion تبديل   
cornice گلويی   
crinoid الله ای   
crossroads چهار راه   
cruciform صليبی   
cube مكعب   
curve خم   
curve منحنی   
cylinder استوانه   
deep ژرف (گود)   
defective cone مخروط ناقص    
design طرح   
development گسترش   
devision تقسيم    
diagonal قطر (چند ضلعی)   
diagram ترسيم    
diameter قطر (دايره)   
distance بُعد   
double bottom فرنگی پيچ كف   
double seam فرنگی پيچ كف   
duct كانال   
edge يال   
elbow زانو   
electricarc قوس الكتريكی    
ellipse بيض   
equilateral متساوی االضالع   
facing مواجه   

adhesive چسب   
air cleaner هواكش   
alloy آلياژ   
angle زاويه   
angle فرجه   
apex نوک (رأس، سر)   
approximately تقريبی   
arc كمان   
area ناحيه سطح ــ مساحت   
auxiliary كمكی   
auxiliary line خط كمكی    
auxiliary view تصوير كمكی    
axe محور   
base پايه   
binder چسب   
bisector نيمساز   
bobbin پيچک    
brass برنج   

 canal- channel  كانال  
cap strip فرنگی پيچ كشويی   
card board مقوا   
chair صندلی   
changing تبديل   
changing channel كانال تبديل   
chinney دودکش   
circle دايره   
circumference محيط   
compass پرگار   
compound drawing نقشه تركيبی   

واژه نامه
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intersection فصل مشترک   
isosceles متساوی الساقين   
layer اليه   
length طول   
length درازا (طول)   
line خط   
locking joint اتصال قفلی   
longitudinal corner فرنگی پيچ كانال   
manner روش   
maximum بيشينه   
metal industry صنايع فلزی   
middle layer اليه ميانی   
minimum كمينه   
nonspecial غير خاص   
nonspecial line خط غير خاص   
octagon هشت ضلعی   
orthographic قائم الزاويه   
orthographic راست گوشه   
parabola سهمی   
parabolic سهمی گون   
parallel موازی   
parallelogram متوازی االضالع   
pattern نمونه   
pentagon پنج ضلعی   
perimeter محيط   
perpendicular عمود   
bisector عمود منّصف   
perpendicular line خط عمود   
pipe لوله   
facing line خط مواجه    
flag like پرچم مانند   
fluid سّيال   

focal كانونی   
focus كانون   
forenead پيشان   
forked جناغی   
fouid سّيال   
friction اصطكاک   
frontal جبهی   
frontal line خط جبهی   
frontal projection plane صفحٔه روبه روی تصوير   
frontal view ديد از جلو، روبه رو   
generatrix مولد   
geomelrical drawing ترسيم هندسی   
geometry هندسه   
grooved seam فرنگی پيچ ساده   
guide راهنما   
heat گرما    
height ارتفاع    
height ارتفاع   
hexagon شش ضلعی   
hexagon شش ضلعی   
horizontal افقی   
horizontal line خط افقی   
horizontal projection plane صفحٔه افقی تصوير    
hyper bola هذلولی   
hyper bolic هذلولی گون   
intermediator واسطه   
skull cap عرق چين    
slice قاچ   
slug دور ريز   
solder لحيم   
sphere كره   
square مربّع   
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steam بخار   
surface رويه (سطح)   
symmetry قرينه   
tank مخزن   
three roads سه راه   
throughout seam درز سر به سر   
tolerance تولرانس   
top view ديد از باال    
transfer انتقال    
trapzoid ذوزنقه   
triangle مثلّث   
true length اندازٔه حقيقی   
typical نمونه   
venti lation تهويه   
vertical قائم    
view نما (تصوير)   
volume حجم   
welding جوش   
zone منطقه   
plane سطح   
polygon چند ضلعی   
polyhedra چند وجهی   
pompe پمپ   
prism منشور   

profile نيم رخ   
profile line خط نيم رخ   
profile projection plane صفحٔه نيم رخ تصوير   
projection نما (تصوير)   
pulley weld قرقره جوش   
pyramid هرم   
qround line خط زمين   
radius شعاع   
raised منتصب   
recembling copper مسوار   
rectangle مستطيل   
refinery پااليشگاه   
rivet پرچ   
scrap دور ريز   
seam فرنگی پيچ   
seamweld درز جوش   
section برش   
sheet برگ   
sheet ورق   
side ضلع   
side لبه   
side view ديد از چپ    
simi lar متشابه   
simple drawing نقشه ساده   
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منابع
 رسم فنی سال های دوم، سوم و چهارم نظام قديم      تأليف محمود مرجانی، محمد ميثاق

 استانداردهای ايزو به شماره های ۱۲۸، ۱۲۹ و ۲۵۵۳
 هندسه فضايی   تأليف هيئت مؤلفين احمد بی رشک، پرويز شهرياری و ...

 رسم فنی سال سوم رشته نقشه  کشی صنعتی نظام قديم   تأليف محمدحسين شربت  ملکی و محمد خواجه  حسينی
 رسم فنی تخصصی صنايع فلزی   عزيز خوشينی و…

 کاربرد رايانه در نقشه کشی معماری رشته نقشه کشی معماری    تأليف   محمد فرخ  زاد
 مرجع کامل اتوکد ۲۰۰۷    تأليف نادر خرمی  راد
 خودآموز تصويری اتوکد    تأليف سعيد محمدی

 کليد نرم افزارهای مهندسی ساخت و توليد    تأليف محمد رضا فروزان و محمود کدخدايی
 Help نرم افزار اتوکد

 Engineering Drawing  , Bogolyubov


