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دستوركار شماره ي 2:
ــكل مقابل را به كمك فرمان Line در كاغذ A4 ترسيم  ش

كنيد.
(زمان: 10 دقيقه)

مراحل اجرا:

1. فرمان Line را وارد كنيد
Command: line ↵ يا L ↵

↵ 2Specify �rst point: 20, 20. مختصات نقطه ي A را وارد كنيد

↵ 3Specify next point or [undo]: @ 30, 0. مختصات نقطه ي B را وارد كنيد.

ــه ي D را وارد كنيد.  ــات نقط 4. مختص
135 مكمل  ــه ْ ــيد زاوي (دقت داشته باش
ــت حركت در  ــل جه ــه  45ْ به دلي زاوي

ترسيم پاره خط BD به كار رفته است.)

Specify next point or [undo]: @ 50 < 135 ↵

5. حرف C را براي بستن شكل و پايان 
فرمان وارد كنيد. (دقت كنيد اگر بخواهيد 
با اينتر فرمان را پايان دهيد يك مرحله به 

فرايند ترسيم شكل اضافه مي شود.)

Specify next point or [undo/close]: C ↵

6. فايل خود را ذخيره كنيد.

7. نتيجه ي كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.

ــتفاده كنيد نظير 0>30@ براي  ــاط مي توانيد از روش هاي ديگر نيز اس ــراي تعيين مختصات نق  ب
.B نقطه ي

يادآوري
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دستوركار شماره ي 3: 
توسط فرمان Line شكل ارائه شده را در كادر و كاغذ A4 ترسيم كنيد.

راهنمايي: از كادر و كاغذهاي تنظيم شده ي قبلي مي توانيد تغيير نام  
داده و استفاده كنيد.

( زمان: 30 دقيقه)

مراحل اجرا
فرمان Line. 1 را وارد كنيد. 

Command: Line ↵ يا L  ↵
مختصات 100 و 30. 2 را وارد كنيد. 

Specify �rst point: 100 , 30 ↵

مختصات 40. 3 را تحت زاويه ي صفر درجه وارد كنيد.
Specify next Point or [undo]: @ 40<0

 مختصات 40 را تحت زاويه ي 90. 4 درجه وارد كنيد. 
Specify next Point or [undo/ close]:@ 40<90

مختصات 30. 5 را تحت زاويه ي صفر درجه وارد كنيد. 
 Specify next Point or [undo/ close]:@ 30<0

نكته

ــبي وارد  ــن پس مختصات به صورت نس از اي
مي شود. @ فراموش نشود.



53

مختصات 20 را تحت زاويه ي 60. 6 درجه وارد كنيد. 
Specify next Point or [undo/ close]:@ 20<60

مختصات تحت زاويه 180. 7 درجه را وارد كنيد. 
Specify next Point or [undo /close]:@ 40 < 180

مختصات 20- و50. 8 را وارد كنيد. 
Specify next Point or [undo/ close]:@ -20, 50 ↵

- را وارد كنيد.  مختصات 20- و 50. 9
Specify next Point or [undo/ close]:@-20, -50 ↵

مختصات 40 را تحت زاويه ي 180. 10 درجه وارد كنيد. 

Specify next Point or [undo/ close]:@ 40<180 ↵

مختصات 20 را تحت زاويه ي 300. 11 درجه وارد كنيد. 
Specify next Point or [undo/ close]:@ 20<300 ↵
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مختصات 30. 12 را تحت زوايه ي صفر درجه وارد كنيد. 
Specify next Point or [undo/ close]: @ 30<0 ↵

مختصات 40 تحت زاويه 270. 13 را وارد كنيد.
Specify next Point or [undo/ close]: @ 40<270 ↵

براي پايان دادن به فرمان اينتر كنيد. 14 .
Specify next Point or [undo/ close]: ↵

فايل خود را ذخيره كنيد. 15 .
نتيجه ي كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنر آموز  16 .

محترم ارائه دهيد.
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Erase اجراي فرمان
ــده كاربرد دارد، كه براي اين منظور پس از ورود فرمان بايد  ــيم ش اين فرمان براي پاك كردن موضوعات ترس

موضوعات مورد نظر را انتخاب و سپس اينتر كنيد.

 شيوه هاي ورود فرمان
 Modify Toolbar

EraseModify Menu

  Erase يا ECommand

EraseShortcut Menu

Erase مراحل اجراي فرمان
Command: Erase ↵ فرمان Erase را وارد مي كنيم

Select objects موضوعات را انتخاب مي كنيم.
Select objects براي پايان دادن به فرمان اينتر مي كنيم

نكته

ــپس  ــي، از جمله Erase، ابتدا مي توان موضوعات را انتخاب و س 1. براي اجراي فرمان هاي ويرايش
فرمان مورد نظر را وارد كنيد.

ــك كليد Delete نيز  ــل از ورود فرمان Erase به كم ــات را انتخاب كرديد، قب ــر ابتدا موضوع 2. اگ
مي توانيد موضوعات را پاك كنيد.

3. به كمك فرمان Cut يا Ctrl+x نيز مي توانيد موضوعات را در اتوكد پاك كنيد. البته در اين حالت 
آخرين موضوعات پاك شده در حافظه ي Clip bord محفوظ مي ماند.

ــده در اتوكد اين  است كه خطوط موضوعات به صورت خط چين  ــانه ي موضوعات انتخاب ش 4. نش
ــد و براي انتخاب موضوعات روش هاي متعددي وجود دارد كه در ادامه ي همين توانايي به آن  در مي آي

مي پردازيم.

ــتي موضوعات مورد نظر انتخاب شده و  ــتفاده از منوي ميان بر(Shortcut Menu) ابتدا بايس براي اس
سپس كليك راست كنيم تا فرمان Erase ظاهر شود.

يادآوري
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دستوركار شماره ي 4: 
 Erase ــكل را ترسيم كنيد و سپس به كمك فرمان ابتدا ش

پاره خط AB را پاك كنيد.
(زمان: 5 دقيقه)

مراحل اجرا
1. فرمان Erase  را وارد كنيد.

Command: Erase ↵

 AB ــر روي پاره خط ) ب ــك مربع انتخابگر ( 2. به كم
كليك كنيد.

Select objects:

ــاب و پاك كردن موضوع اينتر  ــراي پايان دادن به انتخ 3. ب
كنيد.

Select objects: ↵

ــيابي به هنرآموز  ــت تأييد و ارزش ــه ي كار را جه 4. نتيج
محترم ارائه دهيد.
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Oops اجراي فرمان
ــي را كه در آخرين مرتبه  ــه كمك اين فرمان مي توان موضوعات ب
ــده برگرداند. به عبارت ديگر اين فرمان، آخرين عملكرد  پاك ش

فرمان Erase را خنثي مي كند. 
ــكل مقابل پس از پاك كردن پاره خط  مثال: فرض كنيد در ش
AB و ترسيم پاره خط CD مجدداً مي خواهيم پاره خط AB برگردد.

مراحل اجرا
1. شكل مقابل را ترسيم كنيد.

2. به كمك فرمان Erase پاره خط AB را پاك كنيد.

3. به كمك فرمان Line پاره خط CD را ترسيم كنيد.

4. به كمك فرمانOops پاره خط AB را بازگردانيد. 

Command: Oops ↵

(Select object) روش هاي انتخاب موضوع
براي  شديد،  متوجه  موضوعات  كردن  پاك  در  كه  همان طور 
عمليات ويرايشي نظير پاك كردن، جابه جا  كردن موضوعات و 
... به انتخاب موضوعات نياز پيدا مي كنيم، براي اين منظور، 
روش هاي مختلفي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

 ( الف) انتخاب تك تك: اين روش به كمك مكان نما(
) در داخل فرمان ويرايشي  خارج از فرمان و مربع انتخابگر (
در پاسخ پيغام Select objects با كليك كردن روي موضوع انجام 
مي شود. در حالت پيش فرض با اين روش به تعداد دلخواه مي توانيم 
انتخاب كنيم. كليك كنيم و آن را  متعدد  موضوعات  بر روي 

خارج از فرمانداخل فرمان ويرايشي
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  Window ب) انتخاب گروهي به كمك كادر
1. بر نقطه اي در سمت چپ موضوعات مورد نظر كليك مي كنيم.

2. مكان نما را به سمت راست حركت مي دهيم تا كادري باز شود؛ «دقت كنيد كادر باز 
شده به صورت ممتد و داراي رنگ آبي است» و در نقطه ي ديگر (مقابل نقطه ي اول) كليك 

مي كنيم.
نتيجه: فقط موضوعاتي انتخاب مي شود كه كامًال داخل كادر قرار گرفته  است.

Crossing ج) انتخاب گروهي به كمك كادر
1. بر نقطه اي در سمت راست موضوعات موردنظر كليك مي كنيم.

2. مكان نما را به سمت چپ حركت مي دهيم، «تا كادري باز شود؛ دقت كنيد كادر باز 
شده به صورت خط چين و به رنگ سبز است» و در نقطه اي ديگر (مقابل نقطه ي اول) 

كليك مي كنيم.
نتيجه: همه ي موضوعاتي كه داخل كادر و متقاطع با كادر بوده ، انتخاب شده  است.

All د) انتخاب كلي به كمك گزينه ي
اين روش فقط داخل فرمان هاي ويرايشي در مقابل پيغام Select objects قابل اجراست. 

 Erase نظير عملكرد زير در فرمان
1. فرمان Erase را وارد مي كنيم.

2. گزينه ي All را تايپ و وارد مي كنيم. 
نتيجه: همه ي موضوعات فايل جاري، چه آن ها كه ديده مي شود و چه آن ها كه ديده 

نمي شود، انتخاب مي شود.

a . در حين انتخاب

a . در حين انتخاب

b. پس از انتخاب

نكته

 Select در خط فرمان در مقابل پيغام Window ــتفاده از روش انتخاب گروهي به كمك كادر براي اس
object حرف W را وارد مي كنيم  الزم به ذكر است در اين حالت جهت حركت مكان نما فرقي نمي كند.

نكته

 Select در خط فرمان در مقابل پيغام Crossing ــتفاده از روش انتخاب گروهي به كمك كادر براي اس
object حرف C را وارد مي كنيم الزم به ذكر است در اين حالت جهت حركت مكان  نما فرقي نمي كند.

Select objects: All ↵

Command: Erase ↵

b. پس از انتخاب



59

Fence ه ) انتخاب گروهي به كمك گزينه ي
اين روش نيز فقط داخل فرمان هاي ويرايشي در مقابل پيغام Select objects كاربردي است. ابزار اين روش يك 
خط چين به نام Fence است كه از روي هر موضوعي كه بگذرد آن را انتخاب مي كند براي مثال كاربرد گزينه ي 

Fence در فرمان Erase چنين است:

اگر هدف پاك كردن همه ي خطوط افقي در شكل مقابل باشد
1. فرمان Erase را وارد مي كنيم

2. حرف F را به منظور كاربرد گزينه ي Fence وارد مي كنيم.

(P1).را تعيين مي كنيم Fence 3. نقطه ي اول خط چين

(P2).را تعيين مي كنيم Fence 4. نقطه ي بعدي خط چين

5. براي پايان دادن به روش انتخاب، اينتر مي كنيم.

خط چين  شده  وارد  نقاط  لغو  براي  گزينه  اين   [undo    [گزينه ي 
Fence كاربرد دارد.

آن ها  روي  از   Fence خط چين  كه  موضوعاتي  كليه  نتيجه: 
گذشته، انتخاب مي شود.

مي كنيم. اينتر  شده  انتخاب  موضوعات  كردن  پاك  براي   .6

a . در حين انتخاب

c.نتيجه

نكته

 Select Object وجود دارد كه با وارد كردن آن پيغام Select براي انتخاب موضوعات، فرماني به نام
ــل از وارد كردن  ــاب مي توانيم موضوعات را قب ــود و از طريق آن به كمك روش  هاي انتخ ــر مي ش ظاه

فرمان هاي ويرايشي نيز انتخاب كنيم. 

Select objects: F ↵

Command: Erase ↵

Specify �rst Fence Point: ↵

Specify next Fence Point or [undo]: ↵

Specify next Fence Point or [undo]: ↵

Select objects: ↵

b. پس از انتخاب
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Redo اجراي فرمان
 U ــت (خنثي سازي) آخرين عملكرد فرمان اين فرمان براي برگش
 Redo فرمان ،U ــرد دارد. پس از اجراي چندين مرتبه فرمان كارب

را به يكي از روش هاي زير وارد كنيم:
همان طور كه مشاهده مي كنيد، در اجراي اين فرمان هيچ پيغام 
خاصي صادر نمي شود و نتيجه ي آن برگشت آخرين عمليات لغو 

شده توسط فرمان U است.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

RedoEdit Menu

 Redo↵ياCtrl+YCommand

نكته

ــت. زيرا تايپ Undo به  ــان از طريق خط فرمان حرف U كافي اس ــراي اجراي اين فرم 1. ب
ــت كه عالوه بر لغو قابليت تنظيم متغير هاي آن  ــتقل ديگري اس صورت كامل مربوط به فرمان مس

را نيز دارد.
2. فرمان U تكرارپذير است، به نحوي كه با تكرار آن فرمان هاي 

اجرا شده از آخر به اول يكي يكي لغو مي شود.
ــوار ابزار  ــكل واقع در ن ــونده مطابق ش ــو بازش 3. از طريق كش

استاندارد به صورت گروهي نيز مي توان فرمان ها را لغو كرد.
4. فرمان U روي برخي از فرمان هاي نظير New ،Open، Save اثرگذار نيست.

نكته
1. فرمان Redo از طريق خط فرمان تكرارپذير نيست.

2. از طريق كشو بازشونده مطابق شكل واقع بر نوار ابزار استاندارد، 
مي توان به صورت گروهي نيز عمليات لغو شده را خنثي كرد.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

UndoEdit Menu

Ctrl+Z يا UCommand

U اجراي فرمان
به كمك فرمان U مي توانيم عمليات فرمان هاي اجرا شده را از آخر به اول لغو كنيم. براي اجراي اين فرمان، پس از 

اجراي چندين فرمان، به طريق زير عمل مي كنيم:
- فرمان U را به يكي از روش هاي مقابل وارد مي كنيم.

ــان پيغام خاصي صادر  ــاهده مي كنيد، اين فرم همان طور كه مش
ــود، نتيجه ي آن  نمي كند و مجدداً پيغام :Command ظاهر مي ش
ــده است؛ البته گزارش مي كند  لغو عمليات آخرين فرمان اجرا ش

كه چه فرمان هايي را لغو  كرده است.
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

مراحل اجراي فرمان Line. 1 را همراه با پيغام هاي مربوط تا چهار سطر بنويسيد.
 - فرمان Line را وارد مي كنيم.  

       ................ - 
مراحل اجراي فرمان Erase. 2 را همراه با پيغام هاي مربوط تا سه سطر بنويسيد.

تفاوت روش انتخاب موضوعات در Window و Crossing. 3 را در چهار سطر بنويسيد.
در اجراي فرمان Line. 4 گزينه ي ............... آخرين نقطه واردشد ه را برمي گرداند.

فرمان Oops. 5 خنثي كننده آخرين عملكرد فرمان ............ است.
فرمان Line. 6 در اجرا محدوديتي براي تعداد پاره خط ندارد.

 درست    نادرست
اگر در پاسخ پيغام .................................. فقط اينتر كنيم، آخرين نقطه ي پاره خط يا كمان قبلي به عنوان  7 .

اولين نقطه ي پاره خط جديد انتخاب مي شود.
فرمان Oops. 8 نقطه آخرين موضوعات پاك شده را برمي گرداند.

 درست    نادرست
در اجراي فرمان U در خط فرمان واردكردن اصطالح Undo. 9 نيز كاربرد دارد.

 درست    نادرست
فرمان U. 10 حتي موضوعات پاك شده را برمي گرداند.

 درست    نادرست
كدام گزينه منجر به پايان فرمان Line. 11 نمي شود؟

Undo (د   Close (ج   Enter (ب   ESC (الف 
با كدام فرمان نمي توان موضوعات ترسيمي را پاك كرد؟ 12 .

Oops (د   Erase (ج   Cut (ب   Delete (الف 
با كدام روش فقط موضوعات داخل كادر انتخاب مي شوند؟ 13 .

Window  ج) All   ب) همه موارد   الف) Crossing  ب)  
كدام روش انتخاب قبل از وارد كردن فرمان كاربردي نيست؟ 14 .

Window  ج) All   د) همه موارد   الف) Crossing  ب)  

Command: Line ↵
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كدام كليدهاي تركيبي براي اجراي فرمان U. 15 كاربردي است؟
Ctrl+Y (د    Ctrl+ U (ج   Ctrl+X (ب   Ctrl+Z (الف 

كدام گزينه در فرمان Line. 16 باعث بسته شدن شكل ترسيمي مي شود؟
Cancel (د    Enter (ج   Close (ب   Undo (الف 

تحقيق ◄ 
1. اصطالح Undo را به صورت كامل مقابل Command وارد كنيد و عملكرد اين فرمان و گزينه هاي آن را بنويسيد.

ــد براي اين منظور با وارد  ــاب موضوع به جز آن هايي كه در كتاب آمده تحقيق كني ــاره ي روش هاي انتخ 2. درب
كردن عالمت سؤال(؟) در مقابل پيغام Select objects و يا وارد كردن فرمان Select  و استفاده از Help از خود 

اتوكد كمك بگيريد

عملي (زمان: 180 دقيقه) ◄
1. يك فايل ترسيمي را به اندازه ي A4 تنطيم كرده و براي آن كادر و جدول مطابق الگوي تمرينات ترسيم كنيد 

و آن را ذخيره كنيد.
راهنمايي: در اين فايل موضوعي ترسيم نكنيد و هربار براي تمرينات و مسائل خواسته شده آن را باز كنيد و 

سپس با نام جديد به كمك فرمان Save As ذخيره كنيد تا نيازي به تكرار ترسيم آن نداشته باشيد.
2. هريك از نقشه هاي زير را در يك برگه A4 جداگانه ترسيم و ذخيره كنيد.

3. كليه ي نقاط گوشه هاي اشكال زير را در كتاب با مداد نامگذاري كنيد و سپس مختصات هر نقطه را به صورت 
نسبي دكارتي يا قطبي در كنار آن بنويسيد.سپس هريك را در فايل جداگانه ترسيم و ذخيره سازي كنيد.

توجه: هيچ يك از نقشه ها نياز به  اندازه گذاري ندارد.
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Ellipse ،Arc ،Circle توانايي اجراي فرمان هاي
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
 - شيوه ي اجرا و انواع روش هاي ترسيم دايره را شرح دهد.

 - فرمان Circle را اجرا كند و به روش هاي مختلف دايره ترسيم كند.
 - فرمان Arc را شناسايي كند و انواع روش هاي ترسيم كمان را شرح دهد.

 - فرمان Ellipse را شناسايي كند و درباره ي انواع روش هاي ترسيم بيضي و كمان بيضي توضيح دهد.
 - فرمان Ellipse را اجرا و با انواع روش ها بيضي ترسيم كند.

 - فرمان Ellipse را اجرا كند و كمان بيضي ترسيم كند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1. براي ترسيم دايره به كمك پرگار چه مشخصه اي نياز است؛ با شكل نشان دهيد.

2. منظور از قطر دايره چيست؛ با ترسيم شكل دست آزاد نشان دهيد.
3. از دو نقطه چند دايره مي توان ترسيم كرد؟
4. از سه نقطه چند دايره مي توان ترسيم كرد؟

5. چگونه مي توان دايره اي مماس بر دو موضوع ترسيم كرد؟
6. چگونه مي توان دايره اي مماس بر سه موضوع ترسيم كرد؟

7. كمان را تعريف كنيد و مشخصات هندسي آن را روي يك شكل دستي مشخص كنيد.
8. مشخصات هندسي بيضي و روش هاي ترسيم دستي آن را نام ببريد.

9. بيضي چگونه به كمك دايره تعريف و ترسيم مي شود.
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 Circle فرمان
ــيم كنيم.  ــش روش مي توانيم دايره ترس ــيم دايره كاربرد دارد. در اتوكد به طور معمول به ش اين فرمان براي ترس
همان طور كه در  شكل  زير مالحظه مي كنيد هر روش دو يا سه مشخصه هندسي نياز دارد كه بر اساس وضعيت 

دايره در نقشه انتخاب مي شود.

Circle اجراي فرمان
اين فرمان به سه شيوه مطابق جدول رو به رو كه پس از وارد كردن 

آن مراحل زير را طي مي كنيم قابل ورود است.

همان طور كه مالحظه كرديد، روش مركز و شعاع به عنوان روش جاري آماده به كار است و در صورتي كه روش 
ديگري مدنظر باشد گزينه ي مربوط را انتخاب و وارد مي كنيم كه در ادامه به آن مي پردازيم.

شيوه هاي ورود فرمان
Draw toolbar

CircleDraw menu

C يا CircleCommand line

Circle مراحل اجراي فرمان
Command: Circle ↵ 1. فرمان Circle  را وارد مي كنيم
Specify Center Poinet for Circle

or [3P/2P/Titr (tan, tan, Radius)]

ــز دايره را تعيين مي كنيم يا [روش ديگري  2. مرك
انتخاب مي كنيم]

Specify Radius of Circle:

or [Diameter]

ــعاع دايره را تعيين مي كنيم يا [ گزينه قطر را  3. ش
وارد مي كنيم.] 

مماس بر سه موضوع ◄ 

روش هاي ترسيم دايره: ◄ 
تعيين مركز و شعاع ◄ 
تعيين مركز و قطر ◄ 

تعيين دونقطه (ابتدا و انتهاي قطر) ◄ 
تعيين سه نقطه ◄ 

مماس بر دو موضوع و تعيين شعاع ◄ 
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(   Center, Radius) ترسيم دايره به روش مركز و شعاع
مثال: مي خواهيم دايره اي به شعاع 30 و مركز 100و100 ترسيم كنيم.

1. فرمان Circle را وارد مي كنيم. 
  Command: Circle يا C↵

ــز دايره يعني  ــدي  مختصات مرك ــام بع ــل پيغ 2. در مقاب
100و100 را وارد و اينتر مي كنيم. 

Specify Center Coint for Circle or …:100,100↵

3. در مقابل پيغام بعدي شعاع دايره يعني عدد 30 را وارد 
و اينتر مي كنيم. 

Specify Radius of Circle or …:30↵

ترسيم دايره به روش مركز و قطر 
(  Center, Diameter)

مثال: مي خواهيم دايره ي شكل مقابل را ترسيم كنيم:
(Circle در زمان Diameter هدف: كاربرد گزينه ي)

1. فرمان Circle را وارد مي كنيم. 
  Command: Circle يا C↵

2. مختصات مركز دايره يعني 100و 150 را وارد مي كنيم.
Specify Center Point for Circle or …:150,100↵

3. حرف D را به منظور انتخاب روش قطر وارد مي كنيم.
 Specify Radius of Circle or [Diameter]:D↵

ــدد 57/5 را وارد مي كنيم. ــدازه ي قطر دايره يعني ع 4. ان
Specify Diameter of Circle: <57.5 : <پيش فرض↵
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(  2 point) ترسيم دايره به روش دو نقطه
ــد از دونقطه بي نهايت دايره مي توان  همان طور كه مي داني
ــر قطر مدنظر  ــره ي گذر ب ــا در اينجا داي ــيم كرد، ام ترس

است.
مثال: مي خواهيم دايره ي شكل مقابل را ترسيم كنيم:

ــيم  1.خطوط منتهي به دايره را به كمك فرمان Line ترس
مي كنيم.

توجه: مختصات نقاط A وE را به خاطر بسپاريد.
2. فرمان Circle را وارد مي كنيم.

   Command: Circle يا C ↵

3. گزينه ي 2P را مقابل پيغام زير وارد مي كنيم:
Specify center point for circle or [3P/2P …]:2P↵

4. مختصات نقطه ي A را به عنوان اولين انتهاي قطر دايره 
وارد مي كنيم.

Specify �rst end point on circle’s diameter: 

40,40↵

5. مختصات نقطه ي E را به عنوان دومين انتهاي قطر دايره 
وارد مي كنيم.

Specify second End point or circle’s diameter: 

55,55↵
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(  3 point) ترسيم دايره به روش سه نقطه
مثال: مي خواهيم دايره ي گذرا بر سه رأس مثلث را مطابق 

شكل مقابل ترسيم  كنيم.

1. به كمك فرمان Line مثلث ABC را ترسيم مي كنيم.
توجه: مختصات نقاط ABC را به خاطر بسپاريد.

2. فرمان  Circle را وارد مي كنيم.
C↵ يا Command: Circle يا C ↵

3. گزينه ي 3P را وارد مي كنيم. 
Specify center point or [3P/…]: 3P↵ 

4. مختصات نقطه ي A را به  عنوان اولين نقطه ي دايره وارد 
مي كنيم: 

Specify �rst point on circle : 30,30↵

ــن نقطه ي دايره  ــات نقطه ي B را به عنوان دومي 5. مختص
وارد مي كنيم.

 Specify Second point on circle : 80,30↵

ــومين نقطه ي دايره  ــات نقطه ي C را به عنوان س 6. مختص
وارد مي كنيم.

Specify third point on circle : 55,80↵
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ــيم دايره به روش ممــاس بر دو موضوع و  ترس
(  Tan,Tan, Radius) تعيين شعاع

ــر دو ضلع مثلث را  ــره اي مماس ب ــال: مي خواهيم داي مث
مطابق شكل مقابل ترسيم مي كنيم.

1. به كمك فرمان Line مثلث ABC را ترسيم مي كنيم.
2. فرمان  Circle را وارد مي كنيم.

Command: Circle يا C ↵

 3 . حرف T معرف گزينه Ttr را در مقابل پيغام زير وارد 
مي كنيم.

Specify center point or [3P/2P/Ttr      

(tan,tan,radius)]:T ↵ 

4. در پاسخ به پيغام زير، 
Specify point on object for �rst tangent of 

circle:

ــوع مماس (پس از  ــوان اولين موض ــع AB به عن روي ضل
ظاهر شدن عالمت  ) كليك مي كنيم.

5. در پاسخ به پيغام زير،
 Specify point on object for second tangent of

circle

ــوع مماس كليك  ــوان دومين موض ــع BC به عن روي ضل
مي كنيم.

ــدد10 را در مقابل پيغام  زير وارد  ــعاع دايره يعني ع 6. ش
مي كنيم.

Specify Radius of circle: 10↵
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ترسيم دايره ي مماس بر سه موضوع
(Tan, Tan, Tan)

ــكل مقابل  مثال: مي خواهيم دايرة محاط در مثلث ABC مطابق ش
را ترسيم  كنيم.

نكته

ــت. البته، به  ــط از طريق منوي Draw و زير منوي circle قابل انتخاب اس ــاب روش TTT فق انتخ
روش 3P به كمك گيره هاي شيء نيز مي توان دايره ي مماس بر سه موضوع ترسيم كرد.

1. مثلث ABC را به كمك فرمان Line ترسيم مي كنيم.

2. فرمان Circle و در ادامه ي آن گزينه ي TTT را از طريق 
منوي Draw انتخاب مي كنيم.

ــع AB به عنوان اولين  ــخ به پيغام زير روي ضل 3. در پاس
موضوع مماس بر دايره پس از ظاهر شدن عالمت  كليك 

مي كنيم.
Specify �rst point on circle: -tan to 2 

ــر روي ضلع BC به عنوان دومين  ــخ به پيغام زي 4. در پاس
موضوع مماس بر دايره كليك مي كنيم.

Specify second point on circle: -tan to 3 
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فرمان Arc (ترسيم كمان)
ــمتي) از دايره  ــه مي دانيم كمان، قطاعي (قس همان طور ك
ــي مطابق شكل  ــخصه ي هندس ــت كه داراي چند مش اس
ــيم كمان به كمك  ــت. به طور معمول براي ترس روبه روس
ــخصه ي هندسي نياز است كه بر اساس آن  رايانه چند مش

روش هاي متعددي قابل كاربرد است.

Arc اجراي فرمان
ــازده روش مي توانيم كمان  ــد، با فرمان Arc به ي در اتوك
ــه مؤلفه ي  ــه در هريك از اين روش ها، س ــيم كنيم ك ترس

هندسي براي رسم كمان نياز است.
شيوه هاي ورود فرمان Arc مطابق جدول روبه رو است.
روش هاي ترسيم كمان از طريق منوي Draw در شكل 

روبه رو نشان داده شده است.

Chord length طول وتر

Angle زاويه

Mid Point

نقطه وسط

Direction جهت

Radius شعاع

End Point

نقطه پايان

Start Point

نقطه شروع

Center     مركز

شيوه هاي ورود فرمان
Draw toolbar

ArcDraw menu

Arc يا A ↵Command

نكته

ــاعت (CCW) است، مگر اين كه  ــيِم كمان طبق پيش  فرض خالف حركت عقربه هاي س جهِت ترس
ــمت تنظيم واحدها (units) گزينه ي CW (جهت حركت عقربه هاي  يا زاويه ي منفي وارد كنيم يا در قس

ساعت) انتخاب شده باشد.

روش سه نقطه ◄ 
روش شروع، مركز، پايان ◄ 
روش شروع، مركز، زاويه ◄ 
روش شروع، مركز، طول ◄ 
روش شروع، پايان، زاويه ◄ 
روش شروع، پايان، جهت ◄ 
روش شروع، پايان، شعاع ◄ 
روش مركز، شروع، پايان ◄ 
روش مركز، شروع، زاويه ◄ 
روش مركز، شروع، طول ◄ 

روش ترسيم كمان در ادامه ى  ◄ 
آخرين پاره خط يا كمان

نكته

ــي اجراي فرمان Arc از طريق  به دليل پيچيدگ
ــا از طريق منوي  ــط فرمان، براي تفكيك روش ه خ

Draw عمل مي كنيم.
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(    3 point) ترسيم كمان به روش سه نقطه
در اين روش، سه نقطه واقع بر محيط كمان، مطابق شكل 
مقابل، در خواست مي شود كه نقطه ي اول به عنوان نقطه ي 
ــروع، نقطه ي دوم واقع بر كمان و نقطه ي سوم به عنوان  ش

نقطه ي پايان كمان محسوب مي شود.
ــه نقطه  ــكل زير را به روش س مثال: مي خواهيم كمان ش

ترسيم كنيم:

1. خطوط ABCD را به كمك فرمان Line ترسيم مي كنيم.

راهنمايي: مختصات نقطه ي A را (60 و40) وارد مي كنيم.

2. فرمان Arc را وارد مي كنيم.

Command : Arc يا  A ↵  

3. مختصات نقطه ي D نظير (60 و90) را مقابل پيغام زير 
به عنوان نقطه ي شروع وارد مي كنيم.

Specify Start point of Arc or [center]: 90,60↵

4. مختصات نقطه ي E را به عنوان نقطه ي دوم كمان مقابل 
پيغام زير وارد مي كنيم.

  Specify second point of Arc or [center/end]:

 @-25,10↵

ــه ي آخر كمان  ــه ي A  را به عنوان نقط ــات نقط 5. مختص
مقابل پيغام زير وارد مي كنيم.

Specify end poind of Arc : @ -25,-10↵
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ترسيم كمان به روش شروع، مركز، پايان 
(Start, Center, End)

ــروع، نقطه ي  ــن روش نقطه ي  اول به عنوان نقطه ي ش در اي
دوم به عنوان مركز و نقطه ي سوم به عنوان نقطه ي پايان كمان 

محسوب مي شود. (شكل مقابل)
ــكل زير را به روش شروع، مركز،  مثال: مي خواهيم كمان ش

پايان ترسيم كنيم.
1. خطوط شكل را به كمك فرمان Line ترسيم مي كنيم.

 Draw و روش مورد نظر را از طريق منوي Arc ــان 2. فرم
وارد مي كنيم.

Menu: Draw→Arc→Start, Center, End↵

3. مختصات نقطه ي A را به عنوان نقطه ي شروع كمان وارد 
مي كنيم.

Command:- Arc Specify start point of Arc or 

[center]:100,30↵

4. مختصات نقطه ي B را به عنوان مركز كمان وارد مي كنيم. 

Specify…….. :-C Specify center point of Arc: 

@40 <180↵
5. مختصات نقطه ي C را به عنوان نقطه ي پايان كمان وارد 

مي كنيم.
Specify end point Arc or [Angle /Chord-

Length]: @40 < 120↵

Continue ترسيم كمان به روش
به كمك گزينه ي Continue مي توان كماني در امتداد آخرين 
كمان يا پاره خط ترسيمي، ترسيم نمود. الزم به ذكر است در اين 
روش آخرين نقطه ي كمان يا پاره خط به عنوان نقطه ي شروع 
كمان انتخاب شده و فقط نقطه ي پاياني كمان خواسته مي شود 
و اندازه ي كمان بر حسب فاصله ي نقطه انتها نسبت به نقطه ي 

شروع ( در حقيقت برحسب طول وتر كمان) حاصل مي شود.
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Continue مراحل ترسيم كمان به روش
ــق منوي Draw در زيرمجموعه ي Arc بر روي  1. از طري

گزينه ي Continue كليك مي كنيم
2. نقطه ي پاياني كمان را تعيين مي كنيم.

نكته

براي ترسيم كمان در روش هايي كه ابتدا نقطه شروع 
 Specify درخواست مي گردد اگر در پاسخ به پيغام
 continue ــم، گزينه ي ــط اينتر كني start point فق

فعال مي شود.

نمونه هاي ديگر ترسيم كمان
مثال2: ترسيم كمان به روش هاي داراي مؤلفه ي طول وترمثال1: ترسيم كمان به روش هاي داراي مؤلفه ي زاويه

مثال3: ترسيم كمان به روش هاي داراي مؤلفه ي شعاع و جهت

روش شروع، پايان، زاويه

روش شروع، پايان، شعاع

روش شروع، پايان، جهت

روش شروع، مركز، طول وتر

روش مركز، شروع، طول وتر

روش مركز، شروع، زاويه

روش شروع، مركز، زاويه

Start, end, angle

1

2

Center, start, angle

2

1

Start, center, angle

1

included angle

2
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Ellipse اجراي فرمان
بيضي در اتوكد به دو روش قابل ترسيم است كه در شكل 

مقابل نشان داده شده است.
ــن روش ابتدا مركز  ــه در اي ــز (Center) ك 1. روش مرك

بيضي و سپس انتهاي محورها درخواست مي شود.
ــور (Axis) كه در اين روش انتهاي محور ها  2. روش مح

درخواست مي گردد.
ــان بيضي را به  ــه ي Arc نيز مي توانيم كم ــه كمك گزين ب

هريك از دو روش گفته شده ترسيم كنيم.
شيوه هاي ورود فرمان Ellipse در جدول زير آمده است.

فرمان Ellipse (ترسيم بيضي و كمان بيضي)
ــي مشخص شده در شكل زير  ــخصات هندس ــيم بيضي با يك مركز داراي مش اين فرمان در اتوكد به منظور ترس

كاربرد دارد.
انتهاي محور ديگر

انتهاي محورانتهاي محور

محور بزرگ

محور كوچك

مركز

صله
فا

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

EllipseDraw menu

Ellipse يا El ↵Command
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(Axis , End) ترسيم بيضي به روش محور
مثال: بيضي شكل مقابل را ترسيم مي كنيم.

1. فرمان Ellipse را وارد مي كنيم. 
Command: Ellipse يا El↵ 

2. مختصات نقطه ي A را به عنوان انتهاي محور بيضي در 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم.

 Specify axis end point of ellipse or …..:50,50 ↵
ــاي ديگر محور  ــه ي B را به عنوان انته ــات نقط 3. مختص

بيضي در مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 
Specify other end point of exis: @0,40↵

ــات نقطه ي  C يا فاصله آن از مركز بيضي را در  4. مختص
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify distance to other Axis or 
[Rotation]:10↵

5. خطوط شكل را به كمك فرمان Line ترسيم مي كنيم.

نكته

به كمك گزينه ي Rotation مي توان مقدار زاويه ي چرخش دايره ي مولد بيضي حول محور اول را 
تعيين كرد. به عبارت ديگر، محور تعيين شده ي اولي را به عنوان قطر دايره ي مولد بيضي فرض مي كنيم 
و سپس آن  را به مقدار زاويه ي وارد شده مي چرخانيم تا بيضي حاصل شود. زاويه ي چرخش با استفاده 

از گزينه ي Rotation مي تواند از 0 تا 89.4 درجه تعيين شود.
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(center) ترسيم بيضي به روش مركز
مثال: بيضي شكل مقابل را ترسيم مي كنيم.

1. فرمان Ellipse را وارد مي كنيم.
Command: Ellipse يا El↵

 2. حرف C را به عنوان انتخاب روش مركز در مقابل پيغام 
زير، وارد مي كنيم.

Specify axis end point of ellipse or [Arc/cen-

ter]: C ↵

ــه ي O را به عنوان مركز بيضي در مقابل  3. مختصات نقط
پيغام زير، وارد مي كنيم.

Specify center point of ellipse: 100,100↵

4. مختصات نقطه ي A را به عنوان انتهاي محور بيضي در 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم.

Specify end point of exis: @20<50↵

5.مختصات نقطه ي B يا فاصله ي آن از مركز بيضي را در 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم.

Specify distance to other Axis or [Rotation]: 

10↵

6. خطوط قاب شكل (متوازي االضالع) را به كمك فرمان 
Line ترسيم مي كنيم.
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(Ellipse, Arc) ترسيم كمان بيضي
ــيم يك بيضي  ــان بيضي، همانند قبل، ترس ــيم كم در ترس
ــدار قطاع كمان از آن  ــپس مق كامل صورت مي گيرد و س

تعيين مي شود.

مثال: مي خواهيم كمان بيضي شكل مقابل را ترسيم 
مي كنيم.

1. خطوط مستقيم شكل را به كمك فرمان Line ترسيم 
مي كنيم.

2. فرمان Ellipse و گزينه ي Arc را وارد مي كنيم. 
Menu Draw: Ellipse →Arc ↵

3. مختصات نقطه ي B را به عنوان انتهاي اول محور كمان 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify axis end point of ellipse or [Arc/cen-

ter]: ↵

ــاي ديگر محور  ــه ي C را به عنوان انته ــات نقط 4. مختص
كمان بيضي مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify other end point of axis: 

ــه آن از مركز كمان را در  ــات نقطه ي d يا فاصل 5. مختص
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify distance to other axis or 

[Rotation]:20↵

6. ابتداي زاويه ي قطاع كمان بيضي نقطه ي A را در مقابل 
پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify start angle or [parameter] :

ــام زير، وارد  ــان را مقابل پيغ ــه ي قطاع كم ــدار زاوي 7. مق
مي كنيم. 

Specify end angle or [parameter/Included]: 
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ارزشيابي پاياني 
نظري  ◄ 

( زمان: 60 دقيقه)
روش هاي ترسيم دايره را نام ببريد. 1 .

مراحل ترسيم دايره به روش مركز و شعاع را بنويسيد. 2 .
مراحل ترسيم كمان به روش سه نقطه را بنويسيد. 3 .

مراحل ترسيم بيضي به روش مركز (Center). 4 را بنويسيد.
پيغام Specify first end point of circles diameter. 5 مربوط به ترسيم دايره به روش ............. است.

روش هاي ............ و ............. در فرمان دايره، نياز به واردكردن شعاع ندارند. 6 .
در فرمان Arc. 7 گزينه ي .......... طول وتر كمان را مشخص مي كند.

در فرمان Ellipse. 8 گزينه ي .................. زاويه ي چرخش را تعيين مي كند.
گزينه ي TTT. 9 از ترسيم دايره فقط در خط فرمان موجود است.

 درست   نادرست
براي ترسيم كماني مطابق شكل زير توسط فرمان كمان براساس تنظيمات پيش فرض ابتدا نقطه ي B. 10 و سپس 

نقطه ي A بايد انتخاب شود.
 درست    نادرست

در ترسيم كمان بيضي، ابتدا يك بيضي كامل رسم شده و سپس ابتدا و انتهاي كمان بيضي درخواست مي شود. 11 .
 درست   نادرست

ترسيم دايره ي شكل مقابل با كدام روش امكان پذير نيست؟ 12 .
  Radius (3    بP (الف 

TTT (د    Diameter (ج 

در اجراي فرمان Ellipse. 13 از طريق خط فرمان كدام روش جاري است.
Rotation (د   Arc (ج   Axis (ب   Center (الف 

پيغام Specify Start angle or [parameter]. 14 مربوط به كدام گزينه است؟
 الف) ترسيم كمان  ب) اندازه گذاري زاويه  ج) ترسيم كمان بيضي  د) ترسيم بيضي



86

مخفف فرمان بيضي كدام گزينه است؟ 15 .
B (د   Eli (ج   El (ب   E (الف 

16. براي ترسيم بيضي به كمك چرخش دايره ي مولد حول محورش كدام گزينه كاربرد دارد؟
Arc (د   Center (ج    Rotation (ب   Angle (الف 

17. براي ترسيم بيضي در شكل مقابل كدام روش مناسب تر است؟
  Center (ب   Axis (الف 
 ج) Arc   د) همه موارد

18. در شكل روبه رو كدام دايره از طريق TTR قابل ترسيم است.
  C2 (ب   C1 (الف 

C4 (د    C3 (ج 

ــته باشد، براي ترسيم دايره كدام روش  ــكل روبه رو اگر خطوط وجود داش 19. در ش
مناسب تر است.

 3P (ب   Centerpoint (الف 
TTR (2              دP (ج 

20. در شكل روبه رو با توجه به شماره ي نقاط كدام روش براي ترسيم كمان استفاده شده است.
 Start, End, Center (ب    Start, End, Radius (الف 

   Start, End, Direction (د    Start, Center , End (ج 

تحقيق ◄ 
ــت يك مثال كاربردي  ــيم كمان (گزينه هاي فرمان Arc) كه از منوي Draw قابل انتخاب اس براي هر يك از روش هاي ترس

به جز مثال هاي كتاب بزنيد.
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عملي (زمان 150 ◄ دقيقه)
براي شكل هاي زير مطلوب  است:

الف) نگارش مراحل انجام كار براي هر شكل
ب) ترسيم هر شكل جداگانه در كاغذ A4 همراه با كادر و جدول

ج) ذخيره سازي همراه با نام گذاري فايل ترسيمي
مدت  زمان: 150 دقيقه (نيازي به ترسيم خط تقارن و اندازه گذاري نيست)

راهنمايي: به خاطر داشته باشيم با ذخيره سازي كادر و جدول اوليه و تغيير نام به كمك Save As براي 
هر شكل نيازي به ترسيم مجدد كادر و جدول نيست.
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 Move و Break ، Extend ،Trim توانايي اجراي فرمان هاي
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 

 - فرمان هاي  Trim وExtend را شناسايي كند.
 - فرمان Trim را اجرا كند.

 - پيغام ها و گزينه هاي Trim را شرح دهد.
 - فرمان Extend را اجرا كند.

 - پيغام ها و گزينه هاي فرمان Extend  را شرح دهد.
 - موضوعات ترسيم شده را به كمك Trim و Extend ويرايش كند.

 - فرمان Break را شناسايي كند.
 - فرمان Break را اجرا كند.

 - موضوعات ترسيم شده را به كمك Break ويرايش كند.
 - فرمان Move را شناسايي كند.

 - فرمان Move را اجرا كند.
 - موضوعات ترسيم شده را به كمك Move جابه جا كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون
1. چگونه مي توان موضوعات مختلف را پاك كرد؟

2. حذف قسمتي از موضوعات نظير شكل زير با هدف رسيدن به شكل b چگونه انجام مي شود؟

3. امتداد دادن موضوعي مانند پاره خط شكل a براي رسيدن به شكل b چگونه امكان پذير است؟

4. مفهوم Trim و Extend چيست؟
5. مفهوم Break چيست؟

6. براي تبديل بيضي به كمان مطابق شكل چه راه حلي پيشنهاد مي كنيد.

7. چگونه مي توانيم موضوعات را در صفحه ي ترسيمي جابه جا كنيم؟
8. اصطالح Move به چه مفهومي است؟

a

a

b

b
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Extendو Trim فرمان هاي
ــاي اضافي نظير  ــدن خطوط يا لبه ه ــه منظور بري Trim ب

شكل مقابل كاربر دارد.
ــن عمل يك  ــاهده مي كنيد در اي ــه مش ــور ك همان ط
ــود تا لبه هاي  ــوع بايد به عنوان مرز برش معرفي ش موض

اضافي نسبت به آن بريده شود.

ــعه ي  ــداد دادن يا به عبارتي توس ــه منظور امت Extend ب

خطوط يا لبه هاي ناقص تا مرز معيني كاربرد دارد. 
ــتي مرز  در اين فرمان نيز مانند فرمان Trim ابتدا بايس
توسعه مشخص شود تا خطوط و كمان ها تا مرز امتداد يابد.

نتيجه

نتيجه

آيا پيش مي آيد كه به هر دو عمل Trim و Extend براي يك شكل نياز پيدا شود؟
البته؛ به شكل زير توجه كنيد، اگر مقصود اين باشد كه شكل a به شكل c تبديل شود.

ــه دايره ي امتداد  ــبت ب ــپس پاره خط e نس ــود و س ــبت به دايره  بريده (Trim) مي ش ابتدا پاره خط اضافي d نس
(Extend) مي يابد.

نكته

1. در نسخه هاي اخير اتوكد اين دو فرمان با هم عمل مي كنند. به عبارت ديگر مكمل يكديگرند.
2. در هر دو عمل Trim و Extend ابتدا بايد مرز تعيين شود.

Trim قبل از

مرز برش Trim در حال

مقدار اضافي

Extend قبل از
مرز امتداد

Extend در حال

مقدار امتداد
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Trim مراحل اجراي فرمان
Command: Trim يا Tr ↵
CurrentSetting: Projection=ucs, Edge=None 1. فرمان Trim را وارد مي كنيم
Select cutting edges

Select objects or <Select all>
2. موضوعاتي را به عنوان مرز انتخاب مي كنيم.

Select objects: ↵
3. موضوعات ديگري را به عنوان مرز انتخاب مي كنيم يا براي پايان 

دادن به انتخاب، اينتر مي كنيم.
Select object to trim or shift-select to extend: or 

[Fence/ crossing/ project/ Edge/ erase/ undo]

 Shift 4. موضوع مورد برش را انتخاب مي كنيم يا براي امتداد كليد 
ــپس موضوعات را انتخاب مي كنيم. ــرده نگه مي داريم و س را فش

select object to Trim or ...: ↵ ن5. براي پايان يافتن فرمان اينتر مي كنيم. ي ي پ ي بر

شيوه هاي ورود فرمان
  Modify Toolbars

TrimModify Menu

Trim يا trCommand

 Trim اجراي فرمان
فرمان Tirm به چند شيوه مطابق جدول روبه رو قابل وارد 

كردن است.

[گزينه ي Crossing] براي انتخاب موضوعات مورد برش به كمك كادر Crossing كاربرد دارد.

[گزينه ي Fence] براي انتخاب موضوعات مورد برش به كمك خط Fence كاربرد دارد.
Fence

Trim (الف) قبل از

Trim (الف) قبل از

 Trim (ب) بعد از

 Trim (ب) بعد از

Fence انتخاب به كمك گزينه ي

Crossing انتخاب به كمك گزينه

نكته
اگر در پيغام دوم به جاي انتخاب موضوعات مرزي فقط اينتر كنيم، همه ي موضوعات فايل اجرايي 

به عنوان مرز انتخاب مي شوند.
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[گزينه ي Project] به منظور انتخاب موضوعات مورد برش  در محيط سه بعدي كاربرد دارد.
ــه ي eRase، مي توان موضوعاتي را بدون خروج از فرمان  ــه ي eRase] با وارد كردن حرفR، معرف گزين  [گزين

Trim به صورت كامل پاك كرد.

[گزينه ي Undo]، كاربرد حرف U باعث برگشت آخرين عمل Trim مي شود.
ــوع تقاطع ظاهري ندارد، اما امتداد مرز  ــبت به مرزي كه با آن موض ــه ي Edge] براي برش موضوعات نس [گزين

موضوع مورد نظر را قطع مي كند كاربرد دارد.
مثال: اگر مقصود رسيدن به شكل (ب) از شكل (الف) باشد. چنين عمل مي كنيم.

1. فرمان Trim را وارد مي كنيم.
Command: Trim↵

ــوان مرز، اينتر  ــاب همه ي موضوعات به عن ــراي انتخ 2. ب
مي كنيم.

Select object or <select all>: ↵

3. حرف E را براي انتخاب گزينه ي Edge وارد مي كنيم. 

Select object to trim or shift – select to ex-

tend or [Fence/Crossing/protect/Edge/erase/

undo]:E↵

ــور انتخاب گزينه ي  ــا نيز حرف E را البته به منظ 4. اينج
Extend وارد مي كنيم.

 Enter an implied extension mode [Extend/

NoExtend] <No Extend>:E↵

ــمتي از دايره مقابل به  ــون موضوع مورد برش (قس 5. اكن
زاويه) را انتخاب مي كنيم. 

Select object to trim or:

6. براي پايان يافتن فرمان، اينتر مي كنيم.
Select object to trim or….

Trim (الف) قبل از  Trim (ب) بعد از
 Edge كاربرد گزينه ي
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دستوركار شماره ي 1:
شكل مقابل را در كاغذ A4 به كمك Trim ترسيم كنيد.

زمان: 5 دقيقه

مراحل اجرا:
1. فايل ترسيمي A4 ايجاد كرده، آن را نام گذاري و ذخيره 

كنيد و براي آن كادر و جدول ترسيم كنيد.

2. به كمك فرمان هاي Line و Circle شكل اوليه را ترسيم 
مي كنيم.

3. فرمان Trim را وارد كنيد.
Command: Trim↵

4. دو خط مماس را به عنوان مرز انتخاب كنيد.    
Select object or <select all>:

5. روي قسمت هايي از دايره ها كه بايد حذف شود كليك 
كنيد.

Select Object to Trim or …

6. براي پايان يافتن فرمان، اينتر كنيد.
7. فايل خود را ذخيره كنيد.

8. نتيجه ي كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهيد.
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Extend اجراي فرمان
فرمان Extend  به چند شيوه قابل وارد كردن است، كه در 

جدول مقابل آمده است.

شيوه هاي ورود فرمان
 Modify  Toolbar

Modify>ExtendMenu

Extend/EXCommand

Extend مراحل اجراي فرمان
Command: Extend يا Ex ↵
Current settings: Projection=ucs , Edge=Extend

1. فرمان Extend را وارد مي كنيم.
نتيجه ي آن پيغام هاي زير است:

Select boundary edges

Select objects: 2. تعدادي موضوع انتخاب مي كنيم

Select objects: ↵
ــراي پايان يافتن  ــات ديگري را انتخاب يا ب 3. موضوع

انتخاب اينتر مي كنيم.

Select object to Extend

or shift-select to Trim.

or [Fence/Crossing/project/Edge/Undo]

4. موضوع مورد توسعه (امتداد) را انتخاب مي كنيم.
ــوع عملكرد  Shift  و انتخاب موض ــردن  ــا با فش ي

Trim را انجام مي دهيم.

Select object to Extend or… ↵ 5. براي پايان  يافتن فرمان اينتر مي كنيم.

نكته

 erase عمل مي كنند، به جز گزينه ي Trim همانند گزينه هاي فرمان Extend كليه ي گزينه هاي فرمان
كه مختص فرمان Trim بوده و در فرمان Extend موجود نيست.

نكته

 No Extend به Extend از حالت Edge ــت گزينه ي ــر دو فرمان Trim و Extend اگر وضعي در ه
تغيير يابد، به عنوان تنظيم جاري براي گزينه ي Edge در فرمان مربوطه محسوب مي شود.
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دستوركار شماره ي 2:
ــاي Trim و Extend در  ــه ي زير را به كمك فرمان ه نقش

كاغذ A4 همراه با كادر و جدول ترسيم كنيد.
(زمان: 30 دقيقه)

مراحل اجرا:
1. به كمك فرمان Line نماي جلو را مطابق شكل روبه رو 

ترسيم كنيد.

2. به كمك فرمان Circle ،Line و Trim دوره ي خارجي 
نماي جانبي را مطابق شكل روبه رو ترسيم كنيد.

3. به كمك فرمان Extend همانند شكل مقابل اثر اختالف 
سطح هاي نماي روبه رو را به نماي جانبي منتقل كنيد.

ــوط اضافي را حذف كنيد.  ــه كمك فرمان Trim خط 4. ب
(انتخاب مي تواند به كمك گزينه ي Fence انجام شود)

5. فايل خود را ذخيره كنيد.
ــيابي به هنرآموز  ــت تأييد و ارزش ــه ي كار را جه 6. نتيج

محترم ارائه دهيد.

مرز امتداد

Fence


