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 Break فرمان
ــمتي از  ــتن و براي حذف قس ــن فرمان به مفهوم شكس اي

موضوعات ايجاد شده بدون نياز به مرز، كاربرد دارد.
ــكل مقابل توجه كنيد. اگر مقصود اين باشد كه طبق  به ش
ــتاندارد نقشه كشي خط تقارن در محدوده ي متن اندازه  اس

حذف شود، اين عمل با فرمان Break امكان پذير است.
ــك نقطه نيز  ــتن موضوع در ي ــان Break براي شكس فرم
ــت در  كاربرد دارد، به نحوي كه با تعيين دو نقطه ي شكس

يك مكان اين عمل امكان پذيرمي شود.
ــكل مقابل مالحظه مي كنيد، كمان  همان طور كه در ش
ــده در يك نقطه به دو كمان مستقل تبديل شده  شكسته ش

كه يكي از آن ها انتخاب شده است.

Break اجراي فرمان
فرمان Break نيز به چند شيوه مطابق جدول روبه رو وارد 

مي شود.
ــزار Modify براي  ــانه ي  در نوار اب ضمن اين كه نش

شكستن موضوع در يك نقطه كاربرد دارد.

شيوه هاي ورود فرمان
   Modify Toolbar

BreakModify Menu

Break/BrCommand

Break مراحل اجراي فرمان
1Command: Break. فرمان Break را وارد مي كنيم

:2Select object. موضوع مورد نظر براي شكستن را انتخاب مي كنيم.

:3Spesify Second Break point or [First Point]. نقطه ي دوم محل شكستن را وارد مي كنيم

نكته
موضوعاتي كه با فرمان Break قابل شكستن نيستند عبارت اند از:

(Mlines) 2. چند خطي هاي موازي (Dimension) 1. كليه ي اجزاي اندازه گذاري
(Regions) 4. ناحيه ها                  (Blocks)  3. بلوك ها

البته اين موضوعات در صورتي كه تجزيه شوند اجزاي آن ها با فرمان Break شكسته مي شوند.

در هنگام شكستنپس از شكسته شدن

نقطه ي شكست
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شيوه هاي ورود فرمان
 Modify Toolbar

MoveModify menu

M يا MoveCommand line

MoveShortcut menu

Move فرمان
ــن فرمان براي حركت دادن يا جابه جايي موضوعات از  اي
ــكل مقابل توجه  ــي به مكان ديگر كاربرد دارد. به ش مكان
ــت كاغذ (حالت  ــمت راس ــده در س كنيد. مثلث ترسيم ش
ــت كه  ــده اس ــمت چپ (حالت ب) منتقل ش الف) به س
ــس از انتخاب موضوع نقطه ي 1 مبنا  در اين جابه جايي پ

(مبدأ) و نقطه ي 2 مقصد محسوب مي شود.

 Move اجراي فرمان
ــيوه هاي  براي اجراي فرمان Move مي توانيم به يكي از ش

مندرج در جدول مقابل عمل كنيم.
ــيم فرمان Move موقعي در  ــته باش البته به خاطر داش
ــود كه ابتدا موضوع انتخاب شده  منوي ميانبر ظاهر مي ش

باشد و سپس كليك راست كنيم.

نكته

ــوب مي شود، اما در  ــت محس 1. طبق پيش فرض محل انتخاب موضوع به عنوان نقطه ي اول شكس
صورت نياز مي توان حرف F را براي تعيين نقطه ي اول به صورت دقيق تر وارد كرد.

ــته نظير دايره، بيضي  ــتن منحني هاي بس 2. در شكس
ترتيب انتخاب نقاط ابتدا و انتهاي شكست بسيار مهم 
است، زيرا طبق پيش فرض جهت شكست برخالف 
جهت عقربه هاي ساعت (ccw) است. براي روشن تر 
شدن موضوع به شكل مقابل توجه كنيد همان طور كه 
مالحظه مي كنيد در حالت (الف) سه ربع و در حالت 

الف) قبل از شكست(ب) يك ربع دايره باقي مانده است. ب) انتخاب نقاط ج) نتيجه

Move الف) اجراي

ب) نتيجه
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[گزينه ي displacement] با كاربرد اين گزينه نقطه ي مبنا 
ــبت به مبدأ مختصات تعيين مي گردد و نيازي به تعيين  نس

نقطه ي مبنا نيست.
  <Use �rst point as displacement پيش فرض>

ــام آخر اگر به جاي تعيين نقطه ي مقصد فقط اينتر  در پيغ
ــدازه ي فاصله اش تا مبدأ مختصات در  كنيم موضوع به ان
ــود. به عبارت ديگر فاصله اش  جهت X و Y جابه جا مي ش
ــود. مثال اگر مطابق شكل  تا مبدأ مختصات دو برابر مي ش
ــيم شده باشد پس از اجراي   دايره اي به مركز 40 و 50 ترس
Move و كاربرد اين پيش فرض دايره به نقطه ي 80 و 100 

منتقل مي شود.

Move مراحل اجراي فرمان
↵ Command: Move يا 1M. فرمان Move را وارد مي كنيم.

:2Select objects. موضوعات موردنظر را انتخاب مي كنيم.

↵ :3Select objects. براي اتمام انتخاب اينتر مي كنيم.

4Specify base point or [displacement]. نقطه ي مبنا (مبدأ حركت) را تعيين مي كنيم. 

<Displacement>

 5Specify second point or <use �rst as. نقطه ي دوم (مقصد) را تعيين مي كنيم.

displacement>

  <Use �rst point as displacement> كاربرد پيش فرض
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دستور كار شماره ي 3:
ــكل ارائه شده را ترسيم كرده و سپس به نيمه ي سمت   ش

راست كادر منتقل كنيد.
(زمان: 15 دقيقه)

مراحل اجرا:
1. به كمك فرمان Circle شكل را ترسيم كنيد.

2. فرمان Move را وارد كنيد. 
 Command: Move↵

3. شكل را انتخاب كنيد. 
Select objects:

4. اينتر كنيد. 
 Select objects: ↵

5. نقطه مركز دايره ها را انتخاب كنيد.
Specify Base point or [displacement]:

6. موس را به سمت راست ببريد و در نقطه ي 2 كليك كنيد.
Specify second point or <use �rst point as 

displacement>

7. فايل خود را ذخيره كنيد.
ــيابي به هنرآموز  ــت تأييد و ارزش ــه ي كار را جه . نتيج 8

محترم ارائه دهيد
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ارزشيابي پاياني
نظري (زمان 30 دقيقه) ◄

1. فرايند اجراي فرمان Move در زير نوشته شده است، مفهوم هر پيغام را مقابل آن بنويسيد.
     Command: Move                                              ..................................را وارد مي كنيم Move فرمان
Select objects:

Select objects:↵ 

Specify base point

Or  [Displaceme nt]  

Specify second point

Or <use first point as displacement>

2. مفهوم و كاربرد هر يك از گزينه هاي زير را مقابل آن بنويسيد.
:Fence (الف

:Crossing (ب
:Edge (ج

3. كدام فرمان براي ويرايش نيازي به مرز ندارد.
Edge (د    Break (ج   Extend (ب    Trim (الف 

4. فرمان ............................ وارد كرده ايم كه پيغام زير ظاهر شده است؛

Select object to Extend or shift-select to trim or …

Move (د    Break (ج   Extend (ب   Trim (الف 
5. براي امتداد دادن پاره خط ab در شكل زير تا راستاي پاره خط cd  كدام گزينه كاربرد دارد.

Fence (د   Project (ج   Crossing (ب    Edge (الف 
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6. در فرمان Break جهِتِِ شكسِت منحني هاي بسته نظير دايره خالف جهت عقربه هاي ساعت است.
 درست    نادرست

7. موضوعاتي كه با فرمان Break قابل شكستن نيستند را نام ببريد.
8. به كمك كدام گزينه انتخاب موضوعات مورد برش توسط كادر گروهي امكان پذير  است.

Pick box (د   All (ج    Crossing (ب   Fence (الف 
9. كدام گزينه در فرمان Extend موجود نيست؟

Crossing (د   Fence (ج    Project (ب   Erase (الف 
10. براي اينكه فرمان Trim عملكرد Extend را داشته باشد كليد .... كاربرد دارد.

11. تفاوت فرمان Break و Extend چيست؟
12. در فرمان Trim اگر در مقابل پيغام زير، اينتر كنيم همه موضوعات فايل جاري به عنوان مرز انتخاب مي شود.

Select objects. or <select all>

 درست    نادرست

13. با فرمان Break نمي توان موضوعات را در يك نقطه شكست.
 درست    نادرست

14. مراحل اجراي فرمان Move را بنويسيد.
15. با فرمان cut و paste نيز مي توانيم موضوعات را جابه جا كنيم

 درست    نادرست

ــود. 16. كدام گزينه در فرمان Move باعث جابه جايي موضوع به اندازه مختصات موقعيت جاري موضوع مي ش
<specify �rst point as displacement> (ب   [displacement] (الف 

Select object (د   base point (ج 

17. كدام فرمان از طريق منوي ميان بر (Short cut menu) قابل وارد كردن است؟
Move (د   Break (ج   Trim (ب   Extend (الف 
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عملي (زمان 150 دقيقه) ◄
براي هريك از اشكال زير مطلوب  است:

الف) نگارش دستور كار
ب) تنظيم فايل A4، نام گذاري و ذخيره سازي آن
ج) ترسيم كادر و جدول طبق اصول نقشه كشي

د) ترسيم شكل هاي ارائه شده در برگ A4 با فرمان هاي مربوط و ويرايش به كمك Extend ،Trimو...
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واحد كار سوم
 اجراي كاربرد امكانات كمك ترسيمي

شماره ي 
عنوان تواناييتوانايي

زمان

جمععملينظري

41216اجراي تنظيمات ابزار نقشه كشي1
268كنترل تصوير و صفحه ي نمايش2



 (Dra�ing settings) توانايي اجراي تنظيمات ابزار نقشه كشي
در پايان آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 

 - ابزار Ortho را فعال و غيرفعال كند.
 - ابزار Ortho را در عمليات ترسيمي و ويرايشي به كار گيرد.

 - ابزار Polar را فعال و غيرفعال كند.
 - ابزار Polar را در عمليات ترسيمي و ويرايشي به كار گيرد.

 - ابزار Osnap را شناسايي كند و كاربرد آن را در نقشه كشي را توضيح دهد.
 - ابزار Osnap را فعال و غيرفعال كند.

 - ابزار Osnap را تنظيم كند.
 - روش هاي به كارگيري ابزار Osnap را بنويسد.

 - ابزار Osnap را در ترسيم و ويرايش نقشه استفاده كند.
 - ابزار Otrack را فعال و غيرفعال كند.

 - ابزار Otrack را در عمليات ترسيمي و ويرايشي به كار گيرد.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

41216



پيش آزمون
1. كاربرد خط كش تي و گونيا در نقشه كشي چيست؟

2. انواع خط كش تي و ويژگي هر يك چيست؟
3. آيا در اتوكد نيز ابزاري معادل خط كش تي و گونيا داريم؟

4. در اتوكد براي كدام يك از موضوعات زير مركز (Center) تعريف نشده است؟
 Line(د   Ellipse(ج   Arc (ب    Circle(الف 

5. اصطالح Polar به چه معنايي است و قبل از اين در چه موضوعي با آن مواجه بوده ايد؟
6. اصطالح Tangent به چه معنايي است و قبل از اين در چه موضوعي با آن مواجه بوده ايد؟

7. اصطالح Grid به چه معنايي است و قبل از اين در چه موضوعي با آن مواجه بوده ايد؟
ــيم كنيم، مختصات گوشه هاي  ــيم ابتدا دايره و سپس چهارضلعي را ترس ــته باش ــكل زير اگر قصد داش 8. در ش

چهارضلعي چگونه تعيين مي شوند؟

9. چگونه مي توان مطابق شكل زير دايره اي در مركز مستطيل بدون ترسيم خطوط اضافي ترسيم كرد؟
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Ortho ابزار
ــتاي افقي و قائم  ــن ابزار براي حركت مكان نما در راس اي
ــي باعث  ــيمي و ويرايش كاربرد دارد كه در عمليات ترس
ــرعت عمل  ــات و باالرفتن س ــهولت در تعيين مختص س

مي گردد.

:Ortho فعال و غير فعال كردن
F 8 روي صفحه كليد الف) فشردن كليد 
Ctrl+L ب) فشردن كليدهاى تركيبى 

Ortho در نوار وضعيت مطابق  ج) كليك روي دكمه ي 
شكل زير:

د) اجراي فرمان Ortho در خط فرمان به شيوه ي زير:
1. فرمان Ortho را در خط فرمان وارد مي كنيم:  

ــا گزينه ي �O را  ــراي فعال كردن، ي ــه ي On را ب 2. گزين
براي غيرفعال كردن تايپ و اينتر مي كنيم: 

ــگام عمليات  shift  هن ــتن كليد  ــرده نگه داش ه ) فش
 Ortho ترسيمى يا ويرايشى؛ اين روش به صورت موقت
 Ortho ــت كه اگر را فعال يا  غيرفعال مى كند، بديهى اس
shift آن را غيرفعال  ــتن  ــرده نگه داش فعال بوده فش
ــته باشيد در اين روش چون  مى كند و بالعكس. دقت داش
shift در حالت فشرده است وارد كردن مستقيم  كليد 

فاصله غيرممكن مى شود.

Command: Ortho↵

Enter mode [on/o� ]<o�>: on↵

نكته

ــد براي تعيين  ــه Ortho  فعال باش هنگامي ك
ــت راستاي  ــيم خط كافي  اس مختصات نظير ترس
حركت را با موس تعيين كنيم و فاصله ي مورد نظر 
را وارد و اينتر كنيم. به عبارت ديگر، با فعال بودن 
ــبي است و  Ortho روش تعيين مختصات هم نس

ــود. كه  هم زاويه ي آن به كمك موس تعيين مي ش
ــه فقط روي زاويه صفر،90، 180 و 270 درجه  البت

قابليت حركت دارد.
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دستوركار شماره ي 1:
ــط فرمان Line در  ــكل مقابل را به كمك Ortho توس  ش

كاغذ A4 با كادر ترسيم كنيد:
مدت زمان: (15 دقيقه)

مراحل اجرا:
Ortho .1 را فعال كنيد. 

2. فرمان Line را وارد كنيد. 
Command: line↵

3. مختصات نقطه ي S را وارد كنيد.  
Specify �rst point: 40,40↵

ــت حركت دهيد و عدد 25 را  ــمت راس 4. موس را به س
وارد كنيد.

Specify next point or [undo]:25 ↵

ــمت باال حركت دهيد و عدد 15 را وارد  5. موس را به س
كنيد. 

Specify next point or [undo]:15 ↵

ــت حركت دهيد و عدد 30 را  ــمت راس 6. موس را به س
وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:30 ↵

ــد و عدد 15 را  ــمت پايين حركت دهي ــوس را به س 7. م
وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:15 ↵

ــت حركت دهيد و عدد 25 را  ــمت راس 8. موس را به س
وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:25 ↵

Ortho:27,8889<0°

Ortho:8.7159<0°

Ortho:5.4085<90°

Ortho:8.3

Ortho:1.538

نكته

در نوار وضعيت فعال بودن  Ortho قابل مالحظه است.
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ــمت باال حركت دهيد و عدد 20 را وارد  9. موس را به س
كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:20↵

ــبي وارد  10. مختصات نقطه ي A را به صورت دكارتي نس
كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:@-10,15

ــت دهيد و عدد 60 را  ــمت چپ حرك 11. موس را به س
وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:60↵

12. مختصات نقطه ي B را به صورت دكارتي وارد كنيد.
  Specify next point or [close/undo]:@-10,-15↵

ــت داده و عدد 20 را  ــمت پايين حرك 13. موس را به س
وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:20↵

14. براي پايان فرمان فقط اينتر كنيد.  
Specify next point or [close/undo]: ↵

15. فايل خود را ذخيره سازي كنيد.
ــه هنرآموز محترم  ــيابي ب 16. نتيجه ي كار را جهت ارزش

خود نشان دهيد.

Ortho:7.8469<180°

Ortho:

نكته

همان طور كه در مراحل 10 و 12 مشاهده كرديد براي تعيين مختصات تحت زاويه مي توانيد بدون 
ــال كنيد مختصات نقطه ي موردنظر را به انواع روش هاي تعيين مختصات اعم از  ــه Ortho را غيرفع اينك

دكارتي نسبي يا قطبي نسبي وارد كنيد.
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Polar ابزار
ــده، اعم از افقي، قائم و هر زاويه ي ديگري كاربرد  ــتاي زاويه ي تنظيم ش اين ابزار براي حركت مكان نما در راس

دارد. به نحوي كه با فعال شدن Polar تمامي زواياى مضرب زاويه ي تنظيم شده قابل دستيابي است.
مثال: اگر زاويه Polar بر روي زاويه 45 درجه تنظيم شود، زواياي صفر، 45، 90، 135، 180، 225، 270 و 315 

را نيز شامل مي شود.  

Polar فعال و غير فعال كردن
Polar در نوار وضعيت الف) كليك روي دكمه ي 

F10 روي صفحه كليد ب) فشردن كليد 
ج) فشردن كليدهاى تركيبى 

د) از طريق پنجره ي Dra�ing setting به ترتيب زير:
1. از منوي tools روي Dra�ing setting كليك مي كنيم.

2. در پنجره ي Dra�ing setting روي سربرگ Polar Tracking كليك مي كنيم.
3. گزينه ي Polar Tracking را فعال مي كنيم.

ــرده نگه داشتن كليدF10 هنگام عمليات ترسيمى يا ويرايشى؛ اين روش به صورت موقت Polar را فعال  ه ) فش
F10 آن غيرفعال مى شود. يا غيرفعال مى كند، بديهى است اگر Polar فعال بوده با فشرده نگه داشتن كليد 

Polar o� Polar on

Polar:35.0707<5°

نكته

به محض فعال كردن Polar، ابزار Ortho، به صورت خودكار غيرفعال مي شود، چرا؟
زيرا ابزار Polar عملكرد Ortho را نيز انجام مي دهد.

Ctrl+U
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Polar تنظيم زاويه ي
راستاي ابزار Polar قابل تنظيم بر روي زواياي دلخواه است كه براي تنظيم آن به طريق زير عمل مي كنيم.

مراحل اجرا:
Polar در نوار وضعيت كليك راست مي كنيم. 1. روي دكمه ي  

ــره ي Dra�ing setting ظاهر  ــه ي setting  كليك مي كنيم تا پنج ــده بر روي گزين ــر مجموعه ي بازش 2. از زي
شود.

3. از سر برگ  Polar Tracking، زاويه ي مورد نظر را در قسمت increment angle وارد مي كنيم.
OK كليك مي كنيم. 4. روي دكمه ي 

نكته

ــوان زواياى جديد ديگرى نيز  New  مى ت ــه ي Additional angles و دكمه ى  ــه كمك گزين  ب
ــبت به صفر درجه تنظيم شده  و شامل  ــمت نس ــتاى Polar اضافه نمود. هر زاويه در اين قس براى راس

مضرب هاى آن نمى شود.
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دستوركار شماره ي 2: 
شكل مقابل را به كمك Polar توسط فرمان Line در كاغذ 

A4 همراه با كادر ترسيم كنيد.
(زمان: 15 دقيقه)

مراحل اجرا:
Polar .1 را روي زاويه ي 45 درجه تنظيم و فعال كنيد.

2. فرمان Line را وارد كنيد.
Command: Line ↵

3. مختصات نقطه ي S را وارد كنيد.
Specify �rst point: 50,40 ↵

ــت حركت داده و عدد 15 را  ــمت راس 4. موس را به س
وارد كنيد.

Specify next point or [undo]:15 ↵

ــت دهيد تا  ــت و پايين حرك ــمت راس ــوس را به س 5. م
ــدد 15 را وارد كنيد. ــود و ع زاويه ي 315 درجه ظاهر ش

Specify next point or [close/undo]:15 ↵

6. موس را به سمت راست و باال حركت دهيد، تا زاويه ي 
45 درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]: 15↵

7. موس را به سمت راست حركت دهيد، تا زاويه ي صفر 
درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:15 ↵

Polar:5.9489<0°

Polar:0.8237<315°

Polar:3.5945<45°

Polar:0.6363<0°

نكته

فعال بودن Polar در نوار وضعيت قابل مالحظه است.
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ــا زاويه ي 90  ــمت باال حركت دهيد، ت ــوس را به س 8. م
درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:15 ↵

9. موس را به سمت راست و باال حركت دهيد، تا زاويه ي 
45 درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:15 ↵

10. موس را به سمت چپ و باال حركت دهيد، تا زاويه ي 
135 درجه ظاهر شود و عدد 15 را وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:15 ↵

ــت دهيد، تا زاويه ي 90  ــمت باال حرك 11. موس را به س
درجه ظاهر شود و عدد 15 وارد كنيد.  

Specify next point or [close/undo]:15 ↵

12. مختصات نقطه ي S را وارد كنيد. 
Specify next point or [close/undo]:15 ↵

13. براي پايان اجراي فرمان اينتر كنيد. 
Specify next point or [close/undo]: 15 ↵

14. فايل خود را ذخيره سازي كنيد.
ــه هنرآموز محترم  ــيابي ب 15. نتيجه ي كار را جهت ارزش

خود نشان دهيد.

Polar:5.8259<90°

Polar:15.

Polar:9.1209<135°

Polar:1.4724<90°




