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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. مفهوم و كاربرد اليه ها را شرح دهيد.
2. مراحل ايجاد يك اليه ي جديد و تنظيم خواص آن را بنويسيد.

3. مراحل تنظيم مقياس نوع خط را بنويسيد.
4. در پنجره ي مديريت اليه ها ستون ......... براي تنظيم نوع خط كاربرد دارد.

5. براي بارگذاري (احضار) خطوط در پنجره ي Select Line type بر روي دكمه ي................ كليك مي كنيم.
6. مقدار پيش فرض وزن (پهنا) خطوط در اتوكد mm 0/25 است.

 درست   نادرست 
7. حذف اليه ي جاري امكان پذير نيست.
 درست   نادرست

8. وارد كردن فرمان اليه از كدام روش امكان پذير نيست؟
Format الف) نوار ابزار اليه ها   ب) منوي 

 ج) نوار وضعيت   د) خط فرمان
9. نمايش ظاهري پهناي خطوط توسط كدام گزينه از نوار وضعيت صورت مي گيرد؟

Model(د   Ducs(ج   Dyn (ب   LWT (الف 
10. در كدام وضعيت محتواي اليه قابل ويرايش نيست؟

 Current (د    �aw (ج   Lock (ب    On (الف 
11. در كدام وضعيت امكان جاري كردن اليه نيست؟

Unlock (د   Freeze (ج   Lock (ب   O� (الف 
12. حذف كدام اليه امكان پذير است؟

 الف) جاري   ب) صفر(0)   ج) Defpoint   د) خالي
13. در شكل زير عملكرد و كاربرد قسمت هاى مشخص شده را بنويسيد.
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عملي (زمان: 180 دقيقه) ◄
 براي هريك از نقشه هاي ارائه شده مطلوب  است:

1. نگارش مراحل انجام كار.
2. تنظيم فايل ترسيمي متناسب با ابعاد نقشه، نام گذاري و ذخيره سازي فايل.

3. ايجاد و تنظيم خواص اليه هاي الزم مطابق استاندارد.
4. ترسيم كادر و جدول در اليه ي صفر(0) طبق اصول نقشه كشي.

5. ترسيم نماي نقشه در اليه هاي مربوطه طبق استانداردهاي نقشه كشي.
6. حذف اليه هاي اضافي.

7. ذخيره سازي فايل.
8. ارائه  ي نتيجه ي كار به هنرآموز محترم جهت تأييد و ارزشيابي.
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توانايي كنترل خواص موضوعات
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 

 - مفهوم خواص موضوعات را بيان كند.
 - خواص موضوعات موجود در يك نقشه را شناسايي كند.

 - فرمان Properties را اجرا كرده و جزئيات پنجره ي آن را شرح دهد.
 - خواص موضوعات را كنترل و در صورت نياز تغيير دهد.

 - فرمان Line Weight را اجرا كرده و تنظيمات آن را انجام دهد.
 - خواص موضوعات را با يكديگر تطبيق دهد.
 - خواص قابل تطبيق موضوعات را تنظيم كند.

 - تنظيم خواص موضوعات را در ترسيم نقشه هاي صنعتي به كار گيرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
268



پيش آزمون
1. چگونه مي توان رنگ موضوعات را در اتوكد تغيير داد؟

2. نوع خط موضوعات نظير خط محور و خط  نديد چگونه احضار مي شود؟
3. مقياس خطوط نديد و محور چگونه تنظيم مي شود؟

4. اگر بر روي يك موضوع دبل كليك كنيم چه پيش مي آيد؟
5. چگونه مي توانيم ويژگي هاي خطوط شكل (ب) را با شكل (الف) تطبيق دهيم؟

(ب)(الف)
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(Object Properties) خواص موضوعات
همان طور كه در مباحث قبلي آموختيد، ويژگي هاي موضوعات ترسيمي نظير رنگ، نوع خطوط، وزن (ضخامت) 
خطوط در اليه ها قابل مديريت است؛ عالوه بر اين نوار ابزاري موسوم به Properties مطابق شكل زير در كنار 
ــي خصوصيات جاري موضوعات را تنظيم و كنترل  ــوار ابزار اليه ها وجود دارد كه از طريق آن مي توانيم برخ ن

كرده و تغيير دهيم.

نوار ابزار خواص موضوعات 
Properties

Line weight control
كنترل وزن (ضخامت) خط

Line type control
 كنترل نوع خط

Color control
كنترل رنگ

ــمت هاي مختلف اين نوار ابزار به مفهوم تطبيق اين  ــت كه اصطالح By Layer در قس نكته ي قابل توجه اين اس
خواص با تنظيمات اليه ي جاري است و رنگ، نوع خط و ضخامت خط جاري از اليه ي جاري تبعيت مي كند. به 
همين دليل توصيه مي شود با مديريت تخصصي اليه ها از تغيير اين خواص در نوار ابزار Properties پرهيز كنيد.

خواص موضوعات از طريق اجراي فرمان Properties نيز قابل كنترل و تنظيم است كه عالوه بر خواص مرتبط 
 Properties ــا، خواص ديگري از موضوعات را مي توانيم كنترل و تنظيم كنيم، در ادامه با اجراي فرمان ــا اليه ه ب

به شرح عملكرد آن مي پردازيم.

نكته

اصطالح By color در انتهاي نوار ابزار Properties كه به صورت عادي غير فعال است براي كاربرد 
رنگ در چاپ نقشه توسط پالتر است.
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Properties اجراي فرمان
 براي اجراي فرمان Properties عالوه بر شيوه هاي معمول به 

دو روش ديگر نيز مي توان عمل كرد.
ــت در  1. انتخاب موضوع يا موضوعات مورد نظر و كليك راس
.Properties صفحه ي ترسيمي و سپس كليك بر روي گزينه ي

2. دبل كليك بر روي موضوع مورد نظر.

ــان Properties از طريق هريك از  ــردن فرم ــا وارد ك ب
شيوه هاي گفته شده پنجره اي مطابق شكل روبه رو ظاهر 

مي شود كه به شرح جزئيات آن مي پردازيم.
ــاالي پنجره درج  ــي در كادر ب ــوع انتخاب نام موض
ــاب چند موضوع، مجموع  ــردد و در صورت انتخ مي گ
ــخص مي شود كه با باز كردن  آن ها با اصطالح All مش
ــانه ي        مي توانيم موضوع  ــت آن ها توسط نش فهرس
ــورد نظر را از بين آن ها انتخاب كرده و خواص آن ها  م

را كنترل كنيم.
ــانه ي  ظاهر باشد امكان اضافه كردن  وقتي نش
ــت و در صورتي كه با كليك كردن بر  ــد موضوع اس چن
ــكل پيدا كند فقط  ــانه ي     تغيير ش روي آن به نش

امكان انتخاب يك موضوع ميسر است.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

PropertiesModify menu

Properties يا 
pr  يا ch

Command line

نكته

ــي مخصوص همان موضوع  ــور، امكانات ويرايش با دبل كليك بر روي برخي موضوعات نظير هاش
ــود. در اين صورت براي اجراي فرمان Properties بر روي اين موضوعات بايد از شيوه هاي  ظاهر مي ش

ديگر عمل كنيم.

موضوع انتخابي

نكته

تغيير روش انتخاب از  به    در پنجره ي Properties  بر روي روش انتخاب تكي در كليه ي 
Shift را پايين نگه داريم. عمليات ويرايشي اثر مي گذارد به نحوي كه براي انتخاب چند موضوع بايد كليد 
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دكمه ي  براي انتخاب موضوعات از طريق پيغام Select Objects كاربرد دارد.
دكمه ي  براي انتخاب سريع موضوعات به كمك خواص مشتركشان كاربرد دارد.

در قسمت General، كنترل و تنظيم خواص عمومي موضوعات نظير رنگ، اليه، نوع خط، مقياس نوع خط، 
پهناي خط امكان پذير است.

در قسمت 3D Visualization  خواص موضوعات سه بعدي قابل كنترل و تنظيم است.
در قسمت Geometry خواص هندسي نظير مختصات و اندازه ي مؤلفه هاي موضوعات انتخابي قابل كنترل 
ــد، مختصات مركز، شعاع، قطر، محيط و مساحت  ــت، براي مثال اگر موضوع انتخابي يك دايره باش و تنظيم اس

آن ظاهر مي شود كه مي توانيم آن ها را تغيير دهيم:
ــانه ي × مي توانيم پنجره را ببنديم و براي خروج  ــرل و تنظيم خواص موضوعات به كمك نش ــس از كنت - پ

موضوعات از حالت انتخاب ESC كاربرد دارد.

 (Line weight) وزن (پهنا) خط (Line type) نوع خط ،(Color) به خاطر داشته باشيد؛ هر يك از خواص رنگ
ــوب مي شود كه از طريق خط فرمان قابل اجراست، اما به دليل تنظيم اصولي آن ها از  ــتقل فرمان محس به صورت مس

طريق مديريت اليه ها و كنترل خواص موضوعات از اجراي مستقل آن ها صرف نظر مي كنيم.

يادآوري

(Linetype) بارگذاري و تنظيم مقياس انواع خطوط
بارگذاري (Load) و تنظيم مقياس خطوط (Ltscale) از منوي Format به طريق زير نيز امكان پذير است.
1. در منوي Format بر روي …Line type كليك مي كنيم تا پنجره ي Line type Manager ظاهر گردد.
2. در پنجره ى Linetype Manager توسط دكمه ي Load بارگذاري خطوط مورد نياز را انجام مي دهيم.

2

3 1
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3. در قسمت Global scale factor ضريب مقياس كليه ي خطوط (خطوط موجود و خطوطي كه ترسيم خواهند 
شد) و يا در قسمت Current object scale فقط ضريب مقياس خطوط جديد را تنظيم مي كنيم.

نكته

ــد با  ــمت Global scale factor در پنجره ي Linetype Manager موجود نباش 1. در صورتي كه قس
Show details ظاهر مي شود. كليك بر روي دكمه ي 

 Linetype Manager نيز مى توانيم به پنجره ى Lt يا Linetype 2. از طريق خط فرمان به كمك فرمان
دست يابيم.

جارى كردن (Current) و به كارگيرى انواع خطوط بهتر است از طريق اليه ها انجام شود.
يادآوري

كنترل و تنظيم ضخامت خطوط
همان طور كه در مبحث اليه ها آشنا شديد، ضخامت خطوط اليه ها را به كمك گزينه ي Lineweight مي توانيم 
 Properties تنظيم كنيم، همچنين در مبحث خواص موضوعات آموختيد كه از طريق نوار ابزار و اجراي فرمان

نيز مي توانيم ضخامت خط جاري و يا موضوعات انتخابي را كنترل و تنظيم كنيم.
عالوه بر اين ها در اتوكد فرمان اختصاصي Lineweight وجود دارد كه از طريق آن مي توانيم مقدار و واحد 

ضخامت و نحوه ي نمايش ظاهري خطوط را كنترل و تنظيم كنيم.

Line weight اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي مندرج در جدول قابل وارد كردن است،دقت 
ــيد در نوار وضعيت (Status bar) گزينه ي Setting با كليك  داشته باش
ــتيابي مي گردد. به  ــر و قابل دس LWT ظاه ــر روي دكمه ي   ــت ب راس
محض ورود به فرمان Line weight  پنجره ي Line weight setting به 
شكل زير ظاهر مي شود كه از طريق آن مي توانيم تنظيمات مورد نياز را 

به شرح زير انجام دهيم.

شيوه هاي ورود فرمان
         setting<Status bar

Line weightFormat menu

Lineweight يا Lw Command L ine
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ــن اين كه گزينه هاي  ــت، ضم ــمت ضخامت خط جاري قابل تنظيم اس ــن قس ــمت Lineweights: در اي قس
ــت. هر ضخامتي كه  ــط اليه و بلوك نيز قابل تنظيم اس ByLayer و ByBlock به مفهوم تعيين ضخامت خط توس

براي خط جاري انتخاب شود در زير اين قسمت با عبارت Current line weight اعالم مي شود.
ــمت Units for listing: در اين قسمت واحد مورد نظر براي ضخامت خط قابل انتخاب است، گزينه ي  قس
Milimeters (mm) براي واحد ميلي متري در نقشه هاي متريك كاربرد دارد و گزينه ي inches (in) براي واحد 

ميلي متري كاربرد دارد.
ــردن نمايش ظاهري ضخامت خطوط  ــن گزينه براي فعال يا غير فعال ك ــه ي [Display lineweight] : اي گزين

LWT در نوار وضعيت است. كاربرد دارد كه معادل دكمه ي 
گزينه ي [Default]: ضخامت خط پيش فرض براي اليه ي صفر و اليه هايي كه جديد ايجاد مي شوند توسط اين 

گزينه انتخاب مي شود.
گزينه ي [Adjust Display Scale]: در اين گزينه نحوه ي نمايش ظاهري ضخامت خطوط در صفحه ي نمايش 
ــي را به صورت ظاهري در  ــود كه اتوكد از چه ضخامت ــت به عبارتي در اين گزينه تعيين مي ش ــل تنظيم اس قاب

صفحه ي نمايش ضخيم نشان مي دهد.
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دستوركار شماره ي 1:
يك دايره با موقعيت و شعاع دلخواه مطابق شكل روبه رو 

ترسيم كنيد و بر روي آن عمليات ذيل را انجام دهيد.
(زمان: 5 دقيقه)

مراحل اجرا:
ــيوه هاي ديگر  ــر روي دايره دبل كليك كنيد و يا به ش 1. ب

فرمان Properties را بر  روي آن اجرا كنيد.
ــمت General رنگ  ــره ي Properties در قس 2. در پنج

دايره را به رنگ سبز تغيير دهيد.
3. در قسمت Geometry در كادر Diameter عدد 40 را 

وارد كنيد.
ــاس آن ها را در  ــور را انتخاب كنيد و مقي ــوط مح 4. خط

قسمت Line type scale به عدد 0.5 تغيير دهيد.
5. فايل خود را ذخيره كنيد.

ــيابي به هنرآموز  ــت تأييد و ارزش ــه ي كار را جه 6. نتيج
محترم ارائه دهيد.
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(Match Properties) تطبيق خواص موضوعات
ــه نحوي كه همزمان پهناى خط  ــكل (الف) در آوريم ب ــكل (ب) را مطابق ش فرض كنيد مي خواهيم دايره ي موجود در ش
ــكل (الف) مرجع و شكل (ب) مقصد  ــود و در آن ش ــود. به اين عمل تطبيق خواص موضوعات گفته مي ش آن نيز تنظيم ش

محسوب مي شود.

Match properties اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي متعدد قابل ورود است كه در جدول مشاهده مي كنيد.

(ب)(الف)

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

Match PropertiesModify menu

Match Properties

painter يا ma يا  
Command line

ــه كمك اين گزينه مي توانيم خواص قابل تطبيق موضوعات را تنظيم كنيم. كه در ادامه به  ــه ي Setting]: ب [گزين
آن مي پردازيم. 

Match Properties مراحل اجراي فرمان
Pr یا 1Command Properties. فرمان Properties را وارد مى كنيم.

:2Select Source Object. موضوع مرجع را انتخاب مي كنيم.

:3Select destination object(s) or [Settings]. موضوع يا موضوعات مقصد را انتخاب مي كنيم.

:4Select destination object(s) or [Settings]. براي پايان فرمان و اعمال موضوعات اينتر مي كنيم.
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تنظيم خواص قابل تطبيق موضوعات
ــرف S را وارد كنيم پنجره ي  Property Settings مطابق  ــوم اجراي فرمان Match Properties ح اگر در مرحله ي س

شكل زير ظاهر مي شود كه به كمك آن مي توان خواص مورد نظر را تنظيم كرد.

 Special Properties خواص پايه شامل همان خواص عمومي و در قسمت Basic Properties در اين پنجره در قسمت
خواص ويژه شامل مباحث تخصصي نظير هاشور، متن و اندازه گذاري قابل تنظيم است.

نكته

در پنجره ي Property Settings، گزينه ي Plot Styles  كه غير فعال است براي تنظيم رنگ در سبك 
براي چاپ نقشه كاربرد دارد كه در مباحث آينده به آن مي پردازيم.
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ارزشيابي پاياني
نظري (زمان: 20 دقيقه) ◄

1. مفهوم و كاربرد هريك از اصطالحات زير را بنويسيد؛
:Color

:Line type

:Line weight

:Line type scale

2. مفهوم و كاربرد فرمان Match Properties را بنويسيد.
ــه ي ............... موجود در نوار خواص موضوعات به مفهوم تطبيق خواص جاري موضوعات با خواص  3. گزين

تنظيم شده ي اليه هاست.
4. فرمان .............. براي كنترل و تنظيم خواص موضوعات كاربرد دارد.

ــت براي كنترل رنگ   ــاي نوار ابزار Properties كه به صورت عادي غير فعال اس ــالح By color در انته 5. اصط
موضوعات در هنگام چاپ نقشه كاربرد دارد.

 درست    نادرست  
6. دبل كليك بر روي برخي موضوعات، نظير هاشور امكانات ويرايشِي آن ها ظاهر مي شود.

 درست   نادرست
ــاي انتخاب در عمليات  ــه  در پنجره ي Properties تأثيري بر روش ه ــر نحوه ي انتخاب از  ب 7. تغيي

ويرايشي ندارد.
 درست   نادرست

8. گزينه ي Setting در پيغام هاي فرمان Match Properties براي تنظيم خواص قابل تطبيق موضوعات كاربرد 
دارد.

 درست    نادرست
9. كدام يك از اصطالحات زير براي اجراي فرمان كنترل خواص موضوعات به خط فرمان كاربردي نيست؟

cp(د   ch(ج    pr(ب     Properties(الف 
10. در كدام قسمت از پنجره ي Properties مختصات و مؤلفه هاي هندسي موضوعات كنترل و تنظيم مي شود؟

 3D Visualization(ب     General(الف 
  Coordinate(د   Geometry (ج 
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11.كدام نشانه در پنجره ي Properties براي انتخاب سريع برحسب ويژگي هاي مشترك كاربرد دارد؟
 الف)    ب)    ج)     د) 

12. كدام موضوع در تنظيم خواص قابل تطبيق جزء خواص عمومي است؟
 الف)  اليه   ب) متن   ج) اندازه گذاري  د) هاشور

ــكل روبه رو،  13. در پنجره ى Lineweight setting مطابق ش
LWT است: كدام گزينه معادل دكمه 

  Default (ب   Lineweight (الف 
Inches(in) (د  Adjust Display Scale (ج 

تحقيق كنيد: ◄ 
نشانه هاي  و  در حاشيه ي پنجره ي Properties چه 

كاربردي دارند؟
عملي: (زمان 120 دقيقه) ◄

 Properties ــپس از طريق فرمان ــيم كرده و س ــط به كمك موس با طول و موقعيت دلخواه ترس ــك پاره خ 1. ي
پاره خط را به صورت افقي و طول آن را به اندازه  ي 100 تنظيم كنيد.

2. يك دايره با موقعيت و شعاع دلخواه ترسيم كنيد و سپس از طريق فرمان Properties مركز آن را با مختصات 
100 و 100 و قطر 67/5 تنظيم كنيد.

3. يك بيضي با موقعيت و اندازه ي دلخواه ترسيم كرده و سپس از طريق پنجره ي Properties خواص عمومي و 
هندسي آن را بررسي كنيد و تفاوت هاي خواص آن با خواص دايره را به هنرآموز محترم خود گزارش كنيد.

4. براي هريك از شكل هاي ذيل مطلوب است:
الف) تنظيم فايل ترسيمي A4 و نام گذاري و ذخيره سازي فايل مزبور.

ب) ايجاد و تنظيم اليه هاي الزم طبق استاندارد هاي نقشه كشي.
ج) ترسيم نقشه در اليه هاي مربوطه.
د) تنظيم خواص موضوعات نقشه.

نكته

ــوط (Lts) نيز بايد مطابق با  ــت ضخامت خطوط از طريق مديريت اليه ها مقياس خط ــن رعاي ضم
نقشه ها ي كتاب باشد.



194



195



196



197



198



واحد كار پنجم
ترسيم و ويرايش موضوعات يك پارچه

شماره ي 
عنوان تواناييتوانايي

زمان

جمععملينظري

ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك    1
Explode ، Polygon، Pline

268

توانايي اجراي فرامين2
Rectangle ،Chamfer ،Fillet

268



توانايي ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك Pline و 
Polygon

در پايان آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
 - مفهوم يكپارچه بودن موضوعات را توضيح دهد و مثال بزند.

 - فرمان Pline را اجرا و به كمك آن موضوعات يكپارچه ترسيم كند.
 - گزينه هاي فرمان Pline را شناسايي كند و در ترسيمات به كار ببرد.

 - فرمان Polygon را اجرا و به كمك آن چند ضلعي ترسيم كند.
ــايي و كاربردهاي هر روش را با مثال  ــيم چند ضلعي منتظم در فرمان Polygon را شناس  - انواع روش هاي ترس

عملي تشريح كند.
 - فرمان Explode را اجرا كرده و در تجزيه موضوعات يكپارچه به كار ببرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
268




