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اجراي فرمان هاي Redo ،U ،Oops ،Erase ،Line و 
روش هاي انتخاب موضوع

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - فرمان Line را اجرا کرده و پيغام ها و گزينه هاي آن را شرح دهد.

 - انواع پاره خط هاي افقي، قائم و تحت زاويه را به کمك فرمان Line ترسيم کند.
 - روش هاي مختلف پاك کردن موضوعات را شرح دهد.

 - ترسيمات را به کمك فرمان Erase پاك کند.
 - عملكرد فرمان Oops را شرح دهد و آن را اجرا کند.

 - عملكرد فرمان U را شرح دهد و آن را اجرا کند.
 - عملكرد فرمان Redo را شرح دهد و آن را اجرا کند.
 - تمرين هاي متنوع شكل هاي دوبعدي را انجام دهد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1. خط و پاره خط را تعريف کنيد.

2. براي ترسيم يك پاره خط چه مشخصاتي مورد نياز است؟
3. پاك کــردن )حذف( موضوعات در نرم افزارهاي رايانه اي نظير Paint و AutoCAD با چه ابزاري امكان پذير 

است؟
4. اصطالح خط به زبان انگليسي ........ مي شود.

5. لغو )خنثي کردن( عمليات انجام شده با فرمان .............. انجام مي شود.
6. برگشت آخرين عمل لغوشده توسط فرمان ............ انجام مي شود.

7. معرفي نقاط يك پاره خط به نرم افزار اتوکد با تعيين مختصات انجام مي شود.
 درست   نادرست

8. شكل )الف( يك شكل بسته )Close( و شكل )ب( يك شكل باز  )Open( محسوب مي شود.
 درست     نادرست

9. صرف نظر )Cancel( از اجراي يك فرمان در اتوکد با کدام گزينه امكان پذير نيست؟
  Cancel ب(  گزينه   Esc الف( کليد 
Backspace )ج( وارد کردن فرمان ديگر  د 

10. مختصات نقطۀ B نسبت به نقطه A در پاره خط زير به صورت نسبي کدام گزينه است؟
 الف( 30>50 @   ب( 30 ,50 @  

 ج( 150> 50@   د( 50,150 @ 

ب(الف(
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Line فرمان
فرمان Line براي ترسيم انواع پاره خط هاي مستقيم اعم از افقي، قائم و مورب )تحت زاويه( کاربرد دارد. 
همان طور که مي دانيم براي هر پاره خطي دو نقطه ابتدا و انتها مشخص مي شود، تا بتوانيم آن را ترسيم کنيم.

Line اجراي فرمان
فرمان Line به شيوه هاي مختلف قابل اجراست. براي اين منظور، بايد پس از وارد کردن فرمان مختصات 

نقاط ابتدا و انتهاي پاره خط را در مقابل پيغام هاي درخواست کنندۀ مختصات وارد مي کنيم.

فرمان Line براي ادامه محدوديتي ندارد و مي توان به تعداد دلخواه پاره خط هاي متوالي اما مســتقل از 
هم ترسيم کرد، يعني هر پاره خط يك موضوع مستقل محسوب مي شود.

]گزينــۀ Undo[: با وارد کردن حرف u مقابل پيغام Specify next point or [Undo] آخرين نقطه لغو 
مي شود، که نتيجۀ آن حذف آخرين پاره خط است.

 Lineشيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

LineDraw Menu

Line يا L↵Command Line 

Line مراحل اجراي فرمان
Command: line 1. فرمان Line را وارد مي کنيم.
Specify first point: 2. اولين نقطۀ پاره خط را تعيين مي کنيم.
Specify next point or [Undo[:   .[لغو] 3. نقطۀ بعدي را تعيين مي کنيم يا
Specify next point or [Undo[:     .[لغو] 4. نقطۀ بعدي را تعيين مي کنيم يا
Specify next point or [Close/Undo[: 5. نقطۀ بعدي را تعيين مي کنيم يا [بستن يا لغو]. 
Specify next point or [Close/Undo[:   .6. براي پايان دادن اينتر يا کنسل مي کنيم

 u قبل از وارد کردنu بعد از وارد کردن
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]گزينۀ Close[: همان طور كه مالحظه كرديد، از پيغام چهارم به بعد فرمان Line گزينۀ Close ظاهر مي شــود، 
كه با وارد كردن حرف C آخرين نقطۀ تعيين شــده به اولين نقطه متصل مي شود و اصطالحًا شكل را مي بندد و 

به اجراي فرمان Line نيز پايان مي دهد.

c قبل از وارد كردنc بعد از وارد كردن

نكته

اگر در مقابل پيغام اول فرمان Specify first point) Line( نقطه اي تعيين نكنيد و فقط اينتر كنيد، . 1
آخرين نقطۀ پاره خط يا كمان ترسيم شده قبلي به عنوان نقطۀ اول پاره خط جديد انتخاب مي شود.

در ترســيم هرپاره خط پس از تعيين نقطۀ اول، چنانچه مكان نما را حركت داده و در مقابل پيغام . 2
Specify first point  فقــط يــك عدد وارد كنيم، پاره خطي به طول عدد وارد شــده در جهت 

مكان نما ترسيم خواهد شد كه به اين عمل وارد كردن مستقيم فاصله گويند، دقت داشته باشيد، 
زاويۀ پاره خط همان زاويۀ راستاي مكان نما نسبت به نقطۀ اول خواهد بود.

دقت داشــته باشيد وارد كردن حرف u مقابل Command عملكرد ديگري دارد كه در پايان همين 
بخش به آن اشاره شده است.

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 1: 
يك فايل ترســيمي برگهA4 افقي تنظيم کنيد و برروي آن 

کادري مطابق شكل ترسيم کنيد.
)مدت زمان: 10 دقيقه(

مراحل اجرا:
 A4 کاغذ Limits 1. در يك فايل ترســيمي توسط فرمان

تنظيم کنيد.

2. فرمان Line را وارد کنيد.
Command: line ↵ يا l ↵

3. مختصات نقطۀ A را وارد کنيد.
Specify first point: 10,10↵

نكته

از اين دســتورکار تمريــن مختصات  هدف 
دکارتي است از شيوه هاي ديگر خودداري کنيد.

نكته

Grid در نــوار وضعيت  برروي دکمــۀ 
کليك کنيدتا محدودۀ Limits  شبكه بندي شود.
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4. مختصات نقطۀ B را وارد کنيد.
Specify next point or [Undo[: @ 277, 0 ↵

5. مختصات نقطۀ C را وارد کنيد.

Specify next point or [Undo[: @ 0, 180 ↵

6. مختصات نقطۀ D را وارد کنيد.

7. حرف c معرف گزينۀ Close را به منظور بستن شكل 
وارد کنيد.

Specify next point or [Undo[: c ↵

8 . فايل خود را ذخيره کنيد.
9. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 

ارائه دهيد.

نكته

از اين پس مختصات به صورت نســبي تعيين 
مي شود پس @ فراموش نشود.

نكته

راهنمايــي: با ذخيره کردن اين فايل با نامي مرتبط مثاًل KadrA4 از اين پس مي توانيد با بازکردن و تغيير 
نام آن به کمك Save As ، از ترسيم مجدد کادر بي نياز شويد.

Specify next point or [Undo/Close[: @ -277, 0 ↵

در صورت بروز اشــتباه در وارد کردن نقاط با 
کمك گزينۀ u مي توانيد به مرحله قبل بازگرديد.

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 2:

شكل مقابل را به کمك فرمان Line در کاغذ A4 ترسيم 
کنيد.

)زمان: 10 دقيقه(

مراحل اجرا:

↵ l يا ↵ 1Command: line. فرمان Line را وارد کنيد.

↵ 2Specify first point: 20, 20. مختصات نقطۀ A را وارد کنيد.

↵ 3Specify next point or [Undo[: @ 30, 0. مختصات نقطۀ B را وارد کنيد.

4. مختصات نقطۀ D را وارد کنيد. )دقت 
داشته باشيد زاويه 135ْ مكمل زاويه  45ْ 
به دليل جهت حرکت در ترسيم پاره خط 

BD به کار رفته است.(

Specify next point or [Undo[: @ 50 < 135 ↵

5. حرف c را براي بســتن شكل و پايان 
فرمان وارد کنيد. )دقت کنيد 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 کنيد.

7. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه دهيد.

. B براي تعيين مختصات نقاط مي توانيد از روش هاي ديگر نيز استفاده کنيد نظير 0>30@ براي نقطۀ 

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 3: 
توسط فرمان Line شكل ارائه شده را در کادر و کاغذ A4 ترسيم کنيد.

راهنمايي: از کادر و کاغذهاي تنظيم شــدۀ قبلي مي توانيد تغيير نام  
داده و استفاده کنيد.

) زمان: 30 دقيقه(

مراحل اجرا
1. فرمان Line را وارد کنيد. 

Command: line ↵ يا l  ↵
2. مختصات 100 و 30 را وارد کنيد. 

Specify first point: 100 , 30 ↵

3. مختصات 40 را تحت زاويۀ صفر درجه وارد کنيد.

Specify next Point or [Undo[: @ 40<0

4.  مختصات 40 را تحت زاويۀ 90 درجه وارد کنيد. 

Specify next point or [Undo/ Close[:@ 40<90

5. مختصات 30 را تحت زاويۀ صفر درجه وارد کنيد. 

 Specify next point or [Undo/ Close[:@ 30<0

نكته

از اين پس مختصات به صورت نســبي وارد 
مي شود. @ فراموش نشود.
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6. مختصات 20 را تحت زاويۀ 60 درجه وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo/ Close[:@ 20<60

7. مختصات تحت زاويه 180 درجه را وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo /Close[:@ 40 < 180

8 . مختصات 20- و50 را وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo/ Close[:@ -20, 50 ↵

9. مختصات 20- و 50- را وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo/ Close[:@-20, -50 ↵

10. مختصات 40 را تحت زاويۀ 180 درجه وارد کنيد. 

Specify next point or [Undo/ Close[:@ 40<180 ↵

11. مختصات 20 را تحت زاويۀ 300 درجه وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo/ Close[:@ 20<300 ↵
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12. مختصات 30 را تحت زوايۀ صفر درجه وارد کنيد. 
Specify next point or [Undo/ Close[: @ 30<0 ↵

13. مختصات 40 تحت زاويه 270 را وارد کنيد.
Specify next point or [Undo/ Close[: @ 40<270 ↵

14. براي پايان دادن به فرمان اينتر کنيد.
Specify next point or [Undo/ Close[: ↵

15. فايل خود را ذخيره کنيد.
16. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهيد.
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Erase اجراي فرمان
اين فرمان براي پاك کردن موضوعات ترســيم شــده کاربرد دارد، که براي اين منظور پس از ورود فرمان بايد 

موضوعات مورد نظر را انتخاب و سپس اينتر کنيد.

 شيوه هاي ورود فرمان

 Modify Toolbar
EraseModify Menu

  Erase يا ECommand Line

EraseShortcut Menu

Erase مراحل اجراي فرمان
Command: erase ↵ فرمان Erase را وارد مي کنيم.

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

نكته

1. براي اجراي فرمان هاي ويرايشــي، از جمله Erase، ابتدا مي توان موضوعات را انتخاب و سپس 
فرمان مورد نظر را وارد کنيد.

2. اگــر ابتدا موضوعات را انتخاب کرديــد، قبل از ورود فرمان Erase به کمــك کليد Delete نيز 
مي توانيد موضوعات را پاك کنيد.

3. بــه کمك فرمان Cutclip يا Ctrl+x نيــز مي توانيد موضوعات را در اتوکد پاك کنيد. البته در اين 
حالت آخرين موضوعات پاك شده در حافظۀ Clipbord محفوظ مي ماند.

4. نشــانۀ موضوعات انتخاب شده در اتوکد اين  اســت که خطوط موضوعات به صورت خط چين 
در مي آيــد و براي انتخاب موضوعات روش هاي متعددي وجــود دارد که در ادامۀ همين توانايي به آن 

مي پردازيم.

براي اســتفاده از منوي ميان بر)Shortcut Menu( ابتدا بايســتي موضوعات مورد نظر انتخاب شده و 
سپس کليك راست کنيم تا فرمان Erase ظاهر شود.

يادآوري
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دستوركار شمارۀ 4: 
 Erase ابتدا شــكل را ترسيم کنيد و سپس به کمك فرمان

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

مراحل اجرا
1. فرمان Erase  را وارد کنيد.

Command: erase ↵

 AB بــر روي پاره خط ) 2. بــه کمك مربع انتخابگر )
کليك کنيد.

Select objects:

3. براي پايان دادن بــه انتخاب و پاك کردن موضوع اينتر 
کنيد.

Select objects: ↵

4. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهيد.
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Oops اجراي فرمان
بــه کمك اين فرمان مي توان موضوعاتــي را که در آخرين مرتبه 
پاك شــده برگرداند. به عبارت ديگر اين فرمان، آخرين عملكرد 

فرمان Erase را خنثي مي کند. 
مثال: فرض کنيد در شــكل مقابل پس از پاك کردن پاره خط 
AB و ترسيم پاره خط CD مجدداً مي خواهيم پاره خط AB برگردد.

مراحل اجرا
1. شكل مقابل را ترسيم کنيد.

2. به کمك فرمان Erase پاره خط AB را پاك کنيد.

3. به کمك فرمان Line پاره خط CD را ترسيم کنيد.

4. به کمك فرمانOops پاره خط AB را بازگردانيد. 

Command: oops ↵

)Select objects( روش هاي انتخاب موضوع
همان طور که در پاك کردن موضوعات متوجه شديد، براي 
عمليات ويرايشي نظير پاك کردن، جابه جا  کردن موضوعات 
و ... به انتخاب موضوعات نياز پيدا مي کنيم، براي اين منظور، 
روش هاي مختلفي وجود دارد که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم.
 ) الف( انتخاب تك تك: اين روش به کمك مكان نما)
( در داخل فرمان ويرايشي  خارج از فرمان و مربع انتخابگر )
در پاسخ پيغام Select objects با کليك کردن روي موضوع انجام 
مي شود. در حالت پيش فرض با اين روش به تعداد دلخواه مي توانيم 
انتخاب کنيم. بر روي موضوعات متعدد کليك کنيم و آن را 

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 کليك مي کنيم.

2. مكان نما را به سمت راست حرکت مي دهيم تا کادري باز شود؛ »دقت کنيد کادر باز شده 
به صورت ممتد و داراي رنگ آبي است« و در نقطۀ ديگر )مقابل نقطۀ اول( کليك مي کنيم.

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

Crossing ج( انتخاب گروهي به كمك كادر
1. بر نقطه اي در سمت راست موضوعات موردنظر کليك مي کنيم.

2. مكان نما را به سمت چپ حرکت مي دهيم، »تا کادري باز شود؛ دقت کنيد کادر باز 
شده به صورت خط چين و به رنگ سبز است« و در نقطه اي ديگر )مقابل نقطۀ اول( کليك 

مي کنيم.
نتيجه: همۀ موضوعاتي كه داخل كادر و متقاطع با كادر بوده ، انتخاب شده  است.

All د( انتخاب كلي به كمك گزينۀ
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 کنيم.

2. گزينۀ All را تايپ و وارد مي کنيم. 
نتيجه: همۀ 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 object در خط فرمان در مقابل پيغام Window براي استفاده از روش انتخاب گروهي به کمك کادر
حرف W را وارد مي کنيم  الزم به ذکر است در اين حالت جهت حرکت مكان نما فرقي نمي کند.

نكته

 Select object در خط فرمان در مقابل پيغام Crossing براي استفاده از روش انتخاب گروهي به کمك کادر
حرف C را وارد مي کنيم الزم به ذکر است در اين حالت جهت حرکت مكان  نما فرقي نمي کند.

Select objects: all ↵

Command: erase ↵

b. پس از انتخاب
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Fence ه ( انتخاب گروهي به كمك گزينۀ
اين روش نيز فقط داخل فرمان هاي ويرايشي در مقابل پيغام Select objects کاربردي است. ابزار اين روش يك 
خط چين به نام Fence است که از روي هر موضوعي که بگذرد آن را انتخاب مي کند براي مثال کاربرد گزينۀ 

Fence در فرمان Erase چنين است:

اگر هدف پاك کردن همۀ خطوط افقي در شكل مقابل باشد.
1. فرمان Erase را وارد مي کنيم.

2. حرف f را به منظور کاربرد گزينۀ Fence وارد مي کنيم.

)P1(.را تعيين مي کنيم Fence 3. نقطۀ اول خط چين

)P2(.را تعيين مي کنيم Fence 4. نقطۀ بعدي خط چين

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

خط چين  شده  وارد  نقاط  لغو  براي  گزينه  اين   [Undo    [گزينۀ 
Fence کاربرد دارد.

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

مي کنيم. اينتر  شده  انتخاب  موضوعات  کردن  پاك  براي   .6

a . در حين انتخاب

c.نتيجه

نكته

 Select Object وجود دارد که با وارد کردن آن پيغام Select براي انتخاب موضوعات، فرماني به نام
ظاهر مي شــود و از طريق آن به کمــك روش  هاي انتخاب مي توانيم موضوعــات را قبل از وارد کردن 

فرمان هاي ويرايشي نيز انتخاب کنيم. 

Select objects: f ↵

Command: erase ↵

Specify first 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 اين فرمان براي برگشت )خنثي سازي( آخرين عملكرد فرمان
 Redo فرمان ،U کاربــرد دارد. پس از اجراي چندين مرتبه فرمان

را به يكي از روش هاي زير وارد کنيم:
همان طور که مشاهده مي کنيد، در اجراي اين فرمان هيچ پيغام 
خاصي صادر نمي شــود و نتيجۀ آن برگشت آخرين عمليات لغو 

شده توسط فرمان U است.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard toolbar

RedoEdit Menu

 Redo↵ياCtrl+YCommand

نكته

1. بــراي اجراي اين فرمان از طريق خط فرمان حرف U کافي اســت. زيرا تايپ Undo به 
صورت کامل مربوط به فرمان مســتقل ديگري است که عالوه بر لغو قابليت تنظيم متغير هاي آن 

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

اجرا شده از آخر به اول يكي يكي لغو مي شود.
3. از طريق کشــو بازشــونده مطابق شــكل واقع در نوار ابزار 

استاندارد به صورت گروهي نيز مي توان فرمان ها را لغو کرد.
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 کشو بازشونده مطابق شكل واقع بر نوار ابزار استاندارد، 
مي توان به صورت گروهي نيز عمليات لغو شده را خنثي کرد.

شيوه هاي ورود فرمان
Standard Toolbar

UndoEdit Menu

Ctrl+Z يا UCommand Line

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

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

همان طور که مشــاهده مي کنيد، اين فرمــان پيغام خاصي صادر 
نمي کند و مجدداً پيغام Command ظاهر مي شود، نتيجۀ آن لغو 
عمليات آخرين فرمان اجرا شــده است؛ البته گزارش مي کند که 

چه فرمان هايي را لغو  کرده است.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. مراحل اجراي فرمان Line را همراه با پيغام هاي مربوط تا چهار سطر بنويسيد.

 - فرمان Line را وارد مي کنيم.  
       ................ - 

2. مراحل اجراي فرمان Erase را همراه با پيغام هاي مربوط تا سه سطر بنويسيد.
3. تفاوت روش انتخاب موضوعات در Window و Crossing را در چهار سطر بنويسيد.

4. در اجراي فرمان Line گزينۀ ............... آخرين نقطه واردشد ه را برمي گرداند.
5. فرمان Oops خنثي کننده آخرين عملكرد فرمان ............ است.

6. فرمان Line در اجرا محدوديتي براي تعداد پاره خط ندارد.
 درست    نادرست

7. اگر در پاسخ پيغام .................................. فقط اينتر کنيم، آخرين نقطۀ پاره خط يا کمان قبلي به عنوان 
اولين نقطۀ پاره خط جديد انتخاب مي شود.

8 . فرمان Oops فقط آخرين موضوعات پاك شده را برمي گرداند.
 درست    نادرست

9. در اجراي فرمان U در خط فرمان واردکردن اصطالح Undo نيز کاربرد دارد.
 درست    نادرست

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

11. کدام گزينه منجر به پايان فرمان Line نمي شود؟
Undo )د   Close )ج   Enter )ب   Esc )الف 

12. با کدام فرمان نمي توان موضوعات ترسيمي را پاك کرد؟
Oops )د   Erase )ج   Cutclip )ب   Delete )الف 

13. با کدام روش فقط موضوعات داخل کادر انتخاب مي شوند؟
Window  ج( All   ب( همه موارد   الف( Crossing  ب(  

14. کدام روش انتخاب قبل از وارد کردن فرمان کاربردي نيست؟
Window  ج( All   د( همه موارد   الف( Crossing  ب(  

Command: line ↵
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15. کدام کليدهاي ترکيبي براي اجراي فرمان U کاربردي است؟
Ctrl+Y )د    Ctrl+ U )ج   Ctrl+X )ب   Ctrl+Z )الف 

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

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

2. دربارۀ روش هاي انتخاب موضوع به جز آن هايي که در کتاب آمده تحقيق کنيد براي اين منظور با وارد کردن 
عالمت سؤال)؟( در مقابل پيغام Select objects و يا وارد کردن فرمان Select  و استفاده از Help از خود اتوکد 

کمك بگيريد.

عملي )زمان: 180 دقيقه( ◄
1. يك فايل ترســيمي را به اندازۀ A4 تنطيم کرده و براي آن کادر و جدول مطابق الگوي تمرينات ترســيم کنيد 

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

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

3. کليۀ نقاط گوشه هاي اشكال زير را در کتاب با مداد نامگذاري کنيد و سپس مختصات هر نقطه را به صورت 
نسبي دکارتي يا قطبي در کنار آن بنويسيد.سپس هريك را در فايل جداگانه ترسيم و ذخيره سازي کنيد.

توجه: هيچ يك از نقشه ها نياز به  اندازه گذاري ندارد.
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Ellipse ،Arc ،Circle اجراي فرمان هاي

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - شيوۀ اجرا و انواع روش هاي ترسيم دايره را شرح دهد.

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

 - فرمان Ellipse را شناسايي کند و دربارۀ انواع روش هاي ترسيم بيضي و کمان بيضي توضيح دهد.
 - فرمان Ellipse را اجرا و با انواع روش ها، بيضي ترسيم کند.

 - فرمان Ellipse را اجرا کند و کمان بيضي، ترسيم کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
41216



پيش آزمون
1. براي ترسيم دايره به كمك پرگار به 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
اين فرمان براي ترســيم دايره کاربرد دارد. در اتوکد به طور معمول به شــش روش مي توانيم دايره ترسيم کنيم. 
همان طور که در  شكل  زير مالحظه مي کنيد هر روش دو يا سه مشخصه هندسي نياز دارد که بر اساس وضعيت 

دايره در نقشه انتخاب مي شود.

Circle اجراي فرمان
اين فرمان به سه شيوه مطابق جدول رو به رو که پس از وارد کردن 

آن مراحل زير را طي مي کنيم قابل ورود است.

همان طور که مالحظه کرديد، روش مرکز و شعاع به عنوان روش جاري آماده به کار است و در صورتي که روش 
ديگري مدنظر باشد گزينۀ مربوط را انتخاب و وارد مي کنيم که 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 کنيم.

Specify center point for circle
or [3P/2P/Ttr (tan, tan, radius)[

2. مرکز دايره را تعيين مي کنيم يا [روش ديگري 
انتخاب مي کنيم.]

Specify radius of circle or [Diameter[:
3. شعاع دايره را تعيين مي کنيم يا [ گزينه قطر را 

وارد مي کنيم.] 

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 مرکز 100و100 ترسيم کنيم.

1. فرمان Circle را وارد مي کنيم. 
  Command: circle يا c ↵

2. در مقابــل پيغــام بعدي  مختصات مرکــز دايره يعني 
100و100 را وارد و اينتر مي کنيم. 

Specify center point for circle or …:100,100↵

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

Specify radius of circle or …:30↵

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

مثال: مي خواهيم دايرۀ شكل مقابل را ترسيم کنيم:
)Circle در فرمان Diameter هدف: کاربرد گزينۀ(

1. فرمان Circle را وارد مي کنيم. 
  Command: circle يا c↵

2. مختصات مرکز دايره يعني 100و 150 را وارد مي کنيم.
Specify center point for circle or …:150,100↵

3. حرف d را به منظور انتخاب روش قطر وارد مي کنيم.
 Specify radius of circle or [Diameter[:d ↵

/57 را وارد مي کنيم. 4. انــدازۀ قطر دايــره يعني عــدد 5
Specify diameter of circle: <57.5 : <پيش فرض↵
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)  2 Points( ترسيم دايره به روش دو نقطه
همان طور که مي دانيــد از دونقطه بي نهايت دايره مي توان 

ترسيم کرد، اما در اينجا دايرۀ گذر بر قطر مدنظر است.
مثال: مي خواهيم دايرۀ شكل مقابل را ترسيم کنيم:

1.خطوط منتهي به دايره را به کمك فرمان Line ترســيم 
مي کنيم.

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

 
  Command: circle يا c ↵

3. گزينۀ 2P را مقابل پيغام زير وارد مي کنيم:
Specify center point for circle or [3P/2P …[:2P↵

4. مختصات نقطۀ A را به عنــوان اولين انتهاي قطر دايره 
وارد مي کنيم.

Specify first end point of circle’s diameter: 
40,40↵

5. مختصــات نقطۀ E را به عنوان دومين انتهاي قطر دايره 
وارد مي کنيم.

Specify second end point of circle’s diameter: 
55,55↵
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)  3 Points( ترسيم دايره به روش سه نقطه
مثال: مي خواهيم دايرۀ گذرا بر ســه رأس مثلث را مطابق 

شكل مقابل ترسيم  کنيم.

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

2. فرمان  Circle را وارد مي کنيم.
Command: circle يا c ↵

3. گزينۀ 3P را وارد مي کنيم. 

Specify center point or [3P/…[: 3P↵ 

4. مختصــات نقطۀ A را به  عنــوان اولين نقطۀ دايره وارد 
مي کنيم: 

Specify first point on circle : 30,30↵

5. مختصات نقطۀ B را به عنــوان دومين نقطۀ دايره وارد 
مي کنيم.

 Specify Second point on circle : 80,30↵

6. مختصات نقطۀ C را به عنوان ســومين نقطۀ دايره وارد 
مي کنيم.

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

مثال: مي خواهيــم دايره اي مماس بــر دو ضلع مثلث را 
مطابق شكل مقابل ترسيم مي کنيم.

1. به کمك فرمان Line مثلث ABC را ترسيم مي کنيم.
2. فرمان  Circle را وارد مي کنيم.

Command: circle يا c ↵

 3 . حــرف t معرف گزينه Ttr را در مقابل پيغام زير وارد 
مي کنيم.

Specify center point or [3P/2P/Ttr      
(tan,tan,radius)[:t ↵ 

4. در پاسخ به پيغام زير، 

Specify point on object for first tangent of 
circle:

روي ضلــع AB به عنوان اولين موضــوع مماس )پس از 
ظاهر شدن عالمت  ( کليك مي کنيم.

5. در پاسخ به پيغام زير،

 Specify point on object for second tangent of
circle

روي ضلــع BC به عنوان دومين موضــوع مماس کليك 
مي کنيم.

6. شــعاع دايره يعني عدد10 را در مقابل پيغام  زير وارد 
مي کنيم.

Specify radius of circle: 10↵

:
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ترسيم دايرۀ مماس بر سه موضوع
)Tan, Tan, Tan(

مثال: مي خواهيم دايرۀ محاط در مثلث ABC مطابق شكل مقابل 
را ترسيم  کنيم.

نكته

انتخاب روش Tan,Tan,Tan فقط از طريق منوي Draw و زير منوي Circle قابل انتخاب اســت. 
البته، به روش 3P به کمك گيره هاي شيء نيز مي توان دايرۀ مماس بر سه موضوع ترسيم کرد.

1. مثلث ABC را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.

2. فرمان Circle و در ادامۀ آن گزينۀ Tan،Tan،Tan را از 
طريق منوي Draw انتخاب مي کنيم.

3. در پاســخ به پيغام زير، روي ضلع AB به عنوان اولين 
موضوع مماس بر دايره پس از ظاهر شدن عالمت  کليك 

مي کنيم.

Specify first point on circle: _tan to

4. در پاســخ به پيغام زير روي ضلع BC به عنوان دومين 
موضوع مماس بر دايره کليك مي کنيم.

Specify second point on circle: _tan to
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فرمان Arc )ترسيم كمان(
همان طــور که مي دانيم کمان، قطاعي )قســمتي( از دايره 
اســت که داراي چند مشــخصۀ هندســي مطابق شكل 
روبه روســت. به طور معمول براي ترسيم کمان به کمك 
رايانه چند مشــخصۀ هندســي نياز است که بر اساس آن 

روش هاي متعددي قابل کاربرد است.

Arc اجراي فرمان
در اتوکــد، با فرمان Arc به يــازده روش مي توانيم کمان 
ترســيم کنيم کــه در هريك از اين روش ها، ســه مؤلفۀ 

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

روبه رو نشان داده شده است.

Chord length طول وتر

Angle زاويه

Mid Point

نقطه وسط

D
irection ت

جه

Radius شعاع

End Point

نقطه پايان

Start Point

نقطه شروع

Center     مرکز

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

ArcDraw Menu

Arc يا A ↵Command Line

نكته

جهِت ترسيِم کمان طبق پيش  فرض خالف حرکت عقربه هاي ساعت )CCW( است، مگر اين که يا 
زاويۀ منفي وارد کنيم يا در قسمت تنظيم واحدها )Units( گزينۀ CW )جهت حرکت عقربه هاي ساعت( 

انتخاب شده باشد.

روش سه نقطه ◄

روش شروع، مرکز، پايان ◄

روش شروع، مرکز، زاويه ◄

روش شروع، مرکز، طول ◄

روش شروع، پايان، زاويه ◄

روش شروع، پايان، جهت ◄

روش شروع، پايان، شعاع ◄

روش مرکز، شروع، پايان ◄

روش مرکز، شروع، زاويه ◄

روش مرکز، شروع، طول ◄

روش ترسیم کمان در ادامه   ◄
آخرين پاره خط يا کمان

نكته

به دليــل پيچيدگي اجراي فرمان Arc از طريق 
خط فرمان، براي تفكيــك روش ها از طريق منوي 

Draw عمل مي کنيم.
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)    3 Points( ترسيم كمان به روش سه نقطه
در اين روش، سه نقطه واقع بر محيط کمان، مطابق شكل 
مقابل، در خواســت مي شــود که نقطۀ اول به عنوان نقطۀ 
شروع، نقطۀ دوم واقع بر کمان و نقطۀ سوم به عنوان نقطۀ 

پايان کمان در نظر گرفته مي شود.
مثال: مي خواهيم کمان شــكل زير را به روش ســه نقطه 

ترسيم کنيم:

1. خطوط ABCD را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.
راهنمايي: مختصات نقطۀ A را )60 و40( وارد مي کنيم.

2. فرمان Arc را وارد مي کنيم.

Command : arc يا  a ↵  

3. مختصات نقطۀ D نظيــر )60 و90( را مقابل پيغام زير 
به عنوان نقطۀ شروع وارد مي کنيم.

Specify start point of arc or [Center[: 90,60↵

4. مختصــات نقطۀ E را به عنوان نقطــۀ دوم کمان مقابل 
پيغام زير وارد مي کنيم.

  Specify second point of arc or [Center/End[:
 @-25,10↵

5. مختصات نقطــۀ A  را به عنوان نقطۀ آخر کمان مقابل 
پيغام زير وارد مي کنيم.

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

در اين روش نقطــۀ  اول به عنوان نقطۀ شــروع، نقطۀ دوم 
به عنوان مرکز و نقطۀ سوم به عنوان نقطۀ پايان کمان در نظر 

گرفته مي شود. )شكل مقابل(
مثال: مي خواهيم کمان شكل زير را به روش شروع، مرکز، 

پايان ترسيم کنيم.
1. خطوط شكل را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.

 Draw و روش مورد نظر را از طريق منوي Arc 2. فرمــان
وارد مي کنيم.

Menu: Draw→Arc→Start, Center, End↵

3. مختصــات نقطۀ A را به عنوان نقطۀ شــروع کمان وارد 
مي کنيم.

Command:_arc Specify start point of arc or 
[Center[:100,30↵

4. مختصات نقطۀ B را به عنوان مرکز کمان وارد مي کنيم. 

Specify…….. :_c Specify center point of arc: 
@40 <180↵

وارد  کمان  پايان  نقطۀ  به عنوان  را   C نقطۀ  مختصات   .5
مي کنيم.

Specify end point of arc or [Angle /chord-
Length[: @40 < 120↵

Continue ترسيم كمان به روش
به کمك گزينۀ Continue مي توان کماني در امتداد آخرين 
کمان يا پاره خط ترسيمي، ترسيم نمود. الزم به ذکر است در 
اين روش آخرين نقطۀ کمان يا پاره خط به عنوان نقطۀ شروع 
کمان انتخاب شده و فقط نقطۀ پاياني کمان خواسته مي شود و 
اندازۀ کمان بر حسب فاصلۀ نقطه انتها نسبت به نقطۀ شروع ) در 

حقيقت برحسب طول وتر کمان( حاصل مي شود.
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Continue مراحل ترسيم كمان به روش
1. از طريــق منــوي Draw در زيرمجموعۀ Arc بر روي 

گزينۀ Continue کليك مي کنيم.
2. نقطۀ پاياني کمان را تعيين مي کنيم.

نكته

براي ترسيم کمان در روش هايي که ابتدا نقطه شروع 
 Specify درخواست مي گردد اگر در پاسخ به پيغام
start point فقط اينتر کنيم، گزينۀ continue فعال 

مي شود.

نمونه هاي ديگر ترسيم كمان
مثال2: ترســيم کمان به روش هاي داراي مؤلفۀ طول وترمثال1: ترسيم کمان به روش هاي داراي مؤلفۀ زاويه

مثال3: ترسيم کمان به روش هاي داراي مؤلفۀ شعاع و جهت

روش شروع، پايان، زاويه

روش شروع، پايان، شعاع

روش شروع، پايان، جهت

روش شروع، مرکز، طول وتر

روش مرکز، شروع، طول وتر

روش مرکز، شروع، زاويه

روش شروع، مرکز، زاويه

Start, center, angle

1

Center, start, angle

2

Start, end, angle

1

2

included angle

1

2

Start, center, angle

1

Center, start, angle

2

Start, end, angle

1

2

included angle

1

2

Start, center, angle

1

Center, start, angle

2

Start, end, angle

1

2

included angle

1

2
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Ellipse اجراي فرمان
بيضي در اتوکد به دو روش قابل ترسيم است که در شكل 

مقابل نشان داده شده است.
1. روش مرکــز )Center( که در ايــن روش ابتدا مرکز 

بيضي و سپس انتهاي محورها درخواست مي شود.
2. روش محــور )Axis، End( کــه در اين روش انتهاي 

محور ها درخواست مي گردد.
به کمك گزينۀ Arc نيز مي توانيم کمان بيضي را به هريك 

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

فرمان Ellipse )ترسيم بيضي و كمان بيضي(
اين فرمان در اتوکد به منظور ترســيم بيضي با يك مرکز داراي مشــخصات هندسي مشخص شده در شكل زير 

کاربرد دارد.
انتهاي محور ديگر

انتهاي محورانتهاي محور

محور بزرگ

محور کوچك

مرکز

صله
فا

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

EllipseDraw Menu

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

1. فرمان Ellipse را وارد مي کنيم. 
Command: ellipse يا el↵ 

2. مختصات نقطــۀ A را به عنوان انتهاي محور بيضي در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم.

 Specify axis endpoint of ellipse or …..:50,50 ↵

3. مختصات نقطۀ B را به عنوان انتهاي ديگر محور بيضي 
در مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم. 

Specify other endpoint of exis: @0,40↵

4. مختصــات نقطۀ  C يا فاصلــه آن از مرکز بيضي را در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم. 

Specify distance to other axis or 
[Rotation[:10↵

5. خطوط شكل را به کمك فرمان Line ترسيم مي کنيم.

نكته

به کمك گزينۀ Rotation مي توان مقدار زاويۀ چرخش دايرۀ مولد بيضي حول محور اول را تعيين 
کرد. به عبارت ديگر، محور تعيين شــدۀ اولي را به عنوان قطر دايرۀ مولد بيضي فرض مي کنيم و ســپس 
آن  را به مقدار زاويۀ وارد شــده مي چرخانيم تا بيضي حاصل شــود. زاويۀ چرخش با اســتفاده از گزينۀ 

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 کنيم.

1. فرمان Ellipse را وارد مي کنيم.

Command: ellipse يا el↵

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

Specify axis end point of ellipse or [Arc/Cen-
ter[: c ↵

3. مختصــات نقطۀ O را به عنوان مرکــز بيضي در مقابل 
پيغام زير، وارد مي کنيم.

Specify center point of ellipse: 100,100↵

4. مختصات نقطــۀ A را به عنوان انتهاي محور بيضي در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم.

Specify end point of exis: @20<50↵

5.مختصــات نقطۀ B يا فاصلــۀ آن از مرکز بيضي را در 
مقابل پيغام زير، وارد مي کنيم.

Specify distance to other axis or [Rotation[: 
10↵

6. خطوط قاب شكل )متوازي االضالع( را به کمك فرمان 
Line ترسيم مي کنيم.
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)Ellipse, Arc( ترسيم كمان بيضي
در ترســيم كمان بيضي، همانند قبل، ترســيم يك بيضي 
كامل صورت مي گيرد و ســپس مقــدار قطاع كمان از آن 

تعيين مي شود.

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

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

2. فرمان Ellipse و گزينۀ Arc را وارد مي كنيم. 
Menu Draw: ellipse →arc ↵

3. مختصات نقطــۀ A را به عنوان انتهاي اول محور كمان 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Cen-
ter]: ↵

4. مختصات نقطۀ C را به عنوان انتهاي ديگر محور كمان 
بيضي مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify other endpoint of axis: 

5. مختصــات نقطۀ B يا فاصلــه آن از مركز كمان را در 
مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify distance to other axis or 
[Rotation]:20↵

6. ابتــداي زاويۀ قطاع كمان بيضــي نقطۀ A را در مقابل 
پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify start angle or [parameter] :

7. مقدار زاويۀ قطاع كمان را مقابل پيغام زير، وارد مي كنيم. 

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 
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ارزشيابي پاياني 

نظري  ◄
) زمان: 60 دقيقه(

1. روش هاي ترسيم دايره را نام ببريد.
2. مراحل ترسيم دايره به روش مرکز و شعاع را بنويسيد.

3. مراحل ترسيم کمان به روش سه نقطه را بنويسيد.
4. مراحل ترسيم بيضي به روش مرکز )Center( را بنويسيد.

5. پيغام Specify first end point of circles diameter مربوط به ترسيم دايره به روش ............. است.
6. روش هاي ............ و ............. در فرمان دايره، نياز به واردکردن شعاع ندارند.

7. در فرمان Arc گزينۀ .......... طول وتر کمان را مشخص مي کند.
8 . در فرمان Ellipse گزينۀ .................. زاويۀ چرخش را تعيين مي کند.
9. گزينۀ Tan،Tan،Tan از ترسيم دايره فقط در خط فرمان موجود است.

 درست   نادرست
10. براي ترسيم کماني مطابق شكل زير توسط فرمان کمان براساس تنظيمات پيش فرض ابتدا نقطۀ B و سپس 

نقطۀ A بايد انتخاب شود.
 درست    نادرست

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

12. ترسيم دايرۀ شكل مقابل با کدام روش امكان پذير نيست؟
  Radius )3    بP )الف 

Tan،Tan،Tan )د    Diameter )ج 

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

14. پيغام Specify start angle or [Parameter] مربوط، به کدام گزينه است؟
 الف( ترسيم کمان  ب( اندازه گذاري زاويه  ج( ترسيم کمان بيضي  د( ترسيم بيضي
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15. مخفف فرمان بيضي كدام گزينه است؟
b )د   eli )ج   el )ب   e )الف 
16. براي ترسيم بيضي به كمك چرخش دايرۀ 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 

19. در شــكل روبه رو اگر خطوط وجود داشته باشد، براي ترسيم دايره كدام روش 
مناسب تر است؟

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

20. در شكل روبه رو با توجه به شمارۀ 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 
براي هر يك از روش هاي ترســيم كمان )گزينه هاي فرمان Arc( كه از منوي Draw قابل انتخاب است يك مثال كاربردي 

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

الف( نگارش مراحل انجام کار براي هر شكل
ب( ترسيم هر شكل جداگانه در کاغذ A4 همراه با کادر 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 کادر و جدول اوليه و تغيير نام به کمك Save As براي 
هر شكل نيازي به ترسيم مجدد کادر و جدول نيست.
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 Move و Break ، Extend ،Trim اجراي فرمان هاي

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - فرمان هاي  Trim وExtend را شناسايي کند.

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

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

 - موضوعات ترسيم شده را به کمك Trim و Extend ويرايش کند.
 - فرمان Break را شناسايي کند.

 - فرمان Break را اجرا کند.
 - موضوعات ترسيم شده را به کمك Break ويرايش کند.

 - فرمان Move را شناسايي کند.
 - فرمان Move را اجرا کند.

 - موضوعات ترسيم شده را به کمك Move جابه جا کند.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268



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

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 کمان مطابق شكل چه راه حلي پيشنهاد مي کنيد.

7. چگونه مي توانيم موضوعات را در صفحۀ ترسيم جابه جا کنيم؟
8 . اصطالح Move به چه مفهومي است؟

a

a

b

b
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Extendو Trim فرمان هاي
Trim به منظــور بريدن خطوط يا لبه هــاي اضافي نظير 

شكل مقابل کاربر دارد.
همان طــور که مشــاهده مي کنيد در ايــن عمل يك 
موضوع بايد به عنوان مرز برش معرفي شــود تا لبه هاي 

اضافي نسبت به آن بريده شود.

Extend به منظور امتداد دادن يا به عبارتي توسعۀ خطوط 

يا لبه هاي ناقص تا مرز معيني کاربرد دارد. 
در اين فرمان نيز مانند فرمان Trim ابتدا بايســتي مرز 
توسعه مشخص شود تا خطوط و کمان ها تا مرز امتداد يابد.

نتيجه

نتيجه

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

 )Extend( نسبت به دايره امتداد e مي شود و سپس پاره خط )Trim( نسبت به دايره  بريده d ابتدا پاره خط اضافي
مي يابد.

نكته

1. در نسخه هاي اخير اتوکد اين دو فرمان با هم عمل مي کنند. 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 ↵
Current setting: Projection=UCS, Edge=None 1. فرمان Trim را وارد مي کنيم

Select cutting edges
Select objects or <select all> 2. موضوعاتي را به عنوان مرز انتخاب مي کنيم.

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

دادن به انتخاب، اينتر مي کنيم.

Select object to trim or shift-select to extend or: 
[Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ eRase/ Undo[

 Shift 4. موضوع مورد برش را انتخاب مي کنيم يا براي امتداد کليد 
را فشرده نگه مي داريم و ســپس موضوعات را انتخاب مي کنيم.

select object to trim or ...: ↵ 5. براي پايان يافتن فرمان اينتر مي کنيم.

شيوه هاي ورود فرمان
  Modify Toolbars

TrimModify Menu

Trim يا trCommand Line

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

کردن است.

]گزينۀ Crossing[ براي انتخاب موضوعات مورد برش به کمك کادر Crossing کاربرد دارد.

]گزينۀ Fence[ براي انتخاب موضوعات مورد برش به کمك خط Fence کاربرد دارد.
Fence

Trim الف( قبل از(

Trim الف( قبل از(

 Trim ب( بعد از(

 Trim ب( بعد از(

Fence انتخاب به کمك گزينۀ

Crossing انتخاب به کمك گزينه

نكته

اگر در پيغام دوم به جاي انتخــاب موضوعات مرزي فقط اينتر کنيم، همۀ موضوعات فايل اجرايي 
به عنوان مرز انتخاب مي شوند.
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]گزينۀ Project[ به منظور انتخاب موضوعات مورد برش  در محيط سه بعدي کاربرد دارد.

 Trim مي توان موضوعاتي را بدون خروج از فرمان ،eRase معرف گزينۀ ،rبا وارد کردن حرف ]eRase گزينــۀ[ 
به صورت کامل پاك کرد.

]گزينۀ Undo[، کاربرد حرف u باعث برگشت آخرين عمل Trim مي شود.

]گزينــۀ Edge[ براي برش موضوعات نســبت به مرزي که با آن موضوع تقاطع ظاهــري ندارد، اما امتداد مرز 

موضوع مورد نظر را قطع مي کند کاربرد دارد.
مثال: اگر مقصود رسيدن به شكل )ب( از شكل )الف( باشد. چنين عمل مي کنيم.

1. فرمان Trim را وارد مي کنيم.
Command: trim↵

2. بــراي انتخاب همــۀ موضوعات به عنوان مــرز، اينتر 
مي کنيم.

Select objects or <select all>: ↵

3. حرف e را براي انتخاب گزينۀ Edge وارد مي کنيم. 

Select object to trim or shift – select to extend 
or [Fence/Crossing/Protect/Edge/eRase/Un-
do[:e↵

4. اينجــا نيز حــرف e را البته به منظــور انتخاب گزينۀ 
Extend وارد مي کنيم.

 Enter an implied extension mode [Extend/No 
extend[ <No extend>:e↵

5. اکنون موضوع مورد برش )قســمتي از دايره مقابل به 
زاويه( را انتخاب مي کنيم. 

Select object to trim or:

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

Trim الف( قبل از(  Trim ب( بعد از(
 Edge کاربرد گزينۀ
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دستوركار شمارۀ 1:
شكل مقابل را در کاغذ A4 به کمك Trim ترسيم کنيد.

زمان: 5 دقيقه

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

کنيد و براي آن کادر و جدول ترسيم کنيد.

2. به کمك فرمان هاي Line و Circle شكل اوليه را ترسيم 
مي کنيم.

3. فرمان Trim را وارد کنيد.
Command: trim↵

4. دو خط مماس را به عنوان مرز انتخاب کنيد.    

Select objects or <select all>:

5. روي قسمت هايي از دايره ها که بايد حذف شود کليك 
کنيد.

Select object to trim or …

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

8 . نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم ارائه 
دهيد.
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Extend اجراي فرمان
فرمان Extend  به چند شيوه قابل وارد کردن است، که در 

جدول مقابل آمده است.

شيوه هاي ورود فرمان
  Modify Toolbar

ExtendModify>Menu

Extend/EXCommand Line

Extend مراحل اجراي فرمان

Command: extend يا ex ↵
Current settings: Projection=UCS , Edge=Extend

1. فرمان Extend را وارد مي کنيم.
نتيجۀ آن پيغام هاي زير است:

Select boundary edges
Select objects: 2. تعدادي موضوع انتخاب مي کنيم

Select objects: ↵
3. موضوعــات ديگري را انتخاب يــا براي پايان يافتن 

انتخاب اينتر مي کنيم.

Select object to Extend
or shift-select to Trim
or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo[

4. موضوع مورد توسعه )امتداد( را انتخاب مي کنيم.
Shift  و انتخــاب موضوع عملكرد  يا با فشــردن 

Trim را انجام مي دهيم.

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

نكته

کليــۀ گزينه هاي فرمان Extend همانند گزينه هاي فرمان Trim عمل مي کنند، به جز گزينۀ erase که 
مختص فرمان Trim بوده و در فرمان Extend موجود نيست.

نكته

در هر دو فرمان Trim و Extend اگر وضعيت گزينۀ Edge از حالت Extend به No Extend تغيير 
يابد، به عنوان تنظيم جاري براي گزينۀ Edge در فرمان مربوطه محسوب مي شود.
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دستوركار شمارۀ 2:
نقشۀ زير را به کمك فرمان هاي Trim و Extend در کاغذ 

A4 همراه با کادر و جدول ترسيم کنيد.
)زمان: 30 دقيقه(

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

ترسيم کنيد.

2. به کمك فرمــان Circle ،Line و Trim دورۀ خارجي 
نماي جانبي را مطابق شكل روبه رو ترسيم کنيد.

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

4. به کمك فرمان Trim خطــوط اضافي را حذف کنيد. 
)انتخاب مي تواند به کمك گزينۀ Fence انجام شود(

5. فايل خود را ذخيره کنيد.
6. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 

ارائه دهيد.

مرز امتداد

Fence
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 Break فرمان
اين فرمان به مفهوم شكســتن و براي حذف قســمتي از 

موضوعات ايجاد شده بدون نياز به مرز، کاربرد دارد.
به شــكل مقابل توجه کنيد. اگر مقصود اين باشد که طبق 
استاندارد نقشه کشــي خط تقارن در محدودۀ متن اندازه 

حذف شود، اين عمل با فرمان Break امكان پذير است.
فرمان Break براي شكســتن موضــوع در يك نقطه نيز 
کاربرد دارد، به نحوي که با تعيين دو نقطۀ شكســت در 

يك مكان اين عمل امكان پذيرمي شود.
همان طور که در شــكل مقابل مالحظه مي کنيد، کمان 
شكسته شــده در يك نقطه به دو کمان مستقل تبديل شده 

که يكي از آن ها انتخاب شده است.

شيوه هاي ورود فرمان
   Modify Toolbar

BreakModify Menu

Break/BrCommand Line

Break مراحل اجراي فرمان

1Command: break. فرمان Break را وارد مي کنيم

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

:3Spesify second break point or [First point]. نقطۀ دوم محل شكستن را وارد مي کنيم

در هنگام شكستنپس از شكسته شدن

نقطۀ شكست

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

ضمن اين که نشانۀ  در نوار ابزار Modify براي شكستن موضوع در يك نقطه کاربرد دارد.
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شيوه هاي ورود فرمان

 Modify Toolbar

MoveModify menu

M يا MoveCommand line

MoveShortcut menu

Move فرمان
ايــن فرمان براي حرکت دادن يا جابه جايي موضوعات از 
مكاني به مكان ديگر کاربرد دارد. به شــكل مقابل توجه 
کنيد. مثلث ترسيم شــده در سمت راســت کاغذ )حالت 
الف( به ســمت چپ )حالت ب( منتقل شده است که در 
اين جابه جايي پس از انتخاب موضوع نقطۀ 1 مبنا )مبدأ( 

و نقطۀ 2 مقصد محسوب مي شود.

 Move اجراي فرمان
براي اجراي فرمان Move مي توانيم به يكي از شــيوه هاي 

مندرج در جدول مقابل عمل کنيم.
البته به خاطر داشــته باشــيم فرمان Move موقعي در 
منوي ميانبر ظاهر مي شــود که ابتدا موضوع انتخاب شده 

باشد و سپس کليك راست کنيم.

نكته

1. طبق پيش فرض محل انتخاب موضوع به عنوان نقطۀ اول شكســت محســوب مي شــود، اما در 
صورت نياز مي توان حرف F را براي تعيين نقطۀ اول به صورت دقيق تر وارد کرد.

2. در شكستن منحني هاي بســته نظير دايره، بيضي 
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 کنيد همان طور که 
مالحظه مي کنيد 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



98

]گزينــۀ Displacement[ بــا کاربرد ايــن گزينه  مبدأ 

مختصات به عنوان نقطۀ مبنا تعيين می گردد و کافی است 
نقطۀ مقصد را مشخص کنيم.

  <Use first point as displacement پيش فرض>
در پيغــام آخر اگر به جاي تعييــن نقطۀ مقصد فقط اينتر 
 Displacement کنيم نقطۀ تعيين شــده اول به صــورت
عمل نموده و فاصله آن نســبت به مبدأ مختصات مقدار 
جابه جايی خواهد بود. مثال اگر مطابق شــكل دايره اي به 
مرکز 40 و 50 ترســيم شده باشد پس از اجراي  Move و 
انتخاب مرکز آن به عنوان نقطۀ مبنا، کاربرد اين پيش فرض 

می تواند دايره را به نقطۀ 80 و 100 منتقل کند.

Move مراحل اجراي فرمان

↵ m يا 1Command: move. فرمان Move را وارد مي کنيم.

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

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

]4Specify base point or [Displacement. نقطۀ مبنا )مبدأ حرکت( را تعيين مي کنيم. 
<Displacement>:

 5Specify second point or <Use first point as. نقطۀ دوم )مقصد( را تعيين مي کنيم.
displacement>:

  <Use first point as displacement> کاربرد پيش فرض
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دستور كار شمارۀ 3:
 شــكل ارائه شده را ترســيم کرده و سپس به نيمۀ سمت 

راست کادر منتقل کنيد.
)زمان: 15 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. به کمك فرمان Circle شكل را ترسيم کنيد.

2. فرمان Move را وارد کنيد. 
 Command: move↵

3. شكل را انتخاب کنيد. 
Select objects:

4. اينتر کنيد. 
 Select objects: ↵

5. نقطه مرکز دايره ها را انتخاب کنيد.
Specify base point or [Displacement[:

6. موس را به سمت راست ببريد و در نقطۀ 2 کليك کنيد.
Specify second point or <Use first point as 
displacement>:

7. فايل خود را ذخيره کنيد.
. نتيجۀ کار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم  8

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  [Displacement] :

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؟
 الف( Trim    ب( Extend   ج( Break    د( هيچكدام

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. به كمك كدام گزينه انتخاب موضوعات مورد برش توسط كادر گروهي امكان پذير  است.
Pick box )د   All )ج    Crossing )ب   Fence )الف 

8 . كدام گزينه در فرمان Extend موجود نيست؟
Crossing )د   Fence )ج    Project )ب   Erase )الف 

9. براي اينكه فرمان Trim عملكرد Extend را داشته باشد كليد .... كاربرد دارد.
10. تفاوت فرمان Break و Extend چيست؟

11. 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

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

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

 درست    نادرست

15. كدام گزينه در فرمان Move باعث جابه جايي موضوع به اندازه مختصات موقعيت جاري موضوع مي شــود.
>Specify first point as displacement< )ب   ]Displacement[ )الف 

Select object )د   Base point )ج 

16. 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 کار
ب( تنظيم فايل A4 ، نام گذاري و ذخيره سازي آن

ج( ترسيم کادر و جدول طبق اصول نقشه کشي
د( ترسيم شكل هاي ارائه شده در برگ A4 با فرمان هاي مربوط و ويرايش به کمك Extend ،Trimو...
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