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نامج ابدأ       Start Program:      ال

نامج > من قائمة ابدا اب ا ايقونة ال   والذ

  

  

  

  

نامح املوجودة ع سطح املكتب    او من خالل ايقونة ال

  

نامج  ة ال   :  Interfaceواج
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Ribbon:  

نامج لسابقة ال االصدارات  االدوات اشرطة عن البديل        ل Tabs  مفاتيح مجموعة  عن عبارة ول

ع  مجموعة ع تحتوى  Panels اللوحات من مجموعة به مفتاح ل للمستخدم من الوصول السر س أوامر 

ا   .الوامر الرسم والتعديل وغ

 
 
   

  

  

  Model & Layout  النموذج والتخطيط

: Model  ا التصميم يتم ال النافذة   من خالل

 : Layout الرسمة من جزء وعرض ، والطباعة لألخراج ستخدم ف 

  

  

  

  : Workspaceورقة العمل  

ة اختيار يتم ا العمل املراد الواج ا من عل عاد يثنا رسم ، خالل عاد يثال او ، اال  من الرجوع او ، اال

ا ة ا خالل    2009 قبل لالصدارات االدوات ألشرطة الكالسيك الواج
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  Command Window:   األوامر  نافذة

ا من يمكن ال النافذة  اد ا األوامر إدخال خالل ا نافذة و ، األوتو  ستطيع التعرف من خالل

نامج يطلبه ما ع عمل عمل اللوحة االرشادية لتنفيذ عمل ما.  األوامر  لتنفيذ ال ذلك    و

  

  

  

  

  

  :Mouse Options الفأرة خصائص
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  : Cursor Mode املؤشر  حالة

  وظيفته  حالة املؤشر   #

نامج أن ع املؤشر تدل حالة   .1  ال

ز  خارج وانه االمر الستقبال جا

  امر اى

نامج أن ع املؤشر تدل حالة   .2  ال

مكن امر حالة تنفيذ   من معرفته و

ط   األوامر شر

ر   .3  التعديل اوامر مع يظ

  للعناصر واألختيار

ر   .4  داخل الكتابة عند يظ

نامج   ال

  

اصة بـالتعرف ع  ائم ا اد:القو   نامج األوتو

 

ط  عرضسن  :القوائمفيما ي شرح مختصر لشر

نامج وتحتوي ع و من القوائم األساسية  :File ملف  قائمة غالق  ال الرسم، والطباعة،  لوحةخيارات فتح و

ات الرسم.  وحفظ امللف وتصديره، وم

ر قائمة طوة سابقة  )astP( واللصق )opyC( أوامر مثل ال قائمة أساسية تحتوي ع :  Edit تحر  والرجوع ل

)Undo ( دث   ).(Redo أو أعاده ا

ا،  : View عرض قائمة و وا من أسم  Zoom(تكبالخيارات  حو قائمة مختصة بأساليب العرض كما 

out( تصغالو ) Zoom in (انية العرض للتصاميم بتقنيات ثنائي عاد وأوامر  ةوثالثية وام األ

ام.ال ا من امل  طالء وغ

ونات من برامج أو ملفات  : Insert  إدراج قائمة  عنو قائمة خاصة بإدراج م
ً
اص )  Layoutخيار ( أخر فضال ا

ا.  بإضافة لوحة رسم جديدة للملف وخواص
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سيقالقائمة  م القوائم ال  :Format ت ط والتظليل  تحتوي عوال  أحد أ أوامر الرسم واأللوان ونوع ا

طوط املتعددة عاد وا عاد الرسم )Style ultilineM( واأل ط وا ا من  وسمك ا وغ

ام مة. امل   امل

أدوات مثل  :Tools قائمة األدوات نامج  ستخدم  ال  أداةو القائمة ال تحتوي ع األدوات املساعدة ال 

يح ة ت  والعديد من األوامر األخرى. األخطاء اإلمالئية وخيارات الرسم مثل لون الواج

تصة بأوامرDraw قائمة الرسم   عت القائمة ا عاد الثنائية والثالثية  تنفيذ :  الرسم وتحتوي ع أوامر ذات األ

ال ال امن األش . ندسية والتصميمات ال يتم رسم ش  واضافة جدول وامر ال

عاد ذه القائمة ع :Dimension قائمة األ عاد املستخدمة  لوحة الرسم. أوامر اضافة تحتوي   اال

ة ع أوامر خاصة بالرسم مثل  أجزاء وحذف أجزاء أحد القوائم امل : Modify قائمة التعديل تو مة ا

ساعد أخرى    التعديل ع الرسومات والتصاميم.ذه االوامر  وتكرار أجزاء حيث 

 تحتوي ع دليل األوامر. قائمة :Express قائمة

لة  اعاله القوائم جميع انس االم ذه القوائم وما تقدمه من خدمات. االستخدام و ة  نامج وتجر   فتح ال

  

  


