
  . I.T.G  :یاس ـمق.                                                                                                                    لةـیــــــــسـة المــامعـــج
  .2021/2022 – 02السنة      .                                                                                                       التقنیات الحضریةمعھد تسییر 

    

 

 نقاط 03(    :الجواب األول       .(  

 . ھي الطبقة االفتراضیة للبرنامج، وال یمكن تغییر خصائصھا  (0)الطبقة  :خطأ  -1
  .، فتظھر قیممة البعد آلیاتوقیع نقطة لتثبیت خط البعدلوضع األبعاد الطولیة على الرسم یكفي توقیع نقطتي الطرفین ثم  :خطأ  -2

  
  نقاط 04(    :الثانيالجواب       .(  

  .خاص بالجداول نمط  – باألبعادخاص نمط  –نمط خاص بالكتابة  :مكن ضبطھا ھيالتي ی االنماط -1
و حفظھا باسم معین ، و استدعائھا كل متطلب  واحدة ةمرالنمط  بضبط اعدادات، و ذلك  باختصار الوقت و الجھدتسمح االنماط  -2

 .ضبطھا في كل مرةدون اللجوء الى اإلعدادات ، بنفس  العمل
  
  نقاط 03(    :الثالثالجواب   .( 

  : ھي (Block)البلوكات  تقنیة أھمیة -1
 .التعدیل على الرسم أوامرمن  أمرأثناء تطبیق أي  تسھیل عملیة التحدید -
 .تستمد خصائصھا من الشكل المصدر كل النسخ المتكررةالن  (File size) التقلیل من حجم الملف -
      .یتم تغییر شكل كل النسخ تلقائیا، ألنھ بتغییرك للشكل المصدر س البلوك تسھیل عملیة تعدیل شكل -

  .البلوك إدراجنقطة التحكم في توقیع   -     :  (Block)بلوك  إدراجالمتاحة أثناء  الخیارات -2

 .اإلدراج أثناءالبلوك  زاویة تدویرالتحكم في   -       .البلوك مقاسالتحكم في  -
  

  نقاط 05(    :الرابعالجواب .( 

،  كاللون والسمك والنوعتمیزه عن عنصر آخر  الخصائصیمتلك مجموعة من  الرسم الھندسيفي كل عنصر  -1
ائص في مجموعة واحدة وللتحكم في ھذه الخصائص بسھولة نستطیع جمع كل العناصر المشتركة في نفس الخص

خصائص بسھولة لتعدیل الخفاء الطبقة او الخیارات مثل ا الكثیر من في ، و من ثم یمكن اجراء تسمى الطبقة
 .او نقل االشكال من طبقة الى اخرىبھا  المرسومةاالشكال 

 .(Habitat) الطبقة الفعالة ھي الطبقة  -2
فال یمكن  (Géler) -.  ال تظھر خطوطھا على لوحة الرسم )off(طبقة مخفیة  -: (Es Verts) لطبقة خصائص ا -3

   . 0.15الخط سمك   -      .طبقة حالیةوال ك من حیث الرسم أو التعدیل ، استعمالھا أبدا
 .الن خصائص الطبقة المبینة في الصورة تسمح بذلك،  (Voirie)الطبقة فة خطوط جدیدة في یمكن اضا نعم -4
 (Verrouiller)  طبقة مقفلةا ، ألنھ (Rotation)األمر   تطبیق اي امر من اوامر التعدیل، بما في ذلك  ال یمكن -5

 .بھا تم تجمید عملیة التعدیل
 

  نقاط 05(    :الخامسالجواب .(  

  :القیم الواجب ادخالھا في مربع حوار الطباعة المقابل/ أ

 .1600mm: ھو   لالزم لطباعة المخطططول الورقة ا/ ب
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