
קורס AutoCAD 2020 בסיסי
על הקורס:

  Windows על מערכת הפעלה AutoCAD / AutoCAD LT-קורס זה מיועד למשתמשים בתכנת ה

מטרת הקורס:
מטרת קורס ה AutoCAD הינה לאפשר לתלמידים ליצור שרטוט דו-ממדי בסיסי .

בתחילתו של הקורס, נלמד את הכלים הבסיסיים ליצירה ועריכה של שרטוטים דו-ממדיים, משם נמשיך 
ללמוד כלים נוספים כגון:  טקסט, Hatching, מידות וטבלאות וכלים מתקדמים יותר, כגון : עבודה 

עם בלוקים והגדרת גליונות נייר, זאת ועוד על מנת לשפר את יעילות העבודה בתוכנה. 

תועלות הקורס:
לאחר סיום הקורס, ובאמצעות הכלים הנלמדים בקורס, יוכלו המשתמשים ליצור שרטוטים דו ממדיים 

בעלי רמת דיוק וויזואליות גבוהה.

תוצרי הקורס:
קורס זה מכסה את נושאי הליבה החיוניים לעבודה עם תוכנת AutoCAD. החל מלימוד כלים בסיסיים 

המאפשרים לתלמיד ליצור ולערוך שרטוט פשוט, עד כדי פיתוח כלים אלה לכלים מתקדמים יותר
הנלמדים לאורך הקורס.

מיקום הקורס:
חברת מלם תים, קריית אריה פתח תקוה

קהל יעד:
הקורס מיועד למהנדסים,  אדריכלים,  הנדסאים וכל בעלי המקצוע הטכניים ללא ידע מקדם בתכנה.

דרישת סף:
הכרת המחשב

היקף הקורס:
68 שעות , 17 מפגשים



קורס AutoCAD 2020 בסיסי
שיעור 11:

 )Text( פקודות מלל
 Text/ Mtext /Text Style/ Text commands

from express/יצירת טבלאות
שיעור 12:

 Dimensions )Regular, Smart( : הגדרת מידות
Dimension Style

שיעור 13:
 Blocks הגדרת מידות פרמטריות / הגדרה ועבודה עם

+ Attributes
שיעור 14:

 Blocks Dynamic/ :המשך עבודה עם הבלוקים
 Toolpalette/ Writing Blocks/ Insert File as

block
שיעור 15:

השוואת קבצים / הגדרה ועבודה עם קבצים מצורפים 
 Xref :לקובץ מארח, כגון

שיעור 16:
 Layouts/ Viewports, : הגדרה ועבודה עם דפי נייר

Viewport Scale/ Annotation Objects
שיעור 17:

הדפסה

שיעור 1:
הכרת הממשק/ ניהול מסך / עבודה עם קווים

שיעור 2:
 Circle, Arc, : יצירת אובייקטים כגון

Polyline/הגדרות נקודות אחיזה
שיעור 3:

 Rectangle, :המשך יצירת אובייקטים, כגון
Polygon, Donut

שיעור 4:
Ellipse, Point :המשך יצירת אובייקטים, כגון

שיעור 5:
יצירת והגדרת שכבות/ סוגי קווים

שיעור 6:
פקודות נוספות לעבודה עם שכבות

שיעור 7:
Save/Save as/ / עבודה עם קבצים

 Backup Copy/ Automatic Save/
 Open/ New/ Export

שיעור 8:
 Erase, :בחירת אובייקטים/פקודות עריכה

 Copy/  Rotate/ Trim/ Extend/Offset/
Extend
שיעור 9:

 Array: Fillet/ ,המשך פקודות עריכה
 Stretch/Lengthen/ Break, Join/ Edit

Poiyline
שיעור 10:

 Filters/ :שיטות נוספות לבחירת אובייקטים
Isolate/Hide object / Hatch


