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شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد و احتياجات 
كشور خودتان را برآورده سازيد، از نيروي انساني ايماني خودتان غافل 

نباشيد و از اتّكاي به اجانب بپرهيزيد.

امام خمیني )قدس سره الشريف(



مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف «پودمان هاي مهارت» يا «كتاب هاي تخصصي شاخه  كاردانش» بر مبناي استانداردهاي 
ــي رشته هاي مهارتي شاخه   كاردانش، مجموعه  هشتم» صورت گرفته است. بر  «مجموعه برنامه هاي درس
اين اساس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ( Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان (Unit) دسته بندي مي شوند. 
ــته بندي شده و پودمان مهارتي (Module) را شكل  در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دس

مي دهند.
ــته بندي «توانايي ها» و «واحدهاي كار» توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام  دس
ــتم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي  ــت به گونه اي كه يك سيس ــده اس ش

دارد.
با روش مذكور يك «پودمان» به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در «شاخه  

كاردانش» چاپ سپاري مي شود.
ــارت (M1 و M2 و ...) و هر پودمان نيز به  ــتاندارد مهارت به تعدادي پودمان مه ــور كلي هر اس به ط
ــيم  ــد كار نيز به تعدادي توانايي (P1 و P2 و ...) تقس ــر واح ــد كار (U1 و U2 و ...) و ه ــدادي واح تع
مي شوند. به طوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار (مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه)
ــب  ــلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كس ــتاندارد، تس و كليه پودمان هاي هر اس
ــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت  خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي ش

به دست آورند.
ــعه   ــاخه  كاردانش و كليه  عزيزاني كه در امر توس ــوزان و هنرجويان ارجمند ش ــت هنر آم بديهي اس
ــعه   آموزش هاي  آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توس

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي

فني و حرفه اي و كاردانش 



پيشگفتار ناشر

ــر مي كند. اين كتاب ها مورد توجه  ــت كه كتاب هاي فني منتش ــه دهه اس ــارات فني ايران نزديك س انتش
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت  ــور از قبيل س ــت اندركاران آموزش فني وحرفه اي كش دس
آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار، و نيز استادان و هنرآموزان 
و هنرجويان قرار گرفته است. كتابي كه پيش رو داريد در چارچوب فعاليت هاي جديد انتشارات فني ايران 

منتشر شده است. 
ــكاري درجه2) و انتظارات دفتر  ــتاندارد مهارتي مبنا (تراش ــاس اس ــاختار و محتواي كتاب بر اس      س
ــت و توليد  ــده اس برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش با روش پودماني تأليف ش
محتوا را مؤلفان شركت بر عهده داشته اند. و محتواي علمي كتاب ها توسط دفتر مذكور مورد تأييد قرار 

گرفت و ويرايش زباني و توليد فني كتاب ها هم در شركت انتشارات فني ايران انجام پذيرفته است.
انتشارات فني ايران اميدوار است در آينده بتواند نقش قابل  قبولي در توليد كتاب هاي درسي شاخه  
فني و حرفه اي و شاخه  كاردانش مورد درخواست دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني وحرفه اي و 

كاردانش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ايفا كند.  

شركت انتشارات فني ايران



توصيه هايي به هنرجويان

الف) توصيه هاي كلي
1. پيش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشوييد.

2. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
3. كفش هايتان را تميز كنيد. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنيد آن را نيز تميز نگه داريد.

4. در شروع كار ميز نقشه كشي را كامًال تميز كنيد.
5. وسايلي از قبيل گونيا، خط كش تي، و مانند آن بايد كامًال تميز باشند هر زمان كه الزم شد آن ها را به 

روش مناسب تميز كنيد.
6. برس مويي براي پاك كردن نقشه پس از پاك كردن با پاك كن در اختيار داشته باشيد هرازچندگاهي 

برس را بشوييد تا تميز باشد.
ــبانيد و قيچي كوچكي براي بريدن  ــم بچس ــي يا تخته رس ــب روي ميز نقشه كش 7. كاغذ را با نوارچس

نوارچسب در اختيار داشته باشيد.
8. هنگام كار بايد دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ 

سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.
9. هر خطي را فقط با يك حركت در جهت توصيه شده بكشيد.

10. پس از كشيدن هر خط نقشه را با برس مويي تميز كنيد.
ــطل زباله بريزيد، و  ــب ها را جدا كنيد و در س 11. پس از اتمام كار ميز را به حالت اوليه برگردانيد، چس

ميز را تميز كنيد.
12. همه ابزار و وسايل نقشه كشي را سر جاي خود و به صورت مرتب قرار دهيد.

13. نقشه ها و ابزارها را در برابر عوامل فيزيكي مانند گرما و نور بيش از حد، حفاظت كنيد.
14. اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد، حتمًا با عينك كار كنيد.

15. براي حمل ونقل ابزار از كيف مخصوص استفاده كنيد.
ــايل و براي اطمينان از كارايي آن ها با افراد متخصص به ويژه هنرآموز محترم  16. براي خريد ابزار و وس

مشورت كنيد.



ب) توصيه هاي آموزشي
1. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

ــيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار  ــتوركار آن را براي تأييد و ارزش ــاندن هر دس 2. پس از به انجام رس
دهيد.

ــاركت و همكاري همكالسي هايتان با  ــيد. مش 3. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم خود در تعامل باش
هم كالسي ها نيز مؤثر است.

4. در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.
ــيم مي كنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها با  ــه هايي كه در طول دوره ترس 5. همه ي نقش

دسترسي آسان به آن ها مراجعه كنيد.
ــيد تا آنجا كه مي توانيد حل كنيد  ــاري رواني قرار دهيد، بكوش 6. تمرين ها را، بي آنكه خود را تحت فش

ولي حتمًا نواقص و اشكاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد. 
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توانايي ترسيم نما از روي مدل و قطعه ي صنعتي
مقدمه، رسم فني

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
ـ  رسم فني و كاربرد آن را در صنعت توضيح دهد.

ـ  كاربرد هاي رسم فني را توصيف كند.
ـ  رسم فني را تعريف كند.

ـ  نقشه  هاي رشته  هاي مختلف را تشخيص دهد.
ـ  نمونه اي از نقشه  هاي مختلف را با دست آزاد ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/512/5
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پيش آزمون

1. آيا مي توانيد بگوييد كه چيز هايي مانند ميز، خودرو، ساختمان، و ... چگونه ساخته مي شود؟
2. آيا اين چيز ها حاصل كار عملي كارگران است يا منشأ ديگري هم دارد؟

3. چگونه مي توانيد شكل دقيق و جزئيات يك ميز را براي يك نجار توضيح دهيد؟
4. آيا فقط با توضيح مي توان شكل دقيق يك چيز (مانند گيره) را به كسي شناساند؟

5. آيا چيزي درباره ي نقشه مي دانيد؟ درباره ي رسم فني چطور؟
6. به نظر شما مي توان نقشه را تعريف كرد؟

7. آيا بين نقشه و نقاشي فرقي هست؟چگونه؟
8. آيا مي توانيد با دست آزاد، خط كامًال راستي بكشيد؟

9. آيا مطلبي درباره ي استاندارد ( دستور هايي براي ايجاد هماهنگي ) شنيده ايد؟
10. آيا فكر نمي كنيد كه منظور از استاندارد، نوعي مقررات است؟
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مقدمه

زبانوسيلهاياســتبرايايجادارتباطبينانسانها. 
مردم هر منطقه، با زباني ويژه، مي توانند نياز هاي روزانه  ي 
خود را برآورده سازند و مفاهيم گوناگون را با يكديگر در 
ميان بگذارند. به همين ترتيب، بيان مفاهيم صنعتي نيز به 

زبان خاصي نياز دارد. اين زبان را رسمفني مي گويند.
از زمان  هاي گذشــته تاكنون، رســم فني نقش انتقال 
ايده  هــا و طرح  هــاي صنعتي را در زمينه  هــاي گوناگون 
بر عهده داشته است. نقشــه  هاي بسيار قديمي مربوط به 

ساختمان  ها، راه  ها و سرزمين  هاست.

نقشه  ها، با رشد كار هاي دســتي و فني به محدوده ي 
صنعت نيز وارد شــدند. نقشــه  هاي قديمي اغلب بدون 
رعايت نكته  هاي استاندارد ترسيم مي شدند، زيرا كاربردي 
محلي داشتند. با گسترش ارتباط ميان مردمان گوناگون و 
سرزمين  هاي مختلف، نياز به بيان و شرح ايده  ها روز افزون 
شــد. در قرن  هاي اخير، نقشه  هاي فني و صنعتي بسياري 
ترسيم شده است. اين نقشه  ها در بسياري از موارد، چيزي 

بين نقاشي و نقشه هستند.

با ابداع زبان ويژه ي اين كار، يعني»هندسه ي ترسيمي«1، 
به كوشش دانشــمندي به نام گاســپارد مونژ2، نقشه وارد 

مرحله ي عملي خود شد.
امروز آن چه به نام رســم فني يا نقشــه بــه كار گرفته 
مي شــود داراي قواعد و قوانين دقيق جهاني اســت. اين 
اصول و قواعد را استاندارد مي نامند كه مؤسسه  هاي بزرگ 
آن را تدوين مي كنند. بزرگ ترين سازمان استاندارد جهاني 
براي تدوين اصول نقشه كشي، سازمان  جهاني آي. اِس. اُ 

)ISO( است كه براي سادگي به آن »ايزو« مي گويند.
اين ســازمان در زمينه  هاي مختلف فني، از جمله رسم 
فني، دستوراتي را تدوين و ابالغ مي كند. در ايران )كه عضو 
ايزو است(، اين اصول و قواعد رعايت مي شود. پس، رسم 

فني نقشه اي است كه طبق قواعد ترسيم مي شود.
براي ترسيم نقشه از ابزار استفاده مي كنند. اين ابزار ها 
ممكن اســت خط كش، گونيــا، مداد يا رايانه باشــد. به 

نمونه اي از رسم فني توجه كنيد.

1. Descriptive Geometry
2. Gaspard Monge    

كاخ پارتي، 1800 سال پيش

نقشه ي سه بعدي و دوبعدي براي ساخت پيچ
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از اين نقشه براي ساخت يك پيچ ويژه استفاده مي شود. 
ــه را طراح عرضه مي كند. سازنده، با نگاه كردن به آن  نقش
ــي دقيق و البته با تهيه ي مقدمات كار، شروع به  و با بررس
ــاخت آن مي كند. براي نمونه، او بايد روي ورق طرحي  س
را ترسيم كند كه پس از بريدن و تا زدن  ها و خم  هاي الزم، 

به شكل مورد نظر برسد.

آن گاه، با ابزاري كه خود مناسب مي داند، مانند چسب، 
ــام مي كند. او مي تواند بعداً  ــم، جوش، و… كار را تم لحي

كار ساخته شده را رنگ كند.

با نگاهي به اطراف خود متوجه مي شويد كه انسان امروز، 
ــاز است. او براي ايجاد همه ي اين  چقدر نيازمند ساخت و س
كار ها، نياز به نقشه دارد. ساختمان، راه، پل، يخچال، خودرو، 

لباس، تلويزيون،... از بي شمار مصنوعاتي هستند كه هركدام 
نياز به طراح و نقشه كش (و ترسيم نقشه) دارد.

ــه ي ساخت يك خودرو را  توجه كنيد! اگر برگه  هاي نقش
روي هم بگذاريد و به ازاي هر پنجاه برگ نقشه ي بزرگ، 
ــه  ها بلندتر از يك  ــد، نقش ــانتي متر در نظر بگيري ــك س ي

ساختمان سه طبقه خواهد شد.

تكه هاي الزم براي ساخت يك قيف

مقايسه ي ضخامت برگه هاي نقشه با يك ساختمان

a

b

c

a ـ صندلي، b ـ بشكه، c ـ يخچال
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شناخت رسم فني
ــاخت  ــت كه براي س ــه اي اس ــم فني در حقيقت نقش رس
ــيم  ــاخت قطعات موجود، ترس قطعه اي جديد يا تكرار س
مي شود. دانستيم كه براي كشيدن رسم فني بايد از وسايل 

مناسب استفاده كنيم. نمونه ي  زير را ببينيد. 

ــتگيره» است. پيداست،  ــه ي ساخت يك «دس اين، نقش
كسي كه آن را مي سازد، بايد با اين زبان آشنا باشد؛ يعني از 
روي اين نقشه تمام جزئيات را درك كند. در اين شكل ها، 
ــه بعدي، كه شبيه عكس  هم نما  هاي دوبعدي و هم نماي س
ــت، مي توانند وجود داشته باشند و البته يك صنعتگر از  اس
ــه بعدي  روي همين نما هاي دو بعدي هم مي تواند درك س
ــه مي تواند پيچيده تر هم  ــته باشد. به هرحال، اين نقش داش

باشد. به نمونه اي توجه كنيد.

ــه، حالت سه بعدي نداريم، نقشه مربوط به  در اين نقش
ــنگين تر  ــت. پيچيدگي و س يك «پيچ و چرخ حلزون» اس
شدن نقشه، پايان ندارد؛ بلكه همه چيز بستگي به جزئيات 
قطعه و درخواست طراحان دارد. نمونه ي ديگري را ببينيد.

ــه  هايي (از  ــن نقش ــت كه چني ــوع ديگر آن اس موض
ــاده ترين  آن  ها  تا پيچيده و مشكل)، بدون استثنا، بايد  س
ــود. اين ابزار مي تواند خيلي  ــيده ش ــيله و ابزار كش با وس
ــد، مانند گونيا، يا خيلي پيچيده، مانند رايانه. در  ساده باش
ــت كه ما با دست آزاد، نمي توانيم  ــده اس هرحال، ثابت ش
خط راست (با اندازه ي معين) يا فرم و منحني دقيق ترسيم 
كنيم. از اين رو، يك ويژگي رســم فني، نيازمند بودن آن 
به ابزار است. بنابراين، استفاده از كلمه ي فني به دو جهت 
است: نخست چيزي كه به هنر و صنعت و ساخت مربوط 
ــت و ديگر ترسيمي دقيق كه كشيدن آن نياز به وسايل  اس
دارد. به گفته اي كوتاه، همه ي ساخت وساز هاي امروزي بر 
ــاس رسم فني (نقشه) انجام مي شود، به گونه اي كه اگر  اس

نقشه حذف شود، صنعت كنوني از بين خواهد رفت1.

ــاي ديگر از قبيل دريانوردي، هواپيمايي،  1. به همين ترتيب زمينه ه
ساختمان را هم تحت تأثير قرار مي دهد. 

دستگيره، پالستيك و فوالد

پيچ و چرخ حلزون

چرخ زنجير فوالدي
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تعريف1 رسم فني
رسم فني يا نقشه را مي توان خيلي ساده تعريف كرد.(رسم 
ــزار و با ايده  هاي  ــتفاده از اب فني طرحي اســت كه با اس
معين كشيده مي شود). پس، رسم فني نقشه اي است كه به 
ــخص و معين طراحي و كشيده مي شود. براي  منظوري مش
ــاختن يك آچار با  نمونه، اگر منظور طرح كننده (طراح)، س
ــرايطي خاص است، بايد طرح خود را با دقت كامل و با  ش
جزئيات، روي كاغذ بكشد (ترسيم كند) تا سازنده به خوبي 
ــود2. به اين ترتيب، مي توان گفت:  از ديدگاه  هاي او آگاه ش

رسم فني زبان صنعت است، زباني توانا و گويا.
ــت كه از هنر نقاشي  ــم فني جمله اي معروف اس در رس

گرفته شده است: 
«يك نقشه بيشتر از هزاران كلمه صحبت مي كند.»

به عبارت ديگر، مي توان گفت كه صنعتگران به زبان نقشه 
با يكديگر سخن مي گويند. به شكل توجه كنيد. 

موارد استفاده از رسم فني 
موارد استفاده از رسم فني و نقشه را مي توان در دو بخش 

بررسي كرد.
از ديدگاه رشته  هاي فني، نقشه  هاي تخصصي  آن  ها   ◄ 

يا موارد استفاده.
 ◄ از نظر چگونگي ارائه ي نقشــه  ها يعني چگونگي 

ترسيم   آن  ها .
ــه در  ــتفاده از نقش ــروزه اس ــه كرد كه ام ــوان اضاف مي ت
ــات،  ــاختمان، برق، تأسيس ــام زمينه  هاي صنعتي، از س تم
الكترونيك، صنايع نظامي، ريخته گري، توليد، جوش و ... 
ــتي، رنگرزي، شيشه سازي  گرفته تا پارچه بافي، صنايع دس
ــامل مي شود. ظريف ترين توليدات صنعتي، آنجا  و... را ش
ــت  آن  ها  را  ــدر كوچك اند كه به زحم ــه قطعات آن ق ك
ــكوپ بايد  آن  ها  را ببينيد، تا  مي بينيد يا به كمك ميكروس
ــازه  هاي ساختماني، دريايي، و ... همه و همه  عظيم ترين س
نيازمند نقشه اند. پس، به درستي نمي توان حدود نقشه  هايي 

را كه در يك روز در جهان ترسيم مي شود تخمين زد.

ــريع متوجه شكل ساختماني  با نگاه كردن به آن خيلي س
قطعه مي شويد.

فكر مي كنيد با چند كلمه بتوانيد آن را براي يك سازنده 
تشريح كنيد، به گونه اي كه بدون ديدن شكل داده شده، به 
ــتي، آن را درك كند؟ مسلمًا كلمات توانايي توصيف  درس
ــه  نمي توانيد چهره ي   ــت. همان طور ك آن  را نخواهد داش

دقيق يك نفر را با شرح دادن در نظر كسي مجسم كنيد.

ــانيدن، آگاهانيدن، شناساندن چيزي يا مفهومي  1.تعريف يعني شناس
كه براي ما شايد ناآشنا يا غير دقيق است.

ــي آنچه را  ــد كه امروزه،  به ويژه در كارهاي بزرگ، هركس 2. مي داني
ــازد. بلكه گروهي هستند كه طراحي مي كنند  كه فكر مي كند، نمي س
ــازند ( برخالف كارگاه هاي  ــتند كه مي س ــياري هس و گروه هاي بس

كوچك كه اغلب ديده ايد).

كليد برنزي
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نمونه  هاي كاربردي نقشه
ــه در برخي  اكنون مي توانيد به نمونه  هايي كاربردي از نقش

رشته  هاي صنعتي توجه كنيد.

ــاختماني، قديمي ترين (يا يكي از  ساختمان: نقشه  هاي س
ــه  هايي است كه بشر به دليل نياز به  خانه  قديمي ترين) نقش
ــت و هم اكنون نيز  ــيم آن كرده اس و پناهگاه، اقدام به ترس

اعتبار كامل خود را دارد.

برق: سازه  هاي برقي هم به ياري نقشه به وجود مي آيد. در 
ــد صنايع و تأسيسات برقي، بر حجم  اين رشته  هم با رش
ــه  هاي مورد نياز اضافه مي شود. به نمونه اي از نقشه ي  نقش

برق نگاه كنيد.

الكترونيك: پيشتاز ترين صنايع امروزي، كه هر لحظه ي آن 
ــت، هم نيازمند نقشه است.  همراه با تغييرات شگرف اس
به نمونه اي از نقشه  هاي رايج در صنعت الكترونيك توجه 

كنيد.

مدار راديوگوشي

ــام دارد كه در  ــته، پالن ن ــي در اين رش ــه ي اصل نقش
ــاخت را  ــيم بندي زمين براي س ــت چگونگي تقس حقيق

معرفي مي كند.

ــاختمان  ــي برق س ــي از سيم كش ــه معرف بخش اين نقش
مسكوني است.

يك نقشه ي ساختماني به نام پالن

نماي عمودي در ساختمان به نام برش

سيم كشي شامل المپ و پريز
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ريخته گري: صنعت عظيمي است كه در آن با ذوب كردن 
ــود. بدنه  ها،  ــن فلزات در قالب، قطعه توليد مي ش و ريخت
ــياري از قطعات را با اين روش مي سازند.  محفظه  ها و بس
ــاخت   ــكل  هاي پيچيده دارند كه س اين قطعات معموالً ش
ــا مقرون  ــت ي ــا روش  هاي معمولي ناممكن اس ــا  ب آن  ه

به صرفه نيست. به نمونه  هاي زير توجه كنيد.

ــاخت با روش براده برداري  توليد: در اين صنعت، معموالً س
ــت. براي اين منظور، از دستگاه  هاي مختلفي  امكان پذير اس
مانند ماشين  هاي تراش قطعه ساز يا سري ساز، و... در شكل  ها 
و توانايي  هاي گوناگون استفاده مي شود. نمونه  هايي از قطعات 

ساخته شده با اين روش را در شكل مي بينيد.

براي ساخت هر كدام از  آن  ها  نياز به قطعه اي به نام مدل 
داريم. در شكل نقشه ي يك مدل را مي بينيد.

a

  

b

c

a ـ بدنه، b ـ پايه، c ـ درپوش همه از چدن

بدنه ي چدني و نقشه ي مدل آن

a  b  
c  

d  

e  

g  
f  

توليد قطعه با براده برداري، a ـ لوال، b ـ شاقول، c ـ بوش، 
d ـ منشور، e ـ دستگيره، f ـ مهره آجدار g ـ لوال
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ــاختمان براي  ــوالً آنچه را كه در يك س تأسيســات: معم
ــود، تأسيســات  ــات زندگي اضافه مي ش ــش امكان افزاي
ــه و... از آن  ــرق، تهوي ــي آب،گاز، ب ــد.  لوله كش مي گوين
ــت. در شكل نمونه اي از نقشه  هاي تأسيسات را  جمله اس

مي بينيد.

نقشه ي زير مربوط به يكي از همان قطعات است. نمونه هايي از مصنوعات و نقشه ها را در شكل ببينيد.

ــع فلزي: اين صنعت معموالً با ورق  هاي فلزي و در  صناي
نتيجه لوله  ها، كانال  ها و مخازن، كابينت  ها و... سروكار دارد. 

بوش برنزي

مدار لوله كشي و مخزن هاي مربوط

a

  

b

 a ـ يك مخزن، b ـ يك بخاري و نقشه هاي آن
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نقشه برداري:  نمونه اي از ترسيم  هاي اين رشته كه به آن «توپوگرافي» هم مي گويند را در شكل مي بينيد.

ــوان عمليات  ــه مي ت ــك نقش ــي: به كم ــك صنعت گرافي
ــه  مي تواند  ــباتي هم انجام داد؛ به اين معني كه نقش محاس
ــيمي به نام  ــه جاي فرمول به كار رود. در يك طرح ترس ب
ــما مي توانيد اطالعات كسب كنيد. به شكل  «نوموگرام» ش

توجه كنيد. 

خوراك لوازم التحرير

لباس
رفت و آمد

اجاره خانهگردش

به كمك آن شما مي توانيد حاصل ضرب دو عدد را به دست 
آوريد. همچنين در نمونه اي ديگر، شما يك نمودار به نام 
ــرف پول ما هانه ي  ــه اي را مي بينيد كه چگونگي ص كلوچ

يك دانش آموز را نشان مي دهد.

درياچه، رودخانه و بلندي هاي اطراف

نمودار كلوچه اي، هزينه هاي ماهانه ي يك دانش آموز نوموگرام ضرب اعداد 
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ــت آزاد (بدون  ــه اي است كه با دس نقشــه ي دستي: نقش
ــود و معموالً براي ترسيم آن از ابزار  ــيم مي ش ابزار) ترس

استفاده نمي شود.

ــًا در آن رعايت  ــكچ» كه اندازه  ها تقريب ــه يا «اس اين نقش
مي شود، در نقشه برداري از قطعات صنعتي، بسيار متداول 

است.

نقشــه ي ساده: نقشه اي است كه فقط به معرفي يك قطعه 
مي پردازد.

ــه اي است دستي (يا ترسيم شده با ابزار)، كه  كروكي: نقش
ممكن است تناسب اندازه  ها درآن رعايت نشود.

همان طور كه گفته شد، انواع نقشه را از ديدگاه ديگري هم 
مي توان بررسي كرد. يك نقشه به گونه  هاي متفاوتي قابل 

ترسيم است. به انواع نقشه توجه كنيد.

نقشه هاى دستى از يك پايه ي  پالستيكى

پايه(ياتاقان) برنزى

نقشه ى كروكى

فردوسى

سى
ردو

ف

فظانقالب
حا آزادى
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ــتر نماينده ي اجزاي باز شده ي يك  نقشه ي انفجاري: بيش
مجموعه، به صورت سه بعدي است. از اين نقشه به ميزان 
وسيعي در برنامه ريزي  ها، در تعميرات، سرويس و مونتاژ 

(سوار كردن قطعات روي هم) استفاده مي شود.

نقشه ي ســه بعدي: تصويري است مجسم از يك قطعه يا 
ــده  ــي كه از آن گرفته ش يك مجموعه؛ تقريبًا  مانند عكس

باشد.

اين نقشه اطالعات عمده اي درباره ي قطعه به ما مي دهد، اما 
اطالعات آن ممكن است دقيق و براي ساخت كافي نباشد.

نقشه ي مركب: در اين نقشه، همه ي قطعات يك مجموعه 
ترسيم مي شود. در شكل يك جك معرفي شده است.

جك كوچك روميزى

سه بعدى، شكل تمام از يك 
پايه ى آلومينيمى

خردكن و اجزاى آن
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نقشه ي هندسي: نقشه اي است كه براي ترسيم آن اطالعات 
دقيق هندسي الزم است. به عبارت ديگر، براي ترسيم آن 

بايد از اصول و قواعد هندسي اطالع كافي داشت.

نقشــه ي اختصاري: در اين نقشه، نشانه  ها، جاي قطعات 
حقيقي را مي گيرد. به اين ترتيب، نقشــه  ها خيلي ساده تر 
مي شود، براي استفاده از آن بايد با اين نشانه  ها، آشنا بود. 

برخي از صنايع، بيشتر  آن  ها  را به كار مي برد. 

1. رسم فني، نقش انتقال ايده  ها و طرح  هاي صنعتي را بر عهده دارد.
2. هندسه ي ترسيمي، به همت، گاسپارد مونژ ابداع شده و اساس رسم فني است.

3. اصول و قواعد نقشه كشي به وسيله ي مؤسسه ي جهاني ايزو)ISO(  تدوين مي شود.
4. از ويژگي  هاي مهم رسم فني، نياز مند بودن آن به ابزار است.

5. رسم فني طرحي است كه با استفاده از ابزار و با ايده  هاي معين كشيده مي شود.
6. نقشه ي دستي يا اسكچ، نقشه اي است كه در آن تناسب اندازه  ها، رعايت مي شود.

7. نقشه ي ساده، فقط به معرفي يك قطعه مي پردازد.
8. نقشه ي هندسي، نقشه ا ي است كه براي ترسيم آن، نياز به اطالعات دقيق هندسي داريم.

پروانه )مربوط به يك پنكه( نقشه ي مدار هيدروليكي

چكيده ي مطالب



دستوركار شماره ي 1 
ترسيم نقشه ي دستي ساختمان 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليمداد تراشHB مداد

روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ سفيد
نرمپاك كن

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

ــيم كنيد. طرح با  ــته  هاي مختلف ديده ايد يك پالن براي اتاقي ترس ــه  هاي گوناگون مربوط به رش 1. با توجه به آنچه از نقش
دست آزاد كشيده  شود. كوشش كنيد تا حد ممكن خط  ها را مستقيم ترسيم كنيد.

2. با اندازه  هاي دلخواه، ديوار ها را ترسيم كنيد.

3. مانند شكل يك در، يك پله يك پنجره اضافه كنيد. جهت شمال را هم مشخص نماييد.

4. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره ي 2
ترسيم نقشه ي دستي برق 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليمداد تراشHB مداد

روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ سفيد
نرمپاك كن

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. با توجه به آنچه از نقشه  هاي گوناگون مربوط به رشته  هاي مختلف ديده ايد ، يك نقشه ي  برق، شامل يك المپ، يك كليد 
و يك فيوز، با دست آزاد ترسيم كنيد.

2. چراغ، كليد و فيوز را در جا هاي مناسب بكشيد.

3. سيم  ها را مانند شكل، وصل كنيد.

4. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز محترم خود ارائه دهيد.



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. چهار تعريف براي رسم فني بنويسيد.

2. به چه دليل، نياز به رسم فني افزايش يافت؟
3. از چه زماني نقشه وارد مراحل علمي خود شد؟
4. قواعد و اصول نقشه كشي چگونه تنظيم مي شود؟

5. مؤسسه جهاني استاندارد چيست و چه وظايفي بر عهده دارد؟
6. استفاده از كلمه ي فني در عبارت «رسم فني» به چه دليل است؟

7. در مورد نقشه ي اختصاصي يكي از رشته  هاي صنعتي، با ترسيم شكل توضيح دهيد.
8. انواع نقشه (از نظر ترسيم) را نام ببريد و يكي از  آن  ها  را شرح دهيد.
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عملي ◄ 
1. با مقايسه  هاي نقشه  هاي داده شده در جدول، با نقشه  هايي كه ديده ايد، رشته ي  آن  ها  را تعيين كنيد.

2. يك كروكي از نشاني خانه ي خود را ترسيم كنيد.
ــه را با اندازه  هاي نزديك دوبرابر، با دست آزاد بكشيد.  ــه  هاي جدول باال را به دلخواه انتخاب كنيد. اين نقش 3. يكي از نقش

نقشه ي شما چه  نام دارد؟
ــيده ايد، براي ساختن آن، كافي  ــيم كنيد.آيا آنچه را كه كش ــيد ترس ــه، مربوط به يكي از حرفه  ها را كه مي شناس 4. يك نقش

مي دانيد؟



توانايي به كارگيري ابزار هاي نقشه كشي(1) 

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود:  ◄ 
- ابزار هاي نقشه كشي را شرح دهد.

- كاربرد ابزار هاي نقشه كشي را شرح دهد.
- لوازم نقشه كشي را آماده به كار كند. 

- داليل كثيف شدن نقشه  هاي ترسيمي را شرح دهد.
- مرغوبيت ابزار را بررسي كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
112
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پيش آزمون

1. در مورد ابزار هاي نقشه كشي چه مي دانيد؟ چند مورد را نام ببريد.
2. آيا مي توانيد با دست آزاد ، يك مستطيل را به درستي ترسيم كنيد؟

3. در كشيدن درست شكل مستطيل به صورت سه بعدي چه نكته  هايي را بايد رعايت كنيد؟
4. آيا بهتر نيست كه براي ترسيم باال، به صورتي دقيق تر، از ابزار استفاده كنيد؟

5. اصوالً منظور از ابزار يا وسيله چيست؟
6. آيا ابزار هاي ترسيم مرغوب يا نامرغوب دارند؟

7. مرغوب يا مرغوب تر بودن وسيله ي ترسيم، به چه چيز هايي بستگي دارد؟
8. اگر بخواهيد شكل يك ميز را بكشيد، به چه وسايلي نياز داريد؟

9. دقت در كشيدن (ترسيم كردن) يعني چه؟
10. چگونه مي توانيد دقت ترسيم را باال ببريد؟
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ابزار هاي نقشه كشي و كاربرد آن  ها1  
تعريف: ابزار هاي نقشه كشي، مجموعه وسايلي هستند كه 
ــه را با  آن  ها  ترسيم مي كنيم. براي اين كار، ابزار هاي  نقش
ــي از  آن  ها  عمومي تر و در  ــياري وجود دارد كه برخ بس
ــتري دارند. در اينجا، هدف آشنايي با  حقيقت كاربرد بيش

اين لوازم، نكات ايمني در نگهداري و كار با  آن  هاست.

ابزار ها 
ــم، خط    كش تي،  ــوازم پركاربرد مانند تخته رس برخي از ل
ــب را  ــا، مداد، پرگار، پاك كن، مداد تراش و نوار چس گوني

بررسي مي كنيم.
به عنوان اصلي ترين وسيله، سطحي است  تخته رسم:  ◄
ــت كه از موادي مانند چوب (طبيعي و  كامًال صاف و تخ
ــود. تخته رسم در دو  ــتيك ساخته مي ش مصنوعي) و پالس

گونه ي قابل حمل و پايه دار موجود است.

ــه فراگيران  بايد تهيه نمايند در  ــت كامل ابزارهاى اصلى ك 1. فهرس
پايان اين فصل داده شده است كه بايد رعايت شود.

2. براى افراد چپ دست، سمت راست تخته بايد مستقيم باشد (البته 
مستقيمى در تخته رسم هاى امروزى، براى هر دوطرف وجود دارد.)

3. هم موجب كمبود ديد است. هم خستگى چشم را به همراه دارد. 
همچنين به دليل ايجاد سايه موجب اشتباه هم خواهد بود.

 (35×50cm2) 500×350 يا mm2 ــم معمولي ابعاد تخته ي رس
است.

نكته

ــيم نقشه)، بايد نور  در هنگام كار با تخته (ترس
ــد؛ چه از نور طبيعي روز استفاده  مناسب باش
ــد تقريبًا از  ــور مصنوعي، نور باي ــود يا از ن ش
سمت چپ و باال بتابد. تابش نور از جهت  هاي 

ديگر مناسب نيست3.

خط كشي است بلند با سر ثابت (يا  ◄  :(T)خط كش تي
ــر خط كش به لبه ي سمت چپ تخته رسم  قابل تنظيم). س
تكيه مي كند و با حركت آن به سمت باال و پايين مي توان 
ــا عمود بر لبه ي  ــيم كرد. اين خط  ه خط  هاي موازي ترس

مبناي سمت چپ است.

جنس مناسب آن چوب (كاج)، چوب مصنوعي (ام دي اف) 
يا پالستيك است. لبه ي سمت چپ آن بايد كامًال مستقيم 

باشد2.

a
b

a. تخته رسم پايه دار  b. تخته رسم روميزى
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ــتقيمًا  90 را مس  ،60  ،30 با اين گونيا مي توان زاويه  هاي 
ــي، مي توان  ــه دادن آن به خط كش ت ــيم كرد. با تكي ترس

60 نسبت به آن رسم كرد. 30 يا  خط  هاي عمود ، 

به دليل اهميت اين دو ابزار، بايد در انتخاب رنگ آن دقت 
ــيار كرد. رنگ  هاي آبي روشن و قهوه اي روشن توصيه  بس
مي شود. نوع بي رنگ آن  هم مناسب است1. الزم است دو 
سري گونيا، در حدود و اندازه  هايي كه در شكل داده شده 

است، تهيه شود.

ــت زيرا باعث  ــب نيس ــبز اصال مناس ــاى ديگر، به ويژه س 1. رنگ ه
ــالت چشم خواهد شد. ضمنَا استفاده از گونياهايى كه صفر آن ها  كس

در لبه قرار دارد خوب نيست.

ــه (قائم الزاويه) كه معموالً  گونيا: ◄  مثلثي راست گوش
پالستيكي است و در دو نوع توليد مي شود.

 60 30 و 30، كه داراي دو زاويه ي  ×60 ــاي  الف) گوني
با دقت باالست.

45 وجود دارد.  ــه در آن دو زاويه ي  45، ك ــاي  ب) گوني
90 را رسم كرد.  45 و  ــتقيمًا زاويه  هاي  با آن مي توان مس
ــا تكيه دادن آن بر خط كش تي مي توان خط  هاي عمود يا  ب

45 كشيد.

  45 30 و ×60 پ) تركيب دو گونيا: با تركيب دوگونياي 
75 را هم رسم كرد. 15و مي توان زاويه  هاي 

گونياي 30° × 60°

 45 گونياي

كار با گونيا

زاويه هاى قابل رسم به كمك گونياها

اندازه هاي مناسب گونيا
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ــت آزاد»  ــتي يا دس ــيم  هاي «دس ــراي ترس ب ــداد:  ◄ م
ــتفاده مي شود. مداد  ها با درجه ي  و«مقدماتي1»، از مداد اس
ــياهي متفاوت2 در دسترس هستند. مداد هاي كم رنگ با  س
حرف H و مداد هاي پر رنگ با حرف B شناخته مي شود.

دو مداد متوسط هم، يكي كم رنگ تر يا F و ديگري كمي 
ــر يا HB، وجود دارد. انواع مداد با درجات رنگ    پررنگ ت

آن  ها  در شكل ديده مي شود.

1. زيرا نقشه هاى اصلى بايد مركبى شوند.
2. مغز مدادها از گرافيت و خاك رس تهيه و تركيب مى شود كه هر 

چه رس بيشتر شود، مداد كم رنگ تر و سخت تر خواهد بود. 
3. مدادهاى گرد اصال خوب نيستند.

4. به آن « مداد مكانيكى» يا «قلم اتود» هم مى گويند.

بزرگ تر شدن عدد جلوي B يا H ، نماينده ي ميزان پر رنگي 
ــت. براي كار در اين كالس، مداد هاي   يا كم رنگي مداد اس
ــود. بدنه ي مداد بايد شش گوش (يا  HB و F پيشنهاد مي ش

سه گوش3) باشد تا هنگام كار، انگشتان راحت تر باشند. به 
طور كلي، مداد ها را در سه گروه سخت، متوسط و نرم قرار 

مي دهند.

ــل تغذيه آن  ــت كه عم نوعي مداد اس ــداد نوكي:  ◄ م
ــداد وجود دارد، با  ــازوكار مكانيكي كه در م ــق س از طري
مغز هاي آماده ي مداد انجام مي گيرد. مغز هاي مداد با توجه 
ــر پهنا، نرمي و  ــتفاده در انواع متفاوت از نظ ــه موارد اس ب

رنگ در بازار به صورت آماده موجود است.

ــاري» و «پيچي» در  ــه ي «فش ــداد در دو گون ــن نوع م اي
دسترس اند4، نوع فشاري رايج تر است.

0/350/50/711/42

براي ترسيم كمان  ها و دايره  ها از پرگار استفاده  پرگار:  ◄
ــكل  هاي گوناگون وجود دارد. شش  مي شود. پرگار در ش
ــكل مهم تر  آن عبارت اند از « پرگار بازويي»، « پرگار  ش
ــي»، «پرگار ريز زن» و  ــري»، «پرگار پيچي»، «پرگار نوك فن

«پرگار تقسيم».

گروه سخت

گروه متوسط

گروه نرم

مغزي  هاي موجود در بازار  براي مداد هاي نوكي

مداد نوكى

گونه هاى مداد

يك جعبه پرگار بسيار خوب

درجه بندي مدادها
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ــردن جزئيات، مي توان از  راهنماي پاك كن: براي پاك ك
ــتفاده كرد كه به آن «سپر پاك كن» هم  راهنماي پاك كن اس

گفته اند.

از پاك كن براي پاك كردن خط  هاي مدادي  پاك كن:  ◄
و خطوط اضافي استفاده مي شود. پاك كن خوب با كمترين 

خسارت به كاغذ، آثار مداد را به خوبي پاك مي كند. 

ــاده ترين نوع پرگار است. نيروي  الف) پرگار بازويي: س
الزم براي نگهداري بازو ها، اصطكاك است.

ــتن بازو ها، به  ب) پرگار فنري: نيروي الزم براي نگه داش
كمك فنر تأمين مي شود.

ــردنده ي چپ گرد،  ــچ دوس ــك پي ــرگار پيچي: ي پ) پ
راست گرد، بازو ها را تنظيم مي كند.

ت) پرگار نوكي: با هر سازوكاري موجود است، فقط به 
جاي مغزي مداد، مجهز به مداد نوكي است.

ث) پرگار ريززن: با آن مي توان دايره  هاي خيلي كوچك تا 
قطر mm 1 ترسيم كرد. از اين پرگار ها به كمك نوك  هاي 
ــتفاده  ــاي مركب كاري مي توان اس ــدادي يا نصب نوك  ه م

ــدادي، نوكي (مانند مداد نوكي ولي كرد. به كمك پاك كن  هاي م
ــي (كه مغزي پاك كن داراي حركت  با مغزي پاك كن) و برق

چرخشي است)، مي توان با ظرافت بيشتري كاركرد.

پرگار تقسيم (با دو نوك سوزنى)

پاك كن

پاك كن هاى نوكى

راهنماى پاك كن(ورقه ى نازك از فوالد ضد زنگ)

ــوع معروفي از  ــرگار تقســيم: ن  پ
ــت كه به جاي نوك مداد،  پرگار اس
نوك سوزني جايگزين آن مي شود. 
ــيم» يا  ــن صورت «پرگار تقس در اي
ــت. با  ــال اندازه» خواهيم داش «انتق
ــتقيم  ــرگار مي توان خط مس ــن پ اي
ــيم كرد. همچنين  يا  خميده را تقس

اندازه  ها را منتقل كرد.
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ــباندن كاغذ روي تخته رسم  براي چس نوار چســب:  ◄
ــتفاده كرد. در  ــب اس و نگهداري آن، مي توان از نوار چس
ــب نايلوني بي رنگ  ــتفاده از نوار چس ــادي، اس حالت ع

پيشنهاد مي شود.

بهتر است براي برطرف كردن ذرات پاك شده  برس:  ◄
از روي نقشه، از برس ويژه استفاده شود.

ــت براي مركبي كردن نقشه  وسيله اي اس قلم راپيد:  ◄
 روي كاغذ ويژه به نام «كالك1».

ــاي خطوطي كه  ــت. پهن مركب اين قلم  ها مخصوص اس
به وسيله ي  آن  ها  ترسيم مي شود، استاندارد است.

1.كالك كاغذى نيمه شفاف است كه نقشه با كيفيتى عالى روى آن 
مركبى مى شود. 

با اين ابزار، نوك مداد معموالً به صورت مخروطي تراشيده 
ــيم خط  هاي نازك، با  ــود. در اين صورت، كار ترس مي ش

نوك تيز امكان پذير است.

ــازي  ــيدن، تيز كردن و آماده س براي تراش مداد تراش:  ◄
ــتفاده شود. مداد تراش  ها در  نوك مداد بايد از مداد تراش اس

انواع مختلف موجودند.

ــت كه با  خط كش  هاي چند كار ه اي اس موازي كش:  ◄
ــتن دو قرقره ي هماهنگ امكان ترسيم خطوط موازي  داش
ــزار كاربرد هاي  ــم مي كند. اين اب ــا عمود بر هم را فراه ي

ديگري هم دارد.

گونه هايى از برس مويى

انواع نوارچسب

a

b

a. مداد تراش ساده  b. مداد تراش روميزى

تيز كردن نوك مداد

قلم هاى راپيد
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شابلون  ها در گونه  هاي متنوع ديده مي شود.  شابلون:  ◄
ــيم  ــم راپيد) مي توان براي ترس ــزار (به كمك قل ــا اين اب ب

شكل  ها، نشانه   ها، حروف، اعداد و ... استفاده كرد.

ــت براي  منحني كش يا خم كش، ابزاري اس خم كــش :  ◄
ــتوله» هم  ــره اي كه به آن «پيس ــيم منحني  هاي غير داي ترس

مي گويند. كه در دو نوع ثابت و قابل تنظيم يافت مي شود.

1. ابزار هاي  نقشه كشي، مجموعه وسايلي هستند كه نقشه با  آن  ها  ترسيم مي شود.
2. وسيله ي اصلي در ترسيم نقشه، تخته رسم است.

3. در زمان ترسيم نقشه ، نور بايد از باال و چپ بتابد.
4. مداد ها  به سه گروه كم رنگ، متوسط و پر رنگ تقسيم  مي شوند.

5. مداد نقشه كشي بايد شش گوش باشد.
6. مداد  هاي نوكي در دوگونه  ي «فشاري» و «پيچي» موجود است.

7. انواع پرگار عبارت اند از: «بازويي»، «پيچي»، «ريززن»، «فنري»، «نوكي» و «تقسيم».
8. قلم راپيد، ويژه ي مركبي كردن نقشه  روي كاغذ كالك است.

9. قلم  هاي راپيد با پهنا هاي نوك استاندارد موجود است.
10. شابلون  ها وسايلي هستند، شامل شكل  هاي مهم هندسي.

11. به كمك شابلون مي توان شكل  هاي تكراري را آسان و با دقت خوب ترسيم كرد.

a

b

a. شابلون بيضى  b. شابلون حروف و اعداد

a. منحنى كش  b. منحنى كش مارى

a

b

چكيده ي مطالب

.111

ولونن بيبيض a. شاب

چكي
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دستوركار شماره ي 1
آماده سازي مداد

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
موييبرسHB مداد
  60ْ - 30ْ يا 45ْگونياF مداد
روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ
نواريچسب

مراحل كار
1. مداد ها را بتراشيد تا نوك آن  ها  تيز شود.

2. نوك مداد را به آرامي روي كاغذ بگذاريد و خطي بلند بكشيد.
3. دقت كنيد كه تا چه مقدار، خط پهنا هاي تقريبًا يكنواخت دارد؟

4. اين كار را براي خط با پهنا هاي مختلف تكرار كنيد.
5. اين كار ها را با گونيا هم انجام دهيد. نتايج را در پايين كاغذ يادداشت كنيد.

(10دقيقه)
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مراحل كار
1. كاغذA4 را به صورت افقي روي تخته  رسم قرار دهيد.

2. روي كاغذ خط  هاي كم رنگي ترسيم كنيد.
3.  آن  ها  را به كمك پاك كن پاك كنيد.

4.خط  ها و نوشته  ها را پررنگ تر كنيد و آن  ها را پاك كنيد (با همه ي مداد ها اين كار را انجام دهيد). به اين ترتيب، مي توانيد 
واكنش  پاك كن را بررسي و نتايج آن را يادداشت كنيد1.

1. در صورت امكان از چند نوع پاك كن استفاده شود.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
موييبرسنرمپاك كن
  60ْ - 30ْ يا 45ْگونياHB-B-F-H مداد

كاغذ
A4 باكيفيت  هاي 

مختلف
روپوش  سفيدلباس كار

نواريچسب

دستوركار شماره ي 2
پاك كردن خطوط 

(10 دقيقه)
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دستوركار شماره ي 3
بررسي مرغوبيت كاغذ 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
موييبرسHB-B-F-H مداد
  60ْ - 30ْ و45ْگونيانواريچسب

كاغذنرمپاك كن
A4 باكيفيت  هاي 

مختلف

مراحل كار
1. چند نوع كاغذ سفيد آماده كنيد.
2. يكي از كاغذ  ها را انتخاب كنيد.

3. روي آن با يكي از مداد  ها خط بكشيد (يا بنويسيد)
4.  خط  ها را پاك كنيد. مجدداً در همان جا خط بكشيد (در جاي خط قبلي).

5.  دوباره  آن  ها  را پاك كنيد. اين كار را آن قدر تكرار كنيد كه كاغذ آسيب ببيند.
6.  پس از تكرار كار روي هر كاغذ و در موارد مختلف، نتايج مقاومت كاغذ و نكته  هاي ديگر را يادداشت كنيد (با همه ي 

مداد  ها، روي همه ي كاغذ ها، اين كار انجام شود).

(10 دقيقه)
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دستوركار شماره ي 4
بررسي دليل كثيف شدن نقشه

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
A4كاغذثابتخط كش تي

بازوييپرگار  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
موييبرسنرمپاك كن
معموليتراشHB مداد
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب

مراحل كار
1. يك برگ كاغذ A4 را روي تخته رسم قرار دهيد.

2. تحقيق كنيد كه چه عواملي ممكن است باعث كثيف شدن نقشه شود؟ 
3. طرح دلخواهي را به كمك خط كش تي و گونيا ترسيم كنيد.

4. حداقل پنجاه تكه خط در اين طرح ترسيم كنيد.
5. ضمن كار از پاك كن هم استفاده كنيد.

6. اگر نقشه ي شما كثيف نشده باشد، حتمًا نكته  هايي را رعايت كرده ايد. آن  ها را يادداشت كنيد.
7. اگر نقشه ي شما كثيف شده است، حتمًا اشكاالتي در كار بوده است. كوشش كنيد  آن  ها  را پيدا و يادداشت كنيد.

(10 دقيقه)
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ــتان خود، عواملى را كه باعث كثيفى نقشه مى شوند، دسته بندى و نتيجه ي كار خود را در اين  ــورت دوس  8. در پايان با مش
صفحه يادداشت كنيد و به هنرآموز محترم نشان دهيد.



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. وسايل نقشه كشي، چگونه ابزار هايي هستند؟

2. تخته رسم چه ويژ گي  هايي دارد؟
3. در موقع ترسيم، وضعيت نور چگونه است؟

4. انواع گونيا كدام اند و رنگ مناسب  آن  ها  چيست؟
5. با تركيب گونيا ها، چه زاويه  هايي را مي توان ساخت؟

6. مداد ها از نظر رنگ چند دسته اند؟ چه عاملي باعث تغيير رنگ مداد است؟
7. نشانه  هاي اختصاري نمايش مداد ها چيست؟
8. انواع مداد نوكي كدام اند؟نوع رايج تر چيست؟

9. انواع پرگار را نام ببريد. در مورد هر پرگار توضيح دهيد.
10. قلم راپيد چيست و براي چه كاري استفاده مي شود؟

11. شابلون  ها چگونه وسايلي هستند؟ در مورد هريك توضيح دهيد.
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عملي     ◄ 
ــيم كنيد. اين كار را به ترتيب با  ــت آزاد ترس 1. روي يك برگ كاغذ، دو خط موازي،  دو خط متقاطع و يك دايره با دس
ــت كنيد.آيا همه ي  ــار) تكرار كنيد. اكنون با پاك كن، همه  را پاك كنيد و نتيجه را يادداش ــاي H ، F ، HB وB (چهارب مداد  ه

خط  ها به خوبي پاك شده اند؟

ــيم، بايد آن ها را رعايت كرد. براي هركدام  ــت كه براي تميز  بودن نقشه در هنگام ترس ــكل  هاي زير بيانگر نكاتي اس 2. ش
جمله اي بنويسيد.

....................... 2 ....................... 1

....................... 4 ....................... 3

....................... 6 ....................... 5

....................... 8 .......................7



توانايي آماده سازي كاغذ استاندارد و به كارگيري خطوط استاندارد 
در ترسيم نقشه

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- استاندارد كاغذ را شرح دهد.

- تقسيم كاغذ به اندازه  هاي استاندارد را انجام دهد.
- كاغذ را به طور مناسب نصب كند.

- كادر استاندارد و جدول را رسم كند.
- گروه خط  هاي استاندارد را توصيف كند.

- چگونگي ترسيم درست خط  ها را شرح دهد.
- نقشه را با خطوط استاندارد رسم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
112
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پيش آزمون

1. آيا كاغذ ها را مي توان دسته بندي كرد؟ چگونه؟
2. ويژگي  هاي كاغذ چه چيز هايي مي تواند باشد؟

3. چند نوع كاغذ را مي شناسيد، نام ببريد؟
4. آيا كاغذ نقشه كشي بايد ويژگي  هاي خاصي داشته باشد؟

5. آيا كاغذ مناسب براي نقاشي و كاغذ مناسب براي نقشه، فرقي دارند؟
6. آيا استاندارد بودن اندازه ي كاغذ  ها ارزشي دارد؟

7. آيا يك نقشه را مي توان با يك نوع خط( از نظر پهنا) ترسيم كرد؟
8. آيا با بزرگ شدن كاغذ، پهناي خط هم بايد زياد تر شود؟

9. در ترسيم نقشه روبه رو، از چند ضخامت براي خط استفاده شده است؟

10. به نظر شما نقش خط در ايجاد يك نقشه تا چه اندازه است؟
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استاندارد هاي كاغذ و خط

آشنايي با اندازه  هاي استاندارد كاغذ نقشه كشي
ــطحي است با صافي مناسب كه كار ترسيم  س كاغذ:  ◄
روي آن انجام مي شود. مشخصات يك كاغذ مناسب براي 

ترسيم نقشه عبارت اند از:
الف) رنگ سفيد كمي مايل به كرم 

ب) مقاوم در برابر پاك كن 
پ) مقاوم در مقابل پاره شدن 

ت) صافي نسبي سطح (موج دار نبودن)
ث) مات بودن ( نور را منعكس نكند)

ــر نياز مي توان  ــخصات ديگري هم، بناب از كاغذ ها با مش
ــدرج و به رنگ  هاي  ــطح  آن  ها  اغلب م ــتفاده كرد. س اس
ــد از، «كاغذ  ــي از  آن  ها  عبارت ان ــت. برخ گوناگون اس

شطرنجي» «كاغذ پوستي» «كاغذ ميلي متري»

ــي  ــاد هماهنگي در نقشه كش ــذ: براي ايج ــدازه ي كاغ ان
ــود. اين  صنعتي بايد مقررات و ضوابط خاصي رعايت ش
مقررات با نام «استاندارد» شناخته مي شود. (ISO) سازمان 
جهاني استاندارد، است كه از جمله در نقشه كشي كار ها را 
ــت. اين سازمان دستور هايي با شماره ي  قانونمند كرده اس
ــت. براي  ــي تدوين كرده اس ــن براي اصول نقشه كش معي
ــي، اصول اندازه گذاري، اندازه   هاي  نمونه، اصول نقشه كش

كاغذ، اندازه ي حروف و اعداد و ... است.
اين مقررات بايد دقيقاً و در همه ي موارد رعايت شوند.  
ــت كه هرگونه خروج از اين مقررات، نقشه ي  ــن اس روش
ترسيم شده را بي ارزش خواهد كرد. به اين ترتيب، استاندارد 
ــود كه بتوان در همه ي  بودن اندازه ي كاغذ ها موجب مي ش

جهان دستگاه  هاي چاپ، تكثير و ... را با آن تنظيم كرد.
اندازه ي كاغذ مبنا يك متر مربع است (با طول 1189 و 
 (A0) 841×1189)  اين كاغذ را mm2=1m2ــا عرض841 ي

ناميده اند.

براي رسيدن به كاغذ كوچك تر، الزم است طول اين كاغذ 
نصف شود. كاغذ جديدA1 نام دارد. به همين ترتيب براي 
ــر، مرتبًا بايد طول  ــيدن به اندازه  هاي بازهم كوچك ت رس

كاغذ نصف شود.

نكته

در رسم فني، واحد اندازه گيري ميلي متر است.
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جدول اندازه  هاي كاغذ

نشانهمشخصات فنيكاربرد
841A0×1189نقشهكشي

594A1×841نقشهكشي

420A2×594نقشهكشي

297A3×420نقشهكشي،كپي

210A4×297نقشهكشي،كپي

148A5×210نقشهكشي

105A6×148كارتپستال

74A7×105كارتشناسايي

كاغذهايديگريرانيزميتوانازچندبرابركردنهريك
ازكاغذهابهدستآورد.نمونههاييازآنهادرشكلديده
.3A32وA0ميشود)كاغذهاازطولبههمميچسبند(.مانند

برايدانســتناندازههايدقيق،جدولزيراندازههاي
استانداردابعادكاغذرامعرفيميكند.

نمودارترســيمي،چگونگيتقســيمكاغذA0رانشــان
ميدهد.

كادر:پيشازكشيدننقشه،بايداطرافآنمحدود ◄
شود.اينمحدودهرا»كادر«ميگويند.برايكاغذA4)با
اندازهي210×297(،كادربهفاصلههاي10،ازلبههاترسيم
ميشود.اگرهمينكاغذرابخواهيمدرپوشهقراردهيم،
بايددريكطرفبهجاي10،فاصلهرا20درنظربگيريم.
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در جدول اطالعات زيادي درج مي شود. برخي از اطالعات 
عمومي تــر عبارت انــد از: »نام طراح«، »نام نقشــه كش«، 
»جنس قطعه«، »نام قطعه«، »تولرانس«، »تاريخ ترســيم«، 

»نام سفارش دهنده«، »نام سازنده«، »مقياس«،...

خط در 9 پهنا معرفي  مي شــود كــه پهن ترين  آن  ها  2 و 
نازك ترين  آن  ها ، 0/13 اســت.  آن  ها  جمعًا 7 گروه خط 

را تشكيل مي دهند. در جدول، اين 7 گروه آمده است.

از كاغذ مي توان به صورت  هاي افقي يا عمودي اســتفاده 
كرد.

در كادر بايد جدول هم ترســيم كرد. جاي ◄ جدول:
جدول معموالً در پايين و ســمت راســت و چسبيده به 
كادر اســت. اندازه  هاي جدول و مشــخصات درون آن، 
استاندارد شده نيست. به نمونه  هايي از جدول توجه كنيد.

كاغذ اندازهي و خطها گروه جدول

خط
نازك

خط
ميانه

خط
اصلي

گروه
خط

براي مناسب
كاغذ

 بسيار بزرگ11/422

0/7 11/41/42A0 بزرگ

0/50/7 11A0

0/350/50/7 0/7 A1  (A0) 

0/250/350/50/5A3، A2، (A1)

0/180/250/350/35A4، A3، (A2)

0/130/180/250/25A4 ، A5 

خط انواع با آشنايي
مهم ترين عامل در ايجاد يك نقشــه يا شكل، خط است. 
پس، بنيان و پايه ي نقشــه خط اســت. در نقشه  ها خط با 
پهنا هاي گوناگون به كار گرفته مي شــود. به همين دليل، 
اســتاندارد، انواع خط و موارد كاربــرد  آن  ها  را با دقت 

تمام، تعيين كرده است.

همان گونه كه ديده مي شــود مي توان با توجه به اندازه ي 
كاغذ مورد اســتفاده، پهناي خط اصلي (و در نتيجه گروه 
خط را) مشــخص كرد. ديده مي شــود كه هرگروه خط 
داراي يك خط پهن يا اصلي، يك خط ميانه (متوســط) و 

يك خط نازك است. 

براي نمونه، گروه پنجم خط  هاي استاندارد ايزو داراي سه 
پهناي 0/5 (اصلي يا سر گروه)، 0/35 و 0/25 است.زماني 
كه پهناي خط اصلي، با توجه به اندازه ي كاغذ، معين شد، 
ديگر مشــخصات نقشــه هم تعيين مي شود (مانند بلندي 

شماره  ها، حروف،...)
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ــتفاده از آن در نقشه  ــود، ولي اس ــه مورد محدود مي ش با آن كه پهناي خط در يك گروه، به س كاربرد خط در نقشــه :  ◄
گوناگون است. به شكل توجه كنيد:

ــود. برخي از خط  ها با حروف مشخص شده اند كه براي  آن  ها ،  ــكل حاالت گوناگوني از كاربرد خط ديده مي ش در اين ش
در جدول توضيح داده شده است.

شكل و نام خطكاربرد نوع خط

Aخط اصلي يا خط  ديدلبه  هاي جسم، خطوط بيروني تصويرخط ضخيم

Bخط چين يا خط نديدبراي نمايش لبه  هاي داخلي يا پشت جسمخط ميانه

Cخط نازكخطوط اندازه ،  هاشور، خطوط كمكيخط نازك

D خط محورنمايش محورخط نازك

E خط نازك
شكستگي تصاوير با طول زياد و محدوده ي 

برش موضعي

خط  نازك شكسته

Fخط محور ضخيم - نازكنمايش مسير برشخط ضخيم - نازك

Gخط نازك
نمايش قسمت  هاي تغيير شكل يافته يا تغيير 

وضعيت داده شده
خط و دو نقطه
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ــيم هر نوع خط بايد با  ترس ــيم درســت خط:  ◄ ترس
حوصله و دقت انجام شود. چگونگي ترسيم درست خط  ها 

در جدول آمده است. گروه خط انتخابي، 0/5 است.

ــيم درست خط  ها، يك اصل است، پس بايد  دقت در ترس
با تمرين و دقت كافي بتوانيد خط  ها را مطابق جدول و به 
ــيم كنيد. در غير اين صورت، نقشه استاندارد  درستي ترس

نخواهد بود.

نكته

نقشه ي خوب، با ابزار مناسب كشيده مي شود. روشن است كه بي دقتي 
در انتخاب ابزار، نتيجه ي دلخواه را نخواهد داد. پس، بايد ابزار كار را 

با دقت برگزيد.

خط اصلي
مشخصات ترسيمضخامت

0/5

0/25 - 0/5

خط چين يا خط نديد

خط مسير برشي

خط تقارن يا خط محور 

0/35

0/25
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ــيmm2  500×350 ، از چوب  ــم با ابعاد تقريب 1. تخته رس
مصنوعي(MDF) يا پالستيك.

45 با ضلع 110 و 200، به  ــار عدد گونيا، دو عدد  2. چه
ــد. دو عدد گونيا  گونه اي كه صفر  آن  ها  بر لبه واقع نباش
ــزرگ 150و 250، به گونه اي كه صفر   ــا ضلع ب 30 ب ×60
ــد. مطلب مهم در مورد رنگ گونيا  آن  ها  بر لبه واقع نباش
آن است كه رنگ  هاي مورد قبول عبارت انداز: آبي روشن، 

ــود. هنرجويان گرامي، درهنگام تهيه ي آن ها دقت كافي داشته باشند تا در انجام  ــنهاد مي ش ــتي از ابزار هاي الزم، پيش فهرس
تمرين  هاي اين پودمان با مشكالتي كه مربوط به كيفيت ابزار است مواجه نشوند.

قهوه اي روشن و بدون رنگ.
3. جعبه پرگار يا پرگار بازويي و پرگار تقسيم.

 (HB با مغزي ) و مداد نوكي 0/5 F ،HB 4. مداد
5. پاك كن مرغوب 

6. مداد تراش
7. خط كش  تي به طول حدود 400 تا500 ميلي متر، با سر 

ثابت.

1. كاغذ سطحي است با صافي مناسب كه كار ترسيم روي آن انجام مي شود.
2. كاغذ بايد مايل به كرم، مقاوم، تقريبًا صاف و مات باشد.

.(1189×841  mm2) 3. مساحت كاغذ مبنا، يك متر مربع است
4. هر كاغذ كوچك تر، از نصف كردن طول كاغذ بزرگ تر به دست مي آيد.

5. محدوده ي ترسيم شده روي كاغذ را كادر گويند.
6. مهم ترين عامل در ايجاد نقشه خط است.

7. خط  هاي استاندارد داراي 9 پهنا هستند( از 0/13 تا 2)

نكته

ابزار هاي نقشه كشي بسيار ظريف هستند. در نگهداري  آن  ها  دقت بسيار الزم است.

چكيده ي مطالب

1

چك
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دستوركار
برش و تقسيم كاغذ

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
A3كاغذثابتخط كش تي

  60ْ - 30ْ يا 45ْگونيامعموليقيچي
روپوش سفيدلباس كارHB مداد

(10 دقيقه)
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مراحل كار 

1. كاغذA3 داراي اندازه  هاي 297×420 است. اين مطلب را در مورد كاغذ A3 كه در اختيار شماست بررسي كنيد.

ــيم بندي را  ــيم كنيد. كار تقس 2. اين كاغذ را به كمك خط كش تي (براي خط  هاي بلند) و گونيا (براي خط  هاي كوتاه)، تقس
تا كاغذ A9 ادامه دهيد1.

1. از اساتيد محترم خواهشمند است در تقسيم بندى درست، راهنماى الزم را ارائه دهند.
2. به هيچ عنوان استفاده از ابزار ديگرى غير از قيچى مجاز نيست.

3. با دقت كامل شروع به بريدن كاغذ كنيد2. پس از تمام شدن كار، شما 7 برگ كاغذ استاندارد در اختيار داريد. آيا نكته ي 
جالبي در شكل چيدن كاغذ  ها مي بينيد. اين نكته چيست؟



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. كاغذ را تعريف كنيد.

2. ويژگي  هاي كاغذ نقشه كشي چيست؟
3. كاغذ  هاي ديگر براي نقشه كشي كدام اند (غير از سفيد)؟

4. مزيت  هاي استاندارد بودن اندازه ي كاغذ كدام است؟
5. كاغذ مبنا چيست و ابعاد آن چگونه معين مي شود؟

6. اندازه ي كاغذ  هاي كوچك تر از A0 چگونه معين مي شود؟
7. كادر روي كاغذ A4 چگونه ترسيم مي شود؟

8. جدول چيست؟ چگونه ترسيم مي شود؟ و چه محتوايي دارد؟
9. ارتباط خط و نقشه چيست؟

10. پهناي خطوط استاندارد ايزو (ISO) كدام اند؟
11. هر گروه خط چند عضو دارد و گروه پنجم شامل چه خط  هايي است؟

12. نخستين گام براي كشيدن يك نقشه ي خوب چيست؟
13. يك سري ابزار مناسب چه ويژگي  هايي دارد؟
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عملي ◄ 
1. يك برگ كاغذ پوستي تهيه كنيد. از اين كاغذ، يك كاغذ A2 ، يك كاغذ A3 ، و يك كاغذ A4 ببريد.

2. يك كاغذ A4 را به چهار كاغذ A6 تقسيم كنيد (خيلي با دقت). 
3. در نقشه ي زير، چند پاره خط پهن، متوسط و نازك وجود دارد؟

ــتفاده از گونيا، پاره خط پهن، پاره خط خط چين و پاره خط نازك و همچنين يك خط محور، دقيقًا مطابق خط  هاي  4. با اس
موجود در اين نقشه ترسيم كنيد (روي يك برگ كاغذ سفيد).

 به نظر شما، ابزاري كه در شكل ديده مي شود براي چه كاري است؟



توانايي به كارگيري ابزارهاي نقشه كشي(2)

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- ابزار  هاي نقشه كشي و ويژ گي  هاي هر كدام را توصيف كند.

- با خط كش  تي خطوط موازي رسم كند.
- با گونيا و خط كش  تي زاويه  هاي مختلف رسم كند.

- با خط كش  تي و گونيا، اَشكال مختلف رسم كند.
- خطوط استاندارد را به درستي رسم كند.

- انواع پرگار را نام ببرد.
- كاربرد انواع پرگار را شرح دهد.

- با انواع پرگار كار كند.
- انواع قوس و كمان را با پرگار رسم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

358
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پيش آزمون

1. به نظر شما مهم ترين ابزار در نقشه كشي كدام است؟چرا؟
2. يك وسيله ي خوب چه ويژ گي  هايي دارد؟

3. چرا خط كش معمولي، جزء ابزار هاي اصلي نقشه كشي به شمار نمي آيد؟
4. پرگار مناسب چه مشخصاتي دارد؟

5. به نظر شما چه رنگي براي ابزار هايي مانند گونيا و خط كش تي مناسب تر است؟
6. آيا ممكن است وسيله اي مانند خط كش  تي يا گونيا دقيق نباشد؟

7. اگر بخواهيد بدانيد كه يك خط كش  تي دقيق هست يا نه، چه مي كنيد؟
8. مزاياي خط كش  تي با سر ثابت نسبت به خط كش  تي با سر متغير چيست؟

9. آيا مي دانيد در يك جعبه پرگار، عالوه بر پرگار اصلي چه وسايل ديگري هست؟
10. آيا پرگاري مخصوص مركب كاري وجود دارد؟

11. آيا غير از پرگار، وسيله اي براي ترسيم دايره مي شناسيد؟
12. در ترسيم شكل مقابل از چه وسايلي استفاده شده است؟
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كاربرد تجهيزات نقشه كشي

چسباندن كاغذ
ــر را به كمك  ــذ ابتدا كاغذ مورد نظ ــباندن كاغ براي چس
ــم. طوري كه  ــم تنظيم مي كني ــي روي تخته رس خط كش ت
ــد. سپس به كمك  لبه ي باالي كاغذ با خط كش منطبق باش
تكه  هاي چسب 2 سانتى مترى كه قبال آماده كرده ايم، كاغذ 
را به سطح تخته رسم مي چسبانيم. پس از چسباندن كاغذ، 
ــطح كاغذ بايد بدون هيچ موجي به صورت يكنواخت  س

روي تخته رسم نصب شده باشد.

ترسيم خطوط به كمك خط كش تي و گونيا
ــيم خطوط افقي و از تركيب آن  از خط كش تي براي ترس
ــيم خطوط با زاويه يْ 30 ْو60 و و45ْ به  با گونيا براي ترس
طور مستقيم استفاده مي شود. براي اين منظور سر خط كش 
تي را كه به لبه ي سمت چپ تخته رسم تكيه دارد با دست 

چپ و فشار كم به سمت راست، كنترل مي كنيم.
در هنگام ترسيم خطوط موارد زير را رعايت كنيد:

ــط مي توانيد مداد را  ــراي يكنواخت بودن پهناي خ ب 1 .
بين انگشتان بچرخانيد.

ــود  چون هنگام حركت مداد، ذراتي از آن جدا مي ش 2 .
ــذ مي ريزد، بايد به كمك برس اين ذرات  و روي كاغ

را بر طرف كنيد.
مي توان طول خط  ها را با استفاده از درجه بندي روي  3 .
ــي تنظيم كرد. مثًال خط  هايي به طول 150  خط كش  ت
ــتا  ــه ابتدا و انتهاي  آن  ها  در يك راس ــيم كرد ك ترس

باشد.
ــزار (مانند  ــذ، نبايد بر اب ــزار روي كاغ ــگام حركت اب هن
ــار وارد كرد، زيرا تماس زياد آن  خط كش  تي يا گونيا) فش

از آن بهتر، پرگاري است كه از مغز مداد استفاده مي كند.
ــيله ي  ــود كه نوك اين پرگار را مي توان به وس  ديده مي ش
تيغ يا كاغذ سنباده، مانند لبه ي چاقو تيز كرد. در نتيجه اين 

نوك مي تواند دايره را با خط نازك ترسيم كند.

ترسيم دايره به كمك پرگار ها
از پرگار براي ترسيم دايره و كمان دايره اي استفاده مي شود.

براي شروع كار بايد پرگار مناسبي در اختيار داشت. پرگار 
ــت كه تقريبًا  ــي، داراي نوكي مدادي با پهناي 0/5 اس نوك

مناسب است. 

نكته
نوك سوزن بايد هميشه حدود 0/5 ميلي متر 

از نوك مدادي بلندتر باشد (چرا؟).

با خط  ها، اوالً خطوط را خراب مي كند. ثانيًا خود وسيله را 
كثيف مي كند كه در پي آن، كاغذ هم  كثيف مي شود.

پرگار نوكى

چگونگى تميز كردن نوك پرگار
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نكته

ــالم ــروع كار بايد از س همواره پيش از ش
ــه كاري  آن  ها ، ــاده ب ــايل و آم بودن وس

اطمينان حاصل كنيد.

در عين حال كه پرگار را مي چرخانيم، فشار مناسب روي
ــته به ــر داريم. جهت گرداندن پرگار بس ــوزن را در نظ س
ــالف عقربه ي ــكل جهت گردش خ ــت. در ش عادت اس

ساعت است، خودتان امتحان كنيد.

ــود.  ــًا در مركز دايره قرار داده ش ــوزن بايد دقيق ــوك س ن
ــتفاده از انگشت كوچك دست چپ به اين مي توان با اس

كار كمك كرد.

ــززن مي توانيد دايره  هاي خيلي كوچك به كمك پرگار ري
ــب. دو نمونه پرگار ــا مداد هم با مرك ــيم كنيد. هم ب ترس

ريززن را در شكل ببينيد.

به چگونگي استفاده از پرگار ها در شرايط مختلف توجه كنيد.
چگونگي گرفتن دستگيره ي پرگار با انگشتان را در شكل

مي بينيد.

ــا آن را در ــززن و كار كردن ب ــي گرفتن پرگار ري چگونگ
شكل مي بينيد. محور آزاد اين پرگار چرخش پرگار را آسان
مي كند. انگشت نشانه، محور را نگهداري مي كند و انگشتان

شست و مياني، آن را مي چرخاند.

رسم دايره

دو نمونه پرگار ريززن

كاربرد پرگار ريززن

چگونگي تنظيم جاي سوزن
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چگونگي تنظيم د هانه ي پرگار روي يك اندازه ي معين را 
مي بينيد. ابتدا سوزن روي خط كش ثابت مي شود و سپس 

با تغيير د هانه ي پرگار، اندازه ي مناسب به دست مي آيد.
ــرگار،  در دوحالت  ــكل چگونگي تنظيم د هانه ي پ در ش

ديده مي شود.

در شرايط a، پرگار روي اندازه ي معين تنظيم مي شود.
ــمي روي انداز هاي  ــرگار را به طور چش ــت b، پ در حال

دلخواه تنظيم مي كنيم.
ــيم  ــكل چگونگي گرفتن و كاركردن با پرگارتقس در ش
ــود. به كمك اين پرگار مي توان تقسيمات خيلي  ديده مي ش
ــام داد. نقش آن در  ــتقيم را انج دقيق روي كمان يا خط مس

ترسيم  هاي هندسي كامًال اساسي است.

ــد A4) با چهار تكه  ــاي كوچك (مانن 1. كاغذ  ه
نوار چسب، روي تخته، نصب مي شود.

2. پس از نصب كاغذ، بايد سطح آن كامًال صاف 
و بدون برجستگي باشد.

ــش تي) را بايد به آرامي و  3. ابزار (مانند خط ك
سبكي روي تخته حركت داد.

4. سر راهنماي خط كش تي، فقط به لبه ي سمت 
چپ تكيه دارد (و به لبه  هاي ديگر هرگز!).

ــت و خط  هاي  5. خط  هاي افقي از چپ به راس
عمودي از پايين به باال كشيده مي شود.

6. هنگام كار با مداد، مداد بين انگشتان مي چرخد 
(براي حفظ پهناي خط).

ــه كمك خط كش تي و گونيا ها مي توان از 0  7. ب
15 ترسيم كرد. 360 را با تغييرات  تا 

8. كشيدن كادر و جدول، روي كاغذ نقشه كشي، 
گام نخست براي ترسيم نقشه است.

ــوزن پرگار، 0/5 ميلي متر بيشتر از  10. بلندي س
نوك مدادي آن است.

11. براي كار با پرگار، تنها از دو انگشت شست 
و نشانه (اشاره) استفاده مي شود.

ــه  انگشت شست،  12. پرگار ريززن به كمك س
نشانه و مياني كار مي كند.

چگونگى تنظيم دهانه ى پرگار

كار با پرگار تقسيم

چكيده ي مطالب

كاغذ 1

چكي
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دستوركار شماره ي 1 
چسباندن كاغذ 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
A4كاغذحداقل 70 ×50  ميز نقشه كشي
كوچكقيچيثابتخط كش تي

روپوش سفيدلباس كارنواريچسب

(10 دقيقه)
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1. تخته رسم را روي ميز قرار دهيد (يا از خود ميز استفاده 
ــيد تنظيم  ــيب ميز را به گونه اي كه راحت تر باش كنيد). ش

كنيد (حدود 10 درجه)
ــيله ي  ــب با طول تقريبي 20 به وس - چهار تكه نوار چس

قيچي ببريد.
ــت تخته، به گونه اي  ــب  ها را در لبه ي سمت راس - چس
ــبانيد كه بتوانيد  آن  ها  را به راحتي برداريد و استفاده  بچس

كنيد.

ــذ A4 را به صورت افقي روي تخته (يا  ــك برگ كاغ 2. ي
ميز) قرار دهيد.

ــدود 50 و از پايين  ــمت چپ ح ــه ي كاغذ از س - فاصل
حدود 70 باشد.

ــه كمك خط كش تي، كاغذ را تنظيم كنيد (كامًال افقي  - ب
قرار گيرد).

ــته ايد و  ــت چپ نگه  داش ــي كه كاغذ را با دس 3. در حال
ــته باشد، با  ــتيد كه كوچك ترين حركتي نداش متوجه هس
ــب را به گوشه ي سمت  ــت يك تكه نوارچس دست راس

راست كاغذ (و نيز تخته) بچسبانيد.
- حدود 10 ميلي متر از چسب روي كاغذ باشد.

4. در همين حال تكه ي دوم چسب را در باال سمت چپ 
ــبانيد. دقت كنيد كه ابتدا چسب روي كاغذ و سپس  بچس
روي تخته قرار گيرد و در عين حال كمي به سمت باال و 

چپ كشيده شود.
- به همين ترتيب، تكه  هاي سوم و چهارم را نيز ابتدا روي 
كاغذ بچسبانيد و با كمي كشيدن به سمت بيرون، به تخته 
ــه قرار گرفته  ــما بايد كامًال روي تخت ــبانيد. كاغذ ش بچس

باشد و هيچ گونه ناصافي نداشته باشد.

مراحل كار 

آماده كردن چسب

تنظيم كاغذ

چسب زدن

چسباندن كامل
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 دستوركار شماره ي 2
ترسيم با خط كش تي

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنثابتخط كش تي

معموليمدادتراشنواريچسب
موييبرسكوچكقيچي
روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. يك برگ كاغذ A4 را بچسبانيد.
- خط كش  تي را به لبه ي ســمت چــپ تكيه دهيد و با 

دست چپ، تماس كامل آن را با لبه حفظ كنيد.
- همواره بايد ســر خط كش  تي را كمي به سمت راست 

فشار دهيد كه تماس آن با لبه قطع نشود. 
- در همين حال مي توانيد به راحتي، خط كش تي را به باال 

يا پايين حركت دهيد.

2. نوك مداد را به لبه ي بااليي خط كش تي تكيه دهيد، به 
60 باشد. گونه اي كه زاويه ي مداد با تخته حدود

- در موقــع حركت مداد، تا حد ممكن بايد زاويه ي آن با 
تخته حفظ شود و تماس آن با خط كش تي قطع نشود.

3. اگر خطي كه مي خواهيد ترســيم كنيد نزديك به لبه ي 
سمت چپ كاغذ است، دست چپ را روي سر خط كش 
تــي قرار دهيد. به چگونگي آن كاماًل دقت كنيد. ضمنًا به 

جهت كشيدن خط ) از چپ به راست( توجه كنيد.

4. به ترتيب گفته شــده،  تي را بــاال ببريد و يك خط از 
سمت چپ به راست بكشيد.

- فشــار مداد بر خط كش تي و كاغذ بايد به گونه اي باشد 
كه پهناي خط يكنواخت و يكدست شود.

- از باال به پايين اين كار را تكرار كنيد.
- به همين ترتيب 10 پاره خط ترسيم كنيد.
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دستوركار شماره ي 3
انجام ترسيمات مقدماتي به كمك خط كش  تي و كار با گونيا 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50  ميز نقشه كشي
A4كاغذ شطرنجيثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB مداد

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. يك برگ كاغذ A4 را بچسبانيد. 
- خط كش تي را روي تخته بگذاريد و يك گونيا را بر آن تكيه دهيد.

- با تنظيم زاويه ي مداد، در حالي كه آن را به لبه ي بلند گونيا تكيه داده ايد، يك خط از پايين به باال رسم كنيد.

2. اين كار را ده مرتبه تكرار كنيد.
- با ثابت نگه داشتن خط كش  تي و شروع از صفر گونيا، طول خط  ها را، 150 در نظر بگيريد.

- فاصله ي خط  ها را دلخواه بگيريد.
- اگر فاصله  ها مساوي باشد، اشكالي ندارد. آيا مي توانيد با مداد ضخامت خط  ها را تنظيم كنيد؟

4. نقشه  ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره4
ترسيم كادر جدول 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
30 و45ْدوگونيا ْ  - 60ْ A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB مداد

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. يك برگ كاغذ A4 را افقي بچسبانيد.
ــار لبه ي كاغذ  ــه ي 10 را از چه ــه كمك گونيا، فاصل - ب

عالمت بزنيد (مثًال يك نقطه بگذاريد).
- دوخط افقي كادر را به كمك خط كش  تي ترسيم كنيد.

- آنگاه به كمك گونياي °30 و لبه ي بلند آن دو خط عمود 
رسم كنيد.

- كادر كامل شده است.

ــمت  ــك جدول با اندازه  هاي 150×40 در پايين و س 2. ي
راست، چسبيده به كادر ترسيم كنيد.

ــًال در جدول ديده ايد،  ــل جدول را مطابق آنچه قب - داخ
خط كشي كنيد.

3. روي اين برگه يك مستطيل به اندازه  هاي 70×50، يك 
ــالع به ضلع بلند 70  ــع به ضلع 50، يك متوازي االض مرب
ــيم كنيد. زاويه ي ضلع كوچك با  و ضلع كوچك 45 ترس

ضلع بزرگ °60 است.
ــبي براي هر شكل در  - قبل از انجام دادن كار، جاي مناس

نظر بگيريد.
ــكل  ها، كار خود را با ديگران مقايسه  ــيم ش - پس از ترس

كنيد. كدام منظم تر به نظر مي رسد؟

4. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  
محترم خود ارائه دهيد.

- نام خود، نام هنرستان، شماره ي نقشه و تاريخ ترسيم را 
در آن بنويسيد.

ــا مي توانيد بگوييد كه فضاي مفيد كاغذ در حال حاضر  آي
چقدر است؟
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دستوركار شماره ي 5
ترسيم خطوط استاندارد 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
30 و45ْدوگونيا ْ  - 60ْ A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB مداد

خط اصلي
مشخصات ترسيمضخامت

0/5

0/25 - 0/5

خط چين - خط نديد

خط مسير برشي

خط تقارن

0/35

0/25

(20 دقيقه)
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نكته

مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را بچسبانيد.
- كادر را ترسيم كنيد. پهناي خطوط كادر 0/5 باشد.

- ده پاره خط يكسره به طول 100 ترسيم كنيد.
- اين كار را به كمك خط كش تي انجام دهيد.

ــدول خط  هاي  ــاي آن (0/5) به ج ــتي پهن ــراي درس - ب
استاندارد نگاه كنيد.

ــن و با طول كلي  ــكل خط چي 2. تعداد10 پاره خط به ش
100 ترسيم كنيد (در سمت راست خط  هاي ترسيم شده).

ــط (0/35)، طول هر تكه 3 و  ــاي اين خط را متوس - پهن
فاصله ي تكه  ها را، 1 در نظر بگيريد.

ــيم  ــط اول را با اندازه گيري ترس مي توانيد خ
ــب   ــاي بعدي و رعايت تناس ــد، ولي براي خط  ه كني
ــد نگاه كنيد.  ــيم كرده اي ــا، به اولين خطي كه ترس آن  ه
تعداد تكه  هاي كوچك حدود 24 تا 26 مناسب است. 

3. اكنون مي توانيد 10 خط يكسره ي نازك در زير خط  هاي 
يكسره ي پهن (0/5) به پهناي 0/25 ترسيم كنيد.

- طول اين خط  ها 100 و تعدادشان 10 خواهد بود.

5. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز 
محترم خود ارائه دهيد.

ــيم  ــداد 10 پاره خط به صورت «خط، محور» ترس 4. تع
كنيد. پنج تا با پهناي 0/35 و پنج تا با پهناي 0/25.

- طول تكه  هاي بلند 10 باشد و طول تكه  هاي  كوچك برابر 
ــود. توجه  ــك. همچنين فاصله  ها به اندازه ي 1 رعايت ش ي

داشته باشيد كه فقط كار دقيق ارزشمند است.



63

دستوركار شماره ي 6
ترسيم نقشه

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
30 و45ْدوگونيا ْ  - 60ْ A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB مداد

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را افقي بچسبانيد.
- كادر و جدول را ترسيم كنيد.

- نقشه ي  روبه رو را دقيقًا بررسي كنيد. 
- اين نقشه  بايد با در نظر گرفتن هر مربع برابر 10 دوباره ترسيم شود.

- خط  ها بايد مطابق نقشه باشد.
- پس از بررسي دقيق،  پرسش  هاي خود را با هنرآموز محترم خود در ميان بگذاريد.

2. محدوده ي 160×140 را روي كاغذ خود تعيين كنيد.
- مي توانيد ابتدا، خط  هاي پهن (اصلي يا ضخيم) را ترسيم كنيد.

- آنگاه خطوط خط چين را رسم كنيد.
45 را به كار بريد. ْ 45ْ دارند، مستقيمًا، گونياي  - براي كشيدن خطوطي كه زاويه ي 

3. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره ي 7
ترسيمات مختلف با پرگار ساده 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشسادهپرگار

A4كاغذثابتخط كش تي
45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
كوچكقيچينواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB - F  مداد

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را بچسبانيد.
- كادر را به فاصله  هاي 10 تا لبه  هاي سمت چپ، راست 

و باال ترسيم كنيد.
- فاصله ي كادر تا لبه ي ، پاييني كاغذ 20 باشد.

- طرح زير را بررسي كنيد.
ــكل را با در نظر گرفتن هر مربع برابر 12 رسم كنيد. - ش

ــكل را به فاصله ي 90 تا خط كادر باال و  2. ابتدا مركز ش
سمت چپ انتخاب كنيد.

- خط نقطه ي (خط محور) افقي را ترسيم كنيد. طول هر 
تكه خط بلند برابر 12 و فاصله  ها و نقطه هر كدام 1.

- براي ترسيم محور باال، ابتدا نقطه ي 1 ميلي متري را در مركز 
بگذاريد و سپس به سمت راست و چپ، خط  را ادامه دهيد.

3. اكنون مي توانيد كار را ادامه دهيد.
- خط محور عمودي را ترسيم كنيد (با همان شرايط خط 

نقطه ي افقي و به كمك گونيا) 

4. دايره ي سوم با خط چين ترسيم مي شود.
- طول هر تكه خط 3 و فاصله ي 1 مناسب است.

ــوز محترم خود  ــرگار با هنرآم ــت پ - براي هدايت درس
مشورت كنيد.

ــت كه با شرايط گفته شده  - دايره ي بعدي با خط نقطه اس
براي محور ها، آن را ترسيم كنيد.

- دو مربع موجود را نيز رسم كنيد. 
توجه: مقدار خروج خط  محور از شكل 1/5 تا 3 مناسب 

است (استاندارد حدود 3).

ــده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  5. نقشه ي كامل ش
محترم خود ارائه دهيد.

- دايره اي با خط نازك به قطر 72 را ترسيم كنيد.
- دايره اي به قطر 96 (دايره ي دوم) را با خط اصلي ترسيم كنيد.
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دستوركار شماره ي 8 
ترسيم با پرگار تقسيم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشسادهپرگار
HB - F  مدادتقسيمپرگار

A4كاغذثابتخط كش تي
45دوگونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
كوچكقيچينواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن

(دقيقه30)
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1. كاغذ A4 را بچسبانيد.
- كادر را به فاصله  هاي 10و 20 ترسيم كنيد.

- طرح زير را بررسي كنيد.
- شكل بايد با در نظر گرفتن هر مربع برابر 10 ترسيم شود.

- نقطه ي  A را براي شروع كار انتخاب كنيد.

ــمت چپ كادر و به  2. نقطه ي A را به فاصله ي 20 از س
فاصله ي 120 تا خط باالي كادر در نظر بگيريد.

- خط افقي، شروع از A را خيلي نازك و كم رنگ ترسيم 
كنيد (طول آن فعًال مشخص نيست)

- خط بلند دوم را موازي با آن و نازك ترسيم كنيد.
- مركز ساعت را مشخص كنيد.

ــيم را به اندازه ي يكي از تقسيمات  4. د هانه ي پرگار تقس
ــاعت، مثًال فاصله ي 1 تا 12 ( شماره  هاي ساعت) روي  س

دايره ي داخلي باز كنيد.

مراحل ترسيم

3. دايره  هاي ساعت را ترسيم كنيد. 
ــماره  هاي ساعت را  30ْ ، جاي ش -60 - به كمك گونياي ْ

مشخص كنيد.
- براي اين كار كافي است كه گونيا را طوري روي خط كش 

تي بگذاريد كه امتداد وتر گونيا از مركز ساعت بگذرد.
- ساعت و عقربه  هاي آن را كامل كنيد.
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ــيم تنظيم شده، 12 بار روي خط افقي، از نقطه ي شروعA، عالمت بزنيد. ــت، پس با پرگار تقس L  .5 برابر محيط اين دايره اس
- AB، برابر محيط دايره به دست آمده است.

6.  پايه را تكميل كنيد. ليوان، جامدادي و برگه  هاي يادداشت كنار آن را هم اضافه كنيد.

7.  با ترسيم راديو و رسم جدول، نقشه كامل خواهد شد.
8. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. چگونگي آماده به كار بودن خط كش تي، گونيا و پرگار ها را شرح دهيد.

2. چگونگي چسباندن كاغذ را توضيح دهيد.
3. چگونگي كار با پرگار ها را توضيح دهيد.

4. چگونگي كشيدن زاويه  هاي گوناگون به كمك دو گونيا و تي را بنويسيد.
5. خط  هاي افقي و عمودي، چگونه ترسيم مي شود؟
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عملي ◄ 
1. طرح زير را با در نظر گرفتن هر مربع برابر 10 و با رعايت دقيق تناسب خط  ها ترسيم كنيد.

4.  نقشه اي دلخواه (با فكر خود) ترسيم  كنيد. در اين نقشه رعايت تناسب خط  ها الزامي است. خط  ها تمامًا بايد با وسايل 
ترسيم شود. بهترين طرح با نظر خود هنرجويان برگزيده خواهد شد.

2. طرح زير را با در نظر گرفتن هر مربع برابر 10 و با رعايت دقيق تناسب خط  ها ترسيم كنيد.
- در صورت تمايل مي توانيد در آن تغييراتي هم بدهيد.

3. طرحي ناتمام از يك كاميون ترسيم شده است. يكي از دو كار را انجام دهيد:
الف) طرح را تكميل كنيد.

ب) طرحي از خود ترسيم كنيد. هر مربع برابر 10، در نظر گرفته شود.



توانايي انجام ترسيم  هاي هندسي

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- مفهوم ترسيم هندسي را بيان كند.

- ترسيم  هاي هندسي مهم را نام ببرد.
- ترسيم  هاي هندسي را انجام دهد.

- از ترسيم هندسي در نقشه  هاي صنعتي استفاده كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

358
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پيش آزمون

1. موازي بودن دو خط يعني چه؟
2. فاصله ي يك نقطه تا يك خط به چه معناست؟

3. دو خط نسبت به هم چه حالت  هايي مي تواند داشته باشد؟
4. زاويه يعني چه؟

5. مربع را چگونه تعريف مي كنيد؟
6. يك مستطيل چگونه شكلي است؟

7. آيا مي توان مستطيل را نوعي متوازي االضالع دانست؟
8. شكل خاص و معروف متوازي االضالع كدام است؟
9. چگونه مي توانيد يك مربع بسيار دقيق ترسيم كنيد؟

10. چگونه مي توانيد تحقيق كنيد كه يك مستطيل دقيق است يا نه؟
11. اصوالً، دقيق ساخته شدن يك شكل (مانند مربع يا مستطيل) چه ارزشي دارد؟

12. در قطعات صنعتي زير كدام اشكال هندسي به كار رفته است؟
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ترسيم  هاي هندسي ساده
ــت كه در  ــه اي اس ــي در حقيقت نقش ــيم هندس يك ترس
ــتفاده كنيم. به  ــي اس ــيدن آن بايد از قضيه  هاي هندس كش
ــتي هر كاري كه انجام مي شود بايد از  عبارت ديگر، درس
نظر هندسي ثابت شده باشد. شكل زير دو نقشه ي هندسي 
ــيم  ــي مي كند. اكنون برخي از اين روش  هاي ترس را معرف

هندسي را كه اهميت بيشتري دارد بررسي مي كنيم.

ف   ترسيم عمود ُمنَِصّ
 AB ــالوه بر آنكه بر ــت كه ع عمود منصف AB خطي اس

عمود است آن را نصف هم مي كند.

عمود منصف

ــاوي تقسيم  ــمت مس پرســش: پاره خط AB را به دو قس
كنيد.

مراحل ترسيم:
ــدازه ي دلخواه باز مي كنيم.  ــاده را به ان - د هانه ي پرگار س

(AB بيشتر از نصف طول)
- به مركز A كمان بزرگي ترسيم  مي كنيم.

- به مركز B كمان ديگري ترسيم  مي كنيم. دقت داريم كه 
د هانه ي پرگار ثابت باشد.

ــت مي آيد.  - از برخورد دو كمان، نقطه  هاي 1 و 2 به دس
خط 12 عمودمنصف است.

ترسيم زاويهقالب
پرسش: زاويه ي 60 درجه ي دقيق را ترسيم كنيد.

بلبرينگ
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ترسيم خطي موازي با يك خط معين 
ــه ي A را داريم.از A خطي موازي  پرســش: خط L و نقط

با L ترسيم كنيد.
مراحل ترسيم:

ــه روش براي حل آن  ــئله، س نظر به اهميت زياد اين مس
پيشنهاد مي شود.

روش اول
- د هانه ي پرگار را به انداز ه ي دلخواه باز و كماني به مركز 

A رسم مي كنيم تا نقطه ي 1 به دست آيد.
ــعاع، كمان ديگري رسم مي كنيم  - به مركز 1 و با همان ش

تا 2 مشخص شود.
- به  مركز 2 و با همان شعاع كماني رسم مي كنيم تا 3 به دست آيد.

- A را به 3 وصل مي كنيم. اين خط موازي با L است.

روش دوم
ــرار داده و د هانه ي پرگار را  ــوزن پرگار را روي A ق - س
ــم  ــاز مي كنيم كه بتوانيم كماني مماس بر L  رس آن قدر ب

.(R) كنيم 
ــوزن پرگار را روي L قرار مي دهيم  و  - با اين اندازه، س

كماني ترسيم مي كنيم.
- از A بر اين كمان مماس مي كنيم. خط AB با L موازي است.

مراحل ترسيم:
1. يك خط دلخواه ترسيم مي كنيم.

- خط هر چه بلندتر باشد، بهتر است.
.A نقطه اي را روي آن مشخص مي كنيم، مانند -

- به مركز A كمان بزرگي ترسيم مي كنيم. نقطه  ي برخورد 
كمان را با خط، نقطه ي B مي ناميم.

ــعاع كماني از B  رسم مي كنيم تا كمان اول  2. با همان ش
را در C قطع كند.

- A را به C وصل مى كنيم. 
∧- CAB يك زاويه ي دقيق °60 است.

ترسيم نيمساز زاويه
نيمساز خطي است كه زاويه را نصف مي كند.
پرسش : نيمساز زاويه ي BAC را ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم:
- د هانه ي پرگار را به اندازه ي دلخواه باز مي كنيم.

ــيم مي كنيم تا نقاط 1 و 2،  ــه مركز A، يك كمان ترس - ب
روي دو ضلع زاويه مشخص شود.

ــم مي كنيم تا نقطه ي 3  - به مركز هاي 1 و 2، دو كمان رس
به دست آيد.

- از A به 3 وصل مي كنيم. A3، نيمساز است.

∧



76

روش سوم، روش دو گونيا
شايد يكي از مهم ترين ترسيمات همين روش است كه به 

آن «روش دوگونيا» مي گويند.
1. ابتدا يك ضلع از يك گونيا را دقيقًا با L، مطابق مي كنيم.

- در حالي كه اين گونيا را با دست چپ، ثابت نگه داشته ايم، 
گونياي دوم را به آن تكيه مي دهيم.

ــون در حالي كه گونياي دوم را ثابت نگه  مي داريم،  2. اكن
گونياي اول را حركت مي دهيم.

ــع گونياي متحرك، مي تواند خط  هاي موازي با L را  - ضل
ارائه دهد.

- زماني كه لبه ي گونيا با A هماهنگ شده، خط مورد نظر 
را ترسيم مي كنيم. 

ترسيم خطي عمود بر خط ديگر
ــيم كنيد.  ــود بر L از نقطه ي A را ترس پرســش: خط عم

(حالت اول A روي خط)

مراحل ترسيم:
 A د هانه ي پرگار را به اندازه ي دلخواه باز كرده به مركز -

دايره اي رسم مي كنيم تا 1 و 2 به دست آيد.
ــيم  ــعاع برابر ترس ــان با ش ــاي 1و2 دو كم ــه مركز ه - ب

مي كنيم.
ــپس دو نقطه ي 3 و 4 را مشخص و 3 را به 4 وصل  - س

مي كنيم. 34 بر L عمود است. 

( L در انتهاي A ،حالت دوم)
ــئله، كافي است L را كمي ادامه دهيم تا  براي حل مس

حالت مسئله ي قبل به دست آيد.
- اكنون مي توانيم آن را به روش پيشين حل كنيم.

ثابت
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ترسيم يك مثلث با داشتن سه ضلع
ــيم  ــه ضلع معلوم a وb و c را ترس پرســش: مثلث با س

كنيد.

مراحل ترسيم:
ــيم  ــي دلخواه ترس ــًال a را در جاي ــالع مث ــي از اض - يك

مي كنيم.
ــر  ــه ي پرگار را به اندازه ي b باز و به مركز يك س - د هان

خط، يعني c كمان مي زنيم.
ــرگار را به اندازه ي c باز مي كنيم و به  ــاره د هانه ي پ - دوب

مركز B، كمان مي زنيم تا A مشخص شود.
- مثلث ABC را كامل مى كنيم.

در نمونه  هايي ديگر، براي تعيين مركز سوراخ  ها و يا جاي 
تيغه  ها، از خواص چندبر ها استفاده شده است.

ــت كه براي ترسيم يك چندضلعي منتظم،  معمول اس
ــيمات مساوي در آن  ــود و آنگاه، تقس ــيم ش دايره اي ترس

انجام پذيرد و سپس چندبر ساخته شود.

ترسيم چندضلعي  هاي منتظم
ــاوي و زاويه  هاي برابر  ــكلي كه داراي ضلع  هاي مس به ش
ــد،  آن  ها   ــي منتظم» گوين ــا «چندضلع ــد، «چندبر» ي باش
ــمار دارند. شكل زير نمونه اي را  كاربرد هاي صنعتي بي ش

نشان مي دهد.

چندبر (چندضلعي منتظم) مهره

ترسيم قطر به روش 
عمودمنصف

اكنون چگونگي ترسيم چندضلعي  هاي پيچيده تر را بررسي 
مي كنيم.

ــي چندضلعي  ــدا دايره ي محيط ــه ي موارد، ابت در هم
ــور از عبارت مثًال  ــود. به طور معمول، منظ ــيم مي ش ترس
ــت (بنابراين معموالً  پنج ضلعي همان پنج ضلعي منتظم اس

كلمه ي منتظم را به كار نمي بريم).

    چرخ لنگر

نكته

در همه ي موارد بايد دو خط عمود بر هم، به روش 
عمود منصف ترسيم شود (نه با گونيا!).  آن  ها  دو قطر 
عمود بر هم داير ه اند. دقت كنيد كه هر چه خط  ها 
ــيم كنيد، نتيجه ي بهتري مي گيريد. را نازك تر ترس
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سه ضلعي 
ترسيم سه ضلعي منتظم در دايره

مراحل ترسيم:
- خطي افقي ترسيم و به روش عمودمنصف خطي بر آن 
عمود مي كنيم. محل تقاطــع را مركز دايره قرار مي دهيم. 

دايره را ترسيم مي كنيم.
- بدون تغيير شــعاع، به مركز 1 كمان رسم  مي كنيم. نقاط 

A و B، دو گوشه ي سه ضلعي هستند.
- نقطه ي C، گوشه ي سوم است.

الف( دايره را رسم مي كنيم.
- كافي است، نقاط 3،2،1 و 4 را به هم وصل  كنيم.

پنج ضلعي
ترسيم پنج ضلعي منتظم در دايره

مراحل ترسيم:
1. دايره را رسم مي كنيم.

- به مركز 2 و با همان شــعاع كمانــي می زنيم تا نقاط 5 
و 6 به دســت آيد.  آن  ها  را به هم وصل می كنيم، به اين 

ترتيب، M وسط 2O مشخص مي شود.
)در حقيقت خط 56 عمود منصف 2O است.( چهارضلعي

ترسيم چهار ضلعي منتظم )مربع( در دايره
مراحل ترسيم )بررسي در دو حالت(:

ب( مي توان ابتدا نيمســاز ها را ترسيم كرد و پس از تعيين 
نقاط C ،B ،A، و D  آن  ها  را به هم وصل كرد.
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هشت ضلعي
ترسيم هشت ضلعي منتظم در دايره.

مراحل ترسيم:
- دايره را رسم مي كنيم.

- نيمساز را رسم مي كنيم.
- نقاط حاصل را به هم وصل مي كنيم.

شش ضلعي
ترسيم شش ضلعي منتظم در دايره

مراحل ترسيم:
- دايره را رسم مي كنيم.

- بدون تغيير د هانه ي پرگار، دايره را با همان اندازه تقسيم 
ــعاع دايره ي  ــش ضلعي با ش ــم (زيرا طول ضلع ش مي كني

محيطي آن مساوي است).

هفت ضلعي
ترسيم هفت ضلعي منتظم در دايره.

ــت كه: اين مسئله راه حل دقيق ندارد. روشي كه  بايد دانس
گفته مي شود تقريبي است.

مراحل ترسيم:
- ابتدا نقطه ي M را به روش پنج ضلعي تعيين مي كنيم.

- طول ضلع هفت ضلعي تقريبًا برابرMG است. پس دايره 
را با آن تقسيم مي كنيم.

- نقطه ي شروع تقسيم را 3 در نظر مي گيريم.

2. به مركز M و به شعاعR = M3 يك كمان رسم مي كنيم 
تا N مشخص شود.

- پاره خط N3 برابر ضلع پنج ضلعي است.
ــه  ها را نام گذاري  ــيم و گوش ــره را با طول N3 تقس - داي

.(ABCDE) .مي كنيم
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شكل نمونه  هايي از قطعات صنعتي را نشان مي دهد كه در  
آن  ها ، خط  ها و دايره  هاي مماس زيادي ديده مي شود. براي 
ترسيم دقيق  آن  ها  بايد اطالعاتي درباره ي مماس  ها داشته 
باشيد. در حل مسائل مماس  ها، همواره فرض آن است كه 
مي خواهيم دايره اي به شعاع R را بر دو خط، ... مماس كنيم.

ترسيم دايره، مماس بر دو خط معلوم
 L2و L1مماس بر دو خط R ــعاع پرســش: دايره اي به ش
ــم كنيد. براي اين مسئله سه حالت ممكن است كه در  رس

شكل مشخص شده اند.

مراحل ترسيم:
- در هر سه حالت، كافي است كه دو خط، يكي موازي با 
L1 و يكي موازي با L2 و به فاصله ي R از  آن  ها  رسم  كنيم. 
نقطه ي برخورد  آن  ها ، مركز دايره به شعاع R خواهد بود.
ــعاع  ــاي موازي را با كمك پرگار و زدن قوس به ش خط  ه
ــا را به كار مي بريم.  ــيم مي كنيم، يا روش دو گوني R ترس
ــان مي دهد. ــان زدن را نش ــتفاده از روش كم ــكل، اس ش

در هر حال، تعيين نقاط دقيق تماس الزم است.

مماس  ها
ــتراك با دايره داشته باشد،  اگر خط L فقط يك نقطه ي اش
مي گويند خط بر دايره مماس است. به همين صورت اگر دو 
دايره يك نقطه ي مشترك داشته باشند، بر هم مماس هستند.
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ترسيم دايره ي مماس بر يك خط و يك دايره
 C0 و دايره ي D را بر خط R پرسش: دايره به شعاع معلوم

به شعاع r، مماس كنيد.

مراحل ترسيم:
- به شعاع «r+R» كماني رسم مي كنيم كه مركز آن O0 باشد.

- به فاصلة R، خطي موازي با D رسم مي كنيم.
ــم شده و كمان، يكديگر را در O قطع مي كنند.  - خط رس

O مركز دايره ي مورد نظر است.

ترسيم دايره ي مماس بر يك دايره كه از يك نقطه ي 
معلوم مي گذرد

 A را رسم  كنيد به گونه اي كه از R پرسش: دايره به شعاع
بگذرد و بر دايره ي C0 به شعاع r مماس شود.

مراحل ترسيم:
- كماني به شعاع R و به مركز A  رسم مي كنيم.

- كماني به مركز دايره يعني O0    و به شعاع «R+r» رسم مي كنيم.

- دو كمان رسم شده، يكديگر را در O، يعني مركز دايره ي 
مورد نظر قطع مي كنند.

- H، نقطه ي دقيق تماس است.

ــره (مماس  ــر دو داي ــره ي، ممــاس ب ــيم داي ترس
خارجي)

پرســش: دايره اي به شعاع R رسم كنيد كه بر دو دايره به 
 r0 ــعاع  هاي دو دايره ــود. ش مركز هاي O0  و O1 مماس ش

و r1  هستند.

مراحل ترسيم:
- كماني به شعاع «R + r0» و به مركز O0 رسم مي كنيم.
- كماني به شعاع «R + r1» و به مركز O1 رسم مي كنيم.

- از برخورد اين دو كمان، مركز O به دست مي آيد.
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ترسيم دايره، مماس بر دو دايره (داخلي و خارجي)
  C0  ــم  كنيد كه بر دايره ــعاع R رس پرســش: دايره اي به ش

مماس خارج بر دايره ي C1  مماس داخل باشد.

مراحل ترسيم:
( O1 به مركز) .رسم مي كنيم « R – r1» ــعاع - كماني به ش

- كماني به شعاع «R + r0» به مركز O0 ترسيم مي كنيم.
- از برخورد دو كمان مركز O مشخص مي شود.

- H0 وH1 ، نقاط دقيق تماس هستند.

ترسيم دايره ي مماس بر دو دايره (هر دو داخل)
 C1 و C 0 چنان بر دو دايره ي R پرســش: دايره ي به شعاع

مماس رسم  كنيد كه هر دو داخل آن باشند.

مراحل ترسيم:
ــم  ــعاع «R – r0» و به مركز دايره ي C0 رس ــي با ش - كمان

مي كنيم.
- كماني با شعاع «R – r1» و به مركز O1 رسم مي كنيم.

ــورد دو كمان، مركز دايره ي  ــه يO يعني محل برخ - نقط
مورد نظر است.

1. يك نقشه ي هندسي، نقشه اي است كه در ترسيم آن، از قضيه  هاي هندسي استفاده مي شود.
2. عمودمنصف يك پاره خط، خطي است كه هم آن را نصف مي كند، هم بر آن عمود است.

3. نيمساز يك زاويه، خطي است كه زاويه را به دونيمه ي مساوي تقسيم مي كند.
4. چندضلعي منتظم شكلي است كه در آن زاويه  ها با هم و اضالع با هم مساوي هستند.

5. در ترسيم دقيق چندضلعي  ها، ترسيم اوليه ي قطر هاي عمود برهم، يك اصل است.

چكيده ي مطالب

1111111111.... ييي
ع 222

چكي
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دستوركار شماره ي 1
ترسيم مفتول فنري مانند شكل، با اندازه  هاي داده شده

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
30 و45ْدوگونيا ْ  - 60ْ A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
بازوييپرگارنرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد

(30 دقيقه)
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3. دو كمان (بيشتر از نصف دايره) بزنيد.
- كمان اول به شعاع 50 و كمان دوم به شعاع 54 خواهد 

بود.

مراحل ترسيم

4. به فاصله ي 105 نسبت به O، نقطه ي ′O را انتخاب كنيد.
- در′O، خطي بر′OO عمود كنيد (به روش هندسي).

- دو اندازه ي 4 را، مطابق شكل مشخص كنيد.
- دقت كنيد كه فاصله ي نقاط انتخابي 110 باشد.

ــيم كنيد  ــعاع  هاي 4 و 8 را ترس 5. دايره  ها (كمان  ها) به ش
(همه ي خط  ها تا اينجا، كم رنگ هستند).

1 دايره هستند.
4

- كمان  هاي كوچك كمي بيشتر از 
 

1. كاغذ A4 را به صورت عمودي بچسبانيد.
- كادر و جدول را رسم كنيد (در حالت موجود).

ــي افقي با خط كش تي در فاصله ي 70 از خط كادر  - خط
باال بكشيد.

- نقطه ي O را روي آن به فاصله ي 80 تا خط كادر سمت 
چپ انتخاب كنيد.

2. با روش عمودمنصف، خط 34 را در O بر آن عمود كنيد.
- مي توانيد خط را در سمت پايين ادامه دهيد.
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6. در هر طرف دو خط بر دايره  ها مماس كنيد.
- نقشه را كامل كنيد.

- خط  هاي محور را با دقت ترسيم كنيد.
ــكل  ــت كنيد كه خطوط محور فقط 3 ميلي متر از ش - دق

خارج شوند.

8. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

7 . خطوط اضافي را پاك كنيد.
- نقشه را پررنگ كنيد.

ابوالوفا بوزجاني
ــماعيل ابن عباس  ــن اس ــن يحيي ب ــا محمدب ابوالوف
بوزجاني، مشهور به حاسب (متولد 328 هجري قمري 
ــات 387 هجري  ــان، وف ــتاي بوزجان خراس در روس
قمري در بغداد)، رياضي دان و ستاره شناس برجسته ي 
ــأ نوآوري ها و پژوهش هاي زيادي به ويژه  ايراني منش

در هندسه و رياضيات و نجوم بوده است.
از جمله آثار او مي توان:

المجسطي (درباره ي رياضي و هيئت)،
استفاده از هندسه
استفاده از حساب

تفسير كتاب خوارزمي در جبر و مقابله و ... را نام برد.
ترسيم منحني سهمي به روش ابوالوفا بوزجاني: روش 
رسم اين منحني آن است كه ابتدا خطي به موازات خط 
عمود به محور اصلي با فاصله ي معيني رسم مي كنيم و 
سپس به همان فاصله دايره اي به مركز كانوني مي كشيم 
تا آن خط را قطع كند و دو نقطه از منحني به دست آيد. 
ــخص و به  و به همين ترتيب ديگر نقاط منحني را مش

يك ديگر وصل و منحني را كامل مي كنيم.
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دستوركار شماره ي 2
ترسيم دستگيره ي شيرآب با اندازه  هاي دو برابر

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
30 و45ْدوگونيا ْ  - 60ْ A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
بازوييپرگارنرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB - F  مداد

(30 دقيقه)
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1. كاغذ A4 را افقي بچسبانيد.
- به كمك خط كش تي، خط افقي ترسيم و O را انتخاب 

كنيد. 
- O بايد تقريبًا در وسط كاغذ باشد.

- خطي عمود بر خط موجود، در نقطه ي O رسم كنيد.
- اين كار بايد به روش عمودمنصف انجام شود (كه براي 
ــاي A و B را به  ــد با زدن كمان، نقطه  ه ــن كار مي تواني اي
 ،n و m ــتفاده از  آن  ها  نقاط ــت آوريد و سپس با اس دس

براي ترسيم عمودمنصف را به دست آوريد.
- دايره به قطر 108(دوبرابر 54) را با خط خيلي كم رنگ رسم 
كنيد. (مركز همه ي كمان  هاي كوچك روي اين داير ه اند.)

- دايره را به 6 قسمت مساوي تقسيم كنيد.

مراحل ترسيم

ــز كمان  هاي ديگر  ــت آمده (مانند d)، مرك - نقاط به دس
هستند.

- با زدن كمان  ها به شعاع 30، شكل را كامل كنيد.

4. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

2. كمان  هاي كوچك را به شعاع 6 بزنيد.
- كمان  هايي به شعاع 36 (چرا؟) و به مركز هاي كمان  هاي 

كوچك بزنيد.

3. خطوط اضافي را پاك و نقشه را پررنگ كنيد.



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. ترسيم هندسي را تعريف كنيد.

2. عمودمنصف يك پاره خط چگونه ترسيم مي شود؟
3. كاربرد هاي عمودمنصف را مشخص كنيد؟

4. چگونه نيمساز يك زاويه را ترسيم مي كنيد؟
5. چگونگي ترسيم خطي موازي با خط ديگر (از نقطه اي خارج آن) را توضيح دهيد.

6. روش دو گونيا، در ترسيم خط  هاي موازي را با ترسيم شكل توضيح دهيد.
7. چگونگي ترسيم خطي عمود بر يك خط، از نقطه اي روي خودش، را توضيح دهيد.

8 . اگر سه ضلع يك مثلث معلوم باشد، مثلث چگونه ساخته مي شود؟
9. چگونگي ترسيم چندضلعي  ها را با داشتن قطر دايره ي  محيطي توضيح دهيد.

10. چگونه دايره اي با شعاع معلوم را بر دو خط معلوم مماس مي كنند؟
11. با رسم شكل، چگونگي ترسيم دايره اي را كه از يك نقطه مي گذرد و بر يك دايره مماس است، توضيح دهيد.

12. با رسم شكل، چگونگي ترسيم دايره اي را كه بر يك خط و يك دايره مماس است را توضيح دهيد.
13. چگونگي رسم دايره اي مماس بر دو دايره را در شرايط مختلف توضيح دهيد.
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عملي ◄ 

ــت. با در نظر گرفتن هر مربع برابر 10، آن را  ــيله ي اتصال دهنده) اس ــت يا فالنچ (نوعي وس ــكل مربوط به يك پيوس 2. ش
رسم كنيد.

1. همه ي ترسيمات هندسي داده شده در متن بايد با دقت كامل و با اندازه  هاي مناسب، روي دو برگه  كاغذ A4 ترسيم شود. 
در هر مورد، ترسيم كادر و جدول الزم است و خطوط بايد در نهايت  دقت ترسيم شوند.

ــت. آن را به روش هندسي (با دقت زياد) رسم كنيد. اشكالي كه رسم مي كنيد، به هيچ  ــه  مربوط به يك مخروط اس 3. نقش
وجه اندازه گذاري نشود.

قطعه ي مخروطي فوالدي

پيوست (فالنچ)
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4. براي تيغه ي برش فوالدي، نماي موجود را رسم كنيد.
- تعداد دندانه  ها (N) برابر8 است. آيا مي توانيد پيش از آغاز به كار، فهرستي از ابزار هاي مورد نياز را بنويسيد.

5. يك واشر مقوايي با طرح روبه رو را مجدداً رسم كنيد.
توجه: سوراخ داخلي به قطر 40، مي تواند يك ميلي متر كوچك تر يا يك ميلي متر بزرگ تر ساخته شود. اين اختالف اندازه ي 

مجاز را «رواداري» يا «تولرانس»  مي گويند.

6. نماي موجود مربوط به يك بدنه ي فوالدي است.
- اين بدنه را دوباره و با حداكثر دقت و رعايت پهناي خط  ها، ترسيم كنيد.

واشر، مقوا روغني

بدنه، فوالد

تيغه ي برش، فوالد
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7. در شكل يك حديده ديده مي شود.(حديده براي ايجاد دندانه روي يك ميله يا ساختن پيچ است).
- روي يك برگ A4 ، آن را ترسيم كنيد. (بدون نوشتن اندازه  ها)

ــت براي به وجود آوردن حركت  هاي نامنظم). آن را  ــت (بادامك وسيله اي اس ــكل، نماينده ي يك بادامك فوالدي اس 8. ش
مجدداً روي كاغذ A4 افقي، ترسيم كنيد.

9. نمونه اي ديگر از بادامك در شكل داده شده است.
- آن را روي يك كاغذ A4 افقي، ترسيم كنيد. اندازه  ها را دو برابر در نظر بگيريد.

حديده، فوالد

بادامك، فوالد

بادامك، فوالد؛ رسم دوبرابر



توانايي ترسيم احجام هندسي

پس از آموزش اين واحد كار، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- احجام مهم هندسي را نام ببرد.

- كاربرد احجام هندسي را شرح دهد.
- منشور و ويژگي  هاي آن را توصيف كند. 

- هرم و ويژگي  هاي آن را توصيف كند.
- استوانه و خواص آن را شرح دهد.

- مخروط و خواص آن را شرح دهد.
- كره و قسمت  هاي آن را شرح دهد.

- احجام نام برده را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/534/5



93

پيش آزمون

1. مكعب چگونه حجمي است؟ آيا مي توانيد چند خاصيت مهم آن را بگوييد؟       
2. يك مكعب مستطيل چند قطر دارد؟
3. سطح جانبي يك جسم يعني چه؟

4. به نظر شما يك حجم را چرا هندسي مي گويند؟
5. آيا حجم غيرهندسي هم وجود دارد؟

6. آيا شناسايي احجام هندسي براي يك فرد فني الزم است؟
7. چند حجم هندسي را مي توانيد نام ببريد؟

8. از مواردي كه نام برده مي شود، كدام را مي توان حجم هندسي دانست؟
خودرو، دوچرخه، چرخ گوشت، تلويزيون، تلفن، بشكه، ساعت.

ــبتي با هم  ــت. حجم  آن  ها  چه نس ــده و همچنين ارتفاع  آن  ها  برابر اس ــان داده ش ــتوانه و مخروط نش 9. قاعده  هاي اس
دارند؟
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احجام هندسي

احجام ساده هندسي
ــد،  ــده باش ــا كه با چند صفحه محدود ش ــي از فض  بخش
ــم  ــود. به مقدار فضايي كه اين جس ــم» ناميده مي ش «جس

اشغال مي كند «حجم» يا «ُگنج» مي گويند.
ــي برخي  ــي دارند، ول ــكل  هاي گوناگون ــام، ش احج

معروف تر و پركاربردتر هستند.
ــن احجام  ــال پركاربردتري ــن ح ــاده ترين و در عي س
ــتوانه»، «مخروط» و  ــور» ، «هرم»، «اس عبارت اند از: «منش

«كره» كه در شكل مي بينيد.

منشور
منشور ساده حجمي است كه سطوح جانبي آن (ديواره  ها)، 
ــد. اجزاي  ــتطيل و قاعده  ها دو چندضلعي منتظم باش مس
منشور در شكل نشان داده شده است. ساده ترين منشور ها، 

مكعب و مكعب مستطيل  نام دارد.

 كره

هرممنشور

مخروطاستوانه

مكعب مستطيل

كف(قاعده)

يال

وجه

منشور شش بر

مكعب

ــًال اگر  ــود. مث ــده ي آن گرفته مي ش ــور از قاع ــام منش ن
ــور شش ضلعي منتظم باشد، به آن، «شش بر»  قاعده ي منش

مي گويند.
ــد؛ آن را منشور  اگر قاعده ي آن پنج ضلعي منتظم باش

«پنج بر» نامند.

منشور چهاربر يا مربع القاعده 
«مكعب مستطيل»
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هرم
ــكل  ــه داراي قاعده اي به ش ــت ك ــاده حجمي اس هرم س
ــكل مثلث  هاي  ــطوح جانبي به ش ــي منتظم و س چند ضلع
متساوي الساقين باشد. اجزاي هرم در شكل نشان داده شده 
ــاده ترين هرم  ها چهاروجهي منتظم (ساخته شده  ــت. س اس
ــت و ديگري هرم با  ــاوي االضالع) اس از چهار مثلث متس
كف(قاعده ي مربع). اگر كف هرم چندضلعي منتظم باشد، 
نام هرم از آن گرفته مي شود. نوك هرم را «سر» و «رأس» 

هم مي گويند.

كاربرد منشور
منشور كاربرد هاي فراوان دارد. براي نمونه، ساخت انواع 
ــمش  ها، مخازن،  ــكوني، كانال  ها، ش ــه، فضا هاي مس جعب

پروفيل  ها و... در شكل نمونه  هايي را مي بينيد.

كاربرد هرم
ــاخت  ــراي نمونه، در س ــي دارد. ب ــرد فراوان ــرم  كارب ه
ــه  هاي تزييني (مانند شيشه  دودكش  ها، قيف  ها، بنا ها، تراش

يا الماس)، ظروف و... از  آن  ها  استفاده مي شود.

چهاروجهي منتظم يكي از اهرام مصر

دودكش قيف (براي ريختن مواد)

كف(قاعده)

يال

نوك

وجه

هرم چهاربر

جعبه

شمش

كولر و كانال

ساختمان
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استوانه
ــتطيل به دور يكي  ــاده از چرخش يك مس ــتوانه ي س  اس
ــتوانه ي دّوار» يا  ــش به وجود مي آيد. به آن «اس از اضالع
ــد. خط  هاي فرضي  ــتوانه» مي گوين ــه، «اس به طور خالص
ــتوانه را «مولّد» مي نامند. استوانه دو كف  عمودي روي اس

دايره اي دارد.

مخروط
مخروط ساده از چرخش يك مثلث راست گوشه (قائم الزاويه) 
ــه ي قائمه به وجود مي آيد. اين  ــه دور يكي از اضالع زاوي ب
مخروط را «مخروط دّوار» مي گويند. به طور معمول، منظور 
ــت. مخروط داراي يك  از مخروط، همان مخروط  دوار اس
ــي روي آن را «مولّد»  ــت. خط  هاي فرض قاعده و نوك اس
مي نامند. تعداد مولد هاي مخروط بي شمار است. مخروط را 
مي توان از مواد توپر يا از ورق به سادگي ساخت. از اين رو 

كاربرد هاي مخروط بي شمار است.

كاربرد استوانه
استوانه پركاربردترين حجم هندسي است و در كار ساخت 
ــادگي روي  ــراوان دارد؛ زيرا به س ــت ف ــد هم اهمي و تولي
ــتگاه  هاي براده برداري قابل ساخت است. انواع و اقسام  دس

مفتول  ها و ميله  هاي توليدي صنعتي، استوانه اي هستند.
نمونه  هايي را در شكل مي بينيد.

قاعده

مولد

استوانه ي دّوار

پيچ

محور

بشكه

لوله

لوال

مخزن

ــتوانه، منحني  هاي معروفي به وجود  از برش مخروط و اس
ــه دارد. يكي از اين  ــرد فراواني در هندس ــد كه كارب مي آي
ــهمي و  ــايد مطالبي راجع به س ــت. ش منحني  ها بيضي اس
ــيد.  آن  ها  از برش مخروط به دست  ــنيده باش هذلولي ش
ــا قاعده بريده  ــر (نوك) مخروط، موازي ب مي آيد. اگر س

شود، آن را مخروط ناقص گويند.

قيف كانال

محور كالهك

سر(نوك يا رأس)

مولد

كف

محور(ارتفاع)

(مخروط ناقص)

مخروط دوار
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كره (گوى) 
ــك نيم دايره به دور قطر خود، به وجود  كره از چرخش ي
ــمت  هاي مهم آن در  مي آيد. نظر به اهميت اين حجم، قس
شكل مشخص شده است. ساخت دقيق آن چه از ورق و 

چه از مواد ديگر مشكل است.

كاربرد كره
ــاخت، در موارد بي شمار  ــكل بودن س از كره با وجود مش
استفاده مي شود. كره در هر جهت كه بريده شود، دايره به 
دست مي آيد. بزرگ ترين دايره ي موجود روي كره، از نظر 
جغرافيايي «استوا» و از نظر هندسي «دايره ي بزرگ» ناميده 

مي شود. كاربرد هايي از آن را در شكل مي بينيد.

ــا چند صفحه  ــدودي از فضا كه ب ــش مح 1. بخ
محدود شده باشد را، جسم گويند.

ــغال مي كند،  ــم اش 2. مقدار فضايي كه يك جس
حجم نام دارد.

ــره،  ــروط و ك ــتوانه، مخ ــرم، اس ــور، ه 3. منش
پركاربردترين احجام هستند.

ــتطيل و  ــور را مي توان با ديواره  هاي مس 4. منش
قاعده  هاي چندبَر ساخت.

ــا ديواره  هاي مثلث و  ــرم را مي توان ب 5. يك ه
قاعده اي چندبر ساخت.

6. استوانه ي دّوار را مي توان از چرخاندن مستطيل 
به دور يكي از اضالع آن، ساخت.

ــوان از چرخاندن يك  ــروط دّوار را مي ت 7. مخ
ــي از اضالع  ــه دور يك ــه، ب ــث راست گوش مثل

زاويه ي قائمه ساخت.
ــك كره از چرخش نيم دايره، به دور قطرش  8. ي

به وجود مي آيد.

منطقه

مدار
استوا

عرقچين

نصف النهار

دسته دنده توپ

كره جغرافيايي مخزن

بخش هاى كره

چكيدچكيده ي مطالب
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دستوركار شماره ي 1
ترسيم منشور

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

30ْگونيا A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB   مداد

(15دقيقه)
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1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
- كادر و جدول را رسم كنيد.

ــمت چپ ،  - در فاصله ي 30 از كادر باال و 90 تا لبه ي س
نقطه ي A را انتخاب كنيد.

2. با تكيه دادن گونياي 30 درجه بر خط كش تي، دو خط 
30 درجه به سمت چپ و راست ترسيم كنيد.

- AB=80 و AC=70 را تعيين كنيد.

3. متوازي االضالع ABCD را با دقت كامل كنيد.
- نقاط 1 و 2 را در وسط AC و BD مشخص كنيد.

4. يك شش ضلعي را به گونه اي بسازيد كه 40= 34 باشد 
(و همچنين ضلع روبه روي آن).

مراحل ترسيم

ــش ضلعي خطي به سمت پايين ترسيم  5. از هر نقطه ي ش
كنيد.

- روي اين شش خط، شش طول، برابر 70 (ارتفاع منشور 
جدا كنيد).

- شكل را كامل كنيد. (قسمت  هايي را كه ديده مي شود با 
خط اصلي و جا هايي كه ديده نمي شود با خط چين).

6. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره ي 2
ترسيم هرم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

30ْگونيا A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB   مداد

(15دقيقه)
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1. كاغذ A4 را افقي بچسبانيد.
- كادر و جدول را رسم كنيد.

3. به كمك قطر هاي اين متوازي االضالع، نقطه ي O، يعني 
مركز آن را تعيين كنيد.

- فاصله ي  O به سمت باال را  به اندازه 40 جدا كنيد. (ارتفاع هرم).
- نقطه ي S يعني نوك هرم را مشخص كنيد.

5. نقشه  ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

مراحل ترسيم

2. يك خط افقي به فاصله ي 80 از خط باالي كادر ترسيم 
ــش تي) نقطه اي مانند D را انتخاب  كنيد (به كمك خط ك

كنيد.
- دو زاويه ي 30 درجه در دوطرف D بسازيد.

ــيم  ــك متوازي االضالع ترس ــا DC=40 و DB=35 ي - ب
كنيد.

- مطابق شكل، در آن يك شش ضلعي بسازيد.
- دقيقًا ضلع ab و ضلع روبه روي آن برابر 20 هستند.

ــه  هاي شش ضلعي وصل كنيد. اين خط  ها،  4. از S به گوش
يال  هاي هرم هستند.

ــن است كه برخي از اين يال  ها ممكن است، ديده  - روش
ــيم كنيد. قسمتي  ــود، يال  هاي نديد را با خط چين ترس نش
ــود كه آن را هم در نظر بگيريد.  از قاعده هم ديده نمي ش

شكل را پررنگ كنيد.
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دستوركار شماره ي 3
 ترسيم استوانه به قطر 400 و ارتفاع 100

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

30ْگونيا A4كاغذ  
موييبرسنواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB   مداد

(10دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را، افقي بچسبانيد.
- كادر و جدول را بكشيد.

ــم كنيد. شعاع اين دو  3. دو دايره به مركز هاي O و′O رس
دايره برابر 20 خواهد بود (به قطر 40).

ــط به كمك گونيا و خط كش تي بر اين دو دايره  4. دو خ
مماس كنيد.

ــد. به گونه اي كه حدود  ــخص كني - خطوط محور را مش
ــا بيرون بيايد. خطوط اضافي را پاك  3 ميلي متر از دايره  ه

كنيد.

5. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز 
محترم خود ارائه دهيد.

2. خطي عمودي به كمك خط كش تي و گونيا در فاصله ي 100 
نسبت به لبه ي سمت چپ رسم كنيد (بسيار نازك وكم رنگ).
- روي اين خط دو نقطه ي O و′O را به فاصله 60 جدا كنيد.

ــم  ــكل، در رس -چهار خط با زاويه ي 45 درجه، مطابق ش
O و′O كنيد.

ــره به مركز O، نيمي با خط  ــه كه مي بينيد، داي - همان گون
اصلي و نيمي به صورت خط چين است.
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دستوركار شماره ي 4
ترسيم يك مخروط با قطر قاعده ي 40 و ارتفاع 50

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

A4كاغذ45ْگونيا
موييبرسنواريچسب
پرگارنرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد

(10دقيقه)
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1. كاغذ A4 را به صورت، افقي بچسبانيد.
- كادر و جدول را بكشيد.

- نقطه ي′O را در جاي مناسبي انتخاب كنيد.
- دو خط متقاطع 45 درجه از′O رسم كنيد (بسيار نازك و كم رنگ).

2. از نقطه ي ′O به باال، 50 ميلي متر جدا كنيد.
- نقطه ي S يعني نوك مخروط را نشانه گذاري كنيد.

- دايره اي به قطر 40 و به مركز ′O بكشيد. (بسيار كم رنگ و نازك)

3. از S بر دايره دو مماس بكشيد.
- آن مقدار از دايره كه داخل اين دو خط در باال قرار مي گيرد، ديده نمي شود، پس با خط چين رسم كنيد.

- بقيه ي دايره را پررنگ كنيد.
ــيد كه مقدار خارج شدن خط  هاي محور از دايره  ــته باش ــم كنيد. دقت داش - خط  هاي محور را به صورت «خط نقطه» رس

بيشتر از 3 ميلي متر نباشد.

4. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز محترم خود ارائه دهيد.

مراحل ترسيم



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. جسم را تعريف كنيد.

2. ُگنج (حجم) را تعريف كنيد.
3. آشناترين احجام كدام اند؟

4. منشور را تعريف كنيد. آيا منشور شكل  هاي گوناگون ديگري هم دارد؟
5. هرم را تعريف كنيد. (با رسم شكل)

6. استوانه را تعريف كنيد. (با رسم شكل).
7. مخروط را با رسم شكل، تعريف كنيد.

8 . كره را با رسم شكل تعريف كنيد.
9. اجزاي كره را با رسم شكل تعريف كنيد.

10. در مورد كاربرد هاي هر يك از احجام گفته شده، نمونه  هايي را نام ببريد.
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عملي ◄ 
ــم كرده ايد، دوباره رسم كنيد. «البته اين بار  آن  ها  را با دست آزاد و هر كدام را  ــتور كار  ها رس ــكلي را كه در دس 1. چهار ش

چهار بار» . بايد بدانيد كه در هر مورد، چهارمين شكل ترسيم شده، بايد خيلي بهتر باشد.
2. چهار قطعه را با دست آزاد رسم كنيد كه در هر يك از  آن  ها ، دو جسم از پنج جسم معرفي شده (منشور، هرم، استوانه، 

مخروط، كره) به كار رفته باشد.
3. شكل  هاي زير را روي يك برگ A4 رسم كنيد. (براي دودكش، اندازه  ها به نسبت يكدهم)

دودكش      

دسته دنده

(كره)



واحدكاردوم: رسم نما و اندازه گذاري
هدف كلي: خواندن نقشه هاي ساده ي مكانيكي و اندازه گذاري ◄ 

عنوان توانايي
زمان

جمععملينظري

3811رسم نما

358ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

21517خواندن نقشه  هاي ساده ي مكانيكي

246اندازه گذاري



توانايي رسم نما

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
1. تصوير را تعريف كند.

2. فرجه ي اول و مشخصات آن را توصيف كند.
3. اصول ترسيم سه نما در فرجه ي اول را شرح دهد.

4. سه نما را در فرجه ي اول رسم كند.
5. جعبه ي تصوير را توصيف كند.

6. چگونگي ارتباط ميان نما ها را شرح دهد.
7. نما ها را با استفاده از رابطه ي ميان  آن  ها  رسم و تكميل كند.

8. نقشه  هاي فرجه ي سوم را به فرجه ي اول تبديل كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

3811
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پيش آزمون

1. به نظر شما تصوير چيست؟
2. آيا مي توانيد تعريفي براي تصوير ارائه كنيد؟

3. براي آنكه تصويري از يك جسم داشته باشيد، نياز به چه چيز هايي هست؟
4. آيا مي توانيد دو نماي دوبعدي از ليوان را بكشيد؟ اين دو نما را چگونه قرار مي دهيد؟

5. آيا مي توانيد معني كلمات نما، تصوير و فرجه را بگوييد؟
ــكل را در دو حالت كنار  ــيديم. اين دو ش ــم مقابل، يك بار از جلو و يك بار از باال نگاه كرديم و آنچه ديديم كش 6. به جس

هم قرار داديم به نظر شما كدام بهتر است؟

7. آيا مي توانيد ميان نما هاي باال، ارتباطي پيدا كنيد؟

از باال 

از جلو 
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رسم نما

جعبه ي تصوير
ــيدن به  ــي صنعتي، رس ــه ي اهداف مهم نقشه كش از جمل
ــت. فرض  ــه اس ــام به صورت نقش توانايي نمايش اجس
ــه اي براي ساخت يك جعبه بكشيم.  كنيد مي خواهيم نقش
ــت. هر يك از  ــن  كار به صورت  هاي مختلف ممكن اس اي

شكل  هاي زير مي تواند اين كار را انجام دهد.

تصاوير دو بعدي چگونه تهيه مي شود؟ ◄ 
ــگاه كنيم، ديدهاى  ــه را در جهت  هاي خاص ن ــر جعب اگ
ــت خواهيم آورد. براي نمونه، جعبه را از  دوبعدي به دس
ــمت روبه رو و باال نگاه مي كنيم و هر بار آنچه را كه  دو س

مي بينيم مى كشيم.

اين روش  ها، جعبه ي مورد نظر را به شكلي سه بعدي نشان 
مي دهد (نام هر روش هم نوشته شده است).

به دو دليل اين شكل  ها چندان مناسب و كارآمد نيستند.
الف) اندازه  هاي  آن  ها  غير واقعي است.

ب) ترسيم  آن  ها  مشكل است.
همين دو دليل كافي است كه طراحان و مهندسان، از تصاوير 
و نقشه  هاي دوبعدي استفاده كنند. داليل آن هم روشن است:
الف)  آن  ها  دقيق هستند (اندازه  هاي واقعي را مي دهند).

ب) كشيدن  آن  ها  ساده و آسان است.

ايزومتريك
كابينت

مركزي
پالن آبليك

باال

روبه رو

ــر يا «نما»  ــت آمده را تصوي ــكل  هاي به دس هر يك از ش
مي ناميم.

نما از باال

نماي روبه رو

ــت كه اندازه  ها در اين نما ها، درست  ــن اس ــيار روش بس
ــتند. اگر الزم باشد، مي توان از  همان اندازه  هاي جعبه هس

جهت  هاي ديگر هم نگاه كرد و نما به دست آورد.
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ــي شود، الزم  براي آنكه موضوع تهيه ي نما دقيق تر بررس
است تعريفي براي تصوير يا نما داشته باشيم.

ــي از نقطه ي A بگذرد و صفحه ي P را  تعريف: اگر خط
در ′A  قطع كند، ′A را تصوير A نامند.

 خط ′AA  شعاع تصوير، P صفحه ي تصوير و ′A تصوير 
است. اگر خط ′AA بر صفحه ي P عمود باشد، مي گوييم 
ــت. آنچه پس از اين خواهد آمد، همه  تصوير عمودي اس
ــعاع تصوير خواهد بود. به طور  ــاس عمود بودن ش بر اس
خالصه، براي داشتن يك تصوير، صفحه ي تصوير، شعاع 
ــت. A جزئي از يك جسم  ــم (A) الزم اس تصوير و جس

است.

ــر مي گيريم. اين  ــه ي ABCD را در نظ ــون يك صفح اكن
ــن نماي آن از خودش  ــت، بنابراي صفحه با P موازي نيس
ــود. پس مستطيل ′A′ B′ C′ D از مستطيل  كوچك تر مي ش

اصلي كوچك تر خواهد شد.

پاره خط AB را در نظر بگيريد، نماي از باالي آن، پاره خط 
ــردن تصوير دو  ــه تصوير AB از وصل ك ــت ك ′A′ B  اس

نقطه ي  ′A و  ′B حاصل مي شود.

ــت، پس نماي آن از  ــون AB با صفحه ي P موازي نيس چ
AB كوچك تر خواهد شد.

اگر AB با P موازي باشد،′A′ B  برابر AB خواهد شد.

اگر AB عمود بر P باشد، نماي آن يعني ′A′ B  برابر صفر 
خواهد شد. پس در اين شرايط A′ B′=0 است.
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ــد، روشن است كه  ــتطيل با P موازي باش ــطح مس اگر س
تصويرش يعني ′A′ B′ C′ D  با ABCD مساوي خواهد بود.

 P ــبت به ــت كه يك صفحه نس ــرايطي اس اين بهترين ش
خواهد داشت.

ــد، روشن است كه  ــتطيل بر P عمود باش اگر صفحه ي مس
تصويرش تبديل به يك خط خواهد شد. يعني مساحت نما 
صفر است. آيا مي توانيد با در دست گرفتن يك برگ كاغذ، 

سه حالت گفته شده را نسبت به ميز خود بررسي كنيد؟

اكنون يك مكعب مستطيل را در نظر بگيريد. نماي از باالي 
آن يك مستطيل است. البته توجه داريد كه مكعب مستطيل 
ــه ي P قرار  ــبت به صفح ــًال خاص نس ــرايط كام را در ش

داده ايم.

ــيم   ــري را انتخاب مي كنيم. با ترس ــم پيچيده ت اكنون جس
خط  هاي تصوير (شعاع  هاي تصوير)، نماي از باالي كامل 
ــت مي آوريم. ديده مي شود كه همه ي بلندي  هاي  را به دس
ــا P موازي اند،  ــده اند، ولي خط  هايي كه ب ــم صفر ش جس

اندازه  هاي واقعي خود را دارند.

ــر اضافه مي كنيم.  ــك صفحه ي ديگر به تصوي در اينجا ي
ــي تصوير)  ــا H0P0 (صفحه ي افق ــه ي P قبلي را ب صفح
ــم. صفحه ي دوم و جديد را كه عمودي  نام گذاري مي كني
ــخص  ــه ي روبه روي تصوير) مش ــا F0P0 (صفح ــت ب اس

مي كنيم . هر دو نماي روبه رو و افقي را رسم مي كنيم.

ديد از باال

ديد از باال

ديد از روبه رو
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توجه كنيد كــه F0P0  وH0P0 را هم به ترتيب فقط با F و 
H مشخص كرديم )براي ساده تر شدن(. ضمنًا به هم راستا 

بودن نما ها، كاماًل توجه داشته باشيد.
ديده مي شــود كه خطوط دور تصوير )كه همان لبه ي 
صفحه  هاي تصوير هســتند(، در نما هاي موجود نقشــي 
ندارد، پس براي هرچه ســاده تر شدن نما ها،  آن  ها  را هم 
حذف كرديم )حتي F و H را هم ننوشته ايم!(. اين دو نما 

يك نقشه از جسم موردنظر هستند. 

در مرحله ي بعدي جســم را برداشــته ايم و فقط نما ها را 
نگه داشته ايم.

اين نما ها دوبعدي اند:
آن ها ساده تر هستند.

آن ها آسان تر رسم مي شوند.
با چرخاندنH0P0 در جهت عقربه ي ســاعت، به اندازه ي 

90 درجه، به شكل كاماًل دوبعدي خواهيم رسيد.

به اين ترتيب، اصول ساده ي زير براي ترسيم نما ها )نقشه ( 
مشخص مي شود.

الف( جســم را در بهترين شــرايط قرار مي دهيم )تا حد 
ممكن سطوح آن با F و H موازي باشند.(

ب( نماي جسم را از ديد روبه رو می كشيم.
پ( نماي جســم را از ديد باال می كشيم. ديد از باال )نماي 

افقي( را دقيقاً در راستاي نماي رو به رو، قرار مي دهيم.
كسي كه با نقشه كشي آشنايي دارد، با توجه به اين نما هاي 

دوبعدي، مي تواند شكل حقيقي جسم را درك مي كند.

ديد از باال

ديد از روبه رو
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امروزه دو روش نقشه كشي وجود دارد.
ــه روش اروپايي معروف  كه ب روش فرجــه ي اول،  ◄
است. جسم در فرجه ي اول قرار مي گيرد و از آن نما تهيه 

مي شود.

به اين ترتيب، هنگامي كه نما هاي نهايي رسم مي شود، نماي 
ــر نماي روبه رو قرار مي گيرد. ــت زي افقي (يا از باال) درس

ــي به روش اروپايي نشانه ي  يا  براي نقشه كش
ــاز، به كار برده  ــد كه در صورت ني ــر گرفته ان E را در نظ

مي شود.

فرجه ي اول

فرجه ي دوم

فرجه ي سوم فرجه ي چهارم

نقشه به روش اروپايي

در اين روش جسم در بازه ي  روش فرجه ي ســوم:  ◄
ــود. نشانه ي اين روش يا  ــوم قرار داده مي ش س

A است. 

ــردن فرجه، صفحه ي H را  ــر هم چنان براي دوبعدي ك اگ
ــاعت بچرخانيم، نماي از باال (نماي  در جهت عقربه ي س

افقي) در باالي نماي روبه رو قرار مي گيرد.

فرجه
 فضاي موجود ميان دوصفحه ي F و H را «فرجه» يا «بازه» 
ــم را قرار مي دهيم و  ــد. در اين فضا (يا ناحيه)، جس گوين
ــت مي آوريم. اگر F و H را نامحدود  نما هاي آن را به دس
در نظر بگيريم، چهار فرجه ي اول، دوم، سوم و چهارم را 

خواهيم داشت.
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فرجه ي سومفرجه ي اول

ديد از چپ

ــادگي مي توان نقشه اي را كه در فرجه ي  يادداشــت: به س
سوم ترسيم شده است به نقشه ي فرجه ي اول تبديل كرد. 
ــت كه نماي از باال را به زير نماي  براي اين كار كافي اس
ــي در ايران بر اساس فرجه ي  روبه رو منتقل كنيد. نقشه كش

اول است.

ــوم با نام P هم  ــن صورت، يك صفحه ي تصوير س در اي
 H و چرخاندن F ــتن ــد. با ثابت نگه داش اضافه خواهد ش

نماي سوم
 در بسياري موارد ديده مي شود كه تنها دو نما، براي درك 
كامل جسم، كافي نيست. در اين صورت، مي توان از نماي 

سوم كه به آن نماي «نيمرخ» هم مي گويند، استفاده كرد.

ــاعت و P در جهت عكس  در جهت حركت عقربه  هاي س
ــه نما خواهيم  ــه را با س ــاعت، نقش حركت عقربه  هاي س
ــه نما ديده  ــي رابطه ي اين س ــكل چگونگ ــت. در ش داش

مي شود.

نكته

ــيم نماي نيمرخ، خطي وجود دارد (كف  در ترس
ــيار) كه در راستاي ديد ما قرار دارد كه ، آن را  ش
نمي بينيم ولى پشت خط ديگري مخفي نمي شود. 
در چنين مواردي، خط را به صورت «خط چين» 
ــم مي كنيم و به آن «خط نديد» مي گوييم. به  رس

يك نمونه توجه كنيد.
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جعبه ي تصوير
چون يك جسم در حالت معمولي داراي شش طرف است. 
پس، مي توان شش نما  از آن ترسيم كرد. در اين صورت، 
ــش صفحه تصوير در نظر گرفت كه جمعًا يك  مي توان ش
ــه را به وجود مي آورند. به اين جعبه، جعبه ي تصوير،  جعب
مي گويند. به كمك اين جعبه مي توان شش  نماي معمولي 

از جسم را كشيد.

ــي كنيد. جاي نما ها را ببينيد.  ــه را با دقت بررس اين نقش
ــام بسيار پيچيده ممكن است از چند نما  گاهي براي اجس

استفاده شود. معموالً سه نما كافي است.

از راست

از چپ

زير
از 

باال
از 

از روبه رو

از پشت

 ارتباط بين نما ها
ــن نماي روبه رو و نيمرخ وجود دارد كه با  ــاده اي بين نماي روبه رو و افقي و همچنين بي ــه كه ديده ايد، ارتباط س همان گون

خط  هاي رابط (خط نازك) مشخص مي شود. 
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ــواره بايد اين ارتباط بين  ــه نمونه اي ديگر نگاه كنيد. هم ب
ــتبا هات احتمالي  ــيد تا از اش ــته باش نما ها را در نظر داش

جلوگيري شود.

ــه تنهايي كامل كنيد.  ــه نمي توانيد هر نما را ب ــما هميش ش
ــت براي تكميل نما ها، از ارتباط بين نما ها  گاهي الزم اس
ــل توجه كنيد.در اين موارد  ــتفاده كنيد. به نمونه  ي مقاب اس
نماي افقي با استفاده از خط  هاي رابط كامل مي شود. زيرا 
نقطه ي A را در نماي افقي، نمي توان مستقيمًا تعيين كرد.

45ْ خط كمكي 

همين ارتباط را مي توان با خط كمكي 45 درجه، بين نماي 
افقي و نماي از چپ، برقرار كرد.

ــه بعدي، اندازه  ها غير واقعي اند و  ــكل  هاي س     1. در ش
ترسيم آن  ها  مشكل است.

2. در نقشه  هاي دو بعدي، اندازه  ها واقعي اند و ترسيم آن  ها 
ساده است.

ــذرد با صفحه ي P يعني  ــورد خطي كه از A مي گ 3. برخ
′A، تصوير A است.

ــد،  ــر صفحه ي تصوير عمود باش ــعاع تصوير ب 4. اگر ش
تصوير عمودي است.

ــعاع  ــم، ش ــه عامل جس 5. براي به وجود آمدن تصوير، س
تصوير و صفحه ي تصوير الزم است.

ــاوي، كوچك تر  ــاي يك پاره خط مي تواند با خودش مس 6. نم
يا صفر شود.

5. نماي يك صفحه مي تواند با خودش برابر، كوچك تر يا خط شود.

6. يك جسم را مي توان با دقت كافي، از نما هاي دوبعدي درك كرد.
7. بازه يا فرجه، فضاي بين دو صفحه را گويند.

ــي در دو بازه ي اول (اروپايي) و بازه ي سوم، انجام  8. نقشه كش
مي شود.

9. از يك جسم مي توان در شرايط عادي از 1 تا 6 نما ترسيم كرد.
ــوان نما ها را با خطوطي به هم ارتباط داد. اين ارتباط  10. مي ت

مي تواند در تكميل نما ها كمك كند.

چكيده ي مطالب

   111111. ددر ش

چچچچكي
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در جدول 1 سه نما از چند جسم مهم هندسي داده شده است.  آن  ها  را با دقت بررسي كنيد.

1. منشور 2. هرم

3. منشور  4. هرم ناقص

5. منشور برش دار 6. هرم برش دار
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در جدول 2 به استوانه و مخروط توجه شده است.

7. استوانه 8. مخروط

9. استوانه، لوله 10. مخروط ناقص

11. استوانه ي برش دار  12. مخروط ناقص برش دار
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در جدول 3 حالت  هايي از اجسام، همراه برش  هايي در  آن  ها  ديده مي شود.

13. منشور14. استوانه

15. استوانه 16. هرم

17. كره 18. كره



122

دستوركار شماره ي1
رسم نما

 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

(30 دقيقه)
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مراحل ترسيم

- سپس مستطيلي به عرض 20 و مستطيل ديگر به عرض 1. كاغذ A4 را افقي بچسبانيد.
10 را ترسيم كنيد.

- مستطيل كوچك در نماي افقي را نيز ترسيم كنيد.

4. در نماي افقي بايد شكاف 40×20 كم شود.
- مستطيل 40×20 را در نماي افقي بسازيد.

ــدا محدوده ي نماي روبه رو را كه يك مربع 60×60  2. ابت
است رسم كنيد:

- محدوده ي نماي افقي هم يك مربع 60 ×60 خواهد بود 
كه بايد دقيقًا در راستاي نماي روبه رو قرار گيرد.

- فاصله ي دو نما دلخواه است.

ــمت از محدوده ي  ــاي روبه رو بايد يك قس ــق نم 3. مطاب
رسم شده در نماي روبه رو برداشته شود.
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ــكاف را در  ــه كمك خط رابط، خط چين مربوط به ش 5. ب
نماي روبه رو بگذاريد.

ــتوانه اي، هم در نماي  ــوراخ اس - يك خط محور براي س
افقي و هم در نماي روبه رو رسم كنيد.

- قطر سوراخ  ها را مشخص كنيد (برابر 30).

ــده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  7. نقشه ي كامل ش
محترم خود ارائه دهيد.

6. خط چين  ها را براي نشان  دادن سوراخ  ها ترسيم كنيد.
- خطوط اضافي را پاك كنيد.

- نقشه را پررنگ كنيد.

حكيم عمر خيام
ــابوري (متولد حدود  ــح عمر خيام نيش حكيم ابوالفت
439 هجري قمري، وفات حدود 526 هجري قمري)، 
ــزرگ و از  ــاعر و رياضي دان ب ــوف، ش حكيم، فيلس
ــان ايران و جهان است. او مطالعات  چهره هاي درخش
ــري به طور مثال در معادالت  زيادي در معادالت جب
درجه سوم، انجام داد و با استفاده از مقاطع مخروطي 

به حل اين معادالت پرداخت. 
ضمناً با طبقه بندي معادالت براي آن ها روش هاي 
ــنهاد كرد. هم چنين خيام به پژوهش هاي  هندسي پيش
ــت زد. اصول  ــددي درباره ي اصول موضوعه دس متع
ــه هستند كه در  موضوعه مجموعه ي قوانين در هندس

اين علم بدون برهان و استدالل پذيرفته مي شوند.
خيام درباره ي اصل پنجم از اصول موضوعه اقليدس 
ــه در خارج از يك خط  ــا اين مضمون كه از يك نقط ب
ــم كرد  ــت تنها يك خط مي توان موازي با آن رس راس
پژوهش كرد و مانند بسياري از دانشمندان يوناني پيش 
از خود در درستي اين اصل ترديد كرد و نتايج حاصل 
ــه  از  ترديد هاي خيام مقدمه اي براي پايه گذاري هندس

نااقليدسي توسط رياضي دان غربي به شمار مي آيد.
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دستوركار شماره ي2
ترسيم سه نما از مدل روبه رو

 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
پرگارنواريچسب

(35 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را، افقي بچسبانيد.
- هر مربع را برابر 15 در نظر بگيريد.

- مستطيلي به طول 90 و ارتفاع 15 ترسيم كنيد.
ــت مستطيل) يك  ــمت راس - در فاصله ي 30 (از لبه ي س
ــه ي O را در ارتفاع  ــم كنيد.  نقط خط محور عمودي رس

كلي 60 تعيين كنيد.

2. در نماي افقي مربعي به ضلع 90  بكشيد.
- فاصله ي اين مربع از نماي روبه رو دلخواه است.

- خط محور را روي اين نما هم  بكشيد.
- دقت كنيد كه نما ها، دقيقًا در راستاي هم باشد.

- نقطه ي A در نماي افقي را به كمك رابط به دست آوريد.

ــا كمك خط  هاي رابط و خط كمكي 45 درجه، نماي  4. ب
نيمرخ را كامل كنيد. خطوط را پر رنگ كنيد.

ــده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  5. نقشه ي كامل ش
محترم خود ارائه دهيد.

3. دو دايره به قطر هاي 30 و 60 و به مركز O بزنيد.
ــتطيل 90 × 15 بر دايره ي بزرگ  - خطي از گوشه ي مس

مماس كنيد (تا A مشخص شود).
ــتوانه به طول 60 را  ــه كمك خط  هاي رابط، نماي اس - ب
تكميل كنيد. سوراخ در نماي افقي به صورت دو خط چين 

در مي آيد. پايه و تيغه را كامل كنيد.
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
بازوييپرگارنواريچسب

دستوركار شماره ي3
ترسيم نماي ديواركوب چوبي

(50 دقيقه) 
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1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد . كادر را ترسيم 
كنيد.

مراحل ترسيم

2. مراكز O1 و O2 را روي خط محور معين كنيد.
- طبق اندازه  هاي 45 و 20، دو مركز O1 وO2 را تعيين كنيد.

- دو نيم دايره به شعاع  هاي 19 و دو دايره به شعاع 9 را به 
مركز هاي O1 وO2 بزنيد.

ــخص كنيد و نقطه ي تماس  - مماس در نقطه ي A را مش
را به نماي افقي منتقل سازيد.

ــم و تكميل  3. به كمك خط  هاي رابط، نماي جانبي را رس
كنيد.

ــده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  4. نقشه ي كامل ش
محترم خود ارائه دهيد.

- نماي افقي را كامل كنيد.

- مستطيل به ابعاد 15×80 را ترسيم كنيد به گونه اي كه گوشه ي 
پايين سمت چپ به فاصله ي 95 از باال و 30 از چپ باشد.
ــبت به لبه ي  ــودي را به فاصله ي 5 نس ــط محور عم - خ

سمت راست مستطيل بكشيد..



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. عيب  هاي نقشه ي سه بعدي چيست؟
2. برتري  هاي نقشه ي دوبعدي كدام اند؟

3. تصوير را تعريف كنيد.
4. منظور از تصوير عمودي چيست؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.

5. چه عواملي در ايجاد يك تصوير مهم هستند؟ آيا مي توان جاي عوامل را عوض كرد؟
6. با ترسيم شكل، چگونگي تغيير اندازه ي تصوير يك پاره خط يا يك صفحه را شرح دهيد.

7. آيا مي توان با توجه به نما هاي دوبعدي، دركي از يك جسم سه بعدي به دست آورد؟
8. منظور از بازه يا فرجه چيست؟

9. نقشه كشي در كدام فرجه  ها انجام مي شود. به نظر شما كدام بهتر است؟
10. نما هاي يك جسم، حداكثر چندتاست؟ آيا هميشه اين تعداد نما الزم است؟

11. چگونگي استفاده از ارتباط بين نما ها را در تكميل نما ها، با رسم شكل شرح دهيد.
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عملي ◄ 
ــكل  هاي داده شده در جدول  هاي 1، 2و3  را، يك بار  1. ش

با دست آزاد رسم كنيد.
براي نتيجه گيري بهتر مي توانيد:

الف) در هر مورد با پوشاندن پاسخ، سه نما را ترسيم كنيد.

ــتبا هات احتمالي خود را  ــخ، اش ــا نگاه كردن به پاس ب) ب
اصالح كنيد.

پ) با تكرار تمرين باال مي توانيد مهارت بيشتري به دست آوريد.

2. سه نما از هر مدل ترسيم كنيد. هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.
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3. سه نما از هر مدل ترسيم كنيد. هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.
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4. براي بدنه ي آلومينيم، سه نما ترسيم كنيد. (بدون اندازه گذاري)

5. براي فالنچ چدني سه نما ترسيم كنيد.
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6. براي نگه دارنده ي ابزار، سه نما ترسيم كنيد.



توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
1. تصوير مجسم ايزومتريك را معرفي كند.
2. محور ها و جعبه ي محيطي را ترسيم كند.

3. نماي ايزومتريك اجسام ساده را ترسيم كند.
4. نماي ايزومتريك اجسام با سطوح شيب دار را ترسيم كند.

5. دايره را در نماي ايزومتريك ترسيم كند.

6. كاربرد هاي تصاوير مجسم را شرح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

358
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پيش آزمون

1. آيا مي توانيد يك مكعب را با دست آزاد ترسيم كنيد.
2. اگر بخواهيد اين مكعب خوب ترسيم شود به چه وسايلي نياز داريد؟

3. اگر بخواهيد شكلي ساده، مانند يك سكوي مسابقه را ترسيم كنيد، چگونه عمل مي كنيد؟
4. به نظر شما در شكل سه بعدي مقابل چه ويژگي  هايي وجود دارد؟

5. آيا هر قطعه يا مجموعه را مي توان در يك جعبه ي مكعب مستطيلي قرار داد؟
6. در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش شماره ي 5، اندازه  هاي جعبه چگونه معين خواهد شد؟

7. آيا نمايش يك جسم به صورت سه بعدي مزيتي دارد؟
8. به نظر شما شكل سه بعدي باال (پرسش شماره ي 4) به همين صورت كه هست، فرق زيادي با عكسي از آن كه با دوربين 

گرفته شده باشد، دارد؟
9. به نظر شما گودي سوراخ روي شكل باال چه قدر است؟

10. اگر در شكل باال همه ي خط چين ها داده شود، شكل بهتر مي شود؟
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نماي ايزومتريك

تصوير مجسم 
تصوير مجسم، نمايي است سه بعدي. در اين شكل مي توان 
ــم را به صورت واقعي ديد (تقريبًا شبيه به عكسي كه  جس

با دوربين مي گيريد.)
به دليل توانايي زياد، اين نما به ميزان گسترده اي ترسيم 
مي شود. در اين نمونه، همه ي خط  هاي موجود، با سه خط 

اصلي، كه  آن  ها  را «محور» مي ناميم، موازي هستند.

محور ها
ــه بعدي  ها، «ايزومتريك» نام دارد.  يكي از معروف ترين س
در اين سه بعدي، محور Y ،X، وZ وجود دارد كه خط  هاي 
معمولي جسم (بدون شيب) با  آن  ها  موازي است. زاويه ي 
ــا خط مبناي افقي (كه با خط كش تي  محور هاي X و Y ب

30  است. ْ كشيده مي شود)، 

جعبه ي محيطي
هر جسم را مي توان درون يك جعبه فرض كرد. اين جعبه 

را «جعبه ي محيطي» مي نامند.
براي ترسيم تصوير مجسم، مي توان از خطوط اين جعبه 
ــتفاده كرد و به نقاط مختلف جسم دسترسي پيدا كرد.  اس

اين جعبه با استفاده از ابعاد كلي جسم، رسم مي شود.

ترسيم محور ها
ــت. نقطه ي A روي خط افقي  ــاده اس ــيم محور ها س ترس
ــه ي موجود روي  ــك زاويه ي 30 درج ــاب و به كم انتخ

گونيا، محور ها رسم مي شود.
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3. طبق شــكل زير، اندازه  ها را، بــا توجه به موازي بودن  
آن  ها  با محور ها، جدا مي كنيم و عالمت  مي گذاريم. بهتر 
است همه ي خطوط را نازك و تا حد ممكن كم رنگ رسم 

كنيم تا بعداً بتوان به راحتي، خطوط اضافي را پاك كرد.
4. با ادامه ي كار، شكل زير را داريم.

ترسيم جسم ساده 
مي خواهيم تصوير مجسم ايزومتريك قطعه ي زير را رسم 

كنيم.
1. ابعاد كلي جسم را در نظر مي گيريم. اين ابعاد 40 براي 

محور X، 25 براي محور Y و 24 براي محور Z است.

2. جعبه ي محيطي را با اين اندازه  ها رسم مي كنيم.
 40 ،)A براي اين كار پس از كشــيدن محور ها )شروع از -
ميلي متر روي X )از A به سمت راست( و 25 ميلي متر روي 
محور Y و سرانجام 24 ميلي متر روي محور Z جدا مي كنيم.
- فقط با گونياي 30ْ  و با  كمك خط كش تي، جعبه كامل مي شود.

- اكنون مي توان، به آرامي و دقت، خط  هاي اضافه را پاك 
و خط  هاي اصلي را )با ضخامت خط اســتاندارد( پررنگ 

كرد.
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ــا)، اين دو نقطه به هم  ــه كمك يك خط كش(لبه ي گوني ب
ــت مي آيد  ــيب به دس ــود. طولي كه براي ش وصل مي ش
ــه را  ــم دارد. مي توان نقش ــتگي به موقعيت آن در جس بس

كامل كرد.

ــيب  ــت كنيد. اندازه ي خود ش ــم دق ــه ي اين جس به نقش
ــت ولي طبق اندازه  هاي موجود، مي توان به  داده نشده  اس

نقطه  هاي C و D رسيد.

ــيم جعبه ي محيطي، با توجه به اندازه  هاي a و  پس از ترس
ــه به ما داده مي شود) موقعيت C و D را  b (كه روي نقش

پيدا مي كنيم.

ترسيم جسم با شيب
 ، X اگر در جسم خطي وجود داشته باشد كه با محور هاي

Y وZ موازي نباشد، آن خط را شيب دار مي گويند.
ــيب دار است. براي ترسيم  ــكل زير، خط CD ش در ش
ــه بعدي  ــم بايد دو نقطه  ي C و D را روي س تصوير مجس

مشخص كنيم.

پرســش نمونه: در جسم زير پاره خط AD ◄ يك خط 
شيب دار است.

ــم بگيريم، براي رسيدن به  اگر A را مبدأ تصوير مجس
ــت  ــمت راس D بايد به  اندازه ي 13 روي محور X به س

.(Z موازي) برويم و سپس به اندازه ي 13 باال برويم
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تصوير مجسم را كامل مي كنيم.
مي توان خطوط اضافي را پاك كرد.

 به اين ترتيب موقعيت D مشخص مي شود. سطح جلوي 
جسم را با توجه به اندازه  ها كامل مي كنيم.

 براي تمام كردن كار، الزم است موازي با محور Y، همه ي 
نقاط موجود را منتقل كنيم. پس، همه ي نقاط موجود را به 

اندازه ي 20 جلو مي بريم.

ترسيم دايره در تصوير مجسم (رسم بيضي)
ــورت يك بيضي  ــره در حالت ايزومتريك به ص ــك داي ي
ــبيه به  در مي آيد. اين بيضي را مي توان به طور تقريبي (ش
بيضي حقيقي) رسم كرد. اين كار به كمك چهار كمان، با 

پرگار انجام مي شود.

ــر  ــي ′A′B′C′D  را در نظ ــب يعن ــي مكع ــطح باالي - س
مي گيريم.

- خط  هاي 42 و 13 را ترسيم مي كنيم. اين خطوط اضالع 
لوزي را نصف مي كنند.

ــوزن پرگار را در ′A  قرار مي دهيم و كماني به شعاع  - س
A′2 مي زنيم. همين كار را به مركز  ′C  هم انجام مي دهيم. 

تقريبًا نصف بيضي رسم شده است.
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ــيم شبه بيضي در سطح جانبي مكعب، به  براي ترس ◄ 
همين ترتيب عمل خواهيم كرد.

1 ، 5 ،6، و 7 وسط اضالع لوزي هستند.

لوزي A′B′EA  كامل شده است.
ــوزي برابر قطر  ــت و ضلع ل ــز دايره ي واقعي اس O مرك

دايره ي حقيقي است.

در شكل ديده مي شود كه نقاط m و n را به روش ديگري 
ــيم قطر بزرگ  ــم مي توان تعيين كرد. يعني به جاي ترس ه
ــط ضلع  هاي روبه رو (به 5 و  لوزي، يك بار از ′A  به وس

6) و يك بار هم از E به 1 و 7 وصل كرد. 

ــه 2 و 3 وصل مي كنيم. اين دو خط قطر بزرگ  - از ′A  ب
لوزي  يعني ′D′ B  را در m و n قطع مي كنند.

- به مركز m و به شعاع m2 كمان مي زنيم.
ــعاع n3 هم كمان  ــب به مركز n و به ش ــه همين ترتي - ب

مي زنيم.
- شكلي شبيه بيضي (شبه بيضي) رسم شده است.

شبه بيضي چهار مركزه
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ــه طرف مكعب كامل شده  ــكل شبه بيضي در هر س در ش
ــت. از برتري  هاي تصوير مجسم ايزومتريك آن است  اس
ــبه بيضي در هر سه سمت آن يكسان  ــيم ش كه روش ترس

است.

طبق شكل، مي توان در ترسيم خط صرفه جويي كرد. يعني 
مراكز m و n را معين كرد.

اكنون به چگونگي ترسيم چند جسم شامل بيضي توجه كنيد.
استوانه ◄ 

جعبه ي محيطي را ترسيم مي كنيم.
ــيم  ــيم دو بيضي، دو مماس بر  آن  ها  ترس - پس از ترس

مي كنيم.

استوانه با پايه ي منشور ◄
 پايه مستقيمًا ترسيم مي شود.

- براي ترسيم استوانه جعبه ي محيطي به ترتيب باال عمل 
مي شود.

استوانه ي برش دار (شياردار) ◄ 
ــيم استوانه ي كامل، طبق اندازه ي عرض شيار،  پس از ترس
ــمت جدا مي كنيم. آنگاه  ــي a و از نقطه ي O در دو س يعن
ــود. ارتفاع شيار را هم  ــيم مي ش ــيار ترس خطوط لبه ي ش

تنظيم مي كنيم.

استوانه

منشور استوانه

استوانه برش دار
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مخروط ◄ 
ــم  ــم، ابتدا بيضي قاعده رس ــر مجس ــيم تصوي براي ترس

مي شود.
- به اندازه ي ارتفاع مخروط (يعني h)، از O باال مي رويم.

ــر بيضي كف مماس  ــر مخروط دو خط ب - از S يعني س
مي كنيم. مي توان خط چين  هاي كف را هم ترسيم كرد.

مخروط ناقص ◄ 
ــم  ــت رس ــه ي محيطي كه يك هرم ناقص اس ــدا جعب ابت
ــاي O و ′O  اضالعي برابر  ــه مركز ه ــود. لوزي  ها ب مي ش

دوكف مخروط دارند. ارتفاع هم h است.
- پس از ترسيم دو بيضي (طبق اندازه)، دو خط بر  آن  ها  

مماس مي شود.

- براي دايره ي كوچك باال (سوراخ)، بايد يك لوزي رسم 
شود (طبق شكل). 

- در اين لوزي يك بيضي رسم مي شود.

بست ◄
پس از ترسيم بدنه بايد مركز سوراخ مشخص شود. براي 
رسيدن به O (مركز) بايد از اندازه  هاي a و b استفاده شود.

ــاخت لوزي MNKL، مي توان شبه بيضي مربوط به  - با س
سوراخ را كشيد.

گوشه ي 90 درجه ◄
 براي هر قسمت جعبه ي محيطي رسم مي شود.

ــبه بيضي جداگانه ساخته  ــت كه چهار ش - يك راه آن اس
شود و از هر كدام نيمي مورد استفاده قرار گيرد.

لوله ◄ 
جعبه ي محيطي رسم مي شود.

- استوانه ي بزرگ رسم مي شود.

مخروط كامل

مخروط ناقص

بست فوالدي

لوله

گوشه ي نود درجه
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كاربرد تصوير مجسم
ازتصاويرسهبعدي،بهويژهايزومتريك،درمواردبسيارياستفادهميشود.

-نقشــههايانفجاري:نقشههايتشكيلدهندهييكمجموعهراكهبهصورتسهبعديوبازشدهنشانميدهند،نقشهي
»انفجاري«مينامند.

-دركارخانهميتوانندباتوجهبهايننقشه،قطعاترارويهمسواركنند.
-يكتعميركارميتواندباتوجهبهنقشــهيانفجارييكوســيله)مانندجعبهدنده،موتور،وسايلبرقيخانگيو...(آنرا

برايتعميروعيبيابيبازكندومجدداًببندد.البتهبيشتراوقاتايننوعنقشههااندازهگذارينميشود.

تكيهگاهميله)ياتاقان(
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- گاهي يك قطعه پيچيدگي  هايي دارد. در اين صورت، نما هاي سه بعدي را در كنار نما هاي دوبعدي خواهند داد.

-  در شكل زير يك جعبه دنده (موسوم به جعبه دنده ي حلزوني) را به صورت سه بعدي مي بينيد. براي درك بهتر قسمتي از 
پوسته ي آن برداشته شده است و نقشه ي چرخ و محور چرخ دنده ي حلزوني هم جداگانه داده شده است.

گيره ي فشنگي فوالدي

پيچ فوالدي و چرخ دنده ي برنزي 
جعبه دنده ي حلزونيمربوط به جعبه دنده
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- شكل زير يك ابزار مخصوص را نشان مي دهد. براي درك بهتر مجموعه و رفع هرگونه اشتباه در ساخت، نماي سه بعدي 
ــتگاه و مته ي مخصوص آن مي توان سوراخ  ــان داده شده است. به كمك اين دس ــه ي انفجاري نش مجموعه به صورت نقش

چهارگوش ساخت.

مته گير ويژه ( اجزاي چهارگوش تراش)
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ــوراخ كاري  هاي  ــه اي را كه براي س ــكل زير مجموع - ش
ــان  ــت نش ــده اس ــدد روي يك قطعه كار، طراحي ش متع
مي دهد. به دليل پيچيدگي وسيله، نماي سه بعدي آن نشان 

داده شده است.

ــكل زير براي آنكه بتوان چگونگي اندازه گيري با  - در ش
كوليس را ديد، از نما هاي سه بعدي استفاده شده است.

نكته

ــي و توليد قطعات،  ــت براي طراح در صنع
ــه بعدي اجسام و نقشه ي نما هاي  نقشه ي س
ــكيل دهنده ي جسم داده مي شود  قطعات تش
ــتگاه به  ــه ي انفجاري دس و در كنار آن نقش
ــود. اين  ــر هم كردن افزوده مي ش ترتيب س

نقشه مورد نياز تعميركاران است.

1. تصوير مجسم تصويري است سه بعدي.
ــك، با خط مبنا  ــا در نماي ايزومتري 2. محور ه

زاويه ي 30 درجه دارند.
ــم را مي توان درون يك جعبه به نام  3. هر جس

جعبه ي محيطي فرض كرد.
ــم، به اندازه ي  4. ابعاد جعبه ي محيطي هر جس

ابعاد كلي همان جسم است.
ــيب دار، بايد دو نقطه ي  ــيم خط ش 5. براي ترس

ابتدا و انتهاي آن را مشخص كرد.
6. به جاي بيضي حقيقي، يك شبه بيضي با چهار 

مركز رسم  مي شود.

چكيده ي مطالب

ت 1

چكي
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دستوركار شماره ي 1               
ترسيم نماي ايزومتريك از مدل

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

30ْگونيا موييبرس    
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. هر مربع را 10 در نظر بگيريد.
- كاغذ A4 را افقي بچسبانيد و كادر و جدول را بكشيد.

2. جعبه ي محيطي جسم را رسم كنيد (مكعبي به يال 60)
ــواره را به طول 20  ــه را به بلندي 10 و دي ــه ي قطع - پاي

بكشيد. اكنون بدنه كامل است.

3. براي ترسيم شيار موجود در پايين، اندازه  هاي آن يعني 
20 و 40 را مشخص كنيد.

ــه را پررنگ  ــاك كردن خط  هاي اضافي، نقش 4. پس از پ
كنيد.

ــده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  5. نقشه ي كامل ش
محترم خود ارائه دهيد.

- سپس مي توان نقطه  هايي مانند1، 2، و3 را مشخص كرد.
- به كمك ترسيم خط  هاي موازي با X وY، ابتدا مستطيل 

باال و سپس مستطيل پايين را رسم كنيد.
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دستوركار شماره ي 2     
ترسيم تصوير مجسم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

30ْگونيا موييبرس    
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم
ــم  ــبانيد. كادر و جدول را رس ــذ A4 را افقي بچس 1. كاغ
كنيد. از جسم زير (يك مدل) نماي ايزومتريك رسم كنيد. 

ضلع هر مربع را 10mm در نظر بگيريد.

2. محور هاي ايزومتريك را رسم و نقطه ي A را مشخص 
كنيد (فاصله A از سمت چپ 100 و از باال 130).

- جعبه ي محيطي را به اندازه  هاي 60 ×60 ×60 رسم كنيد.
- قسمت پايه را به بلندي 10 رسم كنيد.

ــت  ــه به دس ــه اندازه  هايي كه از روي نقش ــا توجه ب 3. ب
ــكل زير مي بينيد، جلو برويد  مي آوريد، تا حدي كه در ش
ــتطيل به بلندي30 و عرض 20 و طول 30 را  - مكعب مس

كامل كنيد.

ــيب دار، با توجه به اندازه  ها،  ــمت ش ــيم قس 4. براي ترس
ــخص كنيد (از گوشه ي باال، به اندازه  هاي  نقطه ي B را مش

30 جدا كنيد).
- نقطه ي C را درپايين و به عرض 50 جدا كنيد.

- اكنون با اتصال C وB ، خط شيب دار را رسم كنيد.

5. به همين ترتيب سطح شيب دار را كامل كنيد.
ــه را  ــد پس از پاك كردن خطوط اضافي، نقش - مي تواني

پررنگ كنيد.
- كادر و جدول كامل شود.

ــده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  6. نقشه ي كامل ش
محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره ي 3     
ترسيم تصوير مجسم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

30ْگونيا موييبرس    
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد

(20 دقيقه)



152

ــم  ــبانيد و كادر و جدول را رس 1. كاغذ A4 را افقي بچس
كنيد.

ــم  ــم زير (مدل) يك نماي ايزومتريك رس - بايد از جس
كنيد.

ــه به مختصات آن  ــز دايره) را با توج ــه ي O (مرك 3. نقط
(Z=35 و Y= 30، X=40) مشخص كنيد

4. مراكز قوس  ها يعني m و n را تعيين و كمان  ها را رسم كنيد.
ــكل را پررنگ  -  مي توانيد با پاك كردن خطوط اضافي ش

كنيد.

5.  نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

مراحل ترسيم

- لوزي محيطي دايره يعني LMNK را ترسيم كنيد.
ــت، اضالع لوزي هم 30 خواهد  - چون قطر دايره 30 اس

بود.

ــم و مبناي A را مشخص  2. محور هاي ايزومتريك را رس
كنيد. فاصله ي A تا سمت چپ 80 و از باال 120.

- جعبه ي محيطي را به اندازه  هاي 60×60×60 رسم كنيد.
- با توجه به اندازه  ها، بدنه را كامل كنيد. (همه ي كار ها با 

خط نازك و كم رنگ)



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. تصوير مجسم چگونه نمايي است و چه توانايي  هايي دارد؟

2. محور هاي ايزومتريك چه نام دارند و چگونه ترسيم مي شوند؟
3. براي ترسيم سه بعدي ايزومتريك جسم، چگونه شروع مي كنيد؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.

4. براي ترسيم يك خط شيب دار چگونه كار مي كنيد؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.
5. چگونگي ترسيم يك دايره در نماي ايزومتريك را شرح دهيد.
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عملي  ◄ 
1. مكعبي به يال 70 رسم كنيد و بر سه سطح آن، سه شبه بيضي چهار مركزه به قطر هاي  40، 50 و 70 رسم كنيد (هركدام 

روي يكي از سطوح).
2. نمايي سه بعدي به دلخواه ترسيم كنيد. بهترين سه بعدي ترسيم شده با نظر دوستان شما برگزيده خواهد شد.

3. براي مدل  هاي موجود در جدول:
با توجه به ديد روبه روي مشخص شده، نماي ايزومتريك را رسم كنيد. هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد (هر يك روي يك 

.(A4 برگ

1 2

5 6

3 4



توانايي خواندن نقشه  هاي ساده ي مكانيكي

در پايان آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- اصول مجهول يابي را شرح دهد.

-  همه ي نقاط مجهول را با خطوط كمكي به دست آورد.
-  نماي مجهول را با روش  هاي ذهني ترسيم كند.
-  نماي مجهول را به روش  هاي علمي ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

21517
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پيش آزمون

1. آيا رابطه اي معين ميان سه نما وجود دارد؟
2. با توجه به شكل و نماي روبه روي مشخص شده، هر نما كدام يك از ابعاد جسم را مشخص خواهد كرد؟

3. با ترسيم دست آزاد سه نما از جسم باال، رابطه ي ميان آن  ها را مشخص كنيد. 
4. نقش خط كمكي 45 درجه در انتقال نما ها چيست؟

5. آيا خط كمكي 45 درجه بايد در جاي معيني نسبت به نما هاي روبه رو و افقي رسم شود؟
6. آيا مي توان فاصله ي نماي روبه رو و نماي نيمرخ را به دلخواه تعيين كرد؟

7. جسم روبه رو را به چه اجسام ساده تري مي توان تجزيه كرد؟
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8. نماي روبه روي كدام يك از خط  ها (جمعًا چند خط)، نقطه خواهند شد؟

9. چند خط در نماي نيمرخ، نقطه خواهند شد؟
10. آيا مي توانيم بگوييم كه همه ي خط هاي موجود يك حالت مشابه دارند؟

11. كدام خط در نماي روبه رو به صورت نقطه ديده خواهند شد؟
12. كدام خط در نماي افقي يك نقطه خواهد بود؟

13. چگونه مي توانيد براي هر خط يك نام بگذاريد؟
14. كدام خط  ها در نماي روبه رو اندازه ي واقعي دارد؟ در اين صورت، نما هاي ديگر آن  ها چه وضعي خواهند داشت؟

15. كدام خط  ها در نماي افقي اندازه ي واقعي دارد؟ نما هاي ديگر آن  ها چطور؟
16. كدام يك از صفحه  ها در نماي روبه رو اندازه ي واقعي دارند؟ تصاوير ديگر آن  ها چگونه است؟
17. كدام يك از صفحه  ها در نماي افقي اندازه ي واقعي دارند؟ نما هاي ديگر آن  ها چگونه است؟

18. براي ساختن يك قطعه با يونوليت به چه ابزاري نياز داريد؟
19. چگونه مي توانيد از مقواي نازك مكعب بسازيد؟

20. چگونه مي توانيد از خمير  مجسمه سازي استوانه بسازيد؟
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اصول مجهول يابي (نقشه خواني)

مجهول چيست؟
ــمي پله اي داده  ــگاه كنيد. دو نما از جس ــه ي زير ن به نقش
شده است. ممكن است با نگاه كردن به آن  ها بتوانيد شكل 
ــم را درك كنيد. در اين صورت مي گوييم كه  حقيقي جس

شما نقشه را خوانده ايد.

ــم شما از نما هاي باال، جسمي مانند آنچه كه در  اگر تجّس
ــد، كامًال درست فكر كرده ايد. اگر چنين  زير مي بينيد باش

تصوري نداشته ايد، علت را جستجو كنيد.

ــن در زمينه ي  ــت فكر و ذه ــراي تقوي ــه  خواني ب در نقش
خواندن نقشه، اصطالح "مجهول يابي" را به كار مي برند. 

مجهول يابي يعني:
الف) با توجه به نما هاي موجود جسم را درك كنيد.

ــيم  ــم يك نماي ديگر از آن را ترس ب) پس از درك جس
كنيد (نماي اصطالحًا مجهول).

به اين ترتيب مي توان جمله ي زير را بيان كرد: 
نقشــه خواني عبارت است از درك جسم سه بعدي، 
ــدي. البته اين كار نياز به تمرين و  از روي نما هاي دوبع
ــيد. به دو نماي  كار زياد دارد تا بتوان به مهارت الزم رس

داده شده توجه كنيد.

ــت  ــين اس اين نما ها تا حدودي پيچيده تر از نمونه  ي پيش
ــتري دارد. به هرحال، پس از  و درك آن نياز به تفكر بيش
ــت به جسم زير برسيد.  ــي و تفكر ممكن اس مدتي بررس
البته براي اين كار به تفكر كامل و در نظرگرفتن نكته  هاي 

مختلف و صبر و حوصله ي كافي نياز داريد.
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مجهول يابي

ــي كامًال گويا و فرمولي  براي تمرين در مجهول يابي روش
وجود ندارد. اما از روش  هاي ساده اي مي توان استفاده كرد 
ــر نگاه كنيد. به  ــكل زي ــيد. به ش و به نتيجه اي دلخواه رس
فرض آنكه در اين جسم هيچ گونه سطح شيب داري وجود 
نداشته باشد، مي خواهيم نماي سوم آن را به دست آوريم. 
دراين راه، خط كمكي 45 درجه كه نماها را به هم ارتباط 

مي دهد كمك بسيار مؤثري است.

ــده، نماي مجهول مي تواند هر يك  طبق نمونه  هاي ارائه ش
ــول) يعني نماي روبه رو،  ــه گانه (به طور معم از نما هاي س

نماي نيمرخ و يا نماي از باال باشد.

پس به طور خالصه در مجهول يابي:
1. ابتدا نقشه را مي خوانيد.

2. سپس با درك جسم، نماي ديگري را رسم مي كنيد.
ــته انجام شود، تمريني بسيار عالي  چنين كاري، اگر پيوس
ــه خواني است. توانايي خواندن  براي تقويت توانايي نقش

نقشه يكي از ويژگي  هاي هر فرد فني است.
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نتيجه مطابق شكل است. ديده مي شود كه همه ي نقطه  هاي 
ــت آمده اند. اما  ــادگي به دس مربوط به نماي مجهول به س
ــكل واقعي  ــي اتصال آن  ها به هم نياز به درك ش چگونگ
جسم دارد. در غير اين صورت، دچار اشتباه خواهيم شد.

- خط 45 درجه را در جايي دلخواه رسم مي كنيم.
ــم  - از تمام نقاط موجود در نماي افقي خطوط رابط رس
مي كنيم تا به خط 45 درجه برسند. سپس از آن  ها به سمت 
ــن بايد از نماي  ــم  مي كنيم. همچني باال خطوط رابط رس

روبه رو، رابط شود.

نكته

ــرعت و دقت به  ــاي رابط مي توان با س ــيم خط  ه ــا خط كمكي 45 درجه و ترس ب
ــت يافت. اما چگونگي اتصال آن  ها به  ــاي مورد نياز براي نماي مجهول دس نقطه  ه

هم مسئله اي است كه نياز به درك جسم دارد.
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دستوركار شماره ي 1
ترسيم نماي سوم با استفاده از خط كمكي 45 درجه

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50  ميز نقشه كشي
A3كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
0/5 مدادنوكيHB مداد
معموليتراش

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم

ــه ي زير را روي كاغذ A3 افقي  1. با رعايت اندازه ها ، نقش
رسم كنيد.

توجه: هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.
- به نظر شما بدنه ي كلي اين جسم چيست؟

2. خط كمكي 45 درجه را در جايي دلخواه رسم كنيد.
ــه ي نقاط موجود در نماي روبه رو رابط كنيد. (به  - از هم

سمت راست).
- ازهمه ي  نقاط موجود در نماي افقي به سمت راست رابط كنيد.

- پس از رسيدن به خط 45 درجه به سمت باال برويد.

3. همه  ي نقاط به وجود آمده از برخورد خط  هاي رابط در 
نماي نيمرخ را مشخص كنيد.

- تعداد اين نقطه  ها چند تا است؟

ــزء نماي نيمرخ  ــد همه ي اين نقطه  ها ج ــا فكر مي كني  آي
است؟

4. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود نشان دهيد.

نكته

ــما  ــيمي ش  در صورتي كه كار هاي ترس
دقيق نباشند، نقشه بي ارزش است.



163

روش  هاي مجهول يابي
اين روش  ها به دو دسته تقسيم مي شود:

الف) روش  هاي ذهني ◄ 
ب) روش  هاي علمي ◄ 

روش هاي ذهني خود  سه دسته هستند.
1. تجسم جسم با توجه به يك نما

ــن روش تنها با نگاه كردن به يكي از نما ها، مانند نماي  در اي
روبه رو، بايد اجسامي را تصور كنيد كه نماي روبه روي آن  ها 
ــپس با نگاه كردن به نماي  با نماي موجود مطابقت كند. س
دوم (كه در اينجا نماي افقي است)، تصورات خود را بررسي 

كنيد.

ــم كنيد  چند نمونه از آنچه كه مي توانيد در نظر خود مجس
ــكل مي بينيد. اگر آمادگي نداريد اجسام را به خاطر  در ش
ــپاريد، مي توانيد كه سه بعدي آن  ها را به صورت دست  بس
ــيم كنيد. در اين صورت، مقايسه و تصميم گيري  آزاد ترس

آسان تر خواهد شد.

در شكل هاي ارائه شده، نه شكل از بي شمار اجسامي را كه 
ــاي  آن مي توان تصور كرد،  ــا با در نظر گرفتن يك نم تنه
ــي، در مي يابيد كه  ــا مطابقت آن  ها با نماي افق مي بينيد. ب
ــماره  هاي 1 و 3 با نماي افقي سازگار است، پس  چون ش

آن  ها، دوجواب درست خواهند بود.

ــاي نيمرخ، يكي  ــب، نماي مجهول، يعني نم ــه اين ترتي ب
ــه  ها تنها  ــخ زير خواهد بود.  البته براي اين نقش از دو پاس

پاسخ  هاي قابل تصور همين دو تصوير نخواهد بود.

كامل شده ي نقشه ، در شكل زير ديده مي شود. 

يا  1                           2                      3

 4                           5                      6

 7                                8                   9

يا

1      3

تجسم قطعه فقط با توجه به نماى روبه رو
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دستوركار شماره ي 2
مجهول يابي از طريق تجسم جسم با توجه به يك نما

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50  ميز نقشه كشي
A3كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB مدادنوكيHB مداد

معموليتراش

(20دقيقه)
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2. خط 45 درجه ي كمكي را رسم كنيد.
ــمت راست خطوط رابط  - از همه ي نقاط نماي زير به س

رسم كنيد.
- از همه ي نقاط نماي افقي به سمت راست خطوط رابط 

را رسم كنيد تا به خط 45 درجه برسيد.
- از خط 45 درجه به سمت باال خطوط رابط رسم كنيد.

1. نقشه ي داده شده را روي يك برگ كاغذ A4 افقي رسم 
كنيد.

- هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.

مراحل ترسيم

3. حال با توجه به نماي روبه رو (يا نماي افقي)، اجسامي 
را تصور كنيد.

در شكل، چند نمونه از آنچه كه مي توانيد در ذهن مجسم 
كنيد مي بينيد.(با توجه به نماى روبه رو).

4. اكنون نماي افقي را با هريك از اجسام كه در ذهن خود 
ساخته ايد مطابقت دهيد. مي بينيد كه قطعه ي تصورشده در 
ــماره ي 2 مي تواند پاسخ درست باشد. پس نقشه  شكل ش

را مطابق شكل كامل كنيد.

2 1

4 3
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2. ساخت جسم
ــتقيمًا به ساختن جسم با توجه  در اين روش مي توانيد مس
به نما هاي موجود اقدام كنيد. به شكل زير نگاه كنيد. نماي 

جانبي و روبه رو از جسمي داده شده است.

ــوادي مانند خمير  ــد از م ــم مي تواني ــاختن جس براي س
ــازي، فوم (يونوليت)، چوب،... و هر چيز ديگر  مجسمه س
ــد. يك راه هم  ــتفاده كني ــكل دهيد اس كه بتوانيد به آن ش
ترسيم تصوير مجسم (ايزومتريك) است كه اغلب  به آن 
 b ،a بسنده مي شود. براي نمونه، مكعب مستطيلي به ابعاد

و c از يونوليت آماده مي كنيم.

ــروع  - به كمك ابزار برنده (مانند چاقوي موكت بري) ش
ــمت  هاي اضافي مي كنيم1. اين كار را به  به جدا كردن قس

ترتيب شكل  هاي داده شده انجام مي دهيم.

1. توجه، مراحل ساخت جسم، نبايد روى ميز نقشه كشى انجام شود، 
ــت. مى توانيد كار را در جاى  ــدن ميز هس ــيده ش زيرا احتمال خراش

ديگر انجام دهيد يا زير دستتان تخته اى قرار دهيد. 
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نكته

ــت در برش يونوليت بار ها دچار اشتباه  ممكن اس
شويد و يا جسمي را كه مي سازيد نادرست باشد، 
ــش و خطا، سرانجام به  ولي پس از چند بار كوش

نتيجه ي خوبي مي رسيد.
زمان  هايي پيش مي آيد كه شما نماي مجهول را 
يافته و ترسيم كرده ايد، اما با ساختن جسم، كامًال 
ــويد كه تجسم و كار ساخت درست  مطمئن مي ش
ــويد كه  ــت. يا گاهي متوجه نكته اي مي ش بوده اس
ــده است.  ــم ساخته ش ــما همين جس راهنماي ش
به عالوه مي توانيد آن را براي كسي توضيح دهيد. 
در آن صورت ساختن جسم بسيار مفيد خواهد بود.

همه ي اين كار ها، با ترسيم سه بعدي هم ممكن 
ــم حقيقي  ــت. ولي به هر حال جس ــاده تر اس و س

توانايي  هاي زيادى دارد.

به اين ترتيب با توجه به جسم ساخته شده، نماي افقي را 
ترسيم مي كنيم. البته خطوط رابط هم، با دقت كافي، نقاط 

مربوط به نماي افقي را خواهند داد.
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دستوركار شماره ي 3
مجهول يابي با ساخت جسم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
فلزي كوچكخط كش200×60×50يونوليت

نجاريگونيا كوچكتيغ موكت بري
روپوش سفيدلباس كار10× 200 × 300تخته ي زير كار

(دقيقه 30)
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مراحل ترسيم

1.كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
ــر گرفتن هر مربع برابر 10  ــاي موجود را با در نظ - نما ه

رسم كنيد.

2. خط 45 درجه بكشيد.
ــه ي نقاط مربوط به مجهول را با كمك خطْ 45  - مجموع

تعيين كنيد.
اگر مي توانيد به كمك تجسم و آنچه كه تاكنون انجام 
ــام كنيد، و به  ــيد كار را تم ــد به نماي مجهول برس داده اي
ساخت جسم ديگري بپردازيد. در غير اين صورت، مراحل 

بعدي را ادامه دهيد.

3. محور هاي 30 درجه ي ايزومتريك را ترسيم كنيد.
- مكعب مستطيلي به ابعاد 60 × 50 × 70 رسم كنيد.

ــش كنيد كه  ــيم خط  هاي الزم كوش ــون بايد با ترس 4. اكن
جسم مورد نظر را در اين جعبه ي رسم شده بسازيد. جزئي 

از كار در شكل انجام شده است.

5. يك تكه يونوليت برداريد و به كمك گونيا طولي برابر 
70 مشخص كنيد. براي اين كار مي توانيد با مداد و با كمك 
گونيا خطوطي بسيار كمرنگ و نازك روي يونوليت و در
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6. به كمك تيغه ي برش، با دقت كامل، مكعب مستطيلي به 
طول 70 را جدا كنيد.

ــه كامًال نظارت و  ــودن حركت كردن تيغ ــر گونيايي ب - ب
دقت داشته باشيد.

- اكنون مي توانيد با دقت شروع به برش يونوليت كنيد.
ــم را  ــب جس ــت كه بايد با برش  هاي مناس ــن اس - روش
ــازيد. اما اين ساخت بايد با دقت و فكر انجام گيرد تا  بس

به قطعه ي مورد نظر برسيد.
- هرگز برشي را بدون فكر كردن الزم انجام ندهيد.

پس از اتمام مراحل برش، مي توانيد نماي افقي را از روي 
مدل به دست آمده ترسيم كنيد.

7. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

ــاده آنكه دو  ــيم كنيد. راه س ــر آن ترس فاصله ي 70 از س
ــپس آن  ها را به هم  ــخص كنيد و س بار، درازاي 70 را مش
وصل كنيد. يا آنكه با نگه داشتن گونيا در شرايط شكل، به 

فاصله ي 70 را ترسيم كنيد.

ــزي و گونياي نجاري هم  ــا را با خط كش فل - اين كار ه
مي توانيد انجام دهيد.

- اين خط را در چهار سمت يونوليت ترسيم كنيد.
- يونوليت را روي تخته ي برش بگذاريد.

- دقت كنيد به هيچ عنوان روي ميز نقشه كشي يا تخته رسم 
يونوليت را برش ندهيد.

نكته

ــي  ــاي برش را روي ميز نقشه كش هرگز كار ه
انجام ندهيد. 

ــي  به هيچ عنوان هنگام برش از لوازم نقشه كش
استفاده نكنيد و در صورت نياز، تنها با خط كش 

فلزي و گونياي نجاري كار كنيد.
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3. استفاده از اختالف سطح 
ــكل مستطيلي را نشان مي دهد  ــكل زير نگاه كنيد. ش به ش
كه خط مياني آن را به دو بخش تقسيم كرده است: بخش 

.B و بخش A

ــكل موجود هريك از قطعات ممكن  به اين ترتيب براي ش
خواهد بود.

با نگاهي به نماي دوم متوجه خواهيد شدكه كدام يك 
ــت. فرض كنيد نماي دوم مطابق  ــت اس از گزينه  ها درس

شكل است.

در اين صورت تنها گزينه ي مناسب، شماره ي 1 خواهد بود.
پاسخ نيز داده شده است.

اين خط چرا به وجود آمده است؟
اين خط به دليل اختالفي كه بين دو سطح A و B ديده 
ــود به وجود آمده است. به شكل  هاي زير نگاه كنيد.  مي ش
هريك ازاين حالت  ها ممكن است. بسياري از حالت  هاي 

ديگر هم وجود دارد.

نكته

هر خط در نقشه، نماينده ي  يك اختالف است.

1 2

3 4

5 6
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي4
مجهول يابي به روش اختالف سطح

(15دقيقه)
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ــبانيد. با درنظر گرفتن  1.كاغذ A4 را به صورت افقي بچس
هر مربع برابر 10، نقشه ي زير را ترسيم كنيد.

ــه رو را نام گذاري كنيد.  ــطوح موجود در نماي روب 2. س
ــت. همان گونه كه  ــده اس ــكل نام گذاري ش براي نمونه ش
ــاهده مي كنيد رويه  هاي B ،A و C هر كدام اختالفي با  مش

ديگري دارند دليل آن هم خطوط بين آن  ها است.

ــون در نماي نيمرخ نام گذاري را ادامه دهيد. در اين  3. اكن
نما هم به دليل اختالفي كه بين سطوح وجود دارد، خط  ها 

به وجود آمده اند.

4. به كمك خط 45 درجه، نقاط نماي مجهول را به دست 
آوريد.

- آيا همه ي نقطه  هاي مشخص شده جزء پاسخ هستند؟

ــا هنرآموز محترم  ــت آوريد و ب - اكنون مجهول را به دس
خود مشورت كنيد.

مراحل ترسيم

5. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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روش  هاي علمي، تجزيه
منظور از تجزيه آن است كه اجزاي سازنده ي يك جسم را 
ــه صورت جدا از هم در آوريم و آنگاه مجهول هر جزء  ب
ــت آوريم. سپس از به هم پيوستن اين  را به تنهايي به دس

تصاوير جزئي به نماي كلي برسيم.
به اين ترتيب، يك جسم:

 ◄ قابل تجزيه به خطوط تشكيل دهنده ى آن است.
قابل تجزيه به صفحات سازنده ي آن است. ◄ 

قابل تجزيه به حجم  هاي به وجود آورنده ي آن است. ◄ 
تجزيه ي خط 

به دو نماي داده شده از يك جسم نگاه كنيد.

ــم به خط  هاي تشكيل دهنده ي آن تجزيه  در اين مورد جس
مي شود.

در شكل زير يك مورد از خط  ها در نظر گرفته شده است.
ــت كه به كمك خط  هاي  ــاي افقي اين خط يك نقطه اس نم

رابط به دست آمده است.

اكنون مي توان يك خط ديگر را برگزيد ونماي سوم آن را 
پيدا كرده به همين ترتيب مي توان خط  ها را يك به يك در 

نماي مجهول (نماي افقي) تعيين كرد.

تجزيه ي سطح
به دو نماي داده شده نگاه كنيد.

اين جسم را مي توان به صفحه  هاي تشكيل دهنده ي آن 
تجزيه كرد.

ــه صفحه  هاي  ــك صفحه از مجموع ــكل زير تنها ي در ش
ــم را درنظر گرفته ايم. مشاهده مي كنيد كه  ــازنده ي جس س

نماي افقي مثلث ABC به سادگي به دست مي آيد.
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ــطح ديگري از جسم را درنظر گرفت و  اكنون مي توان س
ــت آورد. اين كار تا  ــه همان ترتيب، نماي افقي را به دس ب

آخرين صفحه ادامه دارد.

تجزيه ي حجم
ــم مورد نظر را به حجم  هاي جزئي  در اين روش بايد جس
ــد كه در  ــه كرد. به نظر مي رس ــكيل دهنده ي آن تجزي تش
ــد. به جسم  ــاده، اين بهترين  حالت تجزيه باش مراحل س

زير نگاه كنيد. آن را به دو قسمت تجزيه كرده ايم.

ــكل زير ديده مي شود. به اين ترتيب  اين دوقسمت در ش
ــتر را به دو مسئله با جزئيات  ــئله با جزئيات بيش يك مس

كمتر تجزيه كرده ايم.

ــر مي گيريم و نماي  ــمت يك را در نظ ابتدا دو نماي قس
مجهول را به دست مي آوريم.

سپس براي بخش دوم كار را انجام مي دهيم. نماي مجهول 
اين قسمت را هم تعيين مي كنيم.

اكنون با تركيب نما هاي به دست آمده، نماي مجهول كامل 
را ترسيم مي كنيم.
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اصول مجهول يابي
1. ابتدا بايد دو نماي موجود را با دقت بررسي كرد.

2. كوشش شود كه با توجه به اين دو نما، شكل ساختماني جسم درك شود. مي توان براي درك 
جزئيات جسم، يكي از روش  هاي ذهني يا علمي و يا تلفيقي از هر دو روش را برگزيد.

ــتفاده از توانايي تجسم و ابتكار شخصى،  جسم را با  ــود كه با اس 3. در روش ذهني تالش مي ش
توجه به:

الف) يك نما بسازيم.
ب) دو نما بسازيم.

ج) اختالف سطح بسازيم.

ــطح  ها يا احجام  ــه خط  ها يا س ــم ب ــه با تجزيه ي جس ــود ك ــش مي ش ــي كوش 4. در روش علم
تشكيل دهنده ي آن، در مجموع نقشه  هاي ساده تري به دست آورد و در واقع مسئله را جزءبه جزء 

حل كرد.

چكيده ي مطالب

اااااص

چكي
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي5
مجهول يابي با روش تجزيه ي حجم

(30 دقيقه)
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ــر گرفتن هر مربع برابر 10  ــده را با در نظ 1. نماي داده ش
ترسيم كنيد. كاغذ A4 را به صورت افقي نصب كنيد.

2. جسم را به دو بخش تقسيم كنيد. 
ــم و  ــمت باال را يك جس ــت كه قس بهترين حالت آن اس

قسمت پايين را هم يك جسم در نظر بگيريد.

6. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

مراحل ترسيم

ــوم بخش يكم را  3. به اين ترتيب، مي توانيد ابتدا نماي س
به كمك خط 45 درجه به دست آوريد.

4 . به همين ترتيب، نماي سوم بخش دوم را ترسيم كنيد.
نقاط الزم را به كمك خط 45 درجه منتقل كرد.

5. در اين جا مجهول هر دو قسمت ترسيم شده است.
- نقشه را كامل كنيد.



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. منظور از مجهول يابي چيست؟
2. مفهوم نقشه خواني چيست؟

3. روش  هاي ذهني در مجهول يابي كدام اند؟
4. با ترسيم شكل با دست آزاد، چگونگي استفاده از يك نما در مجهول يابي را توضيح دهيد.

5. با ترسيم شكل دست آزاد، چگونگي استفاده از ساخت جسم را در مجهول يابي شرح دهيد.
6. با ترسيم شكل، چگونگي استفاده از اختالف سطح را بيان كنيد.

7. روش  هاي علمي كدام اند؟
8. روش تجزيه ي خطوط را شرح دهيد. (با ترسيم شكل دست آزاد)
9. روش تجزيه ي سطوح را شرح دهيد. (با ترسيم شكل دست آزاد)

10. چگونگي تجزيه به حجم را با ترسيم شكل دست آزاد توضيح دهيد.
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عملي ◄ 
1. به هر روشي كه مايل هستيد نما هاي مجهول را به دست آوريد. (روي همين برگه)

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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2. به هر روشي كه مايل هستيد، نما هاي مجهول را به دست آوريد. (روي همين برگه)

10                                            11                                         12

13                                            14                                          15

16                                            17                                          18
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3. به هر روشي كه مايل هستيد، نما هاي مجهول را به دست آوريد. (روي همين برگه)

19                                             20                                          21

22                                             23                                          24

25                                             26                                          27



183

4. پس از ترسيم نما هاي موجود، نماي افقي را تعيين كنيد. ترسيم تصوير ايزومتريك هم الزم است.

6. پس از ترسيم دو نما، نماي نيمرخ را تعيين كنيد.

5. نماي افقي را ترسيم كنيد. (پس از ترسيم دو نماي موجود).



توانايي اندازه گذاري

در پايان اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- اجزاء اندازه را معرفي كند.

- استاندارد هاي اندازه گذاري را شرح دهد.
- اندازه گذاري  هاي پايه را انجام دهد.

- مقياس  هاي استاندارد را بيان كند.
- نقشه را با مقياس ترسيم كند.

- اصول اندازه گذاري را شرح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

246
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پيش آزمون

1. اندازه گذاري يعني چه؟
2. آيا مي توانيد اندازه گذاري را تعريف كنيد؟

3. يك مكعب مستطيل با چند اندازه معرفي مي شود؟
4. براي معرفي دقيق جسم مقابل به چند اندازه نياز داريد؟

5. آيا همه ي قطعات صنعتي و غير آن را مي توان با اندازه  هاي واقعي آن  ها به صورت نقشه درآورد؟
6. آيا مي توانيد قطعاتي را نام ببريد كه براي ترسيم نقشه ي آن مجبور شويم اندازه  ها را بزرگ كنيم؟

7. چگونه مي توانيد نقشه ي خانه ي خود را روي يك برگ كاغذ A4 ترسيم كنيد؟
8. آيا مي توان نقشه ي يك هنرستان را روي يك برگ كاغذ A4 كشيد؟

9. چگونه يك دوربين عكاسي، فضاي بسيار بزرگي را در يك عكس كوچك جا مي دهد؟
10. به نظر شما چگونه مي توان نقشه ي واضحي از يك پيچ ساعت به بلندي يك ميلي متر رسم كرد؟

11. نسبت دو عدد a و b يعني چه؟
a كوچك تر از يك است يا بزرگ تر از آن؟

b
12. اگر a > b باشد، نسبت

a برابر با 1 خواهد شد؟
b

13. در چه صورت نسبت 
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اندازه گذاري

ــه بزرگي يا كوچكي يك طول را با  ــت ك اندازه كميتي اس
ــر بخواهيد بزرگي يا  ــنجند. به عبارت ديگر، اگ آن مي س
ــتطيل، را  ــم، مثًال يك مكعب مس كوچكي اضالع يك جس

سنجش كنيد، مي گويند: آن را اندازه گرفته ايد.

ــنايي انجام مي شود. در  اندازه گذاري با يكاي معلوم و آش
ــي مكانيك اين يكا (واحد)، ميلي متر است. پيش  نقشه كش
ــن هم ديديد كه اندازه  هاي موجود در يك قطعه را با  از اي

همين يكا معرفي كرديم.
اجزاي اندازه: ◄ به شكل زير نگاه كنيد.

اجزاي اندازه را مي بينيد. به نكته  هاي زير دقت كنيد.
1. كليه ي اجزاي اندازه با خط نازك ترسيم مي شود.

2. خط اندازه نماينده ي طول اندازه با مقياس مربوطه است.
3. بلندي اعداد 2/5 است.

4. فاصله ي خط اندازه تا خط اصلي برابر 7/5 است.

5. طول خط رابط اندازه، 8/5 خواهد بود.
6. طول فلش برابر 2/5 و پهناي آن برابر 1/0 تا 1/5 است.

ــش از آن، فلش در  ــيمي 7/5 و بي ــراي اندازه ي ترس 7. ب
داخل و كمتر از آن فلش در بيرون گذاشته مي شود.

ــه را اندازه گذاري كرد. به  به اين ترتيب، مي توان نقش
يك نقشه ي نمونه نگاه كنيد:

در اين شكل:
- براي شعاع هميشه حرف R نوشته مي شود.

- براي قطر، نشانه ي ∅ به كار مي رود.
ــدازه ي كوچك تر ابتدا و پس از آن، اندازه  ي بزرگ تر  - ان

نوشته مي شود.

درپوش آلومينيمى، مقياس1:1
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به نمونه ي ديگري از اندازه گذاري نگاه كنيد:
1. در زماني كه نماي ارتفاعي استوانه رسم مي شود، مي توان به كمك عالمت ∅، دايره اي بودن را تأكيد كرد.

2. مي توان روي خط چين هم اندازه گذاري كرد.

- اندازه  هاي افقي، در باالي خط اندازه، قرار مي گيرد.
- اندازه  هاي عمودي در سمت چپ خط اندازه نوشته مي شود؛ به گونه اي كه از سمت راست خوانده شود.

- همان گونه كه مشاهده مي كنيد براي اندازه  هاي كمتر از 7/5، مانند 5 و 6 فلش  ها در بيرون گذاشته شده است.

كالهك برنجى
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي1
تمرين نوشتن حروف و نشانه  ها

(40 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را به صورت عمودي بچسبانيد.
- كادر و جدول را ترسيم كنيد.
- بيست خط نازك ترسيم كنيد.

- فاصله ي خط  ها مطابق شكل زير 2/5 و 10 باشد.
- طول خطوط 150 در نظر گرفته شود.

2. مانند شكل زير و نمونه، شماره  هاي داده شده را با دقت 
كامل بنويسيد.

ــود و به تأييد  ــته ش ــماره  ها بايد حداقل 10 بار نوش - ش
هنرآموز محترم برسد.

- شماره  ها هر چه ساده تر نوشته شود بهتر است.

 A B C D E F G H I J 3. مطابق شكل بايد حداقل 5 بار، حروف
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z الفبا را با دقت بنويسيد.

ــرگ كاغذ ديگر و  ــباندن يك ب 4. در صورت نياز با چس
ــيم دوباره ي خط  ها، نشانه  هاي داده شده در شكل زير  ترس

را به ميزان كافي بنويسيد.
ــما  - اين كار تا زماني ادامه مي يابد كه هنرآموز محترم ش

كفايت آن را تأييد كند.

5. نتيجه ي كار را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
خود ارائه دهيد.

ــكل حروف ساده است و بايد  - همان گونه كه مي بينيد، ش
به همين شكل نوشته شود.
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي2
اندازه   گذاري

(30 دقيقه)
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مراحل اندازه گذاري

1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
كادر و جدول را ترسيم كنيد.

ــع جداگانه به اندازه  هاي 4، 10، 16، 20 و 40  2. پنج مرب
ترسيم كنيد.

3. براي هر مربع مطابق شكل اندازه گذاري كنيد.
- در اين اندازه گذاري  ها بايد عالمت  به بلندي نزديك 

2، قرار داده شود.

4. نتيجه ي كار را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
خود ارائه دهيد.
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي3
اندازه  گذاري

(30 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
- دو نماي روبه رو مربوط به يك پايه ي آلومينيمي است. اين دو نما را دوباره ترسيم كنيد.

- ترسيم نقشه با اندازه  هاي داده شده انجام شود.
2. خطوط محور را با دقت رسم كنيد.

- دقت كنيد كه خط  هاي محور در تمام موارد بايد حدود2/5 تا 3، از خط اصلي بگذرد.
3. مطابق شكل، خطوط اندازه را بگذاريد.

- پس از ترسيم خط  هاي اندازه، شكل را به تأييد هنرآموز محترم خود برسانيد.
- اگر اشكالي در ترسيم خط  هاى اندازه  ها وجود داشت، آن  ها را اصالح كنيد.

4. فلش  ها را مطابق شكل باال بگذاريد.
- دقت كنيد كه فلش   ها حداكثر از 3 بيشتر نشود.

- دقت كنيد كه پهناي فلش  ها بيشتر از 1/5 نشود1.
- نقشه را به تأييد هنرآموز محترم خود برسانيد.

- در صورتي كه اشكالي موجود نباشد، اندازه  ها را بنويسيد.
5. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

1. بهترين نمونه براى اندازه ى فلش ها و جزئيات نقشه همين نقشه ى موجود است. مى توانيد همواره كارهايتان را با اين نقشه مقايسه كنيد. 

پايه ي آلومينيمي مقياس1:1
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مقياس

ــياري از قطعات را با اندازه  هاي حقيقي  چون نمي توان بس
آن  ها رسم كرد (يا خيلي بزرگ هستند يا خيلي كوچك)، 

بايد از «مقياس» استفاده كرد.
تعريف: مقياس عبارت است از نسبت اندازه ي تصويري 

بر اندازه ي حقيقي. پس: 
= مقياس

اندازه  هاي تصويري  
اندازه  هاي حقيقي

به نمونه اي توجه كنيد.

ــا مقياس يك بر يك  ــه ي اين پاك كن را ب ــف) اگر نقش ال
(با اندازه  هاي حقيقي) رسم كنيد، شكل زير را خواهيم داشت.

= مقياس
اندازه  هاي ترسيمي 

                    اندازه  هاي حقيقي 1 =          =  
1
1

ــه ي اين پاك كن، همه ي اندازه  ها را نصف  ب) اگر در نقش
كنيم. به نقشه ي زير خواهيم رسيد.

در اين نقشه همه ي اندازه  ها نصف اندازه ي اصلي هستند؛ 
پس مي گوييم، نقشه با مقياس 1:2 رسم شده است.همواره 

مقياس نقشه در جدول نوشته مي شود.

نكته

ــود، بايد اعداد  ــيم ش ــه با هر انداز ه اي كه ترس نقش
اصلي (ابعاد اصلي) نوشته شود.

نقشه بايد با مقياس استاندارد ترسيم شود.
ــي  ــي صنعت ــتاندارد؛ در نقشه كش ــاي اس مقياس  ه
ــه را با هر مقياسي كه بخواهيم رسم  نمي توانيم نقش
كنيم. بنابراين بايد از مقياس استاندارد استفاده كرد. 

در نمودار زير، مقياس  هاي استاندارد را مي بينيد.

مقياس واحد1:1
كوچك كردن    بزرگ كردن

2:1   1:2     
5:1   1:5     
10:1    1:10   

پس:

در اين صورت مي گوييم، نقشه با مقياس 1:1 ترسيم شده است.

ــكل چون اندازه  هاي تصوير با اندازه  هاي اصلي  در اين ش
برابر است، نسبت اندازه  هاي تصوير بر اندازه  هاي حقيقي 

برابر 1 است. 

پاك كن
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اگر در نقشه ي اين پاك كن، همه ي اندازه  ها را دو برابر رسم كنيم، مي گوييم نقشه را با مقياس 2:1 كشيده ايم.            

اصول اندازه گذارى
1. خط اندازه، شماره  ها، حروف و رابط  ها، با خط نازك رسم و نوشته خواهند شد.

2. بلندي فلش، برابر 2/5 خواهد بود.
3. فاصله ي خط اندازه تا خط اصلي 7/5 است.

4. براي قطردر هر حال از نشانه ي ∅ استفاده مي شود.
5. براي شعاع در همه ي شرايط از حرف R استفاده خواهد شد.

6. تعداد اندازه  ها نبايد بيشتر از آنچه كه الزم است باشد.
7. تعداد اندازه  ها نبايد كمتر از آنچه كه الزم است باشد.

8. فلش با طول 2/5 تا 3 و زاويه ي آن ْ 15  تا ْ 30 خواهد بود (يا پهناي آن حداكثر 1/5 است).
9. براي اندازه  هاي 7/5 و بيشتر، فلش  ها در داخل و براي كمتر از 7/5، فلش  ها در بيرون گذاشته شود.

10. نقشه را مي توان با مقياس  هاي 1:2 ، 1:5 و 1:10 كوچك كرد.
11. نقشه را مي توان با مقياس  هاي 2:1 ، 5:1 و 10:1 بزرگ كرد.

چكيده ي مطالب

اصو

چكي
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي4
رسم نقشه با مقياس

(دقيقه 40)
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مراحل ترسيم

1. شكل داده شده مربوط به يك سرچكش است.
اين نقشه با مقياس 1:1 رسم شده است.

كاغذ A4 را روي ميز نقشه كشي يا تخته نصب كنيد.

2. اين نقشه را دوباره رسم كنيد.
- مقياس براي ترسيم دوباره، 2:1 خواهد بود.

- به اين ترتيب بايد طول چكش را برابر 120 در نظر بگيريد.
- پس از ترسيم نقشه، خطوط اندازه را بگذاريد.

3. در صورتي كه كار شما مورد تأييد هنرآموز محترم قرار گرفت، مي توانيد كار را ادامه دهيد:
ــت. براي نمونه 14 در مقياس 2:1 هم  ــت كه روي نقشه داده شده اس ــيد. توجه كنيد كه اعداد همان اس - اعداد را بنويس
ــود. به همين ترتيب، ساير اندازه  ها از نظر عددي تغيير نخواهد كرد (گر چه از نظر اندازه دو برابر شده  ــته ش بايد 14 نوش

 است).
- مقياس 2:1 را در جدول بنويسيد و جدول را كامل كنيد.

سرچكش فوالدي
مقياس 1:1



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. با ترسيم شكل اجزاي اندازه را معرفي كنيد.

2. اندازه ي يك خط كمتر از 7/5 است، فلش  ها ي اندازه را چگونه مي گذاريد؟
3. يك دايره ترسيم كنيد و آن را اندازه گذاري كنيد.

4. با ترسيم شكل اصول مربوط به اندازه گذاري را شرح دهيد؟
5. اگر يك قطعه خيلي بزرگ باشد، نقشه ي آن را چگونه رسم مي  كنيد؟
6. اگر يك قطعه خيلي بزرگ باشد، نقشه  ي آن را چگونه رسم مي كنيد؟

ــم كنيد، آيا اعداد اندازه ي موجود روي آن هم نصف  ــه ي موجود با مقياس 1:1 را دوباره با مقياس 1:2 رس 7. اگر يك نقش
خواهد شد؟
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عملي ◄ 
ــده در جدول زير را ترسيم و اندازه گذاري كنيد. هر مربع برابر 5 در نظر گرفته شود. هر نقشه بايد روي  ــه  هاي داده ش نقش

يك برگ كاغذ A4 ترسيم شود. مقياس همه ي رسم  ها 1:1 است. خط محور فراموش نشود.

1 2

3 4



واحدكار سوم: ترسيم برش
هدف كلي: ترسيم برش قطعات ساده ◄ 

عنوان توانايي
زمان

جمععملينظري

448ترسيم برش هاي ساده



توانايي ترسيم برش  هاي ساده

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود : ◄ 
- اصول برش را بيان كند.

- كاربرد انواع برش را شرح دهد.
- برش ساده را انجام دهد.

- برش شكسته را انجام دهد.
- برش مايل را انجام دهد.

- نيم برش را انجام دهد.
- برش گردشي را انجام دهد.
- برش موضعي را انجام دهد.
- برش پي درپي را انجام دهد.

- نوع  هاشور را با توجه به جنس قطعه انتخاب كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

448
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پيش آزمون

به نقشه ي روبه رو نگاه كنيد و پس از بررسي دقيق آن به پرسش  هاي زير پاسخ دهيد:

1. شكل چه چيزي را نشان مي دهد؟
2. اين وسيله در درون خود پيچيدگي  ها و جزئيات بيشتري دارد يا در بيرون؟

3. اجزاي داخلي آن چگونه مشخص شده اند؟
4. تعداد كدام يك از انواع خط (پهن، متوسط، نازك و خط محور) در نقشه بيشتر است؟

5. به نظر شما كدام قسمت  هاي اين قطعه، داراي دندانه است؟
6. آيا اين وسيله به طور كامل داده شده است؟

اكنون به شكل زير نگاه كنيد و پس از بررسي دقيق به پرسش  ها پاسخ دهيد:

7. آيا اين شكل را مي توان با شكل قبلي مقايسه كرد؟
8. به نظر شما چه تغييري با شكل قبلي كرده است؟

9. چگونه مي توان چنين نمايي ترسيم كرد؟
10. در مجموع كدام شكل به نظر شما گوياتر است؟

11. آيا مي توان گفت كه شكل كنوني نمايي از نصف جسم باال است؟
12. به نظر شما اين نيمه را چگونه به دست آورده ايم؟

13. آيا براي كشيدن اين تصوير حتمًا بايد جسم را به دو نيم كرد؟
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برش ساده

به شكل زير نگاه كنيد. قطعه اي جعبه مانند، در سه نما به 
همراه تصوير سه بعدي آن داده شده است. هدف شناسايي 

دقيق شكل ساختماني قطعه است. 

نماي روبه روي جسم شامل مقدار زيادي خط چين است. 
اين خط چين  ها مربوط به بخش  هاي دروني قطعه است كه 

در نماي روبه رو ديده نمي شود.
در نقشه كشي، روش بسيار خوبي براي نشان دادن اين 

خط چين  ها وجود دارد كه به آن «بُرش» مي گويند.

ــه كمك آن  ــف: برش عملي اســت فرضي، كه ب تعري
بخش  هاي نديد جسم، در معرض ديد قرار داده مي شود. 
براي اين كار بايد بخشي از جسم را بريد و از جلوي ديد 

كنار گذاشت (البته اين كار فرضي است).

ــرش اره ي فرضي  ــوط نازكي را كه از اثر ب ــا خط در اينج
ــخص  ــور» مش به جا مانده، با خط  هاي نازكي به نام « هاش
ــه و با فاصله  هاي  ــور ها با زاويه ي 45 درج مي كنيم.  هاش

مناسب و يكسان، در يك جهت ترسيم مي شود.
در پايان كار، نقشه به صورت شكل زير تكميل خواهد 
شد. ضمنًا در اين شكل مشاهده مي كنيد كه مسير حركت 
اره ي فرضي را با خط و نقطه ي ويژه اي مشخص كرده ايم. 

ــين مي توان  به اين ترتيب به جاي نماي روبه روي پيش
نمايي از جسم بريده شده را در جلوي ديد ناظر قرار داد.
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به چگونگي ترسيم خط برش دقت كنيد.
 A-A ــاي خط برش ــول پاره خط  هاي كوتاه در انته ط
ــاره خط و نقطه ي آن حدود 11 تا  ــدود 4 و جمعًا دو پ ح

12 خواهد بود.

ــت. مي توان برش را در هر نماي ديگر يا حتي در چند نما  ــخ منفي اس ــود؟ پاس آيا برش تنها در نماي روبه رو انجام مي ش
انجام داد. 

به نمونه اي ديگر نگاه كنيد. در اين نمونه، هر سه نما در برش هستند. سه صفحه ي برش هم، B-B ،A-A و C-C هستند.

ــته  ــت. نام برش يعني A-A در كنار تصوير برش خورده نوش ــده اس اين خط را خط برش مي نامند كه با A-A معرفي ش
مي شود.
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

30ْ و45ْگونيا  - 60ْ موييبرس  
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي1
رسم برش ساده

(دقيقه 35)



206

1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
- با توجه به اندازه  هاي موجود دو نما را دوباره ترسيم كنيد.

- براي ترسيم نماي روبه رو در برش ابتدا آن را با  خطوط 
نازك و كم رنگ رسم كنيد.

ــير برش را رسم و با حروف A-A نام گذاري كنيد. - مس

مراحل ترسيم

ــكل ساختماني جسم، همه ي خط چين  ها  2. با توجه به ش
بايد به خط اصلي تبديل شود (همه ي خط  هاي نديد، ديد 

خواهند شد).
- يك پاره خط كه در حالت ديد است، به نديد تبديل خواهد 
ــكل مي بينيد) علت آن را جستجو كنيد.  ــد (آن را در ش ش
ــتاندارد  ــاز را با پهناي اس ــاي مورد ني ــد خط  ه - مي تواني

ضخيم كنيد.

ــي بگذاريد و  ــه را روي خط كش ت ــاي 45 درج 3. گوني
خطوط  هاشور را ترسيم كنيد.

ــور را نازك و به فاصله ي 2 تا 3 ميلي متر  - خط  هاي  هاش
به صورت پيوسته و يكنواخت ترسيم كنيد.

ــيم پاره خط خط چين موجود در نماي  - مي توانيد از ترس
روبه رو خودداري كنيد.

ــيد و دو نما را  - عبارت A-A را در نماي روبه رو بنويس
كامل كنيد.

7. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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برش  هاي ديگر

نظر به اينكه، اجسام صنعتي داراي شكل  هاي گوناگوني هستند، 
نمي توان براي همه از يك نوع برش استفاده كرد. برش  هاي 
ــخ گوي قطعات مختلف است: ديگري وجود دارد كه پاس

نيم برش
ــارن، « داراي دو نيمه ي  ــه داراي محور تق ــر يك قطع  اگ
يكسان» باشد، مي توان نيمي از آن را در برش كشيد و نيم 
ديگر را بدون برش ترسيم كرد. در اين صورت هم نماي 

بدون برش و هم نماي برش خورده را خواهيم داشت.

ــورت كامل بايد «نيم برش-  ــه، نيم برش را به ص   در نتيج
نيم ديد» ناميد و نمايش مسير برش الزم نيست. در نيمه ي 

برش نخورده، خط چين نمي گذاريم.

برش پي در پي
ــود كه روي آن جزئيات  ــكل يك محور ديده مي ش  در ش

مختلفي وجود دارد.

ــاي جانبي  ــود اما نم ــيم مي ش ــه روي آن ترس ــاي روب نم
ــه ديگري از برش  ــيار دارد، پس به گون ــاي بس خط چين  ه
استفاده خواهيم كرد كه به آن « برش پي در پي» يا «برش 

متوالي» مي گويند.
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در اين برش مي توان چند جاي متفاوت جسم را در نظر گرفت و براي هر جا يك برش زد.

نام هر برش در زير آن نوشته مي شود.
از ترسيم خط چين  ها هم خودداري مي شود.

با دقت در شكل برش  ها بگوييد، هر برش نماينده ي چيست؟

برش مايل
ــه برش  ــده، مي بينيد كه س ــم داده ش با نگاه كردن به جس
گذشته براي آن مناسب نيست. بنابراين از برش ديگري به 

نام «برش مايل» استفاده مي كنيم.

مسير برش در شكل به صورت A-A مشخص شده است.
ــمت راست  ــود كه در بخش س به اين ترتيب ديده مي ش
ــت. پس  ــرش داراي زاويه ي مانند ∝ اس ــر افقي، ب تصوي
ــت كه برش به  ــراي نمايش آن در نماي روبه رو الزم اس ب
اندازه ي ∝ و در سمت خالف عقربه ي ساعت بچرخد تا 

اين چرخش در شكل زير انجام گرفته است.
ــه به اين روش  ــود، ترسيم نقش همان گونه كه ديده مي ش

خيلي آسان تر و قابل درك خواهد بود.
خط چين  ها نيز در اين نما ترسيم نشده اند.

به صورت عادي و اندازه ي حقيقي ديده شود.
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برش گردشي
ــكلي يكنواخت  ــن برش براي قطعات بلند كه داراي ش اي
هستند بسيار مناسب است. شكل زير يك زوار آلومينيمي 

را با برش ساده ي آن نشان مي دهد.

برش موضعي
ــي از يك قطعه را در برش  ــمت كوچك  اگر بخواهيم قس
ــتفاده كرد.  ــرش موضعي اس ــوان از ب ــان دهيم، مي ت نش
ــخص  ــتي مش محدوده ي اين برش بايد با خط نازك دس
شود. شكل  هاي(الف) و (ب) دو نمونه را معرفي مي كند.

ــراي صرفه جويي در جا، مي توان در چنين مواردي برش  ب
را روي خود نماي اصلي نمايش داد.

ــم شود. ضمنًا  در اين حال، برش بايد با خط نازك رس
ترسيم مسير برش ضروري نيست.

در زمان  هايي كه بايد مسير برش (با زاويه ي90 درجه) 
تغيير كند، از گوشه اي با خط پهن استفاده شده است.

دقت كنيد كه براي صفحه  هاي تغيير جهت، خطي در نظر 
گرفته نمي شود.

برش شكسته

برش گردشي

برش موضعي

برش شكسته
ــير برش با زاويه  هاي 90 درجه تغيير كند، مي توان  اگر مس

جسم را «برش شكسته» ناميد.
جسم زير داراي شرايط استفاده از برش شكسته است. 
(ديگر برش  هاي گفته شده تا اينجا براي آن مناسب نيست). 

در شكل زير برش انجام شده است.

با توجه به مسير ترسيم شده براي برش مي توان نيمه اي را 
كه جلوي ديد جزئيات را مي گيرد برداشت.

در اين شرايط مي توان شيار شيب دار، سوراخ و سوراخ  هاي 
استوانه را ديد.

مسير برش شكسته

برش از زوار آلومينيمي
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چكيده ي مطالب

            اصول برش
برش عملي است فرضي كه در آن با برداشتن بخشي از جسم، بخش  هاي نديد به صورت ديد ترسيم مي شود. بنابراين:

1. با در نظر گرفتن يك اره فرضي، جسم را مي بريم.
2. جا هايي را كه اره ي فرضي مي برد، با  هاشور مشخص مي كنيم.

3. خطوط  هاشور با زاويه ي 30 درجه تا60 درجه (معموالً 45 درجه) رسم مي شود.
4. با توجه به شكل قطعه، برش مناسب آن را انتخاب مي كنيم.

5. در برش  هاي ساده، مايل، شكسته و پي در پي، مسير برش نشان داده مي شود.
6. در برش  هاي موضعي، گردشي و نيم برش، مسير برش نشان داده نمي شود.

7. مسير برش با دو پاره خط و يك نقطه ي پهن شروع مي شود و با همين شرايط پايان مي يابد.
8. مسير برش با حروف الفبا نام گذاري مي شود.

پيچ

تيغه

خار

پين مخروطي

پين استوانه اي

گوه

فوالد - فلزات 
سخت، چدن

شيشه و مواد 
شفاف

فلزات نرم - 
مواد مصنوعي 
(الستيك، ...)

چوب

جدول هاشور

جنس قطعه
ــور مطابق آنچه كه تاكنون ديديد زده  در حالت كلي، هاش
خواهد شد. اما براي برخي موارد مانند فلزات نرم ( سرب، 
ــور ضربدري هم  مس،...) ومواد مصنوعي مي توان از هاش
ــده برخي از هاشورهاي  ــتفاده كرد. در جدول داده ش اس
ــده است كه مي توان با توجه به جنس كار،  رايج تر داده ش

از آن ها استفاده كرد

بي برش ها
ــرش خواهند ماند. دليل  ــي وجود دارند كه بدون ب قطعات
ــت. به اين  ــرش در آن هاس ــات قابل ب ــتن جزئي آن نداش
ــا» مي گويند. از آن ها مي توان پيچ، خار،  قطعات«بي برش ه

ِوه، تيغه و پين را نام برد. ُگ
جدول نمونه اي از بي برش ها

چكي

            
شعمل ب
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

45گونيا 30ْ وْ  - 60ْ موييبرس  
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي2
ترسيم نيم برش

(30 دقيقه)
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ــكل زير نگاه كنيد. قطعه اي استوانه اي با جزئيات  1. به ش
مربوط به آن داده شده است.

- كاغذ را به صورت افقي بچسبانيد.

2. نقشه را با خط نازك و كم رنگ بكشيد.
ــدارد (در اين مرحله آن را  ــه نياز به اندازه گذاري ن - نقش

اندازه گذاري نكنيد).
- بخش  هايي را كه بايد ديده شود مشخص كنيد.

ــكل  ــده مي رسيد(ش ــه ي داده ش - به اين ترتيب، به نقش
زير).

- در اين صورت تنها خط  هايي كه در ديد هستند باقي مي مانند.
- سپس خط  هاي ديد را رسم كنيد.

4. خطوط نقشه را طبق استاندارد پررنگ و كامل كنيد.
-  هاشور هاي الزم را رسم كنيد.

- خطوط اضافي را پاك كنيد.

5. نقشه را اندازه گذاري كنيد.
ــا نيمي از نماي خود  ــراي اندازه گذاري جزئياتي كه ب - ب
معرفي شده اند، تنها يك سرخط اندازه را فلش گذاري كنيد.

- نقشه را مطابق شكل كامل كنيد.

6. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

مراحل ترسيم

ــيم خط چين  ها  3. در نيمه ي برش نخورده مي توان از ترس
خودداري كرد.



ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. برش را تعريف كنيد.

2. چند نوع برش مي شناسيد؟
3. با ترسيم شكل دست آزاد برش ساده را معرفي كنيد.
4. با ترسيم شكل دست آزاد برش مايل را معرفي كنيد.

5. با ترسيم شكل دست آزاد برش شكسته را معرفي كنيد.
6. با ترسيم شكل دست آزاد برش گردشي را معرفي كنيد.
7. با ترسيم شكل دست آزاد برش موضعي را معرفي كنيد.

8. با ترسيم شكل دست آزاد نيم برش را معرفي كنيد.
9. با ترسيم شكل دست آزاد برش پي در پي را معرفي كنيد.

10. با ترسيم شكل دست  آزاد گونه هاي هاشور را براي مواد مختلف نشان دهيد.
11. اصول برش را شرح دهيد.
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عملي ◄ 
براي اجسام داده شده، برش مناسب را انتخاب كنيد. براي هر قطعه ترسيم دو نما كافي است. در همه ي موارد، اندازه گذاري 

الزم است.
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كد استاندارد مهارتينام استاندارد مهارتينام رشته مهارتيرديف
صفحه تراشيصفحه تراشي1
تراشكاري درجه 2تراشكاري2
فرزكاري درجه 2فرزكاري3
تراشكاري درجه 2تراشكاري و فرزكاري4
تعمير ماشين ابزارتعمير ماشين ابزار5
درودگري درجه 2درودگري6
دكورسازيتزئينات داخلي چوب7
تعمير دستگاه هاي سردكننده خانگي و تجاريتأسيسات برودتي8
تعمير اتومبيل سواري درجه 2تعمير موتور و برق خودرو9
برق خودرو درجه 2تعمير برق خودرو درجه 101
تعمير اتومبيل سواري درجه 2تعمير موتور خودرو11
تعمير موتورهاي ديزل درجه 2تعمير موتورهاي ديزل12
تعمير موتور ديزل درياييتعمير موتور ديزل دريايي13
مكانيك تراكتور و تريلر درجه 2مكانيك تراكتور و تريلر14
تعمير كمباينتعمير كمباين15
تعمير ماشين آالت سنگين راهسازي عملياتتعمير ماشين هاي راهسازي16
مدل سازي درجه 2مدل سازي17
ريخته گري درجه 2ريخته گري18
برق ساختمان درجه 2برق ساختمان درجه 191
برق صنعتي درجه 2برق صنعتي درجه 201
برق صنعتي درجه 2برق صنعتي21
تعمير وسايل خانگي گردنده و حرارت برقيتعمير لوازم خانگي برقي22
تعمير ماشين هاي الكتريكي درجه 2ماشين هاي الكتريكي درجه 231
تعمير ماشين هاي الكتريكي درجه 2ماشين هاي الكتريكي24
جوشكاري برق درجه 2جوشكاري برق25
جوشكاري برق درجه 2جوشكاري برق و گاز26
جوشكاري برق درجه 2جوشكاري گاز محافظ 27
ورق كاري (نازك) درجه 2ورق كاري28
در و پنجره سازي آهني درجه 2در و پنجره سازي آهني29
ساخت شناورهاي چوبي جهاد كشاورزيساخت شناورهاي چوبي صيادي30
معدن كاري عمومياستخراج معدن31



218

منابع

الف) فارسي
ــي 1 كد 359/51، سال 1388 شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي  ــيني، محمد. نقشه كش 1. خواجه حس

ايران.
2. شربت ملكي، محمدحسين، خواجه حسيني، محمد، رسم فني عملي سال سوم نقشه كشي صنعتي توليد، 

شربت ملكي، محمدحسين، خواجه حسيني، محمد. شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران.
ISO129 , ISO128به شماره هاي  ISO3. استانداردهاي

ب) انگليسي
1. Bogolyobov, Engineering Drawing.
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كد استاندارد مهارتينام استاندارد مهارتينام رشته مهارتيرديف
55/16/2/2-8برقكار ماشين آالتبرق ماشين آالت1
55/28/2/4-8برقكار ساختمان درجه 2برق ساختمان2
53/47/2/4-8تعميركار ماشينهاي الكتريكي درجه2  ماشينهاي الكتريكي3
55/15/2/4-8برقكار صنعتي درجه 2برق صنعتي4
51/65/1/2-8نصب و تعميركار آسانسورنصب و سرويس آسانسور5
42/32/1/2-8تعمير ابزار دقيقتعميركار ابزار دقيق6
52/53/1/5-8الكترونيك  كار صنعتياتوماسيون صنعتي7
73/14/2/2-8ورقكار (نازك كار)ورقكاري8
72/17/2/2-8جوشكار گاز درجه 2ورقكاري9
72/12/1/2-8جوشكار گاز محافظ آرگونجوشكاري برق و گاز10
74/93/2/2-8در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه 2در و پنجره ساز آهني11
12co2 جوشكاري گاز محافظco2 72/13/1/2-8جوشكار گاز محافظ
74/64/2/2-8در و پنجره ساز آلومينيوميدر و پنجره ساز آلومينيومي13
41/11/2/3-8مكانيك صنايع درجه 2مكانيك صنايع14
01/52/2/2-9پالستيك كار عمومي درجه 2پالستيك كاري عمومي15
34/32/2/3-8فرزكار درجه 2فرزكاري16
34/37/2/2-8ماشين ابزاركار درجه 2تعمير ماشين ابزار17
71/06/2/2-8لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه 2تأسيسات بهداشتي ساختمان18
71/06/1/2-8لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه 1تأسيسات بهداشتي ساختمان19
71/13/1/2-8تعميركار آبگرمكن ديواريتعمير دستگاه هاي گازسوز20
71/14/2/2-8لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه 2تأسيسات گرمايي ساختمان21
71/19/1/2-8كارور تأسيسات برودتي و گرماييتعمير چيلر تراكمي22
51/46/2/3-8مونتاژكار و نصاب تابلوهاي برقتعمير چيلر تراكمي23
41/97/1/2-8تعميركار پمپ و شيرتعمير پمپ و شير24
71/08/2/3-8لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه 2تأسيسات تهويه مطبوع ساختمان25
55/42/2/3-8تعميركار برق خودرو درجه 2تعمير برق اتومبيل26
43/23/2/3-8تعميركار اتومبيل هاي سواري درجه 2تعمير موتور و برق خودرو27
49/63/2/2-8مكانيك ماشين آالت سنگين راهسازيتعمير ماشين هاي راه سازي28
43/26/2/2-8تعميركار خودروهاي تجاري درجه 2تعمير خودروهاي تجاري29
49/29/2/2-8تعميركار موتورهاي ديزل درياييتعمير موتورهاي ديزل دريايي30
11/08/1/2-7معدن كار عمومياستخراج معدن31
19/38/2/3-8مدلساز درجه 2مدلسازي32
24/13/2/3-1ريخته گر درجه 2ريخته گري33




