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...شــما خودتان جوان هایی هستید که می توانید همه کارها را انجام بدهید.مخترعین ما می توانند در سطح باال اختراع 
بکنند. مبتکرین ما می توانند در سطح باال ابتکار کنند، به شرط اینکه خودشان اعتماد به نفس داشته باشند و معتقد بشوند 
به اینکه » می توانیم«... این شــما جوان های کشور هستید که در هر جا هستید، باید به فکر آتیه کشور خودتان باشید.
 الزم است که با دو خصیصه اتکا به خدای تبارک و تعالی و اطمینان به نفس به پیش بروید و بعد از مدت کوتاهی 

خواهید دید که راه های سعادت بر شما باز می شود...



سخن  ناشر 

کاروان فرهنگ و تمدن بشري، چنان در حال پيشرفت و رشد و تعالي است که لحظه اي درنگ، رسيدن به اين قافله را نا ممکن 

مي ســازد و از آنجايي که آينده هر جامعه بســتگي به تعليم و تربيت کودکان و جوانان آن جامعه دارد. دفتر برنامه  ريزي و تأليف 

آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش سعي دارد با بهره گيري از دست آوردهای دانش جهانی  و آموزه هاي اصيل اسالمي و ملي، 

تغيير و تحولي مبتني بر روش هاي نوين علمي و تکنولوژي در کتاب هاي درسي به وجود آورد.

در اين راستا   انتشارات گويش نو افتخار تأليف و آماده سازي تعدادي از اين کتاب ها را بر عهده داشته و با همراهي استادان کوشا 

و نظارت دقيق و ارشــادي کميســيون هاي تخصصي و  ورزيدة دفتر تأليف و برنامه ريزي اين وظيفۀ خطير را به انجام رسانده است.

خودآمــوزان اوليــن بار تصاوير کاربردی صنعتی در کنار مطالب متوالی ارزشــيابی و تمرين - پايانی واحدهای اثبات يادگيری 

بدون نياز آموزشی و نظم  و يادگيری دارای کتاب کار ، برای اتمام درس 

در پايان از تالش مؤلف محترم اين کتاب که با پيگيری های مجدانه، تالش وافری در ارتقاء سطح کيفی اين اثر داشته اند، تشکر 

و قدردانی می گردد.

 از ويژگی های اين کتاب می توان به خودآموز بودن آن، اســتفاده از تصاوير قطعات صنعتی)کاربردی( به منظور ايجاد انگيزه و 

تسهيل در يادگيری، استفاده حدود 60 منبع)فارسی و التين( و ... اشاره نمود.

در همين راستا از مدرسان و دانش پژوهان محترم تقاضا می شود، با ارائه پيشنهادها و راهکارهای سازنده ما را در غنا بخشيدن و 

باالبردن کيفيت چاپ های بعدی،همراهی نمايند. 
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سخنی با هنرآموزان محترم

تحصیلي جدید  آغاز سال  مناسبت  به  تبریك  و عرض  با سالم 
همان طور که مي دانیم رسم فني و نقشه کشي را "زبان صنعت" 
نامیده اند. چون از طریق خواندن و درك یك ترسیم فني مي توان 
به ذهن واندیشه طراح و ماهیت آن چه که قرار است ساخته و 
تولید شود ، پي برد. ضمن آن که از این طریق ارتباط طراحان با 
صنعتگران برقرار شده و یك زبان مشترك - در تمام دنیا - بین 

آن ها حاکم مي شود .
وجود  بر  مبتني  محصول،  هر  تولید  در  موفقیت  ي  طرف  از 
هنرجویان  که  است  بدیهي  است.  استاندارد  و  دقیق  اي  نقشه ه
رشته ساخت و تولید با توجه به اهمیت و کاربرد رشته تخصصي 
خود در سطوح دیپلم یا باالتر، ناگزیر به استفاده از ترسیم فني و 
نقشه، خصوصاً در جایگاه نقشه خواني صنعتي– خواهند بود .  و 
با درك همین ضرورت و رویكرد ، کتاب : رسم فني تخصصي 
هدف  با  و  درسي-  کتاب  مكمل  عنوان  به   - آن  كار  كتاب  و 
تحكیم آموخته هاي فراگیران این درس تألیف شده است. براي 
آن که شما همكار محترم از محتواي تهیه شده کتاب کار به نحو 
پیشنهادهایي   ، شوید  مند  بهره  خود  تدریس  زمان  در  موثري 
جهت یادآوری ارائه می شود تا آن ها را در کنار تجربیات و سوابق 
» آموزشي – صنعتي « ارزشمند خود قرار داده و در نهایت به 
نحو رضایت بخشي ، موفق به ارائه آسان مطالب و یادگیري بهتر 

هنرجویان عزیز شوید.
موفقیت شمارا آرزومندم )مؤلف(

بیش ترین انتظاري که از فارغ التحصیالن رشته ساخت و تولید 
 ، دارد  وجود  تخصصي  و  عمومي  فني  رسم  یادگیري  د  مور در 
در  بنابراین   . است  صنعتي  هاي  نقشه  درك  و  خواندن  ي  توانای
تألیف و تدوین مطالب کتاب درسي ، خصوصاً طراحي برگه هاي 
ارزشیابي و نقشه خواني براي "کتاب کار" این موضوع مدنظر بوده 
و انجام تمرینات ترسیمي براي هنرجویان رشته ساخت وتولید 
در مقایسه با هنرجویان برخي از رشته هاي فني ، کمتر مدنظر 

بوده است .
مرور ومطالعه اجمالي تمرین هاي کتاب کار ) قبل از   
تدریس ( به برنامه ریزي و طرح درس شما براي ارزش یابي 
کمك  منزل  یا  داخل کالس  در  فراگیران  هاي  آموخته   از 

مي کند.
استفاده از جدول پیشنهادي بودجه بندي تدریس به   
شما کمك مي کند که در زمان تعیین شده ، به نحو مطلوبي 
زمان تدریس و ارزش یابي را مدیریت کنید . این جدول در 
صفحه 12 و 13کتاب درسي ارئه شده است.در صورت وجود 
تعطیلي  بهتر است کالس جبراني داشته باشید و تمرینات 

کتاب کار براي حل تمرین توضیح داده شوند.

فني  رسم  تدریس  براي  کالس  ظرفیت  ندارد  استا  
تخصصي رشته ساخت و تولید ، یك هنر آموز به ازاء 
تر  بیش  تعداد  که  صورتي  در   . است  هنرجو   15 هر 
نیاز خواهید  به یك همكار کمكي   ، باشند  نفر  از 16 

داشت .
کتاب کار باید در هر جلسه – در کنار کتاب درسي   
باید  کار  کتاب  تمرینات  از  برخي   . باشد  هنرجو  ه  همرا  –
با راهنمایي شما در کالس درس حل شوند و برخي دیگر 
باید در منزل حل شوند. در  راهنمایي و صالحدید شما  با 
هر  در  کار  کتاب  داشتن  همراه  یادآوري»به  وص  خص این 

جلسه«به هنرجویان پیشنهاد مي شود.
هنرجویان،  توسط  کار  کتاب  تمرینات  حل  از  قبل   
بادقت  و  صحیح  طور  به  تا  فرمایید  راهنمایي  را  آن ها 
مناسب و راهنمایی با مداد اقدام به حل تمرین ها نمایند .
فني  رسم  مطالب  هنرجویان  که  است  این  بر  فرض   
در  اند.  گرفته  فرا  قبولي  قابل  در حد  را  دوم  عمومي سال 
نقشه  و  ها  یابي  ارزش  به  پاسخ  در  صورتي که هنر جویي 
ارائه  را  الزم  توضیحات  شد،  مواجه  مشكلي  با  خواني 
ازحل  قبل  که  یاد آورشوید  او  به  راهنمایي،  ضمن  و  کنید 
بعضاً  درسي) که  کتاب  صفحه  شماره  به  نظر  مورد  تمرین 
درجدول پایین برخي از صفحات کتاب کاراشاره شده(جهت 

مرورمجددمطالب درسي مراجعه نماید.
در طراحي تمرین هاي کتاب درسي و کتاب کار تا حد   
امكان از نمونه هاي صنعتي استفاده شده است، تا هنرجو در 
آن چه یاد مي گیرد، فایده و لذتي را احساس نموده و به آن ها 

عالقه نشان دهد .
تمرین هایي که در کتاب کار ارائه شده اند ، نه تنها   
مدرسان را از تكثیر و تهیه صورت مسأله نقشه ها بي نیاز 
مي کند، بلكه در وقت هنرجویان در ترسیم صورت مسأله 

نقشه هاي اولیه نیز صرفه جویي مي شود .
مطالب  تأخر  و  تقدم  و  بندی  اولویت  شده  سعي   
کاربرگ هاي کتاب کار با رعایت سلسله مراتب یادگیري و 
است هنرجویان  بهتر  بنابراین   ، تهیه شود  آموزشي"  "نظم 
بعدي  تمرین  انجام  به  قبلی  تمرین  انجام  بدون  هرگز 
نپردازند. * جدول )فهرست ( راهنمای برگ های کتاب کار 

را در صفحه 9 و 10 مالحظه کنید.
نكاتي پيرامون تمرینات : »كتاب درسي وكتاب كار«

قالب:  در  کار  کتاب  و  درسي  کتاب  تمرینات  م  تما  
"ارزش یابي" و "نقشه خواني" مطرح شده است که در ضمن 
در  هنرجویان  توسط   ، محترم  استاد  راهنمایي  با  تدریس 
حین تدریس  یا پس از تدریس ) در کالس درس یا منزل( 
مورد سنجش قرار مي گیرد . در قسمت پایین )سمت چپ( 



صورت  به  تصویر  یك  از  درسي  کتاب  صفحات  از  برخي 
نماد استفاده شده است. پس از مطالعه هر صفحه از 
مطلب کتاب درسي با دیدن این نماد هنرجویان را راهنمایي 
کتاب  به  شده  گرفته  نظر  در  تمرین  حل  براي  تا  ید  فرمای
نمایند. نظر  مورد  حل  تمرین هاي  به  اقدام  و  راجعه  م کار 
این تمرین ها در دو گروه زیر ، هم در "کتاب درسي"   

و هم در "کتاب کار" ارائه شده اند: 
است  شده  ارائه  درسي  کتاب  در  که  هایي  تمرین   : الف   
باید همزمان با تدریس و با مشارکت همه هنرجویان مورد 
کتاب  داخل  در  ها  تمرین  این   . گیرند  قرار  یابي  ارزش 
درسي و با مداد پاسخ داده مي شوند. روش حل یا ترسیم 
آن ها با دست آزاد یا ارائه پاسخ هاي کوتاه به سؤاالت است. 
آموخته  اطالعات  تثبیت  سواالت،  نوع  این  طرح  ز  ا هدف 
شده ، در ذهن هنرجویان و بالفاصله پس از تدریس است. 
براي اثربخشي بیش تر سعي کنید تا حد امكان مشارکت 
عناوین  با  که  تمرینات  این  حل  در  را  هنرجویان  تمام 
"ارزش یابي" و "نقشه خواني" ارائه شده است فراهم نمایید.

با  نیز  است  ارائه شده  کار  کتاب  در  که  هایي  مرین  ت  : ب 
دو عنوان "ارزش یابي" و "نقشه خواني" وجود دارند که به 
صالحدید هنرآموز محترم بخشي از حل این تمرین ها باید 
در کالس درس و برخي دیگر در منزل انجام گیرد. در مورد 

روش و نحوه حل آن ها دو نكته مهم وجود دارد : 
1- در برخي از برگه هاي کتاب کار نقطه چین، براي برش 
برگه از "کتاب کار" مشاهده مي شود.  این برگه ها الزاماً 
باید از کتاب کار جدا شده و با وسایل نقشه کشي ) خط کش
T ، گونیا و... ( با نصب روي میز نقشه کشي، نقشه داخل آن 

ها  با دقت ترسیم شوند.
خواسته  هنرجویان  از  کار  کتاب  برگه هاي  تحویل  از  قبل   
درج  مشخصات،  در جدول  را  خود  کامل  مشخصات  شود 

نمایند .
صورت  به  ها  آن  سؤاالت  که  ها  برگه  از  دیگر  رخي  ب  -2
نوشتاري یا شامل پرسش هاي چند گزینه اي مي باشد در 
از  برخي  به  هنرجویان  است.  پاسخگویي  قابل  برگه  داخل 
سواالت ترسیمي کتاب کار نیز ) با استفاده از وسایلي نظیر 
توانند  مي   - برگه  کردن  جدا  بدون   - و خط کش(  گونیا 

پاسخ دهند .
با روش هاي گوناگون مانند پرسش و پاسخ همه هنرجویان   
را در پاسخ گویي به حل تمرینات غیرترسیمي در کتاب کار 

مشارکت دهید .
ارزشیابي  نمره  از  بخشی  که  شوید  یادآور  هنرجویان  به   
مستمر هرنوبت ، به حل تمرین هاي کتاب کار اختصاص 

مي یابد .

وقت شما  یا  ندانسته  کافي  را  کار  کتاب  هاي  تمرین  اگر   
اجازه داد ، تمرین هایي که بار آموزشي مناسبي را داشته 
باشد ، به عنوان تمرین خارج از کالس درس به هنرجویان 
و  تمرین  حل  به  مند  عالقه  که  فراگیراني  خصوصاً   –

یادگیري بیش تر هستند – ارائه نمایید.
بدون شك تجربه همكاران محترم در فعالیت هاي صنعتي   
براي  تواند  تدریس رسم فني مي  در کنار سال ها تجربه 
هنرجویان بسیار ارزنده و مؤثر باشد . بنابراین اگر در بین 
کالس  از  خارج  هاي  فعالیت  در  افرادي  محترم  همكاران 
درسي با نقشه ارتباط دارند ، از هر آن چه که "مرتبط با 
سرفصل" این کتاب است مي توانند تجربیات صنعتي خود 
را در قالب نقشه هاي صنعتي به همراه نمونه قطعه تولید 
شده به هنرجویان عزیز منتقل نمایند. این موضوع نه تنها 
بر اعتماد به نفس هنرجویان تأثیر مي گذارد ، بلكه باعث 
ایجاد انگیزه از آموخته هاي تئوري خود و شناخت نسبت 

به جایگاه آن در صنعت مي گردد.
بسنده  کتاب  این  تصاویر  به  محترم  همكاران  است  امید   
نكرده و خودشان به کمك تصاویر موجود درسایر کتاب ها 
و بروشورها و استفاده از مدل هاي کمك آموزشي و دست 
سرفصل  با  )متناسب  فراگیران  و  همكاران  هاي  ساخته 
آموزشي( بتوانند مقاصد و اهداف آموزشي خود را به روش 

مطلوب و بهتري به فراگیران خود منتقل نمایند.
به منظور آشنایي هنرجویان با نحوه ارزش یابي پایاني سال   
تحصیلي ، در انتهاي کتاب کار، یك سري سواالت طراحي 
و فقط جهت نمونه ارائه شده است که مي توانید آن ها را 
راهنمایي کنید که در طي سال تحصیلي اقدام به حل آن ها 

کنند و ضعف هاي احتمالي خود را برطرف نمایند.
در پایان کتاب فهرست منابعي که براي تألیف این کتاب از   
آن ها ایده گرفته شده یا از مطالب آن اقتباس شده،معرفی 
شده است. کتاب هاي که با عالمت * مشخص شده اند در 
حال حاضر در بازار وجود دارند، که هنرآموزان محترم در 
کالس  در  آرشیو  براي  را  آن ها  توانند  مي  تمایل  صورت 

درس یا کتابخانه هنرستان تهیه نمایند.
نظر به تازگي نحوة ارائه برخي مطالب ، احتمال کاستي ها  و   
اشتباهاتي در کتاب درسي و کتاب کار وجود دارد. همكاران 
محترم و هنرجویان عزیز مي توانند با ارسال پیشنهادهاي 

ارشادي ، "مؤلف" را مورد لطف خود قرار دهند .
از خداوند متعال براي شما معلمان و اساتید گرامي توفیقات   
روز افزون مسئلت مي نمایم . با آرزوي افتخار آفریني برای 

هنرجویان کشورمان) آینده سازان ایران فردا ( 

 Hrgho@yahoo.com  )مؤلف(



سخني با هنرجویان عزیز

* براي استفاده بهتر از كتاب كار، لطفا به پيشنهادهاي زير  توجه 
فرماييد: 

ابزارهاي ضروري و مورد نياز شما:   -1
 مداد، گونيا با سايز متوسط ، خط كش T،پرگار معمولي ، شابلن 
دايره ،  پاك كن ،  نوارچسب و مداد تراش هستند. در صورت 
نياز به تعويض يا تهيه ابزار جديد از كارآيي و مرغوبيت آن ها 

توسط افراد متخصص آگاه شويد. 
تمرينات غيرترسيمي در كتاب درسی و كتاب كار را  با مداد  نرم 

حل كنيد. هرگز از خودكار استفاده نكنيد.
2- قبل از حل تمرين ها از تميز بودن ميز نقشه كشی،ابزارها و 

دستان خود مطمئن شويد.
3- اگر ناگريز به استفاده از عينك طبي هستيد، حتمًا با عينك 

كار كنيد. 
ودر صورت  نموده  عمل  مستقل  طور  به  تمرين ها  در حل   -4

وجود هر ابهام يا مشكل آن را با استاد خود مطرح كنيد.
حل  از  قبل  درس  كالس  در  حضور  عدم  صورت  در   -5
تمرين های كتاب كار، حتما مطالب كتاب درسی را مرور كرده 
و از توصيه و راهنمايی هنرآموز محترم استفاده كنيد. همچنين 
ابهامي در  يا  برايتان دشوار است  اگرحل تمرين های كتاب كار 
مطالب  محترم،  هنرآموز  از  سؤال  از  قبل  داريد،  موارد  بعضی 

درسي مربوطه را يك بار ديگر با دقت مرور كنيد.
طبق  درس  كالس  در  كار  كتاب  تمرينات  انجام  براي   -6
كنيد.  برنامه ريزي  تعيين شده توسط هنرآموز محترم  زمان بندي 
در  مي شود،  توصيه  منزل  در  كار  كتاب  از  تمرين هايي  اگرحل 
شرايط مناسبي كه انگيزه و حوصله كافي داريد، اقدام به حل آن  

تمرين ها كنيد.
كتاب كار بايد در هر جلسه – در كنار كتاب درسي – همراه   -7
شما باشد .برخی از تمرينات كتاب كار در كالس درس و برخی 

در منزل با راهنمايی هنرآموز محترم حل خواهد شد.
 10 و   9 صفحه  در  را  كار  كتاب  برگه های  راهنمای  فهرست 

مالحظه كنيد.
8- تمام تمرينات كتاب درسي و كتاب كار در قالب: "ارزش يابي" 
با  تدريس  ضمن  در  كه  است  شده  مطرح  خواني"  "نقشه  و 
حين  در  عزيز  هنرجويان  شما  توسط  محترم،  استاد  راهنمايي 
مورد  منزل(  يا  درس  كالس  )در  تدريس  از  پس  يا  تدريس  
رزشيابی قرار مي گيرد. در قسمت پايين )سمت چپ( برخي از 
صفحات كتاب درسی يك تصوير به صورت نماد استفاده 
شده است. پس از مطالعه هر صفحه از مطلب كتاب درسي و با 

ديدن اين نماد، برای حل تمرين به كتاب كار مراجعه كنيد.
و  "درسي"  كتاب های  در  زير،  گروه  دو  در  تمرين ها  اين   

"كار" ارائه شده اند: 

پيشنهاد  به  ارائه شده اند  : تمرين هايي كه در كتاب درسي  الف 
و راهنمايی هنرآموز محترم مورد ارزش يابي قرار می گيرند. اين 
مي شوند.  داده  پاسخ  مداد  با  و  درسي  كتاب  متن  در  تمرين ها 
پاسخ هاي  ارائه  يا  آزاد  دست  با  آن ها،  ترسيم  يا  حل  )روش 
كوتاه به سؤاالت است(. هدف از طرح اين نوع سواالت تثبيت 
بالفاصله  عزيز  هنرجويان  شما  ذهن  شده، در  آموخته  اطالعات 

پس از تدريس است.
عنوان  دو  با  شده اند  ارائه  كار  كتاب  در  كه  تمرين هايي   : ب 
صالحديد  به  كه  است  آمده  خواني"  "نقشه  و  يابي"  "ارزش 
هنرآموز محترم، حل بخشي از اين تمرين ها بايد در كالس درس 
و برخي ديگر در منزل انجام گيرد. در مورد روش و نحوه حل 

آن ها دو نكته مهم وجود دارد: 
الف - در برخي از برگه هاي كتاب كار نقطه چين- براي برش 
برگه از "كتاب كار"- مشاهده مي شود.  اين برگه ها بايد از كتاب 
كار جدا شده و با وسايل نقشه كشي ) خط كشT ، گونيا و... ( 
با دقت ترسيم  با نصب روي ميز نقشه كشي، نقشه داخل آن ها 

شوند.
قبل از تحويل برگه هاي كتاب كار، مشخصات كامل خود را   

در جدول مشخصات ، درج نماييد .
ب-  برخي ديگر از برگه ها كه سؤاالت آن ها به صورت نوشتاري 
يا شامل پرسش هاي چند گزينه اي مي باشد. در داخل خود برگه 
از  برخي  به  می توانند  عزيز  هنرجويان  است.  پاسخگويي  قابل 
سواالت ترسيمي كتاب كار نيز ) با استفاده از وسايلي نظير گونيا 

و خط كش( - بدون جدا كردن برگه - پاسخ دهند .

9- برگه هايي كه از كتاب كار جدا كرده ايد، پس از حل و ارزيابي 
هنرآموز محترم، همه را در يك جا جمع آوري و در محل مناسبي 
بايگاني كنيد تا بتوانيد در صورت نياز – خصوصًا زمان امتحانات 

پاياني – به آن ها مراجعه كنيد.
به هنرآموز  پايان سال  در  تمرين هاي حل شده  ارايه كل    -10
محترم، مالك نمره مستمر خواهد بود. بخشی از نمره ارزشيابي 

مستمر هر نوبت به حل تمرينات كتاب كار اختصاص مي يابد.
با نحوه ارزش يابي  11-  به منظورآشنايي شما هنرجويان عزيز 
كار يك سري سواالت  كتاب  انتهاي  در  تحصيلي،   پاياني سال 
طراحي، و فقط برای نمونه ارائه شده است. مي توانيد با راهنمايي 
هنرآموزمحترم در طی سال تحصيلی - خارج از وقت كالس- 
اقدام به حل آن ها نموده و ضعف های احتمالی خود را برطرف 

نماييد.
)موفق باشيد(



فهرست راهنماى برگه هاى كتاب كار

با دیدن نماد                در قسمت پایین )سمت چپ( 

برخی از صفحات کتاب درســی بایــد به صفحه مورد 

نظر در " کتاب کار" مراجعه و تمرینات آن در قالب : " 

ارزشیابی"، " نقشه خوانی" یا "ترسیم نقشه" انجام شود.

جدول مقابــل به عنوان راهنما تهیه شــده تا پس از 

مطالعه صفحات مورد نظر در کتاب درســی مشخص 

کند کدام صفحات " كتاب كار" الزم است انجام شوند.

     * برای مثال: در بخش 2 )فصل 3( پس از مطالعه 

صفحات 70 تا 73 کتاب درســی، الزم است تمرینات 

صفحات 30 و 31 " کتاب کار" انجام شوند.
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به منظور آشــنایی بیشتر هنرجویان 

عزیــز نمونــه تمریــن هایــی برای 

آمادگی آزمون پایانی درس رسم فنی 

تخصصی رشته ســاخت و تولید در 

صفحات 119 تا 153 کتاب کار ارائه 

شــده است که در صورت امكان - در 

خارج از وقت کالس درس- می توانید 

نسبت به حل آن ها اقدام کنید.
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