
واحد كار اول
توانایی ترسیم اشکال هندسی 

 پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می رود:
ـ کاربرد ابزارهای نقشه کشی را توضیح دهد.

ـ خطوط در نقشه کشی را مطابق استاندارد ISO توضیح دهد.
ـ اشکال هندسی منظم را توضیح دهد.

ـ اشکال هندسی نامنظم را توضیح دهد.
ـ با استفاده از ابزارهای نقشه کشی اشکال هندسی منظم را ترسیم کند.

ـ با استفاده از ابزارهای نقشه کشی اشکال هندسی نامنظم را ترسیم کند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

41216
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پیش آزمون

1. چند نوع مداد داریم؟
2. برای نوشتن چه مدادی مناسب است؟

3. برای نقشه کشی کدام مدادها مناسب ترند؟
4. برای اندازه گیری زاویه از چه وسیله ای استفاده می شود؟

5. چه نسبتی بین کاغذهای A4 و A3 وجود دارد؟
6. شابلن چیست؟

7. پرگار چه کارهایی انجام می دهد؟
8. آیا این شکل ها را می توانید ترسیم کنید.

9. این شکل ها چطور؟
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ترسیم اشکال هندسی 
رسم فنی زبان صنعت اســت و به وسیله آن قطعات 
صنعتــی را که حتی با عکس نمی توان به خوبی معرفی کرد 
با دقت خیلی زیاد معرفی می کنند به طوری که برای ساختن 

آن در کارگاه هیچ گونه ابهامی باقی نماند.

 ابزارهای نقشه كشي
برای یادگیری نقشه کشــی بهتر اســت از ابزارهای 
نقشه کشی شروع کنید ابزارهای نقشه کشی وسایلی هستند 
که در نقشــه کشی اســتفاده می کنیم. شکل 1ـ1 تعدادی از 
ابزارهای نقشه کشی را نشان می دهد آیا می توانید ابزارهای 

نشان داده شده را نام ببرید؟

مدادها
 یکــی از ابزارهای مهم نقشه کشــی اســت. مدادها 
برحسب نرمی و ســختی مغزی آنها درجه بندی می شوند. 
مدادهای با مغزی نرم پررنگ تر و مدادهای با مغز ســخت 

کم رنگ ترند )جدول 2ـ1 و شکل 3ـ1(.
 1B مدادها بر حســب نرمی مغزشــان با حرف انگلیســی
درجه بندی می شــوند و هر چه ضریب عدد B بیشتر باشد 
 3B مغز مداد نرم تر و رنگ آن بیشــتر اســت مثاًل مغز مداد
از مغز مداد 2B نرم تر و پر رنگ تر اســت. مدادها بر حسب 
ســختی مغزشان با حرف 2H درجه بندی می شوند و هر چه 
ضریب عدد H بیشتر باشــد مغز مداد سخت تر و رنگ آن 
کمتر اســت مثاًل مغز مداد 3H از مغز مداد 2H سخت تر و 
رنگ آن کمتر اســت.3 مدادهای ٤F یا٥HB از نظر ســختی 

مغزی بین مدادهای H و مدادهای B می باشند.

شکل 1ـ1

سری
مدادهای
سخت

مدادهای

متوسط

سختترین

نرمترین

سری

مدادهای

نرم

جدول 2ـ1 درجه بندی مدادها

Hard ـBlack                  2 ـ1
3 ـ مغزی مدادها اغلب از کربن )گرافیت( ساخته شده است.

ترکیب H وB ـFirm                    5 ـ4
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شکل 4ـ1 مداد پاک كن ساده و برس دار

شکل 3ـ1 انواع مداد

در نقشه کشی، مدادها HB ،F ،H بیشتر به کار می رود.

مداد پاک كن
از مداد پاک کن برای پاک کردن خطوط اضافی موجود 
در رسم استفاده می شــود. باید دقت کرد مداد پاک کن نرم 
بوده و هنگام پاک کردن، سطح کاغذ را سیاه و کثیف نکند. 
از آن جا که نظافت نقشه بسیار مهم است لذا بهتر است قبل 
 از اقدام به نقشه کشی، دست ها و وسایل نقشه کشی را کاماًل،

تمیز کنیم و از یک برس مخصوص یا یک تکه پارچه تمیز 
جهت زدودن خرده های پاک کن و مداد از روی سطح کاغذ 

نقشه استفاده کنیم )شکل4ـ1(.
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تخته رسم
برای ترسیم نقشــه ها،کاغذ باید روی سطحی صاف 
و تخت قرار گیرد که برای این منظور از تخته رســم استفاده 
می کنیــم که در ابعاد مختلفی وجود دارد. ســاده ترین تخته 
رسم ها تخته رســم قابل حمل و نقل اســت که ابعادی در 
حــدود 45× 60 ســانتي متر دارد و جنــس آن می تواند از 
چوب، چوب با روکش و یا مواد پلیمری باشــد. در شکل 

5ـ1 دو نوع تخته رسم مشاهده می کنید. 

میز نقشه كشی
 ابعاد میــز نقشه کشــي معموالً از تخته رســم قابل 
حمل  و  نقل بزرگ تر اســت و روی یــک پایه فلزی نصب 
می شــود که می توان آن را تحت زوایای مختلفی تنظیم کرد. 
در شــکل 6ـ1 دو نوع میز نقشه کشــي را مشاهده می کنید. 
الزم به یاد آوری اســت که سطح میز رسم باید کاماًل صاف 
باشد و لبه های صاف و گونیا باشد. معموالً در استفاده از میز 
نقشه کشــي از صندلی مخصوصی که ارتفاع آن قابل تنظیم 

است استفاده می شود.

شکل 5ـ1 دو نوع تخته رسم

شکل 6ـ1 دو نوع میز نقشه كشی
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خط كش تی 
 T خط کشی اســت که به خاطر شباهت آن به حرف
به این نام معروف شــده است. در دو نوع ثابت و متحرک 

وجود دارد.
شکل های 7ـ1 نوع ثابت و متحرک و کاربرد هریک 

را نشان می دهد.

گونیا
درنقشهکشــیدونوعگونیای 30ْ وْ 45 وجوددارد

کهدرشــکل8ـ1نشاندادهشدهاست.باتکیهدادنگونیا

رويلبهخطکشTمیتوانخطوطعمودیویاتحتزاویه

30ْ،  45ْو60ْترســیمکرد.ازگونیای30ْدرنقشهکشــی

گازرسانيبیشتراستفادهمیشــود.درشکل٩ـ1چگونگی

ترسیمخطوط45ْ،30ْ،  60ْو٩0ْبایکگونیانشانداده

شــدهاســت.همچنینخطوطبازاویههایدیگریراکهبا

استفادهدوگونیامیتوانترسیمکرد،مشاهدهمیگردد.

T شکل 7ـ1 خط كش

30 و ْ 45 گونیای  30ْشکل 8 ـ1 گونیای ْ

گونیای 45ْ

ب ـ متحرک

الف ـ ثابت
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30 ،45ْ ، 60ْ و75 درجه شکل 9ـ1 شیوه ترسیم خطوط موازی و مورب تحت زوایای 15ْْ ، ْ

45 درجه با افقی/45 درجه با عمودی

30 درجه با افقی /60 درجه با عمودی

75 درجه با افقی/15 درجه با عمودی

عمودی

افقی

15 درجه با افقی /75 درجه با عمودی

30 درجه با افقی/60 درجه با عمودیعمودی15 درجه افقی/75 درجه با عمودی

45 درجه با افقی/45 درجه با عمودی75 درجه با افقی/15 درجه با عمودیافقی

60 درجه با افقی30 درجه با عمودی60 درجه با افقی/30 درجه با عمودیهمه حالت ها
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شکل10ـ1

شکل 11ـ1

ب ـ شابلن دایره و بیضی

شکل 13ـ1 نوار چسب

نقاله
 برای اندازه گیری زوایا و همچنین ترسیم زاویه های 
مختلف از نقاله استفاده می شود روی نقاله در دو ردیف از 
180 تقسیم بندی شده است که می توان زوایای از 0 تا  0 تا ْ
180 را از هر طرف به وسیله آن اندازه گیری و مشخص کرد  ْ

درشــکل 10ـ1 یک زاویه مثلث به وسیله نقاله اندازه گیری 
شده است که مقدار آن  55ْ است. 

پرگار
ابزاری اســت که جهت رســم دایره، کمان و انتقال 
انــدازه به کار می رود، انــواع مختلفی دارد و در اشــکال 

مختلف ساخته می شود )شکل 11ـ1(.

شابلن
وسیله ای است که برای نوشتن حروف و اعداد )شابلن 
حروف( و یا ترسیم اشکال هندسی )دایره، بیضی،...( از آن 

استفاده می شود )شکل 12ـ1(.

نوار چسب
جهت ترســیم دقیق یک نقشــه الزم است کاغذ در 
جای خود ثابت بوده و حرکت نکند. برای این کار معموالً 

از نوارچسب استفاده می شود )شکل 13ـ1(.

الف ـ شابلن حروف و اعداد

شکل 12ـ1
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جدول14ـ1 ابعاد كاغذهای استاندارد نقشه كشی

نوع کاغذابعاد کاغذ به میلی متر

841×18٩
5٩4×841
5٩4×420
2٩7×420
210×2٩7
148×210
105×148
74×105

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

كاغذ نقشه كشي
در نقشه کشــی معموالً از کاغذهای ساده ـ کالک و 
یا کاغذ پوســتی استفاده می شود که بستگی به کاربرد نقشه 
دارد.  کاغذهای نقشه کشــی اندازه های استانداردی دارد که 
2 برابر عرض آن است. ابعاد کاغذ مبنا  در آنها طول کاغذ 
1189×841 میلی متر اســت که به کاغذ Ao موسوم است. 

سطح کاغذ مبنا یک متر مربع است.
جدول 14ـ1 ابعاد کاغذهای اســتاندارد نقشه کشی را نشان 

می دهد. 

در شــکل 15ـ1 رابطه های کاغذهای نقشه کشی نسبت به 
یکدیگر نشان داده شده است.

برای رســم تصویر مجســم  ایزومتریک:  كاغــذ 
ایزومتریــک به کار می رود. مطابق شــکل 16ـ1 کاغذهای 
ایزومتریک "غیر از خطوط عمودی" دارای خطوطی تحت 
زاویه ْ 30 هستند. از این کاغذ در نقشه کشی گازرساني جهت 
ترسیم نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز می توان استفاده کرد.

شکل 1٦ـ1 كاغذ ایزومتریک

شکل 15ـ1 روش تقسیم کاغذ A. به کاغذهای کوچک تر
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خط در نقشه كشی
در نقشه کشــی، خط ها دارای ضخامت های متفاوتی 
هستند که بستگی به کاربرد آنها دارد. گروه خطوط ضخیم تر 
در نقشه های با ابعاد بزرگ تر به کار می رود و برعکس. گروه 
خطوط نازک تر برای نقشــه های کوچک تر استفاده می شود. 
ضخامت خط هــا درگروه های مختلف اســتاندارد ایزو در 

جدول 17ـ1 آورده شده است. 
جدول 18ـ1 انواع خط و کاربرد آنها را نشان می دهد.

گروه خطخط اصلیخط چینخط نازک

0/711/41/4

0/50/711

0/350/50/70/7

0/250/350/50/5

0/180/250/350/35

0/120/180/250/25

جدول 17ـ1 ضخامت خط ها در گروه هاي مختلف براساس 
استاندارد ایزو

خط پر اصلی

خطی است پر که برای ترسیم کلیه خط های قابل دید 
اســتفاده می شود. اگر از گروه خط 1 استفاده شود ضخامت 
این خط 1 میلی متر است بدیهی است در گروه 1/4 ضخامت 

آن 1/4 میلی متر است.

خط   چین یا خط ندید

برای نشــان دادن خطوط مخفی که در معرض دید 
مســتقیم قرار ندارند استفاده می شود. ضخامت این خط در 
 (  برابر 0/7 میلی متر اســت ) در گروه 

2
1 گــروه  1 )0/7 

2 ( است(. در 
1/4 ضخامت این خط 1 میلی متر)1     1/4

گروه 1 طول هر تکه خط  چین 5 میلی متر و فاصله دو تکه 
خط 2میلی متر است.

خط محور یا خط نقطه

این خط برای نشــان دادن محور تقارن اســتفاده می شود و 
ضخامت آن نصف ضخامت خط اصلی است.

خط برش یا خط نقطه با ابتدا و انتهای پر

 کاربرد این خط در نشــان دادن محل عبور صفحات برش 
اســت که در دو انتها ضخیم )1میلی متر( و در وسط نازک 

است. )0/5 میلی متر(

خط نازک

 از این خط برای خط اندازه –خط هاشور و خطوط کمکی 
استفاده می شود. در نقشه های ســاختمانی برای نشان دادن 
سطوحی که پس از برش دیده می شوند ولی بریده نمی شوند 
)مثل اپن آشپزخانه – دیوارهای کوتاه – دیوار پاسیو – در و 
چارچوب ها در برش ساختمان و....( به کار می رود. ضخامت 

این خط نصف ضخامت خط اصلی )5/ میلی متر( است. 
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نکته
در سابق برای رسم خطوط با ضخامت مشخص در رسم فنی، مغز مداد را به کمک سمباده به حالت تبر می تراشیدند 

و پس از این که ضخامت نوک مداد به اندازه الزم می رســید از آن اســتفاده می کردند. بدیهی است پس از ترسیم 

چند خط ضخامت نوك این مداد تغییر می کرد و بایستی مجددًا آن را اندازه و کنترل كرد. در زمان حال بهتر است 

هنرجویان برای ترسیم خط در گروه ١، 3 عدد اتود با ضخامت های 1 میلی متر و 0/7 میلی متر و 0/5 میلی متر 

جهت رسم تهیه كرد و به راحتی بدون نیاز به اندازه کردن نوک مداد از آن استفاده کنند.

ضخامت خطوط مورد استفادهکاربردنام خط

دورۀ ظاهری جسم و لبه ها

خطوط مخفی که در معرض دید 
مستقیم قرار ندارند.

خط اندازه، خط رابط، خط کمکی، 
خط هاشور و...

محور تقارن

خط اصلی یا خط پر، خط دید

خط چین یا خط ندید

خط ُپر نازک

خط نقطه یا خط محور

خط برش یا خط نقطه
 با ابتدا و انتهای ُپر

خط شکستگی

امتداد صفحات برش

شکستگی ها و محدوۀ 
برش های جزیی

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/5

0/18

0/18

0/18

0/18

0/18

0/35

0/13

0/13

0/13

0/13

0/25

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/7

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

1

0/7

0/7

0/7

0/7

0/7

0/7

1/4

1

1

1

1

1

1

2

1/4

1/4

2 1

2

3

4

5

6

خطوط ضخیم خطوط متوسط خطوط نازک

جدول18-1 انواع خطوط با ضخامت های متفاوت
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اشکال هندسی منظم
اشکال هندسی منظم اشکالی هستند که طول اضالع و اندازه 

زوایای آنها با یکدیگر برابرند مثل مثلث متســاوی االضالع،  

مربع، پنج ضلعی منظم، شش ضلعی منظم و...

اشکال هندسی نامنظم
اشکال هندسي نامنظم اشکالي هستند که طول اضالع 
یــا اندازه زوایــاي آنها و یا هر دو مــورد اضالع و زوایا با 
یکدیگر مساوي نیســتند، مثل مثلث غیر متساوي االضالع، 

مستطیل، لوزي، ذوزنقه و ... .

تمرین در کالس 1

مربعی به طول ضلع 5٠ میلی متر مطابق شــکل 19ـ1 رسم 
کنید.

شکل 19ـ1

نکته 
روی میز و وسایل رسم مثل گونیا و خط كش 

T را تمیز کنید.
وســایل رســم بایــد در زمان اجــرای کار 

نقشه کشی در دسترس باشند.
نور کافی و مناســب برای محیط نقشه کش 

مهیا شود.
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مراحل ترسیم
1. کاغذ A4 را روی میز رســم )یا تخته رسم( با استفاده از 
لبه باالیی )یا پایینی( خط کش T تنظیم کرده مطابق شــکل 
20ـ1 گوشــه های کاغذ را با چسب روی میز یا تخته رسم 

ثابت می کنیم.

2. در فاصله مناسبی از باال یا پایین کاغذ خطی افقی به وسیله 
خط کش T و مداد رسم می کنیم )شکل 21ـ1(.

3. در فاصله مناســبی از کنار ســمت چپ کاغذ یک نقطه 
)نقطهA( روی خط افقی مشخص کرده، به اندازه طول ضلع 
 B مربــع )50 میلی متــر( روی آن جدا می کنیــم تا به نقطه

برسیم )شکل 22ـ1(.

4. با لغزاندن گونیا روی خط کش T از نقاط A و B دو خط 
عمود بر خط افقی اولیه ترسیم می کنیم )شکل 23ـ1(.

شکل 20ـ1

شکل 21ـ1

شکل 22ـ1

شکل 23ـ1
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5. روی یکــی از ایــن خطوط عمودی به انــدازه ضلع مربع 
)50  میلی متر( جدا می کنیم. تا به نقطه C برسیم )شکل 24ـ1(

6. با لغزاندن خط کش T کنار تخته رسم از نقطه C یک خط 
افقی رســم می کنیم تا خط عمودی دوم را قطع کند )شکل 

25ـ1(.

7. خطــوط اضافه را با مداد پاک کن پــاک کرده و خطوط 
اصلی باقی مانده را پر رنگ می کنیم )شکل 26ـ1(.

شکل 24ـ1

شکل 25ـ1

شکل 26ـ1
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تمرین در کالس  2

مستطیلی به ابعاد 50 ×100 میلی متر ترسیم کنید.

مراحل ترسیم
1. وســایل و ابزار الزم را مانند مثال قبل آماده کرده کاغذ را 

روی تخته رسم به وسیله چسب ثابت می کنیم )شکل 27ـ1(.

2.ترســیم را ابتدا از خط های کم رنگ و با استفاده از مداد 
سخت آغاز کنید.

 از فاصله حدوداً 50 میلی متری پایین کاغذ به وسیله خط کش 
T خطي افقی ترسیم می کنیم )شکل 28ـ1(.

3. از فاصلــه حدود 50 میلی متــری از کنار کاغذ یک نقطه 
 )Aروی خط افقی مشخص کرده عالمت می گذاریم )نقطه
 ،  Aســپس به فاصله 100 میلی متر )طول مستطیل( از نقطه

نقطهB را مشخص می کنیم )شکل 29ـ1(.

شکل 27ـ1

شکل 28ـ1

شکل 29ـ1
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4. بــا لغزاندن گونیا روی خط کش T از دو نقطه A وB دو 
خط عمودی ترسیم می کنیم )شکل 30 ـ1(.

5. روی یکــی از خطوط عمودی )مثاًل از نقطه B( به اندازه 
عرض مستطیل )mm 50میلی متر( نقطه C را مشخص کرده 

عالمت می گذاریم )شکل 31ـ1(.

6. به وســیله خط کشT از این نقطه یک خط افقی ترســیم 
 D را در نقطه A می کنیم تا خط عمود ترســیم شده از نقطه

قطع کند )شکل 32ـ1(.

7. خطوط اضافه را پاک کرده و خطوط باقي مانده اصلی را 
پررنگ می کنیم )شکل 33ـ1(.

شکل 30ـ1

شکل 31ـ1

شکل 32ـ1

شکل 33ـ1
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تمرین در کالس 3

متوازی االضالع شکل 34ـ1 را رسم کنید.

مراحل ترسیم
1. مراحل 1 تا 3 عینًا مثل رســم قبلی تکرار می شود )شکل 

35ـ1(. 

2. بــا لغزاندن گونیــایْ 30 )از طرف زاویــهْ 60 آن( روی 
خط کشT دو خط موازی یکدیگر از نقاط A و B ترســیم 

می کنیم )شکل 36ـ1(. 

شکل 34ـ1

شکل 35ـ1

شکل 36ـ1



18

3. روی یکــی از این خطوط فاصلــه 50 میلی متر را جدا 
می کنیم تا نقطه C به دست آید )شکل 37ـ1(.

4. از نقطه C به وســیله خط کشT خطــی به موازات خط 
AB ترســیم می کنیم تا خط موازی ترسیم شده از A را در 
نقطه D قطع کند شکل ABCD یک متوازی االضالع است 

)شکل 38ـ1(.

5. خطوط اضافه را پاک کــرده خطوط اصلی باقی مانده را 
پررنگ می کنیم )شکل 39ـ1(.

شکل 37ـ1

شکل 38ـ1

شکل 39ـ1



19

 ارزشیابی نظری
                                       

1. کدام مدادها نرم ترند؟
2. کدام مدادها سخت ترند؟
3. کدام مدادها پررنگ ترند؟

4. دو مداد 2H و 2B را از نظر نرمي و سختي مغزي مداد با یکدیگر مقایسه کنید.
5. تخته رسم قابل حمل و نقل را توضیح دهید.
6. کاربرد خط کش و خط کشT راشرح دهید؟

7. برای ترسیم یک سری خطوط افقی موازی هم از چه وسیله ای استفاده می شود؟
8. در نقشه کشی چند نوع گونیا داریم؟ نام ببرید.

9. برای ترسیم یک سری خطوط عمودی موازی هم از چه وسایلی استفاده می شود؟
10. برای اندازه گیری زاویه از چه وسیله ای استفاده می شود؟

11. کاربرد پرگار را بیان کنید؟
12. سه نوع شابلن را نام ببرید؟

13. چند نوع کاغذ در نقشه کشی به کار می رود؟
14. مساحت کاغذ مبنای نقشه کشی )A0( .......... است.
15. سطح کاغذA1  ......... برابر سطح کاغذ A2 است.

16. کاغذ ایزومتریک در چه مواردی کاربرد دارد؟
17. اشکال هندسی منظم را تعریف کنید.
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 ارزشیابی عملی
شــکل هاي زیر را به کمک وســایل رســم، ترســیم کنید. 

اندازه گذاری نیاز نیست.
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