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مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پودمانی1

برنامه ریزی تألیف »پودمان های مهارت« یا »کتاب های تخصصی شاخه ی کاردانش« برمبنا ی 
استاندارد  های کتاب »مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش«، »مجموعه  هشتم« 
بررسی  و  موردمطالعه   )Harmonic Power(توانایی های هم خانواده ابتدا  براین اساس  صورت گرفته است. 
 )Unit(تحت عنوان واحد های کار  صورت  به  هم خانواده  مهارت های  سپس  مجموعه  است.  قرارگرفته 
دسته بندی شده و پودمان مهارتی  با هم مجدداً  دسته بندی می شوند. درنهایت واحد های کار هم خانواده 

)Module( را تشکیل می دهند.
دسته بندی »توانایی ها« و »واحد های کار« توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام 
شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بربرنامه ریزی و تألیف پود مان های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظورآشنایی هرچه بیشترمربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ی کاردانش و سایرعالقه مندان 
و دست اندرکاران آموزش های مهارتی با روش تدوین، »پودمان های مهارت«، توصیه می شود الگوهای 
ارائه شده در نمون برگ های شماره )1(، )2(و)3( مورد بررسی قرارگیرد. درارائه دسته بندی ها، زمان 
مورد نیاز برای آموزش آن ها نیز تعیین می گردد، با روش مذکور یک پودمان به عنوان کتاب درسی مورد 

تأیید وزارت آموزش وپرورش در»شاخه کاردانش« چاپ سپاری می شود.
به طور کلی هراستاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت )M1وM2و...( و هرپودمان نیز به تعدادی 
برگ  نمون  می شوند.  ویژه )P1وP2و...(  تقسیم  توانایی  تعدادی  نیزبه  هر واحدکار  و  واحدکار)U1وU2و...( 
شماره  )1( برای دسته بندی توانایی ها به کارمی رود. در این نمون برگ مشاهده می کنیم که در هرواحدکار 
چه نوع توانایی هایی وجود دارد. درنمون برگ شماره )2( واحد های کار مرتبط با پودمان و درنمون برگ 
شماره )3( اطالعات کامل مربوط به هرپودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان ارجمندو هنرجویان 
عزیز شاخه ی کاردانش  و کلیه  همکارانی که درامرآموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانندمارا درغنای 

کیفی پودمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

P=Power  U=Uonit   M=Module

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب های درسی 
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مقدمه 

معماری، روح خاّلق و دست توانای آدمی است. معماری، اندیشه ی درون است، استوار بر سینه ی خاک. معماری، 
حّس و روح شناورگشته ی هنرمند است بردریای پرتالطم زندگی. معماری، عشق است.

معماری را می توان درهمه چیز یافت. درساخت یک کلبه ی چوبی به دست کودک بازیگوش یا ساخت یک نُت موسیقی 
به دست یک هنرمند. معماری خلقت انسان، طبیعت و هرچه دراین دنیاست و معماراصلی جزخدای بزرگ و منّان نیست. 
پس به نام خدا، تنها معمار هستی آغاز می کنیم و به حرکت درمسیر تعلیم وتربیت می پردازیم، که هرچه هست معماری است 

و ساخت وساز.
»معماری« به معنای ساخت وساز وآبادانی است و ایجاد فضایی که انسان درآن احساس آرامش وآسایش نماید. 
دربُعد وسیع تر، اگرچه معماری به ساخت و ساز و آبادانی می پردازد، اما به ذوق، سلیقه، ظرافت، زیبایی، آشنایی با قوانین 
طبیعت، تاریخ و فرهنگ، جامعه شناسی و روان شناسی و همچنین به استعدادهای درونی هنرمند نیز نیازمند است. چه بسا 
با مشاهده ی بناهای قدیمی و سنّتی گذشته، می توان به همگی آن پی برد و در مقابل عظمت و بزرگی معماران آن  سرتعظیم 

و فروتنی و خشوع فرود آورد.
باتوّکل به خداوند متعال و همکاری شما هنرآموزان گرامی، توانستیم استاندارد نقشه کشی ساختمان مهارت درجه ی 
دو را درغالب چهارعنوان 1- رسم فنّی ساختمان، 2- مبانی نقشه کشی معماری، 3- مبانی نقشه کشی سازه و 4- ترسیم 

نقشه های یک ساختمان با اتوکد دوبُعدی گردآوری وتألیف نماییم، تادرراه تحقق اهداف آموزشی زیردست یابیم:
1- آموزش زبان ارتباطی نقشه )زبان ترسیم( به هنرجویان رشته ی نقشه کشی ساختمان.

اصول استاندارد های  طبق  به نقشه های ترسیم شده،  وتأسیسات  اجرایی  نقشه های معماری،  توانایی تبدیل کروکی   -2
بین المللی.

3- توانایی خواندن نقشه ها به کمک عالئم، ابعاد و....
4- ترجمه ی زبان فنّی نقشه به زبان قابل فهم برای کارگرساده.

هنرجویان  و  هنرآموزان  شما  دردسترس  واحدکار،  دو  شامل  ساختمان«  فنّی  عنوان»رسم  تحت  کتاب حاضر، 
عزیزقراردارد. این کتاب شامل مباحثی درمورد شناخت سطوح واحجام هندسی، ترسیم نما و برش و شناخت و ترسیم 

تصاویر موازی است.
درعین حال از کلیّه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجویان پژوهشگر درخواست می کنیم، نظرات سازنده ی خود را 

دراختیار مؤلفین قراردهند تا دربازنگری و اِعمال اصالحات پیشنهادی، سطح آموزش جوانان این مرز و بوم ارتقاء یابد.
درآخر از کلیّه عزیزانی که در به سرانجام رسیدن این کتاب، راهنمایی های خود را از ما دریغ نکردند تشکر نموده و 

از همکاری فراوان جناب آقای مهندس مختاری، کارشناس محترم دفتر تألیف قدردانی و سپاسگزاری نماییم. 

مؤلفین
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هدف هاى رفتارى: فراگير پس ازگذراندن اين واحدكار بايد بتواند:

1- نقشه كشى و اهداف آن را شرح دهد. 
2- مراحل ساخت يك ساختمان را نام ببرد.

3- انواع وسايل و ابزار به كارگرفته شده در نقشه كشى را نام ببرد.
4- كاغذA0  را به انواع كاغذ هاى كوچك تر تبديل نمايد.

5- كاغذ را به ميز بچسباند وكادر دور آن را ترسيم نمايد. 
6- نحوه ى فرم دادن و تيزكردن نوك مداد را توضيح دهد.

7- علت استفاده از انواع شابلن ها را توضيح دهد.
8- تفاوت بين لتراست و زيپاتون را بيان نمايد.

9- نحوه ى به كارگيرى از لتراست را در نقشه هاى ساختمانى توضيح دهد.
10- كاربرد خطوط در نقشه كشى را شرح دهد.

11- چگونگى ترسيم خطوط افقى، مورب وقائم را بيان كند.
12- انواع اشكال هندسى را ترسيم كند.

13- مقياس را تعريف نمايد.
ساعات آموزش14- احجام هندسى را نام ببرد.
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1- وسايل الزم در كارگاه نقشه كشى را نام ببريد.
2- ابزار و وسايلى را كه براى ترسيم يك شكل نياز داريد نام ببريد.

3- چند نوع كاغذ مى شناسيد، نام ببريد.
4- چرا برروى كاغذهاى سفيد معمولى با مركب ترسيم نمى كنيم؟ توضيح دهيد.

5- طول وعرض كاغذى كه برروى آن مى نويسيد چند سانتى متر است؟
6- وسايلى كه با آن ها مى توان كاغذ را بُريد نام ببريد.

7- چند نوع چسب را كه مى شناسيد، نام ببريد.
8- نكاتى را كه درحين برش كاغذ بايد به آن ها توجه نمود، بيان كنيد.

9- براى استفاده ى بهينه از وسايل كار، به چه مواردى بايد توجه داشت؟
10- پس از پايان كارروزانه در كارگاه، بايد ...................

11- به چند نوع مداد، تراش و پاك كن كه مى شناسيد، اشاره كنيد.
12- چگونه نوك مداد را تيز مى كنيد.

13- براى ترسيم دايره از چه وسايلى استفاده مى شود؟ توضيح دهيد.
14- گونيا چيست؟ موارد استفاده از آن را بيان كنيد.

15- براى اندازه گيرى زاويه از ................. استفاده مى شود.
16- انواع سطوح هندسى را نام ببريد.

17- فرمول مساحت و محيط، پنج نوع سطح هندسى را بنويسيد.
18- براى جلوگيرى از ترسيم اَشكال تكرارى، چه راه حلى پيشنهاد مى كنيد؟

19- محاسبه كنيد يك مترچند سانتى متر و چند ميلى متر است.
20- دريك برگه چند خط افقى و عمودى با فواصل مساوى ترسيم كنيد.

21- طول و عرض كالس خود را اندازه بگيريد و آن را بر روى كاغذ ترسيم كنيد.
22- يك مربع، دايره و مثلث را با اندازه ى دلخواه ترسيم كنيدو ابعاد و اندازه ى آن ها را بر روى شكل 

بنويسيد.
23- مربعى را به ابعاد دو سانتى متر ترسيم كنيد.

24- محيط و مساحت دايره اى با شعاع دو سانتى متر را محاسبه كنيد.
25- دوخط موازى به طول هفت سانتى متر، ترسيم كنيد.

پيش آزمون
(1)

سؤاالت تشريحى
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26- خطى به طول سه سانتى متر رسم كنيد به طورى كه برمركزمربعى به ابعاد دو سانتى متر عمود باشد.
27- درشكل زير، كدام يك از يال هاى مكعب- طول، عرض، ارتفاع- دردوسطح A وB مشترك است؟ نام 

ببريد.

1- فرمول مقابل مربوط به محاسبه ى حجم كدام يك از احجام هندسى است؟      
ج) كره      د) مكعب ب) مخروط    الف) هرم   

2- مساحت كاغذ مبنا A0   ....... ميلى متر است.
ب)420×594               ج)297×210         د)594×841 الف)1189×841            

3- مخروط ناقص از دوران يك..............به دست مى آيد.
ج) ذوذنقه     د) مربع ب) مثلث قائم الزاويه   الف) لوزى   

4- 90 درجه چند گراد مى باشد؟
ب) 100                      ج) 90                 د) 105 الف) 120             

5- كدام زاويه را نمى توان با استفاده از گونياى ثابت ترسيم كرد؟
ج)30درجه     د) 135درجه ب) 15درجه   الف) 75درجه  

6- براى ترسيم كمان با شعاع مشخص از كدام وسيله مى توان استفاده كرد؟
ج) پيستوله     د) الف وب ب) شابلن دايره   الف) پرگار   

7- كاغذهاى سفيد از روى چه مشّخصه اى تقسيم بندى مى شوند؟
ج) زبرى      د)شكل ب) رنگ   الف) وزن   
8- مساحت مربعي كه اندازه يك ضلع آن 2 مترمي باشد چند ميلي مترمربع است؟

ب) 40000 ميلي مترمربع  الف)4ميلي مترمربع   
د) 4000000 ميلي مترمربع ج)400 ميلي مترمربع  

9- كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به سيستم متريك است؟
ج) پوند       د) فوت ب) اينچ    الف) كيلوگرم  

10- براي رسم يك خط منحني بزرگ كدام وسيله مناسب تر است ؟
ج) شابلن بيضي       د) پيستوله ماري ب) پيستوله ثابت   الف) شابلن دايره   

11- براي كپي كردن يك طرح از كدام نوع ميز استفاده مي شود ؟
ج) ميز فنري      د) ميز وزنه اي ب) ميز نور   الف) ميز هيدروليكي  

سؤاالت چهارگزينه اى
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1-1- نقشه كشى و اهداف آن
براى  را  سرپناه  ساختن  اوليه  زماني كه  انسان  از 
خود شروع كرد، معماري نيز آغاز شد. به دنبال بروز اين 
پديده، طراحي ساختمان نيز مطرح گرديد.  درنتيجه نياز 
احساس  خواندن نقشه  تفسير و  تعبيرو  تهيه ي نقشه،  به 

گرديد.
روي  بر  نقشه اي  قبل،  سال   4500 حدود  از 
اولين  كه  نشان دهنده ى  به دست آمده،   خشت  خام 
ازجمله  است.  بوده  نقشه  تهيه ي  در  زمينه ي  فعاليت ها 
ساختمان هاي اوليه كه از روي نقشه هاي معماري ساخته 
ساخته اند.  آن را  آزتك  اقوام  كه  است  اهرامي  شده 
قرن16ميالدي  تا  نقشه  تهيه ي  درزمينه ي  پيشرفت 
سرعت چنداني نداشته است، اما ازآن قرن به بعدنقشه ها 
سال به سال دقيق تر و علمي تر شده است. در عصرناپلئون 
(سال 1798)يك مهندس فرانسوي به نام گاسپارد مونژ1 
هندسه ي  نام  به  كتابي  مدرن)  نقشه كشي  (بنيان گذار 
ترسيمي منتشر كرد. اين كتاب اساس و پايه ي نقشه كشي 

فنّي قرارگرفت(شكل2-1و1-3).

عكس،  كمك  به   1825 سال  در  اولين بار  براي 
برمبناي  عصرما  در  نقشه  تهيه ي  كار  و  شد  تهيه  نقشه 
چنان  پيشرفتي  درحال   و  گرديد  استوار  رياضي  علوم 
است كه  دانشمندان تا كنون به كمك دستگاه هاي دقيق 
كّرات  منظومه ي  ديگر  و  ماه  كره ي  از  عكس برداري 

شمسي نقشه تهيه كرده اند(شكل1-4).

1-1-1-تعريف نقشه كشي: 
نوعي  از  ايده ها  انتقال  فنّي  براي  دررشته هاي 
تصاوير ساده شده خاص به نام «نقشه» استفاده مي كنند 
از  تركيبي  نقشه كشي  است.  ترسيمي  زبان  نوعي  كه 
ترسيمات«چند  و  بُعدي  تصويري»سه  ترسيمات«تك 

تصويري»دوبُعدي است. 
هنرهاي  قديمي ترين  از  يكي  نقشه كشي  فّن 
بشري   است. در اين باره مي توان  به شواهدي از آثار مدّون 

و ثبت شده ي دوران باستان دست يافت(شكل1-5).
1- Gaspard Monge

شكل2-1 گاسپارد مونژ(بنيان گذار نقشه كشى مدرن)

شكل3-1 كتاب هندسه ى ترسيمى مونژ

شكل1-4

شكل5-1 قديمى ترين حل المسائل هندسى
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همگام  و...  فّن  يك  صورت  به  بايد  را  نقشه كشي 
با  منطبق  و  صحيح  درآموزش  و  فراگرفت  نيازجامعه  با 
اصول فنّي آن سعى كرد تا بتواند به نحو مؤثر و كارسازي 

درخدمت جامعه قرار گيرد.
هزينه ها  در  صرفه جويي  نقشه كشي،  و  طراحي  با 
در  ساختمان ها  مقاوم سازي  نيز  و  ساختماني  مصالح  و 
اهميت و  بيانگر  كه  حاصل مى شود،  طبيعي  عوامل  برابر 

حساّسيت اين هنراصيل است.
«نقشه» زبان افراد فنّي است و براى استفاده از آن 
بيان  به  بشناسد.  آن  رموز  تمام  با  را  زبان  اين  بايد،  فرد 
اصولي  و  درست  طور  به  نقشه  ترسيم  عهده ي  از  ديگر، 
باشد.  داشته  نيز  آن را  خواندن  و  درك  توانايي  و  برآيد 

نقشه كشي ساختمان كارى فنّي و نيز هنري است.
ترسيمي  نكات  رعايت  به  مربوط  آن  فنّي  -بخش 

است. اين بخش را مي توان در كالس درس فراگرفت.
تميزبودن  و  زيبايي  به  آن  مربوط  هنري   -بخش 
ترسيمات است. اين بخش با كوشش و تمرين مداوم به 

دست مي آيد.
شده  ترسيم  جهان  نقشه ى  شكل6-1قديمى ترين 
توسط «پيرى رئيس»1 را نشان مى دهد كه برروى پوست 
يك غزال كشيده شده است و  تاريخ آن به سال1513ميالدى 

يعنى حدود 497 سال پيش برمى گردد.

2-1-1-اهداف نقشه كشي: اين اهداف شامل:
- سرعت و سهولت انتقال ايده

- دقت در انتقال ايده
- فراگير بودن انتقال

زير  مراحل  جسمى  هر  ساخت  و  توليد  فرايند  در 
انجام مى شود:

- طرح اوليّه رسم مى شود(شكل 1-7).
دقيق  اندازه ى  و  ابعاد  كمك  به  را  اوليّه  طرح   -

ترسيم مى كنند(شكل1-8).

شكل7-1 تهيه طرح اولّيه

شكل8-1 تهيه طرح دقيق و ساخت ماكت اولّيه از روى طرح

شكل6-1 قديمى ترين نقشه از كره ى زمين

1- حاجى محى الدين پيرى بن حاجى محمد معروف به پيرى رئيس درياساالر معروف تركيه عثمانى (در سده 16) بود كه نقشه هاى جغرافيايى او معروف 
است. وى نقشه هايش را در مجموعه اى به نام «كتاب بحريه» نگه مى داشت.
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شكل10-1 طرح اولّيه، ترسيم شده توسط طّراح(با دست)
و  دقيق  هاى  اندازه  با  معمارى  طرح هاى  ب) 
به  معين  مقياس  با  ترسيم  جهت  شده  تعيين  مشخّصات 

«نقشه كش يا رّسام» ارائه مى شود.  
ترسيم  اندازه  بدون  و  بادست آزاد  ابتدا  طرح ها 
مى  شود و براى همگان قابل فهم نيست، اما «نقشه كش 
يا رّسام» با بهره گرفتن از عالئم و استاندارد هاى ترسيم 
كمك  به  ساختمان»  فنّى  اصول «رسم  با  آشنايى  با  و 
ابزار و وسايل نقشه كشى، نقشه هاى مربوطه را كه شامل 
انواع نقشه ها مانند پالن ها، نما، برش هاو... است، ترسيم 

مى  نمايد (شكل1-11).
پس از تكميل گزينه ى نهايى و قطعى كردن طرح 
ساختمان، نقشه هاى ساختمان را به طوردقيق وبا مقياس 
ترسيم مى كنند. به اين نقشه ها كه ويژگى هاى معمارى 
روابط  كيفيت،  استقرار،  نحوه ى  ازجمله  ساختمان 
فضاها و مشخصات نماهاى ساختمان را نشان مى دهد، 

اصطالحًا «نقشه هاى فاز يك معمارى» مى گويند.
شكل11-1 پس از طرح اولّيه، رّسام آن را با اندازه هاى 

دقيق و با كمك ابزار نقشه كشى ترسيم مى كند.

شكل9-1 ساخت نهايى طرح با مواد و مصالح تعيين شده

مورد  مصالح  مواد و  ساخت،  جزئيات و مراحل   -
استفاده تعيين مى گردد(شكل9-1).پاسخ به اين سؤاالت 
مشخص  را  نقشه  تهيه ى  و  طراحى  اهميّت  خوبى  به 

مى نمايد.
ودرنهايت طبق نقشه آن را مى سازند.

چنان چه مراحل فوق، به ترتيب انجام نشود چه 
روى خواهد داد؟ آيا به هدف نهايى، يعنى ساخت آن  چه 
خواهيد يافت؟ جسم  طراحى نموده ايد، دست  در ذهن 
نزديك  چه قدر  كرده ايد،  تصور  آنچه  با  شده،  ساخته 

است؟ 
يا  (كوچك  توليد  هرنوع  ساختمان سازى  مانند 
راستا  اين  در  و  مى كند  طى  را  خاصى  فرايند  بزرگ) 
افراد بسيارى با تخّصص هاى مختلفى شركت دارند، از 

جمله:

«آرشيتكت  طّراح،  توسط  اوليّه  طرح  ابتدا  الف) 
يا مهندس معمار» تهيه مى شود. او با هنر و دانش خود 
استاندارد  اندازه هاى  و  ابعاد  فضاها،  كاربرى  به  نسبت 

طرح هاى معمارى را تهيه مى نمايد(شكل1-10).

3-1-1-مراحل ساخت يك بنا:
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کاشتن این گل ها و درختان روی سنگ غیرممکن به نظر می رسد. طراحی باغ ایرانی خود یک طرح منظم هندسی 
است. درخت در نزد هخامنشیان باالتر از یک عنصر تزئینی است. درخت در نگاه آنان دارای جایگاهی آیینی است. چنان که نوشته اند 

که در دربار ایران درخت چنار زرّینی بود که همیشه در یک جا نگه داری می شد و آن را 
با گوهرهایی از بخش های مختلف سرزمین  های ایرانی آراسته بودند. پادشاهان در زیر این 
درخت بارعام می دادند و مردمان برای آن ستایش و نیایش به جای می آوردند. مسأله ی 
درخت آن چنان مهم است که برخی از محّققان هر کاخ تخت جمشید را که پر از ستون  های 

بسیار است به باغ سنگی تعبیرکرده  اند.

بیش تر بدانیم

شکل12-1 پالن تیرریزی - یکی از نقشه های سازه

شکل13-1 پالن سیم کشی برق - یکی از نقشه های تأسیسات الکتریکی

به  ساختمان  معرفی  برای  می توان  نقشه ها  این  از 
کرد.  استفاده  نظرآن ها  اخذ  و  استفاده کننده ها  و  کارفرما 
و  سازه  اجرای  به  مربوط  امکانات  می توان  هم چنین، 
زمان  و  هزینه  و  نمود  ارزیابی  را  ساختمان  تأسیسات 

اجرای پروژه را برآورد کرد.

»نقشه های فازیک«،  چون  مبنای  قضاوت  ارزیابی  و 
تصمیم گیری کارفرمایان و  استفاده کنندگان و سرمایه گذاران 
است، دقت درکیفیت ترسیمات و ارائه ی درست طرح آن 
نقشه های  این که درک  به  با توجه  کند.  پیدا می  اهمیت 
استفاده  با  باید  پروژه  مقدورنیست،  همگان  برای  فنّی 
امکانات  از  بهره گیری  و  سه بُعدی  ترسیمات  و  ازماکت 
رنگ و سایه  روشن، به نحو ملموس و قابل درکی معرفی 
شود.  ترسیم، ارائه ی دقیق و زیبای طرح و حتی ساخت 
کمک  طراح  به  دیگران،  به  طرح  برتفهیم  عالوه  ماکت، 
می کند تا کمبودهای احتمالی طرح را تشخیص دهد و 
سرنوشت  این رو،  از  نماید.  رفع  را  آن ها  بعد،  درمراحل 
پیدا  بستگی  آن  ارائه ی  و  ترسیم  نحوه ی  به  هرطرحی 

می کند.

ج(دراین مرحله از تهیه ی نقشه ها،»مهندس معمار« 
سازه« ،  و»مهندس  ساختمان  معماری  جزئیات  نقشه ی 
نیز  تأسیسات«  »مهندس  و  اسکلت  جزئیات  نقشه ی 
نقشه ی جزئیات اجرایی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، 
گرمایش و سرمایش بنا را طراحی و محاسبه می نمایند 

)شکل12-1و1-13(.
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نمودار1-1 مراحل تهيه ى نقشه از فاز1 تا فاز2

نمودار2-1 افراد مورد نيازاز زمان تهيه ى نقشه تا اجرا

شده،  ذكر  مراحل  از  حاصل  اطالعات  كليّه ى 
مجدداً به «نقشه كش ماهر» ارائه مى شود و او «نقشه هاى 
مراحل  درنمودار1-1  مى كند.  ترسيم  و  تهيه  را  فاز2» 
تهيه ى نقشه  هاى ساختمانى را از مرحله ى فاز1 و فاز2 

نشان مى  دهد.

مجموعه ى نقشه هاى فوق، زيرنظر مهندس معمار 
كنترل و هماهنگ مى شود و مجموعًا به عنوان نقشه هاى 
اجرايى ساختمان در اختيار برنامه ريزان و مجريان پروژه 
قرار مى گيرد. نقشه هاى فاز يك و دو پس از تأييد دستگاه 
ذى صالح به«مهندس مجرى طرح» و «پيمانكار» جهت 
بنا  اسكلت  و  سازه  ساخت  جهت  مى شود.  سپرده  اجرا 
به «مهندس ناظر» نياز است. وى مسئول اجراى صحيح 

طرح، طبق نقشه و قوانين موجود است.

هاى  تخّصص  با  مختلف  افراد  فرايند،  دراين 
مشخصى در ارائه ى نقشه ها و ساخت بنا دخالت دارند. 
نمودار2-1 افراد مورد نياز را، از زمان تهيه ى نقشه تا 

زمان اجرا و ساخت يك ساختمان، نشان مى دهد.
 

يادداشت: .............................................

............................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

..............................................................
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براى آغاز هركارى دوعامل نيازاست: اول برخوردار 
دوم  و  كار  آن  پيرامون  كافى  اّطالعات  و  دانش  از  بودن 
داشتن مهارت الزم در به كارگيرى وسايل و لوازم مورد 

نيازدركارهاى طراحى و نقشه كشى. 
ضمن آشنا شدن با روش ترسيم، به ابزار و وسايل 
دقّت  از  ابزاركار  هرقدر  مطمئنًا  نيازمنديم.  نيز  ترسيم 
ترسيمى  كارهاى  باشد،  برخوردار  بهتر  كيفيت  و  كافى 

دقيق ترخواهد بود.
و  ترسيم  وسايل  و  ابزار  از  تعدادى  با  در اين جا 
اين  مى شويد.  آشنا  آن ها  به كارگيرى  صحيح  نحوه ى 
و...  گرافيك  و  ساختمان  معمارى،  رشته هاى  در  وسايل 

كاربرد بسيار دارند(شكل1-14).

1-2-1-تخته ى رسم:  يكى ازاساسى ترين وسايل  
وجود  مختلف  ابعاد  و  شكل ها  در  كه  است  نقشه  ترسيم 

دارد. 

تخته  هنرجويان،  استفاده ى  براى  حاضر  حال  در 
رسم هايى با ابعاد تقريبى50×70 سانتى متر ساخته مى  شود 

(ساير اندازه ها در جدول1-1 آورده شده است).

چوب هاى  انواع  از  معموًال  تخته ها  اين  جنس 
صنعتى است. هر دو سطح تخته ى رسم با روكش چوب يا  
چوب هاى چند اليه پوشانده شده است.  سطح رويى تخته ى 
رسم داراى روكش صاف و صيقلى است. در اين صورت 
ترسيمات بر روى كاغذ بهترانجام مى شود. اطراف تخته ى 
رسم، زهوارى ازچوب سخت چسبانده شده است تا هم 
حركت  هم  و  شوند  تخته  لبه هاى  از  محافظت  موجب 

خط كش تى روى آن آسان باشد(شكل1-15).       

محافظت و نگه دارى صحيح از ابزار و وسايل 
ترسيم در باال بردن كيفيت كار بسيار مؤثر است.

شكل1-14

شكل15-1تخته رسم ازجنس چوب با زه وار

جدول1-1
ابعاد تخته رسم
70×100 ميلى متر
500×650 ميلى متر
600×650 ميلى متر
500×700 ميلى متر
650×900 ميلى متر
900×1250 ميلى متر



معموًال دوپايه ى سراسرى درجهت عرض يا يك 
پايه درجهت طول تخته ى رسم تعبيه شده است كه به آن 
شيب مناسبى مى دهد تا كارترسيم روى آن آسان  شود 

(شكل1-16).
كائوچو،   نوع  از  تخته رسم هايى  نمونه ى  امروزه 
پالستيك فشرده ساخته مى شود، كه شيارى دركناره هاى 
خود دارند و ساير وسايل نقشه كشى، مانند خط كش تى 
و...در آن تعبيه شده است. اين متعّلقات به نقشه كش اين 
امكان را مى دهد كه كّليه خطوط افقى، عمودى و تحت 

زاويه را به راحتى ترسيم كند.
(شكل17-1و18-1و1-19)

2-2-1-ميز نقشه كشى:  
ميزى است با رويه ى كامًال صاف، نرم و مسّطح 
با پايه هاى فلزى(به ندرت چوبى)، با ابعاد مختلفى كه 

درجدول 2-1 آورده شده است. 

شكل1-19

600×800 ميلى متر

800×1200 ميلى متر

1200×1800 ميلى متر

ابعاد ميز نقشه كشى
جدول1-2

شكل1-17

شكل1-18
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شكل16-1تخته رسم پايه دار



با  صنعتى  چوب هاى  انواع  از  آن  رويه ى  جنس 
است.  پالستيكى  روكش هاى  انواع  از  يا  چوب  روكش 
گوشه  هاى ميزگونيا وكناره هاى آن كامًال صاف است، به 
نحوى كه خط كش تى به راحتى بتواند دركناره ى ميزحركت 
كند. ارتفاع ميز متغير و قابل تنظيم است و صفحه ى آن 
نيز با زاويه  ى دلخواه و شيب مناسب قابل تنظيم است. در 
وسايل  قراردادن  براى  محلى  ميز،  پايين  زيرلبه ى  كناريا 

كار پيش  بينى مى شود (شكل1-20).

هستند.  مختلفى  انواع  داراى  كشى  نقشه  ميزهاى 
برخى ازآن ها به علل گوناگون امروزه مورد استفاده قرار 
نمى گيرند. امروزه در تهيه ى ميزهاى نقشه كشى به سبكى، 

دوام و زيبايى آن ها بيشترتوجه مى كنند(شكل1-21). 
اين ميزها شامل:

الف) ميزنور: ميزنور شبيه به ميز نقشه است، با اين 
تفاوت كه سطح رويى آن از صفحه ى نيمه شفافى تشكيل 
شده كه المپى زيرآن روشن مى شود. ازاين ميز درمواقع 
لزوم جهت كپى نقشه ها استفاده مى شود (شكل هاى1-22 

و1-23).

صفحه ى  داراى  ميز معموًال  اين  ميزوزنه اى:  ب) 
ميز،  دراين  سانتى متراست.   150×100 ابعاد  با  بزرگى 
توجه  (با  ميز  صفحه ى  تنظيم  و  درحركت  سهولت  براى 
به وزن صفحه و حفظ تعادل آن) ازاستوانه اى كه معموًال 
داخل آن با ماسه پرشده استفاده مى شود. درحال حاضر 

كاربرد اين نوع ميز بسيار اندك است(شكل1-24).

11
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شكل1-21

شكل22-1شكل1-23

شكل1-24

شكل1-20
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ج) ميزفنرى: اين ميزنيز همانند ميزوزنه اى است، با 
اين تفاوت كه صفحه ى آن بزرگ نيست، بنابراين به نيروى 
تعادل كمترى نياز دارد. دراين نوع ميز براى حفظ تعادل 

به جاى وزنه از فنر استفاده مى شود(شكل1-25).

د) ميزهيدورليكى: اين ميزابعاد بزرگ ترى نسبت 
به ديگر ميزها دارد و براى حفظ تعادل آن،  با توجه به 
وزن زياد صفحه ى ميز، از جك هاى هيدورليكى، كه با 
فشار روغن كارمى كنند،  استفاده مى شود(شكل1-26).

نكات ايمنى به منظور استفاده ى صحيح ازتخته ى رسم وميز نقشه كشى:
- هرگز چيزهاى سخت و نوك تيز را روى ميز و تخته ى رسم نكشيد.

- از بريدن هرنوع كاغذ، مقوا و نظاير آن ها با تيغ و كاتر بر روى ميز نقشه كشى 
يا تخته ى رسم خوددارى نماييد.

- مواظب باشيد لبه هاى ميز با اجسام سخت برخورد نكند؛ زيرا از حالت گونيا 
خارج مى شود.

- براى محافظت بيشتراز ميز، سطح آن را با پالستيك شفاف بپوشانيد و هربار 
قبل از استفاده رويه ى آن را با دستمال مرطوب تميز نماييد.

شكل1-25

شكل1-26
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صندلى،  ين  ا كشى:   نقشه  ميز  صندلى   -1 -2 -3
است.  كف گردان  داراى  و  است  ميزنقشه كشى  مخصوص 
به  نسبت  تا  داد  تغيير  را  آن  ارتفاع  مى توان  هم چنين، 
ارتفاع ميز و قد كاربر تنظيم شود. صندلى نقشه كشى بهتر 

است داراى پشتى مناسب باشد تا گودى كمررا پركند. 

معموًال اين نوع صندلى بدون دسته است تا درموقع 
نشيمنگاه  نكند.  ايجاد  مزاحمت  ميز  به  آن  شدن  نزديك 
افقى  فاصله ى  و  كمتر  مربع  سانتى متر   35 از  نبايد  آن 
پشت صندلى تا لبه ى جلوى آن بيش از طول ران باشد. 
هم چنين، بهتراست كه از صندلى با پايه ى چرخدار استفاده 
نقشه كشى  مخصوص  صندلِى  انواع  شكل1-27،  شود. 
وشكل28-1، تصوير يك صندلى تنظيم شونده با پشتى 

مناسب را نشان مى دهد.

4-2-1-چراغ ميزنقشه كشى: معموًالميز نقشه كشى 
با لوازمى همراه است، كه چراغ يكى از آن ها است. نوركافى 
و مورد نياز سطح ميز با اين چراغ تأمين مى شود. چراغ 
را مى توان درهر محلى باالى ميز نصب كرد و ارتفاع آن را 

نسبت به سطح ميز تنظيم نمود(شكل1-29).

پشتى قابل تنظيم

روكش بادوام بالش مناسب نشستن
پارچه اى

دستگيره ى تنظيم
ارتفاع نشيمنگاه

لبه ى افتاده
ارتفاع قابل تنظيم

پايه ى پنج شاخه

شكل1-28

شكل1-27

شكل1-29

چراغ بر روى سطح ميز بايد در جايى نصب 
شود كه هنگام كار، دست برسطح كاغذ سايه نيندازد. 
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ترسيم  براى  وسيله  اين  5-2-1-خط كش تى: 
خطوط افقى به كارمى رود و از دو قسمت سر و بدنه تشكيل 
با  ازخط كش تى  مختلفى  نمونه هاى  امروزه  است.  شده 
اندازه هاى متفاوت و از جنس چوبى، فلزى، پالستيك 
فشرده و... در دسترس است(شكل هاى30-1و1-31). 

شكل32-1دونوع خط كش  تى رامشاهده مى كنيد. 
يك خط كش باسرثابت، كه فقط جهت رسم خطوط افقى 
به  كه  متحرك،  خط كش  ديگرى   و  است  استفاده  قابل 
مى توان  آن  با  و  است  تنظيم  قابل  مختلف  زاويه هاى 

خطوط با زاويه هاى دلخواه را رسم كرد.

نكات ايمنى به منظور استفاده ى صحيح ازخط كش تى:
- خط كش تى بايد به نحوى ساخته شود كه لبه هاى آن به سطح كاغذ نچسبد، تا در مواردى 
كه از خط كش براى مركبى كردن نقشه استفاده مى شود، مركب زيرخط كش پخش نشود و كار را 

كثيف نكند.
- چنان چه خط كش تى از جنس چوب باشد، بايد درلبه ى آن نوار پالستيكى يا فلزى تعبيه شود.

- ازخط كش تى نبايد براى برش كاغذ يا مقوا و امثال آن ها استفاده كرد، زيرا امكان دارد وسايل بُّرنده به 
لبه هاى خط كش صدمه بزند.

- بهتراست اين خط كش بعد از هربار استفاده، در پوشش پالستيكى خود قرارگيرد و از سوراخ انتهاى آن 
آويزان گردد. اين كار از تاب برداشتن خط كش جلوگيرى مى كند.

- درهنگام استفاده ازخط كش بر روى ميز، مى توان سرمدّرج خط كش را برلبه ى باالى ميز قرارداد تا از 
ُسرخوردن و افتادن از روى ميز جلوگيرى شود.

- صرفًا ازخط كش تى براى ترسيم خطوط استفاده مى شود و هيچ گاه براى اندازه گذارى يا اندازه گيرى به 
كارنمى رود.

شكل30-1 خط كش تى چوبى با سرثابت

شكل31-1 خط كش تى فلزى با سرثابت

شكل32-1 انواع خط كش تى با سر ثابت و متحرك
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6-2-1-خط كش ريلى: خط كشى است فلزى كه 
و  باريسمان  و  دارد  وجود  ثابت  قرقره  چند  آن  روى  بر 
پونز به ميزنقشه كشى متصل مى شود و برروى آن حركت 
مى كند. به كمك اين خط كش مى توان خطوط افقى موازى 

ترسيم نمود(شكل هاى33-1و34-1و1-35).

1- Dra�ing Machine

شكل1-37
شكل1-36

شكل1-38

يادداشت: .......................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................................................................

شكل1-33

شكل1-35

شكل34-1 قرقره هاى متصل 
كننده ى خط كش به ميز 

                                     دستگاه ترسيم خطوط 
تي  خط كش  جاي  به  كه  است  وسيله اي  درافتينگ1،  يا 
و گونيا به كار مي رود و به وسيله ى آن مي توان كليه ى 
خطوط را تحت هر زاويه اي به راحتي و با دقت باال رسم 
نمود. اين وسيله ى مكانيكي به همراه ريل مخصوصى بر 
است(شكل هاى1-36  نصب  قابل  ميزكار  هرنوع  روي 

و37-1و1-38).

7-2-1-دستگاه درافتينگ:    



8-2-1-كاغذ هاى نقشه كشى و انواع آن: 
كشى  نقشه  در  اصلى  و  ضرورى  لوازم  از  يكى 
و كارهاى ترسيمى، كه بسيار اهميّت دارد، كاغذ است. 
انتخاب كاغذ با توجه به نوع كاربرد آن متفاوت است. 
استفاده  مورد  كشى  درنقشه  كاغذ  نوع  پنج  طوركلى  به 

قرارمى گيرد.

و  شفاف  نيمه  است  كاغذى  پوستى:  كاغذ  الف) 
نسبتًا ارزان كه از آن براى كارهاى تمرينى و طرح هاى 
اوليّه استفاده مى شود. تصويردر اين نوع كاغذ به خوبى 
به  بايد  پوستى  كاغذ  سطح  مى شود.  ديده  زيرآن  از 
آن  روى  خوبى  به  مداد  اثر  تا  زبرباشد  كافى  اندازه ى 
ديده شود و هنگام پاك كردن خطوط مدادى كامًال تميز 

شود(شكل1-39).

ازكاغذهاى نازك روغنى، كه شبيه كاغذ پوستى 
هستند ودرقنادى ها و اغذيه فروشى ها استفاده مى  شود، 

نمى توان به جاى كاغذ پوستى استفاده نمود.

ب) كاغذكالك: نوعى كاغذ نسبتًا مقاوم و شفاف 
ديده  خوبى  به  زيرآن  از  تصاوير  و  خطوط  كه  است 
و  قلم  با  نهايى  ترسيمات  براى  كاغذ  اين  از  مى  شود. 

مركب استفاده مى شود(شكل1-40).
بيش ترى  مقاومت  كاغذ  اين  ضخيم تر  نمونه هاى 
اشتباهات  كه  است  اين  كاغذ  اين  ازخصوصيات  دارد. 
ترسيمى به راحتى از روى آن با تيغ تراشيده مى شود. 
هرمتر مربع)  (وزن  كالك110-115گرمى  كاغذ هاى  از 
درترسيمات نهايى و در مرحله ى مركبى كردن ترسيمات 

استفاده مى شود.

شكل39-1 كاغذ پوستى

شكل40-1 كاغذ كالك
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ج) كاغذميلى مترى: نوعى كاغذ غيرشفاف است كه 
استفاده  نمودارها و غيرآن ها  ترسيمات اوليّه،  براى رسم 
مى شود. اين كاغذ با خطوط افقى و عمودى با فاصله هاى 

يك ميلى مترى تقسيم شده اند(شكل41 -1).

   
د)كاغذ شطرنجى: اين كاغذ همانند كاغذميلى مترى 
عمودى  و  افقى  باخطوط نازك  كه  تفاوت  اين  با  است، 

به صورت  5  ميلى مترى تقسيم بندى شده است.
(شكل1-42)

عرضه  و  نيزتوليد  مختلف  بازواياى  كاغذ  نوع  اين 
(ايزومتريك ها  مجسم  تصاوير  براى  آن  از  و  مى  شود 
اين  اساسى  مشكل  مى كنند.  استفاده  ديمتريك  ها)  و 
نمود  تهيه  كپى  نمى توان  آن ها  از  كه  است  اين  كاغذ ها 

(شكل1-43).

ه) كاغذ سفيد: كاغذ هاى سفيد بدون خط، كه اكثر 
افراد كم و بيش با آن آشنا هستند. از اين كاغذ دراغلب كارها 
كاغذ هاى100،80،60و120گرمى  به  و  مى شود  استفاده 
باشد،  بيشتر  كاغذ  وزن  هرچه  طوركلى  به  معروف اند. 
ترسيمى  كارهاى  براى  آن  سطح  و  ضخيم تر  كاغذ  آن 
مناسب تراست. جهت ترسيم هاى اوليّه ى نقشه ها، معموًال 
از كاغذ هاى80 و 100 گرمى استفاده مى شود. درتهيه ى 
منعكس  را  نور  كه  شود  دقت  بايد  سفيد  كاغذ هاى 

نكند(شكل1-44). 

شكل41-1 كاغذ ميلى مترى

شكل42-1 كاغذ شطرنجى

شكل43-1 كاغذ شطرنجى زاويه دار
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شكل1-44
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و) ابعاد استاندارد كاغذها:  به مجموعه ى قوانين 
و دستورالعمل هايى كه از سوى كشورهاى مختلف براى 
تهيه ى  در  هماهنگى  ايجاد  و  دقّت  و  كيفيت  باالبردن 
«استاندارد  قرارمى گيرد،  موردپذيرش  فنّى  نقشه هاى 

نقشه كشى»گويند.
«هدف ازاستاندارد نمودن»، ايجاد هماهنگى،  نظم  و 
يكنواختى در تهيه ى نقشه ها  و به  منظور بهره بردارى و 
استفاده ى صحيح ازآن ها درساخت بنا هاى مستحكم و 

زيباست.
كه  هستند  مداركى  و  اسناد  ازجمله  نقشه ها 
درمحل هاى مختلف نگه دارى مى شوند و مورد استفاده 
قرارمى گيرند. لذا درتهيه آن ها قوانين نقشه كشى پيرامون 
تا  شود  رعايت  كامًال  بايد  لزوم  مورد  لوازم  و  وسايل 
جلوگيرى  بى نظمى  هرگونه  از  آن ها  از  دربه كارگيرى 

شود.

در سيستم ISO ابعاد واستاندارد كاغذها به سه گروهAوBوC شناخته شده است كه از نوع كاغذهاىA با ابعاد 
متفاوت درطراحى ونقشه كشى استفاده مى شود.  درجدول3-1 انواع كاغذ ها را با ابعاد آن نشان مى دهد.

چنان چه كاغذ A0 را از روى طول نصف كنيم، به 
بزرگ  تر،  استاندارد  هركاغذ  به طوركلى  و    A1كاغذ دو 
شده ى  استاندارد  دوكاغذ  به  شود،  نصف  طول  از  كه 

كوچك  ترتبديل مى شود(شكل1-46).

شكل1-45

جدول3-1 اندازه هاى بين المللى كاغذ

37 26×
52 37×
74 52×

105 74×
148 105×
210 148×
297 210×
420 297×
594 420×
841 594×
1189 841×

44 31×
62 44×
88 62×

125 88×
176 125×
250 176×
353 250×
500 353×
707 500×

1000 707×

1414 1000×

40 28×
57 40×
81 57×

114 81×
162 114×
229 162×
324 229×
458 324×
648 458×
917 648×

1297 917×
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شكل1-47

9-2-1-ابزار ووسايل برش كاغذ: 
روى  بر  بايد  مهندسى  نقشه هاى  و  طرح ها  كليه ى 
است  مشخص  و  معين  دقيقًا  آن ها  ابعاد  كه  كاغذهايى 
رسم گردند. بنابراين، رعايت دقيق اين ابعاد از ضايع نمودن 
و از بين بردن كاغذ جلوگيرى مى كند وموجب نگه دارى و 
بايگانى كردن بهتر نقشه  مى شود. امروزه كاغذهاى با ابعاد 

استاندارد، بريده و آماده، در بازار وجود دارد.

به طوركلى براى بريدن كاغذ از پنج وسيله استفاده 
مى كنند، كه به ترتيب عبارت اند از: 

ه)تيغ  د)بُّرنده،  ج)گيوتين،  ب)نخ،  الف)قيچى، 
موكت بُرى (كاتردستى). درشكل 48-1 نمونه هايى ازابزار 

برش كاغذ نشان داده شده است.

كاغذ خط كشى  بريدن  براى  قيچى  قيچى: از  الف) 
شده استفاده مى شود. قيچى وسيله ى مناسبى جهت برش 
كاغذ نيست، زيرا ممكن است به علت حركت دست، كاغذ 

در راستاى خط ترسيم شده بُريده نشود(شكل 1-49).

شكل1-46

شكل1-48

شكل1-49

11
89

59
4

29
7

14
8

74

شكل46-1 نحوه ى تقسيم كاغذ را از كاغذA0 به 
كاغذ هاى كوچك تر نشان مى دهد.

شكل47-1نيز نحوه ى تبديل كاغذ بزرگ تر به كاغذ 
كوچك تررا به صورت نماى سه بُعدى نشان مى  دهد.

841
42021010552
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استفاده  کاغذ  بریدن  برای  نیز  نخ  از  نخ:  ب( 
از  استفاده  با  را  کاغذ  ابتدا  که  ترتیب  این  به  می شود. 
وسپس  خط کشی  موردنیاز  اندازه  به  مداد  و  خط کش 
کاغذ را ازمحل خط  کشی تا کنید و نخ را از تای کاغذ 
و  نگه دارید  دردست  ثابت  را  سرنخ  یک  عبوردهید. 
سردیگرنخ را به سرعت به طرف باال بکشید، کاغذ بریده 

می شود)شکل1-50(. 

کاغذ  بریدن  برای  نیز  ازگیوتین ها  گیوتین:  ج( 
استفاده می کنند. به این ترتیب که ابتدا اندازه ی مورد نظر 
را روی کاغذ به کمک خط کش و مداد مشخص و سپس 
کاغذ را به زیردسته گیوتین هدایت می کنند وخط مورد 
و  می دهند  تطبیق  ثابت(  )تیغه ی  بُّرنده  لبه  ی  با  نظررا 
با پایین آوردن دسته)تیغه ی متحرک(، کاغذرا می بُرند. 
اقسام و  انواع و  به شرایط مصرف در  بنا  گیوتین ها را 

هم چنین ابعاد مختلف می  سازند)شکل1-51(.

مجهزی  دستگاه های  کاترها  بُّرنده)کاتر(:  د( 
هستند که درعین ساده بودن، امروزه بیشتر از آن ها برای 
برش کاغذ استفاده می شود. روش کار با این دستگاه به 
این ترتیب است که ابتدا اندازه ی مورد نظر را مشخص 
می کنند، سپس کاغذ را زیر صفحه ی نگه دارنده ی کاغذ، 
که حالت فنری دارد، قرار می دهند. درحقیقت این صفحه، 
ازحرکت کاغذ در موقع برش جلوگیری می کند وآن را 
ثابت نگه می دارد. سپس تیغه ی دستگاه را روی مسیر 
تعیین می کنند ودر جهت عرض کاغذ حرکت می دهند 
تا کاغذ بریده شود. این دستگاه وسیله ای مطمئن ودقیق 

است )شکل1-52(.

شکل50-1 برش کاغذ با نخ

شکل51-1 برش کاغذ با گیوتین

شکل52-1 برش کاغذ با بُرنده
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نيز  كاتردستى  از  موكت بُرى):  كاتردستى(تيغ  ه) 
جهت برش كاغذ استفاده مى شود. هنگام استفاده از اين 
وخط كش  هموار  و  صاف  سطح  با  برش  ميز  به  وسيله 
صفحه ى  يك  بايد  بُرش  ميز  برروى  است.  نياز  فلزى 
توسط  كاغذ  برش  براثر  تا  بپوشانيد  ضخيمى  شيشه اى 
كاتر، برسطح ميز، خط نيفتد. تيغ كاتر، به مرور زمان براثر 
استفاده ى مكرر، ُكند مى  شود كه با جدا نمودن سرتيغ از 

محل مشخص شده، آماده ى استفاده مجدد مى شود.
توجه داشته باشيد كه هنگام برش كاغذ، دست خود 
را بيش ازحد برروى كاغذ فشار ندهيد، زيرا امكان فرار 
تيغ بر روى خط كش فلزى وجود دارد كه باعث بُريدگى 
بايدتيغه ى  هم چنين،  مى گردد.  سرتيغ  شكستن  يا  دست 

كاتررا به اندازه ى مناسب بيرون آوريد(شكل1-53).

10-2-1-انواع نوار چسب و كاربرد آن: 
از انواع چسب ها براى ترميم قسمت هاى جداشده ى 
كاغذ وجهت ثابت نگه داشتن صفحه ى كاغذ روى ميزرسم 
استفاده مى شود. انواع چسب ها درنقشه كشى كاربردهاى 
گوناگونى دارند كه به شرح آن ها مى پردازيم(شكل1-54 

انواع چسب ها را نشان مى دهد).

يادداشت:

شكل54-1 انواع چسب نوارى

يادداشت: .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

شكل53-1 برش كاغذ با كاتر
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الف) چسب كاغذى: جنس اين نوع چسب ها از 
پارچه يا كاغذ است وجهت چسباندن كاغذ برروى ميز 
كاغذ  برروى  اثرى  زيرا  مى شود،  استفاده  آن  از  نقشه 
وميزجدا  كاغذ  از  راحتى  به  و  نمى گذارد  وميزباقى 

مى شود.

ب) چسب شيشه اى: اين نوع نوار چسب ازجنس 
پالستيك مخصوصى كه شفاف نيزاست ساخته شده و ازآن 
دركارهاى معمولى استفاده مى شود. بهتراست ازآن براى 
چسباندن كاغذ استفاده نشود، زيرابه  راحتى ازروى كاغذ 

جدا نمى شود و برروى ميزاثر مى گذارد(شكل1-55). 

ج) چسب ترانسپارنت: اين نوع چسب شفاف و 
كائوچو  هاى  چسب  با  كه  است،  مخصوصى  جنس  از 
آغشته شده واز آن براى ترميم پارگى روى كاغذ كالك 
كاغذ  با  و  شفاف  چسب ها  اين  زيرا  مى شود.  استفاده 

كالك هم رنگ  اند(شكل1-56).
شكل56-1چسب ترانسپارنت- مخصوص كالك

11-2-1-انواع مداد: 
هندسى  سطوح  و  خطوط  انواع  ترسيم  جهت 
ضرورى است با لوازم ترسيم و كاربرد آن ها آشناشويم. 
نوشتن و  براى  كه  ساده است  وسيله اى  «مداد»، 
كارهاى شبيه به آن استفاده مى شود. دركارهاى طراحى، 
گرافيك و نقشه كشى از انواع مدادها، برحسب ضرورت 

و نوع كار، استفاده مى شود(شكل1-57).

مدادها به طوركلى به سه گروه تقسيم مى شوند:

الف) گروه اول؛ مداد هاى سخت: مدادهاى سخت 
(Hard) كه باحرفH مشخص شده اند. هرچه شماره ى 
اين نوع مداد باالتر رود، سختى مداد بيش تر و رنگ آن 
كمرنگ تراست. براى مثال مداد 3H ازمداد 2H كمرنگ تر 
دركارهاى  بيش تر   2Hو  Hمدادهاى وسخت تراست. 

ترسيمات فنّى به كارمى روند (شكل 1-58).    

شكل55-1چسب شيشه اى معمولى

شكل57-1انواع مداد هاى طراحى و ترسيم

H شكل58-1مداد گروه
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ب)گروه دوم؛ مداد هاى نرم: مدادهاى نرم يا سياه 
(Bold) كه باحرف B مشخص مى شوند. هرچه شماره ى 
سياه ترو  پررنگ تر،  مغزمداد  شود،  بيشتر  مداد  نوع  اين 
نرم تر است. اين مدادها بيشتر در كارهاى طراحى هنرى 

كاربرد دارد (شكل1-59).

از  گروه  اين  معمولى:  هاى  مداد  سوم؛  گروه  ج) 
نظايرآن  و  نوشتن  مانند  عمومى،  كارهاى  براى  مدادها 
استفاده مى شوندكه با حروفF وHB مشخص مى گردند. 
كيفيت اين دو مداد متوسط است، چون تا حدودى سختى 
H ورنگB را يك جا دارند (شكل60-1 انواع مدادهاى 

اشاره شده را نشان مى دهد). 

زاويه مداد نسبت به كاغذ در هنگام ترسيم كمتر 
از 60 درجه نباشد.

نكته: 
توجه داشته باشيد هنگام نوشتن يا خط كشيدن نبايد مداد را به طور ثابت دردست 
نگه داشت، بلكه بايد آن را به طور مداوم و آرام دردست چرخاند تا نوك آن در يك جهت ساييده 
و پهن نشود و نوشته ها يا خطوط از ضخامت يكسان برخوردار باشند (شكل هاى 61-1 نحوه ى 

استفاده ى صحيح از مداد را نشان مى دهد).

هنگام ترسيم خطوط بايد مداد را حول محور خود به آرامى چرخاند.

چرخش مداد باعث يكنواختى سايش نوك مداد مى شود.

شكل1-61

B شكل59-1مداد گروه

HB شكل60-1مداد گروه
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كه  است  مداد  نوعى  نيز  «اتود»،  اتود:  مداد  ه) 
است و  سخت  پالستيك  جنس  از  يا  فلزى  روكش آن 
مغزى آن را مى توان به صورت مجزا تهيه كرد و دردرون 
مغزهاى  قطر  لحاظ  به  اتود  مدادهاى  قرارداد.  مداد 
مصرفى، به 0/5و 0/7و... دسته بندى مى شوند. كاركردن 
با مداد هاى اتود با صرفه و راحت است. امروزه انواع 

مدادهاى اتود در بازار موجود است(شكل1-62).
ازبدنه ى  اتودرا  مختلف  شكل63-1قسمت هاى 

نشان مى دهد. 

و) تراشيدن مداد: براى تراشيدن مداد از مدادتراش 
و  راحت  بسيار  مدادتراش  از  استفاده  مى شود.  استفاده 
بدون خطر است، اما براى كارهاى طراحى، مدادتراش 
چندان مناسب نيست. چون نمى توان بلندى نوك مداد 

را به دلخواه و متناسب با كار تراشيد. 

 لذا با استفاده از انواع تيغ هاى تراش؛ مانند چاقو 
و كاترمى توان بلندى و فرم نوك مداد را با توجه به نوع 
كاربرى آن تراشيد(شكل هاى64- 1 و 65- 1 و66- 1 

روش   تراشيدن مداد را نشان مى دهد).

مغزمداد

فك يا گيره ى نگه 
دارنده ى مغز مداد

قسمت آج دار براى 
نگه داشتن مداد تنه ى مداد نوك تراش

شكل63-1 معرفى قسمت هاى مختلف بدنه ى اتود

شكل1-64

شكل1-65

شكل62-1 انواع اتود

شكل1-66
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كه  است  وسيله اى  «سنباده»،  12-2-1-سنباده: 
پس ازتراشيدن مداد، براى پرداخت و فرم دادن به نوك 
مداد استفاده مى شود. اين وسيله از چند اليه كاغذ سنباده، 
كه بر روى هم قرارگرفته و روى تكه چوبى نصب شده، 
قطعه  سنباده،  دركنار  است(شكل1-67).  شده  تشكيل 
ابرى وجود دارد كه از آن براى تميزكردن گَرده هاى مغز 
مداداستفاده مى شود. سنباده ممكن است از دو نوع كاغذ 

سنباده ى نرم و زبرتشكيل شده باشد(شكل1-68).

13-2-1-پاك كن: در كارهاى ترسيمى و طراحى، 
كه گاهى اوقات بايد بيش از هزارخط در جهات مختلف 
براى  دارد.  وجود  اشتباه  امكان  قدرمسّلم  كرد،  رسم 
پاك كن هاى  انواع  از  مى توان  اشتباهات،  برطرف كردن 
كرد  استفاده  ترسيم،  وسيله ى  نوع  به  توجه  با  مختلف، 

(شكل1-69). 
از  بهتراست  مدادى  خطوط  پاك كردن  براى 
درموقع  تا  شود،  استفاده  سفيد  و  نرم  پاك كن هاى 
پاك كردن از خود اثررنگى برجاى نگذارد. براى اين كه 
هنگام پاك كردن اشتباهات مركبى، نتيجه ى خوب حاصل 
ماده ى  حاوى  پالستيكى  پاك كن هاى  مداد  از  بايد  شود 
پس  پاك كن ها،  اين   كرد.  مرّكب)استفاده  حّالل(پاك كن 
چرك  رشته هاى  صورت  به  را  آن   مركب  كردن  حل   از 
شوند  برداشته  كاغذ  روى  از  سادگى  به  تا  مى آورند  در 
نشان  را  پاك كن ها  نوع  اين  از  نمونه اى  (شكل1-70 

مى دهد). 
بهتراست  نيز  كوچك  اشتباهات  پاك كردن  براى 
شود  استفاده  «شيلد»  نام  به  مخصوص  صفحه  اى  از 

(شكل1-71).
كاغذ  روى  از  جوهر  پاك كردن  براى  هم چنين، 
كالك يا گالسه مى توان به كمك تيغ، خطوط مركبى را به 
آرامى تراشيد؛ به طورى كه به بافت كاغذ آسيب نرسد. 
بيش ترى  دقت  با  كار  اين  بايد  گالسه  درموردكاغذ  هاى 

صورت گيرد تا به اليه ى براق كاغذ آسيب نرسد.
شكل72-1 دو نمونه پاك كن مدادى شكل متداول 

در بازار را نشان مى دهد.

شكل1-67

شكل1-68

شكل1-69

شكل1-70

شكل1-72

شكل71-1صفحه ى فلزى
 شيلد

شكل1-68
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از  كار  سطح  تميزكردن  براى  14-2-1-بُِرس: 
استفاده  نقشه كشى  بُِرس  از  بايد  پاك كن،  خرده هاى 
اندازه هاى  شكل هاو  با  برس ها  انواع  امروزه  نمود. 
مختلف وجود دارد. برس ها داراى جنس بدنه و موهاى 

متنوع  اند(شكل1-73).

15-2-1-پرگار: ازاين وسيله براى انتقال اندازه 
مى كنند.  استفاده  دايره  از  قوس هايى  يا  دايره  ترسيم  يا 

يك پرگار خوب مشخصاتى به شرح زير دارد:
آن  بازوى  دو  مفصل هاى  و  بلنددارد  -بازوهاى 
داراى پيچ كنترل است تا هنگام رسم دايره، شعاع دايره 

تغيير نكند.
-سوزن پرگار بايد تيزباشد. هم چنين آن قسمت 

از سوزن كه در كاغذ فرو مى رود بايد كوتاه باشد.
لزوم  درموقع  تا  باشد  اضافى  بازوهاى  -داراى 

بتوان دايره هايى با قطر زياد رسم كرد(شكل1-74).
سواركردن  براى  مخصوص  يدكى  لوازم  به  -بايد 
باشد  مجهز  مدادى  مغزهاى  انواع  و  راپيد  قلم هاى 

(شكل1-75).

دست  از  نبايد  نقشه  يا  ميز  تميزكردن  براى 
استفاده شود؛ زيرا با اين كارچربى و رطوبت دست به 
نقشه سرايت مى كند و باعث كثيفى نقشه مى گردد.

رسم  (هنگام  پرگار  سوزن  اثر  كه  اين  براى 
دايره بر روى كاغذ) باقى نماند بهتر است قبًال محل 
مركز را كه با دوقطر عمود بر هم مشخص شده است 
با نوار چسب كاغذى بپوشانيد و پس ازرسم دايره 

آن را از كاغذ جدا كنيد.

شكل1-73

شكل1-74

شكل1-75
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- جعبه  پرگار: پرگارها دراندازه ها و انواع مختلف  و 
براى كارهاى  گوناگون مورد استفاده قرارمى گيرند. انواع 
و  امكانات  همراه  به  نقشه كشى  موردنيازدر  پرگارهاى 
«جعبه پرگار»  نام  به  جعبه  پرگاردرداخل  جانبى  لوازم 
قرارمى  گيرد(شكل76-1و شكل77-1 نمونه هاى مختلف 

پرگار را نشان مى دهد).

16-2-1-انواع گونيا: 
براى رسم خطوط قائم و كليه ى خطوطى كه داراى 
زاويه هاى مشخصى هستند(مضربى از15)، ازگونيا استفاده 
مى شود. گونيا ها داراى دو نوع ثابت و متغيريا (متحرك) 

هستند.

الف) گونياى ثابت: اين گونيا خود دو نوع است؛ 
گونياى 45درجه  به  كه  درجه  زاويه ى 45-45  با  يكى 
است.  درجه  گونياى60-30  ديگرى  و  است  معروف 
گونيادر اندازه  هاى مختلف موجود است و برحسب نوع 
با  گونيا  هنرجويان،  استفاده  براى  مى شود.  انتخاب  كار 

اندازه هاى 25 سانتى متربسيار مناسب است. 

ثابت  گونياى  نمونه  دو  شكل78-1وشكل1-79 
نشان داده شده است. جنس گونيا معموًال از موادپالستيكى 
ساخته  طورى  يا  است  پخ دار  آن  لبه ى  و  است  شفاف 
بايد  گونيا  مدّرج  نوع  نچسبد.  كاغذ  برروى  كه  شده 
ودقيق  واضح  كامًال  اندازه  گيرى،  نازك  خطوط  داراى 
شفاف  و  بى رنگ  نوع  بايد  گونيا  انتخاب  درموقع  باشد. 
را انتخاب كرد و بايد توجه داشت كه عدد صفر برلبه ى 

گونيا منطبق باشد.

شكل1-76 شكل1-77

شكل1-78

شكل1-79
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ب) گونياى متغيريا متحرك: همان طور كه درشكل 
گونياى45  يك  متغير  گونياى  مى شود،  مشاهده   1-80
خود  زواياى  از  دريكى  كه  است  درجه   30 يا  درجه 
لواليى نصب شده است كه با آن مى توان زواياى مختلف 

را رسم كرد.

و  اندازه گيرى  براى  نّقاله  از  17-2-1-نّقاله: 
را  نّقاله ها  شود.  مى  استفاده  مختلف  زواياى  ساختن 
نيم دايره  شكل  به  فلزى  يا  پالستيك  ازجنس  معموًال 
مى سازند  (360درجه)  شكل  دايره  يا  (180درجه) 
شاخصى  نّقاله  مستقيم  بدنه ى  دروسط  (شكل1-81). 
و  مى دهند  انطباق  زاويه  رأس  برروى  را  آن  كه  است 
شده  رسم  قبًال  زاويه اى  كه  درصورتى  يا  مى كنند  رسم 
اندازه گيرى  واحد  مى نمايند.  راتعيين  آن  مقدار  باشد، 
دو  اين  تبديل  براى  و  است  وگراد  معموًالدرجه  زاويه، 

واحد به يكديگر از روابط زير استفاده مى شود:

شكل1-80

چند  درجه،   60 زاويه ى  اندازه ى  خودآزمايى1: 
گراد است؟

خودآزمايى2: اندازه زاويه اى 30 گراد است، آن را 
به درجه محاسبه كنيد.

خودآزمايى3: اندازه ى زاويه اى53 گراد است آن 
زاويه به درجه چه قدراست؟

......................................................... پاسخ: 

...................................................................

...................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

شكل1-81

مثال: اندازه ى زاويه اى 45 درجه است، آن را به گراد محاسبه نماييد.
راه حل:

10گراد =        × درجه
9

9درجه =       × گراد
10

گراد =        × درجه 5010 =        × 45گراد
9

10
9
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آن  ترسيم  براى  آن:  وانواع  18-2-1-پيستوله 
دسته ازخطوط منحنى كه به وسيله ى پرگار يا شابلن هاى 
استفاده  پيستوله  از  نيستند،  ترسيم  قابل  بيضى  و  دايره 

مى شود.

براى ترسيم خطوط منحنى دو نوع پيستوله وجود 
و  سه تايى  مجموعه هاى  صورت  به  آن  نوع  يك  دارد. 
هشت تايى دردسترس است. نوع ديگر، پيستوله ى مارى 
است. نوارى پالستيكى و قابل انعطاف، كه لبه  اى پله اى دارد 

و مى توان به آن شكل هاى متفاوتى داد(شكل1-82).

كاركردن با اين پيستوله ها از انواع پيستوله هاى ديگر 
آسان تر است. از پيستوله ى نوارى براى منحنى هاى  خيلى 
منحنى  خطوط  براى  شيشه اى  ازپيستوله هاى  و  بزرگ 

كوچك استفاده مى شود(شكل1-83). 

19-2-1-اشل: يك خط كش اندازه گيرِى، مدّرج 
است كه براى تعيين مقياس وتبديل اندازه هاى واقعى به 
مقطعى  داراى  اشل  كارمى رود.  به  ترسيمى  اندازه هاى 
لبه  شش  داراى  و  ديگردارد  شكل هاى  يا  شكل  مثلث 
درج  دقيق  بسيار  مقياسى  آن  لبه ى  هر  روى  كه  است، 
شده است(شكل84-1). جنس اشل از پالستيك فشرده 
اشل  بدنه ى  درميانه ى  است.  سفيد  رنگ  به  و  كائوچو 
يافتن  كه  دارد  وجود  متفاوت  رنگ هاى  با  شيارهايى 
مقياس مورد نظر را آسان ترمى نمايد. بايد درنظرداشت كه 
هرلبه اشل، دقيقًا همانند مترى است كه به نسبت معينى 
كوچك شده ودر موقع استفاده ازآن بايد چنين استنباط 

كرد كه با متر اندازه گيرى مى شود(شكل1-85).

شكل1-82

شكل1-83

شكل1-85

شكل1-84
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20-2-1-قلم ها و انواع آن: 
هم چنين  و  نهايى  ترسيمات  به  دست يابى  براى 
انواع كارهاى هنرى، ازقلم هاى مركبى استفاده مى شود. 
قلم هاى مركبى انواع مختلفى دارند(شكل87-1 قلم هاى 
يك  براى  هريك  كه  مى دهد  نشان  را  متفاوتى  مركبى 

كارهنرى مناسب است).

با  قلم ها  نوع  اين  راپيدوگراف:  الف)قلم هاى   
براى  فشنگى  مخزن  يك  و  مى كنند  كار  لوله اى  نوك 
اين  با  ترسيمى  كارهاى  دارند.  درخود  جوهر  ذخيره 

قلم ها بسيار دقيق و تميزاست(شكل 1-88).

اين قلم ها به صورت تكى و در سرى هاى چهارتايى، 
مى شود(شكل1-89  يافت  و...  نه تايى  و  هشت تايى 
سرى نُه تايى قديمى و جديد از اين نوع قلم ها را نشان 

مى دهد).
 

بايد  كه  كارهايى  براى  قلم ها،  اين  جديد  سرى 
پس از ترسيم كوچك شوند، مناسب تر است.  هنرجويان 
قلم هاى  شماره ى  قلم ها،  قديم  سرى  از  است  بهتر 

0/2و0/4و0/6 تهيه نمايند.

نكات ايمنى به منظور استفاده ى صحيح ازاشل
- هرگز ازاشل به جاى خط كش استفاده 

نكنيد(شكل1-86).
- نبايد دربرش كاغذ از اشل به جاى خط كش فلزى استفاده 

نمود، زيرا كاتر برلبه هاى اشل صدمه خواهد زد.
- به اشل ضربه نزنيد تا درجه بندى روى آن صدمه نبيند و 

شكل86-1بعد از استفاده آن را درپوشش پالستيكى خودقراردهيد.  

شكل1-87

شكل1-88

شكل1-89



 

دسته ى قلم

درپوش قلم

بدنه نوك قلممخزن جوهر

نوك راپيد حلقه محكم كننده

شكل1-91
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قلم هاى راپيد،   جهت نوشتن  با شابلن هاى اعداد   
خريداين  هنگام  بايد  است.  موجود  نيز  حروف  و 
شابلن ها به شماره ى قلم نوشته شده بر روى آن توجه 

نماييد.

هم چنين، كار با قلم هاى راپيد برروى كاغذگالسه، 
بسيار  سفيد  وسايركاغذ هاى  پالستيك  معمولى،  كالك 

آسان است.
است  شده  تشكيل  قسمت   5 از  راپيد  قلم هاى   
راپيد  قلم  مختلف  قسمت هاى  (شكل  هاى90-1و1-91 

را نشان مى  دهد).
1- مخزن جوهر  
2- بدنه ى راپيد  
3- نوك راپيد  
4- درپوش قلم  
5- دسته ى قلم  

از  ديگرى  نمونه ى  گرافوس  گرافوس:  قلم  ب) 
قلم هاى مركبى است(شكل1-92). 

درحال حاضر، با وجود قلم هاى راپيد و انواع روان 
نويس ها استقبال چندانى ازآن نمى شود. شكل93-1 يك 
قلم گرافوس كامل و نمونه هايى از نوك هاى آن و نحوه ى 
راحتى  به  گرافوس  با  كار  مى دهد.  نشان  را  آن  كشيدن 
است  تنه اى  داراى  قلم  اين  زيرا  نيست.  راپيد  قلم هاى 
كه نوك آن، برحسب نوع كار وخط كشى، تغيير مى كند. 
مركبى  معموًال  كننده  استفاده  دست هاى  دليل،  همين  به 

مى شود وخطر كثيف شدن كار وجود دارد(شكل1-94).
 

شكل1-90

شكل1-92

شكل93-1شكل1-94
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راپيد  مخصوص  مركب  (جوهر):  مركب  ج) 
جوهرى است كه بامخزن هاى يك بار مصرف و بزرگ 
متنوع  رنگ هاى  در  راپيد  مركب  مى رسد.  فروش  به 
روى  بر  باشد  خالص  چنان چه  و  دارد  وجود  دربازار 

كاغذ اثرى يكنواخت برجاى مى گذارد(شكل1-95).

21-2-1-شابلن ها:
«شابلن» وسيله اى است كه با آن اَشكال، حروف 
يكسان  صورت  به  زياد و  تعداد  به  را مى توان  اعداد  و 
و يك اندازه ترسيم نمود. نمونه هاى متنوعى ازشابلن ها 
وجود دارد كه عمومًا از جنس پالستيك شفاف سفيد يا 
رنگى است و البته نمونه هاى فلزى آن ها نيزساخته شده 

است(شكل1-96).

الف) شابلن هاى اعداد و حروف: اين شابلنها براى 
مى رود.  كار  به  واعداد  فارسى  يا  التين  حروف  نوشتن 
و  ها  نقشه  زيرنويس  مى توان  شابلن ها،  از  استفاده  با 
طرح  ها و هم چنين اندازه گذارى نقشه ها را انجام داد. 
بايد توجه داشت كه روى هركدام از شابلن هاى حروف، 
شماره ى قلمى كه بايد با آن حروف نوشته شوند، نشان 
داده شده است. براى مثال هنگام استفاده از شابلن 0/5 
صورت  دراين  شود.  برده  كار  به   0/5 راپيد  بايدقلم 
خواهند  نوشته  صحيح  و  دقيق  كامًال  اعداد  و  نوشته ها 
نخواهد بود،  باالترمقدور  استفاده از قلم با نمره ى  شد. 
نخواهد  حركت  درستى  به  شابلن  درشيارهاى  زيرا 
ناشيانه  و  ناموزون  معوج،  و  كج  نوشته  نتيجه  در  كرد. 
حروف  شابلن  نمونه  دو  نظرخواهندآمد(شكل1-97  به 

نشان داده شده است).
حروف  كه  است  گونه اى  به  شابلن ها  ديگر  نوع 
پالستيكى  يا  فلزى  ى  قطعه  روى  جداگانه  را  اعداد  و 
كنده اند يا آن ها را بر روى صفحه ى كاغذى، كه در برابر 

رنگ و نظايرآن مقاوم است، ساخته اند(شكل1-98).

شكل1-97

شكل98-1شابلن كاغذى براى كارطراحى

شكل1-95

شكل1-96
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نشان داده   1-99 شكل  در  ديگرشابلن ها  انواع 
كه  است  اين  شابلن ها  نوع  اين  عمده ى  فرق  شده  است. 
وسيله اى  بلكه  قرارنمى گيرد،  شيارشابلن  درداخل  قلم 
نظير پانتوگراف1- كه داراى سوزنى است- درشيارحروف 
شابلن حركت مى كند و قلم هاى متفاوت را مى توان روى 

آن نصب كرد.

ب) شابلن هاى اَشكال: براى ترسيم سطوح هندسى، 
مانند  دايره، بيضى، چندضلعى، مربع و... با ابعاد مختلف، 
نمونه هاى  (شكل1-100  شابلن هايى  ساخته  شده اند 

مختلفى از شابلن هاى اشكال را نشان داده است).

ج) شابلن هاى تأسيساتى و مبلمان: انواع شابلنهاى 
قرارمى گيرند.  استفاده  مورد  معمارى  كارهاى  در  مبلمان 
كه  دارد  وجود  و...  1

50 و  

1
شابلن هادرمقياس هاى100 اين 

با توجه به مقياس نقشه، انتخاب مى شوند. هم چنين، انواع 
وجود  و...  الكتريكى  مكانيكى،  تأسيسات  شابلن هاى 
مى كنند  استفاده  آن ها  از  اجرايى  نقشه هاى  در  كه  دارد 

(شكل1-101).  

يادداشت: ........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

شكل100-1انواع شابلن هاى اَشكال

شكل101-1انواع شابلن هاى مبلمان و تأسيسات

1-پانتوگراف يا نّقاله ى متحرك نام وسيله اى است كه طّراحان براى ارائه رسم هاى فنّى و شكل هاى متشابه ازآن استفاده مى كنند.

شكل99-1دستگاه پانتوگراف و نحوه ى شابلن نويس با آن

شكافشكاف

كاتبكاتب

سوزن مدّرج كاتبسوزن مدّرج كاتب

پايه ى فنرى مدّرجپايه ى فنرى مدّرج

قلمقلم

شابلنشابلن
قاب نگه دارنده ى شابلنقاب نگه دارنده ى شابلن

پيچ نگه دارنده ى قلمپيچ نگه دارنده ى قلم
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23-2-1-نكات ايمنى جهت نگه دارى ابزار و وسايل ترسيمى: ازآن جايى كه وسايل 
و ابزارترسيمى، ابزارهايى هستند كه بسيار ظريف، دقيق و حساس ساخته مى شوند و عمومًا 
جنس آن ها مقاوم نيستند، الزم است كه هنرجويان براى حفظ و نگه دارى آن ها به نكات زيرتوجه 

نمايند:
- از هر وسيله اى منحصراً درجاى خود بايد استفاده كرد.

- از زدن ضربه به آن ها خوددارى كنيد و ازآن ها به جاى چكش، پيچ گوشتى و امثال آن ها 
استفاده نكنيد.

- از پيچاندن يا خم كردن ابزار نقشه كشى خوددارى كنيد.
- بعد از انجام كار روزانه الزم است كليه وسايل تميز گردد.

- هر وسيله را بعد از استفاده در جلد مخصوص خود قراردهيد.
- درصورتى كه ازخط كش تى استفاده نمى شود، بايد آن را روى ديوار به نحوى آويزان كنيد 
كه سرخط كش تى به سمت پايين قراربگيرد. آويزان كردن خط كش ازكج شدن آن جلوگيرى مى كند.

شفاف  پالستيك  ازنوع  عمومًا  كه  شابلن،  نقاله،  گونيا،  ها،  كش  خط  مانند  وسايلى  و  ابزار   -
ساخته مى شوند، بايد حداقل هفته اى يك بار با ابر نرم و مايع رقيق ظرف شويى تميز شوند.

نام  «لتراست»،  22-2-1-لتراست وزيپاتون: 
در  برگردان ها  حروف  است.  برگردان  حروف  تجارى 
جنس  از  ورقه هايى  روى  مختلف  شكل هاى  و  اندازه 
يك  فشار  با  كه  صورتى  به  شده  چاپ  كالك  كاغذ 
و  صاف  سطوح  برروى  دارد،  گرد  نوك  كه  وسيله اى 
وتكرارحروف،  ازترسيم  وسيله  اين  مى چسبد.  صيقلى 

عالئم و اَشكال يكسان جلوگيرى مى كند.
است  پالستيكى  شفاف  نيزورق  «زيپاتون» 
باپشت چسب دار كه در رنگ ها و شكل هاى گوناگون 
به صورت مات يا بّراق ساخته مى شود. اين ابزارانواع 
آجر،  سنگ،  (مانند  مصالح  از  متنوع  وعالئم  هاشورها 
چوب و...) را دارد و در اندازه هاى گوناگون ورقى يا 
رول هايى با عرض50 سانتى متر دربازار عرضه مى شود 

1).(شكل هاى1-102). 1 ى2

-درصورت لزوم مى توان لتراست و زيپاتون را از روى نقشه پاك نمود.
-براى تثبيت لتراست وزيپاتون نمى توان  از فيكساتيو1 استفاده نمود. 

شكل1-102

1- مايعي است كه به صورت اسپري استفاده مي شود. معموًال پس از اتمام طراحي هايي كه با زغال، گچ پاستل، مداد كنته و مداد طراحي صورت مي گيرد، 
فيكساتيو را به كارمي برند تا اثر و طرح را ثابت ساخته و از محوشدن و سايش و آلودگي آن جلوگيري كند.
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مراحل انجام كار:
دست  جدول3-1به  از  را   A0 كاغذ  اندازه  ى   -1

آوريد. 
       

2- ازآن جا كه طول كاغذ  A1 برابر با عرض كاغذ  
A0   و عرض آن برابر با نصف طول كاغذ A0  است، بنابراين 

طول كاغذ A0  را نصف كنيد.

3- به اين ترتيب ابعاد كاغذA1 به دست مى آيد.      

در  شده  ارائه  محاسبات  به  باتوجه  خودآزمايى4: 
دستورالعمل فوق به تقسيم كاغذ هاى زير بپردازيد.

- تبديل كاغذA0 به  
A5 به A2تبديل كاغذ -
A3 به A1تبديل كاغذ -

25-2-1-دستورالعمل چسباندن كاغذ، رسم 
كادر دور نقشه و جدول مشخصات: 

ابزار مورد نياز:
- ميز نقشه كشى و صندلى مخصوص آن؛

- خط  كش تى و گونيا؛
- كاغذ، مداد و چسب كاغذى.

مراحل انجام كار:
دست  جدول3-1به  از  را  A0 كاغذ اندازه  ى   -1

آوريد

ساعت 
عملى

20 دقيقه

شكل1-103

به منظور ايجاد سرعت، دقت و سهولت درترسيم 
نقشه، كاغذ نقشه كشى را به روش خاصى برروى ميز 

يا تخته ى رسم مى چسبانند.

24-2-1-دستورالعمل تقسيم كاغذ A0 بهA1 و 
كاغذهاى كوچك تر:

......................................................... پاسخ: 

...................................................................

...................................................................

.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................

دستورالعمل چسباندن كاغذ، رسم 1 2 25
كادر دور نقشه و جدول مشخصات:

ابزار مورد نياز:
- ميز نقشه كشى و صندلى مخصوص آن؛

- خط  كش تى و گونيا؛

ساعت 
عملى

20 دقيقه

X0=1189 Y0=841

X1= Y0=841
Y1 =       =             =594 2

1189
2

X0

841 594×A1=



36 

واحدكار اّول

الف) مراحل چسباندن كاغذ:

1- كاغذ و خط كش تى را روى ميز قراردهيد و 
تخته ى  گونيايى  لبه ى  به  چپ  دست  با  را  سرخط كش 

رسم محكم بچسبانيد(شكل1-104).
2-سپس لبه ى كاغذ را با لبه ى بااليى خط كش  تى 
يا لبه ى قائم سمت چپ كاغذ را با لبه ى قائم گونيايى كه 
نماييد  منطبق  است،  شده  قرارداده  خط كش تى  روى  بر 

(شكل1-104).

كاغذ،  شدن  جابه جا  از  جلوگيرى  ضمن   -3
خط  كش را به اواسط كاغذ انتقال دهيد و لبه ى بااليى 
سمت چپ كاغذ را توسط چسب كاغذى طورى بچسبانيد 
كه ابتدا چسب به كاغذ و سپس به ميز بچسبد(ازداخل به 

خارج)(شكل1-105).

سمت  در  قطرى  صورت  به  را  بعدى  4-چسب 
راست و پايين كاغذ بچسبانيد تا از حركت كاغذ جهت 
نصب چسب هاى بعدى جلوگيرى شود(شكل1-106).

شكل1-104

شكل1-105

شكل1-106
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ب) مراحل ترسيم كادر:

5- به منظورتعيين فضاى الزم جهت ترسيم نقشه، 
محدوده ى آن را برروى كاغذ نقشه كشى توسط يك قاب 

كه به آن كادر مى گويند، تعيين كنيد(شكل1-107).
ISO ضخامت خط كادرحداقل نيم  طبق استاندارد
ميلى متر وفاصله ى آن از لبه ى كاغذ براى كاغذ هاى A0 و 
ده   A4وA3و  A2 كاغذ هاى  براى  و  ميلى متر  حداقل20   A1

زيرتقليل  صورت  به  مقاديرمى تواند  اين  ميلى متراست. 
يابد. حداقل فضاى بين كادر و لبه ى كاغذ براى كاغذ هاى
هفت   A4وA3و  A2 كاغذ هاى  براى  و   ده ميلى متر   A1و  A0

ميلى متراست.

موردنظر  كادر  انتخابى،  كاغذ  ابعاد  با  متناسب   -6
تى  خط كش  با  ابتدا  سياه  مداد  با  و  نموده  مشخص  را 
نماييد  ترسيم  را  كاغذ  پايينى  و  بااليى  افقى  خطوط 

(شكل1-108)

خط كش،  برروى  گونيا  قراردادن  با  سپس   -7
كنيد  ترسيم   را  چپ  و  راست  سمت  عمودى  خطوط 

(شكل1-109).

شكل1-107

شكل1-108

شكل1-109
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درشكل 110-1، يك كاغذ با ابعاد استانداردA4   به صورت عمودى، با كادر و جدول مشخصات، نشان مى دهد. 
درصورتى كه كاغذ را به صورت افقى بر روى ميز نصب كرده باشيد، مى توان از همين اندازه ها درترسيم كادرآن 

استفاده نمود.

شكل1-110

نوار چسب

شده
ده ن

 بري
اغذ

ول ك
ط

صلى
درا
ل كا

طو
اغذ

ز ك
ده ا

ستفا
ل ا

ل قاب
طو
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ج) معرفى جدول مشخصات:
نام  به  جدولى  از  نقشه  مشخصات  معرفى  جهت 
درپايين  جدول  اين  مى گردد.  استفاده  مشخصات  جدول 
نقشه و ترجيحًا سمت راست، منطبق برلبه ى كادر ترسيم 

مى  گردد (شكل1-111).
محتواى  يادآورى مى شود كه اندازه هاى جدول و 
آن استاندارد خاصى ندارد و هرشركت مى تواند با توجه 
درجدول  ضمنًا  نمايد.  طراحى  را  آن  خود  نيازهاى  به 
نقشه  برروى  آن ها  ذكر  كه  شد  خواهد  درج  اطالعاتى 
دونمونه  شكل هاى112-1و1-113  نباشد.  پذير  امكان 
سمت  و  پايين  در  مى توان  كه  را،  مشخصات  ازجدول 

راست كاغذ ترسيم نمود، نشان مى دهد.

دبيرستان كاردانش.........بخش.........
شهرستان......... رشته ى نقشه كشى ساختمان

كنترلتاريخنام ونام خانوادگى

عنوان نقشه:شماره ى نقشه:

دبيرستان كاردانش.........بخش.........
شهرستان......... رشته ى نقشه كشى ساختمان

نام ونام خانوادگى
عنوان نقشه:

مقياس

شماره ى طرح
شماره ى پروژه

رشته
كنترل
تاريخ

شماره ى نقشه:

شكل1-112

شكل1-113

شكل1-111
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سمباده  سطح  روى  آرامى  به  را  مداد  مغز   -1
آرامى  به  را  مداد  است  الزم  ساييدن،  ضمن  بساييد. 
گردد  ساييده  يكنواخت  طور  به  مداد  مغز  تا  بچرخانيد 

(شكل1-114).
2- مداد يا اتود را بايد روى سرتاسر كاغذ سمباده 

بكشيد.
3- پس از استفاده از سمباده بايد آن را وارونه 
نمود و به آرامى به آن ضربه وارد كرد تا گرده ها از روى 
مخصوص  پاكتى  داخل  را  بايدآن  سپس  شود.  جدا  آن 
قرار داد تا از كثيف شدن وسايل ديگر جلوگيرى شود 

(شكل1-115).
از  مختلفى  حالت هاى  هاى1-116  شكل   -4
پرداخت نوك مداد اتود را برحسب مورد استفاده نشان 

مى دهند.

27-2-1-دستورالعمل به كارگيرى شابلن ها در 
ترسيمات:

شكل1-114

شكل1-115

شكل1-116

شكل117-1 نحوه ى قرارگيرى شابلن برروى خط كش را نشان مى دهد.

راپيد  انتخاب و قلم  را  موردنظر  شابلن  ابتدا   -1
مناسب را آماده نماييد. سپس خط كش تى راروى كاغذ 
قراردهيد و شابلن را درمحل مورد نظر بر روى خط كش 
را  شابلن  خط كش،  نگه داشتن  ثابت  با  و  بگذاريد  تى 

روى آن حركت دهيد.
3- چنان چه محل استفاده از شابلن داراى زاويه 
باشد، ازگونيا برروى خط كش تى استفاده كنيد و شابلن 
همانند  نيز  شابلن ها  لبه ى  دهيد.  حركت  گونيا  روى  را 
لبه ى خط كش است تا هنگام مركبى كردن ترسيمات به 
اين  به  آن ها،  از  كارگيرى  دربه  بنابراين،  نچسبد.  كاغذ 

نكته توجه كنيد(شكل1-117).

سمباده  سطح  روى  آرامى  به  را  مداد  مغز   -1
آرامى  به  را  مداد  است  الزم  ساييدن،  ضمن  بساييد. 

گ ط

ساعت 
عملى

20 دقيقه

26-2-1-دستورالعمل فرم دادن، تيزكردن نوك  
مداد معمولى يا اتود:

27-2-1-دستورالعمل به كارگيرى شابلن ها در 
ترسيمات:

شكلشكل1-116

راپيد  انتخاب و قلم  را  موردنظر  شابلن  ابتدا   -1
مناسب را آماده نماييد. سپس خط كش تى راروى كاغذ 
خطكش ى نظ د حل د ا لن شا د ده ا ق

ساعت 
عملى

20 دقيقه
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28-2-1-دستورالعمل چسباندن زيپاتون:

1- ابتدا زيپاتون مورد نظر را انتخاب كنيد.
2- سپس محلى را كه بايد زيپاتون بر روى نقشه 

چسبانده شود، تعيين نماييد.
3- طرح مورد نظر را ازكنار بقيه طرح ها جدا كنيد 
و پس از جدانمودن كاغذ پشت آن، باچسب موجود، آن را 

درمحل مذكور بچسبانيد.
1مراحل  -120 1و -119 1و هاى118- شكل 

چسباندن زيپاتون را نشان مى دهد.

29-2-1-دستورالعمل چسباندن لتراست:

1-ابتدا طرح مورد نظر را از روى ورقه ى اصلى 
ببريد ودر محل مناسب برروى نقشه قراردهيد.

2-سپس با جسمى كه نوك آن گرد باشد - مثل 
انتهاى خودكار- به آرامى بر روى طرح به صورت مدّور 
بكشيد، تاحروف يا شكل ها بر روى كاغذ نقشه منتقل  شود 

(شكل1-121).
نقشه،  برروى  طرح  ازانتقال  اطمينان  از  3-پس 

ورقه ى شفاف را از روى نقشه برداريد.

شكل1-118

شكل1-119 شكل1-120

شكل1-121

28-2-1-دستورالعمل چسباندن زيپاتون:

1- ابتدا زيپاتون مورد نظر را انتخاب كنيد.
2- سپس محلى را كه بايد زيپاتون بر روى نقشه 

ساعت 
عملى

20 دقيقه

29-2-1-دستورالعمل چسباندن لتراست:

1-ابتدا طرح مورد نظر را از روى ورقه ى اصلى 
ا ق نقش ا ل

ساعت 
عملى

20 دقيقه



3-1-خطوط قراردادى در نقشه كشى
در نقشه كشى از خطوط مختلف براى درك بهتر 
خط  يك  نمايش  براى  استفاده مى شود. مثًال  ترسيمات 
از  مخفى  خط  يك  براى  و  خطوط  نوع  يك  از  مرئى 
نوع ديگر استفاده مى شود. شكل122-1 نقشه ى يك 
ساختمان را نشان مى دهد كه درآن از انواع خطوط با 
است.  شده  استفاده  ترسيم  براى  متفاوت  ضخامت هاى 

خطوط نسبت به دو عامل زير طبقه بندى مى شوند:
1- نسبت به ضخامت خط؛

2- نسبت به نوع (شكل) خط.

ضخامت  به  نسبت  خطوط  1-3-1-طبقه بندى 
خط:

مقياس يك نقشه عاملى است كه درضخامت خط 
اثر مى گذارد؛ مثًال اگر بخواهيم شكل كوچكى را رسم 
رسم  براى  اما  نيازداريم.  نازك  خطوط  گروه  به  كنيم 
و  متوسط  خطوط  گروه  از  متوسط  اندازه ى  با  شكل  ها 
ضخيم  ازگروه  بزرگ  ابعاد  با  شكل هاى  براى  باألخره 

استفاده مى كنيم(شكل1-123).

2-3-1-طبقه بندى خطوط نسبت به نوع خط: 
خطوط  كاربرد  به  نسبت  بايد  مناسب  خط  نوع 
درترسيمات، انتخاب شود. خطوط از نظر شكل به سه 

دسته تقسيم مى شوند: 
- خط ممتد 
- خط چين 
- خط نقطه

معانى  متفاوت،  شكل هاى  و  ضخامت  با  خطوط 
بهتر  هرچه  درك  به  زيبايى،  بر  عالوه  و  دارند  مختلفى 
به صورت  خطوط  اين  بنابراين،  مى كنند.  كمك  نقشه  ها 
استاندارد نام گذارى شده اند و با ضخامت هاى معين به 

كار مى روند. 

شكل123-1 انواع خطوط با ضخامت هاى متفاوت

2mm

1/4mm

0/7mm

1 mm

0/5mm

0/35mm

0/25mm

يادداشت: ................................................

...............................................................

...............................................................
..............................................................
..............................................................
...............................................................

شكل122-1 نقشه اى كه با انواع خطوط و 
با ضخامت هاى متفاوت ترسيم شده است.
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......................................................... پاسخ: 

...................................................................
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.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................

جدول4-1 نام خطوط، كاربرد و ضخامت آن ها را معرفى مى نمايد. 
دراين جدول هرستون نماينده يك گروه خط مورد استفاده دريك نقشه است. براى  مثال درستون  اول از سمت 

چپ ضخامت خط اصلى دو،  ضخامت خط چين1/4، ضخامت خط نازك و خط محور يك ميلى متر است.

نام  آن  ازنظرنوع  را  خطوط  انواع  خودآزمايى1: 
ببريد.

خودآزمايى2: ضخامت خطوط به چند گروه عمده 
طبقه بندى مى شود؟

قسمتى  چه  ترسيم  براى  نقطه  خط  خودآزمايى3: 
ازيك نقشه كاربرد دارد؟

كه  جسم  يك  از  بخش هايى  براى  خودآزمايى4: 
ديده نمى شوند، از چه نوع خطى استفاده مى شود؟

خودآزمايى5: براى ترسيم خطوط پُرنازك از گروه 
خطوط نازك از چه شماره قلم هايى استفاده مى شود؟

خودآزمايى6: براى خطوط ظاهرى دور جسم چه 
شماره هايى را از گروه هاى خطى انتخاب خواهيد كرد؟

ضخامت خطوط مورد استفادهكاربردنام خط

دوره ى ظاهرى جسم و لبه ها

خطوط مخفى كه در معرض ديد 
مستقيم قرار ندارند.

خط اندازه، خط رابط، خط كمكى، 
خط هاشور و...

محور تقارن

خط اصلى يا خط پر، خط ديد

خط چين يا خط نديد

خط ُپر نازك

خط نقطه يا خط محور

خط برش يا خط نقطه
 با ابتدا و انتهاى ُپر

خط شكستگى

امتداد صفحات برش

شكستگى ها و محدوه ى 
برش هاى جرئى

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 ضخيم خطوط متوسط خطوط نازك

جدول4-1 انواع خطوط با ضخامت هاى متفاوت
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ترسيم صحيحترسيم غلطترسيم صحيحترسيم غلطترسيم صحيحترسيم غلط

تالقى خط چين با خط ُپر

تالقى خط چين با خط

تالقى خطوط تالقى خطوط تالقى خطوط

خط چين در امتداد خط ُپر

خط چين در امتداد خط ُپر

تالقى خط نقطه بامحور

تالقى خط چين با قوس

تالقى دو خط چين

تالقى دو خط چين

تالقى دوخط چين

جدول5-1 ترسيم انواع خطوط درمحل هاى تالقى با يكديگر
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جدول 5-1 نيز نحوه ى ترسيم انواع خطوط را  در محل تالقى و رسيدن خطوط به يكديگر، كه درقسمت هاى 
مختلف يك نقشه كاربرد دارند، نشان مى دهد.
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3-3-1-دستورالعمل ترسيم خطوط افقى، قائم و 
ُموّرب:

ابزار مورد نياز:
- ميز نقشه كشى و صندلى مخصوص آن؛

- خط كش تى وگونيا؛
- كاغذ، مداد و چسب كاغذى.

مراحل انجام كار:
1- خطوط افقى را بايد به كمك خط كش تى رسم 
نماييد. توجه داشته باشيد كه جهت حركت خط كش بايد 
كارباعث  اين  باشد.  كاغذ  پايين  سمت  به  كاغذ  ازباالى 
مى  شود خط كش روى خطوط كشيده نشود و ترسيم شما 
را كثيف نكند. دراين حالت حركت مداد از چپ به راست 

است(شكل1-124).

2- براى رسم خطوط عمودى، عالوه بر خط كش 
تى، به گونيا نيز نياز است. با ثابت نگه داشتن خط كش 
تى برروى كاغذ و قراردادن يكى از گونياها برروى آن، 
مى توان خطوط عمودى را از سمت چپ كاغذ به راست 
پايين  به  باال  از  مداد  حركت  حالت  دراين  كرد.  ترسيم 

است(شكل1-125).

3- براى رسم خطوط موّرب نيزبايد از ضلع زاويه دار  
مشخص  زواياى  خطوطى  با   و  استفاده كرد   گونياها  
(30،45و60 درجه) را ترسيم نماييد. حركت مداد در اين 

حالت از هردو جهت امكان پذيراست(شكل1-126).

- سعى كنيدفاصله ى خطوط با هم مساوى باشند 
(از اندازه گيرى خوددارى كنيد).

- مطالبى را كه درمورد خط كش تى وگونيا و 
كاربرد مداد هاى ترسيم گفته شد، مجدداً مروركنيد.
- ترسيمات را بر روى كاغذ A4  انجام دهيد.

3-3-1-دستورالعمل ترسيم خطوط افقى، قائم و 
ُموّرب:

ابزار مورد نياز:
- ميز نقشه كشى و صندلى مخصوص آن؛

ا؛ ن گ ت خطكش

ساعت 
عملى

20 دقيقه

شكل124-1 حركت خط كش از باال به پايين
حركت مداد از چپ به راست

شكل125-1حركت گونيا از راست به چپ
حركت مداد از باال به پايين

شكل126-1حركت گونيا از چپ به راست
حركت مداد ازدو جهت

(1)

(2)

(3)
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تمرين كارگاهى1: بر روى كاغذ A4، پس از رسم جدول و كادر دوركاغذ، شكل هاى 
127-1 را رسم نماييد. 

راهنمايى: 
ابتدا شش مربع را به ابعاد60 ×60 ميلى مترترسيم نماييد. سپس با استفاده از خط كش 

تى و گونيا در مربع ها ترسيمات مشخص شده را رسم كنيد.
1- مربع شماره ى1:رسم خطوط افقى با فاصله هاى4 ميلى متر.
2- مربع شماره ى2: رسم خطوط قائم با فاصله هاى4 ميلى متر.

3- مربع شماره ى3: رسم خطوط45درجه با فاصله هاى4 ميلى متر.
4- مربع شماره ى4: رسم خطوط 45درجه درجهت عكس با فاصله 4 ميلى متر.
5- مربع شماره ى5و6: رسم خطوط30درجه در دوجهت با فاصله 4 ميلى متر.

شكل1-127

1

3

5

2

4

6

ساعت 
عملى

130دقيقه
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كاغذ،  دور  كادر  و  جدول  رسم  از  پس   ،A4 كاغذ  روى  بر  كارگاهى2:  تمرين 
شكل هاى128-1 را ترسيم نماييد.  

راهنمايى: 
ابتدا مربع ها رابه ابعاد 90×90 ميلى متر ترسيم كنيد. سپس با استفاده از خط كش تى 

و گونيا در مربع ها، ترسيمات مشخص شده را رسم نماييد.

شكل1-128

ساعت 
عملى

90 دقيقه
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تمرين كارگاهى3: بر روى كاغذ A4، پس از رسم جدول و كادر دور كاغذ، شكل هاى 
129-1 را ترسيم نماييد.  

راهنمايى: 
ابتدا مربع ها رابه ابعاد 90×90 ميلى متر رسم نماييد. سپس با استفاده ازخط كش تى 

و گونيا در مربع ها، ترسيمات مشخص شده را رسم كنيد.

شكل1-129

ساعت 
عملى

90 دقيقه



شكل1-130
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كاغذ،  دور  كادر  و  جدول  رسم  از  پس   ،A4 كاغذ  روى  بر   :4 كارگاهى  تمرين 
شكل هاى130-1 را ترسيم نماييد.  

راهنمايى: 
ابتدا مربع ها رابه ابعاد 90×90 ميلى متر ترسيم نماييد. سپس با استفاده ازخط كش تى 

و گونيا در مربع ها، ترسيمات مشخص شده را رسم كنيد.

ساعت 
عملى

90 دقيقه
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تمرين كارگاهى5: برروى كاغذ A4، پس از رسم جدول و كادر دور كاغذ، شكل  هاى 
131-1 را ترسيم نماييد. 

راهنمايى: 
در اين تمرين از پرگار استفاده كنيد.

شكل1-131

ساعت 
عملى

75 دقيقه
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تمرين كارگاهى6: برروى كاغذ A4، پس از رسم جدول و كادر دور كاغذ، شكل هاى 
132-1 را ترسيم نماييد. 

راهنمايى: 
در اين تمرين از پرگار استفاده كنيد.

شكل1-132

551

1 شكل132

- كليه ترسيمات را با ابزار ترسيم انجام دهيد.
-  اندازه گيرى ها را دقيق انجام دهيد تا نتيجه ى كاررضايت بخش گردد.

- سعى كنيد كليه ى ترسيمات را با خطوط يكنواخت رسم كنيد تا به زيبايى كاركمك كند.
- كليه تمرينات را با انواع مداد هاى گروه H وB وHB انجام دهيد.

ساعت 
عملى

85 دقيقه



4-1-اصول ترسيمى اشكال هندسى

شكل1-134

شكل1-135

شكل1-136 شكل1-137
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شكل1-133

براى ساختن هرجسم، بايد ابتدا طرح و نقشه آن 
با  بايد  نقشه  كنندگان  ترسيم  لذا  نمود.  ترسيم  را  جسم 
سطوح  بتوانند  تا  شوند  آشنا  هندسى  ترسيمات  اصول 
و احجام هندسى را با دقت زياد ترسيم و از آن ها در 
نقشه هاى ساختمانى استفاده كنند و مساحت، محيط و 

حجم آن ها را محاسبه نمايند.

1-4-1-مثلث: «مثلث»، از اساسى ترين شكل ها 
درهندسه است. يك مثلث داراى سه رأس است كه سه 
راستى  خط  مى كند.  وصل  هم  به  را  رئوس  اين  ضلع 
آن  مقابل  برضلع  و  كرده  عبور  مثلث  رأس  يك  از  كه 
رأس عمود مى شود«ارتفاع» وضلعى را كه ارتفاع برآن 
عمود مى شود «قاعده» ى مثلث گويند. «نيم ساز» يك 
زاويه از مثلث نيزخط راستى است كه از يك رأس مثلث 
گذشته و آن زاويه را به دو قسمت مساوى تقسيم كند. از 

ويژگى هاى مثلث شامل:
درجه   180 مثلث  داخلى  زاويه هاى  مجموع   -

است. 

- هر مثلث داراى سه ارتفاع ، سه نيم ساز و سه 
ميانه است(اشكال1-134).

- مثلثى كه داراى سه ضلع با طول هاى مساوى 
است و زواياى داخلى اين مثلث نيز با هم برابرند «مثلث 

متساوى االضالع» گويند(شكل 1-135).
- مثلثى كه داراى دوضلع با طول هاى مساوى است 
و دو زاويه ى داخلى برابر دارد «مثلث متساوى الساقين» 

گويند(شكل1-136).
است   آن90درجه  زواياى  از  يكى  كه  -مثلثى 

«مثلث قائم الزاويه» تعريف مى شود(شكل1-137).
طول هاى  با  ضلع  سه  داراى  مى تواند  مثلث  البته 

مختلف و زواياى غيرمساوى نيزباشد.
مساحت هر مثلث از حاصل ضرب قاعده در نصف 
ارتفاع به دست مى آيد و محيط آن از مجموع سه ضلع 

محاسبه مى گردد. 

A B C 180°+ + =

A AH BC

P AB BC CD

1
2= ×

= + +

n'

h'

n

h

n''

h''

ارتفاع مثلث

m'

m

m''

ميانه مثلث

نيمساز مثلث
12

1 2

1 2



2-4-1-متوازى االضالع: «متوازى االضالع»، 
موازى  آن  مقابل  ضلع  دو  هر  كه  است  چهارضلعى اى 
باشند. درهر متوازى االضالع به فاصله ى عمودى دوضلع 
اگر  درشكل1-138  مى نامند.  را «ارتفاع»  هم  به  مقابل 
AH ارتفاع باشد، CD قاعده است و چنان چهAH1 ارتفاع 

باشد، پس BC قاعده خواهد بود. 

 از ويژگى هاى متوازى االضالع شامل:
-درهرمتوازى االضالع، اضالع مقابل باهم برابرند.

درشكلAB=CD ،1 -139 و AD=BC  است.
برابرند. مقابل  زاويه هاى  -درهرمتوازى االضالع، 
A=<C> هم چنين هر دو زاويه ى مجاور يك  D=<B> و

ضلع، مكّمل يكديگرند. بنابراين:
 : AB درضلع 
  : BC درضلع 

-در هر متوازى االضالع قطرها يكديگر را نصف 
مى كنند. درشكل AC ،1-140 و BD يكديگر را درنقطه ى

O نصف كرده اند.
قطر،  دو  تقاطع  نقطه ى  االضالع،  درهرمتوازى   -
نقطه ى درشكل1-140،  است.  شكل  آن  تقارن  مركز 

O  مركزتقارن متوازى االضالع است.
مساحت متوازى االضالع، ازحاصل ضرب قاعده در 
جمع  حاصل  از  آن  محيط  و  مى آيد  دست  به  آن  ارتفاع 

طول  و عرض ضرب در دومحاسبه مى گردد.

3-4-1-لوزى: 
كه  است  متوازى االضالع  نوعى  «لوزى» 
كليه ى  لوزى  بنابراين،  برابرند.  باهم  آن  چهارضلع 
ويژگى هاى متوازى  االضالع را داراست. درشكل1-141 

متوازى االضالع ABCD كه  است، يك لوزى است.
از ويژگى هاى لوزى شامل:

-درهرلوزى قطرها برهم عمودند و نيم ساز زواياى 
است.  بنابراين،  لوزى  تقارن  محور  هرقطر  و  داخلى اند 

لوزى دو محورتقارن دارد.

A B

CD
شكل1-139

A B

CD H

H١

شكل1-138

A B

CD

O

شكل1-140

A

B

C

D O

شكل1-141
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BC   AD , AB   DC

<A + <B=180
<C + <D=180

A AH DC
P (AB BC) 2
= ×
= + ×
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شكل1-142

A B

CD

شكل1-143

A

D C

B

O

A

B D

C
شكل1-144

A

D

B

C

O

شكل1-145

قطربزرگ  حاصل ضرب  نصف  از  لوزى  مساحت 
درقطركوچك به دست مى آيد و محيط آن ازحاصل ضرب 

اندازه ى يك ضلع درچهارمحاسبه مى شود.
متوازى-  نوعى  «مستطيل»  4-4-1-مستطيل: 

االضالع است كه داراى زواياى قائمه است. 
درشكل142-1الف،متوازى االضالعefCDبه 
مستطيلABCD تبديل شده است. بنابراين، مستطيل كليه ى 

ويژگى هاى متوازى االضالع را داراست.
درشكل142-1ب، متوازى االضالع ABCD يك 
A مى باشد. B C D 90< =< =< =< = ° مستطيل است، زيرا

 از ويژگى هاى مستطيل شامل:
-اضالع بزرگ ترABوCD طول واضالع كوچك تر

BC وAD عرض مستطيل اند.
به  را  روبه رو  ضلع  دو  وسط  كه  -خطى 
بنابراين،  است.  مستطيل  تقارن  محور  هم  وصل  مى  كند 

مستطيل دو محورتقارن دارد.
منّصف  و  برابرند  هم  با  مستطيل  -قطر هاى 

يكديگرند.
محيطى  دايره ى  يك  مستطيل  -ازچهارگوشه ى 
دو  تالقى  محل  دايره،  درمركزآن   O نقطه ى  مى گذرد. 
مستطيل  محيطى  دايره ى   1-143 درشكل  قطراست. 
 OA شعاع  به  و  دوقطر  تالقى  محل   Oمركز به   ABCD

رسم شده است.
درعرض  طول  ازحاصل ضرب  مستطيل  مساحت 
به دست مى آيد. محيط مستطيل نيز از مجموع طول و 

عرض ضرب در دو محاسبه مى شود.

 5-4-1-مربع: «مربع» نوعى لوزى بازواياى قائمه 
است. بنابراين، مربع كليه ى ويژگى هاى متوازى االضالع، 
چهارضلعى درشكل1-144  دارد.  را  لوزى  و  مستطيل 

ABCD يك مربع است. از ويژگى هاى مربع:
-درهرمربع قطرها برهم عمود وبا هم برابر و هردو 

محورتقارن مربع اند(شكل1-145).

A (DB AC)

P AD

1
2
4
= ×

= ×

A AD DC
P (AD DC)2
= ×
= × +

AC=BD

A B fe

CD (الف) (ب)



دوضلع  فقط  كه  هرچهارضلعى  6-4-1-ذوزنقه: 
آن باهم موازى باشد، «ذوزنقه» ناميده مى شود.

يعنى هم  با  موازى  دوضلع   ABCDدرچهارضلعى
يعنى غيرموازى  دوضلع  و  «قاعده ها»  را   CD و  AB

AD و BC را «ساق ها» و AH و BH١ را «ارتفاع» مى  نامند 
(شكل1-147).

باشند،  مساوى  باهم  ذوزنقه  ساق  دو  اگر 
بر  ساق ها  از  يكى  اگر  و  را«متساوى الساقين»  ذوزنقه 
مى نامند  را«قائم الزاويه»  ذوزنقه  باشد،  عمود  دوقاعده 

(شكل148-1 و شكل1-149).
ازويژگى هاى ذوزنقه شامل:

- درهرذوزنقه دوزاويه ى مجاوربرهرساق، مكّمل 
يكديگرند.  
      

و  هم  با  دوقطر  الساقين  متساوى  هرذوزنقه  در   -
هم  برابراند  با  قاعده  هر  به  مجاور  زاويه ى  دو  هم چنين 

(شكل1-148).
<C=<D A=<B> و  AC=BD و 

مساحت ذوزنقه از حاصل ضرب  نصف مجموع دو 
آن  چهارضلع  مجموع  از  آن  محيط  و  ارتفاع  در  قاعده 

به دست مى  آيد.
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A

D

B

C

O

شكل1-146

A

D

B

C
شكل148-1متساوى الساقين

A

H H١
D

B

C
شكل1-147

A

D

B

C
شكل149-1 قائم الزاويه

AB   CD

وسط  كه  خطى  مزبور،  تقارن  جزمحورهاى  -به 
مربع  محورتقارن  مى كند،  وصل  هم  به  را  مقابل  دوضلع 
مى باشد. بنابراين مربع چهارمحور تقارن به تعداد اضالع 

دارد (شكل  1-146).
كليه ى  و  است  منتظم  چهارضلعى  يك  -مربع 

ويژگى  هاى چندضلعى منتظم را داراست.
در  مربع  ضلع  يك  حاصل ضرب  از  مربع  مساحت 
خودش و محيط آن ازضرب يك ضلع درعدد چهاربه دست 

مى آيد.
A AD
P AD

2

4
=
= ×

B C 180+ =

AB DCA AH

P AB BC CD AD
2
+

= ×

= + + +
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7-4-1-دايره: هنگامى كه تعداد اضالع چندضلعى 
شود،  نزديك  بى نهايت  به  و  يابد  افزايش  منتظمى 
چندضلعى جديد را، «دايره» مى گويند. به عبارت ديگر، 
«دايره» منحنى بسته اى است كه فاصله ى همه نقاط آن 

از مركز به يك  اندازه است. 
مثًال  اند:  آورده  دايره  براى  نيز  ديگرى  تعاريف 
«دايره» مجموعه نقاطى از صفحه است كه فاصله هاى 
آن ها از يك نقطه موسوم به مركز مساوى يكديگر باشند. 
دايره  برهم  عمود  و  اصلى  قطر  دو   CDو  ABخط پاره 

است كه آن را به چهارقسمت مساوى تقسيم مى  كند.
دردايره ى c ، نقطه ى O مركز و پاره خط OA شعاع 
دايره است. «شعاع» دايره، پاره خطى است كه از مركز 

دايره به محيط دايره وصل مى شود(شكل1-150).
مساحت دايره از حاصل ضرب مجذورشعاع دايره 
درعدد π و محيط دايره ازحاصل ضرب دو برابر شعاع 

دايره در عددπ محاسبه مى شود.

8-4-1-چندضلعى ها: هرخط شكسته و بسته را 
«چندضلعى» مى نامند. مثلث يك چندضلعى (سه ضلعى)
بزرگ تر  چندضلعى  داخلى  زواياى  از  يكى  اگر  است. 
از180درجه باشد، چندضلعى را «مقّعر» و در غيراين 

صورت چندضلعى را«محّدب» مى نامند.

شكلABCDEF 1-151 يك چندضلعى«محّدب» 
است، زيرا دراين چندضلعى زاويه ى بزرگتر از نيم صفحه 
وجود ندارد.تمام چندضلعى هاى منتظم، محّدب هستند.

شكلABCDEFG 1-152 يك چندضلعى«مقّعر» 
وجود  نيم صفحه  از  بزرگ تر  زاويه ى  درآن  زيرا  است، 

دارد.

A

B

DC O

شكل1-150

A B
C

D

E

F

شكل1-151

شكل1-152

A

B C

D

E

F

G

A=πr2

 P=2πr
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AB

شكل1-153

AB

C

شكل1-154

10-4-1-دستورالعمل تقسيم پاره خط به  قسمت  هاى 
مساوى: 

ساعت 
عملى

15 دقيقه

10-4-1-دستورالعمل تقسيم پاره خط به  قسمت  هاى
ساعت مساوى: 

عملى
20 دقيقه

معلوم بودن  مثلث  با  ترسيم  9-4-1-دستورالعمل 
طول سه ضلع: 

طول سه ضلع يك مثلث به اندازه هاى
 

                         سانتى متر مفروض است.

مراحل انجام كار:
1- ابتدا ضلعAB را به اندازه ى 4/5 سانتى مترترسيم 

كنيد(شكل1-153).

2- سپس به مركزA و به شعاع AC يعنى5 سانتى متر 
يك قوس و به مركز B و به شعاع BC يعنى4 سانتى متر 

قوس ديگرى رسم كنيد(شكل1-154).

رأس   C نقطه ى  در  را  همديگر  قوس  دو  اين   -3
سوم مثلث قطع خواهند كرد.

  

مى خواهيم خطAB را به n قسمت مساوى تقسيم 
كنيم.

مراحل انجام كار:
1- ابتدا از نقطه ى A خط AC را با طول مناسب، 
كه به n قسمت قابل تقسيم و نسبت به خط AB داراى 
زاويه ى حاده ى دلخواه(كمتراز90 درجه) است، رسم كنيد 

(شكل1-155).
اندازه ى طول خطAC نيز دلخواه مى باشد. 

AB=4/5
AC=5
BC=4

A

C

B

شكل1-155
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خودآزمايى1: خطى به طول 9 سانتى متر را به 8 
قسمت مساوى تقسم نماييد.

خودآزمايى2: خطى به طول 8 سامتى متر را به10 
قسمت مساوى تقسيم كنيد.

پاسخ:........................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

................................

2- خطAC را به n قسمت مساوى تقسيم كنيد. 
در اين شكل به هفت قسمت شده است.

دهانه ى  است  الزم   AC خط  پاره  تقسيم  براى 
پرگار به اندازه ى دلخواه باز كرده واز نقطه ىA به ترتيب 
 AC .را قطع كند ACكمان هايى را رسم كنيد تا پاره خط

را تا n قسمت تقسيم كنيد(شكل1-156).

3- از نقطهC انتهاى خط AC را به نقطه B وصل 
كنيد(شكل1-157).

خطوطى   AC خط  برروى  تقسيم  نقاط  از   -4
موازى با خط BC رسم نماييد، تا خط AB را در نقاط 
(6 و5 و4 و000) قطع نمايد. به اين ترتيب خط AB به 

n قسمت مساوى تقسيم مى شود(شكل1-158).

شكل1-156
A B

C1-157شكل

A B

C

654321

شكل1-158

1

شكل21-159

   ،BC نكته: جهت ترسيم خطوط موازى با خط
استفاده  گونيا  دو  با  موازى  دوخط  رسم  روش  از 
نماييد. ابتدا گونياى 1 را روى خط BC قراردهيد. 
سپس گونياى 2 را روى گونياى 1 بگذاريد. حال با 
ثابت نگه داشتن گونياى 2، گونياى 1 را تا نقطه ى 6  
حركت داده وخط موازى را رسم كنيد. به همين ترتيب 

براى نقاط ديگرعمل كنيد.

654321

شكل1-159
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4-1-دستورالعمل ترسيم عمودمنّصف يك  -11
پاره  خط:

پاره خط AB مفروض است.

مراحل انجام كار:
باز  ABR 2> 1- ابتدا دهانه ى پرگار را به اندازه ى
نماييد. سپس به مركزهاى A وB كمان هايى رسم كنيد تا 

يكديگر را در نقطه ى m و m١ قطع كنند(شكل1-160).

خط  كنيد.  وصل  هم  به  را   mو١  m نقطه ى  دو   -2
حاصله عمودمنّصف پاره  خط AB  است(شكل1-161).

  
بريك  عمود  خط  ترسيم  12-4-1-دستورالعمل 

خط، ازيك نقطه واقع برآن خط: 

نقطه ى H و خط d مفروض است.

مراحل انجام كار:
 R دلخواه شعاع  اندازه ى  به  را  پرگار  دهانه ى   -1
بازنماييد. سپس به مركز نقطه ى H بر روى خط d كمانى 
كند  قطع   Bو  A نقطه ى  دو  در  را   d خط  تا  كنيد  رسم 

(شكل1-162).

دهانه ى پرگار را بيش از R بازنماييد.  2- مجدداً 
كمان هاى   R1 شعاع  به  و   B و   Aنقاط مركز  به  سپس 
جديدى رسم كنيد تا يكديگررا در نقطه ى M قطع كنند 

(شكل1-163).

بريك  عمود  خط  ترسيم  12-4-1-دستورالعمل 
خط، ازيك نقطه واقع برآن خط: 

مفروض است. d و خط d H نقطه ى

كا ا ا ل ا

ساعت 
عملى

15 دقيقه

A

R R

B

m

m١

شكل1-160

A

R R

B

m

m١

شكل1-161

شكل1-162

A
H

Bd R

ABd

R١ R١

M

شكل1-163

4-1-دستورالعمل ترسيم عمودمنّصف يك  -11
پاره  خط:

مفروض است. AB پاره خط

ساعت 
عملى

15 دقيقه
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تا  کنید  وصل   H نقطه ی  به  را   M نقطه ی   -3
پاره خط MH به دست آید. این خط همان خط عمود از 

نقطه ی H  برروی خط d است)شکل1-164(.

13-4-1-دستورالعمل ترسیم خط عمود بر یک 
خط، از یک نقطه خارج آن خط:

خط d ونقطه ی M درخارج خط مفروض است.

مراحل انجام کار:
 Rدلخواه شعاع  اندازه ی  به  پرگاررا  دهانه ی   -1
)بیشتر از فاصله نقطه M تا خط d( باز نمایید. سپس به 
مرکزنقطه  ی M کمانی ترسیم کنید تا خط d را دردو نقطه

A وB قطع کند)شکل1-165(.

 R شعاع  به  کمان  وBدو   A مراکز  به  مجدداً   -2
یا شعاع دلخواه دیگررسم کنید، به صورتی که دو کمان 

یکدیگررا در نقطه یM1 قطع کنند)شکل1-166(.

خط  کنید.  وصل   M1نقطه ی به  را   Mنقطه ی  -3
است   d برخط   M ازنقطه ی  عمود  خط  شده،  ترسیم 

)شکل1-167(.

A
H

Bd R

R1 R1

M

شکل1-164

شکل1-165

M

A

B

R

d

M
M1

A

B

R

R

d

شکل1-166

شکل1-167

M
M1

A

B

R

H

d

ساعت 
عملی

15 دقیقه
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M

H
d

شكل1-168

M١M

H H١

شكل1-169

M١M

H H١

شكل1-170

d

d

يادداشت: ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ازيك  خط موازى  ترسيم  14-4-1-دستورالعمل 
نقطه خارج از يك خط: 

مفروض   d خط  خارج  در   M نقطه ى  و   d خط 
است.

مراحل انجام كار:
1- از نقطه ى M خط عمودMH را مطابق با ترسيم 
دستورالعمل  با  مطابق  ازخط  خارج  نقطه ى  ازيك  عمود 

(13- 4-1)، ترسيم كنيد(شكل1-168).

 M١Hعمود ١ d واقع برخط H2- از نقطه ى دلخواه١
را مطابق با خط عمود MH برخط d وطبق دستورالعمل 

(12- 4-1) رسم كنيد(شكل1-169). 

3- خطMM١  خط موازى موردنظر به دست مى آيد 
(شكل1-170).

ازيك  خط موازى  ترسيم  14-4-1-دستورالعمل 
نقطه خارج از يك خط: 

مفروض   d خط خارج  در  M نقطه ى  و  d خط
است.

ساعت 
عملى

15 دقيقه
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15-4-1-دستورالعمل ترسيم زاويه اى مساوى 
 : ABCبا زاويه ى

زاويه ى  اندازه ى  است.  مفروض   ABC زاويه ى 
ABC دلخواه است.

مراحل انجام كار:
دلخواه  شعاع   اندازه ى  به  دهانه ى پرگار را   -1
ترسيم  قوسى  رأس زاويه   Bمركز به  سپس  بازنماييد   R
كند  قطع   N و   M نقطه  دو  در  را  زاويه  اضالع  تا  كنيد 

(شكل1-171).

2- سپس پاره خط´B´C را مساوى خط BC رسم 
نماييد(شكل1-172).

3- به مركز´B و به شعاع R=BM  قوسى رسم كنيد، 
تا خط´B´C را درنقطه ى´M قطع كند (شكل1-173).

ديگرى  قوس   R´=MN شعاع  و   M´مركز به   -4
كنند  قطع   N´در را  يكديگر  قوس  دو  تا  كنيد  رسم 

(شكل1-174).

  

B

M
A

C
N

R

B׳

Cشكل1-172׳

B׳

C׳

R

 M׳

شكل1-173

شكل1-174

B׳

C׳

R

N׳
R׳

 M׳

شكل1-171

  

B

M
A

C
N

R

15-4-1-دستورالعمل ترسيم زاويه اى مساوى 
 : ABCبا زاويه ى

زاويه ى  اندازه ى  است.  مفروض  ABC زاويه ى
ABCA دلخواه است.

ساعت 
عملى

15 دقيقه



ساعت 
عملى

15 دقيقه
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5- ازنقطه ى´N  به´B وصل كنيد و ادامه دهيد تازاويه ى 
´A´B´C مساوى زاويه ىABC به دست آيد(شكل1-175).

16-4-1-دستورالعمل ترسيم نيم ساز زاويه: 
 

زاويه ىXOY  به اندازه ى دلخواه مفروض است. 

مراحل انجام كار:
1- به مركزنقطه ى O رأس زاويه و به شعاع دلخواه 
R كمانى رسم كنيد تا دوضلع زاويه ى OX و OY را دردو 

نقطه  ى A وB قطع نمايد(شكل1-176).

2- مجدداً از نقاط A وB دو كمان مساوى به شعاع 
 T يا هرشعاع ديگررسم نماييد، تايكديگر را درنقطه ى R

قطع كنند(شكل1-177).

 OT خط كنيد.  نقطه O وصل  نقطه ى T به  3- از 
نيم  ساز زاويه ى XOY  است(شكل1-178).

 

O

A

R

B

X Y

شكل1-176

شكل1-177
O

A

R

R

T

B

X Y

شكل1-178
O

TX Y

شكل1-175

B׳

C׳

A׳

N׳

 



نكته:
از اين روش براى تقسيم زاويه ى 90 درجه به دو زاويه ى30 و60 درجه نيز استفاده 

=OBN=<NBP>30مى  شود.                           و  60
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17-4-1-دستورالعمل تقسيم زاويه ى قائمه به 
سه قسمت مساوى:

زاويه ى قائمه ىABC مفروض است.

مراحل انجام كار:
 R شعاع  به  كمانى  زاويه،  رأس   B1-ازنقطه ى
نمايد  قطع   Pو  Oدرنقاط را  زاويه  دوضلع  تا  كنيد  رسم 

(شكل1-179).

 R شعاع  به  دوكمان   P و   O نقاط  از  مجدداً   -2
رسم نماييد تا كمان OP را دردونقطه ىM وN قطع كند 

(شكل1-180).

يعنى  قائمه،  مركززاويه ى  به  را   Nو  Mنقاط  -3
نقطه  ىB وصل كنيد. به اين ترتيب زاويه ى قائمه به سه 

قسمت مساوى تقسيم مى شود(شكل1-181).

B

O

P R

B

O

P

M

N
R

R

B

O

P

M

شكل1-179

شكل1-180

شكل1-181

17-4-1-دستورالعمل تقسيم زاويه ى قائمه به 
سه قسمت مساوى:

زاويه ى قائمه ىABC مفروض است.

ساعت 
عملى

15 دقيقه

N

<PBM=<MBN=<NBO=30
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18-4-1-دستورالعمل يافتن مركز يك كمان يا 
يك دايره:

يك كمان مفروض است.

مراحل انجام كار:
قوس  راروى   KPو  NM دلخواه  وتر  دو  1-ابتدا 

مفروض جدا كنيد(شكل1-182).

نماييد  رسم  را  مذكور  دوپاره خط  2-عمودمنّصف 
(شكل183-1). از محل برخورد دو عمود منّصف، نقطه ى 

O مركز كمان دايره به دست مى آيد.

19-4-1-دستورالعمل ترسيم قوس با شعاع معين، 
مماس بر دوخط متقاطع مورد نظر:

رسم قوس در زواياى قائمه، حاده، منفرجه صورت 
مى گيرد. مفروضات اين ترسيم، اندازه ى شعاع r و زاويه ى 

بين دوخط است.

مراحل انجام كار:
1- ابتدا دوخط، بازاويه ى معلوم نسبت به يكديگر 
رسم   r فاصله ى  با  اوليّه  مفروض  دوخط  موازات  به  و 
مى كنند  قطع   o نقطه  در  را  همديگر  خط  دو  اين  كنيد. 

(شكل1-184).

2-سپس به مركز نقطه ى o و به شعاع r قوسى رسم 
كنيد. اين قوس بردوضلع زاويه ى اوليّه مماس خواهد بود 

(شكل1-185).
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شكل1-185
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18-4-1-دستورالعمل يافتن مركز يك كمان يا 
يك دايره:

يك كمان مفروض است.

K

ساعت 
عملى

20 دقيقه

19-4-1-دستورالعمل ترسيم قوس با شعاع معين، 
مماس بر دوخط متقاطع مورد نظر:

رسم قوس در زواياى قائمه، حاده، منفرجه صورت 

ساعت 
عملى

20 دقيقه
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نكته: طول قوس مماس بر دو ضلع زاويه عبارت خواهد بود، برفاصله ى دو نقطه اى كه دوعمود 
از نقطه ى o برآن ها وارد مى شود. فاصله ى´nn طول قوس موردنظراست(شكل1-186).

قوس در زواياى حاده و منفرجه نيز به همين روش ترسيم 
مى گردد (شكل هاى187-1و1-188).

 

r
on

n׳
90

90
r

r

شكل1-186

شكل1-187 شكل1-188

مماس  دايره ى  ترسيم  20-4-1-دستورالعمل 
بردو خط موازى: 

دو خط موازى d و´d مفروض است.
تعريف: دايره ى مماس بردو خط موازى، دايره اى 
است كه مركز آن در وسط فاصله دو خط قرارمى گيرد و 

شعاع آن نصف فاصله دو خط مورد نظراست.

مراحل انجام كار:
1- خط AB را عمود برخطوط d و´d رسم كنيد. 
اين ترسيم را مى توانيد طبق دستورالعمل هاى1-4-12 

و 13- 4-1 انجام دهيد(شكل1-189).

2- عمودمنّصف خطAB راترسيم كنيد. عمود´nn خط
AB را درنقطه ى H قطع مى كند(شكل1-190).

A

B

d

d׳

شكل1-189

شكل1-190

A

B

d

d׳

n׳n H

مماس  دايره ى  ترسيم  20-4-1-دستورالعمل 
بردو خط موازى:

مفروض است. d´و d dدو خط موازى
dتعريف: دايره ى مماس بردو خط موازى، دايره اى 

ساعت 
عملى

15 دقيقه
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شكل1-191

A

B

d

d׳

n׳n H
O

H׳ 3- روى خط´nn، نقطه اى مانند O را در نظر بگيريدو 
دايره اى به مركزO و به شعاع´OH رسم كنيد. اين دايره بر 

دوخط موازى d و´d مماس است(شكل1-191).

رسم مماس بر دايره به دو حالت صورت مى گيرد؛ 

الف) مماس بر دايره از يك نقطه ى خارج از دايره: 
شعاع r و فاصله ى OM مفروض است.

 
مراحل انجام كار:

رسم كنيد  دايره اى   r شعاع  به  و   O نقطه ى   1-از 
(شكل1-192).

2- از O به M وصل كنيد و نقطه ى P را دروسط 
OM تعيين نماييد(شكل1-193).

3-به مركزP و به شعاع PM كمانى ترسيم كنيد كه 
ازنقاط M وO عبور كند و دايره ى مذكور را درنقاط A و

B قطع نمايد(شكل1-194).

مورد  مماس  خطوط  تماس،  نقاط   B و   A4-نقاط
نظربردايره اند. بنابراين، دوخط AM وBM دوخط مماس 

ازنقطه ى M بردايره اند(شكل1-195).

شكل1-192

O Mr

شكل1-193

O MPr

O MP

A

B

شكل1-194

شكل1-195

M

A

B

21-4-1-دستورالعمل ترسيم خط مماس بردايره:
شكل

رسم مماس بر دايره به دو حالت صورت مى گيرد؛ 
M

ساعت 21-4-1-دستورالعمل ترسيم خط مماس بردايره:
عملى

15 دقيقه
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دايره:  برروى  نقطه  يك  از  دايره  بر  مماس  ب) 
دايره  ىP و نقطه ى M بر روى دايره ى مذكور مفروض 

است.

مراحل انجام كار:
1-از نقطه ىM خط MX را بر OM شعاع دايره 

عمود كنيد.
عبارت  به  نظراست.  مورد  مماس    MX 2-خط 
است  عمود  برشعاع  تماس  درنقطه ى  مماس  ديگرخط 

(شكل1-196).
 

22-4-1-دستورالعمل ترسيم دايره محاطى: 

كه  است  دايره اى  «دايره ى محاطى»،  تعريف: 
شده  احاطه  ياغيرمنتظم  منتظم  چندضلعى  يك  درون 

باشد، يعنى چندضلعى مماس برمحيط دايره است.

چهارضلعى غيرمنتظمABCD مفروض است.

مراحل انجام كار:
1- ابتدا نيم سازهريك ازچهاررأسABCD رارسم 
كنيد. محل  برخورد  همه ى نيم سازها را نقطه ى O بناميد 

(شكل1-197).

2-ازنقطه ى O عمود OH راترسيم كنيد.
(شكل1-198).

دايره ى   OH شعاع  به  و   Oمركز به  دايره اى   -3
محاطى چهارضلعى ABCD است(شكل1-199).

 

O M

X
شكل1-196

شكل1-197
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H
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C

D

O

H

شكل1-198

شكل1-199

22-4-1-دستورالعمل ترسيم دايره محاطى: 

كه  است  دايره اى  «دايره ى محاطى»،  تعريف:
اط ا ظ ا ظ ل Cك

ساعت 
عملى

15 دقيقه
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- شرط چهارضلعى غيرمنتظم ABCD اين است 
كه اضالع آن ها با هم برابر نباشند.

-اگرچندضلعى منتظم باشد،  محل برخوردنيم ساز 
زاويه ها و عمود منّصف اضالع مركز دايره ى محاطى 

خواهد بود(شكل1-200).

چند  محاطى  دايره ى  شعاع   OH -عمودمنّصف 
ضلعى منتظم خواهد بود(شكل1-201).
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F
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H

شكل1-200

شكل1-201

23-4-1-دستورالعمل ترسيم دايره ى محيطى:
 

محيط  كه  است  دايره اى  محيطى،  دايره ى  تعريف: 
آن از رئوس چندضلعى ها مى گذرد و چندضلعى را در 

برمى گيرد.
چهارضلعى غيرمنتظمABCD مفروض است.

مراحل انجام كار:
1-ابتدا عمود منّصف هاى هر يك از اضالع چهار 

ضلعى را رسم كنيد. 
 O رانقطه  ى  منّصف ها  عمود  همه ى  برخورد  محل 

بناميد(شكل1-202).
2- ازنقطه ىO دايره اى به شعاع OB وOC ترسيم 
 ABCD غيرمنتظم  چهارضلعى  محيطى  دايره ى  تا  كنيد. 

به  دست  آيد(شكل1-203).

خودآزمايى3: مركز و شعاع دايره ى محيطى مثلث 
متساوى االضالعى پيدا و ترسيم نماييد.

شكل1-202

A

B

C

D O

A

B

C

D O

شكل1-203

23-4-1-دستورالعمل ترسيم دايره ى محيطى:

محيط  كه  است  دايره اى  محيطى،  دايره ى  تعريف: 
Aآن از رئوس چندضلعى ها مى گذرد و چندضلعى را در 

ساعت 
عملى

15 دقيقه
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شكل1-206
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شكل1-207
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24-4-1-دستورالعمل تقسيم دايره به سه قسمت 
مساوى:

درتقسيم دايره به سه قسمت، بايد مثلث متساوى- 
االضالع محاط دردايره را رسم نماييم.
دايره اى به قطر d مفروض است.

مراحل انجام كار:
1- دو قطر عمود بر هم دايره را ترسيم كنيد.

2- از نقطه ىA يك سرقطر دايره، كمانى به شعاع 
 (O نقطه)دايره مركز  از  كه  صورتى  به  كنيد  رسم   OA
كند  قطع   Dو  Cنقطه ى دو  در  را  دايره  محيط  و  بگذرد 

(شكل1-206).

3- نقاط B وC وD سرديگر قطردايره، رأس مثلث 
خواهند بود. الزم است اين سه نقطه را به هم وصل كنيد 

تا سه ضلعى منتظم BCD حاصل شود(شكل1-207).

- شرط چهارضلعى غيرمنتظم ABCD اين است 
كه زواياى آن ها با هم برابر نباشند.

برخورد  محل  باشد،  منتظم  -اگرچندضلعى 
عمودمنّصف اضالع مركز دايره ى محاطى خواهد بود 

(شكل1-204).

-دايره اى به مركزO و به شعاع OD يا OE، دايره ى 
محيطى چندضلعى منتظم خواهد بود(شكل1-205).
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24-4-1-دستورالعمل تقسيم دايره به سه قسمت 
مساوى:

درتقسيم دايره به سه قسمت، بايد مثلث متساوى- 
االضالع محاط دردايره را رسم نماييم.

ساعت 
عملى

15 دقيقه
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 در تقسيم دايره به چهارقسمت، به مربع محاط در 
دايره مى پردازيم. دايره اى به قطر d مفروض است.

مراحل انجام كار:
سپس  كنيد.  ترسيم  را  دايره  برهم  1-دوقطرعمود 
با  دايره  برهم  دوقطرعمود  برخورد  (محل   Dو  A ازنقاط 
نماييد.  رسم   dr 2= شعاع  به  كمان هايى  دايره)،  محيط 

محل برخورد دو كمان را M بناميد(شكل1-208).

روى  ديگر  نقاط   Cو B نقاط براى  را  2-همين كار 
دايره انجام دهيد، سپس محل برخورد دوكمان را N بناميد 

(شكل1-209).

ازبرخورد  كنيد.  وصل  هم  به  را   Nو  M نقاط   -3
مى آيد  دست  به  مربع  دورأس  دايره،  بامحيط   MN خط 

(شكل1-210).

 

4- مطابق با مراحل 1 تا 3 ، دورأس ديگر مربع 
را به همين ترتيب به دست آوريد. به اين ترتيب دايره به 

چهار قسمت مساوى تقسيم مى شود(شكل1-211).
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شكل1-211

در تقسيم دايره به چهارقسمت، به مربع محاط در 
مفروض است. d دايره مى پردازيم. دايره اى به قطرd

r M

ساعت 
عملى

20 دقيقه

25-4-1-دستورالعمل تقسيم دايره به چهارقسمت 
مساوى:
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دايره اى به قطر d مفروض است.

مراحل انجام كار:
1-دو قطرعمود برهم دايره را ترسيم كنيد و محل 
كنيد  نام گذارى  را  دايره  محيط  با  اَقطار  اين  برخورد 

(شكل1-212).

2- خط OC شعاع دايره را به دو قسمت مساوى 
 OC و به شعاع Cتقسيم كنيد. به اين ترتيب كه به مركز
كمانى ترسيم كنيد تا از مركز دايره بگذرد و محيط دايره 

را در دو نقطه ى M وN قطع نمايد(شكل1-213). 

خط  وصل كنيد.  به  هم  را   Nو  M 3-نقاط 
MN  عمودمنّصف خط OC خواهد بود و آن را در نقطه ى

E قطع مى كند(شكل1-214).

4- حال به مركز E و به شعاع BE كمانى ترسيم 
كنيد تا اين كمان از نقطه ى B عبور كند و خطOA را 

نيزدر نقطه  ىF قطع نمايد(شكل1-215).
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شكل1-213

قسمت  پنج  به  دايره  تقسيم  26-4-1-دستورالعمل 
مساوى:

d مفروض است. dدايره اى به قطر

كا ا ا ل ا

قسمت پنج  به  دايره  تقسيم  26-4-1-دستورالعمل 
مساوى:

ساعت 
عملى

20 دقيقه



ساعت 
عملى

20A دقيقه
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شكل1-217
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5- فاصله ىBF  اندازه طول يك ضلع پنج ضلعى 
 BFاندازه ى به  را  پرگار  دهانه ى  اندازه ى  بود.  خواهد 
به  زدن،  كمان  به  كنيد  شروع   B ازنقطه  سپس  بازنماييد. 
اين ترتيب محيط دايره را به پنج قسمت مساوى تقسيم 

مى شود (شكل1-216).

دايره اى به قطر d مفروض است.

مراحل انجام كار:
از  كنيد.  راترسيم  دايره  برهم  قطرعمود  دو   -1
نقاط A وB دوسر قطردايره كمان هايى به شعاع را چنان 
قطع   Fو  Eو  Cو  D نقاط  در  را  دايره  كه  كنيد  ترسيم 

نمايد(شكل1-217).

شش  كنيد.  وصل  هم  به  را  شده  حاصل  نقاط   -2
ضلعى منتظمADEBFC به دست مى آيد(شكل1-218).

بيش تر بدانيم

برج هاى دو قلو ى پتروناس را  همه  ى 
طراحى  كه  مى دانستيد  آيا  مى شناسيم.  ما 
معمارى اين برج ها بر اساس دو مربع ساده ى 
هندسه ى اسالمى كه  ستاره اى  8  پَر را  مى سازد 
انجام شده است و بازتاب كننده و حدت در 
عين كثرت، هماهنگى، پايدارى و ِخَرد است؟

شكل1-219

27-4-1-دستورالعمل تقسيم دايره به شش قسمت 
مساوى:

شكل1-216
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r

شكل1-218 نمود هندسه در معمارى
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دايره اى به قطر d مفروض است.

مراحل انجام كار:
1-دو قطرعمود برهم دايره راترسيم كنيد. سپس از 
نقطه ى A به عنوان مركز و به شعاع AM قوسى رسم كنيد 

تا دايره را درنقاط B وC قطع نمايد(شكل1-220).

2-خط BC محورعمودىAE را درنقطه ىD قطع 
مى كند. خط به دست آمده BD اندازه ى ضلِع هفت ضلعى 

مورد نظراست(شكل1-221).

 
 BD اندازه ى  به  را  پرگار  دهانه ى  3-بنابراين، 
بازنماييد. سپس از نقطه ى E شروع كنيد و كمان هايى را 
روى دايره به ترتيب مشخص نماييد. به اين ترتيب دايره، 

به هفت قسمت تقسيم مى شود(شكل1-222).

A

E

B C

O

شكل1-220

A

E

B C

O

D

شكل1-221

A

E

B C

O

D

شكل1-222

يادداشت: ........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
......................................................................................................

d مفروض است. dدايره اى به قطر

: كا انجا احل

ساعت 
عملى

25 دقيقه

قسمت  هفت  به  دايره  تقسيم  28-4-1-دستورالعمل 
مساوى:



شكوه و زيبايى معمارى ايران به ويژه در دوره اسالمى، به تزيين و 
آرايش آن بستگى دارد.  هنرهاى واالى اسالمى ازهنرهاى تزيينى و كاربردى 
گرفته تا احداث بزرگ ترين بنا هاى مذهبى اهميّت و اعتبار ويژه اى دارد. 
تزئيناتى چون آيينه كارى، آجركارى، گچ بَرى، كاشى كارى، حجارى، منبت كارى و 
نقاشى در سراسر دوران اسالمى رواج داشته و در هردوره اى با امكانات آن روزگاران 

پيشرفت كرده است.

ن و
دى
رد.
 و
ان

بيش تر بدانيم

شكل1-226

واحدكار اّول
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هشت  به  دايره  تقسيم  29-4-1-دستورالعمل 
قسمت مساوى: 

دايره اى به قطر d مفروض است.

مراحل انجام كار:
1- دو قطرعمود برهم دايره راترسيم كنيد.

، كمانى  dr 2= 2- از نقاطA وB كمان هايى به شعاع
 M در خارج از دايره ترسيم كنيد تا همديگر را درنقطه ى

قطع كند(شكل1-223).

3- از نقطه ى M كمانى را به شعاع R=OM چنان 
دايره را در نقطه هاى 1 و4 (رئوس  رسم كنيد تا محيط 

هشت  ضلعى) قطع كند(شكل1-224).

4- مراحل 2و3 را به ترتيب براى نقاط(BوC)، (Cو
D)، (DوA) مجدداً تكرارنماييد. از به هم وصل نمودن نقاط 
(1و2و3و4و5و6و7و8)،  دايره  پيرامون  آمده ى  دست  به 

هشت ضلعى منتظم به دست مى آيد(شكل1-225).

شكل1-224

A M

O B

C

D

R
1

4

شكل1-225

A

O B

C

D

1

4

MN

P H

2

3

56

7

8

شكل1-223

A M

O B

C

D

d

r

r

هشت  به  دايره  تقسيم  29-4-1-دستورالعمل 
قسمت مساوى: 

d مفروض است. dدايره اى به قطر

Mr

ساعت 
عملى

20 دقيقه



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

d
شكل1-227
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30-4-1-دستورالعمل تقسيم دايره به n قسمت 
مساوى:  

دايره اى به قطر d مفروض است.

مراحل انجام كار:
1- دو قطرعمود برهم دايره راترسيم كنيد.

2- به كمك روش تقسيم پاره خط به قسمت هاى 
مساوى- قبًال توضيح داده شده است- قطرافقى d را به 

n قسمت مساوى تقسيم كنيد(شكل1-227).

3-از نقطه ى A روى محورافقى و نقطه ى B روى 
امتداد   d

n
اندازه ى به  دايره،  از  خارج  به  محورعمودى 

دهيد(شكل1-228).

4- نقاط حاصل شده را C وD بناميد و به يكديگر 
وصل نماييد، تادايره را درنقطه E قطع نمايند. اگرنقطه ى 
به دست آمده ى E ، به عدد3 متصل شود، خطE3 اندازه ى 

طول ضلع كثيراالضالع خواهد بود(شكل1-229).

5- دهانه ى پرگار را به اندازه ىE3  بازكرده و از 
نقطه ى A شروع نماييد. سپس دايره را با كمان هايى به 

n قسمت تقسيم نماييد(شكل1-230).
 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

شكل1-228

A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

C
E

D

شكل1-229

A

B

شكل1-230

30-4-1-دستورالعمل تقسيم دايره به n قسمت 
مساوى:  

d مفروض است. dدايره اى به قطر

ساعت 
عملى

25 دقيقه

d
n

d
n



d
d׳

شكل1-231
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31-4-1-دستورالعمل رسم بيضى دردايره: 

اندازه ى d و´d قطرهاى دو دايره ى داخلى وخارجى 
مفروض است.

مراحل انجام كار:
قطرهاى  با  را  متحدالمركزى  دايره ى  دو  ابتدا   -1
قطركوچك  كوچك تر،  قطردايره  نماييد.  ترسيم   d´و  d
است  بيضى  قطربزرگ  بزرگ تر،  قطردايره ى  و  بيضى 

(شكل1-231).

 
2- روى دايره ى خارجى را به قسمت هاى مساوى 
تقسيم كنيد. تعداد اين تقسيمات دلخواه است. هرچه تعداد 
دقيق ترو    به دست آمده  بيضى  باشد،  بيش تر  تقسيمات 
درست ترخواهد بود. در اين مثال دايره  28 قسمت شده 

است(شكل1-232).

3- خطوطى را از مركزدايره ها به نقاط تقسيم روى 
محيط دايره ى خارجى وصل كنيد، تا محيط هردودايره به 

قسمت هاى مورد نظر تقسيم شود(شكل1-233).

4- از نقاط تقسيم روى دايره ى خارجى، خطوط 
عمودى رسم كنيد(شكل1-234).

شكل1-232

شكل1-233

شكل1-234

31-4-1-دستورالعمل رسم بيضى دردايره:

dاندازه ى d و´d قطرهاى دو دايره ى داخلى وخارجى 
مفروض است.

ساعت 
عملى

25 دقيقه



ساعت 
عملى

25 دقيقه
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افقى  خطوط  درونى،  دايره ى  تقسيم  نقاط  5-از 
ترسيم كنيد(شكل1-235).

ترسيم  افقى  خطوط  و  عمودى  6-خطوط 
شده  حاصل  نقاط  و  خواهندكرد  قطع  شده  يكديگررا 

محيط بيضى را تشكيل مى دهند(شكل1-236).

7- نقاط به دست آمده را با پيستوله به هم وصل  كنيدتا 
بيضى مورد نظر ترسيم شود(شكل1-237).

32-4-1-دستورالعمل رسم بيضى درمستطيل: 

مستطيلEFGH مفروض است.
          

مراحل انجام كار:
به  آن  طول  كه  كنيد  رسم  مستطيلى  ابتدا   -1
اندازه  ى قطر بزرگ بيضى و عرض آن به اندازه ى قطر 
كوچك بيضى باشد. سپس وسط اضالع مستطيل را به 
هم وصل كنيد تا مستطيل به چهار قسمت تقسيم شود 

(شكل1-238).

شكل1-235

شكل1-236

شكل1-237

E F

GH
شكل1-238
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2- سپس عرض مستطيل را از نقطه ى A به سمت 
آن را  و  كنيد  تقسيم  مساوى  قسمت هاى  به  پايين  و  باال 
وصل   Dو  Cبه را  نقاط  اين  سپس  نماييد.  شماره گذارى 

كنيد (شكل1-239).

3- قطربزرگ بيضى AB را از نقطه ى A تا O به 
همان تعدادى كه عرض مستطيل را تقسيم كرده ايد، تقسيم 

و شماره گذارى نماييد(شكل1-240).

4- حال خطوط را از نقطه ىC به شماره ى 1 روى 
عرض مستطيل و از نقطه ى D نيز به شماره ى1روى قطر 
بزرگ بيضى (OA) وصل كنيد. اين دوخط همديگر را در 

يك نقطه قطع خواهند كرد(شكل1-241).

ديگرعمل  شماره هاى  درمورد  ترتيب  به همين   -5
نماييد. مراحل2تا5 را نيز براى سه قسمت ديگر مستطيل 
وصل  نمودن  با   شود.  ترسيم  بيضى  تمام  تا  دهيد  انجام 
مى شود  حاصل  بيضى  پيستوله)  نقاط حاصل شده (توسط 

(شكل1-242).

A B

C

D

١
٢
٣

١ ٢ ٣
A B

C

D

١
٢
٣

١ ٢ ٣
A B

C

D

١
٢
٣

١ ٢ ٣
A B

C

D

١
٢
٣

شكل1-242

شكل1-241

شكل1-240

شكل1-239

o

o

o
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تمرين كارگاهى1: نمونه هاى كاربردى درشكل هاى243-1 و244-1 را با استفاده 
ازترسيمات ذكر شده برروى كاغذA4 رسم نماييد.

راهنمايى: 
ابتدا مربع ها رابه ابعاد90×90 ميلى مترترسيم نماييد. سپس با استفاده ازخط كش تى، 

گونيا و پرگار درمربع ها، ترسيمات مشخص شده را رسم كنيد.

شكل1-243

ساعت 
عملى

80 دقيقه
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شكل1-244

ساعت 
عملى

85 دقيقه
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تمرين كارگاهى2: هريك از نقش هاى شكل 245-1 را با استفاده ازترسيمات ذكر 
شده برروى كاغذA4 رسم نماييد.

راهنمايى: 
ابتدا مربع ها رابه ابعاد90×90 ميلى مترترسيم نماييد. سپس با استفاده ازخط كش تى، 

گونيا و پرگاردرمربع ها، ترسيمات مشخص شده را رسم كنيد.

شكل1-245

ساعت 
عملى

85 دقيقه
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5-1-آشنايى با احجام هندسى ساده
آشنايى با احجام هندسى، موجود درمحيط اطراف 
به ما كمك مى كنند تا از ترسيمات نقشه هاى مربوط به 
احجام غيرمتعارف، كه هنوز ساخته نشده اند، تجّسم بهترى 
داشته باشيم. احجام ساده ى هندسى پيرامون ما عبارت اند 
از مكعب، مكعب مستطيل، استوانه، هرم، منشور، مخروط، 

كره و...(شكل1-246).

بيش ترين  حجم  اين  مستطيل:  1-5-1-مكعب 
وجه  شش  داراى  دارد.  مسكونى  فضاهاى  در  را  كاربرد 
است و ممكن است به شكل مربع يامستطيل باشد. مكعب 
كه  پاره خطى  و  و12يال1  اند  رأس   8 داراى  مستطيل ها 
دو رأس متقابل را به هم متصل مى كند، «قطر» نام دارد 

(شكل1-247). 
در  طول  حاصل ضرب  از  مستطيل  مكعب  حجم 

عرض در ارتفاع به دست مى آيد.

2-5-1- مكعب: به مكعب مستطيلى كه تمام اضالع 
آن با هم برابر باشند، «مكعب»گويند(شكل1-248).

حجم مكعب برابراست با اندازه ى طول يك ضلع 
به توان3.

 MM´3-5-1- منشور: هرگاه خطى راست مانند
در فضا چنان تغيير مكان دهد كه همواره با خط راست 
ثابتى مانند∆ موازى باشد و براضالع چندضلعى مسطحى 
ايجاد  نامحدودى  سطح  باشد،  متّكى   ABCDE مانند 
مى شودكه آن را «سطح منشورى» مى نامند. خط ´MM را 
«مولد» وخط هايى مشخص مانند´AA و´BB  را «يال» 

مى  نامند(شكل1-249).

شكل1-246

A

F

B

G

C

H

D

E
شكل1-247

1-محل برخورد دو سطح را «يال» مى نامند.
شكل1-249
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∆

شكل1-248

V a b h= × ×

V (a)3=
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اگرقسمتى از  اين  سطح  را در نظر بگيريم كه  به  دو 
منشور  باشد،  محدود  نام «قاعده»  به  متوازى  صفحه  ى 

معمولى به دست مى  آيد(شكل1-250).

ازويژگى هاى منشورشامل:
-به پاره خطى كه دوصفحه ى قاعده را به هم وصل 
مى كند و بر دو قاعده عمود است «ارتفاع» منشورگفته 

مى  شود.
-اگر يال هاى جانبى منشور برقاعده هايش عمود 
را  منشور  درغيراين صورت  و  «قائم»  منشوررا  باشند، 

«مايل» مى نامند(شكل1-251).
مشترك اند  جانبى  وجه  دو  بين  كه  را  -يال هايى 
«يال  هاى جانبى» منشور مى نامند. يال هاى جانبى همه 

با هم موازى اند.
حجم منشور از حاصل ضرب مساحت قاعده   در 

ارتفاع منشور به دست مى آيد.

مختلف  قاعده هاى  منشور با  انواع  شكل1-252 
را نشان مى دهد.

4-5-1-استوانه: «استوانه» شكلى است فضايى 
چندضلعى  جاى  به  آن  منشور،  كه  قاعده هاى  شبيه 

دودايره ى همنهشت1  اند (شكل1-253).
از ويژگى هاى استوانه شامل:

مركز  كه  پاره خطى  يعنى  استوانه  -اگرمحور 
باشد،  عمود  برقاعده  مى كند  وصل  هم  به  را  قاعده  دو 
را  استوانه  غير اين صورت  در  و  استوانه ى «قائم»  آن را 

«مايل»  مى  نامند (شكل254-1 و شكل1-255).
-دراستوانه ى قائم، مى توان محور استوانه را همان 

ارتفاع  اشاره نمود.
در  قاعده  مساحت  ازحاصل ضرب  استوانه  حجم 

ارتفاع به دست مى آيد.

1- هرگاه دو شكل، كامًال يكديگر رابپوشانند و برهم منطبق باشند «همنهشت» هستند.

ارتفاع

شكل250-1 منشور قائم

شكل251-1 منشورمايل

شكل252-1 از راست به چپ:
منشور چهارضلعى، منشورمثلثى، منشور پنج ضلعى

شكل254-1 استوانه قائم

ارتفاع

شكل255-1 استوانه مايل

شكل1-253

V A h= ×

V A h= ×
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شكل258-1 از راست به چپ:
هرم مثلثى، هرم پنج ضلعى، هرم مربعى

شكل1-256

شكل1-257

رأس

ارتفاع

قاعده

كه  است  وجهى اى  چند  «هرم»  5-5-1-هرم: 
همه ى وجه هاى آن به جز يكى، در يك رأس مشترك  اند. 
اين رأس مشترك را «رأس هرم» و وجه روبه روى آن را 
«قاعده ى هرم»مى نامند. به وجه هاى ديگرهرم «وجه  هاى 

جانبى»  مى گويند (شكل1-256). 
از ويژگى هاى هرم شامل:

بر  هرم  ازرأس  كه  است  پاره خطى  هرم  -ارتفاع 
قاعده  ى آن عمود است(شكل1-257).

 
پاى  و  منتظم  چندضلعى  يك  هرم  -اگرقاعده ى 
«منتظم»  را  هرم  باشد  آن  قاعده ى  مركز  هرم،  ارتفاع 

مى ناميم. شكل258-1 انواع هرم را نشان مى دهد.
مساحت  سوم  يك  حاصل ضرب  از  هرم  مساحت 

قاعده در ارتفاع هرم به دست مى آيد.

6-5-1-مخروط: «مخروط» شكلى فضايى شبيه 
هرم است كه قاعده ى آن به جاى چند ضلعى، به شكل 

دايره است(شكل259-1). از ويژگى هاى مخروط:
قاعده ى  مركز  به  را  مخروط  رأس  كه  -پاره خطى 

آن وصل مى كند «محور مخروط» مى گويند.
باشد،  عمود  آن  قاعده ى  بر  مخروط  محور  -اگر 
مخروط را «قائم» و در غيراين صورت مخروط را «مايل» 
مى ناميم. در مخروط قائم، محور مخروط «ارتفاع» آن نيز 

هست(شكل260-1و شكل1-261).
حجم مخروط نيز همانند هرم از حاصل ضرب يك 

شكل259-1سوم مساحت قاعده در ارتفاع به دست مى آيد.

شكل261-1 هرم مايل

ارتفاع

شكل260-1 هرم قائم

محوريا 
ارتفاع

V A h1
3= ×

V A h1
3= ×
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 7-5-1-كره: «كره» مكان هندسى تمام نقاطى 
به  «مركز»  نام  به  ثابت  نقطه ى  ازيك  كه  ازفضاست 
كره  «شعاع»  ثابت  فاصله  ى  اين  باشند.  فاصله  يك 

ناميده  مى  شود؛ مانند(شكل1-262).
حجم و مساحت كره از فرمول هاى زير به دست 

مى آيد.

تمرين كارگاهى1: حجم و سطح كره اى با شعاع 
3 سانتى  متر را محاسبه نماييد.

 2 ارتفاع  با  را  هرمى  حجم  كارگاهى2:  تمرين 
سانتى متر و مساحت قاعده ى آن 6 سانتى متر محاسبه 

نماييد.
قاعده ى  نصف  مثلثى  ارتفاع  كارگاهى3:  تمرين 
باشد،  سانتى مترمربع  مثلث 25  مساحت  اگر  است.  آن 

طول قاعده را بيابيد.
حول  را   a ضلع  به  مربعى  كارگاهى4:  تمرين 
جسم  حجم  مى دهيم.  دوران  از   اضالعش  يكى 

حاصل شده  چه  قدر است؟
تمرين كارگاهى5: اگر قاعده ى يك منشور قائم 
مثلث متساوى االضالع به ضلع 6 سانتى متر و ارتفاع آن 
را  منشور  حجم  و  قاعده  مساحت  باشد.  12سانتى متر 

محاسبه كنيد.
تمرين كارگاهى6: اندازه ى محيط زمين مستطيل 
است.  3

2 آن  عرض  به  طول  نسبت  و  متر  شكلى500 
اندازه ى مساحت زمين را به دست آوريد.

قائم الزاويه ى  مثلث  مساحت  كارگاهى7:  تمرين 
متساوى االضالعى 18 است. اندازه ى هركدام از ساق ها 

چه  قدر است.
متوازى االضالعى 16  محيط  كارگاهى8:  تمرين 
است.  سانتى متر  آن1/5  ارتفاع  و   2 آن  ضلع  يك  و 

مساحت متوازى  االضالع را محاسبه كنيد.
تمرين كارگاهى9: شعاع يك مخروط دّوار a و 
ارتفاع آن b است. اگر شعاع و ارتفاع مخروط به ترتيب 

2و5 برابر شود، حجم مخروط چند برابر مى شود.

A=4πr2

شكل1-262
ساعت 
عملى

30 دقيقه

....................... پاسخ: 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................

..................................................................

    πr3V 4
3=
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جدول6-1 خالصه ى محاسبات مساحت(A) محيط(P) وحجم(V) سطوح واحجام هندسى

a

b c
h

h

a

a

d e

a

b

a

a

a

b
cd

h

r
d

a b
h

A

A

A

aa
a

h
AA

A

h

A

hab

A h a

P a b c

1
2= ×

= + +

A h a
P (a b)2
= ×
= +

A (d e)

P a

1
2
4
= ×

=

A a b
P (a b)2
= ×
= × +

A a
P a

2

4
=
= ×

a bA h

P a b c d
2
+

= ×

= + + +

 πr2

 2πr
A
P
=
=

πab
 2(a+b)

A
P
=
=

V A h1
3= ×

V A h1
3= ×

V A h1
3= ×

V a b h= × ×

V (a)3=

V A h= ×

V A h= ×

V A h1
3= ×

A=4πr2

    πr3V 4
3=
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6-1-مقیاس و اندازه گذاری
1-6-1- سیستم های اندازه گیری: 

سیستم های  مختلف  انواع  امروز  دنیای  در 
اندازه گیری مورد استفاده قرارمی گیرد. دراینجا به دونمونه 

ازسیستم  های رایج بین المللی آن اشاره می شود.
از  یکی  متریک  سیستم  متریک:  الف(سیستم 
سیستم های بین المللی است که بر پایه ی 6 واحد اصلی 

قراردارد.
متریک  سیستم  اصلی  واحد های   1-7 جدول 

را  نشان می دهد.
طول،  کمیِّت  سه  برمبنای  آن  کاربرد  بیشترین 
جرم و زمان است. به همین دلیل این سیستم، با عالمت 

اختصاری )M.K.S(  یا )C.G.S(  معروف است.

واحد  متریک:  درسیستم  طول  واحد  تبدیل  ־ 
و  )واحدکوچک تر(  اجزاء  به  متریک  درسیستم  طول 
واحدها  این  می شود،  بزرگ تر(تقسیم  )واحد  اضعاف 

قابل تبدیل به یکدیگرند.
در جدول8-1 نحوه ی تبدیل اجزای متربه یکدیگر 
را  یکدیگر  متربه  اضعاف  تبدیل  نحوه ی  و جدول1-9 

نشان می دهد.

- واحداندازه گیری طول درسیستم متریک 
»متر« است.

عالمتواحدکمّیت
Mمترطول

KGکیلوگرمجرم

Sثانیهزمان

جریان 
Aآمپرالکتریکی

حرارت 
Kکلوینترمودینامیکی

شدت تابش 
Cdکاندالنور

تبدیل اجزای متر 

1000100101
mmcmdmm

متردسی مترسانتی مترمیلی متر

تبدیل اضعاف متر

0/0010/010/11
Kmhmdkmm

متردکامترهکتومترکیلومتر

جدول1-7

جدول1-8

جدول1-9

درنمودار3-1 نیز نحوه ی تبدیل متر به اجزای متر و اضعاف متر رانشان می دهد. هرگاه بخواهید متر را به 
اجزای آن تبدیل کنید، باید بر100،10و1000 تقسیم کنید و بالعکس برای تبدیل متر به اضعاف در100،10 و1000 

ضرب نمایید.

کیلومتر هکتومتر دکامتر دسی متر مترمیلی متر سانتی متر

نمودار1-3

10÷ 10÷ 10÷10× 10× 10×
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از  ديگر  يكى  سيستم  اين  انگليسى:  سيستم  ب) 
از  دربرخى  كه  است  اندازه گيرى  بين المللى  سيستم  هاى 
اختصارى  عالمت  با  و  شود  مى  استفاده  ازآن  كشورها  
(in.lb.s) و (ft.lb.s) مشخص مى  شود. جدول 10-1 اين 

عالمت ها را نشان مى دهد.

درجدول11-1نيز روابط مربوط به تبديل واحد هاى 
اندازه گيرى انگليسى را مالحظه مى كنيد.

خودآزمايى1: يك يارد معادل چند اينچ است؟
خودآزمايى2: 7/2  مترچند ميلى متراست؟

خودآزمايى3: 254  اينچ چند ميلى متر است؟
خودآزمايى4: 5/6  كيلومترچند دسى متراست؟

خودآزمايى5: 4  اينچ چند ميكرومتراست؟

 

 

عالمتواحدكمّيت
inاينچطول

lbپوندجرم

sثانيهزمان

جدول1-10

؟

تبديل واحد هاى اندازه گيرى انگليسى
(cm)2/54سانتى متر(in)1اينچ

(in)12اينچ(ft)1فوت
(ft)3فوت(yd)1يارد

(kg)0/454كيلوگرم(lb)1پوند
(cm)30/48 سانتى متر(ft)1فوت
(cm)91/44 سانتى متر(yd)1يارد

Cdشدت تابش نور

جدول1-11

مثال: طول و عرض ميزى 15×20 اينچ است. ابعاد آن چند سانتى متر است؟ 
به  اينچ  از  را  ميز  عرض  و  طول  راه حل: 
سانتى  متر تبديل مى كنيم. طبق جدول 11-1 هريك 
ابعاد  بنابراين،  است.  2/54سانتى متر  با  برابر  اينچ 

ميزاين گونه تبديل مى شود:

خودآزمايى6: مساحت ميز فوق را محاسبه كنيد.
/ /2 20 1 20× اتاقى عرض  و  طول  خودآزمايى7: 

متراست، محيط آن چند فوت است؟
خودآزمايى8: 521 اينچ چند دسى متر است؟ 

پاسخ:........................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.................................................

پاسخ: .......................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
......................................................................

.................................................

/ / cm
/ / cm

20 2 54 50 8
15 2 54 38 1
× =
× =
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 :(scale)2-6-1- مقياس
است  الزم  گاه  كاغذ،  برروى  نقشه  ترسيم  براى 
آن ها را كوچك تر از اندازه ى واقعى ترسيم كنيم (مانند 
ترسيم  براى  است  نيزالزم  گاهى  ساختمانى)  نقشه هاى 
دقيق ترنقشه ها آن هارا بزرگ تر از اندازه ى واقعى ترسيم 

كنيم (مانند قطعات صنعتى).
الف) تعريف مقياس: نسبت اندازه ى ترسيم شده 
به اندازه ى واقعى جسم را «مقياس» گويند مثًالمقياس  
 100 واقعى  طور  به  جسمى  طول  چنان چه  يعنى  1

سانتى متر 100  1 كاغذ  روى  بر  را  آن  ما  است،  سانتى  متر 
ترسيم مى نماييم.      

شكل1-263

1 ترسيم نماييد، طول اتاق چند 
50

مثال: درصورتى كه طول اتاقى 5 متر باشد، چنان چه آن را با مقياس
سانتى متر است.

= مقياس اندازه ى ترسيمى
اندازه ى واقعى

از  مقياس  انواع  ترسيم:  ازنظر  مقياس  انواع  ب) 
مقياس  كوچك كننده،  مقياس  از  عبارت اند  نظرترسيم 
يك به يك     مقياس  در  يك به يك.  ومقياس  بزرگ  كننده 
و  است  برابر  ترسيمى  اندازه ى  با  واقعى  اندازه  ى   (11 )
چنان چه مخرج كسر بزرگ تر شود، به مفهوم آن است 
كه اندازه ى ترسيمات از اندازه ى واقعى كوچك تر است؛ 
چنان چه  برعكس  و   ( 15 و  110 و000و

 
1
و50

1
مانند(100

كه  است  آن  معنى  به  شود  بزرگ تر   1
1
از كسر  صورت 

اندازه  ى ترسيمى بزرگ تر از اندازه ى واقعى جسم است؛ 
و000) 3

1 و
2
1 مانند(

نظر  از  مقياس  انواع  ج)انواع مقياس ازنظركاربرد: 
كاربرد شامل مقياس عددى و مقياس خطى يا ترسيمى 

است.
مانند  عدد  صورت  به  را  عددى»  «مقياس هاى 
و... نشان مى دهند و «مقياس هاى                 

 
5
1
و
 
3
1

1 و 
50
و 1
100

خطى» را به اندازه واحد در پايين نقشه  نمايش مى دهند 
(شكل1-264). 

نوع  به  ترسيمات  بنابراين «انتخاب مقياس»جهت   
ساختمان  جزئيات  نقشه هاى  براى  دارد.  بستگى  كار 
و...)، براى پالن ها، نماها،  1

 و20
1

25
معموًال از مقياس هاى(

1 و...) و براى پالن موقعيت ساختمان 
50
و 1
100

برش ها از (
) استفاده مى شود. 1

200
و... و 1

500
ازمقياس(

خودآزمايى9 : اندازه ى واقعى يك خط4/5متر است، 
چند ميلى متر ترسيم  مى شود؟ 1

75  
اين خط درمقياس

چند   1
200

مقياس  با  متر  هشت  خودآزمايى10: 
سانتى متر است؟

چه اندازه  1
50
خودآزمايى11: ديوار2مترى با مقياس

ترسيم مى شود؟ 

x1
50 500= x cm500 1050= =



91

واحدكار اّول

قواعد استفاده از مقياس در نقشه هاى ساختمانى:

- مقياس هر نقشه را بايد حتمًا بر روى آن بنويسيد.
- اندازه گذارى روى نقشه همان اندازه ى واقعى است و با تغيير مقياس اندازه ها تغيير نخواهد كرد.

- درترسيمات اندازه ى زوايا با اندازه ى واقعى برابراست و با تغيير مقياس تغيير نخواهد كرد.
- چنان چه نقشه اى را برروى كاغذ كالك ترسيم كرده ايد و مى خواهيد براى مدت طوالنى نگه دارى كنيد، 

از مقياس ترسيمى استفاده نماييد، زيرا اين مقياس با انقباض و انبساط نقشه هماهنگ خواهد بود.

شكل264-1 در نقشه ى فوق مقياس خطى(سمت چپ) و مقياس عددى را در (سمت راست ) 
وهم چنين تبديل نقشه ها را از مقياس كوچك تر به مقياس بزرگ ترنشان مى دهد.

1- يك مايل برابر با 10 كيلومتر است.

كوچك مقياس
مقياس عددى

مقياس خطى

بزرگ مقياس

1in =1485 mi١

1cm=940km

1in =585 mi
1cm=370km

1in =250 mi
1cm=160km

1in =20 mi
1cm=13km

400km

1
94000000

1
37000000

1
16000000

1
1300000

0

0

400km200

200

0

0

15

15 30km

30km
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د) تبديل مقياس كوچك تر به بزرگ تر

ه) تبديل مقياس بزرگ تر به كوچك تر

خودآزمايى12: تقسيم دايره اى به قطر 2 سانتى متر 
از  را  آن  سپس  كنيد.  ترسيم  مساوى  قسمت   6 به  را 

تبديل و مجدداً آن را ترسيم نماييد. 2
1
به 1
1
مقياس

3-6-1- اندازه گذارى: 
بخش  سه  شامل  اندازه گذارى  خطوط  اجزاى 

است: 
الف) عدد اندازه، 
ب) خط اندازه

ج) خطوط رابط(شكل1-265)
الف)عدد اندازه: اعداد برحسب متر يا سانتى متر 
طول  به  جسم  يك  بخواهيم  اگر  مثًال  مى شود.  نوشته 
سانتى متر  نود  عرض  به  و  سانتى متر  بيست  و  يك  متر 
است  امكان پذير  به  دوصورت  كنيم،  اندازه  گذارى  را 

(شكل هاى266- 1و1-267). 

تبديل مى كنيم. كافى است تمام اندازه ها را 4 برابر نماييد. 1
50

1 را به  
200 مثال: مقياس 

= مقياس اندازه ى ترسيمى
اندازه ى واقعى

تبديل مى كنيم كافى است تمام اندازه ها رابر10 تقسيم نماييد. 1
250

1 را به
25

مثال: مقياس

= مقياس اندازه ى ترسيمى
اندازه ى واقعى

3mm

3m
m

عدداندازه

خط رابط كمكى

خط اندازه
شكل1-265

( )

( )

1
50 41

200
=

( )

( )

1
1250

1 10
250

=
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سانتى متر  برحسب  شكل1-266  در  اندازه گذارى  
و در شكل 267-1 بر حسب متر است.

ب) خط اندازه: خط اندازه، خطى است مستقيم و 
بدون شكستگى. 

دراندازه گذارى نقشه ها، نزديك ترين خط اندازه به 
نقشه شامل اطالعاتى چون شكست ها و ضخامت هاست. 
مجموع  يا  كلى  اندازه ى  نقشه،   از  دورتر  خط  اندازه ى 

اندازه  هاى خط اندازه ى اولى را نشان مى دهد.
(شكل1-268)

اندازه  خطوط  مختلف  نمونه هاى  شكل1-269 
شماره ى(4)  اندازه  باخط  اندازه گذارى  مى دهد.  را  نشان 
معموًال مربوط به ترسيمات صنعتى است و در ترسيمات 

معمارى، معمول نيست.

حدودخط  مشخص كردن  براى  رابط:  خطوط  ج) 
با  (مطابق  ميلى متر   6 طول  به  رابطى  خط  بايد  اندازه، 

شكل270-1) ترسيم شود. 
دركاغذ هاىA3 وA4 خط رابط به اندازه ى حدود 1 

تا 2 ميلى متر اضافه تر از نوك فلش ترسيم مى گردد.

شكل1-266 شكل1-267

شكل1-268

شكل1-270

3mm

3m
m

3m
m

شكل1-269

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



نكات قابل توجه در اندازه گذارى: 
- عدد اندازه گذارى خوانا نوشته شود.

- عدد اندازه حدود يك ميلى متر باالتر از خط اندازه يا دروسط خط اندازه نوشته شود.
- نوشتن اعداد روى خطوط از زاويه ى 0 تا 90 درجه از چپ به راست وروى خطوط90درجه(خط 
اندازه ى كامًالمعمولى)، از پايين به باالو براى خطوط بيش از90 درجه ازچپ به راست و درباالى خط 

اندازه نوشته مى شود(شكل1-271).

- چنان چه بخواهيم اندازه ى زوايا يا كمان دواير و قوس ها را اندازه گذارى كنيم از محورافقى 
و  ساعت  عقربه ى  حركت  درجهت  xها  محور  باالى  اعداد  كه  صورت  اين  به  مى كنيم.  استفاده  دايره 

زيرمحور xها درجهت خالف عقربه ى ساعت نوشته مى شود(شكل1-272).

- قوس ها، وترها و زوايا مطابق با شكل هاى273-1و274-1و275-1اندازه گذارى مى شود.
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جهت حركت 
عقربه هاى ساعت

خالف جهت حركت 
عقربه هاى ساعت

X׳X

Y

Y׳

شكل1-272

شكل273-1 قوس شكل274-1 وتر شكل275 -1 زاويه

شكل1-271



شكل1-278

شكل1-279

شكل1-280 شكل1-281

شكل1-276 شكل1-277
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عالمت  اندازه،  قبل ازعدد  دهد،  رانشان  دايره  مقطع  نقشه ى  و  باشد  قطردايره  به  مربوط  اگراندازه   -
قرارمى گيرد(شكل276-1 و شكل 1-277).

تذكر: مفهوم عالمت  درنقشه، معّرف قطردايره است.

- براى نشان دادن شعاع و قطردرترسيمات مطابق شكل278-1 عمل مى شود. زمانى كه اندازه ى قطر 
كوچك باشد، اندازه در بيرون محيط دايره رسم مى شود.

رود  عالمت به كار  ازاندازه  قبل  است  الزم  باشد،  شكل  مربع  مقطع  يك  براى  اگراندازه گذارى   -
(شكل1-279).

- اندازه گذارى درپخ ها درصورتى كه زاويه ى پخ 45 درجه باشد، مى توان به طور ساده و با نوشتن 
طول پخ و زاويه ى آن به اندازه گذارى پرداخت (شكل280-1وشكل 1-281).
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تمرين كارگاهى1: هريك از شكل هاى282-1 را با استفاده ازروش هاى اندازه گذارى 
ذكر شده برروى كاغذA4 اندازه گذارى نماييد.

راهنمايى: 
ترسيمات مشخص شده را رسم  1

50
ابتدا با استفاده ازخط كش تى و گونيا با مقياس

كنيد.

شكل1-282

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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شكل1-283

تمرين كارگاهى2: شكل  283-1 را با استفاده ازروش هاى اندازه گذارى ذكر شده 
برروى كاغذA4 اندازه گذارى نماييد.

راهنمايى: 
ترسيمات مشخص شده را رسم  1

100
ابتدا با استفاده ازخط كش تى و گونيا با مقياس

كنيد.

ساعت 
عملى

20 دقيقه
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ازروش هاى  استفاده  با  را   1-284 شكل هاى  از  هريك  كارگاهى3:  تمرين 
اندازه گذارى ذكر شده برروى كاغذ A4 اندازه گذارى نماييد.

راهنمايى: 
1 ترسيمات مشخص شده را رسم 

50
ابتدا با استفاده ازخط كش تى و گونيا با مقياس 

كنيد.

شكل1-284

ساعت 
عملى

40 دقيقه
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شكل1-285

تمرين كارگاهى4: شكل هاى  285-1 را با استفاده ازروش هاى اندازه گذارى ذكر 
شده برروى كاغذA4  اندازه گذارى نماييد.

راهنمايى: 
1 ترسيمات مشخص شده را رسم 

50
ابتدا با استفاده ازخط كش تى و گونيا با مقياس 

كنيد.

ساعت 
عملى

45 دقيقه



1-1-نقشه كشى و اهداف آن:
نقشه كشي تركيبي از ترسيمات «تك تصويري» سه بُعدي و ترسيمات «چندتصويري» دو بُعدي است كه براى 
و  ايده  درانتقال  دقت  ايده،  انتقال  سهولت  و  سرعت  نقشه كشى،  از  هدف  مى شود.  پياده  كاغذ  برروى  ايده ها  انتقال 

فراگيربودن انتقال مى باشد.
2-1-ابزار و وسايل نقشه كشى:

با برخوردارى از دانش و اّطالعات كافى و با داشتن مهارت هاى الزم مى توان به كمك ابزار و وسايل مورد 
چراغ، خط كش تى،  صندلى،  ميزنقشه كشى،  تخته ى رسم،  ابزار شامل:  پرداخت. اين  دقيق  ترسيمى  نيازبه كار هاى 

درافتينگ، گونيا، كاغذ، انواع مدادو... مى باشد.
-تخته رسم: ازمهمترين ابزار نقشه كشى است كه درابعاد مختلف و در جنس هاى چوبى با روكش چند اليه 

دربازار موجود است.
-ميزنقشه كشى: ميز نيز با ابعاد مختلف و با ارتفاع قابل تنظيم و شيب مناسب مورد استفاده براى رّسامى است. 

ميزها داراى انواع مختلف ميزنور، ميزوزنه اى، ميزفنرى و ميزهيدورليكى است.
-خط كش تى: اين وسيله براى ترسيم خطوط افقى به كار مى رود. داراى اندازه ها وجنس هاى متفاوت چوبى، 

فلزى، پالستيك فشرده و... است.
-خط كش ريلى: خط كشى است فلزى كه با چند قرقره و ريسمان و پونز روى سطح ميز متّصل مى شود. اين 

خط كش نيزبراى ترسيم خطوط افقى موازى به كارمى رود.
-دستگاه درافتينگ: دستگاهى كه به جاي خط كش تي و گونيا خطوط را تحت هر زاويه اي به راحتي و با 

دقت باال رسم نمود. 
-كاغذ هاى نقشه كشى: پنج نوع كاغذ درنقشه كشى مورد استفاده قرارمى گيرد:

كاغذ پوستى: كاغذى است نيمه شفاف و نسبتًا ارزان كه از آن براى كارهاى تمرينى و طرح هاى اوليّه 
استفاده مى شود.

كاغذكالك: كاغذ نسبتًا مقاوم و شفاف است كه براى ترسيمات نهايى با قلم ومركب استفاده مى شود.
كاغذميلى مترى: نوعى كاغذ غيرشفاف است كه براى رسم ترسيمات اوليّه، نمودارها و غيرآن ها استفاده 

مى شود.
كاغذ شطرنجى: اين كاغذ باخطوط نازك افقى و عمودى به صورت 5 ميلى مترى تقسيم بندى شده است و 

در زواياى مختلف توليد و عرضه مى شود. ازآن براى تصاويرمجّسم (ايزومتريك ها وديمتريك ها) استفاده مى كنند.
كاغذ سفيد: معموًال از كاغذ هاى80 و100 گرمى جهت ترسيم هاى اوليّه ى نقشه ها استفاده مى شود.

-ابزارو وسايل برش كاغذ: به طوركلى براى بريدن كاغذ از پنج وسيله استفاده مى شود، كه به ترتيب عبارت اند 
از: 1-قيچى، 2-نخ، 3-گيوتين، 4-بُّرنده، 5-تيغ موكت بُرى(كاتردستى). 

-انواع مداد: جهت ترسيم انواع خطوط و سطوح هندسى از انواع مدادها برحسب ضرورت و نوع كار استفاده 
مى  شود. انواع مداد ها شامل: مداد هاى سخت، مداد هاى نرم،  مداد هاى معمولى و مداد اتود .

-سنباده: وسيله اى است كه پس ازتراشيدن مداد، براى پرداخت و فرم دادن به نوك مداد استفاده مى شود. 
-پرگار: ازاين وسيله براى انتقال اندازه يا ترسيم دايره يا قوس هايى از دايره استفاده مى شود.

-انواع گونيا: براى رسم خطوط قائم و كليه ى خطوطى كه داراى زاويه هاى مشخصى هستند 

خالصه ى واحدكار(1)
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(مضربى از15)، ازگونيا استفاده مى شود. گونيا ها داراى دو نوع ثابت و متغير (يا متحرك) هستند.
-پيستوله و انواع آن: براى آن دسته ازخطوط منحنى كه به وسيله ى پرگار يا شابلن هاى دايره و بيضى قابل 
ترسيم نيستند، از پيستوله استفاده مى شود. از نوع پيستوله ى نوارى براى منحنى هاى خيلى بزرگ و از پيستوله هاى 

شيشه اى براى خطوط منحنى كوچك استفاده مى شود
-اشل: يك خط كش اندازه گيرِى، مدّرج است كه براى تعيين مقياس وتبديل اندازه هاى واقعى به اندازه هاى 

ترسيمى به كارمى رود.
-شابلن ها: وسيله اى كه با آن شكل ها، حروف و اعداد را مى توان به تعداد زياد و به صورت يكسان و يك 

اندازه ترسيم نمود. شابلن ها درانواع اعداد، حروف، اَشكال و شابلن هاى تأسيساتى و مبلمان عرضه مى شود.
3-1-خطوط قراردادى درنقشه كشى:

درنقشه كشى از خطوط مختلف براى درك بهتر ترسيمات استفاده مى شود. خطوط نسبت به ضخامت خط و 
نوع (شكل) خط طبقه بندى مى شوند. خطوط با ضخامت و شكل هاى متفاوت، معانى مختلفى دارند وعالوه برزيبايى، 

به درك هرچه بهتر نقشه ها كمك مى كنند. 
4-1-اصول ترسيمى اَشكال هندسى:

-مثلث: «مثلث» از اساسى ترين اَشكال درهندسه است. داراى سه رأس، سه ارتفاع، سه نيم ساز و سه ميانه 
ضلع  سه  مجموع  محيط آن از  دست مى آيد و  ارتفاع به  در نصف  قاعده  حاصل ضرب  هرمثلث از  مساحت  است. 

محاسبه مى گردد.
-متوازى االضالع: «متوازى االضالع»، چهارضلعى اى است كه هردوضلع مقابل آن موازى باشند.

-لوزى: «لوزى» نوعى متوازى االضالع است كه چهارضلع آن باهم برابرند.
-مستطيل: «مستطيل» نيزنوعى متوازى االضالع است كه زواياى قائمه دارد.

-مربع: نوعى لوزى بازواياى قائمه است وكليّه ى ويژگى هاى متوازى االضالع، مستطيل و لوزى را دارد.
-ذوزنقه: هرچهارضلعى كه فقط دوضلع آن باهم موازى باشد، ذوزنقه ناميده مى شود. اگردوساق ذوزنقه باهم 
مساوى باشند، ذوزنقه را «متساوى الساقين» و اگريكى از ساق ها بردو قاعده عمود باشد، ذوزنقه را «قائم الزاويه» 

مى نامند.
-دايره: منحنى بسته اى است كه فاصله ى همه نقاط آن از مركز به يك اندازه است.

-چندضلعى ها: هرخط شكسته و بسته را «چندضلعى» مى نامند. اگريكى اززواياى داخلى چند ضلعى بزرگ تر 
از180درجه باشد، چندضلعى را مقّعر ودرغيراين صورت چندضلعى رامحّدب مى نامند.

5-1-آشنايى با احجام هندسى ساده:
- مكعب مستطيل: حجمى با قاعده ى  مربع يامستطيل كه داراى 8 رأس و12يال است. 

-مكعب: به مكعب مستطيلى كه تمام اضالع آن با هم برابر باشند، «مكعب»گويند.
-استوانه: شكلى است فضايى شبيه منشور، كه قاعده هاى آن به جاى چندضلعى دودايره همنهشت اند.

-هرم: چندوجهى اى است كه همه ى وجه هاى آن به جزيكى، دريك رأس مشترك اند.
-مخروط: شكلى فضايى شبيه هرم است كه قاعده ى آن به جاى چندضلعى، به شكل دايره است.

6-1-مقياس و اندازه گذارى:
سيستم هاى اندازه گيرى رايج بين المللى شامل سيستم متريك و سيستم انگليسى است. سيستم متريك يكى از 

سيستم هاى بين المللى است كه بر پايه ى6 واحد اصلى قراردارد و برمبناى سه كميِّت طول، جرم وزمان است. 
101

واحدكار اّول



1- توضيح دهيد كه چرا قبل از ساختن هرچيزى نياز به نقشه است.
2- چرارويه ى ميزنقشه كشى يا تخته ى رسم را با انواع پالستيك مى پوشانند؟توضيح دهيد.

3- تفاوت خط كش ريلى ودرافتينگ درچيست؟
4- سطح كاغذپوستى بايد به اندازه ى كافى .... باشد كه مداد به خوبى روى آن اثر بگذارد.

5- نسبت طول كاغذ استاندارد نقشه كشىA1 با كاغذ A0  را توضيح دهيد.
6- دونكته ى مهم درمورد برش كاغذ را توضيح دهيد.

7- ارتفاع صندلى نقشه كشى را با توجه به چه نكاتى تنظيم مى نمايند؟ نام ببريد.
8- تفاوت كاغذ هاى كالك در چيست؟

9- وسايل برش كاغذ را نام ببريد.
10- وسايل نقشه كشى را نام ببريد و كاربرد هريك را مختصر توضيح دهيد.

11- يك كاغذ پوستىA0 تهيه نماييد و آن را به تعدادى كاغذA4  تبديل كنيد و برروى ميز نقشه كشى بچسبانيد 
و كادر و جدول آن را ترسيم كنيد.

12- مداد گروه H ازمداد گروه B .... و سخت تر است.
13- اندازه ى زاويه اى30 درجه است. آن را به گراد تبديل كنيد.

14- چه نوع خطوطى را با انواع گونيا ترسيم مى كنيد؟
15- عمودمنّصف پاره خطAB=10 سانتى متر را ترسيم كنيد.

16- چه نوع قوس هايى را با پيستوله مارى مى توان رسم نمود؟
17- يك مثلث متساوى االضالع به طول سه سانتى متر را رسم نماييد.

چند سانتى متر است؟ 1
50
18- طول يك ميز نقشه كشى1800ميلى متراست.طول اين ميز با مقياس

19- يك زاويه ى90 درجه ترسيم نماييد و آن را به سه قسمت مساوى تقسيم كنيد.
20- دايره اى به قطر6 سانتى متر را به 6 قسمت مساوى تقسيم نماييد.

21- انواع شابلن ها را نام ببريد وكاربرد هريك را بيان نماييد.
22- اطراف خود چندنوع حجم هندسى مى بينيد؟

23- هرمى رسم نماييد كه قاعده ى آن پنج ضلعى منتظم و ارتفاع آن 3 سانتى مترباشد.
24- حجم مكعبى كه طول يك ضلع آن واحد باشد، چند سانتى متر است؟

25- چند حجم كروى و استوانه اى در اطراف خود مى بينيد؟ نام ببريد.
26- كدام قسمت از ساختمان مساجد ممكن است به شكل نيم كره ساخته شود؟
27- هدف ازبه كارگيرى زيپاتون و لتراست در نقشه هاى ساختمانى چيست؟

28- تفاوت لتراست و زيپاتون را بيان كنيد.

سؤاالت تشريحى
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29- انواع لتراست و زیپاتون را نام ببرید.
30- برای این که لتراست و زیپاتون از روی نقشه ها پاک شود چه باید کرد؟

31- روش چسباندن لتراست وزیپاتون را توضیح دهید.
32- نکاتی را، که هنگام برش کاغذ باید رعایت نمود، شرح دهید.

ابتدا باید .................. را تهیه نمود.1- قبل از ساخت هر وسیله، 
ب( طرح آن الف( قطعات الزم    

د( مجوز ساخت ج( بودجه ی الزم    
2- هر اینچ مساوی.............. سانتی متر است.

د(1/54 ج( 1/54    ب( 2/54    الف(2  
1 ترسیم شده باشد فاصله آن 

200
3-فاصله دو نقطه  درروی نقشه برابر 5 سانتی متر اگر این نقشه با مقیاس

درروی زمین چه مقدار می باشد.
الف( 1000 سانتی متر             ب( 100 سانتی متر        ج( 0/25 سانتی متر             د( 40 سانتی متر
4-اندازه ای روی کاغذ 5 سانتی متر و اندازه آن روی زمین 12/50 مترمی باشد مقیاس نقشه کدام یک از 

1موارد زیر است؟   
25 د(                1

250 1                   ج( 
2500 ب(           1

500
الف( 

5- زاویه افقي بین دو امتداد در روي زمین 125 درجه اندازه گیري شده است. این زاویه در نقشه اي با 
1 برابر کدام مقدار برحسب درجه ترسیم مي شود؟

250
مقیاس

د(1250  ج( 125    ب( 12/5   الف( 1/25  
6- مهندس معمار را چه مي نامند؟

د( سازه ج( محاسب    ب( آرشیتکت    الف( استراکچر 
7 - علت چرخاندن مداد اتود دردست هنگام ترسیم کدام است ؟

ب( جلوگیري از پخش شدن مداد روي کاغذ الف( جلوگیري از تعریق دست    
د( جلوگیري ازخستگي انگشتان ج( جلوگیري از سائیده شدن نوک دریک جهت  

8- براي ترسیم کارهاي نقشه کشي کدام نوع کاغذ زیر مناسب نیست ؟
د( سفید ج(پوستي    ب( کالک    الف( گالسه  

سؤاالت چهارگزینه ای
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الف-ترسيم سه نما و برش اجسام ساده و مركب هندسى(رسم فّنى)
ب-ترسيم انواع پرسپكتيو و مركبى كردن آن ها

هدف هاى رفتارى: فراگيرپس ازگذراندن اين واحد كار بايد بتواند:

1- چگونگى تشكيل تصوير را تعريف كند.
2- تصوير نقطه برروى يك صفحه را ترسيم كند.

3- تصوير خط مستقيم برروى صفحه را ترسيم كند.
4- تصوير صفحه برروى صفحه را ترسيم كند.

5- تصوير يك جسم را برروى صفحه ترسيم كند.
6- تصوير يك جسم را برروى دوصفحه ترسيم كند.

7- تصوير يك جسم را برروى سه صفحه ترسيم كند.
8- برش را تعريف نمايد.

9- تفاوت بين تصاوير موازى و مركزى را نام ببرد.
10- انواع تصاوير آگزونومتريك را نام ببرد.

11- احجام مختلف را به روش ايزومتريك ترسيم كند.
12- احجام مختلف شيبدار با به روش ايزومتريك ترسيم كند.

13- دايره را درمكعب به روش ايزومتريك ترسيم كند.
14- انواع تصاوير موازى مايل«ابليك» را شرح دهد.

15- احجام هندسى را به روش كاوالير ترسيم كند.
16- احجام هندسى را به روش جنرال ترسيم كند.
17- احجام هندسى را به روش كابينت ترسيم كند.

ساعات آموزش
نظرى
عملى

13
45
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1- تعريف شما از تصوير چيست؟ بيان كنيد.
2- رسم فنّى را تعريف نماييد.

3- آيا مى دانيد عامل اصلى تشكيل دهنده ى تصوير چيست؟
4- هرگاه راستاى ديد شما نسبت به يك جسم كامًال قائم باشد آن جسم را چگونه مشاهده خواهيد كرد؟

5- تصوير يك خط برروى صفحه ى تصوير درصورتى كه خط با صفحه ى تصويرموازى باشد، چگونه 
است؟

6- هرگاه نورى با زاويه ى 45 درجه برروى يك صفحه ى دايره اى شكل تابيده شود، سايه ى آن چه 
شكلى خواهد بود؟

7- به نظر شما ايجاد يك سايه به چه عواملى بستگى دارد؟

پيش آزمون
(2)

سؤاالت تشريحى

پاسخ:..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

پااااااا
................................................................................
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1- خطوط هاشور مورد استفاده در محل برش اجسام بايد چه زاويه اى داشته باشد؟
د)60درجه ج)30درجه   ب) 75درجه   الف) 45درجه  

2- تصوير افقى از يك خط افقى.... و.... با آن خط است.
د) عمودى و بزرگ تر ج) نامساوى و متقاطع  ب) مساوى و موازى  الف) مساوى و تقاطع 

3- به تصاوير اورتوگرافيك .... گويند.
د) كاوالير ج) سه نما   ب)تصاويرموازى   الف)پرسپكتيو  

4- «نماى قائم»، به نمايى گفته مى شود كه ناظر ........ جسم قرار گرفته باشد.
د) پهلوى راست ب) باالى   ج) پهلوى چپ   الف) روبه روى  

5- از چهارگوشه ى كدام يك از گزينه هاى زيرمى توان يك دايره ى محيطى عبور داد؟
د) مستطيل ج) ذوزنقه   ب) كثيراالضالع   الف) متوازى االضالع 

6- جهت تقسيم زاويه ى قائم به سه قسمت مساوى چند بار كمان مى زنيم؟
د) يك بار ج)دوبار    ب)چهاربار   الف) سه بار  

7- كدام يك از گزينه هاى زير به جاى (؟) قرار مى گيرد؟
ب)       الف)   

د) ج)   

8-تصويريك جسم روى صفحه تصوير به چه صورت ترسيم مى گردد؟
ب) پاره خط               ج)سطح              د) حجم الف) نقطه                 

9-خطوط ضخيم براى ترسيم ....................استفاده مى شود.
الف) هاشور وخط اندازه       ب) خط برش                ج) لبه حجم كار             د) نمايش سطوح برش 

نخورده 

شكل2-1

سؤاالت چهارگزينه اى

واحدكار دّوم
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1-2-چگونگى تشكيل تصاوير
واحدكار دّوم
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براى اين كه يك طّراح بتواند ايده هاى ذهنى خود 
كه  است  نياز  بگذارد،  نمايش  به  آن را  و  نمايد  بيان  را 
با بهره گيرى از تصاويرمختلف دو بُعدى وسه بُعدى، با 
پياده  كاغذ  برروى  آن را  ترسيمى  ابزارهاى  از  استفاده 
نمايد. از اين رو دراين واحدكار سعى شده است كه شما 
را با انواع تصاويرآشنا نموده وروش هاى ترسيمى آن ها 

رابيان نماييم.

معنى  به  «تصوير»،  تصوير:  1-1-2-تعريف 
نمايش يك جسم برروى صفحه است. به طور مثال در 
طبيعت، سايه ى اجسام برروى سطوحى مانند ديوار، كف 
اتاق، سقف، ميز يا برهرسطح صاف ديگر ايجاد مى شود. 
را  سايه  ازتشكيل  مختلفى  صورت هاى  شكل هاى2- 2 

نشان مى دهد.

اين سايه را«تصوير» و سطحى كه تصوير برروى آن 
ايجاد مى شود «صفحه ى تصوير» مى نامند(شكل2-3). 

بنابراين، براى پديدآوردن تصوير هرجسم برروى 
صفحه ى تصوير بايد جسم را بين منبع نورانى و صفحه ى 

تصويرقرارداد (شكل2-4).

شكل2-2

شكل2-4

منبع نورى 
يا چشم

شىء

صفحه ى تصوير

تصويرجسم

شكل2-3

شعاع هاى نورانى

جسم



واحدكار دّوم

109

همانطوركه درشكل 5-2 مشاهده مى كنيد، اگرمنبع 
نورانى درفاصله ى نزديك به جسم باشد، تصوير اين جسم 
برروى صفحه ى تصوير بزرگ تر از اندازه ى واقعى جسم 
يعنى  جسم،  گوشه هاى  از  كه  نورانى  شعاع هاى  و  است 
نقاط A وB وC وD عبورمى كنند و تصويرجسم را برروى 
صفحه ى تصويرمى سازند، نسبت به صفحه ى تصوير عمود 
نيستند از اين رو، تصويرجسم يعنىabcd برروى صفحه ى 
است.   ABCDجسم حقيقى  اندازه ى  از  بزرگ تر  تصوير 

اين نوع تصويررا «تصويرمركزى» مى  نامند.

بى نهايت  درفاصله ى  را  نورانى  نقطه  چنان چه 
 2-6 شكل  در  همان طوركه  كنيم،  فرض  جسم  از  دور 
ازگوشه هاى  كه  نورانى،  شعاع هاى  مى  شود،  مشاهده 
برتصويرند.  عمود  و  يكديگر  موازى  جسم  عبورمى كند، 
به   P صفحه ى  روى  بر   ABCD تصويرجسم  بنابراين، 
را  تصوير  نوع  اين  شود.  مى  رسم  جسم  حقيقى  اندازه 
مورد  بيش تر  مهندسى  در  و  مى نامند  «تصويرموازى» 

استفاده قرارمى گيرد. 
اكنون به ترتيب، به شرح «تصاويرموازى»نقطه،  خط، 
انواع  سپس  و  تصوير  صفحه ى  روى  بر  جسم  و  سطح 

روش  هاى نمايش «تصاويرموازى» خواهيم پرداخت.

شكل2-5

شكل2-6

شعاع هاى نورانى

شعاع هاى نورانى

صفحه ى 
تصوير

صفحه ى تصوير

نقطه ى نورانى

تصويرجسم

تصويرجسم
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2-1-2-انواع نمایش تصاویر
وجود  متفاوتی  روش های  جسم،  نمایش  برای 
دارد. این روش ها تصاویر متعددی را ایجاد می کنند وبا 

نام های خاّصی به کارمی روند.
سه نما »اورتوگرافیک«- یا  تصویری ها  چند  الف( 

Orthogeraphic:  »چندتصویری ها«، تصاویر حقیقی 
از یک جسم هستند. این تصاویر تصویرهایی از سطح جسم 
درترسیم  یعنی  می دهند  نشان  حقیقت  با  مطابق  دقیقًا  را 
خطوط موازی بُعدهای جسم، دقیقًا موازی رسم می شوند 
بین  واقعِی  زوایای  برابر  نیز  ترسیم  بین خطوط  زوایای  و 

یالهای جسم است. 
برای به دست آوردن چنین تصاویری، صفحه  ی 
قراربگیرد.  نظر  مورد  سطح  موازات  به  باید  تصویر 
سپس اشعه های مّصور عمود بر پرده ی تصویر از نقاط 
گوشه های جسم عبور کرده و به صفحه ی تصویر تابیده 
که  حقیقی  است  تصویری  شده  حاصل  تصویر  شود. 
درچنین  نامند)شکل2-7(.  می  آن»اورتوگرافیک«  به 
به  جسم  کامل  وشکل  ابعاد  بیشتر  درک  برای  روشی 
جسم  متفاوت  وجوه  از  تصویر  چند  ترسیم  به  ناچار 
چند  روش  را  روش  این  دلیل  همین  به  و  می پردازند 

تصویری یا سه نما نیز می گویند)شکل2-8(.

Axo -»تصاویرموازی قائم »آگزونومتریک ب( 
nometric: این نوع تصاویر برای ترسیم تصاویرسه 
»کاغذ«  مسّطِح  و  صاف  سطوح  برروی  اجسام،  بُعدی 

کاربرد دارد)شکل2-9(.
تأثیرضرایب  با  و  واقعی  تصاویردراندازه ی  این 
کاهشی خاّصی، قابل ترسیم هستند. درترسیم این نوع 
تصاویرازسه محورX وYوZ ، که هرکدام تعاریف خاّص 

خود را دارند، استفاده می شود)شکل2-10(.
محور اجسام،  طول  ترسیم  جهت   ،X محور     
Yجهت ترسیم راستای عرضی اجسام و محور Z جهت 
راستای ارتفاعی مورد استفاده قرارمی گیرد. به همین دلیل 

به این نوع تصاویر» تصاویرمحوری« نیز می گویند.
شکل2-10

O

Y

Z

X

a

a

b c
b

ناظر

پهنا
پهنا

اع
رتف

ا

اع
رتف

ا

اشعه های
 تابنده

شکل2-7

شکل2-9

شکل2-8
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اين گروه از تصاويربه سه دسته تقسيم مى شوند:
- ايزومتريك ها«Isometric»(شكل2-11).
- ديمتريك ها «Dimetric»(شكل2-12).
- تريمتريك ها«Trimetric»(شكل2-13).

چنان چه اشعه هاى مّصور نسبت به جسم مايل تابيده 
شود پس از عبور از گوشه هاى جسم و برخورد با پرده  ى 
تصوير، تصاوير ابليك ايجاد مى شود. ازويژگى  هاى اين 
تصاوير، موازى بودن يكى از وجوه جسم نسبت به پرده ى 
حقيقى وبا اندازه ى  تصويرى  حالت  دراين  تصوير است. 

واقعى ازآن وجه، برروى پرده ى تصوير ايجاد مى  گردد.
اين گروه از تصاويربه سه دسته تقسيم مى شوند:

- كاوالير ابليك «Cavalier»(شكل2-14).
- جنرال ابليك «General»(شكل2-15).
- كابينت ابليك «Cabinet»(شكل2-16).

:Perspective-«د)تصاويرمركزى«پرسپكتيوها

اجسام  نمايش  روش هاى  انواع  از  ديگر  يكى 
«تصاويرمركزى» يا «پرسپكتيو ها» هستند. 

مخصوصًا  اجسام،  نمايش  در  تصوير  نوع  اين 
درك اند.  قابل  تصاوير  ساير  از  بيش  ساختمان ها،  براى 
مخروط  انعكاس،  نور،  طبيعى  قانون  از  پرسپكتيو  ها، 
آن گونه  را  جسم  و  مى كنند  پيروى  ديدچشم ناظرو... 
به  دليل  همين  به  مى دهند.  نمايش  مى بيند،  چشم  كه 

«تصاويرمخروطى» نيز معروف اند. 

اين گروه از تصاويربه سه دسته تقسيم مى شوند:
- يك نقطه اى«One point»(شكل2-17).
- دونقطه اى «Two point»(شكل2-18).

- سه نقطه اى«Three point»(شكل2-19). 
خواهد  بيان  تصاويردرآينده  نوع  اين  فرايندترسيم 

شد.

شكل2-11 شكل2-12

شكل2-13

شكل2-14 شكل2-15

شكل2-16

شكل2-17

شكل2-18

شكل2-19

Oblique -«ج) تصاوير موازى مايل «ابليك ها
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1-2-2-دستورالعمل ترسيم تصويريك نقطه بر 
روى صفحه ى تصوير:

مراحل انجام كار:
 ،Pرا مقابل صفحه ى ترسيم A1- نقطه ى فضايى

مشخص نماييد(شكل2-20).

رسم   P برصفحه ى  عمود  خطى   A ازنقطه ى   -2
كنيد(شكل2-21).

 P 3- محل برخورد خط عمود با صفحه ى ترسيم
را a بناميد(شكل2-22).

بزرگ  حرف  با  را  فضايى  نقاط  معموًال   -
التين و تصوير نقاط را برروى صفحه ى تصوير با 

حرف كوچك التين نشان مى دهند.

1-2-2-دستورالعمل ترسيم تصويريك نقطه بر 
روى صفحه ى تصوير:

مراحل انجام كار:

ساعت 
عملى

15 دقيقه

 

A

P صفحه ى تصوير

خط تصوير

A تصويرنقطه ى

نقطه ى فضايى

A

P صفحه ى تصوير

خط تصوير
نقطه ى فضايى

      

A

P صفحه ى تصوير

نقطه ى فضايى
شكل2-20

شكل2-21

شكل2-22

a
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بر  خط  يك  تصوير  ترسيِم  2-2-2-دستورالعمل 
روى صفحه ى تصوير:

مراحل انجام كار:
1- خط فضايىAB را مطابق با شكل23-2، مقابل 

صفحه ى تصويرP رسم كنيد.

2- ازخط AB صفحه ى كمكىα را به دست آوريديا 
از دونقطه ى A وB امتداد دهيد تا برصفحه ىP عمود گردد 

(شكل2-24).

صفحه ى  با   Pتصوير صفحه ى  تالقى  محل   -3
كمكى α را كه فصل مشترك اين دو صفحه اند، ab بناميد. 
خطab  تصوير خط AB بر روى صفحه ى تصويرP است 

(شكل2-25).

صفحه ى  با  موازى   ،ABخط كه  درصورتى   -4
تصويرP باشد، اندازه ى تصويرخط با اندازه ى خط اصلى 

برابرخواهد بود(شكل2-26).
تصوير برصفحه ى   AB خط  كه  درصورتى   -5
P عمود باشد، تصوير خط برروى صفحه ى تصوير، يك 

نقطه خواهد بود(شكل2-27).

A

a

B

تصويرخط

P

b

شكل2-27

A

B

خط فضايى
P

شكل2-23

A

B

خط فضايى
P

αصفحه ى كمكى

شكل2-24

A

B

خط فضايى
P

αصفحه ى كمكى
تصويرخط

شكل2-25

A

a

B

ايى
 فض

خط
وير
 تص

ه  ى
صفح

ى با
مواز

خط
وير
تص

P

b

شكل2-26

بر  خط  يك  تصوير  ترسيِم  2-2-2-دستورالعمل 
روى صفحه ى تصوير:

مراحل انجام كار:
ط ط

ساعت 
عملى

30 دقيقه
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 مراحل انجام كار:
حداقل  درفضا  هرصفحه  مى دانيد،  كه  همان طور 
مستقيم  خط  يك  برروى  كه  نقطه،  سه  وسيله ى  به 
وسيله ى  به  هرصفحه  و  مى آيد  وجود  به  نباشند،  واقع 
مى گردد  محدود  منحنى  يا  مستقيم  خطوط  تعدادى 

(شكل2-28).
براى رسم تصاوير صفحاتى كه با خطوط مستقيم 
محدود شده اند؛ مانند مثلث و چند ضلعى ها، با تصوير 
نمودن رئوس آن ها بر روى صفحه ى تصوير و با متّصل  
كردن تصاويراين رئوس به يكديگر، تصويركامل بر روى 

صفحه ى تصوير تشكيل مى گردد.

 با توضيحات فوق، براى تعيين تصوير صفحه ى 
چهارضلعى ABCD ، كه با صفحه ى تصويرP نيز موازى 

نيست، به روش زير عمل كنيد:
1- چهارضلعى ABCD راباالى صفحه ى تصوير

با  موازى  كه  كنيد  ترسيم  طورى  شكل2-29  مطابق   P
صفحه ى تصويرP نباشد.

A

B
C

D

P

شكل2-29

 مراحل انجام كار:
حداقل درفضا صفحه ه د دان م كه ر ط همان

ساعت 
عملى

45 دقيقه

3-2-2-دستورالعمل ترسيِم تصوير صفحه بر روى 
يك صفحه ى تصوير:

شكل2-28

١

٣٢

صفحه
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 Pتصوير صفحه ى  روى  را  چهارضلعى  2-رئوس 
تصوير كنيد (شكل2-30).

كنيدتا  وصل  هم  به  را  آمده  دست  به  نقاط   -3
چهارضلعىabcd به دست آيد(شكل2-31).

صفحه ى  بر  عمود   ABCD چهارضلعى  چنان چه 
تصويرP قراربگيرد، براى تعيين تصويراين صفحه به روش 

زيرعمل كنيد:
صفحه ى  درباالى  را   ABCD چهارضلعى   -1
تصويرP مطابق شكل32-2 طورى ترسيم كنيد كه عمود 

برصفحه  ى تصويرقرارگيرد.

2- رئوس چهارضلعىABCD را برروى صفحه  ى 
نماييد  تصوير  صفحه،  آن  به  نمودن  عمود  با   P تصوير 

(شكل2-33).

شكل2-31

A

B
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D

P
شكل2-30
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شكل2-32
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D

P
شكل2-33
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3- نقاط به دست آمده را به هم وصل كنيدتا خط 
abcd به دست آيد(شكل2-34).

شكل2-36

A

B C

D

P

شكل2-35

A

B C

D

P

A

B C

D

P
شكل2-34

a b c d

شكل2-37

A

B C

D

P

a
b c

d

صفحه ى  با  موازى   ABCDچهارضلعى چنان چه 
روش  به  صفحه  اين  تصوير  تعيين  براى  باشد،   Pتصوير

زيرعمل مى كنيد:
صفحه ى  باالى  در  را   ABCD 1-چهارضلعى 
كه  كنيد  ترسيم  طورى  شكل2-35  مطابق   Pتصوير

موازى با صفحه ى تصوير قرارگيرد.
2-رئوس چهارضلعى ABCD را بر روى صفحه ى 
نماييد  تصوير  صفحه،  آن  به  نمودن  عمود  با   P تصوير 

(شكل2-36).
تا  كنيد  وصل  هم  به  را  آمده  دست  به  3-نقاط 

چهارضلعى abcd به دست آيد(شكل2-37).



واحدكار دّوم

117

مراحل انجام كار: 
1- يك مكعب مستطيل را طورى مقابل صفحه ى 
تصويرP قراردهيدكه وجه جلوى مكعب مستطيل با سطح 
نام گذارى  را  جسم  سپس  باشد.  تصويرموازى  صفحه ى 

نماييد(شكل2-38).

2-شعاع هايى را از رئوس جسم برصفحه ى تصوير 
عمود كنيد تا آن را قطع نمايد. سپس نقاط به دست آمده 

را نام گذارى نماييد(شكل2-39).

3-نقاط به دست آمده را به هم وصل كنيد تا تصوير 
به دست  آيد   Pتصوير صفحه ى   برروى  مستطيل  مكعب 

(شكل2-40).

مراحل انجام كار: 
1- يك مكعب مستطيل را طورى مقابل صفحه ى 
ط ا ل ط ك ل ك ا

ساعت 
عملى

45 دقيقه

4-2-2-دستورالعمل ترسيِم تصوير جسم بر روى   
يك صفحه ى تصوير:

شكل2-38

شكل2-39

A
E

B
F

C

G
D

H
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صفحه ى تصوير
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شكل2-40
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A
E
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F
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P

جسم

صفحه ى تصوير

bf

ae

hd
cg

شعاع هاى تصوير
تصويرجسم

شكل2-41
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شعاع هاى تصوير
تصويرجسم

H

شكل2-42

ازبررسى تصاوير فوق نتايج زيرحاصل مى گردد:

تصوير  صفحه ى  با  كه  جسم  از  الف)صفحاتى 
صفحه ى  روى  بر  حقيقى  اندازه ى  با  هستند،  موازى 
پشت  و  جلو  صفحات  مانند  مى شوند.  رسم  تصوير 
جسم (ABCDوEFGH) كه تصاويرشان در صفحه P  بر 
يكديگر منطبق اند و با صفحه  ى فضايى تصوير مساوى 

مى شوند(شكل2-41).

ب)صفحات عمود بر صفحه ى تصوير به صورت 
خط مستقيم، تصوير مى شوند، مانند صفحات پهلوى جسم 
 AEFB)صفحات باال و پايين جسم ،(EADHوFBCG)
وDHGC)نيز، تصاويرشان خطوط مستقيم اطراف تصوير 

را مى سازد (شكل2-42).

نقطه،  صورت  به   Pبرصفحه ى عمود  ج)يال هاى 
تصويرمى شوند، مانند يال هاى (AE-BF-CG-DH) كه 
تصاويرشان برروى صفحه ى تصويرP، نقطه ى گوشه هاى 

تصويررا تشكيل مى دهد(شكل2-43).

به   P تصوير  صفحه ى  با  موازى  د)يال هاى 
يال هاى  قائم  مانند  مى شوند،  تصوير  حقيقى،  اندازه ى 

(FG-BC-AD-EH) (شكل2-44).
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 ،(AB-EF-DC-HG) ضمنًا تصاوير يال  هاى افقى
دو به دو بريكديگر منطبق اند(شكل2-45).

A
E

B
F

C
G

D

P

جسم

صفحه ى تصوير

bf

ae

hd
cg

شعاع هاى تصوير
تصويرجسم

شكل2-45
برروى  تصويرجسم  ترسيِم  5-2-2-دستورالعمل 

دو صفحه ى تصوير:

مراحل انجام كار: 
تصوير،  صفحه ى  يك  روى  بر  جسمى  هر  تصوير 
تجسم كاملى ازآن جسم را نيست. با مشاهده ى شكل  هاى 
يافت  را  زيادى  اجسام  مى توان  و47-2و2-48،   2-46
كه تصويرى از آن ها با تصاوير ديگر يكسان است. مثًال 
تصويرقائم يك مكعب، استوانه و ُگِوه به صورت سطح يا 

مستطيل رسم مى شود.

شكل2-46

a b

b
h

h

d
d

h

h

a b

b
h

h

شكل47-2شكل2-48

H

برروى  تصويرجسم  ترسيِم  5-2-2-دستورالعمل 
دو صفحه ى تصوير:

مراحل انجام كار:
ك

ساعت 
عملى

60 دقيقه
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صفحه ى  يك  روى  هرجسمى  تصوير  بنابراين، 
و  طول  مثًال  مى دهد،  نشان  را  آن  بُعد  دو  فقط  تصوير 
ارتفاع. لذا بايد تصوير ديگرى از جسم را طورى رسم 
طول،  يعنى  جسم  از  بُعد  سه  اندازه  ى  بتوانيد  كه  كنيد 
عرض و ارتفاع را مشخص كنيد. براى به دست آوردن 
مطابق  تصوير  صفحه ى  دو  برروى  جسم  يك  تصوير 

دستورالعمل زيرعمل كنيد.

به  روى  رو   2-49 شكل  مطابق  را  1-جسم 
صفحه ى F  قرار دهيد، به طورى كه يكى ازسطوح جسم 
نام گذارى  را  جسم  سپس  باشد.  موازى   F صفحه ى  با 

نماييد.
از رئوس جسم، شعاع هايى را برصفحه ى تصوير

به  تصوير  صفحه ى  روى  تصويرجسم  تا  كنيد  عمود   F
دست مى آيد.

2-صفحه ى H را طورى ترسيم نماييد كه موازى 
جسم،  ازرئوس  باشد.  جسم  پايين  و  باال  صفحات  با 
پايين  به  ازباال   H تصوير  برصفحه ى  را  شعاع  هايى 
 H عمود كنيد تا تصوير ديگرى ازجسم روى صفحه ى
دوصفحه ى  مشترك  فصل  (شكل2-50).  دست  آيد  به 

تصويرH وF را محورOX بناميد.

صفحه ى  نهايى،  مرحله ى  به  رسيدن  براى   -3
تصويرH راحول محور OX، 90 درجه به سمت پايين 
شود  تثبيت  خود  درجاى  دوم  تصوير  تا  دهيد  َدَوران 

(شكل2-51).
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شكل52 -2

ab

jdc

ef

g ikh

l

F

X

H
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cb e

fg i

kh

j

l

O

- درهندسه ى ترسيمى، صفحه ى تصويرF را 
را   Hتصوير صفحه ى  و  «قائم»  تصوير  صفحه ى 

تصوير«افقى» يا «باال» مى نامند.

برروى  تصويرجسم  ترسيِم  6-2-2-دستورالعمل 
سه صفحه ى تصوير:

كامًال  آن را  جسم،  تصويراز  دو  ازاجسام  دربعضى 
مشخص نمى كند. براى مثال به شكل هاى 53-2 و 2-54 
و 55-2 و56-2 توجه كنيد. دوتصوير اين اجسام با هم 
ترتيب براى نشان دادن اجسامى كه دو  مشابه  اند. به اين 
تصويرآن ها مشابه يكديگرند بايد سه تصوير از آن ها تهيه 

شود. 

4- براى تصوير كردن جسم بر روى دو صفحه ى 
تصوير، جسم بايد در جاى خود ثابت بماند و تغيير مكان 

نداشته باشد(شكل2-52).

برروى  تصويرجسم  ترسيِم  6-2-2-دستورالعمل 
سه صفحه ى تصوير:

كامًال  آن را  جسم،  تصويراز  دو  ازاجسام  دربعضى 
3مشخص نمى كند. براى مثال به شكل هاى 53-2 و 2-54

ساعت 
عملى

120 دقيقه
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X Y

Z

شکل58 -2

-ازتقاطع سه صفحه  ی تصویربا یکدیگر، 
به دست می آید که   ozو oyو oxسه محور

برهم عمودند.

شکل57 -2

Y

Z

X

O

دراین صورت اگرجسمی را بین دو صفحه ی تصویر 
افقی و قائم قرار دهید، صفحات جلو و پشت جسم، موازی 
صفحه ی تصویر قائم و صفحات باال و پایین جسم، موازی 

صفحه ی تصویر افقی قرار خواهد گرفت.
اکنون صفحه ی تصویر سوم را طوری انتخاب کنید 
که جهت آن عمودبرصفحه ی تصویر قائم وافقی باشد. یعنی 
تصویرمورد  نظرقرارگیرد.  برصفحه ی  عمود   OXمحور
این صفحه ی تصویردر سمت راست جسم قرارمی  گیرد.

درشکل 57-2وضعیت صفحات تصویررا مشاهده 
می کنید.

موازی  جسم  وراست  چپ  سمت  صفحات 
صفحه ی تصویر سوم اند. اگرتصویرچپ جسم را روی 
آمده  به دست  کنید، تصویر  این صفحه ی تصویرترسیم 
تصویر  وصفحه ی  جسم  »نیم رخ«  یا  را»تصویرچپ« 
صفحه ی  را  قرارمی گیرد  جسم  راست  سمت  در  که 

»تصویرچپ« یا »جانبی« می نامند)شکل2-58(.
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با توجه به توضيحات فوق، براى به دست آوردن 
سه تصوير شكل59-2 به ترتيب زير عمل كنيد:

مراحل انجام كار:

نگه داريد  و  ثابت  را  قائم  تصوير  1-صفحه ى 
اندازه ى90  به   OX محور  حول  را  تصويرافقى  صفحه ى 
درجه  به  طرف پايين بچرخانيد تا درامتداد صفحه ى قائم 

قرارگيرد(شكل هاى60-2 و2-61).

2-صفحه ى تصوير جانبى را ازصفحه ى تصويرافقى 
صفحه ى  (شكل2-62).  جدانماييد   OYمحور ازروى 
راست  درجهت  درجه  اندازه ى90  به  را  جانبى  تصوير 
قرارگيرد.  قائم  تصوير  صفحه ى  درامتداد  تا  بچرخانيد 
بنابراين، سه تصوير از جسم درامتداد سطح قرارمى گيرد 

(شكل2-63).
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ب   2-64 و  الف  شكل2-64  در  همان طور كه 
مالحظه مى كنيد: 

را  جسم  جلوى  و  اصلى  نماى  «تصويرقائم»   - 
نشان مى دهد. 

- «تصويرجانبى» نيزنماى سمت چپ جسم است 
و طرف راست تصوير قائم قرارمى گيرد.

- «تصويرافقى» نمايى از باالى جسم است كه در 
زيرتصوير قائم قرارمى گيرد.

و  «تصويرقائم»  صفحه ى  فاصله ى   OXمحور  -
«تصويرافقى»،  محوOZ حدفاصل صفحه ى «تصويرقائم»  

و«تصويرجانبى» قرارگرفته اند.

شكل  64 -2 ب

 
Z

Y

X O

تصويرافقى

تصويرقائم تصويرجانبى

برخطوط محور، عمود است و نقاط  تصاويربايكديگر، به وسيله خطوط رابطى است كه جهتشان  - ارتباط 
گوشه ى4  به  قائم»  از«تصوير  را   4 گوشه ى  كه  رابطى  خط  مثًال  قرارمى  گيرد.  رابط  خط  يك  درامتداد  مشابه، 
از«تصويرافقى» وصل مى كند، جهت آن عمود برمحور OX است يا خط رابطى كه گوشه ى 5 از«تصوير قائم» را به 
گوشه  ى 5 از«تصويرجانبى» وصل مى كند، جهت آن برمحور OZ عمود است و ارتباط نقطه ى 5 در«تصويرجانبى» 
نقطه 5  فاصله ى  يعنى  مى گردد،  مشخص  محورها  تا  فاصله  شان  وسيله ى  به  در«تصويرافقى»  نقطه ى 5  ارتباط  با 
خصوص  دراين  است.   OXازمحور در«تصويرافقى»  نقطه ى 5  بافاصله ى  مساوى   OZ محور  از  در«تصويرجانبى» 

تصاويرجانبى و افقى درمورد كليه ى نقاط صدق مى كند.

شكل  64 -2 الف تصويرجانبىتصويرقائم

تصويرافقى
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با توجه به شكل 65-2 و شكل 66-2 به طورخالصه مى توان به نكات زير اشاره 
نمود:

- تصويرجانبى(چپ)، درسمت راست تصوير قائم (روبه رو) قرارمى گيرد(شكل2-67).
- تصويرافقى(باال) ، درزيرتصويرقائم(روبه رو) قرارمى گيرد(شكل2-67).

- باالترين قسمت تصويرجانبى، درامتداد باالترين قسمت تصويرقائم وپايين ترين قسمت 
تصويرجانبى، درامتداد پايين ترين قسمت تصويرقائم قرارمى گيرد(شكل2-67).

- قسمت سمت راست تصويرقائم، با قسمت سمت راست تصويرافقى وقسمت سمت چپ 
تصويرقائم با قسمت سمت چپ تصويرافقى دريك امتداد قرار مى گيرند(شكل 2-67).

 اين روش، قرارگيرى تصويرها فرجه ى اول يا (E) نيزناميده مى شود.
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ازتصويرقائم  را  مشابه  نقاط  -اگركليه ى 
به  رابطى  خطوط  وسيله ى  به  تصويرافقى  به 
يكديگروصل كنيم امتداد خطوط رابط، برمحور

OX عمود خواهد بود(شكل2-68).

-اگركليه ى نقاط را ازتصويرقائم به نقاط 
مشابه درتصويرجانبى به وسيله ى خطوط رابط به 
يكديگر وصل كنيم امتداد خطوط رابط، برمحور 

OZ عمود خواهد بود(شكل2-69).

درتصويرجانبى،  نقطه  هر  -فاصله ى 
نقطه  همان  فاصله ى  با   ،OZمحور به  نسبت 
درتصويرافقى، نسبت به محورOX، مساوى است 

(شكل2-70).

- كليه ى خطوط درمعرض ديد با خطوط 
ممتد ترسيم مى شود.

-تصويرقائم(روبه رو) ازجسم، بايد طورى 
ارائه  را  ازجسم  ديد  بهترين  كه  شود  انتخاب 

دهد.

X O

H

F P

شكل68 -2

O

H

F PZ

شكل2-69

O

H

F PZ

X

شكل70 -2



واحدكار دّوم

127

با توجه به نكات اشاره شده ى فوق، در هندسه ى 
ترسيمى معمول است كه خطوط محور و خطوط رابط را 
ناديده مى گيرند(شكل71-2). حال سه تصوير از جسم را 

به ترتيبى كه ذكر شده رسم كنيد.
به طور مثال؛ به تصاوير(سه نما) قائم، افقى و جانبى 

يا (روبه رو، باالوجانبى) درشكل72-2 دقت كنيد.
درصورتى كه براى حجمى بيش از سه تصوير ذكر 
تصويراز  مى توان   ISO استاندارد  طبق  باشد،  نياز  شده 
تصويرراست  و  تصويرقائم  درباالى  را،  جسم  پايين 
را  جسم  وتصويرازپشت  تصويرقائم  چپ  درسمت  را 
راست  درسمت  يا  و  راست  تصويراز  چپ  درسمت 
اين  نمود.  رسم  باشد)  مناسب  كه  (هركدام  تصويرازچپ 
نيزناميده   (E) يا  اول  تصويرفرجه ى  قرارگيرى  روش، 

مى شود( درشكل67-2 اين روش را مشاهده مى كنيد).

شكل71 -2

شكل72 -2

خط محور

- تصويرافقى باالى تصويرقائم (روبه رو)قرارمى گيرد.
- تصويرزيرين درپايين تصويرقائم قرارمى گيرد.

- تصويِرچپ جسم درسمت چِپ تصويِر اصلى(قائم)قرارمى گيرد.
- تصويِرراست جسم درسمت راسِت تصويِر قائم قرارمى گيرد.

- تصويِرپشت جسم را مى توان درسمت چپ ويا راست قرارداد.
 اين روش، قرارگيرى تصويرفرجه ى سوم يا (A) نيزناميده مى شود.

شكل2-73

 (A) روش ديگرقرارگيرى چند تصوير ازجسم كه به روش آمريكايى نام گذارى شده است، فرجه ى سوم يا
ناميده مى  شود. شكل73-2 نحوه ى قرارگيرى تصاوير، در روش آمريكايى را نشان داده است.
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  (E) شكل74-2 طريقه ى نمايش تصويردرحالت
را   (A) درحالت  تصوير  نمايش  طريقه ى  وشكل2-75 

نمايش مى دهد.

7-2-2-دستورالعمل اندازه گذارى  تصاوير 
اورتوگرافيك(سه نما):

براى جلوگيرى از شلوغ شدن تصاوير اورتوگرافيك 
«سه نما» و تكراراندازه گذارى ها، بهتراست براى هرنما 
گذارى  اندازه  دورديف  يا  دريك  و  جهت  يك  از  فقط 

شود.

مراحل انجام كار:
به  را  (تصويرقائم)  اصلى  نماى  اندازه گذارى   -1
دهيد  انجام  تصوير  چِپ  سمت  در  و  عمودى  صورت 

(شكل2-76).

2- در نماى پهلو (تصويرجانبى)، اندازه  گذارى را به 
صورت افقى و در زير تصوير انجام دهيد(شكل2-77).

3- اندازه گذارى را درنماى باال (تصويرافقى)  در  
زيرشكل انجام دهيد(شكل2-78).

شكل74 -2

شكل75 -2

شكل76 -2

شكل77 -2

شكل78 -2

7-2-2-دستورالعمل اندازه گذارى  تصاوير 
اورتوگرافيك(سه نما):

براى جلوگيرى از شلوغ شدن تصاوير اورتوگرافيك 
گ

ساعت 
عملى

20دقيقه
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تمرين كارگاهى1: تصاوير سه نماى زير را طبق دستورالعمل اندازه گذارى كنيد.

شكل79 -2

ساعت 
عملى

25 دقيقه
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تمرين كارگاهى2: با توجه به تصاوير مجّسم، سه 
نماى ترسيم شده را كامل كنيد.

شكل2-80

1

2

3

ساعت 
عملى

جمعًا210 دقيقه
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شكل2-81

4

5

6
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شكل2-82

7

8

9
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شكل2-83

10

11

12
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شكل2-84

13

14

15
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شكل2-85

16

17

18
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شكل2-86

19

20

21
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تمرين كارگاهى 3: با توجه به تصاوير مجّسم، سه 
نماى آن را ترسيم و اندازه گذارى نماييد.

شكل2-87

1

2

3

ساعت 
عملى

جمعًا660 دقيقه
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شكل2-88

4

5

6
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شكل2-89

7

8

9
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شكل2-90

10

11

12
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شكل2-91

13

14

15
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شكل2-92

16

17

18



واحدكار دّوم

143
شكل2-93

19

20

21
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22

23

24
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25

26

27
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28

29

30
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31

32

33
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3-2-برش ها
كه  داخلى اى  خطوط  رسم  براى  كه  مى دانيد 
بعضى  مى شود.  استفاده  از«خط چين»  نمى شوند  ديده 
آن ها  درداخل  كه  شوند  مى  طراحى  اجسامى  مواقع 
به  دارد.  وجود  زيادى  فرورفتگى هاى  و  شكستگى ها 
همين سبب خطوط نامرئى درآن ها بسيار است، درنتيجه 
نيزمشكل تر  آن  ودرك  مى نمايد  پيچيده تر  را  ترسيم 
ديد  مزاحم  كه  را،  ازجسم  قسمتى  حال اگر  مى شود. 
صورت  به  نامرئى  قسمت  هاى  كناربگذاريدآن  مى شود، 
مرئى درمى آيند و شما مى توانيد قسمت هاى داخلى را 
«برش»  وجود آمده  به  تصوير  اين  به  ببينيد.  راحت تر 

مى گويند.

شكل98-2 تا شكل 102-2 مراحل ايجاد برش 
از يك حجم را به ترتيب نشان مى دهد.

توضيحات:
و  جسم  روى  خط  برش  نمايش  -شكل2-98 

تعيين جهت آن.
- شكل99-2عبورصفحه ى برش فرضى از جسم 

منطبق برخط برش تعيين شده.
-شكل100-2برش جسم و جدانمودن دو قطعه ى 

به دست آمده از جسم.
نماى  روى  بر  برش  خط   -شكل101-2نمايش 

افقى جسم.
.A-A شكل102-2 ترسيم برش-

شكل2-98

شكل2-99

شكل2-100

شكل2-101 شكل2-102
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1-3-2-صفحه ى برش: 
از  كه  فرضى  است  صفحه اى  «صفحه ى برش»، 
عبور  جسم  مختلف  درجهت هاى  و  مختلف  قسمت  هاى 
مى  كند و جسم را برش مى دهد(شكل103-2). صفحات 
جسم،  روى  بر  آن ها  قرارگيرى  جهت  به  توجه  با  برش 

نام هاى متعددى دارند، از جمله:

صفحه ى  كه  هنگامى  قائم:  برش  صفحه ى  الف) 
برش با صفحه ى تصويرقائم موازى باشد برش ايجاد شده 

را«برش قائم» مى نامند(شكل2-104).

صفحه ى  كه  هنگامى  جانبى:  برش  صفحه ى  ب) 
برش موازى با صفحه ى تصويرجانبى باشد، برش ايجاد 
شكل  و  (شكل2-105  مى نامند  جانبى»  را «برش  شده 

.(2-106

شكل2-103

شكل2-104
برش در تصوير قائم

شكل2-105

شكل2-106
برش در تصوير جانبى
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ج) صفحه ى برش افقى: هنگامى كه صفحه ى برش 
با صفحه ى تصوير افقى موازى باشد، برش ايجاد شده را 
«برش افقى» مى نامند(شكل107-2 و شكل 2-108).

2-3-2-انواع برش: 
برش ها برحسب تعداد صفحات برش به كاررفته 
شكسته»  و«برش  ساده»  «برش  انواع  به  جسم  دريك 

تقسيم مى شوند:

الف) برش ساده: درصورتى كه يك صفحه ى برش 
به كاررفته باشد واين صفحه با يكى از صفحات ترسيم 

موازى باشد، آن را «برش ساده» مى گويند.
ايجاد  نحوه ى  شكل2-110  و  درشكل2-109   
برش و درشكل 111-2 نحوه ى ترسيم برش را نشان 

مى دهد.

شكل2-107

شكل2-108
برش در تصوير افقى

شكل2-110

شكل2-109

F

P

H

A

A

A

A
شكل2-111

نماى باال(افقى)

نماى جلو(قائم)
Section AA
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ب) برش شكسته: درصورتى كه جسم يا ساختمان 
برش  تصوير،  صفحه ى  با  موازى  چندصفحه ى  يا  دو  با 

داده شود، آن را «برش شكسته»مى نامند.
(شكل112-2وشكل1-113)

شكل 114-2 نيز نحوه ى ترسيم برش شكسته را 
نشان مى دهد.

3-3-2-هاشوردربرش:
فرضى  برش  تيغه ى  كه  را،  جسم  از  قسمت هايى   
مشخص  هاشور  با  مى توان  باشد،  كرده  لمس  را  آن  ها 
را  برش  در  هاشور  از  نمونه هايى  درشكل2-115  نمود. 

مالحظه مى  كنيد. 
است  هاشور«45درجه»  ترسيم  زاويه ى  معموًال 
مى شود.  استفاده  نازك»  «ممتد  خط  نوع  از  آن  براى  و 
 45 گونياى  توسط  هاشورها  درجه   45 خطوط  ترسيم 

درجه صورت مى گيرد.
هم چنين، براى مشخص نمودن محل عبور صفحه  ى 
برش درجسم، مسيربرش را با خطوط تقارن (محورى) با 
دوخط ضخيم در ابتدا وانتهاى خط محورمشخص كنند و 
با فلش هايى به داخل جسم جهت ديد را نشان مى دهد. 

درشكل116-2 نمونه اى از محوربرش آمده است.

شكل2-113

شكل2-115

مايعات

فلزات نرم

زمين

شيشه

فلزات

آجر ساختمانى

غير فلز

چوب

A A
شكل2-116

A

A

Section AA

شكل2-114

شكل2-112

A

A
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مجّسم،  تصاوير  به  توجه  با  كارگاهى4:   تمرين 
برش هاى خواسته شده را ترسيم كنيد.

شكل2-117

1

2

3

ساعت 
عملى

جمعًا240 دقيقه
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شكل2-118

4

5

6
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7

8

9

واحدكار دّوم

 154



شكل2-120

10

11

12
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شكل2-121

Axonometric«4-2-تصاوير موازى قائم-«آگزونومتريك
اين گروه از تصاويربه سه دسته تقسيم مى شوند:

.«Isometric» ايزومتريك -
.«Dimetric» ديمتريك -

.«Trimetric» تريمتريك -
كه به شرح هريك مى پردازيم:

1-4-2-تعريف تصاويرموازى قائم:

يال  سه  هرگاه   :«Isometric» ايزومتريك  الف) 
مكعب با صفحه ى تصوير زواياى مساوى بسازد، تصوير 
ايزومتريك»  «تصويرموازى  را  پرده  روى  شده  ايجاد 

مى گويند (شكل2-121).
سبب انتخاب ايزو براى اين روش، يكسان بودن 
طول  حالت  دراين  است.  مكعب  يك  وجه  سه  تصاوير 
تصاوير همه ى يال هاى مكعب با هم برابر است و داراى 
درترسيم  است.  واقعى  اندازه ى   0/82 حدود  ضريبى 
يال ها  واقعى  اندازه ى  از  توان  مى  تصاوير،  نوع  اين 
تغييرى  جسم  اصلى  درمشخصات  زيرا  نمود.  استفاده 
حاصل  نمى  شود و ازاندازه ى واقعى جسم ترسيم گرديده 

بزرگ تر است.

بيننده  شخص  به  نسبت  جسم  درصورتى كه 
قراربگيرد (شكل122-2)و  45  درجه  زاويه ى  تحت 
ناظر  نسبت به سطح زمين با زاويه ى 35 درجه جسم 
صورت  به  جسم  درنتيجه  را  ببيند(شكل2-123 )، 

شكل123-2 ديد جانبىايزومتريك  مشاهده خواهد شد(شكل2-124).
خط زمين

شكل124-2 تصوير ايزومتريك

آينه
تصوير جسم 
داخل آينه

خط زمين

شكل122-2 نماى افقى ازجسم

چشم ناظر
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Z

Y X

شكل2-125

موارد  به  مى توان  تصاوير  نوع  اين  ويژگى هاى  از 
زيراشاره نمود:

درحالت  را   Zو  Yو  X محورهاى  -شكل2-125 
ايزومتريك نشان مى دهد. محورهاى عمود برهم در اين 

نوع تصاوير زاويه ى 120 درجه دارند.

-محورهاى X وY نسبت به خط افق داراى زاويه ى 
30 درجه است كه به كمك خط كش تى و گونياى30 درجه 
مى توان زواياى آن را تعيين وترسيم نمود(شكل126-2 و 

شكل2-127).

ترسيم محورهاى XوY به يكى از دو حالت فوق، 
اين امكان را فراهم مى سازد كه جسم از باال يا ازپايين 
قابل مشاهده باشد. بنابراين، قبل ازترسيم ايزومتريك بهتر 
مطابق  و  كنيم  تعيين  جسم  به  نسبت  را  ناظر  ديد  است، 
نماييم(شكل128-2و  رسم  را  محورها  ديدگاه،  آن  با 

شكل2-129).

شكل2-126 شكل2-128

شكل127-2شكل2-129

ديد از باال

ديد ازپايين

Z

Y X

Z

Y X

واحدكار دّوم
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تصاوير،  نوع  اين  در  «مكعب»  ساده ى  -حجم 
ترسيم  به  نياز  هرگاه  است.  كاررفته  به  احجام  مبناى 
احجام پيچيده با سطوح شيب دار و يا منحنى و ... باشد، 
مى توان با تبديل آن احجام به حجم ساده ى مكعب، كار 

ب) ديمتريك «Dimetric»: دراين نوع تصاوير، 
مساوى  زاويه اى  تصوير  صفحه ى  با  جسم  از  يال  دو 
است  برابر  يكديگر  با  يال ها  تصوير  طول  و  مى سازد 

(شكل2-131).
درصورتى كه جسم نسبت به شخص بيننده  تحت 
زاويه ى70 درجه قراربگيرد(شكل132-2)وناظر نسبت 
ببيند  را  جسم  درجه  زاويه ى 20  با  زمين  سطح  به 
ديمتريك  صورت  به  جسم  نتيجه  در  (شكل133- 2)، 

مشاهده خواهد  شد(شكل2-134).

شكل132-2 ديد افقى از جسم
چشم ناظر

شكل133-2 ديد جانبى از جسم

شكل2-131

ترسيم را آسان تر نمود. 
تبديل  از  ساده اى  زيرمثال هاى  شكل هاى2-130 
را  شيب دار  پيچيده ى  احجام  به  مكعب  ساده ى  حجم 

نمايش مى  دهد.

شكل2-130
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شكل136 -2

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

ضريب كاهش طولى روى محورY، 0/47 و برروى 
محور هاى X وZ ، 0/96 است.

از ويژگى هاى اين نوع تصاوير مى توان به موارد  زير 
اشاره نمود:

- درصورتى كه زواياى محورهاى XوY نسبت به 
مقياس  باشد،  درجه  و41   7 ها  ديمتريك  در  افق  خط 
1
2  
، Y1 و روى محور

1
، Z و X محورهاى اندازه روى 

اندازه ى واقعى است.
(شكل2-135)

تصاوير زير، حالت هاى مختلفى از زوايا در تصاوير 
ديمتريك را با نسبت هاى خاّصى بين سه يال نمايش داده 

است(شكل هاى2-136).

شكل134-2 تصوير ديمتريك

آينه
تصوير جسم 
داخل آينه

خط زمين

شكل2-135

1
2

3
4

5
6

7

2345678 1

7
8tga=

a
b

tgb= 1
8
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ج)تريمتريك«Trimetric»: جسم در اين حالت، 
نسبت به پرده ى تصوير طورى قرارمى گيرد كه هيچ يك 
تصويرزاويه ى  باپرده ى  جسم،  برهم  عمود  يال هاى  از 
تصاوير  طول  حالت  اين  در  نمى دهند.  تشكيل  مساوى 

حجم  با  را  ايزومتريك  تصاوير  ترسيم  طريقه ى 
ساده ى مكعب آغاز كنيد:

و  عرض  (طول،  ابعاد  به  مكعبى  مى خواهيم 
نماييم  ترسيم  ايزومتريك  روش  به  را  واحد   5 ارتفاع) 

(شكل2-138).

مراحل انجام كار: 
با  مطابق  را   Zو  Yو  X محورهاى  ابتدا   -1
شكل139-2 ترسيم كنيد، به طورى كه محورهاى Xو

Y نسبت به خط افق داراى زاويه ى 30 درجه باشد و 
محورZ نسبت به دو محورقبلى عمود باشد.

A

D

F

E

B

O

C

Y X

Z

شكل138 -2

شكل139 -2 O

Y X

Z

شكل137 -2

(1) (2)

(3)
2-4-2-دستورالعمل ترسيم تصاوير ايزومتريك:

هريك ازسه يال هاى جسم، با هم برابر نيستند و بسته به 
تصاوير نيز  تصوير، طول  زواياى تشكيل شده با پرده ى 

تغيير خواهند كرد.
قرارگيرى  زواياى  مختلف  انواع  درشكل2-137 

جسم را در حالت تريمتريك نشان مى دهد.

حجم  با  را  ايزومتريك  تصاوير  ترسيم  طريقه ى 
Dساده ى مكعب آغاز كنيد:

2- شكل137 ( )
ساعت 2-4-2-دستورالعمل ترسيم تصاوير ايزومتريك:

عملى
30 دقيقه
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گونياى  از  مى توان   Yو  X محور  دو  رسم  براى 
(30- 60) درجه استفاده كرد(شكل2-140).

راستاى سه محور XوYوZ به اندازه ى  2-برروى 
مزبور  مكعب  اضالع  تا  بگيريد،  اندازه  را  واحد   5
مشخص  گردد ونقاط به  دست آمده را A وB وC نام گذارى 

كنيد(شكل2-141).

 ،B 3- مجدداً با گونياى(30-60) درجه از نقطه ى
اندازه ى 5  به   ،Yو  X محورهاى  موازات  به  را  خطوطى 

واحد ترسيم كنيد(شكل2-142).

تا  كنيد  عمود  را  خطوطى   C و   A ازنقاط   -4
خط هاى موازِى  باالى  مكعب را در نقاط E وD  قطع  كند 

(شكل2-143).

5-حال ازنقطه ىE به موازات محور X و از D به 
موازات محورY خطوطى ترسيم كنيد تاحجم مكعب كامل 

شود(شكل2-144).

O

Y X
Z

شكل140 -2

شكل141 -2
O

Y X

Z

C

B

5 5
5

A

شكل2-142
O

Y X

5 5
5

5 5

C

B

A

شكل143 -2
O

Y X

5 5
5

5 5

C

B

A

E D

O

Y X

5 5
5

5 5

C

B

A

E D

F

شكل2-144
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اندازه ی داده شده، به  با  حجم روبه رو را مطابق 
روش ایزومتریک ترسیم نمایید)شکل2-145(.

مراحل انجام کار:
با  مطابق  را   ZوYو  Xعمود محورهای  ابتدا   -1

زوایای خاِصّ ایزومتریک ترسیم کنید)شکل2-146(.

2- مکعب مستطیلی را با ابعاد 2×2×4 مطابق با 
شکل147-2 ودستورالعمل2-4-2 رسم کنید.

3- دروجه روبه روی مکعب مستطیل و درراستای 
محورهای Z وY، قسمت هاشورخورده ی شکل2-145 
را مطابق با اندازه ی داده شده، رسم کنیدو نقاط به دست 

آمده را A ، B وC بنامید)شکل2-148(.

مکعب  باالیی  وجه  در  را   E و   D نقاط  سپس 
به  دست  آورید  شده  داده  اندازه های  طبق  مستطیل، 

)شکل2-148(.

3-4-2-دستورالعمل ترسیم سطوح شیب دار در 
تصاویرایزومتریک:

ساعت 
عملی

30 دقیقه

O

Y X

Z

شکل146 -2

نمای جانبی

نمای روبرو
شکل2-145

شکل147 -2
O

Y
X

Z

O

Y
X

Z

شکل148 -2
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شكل149 -2
O

Y X

Z

شكل150 -2
O

Y X

Z

تا  كنيد  متصل   Eو  D نقاط  به  را   Bو  A نقاط   -5
سطح شيب دار ايجاد شود(شكل2-149).

6- نقطه ى C را نيز به نقطه ىE وصل كنيد تا شكل 
مورد نظر به دست آيد(شكل2-150).

به  درمكعب  دايره  ترسيم  4-4-2-دستورالعمل 
روش ايزومتريك:

مى خواهيم دايره هايى را در وجوه مكعبى به ابعاد 
5×5×5 ترسيم نماييم.

مراحل انجام كار:
1- ابتدا مكعبى به ابعاد 5 واحد، مطابق دستورالعمل 

2-4-2 رسم كنيد(شكل2-151).

2-از نقاط E وG در وجه بااليى مكعب، خطوطى 
كنيد  رسم   EDو  EFو  DGو  FG اضالع  وسط  به  را 

(شكل2-152).

Bشكل152 -2

Y X

Z
F D

A C

G2- 151شكل
B

Y X

Z
F D

A C

G

E

E

به  درمكعب  دايره  ترسيم  ك-دستورالعمل  ا ل ال 22-44-44
روش ايزومتريك:

مى خواهيم دايره هايى را در وجوه مكعبى به ابعاد 
ا ن 5 5 5D

ساعت 
عملى

60 دقيقه
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3- ازمحل تالقى خطوط ترسيم شده باهم، نقاط 
 1 نقطه ى  روى  را  پرگار  سوزن  مى آيد.  دست  به  1و2 
براضالع  كمانى رسم كنيد تا  بگذاريد وبه شعاع (1-4) 
را  روش  نيزهمان  نقطه ى 2  براى  گردد.  مماس  مكعب 

تكراركنيدتا شكل153-2 را به دست آوريد.
4- حال سوزن پرگارراروى نقطه ى G بگذاريد 
و به شعاع (G-3) كمانى رسم كنيد كه با اضالع مكعب 
مماس گردد. اين عمل را براى نقطه ى E نيزتكرار كنيد. 
به اين ترتيب دايره  ى مورد نظررا دروجه بااليى مكعب 

به دست مى آيد(شكل2-154).
مراحل  مانند  نيز،  مكعب  جانبى  وجوه  براى   -5

قبل عمل كنيدتا شكل155-2 را به دست آوريد.

شكل155 -2 بيش تر بدانيم
مفهوم شناسى معمارى كعبه (مانداال-دايره)

مربع،  بشراست.  شده  شناخته  نمادهاى  ابتدايى ترين  از  مانداال 
يكى از اجزاى تشكيل دهنده ى مانداالست. مانداالها دايره هايى نمادين 
براى تمركز برخويشتن و جستجو دردرون انسان اند. مركز دايره ى مانداال براى 
مانداال  هندسى  متقارن  شكل هاى  كارمى رود.  به  دينى  مراسم  درحين  تمركز 
خودبه خود توجه شخص را به مركز دايره جذب مى كنند. مانداال نمودار نمادين، 

تخيّلى، توصيفى و معموًال دايره اى است كه يك مربع را محصورمى كند؛ نمادمركزى 
است كه مى  تواند يك تصوير باشد. از نظر كيفى مانداال (مناسك حج)مظهرروح و 
از نظر كّمى مظهر هستى است. مانداال به صورت نمادين روح عالم است و از نظر 

ترسيمى مركز، خورشيد يا دروازه ى آسمان است.
شكل156 -2

شكل153 -2
B

Y X

Z
F D

A C

G
4

2

E
3

1

4
1 2

B

Y X

Z
F D

A C

G

3

شكل154 -2

E
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از  يكى  بودن  موازى  تصاوير،  اين  ازويژگى هاى 
وجوه جسم نسبت به پرده ى تصوير است. دراين حالت 
برروى  وجه،  ازآن  واقعى  اندازه ى  با  و  حقيقى  تصويرى 

پرده ى تصوير ايجاد مى گردد (شكل2-157). 

با توجه به اينكه زاويه ى تابش اشعه هاى مصّور 
پرده ى  با  آن ها  برخورد  و  جسم  گوشه هاى  از  گذرنده 
طول  بنابراين  است،  متفاوت  اندازه هاى  داراى  تصوير، 
تصاوير، يال هاى جانبى جسم نيز تغيير خواهدكرد. با اين 
زير  تصاوير  دسته  سه  به  مى توان  را  ابليك ها   ، توضيح 

تقسيم نمود (شكل2-158):
.«Cavalier» كاوالير ابليك -
.«General» جنرال ابليك -
.«Cabinet» كابينت ابليك -

از خصوصيات ديگر اين تصاوير مى توان به موارد 
زيراشاره نمود:

-در اين سيستم، دو تا از محورها (XوZ) با زاويه ى 
90 درجه نسبت به هم، ترسيم مى شوند و محور سوم با 
مى گيرد  قرار   Z محورقائم  به  نسبت  درجه  زاويه ى45 

(شكل2-159).

F

شكل157 -2

كاوالير

جنرال

كابينت

شكل158 -2

شكل159 -2

Z

Y

X
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هرگاه نماى جسم(نماى روبه رو) نسبت به پرده ى 
تصوير موازى قراربگيرد، تصويرحاصل شده را«نماابليك» 
گويند. زاويه  ى مورد استفاده درترسيم اين نوع تصاوير، 

زاويه ى (0-45) درجه است(شكل2-162).
شكل163-2حالت هايى از«نماابليك» رابازواياى 

مختلف نمايش مى دهد.

شكل160 -2 شكل2-161

شكل2-162

(1)شكل2-163 (2)

- تصاوير ابليك دردوحالت قابل ترسيم اند: پالن ابليك و نما ابليك.
«پالن  را  شده  تصويرحاصل  بگيرد،  قرار  تصويرموازى  پرده ى  به  افقى)نسبت  (نماى  جسم  پالن  هرگاه   
ابليك» گويند. زواياى مورد استفاده در اين نوع تصاوير (45-45) درجه يا (30-60) درجه است(شكل160-2 و 

شكل2-161).

1-5-2-تعريف تصاويرموازى مايل:
زاويه ى  هرگاه   :«Cavalier» كاواليرابليك الف) 
طول  تا  بتابد  طورى  جسم  روى  بر  ها  شعاع  تابش 
جسم  واقعى  اندازه ى  با  برابر  جانبى،  يال هاى  تصوير 
بود  خواهد  «كاوالير»  شده  تصويرحاصل  نوع  باشد، 

(شكل2-164).



Z

O X

Z
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شكل2-164

شكل2-165

شكل166 -2

Z
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موارد  به  مى توان  تصاوير  نوع  اين  ازمشّخصه هاى 
زير اشاره نمود:

داراى  تصوير  پرده ى  با  موازى  روبه رو،  -وجه 
اندازه ى واقعى است(وجه شماره ى 1درشكل2-164).

وجه جانبى «هاشورخورده»نيز  -درتصاويركاوالير، 
داراى ابعاد يكسان با اندازه ى واقعى جسم  است.

(شكل2-164)

ب)جنرال ابليك «General»: هرگاه زاويه ى تابش 
شعاع هاى درجسم طورى بتابد، تا طول يال هاى جانبى
3 اندازه ى واقعى جسم گردد، نوع تصاوير«جنرال» 

4
2 يا

خواهد بود(شكل2-165).3
موارد  به  مى توان  تصاوير  نوع  اين  ازمشّخصه هاى 

زير اشاره نمود:
داراى  تصوير،  پرده ى  با  موازى  و  روبه رو  -وجه 
اندازه ى واقعى است(وجه شماره ى 1، درشكل2-165).

خورده  هاشور  جانبى  وجه  جنرال،  تصاوير  -در 
است  جسم  اندازه ى  واقعى   3

4
يا   2

3
اندازه ى  داراى 
(شكل2-165).

زاويه ى  هرگاه   :«Cabinet» ابليك  ج)كابينت 
تصوير  طول  تا  بتابد  طورى  جسم  به  شعاع هاى  تابش 
اندازه ى واقعى جسم به نظربرسد، اين 

 
1
2 يال هاى  جانبى، 

نوع تصاوير را «كابينت» گويند(شكل2-166).
موارد  به  تصاويرمى توان  نوع  اين  ازمشّخصه هاى 

زيراشاره نمود:
- وجه روبه رو و موازى با پرده ى تصوير، داراى   

اندازه ى واقعى است(وجه شماره ى1 در شكل2-166).
- وجه جانبى هاشورخورده«وجه  شماره  ى2»    

اندازه ى واقعى جسم است.
 
1
2 داراى اندازه ى 

- اين نوع تصاوير به جسم واقعى نزديكتراست و   
با دارا بودن يك نسبت معين با طول واقعى براى نشان دادن 

اجسام، بيشتر مورد استفاده قرارمى گيرد(شكل2-166).
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2-5-2-دستورالعمل ترسيم كاوالير ابليك:

روش  به  را   5×5×5 ابعاد  به  مكعبى  مى خواهيم 
جنرال ترسيم نماييم(شكل2-167).

مراحل انجام كار: 
زواياى  با  رامتناسب   ZوYوX محورهاى   -1  
 Zو Xتعيين شده درتصاوير ابليك ترسيم نماييد. محور
راعمود برهم و90 درجه و محورY را تحت زاويه ى 45 

درجه ترسيم كنيد(شكل2-168).

روى  روبه  وجه   ،  ZوX محورهاى  روى   -2  
نماييد.  ترسيم  واقعى  اندازه ى  با  را  مذكور  مكعب 
مى آيد  به دست   5×5 ابعاد  به  اين ترتيب  مربعى  به 

(شكل2-169).

از  تى  خط كش  و  درجه   45 گونياى  3-با   
درجه   45 زاويه ى  تحت  مربع،   CوBوO گوشه هاى 
را  مكعب  جانبى  اضالع  واحد،   5 واقعى  اندازه ى  به  و 

ترسيم  كنيد(شكل2-170).

شكل2-167

شكل168 -2
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O
X
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5

شكل169 -2
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شكل170 -2

1111666666668888

2-5-2-دستورالعمل ترسيم كاوالير ابليك:

روش  به  را   5×5×5 ابعاد  به  مكعبى  مى خواهيم 
جنرال ترسيم نماييم(شكل2-167).

ساعت 
عملى

30 دقيقه
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3-5-2-دستورالعمل ترسيم جنرال ابليك:

روش  به  را   5×5×5 ابعاد  به  مكعبى  مى خواهيم 
جنرال ترسيم نماييم(شكل2-171).

مراحل انجام كار: 
زواياى  با  متناسب  را   ZوYو  X محورهاى   -1  
 Zو  Xمحور نماييد.  ترسيم  ابليك  درتصاوير  شده  تعيين 
راعمود برهم و90 درجه و محورY را تحت زاويه ى 45 

درجه ترسيم كنيد(شكل2-172).
2- روى محورهاى X وZ ، وجه روبه روى مكعب   
مذكور را با اندازه ى واقعى ترسيم نماييد. به اين ترتيب 

مربعى به ابعاد 5×5 به دست مى آيد(شكل2-173).
3-با گونياى 45 درجه و خط كش تى از گوشه  هاى 
اندازه  ى  به  و  درجه   45 زاويه ى  تحت  مربع،   CوBوO

كنيد  ترسيم  را  مكعب  جانبى  وجه  واقعى،  اندازه ى 
 
2
(شكل2-174).3

شكل2-171

9999
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شكل 2-172

شكل 2-173 شكل 2-174

3-5-2-دستورالعمل ترسيم جنرال ابليك:

روش  به  را   5×5×5 ابعاد  به  مكعبى  مى خواهيم 
جنرال ترسيم نماييم(شكل2-171).

ساعت 
عملى

20 دقيقه

يا /3 5 3 754 × =
2
3



4-5-2-دستورالعمل ترسيم كابينت ابليك:

روش  به  را  ابعاد 5×5×5  به  مكعبى  مى خواهيم 
كابينت ترسيم نماييم (شكل2-175).

مراحل انجام كار: 
زواياى  با  متناسب  را   ZوYو  X 1-محورهاى 
 Zو Xتعيين شده درتصاوير ابليك ترسيم نماييد. محور
راعمود برهم و90 درجه و محورY را تحت زاويه ى 45 

درجه ترسيم كنيد (شكل2-176).
2-روى محورهاىX وZ ، وجه روبه روى مكعب 
مذكور را با اندازه ى واقعى ترسيم نماييد. به اين ترتيب 

مربعى به ابعاد 5×5 به دست مى آيد(شكل2-177).
3-باگونياى 45درجه وخط كش تى از گوشه  هاى 
O و B وC مربع، تحت زاويه ى 45 درجه و به اندازه ى
كنيد  ترسيم  را  مكعب  جانبى  وجه  واقعى،  اندازه ى   1

(شكل2-178).2

شكل2-175

Z

O
X

Y

شكل176 -2

واحدكار دّوم
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4-5-2-دستورالعمل ترسيم كابينت ابليك:

روش  به  را  ابعاد 5×5×5  به  مكعبى  مى خواهيم 
كابينت ترسيم نماييم (شكل2-175).

ساعت 
عملى

20 دقيقه

Z

O
X

Y

5

5

شكل177 -2 شكل178 -2

2/5

2/52/5

/1 5 2 52× =



تمرين كارگاهى1: بر روى كاغذA4 ، پس از رسم جدول و كادردور كاغذ، شكل هاى 
179-2 را به روش ايزومتريك ترسيم نماييد. 

شكل2-179

1 2

3 4

5

ساعت 
عملى

جمعًا100 دقيقه

واحدكار دّوم
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تمرين كارگاهى2: بر روى كاغذA4، پس از رسم جدول و كادر دور كاغذ، شكل هاى 
180-2 و181-2  را به روش ايزومتريك ترسيم نماييد. 

شكل2-180

ساعت 
عملى

120 دقيقه

تصوير ايزومتريك

پالن (نماى افقى) پله



واحدكار دّوم
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ساعت 
عملى

120 دقيقه

شكل2-181
تصوير ايزومتريك

پالن (نماى افقى) پله
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تمرين كارگاهى3: برروى كاغذ A3، پس از رسم جدول و كادر دور كاغذ،شكل هاى 
نما  و  ابليك  پالن  صورت  به   1

50
درمقياس  ايزومتريك  روش  به  و183-2را   2-182

ابليك ترسيم نماييد. 
راهنمايى: اندازه هاى مورد نياز توسط دبير محترم تعيين مى شود.

تذكر: اين تمرين را مى توان پس از آموختن مبحث پالن در بخش هاى آينده، ترسيم 
نمود.

شكل2-182

نما ابليك

پالن ابليك

پالن (نماى افقى)

ساعت 
عملى

180 دقيقه
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شكل2-183

پالن ابليك

پالن (نماى افقى)

ساعت 
عملى

180 دقيقه

نما ابليك
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تمرين كارگاهى4: تصويرايزومتريك از اتاق خواب شخصى خودبه همراه مبلمان 
داخل آن برروى كاغذ A3 ترسيم نماييد.

راهنمايى:
اتاق خواب را، مستطيل شكل با ابعاد3×4 با مبلمان ساده اى ازجمله، تخت خواب، 
كمدلباس، پنجره و در ورودى درنظربگيريد. اندازه هاى مبلمان را، مى توان با اندازه گيرى 

مبلمان منزل و يا با استفاده از كتاب هاى استاندارد به دست آورد.  
تمرين كارگاهى5: تصاويرمجّسم نشان داده شده درشكل184-2را به روش كاوالير 

با سه نماى مربوطه بر روى كاغذA3 ترسيم نماييد.

شكل2-184

1 2

3 4

ساعت 
عملى

200 دقيقه

ساعت 
عملى

120 دقيقه



واحدكار دّوم

177
شكل2-185

تمرين كارگاهى6: نوع تصاويرزيررا با مشخص نمودن زواياى ترسيمى تعيين نماييد.

1

3

5

7

2

6

8

4

ساعت 
عملى

20 دقيقه



1-2-چگونگى تشكيل تصاوير:
«تصوير»، به معنى نمايش يك جسم برروى صفحه است. براى نمايش جسم، روش هاى متفاوتى وجود دارد.

الف) چندتصويرى ها يا سه نما «اورتوگرافيك»: تصاويرحقيقى از يك جسم هستند. اين تصاويرتصويرهايى 
از سطح جسم را دقيقًا مطابق با حقيقت نشان مى دهد.

ب) تصاويرموازى قائم «آگزونومتريك»: اين تصاويردراندازه ى واقعى و با تأثيرضرايب كاهشى خاّصى، قابل 
ترسيم هستند. اين نوع تصاوير براى ترسيم تصاويرسه بُعدى اجسام، برروى سطوح صاف و مسّطِح «كاغذ» كاربرد 

دارد.
ج) تصاويرموازى مايل «ابليك ها»: چنان چه اشعه هاى مّصور نسبت به جسم مايل تابيده شودپس از عبور 

از  گوشه  هاى جسم و برخورد با پرده  ى تصويرتصاوير ابليك ايجادمى شود. 
د) تصاويرمركزى«پرسپكتيوها»: پرسپكتيو ها، ازقانون طبيعى نور، انعكاس، مخروط ديد چشم ناظرو... پيروى 
مى كنند و جسم را آن گونه كه چشم مى بيند، نمايش مى دهند. اين گروه ازتصاويربه سه دسته تقسيم مى شوند: يك 

نقطه اى، دونقطه اى، سه نقطه اى.
2-2- چندتصويرى ها - اورتوگرافيك:

- تصويريك نقطه برروى صفحه ى تصوير، همواره يك نقطه است.
- تصويرخطى كه با صفحه تصويرموازى نباشد، همواره يك خط كوچك تر از خط حقيقى است.

- تصويرخط موازى با صفحه ى تصوير، هم اندازه ى خط اصلى است.
- تصويرخط عمود برصفحه ى تصوير، همواره يك نقطه است.

- تصويرصفحه اى كه با صفحه ى تصويرموازى نباشد، همواره صفحه اى است كوچك تراز اندازه ى واقعى آن.
- تصويرصفحه اى كه برصفحه ى تصويرعمودباشد، همواره يك خط راست است.

- تصويريك صفحه ى موازى با صفحه ى تصوير، همواره يك صفحه ى هم اندازه با صفحه ى اصلى است.
- درهندسه ى ترسيمى، صفحه ى تصويرF را صفحه ى تصوير «قائم» و صفحه ى تصوير H را تصوير«افقى» 

يا «باال» مى نامند.
- ازتقاطع سه صفحه ى تصوير با يكديگر، سه محور OXوOYوOZ به دست مى آيد كه بريكديگر عمودند.

3-2-برش ها:
«صفحه ى برش»، صفحه اى است فرضى كه از قسمت هاى مختلف و درجهت هاى مختلف جسم عبور مى كند 

و جسم را برش مى دهد.
اجسامى كه درداخل آن ها داراى شكستگى ها و فرورفتگى هاى زيادى است وخطوط نامرئى درآن ها بسيار 
است، مى توان با ايجاد برش، بخشى ازجسم را كه مزاحم ديد مى شود، كنارگذاشته تا قسمت هاى نامرئى به صورت 

مرئى در آيد. به اين ترتيب تصويرى از قسمت هاى داخلى جسم ايجاد مى شود كه به آن «برش» گويند.
4-2-تصاويرموازى قائم-آگزونومتريك: اين گروه از تصاويربه سه دسته تقسيم مى شوند:

.«Trimetric» تريمتريك ،«Dimetric» ديمتريك ،«Isometric» ايزومتريك
5-2-اصول ترسيم تصاويرموازى مايل- ابليك: ابليك ها را مى توان به سه دسته تصاوير زيرتقسيم نمود:

.«Cabinet» كابينت ابليك ،«General» جنرال ابليك ،«Cavalier» كاوالير ابليك

خالصه ى واحدكار(2)
واحدكار دّوم
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ديمتريك

نماابليك

پالن ابليك

كاوالير

جنرال

كابينت

- زاويه هاى دومحورX،Y (30-30)درجه
- ضريب كاهشى0/82

- زاويه ى محورX ،(7) درجه و زاويه ى محور
Y، (41) درجه.

 (0/47) Yمحور درراستاى  ضريب كاهشى   -
ودرراستاى محورهاى X وZ (0/96) است.

- زواياى سه محور متفاوت اند و طول تصاوير 
سه يال جسم، با هم برابر نيستند.

زاويه ى   Yمحور و  صفردرجه  زاويه ى   X محور   -
(45) درجه است.

برابربا  و  است   (1) محور  سه  روى  اضالع  نسبت   -
اندازه ى واقعى است.

زاويه ى   Yمحور و  درجه  صفر  زاويه ى   X محور   -
(45) درجه است.

اندازه ى واقعى است. 3
4
يا 2

3
- طول يال هاى جانبى

زاويه ى   Yمحور و  درجه  صفر  زاويه ى   X محور   -
(45) درجه است.

اندازه ى واقعى است.
 
1
2
- طول يال هاى جانبى

تريمتريك

ايزومتريك

جدول 2-1
واحدكار دّوم
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1- چرا به پرسپكتيو ها«تصاويرمخروطى» مى گويند؟
2- تصاويرآگزونومتريك، چگونه تصاويرى هستند؟

3- تصاويرآگزونومتريك به چند دسته تقسيم مى شوند؟
4- مراحل ترسيم يك دايره را درداخل يك مكعب به ابعاد 10×10×10، دريك كاغذA3 كامل ترسيم كنيد.

5- «نما ابليك» چگونه تصاويرى هستند؟ زواياى ترسيم درآن ها چه قدراست؟
6- سه نماى شكل هاى 186-2 راترسيم كنيد.

شكل186 -2

سؤاالت تشريحى

واحدكار دّوم
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آزمون پايانى
(2)



7-تصوير را تعريف كنيد و چگونگى تشكيل آن را توضيح دهيد.
8- در چه صورتى مى توان يك تصوير را توليد نمود؟

9- در صورتى كه شعاع هاى نورانى از بى نهايت به جسم بتابد چه نوع تصويرى توليد مى شود؟
10- چند تصويرى ها چگونه تصاويرى هستند؟

11-تصوير يك خط در حالت هاى مختلف قرارگيرى نسبت به يك صفحه چگونه است؟

1- درشكل187-2، ضريب تقريبى كاهش طولى روى محورOY  درترسيم 
ديمتريك ها چه قدر است؟

ب) 0/47    الف) 0/96    
د) 0/6 ج) 0/82    

2- تصاوير« كابينت ابليك» ها تحت چه زاويه اى و اضالع آن به چه نسبتى ترسيم مى شوند؟
(1 ، 1

2
ب) 45 ،0- (1، الف) 30،30- (1،1،1)  

د)30 ،60- (1،1،1) ج) 41،7- (1، ،1)   
3- زاويه ى ديد مناسب براى ترسيم نماهاى احجام چند درجه است؟

د) 90 درجه ج) 45 درجه   ب) 180 درجه   الف) صفردرجه  
4- كدام تصويِرموازى با زوايه هاى (45-0 )رسم مى شود؟

د) نماابليك ها ج) ديمتريك   ب) تريمتريك   الف) ايزومتريك  
5- شعاع هاى تابيده بر روى جسم درتصاوير آگزونومتريك، نسبت به جسم تابيده، چه حالتى دارند؟

د) واگرا ج) مركزى   ب) مخروطى   الف) موازى  
6- كدام يك از تصاوير زير در هنگام ترسيم داراى اضالع يكسان در راستاى سه محور XوYوZ نيستند؟

د) تريمتريك ج) كاوالير   ب) ديمتريك   الف) ايزومتريك  
، 1) است ؟ 2

3
يا

 
3
4
7- نسبت اضالع كدام يك از تصاوير زير(1،

د) پالن ابليك ج) كابينت   ب) جنرال   الف) كاوالير  
8- نمايش كامل از يك جسم برروى سطح صاف دو بُعدى را..... گويند.

د) ايزومتريك ج) پرسپكتيو   ب) تصوير   الف) سايه   
9- كدام يك از تصاويرجزء تصاوير«مركزى» است؟

د) ايزومتريك ج) ديمتريك ها   ب) يك نقطه اى   الف) ابليك ها  
10-تصوير يك نقطه بر روى صفحه ى تصوير همواره....... است.

د) جسم ج) سطح    ب) يك نقطه   الف) يك خط  

سؤاالت چهارگزينه اى

واحدكار دّوم
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شكل2-187

Z

X
Y

O

41 • 1
2

3
4

5
6

7

2 3 4 5 6 7 81

7•





ساعات آموزش
نظرى
عملى

3
12

183

هدف هاى رفتارى: فراگير پس  ازگذراندن اين واحدكار بايد بتواند:

1- اصول ترسيمات مركبى را نام ببرد.
2- مقدمات قبل از مركبى كردن را شرح دهد.

3- مراحل انجام مركبى كردن ترسيمات را بيان كند.
4- هدف از روتوش نقشه ها را توضيح دهد.

هدف كلى 
شناخت اصول مركبى كردن و شابلن نويسى نقشه ها   

واحدكارسّوم

مركبى كردن ترسيمات و نوشتن اعداد و حروف با شابلن



پيش آزمون
(3)

1-زيپاتون را تعريف كنيد و كاربرد آن را بيان نماييد.
2-براى شابلن نويسى قلم مورد استفاده داراى چه شرايطى است؟

3-اجزاى تشكيل دهنده ى يك قلم راپيد را نام ببريد؟
4- انواع شابلن هايى كه در نقشه هاى اجرايى به كار مى رود، نام ببريد.

5-براى تثبيت لتراست و زيپاتون ها از چه روشى استفاده مى شود؟
6-وسيله اى سوزنى شكل كه به جاى قلم درداخل شيار شابلن ها قرار مى گيرد، چه نام دارد؟

7- از قلم مركب ها درچه زمانى استفاده مى شود؟
8- شماره ى مناسب قلم ها براى ترسيم كدام اند؟

9- كاغذ مخصوص براى مركبى كردن ترسيمات ، چه نوع كاغذى است؟
10- ........ ، قلمى مركبى است و نوك آن برحسب نوع كار وخط كش تغييرمى كند.

1- نوعى كاغذ مقاوم و شفاف كه براى ترسيم نهايى با قلم مركب استفاده مى شود چه نام دارد؟
د)ميلى مترى ج)كاغذ سفيد   ب)كالك    الف)پوستى   

2- براى پاك كردن اشتباهات ترسيمى از روى كاغذ كالك بهترين روش كدام است؟
د)محو كن ج)تيغ    ب)پاك كن معمولى  الف)كاتر   

3- هرگاه از شابلن0/5 براى ترسيمات استفاده شود، قلم راپيد مورد استفاده، داراى چه شماره اى است؟
د)0/7 ج)0/5    ب)0/35   الف)0/25   

4- كدام يك از گزينه هاى زير جزء اجزاى سرقلم راپيد مى باشد؟
د)بدنه ى قلم ج)نوك راپيد   ب)دسته ى قلم   الف)درپوش قلم  

سؤاالت تشريحى

سؤاالت چهارگزينه اى

واحدكار سّوم
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1-3- اصول ترسيمات مركبى
بعد ازاين كه نقشه هاى مدادى، كنترل، هماهنگ و 
قطعى شدند، نقشه هاى نهايى را با استفاده ازقلم راپيد و 

كاغذ كالك، به صورت مركبى ترسيم مى كنند.
مدت  براى  نقشه ها  از  نگه دارى  كه  درصورتى 
طوالنى ضرورى باشد و نيز براى بيان بهتر مفاهيم و نمايش 
مشّخصه هاى مختلف عناِصر و جزئيات ساختمانى، نقشه 
را با استفاده ازانواع خطوط و با ضخامت هاى متفاوت 
و  زيبايى  خوانايى،  براى  بنابراين،  كنند.  مى  مركبى 
تميزى نقشه  هاى فنّى و مهندسى(پس از ترسيم و كنترل 
صحت نقشه ها) ترسيم مركبى صورت مى گيرد(شكل1-

3وشكل3-2).
در نقشه كشى و رسم فنّى از استانداردهاى مشخصى 
مى گردد  سبب  كه  مى شود  استفاده  نمودن  مركبى  جهت 

نقشه ها خواناتر و زيباتر گردند.

شكل3-1

شكل3-2

مراحل انجام كار:
ازسرى  و  قلم ها (0/2و0/4و0/6)  قديم  ازسرى  راپيد  سه  موجود-حداقل  راپيدهاى  تعداد  به  توجه  با  ابتدا   

جديدقلم ها (0/13 و0/25 و0/5)-عمليات زير را انجام دهيد(شكل3-3 و شكل3-4): 

شكل3-3 سرى قديمى قلم هاى مركبى

شكل4-3 سرى جديد قلم هاى مركبى

1-1-3-دستورالعمل  انجام  مقدمات  ترسيمات مركبى:

واحدكار سّوم

185

مراحل انجام كار:
قلمه قديم ازسرى راپيد سه موجود-حداقل راپيدهاى تعداد به توجه با ابتدا

ساعت 1-1-3-دستورالعمل  انجام  مقدمات  ترسيمات مركبى:
عملى

60 دقيقه
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موجود  خطوط  بايد  ازآغازكارمركبى  قبل   -1
در  نقشه را دسته بندى كنيد. آن گاه متناسب با آن خطوط 
و مقياس نقشه، قلم مربوطه تعيين گردد (شكل4-3). اين 
اندازه  گذارى،  نما،   برش خورده،  خطوط  خطوط  شامل، 

آكس بندى، خطوط نديد، هاشورهاو... است.
2-نوشته ها يا «text» را مشخص كنيد. نوشته ها 
ُكدها   اندازه گذارى،  نقشه،   زيرنويس  از  عبارت  اند 

فضا نويسى داخل نقشه و...
3- نوع خط استفاده شده در نقشه را تعيين كنيد 

(مانند خط مستقيم، منحنى، خط چين، خط نقطه و...)
4- انتخاب گروه خطى متناسب با مقياس نقشه و 
ابعاد كاغذ. درشكل 5-3 يك نقشه با انواع خطوط وبا 

ضخامت هاى مختلف را نشان مى دهد.
گروه هاى خطى را طبق جدول1-3انتخاب نماييد. 
مثًال درگروه خطى 0/7؛ خط اصلى0/7- خط متوسط 

0/5 و خط نازك 0/35 انتخاب مى شود. 

2-1-3-دستورالعمل مركبى نمودن ترسيمات:

ترتيب  به  مدادى  ترسيمات  نمودن  مركبى  جهت 
زيرعمل نماييد تا دچار مشكالت احتمالى نشويد.

بايد توجه داشت كه پهناى خط اصلى يك نقشه با توجه به اندازه ى كاغذ انتخاب مى شود. طبق جدول1-3 براى 
كارهايى، كه معموًالروى كاغذ A3 و A4 انجام مى شود، ازگروه خطى 0/5 استفاده مى شود(قابل توجه هنرجويان).

شكل3-5

اندازه ى كاغذخط نازكخط متوسطخط اصلىگروه خط
1/41/410/7A0

110/70/5A0

0/70/70/50/35(A0) A1

0/50/50/350/25(A1) A2 A3 A4

0/350/350/250/18A2 A3 A4

0/250/250/180/13A4 A5

جدول3-1

2-1-3-دستورالعمل مركبى نمودن ترسيمات:

ترتيب  به  مدادى  ترسيمات  نمودن  مركبى  جهت 
زيرعمل نماييد تا دچار مشكالت احتمالى نشويد.

ساعت 
عملى

600 دقيقه
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شکل3-8

شکل 3-10

خودآزمایی1:این خودآزمایی درکالس انجام شود.
کشیده  مداد  با  قباًل  که  را  ترسیماتی  از  گروه  یک 

شده است، درکالس و زیر نظر مربی مرکبی کنید.
خودآزمایی2: این خودآزمایی درمنزل انجام شود.

برش  و  مبحث سه نما  به  مربوط  ترسیمات  کلیّه ی 
آن ها را مرکبی نمایید. 

3-1-3-رعایت نکات ضروری حین مرکبی کردن 
ترسیمات:

مراحل انجام کار:
1- ابتدا قلم موردنظر را انتخاب کرده و مطابق  شکل 

9-3 مخزن جوهر را به اندازه ی کافی از جوهرپُر کنید.

2- برای آماده سازی قلم، قبل از ترسیم، آن را  تکان 
دهید یا همیشه نوک آن را درپارچه  ای مرطوب نگه دارید 

)شکل3-10(. 

1-در قلم راپید را باز کنید.
2-مخزن جوهر را از سر قلم جدا نمایید.

3-جوهر را داخل مخزن بریزید.
4-سپس قلم را تکان دهید تا جوهر از مخزن به سرقلم برسد.

شکل3-9

مراحل انجام کار:
تی  خط کش  کمک  به  را  افقی  خطوط  ابتدا   -1
این  به  نمایید.  مرکبی  پایین  به  ازباال  ترتیب  لبه داربه 
ترتیب، خط کش و دست شما با خطوط مرکبی تماس پیدا 

نمی کند و باعث کثیفی کار نمی شود)شکل3-6(.
2- خطوط عمودی را به کمک گونیا وخط کش تی 

لبه دار از چپ به راست مرکبی نمایید)شکل3-7(.
3- خطوط تحت زاویه را نیز از چپ به راست و به 

کمک گونیا و خط کش تی ترسیم نمایید)شکل3-8(.

شکل3-7

شکل3-6



شكل3-15

شكل3-14
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شكل 3-11

بايد  كاغذ  برروى  راپيد  قلم  حركت  -سرعت 
يكنواخت باشد تاضخامت خطوط از ابتدا تا انتها يكسان 

گردد.
راپيد  قلم  نبايد  هرخط  پايان  و  شروع  -در 
توقف داشته باشد زيرا باعث ضخيم  شدن ابتدا وانتهاى 

خط  مى شود.
- به صورت مرتب لبه هاى خط كش را با پارچه ى 

نمدار تميز كنيد تا بر روى كاغذ اثرى باقى نگذارد.

كاغذ  روى  را  قلم  خط،  هر  ترسيم  از  3-قبل 
مطمئن  آن  كار  صّحت  از  تا  آزمايش  كنيد  جداگانه اى 

شويد(شكل3-11).

4-هنگام استفاده از قلم راپيد آن  را بايدطورى  در 
دست نگه  داشت كه زاويه اش با خط افق از 80 درجه 
كمتر نباشد. درغيراين صورت، خط به صورت منقطع رسم 
مى شود. اگر براى مدت طوالنى به صورت غلط از قلم 
راپيد استفاده شود، نوك آن دريك جهت ساييده مى شود 

و كاغذ را پاره مى  كند(شكل12-3 و شكل3-13).

5-جهت نوشتن حروف و اعداد از راپيد مخصوِص 
شابلن ها    روى  بر  قلم  شماره ى  استفاده  نماييد.  نوشتن  
نوشته  شده است و نشان دهنده ى استفاده ى اختصاصى از 
شكل12-3همان شماره ى راپيد است(شكل14-3 و شكل3-15).

شكل13-3 زاويه ى قلم 
كمتر از 80 درجه نباشد.

6-هنگام مركبى نمودن خطوط با خط كش و راپيد، 
توجه نماييد كه لبه ى كوتاه ترخط كش برروى سطح كاغذ 
قراربگيرد. يا از خط كش هايى استفاده نماييد كه دريك 
طرف آن ها برآمدگى هايى وجود دارد كه باعث مى شود 
هنگام مركبى نمودن، جوهر به زير خط كش نَدَود وكار 

را كثيف نكند (شكل3-16).
شكل3-16
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7- پس از اتمام كارترسيم، بايد قلم را تميزكنيد. 
براى تميزكردن قلم راپيد، بهتر است قسمت نوك و بدنه ى 
ده  مدت  به  را  آن  مخزن  و  بگيريد  آب  زيرفشار  را  آن 
دقيقه درآب نسبتًا گرم قراردهيد. آن گاه آن را با پارچه 

تميز و نرم خشك نماييد(شكل3-17).

شكل3-17

11109

8765

1 2 3 4

1- جداكردن قسمت هاى مختلف قلم.
2- جداكردن مخزن جوهر از سرقلم.

3- مغزى قلم از سرقلم جدا نشود.
4- شستشو سرقلم زيرآب ولرم.

5- پاك كردن انتهاى قلم با دستمال خشك.
6- خشك كردن سرقلم با دستمال خشك.

7- ريختن جوهر داخل مخزن .
8- پاك كردن جوهربيرون زده از سرقلم.

9- تكان دادن قلم.
10- اتصال قطعات ديگرقلم.

11- قراردادن سرقلم درمخزن مخصوص.



4-1-3-دستورالعمل روتوش نقشه ها:

به   ساختمانى،  نقشه هاى  مركبى  نمودن  هنگام 
رخ  اشتباهاتى  است  ممكن  كار،  حجم  بودن  زياد  دليل 
دهد.  در اين صورت با راهكارهاى موجود مى توان اين 

اشتباهات ترسيمى را اصالح نمود، از جمله:
1-با استفاده ازجوهرپاك كن هامى توانيد خطوطى 
را كه به اشتباه ترسيم نموده ايد پاك نماييد. به اين ترتيب 
مواد  تا  مى كشيد  خط  روى  بر  را  پاك كن  جوهر  كه 
جدا   كاغذ  روى  از  را  جوهر  درآن،  موجود  شيميايى 

نمايد(شكل18-3 و شكل3-19).

جوهر  تيغ،   كمك  به  مى توان  ديگر  2-روش 
خشك  شده را از روى كاغذ به آرامى برداريد. البته بايد 
براى  اين  كار تيغ بركاغذ مماس باشد تا به بافت كاغذ 

آسيب نرساند(شكل3-20).

روى  از  را  مركب  تيغ،  كمك  به  كه  هنگامى   -3
كاغذ پاك نموديد، بهتراست محل مورد نظر را به كمك 
پهناى مداد، سياه كنيد و برروى آن مجدداً خط جديد را 

ترسيم نماييد(شكل3-21).

از  را  مداد  آثار  مركب،  شدن  خشك  از  4-پس 
بافتى  شود  مى  باعث  عمل  اين  كنيد.  پاك  كاغذ  روى 
ازكاغذ كه به وسيله ى تيغ جدا شده است سطحى صيقلى 
نشود  پخش  كاغذ  روى  بر  مركب  نتيجه  در  و  كند  پيدا 

(شكل22 -3).

خودآزمايى3: اين تمرين دركالس انجام شود.
مجدداً  و  كنيد  پاك  را  مركبى  خطوط  از  يكى 

ترسيم نماييد.

شكل3-18

شكل3-19

شكل3-20

شكل3-21

شكل3-22
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4-1-3-دستورالعمل روتوش نقشه ها:

به   ساختمانى،  نقشه هاى  مركبى  نمودن  هنگام 
رخ  اشتباهاتى  است  ممكن  كار،  حجم  بودن  زياد  دليل 

ساعت 
عملى

60 دقيقه



1-3- اصول ترسيمات مركبى
براى  نگه دارى از نقشه ها به مدت طوالنى و نيز براى بيان بهترمفاهيم و نمايش مشخّصه هاى مختلف عناِصر و 

جزئيات ساختمانى، نقشه را با استفاده از انواع خطوط و با ضخامت هاى متفاوت مركبى مى كنند. 
-روتوش نقشه ها: هنگام مركبى نمودن نقشه هاى ساختمانى، به دليل زيادبودن حجم كار، ممكن است اشتباهاتى 
رخ دهد. با استفاده از جوهرپاك كن مى توان خطوطى را كه به اشتباه ترسيم شده پاك كرده و يا باتيغ، جوهر خشك 
شده را از روى كاغذ به آرامى برداريد. سپس به كمك پهناى مداد، قسمت تيغ خورده را سياه كنيد و مجدداً با قلم، 

خط جديدرا ترسيم نماييد. درآخرنيز با پاك كن آثار مداد را از روى كاغذ پاك نماييد.
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خالصه ى واحدكار(3)



آزمون پايانى

1- هدف از مركبى كردن نقشه ها چيست؟
2- مراحل مركبى كردن ترسيمات را توضيح دهيد.

3- انتخاب گروه خطى مناسب چه تأثيرى درترسيم نقشه هاى مركبى دارد؟
4- مراحل روتوش كردن نقشه ها را توضيح دهيد.

5- هنگام مركبى كردن، خط كش چه ويژگى اى بايد داشته باشد؟
6- مراحل شستشوى و پُر كردن جوهريك قلم راپيد را شرح دهيد.

7- شماره ى قلم هاى سرى جديد را نام ببريد.

1- براى ترميم پارگى كاغذ كالك از كدام نوع چسب مى توان استفاده كرد؟
ب)كاغذى الف) ترانسپرانت    
د)حرارتى ج)قطره اى     

2- در كاغذA0 با گروه خطى 1/4 ، خط اصلى با چه شماره ى قلمى ترسيم مى شود؟
د)0/35 ج)1    ب)0/7    الف)1/4   

3- خطوط افقى در هنگام مركبى كردن چگونه ترسيم مى شوند؟
ب) به ترتيب از چپ به راست الف)به ترتيب از پايين به باال   
د)به ترتيب از راست به چپ ج) به ترتيب از باال به پايين   

4- زاويه ى قرارگيرى قلم بر روى كاغذ نبايد كمتر از....... باشد.
د)30 درجه ج)45 درجه   ب980 درجه   الف)60 درجه  

5- ........ از نمونه ى قلم هاى مركبى است كه نوك آن بر حسب نوع كار و خط كشى تغيير مى كند.
د)روان نويس ج) راديس   ب)گرافوس   الف) راپيدوگراف  

(3)
سؤاالت تشريحى

سؤاالت چهارگزينه اى
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(SI)جدول تبديل اجزاء و اضعاف واحد طول به يكديگر درسيستم متريك
kmhmdammdmcmmmاجزاء و اضعاف واحد طول
mm 1 (يك ميلى متر)10-610-510-410-310-210-11

cm 1 (يك سانتى متر)10-510-410-310-210-1110

dm 1 (يك دسى متر)10-410-310-210-1110102

m 1 (يك متر)10-310-210-1110102103
dam 1 (يك دكا متر)10-210-1110102103104

hm 1 (يك هكتومتر)10-1110102103104105

km 1 (يك كيلومتر)110102103104105106

(SI)جدول تبديل اجزاء و اضعاف واحد سطح به يكديگر در سيستم متريك
km٢hm٢dam٢m٢dm٢cm٢mmاجزاء و اضعاف واحد سطح٢
٢ mm 1 (يك ميلى مترمربع)10-1210-1010-810-610-410-21

cm٢ 1 (يك سانتى مترمربع)10-1010-810-610-410-21102

dm٢ 1 (يك دسى مترمربع)10-810-610-410-21102104

m٢ 1 (يك مترمربع)10-610-410-21102104106

dam٢  1 (يك دكا مترمربع)10-410-21102104106108

hm٢  1 (يك هكتومترمربع)10-211021041061081010

km٢  1(يك كيلومترمربع)110210410610810101012

(SI)جدول تبديل اجزاء و اضعاف واحد حجم به يكديگر در سيستم متريك
km٣hm٣dam٣m٣dm٣cm٣mmاجزاء و اضعاف واحد حجم٣
٣ mm 1(يك ميلى مترمكعب)10-1810-1510-1210-910-610-31

cm٣ 1(يك سانتى مترمكعب)10-1510-1210-910-610-31103

dm٣ 1 (يك دسى مترمكعب)10-1210-910-610-31103106

m٣ 1(يك مترمكعب)10-910-610-31103106109

dam٣  1(يك دكا مترمكعب)10-610-311031061091012

hm٣  1(يك هكتومترمكعب)10-3110310610910121015

km٣  1(يك كيلومترمكعب)1103106109101210151018

پيوست(1)
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