
51

نكته

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

اطمينان حاصل كنيد.

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

ساعت است، خودتان امتحان كنيد.

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

كار كمك كرد.

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

ريززن را در شكل ببينيد.

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

مي بينيد.

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

شست و مياني، آن را مي چرخاند.

رسم دايره

دو نمونه پرگار ريززن

كاربرد پرگار ريززن

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

با تغيير د هانه ي پرگار، اندازه ي مناسب به دست مي آيد.
در شــكل چگونگي تنظيم د هانه ي پــرگار،  در دوحالت 

ديده مي شود.

در شرايط a، پرگار روي اندازه ي معين تنظيم مي شود.
در حالــت b، پرگار را به طور چشــمي روي انداز ه هاي 

دلخواه تنظيم مي كنيم.
در شــكل چگونگي گرفتن و كاركردن با پرگارتقسيم 
ديده مي شــود. به كمك اين پرگار مي توان تقسيمات خيلي 
دقيق روي كمان يا خط مســتقيم را انجــام داد. نقش آن در 

ترسيم  هاي هندسي كاماًل اساسي است.

1. كاغذ  هاي كوچك )ماننــد A4( با چهار تكه 
نوار چسب، روي تخته، نصب مي شود.

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

3. ابزار )ماننــد خط كش تي( را بايد به آرامي و 
سبكي روي تخته حركت داد.

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

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

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

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

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

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

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

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

چگونگی تنظيم دهانه ی پرگار

كار با پرگار تقسيم

چكيده ي مطالب
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دستوركار شماره ي 1 
چسباندن كاغذ 

جدول ابزار

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

روپوش سفيدلباس كارنواريچسب

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

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

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

كنيد.

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

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

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

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

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

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

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

باشد و هيچ گونه ناصافي نداشته باشد.

مراحل كار 

آماده كردن چسب

تنظيم كاغذ

چسب زدن

چسباندن كامل
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 دستوركار شماره ي 2
ترسيم با خط كش تي

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنثابتخط كش تي

معموليمدادتراشنواريچسب
موييبرسكوچكقيچي
روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

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

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

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

يا پايين حركت دهيد.

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

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

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

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

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

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

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

جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB مداد

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

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

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

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

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

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

جدول ابزار

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

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

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

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

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

- كادر كامل شده است.

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

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

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

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

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

كنيد. كدام منظم تر به نظر مي رسد؟

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

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

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

جدول ابزار

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

خط اصلي
مشخصات ترسيمضخامت

0/5

0/25 - 0/5

خط چين - خط نديد

خط مسير برشي

خط تقارن

0/35

0/25

(20 دقيقه)
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نكته

مراحل ترسيم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

داشته باشيد كه فقط كار دقيق ارزشمند است.
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دستوركار شماره ي 6
ترسيم نقشه

جدول ابزار

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

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم

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

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

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

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

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

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

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشسادهپرگار

A4كاغذثابتخط كش تي
موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
كوچكقيچينواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB - F  مداد

(20 دقيقه)



66

مراحل ترسيم

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

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

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

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

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

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

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

نقطه ي افقي و به كمك گونيا) 

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

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

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

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

است (استاندارد حدود 3).

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

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

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشسادهپرگار
HB - F  مدادتقسيمپرگار

A4كاغذثابتخط كش تي
موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْدوگونيا
كوچكقيچينواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن

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

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

- نقطه ي  A را براي شروع كار انتخاب كنيد.

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

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

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

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

دايره ي داخلي باز كنيد.

مراحل ترسيم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- از ترسيم هندسي در نقشه  هاي صنعتي استفاده كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

358
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پيش آزمون

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

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

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

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

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

12. در قطعات صنعتي زير كدام اشكال هندسي به كار رفته است؟



74

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

هندسي را كه اهميت بيشتري دارد بررسي مي كنيم.

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

عمود است آن را نصف هم مي كند.

عمود منصف

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

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

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

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

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

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

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

با L ترسيم كنيد.
مراحل ترسيم:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(حالت اول A روي خط)

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

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

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

مي كنيم. 34 بر L عمود است. 

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

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

ثابت



77

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

كنيد.

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

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

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

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

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

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

انجام پذيرد و سپس چندبر ساخته شود.

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

نشان مي دهد.

چندبر (چندضلعي منتظم) مهره

ترسيم قطر به روش 
عمودمنصف

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

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

كلمه ي منتظم را به كار نمي بريم).

    چرخ لنگر

نكته

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

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

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

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

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

پنج ضلعي
ترسيم پنج ضلعي منتظم در دايره

مراحل ترسيم:
1. دايره را رسم مي كنيم.

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

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

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

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

مراحل ترسيم:
- دايره را رسم مي كنيم.

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

شش ضلعي
ترسيم شش ضلعي منتظم در دايره

مراحل ترسيم:
- دايره را رسم مي كنيم.

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

محيطي آن مساوي است).

هفت ضلعي
ترسيم هفت ضلعي منتظم در دايره.

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

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

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

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

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

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

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

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

شكل مشخص شده اند.

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

در هر حال، تعيين نقاط دقيق تماس الزم است.

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

به شعاع r، مماس كنيد.

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

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

O مركز دايره ي مورد نظر است.

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

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

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

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

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

- H، نقطه ي دقيق تماس است.

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

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

و r1  هستند.

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

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

مماس خارج بر دايره ي C1  مماس داخل باشد.

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

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

- H0 وH1 ، نقاط دقيق تماس هستند.

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

مماس رسم  كنيد كه هر دو داخل آن باشند.

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

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

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

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

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

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

چكيده ي مطالب

1111111111.... ييي
ع 222

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

جدول ابزار

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

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

بود.

مراحل ترسيم

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

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

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

1 دايره هستند.
4

- كمان  هاي كوچك كمي بيشتر از 
 

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

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

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

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

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

خارج شوند.

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

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

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

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

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

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

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

جدول ابزار

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

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

كنيد. 
- O بايد تقريبًا در وسط كاغذ باشد.

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

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

- دايره را به 6 قسمت مساوي تقسيم كنيد.

مراحل ترسيم

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

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

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

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

كوچك بزنيد.

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

نظري ◄ 
1. ترسيم هندسي را تعريف كنيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قطعه ي مخروطي فوالدي

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

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

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

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

واشر، مقوا روغني

بدنه، فوالد

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

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

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

حديده، فوالد

بادامك، فوالد

بادامك، فوالد؛ رسم دوبرابر
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توانايي ترسيم احجام هندسي

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

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

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

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

- احجام نام برده را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/534/5
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پيش آزمون

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

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

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

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

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

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

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

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

«كره» كه در شكل مي بينيد.

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

مكعب و مكعب مستطيل  نام دارد.

 كره

هرممنشور

مخروطاستوانه

مكعب مستطيل

كف(قاعده)

يال

وجه

منشور شش بر

مكعب

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

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

«پنج بر» نامند.

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

هم مي گويند.

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

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

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

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

چهاروجهي منتظم يكي از اهرام مصر

دودكش قيف (براي ريختن مواد)

كف(قاعده)

يال

نوك

وجه

هرم چهاربر

جعبه

شمش

كولر و كانال

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

دايره اي دارد.

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

كاربرد هاي مخروط بي شمار است.

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

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

قاعده

مولد

استوانه ي دّوار

پيچ

محور

بشكه

لوله

لوال

مخزن

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

شود، آن را مخروط ناقص گويند.

قيف كانال

محور كالهك

سر(نوك يا رأس)

مولد

كف

محور(ارتفاع)

(مخروط ناقص)

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

چه از مواد ديگر مشكل است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به وجود مي آيد.

منطقه

مدار
استوا

عرقچين

نصف النهار

دسته دنده توپ

كره جغرافيايي مخزن

بخش هاى كره

چكيدچكيده ي مطالب
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دستوركار شماره ي 1
ترسيم منشور

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

A4كاغذ  30ْگونيا
موييبرسنواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB   مداد

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

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

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

- AB=80 و AC=70 را تعيين كنيد.

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

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

مراحل ترسيم

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

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

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

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

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

A4كاغذ  30ْگونيا
موييبرسنواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB   مداد

(15دقيقه)


