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هنرجویـان قبـل از هـر فعالیـت کارگاهـی بایـد مقدار 
مصالـح و ابزارهـای مصرفـی را پیش بینـی کننـد و در 
ذهـن از آنچـه کـه به وجـود می آورنـد، تجّسـم بسـیار 
نزدیکـی ایجـاد نماینـد و توانایـی قرائـت نقشـه های 
مربوطـه را جهـت اجـرای آن فعالیـت، کسـب کننـد. 
همچنیـن بـه لحـاظ اهمیـت ارائـۀ گـزارش در پایـان 

هـر پـروژه بـه کارفرمـا )هنرآمـوز(، هنرجویـان بایـد 
مهـارت الزم را در تهیـۀ گـزارش و کشـیدن نقشـه از 
آنچـه موجود اسـت، جهـت توجیه کار خود، به دسـت 
آورنـد. از ایـن رو یادگیـری این فصل به منظور کسـب 

مهارت هـای فـوق اهمیـت به سـزایی دارد.

قـدرت تفکـر، توانایـی تجزیـه و تحلیل شـرایط موجـود و خالقیت درجهت رفـع نیازهای »مـادی« و »معنوی«، 
یکـی از بزرگ تریـن مواهب و سـرمایه های اعطا شـده به انسـان اسـت. بـا توجه بـه ابعاد معنوی و مـادی حیات 
جوامـع انسـانی، هـم می تـوان تجلـی تـالش و خالقیـت انسـان را در حـوزۀ فرهنگ، ارزش هـا، هنجارهـا و ابعاد 

غیرمـادی جامعـه مشـاهده کـرد و هم در حـوزۀ تمـدن و ابعاد مادی جامعه، شـاهد آثـار آن بود. 
کار ترسـیم و نقشه کشـی، بـه عنـوان موضـوع فصـل اول ایـن کتـاب، بـا فرهنـگ و شـکل گیری ابعـاد مـادی و 
تمدنـی جوامـع انسـانی ارتبـاط دارد. بنابرایـن نقشه کشـی را می توان یکـی از ابزارهای مهـم در آبادانی و عمران 

شـهرها و روستاها به شـمار آورد.
می دانیـم کـه انسـان از کودکـی می توانـد بـا »زبان« و »گفتـار« با دیگـران ارتباط برقرار سـازد و صحبـت نماید و 
در سـنین باالتـر یـاد بگیـرد که از طریق نوشـتن، فکر خود را ثبت و اندیشـۀ خـود را با دیگران درمیـان بگذارد. اما 
انسـان برای سـاختن یک بنا الزم اسـت نخسـت شـکل و سـاختار آن را تجسـم کند، سپس به ترسـیم آن بپردازد. 
فـن نقشه کشـی و ترسـیم، از مهم تریـن فنونـی اسـت کـه ایـن وظیفـه مهم را بـر عهـده دارد و »نقشـه« به عنوان 
محصـول ایـن فـن، زبـان افراد فّنی اسـت. بـراي اسـتفاده از این زبان، فـرد باید آن را بـا تمام رموزش بشناسـد. به 
بیـان دیگـر، الزم اسـت به درسـتی از عهدۀ ترسـیم نقشـه برآیـد و توانایي درك و خواندن آن را نیز داشـته باشـد.
در ایـن فصـل سـعی شـده اسـت، بـا زبانی سـاده و بـه شـیوه ای جدیـد، فرایند آشـنایی با اصـول اولیه ترسـیم 
فنـی آمـوزش داده شـود. هنرجـو ضمـن آشـنایی بـا ابـزار و وسـایل کار و به کارگیـری درسـت آنها در ترسـیم، 
بـا موضوعاتـی ماننـد مقیـاس و اندازه گـذاری نقشـه ها، انـواع تصاویـر دو بعدی و سـه بعدی آشـنا می شـود و در 

ترسـیم انـواع پیوندهـای آجـری، مهـارت الزم را کسـب می نماید.

لزوم یادگیری رسم توأم با فعالیت کارگاهی

مقدمه

استاندارد عملکرد

بـا اسـتفاده  از وسـایل نقشه کشـي دسـتي، هنرجـو خواهـد توانسـت مطابـق بـا نشـریۀ 256 1  قواعـد و اصـول 
اسـتاندارد در تهیـۀ یک نقشـه را شـناخته و تصاویـر مختلفی را از جسـم تهیه کند. همچنیـن مطالب این کتاب 

منطبـق بـر اسـتانداردهاي ISO2 اسـت. ایـن اسـتاندارد در اکثر کشـورهاي جهان بـه کار مي رود.

1- نشریه سازمان برنامه و بودجه- استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
)International Standardization Organization : ISO( 2- سازمان جهانی استاندارد
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1-1- ابزارهای کار و کاغذ

شمارۀ تصویر را مقابل هریک از مراحل زیر بنویسید.

تختۀ رسم       
میز نقشه کشی     

میز نور       
صندلی      

چراغ میز      
دستگاه درافتینگ

خط کش تی
خط کش ریلی        
کاغذ پوستی          

کاغذ کالک             
برس         

کاغذ شطرنجی
چسب         

کاتر       
مداد          
پاك کن       

گونیا       
پرگار       

پیستوله       
اشل

شابلن حروف       
قلم         

شابلن       
شیلد        

لتراست        
زیپاتون

تمرین1

6
11

2
12

25
10

2115

24

13
18

5
7

23

22
1619

20

17

9

4

814

13

26

345 2 1

 شکل 1 
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 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
1. امروزه تخته رسم از نوع ......... و .......... ساخته می شود.

2. ابعاد تقریبی تخته رسم ها ............ است.
3. از میز نور جهت، .......... استفاده می شود.

4. ارتفاع میزهای نقشه کشی، ......... است.
5. از ویژگی های میز ترسیم این است که رویۀ کاماًل صاف و .....، با پایه های ....... داشته باشد.

6. لبه های میز باید دارای زاویه ........ باشد.
7. صندلی های میز ترسیم باید دارای کف گردان، ارتفاع .....، بدون دسته و با پایۀ ........ باشد.

8. محـل نصـب چـراغ بـر روی سـطح میـز جایـی اسـت کـه در هنگام ترسـیم، گذاشـتن دسـت بر روی سـطح 
نیندازد.  ......... کاغـذ، 

9. ........، جهت ترسیم خطوط افقی به کار می رود.
10. جهت برش کاغذ، از خط کش  ..... استفاده می شود.

11. به خط کش فلزی که با قرقره ثابت و ریسمان به میز متصل می شود، ....... گویند.
12.  بـه وسـیله ای کـه بـه جـای خط کـش T و گونیـا )قابـل نصـب بـه هـر میـز کار جهـت ترسـیم خطـوط با 

زوایـای مختلـف( بـه کار مـی رود، ....... گویند.
13. کاغذ پوستی،کاغذی است ........ و......... و از آن برای .......... و .......... استفاده می شود.

14. به کاغذ نسبتاً مقاوم و شفاف، که برای ترسیمات نهایی با قلم و مرکب به کار می رود، ......... گویند.
15. کاغـذ میلی متـری، بـرای ترسـیمات ........ و .......... و کاغـذ شـطرنجی، بـرای ترسـیم تصاویـر ........ بـه کار 

می رود.
16. کاغذهای سفید ..... ، ........ ، ......... و ........ گرمی است.

17. انواع چسب ها در نقشه کشی شامل ...... ، .......... و .......... است.
18. از چسب ............ برای ترمیم پارگی کاغذ کالک استفاده می شود.

یادداشت 
هنرجو

نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 1 - ابزارشناسي  

1-1-1- کاربرد ابزار
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19. مداد H از نوع مداد سخت است که مي توان توسط آن خطوط ........ و......... را رسم کرد.
20. مداد B از نوع مداد .......... است که خطوط ........ و .......... را رسم می کند.

21. مدادهای HB و F از نوع مدادهاي ....... هستند.
22. زاویه مداد نسبت به کاغذ در هنگام ترسیم ......... درجه است.

23. شیلد جهت پاک کردن ........... به کار می رود.
24.  از انواع گونیاها می توان گونیای ......... و ........... را نام برد.

25.  .........، جهت ترسیم خطوط قائم و خطوط موّرب با زاویۀ مشخص، استفاده می شود.
26. برای ترسیم منحنی های نامشخص از ........ استفاده می شود.

27. خط کش مخصوص اندازه گیری و تعیین مقیاس را ...... می نامند.
28. بـرای دسـتیابی بـه ترسـیمات نهایـی پـس از ترسـیمات مـدادی، نقشـه ها را بـا ...... بـر روی کاغـذ کالـک 

ترسـیم می کننـد.
29. انواع شابلن ها شامل.........، ........... و ........... است.

30.  بـه ورق شـفاف پالسـتیکی پشـت چسـبدار کـه هاشـورها و مصالـح را روی نقشـه ها می چسـبانند، ............ 
گویند.

 به سؤاالت، پاسخ شفاهی دهید.
 هنرجویـان بـا کمـک هم گـروه خـود سـؤاالت را از یکدیگر بپرسـند، سـپس تعداد پاسـخ های 

درسـت و نادرسـت خـود را در جدول زیـر یادداشـت نمایند.

جدول خودارزیابی

تعداد پاسخ های نادرستتعداد پاسخ های درست

نمايش فيلم )1( - ابزارشناسي  
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 جداول زیر را پر نمایید.

1-1-2- تقسیم کاغذ و محاسبه آن

A5 به A2 تبدیل کاغذ
...................................................................

A3  به  A1 تبدیل کاغذ
...................................................................

A4  به  A0  تبدیل کاغذ 
...................................................................

یادداشت 
هنرجو

ابعاد کاغذچند برابر

........ × A1A01189 × 841 A0

4 × ........A1841 × ........ A1

2 × ........A2........ × ........ A2

4 × ........A3420 × ........ A3

........ × A5A4........ × 210 A4

........ × A4A5........ × ........ A5

 پاسخ خود را با پاسخ هم گروه خود تطبیق دهید.

 شکل 2 

A کاغذ عرض  با  A1کاغذ طول   
برابر است.

 
، نصف طول کاغذ  A1  عرض کاغذ 

A  است.  

برابر عرض آن  2  طول یک کاغذ،
است. 

xy 0
1

1189 594
2 2

= = =

x y2=

x y1 0 841= =
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 جدول زیر را با کمک هم گروه خود کامل نمایید.

 با کمک هم گروه خود، برای پاسخ های زیر، سؤال طرح کنید.
1- ..........................................................       جواب: خط کش تی
2- ..........................................................       جواب: کاغذ کالک

3- .........................................................        جواب: جدول مشخصات

1-1-3- چسباندن کاغذ و ترسیم کادر و جدول

نمایش فيلم )2( و )3( - مراحل چسباندن كاغذ - مراحل ترسيم كادر  

یادداشت 
هنرجو

مرحلۀ پنجممرحلۀ چهارممرحلۀ سوممرحلۀ دوممرحلۀ اول

رسم خطوط ............ترسیم  ............ترسیم ........................ کاغذ
از باال به پایین

رسم خطوط عمودی از ............ به 
............ با گونیا

فعاليت 
A3 را روی میـز چسـبانده و با کمـک خط کـش T  و گونیا، عملی1 بـا کمـک هم گروه خـود یک کاغـذ

کادر دور کاغـذ و جـدول مشـخصات آن را مطابـق با نمونه رسـم کنید.
 راهنمایـی: بـه کتـاب همـراه هنرجـو مراجعه کنیـد؛ جـدول مشـخصات مناسـبی را انتخاب 

کـرده و مطابـق بـا دسـتورالعمل بـر روی کاغذ رسـم نمایید.
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شکل 1-4

1-1-4- اصول ترسیم خط با ابزار نقشه کشی

1- رسم خطوط افقی با خط کش تی     حرکت مداد از ....... به .......

2- رسم خطوط عمودی از ضلع عمودی گونیا به همراه خط کش  حرکت مداد از ....... به .......

3- رسم خطوط موّرب با زاویۀ  60 درجه با گونیا.   حرکت مداد از ....... به .......

4-رسم خطوط موّرب با زاویۀ 30 درجه با گونیا.   حرکت مداد از ....... به .......

نـوع خـط مناسـب بایـد نسـبت بـه کاربـرد خطـوط درترسـیمات، 
انتخاب شـود. خطوط از نظر شـکل به سـه دسـته تقسـیم می شوند:

- خط ممتد
- خط چین
- خط نقطه

خطـوط بـا ضخامت و شـکل های متفـاوت، معانی مختلفـی دارند و 
عـالوه بـر زیبایـی، بـه درك هرچـه بهتر نقشـه ها کمـک می کنند. 
یـادآوری می شـود، ایـن خطـوط بـه صـورت اسـتاندارد نام گـذاری 

شـده اند و بـا ضخامت هـای معیـن بـه کار می روند.
 شکل 3 

 شکل 4 

تحقيق 
انواع خطوط فوق در چه قسمت هایی از نقشه کاربرد دارد.كنيد
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پـس از رسـم جـدول و کادِر دوِرکاغذ، شـکل های داده شـده را، بـا توجه به مشـخصات زیر، بر 
A4 رسـم نمایید.  روی کاغذ 

جهت ترسیم اشکال ترسیمی از دستورالعمل زیر استفاده نمایید:

برای رسم دایره از پرگار یا شابلن استفاده نمایید

برای رسم خطوِط دوِر ظاهری اجسام، از مداد سیاه و نرم و از گروه B و 
به صورت خطوِط کلفِت ممتد استفاده کنید.

برای رسم محورها و آکس ها، از مداد سخت و از گروه H و از خطوط 
مختلط نازك استفاده کنید.

برای رسم خطوط نامرئی و پنهان، از مداد متوسط و از گروه HB و به 
صورت خط چین استفاده کنید

  T و برای رسم خطوط عمودی از T برای رسم خطوط افقی از خط کش
و گونیا، به طور همزمان، استفاده می شود.

برای رسم خطوط موّرب با زاویۀ 45 درجه، از گونیای 45 درجه و برای 
رسم خطوط موّرب با زاویۀ 30 و 60 درجه، از گونیای 30-60 استفاده 

می شود.

نمایش فيلم )4( - چگونگي خط كشيدن  

فعاليت 
عملی2

راهنمایی:
ابتـدا شـش مربـع را بـه ابعـاد 60 ×60 میلی متـر ترسـیم نمایید. سـپس در هـر کادر مربع شـکل و به کمک 

خط کـش تـی و گونیا، ترسـیمات مشـخص شـده را رسـم کنید.
1- مربع شمارۀ 1: رسم خطوط افقی با فاصله های 4 میلی متر.
2- مربع شمارۀ 2: رسم خطوط قائم با فاصله های 4 میلی متر.

3- مربع شمارۀ 3: رسم خطوط 45 درجه با فاصله های 4 میلی متر.
4- مربع شمارۀ 4: رسم خطوط 45 درجه درجهت عکس با فاصلۀ 4 میلی متر.
5- مربع شمارۀ 5و6: رسم خطوط 60 درجه در دوجهت با فاصلۀ 4 میلی متر.

6- هر یک از تمرینات )1 تا 5( را مجدداً در مربعی به ابعاد 12×12 سانتي متر  رسم نمایید.
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7- شکل های 6 و 7 را در مربعی به ابعاد 12×12 سانتی متر رسم کنید.
به کمک هنرآموز خود، مداد مناسب برای ترسیم انتخاب نمایید.

1

3

5

2

4

6

 شکل 5 
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 شکل 6 

 شکل 7 
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8- با کمک شابلن دایره و پرگار، شکل های زیر را ترسیم نمایید.

بـا مراجعـه بـه کتـاب همراه هنرجـو، تمرینات مربوط به رسـم انـواع خطـوط را از مجموعه فعالیـت عملی 2 توجه كنيد!
انتخـاب نمـوده و مطابق بـا دسـتورالعمل های قبلی، آن را ترسـیم نمایید.

 شکل 9 

 شکل 8 
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1-2- مقیاس و اندازه گذاری 

1تمرین2 2
1

1 1

Units-3- واحد اندازه Scale -2 - مقیاس   Distance -1 - طول خط  

1

2

3

1

2

3

4

8765

Φ

Φ

Φ
Φ

Φ

 شکل 10 

 شکل 11 
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1-2-1- مقیاس

ـــار  ـــد و کن ـــخص کنی ـــد آن را مش ـــاس و واح ـــط، مقی ـــول هرخ ـــش 1-2، ط ـــر بخ  در تصاوی
ـــید. ـــر بنویس تصاوی

 با کمک هم گروه خود پاسخ سؤاالت زیر را بیابید.
1. طول خط 2  ................... است.

2. مقیاس خط 3 .................... است.

3. طول خط 4 ........................ است.
4. مقیاس خط 2 ...................... و واحد آن ......................... است.

5. مقیاس خط 1.......................... و واحد آن ................. است.
6. مقیاس خط 4، ......................، است.

7. طول خط .................. ، 13/7 سانتی متر است.
8. واحد خط 3، .................... و واحد خط 1 ، ..................... است.

 نمایش فيلم )5( و )6( - معرفی اشل- مقياس

با عالمت  یا  جدول زیر را تکمیل کنید.

تمرین2: در شکل 11 کدام یک از مقیاس ها مناسب با تصاویر است، آن را بیابید و درکنارتصاویر بنویسید.

1
2  

1
2 

1
1

1
5  

1
1
1

1 
1
5 

2
1

1
مقیاس جدیدضریب مقیاس =25

مقیاس قدیم
نقشه های جزئیات

شهرسازی

اندازۀ ترسیمیمقیاس =
اندازۀ واقعی موقعیت

نقشه های صنعتی

یادداشت 
هنرجو
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1-2-2- دستورالعمل ها
قواعد استفاده از فرمول مقیاس در نقشه:

 جمالت درست و نادرست را بیابید.
1. نسبت اندازۀ واقعی به اندازۀ ترسیمی را مقیاس گویند.     درست  ......      نادرست ......

2. به نقشۀ کوچک تر از اندازۀ واقعی کوچک مقیاس گویند.      درست  ......      نادرست ......
3. چنانچـه صـورت کسـر بزرگ تـر از مخرج کسـر باشـد، به این معناسـت که اندازۀ ترسـیمی بزرگ تـر از اندازۀ 

واقعی اسـت.                 درسـت  ......      نادرسـت ......
4. انتخاب مقیاس جهت ترسیمات به نوع کار بستگی ندارد.    درست  ......      نادرست ......

5. معموالً، مقیاس پالن موقعیت 1/200 است.     درست  ......      نادرست ......

 پاسخ ها به صورت شفاهی خوانده شود.
 با کمک هم گروه خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1. طول اتاقی 5 متر است، چنانچه آن را با مقیاس 1:50 ترسیم کنید، طول اتاق چند سانتی متر است.
2. اندازۀ واقعی یک خط 4/5 متر است، این خط در مقیاس 1:75چند میلی متر ترسیم می شود.

3. هشت متر با مقیاس 1:200 چند سانتی متر است.
4. دیوار 2 متری با مقیاس1:50چه اندازه ترسیم می شود.

5. درصورتی کـه نقشـه ای را بـا مقیـاس 1:25کشـیده باشـیم و بخواهیـم آن را به 1:250رسـم نماییـم، اندازه ها 
چگونـه تغییـر می کند.

حل: تمام اندازه ها بر 10 تقسیم می شود.
                                         

6. مقیاس نقشه ای 1:200 است، و با مقیاس1:50 ترسیم شده است، اندازه ها چگونه تغییر کرده است؟

 مقیاس در زیر نقشه درج شود.
 انـدازۀ روی نقشـه، همـان اندازۀ واقعی اسـت و با تغییر ابعاد ترسـیمی 

نقشـه در مقیاس هـای مختلـف، اندازه ها تغییـر نخواهد کرد.
 اندازۀ زاویه ها در مقیاس های مختلف تغییر نخواهد کرد.

اندازه گیـری نقشـه در مقیاس هـای مختلـف  ابـزار   خط کـش اشـل، 
. ست ا

 شکل 12 

1
125

1 1
25

=


مقیاس جدیدضریب مقیاس =
مقیاس قدیم

1

1. Scale Factor (s.f)
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 با کمک هم گروه خود جداول زیر را پر کنید.

 با استفاده از اشل و با کمک هم گروه خود، مقیاس هر یک از خطوط زیر را بیابید.    

1
1 

1چند برابر
5 

1چند برابر
25

1چند برابر
2 

1چند برابر
5

چند برابر

1
1

1
2  

1
5  

7
1

1
75

1
2 

1
25

1
25 

1
1

1
25

1
125

1
75

1
75

1
2  

1
1

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1

1

2

3

4

 شکل 13 
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 بـا اسـتفاده از اشـل، خـط زیـر را به طـول 7/45 متر کـه در مقیـاس 1:100 ترسـیم شـده، در 
نمایید.  زیـر رسـم  مقیاس هـای 

s :1 75=

s :1 2= 

s :2 1=

 نتایـج حاصـل از ترسـیم این خطـوط )که در ضریب هـا 1و مقیاس های2 مختلف ترسـیم شـد( در 
کادر زیر بنویسـید.

 .............................................................................................................................................................................................. .1
 .............................................................................................................................................................................................. .2
 .............................................................................................................................................................................................. .3
 .............................................................................................................................................................................................. .4
.............................................................................................................................................................................................. .5

 شکل 14 

1. Scale Factor (s.f)
2. Scale

s.f /0 5=

s.f /2 5=
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1-2-3- قواعد اندازه گذاری نقشه1

 Angular-4- اندازه گذاری زاویه ای  Text -3- عدد اندازه  Extention line -2- خط رابط  Dimension line-1- خط اندازه

اجزاء اندازه گذاری شامل: 
عدد اندازه

خط اندازه و خطوط رابط

ســـاختمانی  نقشـــه های  در 
حســـب  بـــر  اندازه گـــذاری 
ســـانتی متر و متـــر اســـت.

صنعتـــی،  نقشـــه های  در  و 
حســـب  بـــر  اندازه گـــذاری 

اســـت. میلی متـــر 
اندازه گذاری با خط اندازه شمارۀ )4( معموالً 
مربوط به ترسیمات صنعتی است و درمعماری 

کاربرد ندارد.

عـدد انـدازه، حـدود یک میلی متـر باالتر از خـط اندازه یا 
در وسـط خط اندازه نوشـته می شود.

یادداشت 
هنرجو

نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 2 - اندازه گذاری            

1

2

3

4

 شکل 15 
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1-2-4- قواعد اندازه گذاري زاویه، وتر و قوس

1-2-5- قواعد اندازه گذاري شعاعي و قطري

1-2-6- قواعد اندازه گذاري در پخ و مقطع مربع  

اندازه گذاری زاویه ای
اندازه گذاری وتر اندازه گذاری قوساندازه گذاری زاویه 

اندازه گذاری با مقطع مربعاندازه گذاری در پخ

اندازه گذاری قطریاندازه گذاری شعاعی

1 2 3 4

5 6

7 8

 شکل 16 

 شکل 17 

 شکل 18 
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در شکل فوق خطوط اندازه گذاری در دو ردیف انجام پذیرد:
1- ردیِف اول اندازه گذاری، جزیی و برای هر شکستگی از شکل صورت می گیرد.

2- ردیـِف دوم اندازه گـذاری، کلـی اسـت و بـرای لبه هـای خارجـی شـکل، رسـم می گـردد. در نظـر داشـته 
باشـید کـه مجمـوع اندازه هـای جزیـی بـا عدد انـدازۀ کلـی برابر باشـد.

3- از خطوط نازك ممتد، جهت ترسیم خط اندازه، خط رابط و نوشتن اعداد استفاده شود.
4- فاصلۀ بین خطوط اندازه 7 میلی متر در نظر گرفته شود.

1 -2- 7- دستورالعمل اندازه گذاری در تصاویر اورتوگرافیک1 و ایزومتریک2

 با کمک هم گروه خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
□ میلی متر                                                   □ متر   1. واحد اندازه گذاری در نقشه های معماری کدام است؟  
                                         6 □   3 □ 2. میزان بیرون زدگی خط رابط از خط اندازه، چند میلی متر است؟ 
□ ممتِد نازك      □ ممتِد ضخیم  3. جهت ترسیم خطوط اندازه از چه خطی استفاده می شود؟ 

□ صنعتی   □ معماری 4. از عالمت  در اندازه گذاری چه نقشه هایی استفاده می شود؟ 
5. متن اندازه بر روی خطوط عمودی چگونه نوشته می شود؟

□ از پایین به باال بر روی خط □ از باال به پایین بر روی خط     
□ خطی □ زاویه ای  6. یکی از روش های اندازه گذاری قوس ها است.  

□ شعاع دایره □ دایره   7. مفهوم  در نقشۀ بیانگر چیست؟   

 شکل 19 

1. Orthographic
2. Isometric
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فعاليت 
بـا توجه بـه قواعـد اندازه گـذاری )مبحـث 1-2-3( و دسـتورالعمل آن )1-2-7(، تصاویر زیر را عملی3

به مقیـاس 1:50 ترسـیم و اندازه گـذاری نمایید.

sc 1
1

=
 

1

 شکل 20 

F
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sc 1
1

=
 

2

 شکل 21 

F
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sc 1
1

=
 

3

 شکل 22 
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  برای انجام دادن تمرینات بیشتر،  به کتاب همراه هنرجو و به بخش فعالیت عملی 3 مراجعه شود.
توجه كنيد!

4sc 1
1

=
 

 شکل 23 

F
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  1 -3- تصویرچیست؟

برای اینکه یک طراح بتواند ایده های ذهنی 
خود را بیان نماید و آن را به نمایش بگذارد، 
نیاز است که با بهره گیری از تصاویر مختلف 
دو بعدی و سه بعدی و با استفاده از ابزارهای 

ترسیمی آن را بر روی کاغذ پیاده نماید.
»تصویر«، به معنی نمایش یک جسم بر 
روی صفحه است. به طور مثال در طبیعت، 
سایۀ اجسام بر روی سطوحی مانند دیوار، 
کف اتاق، سقف، میز و یا هر سطح صاف 
سایه  می توان  که  می شود،  ایجاد  دیگر 
جسم برروی سطح را »تصویر« آن جسم و 
سطحی که تصویر برروی آن ایجاد می شود، 

»صفحۀ تصویر« نامید. 

بنابراین برای پدید آوردن تصویر هر جسم 
برروی صفحۀ تصویر باید جسم را بین منبع 
نورانی و صفحۀ تصویر قرارداد. همان طور که 

در شکل  25 مشاهده می کنید،  

اگرمنبع نورانی درفاصلۀ نزدیک به جسم باشد، 
تصویر این جسم بر روی صفحۀ تصویر بزرگ تر 
از اندازۀ واقعی جسم است و شعاع های نورانی 
که از گوشه های جسم عبور می کنند، نسبت 
به صفحۀ تصویر عمود نیستند و بدین جهت 
تصویر جسم برروی صفحۀ تصویر، بزرگ تر از 
اندازۀ حقیقی جسم است. این نوع تصویر را 

»تصویر مرکزی« می نامند. 

چنانچه نقطۀ نورانی را درفاصله بی نهایت دور 
از جسم فرض کنیم، همان طورکه در شکل 

26 مشاهده می شود، 

 

شعاع های نورانی که از گوشه های جسم عبور 
می کنند، موازی یکدیگر و عمود بر تصویرند، 
بنابراین تصویرجسم برروی صفحۀ  تصویر به 
اندازۀ حقیقی جسم رسم می شود. این نوع 

تصویر را »تصویر موازی« می نامند. 

مؤلفه های ایجاد تصویر
زمین نور مصنوعی  پرتو نور   جسم   صفحۀ تصویر  نور طبیعی   سایه 

انعکاس در آینه   آینه   انعکاس در آب  عکس   دوربین   آب   المپ 

تصویر: نمایش یک جسم بر روی صفحه را »تصویر« گویند.
»سایه«، تصویری است از یک جسم، که بر روی یک سطح به نام »صفحه تصویر« ایجاد می شود.

)a,b,c,d(
 شکل 24 

 شکل 25 

 شکل 26 

)e,f,g,h,i(
 شکل 24 



26

تصویر را تعریف کنید، انواع تصاویر را نام ببرید.

1-3-1 - چگونگی تشکیل تصاویر

1-3-2- تصویر نقطه، خط و صفحه

 از بخـش 1-3 و از کادر مؤلفه هـای ایجـاد تصویـر، کلمـۀ مناسـب را بیابیـد و در مقابـل تصاویر 
مربوطـۀ )a....i( قـرار دهید.

 متن فوق را با دقت مطالعه کرده و قسمت های مهم آن را با ماژیک پر رنگ نمایید.
 به کمک هم گروه خود، مطالب را برای یکدیگر توضیح دهید.

تمرین3

یادداشت 
هنرجو

نمایش فيلم )7( و )8( و )9( - معرفی تصاویر نقطه- خط- صفحه و حجم

نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 3 - تصاویر
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 درس را با تصاویر زیر دنبال کنید.

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1. ............ به معنی نمایش یک جسم بر روی صفحه است.

2. به سطحی که تصویر بر روی آن ایجاد می شود، چه می گویند؟
3. اگر منبع نورانی به جسم نزدیک باشد، اندازۀ تصویر چگونه خواهد بود؟

4. هرگاه منبع نورانی در بی نهایت دور قرار بگیرد، شعاع های نورانی، چگونه تابیده می شود؟
5. تصاویـر مـوازی، تصاویـری هسـتند کـه منبع نـوری در .......... قـرار گرفته و شـعاع های نوری با یکدیگـر ........ 

و.......... بـر صفحـۀ تصویـر قـرار می گیرنـد و تصویر با خود جسـم ..... اسـت.
6. در تصاویر مرکزی، منبع نوری ........ به جسم اند، بنابراین تصویر.......... از جسم و پرتوهای نوری عمود بر .......... نیستند.

7. تصویر یک نقطه بر روی صفحۀ تصویر، .......... است.
8. تصویر خط غیرموازی با صفحۀ تصویر، ...........از اندازۀ واقعی است.

9. تصویر خط موازی با صفحۀ تصویر، ......... با اندازۀ واقعی است.
10. تصویر خط عمود بر صفحۀ تصویر، همواره ....... است.

 پاسخ خود را با پاسخ هم گروه خود مقایسه نمایید.
 پاسخ سؤاالت را به صورت شفاهی بخوانید.

2 1

3

567

4

 شکل 27 
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به قسمت »تصویرچیست؟« مراجعه کرده و جدول زیر را با دقت پر نمایید.

گاهی تصاویر از یک جهت برای تعدادی از اجسام دارای نمای یکسانی است.

 گاهی تصاویر از دو جهت برای تعدادی از اجسام، دارای نمای یکسانی است.

از این رو جهت معرفی کامل یک تصویر از سه نمای آن )تصاویر اورتوگرافیک( استفاده می شود.

 نمایش فيلم )10( - تصاویر اورتوگرافيک

 شکل 28 

 شکل 29 

تحقيق 
كنيد

F
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1-3-3- تصاویر اورتو گرافیک1 

درس را با این تصاویر دنبال کنید.

Orthogeraphic - 1

 نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 4 - تصاویر  اورتوگرافيک  

8

 شکل 30 
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یادداشت 
هنرجو

چند تصویری هـا  ویژگی هـای  از 
نما«: »سه 

ـــر  ـــردۀ تصوی ـــا پ ـــوازی ب ـــم م - جس
ـــت. اس

- پرتوهـــای نـــوری گذرنـــده از 
ــر  ــود بـ ــم، عمـ ــه های جسـ گوشـ

ــد. ــردۀ تصویرانـ پـ
ــا  ــوازی بـ ــوری مـ ــای نـ - پرتوهـ

یکدیگرنـــد.
ــاد شـــده بـــر روی  - تصویـــر ایجـ
ـــی  ـــدازۀ حقیق ـــه ان ـــر ب ـــردۀ تصوی پ

ــد. ــی می باشـ ــم واقعـ جسـ

نکتـــه: چند تصویری هـــا از نـــوع 
ـــتند. ـــم هس ـــوازی قائ ـــر م تصاوی

چند تصویری ها یا سه نما »اورتو گرافیک«

9

 شکل 31 

 شکل 32 
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1 -3 -4- دستورالعمل ها

 در ترسیم سه نماها باید اصول زیر رعایت شود.

1. »تصویر قائم«، نمای اصلی و جلوی جسم را نشان می دهد. )تصویر رو به رو(
2. »تصویر افقی«، نمایی از باالی جسم است که زیر تصویر قائم قرار می گیرد. )تصویر باال(

3. »تصویر جانبی«، نمای سمت چپ جسم است و طرف راست تصویر قائم قرار می گیرد. )تصویر چپ(

 با توجه به نمونه های فوق، و با کمک هم گروه خود سه نماهای تصاویر زیر را رسم نمایید.

)هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.(

1

 شکل 33 

 شکل 34 

F

F
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)هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.(

)هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.(

)هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.(

2

3

4

 شکل 35 

 شکل 36 

 شکل 37 
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نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 5 - فرجه اول و فرجه سوم

نماهای ناقص هر یک از احجام زیر را به صورت انفرادي تکمیل نمایید.

 سپس پاسخ خود را با پاسخ هم گروه خود مقایسه نمایید.
 تمرین هـای فـوق را بـر روی تختـۀ کالس ترسـیم و آنهـا را بـا پاسـخ دیگر دوسـتان مقایسـه 

. یید نما

فعاليت 
بـا توجـه به دسـتورالعمل 1-3-4، نقشـه های داده شـدۀ فـوق را با مقیـاس 1:25 )چهـار برابر( عملی4

ترسـیم و آن را اندازه گـذاری نمایید.

همچنیـن بـرای انجـام دادن تمرینـات بیشـتر بـه کتـاب همـراه هنرجو و بـه فعالیـت عملی4 
شـود. مراجعه 

توجه كنيد!

sc 1
1

=
 L=Left, F=Front, T=Top

21

43

 شکل 38 
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1-3-5- ترسیم خطوط ندید در تصاویر

بعضی احجام، دارای حفره های داخلی است ودر جداره های داخلی آن شکست هائی وجود دارد. این شکستگی ها و 
حفره ها، از نمای بیرونی احجام قابل مشاهده نیستند و جهت نمایش آن در هنگام ترسیم از »خط چین« استفاده 

می شود.
در تصاویر زیر نمونه های مختلف از سطوحی که در آن سوراخ و یا شکستگی وجود دارد  مشاهده می کنید به نحوۀ 

ترسیم نماهای هر یک از این احجام توجه نمایید.

 شکل 39 
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فعاليت 
تصاویـر اورتوگرافیـک هر یـک از احجام زیـر را با مقیـاس 1:25 )چهار برابر( ترسـیم و سـپس عملی5

آنهـا را اندازه گـذاری نمایید.  )مقیاس ترسـیمی شـکل ها 1:100 اسـت(.

 توجه نمایید که در محل قرارگیري شکست هاي داخل احجام، از خط چین استفاده شود.
توجه كنيد!

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

1 2

3 4

 شکل 40 

 شکل 41 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

5 6

7 8

 شکل 42 

 شکل 43 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

9 10

11 12

 شکل 44 

 شکل 45 
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 شکل 46 

جهت دید اصلی را سمت چپ حجم در نظر بگیرید.
توجه كنيد!

1-3-6- ترسیم سطوح منحنی در تصاویر
بعضـی احجـام دارای بدنـۀ خارجِی »منحنی« هسـتند که الزم اسـت در ترسـیم نماهای آن توجه شـود. در این 
حالـت، جهـت نمایـش قوس هـا، در محـل منحنی هـا از خطـوط ممتد نازك و به شـکل هاشـور اسـتفاده نموده 

و از ابتـدا تـا انتهـای قوس، خطوط نـازك را رسـم می نماییم.

بدنـه،  بـا  )مقعـر(  داخلـی  قـوس  تالقـی  محـل  در 
خط شکسـت نشـان داده شـود، سـپس با خطـوط نازك 
بیـرون قـوس رسـم گـردد. بـه  از داخـل  هاشـورهایی 

در محـل تالقـی قـوس بیرونـی )محدب( بـا بدنه، خطی 
در محـل ممـاس ترسـیم نمـی شـود. هاشـورها در ایـن 

حالـت مطابـق بـا تصویـر بـاال رسـم می گردد.

8 7

)7 و 8(
 شکل 47 
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فعاليت 
تصاویـر اورتوگرافیـک هـر یک از احجـام صفحات بعـد را با مقیـاس 1:25 )چهار برابر( ترسـیم عملی6

نمـوده، سـپس آنهـا را  بـا اصول فنـی، اندازه گـذاری نماییـد. )مقیـاس ترسـیمی شـکل ها 1:100 
است(.

 توجه نمایید که در محل قرار گیری قوس در احجام، از هاشور استفاده نمایید.
توجه كنيد!

9

11

10

12

)9، 10، 11 و 12(
 شکل 48 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

1

3

2

4

 شکل 49 

 شکل 50 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

7

5

8

6

 شکل 51 

 شکل 52 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

9

11

10

12

 شکل 53 

 شکل 54 
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1-3-7- ترسیم سطوح شیبدار در تصاویر

نوع دیگر شکست در احجام، سطوح شیبدار هستند که در برخورد با آنها باید به تصاویر افقی و عمودی در 
دو نمای مختلف توجه نمود. به این معنی که سطوح شیبدار می تواند در دو صفحه قابل مشاهده باشد، که 
بهتر است در این حالت اَشکال را در قالب یک مکعب مربع یا مکعب مستطیل کامل قرار داد تا تصاویر آن 

قابل اندازه گیری و ترسیم گردد.

فعاليت 
تصاویـر اورتوگرافیـک هـر یـک از احجـام صفحات بعـد را بـا مقیـاس 1:50 )دو برابر( ترسـیم عملی6

کنیـد، سـپس آن ها را  بـا اصول فنـی، اندازه گـذاری نماییـد. )مقیـاس ترسـیمی شـکل ها 1:100 
. است(

  توجـه نماییـد که سـطوح شـیبدار دارای دو تصویـر از دو جهت بـوده که با کامل کردن شـکل 
قابل مشـاهده می شـوند.

توجه كنيد!

 شکل 55 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

1

3

2

4

 شکل 56 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

5 6

 شکل 58 

 شکل 59 
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1 -4- تصاویر موازی قائم1  و مایل2  

Axonometric Projection -1 )تصاویر موازی قائم(: الف- Isometric )ایزومتریک(، 
ب- Dimetric )دیمتریک(، ج- Trimetric )تریمتریک(

Oblique Projection - 2 )تصاویر موازی مایل(: الف- Oblique Plan )پالن آبلیک(،
ب-cavalier )کاوالیر(، ج-General )جنرال(، د-Cabonet )کابینت(، ه-  Oblique Face )نما آبلیک(

چنانچه پرتوهای تابنده و گذرنده از گوشه های جسم، عمود بر پردۀ 
تصویر و جسم نیز نسبت به پردۀ تصویر دارای زاویه باشد، »تصاویر 
موازی قائم« گویند. »تصاویر آگزونومتریک«، نوعی تصویر موازی قائم اند.

این تصاویر در اندازۀ واقعی، یا با تأثیر ضرایب کاهشی خاصی، قابل 
ترسیم اند. در ترسیم این نوع تصاویر از سه محور  x,y,z  استفاده می شود. 
محور x در راستای طول جسم، محور y در استای عرض اجسام و محور 
z در راستای ارتفاع آن تعریف شده اند. به این تصاویر»تصاویر محوری« 

نیز می گویند.

چنانچه پرتوهای تابنده و گذرنده از گوشه های جسم، مایل و نسبت 
به پردۀ تصویر دارای زاویه باشد، »تصاویر موازی مایل« یا »تصاویر 
اُبلیک« ایجاد می شود. در این نوع تصاویر یکی از وجوه جسم با پردۀ 

تصویر موازی است و تصویر این وجه دارای اندازه ای حقیقی است. 

جسم با پردۀ تصویر زاویه دارد.

یک وجه از جسم با پردۀ تصویر موازی است.

1

2

3

4
5

6

a

b

c

d

e

f

 شکل 61 

 شکل 62 

 شکل 63 

 شکل 60 
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 بـه تصاویـر شـمارۀ 60، توجـه نمایید. نمـای هر یک از احجـام را بیابیـد و حروف مربـوط به هر 
حجم را در کنار آن بنویسـید.

 متن فوق را با دقت بخوانید و قسمت های مهم آن را با یک ماژیک پر رنگ نمایید.
 با کمک هم گروه خود، مطالب را برای یکدیگر توضیح دهید.

1-4-1- تصاویر موازی قائم و مایل

اُبلیکآگزونومتریک

 با توجه به تصاویر شمارۀ 61، انواع تصاویر آگزونومتریک و تصاویر اُبلیک را در جدول زیر بنویسید.

1-4 -2- تصاویر موازی قائم- ایزومتریک

نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 6 - تصاویر آگزونومتریک )موازی قائم(  

ـــوازی  ـــر م ـــای تصاوی ـــی ه از ویژگ
ـــم: قائ

- جسم با پردۀ تصویر زاویه دارد.

گوشه های  از  گذرنده  نوری  پرتوهای   -
جسم، عمود بر پردۀ تصویر اند.

- پرتوهای نوری موازی با یکدیگرند.

اندازۀ  به  تصویر  پردۀ  روی  بر  تصویر   -
خاص  کاهشی  ضریب  با  جسم  حقیقی 

ایجاد می شود.

- این نوع ترسیم برای رسم تصاویر سه 
صاف  سطوح  روی  بر  و  جسم  از  بُعدی 

کاربرد دارد.
 شکل 64 
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یادداشت 
هنرجو

1-4 -3- چگونگی تشکیل تصویر ایزومتریک 

از ویژگی های تصاویر موازی ایزومتریک:
- محورهای Z و Y و X ، محورهای عمود برهم در این نوع تصاویر زاویۀ 120 درجه دارند.

- محورهای Y و X نسبت به خط افق دارای زاویۀ 30 درجه است.
- طول تصاویر همۀ یال های مکعب با هم برابر است.

- طول تصاویر دارای ضریبی حدود 0/82 اندازۀ واقعی است.
- در این حالت چون در مشخصات اصلی جسم تغییری حاصل نمی شود، می توان از اندازۀ واقعی یال ها استفاده نمود.

 شکل 65 
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یادداشت 
هنرجو

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1. نسبت x,y,z در تصاویر ایزومتریک ..... و ..... و ..... است.
2. زوایای ترسیم برای تصاویر ایزومتریک ...... و....... است.

3. زوایای بین سه محور x,y,z ، ...... است.
4. زوایا در تصاویر دیمتریک ...... و ..... است.

5. ضریب کاهش طولی در محور y از تصاویر دیمتریک، ........ است.
6. درصورتی که هیچ یک از یال های جسم بر پردۀ تصویر عمود نباشد، تصویر را ...... گویند.

 سپس پاسخ خود را با پاسخ هم گروه خود مقایسه نمایید.
 پاسخ سؤاالت را به صورت شفاهی بخوانید.

 بــه بخش»تصاویــر مــوازی قائــم و مایــل« مراجعــه و جــدول زیــر را بــا کمــک هم گــروه خــود 
ــر نمایید. پُ

مثال
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1-4-4- دستورالعمل ترسیم تصاویر ایزومتریک

نمایش فيلم )11( - تصاویر موازی قائم

با توجه به تصاویر فوق و آنچه که در فیلم دیده اید، مراحل ترسیم تصاویر ایزومتریک را بنویسید.

 .............................................................................................................................................................................................. .1
 .............................................................................................................................................................................................. .2
 .............................................................................................................................................................................................. .3
 .............................................................................................................................................................................................. .4

فعاليت 
ــر روِی عملی8 ــا را ب ــد ســپس آنه ــل کنی ــر را کام ــه نمونه هــای ترســیمی، نماهــای زی ــا توجــه ب ب

ــا مقیــاس 1:50 ترســیم نماییــد.  همچنیــن تصاویــر ســه نمای آن را ترســیم و  کاغــذ A3 و ب
ــد. ــذاری نمایی اندازه گ

1 2

43

 شکل 66 
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

1هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

2

3
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

4

5

6

 شکل 68 
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فعاليت 
در ایـن فعالیت، »پـالن رج اول و دوم پیوند آجری دیوار تیغۀ 10 سـانتی متری عملی9

در 10 رج« و »تصویـر مجّسـم« آن  را نشـان می دهـد. این نقشـه را با 
مقیاس 1:10 ترسـیم نمایید.

)مقیاس نقشۀ نشان داده شده 1:10 است(

ابعاد آجر 5/5×10×21
ضخامت مالت 1/5 سانتی متر

ضخامت بند عمودی 1 سانتی متر

 شکل 69 
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فعاليت 
در ایـن فعالیـت، »پـالن دیـوار بـه ضخامـت نیم آجـر )دیوار تیغـۀ 10 سـانتی متری( با گوشـۀ عملی10

قائمـه یک سـر الریز و یک سـر البند« و »تصویر مجّسـم« آن را بـا مقیاس 1:10 ترسـیم نمایید. 
)مقیاس نقشـۀ نشـان داده شـده 1:20 است(

ابعاد آجر 5/5×10×21
ضخامت مالت 1/5 سانتی متر

ضخامت بند عمودی 1 سانتی متر

 شکل 70 
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بـرای انجام دادن تمرینات بیشـتر و رسـم نمونه هـای دیگـر از پیوندهای آجری بـه کتاب همراه 
هنرجو مراجعه شـود.

توجه كنيد!

1-4-5 - تصاویر موازی مایل - کاوالیر

نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 7 - تصاویرموازی مایل -كاوالير

»تصاویر موازی مایل«:  از ویژگی های این تصاویر، موازی بودن یکی از 
وجوه جسم با پردۀ تصویر است. دراین حالت تصویری حقیقی و با اندازۀ 
واقعی از آن وجه، برروی پردۀ تصویر ایجاد می گردد. با توجه به این که زاویۀ 
تابش اشعه های گذرنده از گوشه های جسم و برخورد آن ها با پردۀ تصویر، 
دارای اندازه های متفاوت است، بنابراین طول تصاویر، یال های جانبی جسم 
نیز تغییر خواهدکرد. با این توضیح، اُبلیک ها را می توان به سه دسته تصاویر 

زیرتقسیم نمود.
.»Cavalier« - کاوالیر اُبلیک
.»General« - جنرال اُبلیک
.»Cabinet« - کابینت اُبلیک

یادداشت 
هنرجو
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زوایای مختلف در تصاویر مایل )اُبلیک ها(

کاوالیرکابینتجنرال

انواع اُبلیک ها:
الـف( کاوالیراُبلیـک »Cavalier«: هـرگاه زاویـۀ تابـش پرتوهـا بر روی جسـم طوری بتابد تـا طول تصویر یال هـای جانبی، 
برابـر بـا انـدازۀ واقعـی جسـم باشـد، نـوع تصویرحاصـل شـده »کاوالیـر« خواهـد بـود.  از مشـّخصه های ایـن نـوع تصاویـر 

می تـوان به مـوارد زیـر اشـاره نمود:
- وجه روبه رو، موازی با پردۀ تصویر دارای اندازۀ واقعی است

- درتصاویرکاوالیر، وجه جانبی نیز دارای ابعاد یکسان با اندازۀ واقعی جسم است.
»Cabinet«:  ب(کابینت اُبلیک

هـرگاه زاویـۀ تابـش شـعاع های بـه جسـم طـوری بتابـد تا طـول تصویـر یال هـای جانبـی، 1:2 انـدازۀ واقعی جسـم به نظر 
برسـد، ایـن نـوع تصاویـر را »کابینـت« گوینـد. از مشـّخصه های ایـن نـوع تصاویرمی توان به مـوارد زیراشـاره نمود:

- وجه روبه رو و موازی با پردۀ تصویر، دارای اندازۀ واقعی است.
- اندازۀ وجه جانبی 1:2 اندازۀ واقعی جسم است.

 - ایـن نـوع تصاویـر بـه جسـم واقعـی نزدیک تـر اسـت و بـا دارا بـودن یک نسـبت معین بـا طول واقعـی برای نشـان دادن 
اجسـام، بیشـتر مـورد اسـتفاده قرارمی گیرد.

ج( جنـرال اُبلیـک  :»General« هـرگاه زاویـۀ تابـش پرتوهـای درجسـم طـوری بتابد، تا طـول یال های جانبـی2:3 یا 3:4 
انـدازۀ واقعـی جسـم گـردد، نـوع تصاویـر »جنـرال« خواهـد بـود. ازمشـّخصه های ایـن نـوع تصاویر می تـوان به مـوارد زیر 

اشـاره نمود:
- وجه روبه رو و موازی با پردۀ تصویر، دارای اندازۀ واقعی است.

- در تصاویر جنرال، وجه جانبی دارای اندازۀ 2:3 یا 3:4 اندازۀ واقعی جسم است
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 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1. زاویۀ محور y نسبت به محور قائم z .............   است.

2. در صورتی که زاویۀ پرتو 60 درجه تابیده شود، نوع تصویر مایل، ............ خواهد بود.
3. تصاویر اُبلیک در دو حالت ............. و ................. ترسیم می شوند.

4. در نما اُبلیک ها زاویۀ مورد استفاده در ترسیم  ............. و ............. .درجه است.
5. نسبت اضالع در تصاویر جنرال ......... و .......... و ......... است.

6. از ویژگی های این نوع تصاویر، موازی بودن یکی از وجوه جسم نسبت به  ............. است.

 سپس پاسخ خود را با پاسخ هم گروه خود مقایسه نمایید.
 پاسخ سؤاالت را به صورت شفاهی بخوانید.

نمایش فيلم )12(- تصاویر اُبليک

فعاليت 
بـا توجـه به نمونه های ترسـیمی تمرینـات مربوطـه را بر روی کاغـذ A3 و با مقیـاس 1:50 و به عملی11

روش هـای مختلـف کاوالیـر و کابینت ترسـیم نماییـد. همچنین تصاویر سـه نمای آن را رسـم و 
اندازه گـذاری نماییـد. )هـر کـدام از خانه هـا را 5 میلی متـر در نظـر بگیرید(
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ترسیم دایره در تصویر ایزومتریک

1-4-6- رسم دایره در تصاویر قائم و مایل

 مراحل ترسیم دایره در تصویر ایزومتریک را در کادر زیر بنویسید.

مراحل ترسیم:
 .............................................................................................................................................................................................. .1
 .............................................................................................................................................................................................. .2
 .............................................................................................................................................................................................. .3
 .............................................................................................................................................................................................. .4

 با دقت به تصویر زیر نگاه کنید.

1

2

3

4
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ترسیم دایره در تصویر کاوالیر

 با کمک هم گروه خود مراحل ترسیم دایره در حالت کاوالیر را در کادر زیر بنویسید.

مراحل ترسیم:
 .............................................................................................................................................................................................. .1
 .............................................................................................................................................................................................. .2
 .............................................................................................................................................................................................. .3
 .............................................................................................................................................................................................. .4
 .............................................................................................................................................................................................. .5
 ...................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................

با دقت به تصویر زیر نگاه کنید.

فعاليت 
با کمک هم گروه خود، دایره هایی را به روش ایزومتریک و کاوالیر رسم نمایید. عملی12

 راهنمایـی: بـرای ایـن منظور الزم اسـت ابتـدا مکعبی بـه ابعاد 10×10×10 سـانتي متر رسـم 
   . کنید
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1-5- برش احجام

همان طور که می دانید، برای رسم خطوط داخلی که از نمای بیرونی 
دیده نمی شوند از »خط چین« استفاده می شود. 

هستند،  زیادی  فرورفتگی های  و  شکستگی ها  دارای  که  اجسامی 
پیچیده تر  را  ترسیم  نتیجه  در  است،  درآن   بسیاری  نامرئی  خطوط 
می نماید و درك آن نیز مشکل تر می شود. حال اگر قسمتی از جسم 
که مزاحِم دید است کنار بگذارید، قسمت های نامرئی قابل مشاهده 

خواهد بود. به این تصویر به وجود آمده »برش« می گویند.
از، قسمت های مختلف و  »صفحۀ برش«، صفحه ای است فرضی که 

در جهت های مختلِف جسم عبور می کند و جسم را برش می دهد.
صفحات برش با توجه به جهت قرارگیری آنها بر روی جسم، نام های 
متعددی دارند، از جمله: صفحۀ برش  قائم، صفحۀ برش  جانبی، صفحۀ 

برش  افقی، صفحۀ برش  شکسته.
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نمایش پروندۀ ارائۀ مطلب )پاورپوینت( شمارۀ 8 - برش و عناصر آن

یادداشت 
هنرجو

 جمالت زیر را با کلمات مناسب پر نمایید.
1. صفحه ای فرضی که از جسم در جهت های مختلف عبور می کند و جسم را برش می دهد ......گویند.

2. برای رسم خطوط داخلی که قابل رویت نیستند، از .......... استفاده می شود.
3. برای نمایش بخش های برش خورده از یک حجم از ...... استفاده می شود.

4. نوع خط به کار رفته در هاشورها ........ و با زاویۀ ........ است.
5. مسیر فرضی از صفحۀ برش را ......... گویند.

6. خط فرضی برش را درپالن ترسیم کنید.

 پاسخ خود را با پاسخ هم گروه خود تطبیق دهید.
 به سؤاالت، پاسخ شفاهی دهید.
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 بـا کمـک هم گـروه خـود، بـرش احجـام داده شـده را با توجـه به صفحـۀ بـرش گذرنـده از آن، 
ترسـیم نماییـد. )مقیـاس شـکل ها 1:10 اسـت.(

فعاليت 
 احجـام صفحـۀ بعـد را مطابـق بـا محـل تعیین شـده، بـرش بدهیـد و نمـای بـرش دادۀ آن را عملی13

نمایید. ترسـیم 

1

3

2

4
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هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

هر خانه را 5 میلی متر در نظر بگیرید.

1

2

3
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1. هـر یـک از تصاویر زیـر را در کادری به ابعاد 16 ×16 سـانتی متر رسـم نمائید. )رعایـت قطر خطوط 
ترسـیم با بـه کار گرفتن انـواع مختلف مـداد مورد نظر می باشـد.(

تمرین های پایانی
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2. نمای مربوط به فلش ها را مشخص و نام گذاری نمایید.

3. شمارۀ نما را با حروف تطبیق دهید و در جدول زیر بنویسید.
 شکل 86 
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4. حروف مربوط به هر سطح ازسه نما را انتخاب کنید و در نمای مربوطه بنویسید.
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5. سه نمای مناسب با حجم را مشخص کنید و در جدول زیر بنویسید.

 8
ل 9

شک
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6. سـه نمای حجـم زیـر را با مقیاس 1:100 ترسـیم کنید و سـپس طبـق قواعـد آن را اندازه گذاری 
نماییـد. )اندازه ها بر حسـب متر اسـت.(
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7. سـه نمای حجـم زیـر را با مقیاس 1:100 ترسـیم و سـپس طبـق قواعـد، آن هـا را اندازه گذاری 
نماییـد. )اندازه هـا بر حسـب متر اسـت.(
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ارزشیابی شایستگی رسم فّنی

شرح کار:
مطابق نقشه و با وسایل نقشه کشی، انواع ترسیمات فنی شامل سه نما، نمای مجهول، برش، اندازه گذاری نماها، تصاویر 
مجسم موازی قائم و ابلیک و اندازه گذاری تصاویر مجسم موازی را مطابق اصول فنی و طبق خواسته های هنرآموز محترم، 

ترسیم و ارائه نماید.
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق دستورالعمل ها و ضوابط فنی استاندارد )ISO( انواع ترسیمات فنی تدریس شده 
را ترسیم نموده، و ارائه نماید. 

شاخص ها:
رعایت اصول فنی شامل: قطر خطوط، اندازه گذاری، روابط نماها، مقیاس نقشه، دقت و نظافت ترسیمات - در زمان 2 

ساعت. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نقشه موجود و وسایل الزم، خواسته های آن را، شامل انواع ترسیمات فنِی تدریس شده در آتلیۀ 
نقشه کشی، در مدت زمان مناسب با خواسته های نقشه، مطابق نظر هنرآموز محترم ترسیم نماید.

ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشي - وسایل ترسیم دستي - کاغذ نقشه کشي
معیار شایستگي:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
2رعایت قطر خطوط1

2رعایت مقیاس نقشه 2

2ترسیم صحیح نقشه ها3

2رعایت اصول اندازه گذاری4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و  نگرش:
رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت در ترسیم، 
، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، مدیریت  اضافه  کاغذهای  آوری  جمع 

زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.


