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شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد و احتياجات 
كشور خودتان را برآورده سازيد، از نيروي انساني ايماني خودتان غافل 

نباشيد و از اتّكاي به اجانب بپرهيزيد.

امام خميني )قدس سره الشريف(



مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف »پودمان هاي مهارت« يا »كتاب هاي تخصصي شاخه  كاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه   كاردانش، مجموعه  هشتم« صورت گرفته است. بر 
اين اســاس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان )Unit( دسته بندي مي شوند. 
در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دســته بندي شده و پودمان مهارتي )Module( را شكل 

مي دهند.
دســته بندي »توانايي ها« و »واحدهاي كار« توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام 
شده است به گونه اي كه يك سيستم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي دارد.
با روش مذكور يك »پودمان« به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه  

كاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمان مهــارت )M2 ،   M1 و ...( و هر پودمان نيز به 
تعدادي واحد كار )U2 ، U1 و ...( و هر واحد كار نيز به تعدادي توانايي )P2 ، P1 و ...( تقسيم مي شوند. 
به طــوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار )مجموع توانايي هاي اســتاندارد مربوطه(و كليه 
پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كسب خواهند 
نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت به دست 

آورند.
بديهي اســت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شــاخه  كاردانش و كليۀ عزيزاني كه در امر توســعه  
آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توســعه   آموزش هاي 

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تأليف كتاب های درسی
فني و حرفه اي و كاردانش 



مقدمه مؤلف

فراگيري صحيح اصول تصويرگري و تصوير ســه نماي اجســام مهم ترين گام در فراگيري نقشه كشــي 
مي باشد. در اين كتاب سعي شده است تا با روشي منطقي مراحل مختلف تصويرگري، مرحله به مرحله 
توســط هنرآموزان عزيز به هنرجو آموزش داده شود. نحوۀ تصويرگري هر كدام از احجام مختلف ساده 
و شــيب دار و اجسام استوانه اي در قالب پودمان هاي پيوستار جداگانه اي همراه با شرح مطالب نظري و 
كار عملي ارائه شده اســت. همچنين درس ها به صورت كوتاه طراحي شــده اند و هر درس يك موضوع 
اساسي را بيان مي نمايد. بعد از هر درس مطلبي با عنوان دستور كار ارائه شده است كه هنرجو بايد بدون 
كمك مدرس محترم خود، مراحل مورد نظر را انجام دهد و نقشۀ خواسته شده را ترسيم نمايد. ساخت 
مدل از روي تصاوير آن از جمله مباحث مهمي اســت كه مي تواند عالوه بر توانايي فراگيري و تجســم 
در هنرجويان، موجب پويايي وتالش در كارگاه نقشه كشــي گردد. از آنجا كه قبل از بحث مجهول يابي، 
توانايي ترسيم ســه بعدي مؤثر است، اين مبحث به صورت مختصر آورده شده است. البته كليات نحوۀ 

ترسيم تصاوير سه بعدي در كتاب برش و تصوير مجسم، در اختيار هنرجويان قرار مي گيرد.
در پايان از زحمات بي شــائبۀ كارشناســان محترم دفتر تأليف كه ويراســتاري فني كتاب را به عهده 
داشته اند، صميمانه تشكر دارم و از همكاران محترم در سراسر كشور اسالمي انتظار دارم تا پيشنهادات 
خــود را در جهت بهبود محتواي كتاب و رفع نقايص آن به پســت الكترونيكــي اينجانب به آدرس 

teacher.mo@gmail.com ارسال نمايند.

محسن محمدي
تابستان 1390



توصيه هايي به هنرجويان

الف( توصيه هاي كلي
۱. پيش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشوييد.

۲. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
۳. كفش هايتان را تميز كنيد. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنيد آن را نيز تميز نگه داريد.

4. در شروع كار ميز نقشه كشي را كاماًل تميز كنيد.
5. وسايلي از قبيل گونيا، خط كش تي و مانند آن بايد كاماًل تميز باشند. هر زمان كه الزم شد آن ها را به 

روش مناسب تميز كنيد.
6. برس مويي براي پاك كردن نقشه پس از پاك كردن با پاك كن در اختيار داشته باشيد. هرازچندگاهي 

برس را بشوييد تا تميز باشد.
7. كاغذ را با نوارچســب روي ميز نقشه كشــي يا تخته رسم بچســبانيد و قيچي كوچكي براي بريدن 

نوارچسب در اختيار داشته باشيد.
۸. هنگام كار بايد دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ 

كاغذ سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.
9. هر خطي را فقط با يك حركت در جهت توصيه شده بكشيد.

۱۰. پس از كشيدن هر خط نقشه را با برس مويي تميز كنيد.
۱۱. پس از اتمام كار ميز را به حالت اوليه برگردانيد، چســب ها را جدا كنيد و در سطل زباله بريزيد، و 

ميز را تميز كنيد.
۱۲. همه ابزار و وسايل نقشه كشي را سر جاي خود و به صورت مرتب قرار دهيد.

۱۳. نقشه ها و ابزارها را در برابر عوامل فيزيكي مانند گرما و نور بيش از حد، حفاظت كنيد.
۱4. اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد، حتمًا با عينك كار كنيد.

۱5. براي حمل ونقل ابزار از كيف مخصوص استفاده كنيد.
۱6. براي خريد ابزار و وسايل و براي اطمينان از كارايي آن ها با افراد متخصص به ويژه هنرآموز محترم 

مشورت كنيد.



ب( توصيه هاي آموزشي
۱. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازۀ هنرآموز محترم باشد.

۲. پس از به انجام رســاندن هر دســتوركار آن را براي تأييد و ارزشيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار 
دهيد.

۳. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم خود در تعامل باشــيد. مشــاركت و همكاري با همكالسي هايتان 
نيز مؤثر است.

4. در صورت غيبت در يك جلسه، مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه كرده و انجام دهيد.
5. همۀ نقشــه هايي را كه در طول دوره ترسيم مي كنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها با 

دسترسي آسان به آن ها مراجعه كنيد.
6. تمرين ها را، بي آنكه خود را تحت فشار رواني قرار دهيد، بكوشيد تا آنجا كه مي توانيد حل كنيد ولي 

حتمًا نواقص و اشكاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد. 
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توانايي ترسیم تصاوير از اجسام ساده

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- نقشه ي صنعتي را تعریف کند.

- کاربردهاي مختلف نقشه ي صنعتي را نام ببرد.
- روش هاي مختلف ترسيم نقشه  ها را شرح دهد.

- تصویر را تعریف کند.
- تصویر دوبعدي و سه بعدي را تشخيص دهد.

- روش به دست آوردن تصویر در نقشه کشي را شرح دهد. 
- تصویر حاصل شده روي صفحه ي تصویر را به صورت دوبعدي ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. در صنعت چه موقع از نقشه استفاده مي شود؟
۲. اگر قطعه اي بدون نقشه ساخته شود چه معایبي مي تواند پيدا کند؟

۳. چه صنایعي را مي شناسيد که در آن از نقشه استفاده مي کنند؟
4. به نظر شما آیا در تعميرات و مونتاژ دستگاه ها هم مي شود از نقشه استفاده کرد؟

۵. نقشه چه خصوصياتي باید داشته باشد تا بتوان از آن براي ساخت قطعه استفاده کرد؟     
6. تصویر چيست؟

7. چه وقت مي گویيم تصویر سه بعدي است؟
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نقشه ي صنعتي چیست؟

همان گون��ه که مي داني��د در تمام دني��ا صنعت گران براي 
ارتباط ب��ا یكدیگر و انجام دادن س��فارش هاي س��اخت 
قطعات و دستگاه ها از نقشه استفاده مي کنند. به نقشه هایي 
که در کارخانه ها یا دفاتر فني و مهندس��ي براي معرفي یا 
س��اخت قطعات صنعتي ترسيم مي ش��ود، نقشه ي صنعتي 

مي گویند. 

با استفاده از نقشه ي صنعتي قطعه، مي توان به خصوصيات 
دقيق ش��كل ظاهري، ابعاد، جنس، کيفيت سطوح، و حتي 

نوع توليد آن پي برد. 

مراحل مختلف تولید

براي ساخت قطعه یا دستگاه، مراحل مختلفي طي  مي شود.
ابتدا، طراح، طرح اوليه را به صورت دس��ت آزاد روي 
کاغذ ترس��يم مي کند. آن گاه روي طرح اوليه محاس��بات 

الزم انجام مي پذیرد.

پس از تهيه ي نقش��ه ها و س��اخت نمون��ه ي اوليه، عيوب 
احتمال��ي آن بررس��ي مي ش��ود و اصالح��ات الزم روي 

نقشه ها صورت مي گيرد. 

تيم نقشه کشي طرح اوليه را به نقشه هایي تبدیل مي کند 
که با استفاده از آن بتوان، نمونه ي اوليه را ساخت.
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به طور خالصه، نمودار توليد قطعه یا دس��تگاه به صورت 
زیر است:

طرح اوليه  انجام دادن محاس��بات  تهيه ي نقشه ها 
 ساخت نمونه  اصالح نقشه ها  توليد انبوه

کار نقشه کش ها ایجاد ارتباط بين طراحان و سازندگان است.
امروزه، پس از تهيه ي نقشه ها، نمونه سازي و شبيه سازي 
رایانه اي نيز صورت مي گيرد تا قبل از س��اخت، عيوب آن 

مشخص و برطرف شود. 
نقش��ه کش هایي که اطالعات علم��ي و تجربه ي باالي 
کاري دارن��د، مي توانن��د در طراحي و نمونه س��ازي هاي 

رایانه اي کمک شایاني نمایند.

ب��ه هرحال، وظيفه ي اصلي نقش��ه کش ها تبدیل طرح هاي 
اوليه به نقشه هایي اس��ت که قابليت ساخت داشته باشند. 

به این معني که:
. ۱ تصاویر واضح از قطعه ارائه دهد.

موارد كاربرد نقشه ي صنعتي 
۱. ساخت قطعات

۲. کنترل کيفيت قطعات
۳. مونتاژ قطعات

4. نصب و راه اندازي دستگاه ها
۵. تعمير و نگهداري قطعات و دستگاه ها

براي قطعه، نقش��ه هاي مختلفي ترس��يم مي شود: نقشه ي 
ساخت؛ نقشه ي کنترل؛ و نقشه ي مونتاژ.

با کامل ش��دن نقش��ه ها مي ت��وان توليد انب��وه را طبق 
نقشه ها انجام داد.

. ۲ اندازه گذاري آن دقيق و کامل باشد.
. ۳ عالئم مورد نياز براي چگونگي ساخت را دارا باشد.
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انواع نقشه ها از نظر روش ترسیم

انواع نقشه از نظر روش ترسیم
الف( ترسیم با استفاده از مداد و كاغذ

ترسیم با دست آزاد ◄ 
ترسیم با ابزار نقشه كشي ◄ 

ب( ترسیم با رايانه

ترسیم با مداد و كاغذ 
1. ترسیم با دست آزاد

گاهي اوقات نقش��ه هاي ابتدایي را با مداد و بدون استفاده 
از دیگر ابزار نقشه کش��ي روي کاغذ ترس��يم مي کنند. در 
دس��ترس نبودن ابزار نقشه کش��ي در همه جا، و س��رعت 
عمل در این روش، موجب اهميّت یافتن ترسيم نقشه ها با 

دست آزاد شده است. 
گفتني اس��ت که  نقشه هاي دستي براي کاربرد نهایي، 

باید به صورت دقيق با ابزار نقشه کشي ترسيم شود.

2. ترسیم با ابزار نقشه كشي
نقش��ه ها از نظر ترس��يم باید دقيق باشد. اس��تفاده از ابزار 
نقشه کشي عالوه بر ایجاد دقت در ترسيم، موجب کاهش 
اشتباه در خواندن نقشه و همچنين زیبایي نقشه خواهد شد. 

ترسیم با رايانه
امروزه نرم افزارهاي گوناگوني در دست است که مهندسان و 
نقشه کش ها را در ترسيم نقشه یاري مي رساند. بي شک یكي 
از بهترین نرم افزارها براي ترسيم نقشه، نرم افزار اتوکد است.

گفتني اس��ت، تنها اف��رادي مي توانن��د از رایانه براي 
ترسيم نقش��ه استفاده کنند که عالوه بر آشنایي با نرم افزار 
نقشه کشي، اصول و فنون نقشه کشي با دست را نيز بدانند 
و اس��تانداردهاي آن را فرا گرفته باش��ند. نقشه هایي که با 
رایانه ترس��يم مي ش��ود، پس از تكمي��ل، روي کاغذهاي 

نقشه کشي با ابعاد استاندارد چاپ مي شود.
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محیط نرم افزار اتوكد 

نقش��ه کش ها، به جاي ابزار نقشه کش��ي، ابزار موجود در 
نرم افزار اتوکد را به کار مي برند و همانند اصول نقشه کشي 

دستي، نقشه ها را ترسيم مي کنند.

نقشه، زبان صنعت

در صنعت براي نمایش اجس��ام و قطعات به صورت نقشه 
از تصاویر آن استفاده مي کنند. طراحان با ارائه ي تصاویري 
از قطعه، منظور خود را به سازندگان و دیگر صنعت گران 

مي رسانند. 

تصوير چیست؟
هرگاه به جس��مي نگاه  کنيم و آنچ��ه را که مي بينيم روي 

کاغذ ترسيم کنيم، تصویر آن را به دست آورده ایم.
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تصویر جسم مي تواند حالت هاي مختلفي داشته باشد؛ 
مثاًل کوچک تر یا بزرگ تر از اندازه ي جسم باشد؛ یا تصویر 

از جلو، پشت یا از باالي جسم باشد.

بسته به اینكه ناظر، یعني شخصي که جسم را مي بيند، 
چگونه و از کدام طرف به جسم نگاه کند، تصاویر مختلفي 

به دست مي آید.

به تصویر سه بعدي، تصویر مجسم نيز مي گویند، چون 
تجسم قطعه را آسان تر مي کند. البته، تصویر سه بعدي فقط سه  
وجه جسم را نشان مي دهد، از این رو، نمي توان آن را  نقشه 
به شمار آورد، اما از آنجا که تجسم جسم  را آسان مي کند در 
نقشه ها گاهي به عنوان تصویر کمكي از آن استفاده مي شود. 
در عوض، با داشتن چند تصویر دوبعدي از قطعه مي توان به 

همه ي خصوصيات مورد نياز آن براي ترسيم دست یافت.
از قطع��ه اي صنعتي دو تصویر دوبعدي و یک تصویر 

سه بعدي ترسيم شده است.

جسم

همچنين تصویر جس��م مي تواند دوبعدي یا سه بعدي 
باش��د. تصویر دوبعدي فقط یک طرف جس��م را نش��ان 
مي دهد، اما تصویر س��ه بعدي مي تواند سه طرف جسم را 

نشان  دهد. 

  تصویر دوبعديتصویر سه بعدي       

تصویر دوبعدي از روبه رو

تصویر دوبعدي از باال

تصویر سه بعدي

نكته

تصویر س��ه بعدي یا تصویر مجسم فقط ظاهر 
جسم را نشان مي دهد.

تصویر جس��م همان چيزي است که از جسم 
دیده مي شود.

تصویر دوبعدي 
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پایه و مبناي نقشه کش��ي اس��تفاده از تصویر اجس��ام 
است. از آنجا که نحوه ي درست ترسيم تصویرهاي جسم 
مهم ترین نكته در نقشه کشي است، همه ي صنعت گران باید 
روش یكساني براي به دست آوردن تصویر داشته باشند تا 
تصویرهاي یكساني از قطعه به دست آورند و از آن تصاویر 
براي بيان مقصود خود و معرفي قطعات صنعتي بهره بگيرند.
فراگيري این اصول قدم اول در فراگيري زبان صنعت است.

روش به دست آوردن تصوير در نقشه كشي
اگر از گوشه هاي جسم خطوطي را بگذرانيم تا به صفحه اي 
مانند صفحه  ي V برخورد کند، با وصل کردن آن نقاط به 

یكدیگر، تصویري از جسم به دست مي آید. 

مثاًل، به صفحه ي V که تصویر 
مي آی��د  به دس��ت  آن  روي 

صفحه ي تصویر مي گویند. 

اگ��ر خطوط موازي که از گوش��ه هاي جس��م مي گذرد بر 
صفحه ي تصویر عمود نباشد تصویر مایل به دست مي آید.

اگر خطوطي که از گوش��ه هاي جس��م مي گذرد در یک 
نقطه به هم برس��ند تصویر مرکزي به دس��ت مي آید. اما اگر 
خطوطي که از گوشه هاي جسم مي گذرد با هم موازي بوده 
و بر صفح��ه ي تصویر هم عمود باش��د تصویري عمودي 

حاصل مي شود. 

به شكل زیر نگاه کنيد. از گوشه هاي جسم خطوطي به صورت 
موازي به صفحه ي V عمود ش��ده و تصویر روبه روي جسم 
روي صفحه ي تصویر به دست آمده است. نمایي که ناظر مي بيند 

با تصویر حاصل شده روي صفحه ي تصویر برابر است.
در این مبحث از نقشه کشي صنعتي، هرجا که از تصویر 

نام مي بریم، منظور تصویر عمودي است.
صفحه ي تصویر مي گویند. 

نكته

مبناي نقشه کش��ي، ترس��يم درست تصاویر 
دوبعدي از قطعه است
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دستوركار

ترسیم تصوير روي كاغذ شطرنجي

  
تصویر جسم روي صفحه ي تصویر V به دست آمده است. 
تصویري را که ناظر مي بيند روي کاغذ ش��طرنجي ترسيم 

کنيد. 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنA4کاغذ شطرنجي

روپوش سفيدلباس کارHB  مداد

آيا مي دانيد

مناس��ب ترین لب��اس کار براي نقش��ه کش 
روپوش سفيد است.

نكته

ترسيم، دستي صورت گيرد.

V

آيا مي دانيد

مناس��ب ترین لب��اس کار براي نقش��ه کش 

)۳۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. خطي عمود برابر ۵ واحد در سمت راست کاغذ ترسيم 
کنيد.

۲. خط پایين��ي را موازي لبه ي افقي کاغذ و به اندازه ي ۵ 
واحد ترسيم کنيد.

۳. خط باالیي تصویر نيز افقي اس��ت. اندازه ي آن ۳ واحد 
است، آن را ترسيم کنيد.

4. خ��ط کوچک عم��ودي را به اندازه ي ۲ واحد ترس��يم 
کنيد.

۵. حاال دو طرف خط شيب دار به دست آمده است. آن دو 
لبه را به هم وصل کنيد تا خط  شيب دار ترسيم شود.

6. ترسيم را پررنگ کنيد.

7. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. نقشه ي صنعتي را تعریف کنيد.

۲. نقشه، چه اطالعاتي از قطعه را نمایش مي دهد؟
۳. مراحل مختلف آماده شدن نقشه ي قطعه را براي توليد انبوه بيان کنيد.

4. وظيفه ي اصلي نقشه کش چيست؟
۵. خصوصيات نقشه، براي اینكه قابليت ساخت داشته باشد، چيست؟

6. موارد مختلف استفاده از نقشه را نام ببرید.
7. انواع نقشه را از نظر روش ترسيم بيان کنيد.

۸. مبناي نقشه کشي صنعتي کدام است؟

© الف( ترسيم تصاویر سه بعدي                     ©  ب(ترسيم تصاویر دوبعدي
© ج( تصویر مجسم و عكس جسم                 ©  د( گزینه ي الف و ب

۹. تفاوت تصویر دو بعدي و سه بعدي چيست؟
۱۰. صفحه ي تصویر چيست؟

۱۱. چگونه مي توان یک تصویر عمودي به دست آورد؟
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عملي ◄ 
۱. تصویر هر یک از اجس��ام س��ه بعدي، روي صفحه ي تصویر V به دس��ت آمده است. تصویري را که ناظر مي بيند، مطابق 

نمونه، کامل کنيد. )F جهت دید ناظر است.(
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۲. وقتي ناظر از جهت F به اجسام نگاه کند کدام قسمت ها را مي بيند؟ آن ها را مطابق نمونه با مداد رنگ کنيد.
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۳. از روي هریک از مدل هاي موجود در کارگاه با کمک هنرآموز محترم خود یک تصویر ترسيم کنيد. )حداقل ۱۰ مدل(.             
   مدل ها مي تواند مطابق شكل زیر باشد.

   توجه: ترسيم روي کاغذ شطرنجي انجام شود.

تحقيق

تحقيق کنيد که از یک جسم چند تصویر مختلف مي توان کشيد، براي این منظور 
سعي کنيد تصاویر مختلفي از وسایل منزل )ميز، کمد، و...( را ترسيم کنيد.

تحقيق

تحقيق کنيد که از یک جسم چند تصویر مختلف مي توان کشيد، براي این منظور 
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توانايي ترسیم تصوير گوشه، لبه، و سطح در حالت هاي مختلف

 ◄ پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود:
- تصویر گوشه را تعریف کند.

- تصاویر لبه را در حالت هاي مختلف نسبت به صفحه ي تصویر شرح دهد.
- تصاویر سطح را در حالت هاي مختلف نسبت به صفحه ي تصویر تعریف کند.

- یک تصویر از اجسام ساده را روي کاغذ شطرنجي ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمع  عملينظري

۳47
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پیش آزمون

۱. مكعب چند سطح دارد؟

۲. محل برخورد سطوح در نقشه چگونه نشان داده مي شود؟
۳. صفحه )سطح( حداقل از چند خط تشكيل مي شود؟

4. حجم حداقل از چند سطح تشكيل مي شود؟
۵. آیا مي توان سطح را به گونه اي چرخاند که تصویر آن یک خط شود؟
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تصاوير گوشه ها، لبه  ها، و سطوح

مي دانيد که هر حجم از تعدادي سطح تشكيل شده است. 
مثاًل هرم س��ه وجهي داراي چهار س��طح و مكعب داراي 

شش سطح است. 

از کنار هم قرار گرفتن س��طوح، لبه ها ایجاد مي ش��ود. از 
برخورد لبه هاي جسم با یكدیگر گوشه ایجاد مي شود. 

براي به دست آوردن تصویر جسم باید تصاویر سطوح، 
لبه ها و گوشه هاي آن را به دست آوریم.

براي این منظور، فراگيري هفت اصل ساده ي زیر توصيه مي شود.

اصل اول
تصویر گوشه، یک نقطه است.

براي مثال، تصویر گوش��ه ي A که رأس هرم است نقطه ي  
a است. 

هرم سه وجهي 
چهار سطح دارد.

مكعب شش سطح دارد.

گوشه

لبه
گوشه

لبه

اصل دوم
تصوی��ر لب��ه ي موازي با صفح��ه ي  تصویر، ی��ک خط با 

اندازه ي واقعي است.
براي مثال، ضلع AB موازي با صفحه ي تصویر است. 

اصل سوم
تصویر لبه ي عمود بر صفحه  ي تصویر، یک نقطه است.

براي مث��ال، تصویر ضلع AB که عم��ود بر صفحه ي 
 تصویر است نقطه ي a-b است. 

اصل چهارم
تصویر لبه اي که موازي یا عمود بر صفحه ي تصویر نباشد، 

کوچک تر از اندازه ي واقعي است.
ب��راي مثال، ضل��ع AB موازي یا عم��ود بر صفحه ي 

 تصویر نيست. 

سطح
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اصل پنجم
تصویر س��طح م��وازي با صفحه ي  تصوی��ر یک صفحه با 

اندازه ي واقعي است.
براي مثال، سطحABCD موازي با صفحه ي تصویر است. 

اصل ششم
تصویر سطح عمود بر صفحه ي  تصویر، یک خط است.

براي مثال، س��طح ABCD عمود ب��ر صفحه ي  تصویر 
است. 

اصل هفتم
تصویر س��طحي که موازي یا عمود ب��ر صفحه ي  تصویر 

نباشد، کوچک تر از اندازه ي واقعي آن است.
براي مثال، س��طح ABCD موازي یا عمود بر صفحه ي 

تصویر نيست. 

فراگي��ري ای��ن هف��ت اصل بس��يار مه��م و ش��ما را در 
به دست آوردن تصاویر اجسام کمک مي کند.

 F اکن��ون، با توجه به آنچه بيان ش��د، تصویر از جهت
این جسم را بررسي مي کنيم. 

همان گونه که مي بينيد این جس��م س��ه بعدي از س��طوح 
مختلفي تشكيل ش��ده است. سطح A بر صفحه ي  تصویر
V عمود اس��ت. پ��س، تصویر آن یک خط اس��ت. )اصل 

ششم(

س��طح B موازي با صفحه ي  تصویرV نيست. پس، تصویر 
آن از خود سطح کوچک تر است. )اصل هفتم(
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س��طح C موازي با صفحه ي  تصویر V است. پس، تصویر 
آن با خود سطح برابر است. )اصل پنجم(

س��طح D بر صفحه ي  تصویر V عمود است. پس، تصویر 
آن یک خط است. )اصل ششم(

مي تواني��م هر لبه  را جداگانه ني��ز تحليل کنيم. براي مثال، 
لبه ي EN بر صفحه ي  تصویر V عمود است. پس، تصویر 

آن یک نقطه است. )اصل سوم(

اکنون به جس��م زیر و تصویر آن نگاه کنيد. همان گونه که 
مي بينيد س��طوح B ،A وC بر صفح��ه ي  تصویر V عمود 

است و تصویر هر کدام یک خط است. )اصل ششم(

همچنين، سطح D موازي صفحه ي  تصویر V  است. پس، 
تصویر آن به اندازه ي واقعي است. )اصل پنجم( 

در این ش��كل س��طوح دیگ��ري هم وج��ود دارد که 
مي توانيد آن ها را بررسي کنيد.

نكته

تصویر خط یا سطحي که موازي یا عمود 
ب��ر صفحه ي  تصویر نباش��د، کوچک تر از 

اندازه ي واقعي آن است.
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دستوركار

ترسیم تصوير از جسم

ارتفاع 7

طول 6

تصویر از نماي F جس��م روبه رو را روي کاغذ شطرنجي 
ترس��يم کنيد. )براي ترس��يم خطوط از خط کش س��اده یا 

گونيا استفاده کنيد.( 

نكته

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنA4کاغذشطرنجي

روپوش سفيدلباس کار  6۰ْ - ۳۰ْ گونيا
مویيبرسHB   مداد

)۳۰ دقيقه(

مشاهده مي کنيد که در تصویر از جهت F سطوح A و B دیده مي شود.
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۱. س��طح A موازي با صفحه ي  تصویر V اس��ت، پس با 
اندازه ي واقعي دیده مي ش��ود. براي ترسيم آن ابتدا خطي 

عمود به اندازه ي 7 واحد ترسيم کنيد.

۲. مقدار طول س��طح A برابر ۳ واحد است. آن را ترسيم 
کنيد.

۳. ارتفاع و طول سطح A ترسيم شده است. تصویر سطح 
A را کامل کنيد.

4. سطح B باید چسبيده به سطح A ترسيم شود. مقدار ۳ 
واحد در امتداد طول پایيني سطح A ترسيم کنيد.

6. مقدار ارتفاع س��طح B را ترس��يم کنيد تا تصویر کامل 
شود.

 A نيز دقيقًا در امتداد طول باالیي سطح B ۵. باالي سطح
دیده مي شود. آن را ترسيم کنيد.

7. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

مراحل ترسیم

نكته

 B همان گونه که مش��اهده مي کنيد س��طح
موازي صفحه ي تصویر نيست؛ از این رو، 
اندازه ي تصویر آن از اندازه ي واقعي سطح 

B کوچک تر است.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. اگر لبه اي عمود بر صفحه ي تصوير باشد، تصوير آن چگونه است؟

2. اگر لبه اي موازي با صفحه ي تصوير ياعمود برآن نباشد تصوير آن چگونه است؟
3. در چه حالت اندازه ي تصوير لبه برابر با اندازه ي خود لبه است؟

4. اگر سطحي عمود بر صفحه ي  تصوير باشد، تصويرآن ...
 ب( يك صفحه است   الف( يك خط است 

 د( الف و ب  ج( يك نقطه است  

5. در چه حالت اندازه ي تصوير سطح از خود سطح كوچك تر است؟
6. در چه حالت اندازه ي تصوير سطح برابر با خود سطح است؟

7. كدام يك از خطوط شكل موازي با صفحه  ي تصوير است؟ آن ها را شماره گذاري كنيد.

8. كدام يك از سطوح  شكل عمود بر صفحه ي  تصوير است؟آن ها را سايه بزنيد.
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عملي ◄ 
۱. سطوحي را که در نماي F به اندازه ي واقعي مشاهده مي شوند با مداد رنگ کنيد. )مطابق نمونه( 
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۲. تصاویر از جهت F اجسام زیر را مطابق نمونه کامل کنيد. 
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۳. تصویر از جهت F اجسام زیر را ترسيم کنيد. 
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4. تصویر از جهت F اجسام داده شده را روي کاغذ شطرنجي ترسيم کنيد.
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توانايي ترسیم تصوير روبه رو، افقي و نیمرخ )جانبي( روي 

صفحات ترسیم

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- کاربرد سه صفحه ي تصویر را شرح دهد.

- تسطيح صفحات تصویر را تعریف کند.
- تصاویر روبه رو، افقي و جانبي دید از چپ را ترسيم کند.

- کاربرد خط ندید در تصاویر را بيان کند.
- ارتباط بين تصاویر را برقرار سازد.
- وجوه مشترك تصاویر را بيان کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲۵7
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پیش آزمون

۱. اگر بخواهيد یک ميز را به خوبي روي کاغذ تعریف کنيد، چند تصویر از آن ترسيم مي کنيد؟
۲. به مكعب زیر نگاه کنيد. اگر از نماي F به جسم نگاه کنيد، کدام مقادیر طول، عرض یا ارتفاع دیده مي شود؟

۳. اگر از سمت ′F به مكعب نگاه کنيد، کدام مقادیر طول، عرض یا ارتفاع دیده مي شود؟
4. تصویر از س��مت F جس��م زیر روي صفحه ي تصویر V به دست آمده اس��ت. به نظر شما، مفهوم خط چين روي تصویر 

چيست؟ 

اع
رتف

ا

عرضطول
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صفحات تصوير روبه رو، افقي و جانبي

آموختيم که براي نش��ان دادن اجسام و قطعات در صنعت 
از تصویر استفاده مي شود.

وقتي ناظر از روبه رو به جسم نگاه مي کند نماي روبه روي 
جس��م را روي صفحه ي  تصوی��ر V مي بيند. به صفحه ي 

 تصویر V صفحه ي  تصویر روبه رو گویند. 

براي اینكه جسمي به صورت کامل نشان داده شود غالباً به 
دو تصویر دیگر نيز نياز اس��ت: تصویر از باالي جس��م و 

تصویر از سمت چپ جسم.

همچنين، وقتي ناظر از س��مت چپ به جس��م نگاه کند، 
تصویر جس��م را روي صفحه ي P مي بيند. صفحه ي P را 

صفحه ي  تصویر جانبي  گویند. 

براي ترسيم تصویر از باال نياز به صفحه اي افقي، مانند صفحه ي 
H اس��ت. به صفح��ه ي H صفحه ي  تصویر افق��ي گویند.

در این حالت، ناظر از باال به جسم نگاه مي کند. 

تصویر جانبي از س��مت چپ، ب��ر روي صفحه ي  تصویر 
جانبي به دست مي آید.
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اگر س��ه صفحه ي  تصویر را کاماًل در کن��ار یكدیگر قرار 
دهيم فضایي س��ه بعدي به دست مي آید که مي توانيم جسم 
را در داخل آن قرار دهيم و تصاویر آن را به دست آوریم. 

به این فضاي سه بعدي ناحيه ي تصویرگيري مي گویيم. 
همان گونه که مي بينيد، سه محور ارتفاع Z، طول X، و 

عرض Y صفحات تصویر را از هم جدا کرده است.

گام آخر 
اکنون س��ه تصویر از جسم به دست  آمده است و سازنده 

مي تواند با استفاده از آن تصاویر جسم را بسازد. 

 از باال
صویر

ت

وبه روتصویر جانبي
ویر ر

تص

اما هنوز صفحه هاي تصویر حالت سه بعدي دارد. گام آخر 
این اس��ت که صفحه ها را از حالت سه بعدي خارج کنيم 
تا ترس��يم آن ساده تر باشد. بدین منظور، صفحه ي تصویر 
جانبي را حول محور Z مي چرخانيم تا با صفحه ي روبه رو 

هم راستا شود. 

 Xهمچني��ن، صفح��ه ي تصوی��ر افق��ي را ح��ول محور
مي چرخانيم تا با صفحه ي تصویر روبه رو هم راستا شود.

اکنون س��ه تصویر اصلي این جس��م: یعن��ي تصاویر 
روبه رو، افقي، و جانبي به صورت یک نقش��ه ترسيم شده 

است. 

پس ب��راي نمایش تصاویر روبه رو، افق��ي )باال( و جانبي 
جسم، به سه صفحه ي  تصویر نياز داریم: صفحه ي  تصویر 
روبه رو، صفحه ي  تصویر افقي و صفحه ي  تصویر جانبي. 

وبه رو
ر

افقي

جانبي
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وقت��ي صفح��ات تصویر را باز کنيم س��ه تصویر نهایي از 
جسم حاصل مي شود. 

مثال 
جسم روبه رو را داخل ناحيه ي تصویرگيري قرار داده ایم، 
س��ه تصویر روب��ه رو، افق��ي و جانبي از چ��پ آن روي 

صفحات تصویر به دست آمده است. 

وج��ود خط چي��ن روي تصویر روبه رو ب��ه دليل اختالف 
سطحي است که در داخل جسم وجود دارد. این اختالف 
س��طح، هرچند که در مسير دید ناظر قرار دارد، ولي دیده 

نمي شود. پس، اثر آن را با خط چين نمایش مي دهند. 

نكته

خط چي��ن، اث��ر اختالف س��طوحي 
اس��ت که در مس��ير دید ناظر است 
ولي داخل یا پشت جسم قرار دارد.

طول، عرض، و ارتفاع

مكعب سه اندازه ي اصلي دارد:
 طول، عرض، و ارتفاع.

اع
رتف

ا

عرضطول
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وقتي ناظر از روبه رو، به جسم نگاه مي کند، ارتفاع و طول 
جس��م را مي بيند. پس، در تصویر روبه رو، ارتفاع و طول 

جسم وجود دارد. 

وقتي ناظر از سمت چپ به جسم نگاه مي کند، ارتفاع و عرض 
جسم را مي بيند. پس، در تصویر جانبي ارتفاع و عرض جسم 

نمایش داده مي شود. 

وقت��ي ناظر از باال به جس��م نگاه مي کن��د، طول و عرض 
جسم را مي بيند. پس، در تصویر افقي طول و عرض جسم 

وجود دارد. 

 ،X طول ،Z در ناحيه ي تصویرگيري نيز س��ه محور ارتفاع
و عرض Y وجود دارد. 

با کمي دق��ت متوجه مي ش��وید که ارتفاع ه��اي تصاویر 
روبه رو و جانبي با محور Z موازي اند و هر ارتفاعي که در 
نم��اي روبه رو وجود دارد، هم اندازه ي آن، ارتفاعي هم در 

نماي جانبي دیده مي شود. 

همچني��ن، هر طولي ک��ه در نماي روبه رو وج��ود دارد، 
هم ان��دازه ي آن، طول��ي در نم��اي افقي دیده مي ش��ود و 
طول هاي موجود در این دو تصویر با محور X موازي اند.

به همين ص��ورت، عرض هاي موجود در تصاویر افقي و 
جانب��ي هم با محور Y موازي اند و هر مقدار عرض که در 
تصویر افقي وجود دارد، هم اندازه ي آن، عرضي در تصویر 

جانبي دیده مي شود. 
طول

عرض

طول

اع
رتف

ا

عرض

اع
رتف

ا

عرض

اع
رتف

ا

طول
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توضیح بیشتر خط نديد

س��ه تصویر روبه رو، افقي و جانبي جس��مي ترسيم شده 
است. در تصویر روبه رو و جانبي خط ندید نشان دهنده ي 

گوشه هاي داخلي جسم است. 

ب��راي ترس��يم خطوط ندی��د، رعایت نكات زی��ر الزامي 
است:

۱. ضخام��ت خط ندی��د در گروه  خط��ي ۰/۵ برابر ۰/۳۵ 
است.

۲. خطوط ندید در گوشه ها به هم مي چسبد.

۳. خط��وط ندید در هنگام برخورد با هم، یكدیگر را قطع 
مي کند.

4. کمان هاي ندید که از روي خط محور آغاز مي شود، به 
خط محور مي چسبد.

۵. خط ندید به خط دید مي چس��بد، مگر اینكه در امتداد 
آن قرار گيرد.

6. ط��ول ه��ر خط چين ۳ ت��ا 4 ميلي مت��ر و فاصله ي بين 
خط چين ها یک ميلي متر مناسب است.

7. چنانچ��ه خ��ط دید و خط ندید روي هم منطبق ش��ود 
اولویت ترسيم با خط دید است. 

خط دید و ندید روي هم منطبق است. 
خط دید ترسيم شده است.

خ��ط ندی��د در امتداد 
خط دید

خط ندید در برخورد با 
خط دید

 F تصویر از دید
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در شكل زیر نحوه ي ترسيم صحيح انواع خطوط ندید نشان داده شده است.

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست

نادرست
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در شكل زیر سه تصویر از هر جسم ترسيم شده  است. به نحوه ي ترسيم خطوط ندید توجه کنيد.

نكته

۱. خصوصيات مطرح شده هميشه ثابت است. مثاًل 
وقت��ي صفحات تصویر را دوبع��دي کنيم، مقادیر 
ع��رض در تصویر افق��ي و تصویر جانبي همواره 

موازي محور Y است.

۲. براي ایجاد دقت بيش��تر در ابعاد نقشه، مقادیر 
یكس��ان طول، عرض و ارتف��اع را با خط رابط به 

تصاویر دیگر انتقال دهيد.
ب��راي انتق��ال مقدار عرض از خ��ط 4۵ درجه در 

فضاي خالي بين دو محور Y استفاده کنيد. 
۳. به جاي کلمه ي تصویر از کلمه ي نما هم استفاده 
مي ش��ود، ب��راي مثال، ب��ه جاي تصوی��ر روبه رو 

مي توان گفت نماي روبه رو.
4. ن��ام دیگر تصویر روبه رو، تصویر قائم اس��ت. 
همچنين به تصویر افقي تصویر از باال و به تصویر 

جانبي از چپ تصویر نيمرخ نيز مي گویند.
۵. ب��ه تصویر جانب��ي از چپ، به ط��ور خالصه، 

تصویر جانبي مي گویيم.
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توجه داشته باشيد، س��اده ترین و مناسب ترین روش، 
انتقال اندازه با اس��تفاده از گونياي 4۵ درجه است. توصيه 
مي ش��ود، هيچ گاه براي انتقال اندازه از خط کش اس��تفاده 
نكنيد، زیرا عالوه بر کاس��تن از دقت، در انتقال اندازه نيز 

موجب کاهش سرعت مي شود.

استفاده از گونياي 4۵ درجهترسيم کمان با پرگار

انتقال اندازه با خط کشانتقال اندازه با پرگار

گفتني اس��ت، ب��راي انتقال مقدار ع��رض از تصویر افقي 
ب��ه تصویر جانبي و به عك��س، روش هاي مختلفي وجود 
دارد. در ش��كل هاي زیر روش هاي مختلف آن را مشاهده 

مي کنيد.
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دستوركار شماره ي 1

ترسیم سه تصوير از جسم

تصویر روب��ه رو، تصویر افقي و تصوی��ر جانبي از چپ، 
مكعب داده ش��ده را ب��ا توجه به جهت دی��د F )روبه رو( 

ترسيم کنيد. 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
روپوش سفيدلباس کارنواريچسب
HB   مداد

تصویر روب��ه رو، تصویر افقي و تصوی��ر جانبي از چپ، 
مكعب داده ش��ده را ب��ا توجه به جهت دی��د F )روبه رو( 

)۳۰ دقيقه(
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۱. کاغذ را با استفاده از خط کش تي روي ميز نقشه کشي یا 
تخته رسم بچسبانيد.

۲. کادر و جدول مشخصات را ترسيم کنيد.

۳. محوره��اي Y ،X و Z را در محل مناس��ب روي کاغذ 
ترسيم کنيد.

4. نام هر محور)Y ،X و Z( را در کنار آن بنویسيد.

۵. در نم��اي روبه رو طول و ارتفاع وجود دارد. طول را به 
اندازه ي ۸۰ ميلي مت��ر، در محل تصویر روبه رو، موازي با 

محور X ترسيم کنيد.

6. مقدار ارتفاع را به اندازه ي 4۰ ميلي متر موازي با محور 
Z ترسيم کنيد.

7. نماي روبه رو را کامل کنيد.

۸. براي ترس��يم تصویر افقي به طول و عرض نياز است. 
با استفاده از گونيا و خط کش  تي و با خطوط نازك مقدار 

مراحل ترسیم
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طول را از نماي روبه رو به نماي افقي انتقال دهيد.

۹. مقدار عرض را به اندازه ي ۵۰ ميلي متر موازي با محور 
Y جدا سازید و نماي افقي را کامل کنيد.

۱۰. براي ترسيم تصویر جانبي به ارتفاع و عرض نياز است.
 ارتفاع در تصویر روبه رو و نيز در تصویر افقي وجود 
دارد. ابتدا با کمک خط کش  تي ارتفاع را از تصویر روبه رو 

به تصویر جانبي انتقال دهيد.

۱۱. براي انتقال مقدار عرض از تصویر افقي، ابتدا با استفاده 
از گونياي 4۵ درجه، خطي بين دو محور Y ترسيم کنيد.

۱۲. مق��دار ع��رض را از تصویر افقي ب��ه خط 4۵ درجه 
انتقال دهيد.

۱۳. مقدار عرض را با کمک خط کش  تي و گونيا به نماي 
جانبي انتقال دهيد.

۱4. خطوط اصلي را با ضخامت استاندارد پررنگ کنيد.

۱۵.  نقش��ه ي کامل ش��ده را ب��راي تأیيد و ارزش��يابي به 
هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره ي 2

ترسیم سه تصوير از جسم

تصاویر روبه رو، افقي و جانبي سه بعدي داده شده را ترسيم 
کنيد. 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط  کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
روپوش سفيدلباس کارنواريچسب
HB   مداد

)۳۰ دقيقه(
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۳. کادر تصویر روبه رو را به ارتفاع 4۵ ميلي متر و طول 4۰ 
ميلي متر با خط نازك ترسيم کنيد.

4. س��طوح ۱ و ۲ موازي با صفحه ي  تصویر روبه رو است 
و به طور کامل در تصویر روبه رو دیده مي شود. اندازه هاي 
ط��ول و ارتفاع مورد نياز هریک را جدا س��ازید و تصویر 

روبه  رو را کامل کنيد.

۵. براي ترس��يم تصویر افقي، بزرگ ترین مقدار طول را به 
تصویر افقي انتقال دهي��د و با جدا کردن مقدار عرض به 

اندازه ي ۵۰ ميلي متر، کادر تصویر افقي را ترسيم کنيد.

مراحل ترسیم

۱. مطابق دستور کار شماره ي ۱ کاغذ را روي ميز بچسبانيد 
و کادر و جدول را ترسيم کنيد.

۲. محورهاي مختصات را ترسيم و نام گذاري کنيد.
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۸. براي ترسيم تصویر جانبي، بزرگ ترین مقدار ارتفاع را 
از تصویر روبه رو به تصویر جانبي انتقال دهيد.

۹. خطْ 4۵ بين دو محور Y را ترس��يم کنيد و بزرگ ترین 
مقدار ع��رض را از تصویر افقي به تصوی��ر جانبي انتقال 

دهيد. بدین ترتيب، کادر تصویر جانبي حاصل مي شود.

7. ب��ا جدا ک��ردن مق��دار ۲۰ ميلي متر ب��راي عرض این 
صفحات، تصویر افقي را کامل کنيد. دقت داش��ته  باش��يد 
که براي تكميل تصویر افقي باید همه ي طول ها به تصویر 

افقي انتقال داده شده باشد.

6. س��طوح ۳، 4، ۵ و6 م��وازي با صفح��ه ي تصویر افقي 
اس��ت و در تصویر افقي به صورت کامل دیده مي ش��ود. 
مق��دار طول س��طوح 4، ۵ و 6 را به تصوی��ر افقي انتقال 

دهيد.
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10. سطح 7 از نماي جانبي ديده مي شود. براي ترسيم آن 
مقدار ارتفاع آن را از تصوير روبه رو و مقدار عرض آن را 

از تصوير افقي به تصوير جانبي انتقال دهيد.

11. تصوير سطح 7 را در نماي جانبي تكميل كنيد.

12. هنــوز يكي از ارتفاع ها بــه تصوير جانبي انتقال داده 
نشده است، آن را به تصوير جانبي انتقال دهيد.

13. از آنجا كه اين اختالف ســطح داخل جسم است و از 
سمت چپ ديده نمي شود، اثر آن را به صورت نديد ترسيم 

كنيد. خطوط اصلي را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

14.  نقشــه ي كامل شــده را براي تأييد و ارزشــيابي به 
هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. کاربرد ناحيه ي تصویرگيري را شرح دهيد.

۲. چه موقع از خط ندید استفاده مي شود؟
۳. در تصویر روبه رو کدام یک از اندازه هاي جسم دیده مي شود؟

© ج( طول و ارتفاع © ب( عرض و ارتفاع  © الف( طول و عرض 
4. کدام اندازه در تصویر افقي و تصویر جانبي مشترك است؟

© ج( ارتفاع © ب( عرض  © الف( طول 
۵. اندازه ي مشترك بين تصویر روبه رو و تصویر افقي کدام است؟

© ج( ارتفاع © ب( عرض  © الف( طول 
6. روش هاي انتقال مقدار عرض از تصویر افقي به تصویر جانبي را نام ببرید و بنویسيد بهترین روش کدام است؟
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عملي ◄ 
۱. تصویر جانبي دید از چپ اجسام داده شده را مطابق نمونه ترسيم کنيد. 
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 ۲. تصویر افقي هریک از اجسام داده شده را مطابق نمونه ترسيم کنيد. 
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۳. سه تصویر افقي، روبه رو و جانبي اجسام زیر را روي کاغذ شطرنجي ترسيم کنيد. تمرین ۳ ، 4 و 7 در کالس و بقيه ي 
تمرینات در منزل انجام شود. 

1                                    2                                    3

4                                    5                                    6

7                                    8                                    9
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4. تصاویر روبه رو، افقي و جانبي هریک از اجسام زیر را روي کاغذ A4 و با استفاده از ابزار نقشه کشي ترسيم کنيد. 
تمرین شماره ي ۲ در کالس و بقيه در منزل انجام شود. 

       )1(                                                                             )2(  

       )3(                                                                             )4(  
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توانايي ترسیم تصوير در ناحیه هاي تصويرگیري

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- ناحيه هاي تصویرگيري را تعریف کند.

- شش تصویر را در ناحيه ي اول ترسيم کند.
- شش تصویر را در ناحيه ي سوم ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. به نظر شما از یک جسم چند تصویر دوبعدي مي توان ترسيم کرد؟
۲. آیا هميشه باید تصویر از باال را در زیر جسم قرار داد؟

۳. اگر تصویر از زیر یک جسم را ترسيم کنيد، آن را کدام طرف نماي روبه رو قرار مي دهيد؟
4. به نظر شما، براي اینكه خصوصيات مورد نياز یک قطعه کاماًل مشخص شود، به چند تصویر نياز است؟
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ناحیه هاي تصويرگیري

با اس��تفاده از یک صفحه ي افقي و یک صفحه ي عمودي، 
مي توان فضا را به چهار ناحيه تقسيم کرد. 

ای��ن چهار ناحيه را به ترتي��ب: ناحيه ي اول، ناحيه ي دوم، 
ناحيه ي سوم و ناحيه ي چهارم مي نامند. 

ه��ر کدام از این ناحيه ه��ا داراي یک صفحه ي  تصویر 
روبه رو )V( و یک صفحه ي  تصویر افقي )H( است. گاهي 

یک صفحه ي  تصویر جانبي هم به آن اضافه مي کنند.

در نقشه کشي براي تصویرگيري از ناحيه ي اول و ناحيه ي 
سوم استفاده مي شود. 

به ترس��يم در ناحي��ه ي اّول روش اروپایي و ترس��يم در 
ناحيه ي س��وم روش امریكایي نيز مي گویند. در کشور ما 
ترسيم نقشه ها در ناحيه ي اول مرسوم است. آنچه تا کنون 

آموختيد ترسيم قطعات در ناحيه ي اول بود. 

در ناحيه ي اّول، وقتي صفحات تصویر را باز کنيم، تصویر 
افق��ي در زیر تصوی��ر روبه رو و تصوی��ر جانبي چپ در 

سمت راست تصویر روبه رو قرار مي گيرد.

ناحيه ي سومناحيه ي اول

ناحيه ي دوم

ناحيه ي چهارم

ناحيه ي سومناحيه ي اول

وبه رو
ر

افقي

جانبي

وبه رو
ر

افقي

جانبي

ناحيه ي اول

سه تصویر جسم 
در ناحيه ي اول

روبه روجانبي

افقي
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تصاوير بیشتر
آموختيد که چگونه مي توان سه تصویر از جسم ترسيم کرد. 

ناظر

ناظر

وبه رو
ر

افقي

ناحيه ي تصویرگرينماد

ناحيه ي اول

ناحيه ي سوم

دید از راست

افقي

روبه رو

ناحیه ي سوم
چنانچه جسم در ناحيه ي سوم باشد، صفحه ي تصویر بين 

ناظر و جسم قرار مي گيرد.

در این حالت وقت��ي صفحات تصویر را باز کنيم، تصویر 
افقي در باالي تصویر روبه رو و تصویر دید از راس��ت، در 

سمت راست تصویر روبه رو حاصل مي شود.

براي هریک از روش هاي ترسيم در ناحيه ي اول و ناحيه ي 
س��وم، نمادي وجود دارد که نقش��ه کش ها این نماد را در 
جدول مش��خصات نقش��ه قرار مي دهند تا روش ترس��يم 

نقشه ها مشخص باشد.
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به ط��ور معمول، مي توان با دو تصویر یک قطعه را معرفي 
کرد، زیرا تمام مقادیر طول، عرض و ارتفاع در دو تصویر 
از س��ه تصویر روبه رو، افقي و جانبي موجود است. اما در 
قطعات پيچيده ت��ر، گاه پيش  مي آید که براي معرفي آن ها 
به بيش��تر از س��ه تصویر هم نياز اس��ت. با استفاده از یک 
جعبه ي شيش��ه اي مي توان تا شش تصویر براي هر جسم 

به دست آورد. 

چنانچه جس��م را داخل یک جعبه ي شيشه اي شش وجهي 
بگذاریم تا تصاویر روي سطوح آن به دست آید، بعد از باز 

کردن جعبه و تسطيح آن، شش تصویر خواهيم داشت. 
به این جعبه شيشه اي جعبه تصویر مي گویند.

همان گون��ه که مي بينيد، وقتي تصویرگيري در ناحيه ي 
اول اس��ت، تصویر از باال در زیر تصویر روبه رو و تصویر 

از زیر در باالي تصویر روبه رو قرار مي گيرد. 

شش تصویر در ناحيه ي اول

دید از زیر

دید از راستدید از روبه رودید از چپدید از پشت

دید از باال

شش تصویر در ناحيه ي اول
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به همين ترتيب، مي توان شش تصویر را در ناحيه ي سوم 
به دست آورد. 

در ای��ن حالت، تصویر از ب��اال در باالي تصویر روبه رو و 
تصویر از زی��ر در زیر تصویر روبه رو، حاصل مي ش��ود. 

ترتيب بقيه ي تصاویر را در شكل زیر مشاهده مي کنيد. 

شش تصویر در ناحيه ي سّوم

دید از زیر

دید از چپدید از پشت دید از روبه رو دید از راست

دید از باال
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در حقيقت، براي ترس��يم ش��ش تصویر از روي قطعات 
صنعتي، مي توانيد جسم را بچرخانيد و از هر طرف به آن 
بنگرید و نماي آن را ترس��يم کنيد؛ ولي ترتيب قرارگرفتن 
تصاویر باید طبق استاندارد و به صورت بازشده ي جعبه ي 

تصویر باشد. 

تصویر از زیر

تصویر از راستتصویر از روبه روتصویر از چپ

تصویر از باالتصویر از باال

تصویر از پشت
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نكته

۱. از آنجا که در صنعت به ندرت اتفاق مي افتد که از شش 
تصویر استفاده شود، در مباحث آینده، به طور معمول، سه 
تصویر اصلي روبه رو، افقي و جانبي دید از چپ را مدنظر 
قرار مي دهيم. عالوه بر این، با فراگيري ترس��يم این س��ه 
نم��ا مي توانيد تصاویر دیگ��ر را در صورت نياز به راحتي 

ترسيم کنيد. 

۲. ب��راي تبدی��ل ی��ک نقش��ه ي اروپایي به یک نقش��ه ي 
امریكای��ي و به عكس، باید ج��اي تصویر دید از باال را با 
تصویر دید از زیر و جاي تصویر جانبي دید از چپ را با 

تصویر جانبي دید از راست عوض کنيد. 

۳. از آنج��ا که روش عمومي ترس��يم نقش��ه ها در 
کشور ما روش اروپایي است، از گذاشتن نماد آن                   
                     در ج��دول مش��خصات نقش��ه 
صرف  نظ��ر مي کنند. ول��ي اگر نقش��ه اي به روش 
امریكایي ترس��يم ش��د، باید نماد آن را در جدول 

مشخصات نقشه قرار داد. 

دید از راستدید از روبه رودید از چپ دید از چپدید از راست دید از روبه رو
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س��ه تصویر روبه رو، جانبي از راست و افقي شكل زیر را 
در ناحيه ي سوم ترسيم کنيد. 

دستوركار

ترسیم سه تصوير از جسم در ناحیه ي سوم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذ ثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
روپوش سفيدلباس کارنواريچسب
HB   مداد

نكته

تصویر جانبي مورد استفاده در فرجه ي سوم ، تصویر جانبي دید از راست است.

)6۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. ابتدا کاغذ را بچس��بانيد و مطابق دستور کار شماره ي ۳ 
کادر و جدول را ترسيم کنيد.

۲. ابتدا تصویر روبه رو را ترسيم کنيد. تصویر روبه رو باید 
در پایين صفحه قرار گيرد تا جاي کافي براي تصویر افقي 

باقي بماند.

۳. ب��ا انتقال خطوط رابط به نم��اي جانبي، تصویر جانبي 
راست را ترسيم کنيد.

4. خطْ 4۵ را ترس��يم کنيد و رابط ها را از نماي روبه رو و 
جانبي به نماي افقي انتقال دهيد.

۵. نماي افقي را ترس��يم و خطوط اصل��ي را با ضخامت 
استاندارد پررنگ کنيد.

6. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني 

نظري ◄ 
۱. در کشور ما روش معمول ترسيم نقشه ها در کدام ناحيه است؟

© د( ناحيه ي چهارم © ج( ناحيه ي سوم  © ب( ناحيه ي دوم  © الف( ناحيه ي اول 

۲. در ناحيه ي اول، تصویر جانبي دیدار از چپ در کجا قرار مي گيرد؟
۳. در ناحيه ي سوم، تصویر جانبي دید از چپ، در کجا قرار مي گيرد؟

4. نماد ناحيه ي اول و ناحيه ي سوم را ترسيم کنيد.
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عملي ◄ 
)A4 ۱. سه تصویر از جسم داده شده را در ناحيه ي سوم ترسيم کنيد. )در کاغذ

۲. ش��ش تصویر از حجم داده ش��ده را یک بار در ناحيه ي اول و یک بار در ناحيه ي س��وم ترسيم کنيد )این تمرین با دست 
آزاد و در روي کاغذ شطرنجي انجام گيرد.(
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۳. س��ه تصویر روبه رو، افقي و جانبي هریک از اش��كال زیر را یک بار در فرجه ي اول و بار دیگر در فرجه ي س��وم ترسيم 
کنيد. این تمرین با دست آزاد ترسيم شود. 

يادآوري

در فرج��ه ي اول نماي جانبي دید از چپ و در فرجه ي 
سوم نماي جانبي دید از راست ترسيم مي شود.

تحقيق

تحقيق کنيد، اگر جسم داده شده در ناحيه ي دوم ترسيم 
شود، تصاویر آن چگونه خواهد بود.

تحقيق
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توانايي ترسیم تصوير روبه رو، افقي و جانبي احجام هندسي

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- حجم را تعریف کند.

- انواع حجم هاي هندسي با سطوح تخت و دّوار را شرح دهد.
- کاربرد خط محور در قطعات دوار و متقارن را شرح دهد.

- سه تصویر از استوانه را ترسيم کند.
- سه تصویر از مخروط را ترسيم کند.

- سه تصویر از هرم را ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۳47
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پیش آزمون

۱. احجامي که اطراف شما هستند را نام ببرید.
۲. احجام هندسي اي را که مي شناسيد نام ببرید.

۳. احجام صنعتي استوانه ایي را که مي شناسيد نام ببرید.
4. به نظر شما کدام یک از احجام زیر در قطعات صنعتي استفاده بيشتري دارند؟

© ج( چندوجهي ها © ب( مخروط ها   © الف( استوانه ها  

۵. کدام یک از قطعات زیر استوانه اي است؟

© د( همه ي موارد © ج( محورها   © ب( شافت ها   © الف( چرخ دنده ها  
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تعريف حجم

وقتي چند س��طح طوري کنار هم قرار بگيرد که محدوده  اي 
بسته  ایجاد و فضایي اشغال شود، مي گویيم یک حجم تشكيل 

شده است و مقدار آن برابر فضایي است که اشغال مي کند.
در اطراف ما انواع حجم ها وجود دارد. اجسامي مانند 
مي��ز، صندلي، لي��وان و کيف تا ابزار صنعت��ي مانند گيره، 

چكش، سوهان و... همه حجم دارند.

در حقيقت، نقطه، خط و صفحه بدون وجود احجام مفهوم 
خارجي پيدا نمي کنند.

در صنعت، احجام و قطعات پيچيده ي بس��ياري وجود 
دارد. ب��راي مث��ال، در موت��ور یک خ��ودرو قطعاتي مانند 
محورها، شافت ها، چرخ دنده ها، یاتاقان ها و ... وجود دارد. 
اما با کمي دقت متوجه مي شوید که بسياري از این اجسام از 

ترکيب حجم هاي ساده ي هندسي تشكيل شده  است. 

بررسي و ش��ناخت احجام هندسي موجب مي شود تا 
صنعت گ��ران دقت نظر و مهارت کافي براي ش��ناخت و 
تحليل هرچه بيش��تر قطعات صنعتي به دست آورند و در 

طراحي و توليد موفق باشند.
احجام به دو دس��ته ي هندس��ي و غير هندسي تقسيم 
مي ش��ود. احجام هندسي مانند استوانه و مكعب و احجام 

غير هندسي مانند کوه، درخت، کيف و کفش.

احجام هندسي

احجام هندسي به سه گروه تقسيم مي شود: احجام مستوي، 
احجام دوار یک انحنایي و احجام دوار دو انحنایي.

۱. اجسام مستوي، که از سطوح تخت تشكيل شده  است، 
مانند مكعب.

۲. احجام دّوار یک انحنایي، که از سطوح تخت و منحني 
تشكيل شده  است، مانند استوانه.

۳. احج��ام دوار دو انحنای��ي که فقط از س��طوح منحني 
تشكيل  شده  است مانند کره.

سنبه نشان

تُنگ

محور
چكش

اهرم اتصال
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برخي از متداول ترين احجام هندسي 

   نام                 احجام مستوينام            احجام دوار 

استوانه

مخروط مایل

کره

بيضوي

حلقه

مكعب

مكعب مستطيل

هرم

هرم ناقص

منشور

منشور مایل

مخروط
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منشور
منشور یک چندوجهي است که دو وجه آن کاماًل مشابه و 
موازي با هم اند. به این دو وجه قاعده مي گویند. نام منشور 
را با ش��كل قاعده ي آن مش��خص مي کنند؛ مثاًل منشور با 
قاعده ي پنج ضلعي. همچنين، مي توان منش��ور را با تعداد 
وجه جانبي آن مش��خص کرد، مثاًل منشور پنج وجهي، که 

منظور منشور با پنج وجه جانبي است.
اگر وجوه جانبي منش��ور بر قاعده عمود باشد منشور 

قائم و در غير این صورت منشور مایل ناميده مي شود. 

منشور مایل

منشور با قاعده ي پنج ضلعي یا 
منشور پنج وجهي

قاعده

آيا مي دانيد

مطالعه  آزاد
همان گون��ه که در صفحه ي قبل مش��اهده کردید، 
مكعب داراي شش وجه منتظم است. از این رو، آن 
را ش��ش وجهي نيز مي گویند. پنج  نوع چند وجهي 
منتظم وجود دارد که به اجسام افالطوني مشهورند. 

این چند وجهي ها عبارت اند از:
ال��ف( چهاروجه��ي منتظم ک��ه از چه��ار مثلث 

متساوي االضالع تشكيل شده است.

ب( ش��ش وجهي منتظم، که از شش مربع تشكيل 
شده  است.

ج( هش��ت وجهي منتظ��م، ک��ه از هش��ت مثلث 
متساوي ا الضالع تشكيل شده است.

د( دوازده وجهي منتظ��م، که از دوازده پنج ضلعي 
منتظم تشكيل شده است.

ه�� ( بيس��ت وجهي منتظم، ک��ه از بيس��ت مثلث 
متساوي ا الضالع تشكيل شده است. 

چهاروجهي منتظم

مكعب یا شش وجهي منتظم

هشت وجهي منتظم

دوازده وجهي منتظم

بيست وجهي منتظم

آيا مي دانيد

مطالعه  آزاد
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- تصاویر سه گانه ي منشور با قاعده ي پنج ضلعي - تصاویر سه گانه ي منشور با قاعده ي سه ضلعي 

- تصاویر سه گانه ي منشور با قاعده ي شش ضلعي 

تصاوير روبه رو، افقي و جانبي منشور ◄ 

نكته

براي ترس��يم تصویر قاعده ي منش��ورهاي چندوجهي از 
روش تقسيم دایره استفاده کنيد.
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هرم
هرم یک چند وجهي اس��ت که وجوه جانبي آن همگي در 
نقطه اي به نام رأس مش��ترك اند. معموالً هرم را با ش��كل 
قاع��ده ي آن نام گ��ذاري مي کنن��د. مثاًل، هرم ب��ا قاعده ي 
س��ه ضلعي. البته مي توان هرم را با تعداد وجه جانبي آن نيز 
ناميد. مثاًل هرم س��ه وجهي. اگر محور هرم بر قاعده ي هرم 
عمود باشد هرم قائم و در غير این صورت هرم مایل است. 

- تصاویر س��ه گانه ي هرم قائم را در ش��كل زیر مشاهده 
مي کنيد.

- تصاویر س��ه گانه ي هرم ناقص را در شكل زیر مشاهده 
مي کنيد.

هرم مایل

هرم قائم

هرم با قاعده ي چهارضلعي یا 
هرم چهاروجهي
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احجام دوار
تصاوير روبه رو، افقي و جانبي احجام دوار ◄ 

- تصاوی��ر س��ه گانه ي مخ��روط ناقص را در ش��كل زیر 
مشاهده مي کنيد.

- تصاویر س��ه گانه ي اس��توانه  را در ش��كل زیر مشاهده    
مي کنيد.

- تصاویر س��ه گانه ي مخروط را در ش��كل زیر مش��اهده 
مي کنيد.

- تصاوی��ر س��ه گانه ي ک��ره را در ش��كل زیر مش��اهده 
مي کنيد.
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همان گونه که مشاهده کردید، تصاویر روبه رو و جانبي در استوانه و مخروط با هم یكسان است. در شكل زیر اجسامي را 
مشاهده مي کنيد که با توجه به دوار بودن آن ها، تصویر جانبي هر کدام درست مانند تصویر رو به روي آن است.

- تصاویر سه گانه ي استوانه ي توخالي را در شكل زیر مشاهده مي کنيد.
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خط محور
در ترسيمات هندسي با خط محور به خوبي آشنا شده اید. 
همان گونه که مي دانيد از خط محور براي ترس��يم تصاویر 
قطعات دوار و قطعات متقارن اس��تفاده مي شود. یادآوري 

مي شود که در مرکز دایره ها خطوط محور به صورت دو خط 
کوچک متقاطع اس��ت. همچنين ابتدا و انتهاي خط محور 
هميش��ه کمي از تصاویر بيرون مي زند.)۱ الي۳ ميلي متر( 

خطوط کوچک

بيرون زدگي 
خطوط محور

نكته

براي ترس��يم تصاویر استوانه ها بهتر است 
ابتدا تصویري که دایره اي اس��ت ترس��يم 
شود. مثاًل، در ش��كل روبه رو ابتدا تصویر 
افقي را ترسيم مي کنيم و پس از آن خطوط 
رابط را از دو س��ر قطر ب��ه نماي روبه رو 
انتقال مي دهيم و تصویر روبه رو را ترسيم 

مي کنيم.
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تصویرهاي روبه رو و افقي ش��كل س��ه بعدي داده شده را 
ترسيم کنيد. 

دستوركار

ترسیم تصوير روبه رو و افقي

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
دایرهشابلننواريچسب
روپوش سفيدلباس کاربازویيپرگار
HB   مداد

نكته

هم��ه ي خطوط افقي با کم��ک خط کش تي و تمامي خطوط عمودي ب��ا گونيايْ 6۰-ْ ۳۰ درجه 
ترسيم شود.

)4۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. ابتدا کاغذ را بچسبانيد و کادر نقشه را ترسيم کنيد.

۲. محورهاي مختصات را ترس��يم و آن ه��ا را نام گذاري 
کنيد.

۳. براي ترسيم دایره ها در تصویر افقي ابتدا خطوط محور 
را عمود بر هم ترسيم کنيد.

4. با اس��تفاده از پرگار دو دایره به قطر ۲۰ ميلي متر و قطر 
4۰ ميلي متر ترسيم کنيد تا تصویر افقي کامل شود.

۵. خطوط رابط را از دو سر قطر دایره بزرگ تر به تصویر 

6. خطوط رابط را از دو سر قطر دایره ي کوچک به تصویر 
روبه رو انتقال دهيد و تصویر روبه روي آن را به ارتفاع ۲۰ 

ميلي متر ترسيم کنيد.

7. خ��ط مح��ور را نيز ب��ه تصویر روبه رو انتق��ال دهيد و 
خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنيد.

۸. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

روبه رو انتقال دهيد و تصویر روبه روي اس��توانه ي بزرگتر 
را ترسيم کنيد.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. احجام هندسي به چند دسته تقسيم مي شوند. آن ها را نام ببرید.

۲. چند حجم هندسي دوانحنایي را نام ببرید.
۳. چند قطعه صنعتي استوانه اي را نام ببرید.

4. کدام حجم هندسي داراي تصاویر روبه رو، افقي و جانبي یكسان است؟

© ج( مخروط           © د( کره © الف( استوانه      © ب( مكعب مستطيل  
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عملي ◄ 
۱. دو تصویر دیگر هریک از سه بعدي هاي زیر را ترسيم کنيد.
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۲. با توجه به تصویر روبه روي هر یک از سه بعدي هاي داده شده دو تصویر دیگر را ترسيم کنيد. 
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۳. س��ه تصویر روبه رو، افقي و جانبي س��ه بعدي هاي داده ش��ده را در کاغذ A4 ترسيم کنيد. )این تمرین در منزل 
انجام شود.(
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4. س��ه تصویر روبه رو، افقي و جانب��ي هریک از احجام 
ترکيبي زیر را در کاغذ A4 ترس��يم کنيد. تمامي سوراخ ها 
سرتاسري است. )تمرین ۲ و ۵ در کالس و بقيه در منزل 

انجام شود.( 

)1(

)2( )3(

)4( )5(

قطر دایره ي محيطي منشور شش وجهي ۵۰ 
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توانايي ترسیم تصاوير احجام داراي قسمت هاي استوانه اي

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- قطعاتي که قسمتي از آن ها داراي استوانه است را تشخيص دهد.

- نحوه ي ترسيم نيم استوانه ها و ربع استوانه ها را شرح دهد.
- تصاویر سوراخ هاي استوانه اي را تشخيص دهد.
- تصاویر احجام ترکيبي استوانه دار را ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. کدام یک از نماهاي ترسيم شده، تصویر روبه روي شكل داده شده را درست نشان مي دهد؟ 

 
   

۲. تصویر روبه روي جسم داده   شده کدام است؟

۳. مراحل ترسيم یک دایره را با استفاده از پرگار توضيح دهيد.
4. مراحل ترسيم یک دایره را با استفاده از شابلن دایره توضيح دهيد.

 )ج                     )ب                      )الف

 )ج                     )ب                   )الف
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بس��ياري از قطعات صنعتي ترکيبي از اس��توانه با احجام دیگر هس��تند. سوراخ ها و ش��يارها نيز در بسياري از موارد حالت 
استوانه اي دارد.

در شكل زیر سه تصویر برخي از این گونه احجام ترسيم شده است.
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رعایت مراحل ترس��يم نقشه موجب مي ش��ود تا نقشه ي 
صحيح و دقيق ترس��يم شود. براي ترسيم این گونه نقشه ها 

به ترتيب زیر عمل مي شود:

۲. در مرحله ي دوم، دایره ها و قوس هاي داخلي را ترسيم 
مي کني��م. معموالً قوس ها و کمان هاي کوچک با ش��ابلن 

دایره ترسيم مي شود.

۱. ابت��دا کادر دور تصویره��ا و خط ه��اي مح��ور با خط 
نازك را ترس��يم مي کنيم. گفتني است، در این مرحله فقط 

قوس هاي خارجي ترسيم مي شود.

۳. در مرحل��ه ي آخ��ر، خطوط ندید را ترس��يم و خطوط 
اصلي را طبق ضخامت استاندارد پررنگ مي کنيم.

مراحل ترسیم
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صفحات مماس
مي دانيد که بين دو سطح غير هم راستا خط ایجاد مي شود. 
اّما گاهي صفحات به صورتي بر هم مماس مي ش��ود  که 
در تصویر آن ها خطي حاصل نمي شود. در این گونه موارد 
انتهاي خطي را که اثر لبه ي س��طح مماس  ش��ده  است با 
شعاع کمي به س��مت خارج مي چرخانيم تا نشان دهنده ي 

مماس بودن آن سطح روي یک سطح دیگر باشد. 

در ش��كل زیر و صفحه ي بعد برخي از این گونه اجسام و 
تصاویر آن را مشاهده مي کنيد. 

نكته

۱. براي ترسيم قوس هایي که مرکز مشخص دارند 
ابتدا باید محور را ترسيم کنيم. آنگاه سوزن پرگار 
را روي محل تقاطع محوره��ا مي گذاریم و کمان 

مورد نظر را ترسيم مي کنيم. 

۲. چنانچه بخواهيم دایره اي را با استفاده از شابلن 
دایره ترس��يم کنيم، بعد از ترسيم خطوط محور، 
خط هاي نشان روي شابلن دایره را روي خطوط 

محور تنظيم و سپس دایره را ترسيم مي کنيم. 

۳. براي ترس��يم دایره هاي کوچک از شابلن دایره 
اس��تفاده مي کنيم و بقيه ي دایره ها با پرگار ترسيم 

مي شود.

محل قرار گرفتن 
سوزن پرگار
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سه تصویر روبه رو، افقي و جانبي سه بعدي داده شده را در 
کاغذ A4 ترسيم کنيد.

دستوركار

ترسیم سه تصوير از جسم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
دایرهشابلننواريچسب
روپوش سفيدلباس کاربازویيپرگار
HB   مداد

)6۰ دقيقه(
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۱. ابتدا کاغذ را روي ميز بچس��بانيد و کادر و یک جدول 
ساده را ترسيم کنيد.

۲. براي ترسيم تصویر روبه رو، خط محور عمودي و افقي 
را ترسيم کنيد تا مرکز دایره به دست آید.

۳. دهان��ه ي پرگار را به اندازه ي ۲۰ ميلي متر باز کنيد و به 
مرکز به دست  آمده نيم دایره اي ترسيم کنيد.

4. خطوط دیگر تصویر رو به رو را طبق اندازه هاي موجود 
ترسيم کنيد.

مراحل ترسیم

۵. براي ترسيم دایره به قطر ۱۰ در تصویر روبه رو مي توانيد 
از شابلن دایره استفاده کنيد. خطوط شاخص روي شابلن 

را روي محورها قرار دهيد و دایره را ترسيم کنيد.

6. براي ترس��يم تصویر افقي مقدار طول را به نماي افقي 
انتقال دهيد و کادر تصویر روبه رو را ترسيم کنيد.

7. مقدار قطر دایره ي کوچک را به نماي افقي انتقال دهيد 
و اثر آن را با خط چين ترسيم کنيد.

۸. ب��ا انتقال مقادیر ارتفاع و عرض به تصویر جانبي آن را 
ترسيم کنيد. آنگاه خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ 

کنيد.

۹. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. ترتيب ترسيم دایره با شابلن دایره، چگونه است؟

۲. براي ترسيم دایره ها و کمان هایي که مرکز مشخصي دارند ابتدا باید ................... ترسيم شود.
۳. مراحل ترسيم تصویرها را توضيح دهيد.
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عملي ◄ 
۱. تصاویر روبه رو، افقي و جانبي هریک از اجسام داده شده را روي کاغذ A4 و با استفاده از ابزار نقشه کشي ترسيم کنيد. 
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2. تصاوير روبه رو، افقي و جانبي داده  شده را با دست آزاد ترسيم كنيد. 
)ترسيم با دست آزاد يا با ابزار نقشه كشي مجاز است.(

)اين تمرين براي منزل پيشنهاد مي شود.(
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توانايي  ترسیم تصاوير از احجام استوانه اي 

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- تغيير فرم در استوانه ها را تشخيص دهد.

- دليل تغيير فرم در استوانه ها را توضيح دهد.
- تصاویر احجام استوانه اي را ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. تصویر صحيح از جهت دید F کدام است؟

۲. تصویر صحيح از جهت دید F کدام است؟

 

۳. تصویر صحيح از جهت دید F کدام ست؟

الف( ©                       ب( ©                   ج( ©

الف( ©                       ب( ©                   ج( ©

الف( ©                       ب( ©                   ج( ©
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تغییر فرم در استوانه ها

در بسياري از مواقع براي ساخت قطعات صنعتي باید شيارها 
یا شكاف هایي عمود بر محور استوانه  ایجاد کنيم یا قسمتي 
از استوانه را برش دهيم و به صورت تخت درآوریم. در این 
موارد، آن قس��مت، از حالت استوانه اي خارج مي شود. این 
تغيير شكل موجب تورفتگي در تصاویر استوانه ها مي شود. 

همان گونه که مي بينيد، در تصویر جانبي تورفتگي حاصل 
شده است.

براي مثال، ش��ياري به پهناي L روي اس��توانه  ایجاد شده 
است. به سه تصویر این استوانه نگاه کنيد.

درحقيقت، هرچه پهناي ش��يار، یعني مقدار L، بيشتر باشد 
مقدار تورفتگي بيشتر است.

در شكل زیر تعدادي از این گونه احجام و سه تصویر 
آن ها را مشاهده مي کنيد.
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اگر س��وراخ ایجاد شده ي داخل استوانه، خود استوانه اي باش��د، لبه هاي تورفتگي در نماي جانبي به صورت منحني ترسيم 
مي شود. 

البته، چنانچه ش��يار یا س��وراخ در استوانه ها کوچک باشد، به طوري که موجب تورفتگي کمي در تصاویر بشود، بهتر است 
از ترسيم تورفتگي ها صرف نظر کنيم. 

F تصویر حقيقي از دید F تصویر بهتر از دید
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دستوركار

ترسیم سه نما

تصویرهاي افقي، روبه رو و جانبي استوانه ي شكل روبه رو 
را ترسيم کنيد. 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
بازویيپرگارنواريچسب
روپوش سفيد لباس کارHB   مداد

)۵۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. ابت��دا کاغذ را روي ميز بچس��بانيد و کادر و جدول را 
ترسيم کنيد.

۲. نماي افقي را ترسيم کنيد. براي این کار، دو خط محور 
عمود بر هم ترسيم کنيد تا مرکز دایره به دست آید.

۳. دایره ي تصویر افقي را به قطر 4۰ميلي متر ترسيم کرده،  
آنگاه خط چين اثر شيار را به فاصله ي ۱۰ ميلي متر از پایين 

دایره ترسيم کنيد.

4. دو س��ر قطر را ب��ه نماي روبه رو انتق��ال دهيد و کادر 
تصویر روبه رو را ترسيم کنيد.

۵. دو ط��رف خط چين را به تصویر روبه رو انتقال دهيد و 
اثر شيار را در تصویر روبه رو ترسيم کنيد.

6. براي ترس��يم تصویر جانبي مقدار ارتفاع استوانه و قطر 
آن را ب��ه نماي جانبي انتقال دهيد و کادر تصویر جانبي را 

ترسيم کنيد.

7. مقدار عرض و ارتفاع شيار را نيز به نماي جانبي انتقال 
دهي��د و اثر تورفتگ��ي آن را در تصویر جانبي به دس��ت 

آورید. خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنيد.

۸. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني

عملي ◄ 
۱. تصویر جانبي هریک از استوانه هاي زیر را ترسيم کنيد. 
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۲. سه تصویر افقي، روبه رو و جانبي از قطعه استوانه اي زیر را ترسيم کنيد.)زمان 6۰ دقيقه(

تحقيق

چند قطعه ي صنعتي را مي شناسيد که از استوانه هایي تشكيل شده باشد که قسمت هایي 
از آن، مانند آنچه در درس بيان شد، از حالت استوانه اي خارج شده باشد؟
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توانايي ترسیم سه تصوير از سطوح شیب دار در حاالت مختلف

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- تصویر سوم را با کمک شماره گذاري به دست آورد.

- ارتباط تصاویر را به صورت کامل شرح دهد.
- تصاویر سطوح شيب دار را تشخيص دهد.

- تصاویر اجسام با سطوح شيب دار را ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. اگر سطحي بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر آن چگونه است؟
۲. یک سطح شيب دار نسبت به صفحه ي  تصویر چند حالت مي تواند داشته باشد؟

۳. اگر سطحي در دو نما به صورت صفحه دیده شود تصویر سوم آن  چگونه است؟
4. آیا یک سطح در فضا مي تواند به صورتي قرار گيرد که از همه طرف به صورت صفحه دیده شود؟
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اکنون، با اس��تفاده از ش��ماره هاي به دس��ت آمده، روي 
نماهاي روبه رو و افقي، نماي جانبي را ترسيم مي کنيم. براي 
این کار باید هر شماره از نماي روبه رو را به نماي جانبي و 
همان شماره از نماي افقي را نيز به نماي جانبي انتقال دهيم. 

اجسام شیب دار

در دروس گذش��ته با برخي از اجسامي که داراي سطوح 
ش��يب دار بودند آشنا شدید. از آنجا که در صنعت بسياري 
از قطعات داراي سطوح شيب دار هستند، تصاویر این گونه 
اجسام را جداگانه بررسي مي کنيم. بدین منظور، بهتر است، 

ابتدا ارتباط تصاویر را با شماره گذاري بررسي کنيم.

ترس��یم نم��اي س��وم يك جس��م ش��یب دار با 
شماره گذاري

دو تصویر روبه رو و افقي سه بعدي شكل داده شده ترسيم 
شده است، نماي روبه رو و افقي را مطابق شماره هاي روي 
سه بعدي ش��ماره گذاري کرده ایم. در تصویر مجسم به هر 
گوشه یک ش��ماره اختصاص داده ش��ده است. در نماي 
روبه رو و افقي، از آنجا که گوش��ه ها روي هم مي افتد، به 

اغلب گوشه ها دو شماره تعلق پيدا کرده است.

در مرحل��ه ي بعدي، نقاط ۱ و ۲ به نماي جانبي انتقال داده 
شده است و اثر آن خط ۲-۱ در نماي جانبي به دست  آمده 
است. گفتني است، نقاط ۹ و ۱۰ نيز در راستاي نقاط ۱ و ۲ 
است و با همان رابطه ها به نماي جانبي انتقال پيدا مي کند.

در مرحل��ه ي آخر، مي توان نقاط ۵، 6، 7 و ۸ را از تصویر 
روبه رو و همچني��ن از تصویر افقي به نماي جانبي انتقال 

داد و آن را کامل کرد.

براي مثال، نقطه ي 4 و ۳ از تصویر روبه رو و همين دو نقطه 
از تصویر افقي به نماي جانبي انتقال داده  شده است. اثر آن 

خط 4-۳ در نماي جانبي به دست آمده است.
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بررسي بیشتر سطوح شیب دار
بيشتر سطوح شيب دار بر یكي از صفحات تصویر روبه رو، افقي  یا جانبي عمود است. 

البته، گاهي ممكن اس��ت که یک س��طح شيب دار بر هيچ یک از صفحات تصویر عمود نباشد. در این حالت، در هر سه نما، 
به صورت صفحه دیده مي شود. 

عمود بر تصویر روبه رو عمود بر تصویر افقيعمود بر تصویر جانبي
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تصاوير اجسام با سطح شیب دار
شكل روبه رو مكعبي را نشان مي دهد که یكي از گوشه هاي 
A آن را برداشته ایم. همان گونه که مشاهده مي کنيد سطح
بر صفحه تصویر افقي عمود اس��ت. این سطح در تصویر 
روب��ه رو و تصویر جانبي با طول و ع��رض کوچک تر از 

اندازه ي واقعي دیده شده است.

 B باز تكه اي دیگر از این جس��م را برداش��ته ایم و س��طح
به دست  آمده اس��ت. سطح B بر صفحه ي تصویر جانبي 
عمود اس��ت. از ای��ن رو، در صفحه ي  تصویر جانبي خط 
دیده شده است. در دو تصویر دیگر، به صورت صفحه، با 

از آنچه بيان ش��د مي توان نتيجه گرفت که هرگاه س��طح 
شيب داري بر یكي از صفحات تصویر عمود باشد در یک 
نم��ا به صورت خط و در دو نماي دیگر به صورت صفحه 

با اندازه ي غير واقعي دیده مي شود.
جالب است بدانيد که در بسياري موارد سطح شيب دار 
در دو نما تصاویر ش��بيه به هم دارد. سطح شيب دار در دو 

تصویر حالتي L شكل دارد.

اندازه ي غير واقعي اس��ت. ارتباط نقاط ۱ ، ۲ ، ۳ و 4 را در 
سه نما مشاهده مي کنيد.

A A
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در شكل زیر سطح شيب دار در دو تصویر حالتي T شكل 
دارد.

در شكل زیر سطح شيب دار در دو تصویر حالتي U شكل 
دارد.

دق��ت در اش��كال و تصاویري که مش��اهده کردید کمک 
مي کند تا احجام ش��يب دار را از روي تصاویرشان سریعتر 
شناسایي کنيد. نكته ي قابل توجه اینكه، در ترسيم تصاویر 
این گونه احجام شماره گذاري و ایجاد ارتباط بين تصاویر 
کمک زیادي مي کند و در بعضي موارد چاره اي جز استفاده 

از ارتباط بين تصاویر براي ترسيم تصویر سوم نيست.

ب��راي مثال، در ش��كل داده ش��ده دو تصویر روبه رو 
و جانب��ي به راحتي ب��ا اندازه ي  ب��رداري از روي تصویر 
س��ه بعدي قابل ترسيم است، اّما براي ترسيم نقاط ۱ ، ۲، ۳ 
و 4 در تصوی��ر افقي، ناگزیری��م که از دو نماي روبه رو و 
جانب��ي کمک بگيریم. بدین منظور، رابط هاي این نقاط را 
از تصوی��ر روبه رو و جانبي به تصویر افقي انتقال مي دهيم 

و نقاط جدید را در تصویر افقي به دست مي آوریم.

يادآوري

فرام��وش نكنيد که مبناي نقشه کش��ي اس��تفاده 
از تصاوی��ر دو بعدي اس��ت. هرچ��ه ارتباط بين 
تصاویر را بهتر بشناسيد درك بهتري از تصاویر 

پيدا خواهيد کرد.
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تصاویر روبه رو، افقي و جانبي ش��كل داده  شده را ترسيم 
کنيد. 

دستوركار 

ترسیم سه نما از جسم 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
روپوش سفيدلباس کارنواريچسب
HB   مداد

)6۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. ابتدا کاغذ A4 را روي ميز رس��م بچس��بانيد و کادر و 
جدول را ترسيم کنيد.

۲. کادر تصویر روبه رو را با ارتفاع 4۰ميلي متر و طول 4۵ 
ميلي متر و آنگاه س��طح A را ک��ه در تصویر روبه رو دیده 

مي شود ترسيم کنيد.

۳. به س��راغ تصویر جانبي بروید و با انتقال ارتفاع کل به 
تصویر جانبي و عرض ۳۰ ميلي متر کادر تصویر جانبي را 

ترسيم کنيد.

4. مقدار عرض شيارها را از وسط تصویر جانبي برابر ۱۰ 
ميلي مت��ر جدا کنيد. آنگاه با جدا کردن ارتفاع ۱۰ ميلي متر 

از پایين و باال ، تصویر جانبي را کامل کنيد.

۵. ارتف��اع ش��يارها را ب��ه تصویر روبه رو انتق��ال دهيد و 
خط چين ه��اي اثر آن ها را ترس��يم کنيد. اکنون نماي افقي 

را ترسيم کنيد.

6. مقدار عرض کل را از تصویر جانبي و طول کل را از روبه رو 
به تصویر افقي انتقال دهيد تا کادر تصویر افقي حاصل شود.

7. براي ترس��يم انتهاي ش��يارها روي س��طح شيب دار در 
تصویر افقي از تصاویر روب��ه رو  و جانبي کمک بگيرید. 
براي دقت بيش��تر، این نقاط را روي دو تصویر رو به رو و 

جانبي شماره گذاري کنيد.
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۸. از نق��اط ۱ ، ۲ ، ۳ و 4 در تصوی��ر روبه رو رابط هایي به 
تصویر افقي انتقال دهيد و همين نقاط را از تصویر جانبي 
نيز با رابط هایي به تصوی��ر افقي انتقال دهيد. حاصل این 
کار به دست آمدن نقاط ۱ ، ۲، ۳ و 4 در تصویر افقي است.

۹. اکنون با استفاده از نقاط به دست  آمده تصویر افقي را کامل 
کنيد. فراموش نكنيد که اثر ش��ياري که در پایين قرار دارد 
خط چيني در تصویر افقي حاصل مي شود که فقط قسمتي از 
آن بر خط اصلي منطبق نيست و ترسيم مي شود. در انتهاي 

کار خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنيد.

۱۰. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

ابوالوفا بوزجاني
ابوالوف��ا محمدب��ن یحيي ب��ن اس��ماعيل ابن عباس 
بوزجاني، مشهور به حاسب )متولد ۳۲۸ هجري قمري 
در روس��تاي بوزجان خراس��ان، وف��ات ۳۸7 هجري 
قمري در بغداد(، ریاضي دان و ستاره شناس برجسته ي 
ایراني منش��أ نوآوري ها و پژوهش هاي زیادي به ویژه 

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

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

تفسير کتاب خوارزمي در جبر و مقابله و ... را نام برد.
ترسیم منحني سهمي به روش ابوالوفا بوزجاني: روش 
رسم این منحني آن است که ابتدا خطي به موازات خط 
عمود به محور اصلي با فاصله ي معيني رسم مي کنيم و 
سپس به همان فاصله دایره اي به مرکز کانوني مي کشيم 
تا آن خط را قطع کند و دو نقطه از منحني به دست آید. 
و به همين ترتيب دیگر نقاط منحني را مش��خص و به 

یک دیگر وصل و منحني را کامل مي کنيم.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. اگر سطحي بر یكي از صفحات تصویر عمود باشد تصویر آن در صفحه ي  تصویر چگونه است؟

© ج( خط یا صفحه است © ب( خط است  © الف( صفحه است 

۲. سطح شيب داري که در تصویر روبه رو به صورت خط دیده مي شود، در تصویر جانبي و افقي چگونه است؟
۳. اگر س��طح ش��يب داري در تصویر روبه رو به صورت صفحه و در تصویر افقي به صورت خط دیده ش��ود تصویر جانبي 

آن چگونه است؟

© ج( گاهي خط و گاهي صفحه است © ب( صفحه است  © الف( خط است 

4. اگر سطحي در بيش از یک تصویر دیده شود آیا مي توان گفت سطح شيب دار است؟
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عملي ◄ 
۱. تصاویر سوم هریک از سه بعدي هاي داده شده را مطابق نمونه ترسيم کنيد.
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۲. تصویر روبه رو، افقي و جانبي سه بعدي زیر را ترسيم کنيد.
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توانايي ترسیم نیم نما براي اجسام متقارن

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- تقارن را تعریف کند.

- اجسام متقارن را تشخيص دهد.
- تصاویر متقارن را تشخيص دهد.

- کاربرد تقارن را شرح دهد.
- نيم نما را ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. چه وقت مي گویيم جسم متقارن است؟
۲. اجسام طبيعي متقارني را که مي شناسيد نام ببرید.
۳. اجسام صنعتي متقارني را که مي شناسيد نام ببرید.

4. چند جسم غير متقارن را نام ببرید.
۵. به نظر شما متقارن بودن اجسام چه فایده اي مي تواند داشته باشد؟
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تقارن 

وقتي دو طرف جس��مي با هم مش��ابه باشد مي گویيم آن 
جسم متقارن اس��ت. در حقيقت، تقارن یعني همانندي و 
توازن دو قس��مت نس��بت به یک مبنا. متقارن بودن اجسام 
عالوه بر زیبایي موجب تعادل آن ها مي شود. بيشتر اجسام 
متح��رك از نوعي تقارن برخوردارند؛ از یک توپ فوتبال 

گرفته تا یک هواپيماي بزرگ. 

تقارن عاملي مهم در ایجاد زیبایي و تعادل است.

خداوند بزرگ در اجرام آسماني، کره ي زمين، گياهان، 
حيوانات و س��ایر موجودات و نيز در بدن انسان تقارن را 
قرار داده اس��ت. در حقيقت، تقارن عاملي مهم در زیبایي 

و تعادل است. 

تقارن در اجسام
تقارن اجسام، نسبت به یک صفحه سنجيده مي شود. یعني 
وقتي جسم متقارن را از وسط با یک صفحه ي تقارن فرضي 

نصف کنيم دو نيمه ي مساوي مشابه حاصل مي شود.

در موارد بسياري اجسام دو صفحه ي تقارن دارد.
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تقارن در تصاوير
تقارن در تصاوير معموالً نســبت به يك محور ســنجيده 
مي شــود. وقتــي در تصويري، دو طــرف خط محور دو 

نيمه ي كامالً همسان داشته باشد تقارن محوري است.

اشكال متقارن هندسي

نيم نما
ترسيم نيمي از تصوير متقارن را نيم نما گويند.

غالبًا نقشه در حالت نيم نما به يكي از دو دليل زير ترسيم 
مي شود.

الف( صرفه جويي در وقت براي ترسيم نقشه
ب( نياز داشتن به فضاي كمتر براي ترسيم

وقتــي تصويري به صورت نيم نما ترســيم مي شــود دو 
خط نازك در دو طرف خط محور گذاشــته مي شــود تا 
نشــان دهنده ي ترسيم نشــدن نيمه ي متقارن ديگر باشد. 
معموالً تصوير روبه رو به صورت كامل ترســيم مي شــود 
و يكــي از دو تصويــر افقي و جانبي يا هــر دوي آن ها 
به صورت نيم نما ترسيم مي شود. در نيم نما حذف  نيمه اي 

كه به سمت تصوير روبه روست مناسب تر است. 

خطوط نازك عالمت 
نيم نما

آياميدانيد

اگر تصوير جسمي متقارن باشد، آيا ترسيم نيمي 
از آن كافي است؟

نكته

 دو خــط نازك انتهاي دو ســر خط محور در 
نماي جانبي و افقي شكل نشان دهنده ي ترسيم 

به صورت نيم  نماست.
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دستوركار

ترسیم نیم نما

موارد خواسته شده از شكل سه بعدي را به دست آورید:
الف( ترسيم تصویر روبه رو  

ب( ترسيم تصویر افقي در نيم نما

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
بازویيپرگارنواريچسب
روپوش سفيدلباس کاردایرهشابلن
HB   مداد

 )6۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. کاغ��ذ را روي ميز بچس��بانيد و س��پس کادر و جدول 
نقشه را رسم کنيد.

۲. کادر اصلي تصویر روبه رو را ترس��يم  و سپس خطوط 
اصلي تصویر روبه رو را کامل کنيد.

۳. ب��ا فاصله ي ۲۰ ميلي مت��ر از تصویر روبه رو خط تقارن 
را ترسيم کنيد.

4. نيم نماي تصویر افقي را کامل کنيد.

۵. خط چين ه��اي تصوی��ر روبه رو را کام��ل و خط محور 
سوراخ کوچک را ترسيم کنيد.

6. در ه��ر طرف خط تقارن در تصویر افقي دو خط نازك 
کوچک ترسيم کنيد.

7. خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنيد.

۸. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. مفهوم تقارن را توضيح دهيد.

۲. در اجسام معموالً چه نوع تقارني یافت مي شود؟
۳. کدام نوع تقارن بيشتر در تصاویر دیده مي شود؟

© ج( هر دو مورد © ب( تقارن محوري   © الف( تقارن صفحه اي    

4. چه تصاویري را مي توان به صورت نيم نما ترسيم کرد؟
۵. به چه منظور از نيم نما استفاده مي شود؟

6. چگونه مي توان پي برد که یک تصویر نيم نماست؟
7. حذف کدام سمت نيم نما مناسب تر است؟
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عملي ◄ 
۱. موارد خواسته شده از تصاویر سه بعدي زیر به دست آورید.

ب( ترسيم تصویر افقي یا جانبي به صورت نيم نما  الف( ترسيم تصویر روبه رو   

۲. موارد خواسته شده را از پایه ي کشویي که تصویر سه بعدي آن نشان داده  شده است، به دست آورید.
ب( ترسيم نماي افقي در نيم نما               ج( ترسيم نماي جانبي در نيم نما الف( ترسيم نماي روبه رو    



عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري

۲46اندازه گذاري

واحد كار دوم : اندازه گذاري

هدف كلي: اندازه گذاري نقشه هاي صنعتي ◄ 
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توانايي اندازه گذاري

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- هدف از اندازه گذاري را شرح دهد.
- اجزاي اندازه گذاري را تعریف کند.

- تصاویر را اندازه گذاري کند.
- انواع اندازه گذاري را شرح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. اگر اندازه هاي روي نقشه اشتباه نوشته شود چه مشكلي پيش مي آید؟
۲. براي نمایش اندازه هاي کامل مكعب به چند اندازه نياز است؟

۳. عالمت R در شكل مقابل نشان دهنده ي چيست؟

4. پهناي شيار در مكعب روبه رو چقدر است؟

۵. براي اینكه شكل روبه رو اندازه گذاري کامل شود به چند اندازه نياز است؟

6. به نظر شما، اندازه هاي نقشه اي کم باشد بهتر است یا اضافه باشد؟ توضيح دهيد.
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اندازه گذاري

اندازه گذاري یكي از گام هاي مهم درتكميل نقشه هاست، 
با اندازه گذاري نقش��ه، قطعه قابليت ساخت پيدا مي کند، 
ع��الوه بر این در برخي نقش��ه ها اندازه گذاري ارتباط بين 

قطعات را مشخص مي کند.
باید با دق��ت کامل انجام گيرد تا ه��م اندازه ها به صورت 
دقيق و صحيح نوش��ته ش��ود هم از شلوغي بي دليل نقشه 
جلوگيري گردد. یک نقش��ه باید هم��ه ي اندازه هاي مورد 

نياز را داش��ته باش��د و در ضمن، هيچ اندازه اي هم اضافه 
نباشد.

اندازه گ��ذاري ني��ز مانند دیگر موارد مهم نقشه کش��ي 
استانداردشده اس��ت تا اندازه گذاري در همه ي نقشه ها از 
قوانين اس��تاندارد پيروي کند و براي همه ي صنعت گران 

قابل فهم باشد. 
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اندازه ها در نقشه شامل اجزاي زير است.
1. رابط اندازه
2. خط اندازه
3. فلش اندازه

4. عدد اندازه 50-10-20
(…،   ،S ،∅ ،R) 5. عالمت ها

براي اندازه گذاري طبق استاندارد ايزو، رعايت 
نكات زير الزم است:

- خط رابط و خط اندازه، با خط نازك ترسيم مي شود.
ــته مي شود و ارتفاع آن  ــط نوش - عدد اندازه با خط متوس
10 برابر ضخامت خط متوسط است. (براي مثال، در گروه 
ــت ارتفاع اعداد  ــط 0/35 اس خط 0/5 كه ضخامت متوس

3/5 ميلي متر است.)
ــه هاي صنعتي نهايي فلش اندازه يك مثلث توپُر  - در نقش

با زاويه ي30 درجه است.

- اندازه هاي افقي، باالي خط اندازه نوشته مي شود.
- اندازه هاي عمودي سمت چپ خط اندازه نوشته مي شود، 

به گونه اي كه از سمت راست قابل خواندن باشد.
ــيب ها نيز بايد مطابق شكل انجام  - اندازه گذاري روي ش

گيرد.

ــذاري كنيد و  ــر را اندازه گ ــاي كوچك ت ــدا فاصله ه - ابت
ــا خط هاي اندازه و  ــب، فاصله هاي بزرگ تر را؛ ت ــه ترتي ب

رابط هاي اندازه همديگر را قطع نكنند.

براي سهولت در ترسيم فلش  مي توانيد طول آن را 3 تا 4 
ميلي متر و ارتفاع آن را يك ميلي متر در نظر بگيريد.

ــه بايد  ــدازه از خط اصلي نقش ــه  ي اولين خط ان - فاصل
ــته  ــد كه عدد اندازه به راحتي روي آن نوش به گونه اي باش

شود. اين فاصله 7 تا 10 ميلي متر پيشنهاد مي شود.



132

ادامه ي خط رابط اندازه
 ۱ تا ۳ ميلي متر

- براي اندازه گذاري روي نقش��ه اي که دستي ترسيم شده 
اس��ت به جاي فلش ها مي توان از خط م��ورب 4۵ درجه 
اس��تفاده کرد. کارب��رد این نوع اندازه گذاري بيش��تر براي 

نقشه هاي ساختماني است.

- فاصله ي خطوط اندازه ، پش��ت س��ر هم و بهتر اس��ت 
یكسان باشد تا نقشه منظم و زیبا شود. این فاصله ها نيز 7 

تا ۱۰ ميلي متر پيشنهاد مي شود.
- خط رابط یک تا سه ميلي متر بعد از فلش ادامه  یابد. این 

مقدار، در تمام نقشه باید یكسان باشد.

- تا آنجا که ممكن اس��ت، خط رابط، خط اصلي نقشه را 
قطع نكند.

- تا آنجا که ممكن اس��ت، فلش اندازه را به خط اصلي یا 
خط چين تكيه ندهيد و از خط رابط استفاده کنيد.

- چنانچه فاصله ي بين خطوط رابط براي ترس��يم فلش ها 
کافي نباشد )معموالً فاصله هاي کمتر از 7 ميلي متر( فلش ها 

را در بيرون ترسيم کنيد.

- چنانچه فاصله ي بين خطوط رابط براي نوشتن عدد اندازه 
کافي نباشد، عدد اندازه را در سمت راست بنویسيد.

- ب��راي اندازه هاي کوچک کنار ه��م، دو فلش از بيرون  
و به ج��اي فلش هاي دیگر در محل تقاط��ع خط اندازه و 

رابط ها دایره ي کوچک توپُر مي گذارند.

نادرستدرست
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اندازه گذاري روي دايره ها و كمان ها

- ب��راي اندازه گذاري روي دایره، خ��ط اندازه به صورت 
مای��ل از مرکز دایره عبور مي کند و فلش هاي دو طرف آن 

به دایره تكيه  دارند.

- چنانچه فضاي کافي براي نوشتن عدد یا ترسيم فلش ها 
نباش��د، فلش ها را در بيرون دای��ره مي زنيم و عدد را هم 

بيرون مي نویسيم.

- براي اندازه گذاري روي نيم دایره، ربع دایره یا قسمتي از 
دایره که مرکز مشخصي دارند، خط اندازه از مرکز شروع 

مي شود و تا روي دایره ادامه مي  یابد.

- در اندازه گذاري دایره یا قسمتي از دایره خط اندازه نباید 
بر خطوط محور منطبق ش��ود. به همين دليل، خط اندازه 

به صورت مایل ترسيم مي شود.

- براي اندازه  گذاري ش��عاع، عالمت R قبل از عدد شعاع 
نوشته مي شود.

- ب��راي اندازه گذاري قطر، عالم��ت ∅  قبل از عدد قطر 
نوشته مي شود.

- روي دایره ي کامل یا تصویر آن هميشه اندازه بر حسب 
قطر داده مي شود نه برحسب شعاع.

درست نادرست

نكته

R .۱ ح��رف اول کلمه ي Radius به معني 
شعاع است.

۲. عالمت∅ براي قطر استفاده مي شود.

درستنادرست
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در شكل هاي زیر اندازه گذاري روي دایره ها و کمان ها و خطوط به طور صحيح نشان داده شده است.
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- چنانچه ش��عاع یک کمان خيلي بزرگ باش��د، ابتداي خط اندازه روي خط محوري که در راس��تاي مرکز کمان است قرار 
داده مي شود. در این حالت، خط اندازه به صورت شكسته ترسيم مي شود. 

- چنانچه مرکز یک کمان مشخص نباشد، ابتداي خط اندازه از یک نقطه ي دلخواه شروع مي شود.
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- براي نمایش اندازه زوایا، مطابق شكل زیر عمل مي شود. کمان خط اندازه به مرکز رأس زاویه ترسيم مي شود.

- در ش��كل زیر قس��مت a، وجود خط ن��ازك ضربدري 
نش��ان دهنده ي تخت بودن است این عالمت وقتي استفاده 

مي شود که تخت شدگي در نماي دیگر مشخص نباشد.

- عالمت   قبل از عدد ۲۵ نشان مي دهد که مقطع این 
قسمت مربعي به ابعاد ۲۵×۲۵ است.
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- براي اندازه گذاري روي تصاویر کروي قبل از نوش��تن عدد اندازه ي حرف S نوش��ته مي ش��ود. حرف S مخفف کلمه ي  
Sphere به معناي کره است.

- اگر طول یک قطعه زیاد باشد و امكان ترسيم آن در کاغذ نباشد مي توان با خط شكستگي آن را کوتاه تر رسم کرد و اندازه 
را به صورت واقعي نوشت. خط شكستگي به دو صورت ترسيم مي شود که در شكل زیر نشان داده شده  است. 

خط نازك با دست آزاد
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روش هاي اندازه گذاري
براي اندازه گذاري روش هاي مختلفي استفاده مي شود که 

معمول ترین آن دو روش پله اي و زنجيره اي است.

اندازه گذاري پله اي
این ن��وع اندازه گذاري زمان��ي انجام مي گي��رد که مقدار 
فاصله ها نس��بت به ی��ک مبنا تعيين ش��ود. در این حالت 

اندازه گذاري حالتي پله اي پيدا مي کند.

اندازه  گذاري زنجیره اي)متوالي(
چنانچ��ه اندازه ه��اي قس��مت هاي مختل��ف به ص��ورت 
زنجيره اي پشت سر هم نوش��ته شود، به آن اندازه گذاري 

زنجيره اي مي گویند.

نكته

۱. بزرگ ترین طول، بزرگ ترین ارتفاع و بزرگ ترین 
عرض جسم، باید روي نقشه اندازه گذاري شود.

۲. در اکث��ر نقش��ه ها مح��ور ت��ا محور س��وراخ ها، 
اندازه گذاري شود.

۳. تا ح��د ممكن از پراکندگ��ي اندازه ها در تصاویر 
مختلف خودداري شود.

4. از تكرار یک اندازه در نماهاي مختلف خودداري شود.
۵. بهتر است اندازه گذاري روي تصویري که وضوح 

بيشتري دارد انجام شود.
براي مثال، اندازه گذاري پهناي ش��يار مكعب زیر 

در تصویر روبه رو بهتر از تصویر افقي است. 

از آنج��ا ک��ه در روش اندازه گذاري زنجي��ره اي هرگونه 
کم یا زیاد ش��دن فاصله هنگام س��اخت روي تغيير مكان 
فاصله هاي دیگر نيز اثر مي گذارد، استفاده از روش پله اي 

معمول تر و مناسب تر است.
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موارد خواس��ته شده از تصویر سه  بعدي شكل مقابل را به 
دست آورید: 

الف( ترسيم تصویر روبه رو و جانبي
ب( اندازه گذاري کامل

دستوركار 

اندازه گذاري 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
بازویيپرگارنواريچسب
روپوش سفيدلباس کاردایرهشابلن
HB   مداد

)6۰ دقيقه(
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۱. کاغ��ذ را روي ميز بچس��بانيد و س��پس کادر و جدول 
نقشه را رسم کنيد.

۲. تصویر روبه رو را ترسيم کنيد. نيم دایره ي به شعاع ۱۲ را 
با پرگار و دایره هاي با قطر ۱۰ را با شابلن ترسيم کنيد.

۳. خط��وط رابط ارتفاع را به تصویر جانبي انتقال  دهيد و 
تصویر جانبي را ترسيم کنيد.

4. ب��راي اندازه گ��ذاري، ابت��دا کمان ه��ا و دایره ه��ا را 
اندازه گذاري کنيد. 

- براي دایره هاي کامل باید اندازه ي قطر نوشته شود.

۵. طول ها را اندازه گذاري کنيد. محور تا محور س��وراخ ها 
را حتمًا اندازه گذاري کنيد.

مراحل ترسیم
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6. ارتفاع ها را اندازه گذاري کنيد. ارتفاع کل را مي توانيد در نماي جانبي اندازه گذاري کنيد.

7. عرض جسم را در تصویر جانبي اندازه گذاري کنيد.

۸. نقشه را با ضخامت استاندارد پررنگ کنيد.

۹. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. به چه دليل از اندازه گذاري استفاده مي شود؟

۲. اجزاي اندازه  گذاري را نام ببرید.
۳. براي نشان دادن شعاع و قطر دایره از چه عالئمي استفاده مي شود؟

© ب( R و ∅           © ج( S و ∅      S و R )الف ©

4. عالمت∅ S  نشان دهنده ي چيست؟
۵. زاویه در شرایط مختلف به چه صورت اندازه گذاري مي شود؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.

6. در ترسيم کمان ها چه موقع از خط اندازه شكسته استفاده مي شود؟
7. تفاوت اندازه گذاري پله اي و زنجيره اي را با ترسيم نشان دهيد.

۸. نحوه ي اندازه گذاري فاصله هاي کوچک پشت سرهم را با ترسيم نشان دهيد.
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عملي ◄ 
۱. تصاویر هریک از سه بعدي هاي داده شده را اندازه گذاري کنيد. 
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۲. تصویر روبه رو و افقي سه بعدي داده  شده را اندازه گذاري کنيد. 
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۳. تصویر روبه رو، افقي و جانبي سه بعدي داده شده را ترسيم و به طور کامل اندازه گذاري کنيد. 
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واحد كار سوم: ترسیم نماي مجهول

هدف كلي: نقشه خواني و ترسیم نماي مجهول ◄ 

عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري

۲46ترسيم تصویر مجسم ایزومتریک

۲46ترسيم تصاویر الزم از یک جسم

۲46ساختن قطعه از روي تصاویر آن

۲۸۱۰ترسيم تصویر سوم به کمک دوتصویر آن



147

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46

توانايي ترسیم تصوير مجسم ايزومتريك

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- تصویر مجسم ایزومتریک را شرح دهد.
- ترسيم سه بعدي هاي ساده را انجام دهد.

- شيب ها را در سه بعدي ترسيم کند.
- با استفاده از گونيا و خط کش تي تصویر سه بعدي را ترسيم کند.

- با دست آزاد تصویر سه بعدي را ترسيم کند.
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پیش آزمون

۱. مبناي نقشه کشي استفاده از کدام نوع تصاویر است؟

© ب( تصاویر سه بعدي © الف( تصاویر دوبعدي  

۲. به نظر شما تصویر سه بعدي به چه منظور استفاده مي شود؟
۳. چرا از تصاویر سه بعدي به مثابه ي نقشه، به تنهایي استفاده نمي شود؟

4. نقشه اي که عالوه بر تصویر دوبعدي در آن از تصویر سه بعدي هم استفاده شده است چه مزیت هایي دارد؟
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تصوير مجسم يا تصوير سه بعدي

مبناي نقشه کش��ي ترس��يم تصاویر دوبعدي است؛ اما در 
بسياري از موارد براي درك سریع تر از قطعات و دستگاه ها 

ترسيم تصویر سه بعدي هم ضروري به نظر مي رسد.
تصاویر سه بعدي به روش هاي مختلف ترسيم مي شود که 
براي قطعات صنعتي بيشتر روش ایزومتریک به کار مي رود.

تصوير مجسم ايزومتريك
شكل داده شده تصویر روبه رو و افقي یک مكعب  مستطيل را 
نشان مي دهد. همان گونه که در نماي روبه رو و افقي مشاهده 
مي کنيد مقدار طول ۵۰، مقدار ارتفاع 4۰ و مقدار عرض ۲۰ 

است.

براي ترسيم تصویر سه بعدي، محور ارتفاع )Z( به صورت 
عمودي، محور طول )X( به صورت ۳۰ درجه و محور عرض 
)Y( هم به صورت ۳۰ درجه نسبت به خط افق ترسيم مي شود.

براي ترسيم مكعب به صورت سه بعدي، مقادیر ۵۰، ۲۰ و 
4۰ روي محورهاي Y ،X، و Z جدا شده است. 

نكته

۱. زاوی��ه ي ۳۰ درج��ه را با اس��تفاده از گونياي ۳۰ 
درجه و خط کش تي مطابق شكل زیر ترسيم کنيد.

۲. هم��ه طول ها موازي مح��ور X ، عرض ها موازي 
محور Yو ارتفاع ها موازي محور Z ترسيم مي شود. 

۳. براي ترس��يم خطوط ش��يب دار، ابتدا و انتهاي آن را 
در تصویر سه بعدي مي یابيم و سپس دو نقطه را به هم 

وصل مي کنيم.
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ترسیم تصوير سه بعدي با دست آزاد
ترس��يم تصویر سه بعدي با دست آزاد، به دليل دو مزیت، 

مورد استفاده قرار مي گيرد:
الف( س��رعت باالي ترسيم سه بعدي با دست آزاد نسبت 

به ترسيم با ابزار.
ب( نياز نداشتن به ابزار و وسایل معمول نقشه کشي )چون 
ابزار و وس��ایل نقشه کشي هميش��ه و همه جا در دسترس 

نيست.(
وقتي ش��ما در مقام طراح یا نقش��ه کش وارد عرصه ي 
صنعت مي شوید بسيار اتفاق مي افتد که به ترسيم سه بعدي 

نياز پيدا مي کنيد.
فراموش نكنيد که ترسيم سه بعدي نوعي ساختن مدل 
روي کاغذ اس��ت. وقتي ایده اي دارید مي توانيد ابتدا آن را 
به صورت س��ه بعدي ترسيم و ظاهر آن را بررسي کنيد. یا 
ای��ده و طرح خود را به دور از قوانين و اصول معمول در 

تصاویر دوبعدي با دیگران درميان بگذارید.
ترسیم سه بعدي همان ساختن مدل روي كاغذ است.

ترس��يم س��ه بعدي با دس��ت آزاد را مي توانيد روي کاغذ 
ایزومتریک و یا کاغذ س��فيد انجام دهيد. توصيه مي ش��ود 

که در شروع کار از کاغذ ایزومتریک استفاده کنيد. 

       ترسيم با دست آزاد در کاغذ ایزومتریک

ترسيم با دست آزاد در کاغذ سفيد
ترسیم سه بعدي همان ساختن مدل روي كاغذ است.

نكته

باید با تمرین زیاد در ترس��يم خطوط با زاویه ي ۳۰ درجه بدون استفاده از گونيا 
تبحر پيدا کنيد. همچنين، ترسيم خطوط موازي با دست آزاد بسيار مهم است. 

دست آزاد
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تصویر مجس��م ایزومتریک جس��م مقاب��ل را که دو نماي 
روبه رو و جانبي آن نيز نش��ان داده ش��ده اس��ت ترس��يم 

کنيد. 

دستوركار

ترسیم تصوير مجسم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
روپوش سفيدلباس کارنواريچسب
HB   مداد

)6۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. کاغ��ذ را روي ميز بچس��بانيد و س��پس کادر و جدول 
نقشه را رسم کنيد.

۲. ب��ا اس��تفاده از خط کش تي و گوني��اي ۳۰ و 6۰ درجه 
محورهاي Y، X و Z را ترسيم کنيد.

۳. در این مرحله مكعب  اصلي جسم را ترسيم کنيد. بدین 
 Y ۳۰ را روي محور ،X منظ��ور، مقدار ۵۰ را روي محور

و4۰ را روي محور Z جدا کنيد.

4. از نقطه ي ۵۰ روي X و از نقطه ي ۳۰ روي Y  دو خط 
عمودي موازي محور Z ترسيم کنيد. 

۵. از نقط��ه ي 4۰ روي Z دو خط ۳۰ درجه ، یكي موازي 
X و یكي موازي Y ترس��يم کنيد تا خطوط دیگر ارتفاع را 

)B و A قطع کند. )نقاط

6. از نقطه ي B خطي موازي محور X و از نقطه ي A خطي 
 C ترس��يم کنيد ت��ا همدیگر را در نقطه ي Yموازي محور

قطع کنند.
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7. به انتهاي ردیف 6 برده ش��ود. س��طوح ۱ ، ۲ و ۳ روي 
سطوح روبه رو جانبي و افقي مكعب را ترسيم کنيد.

۸. در ای��ن مرحله دونقطه ي ابتدای��ي و انتهایي از خطوط 
سطح شيب دار به دس��ت آمده است و باید سطح شيب دار 

را ترسيم کنيد.

۹. در آخرین مرحله خطوط داخلي س��ه بعدي را ترسيم و 
سه بعدي را طبق استاندارد پررنگ کنيد.

۱۰. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

رسم يك هذلولي به روش ابوالوفا بوزجاني
ابت��دا دو خط عمود بر یک دیگر رس��م و بر روي 
یكي فاصله ي دو منحني و سپس دو کانون هذلولي 
را مشخص مي کنيم. بعد براي به دست آوردن نقاط 
مختلف بدین طریق عمل مي کنيم که نقطه اي روي 
محور اصلي انتخاب و به مرکز کانون ها و فاصله ي 
آن نقطه از دو سر هذلولي قوس هایي رسم مي کنيم 
تا یک دیگ��ر را قطع کنند. این نق��اط روي منحني 
هذلول��ي ق��رار دارد و ادامه ي ای��ن کار براي نقاط 
مختل��ف روي مح��ور اصلي، منحن��ي هذلولي را 

به دست مي دهد.

3

12
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. به چه منظور در نقشه ها تصویر مجسم را ترسيم مي کنند؟

۲. طرز قرار گرفتن محور Y ، X و  Z در سه بعدي ایزومتریک چگونه است؟
۳. براي ترسيم سه بعدي ایزومتریک از کدام گونيا استفاده مي شود؟

© ج( 6۰ْ - ۳۰ْ و 4۵ْ © الف( 6۰ْ  - ۳۰ْ           © ب( 4۵ْ  

4. ترسيم خطوط شيب دار در سه بعدي چگونه انجام مي شود؟ توضيح دهيد.
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عملي ◄ 
۱. با توجه به دو نماي داده شده تصویر سه بعدي را کامل کنيد. 
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۲. سه بعدي هاي داده  شده را مجدداً با دست آزاد و با مقياس دو برابر ترسيم کنيد. چهار مورد اول در کارگاه و بقيه در منزل 
انجام شود.
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۳. اشكال داده  شده را به صورت سه بعدي ایزومتریک و با استفاده از ابزار نقشه کشي ترسيم کنيد. 

)1( )2(

)4()3(

تحقيق کنيد غير از سه بعدي ایزومتریک چه نوع سه بعدي هاي دیگري در 
نقشه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

تحقيقتحقيق
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توانايي ترسیم تصاوير الزم از يك جسم

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- تعداد تصاویر الزم براي یک جسم را  تشخيص دهد.

- تصاویر الزم براي یک جسم را ترسيم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. براي نشان دادن و معرفي کامل یک جسم به صورت معمول چند تصویر نياز است؟
۲. آیا امكان دارد جسمي فقط با یک تصویر دوبعدي معرفي شود؟

۳. براي اینكه تصاویر یک جسم معّرف کامل آن در نقشه باشد آن تصاویر باید چه خصوصياتي داشته باشند؟



161

تصاوير الزم

در جلسات گذش��ته آموختيد که مبناي نقشه کشي ترسيم 
تصاویر دوبعدي از اجس��ام است و تصویر سه بعدي فقط 
به مثابه ي کمک در تش��خيص ظاهر اجس��ام، گاهي کنار 
نقش��ه هاي دوبعدي ترس��يم مي ش��ود. همچنين، مي توان 
تصاویر دوبعدي متعددي از جهت هاي مختلف براي یک 

جسم ترسيم کرد. 

اکنون س��ؤال این اس��ت ک��ه چند تصویر از یک جس��م 
مي تواند جسم را به صورت کامل معرفي کند.

مثاًل، اگر فقط یک تصویر از جس��مي داش��ته باشيم، 
مي تواند معرفي کننده ي جسم به صورت کامل باشد؟ براي 
نمونه، تصویر افقي جسمي داده شده است. همان گونه که 
مش��اهده مي کنيد، براي این تصویر افقي مي توان اجس��ام 

متعددي در نظر گرفت. 

خط��وط بين صفحات B ،A و C نش��ان دهنده ي اختالف 
ارتفاع این سطوح نسبت به هم است، اما اینكه کدام سطح 
باالتر و کدام پایين تر اس��ت، یا اینكه افقي و کدام ش��يب 

دارد مشخص نيست.
ش��ما با کمي دقت مي توانيد اجسام سه بعدي دیگري 
ني��ز براي این تصویر افقي پي��دا کنيد. پس، مي توان نتيجه 
گرفت که به طور معمول یک جسم نمي تواند با یک تصویر 
معرفي ش��ود. دليل روشن آن هم این است که در یک نما 

فقط دوبعد از یک جسم نشان داده  مي شود.
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درحقيقت، براي اینكه یک جس��م به صورت کامل معرفي 
ش��ود، نياز به اندازه هاي کامل طول، عرض و ارتفاع است 
که در دو تصویر وجود دارد. براي مثال، در تصویر روبه رو، 
ارتفاع و طول، و در تصویر افقي، عرض و طول وجود دارد. 

پس، مي توان نتيجه گرفت که به صورت معمول، با داشتن 
دو تصویر از جس��م مي ت��وان تمام��ي اندازه هاي طول و 

عرض و ارتفاع یک جسم را نشان داد.

البته، نكته اي که باید مورد توجه قرار گيرد این است که دو 
نمایي که انتخاب مي شود باید عالوه بر مطلب فوق بيانگر 
شكل واقعي جسم نيز باشد. براي نمونه، در شكل زیر اگر 
 دو نماي روبه رو و افقي انتخاب شود تصاویر وضوح کافي 

براي معرفي جسم را نخواهد داشت.

طول عرض

ارتفاع

طول

عرض

عرض

ارتفاع

انتخاب دو تصویر مناسب

انتخاب دو تصویر نامناسب

 براي مثال، جسم سه بعدي در شكل زیر با تصویر روبه رو 
و جانبي معرفي شده  اس��ت و از نظر ابعاد نقشه ي کاملي 

است.

طول 

ض
عر

 مث��اًل در تصوی��ر افقي طول و عرض موجود اس��ت 
و ب��راي نمایش ارتفاع نياز به تصوی��ر روبه رو، یا تصویر 

جانبي است. 
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ولي چنانچه نماي روبه رو و جانبي انتخاب ش��ود جس��م قابل تشخيص و ساخت خواهد بود. در شكل زیر دو تصویر 
روبه رو و افقي نمي تواند معرف فقط یک جس��م باش��د و اجسام متعددي را شامل مي شود؛ در این صورت، فقط نماي سوم 
مي تواند منظور نقش��ه کش را از دو تصویر دیگر بيان کند. از آنجا که این دو تصویر )روبه رو و افقي( به درس��تي انتخاب 

نشده اند، شما مي توانيد با کمي دقت تصاویر جانبي زیادي براي آن پيدا کنيد.

براي توضيح بيشتر باید گفت، سطوح یک جسم مي تواند 
سه حالت کلي داشته باشد:

الف( سطح یک جسم دوار است.

ب( سطح جسم شيب دار است.

ج( س��طح جس��م نه دوار اس��ت نه ش��يب دار، مثل یک 
نكته اي که باید مورد توجه قرار گيرد این است که هميشه مكعب.

باید نماهایي از جس��م ترس��يم ش��ود که دایره اي بودن و 
ش��يب دار بودن را نش��ان دهد. براي نمونه، سه تصویر از 

شكل داده شده ترسيم شده است.

ممكن اس��ت در یک جسم هم قس��مت دوار هم قسمت 
ش��يب دار و هم قسمت مستوي غير شيب دار وجود داشته 

باشد، مثل شكل زیر.
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همان گونه که مشاهده مي کنيد، دایره اي بودن در تصویر روبه رو و شيب دار بودن در تصویر افقي نشان داده شده است.  پس، 
دونمایي که جسم را بهتر نشان مي دهند تصویر روبه رو و تصویر افقي است.

مثال: دو تصویر زیر چه جسمي را نشان مي دهد؟

جواب: در نگاه اول، مي توان گفت، این دو تصویر مي تواند 
اجسام مختلفي را نشان دهد، مانند شكل هاي زیر.

اّما از آنجا که اصل بر این اس��ت که اگر جسمي شيب دار 
یا دوار باش��د، باید تصویري که شيب  یا دایره اي بودن را 
نش��ان دهد ترسيم ش��ود. مي توان نتيجه گرفت که منظور 

نقشه کش از این دو تصویر همان مكعب بوده است. 

نكته

آنچه بيان شد وضعيت معمول ترسيم تصاویر 
اجسام بود. اّما، به هرحال، در صنعت قطعات 
زی��ادي وجود دارد که براي معرفي به بيش از 
دو تصویر نياز دارد. همچنين، برخي اجس��ام 
مانند قطعات استوانه اي در صورتي که کامل 
اندازه گذاري شده باشد با یک تصویر معرفي  

مي شود  و نياز به تصویر دیگري ندارد.
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س��ه تصویر روبه رو، افقي و جانبي از جس��م س��ه بعدي 
مقابل را ترسيم و دو تصویر آن را به عنوان نقشه ي جسم 

انتخاب کنيد. 

دستوركار

ترسیم نقشه

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
روپوش سفيدلباس کارنواريچسب
HB   مداد

)6۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. کاغذ را روي ميز بچس��بانيد و کادر و جدول را ترسيم 
کنيد.

۲. با استفاده از ابزار و طبق اصولي که فراگرفته اید تصویر 
روبه رو را ترسيم کنيد.

۳. به همان ترتيب و طبق اندازه ها، تصویر جانبي را ترسيم 
کنيد.

4. با ترس��يم خطوط رابط و خط 4۵ درجه نماي افقي را 
ترسيم کنيد.

۵. همان گونه که مشاهده مي کنيد، تصویر جانبي اطالعات 
واضح تري نس��بت به تصوی��ر افقي ارائ��ه مي دهد. پس، 
مي توانيد تصویر افقي را حذف کنيد و دو تصویر باقي مانده 

را با ضخامت مشخص پررنگ کنيد.

6. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. به طور معمول، براي نمایش کامل یک جسم به چند تصویر نياز است؟

© ج( سه تصویر © ب( دوتصویر   © الف( یک تصویر 

۲. چنانچه یک استوانه به صورت کامل اندازه گذاري شود، براي نمایش آن چند تصویر نياز است؟

© ج( سه تصویر © ب( دوتصویر   © الف( یک تصویر 

۳. چگونه مي توان از تصویر دوبعدي یک جسم تشخيص داد که جسم داراي اختالف سطح است؟
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عملي ◄ 
۱. از س��ه تصویري که براي هر جس��م ترسيم شده  است، تصویر اضافه را مطابق نمونه حذف کنيد. )تذكر: این تمرین باید 
به صورت گروهي انجام گيرد.( هنرجویان باید به گروه هاي ۲ یا ۳ نفره تقس��يم ش��وند و هر گروه با مشورت هم تمرین را 

انجام دهند و در پایان جواب ها را با استادشان بررسي کنند. 
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۲. براي هریک از سه بعدي هاي داده شده دو تصویر مناسب ترسيم کنيد. )ترسيم با دست آزاد انجام گيرد(

 

1 2

3 4

5 6

7 8
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۳. دو تصویر مناسب از سه بعدي داده شده را با ابزار کامل ترسيم کنيد. 
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توانايي ساختن مدل از روي تصاوير قطعه

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- اجسام ساده را از روي تصاویر آن تشخيص دهد.

- مدل اجسام را از روي تصاویر آن بسازد.
- نحوه ي استفاده ي صحيح از ابزار مدل سازي و حفظ و ایمني آن را فرا گيرد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲46
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پیش آزمون

۱. خط ایجاد شده بين سطوح A وB در تصویر افقي نشان دهنده ي چيست؟

۲. در تصویر روبه رو، خط چين نشان دهنده ي چيست؟
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۳. تصاویر روبه رو و افقي ترسيم شده چه قطعه اي را نشان مي دهد؟

© الف( مكعب              © ب( استوانه  
© د( هرکدام ممكن است © ج( مخروط     

4. خط چين در نماي روبه رو نشان دهنده ي چيست؟

© ب( شيار در پشت جسم © الف( پله اي بودن داخل جسم  
© د( شيار داخل جسم © ج( سوراخ    

۵. به نظر شما براي ساخت مدل یک قطعه از چه مواد اوليه اي مي توان استفاده کرد؟
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ساختن قطعه

یك��ي از روش ها براي درك بهتر نقش��ه ها س��اخت قطعه 
است. شما مي توانيد، به روش هاي مختلف، مدل قطعاتي 
را که نقشه هاي آن ترسيم شده  است بسازید. فرایند ساخت 

یک مدل از روي تصاویر آن دو قسمت مهم دارد:
خواندن نقشه ◄ 
ساخت مدل ◄ 

در قسمت خواندن نقش��ه اصولي که تاکنون فرا گرفته اید 
بسيار مهم است.

دو نكته اي اساسي در نقشه خواني را يادآوري مي كنیم.

1. تشخیص اختالف سطوح
براي مثال، در تصویر افقي ش��كل روبه رو سطح A وB با 

هم اختالف سطح دارند، چون بين آن ها خط است.

2. تشخیص وضعیت سطوح
براي اینكه متوجه ش��ویم کدام سطح باالتر و کدام سطح 
پایين تر اس��ت بای��د تصویر افق��ي را با تصوی��ر روبه رو 

روش هاي ساخت مدل از روي نقشه
روش اول

در این روش، هر قطعه را یک مكعب فرض مي کنيد )براي 
قطعات غير استوانه اي(. آن گاه، مرحله به مرحله قسمت هایي 

را از آن  برمي دارید تا قطعه ي موردنظر حاصل شود. 

  A مطابقت دهيم. همان گونه که مش��اهده مي کنيد س��طح
باالتر از سطح B قرار گرفته است. 
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روش دوم
در این روش مي توانيد قسمت هایي را جداجدا بسازید و 
به هم اضافه کنيد تا مدل موردنظر کامل ش��ود. براي مثال، 
براي س��اخت م��دل دو تصویر روبه رو و افقي در ش��كل 
داده ش��ده مي توانيد اجزاي آن را جدا جدا ساخته و روي 

هم بچسبانيد.

براي مثال، براي س��اخت قطعه اي که س��ه تصویر آن در 
ش��كل زیر آمده اس��ت، ابتدا یک مكعب را برمي دارید و 
ب��ه ترتيب قس��مت هایي را از آن کم مي کني��د تا قطعه  ي 

موردنظر حاصل شود. )مطابق شكل روبه رو(.

گفتني است که براي ساخت بعضي از مدل ها مي توانيد از 
ترکيب این دو روش نيز استفاده کنيد.
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مواد اولیه و ابزار موردنیاز
براي س��اخت مدل ه��ا مي توانيد از م��واد اوليه ي مختلفي 
اس��تفاده کني��د. بهترین مواد آن هایي هس��تند که نرم اند و 
قابليت شكل دهي و برش بهتري دارند. براي مثال، مي توان 
از موادي مانند چوب، خمير مجسمه سازي، فوم یا اسفنج 

فشرده استفاده کرد.
ابزار موردنياز براي س��اخت نس��بت به نوع مواد اوليه 
فرق مي کند. براي مثال، چنانچه بخواهيد از فوم اس��تفاده 

کنيد به ابزار زیر نياز دارید. 
۱. اّره ي مویي
۲. تيزبُر )تيغ(

۳. دستگاه المنت حرارتي
4. چسب چوب

نكات ايمني
۱. هميش��ه اب��زار را در محل مخصوص ق��رار دهيد و از 

گذاشتن ابزار روي ميزهاي نقشه کشي خودداري کنيد.
۲. هنگام اس��تفاده از تيزبر، برش ها را به سمت پایين یا به 
س��مت روبه رو انجام دهيد )حرکت تيزبر به س��مت بدن 

شما نباشد(.
۳. با احتياط و آرامش کار کنيد.

4. چنانچه از المنت حرارتي براي برش اس��تفاده مي کنيد، 

حتمًا برش در محيط باز انجام ش��ود یا از هواکش مناسب 
استفاده کنيد.

۵. در هن��گام س��اخت قطع��ات روي مي��ز کار، فاصله را 
با دوس��تان خود رعای��ت کنيد تا در حين کار آس��يبي به 

دوستانتان نرسد. 

هنرجویان در حال ساخت مدل با فوم

مدل ساخته شده ي اسفنجي
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هنر جویان در حال ساخت مدل اسفنج
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دو تصویر از قطعه اي در ش��كل روبه رو نش��ان داده شده 
است. با استفاده از مواد فوم آن را بسازید.

توجه: ای��ن تمرین باید به صورت گروه��ي انجام گيرد. 
هنرجویان به گروه هاي دونفره تقس��يم شوند و تمرین را 

انجام دهند.

دستوركار

ساخت جسم از روي دو تصوير

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار

رنگمویياره
رنگ پالستيک گواش

 یا آبرنگ
آبي یا قرمزخودکار  6۰ْ - ۳۰ْگونيا
چسب چوبچسبتيزبرتيغ

روپوش سفيدلباس کارنرمپاك کن

)۹۰ دقيقه(
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مراحل ساخت

۱. ابتدا باید نقش��ه را بخواني��د. همان گونه که مي بينيد در 
نماي افقي سطوح مختلف با خط هایي از هم جدا شده اند. 
آن ها را مطابق شكل باال حروف C ،B ،A و D نام گذاري 

کنيد.

۲. مش��اهده مي کني��د که ای��ن س��طوح )C ،B ،A وD( با 
هم اختالف س��طح دارند، چون بين آن ها خط اس��ت. در 

حقيقت، نسبت به هم باال و پایين هستند.

۳. ب��ا مطابقت تصویر افق��ي و تصویر روبه رو مش��اهده 
مي کنيد که سطح A باالتر از سطح D قرار گرفته است. در 

حقيقت، سطح A و D حالتي پله اي دارد.

4. با مطابقت سطوح B و C تصویر افقي با تصویر روبه رو 
مش��اهده مي کنيد، این دو سطح، به صورت شيب دار است 
ک��ه به صورت دو تيغه بر روي قس��مت پل��ه اي قبل قرار 

گرفته است.

۵. نكته ي خاص دیگري وجود ندارد و مي توانيد شروع به 
س��اخت کنيد. ابتدا یک بلوك مكعبي به ابعاد 6۰×۵۰×7۰ 

برش دهيد.
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7. با اس��تفاده از اره مویي یا تيزبر با دقت از روي خطوط 
برش دهيد تا قسمت پله اي ایجاد شود.

۸. ب��ا اس��تفاده از تكه دیگري از فوم دو قس��مت گوه اي 
را به ص��ورت جداگانه به وس��يله ي تيزبر ب��ه طول 4۰ و 

ارتفاع۵۰ برش دهيد. 

۹. قسمت هاي گوه اي را روي قسمت پله اي در محل خود 
با استفاده از چسب چوب بچسبانيد.

۱۰. با اس��تفاده از رنگ هاي مناس��ب مدل ساخته شده را 
رن��گ کنيد )بهتر اس��ت ب��راي هر جهت دی��د یک رنگ 

انتخاب شود(

۱۱. نتيج��ه ي کار را ب��راي تأیيد و ارزش��يابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

6. قسمت پله اي را طبق ابعاد داده شده روي مكعب ترسيم 
کنيد. )روي سطح 6۰×7۰ مكعب(
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ارزشیابي پاياني

نظري ◄ 
۱. براي ساخت قطعه از روي نقشه چه مراحلي باید انجام بگيرد؟

۲. چگونه متوجه مي شویم که دو سطح هم راستا نيستند؟
۳. اگر تصویر افقي داراي اختالف سطح باشد، این اختالف سطح عقب و جلویي است یا پایين و باالیي؟

4. براي ساخت مدل و قطعه از یک نقشه از چه مواد اوليه اي مي توان استفاده کرد؟
۵. نكات ایمني براي ساخت مدل ها را در کارگاه ها بيان کنيد.
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عملي ◄ 
۱. ابتدا دو تصویر مناس��ب از هر یک از س��ه بعدي هاي زیر را با دس��ت آزاد ترسيم کنيد و پس از تأیيد هنرآموز خود، مدل 

آن را در کارگاه بسازید. 

۲. واسطه۱. گوشه گونيایي

4.قطعه ي اتصال۳. بست

6. رابط اتصال۵. اتصال دهنده
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۲. با توجه به دو تصویر داده شده مدل قطعه ي مورد نظر را بسازید.
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توانايي ترسیم تصوير سوم به كمك دو تصوير آن

پس از آموزش اين توانايي، از فراگیر انتظار مي رود: ◄ 
- از روي تصاویر اجسام، آن ها را شرح دهد.

- تصویر سوم را با استفاده از دو تصویر ترسيم کند.
- مهم ترین اصول براي خواندن نقشه ها را شرح دهد.

- مهم ترین نكات براي ارتباط بين تصاویر را شرح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲۸۱۰
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پیش آزمون

۱. با چه شرایطي دو تصویر مي تواند یک جسم را به خوبي معرفي کند؟
۲. خواندن نقشه به چه مفهوم است؟

۳. تاکنون چه اصولي را در مورد خواندن نقشه فراگرفته اید؟
4. وجود یک خط چين در تصویر یک جسم نشان دهنده ي چيست؟

۵. اگر سطحي عمود بر صفحه ي تصویر باشد تصویر آن چگونه است؟
6. اگر سطحي موازي صفحه ي تصویر باشد، تصویر آن چگونه است؟

7. تجسم به چه معناست؟
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ترسیم تصوير سوم به كمك دو تصوير ديگر

مجهول يابي
در دروس گذش��ته با فنون خواندن نقش��ه آشنا شدید. حاال 
وقت آن رس��يده اس��ت که آنچه فراگرفته اید براي خواندن 
نقشه به کارگيرید. در دروس گذشته آموختيد که چنانچه دو 
تصویر یک جسم به درستي انتخاب شده باشد غالباً مي توانند 
جس��م را به طور کامل معرفي کنند، ح��اال در این درس از 
شما خواسته مي شود تا با استفاده از دو تصویر، تصویر سوم 
را ترس��يم کنيد. در حقيقت، اگر شما تصویر سوم را درست 

ترسيم کنيد، نشان مي دهد که نقشه را درست خوانده اید.
البته، براي ترسيم تصویر سوم، به غير از توانایي خواندن 
نقشه باید توانایي ایجاد ارتباط بين تصاویر را نيز داشته باشيد 

تا با استفاده از خطوط رابط تصویر سوم را ترسيم کنيد.

اصول نقشه خواني
اصول خواندن نقش��ه همان اصولي است که براي ترسيم 
نقش��ه ها بيان ش��د. ش��ما این اصول را در دروس گذشته 
آموخته ای��د، اما در این درس براي ی��ادآوري به برخي از 

مهم ترین آن اشاره مي شود.
۱. وج��ود خط داخل یک تصویر نش��ان دهنده ي اختالف 

سطح است.
۲. خط چين اثر اختالف س��طحي اس��ت که در پش��ت یا 

داخل جسم قرار دارد.

۳. تصوی��ر از باال در زیر تصویر روبه رو و تصویر جانبي از 
چپ در سمت راست تصویر روبه رو ترسيم مي شود.

4. اگر سطحي موازي صفحه ي تصویر باشد تصویر آن با 
اندازه ي واقعي ترسيم مي شود.

۵. اگر س��طحي عمود بر صفحه تصویر باش��د تصویر آن 
یک خط مي شود.

6. یک س��طح ش��يب دار حداقل در دو تصویر به صورت 
صفحه دیده مي شود.

7. اس��توانه به طور معمول در یک تصوی��ر دایره و در دو 
تصویر دیگر مستطيل دیده مي شود.

ايجاد ارتباط بین تصاوير 
در دروس گذشته فراگرفتيد که چگونه تصاویر یک جسم با 
هم ارتباط دارند. برخي از مهم ترین آن ها را یادآوري مي کنيم.
۱. ه��ر نقطه اي در تصویر روبه رو، ب��ا نقطه اي در تصویر 

افقي و تصویر جانبي مرتبط است.
۲. براي ترس��يم تصویر س��وم از خطوط رابط و خط 4۵ 

درجه استفاده مي شود.
۳. چنانچه دو تصویر از یک جس��م را شماره گذاري کنيم 
مي توانيم با استفاده از ش��ماره هاي یكسان در دو تصویر، 

تصویر سوم را به دست آوریم.
4. ه��ر مقدار طول، عرض ی��ا ارتفاعي که در یک تصویر 
وج��ود دارد، همان مق��دار در یكي از دو تصویر دیگر نيز 

وجود دارد. 

اصول نقشه خواني

؟
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تصاویر روبه رو و افقي جسمي در شكل مقابل نشان داده 
شده است. تصویر جانبي آن را ترسيم کنيد. 

دستوركار

ترسیم نماي مجهول

نكته

براي درك بهتر تصاویر و خواندن نقش��ه ها مي توانيد از ترس��يم تصویر سه بعدي یا ساخت قطعه 
کمک بگيرید و پس از رفع ابهامات دو تصویر، شروع به ترسيم تصویر سوم کنيد.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ ميز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس  6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونيا
روپوش سفيدلباس کارنواريچسب
HB   مداد

)6۰ دقيقه(
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مراحل ترسیم

۱. کاغ��ذ A4 را روي مي��ز بچس��بانيد و کادر و جدول را 
ترسيم کنيد.

۲. دو تصویر را بررسي کنيد، و اصطالحًا نقشه را بخوانيد. 
مشاهده مي کنيد که تصویر افقي از سه سطح تشكيل شده 
است. آن ها را با شماره ي ۱ و ۲ و ۳ نام گذاري کنيد. دقت 
کنيد که براي خواندن نقشه مرحله به مرحله پيش بروید. 

۳. با مطابقت تصویر افقي با تصویر روبه رو متوجه مي شوید 
که سطح ۱ باالتر از سطح ۲ قرار دارد و سطح ۳ هم به صورت 
شيب دار اس��ت. اگر بخواهيد اطالعاتي را که تا این لحظه 
به دست آورده اید به صورت سه بعدي نشان دهيد، به صورت 
ش��كل زیر است. ش��ما مي توانيد آنچه را تجسم کرده اید با 

دست آزاد به صورت سه بعدي ترسيم کنيد.

4. ح��ال س��راغ نماي روبه رو بروید و دو س��طح آن را با 
ح��روف A و B نام گذاري کنيد. مش��اهده مي کنيد که این 
دو سطح هم راستا نيستند. با ایجاد ارتباط و مطابقت آن ها 
 B از سطح A با تصویر افقي متوجه مي ش��وید که س��طح
عقب تر است مي توانيد تصویر سه بعدي آن را با دست آزاد 
به صورت ش��كل زیر ترسيم کنيد تا شناخت بهتري از آن 

پيدا کنيد.

۵. تنها مطلب باقي مانده، خط چين اس��ت که با مطابقت آن 
با تصویر افقي متوجه مي شوید که این خط چين اثر شياري 
است که از جهت روبه رو دیده نشده ولي در نماي افقي اثر 
آن به خوبي مشخص است، حال مي توانيد تصویر سه بعدي 

را که همان ساخت مدل روي کاغذ است کامل کنيد. 

شيار
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حكیم عمر خیام
حكيم ابوالفت��ح عمر خيام نيش��ابوري )متولد حدود 
4۳۹ هجري قمري، وفات حدود ۵۲6 هجري قمري(، 
حكيم، فيلس��وف، ش��اعر و ریاضي دان ب��زرگ و از 
چهره هاي درخش��ان ایران و جهان است. او مطالعات 
زیادي در معادالت جب��ري به طور مثال در معادالت 
درجه سوم، انجام داد و با استفاده از مقاطع مخروطي 

به حل این معادالت پرداخت. 
ضمناً با طبقه بندي معادالت براي آن ها روش هاي 
هندسي پيش��نهاد کرد. هم چنين خيام به پژوهش هاي 
متع��ددي درباره ي اصول موضوعه دس��ت زد. اصول 
موضوعه مجموعه ي قوانين در هندس��ه هستند که در 

این علم بدون برهان و استدالل پذیرفته مي شوند.
خيام درباره ي اصل پنجم از اصول موضوعه اقليدس 
ب��ا این مضمون که از یک نقط��ه در خارج از یک خط 
راس��ت تنها یک خط مي توان موازي با آن رس��م کرد 
پژوهش کرد و مانند بسياري از دانشمندان یوناني پيش 
از خود در درستي این اصل تردید کرد و نتایج حاصل 
از  تردید هاي خيام مقدمه اي براي پایه گذاري هندس��ه 

نااقليدسي توسط ریاضي دان غربي به شمار مي آید.

6. در این مرحله کار نقش��ه خواني پایان یافته است. اکنون 
باید با اس��تفاده از قوانين ارتباط تصاویر، تصویر جانبي را 
ترس��يم کنيد. بدین منظور، ابتدا خط 4۵ درجه را ترس��يم 
کني��د. آنگاه مقدار ع��رض کل را از تصویر افقي و ارتفاع 

کل را از تصویر روبه رو به تصویر جانبي انتقال دهيد.

7. طبق آنچه آموخته اید ارتفاع و عرض هر قس��مت را به 
تصوی��ر جانبي انتقال دهيد و اثر آن را ترس��يم کنيد. ابتدا 
قس��مت شيب دار، سپس قسمت پله اي و در آخر ارتفاع و 
عرض ش��يار را به تصویر جانب��ي انتقال دهيد. در نهایت، 

خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ کنيد.

۸. نقشه ي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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بس��ياري از قطع��ات پيچيده که در صنع��ت وجود دارند 
از ترکيب احجام س��اده تر تشكيل ش��ده اند. چنانچه بتوان 
تصویري از یک جس��م را به جزءهاي ساده تر تقسيم کرد 

خواندن نقشه و درك آن به راحتي امكان پذیر است.
براي مثال به دو تصویر روبه رو و افقي شكل زیر نگاه کنيد.

تجزيه يك جسم به احجام كوچكتر

با دقت در تصاویر و ایجاد ارتباط بين آن متوجه مي شوید 
که جسم از دو حجم A و B تشكيل شده است.

حال با استفاده از این اطالعات به ترسيم تصویر سوم کل 
جسم اقدام مي کنيم.  

حجم

حجم

حجم
حجم

 به راحتي مي توان تصویر س��وم دو حجم ساده A و B را 
حدس زد.

مثال: ◄ با اس��تفاده از دو تصویر روبه رو و جانبي شكل 
زیر جس��م را تجس��م کرده و تصویر افقي آن را ترس��يم 

کنيد.
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با استفاده از اطالعات به دست آمده و ایجاد ارتباط بين تصاویر نماي سوم جسم را ترسيم مي کنيم.

جواب:
با توجه به نماي جانبي و روبه رو متوجه مي شویم که این جسم از سه جزء کوچكتر تشكيل شده است.
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ارزشیابي پاياني 

نظري ◄ 
۱. وجود خط داخل یک تصویر نشان دهنده ي چيست؟

© ب( سوراخ   © ج( اختالف سطح © الف( شيار  

۲. یک سطح شيب دار حداقل در چند تصویر به صورت صفحه دیده مي شود؟

©  ج( سه تصویر © ب( دو تصویر   ©  الف( یک تصویر   

۳. در نقشه هایي که ما در کشورمان ترسيم مي کنيم محل قرار گرفتن تصویر جانبي از چپ و تصویر از باال در کدام طرف 
تصویر روبه روست؟

4. اگر اختالف سطحي در پشت یا داخل جسم باشد چگونه نشان داده مي شود؟
۵. به چه منظور در نقشه ها از خطوط رابط و خط 4۵ درجه استفاده مي شود؟

6. از شماره گذاري روي تصاویر چه استفاده اي مي شود؟
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عملي ◄ 
۱. تصویر سه بعدي هر یک از دو تصویر زیر را با دست آزاد ترسيم و آنگاه تصویر سوم آن را ترسيم کنيد.

همكار گرامي:
تمرین هایي را که در کارگاه فرصت ترسيم آن نمي شود براي منزل در نظر گرفته شود.
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۲. تصویر سوم هریک از دو تصویر زیر را با دست آزاد ترسيم کنيد.
)مي توانيد از ساخت مدل و ترسيم سه بعدي براي تجسم کمک بگيرید( 
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۳. تصویر سوم هریک از دو تصویر زیر را ترسيم کنيد )با دست آزاد(
)بهتر است هنرجویان به گروه هاي دو نفره تقسيم و ارزشيابي به صورت گروهي انجام شود( 
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4. موارد خواسته شده را از دو نقشه ي زیر که تصاویر روبه رو و افقي آن داده شده است به دست آورید
الف( ترسيم مجدد تصویر روبه رو و تصویر افقي

ب( ترسيم تصویر جانبي
ج( اندازه گذاري
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۵. ابتدا هر یک از دو نماهاي زیر را در کاغذ A4 ترسيم کرده و سپس نماي سوم آن را به دست آورید:
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منابع و مأخذ

الف( فارسي
(، ف.معطوفي، فدك ایساتيس. ۱ .ISO قسمت منطبق بر( DIN استانداردهاي کامل

 . ترجمه فرهاد کشایش، کتابخانه ي آستان قدس رضوي به شماره ثبت ۹۵۵۱۱. ۲ اصول و مباني طراحي، 
، مرکز نشر دانشگاهي. رسم فني عمومي، احمد متقي پور، ۱۳۸۳. ۳
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