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

3. به كمك قطر هاي اين متوازي االضالع، نقطه ي O، يعني 
مركز آن را تعيين كنيد.

- فاصله ي  O به سمت باال را  به اندازه 40 جدا كنيد. (ارتفاع هرم).
- نقطه ي S يعني نوك هرم را مشخص كنيد.

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

مراحل ترسيم

2. يك خط افقي به فاصله ي 80 از خط باالي كادر ترسيم 
ــش تي) نقطه اي مانند D را انتخاب  كنيد (به كمك خط ك

كنيد.
- دو زاويه ي 30 درجه در دوطرف D بسازيد.

ــيم  ــك متوازي االضالع ترس ــا DC=40 و DB=35 ي - ب
كنيد.

- مطابق شكل، در آن يك شش ضلعي بسازيد.
- دقيقًا ضلع ab و ضلع روبه روي آن برابر 20 هستند.

ــه  هاي شش ضلعي وصل كنيد. اين خط  ها،  4. از S به گوش
يال  هاي هرم هستند.

ــن است كه برخي از اين يال  ها ممكن است، ديده  - روش
ــيم كنيد. قسمتي  ــود، يال  هاي نديد را با خط چين ترس نش
ــود كه آن را هم در نظر بگيريد.  از قاعده هم ديده نمي ش

شكل را پررنگ كنيد.
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دستوركار شماره ي 3
 ترسيم استوانه به قطر 400 و ارتفاع 100

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

A4كاغذ  30ْگونيا
موييبرسنواريچسب
روپوش سفيدلباس كارنرمپاك كن
HB   مداد

(10دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را، افقي بچسبانيد.
- كادر و جدول را بكشيد.

ــم كنيد. شعاع اين دو  3. دو دايره به مركز هاي O و′O رس
دايره برابر 20 خواهد بود (به قطر 40).

ــط به كمك گونيا و خط كش تي بر اين دو دايره  4. دو خ
مماس كنيد.

ــد. به گونه اي كه حدود  ــخص كني - خطوط محور را مش
ــا بيرون بيايد. خطوط اضافي را پاك  3 ميلي متر از دايره  ه

كنيد.

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

2. خطي عمودي به كمك خط كش تي و گونيا در فاصله ي 100 
نسبت به لبه ي سمت چپ رسم كنيد (بسيار نازك وكم رنگ).
- روي اين خط دو نقطه ي O و′O را به فاصله 60 جدا كنيد.

ــم  ــكل، در رس -چهار خط با زاويه ي 45 درجه، مطابق ش
O و′O كنيد.

ــره به مركز O، نيمي با خط  ــه كه مي بينيد، داي - همان گون
اصلي و نيمي به صورت خط چين است.
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دستوركار شماره ي 4
ترسيم يك مخروط با قطر قاعده ي 40 و ارتفاع 50

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي

A4كاغذ45ْگونيا
موييبرسنواريچسب
پرگارنرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد

(10دقيقه)
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1. كاغذ A4 را به صورت، افقي بچسبانيد.
- كادر و جدول را بكشيد.

- نقطه ي′O را در جاي مناسبي انتخاب كنيد.
- دو خط متقاطع 45 درجه از′O رسم كنيد (بسيار نازك و كم رنگ).

2. از نقطه ي ′O به باال، 50 ميلي متر جدا كنيد.
- نقطه ي S يعني نوك مخروط را نشانه گذاري كنيد.

- دايره اي به قطر 40 و به مركز ′O بكشيد. (بسيار كم رنگ و نازك)

3. از S بر دايره دو مماس بكشيد.
- آن مقدار از دايره كه داخل اين دو خط در باال قرار مي گيرد، ديده نمي شود، پس با خط چين رسم كنيد.

- بقيه ي دايره را پررنگ كنيد.
ــيد كه مقدار خارج شدن خط  هاي محور از دايره  ــته باش ــم كنيد. دقت داش - خط  هاي محور را به صورت «خط نقطه» رس

بيشتر از 3 ميلي متر نباشد.

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

مراحل ترسيم
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. جسم را تعريف كنيد.

2. ُگنج (حجم) را تعريف كنيد.
3. آشناترين احجام كدام اند؟

4. منشور را تعريف كنيد. آيا منشور شكل  هاي گوناگون ديگري هم دارد؟
5. هرم را تعريف كنيد. (با رسم شكل)

6. استوانه را تعريف كنيد. (با رسم شكل).
7. مخروط را با رسم شكل، تعريف كنيد.

8 . كره را با رسم شكل تعريف كنيد.
9. اجزاي كره را با رسم شكل تعريف كنيد.

10. در مورد كاربرد هاي هر يك از احجام گفته شده، نمونه  هايي را نام ببريد.
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عملي ◄ 
ــم كرده ايد، دوباره رسم كنيد. «البته اين بار  آن  ها  را با دست آزاد و هر كدام را  ــتور كار  ها رس ــكلي را كه در دس 1. چهار ش

چهار بار» . بايد بدانيد كه در هر مورد، چهارمين شكل ترسيم شده، بايد خيلي بهتر باشد.
2. چهار قطعه را با دست آزاد رسم كنيد كه در هر يك از  آن  ها ، دو جسم از پنج جسم معرفي شده (منشور، هرم، استوانه، 

مخروط، كره) به كار رفته باشد.
3. شكل  هاي زير را روي يك برگ A4 رسم كنيد. (براي دودكش، اندازه  ها به نسبت يكدهم)

دودكش      

دسته دنده

(كره)



واحدكاردوم: رسم نما و اندازه گذاري
هدف كلي: خواندن نقشه هاي ساده ي مكانيكي و اندازه گذاري ◄ 

عنوان توانايي
زمان

جمععملينظري

3811رسم نما

358ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

21517خواندن نقشه  هاي ساده ي مكانيكي

246اندازه گذاري
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توانايي رسم نما

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
1. تصوير را تعريف كند.

2. فرجه ي اول و مشخصات آن را توصيف كند.
3. اصول ترسيم سه نما در فرجه ي اول را شرح دهد.

4. سه نما را در فرجه ي اول رسم كند.
5. جعبه ي تصوير را توصيف كند.

6. چگونگي ارتباط ميان نما ها را شرح دهد.
7. نما ها را با استفاده از رابطه ي ميان  آن  ها  رسم و تكميل كند.

8. نقشه  هاي فرجه ي سوم را به فرجه ي اول تبديل كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

3811
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پيش آزمون

1. به نظر شما تصوير چيست؟
2. آيا مي توانيد تعريفي براي تصوير ارائه كنيد؟

3. براي آنكه تصويري از يك جسم داشته باشيد، نياز به چه چيز هايي هست؟
4. آيا مي توانيد دو نماي دوبعدي از ليوان را بكشيد؟ اين دو نما را چگونه قرار مي دهيد؟

5. آيا مي توانيد معني كلمات نما، تصوير و فرجه را بگوييد؟
ــكل را در دو حالت كنار  ــيديم. اين دو ش ــم مقابل، يك بار از جلو و يك بار از باال نگاه كرديم و آنچه ديديم كش 6. به جس

هم قرار داديم به نظر شما كدام بهتر است؟

7. آيا مي توانيد ميان نما هاي باال، ارتباطي پيدا كنيد؟

از باال 

از جلو 
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رسم نما

جعبه ي تصوير
ــيدن به  ــي صنعتي، رس ــه ي اهداف مهم نقشه كش از جمل
ــت. فرض  ــه اس ــام به صورت نقش توانايي نمايش اجس
ــه اي براي ساخت يك جعبه بكشيم.  كنيد مي خواهيم نقش
ــت. هر يك از  ــن  كار به صورت  هاي مختلف ممكن اس اي

شكل  هاي زير مي تواند اين كار را انجام دهد.

تصاوير دو بعدي چگونه تهيه مي شود؟ ◄ 
ــگاه كنيم، ديدهاى  ــه را در جهت  هاي خاص ن ــر جعب اگ
ــت خواهيم آورد. براي نمونه، جعبه را از  دوبعدي به دس
ــمت روبه رو و باال نگاه مي كنيم و هر بار آنچه را كه  دو س

مي بينيم مى كشيم.

اين روش  ها، جعبه ي مورد نظر را به شكلي سه بعدي نشان 
مي دهد (نام هر روش هم نوشته شده است).

به دو دليل اين شكل  ها چندان مناسب و كارآمد نيستند.
الف) اندازه  هاي  آن  ها  غير واقعي است.

ب) ترسيم  آن  ها  مشكل است.
همين دو دليل كافي است كه طراحان و مهندسان، از تصاوير 
و نقشه  هاي دوبعدي استفاده كنند. داليل آن هم روشن است:
الف)  آن  ها  دقيق هستند (اندازه  هاي واقعي را مي دهند).

ب) كشيدن  آن  ها  ساده و آسان است.

ايزومتريك
كابينت

مركزي
پالن آبليك

باال

روبه رو

ــر يا «نما»  ــت آمده را تصوي ــكل  هاي به دس هر يك از ش
مي ناميم.

نما از باال

نماي روبه رو

ــت كه اندازه  ها در اين نما ها، درست  ــن اس ــيار روش بس
ــتند. اگر الزم باشد، مي توان از  همان اندازه  هاي جعبه هس

جهت  هاي ديگر هم نگاه كرد و نما به دست آورد.
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ــي شود، الزم  براي آنكه موضوع تهيه ي نما دقيق تر بررس
است تعريفي براي تصوير يا نما داشته باشيم.

ــي از نقطه ي A بگذرد و صفحه ي P را  تعريف: اگر خط
در ′A  قطع كند، ′A را تصوير A نامند.

 خط ′AA  شعاع تصوير، P صفحه ي تصوير و ′A تصوير 
است. اگر خط ′AA بر صفحه ي P عمود باشد، مي گوييم 
ــت. آنچه پس از اين خواهد آمد، همه  تصوير عمودي اس
ــعاع تصوير خواهد بود. به طور  ــاس عمود بودن ش بر اس
خالصه، براي داشتن يك تصوير، صفحه ي تصوير، شعاع 
ــت. A جزئي از يك جسم  ــم (A) الزم اس تصوير و جس

است.

ــر مي گيريم. اين  ــه ي ABCD را در نظ ــون يك صفح اكن
ــن نماي آن از خودش  ــت، بنابراي صفحه با P موازي نيس
ــود. پس مستطيل ′A′ B′ C′ D از مستطيل  كوچك تر مي ش

اصلي كوچك تر خواهد شد.

پاره خط AB را در نظر بگيريد، نماي از باالي آن، پاره خط 
ــردن تصوير دو  ــه تصوير AB از وصل ك ــت ك ′A′ B  اس

نقطه ي  ′A و  ′B حاصل مي شود.

ــت، پس نماي آن از  ــون AB با صفحه ي P موازي نيس چ
AB كوچك تر خواهد شد.

اگر AB با P موازي باشد،′A′ B  برابر AB خواهد شد.

اگر AB عمود بر P باشد، نماي آن يعني ′A′ B  برابر صفر 
خواهد شد. پس در اين شرايط A′ B′=0 است.
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ــد، روشن است كه  ــتطيل با P موازي باش ــطح مس اگر س
تصويرش يعني ′A′ B′ C′ D  با ABCD مساوي خواهد بود.

 P ــبت به ــت كه يك صفحه نس ــرايطي اس اين بهترين ش
خواهد داشت.

ــد، روشن است كه  ــتطيل بر P عمود باش اگر صفحه ي مس
تصويرش تبديل به يك خط خواهد شد. يعني مساحت نما 
صفر است. آيا مي توانيد با در دست گرفتن يك برگ كاغذ، 

سه حالت گفته شده را نسبت به ميز خود بررسي كنيد؟

اكنون يك مكعب مستطيل را در نظر بگيريد. نماي از باالي 
آن يك مستطيل است. البته توجه داريد كه مكعب مستطيل 
ــه ي P قرار  ــبت به صفح ــًال خاص نس ــرايط كام را در ش

داده ايم.

ــيم   ــري را انتخاب مي كنيم. با ترس ــم پيچيده ت اكنون جس
خط  هاي تصوير (شعاع  هاي تصوير)، نماي از باالي كامل 
ــت مي آوريم. ديده مي شود كه همه ي بلندي  هاي  را به دس
ــا P موازي اند،  ــده اند، ولي خط  هايي كه ب ــم صفر ش جس

اندازه  هاي واقعي خود را دارند.

ــر اضافه مي كنيم.  ــك صفحه ي ديگر به تصوي در اينجا ي
ــي تصوير)  ــا H0P0 (صفحه ي افق ــه ي P قبلي را ب صفح
ــم. صفحه ي دوم و جديد را كه عمودي  نام گذاري مي كني
ــخص  ــه ي روبه روي تصوير) مش ــا F0P0 (صفح ــت ب اس

مي كنيم . هر دو نماي روبه رو و افقي را رسم مي كنيم.

ديد از باال

ديد از باال

ديد از روبه رو
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توجه كنيد كــه F0P0  وH0P0 را هم به ترتيب فقط با F و 
H مشخص كرديم )براي ساده تر شدن(. ضمنًا به هم راستا 

بودن نما ها، كاماًل توجه داشته باشيد.
ديده مي شــود كه خطوط دور تصوير )كه همان لبه ي 
صفحه  هاي تصوير هســتند(، در نما هاي موجود نقشــي 
ندارد، پس براي هرچه ســاده تر شدن نما ها،  آن  ها  را هم 
حذف كرديم )حتي F و H را هم ننوشته ايم!(. اين دو نما 

يك نقشه از جسم موردنظر هستند. 

در مرحله ي بعدي جســم را برداشــته ايم و فقط نما ها را 
نگه داشته ايم.

اين نما ها دوبعدي اند:
آن ها ساده تر هستند.

آن ها آسان تر رسم مي شوند.
با چرخاندنH0P0 در جهت عقربه ي ســاعت، به اندازه ي 

90 درجه، به شكل كاماًل دوبعدي خواهيم رسيد.

به اين ترتيب، اصول ساده ي زير براي ترسيم نما ها )نقشه ( 
مشخص مي شود.

الف( جســم را در بهترين شــرايط قرار مي دهيم )تا حد 
ممكن سطوح آن با F و H موازي باشند.(

ب( نماي جسم را از ديد روبه رو می كشيم.
پ( نماي جســم را از ديد باال می كشيم. ديد از باال )نماي 

افقي( را دقيقاً در راستاي نماي رو به رو، قرار مي دهيم.
كسي كه با نقشه كشي آشنايي دارد، با توجه به اين نما هاي 

دوبعدي، مي تواند شكل حقيقي جسم را درك مي كند.

ديد از باال

ديد از روبه رو
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امروزه دو روش نقشه كشي وجود دارد.
ــه روش اروپايي معروف  كه ب روش فرجــه ي اول،  ◄
است. جسم در فرجه ي اول قرار مي گيرد و از آن نما تهيه 

مي شود.

به اين ترتيب، هنگامي كه نما هاي نهايي رسم مي شود، نماي 
ــر نماي روبه رو قرار مي گيرد. ــت زي افقي (يا از باال) درس

ــي به روش اروپايي نشانه ي  يا  براي نقشه كش
ــاز، به كار برده  ــد كه در صورت ني ــر گرفته ان E را در نظ

مي شود.

فرجه ي اول

فرجه ي دوم

فرجه ي سوم فرجه ي چهارم

نقشه به روش اروپايي

در اين روش جسم در بازه ي  روش فرجه ي ســوم:  ◄
ــود. نشانه ي اين روش يا  ــوم قرار داده مي ش س

A است. 

ــردن فرجه، صفحه ي H را  ــر هم چنان براي دوبعدي ك اگ
ــاعت بچرخانيم، نماي از باال (نماي  در جهت عقربه ي س

افقي) در باالي نماي روبه رو قرار مي گيرد.

فرجه
 فضاي موجود ميان دوصفحه ي F و H را «فرجه» يا «بازه» 
ــم را قرار مي دهيم و  ــد. در اين فضا (يا ناحيه)، جس گوين
ــت مي آوريم. اگر F و H را نامحدود  نما هاي آن را به دس
در نظر بگيريم، چهار فرجه ي اول، دوم، سوم و چهارم را 

خواهيم داشت.
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فرجه ي سومفرجه ي اول

ديد از چپ

ــادگي مي توان نقشه اي را كه در فرجه ي  يادداشــت: به س
سوم ترسيم شده است به نقشه ي فرجه ي اول تبديل كرد. 
ــت كه نماي از باال را به زير نماي  براي اين كار كافي اس
ــي در ايران بر اساس فرجه ي  روبه رو منتقل كنيد. نقشه كش

اول است.

ــوم با نام P هم  ــن صورت، يك صفحه ي تصوير س در اي
 H و چرخاندن F ــتن ــد. با ثابت نگه داش اضافه خواهد ش

نماي سوم
 در بسياري موارد ديده مي شود كه تنها دو نما، براي درك 
كامل جسم، كافي نيست. در اين صورت، مي توان از نماي 

سوم كه به آن نماي «نيمرخ» هم مي گويند، استفاده كرد.

ــاعت و P در جهت عكس  در جهت حركت عقربه  هاي س
ــه نما خواهيم  ــه را با س ــاعت، نقش حركت عقربه  هاي س
ــه نما ديده  ــي رابطه ي اين س ــكل چگونگ ــت. در ش داش

مي شود.

نكته

ــيم نماي نيمرخ، خطي وجود دارد (كف  در ترس
ــيار) كه در راستاي ديد ما قرار دارد كه ، آن را  ش
نمي بينيم ولى پشت خط ديگري مخفي نمي شود. 
در چنين مواردي، خط را به صورت «خط چين» 
ــم مي كنيم و به آن «خط نديد» مي گوييم. به  رس

يك نمونه توجه كنيد.
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جعبه ي تصوير
چون يك جسم در حالت معمولي داراي شش طرف است. 
پس، مي توان شش نما  از آن ترسيم كرد. در اين صورت، 
ــش صفحه تصوير در نظر گرفت كه جمعًا يك  مي توان ش
ــه را به وجود مي آورند. به اين جعبه، جعبه ي تصوير،  جعب
مي گويند. به كمك اين جعبه مي توان شش  نماي معمولي 

از جسم را كشيد.

ــي كنيد. جاي نما ها را ببينيد.  ــه را با دقت بررس اين نقش
ــام بسيار پيچيده ممكن است از چند نما  گاهي براي اجس

استفاده شود. معموالً سه نما كافي است.

از راست

از چپ

زير
از 

باال
از 

از روبه رو

از پشت

 ارتباط بين نما ها
ــن نماي روبه رو و نيمرخ وجود دارد كه با  ــاده اي بين نماي روبه رو و افقي و همچنين بي ــه كه ديده ايد، ارتباط س همان گون

خط  هاي رابط (خط نازك) مشخص مي شود. 
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ــواره بايد اين ارتباط بين  ــه نمونه اي ديگر نگاه كنيد. هم ب
ــتبا هات احتمالي  ــيد تا از اش ــته باش نما ها را در نظر داش

جلوگيري شود.

ــه تنهايي كامل كنيد.  ــه نمي توانيد هر نما را ب ــما هميش ش
ــت براي تكميل نما ها، از ارتباط بين نما ها  گاهي الزم اس
ــل توجه كنيد.در اين موارد  ــتفاده كنيد. به نمونه  ي مقاب اس
نماي افقي با استفاده از خط  هاي رابط كامل مي شود. زيرا 
نقطه ي A را در نماي افقي، نمي توان مستقيمًا تعيين كرد.

خط كمكي 45ْ

همين ارتباط را مي توان با خط كمكي 45 درجه، بين نماي 
افقي و نماي از چپ، برقرار كرد.

ــه بعدي، اندازه  ها غير واقعي اند و  ــكل  هاي س     1. در ش
ترسيم آن  ها  مشكل است.

2. در نقشه  هاي دو بعدي، اندازه  ها واقعي اند و ترسيم آن  ها 
ساده است.

ــذرد با صفحه ي P يعني  ــورد خطي كه از A مي گ 3. برخ
′A، تصوير A است.

ــد،  ــر صفحه ي تصوير عمود باش ــعاع تصوير ب 4. اگر ش
تصوير عمودي است.

ــعاع  ــم، ش ــه عامل جس 5. براي به وجود آمدن تصوير، س
تصوير و صفحه ي تصوير الزم است.

ــاوي، كوچك تر  ــاي يك پاره خط مي تواند با خودش مس 6. نم
يا صفر شود.

5. نماي يك صفحه مي تواند با خودش برابر، كوچك تر يا خط شود.

6. يك جسم را مي توان با دقت كافي، از نما هاي دوبعدي درك كرد.
7. بازه يا فرجه، فضاي بين دو صفحه را گويند.

ــي در دو بازه ي اول (اروپايي) و بازه ي سوم، انجام  8. نقشه كش
مي شود.

9. از يك جسم مي توان در شرايط عادي از 1 تا 6 نما ترسيم كرد.
ــوان نما ها را با خطوطي به هم ارتباط داد. اين ارتباط  10. مي ت

مي تواند در تكميل نما ها كمك كند.

چكيده ي مطالب

   111111. ددر ش

چچچچكي
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در جدول 1 سه نما از چند جسم مهم هندسي داده شده است.  آن  ها  را با دقت بررسي كنيد.

1. منشور 2. هرم

3. منشور  4. هرم ناقص

5. منشور برش دار 6. هرم برش دار
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در جدول 2 به استوانه و مخروط توجه شده است.

7. استوانه 8. مخروط

9. استوانه، لوله 10. مخروط ناقص

11. استوانه ي برش دار  12. مخروط ناقص برش دار
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در جدول 3 حالت  هايي از اجسام، همراه برش  هايي در  آن  ها  ديده مي شود.

13. منشور14. استوانه

15. استوانه 16. هرم

17. كره 18. كره
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دستوركار شماره ي1
رسم نما

 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

(30 دقيقه)
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مراحل ترسيم

- سپس مستطيلي به عرض 20 و مستطيل ديگر به عرض 1. كاغذ A4 را افقي بچسبانيد.
10 را ترسيم كنيد.

- مستطيل كوچك در نماي افقي را نيز ترسيم كنيد.

4. در نماي افقي بايد شكاف 40×20 كم شود.
- مستطيل 40×20 را در نماي افقي بسازيد.

ــدا محدوده ي نماي روبه رو را كه يك مربع 60×60  2. ابت
است رسم كنيد:

- محدوده ي نماي افقي هم يك مربع 60 ×60 خواهد بود 
كه بايد دقيقًا در راستاي نماي روبه رو قرار گيرد.

- فاصله ي دو نما دلخواه است.

ــمت از محدوده ي  ــاي روبه رو بايد يك قس ــق نم 3. مطاب
رسم شده در نماي روبه رو برداشته شود.



124

ــكاف را در  ــه كمك خط رابط، خط چين مربوط به ش 5. ب
نماي روبه رو بگذاريد.

ــتوانه اي، هم در نماي  ــوراخ اس - يك خط محور براي س
افقي و هم در نماي روبه رو رسم كنيد.

- قطر سوراخ  ها را مشخص كنيد (برابر 30).

ــده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز  7. نقشه ي كامل ش
محترم خود ارائه دهيد.

6. خط چين  ها را براي نشان  دادن سوراخ  ها ترسيم كنيد.
- خطوط اضافي را پاك كنيد.

- نقشه را پررنگ كنيد.

حكيم عمر خيام
ــابوري (متولد حدود  ــح عمر خيام نيش حكيم ابوالفت
439 هجري قمري، وفات حدود 526 هجري قمري)، 
ــزرگ و از  ــاعر و رياضي دان ب ــوف، ش حكيم، فيلس
ــان ايران و جهان است. او مطالعات  چهره هاي درخش
ــري به طور مثال در معادالت  زيادي در معادالت جب
درجه سوم، انجام داد و با استفاده از مقاطع مخروطي 

به حل اين معادالت پرداخت. 
ضمناً با طبقه بندي معادالت براي آن ها روش هاي 
ــنهاد كرد. هم چنين خيام به پژوهش هاي  هندسي پيش
ــت زد. اصول  ــددي درباره ي اصول موضوعه دس متع
ــه هستند كه در  موضوعه مجموعه ي قوانين در هندس

اين علم بدون برهان و استدالل پذيرفته مي شوند.
خيام درباره ي اصل پنجم از اصول موضوعه اقليدس 
ــه در خارج از يك خط  ــا اين مضمون كه از يك نقط ب
ــم كرد  ــت تنها يك خط مي توان موازي با آن رس راس
پژوهش كرد و مانند بسياري از دانشمندان يوناني پيش 
از خود در درستي اين اصل ترديد كرد و نتايج حاصل 
ــه  از  ترديد هاي خيام مقدمه اي براي پايه گذاري هندس

نااقليدسي توسط رياضي دان غربي به شمار مي آيد.
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دستوركار شماره ي2
ترسيم سه نما از مدل روبه رو

 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
پرگارنواريچسب

(35 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را، افقي بچسبانيد.
- هر مربع را برابر 15 در نظر بگيريد.

- مستطيلي به طول 90 و ارتفاع 15 ترسيم كنيد.
ــت مستطيل) يك  ــمت راس - در فاصله ي 30 (از لبه ي س
ــه ي O را در ارتفاع  ــم كنيد.  نقط خط محور عمودي رس

كلي 60 تعيين كنيد.

2. در نماي افقي مربعي به ضلع 90  بكشيد.
- فاصله ي اين مربع از نماي روبه رو دلخواه است.

- خط محور را روي اين نما هم  بكشيد.
- دقت كنيد كه نما ها، دقيقًا در راستاي هم باشد.

- نقطه ي A در نماي افقي را به كمك رابط به دست آوريد.

ــا كمك خط  هاي رابط و خط كمكي 45 درجه، نماي  4. ب
نيمرخ را كامل كنيد. خطوط را پر رنگ كنيد.

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

3. دو دايره به قطر هاي 30 و 60 و به مركز O بزنيد.
ــتطيل 90 × 15 بر دايره ي بزرگ  - خطي از گوشه ي مس

مماس كنيد (تا A مشخص شود).
ــتوانه به طول 60 را  ــه كمك خط  هاي رابط، نماي اس - ب
تكميل كنيد. سوراخ در نماي افقي به صورت دو خط چين 

در مي آيد. پايه و تيغه را كامل كنيد.
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
بازوييپرگارنواريچسب

دستوركار شماره ي3
ترسيم نماي ديواركوب چوبي

(50 دقيقه) 
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1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد . كادر را ترسيم 
كنيد.

مراحل ترسيم

2. مراكز O1 و O2 را روي خط محور معين كنيد.
- طبق اندازه  هاي 45 و 20، دو مركز O1 وO2 را تعيين كنيد.

- دو نيم دايره به شعاع  هاي 19 و دو دايره به شعاع 9 را به 
مركز هاي O1 وO2 بزنيد.

ــخص كنيد و نقطه ي تماس  - مماس در نقطه ي A را مش
را به نماي افقي منتقل سازيد.

ــم و تكميل  3. به كمك خط  هاي رابط، نماي جانبي را رس
كنيد.

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

- نماي افقي را كامل كنيد.

- مستطيل به ابعاد 15×80 را ترسيم كنيد به گونه اي كه گوشه ي 
پايين سمت چپ به فاصله ي 95 از باال و 30 از چپ باشد.

ــبت به لبه ي  ــودي را به فاصله ي 5 نس ــط محور عم - خ
سمت راست مستطيل بكشيد..
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. عيب  هاي نقشه ي سه بعدي چيست؟
2. برتري  هاي نقشه ي دوبعدي كدام اند؟

3. تصوير را تعريف كنيد.
4. منظور از تصوير عمودي چيست؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.

5. چه عواملي در ايجاد يك تصوير مهم هستند؟ آيا مي توان جاي عوامل را عوض كرد؟
6. با ترسيم شكل، چگونگي تغيير اندازه ي تصوير يك پاره خط يا يك صفحه را شرح دهيد.

7. آيا مي توان با توجه به نما هاي دوبعدي، دركي از يك جسم سه بعدي به دست آورد؟
8. منظور از بازه يا فرجه چيست؟

9. نقشه كشي در كدام فرجه  ها انجام مي شود. به نظر شما كدام بهتر است؟
10. نما هاي يك جسم، حداكثر چندتاست؟ آيا هميشه اين تعداد نما الزم است؟

11. چگونگي استفاده از ارتباط بين نما ها را در تكميل نما ها، با رسم شكل شرح دهيد.
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عملي ◄ 
ــكل  هاي داده شده در جدول  هاي 1، 2و3  را، يك بار  1. ش

با دست آزاد رسم كنيد.
براي نتيجه گيري بهتر مي توانيد:

الف) در هر مورد با پوشاندن پاسخ، سه نما را ترسيم كنيد.

ــتبا هات احتمالي خود را  ــخ، اش ــا نگاه كردن به پاس ب) ب
اصالح كنيد.

پ) با تكرار تمرين باال مي توانيد مهارت بيشتري به دست آوريد.

2. سه نما از هر مدل ترسيم كنيد. هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.
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3. سه نما از هر مدل ترسيم كنيد. هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.
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4. براي بدنه ي آلومينيم، سه نما ترسيم كنيد. (بدون اندازه گذاري)

5. براي فالنچ چدني سه نما ترسيم كنيد.
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6. براي نگه دارنده ي ابزار، سه نما ترسيم كنيد.
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توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
1. تصوير مجسم ايزومتريك را معرفي كند.
2. محور ها و جعبه ي محيطي را ترسيم كند.

3. نماي ايزومتريك اجسام ساده را ترسيم كند.
4. نماي ايزومتريك اجسام با سطوح شيب دار را ترسيم كند.

5. دايره را در نماي ايزومتريك ترسيم كند.

6. كاربرد هاي تصاوير مجسم را شرح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

358
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پيش آزمون

1. آيا مي توانيد يك مكعب را با دست آزاد ترسيم كنيد.
2. اگر بخواهيد اين مكعب خوب ترسيم شود به چه وسايلي نياز داريد؟

3. اگر بخواهيد شكلي ساده، مانند يك سكوي مسابقه را ترسيم كنيد، چگونه عمل مي كنيد؟
4. به نظر شما در شكل سه بعدي مقابل چه ويژگي  هايي وجود دارد؟

5. آيا هر قطعه يا مجموعه را مي توان در يك جعبه ي مكعب مستطيلي قرار داد؟
6. در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش شماره ي 5، اندازه  هاي جعبه چگونه معين خواهد شد؟

7. آيا نمايش يك جسم به صورت سه بعدي مزيتي دارد؟
8. به نظر شما شكل سه بعدي باال (پرسش شماره ي 4) به همين صورت كه هست، فرق زيادي با عكسي از آن كه با دوربين 

گرفته شده باشد، دارد؟
9. به نظر شما گودي سوراخ روي شكل باال چه قدر است؟

10. اگر در شكل باال همه ي خط چين ها داده شود، شكل بهتر مي شود؟
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نماي ايزومتريك

تصوير مجسم 
تصوير مجسم، نمايي است سه بعدي. در اين شكل مي توان 
ــم را به صورت واقعي ديد (تقريبًا شبيه به عكسي كه  جس

با دوربين مي گيريد.)
به دليل توانايي زياد، اين نما به ميزان گسترده اي ترسيم 
مي شود. در اين نمونه، همه ي خط  هاي موجود، با سه خط 

اصلي، كه  آن  ها  را «محور» مي ناميم، موازي هستند.

محور ها
ــه بعدي  ها، «ايزومتريك» نام دارد.  يكي از معروف ترين س
در اين سه بعدي، محور Y ،X، وZ وجود دارد كه خط  هاي 
معمولي جسم (بدون شيب) با  آن  ها  موازي است. زاويه ي 
ــا خط مبناي افقي (كه با خط كش تي  محور هاي X و Y ب

كشيده مي شود)، 30ْ  است.

جعبه ي محيطي
هر جسم را مي توان درون يك جعبه فرض كرد. اين جعبه 

را «جعبه ي محيطي» مي نامند.
براي ترسيم تصوير مجسم، مي توان از خطوط اين جعبه 
ــتفاده كرد و به نقاط مختلف جسم دسترسي پيدا كرد.  اس

اين جعبه با استفاده از ابعاد كلي جسم، رسم مي شود.

ترسيم محور ها
ــت. نقطه ي A روي خط افقي  ــاده اس ــيم محور ها س ترس
ــه ي موجود روي  ــك زاويه ي 30 درج ــاب و به كم انتخ

گونيا، محور ها رسم مي شود.
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3. طبق شــكل زير، اندازه  ها را، بــا توجه به موازي بودن  
آن  ها  با محور ها، جدا مي كنيم و عالمت  مي گذاريم. بهتر 
است همه ي خطوط را نازك و تا حد ممكن كم رنگ رسم 

كنيم تا بعداً بتوان به راحتي، خطوط اضافي را پاك كرد.
4. با ادامه ي كار، شكل زير را داريم.

ترسيم جسم ساده 
مي خواهيم تصوير مجسم ايزومتريك قطعه ي زير را رسم 

كنيم.
1. ابعاد كلي جسم را در نظر مي گيريم. اين ابعاد 40 براي 

محور X، 25 براي محور Y و 24 براي محور Z است.

2. جعبه ي محيطي را با اين اندازه  ها رسم مي كنيم.
 40 ،)A براي اين كار پس از كشــيدن محور ها )شروع از -
ميلي متر روي X )از A به سمت راست( و 25 ميلي متر روي 
محور Y و سرانجام 24 ميلي متر روي محور Z جدا مي كنيم.
- فقط با گونياي 30ْ  و با  كمك خط كش تي، جعبه كامل مي شود.

- اكنون مي توان، به آرامي و دقت، خط  هاي اضافه را پاك 
و خط  هاي اصلي را )با ضخامت خط اســتاندارد( پررنگ 

كرد.
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ــا)، اين دو نقطه به هم  ــه كمك يك خط كش(لبه ي گوني ب
ــت مي آيد  ــيب به دس ــود. طولي كه براي ش وصل مي ش
ــه را  ــم دارد. مي توان نقش ــتگي به موقعيت آن در جس بس

كامل كرد.

ــيب  ــت كنيد. اندازه ي خود ش ــم دق ــه ي اين جس به نقش
ــت ولي طبق اندازه  هاي موجود، مي توان به  داده نشده  اس

نقطه  هاي C و D رسيد.

ــيم جعبه ي محيطي، با توجه به اندازه  هاي a و  پس از ترس
ــه به ما داده مي شود) موقعيت C و D را  b (كه روي نقش

پيدا مي كنيم.

ترسيم جسم با شيب
 ، X اگر در جسم خطي وجود داشته باشد كه با محور هاي

Y وZ موازي نباشد، آن خط را شيب دار مي گويند.
ــيب دار است. براي ترسيم  ــكل زير، خط CD ش در ش
ــه بعدي  ــم بايد دو نقطه  ي C و D را روي س تصوير مجس

مشخص كنيم.

پرســش نمونه: در جسم زير پاره خط AD ◄ يك خط 
شيب دار است.

ــم بگيريم، براي رسيدن به  اگر A را مبدأ تصوير مجس
ــت  ــمت راس D بايد به  اندازه ي 13 روي محور X به س

.(Z موازي) برويم و سپس به اندازه ي 13 باال برويم
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تصوير مجسم را كامل مي كنيم.
مي توان خطوط اضافي را پاك كرد.

 به اين ترتيب موقعيت D مشخص مي شود. سطح جلوي 
جسم را با توجه به اندازه  ها كامل مي كنيم.

 براي تمام كردن كار، الزم است موازي با محور Y، همه ي 
نقاط موجود را منتقل كنيم. پس، همه ي نقاط موجود را به 

اندازه ي 20 جلو مي بريم.

ترسيم دايره در تصوير مجسم (رسم بيضي)
ــورت يك بيضي  ــره در حالت ايزومتريك به ص ــك داي ي
ــبيه به  در مي آيد. اين بيضي را مي توان به طور تقريبي (ش
بيضي حقيقي) رسم كرد. اين كار به كمك چهار كمان، با 

پرگار انجام مي شود.

ــر  ــي ′A′B′C′D  را در نظ ــب يعن ــي مكع ــطح باالي - س
مي گيريم.

- خط  هاي 42 و 13 را ترسيم مي كنيم. اين خطوط اضالع 
لوزي را نصف مي كنند.

ــوزن پرگار را در ′A  قرار مي دهيم و كماني به شعاع  - س
A′2 مي زنيم. همين كار را به مركز  ′C  هم انجام مي دهيم. 

تقريبًا نصف بيضي رسم شده است.
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ــيم شبه بيضي در سطح جانبي مكعب، به  براي ترس ◄ 
همين ترتيب عمل خواهيم كرد.

1 ، 5 ،6، و 7 وسط اضالع لوزي هستند.

لوزي A′B′EA  كامل شده است.
ــوزي برابر قطر  ــت و ضلع ل ــز دايره ي واقعي اس O مرك

دايره ي حقيقي است.

در شكل ديده مي شود كه نقاط m و n را به روش ديگري 
ــيم قطر بزرگ  ــم مي توان تعيين كرد. يعني به جاي ترس ه
ــط ضلع  هاي روبه رو (به 5 و  لوزي، يك بار از ′A  به وس

6) و يك بار هم از E به 1 و 7 وصل كرد. 

ــه 2 و 3 وصل مي كنيم. اين دو خط قطر بزرگ  - از ′A  ب
لوزي  يعني ′D′ B  را در m و n قطع مي كنند.

- به مركز m و به شعاع m2 كمان مي زنيم.
ــعاع n3 هم كمان  ــب به مركز n و به ش ــه همين ترتي - ب

مي زنيم.
- شكلي شبيه بيضي (شبه بيضي) رسم شده است.

شبه بيضي چهار مركزه
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ــه طرف مكعب كامل شده  ــكل شبه بيضي در هر س در ش
ــت. از برتري  هاي تصوير مجسم ايزومتريك آن است  اس
ــبه بيضي در هر سه سمت آن يكسان  ــيم ش كه روش ترس

است.

طبق شكل، مي توان در ترسيم خط صرفه جويي كرد. يعني 
مراكز m و n را معين كرد.

اكنون به چگونگي ترسيم چند جسم شامل بيضي توجه كنيد.
استوانه ◄ 

جعبه ي محيطي را ترسيم مي كنيم.
ــيم  ــيم دو بيضي، دو مماس بر  آن  ها  ترس - پس از ترس

مي كنيم.

استوانه با پايه ي منشور ◄
 پايه مستقيمًا ترسيم مي شود.

- براي ترسيم استوانه جعبه ي محيطي به ترتيب باال عمل 
مي شود.

استوانه ي برش دار (شياردار) ◄ 
ــيم استوانه ي كامل، طبق اندازه ي عرض شيار،  پس از ترس
ــمت جدا مي كنيم. آنگاه  ــي a و از نقطه ي O در دو س يعن
ــود. ارتفاع شيار را هم  ــيم مي ش ــيار ترس خطوط لبه ي ش

تنظيم مي كنيم.

استوانه

منشور استوانه

استوانه برش دار
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مخروط◄◄
براي ترســيم تصوير مجســم، ابتدا بيضي قاعده رســم 

مي شود.
- به اندازه ي ارتفاع مخروط )يعني h(، از O باال مي رويم.

- از S يعني ســر مخروط دو خــط بر بيضي كف مماس 
مي كنيم. مي توان خط چين  هاي كف را هم ترسيم كرد.

مخروط◄ناقص◄◄
ابتــدا جعبه ي محيطي كه يك هرم ناقص اســت رســم 
مي شــود. لوزي  ها به مركز هــاي O و ′O  اضالعي برابر 

دوكف مخروط دارند. ارتفاع هم h است.
- پس از ترسيم دو بيضي )طبق اندازه(، دو خط بر  آن  ها  

مماس مي شود.

- براي دايره ي كوچك باال )سوراخ(، بايد يك لوزي رسم 
شود )طبق شكل(. 

- در اين لوزي يك بيضي رسم مي شود.

بست◄◄
پس از ترسيم بدنه بايد مركز سوراخ مشخص شود. براي 
رسيدن به O )مركز( بايد از اندازه  هاي a و b استفاده شود.

- با ســاخت لوزي MNKL، مي توان شبه بيضي مربوط به 
سوراخ را كشيد.

گوشه◄ي◄90◄درجه◄◄
 براي هر قسمت جعبه ي محيطي رسم مي شود.

- يك راه آن است كه چهار شــبه بيضي جداگانه ساخته 
شود و از هر كدام نيمي مورد استفاده قرار گيرد.

لوله◄◄
- جعبه ي محيطي رسم مي شود.
- استوانه ي بزرگ رسم مي شود.

مخروط كامل

مخروط ناقص

بست فوالدي

لوله

گوشه ي نود درجه
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كاربرد تصوير مجسم
ازتصاويرسهبعدي،بهويژهايزومتريك،درمواردبسيارياستفادهميشود.

-نقشــههايانفجاري:نقشههايتشكيلدهندهييكمجموعهراكهبهصورتسهبعديوبازشدهنشانميدهند،نقشهي
»انفجاري«مينامند.

-دركارخانهميتوانندباتوجهبهايننقشه،قطعاترارويهمسواركنند.
-يكتعميركارميتواندباتوجهبهنقشــهيانفجارييكوســيله)مانندجعبهدنده،موتور،وسايلبرقيخانگيو...(آنرا

برايتعميروعيبيابيبازكندومجدداًببندد.البتهبيشتراوقاتايننوعنقشههااندازهگذارينميشود.

تكيهگاهميله)ياتاقان(



144

- گاهي يك قطعه پيچيدگي  هايي دارد. در اين صورت، نما هاي سه بعدي را در كنار نما هاي دوبعدي خواهند داد.

-  در شكل زير يك جعبه دنده (موسوم به جعبه دنده ي حلزوني) را به صورت سه بعدي مي بينيد. براي درك بهتر قسمتي از 
پوسته ي آن برداشته شده است و نقشه ي چرخ و محور چرخ دنده ي حلزوني هم جداگانه داده شده است.

گيره ي فشنگي فوالدي

پيچ فوالدي و چرخ دنده ي برنزي 
جعبه دنده ي حلزونيمربوط به جعبه دنده
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- شكل زير يك ابزار مخصوص را نشان مي دهد. براي درك بهتر مجموعه و رفع هرگونه اشتباه در ساخت، نماي سه بعدي 
ــتگاه و مته ي مخصوص آن مي توان سوراخ  ــان داده شده است. به كمك اين دس ــه ي انفجاري نش مجموعه به صورت نقش

چهارگوش ساخت.

مته گير ويژه ( اجزاي چهارگوش تراش)
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ــوراخ كاري  هاي  ــه اي را كه براي س ــكل زير مجموع - ش
ــان  ــت نش ــده اس ــدد روي يك قطعه كار، طراحي ش متع
مي دهد. به دليل پيچيدگي وسيله، نماي سه بعدي آن نشان 

داده شده است.

ــكل زير براي آنكه بتوان چگونگي اندازه گيري با  - در ش
كوليس را ديد، از نما هاي سه بعدي استفاده شده است.

نكته

ــي و توليد قطعات،  ــت براي طراح در صنع
ــه بعدي اجسام و نقشه ي نما هاي  نقشه ي س
ــكيل دهنده ي جسم داده مي شود  قطعات تش
ــتگاه به  ــه ي انفجاري دس و در كنار آن نقش
ــود. اين  ــر هم كردن افزوده مي ش ترتيب س

نقشه مورد نياز تعميركاران است.

1. تصوير مجسم تصويري است سه بعدي.
ــك، با خط مبنا  ــا در نماي ايزومتري 2. محور ه

زاويه ي 30 درجه دارند.
ــم را مي توان درون يك جعبه به نام  3. هر جس

جعبه ي محيطي فرض كرد.
ــم، به اندازه ي  4. ابعاد جعبه ي محيطي هر جس

ابعاد كلي همان جسم است.
ــيب دار، بايد دو نقطه ي  ــيم خط ش 5. براي ترس

ابتدا و انتهاي آن را مشخص كرد.
6. به جاي بيضي حقيقي، يك شبه بيضي با چهار 

مركز رسم  مي شود.

چكيده ي مطالب

ت 1

چكي
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دستوركار شماره ي 1               
ترسيم نماي ايزومتريك از مدل

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس    30ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. هر مربع را 10 در نظر بگيريد.
- كاغذ A4 را افقي بچسبانيد و كادر و جدول را بكشيد.

2. جعبه ي محيطي جسم را رسم كنيد (مكعبي به يال 60)
ــواره را به طول 20  ــه را به بلندي 10 و دي ــه ي قطع - پاي

بكشيد. اكنون بدنه كامل است.

3. براي ترسيم شيار موجود در پايين، اندازه  هاي آن يعني 
20 و 40 را مشخص كنيد.

ــه را پررنگ  ــاك كردن خط  هاي اضافي، نقش 4. پس از پ
كنيد.

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

- سپس مي توان نقطه  هايي مانند1، 2، و3 را مشخص كرد.
- به كمك ترسيم خط  هاي موازي با X وY، ابتدا مستطيل 

باال و سپس مستطيل پايين را رسم كنيد.
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دستوركار شماره ي 2     
ترسيم تصوير مجسم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس    30ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم
1. كاغذ A4 را افقي بچسبانيد. كادر و جدول را رسم كنيد. 
از جسم زير )يك مدل( نماي ايزومتريك رسم كنيد. ضلع 

هر مربع را 10mm در نظر بگيريد.

2. محور هاي ايزومتريك را رسم و نقطه ي A را مشخص 
كنيد )فاصله A از سمت چپ 100 و از باال 130(.

- جعبه ي محيطي را به اندازه  هاي 60 ×60 ×60 رسم كنيد.
- قسمت پايه را به بلندي 10 رسم كنيد.

3. بــا توجه به اندازه  هايي كه از روي نقشــه به دســت 
مي آوريد، تا حدي كه در شــكل زير مي بينيد، جلو برويد 
- مكعب مســتطيل به بلندي30 و عرض 20 و طول 30 را 

كامل كنيد.

4. براي ترســيم قسمت شــيب دار، با توجه به اندازه  ها، 
نقطه ي B را مشخص كنيد )از گوشه ي باال، به اندازه  هاي 

30 جدا كنيد(.
- نقطه ي C را درپايين و به عرض 50 جدا كنيد.

- اكنون با اتصال C وB ، خط شيب دار را رسم كنيد.

5. به همين ترتيب سطح شيب دار را كامل كنيد.
- مي توانيــد پس از پاك كردن خطوط اضافي، نقشــه را 

پررنگ كنيد.
- كادر و جدول كامل شود.

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




