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دستوركار شماره ي 3     
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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ــم  ــبانيد و كادر و جدول را رس 1. كاغذ A4 را افقي بچس
كنيد.

ــم  ــم زير (مدل) يك نماي ايزومتريك رس - بايد از جس
كنيد.

ــه به مختصات آن  ــز دايره) را با توج ــه ي O (مرك 3. نقط
(Z=35 و Y= 30، X=40) مشخص كنيد

4. مراكز قوس  ها يعني m و n را تعيين و كمان  ها را رسم كنيد.
ــكل را پررنگ  -  مي توانيد با پاك كردن خطوط اضافي ش

كنيد.

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

مراحل ترسيم

- لوزي محيطي دايره يعني LMNK را ترسيم كنيد.
ــت، اضالع لوزي هم 30 خواهد  - چون قطر دايره 30 اس

بود.

ــم و مبناي A را مشخص  2. محور هاي ايزومتريك را رس
كنيد. فاصله ي A تا سمت چپ 80 و از باال 120.

- جعبه ي محيطي را به اندازه  هاي 60×60×60 رسم كنيد.
- با توجه به اندازه  ها، بدنه را كامل كنيد. (همه ي كار ها با 

خط نازك و كم رنگ)
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. تصوير مجسم چگونه نمايي است و چه توانايي  هايي دارد؟

2. محور هاي ايزومتريك چه نام دارند و چگونه ترسيم مي شوند؟
3. براي ترسيم سه بعدي ايزومتريك جسم، چگونه شروع مي كنيد؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.

4. براي ترسيم يك خط شيب دار چگونه كار مي كنيد؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.
5. چگونگي ترسيم يك دايره در نماي ايزومتريك را شرح دهيد.
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عملي  ◄ 
1. مكعبي به يال 70 رسم كنيد و بر سه سطح آن، سه شبه بيضي چهار مركزه به قطر هاي  40، 50 و 70 رسم كنيد (هركدام 

روي يكي از سطوح).
2. نمايي سه بعدي به دلخواه ترسيم كنيد. بهترين سه بعدي ترسيم شده با نظر دوستان شما برگزيده خواهد شد.

3. براي مدل  هاي موجود در جدول:
با توجه به ديد روبه روي مشخص شده، نماي ايزومتريك را رسم كنيد. هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد (هر يك روي يك 

.(A4 برگ

1 2

5 6

3 4



155

توانايي خواندن نقشه  هاي ساده ي مكانيكي

در پايان آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- اصول مجهول يابي را شرح دهد.

-  همه ي نقاط مجهول را با خطوط كمكي به دست آورد.
-  نماي مجهول را با روش  هاي ذهني ترسيم كند.
-  نماي مجهول را به روش  هاي علمي ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

21517
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پيش آزمون

1. آيا رابطه اي معين ميان سه نما وجود دارد؟
2. با توجه به شكل و نماي روبه روي مشخص شده، هر نما كدام يك از ابعاد جسم را مشخص خواهد كرد؟

3. با ترسيم دست آزاد سه نما از جسم باال، رابطه ي ميان آن  ها را مشخص كنيد. 
4. نقش خط كمكي 45 درجه در انتقال نما ها چيست؟

5. آيا خط كمكي 45 درجه بايد در جاي معيني نسبت به نما هاي روبه رو و افقي رسم شود؟
6. آيا مي توان فاصله ي نماي روبه رو و نماي نيمرخ را به دلخواه تعيين كرد؟

7. جسم روبه رو را به چه اجسام ساده تري مي توان تجزيه كرد؟
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8. نماي روبه روي كدام يك از خط  ها (جمعًا چند خط)، نقطه خواهند شد؟

9. چند خط در نماي نيمرخ، نقطه خواهند شد؟
10. آيا مي توانيم بگوييم كه همه ي خط هاي موجود يك حالت مشابه دارند؟

11. كدام خط در نماي روبه رو به صورت نقطه ديده خواهند شد؟
12. كدام خط در نماي افقي يك نقطه خواهد بود؟

13. چگونه مي توانيد براي هر خط يك نام بگذاريد؟
14. كدام خط  ها در نماي روبه رو اندازه ي واقعي دارد؟ در اين صورت، نما هاي ديگر آن  ها چه وضعي خواهند داشت؟

15. كدام خط  ها در نماي افقي اندازه ي واقعي دارد؟ نما هاي ديگر آن  ها چطور؟
16. كدام يك از صفحه  ها در نماي روبه رو اندازه ي واقعي دارند؟ تصاوير ديگر آن  ها چگونه است؟
17. كدام يك از صفحه  ها در نماي افقي اندازه ي واقعي دارند؟ نما هاي ديگر آن  ها چگونه است؟

18. براي ساختن يك قطعه با يونوليت به چه ابزاري نياز داريد؟
19. چگونه مي توانيد از مقواي نازك مكعب بسازيد؟

20. چگونه مي توانيد از خمير  مجسمه سازي استوانه بسازيد؟
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اصول مجهول يابي (نقشه خواني)

مجهول چيست؟
ــمي پله اي داده  ــگاه كنيد. دو نما از جس ــه ي زير ن به نقش
شده است. ممكن است با نگاه كردن به آن  ها بتوانيد شكل 
ــم را درك كنيد. در اين صورت مي گوييم كه  حقيقي جس

شما نقشه را خوانده ايد.

ــم شما از نما هاي باال، جسمي مانند آنچه كه در  اگر تجّس
ــد، كامًال درست فكر كرده ايد. اگر چنين  زير مي بينيد باش

تصوري نداشته ايد، علت را جستجو كنيد.

ــن در زمينه ي  ــت فكر و ذه ــراي تقوي ــه  خواني ب در نقش
خواندن نقشه، اصطالح "مجهول يابي" را به كار مي برند. 

مجهول يابي يعني:
الف) با توجه به نما هاي موجود جسم را درك كنيد.

ــيم  ــم يك نماي ديگر از آن را ترس ب) پس از درك جس
كنيد (نماي اصطالحًا مجهول).

به اين ترتيب مي توان جمله ي زير را بيان كرد: 
نقشــه خواني عبارت است از درك جسم سه بعدي، 
ــدي. البته اين كار نياز به تمرين و  از روي نما هاي دوبع
ــيد. به دو نماي  كار زياد دارد تا بتوان به مهارت الزم رس

داده شده توجه كنيد.

ــت  ــين اس اين نما ها تا حدودي پيچيده تر از نمونه  ي پيش
ــتري دارد. به هرحال، پس از  و درك آن نياز به تفكر بيش
ــت به جسم زير برسيد.  ــي و تفكر ممكن اس مدتي بررس
البته براي اين كار به تفكر كامل و در نظرگرفتن نكته  هاي 

مختلف و صبر و حوصله ي كافي نياز داريد.



159

مجهول يابي

ــي كامًال گويا و فرمولي  براي تمرين در مجهول يابي روش
وجود ندارد. اما از روش  هاي ساده اي مي توان استفاده كرد 
ــر نگاه كنيد. به  ــكل زي ــيد. به ش و به نتيجه اي دلخواه رس
فرض آنكه در اين جسم هيچ گونه سطح شيب داري وجود 
نداشته باشد، مي خواهيم نماي سوم آن را به دست آوريم. 
دراين راه، خط كمكي 45 درجه كه نماها را به هم ارتباط 

مي دهد كمك بسيار مؤثري است.

ــده، نماي مجهول مي تواند هر يك  طبق نمونه  هاي ارائه ش
ــول) يعني نماي روبه رو،  ــه گانه (به طور معم از نما هاي س

نماي نيمرخ و يا نماي از باال باشد.

پس به طور خالصه در مجهول يابي:
1. ابتدا نقشه را مي خوانيد.

2. سپس با درك جسم، نماي ديگري را رسم مي كنيد.
ــته انجام شود، تمريني بسيار عالي  چنين كاري، اگر پيوس
ــه خواني است. توانايي خواندن  براي تقويت توانايي نقش

نقشه يكي از ويژگي  هاي هر فرد فني است.
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نتيجه مطابق شكل است. ديده مي شود كه همه ي نقطه  هاي 
ــت آمده اند. اما  ــادگي به دس مربوط به نماي مجهول به س
ــكل واقعي  ــي اتصال آن  ها به هم نياز به درك ش چگونگ
جسم دارد. در غير اين صورت، دچار اشتباه خواهيم شد.

- خط 45 درجه را در جايي دلخواه رسم مي كنيم.
ــم  - از تمام نقاط موجود در نماي افقي خطوط رابط رس
مي كنيم تا به خط 45 درجه برسند. سپس از آن  ها به سمت 
ــن بايد از نماي  ــم  مي كنيم. همچني باال خطوط رابط رس

روبه رو، رابط شود.

نكته

ــرعت و دقت به  ــاي رابط مي توان با س ــيم خط  ه ــا خط كمكي 45 درجه و ترس ب
ــت يافت. اما چگونگي اتصال آن  ها به  ــاي مورد نياز براي نماي مجهول دس نقطه  ه

هم مسئله اي است كه نياز به درك جسم دارد.
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دستوركار شماره ي 1
ترسيم نماي سوم با استفاده از خط كمكي 45 درجه

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50  ميز نقشه كشي
A3كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
0/5 مدادنوكيHB مداد
معموليتراش

(20 دقيقه)
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مراحل ترسيم

ــه ي زير را روي كاغذ A3 افقي  1. با رعايت اندازه ها ، نقش
رسم كنيد.

توجه: هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.
- به نظر شما بدنه ي كلي اين جسم چيست؟

2. خط كمكي 45 درجه را در جايي دلخواه رسم كنيد.
ــه ي نقاط موجود در نماي روبه رو رابط كنيد. (به  - از هم

سمت راست).
- ازهمه ي  نقاط موجود در نماي افقي به سمت راست رابط كنيد.

- پس از رسيدن به خط 45 درجه به سمت باال برويد.

3. همه  ي نقاط به وجود آمده از برخورد خط  هاي رابط در 
نماي نيمرخ را مشخص كنيد.

- تعداد اين نقطه  ها چند تا است؟

ــزء نماي نيمرخ  ــد همه ي اين نقطه  ها ج ــا فكر مي كني  آي
است؟

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

نكته

ــما  ــيمي ش  در صورتي كه كار هاي ترس
دقيق نباشند، نقشه بي ارزش است.
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روش  هاي مجهول يابي
اين روش  ها به دو دسته تقسيم مي شود:

الف) روش  هاي ذهني ◄ 
ب) روش  هاي علمي ◄ 

روش هاي ذهني خود  سه دسته هستند.
1. تجسم جسم با توجه به يك نما

ــن روش تنها با نگاه كردن به يكي از نما ها، مانند نماي  در اي
روبه رو، بايد اجسامي را تصور كنيد كه نماي روبه روي آن  ها 
ــپس با نگاه كردن به نماي  با نماي موجود مطابقت كند. س
دوم (كه در اينجا نماي افقي است)، تصورات خود را بررسي 

كنيد.

ــم كنيد  چند نمونه از آنچه كه مي توانيد در نظر خود مجس
ــكل مي بينيد. اگر آمادگي نداريد اجسام را به خاطر  در ش
ــپاريد، مي توانيد كه سه بعدي آن  ها را به صورت دست  بس
ــيم كنيد. در اين صورت، مقايسه و تصميم گيري  آزاد ترس

آسان تر خواهد شد.

در شكل هاي ارائه شده، نه شكل از بي شمار اجسامي را كه 
ــاي  آن مي توان تصور كرد،  ــا با در نظر گرفتن يك نم تنه
ــي، در مي يابيد كه  ــا مطابقت آن  ها با نماي افق مي بينيد. ب
ــماره  هاي 1 و 3 با نماي افقي سازگار است، پس  چون ش

آن  ها، دوجواب درست خواهند بود.

ــاي نيمرخ، يكي  ــب، نماي مجهول، يعني نم ــه اين ترتي ب
ــه  ها تنها  ــخ زير خواهد بود.  البته براي اين نقش از دو پاس

پاسخ  هاي قابل تصور همين دو تصوير نخواهد بود.

كامل شده ي نقشه ، در شكل زير ديده مي شود. 

يا  1                           2                      3

 4                           5                      6

 7                                8                   9

يا

1      3

تجسم قطعه فقط با توجه به نماى روبه رو
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دستوركار شماره ي 2
مجهول يابي از طريق تجسم جسم با توجه به يك نما

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50  ميز نقشه كشي
A3كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB مدادنوكيHB مداد

معموليتراش

(20دقيقه)
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2. خط 45 درجه ي كمكي را رسم كنيد.
ــمت راست خطوط رابط  - از همه ي نقاط نماي زير به س

رسم كنيد.
- از همه ي نقاط نماي افقي به سمت راست خطوط رابط 

را رسم كنيد تا به خط 45 درجه برسيد.
- از خط 45 درجه به سمت باال خطوط رابط رسم كنيد.

1. نقشه ي داده شده را روي يك برگ كاغذ A4 افقي رسم 
كنيد.

- هر مربع را برابر 10 در نظر بگيريد.

مراحل ترسيم

3. حال با توجه به نماي روبه رو (يا نماي افقي)، اجسامي 
را تصور كنيد.

در شكل، چند نمونه از آنچه كه مي توانيد در ذهن مجسم 
كنيد مي بينيد.(با توجه به نماى روبه رو).

4. اكنون نماي افقي را با هريك از اجسام كه در ذهن خود 
ساخته ايد مطابقت دهيد. مي بينيد كه قطعه ي تصورشده در 
ــماره ي 2 مي تواند پاسخ درست باشد. پس نقشه  شكل ش

را مطابق شكل كامل كنيد.

2 1

4 3
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2. ساخت جسم
ــتقيمًا به ساختن جسم با توجه  در اين روش مي توانيد مس
به نما هاي موجود اقدام كنيد. به شكل زير نگاه كنيد. نماي 

جانبي و روبه رو از جسمي داده شده است.

ــوادي مانند خمير  ــد از م ــم مي تواني ــاختن جس براي س
ــازي، فوم (يونوليت)، چوب،... و هر چيز ديگر  مجسمه س
ــد. يك راه هم  ــتفاده كني ــكل دهيد اس كه بتوانيد به آن ش
ترسيم تصوير مجسم (ايزومتريك) است كه اغلب  به آن 
 b ،a بسنده مي شود. براي نمونه، مكعب مستطيلي به ابعاد

و c از يونوليت آماده مي كنيم.

ــروع  - به كمك ابزار برنده (مانند چاقوي موكت بري) ش
ــمت  هاي اضافي مي كنيم1. اين كار را به  به جدا كردن قس

ترتيب شكل  هاي داده شده انجام مي دهيم.

1. توجه، مراحل ساخت جسم، نبايد روى ميز نقشه كشى انجام شود، 
ــت. مى توانيد كار را در جاى  ــدن ميز هس ــيده ش زيرا احتمال خراش

ديگر انجام دهيد يا زير دستتان تخته اى قرار دهيد. 
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نكته

ــت در برش يونوليت بار ها دچار اشتباه  ممكن اس
شويد و يا جسمي را كه مي سازيد نادرست باشد، 
ــش و خطا، سرانجام به  ولي پس از چند بار كوش

نتيجه ي خوبي مي رسيد.
زمان  هايي پيش مي آيد كه شما نماي مجهول را 
يافته و ترسيم كرده ايد، اما با ساختن جسم، كامًال 
ــويد كه تجسم و كار ساخت درست  مطمئن مي ش
ــويد كه  ــت. يا گاهي متوجه نكته اي مي ش بوده اس
ــده است.  ــم ساخته ش ــما همين جس راهنماي ش
به عالوه مي توانيد آن را براي كسي توضيح دهيد. 
در آن صورت ساختن جسم بسيار مفيد خواهد بود.

همه ي اين كار ها، با ترسيم سه بعدي هم ممكن 
ــم حقيقي  ــت. ولي به هر حال جس ــاده تر اس و س

توانايي  هاي زيادى دارد.

به اين ترتيب با توجه به جسم ساخته شده، نماي افقي را 
ترسيم مي كنيم. البته خطوط رابط هم، با دقت كافي، نقاط 

مربوط به نماي افقي را خواهند داد.
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دستوركار شماره ي 3
مجهول يابي با ساخت جسم

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
فلزي كوچكخط كش200×60×50يونوليت

نجاريگونيا كوچكتيغ موكت بري
روپوش سفيدلباس كار10× 200 × 300تخته ي زير كار

(دقيقه 30)
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مراحل ترسيم

1.كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
ــر گرفتن هر مربع برابر 10  ــاي موجود را با در نظ - نما ه

رسم كنيد.

2. خط 45 درجه بكشيد.
ــه ي نقاط مربوط به مجهول را با كمك خطْ 45  - مجموع

تعيين كنيد.
اگر مي توانيد به كمك تجسم و آنچه كه تاكنون انجام 
ــام كنيد، و به  ــيد كار را تم ــد به نماي مجهول برس داده اي
ساخت جسم ديگري بپردازيد. در غير اين صورت، مراحل 

بعدي را ادامه دهيد.

3. محور هاي 30 درجه ي ايزومتريك را ترسيم كنيد.
- مكعب مستطيلي به ابعاد 60 × 50 × 70 رسم كنيد.

ــش كنيد كه  ــيم خط  هاي الزم كوش ــون بايد با ترس 4. اكن
جسم مورد نظر را در اين جعبه ي رسم شده بسازيد. جزئي 

از كار در شكل انجام شده است.

5. يك تكه يونوليت برداريد و به كمك گونيا طولي برابر 
70 مشخص كنيد. براي اين كار مي توانيد با مداد و با كمك 
گونيا خطوطي بسيار كمرنگ و نازك روي يونوليت و در
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6. به كمك تيغه ي برش، با دقت كامل، مكعب مستطيلي به 
طول 70 را جدا كنيد.

ــه كامًال نظارت و  ــودن حركت كردن تيغ ــر گونيايي ب - ب
دقت داشته باشيد.

- اكنون مي توانيد با دقت شروع به برش يونوليت كنيد.
ــم را  ــب جس ــت كه بايد با برش  هاي مناس ــن اس - روش
ــازيد. اما اين ساخت بايد با دقت و فكر انجام گيرد تا  بس

به قطعه ي مورد نظر برسيد.
- هرگز برشي را بدون فكر كردن الزم انجام ندهيد.

پس از اتمام مراحل برش، مي توانيد نماي افقي را از روي 
مدل به دست آمده ترسيم كنيد.

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

ــاده آنكه دو  ــيم كنيد. راه س ــر آن ترس فاصله ي 70 از س
ــپس آن  ها را به هم  ــخص كنيد و س بار، درازاي 70 را مش
وصل كنيد. يا آنكه با نگه داشتن گونيا در شرايط شكل، به 

فاصله ي 70 را ترسيم كنيد.

ــزي و گونياي نجاري هم  ــا را با خط كش فل - اين كار ه
مي توانيد انجام دهيد.

- اين خط را در چهار سمت يونوليت ترسيم كنيد.
- يونوليت را روي تخته ي برش بگذاريد.

- دقت كنيد به هيچ عنوان روي ميز نقشه كشي يا تخته رسم 
يونوليت را برش ندهيد.

نكته

ــي  ــاي برش را روي ميز نقشه كش هرگز كار ه
انجام ندهيد. 

ــي  به هيچ عنوان هنگام برش از لوازم نقشه كش
استفاده نكنيد و در صورت نياز، تنها با خط كش 

فلزي و گونياي نجاري كار كنيد.
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3. استفاده از اختالف سطح 
ــكل مستطيلي را نشان مي دهد  ــكل زير نگاه كنيد. ش به ش
كه خط مياني آن را به دو بخش تقسيم كرده است: بخش 

.B و بخش A

ــكل موجود هريك از قطعات ممكن  به اين ترتيب براي ش
خواهد بود.

با نگاهي به نماي دوم متوجه خواهيد شدكه كدام يك 
ــت. فرض كنيد نماي دوم مطابق  ــت اس از گزينه  ها درس

شكل است.

در اين صورت تنها گزينه ي مناسب، شماره ي 1 خواهد بود.
پاسخ نيز داده شده است.

اين خط چرا به وجود آمده است؟
اين خط به دليل اختالفي كه بين دو سطح A و B ديده 
ــود به وجود آمده است. به شكل  هاي زير نگاه كنيد.  مي ش
هريك ازاين حالت  ها ممكن است. بسياري از حالت  هاي 

ديگر هم وجود دارد.

نكته

هر خط در نقشه، نماينده ي  يك اختالف است.

1 2

3 4

5 6
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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
نواريچسب

دستوركار شماره ي4
مجهول يابي به روش اختالف سطح

(15دقيقه)
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ــبانيد. با درنظر گرفتن  1.كاغذ A4 را به صورت افقي بچس
هر مربع برابر 10، نقشه ي زير را ترسيم كنيد.

ــه رو را نام گذاري كنيد.  ــطوح موجود در نماي روب 2. س
ــت. همان گونه كه  ــده اس ــكل نام گذاري ش براي نمونه ش
ــاهده مي كنيد رويه  هاي B ،A و C هر كدام اختالفي با  مش

ديگري دارند دليل آن هم خطوط بين آن  ها است.

ــون در نماي نيمرخ نام گذاري را ادامه دهيد. در اين  3. اكن
نما هم به دليل اختالفي كه بين سطوح وجود دارد، خط  ها 

به وجود آمده اند.

4. به كمك خط 45 درجه، نقاط نماي مجهول را به دست 
آوريد.

- آيا همه ي نقطه  هاي مشخص شده جزء پاسخ هستند؟

ــا هنرآموز محترم  ــت آوريد و ب - اكنون مجهول را به دس
خود مشورت كنيد.

مراحل ترسيم

5. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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روش  هاي علمي، تجزيه
منظور از تجزيه آن است كه اجزاي سازنده ي يك جسم را 
ــه صورت جدا از هم در آوريم و آنگاه مجهول هر جزء  ب
ــت آوريم. سپس از به هم پيوستن اين  را به تنهايي به دس

تصاوير جزئي به نماي كلي برسيم.
به اين ترتيب، يك جسم:

 ◄ قابل تجزيه به خطوط تشكيل دهنده ى آن است.
قابل تجزيه به صفحات سازنده ي آن است. ◄ 

قابل تجزيه به حجم  هاي به وجود آورنده ي آن است. ◄ 
تجزيه ي خط 

به دو نماي داده شده از يك جسم نگاه كنيد.

ــم به خط  هاي تشكيل دهنده ي آن تجزيه  در اين مورد جس
مي شود.

در شكل زير يك مورد از خط  ها در نظر گرفته شده است.
ــت كه به كمك خط  هاي  ــاي افقي اين خط يك نقطه اس نم

رابط به دست آمده است.

اكنون مي توان يك خط ديگر را برگزيد ونماي سوم آن را 
پيدا كرده به همين ترتيب مي توان خط  ها را يك به يك در 

نماي مجهول (نماي افقي) تعيين كرد.

تجزيه ي سطح
به دو نماي داده شده نگاه كنيد.

اين جسم را مي توان به صفحه  هاي تشكيل دهنده ي آن 
تجزيه كرد.

ــه صفحه  هاي  ــك صفحه از مجموع ــكل زير تنها ي در ش
ــم را درنظر گرفته ايم. مشاهده مي كنيد كه  ــازنده ي جس س

نماي افقي مثلث ABC به سادگي به دست مي آيد.
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ــطح ديگري از جسم را درنظر گرفت و  اكنون مي توان س
ــت آورد. اين كار تا  ــه همان ترتيب، نماي افقي را به دس ب

آخرين صفحه ادامه دارد.

تجزيه ي حجم
ــم مورد نظر را به حجم  هاي جزئي  در اين روش بايد جس
ــد كه در  ــه كرد. به نظر مي رس ــكيل دهنده ي آن تجزي تش
ــد. به جسم  ــاده، اين بهترين  حالت تجزيه باش مراحل س

زير نگاه كنيد. آن را به دو قسمت تجزيه كرده ايم.

ــكل زير ديده مي شود. به اين ترتيب  اين دوقسمت در ش
ــتر را به دو مسئله با جزئيات  ــئله با جزئيات بيش يك مس

كمتر تجزيه كرده ايم.

ــر مي گيريم و نماي  ــمت يك را در نظ ابتدا دو نماي قس
مجهول را به دست مي آوريم.

سپس براي بخش دوم كار را انجام مي دهيم. نماي مجهول 
اين قسمت را هم تعيين مي كنيم.

اكنون با تركيب نما هاي به دست آمده، نماي مجهول كامل 
را ترسيم مي كنيم.
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اصول مجهول يابي
1. ابتدا بايد دو نماي موجود را با دقت بررسي كرد.

2. كوشش شود كه با توجه به اين دو نما، شكل ساختماني جسم درك شود. مي توان براي درك 
جزئيات جسم، يكي از روش  هاي ذهني يا علمي و يا تلفيقي از هر دو روش را برگزيد.

ــتفاده از توانايي تجسم و ابتكار شخصى،  جسم را با  ــود كه با اس 3. در روش ذهني تالش مي ش
توجه به:

الف) يك نما بسازيم.
ب) دو نما بسازيم.

ج) اختالف سطح بسازيم.

ــطح  ها يا احجام  ــه خط  ها يا س ــم ب ــه با تجزيه ي جس ــود ك ــش مي ش ــي كوش 4. در روش علم
تشكيل دهنده ي آن، در مجموع نقشه  هاي ساده تري به دست آورد و در واقع مسئله را جزءبه جزء 

حل كرد.

چكيده ي مطالب

اااااص

چكي
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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
نواريچسب

دستوركار شماره ي5
مجهول يابي با روش تجزيه ي حجم

(30 دقيقه)



178

ــر گرفتن هر مربع برابر 10  ــده را با در نظ 1. نماي داده ش
ترسيم كنيد. كاغذ A4 را به صورت افقي نصب كنيد.

2. جسم را به دو بخش تقسيم كنيد. 
ــم و  ــمت باال را يك جس ــت كه قس بهترين حالت آن اس

قسمت پايين را هم يك جسم در نظر بگيريد.

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

مراحل ترسيم

ــوم بخش يكم را  3. به اين ترتيب، مي توانيد ابتدا نماي س
به كمك خط 45 درجه به دست آوريد.

4 . به همين ترتيب، نماي سوم بخش دوم را ترسيم كنيد.
نقاط الزم را به كمك خط 45 درجه منتقل كرد.

5. در اين جا مجهول هر دو قسمت ترسيم شده است.
- نقشه را كامل كنيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. منظور از مجهول يابي چيست؟
2. مفهوم نقشه خواني چيست؟

3. روش  هاي ذهني در مجهول يابي كدام اند؟
4. با ترسيم شكل با دست آزاد، چگونگي استفاده از يك نما در مجهول يابي را توضيح دهيد.

5. با ترسيم شكل دست آزاد، چگونگي استفاده از ساخت جسم را در مجهول يابي شرح دهيد.
6. با ترسيم شكل، چگونگي استفاده از اختالف سطح را بيان كنيد.

7. روش  هاي علمي كدام اند؟
8. روش تجزيه ي خطوط را شرح دهيد. (با ترسيم شكل دست آزاد)
9. روش تجزيه ي سطوح را شرح دهيد. (با ترسيم شكل دست آزاد)

10. چگونگي تجزيه به حجم را با ترسيم شكل دست آزاد توضيح دهيد.
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عملي ◄ 
1. به هر روشي كه مايل هستيد نما هاي مجهول را به دست آوريد. (روي همين برگه)

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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2. به هر روشي كه مايل هستيد، نما هاي مجهول را به دست آوريد. (روي همين برگه)

10                                            11                                         12

13                                            14                                          15

16                                            17                                          18
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3. به هر روشي كه مايل هستيد، نما هاي مجهول را به دست آوريد. (روي همين برگه)

19                                             20                                          21

22                                             23                                          24

25                                             26                                          27
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4. پس از ترسيم نما هاي موجود، نماي افقي را تعيين كنيد. ترسيم تصوير ايزومتريك هم الزم است.

6. پس از ترسيم دو نما، نماي نيمرخ را تعيين كنيد.

5. نماي افقي را ترسيم كنيد. (پس از ترسيم دو نماي موجود).
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توانايي اندازه گذاري

در پايان اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- اجزاء اندازه را معرفي كند.

- استاندارد هاي اندازه گذاري را شرح دهد.
- اندازه گذاري  هاي پايه را انجام دهد.

- مقياس  هاي استاندارد را بيان كند.
- نقشه را با مقياس ترسيم كند.

- اصول اندازه گذاري را شرح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

246
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پيش آزمون

1. اندازه گذاري يعني چه؟
2. آيا مي توانيد اندازه گذاري را تعريف كنيد؟

3. يك مكعب مستطيل با چند اندازه معرفي مي شود؟
4. براي معرفي دقيق جسم مقابل به چند اندازه نياز داريد؟

5. آيا همه ي قطعات صنعتي و غير آن را مي توان با اندازه  هاي واقعي آن  ها به صورت نقشه درآورد؟
6. آيا مي توانيد قطعاتي را نام ببريد كه براي ترسيم نقشه ي آن مجبور شويم اندازه  ها را بزرگ كنيم؟

7. چگونه مي توانيد نقشه ي خانه ي خود را روي يك برگ كاغذ A4 ترسيم كنيد؟
8. آيا مي توان نقشه ي يك هنرستان را روي يك برگ كاغذ A4 كشيد؟

9. چگونه يك دوربين عكاسي، فضاي بسيار بزرگي را در يك عكس كوچك جا مي دهد؟
10. به نظر شما چگونه مي توان نقشه ي واضحي از يك پيچ ساعت به بلندي يك ميلي متر رسم كرد؟

11. نسبت دو عدد a و b يعني چه؟
a كوچك تر از يك است يا بزرگ تر از آن؟

b
12. اگر a > b باشد، نسبت

a برابر با 1 خواهد شد؟
b

13. در چه صورت نسبت 
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اندازه گذاري

ــه بزرگي يا كوچكي يك طول را با  ــت ك اندازه كميتي اس
ــر بخواهيد بزرگي يا  ــنجند. به عبارت ديگر، اگ آن مي س
ــتطيل، را  ــم، مثًال يك مكعب مس كوچكي اضالع يك جس

سنجش كنيد، مي گويند: آن را اندازه گرفته ايد.

ــنايي انجام مي شود. در  اندازه گذاري با يكاي معلوم و آش
ــي مكانيك اين يكا (واحد)، ميلي متر است. پيش  نقشه كش
ــن هم ديديد كه اندازه  هاي موجود در يك قطعه را با  از اي

همين يكا معرفي كرديم.
اجزاي اندازه: ◄ به شكل زير نگاه كنيد.

اجزاي اندازه را مي بينيد. به نكته  هاي زير دقت كنيد.
1. كليه ي اجزاي اندازه با خط نازك ترسيم مي شود.

2. خط اندازه نماينده ي طول اندازه با مقياس مربوطه است.
3. بلندي اعداد 2/5 است.

4. فاصله ي خط اندازه تا خط اصلي برابر 7/5 است.

5. طول خط رابط اندازه، 8/5 خواهد بود.
6. طول فلش برابر 2/5 و پهناي آن برابر 1/0 تا 1/5 است.

ــش از آن، فلش در  ــيمي 7/5 و بي ــراي اندازه ي ترس 7. ب
داخل و كمتر از آن فلش در بيرون گذاشته مي شود.

ــه را اندازه گذاري كرد. به  به اين ترتيب، مي توان نقش
يك نقشه ي نمونه نگاه كنيد:

در اين شكل:
- براي شعاع هميشه حرف R نوشته مي شود.

- براي قطر، نشانه ي ∅ به كار مي رود.
ــدازه ي كوچك تر ابتدا و پس از آن، اندازه  ي بزرگ تر  - ان

نوشته مي شود.

درپوش آلومينيمى، مقياس1:1
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به نمونه ي ديگري از اندازه گذاري نگاه كنيد:
1. در زماني كه نماي ارتفاعي استوانه رسم مي شود، مي توان به كمك عالمت ∅، دايره اي بودن را تأكيد كرد.

2. مي توان روي خط چين هم اندازه گذاري كرد.

- اندازه  هاي افقي، در باالي خط اندازه، قرار مي گيرد.
- اندازه  هاي عمودي در سمت چپ خط اندازه نوشته مي شود؛ به گونه اي كه از سمت راست خوانده شود.

- همان گونه كه مشاهده مي كنيد براي اندازه  هاي كمتر از 7/5، مانند 5 و 6 فلش  ها در بيرون گذاشته شده است.

كالهك برنجى
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جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي1
تمرين نوشتن حروف و نشانه  ها

(40 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را به صورت عمودي بچسبانيد.
- كادر و جدول را ترسيم كنيد.
- بيست خط نازك ترسيم كنيد.

- فاصله ي خط  ها مطابق شكل زير 2/5 و 10 باشد.
- طول خطوط 150 در نظر گرفته شود.

2. مانند شكل زير و نمونه، شماره  هاي داده شده را با دقت 
كامل بنويسيد.

ــود و به تأييد  ــته ش ــماره  ها بايد حداقل 10 بار نوش - ش
هنرآموز محترم برسد.

- شماره  ها هر چه ساده تر نوشته شود بهتر است.

 A B C D E F G H I J 3. مطابق شكل بايد حداقل 5 بار، حروف
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z الفبا را با دقت بنويسيد.

ــرگ كاغذ ديگر و  ــباندن يك ب 4. در صورت نياز با چس
ــيم دوباره ي خط  ها، نشانه  هاي داده شده در شكل زير  ترس

را به ميزان كافي بنويسيد.
ــما  - اين كار تا زماني ادامه مي يابد كه هنرآموز محترم ش

كفايت آن را تأييد كند.

5. نتيجه ي كار را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
خود ارائه دهيد.

ــكل حروف ساده است و بايد  - همان گونه كه مي بينيد، ش
به همين شكل نوشته شود.
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جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي2
اندازه  گذاري 

(30 دقيقه)
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مراحل اندازه گذاري

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

ــع جداگانه به اندازه  هاي 4، 10، 16، 20 و 40  2. پنج مرب
ترسيم كنيد.

3. براي هر مربع مطابق شكل اندازه گذاري كنيد.
- در اين اندازه گذاري  ها بايد عالمت  به بلندي نزديك 

2، قرار داده شود.

4. نتيجه ي كار را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
خود ارائه دهيد.



192

جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي3
اندازه  گذاري

(30 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
- دو نماي روبه رو مربوط به يك پايه ي آلومينيمي است. اين دو نما را دوباره ترسيم كنيد.

- ترسيم نقشه با اندازه  هاي داده شده انجام شود.
2. خطوط محور را با دقت رسم كنيد.

- دقت كنيد كه خط  هاي محور در تمام موارد بايد حدود2/5 تا 3، از خط اصلي بگذرد.
3. مطابق شكل، خطوط اندازه را بگذاريد.

- پس از ترسيم خط  هاي اندازه، شكل را به تأييد هنرآموز محترم خود برسانيد.
- اگر اشكالي در ترسيم خط  هاى اندازه  ها وجود داشت، آن  ها را اصالح كنيد.

4. فلش  ها را مطابق شكل باال بگذاريد.
- دقت كنيد كه فلش   ها حداكثر از 3 بيشتر نشود.

- دقت كنيد كه پهناي فلش  ها بيشتر از 1/5 نشود1.
- نقشه را به تأييد هنرآموز محترم خود برسانيد.

- در صورتي كه اشكالي موجود نباشد، اندازه  ها را بنويسيد.
5. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.

1. بهترين نمونه براى اندازه ى فلش ها و جزئيات نقشه همين نقشه ى موجود است. مى توانيد همواره كارهايتان را با اين نقشه مقايسه كنيد. 

پايه ي آلومينيمي مقياس1:1
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مقياس

ــياري از قطعات را با اندازه  هاي حقيقي  چون نمي توان بس
آن  ها رسم كرد (يا خيلي بزرگ هستند يا خيلي كوچك)، 

بايد از «مقياس» استفاده كرد.
تعريف: مقياس عبارت است از نسبت اندازه ي تصويري 

بر اندازه ي حقيقي. پس: 
= مقياس

اندازه  هاي تصويري  
اندازه  هاي حقيقي

به نمونه اي توجه كنيد.

ــا مقياس يك بر يك  ــه ي اين پاك كن را ب ــف) اگر نقش ال
(با اندازه  هاي حقيقي) رسم كنيد، شكل زير را خواهيم داشت.

= مقياس
اندازه  هاي ترسيمي 

                    اندازه  هاي حقيقي 1 =          =  
1
1

ــه ي اين پاك كن، همه ي اندازه  ها را نصف  ب) اگر در نقش
كنيم. به نقشه ي زير خواهيم رسيد.

در اين نقشه همه ي اندازه  ها نصف اندازه ي اصلي هستند؛ 
پس مي گوييم، نقشه با مقياس 1:2 رسم شده است.همواره 

مقياس نقشه در جدول نوشته مي شود.

نكته

ــود، بايد اعداد  ــيم ش ــه با هر انداز ه اي كه ترس نقش
اصلي (ابعاد اصلي) نوشته شود.

نقشه بايد با مقياس استاندارد ترسيم شود.
ــي  ــي صنعت ــتاندارد؛ در نقشه كش ــاي اس مقياس  ه
ــه را با هر مقياسي كه بخواهيم رسم  نمي توانيم نقش
كنيم. بنابراين بايد از مقياس استاندارد استفاده كرد. 

در نمودار زير، مقياس  هاي استاندارد را مي بينيد.

مقياس واحد1:1
كوچك كردن    بزرگ كردن

2:1   1:2     
5:1   1:5     
10:1    1:10   

پس:

در اين صورت مي گوييم، نقشه با مقياس 1:1 ترسيم شده است.

ــكل چون اندازه  هاي تصوير با اندازه  هاي اصلي  در اين ش
برابر است، نسبت اندازه  هاي تصوير بر اندازه  هاي حقيقي 

برابر 1 است. 

پاك كن
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اگر در نقشه ي اين پاك كن، همه ي اندازه  ها را دو برابر رسم كنيم، مي گوييم نقشه را با مقياس 2:1 كشيده ايم.            

اصول اندازه گذارى
1. خط اندازه، شماره  ها، حروف و رابط  ها، با خط نازك رسم و نوشته خواهند شد.

2. بلندي فلش، برابر 2/5 خواهد بود.
3. فاصله ي خط اندازه تا خط اصلي 7/5 است.

4. براي قطردر هر حال از نشانه ي ∅ استفاده مي شود.
5. براي شعاع در همه ي شرايط از حرف R استفاده خواهد شد.

6. تعداد اندازه  ها نبايد بيشتر از آنچه كه الزم است باشد.
7. تعداد اندازه  ها نبايد كمتر از آنچه كه الزم است باشد.

8. فلش با طول 2/5 تا 3 و زاويه ي آن ْ 15  تا ْ 30 خواهد بود (يا پهناي آن حداكثر 1/5 است).
9. براي اندازه  هاي 7/5 و بيشتر، فلش  ها در داخل و براي كمتر از 7/5، فلش  ها در بيرون گذاشته شود.

10. نقشه را مي توان با مقياس  هاي 1:2 ، 1:5 و 1:10 كوچك كرد.
11. نقشه را مي توان با مقياس  هاي 2:1 ، 5:1 و 10:1 بزرگ كرد.

چكيده ي مطالب

اصو

چكي



196

جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي4
رسم نقشه با مقياس

(دقيقه 40)
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مراحل ترسيم

1. شكل داده شده مربوط به يك سرچكش است.
اين نقشه با مقياس 1:1 رسم شده است.

كاغذ A4 را روي ميز نقشه كشي يا تخته نصب كنيد.

2. اين نقشه را دوباره رسم كنيد.
- مقياس براي ترسيم دوباره، 2:1 خواهد بود.

- به اين ترتيب بايد طول چكش را برابر 120 در نظر بگيريد.
- پس از ترسيم نقشه، خطوط اندازه را بگذاريد.

3. در صورتي كه كار شما مورد تأييد هنرآموز محترم قرار گرفت، مي توانيد كار را ادامه دهيد:
ــت. براي نمونه 14 در مقياس 2:1 هم  ــت كه روي نقشه داده شده اس ــيد. توجه كنيد كه اعداد همان اس - اعداد را بنويس
ــود. به همين ترتيب، ساير اندازه  ها از نظر عددي تغيير نخواهد كرد (گر چه از نظر اندازه دو برابر شده  ــته ش بايد 14 نوش

 است).
- مقياس 2:1 را در جدول بنويسيد و جدول را كامل كنيد.

سرچكش فوالدي
مقياس 1:1
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. با ترسيم شكل اجزاي اندازه را معرفي كنيد.

2. اندازه ي يك خط كمتر از 7/5 است، فلش  ها ي اندازه را چگونه مي گذاريد؟
3. يك دايره ترسيم كنيد و آن را اندازه گذاري كنيد.

4. با ترسيم شكل اصول مربوط به اندازه گذاري را شرح دهيد؟
5. اگر يك قطعه خيلي بزرگ باشد، نقشه ي آن را چگونه رسم مي  كنيد؟
6. اگر يك قطعه خيلي بزرگ باشد، نقشه  ي آن را چگونه رسم مي كنيد؟

ــم كنيد، آيا اعداد اندازه ي موجود روي آن هم نصف  ــه ي موجود با مقياس 1:1 را دوباره با مقياس 1:2 رس 7. اگر يك نقش
خواهد شد؟
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عملي ◄ 
ــده در جدول زير را ترسيم و اندازه گذاري كنيد. هر مربع برابر 5 در نظر گرفته شود. هر نقشه بايد روي  ــه  هاي داده ش نقش

يك برگ كاغذ A4 ترسيم شود. مقياس همه ي رسم  ها 1:1 است. خط محور فراموش نشود.

1 2

3 4



واحدكار سوم: ترسيم برش
هدف كلي: ترسيم برش قطعات ساده ◄ 

عنوان توانايي
زمان

جمععملينظري

448ترسيم برش هاي ساده


