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  تاریخچه: فصل اول
  

  کشی تاریخچه ودگرگونی هاي نقشه -1-1

روزانه  توان گفت که چند به درستی نمی رود هر ارکان مهم صنعت به شمار می ان یکی ازنوکشی به ع نقشه
توان گفت که نقشه به  می درن قمیه اما شود، ها رسم می نهیو ساخت در تمام زمنقشه براي طراحی  چه حجمی از

د یتول سازندگان وبه را  رکفمت ها طراح و ونیلیافکار م ات وین انتقال ذهنیسنگ شن، باررو ا ویزبانی زنده، گوصورت 
زبانی که بدون آن  .عهده دارد بر... و ساختمان، برق، الکترونیک ک، یهاي گوناگون، مانند مکان نهیزم کنندگان در
اثر ندانستن  تجربه که در با بسیار صنعتگران کهن سال و چه. شود کنیک منتقل نمیت کند و رشد نمی هنر صنعت و

نظرهاه به  ها و حچه بسیار طر خود بردند و با ها سال خویش را ي ده آوري به دست آمده فن زبان نقشه، دانش و
 گفت که یکی توان میبه درستی   حال حاضر در. نیامد هرگز به عمل در مغزها ماند و نقشه، در نبودن با علت آشنا
هاي  اگر نقشه. ستا اهي آن ي ساالنه هاي ترسیم شده حجم نقشه هاي بالندگی و شکوفاي صنعتی هر کشور از نشانه
بگیرید، متوجه درستی  نطر است، در ده متر سیستم یک خودرو را، که بیش از رده براي تغییر اساسی دانباشته ش

ذوب آهن بیش از  ي ساخت یک کارخانه زاران و برايهبراي ساخت یک آسمان خراش  .شد دگفتار خواهی
 زکشی ا نقشهبه نام  علمیحال رشد صنعتی باشد،  به این ترتیب براي کشوري که در .ها برگ نقشه الزم است میلیون

  . یازهاي اساسی استن

حتی آن زمان . ی داشته استیر، با این زبان از روزگار کهن آشناشب. زبانی گویا و توانازبان است ک ی نقشه
 تصاویر. کندتقل ت و منشتوانست افکار خود را یاددا یمبا زبان تصویري  اختراع نشده بود، او نوشتنکه هنوز خط و 

  .)1-1شکل(اکی از این مطلب است حرس  روي سنگ و ه برده جا مانب

  
اي در  دي براي شکار با قایق به جزیرهگوید؛ مر هاي ارتباطی کشف شده که می ترین نقش یکی از قدیمی. 1-1شکل 

  .یک دریاچه رفت و با یک شکار و مردي دیگر بازگشت



۲ 

 

ف است یبه نام هیروگل مصر و در ها هاي تصویري که بارزترین آن ها بعدها به صورت  خط این روش
یعنی گاو به  همان آلفا کردند که بعدها آن رسم می سربه فنیقیه براي معرفی گاو شکلی شبیه  در یا .یابد تکامل می

نتیجه  در انسان به ساختمان و نیاز نامیم از نقشه میامروز که  اید آنچه راش .امروزي درآمده است   Aصورت حرف 
بناهاي باشکوه قدیمی بدون نقشه  ها و کرد که ساختمان توان تصور چگونه می. شده باشد هاي ساختمانی آغاز نقشه

  ).2-1شکل (شده باشند ساخته 

  
  سال قبل 2000نقشه کاخ پارتی در ایران مربوط به . 2-1شکل

 ي خود سلیقه کس با هر یافتند اما می يها تکامل بیشتر صنعت نقشه نیز رفته رفته باپیشرفت فن ساختمان و
اند  هاي سه بعدي بیان کرده با شکل هاي فنی را موارد ایدهبسیاري از  طراحان بزرگ در "مثال .داد ادامه می کار را

  ).3-1شکل (

  
  جایی اجسام سنگین که بوسیله ابن سینا طراحی شده است وسایل جابه. 3-1شکل 
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  استاندارد -1-2

 تري نیاز هاي دقیق هاي فنی دقیق به نقشه روشن است که ساختن سازه: نیاز به آن  استاندارد و -1-2-1
پیدایش  همچنینآمد  ترسیم تغییراتی به وجود میاصول  پیشرفت علوم در گذشت زمان و طرفی با از. دارد داشته و
صاحبان صنعت به  ها و رفته رفته کارخانه .توانمندي بیشتر شده است ترسیم باعث بهبود و ها در نشانه اي از مجموعه

که همسان  معتقد بودند این امر مهندسان بر متفکران و .قراردادهاي پراکنده افتادند ها و نشانه کردن فکر هماهنگ
نظر  مورد داردامروزه آن چه که از استان کرد دها را حل خواه ییبسیاري از نارسا ها این نشانه ن دسازي و یکسان کر

 سال درانگلستان و سپس  در 1902سال  رسمی در دارداولین سازمان استان  .باشد نوعی هماهنگی می است ایجاد
سال  در .دندملی بو دهاي استاندار آنها سازمان. اري شدلمان بنیان گذآ در یالديم 1917سال  در هلند و در 1916
ي آن جهانی کردن  هفشد، که وظی دایجا 1ISA به نام داز مجموع بیست سازمان ملی استاندارم سازمانی  1926

از ر بسیاري د دین بنیاا .دبازسازي ش 2ISOوم با عنوان نوین داز جنگ جهانی پس سازمان همین . دها بو  داستاندار
  . دهد ارزشی ارائه می اي باهتوردسصنعت و فن  ژهها به وی زمینه

 درحال حاضر .درآمد و بعدها به عضویت ایزو تاسیس شد شمسی 1332سال  در 3د ایرانسازمان استاندار
 یک نقشه اگر این نکته است که در درخاتمه نیاز به تاکید بر .رایج است کشی ما نقشه دستورهاي ایزو دراستفاده از 
الزامی است به  شروع کار قواعد از تمام دقت رعایت نشود آن نقشه ارزشی ندارد پس رعایت اصول و استاندارد با

ها، جنس،  ي نیازها مانند شناساندن شکل دقیق اندازه ي خوب همه نقشه زبان صنعت است و یک نقشه ،اي کوتاه گفته
نقشه پلی است که . راهنمایی کند مراحل کار در ازنده راتواند یک س نقشه می .سازد برآورده می را... صافی سطح و

  ).4-1شکل (کند  هاي ساخت وصل می به کارگاه دفترهاي طراحی را

معتبرترین  اند که از به وجود آمده نیاز هاي جهانی گوناگونی براي دادن استانداردهاي مورد  امروزه سازمان
ي یکاهاي  زمینه در هاي اصلی را گیري است که تصمیم BIPMاختصار  مقیاسات با آنها دفترجهانی اوزان و

 را با حقیقت یک بنیاد غیرانتفاعی است دستورهاي خود که در ))ایزو (( سازمان  دهد اما گیري انجام می اندازه
 شدن تا زمان صادر کشی است این دستور از ي اصول نقشه که درباره)   ISOR/128 مانند( کند  هایی ارائه می شماره

  .است معتبر برکنار کند وقتی که دستور جدیدي آن را

                                                             
1  .  International Standardization Association 
2. International Standardization Organization  
3 . ISIRI 
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 نقشه یک قوري چینی که با رعایت استانداردها رسم شده است. 4-1شکل 

  

هاي ملی استاندارد به  رو سازمان این دارند از نیز به استانداردهاي بسیاري نیاز سطح ملی خود در کشورها
ي استاندارد به  که پیشینه شود اضافه می اینجا در). 1-1 جدول( بود خواهندنهایت توانایی فعال  اند که با وجود آمده

حقیقت نوعی  به کار برند در اي که همه آن را بپذیرند و رسد هرگونه عالمت ونشانه تاریخ می روزگاران پیش از
جدیدي  پس استاندارد چیز . ...و هاي جرم، زمان، طول  نیز سنجه و... و ها ، خط، اشارهواژه ها استاندارد است مانند

 .هاي زندگی است ي زمینه همه این نیاز بشر در نیست و
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  چند سازمان استاندارد ملی مهم. 1-1جدول 

  کشور  نشانه    کشور  نشانه    کشور  نشانه

UNI  ایتالیا  CAS  چین  ISIRI ایران  
DIN  آلمان  DGN  مکزیک  SIS  سوئد  

GOST  روسیه  BIS  هند  ONORM  اتریش  
JSA  ژاپن  AS  استرالیا  STAS  رومانی  

AFNOR  فرانسه  BSI  انگلستان  SABS  آفریقاي جنوبی  

CSA  کانادا  ASA  آمریکا  ABNT  برزیل  
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  ابزارها: فصل دوم
  

  

  :ابزارهاي نقشه کشی - 1- 2

  .شود رسم می هاآناستفاده از  مجموعه وسایلی است که نقشه با

شود گاهی هم  مداد استفاده می دست آزاد از ي با نقشه هاي مقدماتی و براي رسم نقشه: مداد - 1- 1- 2
 ي کافی سیاه و به اندازه رنگ و باید پرمداد  ي با خطوط ترسیم شده .دنشو ترسیم می مداد هاي اصلی با نقشه

ي  بدنه مغزي مداد در .شش گوش باشد ي مداد بدنه موقع کار باید بودن انگشتان در تر براي راحت. یکنواخت باشد
نیز  مداد شود وخود شکستن مغز اي باشد که مانع از ساخت آن باید به گونه گیرد جنس چوب و چوبی قرار می

  ).1- 2شکل ( داراي مقاومت باشد

  
  شکل مداد و نمادهاي سختی آن. 1- 2شکل 

  

گرافیت  چه مقدار ره). 2- 2شکل ( مغزمداد ازجنس گرافیت وخاك رس است: درجه بندي مغزمداد 
رس  توجه به مقدار گرافیت و با .بود تر خواهد رنگ نتیجه پر در تر و نرم مداد بیشتر باشد مغز مداد موجود در
مدادهاي نرم قرار  مدادهاي متوسط و سه گروه مدادهاي سخت، در ها راآنشوند که  یم میدرجه تقس 19مدادها به 

معرفی شده  کاربرد تقریبی آنها انواع مداد و 1- 2درجدول . است 8B ترین مداد نرم و 9H ترین مداد سخت .دهند می
  0است
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  تویر مغز مداد زیر میکروسکوپ. 2- 2شکل 

  

  آنها انواع مداد وکاربرد. 1- 2جدول 

  
  

براي ترسیم  Bو HB ،F، Hمدادهاي  از "معموال انتخاب مداد بستگی به جنس کاغذ دارد اما: کاربرد مداد
رنگ  توجه به این نکته الزم است که باید .دارد ترین کاربرد رامتوسط بیش مداد یا HBمداد . شود نقشه استفاده می

  .استفاده کرد HB مانند یک نوع مداد ان تنها ازتو میدر رسم آن خطوط یک نقشه یکسان باشد بنابراین 

روش درستی تراشیده شده  نوك مدادبراي رسم خطوط هنگامی قابل استفاده است که با: تیزکردن مداد 
توان نوك  می). 3- 2شکل ( است متر میلی 2تا   8 نوك آن حدود و 30تا  24 طول قسمت تراشیده شده حدود .باشد

این کاغذ سنباده روي یک تکه چوب ). 4- 2شکل ( آورد سمباده نرم به صورت تخت در به کمک کاغذ مداد را
  .نشان داده شده است 6- 2روش سایش نوك مداد در شکل ). 5- 2شکل (چسبانده شده است 



  
  ي مداد مشخصات قسمت تراشیده شده. 3-2شکل 

  

  
  نوك تراشیده شده که به کمک کاغذ سنباده تخت شده است. 4-2شکل 

  
  کاغذ سنباده نصب شده بر روي یک تکه چوب. 5-2شکل 

  

  
  روش سایش نوك مداد. 6-2شکل 



ي انگشت  به وسیله مداد را طول ترسیم باید نوك مداد به صورت مخروطی استفاده شود در چنانچه از
  ).7-2شکل (نواخت ترسیم شوند یک حد امکان خطوط تا اشاره چرخاند تا شست و

  
  چرخاندن مداد حین ترسیم خطروش . 7-2شکل 

  

 براي قطرهاي زیاد .ضخامت استاندارد شده استفاده کرد باي ها مغزي توان از این مدادها می در: 1نوکی مداد
 به کار "مستقیما به سایش ندارند و هاي ظریف نیاز سمباده استفاده کرد ولی مغزي کاغذ هاي ویژه یا تراش توان از می
  .نشان می دهد ها را قطر مغزي 2-2جدول  .روند می

  هاي استاندارد قطر مغزي. 2-2جدول 

  درجه رنگ موجود  قطرهاي استاندارد
25/0  4H         3H          2H           H 

HB           F 
B            2B 35/0  

5/0  
7/0  

1  
4/1  9H 8H  7H  6H  5H  4H  3H 2H  H  

HB  F  B  2B  3B  4B  5B  6B    
2  

                                                        
 شود مداد مکانيکي يا اتود نيز  يا مداد فشاری نيز گفته مي.  ١
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که  هستنددسترس  پیچی در نوع فشاري و دو روند آنها در به کار می ي خود هاي ویژه قلم ها با این مغزي
  ).8-2شکل ( دسترس نیست در "معموال 25/0بیشتري دارد البته قلم  نوع فشاري کاربرد

  
  مدادپیچی bمداد فشاري،  a 8-2شکل 

  

الکتریکی  مکانیکی و هاي دستی و انواع مدادتراش براي آماده کردن نوك مداد از: آماده کردن نوك مداد
مانندآن هم  توان به کمک تیغ و می .شود ا به صورت مخروط تراشیده مینوك مداد توسط این ابزاره .شود استفاده می
کاغذ  ا براي سایش بامتر خارج نمود ت میلی 12 به طول حدود به صورت استوانه و آن را مغز تراشید و را چوب مداد

  .سنباده آماده شود

یک پیچ به بدنه محکم شده  ي به وسیله شود و ي ثابت تشکیل میا تیغه که از: هاي دستی معمولی مدادتراش
  .شود می تیز تراشیده و این فضاي مخروطی مداد در چرخاندن مداد با یک سوراخ مخروطی شکل دارد است و

  
  ي یک مدادتراش دستی معمولی تراشیدن مداد به وسیله. 9-2شکل 



۱۱ 

 

 درآن با مداددادن درست  قرار است پس از دیوار که قابل نصب روي میز یا: مدادتراش رومیزي مکانیکی
  ).10-2شکل (خورد  تراش می چرخاندن دسته مداد

  
  مدادتراش رومیزي. 10-2شکل 

  

شکل  آنها در هایی از و نمونه رود به کار می 2 یا 4/1هاي ضخیم مثل  کردن مغزي براي تیز: مغزي تیزکن
  .شود دیده می 2-11

  
  مغزي تیزکن. 11-2شکل 

به ویژه مغزي مداد  هاي مداد که تراشه توجه کرد باید اما در هر صورت  موجودند هاي الکتریکی نیز ش البته مدادترا
  .شود پارچه تمیز مداد خوب است که نوك آن با یدنپس از تراش شود لذا نقشه می باعث کثیف شدن کاغذ و



۱۲ 

 

به  توجه کن مناسب با پاك .رود مرکبی به کارمی هاي مدادي یا کن براي زدودن خط پاك: کن پاك -2-1-2
ي  گونه جنس به دو نظر ها از کن پاك. به کاغذ وارد کند باید کمترین آسیب را شود زیرا کاغذ انتخاب می نوع مداد و
هاي  نتیجه سایندگی بهتر به ویژه براي خط در براي افزایش زبري و .شوند پالستیکی تقسیم می الستیکی و صمغی یا

. دهد هدارنده نشان مینگ جلد با کن معمولی را پاکنیک  12-2کل ش. اي به آن اضافه می شود مرکبی ذرات ساینده
  .جلد خارج شود ي مناسب از کن به اندازه پاك باید موقع کار در

  
  کن معمولی شماتیک یک پاك. 12-2شکل 

تیغ  توان آن را به کمک مدادتراش یا می دهد که نشان می را قلمیشکل  کن با پاكیک  13-2شکل 
  .نمود مخصوص تیز

  
  کن قلمی پاك. 13-2شکل 

  

  ).14-2شکل (بیرون آورد  به مقدار نیاز نوکی آن را توان مانند مداد کن نوکی است که می پاك ي دیگر گونه
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  کن نوکی پاك. 14-2شکل 

با  کن الکتریکی نیز پاك .است اي مجاوره تر به خطو آسیب کم نوکی ظرافت کار هاي مدادي و کن ازمزایاي پاك
گاهی هم که  دنشو ه میدباتري استفا ها با کن پاك این .دارد کار دقت بیشتري در خود ظرافت و حرکت چرخشی
  .قابل شارژ هستند

  
  کن شارژي پاك. 15-2شکل 

 هایی با ضخامت خیلی کم است داراي سوراخ فلزي با اي پالستیکی یا ورقه: کن پاك سپر -2-1-3
اي آن راپاك کرد که به  نظر به گونه ن شیار مناسب روي خط موردداد قرار توان با هاي گوناگون است که می شکل

  ).16-2شکل ( ها آسیبی نرسد سایر خط

  
  کن سپر پاك. 16-2شکل 
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براي  .یدآ می به وجود کن به هنگام کار پاك براي پاك نمودن ذراتی است که از این ابزار: برس  -2-1-4
پالستیک درست  موي یال اسب یا برس از .برد برس مویی به کاربلکه باید  دست استفاده شود این کار نباید از

  .مایع صابون به آرامی شست آب نیم گرم و با برس را مدتی باید شود پس از می

  
  یک سري برس مویی. 17-2شکل 

ها  چسبنوار . شود  داري کاغذ روي تخته رسم از نوار چسب استفاده میبراي نگه: چسبنوار  -2-1-5
  .شود هاي نایلونی شفاف توصیه می به طور معمولی نوار چسب. هستند اي و نایلونی موجود ذي، پارچهدر انواع کاغ

  
  انواع نوار چسب. 18-2شکل 
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جع تمام رچون این سطح م. شود  است تخت که نقشه روي آن ترسیم میسطحی : تخته رسم -2-1-6
 از چوب کاج است ولی جنس مرغوب آن معموال. حاصل شود، باید از صافی آن اطمینان کشی است نقشهکارهاي 
.  ي سمت چپ آن باید کامال مستقیم ساخته شود لبه. شود  هاي مصنوعی و پالستیک ساخته می تر از تختهامروزه بیش

  .بود هاي موازي، افقی و عمودي خواهد این لبه راهنماي ترسیم خط

  
  تخته رسم. 19-2شکل 

  

با  .ي آن نسبت به تیغه داراي زاویه نود درجه است دار است که لبهکش لبه  یک خط: کش تی خط -2-1-7
  .موازي رسم کرد افقی هاي توان خط ي سمت چپ تخته رسم و حرکت دادن آن می به لبه شکل آن تی تکیه دادن سر

  
  کش تی یک خط. 20-2شکل 
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را  90°و  60°،  45°،  30°هایی با زاویه  توان خط ابزار مهمی است که به کمک آن می: گونیا -2-1-8
گونیاها در . کشید یهاي عمود بر تی را با دقت خوب توان خط کش تی می با تکیه دادن آن بر خط. مستقیما رسم کرد

  .و نیز قابل تنظیم موجودند) 45°و  30°،   60°(بت دو نوع ثا

  
  گونیاي متغیر. 21-2شکل 

  

چون رنگ نامناسب . شود ، در انتخاب آن باید دقت بسیار کرد  م مینظر به این که بیشتر کار رسم به یاري گونیا انجا
رنگ یا آبی روشن یا قهوه اي روشن  بنابراین، باید از گونیاي بی. آن باعث خستگی و کسالت چشم خواهد شد 

  .تهیه دو گونیا با اندازه متوسط و دو گونیا با اندازه کوچک الزم است . استفاده کرد 

  
  هاي مناسب گونیا اندازه. 22-2شکل 

قرار  حتما پس از انجام کار باید آنها را در جلد ویژه خود. از ابزار رسم باید همواره به درستی محافظت کرد: توجه 
  .ترسیم از آنها مجاز نیست استفاده براي هیچگونه استفاده دیگر به جز . داد
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 نیز برخی از و ات، پوست حیوانسنگ هاي گلی، بشر براي ترسیم و نوشتن، از لوحه: کاغذ -2-1-9 
ها در حدود یک  اختراع کاغذ توسط چینی. گیاهی به نام پاپیروسیا مثل پوست آهو و ه است کرد گیاهان استفاده می

ه کاغذ سازي در روزگار ساسانیان، کارخان . صد سال قبل از میالد انجام شد که به کندي در سراسر جهان رایج شد
  .در ایران وجود داشت

  : هاي زیر را داشته باشد کاغذ مناسب براي نقشه باید شرط

  رنگ سفید مایل به کرم -
  مقاوم در برابر پاك کردن  -
  رنگ مات و بدون موج  -

هاي معمولی هم  از کاغذ توانند هنرجویان می. شود  ي نهایی استفاده می از کاغذ هم براي پیش نویس و هم براي نقشه
کاغذي است بسیار مناسب براي  که گونه دیگر کاغذ، که نیمه شفاف است، کالک نام دارد.براي ترسیم استفاده کنند 

و   90متري با پهناي  50و  20هاي  این کاغذ در لوله. شود اغلب نقشه نهایی روي آن ترسیم  می. مرکبی کردن نقشه
دهیم ، مانند کاغذ  استفاده قرار میها را گاهی به صورت مدرج مورد  کاغذ. در بازار موجود است يمتر سانتی 110

  ).24-2شکل (... شطرنجی ، میلی متري ، ایزومتریک و 

  
  متري الف کاغذ کالک، ب کاغذ میلی. 23-2شکل 

  

هاي کاغذ را  استاندارد، اندازهسازمان . فاده قرار گیردهاي مناسب، مورد است کاغذ باید با اندازه: اندازه کاغذ
از کاغذهاي . هستند oCو oBو o Aکاغذهاي پایه . پ و تجارت معین کرده استثیر، چاکشی، انواع تک براي نقشه

A اندازه کاغذ مبناي . شود  براي نقشه استفاده میo A  شود بر اساس دو قاعده معین می  :  
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  متري، ب شطرنجی، ج ایزومتریک الف کاغذ میلی. 24-2شکل 

  

  . مساحت کاغذ مبنا یک متر مربع است  _1

  .است  2 نسبت طول کاغذ بر عرض آن  _2

  .نشان داده شده است  bو عرض آن با  aطول کاغذ با 

  . oAبراي کاغذ  b=841و  a= 1189به این ترتیب داریم 

  
  عرض و طول کاغذ مرجع 25-2شکل 
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کوچکتر  هر کاغذ: این مورد هم یک قاعده وجود دارد در. تر تقسیم کردهاي کوچک توان به قسمت را می oAکاغذ 
  .مخصوص به خود را داردهر کاغذ کوچکتر نام .  آید از نصف کردن طول کاغذ بزرگتر بدست می

  
  هاي کوچکتر نحوه تقسیم کاغذ مرجع به اندازه. 26-2شکل 

 

براي . این اندازه به صورت آماده در بازار موجود است. استفاده خواهیم کرد 4Aدر کارهاي مقدماتی از کاغذ 
ها ترکیبی از  این اندازه. هاي فرعی هم ارائه کرده است استاندارد جدولسازمان هاي کاغذ،  اندازه افزایش تنوع

  .هاي اصلی است اندازه

  
 3A3اندازه کاغذ . 27-2شکل 
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  هاي فرعی کاغذ اندازه. 3-2جدول 

  
 گویند کادر  کشی را محدوده خط. کشی شود پیش از رسم نقشه باید حاشیه کاغذ خط: کادر -2-1-10

 4-2همچنین فاصله خطوط کادر تا حاشیه کاغذ به اندازه کاغذ بستگی دارد که مقادیر آن در جدول ). 28-2شکل (
  .آمده است

  
  ي کاغذ حاشیه. 28-2شکل 

 fو  eمقادیر استاندارد . 6-2جدول 

A5 A4 A3 A2 A1 A0 کاغذ  
 لبھ

5 10 10 10 20 20 e 
20 20 20 20 20 20 F 
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ه نوشت پس توان روي خود نقش را نمیند ا بسیاري از اطالعاتی را که به نقشه مربوط: جدول -2-1-11
نظر به اطالعات گوناگونی که مربوط به  اما. ها را نوشت این جاي مناسب جدول نقشه استباید در جایی مناسب آن

، موردي است که  جدولپس . کرد بینی ها پیش توان جدول کاملی براي همه رشته ، نمیهاي مختلف است حرفه
جایگاه جدول معموال پایین و راست کاغذ چسبیده به  .تواند با توجه به نیازهاي خود آن را تنظیم کند کارخانه می
  .شود جایگاه جدول در شرایط افقی و عمودي کاغذ دیده می 29-2در شکل  .باشد کادر می

  
  جایگاه جدول. 29-2شکل 

نهادي براي هاي پیش اندازه. شود ول که براي کارهاي ما مناسب است دیده میهایی از جد نمونه 30-2در شکل  
اي ثابت دارد و به اندازه کاغذ  جدول طراحی شده در یک کارخانه همواره  اندازهاما . باشد می 150×40ها  جدول

  .بستگی ندارد

  
  یدو جدول مناسب براي کارهاي آموزش. 30-2شکل 



۲۲ 

 

 ،کننده، تصویب کننده، مقیاس یکش، بازبین ، نقشهرایج در جدول عبارت اند از طراح برخی از عنوان هاي
  ... . و تاریخ، جنس، تولرانس، نام قطعه، شماره، سازمان، سفارش دهنده 
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 فصل سوم: خط

 

 خط 3-1

 توجه كنيد. چه چيزي باعث پيدايش اين نقشه شده است؟ پاسخ روشن است؛ در درجه اول 1-3به شكل 
خط ركن اصلي ايجاد يك نقشه است. براي دريافت بهتر جزئيات يك نقشه بايد از خط با پهنا و شكل هاي گوناگون 

 استفاده كرد.

 

 . محور فوالدي1-3شكل 

  آورده شده است:1-3 پهناها و گروه هاي اصلي خطوط در جدول

 استاندارد ايزو در اين مورد دستورهاي الزم را به اين شرح ميدهد:. 

  پهنا رسم مي شود.9 خط در _

  است.2 نسبت پهناي هر خط نسبت به خط بعدي _

  هر سه خط پشت سر هم، نماينده يك گروه خط است و هر گروه نام سر گروه خود را مي گيرد ._
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  حاصل مي شود .2� و ديگر خط ها از تقسيم متوالي آن بر 2 پهناي خط مبنا _

 

  گروه اصلي خطوط و پهناهاي آنها7. 1-3جدول 

 خط نازك خط متوسط خط اصلي گروه خط

2 2 4/1 1 

4/1 4/1 1 7/0 

1 1 7/0 5/0 

7/0 7/0 5/0 35/0 

5/0 5/0 35/0 25/0 

35/0 35/0 25/0 18/0 

25/0 25/0 18/0 13/0 

 

  انتخاب خط :3-1-1

پهناي خط اصلي يك نقشه با توجه به اندازه كاغذ انتخاب مي شود . يعني ابتدا با توجه به نيازهايي كه براي 
يك نقشه وجود دارد اندازه كاغذ تعيين مي شود . سپس با توجه به اندازه كاغذ پهناي خط اصلي انتخاب مي شود . اين 

 براي 50/0 انجام پذير است. با توجه به جدول ديده مي شود كه گروه خط 2-3كار با توجه به جدول شماره 
  انجام مي شود، مناسب است.3A و 4Aكارهاي ما ، كه معموال روي كاغذ 

 . اندازه خطوط مناسب براي هر كاغذ2-3جدول 

 اندازه ي كاغذ خط نازك خط متوسط خط اصلي گروه خط
4/1 4/1 1 7/0 A0 

1 1 7/0 5/0 A0 

7/0 7/0 5/0 35/0 A0,A1 

5/0 5/0 35/0 25/0 A1,A2,A3,A4 

35/0 35/0 25/0 18/0 A2,A3,A4 

25/0 25/0 18/0 13/0 A4,A5 
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 انواع خط در نقشه: خط از نظر پهنا سه گونه است ولي از نظر شكل كاربردي ، گونه هاي زيادي 3-1-2
  توجه كنيد در اين نقشه يك وسيله براي شكستن گردو ديده مي شود.2-3دارد . به شكل 

 

 . گردو شكن2-3شكل 

 مفهوم خط هايي روي نقشه ي گردوشگن مشخص " اطالعات زيادي درباره خط مي دهد. ضمنا3-3همچنين جدول 
 شده درجدول داده شده است.

 . مشخصات انواع خط3-3جدول 
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 وچگونگي رسم آن ها اطالعاتي داده شده است 5/0 براي گروه خط 4-3 ترسيم خط: درجدول 3-1-3
  پهناي خط پر مي باشد.dالبته مواردگفته شده درجدول بايد با دقت بسيار زياد به كار رود. در اين جدول 

 . اطالعات خط4-3جدول 

 

 چسابندن كاغذ: براي شروع كار ترسيم بايد كاغذ به گونه اي مناسب روي تخته چسبانده شود. شكل 3-2
  روش درست را نشان مي دهد.3-3

 

 . روش چسباندن كاغذ روي تخته رسم3-3شكل 

 روش كار به اين ترتيب است:

  ميلي متر را آماده كنيد25 تا 20- ابتدا چهار تكه چسب به طول حدود 

 - به كمك تي موقعيت درست كاغذ را تنظيم كنيد

 - ابتدا چسب را روي كاغذ بچسبانيد سپس با كمي كشش به سمت بيرون آن را به تخته وصل كنيد
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 ميلي متر و 100 االي 80- بايد كاغذ را طوري روي تخته يا ميز قرار دهيد كه فاصله ي آن از لبه ي پاييني تخته حدود 
 ).4-3 باشد (شكل 50از سمت چپ حدود 

 

 . فاصله مناسب كاغذ از لبه ها4-3شكل 

 

  ترسيم خط: براي كشيدن درست و بهترخط بايد به چند نكته ي مهم توجه كرد:3-2-1

 متكي به لبه ي "خط افقي از چپ به راست و به كمك تي كشيده مي شود در اين حال بايد سر تي دقيقا -
-3سمت چپ تخته ي رسم يعني لبه مبنا باشد. سرتي و خود آن توسط دست چپ كنترل مي شود (شكل 

5.( 
  درجه و همواره متكي به ابزار حركت كند60مداد بايد با زاويه اي حدود  -
 فشار دست را كنترل كنيد به گونه اي كه خط همواره رنگ و پهناي خود را داشته باشد -
 )6-3هر خط بايد فقط در يك حركت كشيده شود (شكل  -
 )7-3خط عمودي از پايين به باال به كمك گونياي متكي بر تي كشيده مي شود (شكل  -
 )8-3به كمك تي و هر يك از گونياها مي توان خط با زاويه هاي گوناگون رسم كرد. (شكل  -
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 . نحوه درست رسم خط5-3شكل 

 

 . زاويه مناسب مداد و رسم يكباره خط6-3شكل 

 

 . نحوه رسم خطوط عمودي7-3شكل 
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 . رسم خطوط با زواياي مختلف8-3شكل 
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 . ترسيم خطوط با زواياي مختلف8-3ادامه ي شكل 
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 توانايي تي متكي برلبه ي سمت چپ و گونياها را معرفي مي كند. در اينجا به جهت 9-3همچنين شكل 

0درست كشيدن خط ها نيز توجه كنيد. همچنين ديده مي شود كه با دو گونيا و تي مي توان زاويه هاي  − 90oرا با  

  افزايش رسم كرد. 15oفواصل

 

 . رسم زوايا به كمك دو گونيا و تي9-3شكل 

 چگونگي ترسيم يك خط موازي با خط ديگر را با دقت زياد نشان مي دهد. به ويژه استفاده از 10-3شكل 
 دو گونيا براي اين كار بسيار مهم است.

 

 . چگونگي تنظيم خطوط موازي10-3شكل 



32 

 

  ببينيد.11-3همچنين چگونگي رسم يك خط عمود بر خط ديگر را به روش هاي مختلف  مي توانيد در شكل 

 

 . رسم خطوط عمود بر هم11-3شكل 

 - نور3-3

براي رسم نقشه وجود نور كافي بسيار مهم است. نور بايد از سمت چپ و كمي باال بتابد بهترين روشنايي 
 نور طبيعي روز مي باشد ولي استفاده ازچراغ هم ممكن است.

 

 . استفاده از نور مصنوعي12-3شكل 
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 ارزش يابي عملي

 را با دقت تنظيم كنيد و روي تخته بچسبانيد. كادر و جدول را ترسيم كنيد و از A4ابتدا يك برگ كاغذ 
آماده به كار بودن ابزارهاي خود مطمئن شويد. ازترسيم نقشه هاي كنوني دو هدف مهم دنبال مي شود. نخست آن كه 

خط ها بايد با كمال دقت در جهت رسم شده، رنگ و با پهنا كشيده شوند. دوم آن كه دقت اندازه اي و زاويه اي 
 رعايت شود.

 تمرين ها

  را به كمك تي كامل كنيد.13-3شكل  -1

 

 . تمرين رسم خطوط به كمك تي13-3شكل 

  را در روي صفحه  A, B, C, D, E, F, G, H ميلي متر ابتدا موقعيت نقاط 10با فرض هر مربع  -2
 به يكديگر وصل كنيد. سپس 14-3مشخص كنيد. سپس آنها را با استفاده از ابزار مناسب مطابق شكل 

 درجه نسبت 30 و پنج خط با زاويه CD و با طول برابر با آن، پنج خط عمود بر ABپنج خط موازي 
  وبا طول برابر رسم كنيد.GH درجه نسبت به 75 و پنج خط با زاويه EFبه 
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 . رسم خطوط موازي، عمود يا بازاويه معين به كمك دو گونيا14-3شكل 

  را كامل كنيد.15-3 طرح شكل 10با در نظر گرفتن هر مربع برابر 

 

 . تمرين15-3شكل 
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  را كامل كنيد.16-3 طرح شكل 10با در نظر گرفتن هر مربع برابر  -3

 
 . تمرين16-3شكل 
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 را كامل كنيد.17-3 طرح شكل 10با در نظر گرفتن هر مربع برابر  -4

 
 . تمرين17-3شكل 
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 فصل چهارم: ابزارهاي ديگر

 

 

- ابزارهاي ديگر: ابزارهاي نقشه كشي بسيار متنوع اند در اينجا به تعدادي از وسايل مهم ديگر اشاره 4-1
 مي شود

- پرگار: براي ترسيم كمان هاي دايره اي با مداد يا مركب از پرگار استفاده مي شود. اين ابزار داراي 4-1-1
 ).1-4دهانه اي است كه به كمك اصطكاك و يا پيچ ثابت نگه داشته مي شود (شكل 

  چگونگي تنظيم دهانه ي پرگار ديده مي شود2-4در شكل 

  قرار دادن سوزن پرگار در مركز دايره نشان داده شده است4-3در شكل 

 روش گرفتن دستگيره ي پرگار با دو انگشت شست و اشاره وچرخاندن آن ديده مي شود. البته 4-4در شكل 
 چرخاندن پرگار در جهت مخالف هم اشكالي ندارد مي توان آن را تجربه كرد.

 

 

  پرگار پيچيc پرگار فنري، b پرگار بازويي، a. 1-4شكل 
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 . چگونگي تنظيم پرگار تقسيم2-4شكل 

 

 . قرارگيري سوزن پرگار در مركز دايره3-4شكل 

 

 . رسم دايره به كمك پرگار4-4شكل 



39 

 

 توجه به نكته هاي زير الزم است:

 - پرگار بايد با دقت انتخاب شود به گونه اي كه بتوان با آن راحت و دقيق كار كرد

  از سوزن كوتاه تر باشد، چرا؟5/0- نوك مداد حدود 

 )5-4- نوك مداد به كمك سنباده به صورت تيغه اي سايش داده شود (شكل 

 - نوك مداد پرگار يك درجه پررنگ تر از نوك مداد ترسيم انتخاب شود، چرا؟

 

 . تنظيم مناسب نوك پرگار5-4شكل 

پرگار تقسيم: پرگار مهم ديگري است كه به آن پرگار انتقال اندازه هم گفته اند. هر دو نوك آن سوزن 
است به كمك آن مي توان اندازه ها را خيلي سريع منتقل نمود و يا به كمك خط كش تعيين كرد. از اين پرگار 

 مي توان براي ايجاد تقسيم هاي مساوي روي يك خط يا كمان هم استفاده كرد.

 

 . پرگار تقسيم6-4شكل 
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 موجود است 1پرگار ريززن : گونه اي ديگر از پرگار به نام ريززن براي رسم دايره هاي كوچك تا قطر 
  اين پرگار و روش گرفتن و كاربرد آن را نشان مي دهد.4-7شكل 

 

 . پرگار ريززن7-4شكل 

 

 پرگار نوكي: امروزه پرگارهايي هم با قلم نوكي موجودند با كاربردي ساده

 

 . پرگار نوكي8-4شكل 
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 خوب " شابلون: الگو يا شابلون ابزاري است براي رسم سريع شكل هاي گوناگون با دقت نسبتا4-1-2
  پالستيك و با ضخامت كم است آنها به ويژه براي رسم شكل هاي تكراري مناسب اند."جنس آن معموال

 

 . شابلون دايره9-4شكل 

 

 

 . طريقع استفاده از شابلون10-4شكل 

 

 براي استفاده از آنها بايد قلم هاي راپيد را به كار برد. در برخي موارد از مداد نوكي هم مي توان استفاده كرد

 شابلون ها را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد؛

كاربردترين هستند از نمونههاي مهم آنها مي توان نمونه ي دايره و  شابلون شكل هاي منظم: كه پر
 نمونه ي بيضي را نام برد.
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 . شابلون شكل هاي منظم11-4شكل 

 12-4نمونه براي شكل هاي نامنظم: در اين دسته منحني كش ها جاي دارند كه نمونه اي از آنها در شكل 
 نشان داده شده است.

 

  تايي از منحني كش ها15. يك سري 12-4شكل 
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از آنها در رسم منحني هاي نامشخص و يا قانون مند مي توان استفاده كرد. براي اين كار بايد قوس يا قوس هاي 
 ).13-4مناسبي را براي اتصال نقطه ها پيدا كرد (شكل 

 

 

 . رسم منحني نا معين13-4شكل 

آنها به صورت تكي يا سري هاي سه تايي يا بيشتر در دسترس هستند گونه اي از آنها به نام منحني كش ماري 
). اين امكان توسط روكش 14-4قابل تنظيم است و مي توان آن را با شكل منحني مورد نظر مطابقت داد (شكل 

 مدرج پالستيكي و مغز قابل انعطاف سربي ممكن است.

 

 

 . منحني كش ماري14-4شكل 

 

نمونه ي حروف و اعداد: از آنها براي نوشتن حروف و اعداد به هر زبان با بلندي هاي استاندارد و به 
 كمك قلم راپيد استفاده مي شود.
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 . شابلون حروف و اعداد15-4شكل 

 

 35/0  با قلم 5/3بلندي حرف و عدد ده برابر پهناي قلم نوشتن آن است. براي نمونه حرف و عدد به بلندي 
 نوشته مي شود.

 الگوي عالمت ها: آنها را براي رسم نشانه ها و شكل هاي ويژه در رشته هاي گوناگون مانند برق، 4-1-3
 تاسيسات، شيمي، ساختمان و ... به كار مي برند.

 

 

 . گونه هايي از شابلون16-4شكل 

 هاشورزدن: ابزاري است براي رسم خط هاي موازي با فاصله ي معين. از آن به ويژه در رسم 4-1-4
خط هاي موازي با فاصله ي كم به نام هاشور به راحتي مي توان استفاده كرد. اين ابزار را مي توان براي رسم خط ها 

). همچنين مي توان با وصل كردن يك شابلون به آن اقدام به برخي 17-4با فاصله ي معين تنظيم كرد (شكل 
 ).18-4ترسيم هاي تكراري با فاصله ي معين كرد (شكل 
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 . هاشورزن17-4شكل 

 

  و هاشورزن . ساير استفاده هاي شابلون18-4شكل 

 برش كاغذ : در بسياري موارد مجبور به بريدن كاغذ و به اندازه رساندن آن هستيم براي برش 4-1-5
 19-4كاغذ مي توان از ابزار ساده قيچي يا ماشين مخصوص استفاده كرد. دو دستگاه برش دستي كاغذ در شكل 

 ديده مي شود.
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 . دستگاه هاي برش كاغذ به صورت دستي19-4شكل 

 كاغذ با دست نگهداري و با حركت اهرم برش كار انجام aاين دستگاهها را روي ميز مي گذارند. در مورد 
 دستگاه كاغذ را ثابت نگه مي دارد و سپس با حركت وزنه ي مخصوص كه داراي لبه ي برش bمي شود. در مورد 

است كاغذ بريده مي شود. براي برش هاي زياد مي توان از ماشين برش خودكار استفاده كرد در موقع كار با اين 
  به نكات ايمني توجه كرد."ماشين ها بايد دقيقا

 

 

 . ماشين برش خودكار20-4شكل 
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 راپيد: راپيد قلم مركب كاري است نوك آن استوانه اي و داراي قطر دقيق براي رسم پهناي 4-1-6
 را درون خود 20 تا 13/0استاندارد خط مي باشد يك جعبه راپيد كامل داراي قلم هايي  با نه پهناي استاندارد از

 دارد.

 

 . راپيدهاي استاندارد21-4شكل 

 مركب: مركب با رنگ هاي گوناگون به ويژه سياه براي ريختن داخل خودنويس راپيد موجود 4-1-7
 است. براي شروع كار بايد راپيد را ازمركب تازه وسالم پر كرد.

 

 . مركب مورد استفاده در راپيد22-4شكل 

در صورتي كه مدت زيادي نخواهيم از راپيد استفاده كنيم بايد مركب آن را خالي كرد و قلم را شست. راپيدهاي 
يكبار مصرف نياز با كيفيت خوب در بازار موجود است. راپيد را مي توان توسط گيره اي ويژه روي پرگار سوار 

 كرد همچنين براي استفاده از شابلون مي توان آنها را به كار برد.

 

 . نحوه سوار شدن راپيد روي پرگار و استفاده براي شابلون23-4شكل 
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  ماشين نقشه كشي: اين ماشين ابزاري است داراي دو خط كش عمود برهم، نقاله و بازوهايي 4-1-8
مخصوص كه روي ميز نقشه كشي نصب مي شود با آن مي توان در هر نقطه از ميز خط هاي عمود برهم يا موازي 

 رسم كرد. رسم خط با هر زاويه اي نيز امكان پذير است.

 

 . ماشين نقشه كشي24-4شكل 

 برگردان: براي درج بسياري از نقش ها، حروف، اعداد، سايه ها و نشانه ها مي توان از برگه هاي 4-1-9
نايلوني مخصوص استفاده كرد براي كاربرد آن كافي است كه پس از تنظيم برگه در جاي مورد نظر پشت آن 

 كمي فشار آورد نقش روي كاغذ منتقل مي شود.

 

 

 . انواع برگردان25-4شكل 
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 ).26-4نوع ديگر به ويژه براي سايه را بايد مطابق شكل مورد نظر بريد و سپس آن را چسباند(شكل 

 

 . انواع سايه برگردان26-4شكل 

 

از ميان برگردان ها مي توان از سايه برگردان يا زيپاتون، حروف برگردان، شكل برگردان و ... نام برد. دررسم 
  از برگردان ها استفاده شده است.4-27شكل 

 

 . استفاده از برگردان ها در رسم شكل27-4شكل 
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 خالصه ي مطالب مهم

 پرگار ابزاري مهم است پس بايد با دقت انتخاب شود -
  كوتاه تر و يك درجه نرم تر از مداد است5/0 نوك مدادي پرگار به اندازه ي  -

  از پرگار تقسيم براي انتقال اندازه و همچنين تقسيم هاي مساوي استفاده مي شود -
  خوب از شابلون استفاده مي شود" براي رسم سريع يك شكل معروف با دقت نسبتا -
  بلندي حروف و اعداد روي شابلون ده برابر پهناي خط مناسب آن است -
  كاغذ را فقط با قيچي يا ماشين برش مي بريم -
  با قلم هاي راپيد مي توان خط را با پهناي استاندارد كشيد -
  از برگردان مي توان براي انتقال نقش هاي مورد نظر روي نقشه استفاده كرد -

 

 خودآزمايي

 مكانيزم هاي نگه دارنده ي بازوهاي پرگار كدام اند؟ -
  يك پرگار مناسب چه ويژگي هايي دارد؟ -
  چگونه آماده به كار مي كنيد؟" يك پرگار را دقيقا -
  توانايي هاي پرگار تقسيم كدام اند؟ -
  شابلون يا الگو نمونه را تعريف نماييد. -
  توانايي هاي شابلون چيست؟ -
  گونه هاي شابلون چند است و هر كدام به چه منظور به كارمي روند؟ -
  بلندي حرف و عدد روي شابلون چه نسبتي با پهناي خط نوشتاري دارد؟ -
  در مورد توانايي هاي هاشورزن توضيح دهيد. -
  در مورد قلم راپيد و چگونگي استفاده از آن توضيح دهيد -
  ماشين نقشه كشي چه تجهيزاتي دارد؟ -
  برگردان چيست وگونه هاي آن كدام اند؟ -

 
 
 

 ارزش يابي عملي

 در تمام  مراحل كار ابزارهاي مجاز تنها پرگار، گونيا و تي است
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 ). 28-4 ساچمه ي فوالدي قرار دارد (شكل 1  و 8در دو جعبه ي معكبي هم اندازه به ترتيب  -1

 

 . ساچمه هاي فلزي28-4شكل 

 است شكل ها را دوباره رسم كنيد. بدنه ي جعبه با خط پهن و خط هاي 52 و26قطر ساچمه ها به ترتيب 
 ديگر نازك باشد شكل ها را از نظر دقت به تاييد استاد برسانيد به نظر شما كدام جعبه سنگين تر است؟

 شكل كلبه را با اندازه ي داده شده رسم كنيد توجه كنيد كه هيچ گونه اندازه گيري با خط كش مجاز  -2
 نيست و فقط بايد انتقال اندازه با پرگار تقسيم انجام شود.

 

 . تمرين29-4شكل 

 

 را با استفاده از پرگار ساده، پرگار تقسيم و پرگار ريززن و با اندازه ي 4-30 ساعت داده شده در شكل  -3
 دو برابر بكشيد. براي رسم درست نقشه ابتدا دقيقا بررسي و سپس با استاد مشورت كنيد.
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 . تمرين30-4شكل 

 
 را رسم كنيد. در صورت تمايل مي توانيد چيزهاي ديگري هم 31-4  دوچرخه ي داده شده در شكل  -4

 به آن بيفزاييد از چه كاغذي بايد استفاده كنيد؟

 
 . تمرين31-4شكل 
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 فصل پنجم: رسم هندسي

 

 

 رسم  هاي هندسي

- رسم هندسي نقشه اي است كه طبق اصول و قواعد هندسي رسم شود، البته با دقت بسيار زياد. 5-1
 را ساخت 100 يك مربع به ضلع "مي دانيم كه به كمك تي و گونيا مي توان خط هاي عمود برهم رسم كرد و مثال

بد نيست اين كار را آزمايش كنيد. پس از ترسيم مربع به كمك پرگار تقسيم دو قطر مربع را مقايسه كنيد آيا 
 )؟1-5 مساوي نيستند (شكل "مي توانيد توضيح دهيد كه آنها چرا دقيقا

 

 . كنترل دقيق بودن رسم يك مربع1-5شكل

 

درست است؛ به سادگي متوجه مي شويم كه دقت ابزارهاي ما خيلي زياد نيست. اكنون اگر بخواهيم مربعي 
  دقيق رسم كنيم روش كار چيست؟"واقعا

  توجه كنيد.5-2به شكل 

  را انتخاب كنيد a را رسم و روي آن نقطه ي L- خط 
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 - AB جدا كنيد100 را برابر  

  به دست آيدE  بزنيد تا AB دو كمان به شعاع B  و A- به مركزهاي 

  معين شودF كمان بزنيد تا AB به شعاع E وصل كنيد و امتداد دهيد و سپس از E به B- از

  بوجود آمدD  و به مركز AB معين شد و كماني به شعاع ,A D به F- با اتصال 

  مربع كامل مي شود. اكنون دقت آن را بررسي كنيد.C- با بدست آمدن 

 

 . روش رسم يك مربع دقيق2-5شكل 

 در اين روش از اصول و قضيه هاي هندسي استفاده كرديم به اين جهت اين رسم را هندسي مي گوييم. نتيجه 
 آنكه:

براي رسم يك شكل دقيق و يا درحقيقت يك نقشه ي هندسي بايد از اصول و قضيه هاي هندسي استفاده نماييم 
اينك به گفتن چند مورد مهم و كاربردي مي پردازيم. ابزارهاي اصلي مورد نياز فقط خط كش يعني تي با لبه ي 

 گونيا، پرگار ساده و پرگار تقسيم بانوك مداد و نوك مداد پرگار تيز.

 

  عمود منصف5-2

 را در وسط نصف مي كند و بر آن عمود است ABعمود منصف خطي است كه يك پاره خط مثل  -
 ).3-5(شكل 
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 . عمود منصف3-5شكل 

 

  نشان داده شده است).4-5 را رسم كنيد (روش در شكل AB- عمود منصف پاره خط 1مسئله ي 

 

 . طريقه رسم عمود منصف4-5شكل 

 روش كار

   باز كرديمAB- دهانه ي پرگار را بيش از نصف 

  به دست آمد2 و 1 زديم B و يكي به مركز A- دو كمان يكي به مركز 

  استH وصل كرديم پاي عمود 2را به 1- 

  عمود است و هم آن را دونيم مي كندAB هم بر1-2- خط 

 

 ).5-5  خطي بر آن عمود كنيد (شكلAB در خارج M- از نقطه ي 2مسئله ي 
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 . رسم عمود بر يك خط5-5شكل 

 روش كار

  گذشتM  كماني زديم كه از A - به مركز  

  به دست آمد1 گذشت نقطه ي  M كماني زديم كه ازB- به مركز 

  خط مطلوب رسم مي شودM به 1- از اتصال 

 

 ).6-5 عمودي بر آن رسم كنيد (شكل AB واقع بر H- در نقطه ي 3مسئله ي 

 

 . رسم عمود بر يك خط از يك نقطه معين6-5شكل 

 روش كار :

  قوس زديمHB و شعاع H- به مركز 
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  تعيين شدC وبا همان شعاع كماني زديم B- به مركز

  قطع كردF را درBC و با همان شعاع كماني زديم تا امتداد C- به مركز 

 -H را به Fوصل مي كنيم عمود مطلوب به دست مي آيد  

  مسئله رابااستفاده ازعمودمنصف حل كرديم آيا مي توانيد روش كار راشرح دهيد؟C- درحالت 

 

 

 ).7-5 رسم كنيد (شكل AB عمودي بر A- در 4مسئله ي

 

 . رسم عمود در يك سر خط7-5شكل 

 

 روش كار

  مي باشد. حل از دو روش انجام شده است3- روش كار مانند مسئله ي 
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 ).8-5 بگذرد (شكل C وB وA دايره اي رسم كنيد كه از سه نقطه ي 5مسئله ي 

 

 . گذراندن يك دايره از سه نقطه8-5شكل 

 روش كار

 -A را به B و Cوصل كرديم  

  را رسم نموديمBC  و AB- عمود منصف 

  مركز دايره استO- برخورد آنها يعني 

 

 ).9-5- مركز يك كمان دايره اي را مشخص كنيد (شكل 6مسئله ي 

 

 . تعين مركز يك كمان دايره9-5شكل 

 روش كار

  را انتخاب مي كنيمCD  و AB- دو وتر دلخواه به نامها ي 

  مركز كمان است.O- عمود منصف هاي اين دو وتر را رسم مي كنيم، 

 ).10-5- سه ضلع يك مثلث معلوم است آن را بسازيد (شكل 7مسئله ي 
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 . رسم مثلث10-5شكل 

 روش كار

  را رسم كرديم3- ابتدا يك ضلع مانند 

   يا راس سوم مثلث به دست آمدA زديم نقطه ي 3 دو كمان از دوسر ضلع RR2R = �2 وRR1R= �1به شعاع 

 

). نيمساز خطي است كه از راس يك زاويه رسم 11-2  را رسم كنيد (شكل ABC-  نيمساز زاويه ي 8مسئله ي 
 مي شود و آن را به دو بخش مساوي تقسيم مي كند

 

 

 . طريقه رسم نيمساز يك زاويه11-5شكل 

 روش كار

  به دست آمد2 و1  كماني دلخواه زديم تا نقطه هاي B- به مركز 

  وصل مي كنيم3 به B به دست آمد. از3 دو كمان مساوي زديم 2 و1- به مركزهاي 

ي 9مسئله ي   ).12-5 درجه را به سه بخش مساوي تقسيم كنيد (شكل 90- زاويه 
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 . تقسي يك زاويه قائمه12-5شكل 

 روش كار

  بدست آمد2 و1 زديم تا A- كمان دلخواهي به مركز 

  مشخص شد4 و3 دو كمان زديم تا 2 و 1- با همان شعاع و به مراكز 

   وصل كرديمA به 4 و3- از

 

 ).13-5 - رسم خطي موازي با خط ديگر از نقطه ي معلوم (شكل 10مسئله ي

 

 . رسم يك خط موازي از نقطه اي معلوم13-5شكل 

 روش كار

 - پيش از اين با حل اين مسئله به روش عالي دوگونيا آشنا شديم اينك روشي ديگر:

  به دست آمد1 كماني زديم BA- به شعاع 

 وصل كرديم كه خط موازي مورد 2 به A به دست آمد از 2 و با همان شعاع دو كمان زديم 1 وA- به مركزهاي 
 نظر است 

 ).14-5 قسمت مساوي تقسيم كنيد (شكل n را به AB- پاره خط 11مسئله ي 
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 . تقسيم پاره خط14-5شكل 

 روش كار

  مسئله راحل مي كنيمn = 3- بافرض 

  خط دلخواهي رسم كرديمA- از 

  مشخص شد3 و2 و1- روي آن به كمك پرگار تقسيم سه قسمت مساوي جدا نموديم تا نقطه هاي 

  وصل كرديمB به 3- از

 AM=MN=NB كشيديم داريم ����3B دوخط موازي با 2 و1- از 

 

 ).15-5  به سه قسمت مساوي(شكل ∠AB- تقسيم زاويه ي 12مسئله ي 

  

 . تقسيم زاويه15-5شكل 

 روش كار

  به دست آمد.2 و1 و به شعاع دلخواه كماني زديم (كمان را هرچه بزرگتر بزنيم بهتر است) نقاط B- به مركز 

1 برابر  "- دهانه ي پرگار تقسيم را روي اندازه اي تقريبا
3

 باز مي كنيم و كمان را تقسيم مي كنيم ممكن 2 و1  كمان 
 است كمي از كمان باقي بماند و يا كمي از آن بگذاريم اين مقدار جزئي را خطا مي گوييم
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1- بار دوم به اندازه ي  
3

   اين خطا دهانه ي پرگار را اصالح مي كنيم و دوباره عمل تقسيم را انجام مي دهيم

با چند بار تكرار زاويه بادقت خوب تقسيم مي شود اين يك روش كوشش و خطاست اين كار براي هر تقسيم 
 ديگري هم ممكن است.

 

  تقسيم دايره5-2

 نمونه هايي 16-5- چند ضلعي منتظم: شكلي است كه در آن ضلع ها و زاويه ها با هم برابر هستند. شكل 5-2-1
از كاربرد آنها را نشان مي دهد. بهترين راه براي ساختن يك چند ضلعي منتظم رسم دايره ي محيطي آن و سپس 

 تقسيم آن دايره است

 

 

 . كاربردهايي از چند ضلعي ها16-5شكل 
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 ).17-5- دايره را به سه قسمت مساوي تقسيم كنيد (شكل 13مسئله ي 

 

 . تقسيم دايره17-5شكل 

 روش كار

- براي تقسيم دايره در همه ي موارد بايد دو قطر عمود برهم آن به روش عمود منصف رسم شود. قطر دايره هم 
 معين است

 بدست آمد. سه ضلعي مورد 2 و 1 يعني شعاع دايره كماني زديم تا نقطه هاي R و به شعاع B- به مركز 
 ) است كه يك متساوي االضالع مي باشدA12نظر(

 

 ).18-5 قسمت مساوي (شكل 4- تقسيم دايره به 14مسئله ي 

 

 . رسم چهر ضلعي منتظم18-5شكل 

 روش كار

  را به هم وصل كنيمD وC وB وA كافي است كه نقطه هاي b- درشكل 
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  را به دست آورديم و به هم وصل كرديم4 و3 و2 و1 به كمك نيم ساز، نقطه هاي C- در شكل 

 

 ).19-5 قسمت مساوي (شكل 5- تقسيم دايره به 15مسئله ي 

 

  ضلعي5. ساخت 19-5شكل 

 روش كار

  در وسط آن مشخص شد.m رسم و نقطه OB عمود منصف OB و شعاع B- بارسم كماني به مركز 

 است كه با آن دايره تقسيم ����CE به دست آمد. طول ضلع برابر E كماني زديم تا MC و به شعاع M- به مركز 
 شد.

 

 )20-5- تقسيم دايره به شش قسمت مساوي (شكل 16مسئله ي 

 

 . رسم شش ضلعي20-5شكل 
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 روش كار

 - طول ضلع شش ضلعي منتظم برابر شعاع دايره ي محيطي است پس با شعاع خود دايره آن را تقسيم كرديم

 ).21-5 قسمت (شكل 7- تقسيم دايره به 17مسئله ي 

 

 . ساخت هفت ضلعي21-5شكل 

 روش كار

 - حل اين مسئله خيلي دقيق نيست

  را مشخص كرديم1 نقطه ي OB- با رسم عمود منصف 

   است كه با آن دايره تقسيم شد����M1 ضلعي تقريبا 7- طول ضلع 

 

 ).22-5 قسمت (شكل 8- تقسيم دايره به 18مسئله ي 

 

 . رسم هشت ضلعي22-5شكل 
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 روش كار

  را مشخص كنيم4 و3 و2 و1- كافي است با رسم نيم سازها نقطه هاي 

 

  قسمت مساوي:n-  تقسيم دايره به 5-4-2

  مي تواند هر عددي باشد اين روش هم تقريبي است.nدر اين روش 

 ).23-5 قسمت كنيد (شكل 9- دايره را به 19مسئله ي 

 

  قسمت مساوي9. تقسيم دايره به 23-5شكل 

 روش كار

  قسمت مساوي تقسيم مي كنيم9 را به CD- ابتدا قطر دايره يعني 

  مشخص شد2 و1 يعني قطر دايره دايره اي زديم تا CD وشعاع D- به مركز 

  يك در ميان به نقطه هاي تقسيم وصل كرديم و ادامه داديم تا با دايره برخورد كنند1 و2- از 

 - نقطه هاي به دست آمده را مطابق شكل به هم وصل كرديم

 

 

  قسمت مساويn- تقسيم زاويه به 5-3

  قسمت روشي تقريبي وجود دارد كه نمونه ايي از آن در پي آورده مي شود؛nبراي تقسيم زاويه به 
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ي 20مسئله ي   ).24-5 قسمت مساوي تقسيم كنيد (شكل 5 را به ABC- زاويه 

 

 . تقسيم دايره24-5شكل 

 روش كار

  رسم شدAB بر B  به دست آمد عمودي هم در D و6 و1 و به شعاع دل خواه زديم تا B- ابتدا دايره اي به مركز 

  مشخص شدE وصل كرديم 6 به D- از

  است بخش نموديم5 قسمت كه در اينجا n را به BE- پاره خط 

 وصل كنيم شكل B به 5 تا 2 مشخص شد اكنون بايد از5 تا 2 به نقاط تقسيم وصل كرديم و ادامه داديم D- از
e. همه ي كارها را نشان مي دهد  
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 خالصه مطالب مهم

 رسم هندسي نقشه اي است بسيار دقيق .1

 در رسم هندسي از اصول و قواعد هندسي استفاده مي شود .2
  در يك ترسيم دقيق ابزار اصلي خط كش و پرگار است .3
 به خط عمود بر خط ديگر كه آن ران صف مي كند عمود منصف مي گويند  .4
 از هر نقطه ي واقع در خارج يك خط مي توان خطي بر آن عمود كرد .5
 از هر نقطه ي روي يك خط مي توان يك عمود برخط رسم كرد .6
 در يك دايره عمود منصف وترها همه از مركز مي گذرند .7
 نيم ساز خطي است كه زاويه را به دو بخش برابر تقسيم مي كند .8
 به كمك قضيه ي تالس مي توان خط را به نسبت هاي معلوم تقسيم كرد .9

 به روش كوشش و خطا يا سعي و خطا مي توان يك خط ياقوس را تقسيم كرد .10
 درچند ضلعي منتظم همه ي ضله ها و زاويه ها برابرند .11
  بايد به روش عمود منصف رسم شوند"درتقسيم يك دايره به چند قسمت مساوي قطرها دقيقا .12

 

 خودآزمايي

 رسم هندسي و برتري آن چيست؟ .1
 چه عاملي باعث دقت يك رسم هندسي است؟ .2
 ابزارهاي اصلي در رسم هندسي كدام اند؟ .3
 عمود منصف يك پاره خط چيست وچگونه رسم مي شود؟ .4
 روش كار براي تقسيم يك پاره خط به قسمت هاي مساوي چيست؟ .5
 روش كار براي تقسيم يك زاويه ي دلخواه به سه قسمت مساوي چگونه است؟ .6
  قسمت مساوي راشرح دهيد.5روش كار براي تقسيم يك دايره به  .7
 روش كار براي تقسيم دايره به سه، چهار، شش و هفت قسمت مساوي را شرح دهيد. .8

 

 

 ارزش يابي عملي

 درسمت چپ باشد و براي آن A رسم كنيد به گونه اي كه 120 را به طول ABپاره خط  .1
 كارهاي زير را انجام دهيد:
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 عمود منصف آن را رسم كنيد -
 در نظر بگيريد A در سمت راست 20 از خط و به فاصله ي 40 را به فاصله ي Cنقطه ي  -

  وارد كنيدABو ازآن عمودي بر 
   وارد كنيدAB  بر Aعمودي در  -

 و به AB از 45 را به فاصله ي C انتخاب كنيد. نقطه ي 80 را به فاصله ي B  و Aدو نقطه ي  .2
  بگذردC وB  وA در نظر بگيريد. دايره اي رسم كنيد كه از A سمت راست 5اندازه ي 

 مي باشد آن را رسم كنيد. آيا نكته ي جالبي در 60 و80 ، 100 به ترتيب ABCاضالع مثلث  .3
 اين مثلث مي بينيد؟

 رسم كنيد. به روش عمود منصف وترها، مركز را معين كنيد به اين 100يك كمان به شعاع  .4
 ترتيب دقت ترسيم شما مشخص مي شود. چرا؟

  درجه رسم و آن را چهار قسمت كنيد45يك زاويه ي دلخواه مانند  .5
  قسمت كنيد5 درجه رسم و آن را به روش كوشش و خطا 45يك زاويه ي دلخواه مانند  .6
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 فصل ششم: خط ها و دايره هاي مماس

 

 

- مماس ها: بخش مهمي از رسم هاي هندسي به مماس ها اختصاص دارد. زيرا براي رسم بسياري از شكل ها 6-1
 ناگزيريم خط ها و كمان هاي مختلف را برهم مماس كنيم. 

 

 . نمونه هاي از رسم مماس ها1-6شكل. 

 

 با حل چند مسئله ي مقدماتي اين موضوع را بررسي مي كنيم؛ 

  را بر دو خط معين مماس كنيد.R- دايره اي با شعاع معلوم 1مسئله ي  -
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 . حالت هايي از دو خط در صفحه2-6شكل 

 روش كار:

 نسبت به هم سه حالت دارند. روش حل مسئله در هر سه حالت يكي است. به D و ٌ Dديده مي شود كه دو خط
  توجه كنيد:6-3شكل 

 

 . تعيين مركز3-6شكل 

 

  از آن رسم شدR و به فاصله ي D- خطي به موازات 

  از آن رسم شدR و به فاصله ي D- خطي به موازات ٌ

 كمان هاي مورد نظر رسم 6-4 يعني مركز قوس مورد نظر به دست آمد. در شكل Oاز برخورد اين دو خط نقطه ي 
 پاي عمودها H و Hٌ عمودهايي بر دو خط رسم كنيم Oشده اند. براي معين شدن نقطه هاي دقيق تماس بايد از 

 هستند.
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 . رسم كمان مماس بر دوخط4-6شكل 

 

 ).5-6 مماس كنيد (شكل C و دايره ي معلوم D را بر خط R- كماني با شعاع معلوم 2مسئله ي  -

 روش كار

  زديمO و به مركز R+r- كماني به شعاع 

  مشخص شدO از آن رسم كرديم R و به فاصله ي D- خطي موازي با 

  نقطه هاي دقيق تماس هستند H وH كمان مورد نظر رسم شد R و به شعاع O- به مركز 

 

 

 . كمان مماس بر يك خط و يك دايره5-6شكل 
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 مماس شود (شكل C بگذرد و بر دايره ي A رسم كنيد كه از نقطه ي R- دايره اي با شعاع معلوم 3مسئله ي  -
6-6.( 

 روش كار

  زديمR كماني با شعاع A- به مركز 

 مشخص H مركز دايره است. در شكل نقطه ي دقيق تماس يعني O  زديم نقطه ي R+r دايره اي با شعاع O-به مركز 
 شده است.

 

  و مماس بر دايرهa. رسم كمان گذرنده از 6-6شكل 

 

 مماس كنيد. مسئله را در سه حالت بررسي CR1R و C بر دو دايره ي R- دايره اي با شعاع معلوم 4مسئله ي  -
 مي كنيم:

 ).7-6 مماس خارجي بر دو دايره است (شكل Rالف- دايره با شعاع 

 روش كار

  زديمR+r كماني با شعاع O- به مركز 

  معين شدO زديم R+rR1R كماني با شعاع OR1R- به مركز 

 -HR1Rو  Hهم نقطه هاي دقيق تماس هستند  
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 . رسم كمان مماس بر دو دايره در بيرون7-6شكل 

 ).8-6 رسم كنيد (شكل CR1R و مماس داخلي بر C مماس خارجي بر Rب- دايره اي با شعاع 

 روش كار

  كماني زديمR+r- به شعاع 

 نقطه هاي تماس هستند آنها H وH1 به دست آمد. در شكل R مركز دايره به شعاع O كماني زديم R-rR1R- به شعاع 
  هستند�����OO0 و �����𝑂𝑂𝑂𝑂1به ترتيب واقع بر   

 

 . رسم دايره ي مماس خارج و داخل8-6شكل 
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 ).9-6 رسم كنيد (شكل CR1R و CR0R مماس داخلي بر دو دايره ي Rدايره اي با شعاع معلوم  

 روش كار

  زديمOR1R و به مركز R-rR1Rكماني با شعاع  -

  هم تعيين شده اندH وHR1R مشخص شد نقطه هاي تماس يعني O نقطه ي  -

 

 . رسم دايره مماس داخلي9-6شكل 

  مماس كنيد مسئله را در دو حالت بررسي مي كنيمCR1R و C-  خطي بر دو دايره ي 5مسئله ي  -

 ).10-6 خط مماس خارجي بر دو دايره است (شكل –الف 

 روش كار

  مشخص شدOR1R OR0R وسط M نقطه ي OR0R و OR1R- با رسم عمود منصف 

  دايره زديمOR1R OR0R  و به قطر M- به مركز 

  مشخص شد.A زديم r-rR1R و به شعاع OR0R- دايره اي به مركز 

  به دست آمدH وصل كرديم و امتداد داديم Aبه OR0R - از 

  وصل مي كنيمHR1R رابه HR0R به دست آمد HR1R رسم كرديم OR0RHR0R موازي باOR1R- از
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 . رسم مماس مشترك خارجي10-6شكل 

 ).11-6 رسم كنيد (شكل CR1R و CR0Rب- خطي مماس داخل و خارج بر دو دايره ي 

 روش كار

  رسم شدOR1R OR0R - مانند مسئله ي قبل دايره با قطر 

  به دست آمدA زديم r+rR1R كماني به شعاع OR0R- به مركز 

  مشخص شدHR0R وصل كرديم A به OR0R- از 

  وصل كرديمHR0R را به HR1R به دست آمد HR1R رسم كرديم OR0RA موازي با OR1R-از 

 

 . رسم مماس مشترك داخلي11-6شكل 
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 خالصه ي مطالب مهم

 مركز كمان مماس بر دو خط داراي فاصله اي مساوي از دو خط و برابر شعاع كمان است .1

 يك كمان مي تواند در حالت هاي مختلف بر دو دايره مماس شود .2
 مماس مشترك دو دايره خطي است كه برآن دو مماس شود .3

 

 خودرابيازماييد

 چگونگي رسم كماني دايره اي مماس بر دو خط معين را شرح دهيد .1
  مماس بر يك دايره و گذرنده از نقطه اي معين چگونه رسم مي شود؟R يك دايره با شعاع  .2
  مماس بر يك خط و يك دايره چگونه رسم مي شود؟R يك دايره با شعاع  .3
 يك دايره در چند حالت مي تواند بر دو دايره مماس شود؟ .4
  مماس بر دو دايره را در حالت هاي مختلف شرح دهيدRچگونگي رسم دايره ي  .5
  مماس مشترك دو دايره چيست؟ .6
 مماس مشترك دو دايره در حاالت مختلف چگونه رسم مي شود؟ .7

 

 ارزش يابي عملي

  در نظر بگيريد20سه حالت رسم يك كمان مماس بر دو خط را رسم كنيد شعاع كمان را  .1
 تا مركز A بگذرد. (فاصله ي A رسم كنيد كه از نقطه ي 25 مماس بر دايره اي با شعاع 30دايره اي با شعاع  .2

 ).53 برابر 50دايره به قطر 
 و به OR0R را در نظر بگيريد ابتدا دايره اي به مركز OR0R از آن نقطه ي 50خط دلخواهي رسم كنيد به فاصله ي  .3

  را بر آنها مماس كنيد26 رسم كنيد سپس دايره اي به شعاع 23شعاع 
 را در سه حالت 46 رسم كنيد. دايره اي به شعاع 50 و به فاصله ي دو مركز 40 و30دو دايره به قطرهاي  .4

 ممكن مماس بر آنها رسم كنيد: (مماس خارج مماس داخل و خارج و  مماس داخل  بر آنها)
 مماس هاي خارجي و نيز داخل و خارج را 70 و به فاصله ي دو مركز 47 و34براي دو دايره به قطرهاي  .5

 رسم كنيد
 A4 را رسم كنيد. هرموردي روي يك برگ 6-12موارد داده شده در شكل  .6
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 )A4. تمرين (هر نقشه روي يك برگ 12-6شكل 
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 )A4. تمرين (هر نقشه روي يك برگ 12-6شكل 
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 فصل هفتم: تصوير

 

 

- مفاهيم پايه: نقطه، خط و صفحه مفهوم هاي اوليه به شمار مي آيند كه به درستي قابل تعريف نيستند و 7-1
 بايد آنها را پذيرفت. با اين حال به صورتي ساده مي توان آنها را معرفي كرد.

 روي A- نقطه: كوچك ترين جزء يك جسم است مي توان آن را با اثر نوك تيز مداد و يك نام مانند 7-1-1
 ).1-7كاغذ معرفي كرد (شكل 

 

 . نقطه1-7شكل 

 

- خط: مي توان گفت خط از حركت نقطه به وجود مي آيد. هر چه بتوان آن را نازك تر رسم كرد به 7-1-2
). مي توان خط را با 2-7واقعيت خط نزديك تر خواهد بود. خط مي تواند راست يا شكسته يا خميده باشد (شكل 

  يا دو نقطه از آن معرفي كرد.Dيك حرف مانند 
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 . انواع خط2-7شكل 

- صفحه: مي توان گفت كه صفحه از حركت خط حاصل مي  شود. به هرحال صفحه سطحي است 7-1-3
 معرفي كرد. در واقع مي توان گفت كه از برخورد دو Pتخت يا داراي خم. صفحه را مي توان با يك حرف مانند 

 ).3-7صفحه خط به وجود مي آيد (شكل 

 

 

 . انواع صفحه3-7شكل 

 

 آشناترين 4-7- حجم: مقداري از فضاست كه به وسيله ي يك جسم اشغال مي شود. در شكل 7-1-4
 در صنعت كوشش مي شود كه قطعه هايي كه ساخته مي شوند. به گونه اي از اين حجم ها "حجم ها را مي بينيم. معموال
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يا تركيبي از آنها باشند. زيرا آنها هم از نظر محاسبه و هم از نظر روش هاي شكل دهي و ساخت ساده ترند. به نظر 
 شما راحت ترين حجم از نظر ساخت كدام است؟

 

 . برخي از حجم هاي معروف4-7شكل 

 

-  تصوير: نما يا تصوير در حقيقت سايه اي از يك نقطه، خط، سطح يا حجم است. سايه سطحي است سياه، 7-2 
كشي، شكلي است كه همه ي نقطه ها و خط ها يعني لبه هاي ). اما طرح معمول در نقشه5-7يعني بدون نور (شكل 

 موجود در آن معرفي شوند. در هندسه، تصوير، تعريف بسيار دقيقي دارد.

 

  تصوير موازي5-7شكل 
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P را درP بگذرد و صفحه ي A- تعريف تصوير:اگر خطي از نقطه ي 7-2-1 

َ
P A ،قطع كند، بنا به تعريف P

َ
P A را 

 ).6-7 نامند (شكل Aتصوير 

 

 . تصوير هندسي6-7شكل 

اي ساده، براي داشتن يك تصوير يا نقشه بايد جسم، صفحه ي تصوير و شعاع تصوير را داشته باشيم. در به گفته
Pشكل، 

َ
P A A شعاع تصوير است. اگر P

َ
P A A بر P عمود باشد، تصوير را عمودي و در غير اين صورت، آن را مايل 

گويند. اگر شعاع هاي تصوير همه موازي باشند تصوير را موازي گويند مانند آن چه كه از تابش نور خورشيد حاصل 
 ).7-7مي شود (شكل 

 

 . نماي مايل7-7شكل 
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و اگر شعاع هاي نور از يك مركز صادر شوند، تصوير را مركزي نامند. مانند آن چه كه از نور يك المپ آويز به 
 ).8-7دست مي آيد (شكل 

 

  منبع نوريs. نماي مركزي، 8-7شكل 

 

- نماي خط: براي بدست آوردن نماي يك خط مستقيم كافي است كه نماي دو نقطه از آن را داشته 7-2-2
در ضمن، چون همه ي نقشه هاي صنعتي با روش عمودي رسم مي شوند، ما هم فقط به همين  ).9-7باشيم شكل(

هاي ديگر هم ممكن  البته حالتP ،AB  <  َ BAَ نسبت به ABكنيم. ديده مي شود كه به دليل شيب روش بسنده مي 
 است: 

  AB= َ BAَ باشد، داريم: P موازي با ABاگر 

  BAَ َ =0 باشد، داريم: P عمود بر ABاگر 



85 
 

 

 . نماهاي يك خط در حاالت مختلف9-7شكل 

 

توان با قسمت محدودي از آن معرفي كرد، مانند مثلث يا مستطيل. با در - نماي صفحه: يك صفحه را مي7-2-3 
 ).10-7 خواهد شد (شكل Dَ C َ Bَ A، تصوير آن ABCDَنظر گرفتن مستطيل 

 ABCD  حال دلخواهي داشته باشد، داريم:p نماي مستطيل است. اگر مستطيل نسبت به Dَ C َ Bَ Aديده مي شود كه َ
<َ Dَ C َ Bَ Aهاي ديگر هم ممكن است: ، البته حالت 

  باشد، تصوير فقط يك خط مي شود.p عمود بر ABCD اگر

 Dَ C َ Bَ A= ABCD باشد، داريم pَ موازي با ABCDاگر 
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 . نماهاي يك سطح10-7شكل 

 

تواند نماهاي گوناگوني داشته باشد. معمول آن است كه يك - نماي جسم: به همين ترتيب يك جسم مي7-2-4 
 ).11a-7 در ساده ترين حالت ممكن در نظر بگيريم (شكل pجسم را نسبت به صفحه ي تصوير، يعني 

 يك p موازي است، پس نماي ديواره ها همه تبديل به خط خواهند شد و نماي جسم بر pقاعده ي منشور با 
 ).11b-7مستطيل است (شكل 
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 . نماهاي يك حجم11-7شكل 
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- تصوير:  در هندسه صفحه نامحدود است. براي رسم يك نقشه ي صنعتي الزم است از يك جسم در چند 3-7 
جهت مختلف تصوير رسم كنيد. تجربه نشان مي دهد كه مغز انسان مي تواند با تركيب اين تصويرهاي دو بعدي به 

 ).12-7يك حالت سه بعدي برسد، يعني جسم را درك نمايد (شكل 

 

 

 . نماهاي يك حجم12-7شكل 

 

 و يك صفحه ي عمودي رو PHاگر جسم را حذف كنيم و تنها به دو نماي داده شده روي يك صفحه ي افقي، يعني 
كنيم. البته اين كار به مقداري تمرين نياز دارد. تعداد اين نماها، كه  نگاه كنيم، جسم را درك ميV.P.به رو يعني 

 مورد آنها بسنده مي شود. عالوه بر اين، 3 يا 2توانند در جهت هاي مختلف تهيه شود زياد است ولي معموالً به مي
هاي زير را خواهند نماها بايد يك نظم درست داشته باشند. صفحه هايي كه براي تصوير در نظر مي گيرند ويژگي

 داشت: 

 بر هم عمودند -
 ).13-7در اصل نامحدودند (شكل  -
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 . چهار فرجه13-7شكل 

 فضاي مورد نظر ما را به چهار بازه يا ناحيه، يا فرجه P و H و Vشود كه سه صفحه با توجه به شكل،  ديده مي
تقسيم كرده اند. اين چهار ناحيه را به ترتيب فرجه ي اول، فرجه ي دوم، فرجه ي سوم و فرجه چهارم مي نامند. براي 

 رسم نماها فقط از دو بازه ي اول و سوم استفاده مي شود.

 

خواهد تصوير ، تنها فرجه ي اول را در نظر گرفتيم. ناظر كسي است كه مي14-7- فرجه اول: در شكل 7-3-1 
 تهيه كند. پس او بايد از سه سمت عمود بر سه صفحه ي تصوير، نگاه و نماهاي الزم را تهيه كند. 

  قرار مي گيرد نماي روبه رو است. Vآن چه روي  -
  قرار مي گيرد، نماي افقي است.Hآن چه روي  -

  قرار مي گيرد، نماي نيم رخ است.Pآن چه روي  -
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 . صفحه و نما14-7شكل 

 

 كنيم. مشخص ميFمهمترين تصوير، نماي روبه رو است كه به آن نماي اصلي هم مي گويند. جهت اين نما را با 

  را داريم. 15-7اينك اگر هر سه نماي جسم را رسم كنيم، شكل 
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 . سه نما15-7شكل 

 باشد. زاويه ها هم درست نيستند. در اين مثال شكل اصلي سه بعدي بوده و رسم آن مشكل مي

 

-7كنند (شكل دهند و بر سطح كاغذ منطبق مي- گسترش فرجه: در عمل اين سه صفحه را گسترش مي7-3-2 
16.( 
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 . گستزش صفحه تصوير16-7شكل 

 

هاي ارتباطي نازك هاي آن درست است درستي جاي نماها با خطشكل حاصله دو بعدي بوده و اندازه ها و زاويه
 كه براي يك قطعه فرضي رسم شده است 17-7توان مطابق شكل گيرد. اين خطهاي ارتباط را ميمورد تاييد قرار مي

 در نظر گرفت. 
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 . خط هاي رابط17-7شكل 

هاي تصوير، ممكن است كه خطوط حاشيه ي صفحه ها را شود كه به دليل نامحدود بودن صفحهبا كمي دقت ديده مي
 ).18a-7حذف كرد (شكل 
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 . حذف محدوده صفحه ها18- 7شكل 

تر است. بينيم كه شكل به دست آمده سادههاي اشتراك صفحه را نيز حذف كرديم. مي حتي خط18b-7در شكل 
 توان به دلخواه كمتر يا بيشتر در نظر گرفت كه اين امر تاثيري در شكل نماها نخواهد داشت. فاصله ي نماها را هم مي

شود. سپس نماي افقي زير آن و نماي نيم رخ در سمت راست آن، رسم توجه كنيد: ابتدا ديد روبه رو رسم مي
 خواهد شد..
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توان اجزاي هر نما را با نماي ديگر، به هاي قبل ديده شد، ميگونه كه در شكل- ارتباط بين نماها: همان7-3-3 
كمك خط هاي رابط نازك به هم مربوط كرد و درك بهتري به دست آورد و در ضمن از اشتباه هم جلوگيري كرد. 

اي در نماي ديگر توجيه شود.. ارتباط بين نماي رو به رو و افقي يا رو به رو و پس هر نقطه در يك نما بايد با نقطه
 درجه برقرار شود. محل 45نيم رخ، مستقيم است ولي ارتباط بين نماي افقي و نيم رخ بايد به كمك خط كمكي 

 درجه دلخواه است و تغيير جاي آن فقط باعث تغيير جاي نماي نيم رخ خواهد شد. اين ارتباط به شكل هاي 45خط 
 ). 19-7گوناگون امكان دارد (شكل 

 

 . روش هاي گوناگون رسم رابط19-7شكل 
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  حجم هاي هندسي1-7جدول 
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  تعداد ديگري از احجام آشنا در دو يا سه نما ديده مي شوند. 3-7 و 2-7در جدول هاي 

 . حجم هاي هندسي2-7جدول 
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 . حجم هاي آشنا و برش آنها3-7جدول 
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 چين يا خط نديد معرفي شود. توجه شود كه اگر خطي در راستاي ديد قرار داشته باشد ولي ديده نشود بايد با خط

 

 ) سه نما چيست؟ 20-7- با توجه به مدل موجود (شكل 1-7مسئله نمونه 

 

 . سه نما از يك مدل20-7شكل 
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 ) سه نما چيست؟ 21-7- با توجه به مدل موجود (شكل 2-7مسئله ي نمونه 

 

 . ديواركوب چدني21-7شكل 
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 .  سه نماي ديواركوب چدني21-7ادامه   شكل 

 

 

- چيدمان نقشه: چگونگي قرار دادن نماها را در يك نقشه «چيدمان نقشه» گوييم. اندازه ي كاغذي كه براي 7-4 
كنيم بايد مناسب باشد. هم چنين نماها بايد به گونه اي در سطح كاغذ چيده شوند كه رعايت رسم نقشه انتخاب مي

هايي،  داراي تناسب يا چيدمان خوب هستند و نقشهb و a، 22-7تناسب شده باشد. پس نقشه هايي، مانند شكل 
  چيدمان نامناسب دارند.b و a، 23-7مانند شكل 
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 . مناسب بودن اندازه ي كاغذ و جاي نما ها22-7شكل 

 

 

  .b، و اندازه كوچك كاغذ در a. جاگذاري نامناسب نماها در 23-7شكل 

 

 توجه كنيد. كه 7-24توان در فرجه ي سوم هم داشت: به شكل - فرجه ي سوم: تصويرهاي سه گانه را مي7-5 
  انجام شده است.25-7نماگيري الزم آن در شكل 
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 . ديد از جلو و ديد از باال24-7شكل 

 

 . سه نما25-7شكل 
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شود كه در فرجه ي سوم، نماي افقي در  است. به اين ترتيب ديده مي26-7گسترش رويه هاي تصوير مطابق شكل 
 باالي نماي روبه رو و از ديد از راست در سمت راست نماي رو به رو رسم مي شود. 

 

 

 . گسترش سه نما26-7شكل 
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  خواهد بود. a 7-7 2- براي جسم داده شده سه نما، مطابق شكل 3-7مسئله نمونه 

 

 . پايه ي آلومينيومي27- 7شكل 
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 . پايه ي آلومينيومي27-7ادامه ي شكل 

 

توان نقشه ي فرجه ي سوم را به فرجه ي اول و برعكس تبديل ها: با جا به جا كردن نماها مي- تبديل فرجه7-6 
، را در نظر مي گيريم كه سه نماي يك قطعه را در فرجه ي سوم معرفي مي كند. براي تبديل آن به 28-7نمود. شكل 

فرجه ي اول كافي است نماي از باال به زير نماي رو به رو آورده شود و نماي از راست به سمت چپ نماي رو به 
 ).29-7رو برود. در اين حال، نماهاي «رو به رو»، « از باال» و«از راست» را خواهيم داشت (شكل 
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 . نماها در فرجه سوم28-7شكل 

 

 . نماها در فرجه  اول29-7شكل 
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 - نشانه ي فرجه ها:7-7 

 فرجه هاي اول و سوم را مي توان با يك عالمت شكلي يا حرفي معرفي نمود.

 و E نشانه ي فرجه  ي اول: فرجه ي اول به نام روش اروپايي معروف است. عالمت اختصاري حرفي آن –7-7-1 
  است.30a-7نشانه ي اختصاري شكلي آن تصوير نشان داده شده در شكل 

 Aشود. نشانه ي اختصاري حرفي آن - نشانه ي فرجه ي سوم: فرجه سوم به نام روش آمريكايي شناخته مي7-7-2 
   است.30b-7و عالمت اختصاري شكلي  آن تصوير نشان داده شده در شكل 

 

 . نشانه فرجه ها30-7شكل 

توجه چون معموالً نقشه هايي ترسيمي ما، در روش اروپايي است نياز به اين عالمت نيست ولي اگر نقشه اي را با 
كنيم، روش فرجه ي سوم رسم كنيم، براي جلوگيري از اشتباه، عالمت مربوط به آن را در يك جاي مناسب درج مي

 دهد.  نمونه اي را ارائه مي31-7شكل 

 

 . نقشه فرجه سوم31-7شكل 
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- تعداد نماها: مجموعه  ي نماهاي مورد نياز براي معرفي يك قطعه است. پس براي معرفي،  يك جسم بايد به 7-8 
توان از شش سو به طور معمول به جسم نگاه كرد و نما تعداد الزم نما رسم شود. تعداد نماها محدود نيست، زيرا مي

 كند. به نام نماها و جهت ديد آنها دقيقاً توجه كنيد.  نمونه اي را معرفي مي32-7رسم نمود. شكل 

 

 . نماها از شش جهت32-7شكل 

 

، يعني صفحه هاي معمول P و V، H جسم داخل جعبه ي تصوير قرار دارد. پس نماها بايد روي 33-7در شكل 
Pتصوير و

َ
PVَ، Hو P

َ
PP شش نما رسم شده است.34-7 رسم شوند. در شكل  
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 . جهبه تصوير كامل33- 7شكل 

 

 . شش نما34-7شكل 
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  صفحه هاي تصوير مطابق دستور باز شده است.35-7در شكل 

 

 . گسترش جعبه35- 7شكل 

 

 

 

  چگونگي قرار گرفتن نماها مشخص شده است. 36-7در شكل 
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 . گسترش جعبه تصوير36-7شكل 

گيريم. براي آن شش نما در فرجه ي اول - رسم تصاوير شش گانه در فرجه ي سوم: قطعه اي را در نظر مي7-8-1 
 ). 37-7رسم مي كنيم (شكل 

 

 . گوه در شش نما در فرجه اول37-7شكل 
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ابتدا اين نماها را به درستي مرور و تجزيه و تحليل كنيد. نام هر نما چيست؟ توجه كنيد كه در اين نماها،  خط چين 
يابيم (شكل كنيم. با كمي  دقت ترتيب اجراي كار را در مياند. اكنون آن ها را در فرجه ي سوم رسم ميها رسم نشده

7-38.( 

 

 . گوه در شش نما در فرجه سوم38-7شكل 

 

تر شدن ترسيم و انتقال  درجه، براي ساده45- ارتباط بين نماها: قبالً از رابطه ي بين نماها و خط كمكي 7-9 
ايم. شايد دريافته باشيد كه گاهي يك نما را به طور كامل نمي توانيم رسم كنيم و حتماً  بايد نقطه اندازه، استفاده كرده

، براي 2-7 در جدول 11يا نقطه هايي از آن را به كمك رابط از نماهاي ديگر به دست آوريم (مثل نمونه شماره 
  قطعه ي ساده اي ديده مي شود كه هر يك از سه نماي آن را به طور 39-7نماي جانبي استوانه). در نمونه ي شكل 

 توان رسم كرد.كامل مي
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 . مدل39-7شكل 

شود كه نماهاي روبه گيريم. كه با يك برش جسم قبل به دست آمده است. ديده مي را در نظر مي40-7اينك شكل 
اند. ولي براي رسم نماي افقي ناگزيريم از نماي جانبي و روبه رو كمك بگيريم. در رو و جانبي به سادگي قابل رسم

توانيم غير اين صورت اين نما به تنهايي قابل تكميل نيست. پس در اين گونه موارد، ابتدا از هر تصوير آنچه را كه مي
 كنيم و سپس به كمك ارتباط بين نماها، نواقص را تكميل مي نماييم.رسم مي

 

 

 . استفاده از ارتباط ميان نماها40-7شكل 
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هاي ديگر هم ممكن است. اين امر بستگي به ساختمان جسم دارد - تصوير كمكي: رسم نما از جهت7-10 
 گويند. ). معموالً اين نماهاي موردي و  غير عادي تصوير كمكي مي41-7(شكل 

 

 . نماي كمكي41-7شكل 

 

تواند از هاي مختلف، يك نما به طور كامل رسم نشود. نماي ناقص مي- نماي ناقص: ممكن است به دليل7-11 
توان كمبود جا يا كفايت رسم قسمتي از تصوير براي رساندن نيم تصوير بيشتر يا كمتر باشد. به گونه اي ساده مي

  دليل اين پديده كمبود جاست.42-7مطلب به سازنده را علت اين كار دانست. در شكل 
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 . فالنچ چدني42-7شكل 

 

  علت كفايت تصوير است.43-7تواند هر يك از نماها باشد. در شكل با توجه به شرايط نماي ناقص مي

 

 . پايه ي چدني، نماي ناقص43-7شكل 
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گويند. اين موضوع بيشتر در زماني است كه نماي ناقص - نما: گاهي نماي ناقص را به طور خالصه نما مي7-12 
در جاي درست خود كشيده نشود. اين امر به دليل مناسب نبودن جا و تعداد بيشتر نماهاي ناقص است. در قطعات 

 شود. اي ديده مي نمونه44-7افتد. در شكل صنعتي اين امر بسيار اتفاق مي

 

 . بدنه ي چدني، نماي ناقص44-7شكل 

 

شود برخي در اين گونه موارد، نما بايستي نام گذاري و جهت  ديد مشخص شود. همان گونه كه در شكل ديده مي
 هاي معمولي هم نيستند.از نماهاي ناقص در جهت

 

 خالصه مطالب مهم 

 اند كه تعريف دقيقي ندارند. نقطه، خط و صفحه، سه مفهوم پايه .1
P بگذرد و صفحه ي را در Aاگر خطي از نقطه  .2

َ
P A ،قطع كند، بنابر تعريف P

َ
P A را تصوير A .نامند  

 اگر شعاع هاي تصوير موازي باشند، تصوير را موازي گويند. .3

 اگر شعاع هاي تصوير از يك نقطه بگذرند، تصوير را مركزي نامند  .4

 براي به وجود آمدن تصوير،  نياز به «شعاع تصوير»، «صفحه» و«جسم» هست.  .5

 هاي تصوير بر صفحه ي تصوير عمود باشند، تصوير عمودي است. اگر شعاع .6

 روش رسم نقشه در صنعت روش عمودي است. .7
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 براي رسم يك «نما» از يك جسم، بايد آن را در بهترين حالت ممكنه نگه داريم. .8

 تواند از يك تركيب نماهاي دو بعدي، جسم سه بعدي را بسازد.مغز انسان مي .9

 شود. نقشه ي صنعتي از نماهاي دو بعدي تشكيل مي .10
 كشي اروپايي فرجه ي اول و آمريكايي فرجه ي سوم است.روش نقشه .11

 با آوردن نماي از باال به زير نماي روبه رو،  نقشه ي فرجه ي سوم به نقشه ي فرجه ي اول تبديل مي شود.  .12

 به طور عادي مي توان از يك جسم تا شش نما رسم كرد.  .13

 

 خود  آزمايي 

 مفاهيم پايه و تعريف ساده ي آن ها كدامند؟  .1
 با رسم شكل، تصوير را دقيقاً تعريف كنيد. .2

 حجم را تعريف كنيد.  .3

 براي ساخت قطعه هاي صنعتي، بيشتر كوشش مي شود كه از چه حجم هايي استفاده شود؟ .4

 براي داشتن يك تصوير به چه چيزهايي نياز هست؟ .5

 در مورد اصطالحات تصوير عمودي، مايل،  موازي و مركزي توضيح دهيد. .6

 با رسم شكل، در مورد چگونگي تصوير عمودي يك مستطيل در حاالت مختلف،  توضيح دهيد.  .7

 نتيجه ي تركيب نماهاي دو بعدي توسط مغز انسان چيست؟ .8

 ويژگي صفحه هاي تصوير در فضا چيست؟ .9

 گسترش رويه ها يا صفحه هاي تصوير به چه مفهومي است؟  .10

 شوند؟هاي رابط  بين نماها چه مزايايي دارند و چگونه رسم ميخط .11

 با رسم شكل دستي، مفهوم چيدمان نقشه را شرح دهيد. .12

 ها با رسم شكل توضيح دهيد.در مورد چگونگي تبديل فرجه .13

 شود؟ها چيست و چه وقت از آنها استفاده مينشانه هاي فرجه .14

 در مورد تعداد الزم براي معرفي يك جسم توضيح دهيد. .15

 در مورد نماي ناقص با رسم شكل دل خواه توضيح دهيد. .16

 

 ارزش يابي عملي

 ). 49-7 تا 45-7سه نما از اجسام داده شده را رسم كنيد.(شكل  .1
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  فرض كنيد10. سه نما را رسم كنيد. هر مربع را 45-7شكل 
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  فرض كنيد10. سه نما را رسم كنيد. هر مربع را 46-7شكل 
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  فرض كنيد10. سه نما را رسم كنيد. هر مربع را 47-7شكل 
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  فرض كنيد10. سه نما را رسم كنيد. هر مربع را 48-7شكل 
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  فرض كنيد10. سه نما را رسم كنيد. هر مربع را 49-7شكل 
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ها به هيچ عنوان  رسم كنيد. نقشهA4براي هر يك از اجسام داده شده و با رعايت اندازه، سه نما روي كاغذ  .2
 . در ضمن به چيدمان نماها كامالً  توجه داشته باشيد. 57-7 تا 50-7گيري نشوند. شكل هاي اندازه

 

 

 

 . پايه ي كشويي50-7شكل 
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 . تمرين51-7شكل 
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 . تمرين52-7شكل 
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 . تمرين53-7شكل 
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 . تمرين54-7شكل 
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 . تمرين55-7شكل 
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 . تمرين56-7شكل 
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 . تمرين57-7شكل 
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  سه نما در فرجه ي سوم رسم كنيد. 59-7 و 58-7هاي داده شده در شكل براي جسم .3

 

 . تمرين58-7شكل 
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 . تمرين59-7شكل 
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 رسم كنيد.A4  را به نقشه ي فرجه ي اول تبديل و روي كاغذ60-7نقشه ي  .4

 

 

 . تمرين60-7شكل 
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 ها را رسم نكنيد.چين). توجه: در نماها، خط61-7از جسم داده شده،  شش نما رسم كنيد. (شكل  .5

 

 

 . تمرين61-7شكل 
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 ).A4 ، كاغذ62-7از جسم داده شده سه نما رسم كنيد.(شكل  .6

 . تمرين62-7شكل 
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 ) .A4، كاغذ 63-7از جسم داده شده سه نما رسم كنيد(شكل  .7

 . تمرين63-7شكل 
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 تحقيق كنيد

آيا اين جمله درست است؟ در تصوير عمودي، نماي يك صفحه از آن كوچكتر و حداكثر با آن  .1
 مساوي است.

 توانيد نام ببريد كه از شش سو داراي نماهاي متفاوت باشد؟آيا جسم يا وسيله اي را مي .2

 آيا مي توانيد تعريف هاي ديگري براي نقطه،  خط و صفحه ارائه كنيد؟ .3

 اند؟نماهاي يك صفحه در حالت تصوير مايل كدام .4

 براي تبديل يك نقشه اروپايي به آمريكايي چه بايد كرد؟ .5

 

 براي مطالعه

اين امر ثابت شده است كه تصويرهاي دو بعدي توانايي نمايش همه ي جزييات را دارند. بنابراين، به طور قطعي 
روش ترسيم نقشه هاي صنعتي، نقشه ي دو بعدي است. از طرف ديگر مسئله ي رسم نما در فرجه ي اول يا سوم 

تر و بهتر است، هنوز حل نشده و گفت و گوها ادامه دارد؛ مانند مسئله ي اينچ و اين كه كدام يك به راستي ساده 
رسد جايگزين شدن تدريجي فرجه ي اول در دراز مدت است. هم اكنون بيشتر متر، چيزي كه به نظر ميو ميلي

كشي آمريكايي نيز تا انداز ه اي به آن توجه نقشه هاي ترسيمي در انگلستان به فرجه ي اول تبديل شده است. نقشه
كند. نقشه هاي دو بعدي به دليل نمايش درست زاويه ها (مثالً زاويه قائمه) به نقشه هاي راستگوشه موسوم اند. مي

 مي توان نقشه هاي راستگوشه را، قائم الزاويه يا اورتوگرافيك ناميد.
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 فصل هشتم:اندازه  ها

 

 

 گذازياندازه

گذاري عبارت است از معرفي ابعاد جسم با يك يكاي استاندارد. يكاي معمول گذاري: اندازه- اندازه8-1

كنيم. شكل ساختماني قطعه است متر است. نخستين چيزي كه ما از يك نقشه درك ميدر صنعت مكانيك، ميلي

ولي اين دريافت ها براي ساخت كافي نيست زيرا اندازه هاي هر جز بايد با دقت مناسب براي سازنده مشخص 

 ذاري كاري دقيق  است.  گشود. اندازه

  توجه كنيد. 8-1 اجزاي اندازه: به شكل 

ي  -   نشان  دهنده خط اندازه است.1شماره 

ي  -  متر خواهد بود.  مقدار اندازه است، كه هميشه بر حسب ميلي2شماره 

 دهد.  پيكان يا فلش است، كه دو سر اندازه را نشان مي3شماره  -

  رابط اندازه است. 4شماره  -

 ، اضافه ي رابط است.5شماره  -
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 .اجزاي اندازه1-8شكل 

شود. بلندي شماره ده برابر پهناي براي رسم خط اندازه، خط رابط و نوشتن شماره ها، از خط نازك استفاده مي

 و در نتيجه بلندي 25/0 باشد، پهناي خط نازك 5/0خط نازك است. براي نمونه اگر پهناي خط اصلي نقشه 

  خواهد شد. 5/2شماره 

) زاويه 2-8- بلندي فلش يا بلندي شماره مساوي است؛ يعني ده برابر پهناي خط نازك (شكل 8-2-1

 . α> 30ْ< 15ْ زاويه فلش باشد داريم αگيريم؛ يعني اگر  درجه در نظر مي30 درجه تا15فلش را حدود 

 

 . اجزاي فلش2-8شكل 
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هاي  اندازه1-8كند. در جدول ، گونه هاي فلش پيشنهادي ايزو را معرفي مي3-8- انواع فلش: شكل 8-2-2

شود. اندازه هر مربع نماينده ي پهناي خط نازك مي باشد. معموالً از مورد اول در نقشه دقيق فلش ديده مي

 كنند. كشي ساختمان استفاده ميشود. از خط تيره ي مورب و نقطه هم در نقشهاستفاده مي

 

 . گونه هاي فلش3-8شكل 

 . اندازه فلش ه1-8جدول 
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 4-8كند. شكل گيري درست راهنمايي ميهاي زير ما را در اندازهگذاري: توجه به نكته- اصول اندازه8-3

 را در نظر بگيريد.

 

 . نمونه اي از اندازه گذاري4-8شكل 
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  باشد: 5/0اگر خط پهن در اين نقشه 

 شود كه اندازه ها در بهترين جاها گذاشته شوند. كوشش مي -

 شود كه اندازه ها در اطراف تصوير نوشته شوند. بيشتر كوشش مي -

 شود. ، فلش در بيرون زده مي7براي اندازه كمتر از  -

 گذاريم.ميان دو اندازه ي كوچك كنار هم، كه بايد فلش آنها از بيرون زده شود،  يك نقطه ي تو پر مي -

 اي نبايد تكرار شود. هيچ اندازه -

 هيچ اندازه اي نبايد كم باشد. -

 شوند. اندازه هاي افقي در وسط خط اندازه و باالي آن نوشته مي -

شوند، به گونه اي كه از سمت راست خوانده اندازه هاي عمودي در سمت چپ خط اندازه نوشته مي -

 شوند. 

 هاي اندازه ي پشت سرهم. ي خطباشد و همين طور فاصله مي5/7فاصله ي خط اندازه تا خط اصلي  -

 خط رابط بايد حدود يك ميلي متر بعد از فلش ادامه يابد.  -

شود. زيرا خط اندازه نبايد با خط رابط قطع شود. اندازه ي كوچك تر قبل از اندازه ي بزرگتر داده مي -

 پس خط رابط هرگز نبايد خط اندازه را قطع كند.

 تواند،  خط اندازه را قطع كند.خط اندازه مي -

 فلش مي تواند به خط اصلي هم تكيه كند.  -

 تواند در صورت نياز به آن هم تكيه كند. چين هم يكي از خط هاي نقشه است، پس فلش ميخط -

 شود. هيچ وقت نوشته نميL يا Sگويند يعني  را بعدي ميS را مكاني و يك اندازه مانند Lيك اندازه مانند 
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گيري شده است. دايره، كمان و ). در اين شكل جزييات ديگري اندازه5-8اينك به نمونه اي ديگر توجه كنيد (شكل 

 زاويه از آ ن جمله اند. 

 

 . صفححه شابلون، نمونه اي از اندازه گذاري5-8شكل 

 شود.  استفاده ميRبراي نمايش شعاع، هميشه از حرف  -

 شود. استفاده ميØبراي نمايش قطر هميشه از عالمت  -

 دهد. اندازه ي درست عالمت ها را مي6-8 را به كار مي بريم. شكل □براي مربع هم نشانه ي -

 

 . خط ترسيم، خط نازك است6-8شكل 
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توان با خط - خط شكستگي: اگر طول يك قطعه، كه داراي شكل، يكنواخت است، زياد باشد، مي8-3-1

 ).7-8شود (شكل شكستگي آن را كوتاه تر رسم كرد ولي اندازه درست نوشته مي

 

 . ميله فوالدي، استفاده از خط نازك براي نشان دادن شكستگي7-8شكل 

 ديده مي شود كه خط شكستگي را مي توان به دو صورت رسم كرد. 

). اين كار در صورتي انجام مي شود كه اطمينان 8-8يك سر اندازه ممكن است ناتمام رها شود (شكل  -

 آيد. داشته باشيم اشتباهي پيش نمي

 

 . خط اندازه ي ناقص8-8شكل 
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 شود.  گذاري پله اي ديده مي اندازه9-8گذاري پله اي: در شكل - اندازه8-3-2

 

 . اندازه گذاري پله اي9-8شكل 

شود. به طور معمول گذاري زنجيري ديده مي اندازه10-8گذاري زنجيري: در شكل - اندازه8-3-3

 شود.  گذاري پله اي بيشتر توصيه مياندازه

 

 . اندازه گذاري زنجيره اي10-8شكل 

 استفاده كرد. روشن است كه امتداد خط اشاره يا 11-8توان از روش شكل براي نمايش قطرها در تمام نقشه ، مي

 اندازه بايد از مركز دايره بگذرد.
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 . روش ديگر نمايش قطر11-8شكل 

 همه ي موارد ديده bشود. در حالت  انجام مي12a-8 شيب، مطابق شكل گذاري- شيب: اندازه8-3-4

 درجه گردش به حالت افقي درآيد، تا اندازه 90مي شود. توجه شود كه در هر حال بايد خط اندازه با كمتر از 

درست خوانده شود.

 

 . اندازه گذاري روي شيب12-8شكل 
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  داده شده است.13-8كمان ها در شرايط گوناگون در شكل گذاري - كمان: اندازه8-3-5

 

 . اندازه گذاري كمان8-13

 

 و نوشتن حروف را به درستي انجام دهيم نياز است گذاري- حرف و شماره: براي آن كه بتوانيم اندازه8-4

 بلندي داده شده اند. پهناي قلم نوشتن هم 8 توجه كنيم. در اين جدول شماره ها و حرف ها با 2-8به جدول 

 دهد. تري را مي جزييات دقيق14-8 نوشته شود. شكل 25/0 با قلم 5/2معلوم است. براي نمونه اعداد با بلندي 
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 .2-8جدول 

 8/1 5/2 5/3 5 7 10 14 20  (h) بلندي حرف يا شماره
 5/2 5/3 5 7 10 4/1 - - (c) بلندي حرف كوتاه

 18/0 25/0 35/0 5/0 7/0 1 4/1 2 (d) پهناي خط
 5/0 7/0 1 4/1 2 8/2 4 - (a) كمترين فاصله

 4 7/5 8 4/11 16 8/22 32 - (b) كمترين فاصله دو خط
كمترين فاصله دو 

 كلمه
(e) - 5/1 1/2 3 2/4 6 4/8 12 

 

 

كند.  چگونگي درست نوشتن حرف و شماره را بهتر معرفي مي4-8 و 3-8هاي . جزئيات نوشتاريجدول14-8شكل 

شود كه شماره و حرف بايد در نهايت سادگي نوشته شود. حرف ها و عددها در دو حالت مايل، با زاويه ي ديده مي

 كند. درجه و عمودي، كه معموالً مورد  استفاده است،  داده شده اند. دقت در اندازه ها ما را درست نوشتن ياري مي75
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 . اعداد و حروف مايل3-8جدول 

 

 . اعداد و حروف عمودي4-8جدول 
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 خالصه مطالب مهم

 متر است.واحد معمول در نقشه هاي مكانيك ميلي .1

شوند، مانند حرف و شماره، فاصله ي  با توجه به پهناي خط اصلي تعيين ميگذاريتمام اجزاي اندازه .2

 خط اندازه، طول فلش و...

 شوند. اندازه هاي افقي در وسط خط اندازه و باالي آن نوشته مي .3

 شود به گونه اي كه از سمت راست خوانده شود.اندازه ي عمودي در سمت چپ خط نوشته مي .4

 خط اندازه نبايد به وسيله ي خط رابط بريده شود. .5

 حرف و شماره بايد در نهايت سادگي نوشته شود. .6

 خود آزمايي

 گذاري و نياز به آن را بيان كنيد.اندازه .1

 با رسم شكل اجزاي اندازه را توضيح دهيد. .2

 شود؟اصوالً مشخصات اجزاي اندازه چگونه تعيين مي .3

 ، بلندي شماره و فلش چيست؟5/0براي خط اصلي  .4

  و بيشتر از آن چگونه است؟ 7، رسم فلش براي 5/0براي خط اصلي  .5

 بريد؟هايي را به كار ميبراي شناساندن شعاع و  قطر مربع چه نشانه .6

 با رسم شكل چگونگي استفاده از خط شكستگي را توضيح دهيد. .7

 گذاري پله اي توضيح دهيد. در مورد اندازه .8

 گذاري زنجيري توضيح دهيد.(با رسم شكل) در مورد  اندازه .9

 شود؟ (با رسم شكل)گذاري مييك شيب چگونه اندازه .10
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 با رسم شكل چگونگي اندازه گذاري كمان ها را توضيح دهيد. .11

 

 ارزش يابي عملي

، 15-8، مطابق شكل 3  تا 5/2، شش رديف خط موازي به فاصله تقريبي A4روي يك برگ كاغذ .1

رسم كنيد آن گاه حروف الفبا را سه بار و با دقت، مانند نمونه ي داده شده بنويسيد.(بهتر است برگه ي 

 موجود را كپي كنيد و سپس روي آن تمرين نماييد). 

 

 . تمرين براي نوشتن حروف15-8شكل 

 ها و با دقت، بنويسيد. بار در رديف12، اعداد را دست كم،16-8پس از رسم شكل  .2

 

 . تمرين براي نوشتن اعداد16-8شكل 
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، با استفاده از يك لبه گونيا،  موارد نمونه را با راهنمايي استاد،  شش بار 17-8پس از رسم شكل  .3

 توان مطالب ديگري را هم نوشت. اين يك تمرين براي بهتر نوشتن در جدول است. بنويسيد، مي

 

 . تمرين براي نوشتن17-8شكل 

 

). 18-8 رسم كنيد. بين آنها خط اندازه قرار دهيد.(شكل 30 ابتدا چند خط موازي، به فاصله تقريبي  .4

 است، بگذاريد. فلش ها، مانند فلش 3 تا 5/2اكنون در سر هر خط يك فلش، كه طول آن حدود 

ي   اند. كارهاي انجام شده، تنها پس از تاييد استاد،  قابل قبول خواهند بود.، در متن1شماره 

 

 

 . تمرين رسم فلش18-8شكل 
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  رسم كنيد.A4 متن را دوباره و با دقت روي كاغذ 13-8 تا 3-8شكلهاي  .5

 را، كه در فصل هفتم رسم كرده بوديد، با رعايت كليه ي اصول و قواعد 62-7 تا 49-7 شكلهاي  .6

  كنيد. هر تمرين مي بايست بعد از تاييد درستي تمرين قبل توسط استاد، شروع شود. گذارياندازه

  كنيد. گذاري را رسم و اندازه19-8نماهاي موجود در شكل  .7

 

 

 . رسم نما به همراه اندازه19-8شكل 
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 آن را اندازه گذاري كنيد. چگونه مي توانيم كافي بودن 8-20 پس از ترسيم نماهاي موجود در شكل  .8

 اندازه ها را بررسي كنيم؟ 

 

 . رسم نما به همراه اندازه20-8شكل 
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 گذاري كنيد.، طبق اندازه هاي موجود، آن را اندازه21-8پس از رسم شكل  .9

 

 

 . رسم نما به همراه اندازه21-8شكل 
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 گذاري كنيد.  را اندازه22-8 شكل  .10

 

 . تمرين اندازه گذاري22-8شكل 
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 تحقيق كنيد

  باشد، فاصله ي خط اندازه، بلندي شماره و فلش چيست؟7/0اگر خط پهن نقشه  -1

 توان تشخيص داد كه اندازه اي در نقشه كم است؟چگونه مي -2

 گذاري زنجيري چيست؟گذاري پله اي بر اندازهبرتري اندازه -3
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 فصل نهم: مقياس

 

 

 مقياس

 توجه كنيد. شكل ها، گرچه از نظر اندازه مساوي نيستند ولي كامالً به هم شباهت 1-9- تشابه: به شكل 9-1
 گوييم آنها متشابه هستند.دارند. به عبارت ديگر مي

 

 . همساني يا تشابه1-9شكل 

گوييم آنها  از نظر علمي، هر گاه در دو شكل زاويه ها مساوي و ضلع ها به يك نسبت كوچك شده باشند، مي
، 2-9ها به يك نسبت كوچك يا بزرگ شده اند. شكل اند. پس در دو شكل متشابه،  زاويه ها برابر و اندازهمتشابه

دهد. به صورت هندسي اجزاي نظير به نظير طولي در دو شكل متشابه، داراي شكل هاي متشابه را نشان مي
 كند. اين مطلب را روشن مي3-9نسبت مساوي اند. شكل
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 . تشابه هندسي2-9شكل 

 

 

 

 . تشابه هندسي3-9شكل 

 

 است. به دو نقشه داده BAَ َ برAB زاويه هاي دو مثلث مساوي است. پس آن ها متشابه اند و نسبت تشابه مثل نسبت
  توجه كنيد.  آنها هم متشابه اند. 4-9شده در شكل 
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 . آالچيق4-9شكل 

 در اين شكل چند نكته جالب است: 

 رسانند و اطالعات آنها مشابه است.  يك مفهوم را ميهر دو نقشه -
 اعداد اندازه در هر دو شكل، با وجود تفاوت طول ترسيمي، برابر است.  -

شود كه نقشه ي هر قطعه را به اندازه ي خودش رسم كنند ولي به داليل زير هميشه نمي توان اين معموالً كوشش مي
 كار را انجام داد.

 شود. قطعه خيلي بزرگ است، به گونه اي كه روي كاغذهاي معمولي جا نمي -

 قطعه خيلي كوچك است، به طوري كه نقشه ي ترسيمي مفهوم نيست. -

گيريم كوچك است. به اين ترتيب، مجبور خواهيم بود، گاهي نقشه را كوچكتر از كاغذي كه در نظر مي -
 ).6-9). يا نقشه را بزرگتر از اندازه ي اصلي ترسيم نماييم (شكل 5-9اندازه ي اصلي آن رسم كنيم (شكل 
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 . ميز چوبي5-9شكل 

 

 

 . كليد فلزي6-9شكل 
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هاي تشابه در توانيم شكل را به هر اندازه كه بخواهيم كوچك يا بزرگ كنيم؟ پاسخ منفي است، زيرا نسبتآيا مي
 استاندارد تعريف شده است و به آن «مقياس» مي گويند. 

  

- مقياس: مقياس عبارت است از نسبت اندازه ي ترسيمي به اندازه ي حقيقي، يا 9-2
  اندازه تصويري

اندازه حقيقي
=

 1-9 معرفي كرد. مقياس هاي كاهشي يا افزايشي طبق نمودار scمي توان مقياس را با عالمت اختصاري .      مقياس
است، كه به وسيله ي استاندارد معين شده است. مقياس نامحدود است ولي آن چه در نمودار معرفي شده در صنعت 

 مكانيك كاربرد بيشتري دارد.

 

 .1-9نمودار 

 توجه به چند نكته الزم است: 

 شود.  مي1:2 رسم شده است،  دو بار نصف كنيم مقياس 1:1اگر اندازه ي نقشه اي را، كه با مقياس  -

 شود. چرا؟ با دو برابر كردن اندازه ي كاغذ، مقياس دو برابر نمي -
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 شوند.   سه قطعه ي صنعتي، به كمك مقياس مناسب براي هر كدام، در كنار هم ديده مي7-9در شكل 

 

  قلم راپيد c پيچ فوالدي، b ليوان بلوري، a. 7-9شكل 

 

شود و يا - بزرگ نمايي : بخش كوچكي از يك نقشه است كه با مقياس موجود به خوبي مشخص نمي9-3
 ). 8-9گذاري كرد (شكل توان آن را اندازهبه درستي نمي

 

 . راپيد8-9شكل 

). سپس 9-9شود (شكل گذاري ميبراي حل اين مشكل، قسمت مورد نظر، با يك دايره نازك، مشخص و نام
گذاري هم كرد. توان اندازهشود. روي نقشه ي جزيي بزرگ شده (با ديتايل) ميدايره به مقياس مناسبي بزرگ مي

 به چند نكته توجه كنيد:

 گيريم.جاي رسم ديتايل دلخواه است. در سطح كاغذ جاي مناسبي براي آن در نظر مي -
 دايره ي نازك شامل موارد و جزييات موجود در دايره ي كوچك است.  -

 نام و مقياس ديتايل در كنار آن نوشته مي شود.  -
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كنند. در اين صورت بايد نوشته شود «مقياس دلخواه» گاهي نقشه  ي جزيي را با مقياس دلخواه هم رسم مي -
. 

 تعداد ديتايل در يك نقشه محدود نيست.  -

 دهد.  نمونه ي ديگري را نشان مي10-9شكل 

 

 . ديتايل يا بزرگنمايي9-9شكل 

 

  بزرگنمايي دندانهc بزرگنمايي، b پيچ،  a. 10-9شكل 
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توان شكلي را - مشابه نگار: ابزاري است براي شكلي متشابه يا شكل ديگر بنابراين به كمك آن مي9-4
مساوي با شكل ديگر، كوچك تر يا بزرگتر از آن رسم نمود. كار با آن ساده است. اين وسيله بر اساس خاصيت 

 F و يك نوك مدادي در E روي صفحه ثابت است. يك نوك سوزني در Aكند. نقطه ي متوازي االضالع كار مي
، شكل جديد را براي ما رسم Fدهيم و نوك هاي شكل حركت مي را با دست روي خطEقرار دارد. سوزن 

هاي توان جاي مفصل مدرج هستند و ميCE و AC حالت مفصلي قابل چرخش دارند. F وD وC و Bكند. مي
Dو B11-9شود (شكل  را تغيير داد. در نتيجه اندازه ي شكل رسم شده هم عوض مي .( 

پانتوگراف ها انواع بسيار دارند، آن ها مي توانند شكل ترسيمي را به كلي متفاوت يا شكل اصلي هم رسم كنند. 
البته با قوانين و شرايط ويژه، اين وسيله بيشتر مناسب شكل هاي هنري است. در دستگاه هاي صنعتي هم از آن 

 استفاده مي شود. 

 

 

 . مشابه نگار11-9شكل 
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 خالصه مطالب مهم 

 ها مساوي و اضالع به يك نسبت هستند.در دو شكل متشابه، زاويه .1
 اجزاي نظير به نظير طولي در دو شكل متشابه داراي نسبت مساوي هستند.  .2

 دهيم.با كوچك يا بزرگ كردن نقشه،  اعداد اندازه را تغيير نمي .3

 نقشه بايد با مقياس استاندارد رسم شود. .4

 مقايس عبارت است از نسبت اندازه ي تصويري بر اندازه ي حقيقي. .5

 تصاوير جزئي بزرگ شده را نقشه جزئي يا ديتايل گويند. .6

 شود.نقشه ي جزئي، هم در نماي اصلي و هم در نماي بزرگ شده يا يك دايره نازك محدود مي .7

 

 خود آزمايي

 يك تعريف براي تشابه بگوييد. -1
 كند؟آيا با تغيير مقياس، اعداد اندازه تغيير مي -2
  استفاده كرد؟1:1توان از مقياس در چه زماني مي -3
  استفاده كنيم؟1:1شود كه نتوانيم از مقياس چه عواملي باعث مي -4
 كنيد؟مقياس را چگونه تعريف مي -5
 توان در رسم نقشه از مقياس دلخواه استفاده كرد؟آيا مي -6
 مقياس هاي استاندارد در مكانيك كدام اند؟  -7
 گذاري كرد؟توان آن را اندازهنقشه ي جزئي چيست؟ آيا مي -8
 گذاري آن را توضيح دهيد.چگونگي ترسيم يك نقشه ي جزئي و نام -9

 دانيد بنويسيد.در مورد تشابه نگار هر چه مي -10

 

 

 

 

 



168 
 

 ارزش يابي عملي

 گذاري و جدول كامل شود. رسم كنيد. نقشه اندازه2:1نماي داده شده را با مقياس  -1

 
 

 

 . تمرين12-9شكل 
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 گذاري شود. رسم واندازه1:2براي قطعه ي داده شده سه نما با مقياس  -2

 
 . تمرين13-9شكل 
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گذاري بايد كامل  رسم كنيد. اندازه5:1با مشورت استاد، حداقل تصاوير براي معرفي جسم را با مقياس  -3
 باشد.

 
  تمرين14-9شكل 
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گذاري كنيد و سپس  رسم و اندازه1:5حداقل نماهاي الزم براي معرفي جسم داده شده را با مقياس  -4
 نتيجه را به ديد استاد برسانيد.

 
 

 . تمرين15-9شكل 
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نمايي استفاده كنيد. نقشه در ترسيم نقشه براي قطعه ي داده شده از نماي ناقص و نماي جزيي يا بزرگ -5
 گذاري شود. بايستي به طور كامل اندازه

 

 

 . تمرين16-9شكل 

 تحقيق كنيد

 توانيد چيزي را نام ببريد كه براي نمايش آن به مقياس خيلي بزرگ نياز باشد؟آيا مي -1
 توانيد چيزي را نام ببريد كه براي نمايش آن به مقياس خيلي كوچك نياز باشد؟آيا مي -2

 توانيد كاربرد ديگري از مشابه نگار را بگوييد؟ غير از مورد اشاره شده، مي -3
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 فصل دهم: اندازه گذاري (بخش دوم)

 

 

گذاري: دامنه ي اين بحث گسترده است. اين امر مربوط به جزييات زيادي است كه در - اندازه10-1
گذاري هايي ويژه قطعه هاي صنعتي وجود دارد. در واقع، اين شرايط قطعه است كه ما را وادار به استفاده از اندازه

 كند. برخي از حالت هاي مهم تر به قرار زير است.مي

- اندازه گذاري مبنايي: در شرايطي كه تعداد اندازه زياد باشد و يا مبناي خاصي مورد نظر است، از 10-1-1
) براي 1-10نويسيم (شكل شود و بعد با توجه به آن، اندازه ها را ميشود. پس يك مبنا تعريف ميآن استفاده مي
 از مبناي عمودي سنجيده 83 از مبناي واقعي و اندازه ي افقي 100شود كه اندازه ي عمودي نمونه ديده مي

 اند. شده

 

 . فاصله خطوط مبنا تا خط لبه1-10شكل 

- ضخامت: اگر قطعه اي داراي ضخامت يكنواخت باشد، مانند تسمه و ورق، ممكن است يك 10-1-2
 ).2-10تصوير حذف شود. آن وقت مي توان ضخامت را روي نقشه ي سطحي آن نوشت (شكل 
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 . قالب فوالدي2-10شكل 

 

توان وضعيت اوليه را وقتي هنوز گوشه گرد نشده است، - گوشه هاي گرد شده: در اين مورد مي10-1-3
). اين كار براي از بين بردن لبه هاي تيز،  مناسب است. شعاع اين قوس ها ممكن 3-10اندازه گذاري كرد (شكل 
 است خيلي بزرگ باشد..

گذاري كرد. دقت كنيد كه  اندازه4-10- زاويه: زاويه را در شرايط مختلف مي توان، مطابق شكل 10-1-4
 در هر حال مركز كماني كه معرف خط اندازه است بايد همان راس زاويه باشد. 
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 . شابلون فوالدي3-10شكل 

 

 . زاويه ها4-10شكل 
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  است.5-10- كمان، زاويه، وتر: نوشتن اندازه  كمان، زوايه و وتر روي دايره مانند شكل 10-1-5

 

 . زاويه و كمان5-10شكل 

 

). در اين مورد ديده 10-6 استفاده كرد (شكل sگذاري كره بايد از حرف - كره: براي اندازه10-1-6
 توان اندازه شعاع و يا قطر را مشخص كرد.شود كه ميمي
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  دستگيره ي پالستيكي bدرپوش برنزي،  a.6-10شكل 

 

توان مانند گذاري اجزايي كه مانند هم و در نتيجه تكراري هستند،  مي- اجزاي يكسان: براي اندازه10-1-7
  عمل كرد. c تا a، از 7-10شكل 

 شود: اضافه مي

a-  سوراخ است. 5يك قطعه مستقيم است كه داراي  
b- فاصله ي برابر بين سوراخ ها است. 12 سوراخ و در نتيجه 13ي طوالني با يك قطعه  

c-  فاصله ي برابر.6 سوارخ و 7يك قطعه كماني به نام تاج دايره است، با  
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 . اندازه گذاري جزءهاي يكسان7-10شكل 

 

- اندازه ي اضافه: در صورتي كه نياز باشد مي توان عددي را داخل پرانتز معرفي كرد كه با آن كه 10-1-8
 ):10-8تواند داراي سه مزيت باشد (شكل اضافي است مي

 كند. از اشتباه احتمالي جلوگيري مي -
 دهد.اطالعات اوليه اي را مي -
 در بازرسي هاي بعدي مهم است (مثالً  سفارش دهنده آن را كنترل مي كند). -
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 . اندازه اضافي8-10شكل 

، مي توان اندازه 9-10گذاري موضوعات تكراري، مطابق نمونه ي شكل - موارد تكراري: براي اندازه10-1-9
 را تنها براي يك مورد نوشت.

 

 . اجزاء تكراري9-10شكل 

البته اين در زماني است كه هيچ گونه ابهام و اشتباهي به وجود نيايد. ممكن است موارد تكراري متشابه را با 
 ).10-10يك نشانه ي ضربدر مشخص كنيم (شكل 
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 . اجزاء تكراري10-10شكل 

- حروف: ممكن است به كمك حروف از شلوغ نشدن نقشه جلوگيري كنيم و سپس در زير نقشه 10-1-10
 ).11-10و يا باالي جدول مفهوم حروف را توضيح دهيم (شكل 

 

 . استفاده از حروف11-10شكل 
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توان، اندازه ها را به گونه ي ديگري از حالت - استفاده از مبنا: براي جلوگيري از شلوغي نقشه مي10-1-11
 ). 12-10مبنايي داد (شكل 

 

 . استفاده از مبنا12-10شكل 

-10توان براي اندازه گذاري به روش مختصاتي هم عمل كرد (شكل - اندازه گذاري مختصاتي: مي10-1-12
13.( 

 

 . استفاده از مختصات، مبداء اصلي گوشه شكل است13-10شكل 

در اين صورت مختصات و مشخصات ممكن، در يك جدول مرتب خواهد شد. مبنا با مبدا مختصات هم در سمت 
 پايين و چپ خواهد بود. 
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- آج: آج معموالً از شيارهايي ظريف است كه بيشتر روي قطعات استوانه اي و به منظور ايجاد تكيه گاه 10-2
). همان گونه كه ديده مي 14-10شود. آج شكل هاي گوناگون دارد (شكل براي كمك به چرخاندن قطعه ايجاد مي

 درجه است براي آج مستقيم گام 45 و زاويه ي آن 1توان از رسم كامل آج خودداري كرد. درشكل گام آج شود، مي
  است.1

 

 . آج هاي روي پيچ14-10شكل 
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- تخت شدگي: تخت كردن  قسمتي از استوانه، به منظور ايجاد آچار خور، با خط نازك ضربدري 10-3
 ).15-10شود. اندازه ي تخت شدگي را بايد در نماي ديگر داد (مشخص مي

 

 . تخت شدگي15-10شكل 

توان از پخ استفاده كرد. نمونه اي از آن ايجاد پخ در شروع - پخ: براي از بين بردن لبه هاي تيز مي10-4
شود كه ). ديده مي16-10تر شدن كاربرد پيچ الزم است (شكل دندانه هاي يك پخ يا مهره است. اين كار براي راحت

تواند شكل خاصي داشته باشد ولي براي زاويه هاي ديگر چنين كاري ممكن گذاري مي درجه، اندازه45در حالت 
 نيست. 

 

 . پخ16-10شكل 
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- گوشه: در بسياري از مواقع و براي از بين بردن گوشه هاي تيز و استحكام قطعه و نيز ساده تر شدن 10-5
 ).17-10ساخت گوشه هاي قطعه را گرد مي كنند. اين گوشه هاي گرد شده معموال خيلي كوچك اند (شكل 

 

  پمپ چدنيbچرخ دستگيره،  a.17-10شكل 

 

شود. معمول است گري از گوشه به مقدار زياد استفاده ميگويند. در قطعه هاي ريختهگوشه را فيلت يا راكورد هم مي
نويسند. فقط در جايي، مثالً باالي جدول، نوشته مي شود: گوشه هاي گرد شده كه شعاع گوشه ها را روي نقشه نمي

شود،  با دقت گذاري ديده مي را، كه در آن مواردي از اندازه18-10. نقشه ي نمونه ي 5/2 يا راكوردها برابر 2برابر 
 مالحظه كنيد. 
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 . قطعه اتصال چدني18-10شكل 

 خالصه مطالب مهم 

  هاي مبنايي استفاده كرد.گذاريتوان از اندازهدر زماني كه شمار اندازه ها خيلي زياد است مي .1
 شود.  استفاده مي Ø يا R به همراه s گذاري كره از حرف براي اندازه .2

 گذازي جزئيات تكراري را ساده كرد.توان اندازهمي .3

توان براي جلوگيري از اشتباه، دادن اطالعات اوليه و با تاكيد براي بازرسي از، يك اندازه ي اضافي مي .4
 مندرج در داخل پرانتز استفاده كرد.

 شود.در نقشه، تنها قسمتي از سطح آج دار، آج، زده مي .5

 خودآزمايي 

 گذاري مبنايي را با رسم شكل توضيح دهيد.حالت هاي مختلف اندازه .1
 شود؟گذاري مياگر قطعه ي داراي ضخامت يكنواخت باشد (مانند تسمه)، چگونه اندازه .2
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  هاي گرد شده و نحوه ي از بين بردن آنها، چگونه است.گذاري گوشهاندازه .3

 زاويه در شرايط مختلف چگونه اندازه گذاري مي شود؟ .4

 گذاري زاويه، كمان و وتر را شرح دهيد.با رسم شكل، چگونگي اندازه .5

 شود؟گذاري ميكره چگونه اندازه .6

 شوند؟هاي مختلف چگونه مشخص ميبا رسم شكل نشان دهيد كه اجزاي يكسان در حالت .7

 در مورد اندازه ي اضافي، با رسم شكل، توضيح دهيد. .8

 شود؟گذاري استفاده مياز حرف چگونه در اندازه .9

 گذاري آج توضيح دهيد.در مورد چگونگي نمايش و اندازه .10

 شود؟گذاري ميتخت شدگي روي استوانه براي چيست و چگونه اندازه .11

 شود؟ و حالت خاص آن چيست؟گذاري ميپخ چگونه اندازه .12

 كنند؟گوشه ها را چگونه مشخص مي .13

 

 ارزش يابي عملي 

 و با رعايت كليه ي A4گذاري قسمت دوم با دقت روي كاغذ تمامي موارد داده شده در مبحث اندازه .1
 قواعد، مجدداً رسم كنيد.

 و كليه ي شكل هايي كه پس از آن مي آيد، يك كپي يا اندازه ي مناسب، حداقل 19-10براي شكل  .2
 و با حذف متن مربوط به آن تهيه و سپس A4مساوي و يا بزرگتر، هر كدام روي يك برگ كاغذ 

 گذاري كنيد. اين تمرين بايد دقيقاً تحت نظر استاد محترم انجام شود.اندازه
 



188 
 

 

 . تمرين19-10شكل 
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 گذاري كنيد. را اندازه20-10به ترتيب پيش و با مشورت استاد، شكل  .3
 

 

 . تمرين20-10شكل 
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گذاري و سپس نتيجه را به ديد استاد  را پس از بررسي هاي الزم اندازه22-10 و 21-10شكل هاي  .4
 برسانيد.

 

 . تمرين21-10شكل 
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 . تمرين22-10شكل 
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 گذاري كنيد. را اندازه23-10شكل  .5

 

 

 . تمرين23-10شكل 

 

 

گذاري كنيد. سپس در مورد درستي  است، اندازه1:2 را با فرض آن كه مقياس ترسيم 24-10شكل  .6
 گذاري ها با دوستان خود مشورت كنيد.اندازه

 گذاري كنيد. يك قطعه را به دلخواه طراحي و اندازه .7
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 . تمرين24-10شكل 
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 تحقيق كنيد

 گذاري به  كدام استاندارد بايد مراجعه شود؟تر در مورد اندازهبراي بررسي كامل -1
 گيري اين كتاب به آن اشاره نشده باشد؟توانيد موردي را مشخص كنيد كه در بحث هاي اندازهآيا مي -2

 چرا در قطعه هاي ريخته گري بهتر است گوشه ها گرد شوند؟  -3
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 فصل يازدهم: تقارن

 

 

 تقارن

 اين جزء مبنا .- تقارن يا قرينه بودن عبارت است از همساني و توازن دو قسمت نسبت به جزء مبنا11-1
 در همه ي شكل ها دو قسمت c تا a نگاه كنيد. از 1-11تواند يك نقطه، يك خط يا يك صفحه باشد. به شكل مي

 مساوي وجود دارد. تقارن بر سه گونه است: مركزي، محوري و صفحه اي.

 

 

 . تقارن1-11شكل 

 

 را O و A نگاه كنيد. نقطه هاي  a-2-11- تقارن مركزي: تقارن نسبت به يك نقطه را گويند. به شكل11-1-1
 قرينه مركزي Aرسيم. بنا بر تعريف، ّ ميA وصل كنيم و به اندازه خودش ادامه دهيم، به Oّ به Aدر نظر بگيريد اگر از 

A نسبت به  O .است  O.را مركز تقارن گويند. تقارن مركزي براي يك شكل هم ممكن است  
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 . تقارن مركزي2-11شكل 

 

  هستند. اين مطلب روشن Oدر شكل جزءهايي، مثل سوراخ دايره اي و مربع، داراي تقارن مركزي نسبت به 
 تعدادي از شكل هاي داراي 3-11است كه براي برقراري تقارن مركزي بايد هر نقطه داراي قرينه باشد. در شكل 

 كند. چند قطعه را معرفي مي4-11بينيد. تقارن مركزي در جسم  هم ممكن است. شكل تقارن مركزي را مي

 

  واشر c بيضي،b لوزي،a . تقارن مركزي3-11شكل 

 



197 
 

 

 . تقارن مركزي اجسام4-11شكل 

 

 را در نظر A و نقطه D- تقارن محوري: يعني داشتن دونيمه ي همسان نسبت به يك محور، خط 11-1-2
P وارد كنيم و به اندازه ي خودش ادامه دهيم به D عمودي بر A). اگر از 5a-11يريم (شكل گمي

ّ
P Aرسيم. بنابر  مي

Pتعريف 

ّ
P A قرينه ي  A نسبت به D5-11 است. شكلb داراي 6-11، تقارن محوري دارد. تصاوير داده شده در شكل ،

 اند.تقارن محوري

 

 

 . تقارن محوري5-11شكل 
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 اهرم فوالدي  dچرخ لنگر،  cاهرم چدني،  b تيرآهن، a.  6-11شكل

 

تواند وجود ها، دو محور تقارن يا بيشتر دارند. تقارن محوري در جسم هم ميشود كه برخي از شكلديده مي
 ).7-11داشته باشد (شكل 

 

 . تقارن محوري7-11شكل 
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- تقارن صفحه اي: يعني داشتن دو نيمه ي همسان نسبت به يك صفحه. اين تقارن ويژه ي اجسام است 11-1-3
 ).8-11و زماني درست است كه اگر يك جسم را با يك صفحه ببريم، دو نيمه ي كامالً مساوي داشته باشيم (شكل 

 

 . صفحات تقارن8-11شكل 

 ).9-11شود كه يك صفحه ي تقارن در نما به صورت يك محور تقارن در مي آيد (شكل ديده مي

 

 

 . تقارن هاي محوري9-11شكل 
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). به اين ترتيب رسم نيم نما 10-11- نيم نما: نيمي  از يك تصوير متقارن را نيم نما گويند (شكل 11-2
 كنيم؟ به نكته هاي زير توجه كنيد.زماني، ممكن است كه تصوير داراي محور تقارن باشد. چرا از نيم نما استفاده مي

 نياز داشتن به جاي كمتر. -1
 تر شدن نقشه كه مهمترين علت است.ساده -2

 جويي كردن در وقت.صرفه -3

 

 

 . صفحه تقارن در نماي كامل و نيم نما10-11شكل 

 

- چگونگي معرفي نيم نما: براي معرفي درست نيم نما، فقط از دو خط نازك موازي، در سر هر محور 11-2-1
). توجه كنيد كه نياز به هيچ عالمت يا حرف ديگري نيست. ضمناً هرگز خط اصلي 11-11استفاده مي شود (شكل 

 ).12-11جايگزين خط محور نمي شود. مگر آن كه خط اصلي در خود نما وجود داشته باشد (شكل 
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 . پايه ي چدني11-11شكل 

 

 

 . آچار برنزي12-11شكل 
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  نگاه  كنيد:13-11به شكل 

 در اين شكل هر سه نما كامل است. به نكته هاي زير توجه كنيد: 

  غلط است.5 و 5 درست و 1 و 1اگر نماي افقي كامل باشد، نيم نما  -1
  غلط است.3 و3 درست و 4 و 4اگر نماي رو به رو كامل باشد نيم نماي  -2

  درست است.1 و 1اگر نماي روبه رو كامل باشد، نيم نماي  -3

 كند. معموالً با انتخاب درست محور، نيمه ي برداشته شده فرقي نمي -4

 

 

 . پايه ي آلومينيومي13-11شكل 
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  نمونه اي را ارائه مي كند. در اين شكل نيمه ي پايين نماي افقي حذف شده است. 14-11شكل 

 

 

 . نيم نماي پايه چدني14-11شكل 
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 نمونه اي ديگر است. در اين شكل،  نيمه ي باالي نماي افقي برداشته شده است. به نظر شما حذف 15-11شكل 
 كدام نيمه از نماي افقي بهتر است؟

 

 . پايه ي ياتاقان چدني15-11شكل 

 

 

). در اينجا هر دو نما به صورت نيم نما معرفي شده اند، با اين 16-11به نمونه اي ديگر توجه كنيد (شكل 
 توضيح كه اگر ابهامي پيش نيابد، قابل قبول خواهد بود. 
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 . بدنه پالستيك16-11شكل 
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 ).17-11در شرايط خاص ممكن است از يك چهارم نما هم استفاده كرد(شكل 

 

 . ديواركوب پالستيك17-11شكي 

 

گذرد، اما گذاري در نيم نما: خط اندازه فقط در يك سرخود فلش دارد و كمي از محور مي- اندازه11-3
گذاري قطر روي نيم نما، خط اندازه ي كمي از ). در اندازه18-11اندازه ي درست روي آن نوشته مي شود (شكل 

 مركز مي گذرد.
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 . بدنه ي چدني18-11شكل 

 

 خالصه مطالب مهم

 گويند.همساني و توازن دو قسمت نسبت به يك جزء مبنا را تقارن مي .1
 اي دارد.تقارن سه گونه ي مركزي، محوري و صفحه .2

تقارن نسبت به يك نقطه را مركزي، نسبت به يك خط را محوري و نسبت به يك صفحه را،  .3
 اي گويند.صفحه

 در صفحه، فقط تقارن مركزي و محوري ممكن است. .4

 نيمي از يك تصوير متقارن را نيم نما گويند. .5

 عالمت نيم نما، دو خط موازي نازك است. .6
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 خودآزمايي

 تقارن را تعريف كنيد (رسم شكل الزم است). .1
 انواع تقارن كدامند؟ (براي هر  كدام شكلي رسم كنيد) .2

 انواع تقارن را تعريف كنيد. .3

 براي هر يك از انواع تقارن چهار مثال ذكر كنيد (با رسم شكل). .4

 در يك سطح دو بعدي، چه تقارن هايي ممكن است؟ .5

 معموالً در نقشه، چه نوع تقارني مطرح مي شود؟ .6

 از نيم نما چرا استفاده مي شود؟ عالمت آن چيست؟ (با رسم شكل) .7

 )21-11 تا  19-11هر يك از اشكال داراي چه تقارني هستند؟ (شكل هاي  .8

 هر يك از اجسام داده شده داراي چه نوع تقارني هستند؟  .9

 

 

 . تمرين19-11شكل 
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 . تمرين20-11شكل 

 

 . تمرين21-11شكل 
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 ارزش يابي عملي 

 است). نماي رو به 1:1 سه نما رسم كنيد (مقياس ترسيم 22-11براي جسم معرفي شده در شكل  .1
 رو كامل، تصويرهاي افقي و نيم رخ، در نيم نما، اندازه گذاري شود.

 

 

 . تمرين22-11شكل 
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گذاري كنيد. نماي رو به رو كامل، افقي و سه نماي موجود از يك جسم را مجدداً رسم و اندازه .2
 جانبي نيم نما.

 

 

 . تمرين23-11شكل 
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براي جسم موجود، سه نما رسم كنيد. از جلو نيم نما، از باال نيم نما، از چپ يك چهارم نما، الزم  .3
 گذاري شود.است نقشه به طور كامل اندازه

 

 . تمرين24-11شكل 
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 تحقيق كنيد

 سه جسم را نام ببريد كه داراي هر سه گونه تقارن باشند. .1
تواند مربوط به جسمي باشد كه در فضا داراي تقارن صفحه اي آيا نمايي كه داراي تقارن محوري است مي .2

 نيست؟
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 فصل دوازدهم: تصوير سه بعدي

 

 تصوير مجسم

كند. پس يك راه براي - تصوير مجسم: گونه اي از تصوير است كه جسم را به صورت سه بعدي معرفي مي 12-1
 ). در باره تصوير مجسم مي توان گفت كه:1-12نشان دادن جسم، استفاده از شكل مجسم خواهد بود. (شكل 

كند. پس درك آن ساده است و اين دليل مهمي براي استفاده از آن شكل سه بعدي جسم را معرفي مي .1
 است.

 در آن شكل كلي قطعه براي هر كس قابل درك است. .2

 رسد، به ويژه اگر جسمي پيچيده باشد.رسم آن مشكل به نظر مي .3

بندي دارند (از جمله وجود داشتن سه دسته خط موازي در آن)، كه باعث خط ها در آن قابليت دسته .4
 ساده تر شدن رسم آن خواهد شد.

 را مبنا بگيريم، سه خط خارج A، دسته بندي خط ها بهتر ديده مي شود. اگر نقطه ي 12-2در شكل  .5
توان آن ها را واند سه خط اوليه باشند و خط هاي ديگر به موازات آنها خواهند بود. مي تشده از آن مي

X ،Y و Z.ناميد  

 

 . مدل1-12شكل 
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 . مدل2-12شكل 

 

- تصوير ايزومتريك: تصويري است سه بعدي با مقياس برابر روي سه محور در اين سه بعدي،  زاويه 12-2  
شود ). ديده مي3-12 درجه است (شكل 30شود،   نسبت به يك خط راهنما، كه با تي كشيده ميy  و xمحورهاي 

 را b را اروپايي و روش aتوانند رسم شوند كه به ترتيب روش  ميb يا a درجه به صورت 30كه زاويه هاي 
 بريم.  را به كار ميbآمريكايي گويند. ما معموالً روش 

 

 . محورها3-12شكل 
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- ترسيم سه بعدي: بهترين راه براي شروع ترسيم آن است كه يك مكعب مستطيل فرضي را رسم كنيم. 12-3 
 ).4-12گيرد (شكي جسم بدون لقي در اين جعبه قرار مي

 

 . رسم روي محورها4-12شكل 

 بريم. آنها را به كار مي5-12 درجه است كه مطابق شكل 30ابزارهاي ما براي رسم اين جعبه، تي و گونياي 

 

 

  درجه30. كاربرد گونياي 5-12شكل 
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  هستند.50 و 32، 30، اندازه هاي جعبه به ترتيب 6a-12- اندازه هاي جعبه: با توجه به شكل 12-3-1

 

 

 . مدل13-5شكل 

). براي شروع رسم، 6b-12پس از انتخاب، در جايي دلخواه ولي مناسب، محورها را رسم مي كنيم (شكل
 خوب است چند نكته را در نظر داشته باشيم:

   قرار گيرد. Aتواند در - شكل سه بعدي هشت گوشه دارد، پس هر كدام از آنها مي1

   قرار دهيم كه با نماهاي موجود، هماهنگي بيشتري داشته باشد.A- بهتر است گوشه اي را در 2

 تر را انتخاب كرديم.، گوشه ي مناسب7b-12با توجه به شكل 
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 .6-12شكل 

 

  نقطه هاي الزم را، با در نظر گرفتن اندازه ها، تعيين و Zو YوX اكنون با رعايت موازي بودن خط ها با محورهاي 
 سه بعدي تكميل 8-12دهند. در شكل  مراحل كار را نشان ميd و c و bهاي كنيم. شكلسپس به هم وصل مي

 هاي اضافه را هم پاك كرد. توان خطشده است. مي
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 .7-12شكل 

 

 .8-12شكل 
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  Z و X ،Yدار: از آن جايي كه يك خط شيب دار با هيچكدام از سه محور - رسم خط شيب12-3-2 
ي رسم آن اين است كه دو نقطه ي ابتدا و انتهاي آن را تعيين كنيم و با يك لبه ي تواند موازي باشد، راه سادهنمي

 ).9-12گونيا، آنها را به هم وصل نماييم (شكل 

 

 

 . رسم شيب9-12شكل 

 

 نمونه ي 10-12كنيم. در شكل ها استفاده مي، از مختصات آنD و Cروشن است كه براي تعيين نقطه هاي 
 ديگري داده شده است.
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 . مدل10-12شكل 

 

  توجه كنيد.11-12هاي ديگري در شكل به نمونه
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 . مدل11-12شكل 
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دار نباشد، به صورت نوعي - رسم دايره: دايره در تصوير مجسم، به شرط آن كه روي سطح شيب4-12   
 نگاه كنيد. دايره هاي موجود در اين جسم، در 12-12نامند. به شكل آيد، كه آن را بيضي ايزمتريك ميبيضي در مي

اند. توان گفت با آن صفحات موازي قرار دارند. به عبارت درست تر مي XOY، XOZ ،ZOYسطوح بدون شيب يعني  
 شود. هاي مختلفي وجود دارد، كه در اين كتاب تنها به بيان يك روش آنها بسنده ميها روشبراي رسم اين بيضي

 

 

 . ديواركوب چدني12-12شكل
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 كند.  يك مربع را معرفي مي13a-12- بيضي ايزومتريك: شكل12-4-1

 

 . صفحه ايزومتريك13-12شكل 

 13b-12اند. در شكل   محورها يا عمود منصف هاي اضالع24 و 13هاي  گوشه ها و خطDوA، B، Cدر آن 
شود. اكنون در اين مربع يك دايره درنظر همين مربع به صورت يك لوزي در شرايط ايزومتريك ديده مي

 لوزي را به همراه دايره، كه به شكل بيضي درآمده است، نشان مي14b-12). شكل14a-12گيريم.(شكل مي
 دهد.

 

 . رسم دايره ايزومتريك14-12شكل 



225 
 

- روش كار: براي رسم يك بيضي در شرايط ايزومتريك كافي است، با توجه به مركز مشخص دايره 12-4-2 
 ).15-12، شروع به كاركنيم (شكل oيعني 

 

 . مراحل ترسيم15-12شكل 

 

كنيم و روي آنها  به ترتيب پاره ، موازي با محورهاي مربوطه، به صورت خط محور رسم ميo- دو خط از 
  ).a را برابر قطر دايره ي مورد نظر جدا مي كنيم (شكل42 و 13خطهاي 

  و  A، B، C ،Dكنيم. با به دست آمدن نقطه هاي چهار خط به موازات محورها رسم مي4، 3، 2، 1- از نقطه هاي 
 )bشود. (شكللوزي محيطي بيضي ساخته مي

  ).cشود (شكلحاصل ميn  وmكنيم. نقطه هاي  وصل مي2 و 1 به D و از 4 و 3  به B- از 
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شود، كه به آن شبه بيضي زنيم. شكلي شبيه به بيضي ساخته مي ميD وB وn و m- چهار كمان به مركز هاي 
، سه شبيه بيضي را بر بدنه ي يك مكعب در هر سه صفحه 12-16). شكل dچهار مركزه مي گويند (شكل

 كند.معرفي مي

 

 . دواير ايزومتريك16-=12شكل 

اي از يك ، نمونه17-12بينيم كه روش كار در هر سه صفحه ي مكعب، يكسان است شكل با كمي دقت مي
 دهد. جسم ساده را  كه داراي سوراخ دايره اي است، نشان مي
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 . بست آلومينيوم17-12شكل 

 

شود. با دقت در چگونگي ترسيم آنها،  نكته هاي قابل توجهي را به  نمونه هاي ديگري ديده مي18-12در شكل 
 آوريم.دست مي



228 
 

 

 . سه بعدي هاي ساده18-12شكل 
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  نيز مفيد خواهد بود.19-12توجه به روش كار در شكل 

 

 . سه بعدي هاي ساده19-12شكل 
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 خالصه مطالب مهم

 كند.تصوير مجسم، تصويري است كه جسم را به صورت سه بعدي معرفي مي .1
 به دليل مجسم بودن آن، دريافت هاي ما از آن زياد خواهد شد. .2

 براي رسم هر تصوير سه بعدي، نياز به سه محور مبنا است. .3

 كند.استفاده از جعبه ي محيطي، كار ترسيم سه بعدي را آسان تر مي .4

 براي رسم خط شيب دار بايد دو نقطه از آن را تعيين كرد. .5

 توان شبه بيضي چهار مركزه را رسم كرد.به كمك لوزي محيطي مي .6

 

 خود آزمايي

 تصوير مجسم را تعريف كنيد. .1
 توانايي سه بعدي چيست؟ .2

 براي رسم يك سه بعدي نياز اوليه چيست؟ .3

 جعبه ي محيطي چيست و چه مزيتي دارد؟ .4

 براي رسم يك خط شيب دار در تصوير مجسم چه بايد كرد؟ (با رسم شكل)  .5

 با رسم شكل، چگونگي ترسيم شبه بيضي را در ايزومتريك شرح دهيد. .6

  چه ابعادي دارد؟20-12جعبه ي محيطي براي اجسام داده شده در شكل  .7
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 . مدل از مواد مصنوعي20-12شكل 

 ارزش يابي عملي

 را روي كاغذ سفيد يا كاغذ ايزومتريك و با 21-12نماي ايزومتريك اجسام داده شده در شكل  .1
 دست آزاد و با دقت مجدداً رسم كنيد. 
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 . رسم سه بعدي با دست آزاد21-12شكل 



233 
 

  را روي كاغذ سفيد و با استفاده از وسايل، با توجه به اندازه ها، رسم كنيد. 22-12اجسام داده شده در شكل  .2

 

 . رسم سه بعدي با دست آزاد22-12شكل 
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  را، با توجه به اندازه ها، به صورت سه بعدي ايزومتريك رسم كنيد.23-12اجسام داده شده در شكل  .3

 

 . قطعات ساده آلومينيومي23-12شكل 
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 )24-12با توجه به نماهاي موجود از چند جسم، تصوير ايزومتريك آنها را رسم كنيد (شكل  .4

 

 . قطعات ساده آلومينيومي24- 12شكل 
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 تحقيق كنيد

 آيا روش ديگري را براي رسم بيضي در تصوير ايزومتريك وجود دارد؟ .1
 يك تصوير مجسم ايزومتريك، را در چند حالت مي توان رسم كرد؟ .2

 با رسم يك جسم نمونه، روش هاي اروپايي و آمريكايي را مقايسه كنيد. .3
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 فصل سيزدهم: نقشه خواني

 

 

 - نقشه خواني: يعني درك سه بعدي از روي نما دو بعدي13-1

 نگاه كنيد.b  و a، 1-13- خواندن نقشه: به شكل 13-1-1

 

 . نقشه هاي ساده1-13شكل 

اگر بتوانيم بدون اجراي هر گونه كار اضافي، تنها با دقت در نماهاي موجود، شكل جسم و جزييات آن را درك 
ايم. روشن است كه اين نقشه خواني، كار چندان ساده اي نيست. همان گونه كه گوييم نقشه را خواندهكنيم، مي

براي كسي كه تازه با خواندن و نوشتن آشنا شده، خواندن يك متن پيچيده يا نوشتن آن كار آساني نيست. براي 
ورزيده شدن در امر خواندن نقشه، تمرين هاي زياد و دقت هاي فراوان الزم است. يكي از اين تمرين ها آن است 
كه به دو نما توجه كنيم و سپس با دقت در آنها، و در نظر گرفتن حالت هاي گوناگون، شكل جسم را درك كنيم 
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 درجه ما را در انتقال اندازه ها و تعيين حدود 45و پس از آن نماي سوم را به دست آوريم. البته استفاده از خط 
 ، مراحل اجراي كار را نشان مي دهد. b و a 2-13نماي سوم كمك مي كند. شكل

 

 . انتقال اندازه ها2-13شكل 

 

يابي گويند، مجهولاز آنجا كه ما در اين مسير، نمايي را كه موجود نبود به دست آورديم، در اصطالح مي
يابي، با توجه به اين كه خواني است. مسئله ورزيدگي در مجهوليابي، همان نقشهكرده ايم. پس منظور از مجهول

نقشه هاي صنعتي عموماً به صورت «نما» هستند، اهميت بسياري دارد. بنابراين الزم است كساني كه با نقشه در 
 ارتباط اند، اين توانايي را داشته باشند كه از روي نقشه ها، به شكل جسم پي ببرند.

 

 هاي اصلي ما از اين مبحث به طور خالصه به اين شرح است: روش كار: هدف13-1-2

با تمرين روي خواندن نقشه ها، از ساده به مشكل، ورزيدگي بيشتري در نقشه خواني به دست  •
 آوريم.

 كم كم در خواندن نقشه روشي مناسب پيدا كنيم. •
يابي، يك فرمول دقيق و روشن ندارد كه ما طبق آن حركت در اينجا توجه به يك نكته ي مهم الزم است. مجهول

توان به نتيجه رسيد. پس، بايد با توجه به راهنمايي هاي كنيم و به جواب برسيم. ولي با روش هاي ساده اي مي
 زير، نهايت دقت را به كار بنديم.
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). در اين مثال 3-13- مسئله اصلي: با توجه به دو نماي موجود نماي سوم را به دست آوريد (شكل13-1-3
 نماهاي رو به رو و از باال داده شده است.

 

 . ليوان چيني3-13شكل 

 

 ).4-13يا آن كه با توجه به نماهاي روبه رو و نيم رخ، نماي افقي را تعيين كنيد (شكل 
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 . ليوان چيني4-13شكل 

 

 ).5-13يا با توجه به دو نماي افقي و نيم رخ، نماي رو به رو را به دست آوريد (شكل 

 

 . ليوان چيني5-13شكل 

 

آيا امكان دارد كه با توجه به يك «نما» بتوان «نما»هاي ديگر را به دست آورد؟ بله مثالً در مورد جسمي مانند 
، اين كار ممكن است. البته اين كار، با توجه به آگاهي هاي پيشين ما درباره ي استوانه ، 6-13استوانه،  مطابق شكل

 امكان پذير  است.
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 . استوانه ي برش دار6-13شكل 

 

 درجه، سريعاً 45توان ابتدا با استفاده از خط - روش هاي نقشه خواني: براي به دست آوردن مجهول،  مي13-2
). از اين مرحله به بعد بايد جزييات جسم را 7-13به اندازه ها و نقطه هاي مربوط به نماي مجهول دست يافت (شكل 

 درك كنيم تا بتوانيم نقطه هايي درست را به هم وصل كنيم.
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 . پايه ي فوالدي7-13شكل 

 

 ).8-13- روش ذهني: به دو نماي موجود توجه كنيد (شكل 13-2-1

 

 . آموزشي8-13شكل 
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تواند مربوط به اجسام فراواني باشد. در آغاز،  تنها يكي از نماها، مثالً رو به رو را در نظر مي گيريم. اين نما مي
تواند نماينده ي گروهي از آنچه كه تصور  مي9-13كنيم. شكل تعدادي از آنها را در ذهن خود مجسم مي

 كرده ايم باشد.

 

 . آموزشي9-13شكل 
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شويم كه دهيم. در اين صورت،  به زودي متوجه ميايم با نماي افقي  مطابقت مياكنون آنچه را كه فكر كرده
-13كنيم (شكل كدام يك از آنها با نماي افقي هم سازگاري دارد. سپس با چنين دركي، نماي سوم را كامل مي

10.( 

 

 . آموزشي10-13شكل 

 

). آيا ممكن است با وجود تجسم كردن تعدادي l وa، b،kديده مي شود كه مسئله چند جواب دارد (موارد
زيادي جسم در خصوص نماي روبه رو، به نتيجه  نرسيم؟ بله چنين چيزي امكان دارد. در اين صورت مجدداً 

تواند به طور بايد اجسام ديگري را تجسم نماييم. آيا ممكن است به چند جواب برسيم؟ بله اغلب دو نما نمي
قطعي تمام جزييات يك جسم را معرفي كند. اين مطلب در مورد قطعه هاي صنعتي كمتر و در مورد نقشه هاي 

افتد. پس اگر دو نما واقعاً براي معرفي يك جسم كافي نباشد، امكان چند جوابي هست. آموزشي بيشتر اتفاق مي
شود كه اگر در آن گوشه هاي گرد شده وجود نداشته باشد،  تنها يك پاسخ  نگاه كنيد. ديده مي11-13به شكل 

 ). 12-13داريم (شكل 
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 . آموزشي11-13شكل 
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 . بست آلومينيومي12-13شكل 
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- تجسم: تجسم به معني مجسم كردن يا به دست آوردن تصوري ذهني از عين يك چيز است. اين 13-2-2
تواند يك مفهوم، يك فضاي خاص، يك جسم موجود، يك طرح جديد يا يك جسم خيالي... باشد. چيز مي

دهد كه اغلب افراد در اين كار توانا هستند، البته در دانشمندان براي تجسم اهميت زيادي قايل اند. تجربه نشان مي
كشي هم مقصود همان تصور ذهني از يك جسم موجود است كه با نمايش اي كه به آن عالقه دارند. در نقشهزمينه

معرفي شده و در ابتدا ما تصوري سه بعدي از آن نداريم. اين امر به قدرت تصور افراد بستگي دارد و به هر حال 
كنيم و توان آن را با تمرين تقويت كرد. در اين روش ما به طور همزمان روي هر دو تصوير فكر ميمي

 دهيم،  تا به نتيجه برسيم.برداشت هايمان را جزء به جزء با هر دو تصوير مطابقت مي

كنيم كه يك جسم را، با توجه به نماهاي آن، به طور عملي - ساختن قطعه: در اين روش كوشش مي13-2-3
توان از مواد شكل پذير، مثل فوم، چوب، خمير مجسمه سازي، ... استفاده كرد. در هر مورد ابزار برش بسازيم. مي

 ).13-13مناسب الزم است (شكل 

 

 . مدل13-13شكل 

روش كار آن است كه ابتدا متناسب با ابعاد اصلي جسم، يك قطعه يونوليت يا خمير مجسمه سازي را آماده 
هاي اضافي،  با ابزاري كم با برداشتن قسمتتوانيم كمكنيم. اگر آن را مانند جعبه ي محيطي در نظر بگيريم، مي

مثل سيم حرارتي،  تيغ، چاقو، ... به شكل تقريبي جسم برسيم. سپس با توجه به آن، نماي مجهول را رسم كنيم 
 ).14-13(شكل 
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 . مراحل ساخت يك مدل از يونوليت14-13شكل 
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توانيم جسم را تكه تكه هم درست كرد، كه پس از در كنار هم قرار دادن آن تكه ها،  جسم اصلي به دست آيد مي
). ممكن است به جاي استفاده از مواد باال، كوشش كنيم سه بعدي جسم را با دست آزاد يا با 15-13(شكل 

 وسيله رسم نماييم كه باز هم به نتيجه خواهيم رسيد.

 

 . ساخت يك مدل از چند تكه15- 13شكل 

 

 ).16-13كند (شكل - اختالف سطح: برخورد دو صفحه ايجاد يك خط مي13-2-4

 

 . برخورد صفحات16-13شكل 
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 داراي شرايط يكسان نيستند، ايجاد يك خط بين آنها اجتناب ناپذير  است. به PR2Rو PR1Rچون دو صفحه ي 
توانيم بگوييم، هر خط موجود در نقشه،  نماينده ي يك اختالف ميان دو سطح است. پس ابتدا عبارت بهتر مي

 ).17-13يك نما،  مثالً نماي روبه رو را در نظر مي گيريم (شكل

 

 . نماه17-13شكل 

 

خط هست، پس آنها با هم اختالف دارند. در اينجا شروع به PR2 Rو PR1 Rناميم. چون بين  ميPR2Rو PR1 Rدو سطح را 
 نماييم؛ براي نمونه: بررسي مي

- PR1 R وPR2R صفحاتي هستند موازي با صفحه ي روبه روي تصوير، يعني V ولي  PR1Rجلوتر است  
- PR1 R وPR2 R صفحاتي هستند موازي باV ولي  PR1R .جلوتر است   
- PR1 R باV موازي و PR2Rدار است..... شيب 
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گيري مي كنيم. با بررسي آن و مطابقت آن با تصورات خود، نتيجهها به نماي افقي مراجعه ميبا اين بررسي
توان به دست هاي ديگري را هم مي يكي از جواب ها به دست آمده است. البته جواب18-13كنيم. در شكل 

 آورد.

 

 . تطبيق نماها18-13شكل 

 

- تجزيه: در اين روش مي توان جزيي از يك جسم، مثل نقطه يا خط يا سطح يا حجم را در نظر گرفت 13-3
 را 19-13و نماي سوم آن را به دست آورد. اين كار بايد گام به گام جلو رود تا همه ي جسم را شامل بشود. شكل 

 گيريم.در نظر مي

 



252 
 

 

 .19-13شكل 

). اين 20-13كنيم (شكل - تجزيه نقطه: در اين حال با در نظر گرفتن تنها يك نقطه كار را شروع مي13-3-1
كار تا تعيين تصوير تمام نقطه ها ادامه خواهد يافت. ولي باز هم براي رسيدن به پاسخ هاي درست، بي نياز از تجسم 

 و استدالل نخواهيم بود!

 

 20-13شكل 
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ي خط: در اين روش با در نظر گرفتن تنها يك خط از جسم، كارمان را شروع مي كنيم 13-3-2 - تجزيه 
 گويند.). به اين روش آناليز خط هم مي21-13(شكل 

 

 21-13شكل 

 

). روشن است 22-13- تجزيه ي سطح: آغاز كار در اين روش، در نظر گرفتن يك سطح است (شكل13-3-3
كه در اين روش ها،  ادراكات اوليه ي ما در مورد چگونگي نقطه، خط و سطح اهميت زيادي دارد. از اين رو بايد آنها 

 را به درستي انتخاب كنيم.
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 22-13شكل 

توان جسم را به چند جسم فرعي تقسيم كرد و جزء به جزء جلو رفت. شكل - تجزيه حجم: مي13-3-4
 دهد. روش كار را نشان مي13-23
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 23-13شكل 

 

- نتيجه: اگر با دقت به مجموعه هشت روش گفت شده توجه كنيد خواهيد ديد كه آن ها به 13-4
كنند، اما هيچ كدام براي يك نفر،  با قدرت اند. هر كدام به نوعي ما را كمك ميهاي مختلف به هم وابستهصورت

تصور معمولي،  جواب قطعي نيست. پس كوشش ما بايد آن باشد كه با توجه به همه ي آن چه كه گذشت، روشي 
 هاي ارائه شده حاصل خواهد شد. براي كار خود به دست آوريم. اين امر هم با دقت در تمرين
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 خواني چند نكته را بايد در نظر داشت: - جمع بندي: براي به دست آوردن توانايي در نقشه13-5

 الف: ابتدا نماها را با دقت بررسي كنيم. 

 كنيم.ب: براي رسيدن به پاسخ، روشهاي گفته شده را مرور مي

 كنيم.پ: به آرامي و با حوصله، پاسخ را رسم مي

 كنيم.هاي ديگر هم بررسي ميت: مسئله را از نظر داشتن جواب

 كنيم.ث: كار تمرين را از ساده به مشكل شروع مي

 ج: ممكن است براي يك نقشه،  بارها مجبور به فكر كردن شويم (مثل هر مسئله ديگر) 

چ: در هر بار بايد به دقت، اشكال و اشتباه خود را بررسي كنيم و دقت كنيم كه مسئله ي بعدي آن را تكرار 
 نكنيم.

 تواند پيدا كند!تواند بگويد كه هر مجهولي را ميح: هيچ كس نمي

خ: ممكن است نقشه اي كه براي يك نفر سخت است، براي ديگري ساده باشد. اين نوع نگرش فرد به مسئله 
 بستگي دارد.

در تمرين هاي آينده،  كوشش شده است روند از ساده به مشكل رعايت شود ولي اگر تمريني را، پس از كوشش 
توانيد حل كنيد، از آن رد شويد و پس از حل چند تمرين بعدي دوباره به آن برگريد. خواهيد ديد كه الزم، نمي

 ترند. تر شده است. بعدها خواهيد ديد كه نقشه هاي صنعتي خيلي سادهبراي شما ساده

 

 خالصه مطالب مهم

 نقشه خواني يعني درك جسم سه بعدي از روي نماهاي دو بعدي. .1
 نقشه هاي صنعتي عموماً  به صورت نما هستند  و توانايي در درك آنها يك اصل است.  .2

 خواني داشته باشد.هر كس بايد روشي معين و كار شده، در نقشه .3

 توان با ساختن اجسام متعدد، فقط براي يك نما شروع كرد.يابي را ميمجهول .4

 تواند جسمي را در ذهن خود تجسم كند.هر كس مي .5

 يابي ابتدا سه بعدي را ساخت.توان براي مجهولمي .6
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 ي يك اختالف است.هر خط در يك نقشه،  نماينده .7

 يابي بهره گرفت.توان از اختالف سطح براي مجهولمي .8

 يابي كرد.توان مجهولبا روشهاي تجزيه و استدالل مي .9

 يابي اهميت دارند. روشهاي تجزيه ي نقطه، خط، سطح و حجم در مجهول .10

 يابي ورزيدگي الزم را به دست آورد.توان در مجهولگيري ميتنها با تمرين، دقت و نتيجه .11

 

 خود آزمايي

  درجه در مجهول يابي چيست؟ با رسم شكل توضيح دهيد.45نقش خط   .1

 چرا نقشه خواني اهميت دارد؟ .2

 آيا نقشه خواني راه معين و ساده اي دارد؟ .3

 شود؟مسئله اصلي در مجهول يابي چگونه مطرح مي .4

 در مورد روش ذهني توضيح كامل دهيد (با رسم شكل). .5

 كند؟تجسم به چه مفهومي است و چگونه در مجهول يابي ما را كمك مي .6

 توان جسم را ساخت؟ چگونه؟آيا براي رسيدن به نماي مجهول مي .7

 توان گفت؟در مورد هر خط موجود در نقشه چه مي .8

 شود؟تجزيه در نقشه خواني به چه مفهوم است و از آن چگونه استفاده مي .9

 چند روش تجزيه داريم و هر كدام چگونه اند؟ .10

 با رسم يك نقشه ي نمونه، چگونگي استفاده از تجزيه ي سطح را شرح دهيد. .11

 با رسم شكل نمونه، چگونگي استفاده از تجزيه ي حجم را شرح دهيد. .12

 هاي مجهول يابي چه بايد به دست آوريم؟از همه ي روش .13

 گيري براي مجهول يابي توضيح دهيد.جمع بندي كلي خود را از چگونگي فكر كردن و نتيجه .14

 

 ارزش يابي عملي

 هاي رابط پاك نشوند.گذاري الزم نيست و خطكنيد اندازهبراي همه نقشه هايي كه رسم مي

 جسم تصور كنيد. نماها را، نماي رو 4، چند نما داده شده است. براي هر كدام 24-13در شكل  .1
به رو فرض كنيد و تصاوير مجسم را با دست آزاد براي هر مورد رسم كنيد. توجه: دقت ترسيمي 

ها به هيچ عنوان نبايد دوباره رسم شوند. بلكه بايد از هاي بعدي كافي است. اين نقشهتمام تمرين



258 
 

 قبالً  تهيه و به صورت دفتر تمرين در اختيار A3 يا A4همه ي آنها كپي روي كاغذ مناسب،  
گذاري ندارند. آن چه مورد نظر است فقط مجهول ها نياز به اندازههنرجويان قرار گيرد. تمرين
 كشي است. كليه ي خطوط رابط نيزباقي خواهند ماند.يابي و رعايت اصول نقشه
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 . تمرين24-13شكل 
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  نماي نيم رخ را رسم كنيد. استفاده از وسايل به طور كامل الزم است.28-13 تا 25-13براي شكل هاي  .1

 

 . تمرين25-13شكل 
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 . تمرين26-13شكل 
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 . تمرين27-13شكل 
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 . تمرين28-13شكل 
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  نماي رو به رو را رسم كنيد.36-13 تا 33-13براي شكلهاي 

 

 . تمرين29-13شكل 



265 
 

 

 . تمرين30-13شكل 
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 . تمرين31-13شكل
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 . تمرين32-13شكل 
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 . تمرين33-13شكل 
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 . تمرين34-13شكل 
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 . تمرين35-13شكل 
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 . تمرين36-13شكل 
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 رسم كنيد. قبالً  كپي تهيه شود و كار روي آن انجام 37-13نماي سوم را براي جسم داده شده در شكل 
 شود.

 

 . پايه ي آلو مينيومي37-13شكل 
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  رسم كنيد. قبالً كپي تهيه شود. 38-13نماي سوم را براي شكل 

 

 . پايه ي چدني38-13شكل 
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) با تهيه كپي براي هر 40-13 و 39-13از اجسامي فقط يك نما داريم. دو نماي ديگر را رسم كنيد. (شكل 
 .A4نما بر روي يك برگ 

 

 . بوش فوالدي39-13شكل 
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 . بوش فوالدي40- 13شكل 

 

 

 

 

هاي جا افتاده را اند. خط داده شده است، كه برخي از آنها ناقص41-13سه نما از اجسامي ساده در شكل 
 رسم كنيد. قبالً  كپي تهيه شود. 
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 . تكميل نماها41-13شكل 
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  رسم كنيد. قبالً كپي تهيه شود. 42-13نماي سوم را به همراه تصوير مجسم ايزومتريك، از شكل 

 

 . پايه ي چدني42-13شكل 
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 .A4 رسم كنيد. با تهيه  كپي،  هر مورد بر روي يك برگ 43-13نماي سوم را براي شكل 

 

 . پايه ي چدني43-13شكل 
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 .A4 كامل كنيد. با تهيه كپي هر مورد بر روي يك برگ 45-13 و 44-13سه نماي موجود را در شكل 

 

 . تمرين تكميل نماها44-13شكل 
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 . بلوك نگهدارنده45-13شكل 
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  نماي از جلو كامل است. نماي افقي آن را كامل كنيد و نماي سوم را نيز به دست آوريد.46-13در شكل 

 

 

 

 

 . تمرين تكميل نما46-13شكل 
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  را به دست آوريد. توجه كنيد كه نماي رو به رو نيز بايد كامل شود. 47-13نماي سوم براي شكل 

 

 . تمرين رسم نماها47-13شكل 
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  را تعيين كنيد. قبالً كپي تهيه شود. 48-13نماي سوم براي شكل 

 

 . تمرين رسم نما48-13شكل 
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  به دست آوريد. قبالً كپي تهيه شود. 51-13 تا 49-13نماي سوم براي شكل 

 

 

 . تمرين رسم نماها49-13شكل 
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 . تمرين رسم نماها50- 13شكل 
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 . تمرين رسم نماها51-13شكل 
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 رسم كنيد. تصوير رو به رو نيز كامل شود. قبالً كپي تهيه 52-13نماي نيم رخ چپ و راست را براي شكل 
 شود. 

 

 . تمرين رسم نماها52-13شكل 
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 تحقيق كنيد

نماي رو به رو و نماي افقي جسمي را به دلخواه در فرجه ي سوم رسم كنيد و سپس براي آن نماي  .1
 سوم را تعيين كنيد. آيا روش كار تفاوتي دارد؟

 تواند ما را به جواب برساند؟به نظر شما كدام يك از روش هاي گفته شده براي مجهول يابي بهتر مي .2

 تواند معرف يك جسم مشخص باشد؟آيا بدون استفاده از عالئم،  فقط يك نما مي .3

 

 براي مطالعه

 تعدادي نقشه معرفي شده اند، كه نماي سوم آنها بايد معين شود. بيشتر آنها 56-13 تا 53-13هاي در شكل
 نقشه هاي معروفي هستند. در صورت تمايل به حل آنها، قبالً  كپي تهيه شود. 
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 . تمرين53-13شكل 
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 . تمرين59-13شكل 
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 . تمرين60-13شكل 
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