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مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف «پودمان هاي مهارت» يا «كتاب هاي تخصصي شاخه ي كاردانش» بر مبناي استانداردهاي 
كتاب «مجموعه برنامه هاي درسي رشته هاي مهارتي شاخه  ي كاردانش، مجموعه ي ششم» صورت گرفته 
است. بر اين اساس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ( Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته 
ــپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان (Unit) دسته بندي  ــت. س اس
 (Module) مي شوند. در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندي شده و پودمان مهارتي

را شكل مي دهند.
ــته بندي «توانايي ها» و «واحدهاي كار» توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام  دس
ــتم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي  ــت به گونه اي كه يك سيس ــده اس ش

دارد.
به منظور آشنايي هر چه بيشتر مربيان، هنرآموزان و هنرجويان شاخه ي كاردانش و ساير عالقه مندان 
ــت اندركاران آموزش هاي مهارتي با روش تدوين، «پودمان هاي مهارت»، توصيه مي شود. الگوهاي  و دس
ــي قرار گيرد. در ارائه ي دسته بندي ها،  ــده در نمون  برگ هاي شماره ي (1)، (2) و (3) مورد بررس ارائه ش
ــك «پودمان» به عنوان كتاب  ــا نيز تعيين مي گردد، با روش مذكور ي ــورد نياز براي آموزش آن ه ــان م زم

درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در «شاخه ي كاردانش» چاپ سپاري مي شود.
ــارت (M1 و M2 و ...) و هر پودمان نيز به  ــتاندارد مهارت به تعدادي پودمان مه ــور كلي هر اس به ط
تعدادي واحد كار (U1 و U2 و ...) و هر واحد كار نيز به تعدادي توانايي ويژه (P1 و P2 و ...) تقسيم 
ــته بندي توانايي ها به كار مي رود. در اين نمون برگ مشاهده  ــوند. نمون برگ شماره  ي (1) براي دس مي ش
ــماره ي (2) واحدهاي  ــوع توانايي هايي وجود دارد. در نمون برگ ش ــم كه در هر واحد كار چه ن مي كني
ــماره ي (3) اطالعات كامل مربوط به هر پودمان درج شده است.  كار مرتبط با پودمان و در نمون برگ ش
ــعه ي  ــاخه ي كاردانش و كليه ي عزيزاني كه در امر توس ــت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند ش بديهي اس
آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توسعه  ي آموزش هاي 

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي        
        دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي

                 فني و حرفه اي و كاردانش 



پيشگفتار ناشر

ــر مي كند. اين كتاب ها مورد توجه  ــت كه كتاب هاي فني منتش ــه دهه اس ــارات فني ايران نزديك س انتش
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت  ــور از قبيل س ــت اندركاران آموزش فني وحرفه اي كش دس
آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار، و نيز استادان و هنرآموزان 

و هنرجويان قرار گرفته و جوايز مختلفي را نيز به خود تخصيص داده اند.
اين دسته از كتاب ها از نگاه دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش سازمان 
ــي عمدتًا كتاب هاي دانش افزايي است. با توجه به تجربيات انتشارات فني  پژوهش و برنامه ريزي آموزش
ايران، با دفتر مذكور مفاهمه اي به عمل آمد و قرار شد انتشارات فني ايران به امر تهيه ي كتاب هاي درسي 

نيز دست يازد.
كتابي كه پيش رو داريد در چارچوب همين فعاليت هاي جديد انتشارات فني ايران منتشر شده است. 
ــاس استاندارد نقشه كشي صنعتي درجه 2 و انتظارات دفتر برنامه ريزي و  ــاختار و محتواي كتاب بر اس س
تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش و توليد محتوا را مؤلفان شركت بر عهده داشته اند. ويرايش 
علمي كتاب ها را دفتر بر عهده داشته است. ويرايش زباني و توليد فني كتاب ها هم در شركت انتشارات 

فني ايران صورت گرفته است.
ــازمان  ــي با س ــاركت خود را در امر تدوين كتاب هاي درس ــارات فني ايران به مرور ميزان مش انتش
ــي وزارت آموزش و پرورش افزايش مي دهد و اميد است در آينده بتواند  پژوهش و برنامه ريزي آموزش
نقش قابل  قبولي در توليد كتاب هاي درسي شاخه ي فني و حرفه اي و شاخه ي كاردانش مورد درخواست 
دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

وزارت آموزش و پرورش ايفا كند.  

شركت انتشارات فني ايران



توصيه هايي به هنرجويان

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

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

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

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

برس را بشوييد تا تميز باشد.
ــبانيد و قيچي كوچكي براي بريدن نوارچسب در اختيار داشته  ــب روي ميز بچس 7. كاغذ را با نوارچس

باشيد.
8. هنگام كار بايد دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ 

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

10. پس از كشيدن هر خط نقشه را با برس تميز كنيد.
ــطل زباله بريزيد، و  ــب ها را جدا كنيد و در س 11. پس از اتمام كار ميز را به حالت اوليه برگردانيد، چس

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

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

15. براي حمل ونقل ابزار از كيف مخصوص استفاده كنيد.
ــايل و براي اطمينان از كارايي آن ها با افراد متخصص به ويژه هنرآموز محترم  16. براي خريد ابزار و وس

مشورت كنيد.



ب) توصيه هاي آموزشي
1. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

ــيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار  ــتوركار آن را براي تأييد و ارزش ــاندن هر دس 2. پس از به انجام رس
دهيد.

3. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم در تعامل باشيد. مشاركت با هم كالسي ها نيز مؤثر است.
4. در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.

5. همه ي نقشه هايي كه در طول دوره ترسيم مي كنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها آسان 
به آن ها مراجعه كنيد.

ــيد تا آنجا كه مي توانيد حل كنيد  ــاري رواني قرار دهيد، بكوش 6. تمرين ها را، بي آنكه خود را تحت فش
ولي حتمًا نواقص و اشكاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد. 
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توانايي ترسيم تصاوير از اجسام ساده

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- نقشه ي صنعتي را تعريف كند.

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

- تصوير را تعريف كند.
- تصوير دوبعدي و سه بعدي را تشخيص دهد.

- روش به دست آوردن تصوير در نقشه كشي را شرح دهد. 
- تصوير حاصل شده روي صفحه ي تصوير را به صورت دوبعدي ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

246
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پيش آزمون

1. در صنعت چه موقع از نقشه استفاده مي شود؟
2. اگر قطعه اي بدون نقشه ساخته شود چه معايبي مي تواند پيدا كند؟

3. چه صنايعي را مي شناسيد كه در آن از نقشه استفاده مي كنند؟
4. به نظر شما آيا در تعميرات و مونتاژ دستگاه ها هم مي شود از نقشه استفاده كرد؟

5. نقشه چه خصوصياتي بايد داشته باشد تا بتوان از آن براي ساخت قطعه استفاده كرد؟     
6. تصوير چيست؟

7. چه وقت مي گوييم تصوير سه بعدي است؟
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نقشه ي صنعتي چيست؟

ــا صنعت گران براي  ــد در تمام دني ــه كه مي داني همان گون
ــاخت  ــفارش هاي س ــا يكديگر و انجام دادن س ارتباط ب
قطعات و دستگاه ها از نقشه استفاده مي كنند. به نقشه هايي 
ــي براي معرفي يا  كه در كارخانه ها يا دفاتر فني و مهندس
ــود، نقشه ي صنعتي  ــاخت قطعات صنعتي ترسيم مي ش س

مي گويند. 

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

نوع توليد آن پي برد. 

مراحل مختلف توليد

براي ساخت قطعه يا دستگاه، مراحل مختلفي طي  مي شود.
ــت آزاد روي  ابتدا، طراح، طرح اوليه را به صورت دس
ــبات  ــيم مي كند. آن گاه روي طرح اوليه محاس كاغذ ترس

الزم انجام مي پذيرد.

ــه ي اوليه، عيوب  ــاخت نمون ــه ها و س پس از تهيه ي نقش
ــات الزم روي  ــود و اصالح ــي مي ش ــي آن بررس احتمال

نقشه ها صورت مي گيرد. 

تيم نقشه كشي طرح اوليه را به نقشه هايي تبديل مي كند 
كه با استفاده از آن بتوان، نمونه ي اوليه را ساخت.
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ــتگاه به صورت  به طور خالصه، نمودار توليد قطعه يا دس
زير است:

طرح اوليه  انجام دادن محاسبات  تهيه ي نقشه ها 
ساخت نمونه  اصالح نقشه ها  توليد انبوه

كار نقشه كش ها ايجاد ارتباط بين طراحان و سازندگان است.
امروزه، پس از تهيه ي نقشه ها، نمونه سازي و شبيه سازي 
ــاخت، عيوب آن  رايانه اي نيز صورت مي گيرد تا قبل از س

مشخص و برطرف شود. 
ــي و تجربه ي باالي  ــه كش هايي كه اطالعات علم نقش
ــازي هاي  ــد در طراحي و نمونه س ــد، مي توانن كاري دارن

رايانه اي كمك شاياني نمايند.

ــه كش ها تبديل طرح هاي  ــه هرحال، وظيفه ي اصلي نقش ب
ــت كه قابليت ساخت داشته باشند.  اوليه به نقشه هايي اس

به اين معني كه:
. 1 تصاوير واضح از قطعه ارائه دهد.

موارد كاربرد نقشه ي صنعتي 
1. ساخت قطعات

2. كنترل كيفيت قطعات
3. مونتاژ قطعات

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

ــيم مي شود: نقشه ي  ــه هاي مختلفي ترس براي قطعه، نقش
ساخت؛ نقشه ي كنترل؛ و نقشه ي مونتاژ.

ــوه را طبق  ــوان توليد انب ــه ها مي ت ــدن نقش با كامل ش
نقشه ها انجام داد.

. 2 اندازه گذاري آن دقيق و كامل باشد.
. 3 عالئم مورد نياز براي چگونگي ساخت را دارا باشد.



6

انواع نقشه ها از نظر روش ترسيم

انواع نقشه از نظر روش ترسيم
الف) ترسيم با استفاده از مداد و كاغذ

ترسيم با دست آزاد ◄ 
ترسيم با ابزار نقشه كشي ◄ 

ب) ترسيم با رايانه

ترسيم با مداد و كاغذ 
1. ترسيم با دست آزاد

ــه هاي ابتدايي را با مداد و بدون استفاده  گاهي اوقات نقش
ــيم مي كنند. در  ــي روي كاغذ ترس از ديگر ابزار نقشه كش
ــرعت  ــي در همه جا، و س ــترس نبودن ابزار نقشه كش دس
عمل در اين روش، موجب اهميّت يافتن ترسيم نقشه ها با 

دست آزاد شده است. 
ــت كه  نقشه هاي دستي براي كاربرد نهايي،  گفتني اس

بايد به صورت دقيق با ابزار نقشه كشي ترسيم شود.

2. ترسيم با ابزار نقشه كشي
ــتفاده از ابزار  ــيم بايد دقيق باشد. اس ــه ها از نظر ترس نقش
نقشه كشي عالوه بر ايجاد دقت در ترسيم، موجب كاهش 
اشتباه در خواندن نقشه و همچنين زيبايي نقشه خواهد شد. 

ترسيم با رايانه
امروزه نرم افزارهاي گوناگوني در دست است كه مهندسان و 
نقشه كش ها را در ترسيم نقشه ياري مي رساند. بي شك يكي 
از بهترين نرم افزارها براي ترسيم نقشه، نرم افزار اتوكد است.
ــد از رايانه براي  ــرادي مي توانن ــت، تنها اف گفتني اس
ــه استفاده كنند كه عالوه بر آشنايي با نرم افزار  ترسيم نقش
نقشه كشي، اصول و فنون نقشه كشي با دست را نيز بدانند 
ــند. نقشه هايي كه با  ــتانداردهاي آن را فرا گرفته باش و اس
ــل، روي كاغذهاي  ــود، پس از تكمي ــيم مي ش رايانه ترس

نقشه كشي با ابعاد استاندارد چاپ مي شود.
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محيط نرم افزار اتوكد 

ــي، ابزار موجود در  ــه كش ها، به جاي ابزار نقشه كش نقش
نرم افزار اتوكد را به كار مي برند و همانند اصول نقشه كشي 

دستي، نقشه ها را ترسيم مي كنند.

نقشه، زبان صنعت

ــام و قطعات به صورت نقشه  در صنعت براي نمايش اجس
از تصاوير آن استفاده مي كنند. طراحان با ارائه ي تصاويري 
از قطعه، منظور خود را به سازندگان و ديگر صنعت گران 

مي رسانند. 

تصوير چيست؟
ــه را كه مي بينيم روي  ــمي نگاه  كنيم و آنچ هرگاه به جس

كاغذ ترسيم كنيم، تصوير آن را به دست آورده ايم.
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تصوير جسم مي تواند حالت هاي مختلفي داشته باشد؛ 
مثًال كوچك تر يا بزرگ تر از اندازه ي جسم باشد؛ يا تصوير 

از جلو، پشت يا از باالي جسم باشد.

بسته به اينكه ناظر، يعني شخصي كه جسم را مي بيند، 
چگونه و از كدام طرف به جسم نگاه كند، تصاوير مختلفي 

به دست مي آيد.

به تصوير سه بعدي، تصوير مجسم نيز مي گويند، چون 
تجسم قطعه را آسان تر مي كند. البته، تصوير سه بعدي فقط سه  
وجه جسم را نشان مي دهد، از اين رو، نمي توان آن را  نقشه 
به شمار آورد، اما از آنجا كه تجسم جسم  را آسان مي كند در 
نقشه ها گاهي به عنوان تصوير كمكي از آن استفاده مي شود. 
در عوض، با داشتن چند تصوير دوبعدي از قطعه مي توان به 

همه ي خصوصيات مورد نياز آن براي ترسيم دست يافت.
ــه اي صنعتي دو تصوير دوبعدي و يك تصوير  از قطع

سه بعدي ترسيم شده است.

جسم

ــم مي تواند دوبعدي يا سه بعدي  همچنين تصوير جس
ــان  ــم را نش ــد. تصوير دوبعدي فقط يك طرف جس باش
ــه بعدي مي تواند سه طرف جسم را  مي دهد، اما تصوير س

نشان  دهد. 

  تصوير دوبعديتصوير سه بعدي       

تصوير دوبعدي از روبه رو

تصوير دوبعدي از باال

تصوير سه بعدي

نكته

ــه بعدي يا تصوير مجسم فقط ظاهر  تصوير س
جسم را نشان مي دهد.

ــم همان چيزي است كه از جسم  تصوير جس
ديده مي شود.

تصوير دوبعدي 
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ــام  ــتفاده از تصوير اجس ــي اس پايه و مبناي نقشه كش
است. از آنجا كه نحوه ي درست ترسيم تصويرهاي جسم 
مهم ترين نكته در نقشه كشي است، همه ي صنعت گران بايد 
روش يكساني براي به دست آوردن تصوير داشته باشند تا 
تصويرهاي يكساني از قطعه به دست آورند و از آن تصاوير 
براي بيان مقصود خود و معرفي قطعات صنعتي بهره بگيرند.
فراگيري اين اصول قدم اول در فراگيري زبان صنعت است.

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

يكديگر، تصويري از جسم به دست مي آيد. 

مثًال، به صفحه ي V كه تصوير 
ــد  مي آي ــت  به دس آن  روي 

صفحه ي تصوير مي گويند. 

ــم مي گذرد بر  ــه هاي جس ــر خطوط موازي كه از گوش اگ
صفحه ي تصوير عمود نباشد تصوير مايل به دست مي آيد.

ــم مي گذرد در يك  ــه هاي جس اگر خطوطي كه از گوش
ــت مي آيد. اما اگر  ــند تصوير مركزي به دس نقطه به هم برس
خطوطي كه از گوشه هاي جسم مي گذرد با هم موازي بوده 
ــد تصويري عمودي  ــه ي تصوير هم عمود باش و بر صفح

حاصل مي شود. 

به شكل زير نگاه كنيد. از گوشه هاي جسم خطوطي به صورت 
ــده و تصوير روبه روي جسم  موازي به صفحه ي V عمود ش
روي صفحه ي تصوير به دست آمده است. نمايي كه ناظر مي بيند 

با تصوير حاصل شده روي صفحه ي تصوير برابر است.
در اين مبحث از نقشه كشي صنعتي، هرجا كه از تصوير 

نام مي بريم، منظور تصوير عمودي است.

نكته

ــيم درست تصاوير  ــي، ترس مبناي نقشه كش
دوبعدي از قطعه است
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دستور كار
ترسيم تصوير روي كاغذ شطرنجي

  
تصوير جسم روي صفحه ي تصوير V به دست آمده است. 
ــطرنجي ترسيم  تصويري را كه ناظر مي بيند روي كاغذ ش

كنيد. 

(30 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنA4كاغذ شطرنجي

روپوش سفيدلباس كارHB  مداد

آيا مي دانيد
ــه كش  ــاس كار براي نقش ــب ترين لب مناس

روپوش سفيد است.

نكته

ترسيم، دستي صورت گيرد.

V
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مراحل ترسيم

1. خطي عمود برابر 5 واحد در سمت راست كاغذ ترسيم 
كنيد.

ــي را موازي لبه ي افقي كاغذ و به اندازه ي 5  2. خط پايين
واحد ترسيم كنيد.

ــت. اندازه ي آن 3 واحد  3. خط بااليي تصوير نيز افقي اس
است، آن را ترسيم كنيد.

ــيم  ــودي را به اندازه ي 2 واحد ترس ــط كوچك عم 4. خ
كنيد.

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

6. ترسيم را پررنگ كنيد.

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

نظري ◄ 
1. نقشه ي صنعتي را تعريف كنيد.

2. نقشه، چه اطالعاتي از قطعه را به دست مي دهد؟
3. مراحل مختلف آماده شدن نقشه ي قطعه را براي توليد انبوه بيان كنيد.

4. وظيفه ي اصلي نقشه كش چيست؟
5. خصوصيات نقشه، براي اينكه قابليت ساخت داشته باشد، چيست؟

6. موارد مختلف استفاده از نقشه را نام ببريد.
7. انواع نقشه را از نظر روش ترسيم بيان كنيد.

8. مباني نقشه كشي صنعتي كدام است؟
© الف) ترسيم تصاوير سه بعدي                     ©  ب)ترسيم تصاوير دوبعدي

© ج) تصوير مجسم و عكس جسم                 ©  د) گزينه ي الف و ب

9. تفاوت تصوير دو بعدي و سه بعدي چيست؟
10. صفحه ي تصوير چيست؟

11. چگونه مي توان تصويري عمودي به دست آورد؟
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عملي ◄ 
ــت آمده است. تصويري را كه ناظر مي بيند، مطابق  ــه بعدي، روي صفحه ي تصوير V به دس ــام س 1. تصوير هر يك از اجس

نمونه، كامل كنيد. (F جهت ديد ناظر است.)
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2. وقتي ناظر از جهت F به اجسام نگاه كند كدام قسمت ها را مي بيند؟ آن ها را مطابق نمونه با مداد رنگ كنيد.
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3. از روي هريك از مدل هاي موجود در كارگاه با كمك هنرآموز محترم خود يك تصوير ترسيم كنيد. (حداقل 10 مدل).             
   مدل ها مي تواند مطابق شكل زير باشد.

   توجه: ترسيم روي كاغذ شطرنجي انجام شود.

تحقيق كنيد كه از يك جسم چند تصوير مختلف مي توان كشيد، براي اين منظور تحقيق
سعي كنيد تصاوير مختلفي از وسايل منزل (ميز، كمد، و...) ترسيم كنيد.
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توانايي ترسيم تصوير گوشه، لبه، و سطح در حالت هاي مختلف

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

- تصاوير لبه را در حالت هاي مختلف نسبت به صفحه ي تصوير شرح دهد.
- تصاوير سطح را در حالت هاي مختلف نسبت به صفحه ي تصوير تعريف كند.

- يك تصوير از اجسام ساده را روي كاغذ شطرنجي ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

347
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پيش آزمون

1. مكعب چند سطح دارد؟

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

4. حجم حداقل از چند سطح تشكيل مي شود؟
5. آيا مي توان سطح را به گونه اي چرخاند كه تصوير آن يك خط شود؟
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تصاوير گوشه ها، لبه  ها، و سطوح

مي دانيد كه هر حجم از تعدادي سطح تشكيل شده است. 
ــطح و مكعب داراي  ــه وجهي داراي چهار س مثًال هرم س

شش سطح است. 

ــود. از  ــطوح، لبه ها ايجاد مي ش از كنار هم قرار گرفتن س
برخورد لبه هاي جسم با يكديگر گوشه ايجاد مي شود. 

براي به دست آوردن تصوير جسم بايد تصاوير سطوح، 
لبه ها و گوشه هاي آن را به دست آوريم.

براي اين منظور، فراگيري هفت اصل ساده ي زير توصيه مي شود.

اصل اول
تصوير گوشه، يك نقطه است.

ــه ي A كه رأس هرم است نقطه ي   براي مثال، تصوير گوش
a است. 

هرم سه وجهي 
چهار سطح دارد.

مكعب شش سطح دارد.

گوشه

لبه
گوشه

لبه

اصل دوم
ــك خط با  ــه ي  تصوير، ي ــه ي موازي با صفح ــر لب تصوي

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

اصل سوم
تصوير لبه ي عمود بر صفحه  ي تصوير، يك نقطه است.

ــود بر صفحه ي  ــال، تصوير ضلع AC كه عم براي مث
 تصوير است نقطه ي a-c است. 

اصل چهارم
تصوير لبه اي كه موازي يا عمود بر صفحه ي تصوير نباشد، 

كوچك تر از اندازه ي واقعي است.
ــود بر صفحه ي  ــع AB موازي يا عم ــراي مثال، ضل ب

 تصوير نيست. 
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اصل پنجم
ــر يك صفحه با  ــوازي با صفحه ي  تصوي ــطح م تصوير س

اندازه ي واقعي است.
براي مثال، ABCD موازي با صفحه ي تصوير است. 

اصل ششم
تصوير سطح عمود بر صفحه ي  تصوير، يك خط است.

ــر صفحه ي  تصوير  ــطح ABCD عمود ب براي مثال، س
است. 

اصل هفتم
ــر صفحه ي  تصوير  ــطحي كه موازي يا عمود ب تصوير س

نباشد، كوچك تر از اندازه ي واقعي آن است.
ــطح ABCD موازي يا عمود بر صفحه ي  براي مثال، س

تصوير نيست. 

فراگيري اين هفت اصل بسيار مهم، شما را در به دست آوردن 
تصاوير اجسام كمك مي كند.

 F ــد، تصوير از جهت ــون، با توجه به آنچه بيان ش اكن
اين جسم را بررسي مي كنيم. 

ــطوح  ــه بعدي از س ــم س همان گونه كه مي بينيد اين جس
ــده است. سطح A بر صفحه ي  تصوير مختلفي تشكيل ش

ــت. (اصل  ــس، تصوير آن يك خط اس ــت. پ V عمود اس
ششم)

ــطح B موازي با صفحه ي  تصويرV نيست. پس، تصوير  س
آن از خود سطح كوچك تر است. (اصل هفتم)
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ــطح C موازي با صفحه ي  تصوير V است. پس، تصوير  س
آن با خود سطح برابر است. (اصل پنجم)

ــطح D بر صفحه ي  تصوير V عمود است. پس، تصوير  س
آن يك خط است. (اصل ششم)

ــز تحليل كنيم. براي مثال،  ــم هر لبه  را جداگانه ني مي تواني
لبه ي EN بر صفحه ي  تصوير V عمود است. پس، تصوير 

آن يك نقطه است. (اصل سوم)

ــم زير و تصوير آن نگاه كنيد. همان گونه كه  اكنون به جس
ــه ي  تصوير V عمود  ــطوح B ،A وC بر صفح مي بينيد س

است و تصوير هر كدام يك خط است. (اصل ششم)

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

ــود دارد كه  ــري هم وج ــطوح ديگ ــكل س در اين ش
مي توانيد آن ها را بررسي كنيد.

نكته

ــوازي با يا  ــطحي كه م ــر خط يا س تصوي
عمود بر صفحه ي  تصوير نباشد، كوچك تر 

از اندازه ي واقعي آن است.
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دستور كار
ترسيم تصوير از جسم

ارتفاع 7

طول 6

ــم روبه رو را روي كاغذ شطرنجي  تصوير از نماي F جس
ــاده يا  ــيم خطوط از خط كش س ــيم كنيد. (براي ترس ترس

گونيا استفاده كنيد.) 

(30 دقيقه)

نكته

مشاهده مي كنيد كه در تصوير از جهت F سطوح 1 و 2 ديده مي شود.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنA4كاغذشطرنجي

روپوش سفيدلباس كار  60ْ - 30ْ گونيا
موييبرسHB   مداد
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ــت، پس با  ــطح A موازي با صفحه ي  تصوير V اس 1. س
ــود. براي ترسيم آن ابتدا خطي  اندازه ي واقعي ديده مي ش

عمود به اندازه ي 7 واحد ترسيم كنيد.

ــطح A برابر 3 واحد است. آن را ترسيم  2. مقدار طول س
كنيد.

3. ارتفاع و طول سطح A ترسيم شده است. تصوير سطح 
A را كامل كنيد.

4. سطح B بايد چسبيده به سطح A ترسيم شود. مقدار 3 
واحد در امتداد طول پاييني سطح A ترسيم كنيد.

ــيم كنيد تا تصوير كامل  ــطح B را ترس 6. مقدار ارتفاع س
شود.

ــطح B نيز دقيقًا در امتداد طول بااليي سطح 1  5. باالي س
ديده مي شود. آن را ترسيم كنيد.

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

مراحل ترسيم

نكته

 B ــطح ــاهده مي كنيد س همان گونه كه مش
موازي صفحه ي تصوير نيست؛ از اين رو، 
اندازه ي تصوير آن از اندازه ي واقعي سطح 

B كوچك تر است.
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ارزشيابي پاياني

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

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

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

© د) الف و ب © ج) يك نقطه است  

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

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

8. كدام يك از سطوح  شكل عمود بر صفحه ي  تصوير است آن ها را سايه بزنيد.
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عملي ◄ 
1. سطوحي كه نماي F به اندازه ي واقعي مشاهده مي شود با مداد رنگ كنيد. (مطابق نمونه) 
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2. تصاوير از جهت F اجسام زير را مطابق نمونه كامل كنيد. 
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3. تصوير از جهت F اجسام زير را ترسيم كنيد. 
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4. تصوير از جهت F اجسام داده شده را روي كاغذ شطرنجي ترسيم كنيد.
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توانايي ترسيم تصوير روبه رو، افقي و نيمرخ (جانبي) روي 
صفحات ترسيم

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- كاربرد سه صفحه ي تصوير را شرح دهد.

- تسطيح صفحات تصوير را تعريف كند.
- تصاوير روبه رو، افقي و جانبي ديد از چپ را ترسيم كند.

- كاربرد خط نديد در تصاوير را بيان كند.
- ارتباط بين تصاوير را برقرار سازد.
- وجوه مشترك تصاوير را بيان كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

257
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پيش آزمون

1. اگر بخواهيد يك ميز را به خوبي روي كاغذ تعريف كنيد، چند تصوير از آن ترسيم مي كنيد؟
2. به مكعب زير نگاه كنيد. اگر از نماي F به جسم نگاه كنيد، كدام مقادير طول، عرض يا ارتفاع ديده مي شود؟

3. اگر از سمت ′F به مكعب نگاه كنيد طول، عرض يا ارتفاع  با چه مقاديري ديده مي شود؟
ــت. به نظر شما، مفهوم خط چين روي تصوير  ــم زير روي صفحه ي تصوير V به دست آمده اس ــمت F جس 4. تصوير از س

چيست؟ 

فاع
ارت

عرضطول
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صفحات تصوير روبه رو، افقي و جانبي

ــان دادن اجسام و قطعات در صنعت  آموختيم كه براي نش
از تصوير استفاده مي شود.

وقتي ناظر از روبه رو به جسم نگاه مي كند نماي روبه روي 
ــر V مي بيند. به صفحه ي  ــم را روي صفحه ي  تصوي جس

 تصوير V صفحه ي  تصوير روبه رو گويند. 

براي اينكه جسمي به صورت كامل نشان داده شود غالباً به 
ــم و  ــت: تصوير از باالي جس دو تصوير ديگر نيز نياز اس

تصوير از سمت چپ جسم.

ــم نگاه كند،  ــمت چپ به جس همچنين، وقتي ناظر از س
ــم را روي صفحه ي P مي بيند. صفحه ي P را  تصوير جس

صفحه ي  تصوير جانبي  گويند. 

براي ترسيم تصوير از باال نياز به صفحه اي افقي، مانند صفحه ي 
ــي گويند. ــه ي H صفحه ي  تصوير افق ــت. به صفح H اس

در اين حالت، ناظر از باال به جسم نگاه مي كند. 

ــر روي صفحه ي  تصوير  ــمت چپ، ب تصوير جانبي از س
جانبي به دست مي آيد.
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ــار يكديگر قرار  ــه صفحه ي  تصوير را كامًال در كن اگر س
ــه بعدي به دست مي آيد كه مي توانيم جسم  دهيم فضايي س
را در داخل آن قرار دهيم و تصاوير آن را به دست آوريم. 

به اين فضاي سه بعدي ناحيه ي تصويرگيري مي گوييم. 
همان گونه كه مي بينيد، سه محور ارتفاع Z، طول X، و 

عرض Y صفحات تصوير را از هم جدا كرده است.

گام آخر 
ــه تصوير از جسم به دست  آمده است و سازنده  اكنون س

مي تواند با استفاده از آن تصاوير جسم را بسازد. 

ر از باال
تصوي

وبه روتصوير جانبي
وير ر

تص

اما هنوز صفحه هاي تصوير حالت سه بعدي دارد. گام آخر 
ــت كه صفحه ها را از حالت سه بعدي خارج كنيم  اين اس
ــيم آن ساده تر باشد. بدين منظور، صفحه ي تصوير  تا ترس
جانبي را حول محور Z مي چرخانيم تا با صفحه ي روبه رو 

هم راستا شود. 

 Xــول محور ــي را ح ــر افق ــه ي تصوي ــن، صفح همچني
مي چرخانيم تا با صفحه ي تصوير روبه رو هم راستا شود.

ــي تصاوير  ــم: يعن ــه تصوير اصلي اين جس اكنون س
ــه ترسيم شده  روبه رو، افقي، و جانبي به صورت يك نقش

است. 

ــي (باال) و جانبي  ــراي نمايش تصاوير روبه رو، افق پس ب
جسم، به سه صفحه ي  تصوير نياز داريم: صفحه ي  تصوير 
روبه رو، صفحه ي  تصوير افقي و صفحه ي  تصوير جانبي. 

وبه رو
ر

افقي

جانبي
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ــه تصوير نهايي از  ــات تصوير را باز كنيم س ــي صفح وقت
جسم حاصل مي شود. 

مثال 
جسم روبه رو را داخل ناحيه ي تصويرگيري قرار داده ايم، 
ــپ آن روي  ــي و جانبي از چ ــه رو، افق ــه تصوير روب س

صفحات تصوير به دست آمده است. 

ــه دليل اختالف  ــن روي تصوير روبه رو ب ــود خط چي وج
سطحي است كه در داخل جسم وجود دارد. اين اختالف 
ــطح، هرچند كه در مسير ديد ناظر قرار دارد، ولي ديده  س

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

نكته

ــطوحي  ــر اختالف س ــن، اث خط چي
ــير ديد ناظر است  ــت كه در مس اس
ولي داخل يا پشت جسم قرار دارد.

طول، عرض، و ارتفاع

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

فاع
ارت

عرضطول
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وقتي ناظر از روبه رو، به جسم نگاه مي كند، ارتفاع و طول 
ــم را مي بيند. پس، در تصوير روبه رو، ارتفاع و طول  جس

جسم وجود دارد. 

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

نمايش داده مي شود. 

ــد، طول و عرض  ــم نگاه مي كن ــي ناظر از باال به جس وقت
جسم را مي بيند. پس، در تصوير افقي طول و عرض جسم 

وجود دارد. 

 ،X طول ،Z ــه محور ارتفاع در ناحيه ي تصويرگيري نيز س
و عرض Y وجود دارد. 

ــاي تصاوير  ــويد كه ارتفاع ه ــت متوجه مي ش با كمي دق
روبه رو و جانبي با محور Z موازي اند و هر ارتفاعي كه در 
ــاي روبه رو وجود دارد، هم اندازه ي آن، ارتفاعي هم در  نم

نماي جانبي ديده مي شود. 

ــود دارد،  ــه در نماي روبه رو وج ــن، هر طولي ك همچني
ــود و  ــاي افقي ديده مي ش ــي در نم ــدازه ي آن، طول هم ان
طول هاي موجود در اين دو تصوير با محور X موازي اند.

ــورت، عرض هاي موجود در تصاوير افقي و  به همين ص
ــي هم با محور Y موازي اند و هر مقدار عرض كه در  جانب
تصوير افقي وجود دارد، هم اندازه ي آن، عرضي در تصوير 

جانبي ديده مي شود.  طول

عرض

طول

فاع
ارت

عرض

فاع
ارت

عرض
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توضيح بيشتر خط نديد

سه تصوير روبه رو، افقي و جانبي جسم روبه رو ترسيم شده 
است. در تصوير روبه رو و جانبي خط نديد نشان دهنده ي 

گوشه هاي داخلي جسم است. 

ــر الزامي  ــد، رعايت نكات زي ــيم خطوط ندي ــراي ترس ب
است:

ــي 0/5 برابر 0/35  ــد در گروه  خط ــت خط ندي 1. ضخام
است.

2. خطوط نديد در گوشه ها به هم مي چسبد.

ــوط نديد در هنگام برخورد با هم، يكديگر را قطع  3. خط
مي كند.

4. كمان هاي نديد كه از روي خط محور آغاز مي شود، به 
خط محور مي چسبد.

ــبد، مگر اينكه در امتداد  5. خط نديد به خط ديد مي چس
آن قرار گيرد.

ــر و فاصله ي بين  ــا 4 ميلي مت ــر خط چين 3 ت ــول ه 6. ط
خط چين ها يك ميلي متر مناسب است.

ــود  ــط ديد و خط نديد روي هم منطبق ش ــه خ 7. چنانچ
اولويت ترسيم با خط ديد است. 

خط ديد و نديد روي هم منطبق است. 
خط ديد ترسيم شده است.

ــد در امتداد  ــط ندي خ
خط ديد

خط نديد در برخورد با 
خط ديد

 F تصوير از ديد
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در شكل زير نحوه ي ترسيم صحيح انواع خطوط نديد نشان داده شده است.

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست نادرست

درست

نادرست
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در شكل زير سه تصوير از هر جسم ترسيم شده  است. به نحوه ي ترسيم خطوط نديد توجه كنيد.

نكته

ــه ثابت است.  ــده هميش 1. خصوصيات مطرح ش
ــدي كنيم،  ــات تصوير را دوبع ــًال وقتي صفح مث
مقادير عرض در تصوير افقي و تصوير جانبي نيز 

همواره موازي محور Y است.

ــتر در ابعاد نقشه، مقادير  2. براي ايجاد دقت بيش
ــاع را با خط رابط به  ــان طول، عرض و ارتف يكس

تصاوير ديگر انتقال دهيد.
ــط 45 درجه در  ــال مقدار عرض از خ ــراي انتق ب

فضاي خالي بين دو محور Y استفاده كنيد. 
3. به جاي كلمه ي تصوير از كلمه ي نما هم استفاده 
ــر روبه رو  ــه جاي تصوي ــراي مثال، ب ــود، ب مي ش

مي توان گفت نماي روبه رو.
ــت.  ــام ديگر تصوير روبه رو، تصوير قائم اس 4. ن
همچنين به تصوير افقي تصوير از باال و به تصوير 

جانبي از چپ تصوير نيمرخ نيز مي گويند.
ــور خالصه،  ــي از چپ، به ط ــه تصوير جانب 5. ب

تصوير جانبي مي گوييم.
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ــاده ترين و مناسب ترين روش،  توجه داشته باشيد، س
ــتفاده از گونياي 45 درجه است. توصيه  انتقال اندازه با اس
ــتفاده  ــود، هيچ گاه براي انتقال اندازه از خط كش اس مي ش
ــتن از دقت، در انتقال اندازه نيز  نكنيد، زيرا عالوه بر كاس

موجب كاهش سرعت مي شود.

استفاده از گونياي 45 درجهترسيم كمان با پرگار

انتقال اندازه با خط كشانتقال اندازه با پرگار

ــرض از تصوير افقي  ــراي انتقال مقدار ع ــت، ب گفتني اس
ــس، روش هاي مختلفي وجود  ــه تصوير جانبي و به عك ب
ــكل هاي زير روش هاي مختلف آن را مشاهده  دارد. در ش

مي كنيد.
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دستوركار شماره ي 1
ترسيم سه تصوير از جسم

ــر جانبي از چپ،  ــه رو، تصوير افقي و تصوي تصوير روب
ــد F (روبه رو)  ــا توجه به جهت دي ــده را ب مكعب داده ش

ترسيم كنيد. 

(30 دقيقه)

جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد
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1. كاغذ را با استفاده از خط كش تي روي ميز نقشه كشي يا 
تخته رسم بچسبانيد.

2. كادر و جدول مشخصات را ترسيم كنيد.

ــب روي كاغذ  ــاي Y ،X و Z را در محل مناس 3. محوره
ترسيم كنيد.

4. نام هر محور(Y ،X و Z) را در كنار آن بنويسيد.

ــاي روبه رو طول و ارتفاع وجود دارد. طول را به  5. در نم
ــر، در محل تصوير روبه رو، موازي با  اندازه ي 80 ميلي مت

محور X ترسيم كنيد.

6. مقدار ارتفاع را به اندازه ي 40 ميلي متر موازي با محور 
Z ترسيم كنيد.

7. نماي روبه رو را كامل كنيد.

ــيم تصوير افقي به طول و عرض نياز است.  8. براي ترس
با استفاده از گونيا و خط كش  تي و با خطوط نازك مقدار 

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

9. مقدار عرض را به اندازه ي 50 ميلي متر موازي با محور 
Y جدا سازيد و نماي افقي را كامل كنيد.

10. براي ترسيم تصوير جانبي به ارتفاع و عرض نياز است.
 ارتفاع در تصوير روبه رو و نيز در تصوير افقي وجود 
دارد. ابتدا با كمك خط كش  تي ارتفاع را از تصوير روبه رو 

به تصوير جانبي انتقال دهيد.

11. براي انتقال مقدار عرض از تصوير افقي، ابتدا با استفاده 
از گونياي 45 درجه، خطي بين دو محور Y ترسيم كنيد.

ــه خط 45 درجه  ــرض را از تصوير افقي ب ــدار ع 12. مق
انتقال دهيد.

13. مقدار عرض را با كمك خط كش  تي و گونيا به نماي 
جانبي انتقال دهيد.

14. خطوط اصلي را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

ــيابي به  ــراي تأييد و ارزش ــده را ب ــه ي كامل ش 15.  نقش
هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستور كار شماره ي 2
ترسيم سه تصوير از جسم

تصاوير روبه رو، افقي و جانبي سه بعدي داده شده را ترسيم 
كنيد. 

(30 دقيقه)

جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد
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3. كادر تصوير روبه رو را به ارتفاع 45 ميلي متر و طول 40 
ميلي متر با خط نازك ترسيم كنيد.

ــطوح 1 و 2 موازي با صفحه ي  تصوير روبه رو است  4. س
و به طور كامل در تصوير روبه رو ديده مي شود. اندازه هاي 
ــازيد و تصوير  ــول و ارتفاع مورد نياز هريك را جدا س ط

روبه  رو را كامل كنيد.

ــيم تصوير افقي، بزرگ ترين مقدار طول را به  5. براي ترس
ــد و با جدا كردن مقدار عرض به  تصوير افقي انتقال دهي

اندازه ي 50 ميلي متر، كادر تصوير افقي را ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

1. مطابق دستور كار شماره ي 3 كاغذ را روي ميز بچسبانيد 
و كادر و جدول را ترسيم كنيد.

2. محورهاي مختصات را ترسيم و نام گذاري كنيد.
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8. براي ترسيم تصوير جانبي، بزرگ ترين مقدار ارتفاع را 
از تصوير روبه رو به تصوير جانبي انتقال دهيد.

ــيم كنيد و بزرگ ترين  9. خطْ 45 بين دو محور Y را ترس
ــر جانبي انتقال  ــرض را از تصوير افقي به تصوي مقدار ع

دهيد. بدين ترتيب، كادر تصوير جانبي حاصل مي شود.

7. با جدا كردن مقدار 20 ميلي متر براي بُعد اين صفحات، 
ــيد كه براي  ــته  باش ــر افقي را كامل كنيد. دقت داش تصوي
ــا به تصوير افقي  ــل تصوير افقي بايد همه ي طول ه تكمي

انتقال داده شده باشد.

ــه ي تصوير افقي  ــوازي با صفح ــطوح 3، 4، 5 و6 م 6. س
ــود.  ــت و در تصوير افقي به صورت كامل ديده مي ش اس
ــر افقي انتقال  ــطوح 4، 5 و 6 را به تصوي ــدار طول س مق

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

از تصوير افقي به تصوير جانبي انتقال دهيد.

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

ــر جانبي انتقال داده  ــوز يكي از ارتفاع ها به تصوي 12. هن
نشده است، آن را به تصوير جانبي انتقال دهيد.

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

كنيد. خطوط اصلي را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

ــيابي به  ــراي تأييد و ارزش ــده را ب ــه ي كامل ش 14.  نقش
هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. كاربرد ناحيه ي تصويرگيري را شرح دهيد.

2. چه موقع از خط نديد استفاده مي شود؟
3. در تصوير روبه رو كدام يك از اندازه هاي جسم ديده مي شود؟

© ج) طول و ارتفاع © ب) عرض و ارتفاع  © الف) طول و عرض 
4. كدام اندازه در تصوير افقي و تصوير جانبي مشترك است؟

© ج) ارتفاع © ب) عرض  © الف) طول 
5. اندازه ي مشترك بين تصوير روبه رو و تصوير افقي كدام است؟

© ج) ارتفاع © ب) عرض  © الف) طول 
6. روش هاي انتقال مقدار عرض از تصوير افقي به تصوير جانبي را نام ببريد و بنويسيد بهترين روش كدام است؟
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عملي ◄ 
1. تصوير جانبي ديد از چپ اجسام داده شده را مطابق نمونه ترسيم كنيد. 
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 2. تصوير افقي هريك از اجسام داده شده را مطابق نمونه ترسيم كنيد. 
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3. سه تصوير افقي، روبه رو و جانبي اجسام زير را روي كاغذ شطرنجي ترسيم كنيد. تمرين 3 ، 4 و 7 در كالس و بقيه ي 
تمرينات در منزل انجام شود. 

1                                    2                                    3

4                                    5                                    6

7                                    8                                    9
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4. تصاوير روبه رو، افقي و جانبي هريك از اجسام زير را روي كاغذ A4 و با استفاده از ابزار نقشه كشي ترسيم كنيد. 
تمرين شماره ي 2 در كالس و بقيه در منزل انجام شود. 

       (1)                                                                             (2)  

       (3)                                                                             (4)  
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توانايي ترسيم تصوير در ناحيه هاي تصويرگيري

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- ناحيه هاي تصويرگيري را تعريف كند.

- شش تصوير را در ناحيه ي اول ترسيم كند.
- شش تصوير را در ناحيه ي سوم ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

246
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پيش آزمون

1. به نظر شما از يك جسم چند تصوير دوبعدي مي توان ترسيم كرد؟
2. آيا هميشه بايد تصوير از باال را در زير جسم قرار داد؟

3. اگر تصوير از زير يك جسم را ترسيم كنيد، آن را كدام طرف نماي روبه رو قرار مي دهيد؟
4. به نظر شما، براي اينكه خصوصيات مورد نياز يك قطعه كامًال مشخص شود، به چند تصوير نياز است؟
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ناحيه هاي تصويرگيري

ــتفاده از يك صفحه ي افقي و يك صفحه ي عمودي،  با اس
مي توان فضا را به چهار ناحيه تقسيم كرد. 

ــب: ناحيه ي اول، ناحيه ي دوم،  ــن چهار ناحيه را به ترتي اي
ناحيه ي سوم و ناحيه ي چهارم مي نامند. 

ــا داراي يك صفحه ي  تصوير  ــر كدام از اين ناحيه ه ه
روبه رو (V) و يك صفحه ي  تصوير افقي (H) است. گاهي 

يك صفحه ي  تصوير جانبي هم به آن اضافه مي كنند.

در نقشه كشي براي تصويرگيري از ناحيه ي اول و ناحيه ي 
سوم استفاده مي شود. 

ــيم در  ــه ي اّول روش اروپايي و ترس ــيم در ناحي به ترس
ــوم روش امريكايي نيز مي گويند. در كشور ما  ناحيه ي س
ترسيم نقشه ها در ناحيه ي اول مرسوم است. آنچه تا كنون 

آموختيد ترسيم قطعات در ناحيه ي اول بود. 

در ناحيه ي اّول، وقتي صفحات تصوير را باز كنيم، تصوير 
ــر جانبي چپ در  ــر روبه رو و تصوي ــي در زير تصوي افق

سمت راست تصوير روبه رو قرار مي گيرد.

ناحيه ي سومناحيه ي اول

ناحيه ي دوم

ناحيه ي چهارم

ناحيه ي اول ناحيه ي سوم

وبه رو
ر

افقي

جانبي

وبه رو
ر

افقي

جانبي

ناحيه ي اول

سه تصوير جسم 
در ناحيه ي اول

روبه روجانبي

افقي
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تصاوير بيشتر
آموختيد كه چگونه مي توان سه تصوير از جسم ترسيم كرد. 

ناظر

ناظر

وبه رو
ر

افقي

ناحيه ي تصويرگرينماد

ناحيه ي اول

ناحيه ي سوم

ديد از راست

افقي

روبه رو

ناحيه ي سوم
چنانچه جسم در ناحيه ي سوم باشد، صفحه ي تصوير بين 

ناظر و جسم قرار مي گيرد.

ــي صفحات تصوير را باز كنيم، تصوير  در اين حالت وقت
ــت، در  افقي در باالي تصوير روبه رو و تصوير ديد از راس

سمت راست تصوير روبه رو حاصل مي شود.

براي هريك از روش هاي ترسيم در ناحيه ي اول و ناحيه ي 
ــه كش ها اين نماد را در  ــوم، نمادي وجود دارد كه نقش س
ــيم  ــه قرار مي دهند تا روش ترس ــخصات نقش جدول مش

نقشه ها مشخص باشد.
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ــور معمول، مي توان با دو تصوير يك قطعه را معرفي  به ط
كرد، زيرا تمام مقادير طول، عرض و ارتفاع در دو تصوير 
ــه تصوير روبه رو، افقي و جانبي موجود است. اما در  از س
ــر، گاه پيش  مي آيد كه براي معرفي آن ها  قطعات پيچيده ت
ــت. با استفاده از يك  ــه تصوير هم نياز اس ــتر از س به بيش
ــه اي مي توان تا شش تصوير براي هر جسم  جعبه ي شيش

به دست آورد. 

ــم را داخل يك جعبه ي شيشه اي شش وجهي  چنانچه جس
بگذاريم تا تصاوير روي سطوح آن به دست آيد، بعد از باز 

كردن جعبه و تسطيح آن، شش تصوير خواهيم داشت. 
به اين جعبه شيشه اي جعبه تصوير مي گويند.

ــه كه مي بينيد، وقتي تصويرگيري در ناحيه ي  همان گون
ــت، تصوير از باال در زير تصوير روبه رو و تصوير  اول اس

از زير در باالي تصوير روبه رو قرار مي گيرد. 

شش تصوير در ناحيه ي اول

ديد از زير

ديد از راستديد از روبه روديد از چپديد از پشت

ديد از باال

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

ــاال در باالي تصوير روبه رو و  ــن حالت، تصوير از ب در اي
ــود.  ــر در زير تصوير روبه رو، حاصل مي ش تصوير از زي

ترتيب بقيه ي تصاوير را در شكل زير مشاهده مي كنيد. 

شش تصوير در ناحيه ي سّوم

ديد از پايين

ديد از چپديد از پشت ديد از روبه رو ديد از راست

ديد از باال
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ــش تصوير از روي قطعات  ــيم ش در حقيقت، براي ترس
صنعتي، مي توانيد جسم را بچرخانيد و از هر طرف به آن 
ــيم كنيد؛ ولي ترتيب قرارگرفتن  بنگريد و نماي آن را ترس
تصاوير بايد طبق استاندارد و به صورت بازشده ي جعبه ي 

تصوير باشد. 

تصوير از زير

تصوير از راستتصوير از روبه روتصوير از چپ

ر از باالتصوير از باال
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نكته

1. از آنجا كه در صنعت به ندرت اتفاق مي افتد كه از شش 
تصوير استفاده شود، در مباحث آينده، به طور معمول، سه 
تصوير اصلي روبه رو، افقي و جانبي ديد از چپ را مدنظر 
ــه  ــيم اين س قرار مي دهيم. عالوه بر اين، با فراگيري ترس
ــر را در صورت نياز به راحتي  ــا مي توانيد تصاوير ديگ نم

ترسيم كنيد. 

ــه ي  ــه ي اروپايي به يك نقش ــك نقش ــل ي ــراي تبدي 2. ب
ــاي تصوير ديد از باال را با  ــي و به عكس، بايد ج امريكاي
تصوير ديد از زير و جاي تصوير جانبي ديد از چپ را با 

تصوير جانبي ديد از راست عوض كنيد. 

ــه ها در  ــيم نقش ــا كه روش عمومي ترس 3. از آنج
كشور ما روش اروپايي است، از گذاشتن نماد آن                   
ــه  ــخصات نقش ــدول مش                      در ج
ــه اي به روش  ــي اگر نقش ــر مي كنند. ول صرف  نظ
ــد، بايد نماد آن را در جدول  ــيم ش امريكايي ترس

مشخصات نقشه قرار داد. 

ديد از راستديد از روبه روديد از چپ ديد از چپديد از راست ديد از روبه رو
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ــه تصوير روبه رو، جانبي از راست و افقي شكل زير را  س
در ناحيه ي سوم ترسيم كنيد. 

دستور كار
ترسيم سه تصوير از جسم در ناحيه ي سوم

(60 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذ ثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب
HB   مداد

نكته

تصوير جانبي مورد استفاده در فرجه ي سوم ، تصوير جانبي ديد از راست است.
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مراحل ترسيم

ــبانيد و مطابق دستور كار شماره ي 3  1. ابتدا كاغذ را بچس
كادر و جدول را ترسيم كنيد.

2. ابتدا تصوير روبه رو را ترسيم كنيد. تصوير روبه رو بايد 
در پايين صفحه قرار گيرد تا جاي كافي براي تصوير افقي 

باقي بماند.

ــاي جانبي، تصوير جانبي  ــا انتقال خطوط رابط به نم 3. ب
راست را ترسيم كنيد.

ــيم كنيد و رابط ها را از نماي روبه رو و  4. خطْ 45 را ترس
جانبي به نماي افقي انتقال دهيد.

ــي را با ضخامت  ــيم و خطوط اصل 5. نماي افقي را ترس
استاندارد پررنگ كنيد.

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

نظري ◄ 
1. در كشور ما روش معمول ترسيم نقشه ها در كدام ناحيه است؟

© د) ناحيه ي چهارم © ج) ناحيه ي سوم  © ب) ناحيه ي دوم  © الف) ناحيه ي اول 
2. در ناحيه ي اول، تصوير جانبي ديدار از چپ در كجا قرار مي گيرد؟
3. در ناحيه ي سوم، تصوير جانبي ديد از چپ، در كجا قرار مي گيرد؟

4. نماد ناحيه ي اول و ناحيه ي سوم را ترسيم كنيد.
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عملي ◄ 
(A4 در كاغذ) .1. سه تصوير از جسم داده شده را در ناحيه ي سوم ترسيم كنيد

ــوم ترسيم كنيد (اين تمرين با دست  ــده را يك بار در ناحيه ي اول و يك بار در ناحيه ي س ــش تصوير از حجم داده ش 2. ش
آزاد و در روي كاغذ شطرنجي انجام گيرد.)
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ــوم ترسيم  ــكال زير را يك بار در فرجه ي اول و بار ديگر در فرجه ي س ــه تصوير روبه رو، افقي و جانبي هريك از اش 3. س
كنيد. اين تمرين با دست آزاد ترسيم شود. 

يادآوري

ــه ي اول نماي جانبي ديد از چپ و در فرجه ي  در فرج
سوم نماي جانبي ديد از راست ترسيم مي شود.

تحقيق كنيد، اگر جسم داده شده در ناحيه ي دوم ترسيم تحقيق
شود، تصاوير آن چگونه خواهد بود.
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توانايي ترسيم تصوير روبه رو، افقي و جانبي احجام هندسي

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

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

- سه تصوير از استوانه را ترسيم كند.
- سه تصوير از مخروط را ترسيم كند.

- سه تصوير از هرم را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

347
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پيش آزمون

1. احجامي كه اطراف شما هستند را نام ببريد.
2. احجام هندسي اي را كه مي شناسيد نام ببريد.

3. احجام صنعتي استوانه ايي را كه مي شناسيد نام ببريد.
4. به نظر شما كدام يك از احجام زير در قطعات صنعتي استفاده بيشتري دارند؟

© ج) چندوجهي ها © ب) مخروط ها   © الف) استوانه ها  
5. كدام يك از قطعات زير استوانه اي است؟

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

ــطح طوري كنار هم قرار بگيرد كه محدوده  اي  وقتي چند س
بسته  ايجاد و فضايي اشغال شود، مي گوييم يك حجم تشكيل 

شده است و مقدار آن برابر فضايي است كه اشغال مي كند.
در اطراف ما انواع حجم ها وجود دارد. اجسامي مانند 
ــي مانند گيره،  ــوان و كيف تا ابزار صنعت ــز، صندلي، لي مي

چكش، سوهان و... همه حجم دارند.

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

ــياري وجود  در صنعت، احجام و قطعات پيچيده ي بس
ــودرو قطعاتي مانند  ــور يك خ ــال، در موت ــراي مث دارد. ب
محورها، شافت ها، چرخ دنده ها، ياتاقان ها و ... وجود دارد. 
اما با كمي دقت متوجه مي شويد كه بسياري از اين اجسام از 

تركيب حجم هاي ساده ي هندسي تشكيل شده  است. 

ــناخت احجام هندسي موجب مي شود تا  بررسي و ش
ــناخت و  ــران دقت نظر و مهارت كافي براي ش صنعت گ
ــتر قطعات صنعتي به دست آورند و در  تحليل هرچه بيش

طراحي و توليد موفق باشند.
ــي و غير هندسي تقسيم  ــته ي هندس احجام به دو دس
ــود. احجام هندسي مانند استوانه و مكعب و احجام  مي ش

غير هندسي مانند كوه، درخت، كيف و كفش.

احجام هندسي

احجام هندسي به سه گروه تقسيم مي شود: احجام مستوي، 
احجام دوار يك انحنايي و احجام دوار دو انحنايي.

1. اجسام مستوي، كه از سطوح تخت تشكيل شده  است، 
مانند مكعب.

2. احجام دّوار يك انحنايي، كه از سطوح تخت و منحني 
تشكيل شده  است، مانند استوانه.

ــطوح منحني  ــي كه فقط از س ــام دوار دو انحناي 3. احج
تشكيل  شده  است مانند كره.

سنبه نشان

تُنگ

محور چكش

اهرم اتصال
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برخي از متداول ترين احجام هندسي 

   نام                 احجام مستوينام            احجام دوار 

استوانه

مخروط مايل

كره

بيضوي

حلقه

مكعب

مكعب مستطيل

هرم

هرم ناقص

منشور

منشور مايل

مخروط
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آيا مي دانيد

ــاهده كرديد،  ــه كه در صفحه ي قبل مش همان گون
مكعب داراي شش وجه منتظم است. از اين رو، آن 
ــش وجهي نيز مي گويند. پنج  نوع چند وجهي  را ش
منتظم وجود دارد كه به اجسام افالطوني مشهورند. 

اين چند وجهي ها عبارت اند از:
ــار مثلث  ــه از چه ــي منتظم ك ــف) چهاروجه ال

متساوي االضالع تشكيل شده است.

ــش وجهي منتظم، كه از شش مربع تشكيل  ب) ش
شده  است.

ــت مثلث  ــه از هش ــم، ك ــت وجهي منتظ ج) هش
متساوي ا الضالع تشكيل شده است.

ــم، كه از دوازده پنج ضلعي  د) دوازده وجهي منتظ
منتظم تشكيل شده است.

ــت مثلث  ــه از بيس ــت وجهي منتظم، ك ــ ) بيس ه
متساوي ا الضالع تشكيل شده است. 

منشور
منشور يك چندوجهي است كه دو وجه آن كامًال مشابه و 
موازي با هم اند. به اين دو وجه قاعده مي گويند. نام منشور 
ــخص مي كنند؛ مثًال منشور با  ــكل قاعده ي آن مش را با ش
ــور را با تعداد  قاعده ي پنج ضلعي. همچنين، مي توان منش
ــخص كرد، مثًال منشور پنج وجهي، كه  وجه جانبي آن مش

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

قائم و در غير اين صورت منشور مايل ناميده مي شود. 

منشور مايل

منشور با قاعده ي پنج ضلعي يا 
منشور منشور پنج وجهي

قاعده
چهاروجهي منتظم

مكعب يا شش وجهي منتظم

هشت وجهي منتظم

دوازده وجهي منتظم

بيست وجهي منتظم
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- تصاوير سه گانه ي منشور با قاعده ي پنج ضلعي - تصاوير سه گانه ي منشور با قاعده ي سه ضلعي 

- تصاوير سه گانه ي منشور با قاعده ي شش ضلعي 

تصاوير روبه رو، افقي و جانبي منشور ◄ 

نكته

ــورهاي چندوجهي از  ــيم تصوير قاعده ي منش براي ترس
روش تقسيم دايره استفاده كنيد.
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هرم
ــت كه وجوه جانبي آن همگي در  هرم يك چند وجهي اس
ــكل  ــترك اند. معموالً هرم را با ش نقطه اي به نام رأس مش
ــا قاعده ي  ــد. مثًال، هرم ب ــذاري مي كنن ــده ي آن نام گ قاع
ــه ضلعي. البته مي توان هرم را با تعداد وجه جانبي آن نيز  س
ــه وجهي. اگر محور هرم بر قاعده ي هرم  ناميد. مثًال هرم س
عمود باشد هرم قائم و در غير اين صورت هرم مايل است. 

ــكل زير مشاهده  ــه گانه ي هرم قائم را در ش - تصاوير س
مي كنيد.

ــه گانه ي هرم ناقص را در شكل زير مشاهده  - تصاوير س
مي كنيد.

هرم مايل

هرم قائم

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

ــكل زير  ــروط ناقص را در ش ــه گانه ي مخ ــر س - تصاوي
مشاهده مي كنيد.

ــتوانه اي را در شكل زير مشاهده     ــه گانه ي اس - تصاوير س
مي كنيد.

ــاهده  ــكل زير مش ــه گانه ي مخروط را در ش - تصاوير س
مي كنيد.

ــاهده  ــكل زير مش ــره را در ش ــه گانه ي ك ــر س - تصاوي
مي كنيد.
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همان گونه كه مشاهده كرديد، تصاوير روبه رو و جانبي در استوانه و مخروط با هم يكسان است. در شكل زير اجسامي را 
مشاهده مي كنيد كه با توجه به دوار بودن آن ها، تصوير جانبي هر كدام درست مانند تصوير رو به روي آن است.

- تصاوير سه گانه ي استوانه ي توخالي را در شكل زير مشاهده مي كنيد.
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خط محور
در ترسيمات هندسي با خط محور به خوبي آشنا شده ايد. 
ــيم تصاوير  همان گونه كه مي دانيد از خط محور براي ترس
ــتفاده مي شود. يادآوري  قطعات دوار و قطعات متقارن اس

مي شود كه در مركز دايره ها خطوط محور به صورت دو خط 
ــت. همچنين ابتدا و انتهاي خط محور  كوچك متقاطع اس
ــه كمي از تصاوير بيرون مي زند.(1 الي3 ميلي متر)  هميش

خطوط كوچك

بيرون زدگي 
خطوط محور

نكته

ــيم تصاوير استوانه ها بهتر است  براي ترس
ــيم  ــت ترس ابتدا تصويري كه دايره اي اس
ــكل روبه رو ابتدا تصوير  شود. مثًال، در ش
افقي را ترسيم مي كنيم و پس از آن خطوط 
ــه نماي روبه رو  ــر قطر ب رابط را از دو س
انتقال مي دهيم و تصوير روبه رو را ترسيم 

مي كنيم.
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ــه بعدي داده شده را  ــكل س تصويرهاي روبه رو و افقي ش
ترسيم كنيد. 

دستور كار
ترسيم تصوير روبه رو و افقي

(40 دقيقه)

جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
دايرهشابلننواريچسب
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
HB   مداد

نكته

ــا گونيايْ 60- 30ْ درجه  ــك خط كش تي و تمامي خطوط عمودي ب ــه ي خطوط افقي با كم هم
ترسيم شود.
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مراحل ترسيم

1. ابتدا كاغذ را بچسبانيد و كادر نقشه را ترسيم كنيد.

ــا را نام گذاري  ــيم و آن ه 2. محورهاي مختصات را ترس
كنيد.

3. براي ترسيم دايره ها در تصوير افقي ابتدا خطوط محور 
را عمود بر هم ترسيم كنيد.

ــتفاده از پرگار دو دايره به قطر 20 ميلي متر و قطر  4. با اس
40 ميلي متر ترسيم كنيد تا تصوير افقي كامل شود.

5. خطوط رابط را از دو سر قطر دايره بزرگ تر به تصوير 

6. خطوط رابط را از دو سر قطر دايره ي كوچك به تصوير 
روبه رو انتقال دهيد و تصوير روبه روي آن را به ارتفاع 20 

ميلي متر ترسيم كنيد.

ــال دهيد و  ــه تصوير روبه رو انتق ــور را نيز ب ــط مح 7. خ
خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

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

ــتوانه ي بزرگتر  روبه رو انتقال دهيد و تصوير روبه روي اس
را ترسيم كنيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. احجام هندسي به چند دسته تقسيم مي شوند. آن ها را نام ببريد.

2. چند حجم هندسي دوانحنايي را نام ببريد.
3. اجسام افالطوني را نام برده و خصوصيات هريك را بيان كنيد.

4. چند قطعه صنعتي استوانه اي را نام ببريد.
5. كدام حجم هندسي داراي تصاوير روبه رو، افقي و جانبي يكسان است؟

© ج) مخروط           © د) كره © الف) استوانه      © ب) مكعب مستطيل  
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عملي ◄ 
1. دو تصوير ديگر هريك از سه بعدي هاي زير را ترسيم كنيد.
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2. با توجه به تصوير روبه روي هر يك از سه بعدي هاي داده شده دو تصوير ديگر را ترسيم كنيد. 
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ــده را در كاغذ A4 ترسيم كنيد. (اين تمرين در منزل  ــه بعدي هاي داده ش ــه تصوير روبه رو، افقي و جانبي س 3. س
انجام شود.)
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ــي هريك از احجام  ــه تصوير روبه رو، افقي و جانب 4. س
ــيم كنيد. تمامي سوراخ ها  تركيبي زير را در كاغذ A4 ترس
سرتاسري است. (تمرين 2 و 5 در كالس و بقيه در منزل 

انجام شود.) 

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

قطر دايره ي محيطي منشور شش وجهي 50 
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توانايي ترسيم تصاوير احجام داراي قسمت هاي استوانه اي

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

- نحوه ي ترسيم نيم استوانه ها و ربع استوانه ها را شرح دهد.
- تصاوير سوراخ هاي استوانه اي را تشخيص دهد.
- تصاوير احجام تركيبي استوانه دار را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

246
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پيش آزمون

1. كدام يك از نماهاي ترسيم شده، تصوير روبه روي شكل داده شده را درست نشان مي دهد؟ 

 
   

2. تصوير روبه روي جسم داده   شده كدام است؟

3. مراحل ترسيم يك دايره را با استفاده از پرگار توضيح دهيد.
4. مراحل ترسيم يك دايره را با استفاده از شابلن دايره توضيح دهيد.

الف)°                      ب) °                    ج) °

الف) °                  ب) °                    ج) °
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ــيارها نيز در بسياري از موارد حالت  ــتند. سوراخ ها و ش ــتوانه با احجام ديگر هس ــياري از قطعات صنعتي تركيبي از اس بس
استوانه اي دارد.

در شكل زير سه تصوير برخي از اين گونه احجام ترسيم شده است.
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ــود تا نقشه ي  ــيم نقشه موجب مي ش رعايت مراحل ترس
ــيم شود. براي ترسيم اين گونه نقشه ها  صحيح و دقيق ترس

به ترتيب زير عمل مي شود:

2. در مرحله ي دوم، دايره ها و قوس هاي داخلي را ترسيم 
ــابلن  ــم. معموالً قوس ها و كمان هاي كوچك با ش مي كني

دايره ترسيم مي شود.

ــور با خط  ــاي مح ــا و خط ه ــدا كادر دور تصويره 1. ابت
ــيم مي كنيم. گفتني است، در اين مرحله فقط  نازك را ترس

قوس هاي خارجي ترسيم مي شود.

ــيم و خطوط  ــر، خطوط نديد را ترس ــه ي آخ 3. در مرحل
اصلي را طبق ضخامت استاندارد پررنگ مي كنيم.

مراحل ترسيم
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صفحات مماس
مي دانيد كه بين دو سطح غير هم راستا خط ايجاد مي شود. 
ــود  كه  اّما گاهي صفحات به صورتي بر هم مماس مي ش
در تصوير آن ها خطي حاصل نمي شود. در اين گونه موارد 
ــده  است با  ــطح مماس  ش انتهاي خطي را كه اثر لبه ي س
ــمت خارج مي چرخانيم تا نشان دهنده ي  شعاع كمي به س

مماس بودن آن سطح روي يك سطح ديگر باشد. 

ــكل زير و صفحه ي بعد برخي از اين گونه اجسام و  در ش
تصاوير آن را مشاهده مي كنيد. 

نكته

1. براي ترسيم قوس هايي كه مركز مشخص دارند 
ابتدا بايد محور را ترسيم كنيم. آنگاه سوزن پرگار 
ــا مي گذاريم و كمان  را روي محل تقاطع محوره

مورد نظر را ترسيم مي كنيم. 

2. چنانچه بخواهيم دايره اي را با استفاده از شابلن 
ــيم كنيم، بعد از ترسيم خطوط محور،  دايره ترس
خط هاي نشان روي شابلن دايره را روي خطوط 

محور تنظيم و سپس دايره را ترسيم مي كنيم. 

ــيم دايره هاي كوچك از شابلن دايره  3. براي ترس
ــتفاده مي كنيم و بقيه ي دايره ها با پرگار ترسيم  اس

مي شود.

محل قرار گرفتن 
سوزن پرگار
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سه تصوير روبه رو، افقي و جانبي سه بعدي داده شده را در 
كاغذ A4 ترسيم كنيد.

دستور كار
ترسيم سه تصوير از جسم

(60 دقيقه)

جدول ابزار

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

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
دايرهشابلننواريچسب
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
HB   مداد
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ــبانيد و كادر و يك جدول  1. ابتدا كاغذ را روي ميز بچس
ساده را ترسيم كنيد.

2. براي ترسيم تصوير روبه رو، خط محور عمودي و افقي 
را ترسيم كنيد تا مركز دايره به دست آيد.

ــه ي پرگار را به اندازه ي 20 ميلي متر باز كنيد و به  3. دهان
مركز به دست  آمده نيم دايره اي ترسيم كنيد.

4. خطوط ديگر تصوير رو به رو را طبق اندازه هاي موجود 
ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

5. براي ترسيم دايره به قطر 10 در تصوير روبه رو مي توانيد 
از شابلن دايره استفاده كنيد. خطوط شاخص روي شابلن 

را روي محورها قرار دهيد و دايره را ترسيم كنيد.

ــيم تصوير افقي مقدار طول را به نماي افقي  6. براي ترس
انتقال دهيد و كادر تصوير روبه رو را ترسيم كنيد.

7. مقدار قطر دايره ي كوچك را به نماي افقي انتقال دهيد 
و اثر آن را با خط چين ترسيم كنيد.

ــا انتقال مقادير ارتفاع و عرض به تصوير جانبي آن را  8. ب
ترسيم كنيد. آنگاه خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ 

كنيد.

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

نظري ◄ 
1. ترتيب ترسيم دايره با شابلن دايره، چگونه است؟

2. براي ترسيم دايره ها و كمان هايي كه مركز مشخصي دارند ابتدا بايد ................... ترسيم شود.
3. مراحل ترسيم تصويرها را توضيح دهيد.
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عملي ◄ 
1. تصاوير روبه رو، افقي و جانبي هريك از اجسام داده شده را روي كاغذ A4 و با استفاده از ابزار نقشه كشي ترسيم كنيد. 
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2. تصاوير روبه رو، افقي و جانبي داده  شده را با دست آزاد ترسيم كنيد. 
(ترسيم با دست آزاد يا با ابزار نقشه كشي مجاز است.

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

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

- دليل تغيير فرم در استوانه ها را توضيح دهد.
- تصاوير احجام استوانه اي را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
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