ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
۱ــ اﻧﻮاع ﭘﺮﮔﺎر و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﺮﮔﺎر ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﻣﺰاﻳﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۴ــ اﻧﻮاع ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
۵ــ راﭘﻴﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۶ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی آن را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۷ــ ﺑﺮﮔﺮدان و اﻧﻮاع آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۸ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﮔﺮدان را ﺷﺮح دﻫﺪ.

۱ــ۴ــ اﺑﺰارﻫﺎی دﻳﮕﺮ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮعاﻧﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
۱ــ۱ــ۴ــ ﭘﺮﮔﺎر :۱ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻤﺎنﻫﺎی داﻳﺮهای
ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺐ ،از ﭘﺮﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﺑﺰار دارای
دﻫﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺻﻄﮑﺎک و ﻳﺎ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۴

c

b

a

ﺷﮑﻞ ۱ــ۴ــ  ،aﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎزوﻳﯽ ــ  ،bﭘﺮﮔﺎر ﻓﻨﺮی ــ  ،cﭘﺮﮔﺎر ﭘﻴﭽﯽ
۱ــ ﭘﺮﮔﺎرCompass :

۳۵

در ﺷﮑﻞ ۲ــ ،۴ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻫﺎﻧﻪی ﭘﺮﮔﺎر دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۴ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻫﺎﻧﻪی ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ

در ﺷﮑﻞ ۳ــ ،۴ﻗﺮاردادن ﺳﻮزن ﭘﺮﮔﺎر در ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮه ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۴ــ رﺳﻢ داﻳﺮه
ﺷﮑﻞ ۳ــ۴ــ ﻗﺮار دادن ﺳﻮزن در ﻣﺮﮐﺰ

در ﺷﮑﻞ ۴ــ ،۴روش ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮهی ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﺴﺖ و اﺷﺎره و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن آن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .۱اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭘﺮﮔﺎر
در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ:
ــ ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن
راﺣﺖ و دﻗﻴﻖ ﮐﺎر ﮐﺮد.
ــ ﻧﻮک ﻣﺪاد ﺣﺪود  ۰/۵از ﺳﻮزن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا؟
ــ ﻧﻮک ﻣﺪاد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻨﺒﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﻐﻪای ﺳﺎﻳﺶ
ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۵ــ۴ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮک ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ

ــ ﻧﻮک ﻣﺪاد ﭘﺮﮔﺎر ﻳﮏ درﺟﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ از ﻧﻮک ﻣﺪاد ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﭼﺮا؟

۱ــ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮی اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

۳۶

ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ :۱ﭘﺮﮔﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮﮔﺎر
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪازه ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﺮ دو ﻧﻮک آن ﺳﻮزن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازهﻫﺎ
را ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻂﮐﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ
۶ــ.(۴
از اﻳﻦ ﭘﺮﮔﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎی ﻣﺴﺎوی روی
ﻳﮏ ﺧﻂ ﻳﺎ ﮐﻤﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﭘﺮﮔﺎر رﻳﺰزن :ﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ از ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم رﻳﺰزن ،ﺑﺮای
رﺳﻢ داﻳﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۷ــ ،۴اﻳﻦ
ﭘﺮﮔﺎر و روش ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۶ــ۴ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ

ﺷﮑﻞ ۷ــ۴ــ ﭘﺮﮔﺎر رﻳﺰ زن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن

۱ــ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢbow divider :

۳۷

ﭘﺮﮔﺎر ﻧﻮﮐﯽ :اﻣﺮوزه ﭘﺮﮔﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﻮﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎده )ﺷﮑﻞ  ۸ــ.(۴
۲ــ۱ــ۴ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن :۱اﻟﮕﻮ ﻳﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای
رﺳﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻮب .ﺟﻨﺲ آن
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای رﺳﻢ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۴
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻠﻢﻫﺎی راﭘﻴﺪ ۲را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﻣﺪاد ﻧﻮﮐﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ
۱۰ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۸ــ۴ــ ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻧﻮﮐﯽ

ﺷﮑﻞ ۹ــ۴ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن داﻳﺮه

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۴ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن
۱ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،اﻟﮕﻮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ،template :ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ schablone

۲ــ راﭘﻴﺪ ،rapidograph :ﻗﻠﻢﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ

۳۸

ﺷﺎﺑﻠﻮنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.
ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ :ﮐﻪ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪی داﻳﺮه و ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﻴﻀﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد

)ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۴
۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ :در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽﮐﺶﻫﺎ
ﺟﺎی دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۴ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻴﻀﯽ

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۴ــ ﻳﮏ ﺳﺮی  ۱۵ﺗﺎﻳﯽ از ﻣﻨﺤﻨﯽﮐﺶﻫﺎ
۱ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺶ ،ﺧﻢﮐﺶ irregular curve، french curve :ﮐﻪ ﺑﻪ آن در ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﻴﺴﺘﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

۳۹

از آنﻫﺎ در رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮس ﻳﺎ ﻗﻮسﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای
اﺗﺼﺎل ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد) .ﺷﮑﻞ ۱۳ــ.(۴
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ ﻳﺎ ﺳﺮیﻫﺎی ﺳﻪﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ در
دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪای از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺶ ﻣﺎری ،۱ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داد
)ﺷﮑﻞ ۱۴ــ.(۴
اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻂ روﮐﺶ ﻣﺪرج ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ و ﻣﻐﺰ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻌﻄﺎف ﺳﺮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۴ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺶ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۴ــ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽﮐﺶ ﻣﺎری
۱ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺶ ﻣﺎری adjustable curve

۴۰

ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺮوف و اﻋﺪاد :از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف
و اﻋﺪاد ،ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻠﻢ راﭘﻴﺪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۴ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺣﺮوف واﻋﺪاد و اﺳﺘﻔﺎده از آن

ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺮف و ﻋﺪد ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﺮف و ﻋﺪد ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی  ۳/۵ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  ۰/۳۵ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ

ﺟﺪول ۱ــ ۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺟﺪول ۱ــ۴
۲۰

۱۴

۱۰

۷

۵

۲/۰

۱/۴

۱/۰

۰/۷

۰/۵

۲/۵

۱/۸

ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎره

۲۵/۰ ۰/۳۵

۰/۱۸

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﻂ

۳/۵

۳ــ۱ــ۴ــ اﻟﮕﻮی ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ :آنﻫﺎ را ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﺷﮑﻞﻫﺎی وﻳﮋه در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت،
ﺷﻴﻤﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن … ،ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۶ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۴ــ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺷﺎﺑﻠﻮن

۴۱

۴ــ۱ــ۴ــ ﻫﺎﺷﻮر زن :اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻂﻫﺎی
ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻌﻴﻦ ،از آن ﺑﻪ وﻳﮋه در رﺳﻢ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻮازی
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﺷﻮر ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻳﻦ
اﺑﺰار را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻂﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد
)ﺷﮑﻞ ۱۷ــ.(۴

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻪ آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۱۸ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۴ــ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﻫﺎﺷﻮرزن

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۴ــ ﻫﺎﺷﻮرزن

۵ــ۱ــ۴ــ ﺑﺮش ﮐﺎﻏﺬ :در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺑﺮﻳﺪن ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﻪ اﻧﺪازه رﺳﺎﻧﺪن آن ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮش ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﺗﻮان
از اﺑﺰار ﺳﺎدهی ﻗﻴﭽﯽ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دو دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮش دﺳﺘﯽ ﮐﺎﻏﺬ در ﺷﮑﻞ ۱۹ــ ۴دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را روی ﻣﻴﺰ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،در ﻣﻮرد  ،aﮐﺎﻏﺬ
ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﮕﻪداری و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻫﺮم ﺑﺮش ،ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﻮرد  bدﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻏﺬ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وزﻧﻪی
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ دارای ﻟﺒﻪی ﺑﺮش اﺳﺖ ،ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ۴ــ  ،aدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﮐﺎﻏﺬ ــ  ،bدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺮش

۴۲

ﺑﺮای ﺑﺮشﻫﺎی زﻳﺎد ﻣﯽﺗﻮان از
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
اﻳﻤﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۲۰ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ۴ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺮﻗﯽ

۶ــ۱ــ۴ــ راﭘﻴﺪ :راﭘﻴﺪ ،ﻗﻠﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺎری اﺳﺖ .ﻧﻮک
آن اﺳﺘﻮاﻧﻪای و دارای ﻗﻄﺮ دﻗﻴﻖ ﺑﺮای رﺳﻢ ﭘﻬﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻂ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪ راﭘﻴﺪ ﮐﺎﻣﻞ ،دارای ﻗﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﻪ ﭘﻬﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
از  ۰/۱۳ﺗﺎ  ۲را درون ﺧﻮد دارد) .ﺷﮑﻞ ۲۱ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ۴ــ  ،aراﭘﻴﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ــ  ،bراﭘﻴﺪﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ

۴۳

۷ــ۱ــ۴ــ ﻣﺮﮐﺐ :ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ وﻳﮋه
ﺳﻴﺎه ،ﺑﺮای رﻳﺨﺘﻦ ،داﺧﻞ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ راﭘﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ
۲۲ــ.(۴

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ راﭘﻴﺪ را از ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮ
ﮐﺮد.۱
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻳﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ از راﭘﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﮐﺐ آن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﻗﻠﻢ را ﺷﺴﺖ .راﭘﻴﺪﻫﺎی ﻳﮏﺑﺎر
ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
راﭘﻴﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮهی وﻳﮋه روی ﭘﺮﮔﺎر ﺳﻮار
ﮐﺮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن ،آنﻫﺎ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد )ﺷﮑﻞ
۲۳ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ۴ــ ﻣﺮﮐﺐ

ﺷﮑﻞ ۲۳ــ۴ــ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪی راﭘﻴﺪﮔﻴﺮ

۱ــ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

۴۴

۸ــ۱ــ۴ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ :۱اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺑﺰاری
اﺳﺖ دارای دو ﺧﻂ ﮐﺶ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ،ﻧﻘﺎﻟﻪ ۲و ﺑﺎزوﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ،ﮐﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ آن
ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻴﺰ ﺧﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮدﺑﺮﻫﻢ ﻳﺎ ﻣﻮازی رﺳﻢ
ﮐﺮد .ﺧﻂ ﺑﺎﻫﺮ زاوﻳﻪای ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻢ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ۴ــ ﻣﻴﺰ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ

۹ــ۱ــ۴ــ راﻳﺎﻧﻪ :۳اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮده از راﻳﺎﻧﻪ در ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۲۵ــ.(۴
در ﻣﻮرد آن در دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۵ــ۴ــ راﻳﺎﻧﻪ و ﻳﮏ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺎم

۱ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ drafting machine :ﻳﺎ draughting machine

۲ــ ﻧﻘﺎﻟﻪprotractor :

۳ــ راﻳﺎﻧﻪcomputer :

۴۵

۱۰ــ۱ــ۴ــ ﺑﺮﮔﺮدان :۱ﺑﺮای درج ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺶﻫﺎ،
ﺣﺮوف ،اﻋﺪاد ،ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﮔﻪ در ﺟﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﭘﺸﺖ آن ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر آورد .ﻧﻘﺶ
روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۲۶ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۲۶ــ۴ــ ﺣﺮوف ﺑﺮﮔﺮدان و ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﺮدان

ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮای ﺳﺎﻳﻪ ،را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺑﺮﻳﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۷ــ.(۴

از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﮔﺮدانﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎﻳﻪﺑﺮﮔﺮدان ﻳﺎ زﻳﭙﺎﺗﻮن،۲
ﺣﺮوف ﺑﺮﮔﺮدان ،۳ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﺮدان … ،ﻧﺎم ﺑﺮد .۴در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
۲۸ــ ،۴از ﺑﺮﮔﺮدانﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۲۷ــ۴ــ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮﮔﺮدان

ﺷﮑﻞ ۲۸ــ۴ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﮔﺮدانﻫﺎ در رﺳﻢ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ

۱ــ ﺑﺮﮔﺮدانtransfer :
۲ــ زﻳﭙﺎﺗﻮن  zip-a-tonﻳﺎ shading medium
۳ــ ﺣﺮوف ﺑﺮﮔﺮدان  Lettrasetﻳﺎ lettering transfer

۴ــ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۴۶

ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ
۱ــ ﭘﺮﮔﺎر اﺑﺰاری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
۲ــ ﻧﻮک ﻣﺪادی ﭘﺮﮔﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۰/۵ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﻳﮏ درﺟﻪ ﻧﺮمﺗﺮ از ﻣﺪاد اﺳﺖ.
۳ــ از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪازه و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎی ﻣﺴﺎوی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
۴ــ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻮب از ﺷﺎﺑﻠﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
۵ــ ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺮوف و اﻋﺪاد روی ﺷﺎﺑﻠﻮن ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ.
۶ــ ﮐﺎﻏﺬ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮش ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ.
۷ــ ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی راﭘﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻂ را ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﻴﺪ.
 ۸ــ از ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰمﻫﺎی ﻧﮕﻪدارﻧﺪهی ﺑﺎزوﻫﺎی ﭘﺮﮔﺎر ﮐﺪاماﻧﺪ؟
۲ــ ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ دارد؟
۳ــ ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر را دﻗﻴﻘ ًﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
۴ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
۵ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻳﺎ اﻟﮕﻮ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۶ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن ﭼﻴﺴﺖ؟
۷ــ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؟
۸ــ ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺮف و ﻋﺪد روی ﺷﺎﺑﻠﻮن ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﺎری دارد؟
۹ــ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻫﺎﺷﻮر زن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۰ــ در ﻣﻮرد ﻗﻠﻢ راﭘﻴﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۱ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﭼﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﯽ دارد؟
۱۲ــ ﺑﺮﮔﺮدان ﭼﻴﺴﺖ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﮐﺪاماﻧﺪ؟

ﺍﺭﺯﺵﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﮔﺎر ،ﮔﻮﻧﻴﺎ و ﺗﯽ اﺳﺖ.۱
۱ــ در دو ﺟﻌﺒﻪی ﻣﮑﻌﺒﯽ ﻫﻢاﻧﺪازه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۸و  ۱ﺳﺎﭼﻤﻪی ﻓﻮﻻدی ﻗﺮار دارد )ﺷﮑﻞ ۲۹ــ.(۴
۱ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد در اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ روشﻫﺎی درﺳﺖ ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ،ﻣﻼک اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ.

۴۷

ﺷﮑﻞ ۲۹ــ۴ــ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻏﺬ A۴

ﻗﻄﺮ ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۲۶و  ۵۲اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﻫﺎ را دوﺑﺎره رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺪﻧﻪی ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﻬﻦ و ﺧﻂﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﻧﺎزک ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ؟
۲ــ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﺒﻪ را ،ﺑﺎ اﻧﺪازهی داده ﺷﺪه ،رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ
و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪازه ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۳۰ــ.(۴

ﺷﮑﻞ ۳۰ــ۴ــ ﻧﺎم:ﮐﻠﺒﻪ
اﻧﺪازهی ﮐﺎﻏﺬA۴ :

۳ــ ﺳﺎﻋﺖ داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ۳۱ــ ۴را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﮔﺎر ﺳﺎده ،ﺗﻘﺴﻴﻢ و رﻳﺰزن و ﺑﺎ اﻧﺪازهی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﺑﺮای رﺳﻢ درﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ،اﺑﺘﺪا دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻴﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه،
ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ؟
۴۸

ﺷﮑﻞ ۳۱ــ۴ــ ﻧﺎم :ﺳﺎﻋﺖ
اﻧﺪازهی ﮐﺎﻏﺬ A۴

۴ــ دوﭼﺮﺧﻪی داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ۳۲ــ ۴را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ آن
ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ .از ﭼﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺷﮑﻞ ۳۲ــ۴ــ ﻧﺎم :دوﭼﺮﺧﻪ
رﺳﻢ ﺷﮑﻞ روی ﮐﺎﻏﺬ A۴

۴۹

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
۱ــ در ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪی ﭘﺮﮔﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
۲ــ ﭘﺮﮔﺎرﻫﺎی ﭘﻴﭽﯽ و اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮﺗﺮی و ﺿﻌﻒ ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
۳ــ ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ دارد؟
۴ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻴﻀﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
۵ــ زاوﻳﻪی ﺑﻴﻀﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﻴﻀﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۶ــ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎزه ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ دارد؟
۷ــ ﺧﻂﮐﺶﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
۸ــ ﻗﻠﻢ ﺗﺮﻟﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﺮﺍی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻌﺒﻪ ی ﭘﺮﮔﺎر
ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮﮔﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺷﮑﻞ ٣٣ــ ،٤ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از آن ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از وﺳﺎﻳﻞ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،دﻳﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ:
١ــ ﺷﻤﺎره ی  ،١ﭘﺮﮔﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮک ﻣﺪادی روی آن ﺳﻮار
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان روی آن ﺣﻠﻘﻪ ی راﭘﻴﺪﮔﻴﺮ ،ﻧﻮک ﺳﻮزﻧﯽ دوم و ﻗﻠﻢ
ﺗﺮﻟﻴﻦ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد.۱
٢ــ ﺷﻤﺎره ی  ٢ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﻓﻨﺮی ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ »ﭘﺮﮔﺎر
ﺗﻘﺴﻴﻢ« .اﻳﻦ ﭘﺮﮔﺎر ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﮔﺎر ﻣﺪادی ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺐﮐﺎری ﻫﺴﺖ.
٣ــ ﺷﻤﺎره ی  ٣ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺎر »رﻳﺰ زن« ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﻟﻴﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ رﻳﺰ زن ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺎری ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
٤ــ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ،٤ﺗﺮﻟﻴﻦ اﺳﺖ )ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ(.
 ٥ــ ﺷﻤﺎره ی  ،٥ﻳﮏ ﺑﺎزو ﺑﺮای رﺳﻢ داﻳﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ روی
ﭘﺮﮔﺎر اﺻﻠﯽ ﺳﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٦ــ ﺷﻤﺎره ی  ٦ﻳﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺮﻟﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٧ــ ﺷﻤﺎره ی  ،٧ﺟﻌﺒﻪ ی ﺳﻮزن و ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ی اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

۴

۵

۷

۶

۱
۴

۲

۳

ﺷﮑﻞ ۳۳ــ۴ــ ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮﮔﺎر

١ــ ﺗﺮﻟﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺎری .دﻫﺎﻧﻪ ی آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻂ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

۵۰

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺭﺳﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

1

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
۱ــ رﺳﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﺪ.
۲ــ دﻗﺖ رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﺪ.
۳ــ رﺳﻢﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۴ــ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.
۵ــ از روش ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ در ﺗﻘﺴﻴﻢ زاوﻳﻪ و داﻳﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

۱ــ۵ــ رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ
رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ
ﻫﻨﺪﺳﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد .ﻧﻘﺸﻪای ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺗﯽ و ﮔﻮﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ رﺳﻢ ﮐﺮد و ﻣﺜ ًﻼ ﻳﮏ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  ۱۰۰را ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ دو ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﺮا دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﺴﺎوی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۱ــ(۵؟
درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ دﻗﺖ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺎ ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻌﯽ واﻗﻌ ًﺎ دﻗﻴﻖ رﺳﻢ
ﮐﻨﻴﻢ ،روش ﮐﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺷﮑﻞ ۱ــ۵ــ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﺖ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ
۱ــ رﺳﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽgeometrical Drawing :

۵۱

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۵ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺧﻂ  Lرا رﺳﻢ و روی آن ﻧﻘﻄﻪی  Aرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻳﻢ.۱
ــ  ABرا ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰ﺟﺪا ﮐﺮدﻳﻢ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی  Aو  Bدو ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ABزدﻳﻢ ﺗﺎ  Eﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ.
ــ از  Bﺑﻪ  Eوﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ و اﻣﺘﺪاد دادﻳﻢ و ﺳﭙﺲ از  Eﺑﻪ
ﺷﻌﺎع  ABﮐﻤﺎن زدﻳﻢ ﺗﺎ  Fﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ.
ــ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل  Fﺑﻪ  A، Dﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪ و ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ABو
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dزدﻳﻢ.

ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪن  ،Cﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن دﻗﺖ آن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ روش از اﺻﻮل و ﻗﻀﻴﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻳﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ رﺳﻢ را ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .ﻧﺘﻴﺠﻪ:
ﺑﺮای رﺳﻢ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ دﻗﻴﻖ و ﻳﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﻗﻀﻴﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .اﻳﻨﮏ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻂﮐﺶ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﯽ ﻳﺎ ﻟﺒﻪی ﮔﻮﻧﻴﺎ ،ﭘﺮﮔﺎر
ﺳﺎده و ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﺑﺎ ﻧﻮک ﻣﺪاد و ﻧﻮک ﻣﺪاد ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻴﺰ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۵ــ روش رﺳﻢ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ دﻗﻴﻖ

ﻣﻨﺼﻒ
۲ــ۵ــ ﻋﻤﻮد ّ

۲

ــ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﺎرهﺧﻂ  ABرا در وﺳﻂ ﻧﺼﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻋﻤﻮد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۵

ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ ﭘﺎره ﺧﻂ  ABرا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ
ّ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ۱ــ
)ﺷﮑﻞ ۴ــ.(۵

ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ
ّ
ﺷﮑﻞ ۳ــ۵ــ
ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ
ّ
ﺷﮑﻞ ۴ــ۵ــ روش رﺳﻢ
۱ــ ﻳﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎی ﺧﻮب ﻧﻮک ﻣﺪاد و ﻧﻮک ﻣﺪادی ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺗﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺼﻒPerpendicular bisector :
۲ــ ﻋﻤﻮد ّ

۵۲

روش ﮐﺎر
ــ دﻫﺎﻧﻪی ﭘﺮﮔﺎر را ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ  ABﺑﺎز ﮐﺮدﻳﻢ.
ــ دو ﮐﻤﺎن ،ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aو ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bزدﻳﻢ ۱ ،و
 ۲ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ــ  ۱را ﺑﻪ  ۲وﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ .ﭘﺎی ﻋﻤﻮد  Hاﺳﺖ.
ــ ﺧﻂ  ۲و  ۱ﻫﻢ ﺑﺮ  ABﻋﻤﻮد اﺳﺖ و ﻫﻢ آن را دو ﻧﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ۲ــ از ﻧﻘﻄﻪی  Mدر ﺧﺎرج  ،ABﺧﻄﯽ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻮد
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۵

ﺷﮑﻞ ۵ــ۵ــ رﺳﻢ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ

ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ:
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ ﮐﻪ از  Mﮔﺬﺷﺖ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ ﮐﻪ از  Mﮔﺬﺷﺖ .ﻧﻘﻄﻪی ۱
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
ــ از اﺗﺼـﺎل  ۱ﺑﻪ  ،Mﺧﻂ ﻣﻄـﻠﻮب رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ۳ــ در ﻧﻘﻄﻪی  Hواﻗﻊ ﺑﺮ  ،ABﻋﻤﻮدی ﺑﺮ آن رﺳﻢ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Hو ﺷﻌﺎع  HBﻗﻮﺳﯽ زدﻳﻢ.

ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎع ﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ C ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Cو ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎع ﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ ﺗﺎ اﻣﺘﺪاد  BCرا
در  Fﻗﻄﻊ ﮐﺮد.
ــ  Hرا ﺑﻪ  Fوﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻋﻤﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﻣﻨﺼﻒ ﺣﻞ
ــ در ﺣﺎﻟﺖ  Cﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻮد ّ
ﮐﺮدﻳﻢ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ روش ﮐﺎر را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ؟

ﺷﮑﻞ ۶ــ۵ــ رﺳﻢ ﻋﻤﻮد در  Hﺑﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ

۵۳

ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ۴ــ در  Aﻋﻤﻮدی ﺑﺮ  ABرﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
۷ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ روش ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪی  ۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻞ از دو روش
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۷ــ۵ــ رﺳﻢ ﻋﻤﻮد در ﺳﺮ ﻳﮏ ﺧﻂ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۵ــ داﻳﺮهای رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪی  Aو  Bو
 Cﺑﮕﺬرد )ﺷﮑﻞ  ۸ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ  Aرا ﺑﻪ  Bو  Cوﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ.

ﻣﻨﺼﻒ  ABو  BCرا رﺳﻢ ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
ــ ﻋﻤﻮد ّ
ــ ﺑﺮﺧﻮرد آنﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ  Oﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۸ــ۵ــ ﮔﺬراﻧﺪن ﻳﮏ داﻳﺮه از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ

۵۴

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۶ــ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﮏ ﮐﻤﺎن داﻳﺮهای را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ دو وﺗﺮ دلﺧﻮاه ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  ABو  CDرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﻣﻨﺼﻒﻫﺎی اﻳﻦ دو وﺗﺮ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ــ ﻋﻤﻮد ّ
 Oﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﺎن اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ۵ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﮏ ﮐﻤﺎن داﻳﺮه

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۷ــ رﺳﻢ ﻣﺜﻠﺚ ــ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
آن را ﺑﺴﺎزﻳﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﺿﻠﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ  3را رﺳﻢ ﮐﺮدﻳﻢ.

ــ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  R1 = 1و  R2 = 2دو ﮐﻤﺎن ،از دو ﺳﺮ ﺿﻠﻊ۳
زدﻳﻢ .ﻧﻘﻄﻪی  Aﻳﺎ رأس ﺳﻮم ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۵ــ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﺿﻠﻊﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮم

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۸ــ ﻧﻴﻤﺴﺎز ۱زاوﻳﻪی  ABCرا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
۱۱ــ.(۵
ﻧﻴﻤﺴﺎز ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رأس ﻳﮏ زاوﻳﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد و
آن را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

روش ﮐﺎر:
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bﮐﻤﺎﻧﯽ دلﺧﻮاه زدﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی  ۱و  ،۲دو ﮐﻤﺎن ﻣﺴﺎوی زدﻳﻢ ۳ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ .از  Bﺑﻪ  ۳وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

۱ــ ﻧﻴﻤﺴﺎزbisector :

۵۵

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۵ــ رﺳﻢ ﻧﻴﻤﺴﺎز ﻳﮏ زاوﻳﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۹ــ زاوﻳﻪی  ۹۰درﺟﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎوی
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ ﮐﻤﺎن دلﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Aزدﻳﻢ ﺗﺎ  ۱و  ۲ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.

ــ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎع و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  ۱و  ۲دو ﮐﻤﺎن زدﻳﻢ ﺗﺎ  ۳و ۴
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ــ از  ۳و  ۴ﺑﻪ  Aوﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ.

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﮏ زاوﻳﻪ  ۹۰درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۰ــ رﺳﻢ ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ از ﻧﻘﻄﻪای
ﻣﻌﻠﻮم )ﺷﮑﻞ ۱۳aــ.(۵

روش ﮐﺎر:
ــ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ روش ﻋﺎﻟﯽ دو ﮔﻮﻧﻴﺎ آﺷﻨﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۵ــ رﺳﻢ ﻳﮏ ﺧﻂ از ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﻂ

۵۶

ﺷﺪﻳﻢ .اﻳﻨﮏ روﺷﯽ دﻳﮕﺮ:
ــ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  BAﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ ۱ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی  Aو  ۱و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎع دو ﮐﻤﺎن زدﻳﻢ ۲ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ .از  Aﺑﻪ  ۲وﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﻮازی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ
)ﺷﮑﻞ ۱۳bــ.(۵
ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۱ــ ﭘﺎرهﺧﻂ  ABرا ﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ.(۵
روش ﮐﺎر:

ــ ﺑﺎ ﻓﺮض  n=٣ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ــ از  Aﺧﻂ دلﺧﻮاﻫﯽ رﺳﻢ ﮐﺮدﻳﻢ.
ــ روی آن ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺟﺪا
ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  ۱و  ۲و  ۳ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ــ از  ۳ﺑﻪ  Bوﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ.
ــ از  ۱و  ۲دو ﺧـﻂ ﻣـﻮازی ﺑـﺎ  3 Bﮐﺸﻴﺪﻳـﻢ .دارﻳـﻢ
.AM = MN = NB

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﺎرهﺧﻂ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۲ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ زاوﻳﻪی  ABCﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
)ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺑﻪ ﺷﻌﺎع دلﺧﻮاه ﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ )ﮐﻤﺎن را ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ( .ﻧﻘﺎط  ۱و  ۲ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
ــ دﻫﺎﻧﻪی ﭘﺮﮔﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ را روی اﻧﺪازهای ،ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 1
3
ﮐﻤﺎن  ۱و  ،۲ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﮐﻤﺎن را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﮐﻤﯽ از ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻳﺎ ﮐﻤﯽ از آن ﺑﮕﺬارﻳﻢ .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﯽ
را ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.
ــ ﺑﺎر دوم ﺑﻪ اﻧﺪازهی  1اﻳﻦ ﺧﻄﺎ دﻫﺎﻧﻪی ﭘﺮﮔﺎر را اﺻﻼح
3
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و دوﺑﺎره ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ،زاوﻳﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ
ﻳﮏ روش ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻄﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻳﮕﺮی
ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ

اﻧﺪازهی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ زاوﻳﻪ

۵۷

۲ــ  ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه
۱ــ۲ــ۵ــ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ :۱ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺿﻠﻊﻫﺎ و زاوﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ،٥ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از

ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،رﺳﻢ داﻳﺮهی
ﻣﺤﻴﻄﯽ آن و ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ آن داﻳﺮه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۵ــ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۳ــ داﻳﺮه را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۷ــ.(۵

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۵ــ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ

۱ــ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ  ،Polygonﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ

۵۸

Regular polygon

۱۸ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
روش ﮐﺎر:
ــ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ،در ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ دو ﻗﻄﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ
ــ در ﺷﮑﻞ  bﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  Aو  Bو  Cو  Dرا
آن ،ﺑﻪ روش ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ ،رﺳﻢ ﺷﻮد .ﻗﻄﺮ داﻳﺮه ﻫﻢ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ،Rﻳﻌﻨﯽ ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﻢ
ــ در ﺷﮑﻞ  ،Cﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﻢﺳﺎز ،ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  ۱و  ۲و  ۳و ۴
ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .ﺳﻪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ) (A۱۲اﺳﺖ ﮐﻪ
را ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ.
ﻳﮏ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۴ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ  ۴ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی )ﺷﮑﻞ

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۵ــ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ  ۵ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی )ﺷﮑﻞ
۱۹ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ﻣﻨﺼﻒ OB
ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺷﻌﺎع  ،OBﻋﻤﻮد ّ

رﺳﻢ و  Mوﺳﻂ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Mو ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ،MCﮐﻤﺎﻧﯽ زدﻳﻢ ﺗﺎ  Eﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  CEاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن داﻳﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ۵ــ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ

۵۹

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۶ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی )ﺷﮑﻞ
۲۰ــ.(۵

روش ﮐﺎر:
ــ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎع داﻳﺮهی ﻣﺤﻴﻄﯽ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﺧﻮد داﻳﺮه آن را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻳﻢ.

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ۵ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۷ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ  ۷ﻗﺴﻤﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۱ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻴﻠﯽ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ.

ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻋﻤﻮد ّ
ﻣﻨﺼﻒ  ،OBﻧﻘﻄﻪی  ۱را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻳﻢ.
ــ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  ۷ﺿﻠﻌﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  M1اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن داﻳﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺷﺪ .آﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه را از ﻧﻘﻄﻪی  Bﺷﺮوع ﮐﻨﻴﻢ؟

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ۵ــ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﯽ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ۱۸ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ  ۸ﻗﺴﻤﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۲ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻧﻴﻢﺳﺎزﻫﺎ ،ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  ۱و  ۲و  ۳و ۴
۶۰

را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ.

۲ــ۴ــ  ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی:
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ روش ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ی  ۱۹ــ داﻳﺮه را ﺑﻪ  ۹ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
۲۳ــ.(۵
روش ﮐﺎر
ــ اﺑﺘﺪا ﻗﻄﺮ داﻳﺮه؛ ﻳﻌﻨﯽ  ،CDرا ﺑﻪ  ۹ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ــ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Dو ﺷﻌﺎع CD؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻄﺮ داﻳﺮه ،داﻳﺮهای زدﻳﻢ
ﺗﺎ  ۱و  ۲ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ــ از  ۲و  ،۱ﻳﮏ درﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ و
اداﻣﻪ دادﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ داﻳﺮه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ
ﮐﺮدﻳﻢ.۱
n

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ۵ــ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ

ﺷﮑﻞ ۲۳ــ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ زاوﻳﻪ
۱ــ داﻳﺮه را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روش ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻄﺎ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.

۶۱

۳ــ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ زاوﻳﻪ ﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ زاوﻳﻪ ﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ روﺷﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ۲۰ــ زاوﻳﻪی  ABCرا ﺑﻪ  ۵ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۴ــ.(۵
روش ﮐﺎر:
ــ اﺑﺘﺪا داﻳﺮهای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Bو ﺑﻪ ﺷﻌﺎع دلﺧﻮاه زدﻳﻢ ﺗﺎ  ۱و
 ۶و  Dﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .ﻋﻤﻮدی ﻫﻢ در  Bﺑﺮ  ABرﺳﻢ ﺷﺪ.

ــ از  Dﺑﻪ  ۶وﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ E ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ــ ﭘﺎره ﺧﻂ  BEرا ﺑﻪ  nﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦﺟﺎ  ۵اﺳﺖ،
ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
ــ از  Dﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺴﻴﻢ وﺻﻞ ﮐﺮدﻳﻢ و اداﻣﻪ دادﻳﻢ ۲ ،ﺗﺎ ۵
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ از  ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﻪ  Bوﺻﻞ ﮐﻨﻴﻢ .۱ﺷﮑﻞ e
ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ۵ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه

۱ــ اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ روش ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺗﺮی آن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

۶۲

ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ
۱ــ رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﻧﻘﺸﻪای اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ.
۲ــ در رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
۳ــ در ﻳﮏ ﺗﺮﺳﻴﻢ دﻗﻴﻖ ،اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺧﻂﮐﺶ و ﭘﺮﮔﺎر اﺳﺖ.
ﻣﻨﺼﻒ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
۴ــ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ ،ﮐﻪ آن را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻮد ّ
۵ــ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی واﻗﻊ در ﺧﺎرج ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻄﯽ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻮد ﮐﺮد.
۶ــ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی روی ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺼﻒ وﺗﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ.
۷ــ در ﻳﮏ داﻳﺮه ،ﻋﻤﻮد ّ
۸ــ ﻧﻴﻢﺳﺎز ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاوﻳﻪ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۹ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻀﻴﻪی ﺗﺎﻟﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻂ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.
۱۰ــ ﺑﻪ روش ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻄﺎ ﻳﺎ ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ ﺧﻂ ﻳﺎ ﻗﻮس را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.
۱۱ــ در ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻫﻤﻪی ﺿﻠﻊﻫﺎ و زاوﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ رﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ّ
۱۲ــ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﮏ داﻳﺮه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ،ﻗﻄﺮﻫﺎ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش

ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﯽ
۱ــ رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺮﺗﺮی آن ﭼﻴﺴﺖ؟
۲ــ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﻗﺖ ﻳﮏ رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ؟
۳ــ اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﯽ در رﺳﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ ﻳﮏ ﭘﺎرهﺧﻂ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ّ
۴ــ
۵ــ روش ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﮏ ﭘﺎرهﺧﻂ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﭼﻴﺴﺖ؟
۶ــ روش ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﮏ زاوﻳﻪی دلﺧﻮاه ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
۷ــ روش ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﮏ داﻳﺮه ﺑﻪ  ۵ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ۸ــ روش ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ،ﺷﺶ و ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﺍﺭﺯﺵﻳﺎﺑﯽ
۱ــ ﭘﺎرهﺧﻂ  ABرا ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۲۰رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ  Aدر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای آن ﮐﺎرﻫﺎی زﻳﺮ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
ﻣﻨﺼﻒ آن را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻋﻤﻮد ّ
۶۳

ــ ﻧﻘﻄﻪی  Cرا ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۴۰از ﺧﻂ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۲۰در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  Aدرﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و از آن ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ
 ABوارد ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻋﻤﻮدی در  Aﺑﺮ  ABوارد ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ دو ﻧﻘﻄﻪی  Aو  Bرا ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۸۰اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻘﻄﻪی  Cرا ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۴۵از  ABو ﺑﻪ اﻧﺪازهی ۲۵
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  Aدرﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .داﻳﺮهای رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از  Aو  Bو  Cﺑﮕﺬرد.
۳ــ اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ  ،ABCﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۸۰ ،۱۰۰و  ۶۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟
۴ــ ﻳﮏ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۱۰۰رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ روش ﻋﻤﻮدﻣﻨﺼﻒ وﺗﺮﻫﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ را ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻗﺖ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪﻃﻮر؟
۵ــ ﻳﮏ زاوﻳﻪی دلﺧﻮاه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۴۵درﺟﻪ رﺳﻢ و آن را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
۶ــ ﻳﮏ زاوﻳﻪی دلﺧﻮاه ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۴۵درﺟﻪ رﺳﻢ و آن را ﺑﻪ روش ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻄﺎ ۵ ،ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
۱ــ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ ﭘﺎرهﺧﻂ  ، ABاز دو ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.
۲ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﻤﺎرهی  ۳را در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ،ﻃﺒﻖ ﭼﻪ ﻗﻀﻴﻪای ﺣﻞ ﮐﺮدهاﻳﻢ؟
۳ــ ﮐﻤﺎﻧﯽ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻴﻢ داﻳﺮهای اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﻢ؟
۴ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪی  ۵را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ؟
۵ــ ﻗﻀﻴﻪی ﺗﺎﻟﺲ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ؟
۶ــ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻌﺮوﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی  ۱۰وﺟﻮد دارد ،آن ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻴﺴﺖ؟
۷ــ ﻳﮏ داﻳﺮه را ﺑﻪ روش ﮐﻮﺷﺶ و ﺧﻄﺎ ،ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ،ازﻧﻈﺮ دﻗﺖ ،ﺑﺎ روش اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.

۶۴

