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ﺑﺨﺶ ﺍﻭّﻝ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
۱ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری و ﻟﺰوم آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۲ــ اﺻﻮل اﻧﺪازهﮔﺬاری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۳ــ اﻧﺪازهﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﺎده را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۴ــ اﻧﺪازهی ﺣﺮف و ﺷﻤﺎرهی اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۵ــ ﺣﺮف و ﻋﺪد اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.

۱ــ  ۸ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری

۲ــ  ۸ــ اﺟﺰای اﻧﺪازه

اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻳﮑﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد .ﻳﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ،ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ درک ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﺷﮑﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻳﻦ درﻳﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ
زﻳﺮا اﻧﺪازهﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﺰء ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد .اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺎری دﻗﻴﻖ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﺷﻤﺎرهی  ۱ﺧﻂ اﻧﺪازه اﺳﺖ.
ــ ﺷﻤﺎرهی  ۲ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ــ ﺷﻤﺎرهی  ۳ﭘﻴﮑﺎن ﻳﺎﻓﻠﺶ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دو ﺳﺮ اﻧﺪازه را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ ﺷﻤﺎرهی  ۴راﺑﻂ اﻧﺪازه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ۱ــ  ۸ــ اﺟﺰای اﻧﺪازه
۱ــ اﻧﺪازهﮔﺬاریdimentioning :

۱۱۶

ــ ﺷﻤﺎرهی  ،۵اﺿﺎﻓﻪی راﺑﻂ اﺳﺖ.
ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻂ اﻧﺪازه ،ﺧﻂ راﺑﻂ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ،از
ﺧﻂ ﻧﺎزک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂﻧﺎزک
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺸﻪ  ۰/۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ
ﻧﺎزک  ۰/۲۵و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره  ۲/۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱ــ۲ــ  ۸ــ ﺑﻠﻨﺪی ﻓﻠﺶ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﯽ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ ﻧﺎزک )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۸

۲ــ۲ــ۸ــ اﻧﻮاع ﻓﻠﺶ :ﺷﮑﻞ ۳ــ ،۸ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ
ﭘﻴﺶﻧﻬﺎدی اﻳﺰو را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻧﻬﺎﻳﯽ روی ﻧﻘﺸﻪی اﺻﻠﯽ
در اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻧﻬﺎﻳﯽ و دﺳﺘﯽ
در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺷﮑﻞ ۲ــ  ۸ــ اﺟﺰاء ﻓﻠﺶ

ﺷﮑﻞ ۳ــ  ۸ــ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ

زاوﻳﻪی ﻓﻠﺶ را ﺣﺪود  ۱۵درﺟﻪ ﺗﺎ  ۳۰درﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ؛
ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ  αزاوﻳﻪی ﻓﻠﺶ ﺑﺎﺷﺪ دارﻳﻢ .٣٠º > α >١٥º

در ﺟﺪول ۱ــ ۸اﻧﺪازهﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﻓﻠﺶ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهی ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ ﻧﺎزک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻣﻮرد اول در ﻧﻘﺸﻪ

ﺟﺪول ۱ــ  ۸ــ اﻧﺪازهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻂ ﻧﺎزک داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۱۷

ﻣﻮرب و ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻢ در ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از ﺧﻂ ﺗﻴﺮهی ّ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۳ــ  ۸ــ اﺻﻮل اﻧﺪازهﮔﺬاری
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﺎ را در اﻧﺪازهﮔﺬاری درﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۴ــ  ٨را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

۱۱۸

اﮔﺮ ﺧﻂ ﭘﻬﻦ در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ  ۰/۵ﺑﺎﺷﺪ:
ــ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازهﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازهﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ ﺑﺮای اﻧﺪازهی ﮐﻢﺗﺮ از  ،۷ﻓﻠﺶ در ﺑﻴﺮون زده ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﻣﻴﺎن دو اﻧﺪازه ی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻠﺶ آنﻫﺎ از

ﺷﮑﻞ ۴ــ  ۸ــ ﭘﺎﻳﻪ ،ﭼﺪن ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﺪازهﮔﺬاری

ﺑﻴﺮون زده ﺷﻮد ،ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻮﭘﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ.
ــ ﻫﻴﭻ اﻧﺪازهای ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
ــ ﻫﻴﭻ اﻧﺪازهای ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ــ اﻧﺪازهﻫﺎی اﻓﻘﯽ در وﺳﻂ ﺧﻂ اﻧﺪازه و ﺑﺎﻻی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ــ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻋﻤﻮدی در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻂ اﻧﺪازه ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ــ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺧﻂ اﻧﺪازه ﺗﺎ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ  ۷/۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺧﻂﻫﺎی اﻧﺪازهی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ.
ــ ﺧﻂ راﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﻠﺶ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
ــ اﻧﺪازهی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازهی ﺑﺰرگﺗﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد
زﻳﺮا ﺧﻂ اﻧﺪازه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ راﺑﻂ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺧﻂ راﺑﻂ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻂ اﻧﺪازه را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.

ــ ﺧﻂ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺧﻂ اﻧﺪازه را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
ــﻓﻠﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺧﻂﭼﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﮑﯽ از ﺧﻂﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻠﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻣﺎﻧﻨﺪ  Lرا ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻣﺎﻧﻨﺪ  Sرا ﺑﻌﺪی
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  Sﻳﺎ  Lﻫﻴﭻوﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻳﻨﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۸
در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻳﮕﺮی اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﻳﺮه ،ﮐﻤﺎن و زاوﻳﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ.
ــ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻌﺎع ،ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺣﺮف  Rاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻋﻼﻣﺖ ∅ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺑﺮای ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ .ﺷﮑﻞ ۶ــ ،۸
اﻧﺪازهی درﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ۸ــ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﺪازهﮔﺬاری

ﺷﮑﻞ  ۶ــ  ۸ــ ﺧﻂ ﺗﺮﺳﻴﻢ ،ﺧﻂ ﻧﺎزک اﺳﺖ.

۱۱۹

 ۱ــ ۳ــ  ۸ــ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ :اﮔﺮ ﻃﻮل ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ،
ﮐﻪ دارای ﺷﮑﻞ ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ اﺳﺖ ،زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﻂ

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آنرا ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ رﺳﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ اﻧﺪازه درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۸

ﺷﮑﻞ ۷ــ  ۸ــ ﻣﻴﻠﻪی ﻓﻮﻻدی ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺎزک

دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت
رﺳﻢ ﮐﺮد.

ــ ﻳـﮏ ﺳﺮ اﻧـﺪازه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧـﺎﺗﻤﺎم رﻫـﺎ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
۸ــ.(۸

ﺷﮑﻞ  ۸ــ  ۸ــ ﺧﻂ اﻧﺪازهی ﻧﺎﻗﺺ

اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽآﻳﺪ.

۱۲۰

۲ــ۳ــ  ۸ــ اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﭘﻠﻪ ای :در ﺷﮑﻞ ۹ــ ۸
اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﭘﻠﻪای دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۹ــ  ۸ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﭘﻠﻪای

۳ــ۳ــ  ۸ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری زﻧﺠﻴﺮی :در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۸
اﻧﺪازهﮔﺬاری زﻧﺠﻴﺮی دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺪازهﮔﺬاری ﭘﻠﻪای ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﻄﺮﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان از روش ﺷﮑﻞ
۱۱ــ  ۸ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ــ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ اﺷﺎره ﻳﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮﮐﺰ
داﻳﺮه ﺑﮕﺬرد.

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۸ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری زﻧﺠﻴﺮهای

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ  ۸ــ روش دوم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﻄﺮ

 ۴ــ ۳ــ  ۸ــ ﺷﻴﺐ :اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﺷﻴﺐ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﮑﻞ ۱۲aــ ۸اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ  ،bﻫﻤﻪی ﻣﻮارد دﻳﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻂ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮ از ۹۰
درﺟﻪ ﮔﺮدش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ در آﻳﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺪازه درﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ  ۸ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری روی ﺷﻴﺐ

۱۲۱

۵ــ۳ــ۸ــ ﮐﻤﺎن :اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻤﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ۸داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴ــ۸ــ ﺣﺮف و ﺷﻤﺎره
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺪازهﮔﺬاری و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮوف را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول ۲ــ  ۸ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ.
در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺎ  ۸ﺑﻠﻨﺪی داده
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﻬﻨﺎی ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﺪاد
ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪی  ۲/۵ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  ۰/۲۵ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۸
ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮی را ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ  ۸ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻤﺎن

ﺟﺪول ۲ــ ۸
۲۰

۱۴

۱۰

۷

۵

۳/۵

۲/۵

١/٨

h

ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺮف ﻳﺎ ﺷﻤﺎره

۱/۴

۱۰

۷

۵

۳/۵

۲/۵

ــ

ــ

c

ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺮف ﮐﻮﺗﺎه

۲

۱/۴

۱

۰/۷

۰/۵

۰/۳۵

۰/۲۵

۰/۱۸

d

ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ

۴

۲/۸

۲

۱/۴

۱

۰/۷

۰/۵

ــ

a

ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ

۳۲

۲۲/۸

۱۶

۱۱/۴

۸

۵/۷

۴

ــ

b

ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی دو ﺧﻂ

۱۲

۸/۴

۶

۴/۲

۳

۲/۱

۱/۵

ــ

e

ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی دو ﮐﻠﻤﻪ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  ۸ــ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری

۱۲۲

ﺟﺪولﻫﺎی ۳ــ  ۸و ۴ــ  ۸ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺮف
و ﺷﻤﺎره را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره و ﺣﺮف ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺷﻮد .ﺣﺮفﻫﺎ و ﻋﺪدﻫﺎ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻞ ،ﺑﺎ زاوﻳﻪی  ۷۵درﺟﻪ و
ﻋﻤﻮدی ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،داده ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻗﺖ در
اﻧﺪازهﻫﺎ ﻣﺎ را در درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﺪول ۳ــ ۸ــ اﻋﺪاد و ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻳﻞ و ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازهای آنﻫﺎ .ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺧﻂ ﻧﺎزک اﺳﺖ.

ﺟﺪول ۴ــ  ۸ــ اﻋﺪاد و ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻤﻮدی و اﻋﺪاد و ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازهی آنﻫﺎ ــ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎزک

۱۲۳

ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ
 ۱ــ واﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
۲ــ ﺗﻤﺎم اﺟﺰای اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺮف و ﺷﻤﺎره ،ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﺧﻂ اﻧﺪازه ،ﻃﻮل ﻓﻠﺶ و … .
۳ــ اﻧﺪازهﻫﺎی اﻓﻘﯽ در وﺳﻂ ﺧﻂ اﻧﺪازه و ﺑﺎﻻی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۴ــ اﻧﺪازه ی ﻋﻤﻮدی در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
۵ــ ﺧﻂ اﻧﺪازه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺧﻂ راﺑﻂ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد.
۶ــ ﺣﺮف و ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﯽ
۱ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ اﺟﺰای اﻧﺪازه را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ اﺻﻮ ًﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺰای اﻧﺪازه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
۴ــ ﺑﺮای ﺧﻂ اﺻﻠﯽ  ،۰/۵ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره و ﻓﻠﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟
۵ــ ﺑﺮای ﺧﻂ اﺻﻠﯽ  ،۰/۵رﺳﻢ ﻓﻠﺶ ﺑﺮای اﻧﺪازهی  ۷و ﺑﻴﺶﺗﺮ از آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
۶ــ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺷﻌﺎع ،ﻗﻄﺮ و ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ؟
۷ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۸ــ در ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﺬاری ﭘﻠﻪای ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۹ــ در ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﺬاری زﻧﺠﻴﺮی ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ )ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ(.
۱۰ــ ﻳﮏ ﺷﻴﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد؟ )ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ(
۱۱ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﮐﻤﺎنﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺍﺭﺯﺵﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
 ۱ــ روی ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ  ،A۴ﺷﺶ ردﻳﻒ ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ۲/۵ﺗﺎ  ،۳ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ،۸رﺳﻢ
ﮐﻨﻴﺪ .آنﮔﺎه ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را ﺳﻪﺑﺎر و ﺑﺎ دﻗﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪی داده ﺷﺪه ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ) .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﻪ ی ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ
و ﺳﭙﺲ روی آن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.
۱۲۴

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ  ۸ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮای ﺣﺮوف

۲ــ ﭘﺲ از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ،۸اﻋﺪاد را دﺳﺖ ﮐﻢ ۱۲ ،ﺑﺎر در ردﻳﻒﻫﺎ و ﺑﺎ دﻗﺖ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ  ۸ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮای اﻋﺪاد

۳ــ ﭘﺲ از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ۱۷ــ  ،۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻟﺒﻪی ﮔﻮﻧﻴﺎ ،ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﺳﺘﺎد ،ﺷﺶﺑﺎر ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮی را ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ.
اﻳﻦ ﻳﮏ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺟﺪول اﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻨﯽ ﮐﺎرآﻣﻮز

رﺳﺎم

ﻃﺮاح

ﺷﻤﺎره

ﻣﻘﻴﺎس

ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ  ۸ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ

۱۲۵

۴ــ اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ۳۰رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺧﻂ اﻧﺪازه ﻗﺮار دﻫﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۸ــ.(۸

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ  ۸ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ رﺳﻢ درﺳﺖ ﻓﻠﺶ

اﮐﻨﻮن در ﺳﺮ ﻫﺮ ﺧﻂ ﻳﮏ ﻓﻠﺶ ،ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺣﺪود  ۲/۵ﺗﺎ  ۳اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﻓﻠﺶﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺶ ﺷﻤﺎرهی ،۱
در ﻣﺘﻦاﻧﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
۵ــ ﺷﮑﻞﻫﺎی ۳ــ  ۸ﺗﺎ ۱۳ــ  ۸ﻣﺘﻦ را دوﺑﺎره و ﺑﺎ دﻗﺖ روی ﮐﺎﻏﺬ  A۴رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
۶ــ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۴۹ــ ۷ﺗﺎ ۶۲ــ ۷را ،ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ رﺳﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻳﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻠﻴﻪی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ،
اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .۱ﻫﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﻳﻴﺪ درﺳﺘﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ،ﺷﺮوع ﺷﻮد.
 ۷ــ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ۱۹ــ  ۸را رﺳﻢ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ ۸
ﺟﻨﺲ :ﻓﻮﻻد

ﻧﺎم :ﻗﻼب

رﺳﻢ دوﺑﺎرهی ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﺬاری

۱ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺧﺎرج از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۲۶

۸ــ ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ۲۰ــ  ۸آن را اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن
اﻧﺪازهﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﻢ؟

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ۸
ﺟﻨﺲ :آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

ﻧﺎم :ﻣﺤﻔﻈﻪ

رﺳﻢ دو ﻧﻤﺎی ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪازهﮔﺬاری

۱ــ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی  ۸و  ۹و  ،۱۰ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ را ﻗﺒ ًﻼ ﮐﭙﯽ ﮐﺮد و روی آنﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻧﻤﻮد.

۱۲۷

۹ــ ﭘﺲ از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ۲۱ــ  ،۸ﻃﺒﻖ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،آن را اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ ۸
ﺟﻨﺲ :آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

۱۲۸

ﻧﺎم :ﭘﺎﻳﻪ

رﺳﻢ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﺬاری

۱۰ــ ﺷﮑﻞ ۲۲ــ  ۸را اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ ۸
ﻧﺎم :ﻣﺪل

اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
۱ــ اﮔﺮ ﺧﻂ ﭘﻬﻦ ﻧﻘﺸﻪ  ٠/٧ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺧﻂ اﻧﺪازه ،ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره و ﻓﻠﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟
۲ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﮐﻪ اﻧﺪازهای در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ؟
۳ــ ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺪازهﮔﺬاری ﭘﻠﻪای ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﺬاری زﻧﺠﻴﺮی ﭼﻴﺴﺖ؟
۱۲۹

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
ﻣﻘﻴﺎﺱ

1

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ ۲ﺑﻴﻦ دو ﺷﮑﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﻣﻘﻴﺎس را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
۴ــ دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۵ــ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۶ــ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.

۱ــ۹ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۱ــ ۹ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه
ﻣﺴﺎوی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ آنﻫﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۹ــ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ

از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﺮﮔﺎه در دو ﺷﮑﻞ زاوﻳﻪﻫﺎ ﻣﺴﺎوی و ﺿﻠﻊﻫﺎ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ آنﻫﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ.
ﭘﺲ در دو ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،زاوﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ و اﻧﺪازهﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ
۱ــ ﻣﻘﻴﺎس ،Scale :در ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،echelleآﻟﻤﺎﻧﯽ massstab
۲ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ ،ﻫﻤﺴﺎﻧﯽsimilarity :

۱۳۰

ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ۲ــ ،۹ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۹ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺟﺰای ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮﻟﯽ در دو ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،دارای ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ۳ــ ۹اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

زاوﻳﻪﻫﺎی دو ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .ﭘﺲ آنﻫﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺖ  ABﺑﺮ  A′B′اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۳ــ۹ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﺑﻪ دو ﻧﻘﺸﻪی داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۹ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۹ــ آﻻﭼﻴﻖ

۱۳۱

آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ:
ــ ﻫﺮ دو ﻧﻘﺸﻪ ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
ــ اﻋﺪاد اﻧﺪازه در ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل
ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮدش رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.

ــ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ــ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻴﺴﺖ.
ــ ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﺸﻪ را ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
از اﻧﺪازهی اﺻﻠﯽ آن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۹

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۹ــ ﻣﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻮﺑﯽ

ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﺰرگﺗﺮ از اﻧﺪازهی اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۹

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۹ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺮﻧﺰی

آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ
ﺑﺰرگ ﮐﻨﻴﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺗﺸﺎﺑﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۱۳۲

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آن »ﻣﻘﻴﺎس« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

۲ــ۹ــ ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازهی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﺣﻘﻴﻘﯽ؛ ﻳﻌﻨﯽ
اﻧﺪازهی ﺗﺼﻮﻳﺮی
ــــــــــــــــــــــــــــــــ = ﻣﻘﻴﺎس
اﻧﺪازهی ﺣﻘﻴﻘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری  Sc۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺸﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ۱ــ ۹اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ وﻟﯽ آنﭼﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد.۱
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ:
۱ــ اﮔﺮ اﻧﺪازهی ﻧﻘﺸﻪای را ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۱:۱رﺳﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،دو ﺑﺎر ﻧﺼﻒ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ  ۱:۲ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮﮐﺮدن اﻧﺪازهی ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﻘﻴﺎس دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﺮا؟ در ﺷﮑﻞ  ۷ــ ۹ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﻴﺎس واﺣﺪ
۱:۱
ﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن

ﺑﺰرگﮐﺮدن

۱:۲

۲:۱

۱:۲/۵

۲/۵:۱

۱:۵

۵:۱

۱:۱۰

۱۰:۱

۱:۲۰

۲۰:۱
ﻧﻤﻮدار ۱ــ۹

ﺷﮑﻞ ۷ــ۹ــ  ،aﻟﻴﻮان ﺑﻠﻮر ــ  ،bﭘﻴﭻ ﻓﻮﻻدی ــ  ،cﻗﻠﻢ راﭘﻴﺪ

۱ــ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ از  ۱:۲۰و ﮐﻢﺗﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.

۱۳۳

۳ــ۹ــ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ

۱

ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۹
ﺑﺮای ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
ﺑﺎ ﻳﮏ داﻳﺮه ﻧﺎزک ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۹

ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۹ــ راﭘﻴﺪ

ﺷﮑﻞ ۹ــ۹ــ دﻳﺘﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ

ﺳﭙﺲ داﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد .روی ﻧﻘﺸﻪی
ﺟﺰﻳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه )ﻳﺎ دﻳﺘﺎﻳﻞ( ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ــ ﺟﺎی رﺳﻢ دﻳﺘﺎﻳﻞ دلﺧﻮاه اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
ــ داﻳﺮهی ﻧﺎزک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در داﻳﺮهی

ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ

ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
ــ ﻧﺎم و ﻣﻘﻴﺎس دﻳﺘﺎﻳﻞ در ﮐﻨﺎر آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺟﺰﺋﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس دل ﺧﻮاه ﻫﻢ رﺳﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد» ،ﻣﻘﻴﺎس دلﺧﻮاه«
ــ ﺗﻌﺪاد دﻳﺘﺎﻳﻞ در ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ.
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۹ﻧﻤﻮﻧﻪی دﻳﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۹ــ  ،aﭘﻴﭻ ــ  ،bﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ ــ  ،cﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ دﻧﺪاﻧﻪ
۱ــ رﻳﺰ ،ﺟﺰء  ،detailﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

۱۳۴

۴ــ۹ــ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎر

۱

 ACو  CEﻣﺪرّج ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎی ﻣﻔﺼﻞﻫﺎی D

اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﻠﯽ را ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻳﺎ
ﺑﺰرگﺗﺮ از آن رﺳﻢ ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۹
ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺳﺎده اﺳﺖ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪی  Aروی ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﻳﮏ ﻧﻮک ﺳﻮزﻧﯽ در  Eو ﻳﮏ ﻧﻮک ﻣﺪادی در  Fﻗﺮار دارد.۲
ﺳﻮزن  Eرا ﺑﺎ دﺳﺖ روی ﺧﻂﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﻧﻮک
 Fﺷﮑﻞ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮای ﻣﺎ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ B .و  Cو  Dو  Fﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﺶ دارﻧﺪ.

و  Bرا ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺪازهی ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻋﻮض
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﻧﺘﻮﮔﺮاف ﻫﺎ اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻫﻢ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺷﺮاﻳﻄﯽ وﻳﮋه ،اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺮی
اﺳﺖ .در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ

ﻫﻤﻮاره

ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۹ــ  ،aﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع در ﭘﺎﻧﺘﻮﮔﺮاف ــ  ،bﮐﺎر ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎر
۱ــ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎر Pantograph :ﮐﻪ ﺑﻪ آن ،ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻮادﮐﻦ ،ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
۲ــ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺰرگﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ،ﺟﺎی ﺳﻮزن و ﻣﺪاد را ﻋﻮض ﮐﺮد .در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻ ،ﺷﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۱۳۵

ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ
 ۱ــ در دو ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،زاوﻳﻪﻫﺎ ﻣﺴﺎوی و اﺿﻼع ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲ــ اﺟﺰای ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮﻟﯽ در دو ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دارای ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۳ــ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﺑﺰرگﮐﺮدن ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ ،اﻋﺪاد اﻧﺪازه را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻴﻢ.
۴ــ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﺷﻮد.
۵ــ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺒﺎرتاﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازهی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺮاﻧﺪازهی ﺣﻘﻴﻘﯽ.
۶ــ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه را ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺰﺋﯽ ﻳﺎ دﻳﺘﺎﻳﻞ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۷ــ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺰﺋﯽ ،ﻫﻢ در ﻧﻤﺎی اﺻﻠﯽ و ﻫﻢ در ﻧﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﮏ داﻳﺮهی ﻧﺎزک ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻳﮏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮای ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
۲ــ آﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس ،اﻋﺪاد اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
۳ــ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻘﻴﺎس  ۱:۱اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
۴ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻣﻘﻴﺎس  ۱:۱اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ؟
۵ــ ﻣﻘﻴﺎس را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
۶ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان در رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ از ﻣﻘﻴﺎس دلﺧﻮاه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
۷ــ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﮐﺪاماﻧﺪ؟
۸ــ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺰﺋﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺮد؟
۹ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺰﺋﯽ و ﻧﺎمﮔﺬاری آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۰ــ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﺍﺭﺯﺵﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
 ۱ــ ﻧﻤﺎی داده ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۲:۱رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻘﺸﻪ
اﻧﺪازهﮔﺬاری و ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۹
ﺟﻨﺲ :ﻓﻮﻻد
ﻧﺎم :ﻗﻼب
ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :
رﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس۲:۱ :
اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ

۱۳۶

۲ــ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪی داده ﺷﺪه ﺳﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۱:۲رﺳﻢ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۹
ﺟﻨﺲ :ﭼﺪن
ﻧﺎم :ﺑﺪﻧﻪ
ﻣﻘﻴﺎس۱:۲ :
رﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس۱:۲ :
اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻌﺎع ﮐﻠﻴﻪی ﻗﻮسﻫﺎی داده ﻧﺸﺪه  ۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۳۷

۳ــ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﺳﺘﺎد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۵:۱رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۹
ﺟﻨﺲ :ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ
رﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس۵:۱ :

ﻧﺎم :واﺳﻄﻪ

ﻣﻘﻴﺎس۵:۱ :

اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ

ﺗﻮﺟﻪ :ﺳﻮراخ ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﺪ روﺑﻪرو ﻳﮏ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۳۸

۴ــ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺴﻢ داده ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ۱:۵رﺳﻢ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ
را ﺑﻪ دﻳﺪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۹
ﺟﻨﺲ :ﭼﺪن
ﻣﻘﻴﺎس رﺳﻢ۱:۵ :

ﻧﺎم :ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﻘﻴﺎس۱:۵ :
اﻧﺪازهﮔﺬاری

۱۳۹

۵ــ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪی داده ﺷﺪه از ﻧﻤﺎی ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﻤﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺷﻮد.

ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۹
ﺟﻨﺲ :ﭼﺪن
رﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

ﻧﺎم :ﭘﺎﻳﻪ

ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :
اﻧﺪازهﮔﺬاری

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
 ۱ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻴﺰی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟
۲ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻴﺰی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟
۳ــ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮی از ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎر را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ؟

۱۴۰

