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ترسيم خطوط مورب
براي ترسیم خطوط مورب مي توان از قسمت مورب هر گونیا، یا ترکیب دو گونیا با هم استفاده کرد.

شكل زیر نحوه ي ترسیم خط ۳۰ و ۱۵۰ درجه را نشان مي دهد.

ترسیم خط  ۳۰ درجه

ترسیم خط  ۱۳۵ درجهترسیم خط  4۵ درجه

ترسیم خط  ۱۵۰ درجه

ترسیم خط  ۱۲۰ درجهترسیم خط  6۰ درجه

شكل زیر نحوه ي ترسیم خط 6۰ و ۱۲۰ درجه را نشان مي دهد.

شكل زیر نحوه ي ترسیم خط 4۵ و ۱۳۵ درجه را نشان مي دهد.
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شكل زیر نحوه ي ترسیم خط ۱۵ و ۱6۵ درجه را نشان مي دهد.

شكل زیر نحوه ي ترسیم خط 7۵ و ۱۰۵ درجه را نشان مي دهد.

ترسيم خط موازي خط ديگر

ترسیم خطوط موازي را مي توان به راحتي با کمک دو گونیا انجام داد. براي مثال، براي ترسیم خطي موازي خط داده شده 
به ترتیب زیر عمل کنید.

)ب()الف(
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- لبه ي یك��ي از گونیاها را روي خط م��ورب قرار دهید. 
)شكل ب(

- گونی��اي دیگر را ب��ه عنوان پایه زی��ر گونیاي اول قرار 
دهید. )شكل ج(

- در حالي که گونیاي زیري را با دست چپ نگه داشته اید 
که تكان نخورد گونیاي رویي را روي گونیاي اول بلغزانید 

و خطوط موازي خط را ترسیم کنید. )شكل د(

نكته

مي ت��وان از خط کش تي به ج��اي گونیاي 
زیري استفاده کرد.

)ب()الف(

)د(
)ج(

)ج(
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ترسيم خط عمود بر خط ديگر 

با استفاده از گونیا و خط کش تي مي توان به سادگي خطي  عمود بر هر خط مورب ترسیم کرد. شكل زیر چگونگي این کار 
را نشان مي دهد.

این کار را با استفاده از دو گونیا نیز مي توان انجام داد.

)الف()ب(
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دستوركار

ترسيم شكل با استفاده از خط كش تي و گونيا

ش��كل مقابل را روي کاغذ A4 و با کمک خط کش تي و 
گونیا ترسیم کنید.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ میز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس 6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونیا
روپوش سفیدلباس کارنواريچسب
HB مداد

نكته

همه ي اندازه ها روي نقشه ها بر حسب 
میلي متر است.

 )۳۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغذ A4 را در محل مناسب روي میز نقشه کشي  نصب 
کنید. فاصله ي کاغذ از لبه ي سمت چپ میز حدود ۵ سانتي متر 

و از لبه ي پایین میز حدود ۱۰ سانتي متر مناسب است.

۲. با اس��تفاده از خط کش تي خطي ب��ه طول 7۰ میلي متر 
در وس��ط کاغذ ترسیم کنید. هنگام ترسیم خط کش تي را 
با دس��ت چپ به لبه ي میز فشار دهید و خط را از سمت 

چپ به راست ترسیم کنید.

۳. گونی��ا را روي خط کش تي قرار دهید و در حالي که با 
دس��ت چپ گونیا و خط کش تي را کنترل مي کنید خطي 
به ارتفاع ۵۰ میلي متر در نقطه ي ابتدایي خط افقي ترس��یم 

کنید.

4. گونی��ا را روي خط ک��ش تي بلغزانی��د و خط دیگري 
ب��ه ارتفاع ۵۰ میلي متر در انتهاي خط افقي ترس��یم کنید. 

خط کشتي باید همیشه به لبه ي میز چسبیده باشد.

۵. گونیا را به بیرون کاغذ در قسمت باالي میز انتقال دهید 
و خط ک��ش تي را روي می��ز بلغزانید تا در باالي خط ۵۰ 
میلي متري قرار گیرد. دو انتهاي خط هاي عمودي را با یک 

خط افقي به هم وصل کنید.

6. در س��مت راس��ت خط افقي در باالي شكل با استفاده 
از قس��مت مدرج گونیا روي اندازه ي 4۰ میلي متر و روي 

اندازه ي ۵۰ میلي متر دو عالمت بزنید.
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7. گونی��ا را طوري بچرخانید که یک طرف لبه ي آن روي 
عالمت 4۰ و طرف دیگر روي گوشه ي پایین سمت چپ 

قرار گیرد. این دونقطه را به هم وصل کنید.

۸. گونی��اي دیگر را به صورت پایه زی��ر گونیايْ 6۰-ْ ۳۰ 
قرار دهید.

۹. گونیاي رویي را روي لبه ي گونیايْ 4۵ به پایین بلغزانید 
تا لبه ي آن روي عالمت زده شده ۵۰ میلي متري قرار گیرد. 

سپس خط دیگري ترسیم کنید تا شكل کامل شود.

۱۰. س��عي کنید با دقت ش��كل را پر رنگ ت��ر کنید. تمام 
خطوط باید یكنواخت باش��د. چنانچ��ه خطي بیرون زده 

است آن را پاك کنید.

۱۱. نقشه ي  کامل شده را براي تأیید و ارزشیابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
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ارزشيابي پاياني 

نظري  ◄◄
۱. مهم ترین عامل تشكیل یک نقشه چیست؟

© ج( عالئم © ب( حروف   © الف( خط  

۲. براي ترسیم چه نقشه هایي از مداد استفاده مي شود؟
۳. جنس اصلي مغزي مداد چیست؟

4. مدادها به چند درجه تقسیم بندي مي شود؟

© ج( ۱۸ درجه © ب( ۹ درجه   © الف( 6 درجه  

۵. مدادهاي گروه متوسط را نام ببرید.
6. سخت ترین و نرم ترین مداد کدام است؟

7. مداد مكانیكي را توضیح دهید.
۸. انواع مداد تراش را نام ببرید.

۹. اصول تراشیدن مدادها را شرح دهید.
۱۰. نحوه ي ترسیم خطوط موازي با استفاده از دو گونیا را شرح دهید.
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عملي ◄◄
۱. هر یک از شكل هاي داده شده را روي کاغذ A4 و با استفاده از خط کش تي و گونیا ترسیم کنید. )6۰ دقیقه(

توضيح: سه تمرین اول در کالس و دو تمرین بعدي در منزل انجام شود.
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۲. اشكال زیر را با استفاده از خط کش تي و گونیا روي کاغذ A4 ترسیم کنید. )6۰ دقیقه(
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 A4 مشخص شده  است، طبق اندازه داده شده، با استفاده از خط کش تي و گونیا روي کاغذ B ۳. اشكالي را که با حروف
ترسیم کنید. )۳۰ دقیقه(
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توانايي ترسيم خطوط )2( 

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- انواع خط را نام ببرد.

- گروه هاي مختلف خط را شرح دهد.
- نسبت بین خطوط را شرح دهد.

- کاربرد خطوط مختلف را بیان کند.
- انواع خطوط را ترسیم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۱4۵
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پيش آزمون 

۱. آیا خط هاي ترسیم شده در یک نقشه از نظر شكل ظاهري و ضخامت یكسان هستند؟
۲. به چه خط هایي در نقشه خط اصلي گفته مي شود؟

۳. به چه نوع خطي، خط تقارن گفته  مي شود؟
4. آیا مي شود، سلیقه اي، خطي را ضخیم تر یا نازك تر ترسیم کرد؟ توضیح دهید.

۵. آیا ضخامت خطوطي که براي اندازه گذاري نقشه  است با خطوط اصلي نقشه یكسان است؟
6. آیا مي توان گفت که خطوط، حروف الفباي زبان صنعت است؟ شرح دهید.
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خط

انواع خط
در دروس گذش��ته فرا گرفتید که خطوط، حروف الفباي 
زب��ان صنعت هس��تند. همان گونه که هر ی��ک از حروف 
الفباي فارسي شكلي مخصوص به خود دارند، خط ها نیز 
در نقشه شكل هاي متفاوت دارند تا مقصود واقعي را بیان 

کنند.
بعضي از خط ها اصلي و بعضي کمكي اند. گاهي خط 
به صورت خط چین اس��ت و گاهي به صورت خط محور. 
خطوط نقشه ضخامت هاي یكساني هم ندارند و هر کدام 

با ضخامتي خاص ترسیم مي شود.
به ط��ور کلي مي توان خط��وط را از نظر ضخامت به 
س��ه نوع خط  ضخیم، خط متوسط، و خط نازك تقسیم 

ک��رد.
طبق اس��تاندارد رایج در کشور ما نسبت ضخامت هر 

۲خط نسبت به خط بعدي برابر       است؛ یعني:

          مقدار ضخامت خط ضخیم
=      

۲          مقدار ضخامت خط متوسط

         مقدار ضخامت خط متوسط
=      

۲          مقدار ضخامت خط نازك

همچنین:

 پ��س، اگر ضخامت خط ضخیم را برابر ۰/۵ باش��د، طبق

براي به دس��ت آوردن ضخامت خط نازك از رابطه ي زیر 
استفاده مي کنیم:

۲
مقدار ضخامت خط متوسط    

=       ⇒ 	
    مقدار ضخامت خط نازك

۲
۰/۳۵     

=       ⇒ 	
    مقدار ضخامت خط نازك

۲

۰/۳۵             
=  مقدار ضخامت خط نازك   = ۰/۲۵  

  

از آنچه بیان ش��د، نتیجه مي ش��ود که اگ��ر ضخامت خط 
اصلي براب��ر ۰/۵باش��د، ضخامت خط متوس��ط ۰/۳۵ و 

ضخامت خط نازك ۰/۲۵ است.

۰/۵
=  ⇒

مقدار ضخامت خط متوسط
۲

۰/۵   
   ۰/۳۵ =                    = مقدار ضخامت خط متوسط

۲

فرمول باال مي شود:
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شكل و نام خطکاربردنوع خط

Aلبه هاي جسم- خط ضخیم
خطوط بیروني تصاویر

خط اصلي یا خط  دید

Bبراي نمایش گوشه هاي خط متوسط
داخلي یا پشت جسم

خط چین یا خط ندید

Cخطوط اندازه- خط نازك
هاشور خطوط کمكي

خط نازك

D نمایش تصاویر اجسامخط نازك
 متقارن و یا دوار

خط محور

E شكستگي تصاویر با طول زیادخط نازك
 و محدوده ي برش موضعي

خط  نازك شكسته

F– خط ضخیم
خط نازك

خط محور ضخیم نازكنمایش مسیر برش

Gنمایش قسمت هاي تغییر شكل یافتهخط نازك
 یا تغییر وضعیت داده شده

خط سایه

در جدول زیر انواع خط که در نقشه کاربرد دارد نشان داده شده است.
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در شكل زیر نقشه اي را که انواع خط در آن وجود دارد مي بینید.

گروه هاي خطي 
 در مبحث گذش��ته با انواع خط آشنا شدید. اما آیا همیشه 
مجبوریم خط ضخیم را برابر ۰/۵ در نظر بگیریم؛ مثاًل اگر 
نقش��ه اي خیلي بزرگ بود، یا به عكس، اگر نقشه اي خیلي 
کوچک و ظریف ب��ود، آیا باز باید خطوط آن طبق همین 

ضخامت ترسیم شود؟
پاس��خ این است، هر چند در نقش��ه هاي صنعتي غالبًا  
ضخامت خ��ط ضخیم را برابر ۰/۵ انتخ��اب مي کنند، اما 
 نس��بت به بزرگي یا کوچكي نقشه مي توان ضخامت خط

ضخی��م را انتخ��اب ک��رد. بدیه��ي اس��ت ک��ه ب��ا تغییر 
 ضخام��ت خ��ط ضخی��م، ضخامت خط متوس��ط و خط

گروهخط ضخیمخط متوسطخط نازك

۱۱/4۲۲
۰/7۱۱/4۱/4
۰/۵۰/7۱۱
۰/۳۵۰/۵۰/7۰/7
۰/۲۵۰/۳۵۰/۵۰/۵
۰/۱۸۰/۲۵۰/۳۵۰/۳۵
۰/۱۳۰/۱۸۰/۲۵۰/۲۵

نازك نیز به نسبت تغییر مي کند.
اس��تاندارد ای��زو، 7 گروه مختلف خ��ط را ارائه کرده 

است که در جدول زیر نشان داده شده است.
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از آنجا که پر کاربردترین گروه خطي براي نقش��ه هاي صنعتي گروه خطي ۰/۵ اس��ت، اطالعات مورد نیاز براي ترس��یم 
انواع خطوط در این گروه در جدول زیر نشان داده شده است.

در ش��كل زیر کاربرد خط اصلي و خط تقارن نش��ان داده شده است. همان گونه که مي بینید، دو طرف خط تقارن دقیقًا مثل 
هم اند. همچنین، خط تقارن همیشه کمي از شكل بیرون مي زند.

خط اصلي

مشخصات ترسیمضخامت

۰/۵

۰/۳۵

۰/۲۵ - ۰/۵

خط چین - خط ندید

خط مسیر برشي

خط تقارن � خط محور
۰/۲۵
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تصویر داده ش��ده را با کمک ابزار نقشه کش��ي روي کاغذ 
A4 ترسیم کنید.

دستوركار

A4 ترسيم تصوير در كاغذ

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
HBمدادحداقل 7۰ ×۵۰ میز نقشه کشي
نرمپاك کنثابتخط کش تي

مویيبرس 6۰ْ - ۳۰ْگونیا
روپوش سفیدلباس کارنواريچسب
A4کاغذ

 )4۵ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغ��ذ نقشه کش��ي را در مح��ل مناس��ب روي می��ز 
بچسبانید.

۲. مرک��ز کاغذ را به عنوان نقطه ي مرکزي نقش��ه با مداد 
مشخص کنید.

۳. ب��ا کم��ک خط کش تي و گونیا خط��وط محور افقي و 
عمودي را ترسیم کنید.

4. اندازه ه��اي افقي و عم��ودي را روي محورها عالمت 
بزنید.

۵. خطوط افقي و عمودي را با خط کمرنگ ترسیم کنید. 

6. زاویه هاي۳۰ درجه را باکمک گونیاي6۰ -۳۰ درجه و 
خط کش تي ترسیم کنید.

7. خطوط اصلي را با مداد پررنگ کنید. 

۸. نقشه ي  کامل شده را براي تأیید و ارزشیابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهید.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄◄
۱. نسبت خط اصلي به خط چین چقدر است؟

© ج(  © ب(     © الف(    
 

۲. اگر پهناي خط اصلي برابر ۰/7 باشد ضخامت خط چین و خط نازك چقدر است؟

© ج( ۰/۵-۰/7 © ب( ۰/۵- ۰/۳۵   © الف( ۰/۵-۰/۳  

۳. کدام گروه خطي براي نقشه کشي صنعتي بیشترین کاربرد را دارد؟

© ج( ۰/۳۵ © ب( ۰/7    © الف( ۰/۵   

4. کاربردهاي مختلف خط نازك را بیان کنید.
۵. چه نوع خطي از جنس خط متوسط است؟

© ج( خط چین © ب( خط نازك   © الف( خط کمكي   

6. انتخاب گروه خطي به چه چیز بستگي دارد؟
7. در نقشه هاي صنعتي غالبًا ضخامت خط متوسط و خط نازك چقدر است؟

√۲
۱  
√4 

۱  
۲  
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عملي ◄◄
۱. تصاویر اندازه گذاري شده را با استفاده از ابزار نقشه کشي روي کاغذ A4 ترسیم کنید. )4۵ دقیقه( 
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۲. تصویري از جس��م س��ه بعدي ترسیم شده است. آن را در کاغذ A4 و طبق اندازه هاي داده شده ترسیم کنید. دقت کنید که 
خط چین ها از جنس خط متوسط و خط تقارن از جنس خط نازك است.
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۳. تصاویر جسم سه بعدي زیر را طبق اندازه هاي داده شده دوباره ترسیم کنید. دقت کنید که خط چین ها از نوع خط متوسط، 
خطوط قرمز از نوع خط نازك و بقیه ي خطوط از جنس خط ضخیم است. سعي کنید با تراشیدن صحیح نوك مداد و تغییر 

مقدار فشار مداد بر کاغذ، ضخامت هاي مختلف را ایجاد کنید. )7۵ دقیقه(
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توانايي ترسيم جدول و كادر 

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- کاربرد جدول اطالعات نقشه را بیان کند.

- مشخصات جدول نقشه را شرح دهد.
- کادر کاغذ را تعریف کند.

- انواع کادر کاغذ را توضیح دهد.
- قوانین نوشتن متن را بیان کند.

- اصول تا زدن نقشه را شرح دهد.
- جدول نقشه را ترسیم کند.
- عالئم و حروف را بنویسد.

- کادر کاغذ نقشه کشي را ترسیم کند. 
- کاغذ A۳ را تا بزند.
- کاغذ A۲ را تا بزند.

- کاغذ A۱ وA0 را تا بزند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
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