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پرگار با بازوي ميله اي
براي ترس��یم دایره ه��اي خیلي بزرگ از ای��ن نوع پرگار 
اس��تفاده مي ش��ود. قس��مت اهرم مداد روي بازوي پرگار 
قابل حرکت اس��ت و با تنظیم آن مي توان دایره هاي بزرگ 

را ترسیم کرد.

نوعي پرگار براي ترسیم دایره هاي خیلي بزرگ که هم زمان محیط 
و مساحت دایره را هم محاسبه مي کند.

براي ترسیم دایره هاي مرکبي با پرگار، از پایه هاي مخصوص 
راپید گیر که به پرگار متصل است استفاده مي  شود.

کاربردهاي حلقه ي راپید گیر

شابلن

ش��ابلن یا الگو، ابزاري براي ترس��یم س��ریع ش��كل هاي 
گوناگون با دقت مناس��ب اس��ت. جنس شابلن  معموالً از 
پالس��تیک و با ضخامت کم است. براي استفاده از شابلن 
باید نوك مداد به دقت تراشیده شده باشد و یا از مدادهاي 

فشاري استفاده شود.
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در ش��كل زیر نمونه اي از انواع ش��ابلن ها نش��ان داده 
شده است. شابلن اَش��كال هندسي مانند دایره و بیضي از 

معروف ترین نوع شابلن هاست.

شابلن دایره

شابلن بیضي

برخي از ش��ابلن ها نیز مخصوص ترسیم نقشه هاي خاص 
است مثاًل شابلن هاي ویژه ي عالئم برق و تأسیسات.

گونه هایي از شابلن

از ش��ابلن هاي حروف نیز براي نوشتن حروف، عالئم 
و اعداد در نقش��ه هاي مرکبي اس��تفاده مي شود. با استفاده 
از این ش��ابلن ها مي توان حروف، اع��داد و عالئم را طبق 

استاندارد نوشت.

استفاده از شابلن

نكته

براي ترس��یم دایره با ش��ابلن ابتدا خطوط 
محور را ترس��یم کنید، آنگاه چهار عالمت 
کوچ��ک در چه��ار طرف دای��ره  را، روي 
خطوط محور قرار دهید و س��پس دایره را 

ترسیم کنید.
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منحني كش )پيستوله(

منحني کش یا پیستوله نوعي شابلن براي ترسیم قوس هاي 
نامشخص است. منحني کش ها معموالً به صورت سري هاي 

چندتایي در بازار عرضه مي شود.

یک سري ۱۵ تایي از منحني کش ها

معموالً از منحني کش وقتي استفاده مي شود که نقاطي 
از منحني مش��خص اس��ت و باید به صورت کماني به هم 
وصل ش��ود. در این صورت، با چرخش منحني کش روي 
نقاط، کمان موردنظر را پیدا و آن را ترسیم مي کنند. شكل 
زیر نحوه ي ترس��یم کمان هاي مختلف ب��ا منحني کش را 

نشان مي دهد.

چگونگي به کار گیري منحني کش

ن��وع دیگري از منحني کش ها که قابل انعطاف اس��ت، 
منحني ک��ش م��اري نامی��ده مي ش��ود. الی��ه ي  رویي این 
منحني کش ها پالس��تیكي و جنس  داخل آن از فلز نرم و 

قابل انعطاف است.

کار با منحني کش ماري
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دستوركار

ترسيم تصوير

تصوی��ر دو بعدي را طبق اندازه هاي داده ش��ده روي کاغذ 
A4 ترسیم کنید. 

جدول ابزار

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

دایرهشابلن 6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونیا
روپوش سفیدلباس کارنواريچسب
معموليپرگار

 )۱۲۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغذ A4 را روي میز نقشه کش��ي بچس��بانید و کادر و 
جدول را ترسیم کنید.

۲. در وسط محدوده ي ترسیم کاغذ، خط تقارن را ترسیم 
و اندازه ها را روي آن جدا کند.

۳. خطوط محور عمودي را هم مطابق شكل ترسیم کنید.

4. با استفاده از پرگار، دایره اي به قطر 4۰ و دو نیم دایره به 
شعاع ۳۰ میلي متر را ترسیم کنید.
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۵. سوزن پرگار را روي مرکز کمان به شعاع ۲۵ بگذارید و 
کمان ها را به اندازه ي ربع دایره مطابق شكل ترسیم کنید.

7. با اس��تفاده از ش��ابلن دو نیم دایره به قطر ۱۰ را ترسیم 
کنید.

۸. خط��وط را طبق  ضخامت مش��خص پررنگ و جدول 6. خطوط افقي بین کمان ها را ترسیم کنید.
نقشه را کامل کنید.

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

نظري ◄◄
۱. پرگار پیچي و بازویي را توضیح دهید و موارد کاربرد هر یک را بنویسید.

۲. مراحل ترسیم دایره با پرگار را شرح دهید.
۳. نكات مهم در ترسیم دایره با پرگار را بیان کنید.

4. کاربرد شابلن ها را توضیح دهید.
۵. براي ترسیم دایره هاي با قطر کم، مثاًل دو میلي متر، از چه نوع پرگاري استفاده مي شود؟

© د( پرگار تقسیم © ج( پرگار صفر  © ب( پرگار پیچي  © الف( پرگار بازویي 

6. پرگار تقسیم را شرح دهید.
7. شابلن حروف را توضیح دهید و موارد کاربرد آن را بیان کنید.

۸. منحني کش یا پیستوله را توضیح دهید.
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عملي ◄◄
۱. هر یک از اشكال دو بعدي زیر را در کاغذ A4 ترسیم کنید. )۱۵۰ دقیقه(
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۲. تصویر دو بعدي هر یک از اجسام داده شده را طبق اندازه هاي داده شده در کاغذ A4 ترسیم کنید. )۱۵۰ دقیقه(
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۳. تصاویر دوبعدي هر جسم را در کاغذ A4 ترسیم کنید. )6۰ دقیقه( 
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توانايي ترسيم نقشه با مقياس 

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- مقیاس را تعریف کند.

- تفاوت اندازه ي حقیقي و اندازه ي ترسیمي را شرح دهد.
- هدف از ترسیم نقشه در یک مقیاس را شرح دهد.

- مقیاس هاي بزرگ شونده و کوچک شونده را شرح دهد.
- نقشه را طبق مقیاس ترسیم کند.

- خط کش اشل را توضیح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲6۸
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پيش آزمون

۱. آیا همواره مي توان یک قطعه را طبق اندازه ي واقعي آن ترسیم کرد؟ توضیح دهید.
۲. آیا امكان دارد یک قطعه را بزرگ تر از اندازه ي واقعي آن ترسیم کرد؟

۳. آیا نقشه هاي ساختماني را طبق اندازه ي واقعي ترسیم مي کنند؟
4. چگونه مي توان فهمید که نقشه اي داراي اندازه ي واقعي نیست؟

۵. اگر نقشه اي را نصف اندازه ي واقعي جسم ترسیم کنیم، زاویه ها چه تغییري مي کند؟
© ج( تغییر نمي کند © ب( دو برابر مي شود   © الف( نصف مي شود  

6. آیا وقتي نقشه اي را کوچک تر از اندازه ي واقعي آن ترسیم مي کنیم اندازه ها را هم کوچک تر مي نویسیم؟
7. به نظر شما تصاویر این هواپیما چند برابر کوچک شده است؟
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مقياس

موارد بسیاري پیش مي آید که مجبوریم نقشه را کوچک تر 
یا بزرگ تر از اندازه ي حقیقي آن ترس��یم کنیم. براي مثال، 
فرض کنی��د مي خواهیم بدنه ي یک هواپیما یا کش��تي را 
ترس��یم و طول و عرض و ارتفاع آن را مشخص کنیم. در 
چنین مواقعي، باید نقش��ه را کوچک تر از اندازه ي حقیقي 
ترس��یم کرد تا عالوه بر صرفه جویي در وقت و امكانات، 
راحت تر نیز بتوان از نقش��ه استفاده کرد. گاهي نیز مجبور 
مي شویم نقشه ي یک قطعه را بزرگ تر از اندازه ي حقیقي 
آن ترس��یم کنیم، براي مثال، اگر بخواهیم نقشه ي قطعات 
ظری��ف یک س��اعت مچ��ي را ترس��یم کنیم بهتر اس��ت 

اندازه هاي آن را چند برابر بگیریم.

از آنچه بیان ش��د، نتیجه مي گیریم، اندازه ي ترس��یمي 
همیش��ه برابر با اندازه ي حقیقي قطعه نیس��ت. نسبت بین 

این دو مقدار مقیاس نام دارد.

           اندازه ي ترسیمي
                         = مقیاس

            اندازه ي حقیقي

براي مثال، بلندي گلدان نش��ان داده ش��ده در ش��كل زیر 
۱۰۰ اس��ت، ولي در تصویر آن را ۵۰ ترسیم کرده ایم؛ پس 

مقیاس آن ۱:۲ است.

اندازه ي ترسیمي  ۵۰         ۱         
         ۲        ۱۰۰  اندازه ي حقیقي       =          =                            = مقیاس

مقیاس ها، یا بزرگ ش��ونده هس��تند یا کوچک شونده و تعداد 
آن نیز نامحدود است. جدول زیر مقیاس هاي بزرگ شونده و 

کوچک شونده، را که در صنعت کاربرد دارد را نشان مي دهد.

۲۰:۱۱۰:۱۵:۱۲/۵:۱۲:۱
مقیاس هاي 

بزرگ شونده

۱:۲۰۱:۱۰۱:۵۱:۲/۵۱:۲
مقیاس هاي 

کوچک شونده

ترسیم براساس مقیاس هاي بزرگ شونده موجب بزرگ تر 
 ش��دن نقش��ه از اندازه ي حقیقي قطعه مي ش��ود و ترسیم
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براساس مقیاس هاي کوچک شونده، موجب کوچک تر شدن نقشه از اندازه ي حقیقي قطعه مي شود. در واقع، مقیاس ۲:۱ یعني 
دو برابر شدن نقشه نسبت به قطعه و مقیاس ۱:۲ یعني نصف شدن نقشه نسبت به قطعه.

معموالً مقیاس نقشه را در جدول نقشه مي نویسند.

اشل )خط كش مقياس(
به خط کش هایي که برحس��ب مقیاس معیني مدرج ش��ده 
باش��ند اش��ل مي گویند. این خط کش ها در تبدیل س��ریع 
اندازه ها برحسب مقیاس و انتقال آن بسیار مفید است. اشِل 
سه تیغه معموالً در نقشه کشي ساختمان مورد استفاده قرار 
مي گیرد و داراي شش بعد است که هر کدام برحسب یكي 

از مقیاس ها مدرج شده است. )شكل مقابل را ببینید(

نكته

الف( اندازه ي زاویه ها در مقیاس تغییر نمي کند.
ب( اندازه هایي که روي نقشه وجود دارد اندازه ي واقعي 

قطعه است.
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دستوركار

ترسيم تصوير با مقياس

۱تصویر داده شده را با مقیاس    ترسیم کنید. 
۲

جدول ابزار

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

دایرهشابلن 6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونیا
مویيبرسنواريچسب
روپوش سفیدلباس کارHBمداد

يادآوري

خطوط افقي با خط کش تي ترسیم گردد.

 )۱۲۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. ابتدا کاغذ A4 را بچس��بانید و کادر و جدول نقش��ه را 
ترسیم کنید.

۳. از انته��اي خ��ط ترسیم ش��ده دو خط عم��ود بر آن به 
اندازه ي ۲۵ یعني نصف ۵۰ ترسیم کنید.

۲. خط محور را ترس��یم کنید و س��پس نصف طول ۱۲۰ 
یعني 6۰ را روي آن جدا کنید.

4. از انتهاي دو خط عمودي یک خط افقي ترسیم کنید و 
 B و A به اندازه ي ۲۰ در وس��ط آن جدا کنید. تا نقطه ي

مشخص شود.
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۵. از خط افقي پایین به فاصله ي 4۵، یعني نصف ۹۰، خط 
افقي دیگري ترسیم کنید.

6. اندازه هاي زاویه در مقیاس تغییر نمي کند. پس گونیاي 
4۵ درجه را روي نقطه ي A و B بگذارید و دو خط بزنید 

تا خط افقي باال را قطع کند.

7. ب��ه فاصله ي ۱۰ از پایین نقش��ه روي خط محور جدا 
کنی��د، آنگاه یک خط محور افقي کوچک ترس��یم کنید و 

سپس دایره را به قطر ۱۰ ترسیم 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. مقیاس را توضیح دهید.

۲. به چه دلیل از مقیاس استفاده مي کنیم؟
۳. مقیاس هاي بزرگ شونده و کوچک شونده را شرح دهید.

4. انواع مقیاس هاي بزرگ شونده و کوچک شونده را بنویسید.
۵. فرمول مقیاس را بنویسید و آن را توضیح دهید.

6. طول  ترس��یمي قطعه اي در نقش��ه ۲۰ است. اگر نقشه با مقیاس       ترسیم شده باشد، اندازه ي طول واقعي قطعه چقدر 
است؟

© ب( ۸۰       © ج( ۱۰۰ © الف( 4۰  

7. اگر اندازه ي قطعه اي ۱6 باشد، اندازه ي تصویر آن در نقشه اي با مقیاس       چقدر است؟

© ب( ۳۲       © ج( ۲۲ © الف( 4۰  

۸. خط کش اشل و کاربرد آن را توضیح دهید.

۱  
۵  

۲/۵ 
۱  
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عملي ◄◄
۱۱. تصاویر داده شده را با مقیاس     ترسیم کنید. )زمان براي هر شكل۳۰ دقیقه(

۲
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۲۲. تصاویر داده شده را با مقیاس    ترسیم کنید. )زمان براي هر شكل یک ساعت(
۱



118

توانايي ترسيم زاويه و تقسيم آن

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- نقطه و خط را شرح دهد.

- عمودمنصف خط را ترسیم کند.
- از نقطه ي خارج از خط بر آن عمود ترسیم کند.

- خط را به تعداد تقسیمات مساوي تقسیم کند.
- خط را به فواصل نسبي تقسیم کند.

- خطوط موازي را ترسیم کند.
- زاویه را انتقال دهد.

- نیم ساز زاویه را ترسیم کند.
- زاویه را به سه قسمت مساوي تقسیم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۳۵۸
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پيش آزمون

۱. چگونه خطي را عمود بر خط دیگر ترسیم مي کنند؟
۲. خط را تعریف کنید.

۳. عمودمنصف یک خط به چه معني است؟
4. چگونه از پرگار در ترسیم عمودمنصف استفاده مي شود؟

۵. چگونه مي توان یک پاره خط را به تعداد قسمت  مساوي تقسیم کرد؟ 
6. زاویه قائمه، حاّده و منفرجه را توضیح دهید. 

7. خط افقي، خط عمودي، خط منحني را توضیح دهید. 
۸. واحد مقدار زاویه چیست؟

© ج( درجه © ب( سانتي متر    © الف( متر   
۹. کدام یک از خطوط زیر بر هم عمود هستند؟

© ج( © ب(     © الف(   
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ترسيمات هندسي

نقشه کش��ي صنعت��ي همواره به اش��كال هندس��ي مانند، 
خط، کمان و دایره وابس��ته اس��ت. از طرفي پایه و اساس 
نقشه کش��ي نوعي هندسه اس��ت و از طرف دیگر نقشه ها 
آمیخته به اش��كال هندس��ي هستند. ترس��یم دقیق نقشه ها 
بدون فراگیري ترسیمات دقیق هندسي امكان پذیر نیست. 
در این فصل و فصل هاي آینده به ش��ناخت دقیق تر اجزاء 
و اش��كال هندسي، و نحوه ي ترس��یم آن ها  در حالت هاي 

مختلف مي پردازیم.

نقطه
نقطه کوچک ترین جزء هندس��ي اس��ت ک��ه فاقد طول و 
ع��رض و ارتفاع اس��ت. به همین دلیل، ترس��یم آن روي 
کاغ��ذ و تصور آن در ذهن امكان پذیر نیس��ت و به ناچار 
براي نمایش آن از برخورد دو خط استفاده مي کنند )شكل 

زیر را ببینید.(

خط
خط از اتصال دو نقطه به هم به وجود مي آید. خط مستقیم 
کوتاه ترین فاصله ي بین دو نقطه است. خط تنها داراي طول 
 اس��ت و در هندس��ه براي آن پهنا در نظر گرفته نمي شود.

به خطي که داراي انحنا باشد خط منحني گفته مي شود 
و اگ��ر خطوط ب��ا هم زاویه ي ۹۰ درجه بس��ازند به آن ها  

خطوط عمود بر هم گفته مي شود.

عمودمنصف
ب��ه خطي که ی��ک پاره خط را نصف کن��د و بر آن عمود 
هم باشد عمودمنصف مي گویند. براي ترسیم عمودمنصف 

پاره خط AB به ترتیب زیر عمل مي کنیم.

الف( دهانه ي پرگار را بیش��تر از طول نصف پاره خط باز 
مي کنیم و به مرکز A کماني مي زنیم.

نقطهنقطه

نقطه

خط منحني

خط عمود
خط مایل

خط افقيخط عمودي
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ب( ب��ا همان ش��عاع و به مرکز نقط��ه ي B کمان دیگري 
مي زنیم تا نقاط C و D به دست  آید.

ج( نقطه ي D را به C وصل مي کنیم.

د( پاره خط CD عمودمنصف پاره خط AB است.

ترسيم خط عمود از نقطه اي خارج از خط
مي خواهی��م از نقط��ه ي M در خارج از خط AB خطي بر 

آن عمود کنیم.

مراحل ترسيم:

الف( به مرکز A و شعاع AM کماني ترسیم مي کنیم.

ب( به مرکز B و ش��عاع BM کمان دیگري ترسیم مي کنیم 
تا نقطه ي C به دست آید.
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ج( نقط��ه ي M را ب��ه نقط��ه ي C وص��ل مي کنی��م. خط 
ترسیم شده بر AB عمود است.

ترسيم خط عمود از نقطه اي روي خط
مي خواهیم از نقط��ه ي H واقع بر خط AB عمودي بر آن 

رسم کنیم.

مراحل ترسيم:

حالت اول: ترسيم به كمك سه كمان
الف( به مرکز H و شعاع HB کماني ترسیم مي کنیم.

ب( ب��ه مرکز B و همان ش��عاع کمان دیگ��ري مي زنیم تا 
نقطه ي C به دست آید.

ج( B را به C وصل مي کنیم و امتداد مي دهیم.

د( به مرکز C و شعاع HB کماني مي زنیم تا امتداد BC را 
در F قطع کند.
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ه�( F را ب��ه H وصل مي کنیم. پاره خط FH بر AB عمود 
است.

ترسیم با روش عمودمنصف

ترسیم به کمک سه کمان

حالت دوم: ترسيم به كمك عمودمنصف
ال��ف( به مرکز H و ش��عاع AH کماني مي زنیم تا نقطه ي 

C به دست آید.

ب( عمودمنص��ف پاره خ��ط AC را به دس��ت مي آوریم. 
عمودمنصف دقیقًا از نقطه ي H مي گذرد.

A از نقطه ي AB ترسيم عمودي بر پاره خط
روش کار مانن��د نمونه ي قبل )ترس��یم عم��ود از نقطه اي 
روي خط( اس��ت و به چند روش قابل انجام اس��ت. در 

شكل ۲ روش نشان داده شده است.
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ترس��يم عمود ب��ر پاره خ��ط AB از نقطه ي B با 
استفاده از قضيه ي فيثاغورس  52 = 42 + 32.

 B چهار پاره خط مس��اوي که از AB ال��ف( روي پاره خط
آغاز مي ش��ود جدا مي کنیم و با ش��عاعي برابر مجموع سه 

پاره خط جداشده کماني ترسیم مي کنیم.

ب( ب��ه مرکز چهارمین نقطه روي AB و با ش��عاعي برابر 
مجموع پن��ج پاره خط کم��ان دیگري ترس��یم مي کنیم تا 
نقطه ي C به دس��ت آید. C را ب��ه B وصل مي کنیم BC بر 

AB عمود است.

ترس��يم خط موازي ب��ا خط ديگ��ر از نقطه اي 
معلوم

ترس��یم خطوط م��وازي با کمک گونی��ا و خط کش تي را 
آموخته اید. هم اکنون روش ترسیم خط موازي را با کمک 

پرگار فرا مي گیرید.
براي ترس��یم خطي از نقطه ي M، خارج از خط AB و 

موازي آن به ترتیب زیر عمل مي کنیم.

ال��ف( به مرکز A و ش��عاع AM کماني مي زنیم تا نقطه ي 
C به دست آید.

ب( به مرکز M و مرکز C دو کمان دیگر با همان ش��عاع 
مي زنیم تا همدیگر را در نقطه ي D قطع کند.

ج( M را ب��ه D وصل مي کنیم تا خط موردنظر که موازي 
خط AB است ترسیم شود.

 سه واحدشعاع برابر

حد
 وا

نج
ر پ

براب
اع 

شع
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ترس��يم خطي موازي با خط ديگ��ر با فاصله ي 
مشخص

ب��راي مثال، مي خواهیم خطي موازي خط AB با فاصله ي 
۲۰ میلي متر ترس��یم کنیم. بدین منظور به ترتیب زیر عمل 

مي کنیم.

ال��ف( دو نقطه ي دلخواه مانند E و F مطابق ش��كل روي 
خط AB مشخص مي کنیم.

ب( با شعاع R = ۲۰ و مرکز E کماني ترسیم مي کنیم.

ج( به مرکز F و همان ش��عاع کمان دیگري مطابق ش��كل 
ترسیم مي کنیم.

د( با کمک خط کش مماسي بر دو کمان ترسیم مي کنیم تا 
خط موردنظر به دست آید.

ترسيم خطي موازي خط منحني
 AB ب��راي مثال، مي خواهیم خطي م��وازي با خط منحني
با فاصله ي ۲۰ ترس��یم کنیم. به ای��ن منظور به ترتیب زیر 

عمل مي کنیم.

الف( نقاطي را به دلخواه مطابق شكل روي منحني مشخص 
مي کنیم.

ب( ب��ه مرکز نقاط مشخص ش��ده و به ش��عاع ۲۰ مطابق 
شكل کمان هایي مي زنیم.
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ج( مم��اس قوس ها را با دقت مطابق ش��كل به هم وصل 
مي کنیم. براي این کار مي توان از پیستوله کمک گرفت.

تقسيم پاره خط به قسمت هاي مساوي

براي مثال، مي خواهیم پاره خط AB با طول نامش��خص را 
به ۳ قسمت مساوي تقسیم کنیم.

الف( از نقطه ي A خطي با طول دلخواه و زاویه ي دلخواه 
ترسیم مي کنیم.

ب( با اس��تفاده از خط کش یا پرگار تقس��یم س��ه قسمت 
مساوي روي آن جدا مي کنیم.

ج( از آخری��ن تقس��یم )نقط��ه ي ۳( به نقط��ه ي B وصل 
مي کنیم.

د( از نقطه ي ۱ و ۲ موازي خط B۳، مطابق شكل، دو خط 
دیگر ترسیم مي کنیم تا پاره خط AB به سه قسمت مساوي 

تقسیم شود.
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تقسيم خط به فواصل نسبي

مي خواهیم خط AB با طول نامشخص را به  نسبت هاي ۲، 
۳ و ۲ تقسیم کنیم. بدین منظور به دو روش زیر مي توانیم 

عمل کنیم:

حالت اول:
الف( از نقطه ي A خطي با طول و زاویه ي دلخواه ترس��یم 

مي کنیم.

ب( روي خ��ط جدید س��ه فاصل��ه ي ۲ س��انتي متر و ۳ 
سانتي متر و ۲ سانتي متر با خط کش جدا مي کنیم.

ج( آخرین تقسیم را به نقطه ي B وصل مي کنیم.

د( از تقسیمات دیگر خطوطي موازي آن ترسیم مي کنیم تا 
خط AB به نسبت ۲ ، ۳ و ۲ تقسیم شود.


