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حالت دوم:
الف( خط CD را به طول 7 سانتي متر )حاصل جمع ۲ ، ۳ 

و ۲( و به موازات خط AB ترسیم مي کنیم.

ب( از C ب��ه A وصل مي کنیم و امتداد مي دهیم. همچنین 
 O وصل مي کنیم و امت��داد مي دهیم تا نقطه ي B ب��ه D از

به دست آید.

ج( خط CD را به نسبت هاي ۲، ۳ و ۲ تقسیم مي کنیم.

د( از تقس��یمات ب��ه O وصل مي کنیم ت��ا پاره خط AB به 
نسبت ۲، ۳ و ۲ تقسیم شود.

آشنايي با زاويه

از برخورد دو خط زاویه تشكیل مي شود. انواع زاویه ها را 
در شكل زیر مي بینید.

بیشتر از

کمتر از



129

مقدار زاویه را با درجه نش��ان مي دهند. یک درجه 6۰ 
دقیقه و یک دقیقه 6۰ ثانیه است.

۱° = 6۰ ′       ۱′ = 6۰″

بنابرای��ن، ″4۲، ′6 و °۳۲ به صورت ۳۲ درجه و 6 دقیقه و 
4۲ ثانیه خوانده مي شود.

ترسيم نيم ساز زاويه

نیم ساز زاویه خطي است که از رأس زاویه مي گذرد و آن 
را به دو زاویه ي مساوي تقسیم مي کند. 

مي خواهیم نیم س��از زاویه ي ABC را ترس��یم کنیم. به 
این منظور طبق مراحل زیر عمل مي کنیم:

الف( به مرکز A کماني با شعاع دلخواه مي زنیم تا نقاط ۱ 
و ۲ به دست آید.

ب( به مرکز ۱ و ۲، دو کمان دیگر با همان ش��عاع ترسیم 
مي کنیم تا از برخورد  آن ها  نقطه ي ۳ به دست آید.

ج( نقطه ي ۳ را به نقطه ي A وصل مي کنیم تا زاویه به دو 
قسمت تقسیم شود. خط A۳ نیم ساز زاویه است.

تقسيم زاويه ي قائمه به سه قسمت مساوي

به راحتي مي توان با استفاده از پرگار یک زاویه ي قائمه را 
به سه قسمت مساوي تقسیم کرد. به این منظور به ترتیب 

زیر عمل مي کنیم.
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الف( به مرکز A و ش��عاع دلخواه کماني ترسیم مي کنیم تا 
نقاط ۱ و ۲ به دست آید.

ب( به مرکز ۱ و همان شعاع کمان دیگري ترسیم مي کنیم 
تا نقطه ي ۳ به دست آید.

ج( به همان ش��عاع و مرک��ز ۲ کماني مي زنیم تا نقطه ي 4 
به دست آید.

د( نقط��ه ي ۳ و 4 را به نقطه ي A وصل مي کنیم. زاویه به 
سه قسمت مساوي تقسیم مي شود.

انتقال زاويه )ترسيم زاويه ي مشابه(
مي خواهیم زاوی��ه ي ABC را روي پاره خ��ط CD انتقال 

دهیم. به این منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:

الف( به مرکز A و شعاع دلخواه کماني مي زنیم تا نقاط ۱ 
و ۲ به دست آید.

 CD کماني روي پاره خط C ب( با همین شعاع و به مرکز
مي زنیم تا نقطه ي ۳ به دست آید.
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ج( دهانه ي پرگار را برابر فاصله ي نقاط ۱ تا ۲ باز مي کنیم 
و به مرکز ۳ کماني مي زنیم تا نقطه ي E به دست آید.

 DCE وصل مي کنیم. زاویه ي C به نقطه ي E د( از نقطه ي
مشابه زاویه ي ABC است.

تقسيم زاويه ي غير قائمه به سه قسمت مساوي
روش دقیق هندس��ي براي تقسیم زاویه ي غیرقائمه به سه 
قس��مت مس��اوي با پرگار وجود ندارد، اما با اس��تفاده از 
روش س��عي و خطا مي توان ای��ن کار را انجام داد. براي 
مثال، مي خواهیم زاویه ي ABC را به س��ه قس��مت تقسیم 

کنیم به این منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:
الف( به مرکز A و شعاع دلخواه کماني مي زنیم.

 کمان 
   

ب( دهانه ي پرگار تقس��یم را به اندازه ي تقریبي 
باز و کمان را تقسیم مي کنیم.

۱
۳

ج( ممكن است کمي از کمان بماند یا کمي از آن بگذریم. 
به این مقدار جزئي خطا مي گوییم. 

د( ب��ار دیگ��ر به اندازه ي       این خط��ا به دهانه ي پرگار 
اضافه مي کنیم و دوباره عمل تقس��یم را انجام مي دهیم. با 
چن��د بار تكرار این عمل مي توان زاویه را با دقت نس��بي 

خوب به سه قسمت تقسیم کرد.

۱
۳

مقدار خطا

اندازه ي انتخابي

اندازه ي اصالح شده

مقدار دهانه ي پرگار
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دستوركار

ترسيم تصوير

تصویر دوبعدي داده شده را طبق اصول ترسیمات هندسي 
و با کمک پرگار و یک خط کش ساده ترسیم کنید. 

جدول ابزار

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

دایرهشابلن۲۰cmخط کش معمولي
بازویي یا پیچيپرگار 6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونیا
مویيبرسنواريچسب
روپوش سفیدلباس کارHBمداد

 )6۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغذ نقشه کشي را روي میز بچسبانید و کادر و جدول 
مناسب ترسیم کنید.

۲. خط AD را به طول 4۰ ترس��یم کنید. نیاز به اس��تفاده از 
خط کش تي نیست و باید از خط کش معمولي استفاده شود.

۳. براي ترس��یم خط AB از روش ترس��یم خط عمود به 
کمک س��ه کمان اس��تفاده کنید. ابتدا دهانه ي پرگار را به 
ان��دازه ي AB باز کنید و دو کمان به مرکز A و D بزنید تا 

نقطه ي ۱ به دست آید.

4. از نقطه ي D خطي به ۱ وصل کنید و آن را امتداد دهید. 
پس دهانه ي پرگار را به اندازه ي AD باز کنید و به مرکز ۱ 

کمان دیگري بزنید تا نقطه ي ۲ به دست آید.

۵. نقطه ي ۲ را به نقطه ي A وصل کنید، سپس به اندازه ي ۳۵ 
میلي متر از A روي آن جدا کنید تا نقطه ي B به دست آید.

6. براي ترس��یم خط BC از روش ترس��یم خطوط موازي 
استفاده کنید. به این منظور به مرکز A و شعاع AB کماني 

ترسیم کنید تا نقطه ي ۳ به دست آید.
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7. ب��ه مرک��ز ۳ و مرکز B دو کمان دیگر به همان ش��عاع 
ترسیم کنید تا نقطه ي 4 به دست آید، B را به 4 وصل کنید 

و امتداد دهید.

۸. ان��دازه ي 6۰ میلي مت��ر را روي خط 4B ج��دا کنید تا 
نقطه ي C به دست آید.

۹. نقطه ي C را به نقطه ي D وصل کنید. س��پس دایره هاي 
روي تصویر را ترسیم کنید.

 C ۱۰. براي مشخص شدن مكان ترسیم دایره در گوشه ي
ابتدا باید نیم س��از زاویه ي BCD را به دست آورید. به این 
منظور به مرکز C و ش��عاع دلخواه کماني بزنید تا نقاط ۵ 

و 6 به دست آید.

۱۱. به مرکز ۵ و مرکز 6 دو کمان دیگر با همان شعاع ترسیم 
کنید تا نقطه ي 7 به دست آید. نقطه ي 7 را به C وصل کنید.

۱۲. ب��ه مرک��ز C کمان دیگري با ش��عاع ۲۰ بزنید تا خط 
نیم ساز را قطع کند و مرکز این دایره به دست آید. دایره به 

قطر ۱۰ را ترسیم کنید.
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۱4.  با ش��عاع ۲۵ و مرکز A کم��ان دیگري بزنید تا مرکز ۱۳. زاویه ي DAB را به سه قسمت مساوي تقسیم کنید. 
دایره ها به دست آید. سپس دایره ها را ترسیم کنید.

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

نظري ◄◄
۱. در ترسیمات هندسي از چه ابزاري بیشتر استفاده مي شود؟

۲. نقطه و خط را شرح دهید.
۳. زاویه را تعریف کنید.

4. عمودمنصف را توضیح دهید.
۵. روش ترسیم نیم ساز زاویه را توضیح دهید.

6. روش تقسیم زاویه ي ۹۰ درجه به سه قسمت مساوي را شرح دهید.
7. دو روش ترسیم خطوط موازي را بیان کنید. )با کشیدن شكل با دست آزاد(

۸. روش ترسیم خط عمود از روي نقطه اي روي خط را شرح دهید. )با کشیدن شكل با دست آزاد(
۹. روش ترسیم خط عمود از روي نقطه اي بیرون از خط را شرح دهید. )با کشیدن شكل با دست آزاد(

۱۰. روش هاي تقسیم خط به نسبت هاي مساوي را شرح دهید. )با کشیدن شكل با دست آزاد(
۱۱. روش ترسیم زاویه ي مشابه را شرح دهید. )با کشیدن شكل با دست آزاد(
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عملي ◄◄
۱. پاره خط AB به طول نامشخص را به ۱۱ قسمت مساوي تقسیم کنید. )۱۵ دقیقه(

۲. پاره خط AB و CD به طول هاي نامشخص را به دو روش به نسبت هاي ۳، ۱ و 4 تقسیم نمایید. )۳۰ دقیقه(

۳. زاویه هاي ترسیم شده را به دو قسمت مساوي تقسیم کنید. )۱۵ دقیقه(

4. از نقطه ي M خطي بر خط AB عمود کنید. )۱۵ دقیقه(

۵. عمودمنصف خط CD را ترسیم کنید. )۱۵ دقیقه(
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6. زاویه ي ABC را به خط DE انتقال دهید. )۱۵ دقیقه(

7. موازي هریک از خطوط AB و CD خطي با فاصله ي ۲۵ میلي متر ترسیم کنید. )۱۵ دقیقه(

۸. تصویر دوبعدي زیر را به روش ترسیمات هندسي روي کاغذ A4 ترسیم کنید. )6۰ دقیقه(
)قطر دایره ها ۱۰ میلي متراست.(

توضيح: در حل تمرین داده شده از روش هاي زیر استفاده کنید:
A در نقطه ي AD عمود بر خط AB الف( ترسیم خط

 AB ب( ترسیم عمودمنصف
AD موازي BC ج( ترسیم

د( تقسیم خط به شش قسمت و سه قسمت مساوي
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۹. تصویر دوبعدي داده شده را طبق روش ترسیمات هندسي در کاغذ A4 ترسیم کنید. )6۰ دقیقه(

توضيح: براي ترسیم این تصویر از روش هاي زیر استفاده کنید:
AD عمود بر خط DC الف( ترسیم خط

AD موازي خط BC ب( ترسیم خط
ج( ترسیم نیم ساز زاویه

د( تقسیم زاویه به سه قسمت مساوي
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توانايي ترسيم چندضلعي هاي هندسي )1( 

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

- مرکز کمان را مشخص کند.
- مرکز دایره را مشخص کند.

- چندضلعي ها را نام ببرد.
- مثلث را ترسیم کند.
- مربع را ترسیم کند.

- دایره را به سه قسمت مساوي تقسیم کند.
- دایره را به چهار قسمت مساوي تقسیم کند.

- شش ضلعي را ترسیم کند.
- دایره را به شش قسمت مساوي تقسیم کند.
- دوایر هم مرکز و غیر هم مرکز را شرح دهد.
- خط مماس یا متقاطع با دایره را شرح دهد.

- طول کماني از دایره را مشخص کند.
- انواع مثلث را شرح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۳6۹
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پيش آزمون

۱. شعاع و قطر دایره را شرح دهید.
۲. محیط دایره را توضیح دهید.

۳. انواع زاویه را نام ببرید.
4. چه وقت مي گوییم یک خط با دایره مماس شده است؟

۵. چگونه مي توان یک مثلث را با داشتن اندازه ي سه ضلع ترسیم کرد؟
6. چه اشكال هندسي را مي شناسید که از چهار ضلع تشكیل شده باشد؟

7. اگر مطابق شكل دایره به سه قسمت مساوي تقسیم شده باشد زاویه ي هر قسمت چند درجه است؟

۸. چه قطعات صنعتي را مي شناسید که در آن دایره به تعداد قسمت مساوي تقسیم شده باشد؟
۹. به نظر شما چگونه مي توان محیط یک دایره را به شش قسمت مساوي تقسیم کرد؟
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دايره

دایره منحني بسته اي است که تمام نقاط آن داراي فاصله ي 
یكس��اني از یک نقطه به نام مرکز است. وتر، قطر و شعاع 

دایره در شكل هاي زیر نشان داده شده است.

در صنعت، قطعات با مقاطع دایره اي ش��كل بسیاري وجود 
دارد. در شكل زیر برخي از این قطعات را مشاهده مي کنید.

وتر

R شعاع

∅ قطر

اج��زاء دایره عبارت ان��د از نیم دایره، ربع دای��ره، قطاع و 
بخشي از دایره )شكل هاي زیر را ببینید(

بخشي از دایره

نیم دایره

ربع دایره

قطاع دایره
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هر یک از اجزاء دایره نیز در قطعات صنعتي و در نقشه هاي 
صنعتي بسیار استفاده مي شود.

ربع دایره

نیم دایره

بخشي از دایره

در تصاویر گاهي یک دایره بر یک ش��كل محیط  و گاهي 
در آن محاط مي شود.

دایره محاط در مثلث

دایره محاطي

دایره محیطي

نقطه مماس

دایره محیط بر مثلث

خط متقاطع با دایره

خط مماس با دایره

در نقش��ه ها گاهي خط دایره را قط��ع مي کند و گاهي نیز 
خط بر دایره مماس است.

دو دایره مي توانند هم مرکز باش��ند؛ البته گاهي نیز دایره ها 
هم مرک��ز نیس��تند. در صنعت کارب��رد دایره هاي هم مرکز 

خیلي بیشتر از دایره هاي غیر هم مرکز است.



144

يافتن طول كماني از دايره
محیط دایره برابر است با:

 π عدد ×  قطر دایره 
)π =۳/۱4۱6( اما براي یافتن طول کماني از دایره بدون 
استفاده از قطر و با دقت نسبي به صورت زیر عمل کنید.
الف( از A تا B را روي کمان با اس��تفاده از پرگار تقس��یم 

 کنید.

ب( خطي افقي از AB ترس��یم کنید و همان تعداد تقسیم 
را با پرگار تقس��یم روي آن انتق��ال دهید. طول BA۱ برابر 

طول کمان است.

يافتن مركز كماني از دايره
ب��راي یافت��ن مرکز کمان��ي از دایره به ترتی��ب زیر عمل 

مي کنیم:
ال��ف( دو وتر دلخ��واه براي کمان ترس��یم مي کنیم. مانند 
وتره��اي AB و CD.)دو وت��ر انتخابي نبای��د موازي هم 

باشند(

ب( با پرگار عمودمنصف وتر AB را به دست مي آوریم.

ج( عمودمنصف وتر CD را نیز به دس��ت مي آوریم؛ محل 
برخورد دو عمودمنصف مرکز کمان است.

BA۱ = AB   طول کمان
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به همین ترتیب مي توان مرکز یک دایره را نیز به دست 
آورد )ش��كل زیر را ببینید(. براي انج��ام این کار دو وتر 
دلخ��واه روي دایره ترس��یم مي کنیم و عمودمنصف  آن ها  
را به دس��ت مي آوریم. محل برخورد عمودمنصف ها مرکز 

دایره است.

در کارگاه ه��ا براي یافتن مرک��ز مقاطع دایره اي قطعات از 
گونیاي مرکزیاب استفاده مي کنند.

مرکزیابي مقطع قطعه ي استوانه اي

گونیاي مرکزیاب

سوزن خط کش

مرکزیاب

رسم دايره بر سه نقطه ي غير هم راستا

مي خواهیم بر سه نقطه اي که در راستاي هم نیستند، مانند 
نقاط B ،A، و C دایره اي ترس��یم کنی��م. به این منظور به 

ترتیب زیر عمل مي کنیم.

الف( A را به B و به C وصل مي کنیم.

ب( عمودمنصف AC را به دست مي آوریم.

ج( عمودمنصف AB را نیز به دست مي آوریم تا از برخورد  
دو عمودمنصف نقطه ي O به دست آید.
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چندضلعي

چندضلعي شكلي است که از چند ضلع تشكیل شده است. 
اگر چندضلعي داراي زاویه هاي مساوي و اضالع مساوي 
باش��د به آن چندضلعي منتظم  گویند. در شكل زیر برخي 

از انواع چندضلعي هاي منتظم نشان داده شده است.

د( نقطه ي O مرکز دایره است. دهانه ي پرگار را به اندازه ي 
OA باز و دایره را ترسیم مي کنیم.

سه ضلعي منتظم یا مثلث 
متساوي االضالع

پنج ضلعي منتظم
مثلث متساوي الساقین

مثلث با اضالع نامساوي

مثلث متساوي االضالع

مثلث قائم الزاویه هفت ضلعي منتظم

چهارضلعي منتظم یا مربع

شش ضلعي منتظم

هشت ضلعي منتظم

چندضلعي ها در صنعت کاربرد زیادي دارد. در شكل زیر 
یكي از این قطعات صنعتي را مي بینید.

مثلث
مثلث از سه ضلع تشكیل ش��ده  است. مجموع زاویه هاي 

داخلي یک مثلث ۱۸۰ درجه است.
- مثلث متساوي االضالع مثلثي است که داراي سه ضلع و 

سه زاویه ي مساوي باشد.
- مثلث متساوي الس��اقین مثلثي است که داراي دوضلع و 

دو زاویه مساوي باشد.
- مثلث قائم الزاویه مثلثي است که داراي یک زاویه ي ۹۰ 

درجه باشد.
- مثلث با اضالع نامس��اوي که یک سه ضلعي غیر منتظم 

است.
در شكل زیر انواع مثلث ها نشان داده شده است.
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ترسيم مثلث با سه ضلع معلوم
ب��راي مث��ال، مي خواهیم مثلث ABC را ب��ا اضالع معلوم 
CA ،AB و BC ترس��یم کنیم. به این منظور به ترتیب زیر 

عمل مي کنیم.

الف( خط افقي به طول  AB ترسیم مي کنیم. براي این  کار 
مقدار AB را با پرگار انتقال مي دهیم.

ب( به مرکز A و شعاع AC کماني ترسیم مي کنیم.

ج( به مرکز B و شعاع BC کمان دیگري ترسیم مي کنیم تا 
نقطه ي C به دست آید.

د( نقط��ه ي C را به A و B وص��ل مي کنیم تا مثلث مورد 
نظر ترسیم شود.

ترسيم مثلث با داشتن دوضلع و زاويه ي بين
 AB =۳۰ با طول هاي ABC ب��راي مثال، مي خواهیم مثلث
و AC =۲۵ و زاویه ي بین، برابر 6۰ درجه را ترسیم کنیم. 

براي این منظور به ترتیب زیرعمل مي کنیم.

الف( یكي از اضالع مثاًل AC را به صورت افقي و به طول 
۲۵ ترسیم مي کنیم.

ب( با اس��تفاده از نقاله یا گونیاي °6۰-°۳۰ مقدار زاویه ي 
6۰ درج��ه را به روي رأس A مش��خص مي کنیم و خطي 

مي کشیم.
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ج( روي خ��ط مورد نظر ان��دازه ي ۳۰ را جدا مي کنیم تا 
نقطه ي B به دست آید.

د( نقط��ه ي B را ب��ه C وصل مي کنیم ت��ا مثلث مورد نظر 
ترسیم شود.

ترسيم مثلث با داشتن دو زاويه و ضلع بين
ب��راي مثال، مي خواهیم مثل��ث ABC با طول AC =۳۰ و 
زاوی��ه در رأس A براب��ر 6۰ درجه و در رأس C برابر 4۵ 

درجه را ترسیم کنیم.

الف( خ��ط AC را به ط��ول ۳۰ به صورت افقي ترس��یم 
مي کنیم.

 A ب( ب��ا اس��تفاده از نقاله یا گونی��اي °6۰-°۳۰ از رأس
زاوی��ه ي 6۰ درجه را ج��دا مي کنیم و خ��ط آن را امتداد 

مي دهیم.

 C ج( ب��ا اس��تفاده از نقاله یا گونی��اي 4۵ درجه از رأس
زاویه ي 4۵ درجه را ترس��یم مي کنیم تا نقطه ي B به دست 

آید.

چهارضلعي
چهارضلعي  از چهار ضلع تش��كیل ش��ده اس��ت. اگر هر 
چهار ضلع مس��اوي و زاویه هاي بین آن ها ۹۰ درجه باشد 
به آن مربع گفته مي ش��ود. شكل زیر انواع چهارضلعي را 

نشان مي دهد.

بدون ضلع 
موازي

اضالع روبه رو
مساوي

دو ضلع 
موازي

اضالع
مساوي

مربع

متوازي االضالع

مستطیل

ذورنقه

لوزي

چهارضلعي نامنتظم

اضالع روبه رو
مساوي

اضالع
مساوي
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ترسيم مربع
براي ترس��یم مربع روي پاره خط AB به ترتیب زیر عمل 

مي شود.

الف( به مرکز A و B دو کمان به شعاع AB ترسیم مي کنیم 
تا نقطه ي E به دست آید.

ب( B را به E وصل مي کنیم و ادامه مي دهیم.

ج( به مرکز E و ش��عاع AB کمان دیگري رسم مي کنیم تا 
F به دست آید.
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د( F را به A وصل کنیم.

ه( به مرکز A و ش��عاع AB کماني مي زنیم تا D به دس��ت 
آید.

و( ب��ه مرکزه��اي D و B دو کمان به ش��عاع AB مي زنیم 
تا نقطه ي C به دس��ت آی��د. D ،B ،A و C را به هم وصل 

مي کنیم.

تقسيم دايره
با تقس��یم دایره به قسمت هاي مس��اوي مي توانیم شكل ها 
و چندضلعي هاي مختلفي را ترسیم کنیم. چنانچه با دقت 
به اش��كال مختلف هندسي که مي بینیم دقت کنیم گونه اي 
از چندضلعي ه��ا هس��تند که به روش تقس��یم دایره قابل 

ترسیم اند.
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در نقش��ه هاي صنعتي نیز تقسیم دایره کاربرد زیادي دارد. 
در تصاویر شكل زیر از تقسیم دایره استفاده شده است.

کاربردهایي از تقسیم دایره

همچنین براي ترس��یم چندضلعي هاي منتظم از تقسیمات 
دایره اس��تفاده مي ش��ود. براي مثال، با تقس��یم دایره به سه 
قسمت مساوي مي توانید یک سه ضلعي منتظم ترسیم کنید.

ترسيم سه ضلعي منتظم با كمك تقسيم دايره به سه 
قسمت مساوي

الف( دایره اي به قطر مورد نظر ترسیم  مي کنیم.

ب( به مرکز A کماني برابر ش��عاع دایره ترسیم مي کنیم تا 
نقاط ۱ و ۲ به دست آید.

ج( نق��اط C، ۱و ۲  را به هم وصل مي کنیم تا س��ه ضلعي 
منتظمي ترسیم شود.
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تقس��يم دايره به س��ه قسمت مس��اوي با استفاده از 
گونياي °60-°30 و خط كش تي  

براي تقس��یم دایره به س��ه قسمت با اس��تفاده از گونیا و 
خط ک��ش  تي   بای��د گونیا را روي خط کش  تي   طوري 
تنظی��م کنیم که وتر گونیا درس��ت از مرک��ز دایره بگذرد. 
چنانچه این کار را براي س��مت چپ و راست دایره انجام 

دهیم، مطابق شكل زیر نقاط ۲ و ۳ به دست مي آید.

تصویر فالنچ نشان  داده شده در شكل زیر با کمک تقسیم 
دایره به سه قسمت مساوي ترسیم شده است.
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ترسيم چهارضلعي با استفاده از تقسيم دايره
براي ترس��یم چهارضلعي مي توان مطابق شكل )ب( نقاط 
C ،B ،A و D را به هم وصل کرد، یا اینكه مطابق ش��كل 
)ج( نیم ساز زاویه هاي قائمه را ترسیم کرد تا نقاط ۱، ۲، ۳ 

و 4 به دست آید و سپس این نقاط را به هم وصل کرد.

همچنین مي توان چهارضلعي را محیط  بر دایره نیز ترسیم 
کرد. بدین منظور ابتدا دایره را ترس��یم مي کنیم و س��پس 
با خ��ط 4۵ درج��ه مماس هایي بر آن ترس��یم مي کنیم تا 

مماس ها روي خطوط محور با هم برخورد کنند.

پیچ با سر چهارگوش

خط کش راهنماي گونیا باید موازي محور افقي دایره قرار گیرد.
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چنانچه از خط کش تي و گونیاي 4۵ درجه اس��تفاده کنید 
تقسیم دایره به چهار قسمت بسیار ساده تر خواهد شد. در 

این روش باید گونیا دقیقًا از مرکز دایره عبور کند.

تقسيم دايره به هشت  قسمت مساوي
چنانچه هم محورهاي افقي و عمودي دایره و هم نیم ساز 
زوایاي قائمه را در نظر بگیریم، دایره به هش��ت قس��مت 
تقس��یم مي ش��ود؛ در این صورت، زاویه ي هر قسمت 4۵ 

درجه خواهد بود.

شش ضلعي
دو نوار کاغذي هم عرض آماده مي کنیم و مطابق شكل )الف( 
گره  مي زنیم. سپس مطابق شكل )ب( گره را سفت و گوشه ها 
را صاف مي کنیم. در نهایت مطابق شكل )ج( لبه هاي اضافي 

نوارها را مي بریم. یک شش ضلعي منتظم ایجاد مي شود.

ترس��يم شش ضلعي با استفاده از تقسيم محيط دايره 
به شش قسمت مساوي

مراحل ترسيم:
الف( دایره مورد نظر را ترسیم مي کنیم.

)الف(

 )ج()ب(
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ب( سوزن پرگار را روي نقطه ي A مي گذاریم و به شعاع 
OB کماني مي زنیم تا نقطه ۱ و ۲ به دست آید.

ج( به مرکز C و همان شعاع کمان دیگري مي زنیم تا نقاط 
۳ و 4 به دست آید.

د( هم اکنون دایره به ش��ش قسمت مس��اوي تقسیم شده 
اس��ت . نقاط C ،۳ ،۱، 4، ۲ و A به ترتیب ش��ش قسمت 
مس��اوي را تشكیل داده اند. با اتصال این نقاط به همدیگر 

شش ضلعي منتظم ترسیم مي شود. 

ترسيم شش ضلعي با كمك گونيا و خط كش تي   
مراحل ترسيم:

الف( دایره ي مورد نظر را 
که قطر آن برابر اندازه ي 
گوش تاگوش شش ضلعي 

است ترسیم مي کنیم.

ب( ب��ا اس��تفاده از گونی��اي °6۰-°۳۰ دو خط محور ۳۰ 
درجه نسبت به خط محور افقي ترسیم مي کنیم.

ج( محل برخورد خطوط 
محورها به دایره را به هم 

وصل مي کنیم.
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ترسيم ش��ش ضلعي منتظم محاط در دايره با كمك 
خط كش تي وگونيا

براي ترس��یم ش��ش ضلعي محاط در دایره، بعد از ترسیم 
دایره با استفاده از گونیاي °6۰-°۳۰ و خط کش تي مطابق 

شكل )الف( و )ب(، خطوط را بر دایره مماس مي کنیم.

پیچ با سر شش گوش

نكته

در مرحل��ه ي )ب( چنانچه خطوط محور 
با زاویه ي 6۰ درجه نس��بت به خط محور 
افقي ترس��یم شوند، شش ضلعي به صورت 

شكل زیر خواهد بود.

شكل هاي زیر نحوه ي تقس��یم یک قطعه به شش قسمت 
مساوي جهت سوراخ کاري در کارگاه را نشان مي دهد.

)الف(

)الف(

)ب(

)ج(

)ب(
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دستوركار

ترسيم تصوير

 A4 تصویر دوبعدي ارائه ش��ده را طبق ان��دازه ، در کاغذ
ترسیم کنید. 

جدول ابزار

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

دایرهشابلن 6۰ْ - ۳۰ْگونیا
پیچي یا بازویيپرگارنواريچسب
روپوش سفیدلباس کارHB مداد

 )6۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغذ A4 را روي میز بچسبانید و کادر و جدول مناسب 
ترسیم کنید.

۳.  ب��ه مرکز همان دایره، دایره اي دیگر به قطر 4۰ با خط 
نقطه ترسیم کنید.

۲.  در محل مناس��ب کاغذ با ترس��یم خط محور افقي و 
عمودي دایره اي به قطر 7۰ را ترسیم کنید.

4.  س��وزن پ��رگار را روي نقط��ه ي A و B بگذارید و دو 
کمان به ش��عاع دایره ي کوچک ت��ر )۲۰( بزنید تا دایره ي 

کوچک به شش قسمت مساوي تقسیم شود.
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۵.  ش��ش دای��ره به قطر ۱۰ در محل تقس��یمات ترس��یم 
کنید.

7.  نیم دایره هایي به ش��عاع 7 را در محل هر تقسیم ترسیم 
کنید.

6.  س��وزن پرگار را روي نقطه ي C و نقطه ي D بگذارید 
و دو کمان به ش��عاع دایره ي بزرگ تر )۳۵( ترسیم کنید تا 

دایره بزرگ تر به شش قسمت مساوي تقسیم شود.

۸.  خطوط اضافي را پاك و خطوط تصویر را با ضخامت 
استاندارد پررنگ 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. هریک از گزینه هاي زیر را با کشیدن یک تصویر ساده نشان دهید.

الف( قطر دایره
ب( شعاع دایره

ج( وتر دایره
د( ربع دایره

ه( قطاع دایره
و( بخشي از دایره

ز( دایره ي محیط بر چهارضلعي
ح( دایره ي محاط در سه ضلعي

ط( خط مماس بر دایره
ي( خط متقاطع با دایره

ك( دوایر هم مرکز
ل( دوایر غیر هم مرکز

م( مثلث متساوي االضالع
ن( مثلث متساوي الساقین

س( مثلث قائم الزاویه
۲. طریقه ي یافتن مرکز کمان را شرح دهید.

۳. انواع چهارضلعي که مي شناسید با شكلي ساده ترسیم کنید.
4. اگر دایره را به سه قسمت مساوي تقسیم کنیم هر قسمت از آن چه زاویه اي از دایره است؟

۵. اگر دایره را به شش قسمت مساوي تقسیم کنیم هر قسمت از آن چه زاویه اي از دایره است؟
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عملي ◄◄
۱. مرکز کمان روبه رو را پیدا کنید. )۱۵ دقیقه(

۲. طول کمان روبه رو را با استفاده از پرگار به دست آورید. )۱۵ دقیقه(

۳. دایره اي ترسیم کنید که از روي سه نقطه ي B ،A و C بگذرد. )۱۵ دقیقه(

4. مثلث ABC را که طول سه ضلع آن داده شده است ترسیم کنید. )۱۵ دقیقه(
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۵. دایره هاي ارائه شده را به ۳، ۵ و 6 قسمت تقسیم کنید )با استفاده از پرگار( )۳۰ دقیقه(

6. مربعي روي پاره خط AB، به طول ضلع AB، ترسیم کنید.

7. دایره اي به قطر 6۰ را روي کاغذ A4 ترس��یم و با اس��تفاده از گونیا و خط کش تي آن را به ش��ش قسمت مساوي تقسیم 
کنید )یک شش ضلعي داخل آن ترسیم کنید( )۳۰ دقیقه(

۸. دایره اي به قطر 4۰ ترسیم و یک چهارضلعي مطابق شكل بر آن محیط نمایید. )۱۵ دقیقه(

سه قسمت پنج قسمتشش قسمت


