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۹. هریک از تصاویر زیر را در کاغذ A4 ترسیم کنید )تقسیم دایره با پرگار انجام شود( )هر کدام ۳۰ دقیقه(
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۱۰. هر کدام از تصاویر دو بعدي زیر را  طبق اندازه روي کاغذ A4 ترسیم کنید.
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توانايي ترسيم چندضلعي هاي هندسي )2(

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- روش مشابه سازي چندضلعي نامنظم را شرح دهد.

- روش تقسیم دایره به قسمت یكسان شرح دهد.
- دایره را به پنج قسمت مساوي تقسیم کند.

- دایره را به هفت قسمت مساوي تقسیم کند.
- پنج ضلعي منتظم را ترسیم کند.

- هفت ضلعي منتظم را ترسیم کند.
- دایره را به n قسمت مساوي  تقسیم کند.

- چندضلعي ها را مشابه سازي کند.
- طول ضلع چندضلعي را با کمک جدول محاسبه کند.

- قطر دایره ي محیطي را با کمک جدول محاسبه کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲6۸
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پيش آزمون

۱. چگونه مي توان دایره را به پنج قسمت مساوي تقسیم کرد؟
۲. چگونه مي توان دایره را به هفت قسمت مساوي تقسیم کرد؟

۳. چگونه مي توان n ضلعي منتظم را ترسیم کرد؟
4. چگونه مي توان مثلث را مشابه سازي کرد؟

۵. چگونه مي توان چندضلعي نامنظم را مشابه سازي کرد؟
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پنج ضلعي

یک نوار کاغذي با عرض یكس��ان را مطابق شكل  )الف( 
گره مي زنیم. س��پس لبه هاي کاغذ را مطابق ش��كل )ب( 
ص��اف مي کنیم. چنانچ��ه لبه هاي اضافي ن��وار کاغذي را 

بِبُریم یک پنج ضلعي منتظم به دست مي آید.

ساخت پنج ضلعي با گره زدن نوار کاغذي

ترسيم پنج ضلعي با استفاده از تقسيم محيط دايره به 
پنج قسمت مساوي

مراحل ترسيم:
الف( سوزن پرگار را روي نقطه ي A مي گذاریم و به شعاع 

دایره کماني مي زنیم تا نقطه ي K و M به دست آید.

ب( نقطه ي K را به M وصل مي کنیم تا نقطه ي N به دست 
آید. KM عمودمنصف OA است.

ج( به مرکز N و ش��عاع ND کماني مي زنیم تا محور افقي 
دایره را در نقطه ي E قطع کند.

د( به مرکز D و شعاع DE کمان دیگري مي زنیم تا محیط 
 محیط 

   
دای��ره را در نقط��ه ي ۱ قطع کند. کمان ۱D برابر 

دایره اس��ت. بدون تغییر مرکز پ��رگار کماني نیز در طرف 
دیگر دایره مي زنیم تا نقطه ي ۲ به دست آید.

۱
۵

)الف(

)ب(
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ه�( بدون تغییر دهانه ي پرگار س��وزن پرگار را به ترتیب 
روي  نق��اط ۱ و ۲ گذاش��ته و دو کمان دیگر را ترس��یم 

مي کنیم  تا  نقاط ۳ و ۵ به دست آید.

و( نق��اط پنج قس��مت دای��ره را به هم وص��ل مي کنیم تا 
پنج ضلعي مورد نظر ترسیم شود.

ش��كل زیرنحوه ي ترس��یم تصویر حدیده را با استفاده از 
تقسیم دایره به پنج قسمت نشان مي دهد.

ال��ف( تقس��یم دایره ب��ه پنج 
قسمت مساوي با پرگار 

ب( ترس��یم دایره هاي مرکزي 
به قطر ۳6 و 44

ج( ترس��یم پنج دایره کوچک 
به قطر ۲۰

د( پررنگ کردن خطوط اصلي 
با ضخامت مشخص
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تقس��يم دايره به هفت قسمت مس��اوي )ترسيم 
هفت ضلعي(

براي ترس��یم دایره به هفت قسمت مساوي به ترتیب زیر 
عمل مي کنیم:

۱. ابتدا دایره را ترسیم مي کنیم.

۲. به شعاع OA و به مرکز C کماني مي زنیم تا نقاط K و 
M به دست آید.

K .۳ را به M وصل مي کنیم تا نقطه ي N روي محور افقي 
به دست آید.

 دایره اس��ت. با استفاده از پرگار این 
   

4. مقدار KN برابر 
فاصله را روي محیط دایره انتقال مي دهیم و تكرار مي کنیم 

تا دایره به هفت قسمت تقسیم شود.

۱
7

تقسيم دايره به n قسمت مساوي
براي مثال، مي خواهیم دایره اي  را به نُه قس��مت مس��اوي 

تقسیم کنیم. بدین منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:
۱. ابتدا قطر دایره یعني CD را به نُه قسمت مساوي تقسیم 

مي کنیم.

۲. به مرکز C و شعاع CD کماني مي زنیم تا نقاط  ۱ و  ۲ 
روي محور افقي به دست آید.
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۳. از نقط��ه ي ۱، یک درمیان، به نقاط تقس��یم روي محور 
عمودي وصل مي کنیم و ادامه مي دهیم تا با دایره برخورد 

کند.

4. از نقطه ي ۲ نیز به همان نقاط تقس��یم وصل مي کنیم و 
ادامه مي دهیم تا با طرف دیگر دایره برخورد کند.

۵. اکنون دایره به  نُه قسمت تقسیم شده است. اگر نقاط را 
به هم وصل کنیم یک  نُه ضلعي به دست مي آید.

انتقال چندضلعي ها
ب��راي مث��ال، مي خواهیم مثل��ث ABC را انتق��ال دهیم یا 
اصطالحًا مشابه س��ازي کنیم. ب��ه این منظور به ترتیب زیر 

عمل مي کنیم:

الف( پاره خطي به طول AC ترسیم مي کنیم.

ب( به مرکز A و شعاع AB کماني مي زنیم.

 B کمان دیگ��ري مي زنیم تا CB و ش��عاع C ج( ب��ه مرکز
به دست آید. B را به A و C وصل مي کنیم.
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هم��ه ي چندضلعي هاي نامنظ��م را مي توان با تبدیل آن به 
تعداد مثلث مشابه سازي کرد. )شكل زیر(

ترسيم چندضلعي ها با استفاده از جدول
 چنانچه قطر دایره ي تقس��یم براي ترسیم چندضلعي هاي

منتظم را داش��ته باشیم مي توانیم با استفاده از ضریب داده 
شده KL طول ضلع هر چندضلعي را بیابیم. 

در ای��ن جدول، K ضریب ثاب��ت براي هر چندضلعي 
است. با داشتن قطر دایره محیطي چندضلعي )D( خواهیم 

داشت.
L = D × KL

L = طول هر ضلع

D = قطر دایره محیطي

KL = ضریب ثابت

تعداد ضریب
ضلع

تعداد ضریب
ضلع

 KL

ضریب
تعداد 
ضلع

۰/۱6۵ ۱۹   ۰/۲۸۲۱۱۰/۸67۳

۰/۱۵6۲۰  ۰/۲۵7۱۲۰/7۰74

۰/۲۳۹۱۳۰/۵۸۸۵

۰/۲۲۲۱4۰/۵۰۰6
۰/۲۵۸۱۵۰/4۳47

۰/۱۹۵۱6۰/۳۸۳۸
۰/۱۸4۱7۰/۳4۲۹
۰/۱74۱۸۰/۳۰۹۱۰

 مث��ال: مي خواهی��م طول ضل��ع یک ش��ش ضلعي را که
دایره ي محیطي آن ۱۰۰ باش��د محاسبه کنیم. طبق جدول 

داریم:
K =۰/۵   L= D×K طول ضلع  

L =۱۰۰ ×۰/۵   L =۵۰                             

حال مي توانیم دایره اي به قطر ۱۰۰ ترس��یم و با باز کردن 
دهانه ي پرگار تقسیم به اندازه ي ۵۰ شش قسمت را روي 

آن جدا کنیم.
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همچنین، چنانچه طول یک ضلع از چندضلعي را داش��ته 
باش��یم مي توانیم با کمک ضریب داده  شده در جدول زیر 
قط��ر دایره ي محیط��ي آن را طبق فرمول زیر محاس��به و 

چندضلعي را ترسیم کنیم.

 D = L × KD

D = قطر دایره محیطي

L = طول ضلع

KD = ضریب ثابت

 KD تعداد ضلعضریب

۱/۱۵4۳

۱/4۱44

۱/7۰۲۵

۲/۰۰۰6

۲/6۱4۸

۳/۲۳6۱۰

۳/۸64۱۲

مثال: مي خواهیم هشت ضلعي منتظمي با طول ۲۰ ترسیم 
کنیم. داریم:

L = ۲۰        KD ۲/6۱4 = از جدول      D = L × K D

⇒ D = ۲۰ × ۲/6۱4      D = ۵۲/۲۸

با ترسیم دایره اي به قطر D=۵۲ مي توانیم هشت ضلعي را 
که طول هر ضلع آن برابر ۲۰ اس��ت ترس��یم کنیم. بعد از 
ترسیم دایره مقادیر ۲۰ را با پرگار روي آن جدا مي کنیم.
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دستور كار

ترسيم پنج ضلعي

پنج ضلعي اي ترس��یم کنید که ط��ول هر ضلع آن برابر ۳۰ 
باشد.

KD = ۱/7۰۲                                                                 .را براي پنج ضلعي پیدا کنید KD ابتدا از جدول مقدار
پس از رابطه ي قطر با این ضریب مقدار قطر دایره ي محاطي پنج ضلعي را محاسبه کنید.

D = L × KD  ⇒  D = ۳۰ × ۱/7۰۲ ⇒   D = ۵۱

جدول ابزار

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

مویيبرس 6۰ْ - ۳۰ْگونیا
بازویيپرگارنواريچسب
روپوش سفیدلباس کارHBمداد

 )6۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغ��ذ A4 را روي می��ز بچس��بانید و کادر و جدول را 
ترسیم کنید.

۲. با ترسیم محورهاي دایره، و دایره اي به قطر ۵۰ ترسیم 
کنید.

۳. دهان��ه ي پ��رگار تقس��یم را به اندازه ي ۳۰ ب��از کنید و 
به ترتیب از س��مت چپ و راس��ت محور عمودي دایره 

اندازه ها را جدا کنید.

4.  تقسیم ها را مطابق شكل به هم وصل کنید. 

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

نظري ◄◄
۱. براي تقسیم دایره به پنج قسمت مساوي کدام گزینه کاربرد دارد؟

© ج( انتقال زاویه © ب( نیم ساز زاویه   © الف( عمودمنصف  

۲. تقسیم دایره به هفت قسمت مساوي را توضیح دهید.
۳. تقسیم دایره به یازده قسمت مساوي را توضیح دهید.

4. چگونه مي توان یک چندضلعي نامنظم را مشابه سازي کرد؟
۵. اگر طول ضلع یک هشت ضلعي برابر ۳۰ باشد قطر دایره ي آن چقدر است؟

6. براي ترسیم یک هفت ضلعي با قطر دایره ي تقسیم ۱۰۰، طول هر ضلع چقدر است؟
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عملي ◄◄
۱. دایره هاي داده شده را به پنج و هفت قسمت مساوي تقسیم کنید. )زمان 4۵ دقیقه(

۲. چندضلعي داده شده را از نقطه ي A به 'A انتقال دهید. )زمان ۳۰ دقیقه(

۳. تصویر داده شده را ترسیم کنید. )زمان 4۵ دقیقه(

پنج قسمتهفت قسمت
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4. هریک از اشكال زیر را در کاغذ A4 ترسیم کنید.
الف( زمان ۱۲۰ دقیقه

ب( زمان 6۰ دقیقه
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توانايي ترسيم مماس ها

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- مماس بودن یک خط بر دایره را شرح دهد.

- کمان را بین دو خط مماس کند.
- کمان را بر خط و دایره مماس کند.

- خطي را از نقطه اي روي دایره بر دایره مماس کند.
- خطي را از نقطه اي بیرون دایره بر دایره مماس کند.

- خط راست را بر خارج و داخل دو دایره مماس کند.
- کماني را از نقطه اي خارج دایره بر دایره مماس کند.

- کماني را بر خارج دو دایره مماس کند.
- کماني را بر داخل دو دایره مماس کند.

- کماني را بر داخل و خارج دو دایره مماس کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۳6۹
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پيش آزمون

۱. مماس بودن یک خط بر دایره را توضیح دهید.
۲. مماس بودن دو دایره با هم را با ترسیم شكل نشان دهید.
۳. خط مماس خارج دو دایره را با ترسیم شكل نشان دهید.
4. خط مماس داخل دو دایره را با ترسیم شكل نشان دهید.

۵. منحني مماس داخل دو دایره را با ترسیم شكل نشان دهید.
6. منحني مماس  خارج دو دایره را با ترسیم شكل نشان دهید.

7. منحني مماس داخل، خارج دو دایره را با ترسیم شكل نشان دهید.
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مماس ها

براي ترسیم نقشه ها در بسیاري از موارد به ترسیم مماس ها 
نیاز داریم. مماس کردن دقیق خطوط با کمان ها یا کمان ها 

با یكدیگر در بیشتر نقشه هاي صنعتي نیاز است.
در ادام��ه ي این درس به بررس��ي دقی��ق این مباحث 

مي پردازیم.

- مماس کردن کماني با شعاع R بر دو خط در حالت هاي 
متفاوت:

حالت اول: دو خط بر هم عمود باشند.
الف( خطي موازي خط

A به  فاصله ي R ترسیم 
مي کنیم.

ب( خطي موازي خط B به فاصله ي R ترس��یم مي کنیم تا 
نقطه ي O به دست آید.

 R و ش��عاع O ج( به مرکز
کم��ان مي زنیم. ای��ن کمان 
ب��ر دو خ��ط A و B مماس 

است.

روش دوم این حالت استفاده از نیم ساز زاویه ي ۹۰ درجه 
است که به ترتیب زیر عمل مي شود:

الف( کماني به شعاع R مي زنیم تا نقاط T به دست آید.

ب( مرکز کمان را نقاط T قرار مي دهیم و به همان ش��عاع 
دو کمان مي زنیم تا نقطه ي C به دست آید.

ج( نقطه ي C مرکز کمان مماس است.

R = شعاع کمان

R = شعاع کمان



181

حالت دوم: دو خط با هم زاویه ي باز داشته باشند.
R = شعاع کمان

الف( خطي به موازات a و فاصله ي R ترسیم مي کنیم.

ب( خطي به موازات b و فاصله ي R ترسیم مي  کنیم.

ج( ب��ه مرکز O )محل برخورد دو خط( کمان را ترس��یم 
مي کنیم.

حالت سوم: دو خط با هم زاویه ي بسته داشته باشند.
R = شعاع کمان

الف( خطي به موازات a و فاصله ي R ترسیم مي کنیم.

ب( خطي به موازات b و فاصله ي R ترسیم مي  کنیم.

 R محل برخورد دو خط( کمان به ش��عاع( O به مرکز )ج
را ترسیم مي کنیم.

R = شعاع کمان

R = شعاع کمان

مماس كردن كماني بر يك خط و كمان ديگر
براي ترس��یم کماني با شعاع R بر خط m و بر دایره اي به 

شعاع R۱ به ترتیب زیر عمل مي کنیم:

ال��ف( خطي ب��ه م��وازات m و ب��ه فاصله ي R ترس��یم 
مي کنیم.
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ب( سوزن پرگار را روي مرکز دایره مي گذاریم و به شعاع 
R+R۱ کماني مي زنیم تا نقطه ي O به دست آید.

ج( به مرکز O و شعاع R کماني ترسیم مي کنیم تا بر خط 
و دایره مماس شود.

 H ۱ وصل کنی��م نقطه ي O د( چنانچ��ه مرکز دای��ره را به
به  دس��ت مي آی��د. اگر از O خطي بر خ��ط M عمود کنیم 
H۲ نقاط دقیق 

نقطه ي H۲ به دست مي آید. نقطه هاي H۱ و 
تماس هستند.

حالت هاي دیگر مماس کردن کمان بین خط و دایره ي 
دیگر به صورت زیر است.

)الف(

)ب(

)ج(

)الف(

)ب(

)ج(
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ترس��يم خط مم��اس از نقط��ه اي روي دايره بر 
دايره

ب��راي مثال، مي خواهی��م از نقط��ه ي P روي دایره خطي 
مماس کنیم. بدین منظور، به ترتیب زیر عمل مي کنیم:

الف( خط کش تي و گونیايْ 4۵ را به صورتي تنظیم مي کنیم 
که لبه ي گونیا از مرکز دایره و نقطه ي P عبور کند.

ب( گونی��ا را روي خط کش تي بلغزانید تا لبه ي دیگر آن 
روي نقطه ي P قرار گیرد. س��پس خط مماس را ترس��یم 

کنید.

ج( رابطه ي حرکت گونیا و خط کش تي در تصویر نش��ان 
داده شده است.

ترس��يم خط مماس از يك نقطه خارج دايره بر 
دايره

ب��راي مثال، مي خواهیم از نقطه ي P خطي بر دایره مماس 
کنیم. بدین منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:

خط مماس

خط کشنقطه ي داده شده

موقعیت ۱

موقعیت ۲
مرکز دایره

کاربرد
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الف( خط کش تي وگونیاي ْ 4۵ را به صورتي تنظیم مي کنیم 
که لبه ي گونیا از نقطه ي P عبور کند و به صورت چش��مي 

بر دایره مماس باشد.

ب( گونی��ا را روي خط کش ت��ي مي لغزانیم تا لبه ي دیگر 
گونیا از مرکز دایره عبور کند. س��پس نقطه ي مماس T را 

عالمت مي زنیم.

ج( ب��راي بار دیگر گونی��ا را به محل قبلي برمي گردانیم و 
مماس مورد نظر را ترسیم مي کنیم.

د( رابطه ي حرکت گونیا و خط کش تي در تصویر نش��ان 
داده شده است.

ترسيم مماس خارج بر دو دايره با خط راست

براي مثال، مي خواهیم بر خارج دایره هاي C۱ و C۲  خطي 
مماس کنیم. به این منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:

خط مماس
موقعیت 
موقعیت اول و سوم

دوم و چهارم

خط کش

مرکز دایره

نقطه ي داده شده
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ال��ف( عمودمنصف خ��ط O۲ و O۱ را رس��م مي کنیم تا 
نقطه ي M وسط آن به دست آید.

ب( به مرکز M و ش��عاع MO۲  دایره اي ترسیم مي کنیم تا 
از مرکز دو دایره بگذرد.

ج( ب��ه مرک��ز O۱ و به ش��عاع R ۱ - R۲ کماني مي زنیم تا 
دایره ي قبلي را قطع کند و نقطه ي A به دست آید.

د( از O۱ ب��ه A وصل مي کنی��م و ادامه مي دهیم تا نقطه ي 
H۱  به دست آید.

ه�( از O۲  موازي O۱H ۱ خطي رس��م مي کنیم تا نقطه ي 
H۲  به دست آید.

و( خط H ۱ H۲ مماس خارجي دو دایره است.
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ترسيم مماس داخلي دو دايره با خط راست 

براي مثال، مي خواهیم مماس داخلي دو دایره C۱ و C۲ را 
ترسیم کنیم. به این منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:

ال��ف( عمودمنص��ف خط  O۱ O۲ را ترس��یم مي کنیم تا 
نقطه ي M به دست آید.

ب( به مرکز M و شعاع MO۲ دایره اي مي زنیم تا از مرکز 
دو دایره عبور کند.

ج( به مرکز O۱ و شعاع R۱ + R۲  کماني مي زنیم تا نقطه ي 
A به دست آید.

د( از O۱ به A وصل مي کنیم. تا نقطه ي H۱  به دست آید.
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ه�( از O۲ خطي موازي AO۱ رسم مي کنیم تا H۲  به دست 
آید.

و( H۱  را به H۲  وص��ل مي کنیم. H۱ H۲  مماس داخلي 
دو دایره است.

راه دوم براي ترس��یم خط مماس بر دایره به صورت داخل 
یا خارج

گونی��ا و خط کش ت��ي را طوري تنظی��م مي کنیم که لبه ي 
گونیا به صورت چش��مي با دو دایره مماس ش��ود، سپس 
گونی��ا را مي لغزانیم تا لبه ي دیگ��ر آن از مرکز دایره عبور 
کند. نقطه ي مماس H را مشخص مي کنیم. سپس گونیا را 
مي لغزانیم ت��ا از مرکز دایره ي دیگر نیز عبور کند. نقطه ي 
مماس H۱ را مش��خص مي کنیم. سرانجام، گونیا را دوباره 
مي لغزانیم و خط مماس را بین دو نقطه ي H و H۱  ترسیم 

مي کنیم.

ترسيم مماس از نقطه اي خارج دايره بر دايره با 
خط منحني

 R  کماني به ش��عاع A براي مث��ال، مي خواهیم از نقطه ي
را بر دایره اي به ش��عاع R۱ مم��اس کنیم. براي این منظور 

به ترتیب زیر عمل مي کنیم:
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الف( به مرکز A کماني با شعاع R مي زنیم.

ب( به مرکز O۱ کماني با ش��عاع R + R۱ مي زنیم تا کمان 
قبلي را قطع کرده و نقطه ي O به دست آید.

ج( ب��ه مرک��ز O و ش��عاع R کم��ان موردنظر را ترس��یم 
مي کنیم.

د( اگ��ر از O۱ به O وصل کنیم نقطه ي دقیق تماس یعني 
H به دست مي آید.

ترسيم مماس خارج بر دو دايره با كمان

ب��راي مثال، مي خواهی��م کماني را با ش��عاع R به صورت 
مماس خارجي بر دو دایره ي C۱ و C۲  ترسیم کنیم. براي 

این منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:
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الف( به شعاع R  + R۱ و به مرکز O۱ کماني مي زنیم.

ب( به مرکز O۲ و ش��عاع R  + R۲ نی��ز کماني مي زنیم تا 
نقطه ي O به دست آید.

ج( ب��ه مرکز O و ش��عاع R کم��ان مورد نظر را ترس��یم 
مي کنیم.

 د( چنانچ��ه از مرکز دایره ها به نقطه ي O وصل کنیم نقاط
H ۱ و H۲ که نقاط تماس هستند به دست مي آید.

ترسيم مماس داخل بر دو دايره با كمان

براي مثال، مي خواهیم کماني را با ش��عاع R بر دو دایره ي 
C۱ و C۲ به صورت مماس داخلي ترس��یم کنیم. براي این 

منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:


