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ال��ف( به مرک��ز O۱ کمان��ي با ش��عاع R  - R۱ ترس��یم 
مي کنیم.

ب( به مرکز O۲ کمان دیگري با ش��عاع R  - R۲ ترس��یم 
مي کنیم تا نقطه ي O به دست آید.

ج( به مرکز O و به ش��عاع R کمان مورد نظر را ترس��یم 
مي کنیم.

 H۱ وصل کنیم و ادامه دهیم  O۲ و O۱ به O د( چنانچه از
و H۲  نقاط دقیق تماس به دست مي آید.

 C۱ بر دو دایره ي R براي مثال، مي خواهیم کماني با شعاع
و C۲ به ص��ورت مماس داخل، خارج ترس��یم کنیم. براي 

این منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم:

ترس��يم مماس داخ��ل، خارج بي��ن دو دايره با 
كمان
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الف( به مرکز O۱  و شعاع R  + R۱ کماني مي زنیم.

ب( به مرکز O۲  و شعاع R  - R۲ 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( اگ��ر از مراک��ز دو دایره به O وصل کنی��م نقاط دقیق 
تماس H۱ و H۲  به دست مي آید.
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دستوركار

ترسيم تصوير

 A4 تصویر روبه رو را طبق اندازه هاي داده ش��ده در کاغذ
ترسیم کنید.

جدول ابزار

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

مویيبرس 6۰ْ - ۳۰ْگونیا
بازویيپرگارنواريچسب
روپوش سفیدلباس کارHB مداد
دایرهشابلن

 )7۵ دقیقه(
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مراحل ترسيم

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

۲. خطوط محور را ترسیم کنید.

۳. کمان هاي دایره اي را ترسیم کنید.

4. خطوط و کمان هاي متصل کننده را ترسیم کنید.

۵. مرکزها و نقاط مماس را مشخص کنید.

6. کمان هاي مماس را ترسیم کنید.

7. خطوط اصلي را با ضخامت استاندارد 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. روش هاي ترسیم مماس بین دو خط قائم را توضیح دهید.

۲. ترسیم مماس از نقطه ي P روي دایره بر دایره را توضیح دهید.

۳. ترسیم مماس از نقطه ي P خارج دایره بر دایره را توضیح دهید.

4. مفهوم مماس خط داخل و خارج دو دایره را با ترسیم اشكال آن با دست آزاد بیان کنید.
۵. مفهوم مماس یک کمان در حالت داخل، خارج و داخل و خارج دو منحني را با ترس��یم س��ه ش��كل با دس��ت آزاد بیان 

کنید.
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عملي ◄◄
۱. هریک از تصاویر داده شده را در کاغذ A4 ترسیم کنید. )زمان هر کدام 4۵ دقیقه(

)۱(
)۲(

)۳( )4(
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۲. هریک از تصاویر داده شده را در کاغذ A4 ترسیم کنید. )زمان هر کدام ۳۰ دقیقه(
)تمرین 6 و 7 در منزل انجام شود.(

)۱( )۲(

)۳( )4(

)۵(
)6(
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۳. تصاویر زیر را در منزل ترسیم کنید.

)۱( )۲(

)۳(

)4( )۵(
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توانايي ترسيم بيضي 

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- روش هاي ترسیم بیضي را شرح دهد.

- بیضي را به روش نخ و سوزن ترسیم کند.
- بیضي را به روش دایره هاي متداخل ترسیم کند.

- بیضي را به روش متوازي االضالع ترسیم کند.
- بیضي را به روش مستطیل محیطي ترسیم کند.

- بیضي نگار را شرح دهد.
- مماس بر بیضي را ترسیم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲6۸
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پيش آزمون

۱. در کدام یک از صنایع  زیر از شكل هاي بیضي شكل استفاده مي شود؟

© ج( ساخت و تولید قطعات © ب( شهرسازي   © الف( ساختمان سازي  

۲. به چه روشي مي توان بیضي را ترسیم کرد؟
۳. بیضي چند قطر اصلي دارد؟

4. بیضي هاي متفاوتي ترسیم کنید که از نقطه ي A و B عبور کند.
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ترسيم بيضي

بیضي داراي یک قطر کوچک، یک قطر بزرگ و دو کانون 
اس��ت. براي ترس��یم بیضي از روش هاي متفاوتي استفاده 
مي شود. یكي از روش هایي که از قدیم مرسوم بوده است 
و بنّایان از آن اس��تفاده مي کرد ه اند روشي است که امروزه 

به روش نخ وسوزن معروف است.

ترسيم به روش نخ وسوزن
مراحل ترسيم:

ال��ف( قط��ر ب��زرگ و کوچک را عم��ود بر هم ترس��یم 
مي کنیم.

ب( سوزن پرگار را روي نقطه ي C مي گذاریم و به شعاع 
OA کماني مي زنیم تا نقاط E و F به دست آید.

ج( سوزن را در نقاط E و C و F نصب و نخي را دور آن 
سفت مي کنیم.

د( نخ وس��وزن C را آزاد مي کنی��م و م��داد را داخ��ل آن 
به صورتي حرکت مي دهیم که نخ کاماًل سفت باشد.

قطر بزرگقطر کوچک

ترسيم بيضي به روش ترامل1 )پرگار بيضي(
مراحل ترسيم:

الف( قطرهاي کوچک و بزرگ بیضي را ترسیم مي کنیم.

Trammel .۱ )پرگار بیضي(.
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ب( یک نوار کاغذي کوچک را برمي داریم و E و F را به 
اندازه ي نصف قطر بزرگ

روي آن جدا مي کنیم.

ج( نوار کاغذي را مي چرخانیم و GF را به اندازه ي نصف 
قطر کوچک مطابق شكل

روي آن جدا مي کنیم.

 E د( ن��وار کاغذي را به گونه اي مي چرخانیم که همیش��ه
روي قطر کوچک و G روي قطر بزرگ قرار داش��ته باشد 

و نقطه ي F را عالمت مي زنیم.

ه  ( نقاط حاصل شده را با کمک پیستوله به هم وصل مي کنیم.

ترسيم بيضي به روش دواير هم مركز
مراحل ترسيم:

ال��ف( ابتدا دو دایره ي هم مرکز یكي به اندازه ي قطر بزرگ 
بیضي و دیگري به اندازه ي  قطر

کوچک بیضي ترسیم
مي کنیم.

ب( دایره ي کوچک تر را به
۱۲ قسمت مساوي

تقسیم مي کنیم.

ج( از مرکز دایره خطي به یكي از تقسیمات وصل مي کنیم 
و ادام��ه مي دهیم تا دایره بزرگ تر را نیز قطع کند. از محل 
برخ��ورد خط با دای��ره ي کوچک تر  خطي افقي و از محل 
برخورد با دایره ي بزرگ تر خطي عمود ترس��یم مي کنیم تا 

نقطه ي ۱ به دست آید.
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د( از تقس��یمات دیگر نیز به همین صورت خطوطي عبور 
مي دهیم تا دو دایره را قطع کند و پس از ترس��یم خطوط 

افقي و عمودي نقاط دیگر بیضي حاصل شود.

ه ( نقاط به دست آمده را با پیستوله به هم وصل کنید.

ترسيم بيضي با پرگار
الف( قطر بزرگ و کوچک بیضي را عمود بر هم ترس��یم 

مي کنیم.

ب( به مرکز O و به ش��عاع OA کماني مي زنیم تا نقطه ي 
E در امتداد قطر کوچک به دست آید.

 CE و ش��عاع C وصل مي کنیم و به مرکز C را ب��ه A )ج
کمان دیگري مي زنیم تا نقطه ي F به دست آید.

د( عمود منصف AF را ترس��یم مي کنیم و امتداد مي دهیم 
ت��ا نقطه ي J  روي محور عمودي و نقطه ي K روي محور 

افقي به دست آید.
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ه ( به مرکز K و شعاع AK قوس کوچک بیضي و به مرکز 
J و شعاع JC قوس بزرگ بیضي را ترسیم مي کنیم.

و( با قرینه س��ازي نق��اط J و K روي طرف دیگر محورها 
بیضي را به صورت کامل ترسیم مي کنیم.

ترسيم بيضي به روش مستطيل محيطي
مراحل ترسيم:

الف( محورهاي AB و CD مس��تطیل JKLM را ترس��یم 
مي کنیم.

ب( OA و JA را به پنج قسمت مساوي تقسیم مي کنیم.

ج( از D ب��ه 4 روي مح��ور افقي وص��ل مي کنیم و ادامه 
مي دهیم. از C نیز به نقطه ي 4 روي خط JA وصل مي کنیم. 

محل برخورد این دو خط F یک نقطه از بیضي است.

د( همی��ن عمل را براي نقاط دیگر نی��ز انجام مي دهیم تا 
بیضي کامل شود.
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چنانچه به جاي مس��تطیل متوازي االضالع ترس��یم  ش��ود 
مي توان بیضي ه��اي دیگري را به همین روش ایجاد کرد. 

یک نمونه ي آن را در شكل زیر مشاهده مي کنید.

ترسيم مماس بر نقطه اي روي بيضي 
براي مثال، مي خواهیم روي E مماس��ي بر بیضي ترس��یم 

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

الف( دای��ره اي به قطر کوچک و دای��ره اي به قطر بزرگ 
بیضي ترس��یم مي کنیم. سپس خطي موازي محور عمودي 

از E ترسیم مي کنیم تا نقطه ي
V به دست آید. 

ب( از مرکز O به V وصل مي کنیم.

ج( از نقط��ه ي V خطي بر دایره مم��اس مي کنیم و آن را 
ادامه مي دهیم تا قطر بزرگ را در نقطه ي G قطع کند.

د( G را ب��ه E وص��ل مي کنیم. خط GE ب��ر بیضي مماس 
است.
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ترس��يم مماس ب��ر بيضي از نقط��ه اي خارج از 
بيضي

ب��راي مثال، مي خواهیم از نقطه اي مانند P خطي بر بیضي 
مماس کنیم. براي این منظور به ترتیب زیر عمل مي کنیم.

الف( دای��ره اي به قطر کوچک بیضي و دایره اي برابر قطر 
بزرگ بیضي ترسیم مي کنیم.

ب( از نقط��ه ي P خطي م��وازي محور عمودي ترس��یم 
مي کنیم تا نقطه ي Y به دس��ت آید. س��پس از نقطه ي P به 
D وصل مي کنیم تا نقطه ي X روي محور افقي به دس��ت 

آید.

 YP وصل مي کنیم و ادامه مي دهیم تا امتداد X به F ج( از
را در Q قطع کند.

د( از Q خطي بر دایره ي بزرگ تر مماس مي کنیم تا نقطه ي 
R به دست آید.

ه ( از R خط��ي موازي محور عمودي ترس��یم مي کنیم تا 
نقط��ه ي Z روي بیضي به دس��ت آید. خ��ط PZ بر بیضي 

مماس است.
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بيضي نگار
در حقیقت بیضي نگار نوعي پرگار براي ترسیم بیضي است. 
اساس کار بیضي نگار، صفحه ي شیارداري با پایه هاي بازویي  
اس��ت که مداد به آن متصل اس��ت و داخل آن مي لغزد. در 

شكل زیر یک بیضي نگار و سیستم کار آن را مي بینید.

بیضي نگار

ش��كل زیر استفاده از بیضي نگار را در صنایع چوب نشان 
مي دهد.
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دستوركار

ترسيم تصوير يك واشر

مطلوب است ترس��یم تصویر واشر بیضي شكل مقابل که 
قطر بزرگ بیضي آن ۵۰ و قطر کوچک آن 4۰ باشد.

)ترسیم به روش دوایر هم مرکز انجام شود.(

جدول ابزار

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

مویيبرس 6۰ْ - ۳۰ْگونیا
بازویيپرگارHB مداد

روپوش سفیدلباس کاربسته ي ۳تایيپیستوله

نكته

اصول آراستگي نقشه را هیچ گاه فراموش 
نكنید.

اصول ایمني کار را همیشه مدنظر داشته 
باشید.

 )۹۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغذ را روي میز بچس��بانید و کادر و جدول را ترسیم 
کنید.

۲. محور افقي و عمودي را در محل مناس��ب روي کاغذ 
ترسیم کنید.

۳. دای��ره اي ب��ه قطر 4۰ و دای��ره ي دیگري ب��ه قطر ۵۰ 
به صورت هم مرکز ترسیم کنید.

4. دایره ي کوچک را به ۱۲ قس��مت مساوي تقسیم کنید. 
)براي تقسیم مي توانید از گونیاي ۳۰ و 6۰ درجه یا پرگار 

استفاده کنید.(

۵. از مرک��ز به هر قس��مت وصل کنید و امت��داد دهید تا 
دایره ي بزرگ تر را قطع کند.

6. از محل برخورد هر خط به دایره ي کوچک تر یک خط 
افق��ي و از محل برخورد آن ب��ا دایره ي بزرگ تر یک خط 

عمودي ترسیم کنید تا نقاط جدید به دست آید.
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7. نقاط به دس��ت آمده را با کمک پیس��توله به هم وصل 
کنید.

۸. دایره ا ي به قطر دوازده را در مرکز آن ترسیم کنید.

۹. از هر طرف خط محور عمودي به مقدار ۲۰ جدا سازید 
و دو چاك دو طرف شكل را به پهناي ۵ ترسیم کنید.

۱۰. خط��وط اصل��ي را پررنگ کنید. نقش��ه را ب��ه تأیید 
هنرآموز خود برس��انید و سپس ابزار کار را در محل خود 

قرار دهید.

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

نظري ◄◄
۱. بیضي را توضیح دهید. 

۲. بیضي نگار را شرح داده و کاربرد آن را بنویسید.
۳. نحوه ي ترسیم یک بیضي داخل مستطیل محیطي را با ترسیم شكل شرح دهید.

4. روش ترسیم بیضي با کمک دوایر هم مرکز را توضیح دهید.
۵. روش ترسیم مماس از نقطه اي خارج از بیضي را بر بیضي با کشیدن شكل توضیح دهید.

6. در گذشته براي ترسیم بیضي از چه روش استفاده مي شده است؟ آن روش را توضیح دهید.
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عملي ◄◄
۱. بیضي به قطر بزرگ 6۰ و قطر بزرگ 4۰ را به روش ترامل ترسیم کنید. )۳۰ دقیقه(

۲. بیضي به قطر ۵۰ و قطر ۳۰ را به روش مستطیل محیطي ترسیم کنید. )۳۰ دقیقه(
۳. بیضي به قطر بزرگ 6۰ و قطر کوچک 4۰ را به روش استفاده از پرگار ترسیم کنید. )۳۰ دقیقه(

4. هریک از تصاویر زیر را در کاغذ A4 و با دو روش دلخواه ترسیم کنید. )زمان الزم براي هر ترسیم ۳۰ دقیقه(
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پيوست: 

A4 نحوه ي تازدن كاغذهاي بزرگ تر از
◄◄A3 تا كردن كاغذ

الف( ابت��دا روي طول کاغذ A۳ مق��دار ۱۹۰ میلي متر را 
عالمت مي زنیم.

د( کاغذ تا خورده برابر ۲۱۰×۲۹7 اس��ت و مي توان آن را 
در پوشه با ابعاد  A4 جا داد.

ب( از روي عالمت زده شده تا زده و مقدار ۱۰۵ میلي متر 
را نیز مطابق شكل عالمت مي زنیم.

ج( از روي عالمت ۱۰۵ نیز مطابق شكل تا مي زنیم.
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◄◄A2 تا زدن كاغذ
همان گون��ه ک��ه مي دانید ابعاد کاغذ A۲ برابر4۲۰×۵۹4 اس��ت. براي ت��ا زدن آن به اندازه ي کاغ��ذ A4 به ترتیب زیر عمل 

مي کنیم.

الف( اندازه هاي ۲۹7 ،۲۱۰ و۱۰۵ را مطابق شكل عالمت 
مي زنیم.

د( از روي عالمت ۲۹7 نیز کاغذ را تا مي زنیم. ابعاد کاغذ 
تا خورده برابر ۲۱۰×۲۹7 یعني کاغذ A4 است.

ب( از روي عالمت هاي گذاشته شده تا زده و باقي مانده ي 
طول کاغذ را به دو قس��مت مس��اوي یعني ۱۹۲ تقس��یم 

مي کنیم.

ج( از روي عالم��ت بین دو تقس��یم ۱۹۲ دوباره کاغذ را 
تامي زنیم و سپس ۲۹7 را مطابق شكل جدا مي کنیم.
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د( کاغ��ذ به ابعاد A4 تا خورده اس��ت و مي توان آن را در 
پوشه قرار داد.

 ◄◄A1 تا زدن كاغذ
ابعاد کاغذ A۱ برابر ۸4۱×۵۹4 میلي متر است. براي تا زدن این کاغذ به ابعاد کاغذ A4 به ترتیب زیر عمل مي کنیم.

ال��ف( مطاب��ق ش��كل اندازه ه��ا را جدا ک��رده و عالمت 
مي زنیم.

ب( از روي عالمت هاي ایجاد ش��ده کاغذ را تا مي زنیم و 
سپس مقدار ۲۹7 را روي عرض مشخص مي کنیم.

ج( از روي عالمت ۲۹7 نیز تا مي زنیم.
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