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اگر یک ملتی نخواهد آسيب ببيند باید این ملت اوالً باهم متحد باشد و ثانياً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار 
است. باید کارکنيم تا خودکفا باشيم، بلکه ان  شاء اهلل صادرات هم داشته باشيم. 

شما برادرها االن عبادت تان این است که کار بکنيد. این عبادت است.

ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ
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شرایط در حال تغيير دنياي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي 
درسي را در ادامه تغييرات پایه هاي قبلي براساس نياز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري 
اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تأليف کنيم. مهم ترین تغيير در کتاب ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، 
توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصيلي - حرفه ای شما، 

چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
     شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي نقشه کشی فنی دستی و رایانه ای  

     شایستگي هاي غيرفني براي پيشرفت و موفقيت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهينه
     شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

     شایستگي هاي مربوط به یادگيري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني 
و حرفه اي و خبرگان دنياي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تأليف 

کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، یکی از دروس شایستگی های فني است که ویژه گروه برق و رایانه و رشته های الکتروتکنيک، الکترونيک، شبکه و نرم افزار رایانه و الکترونيک 
و مخابرات دریایی تأليف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقيت آینده شغلي و حرفه ای شما بسيار ضروري است. هنرجویان عزیز 

سعي نمایيد؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
کتاب درسي نقشه کشی فنی رایانه ای شامل پنج پودمان است و هر پودمان از دو شایستگی تشکيل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگيري 
هر پودمان مي توانيد شایستگي هاي مربوط به آن را کسب کنيد. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید 
و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 است. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشيابي اول، فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال 
تحصيلي وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي از 
پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشيابي  قرار گيرید و پودمان هاي  قبول شده  در مرحله اول ارزشيابي 

مورد تأیيد و الزم به ارزشيابي مجدد نيست. 
همچنين عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تأليف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته 
آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعاليت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده کنيد. کتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و 
 فرایند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به تارنمای رشته خود به  نشاني

 www.tvoccd.medu.ir مي توانيد از عناوین آن مطلع شوید.
فعاليت هاي یادگيري در ارتباط با شایستگي هاي غيرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محيط زیست و شایستگي هاي یادگيري 
مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان 
عزیز کوشش کنيد این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببينيد، تجربه کنيد و آنها را در انجام فعاليت هاي یادگيري به کار گيرید.

رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصيه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده 
است، در انجام کارها جدي بگيرید.

اميدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پيشرفت 
اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر و شایسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

1
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4

سخنی با هنرجویان عزیز



در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نيازهاي متغير دنياي کار و مشاغل، 
برنامة درسي رشته های الکتروتکنيک، الکترونيک، شبکه و نرم افزار رایانه و الکترونيک و مخابرات دریایی و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز 
تأليف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي خوشه فنی است که براي سال دهم تدوین و تأليف گردیده است. این کتاب داراي 5 پودمان 
است که هر پودمان از دو شایستگی تشکيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب است که در پایان هر 
پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت 
کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل مي گردد که شامل ارزشيابي پایاني در هر پودمان 
و ارزشيابي مستمر براي هر یک از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته در ارتباط با 
شایستگي هاي فني و غيرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محيطی است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك 
دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فيلم آموزشي در فرایند یادگيري 
استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگيري، ارزشيابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد. شما می توانيد برای آشنایی بيشتر 
با اجزای بسته یادگيری، روش های تدریس کتاب، شيوه ارزشيابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگيری محتوای کتاب، بودجه بندی 
زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غيرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعاليت های یادگيری و تمرین ها به کتاب 
راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنيد.الزم به یادآوري است،کارنامه صادرشده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است و 
در هنگام آموزش و سنجش و ارزشيابي پودمان ها و شایستگی ها، می بایست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشرشده توسط سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غير فني و مراحل کليدي بر اساس استاندارد از ملزومات 
کسب شایستگي است. همچنين براي هنرجویان تبيين شود که این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه می شود و داراي تأثير زیادي است.

کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
پودمان اول: »ترسيم با دست آزاد«، در این پودمان هنرجویان با مقدمات ترسيم و ابزارهای آن آشنا خواهند شد و در ادامه، تکنيک های 

sketch و روش های ترسيم را آموزش خواهند دید.
پودمان دوم: »تجزیه، تحليل نما و حجم«، در این پودمان ضمن یادگيری اجزای تصویر، هنرجویان با انجام تمرین قادر خواهند بود که احجام 

ساده پيرامون خود را تجزیه و تحليل کنند و اجزای آنها را تشخيص دهند. 
پودمان سوم: با عنوان »ترسيم سه نما و حجم«، ترسيم سه نما و ترسيم احجام ساده، مطابق با اصول و روش های استاندارد، مهارتی است که 

هنرجویان در جریان آموزش این پودمان یاد خواهند گرفت.
پودمان چهارم: »ترسيم با رایانه«، در این پودمان مقدمات کار با نرم افزار اتوکد آموزش داده شده است و هنرجویان چگونگی ترسيم با این 

نرم افزار را در این پودمان فرا خواهند گرفت.
پودمان پنجم: »نقشه کشی رایانه«، در این پودمان، به هنرجویان اصول ارائه نقشه های صنعتی آموزش داده می شود و در ادامه آنها یاد می گيرند 

که چگونه از نقشه های خود خروجی تهيه و آنها را چاپ کنند.
اميد است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پيش بينی شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرآموز عزیز

٭ هنرجویان رشته های الکترونیک ـ الکترونیک و مخابرات دریایی، عالوه بر محتوای کتاب حاضر، ملزم به یادگیری لوح فشرده پیوست 
کتاب نیز می باشند. محتوای لوح فشرده بر روی تارنمای دفتر به نشانیtvoccd . oerp.  ir  قابل بارگیری است.
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ترسيم با دست آزاد
پودماناول

ترسيم از دیرباز، یاری دهنده نمایش و ارائه ایده های ذهنی بشر و به خصوص 
طراحان بوده است. ترسيم های باقيمانده از پيشينيان، بخشی از فرهنگ 
ماندگار و ميراث هر ملت است. وظيفه متخصصين و طراحان آینده آن 
است که این مهارت را به خوبی فراگيرند و بر توانایی ارائه انگاره های ذهنی 
خود، برای ایجاد ارتباط با دیگر متخصصان و عرصه های دیگر صنعتی 
بيفزایند. این مهارت را با فنون و روش های اصولی و استاندارد می توان با 
سرعت و لذت بسيار آموخت. مهارت های این پودمان می تواند یاور بسيار 

خوبی برای حل تمرین ها در پودمان های بعد باشد.



 به چه تصویری نقشة فنی می گویند؟

تناسب در نقشه های فنی چه کاربردی دارد؟

بدون استفاده از خط کش چگونه می توان مربع رسم کرد؟

بدون استفاده از پرگار و شابلون چگونه می توان دایره رسم کرد؟

آیاتابهحالپیبردهاید

استانداردعملکرد

شایستگی به کارگيری ابزار ترسيم
اجرای فنون ترسيمی

ترسيم نقشه های سطحی و حجمی با دست آزاد از طریق مشاهده بر اساس فنون اسکچ 

هدف از این واحد شایستگي، ترسيم نقشه هاي سطحي و حجمي با رعایت فنون اسکچ است.

شایستگیهایاینپودمان
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

فيلم شماره 10301: تاریخچه نقشه کشی فیلم

به چند نقشه از صنایع مختلف دقت کنيد. چه شباهت هایی بين این نقشه ها وجود دارند؟ چه مطالبی را می توانيد  فعالیت گروهی
از هر نقشه متوجه شوید؟

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

در زمان های بسيار دور، ترسيم تنها راه بيان احساسات و ارتباط بود که به صورت نمادهایی روی دیوارهای غار نوشته 
می شد. حتی اخبار و اطالع رسانی از این طریق صورت می گرفت. اما پس از گذشت قرن ها بشر توانست از ترسيم، 

تصاویر مجسم و نقشه برای ساخت کارها و تجهيزات مهندسی کمک بگيرد. 
همان گونه که هر زبان مجموعه ای از قراردادها، حروف، خطوط، اعداد و عالئم است، نقشه هم به عنوان زبان صنعت، 

ارتباط بين طراحان، متخصصان و توليدکنندگان را فراهم می کند.

شکل2 - نقشة حقيقی مدار یک پل شکل3 - نقشة پالن یک واحد مسکونیشکل1 - نقشة مدار یک سو ساز

تاریخچه
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شکل6 - نقشه صندلی

شکل4 - نقشه کارگاه رایانه

شکل7 - نقشه فرش

شکل5 - نقشه ماوس

- درباره تعدادی از استانداردها مانند ISO14001, ISO9001 و برچسب های استاندارد روی وسایل مصرفی در 
منزل تحقيقی به کالس ارائه دهيد.

- در خصوص استانداردهای رشتة خودتان تحقيق کنيد.

واژه  استاندارد به معنی نظم و قاعده و قانون است. برای صنایع مختلف، عالئم و استانداردهای متفاوت و ویژه ای 
وجود دارد که باید به صورت اختصاصی در هر رشته به آن پرداخته شود. نقشه ها از جمله اسناد و مدارکی هستند 

که باید به صورت منظم و گویا مطابق استاندارد ترسيم، تدوین و نگهداری شوند.
امروزه با استفاده از نقشه های استاندارد، کارگران و مهندسان می توانند بهترین روش توليد و ساخت قطعات را 
شناخته و انتخاب کنند تا یک قطعه سالم و بدون عيب و نقص توليد شود. کشور ایران در سال 1332 شمسی 
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران را با نام اختصاری ماتصا تأسيس کرد و در سال 1360 به عضویت 
 ISO درآمد. در ISO استانداردها با کدهای ویژه ای مشخص می شوند که در برچسب قطعات و لوازم 

سازمان جهانی 1
توليدشده استاندارد آنها را مشاهده می کنيد.

پژوهش

1  ISO= International Organization for Standardization 

استاندارد
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

شکل8

از سال ها پيش با پيشرفت دانش نرم افزاری، نقشه ها 
نرم افزارهای متفاوت و متنوعی طراحی  را به کمک 
و ترسيم می کنند. قبل از پيشرفت و تکامل صنعت 
لوازم  و  ابزار  از  استفاده  نقشه کشی،  راه  تنها  رایانه، 
دستی بود. به همين دليل برای یک نقشه کش تهيه 

و استفاده از این لوازم و تجهيزات اجباری بود.
توجه  دستی  نقشه کشی  تجهيزات  از  نمونه هایی  به 

کنيد )شکل8(.

دفترهای شطرنجی در ابعاد و انواع مختلف ساخته می شود. برای ترسيمات اسکچ باید دفتری با خطوط آبی بسيار 
کمرنگ با سایز 5 ميلی متری )کوچک( تهيه کنيد.

توجه : از تهيه سایر کاغذها و دفترها خودداری کنيد.

لوازمنقشهکشی

لوازم مورد نیاز:
برای نقشه کشی با دست آزاد و درک سریع مطالب و مفاهيم نقشه کشی، تهيه و همراه داشتن کامل لوازم زیر 

ضروری است.

دفتر شطرنجی با خطوط پررنگ ) نامناسب( دفتر سيمی شطرنجی ) نامناسب(

دفتر شطرنجی با خانه های بزرگ )نامناسب(
تقسيم بندی این دفتر 10 ميلی متری است.

کاغذ ميلی متری )نامناسب(
تقسيم بندی این کاغذ 1 ميلی متری است.

امناسب
ن

امناسب
ن

امناسب
ن

امناسب
ن

دفتر شطرنجی 1
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دفتر شطرنجی با خطوط 5 ميلی متری، آبی و بسيار کمرنگ
تذکر: با توجه به اینکه ترسيم بامداد مشکی انجام می شود، هرچه 

سبخطوط آبی کم رنگ تر باشد بهتر است.
منا

مداد نوکی )اتود( 0/5 2
در استاندارد با توجه به اندازه و ابعاد کاغذ نقشه کشی ضخامت خط و گروه های آنها معين می شود. 

در جدول شمارۀ 1 تمام گروه های خط اصلی در نقشه کشی را مالحظه می فرمایيد.

جدول1

جدول2

اندازه کاغذ خط نازک خط متوسط خط اصلی گروه خط
A0 0/7 1 1/4 1/4
A0 0/5 0/7 1 1

A0,A1 0/35 0/5 0/7 0/7
A1,A2,A3,A4 0/25 0/35 0/5 0/5

A2,A3,A4 0/18 0/25 0/35 0/35
 A4,A5 0/13 0/18 0/25 0/25

برای ترسيم نقشه ها هر خط معنا و مفهوم خاص خود را دارد بنابراین باید اندازه و ابعاد آنها مطابق استاندارد رعایت 
شود، جدول 2 مشخصات ترسيم آنها را معرفی می کند.

خط کاربرد ضخامت خط مشخصات ترسیم

0/5 خط پهن برای نمایش لبه های اصلی دید   خط اصلی

خط ندید یا خط چین خط متوسط برای نمایش لبه های ندید 0/35

0/25 خط نازک پر، برای خط اندازه،کمکی،  رابط خط نازک

خط نازک، برای نمایش محور و تقارن خط محور یا خط تقارن 0/25

 گروه خط اصلی 0/5 برای ترسيم نقشه های  این کتاب، توصيه می شود. همچنين در هنگام استفاده از مداد باید 
ضخامت انواع خطوط را در نقشه رعایت کرد تا مفهوم نقشه به صورت استاندارد انتقال داده شود.

توجه

فيلم شماره 10302: خطوط استاندارد ترسيمی فیلم

0.
5

1

3

0.
25

10-20 1

1
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

امناسب
ن

مناسب
مغز مداد  3

مطابق استانداردهای توليد، کارخانه های سازنده مداد، آنها را به کمک حروف و اعداد دسته بندی می کنند.

 نوک مناسب برای نقشه کشی B یا HB است.                                                                         

پررنگ تر

کم رنگ تر

B=Black

H=Hard

F=Firm

مدادهای پررنگ 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B

مدادهای سخت تر و کم رنگ تر 9H 8H 7H 6H 5H 4H

مدادهای متوسط مناسب برای نقشه کشی 3H 2H H F HB B

خط کش 

پاک کن

پرگار

مداد رنگی

4

5

6

خط کش باید ساده و شفاف باشد. برای ترسيم تمرین های این کتاب، خط کش 20 سانتی متری مناسب است.

امروزه اکثر پاک کن ها مناسب هستند و اثر مداد را به خوبی پاک می کنند.

برای رنگ آميزی سه نما به سه عدد مداد رنگی متضاد احتياج داریم. سه رنگ قرمز، آبی و زرد مناسب هستند.

برای رسم دایره ها باید از پرگار یا شابلون دایره استفاده کرد. توانایی کار با پرگار متنوع تر از شابلون است.

A4 کاغذ

)Clear book( کلر بوک

)Cover( کاور 10

7

8

9

عالوه بر دفتر شطرنجی به کاغذهای سفيد با اندازه A4 نياز دارید که به تعداد تمرینات باید تهيه بشود تقریباً در 
این کتاب به تعداد   30     برگ کاغذ A4 نياز دارید.

برای بایگانی و دسترسی آسان به نقشه های ترسيم شده و جلوگيری از 
تخریب نقشه ها باید آنها را به صورت صحيح نگهداری کرد. بهتر است از 

نوع گيره دار تهيه بشود تا جابجایی نقشه ها امکان پذیر باشد.

مناسب  نگهداری  و  شدن  کثيف  از  جلوگيری  منظور  به 
 نقشه ها باید آنها را در کاور قرار داد. تعداد کاور مورد نياز     

   30     عدد می باشد.

خط کش فلزی و رنگی مناسب نيست. توجه

شکل10

جدول3

شکل11

شکل9

از  است  بهتر  نوکی  مداد  انتخاب  برای 
مدادهایی با نوک فلزی و ثابت استفاده 
دست،  فشار  با  مدادها  از  برخی  شود. 
نوک و مغز اتود به داخل می رود و حالت 

فنریت دارد که مناسب نيست.
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انواعنقشه

نقشه اوليه ای که طراح از ذهن خود یا در هنگام نقشه برداری از روی یک قطعه ترسيم می کند نقشه های دستی 
ناميده می شود. در نقشه های دستی تا حد امکان اندازه ها متناسب است ولی دقيق نيست. در این نقشه ها می توان 

از ابزار هم استفاده کرد.

نقشه با دست آزاد)sketch()بخوانید اسَکچ(  1

شکل14 - نقشه مدارشکل13 - اتاق خودروشکل12 - کمد شش کشو لباس

- آیا نقشه های ترسيمی باال با اندازه های واقعی آنها  هم خوانی دارد؟
- نقشه های داده شده چه تفاوتی با قطعات واقعی مصرفی دارند؟

فيلم شماره 10303: معرفی ابزار و لوازم نقشه کشی

کنجکاوی

فیلم

شما نام این نقشه را برای نشان دادن موقعيت محلی بارها شنيده و دیده اید. این نقشه نيز با دست آزاد رسم می شود 
و دارای اندازه و مقياس دقيق نيست. برای ترسيم کروکی نيز می توان از ابزار و شابلون استفاده کرد.

در این نقشه بيشتر موقعيت اجسام و مکان ها نسبت به هم نمایش داده می شود. 

کروکی 2

شکل15 - کروکی ساختمان دفتر تأليف 
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

شکل16 - کروکی تصادف

به تصویری که شامل خط، عالمت و متن است و براساس استاندارد و مطابق با اصول نقشه کشی ترسيم شده باشد، 
نقشه می گویند. نقشه های متفاوتی در صنعت وجود دارد که هر یک ویژگی خاص خود را دارد.
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

شکل17

در یک برگ کاغذ A4 کروکی منزل خود را از نزدیکترین ميدان و خيابان اصلی ترسيم کنيد و به هنرآموزخود 
تحویل بدهيد و پس از رفع اشکال در آلبوم بایگانی کنيد.

تمرین1

کروکی هنرستان خود را از خيابان و یا ميدان اصلی رسم کنيد.فعالیت کارگاهی

برای معرفی و نمایش قطعات پيچيده و پرکاربرد، شکل مفيد و مختصری طراحی و استاندارد شده است که در 
رشته های مختلف فراوانی بسياری دارد.تصاویر شکل17 چند عنوان ساده را نمایش می دهد.

نقشه اختصاری 3

فشارسنجالمپفنرترانزیستور
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نقشه شماتیک

4

به جای تصویر کشيدن واقعی یک دستگاه، می توان از ترسيم نمادهای کلی استفاده کرد که نيازی به بيان جزئيات 
آن مجموعه نيست. برای مثال در نقشة مترو ایستگاه ها را با یک نقطه نمایش می دهند؛ با وجود اینکه نقطه شباهتی 

به ایستگاه واقعی ندارد.

نقشه هندسی

5

اگر برای رسم نقشه ها از ابزار، لوازم و اصول هندسی نقشه کشی به صورت دقيق استفاده کنيم، آن نقشه را هندسی 
می نامند. این نقشه ها دارای مقياس و اندازه های دقيق هستند. نمودارها نيز نوعی ترسيمات هندسی هستند که در 

صنعت کاربرد فراوانی دارد.

وزن )کيلوگرم(

تر(
ی م

سانت
د )

ق

- آیا قد و وزن خود را می دانيد؟ با کمک نمودارBMI وضعيت خود را مشخص کنيد.فعالیت کارگاهی
- با توجه به ميزان قد و وزن اعضای خانواده خود وضعيت هر یک را اندازه گيری و در جدول زیر بنویسيد.

وضعیت قد و وزن اعضای خانواده

وضعیت وزن ردیف نام قد

1

2

3

4

شکل19 - قالب فلزی

جدول4

BMIشکل18 - نمودار

18

17
18

52R8

R40

R26

R12

Ø8
0

10
35

11
8

914

30 49

23

3

14

2*
45

°
R3
9

Ø24
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

شماره های مشخص شده در شکل 20 معرف چيست؟
- 3     - 2        - 1

در یک برگه کاغذ A4 نقشه شماتيک و کاربردی را ترسيم و پس از ارائه به هنرآموز، آن را در آلبوم بایگانی کنيد.

کنجکاوی

تمرین2

شکل20 - نقشة خطوط راه آهن شهری تهران و حومه - مترو
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نقشه انفجاری 7
برای نمایش ارتباط اجزاء و چگونگی مونتاژ قطعات یک مجموعه از نقشه های انفجاری سه بعدی استفاده می کنند. 

این نقشه ها حتی برای کودکان هم قابل فهم هستند.

نقشه سه بعدی 6
برای نمایش و تجسم اجسام می توان نقشه های دو بعدی را به سه بعدی تبدیل کرد تا سریع تر و آسان تر درک شوند.

در شکل 21 با تصاویر الف نقشه های سه بعدی و با تصاویر ب نقشه های دو بعدی را مشاهده می کنيد.

یک نقشه انفجاری سه بعدی را که مربوط به وسایل مصرفی خانگی است از داخل بروشورهای این لوازم تهيه کنيد 
و بر روی یک برگ کاغذ A4 بچسبانيد و بعد از ارائه به هنرآموز خود آن را بایگانی کنيد.

تمرین3

شکل21

شکل23 - انبر قفلیشکل22 - کيس

الف

الف

ب

ب
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

در یک برگ از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط افقی پر رنگ ترسيم کنيد )شکل26(.

در یک برگ از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط عمودی پر رنگ ترسيم کنيد )شکل27(.

در یک برگ از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط مایل 45 درجه ترسيم کنيد )شکل28(.

فيلم شماره 10304: ترسيم دست آزاد خطوط

تمرین4

تمرین5

تمرین6

فیلم

تمام محصوالت و توليدات صنعتی که به صورت ابتدایی در زندگی روزمره استفاده می کنيم، حاصل فکر و ایده 
توليدکنندگان است. ایده پرداز برای انتقال طرح خود به دیگران آن را به صورت دو بعدی و سه بعدی و به زبان 
نقشه کشی روی کاغذ منتقل می کند. وظيفه یک نقشه کش، تبدیل نقشه اسکچ به یک نقشه کاماًل استاندارد همراه 

با عالئم و اندازه و جزئيات کامل است.
طراح برای ثبت فکر خود روی کاغذ، کافی است از ابزار ابتدایی مداد، پاک کن و کاغذ کمک بگيرد. اسکچينگ یک 
روش بسيار وسيع و مهم در ترسيم و طراحی نقشه ها و قطعات صنعتی است و کاربردهای فراوان و گوناگونی دارد. 

در این کتاب از اسکچ برای آموزش سریع و تمرین بيشتر و  باال بردن فهم صنعتی شما هنرجویان استفاده می کنيم.
در بيشتر موارد، استفاده از اسکچينگ برای مهندسان به عنوان یک فن و مهارت بسيار گسترده محسوب می شود. 

برای تسلط بر اسکچينگ فرد باید مهارت استفاده از مداد و کاغذ را بدون وابستگی به لوازم دیگر داشته باشد.
تذکر: تمرینات اصلی اسکچ که بسيار ساده به نظر می رسد حتماً باید به صورت کامل و گام به گام تا انتها انجام 

شود. هيچ تمرینی نادیده گرفته نشده و به صورت کامل انجام شود. 
ترسیم خط :

برای ترسيم خطوط افقی حرکت مداد از چپ به راست و برای خطوط عمودی حرکت از باال به پایين خواهد بود.
همچنين برای ترسيم خطوط کوتاه می توان از حرکت و هماهنگی مچ و انگشتان دست استفاده کرد، ولی برای 
ترسيم خطوط طوالنی باید از حرکت بازو کمک بگيریم تا خطوط، ناصاف و خميده نشوند. برای ترسيم خطوط  

مورب بلند هم می توان از چرخش آرنج و َدَوران بازو کمک گرفت.

شکل25 -ترسيم خط عمودیشکل24 - ترسيم خط افقی

)Sketch(ترسیمبادستآزاد
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شکل28 - نمونه نقشه شماره 6شکل27 - نمونه نقشه شماره 5

شکل29

شکل30 - خط ندید

شکل31 - خط محور

یک نقشه کش باید بتواند با استفاده از نيروی ماهيچه و مچ 
دست و بازو، فشار مناسبی را به مداد وارد کرده، خطوط، زوایا 
و ترسيم صحيحی را ایجاد کند. با فشار مناسب دست به مداد 

می توان خطوطی با ضخامت و پررنگی متفاوت ترسيم کرد. 

برای ترسيم خطوط مستقيم و صاف روش ها و تکنيک های فراوانی وجود دارد که تمامی آنها نيازمند تمرین فراوان 
است. تمرین های اسکچ هماهنگی چشم و دست و ذهن را تقویت می کند. 

افقی  از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط  برگ  در یک 
نازک، متوسط و ضخيم ترسيم کنيد )مطابق شکل29(. 

 - با رسم قطر هر مربع خط 45 درجه رسم می شود. 
 - حتماً شماره نقشه ها را بنویسيد. 

تعداد خطوط ترسيمی و تمرینات بسته به توانایی فراگير و رسيدن به سطح مورد انتظار شایستگی می تواند 
متفاوت باشد.

در انتهای پودمان برگة شطرنجی مناسبی طراحی شده است. تمام خطوط افقی و عمودی را در یک طرف برگه و 
در طرف دیگر تمام خطوط  45 درجه از سمت چپ و راست را به صورت اسکچ و پررنگ ترسيم کنيد. بعد از پایان 
کار این برگه را از کتاب جدا کنيد  و به هنرآموز محترم تحویل دهيد و پس از اخذ نمره در آلبوم خود بایگانی کنيد.

در یک برگ از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط عمودی 
نازک، متوسط و ضخيم ترسيم کنيد.

 در یک برگ از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط مایل 45 
درجه نازک، متوسط و ضخيم ترسيم کنيد.

ندید  از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط  برگ  در یک 
مطابق با اندازه های جدول 2 ترسيم کنيد )شکل30(.

در یک برگ از دفتر شطرنجی حداقل 25 خط محور مطابق با اندازه های جدول 2 ترسيم کنيد )شکل31(. 

تمرین8

توجه

تمرین7

تمرین9

تمرین10

تمرین 11

تمرین12

شکل26 - نمونه نقشه شماره 4



23

پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

شکل32

شکل33

شکل34

ترسیم خطوط مایل و آزاد
گاهی باید خود را مقيد به خطوط دفتر شطرنجی نکنيد و آنها را  نادیده بگيرید تا به ترسيم خطوط روی کاغذ 
سفيد و بدون خط مسلط شوید. این خطوط پيرو خطوط شطرنجی نيستند و در نقشه ها، دو نقطه را با زاویه ای 

نامشخص به هم متصل می کنند.

در صفحه کاغذ شطرنجی نقطه ابتدا و انتهای خط را 
به صورت دلخواه و با فاصله زیاد از هم مشخص کنيد. 
سپس سعی کنيد آنها را به هم وصل کنيد. تعداد 30 
خط آزاد و مایل را به این روش در یک برگ شطرنجی 

ترسيم کنيد )شکل32(.

ابتدا نقاط شطرنجی را در دفتر شطرنجی مشخص کنيد )شکل الف( سپس به ترتيب به یکدیگر وصل کنيد 
)شکل ب(.

شکل34 را در یک برگه شطرنجی در تمام صفحه رسم کنيد.

تمرین13

تمرین14

تمرین15

ب الف

- با دقت بيشتر، سعی کنيد تا از پاک کن استفاده نکنيد.
- بهتر است از خط کش در تمرینات اسکچينگ استفاده نکنيد. 

توجه

12

3 6 9 12 15 18

5 4

8 7

11 10

14 13

1617

1920
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8 7

11 10

14 13

1617
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چند طرح دلخواه در دفتر شطرنجی رسم کنيد و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.فعالیت کارگاهی

شکل دلخواهی از ميز یا صندلی در دفتر شطرنجی رسم کنيد. از ترسيم قوس ها می توانيد فعاًل صرف نظر کنيد.

یکی از قطعات صنعتی مرتبط با رشتة تحصيلی خود را در دفتر شطرنجی رسم کنيد.

دفتر  در  آنها  ابعاد  و  اندازه  در  دقت  با  را   35 شکل 
شطرنجی رسم کنيد.

شکل 36 را با دقت در اندازه و ابعاد آنها در یک صفحه 
از دفتر شطرنجی به صورت کامل رسم کنيد.

اندازه ها  در  دقت  با  و  اسکچ  صورت  به  را   37 شکل 
به صورت تمام صفحه در دفتر شطرنجی ترسيم کنيد.

طرح آجرچينی را به صورت اسکچ و با دقت در اندازه ها 
به صورت کامل در دفتر شطرنجی ترسيم کنيد.

تمرین16

تمرین17

تمرین18

تمرین19

تمرین20

تمرین21

شکل35

شکل36

شکل37

شکل38
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

در یک برگ کاغذ A4 تعداد 15خط به روش اول ترسيم کنيد.

در یک برگ کاغذ A4 تعداد 15 خط به روش دوم ترسيم کنيد.

در یک برگ کاغذ A4 تعداد 15 خط به روش سوم ترسيم کنيد.

تمرین22

تمرین23

تمرین24

اسکچ بر روی کاغذ سفيد دشوارتر بوده و احتياج به تمرین بيشتری دارد.
    برای ترسيم خطوط موازی از تکيه دادن انگشتان و قسمتی از دست بر لبه کاغذ و یا ميز  نقشه کشی کمک 

بگيرید ) شکل 39 و40(. 
1

می توان با ترسيم خطوط کوتاه و کم رنگ و در نهایت 
متصل کردن آنها، خطوط موازی ترسيم کرد )شکل41(.

   می توان با عالمت گذاری به کمک یک تکه کاغذ یا 
مداد و تعيين نقاط ابتدا و انتها، خطوط موازی را رسم 

کرد )شکل42(.

2

3

سه تمرین 22، 23 و 24 را بعد از ترسيم با هم مقایسه کنيد، به کدام روش توانسته اید خطوط موازی بهتری فعالیت کارگاهی
رسم کنيد؟ نقاط ضعف خود را با ترسيم و تمرین مجدد برطرف کنيد.

شکل40 - کمک از لبة ميزشکل39 - کمک از لبة کاغذ

 شکل41

بشکل42 الف

فنونترسیموحرکتدراسکچ
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1 - خط دلخواهی رسم کنيد.

2 - مداد را مطابق شکل بين انگشتان قرار دهيد و به صورت 
تقریبی روی خط عالمتی بزنيد )شکل43(.

3 - این عالمت گذاری را از طرف دیگر هم روی خط انجام دهيد.

4 - حد فاصل بين دو عالمت را بين دو طرف خط تقسيم کنيد.

با این روش تقریباً خط به دو قسمت مساوی تقسيم می شود 

)شکل44(.

برای نصف کردن یک پاره خط ميتوانيد از یک نوار کاغذی هم 
استفاده کنيد )شکل45(.

برای چند برابر کردن یک پاره خط برعکس همين کار را می توان انجام داد )شکل46(. توجه

در یک برگ کاغذ A4 ، تعداد 15 خط دلخواه به صورت دست آزاد رسم کنيد. سپس آنها را به روش باال نصف 
کنيد. بعد از پایان کار نقشه را در آلبوم نقشه ها بایگانی کنيد.

تمرین25

شکل43

شکل44

شکل45

بشکل46 الف

نصف کردن یک پاره خط
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

روی یک برگ کاغذ A4، تعداد 4 عدد مربع با ابعاد دلخواه به روش باال ترسيم کنيد. پس از پایان کار نقشه را 
در آلبوم بایگانی کنيد.

تمرین27

در یک برگ کاغذ A4 ، تعداد 15 خط دلخواه به صورت دست آزاد رسم کنيد. سپس دو یا سه برابر هر یک را 
در مجاورت آنها رسم کنيد.

 روی یک برگ کاغذ A4، شکل 47 را با رعایت تناسب اندازه ها به صورت 
اسکچ  ترسيم کنيد. پس از پایان کار نقشه را در آلبوم بایگانی کنيد.

تمرین26

تمرین28

روش ترسیم مربع

2 - اندازه ضلع مربع را به کمک مداد و انگشتان1 - دو خط عمود بر هم رسم کنيد.
 روی دو سر خط جدا کنيد.

3 - از محل های عالمت گذاری شده خطوط موازی
 را رسم کنيد.

4 - ابعاد مربع ترسيم شده را به کمک یک نوار
کاغذی کنترل کنيد.

شکل47
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روی یک برگ کاغذ A4 ، شکل 48 را به صورت اسکچ  
و با ابعاد سه برابر )مقياس   ( و رعایت تناسب اندازه ها 
ترسيم کنيد. پس از پایان کار نقشه را در آلبوم بایگانی 

کنيد.

نمودار رشته های زمينه صنعت با زیرگروه برق و رایانه در شکل 49 داده شده است. این نمودار را به صورت تمام 
صفحه در یک برگ کاغذ A4 ترسيم کنيد. پس از پایان کار نقشه را در آلبوم بایگانی کنيد.

زمينه صنعت

گروه مکانيک

گروه برق و رایانه

گروه معماری و ساختمان

گروه مواد و فرآوری

رشته الکترونيک

رشته الکتروتکنيک

رشته الکترونيک و مخابرات دریایی

رشته شبکه و نرم افزار رایانه

گروه تعمير و نگهداری ماشين آالت

در نقشه کشی صنعتي به قطعاتي برخورد می کنيم که بسيار کوچک هستند و ترسيم نقشه های آنها نامفهوم و 
دشوار است. مانند نقشه قطعات ساعت مچي. بنابراین نقشه این قطعات را چند برابر بزرگ تر از اندازه واقعي ترسيم 

می کنيم. به این تغيير اندازه، مقياس افزایشي می گویند. مانند 2:1 بخوانيد دو به یک. یعني دو برابر. 
و برعکس گاهي با قطعاتي روبرو خواهيم شد که بسيار بزرگ هستند و ترسيم اندازه واقعي آنها امکان پذیر نيست. 

مانند نقشه ساختمان. این نقشه ها را با مقياس کاهنده ترسيم می کنند. مانند 1:2 بخوانيد یک به دو. یعني نصف.

تمرین29

تمرین30

یکي از نقشه های شکل 50 را به صورت تمام صفحه در یک برگ کاغذ A4 ترسيم کنيد. پس از پایان کار نقشه 
را در آلبوم بایگانی کنيد و بنویسيد تقریباً شکل را چند برابر ترسيم کرده اید.

تمرین31

مقیاس

3
1

شکل48

شکل49
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

از پاک کردن خطوط نازک و کمکی خودداری کنيد.

فيلم شماره 10305: ترسيم دست آزاد حجم

توجه

فیلم

در کاغذهای شطرنجی به راحتی می توان حجم های ساده را ترسيم کرد.
برای ترسيم باید مراحل زیر را دنبال کنيد.

ج- نقشة سيم کشی جعبه فيوزب- صفحه کليد فارسی برای ویندوز الف- نقشة سيم کشی درب بازکن

2 - سه گوشة مستطيل را با خطوط نازک و زاویه 45درجه امتداد دهيد.              1 - مستطيلی رسم کنيد.

4 - حجم را پررنگ و تکميل کنيد. 3 - عمق حجم را روی خطوط 45 درجه مشخص کنيد.

روش های متفاوتی برای ترسيم احجام وجود دارد که اختالف آنها در زاویه ترسيم است. برای سهولت ترسيم و 
آموزش در این کتاب، از روش کاوالير استفاده می شود. برای ترسيم کاوالير از کاغذهای شطرنجی معمولی و برای 

ترسيم ایزومتریک و سایر تصاویر مجسم به کاغذهای مخصوص احتياج داریم. 

شکل50
ترسیممکعبومکعبمستطیل
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 مکعب مستطيلهای داده شده را با توجه به ابعاد و اندازه در یک برگ از دفتر شطرنجی بصورت اسکچ ترسيم 
کنيد )ابعاد از روی خانه های شطرنجی شمارش شود(.

تمرین32

تمرین32

1

3

5

2

4

6
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

 تصاویر سه بعدی سطوح شيب دار داده شده را با توجه به ابعاد و اندازه در یک برگ از دفتر شطرنجی به صورت 
اسکچ ترسيم کنيد.

تمرین33

تمرین33

1

3

5

2

4

6
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در این تصاویر چند اشکال وجود دارد، آنها را مشخص کرده و تصویر را اصالح کنيد.فعالیت کارگاهی

شکل51

1

3

5

2

4

6
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

تصاویر سه بعدی داده شده را با توجه به ابعاد و اندازه در یک برگ از دفتر شطرنجی به صورت اسکچ ترسيم کنيد. تمرین34

تمرین34

1

3

5

2

4

6
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فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

تفاوتهای این سه حجم را بيان کنيد.

- 1

-  2

- 3

- 4

تفاوت های این سه حجم را بيان کنيد.

- 1

-  2

- 3

- 4

شکل52

شکل53

الف

الف

ب

ب

ج

ج
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

تمرین35 احجام داده شده را با توجه به ابعاد و اندازه در یک برگ از دفتر شطرنجی به صورت اسکچ ترسيم کنيد.

تمرین35

1

3

5

2

4

6
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 شش حجم داده شده را با توجه به ابعاد و اندازه در یک برگ از دفتر شطرنجی به صورت اسکچ ترسيم کنيد.

شش حجم نمایش داده شده را با ابعاد دلخواه و به صورت اسکچ در یک برگ از دفتر شطرنجی ترسيم کنيد.

تمرین36

تمرین37

تمرین36

تمرین37

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

برای رسم دایره روشهای متفاوتی وجود دارد که ترسيم آنها نياز به دقت و تمرین دارد.
رسمدایرههایکوچک:

برای رسم دایره هایی به قطر 8-7 ميلی متر با حرکت و َدَوران انگشتان دست می توان این ترسيم را به خوبی انجام داد.

وقتی قطر دایره بزرگ تر می شود می توانيم با 2 حرکت دایره را رسم کنيم.

رسمدایرههایمتوسط:
برای رسم دایره هایی از قطر 12 ميلی متر به باال می توانيم از روش های زیادی کمک بگيریم.

روشاول:بهکمکترسیممربع

مرحله چهارممرحله سوممرحله دوممرحله اول

شکل54

شکل56

شکل55

شکل57

ترسیمدایره
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روش دوم: به کمک نشانه گذاری 

روش سوم: به کمک رسم قطرها و ترسیم چندضلعی

مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله پنجم

فيلم شماره 10306: ترسيم دست آزاد دایره فیلم
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

شکل58

شکل59

رسم دایره های بزرگ:
روش مداد و انگشت: 

انگشت کوچک به عنوان سوزن  از ناخن  این روش  در 
پرگار کمک گرفته می شود و با چرخاندن کاغذ می توان 

دایره را رسم کرد.

1

در یک برگ کاغذ A4 به 3 روش باال، 9 دایره رسم و سپس قطر آنها را اندازه گيری کنيد. پس از پایان کار نقشه 
را در آلبوم بایگانی کنيد.

در یک برگ کاغذ A4 دایره هایی به قطر 4، 8 ، 12 ، 15 ،20 و 25 ترسيم کنيد. بعد از رسم، قطر آنها را به کمک 
خط کش اندازه گيری کنيد و مقدار آن را بنویسيد. پس از پایان کار نقشه را در آلبوم بایگانی کنيد.

در یک برگ کاغذ A4 دایره هایی با قطرهای مختلف به 
روش باال ترسيم و سپس قطر آنها را اندازه گيری کنيد 

و در زیر هر دایره بنویسيد.

آیا دایره های ترسيم شده با اندازه ای که در ذهن شما 
بود یکسان است؟

روندنماي انتقال وجه )کارت به کارت( در شکل زیر به صورت ناقص ترسيم شده است. این تصویر را به صورت 
تمام صفحه در یک برگ کاغذ A4 با دست آزاد ترسيم و تکميل کنيد.

آیا دایره های ترسيم شده با اندازه ای که در ذهن شما بود یکسان است ؟

تمرین38

تمرین39

تمرین40

تمرین41

کنجکاوی

کنجکاوی

شروع

کارت خود را
 وارد کنيد

گذرواژه را 
وارد کنيد

زبان مورد نظر را 
انتخاب کنيد

عمليات مورد نظر 
را انتخاب کنيد

آیا گذرواژه 
صحيح است؟

پایانبلهخير 
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ترسیم زوایا:
زوایای 30 ، 45 ،60 و90 درجه در نقشه کشی پر کاربرد هستند و می توان برای ساخت آنها از زاویه 90 درجه 

کمک گرفت.
رسم زاویه 45 درجه:

برای زاویه 45 درجه کافی است ابتدا مربع دلخواه و سپس قطر آن را ترسيم کنيم.

     روش دو مداد:
در این روش با قرار گرفتن دو مداد در بين انگشتان دست، 
یکی از مدادها به عنوان سوزن پرگار به کار می رود و با 

چرخاندن کاغذ، دایره دقيق تری می توان رسم کرد. 

2

 رسم زاویه 30 و 60 درجه:
1 - برای به دست آوردن زاویه 30 و 60 درجه ابتدا یک مربع ترسيم کنيد.

2 - یک چهارم دایره را داخل آن رسم کنيد.
3 -در مرحله سوم کمان را به سه قسمت تقسيم کنيد.

اکنون هر کدام از این تقسيمات تقریباً 30 درجه خواهند بود.

تمرین42

تمرین43

تمرین44

در یک برگ کاغذ A4 دایره هایی با قطرهای مختلف 
به روش باال ترسيم و سپس قطر آنها را اندازه گيری 

کنيد و در زیر هر دایره بنویسيد.

در یک برگ کاغذ A4 دایره هایی به قطر 50 ،60 ، 70 ، 80 ، 90 و 100 به روش باال در وسط کاغذ و به صورت 
هم مرکز ترسيم و سپس قطر آنها را اندازه گيری کنيد. 

در یک برگ کاغذ A4 از هر مورد زوایای 90 و 45 درجه سه بار با اندازه های مختلف تمرین کنيد. پس از پایان 
کار نقشه را در آلبوم بایگانی کنيد.

شکل60

بالف
شکل61
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

رسم نیمساز و زاویه 15 درجه :
بعد از ترسيم زاویه 30 درجه می توان آن را به کمک نيمساز به دو قسمت تقسيم کرد.
ابتدا کمان دلخواهی رسم کرده، سپس آن کمان را به دو قسمت تقریبی تقسيم کنيد.

به  شکل 64  و 65 توجه کنيد:

تمرین45

تمرین46

 در یک برگ کاغذ A4 زوایای 30 و60  درجه را سه بار با اندازه های مختلف تمرین کنيد. پس از پایان کار نقشه 
را در آلبوم بایگانی کنيد.

در یک برگ کاغذ A4 سه زاویه 30 درجه با اندازه دلخواه رسم کنيد و سپس به کمک نيمساز، زاویه 15 درجه 
را در آنها به دست آورید. پس از پایان کار، نقشه را در آلبوم بایگانی کنيد.

شکل62 - مراحل ترسيم زاویه 30 و 60 درجه

شکل63 - مراحل ترسيم نيم ساز

شکل65شکل64

تناسبواندازهها
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اشکاالت سه تصویر نادرست شکل 65 را بنویسيد.

فعالیت گروهی

فعالیت گروهی

در شکل 65 کدام مورد شباهت بيشتری با قطعه اصلی دارد ؟

عکس مناسب و متناسبی از خود را در این کادر بچسبانيد و مشخصات آن را تکميل کنيد.

اشکاالت شکل .................اشکاالت شکل .................اشکاالت شکل .................

- 1- 1- 1

- 2- 2- 2

- 3- 3- 3

- 4- 4- 4

تناسب اندازه و محل قرارگيري اجزاء نقشه، از مؤلفه های مهم یک نقشه هستند که عدم رعایت آنها نقشه را دچار 
ضعف بزرگي خواهد کرد. برای رعایت تناسب اندازه، می توان از ابزارهای ساده ای مانند مداد، یک نوار کاغذی و 

اجسام مشابه قابل دسترس استفاده کرد. تصاویر شکل 66 چند روش را نشان می دهد.

شکل66

نام:
نام خانوادگی:

تاریخ تولد:
هنرستان: شهر:  

نام هنرآموز: استان:  

عکس
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

تمرین47

تمرین48

تمرین49

شکل زیر را با ابعاد سه برابر در یک برگ کاغذ A4 رسم کنيد و بعد از کنترل در تناسب اندازه ها، نقشه را بایگانی 
کنيد.

شکل زیر را با ابعاد سه برابر در یک برگ کاغذ A4 رسم کنيد و بعد از کنترل در تناسب اندازه ها، نقشه را بایگانی 
کنيد.

شکل داده شده را با ابعاد سه برابر در یک برگ کاغذ A4 رسم کنيد و بعد از کنترل در تناسب اندازه ها، نقشه 
را بایگانی کنيد.

تمرین49

تمرین48

تمرین47
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1
2

شکل زیر را با ابعاد     )نصف( در یک برگ کاغذ A4 رسم کنيد و بعد از کنترل در تناسب اندازه ها، نقشه را تمرین50
بایگانی کنيد. می توانيد با ترسيم هندسی، جزئيات دلخواه دیگری را به تصویر اضافه کنيد.

1
2

تمرین50
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

محل اجرای تمرین7: تمام خطوط افقی و عمودی را با مداد و پررنگ ترسيم کنيد.
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محل اجرای تمرین7: تمام خطوط 45 درجه از سمت چپ و راست را به صورت اسکج و پررنگ ترسيم کنيد.
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پودمان اول: ترسيم با دست آزاد

نمره شاخص تحقق  نتایج مورد
انتظار

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری( عنوان پودمان

3
 تهيه نقشه سطحی و حجمي مطابق

شکل های نمونه و سفارشي
 باالتر از حد

انتظار  ترسيم نقشه های سطحی و
 حجمی با دست آزاد از طریق

 مشاهده بر اساس فنون
اسکچ

ترسيم نقشه های سطحی

 ترسیم با دست

آزاد

2
 تهيه نقشه سطحی مطابق شکل های

نمونه و سفارشي
در حد انتظار

ترسيم نقشه های حجمی
1

 ترسيم با حداقل تطبيق پذیری
شکل های نمونه و سفارشي

 پایين تر از
حد انتظار

نمره مستمر از 1

نمره پودمان از 3

نمره پودمان از 20

جدولارزشیابیپایانی


