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مقدمهاي بر چگونگي برنامهريزي كتابهاي پودماني
برنامهريزي تأليف «پودمانهاي مهارت» يا «كتابهاي تخصصي شاخه كاردانش» بر مبناي استانداردهاي

«مجموعه برنامههاي درســي رشتههاي مهارتي شاخه كاردانش ،مجموعه هشتم» صورت گرفته است .بر
اين اســاس ابتدا تواناييهاي همخانواده (  )Harmonic Powerمورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

سپس مجموعه مهارتهاي همخانواده بهصورت واحدهاي كار تحت عنوان ( )Unitدستهبندي ميشوند.
در نهايت واحدهاي كار همخانواده با هم مجددا ً دســتهبندي شده و پودمان مهارتي ( )Moduleرا شكل
ميدهند.

دســتهبندي «تواناييها» و «واحدهاي كار» توسط كميسيونهاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام

شده است به گونهاي كه يك سيستم پويا بر برنامهريزي و تأليف پودمانهاي مهارت نظارت دائمي دارد.
با روش مذكور يك «پودمان» به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در «شاخه

كاردانش» چاپسپاري ميشود.

بهطور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمان مهــارت ( M2 ،   M1و  (...و هر پودمان نيز به

تعدادي واحد كار ) U2 ، U1و  (...و هر واحد كار نيز به تعدادي توانايي ) P2 ، P1و  (...تقسيم ميشوند.

بهطــوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار (مجموع تواناييهاي اســتاندارد مربوطه)و كليه
پودمانهاي هر اســتاندارد ،تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گونهاي كسب خواهند

نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت به دست
آورند.

بديهي اســت هنرآموزان و هنرجويان ارجمند شــاخهكاردانش و كليۀ عزيزاني كه در امر توســعه

آموزشهاي مهارتي فعاليت دارند ،ميتوانند ما را در غناي كيفي پودمانها كه براي توســعهآموزشهاي

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
دفتر تأليف کتاب های درسی
فنيوحرفهاي و كاردانش

مقدمه مؤلف
فراگيري صحيح اصول تصويرگري و تصوير ســه نماي اجســام مهمترين گام در فراگيري نقشهكشــي
ميباشد .در اين كتاب سعي شده است تا با روشي منطقي مراحل مختلف تصويرگري ،مرحله به مرحله
توســط هنرآموزان عزيز به هنرجو آموزش داده شود .نحوۀ تصويرگري هر كدام از احجام مختلف ساده
و شــيبدار و اجسام استوانهاي در قالب پودمانهاي پيوستار جداگانهاي همراه با شرح مطالب نظري و
كار عملي ارائه شدهاســت .همچنين درسها به صورت كوتاه طراحي شــدهاند و هر درس يك موضوع
اساسي را بيان مينمايد .بعد از هر درس مطلبي با عنوان دستور كار ارائه شده است كه هنرجو بايد بدون
كمك مدرس محترم خود ،مراحل مورد نظر را انجام دهد و نقشۀ خواسته شده را ترسيم نمايد .ساخت
مدل از روي تصاوير آن از جمله مباحث مهمي اســت كه ميتواند عالوه بر توانايي فراگيري و تجســم
در هنرجويان ،موجب پويايي وتالش در كارگاه نقشهكشــي گردد .از آنجا كه قبل از بحث مجهوليابي،
توانايي ترسيم ســهبعدي مؤثر است ،اين مبحث به صورت مختصر آورده شده است .البته كليات نحوۀ
ترسيم تصاوير سهبعدي در كتاب برش و تصوير مجسم ،در اختيار هنرجويان قرار ميگيرد.
در پايان از زحمات بيشــائبۀ كارشناســان محترم دفتر تأليف كه ويراســتاري فني كتاب را به عهده
داشتهاند ،صميمانه تشكر دارم و از همكاران محترم در سراسر كشور اسالمي انتظار دارم تا پيشنهادات
خــود را در جهت بهبود محتواي كتاب و رفع نقايص آن به پســت الكترونيكــي اينجانب به آدرس
 teacher.mo@gmail.comارسال نمايند.

محسن محمدي
تابستان 1390

توصيههايي به هنرجويان
الف) توصيههاي كلي

 .1پيش از ورود به كارگاه دستهايتان را با آب و صابون بشوييد.

 .2روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد .روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.

 .3كفشهايتان را تميز كنيد .اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده ميكنيد آن را نيز تميز نگهداريد.
 .4در شروع كار ميز نقشهكشي را كام ً
ال تميز كنيد.

 .5وسايلي از قبيل گونيا ،خطكش تي و مانند آن بايد كام ً
ال تميز باشند .هر زمانكه الزم شد آنها را به
روش مناسب تميز كنيد.

 .6برس مويي براي پاك كردن نقشه پس از پاك كردن با پاككن در اختيار داشته باشيد .هرازچندگاهي
برس را بشوييد تا تميز باشد.

 .7كاغذ را با نوارچســب روي ميز نقشهكشــي يا تخته رسم بچســبانيد و قيچي كوچكي براي بريدن
نوارچسب در اختيار داشته باشيد.

 .8هنگام كار بايد دستتان خشك باشد ،هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ
كاغذ سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.

 .9هر خطي را فقط با يك حركت در جهت توصيهشده بكشيد.
 .10پس از كشيدن هر خط نقشه را با برس مويي تميز كنيد.

 .11پس از اتمام كار ميز را به حالت اوليه برگردانيد ،چســبها را جدا كنيد و در سطل زباله بريزيد ،و
ميز را تميز كنيد.

 .12همه ابزار و وسايل نقشهكشي را سر جاي خود و بهصورت مرتب قرار دهيد.

 .13نقشهها و ابزارها را در برابر عوامل فيزيكي مانند گرما و نور بيش از حد ،حفاظت كنيد.
 .14اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد ،حتم ًا با عينك كار كنيد.
 .15براي حملونقل ابزار از كيف مخصوص استفاده كنيد.

 .16براي خريد ابزار و وسايل و براي اطمينان از كارايي آنها با افراد متخصص بهويژه هنرآموز محترم
مشورت كنيد.

ب) توصيههاي آموزشي

 .1ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازۀ هنرآموز محترم باشد.

 .2پس از بهانجام رســاندن هر دســتوركار آن را براي تأييد و ارزشيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار
دهيد.

 .3در حل تمرينها با هنرآموز محترم خود در تعامل باشــيد .مشــاركت و همكاري با همكالسيهايتان
نيز مؤثر است.

 .4در صورت غيبت در يك جلسه ،مطالب و تمرينهاي آن جلسه را مطالعه کرده و انجام دهيد.

 .5همۀ نقشــههايي را كه در طول دوره ترسيم ميكنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها با
دسترسي آسان به آنها مراجعه كنيد.

 .6تمرينها را ،بيآنكه خود را تحت فشار رواني قرار دهيد ،بكوشيد تا آنجا كه ميتوانيد حل كنيد ولي
حتم ًا نواقص و اشكاالت آن را بعدا ً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد.

تصوير جسم ميتواند حالتهاي مختلفي داشته باشد؛

به تصوير سهبعدي ،تصوير مجسم نيز ميگويند ،چون

مث ً
ال كوچكتر يا بزرگتر از اندازهي جسم باشد؛ يا تصوير

تجسم قطعه را آسانتر ميكند .البته ،تصوير سهبعدي فقط سه

از جلو ،پشت يا از باالي جسم باشد.

وجه جسم را نشان ميدهد ،از اينرو ،نميتوان آن را نقشه

همچنين تصوير جسم ميتواند دوبعدي يا سه بعدي

به شمار آورد ،اما از آنجا كه تجسم جس م را آسان ميكند در

باشــد .تصوير دوبعدي فقط يك طرف جســم را نشان

نقشهها گاهي به عنوان تصوير كمكي از آن استفاده ميشود.

ميدهد ،اما تصوير ســهبعدي ميتواند سه طرف جسم را

در عوض ،با داشتن چند تصوير دوبعدي از قطعه ميتوان به

نشاندهد.

همهي خصوصيات مورد نياز آن براي ترسيم دست يافت.
از قطعــهاي صنعتي دو تصوير دوبعدي و يك تصوير
سهبعدي ترسيم شده است.
تصوير دوبعدي

تصوير دوبعدي از کنار

تصوير سهبعدي

تصوير دوبعدي

جسم

بسته به اينكه ناظر ،يعني شخصي كه جسم را ميبيند،
چگونه و از كدام طرف به جسم نگاه كند ،تصاوير مختلفي
تصوير دوبعدي از باال

به دست ميآيد.

نكته

تصوير سهبعدي يا تصوير مجسم فقط ظاهر
جسم را نشان ميدهد.
تصوير جســم همان چيزي است كه از جسم
ديده ميشود.
تصوير سهبعدي
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واحدكار اول :ترسيم تصاوير
◄ ◄هدف كلي :ترسيم تصاوير ساده از اجسام
عنوان توانايي
ترسيم تصاوير از اجسام ساده
ترسيم تصوير گوشه ،لبه ،و سطح در حالتهاي مختلف
ترسيم تصوير روبهرو ،افقي و نيمرخ (جانبي) روي
صفحات ترسيم
ترسيم تصوير در ناحيههاي تصويرگيري
ترسيم تصوير روبهرو ،افقي ،و جانبي احجام هندسي
ترسيم تصاوير احجام داراي قسمتهاي استوانهاي
ترسيم تصاوير از احجام استوانهاي
ترسيم سه تصوير از سطوح شيبدار در حاالت مختلف
ترسيم نيمنما براي اجسام متقارن

زمان
نظري

عملي

جمع

2

4

6

3

4

7

2
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7

2

4

6

3

4

7

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4
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توانايي ترسيم تصاوير از اجسام ساده
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 نقشهي صنعتي را تعريف كند. كاربردهاي مختلف نقشهي صنعتي را نام ببرد. روشهاي مختلف ترسيم نقشهها را شرح دهد. تصوير را تعريف كند. تصوير دوبعدي و سهبعدي را تشخيص دهد. روش بهدستآوردن تصوير در نقشهكشي را شرح دهد. -تصوير حاصلشده روي صفحهي تصوير را بهصورت دوبعدي ترسيم كند.

ساعات آموزش

2

نظري

عملي

جمع

2

4
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پيشآزمون
 .1در صنعت چه موقع از نقشه استفاده ميشود؟
 .2اگر قطعهاي بدون نقشه ساخته شود چه معايبي ميتواند پيدا كند؟
 .3چه صنايعي را ميشناسيد كه در آن از نقشه استفاده ميكنند؟
 .4به نظر شما آيا در تعميرات و مونتاژ دستگاهها هم ميشود از نقشه استفاده كرد؟
 .5نقشه چه خصوصياتي بايد داشته باشد تا بتوان از آن براي ساخت قطعه استفاده كرد؟
 .6تصوير چيست؟
 .7چه وقت ميگوييم تصوير سهبعدي است؟

3

نقشهي صنعتي چيست؟

مراحل مختلف توليد

همانگون��ه كه ميداني��د در تمام دني��ا صنعتگران براي

براي ساخت قطعه يا دستگاه ،مراحل مختلفي طي ميشود.

ارتباط ب��ا يكديگر و انجام دادن س��فارشهاي س��اخت

ابتدا ،طراح ،طرح اوليه را بهصورت دس��ت آزاد روي

قطعات و دستگاهها از نقشه استفاده ميكنند .به نقشههايي

كاغذ ترس��يم ميكند .آنگاه روي طرح اوليه محاس��بات

كه در كارخانهها يا دفاتر فني و مهندس��ي براي معرفي يا

الزم انجام ميپذيرد.

س��اخت قطعات صنعتي ترسيم ميش��ود ،نقشهي صنعتي
ميگويند.

تيم نقشهكشي طرح اوليه را به نقشههايي تبديل ميكند
كه با استفاده از آن بتوان ،نمونهي اوليه را ساخت.

با استفاده از نقشهي صنعتي قطعه ،ميتوان به خصوصيات
دقيق ش��كل ظاهري ،ابعاد ،جنس ،كيفيت سطوح ،و حتي
نوع توليد آن پي برد.
پس از تهيهي نقش��هها و س��اخت نمون��هي اوليه ،عيوب
احتمال��ي آن بررس��ي ميش��ود و اصالح��ات الزم روي
نقشهها صورت ميگيرد.

4

با كامل ش��دن نقش��هها ميت��وان توليد انب��وه را طبق
نقشهها انجام داد.

 2 .2اندازهگذاري آن دقيق و كامل باشد.
 3 .3عالئم مورد نياز براي چگونگي ساخت را دارا باشد.

بهطور خالصه ،نمودار توليد قطعه يا دس��تگاه به صورت
زير است:
طرح اوليه

انجام دادن محاس��بات

ساخت نمونه

اصالح نقشهها

تهيهي نقشهها
توليد انبوه

كار نقشهكشها ايجاد ارتباط بين طراحان و سازندگان است.
امروزه ،پس از تهيهي نقشهها ،نمونهسازي و شبيهسازي
رايانهاي نيز صورت ميگيرد تا قبل از س��اخت ،عيوب آن
مشخص و برطرف شود.
نقش��هكشهايي كه اطالعات علم��ي و تجربهي باالي

موارد كاربرد نقشهي صنعتي
 .1ساخت قطعات

كاري دارن��د ،ميتوانن��د در طراحي و نمونهس��ازيهاي

 .2كنترل كيفيت قطعات

رايانهاي كمك شاياني نمايند.

 .3مونتاژ قطعات
 .4نصب و راهاندازي دستگاهها
 .5تعمير و نگهداري قطعات و دستگاهها
براي قطعه ،نقش��ههاي مختلفي ترس��يم ميشود :نقشهي
ساخت؛ نقشهي كنترل؛ و نقشهي مونتاژ.

ب��ه هرحال ،وظيفهي اصلي نقش��هكشها تبديل طرحهاي
اوليه به نقشههايي اس��ت كه قابليت ساخت داشته باشند.
به اين معني كه:
 1 .1تصاوير واضح از قطعه ارائه دهد.
5

انواع نقشهها از نظر روش ترسيم

 .2ترسيم با ابزار نقشهكشي

انواع نقشه از نظر روش ترسيم

نقشهكشي عالوه بر ايجاد دقت در ترسيم ،موجب كاهش

الف) ترسيم با استفاده از مداد و كاغذ

نقش��هها از نظر ترس��يم بايد دقيق باشد .اس��تفاده از ابزار
اشتباه در خواندن نقشه و همچنين زيبايي نقشه خواهد شد.

◄ ◄ترسيم با دست آزاد

◄ ◄ترسيم با ابزار نقشهكشي
ب) ترسيم با رايانه

ترسيم با مداد و كاغذ

 .1ترسيم با دست آزاد

گاهي اوقات نقش��ههاي ابتدايي را با مداد و بدون استفاده
از ديگر ابزار نقشهكش��ي روي كاغذ ترس��يم ميكنند .در

ترسيم با رايانه

دس��ترس نبودن ابزار نقشهكش��ي در همه جا ،و س��رعت

امروزه نرمافزارهاي گوناگوني در دست است كه مهندسان و

عمل در اين روش ،موجب اهميّت يافتن ترسيم نقشهها با

نقشهكشها را در ترسيم نقشه ياري ميرساند .بيشك يكي

دست آزاد شده است.

گفتني اس��ت كه نقشههاي دستي براي كاربرد نهايي،
بايد به صورت دقيق با ابزار نقشهكشي ترسيم شود.

از بهترين نرمافزارها براي ترسيم نقشه ،نرمافزار اتوكد است.
گفتني اس��ت ،تنها اف��رادي ميتوانن��د از رايانه براي
ترسيم نقش��ه استفاده كنند كه عالوه بر آشنايي با نرمافزار
نقشهكشي ،اصول و فنون نقشهكشي با دست را نيز بدانند
و اس��تانداردهاي آن را فرا گرفته باش��ند .نقشههايي كه با
رايانه ترس��يم ميش��ود ،پس از تكمي��ل ،روي كاغذهاي
نقشهكشي با ابعاد استاندارد چاپ ميشود.
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محيط نرمافزار اتوكد

تصوير چيست؟

نقش��هكشها ،به جاي ابزار نقشهكش��ي ،ابزار موجود در

كاغذ ترسيم كنيم ،تصوير آن را به دست آوردهايم.

هرگاه به جس��مي نگاهكنيم و آنچ��ه را كه ميبينيم روي

نرمافزار اتوكد را به كار ميبرند و همانند اصول نقشهكشي
دستي ،نقشهها را ترسيم ميكنند.

نقشه ،زبان صنعت
در صنعت براي نمايش اجس��ام و قطعات بهصورت نقشه
از تصاوير آن استفاده ميكنند .طراحان با ارائهي تصاويري
از قطعه ،منظور خود را به سازندگان و ديگر صنعتگران
ميرسانند.
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تصویر جسم ميتواند حالتهاي مختلفي داشته باشد؛

به تصویر سهبعدي ،تصویر مجسم نيز ميگویند ،چون

مث ً
ال کوچکتر یا بزرگتر از اندازهي جسم باشد؛ یا تصویر

تجسم قطعه را آسانتر ميکند .البته ،تصویر سهبعدي فقط سه

از جلو ،پشت یا از باالي جسم باشد.

وجه جسم را نشان ميدهد ،از اینرو ،نميتوان آن را نقشه

همچنين تصویر جس��م ميتواند دوبعدي یا سه بعدي

به شمار آورد ،اما از آنجا که تجسم جسم را آسان ميکند در

باش��د .تصویر دوبعدي فقط یک طرف جس��م را نش��ان

نقشهها گاهي به عنوان تصویر کمكي از آن استفاده ميشود.

ميدهد ،اما تصویر س��هبعدي ميتواند سه طرف جسم را

در عوض ،با داشتن چند تصویر دوبعدي از قطعه ميتوان به

نشان دهد.

همهي خصوصيات مورد نياز آن براي ترسيم دست یافت.
از قطع��هاي صنعتي دو تصویر دوبعدي و یک تصویر
سهبعدي ترسيم شده است.
تصویر دوبعدي

تصویر دوبعدي از روبهرو

تصویر سهبعدي

تصویر دوبعدي

جسم

بسته به اینكه ناظر ،یعني شخصي که جسم را ميبيند،
تصویر دوبعدي از باال

چگونه و از کدام طرف به جسم نگاه کند ،تصاویر مختلفي
به دست ميآید.

ﻧﻜﺘﻪ

تصویر س��هبعدي یا تصویر مجسم فقط ظاهر
جسم را نشان ميدهد.
تصویر جس��م همان چيزي است که از جسم
تصویر سهبعدي
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دیده ميشود.

پایه و مبناي نقشهکش��ي اس��تفاده از تصویر اجس��ام
است .از آنجا که نحوهي درست ترسيم تصویرهاي جسم

اگ��ر خطوط موازي که از گوش��ههاي جس��م ميگذرد بر
صفحهي تصویر عمود نباشد تصویر مایل بهدست ميآید.

مهمترین نكته در نقشهکشي است ،همهي صنعتگران باید

اگر خطوطي که از گوش��ههاي جس��م ميگذرد در یک

روش یكساني براي بهدست آوردن تصویر داشته باشند تا

نقطه به هم برس��ند تصویر مرکزي بهدس��ت ميآید .اما اگر

تصویرهاي یكساني از قطعه بهدست آورند و از آن تصاویر

خطوطي که از گوشههاي جسم ميگذرد با هم موازي بوده

براي بيان مقصود خود و معرفي قطعات صنعتي بهره بگيرند.

و بر صفح��هي تصویر هم عمود باش��د تصویري عمودي

فراگيري این اصول قدم اول در فراگيري زبان صنعت است.

حاصل ميشود.

روش بهدست آوردن تصوير در نقشهكشي

اگر از گوشههاي جسم خطوطي را بگذرانيم تا به صفحهاي
مانند صفحهي  Vبرخورد کند ،با وصل کردن آن نقاط به
یكدیگر ،تصویري از جسم بهدست ميآید.
به شكل زیر نگاه کنيد .از گوشههاي جسم خطوطي بهصورت
موازي به صفحهي  Vعمود ش��ده و تصویر روبهروي جسم
روي صفحهي تصویر بهدست آمده است .نمایي که ناظر ميبيند
مث ً
ال ،به صفحهي  Vکه تصویر
روي آن بهدس��ت ميآی��د

با تصویر حاصلشده روي صفحهي تصویر برابر است.
در این مبحث از نقشهکشي صنعتي ،هرجا که از تصویر
نام ميبریم ،منظور تصویر عمودي است.

صفحهي تصویر ميگویند.
ﻧﻜﺘﻪ

مبناي نقشهکش��ي ،ترس��يم درست تصاویر
دوبعدي از قطعه است
9

دستوركار
ترسیم تصوير روي كاغذ شطرنجي
( ۳۰دقيقه)
تصویر جسم روي صفحهي تصویر  Vبهدست آمده است.
تصویري را که ناظر ميبيند روي کاغذ ش��طرنجي ترسيم
کنيد.

V

جدول ابزار
نام ابزار

کاغذ شطرنجي
مداد

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

HB

لباس کار

روپوش سفيد

A4

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

مناس��بترین لب��اس کار براي نقش��هکش
روپوش سفيد است.
10

پاكکن

نرم

ﻧﻜﺘﻪ

ترسيم ،دستي صورت گيرد.

مراحل ترسیم
 .۱خطي عمود برابر  ۵واحد در سمت راست کاغذ ترسيم

 .4خ��ط کوچک عم��ودي را به اندازهي  ۲واحد ترس��يم

کنيد.

کنيد.

 .۲خط پایين��ي را موازي لبهي افقي کاغذ و به اندازهي ۵

 .۵حاال دو طرف خط شيبدار بهدست آمده است .آن دو

واحد ترسيم کنيد.

لبه را به هم وصل کنيد تا خط شيبدار ترسيم شود.

 .6ترسيم را پررنگ کنيد.
 .۳خط باالیي تصویر نيز افقي اس��ت .اندازهي آن  ۳واحد
است ،آن را ترسيم کنيد.

 .7نقشهي کاملشده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
11

ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1نقشهي صنعتي را تعريف كنيد.
 .2نقشه ،چه اطالعاتي از قطعه را نمايش ميدهد؟
 .3مراحل مختلف آماده شدن نقشهي قطعه را براي توليد انبوه بيان كنيد.
 .4وظيفهي اصلي نقشهكش چيست؟
 .5خصوصيات نقشه ،براي اينكه قابليت ساخت داشته باشد ،چيست؟
 .6موارد مختلف استفاده از نقشه را نام ببريد.
 .7انواع نقشه را از نظر روش ترسيم بيان كنيد.
 .8مبناي نقشهكشي صنعتي كدام است؟
© الف) ترسيم تصاوير سهبعدي

© ب)ترسيم تصاوير دوبعدي

© ج) تصوير مجسم و عكس جسم

© د) گزينهي الف و ب

 .9تفاوت تصوير دوبعدي و سهبعدي چيست؟
 .10صفحهي تصوير چيست؟
 .11چگونه ميتوان يك تصوير عمودي بهدست آورد؟
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◄ ◄عملي
 .1تصوير هر يك از اجس��ام س��هبعدي ،روي صفحهي تصوير  Vبهدس��ت آمده است .تصويري را كه ناظر ميبيند ،مطابق
نمونه ،كامل كنيد F( .جهت ديد ناظر است).
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 .2وقتي ناظر از جهت  Fبه اجسام نگاه كند كدام قسمتها را ميبيند؟ آنها را مطابق نمونه با مداد رنگ كنيد.

15

16

 .۳از روي هریک از مدلهاي موجود در کارگاه با کمک هنرآموز محترم خود یک تصویر ترسيم کنيد( .حداقل  ۱۰مدل).
مدلها ميتواند مطابق شكل زیر باشد.

توجه :ترسيم روي کاغذ شطرنجي انجام شود.

ﺗﺤﻘﻴﻖ

تحقيق کنيد که از یک جسم چند تصویر مختلف ميتوان کشيد ،براي این منظور
سعي کنيد تصاویر مختلفي از وسایل منزل (ميز ،کمد ،و )...را ترسيم کنيد.
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توانايي ترسيم تصوير گوشه ،لبه ،و سطح در حالتهاي مختلف
◄ ◄ پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:

 -تصوير گوشه را تعريف كند.

 تصاوير لبه را در حالتهاي مختلف نسبت به صفحهي تصوير شرح دهد. تصاوير سطح را در حالتهاي مختلف نسبت به صفحهي تصوير تعريف كند. -يك تصوير از اجسام ساده را روي كاغذ شطرنجي ترسيم كند.

ساعات آموزش

18

نظري

عملي

جمع

3

4

7

پيشآزمون
 .1مكعب چند سطح دارد؟

 .2محل برخورد سطوح در نقشه چگونه نشان داده ميشود؟
 .3صفحه (سطح) حداقل از چند خط تشكيل ميشود؟
 .4حجم حداقل از چند سطح تشكيل ميشود؟
 .5آيا ميتوان سطح را بهگونهاي چرخاند كه تصوير آن يك خط شود؟

19

تصاوير گوشهها ،لبهها ،و سطوح

اصل دوم

ميدانيد كه هر حجم از تعدادي سطح تشكيل شده است.

اندازهي واقعي است.

مث ً
ال هرم س��هوجهي داراي چهار س��طح و مكعب داراي
شش سطح است.

تصوي��ر لب��هي موازي با صفح��هيتصوير ،ي��ك خط با
براي مثال ،ضلع  ABموازي با صفحهي تصوير است.

هرم سهوجهي

چهار سطح دارد.

مكعب شش سطح دارد.

از كنار هم قرار گرفتن س��طوح ،لبهها ايجاد ميش��ود .از
برخورد لبههاي جسم با يكديگر گوشه ايجاد ميشود.
براي بهدستآوردن تصوير جسم بايد تصاوير سطوح،
لبهها و گوشههاي آن را بهدست آوريم.

اصل سوم

تصوير لبهي عمود بر صفحهي تصوير ،يك نقطه است.
براي مث��ال ،تصوير ضلع  ABكه عم��ود بر صفحهي
تصوير است نقطهي  a-bاست.

گوشه
سطح

لبه

لبه

گوشه

براياينمنظور،فراگيريهفتاصلسادهيزيرتوصيهميشود.

اصل چهارم

اصل اول

كوچكتر از اندازهي واقعي است.

تصوير گوشه ،يك نقطه است.
براي مثال ،تصوير گوش��هي  Aكه رأس هرم است نقطهي
 aاست.
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تصوير لبهاي كه موازي يا عمود بر صفحهي تصوير نباشد،
ب��راي مثال ،ضل��ع  ABموازي يا عم��ود بر صفحهي

تصوير نيست.

اصل پنجم

تصوير س��طح م��وازي با صفحهيتصوي��ر يك صفحه با

اندازهي واقعي است.
براي مثال ،سطح ABCDموازي با صفحهي تصوير است.

اصل ششم

تصوير سطح عمود بر صفحهيتصوير ،يك خط است.
براي مثال ،س��طح  ABCDعمود ب��ر صفحهيتصوير
است.

فراگي��ري اي��ن هف��ت اصل بس��يار مه��م و ش��ما را در
بهدستآوردن تصاوير اجسام كمك ميكند.
اكن��ون ،با توجه به آنچه بيان ش��د ،تصوير از جهت F

اين جسم را بررسي ميكنيم.

همانگونه كه ميبينيد اين جس��م س��هبعدي از س��طوح
مختلفي تشكيل ش��ده است .سطح  Aبر صفحهيتصوير
 Vعمود اس��ت .پ��س ،تصوير آن يك خط اس��ت( .اصل
ششم)

اصل هفتم

تصوير س��طحي كه موازي يا عمود ب��ر صفحهيتصوير
نباشد ،كوچكتر از اندازهي واقعي آن است.
براي مثال ،س��طح  ABCDموازي يا عمود بر صفحهي

س��طح  Bموازي با صفحهيتصوير Vنيست .پس ،تصوير
آن از خود سطح كوچكتر است( .اصل هفتم)

تصوير نيست.
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س��طح  Cموازي با صفحهي تصویر  Vاست .پس ،تصویر

اکنون به جس��م زیر و تصویر آن نگاه کنيد .همانگونه که

آن با خود سطح برابر است( .اصل پنجم)

ميبينيد س��طوح  B ،Aو Cبر صفح��هي تصویر  Vعمود
است و تصویر هر کدام یک خط است( .اصل ششم)

س��طح  Dبر صفحهي تصویر  Vعمود است .پس ،تصویر
آن یک خط است( .اصل ششم)

همچنين ،سطح  Dموازي صفحهي تصویر  Vاست .پس،
تصویر آن به اندازهي واقعي است( .اصل پنجم)
در این ش��كل س��طوح دیگ��ري هم وج��ود دارد که
ميتوانيد آنها را بررسي کنيد.

ميتواني��م هر لبه را جداگانه ني��ز تحليل کنيم .براي مثال،
لبهي  ENبر صفحهي تصویر  Vعمود است .پس ،تصویر
آن یک نقطه است( .اصل سوم)

ﻧﻜﺘﻪ

تصویر خط یا سطحي که موازي یا عمود

ب��ر صفحهي تصویر نباش��د ،کوچکتر از
اندازهي واقعي آن است.
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دستوركار
ترسیم تصوير از جسم
( ۳۰دقيقه)

تصویر از نماي  Fجس��م روبهرو را روي کاغذ شطرنجي
ترس��يم کنيد( .براي ترس��يم خطوط از خطکش س��اده یا

ارتفاع 7

گونيا استفاده کنيد).

طول 6

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

ْ۳۰ْ - 6۰

لباس کار

روپوش سفيد

کاغذشطرنجي

A4

مداد

HB

گونيا

پاكکن
برس

نرم

مویي

ﻧﻜﺘﻪ

مشاهده ميکنيد که در تصویر از جهت  Fسطوح  Aو  Bدیده ميشود.
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مراحل ترسیم
 .۱س��طح  Aموازي با صفحهي تصویر  Vاس��ت ،پس با

 .۵باالي سطح  Bنيز دقيق ًا در امتداد طول باالیي سطح A

اندازهي واقعي دیده ميش��ود .براي ترسيم آن ابتدا خطي

دیده ميشود .آن را ترسيم کنيد.

عمود به اندازهي  7واحد ترسيم کنيد.

 .۲مقدار طول س��طح  Aبرابر  ۳واحد است .آن را ترسيم

 .6مقدار ارتفاع س��طح  Bرا ترس��يم کنيد تا تصویر کامل

کنيد.

شود.

 .۳ارتفاع و طول سطح  Aترسيم شده است .تصویر سطح
 Aرا کامل کنيد.
 .7نقشهي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.

 .4سطح  Bباید چسبيده به سطح  Aترسيم شود .مقدار ۳
واحد در امتداد طول پایيني سطح  Aترسيم کنيد.

ﻧﻜﺘﻪ
همانگونه که مش��اهده ميکنيد س��طح B

موازي صفحهي تصویر نيست؛ از این رو،
اندازهي تصویر آن از اندازهي واقعي سطح
 Bکوچکتر است.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1اگر لبهاي عمود بر صفحهي تصوير باشد ،تصوير آن چگونه است؟
 .2اگر لبهاي موازي با صفحهي تصوير ياعمود برآن نباشد تصوير آن چگونه است؟
 .3در چه حالت اندازهي تصوير لبه برابر با اندازهي خود لبه است؟
 .4اگر سطحي عمود بر صفحهيتصوير باشد ،تصويرآن ...

 الف) يك خط است

 ب) يك صفحه است

 ج) يك نقطه است

 د) الف و ب

 .5در چه حالت اندازهي تصوير سطح از خود سطح كوچكتر است؟
 .6در چه حالت اندازهي تصوير سطح برابر با خود سطح است؟
 .7كداميك از خطوط شكل موازي با صفحهي تصوير است؟ آنها را شمارهگذاري كنيد.

 .8كداميك از سطوح شكل عمود بر صفحهيتصوير است؟آنها را سايه بزنيد.

25

◄ ◄عملي

 .1سطوحي را كه در نماي  Fبه اندازهي واقعي مشاهده ميشوند با مداد رنگ كنيد( .مطابق نمونه)

26

27

 .2تصاوير از جهت  Fاجسام زير را مطابق نمونه كامل كنيد.

28

29

 .3تصوير از جهت  Fاجسام زير را ترسيم كنيد.

30

31

 .4تصوير از جهت  Fاجسام دادهشده را روي كاغذ شطرنجي ترسيم كنيد.
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توانايي ترسيم تصوير روبهرو ،افقي و نيمرخ (جانبي) روي
صفحات ترسيم
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:

 كاربرد سه صفحهي تصوير را شرح دهد. -تسطيح صفحات تصوير را تعريف كند.

 تصاوير روبهرو ،افقي و جانبي ديد از چپ را ترسيم كند. كاربرد خط نديد در تصاوير را بيان كند. ارتباط بين تصاوير را برقرار سازد. -وجوه مشترك تصاوير را بيان كند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

2

5

7
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پيشآزمون
 .1اگر بخواهيد يك ميز را به خوبي روي كاغذ تعريف كنيد ،چند تصوير از آن ترسيم ميكنيد؟
 .2به مكعب زير نگاه كنيد .اگر از نماي  Fبه جسم نگاه كنيد ،كدام مقادير طول ،عرض يا ارتفاع ديده ميشود؟

ارتفاع
طول

ض

عر

 .3اگر از سمت  F′به مكعب نگاه كنيد ،كدام مقادير طول ،عرض يا ارتفاع ديده ميشود؟
 .4تصوير از س��مت  Fجس��م زير روي صفحهي تصوير  Vبهدست آمده اس��ت .به نظر شما ،مفهوم خطچين روي تصوير
چيست؟
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صفحات تصوير روبهرو ،افقي و جانبي
آموختيم كه براي نش��ان دادن اجسام و قطعات در صنعت

براي ترسيم تصوير از باال نياز به صفحهاي افقي ،مانند صفحهي
 Hاس��ت .به صفح��هي  Hصفحهيتصوير افق��ي گويند.
در اين حالت ،ناظر از باال به جسم نگاه ميكند.

از تصوير استفاده ميشود.

وقتي ناظر از روبهرو به جسم نگاه ميكند نماي روبهروي
جس��م را روي صفحهيتصوي��ر  Vميبيند .به صفحهي
تصوير  Vصفحهيتصوير روبهرو گويند.

همچنين ،وقتي ناظر از س��مت چپ به جس��م نگاه كند،
تصوير جس��م را روي صفحهي  Pميبيند .صفحهي  Pرا
صفحهيتصوير جانبيگويند.

براي اينكه جسمي به صورت كامل نشان داده شود غالب ًا به

تصوير جانبي از س��مت چپ ،ب��ر روي صفحهيتصوير

دو تصوير ديگر نيز نياز اس��ت :تصوير از باالي جس��م و

جانبي به دست ميآيد.

تصوير از سمت چپ جسم.
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پس ب��راي نمایش تصاویر روبهرو ،افق��ي (باال) و جانبي
جسم ،به سه صفحهي تصویر نياز داریم :صفحهي تصویر

گام آخر

اکنون س��ه تصویر از جسم به دست آمده است و سازنده

روبهرو ،صفحهي تصویر افقي و صفحهي تصویر جانبي.

ميتواند با استفاده از آن تصاویر جسم را بسازد.

انبي

ج

ویر

تص

نبي

جا

ر
وبهر

تص

وی
رر

وبهر

و

و

ت

صوی

ر از
باال

اما هنوز صفحههاي تصویر حالت سهبعدي دارد .گام آخر
افقي

اگر س��ه صفحهي تصویر را کام ً
ال در کن��ار یكدیگر قرار

این اس��ت که صفحهها را از حالت سهبعدي خارج کنيم
تا ترس��يم آن سادهتر باشد .بدین منظور ،صفحهي تصویر
جانبي را حول محور  Zميچرخانيم تا با صفحهي روبهرو
همراستا شود.

دهيم فضایي س��هبعدي بهدست ميآید که ميتوانيم جسم
را در داخل آن قرار دهيم و تصاویر آن را به دست آوریم.
به این فضاي سهبعدي ناحيهي تصویرگيري ميگویيم.
همانگونه که ميبينيد ،سه محور ارتفاع  ،Zطول  ،Xو
عرض  Yصفحات تصویر را از هم جدا کرده است.
همچني��ن ،صفح��هي تصوی��ر افق��ي را ح��ول محورX

ميچرخانيم تا با صفحهي تصویر روبهرو همراستا شود.
اکنون س��ه تصویر اصلي این جس��م :یعن��ي تصاویر
روبهرو ،افقي ،و جانبي به صورت یک نقش��ه ترسيم شده
است.
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مثال

جسم روبهرو را داخل ناحيهي تصویرگيري قرار دادهایم،

وقت��ي صفح��ات تصویر را باز کنيم س��ه تصویر نهایي از

س��ه تصویر روب��هرو ،افق��ي و جانبي از چ��پ آن روي

جسم حاصل ميشود.

صفحات تصویر بهدست آمده است.

ﻧﻜﺘﻪ

وج��ود خطچي��ن روي تصویر روبهرو ب��ه دليل اختالف
سطحي است که در داخل جسم وجود دارد .این اختالف
س��طح ،هرچند که در مسير دید ناظر قرار دارد ،ولي دیده
نميشود .پس ،اثر آن را با خطچين نمایش ميدهند.

خطچي��ن ،اث��ر اختالف س��طوحي
اس��ت که در مس��ير دید ناظر است
ولي داخل یا پشت جسم قرار دارد.

طول ،عرﺽ ،و ارتفاع
مكعب سه اندازهي اصلي دارد:
طول ،عرض ،و ارتفاع.
ارتفاع
طول

ض

عر
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وقتي ناظر از روبهرو ،به جسم نگاه ميکند ،ارتفاع و طول

در ناحيهي تصویرگيري نيز س��ه محور ارتفاع  ،Zطول ،X

جس��م را ميبيند .پس ،در تصویر روبهرو ،ارتفاع و طول

و عرض  Yوجود دارد.

جسم وجود دارد.
طول

ارتفاع

با کمي دق��ت متوجه ميش��وید که ارتفاعه��اي تصاویر
روبهرو و جانبي با محور  Zموازياند و هر ارتفاعي که در
نم��اي روبهرو وجود دارد ،هماندازهي آن ،ارتفاعي هم در
وقتي ناظر از سمت چپ به جسم نگاه ميکند ،ارتفاع و عرض

نماي جانبي دیده ميشود.

جسم را ميبيند .پس ،در تصویر جانبي ارتفاع و عرض جسم
نمایش داده ميشود.
ض

عر

ارتفاع

همچني��ن ،هر طولي ک��ه در نماي روبهرو وج��ود دارد،
همان��دازهي آن ،طول��ي در نم��اي افقي دیده ميش��ود و
طولهاي موجود در این دو تصویر با محور  Xموازياند.

وقت��ي ناظر از باال به جس��م نگاه ميکن��د ،طول و عرض
جسم را ميبيند .پس ،در تصویر افقي طول و عرض جسم
وجود دارد.
به همين ص��ورت ،عرضهاي موجود در تصاویر افقي و
جانب��ي هم با محور  Yموازياند و هر مقدار عرض که در
تصویر افقي وجود دارد ،هماندازهي آن ،عرضي در تصویر

طول
ض

عر
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جانبي دیده ميشود.

توضيح بيشتر خط نديد
س��ه تصوير روبهرو ،افقي و جانبي جس��مي ترسيم شده

 .4كمانهاي نديد كه از روي خط محور آغاز ميشود ،به

است .در تصوير روبهرو و جانبي خط نديد نشاندهندهي

خط محور ميچسبد.

گوشههاي داخلي جسم است.

 .5خط نديد به خط ديد ميچس��بد ،مگر اينكه در امتداد
آن قرار گيرد.

خ��ط ندي��د در امتداد
خط ديد

خط نديد در برخورد با
خط ديد

 .6ط��ول ه��ر خطچين  3ت��ا  4ميليمت��ر و فاصلهي بين
ب��راي ترس��يم خطوط ندي��د ،رعايت نكات زي��ر الزامي

خطچينها يك ميليمتر مناسب است.

است:
 .1ضخام��ت خط ندي��د در گروه خط��ي  0/5برابر 0/35
است.
 .2خطوط نديد در گوشهها به هم ميچسبد.

 .7چنانچ��ه خ��ط ديد و خط نديد روي هم منطبق ش��ود
اولويت ترسيم با خط ديد است.

 .3خط��وط نديد در هنگام برخورد با هم ،يكديگر را قطع

تصوير از ديد F

ميكند.
خط ديد و نديد روي هم منطبق است.
خط ديد ترسيم شده است.
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در شكل زیر نحوهي ترسيم صحيح انواع خطوط ندید نشان داده شده است.

درست

نادرست

نادرست

درست

نادرست

درست

نادرست

درست

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

درست

درست

درست

درست

درست
نادرست

40

نادرست

درست

در شكل زیر سه تصویر از هر جسم ترسيم شده است .به نحوهي ترسيم خطوط ندید توجه کنيد.

ﻧﻜﺘﻪ

 .۱خصوصيات مطرحشده هميشه ثابت است .مث ً
ال

 .۲براي ایجاد دقت بيش��تر در ابعاد نقشه ،مقادیر

وقت��ي صفحات تصویر را دوبع��دي کنيم ،مقادیر

یكس��ان طول ،عرض و ارتف��اع را با خط رابط به

ع��رض در تصویر افق��ي و تصویر جانبي همواره

تصاویر دیگر انتقال دهيد.

موازي محور  Yاست.

ب��راي انتق��ال مقدار عرض از خ��ط  4۵درجه در
فضاي خالي بين دو محور  Yاستفاده کنيد.
 .۳بهجاي کلمهي تصویر از کلمهي نما هم استفاده
ميش��ود ،ب��راي مثال ،ب��ه جاي تصوی��ر روبهرو
ميتوان گفت نماي روبهرو.
 .4ن��ام دیگر تصویر روبهرو ،تصویر قائم اس��ت.
همچنين به تصویر افقي تصویر از باال و به تصویر
جانبي از چپ تصویر نيمرخ نيز ميگویند.
 .۵ب��ه تصویر جانب��ي از چپ ،بهط��ور خالصه،
تصویر جانبي ميگویيم.
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گفتني اس��ت ،ب��راي انتقال مقدار ع��رض از تصویر افقي

توجه داشته باشيد ،س��ادهترین و مناسبترین روش،

ب��ه تصویر جانبي و به عك��س ،روشهاي مختلفي وجود

انتقال اندازه با اس��تفاده از گونياي  4۵درجه است .توصيه

دارد .در ش��كلهاي زیر روشهاي مختلف آن را مشاهده

ميش��ود ،هيچگاه براي انتقال اندازه از خطکش اس��تفاده

ميکنيد.

نكنيد ،زیرا عالوه بر کاس��تن از دقت ،در انتقال اندازه نيز
موجب کاهش سرعت ميشود.

ترسيم کمان با پرگار

انتقال اندازه با پرگار
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استفاده از گونياي  4۵درجه

انتقال اندازه با خطکش

دستوركار شمارهي 1
ترسیم سه تصوير از جسم
( ۳۰دقيقه)

تصویر روب��هرو ،تصویر افقي و تصوی��ر جانبي از چپ،
مكعب دادهش��ده را ب��ا توجه به جهت دی��د ( Fروبهرو)
ترسيم کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

خط کش تي
چسب
مداد

ثابت

نواري

لباس کار

نرم

مویي

روپوش سفيد

HB
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مراحل ترسيم
 .1كاغذ را با استفاده از خطكشتي روي ميز نقشهكشي يا

 .5در نم��اي روبهرو طول و ارتفاع وجود دارد .طول را به

تختهرسم بچسبانيد.

اندازهي  80ميليمت��ر ،در محل تصوير روبهرو ،موازي با
محور  Xترسيم كنيد.

 .2كادر و جدول مشخصات را ترسيم كنيد.
 .6مقدار ارتفاع را به اندازهي  40ميليمتر موازي با محور
 Zترسيم كنيد.

 .3محوره��اي  Y ،Xو  Zرا در محل مناس��ب روي كاغذ
ترسيم كنيد.

 .7نماي روبهرو را كامل كنيد.

 .4نام هر محور( Y ،Xو  )Zرا در كنار آن بنويسيد.

 .8براي ترس��يم تصوير افقي به طول و عرض نياز است.
با استفاده از گونيا و خطكشتي و با خطوط نازك مقدار
44

طول را از نماي روبهرو به نماي افقي انتقال دهيد.

 .12مق��دار ع��رض را از تصوير افقي ب��ه خط  45درجه
انتقال دهيد.

 .9مقدار عرض را به اندازهي  50ميليمتر موازي با محور
 Yجدا سازيد و نماي افقي را كامل كنيد.
 .13مقدار عرض را با كمك خطكشتي و گونيا به نماي
جانبي انتقال دهيد.

 .10براي ترسيم تصوير جانبي به ارتفاع و عرض نياز است.
ارتفاع در تصوير روبهرو و نيز در تصوير افقي وجود
دارد .ابتدا با كمك خطكشتي ارتفاع را از تصوير روبهرو
به تصوير جانبي انتقال دهيد.
 .14خطوط اصلي را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

 .11براي انتقال مقدار عرض از تصوير افقي ،ابتدا با استفاده
از گونياي  45درجه ،خطي بين دو محور  Yترسيم كنيد.

 .15نقش��هي كامل ش��ده را ب��راي تأييد و ارزش��يابي به
هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شمارهي 2
ترسیم سه تصوير از جسم
( ۳۰دقيقه)

تصاویر روبهرو ،افقي و جانبي سهبعدي دادهشده را ترسيم
کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

خطکش تي
چسب
مداد
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مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

ثابت

نواري
HB

لباس کار

نرم

مویي

روپوش سفيد

مراحل ترسیم
 .۱مطابق دستور کار شمارهي  ۱کاغذ را روي ميز بچسبانيد

 .4س��طوح  ۱و  ۲موازي با صفحهي تصویر روبهرو است

و کادر و جدول را ترسيم کنيد.

و بهطور کامل در تصویر روبهرو دیده ميشود .اندازههاي
ط��ول و ارتفاع مورد نياز هریک را جدا س��ازید و تصویر

 .۲محورهاي مختصات را ترسيم و نامگذاري کنيد.

روبهرو را کامل کنيد.

 .۳کادر تصویر روبهرو را به ارتفاع  4۵ميليمتر و طول 4۰

 .۵براي ترس��يم تصویر افقي ،بزرگترین مقدار طول را به

ميليمتر با خط نازك ترسيم کنيد.

تصویر افقي انتقال دهي��د و با جدا کردن مقدار عرض به
اندازهي  ۵۰ميليمتر ،کادر تصویر افقي را ترسيم کنيد.
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 .6س��طوح  5 ،4 ،3و 6م��وازي با صفح��هي تصوير افقي

 .8براي ترسيم تصوير جانبي ،بزرگترين مقدار ارتفاع را

اس��ت و در تصوير افقي به صورت كامل ديده ميش��ود.

از تصوير روبهرو به تصوير جانبي انتقال دهيد.

مق��دار طول س��طوح  5 ،4و  6را به تصوي��ر افقي انتقال
دهيد.

 .7ب��ا جدا ك��ردن مق��دار  20ميليمتر ب��راي عرض اين
صفحات ،تصوير افقي را كامل كنيد .دقت داش��ت ه باش��يد

مقدار ع��رض را از تصوير افقي به تصوي��ر جانبي انتقال

كه براي تكميل تصوير افقي بايد همهي طولها به تصوير

دهيد .بدين ترتيب ،كادر تصوير جانبي حاصل ميشود.

افقي انتقال داده شده باشد.
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 .9خط ْ 45بين دو محور  Yرا ترس��يم كنيد و بزرگترين

 .10سطح  7از نماي جانبي ديده ميشود .براي ترسيم آن

 .12هنــوز يكي از ارتفاعها بــه تصوير جانبي انتقال داده

مقدار ارتفاع آن را از تصوير روبهرو و مقدار عرض آن را

نشده است ،آن را به تصوير جانبي انتقال دهيد.

از تصوير افقي به تصوير جانبي انتقال دهيد.

 .13از آنجا كه اين اختالف ســطح داخل جسم است و از
سمت چپ ديده نميشود ،اثر آن را به صورت نديد ترسيم
كنيد .خطوط اصلي را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.
 .11تصوير سطح  7را در نماي جانبي تكميل كنيد.

 .14نقشــهي كامل شــده را براي تأييد و ارزشــيابي به
هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1كاربرد ناحيهي تصويرگيري را شرح دهيد.
 .2چه موقع از خط نديد استفاده ميشود؟
 .3در تصوير روبهرو كداميك از اندازههاي جسم ديده ميشود؟
© الف) طول و عرض

© ب) عرض و ارتفاع

© ج) طول و ارتفاع

 .4كدام اندازه در تصوير افقي و تصوير جانبي مشترك است؟
© الف) طول

© ب) عرض

© ج) ارتفاع

 .5اندازهي مشترك بين تصوير روبهرو و تصوير افقي كدام است؟
© الف) طول

© ب) عرض

© ج) ارتفاع

 .6روشهاي انتقال مقدار عرض از تصوير افقي به تصوير جانبي را نام ببريد و بنويسيد بهترين روش كدام است؟
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◄ ◄عملي

 .1تصوير جانبي ديد از چپ اجسام دادهشده را مطابق نمونه ترسيم كنيد.
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 .2تصوير افقي هريك از اجسام دادهشده را مطابق نمونه ترسيم كنيد.
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53

 .3سه تصوير افقي ،روبهرو و جانبي اجسام زير را روي كاغذ شطرنجي ترسيم كنيد .تمرين  4 ، 3و  7در كالس و بقيهي
تمرينات در منزل انجام شود.
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3

2

1

6

5

4

9

8

7

 .4تصاوير روبهرو ،افقي و جانبي هريك از اجسام زير را روي كاغذ  A4و با استفاده از ابزار نقشهكشي ترسيم كنيد.
تمرين شمارهي  2در كالس و بقيه در منزل انجام شود.

()2

()4

()1

()3
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توانايي ترسيم تصوير در ناحيههاي تصويرگيري
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -ناحيههاي تصويرگيري را تعريف كند.

 شش تصوير را در ناحيهي اول ترسيم كند. -شش تصوير را در ناحيهي سوم ترسيم كند.

ساعات آموزش

56

نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيشآزمون
 .1به نظر شما از يك جسم چند تصوير دوبعدي ميتوان ترسيم كرد؟
 .2آيا هميشه بايد تصوير از باال را در زير جسم قرار داد؟
 .3اگر تصوير از زير يك جسم را ترسيم كنيد ،آن را كدام طرف نماي روبهرو قرار ميدهيد؟

 .4به نظر شما ،براي اينكه خصوصيات مورد نياز يك قطعه كام ً
ال مشخص شود ،به چند تصوير نياز است؟
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ناحيههاي تصويرگيري

در نقشهكشي براي تصويرگيري از ناحيهي اول و ناحيهي
سوم استفاده ميشود.

با اس��تفاده از يك صفحهي افقي و يك صفحهي عمودي،
ميتوان فضا را به چهار ناحيه تقسيم كرد.
هي
حي

نا

دوم
ناحيهي اول

هي

احي

ن

اول
هي
حي

نا

به ترس��يم در ناحي��هي ا ّول روش اروپايي و ترس��يم در
ناحيهي س��وم روش امريكايي نيز ميگويند .در كشور ما

ترسيم نقشهها در ناحيهي اول مرسوم است .آنچه تاكنون

هارم

آموختيد ترسيم قطعات در ناحيهي اول بود.

يچ

حيه

نا

سوم

ناحيهي سوم

اي��ن چهار ناحيه را بهترتي��ب :ناحيهي اول ،ناحيهي دوم،
ناحيهي سوم و ناحيهي چهارم مينامند.
ه��ر كدام از اين ناحيهه��ا داراي يك صفحهيتصوير
روبهرو ) (Vو يك صفحهيتصوير افقي ) (Hاست .گاهي
يك صفحهيتصوير جانبي هم به آن اضافه ميكنند.

انبي

روب

ج

هرو

افقي
ناحيهي اول

در ناحيهي ا ّول ،وقتي صفحات تصوير را باز كنيم ،تصوير
روب

هرو

انبي

ج

افقي

افق��ي در زير تصوي��ر روبهرو و تصوي��ر جانبي چپ در

سمت راست تصوير روبهرو قرار ميگيرد.

جانبي

روبهرو

سه تصوير جسم
در ناحيهي اول
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افقي

ناحیهي سوم

براي هریک از روشهاي ترسيم در ناحيهي اول و ناحيهي

چنانچه جسم در ناحيهي سوم باشد ،صفحهي تصویر بين

س��وم ،نمادي وجود دارد که نقش��هکشها این نماد را در

ناظر و جسم قرار ميگيرد.

جدول مش��خصات نقش��ه قرار ميدهند تا روش ترس��يم
نقشهها مشخص باشد.

ناظر
نماد

افقي

ناحيهي تصویرگري
ناحيهي اول

ناحيهي سوم

روب

هرو

ناظر

در این حالت وقت��ي صفحات تصویر را باز کنيم ،تصویر

تصاوير بیشتر

آموختيد که چگونه ميتوان سه تصویر از جسم ترسيم کرد.

افقي در باالي تصویر روبهرو و تصویر دید از راس��ت ،در
سمت راست تصویر روبهرو حاصل ميشود.

افقي

دید از راست

روبهرو
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بهط��ور معمول ،ميتوان با دو تصوير يك قطعه را معرفي

چنانچه جس��م را داخل يك جعبهي شيشهاي ششوجهي

كرد ،زيرا تمام مقادير طول ،عرض و ارتفاع در دو تصوير

بگذاريم تا تصاوير روي سطوح آن بهدست آيد ،بعد از باز

از س��ه تصوير روبهرو ،افقي و جانبي موجود است .اما در

كردن جعبه و تسطيح آن ،شش تصوير خواهيم داشت.

ش ميآيد كه براي معرفي آنها
قطعات پيچيدهت��ر ،گاه پي 

به اين جعبه شيشهاي جعبه تصوير ميگويند.

به بيش��تر از س��ه تصوير هم نياز اس��ت .با استفاده از يك

همانگون��ه كه ميبينيد ،وقتي تصويرگيري در ناحيهي

جعبهي شيش��هاي ميتوان تا شش تصوير براي هر جسم

اول اس��ت ،تصوير از باال در زير تصوير روبهرو و تصوير

بهدست آورد.

از زير در باالي تصوير روبهرو قرار ميگيرد.

شش تصوير در ناحيهي اول

ديد از زير

ديد از پشت

ديد از چپ

ديد از روبهرو

ديد از باال
شش تصوير در ناحيهي اول
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ديد از راست

به همين ترتيب ،ميتوان شش تصوير را در ناحيهي سوم

در اي��ن حالت ،تصوير از ب��اال در باالي تصوير روبهرو و

به دست آورد.

تصوير از زي��ر در زير تصوير روبهرو ،حاصل ميش��ود.
ترتيب بقيهي تصاوير را در شكل زير مشاهده ميكنيد.

ديد از باال

ديد از پشت

ديد از راست

ديد از روبهرو

ديد از چپ

ديد از زير
شش تصوير در ناحيهي س ّوم
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در حقيقت ،براي ترس��يم ش��ش تصویر از روي قطعات
صنعتي ،ميتوانيد جسم را بچرخانيد و از هر طرف به آن
بنگرید و نماي آن را ترس��يم کنيد؛ ولي ترتيب قرارگرفتن
تصاویر باید طبق استاندارد و به صورت بازشدهي جعبهي
تصویر باشد.

تصویر از زیر

تصویر از پشت

تصویر از چپ

تصویر از روبهرو

تصویر از باال
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تصویر از راست

ﻧﻜﺘﻪ

 .۱از آنجا که در صنعت بهندرت اتفاق ميافتد که از شش
تصویر استفاده شود ،در مباحث آینده ،بهطور معمول ،سه
تصویر اصلي روبهرو ،افقي و جانبي دید از چپ را مدنظر
قرار ميدهيم .عالوه بر این ،با فراگيري ترس��يم این س��ه
نم��ا ميتوانيد تصاویر دیگ��ر را در صورت نياز به راحتي
ترسيم کنيد.
 .۲ب��راي تبدی��ل ی��ک نقش��هي اروپایي به یک نقش��هي
امریكای��ي و به عكس ،باید ج��اي تصویر دید از باال را با
تصویر دید از زیر و جاي تصویر جانبي دید از چپ را با
تصویر جانبي دید از راست عوض کنيد.

دید از راست

دید از روبهرو

دید از چپ

دید از چپ

دید از روبهرو

دید از راست

 .۳از آنج��ا که روش عمومي ترس��يم نقش��هها در
کشور ما روش اروپایي است ،از گذاشتن نماد آن
در ج��دول مش��خصات نقش��ه
صرفنظ��ر ميکنند .ول��ي اگر نقش��هاي به روش
امریكایي ترس��يم ش��د ،باید نماد آن را در جدول
مشخصات نقشه قرار داد.
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دستوركار
ترسیم سه تصوير از جسم در ناحیهي سوم
( 6۰دقيقه)

س��ه تصویر روبهرو ،جانبي از راست و افقي شكل زیر را
در ناحيهي سوم ترسيم کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

خطکش تي
چسب
مداد

ثابت

نواري

لباس کار

نرم

مویي

روپوش سفيد

HB

ﻧﻜﺘﻪ

تصویر جانبي مورد استفاده در فرجهي سوم  ،تصویر جانبي دید از راست است.
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مراحل ترسیم
 .۱ابتدا کاغذ را بچس��بانيد و مطابق دستور کار شمارهي ۳

 .4خط ْ 4۵را ترس��يم کنيد و رابطها را از نماي روبهرو و

کادر و جدول را ترسيم کنيد.

جانبي به نماي افقي انتقال دهيد.

 .۲ابتدا تصویر روبهرو را ترسيم کنيد .تصویر روبهرو باید
در پایين صفحه قرار گيرد تا جاي کافي براي تصویر افقي
باقي بماند.

 .۵نماي افقي را ترس��يم و خطوط اصل��ي را با ضخامت
استاندارد پررنگ کنيد.

 .۳ب��ا انتقال خطوط رابط به نم��اي جانبي ،تصویر جانبي
راست را ترسيم کنيد.

 .6نقشهي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1در كشور ما روش معمول ترسيم نقشهها در كدام ناحيه است؟
© الف) ناحيهي اول

© ب) ناحيهي دوم

© ج) ناحيهي سوم

 .2در ناحيهي اول ،تصوير جانبي ديدار از چپ در كجا قرار ميگيرد؟
 .3در ناحيهي سوم ،تصوير جانبي ديد از چپ ،در كجا قرار ميگيرد؟
 .4نماد ناحيهي اول و ناحيهي سوم را ترسيم كنيد.
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© د) ناحيهي چهارم

◄ ◄عملي

 .1سه تصوير از جسم دادهشده را در ناحيهي سوم ترسيم كنيد( .در كاغذ )A4

 .2ش��ش تصوير از حجم دادهش��ده را يك بار در ناحيهي اول و يك بار در ناحيهي س��وم ترسيم كنيد (اين تمرين با دست
آزاد و در روي كاغذ شطرنجي انجام گيرد).
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 .۳س��ه تصویر روبهرو ،افقي و جانبي هریک از اش��كال زیر را یک بار در فرجهي اول و بار دیگر در فرجهي س��وم ترسيم
کنيد .این تمرین با دست آزاد ترسيم شود.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

در فرج��هي اول نماي جانبي دید از چپ و در فرجهي
سوم نماي جانبي دید از راست ترسيم ميشود.

ﺗﺤﻘﻴﻖ

تحقيق کنيد ،اگر جسم دادهشده در ناحيهي دوم ترسيم
شود ،تصاویر آن چگونه خواهد بود.
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توانايي ترسيم تصوير روبهرو ،افقي و جانبي احجام هندسي
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -حجم را تعريف كند.

 انواع حجمهاي هندسي با سطوح تخت و د ّوار را شرح دهد. -كاربرد خط محور در قطعات دوار و متقارن را شرح دهد.

 سه تصوير از استوانه را ترسيم كند. سه تصوير از مخروط را ترسيم كند. -سه تصوير از هرم را ترسيم كند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

3

4

7
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پيشآزمون
 .1احجامي كه اطراف شما هستند را نام ببريد.
 .2احجام هندسياي را كه ميشناسيد نام ببريد.
 .3احجام صنعتي استوانهايي را كه ميشناسيد نام ببريد.
 .4به نظر شما كداميك از احجام زير در قطعات صنعتي استفاده بيشتري دارند؟
© الف) استوانهها		

© ب) مخروطها		

© ج) چندوجهيها

 .5كداميك از قطعات زير استوانهاي است؟
		
© الف) چرخدندهها
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© ب) شافتها

		
© ج) محورها

© د) همهي موارد

تعريف حجم
وقتي چند س��طح طوري كنار هم قرار بگيرد كه محدودهاي

بررسي و ش��ناخت احجام هندسي موجب ميشود تا

بست ه ايجاد و فضايي اشغال شود ،ميگوييم يك حجم تشكيل

صنعتگ��ران دقت نظر و مهارت كافي براي ش��ناخت و

شده است و مقدار آن برابر فضايي است كه اشغال ميكند.

تحليل هرچه بيش��تر قطعات صنعتي به دست آورند و در

در اطراف ما انواع حجمها وجود دارد .اجسامي مانند
مي��ز ،صندلي ،لي��وان و كيف تا ابزار صنعت��ي مانند گيره،

طراحي و توليد موفق باشند.
احجام به دو دس��تهي هندس��ي و غير هندسي تقسيم
ميش��ود .احجام هندسي مانند استوانه و مكعب و احجام

چكش ،سوهان و ...همه حجم دارند.

غير هندسي مانند كوه ،درخت ،كيف و كفش.

تُنگ
سنبهنشان
اهرم اتصال

احجام هندسي
احجام هندسي به سه گروه تقسيم ميشود :احجام مستوي،
احجام دوار يك انحنايي و احجام دوار دو انحنايي.

چكش

محور

 .1اجسام مستوي ،كه از سطوح تخت تشكيل شدهاست،
مانند مكعب.

در حقيقت ،نقطه ،خط و صفحه بدون وجود احجام مفهوم
خارجي پيدا نميكنند.
در صنعت ،احجام و قطعات پيچيدهي بس��ياري وجود
دارد .ب��راي مث��ال ،در موت��ور يك خ��ودرو قطعاتي مانند
محورها ،شافتها ،چرخدندهها ،ياتاقانها و  ...وجود دارد.

 .2احجام د ّوار يك انحنايي ،كه از سطوح تخت و منحني

تشكيل شدهاست ،مانند استوانه.

اما با كمي دقت متوجه ميشويد كه بسياري از اين اجسام از
تركيب حجمهاي سادهي هندسي تشكيل شدهاست.

 .3احج��ام دوار دو انحناي��ي كه فقط از س��طوح منحني
تشكيلشده است مانند كره.
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برخي از متداولترين احجام هندسي
		
نام

استوانه

مكعب

مخروط

مكعبمستطيل

مخروط مايل
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احجام دوار

نام

هرم

كره

هرم ناقص

بيضوي

منشور

حلقه

منشور مايل

احجام مستوي

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ

مطالعه آزاد
همانگون��ه که در صفحهي قبل مش��اهده کردید،
مكعب داراي شش وجه منتظم است .از این رو ،آن
را ش��شوجهي نيز ميگویند .پنج نوع چندوجهي
منتظم وجود دارد که به اجسام افالطوني مشهورند.
این چندوجهيها عبارتاند از:
ال��ف) چهاروجه��ي منتظم ک��ه از چه��ار مثلث
متساوياالضالع تشكيل شده است.
چهاروجهي منتظم

منشور

منشور یک چندوجهي است که دو وجه آن کام ً
ال مشابه و
موازي با هماند .به این دو وجه قاعده ميگویند .نام منشور
را با ش��كل قاعدهي آن مش��خص ميکنند؛ مث ً
ال منشور با
قاعدهي پنجضلعي .همچنين ،ميتوان منش��ور را با تعداد

وجه جانبي آن مش��خص کرد ،مث ً
ال منشور پنجوجهي ،که
منظور منشور با پنجوجه جانبي است.
اگر وجوه جانبي منش��ور بر قاعده عمود باشد منشور
قائم و در غير اینصورت منشور مایل ناميده ميشود.
قاعده

ب) ش��شوجهي منتظم ،که از شش مربع تشكيل
شده است.
مكعب یا ششوجهي منتظم

ج) هش��توجهي منتظ��م ،ک��ه از هش��ت مثلث
متساوياالضالع تشكيل شده است.
هشتوجهي منتظم

د) دوازدهوجهي منتظ��م ،که از دوازده پنجضلعي
منتظم تشكيل شده است.

منشور با قاعدهي پنجضلعي یا
منشور پنجوجهي

دوازدهوجهي منتظم

ه��) بيس��توجهي منتظم ،ک��ه از بيس��ت مثلث
متساوياالضالع تشكيل شده است.
بيستوجهي منتظم
منشور مایل
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◄ تصاوير روبهرو ،افقي و جانبي منشور
 -تصاویر سهگانهي منشور با قاعدهي سهضلعي

 -تصاویر سهگانهي منشور با قاعدهي پنجضلعي

 -تصاویر سهگانهي منشور با قاعدهي ششضلعي

ﻧﻜﺘﻪ

براي ترس��يم تصویر قاعدهي منش��ورهاي چندوجهي از
روش تقسيم دایره استفاده کنيد.
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هرم

 -تصاوير س��هگانهي هرم قائم را در ش��كل زير مشاهده

هرم يك چندوجهي اس��ت كه وجوه جانبي آن همگي در
نقطهاي به نام رأس مش��تركاند .معموالً هرم را با ش��كل

ميكنيد.

قاع��دهي آن نامگ��ذاري ميكنن��د .مث ً
ال ،هرم ب��ا قاعدهي
س��هضلعي .البته ميتوان هرم را با تعداد وجه جانبي آن نيز
ناميد .مث ً
ال هرم س��هوجهي .اگر محور هرم بر قاعدهي هرم
عمود باشد هرم قائم و در غير اينصورت هرم مايل است.

هرم با قاعدهي چهارضلعي يا
هرم چهاروجهي

 تصاوير س��هگانهي هرم ناقص را در شكل زير مشاهدهميكنيد.

هرم قائم

هرم مايل
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احجام دوار

◄ ◄تصاوير روبهرو ،افقي و جانبي احجام دوار
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 -تصاوير س��هگانهي اس��توان ه را در ش��كل زير مشاهده

 -تصاوي��ر س��هگانهي مخ��روط ناقص را در ش��كل زير

ميكنيد.

مشاهده ميكنيد.

 -تصاوير س��هگانهي مخروط را در ش��كل زير مش��اهده

 -تصاوي��ر س��هگانهي ك��ره را در ش��كل زير مش��اهده

ميكنيد.

ميكنيد.

 -تصاوير سهگانهي استوانهي توخالي را در شكل زير مشاهده ميكنيد.

همانگونه كه مشاهده كرديد ،تصاوير روبهرو و جانبي در استوانه و مخروط با هم يكسان است .در شكل زير اجسامي را
مشاهده ميكنيد كه با توجه به دواربودن آنها ،تصوير جانبي هر كدام درست مانند تصوير روبهروي آن است.
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خط محور

در ترسيمات هندسي با خط محور بهخوبي آشنا شدهاید.

ميشود که در مرکز دایرهها خطوط محور بهصورت دو خط

همانگونه که ميدانيد از خط محور براي ترس��يم تصاویر

کوچک متقاطع اس��ت .همچنين ابتدا و انتهاي خط محور

قطعات دوار و قطعات متقارن اس��تفاده ميشود .یادآوري

هميش��ه کمي از تصاویر بيرون ميزند ۱(.الي ۳ميليمتر)

بيرونزدگي

خطوط محور

ﻧﻜﺘﻪ

براي ترس��يم تصاویر استوانهها بهتر است
ابتدا تصویري که دایرهاي اس��ت ترس��يم
شود .مث ً
ال ،در ش��كل روبهرو ابتدا تصویر

افقي را ترسيم ميکنيم و پس از آن خطوط
رابط را از دو س��ر قطر ب��ه نماي روبهرو
انتقال ميدهيم و تصویر روبهرو را ترسيم
ميکنيم.
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خطوط کوچک

دستوركار
ترسیم تصوير روبهرو و افقي
( 4۰دقيقه)

تصویرهاي روبهرو و افقي ش��كل س��هبعدي داده شده را
ترسيم کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

بازویي

لباس کار

خطکش تي

ثابت

چسب

نواري

مداد

HB

پرگار

شابلن

نرم

مویي
دایره

روپوش سفيد

ﻧﻜﺘﻪ

هم��هي خطوط افقي با کم��ک خطکشتي و تمامي خطوط عمودي ب��ا گونياي ْ ۳۰ْ -6۰درجه
ترسيم شود.
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مراحل ترسيم
 .1ابتدا كاغذ را بچسبانيد و كادر نقشه را ترسيم كنيد.

روبهرو انتقال دهيد و تصوير روبهروي اس��توانهي بزرگتر
را ترسيم كنيد.

 .2محورهاي مختصات را ترس��يم و آنه��ا را نامگذاري
كنيد.

 .6خطوط رابط را از دو سر قطر دايرهي كوچك به تصوير
روبهرو انتقال دهيد و تصوير روبهروي آن را به ارتفاع 20
 .3براي ترسيم دايرهها در تصوير افقي ابتدا خطوط محور

ميليمتر ترسيم كنيد.

را عمود بر هم ترسيم كنيد.

 .7خ��ط مح��ور را نيز ب��ه تصوير روبهرو انتق��ال دهيد و
خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.
 .4با اس��تفاده از پرگار دو دايره به قطر  20ميليمتر و قطر
 40ميليمتر ترسيم كنيد تا تصوير افقي كامل شود.

 .8نقشهي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
 .5خطوط رابط را از دو سر قطر دايره بزرگتر به تصوير
80

ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1احجام هندسي به چند دسته تقسيم ميشوند .آنها را نام ببريد.
 .2چند حجم هندسي دوانحنايي را نام ببريد.
 .3چند قطعه صنعتي استوانهاي را نام ببريد.
 .4كدام حجم هندسي داراي تصاوير روبهرو ،افقي و جانبي يكسان است؟
© الف) استوانه

© ب) مكعبمستطيل

© ج) مخروط

© د) كره
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◄ ◄عملي

 .1دو تصوير ديگر هريك از سهبعديهاي زير را ترسيم كنيد.
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 .2با توجه به تصوير روبهروي هر يك از سهبعديهاي دادهشده دو تصوير ديگر را ترسيم كنيد.
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 .3س��ه تصوير روبهرو ،افقي و جانبي س��هبعديهاي دادهش��ده را در كاغذ  A4ترسيم كنيد( .اين تمرين در منزل
انجام شود).
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 .4س��ه تصوير روبهرو ،افقي و جانب��ي هريك از احجام
تركيبي زير را در كاغذ  A4ترس��يم كنيد .تمامي سوراخها
سرتاسري است( .تمرين  2و  5در كالس و بقيه در منزل
انجام شود).

()1

()3

()2

قطر دايرهي محيطي منشور ششوجهي 50

()5

()4
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توانايي ترسيم تصاوير احجام داراي قسمتهاي استوانهاي
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:

 -قطعاتي كه قسمتي از آنها داراي استوانه است را تشخيص دهد.

 نحوهي ترسيم نيماستوانهها و ربع استوانهها را شرح دهد. تصاوير سوراخهاي استوانهاي را تشخيص دهد. -تصاوير احجام تركيبي استوانهدار را ترسيم كند.

ساعات آموزش
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نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيشآزمون
 .1كداميك از نماهاي ترسيمشده ،تصوير روبهروي شكل داده شده را درست نشان ميدهد؟

الف)

ب) 

ج) 

 .2تصوير روبهروي جسم دادهشده كدام است؟

الف) 

ب) 

ج) 

 .3مراحل ترسيم يك دايره را با استفاده از پرگار توضيح دهيد.
 .4مراحل ترسيم يك دايره را با استفاده از شابلن دايره توضيح دهيد.
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بس��ياري از قطعات صنعتي تركيبي از اس��توانه با احجام ديگر هس��تند .سوراخها و ش��يارها نيز در بسياري از موارد حالت
استوانهاي دارد.

در شكل زير سه تصوير برخي از اينگونه احجام ترسيم شده است.
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مراحل ترسيم
رعايت مراحل ترس��يم نقشه موجب ميش��ود تا نقشهي
صحيح و دقيق ترس��يم شود .براي ترسيم اينگونه نقشهها

 .2در مرحلهي دوم ،دايرهها و قوسهاي داخلي را ترسيم

ميكني��م .معموالً قوسها و كمانهاي كوچك با ش��ابلن

به ترتيب زير عمل ميشود:

دايره ترسيم ميشود.

 .1ابت��دا كادر دور تصويره��ا و خطه��اي مح��ور با خط

 .3در مرحل��هي آخ��ر ،خطوط نديد را ترس��يم و خطوط

نازك را ترس��يم ميكنيم .گفتني است ،در اين مرحله فقط

اصلي را طبق ضخامت استاندارد پررنگ ميكنيم.

قوسهاي خارجي ترسيم ميشود.
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ﻧﻜﺘﻪ

صفحات مماس

 .۱براي ترسيم قوسهایي که مرکز مشخص دارند

ميدانيد که بين دو سطح غير همراستا خط ایجاد ميشود.

ابتدا باید محور را ترسيم کنيم .آنگاه سوزن پرگار
را روي محل تقاطع محوره��ا ميگذاریم و کمان

ا ّما گاهي صفحات به صورتي بر هم مماس ميش��ود که

در تصویر آنها خطي حاصل نميشود .در اینگونه موارد

مورد نظر را ترسيم ميکنيم.

انتهاي خطي را که اثر لبهي س��طح مماس ش��ده است با
شعاع کمي به س��مت خارج ميچرخانيم تا نشاندهندهي
مماس بودن آن سطح روي یک سطح دیگر باشد.

محل قرار گرفتن
سوزن پرگار

 .۲چنانچه بخواهيم دایرهاي را با استفاده از شابلن
دایره ترس��يم کنيم ،بعد از ترسيم خطوط محور،
خطهاي نشان روي شابلن دایره را روي خطوط
محور تنظيم و سپس دایره را ترسيم ميکنيم.
در ش��كل زیر و صفحهي بعد برخي از اینگونه اجسام و
تصاویر آن را مشاهده ميکنيد.

 .۳براي ترس��يم دایرههاي کوچک از شابلن دایره
اس��تفاده ميکنيم و بقيهي دایرهها با پرگار ترسيم
ميشود.
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91

دستوركار
ترسیم سه تصوير از جسم
( 6۰دقيقه)

سه تصویر روبهرو ،افقي و جانبي سهبعدي دادهشده را در
کاغذ  A4ترسيم کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

بازویي

لباس کار

خط کش تي

ثابت

چسب

نواري

مداد

HB

پرگار
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مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

شابلن

نرم

مویي
دایره

روپوش سفيد

مراحل ترسیم
 .۱ابتدا کاغذ را روي ميز بچس��بانيد و کادر و یک جدول

 .6براي ترس��يم تصویر افقي مقدار طول را به نماي افقي

ساده را ترسيم کنيد.

انتقال دهيد و کادر تصویر روبهرو را ترسيم کنيد.

 .۲براي ترسيم تصویر روبهرو ،خط محور عمودي و افقي
را ترسيم کنيد تا مرکز دایره به دست آید.

 .7مقدار قطر دایرهي کوچک را به نماي افقي انتقال دهيد
و اثر آن را با خطچين ترسيم کنيد.

 .۳دهان��هي پرگار را به اندازهي  ۲۰ميليمتر باز کنيد و به
مرکز بهدست آمده نيمدایرهاي ترسيم کنيد.

 .۸ب��ا انتقال مقادیر ارتفاع و عرض به تصویر جانبي آن را
 .4خطوط دیگر تصویر روبهرو را طبق اندازههاي موجود

ترسيم کنيد .آنگاه خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ

ترسيم کنيد.

کنيد.

 .۵براي ترسيم دایره به قطر  ۱۰در تصویر روبهرو ميتوانيد
از شابلن دایره استفاده کنيد .خطوط شاخص روي شابلن
را روي محورها قرار دهيد و دایره را ترسيم کنيد.
 .۹نقشهي کامل شده را براي تأیيد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1ترتيب ترسيم دايره با شابلن دايره ،چگونه است؟
 .2براي ترسيم دايرهها و كمانهايي كه مركز مشخصي دارند ابتدا بايد  ...................ترسيم شود.
 .3مراحل ترسيم تصويرها را توضيح دهيد.
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◄ ◄عملي

 .1تصاوير روبهرو ،افقي و جانبي هريك از اجسام دادهشده را روي كاغذ  A4و با استفاده از ابزار نقشهكشي ترسيم كنيد.
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 .2تصاوير روبهرو ،افقي و جانبي دادهشده را با دست آزاد ترسيم كنيد.
(ترسيم با دست آزاد يا با ابزار نقشهكشي مجاز است).
(اين تمرين براي منزل پيشنهاد ميشود).
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توانايي ترسيم تصاوير از احجام استوانهاي
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -تغيير فرم در استوانهها را تشخيص دهد.

 دليل تغيير فرم در استوانهها را توضيح دهد. -تصاوير احجام استوانهاي را ترسيم كند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

6
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پيشآزمون
 .1تصوير صحيح از جهت ديد  Fكدام است؟

الف)

ب)

ج)

 .2تصوير صحيح از جهت ديد  Fكدام است؟

الف)

ب)

ج)

 .3تصوير صحيح از جهت ديد  Fكدام است؟

الف)
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ب)

ج)

تغيير فرم در استوانهها
در بسياري از مواقع براي ساخت قطعات صنعتي بايد شيارها
يا شكافهايي عمود بر محور استوان ه ايجاد كنيم يا قسمتي

درحقيقت ،هرچه پهناي ش��يار ،يعني مقدار  ،Lبيشتر باشد
مقدار تورفتگي بيشتر است.
در شكل زير تعدادي از اينگونه احجام و سه تصوير
آنها را مشاهده ميكنيد.

از استوانه را برش دهيم و به صورت تخت درآوريم .در اين
موارد ،آن قس��مت ،از حالت استوانهاي خارج ميشود .اين
تغيير شكل موجب تورفتگي در تصاوير استوانهها ميشود.

براي مثال ،ش��ياري به پهناي  Lروي اس��توان ه ايجاد شده
است .به سه تصوير اين استوانه نگاه كنيد.

همانگونه كه ميبينيد ،در تصوير جانبي تورفتگي حاصل
شده است.
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اگر س��وراخ ايجادشدهي داخل استوانه ،خود استوانهاي باش��د ،لبههاي تورفتگي در نماي جانبي به صورت منحني ترسيم
ميشود.

البته ،چنانچه ش��يار يا س��وراخ در استوانهها كوچك باشد ،به طوري كه موجب تورفتگي كمي در تصاوير بشود ،بهتر است
از ترسيم تورفتگيها صرفنظر كنيم.

تصوير بهتر از ديد F
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تصوير حقيقي از ديد F

دستوركار
ترسیم سه نما
( ۵۰دقيقه)

تصویرهاي افقي ،روبهرو و جانبي استوانهي شكل روبهرو
را ترسيم کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

HB

لباس کار

خطکش تي
چسب
مداد

ثابت

نواري

پرگار

نرم

مویي

بازویي

روپوش سفيد
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مراحل ترسيم
 .1ابت��دا كاغذ را روي ميز بچس��بانيد و كادر و جدول را

 .6براي ترس��يم تصوير جانبي مقدار ارتفاع استوانه و قطر

ترسيم كنيد.

آن را ب��ه نماي جانبي انتقال دهيد و كادر تصوير جانبي را

 .2نماي افقي را ترسيم كنيد .براي اين كار ،دو خط محور

ترسيم كنيد.

عمود بر هم ترسيم كنيد تا مركز دايره به دست آيد.

 .3دايرهي تصوير افقي را به قطر 40ميليمتر ترسيم كرده،
آنگاه خطچين اثر شيار را به فاصلهي  10ميليمتر از پايين
دايره ترسيم كنيد.
 .7مقدار عرض و ارتفاع شيار را نيز به نماي جانبي انتقال
 .4دو س��ر قطر را ب��ه نماي روبهرو انتق��ال دهيد و كادر

دهي��د و اثر تورفتگ��ي آن را در تصوير جانبي به دس��ت

تصوير روبهرو را ترسيم كنيد.

آوريد .خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

 .5دو ط��رف خطچين را به تصوير روبهرو انتقال دهيد و
اثر شيار را در تصوير روبهرو ترسيم كنيد.
 .8نقشهي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄عملي

 .1تصوير جانبي هريك از استوانههاي زير را ترسيم كنيد.
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 .۲سه تصویر افقي ،روبهرو و جانبي از قطعه استوانهاي زیر را ترسيم کنيد(.زمان  6۰دقيقه)

ﺗﺤﻘﻴﻖ

چند قطعهي صنعتي را ميشناسيد که از استوانههایي تشكيل شده باشد که قسمتهایي
از آن ،مانند آنچه در درس بيان شد ،از حالت استوانهاي خارج شده باشد؟
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توانايي ترسيم سه تصوير از سطوح شيبدار در حاالت مختلف
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:

 تصوير سوم را با كمك شمارهگذاري به دست آورد. ارتباط تصاوير را به صورت كامل شرح دهد. تصاوير سطوح شيبدار را تشخيص دهد. -تصاوير اجسام با سطوح شيبدار را ترسيم كند.

ساعات آموزش
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نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيشآزمون
 .1اگر سطحي بر صفحه تصوير عمود باشد تصوير آن چگونه است؟
 .2يك سطح شيبدار نسبت به صفحهيتصوير چند حالت ميتواند داشته باشد؟
 .3اگر سطحي در دو نما به صورت صفحه ديده شود تصوير سوم آن چگونه است؟
 .4آيا يك سطح در فضا ميتواند به صورتي قرار گيرد كه از همه طرف به صورت صفحه ديده شود؟

107

اجسام شيبدار
در دروس گذش��ته با برخي از اجسامي كه داراي سطوح

براي مثال ،نقطهي  4و  3از تصوير روبهرو و همين دو نقطه
از تصوير افقي به نماي جانبي انتقال داده شده است .اثر آن
خط  3-4در نماي جانبي به دست آمده است.

ش��يبدار بودند آشنا شديد .از آنجا كه در صنعت بسياري
از قطعات داراي سطوح شيبدار هستند ،تصاوير اينگونه
اجسام را جداگانه بررسي ميكنيم .بدين منظور ،بهتر است،
ابتدا ارتباط تصاوير را با شمارهگذاري بررسي كنيم.

ترس��يم نم��اي س��وم يك جس��م ش��يبدار با
شمارهگذاري

دو تصوير روبهرو و افقي سهبعدي شكل دادهشده ترسيم

در مرحل��هي بعدي ،نقاط  1و  2به نماي جانبي انتقال داده
شده است و اثر آن خط  1-2در نماي جانبي به دستآمده

شده است ،نماي روبهرو و افقي را مطابق شمارههاي روي

است .گفتني است ،نقاط  9و  10نيز در راستاي نقاط  1و 2

سهبعدي ش��مارهگذاري كردهايم .در تصوير مجسم به هر

است و با همان رابطهها به نماي جانبي انتقال پيدا ميكند.

گوشه يك ش��ماره اختصاص داده ش��ده است .در نماي
روبهرو و افقي ،از آنجا كه گوش��هها روي هم ميافتد ،به
اغلب گوشهها دو شماره تعلق پيدا كرده است.

در مرحل��هي آخر ،ميتوان نقاط  7 ،6 ،5و  8را از تصوير
روبهرو و همچني��ن از تصوير افقي به نماي جانبي انتقال
داد و آن را كامل كرد.

اكنون ،با اس��تفاده از ش��مارههاي به دس��تآمده ،روي
نماهاي روبهرو و افقي ،نماي جانبي را ترسيم ميكنيم .براي
اين كار بايد هر شماره از نماي روبهرو را به نماي جانبي و
همان شماره از نماي افقي را نيز به نماي جانبي انتقال دهيم.
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بررسي بيشتر سطوح شيبدار

بيشتر سطوح شيبدار بر يكي از صفحات تصوير روبهرو ،افقي يا جانبي عمود است.

عمود بر تصوير جانبي

عمود بر تصوير افقي

عمود بر تصوير روبهرو

البته ،گاهي ممكن اس��ت كه يك س��طح شيبدار بر هيچيك از صفحات تصوير عمود نباشد .در اين حالت ،در هر سه نما،
بهصورت صفحه ديده ميشود.
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تصاوير اجسام با سطح شيبدار

اندازهي غير واقعي اس��ت .ارتباط نقاط  3 ،2 ،1و  4را در

شكل روبهرو مكعبي را نشان ميدهد كه يكي از گوشههاي

سه نما مشاهده ميكنيد.

آن را برداشتهايم .همانگونه كه مشاهده ميكنيد سطح A
بر صفحه تصوير افقي عمود اس��ت .اين سطح در تصوير
روب��هرو و تصوير جانبي با طول و ع��رض كوچكتر از
اندازهي واقعي ديده شده است.

از آنچه بيان ش��د ميتوان نتيجه گرفت كه هرگاه س��طح

A

A

شيبداري بر يكي از صفحات تصوير عمود باشد در يك
نم��ا بهصورت خط و در دو نماي ديگر به صورت صفحه
با اندازهي غير واقعي ديده ميشود.
جالب است بدانيد كه در بسياري موارد سطح شيبدار
در دو نما تصاوير ش��بيه به هم دارد .سطح شيبدار در دو
تصوير حالتي  Lشكل دارد.

باز تكهاي ديگر از اين جس��م را برداش��تهايم و س��طح B

به دستآمده اس��ت .سطح  Bبر صفحهي تصوير جانبي
عمود اس��ت .از اي��ن رو ،در صفحهيتصوير جانبي خط
ديده شده است .در دو تصوير ديگر ،به صورت صفحه ،با
110

در شكل زیر سطح شيبدار در دو تصویر حالتي  Tشكل
دارد.

ب��راي مثال ،در ش��كل داده ش��ده دو تصویر روبهرو
و جانب��ي به راحتي ب��ا اندازهي ب��رداري از روي تصویر
س��هبعدي قابل ترسيم است ،ا ّما براي ترسيم نقاط ۳ ،۲ ،۱
و  4در تصوی��ر افقي ،ناگزیری��م که از دو نماي روبهرو و
جانب��ي کمک بگيریم .بدین منظور ،رابطهاي این نقاط را
از تصوی��ر روبهرو و جانبي به تصویر افقي انتقال ميدهيم
و نقاط جدید را در تصویر افقي بهدست ميآوریم.

در شكل زیر سطح شيبدار در دو تصویر حالتي  Uشكل
دارد.

دق��ت در اش��كال و تصاویري که مش��اهده کردید کمک
ميکند تا احجام ش��يبدار را از روي تصاویرشان سریعتر
شناسایي کنيد .نكتهي قابل توجه اینكه ،در ترسيم تصاویر
اینگونه احجام شمارهگذاري و ایجاد ارتباط بين تصاویر
کمک زیادي ميکند و در بعضي موارد چارهاي جز استفاده
از ارتباط بين تصاویر براي ترسيم تصویر سوم نيست.

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ

فرام��وش نكنيد که مبناي نقشهکش��ي اس��تفاده
از تصاوی��ر دوبعدي اس��ت .هرچ��ه ارتباط بين
تصاویر را بهتر بشناسيد درك بهتري از تصاویر
پيدا خواهيد کرد.
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دستوركار
ترسیم سه نما از جسم
( 6۰دقيقه)

تصاویر روبهرو ،افقي و جانبي ش��كل داده شده را ترسيم
کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

خط کشتي
چسب
مداد

112

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

ثابت

نواري
HB

لباس کار

نرم

مویي

روپوش سفيد

مراحل ترسیم
 .۱ابتدا کاغذ  A4را روي ميز رس��م بچس��بانيد و کادر و

 .۵ارتف��اع ش��يارها را ب��ه تصویر روبهرو انتق��ال دهيد و

جدول را ترسيم کنيد.

خطچينه��اي اثر آنها را ترس��يم کنيد .اکنون نماي افقي

 .۲کادر تصویر روبهرو را با ارتفاع 4۰ميليمتر و طول 4۵

را ترسيم کنيد.

ميليمتر و آنگاه س��طح  Aرا ک��ه در تصویر روبهرو دیده
ميشود ترسيم کنيد.

 .6مقدار عرض کل را از تصویر جانبي و طول کل را از روبهرو
به تصویر افقي انتقال دهيد تا کادر تصویر افقي حاصل شود.
 .۳به س��راﻍ تصویر جانبي بروید و با انتقال ارتفاع کل به
تصویر جانبي و عرض  ۳۰ميليمتر کادر تصویر جانبي را
ترسيم کنيد.

 .7براي ترس��يم انتهاي ش��يارها روي س��طح شيبدار در
تصویر افقي از تصاویر روب��هرو و جانبي کمک بگيرید.
 .4مقدار عرض شيارها را از وسط تصویر جانبي برابر ۱۰

براي دقت بيش��تر ،این نقاط را روي دو تصویر روبهرو و

ميليمت��ر جدا کنيد .آنگاه با جدا کردن ارتفاع  ۱۰ميليمتر

جانبي شمارهگذاري کنيد.

از پایين و باال ،تصویر جانبي را کامل کنيد.
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 .8از نق��اط  3 ،2 ،1و  4در تصوي��ر روبهرو رابطهايي به
تصوير افقي انتقال دهيد و همين نقاط را از تصوير جانبي

ابوالوفا بوزجاني

ابوالوف��ا محمدب��ن يحيي ب��ن اس��ماعيل ابن عباس

نيز با رابطهايي به تصوي��ر افقي انتقال دهيد .حاصل اين

بوزجاني ،مشهور به حاسب (متولد  328هجري قمري

كار به دستآمدن نقاط  3 ،2 ،1و  4در تصوير افقي است.

در روس��تاي بوزجان خراس��ان ،وف��ات  387هجري
قمري در بغداد) ،رياضيدان و ستارهشناس برجستهي
ايراني منش��أ نوآوريها و پژوهشهاي زيادي به ويژه
در هندسه و رياضيات و نجوم بوده است.
از جمله آثار او ميتوان:

المجسطي (دربارهي رياضي و هيئت)،
استفاده از هندسه

استفاده از حساب

تفسير كتاب خوارزمي در جبر و مقابله و  ...را نام برد.
ترسيم منحني سهمي به روش ابوالوفا بوزجاني :روش

 .9اكنون با استفاده از نقاط به دستآمده تصوير افقي را كامل

رسم اين منحني آن است كه ابتدا خطي به موازات خط

كنيد .فراموش نكنيد كه اثر ش��ياري كه در پايين قرار دارد

عمود به محور اصلي با فاصلهي معيني رسم ميكنيم و

خطچيني در تصوير افقي حاصل ميشود كه فقط قسمتي از

سپس به همان فاصله دايرهاي به مركز كانوني ميكشيم

آن بر خط اصلي منطبق نيست و ترسيم ميشود .در انتهاي

تا آن خط را قطع كند و دو نقطه از منحني به دست آيد.

كار خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

و به همين ترتيب ديگر نقاط منحني را مش��خص و به
يكديگر وصل و منحني را كامل ميكنيم.

 .10نقشهي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1اگر سطحي بر يكي از صفحات تصوير عمود باشد تصوير آن در صفحهيتصوير چگونه است؟
© الف) صفحه است

© ب) خط است

© ج) خط يا صفحه است

 .2سطح شيبداري كه در تصوير روبهرو به صورت خط ديده ميشود ،در تصوير جانبي و افقي چگونه است؟
 .3اگر س��طح ش��يبداري در تصوير روبهرو به صورت صفحه و در تصوير افقي به صورت خط ديده ش��ود تصوير جانبي
آن چگونه است؟
© الف) خط است

© ب) صفحه است

© ج) گاهي خط و گاهي صفحه است

 .4اگر سطحي در بيش از يك تصوير ديده شود آيا ميتوان گفت سطح شيبدار است؟
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◄ ◄عملي

 .1تصاوير سوم هريك از سهبعديهاي دادهشده را مطابق نمونه ترسيم كنيد.
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 .2تصوير روبهرو ،افقي و جانبي سهبعدي زير را ترسيم كنيد.
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توانايي ترسيم نيمنما براي اجسام متقارن
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -تقارن را تعريف كند.

 اجسام متقارن را تشخيص دهد. تصاوير متقارن را تشخيص دهد. كاربرد تقارن را شرح دهد. -نيمنما را ترسيم كند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

6
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پيشآزمون
 .1چه وقت ميگوييم جسم متقارن است؟
 .2اجسام طبيعي متقارني را كه ميشناسيد نام ببريد.
 .3اجسام صنعتي متقارني را كه ميشناسيد نام ببريد.
 .4چند جسم غير متقارن را نام ببريد.
 .5به نظر شما متقارن بودن اجسام چه فايدهاي ميتواند داشته باشد؟
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تقارن

خداوند بزرگ در اجرام آسماني ،كرهي زمين ،گياهان،
حيوانات و س��اير موجودات و نيز در بدن انسان تقارن را

وقتي دو طرف جس��مي با هم مش��ابه باشد ميگوييم آن

قرار داده اس��ت .در حقيقت ،تقارن عاملي مهم در زيبايي

جسم متقارن اس��ت .در حقيقت ،تقارن يعني همانندي و

و تعادل است.

توازن دو قس��مت نس��بت به يك مبنا .متقارنبودن اجسام
عالوه بر زيبايي موجب تعادل آنها ميشود .بيشتر اجسام
متح��رك از نوعي تقارن برخوردارند؛ از يك توپ فوتبال
گرفته تا يك هواپيماي بزرگ.

تقارن در اجسام

تقارن اجسام ،نسبت به يك صفحه سنجيده ميشود .يعني
وقتي جسم متقارن را از وسط با يك صفحهي تقارن فرضي
نصف كنيم دو نيمهي مساوي مشابه حاصل ميشود.

در موارد بسياري اجسام دو صفحهي تقارن دارد.

تقارن عاملي مهم در ايجاد زيبايي و تعادل است.
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تقارن در تصاوير

تقارن در تصاوير معموالً نســبت به يك محور ســنجيده

ميشــود .وقتــي در تصويري ،دو طــرف خط محور دو
نيمهي كامال ً همسان داشته باشد تقارن محوري است.

اشكال متقارن هندسي

نيمنما

ترسيم نيمي از تصوير متقارن را نيمنما گويند.

آيا ميدانيد

اگر تصوير جسمي متقارن باشد ،آيا ترسيم نيمي
از آن كافي است؟

وقتــي تصويري به صورت نيمنما ترســيم ميشــود دو
خط نازك در دو طرف خط محور گذاشــته ميشــود تا
نشــاندهندهي ترسيمنشــدن نيمهي متقارن ديگر باشد.

معموالً تصوير روبهرو بهصورت كامل ترســيم ميشــود
و يكــي از دو تصويــر افقي و جانبي يا هــر دوي آنها
بهصورت نيمنما ترسيم ميشود .در نيمنما حذف نيمهاي
كه به سمت تصوير روبهروست مناسبتر است.

خطوط نازك عالمت
نيمنما

نكته

غالب ًا نقشه در حالت نيمنما به يكي از دو دليل زير ترسيم
ميشود.
الف) صرفهجويي در وقت براي ترسيم نقشه
ب) نياز داشتن به فضاي كمتر براي ترسيم
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دو خــط نازك انتهاي دو ســر خط محور در
نماي جانبي و افقي شكل نشاندهندهي ترسيم
بهصورت نيمنماست.

دستوركار
ترسیم نیمنما
( 6۰دقيقه)

موارد خواستهشده از شكل سهبعدي را بهدست آورید:
الف) ترسيم تصویر روبهرو
ب) ترسيم تصویر افقي در نيمنما

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

ميز نقشهکشي

مشخصات فني
حداقل ۵۰× 7۰

نام ابزار
پاكکن

نرم

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

مویي

دایره

لباس کار

خطکش تي

ثابت

چسب

نواري

مداد

HB

شابلن

کاغذ

پرگار

A4

بازویي

روپوش سفيد
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مراحل ترسيم
 .1كاغ��ذ را روي ميز بچس��بانيد و س��پس كادر و جدول

 .5خطچينه��اي تصوي��ر روبهرو را كام��ل و خط محور

نقشه را رسم كنيد.

سوراخ كوچك را ترسيم كنيد.

 .2كادر اصلي تصوير روبهرو را ترس��يم و سپس خطوط
اصلي تصوير روبهرو را كامل كنيد.

 .6در ه��ر طرف خط تقارن در تصوير افقي دو خط نازك
كوچك ترسيم كنيد.
 .3ب��ا فاصلهي  20ميليمت��ر از تصوير روبهرو خط تقارن
را ترسيم كنيد.

 .7خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

 .4نيمنماي تصوير افقي را كامل كنيد.

 .8نقشهي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1مفهوم تقارن را توضيح دهيد.

 .2در اجسام معموالً چه نوع تقارني يافت ميشود؟

 .3كدام نوع تقارن بيشتر در تصاوير ديده ميشود؟
© الف) تقارن صفحهاي

		
© ب) تقارن محوري

© ج) هر دو مورد

 .4چه تصاويري را ميتوان به صورت نيمنما ترسيم كرد؟
 .5به چه منظور از نيمنما استفاده ميشود؟
 .6چگونه ميتوان پي برد كه يك تصوير نيمنماست؟
 .7حذف كدام سمت نيمنما مناسبتر است؟
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◄ ◄عملي

 .1موارد خواستهشده از تصاوير سهبعدي زير بهدست آوريد.
الف) ترسيم تصوير روبهرو

ب) ترسيم تصوير افقي يا جانبي بهصورت نيمنما

 .2موارد خواسته شده را از پايهي كشويي كه تصوير سهبعدي آن نشان داده شده است ،بهدست آوريد.
الف) ترسيم نماي روبهرو
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ب) ترسيم نماي افقي در نيمنما

ج) ترسيم نماي جانبي در نيمنما

واحد كار دوم  :اندازهگذاري
◄ ◄هدف كلي :اندازهگذاري نقشههاي صنعتي
عنوان توانايي

اندازهگذاري

زمان
نظري

عملي

جمع

2

4

6

توانايي اندازهگذاري
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 هدف از اندازهگذاري را شرح دهد. اجزاي اندازهگذاري را تعريف كند. تصاوير را اندازهگذاري كند. -انواع اندازهگذاري را شرح دهد.

ساعات آموزش
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نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيشآزمون
 .1اگر اندازههاي روي نقشه اشتباه نوشته شود چه مشكلي پيش ميآيد؟
 .2براي نمايش اندازههاي كامل مكعب به چند اندازه نياز است؟
 .3عالمت  Rدر شكل مقابل نشاندهندهي چيست؟
 .4پهناي شيار در مكعب روبهرو چقدر است؟

 .5براي اينكه شكل روبهرو اندازهگذاري كامل شود به چند اندازه نياز است؟

 .6به نظر شما ،اندازههاي نقشهاي كم باشد بهتر است يا اضافه باشد؟ توضيح دهيد.
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اندازهگذاري

نياز را داش��ته باش��د و در ضمن ،هيچ اندازهاي هم اضافه
نباشد.

اندازهگذاري يكي از گامهاي مهم درتكميل نقشههاست،

اندازهگ��ذاري ني��ز مانند ديگر موارد مهم نقشهكش��ي

با اندازهگذاري نقش��ه ،قطعه قابليت ساخت پيدا ميكند،

استانداردشده اس��ت تا اندازهگذاري در همهي نقشهها از

ع�لاوه بر اين در برخي نقش��هها اندازهگذاري ارتباط بين

قوانين اس��تاندارد پيروي كند و براي همهي صنعتگران

قطعات را مشخص ميكند.

قابل فهم باشد.

بايد با دق��ت كامل انجام گيرد تا ه��م اندازهها بهصورت
دقيق و صحيح نوش��ته ش��ود هم از شلوغي بيدليل نقشه
جلوگيري گردد .يك نقش��ه بايد هم��هي اندازههاي مورد
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ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻠﺶ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ  3ﺗﺎ 4

 .1ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ

ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

 .2ﺧﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 .3ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 .4ﻋﺪﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 50-10-20

 .5ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ )،S ،∅ ،R

(…،
 ﺍﺑﺘــﺪﺍ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫــﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚﺗــﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔــﺬﺍﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ،ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﺭﺍ؛ ﺗــﺎ ﺧﻂﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ
ﺭﺍﺑﻂﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻧﻜﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺰﻭ ،ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ:

 -ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ،

 -ﺧﻂ ﺭﺍﺑﻂ ﻭ ﺧﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺎﺯﻙ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

 -ﻋﺪﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ

 -ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﺷــﻴﺐﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ

 10ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ) .ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ،ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ

ﮔﻴﺮﺩ.

 -ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ ،ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺧﻂ  0/5ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻂ  0/35ﺍﺳــﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻋﺪﺍﺩ
 3/5ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ(.
 ﺩﺭ ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻮﭘُﺮﺑﺎ ﺯﺍﻭﻳﻪﻱ 30ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.
 ﻓﺎﺻﻠــﻪﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﻂ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻘﺸــﻪ ﺑﺎﻳﺪﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻋﺪﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻧﻮﺷــﺘﻪ
ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  7ﺗﺎ  10ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
131

 -فاصلهي خطوط اندازه ،پش��ت س��ر هم و بهتر اس��ت

 -چنانچه فاصلهي بين خطوط رابط براي نوشتن عدد اندازه

یكسان باشد تا نقشه منظم و زیبا شود .این فاصلهها نيز 7

کافي نباشد ،عدد اندازه را در سمت راست بنویسيد.

تا  ۱۰ميليمتر پيشنهاد ميشود.
 خط رابط یک تا سه ميليمتر بعد از فلش ادامه یابد .اینمقدار ،در تمام نقشه باید یكسان باشد.
ادامهي خط رابط اندازه
 ۱تا  ۳ميليمتر

 ب��راي اندازههاي کوچک کنار ه��م ،دو فلش از بيرونو بهج��اي فلشهاي دیگر در محل تقاط��ع خط اندازه و
 -تا آنجا که ممكن اس��ت ،خط رابط ،خط اصلي نقشه را

رابطها دایرهي کوچک توپُر ميگذارند.

قطع نكند.
 تا آنجا که ممكن اس��ت ،فلش اندازه را به خط اصلي یاخطچين تكيه ندهيد و از خط رابط استفاده کنيد.

 براي اندازهگذاري روي نقش��هاي که دستي ترسيم شدهاس��ت بهجاي فلشها ميتوان از خط م��ورب  4۵درجه
درست

نادرست

 چنانچه فاصلهي بين خطوط رابط براي ترس��يم فلشهاکافي نباشد (معموالً فاصلههاي کمتر از  7ميليمتر) فلشها
را در بيرون ترسيم کنيد.
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اس��تفاده کرد .کارب��رد این نوع اندازهگذاري بيش��تر براي
نقشههاي ساختماني است.

اندازهگذاري روي دايرهها و كمانها

 براي اندازهگذاري ش��عاع ،عالمت  Rقبل از عدد شعاعنوشته ميشود.

 ب��راي اندازهگذاري روي دایره ،خ��ط اندازه بهصورتمای��ل از مرکز دایره عبور ميکند و فلشهاي دو طرف آن
به دایره تكيه دارند.
 ب��راي اندازهگذاري قطر ،عالم��ت ∅ قبل از عدد قطرنوشته ميشود.

 چنانچه فضاي کافي براي نوشتن عدد یا ترسيم فلشهانباش��د ،فلشها را در بيرون دای��ره ميزنيم و عدد را هم
بيرون مينویسيم.

 روي دایرهي کامل یا تصویر آن هميشه اندازه بر حسبقطر داده ميشود نه برحسب شعاع.

 براي اندازهگذاري روي نيمدایره ،ربع دایره یا قسمتي ازدایره که مرکز مشخصي دارند ،خط اندازه از مرکز شروع
ميشود و تا روي دایره ادامه ميیابد.

 -در اندازهگذاري دایره یا قسمتي از دایره خط اندازه نباید

نادرست

درست

ﻧﻜﺘﻪ

بر خطوط محور منطبق ش��ود .به همين دليل ،خط اندازه
بهصورت مایل ترسيم ميشود.

 R .۱ح��رف اول کلمهي  Radiusبه معني
شعاع است.
 .۲عالمت∅ براي قطر استفاده ميشود.

نادرست

درست
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در شكلهاي زير اندازهگذاري روي دايرهها و كمانها و خطوط بهطور صحيح نشان داده شده است.
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 چنانچه ش��عاع يك كمان خيلي بزرگ باش��د ،ابتداي خط اندازه روي خط محوري كه در راس��تاي مركز كمان است قرارداده ميشود .در اين حالت ،خط اندازه بهصورت شكسته ترسيم ميشود.
 -چنانچه مركز يك كمان مشخص نباشد ،ابتداي خط اندازه از يك نقطهي دلخواه شروع ميشود.
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 -براي نمايش اندازه زوايا ،مطابق شكل زير عمل ميشود .كمان خط اندازه به مركز رأس زاويه ترسيم ميشود.

 -در ش��كل زير قس��مت  ،aوجود خط ن��ازك ضربدري

 -عالمت  قبل از عدد  25نشان ميدهد كه مقطع اين

نش��اندهندهي تختبودن است اين عالمت وقتي استفاده

قسمت مربعي به ابعاد  25×25است.

ميشود كه تختشدگي در نماي ديگر مشخص نباشد.
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 براي اندازهگذاري روي تصاوير كروي قبل از نوش��تن عدد اندازهي حرف  Sنوش��ته ميش��ود .حرف  Sمخفف كلمهي Sphereبه معناي كره است.

 اگر طول يك قطعه زياد باشد و امكان ترسيم آن در كاغذ نباشد ميتوان با خط شكستگي آن را كوتاهتر رسم كرد و اندازهرا به صورت واقعي نوشت .خط شكستگي به دو صورت ترسيم ميشود كه در شكل زير نشان داده شدهاست.

خط نازك با دست آزاد
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روشهاي اندازهگذاري

ﻧﻜﺘﻪ

براي اندازهگذاري روشهاي مختلفي استفاده ميشود که
معمولترین آن دو روش پلهاي و زنجيرهاي است.

اندازهگذاري پلهاي

این ن��وع اندازهگذاري زمان��ي انجام ميگي��رد که مقدار

 .۱بزرگترین طول ،بزرگترین ارتفاع و بزرگترین
عرض جسم ،باید روي نقشه اندازهگذاري شود.
 .۲در اکث��ر نقش��هها مح��ور ت��ا محور س��وراخها،
اندازهگذاري شود.

فاصلهها نس��بت به ی��ک مبنا تعيين ش��ود .در این حالت
اندازهگذاري حالتي پلهاي پيدا ميکند.

 .۳تا ح��د ممكن از پراکندگ��ي اندازهها در تصاویر
مختلف خودداري شود.

اندازهگذاري زنجیرهاي(متوالي)

چنانچ��ه اندازهه��اي قس��متهاي مختل��ف بهص��ورت
زنجيرهاي پشت سر هم نوش��ته شود ،به آن اندازهگذاري
زنجيرهاي ميگویند.

از آنج��ا ک��ه در روش اندازهگذاري زنجي��رهاي هرگونه
کم یا زیاد ش��دن فاصله هنگام س��اخت روي تغيير مكان
فاصلههاي دیگر نيز اثر ميگذارد ،استفاده از روش پلهاي
معمولتر و مناسبتر است.
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 .4از تكرار یک اندازه در نماهاي مختلف خودداري شود.
 .۵بهتر است اندازهگذاري روي تصویري که وضوح
بيشتري دارد انجام شود.
براي مثال ،اندازهگذاري پهناي ش��يار مكعب زیر
در تصویر روبهرو بهتر از تصویر افقي است.

دستوركار
اندازهگذاري
( 6۰دقيقه)

موارد خواس��ته شده از تصویر سهبعدي شكل مقابل را به
دست آورید:
الف) ترسيم تصویر روبهرو و جانبي
ب) اندازهگذاري کامل

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

دایره

لباس کار

خطکش تي

ثابت

چسب

نواري

مداد

HB

شابلن

کاغذ

پرگار

مشخصات فني
نرم

A4

مویي

بازویي

روپوش سفيد
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مراحل ترسيم
 .1كاغ��ذ را روي ميز بچس��بانيد و س��پس كادر و جدول

 .4ب��راي اندازهگ��ذاري ،ابت��دا كمانه��ا و دايرهه��ا را

نقشه را رسم كنيد.

اندازهگذاري كنيد.
 -براي دايرههاي كامل بايد اندازهي قطر نوشته شود.

 .2تصوير روبهرو را ترسيم كنيد .نيمدايرهي به شعاع  12را
با پرگار و دايرههاي با قطر  10را با شابلن ترسيم كنيد.

 .5طولها را اندازهگذاري كنيد .محور تا محور س��وراخها

را حتم ًا اندازهگذاري كنيد.
 .3خط��وط رابط ارتفاع را به تصوير جانبي انتقال دهيد و
تصوير جانبي را ترسيم كنيد.
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 .6ارتفاعها را اندازهگذاري كنيد .ارتفاع كل را ميتوانيد در نماي جانبي اندازهگذاري كنيد.

 .7عرض جسم را در تصوير جانبي اندازهگذاري كنيد.

 .8نقشه را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

 .9نقشهي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1به چه دليل از اندازهگذاري استفاده ميشود؟
 .2اجزاي اندازهگذاري را نام ببريد.
 .3براي نشان دادن شعاع و قطر دايره از چه عالئمي استفاده ميشود؟

© الف)  Rو S

© ب)  Rو ∅

© ج)  Sو ∅

 .4عالمت∅  Sنشاندهندهي چيست؟
 .5زاويه در شرايط مختلف به چه صورت اندازهگذاري ميشود؟ با ترسيم شكل توضيح دهيد.
 .6در ترسيم كمانها چه موقع از خط اندازه شكسته استفاده ميشود؟
 .7تفاوت اندازهگذاري پلهاي و زنجيرهاي را با ترسيم نشان دهيد.
 .8نحوهي اندازهگذاري فاصلههاي كوچك پشت سرهم را با ترسيم نشان دهيد.
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◄ ◄عملي
 .1تصاوير هريك از سهبعديهاي داده شده را اندازهگذاري كنيد.

143

 .2تصوير روبهرو و افقي سهبعدي دادهشده را اندازهگذاري كنيد.
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 .3تصوير روبهرو ،افقي و جانبي سهبعدي داده شده را ترسيم و بهطور كامل اندازهگذاري كنيد.
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واحد كار سوم :ترسيم نماي مجهول
◄ ◄هدف كلي :نقشهخواني و ترسيم نماي مجهول
عنوان توانايي
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زمان
نظري

عملي

جمع

ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

2

4

6

ترسيم تصاوير الزم از يك جسم

2

4

6

ساختن قطعه از روي تصاوير آن

2

4

6

ترسيم تصوير سوم به كمك دوتصوير آن

2

8

10

توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:

 -تصوير مجسم ايزومتريك را شرح دهد.

 ترسيم سهبعديهاي ساده را انجام دهد. شيبها را در سهبعدي ترسيم كند. با استفاده از گونيا و خطكشتي تصوير سهبعدي را ترسيم كند. -با دست آزاد تصوير سهبعدي را ترسيم كند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

6
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پیشآزمون
 .۱مبناي نقشهکشي استفاده از کدام نوع تصاویر است؟
© الف) تصاویر دوبعدي

© ب) تصاویر سهبعدي

 .۲به نظر شما تصویر سهبعدي به چه منظور استفاده ميشود؟
 .۳چرا از تصاویر سهبعدي به مثابهي نقشه ،به تنهایي استفاده نميشود؟
 .4نقشهاي که عالوه بر تصویر دوبعدي در آن از تصویر سهبعدي هم استفاده شده است چه مزیتهایي دارد؟
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تصوير مجسم يا تصوير سهبعدي

براي ترسيم مكعب بهصورت سهبعدي ،مقادیر  ۲۰ ،۵۰و
 4۰روي محورهاي  ،Y ،Xو  Zجدا شده است.

مبناي نقشهکش��ي ترس��يم تصاویر دوبعدي است؛ اما در
بسياري از موارد براي درك سریعتر از قطعات و دستگاهها
ترسيم تصویر سهبعدي هم ضروري به نظر ميرسد.
تصاویر سهبعدي به روشهاي مختلف ترسيم ميشود که
براي قطعات صنعتي بيشتر روش ایزومتریک به کار ميرود.

تصوير مجسم ايزومتريك

ﻧﻜﺘﻪ

شكل داده شده تصویر روبهرو و افقي یک مكعبمستطيل را

 .۱زاوی��هي  ۳۰درج��ه را با اس��تفاده از گونياي ۳۰

نشان ميدهد .همانگونه که در نماي روبهرو و افقي مشاهده

درجه و خطکشتي مطابق شكل زیر ترسيم کنيد.

ميکنيد مقدار طول  ،۵۰مقدار ارتفاع  4۰و مقدار عرض ۲۰
است.
 .۲هم��ه طولها موازي مح��ور  ، Xعرضها موازي
محور Yو ارتفاعها موازي محور  Zترسيم ميشود.

 .۳براي ترس��يم خطوط ش��يبدار ،ابتدا و انتهاي آن را
در تصویر سهبعدي ميیابيم و سپس دو نقطه را به هم
وصل ميکنيم.

براي ترسيم تصویر سهبعدي ،محور ارتفاع ( )Zبهصورت
عمودي ،محور طول ( )Xبهصورت  ۳۰درجه و محور عرض
( )Yهم بهصورت  ۳۰درجه نسبت به خط افق ترسيم ميشود.
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ترسیم تصوير سهبعدي با دست آزاد

ترس��يم س��هبعدي با دس��ت آزاد را ميتوانيد روي کاغذ

ترس��يم تصویر سهبعدي با دست آزاد ،به دليل دو مزیت،

ایزومتریک و یا کاغذ س��فيد انجام دهيد .توصيه ميش��ود

مورد استفاده قرار ميگيرد:

که در شروع کار از کاغذ ایزومتریک استفاده کنيد.

الف) س��رعت باالي ترسيم سهبعدي با دست آزاد نسبت
به ترسيم با ابزار.
ب) نياز نداشتن به ابزار و وسایل معمول نقشهکشي (چون
ابزار و وس��ایل نقشهکشي هميش��ه و همهجا در دسترس
نيست).
وقتي ش��ما در مقام طراح یا نقش��هکش وارد عرصهي
صنعت ميشوید بسيار اتفاق ميافتد که به ترسيم سهبعدي

ترسيم با دستآزاد در کاغذ ایزومتریک

نياز پيدا ميکنيد.
فراموش نكنيد که ترسيم سهبعدي نوعي ساختن مدل
روي کاغذ اس��ت .وقتي ایدهاي دارید ميتوانيد ابتدا آن را
بهصورت س��هبعدي ترسيم و ظاهر آن را بررسي کنيد .یا
ای��ده و طرح خود را به دور از قوانين و اصول معمول در
تصاویر دوبعدي با دیگران درميان بگذارید.
ترسیم سهبعدي همان ساختن مدل روي كاغذ است.

ترسيم با دستآزاد در کاغذ سفيد

ﻧﻜﺘﻪ

باید با تمرین زیاد در ترس��يم خطوط با زاویهي  ۳۰درجه بدون استفاده از گونيا
تبحر پيدا کنيد .همچنين ،ترسيم خطوط موازي با دست آزاد بسيار مهم است.

دستآزاد
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دستوركار
ترسیم تصوير مجسم
( 6۰دقيقه)

تصویر مجس��م ایزومتریک جس��م مقاب��ل را که دو نماي
روبهرو و جانبي آن نيز نش��ان داده ش��ده اس��ت ترس��يم
کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

خطکش تي
چسب
مداد

ثابت

نواري

لباس کار

نرم

مویي

روپوش سفيد

HB
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مراحل ترسيم
 .1كاغ��ذ را روي ميز بچس��بانيد و س��پس كادر و جدول

 .4از نقطهي  50روي  Xو از نقطهي  30روي  Yدو خط

نقشه را رسم كنيد.

عمودي موازي محور  Zترسيم كنيد.

 .2ب��ا اس��تفاده از خطكشتي و گوني��اي  30و  60درجه
محورهاي  Y، Xو  Zرا ترسيم كنيد.

 .5از نقط��هي  40روي  Zدو خط  30درجه ،يكي موازي
 Xو يكي موازي  Yترس��يم كنيد تا خطوط ديگر ارتفاع را
قطع كند( .نقاط  Aو )B

ب اصلي جسم را ترسيم كنيد .بدين
 .3در اين مرحله مكع 
منظ��ور ،مقدار  50را روي محور  30 ،Xرا روي محور Y

و 40را روي محور  Zجدا كنيد.

 .6از نقطهي  Bخطي موازي محور  Xو از نقطهي  Aخطي
موازي محور Yترس��يم كنيد ت��ا همديگر را در نقطهي C
قطع كنند.
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 .7به انتهاي رديف  6برده ش��ود .س��طوح  2 ، 1و  3روي
سطوح روبهرو جانبي و افقي مكعب را ترسيم كنيد.

رسم يك هذلولي به روش ابوالوفا بوزجاني

ابت��دا دو خط عمود بر يكديگر رس��م و بر روي

يكي فاصلهي دو منحني و سپس دو كانون هذلولي

3

را مشخص ميكنيم .بعد براي بهدست آوردن نقاط
مختلف بدين طريق عمل ميكنيم كه نقطهاي روي

1

2

محور اصلي انتخاب و به مركز كانونها و فاصلهي
آن نقطه از دو سر هذلولي قوسهايي رسم ميكنيم
تا يكديگ��ر را قطع كنند .اين نق��اط روي منحني

 .8در اي��ن مرحله دونقطهي ابتداي��ي و انتهايي از خطوط

هذلول��ي ق��رار دارد و ادامهي اي��ن كار براي نقاط

سطح شيبدار بهدس��ت آمده است و بايد سطح شيبدار

مختل��ف روي مح��ور اصلي ،منحن��ي هذلولي را

را ترسيم كنيد.

بهدست ميدهد.

 .9در آخرين مرحله خطوط داخلي س��هبعدي را ترسيم و
سهبعدي را طبق استاندارد پررنگ كنيد.

 .10نقشهي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1به چه منظور در نقشهها تصوير مجسم را ترسيم ميكنند؟
 .2طرز قرار گرفتن محور  Y ، Xو Zدر سهبعدي ايزومتريك چگونه است؟
 .3براي ترسيم سهبعدي ايزومتريك از كدام گونيا استفاده ميشود؟
© الف) ْ30ْ - 60

		
© ب) ْ45

© ج) ْ 30ْ - 60و ْ45

 .4ترسيم خطوط شيبدار در سهبعدي چگونه انجام ميشود؟ توضيح دهيد.
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◄ ◄عملي

 .1با توجه به دو نماي دادهشده تصوير سهبعدي را كامل كنيد.
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 .2سهبعديهاي دادهشده را مجددا ً با دستآزاد و با مقياس دو برابر ترسيم كنيد .چهار مورد اول در كارگاه و بقيه در منزل
انجام شود.
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 .۳اشكال داده شده را بهصورت سهبعدي ایزومتریک و با استفاده از ابزار نقشهکشي ترسيم کنيد.

()2

()1

()4

()3

ﺗﺤﻘﻴﻖ

تحقيق کنيد غير از سهبعدي ایزومتریک چه نوع سهبعديهاي دیگري در
نقشهها مورد استفاده قرار ميگيرد.
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توانايي ترسيم تصاوير الزم از يك جسم
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:

 تعداد تصاوير الزم براي يك جسم را تشخيص دهد. -تصاوير الزم براي يك جسم را ترسيم كند.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

6
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پيشآزمون
 .1براي نشاندادن و معرفي كامل يك جسم بهصورت معمول چند تصوير نياز است؟
 .2آيا امكان دارد جسمي فقط با يك تصوير دوبعدي معرفي شود؟
معرف كامل آن در نقشه باشد آن تصاوير بايد چه خصوصياتي داشته باشند؟
 .3براي اينكه تصاوير يك جسم ّ
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تصاوير الزم

مث ً
ال ،اگر فقط يك تصوير از جس��مي داش��ته باشيم،
ميتواند معرفيكنندهي جسم بهصورت كامل باشد؟ براي

در جلسات گذش��ته آموختيد كه مبناي نقشهكشي ترسيم

نمونه ،تصوير افقي جسمي داده شده است .همانگونه كه

تصاوير دوبعدي از اجس��ام است و تصوير سهبعدي فقط

مش��اهده ميكنيد ،براي اين تصوير افقي ميتوان اجس��ام

به مثابهي كمك در تش��خيص ظاهر اجس��ام ،گاهي كنار

متعددي در نظر گرفت.

نقش��ههاي دوبعدي ترس��يم ميش��ود .همچنين ،ميتوان
تصاوير دوبعدي متعددي از جهتهاي مختلف براي يك
جسم ترسيم كرد.

خط��وط بين صفحات  B ،Aو  Cنش��اندهندهي اختالف
ارتفاع اين سطوح نسبت به هم است ،اما اينكه كدام سطح
باالتر و كدام پايينتر اس��ت ،يا اينكه افقي و كدام ش��يب
دارد مشخص نيست.
ش��ما با كمي دقت ميتوانيد اجسام سهبعدي ديگري
ني��ز براي اين تصوير افقي پي��دا كنيد .پس ،ميتوان نتيجه
گرفت كه بهطور معمول يك جسم نميتواند با يك تصوير
اكنون س��ؤال اين اس��ت ك��ه چند تصوير از يك جس��م

معرفي ش��ود .دليل روشن آن هم اين است كه در يك نما

ميتواند جسم را بهصورت كامل معرفي كند.

فقط دوبعد از يك جسم نشان دادهميشود.
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مث� ً
لا در تصوي��ر افقي طول و عرض موجود اس��ت

براي مثال ،جسم سهبعدي در شكل زير با تصوير روبهرو

و ب��راي نمايش ارتفاع نياز به تصوي��ر روبهرو ،يا تصوير

و جانبي معرفي شدهاس��ت و از نظر ابعاد نقشهي كاملي

جانبي است.

است.
عرض
طول

درحقيقت ،براي اينكه يك جس��م بهصورت كامل معرفي
ش��ود ،نياز به اندازههاي كامل طول ،عرض و ارتفاع است
كه در دو تصوير وجود دارد .براي مثال ،در تصوير روبهرو،
ارتفاع و طول ،و در تصوير افقي ،عرض و طول وجود دارد.
عرض

طول

ارتفاع

البته ،نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه دو
نمايي كه انتخاب ميشود بايد عالوه بر مطلب فوق بيانگر
شكل واقعي جسم نيز باشد .براي نمونه ،در شكل زير اگر

ارتفاع

دو نماي روبهرو و افقي انتخاب شود تصاوير وضوح كافي
براي معرفي جسم را نخواهد داشت.
طول

عرض

عرض

پس ،ميتوان نتيجه گرفت كه بهصورت معمول ،با داشتن
دو تصوير از جس��م ميت��وان تمام��ي اندازههاي طول و
عرض و ارتفاع يك جسم را نشان داد.
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انتخاب دو تصوير مناسب
انتخاب دو تصوير نامناسب

ولي چنانچه نماي روبهرو و جانبي انتخاب ش��ود جس��م قابل تشخيص و ساخت خواهد بود .در شكل زير دو تصوير
روبهرو و افقي نميتواند معرف فقط يك جس��م باش��د و اجسام متعددي را شامل ميشود؛ در اين صورت ،فقط نماي سوم
ميتواند منظور نقش��هكش را از دو تصوير ديگر بيان كند .از آنجا كه اين دو تصوير (روبهرو و افقي) به درس��تي انتخاب
نشدهاند ،شما ميتوانيد با كمي دقت تصاوير جانبي زيادي براي آن پيدا كنيد.

براي توضيح بيشتر بايد گفت ،سطوح يك جسم ميتواند

ممكن اس��ت در يك جسم هم قس��مت دوار هم قسمت

سه حالت كلي داشته باشد:

ش��يبدار و هم قسمت مستوي غير شيبدار وجود داشته

الف) سطح يك جسم دوار است.

باشد ،مثل شكل زير.

ب) سطح جسم شيبدار است.

ج) س��طح جس��م نه دوار اس��ت نه ش��يبدار ،مثل يك
مكعب.

نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه هميشه
بايد نماهايي از جس��م ترس��يم ش��ود كه دايرهاي بودن و
ش��يبدار بودن را نش��ان دهد .براي نمونه ،سه تصوير از
شكل دادهشده ترسيم شده است.
163

همانگونه که مشاهده ميکنيد ،دایرهاي بودن در تصویر روبهرو و شيبدار بودن در تصویر افقي نشان داده شده است .پس،
دونمایي که جسم را بهتر نشان ميدهند تصویر روبهرو و تصویر افقي است.

مثال :دو تصویر زیر چه جسمي را نشان ميدهد؟

ﻧﻜﺘﻪ

آنچه بيان شد وضعيت معمول ترسيم تصاویر
اجسام بود .ا ّما ،به هرحال ،در صنعت قطعات

جواب :در نگاه اول ،ميتوان گفت ،این دو تصویر ميتواند

زی��ادي وجود دارد که براي معرفي به بيش از

اجسام مختلفي را نشان دهد ،مانند شكلهاي زیر.

دو تصویر نياز دارد .همچنين ،برخي اجس��ام
مانند قطعات استوانهاي در صورتي که کامل
اندازهگذاري شده باشد با یک تصویر معرفي
ميشود و نياز به تصویر دیگري ندارد.

ا ّما از آنجا که اصل بر این اس��ت که اگر جسمي شيبدار
یا دوار باش��د ،باید تصویري که شيب یا دایرهاي بودن را

نش��ان دهد ترسيم ش��ود .ميتوان نتيجه گرفت که منظور
نقشهکش از این دو تصویر همان مكعب بوده است.
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دستوركار
ترسیم نقشه
( 6۰دقيقه)

س��ه تصویر روبهرو ،افقي و جانبي از جس��م س��هبعدي
مقابل را ترسيم و دو تصویر آن را به عنوان نقشهي جسم
انتخاب کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

خطکش تي
چسب
مداد

ثابت

نواري

لباس کار

نرم

مویي

روپوش سفيد

HB
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مراحل ترسيم
 .1كاغذ را روي ميز بچس��بانيد و كادر و جدول را ترسيم

 .4با ترس��يم خطوط رابط و خط  45درجه نماي افقي را

كنيد.

ترسيم كنيد.

 .2با استفاده از ابزار و طبق اصولي كه فراگرفتهايد تصوير
روبهرو را ترسيم كنيد.

 .5همانگونه كه مشاهده ميكنيد ،تصوير جانبي اطالعات
 .3به همان ترتيب و طبق اندازهها ،تصوير جانبي را ترسيم

واضحتري نس��بت به تصوي��ر افقي ارائ��ه ميدهد .پس،

كنيد.

ميتوانيد تصوير افقي را حذف كنيد و دو تصوير باقيمانده
را با ضخامت مشخص پررنگ كنيد.

 .6نقشهي كاملشده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1بهطور معمول ،براي نمايش كامل يك جسم به چند تصوير نياز است؟
© الف) يك تصوير

© ب) دوتصوير

© ج) سه تصوير

 .2چنانچه يك استوانه بهصورت كامل اندازهگذاري شود ،براي نمايش آن چند تصوير نياز است؟
© الف) يك تصوير

© ب) دوتصوير

© ج) سه تصوير

 .3چگونه ميتوان از تصوير دوبعدي يك جسم تشخيص داد كه جسم داراي اختالف سطح است؟
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◄ ◄عملي

 .1از س��ه تصويري كه براي هر جس��م ترسيم شدهاست ،تصوير اضافه را مطابق نمونه حذف كنيد( .تذكر :اين تمرين بايد

به صورت گروهي انجام گيرد ).هنرجويان بايد به گروههاي  2يا  3نفره تقس��يم ش��وند و هر گروه با مشورت هم تمرين را
انجام دهند و در پايان جوابها را با استادشان بررسي كنند.
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 .2براي هريك از سهبعديهاي دادهشده دو تصوير مناسب ترسيم كنيد( .ترسيم با دست آزاد انجام گيرد)
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2

1

4

3

6

5

8

7

 .3دو تصوير مناسب از سهبعدي دادهشده را با ابزار كامل ترسيم كنيد.
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توانايي ساختن مدل از روي تصاوير قطعه
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -اجسام ساده را از روي تصاوير آن تشخيص دهد.

 مدل اجسام را از روي تصاوير آن بسازد. -نحوهي استفادهي صحيح از ابزار مدلسازي و حفظ و ايمني آن را فرا گيرد.

ساعات آموزش

172

نظري

عملي

جمع

2

4

6

پيشآزمون
 .1خط ايجاد شده بين سطوح  Aو Bدر تصوير افقي نشاندهندهي چيست؟

 .2در تصوير روبهرو ،خطچين نشاندهندهي چيست؟
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 .3تصاوير روبهرو و افقي ترسيم شده چه قطعهاي را نشان ميدهد؟
© الف) مكعب

© ب) استوانه

© ج) مخروط

© د) هركدام ممكن است

 .4خطچين در نماي روبهرو نشاندهندهي چيست؟
		
© الف) پلهاي بودن داخل جسم

© ب) شيار در پشت جسم

				
© ج) سوراخ

© د) شيار داخل جسم

 .5به نظر شما براي ساخت مدل يك قطعه از چه مواد اوليهاي ميتوان استفاده كرد؟
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ساختن قطعه

مطابقت دهيم .همانگونه كه مش��اهده ميكنيد س��طح A

باالتر از سطح  Bقرار گرفته است.

يك��ي از روشها براي درك بهتر نقش��هها س��اخت قطعه
است .شما ميتوانيد ،به روشهاي مختلف ،مدل قطعاتي
را كه نقشههاي آن ترسيم شدهاست بسازيد .فرايند ساخت
يك مدل از روي تصاوير آن دو قسمت مهم دارد:
◄ ◄خواندن نقشه
◄ ◄ساخت مدل

در قسمت خواندن نقش��ه اصولي كه تاكنون فرا گرفتهايد
بسيار مهم است.
دو نكتهاي اساسي در نقشهخواني را يادآوري ميكنيم.

 .1تشخيص اختالف سطوح

براي مثال ،در تصوير افقي ش��كل روبهرو سطح  Aو Bبا
هم اختالف سطح دارند ،چون بين آنها خط است.

روشهاي ساخت مدل از روي نقشه
روش اول

در اين روش ،هر قطعه را يك مكعب فرض ميكنيد (براي
قطعات غير استوانهاي) .آنگاه ،مرحله به مرحله قسمتهايي
را از آن برميداريد تا قطعهي موردنظر حاصل شود.

 .2تشخيص وضعيت سطوح

براي اينكه متوجه ش��ويم كدام سطح باالتر و كدام سطح
پايينتر اس��ت باي��د تصوير افق��ي را با تصوي��ر روبهرو
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براي مثال ،براي س��اخت قطعهاي كه س��ه تصوير آن در
ش��كل زير آمده اس��ت ،ابتدا يك مكعب را برميداريد و
ب��ه ترتيب قس��متهايي را از آن كم ميكني��د تا قطعهي
موردنظر حاصل شود( .مطابق شكل روبهرو).

روش دوم

در اين روش ميتوانيد قسمتهايي را جداجدا بسازيد و
به هم اضافه كنيد تا مدل موردنظر كامل ش��ود .براي مثال،
براي س��اخت م��دل دو تصوير روبهرو و افقي در ش��كل
دادهش��ده ميتوانيد اجزاي آن را جدا جدا ساخته و روي
هم بچسبانيد.

گفتني است كه براي ساخت بعضي از مدلها ميتوانيد از
تركيب اين دو روش نيز استفاده كنيد.
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مواد اوليه و ابزار موردنياز

حتم ًا برش در محيط باز انجام ش��ود يا از هواكش مناسب

براي س��اخت مدله��ا ميتوانيد از م��واد اوليهي مختلفي

استفاده كنيد.

اس��تفاده كني��د .بهترين مواد آنهايي هس��تند كه نرماند و

 .5در هن��گام س��اخت قطع��ات روي مي��ز كار ،فاصله را

قابليت شكلدهي و برش بهتري دارند .براي مثال ،ميتوان

با دوس��تان خود رعاي��ت كنيد تا در حين كار آس��يبي به

از موادي مانند چوب ،خمير مجسمهسازي ،فوم يا اسفنج

دوستانتان نرسد.

فشرده استفاده كرد.
ابزار موردنياز براي س��اخت نس��بت به نوع مواد اوليه
فرق ميكند .براي مثال ،چنانچه بخواهيد از فوم اس��تفاده
كنيد به ابزار زير نياز داريد.
 .1ا ّرهي مويي

 .2تيزبُر (تيغ)

 .3دستگاه المنت حرارتي

 .4چسب چوب

هنرجويان در حال ساخت مدل با فوم

نكات ايمني

 .1هميش��ه اب��زار را در محل مخصوص ق��رار دهيد و از
گذاشتن ابزار روي ميزهاي نقشهكشي خودداري كنيد.
 .2هنگام اس��تفاده از تيزبر ،برشها را به سمت پايين يا به
س��مت روبهرو انجام دهيد (حركت تيزبر به س��مت بدن
شما نباشد).
 .3با احتياط و آرامش كار كنيد.
 .4چنانچه از المنت حرارتي براي برش اس��تفاده ميكنيد،

مدل ساخته شدهي اسفنجي
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هنر جويان در حال ساخت مدل اسفنج
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دستوركار
ساخت جسم از روي دو تصوير
( ۹۰دقيقه)

دو تصویر از قطعهاي در ش��كل روبهرو نش��ان داده شده
است .با استفاده از مواد فوم آن را بسازید.

توجه :ای��ن تمرین باید به صورت گروه��ي انجام گيرد.
هنرجویان به گروههاي دونفره تقس��يم شوند و تمرین را
انجام دهند.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

اره

مویي

رنگ

گونيا

ْ۳۰ْ - 6۰

خودکار

آبي یا قرمز

پاكکن

نرم

لباس کار

روپوش سفيد

تيغ

تيزبر

چسب

مشخصات فني

رنگ پالستيک گواش
یا آبرنگ

چسب چوب

179

مراحل ساخت
 .۱ابتدا باید نقش��ه را بخواني��د .همانگونه که ميبينيد در

 .4با مطابقت سطوح  Bو  Cتصویر افقي با تصویر روبهرو

نماي افقي سطوح مختلف با خطهایي از هم جدا شدهاند.

مش��اهده ميکنيد ،این دو سطح ،بهصورت شيبدار است

آنها را مطابق شكل باال حروف  C ،B ،Aو  Dنامگذاري

ک��ه بهصورت دو تيغه بر روي قس��مت پل��هاي قبل قرار

کنيد.

گرفته است.

 .۲مش��اهده ميکني��د که ای��ن س��طوح ( C ،B ،Aو )Dبا
هم اختالف س��طح دارند ،چون بين آنها خط اس��ت .در
حقيقت ،نسبت به هم باال و پایين هستند.

 .۳ب��ا مطابقت تصویر افق��ي و تصویر روبهرو مش��اهده
ميکنيد که سطح  Aباالتر از سطح  Dقرار گرفته است .در

 .۵نكتهي خاص دیگري وجود ندارد و ميتوانيد شروع به

حقيقت ،سطح  Aو  Dحالتي پلهاي دارد.

س��اخت کنيد .ابتدا یک بلوك مكعبي به ابعاد 7۰×۵۰×6۰
برش دهيد.
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 .6قسمت پلهاي را طبق ابعاد داده شده روي مكعب ترسيم

 .9قسمتهاي گوهاي را روي قسمت پلهاي در محل خود

كنيد( .روي سطح  70×60مكعب)

با استفاده از چسبچوب بچسبانيد.

 .7با اس��تفاده از ارهمويي يا تيزبر با دقت از روي خطوط

 .10با اس��تفاده از رنگهاي مناس��ب مدل ساخته شده را

برش دهيد تا قسمت پلهاي ايجاد شود.

رن��گ كنيد (بهتر اس��ت ب��راي هر جهت دي��د يك رنگ
انتخاب شود)

 .8ب��ا اس��تفاده از تكه ديگري از فوم دو قس��مت گوهاي

 .11نتيج��هي كار را ب��راي تأييد و ارزش��يابي به هنرآموز

را بهص��ورت جداگانه بهوس��يلهي تيزبر ب��ه طول  40و

محترم خود ارائه دهيد.

ارتفاع 50برش دهيد.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1براي ساخت قطعه از روي نقشه چه مراحلي بايد انجام بگيرد؟
 .2چگونه متوجه ميشويم كه دو سطح همراستا نيستند؟
 .3اگر تصوير افقي داراي اختالف سطح باشد ،اين اختالف سطح عقب و جلويي است يا پايين و بااليي؟
 .4براي ساخت مدل و قطعه از يك نقشه از چه مواد اوليهاي ميتوان استفاده كرد؟
 .5نكات ايمني براي ساخت مدلها را در كارگاهها بيان كنيد.
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◄ ◄عملي

 .1ابتدا دو تصوير مناس��ب از هر يك از س��هبعديهاي زير را با دس��ت آزاد ترسيم كنيد و پس از تأييد هنرآموز خود ،مدل
آن را در كارگاه بسازيد.

 .1گوشه گونيايي

 .2واسطه

 .3بست

.4قطعهي اتصال

 .5اتصالدهنده

 .6رابط اتصال
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 .2با توجه به دو تصوير داده شده مدل قطعهي مورد نظر را بسازيد.
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توانايي ترسيم تصوير سوم به كمك دو تصوير آن
◄ ◄پس از آموزش اين توانايي ،از فراگير انتظار ميرود:
 -از روي تصاوير اجسام ،آنها را شرح دهد.

 تصوير سوم را با استفاده از دو تصوير ترسيم كند. مهمترين اصول براي خواندن نقشهها را شرح دهد. -مهمترين نكات براي ارتباط بين تصاوير را شرح دهد.

ساعات آموزش
نظري

عملي

جمع

2

8

10
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پيشآزمون
 .1با چه شرايطي دو تصوير ميتواند يك جسم را به خوبي معرفي كند؟
 .2خواندن نقشه به چه مفهوم است؟
 .3تاكنون چه اصولي را در مورد خواندن نقشه فراگرفتهايد؟
 .4وجود يك خطچين در تصوير يك جسم نشاندهندهي چيست؟
 .5اگر سطحي عمود بر صفحهي تصوير باشد تصوير آن چگونه است؟
 .6اگر سطحي موازي صفحهي تصوير باشد ،تصوير آن چگونه است؟
 .7تجسم به چه معناست؟
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ترسیم تصوير سوم به كمك دو تصوير ديگر
مجهوليابي

 .۳تصوی��ر از باال در زیر تصویر روبهرو و تصویر جانبي از
چپ در سمت راست تصویر روبهرو ترسيم ميشود.
 .4اگر سطحي موازي صفحهي تصویر باشد تصویر آن با

در دروس گذش��ته با فنون خواندن نقش��ه آشنا شدید .حاال

اندازهي واقعي ترسيم ميشود.

وقت آن رس��يده اس��ت که آنچه فراگرفتهاید براي خواندن

 .۵اگر س��طحي عمود بر صفحه تصویر باش��د تصویر آن

نقشه به کارگيرید .در دروس گذشته آموختيد که چنانچه دو

یک خط ميشود.

تصویر یک جسم به درستي انتخاب شده باشد غالب ًا ميتوانند

 .6یک س��طح ش��يبدار حداقل در دو تصویر به صورت

جس��م را به طور کامل معرفي کنند ،ح��اال در این درس از

صفحه دیده ميشود.

شما خواسته ميشود تا با استفاده از دو تصویر ،تصویر سوم

 .7اس��توانه بهطور معمول در یک تصوی��ر دایره و در دو

را ترس��يم کنيد .در حقيقت ،اگر شما تصویر سوم را درست

تصویر دیگر مستطيل دیده ميشود.

ترسيم کنيد ،نشان ميدهد که نقشه را درست خواندهاید.
البته ،براي ترسيم تصویر سوم ،به غير از توانایي خواندن

ايجاد ارتباﻁ بین تصاوير

نقشه باید توانایي ایجاد ارتباط بين تصاویر را نيز داشته باشيد

در دروس گذشته فراگرفتيد که چگونه تصاویر یک جسم با

تا با استفاده از خطوط رابط تصویر سوم را ترسيم کنيد.

هم ارتباط دارند .برخي از مهمترین آنها را یادآوري ميکنيم.

؟

اصول نقشهخواني

 .۱ه��ر نقطهاي در تصویر روبهرو ،ب��ا نقطهاي در تصویر
افقي و تصویر جانبي مرتبط است.
 .۲براي ترس��يم تصویر س��وم از خطوط رابط و خط 4۵
درجه استفاده ميشود.
 .۳چنانچه دو تصویر از یک جس��م را شمارهگذاري کنيم
ميتوانيم با استفاده از ش��مارههاي یكسان در دو تصویر،
تصویر سوم را بهدست آوریم.

اصول خواندن نقش��ه همان اصولي است که براي ترسيم

 .4ه��ر مقدار طول ،عرض ی��ا ارتفاعي که در یک تصویر

نقش��هها بيان ش��د .ش��ما این اصول را در دروس گذشته

وج��ود دارد ،همان مق��دار در یكي از دو تصویر دیگر نيز

آموختهای��د ،اما در این درس براي ی��ادآوري به برخي از

وجود دارد.

مهمترین آن اشاره ميشود.
 .۱وج��ود خط داخل یک تصویر نش��اندهندهي اختالف
سطح است.
 .۲خطچين اثر اختالف س��طحي اس��ت که در پش��ت یا
داخل جسم قرار دارد.
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دستوركار
ترسیم نماي مجهول
( 6۰دقيقه)
تصاویر روبهرو و افقي جسمي در شكل مقابل نشان داده
شده است .تصویر جانبي آن را ترسيم کنيد.

جدول ابزار
نام ابزار

مشخصات فني

نام ابزار

مشخصات فني

کاغذ

A4

ميز نقشهکشي

حداقل ۵۰× 7۰

پاكکن

گونيا

ْ ۳۰ْ - 6۰وْ4۵

برس

خطکش تي
چسب
مداد

ثابت

نواري

لباس کار

نرم

مویي

روپوش سفيد

HB

ﻧﻜﺘﻪ

براي درك بهتر تصاویر و خواندن نقش��هها ميتوانيد از ترس��يم تصویر سه بعدي یا ساخت قطعه
کمک بگيرید و پس از رفع ابهامات دو تصویر ،شروع به ترسيم تصویر سوم کنيد.
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مراحل ترسیم
 .۱کاغ��ذ  A4را روي مي��ز بچس��بانيد و کادر و جدول را

 .4ح��ال س��راﻍ نماي روبهرو بروید و دو س��طح آن را با

ترسيم کنيد.

ح��روف  Aو  Bنامگذاري کنيد .مش��اهده ميکنيد که این
دو سطح همراستا نيستند .با ایجاد ارتباط و مطابقت آنها

 .۲دو تصویر را بررسي کنيد ،و اصطالح ًا نقشه را بخوانيد.

با تصویر افقي متوجه ميش��وید که س��طح  Aاز سطح B

مشاهده ميکنيد که تصویر افقي از سه سطح تشكيل شده

عقبتر است ميتوانيد تصویر سهبعدي آن را با دستآزاد

است .آنها را با شمارهي  ۱و  ۲و  ۳نامگذاري کنيد .دقت

بهصورت ش��كل زیر ترسيم کنيد تا شناخت بهتري از آن

کنيد که براي خواندن نقشه مرحله به مرحله پيش بروید.

پيدا کنيد.

 .۳با مطابقت تصویر افقي با تصویر روبهرو متوجه ميشوید
که سطح  ۱باالتر از سطح  ۲قرار دارد و سطح  ۳هم بهصورت
شيبدار اس��ت .اگر بخواهيد اطالعاتي را که تا این لحظه
بهدست آوردهاید بهصورت سهبعدي نشان دهيد ،بهصورت

 .۵تنها مطلب باقيمانده ،خطچين اس��ت که با مطابقت آن

ش��كل زیر است .ش��ما ميتوانيد آنچه را تجسم کردهاید با

با تصویر افقي متوجه ميشوید که این خطچين اثر شياري

دست آزاد به صورت سهبعدي ترسيم کنيد.

است که از جهت روبهرو دیده نشده ولي در نماي افقي اثر
آن بهخوبي مشخص است ،حال ميتوانيد تصویر سهبعدي
را که همان ساخت مدل روي کاغذ است کامل کنيد.

شيار
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 .6در اين مرحله كار نقش��هخواني پايان يافته است .اكنون
بايد با اس��تفاده از قوانين ارتباط تصاوير ،تصوير جانبي را

حكيم عمر خيام

حكيم ابوالفت��ح عمر خيام نيش��ابوري (متولد حدود

ترس��يم كنيد .بدين منظور ،ابتدا خط  45درجه را ترس��يم

 439هجري قمري ،وفات حدود  526هجري قمري)،

كني��د .آنگاه مقدار ع��رض كل را از تصوير افقي و ارتفاع

حكيم ،فيلس��وف ،ش��اعر و رياضيدان ب��زرگ و از

كل را از تصوير روبهرو به تصوير جانبي انتقال دهيد.

چهرههاي درخش��ان ايران و جهان است .او مطالعات
زيادي در معادالت جب��ري به طور مثال در معادالت
درجه سوم ،انجام داد و با استفاده از مقاطع مخروطي
به حل اين معادالت پرداخت.

ضمن ًا با طبقهبندي معادالت براي آنها روشهاي

هندسي پيش��نهاد كرد .همچنين خيام به پژوهشهاي
متع��ددي دربارهي اصول موضوعه دس��ت زد .اصول
موضوعه مجموعهي قوانين در هندس��ه هستند كه در
 .7طبق آنچه آموختهايد ارتفاع و عرض هر قس��مت را به

اين علم بدون برهان و استدالل پذيرفته ميشوند.

تصوي��ر جانبي انتقال دهيد و اثر آن را ترس��يم كنيد .ابتدا

خيام دربارهي اصل پنجم از اصول موضوعه اقليدس

قس��مت شيبدار ،سپس قسمت پلهاي و در آخر ارتفاع و

ب��ا اين مضمون كه از يك نقط��ه در خارج از يك خط

عرض ش��يار را به تصوير جانب��ي انتقال دهيد .در نهايت،

راس��ت تنها يك خط ميتوان موازي با آن رس��م كرد

خطوط را با ضخامت استاندارد پررنگ كنيد.

پژوهش كرد و مانند بسياري از دانشمندان يوناني پيش
از خود در درستي اين اصل ترديد كرد و نتايج حاصل
از ترديدهاي خيام مقدمهاي براي پايهگذاري هندس��ه
نااقليدسي توسط رياضيدان غربي به شمار ميآيد.

 .8نقشهي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز
محترم خود ارائه دهيد.
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تجزيه يك جسم به احجام كوچكتر

به راحتي ميتوان تصوير س��وم دو حجم ساده  Aو  Bرا
حدس زد.

بس��ياري از قطع��ات پيچيده كه در صنع��ت وجود دارند
از تركيب احجام س��ادهتر تشكيل ش��دهاند .چنانچه بتوان
تصويري از يك جس��م را به جزءهاي سادهتر تقسيم كرد
خواندن نقشه و درك آن به راحتي امكانپذير است.
براي مثال به دو تصوير روبهرو و افقي شكل زير نگاه كنيد.
حجم

حجم

حال با استفاده از اين اطالعات به ترسيم تصوير سوم كل
جسم اقدام ميكنيم.

حجم

حجم

با دقت در تصاوير و ايجاد ارتباط بين آن متوجه ميشويد
كه جسم از دو حجم  Aو  Bتشكيل شده است.

◄ ◄مثال :با اس��تفاده از دو تصوير روبهرو و جانبي شكل

زير جس��م را تجس��م كرده و تصوير افقي آن را ترس��يم
كنيد.
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جواب:

با توجه به نماي جانبي و روبهرو متوجه ميشويم كه اين جسم از سه جزء كوچكتر تشكيل شده است.

با استفاده از اطالعات بهدست آمده و ايجاد ارتباط بين تصاوير نماي سوم جسم را ترسيم ميكنيم.
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ارزشيابي پاياني
◄ ◄نظري

 .1وجود خط داخل يك تصوير نشاندهندهي چيست؟
		
© الف) شيار

		
© ب) سوراخ

© ج) اختالف سطح

 .2يك سطح شيبدار حداقل در چند تصوير بهصورت صفحه ديده ميشود؟
© الف) يك تصوير

		
© ب) دو تصوير

© ج) سه تصوير

 .3در نقشههايي كه ما در كشورمان ترسيم ميكنيم محل قرار گرفتن تصوير جانبي از چپ و تصوير از باال در كدام طرف
تصوير روبهروست؟
 .4اگر اختالف سطحي در پشت يا داخل جسم باشد چگونه نشان داده ميشود؟
 .5به چه منظور در نقشهها از خطوط رابط و خط  45درجه استفاده ميشود؟
 .6از شمارهگذاري روي تصاوير چه استفادهاي ميشود؟
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◄ ◄عملي

 .1تصوير سهبعدي هريك از دو تصوير زير را با دست آزاد ترسيم و آنگاه تصوير سوم آن را ترسيم كنيد.
همكار گرامي:

تمرينهايي را كه در كارگاه فرصت ترسيم آن نميشود براي منزل در نظر گرفته شود.
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 .2تصوير سوم هريك از دو تصوير زير را با دست آزاد ترسيم كنيد.
(ميتوانيد از ساخت مدل و ترسيم سهبعدي براي تجسم كمك بگيريد)
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 .3تصوير سوم هريك از دو تصوير زير را ترسيم كنيد (با دست آزاد)
(بهتر است هنرجويان به گروههاي دو نفره تقسيم و ارزشيابي بهصورت گروهي انجام شود)
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 .4موارد خواستهشده را از دو نقشهي زير كه تصاوير روبهرو و افقي آن داده شده است به دست آوريد
الف) ترسيم مجدد تصوير روبهرو و تصوير افقي
ب) ترسيم تصوير جانبي
ج) اندازهگذاري
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 .5ابتدا هر يك از دو نماهاي زير را در كاغذ  A4ترسيم كرده و سپس نماي سوم آن را بهدست آوريد:
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منابع و مآخذ
الف) فارسي
1 .1استانداردهاي كامل ( DINقسمت منطبق بر  ،)ISOف.معطوفي ،فدك ايساتيس.
2 .2اصول و مباني طراحي،

ترجمه فرهاد كشايش ،كتابخانهي آستان قدس رضوي به شماره ثبت .95511

3 .3رسم فني عمومي ،احمد متقيپور ،1383 ،مركز نشر دانشگاهي.
4 .4رسم فني عمومي ،سيد ابوالحسن موسوي ،1388 ،شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي.499/4
5 .5نقشهكشي ،1محمد خواجهحسيني ،1387 ،شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي.359/51
6 .6نقشهكشي صنعتي ،مترجم عبداهلل ولينژاد ،1379 ،نشر طراح.
7 .7نقشهكشي صنعتي ،محمدرضا عباسي ،1386 ،سها دانش.
8 .8نقشهكشي صنعتي ،1محمود مرجاني ،سال  ،1374دانشگاه يزد.
9 .9نقشهكشي مقدماتي ،حميدرضا غالمرضايي ،1382 ،شركت صنايع آموزشي.
1010هندسه ايراني ،ابوالوفا محمد بوزجاني ،1369 ،تهران.
ب) انگليسي
1. ENGINEERING DRAWING , Cecil Jensen / Sixth Edition، New York.
2. BASIC TECHNICAL DRAWING, Henry Cecil Spencer، New York.
3. TECHNICAL DRAWING/ Fifth Edition ,E.Giesecke,The Macmillan Company.
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همکاران محترم و دانشآموزان عزىز:

پىشنهادات و  نظرات خود را دربارۀ محتواى اىن کتاب به نشانى

تهران   ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15دفتر تألىف کتاب های درسی
فنى و   حرفه اى و کاردانش  ،ارسال فرماىند.
پىام  نگار(اىمىل)

وب گاه (وب ساىت)
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