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مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف »پودمان هاي مهارت« يا »كتاب هاي تخصصي شاخه  كاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
»مجموعه برنامه هاي درســي رشته هاي مهارتي شاخه   كاردانش، مجموعه  هشتم« صورت گرفته است. بر 
اين اســاس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان )Unit( دسته بندي مي شوند. 
در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دســته بندي شده و پودمان مهارتي )Module( را شكل 

مي دهند.
دســته بندي »توانايي ها« و »واحدهاي كار« توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام 
شــده اســت به گونه اي كه يك سيســتم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي 

دارد.
با روش مذكور يك »پودمان« به عنوان كتاب درسي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه  

كاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور كلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نيز به 
تعــدادي واحــد كار )U1 و U2 و ...( و هــر واحد كار نيز به تعدادي توانايي )P1 و P2 و ...( تقســيم 
مي شوند. به طوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار )مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه(

و كليه پودمان هاي هر اســتاندارد، تســلط و مهارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كسب 
خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي شــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت 

به دست آورند.
بديهي اســت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شــاخه  كاردانش و كليه  عزيزاني كه در امر توســعه  
آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توســعه   آموزش هاي 

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
دفتر تأليف كتاب هاي درسی
فني و حرفه اي و كاردانش 



توصيه هايي به هنرجويان

الف) توصيه هاي كلي
1. پيش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشوييد.

2. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
3. كفش هايتان را تميز كنيد. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنيد آن را نيز تميز نگه داريد.

4. در شروع كار ميز نقشه كشي را كامًال تميز كنيد.
5. وسايلي از قبيل گونيا، خط كش تي، و مانند آن بايد كامًال تميز باشند هر زمان كه الزم شد آن ها را به 

روش مناسب تميز كنيد.
6. برس مويي براي پاك كردن نقشه پس از پاك كردن با پاك كن در اختيار داشته باشيد هرازچندگاهي 

برس را بشوييد تا تميز باشد.
ــبانيد و قيچي كوچكي براي بريدن  ــم بچس ــي يا تخته رس ــب روي ميز نقشه كش 7. كاغذ را با نوارچس

نوارچسب در اختيار داشته باشيد.
8. هنگام كار بايد دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ 

سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.
9. هر خطي را فقط با يك حركت در جهت توصيه شده بكشيد.

10. پس از كشيدن هر خط نقشه را با برس مويي تميز كنيد.
ــطل زباله بريزيد، و  ــب ها را جدا كنيد و در س 11. پس از اتمام كار ميز را به حالت اوليه برگردانيد، چس

ميز را تميز كنيد.
12. همه ابزار و وسايل نقشه كشي را سر جاي خود و به صورت مرتب قرار دهيد.

13. نقشه ها و ابزارها را در برابر عوامل فيزيكي مانند گرما و نور بيش از حد، حفاظت كنيد.
14. اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد، حتمًا با عينك كار كنيد.

15. براي حمل ونقل ابزار از كيف مخصوص استفاده كنيد.
ــايل و براي اطمينان از كارايي آن ها با افراد متخصص به ويژه هنرآموز محترم  16. براي خريد ابزار و وس

مشورت كنيد.



ب) توصيه هاي آموزشي
1. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

ــيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار  ــتوركار آن را براي تأييد و ارزش ــاندن هر دس 2. پس از به انجام رس
دهيد.

ــاركت و همكاري همكالسي هايتان با  ــيد. مش 3. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم خود در تعامل باش
هم كالسي ها نيز مؤثر است.

4. در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.
ــيم مي كنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها با  ــه هايي كه در طول دوره ترس 5. همه ي نقش

دسترسي آسان به آن ها مراجعه كنيد.
ــيد تا آنجا كه مي توانيد حل كنيد  ــاري رواني قرار دهيد، بكوش 6. تمرين ها را، بي آنكه خود را تحت فش

ولي حتمًا نواقص و اشكاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد. 
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توانايي ترسيم نما از روي مدل و قطعه ي صنعتي
مقدمه، رسم فني

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
ـ  رسم فني و كاربرد آن را در صنعت توضيح دهد.

ـ  كاربرد هاي رسم فني را توصيف كند.
ـ  رسم فني را تعريف كند.

ـ  نقشه  هاي رشته  هاي مختلف را تشخيص دهد.
ـ  نمونه اي از نقشه  هاي مختلف را با دست آزاد ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/512/5
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پيش آزمون

1. آيا مي توانيد بگوييد كه چيز هايي مانند ميز، خودرو، ساختمان، و ... چگونه ساخته مي شود؟
2. آيا اين چيز ها حاصل كار عملي كارگران است يا منشأ ديگري هم دارد؟

3. چگونه مي توانيد شكل دقيق و جزئيات يك ميز را براي يك نجار توضيح دهيد؟
4. آيا فقط با توضيح مي توان شكل دقيق يك چيز (مانند گيره) را به كسي شناساند؟

5. آيا چيزي درباره ي نقشه مي دانيد؟ درباره ي رسم فني چطور؟
6. به نظر شما مي توان نقشه را تعريف كرد؟

7. آيا بين نقشه و نقاشي فرقي هست؟چگونه؟
8. آيا مي توانيد با دست آزاد، خط كامًال راستي بكشيد؟

9. آيا مطلبي درباره ي استاندارد ( دستور هايي براي ايجاد هماهنگي ) شنيده ايد؟
10. آيا فكر نمي كنيد كه منظور از استاندارد، نوعي مقررات است؟
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مقدمه

زبانوسيلهاياســتبرايايجادارتباطبينانسانها. 
مردم هر منطقه، با زباني ويژه، مي توانند نياز هاي روزانه  ي 
خود را برآورده سازند و مفاهيم گوناگون را با يكديگر در 
ميان بگذارند. به همين ترتيب، بيان مفاهيم صنعتي نيز به 

زبان خاصي نياز دارد. اين زبان را رسمفني مي گويند.
از زمان  هاي گذشــته تاكنون، رســم فني نقش انتقال 
ايده  هــا و طرح  هــاي صنعتي را در زمينه  هــاي گوناگون 
بر عهده داشته است. نقشــه  هاي بسيار قديمي مربوط به 

ساختمان  ها، راه  ها و سرزمين  هاست.

نقشه  ها، با رشد كار هاي دســتي و فني به محدوده ي 
صنعت نيز وارد شــدند. نقشــه  هاي قديمي اغلب بدون 
رعايت نكته  هاي استاندارد ترسيم مي شدند، زيرا كاربردي 
محلي داشتند. با گسترش ارتباط ميان مردمان گوناگون و 
سرزمين  هاي مختلف، نياز به بيان و شرح ايده  ها روز افزون 
شــد. در قرن  هاي اخير، نقشه  هاي فني و صنعتي بسياري 
ترسيم شده است. اين نقشه  ها در بسياري از موارد، چيزي 

بين نقاشي و نقشه هستند.

با ابداع زبان ويژه ي اين كار، يعني»هندسه ي ترسيمي«1، 
به كوشش دانشــمندي به نام گاســپارد مونژ2، نقشه وارد 

مرحله ي عملي خود شد.
امروز آن چه به نام رســم فني يا نقشــه بــه كار گرفته 
مي شــود داراي قواعد و قوانين دقيق جهاني اســت. اين 
اصول و قواعد را استاندارد مي نامند كه مؤسسه  هاي بزرگ 
آن را تدوين مي كنند. بزرگ ترين سازمان استاندارد جهاني 
براي تدوين اصول نقشه كشي، سازمان  جهاني آي. اِس. اُ 

)ISO( است كه براي سادگي به آن »ايزو« مي گويند.
اين ســازمان در زمينه  هاي مختلف فني، از جمله رسم 
فني، دستوراتي را تدوين و ابالغ مي كند. در ايران )كه عضو 
ايزو است(، اين اصول و قواعد رعايت مي شود. پس، رسم 

فني نقشه اي است كه طبق قواعد ترسيم مي شود.
براي ترسيم نقشه از ابزار استفاده مي كنند. اين ابزار ها 
ممكن اســت خط كش، گونيــا، مداد يا رايانه باشــد. به 

نمونه اي از رسم فني توجه كنيد.

1. Descriptive Geometry
2. Gaspard Monge    

كاخ پارتي، 1800 سال پيش

نقشه ي سه بعدي و دوبعدي براي ساخت پيچ
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از اين نقشه براي ساخت يك پيچ ويژه استفاده مي شود. 
ــه را طراح عرضه مي كند. سازنده، با نگاه كردن به آن  نقش
ــي دقيق و البته با تهيه ي مقدمات كار، شروع به  و با بررس
ــاخت آن مي كند. براي نمونه، او بايد روي ورق طرحي  س
را ترسيم كند كه پس از بريدن و تا زدن  ها و خم  هاي الزم، 

به شكل مورد نظر برسد.

آن گاه، با ابزاري كه خود مناسب مي داند، مانند چسب، 
ــام مي كند. او مي تواند بعداً  ــم، جوش، و… كار را تم لحي

كار ساخته شده را رنگ كند.

با نگاهي به اطراف خود متوجه مي شويد كه انسان امروز، 
ــاز است. او براي ايجاد همه ي اين  چقدر نيازمند ساخت و س
كار ها، نياز به نقشه دارد. ساختمان، راه، پل، يخچال، خودرو، 

لباس، تلويزيون،... از بي شمار مصنوعاتي هستند كه هركدام 
نياز به طراح و نقشه كش (و ترسيم نقشه) دارد.

ــه ي ساخت يك خودرو را  توجه كنيد! اگر برگه  هاي نقش
روي هم بگذاريد و به ازاي هر پنجاه برگ نقشه ي بزرگ، 
ــه  ها بلندتر از يك  ــد، نقش ــانتي متر در نظر بگيري ــك س ي

ساختمان سه طبقه خواهد شد.

تكه هاي الزم براي ساخت يك قيف

مقايسه ي ضخامت برگه هاي نقشه با يك ساختمان

a

b

c

a ـ صندلي، b ـ بشكه، c ـ يخچال
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شناخت رسم فني
ــاخت  ــت كه براي س ــه اي اس ــم فني در حقيقت نقش رس
ــيم  ــاخت قطعات موجود، ترس قطعه اي جديد يا تكرار س
مي شود. دانستيم كه براي كشيدن رسم فني بايد از وسايل 

مناسب استفاده كنيم. نمونه ي  زير را ببينيد. 

ــتگيره» است. پيداست،  ــه ي ساخت يك «دس اين، نقش
كسي كه آن را مي سازد، بايد با اين زبان آشنا باشد؛ يعني از 
روي اين نقشه تمام جزئيات را درك كند. در اين شكل ها، 
ــه بعدي، كه شبيه عكس  هم نما  هاي دوبعدي و هم نماي س
ــت، مي توانند وجود داشته باشند و البته يك صنعتگر از  اس
ــه بعدي  روي همين نما هاي دو بعدي هم مي تواند درك س
ــه مي تواند پيچيده تر هم  ــته باشد. به هرحال، اين نقش داش

باشد. به نمونه اي توجه كنيد.

ــه، حالت سه بعدي نداريم، نقشه مربوط به  در اين نقش
ــنگين تر  ــت. پيچيدگي و س يك «پيچ و چرخ حلزون» اس
شدن نقشه، پايان ندارد؛ بلكه همه چيز بستگي به جزئيات 
قطعه و درخواست طراحان دارد. نمونه ي ديگري را ببينيد.

ــه  هايي (از  ــن نقش ــت كه چني ــوع ديگر آن اس موض
ــاده ترين  آن  ها  تا پيچيده و مشكل)، بدون استثنا، بايد  س
ــود. اين ابزار مي تواند خيلي  ــيده ش ــيله و ابزار كش با وس
ــد، مانند گونيا، يا خيلي پيچيده، مانند رايانه. در  ساده باش
ــت كه ما با دست آزاد، نمي توانيم  ــده اس هرحال، ثابت ش
خط راست (با اندازه ي معين) يا فرم و منحني دقيق ترسيم 
كنيم. از اين رو، يك ويژگي رســم فني، نيازمند بودن آن 
به ابزار است. بنابراين، استفاده از كلمه ي فني به دو جهت 
است: نخست چيزي كه به هنر و صنعت و ساخت مربوط 
ــت و ديگر ترسيمي دقيق كه كشيدن آن نياز به وسايل  اس
دارد. به گفته اي كوتاه، همه ي ساخت وساز هاي امروزي بر 
ــاس رسم فني (نقشه) انجام مي شود، به گونه اي كه اگر  اس

نقشه حذف شود، صنعت كنوني از بين خواهد رفت1.

ــاي ديگر از قبيل دريانوردي، هواپيمايي،  1. به همين ترتيب زمينه ه
ساختمان را هم تحت تأثير قرار مي دهد. 

دستگيره، پالستيك و فوالد

پيچ و چرخ حلزون

چرخ زنجير فوالدي
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تعريف1 رسم فني
رسم فني يا نقشه را مي توان خيلي ساده تعريف كرد.(رسم 
ــزار و با ايده  هاي  ــتفاده از اب فني طرحي اســت كه با اس
معين كشيده مي شود). پس، رسم فني نقشه اي است كه به 
ــخص و معين طراحي و كشيده مي شود. براي  منظوري مش
ــاختن يك آچار با  نمونه، اگر منظور طرح كننده (طراح)، س
ــرايطي خاص است، بايد طرح خود را با دقت كامل و با  ش
جزئيات، روي كاغذ بكشد (ترسيم كند) تا سازنده به خوبي 
ــود2. به اين ترتيب، مي توان گفت:  از ديدگاه  هاي او آگاه ش

رسم فني زبان صنعت است، زباني توانا و گويا.
ــت كه از هنر نقاشي  ــم فني جمله اي معروف اس در رس

گرفته شده است: 
«يك نقشه بيشتر از هزاران كلمه صحبت مي كند.»

به عبارت ديگر، مي توان گفت كه صنعتگران به زبان نقشه 
با يكديگر سخن مي گويند. به شكل توجه كنيد. 

موارد استفاده از رسم فني 
موارد استفاده از رسم فني و نقشه را مي توان در دو بخش 

بررسي كرد.
از ديدگاه رشته  هاي فني، نقشه  هاي تخصصي  آن  ها   ◄ 

يا موارد استفاده.
 ◄ از نظر چگونگي ارائه ي نقشــه  ها يعني چگونگي 

ترسيم   آن  ها .
ــه در  ــتفاده از نقش ــروزه اس ــه كرد كه ام ــوان اضاف مي ت
ــات،  ــاختمان، برق، تأسيس ــام زمينه  هاي صنعتي، از س تم
الكترونيك، صنايع نظامي، ريخته گري، توليد، جوش و ... 
ــتي، رنگرزي، شيشه سازي  گرفته تا پارچه بافي، صنايع دس
ــامل مي شود. ظريف ترين توليدات صنعتي، آنجا  و... را ش
ــت  آن  ها  را  ــدر كوچك اند كه به زحم ــه قطعات آن ق ك
ــكوپ بايد  آن  ها  را ببينيد، تا  مي بينيد يا به كمك ميكروس
ــازه  هاي ساختماني، دريايي، و ... همه و همه  عظيم ترين س
نيازمند نقشه اند. پس، به درستي نمي توان حدود نقشه  هايي 

را كه در يك روز در جهان ترسيم مي شود تخمين زد.

ــريع متوجه شكل ساختماني  با نگاه كردن به آن خيلي س
قطعه مي شويد.

فكر مي كنيد با چند كلمه بتوانيد آن را براي يك سازنده 
تشريح كنيد، به گونه اي كه بدون ديدن شكل داده شده، به 
ــتي، آن را درك كند؟ مسلمًا كلمات توانايي توصيف  درس
ــه  نمي توانيد چهره ي   ــت. همان طور ك آن  را نخواهد داش

دقيق يك نفر را با شرح دادن در نظر كسي مجسم كنيد.

ــانيدن، آگاهانيدن، شناساندن چيزي يا مفهومي  1.تعريف يعني شناس
كه براي ما شايد ناآشنا يا غير دقيق است.

ــي آنچه را  ــد كه امروزه،  به ويژه در كارهاي بزرگ، هركس 2. مي داني
ــازد. بلكه گروهي هستند كه طراحي مي كنند  كه فكر مي كند، نمي س
ــازند ( برخالف كارگاه هاي  ــتند كه مي س ــياري هس و گروه هاي بس

كوچك كه اغلب ديده ايد).

كليد برنزي
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نمونه  هاي كاربردي نقشه
ــه در برخي  اكنون مي توانيد به نمونه  هايي كاربردي از نقش

رشته  هاي صنعتي توجه كنيد.

ــاختماني، قديمي ترين (يا يكي از  ساختمان: نقشه  هاي س
ــه  هايي است كه بشر به دليل نياز به  خانه  قديمي ترين) نقش
ــت و هم اكنون نيز  ــيم آن كرده اس و پناهگاه، اقدام به ترس

اعتبار كامل خود را دارد.

برق: سازه  هاي برقي هم به ياري نقشه به وجود مي آيد. در 
ــد صنايع و تأسيسات برقي، بر حجم  اين رشته  هم با رش
ــه  هاي مورد نياز اضافه مي شود. به نمونه اي از نقشه ي  نقش

برق نگاه كنيد.

الكترونيك: پيشتاز ترين صنايع امروزي، كه هر لحظه ي آن 
ــت، هم نيازمند نقشه است.  همراه با تغييرات شگرف اس
به نمونه اي از نقشه  هاي رايج در صنعت الكترونيك توجه 

كنيد.

مدار راديوگوشي

ــام دارد كه در  ــته، پالن ن ــي در اين رش ــه ي اصل نقش
ــاخت را  ــيم بندي زمين براي س ــت چگونگي تقس حقيق

معرفي مي كند.

ــاختمان  ــي برق س ــي از سيم كش ــه معرف بخش اين نقش
مسكوني است.

يك نقشه ي ساختماني به نام پالن

نماي عمودي در ساختمان به نام برش

سيم كشي شامل المپ و پريز
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ريخته گري: صنعت عظيمي است كه در آن با ذوب كردن 
ــود. بدنه  ها،  ــن فلزات در قالب، قطعه توليد مي ش و ريخت
ــياري از قطعات را با اين روش مي سازند.  محفظه  ها و بس
ــاخت   ــكل  هاي پيچيده دارند كه س اين قطعات معموالً ش
ــا مقرون  ــت ي ــا روش  هاي معمولي ناممكن اس ــا  ب آن  ه

به صرفه نيست. به نمونه  هاي زير توجه كنيد.

ــاخت با روش براده برداري  توليد: در اين صنعت، معموالً س
ــت. براي اين منظور، از دستگاه  هاي مختلفي  امكان پذير اس
مانند ماشين  هاي تراش قطعه ساز يا سري ساز، و... در شكل  ها 
و توانايي  هاي گوناگون استفاده مي شود. نمونه  هايي از قطعات 

ساخته شده با اين روش را در شكل مي بينيد.

براي ساخت هر كدام از  آن  ها  نياز به قطعه اي به نام مدل 
داريم. در شكل نقشه ي يك مدل را مي بينيد.

a

  

b

c

a ـ بدنه، b ـ پايه، c ـ درپوش همه از چدن

بدنه ي چدني و نقشه ي مدل آن

a  b  
c  

d  

e  

g  
f  

توليد قطعه با براده برداري، a ـ لوال، b ـ شاقول، c ـ بوش، 
d ـ منشور، e ـ دستگيره، f ـ مهره آجدار g ـ لوال
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ــاختمان براي  ــوالً آنچه را كه در يك س تأسيســات: معم
ــود، تأسيســات  ــات زندگي اضافه مي ش ــش امكان افزاي
ــه و... از آن  ــرق، تهوي ــي آب،گاز، ب ــد.  لوله كش مي گوين
ــت. در شكل نمونه اي از نقشه  هاي تأسيسات را  جمله اس

مي بينيد.

نقشه ي زير مربوط به يكي از همان قطعات است. نمونه هايي از مصنوعات و نقشه ها را در شكل ببينيد.

ــع فلزي: اين صنعت معموالً با ورق  هاي فلزي و در  صناي
نتيجه لوله  ها، كانال  ها و مخازن، كابينت  ها و... سروكار دارد. 

بوش برنزي

مدار لوله كشي و مخزن هاي مربوط

a

  

b

 a ـ يك مخزن، b ـ يك بخاري و نقشه هاي آن
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نقشه برداري:  نمونه اي از ترسيم  هاي اين رشته كه به آن «توپوگرافي» هم مي گويند را در شكل مي بينيد.

ــوان عمليات  ــه مي ت ــك نقش ــي: به كم ــك صنعت گرافي
ــه  مي تواند  ــباتي هم انجام داد؛ به اين معني كه نقش محاس
ــيمي به نام  ــه جاي فرمول به كار رود. در يك طرح ترس ب
ــما مي توانيد اطالعات كسب كنيد. به شكل  «نوموگرام» ش

توجه كنيد. 

خوراك لوازم التحرير

لباس
رفت و آمد

اجاره خانهگردش

به كمك آن شما مي توانيد حاصل ضرب دو عدد را به دست 
آوريد. همچنين در نمونه اي ديگر، شما يك نمودار به نام 
ــرف پول ما هانه ي  ــه اي را مي بينيد كه چگونگي ص كلوچ

يك دانش آموز را نشان مي دهد.

درياچه، رودخانه و بلندي هاي اطراف

نمودار كلوچه اي، هزينه هاي ماهانه ي يك دانش آموز نوموگرام ضرب اعداد 
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ــت آزاد (بدون  ــه اي است كه با دس نقشــه ي دستي: نقش
ــود و معموالً براي ترسيم آن از ابزار  ــيم مي ش ابزار) ترس

استفاده نمي شود.

ــًا در آن رعايت  ــكچ» كه اندازه  ها تقريب ــه يا «اس اين نقش
مي شود، در نقشه برداري از قطعات صنعتي، بسيار متداول 

است.

نقشــه ي ساده: نقشه اي است كه فقط به معرفي يك قطعه 
مي پردازد.

ــه اي است دستي (يا ترسيم شده با ابزار)، كه  كروكي: نقش
ممكن است تناسب اندازه  ها درآن رعايت نشود.

همان طور كه گفته شد، انواع نقشه را از ديدگاه ديگري هم 
مي توان بررسي كرد. يك نقشه به گونه  هاي متفاوتي قابل 

ترسيم است. به انواع نقشه توجه كنيد.

نقشه هاى دستى از يك پايه ي  پالستيكى

پايه(ياتاقان) برنزى

نقشه ى كروكى

فردوسى

سى
ردو

ف

فظانقالب
حا آزادى
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ــتر نماينده ي اجزاي باز شده ي يك  نقشه ي انفجاري: بيش
مجموعه، به صورت سه بعدي است. از اين نقشه به ميزان 
وسيعي در برنامه ريزي  ها، در تعميرات، سرويس و مونتاژ 

(سوار كردن قطعات روي هم) استفاده مي شود.

نقشه ي ســه بعدي: تصويري است مجسم از يك قطعه يا 
ــده  ــي كه از آن گرفته ش يك مجموعه؛ تقريبًا  مانند عكس

باشد.

اين نقشه اطالعات عمده اي درباره ي قطعه به ما مي دهد، اما 
اطالعات آن ممكن است دقيق و براي ساخت كافي نباشد.

نقشه ي مركب: در اين نقشه، همه ي قطعات يك مجموعه 
ترسيم مي شود. در شكل يك جك معرفي شده است.

جك كوچك روميزى

سه بعدى، شكل تمام از يك 
پايه ى آلومينيمى

خردكن و اجزاى آن
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نقشه ي هندسي: نقشه اي است كه براي ترسيم آن اطالعات 
دقيق هندسي الزم است. به عبارت ديگر، براي ترسيم آن 

بايد از اصول و قواعد هندسي اطالع كافي داشت.

نقشــه ي اختصاري: در اين نقشه، نشانه  ها، جاي قطعات 
حقيقي را مي گيرد. به اين ترتيب، نقشــه  ها خيلي ساده تر 
مي شود، براي استفاده از آن بايد با اين نشانه  ها، آشنا بود. 

برخي از صنايع، بيشتر  آن  ها  را به كار مي برد. 

1. رسم فني، نقش انتقال ايده  ها و طرح  هاي صنعتي را بر عهده دارد.
2. هندسه ي ترسيمي، به همت، گاسپارد مونژ ابداع شده و اساس رسم فني است.

3. اصول و قواعد نقشه كشي به وسيله ي مؤسسه ي جهاني ايزو)ISO(  تدوين مي شود.
4. از ويژگي  هاي مهم رسم فني، نياز مند بودن آن به ابزار است.

5. رسم فني طرحي است كه با استفاده از ابزار و با ايده  هاي معين كشيده مي شود.
6. نقشه ي دستي يا اسكچ، نقشه اي است كه در آن تناسب اندازه  ها، رعايت مي شود.

7. نقشه ي ساده، فقط به معرفي يك قطعه مي پردازد.
8. نقشه ي هندسي، نقشه ا ي است كه براي ترسيم آن، نياز به اطالعات دقيق هندسي داريم.

پروانه )مربوط به يك پنكه( نقشه ي مدار هيدروليكي

چكيده ي مطالب
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دستوركار شماره ي 1 
ترسيم نقشه ي دستي ساختمان 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليمداد تراشHB مداد

روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ سفيد
نرمپاك كن

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

ــيم كنيد. طرح با  ــته  هاي مختلف ديده ايد يك پالن براي اتاقي ترس ــه  هاي گوناگون مربوط به رش 1. با توجه به آنچه از نقش
دست آزاد كشيده  شود. كوشش كنيد تا حد ممكن خط  ها را مستقيم ترسيم كنيد.

2. با اندازه  هاي دلخواه، ديوار ها را ترسيم كنيد.

3. مانند شكل يك در، يك پله يك پنجره اضافه كنيد. جهت شمال را هم مشخص نماييد.

4. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز محترم خود ارائه دهيد.
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دستوركار شماره ي 2
ترسيم نقشه ي دستي برق 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليمداد تراشHB مداد

روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ سفيد
نرمپاك كن

(15 دقيقه)
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مراحل ترسيم

1. با توجه به آنچه از نقشه  هاي گوناگون مربوط به رشته  هاي مختلف ديده ايد ، يك نقشه ي  برق، شامل يك المپ، يك كليد 
و يك فيوز، با دست آزاد ترسيم كنيد.

2. چراغ، كليد و فيوز را در جا هاي مناسب بكشيد.

3. سيم  ها را مانند شكل، وصل كنيد.

4. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنر آموز محترم خود ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. چهار تعريف براي رسم فني بنويسيد.

2. به چه دليل، نياز به رسم فني افزايش يافت؟
3. از چه زماني نقشه وارد مراحل علمي خود شد؟
4. قواعد و اصول نقشه كشي چگونه تنظيم مي شود؟

5. مؤسسه جهاني استاندارد چيست و چه وظايفي بر عهده دارد؟
6. استفاده از كلمه ي فني در عبارت «رسم فني» به چه دليل است؟

7. در مورد نقشه ي اختصاصي يكي از رشته  هاي صنعتي، با ترسيم شكل توضيح دهيد.
8. انواع نقشه (از نظر ترسيم) را نام ببريد و يكي از  آن  ها  را شرح دهيد.
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عملي ◄ 
1. با مقايسه  هاي نقشه  هاي داده شده در جدول، با نقشه  هايي كه ديده ايد، رشته ي  آن  ها  را تعيين كنيد.

2. يك كروكي از نشاني خانه ي خود را ترسيم كنيد.
ــه را با اندازه  هاي نزديك دوبرابر، با دست آزاد بكشيد.  ــه  هاي جدول باال را به دلخواه انتخاب كنيد. اين نقش 3. يكي از نقش

نقشه ي شما چه  نام دارد؟
ــيده ايد، براي ساختن آن، كافي  ــيم كنيد.آيا آنچه را كه كش ــيد ترس ــه، مربوط به يكي از حرفه  ها را كه مي شناس 4. يك نقش

مي دانيد؟
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توانايي به كارگيري ابزار هاي نقشه كشي(1) 

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود:  ◄ 
- ابزار هاي نقشه كشي را شرح دهد.

- كاربرد ابزار هاي نقشه كشي را شرح دهد.
- لوازم نقشه كشي را آماده به كار كند. 

- داليل كثيف شدن نقشه  هاي ترسيمي را شرح دهد.
- مرغوبيت ابزار را بررسي كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
112
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پيش آزمون

1. در مورد ابزار هاي نقشه كشي چه مي دانيد؟ چند مورد را نام ببريد.
2. آيا مي توانيد با دست آزاد ، يك مستطيل را به درستي ترسيم كنيد؟

3. در كشيدن درست شكل مستطيل به صورت سه بعدي چه نكته  هايي را بايد رعايت كنيد؟
4. آيا بهتر نيست كه براي ترسيم باال، به صورتي دقيق تر، از ابزار استفاده كنيد؟

5. اصوالً منظور از ابزار يا وسيله چيست؟
6. آيا ابزار هاي ترسيم مرغوب يا نامرغوب دارند؟

7. مرغوب يا مرغوب تر بودن وسيله ي ترسيم، به چه چيز هايي بستگي دارد؟
8. اگر بخواهيد شكل يك ميز را بكشيد، به چه وسايلي نياز داريد؟

9. دقت در كشيدن (ترسيم كردن) يعني چه؟
10. چگونه مي توانيد دقت ترسيم را باال ببريد؟
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ابزار هاي نقشه كشي و كاربرد آن  ها1  
تعريف: ابزار هاي نقشه كشي، مجموعه وسايلي هستند كه 
ــه را با  آن  ها  ترسيم مي كنيم. براي اين كار، ابزار هاي  نقش
ــي از  آن  ها  عمومي تر و در  ــياري وجود دارد كه برخ بس
ــتري دارند. در اينجا، هدف آشنايي با  حقيقت كاربرد بيش

اين لوازم، نكات ايمني در نگهداري و كار با  آن  هاست.

ابزار ها 
ــم، خط    كش تي،  ــوازم پركاربرد مانند تخته رس برخي از ل
ــب را  ــا، مداد، پرگار، پاك كن، مداد تراش و نوار چس گوني

بررسي مي كنيم.
به عنوان اصلي ترين وسيله، سطحي است  تخته رسم:  ◄
ــت كه از موادي مانند چوب (طبيعي و  كامًال صاف و تخ
ــود. تخته رسم در دو  ــتيك ساخته مي ش مصنوعي) و پالس

گونه ي قابل حمل و پايه دار موجود است.

ــه فراگيران  بايد تهيه نمايند در  ــت كامل ابزارهاى اصلى ك 1. فهرس
پايان اين فصل داده شده است كه بايد رعايت شود.

2. براى افراد چپ دست، سمت راست تخته بايد مستقيم باشد (البته 
مستقيمى در تخته رسم هاى امروزى، براى هر دوطرف وجود دارد.)

3. هم موجب كمبود ديد است. هم خستگى چشم را به همراه دارد. 
همچنين به دليل ايجاد سايه موجب اشتباه هم خواهد بود.

 (35×50cm2) 500×350 يا mm2 ــم معمولي ابعاد تخته ي رس
است.

نكته

ــيم نقشه)، بايد نور  در هنگام كار با تخته (ترس
ــد؛ چه از نور طبيعي روز استفاده  مناسب باش
ــد تقريبًا از  ــور مصنوعي، نور باي ــود يا از ن ش
سمت چپ و باال بتابد. تابش نور از جهت  هاي 

ديگر مناسب نيست3.

خط كشي است بلند با سر ثابت (يا  ◄  :(T)خط كش تي
ــر خط كش به لبه ي سمت چپ تخته رسم  قابل تنظيم). س
تكيه مي كند و با حركت آن به سمت باال و پايين مي توان 
ــا عمود بر لبه ي  ــيم كرد. اين خط  ه خط  هاي موازي ترس

مبناي سمت چپ است.

جنس مناسب آن چوب (كاج)، چوب مصنوعي (ام دي اف) 
يا پالستيك است. لبه ي سمت چپ آن بايد كامًال مستقيم 

باشد2.

a
b

a. تخته رسم پايه دار  b. تخته رسم روميزى
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ــتقيمًا  با اين گونيا مي توان زاويه  هاي °30، °60، °90 را مس
ــي، مي توان  ــه دادن آن به خط كش ت ــيم كرد. با تكي ترس

خط  هاي عمود ، °30 يا °60 نسبت به آن رسم كرد.

به دليل اهميت اين دو ابزار، بايد در انتخاب رنگ آن دقت 
ــيار كرد. رنگ  هاي آبي روشن و قهوه اي روشن توصيه  بس
مي شود. نوع بي رنگ آن  هم مناسب است1. الزم است دو 
سري گونيا، در حدود و اندازه  هايي كه در شكل داده شده 

است، تهيه شود.

ــت زيرا باعث  ــب نيس ــبز اصال مناس ــاى ديگر، به ويژه س 1. رنگ ه
ــالت چشم خواهد شد. ضمنَا استفاده از گونياهايى كه صفر آن ها  كس

در لبه قرار دارد خوب نيست.

ــه (قائم الزاويه) كه معموالً  گونيا: ◄  مثلثي راست گوش
پالستيكي است و در دو نوع توليد مي شود.

ــاي °60×°30، كه داراي دو زاويه ي °30 و60°  الف) گوني
با دقت باالست.

ــه در آن دو زاويه ي °45 وجود دارد.  ــاي °45، ك ب) گوني
ــتقيمًا زاويه  هاي °45 و °90 را رسم كرد.  با آن مي توان مس
ــا تكيه دادن آن بر خط كش تي مي توان خط  هاي عمود يا  ب

°45 كشيد.

پ) تركيب دو گونيا: با تركيب دوگونياي °60×°30 و45°  
مي توان زاويه  هاي °15و°75 را هم رسم كرد.

گونياي 30° × 60°

گونياي45° 

كار با گونيا

زاويه هاى قابل رسم به كمك گونياها

اندازه هاي مناسب گونيا
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ــت آزاد»  ــتي يا دس ــيم  هاي «دس ــراي ترس ب ــداد:  ◄ م
ــتفاده مي شود. مداد  ها با درجه ي  و«مقدماتي1»، از مداد اس
ــياهي متفاوت2 در دسترس هستند. مداد هاي كم رنگ با  س
حرف H و مداد هاي پر رنگ با حرف B شناخته مي شود.

دو مداد متوسط هم، يكي كم رنگ تر يا F و ديگري كمي 
ــر يا HB، وجود دارد. انواع مداد با درجات رنگ    پررنگ ت

آن  ها  در شكل ديده مي شود.

1. زيرا نقشه هاى اصلى بايد مركبى شوند.
2. مغز مدادها از گرافيت و خاك رس تهيه و تركيب مى شود كه هر 

چه رس بيشتر شود، مداد كم رنگ تر و سخت تر خواهد بود. 
3. مدادهاى گرد اصال خوب نيستند.

4. به آن « مداد مكانيكى» يا «قلم اتود» هم مى گويند.

بزرگ تر شدن عدد جلوي B يا H ، نماينده ي ميزان پر رنگي 
ــت. براي كار در اين كالس، مداد هاي   يا كم رنگي مداد اس
ــود. بدنه ي مداد بايد شش گوش (يا  HB و F پيشنهاد مي ش

سه گوش3) باشد تا هنگام كار، انگشتان راحت تر باشند. به 
طور كلي، مداد ها را در سه گروه سخت، متوسط و نرم قرار 

مي دهند.

ــل تغذيه آن  ــت كه عم نوعي مداد اس ــداد نوكي:  ◄ م
ــداد وجود دارد، با  ــازوكار مكانيكي كه در م ــق س از طري
مغز هاي آماده ي مداد انجام مي گيرد. مغز هاي مداد با توجه 
ــر پهنا، نرمي و  ــتفاده در انواع متفاوت از نظ ــه موارد اس ب

رنگ در بازار به صورت آماده موجود است.

ــاري» و «پيچي» در  ــه ي «فش ــداد در دو گون ــن نوع م اي
دسترس اند4، نوع فشاري رايج تر است.

0/350/50/711/42

براي ترسيم كمان  ها و دايره  ها از پرگار استفاده  پرگار:  ◄
ــكل  هاي گوناگون وجود دارد. شش  مي شود. پرگار در ش
ــكل مهم تر  آن عبارت اند از « پرگار بازويي»، « پرگار  ش
ــي»، «پرگار ريز زن» و  ــري»، «پرگار پيچي»، «پرگار نوك فن

«پرگار تقسيم».

گروه سخت

گروه متوسط

گروه نرم

مغزي  هاي موجود در بازار  براي مداد هاي نوكي

مداد نوكى

گونه هاى مداد

يك جعبه پرگار بسيار خوب

درجه بندي مدادها
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ــردن جزئيات، مي توان از  راهنماي پاك كن: براي پاك ك
ــتفاده كرد كه به آن «سپر پاك كن» هم  راهنماي پاك كن اس

گفته اند.

از پاك كن براي پاك كردن خط  هاي مدادي  پاك كن:  ◄
و خطوط اضافي استفاده مي شود. پاك كن خوب با كمترين 

خسارت به كاغذ، آثار مداد را به خوبي پاك مي كند. 

ــاده ترين نوع پرگار است. نيروي  الف) پرگار بازويي: س
الزم براي نگهداري بازو ها، اصطكاك است.

ــتن بازو ها، به  ب) پرگار فنري: نيروي الزم براي نگه داش
كمك فنر تأمين مي شود.

ــردنده ي چپ گرد،  ــچ دوس ــك پي ــرگار پيچي: ي پ) پ
راست گرد، بازو ها را تنظيم مي كند.

ت) پرگار نوكي: با هر سازوكاري موجود است، فقط به 
جاي مغزي مداد، مجهز به مداد نوكي است.

ث) پرگار ريززن: با آن مي توان دايره  هاي خيلي كوچك تا 
قطر mm 1 ترسيم كرد. از اين پرگار ها به كمك نوك  هاي 
ــتفاده  ــاي مركب كاري مي توان اس ــدادي يا نصب نوك  ه م

ــدادي، نوكي (مانند مداد نوكي ولي كرد. به كمك پاك كن  هاي م
ــي (كه مغزي پاك كن داراي حركت  با مغزي پاك كن) و برق

چرخشي است)، مي توان با ظرافت بيشتري كاركرد.

پرگار تقسيم (با دو نوك سوزنى)

پاك كن

پاك كن هاى نوكى

راهنماى پاك كن(ورقه ى نازك از فوالد ضد زنگ)

ــوع معروفي از  ــرگار تقســيم: ن  پ
ــت كه به جاي نوك مداد،  پرگار اس
نوك سوزني جايگزين آن مي شود. 
ــيم» يا  ــن صورت «پرگار تقس در اي
ــت. با  ــال اندازه» خواهيم داش «انتق
ــتقيم  ــرگار مي توان خط مس ــن پ اي
ــيم كرد. همچنين  يا  خميده را تقس

اندازه  ها را منتقل كرد.
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ــباندن كاغذ روي تخته رسم  براي چس نوار چســب:  ◄
ــتفاده كرد. در  ــب اس و نگهداري آن، مي توان از نوار چس
ــب نايلوني بي رنگ  ــتفاده از نوار چس ــادي، اس حالت ع

پيشنهاد مي شود.

بهتر است براي برطرف كردن ذرات پاك شده  برس:  ◄
از روي نقشه، از برس ويژه استفاده شود.

ــت براي مركبي كردن نقشه  وسيله اي اس قلم راپيد:  ◄
 روي كاغذ ويژه به نام «كالك1».

ــاي خطوطي كه  ــت. پهن مركب اين قلم  ها مخصوص اس
به وسيله ي  آن  ها  ترسيم مي شود، استاندارد است.

1.كالك كاغذى نيمه شفاف است كه نقشه با كيفيتى عالى روى آن 
مركبى مى شود. 

با اين ابزار، نوك مداد معموالً به صورت مخروطي تراشيده 
ــيم خط  هاي نازك، با  ــود. در اين صورت، كار ترس مي ش

نوك تيز امكان پذير است.

ــازي  ــيدن، تيز كردن و آماده س براي تراش مداد تراش:  ◄
ــتفاده شود. مداد تراش  ها در  نوك مداد بايد از مداد تراش اس

انواع مختلف موجودند.

ــت كه با  خط كش  هاي چند كار ه اي اس موازي كش:  ◄
ــتن دو قرقره ي هماهنگ امكان ترسيم خطوط موازي  داش
ــزار كاربرد هاي  ــم مي كند. اين اب ــا عمود بر هم را فراه ي

ديگري هم دارد.

گونه هايى از برس مويى

انواع نوارچسب

a

b

a. مداد تراش ساده  b. مداد تراش روميزى

تيز كردن نوك مداد

قلم هاى راپيد
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شابلون  ها در گونه  هاي متنوع ديده مي شود.  شابلون:  ◄
ــيم  ــم راپيد) مي توان براي ترس ــزار (به كمك قل ــا اين اب ب

شكل  ها، نشانه   ها، حروف، اعداد و ... استفاده كرد.

ــت براي  منحني كش يا خم كش، ابزاري اس خم كــش :  ◄
ــتوله» هم  ــره اي كه به آن «پيس ــيم منحني  هاي غير داي ترس

مي گويند. كه در دو نوع ثابت و قابل تنظيم يافت مي شود.

1. ابزار هاي  نقشه كشي، مجموعه وسايلي هستند كه نقشه با  آن  ها  ترسيم مي شود.
2. وسيله ي اصلي در ترسيم نقشه، تخته رسم است.

3. در زمان ترسيم نقشه ، نور بايد از باال و چپ بتابد.
4. مداد ها  به سه گروه كم رنگ، متوسط و پر رنگ تقسيم  مي شوند.

5. مداد نقشه كشي بايد شش گوش باشد.
6. مداد  هاي نوكي در دوگونه  ي «فشاري» و «پيچي» موجود است.

7. انواع پرگار عبارت اند از: «بازويي»، «پيچي»، «ريززن»، «فنري»، «نوكي» و «تقسيم».
8. قلم راپيد، ويژه ي مركبي كردن نقشه  روي كاغذ كالك است.

9. قلم  هاي راپيد با پهنا هاي نوك استاندارد موجود است.
10. شابلون  ها وسايلي هستند، شامل شكل  هاي مهم هندسي.

11. به كمك شابلون مي توان شكل  هاي تكراري را آسان و با دقت خوب ترسيم كرد.

a

b

a. شابلون بيضى  b. شابلون حروف و اعداد

a. منحنى كش  b. منحنى كش مارى

a

b

چكيده ي مطالب

.111

ولونن بيبيض a. شاب

چكي
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دستوركار شماره ي 1
آماده سازي مداد

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
موييبرسHB مداد
  60ْ - 30ْ يا 45ْگونياF مداد
روپوش سفيدلباس كارA4كاغذ
نواريچسب

مراحل كار
1. مداد ها را بتراشيد تا نوك آن  ها  تيز شود.

2. نوك مداد را به آرامي روي كاغذ بگذاريد و خطي بلند بكشيد.
3. دقت كنيد كه تا چه مقدار، خط پهنا هاي تقريبًا يكنواخت دارد؟

4. اين كار را براي خط با پهنا هاي مختلف تكرار كنيد.
5. اين كار ها را با گونيا هم انجام دهيد. نتايج را در پايين كاغذ يادداشت كنيد.

(10دقيقه)
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مراحل كار
1. كاغذA4 را به صورت افقي روي تخته  رسم قرار دهيد.

2. روي كاغذ خط  هاي كم رنگي ترسيم كنيد.
3.  آن  ها  را به كمك پاك كن پاك كنيد.

4.خط  ها و نوشته  ها را پررنگ تر كنيد و آن  ها را پاك كنيد (با همه ي مداد ها اين كار را انجام دهيد). به اين ترتيب، مي توانيد 
واكنش  پاك كن را بررسي و نتايج آن را يادداشت كنيد1.

1. در صورت امكان از چند نوع پاك كن استفاده شود.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
موييبرسنرمپاك كن
  60ْ - 30ْ يا 45ْگونياHB-B-F-H مداد

كاغذ
A4 باكيفيت  هاي 

مختلف
روپوش  سفيدلباس كار

نواريچسب

دستوركار شماره ي 2
پاك كردن خطوط 

(10 دقيقه)
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دستوركار شماره ي 3
بررسي مرغوبيت كاغذ 

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
موييبرسHB-B-F-H مداد
  60ْ - 30ْ و45ْگونيانواريچسب

كاغذنرمپاك كن
A4 باكيفيت  هاي 

مختلف

مراحل كار
1. چند نوع كاغذ سفيد آماده كنيد.
2. يكي از كاغذ  ها را انتخاب كنيد.

3. روي آن با يكي از مداد  ها خط بكشيد (يا بنويسيد)
4.  خط  ها را پاك كنيد. مجدداً در همان جا خط بكشيد (در جاي خط قبلي).

5.  دوباره  آن  ها  را پاك كنيد. اين كار را آن قدر تكرار كنيد كه كاغذ آسيب ببيند.
6.  پس از تكرار كار روي هر كاغذ و در موارد مختلف، نتايج مقاومت كاغذ و نكته  هاي ديگر را يادداشت كنيد (با همه ي 

مداد  ها، روي همه ي كاغذ ها، اين كار انجام شود).

(10 دقيقه)
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دستوركار شماره ي 4
بررسي دليل كثيف شدن نقشه

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
A4كاغذثابتخط كش تي

بازوييپرگار  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
موييبرسنرمپاك كن
معموليتراشHB مداد
روپوش سفيدلباس كارنواريچسب

مراحل كار
1. يك برگ كاغذ A4 را روي تخته رسم قرار دهيد.

2. تحقيق كنيد كه چه عواملي ممكن است باعث كثيف شدن نقشه شود؟ 
3. طرح دلخواهي را به كمك خط كش تي و گونيا ترسيم كنيد.

4. حداقل پنجاه تكه خط در اين طرح ترسيم كنيد.
5. ضمن كار از پاك كن هم استفاده كنيد.

6. اگر نقشه ي شما كثيف نشده باشد، حتمًا نكته  هايي را رعايت كرده ايد. آن  ها را يادداشت كنيد.
7. اگر نقشه ي شما كثيف شده است، حتمًا اشكاالتي در كار بوده است. كوشش كنيد  آن  ها  را پيدا و يادداشت كنيد.

(10 دقيقه)
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ــتان خود، عواملى را كه باعث كثيفى نقشه مى شوند، دسته بندى و نتيجه ي كار خود را در اين  ــورت دوس  8. در پايان با مش
صفحه يادداشت كنيد و به هنرآموز محترم نشان دهيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. وسايل نقشه كشي، چگونه ابزار هايي هستند؟

2. تخته رسم چه ويژ گي  هايي دارد؟
3. در موقع ترسيم، وضعيت نور چگونه است؟

4. انواع گونيا كدام اند و رنگ مناسب  آن  ها  چيست؟
5. با تركيب گونيا ها، چه زاويه  هايي را مي توان ساخت؟

6. مداد ها از نظر رنگ چند دسته اند؟ چه عاملي باعث تغيير رنگ مداد است؟
7. نشانه  هاي اختصاري نمايش مداد ها چيست؟
8. انواع مداد نوكي كدام اند؟نوع رايج تر چيست؟

9. انواع پرگار را نام ببريد. در مورد هر پرگار توضيح دهيد.
10. قلم راپيد چيست و براي چه كاري استفاده مي شود؟

11. شابلون  ها چگونه وسايلي هستند؟ در مورد هريك توضيح دهيد.
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عملي     ◄ 
ــيم كنيد. اين كار را به ترتيب با  ــت آزاد ترس 1. روي يك برگ كاغذ، دو خط موازي،  دو خط متقاطع و يك دايره با دس
ــت كنيد.آيا همه ي  ــار) تكرار كنيد. اكنون با پاك كن، همه  را پاك كنيد و نتيجه را يادداش ــاي H ، F ، HB وB (چهارب مداد  ه

خط  ها به خوبي پاك شده اند؟

ــيم، بايد آن ها را رعايت كرد. براي هركدام  ــت كه براي تميز  بودن نقشه در هنگام ترس ــكل  هاي زير بيانگر نكاتي اس 2. ش
جمله اي بنويسيد.

....................... 2 ....................... 1

....................... 4 ....................... 3

....................... 6 ....................... 5

....................... 8 .......................7
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توانايي آماده سازي كاغذ استاندارد و به كارگيري خطوط استاندارد 
در ترسيم نقشه

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- استاندارد كاغذ را شرح دهد.

- تقسيم كاغذ به اندازه  هاي استاندارد را انجام دهد.
- كاغذ را به طور مناسب نصب كند.

- كادر استاندارد و جدول را رسم كند.
- گروه خط  هاي استاندارد را توصيف كند.

- چگونگي ترسيم درست خط  ها را شرح دهد.
- نقشه را با خطوط استاندارد رسم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
112
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پيش آزمون

1. آيا كاغذ ها را مي توان دسته بندي كرد؟ چگونه؟
2. ويژگي  هاي كاغذ چه چيز هايي مي تواند باشد؟

3. چند نوع كاغذ را مي شناسيد، نام ببريد؟
4. آيا كاغذ نقشه كشي بايد ويژگي  هاي خاصي داشته باشد؟

5. آيا كاغذ مناسب براي نقاشي و كاغذ مناسب براي نقشه، فرقي دارند؟
6. آيا استاندارد بودن اندازه ي كاغذ  ها ارزشي دارد؟

7. آيا يك نقشه را مي توان با يك نوع خط( از نظر پهنا) ترسيم كرد؟
8. آيا با بزرگ شدن كاغذ، پهناي خط هم بايد زياد تر شود؟

9. در ترسيم نقشه روبه رو، از چند ضخامت براي خط استفاده شده است؟

10. به نظر شما نقش خط در ايجاد يك نقشه تا چه اندازه است؟
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استاندارد هاي كاغذ و خط

آشنايي با اندازه  هاي استاندارد كاغذ نقشه كشي
ــطحي است با صافي مناسب كه كار ترسيم  س كاغذ:  ◄
روي آن انجام مي شود. مشخصات يك كاغذ مناسب براي 

ترسيم نقشه عبارت اند از:
الف) رنگ سفيد كمي مايل به كرم 

ب) مقاوم در برابر پاك كن 
پ) مقاوم در مقابل پاره شدن 

ت) صافي نسبي سطح (موج دار نبودن)
ث) مات بودن ( نور را منعكس نكند)

ــر نياز مي توان  ــخصات ديگري هم، بناب از كاغذ ها با مش
ــدرج و به رنگ  هاي  ــطح  آن  ها  اغلب م ــتفاده كرد. س اس
ــد از، «كاغذ  ــي از  آن  ها  عبارت ان ــت. برخ گوناگون اس

شطرنجي» «كاغذ پوستي» «كاغذ ميلي متري»

ــي  ــاد هماهنگي در نقشه كش ــذ: براي ايج ــدازه ي كاغ ان
ــود. اين  صنعتي بايد مقررات و ضوابط خاصي رعايت ش
مقررات با نام «استاندارد» شناخته مي شود. (ISO) سازمان 
جهاني استاندارد، است كه از جمله در نقشه كشي كار ها را 
ــت. اين سازمان دستور هايي با شماره ي  قانونمند كرده اس
ــت. براي  ــي تدوين كرده اس ــن براي اصول نقشه كش معي
ــي، اصول اندازه گذاري، اندازه   هاي  نمونه، اصول نقشه كش

كاغذ، اندازه ي حروف و اعداد و ... است.
اين مقررات بايد دقيقاً و در همه ي موارد رعايت شوند.  
ــت كه هرگونه خروج از اين مقررات، نقشه ي  ــن اس روش
ترسيم شده را بي ارزش خواهد كرد. به اين ترتيب، استاندارد 
ــود كه بتوان در همه ي  بودن اندازه ي كاغذ ها موجب مي ش

جهان دستگاه  هاي چاپ، تكثير و ... را با آن تنظيم كرد.
اندازه ي كاغذ مبنا يك متر مربع است (با طول 1189 و 
 (A0) 841×1189)  اين كاغذ را mm2=1m2ــا عرض841 ي

ناميده اند.

براي رسيدن به كاغذ كوچك تر، الزم است طول اين كاغذ 
نصف شود. كاغذ جديدA1 نام دارد. به همين ترتيب براي 
ــر، مرتبًا بايد طول  ــيدن به اندازه  هاي بازهم كوچك ت رس

كاغذ نصف شود.

نكته

در رسم فني، واحد اندازه گيري ميلي متر است.
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جدول اندازه  هاي كاغذ

نشانهمشخصات فنيكاربرد
841A0×1189نقشهكشي

594A1×841نقشهكشي

420A2×594نقشهكشي

297A3×420نقشهكشي،كپي

210A4×297نقشهكشي،كپي

148A5×210نقشهكشي

105A6×148كارتپستال

74A7×105كارتشناسايي

كاغذهايديگريرانيزميتوانازچندبرابركردنهريك
ازكاغذهابهدستآورد.نمونههاييازآنهادرشكلديده
.3A32وA0ميشود)كاغذهاازطولبههمميچسبند(.مانند

برايدانســتناندازههايدقيق،جدولزيراندازههاي
استانداردابعادكاغذرامعرفيميكند.

نمودارترســيمي،چگونگيتقســيمكاغذA0رانشــان
ميدهد.

كادر:پيشازكشيدننقشه،بايداطرافآنمحدود ◄
شود.اينمحدودهرا»كادر«ميگويند.برايكاغذA4)با
اندازهي210×297(،كادربهفاصلههاي10،ازلبههاترسيم
ميشود.اگرهمينكاغذرابخواهيمدرپوشهقراردهيم،
بايددريكطرفبهجاي10،فاصلهرا20درنظربگيريم.
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در جدول اطالعات زيادي درج مي شود. برخي از اطالعات 
عمومي تــر عبارت انــد از: »نام طراح«، »نام نقشــه كش«، 
»جنس قطعه«، »نام قطعه«، »تولرانس«، »تاريخ ترســيم«، 

»نام سفارش دهنده«، »نام سازنده«، »مقياس«،...

خط در 9 پهنا معرفي  مي شــود كــه پهن ترين  آن  ها  2 و 
نازك ترين  آن  ها ، 0/13 اســت.  آن  ها  جمعًا 7 گروه خط 

را تشكيل مي دهند. در جدول، اين 7 گروه آمده است.

از كاغذ مي توان به صورت  هاي افقي يا عمودي اســتفاده 
كرد.

جدول:◄در كادر بايد جدول هم ترســيم كرد. جاي ◄◄
جدول معموالً در پايين و ســمت راســت و چسبيده به 
كادر اســت. اندازه  هاي جدول و مشــخصات درون آن، 
استاندارد شده نيست. به نمونه  هايي از جدول توجه كنيد.

جدول◄گروه◄◄خط◄◄ها◄و◄اندازه◄ي◄كاغذ

خط◄
◄نازك◄

خط◄
◄ميانه

خط◄
◄اصلي

گروه◄
خط

مناسب◄براي◄
كاغذ

 بسيار بزرگ11/422

0/7 11/41/42A0 بزرگ

0/50/7 11A0

0/350/50/7 0/7 A1  (A0) 

0/250/350/50/5A3، A2، (A1)

0/180/250/350/35A4، A3، (A2)

0/130/180/250/25A4 ، A5 

آشنايي◄با◄انواع◄خط
مهم ترين عامل در ايجاد يك نقشــه يا شكل، خط است. 
پس، بنيان و پايه ي نقشــه خط اســت. در نقشه  ها خط با 
پهنا هاي گوناگون به كار گرفته مي شــود. به همين دليل، 
اســتاندارد، انواع خط و موارد كاربــرد  آن  ها  را با دقت 

تمام، تعيين كرده است.

همان گونه كه ديده مي شــود مي توان با توجه به اندازه ي 
كاغذ مورد اســتفاده، پهناي خط اصلي (و در نتيجه گروه 
خط را) مشــخص كرد. ديده مي شــود كه هرگروه خط 
داراي يك خط پهن يا اصلي، يك خط ميانه (متوســط) و 

يك خط نازك است. 

براي نمونه، گروه پنجم خط  هاي استاندارد ايزو داراي سه 
پهناي 0/5 (اصلي يا سر گروه)، 0/35 و 0/25 است.زماني 
كه پهناي خط اصلي، با توجه به اندازه ي كاغذ، معين شد، 
ديگر مشــخصات نقشــه هم تعيين مي شود (مانند بلندي 

شماره  ها، حروف،...)
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ــتفاده از آن در نقشه  ــود، ولي اس ــه مورد محدود مي ش با آن كه پهناي خط در يك گروه، به س كاربرد خط در نقشــه :  ◄
گوناگون است. به شكل توجه كنيد:

ــود. برخي از خط  ها با حروف مشخص شده اند كه براي  آن  ها ،  ــكل حاالت گوناگوني از كاربرد خط ديده مي ش در اين ش
در جدول توضيح داده شده است.

شكل و نام خطكاربرد نوع خط

Aخط اصلي يا خط  ديدلبه  هاي جسم، خطوط بيروني تصويرخط ضخيم

Bخط چين يا خط نديدبراي نمايش لبه  هاي داخلي يا پشت جسمخط ميانه

Cخط نازكخطوط اندازه ،  هاشور، خطوط كمكيخط نازك

D خط محورنمايش محورخط نازك

E خط نازك
شكستگي تصاوير با طول زياد و محدوده ي 

برش موضعي

خط  نازك شكسته

Fخط محور ضخيم - نازكنمايش مسير برشخط ضخيم - نازك

Gخط نازك
نمايش قسمت  هاي تغيير شكل يافته يا تغيير 

وضعيت داده شده
خط و دو نقطه
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ــيم هر نوع خط بايد با  ترس ــيم درســت خط:  ◄ ترس
حوصله و دقت انجام شود. چگونگي ترسيم درست خط  ها 

در جدول آمده است. گروه خط انتخابي، 0/5 است.

ــيم درست خط  ها، يك اصل است، پس بايد  دقت در ترس
با تمرين و دقت كافي بتوانيد خط  ها را مطابق جدول و به 
ــيم كنيد. در غير اين صورت، نقشه استاندارد  درستي ترس

نخواهد بود.

نكته

نقشه ي خوب، با ابزار مناسب كشيده مي شود. روشن است كه بي دقتي 
در انتخاب ابزار، نتيجه ي دلخواه را نخواهد داد. پس، بايد ابزار كار را 

با دقت برگزيد.

خط اصلي
مشخصات ترسيمضخامت

0/5

0/25 - 0/5

خط چين يا خط نديد

خط مسير برشي

خط تقارن يا خط محور 

0/35

0/25
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ــيmm2  500×350 ، از چوب  ــم با ابعاد تقريب 1. تخته رس
مصنوعي(MDF) يا پالستيك.

ــار عدد گونيا، دو عدد °45 با ضلع 110 و 200، به  2. چه
ــد. دو عدد گونيا  گونه اي كه صفر  آن  ها  بر لبه واقع نباش
ــزرگ 150و 250، به گونه اي كه صفر   ــا ضلع ب °60×°30 ب

ــد. مطلب مهم در مورد رنگ گونيا  آن  ها  بر لبه واقع نباش
آن است كه رنگ  هاي مورد قبول عبارت انداز: آبي روشن، 

ــود. هنرجويان گرامي، درهنگام تهيه ي آن ها دقت كافي داشته باشند تا در انجام  ــنهاد مي ش ــتي از ابزار هاي الزم، پيش فهرس
تمرين  هاي اين پودمان با مشكالتي كه مربوط به كيفيت ابزار است مواجه نشوند.

قهوه اي روشن و بدون رنگ.
3. جعبه پرگار يا پرگار بازويي و پرگار تقسيم.

 (HB با مغزي ) و مداد نوكي 0/5 F ،HB 4. مداد
5. پاك كن مرغوب 

6. مداد تراش
7. خط كش  تي به طول حدود 400 تا500 ميلي متر، با سر 

ثابت.

1. كاغذ سطحي است با صافي مناسب كه كار ترسيم روي آن انجام مي شود.
2. كاغذ بايد مايل به كرم، مقاوم، تقريبًا صاف و مات باشد.

.(1189×841  mm2) 3. مساحت كاغذ مبنا، يك متر مربع است
4. هر كاغذ كوچك تر، از نصف كردن طول كاغذ بزرگ تر به دست مي آيد.

5. محدوده ي ترسيم شده روي كاغذ را كادر گويند.
6. مهم ترين عامل در ايجاد نقشه خط است.

7. خط  هاي استاندارد داراي 9 پهنا هستند( از 0/13 تا 2)

نكته

ابزار هاي نقشه كشي بسيار ظريف هستند. در نگهداري  آن  ها  دقت بسيار الزم است.

چكيده ي مطالب

1

چك
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دستوركار
برش و تقسيم كاغذ

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
A3كاغذثابتخط كش تي

  60ْ - 30ْ يا 45ْگونيامعموليقيچي
روپوش سفيدلباس كارHB مداد

(10 دقيقه)
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مراحل كار 

1. كاغذA3 داراي اندازه  هاي 297×420 است. اين مطلب را در مورد كاغذ A3 كه در اختيار شماست بررسي كنيد.

ــيم بندي را  ــيم كنيد. كار تقس 2. اين كاغذ را به كمك خط كش تي (براي خط  هاي بلند) و گونيا (براي خط  هاي كوتاه)، تقس
تا كاغذ A9 ادامه دهيد1.

1. از اساتيد محترم خواهشمند است در تقسيم بندى درست، راهنماى الزم را ارائه دهند.
2. به هيچ عنوان استفاده از ابزار ديگرى غير از قيچى مجاز نيست.

3. با دقت كامل شروع به بريدن كاغذ كنيد2. پس از تمام شدن كار، شما 7 برگ كاغذ استاندارد در اختيار داريد. آيا نكته ي 
جالبي در شكل چيدن كاغذ  ها مي بينيد. اين نكته چيست؟
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. كاغذ را تعريف كنيد.

2. ويژگي  هاي كاغذ نقشه كشي چيست؟
3. كاغذ  هاي ديگر براي نقشه كشي كدام اند (غير از سفيد)؟

4. مزيت  هاي استاندارد بودن اندازه ي كاغذ كدام است؟
5. كاغذ مبنا چيست و ابعاد آن چگونه معين مي شود؟

6. اندازه ي كاغذ  هاي كوچك تر از A0 چگونه معين مي شود؟
7. كادر روي كاغذ A4 چگونه ترسيم مي شود؟

8. جدول چيست؟ چگونه ترسيم مي شود؟ و چه محتوايي دارد؟
9. ارتباط خط و نقشه چيست؟

10. پهناي خطوط استاندارد ايزو (ISO) كدام اند؟
11. هر گروه خط چند عضو دارد و گروه پنجم شامل چه خط  هايي است؟

12. نخستين گام براي كشيدن يك نقشه ي خوب چيست؟
13. يك سري ابزار مناسب چه ويژگي  هايي دارد؟
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عملي ◄ 
1. يك برگ كاغذ پوستي تهيه كنيد. از اين كاغذ، يك كاغذ A2 ، يك كاغذ A3 ، و يك كاغذ A4 ببريد.

2. يك كاغذ A4 را به چهار كاغذ A6 تقسيم كنيد (خيلي با دقت). 
3. در نقشه ي زير، چند پاره خط پهن، متوسط و نازك وجود دارد؟

ــتفاده از گونيا، پاره خط پهن، پاره خط خط چين و پاره خط نازك و همچنين يك خط محور، دقيقًا مطابق خط  هاي  4. با اس
موجود در اين نقشه ترسيم كنيد (روي يك برگ كاغذ سفيد).

 به نظر شما، ابزاري كه در شكل ديده مي شود براي چه كاري است؟
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توانايي به كارگيري ابزارهاي نقشه كشي(2)

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- ابزار  هاي نقشه كشي و ويژ گي  هاي هر كدام را توصيف كند.

- با خط كش  تي خطوط موازي رسم كند.
- با گونيا و خط كش  تي زاويه  هاي مختلف رسم كند.

- با خط كش  تي و گونيا، اَشكال مختلف رسم كند.
- خطوط استاندارد را به درستي رسم كند.

- انواع پرگار را نام ببرد.
- كاربرد انواع پرگار را شرح دهد.

- با انواع پرگار كار كند.
- انواع قوس و كمان را با پرگار رسم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

358
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پيش آزمون

1. به نظر شما مهم ترين ابزار در نقشه كشي كدام است؟چرا؟
2. يك وسيله ي خوب چه ويژ گي  هايي دارد؟

3. چرا خط كش معمولي، جزء ابزار هاي اصلي نقشه كشي به شمار نمي آيد؟
4. پرگار مناسب چه مشخصاتي دارد؟

5. به نظر شما چه رنگي براي ابزار هايي مانند گونيا و خط كش تي مناسب تر است؟
6. آيا ممكن است وسيله اي مانند خط كش  تي يا گونيا دقيق نباشد؟

7. اگر بخواهيد بدانيد كه يك خط كش  تي دقيق هست يا نه، چه مي كنيد؟
8. مزاياي خط كش  تي با سر ثابت نسبت به خط كش  تي با سر متغير چيست؟

9. آيا مي دانيد در يك جعبه پرگار، عالوه بر پرگار اصلي چه وسايل ديگري هست؟
10. آيا پرگاري مخصوص مركب كاري وجود دارد؟

11. آيا غير از پرگار، وسيله اي براي ترسيم دايره مي شناسيد؟
12. در ترسيم شكل مقابل از چه وسايلي استفاده شده است؟
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كاربرد تجهيزات نقشه كشي

چسباندن كاغذ
ــر را به كمك  ــذ ابتدا كاغذ مورد نظ ــباندن كاغ براي چس
ــم. طوري كه  ــم تنظيم مي كني ــي روي تخته رس خط كش ت
ــد. سپس به كمك  لبه ي باالي كاغذ با خط كش منطبق باش
تكه  هاي چسب 2 سانتى مترى كه قبال آماده كرده ايم، كاغذ 
را به سطح تخته رسم مي چسبانيم. پس از چسباندن كاغذ، 
ــطح كاغذ بايد بدون هيچ موجي به صورت يكنواخت  س

روي تخته رسم نصب شده باشد.

ترسيم خطوط به كمك خط كش تي و گونيا
ــيم خطوط افقي و از تركيب آن  از خط كش تي براي ترس
ــيم خطوط با زاويه يْ 30 ْو60 و و45ْ به  با گونيا براي ترس
طور مستقيم استفاده مي شود. براي اين منظور سر خط كش 
تي را كه به لبه ي سمت چپ تخته رسم تكيه دارد با دست 

چپ و فشار كم به سمت راست، كنترل مي كنيم.
در هنگام ترسيم خطوط موارد زير را رعايت كنيد:

ــط مي توانيد مداد را  ــراي يكنواخت بودن پهناي خ ب 1 .
بين انگشتان بچرخانيد.

ــود  چون هنگام حركت مداد، ذراتي از آن جدا مي ش 2 .
ــذ مي ريزد، بايد به كمك برس اين ذرات  و روي كاغ

را بر طرف كنيد.
مي توان طول خط  ها را با استفاده از درجه بندي روي  3 .
ــي تنظيم كرد. مثًال خط  هايي به طول 150  خط كش  ت
ــتا  ــه ابتدا و انتهاي  آن  ها  در يك راس ــيم كرد ك ترس

باشد.
ــزار (مانند  ــذ، نبايد بر اب ــزار روي كاغ ــگام حركت اب هن
ــار وارد كرد، زيرا تماس زياد آن  خط كش  تي يا گونيا) فش

از آن بهتر، پرگاري است كه از مغز مداد استفاده مي كند.
ــيله ي  ــود كه نوك اين پرگار را مي توان به وس  ديده مي ش
تيغ يا كاغذ سنباده، مانند لبه ي چاقو تيز كرد. در نتيجه اين 

نوك مي تواند دايره را با خط نازك ترسيم كند.

ترسيم دايره به كمك پرگار ها
از پرگار براي ترسيم دايره و كمان دايره اي استفاده مي شود.

براي شروع كار بايد پرگار مناسبي در اختيار داشت. پرگار 
ــت كه تقريبًا  ــي، داراي نوكي مدادي با پهناي 0/5 اس نوك

مناسب است. 

نكته
نوك سوزن بايد هميشه حدود 0/5 ميلي متر 

از نوك مدادي بلندتر باشد (چرا؟).

با خط  ها، اوالً خطوط را خراب مي كند. ثانيًا خود وسيله را 
كثيف مي كند كه در پي آن، كاغذ هم  كثيف مي شود.

پرگار نوكى

چگونگى تميز كردن نوك پرگار




