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فصل چهارم

ابزارهای ديگر
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ انواع پرگار و کاربرد آن ها را معرفی کند.
۲ــ با انواع پرگار کار کند.

۳ــ شابلون و مزايای کاربردی آن را شرح دهد.
۴ــ انواع شابلون و کاربرد آن ها را معرفی کند.

۵  ــ راپيد و چگونگی استفاده از آن را شرح دهد.
۶  ــ ماشين نقشه کشی و توانايی های آن را شرح دهد.

۷ــ برگردان و انواع آن را معرفی کند.
۸ ــ چگونگی استفاده از برگردان را شرح دهد.

۱ــ۴ــ ابزارهای ديگر
به  اين جا  در  متنوع اند.  بسيار  نقشه کشی  ابزارهای 

تعدادی از وسايل مهم ديگر اشاره می شود.
۱ــ۱ــ۴ــ پرگار۱: برای ترسيم کمان های دايره ای 
با مداد يا مرکب، از پرگار استفاده می شود. اين ابزار دارای 
دهانه ای است که به کمک اصطکاک و يا پيچ ثابت نگه  داشته 

می شود (شکل ۱ــ۴).

Compass :۱ــ پرگار

شکل ۱ــ۴ــ a، پرگار بازويی ــ b، پرگار فنری ــ c، پرگار پيچی 

       a                                       b                                            c
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در شکل ۲ــ۴، چگونگی تنظيم دهانه ی پرگار ديده می شود.

در شکل ۴ــ۴، روش گرفتن دستگيره ی پرگار با دو انگشت 
شست و اشاره و چرخاندن آن ديده می شود۱. البته چرخاندن پرگار 

در جهت مخالف هم اشکالی ندارد. می توان آن را تجربه کرد.
توجه به نکته های زير الزم است:

ــ پرگار بايد با دقت انتخاب شود، به گونه ای که بتوان با آن 
راحت و دقيق کار کرد.

ــ نوک مداد حدود ۰/۵ از سوزن کوتاه تر باشد، چرا؟
سايش  تيغه ای  صورت  به  سنباده  کمک  به  مداد  نوک  ــ 

شود (شکل ۵   ــ۴).

شکل ۲ــ۴ــ تنظيم دهانه ی پرگار تقسيم

شکل ۳ــ۴ــ قرار دادن سوزن در مرکز

در شکل ۳ــ۴، قراردادن سوزن پرگار در مرکز دايره نشان 
داده شده است.

۱ــ در صورت نياز خواهشمند است استادان گرامی توضيحات بيش تری ارائه فرمايند.

شکل ۴ــ۴ــ رسم دايره

شکل ۵  ــ۴ــ تنظيم نوک پرگار به طور مناسب

ــ نوک مداد پرگار يک درجه پررنگ تر از نوک مداد ترسيم 
انتخاب شود، چرا؟
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پرگار  آن  به  که  است  ديگری  مهم  پرگار  تقسيم۱:  پرگار 
انتقال اندازه هم گفته اند.

هر دو نوک آن سوزن است. به کمک آن می توان اندازه ها 
را خيلی سريع منتقل نمود و يا به کمک خط کش تعيين کرد (شکل 

۶  ــ۴).
از اين پرگار می توان برای ايجاد تقسيم های مساوی روی 

يک خط يا کمان هم استفاده کرد. 
پرگار ريززن: گونه ای ديگر از پرگار به نام ريززن، برای 
رسم دايره های کوچک تا قطر ۱ موجود است. شکل ۷ــ۴، اين 

پرگار و روش گرفتن و کاربرد آن را نشان می دهد.

bow divider :۱ــ پرگار تقسيم

شکل ۶   ــ۴ــ تنظيم و استفاده از پرگار تقسيم

شکل ۷ــ۴ــ پرگار ريز زن و چگونگی کاربرد آن
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پرگار نوکی: امروزه پرگارهايی هم با قلم نوکی موجودند، 
با کاربردی ساده (شکل ۸ ــ۴).

۲ــ۱ــ۴ــ شابلون۱: الگو يا شابلون ابزاری است برای 
آن  جنس  خوب.  نسبتًا  دقت  با  گوناگون،  شکل های  سريع  رسم 
معموًال پالستيک و با ضخامت کم است. آن ها به ويژه برای رسم 

شکل های تکراری مناسب اند (شکل ۹ــ۴).
برد.  کار  به  را  راپيد۲  قلم های  بايد  آن ها  از  استفاده  برای 
(شکل  کرد  استفاده  می توان  هم  نوکی  مداد  از  موارد  برخی  در 

۱۰ــ۴).

شکل ۸   ــ۴ــ پرگار با مداد نوکی

schablone به آلمانی ،template :۱ــ شابلون، الگو، نمونه
۲ــ راپيد: rapidograph، قلم هايی برای مرکبی کردن نقشه

شکل ۹ــ۴ــ شابلون دايره

شکل ۱۰ــ۴ــ استفاده از شابلون
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شابلون ها را می توان به چهار دسته تقسيم کرد.
از  هستند  پرکاربرد  ترين  که  منظم:  شکل های  شابلون 
نمونه های مهم تر می توان نمونه ی دايره و نمونه ی بيضی را نام برد 

(شکل ۱۱ــ۴).
نمونه برای شکل های نامنظم: در اين دسته منحنی کش ها۱ 

جای دارند (شکل ۱۲ــ۴).

شکل ۱۱ــ۴ــ شابلون بيضی

شکل ۱۲ــ۴ــ يک سری ۱۵ تايی از منحنی کش ها

۱ــ منحنی کش، خم کش: irregular curve، french curve که به آن در فارسی پيستوله هم می گويند.
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از آن ها در رسم منحنی های نامشخص و يا قانون   مند می توان 
استفاده کرد. برای اين کار بايد قوس يا قوس های مناسبی را برای 

اتصال نقطه ها پيدا کرد. (شکل ۱۳ــ۴).
در  بيش تر  يا  سه تايی  سری های  يا  تکی  صورت  به  آن ها 
دسترس هستند. گونه ای از آن ها به نام منحنی کش ماری۱، قابل 

تنظيم است و می توان آن را با شکل منحنی موردنظر مطابقت داد 
(شکل ۱۴ــ۴).

قابل  مغز  و  پالستيکی  مدرج  روکش  توسط  امکان  اين 
انعطاف سربی ممکن است.

شکل ۱۳ــ۴ــ چگونگی به کارگيری منحنی کش

شکل ۱۴ــ۴ــ کار با منحنی کش ماری

adjustable  curve ۱ــ منحنی کش ماری
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نمونه ی حروف و اعداد: از آن ها برای نوشتن حروف 
و اعداد، به هر زبان، با بلندی های استاندارد و به کمک قلم راپيد 

استفاده می شود (شکل ۱۵ــ۴).

شکل ۱۵ــ۴ــ شابلون حروف واعداد و استفاده از آن

بلندی حرف و عدد ده برابر پهنای قلم نوشتن آن است. برای 
نمونه، حرف و عدد به بلندی ۳/۵ با قلم ۰/۳۵ نوشته می شود. به 

جدول ۱ــ۴ توجه کنيد.

جدول ۱ــ۴

۳ــ۱ــ۴ــ الگوی عالمت ها: آن ها را برای رسم نشانه ها 
تأسيسات،  برق،  مانند  گوناگون  رشته های  در  ويژه  شکل های  و 

شيمی، ساختمان، … به کار می برند (شکل ۱۶ــ۴).

شکل ۱۶ــ۴ــ گونه هايی از شابلون

بلندی حروف و شماره

ضخامت خط
۱/۸  ۲/۵  ۳/۵  ۵  ۷  ۱۰  ۱۴  ۲۰  
۰/۱۸  ۲۵/۰  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۷  ۱/۰  ۱/۴  ۲/۰  
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۴ــ۱ــ۴ــ هاشور زن: ابزاری است برای رسم خط های 
موازی با فاصله ی معين، از آن به ويژه در رسم خط های موازی 
با فاصله ی کم به نام هاشور، به راحتی می توان استفاده کرد. اين 
کرد  تنظيم  معين  فاصله ی  با  خط ها  رسم  برای  می توان  را  ابزار 

(شکل ۱۷ــ۴).

شکل ۱۷ــ۴ــ هاشورزن

شکل ۱۸ــ۴ــ استفاده های ديگر از هاشورزن

هم چنين می توان با وصل کردن يک شابلون به آن، اقدام به 
برخی ترسيم های تکراری، با فاصله ی معين کرد (شکل ۱۸ــ۴).

به  مجبور  موارد  بسياری  در  کاغذ:  برش  ۵  ــ۱ــ۴ــ 
بريدن کاغذ و به اندازه  رساندن آن هستيم. برای برش کاغذ می توان 
از ابزار ساده ی قيچی يا ماشين مخصوص استفاده کرد. دو دستگاه 

برش دستی کاغذ در شکل ۱۹ــ۴ ديده می شود. 
کاغذ   ،a مورد  در  می گذارند،  ميز  روی  را  دستگاه ها  اين 
با دست نگه داری و با حرکت اهرم برش، کار انجام می شود. در 
مورد b دستگاه کاغذ را ثابت نگه می دارد و سپس با حرکت وزنه ی 

مخصوص که دارای لبه ی برش است، کاغذ بريده می شود.

شکل ۱۹ــ۴ــ a، دستگاه برش کاغذ ــ b، دستگاه بزرگ برش
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از  می توان  زياد  برش های  برای 
موقع  در  کرد.  استفاده  خودکار  ماشين 
نکات  به  دقيقًا  بايد  ماشين ها  اين  با  کار 

ايمنی توجه کرد (شکل ۲۰ــ۴).

شکل ۲۰ــ۴ــ دستگاه برش برقی

۶   ــ۱ــ۴ــ راپيد: راپيد، قلم مرکب کاری است. نوک 
آن استوانه ای و دارای قطر دقيق برای رسم پهنای استاندارد خط 

می باشد. يک جعبه راپيد کامل، دارای قلم با نه پهنای استاندارد 
از ۰/۱۳ تا ۲ را درون خود دارد. (شکل ۲۱ــ۴).

شکل ۲۱ــ۴ــ a، راپيدهای استاندارد ــ b، راپيدهای قديمی
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۷ــ۱ــ۴ــ مرکب: مرکب با رنگ های گوناگون به ويژه 
سياه، برای ريختن، داخل خودنويس راپيد موجود است (شکل 

۲۲ــ۴).

شکل ۲۲ــ۴ــ مرکب

پر  سالم  و  تازه  مرکب  از  را  راپيد  بايد  کار  شروع  برای 
کرد۱.

در صورتی که مدت زيادی نخواهيم از راپيد استفاده کنيم 
يک بار  راپيدهای  شست.  را  قلم  و  کرد  خالی  را  آن  مرکب  بايد 

مصرف نيز با کيفيت خوب موجود است. 
سوار  پرگار  روی  ويژه  گيره ی  توسط  می توان  را  راپيد 
کرد. هم چنين برای استفاده از شابلون، آن ها را به کار برد (شکل 

۲۳ــ۴).

۱ــ در صورت نياز استادان گرامی توضيح بيش تری خواهند داد.

شکل ۲۳ــ۴ــ کاربردهای حلقه ی راپيدگير
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۸       ــ۱ــ۴ــ ماشين نقشه کشی۱: اين ماشين ابزاری 
بازوهای  و  نقاله۲  هم،  بر  عمود  خط کش  دو  دارای  است 
آن  با  می شود.  نصب  نقشه کشی  ميز  روی  که  مخصوص، 
می توان در هر نقطه از ميز خط های عمودبرهم يا موازی رسم 

کرد. خط باهر زاويه ای نيز قابل رسم است (شکل ۲۴ــ۴).

۹ــ۱ــ۴ــ رايانه۳: امروزه به ميزانی 
گسترده از رايانه در نقشه کشی استفاده می شود 

(شکل ۲۵ــ۴).
در مورد آن در دروس تخصصی بررسی 

می کنيد.

شکل ۲۴ــ۴ــ ميز و ماشين نقشه کشی

شکل ۲۵ــ۴ــ رايانه و يک نوع دستگاه رسام

protractor :۲ــ نقاله             draughting machine يا drafting machine :۱ــ ماشين نقشه کشی
computer :۳ــ رايانه
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۱۰ــ۱ــ۴ــ برگردان۱: برای درج بسياری از نقش ها، 
نايلونی  برگه های  از  می توان  نشانه ها  و  سايه ها  اعداد،  حروف، 
از  پس  که  است  کافی  آن  کاربرد  برای  کرد.  استفاده  مخصوص 

نقش  آورد.  فشار  کمی  آن  پشت  موردنظر،  جای  در  برگه  تنظيم 
روی کاغذ منتقل می شود (شکل ۲۶ــ۴).

شکل ۲۶ــ۴ــ حروف برگردان و شکل برگردان

نوع ديگر به ويژه برای سايه، را بايد مطابق شکل موردنظر 
بريد و سپس آن را چسباند (شکل ۲۷ــ۴).

transfer :۱ــ برگردان
shading medium يا zip-a-ton ۲ــ زيپاتون

lettering transfer يا Lettraset ۳ــ حروف برگردان
۴ــ آن ها برای هر شکل موردنياز موجود هستند. 

شکل ۲۷ــ۴ــ گونه هايی از سايه برگردان

زيپاتون۲،  يا  سايه برگردان  از  می توان  برگردان ها  ميان  از 
شکل  رسم  در  برد۴.  نام   … برگردان،  شکل  برگردان۳،  حروف 

۲۸ــ۴، از برگردان ها استفاده شده است.

شکل ۲۸ــ۴ــ استفاده از برگردان ها در رسم يک شکل
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خالصه ی مطالب مهم

۱ــ پرگار ابزاری مهم است. پس بايد با دقت انتخاب شود.
۲ــ نوک مدادی پرگار به اندازه ی ۰/۵ کوتاه تر و يک درجه نرم تر از مداد است.

۳ــ از پرگار تقسيم برای انتقال اندازه و هم چنين تقسيم های مساوی استفاده می شود. 
۴ــ برای رسم سريع يک شکل معروف با دقت نسبتًا خوب از شابلون استفاده می شود.

۵  ــ بلندی حروف و اعداد روی شابلون ده برابر پهنای خط مناسب آن است.
۶   ــ کاغذ را فقط با قيچی يا ماشين برش می بريم.

۷ــ با قلم های راپيد می توان خط را با پهنای استاندارد کشيد.
۸ ــ از برگردان می توان برای انتقال نقش های موردنظر روی نقشه استفاده کرد.

                    خودآزمايی

۱ــ مکانيزم های نگه دارنده ی بازوهای پرگار کدام اند؟
۲ــ يک پرگار مناسب چه ويژگی هايی دارد؟

۳ــ يک پرگار را دقيقًا چگونه آماده به کار می کنيد؟
۴ــ توانايی های پرگار تقسيم کدام اند؟

۵  ــ شابلون يا الگو يا نمونه، را تعريف کنيد.
۶  ــ توانايی های شابلون چيست؟

۷ــ گونه های شابلون چند تاست و هرکدام به چه منظور به کار می روند؟
۸  ــ بلندی حرف و عدد روی شابلون چه نسبتی با پهنای خط نوشتاری دارد؟

۹ــ در مورد توانايی های هاشور زن توضيح دهيد.
۱۰ــ در مورد قلم راپيد و چگونگی استفاده از آن توضيح دهيد.

۱۱ــ ماشين نقشه کشی چه تجهيزاتی دارد؟
۱۲ــ برگردان چيست و گونه های آن کدام اند؟

                ارزش يابی عملی

در تمام مراحل کار، ابزارهای مجاز تنها پرگار، گونيا و تی است۱. 
۱ــ در دو جعبه ی مکعبی هم اندازه، به ترتيب ۸ و ۱ ساچمه ی فوالدی قرار دارد (شکل ۲۹ــ۴).

۱ــ توجه شود در انجام همه ی کارها، تنها کشيدن شکل ظاهری موردنظر نيست بلکه روش های درست کار و استفاده از ابزار همراه با فکر، مالک است، 
با حداکثر استفاده از پرگار تقسيم.
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قطر ساچمه ها به ترتيب ۲۶ و ۵۲ است. شکل ها را دوباره رسم کنيد. بدنه ی جعبه با خط پهن و خط های ديگر 
نازک باشد. شکل ها را از نظر دقت به تأييد استاد برسانيد. به نظر شما کدام جعبه سنگين تر است؟

۲ــ شکل کلبه را، با اندازه ی داده شده، رسم کنيد. توجه کنيد که هيچ گونه اندازه گيری با خط کش مجاز نيست 
و فقط بايد انتقال اندازه با پرگار تقسيم انجام شود (شکل ۳۰ــ۴).

A۴ شکل ۲۹ــ۴ــ اندازه ی کاغذ

شکل ۳۰ــ۴ــ نام: کلبه
A۴ :اندازه ی کاغذ

۳ــ ساعت داده شده در شکل ۳۱ــ۴ را با استفاده  از پرگار ساده، تقسيم و ريززن و با اندازه ی دو برابر بکشيد. 
برای رسم درست نقشه، ابتدا دقيقًا بررسی و سپس با استاد مشورت کنيد. به نظر شما قسمت ليوان مانندِ نصب شده، 

برای چيست؟
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۴ــ دوچرخه ی داده شده در شکل ۳۲ــ۴ را رسم کنيد. در صورت تمايل می توانيد چيزهای ديگری هم به آن 
بيفزاييد. از چه کاغذی بايد استفاده کنيد؟

شکل ۳۱ــ۴ــ نام: ساعت 
A۴ اندازه ی کاغذ

شکل ۳۲ــ۴ــ نام: دوچرخه
A۴ رسم شکل روی کاغذ
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             تحقيق كنيد
۱ــ در يک جعبه ی پرگار کامل چه چيزهايی وجود دارد؟

۲ــ پرگارهای پيچی و اصطکاکی را مقايسه کنيد و برتری و ضعف هرکدام را بگوييد.
۳ــ يک پرگار تقسيم عالی چه ويژگی هايی دارد؟

۴ــ نمونه های بيضی چگونه ساخته می شوند؟ 
۵  ــ زاويه ی بيضی چيست؟ پرکاربردترين شابلون بيضی کدام است؟

۶  ــ يک مرکب سالم و تازه چه ويژگی هايی دارد؟
۷ــ خط کش های يک ماشين نقشه کشی را چگونه تنظيم می کنند؟

۸   ــ قلم ترلين چيست؟

                   برای مطالعه

جعبه ی پرگار
يک جعبه پرگار کامل می تواند در زمينه های گوناگون مفيد باشد. در 
شکل ٣٣ــ٤، نمونه ای از آن، که با تعدادی از وسايل آن آشنا هستيد، ديده 

می شود. اضافه می شود که:
سوار  آن  روی  مدادی  نوک  که  است  اصلی  پرگار   ،١ شماره ی  ١ــ 
می شود. هم چنين می توان روی آن حلقه ی راپيدگير، نوک سوزنی دوم و قلم 

ترلين سوار نمود۱.
٢ــ شماره ی ٢ يک پرگار فنری بسيار دقيق برای تقسيم است «پرگار 

تقسيم». اين پرگار هم قابل تبديل به پرگار مدادی يا مرکب کاری هست.
٣ــ شماره ی ٣ يک پرگار «ريز زن» بسيار دقيق است که به کمک ترلين 

قابل تبديل به ريز زن مرکب کاری هم هست.
٤ــ شماره های ٤، ترلين است (کوچک و بزرگ).

٥ ــ شماره ی ٥، يک بازو برای رسم دايره های بزرگ است که روی 
پرگار اصلی سوار می شود.

٦ ــ شماره ی ٦ يک دنباله برای نصب ترلين می باشد.
٧ــ شماره ی ٧، جعبه ی سوزن و پيچ و مهره ی اضافی است. 

شکل ۳۳ــ۴ــ جعبه پرگار

١ــ ترلين وسيله ای است برای مرکب کاری. دهانه ی آن قابل تنظيم برای رسم خط با پهناهای مختلف است.

۳

۱

۵ ۴

۲

۴

۶۷
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فصل پنجم

رسم های هندسی1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ رسم های هندسی را توصيف کند.
۲ــ دقت رسم هندسی را تحقيق کند.

۳ــ رسم های مهم هندسی پايه را انجام دهد.
۴ــ چند  ضلعی های منتظم را رسم کند.

۵  ــ از روش سعی و خطا در تقسيم زاويه و دايره استفاده کند.

geometrical Drawing :۱ــ رسم های هندسی

ـ  ۵   ــ رسم هندسی ۱ـ
قواعد  و  اصول  طبق  که  است  نقشه ای  هندسی،  رسم 
کمک  به  که  می دانيم  دقيق.  بسيار  نقشه ای  شود.  رسم  هندسی 
تی و گونيا هم می توان خط های عمود برهم رسم کرد و مثًال يک 
مربع به ضلع ۱۰۰ را ساخت. بد نيست اين کار را آزمايش کنيد. 
پس از ترسيم مربع، به کمک پرگار تقسيم دو قطر مربع را مقايسه 

کنيد. آيا می توانيد توضيح دهيد که آن ها چرا دقيقًا مساوی نيستند 
(شکل ۱ــ   ۵)؟

درست است، به سادگی متوجه می شويم که دقت ابزارهای 
ما خيلی زياد نيست. اکنون اگر بخواهيم مربعی واقعًا دقيق رسم 

کنيم، روش کار چيست؟ 

ـ   ۵   ــ کنترل دقت يک مربع شکل ۱ـ
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به شکل ۲ــ ۵ توجه کنيد.
ــ خط L را رسم و روی آن نقطه ی A را انتخاب کرديم۱.

ــ AB را برابر ۱۰۰ جدا کرديم.
ــ به مرکزهای A و B دو کمان به شعاع AB زديم تا E به 

دست آمد.
ــ از B به E وصل کرديم و امتداد داديم و سپس از E به 

شعاع AB کمان زديم تا F معين شد.
ــ با اتصال F به A، D معين شد و کمانی به شعاع AB و 

به مرکز D زديم. 

با به   دست آمدن C، مربع کامل می شود. اکنون دقت آن را 
بررسی کنيد. در اين روش از اصول و قضيه های هندسی استفاده 

کرديم. به اين جهت اين رسم را هندسی می گوييم. نتيجه:
نقشه ی  يک  حقيقت  در  يا  و  دقيق  شکل  يک  رسم  برای 
هندسی بايد از اصول و قضيه های هندسی استفاده نماييم. اينک 

به گفتن چند مورد مهم و کاربردی می پردازيم. 
ابزارهای اصلی فقط خط کش؛ يعنی تی يا لبه ی گونيا، پرگار 

ساده و پرگار تقسيم، با نوک مداد و نوک مداد پرگار تيز.

ـ   ۵   ــ روش رسم يک مربع دقيق شکل ۲ـ

۱ــ يادآوری می شود در ترسيم های هندسی، برای رسيدن به جواب های خوب نوک مداد و نوک مدادی پرگار بايد کامًال تيز باشند.
Perpendicular bisector :۲ــ عمود منّصف

ـ   ۵   ــ عمودمنّصف  شکل ۳ـ

کنيد  رسم  را   AB پاره خط  عمودمنّصف  ۱ــ  مسئله ی 
(شکل ۴ــ   ۵).

۲ــ   ۵   ــ عمود منّصف۲
نصف  وسط  در  را   AB پاره خط  يک  که  است  خطی  ــ 

می کند و بر آن عمود هم هست (شکل ۳ــ   ۵   ).

ـ   ۵   ــ روش رسم عمودمنّصف  شکل ۴ـ
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روش کار
ــ دهانه ی پرگار را بيش از نصف AB باز کرديم.

ــ دو کمان، يکی به مرکز A و يکی به مرکز B زديم، ۱ و 
۲ به دست آمد.

ــ ۱ را به ۲ وصل کرديم. پای عمود H است.
ـ خط ۲ و ۱ هم بر AB عمود است و هم آن را دو نيم می کند. ـ

مسئله ی ۲ــ از نقطه ی M در خارج AB، خطی بر آن عمود 
کنيد (شکل ۵   ــ   ۵).

ـ   ۵   ــ رسم عمود بر يک خط شکل ۵   ـ

ــ به مرکز B و با همان شعاع کمانی زديم، C تعيين شد.
ــ به مرکز C و با همان شعاع کمانی زديم تا امتداد BC را 

در F قطع کرد.
ــ H را به F وصل می کنيم. عمود مطلوب به دست می آيد.

ــ در حالت C مسئله را با استفاده از عمود منّصف حل 
کرديم. آيا می توانيد روش کار را شرح دهيد؟

ـ   ۵   ــ رسم عمود در H بر يک خط شکل ۶   ـ

روش كار: 
ــ به مرکز A کمانی زديم که از M گذشت.

 ۱ نقطه ی  گذشت.   M از  که  زديم  کمانی   B مرکز  به  ــ 
به دست آمد.

ــ از اتصـال ۱ به M، خط مطـلوب رسم می شود.
مسئله ی ۳ــ در نقطه ی H واقع بر AB، عمودی بر آن رسم 

کنيد (شکل ۶  ــ  ۵).
روش کار:

ــ به مرکز H و شعاع HB قوسی زديم.
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(شکل  کنيد  رسم   AB بر  عمودی   A در  ۴ــ  مسئله ی 
۷ــ   ۵).

روش کار:
مانند مسئله ی ۳ می باشد. حل از دو روش  ــ روش کار 

انجام شده است.

مسئله ی ۵    ــ دايره ای رسم کنيد که از سه نقطه ی A و B و 
C بگذرد (شکل ۸ ــ   ۵).

روش کار:
ــ A را به B و C وصل کرديم.

ـ   ۵   ــ رسم عمود در سر يک خط شکل ۷ـ

ــ عمود    منّصف AB و BC را رسم نموديم.
ــ برخورد آن ها يعنی O مرکز دايره است.

ـ   ۵   ــ گذراندن يک دايره از سه نقطه شکل ۸   ـ
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کنيد  مشخص  را  دايره ای  کمان  يک  مرکز  ۶   ــ  مسئله ی 
(شکل ۹ــ   ۵).

روش کار:
ــ دو وتر دل خواه به نام های AB و CD را انتخاب می کنيم.

ــ عمود منّصف های اين دو وتر را رسم می کنيم.
O مرکز کمان است.

ـ   ۵   ــ تعيين مرکز يک کمان دايره شکل ۹ـ

ـ سه ضلع يک مثلث معلوم است.  مسئله ی ۷ــ رسم مثلثـ 
آن را بسازيد (شکل ۱۰ــ   ۵).

روش کار:
3 را رسم کرديم. ــ ابتدا يک ضلع مانند 

R دو کمان، از دو سر ضلع     ۳  =2 2 R و  =1 1 ــ به شعاع 
زديم. نقطه ی A يا رأس سوم مثلث به دست آمد.

مسئله ی ۸    ــ نيمساز۱ زاويه ی ABC را رسم کنيد (شکل 
۱۱ــ  ۵).

نيمساز خطی است که از رأس يک زاويه رسم می شود و 
آن را به دو بخش مساوی تقسيم می کند.

ـ   ۵   ــ ساخت يک مثلث با ضلع های معلوم شکل ۱۰ـ

روش کار:
به   ۲ و   ۱ نقطه های  تا  زديم  دل خواه  کمانی   B مرکز  به  ــ 

دست آمد.
ــ به مرکزهای ۱ و ۲، دو کمان مساوی زديم، ۳ به دست 

آمد. از B به ۳ وصل می کنيم.

bisector :۱ــ نيمساز
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مسئله ی ۹    ــ زاويه ی ۹۰ درجه را به سه بخش مساوی 
تقسيم کنيد (شکل ۱۲ــ   ۵).

روش کار:
ــ کمان دل خواهی به مرکز A زديم تا ۱ و ۲ به دست آمد.

ــ با همان شعاع و به مراکز ۱ و ۲ دو کمان زديم تا ۳ و ۴ 
مشخص شد.

ــ از ۳ و ۴ به A وصل کرديم.

ـ   ۵   ــ تقسيم يک زاويه ۹۰ درجه به سه قسمت مساوی شکل ۱۲ـ

مسئله ی ۱۰    ــ رسم خطی موازی با خط ديگر از نقطه ای 
معلوم (شکل a ۱۳ــ  ۵).

ـ   ۵   ــ رسم نيمساز يک زاويه شکل ۱۱ـ

ـ   ۵   ــ رسم يک خط از نقطه ای معلوم موازی با يک خط شکل ۱۳ـ

روش کار:
ــ پيش از اين با حل اين مسئله به روش عالی دو گونيا آشنا 
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شديم. اينک روشی ديگر:
ــ به شعاع BA کمانی زديم، ۱ به دست آمد.

ــ به مرکزهای A و ۱ و با همان شعاع دو کمان زديم، ۲ به 
دست آمد. از A به ۲ وصل کرديم که خط موازی موردنظر است 

(شکل b ۱۳ــ  ۵).
مسئله ی ۱۱    ــ پاره خط AB را به n قسمت مساوی تقسيم 

کنيد (شکل ۱۴ــ   ۵).
روش کار:

ــ با فرض ٣=n مسئله را حل می کنيم.
ــ از A خط دل خواهی رسم کرديم.

ــ روی آن، به کمک پرگار تقسيم، سه قسمت مساوی جدا 
نموديم تا نقطه های ۱ و ۲ و ۳ مشخص شد.

ــ از ۳ به B وصل کرديم.
داريـم  کشيديـم.   B3 بـا  مـوازی  خـط  دو   ۲ و   ۱ از  ــ 

.AM = MN = NB

ـ   ۵   ــ تقسيم پاره خط شکل ۱۴ـ

مسئله ی ۱۲    ــ تقسيم زاويه ی ABC به سه قسمت مساوی 
(شکل ۱۵ــ   ۵).

روش کار:
ــ به مرکز B و به شعاع دل خواه کمانی زديم (کمان را هرچه 

بزرگ تر بزنيم بهتر است). نقاط ۱ و ۲ به دست آمد.
  1
3

ــ دهانه ی پرگار تقسيم را روی اندازه ای، تقريبًا برابر 
کمان ۱ و ۲، باز می کنيم و کمان را تقسيم می کنيم. ممکن است 

کمی از کمان باقی بماند و يا کمی از آن بگذاريم. اين مقدار جزئی 
را خطا می گوييم.

1 اين خطا دهانه ی پرگار را اصالح 
3

ــ بار دوم به اندازه ی 
می کنيم و دوباره عمل تقسيم را انجام می دهيم.

با چند بار تکرار، زاويه با دقت خوب تقسيم می شود. اين 
يک روش کوشش و خطاست. اين کار برای هر تقسيم ديگری 

هم ممکن است.

ـ   ۵   ــ تقسيم زاويه شکل ۱۵ـ

 مقدار خطا

 اندازه ی انتخابی
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۲ــ ۵ ــ تقسيم دايره
ـ    ۵    ــ چندضلعی منتظم۱:  شکلی است که در آن  ۱ــ۲ـ
ضلع ها و زاويه ها با هم برابر هستند. شکل ۱۶ــ  ٥، نمونه هايی از 

  Regular polygon  چند ضلعی منتظم ،Polygon ۱ــ چندضلعی يا چند بر

کاربرد آن ها را نشان می دهد.
بهترين راه برای ساختن يک چندضلعی منتظم، رسم دايره ی 

محيطی آن و سپس تقسيم آن دايره است.

ـ   ۵   ــ کاربردهايی از چند ضلعی ها شکل ۱۶ـ

مسئله ی ۱۳    ــ دايره را به سه قسمت مساوی تقسيم کنيد (شکل ۱۷ــ  ۵).

ـ   ۵   ــ سه ضلعی منتظم شکل ۱۷ـ
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روش کار:
ــ برای تقسيم دايره، در همه ی موارد بايد دو قطر عمود برهم 

آن، به روش عمود منصف، رسم شود. قطر دايره هم معين است.
ــ به مرکز B و به شعاع R، يعنی شعاع دايره کمانی زديم تا 
نقطه های ۱ و ۲ به دست آمد. سه ضلعی موردنظر (A۱۲) است که 

يک متساوی االضالع می باشد.
(شکل  مساوی  قسمت   ۴ به  دايره  تقسيم  ۱۴    ــ  مسئله ی 

۱۸ــ  ۵).
روش کار:

ــ در شکل b کافی است که نقطه های A و B و C و D را 
به هم وصل کنيم 

ــ در شکل C، به کمک نيم ساز، نقطه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 
را به دست آورديم و به هم وصل کرديم. 

ـ   ۵   ــ ساخت چهارضلعی منتظم شکل ۱۸ـ

(شکل  مساوی  قسمت   ۵ به  دايره  تقسيم  ۱۵    ــ  مسئله ی 
۱۹ــ  ۵).

روش کار:
 OB عمود منّصف ،OB و شعاع B ــ با رسم کمانی به مرکز

رسم و M وسط آن مشخص شد.
ــ به مرکز M و به شعاع MC، کمانی زديم تا E به دست آمد. 

CE است که با آن دايره تقسيم شد. طول ضلع برابر 

ـ   ۵   ــ ساخت پنج ضلعی شکل ۱۹ـ
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مسئله ی ۱۶    ــ تقسيم دايره به شش قسمت مساوی (شکل 
۲۰ــ   ۵).

روش کار:
ــ طول ضلع شش ضلعی منتظم، برابر شعاع دايره ی محيطی 

است. پس با شعاع خود دايره آن را تقسيم کرديم.

ـ   ۵   ــ ساخت شش ضلعی شکل ۲۰ـ

مسئله ی ۱۷    ــ تقسيم دايره به ۷ قسمت (شکل ۲۱ــ  ۵).
روش کار:

ــ حل اين مسئله خيلی دقيق نيست.

ـ   ۵   ــ ساخت هفت ضلعی شکل ۲۱ـ

مسئله ی ۱۸    ــ تقسيم دايره به ۸ قسمت (شکل ۲۲ــ   ۵).
روش کار:

ــ کافی است با رسم نيم سازها، نقطه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 

را مشخص کنيم.

ــ با رسم عمود منّصف OB، نقطه ی ۱ را مشخص کرديم.
ــ طول ضلع ۷ ضلعی تقريبًا M1 است، که با آن دايره تقسيم 

شد. آيا هميشه بايد تقسيم دايره را از نقطه ی B شروع کنيم؟



  ۶۱  

ـ   ۵   ــ ساخت هشت ضلعی شکل ۲۲ـ

ـ   ۵   ــ تقسيم زاويه شکل ۲۳ـ

۱ــ دايره را هم می توان به روش کوشش و خطا، تقسيم کرد.

 n مساوی:  قسمت   n به  دايره  تقسيم  ـ   ۵   ــ  ۲ــ۴ـ
می تواند هر عددی باشد. اين روش هم تقريبی است.

(شکل  کنيد  قسمت   ۹ به  را  دايره  ۱۹    ــ  مسئله ی 
۲۳ــ۵).

روش کار
ــ ابتدا قطر دايره؛ يعنی CD، را به ۹ قسمت مساوی تقسيم 

می کنيم.
ــ به مرکز D و شعاع CD؛ يعنی قطر دايره، دايره ای زديم 

تا ۱ و ۲ مشخص شد. 
ــ از ۲ و ۱، يک درميان به نقطه های تقسيم وصل کرديم و 

ادامه داديم تا با دايره برخورد کنند.
وصل  هم  به  شکل  مطابق  را  آمده  به دست  نقطه های  ــ 

کرديم۱.



  ۶۲  

ـ   ۵   ــ تقسيم دايره شکل ۲۴ـ

۱ــ اگر بار ديگر به روش کوشش و خطا توجه کنيد، متوجه برتری آن خواهيد شد.

ـ   ۵    ــ تقسيم زاويه به n قسمت مساوی ۳ـ
برای تقسيم زاويه به n قسمت روشی تقريبی وجود دارد. 
مساوی  قسمت   ۵ به  را   ABC زاويه ی  ۲۰    ــ  مسئله ی 

تقسيم کنيد (شکل ۲۴ــ  ۵).
روش کار:

ــ ابتدا دايره ای به مرکز B و به شعاع دل خواه زديم تا ۱ و 
۶ و D به دست آمد. عمودی هم در B بر AB رسم شد.

ــ از D به ۶ وصل کرديم، E مشخص شد.
است،   ۵ اين جا  در  که  قسمت   n به  را   BE خط  پاره  ــ 

بخش نموديم. 
ــ از D به نقاط تقسيم وصل کرديم و ادامه داديم، ۲ تا ۵ 
 e شکل  کنيم۱.  وصل   B به   ۵ تا   ۲ از  بايد  اکنون  شد.  مشخص 

همه ی کارها را نشان می دهد. 



  ۶۳  

           خالصه ی مطالب مهم

۱ــ رسم هندسی، نقشه ای است بسيار دقيق.
۲ــ در رسم هندسی از اصول و قواعد هندسی استفاده می شود.

۳ــ در يک ترسيم دقيق، ابزار اصلی خط کش و پرگار است.
۴ــ به خط عمود بر خط ديگر، که آن را نصف می کند، عمود منّصف می گويند.

۵  ــ از هر نقطه ی واقع در خارج يک خط می توان خطی بر آن عمود کرد.
۶   ــ از هر نقطه ی روی يک خط می توان يک عمود بر خط رسم کرد.

۷ــ در يک دايره، عمود منّصف وترها همه از مرکز می گذرند.
۸  ــ نيم ساز خطی است که زاويه را به دو بخش برابر تقسيم می کند.

۹ــ به کمک قضيه ی تالس می توان خط را به نسبت های معلوم تقسيم کرد. 
۱۰ــ به روش کوشش و خطا يا سعی و خطا می توان يک خط يا قوس را تقسيم کرد.

۱۱ــ در چندضلعی منتظم، همه ی ضلع ها و زاويه ها برابرند.
۱۲ــ در تقسيم يک دايره به چند قسمت مساوی، قطرها دقيقًا بايد به روش عمودمنّصف رسم شوند.

                       خودآزمايی

۱ــ رسم هندسی و برتری آن چيست؟
۲ــ چه عاملی باعث دقت يک رسم هندسی است؟

۳ــ ابزارهای اصلی در رسم هندسی کدام اند؟
۴ــ عمودمنّصف  يک پاره خط چيست و چگونه رسم می شود؟

۵  ــ روش کار برای تقسيم يک پاره خط به قسمت های مساوی چيست؟
۶  ــ روش کار برای تقسيم يک زاويه ی دل خواه به سه قسمت مساوی چگونه است؟

۷ــ روش کار برای تقسيم يک دايره به ۵ قسمت مساوی را شرح دهيد.
۸ ــ روش کار برای تقسيم دايره به سه، چهار، شش و هفت قسمت مساوی را شرح دهيد.

                    ارزش يابی

۱ــ پاره خط AB را به طول ۱۲۰ رسم کنيد؛ به گونه ای که A در سمت چپ باشد و برای آن کارهای زير را 
انجام دهيد:

ــ عمود منّصف آن را رسم کنيد.



  ۶۴  

ــ نقطه ی C را به فاصله ی ۴۰ از خط و به فاصله ی ۲۰ در سمت راست A درنظر بگيريد و از آن عمودی بر 
AB وارد کنيد. 

ــ عمودی در A بر AB وارد کنيد.
۲ــ دو نقطه ی A و B را به فاصله ی ۸۰  انتخاب کنيد. نقطه ی C را به فاصله ی ۴۵ از AB و به اندازه ی ۲۵ 

سمت راست A درنظر بگيريد. دايره ای رسم کنيد که از A و B و C بگذرد. 
۳ــ اضالع مثلث ABC، به ترتيب ۱۰۰ ، ۸۰  و ۶۰ می باشد. آن را رسم کنيد. آيا نکته ی جالبی در اين مثلث 

می بينيد؟
۴ــ يک کمان به شعاع ۱۰۰ رسم کنيد. به روش عمودمنصف وترها، مرکز را معين کنيد. به اين ترتيب دقت 

ترسيم شما مشخص می شود. چه طور؟
۵  ــ يک زاويه ی دل خواه، مانند ۴۵ درجه رسم و آن را چهار قسمت کنيد.

۶  ــ يک زاويه ی دل خواه مانند ۴۵ درجه رسم و آن را به روش کوشش و خطا، ۵ قسمت کنيد.

                تحقيق كنيد
AB، از دو سر آن به يک فاصله است.  ۱ــ ثابت کنيد که هر نقطه از عمود منصف پاره خط 
۲ــ آيا می توانيد بگوييد مسئله ی شماره ی ۳ را در متن اصلی، طبق چه قضيه ای حل کرده ايم؟

۳ــ کمانی در اختيار داريم که نمی دانيم دايره ای است يا نه، چگونه اين موضوع را تحقيق کنيم؟
۴ــ آيا می توانيد روش حل مسئله ی ۵ را ثابت کنيد؟

۵  ــ قضيه ی تالس چيست و چه می گويد؟
۶  ــ گفته ی معروفی در ارتباط با مسئله ی ۱۰ وجود دارد، آن گفته چيست و مربوط به کيست؟

۷ــ يک دايره را به روش کوشش و خطا، هفت قسمت کنيد و نتيجه را، ازنظر دقت، با روش اصلی مقايسه 
کنيد.


