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فصل سوم
ترسيمات هندسي

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
1- نقطه را تعريف كنيد.
2- خط را تعريف كنيد.

3- پاره خط را به قسمت هاى مساوى تقسيم كند.
4- عمود منّصف را ترسيم كند.

5- زاويه را به سه قسمت مساوى تقسيم كند.

6- پنج ضلعى منتظم ترسيم كند.
7- شش ضلعى منتظم ترسيم كند.

مختلف  حالت هاى  در  را  مماسى  كمان هاى  انواع   -8
ترسيم كند.

1-3- ترسيمات هندسى
ــى داراى اجزائى است و از تركيب  ترسيمات هندس
آن اجزاء مى توان به اشكال هندسى و ترسيم هاى مورد 

نظر دست يافت.
ــى را كه از  1-1-3- نقطه: كوچكترين جزء هندس

برخورد دو خط به وجود مى آيد، نقطه گويند.
ــه، خط به وجود  ــا اتصال دو نقط 2-1-3- خـط: ب
ــود  ــورد دو صفحه خط حاصل مى ش ــد، يا از برخ مى آي

(شكل 3-2).

شكل 3-1

خط

خط

شكل 3-2
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2-3- عمود منّصف
ــت كه يك پاره خط مانند AB را در وسط  خطى اس
ــكل 3-3 طريقه ى  ــد. ش ــد و برآن عمود باش نصف كن

ترسيم عمود منصف را نشان مى دهد.

ــر پاره خط، دو كمان به  ــس از نام گذارى دو س -  پ
شعاع مساوى و دلخواه (بيش تر از نصف طول پاره خط) 
ــم؛ اتصال خط از نقاط  ــيم مى كني به مركز A و B ترس

برخورد دو كمان، همان عمود منصف پاره خط است.

(د)                                           (ج)                                            (ب)                                          (الف)
شكل 3-3

3-3- تقسـيم زاويه قائمه به سـه قسـمت 
مساوى

روش كار:
-  كمان دلخواهى به مركز A   ترسيم كرده تا نقاط 

1 و 2 به دست آيد.
ــز 1 و 2 دو كمان ديگر  ــعاع و به مراك -  با همان ش

ترسيم كرده تا نقاط 3 و 4 مشخص شود.
از 3 و 4 به A  متصل مى كنيم.

(ج)                                                       (ب)                                                             (الف)
شكل 4-3- تقسيم يك زاويه ى 90 درجه به سه قسمت مساوى

4-3- تقسـيم يـك پاره خط به n قسـمت 
مساوى

روش كار:
-  با فرض n=3 مسئله را حل مى كنيم.

-  از نقطه ى A خط دل خواهى رسم مى كنيم.
ــه قسمت مساوى جدا  -  روى آن به كمك پرگار س

مى كنيم تا نقاط C,D,E مشخص شوند.
ــم مى كنيم،  -  از C و D دو خط موازى با EB رس

AF = FG = GB داريم: 
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G

C

F

D
E

C
D

E

(ج)                                                      (ب)                                                       (الف)

(هـ)                                                      (و)                                                       (د)

شكل 5-3- تقسيم يك پاره خط به 3 قسمت مساوى

5-3- تقسـيم يـك دايره1 به سـه قسـمت 
مساوى

روش كار:
ــيم دايره (رسم مثلث متساوى االضالع،  -  براى تقس
ــره) در همه ى موارد بايد دو قطر عمود بر  محاط در داي
ــم شود. قطر دايره هم  هم آن، به روش عمود منّصف رس

معّين است.

-  به مركز B و شعاع R، يعنى شعاع دايره كمانى مى 
ــه ضلعى مورد نظر  ــت آيد. س زنيم تا نقاط 1 و 2 به دس
ــت كه يك متساوى االضالع مى باشد. براى  (A,1,2) اس
تقسيم مساحت دايره به سه قسمت مساوى مى توانيم از 
   ،A1) مركز o به نقاط 2,1 و A متصل كنيم؛ كمان هاى

(A2 نيز با هم مساوى اند. (21 و 

(ج)                                                             (ب)                                                            (الف)

شكل 6-3- سه ضلعي منتظم

1.  در اينجا منظور محيط دايره مي باشد.
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6-3- تقسـيم دايره به 4 قسـمت مسـاوى 
(رسم چهار ضلعى منتظم محاط در دايره)

روش كار:
 D و C ، B ، A در شكل ب كافى است كه نقاط  -

را به هم متصل كنيم.

(ج)                                                             (ب)                                                            (الف)
شكل 7-3- ساخت چهارضلعي منتظم (تقسيم محيط دايره به چهار قسمت مساوي)

ــكل ج همه به كمك ترسيم نيم ساز، نقاط  -  در ش
ــد، كه آن را به هم وصل  ــت مى آي 1 و 2 و 3 و4 به دس

مى كنيم.
-  تقسيم يك زاويه به دو قسمت يك سان را به روش 

نيم ساز تحقيق كنيد.

7-3- تقسـيم دايره به 5 قسـمت مسـاوى 
(رسم پنج ضلعى منتظم محاط در دايره)

روش كار:
ــمى دايره و محورهاى اصلى آن محور  - پس از ترس
ــيم مى كنيم.  ــاوى تقس ــمت مس افقى آن را به پنج قس

سپس به مركز A و به شعاع AB (قطر) دايره كمان مى 
ــودى آن را در G قطع كند.  ــم به طوريكه محور عم زني
ــه نقطه 2 متصل كرده ادامه مى دهيم تا دايره را  از G ب
ــاره خط AE يك ضلع از پنج ضلعى  در E قطع كند. پ
منتظم است بقيه اضالع به كمك پرگار روى دايره ايجاد 

مى شود.

G

G

1 2 3 4 5

(ج)                                         (ب)                                     (الف)

(هـ)                                             (و)                                     (د)
شكل 8-3- ساخت پنج ضلعي
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8-3- تقسـيم دايره به شش قسمت مساوى 
(رسم شش ضلعى منتظم محاط در دايره) 

روش كار:
ــعاع  ــش ضلعى منتظم، بـرابــر ش ــول ضلع ش -  ط
ــعاع خود دايره آن را  ــت. پس با ش دايره ى محيطى اس

تقسيم مى كنيم.

شكل 9-3- ساخت شش ضلعي

9-3- مماس ها
ــه خط ها و  ــكل ها ناگزيريم ك ــيارى از ش ــراى بس ب
ــاس كنيم. در ادامه به  ــاى مختلف را بر هم مم كمآن ه

حالت هاى مختلف ترسيم مماس اشاره مى شود.
ــعاع R  معلوم را بر دو خط  1-9-3- دايره اى به ش

معين مماس كنيد.

(الف)                                               (ب)                                                        (ج)

شكل 10-3- حالت هايي از دو خط در صفحه

روش رسم:
-  با ترسيم خطوط موازى به فاصله ى R از خط هاى 
ــت  ــروض و برخورد آن ها مركز كمان مماس به دس مف

مى آيد.
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(الف)                                               (ب)                                                (ج)

(د)                                               (و)                                                (هـ)

شكل 11-3- رسم كمان مماس بر دو خط

ــعاع معلوم R را بر خط D و  2-9-3- كمانى با ش
دايره ى معلوم C مماس كنيد (شكل 3-12). 

روش ترسيم
ــيم  ــعاع R+r و به مركز O ترس ــره اى به ش -  داي

كنيد.
ــه ى R از آن  ــه فاصل ــا D  و ب ــوازى ب ــى م -  خط
ــان نقطه ى O ايجاد  ــم كنيد. از برخورد خط و كم رس

مى شود.
ــم  ــعاع R كمان مورد نظر رس -  به مركز O و به ش

مى شود. H و ´H نقطه هاى دقيق تماس هستند.
3-9-3- دايره اى (كماني) با شعاع معلوم R  رسم 
كنيد كه از نقطه ى A  بگذرد و بر دايره ى C0 مماس 

شود (شكل 3-13).
روش ترسيم

-  به مركز A  كمانى به شعاع R ترسيم كنيد.
-  به مركز O0 كمانى به شعاع R+r ترسيم كنيد.

ــكل، نقطه ى  ــت. در ش ــه ىO مركز دايره اس - نقط
دقيق تماس يعنى H مشخص شده است.

شكل 12-3- كمان مماس بر يك خط و دايره
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شكل 13-3- رسم كمان گذرنده از A و مماس بر دايره

ــعاع معلوم R بردو  4-9-3- دايره اى (كمانى) با ش
دايره ى C0 و C1 مماس كنيد.

مسئله را در سه حالت بررسى مى كنيم:
ــاس خارجى بر دو دايره  ــعاع R مم الف) دايره با ش

است (شكل 3-14).
روش ترسيم

-  به مركز O0 كمانى با شعاع R+r0 رسم كنيد.
ــعاع R+r1 رسم كنيد،  -  به مركز O1 كمانى به ش

نقطه ى O به دست مى آيد.
-  H1 و H0 هم نقطه هاى دقيق تماس هستند.

ــاس خارجى بر C0 و  ــعاع R مم ب) دايره اى با ش
مماس داخلى بر C1 است (شكل 3-15).

روش ترسيم
-  به شعاع R+r0 كمانى رسم كنيد.

ــم مى كنيم، O مركز  ــعاع R-r1 كمانى رس -  به ش
 ،H0 و H1 ،به دست مى آيد. در شكل R دايره به شعاع
نقطه هاى تماس هستند. آن ها به ترتيب واقع بر خطوط 

OO1 و OO0 هستند.

شكل 14-3- رسم كمان مماس بر دو دايره در بيرون

شكل 15-3- رسم دايره ي مماس خارج و داخل
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ــوم R مماس داخلى بر دو  ــعاع معل پ) دايره اى با ش
دايره ى C0 و C1 رسم كنيد (شكل 3-16).

روش ترسيم
ــيم  ــعاع R-r0 و به مركز O0 ترس ــى با ش -  كمان

كنيد.
ــيم  ــعاع R-r1 و به مركز O1 ترس ــى با ش -  كمان

كنيد.
ــود. نقطه هاى تماس،  -  نقطه ى O مشخص مى ش

يعنى H1 و H0 هم تعيين شده اند.

شكل 16-3- رسم دايره ي مماس داخلي

آيا مى دانيد كه ...

تقسيم دايره به n قسمت مساوى
ــاوى (در  ــمت مس ــيم قطر دايره به n قس الف) تقس
ــيم كمان به شعاع قطر دايره و مركز  اينجا n=9 ) و ترس

.C يا D

ب) استخراج خطوط از نقاط m و n به تقسيم هاى 
آن جام شده زوج (D،2، 4، 6 و8) و امتداد آن ها.

ج) اتصال نقاط به هم و ترسيم  n ضلعي

(الف)                                                                                  (ب)
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(ج)
شكل 17-3- تقسيم زاويه

تقسيم زاويه به n قسمت مساوى
الف) ترسيم زاويه مورد نظر

ــيم كمان به شعاع دلخواه و مركز B، اتصال  ب) ترس
m به D

ــيم پاره خط BE  به n قسمت مساوى (در  ج) تقس
(n=5 اينجا

ــتخراج خط از D به قسمت هاى ايجاد شده و  د) اس
برخورد با كمان

ــيم خطوط از B به قسمت هاى ايجاد شده بر  و) ترس
روى كمان.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(و)

شكل 18-3- تقسيم زاويه به n قسمت مساوي
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آيا مى دانيد كه ...

آشنايى با سطوح و احجام هندسى:
جدول 3-1 

مربعمكعب

مستطيلمكعب مستطيل

متوازي االضالعمنشور سه ضلعي

ذوزنقهاستوانه

پنج ضلعي منتظممخروط

شش ضلعي منتظممنشور شش ضلعي

دايرههرم

بيضيكره
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آيا مى دانيد كه ...

ابوالوفا بوزجانى1
ابوالوفا محمد بن يحيى بن اسماعيل ابن عباس بوزجانى، مشهور به حاسب (متولد 328 هجرى قمرى در روستاى 
بوزجان خراسان، وفات 387 هجرى قمرى در بغداد)، رياضى دان و ستاره شناس برجسته ى ايرانى منشأ نوآورى ها 

و پژوهش هاى زيادى به ويژه در هندسه و رياضيات و نجوم بوده است.
ــيم و تركيب اشكال هندسى از جمله مواردى است كه ابوالوفا بوزجانى به آن عالقمند بود، درقرن حاضر نيز  تقس
ــيده اند تا روش هايى ارائه نمايند كه با حداقل تقسيم و تركيب، تبديل اشكال هندسى را  ــمندان اروپايى كوش انديش

انجام دهند.
در اين راه مى توان قضيه ى تقسيم و تبديل سه مربع به يك مربع مطرح شده از طرف بوزجانى را با حداقل شش 

برش نام برد.

1.  منبع: كتاب هندسه ي ايراني. (ترسيم بر اساس اصول نقشه كشي ايزو)
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ارزش يابى
پس از نصب درس كاغذ A4 روى ميز رسم و ترسيم كادر و جدول، شكل هاى زير را رسم كنيد.

1                                                                                   2

3                                                                                   4

 5                                                                                   6


