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 بهمن نوری   )کاروفناوری هفتم( نقشه کشیپودمان 

  کاربرد نقشه :  

 اکثر مهندسان، برای دادن مشخصات ظاهری طرح خود نقشه آن را ارائه می دهند ✓

 کارگران فنی نیز برای پیاده کردن طرح یا نصب دستگاه، اطالعات الزم را از روی نقشه آن می خوانند. ✓

 راهنما داریم. ما نیز برای انجام کار با یک دستگاهی که تازه خریده ایم، نیاز به نقشه و کتابچه ✓

    58صفحه پرسش 

 و کاربرد چند نقشه  بررسی

 کاربرد نام نقشه نام شغل

 شناسایی روش برش پارچه الگو خیاط

 ساخت و نصب سازه های چوبی نقشه صنعتی نجار

 طراحی و نصب مدار نقشه مدار الکتریکی تکنسین یا مهندس برق

 های ساختمانشناسایی قسمت  نقشه ساختمانی )پالن( معمار

 ابزارهای نقشه کشی :  

مدادها دارای سختی و سیاهی های متفاوت هستند ، دو نوع رایج مدادهای نقشه کشی مثداد معمثولی و مداد :  ➢

 .است  9Hو سخت ترین و کم رنگ ترین آن  8Hمداد نوکی ) اتود( است . نرم ترین و پررنگ ترین آن 

 های مدادی و مرکبی به کار می رود .برای پاک کردن و زدودن خط پاک کن :  ➢

 برای تراشیدن و تیز کردن نوک مغز مداد ، از انواع مدادتراش استفاده می شود .مداد تراش :  ➢

 برای ترسیم دایره و قسمت هایی از آن و همچنین برای رسم منحنی ها از پرگار استفاده می شود پرگار :  ➢

 ر می رود که در اندازه های مختلف وجود دارد .برای ترسیم خطوط در نقشه کشی به کاخط کش :  ➢

ابزاری است که برای ترسیم خطوط عمودی و تحت زاویه به کار می رود دو گونیا مهثم موجثود در نقشثه  گونیا : ➢

 است . درجه 6۰یا  3۰و دومی  درجه 45کشی معروف به 

 درجه هستند . 36۰و  18۰زاویه با نقاله اندازه گیری می شود . نقاله های رایج در نقشه کشی نقاله :  ➢

نقشه روی کاغذ مناسب رسم می شود . در ابتدای کار نقشه کشی ، از کاغذهای مدرج استفاده می شثود کاغذ :  ➢

 و غیره . کاغذ میلی متریو  کاغذ شطرنجیمثل 

  جلوگیری از پیچیده شدن نقشه و آسانی نقشه خوانی ، خط های گوناگون در نقشه به برای  :انواع خط در نقشه

 کار برده می شود .
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 چگونگی ترسیم خطوط در نقشه 

 

  : رسم سه نما 
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    68صفحه پرسش 

 تعیین سه نمای اجسام

 

 تعیین و درج اندازه این ابعاد بر روی نقشه ، هر جسمی دارای طول ، عرض و ارتفاع است . اندازه گذاری   :     تعریف

 اندازه گذاری نام دارد .

  : اندازه گذاری 

خطی است نازک و پیوسته که باید به محثل انثدازه بچسثبد خط رابط یا کمکی  :  (1

 میلی متر است. 1۰تا  7.طول خط رابط 

میلثی  2تا  1خطی است نازک و پیوسته موازی با خط اصلی که حدود خط اندازه  :  (2

 متر عقب تر)پایین تر( از انتهای خط رابط ترسیم می شود 

 3در انتهای خط اندازه رسم می شود و طثول آن تقریبثا فلش یا سهمی اندازه  :  (3

 میلی متر است

  شود نوشته آن از متر میلی 5/۰ فاصله به اندازه خط روی باالی و وسط در باید که است عددی :  اندازه عدد (4
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  :  مقیاس 

همیشه ترسیم تصویرهایی از جسم به اندازه واقعی ) حقیقی( امکان پذیر نیست برای همین برخی زمان ها نیاز است نقشه 

𝑺𝒄            جسم را چند برابر بزرگ تر یا کوچک تر از اندازه واقعی رسم کنید =
 اندازه ترسیمی

 اندازه واقعی
 مقیاس  

 : اندازه گیاری اندازه های حقیقی رو نقشه درج می شود .در نقشه های با مقیاس ، در نکته 

  مقیاس  : انواع 

اگر نقشه ترسیم شده دقیقا به اندازه جسم باشد با مقیاس واحد یا یک به یک ترسیم شده  :  (1:1مقیاس واحد ) ➢

  است 

کوچثک تثر  اگر ابعاد قطعه بزرگ باشد ، اندازه های آن به نسثبت معینثی :  مقیاس کاهشی )کوچک کردن( ➢

  و غیره  1:1۰۰،    1:5۰،      1:1۰،     1:5،   1:2ترسیم می شود . مقیاس های کاهشی عبارت است از 

اگر ابعاد قطعه کوچک باشد ، اندازه های آن به نسثبت معینثی بثزرگ تثر  :  مقیاس افزایشی )بزرگ کردن( ➢

  و غیره   5۰:1   1۰:1،      5:1،     2:1ترسیم می شوند . مقیاس های افزایشی عبارت است از   

 : ه باشد ، مقیاس آن برابر است میلی متر ترسیم شد 5۰۰میلی متر باشد و در نقشه  5۰۰اگر طول واقعی جسمی  مثال

 :با


