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  کی : کاربرگ شماره
  شهر در حجم و ریتصو هیاول میمفاه با هیاولیی آشنا :کاربرگ عنوان 
  :کاربرگ از هدف 

  یبعد سه اجسام بیترک و جادیا مهارت آموزش و شهر دری بعد سه میمفاه کاربرد با هیاولیی آشنا
 

  :اممراحل انج 
 در نتیپر از پس و کرده هیتهی بعد سه احجام بیترک ازی ری،تصاو نترنتیا شبکه در جستجو با- 1
  )ریتصو 5 حداقل نفر هر.(دیکن ارائه کالسی بعد جلسه

  .باشد فراهم ها آنی رو از احجام ساخت امکان تا شوند هیتهی کاف وضوح با ریتصاو
  
 به دیکن هیته شهر ازی انسان دید ای پرنده دید ازی دبع سهی ری،تصاو نترنتیا شبکه در جستجو با- 2
  .باشد ازشهرفراهمی بخش شده ساخته حجم تیرو امکان کهی صورت
  
  :دیکن هیته را ریز هیاول مواد- 3

  متفاوتی ها رنگ در عدد چهار – اسفنج
  کاتر

  یکاغذ سمباده
  ییایمیش ریغ وی معمول عیما چسب
  ینیب ماسک

  زیسا در ونکارت یا میضخی مقوا تکه کی
 

 هیته نترنتیا از یک شماره سوال در کهیی ها عکس به توجه ،با کالس استادیی راهنما با هیآتل در- 4
  .دیکن اقدام اسفنج با احجام ساخت به ،نسبت دیا کرده



  هندسههای درس  کاربرگ
     احجام و پرسپکتیو

 

3 www.ShahrAfarin.com

  دو:کاربرگ شماره
 آن میترس نحوه و کیزومتریا ریتصو -نیپاراال ریتصاو بایی آشنا :کاربرگ عنوان 

  کیزومتریرایتصاو میترس بر انیدانشجو تسلط  :کاربرگ از هدف 
  :الزم لیوسا 

  .کن پاک-اتود ا یHB مداد- A3 کاغذ-T کش خط – 60‐30ی ایگون
  .دیکن میترس را ریز پالن کیزومتریا ریتصو کالس در استادیی راهنما با - 1

  
 ریتصاو.(دیاوریب سکال به خود همراه بعد جلسه و کرده میترس منزل در را ریز پالن کیزومتریا ریتصو- 2

  .)دیکن میترس بعد صفحه مطابق استاندارد تیش در را
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  سه :کاربرگ شماره
 و کیمترید ریتصاو میترس – نیپاراال ریتصاو میمفاه بایی آشنا :کاربرگ عنوان 

  کیمتریتر
 کاربرد و کیمتریتر و کیمترید ریتصاو میترس بر انیدانشجو تسلط :کاربرگ از هدف 

  شهر فرم انیب در آن
  :الزم لیوسا 

  .کن پاک-اتود ای HB مداد- A3 کاغذ-T کش خط – 60-30ی ایگون
  .دیینما میترس کالس در را ریز پالن کیمترید ریتصو- 1

  
  
  
  
  دیینما میترس کالس در را باال پالن کیمتریتر ریتصو- 2
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  چهار :کاربرگ شماره
  یا نقطه یک ویپرسپکت:کاربرگ عنوان 
  ریتصو صفحه کمک بهی ا نقطه کی ویپرسپکت میترس رب تسلط :کاربرگ از هدف 
  :الزم لیوسا 

  کن پاک – کش خط – مداد -کاغذ
 کالس در ریتصو صفحه و ناظر محل.(دیکن هیته کالس در ریز پالن ازی ا نقطه یک ویپرسپکت کی- 1
  ).شود یمی آور جمع کالس انیپا در کارها و شده  نییتع استاد توسط

  
 کالس به خود همراهی بعد جلسه و دیکن هیته منزل در ریز پالن ازی ا هنقط یک ویپرسپکت کی-2

  .دیاوریب
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   پنج :کاربرگ شماره
  )آزاد دست(ی ا نقطه یک ویپرسپکت :کاربرگ عنوان 
 صفحه از استفاده بدونی ا نقطه کیویپرسپکت میترس بر تسلط :کاربرگ از هدف 

  ریتصو
  :الزم لیوسا 

  رسم تخته -مداد -کاغذ
 کالس در دید هیزاو.(ندینمای م هیتهی ا نقطه یک ویپرسپکت یک ریز پالن از کالس در انیجودانش - 1
  ).شودی م گرفته لیتحو کالس انیپا در کارها و شده نییتع استاد توسط

  
  
 و ندینما هیته طیمح ازی ا نقطه یک ویپرسپکت عدد چهار دانشگاه طیمح در جستجو با انیدانشجو - 2
  ). استی اضاف نمره وها،شاملیپرسپکت شتریب تعداد.(اورندیب کالس به خود همراه بعد جلسه
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  شش:کاربرگ شماره
  یا نقطه دو ویپرسپکت :کاربرگ عنوان 
  ریتصو صفحه کمک بهی ا نقطه دو ویپرسپکت میترس بر تسلط :کاربرگ از هدف 
  :الزم لیوسا 

  کن پاک -کش خط – مداد -کاغذ
 کالس در ریتصو صفحه و ناظر محل.(دیکن هیته کالس در ریز پالن ازی ا نقطه دو ویپرسپکت کی- 1
  ).شودی می آور جمع کالس انیپا در کارها و شده  نییتع استاد توسط
  

  
  
 منزل در و کرده هیته) طبقه چند(ی مسکون ساده پالن کی،ی فن دفتر یک به مراجعه با انیدانشجو- 2

 .دیاوریب کالس به خود بای اصل پالن با همراهی بعد جلسه و کرده میترس آن ازی ا نقطه دو ویپرسپکت
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  هفت :کاربرگ شماره
  )آزاد دست(ی ا نقطه دو ویپرسپکت :کاربرگ عنوان 
  ریتصو صفحه از استفاده بدون ،یا نقطه دو ویپرسپکت میترس بر تسلط :هدف 
  :ازین مورد لیوسا 

   رسم تخته - کن پاک - مداد -کاغذ
  .ندینمای م هیتهی ا نقطه دو ویپرسپکت یک ریز پالن از کالس در انیدانشجو- 1
  

  
  
 به خود با همراه بعد جلسه و کرده هیتهی شهری فضا ازی ا نقطه دو ویپرسپکت عدد سه  انیدانشجو - 2
 .دیاوریب کالس
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  هشت :کاربرگ شماره
  یا نقطه سه ویپرسپکت :کاربرگ عنوان 
  ریتصو صفحه از استفاده ،بدونیا نقطه سه ویپرسپکت میترس بر تسلط :هدف 
 :ازین مورد لیوسا 

  کش خط- کن پاک - مداد -کاغذ
  .ندینما هیتهی ا نقطه سه ویپرسپکتی شهر بلوک یک ازی قسمت پالن از کالس در انیدانشجو- 1
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  نه: کاربرگ شماره
  ویپرسپکت :کاربرگ عنوان 
  ویپرسپکت دوره :هدف 
  :ازین مورد لیوسا 

  .رسم تخته -اتود ای مدادA3‐کاغذ-اسفنج - چسب-مقوا
 و کرده هیته اسفنج و مقوا لهیوس به متفاوت ابعاد در متفاوت حجم سه کدام هر منزل در انیدانشجو- 1
 و شده دهیچ و بیترک متفاوتی ها شکل به کالس در احجام نیا.دیاوریب کالس به خود همراه بعد جلسه

  .کنند هیته متفاوتی ها دید ردی ا نقطه دو ویپرسپکت نیچند آن از کالس در دیبا انیدانشجو
 ها انسان حضور و فضا در موجود مبلمان و عناصری تمام بای شهری فضا از ویپرسپکت دو انیدانشجو- 2
  .اورندیب کالس به خود همراهی بعد جلسه و کرده هی،ته
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  ده:کاربرگ شماره
  نور و هیسا  :کاربرگ عنوان 
  ها آن ویپرسپکت و احجام رب ها هیسا میترس بر تسلط :کابرگ از هدف 
  کن پاک - مداد -کاغذ :ازین مورد لیوسا 

 آورده کالس به خود با اند کرده میترس ترم طول در که را خودی وهایپرسپکت نیبهتر دیبا انیدانشجو- 1
  ).شودی م نییتع استاد توسط کالس در نور منبعی جا.(دهند انجام را هیسا میترس نیتمر ها آنی رو بر و

  .ردیگ انجام منزل در باال نیتمر همانند نیرتم کی- 2
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  یازده:کاربرگ شماره
  ترم طول در شده کار مباحث تمام مرور :کاربرگ عنوان 
  یانیپا پروژه انجامی  برای آمادگ و مباحثی  بعد جمع:کاربرگ از هدف 

 منبع و  ها سانان حضور محل.(آن از هیسا و  ویپرسپکت رسم وی شهر بلوک یک پالن از استفاده- 1
  .)شودی م مشخص کالس نور،در
  


