
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 -8931 سال تحصیلی:دوم  .ترم:معماری داخلیرشته:. کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

8933  

 مبانی معماری          نام ونام خانوادگی مدرس: شیما نادری نام درس:

  تلفن همراه مدرس:         shima.naderii@gmail.com مدرس:emailآدرس 

    یازدهم مربوط به هفته  : جزوه درس: مبانی معماری          

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  

 ندارد
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  یازدهم جلسه 

در رشته معماری ، به اصطالح خط کشیدن اولین و مهمترین الزام در روند طراحی معماری است. در حقیقت خط یک معمار ، 

 معماری وی است.هویت و شخصیت 

خط معماری دارای ارزش خاصی است و قابل مقایسه با خط در هنر های دیگر نیست و هرگز نباید این خط به سمت نقاشی و 

 کاریکاتور و ... جهت داد.

 تمرین خط در معماری ، هرگز بیهوده و بی تاثیر نیست. در حقیقت یک اثر مطلوب معماری زمانی خلق می شود که کیفیت ارائه

 جزئیات معماری به طور کامل رعایت شده و این تنها با صبوری معماری ظریف کار و نکته سنج حاصل می شود.

 پس سعی کنید تمرین ها این فصل را بدون شکایت و به صورت کامل و همانطور که توضیح داده شده ، انجام دهید.

 

 

 

دست را از کاغذ بلند کنید و در حقیقت  A3نکته : برای تمرین های این درس نباید در ترسیم هر کدام از آنها در یک شیت 

 شود !ساعت به طور مداوم کار کند. بدون انقطاع ! لطفا رعایت  3الی  2دست شما باید عادت کند که 

 

 .بگیرید یاد مقدماتی را اسکیس تا باشید آرل  روز خواهید دید. با 01با رعایت این نکته ، خودتون تاثیر این رو بعد از 

 

 مفصل

 

. است و این مفصل ها به انعطاف پزیری بودن دست کمک می .. و مچ ، آرنج ، کتف در مفصا دارای انسان دست که طور همین

کنند ، خط معماری هم دارای مفصل است. این مفصل ها در ابتدا و انتهای خط قرار دارند و همچنین هر کجا که دست بخواهد از 

 ط از همان مفصل ادامه داده شود.روی کاغذ برداشته شود باید مفصل ایجاد شود و دوباره خ
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 خطتعریف 

  

 
 

خط در معماری بسیار قدرتمند است و یکبار ترسیم می شود و قابل پاک کردن نیست . به همین دلیل برای ترسیم خط معماری 

 بهتر است از خودنویس معمارانه استفاده کرد که قابل پاک شدن نیست.

 

 ویژ گی های خط معماری

 

 ابتدا و انتها دارد-0

 چندین بار روی هم کشیده نمی شود-2

 لرزان است و به اندازه یک میلیمتر تلورانس دارد-3

 پاره خط نیست و همیشه خط کامل است-4

 تفکر دارد-5

 م می شود پس نباید اشتباهی برودسرعت خط معماری )با تفکر( یک متر بر دقیقه است زیرا فقط یکبار ترسی-6

 

 

 تمرین اول 

میلی متر فاصله میگیرید و با خط  5الی  3ی که از لبه های شیت به فاصله انجام می شود به صورت A3این تمرین در یک شیت 

شروع به ترسیم می کنید و هنگامی که به انتهای ورق رسیدید بدون برداشت دست ، دوباره با رعایت فاصله ،  A3لرزان در طول 

همین کار را در عرض شیت  A3مام طول را طی می کنید و تا پایین ورق این کار ادامه پیدا می کند. بعد از ات A3کل طول 

 انجام می دهید.
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 بار دست از کاغذ بلند نکنید 3دقت کنید که در طول ترسیم سعی کنید بیش از 

 

 A3نمونه انجام شده تمرین اول در شیت 

دهید تا زمانی که میلی متر در کل سطح شیت و بدون برداشتن دست از روی شیت . این تمرین رو ادامه  3شبکه ایی به ابعاد 

 شیت شما مانند تصویر زیر شود.

  

 
 

 :چند نکته کوچیک 

 تمرین کنید. A2یا  A3می تونین تمرین خط کشیدن سریع رو با یه ماژیک و با سرعت روی کاغذ -

 در ترسیم خطوط سعی کنید دست از آرنج حرکت کنه نه از مچ.-
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 ابتدا تا انتها باید یکسان باشد.سرعت ترسیم خط در طول هر پاره خط از -

 ضخامت خط از ابتدا تا انتها باید یکسان باشد.-

 اختالف نقطه انتهایی خط ترسیمی با خطی که از قبل مورد نظر بوده می تونه در خطوط طوالنی تا یک سانت هم برسد.-

 میلیمتر ایرادی ندارد.2خمش در خط تا -

 ای یک بار ایرادی ندارد.در خط کشیدن معماری امکان اصالح خط بر-

 خطوط رو به صورت رها شده و بی حوصله ترسیم نکنید.-

سعی کنین در استفاده از ابزار دقت کنید. مثال اگه با روان نویس کار می کنید می تونین درب روان نویس رو در قسمت انتها -

 ه بیشتر بشد.لرار بدین تا طول وسیق

 فقط دست هست که حرکت می کنه...حرکت ندید. این جا نکته:در تمرینی که داده شد کاغذ رو 

 

 توضيحات تكميلی :

 

 ینکه چقد بتونید وقت بذارید و...تعداد تمرین ها به خودتون بستگی داره. ا

 یه موضوع دیگه راجع به کاغذ کار

یه  A3 ازتمرین ها رو انجام بدید. یه سری کاغذ کاهی معمولی هم هست که  A3می تونید روی همین کاغذهای سفید معمولی 

تایی می شه از لوزام مهندسی یا شاید لوزام التحریر ها خرید. قیمتش نسبت به  41-31کم بزرگتر است و معموال در بسته های 

 4نید از این بسته ها بگیرید و هر کاغذش رو ارزونتره و برای تمرین های سریع به نظرم بد نباشه. می تو A3کاغذهای سفید 

 و روش تمرین ها رو انجام بدین. قسمت کنین

 ی رو انجام بدهند و پیگیر باشندامیدوارم که دوستان تمرین قبلی رو به نحو احسن انجام داده باشند و با انرژی تمرین های بعد

 

 تمرین دوم

 
 

وع به ترسیم می کنید به صورتی که هرچه در عرض ورق پایین تر می آیید ، شر A3مانند تمرین اول با خط لرزان در طول 

 فاصله بین خطوط بیشتر می شود. این فاصله از یک میلیمتر شروع می شود و در پایین ورق حداکثر به یک سانتیمتر می رسد و

 این تمرین تداعی کننده ی آب ، آسمان ، زمین ، پله و نظیر اینهاست.

 ز روی کاغذ بر ندارید تا به انتها .دقت کنید دست ا

 یروز باشید.پ
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