
 

8 Tegningslesing 

 
Det er viktig å kunne lese og følge tekniske tegninger når vi skal produsere, reparere eller 
vedlikeholde produkter, konstruksjoner eller maskiner. Tekniske tegninger lages etter standarder slik 
at de kan leses uavhengig av hvilken bedrift eller land man jobber i. Det blir i stor grad brukt symboler 
som erstatter tekst. Tegningene inneholder som regel informasjon om dimensjoner, toleranser og 
beskrivelse av overflate. Tegningene kan være todimensjonale eller tredimensjonale, de kan bestå av 
ulike projeksjoner og angi skalering. 

Oppgave før du ser filmen 
 

1. Gi eksempler på når du har bruk for en teknisk tegning. 
 

 
Oppgaver til filmen 
 

2. Hva er en teknisk tegning? 
3. Hva bruker vi tekniske tegninger til? 
4. Hva er dimensjon? 
5. Oppgi noen vanlige symboler som brukes på tekniske tegninger. 
6. Hva er fordelen med at man bruker symboler og ikke tekst på tekniske tegninger? 
7. Hva er toleranser? 
8. Hva betyr standardisering? 

 

 
Praktiske oppgaver  
 

1. Hver elev får 10 like LEGO-klosser. Bygg en figur av brikkene. Ta bilde av figuren med 
mobilen og tegn så ned figuren. Bytt tegning med en annen elev og se om du kan bygge 
figuren etter tegningen du får.  

2. Tegn en fyrstikkeske eller mobiltelefon i skala 1 : 1 forfra, fra venstre og ovenfra. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

خو/ندنەوەی دیاگرام 8  

 
 بتواننن مەکینەکان یان پ)کھاتەکان بەرھەمەکان، بە پ()اگەیشتن یان چاککردنەوە بەرھەمھ%نان، لەکاتی گرنگە زۆر

 ستاندارد#کی بەپ"ی تەکنیکیەکان دیاگرامە و بەرنامە. ت%بگەن ل$یان و بخو%ننەوە تەکنیکیەکان دیاگرامە و بەرنامە
 و$ت"ک چ لە یان پیشەسازی کارگەیەکی چ کە کەس$ک لە نییە گرنگ کە بەجۆر"ک پ)کھاتوون قەبوو&کراوەوە

کاربکات، ئەم بەرنامەیە دەتوانA بخو'ن'تەوە و ل'ی ت'بگات. تا ڕادەیەکی زۆر لەجیاتی نووسراوە، ھ'ما بەکار 
بۆشاییەکان و رەت بە ڕەھەندەکان، ھاتووە. وەکوو دەستوور)ک، بەرنامەکە ھەند)ک زانیاری ت)دایە سەبا

شیکردنەوەی ڕوویی. بەرنامەکە دەتوان$ت دوو  ڕەھەندی یان س!  – ڕەھەندی ب*ت، دەتوانن لە و*نەی جیاواز  –
پ7کھاتبن و ھەروەھا پیوانەکانیش دیاری دەکەن.  

بکەن فیلمەکە سەیری ئەوەی پ"ش ڕاھ$نان  
 

.وەردەگری کە"ک تەکنیکی ەکیبەرنامەی لە کەنگ! و#نە بۆ کە ب%نەوە نموونەیەک .1  
 

 
ڕاھ,نان بۆ فیلمەکە  

 
2. بەرنامەیەکی تەکنیکی چییە؟   
3. بەکارد%نین؟ چی بۆ تەکنیکی بەرنامەی   
4. ڕەھەندەکان چین؟   
5. .بەکاردەھ"ندر"ن دا تەکنیکی بەرنامەی لە کە باو ھ$مای ھەندێ لە ب%نەوە نموونە ھەند"ک   
6. چییە؟ دا تەکنیکی بەرنامەی لە نووسراوە لەجیاتی ھ#ما لە کە(کوەرگرتن قازانجی   
7. تۆل1رانسەکان (بۆشاییەکان) چین؟   
8. ستانداردکردن یانی چی؟   

 

 
ڕاھ+نانی کرداری  

 
1. دانە خشتی ل0گۆی وەک یەکیان پیدراوە. پ0کھاتەیەک بەم خشتانە سازبکە. بە  10 خو"ندکار"ک ھەر 

ڕەسمەکەی بە دەست  تەلەفۆنی مۆبایلەکەت و2نەیەک بگرە لەم پ2کھاتەیەی سازت کردووە  و لە دوایە
ەتوانی بەپ*ی ئەو و*نە ک*شراوەیە، ئەو ک/شەوە. و/نەکان لەگەڵ خویندکار/کی دیکە بگۆڕەوە و بزانە دب

  پ1کھاتەیە بە خشتەکان ساز بکەیەوە.
دا بک*شنەوە کە لەالی  1:1 پیوانەی لە موبایل تەلەفۆن#کی چوارچ$وەی یان شقارتە قوتوویوکیڕەسمی  .2

پەوە و لەسەرەوە ببیندر"ت. الی چەلە پیشەوە و   
 

 

 
 
 

 
 
 


