
  ۴۶۴  

برای مطالعه۱
کتاب  ايرانی است  بزرگ  مخترع  مبتکر و  برادر  يکی از سه  خراسانی  شاکر  پسر  موسی  پسر  احمد  ابـوالقاسم 
معروف الحيل از او، نوشته شده درسال ۲۲۹ خورشيدی می باشد. اين کتاب شامل بيش از يکصد ابداع و اختراع 
از او می باشد که نمونه ای از آن قبًال ارائه شد. او يکی از بزرگان دانش مکانيک می باشد برادران ديگر او يعنی حسن 
در هندسه و رياضی، محمد در نجوم و هندسه دانشمندان بزرگی بودند. تمام آثار آن ها به زبان عربی و در بغداد نوشته 

شده است.
راهنما و مشوق او برادر بزرگترش محمد بود اولين ابداع او ساخت دستگاه مکانيکی نجومی برای نمايش طلوع 
و غروب ستارگان بود. الجزری دانشمندی که پس از سيصد سال، از سده ی سوم، آثار احمد را بررسی و مجددًا تنظيم 

کرد موجب شهرت زياد او در اروپای قرون وسطی می باشد. 
پس از آن بسياری از ابداعات با الهام از کارهای او در اروپا انجام گرفت. بسياری از کارهای او در زمينه های 
هيدروليک و پنوماتيک است. او عالقه ی زيادی به اتوماتيک کردن کارها در ابداعات خود دارد. برای نمونه طرح های 

اوليه ی شيرهای مخروطی توسط لئوناردو داوينچی با الهام از کارهای او به وجود آمده است.

۱ــ تاريخ مهندسی مکانيک در ايران، مهدی قناد، غالمحسين رحيمی

نمای شير کنترل جريان، شير خروسیآبشخور هميشه پر از آب [۵۰]  



فصل بيست و  نهم

برش در تصوير مجسم
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ لزوم استفاده از برش در تصوير مجسم را بيان کند.

۲ــ روش انجام برش را روی تصوير مجسم شرح دهد.
۳ــ برش را در تصوير مجسم اجرا کند.
۴ــ تصوير مجسم را اندازه گذاری کند.

ـ ۲۹ــ برش در سه بعدی ۱ـ
مانند  قسمت ها،  برخی  نمايش  برای  که  است  الزم  گاهی 
استفاده  برش  از  هم  مجسم  تصوير  روی  دوبعدی،  نقشه های 

کنيم.
اين کار را می توان برای همه ی حالت های گفته شده در برش، 

عملی ساخت. نمونه هايی در شکل ۱ــ۲۹ ديده می شود.

شکل ۱ــ۲۹ــ برش در تصوير مجسم
  ۴۶۵  



  ۴۶۶  

شکل ۲ــ۲۹ــ بوش، برنز

شکل  در  کار  روش  برداريم.  را  اضافی  بخش های  آن گاه 
به  هاشور  درست  رسم  برای  است.  شده  ارائه   c تا   a از  ۳ــ۲۹ 

مطلب بعدی توجه کنيد.

۲ــ۲۹ــ روش ترسيم
بهتر است ابتدا سه بعدی را به طور کامل رسم کنيم (شکل ۲ــ۲۹).

شکل ۳ــ۲۹ــ نيم برش در سه بعدی



شکل ۴ــ۲۹ــ رسم هاشور در حاالت b و c برای ايزومتريک و d برای دی متريک

شکل ۵  ــ۲۹ــ برش ساده، قفسه از آلومينيم

  ۴۶۷  

در  زاويه ها  تغيير  دليل  به  هاشور:  رسم  ۱ــ۲ــ۲۹ــ 
سه بعدی، زاويه ی هاشور هم تغيير می کند. برای آن که اشتباه نکنيم، 

شکل ۴ــ۲۹ را در نظر می گيريم.

تصوير  دوبعدی و  حالت  در  مستطيل  يک  شکل،  اين  در 
مجسم آن در حالت های ايزومتريک و دی متريک ديده می شود. 
است،  برابر  هم  با  دو بعدی  شکل  در   BC و    AC اندازه های 

به طوری که می توانيم برای تعيين وضعيت، هاشور روی سه بعدی 
آن ها را مساوی مثالً ۱۰، يا هر عدد ديگر، بگيريم.

به نمونه ای توجه کنيد (شکل ۵    ــ۲۹).



  ۴۶۸  

شکل ۷ــ۲۹ــ نيم برش، پايه ی چدنی

در اين نمونه از برش ساده استفاده شده است.
در شکل ۶  ــ۲۹ برش شکسته اجرا شده است.

نمونه ای از نيم برش در شکل ۷ــ۲۹ ديده می شود.

شکل ۶  ــ۲۹ــ برش شکسته، بدنه از آلومينيم

۳ــ۲۹ــ اندازه گذاری
عکس  يک  مانند  سه بعدی  يک  چون 
شکلی  اطالعات  همان  آن  از  منظور  و  است 
است، معموالً روی آن اندازه گذاری نمی شود 
صنعتی  گاهی  و  آموزشی  نقشه های  در  ولی 
روی سه بعدی اقدام به اندازه گذاری خواهد 
شد. بديهی است که به دليل تغيير زاويه های 
۹۰ درجه، زاويه ی خط های رابط هم از ۹۰ 
اعداد  همين طور  می شود.  منحرف  درجه 
نمی توانند به صورت عادی نوشته شوند، يعنی 

بايد به صورت مايل درآيند. 
آشنا  آن  نمونه های  با  گرچه  (حال، 
هستيد، در شکل ۸  ــ۲۹ نمونه ی ديگری ارائه 

شده است.)

شکل ۸   ــ۲۹ــ بدنه، چدن



  ۴۶۹  

اندازه گذاری روی همان جسم در حالت برش، در شکل 
a ــ۹ــ۲۹، ديده می شود.

برای نوشتن اعداد اندازه، شابلون مخصوص موجود نيست 
ترسيم  در  کنيم.  رعايت  دستی،  ترسيم  در  را  زاويه  بايد  خود  و 

رايانه ای نيز می توان آن ها را به درستی نوشت. 
ضمنًا برای نوشتن اندازه های عمودی مانند ٥٠ ، ١٨، ١٦ 
 ١٨٠ چرخش  يک  با  را  آن ها  می توان  نقشه،  در  موجود   ١٠ و 
دو  اين  نوشت. (شکل b) (خودتان  هم  چپ  سمت  در  درجه ای 

حالت را مقايسه کنيد).

شکل ۹ــ۲۹ــ اندازه گذاری روی برش



  ۴۷۰  

         خالصه ی مطالب مهم

۱ــ کليه ی برش های استاندارد را می توان روی سه بعدی هم اجرا کرد.
۲ــ  حالت درست هاشور روی سه بعدی به کمک اندازه ها به دست می آيد.

۳ــ روی تصوير مجسم می توان اندازه گذاری کرد.

                    خودآزمايی 

۱ــ با رسم شکل، چگونگی انتقال و ترسيم هاشور روی سه بعدی را شرح دهيد.
۲ــ با رسم يک شکل سه بعدی چگونگی برش را شرح دهيد.

۳ــ روش خود را برای اجرای برش روی يک سه بعدی شرح دهيد.
۴ــ در مورد اندازه گذاری روی تصوير مجسم توضيح دهيد.

                ارزش يابی عملی

۱ــ برای اجسام معرفی شده در شکل های ۱۰ــ۲۹ تا ۱۳ــ۲۹ و با درنظرگرفتن برش مناسب، سه بعدی رسم 
کنيد (رسم نماهای دوبعدی الزم نيست). 



  ۴۷۱  

                                        جنس: چدن                             نام: محفظه                         مقياس: ۱:۱       
 رسم نمای مجسم ايزومتريک در برش ساده

راهنمايی: می توان به دو روش کار کرد:
۱ــ نمای روبه رو را برش زد، نمای از باال را نيم نما درنظر گرفت و سپس سه بعدی را مستقيمًا رسم کرد.

۲ــ سه بعدی را به طور کامل ترسيم کرد و سپس نيمی از آن را برداشت.
می توانيد بعد از مشورت کامل کار را شروع کنيد.

شکل ۱۰ــ۲۹



  ۴۷۲  

شکل ۱۱ــ۲۹
جنس: برنز    نام: بوش     مقياس ۱:۱

ترسيم نمای ايزومتريک در نيم برش 
مقياس رسم ۲:۱

شکل ۱۲ــ۲۹
جنس: چدن        

نام: بدنه
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱
نمای مجسم ايزومتريک در برش ساده 



۲ــ پس از تهيه ی کپی از شکل های ۱۴ــ۲۹ تا ۱۷ــ۲۹ (هرکدام روی يک برگه ی  A ۴)، شکل را اندازه گذاری 
کند. اگر شکل در موقع کپی بزرگ تر شود اشکالی ندارد. اندازه گذاری طبق اندازه های موجود خواهد بود. ضمناً اگر 

از سه بعدی های ترسيم شده ی قبلی در اختيار داريم، می توانيم روی همان ها اندازه گذاری کنيم.

شکل ۱۳ــ۲۹
جنس: چدن                     نام: ياتاقان لغزنده                  مقياس: ۱:۱                   مقياس رسم: ۱:۱

نمای مجسم کاوالير در برش ساده

  ۴۷۳  

شکل ۱۴ــ۲۹
جنس: پالستيک                  نام: پايه                  

مقياس: ۱:۱                         قطعه اندازه گذاری شود



  ۴۷۴  

شکل ۱۵ــ۲۹
جنس: فوالد          نام: گوه             مقياس: ۱:۱

جسم اندازه گذاری شود

شکل ۱۶ــ۲۹
جنس: باکاليت
نام: دستگيره
مقياس: ۱:۱

مهره ی موجود M۳۰ به گام ۲ 
اندازه گذاری قطعه

شکل ۱۷ــ۲۹
جنس: آلومينيم
نام: بست

مقياس: ۱:۱
مهره ی موجود M۱۵ به گام ۱ 

اندازه گذاری جسم



  ۴۷۵  

شکل ۱۸ــ۲۹
جنس: چدن                  نام: ديوارکوب                   مقياس: ۱:۱

اندازه گذاری 

۳ــ شکل های ۱۰ــ۲۹ و ۱۱ــ۲۹ را اندازه گذاری کنيد.

                      تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان از برش ترکيبی هم روی تصوير مجسم استفاده کرد؟
۲ــ نظر شما در مورد اندازه های عمودی روی سه بعدی چيست؟

۳ــ آيا می توان روی پرسپکتيو اندازه گذاری کرد؟ چه مشکالتی وجود دارد؟



  ۴۷۶  

   نمونه ی ارزش يابی پايانی

ارزش يابی بايد بر پايه ی آن چه که در کتاب ارائه  شده است انجام شود. بديهی است که يک آزمون جامع در يک 
زمان محدود ممکن نيست و نمونه ی کنونی تنها يک پيش نهاد است١.  

الف ــ آزمون تئوری
به ۲۵ مورد از ۳۰ مورد، به دل خواه و به گونه ای کامل، پاسخ دهيد. بارم هر مورد ۰/۲

جمع نمره ۵، زمان ۷۰ دقيقه
۱ــ رعايت نکردن استاندارد در نقشه چه اشکالی دارد؟

۲ــ ويژگی های کاغذ نقشه کشی کدام اند؟
۳ــ روش به کارگيری دو گونيا برای رسم خط های موازی يا عمود بر يک خط چگونه است؟ 

۴ــ بلندی حرف و عدد روی شابلون چه نسبتی با پهنای خط نوشتاری دارد؟ مثال بزنيد. 
۵  ــ اضالع مثلثی ۲۵ ، ۶۰ و ۶۵ است. آن ها را رسم کنيد. آيا در اجرا نکته ی قابل توجهی وجود دارد؟

۶   ــ دايره ای با قطر ۵۰، مماس بر دو دايره به قطرهای ۳۰ و ۴۵ و به فاصله ی دو مرکز ۶۰ رسم کنيد.
۷ــ خط های رابط ميان نماها چه مزيت هايی دارند و چگونه رسم می شوند؟

۸  ــ با رسم شکل، چگونگی استفاده از خط شکستگی را توضيح دهيد.
۹ــ مقياس را چگونه تعريف می کنيد؟

اندازه گذاری  و  مشخص  چگونه  مختلف  حالت های  در  يک سان  اجزای  که  دهيد  نشان  شکل  رسم  با  ۱۰ــ 
می شوند؟

۱۱ــ گونه های مختلف تقارن را تعريف کنيد.
۱۲ــ برای رسم يک خط شيب دار در تصوير مجسم چه بايد کرد؟

۱۳ــ در مورد هر خط موجود در نقشه چه می توان گفت؟
۱۴ــ تجزيه در نقشه خوانی به چه مفهوم است و از آن چگونه استفاده می شود؟

۱۵ــ پنج مورد از قواعد مربوط به رسم درست هاشور را بنويسيد.
۱۶ــ عالمت M در پيچ های متريک به چه مفهومی است؟

۱۷ــ تيغه چگونه جزئی است؟ با رسم شکل توضيح دهيد.
۱۸ــ برتری استفاده از نيم برش چيست؟

۱۹ــ با رسم شکل درباره ی برش شکسته توضيح دهيد.
۲۰ــ يک نمای غيرواقعی چه مشکالتی دارد؟

۲۱ــ خط محدوده ی برش موضعی چگونه بايد رسم شود؟
۲۲ــ اصول برش پياپی چيست؟

عملی  آزمون  به  برگه ها،  جمع آوری  از  پس  و  کرد  مطرح  را  تئوری  پرسش های  ابتدا  می توان  باشد.  متفاوت  می تواند  تشريحی  پرسش های  برای  بارم  ۱ــ 
پرداخت. طرح پيش نهادی بر پايه ی ۲۰ نمره بارم بندی شده و اين برای آگاهی هنرجويان از ارزش هر پرسش است ولی بعد می توان ميزان آن را در نمره ی اصلی تنظيم 
کرد. ضمنًا در صورتی که استاد محترم صالح بداند حداکثر نيمی از پرسش های تئوری را می توان به صورت تست ارائه کرد. ضمنًا می توان آزمون نظری و عملی 

را در دو نوبت جداگانه برگزار نمود.



۲۳ــ در برش گردشی، برش در کجا و چگونه رسم می شود؟ 
۲۴ــ برش ترکيبی يا چند برشی در يک «نما» چيست؟ با رسم شکل، توضيح دهيد.
۲۵ــ ميزان گرد کردن اعداد تبديل شده (در تبديل اينچ به ميلی متر) چگونه است؟

۲۶ــ نماهای مجسم مايل را نام ببريد.
۲۷ــ داليل استفاده از نمای مجسم دی متريک کدام اند؟ 

۲۸ــ با رسم شکل، چگونگی رسم شبه بيضی چهارمرکزه را در کاوالير توضيح دهيد.
۲۹ــ ويژگی های مهم تصوير کابينت چيست؟

۳۰ــ با رسم شکل، چگونگی انتقال و رسم هاشور را در سه بعدی توضيح دهيد.
ب ــ پرسش های ترسيمی

به هريک از پرسش های زير روی يک برگ کاغذ A ۴ و با رعايت کامل اصول نقشه کشی پاسخ دهيد. به دليل 
رعايت   نکردن قواعد تا ۲ نمره کسر خواهد شد. بارم هر پرسش ۵ و زمان ۱۸۰ دقيقه
۳ نمره ۱ــ سه نما از قطعه ی موجود را رسم کنيد.  
۲ نمره نقشه را اندازه گذاری کنيد 

  ۴۷۷  

پرسش اول
قطعه ی آموزشی             مقياس: ۱:۱                 مقياس رسم: ۱:۱

رسم سه نما                 اندازه گذاری کامل



  ۴۷۸  

۲ــ برای قطعه ی بدنه  چدنی کارهای زير را اجرا کنيد.
ــ نمای روبه رو در برش مناسب

ــ نمای نيم رخ در نيم نما
ــ نمای افقی

(نقشه نياز به اندازه گذاری ندارد.)

پرسش دوم
جنس: چدن               نام: بدنه                مقياس: ۱:۱                     

مقياس رسم: ۱:۱                      بدون اندازه گذاری 



  ۴۷۹  

۳ــ نمای مجسم از اهرم چدنی را رسم کنيد (نوع تصوير مجسم دل خواه و ترسيم نماها الزم نيست).

پرسش سوم
جنس: چدن                                      نام: اهرم

مقياس: ۱:۱                                     مقياس رسم: ۱:۱
نمای مجسم رسم شود. روش دل خواه و استفاده از شابلون مجاز است.

                     پيوست ها

در صورت باقی بودن زمان برای نقشه های پيوست کارهای خواسته شده را اجرا کنيد.



  ۴۸۰  

پيوست ۱ــ نمای سوم، نمای مجسم، تکيه گاه آلومينيمی 

        M۱۲ و مهره ی ϕ۲۰ پيوست ۲ــ برش شکسته ی روبه رو، نيم نما از باال، نمای نيم رخ در دو نيم برش از روی سوراخ
   بدنه ی آلومينيمی

  R۳ گوشه های داده نشده
با يک بلندی



پيوست ۴ــ تبديل فرجه، نمای مجسم 
  ۴۸۱  پايه ی چدنی

پيوست ۳ــ نمای سوم، اندازه گذاری، نمای مجسم 
قطعه ی آموزشی، چوبی



  ۴۸۲  

پيوست ۵  ــ نمای مجسم
تکيه گاه ميله ی گوه ای از چدن

راهنمايی: منحنی ها بايد با استفاده از نماهای موجود نقطه يابی شوند.

پيوست ۶  ــ نمای مجسم
ياتاقان قابل تنظيم چدنی



  ۴۸۳  

پيوست ۷   ــ جدول تا کردن کاغذ

در صورت امکان بهتر است آخرين تا در جهت F باشد. چرا؟
A۴ برای نگه داری در کالسور A۴ به قطع A۳ و A۲ ،A۱ روش تا زدن کاغذهای



  ۴۸۴  

درجه  sin  cos  tan  cot درجه   sin  cos  tan  cot  
 ۰  ۰/۰۰  ۱/۰۰  ۰/۰۰  •       
۱  ۰/۰۲  ۰/۹۹  ۰/۰۲  ۵۷/۳  ۴۶  ۰/۷۲  ۰/۶۹  ۱/۰۴  ۰/۹۷  
۲  ۰/۰۳  ۰/۹۹  ۰/۰۳  ۲۸/۶۴  ۴۷  ۰/۷۳  ۰/۶۸  ۱/۰۷  ۰/۹۳  
۳  ۰/۰۵  ۰/۹۹  ۰/۰۵  ۱۹/۰۸  ۴۸  ۰/۷۴  ۰/۶۷  ۱/۱۱  ۰/۹۰  
۴  ۰/۰۷  ۰/۹۹  ۰/۰۷  ۱۴/۳۰  ۴۹  ۰/۷۵  ۰/۶۶  ۱/۱۵  ۰/۸۷  
۵  ۰/۰۹  ۰/۹۹  ۰/۰۹  ۱۱/۴۳  ۵۰  ۰/۷۷  ۰/۶۴  ۱/۱۹  ۰/۸۴  
۶  ۰/۱۰  ۰/۹۹  ۰/۱۱  ۹/۵۱  ۵۱  ۰/۷۸  ۰/۶۳  ۱/۲۳  ۰/۸۱  
۷  ۰/۱۲  ۰/۹۹  ۰/۱۲  ۸/۱۴  ۵۲  ۰/۷۹  ۰/۶۲  ۱/۲۸  ۰/۷۸  
۸  ۰/۱۴  ۰/۹۹  ۰/۱۴  ۷/۱۲  ۵۳  ۰/۸۰  ۰/۶۰  ۱/۳۳  ۰/۷۵  
۹  ۰/۱۶  ۰/۹۹  ۰/۱۶  ۶/۳۱  ۵۴  ۰/۸۱  ۰/۵۹  ۱/۳۸  ۰/۷۳  
۱۰  ۰/۱۷  ۰/۹۸  ۰/۱۸  ۵/۶۷  ۵۵  ۰/۸۲  ۰/۵۷  ۱/۴۳  ۰/۷۰  
۱۱  ۰/۱۹  ۰/۹۸  ۰/۱۹  ۵/۱۴  ۵۶  ۰/۸۳  ۰/۵۶  ۱/۴۸  ۰/۶۷  
۱۲  ۰/۲۱  ۰/۹۸  ۰/۲۰  ۴/۷۰  ۵۷  ۰/۸۴  ۰/۵۴  ۱/۵۴  ۰/۶۵  
۱۳  ۰/۲۳  ۰/۹۷  ۰/۲۳  ۴/۳۳  ۵۸  ۰/۸۵  ۰/۵۳  ۱/۶۰  ۰/۶۲  
۱۴  ۰/۲۴  ۰/۹۷  ۰/۲۵  ۴/۰۱  ۵۹  ۰/۸۶  ۰/۵۲  ۱/۶۷  ۰/۶۰  
۱۵  ۰/۲۶  ۰/۹۷  ۰/۲۷  ۳/۷۳  ۶۰  ۰/۸۷  ۰/۵۰  ۱/۷۳  ۰/۵۸  
۱۶  ۰/۲۸  ۰/۹۶  ۰/۲۹  ۳/۴۹  ۶۱  ۰/۸۷  ۰/۴۸  ۱/۸۰  ۰/۵۵  
۱۷  ۰/۲۹  ۰/۹۶  ۰/۳۱  ۳/۲۷  ۶۲  ۰/۸۸  ۰/۴۷  ۱/۸۸  ۰/۵۳  
۱۸  ۰/۳۱  ۰/۹۵  ۰/۳۲  ۳/۰۸  ۶۳  ۰/۸۹  ۰/۴۵  ۱/۹۶  ۰/۵۱  
۱۹  ۰/۳۳  ۰/۹۵  ۰/۳۴  ۲/۹۰  ۶۴  ۰/۹۰  ۰/۴۴  ۲/۰۵  ۰/۴۹  
۲۰  ۰/۳۴  ۰/۹۴  ۰/۳۶  ۲/۷۵  ۶۵  ۰/۹۱  ۰/۴۲  ۲/۱۴  ۰/۴۷  
۲۱  ۰/۳۶  ۰/۹۳  ۰/۳۸  ۲/۶۱  ۶۶  ۰/۹۱  ۰/۴۱  ۲/۲۵  ۰/۴۵  
۲۲  ۰/۳۷  ۰/۹۳  ۰/۴۰  ۲/۴۸  ۶۷  ۰/۹۲  ۰/۳۹  ۲/۳۶  ۰/۴۲  
۲۳  ۰/۳۹  ۰/۹۲  ۰/۴۲  ۲/۳۶  ۶۸  ۰/۹۳  ۰/۳۷  ۲/۴۸  ۰/۴۰  
۲۴  ۰/۴۱  ۰/۹۱  ۰/۴۵  ۲/۲۴  ۶۹  ۰/۹۳  ۰/۳۶  ۲/۶۱  ۰/۳۸  
۲۵  ۰/۴۲  ۰/۹۰  ۰/۴۷  ۲/۱۴  ۷۰  ۰/۹۴  ۰/۳۴  ۲/۷۵  ۰/۳۶  
۲۶  ۰/۴۴  ۰/۹۰  ۰/۴۹  ۲/۰۵  ۷۱  ۰/۹۵  ۰/۳۳  ۲/۹۰  ۰/۳۴  
۲۷  ۰/۴۵  ۰/۸۹  ۰/۵۱  ۱/۹۶  ۷۲  ۰/۹۵  ۰/۳۱  ۳/۰۸  ۰/۳۲  
۲۸  ۰/۴۷  ۰/۸۸  ۰/۵۳  ۱/۸۸  ۷۳  ۰/۹۶  ۰/۲۹  ۳/۲۷  ۰/۳۱  
۲۹  ۰/۴۸  ۰/۸۷  ۰/۵۵  ۱/۸۰  ۷۴  ۰/۹۶  ۰/۲۸  ۳/۴۹  ۰/۲۹  
۳۰  ۰/۵۰  ۰/۸۷  ۰/۵۸  ۱/۷۳  ۷۵  ۰/۹۷  ۰/۲۶  ۳/۷۳  ۰/۲۷  
۳۱  ۰/۵۲  ۰/۸۶  ۰/۶۰  ۱/۶۶  ۷۶  ۰/۹۷  ۰/۲۴  ۴/۰۱  ۰/۲۵  
۳۲  ۰/۵۳  ۰/۸۵  ۰/۶۲  ۱/۶۰  ۷۷  ۰/۹۷  ۰/۲۳  ۴/۳۳  ۰/۲۳  
۳۳  ۰/۵۴  ۰/۸۴  ۰/۶۵  ۱/۵۴  ۷۸  ۰/۹۸  ۰/۲۱  ۴/۷۰  ۰/۲۱  
۳۴  ۰/۵۶  ۰/۸۳  ۰/۶۷  ۱/۴۸  ۷۹  ۰/۹۸  ۰/۱۹  ۵/۱۴  ۰/۱۹  
۳۵  ۰/۵۷  ۰/۸۲  ۰/۷۰  ۱/۴۳  ۸۰  ۰/۹۸  ۰/۱۷  ۵/۶۷  ۰/۱۸  
۳۶  ۰/۵۹  ۰/۸۱  ۰/۷۳  ۱/۳۸  ۸۱  ۰/۹۹  ۰/۱۶  ۶/۳۱  ۰/۱۶  
۳۷  ۰/۶۰  ۰/۸۰  ۰/۷۵  ۱/۳۳  ۸۲  ۰/۹۹  ۰/۱۴  ۷/۱۲  ۰/۱۴  
۳۸  ۰/۶۲  ۰/۷۹  ۰/۷۸  ۱/۲۸  ۸۳  ۰/۹۹  ۰/۱۲  ۸/۱۴  ۰/۱۲  
۳۹  ۰/۶۳  ۰/۷۸  ۰/۸۱  ۱/۲۳  ۸۴  ۰/۹۹  ۰/۱۰  ۹/۵۱  ۰/۱۱  
۴۰  ۰/۶۴  ۰/۷۷  ۰/۸۴  ۱/۱۹  ۸۵  ۰/۹۹  ۰/۰۹  ۱۱/۴۳  ۰/۰۹  
۴۱  ۰/۶۶  ۰/۷۵  ۰/۸۷  ۱/۱۵  ۸۶  ۰/۹۹  ۰/۰۷  ۱۴/۳۰  ۰/۰۷  
۴۲  ۰/۶۷  ۰/۷۴  ۰/۹۰  ۱/۱۱  ۸۷  ۰/۹۹  ۰/۰۵  ۱۹/۰۸  ۰/۰۵  
۴۳  ۰/۶۸  ۰/۷۳  ۰/۹۳  ۱/۰۷  ۸۸  ۰/۹۹  ۰/۰۳  ۲۸/۶۴  ۰/۰۳  
۴۴  ۰/۶۹  ۰/۷۲  ۰/۹۷  ۱/۰۴  ۸۹  ۰/۹۹  ۰/۰۲  ۵۷/۲۹  ۰/۰۲  
۴۵  ۰/۷۱  ۰/۷۱  ۱/۰۰  ۱/۰۰  ۹۰  ۱/۰۰  ۰/۰۰   ۰/۰۰  

پيوست ۸ ــ جدول نسبت های مثلثاتی، گرد شده تا دو رقم اعشار

∞

∞



  ۴۸۵  

پيوست ۹ ــ کاغذ ايزومتريک



  ۴۸۶  

C رديف فرعی  B رديف فرعی  A رديف اصلی نوع  نوع  نوع   
 ۱۰۰۰*۱۴۱۴    B۰   

۹۱۷*۱۲۹۷    C۰    

۸۴۱*۱۱۸۹    A۰  

۷۰۷*۱۰۰۰    B۱   

۶۴۸*۹۱۷    C۱    

۵۹۴*۸۴۱    A۱  
۵۰۰*۷۰۷    B۲   

۴۵۸*۶۴۸    C۲    

۴۲۰*۵۹۴    A۲  

۳۵۳*۵۰۰    B۳   

۳۲۴*۴۵۸    C۳    

۲۹۷*۴۲۰    A۳  

۲۵۰*۳۵۳    B۴   

۲۲۹*۳۲۴    C۴    

۲۱۰*۲۹۷    A۴  

۱۷۶*۲۵۰    B۵   

۱۶۲*۲۲۹    C۵    

 ۱۴۸*۲۱۰    A۵  

C۰ ،B۰ ،A۰ پيوست ۱۰ــ جدول اندازه های کاغذ

سال ناشر  نويسنده  نام کتاب  رديف   
۲۰۰۱  ISO سازمان استاندارد   ISO/R128 استاندارد  ۱  
۲۰۰۴  ISO سازمان استاندارد   ISO/R129 استاندارد  ۲  

۱۳۶۶
  
شرکت چاپ و نشر ايران  

محمدحسين شربت ملکی  
رسم فنی عملی سال سوم  ۳

 
محمد خواجه حسينی    

۱۳۶۶
  
شرکت چاپ و نشر ايران

محمدحسين شربت ملکی   
رسم فنی تئوری سال سوم  ۴

 
محمد خواجه حسينی    

۱۳۸۶
شرکت چاپ و نشر کتاب های  محمد خواجه حسينی  نقشه کشی ۱ کد ۳۵۹/۵۱   

۵
 

درسی ايران ابوالحسن موسوی  جلد اول    

۱۳۸۶
شرکت چاپ و نشر کتاب های  محمد خواجه حسينی  نقشه کشی ۱ کد ۳۵۹/۵۱   

۶
 

درسی ايران ابوالحسن موسوی  جلد دوم    

منابع مورد مراجعه برای تدوين کتاب



  ۴۸۷  

فهرست واژه های منت

A
adjustable curve منحنی کش ماری، پيستوله ماری 
analysis تجزيه 
angle فرجه، زاويه، بازه، گوشه 
approve تصويب کننده 
association سازمان، مؤسسه 
auxiliary view نمای کمکی 

B
bisector نيم ساز 
black سياه 
bow divider پرگار تقسيم 
brocken out section برش موضعی 
brush برس 

C
cabinet کابينت 
cadre کادر ــ فرانسه 
cavalier کاوالير 
central projection نمای مرکزی، تصوير مرکزی 
chamfer َپخ 
clay رس، خاک رس 
clinographic کلينوگرافيک 
compass پرگار 
complex ترکيبی 
complex section برش ترکيبی 
computer رايانه، کامپيوتر 
controller بازبين کننده 
coordinative مختصاتی 

D
date تاريخ 
designer طراح 
detail ريز، جزء، نمای بزرگ   شده، بزرگ نمايی 
dimentioning اندازه گذاری 
dimetric دی متريک، دو مقياسی 
drafting machine ماشين نقشه کشی 
draftsman نقشه کش، رّسام 
drawing نقشه، رسم 
drawing board تخته ی رسم 
dusting brush برس 

E
echelle مقياس ــ فرانسه 
elbow زانو 
embodiment تجسم 
eraser پاک کن 
erasing shield راهنمای پاک کن، سپر پاک کن 
establishment سازمان 

F
fillet گوشه، گوشه ی معموًال گرد شده 
firm سخت، محکم 
first angle بازه ی اول، فرجه ی اول 
frame کادر، محدوده 
freehand دست آزاد، بدون ابزار 
french curve منحنی کش، منحنی نامنظم، پيستوله، منحنی فرانسوی 
frontal view نمای روبه رو 
fume فوم، ماده ی اوليه برای يونوليت 



  ۴۸۸  

G
general همگانی، عمومی 
geometrical drawing رسم هندسی 
graphit گرافيت، زغال بی شکل 

H
half section نيم برش 
half view نيم نما 
hard سخت 
hatch هاشور 
hieroglyph هيروگليف، خط تصويری 
horizontal افقی 
horizontal plane صفحه ی افقی، رويه ی افقی 
horizontal view نمای افقی 

I
international standardization association سازمان جهانی  

استاندارد اوليه
international standardization organization سازمان جهانی استاندارد 
ISO سازمان جهانی استاندارد 
ISA سازمان جهانی استاندارد اوليه 
irregular curve منحنی کش، منحنی نامنظم، پيستوله 

K
knurl آج 

L
lettering transfer حروف برگردان 
lettraset حروف برگردان 
line خط 
local cut برش موضعی 

M
mechanical pencil مداد مکانيکی، مداد نوکی، قلم اتود 
mechanical pencil of push type مداد نوکی گونه ی فشاری 
mechanical pencil of screw type  

medium متوسط، بينابين 
military نظامی، ارتشی 
massstab مقياس ــ آلمان 

N
ner vure تيغه ــ فرانسه 
norm دستور، استاندارد ــ آلمان 
number شماره، نمره 

O
object جسم 
oblique مايل، شيب دار 
offset section برش شکسته 
one vanish point يک نقطه گريز 
order دستور، سفارش 
organization سازمان، مؤسسه 
orthographic راست گوشه، قائم الزاويه، اورتوگرافيک 

P
pantograph مشابه نگار، نقشه سواد کن، پانتوگراف 
paper کاغذ 
papier calque کاغذ کالک ــ فرانسه 
papyrus پاپيروس 
parallel projection تصوير موازی 
partial section برش موضعی 
part name نام قطعه 
pencil مداد 
pencil pointer ُنک تيزکن 
pencil sharpener مداد تراش 
perpendicular عمود 
perpendicular bisector عمود منّصف 
pictorial منظری 
pictorial projection نمای منظری، تصوير منظری 
pitch گام 
perspective پرسپکتيو، تصوير به همان صورت که چشم انسان می بيند 
plan طرح، نقشه 



  ۴۸۹  

plan oblique پالن آبليک 
plane رويه، صفحه، سطح 
point نقطه 
polygon چند ضلعی 
projection نما، تصوير 
projection plane صفحه ی تصوير 
projector تصويرکننده 
projector line شعاع تصوير 
protractor نقاله 
push type گونه ی فشاری 

Q
quality جنس 
quilt آج 

R

rapidograph قلم مرکبی کردن، راپيد 
record گوشه، حد 
regular polygon چند ضلعی منتظم 
removed section برش پی در پی 
revolved section برش گردشی 
rib تيغه 

S
scale مقياس 
Schablone نمونه، الگو، شابلون ــ آلمان 
screw type گونه ی پيچی 
section برش 
shading medium سايه برگردان، زيپاتون 
side view نمای نيم رخ، نمای جانبی 
soft نرم 
standard دستور، قاعده، استاندارد 
surface رويه، صفحه، سطح 
successive section برش پياپی ــ برش پی در پی، برش متوالی 
symmetry تقارن 

T
tape نوار، نوارچسب 
technical فنی 
technical drawing رسم فنی 
template نمونه، الگو، شابلون 
third angle بازه ی سوم، فرجه ی سوم 
thread پيچ 
three vanish point سه نقطه گريز 
title block جدول 
tolerance رواداری، تولرانس 
tooth دندانه 
tour حلقه 
tow vanish point دو نقطه گريز 
tracing paper کاغذ کالک 
transfer برگردان 
triangle سه گوشه، گونيا، مثلث 
trimetric سه مقياسی، تری متريک 
T. square خط کش تی 

U
unit يکا، واحد 

V
vanish point نقطه ی گريز 
vertical عمودی 
vertical plane صفحه ی عمودی، صفحه ی روبه روی تصوير 
view نما، تصوير 

W
web تيغه 
width پهنا، عرض 

Z
zip - a - ton سايه برگردان 


