
  ۸۶  

توجه کنيد که اگر خطی در راستای ديد قرار داشته باشد 
ولی ديده نشود بايد با خط چين يا خِط نديد معرفی شود. 

نما  سه  موجود  مدل  به  توجه  با  ۱ــ  نمونه ی  مسئله ی 
چيست؟ (شکل ۲۰ ــ۷)

شکل ۲۰ــ۷ 

مسئله ی نمونه ی ۲ــ با توجه به قطعه ی 
موجود سه نما چيست؟ (شکل ۲۱ ــ۷)

شکل ۲۱ــ۷ــ ديوارکوب چدنی

 a  ــ مدل b ــ سه نما از مدل



  ۸۷  

ادامه ی شکل ۲۱ــ۷ــ ديوارکوب چدنی

۴ ــ۷ ــ چيدمان نقشه
چگونگی قراردادن نماها را در يک نقشه «چيدمان نقشه» 
گوييم. اندازه ی کاغذی که برای رسم نقشه انتخاب می کنيم بايد 

مناسب باشد. هم چنين نماها بايد به گونه ای در سطح کاغذ چيده 
شکل  مانند  نقشه هايی،  پس  باشد.  شده  تناسب  رعايت  که  شوند 

۲۲ ــa ،۷ و b دارای تناسب يا چيدمان خوب هستند. 

شکل ۲۲ــ۷ــ اندازه ی کاغذ و جاگذاری نماها خوب است.



  ۸۸  

و نقشه هايی، مانند شکل ۲۳ ــa ،۷ و b چيدمان نامناسب دارند. 

شکل ۲۳ــ۷ــ جاگذاری نماها در a بد است. در b، اندازه ی کاغذ کوچک است.

۵   ــ۷ ــ فرجه ی سوم۱
تصويرهای سه گانه را می توان در فرجه ی سوم هم داشت: 

به شکل ۲۴ ــ۷ توجه کنيد. 
نماگيری الزم را انجام می دهيم (شکل ۲۵ ــ۷).

Third angle :۱ ــ فرجه ی سوم

شکل ۲۴ــ۷ــ ديد از جلو، ديد از باال

شکل ۲۵ــ۷

T



  ۸۹  

گسترش رويه های تصوير مطابق شکل ۲۶ ــ۷ است. 

به اين ترتيب ديده می شود که در فرجه ی سوم، نمای افقی 
نمای  راست  سمت  در  راست  از  ديد  و  روبه رو  نمای  باالی  در 

روبه رو رسم می شود. 

شکل ۲۶ــ۷

مطابق  نما،  سه  شده  داده  جسم  برای  ــ  نمونه  مسئله ی 
شکل ۲۷a ــ ۷، خواهد بود. 

شکل ۲۷ــ۷ــ پايه ی آلومينيمی



  ۹۰  

ادامه ی شکل ۲۷ــ۷ــ پايه آلومينيمی

۶ ــ۷ ــ تبديل فرجه ها
به  را  سوم  فرجه ی  نقشه ی  می توان  نماها  جابه جا کردن  با 
فرجه ی اول و برعکس تبديل نمود. شکل ۲۸ ــ۷، را در نظر می گيريم 

که سه نمای يک قطعه را در فرجه ی سوم معرفی می کند. 

شکل ۲۸ــ۷ــ مدل، نماها در فرجه ی سوم



  ۹۱  

برای تبديل آن به فرجه ی اول کافی است نمای از باال به 
زير نمای روبه رو آورده شود و نمای از راست به سمت چپ نمای 

روبه رو برود.

در اين حال، نماهای «روبه رو»، «از باال» و «از راست» را 
خواهيم داشت (شکل ۲۹ ــ۷). 

شکل ۲۹ــ۷ــ نماها در بازه ی اول

۷  ــ۷ ــ نشانه ی فرجه ها
فرجه های اول و سوم را می توان با يک عالمت شکلی يا 

حرفی معرفی نمود. 
۱ ــ۷ ــ۷ ــ نشانه ی فرجه ی اول: فرجه ی اول به نام 
و   E آن حرفی  اختصاری  عالمت  است.  معروف  اروپايی  روش 

نشانه ی اختصاری شکلی آن                                   است۱.

نام  به  سوم  فرجه ی  سوم:  فرجه ی  نشانه ی  ۲ ــ۷ ــ۷ ــ 

۱ ــ اين روش در اکثر کشورهای جهان، که با يکاهای متريک کار می کنند، رايج است. روش نقشه کشی در ايران نيز روش اروپايی است. ضمنًا نقشه کشی جهانی تدريجًا به اين 
سمت می رود. 

۲ ــ اين روش در گذشته به روش هلندی و سپس هلندی آمريکايی و در حال حاضر آمريکايی معروف است. از آن بيش تر در کشورهای آمريکا و کشورهای انگليسی زبان استفاده 
می شود. 

روش آمريکايی شناخته می شود. نشانه ی اختصاری حرفی آن A و 
عالمت اختصاری شکلی آن                                     است۲.

روش  در  ما،  ترسيمی  نقشه های  معموًال  چون  توجه: 
با  را  نقشه ای  اگر  ولی  نيست  عالمت  اين  به  نياز  است  اروپايی 
روش فرجه ی سوم رسم کنيم، برای جلوگيری از اشتباه، عالمت 
مربوط به آن را در يک جای مناسب درج می کنيم، شکل ۳۰ ــ۷ 

نمونه ای را ارائه می دهد. 



  ۹۲  

۸     ــ۷ ــ تعداد نماها
مجموعه ی نماهای مورد نياز برای معرفی يک قطعه است. 
پس برای معرفی يک جسم بايد به تعداد الزم نما رسم شود. تعداد 
نماها محدود نيست، زيرا می توان از شش سو به طور معمول به 
جسم نگاه کرد و نما رسم نمود. شکل ۳۱ ــ۷ نمونه ای را معرفی 

می کند. به نام نماها و جهت ديد آن ها دقيقًا توجه کنيد. 
در شکل ۳۲ ــ۷ جسم داخل جعبه ی تصوير قرار دارد. 

شکل ۳۰ــ۷ــ نقشه ی فرجه ی سوم

شکل ۳۲ــ۷ــ جعبه ی تصوير کاملشکل ۳۱ــ۷ــ نما از شش سمت

راست
ديد از 

باال
از 

ديد 

ديد از پشت 

يد از چپ
د

زير
از 

ديد 

ديد از روبه رو



  ۹۳  

پس نماها بايد روی H، V و P، يعنی صفحه های معمول تصوير و 
′P  رسم شوند.  ′H و   ،V′

در شکل ۳۳ ــ۷، شش نما رسم شده است. 

شکل ۳۳ــ۷ــ شش نما

در شکل ۳۴ ــ ۷ صفحه های تصوير مطابق دستور 
باز شده است. 

شکل ۳۴ــ۷ــ گسترش جعبه



  ۹۴  

در شکل ۳۵ ــ۷ چگونگی قرارگرفتن نماها مشخص شده 
است. 

ـ ۷ ــ رسم تصاوير شش گانه درفرجه ی  ۱ ــ   ۸    ـ 
سوم: قطعه ای را در نظر می گيريم. برای آن شش نما در 

فرجه ی اول رسم می کنيم (شکل ۳۶ ــ۷). 

شکل ۳۵ــ۷ــ گسترش جعبه ی تصوير

شکل ۳۶ــ۷ــ گوه در شش نما، در فرجه ی اول



  ۹۵  

ابتدا اين نماها را به درستی مرور و تجزيه و تحليل 
نماها،  اين  در  که  کنيد  توجه  چيست؟  نما  هر  نام  کنيد. 

خط چين ها رسم نشده اند. 
می کنيم.  رسم  سوم  فرجه ی  در  را  آن ها  اکنون 
(شکل  می يابيم  در  را  کار  اجرای  ترتيب  دقت  کمی  با 

۳۷ ــ۷). 

شکل ۳۷ــ۷ــ گوه در شش نما، در فرجه ی سوم

۹ ــ۷ ــ ارتباط بين نماها
قبًال از رابطه ی بين نماها و خط کمکی ۴۵ درجه، برای 
شايد  کرده ايم.  استفاده  اندازه،  انتقال  و  ترسيم  شدن  ساده تر 
دريافته باشيد که گاهی يک نما را به طور کامل نمی توانيم رسم 
از  رابط  کمک  به  را  آن  از  نقطه هايی  يا  نقطه  بايد  حتمًا  و  کنيم 

نماهای ديگر به دست آوريم (مثل نمونه ی شماره ی ۱۱ در جدول 
۳۸ ــ۷  شکل  نمونه ی  در  استوانه).  جانبی  نمای  برای  ۲ ــ۷، 
به  را  آن  نمای  سه  از  يک  هر  که  می شود  ديده  ساده ای  قطعه ی 

طور کامل می توان رسم کرد. 

شکل ۳۸ــ۷ــ مدل



  ۹۶  

اينک شکل ۳۹ ــ۷ را در نظر می گيريم. که با يک برش از 
جسم قبل به دست آمده است. ديده می شود که نماهای رو  به  رو و 
جانبی به سادگی قابل رسم اند. ولی برای رسم نمای افقی ناگزيريم 
از نمای جانبی و روبه رو کمک بگيريم. در غير اين صورت اين نما 

به تنهايی قابل تکميل نيست. 
که  را  آن چه  تصوير  هر  از  ابتدا  موارد،  اين گونه  در  پس 
می  توانيم رسم می کنيم و سپس به کمک ارتباط بين نماها، نواقص 

را تکميل می نماييم.  

۱۰ ــ۷ ــ تصوير کمکی۱
رسم  نما از جهت های ديگر هم ممکن است. اين امر بستگی 

به ساختمان جسم دارد (شکل ۴۰ ــ۷).

معموًال، به اين نماهای موردی و غيرعادی، تصوير کمکی 
می گويند. 

شکل ۳۹ــ۷ــ مدل، استفاده از ارتباط ميان نماها

شکل ۴۰ــ۷ــ نمای کمکی

۱ــ نمای کمکی (auxiliary view)، اين نما معموًال، در مواردی که شيب وجود دارد، مورد نياز است. 

ديد کمکی

ديد کمکی

ديد کمکی



  ۹۷  

۱۱ ــ۷ ــ نمای ناقص
کامل  طور  به  نما  يک  مختلف،  دليل های  به  است  ممکن 
بيش تر يا کم تر  تصوير  نيم  نمای ناقص می تواند از  رسم نشود. 

از  قسمتی  کفايت  يا  جا  کم بود  می توان  ساده  گونه ای  به  باشد. 
تصوير را علت اين کار دانست. در شکل ۴۱ ــ۷، دليل کم بود 

جاست.

شکل ۴۱ــ۷ــ فالنچ چدنی

نمای ناقص می تواند هر يک از نماها، بسته به شرايط، باشد. در شکل ۴۲ ــ۷، علت کفايت تصوير است. 

شکل ۴۲ــ۷ــ پايه ی چدنی، نمای ناقص

۱۲ ــ۷ ــ نما۱
اين  می گويند.  نما  خالصه  طور  به  را  ناقص  نمای  گاهی 
موضوع بيش تر در زمانی است که نمای ناقص در جای درست 
تعداد  و  جا  نبودن  مناسب  دليل  به  امر  اين  نشود.  کشيده  خود 

View :۱ ــ نما

بيش تر نماهای ناقص است. در قطعات صنعتی اين امر بسيار اتفاق 
می افتد. در شکل ۴۳ ــ۷ نمونه ای ديده می شود. 



  ۹۸  

شکل ۴۳ــ۷ــ بدنه ی چدنی، نمای ناقص

ديد  جهت  و  نام گذاری  بايستی  نما  موارد،  اين گونه  در 
از  برخی  شود  می  ديده  شکل  در  که  همان گونه  شود.  مشخص 

            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ نقطه، خط و صفحه، سه مفهوم پايه اند، که تعريف دقيق ندارند. 
′A را تصوير A نامند.  ′A قطع کند، بنابر تعريف،  ۲ ــ اگر خطی از نقطه ی A بگذرد و صفحه ی P را در 

۳ ــ اگر شعاع های تصوير موازی باشند، تصوير را موازی گويند. 
۴ ــ اگر شعاع های تصوير از يک نقطه  بگذرند، تصوير را مرکزی نامند. 

۵ ــ برای به وجود آمدن تصوير، نياز به «شعاع تصوير»، «صفحه» و «جسم» هست. 
۶ ــ اگر شعاع های تصوير بر صفحه ی تصوير عمود باشند، تصوير عمودی است. 

۷ ــ روش رسم نقشه در صنعت روش عمودی است. 
۸  ــ برای رسم «نما» از يک جسم، بايد آن را در بهترين حالت ممکنه نگه داريم. 

۹ ــ مغز انسان می تواند از ترکيب نماهای دو بعدی، جسم سه بعدی را بسازد. 
۱۰ ــ يک نقشه ی صنعتی از نماهای دو بعدی تشکيل می شود. 

۱۱ ــ روش نقشه کشی اروپايی فرجه ی اول و آمريکايی فرجه ی سوم است.
۱۲ ــ با آوردن نمای از باال به زير نمای روبه رو، نقشه ی فرجه ی سوم به نقشه ی فرجه ی اول تبديل می شود.

۱۳ ــ به طور عادی می توان از يک جسم تا شش نما رسم کرد. 

نماهای ناقص در جهت های معمولی هم نيستند. 



  ۹۹  

                       خودآزمايی

۱ ــ مفاهيم پايه و تعريف ساده ی آن ها کدام اند؟ 
۲ــ با رسم شکل، تصوير را دقيقًا تعريف کنيد.

۳ ــ حجم را تعريف کنيد. 
۴ ــ برای ساخت قطعه های صنعتی، بيش تر کوشش می شود که از چه حجم هايی استفاده شود؟ 

۵  ــ برای داشتن يک تصوير به چه چيزهايی نياز هست؟ 
۶  ــ در مورد اصطالحات تصوير عمودی، مايل، موازی و مرکزی توضيح دهيد. 

۷ ــ با رسم شکل، در مورد چگونگی تصوير عمودی يک مستطيل در حاالت مختلف، توضيح دهيد. 
۸  ــ نتيجه ی ترکيب نماهای دو بعدی توسط مغز انسان چيست؟ 

۹ ــ ويژگی صفحه های تصوير در فضا چيست؟ 
۱۰ ــ گسترش رويه ها يا صفحه های تصوير به چه مفهومی است؟ 

۱۱ ــ خط های رابط بين نماها چه مزايايی دارند و چگونه رسم می شوند؟ 
۱۲ ــ با رسم شکل دستی، مفهوم چيدمان نقشه را شرح دهيد. 

۱۳ ــ در مورد چگونگی تبديل فرجه ها با رسم شکل توضيح دهيد. 
۱۴ ــ نشانه های فرجه ها چيست و چه وقت از آن ها استفاده می  شود؟ 

۱۵ ــ در مورد تعداد نماهای الزم برای معرفی يک جسم توضيح دهيد. 
۱۶ ــ در مورد نمای ناقص با رسم شکل دل خواه توضيح دهيد. 

            ارزش يابی عملی
۱ ــ سه نما از اجسام داده شده را رسم کنيد (شکل ۴۴ ــ۷ تا ۴۸ ــ۷).



  ۱۰۰  
شکل ۴۴ــ۷ــ سه نما؛ هرمربع برابر ۱۰ در نظر گرفته شود

روبه رو

۱  مدل چوبی۲  مدل چوبی
روبه رو

۳  مدل۴  مدل 

۵  مدل ۶  مدل 



  ۱۰۱  
شکل ۴۵ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰

۷  مدل۸  مدل 

۹  مدل ۱۰  مدل 

۱۱  مدل ۱۲  مدل 



  ۱۰۲  

۱۳  مدل۱۴  مدل 

۱۵  مدل ۱۶  مدل 

۱۷  مدل ۱۸  مدل 

شکل ۴۶ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰



  ۱۰۳  
شکل ۴۷ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰

۱۹  مدل۲۰  مدل 

۲۱  مدل ۲۲  مدل 

۲۳  مدل ۲۴  مدل 



  ۱۰۴  
شکل ۴۸ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰

۲۵  مدل۲۶  مدل 

۲۷  مدل ۲۸  مدل 

۲۹  مدل ۳۰  مدل 



  ۱۰۵  

ـ برای هر يک از اجسام داده شده و با رعايت اندازه، سه نما روی کاغذ A۴ رسم کنيد. نقشه ها به هيچ عنوان  ۲ـ 
اندازه گذاری نشوند۱. شکل های ۴۹ ــ۷ تا ۵۶ ــ۷. در ضمن به چيدمان نماها کامًال توجه داشته باشيد. 

شکل ۴۹ــ۷
سه نما رسم با توجه به اندازه ها  نام: پايه ی کشويی  جنس: چدن   

توجه: به هيچ عنوان نبايد نقشه اندازه گذاری شود.

۱ ــ اين نقشه ها بايد کامًال تميز و مرتب رسم شوند. در مبحث اندازه گذاری روی آن ها اندازه گذاری خواهد شد. 



  ۱۰۶  

شکل ۵۰  ــ۷
جنس: چدن               نام: ديوارکوب               رسم با توجه به اندازه ها               سه نما  



  ۱۰۷  

شکل ۵۱  ــ۷
رسم سه نما نام: پايه  جنس: چدن   

شکل ۵۲   ــ۷
رسم سه نما جنس: چدن   نام: ياتاقان ديوارکوب   



  ۱۰۸  

شکل ۵۳ ــ۷
جنس: چدن                           نام: ياتاقان لغزنده                        رسم سه نما  



  ۱۰۹  

شکل ۵۴ ــ۷
جنس: آلومينيوم

نام: بدنه                                      
رسم سه نما

شکل ۵۵ ــ۷
جنس: چدن
نام: بست

رسم سه نما



  ۱۱۰  

شکل ۵۶ ــ۷
جنس: فوالد                     نام: رابط                          رسم سه نما



  ۱۱۱  

۳ ــ برای جسم های داده شده در شکل ۵۷ ــ۷ و ۵۸ ــ۷ سه نما در فرجه ی سوم رسم کنيد. 

شکل ۵۷ ــ۷
جنس: آلومينيوم

نام: بدنه 
رسم سه نما در فرجه سوم

ــ ديد از جلو
ــ ديد از باال

ــ ديد از راست

شکل ۵۸ ــ۷
جنس: چدن

نام: ديوار کوب
رسم سه نما دربازه ی سوم

ــ ديد روبه رو
ــ ديد از باال

ــ ديد از راست
ــ جهت ديد را خودتان انتخاب کنيد



  ۱۱۲  

۴ ــ نقشه ی ۵۹  ــ۷ را به نقشه ی فرجه ی اول تبديل و روی کاغذ A۴ رسم کنيد. 

شکل ۵۹ ــ۷
ــ نمای از چپ نام: پايه             رسم سه نماها در بازه ی اول             ــ نمای روبه رو       ــ نمای از باال              جنس: چدن 



  ۱۱۳  

۵ ــ از جسم داده شده، شش نما رسم کنيد (شکل ۶۰ ــ۷). توجه: در نماها، خط چين ها را رسم نکنيد. 

شکل ۶۰ ــ۷
جنس: آلومينيوم          نام: واسطه             رسم شش نما بدون خط  چين



  ۱۱۴  

(A۴ شکل ۶۱ ــ۷، کاغذ) ۶ ــ از جسم داده شده سه نما رسم کنيد

(A۴ شکل ۶۲ ــ۷، کاغذ) ۷ــ از جسم داده شده سه نما رسم کنيد

شکل ۶۱ ــ۷
جنس: چدن

نام: نگهدارنده ی ابزار
رسم سه نما

شکل ۶۲ ــ۷ 
جنس: چدن 
نام: فالنچ 
رسم سه نما



  ۱۱۵  

                     تحقيق كنيد

۱ ــ آيا اين جمله درست است؟ در تصوير عمودی، نمای يک صفحه از آن کوچک تر و حداکثر با آن مساوی 
است. 

۲ ــ آيا جسم يا وسيله ای را می توانيد نام ببريد که از شش سو دارای نماهای متفاوت باشد؟ 
۳ ــ آيا می توانيد تعريف های ديگری برای نقطه، خط و صفحه ارائه کنيد؟ 

۴ ــ نماهای يک صفحه در حالت تصوير مايل کدام اند؟ 
۵  ــ برای تبديل يک نقشه ی اروپايی به آمريکايی چه بايد کرد؟ 

                     برای مطالعه

اين امر ثابت شده است که تصويرهای دو بعدی توانايی نمايش همه ی جزئيات را دارند. بنابراين، به طور قطعی 
روش ترسيم نقشه های صنعتی، نقشه ی دو بعدی است. از طرف ديگر مسئله ی رسم نما در فرجه ی اول يا سوم و اين که 
کدام يک به راستی ساده تر و بهتر است، هنوز حل نشده و گفت وگوها ادامه دارد؛ مانند مسئله ی اينچ و ميلی متر، چيزی 
که به نظر می رسد جای گزين شدن تدريجی فرجه ی اول در دراز مدت است. هم اکنون بيش تر نقشه های ترسيمی در 
انگلستان به فرجه ی اول تبديل شده است. نقشه کشی آمريکايی نيز تا اندازه ای به آن توجه می کند. نقشه های دو بعدی 
به دليل نمايش درست زاويه ها (مثًال زاويه ی قائمه) به نقشه  های راستگوشه۱ موسوم اند.                                             

می توان نقشه های راستگوشه را، قائم الزاويه يا اورتوگرافيک ناميد. 

orthographic ،۱ ــ اورتوگرافيک، راستگوشه، قائم الزاويه


