
  ۲۱۵  
شکل ۳۰ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۳۱ ۳۲

۳۴

۳۵ ۳۶

۳۳



  ۲۱۶  
شکل ۳۱ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۳۷ ۳۸

۴۰

۴۱ ۴۲

۳۹



  ۲۱۷  
شکل ۳۲ــ۱۳ــ مدل آموزشى، نماى سوم

۴۳ ۴۴

۴۶

۴۷ ۴۸

۴۵



  ۲۱۸  

۴ــ براى شکل هاى ۳۳ــ۱۳ تا ۳۶ــ۱۳ نماى روبه رو را رسم کنيد.

شکل ۳۳ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۴۹ ۵۰

۵۲

۵۳ ۵۴

۵۱



  ۲۱۹  
شکل ۳۴ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۵۵ ۵۶

۵۸

۵۹ ۶۰

۵۷



  ۲۲۰  
شکل ۳۵ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۶۱ ۶۲

۶۴

۶۵ ۶۶

۶۳



  ۲۲۱  
شکل ۳۶ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۶۷ ۶۸

۷۰

۷۱ ۷۲

۶۹



  ۲۲۲  

۵   ــ نماى سوم را براى جسم داده شده در شکل ۳۷ــ۱۳ رسم کنيد.قبًال کپى تهيه شود و کار روى آن انجام 
شود.۱

شکل ۳۷ــ۱۳
جنس: آلومينيم                       نام: پايه

مقياس: ۱:۱                          تنها ترسيم نماى سوم

۱   ــ براى جلوگيرى از اتالف وقت در انتقال نقشه هاى مشخص شده در کتاب، مى توان کپى آن ها را روى کاغذى که داراى کادر وجدول نيز هست تهيه 
کرد. اين کار مى تواند قبًال به صورت يک مجموعه نقشه به راهنمايى استاد صورت پذيرد.



  ۲۲۳  

۶   ــ نماى سوم را براى شکل ۳۸ــ۱۳ رسم کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۳۸ــ۱۳
نام: پايه  جنس: چدن 

تنها ترسيم نماى جانبى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۲۴  

۷ــ از اجسامى فقط يک نما داريم. دو نماى ديگر را رسم کنيد (شکل ۳۹ــ۱۳ و ۴۰ــ۱۳). با تهيه ى کپى 
 .A۴ براى هرنما برروى يک برگ

شکل ۳۹ــ۱۳ 
جنس: فوالد 

نام: بوش 
مقياس: ۱:۱

فقط ترسيم دو نماى ديگر

شکل ۴۰ــ۱۳ 
جنس: فوالد 

نام: بوش 
مقياس: ۱:۱

رسم دو نماى ديگر



  ۲۲۵  

۸    ــ سه نما از اجسامى ساده در شکل ۴۱ــ۱۳ داده شده است، که برخى از آن  ها ناقص اند. خط هاى جا   افتاده 
را رسم کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۱ــ۱۳ــ تکميل کردن نماها

۱ ۲

۳ ۴

۵ ۶



  ۲۲۶  

۹ــ نماى سوم را به همراه تصوير مجسم ايزومتريک، از شکل ۴۲ــ۱۳، رسم کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۲ــ۱۳
نام: پايه  جنس: چدن 

رسم نماى سوم و رسم نماى ايزومتريک مقياس: ۱:۱ 



  ۲۲۷  

 .A۴ ۱۰ــ نماى سوم را براى شکل ۴۳ــ۱۳ رسم کنيد. با تهيه ى کپى، هر مورد بر روى يک برگ

۱۱ــ سه نماى موجود را در شکل ۴۴ــ۱۳ و ۴۵ــ۱۳ کامل کنيد.با تهيه ى کپى، هر مورد بر روى يک برگ 
 .A۴

شکل ۴۳ــ۱۳
نام: پايه  جنس: چدن 

فقط نماى سوم مقياس: ۱:۱ 

شکل ۴۴ــ۱۳ 
جنس: چدن 

نام: راهنماى زاويه اى 
مقياس: ۱:۱

تنها نماها کامل شود



  ۲۲۸  

شکل ۴۵ــ۱۳
نام: بلوک نگهدارنده  جنس: چدن 

تکميل نماها مقياس: ۱:۱ 



  ۲۲۹  

۱۲ــ در شکل ۴۶ــ۱۳، نماى از جلو کامل است. نماى افقى آن را کامل کنيد و نماى سوم را نيز به دست 
آوريد.

شکل ۴۶ــ۱۳
نام: تکيه گاه کشويى  جنس: آلومينيم 

تکميل نماى افقى رسم نماى سوم مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۰  

۱۳ــ نماى سوم براى شکل ۴۷ــ۱۳ را به دست آوريد. توجه کنيد که نماى روبه رو نيز بايد کامل شود.

شکل ۴۷ــ۱۳
نام: جداساز  جنس: چدن 

تکميل نماى روبه رو رسم نماى جانبى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۱  

۱۴ــ نماى سوم براى شکل ۴۸ــ۱۳ را تعيين کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۸ــ۱۳
نام: اهرم  جنس: چدن 

رسم نماى سوم مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۲  

۱۵ــ نماى سوم را براى شکل ۴۹ــ۱۳ تا ۵۱ــ۱۳ به دست آوريد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۹ــ۱۳
نام: مدل  جنس: چوب 

رسم نماى افقى مقياس: ۱:۱ 

شکل ۵۰ ــ۱۳
نام: گونيايى  جنس: چدن 

فقط رسم نماى افقى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۳  

شکل ۵۱ ــ۱۳
نام: روبند  جنس: چدن 

رسم نماى افقى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۴  

۱۶ــ نماهاى نيم رخ چپ و راست را براى شکل ۵۲ ــ۱۳ رسم کنيد. تصوير روبه رو نيز کامل شود. قبًال کپى 
تهيه شود.

شکل ۵۲ ــ۱۳
مقياس: ۱:۱ جنس: چدن      نام: پايه 

رسم نماى جانبى ديد از راست تکميل نماى روبه رو



  ۲۳۵  

                     تحقيق كنيد

۱ــ نماى روبه رو و نماى افقى جسمى را به دل خواه در فرجه ى سوم رسم کنيد و سپس براى آن نماى سوم را 
تعيين کنيد. آيا روش کار تفاوتى دارد؟ 

۲ــ به نظر شما کدام يک از روش هاى گفته شده براى مجهول يابى بهتر مى تواند ما را به جواب برساند؟
۳ــ آيا بدون استفاده از عالئم، فقط يک نما مى تواند معرف يک جسم مشخص باشد؟

                     برای مطالعه

در شکل هاى ۵۳   ــ۱۳ تا ۵۶    ــ۱۳ تعدادى نقشه معرفى شده اند، که نماى سوم آن ها بايد معين شود. بيش تر آن ها 
نقشه هاى معروفى هستند. در صورت تمايل به حل آن ها، قبًال کپى تهيه شود.



  ۲۳۶  
شکل ۵۳ ــ۱۳

۷۳ ۷۴

۷۶

۷۷ ۷۸

۷۵



  ۲۳۷  
شکل ۵۴ ــ۱۳

۷۹ ۸۰

۸۲

۸۳ ۸۴

۸۱



  ۲۳۸  
شکل ۵۵ ــ۱۳

۸۵ ۸۶

۸۸

۸۹ ۹۰

۸۷



  ۲۳۹  
شکل ۵۶ ــ۱۳

۹۱ ۹۲

۹۴

۹۵ ۹۶

۹۳


