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 یجنبه هک یمیترس هندسه   ینوع یدسیاقل هندسه   بر عالوه     
 عنو نیا در. است رفتهیم ارک به شرق در داشته یاربردک و یعمل

 یم یشرق یها تمدن همان در احتمالا  آن یشهیر هک هندسه،
 یعنی. (3نه ی)گزندارند یهندس اثبات ماتیترس از یبعض باشد،
 اتاثب لیدل به هک ستندین یدسیاقل یهندسه ماتیترس مشابه
 ستنده یبیتقر هکبل باشند، داشته دقت صد در صد و امالا ک یهندس

 وجه چیه به عمل در هک است زیناچ یقدر به آنها دقت عدم اما
 احجام و الکاش اسیمق در نیبنابرا. (1 ینهی)رّد گزشود ینم کادرا

 .(4 ینهی)رّد گزدارند اربردک امالا ک یمعمار در رفته ارکه ب
مات یترس یتوان گفت هر چند برخیز مین 2 ینهیدر رّد گز     

قسمِت  nه به یم زاویندارند)مانند تقس یقیدق یاثبات علم یهندس
چ وجه یقابل اثبات در هندسه به ه ماِت یخواه(، اّما تعداد ترسدل

ه ک یه)از جمله مواردیمات پایاز ترس یاریست و بسیشمار نانگشت
ارند د ی( هندسیه اثبات)هاکه هستند یر پایر شده( و غکتاب ذکدر 

 رفته شده هستند.یو پذ
 

ن صفحه، هاشوِر برش داده شده یادر  8-1با توّجه به جدول      
 .(4ی ه)گزیناست« شن و ماسه»مربوط به 

 

. (4ی )گزینهباشدیم ریتصو زبان یمعمار انیب در غالب زبان     
 روهگ دو در ،یلک میتقس یک در زبان، نیا در استفاده مورد ریتصاو

 ریاوتص و یبعد دو ریتصاو:  از عبارتند گروه دو نیا. رندیگیم یجا
 .یبعد سه
 

 هاآن درون اطالعات و هستند یتوخال یاحجام یمعمار احجام     

 قطعات از یاریبس نیچنهم. باشد آنها رونیب از شتریب اریبس دیشا
 داخل تیوضع از اطالعات یارائه و اندیتوخال احجام زین یصنعت

 .(1ی )گزینهاست مهم اریبس مخاطب به هاآن
 

 یوهیش زین و عمود الی دو به نسبت لیما اِل ی یهیزاو به توجه با     
 دسته سه به یکابل ریتصاو محورها، از دامک هر یرو یگذارهانداز
 و جنرال ر،یاوالک:  از عبارتند دسته سه نیا. شوندیم میتقس

 سه هر یرو بر یگذارهانداز ریاوالک ریتصو در (.1ی )گزینهنتیابک
 ریتصاو در هک یصورت در شود؛یم انجام 1 - 1 - 1 نسبت به محور
 دهید چشم با چهآن به یکنزد یصورت یارائه یبرا نت،یابک و جنرال

 استفاده انهگهس یمحورها یرو بر یگرید یهاتنسب از شود،یم
 .شودیم

 

 و جنس به بسته هاپنجره. هستند هاپنجره بنا اجزای گرید از     
 و اند،شهیش و قاب یدارا. دارند یمتفاوت یاندازه و لکش نوعشان

 نکمم هاآن قاب. است متفاوت آنها قاب ضخامت و بازشو نوِع 
 هک یک فاز در. باشد داشته ضخامت متریسانت 15 تا 7 از است

و رّد  4نه ی)گزستین مشخص قاا یدق پنجره جنس و نوع معمولا 
-یم دهیشک هم نارک در کناز خط دو صورِت  به فقط ،(2 ینهیگز

 بودن نامشخص لیدل به هم هاآن یبازشو اغلب، ،فاز نیا در. شود
 میتقس ،اغلب ،نیچنهم. (3و  1 یهانهی)رّد گزشودینم داده نشان

  .شودینم مشخص هم قاب یداخل یبند
 

 ِن یماب ییجدا شودیم تردهیچیپ و تریصنعت یمحصول چه هر     
 هرگز دو نیا است نکمم هک یحد تا ،شودیم شتریب یمجر و طراح

-یم رشتیب ترقیدق یهانقشه یهیته لزوم لذا. نندینب را گریدیک
 .(2 ینهی)گزشود
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