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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام 

 
 

تار  د  ک   خ ی د برش  دورو  پوه   ې په مختلفو  او  علم  د  په    ې کتاب 

راو  ک   لو، ړ السته  خپرولو  او  لوبول   ر ډې   ې ساتلو  رول  .  ی د   ی مهم 

د    ړې ک د زده   ې چ   وي ړ دريس کتاب د نصاب اسايس برخه جو 

  والو ړی امله د ن   ې لري. له همد  ت ښ مهم ارز  ې ک   ولو ړ په لو   ت ی ف ی ک 

  د ی رسه با  ولو ی ن   ې په پام ک   اوو ی ت ړ د ا   ې ولن ټ  د او    تنو ښ د وخت د غو   ارونو، ی مع   و ی شو  ژندل ې پ 

 لپاره برابر او چاپ يش.   نو ی نوي دريس مواد او کتابونه د محصل 

  یوې   ار یودواموداره ز   ې مننوه کووم چو  ې لوه کووم   ه ړ د ز   خوه څ   کواالنوو ی استادانو او ل   اغلو ښ   له 

او    کل ی دريس کتابونوه لو  ې کو  و ګ ان څو  ونودو ړ په خپلو ا   یې   ې ک   دو ږ او د کلونو په او   ی ستل ی ا 

. لوه  ی د   ی پوه ررکوت راوسوت   یې موتور    ې او د پوه   ړی ک   ادا   یې دي، خپل مل پور    ل ړ ژبا 

  ونودو ړ پوه خپلوو ا   ې کووم چو  تنه ښوغو   ت ښوهوم پوه درن   خوه څ   پوهانو استادانو او    اغلو ښ نورو  

لوه چواپ وروسوته    ې چو  ي، ړ نوي دريس کتابونه او دريس مواد برابور او چواپ کو  ې برخو ک 

پووهې د  او د    ولوو ړ پوه لو   ت یوف ی د ک   و ړ ک يش او د زده   ل ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی ل محص   رانو ګ 

 وي.   ی ست ی اخ   ام ګ  ک ې ن   یې  ې ک   ګ په پرمخت   ې پروس   انتقال 

  ولوو ړ د لو   ې د علمو  ک و  نو ی محصول   رانوو ګ د    ې وزارت خپله دنوده بوول چو  و ړ ک زده   و ړ لو   د 

 . ي ړ او چاپ ک   او نوي دريس مواد برابر   اري ی مع   ې ک   و ګ ان څ لپاره د علومو په مختلفو  

  ګ ورد   یوی ح ی   اکو  ډ همکوار    ږ او زموو   یټې د افغان ماشومانو لپاره د جرمن  کم   ې ک   ی پا   په 

 ده.  ړې برابره ک  نه ی زم   یې کتاب د خپرولو لپاره    ې د د  ې مننه کوم چ  خه څ 

  ې پووه نووژد   ې وموووم  چوو  ا یوواو پراخت   ي ړ پروسووه دوام وکوو  وره ګټوو  ړې نومووو   ې چوو  م یوو  من لووه ی ه 

 دريس کتاب ولرو.   اري ی مع   و ی  ه ږ تر ل  ږ پاره ل د هر دريس مضمون ل  ې راتلونک  ک 

 

 ت ښ درن   په 

 عبدالتواب باالکرزي   ر ی انجن   پلوم ی د   پوهنمل 

 ن ی وزارت علم  مع   و ړ ک زده   و ړ لو   د 

 ل   ۱۴۰۰  کابل، 



 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل  رانو ګ قدرمنو استادانو او 

  ل ګڼو  خوه څ سوتونوو    و یو وه  و   ی او نشوتوا    ی د دريس کتابونو کمووا    ې افغانستان په پوهنتونونو ک   د 

  توود ی م   ه ړ نوه  وريپ پوه زا   ی نويوو مللوموا و  وه   سو  ن ی اسوتادان او محصول   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیو  پوه    ې دي او پوه بوازار کو  ه ړ زا   ې اخو  چو  ه ګټ   خه څ چپرتونو  کوي او  ه هغو کتابونو او    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابل پوهنتونپ د کابل طبي    روينپ ی خوستپ کندهارپ هراتپ بلخپ ا ب   رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانوه مختلود دريس کتابونوه د طو پ    ۳۴۲پوهنتوون  پوار     ک یوپوهنتون  او د کابل پوو   خن 

طبي کتابونوه د    ۹۶دي.    ي ړ  پار  چاپ ک   يو ځ پوهن   ې او کرهن   وم ې اقتصادپ ژورنا    پ ي ر ی ساينسپ انجن 

طبي کتابونه د افغان ماشوومانو  پوار  د    ر ی طبي او غ   ۲۱۰پ  DAAD  ې و ن ټ   و ی د علمي همکار   ان آل 

  ې و ن ټووکتابونووه د آلوواين او افغوواين پوهنتونونووو    ۷پ  ( (Kinderhilfe-Afghanistan  ېټووې جرمنووي کم 

DAUG  کتابونوه د    ۴  پ ۍ ر ګ د آلان فدرال جمهووري جولال کنسوو    ې ک   د ی موار ش نه په  کتابو   ۲پ

Afghanistan-Schulen  بنسوو  ګ ون ټ ف ټی کتابونووه د کوولاد ادنوواور شوو  ۸  پ ېوو  کتابونووه د سوولوا  ا   ۲پ    

 (KAS )   دي.   ي ړ په ما  مرسته چاپ ک   

  ات یووز   و یواو    پوهنتونونوو   ونودو ړ ا   و وو ټ   واد ېوچواپ شووي کتابونوه د ه   ي ړ نوموو   ې د پ چو  ړ و   ې ادون یود  

 چاپ شوي کتابونه  ه   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org   اوwww.kitabona.com   شئ.   ی و  ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا    ی و 

 د   ې د افغانستان د  وړو زد  کووووړو وزارت و حال کې  ر    کېږي چ  ې دا کړنې په داس 

حوال    ې پوه داسو  ې نوړ دا ک  ونو په م  سرتا یژیک پالن کوې راغو  دي چوې  ل ک   ( ۲۰۱۴و    ۲۰۱۰) 

کلونوو پوه مو   (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰وزارت د )   و ړ زد  کووووو   و ړ د افغانسوتان د  وو   ې چوو   ي ېږ  ر   ک   ې ک 

   ې راغ  دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی سرتا  

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی کوونکو  ه د نو او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د  و 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د     تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د   نه ړی پار  ا برابرو و   

ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   خه څ   ې ژب   وي ی  پار   ه انگر    م فور ی نصاب د ر   مي ی  لل 

  وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی ديپ  ه دغو امکانا و پر ه د پوهنتونونو محصل   ن ړی ا   ل ړ ژبا   موادو 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی  از  او کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټواو د چپ   و ړ  ه پوهنتونونوو    مرسوته وکو  واد ې د دريس کتابونو په برابرو و    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

 پوار     افغانسوتان پوهنتونونوو د    ې د  چو  نوه ړی  پار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او  کچرنو 

 عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.  ۱۰۰ ه ږ  ر     ږ هر کال   



  ې وي     و   ، ی ن  وک کتا ون  ه ول   ې پ  ه لول  و ي   لو    ل  و ک     ې کوو، چ     له ی ه   خه څ درنو استادانو    ولو ټ له  

او د چ  ال لو  ار     ی  ټ   ا    ون  ه ټ او چو   ون  ه ټ ش  وک کتا ون  ه، لو  نو   و  پ ی هم لو  پ پخ  وا  ل   ا ی او    ک ړ ژ ا 

  ي  و، ځ پوهن   ون    ړ د ا   ی  ې وروس  ته  او  چ  ال    ت ی   ف ی ک   ه ښ   پ  ه    ې چ     ک ړ راک   یې   ې په واک ک   ږ زيو   ک، ړ ک   ار ی ت 

  ات ی   او نظ    زون  ه ی ان  ړ لو  پ و   ه ړ پ  ه ا   و  و ټ   ادو ی د    ه ګ . هم ارن و ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی او يحصل   تادانو اس 

 . و ړ پورته ک   ايونه ګ   زين ې اغ   ې   له ک  ې په د   ه ګټ په  ې چ   ک، ړ ک  ک ی رس  ش  ږ له يو 

تویوات د نړیوا وو  مح   ونو د کتواب   چوې خووا پوور  زیوار ایسوتل شووی دیپ  نو او خپروونکو  وه   یکوا  د  

رو نوې  ې کې ځینوې     ا دای يش د کتاب په محتو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ علمي  

  یکو ول خپول نرریوات او نیووکې     چوې    رو نو  ه درنو  وستونکو څخه هیله  او ستونوې و يدل يشپ  

 په را لونکي چاپ کې اصالح يش.  چې ږيپ  ې او یا موږ  ه په  یکلې بڼه راو  

مننه کوو    ډېر    څخه   یروس ا   ډاکرت  ه مرش    ې او د هغ   ټې ې ني کم غان ماشومانو  پار  د جرم اف   د 

  ۲۱۰پوهنتون د  ګرهار د نن    ر دې مها ه   ی دو  یپ د   ړی ورک  یې  ګښت د دغه کتاب د چاپ     ې چ 

 . اخیستی دی   ړه پر غا   ګښت کتابونو د چاپ     طبي   یر عنوانه طبي او غ 

  CIM (Center for International Migration & Development)(  وه دفورت او  GIZ)   یو  ز   ی د جوي آ 

د کوار    ې پوه افغانسوتان کو  ې کا وه پوور   و یود ېږ ز   ۲۰۱۶نوه  ور    ۲۰۱۰ وه    یوې زموا  پوار     ې چ   خهپ څ 

 مننه کوم.  ې  ه کوم     ړ ووپ هم  د ز   ي ړ امکانات برابر ک 

اداري  عبودا تواب بوا کرزيپ د موا  او    ر یوانجن   پلووم ی پوهنمول د   ن ی  وه علموي ملو  و ړ کوزد    و ړ د  و 

صووا پ د    م ی رحوو  ل ګوو  اکوورت ډ وزارت سووالکار     و ړ کووزد    و ړ د  ووو   شپ یوونووور احموود درو   ې اغل ښوو  ن ی ملوو

  ړۍ د کتوابونو د چواپ  و  ې مننوه کووم چو  خه څ او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر 

يوم او سوتاينه    ی مننودو   ر ډې   خه څ   کوال ی د . د دغه کتاب  ه     ړې ور   ک   یې او مرسته    ې و  څ ه   یې 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ و   په  یې کلونو زيار   -خپل د کلونو  ې کومپ چ  یې 

هوم    خوه څ   بوي ی حب   م ی فهو  اغ  ښ او    و ی حکمت ا له عو   اغ  ښ   و؛ ی د دفرت  ه همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ځ   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 سالکار ړو زد  کړو وزارت  د  و  پ   ډاکرت یحیی ورد 

   ۲۰۲۱ پ مې کابلپ 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴  پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰   ن  ټیليفو  رت د دف 

 textbooks@afghanic.orgامييل  
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د لوی خدای ج حمد او ثنا وايم چې موږ ته يې د دردناک اور له  غذاب څخه د خالصون او د خپل  

نيک   يې  ته  موږ  چې  کوم  ستاينه  جالله  جل  ذاب  ستر  هغی  د  راکړ.  ځای  اوسيدلو  د  ترڅنګ  کرم 

اخالق او ښکلي صفات غوره کړل او موږ ته يې حالله او پاکه روزي ارزانه کړه پردې سربېره يې پر  

ټولو مخلوقاتو برتري او فضيلت راکړ. د هغی ستر پروردګار حمد او ثنا وايم چې د هستۍ نړۍ يې  

 په خپلو نښو او جلوو پيدا کړه ترڅو د عقل څښتنان په هغې کې فکر او سوچ وکړی.  

راپدېخوا   لسيزو  دريو  له  او  محسوسېده  ته  کتاب  رسم  تخنيکي  د  چې  ته  اړتيا  شديدې  هغه  نظر 

تخنيک پدې برخه کې   وو ليکل شوی، پردې اساس د کابل پولي  مسلکي کتاب نه  کوم ځانګړی 

پوهنتون د ساختماني پوهنځي د ترسيمي هندسې او تخنيکي رسم څانګې د درسي څرنګوالي د 

اوسنيو  په  شي  وکولی  چې  کتاب  رسم  تخنيکي  عمومي  د  ترڅو  وکړه  پريکړه  پار  په  بهتروالي 

لکه پوهنځيو  بېالبېلو  د  کې  تکنالوژي،   شرايطو  کيمياوي  معدن،  او  جيولوجي  ساختماني، 

الکترو ميخانيک، جيوماتيک او کدستر، د ترانسپورتي ساختمانونو انجنيري، د اوبو منابعو 

او چاپيريال ساتنې انجنيري  د بېالبېلو څانګو د محصلينو ستونزې حل او د وزارت لخوا د ټاکل 

، تاليف او د محصلينو په واک کې ورکړل شي  شوي کريکولم مطابق درسي مفردات ولري، ترتيب

 چې دغه چاره ماته راوسپارل شوه.  

په  استادانو  د  شي  وکولی  محصلين  ترڅو  دی  شوی  ليکل  موخو  ځانګړيو  داسې  په  کتاب  دغه 

د   کړو  زده  مسلکی  نورو  خپلو  د  ډاډمنتيا  او  زړوتيا  پوره  په  کړې وروسته،  زده  له  هغې  د  مرتسه 

يمات او مهارتونه ترسره کړي. د يادونې وړ ده چې د کتاب د مطالبو ترڅنګ  يادولو لپاره الزم ترس

د ټولګي ګرافيکي کار چې د درسي مفرداتو يوه برخه ده  د بې شمېره تمريناتو ترڅنګ په پام کې  

 نيول شوې ده ترڅو حل او يادول يې اسانه شي. 

لبو منطقي تسلسل رعايت  دغه کتاب په يوولسو څپرکو کې ترتيب شوی دی ترڅو د کتاب د مطا

 ره په تدريسي چارو کې مرسته کوي.  شي چې دغه کار له استادانو س
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په پای کې د الس الندې ټولو همکارانو په ځانګړي ډول محترم پوهنوال عبداالحد خالقي چې بنده  

سره يې ددې کتاب په ليکنه کې مرسته کړېده او له خپلو عالمانه الرښوونو څخه يې نه يم محروم  

نه   پاک  نيمکړتياو  او  عيب  له  کار  هېڅ  يم چې  باور  پدې  کوم.  ستاينه  او  درناوای  مننه،  ډېره  کړی 

کوم   غوښتنه  درنښت  په  لويانو  او  عزيزاتو  ټولو  له  دليل  همدې  په  په وي،  نيوکو  رغنده  د  ترڅو 

 رالېږلو له بنده سره د کتاب د ستونزو په حداقل ته رسولو کې السنيوی وکړئ.  

 په درنښت

 هندوی ديپلوم مهندس محمد سعيد کاکړپو
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هره ورځ    نه شو ويلی  و له ډلې شمېرل کېږی؛ سره ددې چې)جوړونه( دصنعت دمهمو برخ نقشه کښنه 

لی شو چې نقشه جوړونکو او  دطراحۍ او جوړولو لپاره ترسيمېږي، اما په کلي ډول ويڅومره نقشې 

کې نقشه دطراحانو   مان ، برق، ميکانيک او نورو ...توليدوونکو ته په بېالبېلو مسلکونو لکه ساخت

 .  دافکارو او ذهنيت بهترينه اوګويانه ژبه ده

يا ډکه ژبه چې بشر ورڅخه ډېره  يوه ژوندۍ او له وړت ، ت بايد ووايو چې نقشه يوه ژبه دهرپه هر صو

 . يو انڅخه يې دکاريدنې او ګټې اخيستنې شاهد وختونواو له ډېرو پخوانيو  ګټه اخيستې ده

بشر افکار   اختراع شوي تصويري ژبې کولی شول چې د وختونو کې چې ال خط او ليکل نه ؤ  په هغو

ي تصويرونه  شو په ډبرو او دسمڅو په دېوالونو حک ولېږدوي. دبېلګې په ډول او ذهنيات يو بل ته 

 شکل(   2-2).  ددې مطلب ښکارندوی دي

بشپړتيايي)  دصنعت ژبې هم بشپړتيا ومونده او همدا  پرمختګ سره هم مهاله، دعلم له ورځني 

 اختياو او سټنډرډونو المل شو.کې دنورو پر تکاملي( پړاو پدې مسلک

کول دنقشې کښلو او فني رسم په برخه کې دقوانينو او اعمالو ديو ډول کولو سبب هم   همدا سټنډرډ

                            ( شکل        2-2وګرځېد.)

 

( شکل 1-2) ( شکل                                1-1)
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قواعدو او اصولو   وړولو پر مهال د ټولو سټنډرډونو، له اهميته ډکه خبره داده چې د يوې نقشې ج 

يو الزامي امر دی او لدې څخه پرته هغه نقشه هېڅ نوع اعتبار او ارزښت نلري. په پايله کې   کول  پلي

ويلی شو چې يو نقشه جوړونکی بايد داسې څوک وي چې د تخنيکي رسم او ترسيمي هندسې له 

او متفکرانو نقشې په  ولی شي دبشپړ ذهنيت په درک کولو دطراحانوچې وک .وي اصولو سره اشنا

 ې کړي. تبديل قشوترسيمي ن

 سټنډرد کاروي.   ISOپه اوسني وخت کې دنړۍ ټول هېوادونه دامکان ترحده د 

دډبرو سکرو په پيداکېدو او داوسپنې دتوليد دلويو روشونو)طريقو( په کشف سره دانسانانو په 

او  يوه نوې پديده وه صنعتي انقالب  چې صنعتي انقالب نوميده،  ژوند کې يو انقالب منځ ته راغی

 په هرحال کې مخ پر وده روانه ده. 

کولی   چېپه شکل وې  و ته ورته د مقابلې او افقي نماهغه مهال هم نقشې جوړېدلې چه اوسنيو نقش

اردو داويخچي ، ديوان بولي نوم  پدې برخه کې دمشهورو علماؤ لکه دالمان البرت روز ، ليون شو

 معماران او متفکران قانع نکړل. هم   طرحو  واخلو اما دغو نقشو او

و اومشکلو محاسباتو ته يې  ي چې ډېرو پېچل ې صنعت له نويو مسائلو سره مخ شوپه دې دوران ک

( کلونه د تخنيکي رسم په تاريخ کې مهم کالونه شمېرل کېږي . ګاسپار  1818-1746اړتيا درلوده. )

 .  کې اوسيدلی دیيک پوه په همدغو کلونو مونژ مشهور رياضي پوه مهندس او فز

کال کې نوموړي ومونده  1779ترسيمي هندسې تيوري منځ ته راوړه، يعنې په  کلنۍ کې د 33هغه په 

يعنې دتخنيکي رسم  عدي تصويرونو پواسطه معرفي کړو  چې کولی شو درې بعدي اجسام د دوه ب

سپار مونژ تصوير  افرانسوي عالم ګ( شکلد1-2)په   .دقواعدو او قوانينو مجموعه يې په الس راوړه

 ښودل شوی دی.

دهرکاردپيل لپاره دوه عواملو ته اړتياده؛ دهماغه کار په باب دکاملو معلوماتو او پوهې لرلو  

لوازمو په باب دالزم مهارت   لو اووساي برخورد او دوهم دنقشو دطراحۍ په کارونو کې د



5 
 

اشنا کېدل چې دهمدغو ابزارو پواسطه سرته رسيږي . په ډاډ  همدارنګه دترسيم له طريقې سره لرل.

سيمي سره ويلی شو هرڅومره چې ابزار او وسايل له کافي دقت او هنري کيفيت څخه برخمن وي . تر 

 .  کارونه هم هماغومره دقيق وي

دهغو وسايلو مجموعه چې دهغې په مرسته نقشه رسمېږي دنقشې کښلو ابزاراو وسايل بلل کېږي  

 ( شکل  3-1. )

 

 ( شکل3-1)

1-2-1Pencil

اوتو  . پنسلونه د متفاره له پنسل څخه ګټه اخيستل کېږيدمقدماتي او ازاد الس نقشو دترسيم لپ

او ترټولو سخت يې   دی،  7B. ترټولو نرم او دتور رنګ واال پنسل سختيو او توروالي لرونکي دي

9H  دنقشو دترسيم لپاره له معمولي پنسلونو دی .HB,H,F,  2اوH (. شکل  ۴-۱څخه استفاده کېږي ) 

 

 شکل   4-1
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هم دنقشو همدارنګه کولی شو له ميکانيکي پنسلونو څخه چه کارونه يې ممکنه ده تجديد شي  

 .( شکل 1-5) دترسيم لپاره کار واخلو

 

 شکل 5-1

، بلکه بايد په  پرمهال پنسل ثابت په الس کې ونه ساتل شيه وکړو چې د نقشې کښلو بايد پاملرن

دوامداره او ارام ډول پنسل په الس کې وڅرخول شي ترڅو نوکه يې په يوه جهت ونه توږل شي او 

 .ل ضخامت او توروالي څخه برخمن شيليکنې يا خطونه له يوډو

دپنسل  ( شکل  1-6درجې زاويې مايل ونيول شي . )  60دخط دترسيم پرمهال بايد پنسل په  

 دکارولو او نيولو معياري ) صحيح( طريقه په نښه کوي .  

 

 شکل   6-1 
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2-2-1

و پنسل تراشونو څخه استفاده  دپنسل دکاربن د تراشلو او تېزولو )تېره کولو ( لپاره له ځينو ځانګړ

نورو پنسل تراشونو  ، په مېز نصب او ر کې د السيدپنسلونو نوکې په مخروطي شکل په بازاکېږي.

 .( شکل 1-7په واسطه تراش کېږی )

 

 شکل 7-1

 ( شکل وګورئ 1-8دپنسل د کاربن دتراشلوداندازې لپاره )

 

 شکل   8-1

3-2-1

لو او لرې کولو لپاره کارول کېږي پنسل پاکونه په بېال بېلو دپنسلي او مرکبي خطونو دپاکو

 .( شکل کې يې ليدالی شئ1-9او اندازو توليدېږي چې په )ډولونو 
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 ( شکل9-1)

4-2-1

ه له پرکار  نو برخو او همدارنګه د منحنياتو دترسيم او اندازو دانتقال لپارددايرې او دهغې د ځي 

( شکل کې يې ليدالی 1-10پرکار د مختلفو ډولونو لرونکی دی چې په )  څخه کار اخيستل کېږي. 

ک يا پېچ پواسطه ثابت ساتل کېږي.  . داوسايل دداسې خولې لرونکي دي چې د اصطحکاشئ

  څخه د، ترڅو له قلم و لپاره په اضافي وسايلو مجهز ويکم کولپرکار بايد دپيتو ګراف قلم دمح

 استفادې پرمهال وکارول شي.

 

(10-1)

 پرکار بايد په داسې ډول غوره شي چې وکولی شي په سهولت ترسيمات ورباندې وشي.  .1

 دپنسل نوکه بايد نيم ملي متر دپرکار له ستنې کوچنۍ وي .   .2

 . ( شکل  1-11)قلم په څېر وتراشل شي ”نی“دپنسل نوکه بايد د   .3

 دپرکار دپنسل نوکه د ترسيم د پنسل په نسبت يوه درجه لوړه )توره ( غوره کېږي .   .4
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 ( شکل1-12( شکل                                      )11-1)

 . دپرکار د پېچونو او مهرو له بې ځايه خالصولو او تړلو څخه ځانونه وساتئ  .5

هره پرزه يې پکې منظمه  دپرکار دبسته کولو لپاره له خاصو بکسونو څخه کار واخلئ چې  .6

 .( شکل  1-12) کېښودل شي

5-2-1

،  هختداسې سطحې پرمخ چسپ يا نصب شي چه په بشپړ ډول س بايد د دنقشو دترسيم لپاره کاغذ

ته په  څخه کار اخلي . درسم تخصافه ، ښوی او محکمه وي . دهمدې هدف لپاره د رسم له تختې 

 ، دهغې ساده ډول دلرګي له جنسه ده چې سطحه يې کامالً صيقليبېال بېلو ډولونو توليدېږي

 اوسخت مخ لرونکې ده. 

 

 ( شکل 13-1)
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، داتختې  الستيکي جنس دی او صيقلي سطح لريدرسم يو بل ډول تختې هم شتون لري چې پ 

 .( شکل  1-14) درجې ګونيا لرونکي دي 45او   ته ورته خطکش(   Tديوجفت متحرک خطکش )د 

 

 ( شکل 14-1)

6-2-1

، نرم او مسطح مخ لري . فلزي پايې لري ) کله کله دلرګي هم وي ( او  داسې مېز دی چه کامالً صاف

( ملي متره  1800x1200( ملي متره او )1200x800( ملي متره ،) 600x800) په مختلفو ابعادو 

دی چه کله کله ممکن پالستيکي وي. دمېز   توليدېږي . دمخ جنس يې دصنعتي لرګيو له ډول څخه 

په سهولت کولی   ته ورته خطکش Tصافې وي  په داسې ډول چې م او څنډې يې کامالًکونجونه قاې

مناسبه او   ما دتنظيم وړ ده او صفحه يې هم مېز ارتفاع متغيره اشي ورباندې حرکت وکړي د  

 . دمېز په څنډو يا الندنۍ څنډو کې دترسره کېدونکييې هم دتنظيم وړ دي دخوښې زاويه يا ميالن

 .  کار لپاره وسايل ځای پرځای کېږي

 بېال بېل ډولونه په نښه شوي دي.  دمېزونو ( شکلونو کې دنقشې رسمولو1-16او  ) (1-15)په 
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 (شکل1-16)                           ( شکل              15-1)

7-2-1

له مېز سره ورته دی په دومره توپير چې دمخ سطح يې له يوې نيمه شفاف   نقشې کښلو دنورمېزد

. له دې مېز څخه داړتيا پر مهال  چې دهغې الندې چراغ روښانه کېږي صفحې څخه تشکيل شوې ده

 . ( شکل1-17دنقشو دکاپي کولو لپاره کار اخيستل کېږي  ) 

 

 ( شکل 17-1)

 ايد الندې نکاتو ته پاملرنه وشي: بدنقشې کښلو له مېزونو څخه داستفادې پر مهال 

اسطه ترسره  نو پرې کول بايد دتېغ يا چاقو پويا نورو ورته شيا هر نوع کاغذ دمېز پرمخ بايد د  .1

 نه شي او داکار نبايد دنقشې کښلو پر مېز ترسره شي بلکه درسم په تخته هم ورته اجازه نشته.

جسامو سره برخورد ونکړي  ځکه له قايم يا  چې دمېز څنډې )کنارې( له سختو ا  پام مو وي .2

 عمودي حالت څخه وځي. 
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دمېز دزياتې ساتنې لپاره دهغې سطح د پالستيک پواسطه وپوښئ او دهرځل استعمال   .3

 . ې يې مخ په مرطوب دستمال پاک کړئوړاند

8-2-1

ده   چې ارتفاع يې متغيرهېز په څېر بې شمېره ډولونه لري لو دمدنقشې کښلو چوکۍ هم دنقشې کښ

 . ( شکل1-18)ده که چېرې چوکۍ پښې )دتکيې ځای( ولري نو دابهتره  او د مېز له قد سره برابرېږي

 

 ( شکل 18-1)

9-2-1T

خطکش دڅنډو لرونکی دی چې دافقي خطونو دترسيم لپاره کارول کېږي او له دوه برخو سر او   Tد

خطکش بېالبېل ډولونه چې مختلفې اندازې لري له    Tبدنې څخه تشکيل شوی دی . نن سبا د 

 .  ( شکل 1-19مختلفو شيانو لکه لرګي ، فلز يا پالستيک څخه جوړېږي )

 

 ( شکل 19-1)
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 دې پرمهال الندې نکات مراعات کړئ: تفاخطکش څخه داس  Tله 

کولو يا غوڅولو   يا دېته ورته نورو شيانو د څيرېټي خطکش څخه نبايد د مقوا، کاغذ  له  .1

 . کش څنډو ته تاوان پېښ کړيده غوڅوونکي وسايل دخط، ځکه ممکنه لپاره کار واخلو

خطکش له هر ځل استفادې وروسته په خپل پالستيکي پوښ کې واچول شي  بهتره ده دا ډول   .2

داکار دخط کش له تاوېدلو يا کږېدلو څخه مخنيوی  له ځانګړي سوري څخه راځوړند شي،  او

 کوي.

له داندازه له ټي خطکش څخه يواځې دخطونو دترسيم لپاره کار اخيستل کېږي او هېڅ ک  .3

 .کارول کېږيازې اخيستنې لپاره نه ارۍ يا اندګذ

10-2-1

يو داسې خطکش دی چې په انجامونو کې يې دوه کوچني څرخونه وجود لري او د محکم تار  

کش   ، ددې خطږي چې دنوموړي تار پرمخ حرکت کويپواسطه دنقشې کښلو په مېز پورې وصل کې 

 . شکل  (1-20)طونه ترسيم کېږي  افقي خ په مرسته موازي

 

 ( شکل 20-1)

11-2-1

T

کولی شو چې ټول خطونه دهرې زاويې الندې او په پوره دقت ترسيم کړو .  

 .  شکلونه( 1-22( او ) 1-21داميکانيکي متحرکه وسيله دهرډول مېز پرمخ نصب کېږي ) 
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 ( شکل 1-22) ( شکل                              21-1)

12-2-1

 دی .   اصلي وسيله چې ډېر اهميت لري کاغذيوه اړينه او دنقشې جوړولو او ترسيمي کارونو 

ونو ډولونه چې په نقشه کښلو کې هغو کاغذ غوره کول نظر کارونې ته يو له بله توپير لري د دکاغذ

 ورڅخه کار اخيستل کېږي په الندې ډول يادولی شو: 

دی چې له هغې څخه د تمريني ) ازمايښتي( کارونو او اوليه  يو نسبتاً نازک او نيمه شفاف کاغذ

. ئ( شکل کې ليدلی ش1-24تصوير په )  ه کار اخيستل کېږي . ددې ډول کاغذطراحي)سکېچ( لپار

 .پراته  شيان په ښه ډول ليدل کېږي الندېذڅخه  کاغ  دې ډول  بايد يادونه وکړوچې د

او تصويرونه په ښه ډول  نوعيت نسبتاً شفاف او مقاوم دی چې دهغې الندې خطونه  ذددې ډول کاغ 

څخه دنهايي ترسيماتو )په توش قلم يا ريپتوګراف( لپاره کار اخيستل  ذ. له دې کاغ ليدل کېږي

 . ( شکل 1-23کېږي )
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 ( شکل 1-24( شکل         )23-1)

چې اشتباهي  ه دادهڅخه يو ځانګړنو ذ لهددې کاغ  ډبلې نمونې زيات مقاومت لري   ذددې کاغ 

 .رڅخه په ښه ډول تراش )توږل( کېږيترسيمات و

دنهايي  ( ( ګرامه وزن ولري )دهرمترمربع وزن110.115ونو يا ترس څخه چې ) ذو کالک کاغ غله ه

 . او توش کارۍ لپاره استفاده کېږي ترسيماتو

، ولو لپاره ورڅخه کار اخيستل کېږيدی چې داوليه ترسيماتو دترسره ک ذيوډول نيمه شفاف کاغ 

چې ترمنځ يې يو ملي   داسې خطونو پواسطه تقسيم شوی دی  په افقي او عمودي ډول د ذدا کاغ 

 ( شکل  25b-1متر فاصله وي .)

 

 شکل  (25-1)
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 دداسې افقي او عمودي خطونوپه دومره توپير چې ذ په څېر دی  هم دملي متري کاغ  دا کاغذ 

 .ده 5mmچې ترمنځ يې فاصله    پواسطه وېشل )شبکه بندي ( شوی دی

ګراف په مختلفو زاويو توليدېږي او له هغې څخه دايزومتريک يا ديمتريک   ذددې ډول کاغ 

ونو مشکل دادی چې نه شو کولی کاپي ذتصويرونو لپاره کار اخيستل کېږي. ددې ډول کاغ 

 .  شکلونه(25c-1) ,(25a-1)ورڅخه تهيه کړو

زياترو   ونو څخه پهذ. له دې کاغ لري او اکثريت خلک ورسره اشنا ديونه چې کرښې نذسپين کاغ 

ي . په کلي ډول څومره  ذونو مشهور دګرامه کاغ  60 ,80 ,100 ,120اوپه  کارونو کې استفاده کېږي 

. دنقشو دترسيمي کارونو لپاره مناسبه ده به ډبل او سطح يې  ذوزن زيات وي هغه کاغ  ذچې دکاغ 

ونو څخه استفاده کېږي . دسپينو ګرامه کاغذ  100او   180داوليه ترسيماتو لپاره معموالً له 

 وشي چې نور منعکس نه کړي. ونو په تهيه کولو کې بايد پاملرنه ذکاغ 

مجموعې ته ويل کېږي چې دبېالبېلو هېوادونو لخوا دفني نقشو په  دهغو قوانينو او کړنالرو 

نقشو   ته د غو قوانينوچې دوکيفيت لوړولو په منظور منل کېږي  جوړولو کې دهماهنګۍ ، دقت ا

 ايستلو سټنډرډ ويل کېږي. 

ترتيب ، چاپ او نورو مسايلو لپاره  مناسبو اندازو وکارول شي. دنقشې کښلوونه بايد په ذکاغ 

 .سټنډرډ ټاکل شوی دیذدکاغ 

پېژندل شويدي .   A,B,Cونو ابعاد او سټنډرډونه په دريو ګروپونو ذستم کې دکاغ سي  ISOپه  •

ونو څخه يې په متفاوتو ابعادو دنقشو دطراحۍ لپاره کار اخيستل کېږي  ذګروپ کاغ  Aچې له 

. 
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ده ټاکل کېږي . يعنې   (x 1189 841)ونو له مخې چې اندازه يې ذکاغ  0Aدنقشې کښلو ابعاد د  •

 ونو وېشل کېږي. ذکاغ  1Aدهغې په نيمايي اندازه غوڅ کړو په دوو   ذکاغ  0Aکه چېرې  

په دوو مساوي برخو ووېشل شي نو   ذاوپه کلي ډول داسې ويلی شو چه که هر لوی سټنډرډ کاغ  •

 . شکلونه (1-26) ,(1-27)ونه په الس راکوي ذدوه کوچني سټنډرډ کاغ 

 

 شکل  (1-27)شکل  (26-1)

 ونو اندازې په الندې ډول ليکلی شو . ذپه دې ترتيب دنقشې کښلو دکاغ 

1. (1189*841) 0A 

2. (841*594)1A 

3. (594*420)2A 

4. (420*297)3A 

5. (297*210)4A 

 f e د فارمټ ډول 

0A 20 20 

1A 20 20 

2A 20 10 

3A 20 10 

A4 20 10 

 جدول  1-1
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13-2-1

. چې دنقشې له ترسيم څخه  خ نقشه کښل کېږي فارماټ بلل کېږيچې دهغې پرمذ هغه کاغ 

زمه فضا)ساحه( پاتې او  څنډې خطکشي شياو د نقشې رسمولو لپاره الذوړاندې بايد د کاغ 

 وټاکل شي.

 په اندازه پورې اړه لري .   ذاودکاغ  ذترڅنډو پورې دحاشيې فاصله په کاغ ذ دکاغ 

 مطابق ښودل شوی ده  ټنډرډس  ISOجدول کې ېې مقدار د  (1-1)په 

( بلل کېږي  eې نورې څنډې )رد ذاندازه دګنډلو يا سنجاق وهلو لپاره ده . او د کاغ  fچې دلته د 

 .شکل  (28-1)

 

 ( شکل 28-1)

بايد له ښي خوا وګنډل  شې البوم ولرو په هغه صورت کې چې بايد يادونه وکړو چې که چېرې دنق

نقشې چپې خواته   فاصله ښي خواته پرېښودل کېږي. او لدې پرته د  Fشي په هغه صورت کې د 

د  . نو باينقشې پرمخ ارائه کړو دنقشې اړوند زياتره معلومات نه شو کولی پخپله د پرېښودل کېږي.

ځای هماغه دنقشې جدول دی اما نظر بېال بېلو معلوماتو   . دغههغه په يوه مناسب ځای کې وليکو

کولی کامالً يوډول جدول وړانديز کړو.او هره فابريکه نظر خپلې و مسلکونو ته نه شو ، وظايفو ا

 توليدي طريقې او اړتياو ته په پام جدول طراحي اوترسيم کوي. 
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محصلين دصنفي سې جدول نمونه ده چې په کابل پولي تخنيک پوهنتون کې يې ا( شکل دد29-1)

 پروژو لپاره کاروي. 

 

 ( شکل 29-1)

په حاشيه پورې   ذخوا کې دکاغ  ونه وکړو چې جدول معموالً دفارماټ په الندنۍ ښۍبايد ياد

ې  ونو کذ( شکل کې د جدول ځای او موقعت په افقي او عمودي کاغ 1-30چسپ رسمېږي چې په )

 مشخص شوی دی .  

 

 ( شکل 30-1)
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14-2-1

لپاره کار اخيستل کېږي .نقالې معموالً دپالستيکي يا   خه دبېال بېلو زاويو دجوړولوله نقالې څ

درجې(  360درجې( او يا دلويې بشپړې دايرې ) 180فلزي جنس څخه دنيمې دايرې په شکل )

 .  ( شکل1-31جوړېږي ) 

 

 ( شکل 31-1)

15-2-1

ترسيم   و پواسطه يېدهغو ليکالي منحنياتو دترسيم لپاره چې دپرکار يا شاپلون ددايرو او بيضوي

 نه شي ترسره کېدلی له ليکالي خط کشونو څخه ګټه اخيستل کېږي. 

دوه ډوله ليکالي خطکشونه موجود دي چې يو ډول يې ددرې ګوني سيټ په شکل او بل ډول يې د  

 عطاف پذيرالې په نوم يادېږي . پالستيکي ان

(  1-32ددې ډول ليکالي خطکش په واسطه کارکول نسبتاً نورو ليکالي خطکشونو ته اسانه دي )

 .شکل

 

 ( شکل 32-1)
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16-2-1Scale

عي  ټاکلو او په ترسيمي اندازو دواق داندازه ګيري يو درجه لرونکی خطکش دی چې د مقياس د 

دا خطکش مثلث شکله مقطع لري چې په هره څنډه يې ډېر  اندازو دتبديلولو لپاره کارول کېږي. 

 . دی شوی دقيق مقياس درج

 

 ( شکل 33-1)

يا   ذدسکېل يا )مقياسي( خط کش څخه بايد هېڅکله دخط کښلو لپاره کار وانه خلئ . ديوه کاغ 

زي خطکش په ځای له سکېل خطکش څخه کار وانخلو ځکه  بايد دفلدغوڅولو لپاره  مقوا

 .بايد په ځانګړي پوښ کې واچول شي دخطکش څنډو ته تاوان رسوي . له کارولو وروسته 

17-2-1

نظر دکار ډول ته  دنقشو دنهايي ترسيماتو لپاره له ځانګړيو قلمونو څخه کار اخيستل کېږي چې 

 . بېالبېل ډولونه لري
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وکار کوي او د قلم له ځانګړي رنګ څخه چه په خپله په قلم کې  لوله يي نوکې په لرل داډول قلمونه د

 هه ګونو او نورواک دی چې د څلورګونو ، اوه ګونو ، نق او پذخيره وي استفاده کوي . داقلم ډېر دقي 

 سيټونو په شکل موندل کېږي. جعبو يا

نظر دنقشې دخطونو ډولونو ته قلمونه هم په بېالبېلو ډولونو توليدېږي لکه  

وګراف قلم اجزاوې ليدلی رپت  ( شکل کې د1-35( شکل . او په ) 34-1)  (,0.10.2,0.3,0.4,0.5,1.2)

 شئ.

 

 ( شکل 1-35( شکل                                  )34-1)

:

دګرافوس قلم پواسطه کار کول د   قلمونو څخه کار نه اخيستل کېږي. په اوس وخت کې لدې ډول 

(  1-36دکار دچټلولو خطر ډېر دی ) راپيدوګراف قلم په څېر اسانه ندي او د کار کولو پرمهال يې

 .  شکل

 

 شکل  (36-1)
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18-2-1

ذ دنقشې کښلو دقلمونو رنګ يو ډول ځانګړي رنګونه دي چې د زر وچېدلو قابليت لري او په کاغ 

 .   شکل (1-37)باندې يو ډول )يکنواخت( اثر پرېږدي 

 

 شکل  (37-1)

19-2-1

ول او يوه اندازه اشکال ، حروف او  وډشاپلن داسې وسيله ده چې په مرسته يې په زيات شمېر ي

اعداد رسمولی شو . دشاپلنونو متنوع نمونې موجودې دي چې عموماً له شفاف ، سپين رنګه  

 دهغې فلزي نمونې هم جوړې شوي دي. پالستيک څخه جوړېږي . البته 

چر  اپلنونه نظر دهغوی استعمال ته داعدادو او حروفو شاپلن ، الکتريکي شاپلن ، موبل او فرنې ش

توليد او بازار ته   ونو باندېکالو شاپلن او نورو ډولشاپلن، دميکانيکي تاسيساتو شاپلن، داش

 .  ( شکل1-38) وړاندې کېږي 

شاپلن  دحروفو او اشکالو له شاپلن څخه داستفادې پرمهال بايد له رپتوګراف قلمونو څخه نظر د 

 .  رپتو ګراف څخه استفاده وشي 0.5ه شاپلن لپاره بايد ل 0.5مثالً د نوعيت ته کار واخيستل شي 
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 ( شکل 38-1)

20-2-1

رېګمال هغه وسيله ده چې دپنسل له تراشلو وروسته د پنسل نوکې ) څوکې ( ته دشکل ورکولو 

 لپاره کارول کېږي. 

 

 (شکل 39-1)

21-2-1

بلل  دشيلدپنسل دکوچنيو اشتباهاتو دپاکولو لپاره له يوې مخصوصې فلزي صفحې څخه چې   

 . ( شکل  1-40کېږي استفاده کېږي ) 

 

 ( شکل 40-1)
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22-2-1

ستفاده کېږي  ټوټو څخه دکار دسطحې دپاکولو لپاره دنقشې کښلو له برس څخه ا پنسل پاک له  د

 .  (شکل1-41ونو په بازار کې پيدا کېږي )چې په بېال بېلو ډول

 

 ( شکل 41-1)

23-2-1

 .  ( شکل1-42دپرکارونو جعبې په مختلفو اندازو او دبېالبېلو کارونو لپاره کارول کېږي ) 

 

 ( شکل 42-1)
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42-2-1

په نقشه ايستنه  هغه وسيله ده چې دعمودي خطونو او د زاويې الندې خطونو لپاره کارول کېږي . 

ري ډېرې  درجه يي په نوم شهرت ل60يا  30او بله يې د   درجه يي45يوه يې د   کې دوې ګونياوې چې

 . يونه لري دواړه يې بې حده ډېر داستعمال ځا . چېکارول کېږي

 

 شکل  (1-46)شکل             (45-1)

شکل کې ښودل شوېده چې دبېال   (1-46)ګونيا هم وجود لري چه په  ه همدارنګه متغير يا متحرک

 بېلو خطونو دترسيم لپاره دمختلفو زاويو الندې کارول کېږي . 

 درجه يي ګونيا دکارولو طريقې ښودل شوي دي .   60درجه يي او   45شکل کې د  1-47په 

 

 شکل  (47-1)
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25-2-1

په بېال بېلو ډولونو او اندازو  ذ د ساتلو لپاره کارول کېږي چې درسم په تخته له پاسه دکاغ 

 .( شکل  1-48توليدېږي )

 

 شکل  (48-1)

 

 

3-1 

دنقشې کښلو تختې دپاسه کېږدئ اود خطکش سر دتختې په چپه   ذخطکش او کاغ  Tد   .1

 څنډه باندې عمود محکم ونښلوئ.

دچپ طرف قايمه څنډه دهغې ذ خطکش په څنډه باندې او يا د کاغ   Tڅنډه د ذ ورپسې دکاغ  .2

 .  کش دپاسه قرار لري خط  Tګونيا له څنډې سره منطبق کړئ چې په 

وسط ته انتقال کړئ او   ذخط کش د کاغ   Tمخنيوي په خاطر د رېدلو څخه دوله ښذ دکاغ  .3

چسپ  ېپورتنۍ چپې خواته څنډه د سکاشتيپ )چسپ( پواسطه داسې ونښلوئ چ ذدکاغ 

 او بيا په مېز باندې ونښلي. ذلمړی په کاغ 

نښلوۍ ترڅو د نورو چسپونو  ذ په الندنۍ ښۍ برخه کې وقطري شکل دکاغ  دوهم چسپ په .4

 . شکل   (1-49)له ښورېدلو څخه وساتل شي  ذدنښلولو لپاره کاغ 
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 شکل  (49-1)

4-1 

دتخنيکي رسم   م عامل خط دی پدې اساس ويلی شو چېديوې نقشې په ايجادولو کې تر ټولو مه

ډوالي او خاص استعمال کارول  بنياد يا پايه خط دی . په نقشو کې خطونه په بېال بېلو ډولونو ، پن

 .  کېږي

 سټنډرډونو خطونه او دهغوی استعمال په دقت مشخص کړی دی. 

 خطونه نظر الندې دوو عواملو ته طبقه بندي کېږي : 

 نظر دخط پنډوالي ته   .1

 نظر دخط ډول )شکل ( ته   .2

1-4-1

مثالً که چېرته وغواړو پر پنډوالي باندې اغېزه کوي  دخط مقياس داسې عامل دی چه دخط 

اما په متوسطو اندازو باندې دشکلونو   نازکو خطونو ګروپ ته اړتيا لرو  کوچنی شکل رسم کړو د

خره دلويو ابعادو لرونکو شکلونو  خطونو له ګروپ څخه کار اخلو او باال ودرسم لپاره دمتوسط

 لپاره دپنډو )ضخيمو( خطونو له ګروپ څخه کار اخلو . 
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  2mm( ډوله پنډوالي )ضخامت( معرفي کړي دي چه تر ټولو پنډ يې د 9سټنډرډونو خطونه په )

(  7هغه په )  ضخامت په لرلو معرفي کړي دي. چې 0.13mmضخامت په لرلو او تر ټولو نازک يې د  

ته په پام کې نيولو سره ورڅخه کار اخيستل کېږي   ذتيا وړ کاغ شل کېږي او نظر د اړ کتګوريو وې

 . ( جدول 2-1)

هماغه ډول چه ګورئ دخطونوهره ډله ديوه اصلي يا ضخيم خط ، ديوه ميانه )متوسط( خط او ديوه 

 لرونکی وي.  نازک خط 

 : ( جدول 2-1)

 

 ( جدول 2-1)

په نسبت لوی دی  2د  مطابق هر خط نسبت مخکيني خط تهسټنډرډ 150يادونه وکړو چې د  بايد

يعنې کله چې د کاغذ اندازه وټاکل شوه د نقشې نورې ځانګړنې هم ټاکل کيږي )لکه د  

 حروفو او اعدادو لوړوالی(.

 

 باريک خط  متوسط خط  پنډ خط د کاغذ ډول شماره 

څخه د لوی   02Aله  1

 کاغذ لپاره

2 1.4 1 

2 02A 1.4 1 0.7 

3 0A 1 0.7 0.5 

4 )0(A1A 0.7 0.5 0.35 

5 )1(A 2, A3A 0.5 0.35 0.25 

6 )2(A 3, A4A 0.35 0.25 0.18 

7 5, A4A 0.25 0.18 0.13 
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2-4-1

-  

-  

-  

(3-1) . 

3-1

50-1 
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50-1

A-  

B-  

C-  

D-  
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E-  

T

60

(51-1) 

51-1
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5-1

۱۵۲

۱۴۱۵

4-1
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5-1
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52-1
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1-2

1.  

2. ABAB

 

3. 

 

4. B 

5. B5
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AB1-2

1-2

2-2

AB

AB

A
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B

AB

2-2

(2-2)

3-2

B1

212

3

3BB3(3-2)

.
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3-2

4-2

40, 30, 60

60

4030

KAB 

4-2

4-2

5-2

5-2
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5-2

1-5-2

BR 

12A,1,26-2

6-2

30607-

2O
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7-2

2-5-2

(2-8-B)A,B,C,D

(2-8-C)1,2,34

8-2

3-5-2

B OBM 
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M MCE EC

9-2

9-2

4-5-2

MN 

1,2,3,412M

34N

10-2
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5-5-2

OB1M11-

2

11-2

6-5-2

T453-21,2,34

A2C 1B4 D4

12-2
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A 22CC11B B 44D D3

3A 

7-5-2n

1. 13-2O

 

2. AR1=ABCD

 

3. AB 51,2,3,4,5 

4. 2,4,6C D 

5. (I, II, III, VI, V) 

6. (I, II, III, VI, V) 

 
2 13

6-2

1-6-2
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2-6-2

E14-2

14-2

OA E MN E 

OA MN E

3-6-2

A 15-

2

1. A  

2. oAOA 

k  

3. kR=KAM N  

4. AM AN  
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15-2

16-2

17-2

16-217-2

4-6-2

1. 1R2R 

2. 1O2R-1R2-18 
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3. 2ON2ON1O

M  

4. 2OK2OM1OMK 

MK

FE 

18-2

5-6-2

1. 1R2R2-19 

2. 1O2+R1R 

3. 2OK2O1OK

N  
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4. 2OM2OK1OM N

 

MN

.

(19-2) 

7-2

20-2
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20-2

21-2

21-2
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1-7-2

22-2

2-7-2

23-2 

3-7-2

22-223-224-2

1

R25-2
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R

1O

1O

12O 

R 12

25-2 

2

26-2

AR 12

12

R O 
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R

26-2

26-2 

3

27-2

1. 1O1Ra 

2. 1O2+R1R 

3. bRaO

 

4. 1OO1O

a2R 

1a27-2. 
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27-2

4

28-2

1. 1R1Oa 

2. 1R-R1 O 

3. bRaO

 

4. 1OO1Oa

2

R 12(28-2 شکل ). 
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 ( شکل  28-2)

5

 دايره يې قطع کړي وي. د دايرې او داسې مستقيم خط ترمنځ مشترک فصل پيدا کړئ چې 

 مستقيم خط راکړل شوي دي .  (a)شعاع او د  1Rله مرکز،  O)1(د دايرې قوس د  .1

 کمکي قوس رسموو. له مرکز څخه  O1په شعاع د  1R-Rد  .2

نقطه د   (O)له مستقيم سره موازي رسموو، د    (a)په فاصله د  (R)کمکي مستقيم د  (b)د 

نقطه پيدا  )1(مستقيم رسموو د مشترک فصل د  O)O)1مشترک فصل مرکز پيدا کوو، د 

نقطه    (2)او د مشترک فصل عمود رسموومستقيم باندې  (a)نقطې څخه په  (O)کيږي. له 

نقطې پورې   (2)نقطې څخه تر  (1)په شعاع له  (R)پيدا کيږي د مشترک فصل قوس د 

 شکل .  (29-2)رسموو
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 شکل  (29-2)

6

 ددوو دايرو خارجي مشترک فصل ترسيم کړئ؟  

 دي .  په شعاع راکړل شوي  2Rاو  1Rدوې دايرې د  .1

 په شعاع کمکي قوسونه رسموو.  R2R+مرکز څخه د  2Oپه شعاع او له  R1R+مرکز څخه د  1Oله  .2

مستقيم   2OO( نقطه په الس راځي . بيا د 1مستقيم ترسيموو ، د فصل مشترک ) 1OOد  .3

 ( نقطه په الس راځي 2رسموو او د )

( نقطې پورې دمشترک فصل قوس  2( نقطې څخه تر )1په شعاع له )  1Rمرکز څخه د  Oله  .4

 رسموو. 
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 ( شکل 30-2)

7

 داخلي مشترک فصل رسم کړئ  

 په شعاع ګانو دوې دايرې رسموو.   2Rاو  1Rد  .1

په شعاع کمکي قوسونه رسموو او   2R-Rمرکز څخه د  O2په شعاع او له  1R-Rمرکز څخه د  1Oد  .2

 ( پيدا کوو.  Oد مشترک فصل مرکز )

مستقيم رسموو او د    2OO. د   ( نقطه په الس راځي1د مشترک فصل ) مستقيم رسموو .  1OOد  .3

 ( نقطه پيدا کوو .  2مشترک فصل د ) 

( نقطې پورې د مشترک فصل قوس  a)( نقطې څخه تر  1په شعاع د ) 1Rمرکز څخه د   Oله   .4

 رسموو.  

 

 ( شکل 31-2)

8

 ( شکل 2-32مرکب مشترک فصل رسم کړئ ) 

 په شعاع ګانو دوې دايرې راکړل شويدي .  2Rاو 1Rد  .1
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شعاع کمکي قوسونه  په  R1R+2نقطې څخه د  2Oشعاع او له  په 1R-Rنقطې څخه د  1Oله  .2

 رسموو. 

 ( نقطه په الس الځي . 1مستقيم رسموو د مشترک فصل د )  1OOد  .3

 ( پورې دمشترک فصل قوس رسموو.  2( نه تر )1په شعاعله ) Rنقطې څخه د   Oله  .4

 
 ( شکل 32-2)

8-2

چه دمشترک فصل له   ه تړليو منحني خطونو څخه عبارت ده  شبه بيضوي ) بيضوی ته ورته ( ل

ليدل  به بيضوي ګانې د ماشين د پرزو په محيطونو کې ډېرېقوسونو څخه تشکيل شوي وي . ش

 کېږي .  

( شکل  دحلقې او شبه بيضوي نمونې راښيي  2-33سطه ترسيم کېږي . )شبه بيضوي ددايره کش پوا

. 
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 ( شکل 33-2)

 

1-8-2

يې  CDيې لوی محور او  ABد شبه بيضوي دوه متقابالً عمود محورات راکړل شوي دي .  .1

 کوچنی محور دی . 

 نقطې يو له بل سره وصل کوو .   Cاو  Aپه شعاع يوه دايره رسموو . د  OAمرکز څخه  د  Oله  .2

قطعه خط په   ANنقطه په الس راځي . د   N( مرکز څخه رسموو . د Cپه شعاع له ) CMيو قوس د   .3

( او  Lعمود ور رسموو. د ) AN( مستقيم په  12دوه مساوي برخو وېشو اوله نيمايي څخه يې )

(K) په الس راځي .   نقطې 

 سره متناظره ده .   Lنقطه له  ’Lسره تناظره او د   ’Kنقطه له   Kد  .4

په شعاع بل قوس   AL=LBمرکز څخه د    ’Lقوس رسموو . او د  EAFشعاع د  ALمرکز څخه په  Lله   .5

 رسموو . 

مرکز څخه   Kشعاع له  KC=KDقوس په   FDHمرکز څخه او د  Kشعاع له  KCقوس په ECGد  .6

 ( شکل  2-34)دي. د شبه بيضوي دتناظر له محوراتو څخه عبارت  CDاو  ABرسموو . 

 ( شکل 34-2)
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2-8-2

 دوه متقابالً عمود قطرونه راکړل شوي دي .  CDاو  ABد  .1

 مستقيم خطونه رسموو. BDاو  ADپه شعاع يوه دايره رسموو. د  R=OA( مرکز څخه د Oله ) .2

 نقطې په الس راځي. Fاو   Eپه شعاع قوسونه رسموو. نو د  Ro=2Rمرکزوو څخه د  Bاو  Aله  .3

خط د شبه بيضوي دتناظر له محور   CKقوس رسموو.د  EKFپه شعاع د  DFمرکز څخه د  Dله  .4

 .( شکل 2-35)  څخه عبارت دی

 ( شکل 35-2)

3-8-2

او زيات مراکز لري. حلقې ددايره کش   4،  3له مسطحې حلزوني منحني څخه عبارت ده . حلقې 

 پواسطه رسمېږي.  

 ( شکل. 2-36( مراکز ولري )3ړئ چه ) سوال: داسې حلقې ترسيم ک 

 يو متساوي االضالع مثلث راکړل شوی دی   .1

 دمثلث اضالعو ته په يوه جهت ادامه ورکوو لکه د ساعت دعقربې په جهت.   .2

( مرکز  cله )  ، په شعاع R=ABقوس د ABمرکز څخه د Bد ساعت د عقربې په مخالف جهت له  .3

( مرکز څخه وهو په همدې  Aپه شعاع له )  3Rقوس د  AFد  په شعاع او   2Rقوس د  CEڅخه د 

 .  چې په پايله کې يې درې مرکزه حلقه په الس راځي  ورکووترتيب ترسيماتو ته ادامه 

 
 ( شکل 36-2)
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9-2

ديوې ليکالي منحني يوه  ليکالي منحني له هوار منحني خط څخه عبارت ده بايد يادونه وکړو چې 

ليکالي منحنيات د ليکال دايره کش پواسطه رسم کړو  بلکې  کوچنۍ برخه هم نه شو کولی د

 پواسطه ترسيمېږي .  

 ( شکل کې ښودل شوی دی . 1-32ليکال )دمنحني خطکش( داول فصل په ) 

1-9-2

بيضوي له مسطحې تړلې منحني څخه عبارت ده . د بيضوي لوی او کوچني محورونه د بيضوي د  

 رت دي .  نقاط د بيضوي له محراقونو څخه عبا 2Fاو  1Fتناظر محورونه دي. د 

اصل، دبيضوي د محيط له هرې نقطې څخه د بيضوي تر محراقونو پورې د فاصلې د جمعې ح

اق پورې د فاصلو دجمعې ضوي تر محري ( څخه د ب…m,n)لکه دبيضوي د محيط له هرې نقطې  

-37)  د بيضوي له لوی محور سره مساوي دیه ثابت کميت څخه عبارت دی او دا قيمت حاصل له يو

 .    ( شکل2

 اوداسې نور ....   F1N+F2N=AB;  F1M+F2M=ABلکه 

 

 ( شکل 37-2)
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 ورکړل شوي دي .  CDاو کوچنی محور   ABدبيضوي لوی محور  .1

 ( په شعاع ګانو دايرې رسموو. OC( او )OA( مرکز څخه د )Oله ) .2

( سره Oمرکز ) له نقطې ددايرې  1,2,3……12مساوي برخو وېشو  همدغه  12لويه دايره په   .3

مساوي برخو  12مستقيمونه کوچنۍ دايرې هم په    (6-12)، ....... (2-8)، (1-7)د  وصلوو نو

 وېشي . 

د کوچنۍ دايرې له  سره موازي خطونه رسموو.،  CDدلويې دايرې له تقسيم شويو نقطو څخه  له  

نقاطو څخه  د افقي او عمودي خطونو له سره موازي خطونه رسموو ،  ABتقسيم شويو نقطو څخه له 

وي اړوندې محيطې نقطې دي . همدغه السته راغلي نقطې د ليکال يا  الس ته راغلې نقطې د بيض

(  2-38. )  چې په پايله کې يې بيضوي په الس راځي منحني خط کش پواسطه يو له بل سره وصلوو

 شکل  

 

 ( شکل 38-2)
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2 9 2

مستقيم خط د پارابول جهت ورکوونکی دی د   ،يې محراق دی Fپارابول له خالصې منحني څخه عبارت دی چې 

او جهت  ، ...(M،Nفاصله د هماغې نقطې ) لکه  ، ...(M،Nڅخه د هرې نقطې ) لکه (F)د پارابول له محراق 

 ( شکل.2-39) NF=NL , MF=MKورکوونکي ترمنځ له فاصلې سره مساوي ده مثالً:  

 (A)په نوم ياديږي. د پارابول راس  (P)او جهت ورکوونکي ترمنځ فاصله د پارابول د پارامتر  (F)د پارابول د محراق

 ( شکل.39-2) تر فاصله په دوو مساوي برخو وېشيد پارام

 

 ( شکل 2-39)

: 

 ( شکل کې په الندې ډول تشريح شويده:40-2لومړنۍ طريقه په )

 ورکړل شوي دي.  (F)او د پارابول محراق  P=FCد پارابول پارامتر  -1

پارابول د  عمودي مستقيم د  CFرسميږي دلته د  (a)افقي مستقيم جهت ورکوونکي نقطې څخه د پارابول (C)له  -2

طه د پارابول راس  نق Aد  ،قطعه خط( په دوو مساوي برخو وېشو CF) د پارامتر تناظر محور بلل کيږي اوس 

 . بلل کيږي 

څو کيفي نقطې ټاکو له پورته نقطو څخه د پارابول   III, II, Iڅخه الندې د  (F)د پارابول په محور باندې له محراق  -3

 په محور باندې عمود مستقيمونه رسموو.

په رسمولو   IIICاو  IICنقطه په الس راوړو په همدې ترتيب د  Bپه شعاع قوس رسموو او د  ICمرکز څخه د  Fله  -4

 نقطې په الس راوړو. Lاو  Kسره د 

خط کش پواسطه يو له بل سره  نقطې د پارابول له نقطو څخه عبارت دي ذکر شوي نقطې د منحني  Lاو  K ,B ,Aد  -5

 نښلوو چې په پايله کې يې يو پارابول په الس راځي.
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 شکل  (2-40)

 د الندې تسلسل له مخې ترسيم شوی دی: يو پارابول شکل کې (2-42په )

 نقطه راکړل شويدي.  Aنقطه( او د پارابول د  Bمستقيم(، د پارابول راس )د  a) د د پارابول محور  -1

 نقطه په الس راوړو.  Cنقطې څخه رسموو او د  Bنقطې څخه او افقي مستقيم له  Aعمودي مستقيم له  -2

م په څلورو مساوي  قطه خط ه BCمستقيم خط په مساوي برخو )مثالً په څلورو مساوي برخو( وېشو او د  ACد  -3

وټاکل   BCاو  ACبرخو وېشو د همدغو مساوي برخو شمېر کيفي دی اما بايد په يو ډول په دواړو قطه خطونو 

 شي. 

 2, 3, 4خط د  ACسره موازي مستقيم خطونه رسموو او د  ACله   ،نقطو باندې 1, 2, 3, 4په  ،مستقيم خط BCد  -4

ريږي يو له بل سره نقطې څخه تې  1 ه مستقيم خطونه چې له سره نښلوو، هغ (B)د پارابول له راس نقطې  1,

 نقطه په الس راځي په همدې ترتيب نورې نقطې هم په الس راځي.  Iتقاطع کوي او د 

نقطې د پارابول نقطې دي پورته نقطې د ليکالي خط کش )منحني خط کش( پواسطه يو له بل سره  IV ,III ,II ,Iد  -5

 نښلوو.
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 ( شکل 41-2)

3 9 2

د  2Fاو  1Fد هايپربول راسونه دي.  Bاو  Aشکل.   2)-(43هايپربول هم له خالصې مسطحې منحني څخه عبارت دی 

 د هايپرول مجانبونه دي. Nاو  Mهايپربول له محراقونو څخه عبارت دي، 

پورې د فاصلو تقاوت يو ثابت   2Fاو  1F( څخه د هايپربول تر محراقونو يعنې …Nاو  Kد هايپربول له هرې نقطې )لکه 

 راسونو ترمنځ له فاصلې سره مساوي کيږي مثالً:  Bاو  Aقيمت دی او د 

=AB1KF-=AB, KF21NF-2NF 

هايپربول دوې متناظرې شاخې )څانګې( لري.  هغه مستقيم خط چې د هايپربول له راسونو څخه تيريږي د هغې د  

نقطه( د هايپربول له مرکز څخه عبارت ده هغه مستقيم خط   Oقطه خط وسط ) د  ABحقيقي محور په نوم ياديږي. د  

دې عمود وي د هايپربول د موهومي محور په نوم چې د هايپربول له مرکز څخه تيريږي او د هغې په حقيقي محور بان

 ( شکل.2-43ياديږي )
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 ( شکل 43-2)

442

 راسونه راکړل شوي دي.  Bاو  Aمحراقونه او د هايپربول د  F2او  F1د  -1

 . کيفي نقطې ټاکو او ... I ،IIمستقيم خط دپاسه د  ABمحراق په چپه خوا کې په  F1د  -2

 F1نقطه په الس راځي. د  Mپه شعاع قوسونه رسموو د  B1مرکز څخه د  F2په شعاع او له  A1مرکز څخه د   F1له  -3

نقطه په الس راځي، په همدې  Kپه شعاع قوس رسموو د  BIIمرکز څخه د   F2په شعاع او له  AIIمرکز څخه د 

 ترتيب نورې نقطې هم په الس راځي.

 نقطې د هايپربول نقطې دي ذکر شوي نقطې د منحني خط کش پواسطه يو له بل سره نښلوو. M ،K ،Nد  -4

 
 ( شکل 44-2)
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452

قاطع کيفي مستقيم رسموو.   (a)نقطې څخه د  Aکيفي نقطه راکړل شويده له   Aمجانبونه  او د هايپربول د  nاو  mد 

 نقطو کې قطع کوي. Cاو  Bپورته مستقيم د هايپربول مجانبونه په 

 ,Gنقطه په الس راځي په همدې ترتيب د  Dسره مساوي قطعه خط جدا کوو چې په پايله کې د  ABنقطې څخه له  Cله 

E, F  ... پيدا کوو د نقطېT ,S ,R ,G ,F ,E ,D  نقطې د هايپربول نقطې دي پورته نقطې د منحني خط کش پواسطه يو

 . او په پايله کې يې هايپربول په الس راځي  له بل سره نښلوو

 

 ( شکل 45-2)

4 9 2

ددې لپاره چې هواره منحني رسم کړو الزمه ده چې منحني خط کش ) چې د منحني نقطو لرونکی دی( وټاکو، 

 معمواًل يو منحني خط کش يواځې د دريو مجاورو نقطو د نښلولو لپاره مطابقت کوي.

 ( شکل کې ښودل شوی دی په الندې دول تشريح کيږي: 2-46ه )د منحني خط د ترسيم ترتيب چې پ

 نقطې راکړل شوي دي  1,2,3,4,5د  -1

ته نارسيده ترسيم  3نقطو څخه  1,2نقطو سره بهتر مطابقت کوي، منحني له  3 ،2، 1منحني خط کش له  1د  -2

 کوو. 
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(  2-46نقطو څخه تېروو ) 4او   3نقطو سره بهتر مطابقت کوي نو منحني له  1,2,3,4منحني خط کش له  1د  -3

 .شکل 

نقطو څخه تيروو په همدې ترتيب موږ  4,5نقطو سره مطابقت کوي نو منحني له  4 ,3 ,5منحني خط کش له  -4

 منحني له راکړل شويو نقطو څخه تېروو. 

 
 ( شکل 46-2)
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د اندازه ګذاري مفهوم دادی چې د نقشې پرمخ د يوه جسم د جوړولو  هر جسم  اوږدوالی، پلنوالی او لوړوالی لري

مطابق ترسره شي او   يعنې معيار يد د سټنډرډه ګذاري، عاليمو او نښو ليکنه بالپاره دقيق ابعاد وټاکو چې د انداز

 په الندې ډول تشريح کيږي: 

1 3

A-  1رابط يا کمکي خط : د باريکو او يو ډول خطونو له جملې څخه دی چې بايد د غشي )تير( له برخې څخه دmm 

 په اندازه تېر شي.

B-  موازي رسميږي.د اندازې خط : د باريکو او يو ډول خطونو له ډلې څخه دی چې له اصلي خط سره 

C-  3تير ) د غشي سر( : د اندازې خط په وروستۍ برخه کې رسميږي چې اوږدوالی يې شاوخواmm    او پنډوالی

 ( شکل.3-1ټاکل کيږي ) (1/3)يې د طول دريمه برخه 

 

 ( شکل 1-3)

 ( شکل.3-2عالمه ورکول کيږي ) (/)کله کله د تير )غشي( پرځای نقطه ).( او يا د سلش  

 

 ( شکل 2-3)
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D-  0.5د اندازې عدد : هغه عدد دی چې بايد د اندازې خط په منځنۍ برخه کې دmm  په اندازه پورته وليکل شي

( 3-3حروف ورسره نه ليکل کيږي ) mmليکل کيږي اما په خپله د  mmپه تخنيکي رسم کې معمواًل اندازې په 

 شکل.

 

 ( شکل 3-3)

2 3

سټڼډرډ مطابق وي او اړوند قوانين يا قواعد پکې په دقت پلي شي چې په   ISOل بايد نقطه د د اندازه ګذاري پرمها

 الندې ډول تشريح کيږي: 

 هره اندازه په نقشه کې يو ځل ليکل کيږي ) له تکرار څخه يې مخنيوی کيږي(  -1

 بايد هڅه وشي چې اندازې په بهترين ځای کې وليکل شي خصوصاً د نقشې په اطرافو کې.  -2

اړتيا وړ ټولې اندازې په نقشه کې ليکل کيږي يعنې د نقشې هېڅ اندازه بايد کمه ونه ليکل شي )جامع او  د  -3

 مانع( 

( شکل مطابق بايد تيرونه ځای 3-2که چېرې د غشي )تير( د رسم کولو لپاره کافي ځای شتون ونلري نو د ) -4

 پرځای شي.

 

 ( شکل 2-3)

 تير کولی شي په اصلي خط هم اتکاء وکړي  -5
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 نګه چې نامرئي خط هم د نقشې يوه برخه ده نو تير کولی شي په هغې هم اتکاء وکړي. څر -6

 ( شکل.3-3حرف څخه کار اخيستل کيږي ) Rد شعاع د ښودلو لپاره همېشه د  -7

 

 ( شکل 3-3)

 . ( شکل3-4عالمې څخه کار اخيستل کيږي ) (Ф)د دايرې د قطر لپاره له  -8

د اندازې خط په حيث کار نه شو اخيستلی اما کولی شو د رابطې خط  له اصلي خطونو او د تناظر له محور څخه  -9

 يا کمکي خط په حيث ورڅخه کار واخلو. 

 
 ( شکل 4-3)

 عالمې څخه کار اخلو.  (□)د مربع مقطع د ښودلو لپاره له  -10

 ( شکل3-5)په اندازه ګذاري کې افقي اندازې د اندازې خط په وسطي برخه د پاسه ليکل کيږي. -11

اري کې، عمودي اندازې د خط په چپه خوا کې ليکل کيږي پداسې ډول چې له ښۍ خوا څخه  په اندازه ګذ -12

 ( شکل کې ښودل شوی دی.3-5( شکل. په مايله سطح هم د اندازې د عددونو نمايش په )3-5ولوستل شي )
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 ( شکل 5-3)

د اندازې خط فاصله له اصلي خط ) د شکل يا جسم له څنډې( څخه او همدارنګه د اندازې خطونو ترمنځ فاصله   -13

(7-10mm) ( شکل3-6پرېښودل کيږی ). 

 

 ( شکل 6-3)

کې همېشه کوچنۍ اندازې له لويو اندازو څخه وړاندې ليکل کيږي ځکه د اندازې خط بايد  په اندازه ګذاري -14

 رابط خط قطع نه کړي. 

شکل کې په يوه دايره کې د  (7a-3)په اندازه ګذاري کې بايد د زاويې د جهت ورکولو طرف ته پام وشي په  -15

 زاويې د اندازه کولو طريقه ښودل شويده. 

شکل کې ښودل   (7b-3)زه کول : د قوسونو او وترونو د اندازه ګذاري څرنګوالی په د قوسونو او وترونو اندا -16

 شوی دی.
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(3-7b)  شکل 

په هغه صورت کې چې د يوه قوس مرکز د نقشې له حدودو څخه بيرون قرار ولري نو د اندازې خط په شکسته  -17

 ( شکل. 3-8)مات( شکل ښودل کيږي )

 

 ( شکل 8-3)

عالمه په  (X)درجه يي کونجونو کې د پخ طول په  045( شکل کې ښودل شوي ده په 3-9د پخ اندازه ګذاري په ) -18

درجې زاويه ونلري هماغه زاويه او د پخ  45درجو په يوځايي شکل ليکل کيږي او په هغو پخونو کې چې  45

 .  ( شکل3-9عرض ليکل کيږي )
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 ( شکل 9-3)

يا کرې مخفف دی ليکل کيږي    Sphereحرف چې د  (S)عالمې نه وړاندې د  (Ф)کرې د اندازه ګذاري لپاره د  د -19

 ( شکل 10-3)

 

 ( شکل 10-3)

 ( شکل.3-11حرف له اندازې سره عدد ليکل کيږي ) SRد کرې د شعاع د اندازه ګذاري لپاره د  -20

 

 ( شکل 11-3)
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  (Thickness)چې د ف  حر  (t)څخه کم وي د  5mmد هغو قطعاتو د ضخامت ښودلو لپاره چې پنډوالی يې له  -21

 ( شکل.3-12مخفف دی ليکل کيږي )

 

 ( شکل 12-3)

لومړۍ يې   طه اندازه ګذاري کړو پداسې ډول چېسره ورته خاليګاوې )سوري( کولی شو د ساده طريقې پواس  -22

 ( شکل کې ليدل کيږي. 3-13عالمې په ليکلو سره ليکل کيږي په ) (X)شمېر او بيا يې قطر د ضرب 

 

 ( شکل 13-3)

که چېرې طول زيات وي يا شکل يکنواخت وي نو کولی شو د موجي )مات مات( خط پواسطه يې په لنډ ډول   -23

 ( شکل. 3-13) ترسيم کړو اما بايد اصلي اندازه يې وليکل شي 
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 ( شکل 13-3)

همدارنګه موجي  يا د شکستګۍ خط په يو بل ډول هم ښودل کيږي چې په ساختماني نقشو کې ورڅخه کار  

 ( شکل.3-14ږي )اخيستل کي

 

 ( شکل 14-3)

هغه شکلونه چې متناظر دي د اساس په حيث يې د تناظر محور منل کيږي او اندازې د تناظر محور په دوو   -24

طرفونو وېشل شوي ليکل کيږي خو پداسې ډول چې لومړۍ کوچنۍ اندازې او بيا په ترتيب لويې اندازې 

 ( شکل.3-15ليکل کيږي )

 

 ( شکل 15-3)
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چې د تناظر يو محور لري يو اساس د تناظر محور منل کيږي او بل اساس يو محيطي خط منل هغه شکلونه  -25

 . ( شکل3-16کيږي چې لومړۍ يې کوچنۍ اندازې او بيا يې لويې اندازې ليکل کيږي )

 

 ( شکل 16-3)

3 3

له يوه باريک  چې بايد د مبنا سطحېدا ډول اندازه ګذاري د طريقې او جوړولو له نظره  -1

کارول کيږي پدې ډول اندازه ګذاري کې د اندازو کنترول د اندازه ګذاري د  ،خط څخه اندازه ګذاري شي

 ( شکل.3-17دقيقو وسايلو پواسطه ترسره کيږي )

 

 ( شکل 17-3)

پدې ډول اندازه ګذاري کې يو په بل پسې مسلسلې اندازې اخيستل کيږي او  : -2

 ( شکل.3-18په رديف کې ليکل کيږي اما د زينه يي اندازه ګذارۍ په نسبت يې دقت کم دی )

 

 ( شکل 18-3)
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4 3Slope and Taper 

1 4 3

د يوه خط يا يوې سطحې هغې حالت ته ويل کيږي چې د يوې سطحې سره د يوې زاويې الندې قرار ونيسي او 

( 3-19)څخه عبارت دی  Tangentحرف ښودل کيږي يا په بل عبارت ميالن د يوې زاويې له تانجنت  (I)معمواًل په 

 شکل.

 

 ( شکل 19-3)

2 4 3

مخروطيت د مخروط د قاعدې او ارتفاع ترمنځ له نسبت څخه عبارت دی ) قاعده پر ارتفاع( چې له هغې څخه په  

 ( شکل.3-20)ګټه اخيستنې د مخروط د سطحې ميالن مشخص کيدلی شي 

 

 ( شکل 20-3)
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5 3

ځکه همېشه د يوه جسم د مقياس د رسم شوي جسم د اندازو او حقيقي )مطلقه( اندازو له تناسب څخه عبارت دی  

تصويرونو رسمول په حقيقي اندازو امکان نلري مثالً د يوه ساعت د پرزه جاتو د ترسيم لپاره اړ يو چې د هغې جسم 

نقشه څو برابره لويه وښيو او د يوه ساختمان د نقشې لپاره مجبور يو د هغې نقشه څو برابره کوچنۍ رسم کړو ددې 

 ليکل کيږي. (SC)کليمې په مخفف شکل   Scaleمعمواًل مقياس د  ،اخلوهدف لپاره له مقياس څخه کار 

1 5 3

1-  

ليکل  Sc (1:1)که چېرې ترسيم شوي نقشه د اصلي جسم په اندازه وي نو مقياس يې عيني دی يعنې مقياس يې 

 شکل. (21a)کيږي 

2-  

ترسيم کيږي کوچني شوي   سم اندازې په يوه معين نسبت کوچنۍکه چېرې د جسم ابعاد لوی وي د هغې ج

 شکل. (21b)څخه عبارت دي  1:1000او   1:500، 1:200، 1:100، 1:50،  1:20، 1:10، 1:5، 1:2مقياسونه له 

3-  

،  2:1که چېرې د جسم ابعاد کوچني وي اندازې يې په يوه معين نسبت لوئې ترسيم کيږي لوی شوي مقياسونه له 

 شکل.  (21c)څخه عبارت دي  50:1او   20:1، 10:1،  5:1
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ليکلو پرمهال ډډه کيږي يعنې بايد د نقشې پرمخ د هغې واقعي   له لوی شوي يا کوچني شوي مقياس څخه د •

 اندازې وليکل شي.

زاويې هېڅکله په لوی يا کوچني مقياس نه رسميږي ) يعنې مقياس د زاويې په اندازو څه اغېزه نلري( زاويه   •

 تل په خپل حالت رسميږي. 

 ليکل کيږي. د نقشو مقياس همېشه د مشخصاتو په جدول کې يا د هماغې نقشې الندې  •
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1 4

، د  (V)حجرو وېشي چې هغه درې مستويات د ارتسام مقابله مستوي  (8)درې يو پربل عمود مستويات فضاء په 

 ( شکل.4-1نومول کيږي ) (P)او د ارتسام جانبي مستوي   (H)ارتسام افقي مستوي 

 

 ( شکل 1-4)

1 1 4

دا صفحه )مستوي( د ځمکې په سطح عمود ده او موږ معمواًل په اوله حجره کې د يوه جسم د مخامخ بڼې )نما( د  

 ( شکل.4-2ترسيم لپاره له هغې څخه کار اخلو )

 

 ( شکل 2-4)
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2 1 4

وازي ده او موږ معمواًل په اوله حجره کې د يوه جسم د افقي  هغه صفحه  )مستوي( ده چې د ځمکې له سطحې سره م

 ( شکل.4-3نما د ترسيم لپاره ورڅخه کار اخلو )

 

 ( شکل 3-4)

3 1 4

هغه مستوي ده چې د ارتسام په مقابله او افقي مستوي باندې عمود وي او د يوه جسم د جانبي نما د ترسيم لپاره  

 ( شکل.4-4و )ورڅخه کار اخل

 

 ( شکل 4-4)

ي( نو  که چېرې د ارتسام درې واړه مستويات ) چې پورته تشريح شول( يو پر بل عمود کېښودل شي )سره ونښلول ش

که چېرته وغواړو جسم په دوه بعدي شکل وښيو او تصويرونه يې رسامي کړو نو بايد له   حجراتو وېشي 8فضاء په 

( 4-5کتاب کې يواځې له اولې فضايي حجرې څخه کار اخلو او مطالعه کوو يې )دغو حجراتو څخه کار واخلو پدې 

 شکل.
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 ( شکل 5-4)

2 4

د ارتسام شعاع هغه فرضي خطونه دي چې د جسم له هرې نقطې څخه د تيريدو او د ارتسام له هرې مستوي سره د 

 ( شکل. 4-6) شخص کويجسم تصوير يا ارتسامات م برخورد يا لګيدو په صورت کې د

 

 ( شکل 6-4)
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3 4

1 3 4

 الف : د ارتسام مقابله مستوي د جسم شاته کېږدئ پداسې ډول چې د ديد )ليدلو( په جهت باندې عمود وي.

 ( شکل.4-7عمود جسم ته ور وګورئ )ب : د ديد په جهت او د ارتسام په مقابله مستوي باندې 

 ج : د جسم د مقابلې نما تصوير )مرتسم( په الس راځي.

 

 ( شکل 7-4)

2 3 4

 .  الف : د ارتسام افقي مستوي د جسم الندې کېږدئ

 .  ب : د ديد په جهت د ارتسام مستوي ته عمود ور وګورئ

 ( شکل. 4-8ه الس راځي ) د جسم د افقي نما تصوير )مرستم ( پ

 

 ( شکل 8-4)
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3 3 4

 .  خواته کېږدئ م ښۍالف : د ارتسام جانبي مستوي د جس

 .  ب : د ديد په جهت پر جانبي مستوي عمود جسم ته ور وګورئ

 ( شکل. 4-9ج : د جسم د جانبي نما تصوير )مرتسم( په الس راځي )

 

 ( شکل 9-4)

4 3 4

درې واړه يو پر بل عمود کېږدو او  (P)او جانبي مستوي  (V)، مقابله مستوي  (H)که چېرې د ارتسام افقي مستوي 

ويې نښلوو د ارتسام د تصويرونو اوله حجره په الس راځي. ددې لپاره چې د جسم درې مرتسمات )تصويرونه( رسم  

کې يې ځای پرځای کوو پداسې ډول چې د ارتسام له مستوياتو سره لږ فاصله ولري او په عين    کړو په اوله حجره

 ( شکل.4-10حال کې له هغوی سره موازي وي نو د جسم درې واړه مرتسمات په الس راوړو )
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 ( شکل 10-4

درجې دوران ورکړو په هغه   090( شکل مطابق  4-11ته د ) (P)او جانبي مستوي  (H)اوس که د ارتسام افقي مستوي 

صورت کې د ارتسام درې واړه مستويات په يوه سطح قرار نيسي او په نتيجه کې د جسم نقشه )اپيور( په الس  

 راځي چې په الس راغلي تصويرونه )مرتسمات( دوه بعدي تصويرونه بلل کيږي. 

ونو )ارتسام( سره په ارتباط کې دي يو له بل سره وصل کوو او د  هغه خطونه چې د افقي، مقابل او جانبي تصوير

 ارتباطي خطونو په نوم ياديږي. 

 

 ( شکل 11-4)
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 د زيات تمرين لپاره د الندې ورکړل شويو اجسامو نماګانې د ارائه شوي ګراف مطابق ترسيم کړئ. 
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1 5

د انجينري په پراکتيک کې دوه بعدي نقشې يا د ارتسام په مستوياتو باندې مرتسمات له نسبتاً کم وضاحت څخه  

برخمن دي ځکه د نقشې په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي نو له همدې امله د مرتسماتو له بل ډول څخه چې 

ر اخيستل کيږي چې د دغو مرتسماتو ښه والی د هغوی په  اکسنومتري مرتسمات بلل کيږي په پراخه کچه کا 

 برجستګي يا وضاحت کې دی. 

اصلي کورديناتي سېستم کې د يوه ابجکټ مرتسماتو ته ويل کيږي چې د ارتسام په دريو   (X,Y,Z)اکسنومتري په 

اکسنومتري  انحراف ته درې ډوله  (X,Y,Z)مستوياتو کې په درې بعدي شکل رسميږي نظر ضريب او د محوراتو 

 پېژندل کيږي: 

 ايزومتري  -1

 ديميتري  -2

 تريمتري  -3

 مات د بحث الندې نيول کيږي اچې پدې کتاب کې ايزومتري ارتس

1 1 5

خط   Tيو درې بعدي تصوير دی چې په هرو دريو محوراتو مساوي مقياس ولري چې د 

کش يا ګوڼيا او يا نورو طريقو پواسطه رسميږي او دغه محورات له افقي محور  

سره په  
 ( شکل. 5-1زاويه تقاطع کوي ) 030
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 ( شکل 1-5) 

513

( شکل مطابق رسموو ورپسې مستطيل مکعب د پرزې د  5-1محورات د )د ايزومتري د ترسيم لپاره لومړۍ 

 اضالعو مطابق يا د دوه بعدي تصويرونو مطابق رسموو.

 

 ( شکل 2-5)

( شکل کې د 5-2درجې انحرافي زاويو يو له بل سره رسموو په ) 120محوراتو سره په  XYZاوس مکعب مستطيل له 

( شکل کې د  5-2ايزومتري ارتسام د رسمولو مختلف مراحل د دوه بعدي ارتسام په شکل ښودل شويدي. په )

 ايزومتري ارتسام د رسمولو بيالبېل مراحل د دوه بعدي ارتسام په شکل ښودل شوي دي.

ايزومتري ارتسام د ترسيم تر ټولو ساده طريقه ده چې د اصلي ابجکټ له رسمولو وروسته د مکعب  دا طريقه د 

 مستطيل اضافي خطونه پاکيږي. 
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(  5-5( او ) 5-4(، )5-3د ماېلو سطحو لرونکو اجسامو د ايزمتريک ارتسام لپاره هم لدې طريقې څخه کار اخلو په )

 مثالونو کې ايزومتريک ارتسامات ليدل کيږي. 

 

 ( شکل 3-5)

 

 ( شکل 4-5) 

 

 ( شکل 5-5)
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3 1 5

دايره په ايزومتري کې چې د شبه بيضوي )بيضوي ته ورته( په شکل ليدل کيږي په بيالبېلو طريقو ترسيم کيږي چې 

د يوې مربع  ،ړ دايرې شاوخواموږ يې يواځې تر ټولو مهمه او اسانه طريقه تشريح کوو، په لومړيو کې د پام و 

 ( شکل. 5-6پواسطه احاطه کوو )

 

 ( شکل 6-5)

( شکل کې نامګذاري شوي نقطې  5-6ورپسې په الس راغلي مربع د ايزومتريک جسم پر مخ ځای پرځای کوو په )

 ( شکل ته لېږدوو. 7-5)

نقطو څخه  Dاو  Bس بايد د که چيرې تصوير ته وګورو يوه لوزي وينو چې د اضالعو وسط يې په الس راغلی دی او

قطعه خطونه په الس   B3او  B4نقطې څخه  Bد مخامخ اضالعو تر وسط پورې قطه خطونه سره ونښلوو يعنې له 

 قطعه خطونه په الس راځي.  D2او  D1نقطې څخه د  Dراځي او له 

 

 ( شکل 7-5)
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نقطه کې هم سرته   Dشعاع قوس وهو او همدا کار په  B4او يا  B3نقطه باندې د پرکار په اېښودلو سره په   Bاوس په 

نقطو باندې ږدو او په    n او  mوي.ورپسې پرکار په  Dشعاع قوس وهو چې مرکز يې  D2او  D1رسوو. يعنې په 

ه ايزومتري کې د دايرې ترسيم په الس  شعاع ګانو قوسونه رسموو پدې اساس پ m4يا  m1او  m3يا  m2ترتيب په 

 ( شکل.5-7راځي )

 ( شکلونو کې د ايزومتري د ترسيم بېلګې ليدل کيږي. 5-9( او )5-8په )

 

 ( شکل 8-5)

 د دايرې د ترسيم بېلګه.  ،( شکل5-9) ، پهپه يوه ساده پرزه کې

 

 ( شکل 9-5)
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 تمرينات 

 د الندې ايزومتري ګانو درې نماګانې رسم کړئ 
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 مرتسم او ايزومتري په الس راوړئ  له دوو مرتسماتو څخه په ګټه اخيستنې دريم
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 ن قانون له مخې د مستقيم خط يا منحني له حرکت څخه تشکيل کيږي.يسطح په فضاء کې د يوه معي

منکسر خط پرمخ   mد خط  ذکر شوی مستقيم  منکسر خط ورکړل شوي دي mمستقيم خط او د  Nشکل کې د  57په 

مستقيم خط له دغه ډول   Nمستقيم نظر اولي حالت ته موازي واقع کيږي چې د  Nحرکت کوي د حرکت پرمهال د 

 حرکت څخه منشوري سطح تشکيليږي. 

ط د جهت ورکوونکي په نوم ياديږي د منشوري سطحې هره  مستقيم خ mمستقيم خط د تشکيل کوونکي او د Nد 

برخه د وجهې په نوم ياديږي او د مستوي يوه برخه ده پدې اساس مستوي کولی شو د يوې سطحې په حيث مطالعه  

کړو. چې په يوه مستقيم الخط جهت ورکوونکي باندې د يوه مستقيم الخط تشکيل ورکوونکي د حرکت له اثره  

 يو بل قطع کوي چې هر په الس راغلی خط د ضلع يا رخ په نوم ياديږي.  منځ ته راځي وجوه

 
 شکل  57
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  58ثابتې نقطې څخه تېر شي ) Oپه منکسر خط حرکت وکړي او د  mمستقيم )تشکيل کوونکی( د  Nکله چې د 

 مستقيم خط د دا ډول حرکت په پايله کې هرمي سطح تشکيل کيږي.  mشکل( د 

 

 شکل  58

جهت ورکوونکی خط ر تشکيل کيږي منتها توانه يي سطح د منشوري سطحې په څېاس  

تشکيل کوونکی مستقيم په موازي شکل پهجهت ورکوونکي   fشکل کې د  59منحني وي په  منکسر نه وي بلکې

منحني چې   mباندې حرکت کوي، استوانه يي سطح کيدای شي يو کيفي منحني خط وي د مثال په ډول د   mمنحني 

 په استوانه يي سطح د پاسه قرار لري.
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 شکل  59

صورت کې چې له يوې ثابتې  د منحني خط په مسير د تشکيل کوونکي له حرکت څخه په هغه 

تشکيل  fشکل کې د  60مخروطي سطح بلل کيږي. په  تشکيليږيڅخه تېر شي يو هغه سطح چې  Sنقطې مثالً 

 له ثابتې نقطې څخه حرکت کوي او مخروطي سطح په الس راوړي.  Sمنحني خط په مسير  د mکوونکی د 

 
 شکل  60
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چې السته راځي  له قايمې استوانې څخه د مقابلې ترسيم کوونکي مستوي د تيريدو په پايله کې هغه مقاطع 

مرتسم د ارتسام په افقي مستوي کې دايره او جانبي مرتسم يې د بيضوي  بيضوي شکل لري اما ددې بيضوي افقي

س راغلي مقطع به څلور ضلعي وي په شکل وي که چيرې د ارتسام قاطع مستوي، افقي ترسيم کوونکي وي په ال 

چې افقي مرتسم به يې مستقيم خط او دوه نور مرتسمونه به يې څلور ضلعي )مستطيل يا مربع( ترسيمږي. د  

ريدو سره په الس راغلي مقطع د ارتسام په افقي مستوي کې دايره او د ام د هارزنټال )افقي( مستوي په تېارتس

 شکل. 61ې د هارزنتال خط په شکل رسميږي. ارتسام په مقابله او جانبي مستوي ک

 
 شکل  61

 هغه مقاطع چې د قاطع مستوي او قايم مخروط له تقاطع څخه په الس راځي په الندې دول تشريح کوو:

که چيرې مقابله ترسيم کوونکي مستوي د مخروط له راس څخه تېره شي د ارتسام په افقي مستوي کې په الس   •

 شکل  62aغلي مقطع به مثلث وي. را

که چېرې افقي مستوي )هارزنتال( مخروط قطع کړي په الس راغلي مقطع د ارتسام په افقي مستوي کې دايره   •

 شکل 62bده. 

چې زاويه يې د مخروط له تشکيل   شي که چېرې مقابله ترسيم کوونکي مستوي له مخروط څخه داسې تېره •

 شکل 62cبيتا( پدې صورت کې په الس راغلي مقطع بيضوي ده.  >کوونکي زاويې څخه کوچنۍ وي )الفا 
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که چېرې ترسيم کوونکي مستوي له تشکيل کوونکي سره موازي )الفا = بيتا( مخروط قطع کړي په الس  •

 شکل 62dراغلي مقطع به پارابول وي. 

مکي ترسيم کوونکي مستوي زاويه له تشکيل کوونکي زاويې څخه لويه وي او د مخروط که چېرې د قاطع ک •

 شکل 62eله راس څخه تېره نه شي نو په الس راغلي مقطع به هايپربول وي. 

 شکل  62 
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قطع د نقشې پرمخ د تصوير شويو )ترسيم شويو( اشکالو د داخلي وضاحت په منظور کارول کيږي سره ددې چې د 

دی او فهم يې مشکل په سخت جسم نامعلومې برخې د نازکو خطونو په شکل ښودل کيږي اما  وضاحت يې نسبتاً 

 نظر راځي.

1 7

له جسم سره د يوې يا څو مستوياتو د تقاطع په پايله کې السته راځي.  قطع له هغه فرضي تصوير څخه عبارت ده چې

په قطع کې هغه څه چې په قاطع مستوي کې واقع وي او هغه څه چې د قاطع مستوي شاته قرار لري ښودل کيږي په  

نظر نه مستوي پواسطه غوڅه شويده د پرزې هغه برخه چې په  (A-A)پرزه د پروفيلي مستوي يا  يوه ( شکل کې1-7)

ليدلو وړ خطونو په د  ،راځي او د ليدلو وړ نده په نماګانو کې د ليدلو وړ ګرځي چې په پايله کې نامرئي خطونه

 . يشکل ترسيميږ

 

 ( شکل 1-7)

1 1 7

سره موازي قرار نيسي او د ليدلو جهت د غوڅې شوي   Hپدې حالت کې قاطع مستوي د ارتسام له افقي مستوي 

 ( شکل. 7-2برخې په طرف په پالن کې ترسيم کيږي )
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 ( شکل 2-7)

2 1 7

قطع په مسير په هغه صورت کې چې قاطع مستوي د ارتسام له مقابلې مستوي سره موازي قرار ولري د ديد جهت د 

 ( شکل.7-3کې په مقابله نما کې رسميږي )

 

 ( شکل 3-7)
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3 1 7

پدې ډول حاالتو کې قاطع مستوي د ارتسام له جانبي مستوي سره موازي قرار نيسي او د ديد جهت د قطع په مسير 

 ( شکل.7-4کې په جانبي نما کې رسميږي )

 

 ( شکل 4-7)

و لپاره چې د قاطع مستوي پواسطه غوڅې شوي وي د باريکو خطونو پواسطه  د هغو برخو د مشخص کول 

 مختط )هاشور( کيږي. پدې صورت کې بايد الندې نکاتو ته پام وشي.

 درجې او د باريکو يو ډول خطونو څخه دي.  45د مختط خطونو زاويه  

 خواته رسميږي.  له الندنۍ چپې خوا څخه پورتنۍ ښۍ د مختط خطونو جهت 

 پورته خطونه هېڅکله له اصلي خطونو څخه عبور نه کوي.  

( ملي مترو پورې تغيير  1-10ددغو خطونو ترمنځ فاصله د غوڅې شوي سطحې په اندازه پورې اړه لري چې له ) 

 ( شکل.7-5کولی شي )
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 ( شکل 7-6( شکل                                              )5-7)

 ( شکل 7-6که چيرې غوڅه شوي برخه لويه وي يا محدوده نه وي کولی شو دا خطونه په ناقص ډول ترسيم کړو ) 

که چيرې څو بېلې بېلې پرزې يو د بل ترڅنګ وي او غوڅې شي د خطونو جهت او د هغوی ترمنځ فاصلې ته تغير   

 ښودل شويدي. ( شکل کې د همدې مسئلې سم او ناسم حالتونه 7-7ورکولی شو په )

 

 ( شکل 7-7)

 . ( شکل7-8د اړتيا پرمهال کولی شو په مختطه ساحه کې اندازه ګذاري هم وکړو ) 

 

 ( شکل 8-7)

په مختطه ساحه کې بايد له نامرئي خطونو څخه مخنيوی وشي اما کله کله د نقشې د بهتر درک کولو لپاره  

 ( شکل.7-9ه کار واخلو )کولی شو په ذکر شوي ساحه کې له نامرئي خطونو څخ
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 ( شکل 9-7)

 ( شکل.7-10مختط خطونه هېڅکله په نامرئي خط پای ته نه رسيږي ) 

 

 ( شکل 10-7)

 . ( شکل7-11که چېرې د پرزې د قطع ضخامت کوچنی وي د مختط کولو پرځای کولی شو هغه توره وښيو ) 

 

 ( شکل 11-7)

5 5 7

پوهېږو قطع د نقشې پرمخ د تصوير شوي )ترسيم شوي( جسم د داخلي برخو د وضاحت لپاره کارول  څرنګه چې 

کيږي اما کله کله داسې قطعات وجود لري چې قطع نه يواځې دا چې د هغوی له درک او فهم سره مرسته نه کوي  

استوانه چې په هغو کې قطع بلکې په زياترو مواردو کې په نقشه کې ابهامات منځته راوړي. مثالً کره، مخروط، 

 وجود نلري په عمل کې قطع له مختط خطونو پرته پاتې کيږي. 
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له نورو مواردو څخه چې کولی شو د قعط په استثنئاتو کې يې نوم واخلو تېغه ده، تېغه د هغو قطعاتو يوه برخه ده  

ار په وړاندې ساتي او نور داسې  چې د پام وړ پرزه جاتو د استحکام لپاره کارول کيږي او پرزه د فشار يا زيات ب

( 7-12خاص کار نه ترسره کوي په همدې اساس په نقشو کې د تېغې له طولي قطعې )غوڅولو( څخه ډډه کيږي )

 شکل.

 

 ( شکل 12-7)

 ( شکل د تېغې د ترسيم سم او ناسم حالت راښيي.13-7)

 

 ( شکل 13-7)

 ه طولي برش )غوڅولو( ته اړتيا نلري.( شکل کې د تېغې بېلګې ښودل شويدي دلته هم تېغ 7-14په )

 

 ( شکل 14-7)



114 
 

 

 ( شکل 15-7)

( شکل کې د تېغې د غوڅولو نورې بېلګې ليدل کيږي په دومره تفاوت چې دلته په عرضي قطع 7-15همدارنګه په )

 کې تېغې غوڅيږي )مختط کيږي( اما په طولي قطع کې نه مختط کيږي. 

قعطات چې د هغوی له کاملې قطعې څخه صرف نظر کيږي عبارت دي له  : کره،  : هغه 

 مخروط، پېچ، نټ او بولټ، تېغه او د هغوی نور مثالونه.

سره ددې چې پېچ لداسې پرزه جاتو څخه عبارت دی چې نه شو کولی د قطع پرمهال يې مختط کړو اما په ځينو 

-16يږي او د هغې غاښونه )دندانې( په قطع کې ښودل کيږي )خاصو حاالتو کې له موضعي قطعې څخه استفاده ک

 ( شکل.7

 

 ( شکل 16-7)

 د پرزه جاتو د رسمولو طريقه وينئ .په الندې جدول کې 
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6 1 7

ه رسموو. په کاغذ کې د کم ځای نيولو په خاطر د نقشې د ساده کولو اود کم وخت نيولو په خاطر د پرزې نيمايي برخ

 چې د هغې د صحيح ښودلو لپاره د هر محور په ابتدا او انتها کې له دوو نازکو موازي خطونو څخه کار اخلو.

 ( شکلونه وګور .7-19( او )18-7، )(17-7)

بله نيمه برخه يې له غوڅولو پرته په نما کې ښيو هغه نيمه قطع کوو او د دغه ډول پرزه جاتو د قطع کولو پرمهال 

-18برخه کې له نامرئي خطونو څخه صرف نظر کوو ) په صورت کې دواړه برخې يعنې غوڅه شوي برخه او د نماپدې 

( شکل.7  
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 ( شکل7-18( شکل                                             )17-7)

 

 ( شکل 19-7)

17 7

ولی شو نيمه برخه يې په قطع کې ترسيم کړو دغې ډول قطع ته که چيرې ابجکټ دوه، نيمې سره ورته برخې ولري ک

 ( شکل. 7-20) وڅول ويل کيږينيمه قطع يا غ

 پدې ډول قطع کې بې شمېره ګټې موجودې دي لکه: 

 : په عين حال کې د جسم غوڅه شوي برخه او له غوڅيدو پرته برخه په يوه نما کې ليدل کيږي.  

 رسيماتو په وخت کې سپما راځي.: د تصوير په ترسيماتو او د ت

برخو،   دواړو  په  مخنيوی    :  څخه  رسمولو  له  خطونو  دنامرئي  برخه کې  پرته  قطع  او له  کې  برخه  قطع شوي  يعنې 

 کيږي. 
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 ( شکل 20-7)

پدې دول قطع کې يواځې د قطع ) غوڅې شوي برخې( مسير نه ښودل کيږي اما په ځينو حاالتو کې د اړتيا پرمهال  

 ( شکل کې. 7-21ورڅخه کار اخيستلی شو لکه په )
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 ( شکل 21-7)

  سره ددې چې دا ډول قطع په متناظرو اجسامو کې کارول کيږي اما په استثنايي ډول کله کله د غير متناظرو پرزه

 ( شکل کې.7-22جاتو لپاره هم کارول کيږي لکه په )

 

 ( شکل 22-7)

7 1 7

کله کله د يوې ساده قطعې پواسطه نشو کولی د جسم داخلي سطحې وښيو نو ځکه له مغلقې قطع څخه استفاده 

 .د قاطع مستوياتو پواسطه ښودل شوي دي( شکل کې د جسم قطع او مسير 7-23کوو په )
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 ددې ډول قطع مسير له څو يو پر بل عمود او موازي مستوياتو څخه تشکيل شوی دی.

 

 ( شکل 23-7)

درجو زاويې وټاکو پدې صورت کې د پرزې له   90ه ځينو خاصو حاالتو کې ممکن ونه توانېږو چې د قطع مسير په پ

 ( شکل.7-24ظاهري شکل )فرم( څخه پيروي کيږي )
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 ( شکل 24-7)

 

8 9 7

رخه يې د ارتسام له  په هغه صورت کې چې د پرزې )جسم( يوه برخه د ارتسام له مستوياتو سره موازي وي او بله ب

مستوي سره موازي نه وي او د هغې قطع ته هم اړتيا وي په هغه صورت کې د ارتسام له مايلې قاطع مستوي څخه 

 ( شکل. 7-25استفاده کوو چې د ارتسام مستوياتو ته موازي نه وي )
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 ( شکل 25-7)

د حل په لټه کې شو او که داسې  پدې صورت کې د جسم اندازې په حقيقي ډول نه راځي ځکه نو بايد ددې مشکل

ونه شي نو نقشه خپل ارزښت له السه ورکوي د مقطع د حقيقي کميت د موندلو لپاره له بيالبېلو طريقو څخه چې د 

يا د ارتسام مستوياتو د تبديل   خه کې تدريس کيږي کار اخيستل کيږيترسيمي هندسې د قايم ارتسام دتحول په بر

څخه کار  و يا د دوران په طريقه دا مشکل رفع کيږي چې دلته موږ د دوران له طريقې له طريقې څخه په استفادې ا

 ( شکلونه. 7-27( او )7-26) اخلو 

 

 ( شکل 26-7)

 

 ( شکل 27-7)

2 7

برسيره غالباً مقطع  د کار په نقشو  ) هغه نقشې چې د پرزه جاتو د جوړولو لپاره کارول کيږي( کې پر نماګانو او قطع 

 ( شکل.7-28ګانې کارول کيږي د مقطع ګانو په مرسته د پرزې يوه برخه همالته او يا بيرون ښودل کيږي )
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 ( شکل 28-7)

( شکل کې ښودل شوی دی د چکش سره د داخلي برخې د ښودلو لپاره يواځې 7-29ددې ډول مقطع بل مثال په )

 ( شکل.7-29دانه يا غاښونه لري( له موضعي مقطع څخه کار واخلو )دېته اړتيا ده چې د هماغې برخې ) چې دن 

 

 ( شکل 29-7)

 هغه مهم نکات چې په مقطع ګانو کې په پام کې نيول کيږي په الندې ډول دي: 

 : د مقطع په برخه کې او په ټوله پرزه کې د مختط جهت يو ډول دی  

( شکل د مقطع 7-30ازاد الس رسميږي ښودل کيږي ) : د مقطع حدود د باريک موج لرونکي خط پواسطه چې په

 د حدودو سم او ناسم شکل راښيي.
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 ( شکل 30-7)

 ( شکل7-31: مقطع کولی شو په تېغو کې هم وښيو )

 

 ( شکل 31-7)

 ( شکل.7-32: کله کله بهتره ده چې مقطع دساده قطع په څېر د پرزې له نيمايي څخه زياته وښودل شي ) 

 

 ( شکل 32-7)

: د يوې پرزې څخه په يوه وخت کې څو قطعې هم اخيستلی شو په دې شرط چې د مختط خطونو جهت په يو ډول  

 ( شکل. 7-33وي )
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 ( شکل 33-7)

1 2 7

کمکي قاطع  والي مقطع ګانې دي د څو يو په بل پسې کاريدونکو مقطع ګانو څخه يو هم مت په صنعت کې د ډېرو

مستوي ګانو څخه هم کار اخيستلی شو پدې اساس که چيرې دديد په يوه جهت له يوې مقطع څخه زياتې مقطع  

 ( شکل.7-34ګانې ښودل شوي وي نو هغو ته متوالي مقطع ګانې ويل کيږي )

 

 ( شکل 34-7)

و د ساختمان شکل او نوعيت  پورته توضيحاتو ته په پام ويلی شو چې ددې ډول مقطع ګانو په کارولو سره د اجسام

کمکي قاطع   P3او  (B-B)قاطع کمکي مستوي  P2، (A-A)کمکي قاطع مستوي  P1ټاکل کيږي پدې اساس د 

 ( شکل کې ښودل شويدي.7-35دې واړه په ) (C-C)مستوي 

 

 ( شکل 35-7)

 په متوالي مقطع ګانو کې بايد الندې نکاتو ته توجه وکړو: 



125 
 

 . ( شکل7-36فاصله په ټولو ځايونو کې يو ډول وي )د مختط جهت او د هغوی ترمنځ  •

 . ( شکل7-37کولی شو مقطع ګانې د ترسيم شوي پرزې په دواړو طرفونو وښيو ) •

 
 ( شکل 36-7)

 

 ( شکل 37-7)

په هغه صورت کې چې د پرزې په ښئ يا چپه خوا کې د مقاطع د ترسيم لپاره کافي ځای شتو ونلري کولی شو د   •

)نومولو( څخه صرف نظر کوو ځکه  رسم کړو پدې حالت کې د غوڅو شويو برخو له نامګذاريشکل الندې يې 

 ( شکل. 7-38چې منځته راغليو شرايطو ته معلومه ده چې کومه مقطع په کوم ځای پورې اړه لري )

 

 ( شکل 38-7)
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2 2 7

ول مقطع ګانې زياتره وخت په اوږدو يکنواخت اجسامو کې کارول کيږي دا ډول مقطع ګانې معمواًل په دا ډ

 . ( شکلونه7-41( او )7-40(، )7-39، پروفيل او ميلو کې کارول کيږي )  (T)انګالرن، 

 

 ( شکل 39-7)

 

 ( شکل 40-7)

 

 ( شکل 41-7)
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 ( شکل.7-42( چې کوم مشکل منځته نه راوړي )ممکنه ده چې مختط له اصلي خط څخه تېر شي )عبور وکړي

 

 ( شکل 42-7)

او يا ممکنه ده چې قطع يکنواخت )يو شان( طول ونلري او موږ مجبور شو د څو قطعو پواسطه مقطع ګانې 

 ( شکل. 7-43وښيو )

 

 ( شکل 43-7)

هغو شراېطو کې  کله کله دمنطبق شويو مقطع ګانو د ښودلو پرمهال د رسم يوه برخه حذف کوو او دا کار په

 ( شکل.7-44مناسب دی چې مقطع پيچلي وي پدې حالت کې مقطع د اساسي خطونو پواسطه ترسيم کوو )

 

 ( شکل 44-7)
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(  7-45د يادونې وړ ده چې د اړتيا پرمهال کولی شو د منطبق شوي مقطع پر مخ اندازه ګذاري هم ترسره کړو ) 

 شکل.

 

 ( شکل 45-7)
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1 8

د مجموعي نقشو ترسيم د کابل پولي تخنيک پوهنتون او د هېواد په نورو پوهنتونونو کې د کريکولم مطابق د  

ډول معرفي کړو چې  اتوميکانيک څانګې ته تدريس کيږي الزمه ده چې هغه مهم او معمولي پرزه جات په لنډ

وسايل دي چې د قطعاتو له يو بل سره نښلولو لپاره کارول شنايي لري په کلي ډول اتصاالت هغه محلصين ورسره اَ

 کيږي دا وسايل کولی شي قطعات په دوو ډولونو سره وصل کړي: 

سره ونښلوو لکه نټ  وهم ځلې : پدې حالت کې کولی شو قطعات يو له بل څخه جدا کړو او بيا يې د  •

 . او بولټ

: پدې حالت کې قطعات پداسې ډول سره نښلول کيږي چې د بيا جدا کولو او خالصولو وړتيا    •

 که ويلډينګ، پرچي او نور...ونلري ل

 

 ( شکل 1-8)
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2 8

د ماشين اجزاوې يو ډېر پراخ مفهوم دی که چېرته وغواړو دماشين اجزاوې تعريف کړو شايد الندنی تعريف ورته  

 مناسب وي: 

شنا شکل لري په همدې اساس کولی شو هغه په ساده ډول په  اجزاوې زياتره هغه قطعات دي چې اَ : د ماشين 

نقشه کې وښيو دا قطعات زياتره وخت په بازار کې په جوړ شوي ډول موجود او د السرسي وړ دي. زياتره يې د  

 صورت کې کولی شو په ساده شکل يې وښيو.ساختمان له نظره ډېر ظريف دي اما له قطعاتو سره د اشنايۍ په 

ددې بحث اصلي هدف په نقشه کې د ماشين د اجزاو د ترسيم څرنګوالی دی پدې اساس هڅه کيږي چې په هره برخه  

کې د اجزاو د کارولو شکل ورکړل شي په ځانګړي ډول هغه شکلونه چې په نقشه کې ورسره مخامېږو نو په لنډ ډول 

و کې د هغوی له معياري  شنايي اصالً په فني يا مسلکي نقشجزاو له څرنګوالي سره اَاويلی شو چې د ماشين د 

شنايي په صورت کې د هغوی په مرسته مجموعي نقشې ولولو او  حالت سره بلدتيا ده ترڅو د ځينو اجزاو سره د اَ

 ( شکل.8-2ترسيم يې کړو )

 

 ( شکل 2-8)

1 2 8

شکل مطابق ورکړل شوی دی اما څرنګه چې هغه په ښه ډول پېژنو نو کولی شو ډول يې  (a-3-8)يو پېچ )بولټ( د 

( 8-3شکل. لدې وسيلې څخه د قطعاتو او همدارنګه د قواو د انتقال لپاره کار اخيستل کيږي )(b-3-8)وښيو 

 شکل.

 

 ( شکل 3-8)
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2 2 8

ه ځای دی چې بايد وڅرخيږي او د دندانو، موتورونو او نورو وسايلو په جعبو کې دا وسيله د هغه محور لپاره تکي

وکارول شي. بلبرنګونه د کم اصطکات لرونکي دي په بيالبيلو ډولونو موندل کيږي چې يو ډول يې ساچمه يي او بل  

و د لېږد لپاره  الرونکی دی او د زياتو قوډول يې استوانه يي بلبرنګ دی چې زيات کارول کيږي د زيات قدرت 

 ورڅخه کار اخيستل کيږي. 

مخروطي بلبرنګونه دوه ډوله قواوې يعنې محوري قواوې ) د محور په امتداد( او شعاعي قواوې ) په محور 

 (شکل.8-4عمود( تحمل کوي يو بلبرنګ زياتې پيچلتياوې لري اما کولی شو په ډېر ساده شکل يې وښيو )

 

 ( شکل 4-8)
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3 2 8

له تسمو او د تسمو له څرخ څخه د قواو د انتقال لپاره کار اخيستل کيږي د تسمې د نرمښت دليل کولی شو د هغو 

( شکل کې د تسمې ډولونه ښودل شويدي 8-5مواردو لپاره چې د دوو محوراتو ترمنځ فاصله زياته وي وکاروو په )

چې د هغې حرکي قوه د تسمې په مرسته له موتور څخه ماشين ته  نالره ليدل کيږي کړ  د يوه برقي موتور ډول اود هغه

لېږدول کيږي د تسمې جنس چرم يا مصنوعي پالستيک دی. زياتره وخت د تسمې د کشش د تقويت لپاره د کتان،  

 ( شکل.8-5ورېښمو يا پنبې له ريښو څخه د هغې په داخل کې کار اخيستل کيږي )

 

 ( شکل 5-8)
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4 2 8

د قواو د لېږد ترټولو مهمه وسيله ده او په بېالبېلو ډولونو موجوده ده هغه د جعبې د دندانو د اصلي اجزاو لپاره دي  

( شکل کې يو ساده ) چې سيخې  8-6له هغوی څخه د دورونو د کمولو يا زياتولو لپاره کار اخيستل کيږي. په )

کی څرخ ليدل کيږي چې له هغې څخه د نسبتاً کم قدرت د لېږدولو لپاره ) په کمو دورونو  دندانې لري( دندانه لرون

حرف د غاښ د سر د لوړوالي لپاره دی.  mحرف د دندانو )غاښونو( د شمېر او د  (N)سره ( کار اخيستل کيږي د 

خونه چې يو له بل سره څخه لږ زيات دی کولی شو دوه د ساده دندانو لرونکي څر  2mپخپله د غاښ لوړوالی له 

( شکل کې دوه حالتونه د قطع او له قطع پرته ليدلی شئ البته په  8-6يوځای کار کوي يوځای ترسيم کړو په )

څخه کم نه وي که چېرې د دندانې څرخ ماريېچ وي د دريو ماېلو  12معمولي ډول بايد د يوه څرخ د ندانو شمېر له 

 ( شکل.8-6خطونو پواسطه مشخص کيږي )

 

 ( شکل 6-8)

د  ma( شکل کې 8-7( شکل کې ليدلی شئ. په )8-7د دندانې څرخ په مخروطي شکل هم جوړيږي چې بېلګه يې په )

 ( شکل.8-7د مخروط زاويه ده ) αغاښ د سر لوړوالی او  
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 ( شکل 7-8)

5 2 8

پېچ د فوالدو له جنس څخه دی او يوه معمولي پېچ ته  ، دا ډول څرخونه د زياتو دورونو د کمولو لپاره مناسب دي

 ( شکل کې ليدل کيږي.8-8نزو )يا پالستيک( له جنس څخه دی چې په )وورته دی او څرخ معمواًل د بر

 

 ( شکل 8-8)
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6 2 8

ه شي څخه ګټه  په زياترو مواردو کې د دوو قطعاتو د يو بل ترمنځ د حرکت له منځه وړلو لپاره له پين يا هغې ته ورت

 ( شکل کې د پين يو څو بيلګې ليدلی شئ. 8-9اخيستل کيږي په )

 

 ( شکل 9-8)

7 2 8

نمدي د ګاز يا مايع د توئيدلو يا کېناستلو څخه د مخنيوي يوه وسيله ده لدې وسيلې څخه په صنعت کې د ګاز، 

 شکل.( 8-10مايعاتو يا بخار په برخه کې په پراخه کچه کار اخيستل کيږي )
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 ( شکل 10-8)

8 2 8

 په حقيقت کې دبولټ او بدنې ترمنځ واسطه ده له واشر څخه کار اخيستنه بېالبېل دالېل لري د بېلګې په ډول: 

 د بولټ الندې قرار نيسي ترڅو د بولټ څرخ اصلي قطعې ته ضرر ونه رسوي. .1

 د لرزش له امله د بولټ له خالصيدو څخه مخنيوی کوي. .2
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 ( شکل.8-11دکار په قطعه باندې د بولټ له بسته کولو څخه ترالسه شوی فشار په ښه ډول لېږدوي )  .3

 

 ( شکل 11-8)

 د الرښود استاد په مرسته ترسره کړئ . ( شکلونو کې د ورکړل شويو پرزه جاتو ترسيم 8-13( او )8-12: په )نوټ 

 

 ( شکل 12-8)
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 ( شکل 13-8)
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پدې فصل کې د کريکولم مطابق د استوګنې ودانيو اړوند لومړني معلومات په لنډ ډول ورکړل شوي دي ترڅو د  

 شنايي پيدا کړي. ختماني څانګو محصلين له هغې سره اَسا

1 9

 کتګوريو ووېشو: په کلي ډول د نقشو د عملي کولو لپاره کولی شو هغه په الندې

 مهندسي نقشې  .1

 سېول نقشې .2

 ميکانيکي نقشې )اوبه رسونه، کاناليزاسيون، تهويه، مرکز ګرمي او ...(  .3

 د برق نقشې .4

ه طرحو څخه اجرايي نقشې او د تاسيساتو نقشې تهيه کوو تر ټولو مهمې اجزائي نقشې په يچې ورپسې له اول

 الندې ډول دي:

 پالنونه .1

 عمودي قطع  .2

 بڼې( نماګانې ) مخ  .3

 جزئيات )ډيټايلونه(  .4

 په لنډ ډول د پورته هرې نقشې په باب معلومات ورکوو: 

1 1 9

چې ساختمان د يوې هارزنتال کمکي قاطع مستوي پواسطه له  قطع سطح له هغې قطعې څخه عبارت هپالن يا م

 ( شکل.9-1سيم شي )داسې ارتفاع څخه قطع شي چې له هغې څخه د ساختمان زياتره برخې وليدل شي او تر
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 ( شکل 1-9)

س رسميږي د هرې طبقې لپاره بايد بېالبېل پالن طرح شي مګر مقيا  1:100او  1:50په اجرائي نقشو کې پالنونه په 

په هغو طبقاتو کې چې په بشبړ ډول سره ورته )مشابه( پالنونه لري لکه د لوړ پوړيزو ساختمانونو په څېر چې پدې 

 پالن بلل کيږي.  (Typic)و لپاره يواځې يو پالن ترسيميږي. دا ډول پالن ټپيک صورت کې د مشابه پوړون

2 1 9

هغې کې د طرح شوي ودانۍ موقعيت، د ګاونډ ساختمانونه،  په سايټ پالن له هغه پالن څخه عبارت دی چې

  1:1000او  1:500،  1:400،  1:200ارتباطي شبکې، شنې ساحې او د ساحې نورې اجزاوې ښودل کيږي او په 

 ( شکل. 9-2مقياسونو رسميږي )

 

 ( شکل 2-9)
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3 1 9

اطع کمکي مستوي ) فرنتال قاطع کمکي عمودي قطع هم يوه عمودي فرضي غوڅونه ده او هڅه کيږي چې ق

مستوي يا پروفيلي قاطع کمکي مستوي( په داسې ځای کې انتخاب شي چې د ودانۍ تر ټولو زيات مشخصات 

 ( شکل. 9-3پکې وليدل شي او ترسيم شي )

 

 ( شکل 3-9)

ساختمان د بېالبېلو برخو معمواًل د ساختمان قطع هلته اجرا  کيږي چې هلته زينه موجوده وي په قطع کې يواځې د 

لوړوالی اندازه ګذاري کيږي په قطع کې ترټولو مهمې اندازې د پوړونو د لوړوالي اندازې، د سقف پنډوالی، د  

دروازو او کړکيو د لوړوالي اندازې، کرسي، د بام د پشتي اندازه، د تهداب عمق او دېته ورته نورې اندازې چې  

 ( شکل.9-4اړينې وي ترسره کيږي )

 

 ( شکل14-9)
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4 1 9

د ساختمان نما د يوې ودانۍ د ظاهري او خارجي بڼې ښودونکي ده څلور نماګانې يعنې شمالي، جنوبي، شرقي او  

 غربي نماګانې د يوې ودانۍ د اساسي نماګانو په نوم پېژنو په نما کې زياتره وخت اندازه ګذاري نه کيږي. 

سيم لپاره بايد داسې فرض کړو چې د ساختمان په وړاندې والړ يو او په هغه صورت کې د  د يوه ساختمان د نما د تر

ودانۍ ظاهري بڼه ترسيم کيږي د زيات تجسم لپاره د ساختمان مخته راوتلي برخې په نما کې د سيوري پواسطه 

-5تلي برخه راښيي )نورو برخو پرېوځي او د ساختمان عمق يا مخته راو صې کيږي چې قاعدتاً د ساختمان پهمشخ

 ( شکل.9

 

 

 ( شکل 5-9)
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5 1 9Details

په مقياس رسميږي نو نشو کولی د يوې  1:100او  1:50څرنګه چې په اجرائي نقشو کې اشاره وشوه چې اکثراً د 

ددې لپاره چې وکولی شو د هماغې شکل بشپړې ځانګړنې په  ړنې په ذکر شوي نقشه کې وښيو. ولې ځانګنقشې ټ

مقياس  1:1مقياس رسميږي او يا حتی په  1:10يا   1:20دقيق ډول بيان کړو نو لداسې نقشو څخه چې معمواًل په 

 ( شکل.9-6رسميږي استفاده کوو دغه ډول نقشو ته ډيټايلونه ويل کيږي )

 

 ( شکل 6-9)
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2 9

پالن د ترسيم له مهمو اجزاو څخه يو هم د پالن اندازه ګذاري ده په اندازه ګذاري کې اشتباه يا ناقصه )نيمګړي(  د 

 مخ کوي.جوړول له بې شمېره ستونزو سره اندازه ګذاري د ساختمان 

ه ګذاري يا د اندازه ګذارۍ يو هدف په نقشه کې دادی چې هېڅ يوه اندازه بايد د اجرا پرمهال د نقشې پرمخ انداز

 الرې چارې يادوو: کې اندازه ګذاري په محاسبه نه شي همدغو مسايلو ته په پام د نقشو

د اندازې اول خط خاصتاً د ديوالونو عرض او د ديوالونو ترمنځ د فاصلې لپاره وي چې د يوه پالن د استوګنې  •

 فضاء او تقسيمات مشخص کوي.

 ترمنځ فاصله مشخصه کوي.د اندازې دوهم خط د دروازو او کړکيو  •

 ديوالونو ترمنځ اندازې راښيي.د اندازې دريم خط د پايو يا  •

 د اندازې څلورم خط د ساختمان عمومي فاصله ) له يوې څنډې څخه تر بلې څنډې پورې ( مشخصه کوي. •

نورو خطونو د اندازه ګذاري ددې طريقې مهمه مسئله داده چې د يوه اندازې خط د اندازو جمع کول د اندازې له 

سره مساوي په الس راځي او که چېرې په محاسبه کې کومه اشتباه شوي وي نو دا اشتباه د ترسيم پرمهال موندل  

کيږي پدې معنی چې د اندازې هر خط د اندازې له نورو خطونو څخه محاسبه کيږي او د هغوی جمع بايد يو له بل  

 سره مساوي وي. 

ې اندازه ګذاري کوو نو د نقشې لوستل ستونزمن کوي دا ډول اندازې په ځينې اندازې که چېرې له نقشې دباند

ليکل شويده. او همدارنګه د  (2500)( شکل کې په تشناب کې 9-7خپل ځای کې ليکو ددغه ډول اندازو بيلګه په )

 دودکش، د ديوالونو، د زينو د کف اندازې او د تراس اندازې هر يو په خپل ځای کې ليکل شويدي. 

1 2 9

که چېرته وغواړو چې عرض او ارتفاع يو له بل سره يوځای وښيو نو همېشه عرض د خط د پاسه او ارتفاع د خط  

الندې )عرض پر ارتفاع( ليکل کيږي زياتره وخت دا ډول اندازې د دروازو او کړکيو د ابعادو د ښودلو لپاره کارول  

 ( شکل. 9-7کيږي )

کولو لپاره د محوري خط په پای کې د کوچنيو دايرو په منځ کې په ترتيب د الفبا حروف او  د تهدابونو د مشخص 

ستون د خطونو له   2ستون او  Bسانۍ د چې په اَتهداب ډيټايل ته اړتيا پېښيږي  B2اعداد ليکل کيږي مثالً د 

 ( شکل. 9-7تقاطع څخه پيدا کيږي )
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 ( شکل 7-9)

3 2 9

د ديوال لوړوالی د کرسي په نوم ياديږي يعنې د  څخه د کړکۍ تر الندنۍ سطحې پورېد فرش له تمام شوي سطحې 

هغه ديوال ارتفاع چې د اتاق د تل څخه د کړکۍ تر شروع کيدو پورې جوړيږي کرسي بلل کيږي د کرسي د ارتفاع د 

ستندرد عالمې څخه ګټه اخلو او يا د هرې کړکۍ الندې د کرسي له کليمې سره د هغې ارتفاع   O.K.Bښودلو لپاره له 

ليکو پوهېږو چې د ساختمان د ټولو کړکيو د کرسي ارتفاع يو ډول نده. مثالً که په يوه ساختمان کې له دريو ډولونو  

و نو څنګه به پوه شو چې د کړکۍ د څخه زياتې د کرسي ارتفاع ګانې موجودې وي اوس که دا اندازې وغواړو وليک

 کرسي ارتفاع څومره ده؟ 
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پوهېږو چې د يوې کړکۍ له طوالني يا عرضاني قطع څخه چې قاطع کمکي مستوي ورڅخه تېره شوي وي د کرسي 

ارتفاع په الس راوړلی شو اما بايد يادونه وکړو چې د ساختمان له يوې يا دوو څخه زياتې قطعې نه اخلو )نه يې 

وو( او پدې قطعو کې ممکنه ده دوه يا درې کرسۍ ووينو پداسې حال کې چې ممکنه ده هر ساختمان له  ترسيم ک

لسو څخه زياتې کړکۍ ولري پدې اساس يواځنۍ حل الره داده چې د هرې کړکۍ د کرسي د ارتفاع اندازه د هماغې  

 ( شکل. 9-7کړکۍ الندنۍ وليکو )

3 9

همېته برخمنه موضوع ده پوهېږو چې د برق  او پورې کيدو د جهت ښودل له ډېر اَ په پالن کې د دروازې د خالصيدو 

په نقشو کې بايد د ساختمان د برق د سيم کشي نقشه مشخصه شي که چېرې د دروازې د خالصيدو او تړل کيدو  

ره مخ شو.ځکه  د سوېچ موقعيت بايد د جهت ونه ښيو د برق د نقشې کشيو )وېرېنګ( پرمهال به له مشکل س 

دروازې شاته نه وي نو بايد معلومه شي چې دروازه کومې خواته خالصه شي ترڅو د برق د سوېچ دقيق او سم ځای  

 پېشبينی )وړانديز( شي.

د دروازې د خالصيدو او پورې کيدو جهت ښودنه پکې مهمه ده داده چې بايد مشخصه شي چې   يوه بله مسئله چې

اق دروزاه څومره فضاء احاطه کوي دا مسئله په تشنابونو کې چې کوچنۍ فضا لري اهميت لري ځکه د دروازې  د ات

د خالصيدو په صورت کې دستشوی )الس مينځونی( او کموډ بايډ داسې موقعيت ولري ترڅو له هغې سره برخورد  

فضا له   تلو او فرنيچر پر مهال د اړينېراوونکړي. د دروازې د خالصيدو او پورې کيدو د جهت ښودنه د ننوتلو او 

مخې ټاکل کيږي مثالً په پالن کې د پخلنځي )اشپزخانې( د دروازې ځای مشخص شوی دی او د پخلنځي وسايل 

لکه ګازي يا برقي داش، د لوښو مينځونی، يخچال او نور وساېل د پخلنځي په چپه خوا کې پېشبيني شوي دي دې  

ه تګ راتګ هر کله چې په چپه خوا کې ترسره شي نو که چېرې ددې جهت سرچپه  موضوع ته په پام چې پخلنځي ت

مجبور يو چې د دروازې   مالً غلطه ده ځکه موږ هرځل پخلنځي ته داخلېږو يا ورڅخه راوځوخبره وي نقشه کا

چپې   زه به همېشه د دخول او خروج مانع ګرځي اما په پيش بيني شوي حالت کې يعنېچارچاپېر راوګرځو او دروا 

 خواته د دروازې خالصيدنه کامالً درسته ده. 

ځينې پدې عقيده لري چې همېشه بايد د دروازې خالصيدل داسې وي چې ښی الس د دروازې دستګير ته حرکت  

ورکړي دا کار چندان منطقي ندی ځکه که دا ومنو فرض کړئ د ننوتلو پرمهال دستګير په ښي الس ونيول شو خو د 

دستګير په چپ الس نيول کيږي نو دروازې ته د ښي يا چپ دستګير ورکول کومه منطقي خبره   بېرته راوتلو پرمهال

 نده بلکې څه چې د دروازې د خالصيدو او بنديدو په جهت کې رول لري وړاندې ورته اشاره وشوه.
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لري او يا  که چېرې د دوو فضاګانو ترمنځ چې د دروازې پواسطه يو له بل سره اړيکه پيداکوي د سطحې اختالف و

اما لدې څخه پرته يعنې کله چې دوې  زې په منځ کې يو نازک خط کښل کيږيدروازه لخک )زيردل( ولري نو د دروا

 فضاګانې همسطح وي يا دروازه لخک ونلري نو خط نه ښودل کيږي. 

 

4 9

وي نو   1:50و که چېرته د نقشې مقياس مقياس رسم شي نو کړکۍ د يوه خط پواسطه ا 1:100کله چې نقشه په 

فاصله لري داخلي او خارجي 1mmۍ د دوو نازکو خطونو پواسطه ښودل کيږي چې حداقل يو له بل څخه ککړ

  1:20او   1:10ي هم د نازکو خطونو پواسطه ترسيم کيږي اما په وديوالونه چې دکړکۍ دوې څنډې محدود

 ( شکل. 9-11مقياسونو کې پخپله کړکۍ په دقيق ډول رسميږي )

 

 ( شکل 11-9)

5 9

 په ساختماني نقشو کې دوه ډوله د سطحې اختالف پېژنو: 

 په يوه پوړ کې د سطح اختالف .1

 د پوړونو د سطحو ترمنځ اختالف .2

پورې اړه  )فرش( تمام شوي کف کلي ډول د هغو اماکنوپه مام يا په  په يوه پالن کې د سطح اختالف د پخلنځي يا ح

ښکته انتخابيږي( څرنګه   2cmلري چې له اوبو سره سروکار لري )د همدې اختالف لپاره د دهلېز له سطحې څخه 

ليدل  ښکته دی يا څرنګه چې زيات  50cmد تراس له کف څخه  کې هم همداسې ده او يا د حويلي فرشچې په پالن 

 . ي د پذيرايي )ښه راغالست( له سالون څخه يو يا دوې پتکې پورته )لوړ( و خوړلو د اتاق فرش کيږي د ډوډۍ
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ډول اختالف څخه عبارت دی. دوهم ډول اختالف په   ې په يوه پوړ کې شتون لري له اولدسطحو دا ډول اختالف چ  

حقيقت کې د يوه ساختمان د پوړونو ترمنځ د سطحې اختالف دی چې د ساختمان د طبقاتو په عمودي سطحي  

توپير پورې اړه لري. په پالنونو يا قطعو کې د مختلفو سطحو د اختالف ښودلو لپاره معمواًل د هم سطح طبقې کف 

عالمې پواسطه ښيي.  (0.00∓)ومړي منزل کف/فرش( صفري مبدا سطح قبلوي. او هغه د )د ځمکې سطح يا د ل

عالمې په ليکلو يې ارتفاع  (+)مشخص کړو بايد د  اړو د پورتنۍ سطحې )لوړې سطحې( فرشاوس که چېرته وغو

ې په  عالم  (-)مشخص کړو نو ټيټوالی يې د  د ځمکې الندې طبقې )ښکته طبقې( فرشوليکل شي او که چېرې 

او هره اندازه چې له مبدا څخه  (+)ليکلو مشخص کوو په لنډ ډول هره اندازه چې له مبدا سطحې څخه لوړه وي د 

( شکل په پالن کې ښودل کيږي د  9-14عالمې په ليکلو مشخصه کيږي څرنګه چې د ) (-)ښکته )ټيټه( وي د 

 مخصوصه عالمه ليکل شويده.  (0.02-)تشناب په کف باندې د 

برخو وېشل شويده  يې په څلورو مساوي المه يوه دايره ده چې د مقطع سطحد سطحې د اختالف ښودلو سټنډرډ ع

د سطحو د اختالف اندازه همېشه د متر له  دی  7mmشاوخوا  يرې قطر)دوې برخې سپينې دوې برخې تورې( د دا 

 رويه ليکل کيږي. 

6 9

د زينې د ترسيم لپاره اړين  کې هرکله چې په پالن کې زينه رسم کړو يواځې د زينې پتکې وينو هغه څه چې په پالن 

 د اخري پتکې پای( يادولی شو.دي د زينې د پتکو شمېر، د زينې جهت )د لومړۍ پتکې پيل او 

د زينې د څو پتکو )چې مارش هم بلل کيږي( د ښودلو لپاره د مارش د عرض په وسط کې يو خط چې د حرکت مسير  

 ( شکل. 9-12راښيي چې پيل يې په يوه کوچنۍ دايره او ختم يې د غشي )تير( پواسطه ښودل کيږي ترسيم کوو )

 

 ( شکل 12-9)
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7 9

د شمال عالمه نظر د شمال جهت ته د ساختمان موقعيت راښيي ددې عالمې لپاره مشخص شوی سټنډرډ شکل 

وجود نلري يواځې بايد هڅه وشي چې اندازه يې له نقشې سره متناسبه وي او د شمال جهت کامالً واضح او دقيق 

 ( شکل. 9-13) وښودل شي دلته د شمال يو څو عالېم ښودل شويدي

 

 ( شکل 13-9)
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1 10

په نقشو کې هره وسيله يا برقي عنصر د يوې اختصاري عالمې يا نښې پواسطه ښودل کيږي ددې لپاره چې د يوې 

برقي وسيلې لپاره بېالبېل تفسيرونه، تعبيرونه او يا مفاهېم وجود ونلري بايد ټول عالېم له يوه سټنډرډ څخه  

چې نقشه لولي يوه مشترکه ژبه وجود ولري  پاره همدې الرې د ترسيم کوونکو او هغو کسانو لپيروي وکړي ترڅو له  

چې د لخوا تهيه شويدی (IEC)د همدې لپاره د برق په څانګه کې سټنډرډ د نړيوالې الکترونيک کميټې 

International Electro Technical Commission  مخفف دی.چې ټول ترسيمي عالېم بايد له هغې سره مطابقت

قشې )پالن( د مقياس له مخې وټاکل شي د عالېمو ترڅنګ بايد د مصارفو اندازه او  ولري د عالېمو اندازه بايد د ن

الن پ ونور مهم مشخصات هم ذکر شي د برقي تاسيساتو د نفشو په طراحي کې بايد هغې نقشې ته چې د تجهيزات

په ښه ډول  د برقي وساېلو د ځای پرځای کيدلو طريقه  کې ځکه چې پدې پالن بلل کيږي ځانګړي پاملرنه وکړو

مشخصه کوي دا کار د برق رسولو په څانګه کې ډېر مهم دی مثالً په هغه ځای کې چې د خوب تخت موجود وي 

( جدول کې د برقي وساېلو  10-1سوېچ او په هغه ځای کې چې تلويزيون قرار لري د برق ساکت يا انتن قرار لري. په )

 عالېم ښودل شويدي. 
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 ( جدول 1-10)

2 10

په اتاقونو کې بايد چتي )سقفي( څراغونه د اتاق په وسط کې ځای پرځای شي د همدې منظور لپاره د اتاق قطرونه  

-1رسموي او د قطرونو د تقاطع ځای په نښه کيږي دا ځای په يوه اتاق کې د څراغ د نصبولو لپاره بهترين ځای دی )

 ( شکل.10

 

 ( شکل 1-10)
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شکله او يا دوه برخې ولري نو هره  Lنګه که چېرې د اتاق فضا لويه وي لکه ځينې د پذيرايي فضاګانې چې  همدار

 برخه بايد په جدا ډول روښانه شي او د همدې کار لپاره د هرې برخې جدا جدا قطرونه رسموو. 

3 10

خالصيدل يې له يوه ديوال سره ختميږي پدې اساس د سوېچونو د  د زياترو اتاقونو دروازې داخل ته خالصيږي او 

ځای پرځای کولو ځای پداسې ډول غوره کيږي ترڅو د اتاق د ورودي دروازې په خالصيدو سره هېڅ سوېچ د  

 ( شکل کې ښودل شوی دی.10-2دروازې شاته پاتې نه شي د ساکت د ځای پرځای کولو سم او ناسم ځايونه په )

 

 ( شکل 2-10)

د نقشې په ترسيم کې نشو کولی د وايرنګ مسير د ساختمان د پايو له منځ څخه تېر کړو همدارنګه نشو کولی 

 ساکت، سوېچ يا ديوالي څراغ په پايه نصب کړو. 

( شکل کې د يوې پايې پرمخ د سوېچ يا ديوالي څراغ د نصبولو او همدارنګه له کانکرېټي پايې څخه   10-3په )

ولو يو ناسم )نادرست( شکل ښودل شوی دی د يوه ساختمان په مختلفو برخو کې د سوېچ،  وايرنګ د پايپ د تېر

 ساکټ او څراغونو د نصوبو صحيح ځايونه تشريح کوو.

 

 ( شکل 3-10)
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4 10

اتاق د د خوب په اتاقونو کې سوېچونه ورودي دروازو ته نيږدې اود خوبتخت ته نيږدې ځای پرځای کيږي د خوب 

 ډيکوريشن څراغ ساکټ هم د خوب تخت د پاسه قرار نيسي. 

 

 ( شکل 10-5( شکل                                   )4-10)

5 10

پخلنځی د چتي څراغ لرونکی دی چې د يوه پُل پواسطه کار کوي د څراغ ډول کولی شو فلورسنټ يا کم لګښته  

پاره کولی شو له مخفي )پټو( چتي څراغونو )معمواًل هالوژن( ډوله څراغونو څخه کار  غوره کړو د ډيکوريشن ل

 ( شکل.10-6اخلو )و

 

 ( شکل 6-10)

ا د  د دروازې موقعيت ته د پخلنځي په داخل ينظر  سوېچونه کولی شو په پخلنځي کې په نظر کې ونيسو او 

 . پخلنځي څخه بيرون نصب کيدلی شي
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6 10

د دهلېزونو د روښنايي کنترول د دوه پُله سوېچونو پواسطه سرته رسيږي پر چتي )سقفي( څراغونو سربېره د  

که چېرې دهلېز لوی وي له سقفي څراغونو څخه په دوه برخو کې له    ن څراغونو څخه هم کار اخيستل کيږيډيکوريش

بولو تر ټولو نيږدې ځای د ورودي دروازې ترڅنګ دوو دوه پُله سوېچونو څخه کار اخيستل کيږي د سوېچونو د نص

 ( شکل. 10-7دی )

 

 ( شکل 7-10)

په ځينو دهلېزونو کې چې په عين حال کې د پذيرايي سالون هم وي له مخفي څراغونو څخه چې د ډيکوريشن لپاره  

 ( شکل. 10-8وي د کنترول د يو پُله ساکټ څخه هم کار اخيستلی شو )

 

 ( شکل 8-10)
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8 10

په تشنابونو يا حمامونو کې سوېچ د دروازې په ورودي برخه کې نصبوي ترڅو تشناب ته له داخليدو څخه وړاندې 

خالصيږي له  پکې وکولی شو د هغې داخل روښانه کړو ديوالي څراغونه هم کولی شو د هغه ديوال پرمخ چې دروازه 

 سوېچ سره څنګ په څنګ نصب کړو. 

يا زيات وي( ځانګړي ډولونه ولري په تشناب   IP44غونه بايد د رطوبت ضد )چې په تشنابونو کې نصب شوي څرا

او مرطوب ځای کې د تشنابونو له مخصوصو ساکټونو څخه د سټانډرډ مطابق د الس مينځوني دپاسه استفاده 

 ( شکل. 10-9کيږي )

 

 ( شکل 9-10)

8 10

په نقطه کې د څراغ د   C( شکل کې د 10-10د اپارتمانونو دخولي دروازې معمواًل په نقشو کې دوه پله يي وي په )

 ( شکل.10-10روښانولو لپاره د يو پوله سوېچ د ځای پرځای کولو سم ځای ښودل شوی دی )

 

 ( شکل10-10)
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ځايونه صحيح    Dاو  Aه خالصيږي او څراغ هم د اپارتمان په داخل کې قرار لري نو د أپارتمان دروازه داخلي سمت ت

کې سوېچ د دروازې د پلې شاته   نقطه Bنشي کيدلی. څرنګه چې ورود او خروج د لويې پلې څخه ترسره کيږي په 

 کل.( ش10-11نقطه ده ) Cقرار نيسي نو ځکه د سوېچ د ځای پرځای کولو لپاره ترټولو مناسب ځای د 

 

 ( شکل11-10)

 ښودل شوی دی. هم ( شکل کې د دروازې د زنګ نصبولو ځای10-11په )

9 10

وسايلو د اتصال مجموعه ده چې له يوې واحدې منبع څخه تغذيه شي او د  ه وايرنګ څخه هدف د ټولو الکتريکيل

پارتمان د وايرنګ د ټولې نقشې د ترسيم  آکې د يوه ( شکل 10-12واحدو حفاظتي وساېلو لرونکي وي په 

 څرنګوالی ښودل شوی دی.

( شکل کې 10-14( شکل کې د تيليفون د ساکټونو د نصبولو او د تلويزيون د انتن د نصبولو او په )10-13په )

 وايرنګ او د ساکټونو موقعيت ښودل شوی دی.

د برق له نقشو سره د محصلينو د   دې کتاب کې يواځېسره ددې چې ديوه ساختمان د برق نقشې زياتې دي اما پ

( شکل کې د پانيل بورډ دياګرام د ترسيم  10-15شنايي لپاره څو نقشې راوړل شويدي چې له هغې جملې څخه په )آ

 تو د چاه ارت د نقشې جزئيات ښودل شويدي.( شکل کې د برقي تأسيسا10-16په )طرز يوه بېلګه او 
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 ( شکل12-10)

 

 ( شکل13-10)
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 ( شکل14-10)

 ( شکل15-10)

 ( شکل16-10)

 ومن اهلل التوفيق  
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   پوهنتون لیکوال د کتاب نوم 

ره 
می

ش
 

 پوهنتون لیکوال د کتاب نوم 

۱ 
  I 534 Aریايض عايل کلکولس 

 ریايض
 ۲ ننګرهار حمیدالله یار

عالی ریاضیاتو عمومی  د 

 کورس
 ننګرهار محب الرحمن جنتی 

 د نفوسو جغرافیه  ۳
پروفیسور لطف الله  

 صافی
 ارننګره نظر محمد II عايل کلکولس ۴ ننګرهار

۵ 

   III  فزیکی کیمیا

ک او کتلسس،  یکیمیاوی کنت

 کروماتوګرافی او اسپکرتوسکوپی 

پوهاند دوکتور خیر  

 ماموند  محمد
 ۶ ننګرهار

   IIفزیکی کیمیا 

الکرتولیتی محلولونه او  

 الکرتو کیمیا

پوهاند دوکتور خیر  

 محمد ماموند 
 ننګرهار

۷ 
د د ودانیو د تودولو تخنیک 

 یکدسون تخن ،لومړی برخه

داکرت غالم فاروق میر   

 احمدی 
 لوژيو د ژويو فزي ۸ ننګرهار

پروفیسور غنچه ګل  

 حبیب صافی 
 ننګرهار

 معیار های جدید اعامر ساختامن  ۹
انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 د متیورولوژی مبادی  ۱۰ ننګرهار

پروفیسور عبدالغیاث  

 صافی
 ننګرهار

۱۱ 
الجرب او د عددونو تیوری لومړی 

 برخه 
 ۱۲ ننګرهار د نیازمن سطان احم

چگونگی مرصف انرژی در  

 ساختامن های رهایشی 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 ننګرهار

۱۳ 

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د  

لومړی صنفي کار متودیکي  

 الرښود 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند
 د ژوند چاپېریال  ۱۴ ننګرهار

پوهاند عارف الله 

 مندوزی 
 ننګرهار

 کړیوال ترکیبونه ،وی کیمیاعض ۱۵
پوهاند دوکتور محمد 

 غوث حکیمی
 میخانیک جامداتو ۱۶ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی
 ننګرهار

۱۷ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات دویم ټوک

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی 
 ۱۸ ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات لومړی ټوک

دیپلوم انجينېر  

 اسدالله ملکزی 
 ننګرهار

 ننګرهار محمد طاهر کاڼی  کیاميي عنرصونه لومړی ټوک  ۲۰ ننګرهار محمد طاهر کاڼی  دویم ټوک  کيميايي عنرصونه ۱۹

 ۲۲ خوست کل محمد جنت زی عمومی ریاضیات  ۲۱

د اقتصاد او تجارت  

تو ښپ -اصطالحات )انګلیيس

 قاموس(  يترشیح

پوهنیار عبدالله  

  عادل او امان الله

 ورین 

 ننګرهار

 ۲۴ ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  خطي الجرب  ۲۳
انشناسی و رضورت آن در  و ر 

 جامعۀ افغانستان 
 داکرت اعظم دادفر

کابل 

 پوهنتون

 ۲۶ بلخ  پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  ۲۵
اساسات هندسه ترسیمی  

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ 

۲۷ 
تخنیکی   تأسیسات و تجهیزات

 ساختامن 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری

کابل پولی 

 تخنیک
 د رادیویي خپرونو تولید  ۲۸

پوهنوال دوکتور  

 ماسټر واحدي
 خوست

۲۹ 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا

پوهنیار محمد حنیف  

 هاشمي
 تیوری و سیاست بودجه عامه ۳۰ خوست

پوهنوال داکرت سید  

 محمد ټینګار
 کابل

 مفصلیه حیوانات  ۳۱
پروفیسور داکرت دیپلوم  

 علی آقا نحیف 
 ۳۲ هرات

او   کید ارومات ،ایمیعضوي ک

 برخه کیکلیرتوسیه

 لګ اکرتډپوهنوال 

 ی ز یحسن ول
 کابل

 ژې تحلیل او مدیریتد پرو ۳۳
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 د انجنیری میخانیک  ۳۴ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی 
 ننګرهار

۳۵ 
،  لیيل هندسهکلکولس او تح

 لومړی برخه 

پوهندوی سید شیر آقا   

 سیدي
 ۳۶ ننګرهار

،  کلکولس او تحلیيل هندسه

 دوهمه برخه 

پوهندوی سید شیر   

 آقا سیدي 
 ننګرهار

 ۳۸ ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  ۳۷
کارتو گرافی با اساسات  

 توپوگرافی

پوهنوال دوکتور  

 محمد طاهر عنایت
 ننګرهار

 خوست پوهنمل بهرام امیری  د موادو مقاومت ۴۰ ننګرهار اسد الله ملکزی  انرژي سمپا کوونکي ودانۍ ۳۹

۴۱ 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک
 ۴۲ ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننگرهار دانش کړوخیل 



 

 ننګرهار زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري ۴۴ ننګرهار هاند لطف الله صافی  پو    حیاتی جغرافیه  ۴۳

 ۵۶ ننګرهار سالطان احمد نیازمن  د ریايض په هلکه خربې اترې ۴۵
  ولوجيیاقتصادي ج

 فلزي کانونه( -)کانپوهنه

پوهاند دوکتور   

 ف الله سهاکیرش
 ننګرهار

۴۷ 
ګروه های اجتامعی بسته )مطالعه  

 سکتها( جامعه شناختی  
 داکرت احمد سیر مهجور 

کابل 

 پوهنتون
 بلخ  محمد نعیم نسین ګرم شدن کره زمین  ۴۸

۴۹ 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 ۵۰ ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 امان الله فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک

۵۱ 
نجنیري کې د اټوکډ په سیول ا

 استعامل 

پوهنوال میا پاچا  

 میاخیل 
 وترنری عمومي پتالوژي ۵۲ ننګرهار

پوهندوی محمد  

 طاهر کاکړ
 ننګرهار

 انجنیري جیودوزی )رسو(  ۵۳
پوهندی ګل حکیم شاه 

 سیدی
 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي ۵۴ ننګرهار

 د تلویزیوين خپرونو تولید ۵۵
اسرت پوهنوال داکرت م

 واحدی
 ۵۶ خوست

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،  

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  ۵۸ ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   ۵۷

 بلخ  داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص ۶۰ ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی    د تهداب انجنیري  ۵۹

۶۱ 
در   یحفظ انرژ  تیرهنمود موثر

 راتیتعم

داکرت انجنري محمد عمر  

 تيموری
 خوست داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  ۶۲ کابل

۶۳ 
د افغانستان د پوهنتونونو د  

 درسی کتابونو چاپول )پشتو( 
 ټولو ته  وردک  داکرت یحیی آملاين د افغانانو لپاره  ۶۴ ټولو ته  داکرت یحیی وردک 

 ۶۶ ټولو ته  داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  ۶۵
د پروژې مدیریت په عمل 

 کې

محمد داود علم او يو 

 اف . ګهل
 ننګرهار

 صنعتي اقتصاد  ۶۷
پوهاند محمد بشیر  

 دودیال 
 نبايت فزیولوژي لومړی جلد  ۶۸ ننګرهار

پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست

 ژي دوهم جلد نبايت فزیولو ۶۹
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 ۷۰ خوست

د ساختامنونو تحلیل )لومړی 

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ننګرهار

۷۱ 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ۷۲ ننګرهار

د پاره   سانوډد مهن

 هړ زده ک کیساختامين ستات 

  ریانجن  پلومید

 ی اسدالله ملکز 
 رهارګنن

۷۳ 
د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )لومړی برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ۷۴ ننګرهار

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

 سیټونه او هرڅه د هغوی په هکله ۷۵
لیف بوکوفسکی/  

 سلطان احمد نیاز من 
 ۷۶ ننګرهار

و  د لویو الرو د هنديس عنارص 

 ډیزاین 

پوهنیار انجنیر محمد 

 شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 د رسخالصو کانالونو هایدرولیک ۷۷
پوهنوال میاپاچا  

 میاخیل 
 ۷۸ ګرهارنن

)لومړی   لو تحلید جوړښتون

 برخه(

یسور حفیظ الله  پروف

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 خوست

۷۹ 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه 

 برخه(

  پروفیسور حفیظ الله

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریايض منطق ۸۰ خوست

۸۱ 
 ونه انجنیري دريس کتاب ۴۵

 ټول پوهنتونونه 
 ننګرهار

 رسولو انجنیري د اوبو  ۸۲
پروفیسور انجنیر  

 محمد عیسی تنها
 ننګرهار

۸۳ 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، لومړی ټوک(

م انجنیر  ند دیپلو پوها

 عبادالرحمن مومند

 ګرهارنن

۸۴ 

اوسپنیز کانکریټي عنارص  

ډیزاین )دویمه برخه، دوهم 

 ټوک(

اند دیپلوم انجنیر  پوه

 عبادالرحمن مومند
 ننګرهار

 ۸۶ ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  ۸۵
په معارص طب کې د فزیک  

 پیژندنه
 ننګرهار ګل احمد سهیل

۸۷ 
  د انجنیری اساسی ریاضی

 ه(خړی بر لوم)

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ۸۸ ننګرهار

  د انجنیری اساسی ریاضی

 )دوهمه برخه(

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ننګرهار

 ي تیور  پرمختیا يد اقتصاد ۹۰ ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب  عمومي تخنیکي رسم ۸۹
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 ننګرهار

 کيد او ګرافیک ۹۲ ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  پوهنهاقلیم  ۹۱
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 والدین جاليل بها 
 ننګرهار

 جنایي ارواپوهنه  ۹۳
پوهنیار راز محمد  

 فیض 
 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې ۹۴ ننګرهار



 

۹۵ 
و  ښتپ -د طبیعي علومو انګلیيس

 قاموس

 پوهنوال ډاکرت نظر

 محمد سلطانزی ځدران
     ننګرهار
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 342 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, 

Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are 

holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan 

universities and many other institutions and organizations for free. Out of 

the total, 96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 210 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-

Afghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 

textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of 

Germany, Mazar-e Sharif, 4 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 

textbooks funded by SlovakAid, and 8 textbooks funded by Konrad 

Adenauer Stiftung. All the published textbooks can be downloaded from 

www.ecampus-afghanistan.org & www.kitabona.com. 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states : 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 210 medical 

and non-medical textbooks so far . 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan . 

In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister 

Abdul Tawab Balakarzai, Financial & Administrative Deputy Minister Noor 

Ahmad Darwish, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim 

Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their 

continuous cooperation and support for this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and 

distributing the textbooks . 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, May, 2021 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and knowledge transfer process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid 

for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that 

have provided opportunities for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Abdul Tawab Balakarzai 

Academic Deputy Minister of Higher Education 

Kabul, 2021 
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