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پيش آزمون

ــده است، آيا مي توان براي نشان دادن جاي مرغك  ــاني يك محور با طول زياد، جاي مرغك ايجاد ش 1. تصور كنيد در پيش
از برش استفاده كرد؟ آيا براي اين منظور بايد تمامي محور را برش زد؟

2. با توجه به اينكه برخي از قطعات را نمي توان برش زد، چگونه قسمتي از آن را كه داراي جزئياتي است در برش نشان دهيم؟
3. به نظر شما كدام برش براي سر چكش مناسب تر است؟

4. قطعات زير را با دست آزاد برش موضعي بزنيد.
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برش موضعي

ــي از قطعات، به دليل خصوصياتي كه قطعه دارد،  در برخ
ــان دهيم، بايد  ــاي آنكه تمامي قطعه را در برش نش به ج
قسمتي از آن را كه داراي جزئيات خاصي است به صورت 

موضعي در برش ترسيم كنيم.

كاربرد برش موضعي
ــيم برش يك قسمت يا قسمت هايي از قطعات كه  1. ترس

امكان نمايش برش ديگر براي آن ها فراهم نباشد.

برش موضعي در پيچ حركتي

برش موضعي در تيغه

نمايش سوراخ قالويزشده 
در برش موضعي

نمايش دندانه 
در برش

ــا ابعادي به  ــمتي از يك قطعه ب ــان دادن برش قس 3. نش
نسبت كوچك تر از ابعاد كل قطعه.

ــتاندارد و استثناءهاي  2. براي نمايش جزئيات قطعات اس
برش مي توان از برش موضعي استفاده كرد. 
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محدوده ي برش در برش موضعي
محدوده ي برش عبارت است از ترسيم خط نازك با دست 
ــدوده ي مورد نظر در برش موضعي. آزاد براي تعيين مح
ــدوده ي برش  ــيم مح ــكات زير براي ترس ــت ن رعاي

ضروري است.
1. محدوده ي برش بايد با خط نازك دست آزاد، نه خيلي 
يكنواخت و نه خيلي شكسته و با شكلي مناسب رسم شود.

ــوان از برخي خطوط  ــدود كردن برش، مي ت 2. براي مح
اصلي دور شكل استفاده كرد.

3. براي محدوده ي برش، نبايد از خط هاي داخلي تصوير 
استفاده كرد.

اجراي چند برش موضعي در يك قطعه
براي نمايش جزئيات مربوط به يك قطعه مي توان از چند 

برش موضعي به طور همزمان استفاده كرد.

يادآوري

ــد برش موضعي  ــه در يك قطعه از چن چنانچ
ــورها و فاصله  ي  ــد، جهت هاش ــتفاده كردي اس
ــورها، در همه ي آن ها يكنواخت و به يك  هاش

اندازه باشد.
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نيم برش برش موضعي

 استفاده  از برش موضعي به جاي نيم برش
ــده اند كه تمام يا قسمتي از خط محور را  ــمت هاي داخلي آن به گونه اي ساخته ش ــاده كه قس ــبتًا س در برخي از قطعات نس

نيم برش با خط اصلي پوشش مي دهد، بهتر است كه از برش موضعي استفاده شود.
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دستور كار شماره ي 1
ترسيم برش موضعي

(90 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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مراحل ترسيم

1. رويه  ي ميز (تخته رسم) و ابزارهاي نقشه كشي را با دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.
ــيم كنيد. ــپس كادر و جدول آن را ترس ــم) نصب و س 2. كاغذ A4 را با دقت و با كمك خط كش تي روي ميز (تخته رس

3. با استفاده از ابزارهاي مورد نياز، نماهاي ارائه شده مربوط به نقشه ي دستور كار را بدون اندازه ترسيم كنيد.
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4. قسمت هايي از نماي روبه رو را كه مي توان برش موضعي در آن به كار برد مشخص كنيد.

5. قسمت هاي مورد نظر را با استفاده از ترسيم محدوده ي برش خط نازك دست آزاد، مشخص كنيد. دقت كنيد محدوده ي 
برش نه خيلي يكنواخت و نه خيلي شكسته و به صورت متناسب با شكل ترسيم شود.



108

6. آن قسمت از خطوط نديد را كه در محدوده ي برش قرار دارد به صورت ديد ترسيم كنيد.

7. با استفاده از خط كش تي و گونيا قسمت هاي توپر محدوده هاي برش موضعي را به صورت يكنواخت با يك فاصله و يك زاويه ي 
45 درجه هاشور بزنيد. دقت كنيد، در مورد قسمت هاي قالويز شده، خط هاشور از خط نازك عبور و به خط اصلي (سوراخ) تكيه كند.
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9. پس از تكميل نقشه خطوط آن را با پهناي استاندارد ضخيم كنيد.

8. خطوط محور را رسم كنيد.

10. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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دستوركار شماره ي 2

ترسيم برش موضعي

برش موضعي را براي جزئيات مربوط به شفت، با مقطع دايره اي اجرا كنيد. (مقياس2:1)

ــيم نقشه، طول نماي ارائه شده را با خط كش اندازه برداري كنيد و به مقياس  ــب براي ترس 1. براي انتخاب كاغذ با ابعاد مناس
خواسته شده آن را دوبرابر كنيد.

2. نماي ارائه شده را به مقياس موردنظر روي كاغذ ترسيم كنيد.
3. قسمت هاي مربوط به جزئيات شفت را با استفاده از برش موضعي، برش بزنيد.

4. نقشه را اندازه گذاري كنيد.
5. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

(90 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب
كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄

1. از برش موضعي در چه زماني استفاده مي شود؟
2. براي ترسيم محدوده ي برش موضعي چه نكاتي بايد رعايت شود؟

3. ترسيم هاشور براي برش هاي موضعي همزمان در يك قطعه چگونه است؟
4. نمايش درست در حالت برش جزئي كدام است؟

5. برش درست كدام است؟

6. كدام گزينه برش درست را نشان مي دهد؟
گزينه ي الف ............. است. زيرا .......... .
گزينه ي ب ............... است. زيرا .......... .
گزينه ي ج ................ است. زيرا .......... .
گزينه ي د ................. است. زيرا .......... .

(د)(ج)(ب)(الف)
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عملي ◄
1. نماي روبه رو را در قسمت شطرنجي با استفاده از برش موضعي ترسيم كنيد.
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2. نماي ارائه شده را در برش موضعي ترسيم كنيد.

t=6

3. نماي مناسب را با استفاده از برش هاي موضعي ترسيم كنيد.
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توانايي ترسيم برش گردشي

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄
- برش گردشي را شرح دهد.

- اصول برش گردشي را شرح دهد.
- برش گردشي را در حالت هاي مختلف ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
134



115

پيش آزمون

1. قطعات 1، 2، 3 و 4 چه نام دارد و خصوصيات آن ها چيست؟

2. تفاوت نقشه هاي ترسيم شده (الف) و (ب) براي قطعه ي  (3) چيست؟ به نظر شما كدام مناسب تر است؟ چرا؟

3. نام برش در نقشه ي  (ب) چيست؟ و به چه نام هاي ديگري معروف است؟
4. با توجه به اصول برش، كدام موارد در نقشه ي (ب) رعايت نشده است؟

5. برش گردشي براي قطعه هايي استفاده مي شود كه طول آن ها..............و داراي شكل................است.
6. چرا در برش گردشي نياز به نام گذاري برش نيست؟

(ب) (الف)

(1)(2)(3)(4)



116

برش گردشي

براي نمايش مقطع، قطعاتي كه طول زياد و شكل يكنواختي 
دارند از برش گردشي استفاده مي شود.

براي ترسيم برش گردشي كافي است نمايي از مقطع قطعه را 
روي نماي اصلي قطعه و به صورت برش خورده ترسيم كرد.

ترسيم برش ساده

ترسيم برش گردشي

ــه ي نقشه ي ترسيم شده در حالت ساده و گردشي  با مقايس
نتيجه مي گيريم:

1. اندازه  ي تصوير كوتاه تر مي شود در نتيجه نقشه به جاي 
كمتري نياز دارد.

2. نيازي به نام گذاري برش نيست.

اصول برش گردشي

ــاق مقطع برش خورده روي نماي اصلي با خطوط  1. انطب
نازك صورت مي گيرد.

درست

نادرست
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ــود و ممكن  ــور زده مي ش 2. برش به صورت معمول هاش
ــت از خط يا خطوط اصلي نماي اصلي عبور كند، كه  اس

در اين مورد اشكالي ندارد.

 نادرست - هاشورها در يك امتداد نيستند.

ــه هاي فرجه ي اول جهت گردش برش بايد به  3. در نقش
ــه هاي فرجه ي سوم جهت  ــمت راست باشد و در نقش س

گردش برش به سمت چپ است.

فرجه ي سوم

فرجه ي اول

برش گردشي اجسام داراي مقاطع غيريكنواخت 
در طول قطعات

ــتند، در  ــي از قطعات داراي طول غير يكنواخت هس برخ
ــيم چند برش، در نماي اصلي  اين صورت مي توان با ترس

تغييرات مربوط به آن قطعه را نشان داد.

نادرست - خط اصلي نبايد پاك شود.

برش گردشي يا شكستگي تصويردرست 
ــا خطوط  ــي نماي اصلي ب ــمت ميان ــن روش، قس در اي
شكستگي حذف مي شود و مقطع برش خورده به صورت 

معمول و محيط آن با خط اصلي ترسيم مي شود.
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برش گردشي قطعات با سطوح شيبدار
گاهي، برخي قطعات داراي مقاطع غير يكنواخت با سطوح شيب دار همراه اند. در اين گونه قطعات، مي توان از برش گردشي 

استفاده كرد. بايد توجه داشت، مقطع برش خورده در جاي خود ترسيم شود.

اندازه گذاري در برش گردشي
در برش گردشي، مي توان به طور معمول اندازه گذاري كرد.

نادرستدرست

استفاده از خط نديد در برش گردشي
در بعضي از پروفيل ها، به دليل پيچيدگي مقطع در اندازه گذاري، مي توان از خطوط نديد استفاده كرد.
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پروفيل هايي كه سطوح منحني دارد:
پروفيل با مقطع T شكل را در نماهاي (الف) و (ب) مقايسه كنيد.
ــاختار انحنايي آن از  ــراي نمايش س ــكل (ج)، ب در ش
ــز كمان ها مي گذرند  ــازك كه از مراك ــيم و خطوط ن ترس

استفاده مي شود.

 (الف)

(ج)(ب)
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دستوركار شماره ي 1
ترسيم برش گردشي

(90 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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ــي را با  ــم) و ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.

ــذ A4 را با دقت و با كمك خط كش تي روي ميز  2. كاغ
(تخته رسم) نصب و سپس كادر و جدول آن را ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

ــوز محترم خود و  ــه به هنرآم ــان دادن نقش 7. پس از نش
ــه را اندازه گذاري و خطوط ترسيم شده را با  تأييد آن نقش

اندازه هاي استاندارد ضخيم كنيد.

3. با استفاده از ابزارهاي مورد نياز، نماي ارائه شده مربوط 
به نقشه ي دستور كار را بدون اندازه گذاري ترسيم كنيد.

4. با توجه به فرجه ي انتخابي (در اينجا فرجه ي اول) مقطع 
قطعه ي مورد نظر را روي نماي اصلي با خط نازك ترسيم كنيد.

5. در نماي اصلي با استفاده از خط نازك شكستگي، شكستگي 
ــمت هاي بين دو شكستگي را پاك كنيد. ايجاد كنيد و قس

ــاي 45 درجه مقطع  ــتفاده از خط كش تي و گوني 6. با اس
ــده را به دقت هاشور بزنيد. توجه كنيد هاشورها  ترسيم ش

با خط نازك و به صورت يكنواخت ترسيم شوند.
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دستور كار شماره ي 2           
ترسيم برش گردشي

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
A4كاغذ  60ْ - 30ْ و45ْدوگونيا
موييبرسنواريچسب
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB - F  مداد

1. با توجه به ابعاد نقشه، كاغذ مناسب را براي ترسيم انتخاب كنيد.
2. با توجه به اندازه هاي ارائه شده در تصوير سه بعدي و نماي روبه رو، نماي مقابل را در كاغذ ترسيم كنيد.

3. برش گردشي را براي قسمت راست و چپ قطعه در نماي ترسيم شده اجرا كنيد.
4. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

(90 دقيقه)
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄

1. برش گردشي را توضيح دهيد.
2. كاربرد برش گردشي را شرح دهيد.

3. آيا مي توان از چند برش گردشي روي يك نما استفاده كرد؟ چگونه؟
4. اصول برش گردشي را شرح دهيد.

5. براي قطعاتي كه داراي مقطع غيريكنواخت و شيب دار هستند، برش گردشي چگونه ترسيم مي شود؟
6. اندازه گذاري در برش گردشي چگونه است؟
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عملي ◄
1. در قسمت شطرنجي، برش گردشي هر يك از پروفيل هاي ارائه شده را ترسيم كنيد.
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2. برش گردشي تصوير مجسم تيرآهن با مقطع I شكل را ترسيم و اندازه گذاري كنيد.

3. برش گردشي مربوط به دو نماي ارائه شده را ترسيم كنيد.
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ــده، نماهاي روبه رو و باال و براي قسمت بازويي آن برش گردشي ترسيم كنيد. سپس نقشه  ــم ارائه ش 5. براي تصوير مجس
را اندازه گذاري كنيد.

4. با استفاده از برش گردشي، نقشه ي موجود را ترسيم و اندازه گذاري كنيد.
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توانايي ترسيم برش پياپي 
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄

- برش پيايي را شرح دهد.
- اصول و قواعد برش پيايي را شرح دهد.

- ترتيب و محل نمايش برش پياپي در نقشه را شرح دهد.
- برش پياپي را در حالت هاي مختلف ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/545/5
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پيش آزمون

1. نام قطعات شماره ي 1 و 2 چيست؟

2. چه تفاوتي بين اين قطعات وجود دارد؟
3. مقطع هاي قطعه ي 2 چگونه ترسيم مي شود؟

4. به نظر شما چه نامي براي نوع برش در نقشه ي قطعه ي 2 كه در زير ترسيم شده است مناسب است؟

5. آيا روشي را مي شناسيد كه در ترسيم نقشه ي قطعه ي 2 در برش پياپي نيازي به نام گذاري نداشته باشد؟

(2)(1)
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برش پيايي

ــرش بزنيم،  ــتر از يك ب ــه در يك جهت ديد، بيش چنانچ
برش ها را پياپي يا متوالي گويند.

ــت  ــه مربوط به يك مقطع اس ــي هر صفح ــرش پياپ در ب
ــورده را به ترتيب  ــك از مقاطع برش خ ــه مي توان هر ي ك

نام گذاري كرد.

اصول برش پياپي
ــيم برش پياپي فقط محل برش خورده را در  1. براي ترس

برش نمايش مي دهيم.

2. جهت هاشور و فاصله ي آن ها در تمامي برش ها يكسان است.

نمايش درست

نمايش نادرست
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تعدادي از مقاطع معروف كه در برش پياپي كاربرد بيشتري دارند:

سوراخ عمودي

جاي پين

آچارخور چهارگوشآچارخور شش گوش

سوراخ افقيجاي خارجاي خار (راه به در)

جاي خار از پهلوجاي پيچجاي آچارخور

جاي خار جاي سوراخ
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ترتيب و محل نمايش برش پياپي در نقشه
1. ترسيم مقاطع در يك سمت نما: 

بهترين حالت آن است كه مقاطع برش پياپي در سمتي از نماي نقشه ها قرار گيرد كه فلش هاي مسير برش آن را نشان دهد. 
در اين صورت، مقاطع به ترتيب همراه با نام گذاري برش رسم مي شود.

2. ترسيم مقاطع در دو سمت: 
در اين روش نيز ترتيب و نام گذاري برش اهميت دارد.

3. ترسيم مقاطع برش در زيرنما:
ــود. براي كنترل اين مطلب، محور  ــيم ش حالت اول. در اين روش هر مقطع برش بايد دقيقًا در زير صفحه ي برش ترس

تقارن مقطع برش خورده در امتداد مسير برش مربوط به آن بايد در يك راستا باشد.
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4. ترسيم مقطع برش در اطراف نما:
 براي برخي از قطعات مقطع  برش خورده با توجه به فلش مسير برش و به صورت هم راستا با قسمت برش خورده ترسيم 

مي شود، در اين صورت نام گذاري آن ضروري است.

روش ديگر ترسيم برش متوالي براي اين گونه از قطعات، چرخاندن برش ها در جهت گردش عقربه ي ساعت است كه در 
اين صورت زاويه ي چرخش در كنار هر مقطع نوشته مي شود.

ــاال و پايين يكديگر ولي دقيقًا زير  ــت به دليل كمبودها، مقاطع را به صورت ب ــن روش، ممكن اس ــت دوم.   در اي حال
صفحات برش ترسيم كرد.
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كاربرد ديگر برش پياپي

ــكلي مي شود؛ در اين  ــتند كه به دليل تغييرات ابعاد در طول دچار تغييرات ش ــته اي هس برخي از قطعات داراي مقاطع پيوس
صورت استفاده از برش پياپي براي اين گونه قطعات نيز مفيد است.

نكته

در ترسيم برش زير مقاطع، به دليل مشخص بودن موقعيت هر برش، مي توان از نام گذاري 
برش ها صرف نظر كرد ولي مسيرهاي برش بايد نام گذاري شود.
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دستور كار شماره ي 1
 ترسيم برش پياپي

(120 دقيقه)

مقياس 2:1

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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مراحل ترسيم
1. كاغذ مناسب با ابعاد نقشــه را انتخاب كنيد و با دقت 

روي ميز )تخته رسم( نصب كنيد.
2. با استفاده از ابزارهاي موردنياز، نماي ارائه شده مربوط 

به نقشه ي دستور كار را بدون اندازه گذاري ترسيم كنيد.

3. مقاطعي از نما را كه براي برش متوالي مناســب است 
انتخاب كنيد.

4. مســيرهاي برش مقاطع انتخاب شــده را نام گذاري و 
ترسيم كنيد.

5. براي هر مسير برش، نماي جانبي مربوط به آن مقطع را 
با دقت با يكي از روش هاي گفته شــده در امتداد نما يا در 
زير نما ترســيم كنيد. توجه كنيد، ابعاد مقطع ترسيم شده، 

دقيقًا با اندازه ي واقعي آن در نما يكسان باشد.

6. قسمت هاي هر مقطع را به كمك خط كش تي و گونياي 
45درجه هاشــور بزنيد. دقت كنيد، فاصله ي هاشورها و 

جهت آن در تمامي مقاطع يكسان باشد.

7. با توجه به روش انتخابي براي ترسيم برش متوالي، در 
صورت نياز آن ها را نام گذاري كنيد.

8 . پس از تكميل جدول مشــخصات، نقشه را براي تأييد 
و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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دستور كار شماره ي 2
 ترسيم برش پياپي

(120 دقيقه)

1. نماي روبه رو و افقي را در كاغذ مناسب ترسيم كنيد.
2. براي جزئيات قطعه در نماي افقي مسير برش ترسيم كنيد.

3. برش پياپي را براي مسيرهاي مشخص شده ترسيم كنيد.
4. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

مقياس 2:1

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄

1. كاربرد برش پياپي را بنويسيد.
2. نام گذاري در برش هاي پياپي چگونه است؟

3. برش درست براي نماهاي ارائه شده كدام است؟

دجبالف

دجبالف

دجبالف

دجبالف

دجبالف

دجبالف
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4. به چه دليل فاصله ي هاشورها و جهت آن ها در برش پياپي بايد يكسان باشد؟
5. اصول برش پياپي را نام ببريد.

6. كدام مقطع مربوط به برش A-A و كدام مقطع مربوط به برش B-B است؟ چرا؟

12345
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عملي ◄
1. براي محور، مطابق شكل، برش پياپي را ترسيم كنيد. (مقياس 1:1)

2. براي محور، مطابق شكل، برش پياپي ترسيم كنيد. (مقياس 2:1)
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3. براي تصاوير ارائه شده ي زير مطلوب  است:
الف)ترسيم مسير برش C-C در طول قطعه به صورت دلخواه.

ب) ترسيم مقاطع B، A و C در برش متوالي.
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توانايي ترسيم برش تركيبي
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود. ◄

- برش تركيبي را شرح دهد.
- برش مناسب را با توجه به نوع و ساختار قطعه انتخاب كند.

- نقشه را در برش تركيبي ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/589/5
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پيش آزمون

1. نماي روبه روي قطعه ي زير، با چه برشي ترسيم شود تا جزئيات آن به خوبي نمايش داده شود؟

2. اگر در يك نما بيش از يك نوع برش استفاده شود، برش را ................. مي نامند.
3. در نقشه ي مقابل از چه برش هايي استفاده شده است؟ چرا؟
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برش تركيبي

ــتر قطعات صنعتي، به خصوص نقشه هاي تركيبي،  در بيش
ــه، بيش از يك نوع برش  براي نمايش دقيق جزئيات نقش

در يك نما نياز است.

مثًال، براي ترسيم نماي روبه رو در برش، هيچ كدام از انواع 
ــر آن كه از دو  ــي جوابگو نخواهد بود؛ مگ ــرش به تنهاي ب
ــمت  ــتفاده كنيم. يعني براي قس برش، به طور همزمان اس
ــمت پايين قطعه برش  ــاالي قطعه برش مايل و براي قس ب

ساده در نظر گرفته شود.

ــار، دو نوع برش در  ــراي نمايش جزئيات مربوط به آچ ب
ــته ي آچار با استفاده  ــت. مقطع دس نماي روبه رو نياز اس
ــده ي تيغه و قسمت  ــي و قسمت قالويز ش از برش گردش

داخلي آچار از طريق برش موضعي ترسيم شده است.

ــاي  ــتفاده از برش ه اس
ساده و جزئي در يك نما

برش خيالي
ــه هاي  ــت كه در نقش از ديگر انواع برش، برش خيالي اس
ــود. در برش خيالي،  ــتفاده مي ش ــروزي كمتر از آن اس ام
ساختمان داخلي قطعه به صورت ذهني تجسم مي شود و 
همانند برش هاي معمولي ترسيم مي شود، با اين تفاوت كه 
ــور آن منقطع است و نماي قطعه نيز به صورت كامل  هاش

(بدون برش) ترسيم مي شود.

استفاده ي تركيبي از چند برش به طور همزمان در يك نما 
ــي گويند. به دو نمونه ي ديگر  را برش تركيبي يا چند برش

از برش تركيبي توجه كنيد.
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ــه بخواهيم نماي  ــه كار مي رود ك ــرش خيالي هنگامي ب ب
ــود. معموالً  خارجي، همانند نماي داخلي نمايش داده ش
ــه خطوط نديد  ــور منقطع در برش خيالي ب ــوط هاش خط
منتهي مي شود. گاهي اوقات اين خطوط به خطوط بيروني 
ديد نيز ختم مي شود. برش خيالي، تصويري شبيه تصوير 

اشعه ي ايكس از اشياء ترسيم مي كند.

انتخاب نوع برش
ــود. هر قطعه را مي توان با  ــكلي قطعات و خصوصيات منحصر به فرد هر قطعه انتخاب مي ش ــب با تنوع ش نوع برش، متناس
استفاده از برش هاي مختلف، به صورت هاي گوناگون در نماي برش خورده ترسيم كرد؛ ولي با دقت و تمرين بيشتر مي توان 
مناسب ترين آن ها را انتخاب كرد. براي مثال، قطعه اي مطابق شكل را در سه برش كامل، نيم برش و جزئي در نظر مي گيريم. 

همان طور كه مالحظه مي شود، در اينجا مناسب ترين انتخاب نوع برش، نيم برش است.

برش جزئي نيم برش كامل
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برخي از مشخصات كلي قطعات براي انتخاب برش مناسب به شرح زير است:

صفحه ي  ــك  ي داراي  قطعه 
تقارن است.

ــه ي  ــه داراي دو صفح قطع
تقارن است.

قطعه شامل بي برش ها باشد، 
يا نيازي به برش كامل قطعه 

نباشد.

نمايش مقطع قطعه موردنظر، 
قطعه طويل باشد.

ــع  مقاط داراي  ــه  قطع
غيريكنواخت باشد.

در  ــي  جزئيات داراي  ــه  قطع
با  مايل  محورهاي  ــتاي  راس

محور اصلي باشد.

نيم برش – نيم برش شكسته

برش كامل - برش شكسته

برش موضعي

برش گردشي

برش پياپي

برش مايل 
برش مايل شكسته

نمونه نوع برش مناسب مشخصات كلي قطعه
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دستور كار 
ترسيم برش تركيبي 

(150 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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ــي را با  ــم)، ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.

2. كاغذ A4 را با كمك خط كش تي با دقت نصب و كادر 
و جدول را ترسيم كنيد.

3. نماي افقي را در جاي مناسب از كاغذ A4 ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

4. مسير برش ساده را براي استوانه ي بزرگ و مسير برش 
ــيم كنيد. نام گذاري  ــل را براي بازو در نماي افقي ترس ماي

براي هر دو مسير برش يكسان است.

ــاده و مايل در  ــاي روبه رو را با تركيب دو برش س 5. نم
برش ترسيم كنيد.

ــتوانه ي بزرگ در نماي  ــمت قالويز شده ي اس 6. براي قس
روبه رو، برش موضعي ترسيم كنيد.

7. نقشه را اندازه گذاري كنيد.

ــوط را با پهناي  ــاير خط ــي را پاك و س ــوط اضاف 8. خط
استاندارد پررنگ كنيد.

9. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و 
ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄

1. برش تركيبي يا چند برشي در يك نما را شرح دهيد.
2. موارد استفاده ي برش تركيبي را نام ببريد.

3. براي قطعه ي 1 و 2 چه برش هايي در برش تركيبي مناسب تر است؟

4. برش خيالي را شرح دهيد و كاربرد آن را بنويسيد.


