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با  تا لحظه آخر  پیران وعده طول عمر می دهد و  به  از دست برود و 
وعده های پوچ انسان را از ذکر خدا و اخالص برای او باز می دارد تا 
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مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ریزي تألیف »پودمان هاي مهارت« یا »کتاب هاي تخصصي شاخه ي کاردانش« بر مبناي استانداردهاي 
کتاب »مجموعه برنامه هاي درسي رشته هاي مهارتي شاخه  ي کاردانش، مجموعه ي ششم« صورت گرفته 
است. بر این اساس ابتدا توانایي هاي  هم خانواده ) Harmonic Power( مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته 
است. ســپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي کار تحت عنوان )Unit( دسته بندي 
 )Module( مي شوند. در نهایت واحدهاي کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندي شده و پودمان مهارتي

را شکل مي دهند.
دســته بندي »توانایي ها« و »واحدهاي کار« توسط کمیسیون هاي تخصصي با یك نگرش علمي انجام 
شــده اســت به گونه اي که یك سیســتم پویا بر برنامه ریزي و تألیف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي 

دارد.
به منظور آشنایي هر چه بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه ي کاردانش و سایر عالقه مندان 
و دســت اندرکاران آموزش هاي مهارتي با روش تدوین، »پودمان هاي مهارت«، توصیه مي شود. الگوهاي 
ارائه شــده در نمون  برگ هاي شــماره ي )1(، )2( و )3( مورد بررسي قرار گیرد. در ارائه ي دسته بندي ها، 
زمــان مورد نیاز بــراي آموزش آن ها نیز تعیین مي گردد، با روش مذکور یــك »پودمان« به عنوان کتاب 

درسي مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ي کاردانش« چاپ سپاري مي شود.
به طور کلي هر اســتاندارد مهارت به تعدادي پودمــان مهارت )M1 و M2 و ...( و هر پودمان نیز به 
تعدادي واحد کار )U1 و U2 و ...( و هر واحد کار نیز به تعدادي توانایي ویژه )P1 و P2 و ...( تقسیم 
مي شــوند. نمون برگ شماره  ي )1( براي دســته بندي توانایي ها به کار مي رود. در این نمون برگ مشاهده 
مي کنیــم که در هــر واحد کار چه نوع توانایي هایي وجود دارد. در نمون برگ شــماره ي )2( واحدهاي 
کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شــماره ي )3( اطالعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. 
بدیهي اســت هنر آموزان و هنرجویان ارجمند شــاخه ي کاردانش و کلیه ي عزیزاني که در امر توسعه ي 
آموزش هاي مهارتي فعالیت دارند، مي توانند ما را در غناي کیفي پودمان ها که براي توسعه  ي آموزش هاي 

مهارتي تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي        
             دفتر تأليف كتاب های درسی
               فني و حرفه اي و كاردانش 





توصيه هايي به هنرجويان

الف( توصيه هاي كلي
1. پیش از ورود به کارگاه دست هایتان را با آب و صابون بشویید.

2. روپوش مخصوص کارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
3. کفش هایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده مي کنید آن را نیز تمیز نگه دارید.

4. در شروع کار میز نقشه کشي را کاماًل تمیز کنید.
5. وسایلي از قبیل گونیا، خط کش تي، و مانند آن باید کاماًل تمیز باشند هر زمان که الزم شد آن ها را به 

روش مناسب تمیز کنید.
6. برس مویي براي پاك کردن نقشه پس از پاك کردن با پاك کن در اختیار داشته باشید هرازچندگاهي 

برس را بشویید تا تمیز باشد.
7. کاغذ را با نوارچســب روي میز بچســبانید و قیچي کوچکي براي بریدن نوارچسب در اختیار داشته 

باشید.
8. هنگام کار باید دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق کرد آن را با دستمال خشك کنید و یك برگ 

سفید اضافي زیر دستتان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.
9. هر خطي را فقط با یك حرکت در جهت توصیه شده بکشید.

10. پس از کشیدن هر خط نقشه را با برس تمیز کنید.
11. پس از اتمام کار میز را به حالت اولیه برگردانید، چســب ها را جدا کنید و در ســطل زباله بریزید، و 

میز را تمیز کنید.
12. همه ابزار و وسایل نقشه کشي را سر جاي خود و به صورت مرتب قرار دهید.

13. نقشه ها و ابزارها را در برابر عوامل فیزیکي مانند گرما و نور بیش از حد، حفاظت کنید.
14. اگر ناگزیر به استفاده از عینك طبي هستید، حتمًا با عینك کار کنید.

15. براي حمل ونقل ابزار از کیف مخصوص استفاده کنید.
16. براي خرید ابزار و وســایل و براي اطمینان از کارایي آن ها با افراد متخصص به ویژه هنرآموز محترم 

مشورت کنید.



ب( توصيه هاي آموزشي
1. ورود و خروج به کالس یا کارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

2. پس از به انجام رســاندن هر دســتورکار آن را براي تأیید و ارزشیابي در اختیار هنرآموز محترم قرار 
دهید.

3. در حل تمرین ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشارکت با هم کالسي ها نیز مؤثر است.
4. در صورت غیبت در یك جلسه مطالب و تمرین هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.

5. همه ي نقشه هایي که در طول دوره ترسیم مي کنید در محل مناسبي بایگاني کنید تا بتوانید بعدها آسان 
به آن ها مراجعه کنید.

6. تمرین ها را، بي آنکه خود را تحت فشــاري رواني قرار دهید، بکوشید تا آنجا که مي توانید حل کنید 
ولي حتمًا نواقص و اشکاالت آن را بعداً به کمك هنرآموز محترم برطرف کنید. 
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واحد كار اول: ترسيم برش
هدف كلي: ترسيم انواع برش در قطعات صنعتي ◄

زمانعنوان توانايي

جمععملينظري
5813ترسيم برش ساده

1/589/5ترسيم برش شكسته

1/567/5ترسيم نيم برش

2810ترسيم برش مايل
134ترسيم برش موضعي
134ترسيم برش گردشي
1/545/5ترسيم برش پياپي

1/589/5ترسيم برش تركيبي
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توانايي ترسيم برش ساده
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄

- دليل اجراي برش را در نقشه شرح دهد.
- چگونگي ترسيم هاشور و انواع آن را شرح دهد.

- نحوه ي ترسيم مسير برش و نام گذاري برش را توضيح دهد.
- برش را براي قطعات با جنس هاي مختلف اجرا كند.

- بي برش ها را نام ببرد.
- نحوه ي ترسيم دندانه ي مهره را در برش توضيح دهد.

- برش ساده را شرح دهد.
- كاربرد برش ساده را شرح دهد.

- برش ساده را در نماي مناسب ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

5813
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پيش آزمون

1. كدام شكل جزئيات مربوط به داخل قطعه را بهتر نشان مي دهد؟

2. چرا در بعضي از نقشه ها از برش استفاده مي شود؟
3. در شكل مقابل اجزاي مشخص شده را نام ببريد.

.1

.2

.3

.4

.5

2 1
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6. براي ترسيم هاشور چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟
7. مسير برش در برش ساده چه خصوصيتي دارد؟

8. كدام قطعات را نمي توان در برش ترسيم كرد؟ چرا؟

4. صفحه ي برش در برش ساده چگونه است؟
5. در شكل مقابل كدام نما در برش ساده ترسيم شده است؟

جانبي© افقي©    روبه رو©  
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برش

ــات را در نماي معمولي  ــكل داخلي قطع اگر بخواهيم ش
ــتفاده كنيم. حال اگر  ــان دهيم، بايد از خطوط نديد اس نش
شكل داخلي قطعه اي پيچيدگي خاصي داشته باشد، ازدياد 
ــامل مي شود. اين  و پيچيدگي خطوط نديد را در نما نيز ش

امر موجب دشواري تجسم قطعه مي شود.

براي سهولت در نشان دادن داخل قطعه، بهترين راه آن است كه به صورت مستقيم شكل داخلي آن را در معرض ديد قرار داد.

تعريف برش: 
ــه ابزاري است  ــياء و در معرض ديد قرار دادن آن ها. به عبارت ديگر، برش در نقش ــت از بريدن فرضي اش برش عبارت اس

براي نمايش قسمت هاي نديد داخلي اشياء.
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داليل استفاده از برش
1. برش قسمت هاي نديد را در حالت ديد قرار مي دهد.

(تبديل خطوط نديد به خطوط اصلي)
2. به كمك برش ترسيم قسمت هاي پيچيده ساده تر مي شود.

ــي پديد  ــت فرضي ابزار برش، صفحه ي برش بر اثر حرك
ــكل داخلي از قطعه  ــه براي نمايش ش ــد. اين صفح مي آي
مي گذرد و در نماي ديگر تصوير آن به صورت خط محور 
ترسيم مي شود. با اين تفاوت كه در ابتدا و انتهاي آن از سه 

در استانداردهاي ديگر مسير برش به صورت يك پاره خط 
پيوسته با ضخامت خط اصلي نيز ترسيم مي شود.

مسير برش: 
مسير فرضي ابزار برش (مانند اره) به منظور برش قطعه ي 
ــير برش است  مورد نظر كه در نما با خط معيني به نام مس

نمايش داده مي شود.
بهترين نمايش مسير برش، ترسيمي است كه قسمت هاي 
ضخيم ابتدا و انتهاي مسير برش خارج از شكل اصلي قرار گيرد.

ــا ضخامت خط اصلي و طول هاي به ترتيب 4،  پاره خط ب
1، 4 و فواصل يك ميلي متر از يكديگر استفاده مي شود.
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جهت ديد در برش: 
ــت كه ناظر به مقطع برش خورده، نگاه مي كند.  جهتي اس
جهت ديد، در نماي برش خورده با دو فلش كه در ابتدا و 
ــير برش و عمود بر آن ترسيم مي شود مشخص  انتهاي مس

مي شود.

نحوه ي ترسيم فلش در مسير برش:
ــش مي تواند در برش ها  ــه جهت ديد جهت فل با توجه ب

متفاوت باشد.

مشخصات فلش: مشخصات فلش براي گروه خطي 0/5 
(ضخامت خط اصلي 0/5) در زير نشان داده شده است.

نام گذاري برش:
ــي استفاده   براي نام گذاري برش از حروف بزرگ انگليس
ــير برش و هم براي  ــود. اين نام گذاري هم براي مس مي ش
ــام مي پذيرد. ــده) انج ــور زده ش نماي برش خورده (هاش

براي نماي برش خورده
براي مسير برش

نديد در برش:
ــه  ــرش، ديد كردن خطوط نديد در نقش ــاي ب  از كاربرده
ــت ولي گاهي تعدادي از خطوط نديد در نقشه وجود  اس
دارد كه در مسير صفحه ي برشي قرار ندارد، پس در هنگام 
ــود. اين  ــي به خط اصلي تبديل نمي ش ــيم نماي برش ترس
ــوي صفحه  ــوط نديد را كه مربوط به جزئيات آن س خط
ــت، در صورتي مي توان حذف كرد كه در درك  برشي اس

نقشه  ايجاد مشكل نكند.

خطوط نديدي كه در مسير برش قرار ندارد.

123
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حالت سوم:
ــير برش در نماي  ــت، مس  صفحه ي برش موازي با P اس
روبه رو و خود برش در نماي ديد  از چپ رسم مي شود.

نحوه ي قرارگيري مســير برش و نماي برش خورده 
در نقشه: 

نحوه ي قرارگيري مسير برش و نماي برش خورده بستگي 
به موازي بودن صفحه ي برش با يكي از صفحات تصوير 

V، H و P دارد.

حالت اول:
 صفحه ي برشي موازي با V است، در نتيجه مسير برش در 
ــيم مي شود. نماي افقي و خود برش در نماي روبه رو ترس

حالت دوم:
 صفحه ي برشي موازي با H است، در نتيجه مسير برش در 
نماي روبه رو، و خود برش در نماي افقي ترسيم مي شود.

ــرار ندارد. با  ــير برش ق ــتند كه در مس 1، 2و3 جزئياتي هس
ــيار  ــده چنانچه خطوط نديد ش توجه به نماي برش خورده ش
ــوند عمق آن ها در نقشه نامعلوم  ــوراخ 1 و 2 حذف ش و س
ــت، پس خطوط نديد آن ها حذف نمي شود ولي در مورد  اس
شيار 3، حذف خط نديد در درك نقشه ايجاد مشكل نمي كند.
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هاشورها
ــمت هايي از قطعه كه بر اثر بريده شدن با ابزار فرضي  قس
ــه به صورت هاشور  ــود. در نقش (اّره) براده برداري مي ش

نشان داده مي شود.

نادرستدرستصفحه ي برشي

1. هاشور با خط نازك و زاويه ي 45ْ ترسيم مي شود.

ــطح،  ــور، با توجه به اندازه ي س 2. فاصله ي خط هاي هاش
مي تواند از 1 تا 10 ميلي متر تغيير كند.

نكات مربوط به ترسيم هاشور در نقشه

ــور در نقشه هايA4 وA3 حدود 2 تا 3  3. فاصله ي هاش
ميلي متر مناسب است.

4. هاشور معموالً از خط اصلي عبور نمي كند.

حالت چهارم:
 دو يا سه صفحه ي برش با صفحات تصوير موازي باشد؛ 
در اين صورت، تركيبي از سه حالت گذشته ايجاد مي شود.
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ــيم خطوط هاشور از چپ و پايين به سمت باال و  5. ترس
راست است (و جهت عكس آن نيز ممكن است)

6. اگر سطح هاشور بزرگ باشد، يا محدود نباشد مي توان 
هاشور را ناتمام زد.

10. هاشور نبايد با خطوط اصلي موازي و يا  بر آن عمود باشد.

11. ضخامت هاشورها يكنواخت باشند.

7. اگر چند قطعه در كنار هم بريده شود مي توان فاصله و 
جهت هاشورها را تغيير داد.

ــور بايد به صورت  8. در يك قطعه جهت و فاصله  ي هاش
يكسان باشد.

9. هاشور هرگز به خط چين منتهي نمي شود.

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست

نادرست درست

درست

درست

درست
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انواع هاشورها: 
هاشورها با توجه به جنس قطعات گونه هاي متفاوتي دارند.

فوالد - فلزات سخت - بتن
چدن

بتن مسلح

آجر

مايعات

آجرنسوز - آجر ضداسيد

شن و ماسهخاك

چوب در مقطع

چوب در جهت الياف

ــاير  س و  ــه  شيش
اجسام شفاف

ــتثناي  ــزات به اس غيرفل
آنها كه در جدول هست 
و همچنين برخي فلزات 
نرم مثل روي و سرب

اندازه گذاري در برش
برحسب ضرورت مي توان نماي برش خورده در قسمت هاي هاشور زده شده را نيز اندازه گذاري كرد.

براي اين منظور دقت شود خطوط هاشور عدد اندازه را قطع نكند.

نادرست درست
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برش در قطعات نازك
چنانچه ضخامت قطعه ي برش خورده كم باشد، مي توان به 
جاي استفاده از هاشور، قسمت هاي برش خورده را سياه كرد.

جزء حذف شده در نقشه: 
ــكل است كه بر  ــده قسمتي از ش منظور از جزء حذف ش
ــمت  ــود. چنانچه حذف اين قس ــذف مي ش ــر برش ح اث
ــوان آن را با  ــد، مي ت ــاد كن ــكل ايج ــه مش در درك نقش
ــيم كرد. ــل خود ترس ــازك در مح ــه ي ن ــط و دو نقط خ

برش براي اجسام غير متقارن: 
در صورت نياز مي توان اجسام غير متقارن را هم برش زد.

 برش در نيم نما: 
ــرد. ك ــيم  ترس ــرش  ب ــوان در  ــم مي ت ه ــا را  نيم نم  

نيم نما در برش نيم نما
بي برش ها 

برخي از قطعات وجود دارد كه نمي توان آن ها را در برش 
ترسيم كرد. (هاشور زده نمي شوند).
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تيغه
ــة قطعات كمكي و تقويت كننده در طراحي  تيغه ها به مثاب
ــيم نقشه ها بايد دقت  قطعات كاربرد فراواني دارد. در ترس
كافي شود تا در مقطعي كه بيشترين سطح را شامل مي شود 
ــود. در اين حالت، مسير برش را مي توان از  برش زده نش
ــور نمي خورد. تيغه را مي توان  آن عبور داد ولي تيغه هاش

در ساير مقاطع برش زد.
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4. پيچ هاي 
حركتي

6. مهره ي 
استاندارد

3. محور

7. دسته يا 
اهرم

5. دنده و 
بازو

نام قطعه

1. تيغه و
 بازو

2.پيچ هاي 
اتصال

درستاستثناهاي برشنادرست

مربوط به بي برش ها در نقشه هاي صنعتي

4. پيچ هاي
حركتي

6. مهره ي 
استاندارد

3. محور

7. دسته يا
اهرم

5. دنده و
بازو

نام قطعه

1. تيغه و
 بازو

2.پيچ هاي
اتصال

درستاستثناهاي برشنادرست
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مربوط به بي برش ها در نقشه هاي صنعتي

12. پين ها

11. مفتول 
در زنجيرها

10. خارها

13. پر چ ها

9.گوه ها

8. ساچمه، 
كره، استوانه 
و مخروط

تصوير قطعهكاربرد برشتصوير در برش نام قطعه

15

12. پين ها

1. مفتول 
ر زنجيرها

1. خارها

13. پر چ ها

9.گوه ها

. ساچمه، 
ره، استوانه 
 مخروط

تصوير قطعهكاربرد برشتصوير در برش نام قطعه
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برش ساده

ــك قطعه فقط  ــان دادن داخل ي ــواردي كه براي نش در م
ــد برش را ساده يا كامل  ــطح باش نياز به يك صفحه ي مس
ــاده تمامي جزئيات داخل يك جسم  مي نامند. در برش س

در يك راستا قرار مي گيرد.

ــيم نماهاي الزم از  ــاده، پس از ترس براي نمايش برش س
ــپس خطوط  قطعه، نماي مورد نظر را انتخاب مي كنيم، س
ــود  ــكار مي ش ــد را كه بر اثر مرور صفحه ي برش آش ندي
ــوط اضافي كه در  ــن خطوط اصلي مي كنيم. خط جايگزي
ــپس به  ــود. س ــير صفحه ي برش قرار دارد پاك مي ش مس
ــه بر خط كش تي خطوط  ــك گونياي 45 درجه با تكي كم

هاشور را با خط نازك ترسيم مي كنيم.
همچنين، مسير برش را در نماي ديگر ترسيم مي كنيم.

نكات ضروري در انجام برش ساده ◄
- بايد توجه كرد، هاشور در بي برش ها ترسيم نشود.

- خطوط هاشور به صورت پيوسته و يكنواخت به خطوط 
اصلي تكيه كند و خطوط اصلي را قطع نكند.

- خطوط دور شكل(پشت صفحه ي برش) در نماي برش 
حذف نشود.
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نكته

نكته

در برش ساده و ساير برش ها بايد توجه داشت، خطوط 
مربوط به دور قطعه در هنگام برش حذف نشود.

در برش ساده براي اجسام مطابق شكل؛ هم سوراخ و 
هم تيغه مي بايست در دو طرف خط تقارن و در جاي 

درست ترسيم شوند.

نادرست

نادرست

درست

درستدرست
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ــكل مقابل را در نماي روبه رو، برش دهيد و برش  پولي ش
ساده ي آن را ترسيم كنيد.

ايمني بيشتر در محيط كار و محل هاي نگهداري لوازم و مواد موجب افزايش كارايي و كيفيت در كار مي شود.

دستور كار شماره ي 1
ترسيم برش ساده

(60 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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1. كاغذ A4 را به صورت طولي با استفاده از خط كش تي 
روي ميز يا تخته رسم نصب كنيد.

2. كادر و جدول مشخصات را ترسيم كنيد.

3. نماهاي الزم از نقشه ي مورد نظر را ترسيم كنيد.

ــيم كنيد. چون نماي  ــير برش را در نماي افقي ترس 4. مس
ــت فلش هاي مسير  ــده اس روبه رو براي برش انتخاب ش

برش  رو به باالست.

مراحل ترسيم

ــكار مي شود به خط  5. خطوط نديد را كه بر اثر برش آش
اصلي تغيير دهيد.
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ــه ي برش (ابزار  ــير صفح 6. خطوط اضافي را كه در مس
فرضي برش) قرار دارد حذف كنيد.

ــتفاده از خط كش تي و گونيايْ 45 خطوط هاشور  7. با اس
را با خطوط نازك و پيوسته  ترسيم كنيد. نوع خطوط را با 

توجه به جنس قطعه از جدول انتخاب كنيد.

8. خطوط هاشور را در تمامي سطوح برش خورده تكميل كنيد.

ــرل و خطوط را با ضخامت  ــده را كنت 9. نماهاي ترسيم ش
استاندارد پر رنگ كنيد.

ــه را براي  ــخصات را تكميل كنيد و نقش ــدول مش 10. ج
تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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نمايش پيچ و مهره در برش
الف) نمايش پيچ در برش

ــوب مي شود و  ــتاندارد جزء بي برش ها محس پيچ هاي اس
نمي توان آن ها را برش زد.

ــع خاص، براي نمايش چند دندانه از پيچ حركتي  در مواق
ــتفاده مي شود كه در توانايي  در برش، از برش موضعي اس

ترسيم برش موضعي در مورد آن توضيح داده مي شود.

نادرستدرست

درست

درست

نادرست

نادرست

ب) نمايش مهره در برش
مهره هاي استاندارد هم جزء بي برش ها هستند و نمي توان 

آن ها را در برش ترسيم كرد.

يادآوري

ــق دندانه هاي پيچ از خط نازك  براي نمايش عم
استفاده مي شود. در اين صورت، در نماي ديگر، 
ــره ي     با پهناي خط نازك و در داخل دايره  داي
ــيم مي شود. بايد توجه كرد،  با قطر نامي پيچ ترس
ــر عمق دندانه ها  ــه ي دو خط نازك نمايانگ فاصل

3(نماي روبه رو)، با قطر دايره اي    برابر است. 
4

3
4
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ــيم نماي برش خورده ي قطعات با ســوراخ  ترس
قالويز شده

ــياري از قطعات صنعتي به گونه اي ساخته مي شود كه  بس
ــتقيمًا و بدون استفاده از مهره به آن ها  پيچ هاي اتصال، مس
ــات را با توجه  ــن منظور، ابتدا قطع ــود. براي اي متصل ش
ــت سوراخكاري مي كنيم؛  به اندازه هايي كه طراح داده اس

سپس عمليات قالويزكاري انجام مي شود.

خط 1 با پهناي نازك، نمايشگر عمق دندانه ها 
خط 2 با پهناي خط اصلي نمايشگر اثر پيشاني قالويز

براي ترسيم نماي برش خورده ي قطعه ي قالويزشده  ◄ 
بايد توجه كنيد كه:

ــط  ــده توس ــه عمق دندانه هاي ايجادش ــوط مربوط ب خط
ــط مته  ــده توس قالويز، نازك و در بيرون خطوط ايجادش

ترسيم شود.
ــاني قالويز با پهناي خط  ــده توسط پيش سطوح ايجاد ش

اصلي ترسيم شود.
ــا پهناي نازك مربوط به عمق دندانه ها، بيرون  ب 3__

4 دايره ي
دايره ، با قطر مته ترسيم شود.

__3 مماس 
4

ــداد خطوط نازك عمق دندانه ها بر دايره ي  امت
مي شوند.

ــورها از خطوط نازك عمق دندانه ها عبور كرده و به  هاش
خط اصلي تكيه مي كنند.

مقايسه ي قطعه ي قالويز شده در دو نماي برش خورده و بدون برش
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ترسيم نماي برش خورده ي قطعات با سوراخ هاي 
راه به در قالويزشده

ترسيم نماي برش خورده ي قطعات با سوراخ هاي راه به در 
ــده نيز مانند حالت قبلي است؛ با اين  و سرتاسر قالويزش
ــه از انتهاي قطعه كار،  ــدن مت تفاوت كه به علت خارج نش
ــمت مخروطي مته و پيشاني قالويز  خطوط مربوط به قس
ــا انتهاي  ــوراخ و قالويز ت ــود و خطوط س ــذف مي ش ح

قطعه كار ادامه دارد.

نماي بدون برش نماي برش خورده

ــده در برش  ــه مربوط به قطعات قالويزش  در زير دو نقش
ترسيم شده است.

ــا انته ــوراخ و قالويز ت ــود و خطوط س ذف مي ش
ه كار ادامه دارد.
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دستور كار شماره ي 2
ترسيم نماي افقي در برش ساده

(120 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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ــتفاده از خط كش  ــذ A4  را به صورت طولي با اس 1. كاغ
تي روي ميز يا تخته  رسم نصب كنيد.

2. كادر و جدول مشخصات را ترسيم كنيد.

3. نماهاي الزم از نقشه ي مورد نظر را ترسيم كنيد.

4. مسير برش را در نماي روبه رو ترسيم كنيد. چون نماي افقي در 
برش ترسيم مي شود، فلش هاي مسير برش رو به پايين است.

5. خطوط نديد را به خطوط ديد تبديل كنيد.

مراحل ترسيم
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ــده را با  ــه را اندازه گيري كنيد و نماهاي ترسيم ش 8. نقش
پهناي استاندارد خطوط، ضخيم كنيد.

9. جدول مشخصات را تكميل كنيد و نقشه را براي تأييد 
و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

6. خطوط اضافي را حذف كنيد.

7. با استفاده از خط كش تي و گونيا نماي افقي را هاشور بزنيد.
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دستور كار شماره ي 3
ترسيم برش ساده 

1. نماي روبه رو در برش ساده و در نماي جانبي مسير برش ترسيم كنيد.
2. جدول مشخصات را تكميل كنيد و 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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دستور كار شماره ي4   
ترسيم برش ساده

(120 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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1. كاغذ مناسب با ابعاد نقشه را انتخاب كنيد و با دقت روي ميز (تخته رسم) نصب كنيد.
2. كادر و جدول مشخصات را ترسيم كنيد.

3. نماهاي الزم از نقشه ي مورد نظر را ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

ــيم كنيد. (جهت فلش ها به سمت چپ است). خطوط نديد را كه بر اثر برش آشكار  ــير برش را در نماي جانبي ترس 4. مس
مي شود به خط اصلي تغيير دهيد و خطوط اضافي در مسير برش را پاك كنيد.
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6. نقشه را اندازه گذاري و خطوط اضافي را حذف كنيد. سپس، ساير خطوط را با پهناي استاندارد  ضخيم كنيد.

7. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

5. با ابزارهاي نقشه كشي با دقت قسمت هاي برش خورده را هاشور بزنيد. دقت كنيد، قسمت بازو، جزء بي برش هاست.
در، قسمت قالويزشده، خطوط هاشور را از خط نازك مربوط به دندانه ها عبور دهيد.
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دستور كار شماره ي 5
 ترسيم برش ساده در دو نما

1. هريك از نماهاي ارائه شده در نقشه را پس از ترسيم در كاغذ مناسب در برش ساده نشان دهيد.
2. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

(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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ارزشيابي پاياني
نظري ◄

1. برش را تعريف كنيد.
2. دليل استفاده از برش را شرح دهيد.

3. مسير برش چيست و چگونه ترسيم مي شود؟
4. جهت ديد در برش چگونه است؟

5. اصول مربوط به ترسيم هاشور را شرح دهيد.
6. منظور از جزء حذف شده چيست؟

7. بي برش ها را نام ببريد.
8. كدام برش درست است؟ چرا؟

9. كدام برش درست است؟

(ج) (الف)

(ج) (ب)(الف)

(ب)
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11. در شكل زير

زيرا...................... - برش ساده در نماي الف: نادرست است،  

زيرا...................... - برش ساده در نماي ب:............... است،  

زيرا...................... - برش ساده در نماي ج:................ است،  
زيرا..................... - برش ساده در نماي د:................. است،  

(ج)

(ج)

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

10. كدام برش درست است؟

(د)
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عملي ◄
1. در قسمت شطرنجي نماي روبه روي هر نقشه را در برش ساده ترسيم كنيد.
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2. نقشه هاي زير را پس از ترسيم مسير برش، برش ساده بزنيد. (به صورت دست آزاد در كاغذ A4 ترسيم كنيد)
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5. نماي جلو در برش و نماي افقي را ترسيم كنيد سپس نقشه را اندازه گذاري كنيد.

3. با توجه به جهت ديد، نماي جلو را در برش و براي نماي افقي مسير برش ترسيم كنيد.

4. نماي مناسب را در برش ساده ترسيم كنيد. (مقياس 2:1)
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6. با توجه به ديد از جلو، دو تصوير ترسيم كنيد. روبه رو در برش و از باال بدون برش. (بدون اندازه گذاري)

جنس: چدن
مقياس1:1

7. با توجه به نماهاي ارائه شده، نماي مناسب را در برش ساده ترسيم كنيد.



38

8. نماي جانبي را در برش ساده ترسيم كنيد.
و در  نماي روبه رو، مسير برش ترسيم كنيد.

ــب را در برش ساده ترسيم كنيد. همچنين براي نماي ديگر مسير برش ترسيم  ــده، نماي مناس 9. با توجه به نماهاي ارائه ش
و نقشه را اندازه گذاري كنيد.
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10. نماي روبه رو در برش و نماي افقي را همراه با مسير برش ترسيم كنيد. سپس نقشه را اندازه گذاري كنيد.
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توانايي ترسيم برش شكسته

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

- اصول برش شكسته را توضيح دهد.
- مسير برش شكسته را براي قطعات تعيين كند.

- برش شكسته را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/589/5
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پيش آزمون

1. تفاوت قطعات 1، 2 و 3 در چيست؟

2. براي آنكه بتوانيم جزئيات داخلي قطعه ي 3 را به خوبي نمايش دهيم، مسير برش بايد چگونه باشد؟
3. براي قطعات 2 و 3 از چه برشي استفاده مي شود؟

4. با توجه به شكل برش خورده كدام نما درست است؟

 123

(ج)(ب)(الف)
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برش شكسته

ــام جزئيات مربوط به مقاطع آن در يك  در برخي از اجس
راستا قرار ندارد.

جزئيات مقاطع در يك راستا قرار دارند.

جزئيات مقاطع در يك راستا قرار ندارد.

در اين اجسام به جاي يك سطح برش از دو يا چند سطح 
برش، بنا به نياز استفاده مي شود. اين سطوح معموالً با هم 
موازي هستند. اين نوع برش به برش شكسته معروف است.

نكته

1. برش شكسته به صورت كلي از قوانين مربوط 
به برش ساده تبعيت مي كند.

2. ترسيم مسير برش در برش شكسته الزامي است.
ــير برش  ــي امكان چند انتخاب براي مس 3. گاه
ــن آن با توجه به اهميت  ــود دارد، ولي بهتري وج
جزئيات نقشه انتخاب مي شود. براي نمونه "تيغه 

و قالويز" از جزئيات مهم محسوب مي شود.

ب) مسير برش از جاي قالويز عبور كرده است.

الف) مسير برش از سوراخ عبور كرده است. 
 

كدام برش شكسته مناسب تر است؟ ◄



43

نكته

مسير برش شكسته
اثر صفحــات فرضي مروركرده از جزئيات مهم قطعه، در 

نما به صورت مسير برش در نقشه ترسيم مي شود.

نمايش ابتدا و انتهاي مسير برش شكسته مانند مسير برش 
ساده است و با يك حرف مشابه نام گذاري مي شود.

در محل برخورد صفحات فرضي برش از يك گوشــه ي 
90 درجه با پاره خط هاي به ضخامت خط اصلي و طول 4 

ميلي متر استفاده مي شود.

خط محور

بقيه ي طول مسير برش، از خط محور با ضخامت استاندارد 
)    ضخامت خط اصلي( استفاده شود.

بين دو گوشــه، از خط محور اســتفاده مي شود ولي اگر 
فاصله ي دو گوشــه كمتر از 10 ميلي متر باشد، به صورت 

پيوسته ترسيم مي شود.

در محل هــاي تغيير صفحه برش، خط ترســيم 
نمي شود.

نادرست

درست

1
2
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ــمت ها، به جاي يك مسير  گاهي اوقات، به دليل تنوع قس
ــتفاده مي شود. هر  ــته از دو مسير يا بيشتر اس برش شكس
مسير به صورت مجزا نام گذاري مي شود. عبور مسير برش 
ــمت هايي كه اهميت كمتري دارد صرف نظر  از برخي قس
ــوراخ φ5). جهت هاشورها در هر دو  ــود (مانند س مي ش

نماي برش مربوط به يك نقشه در يك جهت است. 

ــاص قطعه،  ــاختماني خ ــت فرم س ــه عل ــواردي، ب در م
ــم وجود ندارد  ــات عمود بر ه ــكان برش آن با صفح ام
ــود. ــد ب ــرشْ 90 نخواه ــير ب ــه در مس ــه ي گوش و زاوي
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دستور كار شماره ي 1
ترسيم برش شكسته در نماي روبه رو

(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

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

ــتور كار را با استفاده از ابزار  ــده در دس 3. نماهاي ارائه ش
مناسب و با خط نازك ترسيم كنيد.

4. مسير برش را در نماي جانبي رسم كنيد. جهت فلش ها 
به سمت نماي روبه رو ترسيم شود.

5. خطوط نديد در مسير برش را تبديل به خطوط ديد كنيد 
و با استفاده از گونياي 45 درجه و خط كش تي قسمت هاي 
برش خورده (توپر) را به صورت يكنواخت هاشور بزنيد.

ــاير خطوط را با پهناي  6. خطوط اضافي را پاك كنيد و س
استاندارد، ضخيم كنيد.

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

(120 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، س ــا دقت و به كمك خط كش تي روي ميز (تخته رس ــذ A4 را ب 2. كاغ

3. با استفاده از ابزار مورد نياز، نماهاي مربوط به نقشه ي ارائه شده در دستور كار را با خطوط نازك ترسيم كنيد.
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4. نماي مورد نظر براي اجراي برش (در اين نقشه نماي روبه رو) را انتخاب و در نماي ديگر (نماي افقي) مسير برش را به دقت ترسيم كنيد.

ــمت هاي توپر قطعه را  ــتفاده از گونيايْ 45 قس ــير برش خطوط نديد را تبديل به خطوط ديد كنيد و با اس 5. با توجه به مس
به صورت يكنواخت هاشور بزنيد.
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6. نقشه را اندازه گذاري كنيد.

7. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.




