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تمرىن 3: مطلوب است: 
الف( ترسىم نقشٔه ىک کابىنت سادهٔ پاتختى مانند شکل 44ــ4.
روى  آزاد  دست  با  را  اولىه  طرح  ابتدا  اىن کار،  برای 

کاغذ ترسىم، و سپس با توجه به تناسب ابعاد آن و حفظ شکل 
کنىد  ترسىم  ىکدىگر  امتداد  در  را  آن  اصلى  نماهاى  ظاهرى، 

)شکل 45ــ4(.

ترسىم  انفجارى  مجسم  تصوىر  به صورت  را  پاتختى  ب( 
نماىىد )شکل 46ــ4(.

ىادآوری: برای ترسىم تصوىر مجسم انفجاری، قطعات 

شکل 45ــ٤ 

شکل 46ــ٤      

اندازه ها     
770mm:ارتفاع    

380mm:عمق
445mm:عرض

باىد در امتداد جاىگاه خود قرار گرفته و هر قطعه، با ىکی از حروف 
انگلىسی، نام گذاری شود.

شکل 44ــ٤ 



فصل ٤

144

ج( تصوىر مجسم پاتختى را به صورت ىکى از روش هاى 
ترسىم اىزومترىک، دىمترىک ىا کاوالىر ترسىم نماىىد.

د( شابلون قطعات فرم دار، مانند تاج قفسه را روى کاغذ 

را مشخص  پاتختى  اندازه هاى جعبٔه کشوى  و  ابعاد  هـ( 
با  را  جعبه  چپ  از  نماى  و  باال  از  نماى  48ــ4  شکل  کنىد. 
اندازه گذارى )اندازه ها برحسب اىنچ است که باىد به مىلى متر تبدىل 

شود( نشان می دهد. 
نىز برحسب مىلى متر تهىه و  و( فهرست چوب پاتختى را 

شکل 47ــ4ــ شابلون تاج قفسۀ پاتختى
شکل 48ــ٤ 

شکل 49ــ٤ 

 )2/54 cm * 2/54cm( شطرنجى با مقىاس هر خانه 1 اىنچ مربع
به تعداد خانه ها رسم کنىد )شکل 47ــ4(.

ضمىمه کنىد مانند )جدول 3ــ4(.
ز( نماهاى روبه رو، از چپ و از باالى پاتختی را با وساىل 
)شکل  کنىد  رسم   A4 کاغذ روى  اندازه گذارى  با  و  نقشه کشی 

49  ــ4(.

هر خانه 1 اىنچ مربع  
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0

32
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360
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تمرىن 4: تصاوىر قائم )روبه رو( و جانبی )از چپ( ىک 
کابىنت سادهٔ مخصوص وساىل صوتى و تصوىرى، با اندازه گذارى 

نشانۀ قطعاتنام قطعاتابعادتعدادمواد

Aبدنه                               20*360*2430 چوب کاج

Bطبقه                             20*360*3365چوب کاج

Cپشت بند                         20*410*1430چوب کاج

Dسقف                             20*410*1485چوب کاج

Eقىد عقب باال          20*65*1445چوب کاج

Fقىد پهلو باال                 20*65*2140چوب کاج

Gقىد پاسنگ          20*200*1445چوب کاج

Hقىد پاسنگ پهلو    20*200*2380چوب کاج

شکل 50  ــ٤ 

 

جدول 3ـ٤ـ فهرست چوب

و مقىاس 1:10 رسم شده است )شکل 50  ــ4(. مطلوب است 
. A4 ترسىم سه نماى اىن کابىنت ساده، روى کاغذ
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M :1:1 با z شکل 52 ــ4ــ دتاىل

     C-C و برش A-A برش ، B-B   شکل 51 ــ٤ ــ برش

برش طولى    

برش پىشانى

برش سطحى 
در صفحۀ 

فرضى 

برش عرضى

برش طولى    

برش عرضى

برش پىشانى

نماى  در  اىن که  به  توجه  با  )دتاىل(:  جزئّىات  برش   
کابىنت ها، نوع اتصال و جنس مواد به کار رفته، مشخص نىست 
باىد با ترسىم ىک داىرٔه کوچک روی نما و نوشتن حرف z در کنار 
آن، محل برش جزئی را مشخص کرد و سپس در کنار نماها، برش 

جزئی را ترسىم نمود.
توجه: اگر تعداد نقاط موردنظر متعدد باشد، می توان از 

شماره هاى 1، 2، 3 و … استفاده کرد. 
در شکل 52  ــ4 دتاىل z با مقىاس 1:1 ترسىم شده است.

3ـ٤ـ اصول ترسىم برش کابىنت ساده

در  فرضى  جعبٔه  ىک  از  مختلف،  برش هاى  تجسم  براى 
وضعىت تصوىر مجسم شروع مى کنىم. براى درک بهتر مطلب، 
اىن برش ها در امتداد و راستاى نماها زده شده اند )شکل 51  ــ4(.

در  برش   ،)CـC پىشانى:  )برش  روبه رو  نماى  در  برش 
نماى از چپ )برش طولى: B-B( و برش در نماى از باال )برش 

عرضى:A-A( مشخص شده است.
توجه: هاشور در برش طولى به رنگ آبى، در برش عرضى 

به رنگ قرمز و در برش پىشانى به رنگ قهوه اى است.
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ــ عالئم برش در سه نماى کابىنت، به شرح زىر رسم شده 
است )شکل 53ــ4(.

الف( عالئم نىم برش پىشانى کابىنت
ب( عالئم برش پىشانى در نماى روبه رو

ــ ماکت کابىنت به طور کامل:
ج( عالئم برش طولى در نماى از چپ ماکت کابىنت

د( عالئم برش عرضى در قسمت هاى مختلف ماکت کابىنت
مختلف  قسمت هاى  در  شکسته  عرضى  برش  عالئم  هـ( 

ماکت کابىنت.

شکل 53 ــ٤ 

برش         

)الف(         

)ب(         

)ج(         

)د(         

)هـ(         

برش         

برش         

برش         

برش         
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کابىنت  روبه روى  نماى  در  پىشانى  برش  عالمت  رسم  ــ 
ساده )شکل 54  ــ4(.

ــ رسم عالمت برش طولى در نماى از چپ کابىنت ساده 
)شکل 55 ــ4(.

ــ رسم عالمت برش عرضى در نماى از باالى کابىنت ساده 
)شکل 56 ــ4(.

شکل 56 ــ٤ 

شکل 55 ــ٤ 

شکل 54 ــ٤ 
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در   باىگانى(،  )قفسٔه  پاىه دار  کابىنت  از  نماهاىی  تمرىن: 
شکل 57  ــ4 و تصوىر مجسم آن، در شکل 58  ــ4 ترسىم شده 

است؛ مطلوب است:

الف( ترسىم نماهاى روبه رو و دىد از چپ، با اندازه گذارى،
ب( ترسىم تصوىر مجسم کابىنت پاىه دار و

ج( ترسىم برش های جزئی 1، 2 و 3 با مقىاس 1:1 )مانند 
شکل های 59  ــ4(.

شکل 58 ــ٤ 

شکل 57 ــ٤ 

 نماى از روبه رو با در

دتاىل 1     

دتاىل 2   دتاىل 3

شکل 59 ــ٤ 

 نماى روبه رو بدون در   نماى از چپ    
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شکل  در  ساده:  کابىنت  نماهاى  رسم  1ــ3ــ4ــ 
60  ــ4، سه نمای ىک کابىنت ساده به همراه عالىم برش در سه 
مقطع C-C و B-B و A-A با مقىاس 1:10 رسم شده است. 

با درنظر گرفتن اصول ترسىم برش ها و تمرىن، می توانىد برش در 
مقاطع مشخص شده را رسم کنىد )به شکل های 61ــ4 تا 66  ــ4 

مراجعه نماىىد(.

شکل 60 ــ٤ 

  نماهاى کابىنت
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الف( رسم برش با نماىش مقطع C-C روى تصوىر مجسم 
کابىنت ساده در مقطع عرضى. براى تجسم بهتر، قسمتی از مقطع، 

با هاشور مشخص شده  است )شکل 61  ــ4(.

ب( رسم نىم برش عرضى با مقىاس 1:10، با  توجه به شکل 
61ــ4 )شکل 62  ــ4(.

شکل 61 ــ٤ 

شکل 62 ــ٤ 

برش
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ج( رسم برش با نماىش مقطع A-A روى تصوىر مجسم 
کابىنت ساده در مقطع برش پىشانى. براى تجسم بهتر، قسمتی از 

مقطع، با هاشور مشخص شده است )شکل 63  ــ4(.

د( رسم نىم برش پىشانى با مقىاس 1:10، با توجه به شکل 
63ــ4 )شکل 64  ــ4(.

  A-A برش

شکل 63 ــ٤ 

شکل 64 ــ٤ 
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هـ( رسم برش با نماىش مقطع B-B روى تصوىر مجسم 
بهتر، مقطِع هر  براى تجسم  برش طولى.  کابىنت ساده در مقطع 

قسمت با هاشور مشخص شده است )شکل 65  ــ4(.

به شکل  توجه  با  مقىاس 1:10،  به  طولى  برش  رسم  و( 
65  ــ4 )شکل 66  ــ4(.

 B-B برش

شکل 66 ــ٤ 

شکل 65 ــ٤ 
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توجه: در شکل 67  ــ4 نماهای برش خوردٔه کامل )برش 
برش  و  از چپ  نماى  در  طولى  روبه رو،  برش  نماى  در  پىشانى 
عرضى در نماى باال، با عالئم اختصارى مربوطه( با مقىاس 1:10 

نىز مشخص شده   G4 وG3 ،K3 ،A3 ترسىم، و محل دتاىل های
است. در شکل های 68ــ4 و 69ــ4 ترسىم دتاىل های فوق نشان 

داده شده است.

برش  

برش  

برش 
شکل 67 ــ٤ 

برش  
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  K3 و A3 )4ـ٤ـ ترسىم جزئىات )دتاىل 

1ــ٦ــ٤ــ ترسىم جزئىات )دتاىل(: با توجه به عالئم 

ترسىم جزئىات G3 و G4، با توجه به عالئم اختصارى مشخص شده 
روى برش هاى مقاطع کابىنت ساده )شکل 69  ــ4( .

شکل 69 ــ٤ 

 توپى لوال  

دتاىل    دتاىل   

دتاىل

دتاىل

زبانه قلىف 

شکل 68 ــ٤ 
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به مقىاس 1:10 و ترسىم  نماهای کابىنت ساده  نىم برش در نمای عرضی )شکل 70ــ4(.ــ ترسىم 

G1-G2 )شکل71ــ4(ــ ترسىم دتاىل G3 به مقىاس 1:1 با توجه به برش عرضی 

برش   

دتاىل   

استوانه لوال   

شکل 70 ــ٤ــ ترسىم نماها به مقىاس 1:10

شکل 71 ــ٤ 
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کابىنت  ىک  نماهای  رسم  72ــ4  شکل  در   :1 تمرىن 
طبقه بندى ازچوب کاج نشان داده شده است، به همراه:

الف( برش طولى به طور کامل،
ب( برش عرضى به صورت نىم دىد نىم برش،

ج( برش پىشانى به صورت برش جزئى )سمت چپ کابنىت(، و

د( دتاىل Z به مقىاس 1:1 شکل 72ــ4.
مطلوب است:

ــ رسم نماها و برش ها به مقىاس 1:10
ــ رسم دتاىل به مقىاس 1:1

شکل 72ــ٤ 

برش پىشانى برش  

نىم دىد نىم برش  

دتاىل 2
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تمرىن 2: در شکل 73ــ4 برش کابىنت جاظرفى و کابىنت 
دىوارى )داخل دىوار(، نشان داده شده است، به همراه:

)عمق  پاىٔه جدا  با  کابىنت جاظرفى  روبه روى  نمای  الف( 
 ،B-B 400 مىلی متر( و برش

مطلوب است:
ــ رسم برش B-B به مقىاس 1:1 و نماها به مقىاس 1:10 

در کاغذ استاندارد،
از قسمت   B-B برده شده در برش به کار  ــ شرح عالئم 
صفحه و قىد و قرار گرفتن در روى آن )گوشٔه باالى برش( گوشٔه 

پاىىن برش اتصال پاىه به کف و قرار گرفتن در روى آن، و
ــ تصوىرمجسم اىزومترىک نقشه به مقىاس 1:20،

ب( نماى روبه روى کابىنت دىوارى و برش از چپ و از باال 
توجه: رسم برش از چپ و از باال، به جاى نماهاى از چپ 

و از باال ترسىم شده است.
مقىاس نقشه 1:20 است.

مطلوب است:
 نقشٔه کامل کابىنت دىوارى،

ــ برش هاى طولى و عرضى و پىشانى با مقىاس 1:1، و
ــ رسم نماى روبه رو و جانبى و سطحى به مقىاس 1:10.

شکل 73ــ٤

 )1 (

)2 (
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جداگانه  پاىٔه  با  دراور  کابىنت  کامل  نقشٔه   :3 تمرىن 
)مىزکرىدور( را، روى کاغذ A4 ، برش هاى طولى، عرضى، پىشانى 

اندازه هاىى که زىر آنها خط کشىده شده طبق 

مقىاس رسم نشده است.

شکل 74ــ٤ــ نقشۀ کامل قفسۀ دراور با پاىۀ جداگانه

1ــ فرم و شکل به دلخواه  انتخاب شود.
2ــ برش هاى موضعى، از نقشۀ اصلى  رسم شود.

3ــ آنچه خواسته نشده خود تعىىن کنىد.

و دتاىل دستگىره در مقاطع برش و با هاشور به رنگ برش مربوطه 
در کاغذ A3 رسم کنىد به شکل 74ــ4 توجه نماىىد.
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تمرىن ٤: در شکل 75ــ4، نماهای ىک دراور با پاىه از 
چوب ماسىو با مقىاس 1:5 و برش های مربوط به آن، با مقىاس 

1:1 نشان داده شده است. مطلوب است:
ترسىم نقشٔه کامل دراور و رسم برش ها و دتاىل های مورد نىاز.

توجه:مقىاس برش ها و دتاىل 1:1
مقىاس نماها 1:10

مقىاس تصوىر مجسم اىزومترىک 1:20

مقىاس
مقىاس

شکل 75 ــ٤

مقىاس
10005000


