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شکل 76ــ٤ــ نماى کابىنت بوفه در قسمت راست 

دتاىل Z در برش پىشانى 

 A-A شکل 78ــ٤ــ دتاىل ىا برش

شکل 77ــ٤ 

تمرىن ٥: با در نظر گرفتن یک کابینت بوفه و نمایی از آن 
که در شکل ٧6ــ4 نشان داده شده است، مطلوب است:
الف( رسم اتصال پایٔه جداگانه به قفسٔه کابینت ها 

به وسیلٔه  یا  یا مستقیماً  پایه  توجه: در این نوع اتصال ها، 
دوبل یا توسط پیچ و مهره و یا به وسیلٔه قید متصل به پایه، به کف 

کابینت متصل مى شود.  

ب( رسم اتصال پایه به بدنٔه کابینت به وسیلٔه دوبل، به همراه 
نماى گوشه اى از کابینت؛ مطابق شکل 77ــ٤. 

ج( رسم اتصال پایه به کف کابینت در برش و نماى گوشه اى 
از کابینت؛ که به وسیلٔه چسب متصل شده است؛ مطابق شکل78ــ٤. 

به کف  پیچ  به وسیلٔه  )فلزى(  لوله اى  پایٔه  اتصال  رسم  د( 
کابینت؛ مطابق شکل79ــ٤. 

شکل 79ــ٤ــ دتاىل ىا برش جزئى از پاىۀ لوله اى و گوشۀ کابىنت در برش 

در چلچله با چوب توپر

دوبل
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تمرىن 6: در شکل 80   ــ٤، یک جعبٔه کشوى استاندارد، 
به صورت تصویر مجسم، نشان داده شده است؛ مطلوب است: 

الف( ترسیم تصویر مجسم جعبٔه کشو، روی کاغذ A4 و 
با مقیاس 1:10. 

ب( ترسیم برش هاى پیشانى، طولى و عرضى جعبٔه کشو در 
داخل کابینت، روى کاغذ A4 و با مقیاس 1:1. 

عبارت  تصویر مجسم،  به  توجه  با  قطعات جعبه،  توجه: 
است: 

1ــ در جعبه با ضخامت 20 میلى متر، 
2ــ عقب جعبه با ضخامت 12 میلى متر، 
3ــ بدنٔه جعبه با ضخامت 12 میلى متر و 

. MDF 4ــ کف جعبه از سه الیى یا

شکل 81 ــ٤ 

شکل80 ــ٤ 

برش پىشانى    برش طولى    

برش عرضى 

1ــ صفحۀ کابىنت 
2ــ بدنۀ کابىنت 

3ــ کالف زىرجعبه 
4ــ بدنۀ جعبه 
5  ــ کف جعبه 

6ــ خط لبۀ بدنۀ جعبه 
7ــ عقب جعبه 

8   ــ در جعبه 
9ــ قطعۀ استوپ 
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مطلوب است:
برش طولى براى طرح پیشنهادى برش کابینت بوفه )شکل های 82  ــ ٤ و 83   ــ٤( .

شکل 82    ــ٤ــ نماهاى اصلى با نماهاى پىشنهادى 

آزمون پایانی
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شکل 83    ــ٤ــ نقشۀ کامل نماها و برش هاى مربوط به قفسۀ بدنه را با طرح پىشنهادى روى کاغذ A3 رسم کنىد. 

همۀ شعاع ها
محور برگۀ بوال
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پروژنماى روبه رو و پهلوى کابینت بوفه را، به همراه برش هاى مختلف و با توجه به شکل 84  ــ٤ ترسیم نمایید.
مقیاس نقشه 

1ــ نماها 1:20
2ــ برش ها 1:2

پروژۀ 2

شکل 84     ــ٤       

سوراخ ها به قطر 5 مىلى متر 

جاى دستگىره     
جاى زىر سرى طبقه ها    

برش 

نماها و برش کابىنت و بوفه

پروژۀ ١



فصل ٤

168

کابینت طبقه بندى شکل 85ــ٤ را به همراه برش هاى مختلف آن، ترسیم کنید.
مقیاس نقشه 

1ــ برش ها 1:2
2ــ نماها 1:20

زىرسرى ساده     

برش  برش 

کابىنت طبقه بندى

شکل 85     ــ٤       

برش    

پروژۀ ٢
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شکل 86  ــ٤، پروژٔه ساخت مسابقات المپیاد ملی سوئیس در سال 1995 میالدی است. مطلوب است: ترسیم 
با مشخصات  سالن،  داخل  کابینت  این  پیشانِی  و  عرضی  طولی،  برش های  و  مجسم،  تصویر  اندازه گذاری  نما،  سه 

مشروحه در زیر: 
ــ اتصال کشو در جلو، دم چلچلٔه یک رومخفى و در انتها، دم چلچلٔه معمولى است، 

ــ بدنه ها از نئوپان روکش شده با روکش افرا و با نقوش قرینه است،
ــ اتصال پایه ها با قیدهاى دو طرف کام و زبانٔه دوتایى )عمودى( است،

ــ اتصال پایه ها، از پهلو به بدنه ها دوبل بیسکویتى می باشد،
ــ اتصال کالف در، فاق و زبانه )فرزمیزى( است، و

ــ قطعات چوبى از جنس راش می باشند.
ــ مقیاس نقشه 1:5 است.

پروژۀ ٣
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شکل 86     ــ٤       
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نقشٔه  کامل کابینت شکل 87   ــ٤ را، طبق دستورالعمل هاى اجرا شدٔه قبلى، با ترسیم برش ها و جزئیات )دتایل( 
مربوطه، روى کاغذ A3 رسم نمایید . در شکل های 88  ــ٤ و 89   ــ٤، نمونٔه این ترسیمات، ارائه شده است.

این کابینت مخصوص تلویزیون، داراى درهاى کابینتی است که پس از باز شدن، به حالت کشویى )ریلى( در 
داخل کابینت جاسازى مى شوند. برای بستن درها نیز، کافی است دِر کابینت به بیرون کشیده شده و سپس، توسط 

لوالى فنردار کابینت روى کار قرار گیرد. 

شکل 87     ــ٤       

٭ اندازه ها را به مىلی متر تبدىل کنىد.

پروژۀ ٤: پیشنهادی
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شکل 88     ــ٤       

 پىچ چوبى = سرمحدب 

ىراق درب 
کابىنت    

لوالى کابىنتى     

 اتصال بىسکوىتى نمرۀ 20  

پىچ چوبى سرتخت     

پىچ چوبى سرتخت  
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شکل 89   ــ٤       

 نماى از روبه رونماى از چپ    

شابلون پاىه     
دتاىل گوشه پاىه کابىنت    

برش نمای از باال

شابلون قىد بلند )جلو(     

برش نمای از باالی کشوها

شابلون قىد کوتاه )بغل(

برش نمای از چپ
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ابعاد کلى به عرض 1613 عمق 610 و ارتفاع 1143 مىلى متر 

قطعات قسمت زىرىن کابىنت به ابعاد: عرض 1600عمق 603 و ارتفاع 375 مىلى متر 

نوع جنس ضخامت عرض طول تعداد شرح کد قطعه 

A چوب ماسیو 43753838پایه
B )تخته چندال 225455219بدنٔه پایین )تنکٔه بدنٔه پایین
C چوب ماسیو 25271919قید افقى باالیى بدنٔه پایین
D چوب ماسیو 252710219قید افقى پایینى بدنٔه پایین
E تخته چندال، یا مالمینه سیاه2152456519سقف و کف پایین
F چوب ماسیو 115502219لبه چسبان سقف پایین
G تخته چندال یا مالمینه سیاه 219057819وادار بین کشوها
Hچوب ماسیو 22032219لبه چسبان وادار بین کشوها
I )چوب ماسیو 1152410219قید جلو )قوس دار
J تخته چندال 115372296پشت بند پایین
K ضایعات چوب 215247613زهوار پشت بند

قطعات سه کشو به ابعاد عرض 483، عمق 533 و ارتفاع 165 میلى متر 
L تخته چندال 646416519عقب و جلوى جعبه کشو
M تخته چندال 653316519بدنٔه جعبٔه کشو
N تخته چندالیه یا مالمینه سیاه 4575086 3کف جعبه
O )چوب ماسیو 349218719نماى جعبه )در بیرونى

کابینت باالیى به ابعاد: عرض 1575، عمق 590 و ارتفاع 730 میلى متر 
قطعات قسمت باال به ابعاد عرض 591، ارتفاع 654 و ضخامت 19 میلى متر 

P چوب ماسیو 47305719قید عمودى بدنه
Q چوب ماسیو 25655719قید میان بند عمودى بدنه
R چوب ماسیو 44768319قید افقى بدنه
S تخته چندالیه 45842296تنکه بدنه
T تخته چندالیه 2153756519سقف و کف قسمت باال
U چوب ماسیو 21550226لبه چسبان سقف و کف
V تخته چندالیه 169256519وادار عمودى
W  چوب ماسیو 1711226لبه چسبان وادار عمودى
X  تخته چندالیه 269154019جداکننده )پارتیشن( تلویزیون
Y  تخته چندالیه 349553319طبقه قابل تنظیم
Z  تخته چندالیه 173010326پشت بند چپ

AA  تخته چندالیه17305186پشت بند راست

فهرست مواد مصرفى کابىنت پذىراىى
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در »a« به ابعاد: عرض 498، ارتفاع 689 و ضخامت 19 میلى متر 

BB  a چوب ماسیو46895719قید عمودى در

CC   a چوب ماسیو43845719قید افقى در

DD  a تخته چندالیه25944036تنکه در

در »b« به ابعاد: عرض 513، ارتفاع 689 و ضخامت 19 میلى متر 

EE  b چوب ماسیو16897819قید چپ عمودى در

FF  b چوب ماسیو16895719قید راست عمودى در

GG  b چوب ماسیو23785719قید افقى در

HH  b تخته چندالیه15943976تنکه در

II   چوب ماسیو25787619نوار نگه دارنده

سقف و کف به ابعاد: عرض 610، طول 1613 و ضخامت 19 میلى متر 

JJ   تخته چندالیه2157559119صفحه افقى

KK   چوب ماسیو216133219لبه چسبان افقى بلند

LL   چوب ماسیو46103219لبه چسبان افقى کوتاه

MM   ضایعات چوب415377613زهوار پشت بند باال

سخت افزار )یراق ها( 

500 میلى متر 3 دست ریل کشو 

1دست یراق هاى در پاکتى 

2ست لوالى در پاکتى 

2لوالى در 

70 368648 1صفحٔه گردان تلویزیون 

113/16اینچ 1اینچ 3قفل در 

3اینچ 8/7 اینچ3دستگیرٔه کشو 

12پین طبقه 

قطر 10 دوبل چوبى 

نمره 20 زبانٔه اتصال بیسکویتى 

پیچ چوب سرتخت 
1

1
4

پیچ چوب سرعدسى 
1

1
4
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پروژۀ نقشٔه کامل کابینت جاکتابى را، به همراه برش ها و دتایل های مربوطه، روى کاغذ A3 رسم کنید )شکل های 
90   ــ٤ و 91ــ٤( 

شکل 91   ــ٤       شکل 90   ــ٤

پروژۀ ٥: پیشنهادی
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توجه: در شکل 92ــ٤، تصویر مجسم انفجارى کابینت جاکتابى نشان داده شده است. 

برش هاى  و  نماها  از  اعم  نقشٔه کامل  قبلى،  تمرینات  به  توجه  با 
مربوط به کابینت وسایل صوتی شکل 93ــ٤ را، با اندازه گذارى، در 

کاغذ A4 ترسیم کنید.

شکل 92   ــ٤       

شکل 93ــ٤ ــ مدل قفسه رادىو    

64mm  شعاع

پروژۀ 6: پیشنهادی
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شکل 95   ــ٤       

شکل 94   ــ٤       

مقىاس نماها

پروژۀ ٧: انتخابی

پروژۀ 7: نقشٔه کامل کابینت بوفه، اعم از نماها و برش ها را با اندازه گذارى کامل و دتایل، روى کاغذ A3 ترسیم 
کنید )شکل هاى94ــ٤ و 95ــ٤(. 
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پروژۀبا توجه به تصویر مجسم انفجارى و نماهاى داده شدٔه کابینت دیوارى، نقشه های مربوطه آن را ترسیم کنید 
)شکل هاى 96ــ٤ تا 98ــ٤(

شکل 96ــ٤ــ سه نمای کابىنت دکورى دىوارى

شکل 97ــ٤       

پروژۀ ٨
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شکل 98   ــ٤       

شابلون پاىىن بدنه

       ضلع هر مربع، 1 اىنچ  

 برش بدنه

اىنچ
 
1
2

ضلع هر مربع، 

شابلون قىد جلو
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پنقشٔه کامل کابینت بوفه را، با توجه به تصویر، تصویر مجسم انفجارى و نماها، روى کاغذ A3 به همراه اندازه گذارى 
کامل، ترسیم نمایید )شکل های 99ــ٤ تا 101ــ٤(. 

شکل 100   ــ٤

شکل 99   ــ٤       

پروژۀ ٩
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شکل 101   ــ٤       

شعاع
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توضیح: صفحات، از ام، دی، اف می باشد.ترسیم کامل نقشٔه نماها، برش ها و دتایل های مربوطه.
با توجه به تصویر و تصویر مجسم انفجاری کابینت جاکتابی )شکل102ــ٤(، مطلوب است: 

شکل 102ــ٤ــ قفسۀ کتاب )کابىنت جاکتابی( 

 2450*1000*12 mm روکش شده برای کل کار MDF 

 1250*250 mm روکش شده MDF هر دو طبقه، از   

 2100 *100*25 mm چوب پهن برگ براى هر دو ستون بدنه 

 2100 * 50 * 19 mm  چوب پهن برگ براى پاسنگ فرز خورده 

 2100 * 25 * 25 mm )چوب پهن برگ براى زهوار سقف )فرز خورده  

 1800 * 75 *25 mm  چوب برگ پهن براى زهوار ستون

 1800 *19 *19 mm  چوب پهن برگ براى افزاىش ضخامت

 1200 * 25* 10 mm چوب پهن برگ براى زهوار طبقه 

 2 .45 m  نوار فلزى )برنجى(  برای طبقات  

پىچ کوچک براى اتصال نوار 

زبانه اتصال بىسکوىتی 

چسب چوب 

لىست مواد

پروژۀ ١0: پیشنهادی
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در تصاویر شکل 103ــ٤، مشخصات کامل یک کابینت پاتختی از جنس MDF داده شده است. مطلوب است: 
ترسیم کامل نماها، برش ها، دتایل های الزم و تصویر مجسم با اندازه گذاری کامل برحسب میلی متر.

شکل 103ــ٤ــ کابىنت پاتختى 

 1500 * 1000 *12 mm روکش شده  

 305 * 305 mm * 6 mm براى شابلون  MDF

   1500* *19 *19 mm چوب پهن برگ فرزخورده براى سقف

 4000 *12 * 6 mm زهوار لبه چسبان از چوب پهن برگ 

  نوار لبه چسبان اتوىى  

 2 لوالى برنجى 

شب بند غلتکى 

 دستگىره در 

4 عدد خار طبقه 

چسب چوب 

 12 mm پىچ چوب برنجى

پروژۀ ١١: پیشنهادی

لىست مواد



ترسیم نماها و برش های کابینت ساده )تکی(

185

در شکل 104ــ٤، نمونه هایى از کابینت هاى ساده، در فرم ها و اندازه های مختلف داده شده است. هنرآموزان عزیز 
می توانند به صورت اختیارى، سه نما، برش ها و دتایل یکی از آنها را با اندازه گذارى کامل، روی کاغذ A4 ترسیم کنند. 

شکل104ــ٤

34/5cm عمق * 84 عرض * 84 ارتفاع 34/5cm عمق * 84 عرض * 84 ارتفاع 34/5cm عمق * 84 عرض * 84 ارتفاع 

cm 56/5 عمق * 56/5 عرض * 50 ارتفاع 84cm عمق * 84 عرض *40 ارتفاع 42cm عمق * 78 عرض * 89 ارتفاع 35cm عمق * 66 عرض * 65/5 ارتفاع 

66cm عمق * 104 عرض * 197 ارتفاع 32cm عمق * 98 عرض * 170 ارتفاع 35cm عمق * 110 عرض * 85 ارتفاع  34cm عمق * 85 عرض * 134 ارتفاع

پروژۀ ١٢


