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دستور كار شماره ي 3
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

ــه كاغذ مناسبي را انتخاب كنيد و  1. با توجه به ابعاد نقش
آن را روي ميز نقشه كشي (تخته رسم) نصب كنيد.
2. كادر و جدول مشخصات نقشه را ترسيم كنيد.
3. نماهاي ارائه شده در دستور كار را ترسيم كنيد.

4. مسير برش را در نماي افقي ترسيم كنيد.

5. خطوط نديد را كه بر اثر برش آشكار مي شود به خط اصلي 
ــير برش را پاك كنيد. تغيير دهيد و خطوط اضافي در مس

ــپس خطوط اضافي را  ــه را اندازه گذاري كنيد. س 7. نقش
حذف و ساير خطوط را با پهناي استاندارد ضخيم كنيد.

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

6. با استفاده از خط كش تي و گونياي 45 درجه، قسمت هاي 
برش خورده را با توجه به مسير برش، برش بزنيد.
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دستور كار شماره ي 4           
ترسيم برش شكسته

ــيم انتخاب كنيد و نماي روبه رو را در برش شكسته و براي نماي افقي  ــب براي ترس ــه، كاغذ مناس 1. با توجه به ابعاد نقش
مسير برش ترسيم كنيد. سپس نقشه را اندازه گذاري كنيد.

2. 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. موارد استفاده ي برش شكسته را بنويسيد.
2. در برش شكسته كدام جزئيات مهم ترند؟ نام ببريد.

3. گوشه ها در مسير برش شكسته داراي چه خصوصياتي هستند؟ توضيح دهيد.
4. آيا مي توان از يك قطعه چند برش شكسته ترسيم كرد؟
5. برش شكسته ي زير چه اشكاالتي دارد؟ مشخص كنيد.

6. با توجه به تصاوير داده شده كدام يك از مسيرهاي برش درست انتخاب شده است؟
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8. تصوير جانبي درست در برش شكسته كدام است؟

7. برش شكسته ي درست كدام است؟

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. در قسمت شطرنجي نماي روبه رو در برش شكسته و نماي افقي با نمايش دقيق مسير برش ترسيم شود.
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2. براي شكل هاي زير مطلوب است:
الف) ترسيم از جلو در برش شكسته

ب) ترسيم نماي باال و رسم دقيق مسير برش
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3. براي شكل هاي زير مطلوب است:
الف) ترسيم نماي افقي در برش

ب) ترسيم نماي روبه رو و رسم دقيق مسير برش
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5. با توجه به مسير برش، نماي خواسته شده را در برش ترسيم كنيد.

4. براي شكل هاي زير مطلوب است:
الف) ترسيم نماي جانبي در برش

ب) ترسيم نماي روبه رو و رسم دقيق مسير برش
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6. با توجه به دو نماي ارائه شده مطلوب است:
الف) ترسيم نماي مناسب در برش

ب) ترسيم نماي ديگر همراه با مسير برش
ج) اندازه گذاري كامل نقشه
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توانايي ترسيم نيم برش

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄
- نيم برش را تعريف كند.

- كاربردهاي نيم برش را نام ببرد.
- مزيت هاي نيم برش را نام ببرد.

- براي اجسام متقارن، نيم برش ترسيم كند.
- استثناءهاي نيم برش را نام ببرد.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/567/5
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2. توضيح دهيد، تفاوت نماي برش A-A و B-B در چيست؟
3. مسير برش A-A با مسير برش B-B چه تفاوتي دارد؟

4. نام برش B-B چيست و براي كدام قطعات از آن استفاده مي شود؟
5. مزاياي نيم برش را نسبت به برش ساده شرح دهيد.

پيش آزمون

1. با توجه به تصوير جسم، كدام نقشه جزئيات بيروني و داخلي قطعه را بهتر نشان مي دهد؟
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نيم برش

بعضي از اجسام داراي دو نيمه ي يكسان هستند.

ــم عبور  ــط جس ــن حالت صفحه اي مانند P از وس در اي
ــه اين صفحه، صفحه ي  ــد. همان طور كه مي دانيد، ب مي كن

تقارن گفته مي شود.

در نماي روبه رو اين صفحه به صورت خط محور ديده مي شود.

در مواردي كه جسم داراي دو نيمه ي يكسان است مي توان به 
جاي برش كامل، فقط نيمي از جسم را در برش ترسيم كرد.

__1 قطعه را از آن 
4
ــراي اين منظور بايد به صورت فرضي ب

جدا كرد.

در اين حالت نماي برش خورده به گونه اي ترسيم مي شود كه 
نيمي از آن در برش ترسيم مي شود و نيم ديگر برش نمي خورد.

مزيت استفاده از نيم برش
ــيم تصاوير را به  ــتفاده از نيم برش صرفه جويي در ترس اس
ــر مي توان حالت برش و  ــراه دارد، زيرا در يك تصوي هم

حالت بدون برش جسم را به طور همزمان نشان داد.

آيا مي دانيد

در نيم برش، خطوط نديد آن قسمت از نما كه 
ــود، مگر آنكه در  برش نمي خورد حذف مي ش
ــه ابهامي به وجود  آيد. اين حالت از  درك نقش
ــرش را نيم برش- نيم ديد، يا به طور خالصه،  ب

نيم برش گويند. 
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دستور كار شماره ي 1
ترسيم نيم برش

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

ــه كادر و جدول  2. كاغذ A4 را با دقت نصب، و براي نقش
ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

3. با استفاده از ابزار مورد نياز نقشه ي ارائه شده در دستور 
كار را ترسيم كنيد. (نماي روبه رو و افقي)

4. صفحه برش را به صورت خط تقارن در نماي روبه رو 
ترسيم كنيد.

ــرش كامل برش  ــه را مانند ب ــمت چپ نقش 5. نيمه ي س
ــوط بيروني را پاك و خطوط  ــد. براي اين منظور خط بزني
نديد را به صورت ديد ترسيم كنيد و سپس هاشور بزنيد.
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8. محورهاي تقارن سوراخ ها را ترسيم كنيد.

يادآوري

ــيم نيم برش حتمًا در نماي موردنظر خط  1. در ترس
محور ترسيم شود.

ــور در  ــيم هاش ــن و نكات مربوط به ترس 2. قواني
نيم برش، همانند برش كامل رعايت شود.

3. خطوط نديد در قسمت برش نخورده ي نيم برش 
حذف شود، مگر آنكه در درك نقشه ابهامي به وجود 

آيد.

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

6. هاشورها را درست و دقيق ترسيم كنيد.

ــاي روبه رو  ــه نيمه ي ديگر نم ــوط نديد مربوط ب 7. خط
(نيمه ي راست) را پاك كنيد.
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- نيم برش را مي توان در يك نما يا در صورت نياز در دو 
يا سه نما ترسيم كرد.

نامگذاري در نيم برش
ــان  ــاده مي توان از نش ــرش هم به مانند برش س - در نيم ب
ــي در صورت لزوم،  ــير برش صرف نظر كرد. ول دادن مس

همانند شكل زير عمل مي شود.

ــورد نظر نيم برش  ــه در نماي م ــه خط تقارن قطع چنانچ
به صورت عمودي باشد،

ــمت چپ يا  در  ــورده ، مي تواند در س ــمت برش خ - قس
سمت راست نما قرار گيرد.

قسمت برش خورده در سمت چپ

قسمت برش خورده در سمت راست
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اگر قطعه داراي دو محور تقارن باشد، بايد محور مناسب تر 
براي ترسيم نيم برش را انتخاب كرد.

قسمت برش خورده در سمت باال

- اگر خط تقارن افقي باشد، قسمت برش خورده  در سمت 
باال يا در سمت پايين نما قرار گيرد.

قسمت برش خورده در سمت پايين

استثناهاي نيم برش
1. نيم برش اجسام نامتقارن

ــت،  با آنكه نيم برش، برش اختصاصي تصاوير متقارن اس
ــات صنعتي وجود دارد،  ــه علت تنوع زيادي كه در قطع ب
ــتند، نيز از نيم برش  ــري كه داراي تقارن نيس روي تصاوي

استفاده مي شود.

(1) (2)
نيم برش هاي 1 و 2 را مقايسه كنيد. كدام مناسب تر  ◄

است؟ چرا؟

2. تكيه ي هاشور به خط محور 
در نيم برش براي قطعاتي كه تمام يا قسمتي از مركز آن ها 

توپر باشد، خط هاشور به خط محور منتهي مي شود.
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3. انطباق خط اصلي روي خط محور
در برخي از قطعات، به دليل پله اي شدن يا لبه ي ايجاد شده 
از برخورد سطوح در داخل شكل، متناسب با شكل قطعه 

يك خط روي محور ترسيم مي شود.

اندازه گذاري در نيم برش
در اندازه گذاري نيم برش نكات زير را رعايت كنيد.

الف) غير از اندازه  هايي كه مي تواند ابعاد كلي را نشان دهد بقيه ي 
اندازه ها داراي يك سر فلش و يك سر خط اندازه، آزاد است.

ب) اندازه ي كامل نوشته شود.
ج) سر آزاد كمي از خط محور مي گذرد.

نيم نما در برش
نيم نما را مي توان در نيم برش رسم كرد.

نيم نما در برش

 نيم نما

نيم برش شكسته

ــته  ــام را در نيم برش شكس در صورت لزوم مي توان اجس
ــير برش، تركيبي از مسير  ــيم كرد. در اين حالت مس ترس

برش شكسته و نيم برش مي باشد.
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دستور كار شماره ي 2    
ترسيم نيم برش و اندازه گذاري      

(120 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
A4كاغذ  60ْ - 30ْ و45ْدوگونيا
موييبرسكاغذيچسب
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB - F  مداد
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ــي را با  ــم) و ابزارهاي نقشه كش ــز (تخته رس ــه مي 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.

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

3. با استفاده از ابزار مورد نياز نقشه ي ارائه شده در دستور 
كار را با خطوط نازك ترسيم كنيد.

4. خطوط تقارن مربوط به نقشه را ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

ــمت چپ (راست) نقشه را در نماي روبه رو  5. نيمه ي س
برش بزنيد.

6. خطوط نديد نيمه ي ديگر (نيمه ي برش نخورده) را پاك كنيد.

ــدا از اندازه هاي كوچك  ــه، ابت 7. براي اندازه گذاري نقش
شروع كنيد. اين اندازه ها داراي يك سر فلش و يك سر آزاد 
ــتند كه سر آزاد آن كمي از محور تقارن عبور مي كند. هس

8. اندازه هاي مربوط به ابعاد كلي نقشه را نيز ترسيم كنيد. 
اين اندازه ها داراي دو سر فلش هستند.

9. خطوط اضافي را پاك كنيد.

10. خطوط نقشه را با ضخامت هاي استاندارد پررنگ كنيد.

11. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد 
و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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دستوركار شماره ي 3
ترسيم نماي روبه رو در نيم برش

(90 دقيقه)

1. نماي روبه رو را در نيم برش ترسيم و براي نماي افقي مسير برش ترسيم كنيد. سپس نقشه را با دقت اندازه گذاري كنيد.
2. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

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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(90 دقيقه)

دستور كار شماره ي 4
ترسيم نماي روبه رو در نيم برش

1. نماي روبه رو را در نيم برش شكسته و براي نماي افقي مسير برش شكسته ترسيم كنيد. سپس نقشه را با دقت اندازه گذاري كنيد.
2. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

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 نيم برش را بنويسيد.
2. مزيت مهم نيم برش بر برش كامل چيست؟

3. در صورت لزوم، مسير نيم برش به چه صورتي نمايش داده مي شود؟
4. استثناءهاي مربوط به نيم برش را شرح دهيد.
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عملي ◄
1. براي نقشه هاي ارائه شده زير، نيم برش را در نماي مناسب ترسيم و در نماي ديگر مسير برش را ترسيم كنيد.
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2. براي شكل زير؛ مطلوب است:
الف) ترسيم تصوير از جلو در نيم برش 
ب) ترسيم نما از باال و رسم مسير برش

ج) ترسيم نماي جانبي ديد از چپ در نيم برش
د) اندازه گذاري كامل

3. براي شكل زير؛ مطلوب است:
الف) ترسيم نماي روبه رو در نيم برش 

ب) ترسيم نماي جانبي در نيم برش
ج) ترسيم نماي افقي همراه با مسيرهاي برش
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4. براي شكل زير؛ مطلوب است: 
الف) ترسيم نيم برش در نماي روبه رو

ب) اندازه گذاري كامل

5. براي شكل مقابل؛ مطلوب است:
 الف) ترسيم نيم برش در نماي روبه رو

ب) ترسيم نماي جانبي به همراه مسير برش
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توانايي ترسيم برش مايل

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

- ضرورت برش مايل را شرح دهد.
- تغيير طول نماي ترسيمي در برش مايل را در حالت هاي مختلف توضيح دهد.

- برش مايل را ترسيم كند.
- برش شكسته ي مايل را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

2810



80

2. چنانچه بخواهيم قطعات 1 و 2 را در برش ترسيم كنيم، مسيرهاي برش در هريك چگونه است؟
3. ابعاد نماي برش خورده در قطعه ي 2 با ابعاد همان نما بدون برش چه تفاوتي دارد؟

4. نام برش مناسب براي قطعه ي 2 چيست؟
ج) برش مايل© ب) برش شكسته©  الف) برش كامل© 

پيش آزمون

1. تفاوت بين قطعات 1 و 2 چيست؟

(1)(2)
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5. كدام قطعه براي اجراي برش مايل مناسب است؟



82

برش مايل و ضرورت آن

در برخي از قطعات، دنباله يا قسمتي از قطعه به صورت مورب 
و تحت زاويه با صفحه هاي تصوير طرح ريزي شده است.

اين گونه از قطعات را مي توان در دو قسمت مجزا در نظر گرفت: 
1. قسمتي كه نسبت به صفحات تصوير حالت عادي دارد.

عادي

تحت زاويه

ــه از قطعات بايد به  ــيم نماي روبه روي اين گون براي ترس
مواردي توجه داشت.

تغيير اندازه ها 
ــي را ارائه نمي دهد و به  ــه رو اندازه هاي واقع تصوير روب

همين دليل، از نظر نقشه اي بي ارزش است.
پيچيدگي در ترسيم نماي روبه رو 

ــمتي از قطعه، جزئيات  به دليل تحت زاويه قرارگرفتن قس
ــت و در اكثر  ــكلي همراه اس ــه در نما با تغييرات ش قطع
اوقات با افزايش  خطوط و خطوط نديد همراه خواهد بود.

2. قسمتي كه نسبت به صفحات تصوير زاويه دارد.
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چرخش نما
ــتاندارد اجازه مي دهد، قسمتي از  براي رفع مشكالت، اس
قطعه را كه با صفحات تصوير حالت مورب دارد، طوري 

بچرخانيم كه با يكي از اين صفحات موازي شود.

بنابراين، با استفاده از چرخش، مي توان برش را ساده كرد.
ــتند و به صورت  ــات P1  و P2، صفحات برش هس صفح

فرضي قطعه را برش داده اند.

اگر خط برخورد دو صفحه P1  و P2 را مانند لوال در نظر 
ــمت مورب را به دور لوال چرخاند و  بگيريم مي توان قس

در امتداد قسمت معمولي آن قرار داد.

در اين حالت، ممكن است طول تصوير روبه رو با اندازه ي 
آن قبل از چرخش متفاوت باشد. سادگي در اندازه گذاري 
ــده و ترسيم ساده تر آن، دو مزيت اصلي  نماي چرخانده ش

در ترسيم برش مايل است.

نقطه ي O مركز دوران

بعد از چرخش

قبل از چرخش
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ــت و  ــير برش براي برش مايل نيز الزامي اس ــيم مس ترس
ــتفاده كرد. ــب اس ــه ي  مناس در مركز دوران بايد از گوش

حرف نام برش، همواره، حتي آن قسمت از مسير برش 
كه تحت زاويه است، بايد به صورت عمودي نوشته شود.

نوشتن درست حرف برش

نوشتن نادرست حرف برش

ــاي برش خورده بر اثر  چگونگــي تغيير طول نم
چرخش:

الف) بلندتر شدن تصوير:
ــكل قطعه، نماي برش خورده  در اين حالت، با توجه به ش

از نماي حقيقي بلندتر مي شود.

ب) بدون تغيير ماندن ابعاد تصوير:
ــول نماي  ــكل قطعه، ط ــا توجه به ش ــت، ب ــن حال در اي

برش خورده با نماي حقيقي برابر است.

ج) كوچك تر شدن تصوير:
ــول نماي  ــكل قطعه، ط ــا توجه به ش ــت، ب ــن حال در اي

برش خورده از نماي حقيقي كوچك تر مي شود.
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برش شكسته مايل
با توجه به موقعيت قرارگرفتن جزئيات يك قطعه، مي توان 

از برش شكسته در وضعيت مايل استفاده كرد.
نكته

ــه ي فرضي كه  ــواره، صفح ــل، هم ــرش ماي در ب
ــرار دارد چرخانده  ــات روي آن ق تصاوير جزئي

مي  شود نه خود جزئيات.

درست

نادرست
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دستور كار شماره ي 1
ترسيم برش مايل

(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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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 و سپس كادر و جدول آن را ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

3. با استفاده از ابزار موردنياز، نماي روبه رو را در موقعيت 
مناسب از كاغذ ترسيم كنيد.

ــير برش را با دقت ترسيم كنيد به گونه اي كه گوشه  4. مس
در مركز دوران قسمت مايل نقشه قرار گيرد.

5. جزئيات قسمت مورب قطعه را از طريق دوران به مركز 
ــه)  ــير برش (گوش برخورد دو محور مايل و عمودي مس

روي امتداد محور عمودي انتقال دهيد.
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6. نقاط حاصل از برخورد كمان ها، با محور عمودي را با 
استفاده از خط كش تي به سمت نماي جانبي امتداد دهيد.

7. با توجه به نماي روبه رو و خطوط استخراج شده از آن، 
نماي مورد استفاده براي برش مايل را ترسيم كنيد.

8. خطوط نديد در مسير برش را به خطوط ديد تبديل كنيد و 
قسمت هاي توپر را با خطوط نازك 45 درجه هاشور بزنيد.

ــوط اضافي را پاك  ــس از اندازه گذاري نماها، خط 9. پ
كنيد و ساير خطوط را با پهناي استاندارد ضخيم كنيد.

ــيابي به هنرآموز محترم  ــه را براي تأييد و ارزش 10.  نقش
خود نشان دهيد.
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دستوركار شماره ي 2
ترسيم برش شكسته ي مايل

 (150 دقيقه)

مقياس 1:1

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

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 و سپس كادر و جدول آن را ترسيم كنيد.

ــير  ــتفاده از ابزار موردنياز، نمايي را كه در آن مس 3. با اس
برش ترسيم مي شود رسم كنيد.

ــير برش را با دقت ترسيم كنيد، به طوري كه گوشه  4. مس
در مركز دوران قسمت مايل نقشه قرار گيرد.

ــورب قطعه را  ــمت م ــر مربوط به جزئيات قس 5. تصاوي
ــد و از محل برخورد  ــرش منتقل كني ــه روي صفحه ي ب ب
صفحات برش (گوشه) نقاط به دست آمده را دوران دهيد.

6. از برخورد كمان ها با خط امتداد مسير برش افقي نقاطي 
ــود. با استفاده از گونيا و خط كش تي از اين  حاصل مي ش

نقاط خطوط عمودي استخراج كنيد.

ــده نماي  ــا توجه به نماي افقي و خطوط استخراج ش 7. ب
مربوط به برش مايل را ترسيم كنيد.
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ــه خطوط ديد تبديل  ــير برش را ب 8. خطوط نديد در مس
ــر را با خطوط نازك 45 درجه به  ــمت هاي توپ كنيد و قس

صورت يكنواخت هاشور بزنيد.

9. نماها را با دقت و با رعايت اصول اندازه گذاري كنيد.

10. 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 3
ترسيم برش مايل

1. كاغذ مناسب را براي ترسيم نقشه انتخاب كنيد و روي ميز (تخته رسم) نصب كنيد.
2. نماي افقي را ترسيم و مسير برش مايل را روي آن مشخص كنيد.

3. نماي روبه رو را با توجه به تصوير جزئيات دوران داده  شده  ي قسمت هاي مايل در نماي افقي ترسيم كنيد.
4. با استفاده از خط كش تي و گونياي 45 درجه، نماي موردنظر را هاشور بزنيد.

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

(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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دستور كار شماره ي  4
ترسيم برش مايل

1. نقشه ي داده شده را در برش مايل ترسيم كنيد.
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. به چه دليل از برش مايل استفاده مي كنيد؟
2. ترسيم نماهاي اجسامي كه داراي جزئيات تحت زاويه با صفحات تصوير هستند با چه مشكالتي همراه است؟

3. در قطعه اي مسير برش به صورت زير است، براي قطعه ي مورد نظر از چه نوع برشي استفاده شده است؟

(د) (ج)(ب)(الف)

4. چند حالت براي تغيير اندازه ي نماي برش خورده در برش مايل وجود دارد؟ توضيح دهيد.
6. برش مايل را به چه صورت نام گذاري مي كنيد.

7. كدام برش درست است؟
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9. با توجه به گزينه هاي زير

گزينه ي الف،.............است، زيرا   
گزينه ي ب، نادرست است، زيرا تيغه با اندازه ي واقعي ترسيم نشده است.  

گزينه ي ج،................است، زيرا   
گزينه ي د،.................است، زيرا   

(د) (ج)(ب)(الف)

8 . كدام تصوير قسمت برش داده شده را نشان مي دهد؟

(د)

(ب)(الف)

(ج)
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عملي ◄
1. با توجه به مسير برش براي نقشه هاي زير نماي روبه رو را در برش ترسيم كنيد.
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2. با توجه به مسير برش براي نقشه هاي زير نماي مناسب را در برش مايل ترسيم كنيد.
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3. ابتدا نماي روبه رو را به همراه مسير برش در كاغذ A4 ترسيم كنيد، سپس برش مايل را ترسيم كنيد.
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ــير برش باشد. سپس  ــيم كنيد، به طوري كه يك نما در برش مايل و نماي ديگر همراه با مس ــه ي زير ترس 4. دو نما از نقش
نقشه را اندازه گذاري كنيد.
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توانايي ترسيم برش موضعي

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

- چگونگي محدود كردن برش موضعي را بيان كند.
- قطعات مناسب را براي ترسيم برش موضعي انتخاب كند.

- برش موضعي را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
134


