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تقارن و مفهوم آن

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ مفهوم تقارن را بيان كند.
ـ تقارن مركزي را تعريف كند.
ـ تقارن محوري را تعريف كند.

ـ تقارن صفحه اي را تعريف كند.
ـ قواعد تقارن را در ترسيم نقشه ها به كار ببرد.

فصل دهم
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تقارن و مفهوم آن

تقارن به مفهوم قرينه بودن و داشتن دو نيمه همسان است.

بناي تاج محل، طراحي معماران ايراني
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1-10 تقارن
تقــارن به صورت مركــزي، محوري و صفحه اي وجود دارد كــه معموالً ما در 

اجسام با به كارگيري خط محور از آن ياد مي كنيم.

تقارن مركزي )شكل 1-10(: همســاني و تــوازن دو جزء نسبت به يك  ◄
نقطــه را تقارن مركزي گويند. در تقارن مركزي اگر از هر نقطه دلخواهي مانند 
1 به مركز 0 وصل كنيم و به اندازه  خودش ادامه دهيم، به نقطه مشــابهي مانند 1َ 

خواهيم رسيد.

تقارن محوري )شكل 2-10(: همســاني و توازن دو جزء نسبت به يك  ◄
محــور را تقارن محوري گويند. در اين تقارن اگــر از هر نقطه دلخواه مانند 2 
عمود بر محور ترسيم كنيم و به اندازه خودش ادامه دهيم، به نقطه مشابهي مانند   

2َ خواهيم رسيد.

تقارن صفحه اي )شكل 3-10(: همساني و توازن دو جزء را نسبت به يك  ◄
ســطح، تقارن صفحه اي گويند. صفحه تقارن، صفحه اي است كه جسم را به دو 
قسمت كاماًل مســاوي تقسيم مي كند. در تقارن صفحه اي قرينه هر نقطه نسبت 

به صفحه تقارن وجود دارد.  

شكل 10-1

شكل 10-2

شكل 10-3

0
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2-10 نيم نما
نيمي از يك تصوير متقارن را نيم نما گويند. به شــكل هاي 4-10 و 5-10 توجه 

كنيد.

به مثال هاي زير دقت كنيد )شكل هاي 6-10 و 10-7(.

در ترسيم نيم نما به نكته هاي زير توجه كنيد:
الف( جاي كم تري را در كاغذ نقشه كشي اشغال  كند.
ب( ساده تر شدن نقشه كه مهم ترين مزيت آن است.

پ( صرف وقت كم تر.
ت( براي نشان دادن صحيح آن، از دو خط نازك موازي در ابتداي و انتهاي هر 

محور استفاده  شود.

شكل 10-4

شكل 10-6

شكل 10-5

شكل 10-7
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ارزشيابي پایاني

نظري ◄
تقارن را تعريف كنيد و مثالي بزنيد.. 1
انواع تقارن را نام ببريد.. 2
تقارن مركزي را تعريف كنيد و آن را با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد.. 3
تقارن محوري را تعريف كنيد و آن را با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد.. 4
تقارن صفحه اي را تعريف كنيد و آن را با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد.. 5
نيم نما را تعريف كنيد.. 6
در ترسيم نيم نما چه نكاتي موردنظر است؟. 7

عالمت نيم نما چيست و آن را چگونه در نقشه نمايش مي دهند؟  . 8  
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عملي: ◄
در نقشه زير، مطلوب است:

ـ ترسيم نماي روبه رو در برش
ـ نماي جانبي در نيم نما

ـ ترسيم نماي باال در نيم نما
ـ اندازه گذاري

ـ مقياس1:1
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نيم برش

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ برش نيم برش را توضيح دهد.
ـ قواعد برش نيم برش را به طور صحيح به كار بندد.

ـ نيم برش را براي اجسام متقارن به طور صحيح ترسيم كند.

فصل یازدهم
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نيم برش )نيم برش ـ نيم دید(
درصورتي كه جســم داراي دو نيمه متشــابه يا قرينه باشد، مي توان نيمي از آن را 
در بــرش و نيم ديگر را بدون برش ترســيم كرد. به ايــن نوع برش، »نيم برش« 
يا»نيم ديدـ نيم برش« گفته مي شود )شكل هاي 1-11 و 2-11(. در چنين برش هايي 

مزيت هاي مهمي وجود دارد، از جمله:
الــف( هم حالت برش خــورده و هم حالت بدون برش جســم در يك نما، به 

نمايش گذاشته مي شود.
ب( در ترسيم تصاوير و زمان ترسيم آن ها صرفه جويي خواهد شد.

پ( در هر دو قسمت برش خورده و بدون برش از گذاشتن خط چين خودداري 
مي شود.

شكل 11-1

شكل 11-2

V p
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به شكل زير نگاه كنيد )شكل 11-3(. 

شكل 11-3
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 برتري هاي اين روش به راحتي قابل درك است، اما اين برش قواعدي نيز دارد 
كه عبارت اند از:

معموالً مسير برش، نمايش داده نمي شود، ولي در صورت نياز مانند شكل . 1
4-11 عمل مي شود.

B

BA
A

با توجه به اين كه برش مذكور براي اجسام متقارن به كار مي رود، گاهًا و يا از . 2
روي اجبار با توجه به تنوع اجسام صنعتي، براي نمايش قطعات غير متقارن نيز 
از اين برش استفاده مي شود، مانند نمونه هاي زير )شكل هاي 5-11 و 11-6(.

شكل 11-4

شكل 5-11 كاربرد نيم برش در قطعه اي نامتقارنشكل 6-11 كاربرد نيم برش در قطعه اي نامتقارن
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با آن كه نيم برش معموالً از روي محور ســوراخ ها و شكاف ها زده مي شود، . 3
گاهــي پيش مي آيد كــه برش به خط محور برســد. در چنين حالتي خط 

هاشور به خط محور تكيه مي كند )شكل 11-7(.

در ترسيم فني قطعات مي توانيم با ادغام نيم نما با نيم برش، هم از زمان و هم . 4
از فضاي نقشه بيشترين بهره را برد. مانند )شكل هاي 8-11و 11-9(.

شكل 11-9

شكل 11-7

شكل 11-8



162

بايد در نظر داشت كه در اندازه گذاري اين ترسيمات با توجه به نوع برش فقط يك سر اندازه را نشان مي دهيم و سر . 5
ديگر خط اندازه به اندازه 2 تا 3 ميلي متر از محور عبور مي كند )شكل 11-10(.

البته بايد توجه داشت كه اين اندازه ها بايد داراي سه شرط باشند:
الف( به طور كامل نوشته شوند.

ب( سر آزاد خط اندازه كمي از خط محور جسم بگذرد.
پ( يك سر اندازه، فلش دارد و سر ديگر آن آزاد است.

شكل 11-10
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ارزشيابي پایاني

نظري: ◄
1. نيم برش را تعريف كنيد.

2. مزاياي استفاده از نيم برش را بيان كنيد.
3. قواعد نيم برش را نام ببريد و توضيح دهيد.

4. آيا مي توان براي نمايش اجسام نامتقارن از نيم برش استفاده كرد؟
5. مسير برش در نيم برش چگونه است؟

6. آيا مي توان به طور هم زمان هم از نيم برش و هم از نيم نما در ترســيمات اســتفاده كرد. )توضيح به همراه ترسيم با دست 
آزاد(؟

7. چگونگي اندازه گذاري در نيم نما و شروط الزم در اندازه گذاري را توضيح دهيد.
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عملي: ◄
با توجه به نماهاي داده شده از تصوير مجسم زير، و نيم برش انجام شده در نماي روبه رو، مطلوب است:

ـ ترسيم نماي روبه رو در برش كامل
ـ نماي جانبي در نيم برش

ـ ترسيم نماي باال
ـ اندازه گذاري

ـ مقياس1:1
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برش شكسته

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ برش شكسته را توضيح دهد.
ـ قواعد برش شكسته را به طور صحيح به كار برد.
ـ نماهاي مختلف را در برش شكسته ترسيم كند.

فصل دوازدهم
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1-12 برش شكسته
اگر جسم در وضعيتي باشد كه نتوانيم با برش ساده يا نيم برش به خوبي سطوح 
داخلــي آن ها را نمايش دهيم و يا بهتر بگوييــم، اين كار را با چند برش انجام 
دهيم تا به مقصود خود برســيم، در اين صورت مي توانيم از برش ديگري به نام 

برش شكسته استفاده كنيم )شكل 12-1(. 

مســير اين برش از چندين صفحه موازي و عمود بر هم تشــكيل شــده است 
)شكل 12-2(. 

شكل 12-1

شكل 12-2
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با توجه به شكل 3-12 چند نكته مشخص مي شود:
الف( نمايش مسير برش، در ابتدا و انتها مانند برش ساده است.

ب( در نماي برش خورده، خط اضافه اي به سبب تغيير مسير گذاشته نمي شود.
پ( در انتخاب مسير برش، جزئيات مهم تر، موردنظر خواهند بود.

2-12 »مسير برش شكسته«
به مسير برش داده شده در شكل 4-12 نگاه كنيد.

شكل 12-3

شكل 12-4

A-Aبرش  

A-Aبرش  
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در مسير برش شكسته بايد به نكات زير توجه كنيم:
خط مسير برش همانند برش ساده است و بايد به طور نام گذاري شده اي در . 1

)A-A كنار تصوير نوشته شود. )مثال
در قسمت هايي كه مسير برش تغيير مي كند، حرف ديگري نوشته نمي شود.. 2
ابتــدا و انتهــاي مســير بــا ضخامــت خــط اصلي ترســيم مي شــود.. 3
در محل هاي جابه جايي صفحه برش، يك گوشه 90 درجه است كه معموالً . 4

با خط اصلي ترسيم مي شود.
اضالع گوشه ذكر شده را در حدود 4 الي 5 ميلي متر درنظر مي گيرند.. 5
در برش شكســته يك قطعه، ممكن است تمام قسمت ها را نتوان در مسير . 6

يك برش شكسته قرار داد، در اين صورت و بنا به ضرورت از چندين برش 
استفاده مي شود )شكل 12-5(.

در برش شكسته، هاشور در تمامي سطوح بريده شده، يكنواخت و در يك . 7
جهت است.

شكل 5-12 نمايش برش شكسته را نشان مي دهد
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3-12 حالت هاي خاص در برش شكسته 
الف( گاهي ممكن است به دليل وضعيت ساختماني جسم نتوانيم مسير برش را 

با زاويه 90 درجه تغيير دهيم.
در اين صورت مســير برش از شكل و فرم ظاهري قطعه پيروي خواهد كرد 

)شكل 12-6(.

شكل 12-6
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ب( ممكن اســت، بخواهيم اجســام را در نيم برش شكســته ترســيم كنيم. به 
نمونه هاي ارائه شده زير توجه كنيد )شكل هاي 7-12 و 12-8(.

B

B

شكل 12-7

شكل 12-8

A-Aبرش  

B-Bبرش  
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ارزشيابي پایاني

نظري: ◄
برش شكسته چگونه برشي است؟. 1
وضعيت صفحات برش در برش شكسته چگونه است؟. 2
با رسم دست آزاد مسير برش شكسته را نمايش و توضيح دهيد.. 3
آيا مي توان در يك جسم، براي نمايش بهتر از چند برش شكسته استفاده كرد؟. 4
آيا ممكن است مسير برش شكسته، موازي نبوده و زواياي صفحات برش 90 درجه نباشد؟ توضيح دهيد.. 5
با رسم شكلي با دست آزاد، نيم برش شكسته را توضيح دهيد.. 6
در انتخاب مسير برش شكسته بايد به چه نكاتي توجه كنيم؟. 7
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عملي ◄
 تمرينات زير را با توجه به مسير برش نشان داده شده، در دو نما ترسيم و اندازه گذاري كنيد. 

)A( برش در نماي روبه رو

)B( برش در نماي باال

)C( برش در نماي جانبي
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برش مایل

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ برش مايل را توضيح دهد.
ـ قواعد برش مايل و چگونگي انتخاب مسير آن را به طور صحيح به كار ببرد.

ـ قواعد برش شكسته مايل را در نقشه به طور صحيح به كار ببرد.

فصل سيزدهم
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1-13 برش مايل
به شكل 1-13 نگاه كنيد. همان گونه كه مشاهده مي كنيد اين جسم به دو قسمت 
قابل تفكيك اســت. قسمتي كه با صفحه V )قائم( موازي است و بخشي كه با 
صفحه V تحت زاويه قرار گرفته است. براي نشان دادن قسمت هاي داخلي اين 
جســم از برش مايل استفاده مي شود كه در برش مايل صفحات برش مي توانند 

با صفحات تصوير موازي نباشند.

شكل 13-1

به نمونه ديگري توجه كنيد )شكل 2-13( همان طور كه مالحظه مي كنيد ترسيم 
نماي روبه رو براي اين نقشه دشوار است.
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راه حل
چرخش نما ◄

بــا چرخش نما مي توانيم ســطوح مورب را در حالت خــاص قرار دهيم تا به 
مقصود خود برســيم. در هر صورت طبق قوانين ISO و استانداردهاي موجود 
مي توانيم بخشي از جسم را كه تحت زاويه است به كمك دوران به حالت اوليه 
خود برگردانيم، يعني با صفحات تصوير موازي كنيم. به شكل 3-13 نگاه كنيد. 

همان شكل قبلي است كه با بهره گيري از اين قانون ترسيم شده است. 

 در اين مواقع در تغيير اندازه هاي شــكل حقيقي اجسام به وجود مي آيد كه بايد 
درصدد رفع آن برآييم. در غير اين صورت نقشه ها فاقد ارزش خواهد بود.

شكل 13-3   

شكل 13-2
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در اين نقشه نقطه O را به عنوان مركز دوران درنظر مي گيريم و مابقي سطوح و 
اندازه ها را از نقطه O دوران مي دهيم تا انتقال به درســتي صورت گيرد، اما بايد 

به اين چند نكته دقت كنيم:
الف( مي توانيم نقشه را اندازه گذاري كنيم.

ب( ترسيم نماي روبه رو بسيار ساده تر خواهد شد.
پ( ممكن است طول نماي روبه رو نسبت به قبل از چرخش تغيير كند )كوتاه تر 

يا بلندتر( و يا بدون تغيير باقي بماند )شكل هاي 4-13، 5-13 و 13-6(.

شكل 4-13 اندازه نماي برش خورده با اندازه نما قبل از برش برابر است.
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شكل 5-13 اندازه نماي برش خورده بزرگتر از نماي قبل از برش است.

شكل 6-13 اندازه نماي برش خورده كوچكتر از نماي قبل از برش است.

o
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حال به شكل 7-13 توجه كنيد. اين جسم با دو صفحه برش بريده شده است. يكي 
موازي و ديگري مايل با صفحات تصوير، كه با به كارگيري قانون چرخش، صفحه 
برش مايل را در ابتداي قسمت راست جسم قرار مي دهيم تا شكل 8-13 به دست آيد. 

بدين ترتيب از شكل حاصل نماگيري كرده و نماي جسم را در برش مايل نشان 
مي دهيم )شكل 13-9(.

بايــد به اين نكته توجه كنيم كه حرف نام برش هميشــه در حالت عمودي 
نوشته شود، يعني با زاويه داشتن مسير برش، نام برش مانند برش شكسته زاويه 

نخواهد داشت.
اين جا هم بايد در محل تغيير مسير برش از گوشه استفاده كنيم. 

شكل 13-7

شكل 13-9 شكل 13-8
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در شكل 10-13 يك مسير برش به صورت جداگانه نمايش داده شده است.

شكل 13-10
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2-13 برش شكسته مایل
برش شكسته مايل در حقيقت تركيبي از برش مايل و برش شكسته است كه نياز 

يا عدم نياز به استفاده از اين برش، به فرم ساختماني جسم بستگي دارد. 
با توجه به دو نماي معرفي شــده در شــكل 11-13 مســير برش شكســته، و 

همچنين چگونگي چرخش جهت ترسيم نما و انجام برش را مي بينيم.

شكل13-11

برش
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حــال به نمونه اي ديگر در شــكل 12-13 توجه كنيد. به علت فرم ســاختمان 
مخصوص اين جسم، مســير برش با سطوح موازي امكان پذير نيست، به همين 

جهت آن ها را با صفحاتي كه موازي نيستند، برش زده اند.

البته چنان چه اين مسير برش را به تنهايي مورد بررسي قرار دهيم، مشخص مي شود 
كه مسير مايل داراي تغييراتي است و خطوط عمود بر هم نيستند )شكل 13-13(.

شكل13-12

شكل13-13
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ارزشيابي پایاني

نظري: ◄
برش مايل را شرح دهيد.. 1
به چه دليل از برش مايل استفاده مي كنيم؟. 2
مزاياي استفاده از برش مايل را نام ببريد.. 3
نام گذاري برش مايل چگونه است؟. 4
آيا تصويري كه اندازه حقيقي خود را نشان نمي دهد از نظر صنعتي ارزش دارد؟. 5
راه حل نهايي براي ترسيم سطوح مايل، بنابه قرارداد چيست؟. 6
در برش مايل و انجام دوران، جهت ترسيم نما ممكن است به چند حالت اتفاق بيفتد؟ توضيح دهيد.. 7
برش شكسته مايل را با ترسيم به وسيله دست آزاد شرح دهيد.. 8
برش شكسته مايل چگونه برشي است؟. 9
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عملي: ◄
قطعات زير را طبق مسير برش مايل نشان داده، و در دونما ترسيم و اندازه گذاري كنيد. ضمنًا بگوييد در تمرينات داده شده، 

نماي برش خورده چه تغييري كرده  است؟)كوچكتر يا بزرگتر شده يا به همان اندازه باقي مانده  است؟(

)A( برش در نماي باال

)B( برش در نماي روبه رو
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)C( برش در نماي روبه رو

)D( برش در نماي روبه رو



185

برش موضعي

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ برش موضعي )محلي( را توضيح دهد.
ـ به هنگام ترسيم برش موضعي قواعد آن را در نقشه به طور صحيح به كار ببرد.

ـ چگونگي محدود كردن برش موضعي را نمايش دهد.

فصل چهاردهم
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برش موضعي)جزئي(
اگر فقط جزئي از يك جســم كه معموالً كم تر از نصف آن است، به برش نياز 
داشته باشد و نمايش ساير قسمت ها در برش الزامي نباشد، از برش موضعي يا 

برش جزئي استفاده مي شود )شكل 14-1(.

به شكل 2-14 نگاه كنيد.

به روشــني مشخص اســت كه هيچ يك از برش هاي شناخته شده براي نمايش 
قســمت داخلي سر چكش مناسب نيســتند، بنابراين از برش موضعي يا برش 

جزئي براي نمايش قسمت هاي دندانه شده كمك مي گيريم )شكل 14-3(.

شكل14-2

شكل 14-1

شكل 14-3
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در برش موضعي يا برش جزئي بايد به نكات زير عمل كنيم: ◄
الف) جهت هاشور در جزء موردنظر و كل جسم يكسان است.

ب) محدوده برش، عالمت يا نام خاصي ندارد.
پ) محدوده برش، خط پر نازكي است كه با دست آزاد رسم مي شود (شكل 4-14نادرست، 

ـ 14 درست). 5
ت) هيچ گاه محدوده برش با خط يا خطوط دور ظاهري جســم منطبق نخواهد 
بود، ولي براي محدود ساختن برش مي توان از خطوط دور ظاهري تصوير بهره 

گرفت (شكل 14-5).

1-14 محدوده برش
همان طور كه مالحظه شد محدوده اين برش با خط پر نازكي كه توسط دست آزاد 

رسم مي شود، مشخص مي گردد كه بايد به نكات زير دقت كنيم:
محدوده برش با خط پرنازك دستي، نه خيلي يكنواخت و نه خيلي صاف، و نه خيلي 
شكسته و داراي پيچ و خم زياد، بلكه با شكل مناسب رسم مي شود (شكل 14-6).

محدوده برش مي تواند روي بي برش ها نيز قرار گيرد (شكل 14-7).

شكل14-4

شكل14-5

شكل14-6

شكل14-7

نادرست

درست

نامناسبنامناسبمناسب
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2-14 دیگر حالت هاي خاص
براي قطعه نمايش داده شــده در شكل 8-14 استفاده از برش موضعي يا جزئي 
بهتر و كامل تر از برش نيم برش به نظر مي رســد. در اين صورت بيش از نيمي از 

تصوير در برش قرار مي گيرد.

3-14 چند برش موضعي هم زمان
اســتفاده از چند برش موضعي در يك تصوير، ممكن و بعضًا رايج است. فقط 
بايد توجه داشت كه جهت هاشورها و فاصله آن ها در همه برش هاي داده شده 

يكسان باشد )شكل 14-9(.

شكل14-8

شكل 9-14 چند برش موضعي در يك محور
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ارزشيابي پایاني

نظري: ◄
برش موضعي يا جزئي چگونه برشي است؟. 1
نياز به استفاده از برش موضعي در چه زماني بيشتر است؟ با رسم شكل به وسيله  دست آزاد توضيح دهيد.. 2
در برش موضعي يا جزئي بايد به چه مواردي عمل كنيم؟. 3
محدوده برش موضعي يا جزئي داراي چه ويژگي هايي است؟. 4
آيا برش موضعي مي تواند بيش از نيمي از جسم را در اختيار داشته باشد؟ چگونه؟ شرح دهيد.. 5
در برش هاي موضعي هم زمان وضعيت هاشور چگونه است؟. 6
آيا از برش موضعي روي بي برش ها نيز مي توان استفاده كرد؟ شرح دهيد.. 7



190

عملي ◄
براي تصاوير زير با توجه به تصوير مجسم ارائه شده، برش موضعي مناسب را روي تصوير انجام دهيد.

براي شكل نشان داده شده، مطلوب است: ◄
ـ ترسيم نماي روبه رو به همراه برش موضعي مناسب

ـ اندازه گذاري

)A(

)B(

)C(
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براي قطعه زير كه با دونماي آن معرفي شده، تنها نماي روبه رو را در برش موضعي الزم و بدون اندازه گذاري ترسيم  ◄
كنيد.
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برش متوالي

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ برش متوالي را توضيح دهد.
ـ قواعد برش متوالي را در ترسيم نقشه ها به طور صحيح به كار ببرد.

ـ برش متوالي را به طور صحيح ترسيم كند.

فصل پانزدهم
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برش متوالي )پياپي، پشت سر هم(
يكي از برش هــاي پركاربرد در صنعت، برش متوالي يا پياپي اســت. به قطعه 
نشــان داده شــده در شــكل 1-15 نگاه كنيد كه براي وضوح بيشتر جسم، از 
چندين صفحه برش پشت سر هم استفاده شده است. بنابراين اگر در يك جهت 
ديــد، بيش از يك برش مورد نياز باشــد، آن  برش را متوالــي يا پياپي گويند.

بــا توجه به توضيحات باال متوجه مي شــويم كه به كارگيري اين برش، شــكل 
 A-A شكل P1 ســاختماني اجسام را نشــان خواهد داد، بنابراين صفحه برش
و صفحــه برش P2 شــكل B-B و صفحه برش P3 شــكل C-C را به نمايش 
مي گذارند. البته بهترين  جا براي رسم برش ها در اين نقشه نشان داده شده است 

)شكل 15-2(.

شكل15-1

شكل15-2

P1

P2
P3
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1-15 اصول برش متوالي
در برش متوالي باید به نكات زیر توجه كنيم: ◄

- جهت هاشور و فاصله آن ها در همه برش ها يكسان است.
- نام برش ها )هر مقطع( را در باال و پايين آن مي نويسيم.

- در هر مقطع يا برش، سطوح برش خورده را به نمايش مي گذاريم و از ترسيم 
جزئيات ديگري كه در معرض ديد قرار دارند، خودداري مي كنيم.

- در صورتي كــه در ســمت چپ يا راســت تصوير جاي كافي براي ترســيم 
مقاطع نباشد، مي توان آن ها را در زير شكل رسم كرد. در اين حالت مي توان از 
نام گذاري سطوح برش خورده صرف نظر كرد، چرا كه با توجه به شرايط به وجود 

آمده، معلوم است كه كدام برش به كجا مربوط است )شكل 15-3(.

شكل15-3
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2-15 حالت هاي دیگر
همان طور كه در شــكل 4-15 مالحظه مي كنيد، مي توانيم نماها را در دو طرف 

تصوير قرار دهيم.

همچنين در شــكل 5-15 نمونه اي ديگر از برش متوالي براي شكل يك بازو و 
تغييرات آن در طول خود را مشاهده كنيد.

شكل15-4

شكل15-5
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ارزشيابي پایاني

نظري: ◄
برش متوالي يا پياپي چگونه برشي است؟ با رسم شكل توضيح دهيد.. 1
اصول برش متوالي را نام برده و توضيح دهيد.. 2
حالت هاي ديگر )خاص( برش متوالي را با رسم دست آزاد توضيح دهيد.. 3
چگونگي رسم برش ها و نام گذاري آن ها را شرح دهيد.. 4
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عملي ◄
در تصاوير زير باتوجه به برش هاي ارائه شده، نام هر مقطع برش را زير آن بنويسيد.

.............................................................................................

........................................................................

)A(

)B(
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...........................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................

)C(

)D(

)E(
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در شكل زير دو تصوير از يك محور ديده مي شود مطلوب است: ◄
ـ ترسيم نماي روبه رو و باال با مقياس 1:1

ـ ترسيم برش متوالی از مقاطع الزم براي محور فوق
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برش گردشي

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ برش مقاطع )گردشي( را توضيح دهد.
ـ قواعد برش مقاطع )گردشي( را به طور صحيح به كار بندد.

ـ برش مقاطع را به طور صحيح ترسيم كند.

فصل شانزدهم


