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توانايي ترسيم برش  هاي ساده

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

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

- برش شكسته را انجام دهد.
- برش مايل را انجام دهد.

- نيم برش را انجام دهد.
- برش گردشي را انجام دهد.
- برش موضعي را انجام دهد.
- برش پي درپي را انجام دهد.

- نوع  هاشور را با توجه به جنس قطعه انتخاب كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

448
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پيش آزمون

به نقشه ي روبه رو نگاه كنيد و پس از بررسي دقيق آن به پرسش  هاي زير پاسخ دهيد:

1. شكل چه چيزي را نشان مي دهد؟
2. اين وسيله در درون خود پيچيدگي  ها و جزئيات بيشتري دارد يا در بيرون؟

3. اجزاي داخلي آن چگونه مشخص شده اند؟
4. تعداد كدام يك از انواع خط (پهن، متوسط، نازك و خط محور) در نقشه بيشتر است؟

5. به نظر شما كدام قسمت  هاي اين قطعه، داراي دندانه است؟
6. آيا اين وسيله به طور كامل داده شده است؟

اكنون به شكل زير نگاه كنيد و پس از بررسي دقيق به پرسش  ها پاسخ دهيد:

7. آيا اين شكل را مي توان با شكل قبلي مقايسه كرد؟
8. به نظر شما چه تغييري با شكل قبلي كرده است؟

9. چگونه مي توان چنين نمايي ترسيم كرد؟
10. در مجموع كدام شكل به نظر شما گوياتر است؟

11. آيا مي توان گفت كه شكل كنوني نمايي از نصف جسم باال است؟
12. به نظر شما اين نيمه را چگونه به دست آورده ايم؟

13. آيا براي كشيدن اين تصوير حتمًا بايد جسم را به دو نيم كرد؟
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برش ساده

به شكل زير نگاه كنيد. قطعه اي جعبه مانند، در سه نما به 
همراه تصوير سه بعدي آن داده شده است. هدف شناسايي 

دقيق شكل ساختماني قطعه است. 

نماي روبه روي جسم شامل مقدار زيادي خط چين است. 
اين خط چين  ها مربوط به بخش  هاي دروني قطعه است كه 

در نماي روبه رو ديده نمي شود.
در نقشه كشي، روش بسيار خوبي براي نشان دادن اين 

خط چين  ها وجود دارد كه به آن «بُرش» مي گويند.

ــه كمك آن  ــف: برش عملي اســت فرضي، كه ب تعري
بخش  هاي نديد جسم، در معرض ديد قرار داده مي شود. 
براي اين كار بايد بخشي از جسم را بريد و از جلوي ديد 

كنار گذاشت (البته اين كار فرضي است).

ــرش اره ي فرضي  ــوط نازكي را كه از اثر ب ــا خط در اينج
ــخص  ــور» مش به جا مانده، با خط  هاي نازكي به نام « هاش
ــه و با فاصله  هاي  ــور ها با زاويه ي 45 درج مي كنيم.  هاش

مناسب و يكسان، در يك جهت ترسيم مي شود.
در پايان كار، نقشه به صورت شكل زير تكميل خواهد 
شد. ضمنًا در اين شكل مشاهده مي كنيد كه مسير حركت 
اره ي فرضي را با خط و نقطه ي ويژه اي مشخص كرده ايم. 

ــين مي توان  به اين ترتيب به جاي نماي روبه روي پيش
نمايي از جسم بريده شده را در جلوي ديد ناظر قرار داد.
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به چگونگي ترسيم خط برش دقت كنيد.
 A-A ــاي خط برش ــول پاره خط  هاي كوتاه در انته ط
ــاره خط و نقطه ي آن حدود 11 تا  ــدود 4 و جمعًا دو پ ح

12 خواهد بود.

ــت. مي توان برش را در هر نماي ديگر يا حتي در چند نما  ــخ منفي اس ــود؟ پاس آيا برش تنها در نماي روبه رو انجام مي ش
انجام داد. 

به نمونه اي ديگر نگاه كنيد. در اين نمونه، هر سه نما در برش هستند. سه صفحه ي برش هم، B-B ،A-A و C-C هستند.

ــته  ــت. نام برش يعني A-A در كنار تصوير برش خورده نوش ــده اس اين خط را خط برش مي نامند كه با A-A معرفي ش
مي شود.
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي1
رسم برش ساده

(دقيقه 35)
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1. كاغذ A4 را به صورت افقي بچسبانيد.
- با توجه به اندازه  هاي موجود دو نما را دوباره ترسيم كنيد.

- براي ترسيم نماي روبه رو در برش ابتدا آن را با  خطوط 
نازك و كم رنگ رسم كنيد.

ــير برش را رسم و با حروف A-A نام گذاري كنيد. - مس

مراحل ترسيم

ــكل ساختماني جسم، همه ي خط چين  ها  2. با توجه به ش
بايد به خط اصلي تبديل شود (همه ي خط  هاي نديد، ديد 

خواهند شد).
- يك پاره خط كه در حالت ديد است، به نديد تبديل خواهد 
ــكل مي بينيد) علت آن را جستجو كنيد.  ــد (آن را در ش ش
ــتاندارد  ــاز را با پهناي اس ــاي مورد ني ــد خط  ه - مي تواني

ضخيم كنيد.

ــي بگذاريد و  ــه را روي خط كش ت ــاي 45 درج 3. گوني
خطوط  هاشور را ترسيم كنيد.

ــور را نازك و به فاصله ي 2 تا 3 ميلي متر  - خط  هاي  هاش
به صورت پيوسته و يكنواخت ترسيم كنيد.

ــيم پاره خط خط چين موجود در نماي  - مي توانيد از ترس
روبه رو خودداري كنيد.

ــيد و دو نما را  - عبارت A-A را در نماي روبه رو بنويس
كامل كنيد.

7. نقشه ي  كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.
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برش  هاي ديگر

نظر به اينكه، اجسام صنعتي داراي شكل  هاي گوناگوني هستند، 
نمي توان براي همه از يك نوع برش استفاده كرد. برش  هاي 
ــخ گوي قطعات مختلف است: ديگري وجود دارد كه پاس

نيم برش
ــارن، « داراي دو نيمه ي  ــه داراي محور تق ــر يك قطع  اگ
يكسان» باشد، مي توان نيمي از آن را در برش كشيد و نيم 
ديگر را بدون برش ترسيم كرد. در اين صورت هم نماي 

بدون برش و هم نماي برش خورده را خواهيم داشت.

ــورت كامل بايد «نيم برش-  ــه، نيم برش را به ص   در نتيج
نيم ديد» ناميد و نمايش مسير برش الزم نيست. در نيمه ي 

برش نخورده، خط چين نمي گذاريم.

برش پي در پي
ــود كه روي آن جزئيات  ــكل يك محور ديده مي ش  در ش

مختلفي وجود دارد.

ــاي جانبي  ــود اما نم ــيم مي ش ــه روي آن ترس ــاي روب نم
ــه ديگري از برش  ــيار دارد، پس به گون ــاي بس خط چين  ه
استفاده خواهيم كرد كه به آن « برش پي در پي» يا «برش 

متوالي» مي گويند.
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در اين برش مي توان چند جاي متفاوت جسم را در نظر گرفت و براي هر جا يك برش زد.

نام هر برش در زير آن نوشته مي شود.
از ترسيم خط چين  ها هم خودداري مي شود.

با دقت در شكل برش  ها بگوييد، هر برش نماينده ي چيست؟

برش مايل
ــه برش  ــده، مي بينيد كه س ــم داده ش با نگاه كردن به جس
گذشته براي آن مناسب نيست. بنابراين از برش ديگري به 

نام «برش مايل» استفاده مي كنيم.

مسير برش در شكل به صورت A-A مشخص شده است.
ــمت راست  ــود كه در بخش س به اين ترتيب ديده مي ش
ــت. پس  ــرش داراي زاويه ي مانند ∝ اس ــر افقي، ب تصوي
ــت كه برش به  ــراي نمايش آن در نماي روبه رو الزم اس ب
اندازه ي ∝ و در سمت خالف عقربه ي ساعت بچرخد تا 

اين چرخش در شكل زير انجام گرفته است.
ــه به اين روش  ــود، ترسيم نقش همان گونه كه ديده مي ش

خيلي آسان تر و قابل درك خواهد بود.
خط چين  ها نيز در اين نما ترسيم نشده اند.

به صورت عادي و اندازه ي حقيقي ديده شود.
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برش گردشي
ــكلي يكنواخت  ــن برش براي قطعات بلند كه داراي ش اي
هستند بسيار مناسب است. شكل زير يك زوار آلومينيمي 

را با برش ساده ي آن نشان مي دهد.

برش موضعي
ــي از يك قطعه را در برش  ــمت كوچك  اگر بخواهيم قس
ــتفاده كرد.  ــرش موضعي اس ــوان از ب ــان دهيم، مي ت نش
ــخص  ــتي مش محدوده ي اين برش بايد با خط نازك دس
شود. شكل  هاي(الف) و (ب) دو نمونه را معرفي مي كند.

ــراي صرفه جويي در جا، مي توان در چنين مواردي برش  ب
را روي خود نماي اصلي نمايش داد.

ــم شود. ضمنًا  در اين حال، برش بايد با خط نازك رس
ترسيم مسير برش ضروري نيست.

در زمان  هايي كه بايد مسير برش (با زاويه ي90 درجه) 
تغيير كند، از گوشه اي با خط پهن استفاده شده است.

دقت كنيد كه براي صفحه  هاي تغيير جهت، خطي در نظر 
گرفته نمي شود.

برش شكسته

برش گردشي

برش موضعي

برش شكسته
ــير برش با زاويه  هاي 90 درجه تغيير كند، مي توان  اگر مس

جسم را «برش شكسته» ناميد.
جسم زير داراي شرايط استفاده از برش شكسته است. 
(ديگر برش  هاي گفته شده تا اينجا براي آن مناسب نيست). 

در شكل زير برش انجام شده است.

با توجه به مسير ترسيم شده براي برش مي توان نيمه اي را 
كه جلوي ديد جزئيات را مي گيرد برداشت.

در اين شرايط مي توان شيار شيب دار، سوراخ و سوراخ  هاي 
استوانه را ديد.

مسير برش شكسته

برش از زوار آلومينيمي
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چكيده ي مطالب

            اصول برش
برش عملي است فرضي كه در آن با برداشتن بخشي از جسم، بخش  هاي نديد به صورت ديد ترسيم مي شود. بنابراين:

1. با در نظر گرفتن يك اره فرضي، جسم را مي بريم.
2. جا هايي را كه اره ي فرضي مي برد، با  هاشور مشخص مي كنيم.

3. خطوط  هاشور با زاويه ي 30 درجه تا60 درجه (معموالً 45 درجه) رسم مي شود.
4. با توجه به شكل قطعه، برش مناسب آن را انتخاب مي كنيم.

5. در برش  هاي ساده، مايل، شكسته و پي در پي، مسير برش نشان داده مي شود.
6. در برش  هاي موضعي، گردشي و نيم برش، مسير برش نشان داده نمي شود.

7. مسير برش با دو پاره خط و يك نقطه ي پهن شروع مي شود و با همين شرايط پايان مي يابد.
8. مسير برش با حروف الفبا نام گذاري مي شود.

پيچ

تيغه

خار

پين مخروطي

پين استوانه اي

گوه

فوالد - فلزات 
سخت، چدن

شيشه و مواد 
شفاف

فلزات نرم - 
مواد مصنوعي 
(الستيك، ...)

چوب

جدول هاشور

جنس قطعه
ــور مطابق آنچه كه تاكنون ديديد زده  در حالت كلي، هاش
خواهد شد. اما براي برخي موارد مانند فلزات نرم ( سرب، 
ــور ضربدري هم  مس،...) ومواد مصنوعي مي توان از هاش
ــده برخي از هاشورهاي  ــتفاده كرد. در جدول داده ش اس
ــده است كه مي توان با توجه به جنس كار،  رايج تر داده ش

از آن ها استفاده كرد

بي برش ها
ــرش خواهند ماند. دليل  ــي وجود دارند كه بدون ب قطعات
ــت. به اين  ــرش در آن هاس ــات قابل ب ــتن جزئي آن نداش
ــا» مي گويند. از آن ها مي توان پيچ، خار،  قطعات«بي برش ه

ُگِوه، تيغه و پين را نام برد.
جدول نمونه اي از بي برش ها

چكي

            
شعمل ب
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جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
0/5مداد نوكينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB   مداد
نواريچسب

دستوركار شماره ي2
ترسيم نيم برش

(30 دقيقه)
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ــكل زير نگاه كنيد. قطعه اي استوانه اي با جزئيات  1. به ش
مربوط به آن داده شده است.

- كاغذ را به صورت افقي بچسبانيد.

2. نقشه را با خط نازك و كم رنگ بكشيد.
ــدارد (در اين مرحله آن را  ــه نياز به اندازه گذاري ن - نقش

اندازه گذاري نكنيد).
- بخش  هايي را كه بايد ديده شود مشخص كنيد.

ــكل  ــده مي رسيد(ش ــه ي داده ش - به اين ترتيب، به نقش
زير).

- در اين صورت تنها خط  هايي كه در ديد هستند باقي مي مانند.
- سپس خط  هاي ديد را رسم كنيد.

4. خطوط نقشه را طبق استاندارد پررنگ و كامل كنيد.
-  هاشور هاي الزم را رسم كنيد.

- خطوط اضافي را پاك كنيد.

5. نقشه را اندازه گذاري كنيد.
ــا نيمي از نماي خود  ــراي اندازه گذاري جزئياتي كه ب - ب
معرفي شده اند، تنها يك سرخط اندازه را فلش گذاري كنيد.

- نقشه را مطابق شكل كامل كنيد.

6. نقشه ي كامل شده را براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهيد.

مراحل ترسيم

ــيم خط چين  ها  3. در نيمه ي برش نخورده مي توان از ترس
خودداري كرد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. برش را تعريف كنيد.

2. چند نوع برش مي شناسيد؟
3. با ترسيم شكل دست آزاد برش ساده را معرفي كنيد.
4. با ترسيم شكل دست آزاد برش مايل را معرفي كنيد.

5. با ترسيم شكل دست آزاد برش شكسته را معرفي كنيد.
6. با ترسيم شكل دست آزاد برش گردشي را معرفي كنيد.
7. با ترسيم شكل دست آزاد برش موضعي را معرفي كنيد.

8. با ترسيم شكل دست آزاد نيم برش را معرفي كنيد.
9. با ترسيم شكل دست آزاد برش پي در پي را معرفي كنيد.

10. با ترسيم شكل دست  آزاد گونه هاي هاشور را براي مواد مختلف نشان دهيد.
11. اصول برش را شرح دهيد.
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عملي ◄ 
براي اجسام داده شده، برش مناسب را انتخاب كنيد. براي هر قطعه ترسيم دو نما كافي است. در همه ي موارد، اندازه گذاري 

الزم است.
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نام رشته مهارتيرديف
قالب سازی فلزی1
مكانيك صنايع2
ماشين افزار3
4CNC  تراشكاری
تراشكاری5
تراشكاری و فرزکاری6
 فرزکاری7
8CNC فرزکاری
تعمير و نصب ماشين افزار9

برق ساختمان10

نام رشته مهارتيرديف
برق صنعتی11
ماشين های الكتريكی12
تابلوسازی برق صنعتی13
جوشكاري برق14
جوشكاري گاز محافظ15
ساخت مصنوعات فلزی16
مدلسازی17
ريخته گری18
 کارهای فلزی ساختمان19






