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 تألٍف
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 قال هللا سبحانه وتعالى
 الكتاب العظيمفي محكم 

F 
 

َوَفجَّْرَنا اْلَْرضَ ُعُيىًنا 

ى  اُء َعَل اْلَتَقى اْلَم َف

 12 َأْمرررَر َْرررِْ ُْرررِِرَ 
َوَحَمْلَنرراُ  َعَلررى َِا ِ 

َتْجرِر   13 َأْلَىاَح َوُدسُررَ 

ْن  ِبَأْعُيِننَا جََزاًء ِلَم

َوَلَقررِْ  14 َكرراَ  ُكِررررَ 

َتَرْكَناَها آَيًة َفَهْل ِمْن 

 15 (1) ُمَِِّكرَ 

صدق اهلل العلي العظيم
 

                                                 
 (11،  11،  11،  11، اٜٚاخ )  مًش( عٕسج ان1)



F 
 

يُز آالف انغٍُٛ ٔانشجشج انعرٛذج ذهعة دٔسْا انخانذ فٙ دٛاج 

خذو  صٕس نر شكال ٔان هف األ نٗ يخر ٚذِ إ هٗ  ذٕل ع غاٌ ، ٔذر اإلَ

 يطانثّ ، ٔذذمك أغشاظّ انفُٛح ٔانثمافٛح . 

مذ  هٗ ف ًَِم ع شش ٓالطعَع هذفء ،  ْأَ عًا ن ُاس انرًا لذ ان نٕٛ

 ّٛ جأ إن يأٖٔ ٚه غّ  ٓا نُف مٛى يُ مة نٛ شكٛم ٔانث ٓا تانر ٔعانج

 أعذائّ .  يٍ غذسِ  نرمهثاخ انجٕ ، أٔ ادرًاءً  اذماءً 

ععًٛا إنٗ  تّ فٕق عطخ انًاءِ  ُٚغاب   ٔجٕفٓا نٛذٛهٓا إنٗ لاسب  

 انصٛذ ٔانرُمم . 

خز  تزكاء ، نٛر فٙ األسض  عٓا  ثح ، غش ذادًا يذت ٓا أٔ صُع يُ ٔ

 يُٓا عٕائك أياو يٓاجًّٛ . 

ٔأخٛشًا ساح ٚعفٙ عهٛٓا يٍ فُّ نٛخهك يُٓا أدٔاذّ انًرُٛح 

 ٔأثاثّ انًشٚخ .

ٕٛو  صش انركُٕنٕجٛا  -ٔان ٚؤد٘ دٔسِ  -فٙ ع شة  ٚضال انخ ، ال 

ياخ  دذٖ انخا ثاسِ إ غاٌ ، تاعر يح اإلَ فٙ خذ ٓاو  رٙ ٚران عع ٕان

َطاق اعرعًانٓا ٕٚيًا تعذ ٕٚو فٙ جًٛع أَذاء انعانى ٔرنك نًا 

ًٚراص تّ يٍ خٕاص طثٛعٛح جعهرّ عٓم انرشكٛم ٔانرشغٛم ٔيرعذد 

فاءج  جاسج ك عذد ٔآالخ انُ خٕاص ن ْزِ ان دد  ًا أذا عرعًاالخ ، ك اال

 غٛشْا يٍ انعذد ٔاٜالخ . فٙ  جٛذج نٛغد يرٕفشجٔيمذسج 

  ٚٓرى كراب تانهغح انعشتٛحيٍ انعشٔس٘ ٔجٕد ُْٔا ٔجذَا أَّ 

ٔٚعُٙ تٕصف تعط انعذد ٔاٜالخ ، انًثادا انفُٛح ألشغال انُجاسج ت

انًغرعًهح فٙ ْزِ انًُٓح ، يع االْرًاو تئتشاص ٔذٕظٛخ انًٓاساخ 

رٙ  عٛح ان تذ أٌ األعا نٗ ال صانٓى إ ٓا ، إلٚ شرغهٍٛ ت فٙ انً رٕفش  ذ

ًهٛاخ انمٛاط ٔانرأشٛش ٔانُشش األعانٛة انفُٛح انصذٛذح إلجشاء ع

ٛة  مش ٔانرثم طع ٔانُ عٛى ٔانم ٛح ٔانرُ ًاسٍٚ عًه ظافح ذ يع إ  ،

 ف  يع ششح ٔا دساعرٓا َظشٚاً نكافح انرطثٛماخ انرٙ ٚرى ذذسٚثٛح 

ًشٍٚ  ُاء انر ٓا أث جة إذثاع طٕاخ انٕا ٛع انخ ٛاخ نجً جشاء عًه ٔإ

لٛاو ٔ انذغاب انالصو إجشائٓا نًعشفح انكهفح انُٓائٛح نكم عًم ،

ًم  نة تع رٙ انطا جاسج ان شغٕالخ انُ عط ي يٍت  ُّ يا  ذًك كم  ظع  ٔ

 خطٕاخ انعًم ذى ششح ٔلذ فٛٓا ،ذعهًّ يٍ يٓاساخ فُٛح ٔعًهٛح 

 .تشكم كايم يع ٔظع صٕس نكافح انرطثٛماخ انخاصح تٓا 

كثش ألفٙ كافح يذاسعُا انًُٓٛح  رابٔنعذو ٔجٕد يثم ْزا انك

هد مٕد خ ثح ع ياخ  يٍ ثال ْزِ انًعهٕ ثم  عح نً طالب انًا جح ان ٔنذا

هذ خذو ت يرعهى ٚ عط  كادس ٔ هك  غرطٛع خ عطرٓا َ رٙ تٕا شكم  َاان ت

فمذ ذى ذكهٛفُا نرأنٛف كرة يُٓٛح أفعم ٔعهٗ أعظ عهًٛح صذٛذح 

الخرصااص انُجااسج ٔنهًشادام اناثالز ٔتازنك فاُذٍ َماذو جٓاذَا 

ُا ا عضاء ٔصيالئ ُا األ ٚذ٘ طهثر تٍٛ أ ْزا  ظع  عٍٛ انًرٕا نًذس

ٔانًششفٍٛ َٔأيم يُٓى أٌ ٚمذيٕا نُا يالدظاذٓى ٔآسائٓى إلظافح 

أٔ دزف أٔ ذعذٚم أ٘ جضء يٍ انكراب تغٛح انخشٔج تّ تأفعم صٕسج 

 . خذيح نهذشكح انًُٓٛح فٙ لطشَا انعضٚض

 ٔهللا انًٕفك

 

 نجُح انرأنٛف
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 األھداف:

 : األھداف العامة أوالً :
أن یكون الطالب قادر على معرفة محتوی�ات الورش�ة النجاری�ة م�ن ع�دد وآالت  .۱

 .وإدراكھ باھمیة المحافظة على العدد واآلالت أثناء العمل 
الوعي بأھمی�ة طاول�ة العم�ل واس�تعمالھا بالش�كل الص�حیح واھتمام�ھ بالمحافظ�ة  .۲

ترتی��ب األدوات واآلالت والزی��وت واألص��باغ ف��ي عل��ى نظاف��ة مك��ان العم��ل و
 .أماكنھا الصحیحة

 الوعي بأھمیة تعلم مھارات السالمة المھنیة . .۳
 الوعي بأھمیة إتباع شروط السالمة المھنیة لتفادي وقوع الحوادث . .٤
 
 

 : األھداف الخاصة ثانیاً :
 أن یتمكن الطالب من القیام بالمھارات التالیة :

 لعمل .التعرف على طاولة ا .۱
 التعرف على العدد واآلالت الخاصة بالعمل . .۲
 التعرف على لباس العمل الصحیح . .۳
 التعرف على طریقة رفع األجسام عن األرض . .٤
 المحافظة على نظافة مكان العمل . .٥
 التعرف على السلوك السلیم أثناء العمل .  .٦
 كیفیة التخلص من مواد التشطیب النھائي . .۷
 أثناء وقوع الحوادث .التعرف على عملیات اإلسعاف  .۸
 التعرف على أنواع الحرائق ومسبباتھا . .۹

 . واستعماالتھا لكل نوع حریقت الحریق ئاالتعرف على أنواع مطف .۱۰
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 الورشة النجارية ومحتوياتها
، والتـي الخاصـة بأعمـال النجـارة اليدويـة تحتوي الورشة النجارية على عدد كبير من العـدد واألدوات واآلالت 

ــ ل قســم منهــا بالطاقــةيعمــ  )Portable(متنقلــة ســهلة االنتقــال مــن مكــان إلــى آخــر د واآلالت دَ الكهربائيــة وهــذه الُع
والمكـائن المتخصصـة  (متعـددة األغـراض)وتحتوي الورشة أيضـا علـى مكـائن نجاريـة ثابتـة كالمكـائن النجاريـة الجامعـة 

 المفردة .
هيئـة المشـغوالت ألعمـال النجـارة والعمليـات المختلفــة منضـدة العمـل مـن أهـم المعـدات المســاعد فـي ت دوتعـ

التي يقوم بها الطالب أثناء عمله مثـل نشـر األخشـاب ، مسـحها ، تقطيعهـا ، نقرهـا ، وتجميعهـا ... إلـخ وتتكـون هـذه 
 رئيسيين وهما :  نالمنضدة من جزئي

لقرصـــة تتعـــرض ، وألن ا كـــالزان والجـــاوي البـــورميتصـــنع عـــادة مـــن األخشـــاب الصـــلبة   القرصـــة :  .١
(سـنأتي ع بطريقـة الحفـر واللسـان المسـتعار طوليـة تجمَّـمـن عـدة ألـواح  تصـنيعهالاللتواء والتلف فيـتم 
بحيــث يكــون مجمــوع عــرض هــذه األلــواح مســاوياً لعــرض منضــدة العمــل وعنــد  علــى توضــيحه الحقــاً)

ت
ج
م
ي

ع
 
ا

أل
ل
و 
ا 

ح
 تالفياً لاللتواء . يراعي في ذلك تغيير اتجاه الحلقات السنوية حتى تكون متعاكسة 
 
 

العمل  ) یبین منضدة۱-۱شكل (
 وكیفیة تركیب القرصة

 جرار

الھی
 كل

القر
 صة

المج
 رى

المل
 زمة
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لـيحفظ العـدد واألدوات أثنـاء العمـل ،  (مجـرى)وهناك نوع مـن مناضـد العمـل يكـون بوسـطها حـوض 

بأحد جانبي القرصة . ويكون الحوض مـن قطعـة  (المجرى)وهناك مناضد عمل أخرى يكون الحوض 
مجــرى  تثبــت بواســطة ) ملـم١٨(ســمك  )Block Board (البلـوك بــوردمـن األخشــاب الصــناعية 

فـي طرفـي األلــواح الخشـبية المتقابلـة تـدخل قطعـة البلـوك بـورد وتثبــت سـم  ٣وعمـق  ملـم ١٨بعـرض 
 بالغراء .

أو ملزمتـــان كـــل مـــن جهـــة  (منكنـــة)ملزمـــة  (جهـــة التشـــكيل)وتثبـــت فـــي أحـــد جوانـــب المنضـــدة كمـــا 
  .وكيفية تركيب القرصة يبين منضدة العمل  )١-١والشكل رقم (حسب الطلب والتصميم 

تـربط  (عوارض خشـبية)أرجل وكفاسيج أو ستة تثبت القرصة على هيكل خشبي متين مكون من أربعة 
 األرجل مع بعضها مكونة الهيكل .

 
 

وعـــوارض خشـــبية مـــن الخشـــب أو ســـتة أرجـــل وهـــو عبـــارة عـــن قاعـــدة تتكـــون مـــن أربعـــة الهيكـــل :  .٢
واســطة تعشــيقة النقـر واللســان تثبــت العــوارض الجانبيــة باألرجــل بالصـلب مجمعــة مــع بعضــها بواســطة 

ـــدالً مـــن المســـامير المعدنيـــة أمـــا العـــوارض الطوليـــة فتثبـــت باألرجـــل  (اللباليـــب)الخـــوابير الخشـــبية  ب
 )٢-١فـي الشـكل رقـم (لتساعد على تثبيـت أجـزاء الهيكـل كمـا موضـح  )اإلسفين الخشبي(بواسطة 

. 
األدوات والعــدد بعــد  حفــظ فــي تخدملهيكــل المنضــدة لتســ )أدراج(كمــا يمكــن إضــافة خزانــات أو 

 االنتهاء من العمل . 
النجاريـة  )المنكنـة(ال تختلـف و  (منكنـة)تثبـت عـادة علـى منضـدة العمـل ملزمـة  ملزمة (المنكنـة) :ال    . ٣

ــبعض   فجميعهــامــن حيــث الشــكل والعمــل عــدا أنهــا تختلــف مــن حيــث الحجــم فقــط عــن بعضــها ال
ى ذراع الــربط وكــذلك ذراع الحركــة الحــرة فــي الســحب والــدفع وهــذا الــذراع يوقــف عمــل يحتــوي علــ

منضدة ھیكل ) یبین ۲- ۱شكل (
واللبالیب واإلسفین  العمل

 الخشبي

اللبا
 لیب

اإلسفین 
 الخشب



 ١١ قواعد السالمة املهنية الورشة النجارية وحمتوياهتا /..................................الفصل األول ..

 

العمــود المســنن المــرتبط بــذراع الــربط مــن خــالل مســطرة معدنيــة تمنــع تعشــيق العمــود المســنن مــع 
-١والشـكل (بحريـة تامـة  )المنكنـة(القاعدة المسـننة الموجـودة تحـت العمـود فـيمكن سـحب ودفـع 

 ع . ذر األ هيبين هذ )٣
، ومجـاالت اسـتعمالها علـى منضـدة العمـل  بعد أن تعرفـت

يقوم المعلم المشرف على الطالب بتعريفهم علـى العـدد واألدوات 
اليدويــة المســتخدمة فــي أعمــال النجـــارة والتــي ســنأتي علــى بيانهـــا 
الحقاً وتطبيق بعـض التمـارين الخاصـة بكـل عـدة منهـا والهـدف مـن 

اســـتذكارها عنـــدما يبـــدأ بالعمـــل  تعريـــف الطالـــب عليهـــا ليتســـنى لـــه
عليهـــــا ، كمـــــا ويـــــتم تعريـــــف الطالـــــب أيضـــــاً علـــــى العـــــدد اليدويـــــة 

   .الكهربائية لغرض معاينتها  
 

ذراع الحركة 
ذراع  الحرة

 الربط
) یبین ۳- ۱شكل رقم (

 أذرع الملزمة
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 ) ٤ - ۱شكل رقم (
 ) ٥ - ۱شكل رقم ( 

 ) ٦ - ۱شكل رقم (

 قواعد السالمة المهنية ٢-١
 : تمهيد ١ - ٢- ١

عـاً إنَّ المعرفة بقواعد السالمة المهنية داخل ورشة النجارة سيوفر لنا الحمايـة مـن أيـة مخـاطر قـد تواجهنـا جمي
 مح اهللا ، والسالمة هي مسؤولية كل فرد منا .اال س

 نعـــرِّف العامـــل الفنـــي فيجـــب علينـــا للوقايـــة مـــن الحـــوادث أن  )نَّ الوقايـــة خيـــر مـــن العـــالجإِ (وكمـــا هـــو معلـــوم 
 .  من خالل وضع العالمات أو لوحات التعريف مصدر الخطر كلما أمكن ذلك ب

يكون سـبباً للوقـوع فـي الحـوادث والتـي لهـا جوانـب سـلبية منهـا : سـوأن عدم إتباع إرشادات السالمة المهنية 
- 

عـائالتهم وزمالئهـم فـي على الحوادث تؤدي إلى اإلصابة بعاهات مستديمة تؤثر نفسياً على العاملين و  إنَّ  .١
 العمل .

 إنَّ الحوادث باهظة التكاليف مادياً ومعنوياً على العاملين . .٢
وضـعهم المـادي تـؤثر بشـكل سـلبي علـى  لفة علـى العـاملين ، ممـامكمصاريف طبية  تتطلبالحوادث  إنَّ  .٣

 . والمعاشي
 اإلرشادات المهمة التي تساعدنا في ذلك .  أهمولتجنب الحوادث داخل ورشة النجارة سنتعرف على 

 التعرف على لباس العمل المناسب  ٢-٢-١
 : وأن يلتزم بالنقاط اآلتيةطبيعة العمل ل ةالمناسب مالبسالذي يعمل في الورشة ينبغي أن يرتدي ال طالبال إنَّ 

فــــي كمــــا  (أي غيــــر واســــع)غيــــر فضــــفاض لبــــاس العمــــل يكــــون  يجــــب أن .١
 . )٤ -١الشكل رقم (

 .والقالئد الخواتم والمجوهرات الحلي المعدنية كعدم لبس  .٢
 

عـــدم وضـــع العـــدد اليدويـــة الحـــادة  .٣
ــــــس   ــــــوب المالب فــــــي كمــــــا فــــــي جي

 . )٥ -١الشكل (
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ضع الكمامات وواقیات یبین و) ۷ - ۱شكل رقم (
 األذنین

 یبین وضع الخوذة على الرأس) ۸ - ۱شكل رقم (

 .   )٦-١في الشكل (كما مناسب للعمل حتى يقيك من األجسام الساقطة  ارتداء الحذاء ال .٤
 
 

 .   تالواقية للعينين أثناء العمل على اآلال تلبس النظارا .٥
 
 

واقيـــــات األذنـــــين عنـــــد و اســـــتعمال الكمامـــــات الواقيـــــة  .٦
والمكـــائن التـــي تنـــتج أثنـــاء العمـــل العمـــل علـــى اآلالت 
وتصـــدر  (نشـــارة الخشـــب الناعمـــة)عليهـــا غبـــاراً ناعمـــاً 

 .   )٧ -١في الشكل (أصوات صاخبة كما عنها 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

أثنــاء العمــل للوقايــة مــن  الــرأسعلــى  (الخــوذة)قبعــة الوضــع  .٧
 . )٨ - ١في الشكل رقم (كما تساقط األجسام  
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 - ۱شكل رقم (
۹( 

 - ۱شكل رقم (
۱( 

 

 - ۱شكل رقم (
۱۱( 

 التعرف على طريقة رفع األجسام من األرض  ٣-٢-١
لـة عـن األرض يجنبـك الكثيـر مـن المخـاطر التـي تنـتج رفـع األجسـام الثقيالصـحيحة لطريقـة الإن التعرف على 

 كآالم أسفل الظهر وغيرها .  الرفع بطريقة خاطئة دعن
 :  وهي من أجل ذلك يجب علينا إتباع اإلرشادات التالية التي تساعدنا على حماية أنفسنا 

  . االعتماد على عضالت الساقين 

  ٩ - ١في الشكل (كما الثقيل  اثِن ركبتيك وامسك بالجسم(   . 

  ١٠ - ١في الشكل (كما من خالل تقويمك للساقين  الثقيل ارفع الجسم(   . 

  عندما يكون جسمك بوضع منتصب فقط . الثقيل تحرك بالجسم 

 ١١ - ١في الشكل (كما بثني الركبتين  الثقيل العملية ولكن لتنزيل الجسم  اعكس(   . 

  . لتحريك األجسام البالغة الثقل استعن بمن يساعدك 
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 النفایاتجمع یبین صندوق  )۱۲ - ۱شكل رقم (

 یبین كیفیة تنظیف األرضیات )۱۳ - ۱شكل رقم (

اد العمل یبین شكل الممرات عند ترك مو )۱٤ - ۱شكل رقم (
 فیھا

 نظافة مكان العمل ٤-٢-١
إن اإلصابة أثناء العمل ال تحـدث بـدون سـبب بـل البـد مـن تـوفر األسـباب لحـدوث اإلصـابة وقـد يكـون أحـد 

نظافة المكان الذي تعمل فيه داخل الورشة لذلك يجـب إتبـاع اإلرشـادات التاليـة لتجنـب اإلصـابة عدم المسببات هي 
  . 

ت يجـــــب وضـــــع قطـــــع األخشـــــاب الصـــــغير والفضـــــال •

فـي كمـا األخرى في صندوق النفايـات المخصـص لهـا  

 .  )١٢-١الشكل (

بقـــــع الزيـــــت والشـــــحم األرض وإزالـــــة يجـــــب تنظيـــــف  •

 طاولة العمل فوراً .  وعن هاوالغراء عن

 

رضـــيات األيجـــب إزالـــة النشـــارة بشـــكل مســـتمر مـــن  •

فـي كمـا المكائن والمعـدات وطاولـة العمـل  المحيطة ب

 .  )١٣-١الشكل (

 

 

ــــعــــدم تــــرك ا • لــــب ومــــواد العمــــل فــــي د والعُ دَ لُع

بـــــل ،  )١٤-١فـــــي الشـــــكل (كمـــــا الممـــــرات  

 ضعها في مكان التخزين الصحيح .
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 التعرف على السلوك السلیم أثناء العمل   ٥ - ۲ - ۱
إن التعامل الجید والسلیم داخل الورشة م�ع ال�زمالء والع�املین یعتب�ر م�ن أھ�م قواع�د الس�المة 

 : وعلیھ یجب االنتباه لما یلي 
ألن�ھ ق�د یتح�رك حرك�ة ب�دافع الم�زاح عدم مفاجأة زمیلك أو أي عامل آخر أثن�اء عمل�ھ  •

 خاطئة ویصیب نفسھ أو سواه أو یصیبك باألذى . 

 عدم إیذاء اآلخرین عند حمل األجسام الكبیرة .  •

 قدم المساعدة لآلخرین دوماً عند حمل قطع األخشاب الطویلة والثقیلة .  •

 مواد التشطیب النھائيالتخلص من    ٦ - ۲ - ۱
 

ل�ذلك علین�ا  تعتبر مواد التشطیب النھائي م�ن أخط�ر العوام�ل المس�ببة الش�تعال الحرائ�ق
 الحرص وإتباع ما یلي : 

 التأكد من صحة تخزین المذیبات واألصباغ ومواد تشطیب الخشب في أواني معدنیة . .۱
 التأكد من إحكام إغالق أغطیة المذیبات واألصباغ .  .۲
وضع األقمشة والفرشاة المس�تخدمة ف�ي عملی�ة تش�طیب الخش�ب ف�ي أماكنھ�ا التأكد من  .۳

 بشكل مرتب وصحیح . 
لتأكد من التخلص من مواد التشطیب بشكل س�لیم ح�ال االنتھ�اء أعد النظر مرة أخرى ل .٤

 .ترتیبھا وفق الفقرات الثالثة أعاله من 
 

 اإلسعافات األولیة    ۷ - ۲ - ۱
بشكل عاجل ومؤقت  إصابات العملیة لمعالجة بعض حاالت تعتبر اإلسعافات األولیة ضرور

والمتطلب�ات المتعلق�ة ب�ذلك  اإلج�راءات الس�ریعةلحین وصول المصابین إلى المستشفى وھناك بع�ض 
ك�ل ش�يء یج�ب أن یس�تفاد م�ن محتوی�ات قب�ل وھ�ي نوردھا ھنا كي یتعلم الطالب ما یجب علیھ عملھ 

 :لى صیدلیة تحتوي على ما یلي الصیدلیة الموجودة داخل ورشة النجارة ع
 قطع شاش معقمة بأحجام متوسطة وكبیرة .  .۱
 عدد كاٍف من األربطة المختلفة وكمیة من القطن الطبي .  .۲
 .  )Plaster tape(شریط الصق طبي  .۳
 ملقط طبي .  .٤

وبعدھا یتحرى المسعف عن ن�وع اإلص�ابة لیتس�نى ل�ھ معالجتھ�ا وھ�ذه اإلص�ابات عل�ى أن�واع 
 كل منھا إجراءات معینة وھي كما یأتي :متعددة یتطلب 

 
 
 
 إصابات العمل وأعراضھا وطرق إسعافھا : أھم  ۸ -۲ -۱
 ثالث درجات وھي : نوع شدتھا بینوتتالحروق : . ۱

 مقص طبي .. ٥
مرھم للح�روق  .٦
. 
 علبة تعقیم .. ۷
 قط لل  ۸
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 : یكون الجلد الخارجي محمراً ومتورم قلیالً یشبھ مالمسة بعض األش�یاء  الدرجة األولى

 الحارة . 
، ث�م عقمھ�ا وض�ع  دقیق�ة ۱٥ - ۱۰اغطس الجزء المصاب في الم�اء الب�ارد لم�دة  :سعافاإل

 علیھا ضمادات رطبة ورباط معقم . 
 : عاتیتأثر بھا عمق الجلد وتتكون علیھا الفقا الدرجة الثانیة . 
 : دَ عند اإلصابة بھذا النوع من الح�روق ُي◌ُ  الدرجة الثالثة� وتت�أثر كم�ا ر الجل�د بكامل�ھ مَّ

 تي تحتھ . األنسجة ال
 وتكون ھذه الحروق شبیھ بحروق المواد الكیمیائیة والقلویات ، أو اشتعال المواد البترولیة .

 :  سعاف للحروق من الدرجة الثانیة والثالثةاإل
 قص المالبس . وأانزع  .۱
 ق عن الھواء بقطعة نسیج معقمة . واعزل مكان الحر .۲
 ق . وال تضغط على الفقاعات الجلدیة الناتجة عن الحر  .۳
 ق . وال تضع مواد دھنیة أو زیتیة على مكان الحر .٤
 ضع المریض على ظھره وغطھ جیداً وانقلھ إلى أقرب مستشفى .  .٥

 
 -ي : أتما ی ھمن األوعیة الدمویة ومن أنواعوھو خروج الدم . النزیف : ۲
بوض�ع ض�مادة معقم�ة ف�وق  ویع�الج الناتجة عن األدوات الح�ادةنزیف بسیط مثل الجروح  .أ 

 ح .الجر
نزیف داخلي مثل إصابة ال�رأس واألن�ف واألذن أو خ�روج دم م�ع الحك�ة أو الق�يء الن�اتج  .ب 

 بنقل المصاب فوراً إلى أقرب مستشفى . عالجھعن السقوط ویكون 
 عالج�ھنزیف شدید مث�ل ج�رح ف�ي ط�رف الق�دم أو الی�د وخ�روج ال�دم بكمی�ات كبی�رة فی�تم  .ج 

 المصاب إلى المستشفى . بالضغط على الشریان العضدي إلیقاف الدم ونقل 
  
 -: آلتیةفي حاالت اإلغماء اتبع الخطوات ا . اإلغماء : ۳
 أرسل في طلب الطبیب فوراً أو اإلسعاف . .۱
 ابحث عن سبب ظاھر لفقد الوعي .  .۲
 تصرف مع المریض كما لو كان یعاني من إصابة في الرأس .  .۳
 ألخرى من فمھ . ضع المصاب على جنبھ لیسمح لھ بالتخلص من القيء والسوائل ا .٤
 تأكد من أن لسان المصاب ال یسد مجرى الھواء .  .٥
 دائماً اجعل المصاب أن یشعر بالدفء . .٦
 
وتح�دث الص�دمة نتیج�ة التع�رض لص�عق كھرب�ائي ویتوق�ف أثرھ�ا  . الصدمة الكھربائیة : ٤ 

 -یة : تونتائجھا على شدة التیار وفي حال التعرض للصدمة الكھربائیة اتبع الخطوات اآل
ال تلمس الشخص المصاب إذا ك�ان متص�الً بالتی�ار الكھرب�ائي ألن ھن�اك احتم�ال أن تتع�رض  .۱

 للصدمة الكھربائیة أیضاً . 
 أغلق التیار الكھربائي بحذر .  .۲
 اسحب الشخص المصاب بعیداً عن التیار الكھربائي بواسطة مادة عازلة .  .۳
 أبدأ بعمل التنفس االصطناعي . .٤
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 أرسل في طلب الطبیب .  .٥
 

 الحریق مطفأة ۹- ۲- ۱
التي یج�ب توفرھ�ا ف�ي  مستلزمات السالمة المھنیةھم ومواد اإلطفاء من أق ائالحر ئفاد مطعَ تُ 

بالت�الي الق�درة عل�ى اختی�ار المطف�أة ق وائ�التع�رف عل�ى أن�واع الحروإنھ من الض�روري مكان العمل 
إج�راء الفح�ص ال�دوري یفی�ة ومواد اإلطفاء المفیدة إلخماد كل نوع وطریقة اس�تخدام ھ�ذه المطف�أة وك

 والحذر أثناء تداولھا واستعمالھا .  ئفاعلى مدى صالحیة ھذه المط
 

 أنواع المواد القابلة لالشتعال :
.  ( الخش��ب ، ال��ورق ، القم��اش ، المط��اط )م��واد عادی��ة قابل��ة لالش��تعال ، مث��ل  .۱

 بمثلث أخضر .  A- أبنوع الحریق النوع من ویرمز لھذا 
 

 Oil(وقود سائل ، زیوت ، شحوم ، األصباغ (البوی�ةالشتعال ، مثل سوائل قابلة ل .۲
paint  س��وائل تنظی��ف قابل��ة لالش��تعال (تن��ر ، (Thinning agent  ، ال��نفط ،
 بمربع أحمر .  B-ب ویرمز لھذا النوع من الحریق بنوع . )  الخ،  البنزین

 
اتیح كھربائی�ة ، (محركات ، مولدات كھربائیة ، مفأدوات ومعدات كھربائیة ، مثل  .۳

ویرم�ز لھ�ذا الن�وع م�ن الحری�ق بن�وع .  قواطع كھربائیة ، غازات قابلة لالش�تعال)
 . بدائرة زرقاء  C- ج

 
ویرم��ز  (مغنیس��یوم ، ص��ودیوم ، زن��ك ، بوتاس��یوم )مع��ادن قابل��ة لالش��تعال ، مث��ل  .٤

 بنجمة صفراء .  D-د لھذا النوع من الحریق بنوع 
 
 

 قائالحر مطافئأنواع  ۱۰- ۲- ۱
الم�واد  الن�اتج ع�ن اش�تعال A) –أ (وتستخدم فقط لمكافحة الحریق من ن�وع  الماء : مطفأة .۱

العادیة مثل الخشب والورق حیث یعمل الماء على تبرید المادة المشتعلة كما ویؤدي بخ�ار 
األوكس�جین فی�تم إخم�اد الحری�ق ، المواد المشتعلة عن الماء الناتج من الحرارة على عزل 

الم�واد الس�ائلة أو الم�واد الكھربائی�ة ألن الم�اء وھ�ي  B , Cفي إخماد حرائق  وال تستعمل
 موصل جید للكھرباء . 

وتعتب�ر  A - B)/  ب - أ(تس�تخدم ف�ي مكافح�ة حرائ�ق م�ن ن�وع  حری�ق الرغ�وة : مطف�أة .۲
في إخماد الحرائ�ق الناتج�ة ع�ن الس�وائل المش�تعلة ،  المستخدمةنواع األالرغوة من أفضل 

 للحرائق الناتجة عن الكھرباء ألنھا موصلة للكھرباء .  وال تستخدم
 ب - أ(تستخدم لمكافح�ة الحرائ�ق م�ن ن�وع  المتعددة األغراض :  Powderودراالب مطفأة .۳

شیوعاً نظراً لرخص ثمنھا وسھولة استعمالھا  ئفامطوھي من أكثر ال A - B - C)/  ج -
 .  ومن مساوئھا أنھا تترك مخلفات یصعب تنظیفھا أحیاناً 
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وال   B - C)/  ج - ب(تس�تخدم إلخم�اد الحری�ق م�ن ن�وع  اني أكس�ید الكرب�ون :ث� مطف�أة .٤

تس��تخدم ف��ي إخم��اد حرائ��ق الم��واد الص��لبة والم��واد المعدنی��ة حی��ث ت��ؤدي إل��ى التس��مم عن��د 
 استعمالھا في أماكن ضیقة . 

لحرائ��ق تس��تخدم لجمی��ع أن��واع الحرائ��ق ولكنھ��ا أكث��ر فاعلی��ة لمعالج��ة ا الھ��الون : مطف��أة .٥
الناتجة عن الزیوت والتیارات الكھربائیة والمحركات واألجھزة الدقیقة ومن عیوبھا غ�الء 

 ثمنھا وتأثیرھا السیئ على طبقة األوزون . 
 

 التي تستخدم لھ  مطفأةوھذا الجدول یبین نوع الحریق ونوع ال
 

تصنیف 
 الحریق

 

 الونـــــــھ
HALON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةالبودرة الكیمیائیة الجاف
DRY CHEMICAL 

 

 ثاني أكسید الكربون
CO2 

 

 وةــــالرغ
FOLM 

 اءـــــــــالم
WATER 

 

 -مطاط  -خشب  -ورق  -أ 
      إلخ
زیت  -الجازولین  -ب 

غازات  -الدھانات  -الشحم 
 قابلة لالشتعال

     
حرائق األجھزة  -ج 

      الكھربائیة
 



 ٢١ قواعد السالمة املهنية الورشة النجارية وحمتوياهتا /..................................الفصل األول ..

 

 
 األولأسئلة الفصل  ۱۱- ۲- ۱

 مما تتكون الورشة النجاریة ، اذكر ھذه المحتویات ؟ / ۱س
، بین مكوناتھا وطریقة  القرصة من أھم المعدات الضروریة في تھیئة المشغوالت/ ۲س
  ؟تجمیعھا 
  ؟بین سبب وجود حوض في وسط القرصة أو بأحد جانبیھا / ۳س
 ؟ة بین فائدة وجود ذراع الحركة الحرة في الملزمة النجاری/ ٤س
 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالیة وصحح الخطأ إن وجد :/ ٥س
 ؟مالبس العمل یجب أن تكون فضفاضة وواسعة جداً لتمنح العامل حریة في الحركة  .۱
 ؟عدم لبس الحلي المعدنیة والخواتم والقالئد  .۲
 ؟یجب أن تكون جیوب المالبس واسعة لوضع العدد الیدویة واألدوات الحادة فیھا  .۳
 ؟لیمنحك حریة الحركة یجب لبس حذاء خفیف  .٤
 ؟استعمل الكمامات الواقیة وواقیات األذنین عند العمل على المكائن  .٥
 ؟ضع قبعة جلدیة أو قماش على رأسك عند العمل  .٦

 ؟الواجب إتباعھا عند رفع األجسام عن األرض  طأذكر النقا /٦س
 : علل ما یأتي/ ۷س
 ؟ضالت في صندوق النفایات المخصص لھا یجب وضع قطع األخشاب الصغیرة والف .۱
 ؟یجب تنظیف أرض الورشة وإزالة بقع الزیت والشحم والغراء  .۲
 ؟إزالة النشارة بشكل مستمر من األرضیات المحیطة بالمكائن والمعدات وطاولة العمل  .۳
 ؟عدم ترك العلب والعدد ومواد العمل في الممرات  .٤
 ؟لھا بعد االنتھاء من العمل وضع العدد ومواد العمل في األماكن المخصصة  .٥

 امآل الفراغات التالیة بما یناسبھا من الكلمات : / ۸س
 قدم المساعدة ............. عند حمل ............................. . .۱
 عدم إیذاء اآلخرین عند ........................... بطریقة غیر صحیحة . .۲
ء عملھ بدافع .......... ألنھ قد یتحرك عدم مفاجأة زمیلك أو أي ............ أثنا .۳

 ....................ویصیب نفسھ أو .......... أو ................  .
 التأكد من صحة تخزین ......... و .............و ............. في أواني معدنیة . .٤
 التأكد من إحكام ........... أغطیة ...........و .............  . .٥
من وضع األقمشة و ........................ في عملیة تشطیب الخشب .............. التأكد  .٦

 بشكل مرتب وصحیح .
 تأكد من التخلص من .................. مرة أخرى حال االنتھاء من ............. . .۷

 ؟ما ھي محتویات الصیدلیة الموجودة داخل الورشة ، عددھا  / ۹س
لحروق وھي على ثالث درجات ، بین ھذه األنواع مع توضیح من إصابات العمل ا / ۱۰س

 ؟طریقة إسعاف حروق الدرجة األولى 
 ؟عدد أنواع النزیف واشرح أحد ھذه األنواع /  ۱۱س
عند إصابة أحد العاملین في الورشة باإلغماء ھناك خطوات مھمة نتبعھا ، أذكر ھذه /  ۱۲س

 ؟الخطوات 



 الفصل األول.... ................................ سالمة املهنيةقواعد الالورشة النجارية وحمتوياهتا /  ٢٢

 
ائیة نتبع بعض الخطوات ، رتب ھذه الخطوات بالترتیب عند اإلصابة بالصدمة الكھرب/  ۱۳س

 الصحیح :
 نبدأ بعمل التنفس االصطناعي . .۱
 نسحب الشخص المصاب بعیداً عن التیار الكھربائي بواسطة مادة عازلة . .۲
 نرسل في طلب الطبیب . .۳
ال نلمس الشخص المصاب إذا كان متصالً بالتیار الكھربائي ألن ھناك احتمال أن نتعرض  .٤

 مة الكھربائیة أیضا .للصد
 نغلق التیار الكھربائي بحذر . .٥

 ؟أذكر أنواع المواد القابلة لالشتعال وبین ماذا یرمز لھذا النوع من الحریق /  ۱٤س
 ؟عدد أنواع مطافئ الحریق وأشرح واحدة منھا /  ۱٥س
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 : األهداف
 : العامةف اهداأل أوالً :

 أن يكون الطالب قادراً على التعرف على أدوات التؤشير والقياس . .1
 على أنواع المناشير المستخدمة في النجارة . أن يتعرف الطالب  .2
 أن يتعرف الطالب على أنواع الرندات اليدوية .  .3
 أن يتعرف الطالب على أنواع األزاميل . .4
 طالب على أنواع المطارق ومواصفاتها .أن يتعرف ال .5
 أن يتعرف الطالب على أنواع المبارد والغرض من اختالفها . .6
 وكيفية استعمالها .  أن يتعرف الطالب على أنواع المرابط .7
 أن يتعرف الطالب على أهمية العدد المساعدة والغرض منها .  .8
 أن يتعرف الطالب على أنواع المفكات وموجبات استعمالها . .9

 لوعي بؤهمية إتباع شروط السالمة المهنية أثناء العمل .ا .11
 

 : الخاصةف اهداأل ثانياً :
 أن يتمكن الطالب من القيام بالمهارات التالية :

 أن يكون الطالب قادراً على استعمال أدوات التؤشير والقياس . .1
 أن يتقن الطالب عملية نشر األخشاب بؤنواعها المختلفة .  .2

 ية مسح األخشاب وضبط األسطح بالزاوية القائمة . أن يتقن الطالب عمل .3

 .والمفكاتأن يتقن الطالب استعمال المطارق والمبارد واألزاميل والمرابط  .4

 أن يتقن الطالب كيفية العمل على العدد المساعدة .  .5
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- 2شكل رقم )
2) 

 
 النجارية العدد اليدوية

WoodWorking handle Tools 

                    أدوات القياس والتؤشير 1 -2
 

إنَّ القياااس الاادقيق والتؤشااير المضاابوط ال أمااران ال فنااى عنهمااا فااي جمياا  مرا اال التشااغيل فااي 
النجارة ال وقد يتسبب عدم الدقة في القياس أو استخدام أدوات فير مضبوطة في إتالف الشاغلة ال مماا 

اتاه عناد القيااس يترتب عليه مضاعفة الخسارة في الخامات والجهد المبذول ال وهناك مبدأ يجب مراع
)) قياس مارتين ال خيار مان القطا  وهو المراجعة الدقيقة قبل البدء بالعمل ال اعتماداً على المثل القائل 

 .مرتين((
كما يجب عند قياس األطوال الرأسية واألفقية والعمودية أو رسم الزوايا أو ضابط الم ااذاة ال أن 

 يبادأ الطاالبة واضا ة علاى الشاغلة . وهناا تإخذ أبعادها من الرسومات ثم تإشر هذه األبعاد بصاور
تدريب على كيفية ضبط القياس والتؤشير الص يح وما هاي األدوات الصا ي ة التاي نساتخدمها فاي بال

 القياس والتؤشير وكيفية نقل القياس من الرسومات إلى قطعة العمل .
ى يساتطي  كما ويجب على الطالب أن يعارف كال أداة مان األدوات والغارض مان اساتعمالها  تا

العمال لاذا سانعطي لكال أداة مان  أثنااءاألخطااء فاي وقاوع القط  األثاث بالشكل الص يح وعدم  إنتاج
 أدوات القياس والتؤشير تعريف بسيط ليتسنى للطالب معرفة الغرض من استخدامها . 

 
 أدوات التؤشير

The marking Tools 

 
يسااتخدم للتؤشااير  :encil Pقلاام الرصااا   .1

 . (1- 2رقم )ا في الشكل كمعلى األخشاب 

 
 
 

 :Knifearking Mشااااوكة التؤشااااير  .2

وهااي عبااارة عاان قطعااة معدنيااة مدببااة 
الاارأس تسااتخدم للتؤشااير علااى األخشاااب 

كمااا مبااين فااي الصاالبة ذات اللااون القاااتم 

  . (2- 2رقم )الشكل 

 
 :Compass ividerD &  والمقسام  الفرجاال .3

ائر معدنيتين تستخدم لرسم الدو ذراعينأداة ذات 
المسافات ونقل ولتؤشير ال واف الدائرية ولقياس 

 2شكل رقم )
-1) 

 (ب3- 2شكل رقم )
 مقسم لنقل األبعاد

فرجال  (أ3- 2شكل رقم )
 لرسم الدوائر
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- 2شكل رقم )
5) 

- 2شكل رقم )
4) 

- 2شكل رقم )
6) 

- 2شكل رقم )
7) 

  . (ب -أ  3- 2رقم )كما مبين في الشكل الخشب  علىالمتساوية 

وهااو قطعااة ماان الخشااب  :ut PinoWith augeG arkingMم اادد التؤشااير باادون ساان  .4

وهي كما في الشاكل أو كدليل للقياسات المتكررة يستخدمها النجار لضبط القياس 
 . (4 - 2رقم )

 
 
 
 
 
 

يساتخدم فاي ت دياد مساافة ال تتجااوز  :in Pith Wauge Garking Mالخطااط ذو السان  .5

علااى وجااه الخشااب ال  يااث يمكاان ت ريااك رأس الخطاااط فااي كااال االتجاااهين لضاابط  ساام15
المسااافة المااراد تنفيااذها وهااي المسااافة الم صااورة 
ما بين رأس الخطاط والسن ويمكان تثبيات الارأس 

وهااو كمااا جااود فااوق الاارأس بواسااطة البرفااي المو
وكذلك هناك الخطااط  (5- 2رقم )مبين في الشكل 

ويمكااان اساااتخدامه لوضااا  تؤشااايرتين  ذو السااانين
 . (6- 2رقم )بقياسات متباعدة كما في الشكل 

 

 
 
 
 

 أدوات القياس  2- 1- 2
The Scaling Tools 

 

One Meter Zig-الوصاالت  والقيااس ذ تارم .1

ule R Zag: دوات قياااس عتباار ماان أهاام أيو
تصاااان   يااااث األطااااوال فااااي أعمااااال النجااااارة 

الوصالت من الخشب أو المعدن ال ويكون طولاه 
متر وا د أو متران وله وصالت مفصلية تطوى 

 الجهتاينمقسمة من هذه الوصالت كون توتفتح و
إلااى مليمتاارات ال وساانتمترات ال أو إلااى بوصااات 
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- 2شكل رقم )
11) 

- 2شكل رقم )
9) 

 (12 - 2شكل رقم )

 . (7- 2رقم )كما مبينة في الشكل وأجزائها 

تستخدم للقياس وتؤشاير ال اواف المساتقيمة علاى  :Metal Ruleلمعدنية المسطرة ا .2
وت تاااول علاااى تقاسااايم مترياااة أو تكاااون مقسااامة مااان جهاااة بالبوصاااات األخشااااب 

- 2رقام )كماا مبيناة فاي الشاكل والجهة األخرى مقسمة إلى سنتيمترات  )اإلنجات(
8 ). 

 
ساتخدم لقيااس ي :ape Teasuring Steel M أو الشاريطي متار القيااس المعادني .3

 7.5متار إلاى  2.5وهاو علاى عادة أطاوال تتاراو  باين القط  الطويلة من الخشب 
وهناك متر القماش الشريطي وهو عبارة عن  (9- 2رقم )كما مبين في الشكل متر 

ويساتخدم متار  151متر إلى  51شريط من القماش أو من الجلد يتراو  طوله بين 
فااي كمااا لقياااس المسااافات الطويلااة جااداً 

 . (11- 2الشكل )

 
 
 
 
 

 
هي قطعاة مان الخشاب مساتقيمة وطولهاا  :astLtraight S )القدة( المعيار الخشبي .4

تشبه مسطرة القياس إال أنها فير مقسمة وتساتعمل فاي نقال القياساات  متر 6تقريباً 

 يااث تإشاار عليهااا القياسااات المطلوبااة 
 فاي الشاكلكماا مباين ثم تم ى بعد ذلك 

 .  (11 - 2رقم )

 

- 2شكل رقم )
11)  

يبين المسطرة  (8 - 2شكل رقم )
 المعدنية
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 (13 - 2شكل رقم )

ولهاا جناا  مان تصن  من الخشاب أو المعادن  :Bevelliding Sزاوية المت ركة ال .5

ويكون رأساها مشاقوقاً بسامك  مستطيل في وسطه خصفيح رقيق من الصلب له شر
جنا  الصفيح ليسمح ب ركته ويربط طرفاي شاق الارأس بواساطة برفاي بصاامولة 

ما  أس بواسطة برفي بصامولة ب يث ياربط طرفاي الارالرأس شق يربط طرفي و
وهي كما في الشاكل وتستخدم في ضبط وت قيق أل زاوية مختلفة الدرجات الجنا  
 . (12 - 2رقم )

لتؤشااير وقياااس تسااتخدم الزاويااة القائمااة  :Try Square  ال ديديااة الزاويااة القائمااة .6
وهااي  ( درجااة91)الزوايااا القائمااة 
كماا  (13 - 2رقم )كما في الشكل 

المبينااة فااي لألفااراض وتسااتعمل 
مااااان  د( -ج  -ب  -شاااااكال ) أ األ

 .(14 - 2الشكل )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ختطيط األبعاد -د  ااا ضبط التعامد بني احل -ج 

 التأكد من استقامة السطوح -أ  التأكد من تعامد واستقامة الزوايا -ب 

 - 2شكل رقم )
14) 
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 (15شكل رقم )

 (15 - 2شكل رقم )

 (16 - 2شكل رقم )

 مال ظة :
 عند استخدام الزاوية القائمة أمسك المقبض بثبات على الخشب . .1
 ال تستخدم الزاوية القائمة بمثابة مطرقة .  .2

ال تسااقطها علااى األرض ألنهااا ستصاابح عديمااة الفائاادة إذ أنااه البااد ماان أن تشااكل  .3
 فيما بينهما .  درجة 91بض زاوية مقدارها النصلة م  المق

 
 Combinationالزاوياااااة المركباااااة  .7

Square:  وهي مسطرة ذات زاوية قائماة
ومنقلااة ورأس لتعيااين المركااز وهااي قابلااة 
للتعديل إال أنها تقوم بؤداء أعمال أكثر مان 
المسطرة الثابتة ال وتستخدم الزاوية القائمة 

مااد ف اا  التعالوالمركبااة بمثابااة مسااطرة 
وهاي كماا ومقياس للعماق وتؤشاير الزواياا 

 .  (15 - 2رقم )في الشكل 

 
 
 

زاوياااااااااااة النجاااااااااااار الكبيااااااااااارة  .8
Carbenters Framing 

Square:  تسااااتخدم عنااااد العماااال
علااى القطاا  الكبياارة ماان الخشااب 

لت قق من اساتقامة ال اواف علاى ل
سطح مستٍو كماا وتساتخدم لضابط 
زاوية األباواب والادواليب الكبيارة 

 .  (16 - 2رقم )في الشكل وهي كما 

 
 
 

 ميااااااااااازان المااااااااااااء .9
evelL:  هااو عبااارة

عاان قاعاادة مسااتطيلة 
الصاالب  مان الخشااب

أو األلمنيوم مساتوية 
فت ة وأخرى جانبية باالقرب مان نهاياة  األوجه تماماً وتوجد في وسط ال افة العليا
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أنبوبة زجاجية مملوءة بساائل خفياف الثالثة توجد ت االفت  وفي كل منكل طرف 
فاي الت قاق مان اساتواء  يتجمد مثل الك اول أو األثيار ال ويساتعمل ميازان المااء ال

 . (17 - 2رقم )كما مبين في الشكل األسطح 

 
 



 22  لثانيالفصل ا........... ..............................................العدد اليدوية 
 

 - 2شكل رقم )
18) 

يبين الخطوات الثالثة لقياس وتؤشير  (19 - 2شكل رقم )
 الزوايا

 األساليب الفنية الص ي ة للقياس والتؤشير
 

ماان  يااث الشااكل والتؤشااير الطالااب علااى أهاام أدوات القياااس  ت عزياازلبعااد أن تعرفاا
الخطاااوات  علاااى دربتتااامااان الممكااان أن  والغااارض الاااذل نساااتخدمها مااان أجلاااه أصااابح

لألبعاااد الطوليااة ال الزوايااا ال األبعاااد ة للقياااس والتؤشااير بالنساابة  واألساااليب الفنيااة الصاا ي
مان أجال أن تكاون كافاة األعماال وذلاك ال المتوازية ال الضابط األفقاي والرأساي والم ااذاة 

ال يكاون هنااك تلاف  قوم بإنجازها مبنية على األسس العلمياة والفنياة الصا ي ة كايتالتي 
 في الخامات والمواد المستخدمة في العمل . 

 التمرين األول :
 قياس وتؤشير األبعاد الطولية :
لقياااااااس األطااااااوال توضاااااا  

)مساااطرة القيااااس أدوات القيااااس 
مسطرة القياس  -ذات الوصالت 

علاااى  افاااة الشاااغلة  المساااتقيمة(
موازياااااة للبعاااااد الماااااراد قياساااااه 

أثناااء  وتفادياااً للوقااوع فااي الخطااؤ
القيااااس ال يجاااب مراعااااة امتاااداد 
وصالت المساطرة علاى اساتقامة 
وا دة ال كما يجب وض  مسطرة 
القيااااس المساااتقيمة ب ياااث تكاااون 
 افتهاااا المقسااامة عمودياااة علاااى 

سطح الشاغلة ال وفاي  الاة اساتخدام المساطرة األولاى أو الثانياة فاي قيااس أبعااد أكبار مان 
رة بقلم الرصا  أو شوكة التؤشاير قبال نقال طولها يجب ت ديد نهاية القياس بعالمة صغي

 .  (18- 2رقم )كما مبين في الشكل المسطرة من مكانها 
 التمرين الثاني :

 قياس وتؤشير الزوايا : 
ة كالنشاار والثقااب والنقاار تجاارل عااادة علااى يااماان المال ااظ أن أكثاار العمليااات النجار

قاة فاي رسام وت دياد الزواياا أشكال مستطيلة فيجب على الطالب أن ياتعلم كيفياة تاوخي الد
المطلوبااااة ماااان أجاااال الوصااااول إلااااى نتااااائ  

 مرضية عند تجمي  المشغوالت .
القطاا  إنَّ عمليااة قياااس زوايااا األلااوا  و

وال شااوات ذات ( Rungالكفاسااي  الرابطااة )
 2والشكل رقام )ال واف المتوازية سهلة جداً 

يبين لنا ال االت الثالثة لقياس وتؤشير  (19 -
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لرسم خطوط  خمسةال  االتيبين ال (21- 2شكل رقم )
 متوازية

 يث نقوم بت ريك الضل  األطول للزاوياة القائماة علاى ال افاة  (1رقم )صورة الزوايا فال
وذلاك ألن  )الضابط(الجانبية للشاغلة والتاي تعتبار دلايالً للزاوياة ال وتعارف بخاط المقارناة 

القياسااات األخاارى تباادأ ماان هااذا الخااط ال كمااا تعاارف أيضاااً بالوجااه الخااارجي أو ال افااة 
ير خط المقارناة بعالماة أو وضا   ارف معاين أو رقام الخارجية للشغلة ال  يث نقوم بتؤش

 . (3)رقم  صورةكما موضح في المعين 
ففااي كاال األ ااوال نباادأ بالتؤشااير ماان خااط المقارنااة الااذل وضااعنا عليااه إشااارة ونفااس 

بانفس الشيء بالنسبة للزوايا الغير قائماة  ياث نساتعمل الزاوياة المت ركاة لضابط الزواياا 
 .  (2)رقم  صورة. كما موضح في اللى خط المقارنةالكيفية السابقة اعتماداً ع

 التمرين الثالث :
 رسم خطوط متوازية بواسطة مسطرة القياس ذات الوصالت 

نال اظ  (21 - 2رقام )الشاكل في 
كيفيااة رساام الخطااوط بشااكل متااوازل 
بواسااطة مسااطرة القياااس كمااا موضااح 

عملياة م  شر  لكل الخمسة  لاشكباأل
 : من هذه العمليات

ضااابط وت دياااد عااارض  كيفياااة .1
نمساااااك المساااااطرة  القطعاااااة :

ب يث نثبتها بواسطة سبابة اليد 
اليسرى واإلبهام ثم نضا  القلام 
مالصااااااقاً ل افااااااة المساااااااطرة 
ق ونت اارك لتؤشااير  يااث تنزلاا

) افااة اليااد علااى خااط المقارنااة 
ضاااابط القياااااس ماااا  ل القطعااااة(
 التؤشير .

كيفيااة قياااس العاارض بطريقااة  .2
س الادقيق بواسااطة المسااطرة ياتم بضاابط خطااوط إن القيااا :أدق بواساطة المسااطرة 

 . القياس م   افة القطعة للتؤكد من دقة القياس 

بعاد وضا  إشاارات للقيااس نطباق :  )القدة( كيفية التؤشير بواسطة المعيار الخشبي .3
 . على نقاط التؤشير ومن ثم بواسطة قلم الرصا  نبدأ بالتؤشير )القدة(

نستخدم مسطرة القياس  :ثلث لضبط القياس كيفية استعمال مسطرة القياس بشكل م .4
ما   ذات المفاصل لضبط القياس من خاالل انزالقهاا علاى القطعاة بساهولة للتؤشاير

ضاابط القطعااة التااي يااتم التؤشااير ماان خاللهااا ماا  القطعااة المنزلقااة علااى الخشااب 
 .بواسطة أصاب  اليد األخرى كي ال يتغير القياس 
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إذا كاناات  افااات  :شااب كاادليل للتؤشااير كيفيااة اسااتعمال المثلااث أو قطعااة ماان الخ .5
ة يمكننااا ضاابط القياااس للتؤشااير بواسااطة المثلااث هشااممسااتوية أو م فياارالقطعااة 

ومسطرة القياس ذات المفاصل وذلك بإسناد المسطرة إلى المثلث بعد وض   افتاه 
على جانب القطعة ب يث يكاون طارف المساطرة علاى نقطاة التؤشاير ثام االنازالق 

 . م  التؤشير بالقلم بالمثلث والمسطرة 

 التمرين الراب  :
  )الخطاط(رسم خطوط متوازية بواسطة م دد التؤشير 

 
طريق رسم الخطوط بشكل متاوازل وذلاك باساتخدام م ادد  األشكال اآلتيةنال ظ في 

الموضا ة  بالخطااط العملياات الخمساةتادرب علاى اساتعمال اللذا يجب  )الخطاط(التؤشير 
السايطرة علاى عملياة رسام الخطاوط المتوازياة بشاكل أكثار  فايتعود أن تبالرسم من أجل 

 :وكما يؤتي دقة 
كيفيااة وضاا  التؤشااير فااي اتجاااه األلياااف ال  .1

د البعااااد المطلااااوب بواسااااطة ساااان ياااا دتو
نقوم بوض  قياس التؤشاير علاى  : الخطاط

قطعاااة الخشاااب بواساااطة متااار القيااااس ثااام 
نضبط الخطاط ب يث يكاون سان الخطااط 

ها نقاااوم بسااا ب علاااى نقطاااة القيااااس بعاااد
الخطاااااط باتجاااااه األلياااااف ماااا  مراعاااااة 

الخطاااااط لجنااااب القطعااااة  رأسمالمسااااة 
- 2في الشاكل )كما موضح بشكل مباشر 

21) . 
 
 

كيفياة وضا  التؤشاير فاي اتجااه  .2
 :عماااااااودل علاااااااى األليااااااااف 

تعمل هذه الطريقة للتعشايقة ـتس
ويااااتم ذلااااك بعااااد أن الغنفاريااااة 

نضااااابط رأس القطعاااااة علاااااى 
  الجواناااب الزاوياااة القائماااة مااا

نفس الطريقااة السااابقة نقااوم بااو
بوض  إشارة للقياس المطلاوب 
ونضاابط ساان الخطاااط بموجااب 

 .(22 - 2في الشكل )كما نت رك للطرف اآلخر من القطعة  مذلك القياس ث

 - 2شكل )
21) 

 (22 - 2شكل )
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كيفيااة وضاا  التؤشااير بواسااطة م اادد التؤشااير   .3

تسااتعمل  :باادون ساان واسااتعمال قلاام الرصااا  
عاشاايق النصااف )تهاذه الطريقااة فاي  الااة الفارز 

إن م ااادد التؤشاااير يقاااوم بعملاااه  علاااى النصاااف(
النجار بموجب قياساات م اددة لكثارة اساتعمالها 
فيتم تثبيته على القطعة ويوض  القلام فاي ال افاة 
الساافلى لااه وتاام التؤشااير بعمليااة اناازالق الم اادد 

 (23 - 2فاي الشاكل )كماا  على القطعة م  القلم
. 

 

 :ر بادون ساان كيفياة وضا  التؤشاير بم اادد التؤشاي .4
فاااي هاااذه تساااتعمل هاااذه الطريقاااة لعملياااات النقااار 
) بقياسااات ال الااة يمكننااا عماال أكثاار ماان م اادد 

للتؤشااااير وتااااتم عمليااااة التؤشااااير باااانفس  متعااااددة(
 ساب الطريقة السابقة وعلى التتاب  بين الناوعين 

كمااا القياااس المطلااوب تؤشاايره فااي عمليااة النقاار 
 . (24 - 2في الشكل )موضح 

 
 

التؤشاير علاى أساطح  وافهاا فيار  كيفية وض  .5
ساااتعمالها فاااي عملياااات النقااار ياااتم ا: منتظماااة 
فااي هااذا النااوع ماان م اادد التؤشااير ال فواللسااان 

نال ااظ وجااود تقساايم للتؤشااير فااي القطعااة التااي 
بواساااطتها ياااتم التؤشاااير أماااا القطعاااة السااااندة 
فتكون كبيارة ب ياث تغطاي علاى  افاة القطعاة 

اويااة ليكااون الخشاابية األصاالية لتكااون بمثابااة ز
كماا التؤشير مضبوطاً أما التقسيمات فتتم بموجب التؤشايرات المطلوباة فاي القطعاة 

 .  (25 - 2في الشكل )موضح 

 
 

 صيانة أدوات القياس
 

 (23 - 2شكل )

 - 2شكل )
24) 

 (25 - 2شكل )
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الفتارة تتعرض أدوات القياس للتلف والتآكل نتيجة للظاروف الجوياة المتغيارة وطاول 
و ان رافاات فاي هاذه األدوات وسوء االستعمال ال وينت  عان ذلاك ظهاور عياوب أالزمنية 

جب علينا  ماية أدوات القياس من التعرض للرطوبة  تى ال تلتول أجزائها الخشابية يلذا 
ألن تعرضها للتلف أو االلتواء ساوف يقلال مان دقاة عملهاا ال أو تصدأ أجزاإها المعدنية ال 

وية القائمة ال ولوقاية األجزاء الخشبية ال مثل ال ذراع الزا المشغوالت المما يإدل إلى تلف 
أما األجزاء لمن  وصول الرطوبة إليها ال أو ميزان الماء ال يجب طالإها بالورنيش دورياً 

الوصالت المعدنية التي تت رك  أو الزيت وكذلك المعدنية فتغطى بطبقة خفيفة من الش م 
 فيتم صيانتها بتزييتها . أو الزاوية المت ركة مسطرة القياس  أجزاءعليها 
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 وات نشر األخشابأد   2- 2
ToolsWood Ripping  

 مبادئ أساسية   1- 2 - 2
 

فااي قطاا  األخشاااب بالقياااس والشااكل  )الكهربائيااة(تسااتعمل المناشااير اليدويااة واآلليااة 
ماان مصاانوعة  )صاافي ة المنشااار(المطلااوبين وتتكااون المناشااير اليدويااة ماان سااال  مساانن 

مناشااير اآلليااة بم ركااات الصاالب ال مشاادود فااي إطااار أو مثباات فااي مقاابض ال وتاادار ال
 كهربائية وتقط  في  ركة دائرية أو مستقيمة . 

 
 :أجاازاء سااال  المنشااار    2- 2- 2
تعاارف علااى األجاازاء الرئيسااية اليجااب 

لسال  المنشار من أجل معرفاة الغارض 
من استعمال المنشار وصوالً إلى النتائ  

- 2)فاي الشاكل الصا ي ة فكماا نال اظ 
رة موضاا اً صاافي ة لمنشااار النجااا (26

 عليه نقاط تعريف أجزائه بما يلي :
 
 
 
 tooth backخط ظهر السال   .1

line. 
 toothخااااط قاااااع األساااانان  .2

bottom line  . 

 .  tooth point lineخط أطراف األسنان  .3

 . tooth patternشكل السن  .4

 .tooth spaceالفجوة بين األسنان  .5

 .  tooth gulletقاع السن  .6

 .  tooth backظهر السن  .7

 .  foreground abscission confineد القط  األمامي   .8

 . tooth pointطرف السن  .9

 .  space between tooth point طرفي سنينالمسافة بين  .11

= زاوياة زاوية القطا  ال الزاوياة  =. الزاوية  tooth depthعمق السن  .11

 الشفة .

 

 (26 - 2شكل )
 



 22  لثانيالفصل ا........... ..............................................العدد اليدوية 
 

 شكل

(2 -

22) 

 شكل

(2 -

22) 

اشير كؤسافين صغيرة تقط  ألياف الخشاب فاي وتعمل أسنان المن
 ركاااة أمامياااة وخلفياااة ال وتتطااااير النشاااارة خارجاااة مااان الفجاااوات 
الموجودة بين األسنان ال ولمن  أسنان المنشار من ال شر أثناء عملية 
النشر تعال  بثنيها إلى اليمين وإلاى اليساار بالتباادل بواساطة الفالجاة 

 Cleft of)األساانان  بتفلااي  وتعاارف هااذه العمليااة )ثنايااة األساانان(

Teeth) فااي ضاابط وساان المناشااير  )ساانؤتي علااى ذكرهااا بالتفصاايل
وضا  المنشاار قبال التفلاي   (27 - 2). ونال اظ فاي الشاكل (اليدوياة

 . يبين وض  المنشار بعد التفلي  (28 - 2)في الشكل و
 
 
 

 أنواع المناشير اليدوية  2-2-3
 : Cross Cut Saw ( منشار القط  العرضي ) منشار الدف . 1

يسااتخدم منشااار القطاا  العرضااي للقطاا  بعكااس اتجاااه األلياااف وفااي أعمااال القطاا  الخشاان 
واألعمااال العامااة وساامي بمنشااار الاادف  
وذلك ألن عملية القط  تتم بواسطة دفا  

باتجااه األسافل  45زاوياة المنشار علاى 
كمااا  تاى ياتم قطاا  األليااف فااي القطعاة 

 .  (29- 2في الشكل )
 

 
 :Rip Sawمنشار الشق الطولي )منشار الس ب(  .2

يشبه منشار الشق الطولي من  يث الشكل منشار القطا  العرضاي إال أن أسانانه تكاون كبيارة 
نااوع مااا ويكااون  ااد القطاا  متجهاااً 
ن اااو المقااابض وذلاااك ألناااه يساااتخدم 
لنشاااار األخشاااااب باتجاااااه األلياااااف 
وساامي بمنشااار الساا ب وذلاااك ألن 

لمنشار ن و عملية الشق تتم بس ب ا
العامااال الاااذل يقاااوم بالنشااار ال وكماااا 

 .  (31- 2في الشكل )كما ذكرنا فإن اتجاه ال د القاط  هو باتجاه المقبض 
 :Back Saw ( سراق)المنشار الظهر  . 3

ساامي بهااذا االساام وذلااك نساابة إلااى الدعامااة القويااة التااي تثباات علااى ظهاار المنشااار لمنعااه ماان 
غيرة االلتااااواء وتكااااون أساااانانه صاااالبة وصاااا

ويسااتخدم فااي القطاا  النهااائي وخصوصاااً فااي 
)التعاشيق النشر الخاصة بالوصالت  تعمليا

 .  (31- 2في الشكل )كما  (
 

- 2شكل )

03) 

- 2شكل )

22) 

 2شكل )

-03) 
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 :Compound Mitre Sawمنشار الزوايا أو القط  المائل  . 4

أناه مصامم للعمال ما  صاندوق للقطا  المائال فير يكون هذا المنشار أطول من منشار الظهر 
بموجب بشكل دقيق الزوايا ويستخدم لقط  
يوجاد فاي الصاندوق  يث درجة الميالن ال 

موجه يمسك بالمنشاار ويثبتاه فاي موضاعه 
على قر  تقسيم الدرجات والذل يت ارك 

ماان نقطااة  45علااى كااال الجااانبين بزاويااة 
وهاو كماا فاي المركزية للصاندوق  )صفر(

 . (32 - 2الشكل رقم )
 
 
 

 
 :Coping Sawول( منشار المن نيات )اآلركت اليد . 5

يتكون هذا المنشار من إطار معدني علاى شاكل 
ويثبات باه ساال  المنشاار الاذل يكاون ناعمااً  U رف 

وتكاون أسانانه ملام  3 يث يبلغ عرض السال   والي 
ناعماااة جاااداً واتجاههاااا ن اااو المقااابض ويساااتخدم فاااي 

بخطااوط من نيااة أو دائريااة أو والتفريااغ عمليااات النشاار 
الشااكل كمااا فااي الموضااوع  متعرجااة بموجااب التصااميم

 . (33 - 2رقم )
 
 
 :Light Back Sawمنشار السا قة  . 6

يشاابه هااذا المنشااار ماان  يااث الشااكل 
منشار الظهر إال أنه أصغر  جماً مناه  ياث 

وتكااون  بوصااة 11 - 8يتااراو  طولااه بااين 
صفي ة المنشار دقيقة من  يث السامك وأقال 
عرضاً من صفي ة منشار الظهر أماا أسانانه 

ون فااي البوصااة الوا اادة أكثاار عاادداً ماان فتكاا
منشاااار الظهااار ويساااتخدم هاااذا المنشاااار فاااي 

 . (34 - 2في الشكل )كما األشغال الدقيقة 
 

منشاااار الزواناااة )منشاااار المفتاااا (  . 7
Key Hole Saw: 

- 2شكل )

02) 

- 2شكل )

00) 

- 2شكل )

03) 

- 2شكل )

03) 



 22  لثانيالفصل ا........... ..............................................العدد اليدوية 
 

 يوضح طريقة نشر قطعة خشب( 37 - 2ل رقم )شك

شااكل هااذا المنشااار يكااون مساالوباً  يااث يكااون رأس المنشااار ماادبباً وتكااون صاافي ة المنشااار 
ويسااتعمل فااي عاادة مجاااالت منهااا قطاا  المن نيااات الداخليااة التااي  ملاام 2ها سااميكة  يااث يكااون ساامك

يصعب على منشار اآلركت اليدول الوصول إليهاا بسابب ضايق اإلطاار  ياث نثقاب ثقبااً بقارب خاط 
التؤشير في المنطقة المستهلكة وندخل رأس المنشار ونبدأ بعملية التفريغ كما يستخدم فاي عمال ثقاوب 

 .  (35 - 2في الشكل )كما ولهذا سمي بمنشار المفتا  المفاتيح في األبواب 
 :Cut Metal Sawمنشار المعادن  . 8

يساااااتخدم منشاااااار المعاااااادن لقطااااا  
المعادن المستخدمة فاي أعماال النجاارة مثال 
البرافااي والمفصااالت الشااريطية أو سااككك 
األباااواب الزجاجياااة وفيرهاااا مااان األعماااال 
 يث يتكون من إطار معدني ويثبت الساال  
بهااذا اإلطااار ولااه برفااي لشااد السااال  يكااون 

فاي كماا مباين في الطرف اآلخر من اإلطار 
 .  (36 - 2الشكل )

 
 

 األساليب الفنية الص ي ة لعمليات النشر
 

درب علااى األساالوب الصاا يح لعمليااة النشاار ماان  يااث مسااك المنشااار تتاايجااب أن 
فعناد الشاروع فاي  والوقوف أمام قطعة الخشب  تى تاتم عملياة النشار بالشاكل الصا يح ال

نشر قطعة الخشب يوض  سال  المنشار فوق خط التؤشير مباشرة ال أو باالقرب مناه  تاى 
ال يختفي الخط أثناء عملية النشر ويفضل وضا  ساال  المنشاار فاوق الخاط بالضابط عناد 

كقطعتااين الرفبااة فااي الم افظااة علااى قياااس القطعتااين الناااتجتين ماان النشاار السااتعمالهما 
ي هذه ال الة يراعى إدخال سمك سال  المنشار في االعتبار عند التخطايط  ال ففمتساويتين 

فيجاب الم افظاة علاى بقااء  )فضالة(ال أما إذا كان في النية نبذ إ دى القطعتاين باعتبارهاا 
تاادريب علااى كيفيااة توسااي  ثقااب الوكااذلك  )الشااغلة(الخااط ظاااهراً علااى القطعااة األخاارى 

يجاب الم افظاة علاى داخال دائارة  ار ثقاب المفتاا ()منشالمفتا  باستعمال منشار الزوانة 
 .التؤشير وإبقاء خط الدائرة واض اً 

 
 التمرين األول :

 طريقة نشر قطعة خشب :
يبدأ النشر باستعمال إبهام اليد اليسارى كادليل 
لساااال  المنشاااار علاااى خاااط النشااار بجاااوار خاااط 
التؤشااير ال ومعظاام عمليااات النشاار تكااون م ااددة 

 دأ بوض  سال  المنشاار ماائالً بزاوية ما ال لذلك نب

- 2شكل )

03) 
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إلااى األمااام علااى ال افااة العليااا للشااغلة ال ماا  مراعاااة أن يكااون اتجاهااه  درجااة 31 بزاويااة
 . (37- 2رقم )في الشكل موض اً كما مطابقاً التجاه زاوية النشر الص ي ة 

وقد ين رف سال  المنشار عن التؤشير المرسوم نتيجة عدم االنتباه أثناء عملية النشر 
خاط لذلك يجب ت ريك المنشار برفق موازياً لخط النشر ال  تى ال تنزلاق األسانان فاوق ال 

التؤشير وتتجاوزه ال ويجب أيضاً متابعة  ركة المنشار باهتمام ال كما ويجب مراعاة الدقاة 
والتسوية من جديد هذا عالوة على ماا  مسحعمليات الإجراء في النشر كي ال يستلزم ذلك 

لخامات ال كما من الضرورل العناية بتثبيت القطا  الخشابية الثقيلاة في ا تلفقد ي دث من 
 مثل الجذوع واأللوا  الطولية الكبيرة وتدعيمها للتؤكد من ارتكازها بؤمان أثناء نشرها . 

 
 التمارين الخاصة بالمناشير اليدوية وعمليات النشر  4 - 2 - 2 

 

 .  طريقة سن وتفلي  المناشير اليدوية التمرين األول :

  نشر الخشب بالقط  العرضي . التمرين الثاني :

  نشر الخشب بالشق الطولي . التمرين الثالث :

 
 
 

 إجراءات السالمة :   5 - 2 - 2
  لبس المالبس المناسبة للعمل . .1

 واقي .اللبس ال ذاء  .2

  لبس النظارة الواقية . .3

  الوقوف بشكل جيد أثناء العمل . .4

  ن المخصصة لها . فظ العدد واألدوات في األماك .5

 



 22  لثانيالفصل ا........... ..............................................العدد اليدوية 
 

 ( يبين العدد الالزمة للعمل38 - 2شكل رقم )

 كيفية ربط المنشار بالمنكنة( يبين 39 - 2شكل رقم )

 كيفية تفلي  أسنان المنشار( يبين 41- 2شكل رقم )

 التمرين األول 

 طريقة سن وتفلي  المناشير اليدوية 
يجب التؤكد قبل استعمال المناشير من أنها في  الة جيدة وجاهزة لالستعمال فيجب 
علينا سنها وتغليفها ووضعها بشكل مرتب داخل صندوق  فظ العدد أو تعليقها على لو ة 

 تعليق العدد المخصصة لذلك .
 

 المطلوب : النشاط 
 سن وتفلي  أسنان المنشار اليدول .

 :( 38 - 2للعمل مبينة في الشكل رقم )العدد الالزمة 
 مبرد مثلث ناعم مناسب . .1
 آلة تفلي  األسنان . .2
 منكنة لربط المنشار .  .3
 قطعتين من الخشب . .4
 مبرد مبسط ناعم .   .5
 منشار يدول .  .6
 

 خطوات العمل : 

بوضاا   نثباات المنشااار فااي المنكنااة وذلااك .1
قطعتااين ماان خشااب علااى جهتااي المنشااار 
وذلااااك لمناااا  المنشااااار ماااان االناااازالق أو 
الخروج مان المنكناة عناد السان أو التفلاي  

 . (39 - 2رقم )كما في الشكل 
يجاب ضابط ارتفاااع األسانان وإذا كااان هنااك تفاااوت باين ارتفاااع األسانان فنقااوم  .2

بضااااابطها وذلاااااك بواساااااطة المبااااارد 
ياااره المبساااط النااااعم عااان طرياااق تمر

 فوق األسنان لتصبح بارتفاع وا د. 
بعد ذلك نقوم بتفلي  األسانان بواساطة  .3

آلااة التفلااي  اليدويااة  يااث نقااوم بثنااي 
ال 1األسنان بالتفاوت أل بشكل فردل 

هة اليمين ثم نقلب وهكذا إلى جال  5ال  3
 ال 6ال  4ال  2اتجاااه المنشااار ونكاارر العمليااة ولكاان نختااار األساانان الزوجيااة أل 

فاي موضح كما إلى اليمين أيضاً وهكذا  تى ننتهي من كامل المنشار  ويتم ثنيها
 .  (41 - 2رقم )الشكل 
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 كيفية سن المنشار بواسطة المبرد المثلث( يبين 41 - 2شكل رقم )

بعد االنتهاء من عملية التفلي  نقوم بسن المنشار بواسطة المبارد المثلاث  .4
في السن األول ويساراً في السن الثاني وهكذا  يناً ب يث يكون اتجاه المبرد يم

 45 - 31 تتااراو  بااينلمباارد بدرجااة مياال لكااي يعطينااا  ااداً ويجااب أن يكااون ا
 .  (41 - 2رقم )كما في الشكل ليكون رأس السن  اداً كاإلبرة  درجة
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كيفية أخذ القياس بواسطة المتر بين ( ي42 - 2شكل )
 المعدني

كيفية ت ديد القياس بواسطة ( يبين 43 - 2شكل )
 الزاوية

كيفية قط  اللو  بمنشار القط  ( يبين 44 - 2شكل )
 العرضي

 التمرين الثاني

 نشر الخشب بطريقة القط  العرضي
 النشاط المطلوب :

 باستخدام منشار القط  العرضي .  سم21وعرض  سم35قط  لو  خشب بطول 
 العدد واألدوات المطلوبة :

 .  G رف  )فخة(مربط  .1
 زاوية قائمة .  .2

 قلم رصا  .  .3

 منشار قط  عرضي .  .4

 متر قياس معدني . .5

 المواد الخام : 
 . امـچ خشب

 

 خطوات العمل :
ضاا  لااو  الخشااب المااراد قطعااه فااوق  .1

طاولااة العماال ثاام خااذ القياااس بواسااطة 
كمااا فااي  ساام 35المتاار المعاادني بطااول 

 .  (42 - 2رقم ) الشكل
 
 

 
 

لاااوب بخاااط مساااتقيم ن ااادد القيااااس المط .2
باساااااااتخدام الزاوياااااااة القائماااااااة وقلااااااام 

 - 2رقااام )كماااا فاااي الشاااكل الرصاااا  
43) . 

 
 

بعد ذلاك نثبات لاو  الخشاب علاى طاولاة  .3
ال  G ارف  )فخة(العمل باستخدام مربط 

بااادأ باااالقط  بواساااطة منشاااار القطااا  نثااام 
العرضي  يث نض  المنشار على جاناب 

ماان خااارج منطقااة )التؤشااير( خااط القطاا  
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 كيفية ميالن رأس المنشار( يبين 45 - 2شكل رقم )

كيفية مسك قطعة الخشب ( يبين 46 - 2شكل رقم )
 المنشورة

م  استخدام إبهام اليد اليسرى بمثابة دليل توجيه م  مراعاة إبعاد اإلبهام القياس 
 .  (44 - 2رقم )كما مبين في الشكل عن السال  عند البدء بالقط  

 

بزاوياة عند البدء بالقط  نمسك المنشار  .4
ب يااث يكااون رأس المنشااار متجهاااً  45

لألسفل م  ضاغط خفياف ويكاون الادف  
شاوط طاول بشكل ثابت  تاى نزياد مان 

كمااا مباين فاي الشااكل المنشاار بالتادري  
 .  (45 - 2رقم )

 
 

أثناء عملية القط  قد يبتعد المنشار عن خط التؤشير ولتفادل الخطؤ ندير مقابض  .5
المنشااار قلاايالً باالتجاااه الصاا يح ونسااتمر بااالقط   تااى يعااود المنشااار إلااى خااط 

 النشر الص يح . 

 عندما نصل إلى نهاية عملية النشار نخفاف .6
شاااااوط النشااااار ونمساااااك قطعاااااة الخشاااااب 
المنشورة باليد الخالية كي ال تسقط وتكسر 

كماا فاي النهاية المتصالة بالقطعاة األصالية 
 .  (46 - 2رقم )الشكل 

عملية القط  العرضي كارر  إتقانمن أجل  .7
 العملية أكثر من مرة لتتقن الخطوات . 
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( يبين كيفية تؤشير قطعة الخشب بواسطة قلم 47 - 2شكل )
 الرصا 

( يبين كيفية تؤشير قطعة الخشب بواسطة 48 - 2شكل )
 الزاوية القائمة

 التمرين الثالث

 نشر الخشب بطريقة الشق الطولي
 المطلوب :النشاط 

باستخدام منشار الشق الطاولي  )الشق الطولي(نشر لو  من الخشب باتجاه األلياف 
 السمك . سم3العرض ال  سم5الطول ال  سم35وبقياس  
 

 العدد واألدوات المطلوبة للتمرين :
 منشار شق طولي .  .1
 . G رف  )فخة(مربط  .2

 زاوية قائمة .  .3

 قلم رصا  .  .4

 متر قياس معدني .  .5

 
 م  :المواد الخا

 . سم5×  21×  35 قياس ـامچ خشب

 
 خطوات العمل : 

× ساام 35ن ضاار قطعااة خشااب بقياااس  .1
 .سم 5وسمكها  سم21

نإشاار قطعااة الخشااب باسااتخدام المتاار  .2
المعااااااادني والزاوياااااااة القائماااااااة وقلااااااام 

كمااا  ساام 3بقياااس النجااارل الرصااا  
 .  (47 - 2رقم )في الشكل 

 

 
 

ن اااادد التؤشاااااير علاااااى طاااااول القطعاااااة  .3
وية القائمة وقلام الرصاا  بواسطة الزا

 . (48 - 2)كما في الشكل 
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 ( يبين كيفية تثبيت القطعة وطريقة الشق49 - 2شكل )
 الطولي

 يوضح طريقة تص يح مسار المنشار( 51 - 2شكل رقم )

طعة عند وصول الشق إلى يبين كيفية مسك الق( 51 - 2شكل )
 إلى النهاية

  

ثباات القطعااة علااى طاولااة العماال بواسااطة  .4
وضااا  المنشاااار  G ااارف  )فخاااة(الماااربط 

على خط التؤشير ثم اس ب المنشار مرة أو 
مااارتين للبااادء بالشاااق الطاااولي مااا  وضااا  
اإلبهام كدليل للمنشار م  مراعااة أن يكاون 

ين فاي كماا مبا درجاة 31بزاوياة المنشار 
 . (49 - 2رقم )الشكل 

في  الة ابتعاد المنشار عن خاط النشار أدر  .5
المقبض قليالً لتقويم المنشار  تى يعود إلى 

 - 2رقم )كما موضح في الشكل خط النشر 
51) . 

 
 

 
 

 
 

عنااد االقتااراب ماان خااط نهايااة الشااق امسااك  .6
القطعاااة بيااادك الخالياااة لل فااااظ علاااى قطعاااة 

 2رقام )ل كماا فاي الشاكالخشب من السقوط 
- 51)  . 

 من أجل إتقان خطوات العمل كرر العملية عدة مرات .  .7
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يبين األجزاء الرئيسية للرندة ( 52 - 2شكل رقم )
 اليدوية

  الرندات اليدوية 

Hand plans  

يصن  جسم الرندة أماا مان الخشاب الصالد أو مان المعادن ال ويوضا  الساال  داخال 
وال تختلف طريقة تثبيت السال  في فت ة الرندة ويثبت بواسطة فطاء خشبي أو معدني ال 

لرندات إال بشيء قليل ال ألن بعض هذه الرندات ي تول على فطااء  ديادل جمي  أنواع ا
والابعض اآلخار ال ي تاول علاى هاذا الغطااء وفاي كال األ اوال فطريقاة التثبيات وا اادة ال 

والنقااط المبيناة لهاذه  (52 - 2رقام )الشاكل ويمكنك التعرف على أجزاء الرندة من خالل 
 . التفاصيل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -3 -1   

جااازاء الرئيساااية األ
 -للرندة: 
 جسم الرندة .  .1
 المقبض الخلفي .  .2

 السال  .و خفض برفي رف   .3

 موجه السال  .  .4

 برفي ربط السال  .  .5

 
التعرف على أجزاء الرندة سانتعرف علاى بعاض مواصافات الرنادات المختلفاة  بعد

قيام باه والغرض من استعمالها ليتسنى للطالب من معرفة الرندة المناسبة لكل عمل يريد ال
 ال لل صول على النتائ  الص ي ة وتنفيذ األعمال بشكل جيد .

 المقبض األمامي . .7

 برفي تثبيت الغطاء ال ديدل . .8

 الغطاء ال ديدل .9

 السال  .  .11

فطاااااء تثبياااات السااااال  ورافعااااة  .11
 الغطاء . 
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( رندة تسوية 56- 2شكل )
 األلوا 

 ( الرندة أو رندة التنعيم55- 2شكل )

( البولونية رندة رقم 53- 2شكل )
(9) 

 (6م ( الريبون )رندة رق54 2شكل )

 
 أنواع الرندات اليدوية :   2- 3- 2

 (53- 2شاااكل )( 9البولونياااة )رنااادة رقااام  .1
Handyman Plane:  تسااااتعمل لتسااااوية

الساااااطو  الطويلاااااة ك افاااااات األباااااواب 
الخااااازائن والقرصاااااة  جوانااااابو افاااااات 

رنادة  والقاع للمشغوالت الكبيرة ال وتعتبر
البولونيااااة األكثاااار اسااااتعماالً فااااي ورش 

 النجارة .
 
 
 

 

( 54- 2شاااكل ) (6الريباااون )رنااادة رقااام  .2
Bench Plane:   تساتعمل لصاقل الساطو

الخشبية المساتوية الطويلاة الخشانة وتاؤتي 
بالدرجااة الثانيااة بعااد البولونيااة ماان  يااث 

 ال جم .
 

 
 

 
 

 (55- 2شاكل ) الرندة أو رندة التنعايم .3
Smooth Plane:  تستعمل في أعماال

الصااااااايانة أو األعماااااااال البسااااااايطة 
في الورشة وتسامى بالرنادة  النهائيةو

وهاااي أصاااغر  جمااااً مااان  (4رقااام )
 الريبون .

 

 
 

 (56- 2شااااكل ) رناااادة تسااااوية األلااااوا  .4
Block Plane:  تسااااااتعمل للتسااااااوية

المستعرضة ما  اتجااه األليااف وأعماال 
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( رندة سن 57- 2شكل )
 العجوز

( رندة الفرز 59- 2شكل )
 )الجنبين(

 ( رندة المن نيات58- 2شكل )

 ( رندة ال فـر61- 2شكل )

  الموبيليا وأشغال النجارة الدقيقة والنماذج . 
 
 

 (57- 2شاااااكل ) رنااااادة سااااان العجاااااوز .5
Spokeshave Flat:  تسااتعمل للتنظيااف

البسيط وبشاكل نااعم علاى الخشاب عناد 
التشااطيب النهااائي ويوجااد منهااا نوعااان 

 بقاعدة مدورة وقاعدة عدلة . 

 

 Bull Nose (58- 2شاكل ) رنادة المن نياات .6

Rebate Plane:  تسااتعمل فااي عمليااة مسااح
ال التااي وتسااوية أسااطح الخشااب فااي األعماا

أو م اادب أو مقعاار تكااون علااى شااكل قااوس 
 من ني .

 

 
 

 

 

 (59- 2شاااااكل ) رنااااادة الفااااارز )الجنباااااين( .7
Rebate Plane:  تسااتخدم فااي عماال الفاارز

الجاااااانبي فاااااي كافاااااة األعماااااال النجارياااااة 
ويمكاان أن والشاابابيك وخصوصاااً األبااواب 

يركب لها سال ين ال توائها علاى مكاانين 
 .لألسل ة 

 

 
 

 Plough (61- 2)شاااكل  رنااادة ال فااار .8

Plane:  تستعمل في عمل ال فار أو عمال
المجااارل وبعاادة قياسااات بموجااب قياااس 

 السال  المستخدم أثناء العمل .
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 التمارين الخاصة بالرندات   3- 3- 2
 : طريقة فك وتركيب سال  الرندة .  التمرين األول 

 : طريقة سن سال  الرندة .  التمرين الثاني 

 : يقة استخدام الرندة في المسح ال ر . طر التمرين الثالث 

 :  كيفية مسح الخشب بالرنادة ما  اساتخدام الزاوياة القائماة لتساوية  التمرين الراب
 السطح .

 : تصااافية الخشاااب بالرنااادة اليدوياااة باساااتخدام الزاوياااة القائماااة  التمااارين الخاااامس
 والخطاط .

 
 
 

 إجراءات السالمة :   4- 3- 2
 لبس  ذاء السالمة . .1
 بس مناسبة للعمل .لبس مال .2

 مسك الرندة بشكل ص يح من المقابض الخاصة بها . .3

 عدم وض  الرندة على  افة الطاولة أو أل عدة أخرى .  .4

 .  )السال (عدم وض  اليد على ال د القاط   .5

  فظ الرندة في مكان آمن .  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمرين األول 

 ة فك وتركيب سال  الرندةكيفي
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 ( يبين كيفية تفكيك سال  الرندة61- 2شكل رقم )

 سال  الرندة تركيبكيفية ( يبين 62- 2شكل رقم )

المسافة الواجب ( يبين 63- 2شكل )
ظهورها من سال  الرندة عند وض  

 الغطاء

برفي الغطاء 
 ال ديدل

 ملم 1.5

 النشاط المطلوب

سال  الرندة ثم أعد التركيب بشكل صا يح ما  ضابط الساال   تاى تقاوم  تخرجاس
 الرندة بالمسح بشكل جيد .

 

 العدد واألدوات المطلوبة للتمرين :
 رندة مسح يدوية .  .1
 مفك عادل . .2

 خطوات العمل :
 الغطاء  ثم اس ب الغطاءذراع رافعة  رف ا .1

خارجاً بعد ذلك أخرج السال  م  الغطااء 
رج الرنااادة ثااام فاااك برفاااي خااااال ديااادل 
قلااايالً كاااي تفصااال الساااال  عااان التثبيااات 
- 2رقام )فاي الشاكل موضاح كما الغطاء 

61) . 

 
 

التثبيات ركب السال  مان خاالل إدخاال برفاي  .2
فاااي الفت اااة الخاصاااة باااه ثااام اجعااال الساااال  

ن رك الغطااء والغطاء بشكل متعامد بعد ذلك 
ليغطي السال  م  مراعاة ظهور ال د القااط  

 . (62- 2)ما في الشكل كللسال  
 

ادفااا  الغطااااء قلااايالً  .3
ليبقاااى إلاااى األماااام 

تقريبااااً ثااام ارباااط برفاااي ملااام  1.5مااان الساااال  مساااافة 
 . (63 - 2رقم )كما مبين في الشكل الغطاء 

 مال ظة : 
يجب ال فاظ على الرندة مركباة بشاكل صا يح لتعطاي  .1

 نتائ  جيدة خالل عملية المسح .
دائماة فااي  اال عاادم ضا  الرنادة علااى جنبهاا بصااورة  .2

االستعمال للم افظة على السال  مان مالمساته لألجازاء المعدنياة الموجاودة علاى 
 الطاولة . 
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 ( يبين كيفية إزالة الرايش67- 2شكل رقم )

 قايا البرادةب( يبين كيفية إزالة 66- 2شكل رقم )

 وض  الزيت على ال جر( يبين كيفية 65- 2شكل )

مالمسة  افة السال  ( يبين كيفية 64- 2شكل رقم )
 لل جر

 
 التمرين الثاني

 ة سن سال  الرندةكيفي
 النشاط المطلوب

 كيفية سن سال  الرندة باستخدام  جر السن .
 العدد واألدوات المطلوبة للتمرين :

 سال  الرندة . .1
  جر السن .  .2

 ة زيت .علب .3

 قطعة خشب صغيرة . .4

 خطوات العمل :
 السال  عن الرندة . انزع .1
سن السال  على  جار السان ب ياث تكاون  .2

وبزاوياة ال افة المشاطوفة مالمساة لل جار 
رقام كما مبين فاي الشاكل تقريباً  درجة 37
(2 -64) . 

الساااال  علاااى ال جااار ب ركاااة شااابه   ااارك .3
دائريااة ب ياااث يمااارر الساااال  علاااى كامااال 

 اً لتآكل  جر السن أو  دوث أخاديد في ال جر . ال جر منع

الزيات علاى ال جار  أضافأثناء عملية السن  .4
إلزالااة جزيئااات ال ديااد وتبريااد السااال  أثناااء 

 .  (65 - 2رقم )كما مبين في الشكل السن 

قلب السال  على الوجه ابعد انتهاء عملية السن  .5
الثااااااااااااااااني 
وضااااااااااااعه 
علااااااااااااااااااى 

الخلاف ال جر بشاكل تاام و ركاه إلاى األماام و
زيااال بقاياااا البااارادة ال ديدياااة مااان تبخفاااة كاااي 

 .  (66- 2رقم )كما في الشكل السال  
 
 
 

ولغاارض إزالااة الاارايش النااات  ماان عمليااة  .6
لساال  بخفااة علااى ال اد القاااط  ل مااررالسان 
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 .  (67- 2رقم )كما مبين في الشكل خشب من القطعة 
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 عن المنكنة ( يبين مقدار ظهور  افة القطعة68- 2شكل رقم )

 كيفية مسك الرندة عند بدأ المسح( يبين 69- 2شكل رقم )

 
 التمرين الثالث

 ة استخدام الرندة اليدوية كيفي
 الخشب مسح  ر في مسح

 النشاط المطلوب 

 كيفية مسح الخشب باستخدام الرندة اليدوية . 
 

 العدد واألدوات المطلوبة للتمرين :
 رندة مسح الخشب .  .1
 منكنة لتثبيت القطعة .  .2

 قلم رصا  .  .3

 
 الخامات المطلوبة :

 ام .ـچخشب 

 
 خطوات العمل :

 5×  35جهااز قطعااة خشااب بقياااس  .1
 . سم3× 

 (المنكناااة)فاااي ضااا  قطعاااة الخشاااب  .2
واربطهااا ب يااث تكااون مرتفعااة عاان 

 ملاام 21 - 11 افااة المنكنااة بمقاادار 
 .  (68- 2رقم )كما مبين في الشكل 

 

امسك الرندة بزاوية طفيفة باتجاه  .3
كماا ألياف الخشب وليس بعكسها 

 .  (69- 2رقم )مبين في الشكل 

اباادأ بالمسااح ماان أ ااد األطااراف  .4
بشااوط وا ااد ال ثاام اضااغط علااى 

ناااد الرجاااوع بالشاااوط المقااابض ع
 الثاني .

كااارر هاااذه العملياااة  تاااى تاااتقن  .5
استخدام الرندة اليدوية في المسح 

. 
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 كيفية ضبط استواء األسطح بالزاوية( يبين 71- 2شكل )

 الخشبكيفية وض  عالمة على وجه ( يبين 71- 2شكل )

 
 التمرين الراب 

 مسح الخشب بالرندة م  استخدام 
 الزاوية القائمة لتسوية السطح

 النشاط المطلوب
 ابدأ بمسح الخشب وتسوية السطح وال افة باستخدام الزاوية القائمة .

 
 :العدد واألدوات 

 رندة مسح الخشب .  .1
 .  (منكنة)ملزمة  .2

 زاوية قائمة .  .3

 قلم رصا  .  .4

 
 الخامات المطلوبة :

 ام .ـچخشب 

 

 خطوات العمل : 
×  5×  35جهز قطعاة خشاب بقيااس  .1

 .  سم3
وابادأ بمساح  (المنكناة)ثبت القطعة في  .2

 . الريبونالوجه األول بواسطة رندة 

تؤكااااد ماااان اسااااتواء السااااطح بواسااااطة  .3
ئمة وذلك بوضا  المساطرة الزاوية القا

كما مباين فاي الشاكل على طول الوجه وكذلك على العرض للتؤكد من أنه مستٍو 
 . (71- 2رقم )

 

بعد ذلك ض  عالمة على الوجه األول  .4
بواساطة قلام الرصاا  لقطعة الخشب 

كماا موضاح داللة على أناه تام ضابطه 
 .  (71- 2رقم )بالشكل 
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 كيفية تثبيت القطعة ومسح  افتها( يبين 72- 2شكل رقم )

كيفية ضبط  افة القطعة ( يبين 73- 2شكل )
 بالزاوية

 

 كيفية تؤشير ال افة بالقلم( يبين 74- 2شكل رقم )
 

كيفية ضبط دقة تعامد الوجه ( يبين 75- 2شكل رقم )
 وال افة

 

ب ياث  (المنكناة)في الخشب ثبت قطعة  .5
لألعلااى ثاام امسااح ال افااة  تهاااتكااون  اف

كماا فاي الشاكل  الريباونبواسطة رنادة 
 . (72- 2رقم )

 

 

 

 

استعمل الزاوية القائمة لضابط الزاوياة باين  .6
الااذل وعنااا عليااه عالمااة بقلاام الوجااه األول 
وال افااة األولااى علااى أن تكااون الرصااا  

عند رأس القطعاة األول  درجة 91الزاوية 
كمااا فااي لاارأس الثاااني وفااي وسااطها وعنااد ا

 . (73- 2رقم )الشكل 

 
 

بعد ضبط الزاوية ض  عالمة على ال افة  .7
للداللة على األولى بواسطة قلم الرصا  

- 2رقام )كماا فاي الشاكل أنها تم ضابطها 
74) . 

 
 
 

 
علاااى أن  (المنكناااة)ثبااات القطعاااة فاااي  .8

يكاااون الوجاااه الثااااني لألعلاااى وابااادأ 
ن وتؤكاد ماللوجه الثااني بعملية المسح 

تعامااد الوجااه زاويااة اسااتقامة وضاابط 
ماا  ال افاااة األولااى بواساااطة الزاوياااة 

اساتقامة وتعاماد دقاة القائمة للتؤكد من 
- 2رقام )كما في الشكل الوجه الثاني 

75)  . 
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ب يااث تكااون ال افااة الثانيااة لألعلااى واباادأ بالمسااح  (المنكنااة)ثباات القطعااة فااي  .9
ئمة كما فعلت في ال افاة األولاى واضبط الزاوية واالستقامة بواسطة الزاوية القا

 . 

كرر العملية عدة مرات لتتقن عملية المسح والضبط باستخدام الزاوية القائمة  .11
 . 

 
 

 التمرين الخامس
 تصفية الخشب بالرندة اليدوية 
 باستخدام الزاوية القائمة والخطاط

 النشاط المطلوب

 . سم2.5وسمك  سم4.5وعرض  سم35تصفية قطعة خشب بطول 
 
 

 د واألدوات المطلوب للتمرين :العد
 رندة مسح الخشب . .1
 منكنة لتثبيت الخشب .  .2

 خطاط للتؤشير .  .3

 قلم رصا  .  .4

 زاوية قائمة .  .5

 
 الخامات المطلوبة للعمل :

 . ـامچخشب 
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 سطة الخطاطكيفية ضبط السمك بوا( يبين 76- 2شكل رقم )
 

 

كيفية ضبط العرض بواسطة ( يبين 77- 2شكل رقم )
 الخطاط

 

 

 خطوات العمل : 
 .  سم3×  5×  35جهز قطعة من الخشب بقياس  .1
وتؤكاد  الريباونال رنادة ثبت القطعة في منكنة الطاولة وابدأ بمسح الوجه باستعم .2

من ضبط تسوية الوجه واستقامته بواسطة الزاوياة القائماة ثام ضا  عالماة علاى 
 الوجه األول .

اقلب القطعة وثبتها في المنكنة على أن تكون ال افة إلى األعلى ثم امسح ال افاة  .3
بواسطة الرندة واضابط اساتقامة ال افاة بواساطة الزاوياة القائماة ما  مراعااة أن 

باين ال افاة الم صورة الزاوية تشكل 
ثاااام ضاااا   درجااااة 91والوجااااه األول 

 عالمة على ال افة األولى . 
 

سااام  2.5افاااتح الخطااااط علاااى قيااااس  .4
وخطط ال اافتين باتجااه الوجاه الثااني 

ثام امساح الوجاه الثااني لضبط السمك 
كمااا فااي الشااكل  تااى خطااي التؤشااير 

 . (76- 2رقم )
 

 4.5افتح الخطاط علاى قيااس  .5
لوجهين مان جهاة وخطط اسم 

لضاابط العاارض ال افاة الثانيااة 
ثاام امسااح ال افااة الثانيااة  تااى 

كماا فاي الشاكل خطي التؤشاير 
 . (77- 2رقم )

كرر عملية التصفية هذه لتتقن  .6
 الخطوات بشكل جيد . 



 22  لثانيالفصل ا........... ..............................................العدد اليدوية 
 

 Chisels األزاميل   4- 2
 مقدمة :   1- 4- 2

ن جهااة األزامياال عبااارة عاان قطعااة مسااتطيلة ماان ال ديااد الصاالب تكااون مسااط ة ماا
طرفهااا مشااطوف  ااد قاااط  ال أمااا الطاارف اآلخاار لومشااطوفة ماان الجهااة األخاارى ويكااون 

فيكون مسلوباً لغرض تركيب مقبض له من الخشب أو البالساتك ال ولززميال عادة أجازاء 
 : (51رقم )الشكل كما موضح في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 أجزاء األزميل :    2- 4- 2
 تد إلى نصف المقبض .وهو عبارة عن قطعة معدنية تم جسم اإلزميل : .1
وهو ال اد الاذل ياتم بواساطته القشاط أو ال فار ومناه ياتم التعارف  ال د القاط  : .2

  .  ملم 26 - 4على قياس عرض اإلزميل والذل يتراو  بين 

يصن  من الفوالذ المكربن ويكون في بعض األزاميل مشاطوفاً ويمثال  السال  : .3
 الشفرة الخاصة بالقط  . 

الااذل يااتم مسااك اإلزمياال منااه ويصاان  ماان البالسااتك أو وهااو الجاازء  المقاابض : .4
 الخشب الصلب ويستخدم لتوجيه اإلزميل . 

1 3 

2 4 

أجزاء ( يبين 78- 2شكل رقم )
 األميل
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األزميل ( يبين 81- 2شكل رقم )
 العدل

 

( يبين أنواع العمليات التي تستخدم فيها 81- 2شكل )
 األزاميل 

 ال افات المقعرةتسوية . 3 الرأسيةالتسوية  .2 ة األفقيةالتسوي .1

 ال افات الم دبةتسوية . 6 . شطف ال افات5 . تدوير الزوايا4

 . تقشير القط  المستعرض9 . تقشير ال افات8 . تنظيف النقر7

 أزميل الشطف( يبين 79- 2شكل رقم )
 

 أنواع األزاميل     3- 4- 2
 الشطف :  أزميل

متاااد يفاااي هاااذا الناااوع مااان األزاميااال 
إلاااااى منتصاااااف المقااااابض  ساااااال ال

ولااه عاادة قياسااات تباادأ البالسااتيكي ال 
ال  ساااااام 4.5ساااااام إلااااااى  1.5ماااااان 

فاي من األزاميل ويستخدم هذا النوع 
األعمااال الخفيفااة كتنظيااف الخاادوش 

وهااو كمااا وإزالااة جزيئااات الخشااب 
 .  (79- 2في الشكل )مبين 

 

 العدل :  األزميل
ماان ساااق وهااي امتااداد للشاافرة تمتااد علااى طااول المقاابض إلااى  األزميااليتكااون هااذا 

الغطاء الفاوالذل ويمكان الطارق علاى هاذا 
بواسااااطة المطرقااااة الخشاااابية أو  األزمياااال

- 2الشاكل رقام )وهو كما فاي بالستيكية ال
81)  . 

وهنااااااك عااااادة مجااااااالت تساااااتخدم 
العمليااااات األزامياااال فيهااااا نوضاااا ها فااااي 

كيفياااة اساااتعمال  لتااتمكن مااان خاللهاااا معرفااة  (81- 2رقااام )الشاااكل التسااعة المبيناااة فااي 
 . األزاميل 
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 التمارين الخاصة باألزاميل     4- 4- 2
 

 التمرين األول

 في قطعة خشبعمل نقر بسيط 
 
 

 النشاط المطلوب

 2.5وعارض  سام 8طاول موجاب القياساات التالياة قطعاة خشاب بب عمل نقر بسيط
 . سم3.5 عمقو سم

 
 

 العدد واألدوات المطلوب للتمرين :
 . سم 2أزميل  فر عرض  .1
 .سم  2.5أزميل تنظيف عرض  .2

 منكنة لتثبيت الخشب .  .3

 خطاط للتؤشير .  .4

 قلم رصا  .  .5

 زاوية قائمة .  .6

 
 الخامات المطلوبة للعمل :

 . ـامچخشب 
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 ت ديد مكان النقر( يبين 82- 2شكل )

ت ديد ( يبين 83- 2شكل )
 لباألزمي مكان النقر

 

 الشكل النهائي لل فر( يبين 84- 2رقم ) شكل

 خطوات العمل : 
ن ااادد مكاااان النقااار علاااى  افاااة القطعاااة  .1

بموجااااب القياسااااات المطلوبااااة بواسااااطة 
الخطاط وقلم الرصا  والزاوية القائماة 

 . (82- 2)رقم الشكل كما في 
 

 
 
 
 

لغااارض  )المنكناااة(نثبااات القطعاااة بالملزماااة النجارياااة  .2
ونبادأ بت دياد النقار بواساطة  السيطرة عليها أثناء ال فار

الشاكل م  خط القلم كما فاي  سم 2أزميل ال فر عرض 
 . (83- 2رقم )

ذلك نبدأ بعملية تفريغ ال فار بواساطة أزميال ال فار بعد  .3
 ياث نقلاب األزميال ب ياث يالماس ال اد  سام 2عرض 

المشااطوف سااطح القطعااة وبواسااطة المطرقااة الخشاابية 
ة القشااط وكلمااا نطاارق علااى رأس األزمياال ليباادأ بعملياا

فطساانا فااي ال فاار 
نقاااااااااوم بت دياااااااااد 

ال افااات  تااى يكااون ال فاار متكااامالً كمااا 
 . (84- 2الشكل رقم )في 

بعاااد االنتهااااء مااان ال فااار نقاااوم بتنظياااف  .4
ال افااااات ماااان الااااداخل بواسااااطة أزمياااال 

ليكااون عملنااا ساام  2.5التنظيااف عاارض 
 منتهياً بشكل جيد .

 
 
 
 -ل : طرق الم افظة على األزامي     5 - 3 - 2
 عدم رمي األزاميل في صندوق العدة .  .1
 عدم ترك األزميل بالقرب من  افة طاولة العمل  تى ال يق  من فوقها .  .2

يجب وض  األزميال فاي مكاان خاا  باه ساواء كاان داخال طاولاة العمال أو  .3
 داخل الورشة . 
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في  الاة تخازين األزميال لمادة طويلاة يجاب فمرهاا بطبقاة مان الزيات لمنا   .4
 الصدأ .
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 Hammers المطارقأنواع     5- 2

 -مقدمة :   1- 5- 2
الطاارق النجااارة وخصوصاااً إن المطرقااة هااي األداة األكثاار اسااتخداماً فااي عمليااات 

علااااااااى المسااااااااامير 
ال  يااااث  )التساااامير(

إتقاااان اساااتعمالها أن 
مااااااااان المهاااااااااارات 

وهنااااك ال  األساساااية
عاااااادة أنااااااواع ماااااان 
المطاااااارق وكاااااذلك 
عااااادة أ جاااااام تبعااااااً 
إل جاااااام المساااااامير 

 .تي يتم الطرق عليها ال
 
 أجزاء المطرقة  2- 5- 2

وهاي كماا  (85- 2الشكل رقام )وتقسم المطرقة إلى أربعة أجزاء رئيسية مبينة في 
 -يلي : 
ويصان  مان ماادة الفاوالذ العاالي الكرباون ومان خاللاه ي ادد وزن  رأس المطرقة : .1

أمااا ال  فاارام 911إلااى  فاارام 141وقياااس المطرقااة  يااث تتااراو  القياسااات ماان 

 . فرام 911 إلىفرام  281األوزان الشائعة فهي من 

وهاااو الجااازء الاااذل يساااتخدم فاااي عملياااة الطااارق علاااى المساااامير  وجاااه المطرقاااة : .2

 . )التسمير(

وهذا الجزء يوجد في بعض المطارق دون األخرى  ياث أناه يقاوم بخلا   المخلب : .3

 المسامير الغير مرفوب فيها . 

مطرقة منه ويكون مصنوعاً من الخشب الصلد وهو الجزء الذل تمسك ال المقبض : .4

وفااي بعااض المطااارق نجااده مصاانوع ماان المعاادن المغطااى  )الفااايبركالس(أو مااادة 

 . )نيوبرين(بمطاط 

4 
3 

1 

أجزاء ( يبين 85- 2شكل رقم ) 2
 المطرقة
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 المطرقة الخلبية المن نية( يبين 87- 2شكل رقم )

كيفية طرق ( يبين 86- 2شكل )
 المسامير

 عملية التسمير  3- 5- 2

تستعمل المطارق فاي عملياات الطارق علاى المساامير لغارض تثبيات قطا  الخشاب 
ل قاائم عناد الطارق علياه بالمطرقاة بعضها بالبعض اآلخر ويجب أن يوض  المسمار بشك

كي يتصل المسمار بالقطعة الثانية في نفاس المكاان الاذل ثبات فياه علاى القطعاة األولاى ال 
ألن ميالن المسمار أثناء التثبيت يمكن أن يخرج المسمار مان أ اد جواناب القطعاة الثانياة 

مما يشوه ذلك الجاناب ال 
كمااااا ويجااااب أن يكااااون 
الطااارق علاااى المسااامار 

يقي متناااافم بشاااكل موسااا
وعناادما يصاال المساامار 
بالقرب من ساطح قطعاة 
الخشااااب نطاااارق عليااااه 
طرقاااة وا ااادة ب ياااث ال 
تالمااس المطرقااة سااطح 
الخشاااااب ألنهاااااا ساااااوف 
 تتاااااارك أثااااااراً مشااااااوهاً 
يصااااااعب فااااااي بعااااااض 
األ ياااان عالجاااه ال كماااا 
ويجب استخدام المطرقة 
المناسبة للمسمار الماراد 

 (86- 2والشاكل رقام )تاتالئم معاه ال  الطرق عليه  يث أن لكل نوع من المسامير مطرقة
يبين لنا كيفية طارق المساامير ب ياث يادخل المسامار بصاورة شااقولية فاي قطعاة الخشاب 

ميالن ليتم التثبيات بصاورة جيادة ال وسانبين للطالاب أناواع المطاارق المساتخدمة فاي دون 
لمناساب النجارة والغرض من اساتعمالها ليتسانى لاه التعارف عليهاا أثنااء العمال واختياار ا

 منها لكل عمل .
 

 أنواع المطارق والمواصفات المعتمدة عالمياً لكل نوع    4- 5- 2
 المطرقااة المخلبيااة المن نيااة : .1

تساااتخدم هاااذه المطرقاااة فاااي 
تركيب وخل  المساامير وهاي 
ذات وجاااه عااادل شااابه أملاااس 
 يااث تقلاال ماان  اادوث النقاار 
فاااااي الخشاااااب أو مااااان ثناااااي 

الشكل وهي كما في المسامير 
يتاراو  ناوعين مان األوزان الناوع األول بوتتوفر هذه المطارق ولها عدة أ جام  (87- 2رقم )
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 ( يبين المطرقة المخلبية المستقيمة88- 2شكل رقم )

  ة( يبين المطرقة المفلط89- 2شكل رقم )

( يبين المطرقة الخشبية 91- 2شكل رقم )
 )الطخماخ(

 - 453 - 268 أوزانااهوتسااتخدم لألعمااال الخفيفااة ال والنااوع الثاااني  فاارام 282 - 198 بااين 
 وتستخدم في األعمال الثقيلة .فرام  911 - 792

 
 المطرقااااااة المخلبيااااااة المسااااااتقيمة : .2

ال تسااتخدم هااذه المطرقااة فااي األعماا
الخشاابية وفااك قطاا  األخشاااب عاان 

الشكل وهي كما في بعضها البعض 
والااوزن الشااائ  لهااذا  (88- 2رقاام )

وتسااتخدم فااي األعمااال  فاارام 911 - 792بااين  تتااراو وهناااك أوزان  فاارام 566النااوع هااو 
 الثقيلة جدا .

 
وتساااتعمل  المطرقاااة المفلط اااة : .3

لبعض أشغال النجارة مثل تسمير 
نها تتالئم ما  الصناديق الكبيرة أل

المسامير الكبيرة كما ويوجد منها 
أناااااواع صاااااغيرة تساااااتخدم مااااا  
المسامير الصغيرة مثل المساامير 

 .   (89- 2)رقم  الشكلوهي كما في الخاصة بالبراويز 

 
 
 
 

 المطرقااااااة الخشاااااابية )الطخماااااااخ( : .4
وتصااان  مااان الخشاااب الصااالب مثااال 
البلوط أو السنديان ومن قطعة وا دة 

 (91- 2)الشاااااكل رقااااام كماااااا فاااااي 
لطرق بااوتستخدم في عمليات ال فار 

وفااي عمليااات تجمياا  علااى األزامياال 
قطااا  األخشااااب فاااي عملياااات النقااار 

 .  واللسان والتعاشيق األخرى 
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كيفية صيانة ( يبين 91- 2شكل رقم )
 المطرقة

 -صيانة المطارق :    5- 5- 2
إهمااال العاادد واألدوات  وإن هاااإن الم افظااة علااى العاادد واألدوات يطياال فااي عمر

امل والورشة م  ترك مخلفاات ال يمكان االساتفادة منهاا فاي يتسبب في الخسارة المادية للع

أل عمل فلذا يجاب عليناا اساتخدام العادد بشاكل مناساب وجياد للم افظاة عليهاا مان التلاف 
في  الاة كسار  تهاتتم صيانال أما المطارق فوإجراء الصيانة الدورية عليها كلما أمكن ذلك 

اإلجراءات التالية وهي كما  إتباعمن  لذا يجب علينا عند إجراء الصيانة للمطرقةالمقبض 
 يلي : 
 يجب إخراج قطعة المقبض الباقية في رأس المطرقة بواسطة سنبك الدف  .  .1
يتم عمل مقبض جديد بنفس قياس المقبض القديم ويتم تنعيماه بواساطة ورق التنعايم  .2

بشكل جيد م  مراعاة ضبط قياس الرأس الداخل في المطرقة بشكل يتالئم م  فت ة 
 رأس . ال

نقاوم بعمال شاقين فاي رأس المقابض الااداخل فاي المطرقاة لمساافة ثلثاي عمااق رأس  .3
 المطرقة .

نقوم بتركيب المقبض في المطرقة وتقط  الزيادة الظاهرة خارج رأس المطرقة م   .4
 د الرأس ثم نقوم بعمل أسافين صغيرة لوضاعها داخال الشاقين الاذين قمناا بعملهماا 

 . (91- 2كل رقم )بالشفي رأس المقبض كما موضح 

 نقوم ببرد رأس المقبض العلول م  رأس المطرقة وينعم بورق التنعيم .  .5

 
بعد أن تعرفنا على أناواع المطاارق وكيفياة طارق المساامير )التسامير( وجاب علاى 

درب علااى كيفيااة اسااتعمال المطرقااة فااي عمليااات تجمياا  القطاا  ماا  بعضااها تااأن ي الطالااب
وعدم الوقاوع فاي األخطااء عناد طارق المساامير ال  ر(تسميال)البعض لغرض إتقان عملية 

الخطاوات الخماس  بإتبااع هتدريب على كيفية عمال مقابض للمطرقاة عناد انكساارالوكذلك 
 السابقة .
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أجزاء ( يبين 92- 2شكل رقم )
 المبرد

 Files المبارد    6- 2
 مقدمة :     1- 6- 2

توجد أنواع كثيرة من المبارد التي تستعمل فاي النجاارة تختلاف فاي أشاكالها ولكنهاا مان  ياث 
أو توساي  الثقاوب النافاذة وهو تنعيم ال افات أو رإوس القطا  الخشابية  أالعمل تإدل نفس الغرض ال
 .ولكن اختالف أنواعها يكون ب سب العمل المراد تنفيذه ال 

األجزاء الرئيسية للمبرد والتي تشاترك فيهاا  (92- 2)ن الشكل بيي أجزاء المبرد :   2- 6- 2
 هجمي  المبارد وكذلك مقط  عرضي ل

 . عرضيمقط   .1
وجاااه المبااارد  .2 . 
 افااة المباارد  .3 . 

 رقبة المبرد .  .4

ذياال المقاابض  .5
 . 

 
 أنواع المبارد   3- 6- 2
)فيار وهو عباارة عان قطعاة معدنياة مبساطة مفاردة القطا   مبرد مبسط لكافة األفراض : .1

 مزدوجاااااااااااااة(
تكااااون أساااانان 
المبااارد ناعماااة 

نتاااااج سااااطح إل
ناعم أملس فاي 
قطعااة الخشااب 
 . (93- 2الشكل رقم ) كما فيمال التسوية المختلفة ويستخدم في أع

 
وهاو قطعاة معدنياة مزدوجااة القطا   ياث تكاون خطاوط األسانان متراكبااة  مبارد مساطح : .2

بخطااااااااااوط 
متقاطعاااااااااة 
لتشااااااااااااااكل 
أسااااااااااااااانان 

كماااا خشااانة 
مما يمكننا بواسطته إزالة جزء كبير من المواد الخشبية إال أناه ال  (94- 2الشكل رقم )في 

 اعماً.ال يعطينا سط اً ن

وهااو عبااارة عاان قطعااة معدنيااة مثلثااة المقطاا  تلتقااي أضااالعها ماا   مباارد مثلااث المقطاا  : .3
كله مسالوباً  ياث أن مقطعاه يكاون أكبار شاويكون  درجة 61بعضها بزوايا قيمة كل منها 

ال  (95- 2الشاكل رقام )كماا فاي من جهة المقبض أما من جهاة الارأس فإناه يكاون أصاغر 
 اخلية ولتنظيف الزوايا القائمة وسن المناشير .ويستخدم لتطبيق الزوايا الد

 

 شكل المبرد المسطح الناعم( يبين 93- 2شكل رقم )

 شكل المبرد المسطح الناعم( يبين 94- 2شكل رقم )
 

 المثلث( يبين شكل المبرد 95- 2شكل رقم )
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معدنيااة اسااطوانية الشااكل وهااو عبااارة عاان قطعااة  لمباارد الاادائرل المقطاا  )ذياال الفااار( :اا .4
مساالوبة يكااون قطاار 
الااارأس أصاااغر مااان 
قطاار الطاارف الثاااني 

الشاكل فاي مبين كما 
ال  (96- 2رقاااااااااااام )

فااااااااااي ويسااااااااااتخدم 
وهاو بؤشكالها المختلفاة  يلوناتلتوسي  ثقوب الكبرادة الزاوية واألشكال الدائرية وعمليات 

 . على نوعين أ دهما ناعم واآلخر خشن 

يستخدم هذا النوع من المبارد في توساي  الثقاوب المربعاة ولبارادة  المبرد المرب  المقط  : .5
الشااقوق و افااات النقاار 
وكاااااااااذلك المجاااااااااارل 

وهااااو علااااى واأللساااان 
 نااااوعين ناااااعم وخشاااان 

 2الشاكل رقام )كما في 
-97)  . 

 

يكون مقط  هذا المبارد علاى شاكل نصاف دائارل  ياث أن لاه وجاه  مبرد نصف دائرل : .6
مسااطح واآلخاار نصااف 
دائاااارل ويكااااون علااااى 
ناااااوعين الناااااوع األول 
يكاااون مااازدوج القطااا  

وجهه المساطح والوجاه النصاف دائارل والناوع الثااني يكاون الوجاه المساطح مازدوج في 
كماا فاي  ك يتبا  طاول وخشاونة المباردالقط  والوجه نصف دائرل يكون مفرد القط  وذلا

ويساتخدم هاذا  ال يث يوجد نوع ناعم األسنان واآلخر خشن األسنان  (98- 2الشكل رقم )
 المبرد لتنظيف األسطح الخشنة واألشكال الدائرية بمختلف أنواعها . 

 

وهو مبارد مساتطيل الشاكل ساميك وتكاون خطاوط األسانان مزدوجاة القطا   المبرد اليدول : . 7
قيقااااة كمااااا وتوجااااد بعااااض ود

المبااااارد اليدويااااة لهااااا  افااااة 
تسااامى ال افاااة اآلمناااة وذلاااك 

كماا  لعدم ا توائها على أسنان
ويستخدم هذا المبرد لبرد األساطح  ال وهو على نوعين ناعم وخشن  (99- 2الشكل رقم )في 

 المسط ة مثل أكتاف اللسان . 
 

 

الدائرل المقط  ( يبين شكل المبرد 68شكل رقم )
 المدور بنوعيه الناعم والخشن( يبين شكل المبرد 96- 2شكل رقم ) )ذيل الفار(

 المرب  المقط ( يبين المبرد 97- 2شكل رقم )

 نصف الدائرل( يبين المبرد 98- 2شكل رقم )

 اليدول( يبين شكل المبرد 99- 2شكل رقم )
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 التمارين الخاصة بالمبارد
 التمرين األول

 بارد المناسبة لتنعيم وضبط  افات قطعة خشباستعمال الم
 

 المواد المطلوبة
  سم 4×  12×  31قطعة خشب قياس 

 
 العدد المطلوبة للعمل

 زاوية قائمة . .1

 قلم رصا  . .2

 فرجال . .3

 مبرد نصف مدور خشن . .4

 مبرد نصف مدور ناعم . .5

 منشار ظهر . .6

 . ملم 21أزميل عرض  .7

 .  )طخماخ(مطرقة خشبية  .8

 
 المواد المطلوبة

 طعة خشب جام .ق
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 خطوات العمل 
ضبط يقطعة الخشب وجه وا د وجنب وا د على ماكنة الرندة الكهربائية ثم المعلم مسح ي .1

بموجب القياسات المطلوبة  )الدبل(العرض والسمك على ماكينة الثخانة 
. 

نقوم برسم دائرة عند رأس القطعة بواسطة الفرجال قطرها يساول  .2
 (111- 2رقم )كما مبينة في الشكل  ( سم31)أل عرض قطعة الخشب 

. 

بعد ذلك نقوم بقط  الزوايا الخارجة عن  دود   .3
الدائرة بواسطة منشار الظهر كي نقترب من  د 

 . (111- 2رقم )الدائرة كما موضح في الشكل 

ثم نقط  الزوايا المتشكلة بعد القط  األول أما  .4
بواسطة منشار الظهر إذا كانت كبيرة أو بواسطة 

إذا كانت المسافة بسيطة كي  ( ملم21)عرض  أزميل
نكون قريبين من  دود الدائرة بشكل أكبر كما في 

 . (112- 2رقم )الشكل 

بعدها نبدأ بتنعيم وضبط ال افات بواسطة المبرد النصف مدور الخشن  .5
للوصول إلى  دود الدائرة تماماً ثم نستعمل المبرد النصف مدور الناعم 

ة ضبط الزاوية المتكونة بين الرأس لتنعيم السطح م  مراعا
 . (113- 2الشكل )ووجه القطعة على زاوية قائمة لينت  لنا 

من خالل هذا التمرين تستطي  أن تتعلم كيفية ضبط 
ال افات ورإوس القط  وتنعيمها بواسطة المبارد م  
أن يكون التنعيم النهائي للقطعة موازل لأللياف كي ال  مراعاة 

على القطعة وكذلك ضبط الزاوية بشكل قائم  أثراً مشوهاً  يترك 
 بواسطة الزاوية القائمة بالنسبة للرإوس .

 

- 2م )شكل رق
111 ) 

 

- 2شكل رقم )
111 ) 

 

- 2شكل رقم )
112 ) 

 

- 2شكل رقم )
113 ) 

 



 العدد اليدوية...... ................................................. ثانيلالفصل ا 23
 

 ( يبين االسكنجة116- 2شكل )

 (Clamp Connectionال االسكنجات  Clampsالمرابط )الفخات  7- 2

توجااااد أنااااواع كثياااارة ماااان الماااارابط 
التااي تسااتعمل فااي أعمااال النجااارة  )الفخااات(

تختلااف فااي أشااكالها ولكنهااا ماان  يااث العماال 
الغااارض أال وهااو ضاااغط قطااا  نفاااس تااإدل 

األخشاب المراد كبسها أو تجميعهاا ال ويكاون 
االخااتالف فيمااا بينهااا ماان  يااث الطااول وقااوة 
الضاااغط الاااذل تسااالطه علاااى القطعاااة وهاااذه 

 (114- 2رقااام )األناااواع نبينهاااا فاااي الشاااكل 
وتسمى 

بماارابط ذات الفااك المت اارك ال وهناااك نااوع آخاار ماان الماارابط 
- 2رقام )ناة فاي الشاكل وهاي كماا مبي Gيسمى بمارابط  ارف 

فتساتعمل لاربط القطا  ذات األطاوال  )االساكنجات(ال أما  (115
مثاال العااوارض  متاار 1.5الكبياارة أل التااي ياازداد طولهااا عاان 
وهاي عباارة عان  )القنفات(الخشبية الرابطة بين جانبي األرائك 

يكااون لهااا فكااين  Tقطعااة  ديديااة مقطعهااا علااى شااكل  اارف 
نن يسااتعمل للااربط واآلخاار أ اادهما ثاباات يتصاال بااه برفااي مساا

- 2رقام )مت رك يتم تثبيته بواسطة مسمار  ديدل  سب أقرب قيااس للقطعاة وهاي كماا فاي الشاكل 
وللتطور ال اصل في تكنولوجيا أعماال النجاارة ول اجاة الساوق للكثيار مان المتطلباات التقنياة  (116

 

( يبين مرابط )فخات( ذات الفك 114- 2شكل )
 المت رك

 

( يبين مربط 115- 2شكل )
 G رف 

 



 23  لثانيالفصل ا........... ..............................................العدد اليدوية 
 

ش ومعامال النجاارة  اديثاً نجد أنواع أخرى من المرابط تخات  باألعماال الدقيقاة قاد أدخلات إلاى ور
 يبين هذه األنواع واستعماالتها .  (117- 2والشكل )
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فخة لربط زوايا البرواز م  مسامير 
 التثبيت

عند  مرابط زاوية لضبط زوايا العلب
 التثبيت

 مرابط لالستخدام السري 

 نوع آخر من مرابط االستخدام السري  مربط ذو البرفي المقلووظ

( يبين أنواع المرابط ال ديثة 117- 2شكل )
 واستعماالتها
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 العدد اليدوية المساعدة 8- 2
 مقدمة :

توجد أنواع كثيارة مان العادد اليدوياة التاي تساتعمل فاي أعماال النجاارة وتعتبار هاذه العادد مان 
ة إلكماال األعماال النجارياة األدوات المساعدة في األعمال النجارياة وبعاض منهاا مكملاة أو ضاروري

 -داخل الورشة أو المعمل وهذه العدد هي : 
وهااو عبااارة عاان قطعااة  جريااة ماان  : Sharpening oil stone جاار الساان الزيتااي  .1

مس وق الرمل والمواد الكلسية ومواد معدنية له وجهان األول خشن واآلخر ناعم يساتعمل 
لساااااان أساااااال ة الرناااااادات اليدويااااااة 

الزيااات اثنااااء واألزاميااال ويساااتعمل 
عمليااة الساان لتكااون عمليااة ا تكاااك 
السااال  علااى سااطح المساان سااهلة ال 
وتكااون لااه قاعاادة ت فظااه ماان التلااف 
وإن لاام تكاان لااه قاعاادة فاايمكن عماال 
قاعاادة لااه ماان الخشااب لل فاااظ عليااه 

 .  (118- 2الشكل )وهو كما في 
 

ا مضاخة ولهاوهي عبارة عن  اوية يوضا  باداخلها زيات الم ركاات  :Oil Canالمزيته  .2

أنبااوب متصاال يدويااة لتخاارج الزياات ماان خااالل 
بال اوية وتستخدم ألفراض كثيرة منهاا ترطياب 
سااااطح المساااان والمسااااننات الخاصااااة بالمكااااائن 
وأعماادة ال ركااة وباااقي األجاازاء المت ركااة فااي 
العدد واألدوات والمكائن النجارية وهي كماا فاي 

 . (119- 2الشكل )
 

لمساااعدة وهااي ماان األدوات ا :Pincerالكماشااة  .3

المهمااة فااي أعمااال النجااارة وتسااتعمل فااي قلاا  
ا
لمسامير من األلوا  الخشبية وفي نهاياة 
أ اااااد ذراعيهاااااا هنااااااك شاااااوكة يمكااااان 
بواسطتها رف  رأس المسمار عن سطح 
الخشب قلايالً لتساهيل عملياة القلا  وهاي 

وتاااتم  (111- 2رقااام )كماااا فاااي الشاااكل 
عملية القل  بمساك رأس المسامار وثناي 

 جاه أ د ذراعيها .الكماشة بات

( يبين  جر السن 118- 2شكل )
 الزيتي

 

( يبين 119 - 2شكل )
 المزيته

 

 ( يبين الكماشة111 - 2شكل )
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 :End Cuttersقاطعااة المسااامير  .4

وهااااي تشاااابه الكماشااااة وال تختلااااف 
عنهااا سااوى أنهااا ذات فكيااين لهمااا 
 ااافتين  ااادتين إذ يمكاان بواسااطتها 
قطااا  رأس المسااامار عناااد الضاااغط 
عليه ويكون بها نابض لسهولة فاتح 

- 2الشااكل )الفكااين وهااي كمااا فااي 
ويااتم القطاا  بواسااطتها قباال  (111

رأس المساامار إلاى سااطح  أن يصال
 الخشب بقليل .

وهو  :Hand Drillالمثقب اليدول  .5

علاااى ناااوعين وكاااال الناااوعين يساااتعمالن فاااي عمااال الثقاااب لتركياااب المقاااابض والخاااوابير 
على اختالف أشاكالها فاي قطا  األثااث وكافاة العملياات التاي ت تااج والكيلونات  )اللباليب(

إلى عمليات التثقيب في األثااث 
فاااالنوع األول منهاااا  واألباااواب

يساااااتعمل لألعماااااال البسااااايطة 
وعمليااات التثقيااب الاادقيق وهااو 

 (112- 2) رقامكما في الشاكل 

والناااوع الثااااني فيسااامى فاااي الساااوق 
 Ratchet )الفردوناااادلالعراقيااااة 

Brace)  ويسااااااتعمل فااااااي عمليااااااات

التثقيب ذات األقطار الكبيرة  يث أن 
أناواع البارايم التااي تساتعمل لاه تكااون 

 افاااااة قاطعاااااة وفاااااي  كبيااااارة وذات
 )برفاااااي(وساااااطها مسااااامار لاااااولبي 

يستعمل للتثبيت في مركز الثقب وهو 
فيباين أناواع البارايم التاي تساتعمل  (114- 2)أماا الشاكل  (113- 2)كما مبين فاي الشاكل 
  . )الفردوندل(فيبين أنواع برايم النوع الثاني  (115- 2)للنوع األول والشكل 

وهااو عبااارة  :Bradawlsالمخااراز  .6

( يبين قاطعة 111 - 2شكل )
 المسامير

( يبين المثقب 112 - 2شكل )
 اليدول

( يبين 113 - 2شكل )
 الفردوندل

 ( يبين برايم المثقب اليدول114 - 2شكل )
 ( يبين برايم الفردوندل115 - 2شكل )

( يبين 116 - 2شكل )
 المخراز
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 أداة ضبط قوة
 الشد أو التوتر

( يبين أنواع السنبك 119 - 2شكل )
 األوتوماتيكي

ن نصاال طرفااة الساافلي ماادبب ومقبضااه ماان الخشااب أو البالسااتك ويسااتخدم فااي التؤشااير عاا
- 2رقم )لت ديد أماكن المسامير أو البرافي أو أماكن الثقب واللباليب وهو كما في الشكل 

116) .  

وهو عباارة عان قطعاة معدنياة مصانوعة مان الفاوالذ ويكاون رأساها مادبب  سنبك الطرد : .7
امير التي يتم قط  رإوسها ت ت سطح الخشب ويتكاون مان ثالثاة وتستخدم في إخفاء المس

أجاااازاء هااااي الاااارأس ال الساااااق ال 
الطااارف العلاااول وهاااو كماااا فاااي 

 . (117- 2الشكل )

 

وهو عباارة عان قطعاة معدنياة  سنبك النقطة : .8
مصاانوعة ماان الفااوالذ تشاابه النااوع السااابق إال 

سها يكون أوس  مان رأس سانبك الطارد أأن ر
رإوس المساااامير مااا   اةووتساااتخدم فاااي مساااا

مسااتوى سااطح الخشااب وهااو كمااا فااي الشااكل 
 . (118- 2رقم )

إن ال اجة على أنواع جديدة من العدد واآلالت دفعت الكثيرين إلاى  وتوماتيكي :السنبك األ .9
الشاكل ابتكار أو تطوير بعض العدد واآلالت بما يتالئم م  طبيعة العمل المراد تنفيذه وفاي 

السااااااانبك نجاااااااد أناااااااواع مااااااان  (119- 2)
األوتوماتيكي  يث يمكان ضابط قاوة الطارق 
بواسطة زيادة قوة شد النابض الموجود فوق 

 المطرقة بداخله .  

 ال المفل ال الدرنفيس( Screwdriversالمفكات ) 9- 2

 ( يبين سنبك الطرد117 - 2شكل )
 

سنبك ( يبين 118 - 2شكل )
 النقطة
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 مقدمة :  1- 9- 2

تستخدم المفكات لفك أو رباط البرافاي فاي 
األعمااال النجاريااة ال ويجااب أن يااتالئم  جاام رأس 

لشق الموجاود فاي رأس البرفاي  ياث المفك م  ا
المالئماة باين ال جماين قاد تتسابب بابعض أن عدم 

التلااف لكاال ماان البرفااي والمفااك وكااذلك الخشااب 
الذل يتم الربط فيه إذ يجاب اختياار المفاك المالئام 

يبااين بعااض  (121- 2والشااكل )للعماال المطلااوب 
 أنواع المفكات .

 
أجزاء المفك : يتكون المفاك مان  2- 9- 2

 . (121- 2الشكل )زاء المبينة في األج

ويكااون عاارض الاارأس عموماااً  الاارأس : . أ
 مساوياً لقطر النصل المستدير .

 ومنه ي دد قياس المفك . النصل : . ب

 ويصن  من ال ديد الصلب . الساق : . ت

ويصااااان  مااااان الخشاااااب أو  المقااااابض : . ث
 البالستك .

 
 أنواع المفكات األكثر شهرة :   3- 9- 2
 تخدم للبرافي المشقوقة الرأس . ويس:  القياسي أو العادل .1
ويستخدم للبرافي التي يكون الشق في رأسها على شاكل   :  فيلبس )المصلب( أو المرب  .2

 . 

 ويستخدم لبعض البرافي ذات الشقوق الخاصة .:  ريد و برنس .3

 وهذا النوع يستخدم للبرافي المجوفة . :  ذو الرأس القابضة .4

 

( يبين أنواع 121 - 2شكل )
 المفكات

 

( يبين أجزاء 121 - 2شكل )
 المفك
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 وعة نذكر منها ما يلي : أما أنواع المفكات فهي كثيرة ومتن
 (122- 2الشاكل )كماا فاي  ملم 356 - 36ويتوفر بؤطوال تتراو  من  مفك قائم النصل : .1

. 
وهاو  ملام 456 - 354ويتاوفر باؤطوال تتاراو  باين  ( :يمفك مغزلاي )نصاف أوتومااتيك .2

 . يوضح هذا المفك  (123- 2والشكل )أسرع في العمل من المفك العادل 

ويسااتخدم لفااك  ملاام 125 - 76ويتااوفر بااؤطوال تتااراو  بااين   اارف( :مفااك مجانااب )المن .3
 - 2الشااكل )وهااو كمااا مبااين فااي البرافااي فااي المناااطق الضاايقة والصااعبة الوصااول إليهااا 

124)  . 

وهي عبارة عن رإوس المفكات فقط بدون الساق أو المقبض وقد صاممت  مفكات رَيش : .4
 2الشاكل )بؤشكال وأ جاام متعاددة كماا فاي للعمل م  المثقب اليدول أو الكهربائي وتتوفر 

-125) . 

م .5
ف

وهاو أكثار سارعة  ملام 511 - 451ويتوفر باؤطوال تتاراو  باين  :ك مغزلي أوتوماتيكي 
ويمكان أن تركاب فياه رياش المفكاات  )نصاف أوتومااتيكي(في العمل مان المفاك المغزلاي 

 . (126 - 2الشكل )على مختلف أنواعها المخصصة له وهو كما في 

 ( يبين مفك قائم النصل122 - 2شكل )

( يبين المفك المغزلي نصف 123 - 2شكل )
 األتوماتيكي

 انب )المن رف(( يبين مفك مج124 - 2شكل )

( يبين أنواع مفكات 124 - 2شكل )
 الريش
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 ( يبين المفك المغزلي األوتوماتيكي124 - 2شكل )
 



 22  لثانيالفصل ا........... ..............................................العدد اليدوية 
 

 أسئلة الفصل 11 - 2
 عرف أرب  مما يؤتي : /1س

قلم الرصا   ال شوكة التؤشير  ال الفرجال والمقسم ال م دد التؤشاير بادون سان  ال الخطااط ذو 
 السن .

 ؟اذكر أدوات القياس واشر  اثنان منها  /2س

 ؟وضح بالشر  كيفية كيفية القياس وتؤشيره بواسطة الزاوية على قطعة خشب  /3س

وط متوازيااة بواسااطة مسااطرة القياااس ذات الوصااالت هناااك خمااس عمليااات لرساام خطاا /4س
 ؟أشر ها 

 ؟سال  المنشار يتكون من عدة أجزاء ال بين هذه األجزاء بالترتيب  /5س

 ؟عدد أنواع المناشير التي تستخدم في النجارة وأشر  وا د منها  /6س

 ؟بين خطوات سن وتفلي  المناشير اليدوية بالترتيب  /7س

 خمساً مما يؤتي : علل /8س

 ن دد القياس المطلوب على قطعة الخشب بواسطة الزاوية القائمة وقلم الرصا  . .1

 باالتجاه الص يح .عند ان راف المنشار عن خط التؤشير ندير مقبض المنشار قليالً  .2

عند القط  بواسطة منشار القط  العرضي نثبت لو  الخشب علاى طاولاة العمال باساتخدام  .3
 نبدأ بالقط  .ثم  Gمربط  رف 

 يجب وض  المنشار على خط التؤشير عند الشق الطولي أو القط  العرضي ؟ .4

 عند الوصول إلى نهاية عملية النشر نخفف شوط النشر ؟ .5

 نمسك قطعة الخشب المنشورة عند الوصول لنهاية عملية النشر ؟ .6

 الرندة اليدوية تتكون من عدة أجزاء ال اذكر هذه األجزاء ؟ /9س

أما العباارة الخاطئاة وصا ح الخطاؤ  العبارة الص ي ة وعالمة أمام  مة ض  عال /11س
 إن وجد لخمس مما يؤتي :

 رندة التنعيم تستعمل للتسوية المستعرضة م  األلياف ؟ .1

 رندة ال فر تستعمل في عمل المجارل بعدة قياسات ؟ .2

 البولونية تستعمل لتسوية القط  القصيرة والصغيرة ؟ .3

 ل في عمل الفرز الجانبي لألعمال النجارية ؟رندة سن العجوز تستعم .4

 رندة الريبون تستعمل لصقل السطو  الخشبية المستوية ؟ .5

 رندة المن نيات تستعمل في عملية مسح وتسوية األسطح المتعرجة ؟ .6

 ؟وضح بالشر  خطوات استخراج وتركيب سال  الرندة  /11س
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   ؟عند سن سال  الرندة نتب  عدة خطوات ال وض ها بالشر /12س

سام بالرنادة اليدوياة  2,5سم وسامك  4,5سم وعرض  35لتصفية قطعة خشب بطول  /13س
 باستخدام الزاوية القائمة والخطاط ال وضح ذلك بالشر  ؟

األزمياال ماان العاادد اليدويااة التااي تسااتخدم فااي عمليااات الشااطف وال فاار ال بااين أجاازاء  /14س
 األزميل م  شر  مبسط لكل جزء ؟

 الت استخدام ال أذكر هذه المجاالت ؟لألزاميل عدة مجا /15س

 تتكون المطرقة النجارية من أرب  أقسام أذكر هذه األقسام م  الشر  ؟ /16س

 وضح بالشر  البسيط كيف تتم عملية التسمير في الخشب ؟ /17س

 عدد أنواع المطارق المستخدمة في النجارة وأشر  وا دة منها ؟ /18س

ال كيااف يااتم صاايانة المقاابض ال وضااح ذلااك  العماال إذا انكساار مقاابض المطرقااة أثناااء /19س
 بالشر  .

تستعمل المبارد في عمليات تنعيم وتسوية ال افات الدقيقة لقط  األخشاب ال عدد أنواع  /21س
 المبارد المستعملة في النجارة ؟

 الفرافات التالية :خمس من أكمل  /21س

 يستخدم المبرد المبسط في أعمال ............. المختلفة ؟ .1

كااااااون خطااااااوط أساااااانان المباااااارد المسااااااطح .............. بخطااااااوط ........... لتشااااااكل ت .2
.  ................ 

المباارد المثلااث عبااارة عاان قطعااة معدنيااة ......... المقطاا  قيمااة الزاويااة الم صااورة بااين  .3
 أضالعه .........  .

...... بؤشااكالها المباارد الماادور يسااتخدم فااي عمليااات ............ و ............. و ........ .4
 المختلفة .

 المبرد اليدول تكون أسنانه ............. وتكون له  افة تسمى .............. . .5

 المبرد نصف الدائرل يستخدم لتنظيف .................. واألشكال ....................   . .6

 ر  وا دة منهااتستخدم في أعمال النجارة ال عددها واش)الفخات(  كم نوع من المرابط/ 22س
 ؟

 ؟هناك أنواع  ديثة من المرابط دخلت الورش والمعامل ال اذكرها / 23س

 / عرف خمس مما يؤتي :24س

 سنبك الطرد ال السنبك األتوماتيكي المزيتة ال قاطعة المسامير ال المثقب اليدول ال المخراز ال 

أنااواع تسااتخدم المفكااات فااي عمليااة فااك وربااط البرافااي فااي قطاا  األخشاااب ال عاادد  /25س
   ؟المفكات التي تستخدم في ورش النجارة واشر  وا د منها 
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 للمفكات أطوال مختلفة ال بين أطوال المفكات التالية : /26س

ال مفااك مغزلااي نصااف أوتوماااتيكي   ال مفااك   )المن اارف(مجانااب مفااك قااائم النصاال  ال مفااك 
 مغزلي أوتوماتيكي

 



 

 

 
 



 التعاشيق األساسية وتطبيقاهتا العملية.................. ......................... الفصل الثالث 87

 

 

 األهداف 
 

 عامة :ف الاهداأل أوالً :
 القٌام بالمهارات التالٌة :بشكل ن الطالب قأن ٌت
 طرق تنفٌذ تعاشٌق نصف على نصف . .1
 طرق تنفٌذ وصالت النقر واللسان . .2

 طرق تنفٌذ وصالت التبٌٌت واللجام . .3

 طرق تنفٌذ وصالت االستطالة بأنواعها .  .4

 الحجم الطبٌعً .أسلوب رسم التمارٌن قبل التنفٌذ وب .5

 أسلوب قراءة الرسوم للتعرف على القٌاسات وأسلوب التنفٌذ . .6

 
 خاصة :ف الاهداأل : اً نٌثا
 الوعً بأهمٌة تعلم المهارات النجارٌة .  .1
 الوعً بأهمٌة رسم التمارٌن قبل عملها لضبط القٌاسات . .2

 الوعً بأهمٌة إتباع شروط السالمة المهنٌة أثناء العمل .  .3
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 (نصف على نصفاشٌق تع)وصالت الخدش     1 - 3

 مقدمة :   1- 1- 3
وصالت الخدش  ألنه ٌتم عمل خدش فً كل من القطعتيٌن ب )تعشٌقة نصف على نصف(تسمى 

بحٌييي ٌكييون عييرع القطعيية األولييى مسيياوٌاً لعييرع القطعيية الثانٌيية والسييم  ٌكييون مناصييفة بييٌن 
واحيداً وتثبيت بواسيطة الءيراء والمسيامٌر بيدون القطعتٌن ثم تجمي  القطعتيٌن معياً بحٌيي تكيون سيمكاً 

رأس ، وتستخدم هذه الوصالت أما لتمدٌد طيول أو لتءٌير فيً اتجياه قطعتيٌن كميا وتسيتخدم فيً عميل 
 .الصنادٌق وإطارات البراوٌز والحواجز والقواط  

 

 :  تعاشٌق نصف على نصفأنواع     2- 1- 3
 .  زاوٌة Lحرف تعشٌقة نصف على نصف  .1

 . Tحرف  ف على نصفتعشٌقة نص .2

 متقاطعة .  تعشٌقة نصف على نصف .3

 غنفاري .  تعشٌقة نصف على نصف .4

 جهة واحدة . غنفاري تعشٌقة نصف على نصف .5

 درجة . 45تعشٌقة خدش على زاوٌة  .6

 تعشٌقة ركنٌة بشطف الحافة . .7

 
ٌبٌن أنواع هيذه والوصيالت ، ولكيون هيذه الوصيالت متشيابهة فتنيه سيٌتم  (1 - 3رقم )والشكل 

 ستخدام نفس خطوات العمل لتنفٌذ كل منها . ا
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( ٌبٌن أنواع وصالت 1 - 3شكل رقم )
 الخدش
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  :نصف على نصف ةتعشٌقالالخاصة بالتمارٌن 

 : حرف  تعشٌقة نصف على نصف التمرٌن األولL . ًركن  

 : ًحرف  تعشٌقة نصف على نصف التمرٌن الثانT  . 

 : متقاط  . تعشٌقة نصف على نصف التمرٌن الثالي 

 :  جهة واحدة . غنفاري  لى نصفتعشٌقة نصف ع التمرٌن الراب 

 : ذٌل الحمامة(جهتٌن  غنفاري تعشٌقة نصف على نصف التمرٌن الخامس(  . 

 
 
 
 
 
 

 -إجراءات السالمة :
 لبس الحذاء الواقً .  .1
 لبس المالبس المالئمة للعمل .  .2

 استخدام العدد بشكل سلٌم .  .3

 حفظ العدد واألدوات فً أماكنها المخصصة لها .  .4

 لة العمل نظٌفة . ٌجب أن تكون طاو .5

 الوقوف بشكل سلٌم عند تنفٌذ العمل .  .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة :
رسييم التمييرٌن بشييكل مفكيي  ومجميي  علييى اللوحيية وشيير  كافيية خطييوات ٌقييوم المعلييم ب .1

 العمل بموجب القٌاسات لكل تمرٌن .
تعييداد دفتيير للرسييم خيياي بالتييدرٌب العملييً ترسييم فٌييه كافيية التمييارٌن بالطييالب ٌقييوم  .2

ة بموجيييب القٌاسيييات مييي  خطيييوات العميييل وكٌفٌييية وضييي  القٌاسيييات مفككييية ومجمعييي
 والتأشٌرات .
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 التمرٌن األول :
 ركنً Lحرف  تعشٌقة نصف على نصفتنفٌذ 

 النشاط المطلوب : 
وسيم  سيم  4.5وبعيرع سيم  17.5ركنيً بطيول   Lحرف  تعشٌقة نصف على نصفعمل  
 ، كما فً الشكل الذي أمام  .  سم 2.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد واألدوات المستعملة فً التمرٌن : 
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 متر قٌاس معدنً . .6

 أزامٌل منوعة . .7

 .  (طخماخ)خشبٌة مطرقة  .8

 

 المواد الخام للتمرٌن :

 .  امـچخشب  .1

 غراء للصق الخشب .  .2
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 خطوات العمل : 
 . سم 2.5×  4.5×  35قطعة خشب قٌاس م بتصفٌة وقن .1
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قطعييييية الخشيييييب إليييييى قطعتيييييٌن  طييييي قا .2

 .  سم 17.5متساوٌتٌن بطول 
 
 
 
 
 

 
ضيي  القطعيية األولييى علييى طييرف القطعيية  . 3

الثانٌة ثم قم بتأشٌر العيرع بقليم الرصياي 
. 

 
 
 
 
 
خطييط بقلييم الرصيياي والزاوٌيية القائميية جمٌيي   . 4

 األوجه . 
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حيييدد نبالتأشيييٌر بواسيييطة الخطييياط و موقييين . 5
مكييان النشيير علييى حافيية القطعيية وبسييم  

 .  مس 1225
بواسييطة منشييار الظهيير ننشيير القطيي  ميين  . 6

اليييرأس عليييى طيييول األلٌييياف لءاٌييية خيييط 
 التأشٌر .

 
 
 

 
 
 
 
م بعملٌيية القطيي  العرضييً علييى خييط التأشييٌر وقيين . 7

بواسيييطة منشيييار الظهييير إليييى نصيييف السيييم  وعليييى 

 . سم  4.5العرع 
 
 
نالحيظ فيً الصييورة شيكل التميرٌن قبييل  . 8

التجمٌييي  حٌيييي أن القطعييية األوليييى مييي  
الثانٌيية ٌشييكالن زاوٌيية مقييدارها القطعيية 

99 
5
 . 

 
نالحظ فً الصورة الشكل النهائً للتمرٌن بعد  . 9

 عملٌة التجمٌ  . 
 :من التمرٌنالمكتسبة  المهارة

الييتمكن ميين التخطييٌط والرسييم للتمييرٌن  .1
 فككة وفً حالة التجمٌ  .فً الحالة الم
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 الدقة فً استعمال الخطاط للتأشٌر ومنشار الظهر فً قط  المفاصل وخطوط التأشٌر. .2

 الدقة فً وض  القٌاسات وضبط الزواٌا القائمة . .3
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بعد االنتهاء من عمل التمرٌن نقوم بحساب الكلفية النهائٌية لقطي  الخشيب المسيتعملة وذلي  مين 
   المستخدم فً العمل وكما ٌلً : للخشب خالل القٌاسات األولٌة

× العرع × )الطول نحسب أوالً حجم القطعة بالسنتٌمتر المكعب من خالل القانون التالً  .1
سم 393.75=  2.5×  4.5×  35)فٌكون لدٌنا  السم (

3
وهذا الناتج هو حجم القطعة   ( 

المكعيب مين بالسنتٌمتر المكعب ، بقً لدٌنا معرفة ثمن القطعة على فيرع أن سيعر المتير 
، فٌيتم حسياب ثمين القطعية مين خيالل القيانون التيالً  دٌنيار 389999خشب الجام ٌساوي 

ولكن قبل ذل  ٌجب تحوٌل الحجم إلى المتر المكعيب  سعر المتر المكعب(× )حجم القطعة 
فنقييوم بتقسييٌم الحجييم المسييتخري بالسيينتٌمتر علييى  سييم مكعييب(1999999)والييذي ٌسيياوي 

=  1999999÷  393.75)ر المكعيييييييييييب كالتيييييييييييالً لٌكيييييييييييون بيييييييييييالمت (1999999)
م 9.99939375

3
سييعر × )حجييم القطعيية بييالمتر المكعييب ، واآلن نحسييب ثميين القطعيية (  

 دٌنار ثمن القطعة . (149.625=389999×  9.99939375) المتر المكعب(

قٌاس القطعة التً تم حسيابها ٌختليف عين قٌياس القطعية الخيام ألننيا أجرٌنيا علٌهيا عملٌيات  .2
لءرع الوصول إلى الثمن الصحٌح ح وضبط السم  والقط  كل هذا ٌجب أن ٌحسب المس

=  199( ÷ 149.625×  5)% لييثمن القطعيية وكمييا ٌلييً 5للقطعيية فلييذا ٌييتم إضييافة نسييبة 
 دٌنار نسبة التلف واالندثار . 7.481

 دٌنار ثمن الءراء المستخدم للصق الخشب . 199نظٌف مبلغ  .3

فييً لييف و ثميين الءييراء للحصييول علييى الييثمن النهييائً كمييا نجميي  ثميين القطعيية ميي  نسييبة الت .4
دٌنيييار اليييثمن  157.296=  9.199+  7.481+  149.625) العملٌييية الحسيييابٌة التالٌييية

 النهائً للقطعة .

ٌقوم المعلم بتطبٌق عملٌات الحسياب بالنسيبة للتميارٌن الخاصية بوصيالت الخيدش )نصيف  .5
سييييان( وتمييييارٌن الوصييييالت النقيييير والل9علييييى نصييييف( والتمييييارٌن الخاصيييية بوصييييالت 

المستعرضة )التبٌٌت واللجام( وتميارٌن الوصيالت الءنفارٌية لٌتسينى للطاليب معرفية وفهيم 
أسلوب حساب الكلفة بالنسبة لقط  األخشاب م  تثبٌت الحلول فً الدفتر الخاي بالتيدرٌب 

هيا فيً العملً وتدقٌقه من قبل المعلم م  تنبٌه الطالب على األخطاء الموجودة لءيرع تالفٌ
 التمارٌن القادمة م  ضرورة تصحٌح الخطأ . 
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 التمرٌن الثانً : 

  Tعلى شكل حرف  تعشٌقة نصف على نصفتنفٌذ 
 النشاط المطلوب : 

 سييم 4.5وعييرع  سييم 17.5بطييول  Tعلييى شييكل حييرف  تعشييٌقة نصييف علييى نصييفعمييل 
 ، كما مبٌن فً الشكل  . سم  2.5وبسم  

 
 

 العدد واألدوات : 
 الظهر .  منشار سراق .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 .  ملم 12إزمٌل مشطوف قٌاس  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 
 المواد الخام المطلوبة لعمل التمرٌن : 

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب .  .2

 خطوات العمل : 
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لخطيوتٌن ل مشيابهة كما تعلنا من التميرٌن السيابق فيتن الخطيوتٌن األوليى والثانٌية لهيذا التميرٌن
السابقتٌن للتمرٌن األول ، فسوف نقيوم بهميا عليى 

 الوجه التالً :
×  35م بتصفٌة قطعة خشيب قٌياس وقن . 1

 .سم  2.5×  4.5
 
 
قطعيييية الخشييييب إلييييى قطعتييييٌن  طيييي قن . 2

 . سم  17.5متساوٌتٌن بطول 
 
 
 
م الرصياي والزاوٌية ض  القطعة األولى فً وسط القطعة الثانٌة ثم قم بالتأشٌر بواسطة قل . 3

 القائمة كما تعلمت فً التمرٌن السابق . 
 
 
استعمل الخطاط لتقسٌم السم  إلى نصفٌن متساوٌٌن بالنسبة لطرف القطعية األوليى ، وفيً  . 4

 . ملم  12.5المنتصف بالنسبة للقطعة الثانٌة وبسم  
 
 
أس القطعية األوليى على طول األلٌاف على خط التأشٌر بواسطة منشار الظهير مين ر انشر . 5
 . سم   4.5وبعمق 
 

 
 
 

 
نشر على عرع األلٌاف وعلى خط التأشٌر ا . 6

بواسيييطة منشيييار الظهييير لقطييي  الجيييزء المسيييتهل  مييين 
 القطعة األولى . 

 

 
 
 
 
نشييير عليييى خطيييوط ابالنسيييبة للقطعييية الثانٌييية  . 7

إليى المنتصيف بشكل عرضً على األلٌاف التأشٌر 
المسييتهل  بواسييطة  تماميياً ، ثييم فييرء الجييزءالسييم  
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 ن قاعدة مستوٌة تماماً . بحٌي تكو  الخشبٌة اإلزمٌل والمطرقة 
 
 
قييم بتجمٌيي  التمييرٌن للتأكييد ميين صييحة العمييل  . 8

 ودقة النتائج . 
 
 
 
 

 
 
 
اسيييتعمل الءيييراء والمسيييامٌر للصيييق القطعتيييٌن مييي   . 9

 بعضهما البعع . 
 
 
 
 

 
 

 المكتسبة من التمرٌن: المهارة
 . القط  الخشبٌة بشكل دقٌق بموجب القٌاسات المعطاةمسح التمكن من  .1
 .فً ضبط القٌاسات لتنفٌذ عملٌات القط  العرع أو النشر الطولًالدقة  .2
 . استعمال الخطاط لتقسٌم القٌاسات وكذل  الزاوٌة القائمة لضبط التعامد الدقة فً  .3
 التعاشٌق . التمكن من استعمال األزامٌل فً عملٌات تفرٌغ األجزاء المستهلكة فً  .4
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 التمرٌن الثالي
 متقاط   تعشٌقة نصف على نصفتنفٌذ 

 النشاط المطلوب : 
، سيم  2.5وبسم  سم  4.5وعرع  سم 17.5متقاط  بطول  تعشٌقة نصف على نصفعمل 

 .   المبٌن أمام  كما مبٌن فً الشكل
 

 
 
 

 العدد واألدوات : 
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط .  .3

 .  قلم رصاي .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 .  ملم 12إزمٌل مشطوف قٌاس  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 
 المواد الخام المطلوبة لعمل التمرٌن : 

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب .  .2
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 خطوات العمل : 
 . سم 2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة خشب قٌاس  .1
 . سم  17.5قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  ط قا .2

ن بوضي  منتصيف القطعية األوليى عليى منتصيف القطعية الثانٌية بواسيطة قليم خطط التميرٌ .3
 الرصاي والزاوٌة القائمة . 

استعمل الخطاط لتقسٌم السم  إلى نصفٌن مين منتصيف القطعية األوليى ومنتصيف القطعية  .4
 . ملم  12.5الثانٌة بسم  

تصييف قييم بعملٌيية النشيير علييى عييرع األلٌيياف علييى خطييوط التأشييٌر فييً القطعتييٌن إلييى من .5
 السم  . 

عليى أن تكيون القاعيدة  مليم 12قم بعملٌة التفرٌغ للجزء المسيتهل  بواسيطة اإلزمٌيل قٌياس  .6
 بشكل مستو . 

 قم بتركٌب القطعتٌن للتأكد من صحة الخطوات ودقة النتائج .  .7

 
 
 
 
 

 بل التجمٌ  . قتوضح الصورة التمرٌن  .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توضح الصورة التمرٌن وهو مجم  .  . 9

 
 ة المكتسبة من التمرٌن:ارالمه

وقييراءة الييتمكن ميين التخطييٌط والرسييم  .1
 . الرسم المنظوري ومعرفة القٌاسات

الدقييية فيييً اسيييتعمال الخطييياط للتأشيييٌر  .2
واألزامٌيل كيل حسيب ومنشيار الظهير 

 .الءرع الذي ٌستعمل من أجله
فً نقل القٌاسات مين الرسيم إليى الدقة  .3

 . قط  الخشب لتنفٌذ العمل المطلوب
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 الراب  : التمرٌن 
 غنفاري جهة واحدة تعشٌقة نصف على نصفتنفٌذ 

 النشاط المطلوب 
سييم  4.5وبعييرع سييم  17.5غنفيياري جهيية واحييدة بطييول  تعشييٌقة نصييف علييى نصييفعمييل 

 .سم   2.5وسم  

 

 
 العدد واألدوات : 

 منشار سراق الظهر . .1
 رندة المسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 ملم . 12وف  إزمٌل مشط .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 زاوٌة متحركة .  .8

 
 المواد الخام المطلوبة للتمرٌن : 

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب .  .2
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 خطوات العمل : 
 . سم 2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة خشب بقٌاس  .1
 . سم  17.5قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  اقط  .2

 .  Tانٌة بعرع القطعة بشكل حرف ض  القطعة األولى على القطعة الث .3

اسيييتعمل قليييم الرصييياي لتحدٌيييد عيييرع  .4
الءنفييياري ثيييم اسيييتخدم الزاوٌييية  الشيييطف

المتحركة لتأشٌر الشيطف الءنفياري عليى 
القطعة األولى  كما موضيح فيً الصيورة 

 . 

الكتيييف  اسيييتعمل منشيييار الظهييير  لنشييير .5
الءنفيياري فييً القطعيية األولييى ثييم اسييتعمل 

لمٌل مين جهية اإلزمٌل لقط  الشطف أو ا
 واحدة .

 
 
 
 

ضييي  القطعييية األوليييى عليييى القطعييية  .6
 الثانٌة لطب  الشطف الءنفاري .

 

 
نالحييظ فييً الصييورة شييكل التمييرٌن قبييل  .7

 تجمٌ  القطعة األولى م  القطعة الثانٌة . 

 

 

 

 

 
نالحظ فً هذه الصيورة الشيكل النهيائً  .8

   للتمرٌن بعد التجمٌ  . 
 رة المكتسبة من التمرٌن:المها

بواسييطة مكن ميين التخطييٌط والرسييم الييت .1
 . الزاوٌة المتحركة

فً ضبط الزواٌا المائلية للتعاشيٌق الدقة  .2
 .الءنفارٌة
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 . نشر وتفرٌغ الزواٌا المائلةالدقة فً  .3
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 التمرٌن الخامس

 )ذٌل الحمامة(غنفاري جهتٌن  تعشٌقة نصف على نصفتنفٌذ 
 النشاط المطلوب : 

وسم   سم 4.5وبعرع سم  17.5بطول  غنفاري جهتٌن تعشٌقة نصف على نصفعمل 
 .سم  2.5

 
 
 

 
 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 .  ملم 12إزمٌل مشطوف  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 زاوٌة متحركة .  .8

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .9

 
 المواد الخام لعمل التمرٌن :

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب .  .2

 خطوات العمل :  
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 . سم 2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة خشب بقٌاس  .1
 . سم  17.5قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول اقط   .2

 .  Tض  القطعة األولى على القطعة الثانٌة بعرع القطعة بشكل حرف  .3

لءنفياري ثيم اسيتخدم ا الشيطفلتحدٌيد عيرع ومتر القٌاس المعدنً الاستعمل قلم الرصاي  .4
وبنسيبة ميٌالن الزاوٌة المتحركة لتأشٌر الشطف الءنفاري على القطعة األوليى مين الجهتيٌن 

 .   فً األخشاب الصلبة 7/1فً األخشاب اللٌنة ونسبة  5/1

استعمل منشار الظهر  لنشر الكتف الءنفاري فيً القطعية األوليى ثيم اسيتعمل اإلزمٌيل لقطي   .5
 ٌن .الشطف أو المٌل من الجهت

 ض  القطعة األولى على القطعة الثانٌة لطب  الشطف الءنفاري . .6

 لتفرٌيغ المٌيلاستعمل منشيار الظهير لنشير األكتياف فيً القطعية الثانٌية ثيم اسيتعمل اإلزمٌيل  .7
 الءنفاري .

 
 
 

نالحييظ فييً الصييورة شييكل التمييرٌن  .8
 قبل تجمٌ  القطعتٌن . 

 
 
 
 
 
 
 
 

   . تبٌن الصورة لنا شكل التمرٌن بعد التجمٌ

 
 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
اليييييتمكن مييييين التخطيييييٌط والرسيييييم  .1

وضييبط  بواسييطة الزاوٌيية المتحركيية
 .نسبة المٌالن 

ضيييبط الزواٌيييا المائلييية اليييتمكن مييين  .2
 .للتعاشٌق الءنفارٌة

نشر وتفرٌيغ الزواٌيا إتقان عملٌات ال .3
 . المائلة
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 . وصالت النقر واللسان 2 - 3
 مقدمة   1- 2- 3

ميين الوصييالت الهاميية والشييائعة االسييتعمال فييً عملٌييات ربييط أرجييل  اشييٌقعتعتبيير هييذه الت
الطيياوالت ميي  العييوارع واإلطييارات وكييذل  فييً األبييواب والشييبابٌ  وفييً كثٌيير ميين أعمييال النجييارة 
وقطيي  األثيياي فهييً سييهلة التنفٌييذ وقوٌيية ، حٌييي ٌييتم تحدٌييد قٌيياس النقيير واللسييان وفقيياً لسييم  الخشييب 

أن نحيدد أوالً قٌياس النقير  اشيٌقٌجب علٌنا عند عميل هيذا النيوع مين التع حٌيالمستخدم فً إنشائهما 
  .وذل  ألن تحدٌد اللسان ٌكون أسهل وفقاً للنقر ، حٌي ٌتم التحدٌد الدقٌق للسان وفقا لقٌاس النقر 

 ( .  2 - 2فً الشكل رقم ) أنواع وصالت النقر واللسان موضحة 2- 2 -3

 ( ٌبٌن أنواع وصالت النقر2 - 2شكل رقم )
 واللسان
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 : الخاصة بتعشٌقة النقر واللسانقائمة التمارٌن    3 - 2 - 3
 جانبً : وصلة نقر ولسان نافذ  التمرٌن األول . 

 ًنافذ وسطً: وصلة نقر ولسان  التمرٌن الثان  . 

 وصلة نقر ولسان نافذ بركبة .  التمرٌن الثالي : 

  وصلة نقر ولسان غٌر نافذ بركبة . التمرٌن الراب : 

 45ة : وصلة نقر ولسان على زاوٌ التمرٌن الخامس 
5    .

 

 وصلة نقر ولسان مزدوي . : التمرٌن السادس 

 
 
 

 -إجراءات السالمة :   4 - 2 - 3
 لبس الحذاء الواقً .  .1
 لبس المالبس المالئمة للعمل .  .2

 استخدام العدد بشكل سلٌم .  .3

 حفظ العدد واألدوات فً أماكنها المخصصة لها .  .4

 ٌجب أن تكون طاولة العمل نظٌفة .  .5

 م عند تنفٌذ العمل . الوقوف بشكل سلٌ .6
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 التمرٌن األول 
 جانبً تنفٌذ وصلة نقر ولسان نافذ

 النشاط المطلوب :
 . سم  2.5وسم  سم  4.5وعرع  سم 17.5عمل وصلة نقر ولسان نافذ وذل  بطول 
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 العدد واألدوات :

 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

ملم ،  12ملم ،  6ٌل مشطوف إزم .6
 . ملم 18

 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .8

 
 المواد الخام لعمل التمرٌن :

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
قطعيية الخشييب إلييى قطعتييٌن متسيياوٌتٌن  اقطيي  .2

 . سم17.5بطول 
 
  

أقسيييام  ثالثيييةط كيييل قطعييية وقسيييمها إليييى خطييي .3
 متساوٌة بواسطة خطاط التأشٌر .

 
 

 

 

 
قم بعملٌة النشير عليى طيول األلٌياف للقطعية  .4

 . سم  4.5األولى فً منطقة التأشٌر وبعمق 

 
 
 

 .  اللسان قم بعملٌة القط  العرضً للقطعة األولى من الجهتٌن إلزالة جوانب .5

 
 

للقطعية  قم بعملٌة النشير عليى طيول األلٌياف .6
 . سم 4.5الثانٌة فً منطقة التأشٌر وبعمق 

 
 
 
 

 
  

إلزاليية الجييزء  ملييم 6اسييتخدم اإلزمٌييل  .7
 18أو  12الوسيييط وبواسيييطة اإلزمٌيييل 

 قم بتنظٌف الجوانب . ملم
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 تبٌن الصورة هنا التمرٌن قبل التجمٌ  . .8

 
 
 
 
 

فً هيذه الصيورة نالحيظ التميرٌن عنيد  .9
 التجمٌ  . 

 
 من التمرٌن: رة المكتسبةمهاال
بواسييطة اليتمكن ميين التخطييٌط والرسييم  .1

 .الخطاط لتحدٌد القٌاسات المتساوٌة 
الييتمكن ميين عملٌييات اسييتخراي األلسيين  .2

 .بشكل صحٌح
 التمكن من استعمال األزامٌل فً عملٌات النقر . .3

 . إتقان عملٌات النقر لتفرٌغ موض  اللسان .4
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 التمرٌن الثانً 

 ًتنفٌذ وصلة نقر ولسان نافذ وسط
 النشاط المطلوب :

 .  سم 2.5وسم  سم  4.5وعرع  سم 17.5عمل وصلة نقر ولسان نافذ وذل  بطول 
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 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 18ملم ،  12ملم ،  6إزمٌل مشطوف  .6
 . ملم

 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (اخطخم)مطرقة خشبٌة  .8

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم  17.5قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  اقط  .2
 فييً منطقيية الوسييط وقييم بالتأشييٌر بواسييطة قلييم الثانٌييةضيي  القطعيية األولييى علييى القطعيية  .3

 الرصاي . 

 أقسام متساوٌة بواسطة خطاط التأشٌر . ثالثةكل قطعة وقسمها إلى سم  خطط  .4

 . سم  4.5قم بعملٌة النشر على طول األلٌاف للقطعة األولى فً منطقة التأشٌر وبعمق  .5

 قم بعملٌة القط  العرضً للقطعة األولى من الجهتٌن إلزالة جوانب اللسان .  .6

 
  

 ملييييم 6 اسييييتخدم اإلزمٌييييل المشييييطوف .7
لتفرٌغ مكان النقر فيً منتصيف القطعية 

 .  الثانٌة
 
 
 
 
 

 
 

فً هذه الصورة نالحظ التميرٌن قبيل  .8
 التجمٌ  .

 
 
 
 
 

 
  

وتبٌن لنيا هيذه الصيورة شيكل التميرٌن  .9
 بعد التجمٌ  .

 
 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
ضييبط القٌاسييات بواسييطة الييتمكن ميين  .1

 .الخطاط والزاوٌة القائمة 
ط قٌيياس اللسييان ميي  الييتمكن ميين ضييب .2

 .قٌاس النقر 
 . إتقان عملٌات التفرٌغ وتنظٌف النقر بواسطة األزامٌل .3
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 التمرٌن الثالي

 بركبةتنفٌذ وصلة نقر ولسان نافذ 
 النشاط المطلوب :

 .   سم 2.5وسم   سم 4.5وعرع سم  17.5بطول بركبة عمل وصلة نقر ولسان نافذ 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 . ملم 18ملم ،  12ملم ،  6 قٌاس إزمٌل مشطوف .6
 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .8

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم 17.5قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  اقط  .2
بواسييطة ثييم لييف الخييط حييول القطعيية  األولييىميين رأس القطعيية  ملييم12ضيي  خطييا بمسييافة  .3

 .  الزاوٌة القائمة

أقسيام متسياوٌة بواسيطة الخطياط ثيم اسيتخدم اإلزمٌيل  ثالثيةإليى  األولىقسم سم  القطعة  .4
 لعملٌة تفرٌغ النقر .  .

 أقسام ثم استخدم منشار الظهر لنشر الجوانب .  ثالثةإلى  الثانٌة  القطعة قسم سم .5

 لتكوٌن الركبة .سم 3.5وبطول  ملم12قم بنشر اللسان بعرع  .6

 . سم1بعمق  األولىقم بنقر مكان الركبة فً القطعة  .7
 
 
 
  

توضح الصيورة شيكل التميرٌن وهيو  .8
 مفك  قبل التجمٌ  .

 
 
 
 

 
 
 
 
  

ميييرٌن وهيييو تبيييٌن الصيييورة شيييكل الت .9
 مجم  .

 
 
 

 
 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال

 .معرفة كٌفٌة وض  القٌاسات بشكل دقٌق التمكن من  .1
 .التمكن من ضبط موض  الركبة بالنسبة للنقر واللسان .2
 . إتقان عملٌات النشر وتفرٌغ األجزاء المستهلكة من النقر واللسان .3
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 التمرٌن الراب 

 بركبةتنفٌذ وصلة نقر ولسان غٌر نافذ 
 النشاط المطلوب :

 .  سم 2.5وسم   سم 4.5وعرع  سم 17.5بطول بركبة نافذ غٌر عمل وصلة نقر ولسان 
 

 
 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 . ملم 25ملم ،  6 قٌاس إزمٌل مشطوف .6
 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخ)ٌة مطرقة خشب .8

 
 المواد الخام لعمل التمرٌن :

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 . سم17.5قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  اقط  .2
باسيتخدام  ثيم ليف الخيط حيول القطعية األوليىمن رأس القطعية  ملم12ض  خطا بمسافة  .3

 .   الزاوٌة وقلم الرصاي

 لتحدٌد العرع . الثانٌةعلى القطعة  األولىض  القطعة  .4

أقسام متساوٌة بواسيطة الخطياط ثيم اسيتخدم اإلزمٌيل  ثالثةإلى  األولىقسم سم  القطعة  .5
 لعملٌة تفرٌغ النقر .  . ملم 6

اللسان ثم  ر جوانبأقسام ثم استخدم منشار الظهر لنش ثالثةإلى  الثانٌةقسم سم  القطعة  .6
 .  لتنظٌف جوانب النقر ملم25استخدم إزمٌل قٌاس 

 لتكوٌن الركبة . سم3.5وبطول  ملم12قم بنشر اللسان بعرع  .7

 . سم 1بعمق  األولىقم بنقر مكان الركبة فً القطعة  .8
 
 
 
 
 
 

تبيييٌن الصيييورة شيييكل التميييرٌن قبيييل  .9
 التجمٌ  . 

 
 
 
 

نالحيييظ فيييً هيييذه الصيييورة شيييكل  .19
 تجمٌ  . التمرٌن بعد ال

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
الييييتمكن ميييين التخطييييٌط والرسييييم  .1

 .بواسطة الخطاط لتحدٌد اللسان 
التمكن من تحدٌد موق  الركبة فيً  .2

 .اللسان وكذل  موقعها فً النقر 
إتقييييان عملٌييييات النشيييير والتفرٌييييغ  .3

وتنظٌييييف أوجييييه اللسييييان وأوجييييه 
الداخلٌيية بواسييطة إزمٌييل    النقيير 
 . ملم بشكل صحٌح  25
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 التمرٌن الخامس

 45تنفٌذ وصلة نقر ولسان على زاوٌة 
5 

 النشاط المطلوب :
 45عمل وصلة نقر ولسان على زاوٌة 

5
سيم  2.5وسم   سم 4.5وعرع سم  17.5بطول  

 . 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة . .5

  ٌة متحركة .زاو .6
ملم ،  6 قٌاس إزمٌل مشطوف .7

 . ملم 25
 متر قٌاس معدنً .  .8

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .9

 
 المواد الخام لعمل التمرٌن :

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
قطعييية الخشيييب إليييى قطعتيييٌن  اقطييي  .2

 . سم17.5ول متساوٌتٌن بط
عليييى القطعييية  األوليييىضييي  القطعييية  .3

 Lبالعرع على شيكل حيرف  الثانٌة

وقيييييم بالتأشيييييٌر بواسيييييطة الزاوٌييييية 
وحييييدد وقلييييم الرصيييياي المتحركيييية 

 .درجة 45زاوٌة مٌالن تساوي 
خطط القطعتٌن وقسم كيل قطعية إليى  .4

أقسييييييام متسيييييياوٌة بواسييييييطة  ثالثييييية
 الخطاط . 

باسييتخدام  درجية 45لٌياف وعلييى زاوٌية قيم بعملٌية النشيير فيً القطعتيٌن علييى طيول األ .5
 .   منشار الظهر 

 .   األولىاستخدم اإلزمٌل لتفرٌغ الجزء الوسط فً القطعة  .6

 مستخدما منشار الظهر .  درجة 45على زاوٌة  األولىأنشر أحد الجانبٌن فً القطعة  .7

 مسيتخدماً منشيار الظهير درجية 45عليى زاوٌية  الثانٌيةأنشر الجانب اآلخر فً القطعة  .8
 .ى أن تتأكد من أن عملٌة التقاء القطعتٌن صحٌحة عل

 
 
 
 
 

تبٌن لنيا الصيورة شيكل التميرٌن قبيل  .9
 التجمٌ  .

 
 
 

 

وهنييا نالحييظ شييكل التمييرٌن بعييد  .19
  التجمٌ  . 

 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
بواسييييطة الييييتمكن ميييين التخطييييٌط والرسييييم  .1

 .الخطاط لتقسٌم األجزاء بشكل متساٍو 
ن الزواٌيا بواسيطة التمكن من تخطيٌط ميٌال .2

 .الزاوٌة المتحركة 
إتقيييان عملٌييييات التوصييييٌل بطرٌقيييية النقيييير  .3
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 . بالنسبة األجزاء الخشبٌة بشكل علمً صحٌح  درجة 45واللسان على الزاوٌة 
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 التمرٌن السادس

تنفٌذ وصلة نقر ولسان مزدوي
 

 النشاط المطلوب :
وسيم   سيم 4.5 وعيرعسيم  17.5عمل وصلة نقر ولسان مزدوي من قطعية خشيب بطيول 

 .  سم 4.5

 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاي .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 . ملم 25ملم ،  6إزمٌل مشطوف  .6
 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .8

 
 المواد الخام لعمل التمرٌن :

 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 مل : خطوات الع
 . سم 4.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 . سم 17.5قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  اقط  .2
وقييم بالتأشييٌر  Tبييالعرع علييى شييكل حييرف  الثانٌييةضيي  القطعيية األولييى علييى القطعيية  .3

 بواسطة الزاوٌة وقلم الرصاي .

 
 

 خمسيةخطط القطعتٌن وقسم كل قطعية إليى  .4
 متساوٌة بواسطة الخطاط .أقسام 

 
 
 

 
 
  

علييى طييول  األولييىفييً القطعيية  انشيير خطييوط التأشييٌر .5
 األلٌاف. 

 
 
 
 

ثييم قييم  األولييىأنشيير الجانييب األٌميين واألٌسيير للقطعيية   .6
ثيم نظييف الجوانيب الداخلٌيية بواسييطة  ملييم6بعملٌية تفرٌييغ منطقية الوسييط بواسيطة اإلزمٌييل 

 . ملم 25إزمٌل 
 
 

سيييطة قيييم بعملٌييية تفرٌيييغ النقييير بوا .7
 الثانٌييةفييً القطعيية  ملييم  6إزمٌييل 

ومين ثيم  الرابي  و الثانًفً الجزء 
النقييييير مسيييييتخدماً جوانيييييب نظيييييف 
 .  ملم 25أزمٌل 
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 نالحظ هنا التمرٌن قبل التجمٌ  .  .8

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

وهنييييا تبييييٌن لنييييا الصييييورة شييييكل  .9
  التمرٌن بعد التجمٌ  .  

 

 
 
 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
 . أللسنبواسطة الخطاط لتحدٌد اكن من التخطٌط والرسم التم .1
 . النقر فً القطعة الواحدة ألكثر من لسان بواسطة الخطاط التمكن من تحدٌد موق   .2
بالنسبة لأللسن وكذل  بالنسبة للنقير ألكثير مين لسيان فيً إتقان عملٌات النشر والتفرٌغ  .3

 القطعة الواحدة بشكل جٌد .
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 يالثالأسئلة الفصل  7- 3
 وضح ذل  ؟  )تعاشٌق نصف على نصف (ما سبب تسمٌة وصالت الخدش بـ  /1س

 عدد أنواع تعاشٌق نصف على نصف ؟ /2س

المطلوب عمل سم  2.5وسمكها  سم 4.5وعرضها  سم 35قطعة خشب طولها  /3س
 ، وضح خطوات العمل بالترتٌب ؟  Tتعشٌقة نصف على نصف بشكل حرف 

ل تعشٌقة نصف على نصف ، من قطعة الخشب احسب التكلفة النهائٌة لعم /4س
إذا كان سعر المتر المكعب من سم  2.5وسمكها  سم 4.5وعرضها  سم 35طولها 

 ؟ %5ونسبة االندثار والتلف هً  دٌنار 389999الخشب الجام ٌساوي 

وضح بالشر  طرٌقة عمل تعشٌقة نصف على نصف غنفاري جهة واحدة إذا  /5س
 ؟ سم 3وسمكها  سم 5وعرضها  سم 49كان طول قطعة الخشب 

ما هً العدد واألدوات الواجب توفرها لعمل تعشٌقة نصف على نصف  /6س
 غنفاري جهتٌن )ذٌل الحمام( عددها ؟

أذكر نسبة المٌالن الواجب وضعها عند عمل التعاشٌق الءنفارٌة فً األخشاب  /7س
 اللٌنة واألخشاب الصلبة  ؟

 التعاشٌق التالٌة :من  ثاليبٌن المهارة المكتسبة ل /8س

 . Lتعشٌقة نصف على نصف حرف  .1

 . Tتعشٌقة خدش على شكل حرف  .2

 تعشٌقة نصف على نصف متقاطعة . .3

 تعشٌقة خدش غنفاري جهة واحدة . .4

 تعشٌقة نصف على نصف ذٌل الحمام . .5

أمام العبارة الخاطئة وصحح  أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ض  عالمة  /9س
 ٌأتً : الخطأ إن وجد لخمس مما

 تعتبر وصالت النقر واللسان من الوصالت المهمة فً عملٌات الدٌكور . .1

تستعمل وصالت النقر واللسان فً عملٌات ربط أرجل الطاوالت وإطارات  .2
 األبواب والشبابٌ  .

 تعتبر وصالت النقر واللسان من الوصالت صعبة التنفٌذ والضعٌفة . .3
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 لسان .عند عمل وصلة نقر ولسان نحدد أوالً طول ال .4

 تستخدم وصالت النقر واللسان فً ربط أوجه األدراي م  الجوانب . .5

 ٌتم تحدٌد قٌاس النقر واللسان وفقاً لعرع الخشب المستخدم فً العمل .  .6

عدد أنواع وصالت النقر واللسان واشر  طرٌقة عمل واحدة منها م  وض   /19س
 قٌاسات القطعة الخشبٌة حسب ما تراه مناسباً ؟

 إجراءات السالمة الواجب إتباعها أثناء العمل ؟ اذكر /11س

ما هً العدد واألدوات الواجب توفرها عند تنفٌذ وصلة نقر ولسان نافذ جانبً  /12س
 ؟

 35اشر  طرٌقة عمل وصلة نقر ولسان نافذ وسطً من قطعة خشب بطول  /13س
 ؟  وبٌن العدد واألدوات الواجب توفرها لهذا العمل  سم 3وسم   سم5وعرع سم 

 ما هً المهارة التً اكتسبتها من تنفٌذ وصلة نقر ولسان نافذ بركبة ؟ /14س

اشر   45زاوٌة لربط اإلطارات المتوسطة نستخدم وصلة نقر ولسان على  /15س
 طرٌقة عمل هذه الوصلة م  اختٌار قطعة خشب مناسبة لهذا العمل ؟
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 ألهدافا
 

 األهداف العامة:أوالً : 
 أن ٌتقن الطالب بشكل جٌد القٌام بالمهارات اآلتٌة :

 طرق تنفٌذ وصالت التبٌٌت واللجام. .1
 طرق تنفٌذ وصالت االستطالة بأنواعها. .2
 طرق تنفٌذ الوصالت االستعراضٌة بأنواعها. .3
 طرق تنفٌذ وصالت االستطالة بأنواعها. .4
 ٌة بأنواعها.طرق تنفٌذ التعاشٌق الغنفار .5
 أسلوب رسم التمارٌن قبل التنفٌذ وبالحجم الطبٌعً. .6
 أسلوب قراءة الرسوم والتعرف على القٌاسات وأسلوب التنفٌذ. .7
 

 األهداف الخاصة: ثانٌاً:

 الوعً بأهمٌة المهارات النجارٌة . .1
 الوعً بأهمٌة رسم التمارٌن قبل عملها لضبط القٌاسات . .2
 مة المهنٌة يً أثناء العمل .الوعً بأهمٌة إتباع شروط السال .3



 114 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 
 األهداف



 115 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 
 (التبٌٌت واللجامالمستعرضة)وصالت ال   1- 4

: هو عباارة عان أخادود أو حفار ٌقطال بشاكل متعاماد مال األلٌااف الخشابٌة التبٌٌت   1- 4- 4
وٌوير مكان لقطعة تسمى اللسان حٌث تجمل هاتٌن القطعتٌن مل بعضاهما وتسامى عملٌاة الجمال هاذ  

التبٌٌاات المستعرضااة ع وتعتباار وصااالت التبٌٌاات قوٌااة وماان السااهولة عملهااا وتسااتعمل هااذ  بوصاالة 
 الوصالت لعمل األريف والقواطل الخشبٌة ويً بعض قطل األثاث .

 أشكال الوصالت المستعرضة :  2- 4- 4
 .  (1- 4رقم )وصالت التبٌٌت لها عدة أشكال مختلفة كما يً الشكل  

 التبٌٌت( ٌبٌن انواع وصالت 1- 4شكل رقم )



 116 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 
جام تشبه إلى حد كبٌر وصالت النقر واللسان ومن أشكال هذ  : إن وصلة اللاللجام 

الوصالت العدل والمائل وتستعمل يً أغراض النجارة ويً تنفٌذ بعض المظالت الخشبٌة كتقوٌة 
 . (2- 4رقم )للعوارض ويً األسقف الخفٌفة واألسقف الشكل 

( ٌبٌن وصلة 2- 4شكل رقم )
 اللجام



 117 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 

 : الخاصة بتعشٌقة التبٌٌت واللجامقائمة التمارٌن 
 تنفٌذ وصلة تبٌٌت نايذ.  : التمرٌن األول 

 : ًتنفٌذ وصلة تبٌٌت غنفاري جهة واحدة .  التمرٌن الثان 

 : تنفٌذ وصلة تبٌٌت غنفاري جهتٌن .  التمرٌن الثالث 

 : تنفٌذ وصلة لجام عدل . التمرٌن الرابل 

 : تنفٌذ وصلة لجام مائل التمرٌن الخامس
    .

 

 
 
 

 -إجراءات السالمة :

 لبس الحذاء الواقً .  .1
 بس المالبس المالئمة للعمل . ل .2

 استخدام العدد بشكل سلٌم .  .3

 حفظ العدد واألدوات يً أماكنها المخصصة لها .  .4

 ٌجب أن تكون طاولة العمل نظٌفة .  .5

 الوقوف بشكل سلٌم عند تنفٌذ العمل .  .6



 118 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 التمرٌن األول

تنفٌذ وصلة تبٌٌت نايذ
 

 النشاط المطلوب :
 . سم  2.5وسمك  سم 4.5وعرض  سم 17.5ب بطول عمل وصلة تبٌٌت نايذ من قطعة خش

 

 
 واألدوات : العدد

 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاص .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 .ملم 12إزمٌل مشطوف  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .8

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2



 119 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم 17.5اقطل قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  .2

على الوجه العرٌض ثام حادد منتصاف سامك رأس القطعاة  الثانٌةحدد منتصف القطعة  .3
 . األولى

وقام  Tحارف  علاى شاكل الثانٌاةعلى خاط منتصاف القطعاة  األولىضل رأس القطعة  .4
 بالتأشٌر بواسطة الزاوٌة وقلم الرصاص .

 متساوٌٌن يً منطقة الحفر من الجهتٌن . قسمٌنإلى  الثانٌةقسم سمك القطعة  .5

 
  

اسااتخدم منشااار الظهاار لنشاار خطااوط  .6
إلااااى  الثانٌااااةالتأشااااٌر علااااى القطعااااة 

 منطقة الوسط .

 
 

 ملم 12استخدم أزمٌل مشطوف قٌاس  .7
 لتفرٌغ منطقة التبٌٌت .

 

 
 

 
توضااح لنااا الصااورة التماارٌن قباال عملٌااة  .8

 التجمٌل . 

 
 
 
 
 
 

ويااً هااذ  الصااورة نالحااظ التماارٌن  .9
 بعد عملٌة التجمٌل . 

 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
باإلضاااية لمااا تعلمنااا  يااً التمااارٌن السااابقة 

 سنتعلم هنا كٌفٌة التبٌٌت وكٌفٌة ضبط قٌاسات التبٌٌت بشكل دقٌق .



 121 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 التمرٌن الثانً

نفٌذ وصلة تبٌٌت غنفاري جهة واحدةت
 

 النشاط المطلوب :
 سام 4.5وعارض سام  17.5عمل وصلة تبٌٌت غنفاري جهة واحدة من قطعاة خشاب بطاول 

 . سم  2.5وسمك 
 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاص .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 .ملم 12إزمٌل مشطوف  .6

 اس معدنً . متر قٌ .7

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .8

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2



 121 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم 17.5اقطل قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  .2

ثاام حاادد منتصااف ساامك رأس القطعااة  علااى الوجااه العاارٌض الثانٌااةحاادد منتصااف القطعااة  .3
 . األولى

وقام بتأشاٌر  Tعلى خط منتصف القطعة الثانٌة على شكل حارف  األولىضل رأس القطعة  .4
 السمك بواسطة الزاوٌة وقلم الرصاص .

 متساوٌٌن يً منطقة الحفر من الجهتٌن . قسمٌنإلى  الثانٌةقسم سمك القطعة  .5

ثام ارسام مان جهاة واحادة زاوٌاة المٌال  مملا 12.5مان الارأس بطاول  األولاىخطط القطعاة  .6
الغنفاري وانقلها إلى الجاناب المقابال لهاا علاى الحاياة الثانٌاة وكاذلك أنقال زاوٌاة المٌال إلاى 

 بنفس الشكل . الثانٌةالقطعة 

ثام اساتخدم إزمٌال مشاطوف  الثانٌاةاستخدم منشار الظهر لنشر خطوط التأشٌر على القطعة  .7
 . الثانٌةلقطعة لتفرٌغ الحفر يً ا ملم 12قٌاس 

 . األولىاستخدم منشار الظهر لنشر زاوٌة المٌل الغنفاري يً القطعة  .8

 
 
 
تبٌن لنا الصورة شكل التمرٌن قبال  .9

 عملٌة التجمٌل . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

كما تبٌن لنا الصورة هذ  شاكل  .11
 التمرٌن بعد عملٌة التجمٌل . 

 

 المكتسبة من التمرٌن: مهارةال
اري إتقااان عملٌااة التبٌٌاات الغنفاا .1

 . على عرض القطعة
 إتقان عملٌة نشر المٌل الغنفاري على عرض القطعة . .2

 إتقان عملٌة التفرٌغ بواسطة األزامٌل وضبط حايات وزواٌا التفرٌغ المائل . .3



 122 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 التمرٌن الثالث

تنفٌذ وصلة تبٌٌت غنفاري من الجهتٌن
 

 النشاط المطلوب :
 سام 4.5وعارض  سام 17.5بطاول عمل وصلة تبٌٌت غنفاري من الجهتٌن من قطعة خشاب 

 .  سم 2.5وسمك 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاص .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 .ملم 12إزمٌل مشطوف  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .8

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2



 123 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 ات العمل : خطو
 . سم 2.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم  17.5اقطل قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  .2

على الوجه العرٌض ثام حادد منتصاف سامك رأس القطعاة  الثانٌةحدد منتصف القطعة  .3
 . األولى

وقام  Tرف علاى شاكل حا الثانٌاةعلى خاط منتصاف القطعاة  األولىضل رأس القطعة  .4
 بتأشٌر السمك بواسطة الزاوٌة وقلم الرصاص .

 متساوٌٌن يً منطقة الحفر من الجهتٌن . قسمٌنإلى  الثانٌةقسم سمك القطعة  .5

ثم ارسم زاوٌة المٌال الغنفااري علاى ملم  12.5من الرأس بطول  األولىخطط القطعة  .6
لك أنقل زاوٌة المٌل إلاى الجهتٌن وانقلها إلى الجانب المقابل لها على الحاية الثانٌة وكذ

 بنفس الطرٌقة . الثانٌةالقطعة 

ثاام اسااتخدم إزمٌاال  الثانٌااةاسااتخدم منشااار الظهاار لنشاار خطااوط التأشااٌر علااى القطعااة  .7
 . الثانٌةلتفرٌغ الحفر يً القطعة  ملم 12مشطوف قٌاس 

 . األولىاستخدم منشار الظهر لنشر زاوٌة المٌل الغنفاري يً القطعة  .8

 
 
 

صااورة شااكل التماارٌن تبااٌن لنااا ال .9
 قبل عملٌة التجمٌل . 

 
 
 
 
 

 
 

كماااا تباااٌن لناااا الصاااورة  .11
هااذ  شااكل التماارٌن بعااد عملٌااة 

 التجمٌل . 
 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
إتقااان عملٌااة التبٌٌاات الغنفاااري علااى  .1

 .من الجهتٌن عرض القطعة
إتقاااان عملٌاااة نشااار المٌااال الغنفااااري  .2

 على عرض القطعة ومن الجهتٌن .

ملٌااااااة التفرٌااااااغ بواسااااااطة إتقااااااان ع .3
 األزامٌل وضبط حايات وزواٌا التفرٌغ المائل .



 124 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 التمرٌن الرابل

تنفٌذ وصلة لجام عدل
 

 النشاط المطلوب :
 . سم  2.5وسمك سم  4.5وعرض  سم 17.5عمل وصلة لجام عدل من قطعة خشب بطول 

 

 
 

العدد واألدوات 
: 

 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

  خطاط للتأشٌر . .3

 قلم رصاص .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 . ملم18ملم ع  12ملم ع 6إزمٌل مشطوف  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخمطرقة خشبٌة ) .8

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2



 125 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 خطوات العمل : 
 . سم 2.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم  17.5قطعتٌن متساوٌتٌن بطول اقطل قطعة الخشب إلى  .2

مان  األولاىأقسام متساوٌة القطعاة ثالثة قم بتخطٌط القطعتٌن بواسطة الخطاط وقسمهما إلى  .3
مان جهاة سامك  الوساطمان منطقاة  الثانٌاةوسام  4.5وباتجاا  السامك وبطاول  الارأسمنطقة 

 .سم  4.5القطعة وبعرض 

وعلااى طااول األلٌاااف ثاام  األولااى اسااتخدم منشااار الظهاار لنشاار خطااوط التفرٌااغ يااً القطعااة .4
 لتفرٌغ الحفر  . ملم 6استخدم إزمٌل مشطوف قٌاس 

مان الجهتاٌن لغاٌاة خطاً  الثانٌاةاستخدم منشاار الظهار لنشار خطاوط التأشاٌر علاى القطعاة  .5
 . الثانٌةلتفرٌغ الحفر على جهتً القطعة  ملم 12الوسط ثم استخدم إزمٌل مشطوف قٌاس 

 
 
 
تمرٌن قبال تبٌن لنا الصورة شكل ال .6

 عملٌة التجمٌل . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

كمااا تبااٌن لنااا الصااورة هااذ  شااكل التماارٌن بعااد  .7
 عملٌة التجمٌل . 

 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
إتقان عمل تعشٌقة اللجاام والغارض مان اساتخدام  .1

 .مثل هذ  التعاشٌق
إتقااااان عملٌااااة النشاااار العرضااااً علااااى األلٌاااااف  .2

 بموجب القٌاسات المثبتة .

ة التفرٌااغ بواسااطة األزامٌاال وضاابط إتقااان عملٌاا .3
 قٌاسات النقر واأللسن .



 126 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 التمرٌن الخامس

تنفٌذ وصلة لجام مائل
 

 النشاط المطلوب :
 . سم  2.5وسمك سم  4.5وعرض  سم 17.5عمل وصلة لجام مائل من قطعة خشب بطول 

 

 
 
 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 رصاص . قلم  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 . ملم18ملم ع  12ملم ع 6إزمٌل مشطوف  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 .  (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .8

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
 



 127 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 خطوات العمل : 
 . سم2.5×  4.5×  35قم بمسح وتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم 17.5اقطل قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  .2

 41ثم خذ زاوٌة مٌل بنسابة  Tض على شكل حرف بالعر الثانٌةعلى  األولىضل القطعة  .3
 وحدد خطوط التأشٌر بواسطة قلم الرصاص والزاوٌة المتحركة على القطعتٌن . 61% -

 األولاىأقساام متسااوٌة القطعاة  ثالثاةقم بتخطٌط القطعتٌن بواسطة الخطااط وقسامهما إلاى  .4
مك القطعة بموجاب من جهة س الوسطمن منطقة  الثانٌةوباتجا  السمك و الرأسمن منطقة 

 خطوط المٌالن .

وعلاى طااول األلٌااف ثاام  األولااىاساتخدم منشاار الظهاار لنشار خطااوط التفرٌاغ يااً القطعاة  .5
 لتفرٌغ الحفر  . ملم6استخدم إزمٌل مشطوف قٌاس 

بشاكل مائال مان الجهتاٌن  الثانٌاةاستخدم منشار الظهر لنشر خطاوط التأشاٌر علاى القطعاة  .6
لتفرٌاغ الحفار علاى جهتاً  ملام12ٌال مشاطوف قٌااس لغاٌة خطاً الوساط ثام اساتخدم إزم

 . الثانٌةالقطعة 

 
 
 

تبٌن لنا الصورة شكل التمرٌن قبل  .7
 عملٌة التجمٌل . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

كمااا تبااٌن لنااا الصااورة هااذ  شااكل  .8
 التمرٌن بعد عملٌة التجمٌل . 

 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
 .إتقان عمل تعشٌقة اللجام المائل  .1
حدٌاااد المٌااال بموجاااب إتقاااان عملٌاااة ت .2

النساااب المحاااددة واساااتعمال الزاوٌااااة 
 المتحركة  .

إتقان عملٌة النشر المائل على عارض  .3
األلٌاااااف وعملٌااااة التفرٌااااغ بواسااااطة 



 128 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 األزامٌل .



 129 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 وصالت الدسر )اللبالٌب( والوصالت االستعراضٌة   4- 3
 مقدمة :  1- 4- 3

ت توصاٌل القطال مان الحاياات تعتبر وصالت اللبالٌب من أكثر الوصالت اساتعماالً ياً حااال
مل بعضها البعض أو عند ربط األطراف أو العوارض بالقوائم ع واللبالٌب هاً عباارة عان قطال مان 

وتكاون علاى  الدسار أو الخاوابٌر أو الكواٌالالخشب الصلب اسطوانٌة الشكل ولها بعدة أساماء ومنهاا 
اء والناوع اآلخار ٌكاون ذا ملماس نوعٌن يمنها ما ٌكاون ذات مجارأ أو أياارٌز مغزلٌاة لتمساك باالغر

 مجال استعمال اللبالٌب يً األعمال النجارٌة .  (4- 3رقم )ناعم وٌوضح الشكل 
 

 
 
 
 
 

( ٌبٌن مجال استعمال 4 - 3شكل )
 اللبالٌب

وصلة دسر جزأٌن 
 متعارضٌن

وصلة دسر متداخلة )رجل 
 طاولة(

 45وصلة دسر زاوٌة 

وصلة دسر بشكل 
 دائري

 ثقوب اللبالٌب

 الٌباللب



 131 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

تستعمل هذ  الوصالت إذا أردناا زٌاادة ياً عارض  الوصالت االستعراضٌة :  3- 4- 3

ساطة اللبالٌاب أو القطعة أكثر من العرض الطبٌعً لها حٌاث تنفاذ هاذ  الوصاالت بعادة طارق أماا بوا
عان طرٌاق الحفار والفاارز أو بواساطة اللساان المسااتعار ع وٌمكنناا اساتخدام هااذ  الوصاالت ياً قطاال 
األثاااث كأوجااه للطاااوالت واألبااواب الرئٌسااٌة إال أنهااا تعتباار ماان األنااواع المكلفااة الااثمن يااً األبااواب 

ٌباٌن  (5- 3رقم )والشكل وتزٌد من وزن الباب ألنها تحتوي على كمٌة كبٌرة من الخشب الطبٌعً ع 
 لنا بعضاً من هذ  الوصالت . 

 

 

 

( ٌبٌن أنواع الوصالت 5 - 3شكل رقم )
 االستعراضٌة
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 : الخاصة بوصالت الدسر والوصالت االستعراضٌة قائمة التمارٌن           

 : تنفٌذ وصلة لبلوب رجل الطاولة .  التمرٌن األول 

 : ًتنفٌذ وصلة استعراضٌة بلسان مستعار .  التمرٌن الثان 

 : استعراضٌة يرز وحفر . تنفٌذ وصلة  التمرٌن الثالث 

 : تنفٌذ وصلة استعراضٌة باللبالٌب .  التمرٌن الرابل 

 

 

 

 

 -إجراءات السالمة : 

 لبس الحذاء الواقً .  .1

 لبس المالبس المالئمة للعمل .  .2

 استخدام العدد بشكل سلٌم .  .3

 حفظ العدد واألدوات يً أماكنها المخصصة .  .4

 ٌجب أن تكون طاولة العمل نظٌفة .  .5

  بشكل سلٌم عند التنفٌذ .  الوقوف  .6
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 التمرٌن األول 

تنفٌذ وصلة لبلوب رجل الطاولة
 

 النشاط المطلوب :
للقطعاة  سام 2.5وسامك سام  4.5وعارض  سام 31عمل وصلة لبلاوب رجال الطاولاة بطاول 

 الثانٌة.  للقطعةسم  4.5 وسمك سم  4.5وعرض  سم 31األولى وبطول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 العدد واألدوات :

 ر سراق الظهر . منشا .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاص .  .4

 زاوٌة قائمة . .5

 مثقب ٌدوي .  .6

متر قٌاس  .7 معدنً . 
مطرقة خشبٌة  .8 .  (طخماخ)

 

المواد الخام لعمل  التمرٌن :
خشب  .1 . ـامچ

غاااااراء للصاااااق  .2 الخشب .
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 خطوات العمل : 
والثانٌاة  سم 2.5 × 4.5×  31جهز قطعتٌن من الخشب األولى تمثل الكفسٌج بقٌاس   .1

×  4.5×  31تمثااال الرجااال بقٌااااس 
 . سم 4.5

 
 

استخدم الخطااط للتأشاٌر ياً رأس  .2
القطعااة األولااى لتحدٌااد مكااان وضاال 

 اللبالٌب .

 
 
 
 

 

 

 

حدد مكان وضل اللبالٌب على أحد  .3
حايات القطعة الثانٌة بموجب القٌاس 

 األول .

 

 

 

 

 

 

 

 

اساااااااااااتخدم المثقااااااااااااب الٌااااااااااادوي  .4
وب اللبالٌاااب لعمااال ثقااا )الفردونااادي(

 .سم  1.5وبعمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثباااات اللبالٌااااب يااااً رأس القطعااااة  .5
 األولى بواسطة الغراء .
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 أجمل القطعتٌن بواسطة اللبالٌب والغراء . .6

 
 
 
 
  

تبٌن لنا الصور شكل التمرٌن قبل  .7
 التجمٌل .

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ياااً هاااذ  الصاااور نجاااد شاااكل  .8
 التمرٌن بعد التجمٌل . 

 

 
 

 لتمرٌن:رة المكتسبة من امهاال
 .إتقان عمل التعاشٌق المدسرة والغرض من استعمالها .1
 إتقان عملٌة تحدٌد مواقل اللبالٌب بواسطة الخطاط . .2

 وتثبٌت اللبالٌب . )الفردوندي(إتقان عملٌة التثقٌب بواسطة المثقاب الٌدوي  .3
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  لثانًالتمرٌن ا

تنفٌذ وصلة استعراضٌة بلسان مستعار
 

 النشاط المطلوب :
 . سم 2.5وسمك  سم 4.5وعرض  سم 35بطول  ستعراضٌة بلسان مستعاراعمل وصلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر .  .1
 رندة مسح . .2

 رندة حفر .  .3

 خطاط للتأشٌر .  .4

 قلم رصاص .  .5

 زاوٌة قائمة . .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل : 
 . سم 2.5×  4.5×  35جهز قطعتٌن من الخشب بقٌاس   .1

القسام أقساام علاى أن ٌكاون  ثالثاةاستخدم الخطاط للتأشٌر يً جانبً القطعتٌن وقسمه إلاى  .2
 قلٌال عن القسمٌن الجانبٌٌن . الوسط أكبر

 .سم   1.5حدد عمق الحفر بالنسبة للقسم الوسطً يً القطعتٌن بعمق  .3

 

 

جهاااز رنااادة الحفااار مساااتخدماً ساااالحاً  .4
بعااارض الحفااار واضااابط دلٌااال الرنااادة 
بحٌث ٌكاون الساالف ياً منطقاة الحفار 

 بالضبط .

 

 

 

 

 

 

 

 أبدأ بعملٌة الحفر حتى تصل إلى العمق المطلوب يً القطعتٌن . .5

 ضل القطعتٌن جنب بعضهما بحٌث تستطٌل قٌاس عرض الحفر .  .6

جهز اللسان من قطعة خشب صالب بموجاب عارض الحفار وعمقاه مال مراعااة أن تخفاف  .7
بالنسبة للعارض كاً ٌأخاذ الغاراء مكاناه عناد تجمٌال  ملم 2بالنسبة للسمك و  ملم 1اللسان 

 القطل . 

 
 

 

 

تبااٌن لنااا الصااور شااكل التماارٌن قباال  .8
 التجمٌل .

 
 
 

 

يً هذ  الصور نجاد شاكل التمارٌن  .9
 بعد التجمٌل . 

 المهارة المكتسبة من التمرٌن:
 .إتقان عمل التعاشٌق االستعراضٌة .1
إتقااااان طرٌقااااة التوصااااٌل بواسااااطة  .2

 ر .اللسان المستعا
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 إتقان عملٌة التفرٌغ بواسطة رندة الحفر وضبط القٌاسات . .3
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 التمرٌن الثالث

 تنفٌذ وصلة استعراضٌة يرز وحفر
 النشاط المطلوب

 .  سم 3وسمك سم  4.5وعرض  سم 17.5عمل وصلة استعراضٌة يرز وحفر بطول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد واألدوات :
منشار سراق  .1

 الظهر .

 رندة مسح . .2

 رز .رندة ي .3

 رندة حفر .  .4

خطاط  .5
 للتأشٌر . 

 قلم رصاص .  .6

 متر قٌاس معدنً .  .7

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل : 
 .  سم 3×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .سم  17.5اقطل القطعة إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  .2

وانقاال  ساام 1أقسااام متساااوٌة بقٌاااس  ثالثااةك القطعتااٌن إلااى اسااتخدم الخطاااط وقساام ساام .3
 أٌضاً . سم 1التخطٌط إلى الجهتٌن القرٌبتٌن من منطقة التخطٌط وبقٌاس 

 .  سم 1جهز رندتً الحفر والفرز وركب السالف واضبط الدلٌل على عرض  .4

 
 

مان  األولاىقم بعملٌة الفرز يً القطعة  .5
 .  سم 1الجهتٌن وبعمق 

 
 
 

 
 

 الثانٌاةلٌة الحفر يً القطعة قم بعم .6
 سم 1يً منتصف السمك بعرض 

 . سم 1وعمق 

اجمل القطعتٌن لفحص العمل  .7
 والتأكد من صحة الخطوات .

 
تبٌن لنا الصورة شكل التمرٌن قبل  .8

 التجمٌل .

 
 
 
 
 

تبٌن لنا الصورة شكل التمرٌن  .9
 بعد التجمٌل . 

 الخبرة المكتسبة من التمرٌن:
 .لحفر إتقان عملٌة الفرز وا .1
إتقاااان عملٌاااة ضااابط قٌاساااات الحفااار  .2

 والفرز بالنسبة لمثل هذ  التعاشٌق .

إتقااان عملٌااة الفاارز والحفاار باسااتعمال  .3
رناادتً الحفاار والفااارز وكٌفٌااة ضااابط 
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 الدلٌل للتحدٌد .
 التمرٌن الرابل

 تنفٌذ وصلة استعراضٌة باللبلوب
 النشاط المطلوب

 .  سم 2.5وسمك  سم 4.5ض وعر سم 17.5عمل وصلة استعراضٌة باللبلوب بطول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العدد واألدوات :

 منشار سراق الظهر . .1

 رندة مسح . .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاص .  .4

 متر قٌاس معدنً .  .5

 مثقب ٌدوي . .6

 . (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .7

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2

 لبالٌب خشبٌة . .3
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 : خطوات العمل
 .  سم 2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 . سم  17.5اقطل القطعة إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بقٌاس  .2

 وضل خط الوسط .ملم  12.5حدد بواسطة الخطاط منتصف سمك القطعتٌن  .3

من كال الجاانبٌن وأخارأ ياً وساط  سم 1.5ضل عالمة تبعد عن رأس القطعتٌن بمساية   .4
مكااان اللبالٌااب مسااتخدماً القطعتااٌن لتحدٌااد 

 متر القٌاس وقلم الرصاص .

وقاام  )المنكنااة(علااى  األولااىثباات القطعااة  .5
بعملٌاااة التثقٌاااب بواساااطة المثقاااب الٌااادوي 

لكل ثقاب ولكاال  سم2وبعمق  )الفردوندي(
 القطعتٌن .

 
 

  

ثباااات اللبالٌااااب بواسااااطة الغااااراء يااااً  .6
وبشاااكل مساااتقٌم ياااً  األولاااىالقطعاااة 

 أماكنها . 

 بواسطة الغراء . اجمل القطعتٌن .7

 

 
 

تبٌن الصورة لنا شكل التمرٌن قبل  .8
 التجمٌل .

 
 
  

تبٌن لناا الصاورة شاكل التمارٌن بعاد  .9
 التجمٌل . 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
إتقااااان عملٌااااة ضاااابط قٌاسااااات وضاااال  .1

اللبالٌب وتقسٌم القطعة بواسطة الخطااط 
. 

إتقان عملٌة التثقٌاب بواساطة الفردونادي  .2
 . لوضل اللبالٌب

إتقاااان عملٌاااة التجمٌااال النهاااائً بواساااطة  .3
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 اللبالٌب .
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 وصالت االستطالة  5- 3
 مقدمة :  1 - 5 - 3

تستعمل وصالت االستطالة يً الحاالت التً نرغب بها بزٌادة طول قطعة من الخشاب زٌاادة 
 عاان الطااول المتااوير لاادٌنا غٌاار أنهااا ال تمتلااك المواصاافات الطبٌعٌااة أللٌاااف الخشااب ع وتسااتعمل هااذ 

ويً أعمال السااللم واألعماال الثقٌلاة ع وهاذ  الوصاالت لهاا  )البناء(الوصالت يً األعمال اإلنشائٌة 
 أشكال متعددة تفً بالغرض المطلوب حٌث ٌمكن تنفٌذها بسهولة .

 أهم  أنواع وصالت االستطالة .  (6 - 3رقم )ٌبٌن لنا الشكل 

 أنواع وصالت االستطالة أهم( 6 - 3شكل )

 وصلة استطالة مائلة.  6

وصلة استطالة نصفٌة .  3
 مزدوجة

استطالة وصلة .  9
 مسلوبة

. وصلة استطالة نصفٌة  5
 مستقٌمة

. توصٌلة رأس  7
 المطرقة

 . رأس المطرقة 8

. وصلة استطالة  4
 للطاوالت

 . وصلة استطالة باللبلوب 1

. وصلة استطالة نصفٌة  2
 مائلة
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 الخاصة بوصالت االستطالة : التمارٌن  3- 5- 3 
 وصلة استطالة مسلوبة .  لتمرٌن األول :ا 

 : ًوصلة استطالة رأس المطرقة .  التمرٌن الثان 

 : وصلة استطالة نصفٌة مزدوجة .  التمرٌن الثالث 

 
 
 

 -إجراءات السالمة :  4- 5- 3

 لبس الحذاء الواقً . .1
 لبس المالبس المالئمة للعمل . .2

 استخدام العدد بشكل سلٌم .  .3

 حفظ العدد واألدوات يً أماكنها المخصصة .  .4

 ٌجب أن تكون طاولة العمل نظٌفة .  .5

 الوقوف بشكل سلٌم عند التنفٌذ .  .6
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 التمرٌن األول

 تنفٌذ وصلة استطالة مسلوبة
 النشاط المطلوب

 . سم  2.5وسمك  سم 6وعرض  سم 17.5عمل وصلة استطالة مسلوبة بطول 
 

 

 
 

 العدد واألدوات :
 ق الظهر .منشار سرا .1

 رندة مسح . .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاص .  .4

 متر قٌاس معدنً .  .5

 . ملم12إزمٌل مشطوف قٌاس  .6

 . (طخماخ)مطرقة خشبٌة  .7

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2
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 خطوات العمل :
 .  سم 2.5×  6×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 . سم  17.5تٌن متساوٌتٌن بقٌاس اقطل القطعة إلى قطع .2

ضاال خطاااً بواسااطة الزاوٌااة القائمااة وقلاام الرصاااص ٌبعااد عاان رأس  .3
 .  الثانٌةونفس الشًء للقطعة  سم 6مساية  األولىالقطعة 

حااادد خاااط منتصاااف العااارض ياااً القطعتاااٌن بواساااطة متااار القٌااااس  .4
 والخطاط . 

ن خاط قام بالتأشاٌر مان رأس القطعاة علاى ٌماٌ األولاىبالنسبة للقطعاة  .5
وكذلك على ٌسار خط المنتصف أما عند خاط  سم 1المنتصف بمساية 

للٌمٌن وكذلك عان ٌساار   سم 2يابتعد عن خط المنتصف مساية  سم6
. 

 صل النقطتٌن بواسطة الزاوٌة القائمة وقلم الرصاص . .6

 
 
 

انقل نفس القٌاسات السابقة ولكن بشاكل معااكس  الثانٌةبالنسبة للقطعة  .7
. 

علاى خطاوط التأشاٌر وعلاى الجاانبٌن إلساقاط  األولى قم بنشر القطعة .8
 الجزء المستهلك .

قاام بنشاار القطعااة  .9
علااااااااى  الثانٌااااااااة

خطااااوط التأشااااٌر 
ثااام يااارء الجااازء الوساااط بواساااطة 

 .  ملم 12إزمٌل مشطوف قٌاس 

 
 

تبااااٌن لنااااا الصااااورة شااااكل  .11
 التمرٌن قبل التجمٌل .

 

نالحاااظ ياااً الصاااورة شاااكل  .11
 التمرٌن بعد التجمٌل . 

 

 لمكتسبة من التمرٌن:رة امهاال
 .إتقان عمل وصالت االستطالة المسلوبة .1
إتقان عملٌاة تحدٌاد قٌاساات السالبة ونسابة  .2

 المٌالن .

إتقان عملٌة النشر والتفرٌغ بالنسبة للساان  .3
والحفر بواسطة المنشار واألزامٌل بشاكل 

1 

2 
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 جٌد .
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 التمرٌن الثانً

 تنفٌذ وصلة استطالة برأس المطرقة
 النشاط المطلوب

 .  سم 4وسمك  سم 11وعرض  سم 41صلة استطالة برأس المطرقة بطول عمل و

 العدد واألدوات :
 منشار الظهر . .1

 رندة مسح . .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 قلم رصاص .  .4

 متر قٌاس معدنً .  .5

 . ملم12إزمٌل مشطوف قٌاس  .6

 ( .طخماخ)مطرقة خشبٌة  .7

 

 ٌن :المواد الخام لعمل التمر
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2

 
 

 3.5 سم 3 سم 5
 سم

 3.5 سم 5 سم 5
 سم
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 خطوات العمل :
 . سم 4×  11×  41قم بتصفٌة قطعة خشب قٌاس  .1
 . سم 4×  11×  21اقطل القطعة إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بقٌاس  .2

 .  سم 4×  5×  17قم بتصفٌة قطعة من الخشب قٌاس  .3

 ئمة .  وحدد  بواسطة الزاوٌة القا األولىمن رأس القطعة سم  8.5خذ قٌاس  .4

وحادد  بواساطة الزاوٌاة القائماة ثام خاذ قٌااس  األولىمن رأس القطعة  سم 5خذ قٌاس  .5
ماان كاال طاارف ماان طريااً القطعااة وحاادد  بواسااطة الزاوٌااة القائمااة وقلاام  ساام 2.5

 .  سم 3وعرض  سم 5الرصاص لٌشكل رأس المطرقة أما العمود يهو بطول 

 .  الثانٌةقم بنفس الخطوات بالنسبة القطعة  .6

عمل منشار الظهر لنشر خطوط العمود ثم يرء الشكل بواسطة أزمٌال الشاطف بعاد است .7
 على طاولة العمل . )يخة(أن تثبت القطعة بواسطة مربط 

بعااد تفرٌااغ القطعتااٌن قاام بتجهٌااز رأس المطرقااة ماان القطعااة الثالثااة وذلااك بنقاال الشااكل  .8
 بموجب قٌاسات العمل السابقة علٌها .

 . اجمل التمرٌن بواسطة الغراء .9

 
 
 
 

توضااااح الصااااورة لنااااا  .11
 شكل التمرٌن قبل التجمٌل . 

 
 
 
 

ويااً هااذ  الصااورة  .11
نالحااظ شااكل التماارٌن بعااد 

 التجمٌل . 
 
 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال

إتقااان عملٌااة اسااتخراا القٌاسااات  .1
 .بموجب الحفر المحدد 

إتقان عملٌة ضبط اللسان بموجاب  .2
 قٌاسات الحفر .

إتقااااااان عملٌااااااة تجمٌاااااال وصاااااالة  .3
 بشكلها الصحٌح  . )رأس المطرقة(طالة االست
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 التمرٌن الثالث

 تنفٌذ وصلة استطالة نصفٌة مزدوجة
 النشاط المطلوب

 . سم 4.5وسمك  سم 4.5وعرض  سم 35عمل وصلة استطالة نصفٌة مزدوجة بطول 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد واألدوات :
 منشار سراق الظهر . .1

 رندة مسح . .2

 خطاط للتأشٌر .  .3

 . قلم رصاص  .4

 متر قٌاس معدنً .  .5

 . ملم 12إزمٌل مشطوف قٌاس  .6

 . ()طخماخمطرقة خشبٌة  .7

 

 المواد الخام لعمل التمرٌن :
 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب . .2

 



 151 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 خطوات العمل :
 .  سم 4.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة خشب بقٌاس  .1
اقطل القطعة إلى قطعتٌن متساوٌتٌن  .2

 .  سم 17.5بقٌاس 

إلى قسمٌن متساوٌٌن  ىاألولقسم القطعة  .3
من منطقة الارأس ثام قسامها إلاى قسامٌن 
متسااااااوٌٌن متعامااااادٌن علاااااى القسااااامٌن 

مربعااات  أرباالالسااابقٌن لٌتكااون عناادك 
متسااااوٌة مساااتخدماً الخطااااط والزاوٌاااة 

 القائمة وقلم الرصاص . 

 
 

 
 

 الثانٌااةقاام بالتأشااٌر علااى القطعااة  .4
 بنفس الطرٌقة السابقة . 

 
 
 
 
 
 

 وط إلى جوانب القطعتٌن بواسطة الخطاط وقلم الرصاص . انقل نهاٌات الخط .5

 

وحاادد  علااى الجوانااب بواسااطة الزاوٌااة  ساام 7خااذ قٌاااس ماان رأس كاال قطعااة بمقاادار  .6
 القائمة وقلم الرصاص . 

 
 
 

اسااااتخدم منشااااار الظهاااار لنشاااار  .7
الخطاااوط بشاااكل عماااودي علاااى 

 . سم 7األلٌاف لغاٌة خط 
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 ظرٌن يً كل قطعة . استخدم اإلزمٌل لتفرٌغ مربعٌن متنا .8

قاام بعملٌااة يحااص التماارٌن عاان  .9
 طرٌق التجمٌل . 

بعد التأكاد مان دقاة العمال  .11
 أجمل التمرٌن بواسطة الغراء . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

تبااٌن لنااا الصااورة شااكل  .11
 التمرٌن قبل التجمٌل . 

 

 
 

 

وهناااااااااا نالحاااااااااظ  .12
 التمرٌن بعد التجمٌل . 

 
 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
دٌااااد وضاااابط إتقااااان عملٌااااة تح .1

 .مناطق الحفر بشكل متناظر  
إتقااااان عملٌااااة ضاااابط اللسااااان  .2

 بموجب قٌاسات الحفر .

 بشكلها الصحٌح  . (النصفٌة المزدوجة)إتقان عملٌة تجمٌل وصلة االستطالة  .3
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 التعاشٌق الغنفارٌة  6- 3

 مقدمة : 1- 6- 3
 بوصاالت التكعٌاب تعتبر التعاشٌق الغنفارٌاة مان الوصاالت القوٌاة والزخريٌاة وتسامى أٌضااً 

وٌمكن عمل هذ  الوصالت بااألدوات الٌدوٌاة كماا ٌمكان عملهاا  لٌااً بواساطة جهااز الزخرياة الٌادوي 
وتسااتخدم هااذ  الوصااالت يااً عماال األدراا والصاانادٌق ويااً بعااض أماااكن االتصااال يٌقطاال األثاااث 

 األخرأ .
 أنواع التعاشٌق الغنفارٌة :  2- 6- 3

ت يمنهاا غنفااري ظااهر وغنفااري نصاف ظااهر وغنفااري هناك عدة أنواع من هاذ  الوصاال
 ٌبٌن لنا أنواع هذ  الوصالت .  (6- 3رقم )مخفً . والشكل 

 

 تعشٌقة غنفارٌة ظاهرة

 نصف ظاهرةتعشٌقة غنفارٌة 

 تعشٌقة غنفارٌة مخفٌة

( ٌبٌن أنواع التعاشٌق 6 - 3شكل رقم )
 الغنفارٌة



 154 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 قائمة التمارٌن :              
 : غنفاري(تعشٌقة ظاهرة زر واحد  التمرٌن األول( . 

 : ًعدل( تعشٌقة ظاهرة زرٌن مستقٌم  التمرٌن الثان(. 

 : غنفارٌٌن(ظاهرة زرٌن  تعشٌقة التمرٌن الثالث( . 

 : غنفارٌٌن(تعشٌقة نصف ظاهرة زرٌن  التمرٌن الرابل( . 

 
 
 

 -إجراءات السالمة : 
 لبس الحذاء الواقً .  .1
 لبس المالبس المالئمة للعمل .  .2

 استخدام العدد بشكل سلٌم . .3

 حفظ العدد واألدوات يً أماكنها المخصصة .  .4

 الوقوف بشكل سلٌم عند التنفٌذ .  .5
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 ٌن األولالتمر

  )غنفاري( لسان واحدتنفٌذ تعشٌقة ظاهرة 
 النشاط المطلوب

سم  2.5وسمك سم  4.5وعرض  سم 17.5عمل تعشٌقة ظاهرة لسان واحد غنفاري بطول 
 . 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 العدد واألدوات :
 منشار الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط .  .3

 قلم رصاص .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 12إزمٌل مشطوف  .6
 .  ملم

 ٌاس . متر ق .7

 زاوٌة متحركة .  .8

 مطرقة خشبٌة .  .9

 

 المواد الخام المطلوبة للعمل : 
 . ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب .  .2



 156 ث واللجام(............................................الفصل الرابعالوصالت املستعرضة )التبيي

 

 خطوات العمل :
 .  سم 2.5×  4.5×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب بقٌاس  .1
 .  سم 17.5اقطل القطعة إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بقٌاس  .2

مان جهاة  الثانٌاةعلاى عارض القطعاة  األولاىحدد بالمتر وقلم الرصاص سمك القطعة  .3
 نفس التأشٌرة . الثانٌةوحدد على القطعة سم  2.5الرأس بمقدار 

 7.5مان جهاة الارأس بمسااية  األولاىضل إشارة بقلم الرصاص علاى عارض القطعاة  .4
وبواساااطة الزاوٌاااة سااام  2.5علاااى مساااتوأ خاااط ملااام  12.5لكااال جهاااة ومسااااية ملااام 

 ٌن ثم انقل القٌاس إلى الوجه اآلخر للقطعة . المتحركة ارسم زاوٌة المٌل على الجهت

اساتخدم منشااار الظهار لنشاار خطاوط التأشااٌر الطولٌاة ثاام اقطال ماان الجاانبٌن الخطااوط  .5
العرضاٌة إلساقاط الجازء المسااتهلك 

. 

 
 

أطبل شاكل لساان الوصالة التكعٌبٌاة  .6
علااى رأس القطعااة الثانٌااة بواسااطة 
قلم الرصاص وحدد المنطقة الماراد 

 تفرٌغها . 

 
 
 

اسااتخدم منشااار الظهاار لنشاار الخطااوط الطولٌااة ثاام اسااتخدم اإلزمٌاال لتفرٌااغ المنطقااة  .7
 الوسطٌة .

 
 
 

تبٌن لنا الصورة شكل التمرٌن قبال  .8
 التجمٌل . 

 
ونالحااااظ هنااااا شااااكل التماااارٌن بعااااد  .9

 التجمٌل . 
 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
إتقاااان عملٌاااة تحدٌاااد الماااٌالن الغنفااااري  .1

 .على عرض القطعة 
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 عملٌة نسخ اللسان الغنفاري على رأس القطعة . إتقان .2

 معرية الهدف من استخدام التعاشٌق الغنفارٌة وأماكن استخدامها  . .3
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 التمرٌن الثانً

 )عدل( ٌنمستقٌم لسانٌنظاهرة  تعشٌقةتنفٌذ 
 النشاط المطلوب

 .  سم 2وسمك  سم 8وعرض  سم 17.5بطول  )عدل(عمل تعشٌقة ظاهرة لسانٌن مستقٌمٌن 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد واألدوات :
 منشار الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط .  .3

 قلم رصاص .  .4

 زاوٌة قائمة .  .5

 12إزمٌل مشطوف  .6
 .  ملم

 متر قٌاس .  .7

 مطرقة خشبٌة .  .8

 المواد الخام المطلوبة للعمل : 
 .  ـامچخشب  .1

 غراء للصق الخشب .  .2
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 خطوات العمل
 .  سم 2×  8×  35قم بتصفٌة قطعة خشب قٌاس  .1
 .  سم 17.5اقطل قطعة الخشب إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول  .2

حدد سمك القطعة األولى على عرض القطعة الثانٌة من جهاة الارأس بواساطة الزاوٌاة  .3
 القائمة وقلم الرصاص .

مان كال طارف ثام قسام الوساط إلاى  سام1بأخاذ قٌااس  األولاىحدد األلسن على القطعة  .4
 .  سم 1سم  2سم  2سم  2سم  1لتالً : لٌصبح التخطٌط كا سم2أقسام بقٌاس  ثالثة

 . الثانٌةانقل نفس التخطٌط إلى القطعة  .5

وأماكن التفرٌاغ ياً القطعاة الثانٌاة  األولىضل عالمات على أماكن األلسن يً القطعة  .6
 . 

 
 
 

اساااتخدم منشاااار الظهااار للنشااار علاااى طاااول  .7
 األلٌاف يً القطعتٌن .

 

 ملااام 12اساااتخدم إزمٌااال مشاااطوف قٌااااس  .8
 جزاء المستهلكة .لتفرٌغ األ

 
 تبٌن لنا الصورة شكل التمرٌن قبل التجمٌل .  .9

 
 

 
ويااً الصااورة هااذ  نالحااظ شااكل التماارٌن  .11

 بعد التجمٌل . 

 المهارة المكتسبة من التمرٌن:
إتقاااان عملٌاااة اساااتخراا عااادة ألسااان ياااً القطعاااة  .1

 .الواحدة 
إتقااان عملٌااة ضاابط الحفاار واأللساان بالتناااوب يااً  .2

 القطعة الواحدة .

ياااً  الوصاااالت التكعٌبٌاااةعملٌاااة تجمٌااال  إتقاااان .3
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 األعمال النجارٌة  .
 التمرٌن الثالث

  لسانٌن ظاهرة غنفارٌةتعشٌقة تنفٌذ 
 النشاط المطلوب

 .  سم 2وسمك سم  8وعرض سم  17.5ظاهرة لسانٌن  بطول  غنفارٌةعمل تعشٌقة 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد واألدوات :
منشار سراق  .1

 الظهر . 
 رندة مسح .  .2
 .  خطاط .3
 قلم رصاص .  .4
 زاوٌة قائمة .  .5
 زاوٌة متحركة . .6
 12إزمٌل مشطوف  .7

 .  ملم
 متر قٌاس .  .8
 مطرقة خشبٌة .  .9

 

 المواد الخام المطلوبة للعمل : 
 . ـامچخشب  .1
 غراء للصق الخشب .  .2
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 خطوات العمل
 .  سم2×  8×  35قم بتصفٌة قطعة خشب قٌاس  .1
 . سم 17.5اقطل القطعة إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بقٌاس  .2

حدد سمك القطعة على القطعتٌن ثم نصف  .3
القٌااااس إلاااى قسااامٌن متسااااوٌٌن كماااا ياااً 

 .  (7- 3الشكل )

من منتصف السمك علاى  سم 6حدد قٌاس  .4
عرض القطعة األولى بواسطة المتار وقلام 

الشاكل الرصاص والزاوٌة القائمة كما يً 
(3 -7) . 

علااى رأس القطعااة ماان  ساام 1خااذ قٌاااس  .5
السااابق ثاام قساام  الجهتااٌن كمااا يااً التماارٌن

 2الوسط إلى ثالثة أقساام متسااوٌة بقٌااس 
 . سم

 . 6 - 1جهز الزاوٌة المتحركة بزاوٌة مٌل  .6

ثبت الزاوٌة المتحركة على رأس القطعة وارسم خطوطاً من نهاٌاات خطاوط التقساٌم لتنتهاً  .7
مان الطااريٌن ثاام اقلاب الزاوٌااة وكاارر العملٌاة لٌكااون الشااكل عنادك كمااا يااً  ساام 6عناد خااط 

 . (7- 3كل )الش

 .   سم2استخدم منشار الظهر وانشر خطوط التأشٌر على طول األلٌاف بعمق  .8

 لتفرٌغ األجزاء المستهلكة . ملم 12استخدم أزمٌل قٌاس  .9

أطبل القطعة األولى على رأس القطعة الثانٌة وحدد مناطق التفرٌاغ وكارر العملٌاة مان  .11
 حٌث النشر والتفرٌغ كما يً القطعة األولى .

 
  

حااظ يااً الصااورة شااكل التماارٌن قباال نال .11
 التجمٌل .

 
 
 
 

 
 

وتبٌن لنا الصورة شاكل التمارٌن بعاد  .12
 التجمٌل . 

 المهارة المكتسبة من التمرٌن:
إتقاان عملٌااة تحدٌااد زاوٌااة المٌاال الغنفاااري المتكاارر  .1

 .يً القطعة الواحدة 

 (7 - 3شكل رقم )
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 زامٌل .إتقان عملٌة استخراا األلسن الغنفارٌة المكررة بالنشر والتفرٌغ بواسطة األ .2

 إتقان عملٌة تجمٌل التعاشٌق الغنفارٌة يً األعمال النجارٌة بشكلها الصحٌح  . .3
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 التمرٌن الرابل

  لسانٌننصف ظاهرة  غنفارٌة تعشٌقةتنفٌذ 
 النشاط المطلوب

 . سم 2وسمك  سم 8وعرض سم  17.5نصف ظاهرة لسانٌن بطول  غنفارٌةعمل تعشٌقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 :العدد واألدوات 

 منشار الظهر .  .1
 رندة مسح .  .2

 خطاط .  .3

قلم رصاص  .4
 . 

 زاوٌة قائمة .  .5

 زاوٌة متحركة . .6

 .  ملم 12أزمٌل مشطوف  .7

 متر قٌاس .  .8

 مطرقة خشبٌة .  .9

 المواد الخام المطلوبة للعمل : 
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 خطوات العمل 
 .  سم 2×  8×  35قم بتصفٌة قطعة من الخشب قٌاس  .1
 . سم  17.5قطعة إلى قطعتٌن متساوٌتٌن بطول اقطل ال .2

ماان ساامك رأس أحاادأ  ملاام 6بمااا أن التعشااٌقة نصااف ظاااهرة يٌجااب أن نأخااذ مساااية  .3
 القطعتٌن بجهة العرض لتكوٌن الجزء المخفً . 

يً القطعة األولى سٌتم عمل األزرار علٌها بانفس الخطاوات الساابقة  ملم 14بقً لدٌنا  .4
 للتمرٌن السابق . 

نتهاء من القطعة األولى نطبل الشكل علاى القطعاة الثانٌاة ونتبال نفاس الخطاوات بعد اال .5
من حٌث النشر والتفرٌغ 

. 

 
 
 
  

تبااٌن لنااا الصااورة شااكل التماارٌن  .6
 قبل التجمٌل . 

 
 
 
 
 
 

 وهنا نالحظ شكل التمرٌن بعد التجمٌل .  .7
 

 
 
 

 رة المكتسبة من التمرٌن:مهاال
 .من التعشٌقة  إتقان عملٌة ضبط قٌاسات الجزء المخفً .1
 إتقان عملٌة ضبط اللسان بموجب قٌاسات الحفر لألجزاء المخفٌة. .2

 إتقان عملٌة تجمٌل التعشٌقة  الغنفارٌة المخفٌة بشكلها الصحٌح  . .3

 
 تقٌم المعلم للطالب 
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 المعلومات الخاصة بالطالب

  

  

أماام مساتوأ أداء   ٌم أداء الطالب يً هذا الفصل بوضل عالمة          ٌقبتالمعلم  ٌقوم
 للمهارات  المطلوب إكسابها يً هذا الفصل .

 المـــــــــــهارات
 مستوأ األداء للمهارات

 مقبول جٌد جٌد جداً  ممتاز
غٌر 
 مقبول

1 
تنفٌااااااذ  ألنااااااواع وصااااااالت الخااااااد  

 النصفً
     

      تنفٌذ  ألنواع وصالت النقر واللسان 2

3 
تنفٌااااااذ  ألنااااااواع وصااااااالت التبٌٌاااااات 

 ستعرضةالم
     

      تنفٌذ  ألنواع وصالت اللجام 4

5 
تنفٌااااااذ  ألنااااااواع وصااااااالت الدساااااار 

 )اللبالٌب(
     

      تنفٌذ  ألنواع الوصالت االستعراضٌة 6

      تنفٌذ  ألنواع وصالت االستطالة 7

      تنفٌذ  ألنواع الوصالت الغنفارٌة 8

9       

11       
ٌتم إعادة أدائها بمسااعدة  مقبولأو  غٌر مقبولقائمة درجتها يً حالة وجود مهارة يً ال

 صول إلى األداء الممتاز .والمعلم وتخصم درجة من األداء كً ٌتعود الطالب لل
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 أسئلة الفصل الرابل

 عرف التبٌٌت وبٌن مواصفات واستعماالت هذ  الوصالت يً قطل األثاث ؟ /1س

 عدد أنواع وصالت التبٌٌت ؟ /2س

 ل الفراغات التالٌة :أكم /3س

 وصلة اللجام تشبه وصالت ......................... إلى حد كبٌر . .1

 من أشكال وصلة اللجام .............. و ...............  . .2

 تستعمل وصلة اللجام يً تنفٌذ بعض ............ كتقوٌة ........... . .3

 ......... و .............  .تستخدم وصلة اللجام يً عمل األسقف ......... و .... .4

 ٌتحدد سمك اللسان بسمك ......... وٌساوي يً معظم األحٌان ..............  . .5

أشرف طرٌقة عمل وصلة تبٌٌت غنفاري جهة واحدة من قطعة خشب بطول  /4س
 وبٌن العدد واألدوات المطلوبة للعمل ؟ سم 3وسمك سم  5 وعرض سم 35

 كتسبة من تنفٌذ وصلة تبٌٌت غنفاري جهتٌن ؟بٌن يً نقاط المهارة الم /5س

 5وعرض  سم 35اشرف طرٌقة عمل وصلة لجام مائل من قطعة خشب بطول /6س
 وبٌن العدد واألدوات المطلوبة للعمل ؟  سم 3وسمك  سم

 وبٌن أنواعها وتسمٌاتها ومجاالت استعمالها ؟ )اللبالٌب(عرف  /7س 

دة عرض القطل الخشبٌة ع عدد طرق الوصالت االستعراضٌة تستعمل يً زٌا /23س
 تنفٌذ الوصالت االستعراضٌة ؟

إذا طلب منك عمل طاولة صغٌرة ذات أربعة أرجل يأي الوصالت تستعمل  /24س
 لربط األرجل بالكفاسٌج العرضٌة ؟ وضح ذلك بالشرف ؟ 

من الخشب  سم 45وعرض  سم 75إذا أردت عمل قرصة طاولة بطول  /25س
يأي الوصالت االستعراضٌة تستخدم  سم 21يً السوق عرض  الخام والخشب الموجود

 لتنفٌذ العمل وضح ذلك بالشرف وبٌن السبب ؟

ماهً العدد واألدوات المطلوبة لعمل وصلة استعراضٌة يرز وحفر عددها  /26س
 وارسم منظور مفكك للوصلة ؟

عها وصالت االستطالة من الوصالت المهمة يً األعمال النجارٌة ع بٌن أنوا /27س
 وأسباب ومجاالت استعمالها ؟
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 سم 71والعرض من األسفل  متر 8إذا طلب منك عمل سلم هرمً بارتفاع  /28س
يأي الوصالت تستخدم لزٌادة طول األرجل ؟ وأي الوصالت سم  45ومن األعلى 

 تستخدم لربط الكفاسٌج العرضٌة باألرجل ؟ وضح ذلك بالشرف وبٌن السبب لكل وصلة ؟

قطعنا  سم 91وعرض  سم 181اولة طعام لستة أشخاص بطول عند عمل ط /29س
غٌر  متوير لدٌنا إال أنه  سم 175كاية القطل الالزمة للعمل عدا كفسٌج طولً بطول 

ع أي الوصالت نستعمل لربط هاتان القطعتان لٌكون الطول  سم 95لدٌنا قطعتٌن بطول 
 وضح ذلك بالشرف وبٌن السبب ؟ سم 175

التكعٌبٌة ع وماذا تسمى وألي األغراض تستعمل يً  ما هً الوصالت /31س
 النجارة ؟ 

 عدد أنواع التعاشٌق الغنفارٌة ؟ /31س

مل  )عدل(اشرف طرٌقة عمل وصلة تكعٌبٌة ظاهرة بلسانٌن مستقٌمٌن  /32س
 اختٌارك لقٌاس القطل الخشبٌة وحساب التكلفة النهائٌة للقطعة ؟

ف ظاهرة بلسانٌن من قطعة خشب اشرف طرٌقة عمل تعشٌقة غنفارٌة نص /33س
 واحسب التكلفة النهائٌة للعمل ؟سم  2.5وسمك  سم 8.5وعرض  سم 35بطول 
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 األهداف:

 
 : عامةف الاهداأل أوالً :
 بشكل جٌد القٌام بالمهارات التالٌة :ن الطالب تقأن ٌ
 أن ٌتقن الطالب قراءة الرسم . .1
 أن ٌتقن الطالب رسم األجزاء التفصٌلٌة للمشغولة . .2

 أن ٌتقن الطالب أخذ القٌاسات من الرسم ومن ثم التفصٌل على الخشب . .3

لتفصٌل العلمً والفنً لقطع  األخشعاب أو المععاك  أن ٌتقن الطالب أسلوب ا .4
 أو البلوك بورد أو الفورماٌكا دون ترك أثراً للتلف فً األخشاب .

أن ٌتقن الطالب استخدام التعاشٌق التً تعلمها فً تجمٌع  أجعزاء المشعغوالت  .5
. 

أن ٌتقن الطالب حساب الكلفة النهائٌة للمشعغوالت مع  و ع  النسعب المئوٌعة  .6
 بشكل جٌد .

 
 
 : خاصةف الاهداأل اً :نٌثا
الععوعً بمهمٌععة تعلععم مهععارات التفصععٌل والكععب  والتجمٌعع  فععً المشععغوالت  .1

 النجارٌة .
الععوعً بمهمٌععة قععراءة الرسععوم بشععكل دقٌععق مععن أجععل حسععاب كمٌععة الخشععب  .2

 .والكلفة النهائٌة

 شروط السالمة المهنٌة أثناء العمل . إتباعالوعً بمهمٌة  .3
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 ارٌةالمشغوالت النج.   4

بعد أن تعلمنعا كافعة األعمعال الخاصعة بالتراكٌعب النجارٌعة معن تعاشعٌق وعملٌعات النشعر وأدوات 
نتعلم كٌفٌعة عمعل مشعغوالت نجارٌعة سعالعمل ونوعٌة األخشاب الطبٌعٌة والصناعٌة ففعً هعذا الفصعل 

ت تعدرٌب علعى هعذل المشعغوالالنجد من ال روري وسوفق األس  العلمٌة الصحٌحة متكاملة ومفٌدة 
نجاز أعمال أكبر وأكثر دقة من حٌعا العمعل والتصعمٌم والتدرج إلبها  أنتالتً تتالئم والمرحلة التً 

 .  كلمراحل القادمة من دراستل وذلك للتهٌموتداخل التعاشٌق والتراكٌب األخرى 

 
 ( 1التمرٌن )

 صٌدلٌة منزلٌة
وقاط  وسعط باإل عافة إلعى سقف وقاع وجانبٌن من مكونة صٌدلٌة منزلٌة  أدنالٌو ح الشكل 

علععى شععكل إطععار ٌن مصععنوعة مععن خشععب الجععام جععانبوأرفععف وسععطٌة معلقععة علععى ال ًرف وسععط
مكبو  علٌه معاك  صاج على الوجهٌن أما حافات الصٌدلٌة األمامٌعة والجانبٌعة لزجعزاء وحشوات 

الجعاوي  خشعب الصعاج أو ثلم )قبلمة( قشاطات رقٌقة من خشب صلب مغطاة بواسطةالظاهرة فإنها 
على ظهر الصعٌدلٌة  ثبتٌ الدٌكور األبٌضاألحمر الفاتح أما الظهر فهو عبارة عن قطعة من معاك  

 المسامٌر . الغراء وبواسطة 
بعه  )عقعب جعانبً(كما تحتوي الصٌدلٌة المنزلٌة على بعاب جعانبً ٌركعب علعى مفصعلة زجعاج 

آلخعر أسعفلها أ أمعا الفتحعة الوسعطٌة ملعم ٌثبعت أحعدها أعلعى البعاب وا 6ماسكة معدنٌة  للزجاج بسمك 
وتعلععق  )أبععواب سععالٌد(ملععم ٌنزلقععان علععى سععكة وتسععمى هععذل األبععواب  4فبهععا بععابٌن زجععاجٌٌن سععمك 

الصٌدلٌة على الجدار بواسطة حماالت معدنٌعة تثبعت علعى الحافعة الخلفٌعة للجعانبٌن بواسعطة البرا عً 
 ٌة الفتح والغلق واالنزالق .النجارٌة كما وتثبت مقابض لزبواب الزجاجٌة لتسهل عمل
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 قائمة القط  التفصٌلٌة لخشب الجام والصاج وألواح المعاك  الصاج والدٌكور والزجاج
 

 المالحظات سعر الوحدة وحدة البٌ  الكمٌة السمك العرض الطول القطعة ت

 خشب جام  

  303333 متر مكعب

 عدد سم سم سم القرصة والقاع 

 4 1.1 4 03.5 كفسٌج طولً 1

 4 1.1 4 23.5 كفسٌج عر ً 2

 13 1.1 4 12.5 حشوة داخلٌة 3

 الجوانب والقاطع

 6 1.1 4 43 كفسٌج طولً 4

 6 1.1 4 23.5 كفسٌج عر ً 5

 9 1.1 4 12.5 حشوة داخلٌة 6

 الرف الوسطي

 2 1.1 4 35.5 كفسٌج طولً 7

 2 1.1 4 15.5 كفسٌج عر ً 8

 2 1.1 4 1.5 حشوة داخلٌة 9

 األرفف الجانبية

 4 1.1 4 23.5 كفسٌج طولً 11

 4 1.1 4 13.5 كفسٌج عر ً 11

 سم 244×  122ملم قياس الطبقة  1.4معاكس الصاج سمك 

  10333 طبقة

 4 3.4 23.5 03.5 القرصة والقاع 12

 6 3.4 23.5 43 الجوانب والقاط  13

 2 3.4 15.5 35.5 الوسطً الرف 14

 4 3.4 13.5 23.5 األرفف الجانبٌة 15

 سم 244×  122ملم قياس الطبقة  1.4معاكس ديكور أبيض سمك 
  12333 طبقة

 1 3.4 41.5 03 الظهر  16

 خشب صاج للقبلمات  ألواح مختلفة القياسات

  405333 متر مكعب

 2 3.1 2.0 121 حافة القرصة والقاع األمامٌة 17

 3 3.1 2.0 43 الحافة األمامٌة للجوانب والقاط  18

 2 3.1 2.0 32 حافة األرفف الجانبٌة 19

 1 3.1 2.0 36 الحافة األمامٌة للرف الوسطً 21

 ملم 1.4ملم و  1.6زجاج لألبواب سمك 

 1 3.6 11.5 42.5 زجاج الباب الجانبً 21  2533 قدم مرب 

 3533 2 3.4 23 42 ألبواب المنزلقةزجاج ا 22
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 القاع( ٌبٌن كٌفٌة تفصٌل قط  القرصة و1 - 4شكل رقم )

 جدول كمٌات التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى الالزمة لعمل الصٌدلٌة

 وحدة البيع الكمية المـــــــــــــــادة ت
السعر حسب وحدة 

 البيع
حسب  الثمن

 الكمية
 المالحظات

  3333 6333 سطل سطل 2/1  راء بالستٌك 1

  153 253 دعد 3 مقبض باب صغٌر 2

 سم  333طول القطعة  1633 3333 قطعة سم 163 سكك تزحلق للزجاج 3

  1533 1533 سٌت 1 نرمادة زجاج )عقب( 4

  533 533 سٌت 1 مصد للباب الزجاجً 5

  533 253 عدد 2 حماالت معدنٌة 6

  1633 133 عدد 16 خوابٌر خشب )لبالٌب( 1

  353 1433 كٌلو  رام كٌلو 4/1 شرٌ  0

  333 1233 كٌلو  رام كٌلو 4/1 برادة خشب ناعمة 9

  153 153 علبة علبة بودرة أطفال 13

  2253 1533 قنٌنة قنٌنة 1.5 اسبرتو ودملوك 11

  153 153 - - قطن 12

13 
 1.5مسمار أبرل قٌا  

 إنج
  533 4333 باكٌت باكٌت 0/1

 133 153 باكٌت بر ً 4 إنج 2بر ً  14
 33ٌحتوي الباكٌت على 

 بر ً

  3333 3333 - - أجور نقل 15

  0333 4333 ٌوم ٌوم 2 أجور عامل نجارة 16

  3333 3333 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل صبا ة 11

  3333 3333 - - أجور مكائن 10

 ة :مالحظ

األسعار الموجودة فً الجدول تقرٌبٌة وقد تختلعف معن وقعت آلخعر وٌعتم بموجبهعا حسعاب  .1
)إٌجعار المحعل والكهربعاء والمعاء معن  %2ة على أن ت اف نسعبة الكلفة النهائٌة للصٌدلٌ
 دٌنعار( 233333)على فعرض جملعة المصعارٌف المعذكورة شعهرٌاً  ومصارٌف اإلدارة(

معن جملعة  %25أ ٌ اف ربعح  المعدات والمواد األولٌة واندثارلتلف  %5ت اف نسبة 
ائٌة حٌا تقعل النسعبة من جملة التكالٌف النه %(33 -% 13)مكن تحدٌدل بٌن ٌالتكالٌف 

 . بزٌادة هذل التكالٌف
تكعون  ملم( 4)عند حساب الكلفة توحد القٌاسات لغرض الحصول على نتٌجة  جٌدة مثالً  .2

 فً حالة و   القٌاسات جمٌعها بالسنتٌمتر . سم( 3.4)
لحساب كمٌة وثمن ألواح الخشب الجعام ومععاك  الصعاج ثعم لخشعب ٌتم أوالً تنظٌم قوائم  .3

ا قائمة لحساب كمٌة وثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى ٌعتم بععدها الصاج تلٌه
)إجمععالً ثمععن المععواد األولٌععة واألجععور جمعع  األثمععان النهائٌععة لكافععة القععوائم تحععت عنععوان 

بالتتعاب   (1)ثم ت عاف إلٌهعا النسعب المئوٌعة المعذكورة فعً الفقعرة  والمصارٌف األخرى(
 والصحٌح للمنتج .  لغرض الحصول على الثمن الم بوط

 : و طرٌقة العملالتفصٌل 
قععععععوم أوالً بتفصععععععٌل ن

خشععععععب الجععععععام بموجععععععب 
القٌاسات التً ثبتناها لقط  
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 ( ٌبٌن كٌفٌة تجمٌ  األطر بواسطة المسامٌر2- 4شكل رقم )

 ( ٌبٌن3- 4شكل رقم )
 كٌفٌة و   الحشوات

ثعم ننشعر العر و   سعم 03.5الصٌدلٌة فنبدأ أوالً بالقرصة والقاع فنقط  أرب  قط  بطول 
ر عنعد النشعالطعول مع  مراععاة أن ال ٌعنقي قٌعا  باتجعال متععاك   درجة 45على زاوٌة 

وأٌ ععاً الععر و  علععى سعم  23.5بعععد ذلععك نقطع  القطعع  العر ععٌة بقٌععا  أ علعى الزاوٌععة 
إن الزٌعادة الم عافة أ  (1 - 4الشكل رقم )كما مبٌن فً وبنف  الطرٌقة  درجة 45زاوٌة 

إلععى القٌععا  مهمععة جععداً هنععا فععً عملٌععة الكععب  وذلععك ألن القطعع  المكبوسععة سععٌتم تصععفٌتها 
القلٌععل الععذي ال  بععل  النهععائً فلععذلك ال ن عع  زٌععادة كبٌععرة بواسععطة الرنععدة بموجععب القٌععا

إن فعلعذا ٌستهلك فٌه الخشب وبما أننا سوف ن ع  قبلمعات علعى الحافعات الخارجٌعة للقطع  
 ة للتصفٌة و بط القٌا  .مم  سمك القبل كاف   سم 3.5قٌا  

نقععوم بتفصععٌل بععاقً أجععزاء الصععٌدلٌة مععن األرفععف المعلقععة السععابقة وبععنف  الطرٌقععة 
 والداخلٌة والجوانب والقاط  .

بعد أن انتهٌنا من تفصٌل خشب الجام بموجب القٌاسعات نقعوم بتجمٌع  األطعر لغعرض 
تهٌئتها للكب  م  مراععاة أن نتعرك ر و  المسعامٌر خارجعة ععن سعطح الخشعب لنعتمكن 
مععن إخراجهععا بعععد الكععب  وكععذلك مععن تطبٌععق فكععً الزاوٌععة فععً القطعتععٌن بشععكل جٌععد عنععد 

لمنعع  حركععة التثبٌععت 
اإلطار أثنعاء الكعب  
كمععععا مو ععععح فععععً 

 (2- 4الشكل رقم )
أ وبعععععععد أن تععععععتم 

نمخععذ قٌععا  الحشععوات التععً سععٌتم و عععها فععً داخععل اإلطععار عملٌععة تجمٌعع  األطععر كلهععا 
وهً  رورٌة جداً وذلك ألننا عند تجمٌ  الصٌدلٌة ٌجب لغرض تثبٌت الجوانب والقاط  

خشععب ولععٌ  فار ععاً أ فنمخععذ القٌععا  مععن داخععل أن نطععرق المسععامٌر علععى مكععان مملععوء بال
عرف هنا الطرٌقة الصعحٌحة لو ع  الحشعوات وهعً توٌجب أن اإلطار ونقط  الحشوات 

أن الحشعععععععععععععوات 
تو عععععع  بشععععععكل 
متعامد مع  ألٌعاف 
المععععاك  وذلعععك 
لزٌعععععادة نسععععععبة 
وٌجعب   (3- 4الشعكل رقعم )كما فً فبهذا تكون الحشوات كلها عر ٌة  الشد أثناء الكب 

مو عع  الحشععوات علععى اإلطععار بموجععب قٌاسععات التصععمٌم المو ععوع كععً ال  شععر أن ن
تتحععرك الحشععوات مععن مكانهععا وزٌععادة فععً الحععذر تو عع  فععً كععل منطقععة قطعتععٌن بالنسععبة 

 لزعمال الكبٌرة .
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( ٌبٌن كٌفٌة 5- 4شكل رقم )
 و   

 حشوات الزواٌا لزرفف المعلقة

كما ٌجب أن تكون الزواٌا األمامٌة للقرصة والقاع واألرفعف المعلقعة مملعوءة لغعرض 
العععععدوران  عمعععععل

علٌهعا بشعكل جٌععد 
ن أن نجععععععععععععد دو

مكان فعار  كمعا 
الشعكل رقعم فً 
(4 -4) .  

سعم  3.5بعد ذلك نقوم بتفصٌل قطع  المععاك  وفعق القٌاسعات المثبتعة لعدٌنا مع  زٌعادة 
علععى القٌععا  طععوالً وعر ععاً وٌجععب أن تكععون ألٌععاف القطعع  الكبٌععرة طولٌععة أي بالنسععبة 

أمعا األرفعف الوسعطً للقرصة والقاع والجوانب والقعاط  والعرف 
ٌة الخارجٌة فتكون عر ٌة كً تتالئم م  باقً القط  عنعد الوسط

التجمٌ  كما وتو ع  حشعوات صعغٌرة بعداخل األرفعف الخارجٌعة 
أ وهنا ٌجعب  (5- 4الشكل رقم )كما مو ح فً زٌادة فً المتانة 

أن ٌمخععععذ الطالععععب بتوجٌهععععات المعلععععم بخصععععوي التفصععععٌل معععع  
ن مالحظععة أن كععل قٌععا  ٌجععب أن ٌو عع  لععه قطعتععً معععاك  أل

 على الوجهٌن من معاك  الصاج .سٌكون الكب  
بعععد االنتهععاء مععن عملٌععة التفصععٌل بالكامععل نجهععز الغععراء 
بموجب توجٌهات المعلم ونرتب المكب  بشعكل مسعتوي ون عبطه 
علععى مٌععزان المععاء ثععم نبععدأ عملٌععة الكععب  بععالقط  الكبٌععرة أوالً ثععم 
  القطعع  األقععل طععوالً وهكععذا إلععى نصععل إلععى القطعع  الصععغٌرة معع

 رشعٌقالتمراعاة عدم دخول الغراء بٌن وجهً المعاك  خوفاً معن 
أ لذا نستخدم ورق الجرٌعدة بعد فتح القط  وتشوٌه وجه المعاك  

بعد ذلك ن   ألواح من الخشب فوق القط  ونقوم بربطها بواسطة لو عه بٌن األجزاء أ 
 المرابط بشكل جٌد على أن ٌكون الربط بنف  القوة على جمٌ  القط  .

أي أ نترك القط  فترة زمنٌة مناسبة تبعاً للظروف الجوٌة إلى أن تجف بشكل جٌعد 
نقععوم بفععتح الكععب  واسععتخراج  بعععدهاأ  ( سععاعة شععتاءً 12( سععاعات صععٌفاً و )0بمقععدار )

المسامٌر من الر و  ثم نجمع  القطع  المتشعابهة معن حٌعا الطعول والععرض سعوٌة حتعى 
مٌن الزاوٌعة القائمعة أثنعاء ال عبط كمعا تعلمنعا فعً مسعتخد نقوم بمسحها و بط حافاتها معاً 

م  مراععاة  عبط الععرض النهعائً للصعٌدلٌة  عمن قٌعا  واحعد بالنسعبة التمارٌن السابقة 
 للهٌكل واألرفف الخارجٌة المعلقة . 

 ( ٌبٌن4- 4شكل رقم )
 كٌفٌة و   حشوات الزواٌا
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 ( ٌبٌن كٌفٌة عمل الدوران للحافات6 - 4شكل رقم )

( ٌبٌن كٌفٌة تثبٌت 1 - 4كل رقم )ش
 القبلمة

( ٌبٌن 9- 4شكل رقم )
 كٌفٌة 

 و   اللبالٌب
 

( ٌبٌن كٌفٌة عمل 0 - 4شكل رقم )
 القالب

بعععععععععععععععععععععد 
مسعح االنتهاء معن 

الحافات وتسعوٌتها 
و عععبط القٌاسعععات 
أ نقععوم اآلن بعمععل 

 األرفعف المعلقعة الخارجٌعة أمعاٌن بالنسبة للقرصة والقعاع دوران للحافة األمامٌة من الجهت
نقعوم العدوران عمعل عد االنتهاء من بأ   (6 - 4الشكل رقم )كما فً  فمن جهة واحدة فقط 

خفٌفعة  بو   القبلمة والتً هً عبارة عن قشعاطات 
ٌتعراوح من خشب الصاج أو الجعاوي األحمعر الفعاتح 

صعععمٌم حسعععب الت سعععم 2إلعععى سعععم  3.5سعععمكها بعععٌن 
علعى أوجعه الحافعات بحٌعا المو وع لذلك وتو ع  
أكثععر مععن سععمك أي سععم  2.0ٌكععون عععرض القطعععة 

بقلٌععل لٌتسععنى لنععا مسععحها بواسععطة الصععٌدلٌة أجععزاء 
لٌتساوى العرض م  سعمك القطع   أ ثعم  رندة المسح

نقوم ب بط النهاٌات م  نهاٌات القط  بشكل قعائم كعً ال تتعرك أثعراً مشعوهاً عنعد التجمٌع  
الدائرٌععة فٌععتم عمععل شععرحات فععً الوجععه الععداخلً للقبلمععة متقاربععة لٌتسععنى لنععا ا األجععزاء أمعع

 .  (1- 4الشكل )وتثبٌتها بشكل جٌد كما فً  تشكٌل القبلمة م  الدوران

معن المععاك  عر عه ٌسعاوي سعمك بعد االنتهاء من لصق القبلمة نقوم بعمل قالعب 
ن ع   (لزجزاء بطول الحافات الرأسٌة)القط  المكبوسة وطوله ٌساوي عرض القط  أي 

كمععا  خطععاً عر ععٌاً مععن كععل طععرف ون عع   سععم 4مسععافة  شععر خطععاً بمنتصععف القالععب ثععم ن
فععععععً مو ععععععح 
 4رقععم )الشععكل 

لٌصععععبح أ  (0-
 لععععدٌنا نقطتععععٌن

بعدان عن كعل ت
 سم 4طرف بـ 

نثبعععت فعععً كعععل 
نقطععععة مسععععمار 
ونقعععوم بو ععع  
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 ( ٌبٌن كٌفٌة 13- 4شكل رقم )
 تركٌب السكك

 

( ٌبٌن 11 - 4شكل رقم )
 و   

 السكك بعد التركٌب

على المسامٌر طرقة خفٌفة لٌتركا هذا القالب فً مكان تجمٌ  الجوانب على القاع ونطرق 
العالمات بعمل ثقب  ٌر نافذ مكان أثراً على القاع وهكذا بالنسبة لباقً األجزاء أ ثم نقوم 

بشعكل علعى أن ٌكعون الثقعب  ملعم 0برٌمعة قٌعا  و استخدام المثقب الٌدويالتً و عناها ب
 . سم 2.5 عمقب ثقبأما بالنسبة للر و  فٌتم الأ سم  1.5وبعمق عمودي 

بعععد االنتهععاء مععن التثقٌععب بالنسععبة للقرصععة والقععاع والجوانععب والقععاط  واألرفععف 
بواسععطة الغععراء الجوانععب والقععاط  نقععوم بتثبٌععت اللبالٌععب فععً ر و  الجانبٌععة الخارجٌععة 

الجععزء الظععاهر مععن بحٌععا نععدخل اللبلععوب فععً الثقععب الموجععود فععً رأ  القطعععة ونتععرك 
الطرٌقععة بتحدٌععد مكععان ونقععوم بععنف    أ( 9- 4) الشععكل كمععا فععًسععم  1.4اللبلععوب بمقععدار 
زرفف الجانبٌة الخارجٌة حٌا نثبت اللبالٌعب فعً الجانعب الطوٌعل للعرف اللبالٌب بالنسبة ل

وبععد االنتهعاء معن و ع  اللبالٌعب نقعوم بتجمٌع  الصعٌدلٌة  سعم  1.4ونترك البعاقً بقٌعا  
رفععف الوسععطٌة وأخٌععراً األ القععاعذلععك  السععقف معع  الجععانبٌن بعععد بتثبٌععتبحٌععا نقععوم أوالً 

المعلقععة أ وعنععد االنتهععاء نقععوم بععربط األجععزاء بواسععطة المععرابط علععى منععاطق الجانبٌععة 
وبععد أن الزاوٌعة القائمعة لمنعاطق االتصعال أ ب بط الاالتصال ونتركها لتجف م  مراعاة 

 سععم 1ٌجععف الغععراء نقععوم بو عع  تععراٌ  مععن الخشععب بعععرض الععرف الوسععطً بسععمك 
على أن نقط  فً الوسط ونثبتها فً داخل الصٌدلٌة مكان تثبٌت الرف سم  1.5وعر ها 

وبهععذا نكععون قععد انتهٌنععا مععن إعععداد األجععزاء  درجععة 45الععرأ  الخععارجً لهععا علععى زاوٌععة 
دون اسعتعمال المسعامٌر أ لكافعة  )اللبالٌعب(لتجمٌعها بطرٌقة التطابق المدسعر أي بواسعطة 

 .المسامٌر فً هذا التمرٌن البد من تثبٌته بحٌا األجزاء عدا الظهر 
بعد االنتهاء من عملٌة تجمٌ  الصٌدلٌة وتركٌب الظهعر نقعوم بتثبٌعت سعكة األبعواب 
االنزالقٌععة حٌععا سععنقوم بتجهٌععز قطعع  السععكة علععى الجهععات األربعععة لتعطععً جمععاالً بلونهععا 

ب م  لون خشب الصاج إ افة إلى أنها تمسك األبعوا ٌتالئمالذهبً على الصٌدلٌة ورونقاً 
 الزجاجٌة من جمٌ  الجهات .

نقععوم بقطعع  ر و  السععكك علععى 
بواسعععععطة منشعععععار  درجعععععة 45زاوٌعععععة 
وال نترك مجاالً  )منشار الحدٌد(المعادن 

فععً القٌععا  بععل نجعلععه محصععوراً بشععكل 
الشعكل كمعا فعً جٌد م  أطراف الخشعب 

وبعععد االنتهععاء أ  (13- 4رقععم )
لغععرض األخععرى نركععب القطعع  

كعً ال  التمكد من دقعة التوصعٌل
وجععه  علععىتتععرك أثععراً مشععوهاً 

الصعععععٌدلٌة ثعععععم نقعععععوم بتعععععرقٌم 
العععععر و  المتقابلعععععة لغعععععرض 
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( ٌبٌن 12- 4شكل )
 كٌفٌة 

 تركٌب المقابض 
حلقة 
 معدنٌة

صامولة 
 ربط

حلقة 
 مطاطٌة

بر ً 
 تثبٌت

حلقة 
 مطاطٌة

 المقبض

 (14- 4شكل رقم )

( ٌبٌن كٌفٌة تركٌب مفصلة العقب 13- 4شكل رقم )
 لعادي بالزجاجا

 ال ٌعع ثرمعرفتهععا عنععد التركٌععب وال تركععب السععكك إال بعععد الصععبد النهععائً للصععٌدلٌة كععً 
اللصععق  بواسععطةاألولععى ن ٌطععرٌقتبالتركٌععب  ٌمكععنلصععبد علععى اللععون الععذهبً للسععكك أ وا

ن ع  وكعذلك باسعتعمال فرشعاة مناسعبة المادة على الخشب  بحٌا ن   )السٌكوتٌن(بمادة 
معن خعالل نثبت القطعة فً مكانهعا  ثم ( دقائق13 - 5)لمدة من على ظهر السكة الالصق 
أمعا أ  (11- 4الشعكل رقعم )كما فعً على طول القطعة لٌتم التصاقها على الخشب  ال غط

سكك بواسطتها معن خعالل المجعرى الطرٌقة الثانٌة فتتم بواسطة مسامٌر دقٌقة جداً تثبت ال
بحٌععا الخاصععة بععاألبواب االنزالقٌععة ٌععتم أخععذ قٌععا  القطعع  الزجاجٌععة  ومععن ثععمالموجععود أ 

بهعذل الزٌعادة ٌمكعن  ( سم23)أما عرض القطعة الواحدة فٌكون   ( سم42)االرتفاع ٌكون 
ة معن وٌعتم ثقعب األبعواب الزجاجٌعأ تتراكب األبواب على بع ها عندما تغلق األبواب  أن

جهة المقبض لغرض تثبٌت المقابض من المتعوفر فعً األسعواق بواسعطة البر عً الخعاي 
الباب الزجاجً وكذلك بعٌن والخفٌف بٌن المقبض  مطاطقطعة من ال و  بها م  مراعاة 
الحلقعععععععععة  )الواشعععععععععر( 
مععععن والبععععاب المعدنٌععععة 

كمعا فعً جهة الصعامولة 
 .  (12 - 4الشكل رقم )

أمعععا البععععاب الثععععانً 
ً فٌركعععب بواسعععطة الجعععانب

نوع من المفصعالت تسعمى 
 )مفصععععلة العقععععب العععععادي

وتكععون  (الخاصععة بالزجععاج
على شكل مجرى تدخل البعاب الزجاجٌعة بداخلعه وبهعا برا عً للتثبٌعت معن الخلعف ٌفصعل بٌنهعا وبعٌن 

معن جهعة سعم  1.5وعنعد التثبٌعت نتعرك مسعافة  الزجاج أالباب الزجاجً قط  بالستٌكٌة منعاً لتصدع 
ون عععع  عالمععععة فععععً  (دةالنرمععععا)

القععاع تبعععد عععن الحافععة األمامٌععة 
ونثقعععععب ثقبعععععاً بسعععععمك ملعععععم  3.0

العقعععب
(1)

وبعععنف  العمعععق ونقعععوم  
بععنف  الشععًء فععً الجهععة المقابلععة 

بعاب ربط برا ً التثبٌعت ونفحعي حركعة المن األعلى ثم نثبت المفصالت وندخل األبواب بداخلها ون
 . (13- 4الشكل رقم )كما فً  تهامن أجل  بط موازن

بعععد االنتهععاء مععن كععل هععذل التجهٌععزات نبععدأ بعملٌععة 
عملٌعة إخفعاء العٌعوب ورثعار المسعامٌر  تسعبقهاالصبد والتعً 

من خالل عمعل عجٌنعة معن بعرادة الخشعب المسعتعمل وقلٌعل 
والععذي هععو عبععارة عععن مععادة الصععقة  )الشععرٌ (مععن بععودرة 

تتفاعل عند خلطها بالماء وال لعون لهعا علعى األخشعاب التعً 
ن لونها قرٌب من اللون البنً حٌا ٌتم و ع  المعجعون ٌكو

                                                 
(
1

 . المسمار الموجود في قاع النرمادة (
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 (15- 4شكل رقم )

 (16- 4شكل رقم )

 (11- 4شكل رقم )

على األجزاء التً تحتوي على عٌوب أو ثقوب المسعامٌر بواسعطة شعفرة خاصعة بعذلك تشعبه شعفرات 
مع  وتكعون الحركعة تنععٌم المشعغولة بعورق التنععٌم نقعوم با  وتترك إلى أن تجف تماماً بععد ذلعك ب  الص  

نبععدأ  ثععمع ال ععغط بالتسععاوي علععى جمٌعع  أجععزاء المشععغولة اتجععال األلٌععاف بععنف  درجععة ال ععغط لٌتععوز
حٌا ٌتم تشبٌ  المشغولة بالصبد بواسعطة الفرشعاة  ٌ بعملٌة الصبد والمرحلة األولى هً عملٌة التشب

وهنععا البععد مععن إتبععاع الخطععوات الصععحٌحة عععود لعملٌععة التنعععٌم كمععا فععً المععرة األولععى نوبعععد االنتهععاء 
 : متًٌوهً كما  تنعٌمالملٌة الواجب االلتزام بها أثناء ع

قسم ورق الصقل إلى أربعة أجزاء بحٌا ٌكون سطحه الخشن متجهعاً إلعى األسعفل باالسعتعانة ٌ .1
 .  (14- 4رقم )الشكل بالمسطرة الفوالذٌة  كما مو ح فً 

 
تجهز كتلة من الخشب أو فلٌنة على شكل متوازي المستطٌالت تلف علٌهعا ورقعة الصعقل عنعد  .2

 .سم  15×  6.5×  2خشاب حٌا ٌكون قٌاسها التقرٌبً تنعٌم سطوح األ

المحدبععة والغٌععر منتظمععة والتععً لهععا أشععكال وحلٌععة خاصععة بطععً  حافععاتتصععقل ال .3
ورق الصعععقل حعععول كتلعععة خشعععب 
تتطععابق الحلٌععة التععً بهععا معع  شععكل 
الحلٌة المستعملة فً قطععة األثعاا  

 .أما . (15- 4الشكل رقم )كما فً 

 
 
 
 
 
 
 

مسععتدٌرة بمسعععك ورق الحافععات التصععقل  .4
الٌد بحٌعا ٌكعون ال عغط الصقل فً راحة 

محدبععة جمٌعع  األركععان والحافععات الحٌععا تصععقل  المنحنععًسععطح المتسععاوٌاً علععى 
 .  (16- 4الشكل رقم )كما فً بخفة بورق الصقل المستهلك  والمدورة

ٌعععتم فحعععي جمٌععع  األوجعععه والجوانعععب  .5
والنهاٌععععات الظععععاهرة للتمكععععد مععععن أنهععععا 

 بشكل جٌد . قد صقلت جمٌعاً 

والتععً  )الصععرة(بعععد ذلععك نقععوم بإعععداد  .6
 (الشععا )تتكععون مععن قطعععة مععن قمععا  

تو ععع  بعععداخلها  األبعععٌضالخعععام ٌشعععبه 
قطعة معن القطعن النظٌعف وتلعف لٌكعون 

مبٌنععععة كمععععا كمثععععري الشععععكلها بشععععكل 
أ  (11- 4الشكل )فً خطوات إعدادها 

بحٌععا ال ٌزٌععد حجمهععا عععن قب ععة الٌععد 
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لكحولً المخلوط م  الدملوك والذي ٌجب أن تكون درجة المحلول ا إناءتغط  فً 
المحلعععول علعععى سعععطح  مسعععحالخلعععط متوازنعععة لتعطعععً أف عععل طعععالء ممكعععن ونبعععدأ ب

بموجب خطوات متناسقة لٌتخلل السائل داخعل مسعامات  )الصرة(بواسطة المشغولة 
بععد كعل   )المستعمل(نقوم بتنعٌم األسطح بواسطة ورق الصقل المعدوم أ والخشب 

وتدعك لتتشعب  بهعا مسعامات الخشعب )بودرة التلك( كما وت اف البودرة صبد  مرة
ونحتعاج إلعى بععض القطعرات معن فً المرحلة األولعى والثانٌعة معن عملٌعة الصعبد أ 

 لتساعد على حركة الصرة فً المراحل النهائٌة لعملٌة الصبد . (زٌت بذرة الكتان)
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 ( ٌبٌن خطوات حركة الصرة10- 4شكل رقم )

رقم الشكل عملٌة الصبد كما مو حة فً راء عند إجع الخطوات التالٌة اتبإ من ال روري و
(4 -10) : 
 خطوات أولٌة مستقٌمة . .1
 خطوات على شكل حلقات دائرٌة متصلة .  .2

 باللغة اإلنكلٌزٌة .  8خطوات على شكل رقم  .3

 خطوات مستقٌمة طوٌلة .  .4

خطعععوات مسعععتقٌمة علعععى أن تنتهعععً الصعععرة  .5
 خارج حدود الشغلة . 

ن قععد بعععد االنتهععاء مععن عملٌععة الصععبد نكععو
 .انتهٌنا من التشطٌب النهائً للشغلة 

تركٌععب سععكك الزجععاج ب نقععوم بعععد االنتهععاء
المنزلقعة بعداخل السعكك  األبواب الزجاجٌعةن   و

ونركععب الجانبٌععة الزجععاجً البععاب نثبععت وكععذلك 
نقعععوم والمقعععابض الخاصعععة بعععاألبواب الزجاجٌعععة 

المعدنٌعععة بظهعععر الصعععٌدلٌة ت  حمعععاالال بتركٌعععب
ٌمكننعععا رسعععم هعععالل أحمعععر كعععون جعععاهزة كمعععا ولت

صغٌر على الزجاج المنزلق باإل عافة إلعى كتابعة 
منزلٌععة كععل هععذا بواسععطة طععالء صععٌدلٌة عبععارة 

  البوٌة األحمر إعطاء الصٌدلٌة منظراً جمالٌاً رائعاً .
بعد إنجاز عمعل الصعٌدلٌة نقعوم اآلن بحسعاب الكلفعة النهائٌعة للصعٌدلٌة بموجعب الجعداول التعً 

معرفة الثمن الذي ٌمكننا بٌعهعا بعه مع  إ عافة كافعة المصعارٌف المتعلقعة بالعمعل حٌعا أعددناها أوالً ل
 نبدأ أوالً بحساب ثمن المواد األولٌة من ألواح خشب الجام :

 ( لحساب ثمن خشب الجام المستخدم لعمل الصٌدلٌة1قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

   سم سم سم القرصة والقاع

متر 
 مكعب

303333 

 

ٌمسح خشب الجام 
وٌصفى على الوجهٌن 

سم  1.1لٌكون سمكه 
حٌا بعد كب  المعاك  
ٌصل السمك الكامل إلى 

 سم  2.5

1 
كفسٌج طولً إلطار القرصة 

 والقاع
03.5 4 2.5 4 3.33322 1223.6 

2 
ة كفسٌج عر ً إلطار القرص

 والقاع
23.5 4 2.5 4 3.33302 311.6 

 415 3.33125 13 2.5 4 12.5 حشوات داخلٌة 3

  الجوانب والقاطع

4 
كفسٌج طولً إلطار الجوانب 

 والقاط 
43 4 2.5 6 3.33250 903.4 

5 
كفسٌج عر ً إلطار الجوانب 

 والقاط 
23.5 4 2.5 6 3.33123 461.4 

 421.5 3.331125 9 2.5 4 12.5 حشوات داخلٌة 6

  الرف الوسطي

 269.0 3.33311 2 2.5 4 35.5 كفسٌج طولً للرف الوسطً 7

 111.0 3.33331 2 2.5 4 15.5 كفسٌج عر ً للرف الوسطً 8

 51 3.33315 2 2.5 4 1.5 حشوات داخلٌة 9

  األرفف الجانبية

 311.6 3.33302 4 2.5 4 23.5 كفسٌج طولً لزرفف الجانبٌة 11
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 159.6 3.33342 4 2.5 4 13.5 كفسٌج عر ً لزرفف الجانبٌة 11

 3.312635 إجمالي حجم خشب الجام المستعمل
متر 
 مكعب

 
ثمن إجمالً األلواح المستعملة 

سعر المتر × إجمالً حجم الخشب =
 المكعب

÷  العدد×السمك × العرض× حجم األلواح بالمتر المكعب = الطول 
على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس  1111111

 واحدة )سنتيمتر( 
 ثمن  إجمال خشب الجام دٌنار 4031  

 
 ( لحساب ثمن معاك  الصاج المستخدم لعمل الصٌدلٌة2قائمة )

 الوحدة الكمية عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

 3.6631 4 3.4 23.5 03.5 القرصة والقاع 1

 10333 طبقة 

3993.9 
قٌا  طبقة 

×  122المعاك  
 سم 244

 3191.1 3.5209 6 3.4 23.5 43 الجوانب والقاط  2

 665.3 3.11335 2 3.4 15.5 35.5 الرف الوسطً 3

 523.5 3.3061 4 3.4 13.5 23.5 األرفف الجانبٌة 4

ألواح المعاك  ثمن إجمالً   متر مرب  1.30515 عاك  الصاج المستعملإجمالً مساحة م 5

إجمالً مساحة األلواح  =المستعملة 
 متر مرب  2.9160=  244×  122ملم =  4مساحة طبقة المعاك  الصاج  6 سعر المتر المرب × 

ثمن المتر 
 المرب 

6346 

7 
 6346=  2.9160÷  10333سعر المتر المرب  من معاك  الصاج = 

 دٌنار للمتر المرب 
 ثمن إجمالً األلواح 0314.4  

 
 ( لحساب ثمن خشب الصاج المستخدم لعمل الصٌدلٌة3قائمة )

 الوحدة الكمية عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

 2 3.1 2.0 121 الحافة األمامٌة للقرصة والقاع 1
3.3334910

4 

متر 
 مكعب

4053
33 

241.452 

 

2 
الحافة األمامٌة للجوانب 

 والقاط 
34 2.0 3.1 3 

3.3332520
4 

122.621 

 2 3.1 2.0 32 الحافة األمامٌة للرفف المعلقة 3
3.3331254

4 
63.030 

 1 3.1 2.0 36 الحافة األمامٌة للرف الوسطً 4
3.3333135

6 
34.221 

 اج المستعملة إجمالً حجم ألواح خشب الص 5
3.3339466

0 
متر 
 مكعب

 
ثمن إجمالً األلواح المستعملة = 

سعر المتر × إجمالً حجم األلواح 
 6 المكعب

 1333333÷ العدد × السمك × العرض × حجم األلواح بالمتر المكعب = الطول 
 على شرط أن تكون جمٌ  القٌاسات  من وحدة قٌا  واحدة )سنتٌمتر(

  

   459.139 
جمالً ثمن إ

 األلواح

  
 ( لحساب ثمن معاك  الدٌكور المستخدم لعمل الصٌدلٌة4قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم المادة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

  1541 12333 طبقة 3.3023 1 3.4 41.5 03.5 ظهر الصٌدلٌة 1

  متر مرب  3.3023 ستعملإجمالً مساحة معاك  الدٌكور الم 2
ثمن إجمالً األلواح المستعملة 

سعر × =إجمالً حجم األلواح 
 المتر المرب 

3 
متر  2.9160سم = 244×  122ملم =  4مساحة طبقة معاك  الدٌكور 

 مرب 
ثمن المتر 
 المرب 

4331   

4 
 4331=  2.9160÷  12333سعر المتر المرب  من معاك  الدٌكور = 
 مرب دٌنار للمتر ال

 ثمن إجمالً األلواح 1541  
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 ( لحساب ثمن الزجاج المستخدم لعمل الصٌدلٌة5قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول  اسم المادة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

 4233 2533 قدم مرب  قدم مرب  1.60 2 3.4 23 42 زجاج لزبواب المنزلقة 1

اسات لإلنج تحول القٌ
لمعرفة مساحة القطعة 
 الواحدة بالقدم المرب 

 1 3.6 11 42 زجاج للباب الجانبً 2
قدم  3.104
 مرب 

 2144 3533 قدم مرب 

3 
سعر القدم × ثمن إجمالً ألواح الزجاج المستعملة = إجمالً مساحة األلواح للنوع الواحد بالقدم المرب  

 المرب  لنف  النوع

 6944 دٌنار  6944زجاج المستخدم فً الصٌدلٌة للنوعٌن هو  إجمالً ثمن ال 4
ثمن إجمالً ألواح 

 الزجاج

بعد االنتهاء من معرفة أثمان كافة المواد األولٌة الداخلة فً عمل الصٌدلٌة ٌجب أن نحسب 
ثمن التراكٌب المعدنٌة )المسامٌر أ الحماالت أ البرا ً أ المفصالت أ سكك التزحلق ( 

خرى )الغراء ن ورق التنعٌم أ برادة الخشب الناعمة أ الشرٌ  أ األصبا  أ وأجور والمصارٌف األ
 النقل و ٌرها ( كما مو حة فً الجدول التالً : 
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 ( لحساب التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى6قائمة )

 البٌ  وحدة الكمٌة السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار ردٌنا

  1533 6333 سطل سطل 4/1     راء بالستٌك 1

2 
 1.5مسمار أبرل قٌا  

 إنج
  533 4333 باكٌت باكٌت 0/1   

  533 253 عدد 2    حماالت معدنٌة للتعلٌق 3

  3333 153 باكٌت 4    إنج 2بر ً قٌا   4

  2253 1533 قنٌنة قنٌنة 1.5    اسبرتو ودملوك 5

  433 133 ددع 4    ورق تنعٌم 6

  353 1433 كٌلو  رام كغم 4/1    شرٌ  1

  333 1233 كٌلو  رام كغم 4/1    برادة خشب ناعمة 0

  533 - - -    قطن 9

  153 253 عدد 3    مقبض باب صغٌر 13

 سكك تزحلق للزجاج 11
163 
 سم

  1633 3333 قطعة حسب القٌا   

  253 253 عدد 1    مصد لباب الزجاج 12

  325 153 علبة علبة    بودرة أطفال 13

  1633 133 عدد 16    خوابٌر خشب )لبالٌب( 14

  0333 4333 ٌوم ٌوم 2    أجور عامل نجارة 15

  3333 3333 ٌوم ٌوم 1    أجور عامل صبا ة 16

  3333 3333 - -    أجور نقل 11

  3333 3333 - -    أجور مكائن 10

  19925 عدنٌة والمصارٌف األخرىإجمالً ثمن التراكٌب الم 

 
 ( لحساب الكلفة النهائٌة للصٌدلٌة1قائمة )

 الثمن النهائً القائمة والنسبة ت

 4031 (1إجمالً ثمن خشب الجام قائمة ) 1

 0314.4 (2إجمالً ثمن معاك  الصاج قائمة ) 2

 459.139 (3إجمالً ثمن خشب الصاج قائمة ) 3

 1541 (4قائمة ) إجمالً ثمن معاك  الدٌكور 4

 6944 (5إجمالً ثمن الزجاج قائمة ) 5

 19925 (6إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى قائمة ) 6

 42344.539 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى 7

8 
 233333×  2% من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌف اإلدارة = 2نسبة 
 ÷133  =4333 

4333 

9 
÷  42344.539×  5% قٌمة التلف واالندثار فً المعدات واألدوات = 5نسبة 
1333  =2132.226 

2132.226 

11 
=  133÷  42344.539× 25% أرباح من جملة التكالٌف = 25نسبة 

13511.159 
13511.159 

11 
لكهرباء والتلف واألرباح = ثمن الصٌدلٌة النهائً بعد إ افة النسب الخاصة باإلٌجار وا

 50651.924 ألف دٌنار 50651.924
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إذا زادت نسب األرباح التً تدخل على الثمن النهائً عن الحد المقرر تصبح عبئاً 
مما ٌجعل قطعة األثاا  ٌر قابلة للبٌ  ألنها لٌست مختلفة عن مثٌالتها على الزبون 

من التكالٌف  %(33 -% 13)اح بٌن الموجودة فً السوق أ لذا من الممكن حساب األرب
 النهائٌة .

على الطالب مراعاة الدقة فً حساب الكلفة لكل فقرة من المواد المستعملة فً 
العمل كما فً الجداول السابقة ألن عدم حساب فقرة معٌنة سٌ دي إلى عدم الوصول إلى 

 السعر النهائً بشكل صحٌح مما ٌعود بال رر على المحل أو المعمل .
المواد  أثمانم المعلم المشرف على التمرٌن بمراجعة جمٌ  خطوات و   ٌقو

 أمام الفقرة الصحٌحة وعالمة األولٌة وحساب الكلفة النهائٌة لكل تمرٌن وو   عالمة 

  إلزام الطالب على تصحٌح الخطم أٌنما وجد لغرض تدرٌبه  م أمام الفقرة الخاطئة
 . قطعة أثاا ٌقوم بإنجازهاعلى الحساب الصحٌح للكل النهائٌة ألي 
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 ( 2لتمرٌن )ا 
 

 مكتبة صغٌرة تعلق على الحائط
 

عبعععارة عععن مكتبععة صعععغٌرة تعلععق علععى الحعععائط لو عع  بعععض الكتعععب  أدنععالالشععكل 
والمجالت باإل افة إلى بعض التحفٌات الصغٌرة أو أصٌي للزهور وتتكون المكتبة من 

جهة األخرى تصن  هعذل المكتبعة معن قاع وجنبٌن كبٌرٌن وجنب صغٌر بمثابة مسند من ال
ملبسععة علععى الععوجهٌن بطبقععة مععن  )األخشععاب المسععدبة ذات الطبقععات(الخشععب الصععناعً 

أما الحافات األمامٌة والر و  الظاهرة ملب  علٌهعا قبلمعة معن خشعب العزان الفورماٌكا أ 
علععى أ ٌععتم عمععل المكتبععة بموجععب القٌاسععات المثبتععة  أو الصععاج أو الجععاوي األحمععر الفععاتح

الشكل حٌا تو   القٌاسات وأعداد القط  فً جدول لحساب الكمٌات لٌتسنى لنعا بالنهاٌعة 
 من حساب الكلفة النهائٌة للمكتبة .
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 األحمر جدول حساب القط  التفصٌلٌة للمكتبة من األلواح المسدبة والفورماٌكا وخشب الجاوي
 المالحظات السعر وحدة البيع المادة الكمية السمك العرض الطول القطعة ت

 طبقة ألواح ذات السدائب 1 ملم10 سم20 سم113 القاع 1

32333 

بلوك بورد مالٌزي 
ملم قٌا   10سمك 

× 122اللوح 
 سم244

 طبقة ألواح ذات السدائب 2 ملم10 سم20 سم10 الجانب الكبٌر 2

 طبقة ألواح ذات السدائب 2 ملم10 سم20 سم60 األرفف 3

 طبقة ألواح ذات السدائب 1 ملم10 سم20 مس9 الجانب الصغٌر 4

 2 ملم1 سم32 سم115 القاع 5
ألواح فورماٌكا 

 إٌطالً
 طبقة

24333 
قٌا  لوح الفورماٌكا 

سم  323× 133
 ملم 1سمك اللوح 

 4 ملم1 سم32 سم10 الجانب الكبٌر 6
ألواح فورماٌكا 

 إٌطالً
 طبقة

 4 ملم1 سم32 سم12 األرفف 7
ألواح فورماٌكا 

 الًإٌط
 طبقة

 2 ملم1 سم32 سم21 الجانب الصغٌر 8
ألواح فورماٌكا 

 إٌطالً
 طبقة

 1 ملم1 سم2,5 سم113 حافة القاع األمامٌة 9
خشب الجاوي 

 األحمر
المتر 
 المكعب

415333 

قبلمة لحافات المكتبة 
ملم من  1بسمك 

خشب الجاوي 
 األحمر

11 
حافة الجانب الكبٌر 

 األمامٌة
 2 ملم1 سم2,5 سم15

خشب الجاوي 
 األحمر

المتر 
 المكعب

11 
حافة الجانب الصغٌر 

 األمامٌة
 1 ملم1 سم2,5 سم13

خشب الجاوي 
 األحمر

المتر 
 المكعب

 3 ملم1 سم2,5 سم23 ر و  الجوانب 12
خشب الجاوي 

 األحمر
المتر 
 المكعب

 2 ملم1 سم2,5 سم66 حافة األرفف األمامٌة 13
خشب الجاوي 

 األحمر
المتر 
 عبالمك

 
 جدول حساب الكمٌة للمواد األخرى الداخلة فً عمل المكتبة

 وحدة البيع الكميــــــــة المــــــــــــــــــادة ت
السعر حسب وحدة 

 البيع
 المالحظات الثمن

  6333 6333 سطل كغم 5سطل حجم   راء بالستٌك 1

  1333 4333 باكٌت باكٌت 4/1 إنج 1.5مسمار أبرة قٌا   2

  153 253 عدد قطعة 3 الت معدنٌة للتعلٌقحما 3

 153 153 باكٌت بر ً 6 إنج 2بر ً قٌا   4
 33ٌحتوي الباكٌت على 

 بر ً

  1533 1533 علبة كغم 2/1علبة  ورنٌ  5

  1333 253 عدد طبقة 4 ورق تنعٌم 6

  353 1433 كٌلو  رام كغم 4/1 شرٌ  7

  333 1233 كٌلو  رام كغم 4/1 برادة خشب ناعمة 8

 ٌوم ٌوم 2 أجور عامل نجارة 9
دٌنار للٌوم  4333

 الواحد
0333  

  3333 دٌنار 3333 - - أجور نقل 11

  4333 دٌنار 4333 - - أجور مكائن 11

 
 مالحظة :



 املشغوالت النجمارية.................... ............................... ماس الفصل اخل 067

 

 ٌفٌة عمل التعاشٌق فً األرفف والجوانب والقاع( ٌبٌن ك19 - 4شكل رقم )

الرف الوسطً 
 األسفل

 الجانب الوسطً 

 القاعدة

على فرض  )إٌجار المحل والكهرباء والماء ومصارٌف إدارة(من % 2 ت اف نسبة .1
لحساب التلف  %5أ ت اف نسبة  (دٌنار 533333)جملة المصارٌف المذكورة شهرٌاً 

 من جملة التكالٌف . %23واالندثار للمعدات والمواد األولٌة أ ٌ اف ربح 

تكون ملم(  1)عند حساب الكلفة توحد القٌاسات لغرض الحصول على نتٌجة جٌدة مثالً  .2
 فً حالة و   القٌاسات جمٌعها بالسنتٌمتر . سم( 3.1)

رٌن السابق لحساب كمٌة وثمن األلواح المسدبة ٌتم أوالً و   القوائم كما فً التم .3
والفورماٌكا وأخرى لخشب الجاوي األحمر ثم قائمة لحساب كمٌة وثمن التراكٌب 

)إجمالً ثمن المعدنٌة والمصارٌف األخرى ٌتم جم  األثمان لجمٌ  القوائم تحت عنوان 
ئوٌة المذكورة فً ثم ت اف إلٌها النسب المالمواد األولٌة واألجور والمصارٌف األخرى( 

 بالتتاب  لغرض الحصول على الثمن الم بوط والصحٌح للمكتبة . (1)الفقرة 

 طرٌقة العمل:
نقعوم بتقطٌعع  القٌاسععات الخاصععة بععاألجزاء مععن األخشععاب المسععدبة بحٌععا تكععون  .1

القطعع  كلهععا طولٌععة معع  مراعععاة  ععبط القٌععا  كععً ال نقععوم بالمسععح للحافععات 
 سععم 2علععى القٌععا  بالنسععبة للجوانععب و زٌععادة  سععم 1والععر و  معع  إ ععافة 

 بالنسبة لزرفف الوسطٌة .
وذلعك فً أماكن االتصال بالنسبة للقاع والجوانعب ذلك بعمل مجاري نقوم بعد   .2

مععن سععمك القطعععة  3/2بعمععل حفععر بمكععان تثبٌععت األجععزاء حٌععا ٌكععون بنسععبة 
اري  نفعتبٌٌعت  تعشعٌقهوٌكون الحفر فعً القعاع والجعانبٌن معن العداخل ونختعار 

تبٌٌععت  بتعشععٌقهلععربط الجانععب الوسععطً بالقععاع  ( ملععم12) بعمععق هععة واحععدة ج
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( ٌبٌن كٌفٌة عمل التعاشٌق فً األرفف والجوانب والقاع من 23 - 4شكل )
 جهة الٌمٌن

 الرف الوسطً األسفل

 الجانب الطرفً

 القاعدة

أمععا اللسععان فنقععوم بعمععل فععرز فععً نهاٌععة الجانععب المتصععل  نفععاري جهععة واحععدة 
علععى حافععة  ةالغنفارٌععبحٌععا نرسععم زاوٌععة المععٌالن  ( ملععم13)بالقععاع وبطععول 

لتمكعد معن  عبط الجانب ثم نقعوم بعالتفرٌد وبععد االنتهعاء نقعوم بفحعي القطععة ل
  . (19 - 4رقم )بالشكل كما مو ح االتصال بٌنها  

 

حٌعا لسعان الجانب الطرفً فنقوم بعمل االتصال معن خعالل تعشعٌقه حفعر وأما  .3

 بععرض ً هعو اللسعانٌكعون القسعم الوسعطلنب إلى ثالثعة أقسعام الجا سمكنقسم 
ت ونفع  الشعًء بالنسعبة للحفعر حٌعا ن ع  القٌاسعا ملعم( 12)طعول و ملم( 0)

علععى الوجععه الععداخلً للقععاع ونبععدأ بعملٌععة الحفععر ونفعع  التعشععٌقة ننفععذها علععى 
الجانب الطرفً الصغٌر وبععد االنتهعاء نقعوم بفحعي القطععة للتمكعد معن  عبط 

  .(23 - 4) رقمالشكل كما مبٌن فً   االتصال بٌنهما
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ط ( ٌبٌن كٌفٌة عمل تعشٌقة الرف الوس21 - 4شكل )
 األعلى

 الجانب الرف الوسطً األعلى

نمتً بعد ذلك لعمل التعاشٌق الرابطة بٌن الرف العلعوي والجوانعب وهعً نفع   .4
م  مراعاة أن تكون المسافة المحصورة إال أنها تكون لزعلى عشٌقة السابقة الت

سم كما مو عحة فعً القٌاسعات المو عوعة علعى الشعكل  (33)بٌن الرفٌن هً 
وتكون التعشٌقة كسابقتها على الوجهٌن الداخلٌٌن للجعانبٌن وبععد االنتهعاء نقعوم 

 - 4الشعكل رقعم )فً  كما مبٌن بفحي القطعة للتمكد من  بط االتصال بٌنهما

21) . 

التمكعد معن صعحة بععد بعد االنتهاء معن عمعل األلسعن والمجعاري الخاصعة بهعا و .5
الفورماٌكا على األوجه الخارجٌعة والداخلٌعة  كب عملٌة اللحام فٌما بٌنها نقوم ب

عدا الجانبٌن الطرفٌٌن فٌتم كعب  الوجعه العداخلً فقعط أ  )على الوجهٌن(للقط  
وجععه القطعععة بععالغراء بشععكل كثٌععف قلععٌالً ومتسععاوي علععى  ونبعدأ الكععب  بتغطٌععة

علٌععه معع  مراعععاة لصععق األطععراف بشععرٌط سععطح القطعععة ثععم ن عع  الفورماٌكععا 
الصق كً ال تتحرك الفورماٌكا من مكانها عند الكب  ثعم نقلعب القطععة ونقعوم 

تعى ننتهعً حبتغطٌة الوجه الثانً بالغراء ونتب  نف  الخطوات لجمٌ  األجعزاء 
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األجزاء ثم نغطً األجعزاء بواسعطة لعوح معن الخشعب وربعط الكبسعة   من جمٌ
الفورماٌكعا طبقعات حافعات ٌكعا بعٌن احشر قط  معن الفورمم  مراعاة بالمرابط 

 وتركها حتى تجف .المكبوسة كً ٌتم لصق الحافات بالخشب بشكل جٌد 

حتى تتساوى برندة المسح ت احافالوبعد جفاف الكب  نقوم بفتح الكبسة ومسح  .6
الفورماٌكععا الموجععودة فععوق إزالععة الفورماٌكععا معع  حافععات القطعع  وبعععدها نقععوم ب

حتععى  أزمٌععلبواسععطة المجععاري الخاصععة باالتصععال ورفعهععا عععن وجععه اللععوح 
باإل عافة إلعى قشعط الفورماٌكعا حعول المجعرى ٌظهر لنا المجرى ووجه اللعوح 

ً الشكل رقم فلٌتم تثبٌت حافة القطعة على الخشب وذلك زٌادة فً المتانة كما 
(4 - 22)  .  
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مراعاة و ع  الغعراء فعً األجعزاء الملتحمعة وربعط   ثم نقوم بتجمٌ  المكتبة م .1
  . (23 - 4فً الشكل )القط  بالمرابط لغرض تممٌن الربط بشكل قوي كما 

االنتهععاء مععن التجمٌعع  نقععوم بكععب  الوجععه الخععارجً للجععانبٌن الطععرفٌٌن بعععد  .0
 المكتبة بشكل جٌد . بالفورماٌكا لغرض االنتهاء من

 القاعدة بعد كب  الفورماٌكا( ٌبٌن 22 - 4شكل )

المكتبة بعد ( ٌبٌن 23 - 4شكل )
 التجمٌ 
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أما من والر و  الظاهرة على الحافات األمامٌة ذلك نقوم بتركٌب القبلمة بعد  .9
قطعع  ر و  القبلمععة عنععد التقععاء معع  مراعععاة خشععب الصععاج أو خشععب الععزان 

وعنعد جفعاف الغعراء   (24 - 4فً الشعكل ) درجة كما 45 الزواٌا على زاوٌة 
كما تعلمنعا فعً بواسطة رندة المسح   بط عرض القبلمة م  سمك القط قوم بن

بععد تغطٌعة الثقعوب  )الورنٌ (وٌتم طالء القبلمات بمادة اللكر التمرٌن السابق 
أمععا تعلٌععق المكتبععة علععى الحععائط فٌععتم بواسععطة حمععاالت بععالمعجون وتنعٌمهععا 

وٌمكن و ع   (25 - 4الشكل رقم )كما فً حدٌدٌة تثبت بالجوانب من الخلف 

 زاوٌة التجمٌ ( ٌبٌن 24 - 4شكل )

 و   الحماالت( ٌبٌن 25 - 4شكل )
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أصعٌي  فعً األرفعف كمعا وٌو ع  بععض التحعف أو  بعض الكتب والمجعالت
  .للزهور فً الجهة األخرى للمكتبة زٌادة فً الجمال 

بعد االنتهاء من العمعل نقعوم اآلن بحسعاب الكلفعة النهائٌعة للمكتبعة لمعرفعة العثمن العذي 
 ٌمكن أن نبٌعها به م  إ افة كافة المصارٌف المتعلقة بالعمل .

 ملم 10سمك  المسدبة ( لحساب ثمن األلواح1قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

 القاع 1
113 
 سم

 3.330 1 سم 20

 32333 طبقة

3313.692 

× الكمٌة  =الثمن 
 سعر المتر المرب 

 4695.163 3.4360 2 سم 20 سم 10 الجانب الكبٌر 2

 4393.219 3.3030 2 سم 20 سم 60 األرفف 3

 213.014 3.3252 1 سم 20 سم  9 الجانب الصغٌر 4

5 
إجمالً مساحة األلواح المسدبة 

 المستعملة
1.1530 

متر 
 مرب 

  =ثمن إجمالً األلواح المستعملة  

سعر المتر  ×إجمالً مساحة األلواح 
 6 المرب 

 = 244×  122 =ملم  10مساحة طبقة األلواح المسدبة سمك 
 متر مرب  2.9160

سعر المتر 
 13149 المرب 

1 
 13149 = 2.9160÷  32333 =سعر المتر المرب  من األلواح المسدبة 

 ثمن إجمالً األلواح 12369.941   دٌنار للمتر المرب  
 

 ( لحساب ثمن ألواح الفورماٌكا2قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 لمالحظاتا
 دٌنار دٌنار

 القاع 1
115 
 سم

 3.136 2 سم 32

 24333 طبقة

4245.9 

× الكمٌة  =الثمن 
 سعر المتر المرب 

 5159.1 3.9904 4 سم 32 سم 10 الجانب الكبٌر 2

 5216.1 3.9216 4 سم 32 سم 12 األرفف 3

 443 3.3160 2 سم 32 سم 12 الجانب الصغٌر 4

  مساحة األلواح المسدبة المستعملةإجمالً  5
متر 
 مرب 

  =ثمن إجمالً األلواح المستعملة  

سعر المتر  ×إجمالً مساحة األلواح 
 6 المرب 

 = 323×  133 = ملم 1الفورماٌكا سمك مساحة طبقة 

 متر مرب  4.16
سعر المتر 
 5169 المرب 

1 
دٌنار  5169 = 4.16÷  24333 = الفورماٌكا سعر المتر المرب  من

 ثمن إجمالً األلواح 15165.3   للمتر المرب 
 

 ( لحساب ثمن خشب الجاوي3قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

 حافة القاع األمامٌة 1
113 
 سم

متر  3.3331911 1 ملم 1 سم 2.5
 مكعب

415333 
93.9 

 
 124.6 3.3332625 2 ملم 1 سم 2.5 سم 15 الجانب الكبٌرافة ح 2
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 األمامٌة

3 
 الجانب الصغٌرحافة 

 األمامٌة
 0.3 3.3333115 1 ملم 1 سم 2.5 سم 13

 14.0 3.3331515 3 ملم 1 2.5 سم 33 ر و  الجوانب 4

 139.1 3.333231 2 ملم 1 سم 2.5 سم 66 األمامٌة األرففحافة  5

 مالً مساحة األلواح المسدبة المستعملةإج 6
متر  3.3330665

 كعبم
  =ثمن إجمالً األلواح المستعملة  

سعر المتر  ×األلواح  حجمإجمالً 
العدد × السمك × العرض × حجم األلواح بالمتر المكعب = الطول  1 المرب 

على شرط أن تكون جمٌ  القٌاسات  من وحدة  1333333÷ 
 (قٌا  واحدة )سنتٌمتر

  

0   411.2 
ثمن إجمالً 
 األلواح
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االنتهاء من معرفة أثمعان كافعة المعواد األولٌعة الداخلعة فعً عمعل المكتبعة ٌجعب أن  بعد
والمصعارٌف األخعرى  )المسعامٌر أ الحمعاالت أ البرا عً(نحسب ثمن التراكٌعب المعدنٌعة 

أ وأجععور العمععل )الغععراء أ ورق التنعععٌم أ بععرادة الخشععب الناعمععة أ الشععرٌ  أ الععورنٌ  
 . والنقل(

 
 ( لحساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى4قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

  6333 6333 سطل سطل      راء بالستٌك 1

2 
 1.5مسمار أبرة قٌا  

 أنج
    

4/1 
 باكٌت

  1333 4333 ٌتباك

  153 253 عدد قطعة 3     حماالت معدنٌة للتعلٌق 3

 153 153 باكٌت بر ً 6     أنج 2بر ً قٌا   4
 33الباكٌت ٌحتوي على 

 بر ً

  153 1533 علبة كغم 2/1     ورنٌ  5

  433 133 عدد ورقة 4     ورق تنعٌم 6

 كغم 4/1     شرٌ  1
كٌلو 
  رام

1433 353  

 كغم 4/1     شب ناعمةبرادة خ 0
كٌلو 
  رام

1233 333  

  0333 4333 ٌوم ٌوم 2     أجور عامل نجارة  9

  3333 - - -     أجور نقل 13

  4333 - - -     أجور مكائن 11

  24133 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى 12

 
 ( لحساب الكلفة النهائٌة للمكتبة5قائمة )

 الثمن النهائً والنسبةالقائمة  ت

 12313 (1إجمالً ثمن األلواح ذات السدائب قائمة ) 1

 15165 (2إجمالً ثمن ألواح الفورماٌكا قائمة ) 2

 411 (3إجمالً ثمن ألواح خشب الجاوي األحمر قائمة ) 3

 24133 (4إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى قائمة ) 4

 53246 األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى  إجمالً ثمن المواد 5

6 
 533333×  2 =% من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌف اإلدارة 2نسبة 
 ÷133 = 13333 

13333 

1 
 133÷  53246×  5 =% قٌمة التلف واالندثار فً المعدات واألدوات  5نسبة 

= 2662.3 
2662.3 
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 13649.2 13649.2 = 133÷  53246×  23 =تكالٌف % أرباح من جملة ال 23نسبة  0

9 
 16551.5 =ثمن المكتبة النهائً بعد إ افة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلف واألرباح 

 16551.5 ألف دٌنار

 
 

بعععد أن تععدربت علععى و عع  الجععداول التفصععٌلٌة لكمٌععات القطعع  وأثمانهععا ومعرفععة كٌفٌععة حسععاب 
من المعواد الداخلعة فعً العمعل أصعبح معن الٌسعٌر حسعاب الكلفعة النهائٌعة لكعل الكمٌات وثمن كل قطعة 

قطعة أثاا تقوم بإنجازها وال تحتاج إال إلى المزٌد من التدرٌب علعى حسعاب الكلفعة ألي قطععة أثعاا 
حتععى ٌكععون بمقععدورك إتقععان الحسععاب بصععورة جٌععدة وسععرٌعة قععد ال تحتععاج بعععدها إلععى و عع  جععداول 

 لذلك .وقوائم 
لطالب مراعاة الدقة فً حساب الكلفعة لكعل فقعرة معن المعواد المسعتعملة فعً العمعل كمعا فعً على ا

الجعداول السعابقة ألن ععدم حسعاب فقععرة معٌنعة سعٌ دي إلعى ععدم الوصععول إلعى السععر النهعائً بشععكل 
 صحٌح مما ٌعود بال رر على المحل أو المعمل .

و ع  أثمعان المعواد األولٌعة وحسعاب  ٌقوم المعلم المشرف على التمرٌن بمراجعة جمٌ  خطوات

أمعام الفقعرة الخاطئعة مع   أمام الفقرة الصحٌحة وعالمة  الكلفة النهائٌة لكل تمرٌن وو   عالمة 
إلزام الطالب على تصحٌح الخطم أٌنما وجد لغرض تدرٌبه على الحساب الصحٌح للكلفة النهائٌة ألي 

 قطعة أثاا ٌقوم بإنجازها .
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 ( 3التمرٌن ) 
 

 تعلق على الحائط صغٌرة نة مطبخخزا
 

األلعواح هو عبارة عن خزانة مطبخ تعلق علعى الحعائط تصعن  معن  (26 - 4)الشكل 
تلب  من الجهتٌن بمعاك  الصاج بطرٌقة الكب  بالنسبة للجوانب و المسدبة ذات الطبقات

ً معن أما بالنسبة لزبواب فهعأ  ملم 26أ لٌكون سمكها النهائً ملم  10 بسمكواألرفف أ 
وملبسة من الجهتعٌن مععاك  صعاج لٌكعون سعمكها النهعائً  ملم 14األلواح المسدبة بسمك 

كما وأن جمٌ  الحافات األمامٌة لزرفف ملصوق علٌهعا قبلمعة معن خشعب الصعاج  ملم 22
الحافععات األمامٌععة والرأسععٌة للجوانععب أٌ ععاً علٌهععا قبلمععة مععن خشععب الصععاج أمععا كععذلك و

جمٌعع  حافاتهععا معع  مراعععاة أن ٌععتم ربععط القبلمععة الرأسععٌة  علععىالقبلمععة فتلصععق األبععواب 
أ ونفع  الشعًء بالنسعبة لزواٌعا األبعواب أمعا ظهعر  درجعة 45العمودٌة م  األفقٌة بزاوٌعة 

 ثبت بواسطة الغراء والمسامٌر  . تمعاك  الصاج عبارة عن قطعة من الخزانة فهو من 

 (26 - 4الشكل )
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ن ع  القٌاسعات فعً جعدول لكعً كما تعودنا فً التمارٌن السابقة ٌجب أن            
نعععرف قٌاسععات القطعع  التععً سععنقوم بتفصععٌلها مععن البلععوك بععورد أو المعععاك  ولكععً ال نقعع  

 بالخطم فإن تثبٌت القٌاسات المطلوبة عمل مهم جداً قبل التفصٌل .
 ومعاك  الصاج وخشب الصاجمن األلواح المسدبة  جدول حساب القط  التفصٌلٌة لخزانة المطبخ

 المالحظات السعر وحدة البٌ  المادة الكمٌة السمك العرض لطولا القطعة ت

 طبقة ألواح ذات السدائب 2 ملم10 32 01.0 القرصة والقاع 1

32333 

بلوك بورد مالٌزي 
ملم قٌا   10سمك 

× 122اللوح 
 سم244

 طبقة ألواح ذات السدائب 2 ملم10 32 02 الجانب 2

 طبقة ذات السدائبألواح  1 ملم10 22 01.0 الرف األسفل 3

 طبقة ألواح ذات السدائب 2 ملم10 43.5 43 األبواب 4

 طبقة معاك  صاج 4 3.4 33 01.0 القرصة والقاع 5

24333 

طبقة معاك  قٌا  
 244× 122 الصاج

 4الطبقة سم سمك 
 ملم

 طبقة معاك  صاج 4 3.4 33 03 الجانب 6

 طبقة معاك  صاج 2 3.4 23 01.0 الرف األسفل 1

 طبقة معاك  صاج 4 3.4 44.5 41 األبواب 0

 طبقة معاك  صاج 1 3.4 93 02 الظهر 9

9 
حافة القرصة والقاع 

 األمامٌة
 خشب صاج بورمً 2 3.1 2.6 00

المتر 
 المكعب

415333 

قبلمة لحافات المكتبة 
ملم من  1بسمك 
الصاج خشب 

 البورمً

 2 3.1 2.6 03 حافة الجانب األمامٌة 13
المتر  صاج بورمًخشب 

 المكعب

 4 3.1 2.6 33 ر و  الجوانب 11
المتر  خشب صاج بورمً

 المكعب

12 
حافة الرف األسفل 

 األمامٌة
00 2.6 3.1 1 

المتر  خشب صاج بورمً
 المكعب

 4 3.1 2.6 45 ر و  األبواب 13
المتر  خشب صاج بورمً

 المكعب

 4 3.1 2.6 42 حافة األبواب الجانبٌة 14
المتر  ب صاج بورمًخش

 المكعب

 
 خزانة المطبخجدول حساب الكمٌة للمواد األخرى الداخلة فً عمل 

 وحدة البيع الكميــــــــة المــــــــــــــــــادة ت
السعر حسب وحدة 

 البيع
 المالحظات الثمن

  راء بالستٌك 1
 5سطل حجم  2/1

 كغم
  3333 6333 سطل

  1333 4333 باكٌت باكٌت 4/1 إنج 1.5مسمار أبرة قٌا   2

  153 253 عدد قطعة 3 حماالت معدنٌة للتعلٌق 3

 153 153 باكٌت بر ً 6 إنج 2بر ً قٌا   4
 33ٌحتوي الباكٌت على 

 بر ً

 163 533 باكٌت بر ً 0 إنج 4/3بر ً قٌا   5
 25ٌحتوي الباكٌت على 

 بر ً

  3333 153 عدد مفصلة 4 مفصالت إٌطالً 9

  4533 1533 قنٌنة قنٌنة 3 وكاسبرتو دمل 5

  1533 253 عدد طبقة 6 ورق تنعٌم 6

  353 1433 كٌلو  رام كغم 4/1 شرٌ  7

  333 1233 كٌلو  رام كغم 4/1 برادة خشب ناعمة 8

  533 253 عدد مقبض 2 مقابض كروٌة 11

  533 253 عدد سركً 2 سركً 11
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  253 253 عدد قطعة 1 القط مغناطٌسً 12

 ٌوم ٌوم 2 عامل نجارة أجور 13
دٌنار للٌوم  4333

 الواحد
0333  

  3333 دٌنار 3333 - - أجور نقل 14

  4333 دٌنار 4333 - - أجور مكائن 15

 
 
 

 مالحظة :
على فرض  إٌجار المحل والكهرباء والماء ومصارٌف إدارة(من )% 2 ت اف نسبة .1

لحساب التلف  %5نسبة أ ت اف  دٌنار( 533333)جملة المصارٌف المذكورة شهرٌاً 
 من جملة التكالٌف . %23واالندثار للمعدات والمواد األولٌة أ ٌ اف ربح 

تكون ملم(  1)عند حساب الكلفة توحد القٌاسات لغرض الحصول على نتٌجة جٌدة مثالً  .2
 فً حالة و   القٌاسات جمٌعها بالسنتٌمتر . سم( 3.1)

ق لحساب كمٌة وثمن األلواح المسدبة ٌتم أوالً و   القوائم كما فً التمرٌن الساب .3
ثم قائمة لحساب كمٌة وثمن التراكٌب المعدنٌة صاج وأخرى لخشب ال معاك  الصاجوال

)إجمالً ثمن المواد والمصارٌف األخرى ٌتم جم  األثمان لجمٌ  القوائم تحت عنوان 
فً ثم ت اف إلٌها النسب المئوٌة المذكورة األولٌة واألجور والمصارٌف األخرى( 

 . خزانةبالتتاب  لغرض الحصول على الثمن الم بوط والصحٌح لل (1)الفقرة 

 خطوات العمل :
 

باستخدام بعض التعاشعٌق  العملفً التمرٌنٌن السابقٌن تعلمنا كٌفٌة ا
التً درسناها وتدربنا علٌهعا وهنعا أٌ عاً ٌمكننعا اسعتخدام تعشعٌقة اللسعان 

ي ٌمكننععا عمععل خععد  والخععد  علععى شععكل الغنفععاري ففععً الععرف العلععو
نصعفً مع   )ذٌل الحمام(مستعرض فً كال الجانبٌن على هٌئة  نفاري 

مراعاة أن تكون الجهة العدلة إلى األسفل أ أمعا العرف الوسعطً فٌمكننعا 
أن نعمله بنف  الطرٌقعة ولكعن بتعشعٌقة كاملعة أمعا العرف السعفلً فٌكعون 

نتبعال بمنعه أقعل مثل الرف العلوي ولكن الجهة العدلة تكون لزعلى م  اال
 . (21 - 4)فً الشكل السابقٌن كما  الرفٌنعر اً من 

وبعد االنتهاء من عمل الخد  المستعرض فً الجانبٌن نقعوم بعمعل 
اللسان الغنفاري فعً األرفعف مع  االنتبعال لقٌعا  العرف حٌعا أن القٌعا  

فٌكعون الطعول الفعلعً  سعم 2.2ٌ عاف لعه  سم 05.6الداخلً للرف هو 
سعم  1.2حٌا أننا نحسب أن عمق الخد  هو  سم 01.0للرف 

 على كال الجانبٌن . سم  1.1إذن فاللسان سٌكون 
وبعععد االنتهععاء مععن عمععل األلسععن نقععوم بو عع  القبلمععة علععى 
الحافات والر و  الظاهرة م  مراعاة أن االتصال بٌنها ٌكعون 

أ ثم ٌ بط عرض القبلمة مساوٌاً لسعمك  درجة 45على زاوٌة 

 - 4الشكل )
21) 

 - 4الشكل )
20) 
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ك نقععوم بتجمٌعع  الخزانععة بواسععطة الغععراء دون اسععتعمال المسععامٌر وتععربط القطعععة بعععد ذلعع
حتى ٌجف الغراء تماماً ومن ثم نثبعت الظهعر بواسعطة الغعراء  )الفخات(األجزاء بالمرابط 

 والمسامٌر . 
 وطرٌقة تركٌبها تتلخي بما ٌلً :اإلٌطالٌة أما األبواب فنثبتها بواسطة النرمادة 

ونف  الشًء من األسفل ون   خطعاً سم  0بمقدار  نمخذ قٌا  من أعلى الباب .1
 . (20 - 4) فً الشكلكما على القٌا  

فٌجععب أن نحععدد  سععم 2.6قطععر حلقععة المفصععلة هععو  .2
لٌكععون مكععان ملععم  3.1منتصععف القطععر معع  زٌععادة 

 . (29 - 4)فً الشكل كما الحفر بالنسبة للحلقة 

بواسطة الزاوٌة القائمة نحدد خطوط التقاط  لتثبٌعت  .3
 - 4( والشعععكل )33 - 4فعععً الشعععكل )ركعععز كمعععا لما

31). 

نركب البرٌمة الخاصة بالمفصالت الكروٌة بالدرٌل  .4
الكهربائً ون   مسمار البرٌمة فً المركز المحدد 

 فعً الشعكلكمعا ملعم  1.0ونقوم بعملٌة الثقعب بعمعق 
(4 - 32). 

نركععب المفصععلة بحٌععا ٌكععون الععذراع الطوٌععل إلععى  .5
 . (33 - 4ل )فً الشككما مو ح الخارج 

إن العععذراع الطوٌعععل للمفصعععلة ٌركعععب علعععى القاععععدة  .6
الخاصععة بععه المثبتععه علععى الجانععب الععداخلً للخزانععة 
والحلقععة تثبععت فععً الحفععر المخصععي لهععا فععً البععاب 
فعند إ الق الباب تغطعً البعاب علعى العرف العلعوي 
والرف األسفل وبعد ذلك نختار قٌا  مناسباً لو ع  

ء بعععالطالء الكحعععولً المقعععابض وتعععتم عملٌعععة الطعععال
والدملوك كما تعلمنا فً التمرٌن السابق ونكون بهذا 
قععد انتهٌنععا مععن عمععل الخزانععة وتعلععق هععذل الخزانععة 
بععنف  الطرٌقععة التععً تعلمناهععا فععً التمععارٌن السععابقة 

 بواسطة الحمالة المعدنٌة .

بعد االنتهاء من العمل نقوم اآلن بحسعاب الكلفعة النهائٌعة للمكتبعة 
ثمن العععذي ٌمكعععن أن نبٌعهعععا بعععه مععع  إ عععافة كافعععة لمعرفعععة الععع
)نسبة اإلٌجعار والكهربعاء والمعاء ونسعبة التلعف مثل المصارٌف 

والمصععارٌف  واالنععدثار فععً المكععائن والمعععدات ونسععبة األربععاح(
 المتعلقة بالعمل .األخرى 

 - 4الشكل )
29) 

 - 4ل )الشك
33) 

 - 4الشكل )
31) 

 - 4الشكل )
32) 
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 - 4الشكل )
33) 



 082 ماس الفصل اخل................................................... املشغوالت النجمارية .
 

 ملم 10( لحساب ثمن األلواح المسدبة سمك 1قائمة )

 الوحدة لكمٌةا عدد العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

 3.56192 ملم10 32 01.0 القرصة والقاع 1

 32333 طبقة

6343.31 

× الكمٌة  =الثمن 
 سعر المتر المرب 

 5641.31 3.5240 ملم10 32 02 الجانب 2

 3323.33 3.20396 ملم10 22 01.0 الرف األسفل 3

 3143.6 3.340 ملم10 43.5 43 األبواب 4

 1.11560 إجمالً مساحة األلواح المسدبة المستعملة 5
متر 
 مرب 

  =ثمن إجمالً األلواح المستعملة  

سعر المتر  ×إجمالً مساحة األلواح 
 6 المرب 

 = 244×  122 =ملم  10مساحة طبقة األلواح المسدبة سمك 

 متر مرب  2.9160
سعر المتر 
 13149 المرب 

1 
 13149 = 2.9160÷  32333 =لمتر المرب  من األلواح المسدبة سعر ا

 ثمن إجمالً األلواح 10441.0   دٌنار للمتر المرب  
 

 معاك  الصاجألواح ( لحساب ثمن 2قائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

1 
القرصة 

 القاعو
01.0 33 

 ملم 4
2 3.51940 

 24333 طبقة

4611.9 

الكمٌة  =الثمن 
سعر المتر × 

 المرب 

 0033.39 1.3956 4 ملم 4 33 03 الجانب  2

 3256.2 3.43300 2 ملم 4 23 01.0 الرف األسفل 3

 5003.0 3.1290 4 ملم 4 44.5 41 األبواب 4

 5953 3.130 1 ملم 4 93 02 الظهر 5

6 
 ً مساحة األلواح المسدبة المستعملةإجمال

3.54616 
متر 
 مرب 

  =ثمن إجمالً األلواح المستعملة  

سعر  ×إجمالً مساحة األلواح 
 1 المتر المرب 

 = سم 244×  122 = ملم 4المعاك  سمك مساحة طبقة 

 متر مرب  2.9160
سعر المتر 
 0362.24 المرب 

 
 = 2.9160÷  24333 =ا معاك  الصاجسعر المتر المرب  من 

 20595   دٌنار للمتر المرب  0362.24
ثمن إجمالً 
 األلواح

 

 ( لحساب ثمن خشب الصاج البورم3ًقائمة )

 الوحدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

1 
القاع القرصة وحافة 
 األمامٌة

00 2.6 3.1 2 3.33332332 

تر م
 مكعب

415333 

152.15 

 

 143.53 3.33333212 2 3.1 2.6 03 األمامٌة الجانبحافة  2

 114.11 3.33324324 4 3.1 2.6 33 ر و  الجوانب 3

4 
حافة الرف األسفل 

 األمامٌة
00 2.6 3.1 1 3.33316316 16.316 

 155.61 3.3333216 4 3.1 2.6 45 ر و  األبواب 5
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6 
اب حافة األبو

 الجانبٌة
42 2.6 3.1 4 

3.33333516 
145.236 

 3.3316562 المستعملة خشب الجاوي األحمر حجم ألواحإجمالً  1

  =ثمن إجمالً األلواح المستعملة 

سعر المتر  ×األلواح  حجمإجمالً 
 المرب 

 
× السمك × العرض × حجم األلواح بالمتر المكعب = الطول 

ن تكون جمٌ  القٌاسات  من على شرط أ 1333333÷ العدد 
 وحدة قٌا  واحدة )سنتٌمتر(

106.695 
ثمن إجمالً 
 األلواح

بعد االنتهاء معن معرفعة أثمعان كافعة المعواد األولٌعة الداخلعة فعً عمعل خزانعة المطعبخ ٌجعب أن 
)الغععراء أ والمصععارٌف األخععرى  )المسععامٌر أ الحمععاالت أ البرا ععً(نحسععب ثمععن التراكٌععب المعدنٌععة 

تنعععٌم أ بععرادة الخشععب الناعمععة أ الشععرٌ  أ االسععبرتو والععدملوك أ المفصععالت أ السععراكً أ ورق ال
 . اللواقط المغناطٌسٌة أ وأجور العمل والنقل(

 ( لحساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى4قائمة )

 الوحدة الكمٌة اسم القطعة ت

حسب وحدة  السعر
 البٌ 

 الثمن
 المالحظات

 ناردٌ دٌنار

  راء بالستٌك 1
 5حجم  سطل 2/1

 كغم
  3333 6333 سطل

2 
 1.5مسمار أبرة قٌا  

 أنج
  1333 4333 باكٌت باكٌت 4/1

  153 253 عدد قطعة 3 حماالت معدنٌة للتعلٌق 3

 153 153 باكٌت بر ً 6 أنج 2بر ً قٌا   4
 33الباكٌت ٌحتوي على 

 بر ً

 163 533 باكٌت بر ً 0 إنج 4/3بر ً قٌا   5
 25الباكٌت ٌحتوي على 

 بر ً

  3333 153 عدد مفصلة 4 مفصالت إٌطالً 5

  4533 1533 قنٌنة قنٌنة 3 اسبرتو دملوك 

  1533 253 عدد ةطبق 6 ورق تنعٌم 6

  353 1433 كٌلو  رام كغم 4/1 شرٌ  1

  333 1233 كٌلو  رام كغم 4/1 برادة خشب ناعمة 0

  533 253 عدد مقبض 2 مقبض كروي 9

  533 253 عدد سركً 2 سركً 

  253 253 عدد القط 1 القط مغناطٌسً 

  0333 4333 ٌوم ٌوم 2 أجور عامل نجارة  13

  3333 - - - أجور نقل 11

  4333 - - - أجور مكائن 12

  33163 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى 

 
 المطبخ ( لحساب الكلفة النهائٌة لخزانة5قائمة )
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 الثمن النهائً القائمة والنسبة ت

 10441.0 (1إجمالً ثمن األلواح ذات السدائب قائمة ) 1

 20595 (2قائمة ) المعاك  الصاجإجمالً ثمن ألواح  2

 106.695 (3إجمالً ثمن ألواح خشب الجاوي األحمر قائمة ) 3

 33163 (4إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى قائمة ) 4

 11903 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى  5

6 
÷  533333×  2 =من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌف اإلدارة  %2نسبة 
133 = 13333 

13333 

1 
 133÷  11903×  5 =قٌمة التلف واالندثار فً المعدات واألدوات  % 5نسبة 

= 3099.15 
3099.15 

 15596.6 15596.6 = 133÷  11903×  23 =أرباح من جملة التكالٌف  % 23نسبة  0

9 
 =النهائً بعد إ افة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلف واألرباح  خزانة المطبخثمن 

 131410.153 ألف دٌنار 131410.153
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 (4التمرٌن )
 

 مكتبة صغٌرة للكتب والمجالت :
 

ألعواح ذات معن مصعنوعة مكتبعة صعغٌرة للكتعب والمجعالت  (34 - 4)الشكل ٌو ح 
 4مكبعو  بمععاك  الصعاج سعمك  ملم 16قٌا    Block Board البلوك بوردالسدائب 

والقبلمعات معن خشعب البلعوط بموجعب الصاج واألرجل والعار ة األمامٌة من خشب  ملم
 أدنال . القٌاسات المبٌنة على الشكل

 
 

 (34 - 4الشكل )
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قعوائم لكمٌعات القطع  التفصعٌلٌة معن سعابقة نقعوم أوالً بو ع  كما تعلمنا فً التمارٌن ال
البلعععوك بعععورد ومععععاك  الصعععاج وخشعععب البلعععوط وخشعععب الصعععاج والتراكٌعععب المعدنٌعععة 
والمصععارٌف األخععرى الداخلععة فععً عمععل المكتبععة لتسععهٌل عملٌععة التفصععٌل وحسععاب الكلفععة 

 : النهائٌة
 وخشب البلوط قائمة القط  التفصٌلٌة لزلواح المسدبة ومعاك  الصاج

 وحدة البٌ  المادة الكمٌة السمك العرض الطول القطعة ت
سعر وحدة 

 البٌ 
 المالحظات

 عدد سم سم سم  
 ألواح البلوك بورد

 ملم 16سمك 
 20333 طبقة

 سعر طبقة ذات قٌا 
 سم 244×  122

 2 1.6 29 133 القرصة والقاع 1

 2 1.6 29 55 الجوانب 2

 معاك  الصاج 

 معاك  صاج قٌا  4 3.4 33 131 لقرصة والقاعا 3
سمك  244×  122

 ملم 4
 24333 طبقة

 سعر طبقة ذات قٌا 
 4 3.4 33 56 الجوانب 4 سم 244×  122

 خشب الصاج 

 2 3 6 134 العار ة األمامٌة والخلفٌة 5

 4 3 6 26 األرجل 6 سعر المتر المكعب 415333 متر مكعب خشب صاج

 2 3 6 26 العلوي لزرجلالكفسٌج  1

 خشب البلوط للقبلمات 

0 
حافة القرصة والقاع 

 األمامٌة
131 2.6 2 2 

ألواح مختلفة 
 القٌاسات

 سعر المتر المكعب 495333 متر مرب 
 4 2 2.6 31 ر و  الجوانب 9

 2 2 2.6 59 الحافة األمامٌة للجوانب 13

 
 صارٌف األخرى الداخلة فً عمل المكتبةجدول كمٌات التراكٌب المعدنٌة والم

 وحدة البٌ  الكمٌة المادة ت
السعر 
حسب 
 وحدة البٌ 

الثمن حسب 
 الكمٌة

 المالحظات

  6333 6333 سطل سطل 1  راء بالستٌك 1

  1033 133 عدد 10 لبالٌب 2

3 
 1.5مسمار أبرة قٌا  

 إنج
  533 4333 باكٌت باكٌت 0/1

4 
 0ماسورة نحا  قطر 

 ملم
2 

لمتر ا
 الطولً

2533 5333 
 163طول القطعة 
 سم

  1333 253 عدد 4 ورق تنعٌم 5

  353 1433 كٌلو  رام كٌلو 4/1 شرٌ  6

  333 1233 كٌلو  رام كٌلو 4/1 برادة خشب ناعمة 1

  153 153 علبة علبة بودرة أطفال 0

  4533 1533 قنٌنة قنٌنة 3 اسبرتو ودملوك 9

  153 153 - - قطن 13
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 0333 4333 ٌوم ٌوم 2 جور عامل نجارةأ 11
 0حساب الٌوم 
 ساعات

  3333 3333 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل صبا ة 12

  3333 3333 - - أجور مكائن 13

  3333 3333 - - أجور نقل 14

 
 التفصٌل :

بعد أن ثبتنا القٌاسات المراد تقطٌعها نقوم بتخطعٌط القٌاسعات علعى لعوح البلعوك بعورد 
تلفاً من اللوح أثناء عملٌة التفصٌل وألن لوح البلوك بورد ذو قٌاسات ثابتة  بشكل ال ٌسقط

وننشر هذل اللوح طول من  سم 223طول بو اللوح رأ من  سم 29عرض بتثبٌت فنقوم 
ومعن  الجوانعبفنكون هنا قد أتممنا تفصٌل  سم 113ثم نقطعها إلى قطعتٌن بطول القطعة 

وننشعر هعذل القطععة  سعم 233سابقة ولكن بطعول بنف  الطرٌقة ال سم 29ثم نثبت عرض 
كما فً  القرصة والقاعومن ثم نقط  القٌا  إلى قسمٌن متساوٌٌن لنكون قد أتممنا تفصٌل 

 . (35 - 4الشكل )
 1ثم نمخذ لوح من المعاك  الصاج ونقوم بتفصعٌل نفع  القٌاسعات السعابقة مع  زٌعادة 

ل طعولً مع  ألٌعاف لعوح المععاك  للعرض وتعتم عملٌعة التفصعٌل بشعكسم  1للطول و  سم
لٌكونعا وجهعٌن للقرصعة والقعاع  سعم 33وععرض  سعم 131قط  بطول  (4)بحٌا نفصل 
عع ل أوجععه الجوانععب بععنف  الطرٌقععة وأٌ ععاً معع  ألٌععاف لععوح المعععاك  بموجععب ومععن ثععم نفص 

 القٌاسات التً و عناها للقط  أ لنكون قد انتهٌنا من تفصٌل لوح المعاك  . 
 طرٌقة العمل :

 القرصة

الجانب 
 األول

 القاع

 الجانب الثانً

 (35 - 4الشكل )
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عد أن قطعنا القٌاسات كما سبق نقوم بعملٌة كب  المعاك  الصاج على ألواح البلوك ب
على جمٌ  الجهات زٌادة من لوح المعاك  لكعً  سم 2/1بشكل جٌد م  ترك مسافة بورد 

 نتمكن من مسح المعاك  بعد الكب  لٌتساوى م  البلوك بورد .
المجعرى واللسعان المسعتعار قة باسعتعمال تعشعٌبعد أن قمنا بالكب  نبدأ بعمعل األرجعل 

وكعذلك  درجعة 45حٌا نقط  ر و  األرجل المتصعلة مع  الكفسعٌج العلعوي علعى زاوٌعة 
رأسً الكفسٌج العلوي ومن ثم نقوم بعمل المجعرى فعً وسعط القطع  العزاوي فعً األرجعل 

وبعععد االنتهععاء نجهععز لسععان مععن نفعع  سععم  1.2وعععرض سععم  2والكفسععٌج العلععوي بعمععق 
فعً كمعا ألسعن أ  (4)وبععدد سعم  3.0وععرض  سعم 1.1لزرجل بسمك الخشب المستخدم 

 . (36 - 4)الشكل 

بعمل حفر فً الحافات األمامٌة والخلفٌة لزرجل لغرض وقبل أن نجم  األرجل نقوم 
تثبٌععت العار ععة األمامٌععة والخلفٌععة ونسععتخدم طرٌقععة اللسععان بركبععة جانبٌععة ورأسععٌة حٌععا 

نحددل بقلم الرصاي ثم نمخذ معن الحعد و سم 1بقٌا  نمخذ قٌا  من رأ  الرجل العلوي 

( ٌبٌن تعشٌقة المجرى واللسان 36 - 4الشكل )
 المستعار

( ٌبٌن شكل الحفر 31 - 4الشكل )
 للعار ة
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معن ٌكون أسفل الحد والذي ٌمثل عرض العار ة األمامٌعة أ و سم 6الذي و عنال قٌا  
من بداٌة الحافة األمامٌعة  سم 1أي بقٌا  العار ة ثم نترك  سم 3الجانب األمامً بقٌا  

 سعم 2عرض اللسعان سعٌكون من األعلى ونبدأ الحفر بعد هذا القٌا  أي أن  سم 1وكذلك 
بعد االنتهاء من الحفر نقعوم بعمعل اللسعان وفعق القٌاسعات التعً  سم 2وعمق  سم 5وطوله 

أ بعد االنتهاء من تح ٌر العار ة األمامٌة   (31 - 4)فً الشكل كما تم بموجبها الحفر 
 بععربط األرجععل األمامٌععة معع  العار ععة األمامٌععة وكععذلك األرجععل الخلفٌععةنقععوم والخلفٌععة 

بتغرٌة المجرى نقوم  مومن ث )أبرة(والعار ة الخلفٌة بواسطة الغراء والمسامٌر الرفٌعة 
ونبقعً رأ  المسعمار ظعاهراً فعوق  )أبعرة(وو   األلسن بداخلها ونثبتها بمسعامٌر رفٌععة 

 .  الخشب حتى نستطٌ  قلعه بعد أن تجف القطعة كً ال نترك أثراً للمسمار 
ل نقعوم بعمعل فعرز فعً حافعات القرصعة والقعاع األمامٌعة بعد االنتهاء معن عمعل األرجع

وكععذلك فععً حافععات الجوانععب األمامٌععة ورأ  واحععد مععن كععل جنععب وذلععك لو عع  القبلمععة 
ونفع   ملعم 0وععرض  سعم 1بطرٌقة التعشٌق بالحفر واللسان حٌعا ٌكعون اللسعان بطعول 

بحٌعا ٌكعون  ء بالنسبة للحفعر حٌعا سعنقوم بتقسعٌم السعمك إلعى ثالثعة أقسعام متسعاوٌةالشي

. بعد ذلك نقعوم بتركٌعب  (30 - 4الشكل )فً القسم الوسطً هو الحفر فتكون القبلمة كما 
مسعاوٌة لعرأ  القطععة بالنسعبة  درجعة 93القبلمة بحٌا ٌتم قط  رأ  القبلمة على زاوٌعة 

للقرصععة والقععاع أمععا الجوانععب فٌععتم قطعع  رأ  القبلمععة المو ععوعة علععى رأ  الجنععب معع  
ثعم تركعب بواسعطة الغعراء  درجعة 45عة على الحافة األمامٌة على زاوٌعة القبلمة المو و

 والمسامٌر م  ترك

 مةٌبٌن شكل القبل (30 - 4الشكل )
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بعد ذلك نقوم  (39 - 4فً الشكل )رأ  المسمار ظاهراً لغرض إخراجه بعد الجفاف كما 

بمسععح القبلمععة لٌتسععاوى عر ععها معع  سععمك القطعع  بعععد ذلععك نقععوم بتحدٌععد مكععان الثقععوب 

القرصة والقاع حٌعا ن ع  القرصعة والقعاع جنعب بع عهما الخاصة بمنابٌب النحا  على 

مععن الععرأ  ون عع  خطععاً ومععن ثععم نقسععم هععذا القٌععا  إلععى قسععمٌن  سععم 36ونمخععذ قٌععا  

وبواسطة الزاوٌة القائمة ن   خطاً على عرض القرصة والقاع  سم 10متساوٌٌن بمقدار 

 لكل من من الحافة األمامٌة والخلفٌةسم  4لتحدٌد القٌا  ومن ثم نمخذ قٌا  

 سم 36القرصة والقاع وبواسطة الخطاط نحدد القٌا  على القرصة والقاع إلى نهاٌة خط 

 قبلمة من البلوط

 ملم أنبوب من النحا  0

 ملم سمك لوح المعاك  4

 عار ة الرجل

 (39 - 4الشكل )

81 81 88 

88 

4 

4 

 ٌبٌن ثقوب األنابٌب (43 - 4الشكل )
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سم  11محصورة بٌن القٌاسٌن نقسمهما بالتساوي إلى  سم 22العر ً فٌبقى لدٌنا مسافة 

وٌكععون  (43 - 4فععً الشععكل )تمثععل الثقععوب الخاصععة باألنابٌععب كمععا  نقععاط 6فٌتكععون لععدٌنا 

بععد ذلعك نقعوم بتركٌعب األجعزاء بطرٌقعة اللبالٌعب حٌعا نرسعم سعمك سم  1.4عمق الثقب 

معن كعال الطعرفٌن ونقسعم البعاقً إلعى  سعم 4القاع فً أسفل الجنبٌن عر عاً ونتعرك مسعافة 

قسععمٌن متسععاوٌٌن فٌكععون لععدٌنا ثععالا نقععاط لو عع  اللبالٌععب ثععم نقسععم السععمك إلععى قسععمٌن 

قعة بالنسعبة للقرصعة حٌعا نثبعت سعمك متساوٌٌن لتحدٌد مركز اللبلوب ونطبعق نفع  الطرٌ

عن الحافة العلٌا للجنبٌن ونقسعم نفع  التقسعٌم علٌهمعا ثعم نركعب  سم 15القرصة على بعد 

أما بالنسبة لعر و  سم  1.5ونقوم بالثقب فً األماكن المحددة بعمق  ملم 0برٌمة قطرها 

بععد  سعم 2معة بعمعق القرصة والقاع فٌتم نقل التقسٌم السابق علٌهما وٌتم الثقب بنف  البرٌ

ذلك ٌتم و   اللبالٌب بواسطة الغراء داخل الثقوب الموجودة فً ر و  القرصة والقعاع 

ثم ٌتم تغرٌعة اللبالٌعب ور و  القعاع لتثبٌتهعا بالجوانعب ومعن ثعم ن ع  األنابٌعب النحاسعٌة 

ن القعاع ثعم ٌعتم العربط بواسعطة المعرابط إلعى أونثبت القرصة بنف  الطرٌقة التً ثبتنا بهعا 

ٌجف الغراء م  مراععاة  عبط الزاوٌعة المحصعورة بعٌن القرصعة والقعاع والجوانعب علعى 

بعد االنتهاء من تجمٌ  التمرٌن تتم عملٌة و   المعجعون علعى األجعزاء أ الزاوٌة القائمة 

المعطوبة أو أماكن المسامٌر ومن ثم التنعٌم لتهٌئة التمرٌن للصبد ثم نقوم بصبد التمعرٌن 

والععدملوك كمععا تعلمنععا فععً التمععارٌن السععابقة وبهععذا نكععون قععد انتهٌنععا مععن  بععالطالء الكحععولً

كٌفٌعة تركٌعب األنابٌعب  (41 - 4)فعً الشعكل إعداد التمرٌن بالشكل النهعائً ونالحعظ هنعا 

 النحاسٌة قبل تجمٌ  القرصة .



 112 ماس الفصل اخل................................................... املشغوالت النجمارية .
 

 

نقوم بعد االنتهاء من التمعرٌن بو ع  قعوائم لحسعاب الكلفعة لكعل معن األلعواح المسعدبة 

  الصعععاج أ خشعععب الصعععاج أ خشعععب البلعععوط وأخٌعععرا قائمعععة التراكٌعععب المعدنٌعععة ومععععاك

والمصارٌف األخرى لنتمكن فً النهاٌة من حسعاب الكلفعة النهائٌعة للمكتبعة وسعوف نعتمعد 

لإلٌجار والمعاء والكهربعاء علعى  %2 النسب التً استخدمناها فً التمرٌنٌن السابقٌن وهً

% 5ة التلف واالنعدثار فعً المععدات والمكعائن نسبو 253333أسا  أن إٌجار المحل هو 

 . %15أما نسبة األرباح فهً 

 
 

 ( لحساب ثمن األلواح المسدبة1قائمة )

 اسم القطعة ت
 الطول
 سم

 العرض
 سم

 السمك
 سم

 عدد
 الكمٌة
 3م

 وحدة البٌ 
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

1 
القرصة 
 والقاع

133 29 1.6 2 3.50 
طبقة 

 ٌا ق
122  ×
244 

20333 

5455.40  

  3333.514 3.219 2 1.6 29 55 الجانب 2

 ثمن إجمالً األلواح المسدبة = 3.099إجمالً مساحة األلواح المسدبة  

( ٌبٌن كٌفٌة تركٌب 41 - 4الشكل )
 األنابٌب
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سعر × إجمالً مساحة األلواح  المستعملة
 المتر المرب 

 
سم =  244×  122ملم =  16مساحة طبقة األلواح المسدبة 
 متر مرب  2.9160

ثمن 
المتر 
 المرب 

9436 

 
 ÷ 20333سعر المتر المرب  من األلواح المسدبة = 

 دٌنار 9436=  2.9160
 ثمن إجمالً األلواح 0455.994  

 

 ( لحساب ثمن ألواح معاك  الصاج2قائمة )

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 وحدة البٌ  الكمٌة عدد السمك
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

1 
القرصة 
 والقاع

131 33 3.4 4 1.212 
 طبقة قٌا 
122  ×
244 

2433
3 

9111.
55 

 

 3.612 4 3.4 33 56 الجانب 2
5411.
09 

 

 
إجمالً مساحة ألواح المعاك  

 المستعملة
1.004 

 األلواح المستعملةثمن إجمالً 
= 

سعر × إجمالً مساحة األلواح 
 المتر المرب 

 
 2.9160سم =  244×  122=  ملم 4المعاك  مساحة طبقة 

 متر مرب 
ثمن المتر 
 المرب 

0362.
34 

 
÷  24333سعر المتر المرب  من معاك  الصاج = 

 دٌنار للمتر المرب  0362.34=  2.9160
  

15109
.44 

 ثمن إجمالً األلواح

 

 ( لحساب ثمن خشب الصاج3قائمة )

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
وحدة 
 البٌ 

 الثمن لسعرا
 المالحظات

 دٌنار دٌنار

1 
العار ة األمامٌة 

 والخلفٌة
134 6 3 2 

3.3331
44 

متر 
 مكعب

415
333 

1110.4  

 4 3 6 26 األرجل 2
3.3310
12 

009.2  

 2 3 6 26 الكفسٌج العلوي لزرجل 3
3.3339
36 

444.6  

 إجمالً حجم ألواح خشب الصاج المستعملة 
3.3365
52 

 ن إجمالً األلواح المستعملة =ثم
سعر المتر × إجمالً حجم األلواح 
العدد × السمك × العرض × حجم األلواح بالمتر المكعب = الطول   المكعب

 ÷1333333  
على شرط أن تكون جمٌ  القٌاسات  من وحدة قٌا  واحدة 

 )سنتٌمتر(
 ثمن إجمالً األلواح 3112.2   

 

 ب البلوط للقبلمات( لحساب ثمن خش4قائمة )

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 ةالكمٌ عدد السمك
وحدة 
 البٌ 

 الثمن السعر
 المالحظات

 دٌنار دٌنار

1 
حافة القرصة والقاع 

 األمامٌة
131 2.6 2 2 

3.3313
534 

متر 
 مكعب

495
333 

519.940  
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 4 2 2.6 31 ر و  الجوانب 2
3.3336
440 

319.116  

 2 2 2.6 59 مٌة للجوانبالحافة األما 3
3.3336
136 

333.132  

 ثمن إجمالً األلواح المستعملة =  إجمالً حجم ألواح خشب الصاج المستعملة 
سعر المتر × إجمالً حجم األلواح 
 المكعب

 
العدد × السمك × العرض × حجم األلواح بالمتر المكعب = الطول 

 ÷1333333  
 من وحدة قٌا  واحدة على شرط أن تكون جمٌ  القٌاسات 
 ثمن إجمالً األلواح 1142.056    )سنتٌمتر(

 ( لحساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى5قائمة )

 وحدة البٌ  الكمٌة المادة ت
السعر 
حسب 
 وحدة البٌ 

الثمن حسب 
 الكمٌة

 المالحظات

  6333 6333 سطل سطل 1  راء بالستٌك 1

  1033 133 عدد 10 لبالٌب 2

3 
 1.5مسمار أبرة قٌا  

 إنج
  533 4333 باكٌت باكٌت 0/1

4 
 0ماسورة نحا  قطر 

 ملم
2 

المتر 
 الطولً

2533 5333 
 163طول القطعة 
 سم

  1333 253 عدد 4 ورق تنعٌم 5

  353 1433 كٌلو  رام كٌلو 4/1 شرٌ  6

  333 1233 كٌلو  رام كٌلو 4/1 برادة خشب ناعمة 1

  153 153 علبة لبةع بودرة أطفال 0

  4533 1533 قنٌنة قنٌنة 3 اسبرتو ودملوك 9

  153 153 - - قطن 13

 0333 4333 ٌوم ٌوم 2 أجور عامل نجارة 11
 0حساب الٌوم 
 ساعات

  3333 3333 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل صبا ة 12

  3333 3333 - - أجور مكائن 13

  3333 3333 - - أجور نقل 14

  33453 تراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرىإجمالً ثمن ال 15

 
 الكلفة النهائٌة للمكتبة( لحساب 6قائمة )

   ت

 0455.994 (1إجمالً ثمن األلواح ذات السدائب قائمة ) 1

 15109.44 (2إجمالً ثمن ألواح المعاك  قائمة ) 2

 3112.2 (3إجمالً ثمن ألواح خشب الصاج قائمة ) 3

 1142.056 (4البلوط قائمة ) إجمالً ثمن ألواح خشب 4
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 33453 (6إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى قائمة ) 5

 50353.49 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى للقوائم 6

1 
 253333×  2من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌف اإلدارة = %  2نسبة 

 ÷133  =5333 
5333 

0 
 50353.49×  5قٌمة التلف واالندثار فً المعدات واألدوات = %  5نسبة 

÷133 =2911.524 
2911.524 

9 
=  133÷ 50353.49×  15من جملة التكالٌف =  % 15نسبة أرباح 
0152.513 

0152.513 

13 
= ثمن المكتبة النهائً بعد إ افة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلف واألرباح 

15323.501 
15323.501 

 



 116 ماس الفصل اخل................................................... املشغوالت النجمارية .
 

 (5التمرٌن )
 حافظة أوراق بثالا طبقات تو   على المكتب

 
ٌمثعل حافظعة أوراق تو ع  علععى طاولعة المكتعب لحفعظ المعععامالت  (42 - 4)الشعكل 

طرٌقععة التجمٌعع  هنععا سععتكون بطرٌقععة الحفععر والكتععب الرسععمٌة التععً ٌعمععل بهععا المععوظفٌن 
 .واللسان الغنفاري الظاهر 

 لتً تصن  منها الحافظة هً خشب الصاج ومعاك  الصاج .المواد ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قٌاسات القط  
 

 6عدد   1.5×  11×  30 الجوانب :
 3عدد  1.5×  11×  21 الظهر :
  20×  30عبارة عن معاك  صاج قٌاسها  القاعدة :

 مسع 2بععرض عبارة عن قبلمات من خشب الصعاج فهً أعمدة الحركة االنزالقٌة أما 
ولمنحها بعض الجمالٌة نقوم بجعل ر وسها على شكل نصف دائرة م  لعف سم  1وسمك 

قٌععا  القطعععة أ أمععا تثبععت بواسععطة برا ععً علععى جععانبً القطعع  الحافععات باتجععال الوجععه و
ٌحسب بشكل ٌتناسب م  حركة الشكل لزعلى واألسفل دون أٌة ممانعة أو تعقٌعد وٌكعون ف

  قط  أربعة فً كل جهة . (0)عددها 

11 

38 

27 

24 
1.5 

 

لى ٌمثل حافظة أوراق تو   ع (42 - 4)الشكل 
 طاولة المكتب
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فً التمارٌن السابقة ٌجب علٌنا قبل البدء بالعمل و ع  جعدول للقطع  التفصعٌلٌة وكما 
من خشب الصاج ومعاك  الصاج وكذلك جدول للتراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخعرى 
لٌتسنى لنا تفصٌل القط  بموجب القٌاسات المطلوبة والمبٌنة على الرسم وبالتالً نسعتطٌ  

 الكلفة النهائٌة بشكل جٌد ودقٌق .من خالل الجداول حساب 
 قائمة القط  التفصٌلٌة لخشب الصاج ومعاك  الصاج

 وحدة البيع المادة الكمية السمك العرض الطول القطعة ت
سعر وحدة 

 البيع
 المالحظات

 خشب صاج 6 1.5 11 30 الجانب 1
متر 
 مكعب

405333 

 

 3 1.5 11 21 الظهر 2
متر  خشب صاج

 مكعب
 

 0 3.0 2.5 14 كة االنزالقٌةأعمدة الحر 3
متر  خشب صاج

 مكعب
 

 3 3.4 20 30 القاعدة 4
 معاك  صاج قٌا 

 122  ×244 
 ملم 4سمك 

  24333 طبقة

 
 جدول كمٌات التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى الالزمة لعمل الحافظة

 وحدة البيع الكمية المادة ت
السعر حسب 
 وحدة البيع

الثمن 
حسب 
 الكمية

 حظاتالمال

  153 6333 سطل سطل 0/1  راء بالستٌك 1

  153 253 عدد 3 ورق تنعٌم 2

  115 1433 كٌلو  رام كٌلو 0/1 شرٌ  3

4 
برادة خشب 

 ناعمة
  153 1233 كٌلو  رام كٌلو 0/1

  315 153 علبة علبة 2/1 بودرة أطفال 5

  2253 1533 قنٌنة قنٌنة 1.5 اسبرتو دملوك 6

  353 353 - - قطن 7

  2333 125 عدد 16 دكمة نحاسٌة 8

9 
 1بر ً قٌا  

 إنج
 345.6 653 باكٌت 16

 33ٌحتوي الباكٌت على 
 بر ً

  1333 1333 - - أجور نقل 11

11 
أجور عامل 

 نجارة
  2333 2333 ٌوم ٌوم 1

12 
أجور عامل 
 صبا ة

  2333 2333 ٌوم ٌوم 1
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  1533 1533 - - أجور مكائن 13
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 طرٌقة العمل
ختٌار القط  من خشب الصاج بحٌا تكون القط  خالٌة من العقد وذلك لكونهعا م بانقو

سععتكون بسععمك بسععٌط فخوفععاً علٌهععا مععن الكسععر ٌجععب مراعععاة نظافععة األخشععاب مععن العقععد 
وبعععدها نقععوم بالمسععح و ععبط 

 30والطععول  سععم 1.5السععمك 
بموجعب  سم 21والعرض  سم

مععا مبععٌن بالتصععمٌم المو ععوع 
 للعمل .

وم بععالتخطٌط بعععد ذلععك نقعع
لعمل اللسان الغنفاري الظعاهر 
كما تعلمنا فً التمارٌن السابقة 

 - 4) بالشععععكلوكمععععا مو ععععح 
حٌعععععا نالحعععععظ تناسعععععق  (43

األلسعن معع  الحفععر معع  مراعععاة 
جعععل األطععراف بشععكل ٌتحمععل 
ال عععغط بحٌعععا تكعععون الحافعععة 

 متسعععععععاوٌة العلٌعععععععا والسعععععععفلى 
 القٌا  . 

كمعععععا وٌجعععععب أن تكعععععون 
ا الحفعر أمالجوانب األلسن فً 
 . الظهرفٌكون فً 

وبععععد االنتهعععاء معععن عمعععل 
األلسعععن والحفعععر الخعععاي بهعععا 

نقوم بمعاٌنة التجمٌ  للتمكد من صعحة 
العمععل ودقععة خطعععوط اللحععام لغعععرض 
معالجععععة أي خطععععم إن وجععععد وٌكععععون 

 - 4) بالشعععكلالتجمٌععع  كمعععا مو عععح 
44)  . 

وبعععد التمكععد مععن دقععة العمععل نقععوم 
بعمععل خععد  لععدخول قطعععة المعععاك  

لتً هً قاعدة الحافظة فن عبط دلٌعل ا
سعععالح منشعععار الصعععٌنٌة علعععى مسعععافة 

وٌكعععون سعععم   1تبععععد ععععن السعععالح  
ظهععور السععالح علععى القاعععدة بمقععدار 

ٌبٌن قط  حافظة  (44 - 4)شكل ال
الورق عند معاٌنة التجمٌ  للتمكد من 

 خطوط اللحام

ٌبٌن تعشٌقة ذٌل  (43 - 4)الشكل 
الحمام التً تربط بٌن جنب وظهر 

 الحافظة
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 جهة السفلى للقط  كافة . ثم نقوم بعمل الخد  من ال سم 2/1
فعً بعد عمعل الخعد  الخعاي بعدخول المععاك  نرسعم بععض العدورانات أو األقعوا  

لجوانب الحافظة ونفر  هذل األقوا  بواسطة منشار اآلركت بمساعدة المعلم المسع ول الرأ  الثانً 
 بتدوٌر الحافات العلٌا للحافظة إلعطائها منظراً جمالٌاً .عن التمرٌن ثم بواسطة المبرد الناعم نقوم 

بعععد ذلععك نبععدأ بعملٌععة التجمٌعع  النهععائً للشععكل معع  مراعععاة  ععبط الزاوٌععة القائمععة بععٌن الظهععر 
 لجوانب وٌتم ربط األجزاء الملتحمة بواسطة المرابط إلى أن ٌجف الغراء .وا

بعد ذلك نقوم بفتح المرابط ونبدأ بعملٌة تنعٌم األجزاء كلهعا بواسعطة ورق التنععٌم أ ثعم نقعوم بععد 
حتعى نعطعً كمعا تعلمنعا فعً التمعارٌن السعابقة العدملوك الطعالء الكحعولً وبعملٌة الصبد بواسطة ذلك 

بعد االنتهاء معن عملٌعة الصعبد النهعائً نقعوم بتثبٌعت أعمعدة الحركعة االنزالقٌعة راً جمالٌاً أ الشكل منظ
وذلك بتثبٌت القط  على أحعدى  )شرط أن نكون قد أجرٌنا علٌها عملٌة الصبد بالكامل(على الجوانب 

جنعب جوانبها ون   األعمدة بشكل متناسق ثم نمشر مكان تثبٌت البرا ً بحٌا تكون فعً منتصعف ال
م  مراعاة المسافة بٌن حافظة وأخرى كما ٌجب ترك مسافة معقولة بٌن عمعود ورخعر ومعن ثعم نثبعت 
األعمدة بواسطة البرا ً أو بواسطة المسامٌر وهناك بعض القط  التكمٌلٌة التجمٌلٌة تستخدم كغطاء 

 )الدكمعة(فوق المسعامٌر كعً تعطعً شعكالً جمعٌالً بعدالً ععن منظعر رأ  المسعمار وتسعمى هعذل القطع  
وهً أما ف ٌة اللون أو ذهبٌة ففً كال الحالتٌن إذا اسعتخدمنا المسعمار أو البر عً فٌجعب مراععاة أن 

وبهعذا نكعون قعد ال تخرج البرا ً أو المسامٌر من الجهة األخرى ونبدأ بالجهة الثانٌة بعنف  الطرٌقعة 
 انتهٌنا من عمل حافظة الورق . 

التعً و ععناها لنكعون قعد انتهٌنعا بالكامعل معن  ل الجعداولنبدأ اآلن بعملٌة حسعاب الكلفعة معن خعال
العمععل ولمعرفععة السعععر النهععائً للحافظععة فنبععدأ بحسععاب ثمععن المععواد الخععام ثععم التراكٌععب الصععناعٌة 

اإلٌجار والتلف واألرباح لنحصعل علعى السععر النهعائً والمصارٌف األخرى ون   النسب الخاصة ب
. 

  
 ( لحساب ثمن خشب الصاج1قائمة )

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
وحدة 
 البٌ 

 الثمن السعر
 المالحظات

 دٌنار دٌنار

 6 1.5 11 30 الجانب 1
3.3331
62 

متر 
 مكعب

405
333 

1024.51  

 3 1.5 11 21 الظهر 2
3.3313
36 

641.69  

 0 3.0 2.5 14 أعمدة الحركة االنزالقٌة 3
3.3332
24 

130.64  

 مالً حجم ألواح خشب الصاج المستعملةإج 
3.3353
22 

 ثمن إجمالً األلواح المستعملة =
سعر المتر × إجمالً حجم األلواح 
العدد × السمك × العرض × حجم األلواح بالمتر المكعب = الطول   المكعب

 ÷1333333  
على شرط أن تكون جمٌ  القٌاسات  من وحدة قٌا  واحدة 

 )سنتٌمتر(
 ثمن إجمالً األلواح 2501.11   

 
 ( لحساب ثمن ألواح معاك  الصاج2قائمة )
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 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 وحدة البٌ  الكمٌة عدد السمك
 الثمن السعر

 المالحظات
 دٌنار دٌنار

 طبقة قٌا  3.3192 3 3.4 20 30 القاعدة 1
122  ×
244 

2433
3 

2513.4
90 

 

 
 إجمالً مساحة ألواح المعاك 

 المستعملة
3.3192 

ثمن إجمالً األلواح المستعملة 
= 

سعر × إجمالً مساحة األلواح 
 المتر المرب 

 
 2.9160سم =  244×  122=  ملم 4المعاك  مساحة طبقة 

 متر مرب 
ثمن المتر 
 المرب 

0362.
34 

 
÷  24333سعر المتر المرب  من معاك  الصاج = 

 دٌنار للمتر المرب  0362.34=  2.9160
  

2513.4
90 

 ثمن إجمالً األلواح

 
 

 ( لحساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى الالزمة لعمل الحافظة3قائمة )

 وحدة البيع الكمية المادة ت
السعر حسب 
 وحدة البيع

الثمن حسب 
 الكمية

 المالحظات

  153 6333 سطل سطل 0/1  راء بالستٌك 1

  153 253 عدد 3 ورق تنعٌم 2

  115 1433 كٌلو  رام كٌلو 0/1 ٌ شر 3

  153 1233 كٌلو  رام كٌلو 0/1 برادة خشب ناعمة 4

  315 153 علبة علبة 2/1 بودرة أطفال 5

  2253 1533 قنٌنة قنٌنة 1.5 اسبرتو دملوك 6

  353 353 - - قطن 7

  2333 125 عدد 16 دكمة نحاسٌة 8

 345.6 653 باكٌت 16 إنج 1بر ً قٌا   9
 33الباكٌت على  ٌحتوي

 بر ً

  1333 1333 - - أجور نقل 11

  2333 2333 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل نجارة 11

  2333 2333 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل صبا ة 12

  1533 1533 - - أجور مكائن 13

  13645.6 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى 

 
 ظة الورقالكلفة النهائٌة لحاف( لحساب 4قائمة )

   ت

 2501.11 (1)إجمالً ثمن ألواح خشب الصاج قائمة  1

 2513.490 (2)إجمالً ثمن ألواح المعاك  قائمة  2

 13645.6 (3)إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى قائمة  3

 10033.260 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى للقوائم 4

5 
 253333×  2من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌف اإلدارة = %  2نسبة 

 ÷133  =5333 
5333 
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6 
 10033.260×  5قٌمة التلف واالندثار فً المعدات واألدوات = %  5نسبة 

÷133 = 943.313 
943.313 

1 
=  133÷ 10033.260×  15من جملة التكالٌف =  % 15نسبة أرباح 
2023.343 

2023.343 

0 
النهائً بعد إ افة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلف واألرباح  الحافظةثمن 
 =21563.321 

21563.321 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة الفصل الخام 
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