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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 المقدمة
 

حرصت وزارة التربٌة والمدٌرٌةة العممةة للتعلةٌل الم نةً لةً العةراأ علةى    ت ةدل 
ٌةل مةتعلل ممةمرس  لضل المنمهج التعلٌمٌة م   جل خلأ ج لً المدارس الم نٌةلطلبت م 

مبنً على األسس الصحٌحة للم نةة ، مدروس ولجمٌع الفعملٌمت الحرلٌة بشكل صحٌح 
حرصةنم علةى    ل ةد التً ٌختمرهم الطملب  ثنمء دراسته لةً اععةدادٌمت الم نٌةة ول ة ا 

التةةدرٌب العملةةً لطةة ب نسةةل النجةةمرة اٌممنةةمل منةةم ب ةة م الشةةرٌحة المتعلمةةة  كتةةمبنةةولر 
ى    ندعل حرلة النجمرة بكل مم هو جدٌد تواص ل مع التطور الحمصةل وحرصمل منم عل

بملعملل  جمع و لك لنمنح الشبمب امكمنٌمت العمل المبنً على كملة األسملٌب المتبعة لةً 
جمٌع البلدا  العربٌة وبمألسس الصحٌحة والعلمٌةة لم نةة النجةمرة ، ونتٌجةة ل ة ا الج ةد 

جمعنةم الفصةل األول  ثة   لصةول ، مةل بةٌ  طٌمتةه ال ي ٌح تمبواعٌمم  كم  ه ا الك
التةةً تحتوٌ ةةم ورن النجةةمرة ومعممل ةةم وبٌةةم  لكملةةة الثمبتةةة كملةةة المكةةمل  النجمرٌةةة لٌةةه 

بمعضةملة الةى األجزاء التً تحتوٌ م كل ممكٌنة وكة لك طةرأ العمةل علةى هة م المكةمل  
كملةةة المكةةمل  لٌةةه جمعنةةم ل ةةد  الفصةةل الثةةمنً  مةةم لةةً تمةةمرٌ  عملٌةةة لكةةل ممكنةةة ت رٌبةةمل 

وبٌنةةم  جزااهةةم وطةةرأ العمةةل علٌ ةةم و نواع ةةم حتةةى نسةةتطٌع النجمرٌةةة المتن لةةة الٌدوٌةةة 
مة  الكتةمب والخةما بملتمةمرٌ  اعنتمجٌةة والتةً مة  خ ل ةم  ل الدخول الى الفصل الثم

كةل عمةل ٌر ةب ال ٌةمل بةه بملشةكل الصةحٌح ل ةد نمنةم  كلفةسٌتعلل الطملب كٌفٌة حسمب 
بوضع تممرٌ  انتمجٌة مثل كرسً بسٌط ، طمولة وسط ، مكتبة ، مٌةز مكتةب ولةً كةل 
تمرٌ  وضةعنم الخطةوات األسمسةٌة للتفصةٌل والعمةل وكٌفٌةة التركٌةب والجمةع الن ةملً 

الصةف األول لل طع مستعٌنٌ  بمم تعلمه الطملب م  التعمشةٌأ التةً درسة م لةً مرحلةة 
داعٌ  المولى العلً العظٌل    ٌكو  ه ا الج د  سمس نملعمل لطلبتنم األعزاء لةً مجةمل ،

كمةم ونةدعو أ    ٌمة  دراست ل وك لك لً مجمل عمل ل المسةت بلً لةً مجةمل النجةمرة 
الصف  كتبعلٌنم بملصحة والعملٌة كً نستطٌع    نكمل المشوار ال ي بد نم به عكممل 

الٌه النجةمرة مة  ت ةدل الةى طلبتنةم  توصلتلعلل والتعلٌل واٌصمل  حد  مم لة خدمالثمل  
 األعزاء .

 وأ المولأ
 
 

 لجنة التألٌف
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكائن النشر-1
 مكائن المسح والتصفٌة-2
 مكائن الثقب) النقر(-3
 مكائن الصنفرة-4
 مكائن الفرٌزة الثابتة-5
 نة المخرطة النجارٌةٌماك-6
 نة التلسٌن النجارٌةبماك-7
 مكائن السن والتفلٌج -8
 نة كبس الخشبٌماك-9
 



 

 4     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 

 ارٌة الثابتة :األهداؾ المتوخاة من معرفة الطالب للمكائن النج-
 

 تمهٌد :
 

أن ٌتعرؾ الطالب على أنواع مكائن النجارة الثابتة ومعرفة استخدام كل  ماكنلة والفلري بٌنهلا وأن 
 ٌتقن العم  على هذه المكائن بالشك  الصحٌح مع استطاعته من عم  الصٌانة البسٌطة لهذه المكائن .

 
 الهدؾ الخاص : أوالً:

 
 لمهارات التالٌة :أن ٌتمكن الطالب من القٌام با

 
أن ٌتعرؾ الطالب على المكلائن الثابتلة المسلتعملة فلً نجلارة األثلاا وأجزايهلا وكٌفٌلة  .1

العملل  علٌهللا ومللا هللً األعمللا  التللً ٌمكللن هنجازهللا علللى هللذه المكللائن وكٌفٌللة صللٌانة 
وهدامللة هللذه المكللائن لكللً ٌكتسللب المهللارات األساسللٌة فللً اسللتخدام مكللائن النجللارة 

 ثابتة .الكهربائٌة ال
أن ٌتقن الطالب العم  على مكلائن النجلارة الكهربائٌلة الثابتلة وزٌلادة خبرتله فلً مجلا   .2

 معرفة ما تحتاجه هذه الماكٌنات من أعما  صٌانة بسٌطة .
 تطبٌقه لقواعد السالمة المهنٌة عند العم  على الماكٌنات بشك  جٌد . .3
 سرعة تعرفه على األجزاي الرئٌسٌة لك  ماكٌنة . .4
قدرة الطاللب عللى تنفٌلذ المشلارٌع بكل  دقلة ومهلارة وفلً وقلت وجٌلز ملن خلال   زٌادة  .5

 تكرار العم  على هذه المكائن . 

 

 الهدؾ العام : ثانٌاً :

 وعً الطالب بؤهمٌة قواعد السالمة المهنٌة . .1
 هدراك الطالب بؤهمٌة صٌانة ومالحظة أجزاي الماكٌنات قب  وبعد العم  . .2
 ادات المعلم أثناي العم  على الماكٌنات .اهتمام الطالب بإتباع هرش .3
 ادراك الطالب بؤهمٌة الوقت إلنجاز العم  . .4
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

الفص  

 االو 

 الثابتة اآلالت

مكائن -1 
 النشر

 

 ماكٌنة منشار السحب -1
 ماكٌنة منشار الشرٌط -2
 ر الصٌنٌة الكهربائٌةماكٌنة منشا -3
 ماكٌنة منشار التخرٌم)اآلركت( -4
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 مكائن النشر-1
ُتعللدم مكللائن النشللر مللن أكثللر مكللائن النجللارة اسللتعماالً هذ أنهللا الوسللٌلة الوحٌللدة لقطللع األشللجار 

الت فللذلك تلم تصلمٌم وصلناعة أنلواع متعلددة ملن وقلد تعلددت االسلتعماواألخشاب عللى مختللؾ قٌاسلاتها 
 مكائن النشر ، من أهم مكائن النشر الكهربائٌة هً :

 . Machine radial arm saw )منشار السحب(ماكنة منشار نصؾ قطري الذراع  .1
 . Band Sawماكنة منشار الشرٌط  .2
 . Circular Saw نة منشار الصٌنٌةكما .3
 .  Scroll Sawماكنة منشار التخرٌم  .4

 
 منشار نصؾ قطري الذراع )منشار سحب( -1-1

Machine radial arm saw 

 : تمهٌد-1-1-1
من اآلالت الهامة فً مشاؼ  النجارة بؤنواعها حٌا ٌستخدم فً اإلعما  اإلنتاجٌة  اكنةالم ههذ دم عتُ 

األخشلاب فلً المرحللة  ا قطلععلٌهل هذ ٌلتم، وفلي ترتٌبهلا فلً خلط اإلنتلا   ألخشلابطلوا  اأ قطع وتحدٌدلت
صمم هذا المنشار لٌتحرك بسهولة عند عملٌة النشر العرضً وقد األولى لٌتم نشرها حسب الطو  المحدد 

أننا ال نحتا  هلى تحرٌك ألواح الخشب عنلد  هذٌمكن استعماله فً قطع األخشاب على مختلؾ السماكات  هذ
و تعّد هذه الماكٌنات  بموجب نوع القطع المطلوب استعما  هذا المنشار ألن ذراع المنشار هو الذي ٌتحرك

من أهم ما ٌسلتعمله النجلار ، لملا تمتلاز بله ملن تلوفٌر للوقلت ودقلة فلً التنفٌلذ ، وتختللؾ هلذه الماكٌنلات 
بؤشكالها وأحجامها واستعماالتها فبواسطة هذه الماكنة ٌمكننا قطع األخشاب هلى أطوا  محدد وكلذلك قطلع 

 . ٌبٌن لنا هذه الماكنة (1 – 1)الشك  وحددة رإوس األخشاب بزواٌا م

 
( ٌبٌن منشار نصؾ قطري 1-1شك  )

 الذراع

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 



 

للصف الثاني نجارة / التدريب العملي 7  
 

 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 منشار نصؾ قطري الذراعماكنة أجزاي  -2-1-1
حملل  أجللزاي المنشللار وٌصللنع هٌكلهللا مللن الحدٌللد وسللطحها مللن ٌي ذاللل الجللزيوهللً  الطاولللة :  .1

 الخشب وتكون على عدة قٌاسات من حٌا الطو  والعرض تتالئم وطو  ذراع حام  المنشار .

وٌحمل  بلاقً أجلزاي اآلللة كملا وٌمكلن تثبٌتهلا عللى وهً الجزي الذي ٌثبت به العمود  اعدة :الق  .2

 .طاولة العم  من خال  ثقوب موجودة فً زواٌاها 

 وهو الجزي الذي ٌتحرك به الذراع الحام  للمنشار .  العمود :  .3

 ٌبة العلوٌة .وهو عبارة عن هٌك  حدٌدي ٌحتوي على سكة تتحرك بها الترك الذراع الحام  :  .4

 جراي عملٌة القطع .هوهو المقبض الذي ٌتم سحب المنشار من خالله عند  مقبض السحب :  .5

بتدوٌر العمود الذي ٌحمل  سلالح القطلع حٌلا ٌلتم تلؤمٌن قلدرة وهو الجزي الذي ٌقوم  المحرك :  .6

 .  وٌثبت فً الجزي العلوي لآللة وٌتص  مع المنشار بواسطة عمود حركة خاصللمنشار  القطع

 الذراع . مٌالنضبط من خاللها زاوٌة وهً الزاوٌة التً ت زاوٌة اإلمالة :  .7

 ٌصنع من الفوالذ المطلً بالكروم .وهو أداة القطع و السالح :  .8

وهو ؼطاي معدنً ٌؽطً سالح المنشار أثناي العم  وٌمكن تعدٌ  المسلافة التلً  واقً السالح :  .9

 ٌؽطٌها الواقً حسب عمي القطع .

 وهو الجزي الذي تستند علٌه قطعة الخشب أثناي عملٌة القطع . المصد( :الدلٌ  ) .10

 استخدامات منشار نصؾ قطري الذراع :-3-1-1
الذراع فً األعما  النجارٌة المختلفة حٌا ٌستخدم فً عملٌات القطع  يٌستخدم منشار نصؾ قطر

وٌسلتخدم فلً عملٌلات الخلد   المتعامد على األلٌاؾ لكافلة أنلواع األخشلاب عللى مختللؾ سلماكاتها ، كملا
النصللفً أو بموجللب القٌللاس المطلللوب ، كمللا وٌسللتخدم فللً عملٌللات القطللع المائلل  بموجللب زاوٌللة المٌلل  
المطلوبة كملا وٌمكلن فلً بعلض األحٌلان اسلتخدامه فلً عملٌلات الشلي الطلولً هال أن هلذه العملٌلة تلرتبط 

ع الطوٌلة تكون خطرة عند شقها عللى هلذا بشك  وثٌي بطو  الذراع الحام  ألن عملٌة الشي الطولً للقط
 النوع من المناشٌر . 

 بالعملٌات التً ذكرناها : منشار نصؾ قطري الذراعكٌفٌة قٌام  ةتٌاألشكا  اآلنالحظ فً 

ثم ٌسحب المنشلار  )المصد(حٌا ٌتم هسناد القطعة على الدلٌ   : عملٌة القطع العرضً .1

 . (2-1)فً الشك  كما قطع من خال  المقبض هلى األمام لتتم عملٌة ال
 

 ( ٌبٌن عملٌة القطع العرض2ً-1الشك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

حٌا نقوم برفع سالح المنشار هلى القٌاس الملراد عمل   : عملٌات الخد  النصفً .2

أي بسلمك  مللم (3)الخد  له ونقوم بسلحب المنشلار علدة ملرات فلً كل  ملرة ٌلتم خلد  
 . (3 -1)فً الشك  كما المنشار سالح 

كن ٌجب ضبط زاوٌة المٌالن قب  تتم بنفس طرٌقة القطع العرضً ل :  عملٌة القطع المائ 

فً الشك  كما هلى درجة المٌالن المطلوبة  (صفر)هذ ٌتم تؽٌٌر درجة الزاوٌة من  البدي بالقطع
(1-4) . 

 

( ٌبٌن عملٌة الخد  3 -1الشك  )
 النصفً

 ( ٌبٌن عملٌة القطع المائ 4 -1الشك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 كٌفٌة فك وتركٌب سالح المنشار :-4-1-1
 تمهٌد :

 ٌتعللرض سللالح المنشللار هلللى قللوم القطللع المسللتمرة والمتؽٌللرة بحسللب صللالبة الخشللب المقطللوع
رعة القطع فترتفع درجة حرارة السالح وٌفقد من قساوته وٌتعرض هلى  التثلم وتكون النتٌجلة وبحسب س

هً عدم الحصو  على سلطح نلاعم هضلافة هللى زٌلادة قلدرة القطلع عللى المحلرك الكهربلائً فٌجلب أن ٌلتم 
 كلما اقتضى ذلك وٌتم ذلك بالطرٌقة اآلتٌة :استبدا  السالح 

 
 ٌجب فص  التٌار الكهربائً .لمنشار بفك وتركٌب سالح اقب  البدي 

 
 . أفتح واقٌة السالح وذلك بفك صامولة الربط .1
 .  (5 -1)فً الشك  موضحة كما افتح صامولة ربط السالح وذلك باستخدام المفكات المناسبة  .2

 
ٌكلون اتجلاه زاوٌلة القطلع باتجلاه دوران استخر  السالح واستبدله بسالح جدٌلد وٌوضلع بحٌلا  .3

 .  (6 -1)فً الشك  كما موضح  طعمحور سكٌن الق
 

 
 
 

 قة فتح صامولة الربط( ٌبٌن طر5ٌ -1شك  )



 

 00     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 ٌفض  لبس الكفوؾ للحفاظ على سالمة الٌدٌن من الحدود القاطعة لسالح المنشار . .4
 .  (7 -1)فً الشك  مبٌن كما ركب صامولة ربط السالح بإحكام ثم ركب واقٌة السالح  .5

 ( ٌبٌن كٌفٌة استخرا  السالح6 -1شك  )

 ( ٌبٌن طرٌقة تركٌب صامولة الربط7 -1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 هجرايات السالمة المتبعة عند استخدام المنشار :-5-1-1
 
 لعم  المناسبة . ارتداي مالبس ا .1
 ارتداي نظارات السالمة وواقٌة األذن .  .2
 ٌجب الوقوؾ بالشك  الصحٌح عند العم  على المنشار . .3
 ٌجب أن تكون األرضٌة حو  المنشار نظٌفة من المخلفات . .4
 ٌجب التؤكد من حركة المنشار على الذراع الحام  ه  ٌتحرك بشك  جٌد . .5
د فً الجزي الخلفً للذراع بعد االنتهاي من عملٌلة ٌجب هعادة المنشار والمحرك هلى العمو .6

 القطع .
 ٌجب فحص كافة مقابض الربط قب  البدي فً العم  . .7
 ٌجب وضع المواد المراد قطعها بشك  منظم على طاولة المنشار . .8
 عند النشر ٌجب سحب المنشار ببطي على قطعة الخشب . .9
 عدم سحب قطعة الخشب قب  دفع المنشار هلى الخلؾ . .10
 وبعٌدة عن طرٌي العم  . )مخفٌة(ب أن تكون أسالك الكهرباي الموصولة للماكنة ٌج .11
 تؤكد من أن سالح المنشار حاد وأنه مناسب للعم  . .12
 حافظ على نظافة طاولة المنشار دائماً . .13

 

 الصٌانة الدورٌة :-6-1-1
 
 فحص السالح بشك  ٌومً بحثاً عن الشقوي أو الثلمات . .1
 رة والقطع الخشبٌة .تنظٌؾ الماكنة من النشا .2
 . )الدٌز (نظؾ الممرات داخ  الذراع بقطعة القما  المبللة بزٌت الكاز  .3
 تؤكد من أن الطاولة الخشبٌة فً حالة جٌدة .  .4
 تؤكد من أن سالح المنشار قائم مع الحاجز الدلٌلً والسطح العلوي للطاولة .  .5
   ٌجب تزٌٌت لولب الرفع أو عمود الدوران واللسان . .6

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 02     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 تمرٌن :7-1-1
 القطع العرضً باستخدام ماكٌنة منشار نصؾ قطري الذراع

 )منشار السحب(
 العم  المطلوب : - أ

ـام بموجب القٌاسلات المبٌنلة أدنلاه ملع االلتلزام چقطع من خشب الـ (3)على ك  طالب القٌام بقطع 
 . (8 – 1فً الشك  )كما بتوجٌهات معلم المادة لؽرض الحصو  على أفض  النتائج 

  . ( سم5)وسمك  ( سم20)وعرض  ( سم60)بطو   القطعة األولى (1

 . ( سم5)وسمك  ( سم20)وعرض  ( سم30)بطو   القطعة الثانٌة (2

 .  ( سم5)وسمك  ( سم20)وعرض  ( سم25)بطو   القطعة الثالثة (3
 ٌنفذ العم  باستخدام ماكٌنة منشار السحب

 

 
 
 
 

 األبعاد بالسىتٍمتراث

 ( ٌبٌن القطع الثالا وقٌاساتها8 – 1الشك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 العم  : العدد واألدوات واآلالت الثابتة المستخدمة فً - ب
 ماكٌنة منشار سحب . .1
 متر قٌاس معدنً .  .2
 قلم رصاص للتؤشٌر . .3
  زاوٌة قائمة . .4

 خطوات العم  :  - ت
 طبي قواعد السالمة أثناي العم  .  .1
مللع اسللتعما  وقلللم الرصللاص المعللدنً حللدد القٌللاس المطلللوب للقطللع مسللتخدماً متللر القٌللاس  .2

 .  (9 - 1  )فً الشككما موضحاً الزاوٌة القائمة لتحدٌد مكان القطع 
 

 
 
 ثبت لوح الخشب على الطاولة بشك  جٌد .  .3
اسحب المنشار لقطع قطعة الخشب وبعد االنتهاي من القطع أرجع المنشار هللى وشؽ  الماكنة  .4

 . (10 – 1فً الشك  )الماكٌنة كما موضح 

 ( ٌوضح كٌفٌة تحدٌد القٌاس9 – 1شك  )



 

 04     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 
حلدد عللى مع التؤكلد ملن القٌلاس المالثالثة ثم اسحب القطعة األولى وأبدأ بقطع القطعة الثانٌة  .5

 . القطع قب  قطعها 
 نظؾ الماكٌنة وموقع العم  بعد االنتهاي من عملٌة القطع .  .6

 

 لقطع( ٌبٌن عملٌة دفع المنشار بعد االنتهاي من ا10 – 1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 نة منشار الشرٌطٌماك2-1
Band Saw 

 تمهٌد :-1-2-1
نة منشلار الشلرٌط فلً عملٌلات شلي األخشلاب باتجلاه األلٌلاؾ وقطلع األخشلاب بشلك  ٌتستخدم ماك

ت الموضلوعة عللى قطلع األخشلاب وكلذلك تسلتخدم فلً عرضً على األلٌاؾ بموجب القٌاسات أو التؤشٌرا
 . (11 -1الشك  ) انظرعملٌات نشر األقواس واألشكا  الدائرٌة المختلفة على قطع الخشب 

 

 ( منشار الشرٌط11 -1شك  )



 

 06     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

أجللزاي ماكٌنللة المنشللار  فللً ادنللاه نللة المنشللار الشللرٌطً :ٌأجللزاي ماك-2-2-1

 -:(21 -1) الشك انظر   الشرٌطً
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أجزاي ماكٌنة المنشار الشرٌط21ً -1الشك  )

وتسلتخدم لتلدوٌر سلالح المنشلار لخفة وزنه ومتانته  تصنع من األلمنٌوم أو الفوالذ  العجالت : .1

هذ أَنَّ معام  االحتكاك وتؽطى بشرٌط مطاطً لحماٌة أسنان السالح ولمنع السالح من االنزالي 
قلوة االحتكلاك وال ٌنزللي سلالح المنشلار وٌكلون وزن العجللة  عاٍ  نسلبٌاً وبلذلك تلزدادللمطاط 

عاٍ  نسبٌاً وذلك للحصو  على عزم دوران وطاقة قطع كبٌرة تتحو  هلى سلالح المنشلار وملن 
 .السالح هلى منطقة القطع 

 الحتوائهلادرجلة  (45ْ –ملن )صلفر  ةزاوٌلبتصنع من الحدٌلد الزهلر وٌمكلن همالتهلا  القرصة : .2

أسفلها وهناك بعض المناشٌر تحتوي على قرصلتٌن ٌمكلن هماللة هحلداها  على قرص مدر  فً
وٌكلون سلطح القرصلة العللوي ناعملاً هللى الٌسلار  (10ْ)ة جلبدرهلى الٌملٌن واألخلرم  (45ْ)بدرجة 
 .نسبٌاً 

 وٌصنع من الفوالذ عالً الكربون المطلً بالكروم .  السالح : .3

توضع أعلى وأسف  القرصلة وتسلتخدم لمنلع تصنع من الفوالذ المقسى و مجموعة االستدال  : .4

 التواي السالح أثناي عملٌة الشي أو القطع .

1 

7 
 

9 

11 

11 

4 

6 
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

تصنع من األلمنٌوم لتجنب هتالؾ السالح فً حاللة حلدوا كسلر أو  صفٌحة المنشار الحلقٌة : .5

 فً حالة دوران السالح بعٌداً عن مجراه .

هللر وتمنللع السللالح مللن تصللنع مللن الفللوالذ المقسللى المضللؽوط أو الحدٌللد الز عجللالت الللدفع : .6

 االندفاع بعٌداً عن مسامٌر التوجٌه .

وٌسلتخدم لضلبط شلد السلالح بشلك   نلابضٌصنع من الفوالذ وبه  مقبض تعدٌ  شد السالح : .7

 مناسب أو لتعدٌ  الشد فً السالح .

ٌستخدم لمراصفة العجلة العلوٌة لضبط سالح المنشار فً وسط العجلتٌن  عمود ضبط التتبع : .8

 لسفلٌة .العلوٌة وا

ٌصنع من الفوالذ أو الصفائح المعدنٌة وٌستخدم فلً تؽطٌلة العجلالت  ؼطاي العجالت الواقً : .9

 العلوٌة والسفلٌة لوقاٌة العام  على المنشار .

ٌصلنع ملن الفلوالذ وٌمكلن تحركله هللى األعللى أو األسلف  الحتلواي السلماكات  عمود التوجٌه : .10

 المختلفة لؤلخشاب .

 دٌد الزهر وتستخدم لدعم وتثبٌت جمٌع أجزاي المنشار علٌها . تصنع من ح القاعدة : .11

بتدوٌر العجلة السفلٌة التً تحرك العجلة العلٌا بوساطة سالح المنشلار وٌكلون ٌقوم  المحرك : .12

ذا قلدرة عالٌلة ألنَّ وزن العجللالت كبٌلر وٌكلون تشللؽٌ  المحلرك بحسلب قوتلله أملا بنظلام الطللور 
 .للعجالت  أكبرالا أطوار لٌعطً عزم دوران الواحد أو الطورٌن أو بنظام الث

 ستخدامات المنشار الشرٌطً :ا-3-2-1

تخفٌلؾ لٌستخدم المنشار الشرٌطً فً كافة عملٌات الشي الطولً على علرض األخشلاب أو ل       
وكذلك فً عملٌات القطع العرضً كما وٌستخدم فً عمل  كافلة  (13 -1)كما فً الشك  من سمكها 

ت واألقواس على ألواح المعاكس أو البلوك بورد وكلذلك لعمل  اللدورانات عللى الكتل  أنواع الدورانا
أو مقللابض كراسللً االسللتراحة وؼٌرهللا مللن األشللكا  المنحنٌللة أو الخشللبٌة كؤرجلل  الطللاوالت أو األرائللك 

 المقوسة األخرم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌبٌن عم  منشار الشرٌط13 -1شك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

  :انواع االسلحة المستخدمة فً منشار الشرٌطً  -4-2-1
لمنشار عبارة عن شرٌط ٌصنع من الصلب  وٌلؾ حو  العجلتٌن العلٌا والسفلى وهو سالح ا   

كما ان انواع االسنان  (14 - 1حة أرقامها فً الشك  )ـكما موض والسمك  متعدد القٌاسات
( مم تقرٌبا، وشكله قائم ومقعر البطن، 24( اسنان لك  )6-2وتوزٌعها علٌه مختلفة ، فهً من )

تبعا لقطر العجالت الحامله له والمنحنٌات المراد نشرها وٌصنع تبعا لالعما  ٌحدد سمكه وعرضه 
 المختلفة فً النشر.

وتسللتخدم االسلللحة قلٌلللة العللرض منلله لنشللر الللدوائر والمنحنٌللات، امللا االسلللحة ذات العللرض الكبٌللر  
 فتستخدم لنشر الخطوط المستقٌمة والدوائر والمنحنٌات ذات الحجم الكبٌر

 

 

 . درجة (90) قٌمتهاوٌدور بزاوٌة  مم(16)او (انج) حعرض السال .0

 . مس 3.2 وٌدور بدائرة نصؾ قطرهامم(32)او( انج) عرض السالح .1

 . مس 8 وٌدور بدائرة نصؾ قطرهامم(80)او (انج) عرض السالح .2

 .مس16 هاطرٌدور بزاوٌة نصؾ قمم(64)او انج() عرض السالح .3

 .مس 98وٌدور بزاوٌة نصؾ قطرها  مم( 96)او(انج)عرض السالح  .4

 . مس63,5وٌدور بزاوٌة نصؾ قطرها مم(127)او( انج) عرض السالح .5

 
 
 

 
 ( ٌبٌن أنواع أسلحة منشار الشرٌط14 -1شك  )

 

3 

2 
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5 

6 
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 

 :هجرايات السالمة المتبعة عند استخدام المنشار الشرٌط5-2-1ً
 

 نشار .ٌجب الوقوؾ بالشك  الصحٌح عند العم  على الم .1
 المحافظة على نظافة قرصة المنشار . .2
 السالح وتمرٌره على العجالت بشك  صحٌح . توترتؤكد من  .3
 ٌجب أن ٌكون السالح حاداً حتى ٌمكن دفع الخشب أثناي الشي بسهولة .  .4
منتصؾ الشي ألن ذلك قد ٌإدي هلى خرو  السلالح علن  ٌجب أن ٌكون سالح المنشار فً .5

 العجالت .مسار 
لٌ  عللى وجلود شلرو أو ثللم دشار عند سماعك أي صوت ؼٌر مؤلوؾ قد ٌكون أطفئ المن .6

 فً السالح .
ألن ذلك ٌتلؾ الحدود القاطعلة لسلالح ال تدفع قطعة الخشب هلى السالح بعد هطفاي الماكٌنة  .7

 .المنشار 

فك وتركٌب سالح منشار الشرٌط : 6-2-1  
 تمهٌد :
ٌجة عملٌات القطلع الكبٌلرة وتختللؾ بحسلب صلالبة ٌتعرض سالح المنشار هلى اجهادات نت          

فلً قسلم  )العقلد(ملثالً هضلافة هللى وجلود  )الجلاوي واللزان(وقساوة األخشاب وخاصة الصلبة منهلا 
منها فٌتلؾ الحد القلاطع وٌقل  تفللٌج األسلنان فٌصلبح السلالح ؼٌلر صلالح لالسلتخدام فعنلد ذللك ٌلتم 

حتلى ال ٌتلؤثر اإلنتلا  وٌلتم اسلتبدا  المنشلار بلالخطوات  )ٌكون جاهزاً عند االحتٌلا (استبداله بآخر 
 اآلتٌة : 

 افتح أؼطٌة العجالت العلوٌة والسفلٌة والصفٌحة الخلفٌة ومسمار مراصفة الطاولة هن وجد . .1
فلً  موضلح فلً السلالح كملاتلوتر تقلٌل  اللخفلض العجللة العلوٌلة ب توترتعدٌ  العجلة استخدم  .2

 . (15 -1)الشك  
 

 

 ( ٌبٌن عجلة تعدٌ  التوتر لخفض العجلة العلوٌة15 -1شك  )



 

 10     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 
 . (16 -1)فً الشك   المنشار من العجالت وأخرجه من شي الطاولة كماسالح  إخرا قم ب .3

 

 
 باتجاهك وتشٌر هلى األسف  عند التركٌب . السالح أمسك السالح بحٌا تكون أسنان  .4
 . (17 -1)فً الشك  السفلٌة كما وضع السالح بٌن العجالت ومجموعة االستدال  العلوٌة  .5

 
 . توترتعدٌ  اللالعجلة العلوٌة أضؽط على السالح عن طرٌي رفع  .6
لترم ه  ٌبقى السالح فً منتصلؾ العجللة وعللى الشلرٌط دوران قلٌ  العجلة العلوٌة بالٌد  أدر .7

 .  (18 -1)فً الشك  المطاطً كما 

 الح المنشارٌبٌن طرٌقة فك س( 16 -1شك  )

 ( ٌبٌن وضع السالح فً وسط مجموعة االستدال  العلوٌة والسفلٌة17 -1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 (عملود ضلبط التتبلع)تحرٌلك ضلابط المسلرم بهذا لم ٌكن السالح ٌدور فً مركلز العجلالت فقلم  .8
هللى أن العجللة العلٌلا ملع العجللة السلفلى  لمراصلفهلذي ٌسلتخدم الموجود خلؾ العجلة العلٌا وا
 . منتظم ٌدور السالح بشك  مستقٌم 

المحرك للتؤكد من أن السالح ٌدور فلً وسلط العجلتلٌن وللم  وأطفئبعد ذلك شؽ  الماكنة لثانٌة  .9
 ٌنحرؾ عن مساره الصحٌح .

 ( ٌبٌن كٌفٌة تدوٌر العجلة العلٌا بالٌد18 -1شك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 :تمرٌن 7-2-1
 

 الشي الطولً باستخدام ماكٌنة منشار الشرٌط
 

 العم  المطلوب : - أ
( 5)وسلمك  ( سلم15)وعرض  ( سم40)بطو   امچالـقطعة من خشب  نشرعلى ك  طالب القٌام ب

مللع االلتللزام  (19 – 1فللً الشللك  )كمللا إلجللراي عملٌللة الشللي علٌهللا بموجللب القٌاسللات المطلوبللة سللم 
 بتوجٌهات معلم المادة لؽرض الحصو  على أفض  النتائج .

 

 

 الثابتة المستخدمة فً العم  :  العدد واألدوات واآلالت - ب
 
 ماكٌنة منشار الشرٌط . .1
 متر قٌاس معدنً .  .2
 قلم رصاص . .3
 زاوٌة قائمة . .4

 

 األبعاد بالسىتٍمتراث

 ( قطعة الخشب وقٌاساتها19 – 1الشك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 خطوات العم  :  - ت
 طبي قواعد السالمة أثناي العم  . .1
بواسطة المتر المعدنً من حافة مسند ماكٌنة المنشار لحصر القٌاس  ( سم5)اضبط قٌاس  .2

 1فً الشلك  )موضح  مسند الماكٌنة لضبط القٌاس كما بٌنها وبٌن شرٌط المنشار ثم أقف 
– 20)  . 

 
فً ضع قطعة الخشب على سطح الطاولة واسند جانبها هلى المسند وابدأ عملٌة الشي كما  .3

 مع استخدام عصا الدفع عند وصو  الشي هلى نهاٌة القطعة .  (21 – 1الشك  )

 
 نظؾ الماكٌنة وموقع العم  عند االنتهاي .  .4

 ( كٌفٌة حصر قٌاس القطعة بٌن سالح المنشار والدلٌ 20 – 1الشك  )

 ( ٌوضح عملٌة الشي على منشار الشرٌط21 – 1لشك  )ا
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 الكهربائٌة ٌنة منشار الصٌنٌةماك3-1
 )منشار الطاولة(

 Circular Saw Or Table Saw  

 : تمهٌد1-3-1
ٌستخدم منشلار الصلٌنٌة فلً نشلر وقطلع األخشلاب الصلماي والخاملات الحدٌثلة طولٌلا ملع األلٌلاؾ 

رٌلز والقطلع المائل  ، والفتحلات والتف خادٌلدوعرضٌا علٌها وللحصو  على قطع نلاعم وأمللس وتشلكٌ  األ
 ً : ؤتهً كما ٌو (22 -1فً الشك  )مبٌنة من عدة أجزاي الصٌنٌة الكهربائٌة وتتكون ماكٌنة منشار 

 منشار الصٌنٌة : ماكنة أجزاي 2-3-1
هذ ٌكون وزنها ثقٌالً كً تكلون ثابتلة بلاألرض وتتحمل  وتصنع من حدٌد الزهر  القاعدة : .1

 . االهتزازات 

 الذي ٌحم  أجزاي المنشار .وهو  الهٌك  : .2

القطلع الخشلبٌة الملراد شلقها أو قطعهلا أو هجلراي أٌلة  توضع علٌهلاوهً التً  الطاولة : .3

 عملٌة علٌها . 

 وهو ذراع لضبط القٌاسات فً عملٌات الشي الطولً . المسند : .4

وهو العمود الذي توجد علٌه القٌاسات سواي كانلت بالسلنتٌمتر  عمود المسند المدر  : .5

 إلنج .أو ا

وهو الجلزي اللذي ٌقلوم بتحرٌلك المسلند ملن الٌملٌن أو الٌسلار  مقبض تحرٌك المسند : .6

 وحسب القٌاس المطلوب .

 ( ٌبٍه أخزاء ماكىت مىشار الصٍىٍت11 -0شكل )
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 وهو الجزي الذي ٌثبت المسند عن الحركة .  قف  المسند : .7

 وهً تستخدم فً عملٌة رفع وخفض سالح المنشار .  عجلة الرفع والخفض : .8

 صلب تركب خلؾ السالح لحماٌة السالح .وهو قطعة من الحدٌد ال واقً السالح : .9

ٌحوي علدد ملن الحلدود وهو قرص دائري مصنوع من الفوالذ المطلً بالكروم  السالح : .10

 .موزعة على محٌط القرص  )كاربٌدٌة األسنان(القاطعة 
 
 

 وهناك أجزاي أخرم لهذا المنشار وهً كما ٌلً : 
 
 

تلدوٌر عملود اللدوران للسلالح وهعطائله لوهو الذي ٌقوم بتزوٌد المنشار بالطاقلة  المحرك : .1

 . عزم الدوران المطلوب 

 .  (45ْ -صفر)من بزاوٌة تستخدم لضبط سالح المنشار  عجلة اإلمالة : .2

 ٌتم بواسطته ضبط مقٌاس الزاوٌة المطلوبة فً كافة العملٌات .  تدر  مقٌاس الزاوٌة : .3

شلارة بواسلطة ماكٌنلة وهً عبارة علن فتحلة ٌمكلن ملن خاللهلا سلحب الن مخر  النشارة : .4

 شفط النشارة . 

 . (45ْ -) صفر ٌمكن بواسطتها ضبط اإلمالة بٌن  زاوٌة اإلمالة المتحركة : .5

وهلو مسلند ٌركلب بشلك  عرضلً عللى عربلة الطاوللة وٌسلتخدم للقطلع  المسند المتحرك : .6

 العرضً لؤللواح أو فً عملٌات التلسٌن أو ضبط رإوس القطع ، وفً حالة عدم الحاجة هلٌله
 ٌمكن فكه من عربة الطاولة . 

 

 أنواع األسلحة الخاصة بمنشار الصٌنٌة : 3-3-1
تستخدم فلً ماكٌنلة منشلار الصلٌنٌة العدٌلد ملن األسللحة التلً تختللؾ علن بعضلها ملن حٌلا القطلر 
وسمك األسنان وحجم السن وعدد األسنان اللذي ٌحتوٌله هلذا القلرص أو ذاك وهلذا االخلتالؾ ٌتناسلب ملع 

ة المراد العم  علٌها أو نوع الخامة المراد شقها أو قطعها عللى هلذه الماكٌنلة وهلذه األنلواع نوع المشؽول
 ً : تهً كاآل

وتكللون أسللنانه كبٌللرة نسللبٌاً وحللدها وٌسللتخدم لشللي األلللواح طولٌللا  : سللالح الشللي الطللولً .1

  مح  ٌختلؾ اتجاهها بٌن سن وآخر ٌمٌناً وٌساراً وتح )الكاربٌد(القاطع تركب علٌه قطعة من 
وهلو التفلٌج فً المناشٌر العادٌة لٌساعد القرص بحرٌة الحركة وعدم الحشر فلً داخل  الللوح 

 .  (23 – 1فً الشك  )كما 
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وتكلون أسلنانه لؤلللواح والكتل  وٌسلتخدم فلً عملٌلات القطلع العرضلً  : سالح القطع العرضً .2
فلً اتجلاه  )الكاربٌدٌلة(تكلون القطلع أصؽر من سالح الشلي الطلولً وتختللؾ ملن حٌلا الشلك  و

 . (24 – 1فً الشك  )وهو كما واحد 

وٌسلتخدم فلً عملٌلات قشلط رقلائي ملن الخشلب وٌكلون قطلر هلذا  :)السلكٌن(  سالح القشلط .3

ٌُعدم من أصؽر أسلحة ماكنة منشلار الصلٌنٌة ملم  (1.5)وسمكه  سم (15)هلى  سم (10)السالح  و
 – 1فً الشلك  )وهو كما  قم كاربٌدٌة للمتانة والعمر االطو لوتكون أسنانه صؽٌرة وتحوي على 

25) . 
 
 
 
 
 

 

 ( ٌوضح سالح الشي الطول23ً - 1شك  )

 ( يوضح سالح القطع العرضي13 - 0شكل )

 )السكين(القشط ( يوضح سالح 14 - 0شكل )
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وٌسللتخدم فللً قطللع وشللي ألللواح المعللاكس  : )سللالح نشللر المعللاكس( المعللاكسقطللع سللالح  .4
كللً ال مللن بعضللها رة عللدد أسللنانه وتقاربهللا ثللوٌمتللاز بك (MDF)وألللواح الللـ والفورماٌكللا 

 .  (26 – 1فً الشك  )وهو كما ا ٌحدا تلفا فً األلواح وذلك لرقتها وهشاشته
 

 

 استخدامات منشار الصٌنٌة -4-3-1
 تمهٌد :

ُتعدم ماكنة منشار الصٌنٌة من المكائن الواسعة االنتشار فً ور  النجارة وذلك لتعلدد همكاناتهلا فلً 
هنجازهلا العم  هذ ال ٌمكن ألي نّجار االسلتؽناي عنهلا وكلذلك ألنهلا تلوفر الوقلت والجهلد فلً أداي األعملا  و

 بدقة وسرعة عالٌة فً المجاالت اآلتٌة .

وهللً عملٌللة شللي األلللواح الخشللبٌة طولٌللا مللع اتجللاه األلٌللاؾ أو األلللواح  الشللي الطللولً : - أ

الصللناعٌة مثللل  المعللاكس أو أللللواح البلللوك بلللورد ذات السللدائب أو ذات الطبقلللات أو الطبقلللات 
لمسلند بموجلب القٌلاس المطللوب المصنوعة من المخلفات الصناعٌة وتتم هذه العملٌلة بضلبط ا

للشللي بحٌللا نضللبط القٌللاس أمللا بواسللطة عمللود التللدر  هن وجللد أو بواسللطة المتللر المعللدنً 
بحٌا ٌكون القٌاس المطلوب هو القٌاس المحصور بٌن حافة المسند والحافلة المقابللة  )الفٌته(

د ذللك نتؤكلد ملن لسالح المنشار ثم نقوم بقف  المسند كً ال ٌتحلرك القٌلاس اللذي تلم ضلبطه بعل
صللحة القٌللاس وذلللك بتشللؽٌ  الماكٌنللة ثللم نجللرب الشللي علللى أٌللة قطعللة خشللبٌة مللن القطللع 
المسلتهلكة ثلم بعللد ذللك نبلدأ بوضللع األللواح الملراد شللقها عللى طاوللة الماكٌنللة وهسلناد الحافللة 

ملع مراعلاة شلروط  (27 -1)فلً الشلك  عملٌة الشي كملا بالمضبوطة هلى جدار المسند والبدي 
 مة المهنٌة أثناي العم  .  السال

 
 
 
 

 الح المعاكس( ٌوضح س26 - 1شك  )



 

 18     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 

وهو عملٌة قطع األلواح عرضٌا عللى األلٌلاؾ حٌلا ٌجلب أن ٌكلون القطلع  القطع العرضً : - ب

على زاوٌة قائمة مع جوانب اللوح لتجنب التلؾ فً قطع األلواح حٌا تلتم العملٌلة علن طرٌلي 
مالصقة لطاولة الماكٌنة تركٌب المسند المتحرك داخ  المجرم الموجود على العربة المنزلقة ال

وقف  المسند بشك  جٌد ثم نقوم بعلد ذللك بتجربلة  صفرومن ثم ضبط زاوٌة المسند على درجة 
القطع على قطعة خشب مستهلكة لمعاٌنة دقة الزاوٌة ومن ثم نقوم بوضع القطع المراد قطعهلا 

حتى تلتم عملٌلة على حافة المسند المتحرك ومسكها بشك  جٌد ومن ثم تحرٌك العربة المنزلقة 
 مع مراعاة شروط السالمة المهنٌة أثناي العم  .  (28 -1)فً الشك  القطع كما مبٌن 

 

 
 
 
 

 ( ٌبٍه عملٍت القطع العرظ17ً -0شكل )

 ( ٌبٌن عملٌة الشي الطولً على منشار الصٌنٌة27 -1شك  )
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وهً من الوظائؾ التً ٌمكننا القٌام بها على ماكٌنة منشار الصٌنٌة مع توخً الدقة والحذر  الفرز : - ت

وم بضلبط منتصلؾ الفلرز هذا أثناي العم  وتتم هذه العملٌة بطرٌقة تشبه طرٌقة الشلي الطلولً حٌلا نقل
كان فً وسط القطعة ونضبط قٌاسه ونضع عالمة لذلك وكذلك نضع عالمة لبداٌلة الفلرز ونهاٌتله عللى 
رأس القطعة المقاب  للمنشار ثم نؤخذ القٌاس المطلوب للمنتصلؾ ملن جلدار المسلند هللى الحافلة الثانٌلة 

س ثلم نقلوم بخفلض السلالح أو رفعله لسالح المنشار بحٌا ٌكون سمك سالح المنشلار ملن ضلمن القٌلا
حسب عمي الفرز المطلوب العم  علٌه ملع مراعلاة أن ال ٌكلون السلالح أعللى ملن العملي المطللوب أو 
أخفض منه ثم نبدأ بالتجربة على قطعة خشب مستهلك للتؤكد من صحة القٌاسلات التلً وضلعناها وبعلد 

أي عللى جانلب القطعلة فنقلوم  اً ٌلكلان الفلرز جانبذلك نبدأ بالعم  على القطع المراد العم  علٌها أملا هذا 
بقٌاس عرض الفلرز المطللوب ونضلبط المسلند بموجلب العلرض المطللوب ملع احتسلاب سلمك المنشلار 

شلي بموجلب القٌاسلات الضمن القٌلاس وكلذلك نضلبط العملي المطللوب كالسلابي وملن ثلم نقلوم بعملٌلة 
م مع عمي الفرز المطلوب مع مراعلاة دخلو  المثبتة وبعدها نصحح بعد المسند عن السالح بحٌا ٌتالئ

سمك المنشار ضمن القٌاس ونرفع أو نخفض سالح المنشار حتى ٌص  هلى حافة الشي بقلٌ  ثلم نضلع 
د الوجه النظٌؾ هلى حافة المسند ونبدأ عملٌة الشي مرة أخرم نالقطعة المراد عم  الفرز بها بحٌا نس

 مع مراعاة شروط السالمة المهنٌة أثناي العم  . (29 -1)فً الشك   لتنتهً عملٌة الفرز كما مبٌن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال تختللؾ طرٌقلة القطلع المائل  علن طرٌقلة القطلع العرضلً  القطع المائ  والشطؾ العرضلً : .4

سللوم أننللا سللنقوم بضللبط زاوٌللة المسللند المتحللرك بموجللب زاوٌللة القطللع المللراد عمللله حٌللا أن قاعللدة 
وهللى الٌسلار  (45ْ)منتصفه الصفر وٌبدأ بالتدر  هلى الٌملٌن حتلى  المسند المتحرك تحتوي على تدر 

  (30 – 1فً الشك  )كما  (45ْ)حتى 
 
 
 
 

 ( ٌبٌن عملٌة الفرز على منشار الصٌنٌة29 -1شك  )
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بهللذا نللتمكن مللن ضللبط الزواٌللا بالشللك  الصللحٌح ، أمللا الشللطؾ المائلل  فهللو ٌشللبه عملٌللة القطللع و

والتللً مللن العرضلً هال أنلله ٌجلب تؽٌٌللر زاوٌللة هماللة السللالح عللن طرٌلي زاوٌللة اإلمالللة المتحركلة 
خاللها نستطٌع تؽٌٌر زاوٌة سالح المنشار المتكونة مع سلطح الطاوللة بموجلب ملا مطللوب عملله 
علللى القطللع الخشللبٌة وألجلل  تللؤمٌن الحماٌللة أثنللاي أداي هكللذا عملل  ٌجللب اسللتخدام ماسللكة القطللع 

 العم  مع مراعاة شروط السالمة أثناي (31 -1فً الشك  )المرافقة للمسند زٌادة فً األمان وكما 

  
 
 
 

 ( ٌبٍه القطع المائل والشطف العرظ20ً -0شكل )

 المسىذ المذرج( ٌبٍه 21 -0شكل )
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القٌاسلات والتصلمٌم الموضلوع  بحسلبوهو عملٌة استخرا  األلسلن فلً القطلع الخشلبٌة  التلسٌن : - ا

لذلك وتتم هذه العملٌة بطرٌقتٌن مزدوجتٌن وهما طرٌقة الشي الطولً والقطع العرضً وقب  البلدي 
قٌلاس ٌجب أن نضع عالمات واضحة على القطلع تمثل  طلو  اللسلان وسلمكه وعرضله حٌلا نقلوم ب

سمك كتؾ اللسان ثم نضبط المسند مع حافة السالح البعٌدة بموجب قٌاس سمك الكتلؾ ملع مراعلاة 
دخو  سمك المنشار ضمن القٌاس ومن ثم نرفع سالح المنشار هلى طو  اللسان المطلوب عملله ثلم 
نقوم بالشي الطولً بشك  رأسً على القطع وذلك حٌا ٌالمس رأس القطعة سلطح طاوللة المنشلار 

وجهها ٌالمس حافة المسند وبعد االنتهاي من عم  الشي على جانبً اللسان نبدأ بالطرٌقة الثانٌلة و
ثم نخفلض سلالح المنشلار  الصفروهً القطع العرضً فنركب المسند المتحرك ونضبط زاوٌته على 

بقلٌل  ثللم نسلند القطعلة هللى المسلند المتحللرك اللسلان سللاوي سلمك كتلؾ تحتلى تكلون حافلة القلرص 
بها من السالح حتى نضبط قٌاس طو  اللسان وهناك فً كافة المسلاند المتحركلة قطعلة لضلبط ونقر

 الطو  المطلوب نثبتهلا خللؾ رأس القطعلة الثلانً لؽلرض ضلبط القطلع بالنسلبة للقطلع األخلرم كملا
وبهذا تنتهً عملٌة التلسٌن مع مراعاة االلتزام بشروط السالمة أثناي  (32 -1)فً الشك  موضحة 

 .   العم 
 
 
 

 
 

لة الشي الطولً عدا أننا سنقوم بتؽٌٌر زاوٌة سلالح المنشلار ٌوهً تشبه عم الشطؾ الطولً : -  

مللن خللال  زاوٌللة همالللة السللالح بموجللب زاوٌللة الشللطؾ المطلللوب بالنسللبة للقطعللة حٌللا ٌللتم ضللبط 
اوٌلة القٌاس من جانب المسند هلى رأس الزاوٌة المتكونة بٌن السالح وسطح الطاوللة بعلد ضلبط الز
 (0.5)بموجللب تللدر  زاوٌللة اإلمالللة وٌجللب أن ٌكللون سللالح المنشللار مرتفعللاً فللوي قطعللة الخشللب 

 اي العم  .نمع مراعاة شروط السالمة المهنٌة أث (33 -1)فً الشك  أو أكثر بقلٌ  كما  سنتٌمتر
 

 لسٍهٌبٍه عملٍت الت (21 -0شكل )
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منشللللار ماكنللللة هجللللرايات السللللالمة المتبعللللة عنللللد اسللللتخدام  5-3-1
 الصٌنٌة :

  الواقٌة والكمامات وواقٌة األذن عند العم  على المنشار . ٌجب لبس النظارات .1

 ال تشؽ  منشار الصٌنٌة حتى تتعلم كٌفٌة تشؽٌله من قب  المعلم المختص .  .2

 أوقؾ تشؽٌ  المنشار عند هجراي أٌة تعدٌالت .  .3

  تؤكد من أن سالح المنشار حاداً ومناسباً للمهمة التً تقوم بها . .4

 بٌن السالح وبٌن ٌدٌك .  بوصات (4ً)شار واترك مسافة ا تقرب ٌدك من سالح المن .5

 الصؽٌرة أثناي النشر أو القطع . الخشب  عْ طَ استخدم عصا دفع لتحرٌك قِ  .6

    امسح وجهاً وجانباً واحد لقطعة الخشب المراد قطعها على منشار الصٌنٌة . .7

 .امسح وجهاً وجانباً واحد لقطعة الخشب المراد شقها على منشار الصٌنٌة  .8

 . ملم (6)ضبط سالح المنشار حٌا ال ٌرتفع على سطح القطعة أكثر من ا .9

 اضبط موضع الخشب بالمسند أو بمقٌاس الزاوٌة .  .10

 

 هجرايات الصٌانة المتبعة لمنشار الصٌنٌة : -6-3-1
 
 هذا كان مرتخٌاً بشدة أو متشققا أو متآكالً .  )القاٌ (نق  الحركة  حزاماستبد   .1

 الملولبة أو البراؼً واربطها جٌداً .  افحص كافة المسامٌر .2

 ضع طبقة خفٌفة من الزٌت على الطاولة عند عدم استخدام المنشار .  .3

 افحص دائماً سالح المنشار بحثاً عن شقوي أو تثلمات .  .4

 ( ٌبٌن عملٌة الشطؾ الطول33ً -1شك  )
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 فك وتركٌب سالح منشار الصٌنٌة-7-3-1
 تمهٌد :

لعمل  أو تجهٌلز الماكنلة لعمل  ٌتم استبدا  سالح المنشلار لعلدة أسلباب منهلا علدم صلالحٌة السلالح ل
 جدٌد ٌستوجب تؽٌٌر السالح وألج  ذلك نتبع الخطوات اآلتٌة :

 المنشار ثم ارفع ؼطاي العني . ماكنة تؤكد من فص  التٌار الكهربائً عن  .1
وتمنعه من الحركة ألنَّ الحركة قد تإذي وتجرح الٌلد ضع قطعة خشب مقاب  األسنان لحشر السالح  .2

 .  (34 -1فً الشك  )ح ربط مناسب لفك صامولة السالح كما ثم استخدم مفتا، 

فً وأخرجهما للخار  وضعهما على طاولة المنشار كما  )البوشة الخاصة(انزع الصامولة والحلقة  .3
 . (35 -1) الشك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌبٌن طرٌقة فك صامولة السالح34 - 1شك  )

 الصامولة والحلقة هخرا ( ٌبٌن كٌفٌة 35 - 1شك  )
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 .  (36 -1)فً الشك  انزع سالح المنشار من مكانه وضعه على سطح طاولة المنشار كما  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبت السالح الجدٌد بحٌا تشٌر أسنانه باتجاه الدوران الصحٌح .  .5
 ربط الصامولة بشك  جٌد . اضع الحلقة ثم الصامولة و .6

ملع سلطح  بعد االنتهاي من ربط الصامولة بإحكام ثبت ؼطاي العني فلً مكانله وتؤكلد ملن أنله مسلتوٍ  .7
 الطاولة . 

 ها فً عملٌة الفك والربط .تمنظؾ سطح الماكنة من الزٌت واألدوات التً استخد .8
ضع العدد المستخدمة فً عملٌة الفك والربط فً مكانها المخصص لها مع تنظٌفها للمحافظة علٌها  .9

 من التلؾ .
 شؽ  الماكنة تشؽٌالً تجرٌبٌاً للتؤكد من أنها تعم  بشك  صحٌح . .10

 اٌ (و)القفك وتركٌب أحزمة نق  الحركة -8-3-1
 تمهٌد :

نق  الحركة فً ماكنة منشار الصٌنٌة لٌست عملٌة دورٌة ألن أحزمة نق  الحركة  استبدا  أحزمة هنَّ 
وللذا ٌجلب العمل  عللى الماكنلة بحلذر أو اشتؽاله لفترة طوٌللة ال تتلؾ هال نتٌجة االستعما  الخاطئ للماكنة 

نلة مملا وعناٌة ألن العم  المجهد للماكنة قد ٌتسبب بؤضرار أخرم تلإدي هللى تللؾ أجلزاي مهملة فلً الماك
ٌإثر بلدوره عللى سلٌر العمل  وتوقفله لفتلرة لحلٌن هصلالح األعطلا  التلً حلدثت وللذا ٌتحلتم علٌنلا معاٌنلة 
وفحص األجزاي الرئٌسٌة للحركة قب  التشؽٌ  تجنباً لحلدوا األعطلا  وملن هلذه األجلزاي هلً أحزملة نقل  

أو بهلا أٌلة ثلملات فٌجلب وهذا كانت متشلققة  )ك  أسبوع أو ك  شهر(بشك  دوري الحركة فٌجب تفحصها 
 فٌتم ذلك كما ٌؤتً :ر العم   سٌتإثر على  استبداله بؤخرم جدٌدة كً ال

 تؤكد من فص  التٌار الكهربائً عن الماكنة . .1
 افتح ؼطاي علبة نق  الحركة . .2
 افتح صامولة عمود موازنة المحرك كً ترتخً أحزمة نق  الحركة . .3
 ً مكانه بالشك  الصحٌح .استبد  الحزام التالؾ بآخر جدٌد وثبته ف .4
 اربط صامولة عمود موازنة المحرك وتؤكد من توتر األحزمة بشك  جٌد . .5
 ركب ؼطاي علبة نق  الحركة . .6
 )اهتزاز أو دوي(توازن الماكنة وعدم وجود أصوات شؽ  الماكنة تشؽٌالً تجرٌبٌاً للتؤكد من  .7

. 

 ( ٌبٌن طرٌقة نزع سالح المنشار36 - 1شك  )
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 التمرٌن الثالا-9-3-1
 ر الصٌنٌةالشي الطولً باستخدام ماكٌنة منشا

 العم  المطلوب : - أ
مسلتخدما ماكٌنلة منشلار الصلٌنٌة إلجلراي عملٌلة  ـامچالـعلى ك  طالب القٌام بقطع قطعة من خشب 

مع االلتلزام بتوجٌهلات معللم الملادة لؽلرض   (37 – 1على الشك  )الشي علٌها بموجب القٌاسات المبٌنة 
 الحصو  على أفض  النتائج .

 قطع . (4)عدد  ( سم2,5)وسمك  ( سم10)ض وعر ( سم30)قطعة خشب بطو   (1

 قطع . (4)عدد  ( سم2,5)وسمك  ( سم10)وعرض  ( سم25)قطعة خشب بطو   (2
 

عدم النشر على ماكٌنلة منشلار الصلٌنٌة هال بعلد االنتهلاي ملن عملٌلة المسلح عللى ماكٌنلة  مالحظة :
وجلله والجنلب ومللن ثلم نقللوم الرنلدة الكهربائٌلة لوجلله واحلد وجنللب واحلد وضللبط الزاوٌلة المتعامللدة بلٌن ال

بموجب ملا  )الثخانة(بعملٌة النشر وبعد االنتهاي نبدأ بمسح الوجه الثانً والجنب الثانً على ماكٌنة الدب  
 مبٌن من قٌاسات العرض والسمك فً أعاله .

 
 : خطوات العم  - ب
 
 طبي شروط السالمة أثناي العم  . .1
 ى قطع متساوٌة .للحصو  عل ٌجب حساب سمك المنشار عند تقسٌم القطع  .2
أضبط المسافة بٌن مسند الماكٌنة وسالح المنشار باستخدام متر القٌاس المعلدنً عللى أن  .3

 . ( سم30)لشي القطعة األولى ذات طو  ( سم 2.3)تكون 
أضبط المسافة بٌن مسند الماكٌنة وسالح المنشار باستخدام متر القٌاس المعلدنً عللى أن  .4

 . قطعتٌنهلى  ( سم25)طولها لشي القطعة التً  ( سم4.8)تكون 
أضبط المسافة بٌن مسند الماكٌنة وسالح المنشار باستخدام متر القٌاس المعدنً على أن  .5

 أربع قطع .لتكون لدٌنا  ( سم25لشي القطعتٌن اللتٌن طولهما )( سم 2,3)تكون 
 بعد االنتهاي من العم  نظؾ الماكنة ومكان العم  . .6

 األبعاد بالسنتٌمترات

 ( ٌوضح القطعتٌن وقٌاساتهما37 – 1الشك  )
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 Scroll Saw /ركت(ماكٌنة منشار التخرٌم )اآل-4-1
 :  تمهٌد-1-4-1

ٌسللتعم  منشللار التخللرٌم لنشللر المنحنٌللات الداخلٌللة والخارجٌللة ولتفرٌللػ األلللواح الخشللبٌة بؤشللكا  
مسلتقٌمة هللى حركلة ترددٌلة  دوران المحلرك الكهربلائًعمل  عللى تحوٌل  حركلة ٌزخرفٌة وهندسلٌة وهلو 

 .  نة منشار التخرٌمٌوضح أجزاي ماك (38 – 1الشك  )ولسالح المنشار 

 أجزاي المنشار : -2-4-1
 ٌركب المنشار على قاعدة متحركة بعجالت حتى ٌمكن نقله من مكان هلى آخر .  القاعدة : .1

بحسلب العمل  المطللوب تكون طاوللة المنشلار مربعلة أو مسلتدٌرة وٌمكلن همالتهلا  الطاولة : .2

 .  كة السالح الترددٌةلحروفً وسطها فتحة صؽٌرة  (30ْ-صفر ) منبزاوٌة تص  

 .  ٌزود مجموعة الحركة الدورانٌة بعزم الدوران وقدرة القطع المحرك : .3

 .  سم (50)هلى  سم (30)وهو صفٌحة من الصلب المرن ٌص  طولها من  السالح : .4

وهلو عبلارة علن جهلاز مرفلي  : ـلامة وذراعهلا(گ)اللـ( Batman Unit) وحدة باتمان .5

 . مستقٌمة الدائرٌة هلى حركة ترددٌة بالمنشار ٌقوم بتحوٌ  الحركة 

 هجرايات السالمة المتبعة لمنشار التخرٌم :-3-4-1
 ٌجب ارتداي نظارات السالمة .  .1
 التؤكد من سالمة السالح .  .2
 . من حٌا التشحٌم والتزٌٌت بشك  جٌد  اكنةٌجب صٌانة الم .3
 ابعد الزائرٌن بعٌداً عن المنشار  . .4
 كها سائبة . البراؼً جٌداً وعدم تر ربطٌجب  .5

 لمحافظة على المنشار : هجرايات الصٌانة ل-4-4-1
هزالة جمٌع الؽبار والنشارة باستعما  الفرشاة أو الهواي المضؽوط بعد االنتهاي ملن العمل   .1

 . التخرٌم منشار ماكٌنة على 

 ( ٌبٌن األجزاي الرئٌسٌة لمنشار التخرٌم38 – 1شك  )
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 حفظ المنشار فً مكان بعٌد عن الرطوبة .  .2
 لٌه . المنشار بعد تنفٌذ األعما  عماكنة تزٌٌت وتشحٌم  .3
 المنشار أثناي العم  .  ضد سالحال تدفع قطع العم  بقوة  .4

 رابعالتمرٌن ال-5-4-1
 تخرٌمباستخدام ماكٌنة منشار ال تفرٌػ شك  بٌضوي

 العم  المطلوب : - أ
 تخلرٌممستخدما ماكٌنلة منشلار ال بتفرٌػ شك  بٌضاوي فً قطعة معاكس صا على ك  طالب القٌام 
مع االلتزام بتوجٌهات معلم المادة لؽرض الحصو  على   (39 – 1لشك  )على ابموجب القٌاسات المبٌنة 

  أفض  النتائج .

 : خطوات العم  - ب
 طبي شروط السالمة أثناي العم  . .1
 . ارسم الشك  البٌضاوي على قطعة المعاكس بموجب القٌاسات .2
 . ن الداخ بوساطة برٌمة رفٌعة أو المخراز أو مسمار ناعم اثقب ثقباً قرٌباً من خط الحدود م .3
ضع قطعة المعاكس على طاوللة المنشلار وادخل  سلالح المنشلار فلً الثقلب وركلب اللرأس فلً  .4

 مكانه فً الماكنة وافحص توتر السالح جٌداً .
 ابدأ عملٌة التفرٌػ مع مراعاة أن ٌكون النشر مع حدود التؤشٌر من الداخ  . .5

كس ثللم ابللدأ بتنعللٌم الحللدود بعللد االنتهللاي مللن التفرٌللػ اخللر  سللالح المنشللار مللن قطعللة المعللا .6
  ناعم . وربوساطة مبرد نصؾ مد

 بعد االنتهاي من العم  نظؾ الماكٌنة ومكان العم  . .7
 
 
 
 
 
 

 ( ٌبٌن قٌاسات الشك  البٌضاوي39 – 1شك  )
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الفص  

 االو 

 ةاآلالت الثابت

مكائن -2
المسح 
 والتصفٌة

 

 الكهربائٌة الرندهماكٌنة  -1

 ماكٌنة الثخانة )الدب (2 -2
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 مكائن المسح والتصفٌة-2

 
 Planer Machines /ماكٌنة الرندة الكهربائٌة 1-2

 :  تمهٌد 1-1-2
عللن ماكٌنللة تسللتعم  لتنعللٌم ومسللح أسللطح  الخشللب وجعلل  األوجلله الرنللدة الكهربائٌللة هللً عبللارة 

والحافات مستقٌمة ومتعامدة وهً تشبه فً عملها الرندة الٌدوٌة ولها تسمٌات عدٌدة حٌا ٌختلؾ اسمها 
كملا هلو الحلا  فلً بقٌلة العلدد واألدوات  (الرابون أو الرابوو)من بلد هلى آخر فهناك من ٌطلي علٌها اسم 

وٌحتوي عللى ثلالا سلكاكٌن أو أربلع وملن  )عمود األسلحة(لنجارة  ، وللرندة رأس قاطع المستعملة فً ا
اللرأس دوران ٌحلدد قٌلاس الرنلدة وقلدرتها ، وتتلراوح سلرعة  )الرأس القلاطع(خال  طو  عمود األسلحة 

 دورة فً الدقٌقة .  (6000 – 3500)القاطع عادة ما بٌن 
 (40 – 1فلً الشللك  )مبٌنللة جلزاي رئٌسللٌة كبلاقً الماكٌنللات األخلرم وتتكلون الماكٌنللة ملن عللدة أ

 : آلتًوهً كا

 االجزاي الرئٌسٌة للرندة الكهربائٌة 2-1-2
 

عبلارة علن صلندوي حدٌلدي ٌقلوم بحمل  األجلزاي الباقٌلة  تصلنع ملن حدٌلد الزهلرو القاعدة : .1

 للماكٌنة مث  المحرك والطاولتٌن األمامٌة والخلفٌة . 

وهلً عبلارة علن كتللة ملن حدٌلد الزهلر ذات وجله مسلتوي  ؽذٌة )الطاولة األمامٌة( :طاولة الت .2

مصلقو  تعملل  علللى توجٌله العملل  قبلل  المسللح للذا فللإن ارتفللاع هللذه الطاوللة أو خفضللها عللن عمللود 
 .  ( ملم تقرٌباً(8)أكبر سمك ٌمكن هزالته ) و الُمنفَّذاألسلحة ٌحدد سمك المسح 

 وذة( ٌبٍه أخزاء ماكىت الر31 – 0شكل )
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الطاولة األمامٌة من حٌا الشك  تعم  على تلقً القطع عد مسلحها  وهً تشبه الطاولة الخلفٌة : .3

 لذا وجب أن تكون بنفس ارتفاع سطح عمود األسلحة .

طولٌلة وهلو عملود ملن الحدٌلد الصللب ٌحتلوي عللى شلقوي  : (الرأس القاطع )عمود األسللحة .4

 – 3500) )بمعللد ( ، وتكللون سللرعتهالسللكاكٌن بهللا وٌتكللون مللن ثللالا أو أربللع سللكاكٌن  تثبٌللتل
 .  طو  العمود من أهم مواصفات الماكنةدورة فً الدقٌقة وٌكون  (6000

وهو قطعة من حدٌد الزهر ذات وجه مستوي مصقو  والوجه اآلخر ٌحتوي  الزاوٌة ) المسند( : .5

على ذراعٌن ٌركبان بالطاولة الخلفٌة للماكٌنة وكلذلك ٌحلوي عللى قلوس تلدر  لتؽٌٌلر زاوٌلة اإلماللة 
صلفر ) همالة المسند بحسب الزاوٌة المطلوبة ملنً الجهة الٌمنى للماكٌنة كما وٌمكن للمسند ٌركب ف

 وٌعم  على هسناد القطع الخشبٌة أثناي دفعها على طاولة التؽذٌة هلى الطاولة الخلفٌة . (45ْ -

 فلويب ركَّ ٌُ معدنً أو خشبً عرٌض أو ؼطاي وهو عبارة عن سلسلة  ؼطاي السكاكٌن الواقً : .6

لحة من الجهة الٌسرم للماكٌنة ٌعم  على تؽطٌلة الجلزي الظلاهر ملن عملود األسللحة عنلد عمود األس
 . من خطر السكاكٌنلعام  احماٌة لالعم  كوسٌلة 

وهً عبارة عن مقبض مقلوظ ٌعم  على رفلع وخفلض الطاوللة  عجلة ضبط الطاولة األمامٌة : .7

اوللة أو عللى شلك  مإشلر متلدر  ٌكلون األمامٌة وهناك تدر  أما على حافة الرندة بٌن القاعلدة والط
 المسح . ( عند عْ طَ )القِ مثبت على حافة القاعدة ٌعم  على ضبط سمك 

تشلبه عجللة ضلبط الطاوللة األمامٌلة وتعمل  عللى ضلبط ارتفلاع  عجلة ضلبط الطاوللة الخلفٌلة : .8

 الطاولة الخلفٌة . 

 استخدام ماكٌنة الرندة الكهربائٌة :  3-1-2
الكهربائٌلة لمسلح األوجله والحافلات وتسلوٌتها كملا ذكرنلا وذللك لجعل  قطعلة تستخدم ماكٌنة الرنلدة 

 وزواٌاها متعامدة على بعضها ومن هذه العملٌات هً : ومستوي شك  مستقٌم بالخشب 

 : مسح وجه الخشب  

 لتسهٌ  حركة القطع المراد مسحها .  )الكاز(سطح الطاولة وامسحه بقلٌ  من مادة  نظؾ .1
 . ملم (3)ٌة حسب السمك المطلوب  على أن ال ٌزٌد السمك عن اضبط الطاولة األمام .2
ضع وجه قطعة الخشلب عللى سلطح الطاوللة األمامٌلة بشلك  مسلتو وهذا كلان هنلاك تقلوس فلً  .3

القطعة فاجع  الوجه المقعر مالمساً لسطح الطاوللة حتلى تسلتطٌع السلٌطرة عللى القطعلة أثنلاي 
 . (41 – 1)فً الشك  عملٌة المسح كما 

 كٍفٍت مسح وخه القطعت( ٌبٍه 30 – 0شكل )
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حتلى تنتهلً ملن  االقطعة عللى سلطح الطاوللة األمامٌلة للٌالمس اللرأس القلاطع وال ترفعهلادفع  .4
مسح كام  طو  القطعة مع مراعاة أن تكون الٌد الٌمنلى عللى الللوح قبل  اللرأس القلاطع والٌلد 

 الٌسرم بعد الرأس القاطع مع التركٌز بالٌد الٌمنى .
 

 : مسح حافة الخشب 
 
ب المسند هذا لم ٌوجد واقً(تفادي المخاطر ضع الواقً على عمود األسلحة ل .1  . )أو قرِّ
 اضبط زاوٌة الماكٌنة بحٌا تكون عمودٌة على سطح الطاولتٌن . .2
ضع القطعة التً تم مسح وجهها على الطاولة األمامٌة بحٌا ٌكلون أحلد جوانبهلا عللى سلطح  .3

ٌكلون المسلح حتلى  (42 – 1)فً الشك  كما الطاولة والوجه الممسوح ٌكون مالصقاً للمسند 
 متعامداً .

 

 
 

 اتجاه الرأس القاطع هلى الطاولة الخلفٌة على طو  األلٌاؾ .بادفع القطعة  .4
 كرر العملٌة للحصو  على حافات نظٌفة مستوٌة متعامدة مع الوجه . .5

 
 : عم  الشطؾ )القطع المائ ( فً حافة القطع الخشبٌة  

 

 تمهٌد:
لة بزاوٌة معلوملة ، أملا لؽلرض اللدٌكور أو التلداخ  من ممٌزات ماكنة الرندة هو تنفٌذ سطوح مائ

   ولذلك نتبع الخطوات اآلتٌة :المٌة وٌحتا  معرفة زاٌفً القطع الخشبٌة وتنفٌذ السطح المائ  
 
 إحكام .بالمطلوب وأؼلي ذراع الزاوٌة  )المٌ (اضبط زاوٌة المسند حسب زاوٌة الشطؾ  .1

 كٍفٍت مسح حافت القطعت( ٌبٍه 31 – 0شكل )
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الطاولة األمامٌة بحٌا ٌكون الوجه الممسوح  ضع القطعة المراد عم  الشطؾ فً حافتها على .2
فلً الشلك  مالصقاً للمسند والحافة المراد العم  علٌها تكون على سطح الطاولة كما مبٌن ذلك 

(1 – 43) . 

 ادفع القطعة الخشبٌة باتجاه الرأس القاطع هلى الطاولة الخلفٌة على طو  القطعة .  .3
 الشطؾ المطلوب . لة عدة مرات حتى تنتهً من تشكٌ  ٌكرر العم .4
 

 هجرايات السالمة :
 ارتداي المالبس المناسبة للعم  .  .1
 ارتداي النظارات الواقٌة .  .2
 ٌجب أن ٌكون وقوفك على الجانب األٌسر للماكٌنة . .3
 تؤكد من وجود الؽطاي الواقً فوي األسلحة .  .4
 .  ملم (3)ال تحاو  مسح القطع بعمي كبٌر جداً وٌجب أن ال ٌكون عمي المسح أكثر من  .5
 .  )الرأس القاطع(ابي ٌدٌك بعٌدة عن منطقة الخطر  .6
 استعم  عصا الدفع أو كتلة الدفع عند مسح القطع ذات العرض والسمك الخفٌؾ . .7
 

 الصٌانة الدورٌة لماكٌنة الرندة الكهربائٌة :  4-1-2
 
 ٌجب تزٌٌت األجزاي االنزالقٌة باستمرار . .1
للتشلحٌم عللى اللرأس القلاطع والمحلرك ٌجلب  تحتوي معظلم ماكٌنلات الرنلدات عللى أملاكن .2

البولبرٌنلات والبلو  هذ  )التحمٌل (وخاصلة كراسلً المحلور تشحٌمها باستمرار لصٌانتها 
 . أَنَّ أكثر المكائن مزودة برإوس خاصة للتشحٌم 

 ٌجب تنظٌؾ الرندة الكهربائٌة من نشارة الخشب من الداخ  والخار  بعد ك  عملٌة .  .3
ندة الكهربائٌة لفترة طوٌلة من الزمن ٌجب أن تدهن كافة األسطح بطبقة هذا لم تستعم  الر .4

 خفٌفة من الزٌت أو رشها بطبقة من زٌت الدٌز  للمحافظة علٌها من الصدأ .

 كٍفٍت شطف حافت القطعت( ٌبٍه 32 – 0شكل )



 

للصف الثاني نجارة / التدريب العملي 33  
 

 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 )شللحذها(مللن الضللروري جللداً مالحظللة سللكاكٌن الماكٌنللة مللن حللٌن آلخللر لؽللرض سللنها  .5
هذ ٌجللب تهٌللؤة ً العملل  وتسللوٌة الحافللات المتثلمللة لؽللرض الحصللو  علللى نتللائج جٌللدة فلل

مجموعة السلكاكٌن لؽلرض اسلتبدالها حتلى ال ٌتلؤخر العمل  وال تبقلى الماكنلة متوقفلة علن 
 . العم  

 

 ائٌةبفك وتركٌب سكاكٌن الرندة الكهر 5-1-2
 

 تمهٌد :
 

أثناي عملٌة مسح وتصفٌة القطع بشك  جٌد ونظٌؾ  (الخشبٌة لقطعل)مسح من أج  الحصو  على 
ٌنلة الرنلدة ٌجلب أن تكلون األسللحة المسلتخدمة فلً هلذه الماكٌنلة ذات حلد قلاطع نظٌلؾ الخشبٌة عللى ماك

بشك  جٌد وبما أن القطلع الخشلبٌة التلً ٌلتم التعامل  بهلا تختللؾ حسلب نلوع الخشلب  )مشحوذ(ومسنون 
فمنها الصلب ومنها الطري ومنها ما ٌحتوي على عقد صلبة وقاسٌة وفً بعلض األحٌلان قلد ٌؽفل  العامل  

القطللع الخشللبٌة وخصوصللاً المسللتعملة أو القدٌمللة فللنالحظ وجللود بعللض القطللع  فحللصلماكٌنللة مللن علللى ا
كلان ملن الضلروري  لذاالمعدنٌة كالمسامٌر الؽائصة داخ  القطع مما تإثر بشك  سلبً على عم  األسلحة 

فلاً ومسلتو السطح الناتج عن المسح فهو الذي ٌد  على نظافة السكاكٌن فإذا كلان السلطح نظٌجداً مالحظة 
ِوي(والصوت  معدوم فهذا دلٌل  عللى أن السلكاكٌن فلً حاللة جٌلدة ، وبلالعكس هذا كلان السلطح النلاتج  )الدَّ

من أج  فهذا ٌد  على أَنَّ السكاكٌن فً حالة ؼٌر جٌدة فٌجب فك السكاكٌن  )آثار(ؼٌر نظٌؾ وفٌه خطوط 
كٌلب هلذه السلكاكٌن وهلذه الخطلوات تسوٌة الحد القاطع وسنها وهنلاك خطلوات ٌجلب تعلمهلا عنلد فلك وتر

 :ألتًكا
  
 قب  البدي ٌجب فص  التٌار الكهربائً عن الماكٌنة .  .1
ارفع المسند هذا كان موجوداً ضمن عمود فً وسط الماكٌنة وكلذلك أرفلع ؼطلاي األسللحة اللواقً   .2

 . (44 – 1) فً الشك كما مبٌن 
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ن الللرأس القللاطع وذلللك لسللهولة الفللك أخفللض طاولللة التؽذٌللة األمامٌللة أكبللر قللدر لتكللون بعٌللدة علل .3
 فلً الشلك  موضلح ذللك كملاهذ أَنَّ جزي كبٌر من عمود األسلحة سٌكون ظلاهراً أماملك والتركٌب 

(1 – 45) . 

 كٍفٍت خفط الطاولت( ٌبٍه 34 – 0شكل )

 ( ٌبٍه رفع المسىذ33 – 0شكل )
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فلً الشلك  أبدأ بإرخاي السكاكٌن وذلك من خال  فك البراؼً المتصلة بحامل  السلكاكٌن كملا مبلٌن  .4
(1 – 46)  . 

ٌجب أو أكثر من أماكنها وكذلك هناك تحت ك  سالح نابضٌن  أرفع السكاكٌن والمسطرة الضاؼطة .5
 . (47 – 1) فً الشك رفعهما والمحافظة علٌهما كما مبٌن 

 .سلفاً  مسنونةاستبدالها مباشرة بسكاكٌن نقوم بعد ذلك  .6
  بعد االنتهاي من السن نقوم بتركٌب هذه السكاكٌن فً أماكنها مع ربط البراؼً بشك  جٌد .  .7

 

 كٍفٍت إرخاء السكاكٍه( ٌبٍه 35 – 0شكل )

 

 كٍفٍت رفع السكاكٍهبٍه ( 36ٌ – 0شكل )
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ولة الخلفٌة فً مستوم السكاكٌن عند أعللى نقطلة لهلا لؽلرض ضلبط مسلتوم السلكاكٌن اجع  الطا .8
قب  الربط النهائً وأفض  طرٌقة فً تركٌب السكاكٌن هذا للم ٌتلوفر للدٌك قاعلدة ضلبط المسلتوم 

كمسلطرة تقلوٌم ، نمسلك ومستٍو وقضٌب مستقٌم  (U)هً باستعما  مؽناطٌس على شك  حرؾ 
  الفتحلات الموجلودة فلً حافلة الطاوللة وملن ثلم بواسلطة المسلطرة السالح بالمؽناطٌس من خال

نجعلل  حافللة السللالح مسللاوٌة لحافللة الطاولللة الخلفٌللة ونللربط البراؼللً بشللك  نهللائً ونكللرر هللذه 
 .  (48 – 1)فً الشك  العملٌة على جمع األسلحة كما مبٌن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ٌبٍه كٍفٍت ظبػ السكاكٍه مع حافت الطاولت37 – 0شكل )  
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 التمرٌن األو   6-1-2

 كٌنة الرندةمسح وجه واحد وجانب واحد على ما
 العم  المطلوب :  - أ

 مسح وجه واحد وجانب لثالا قطع خشبٌة بموجب القٌاسات المبٌنة أدناه :
 : ( سم5)وسمك  ( سم20)عرض ( سم 60)طو    القطعة األولى  . 
 : ( سم5)وسمك  ( سم20)عرض ( سم 30)طو   القطعة الثانٌة  . 
 : سم (5)وسمك  ( سم20)عرض  ( سم25)طو   القطعة الثالثة  . 

 
فً تمرٌن منشار نصؾ قطري الذراع قمنا بقص وتقطٌلع ثلالا قطلع دون أن نجلري علٌهلا عملٌلات 
المسح وفً هذا التمرٌن سنقوم بإجراي عملٌات المسح علٌها فٌجب عللى الطاللب رسلم التملرٌن فلً دفتلر 

 (.49 – 1) فً الشك التدرٌب العملً ووضع القٌاسات علٌه للرجوع هلٌه  عند الحاجة كما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطوات العم  :  - ب
 
 طبي قواعد السالمة أثناي العم  . .1
امسح الوجه األو  لقطعة الخشب وضع علٌه عالمة أو رقم بقلم الرصلاص للدالللة عللى أنله  .2

 .  (50 -1فً الشك  )تم مسحه كما 

 األبعاد بالسنتٌمترات

 ( ٌبٌن القطع الثالا وقٌاساتها49 – 1الشك  )
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امسح الجانب األو  لقطعة الخشب وضع علٌله عالملة بقللم الرصلاص ملع مراعلاة أن تكلون  .3
 .  (51 – 1فً الشك   )لزاوٌة بٌن المسند وسطح الطاولة قائمة كما ا

 
 كرر نفس الخطوات على القطع األخرم .  .4
 نظؾ الماكٌنة ومكان العم  بعد االنتهاي من العم  .  .5

 

 ( ٌوضح عملٌة مسح جانب قطعة الخشب51 -1شك  )
 

 

 ( ٌوضح عملٌة مسح وجه قطعة الخشب50 -1شك  )
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 ماكٌنة الثخانة )الدب (2-2
 )ماكٌنة تحدٌد السمك(

Thicknesses Machines 
 : تمهٌد 1-2-2

ة عبارة علن آللة ذات هلدؾ واحلد أال وهلو الحصلو  عللى أسلطح مسلتوٌة ملسلاي هن ماكٌنة الثخان
ومتوازٌة على األلواح الخشبٌة وبسمك محدد ؼٌر أنها ال تقوم بتصحٌح اإللتوايات  الموجودة فً الخشب 

علٌنا قب  اسلتخدام ماكٌنلة الثخانلة تسلوٌة وجله واحلد وجانلب واحلد للقطلع الملراد ضلبط سلمكها  بلذا وج
م ماكٌنة الرندة الكهربائٌة كما تعلمنا سابقاً ، وتحتوي ماكٌنة الثخانة على قرصة متحركلة ٌعلوهلا استخداب

ة طاوللمثبلت بله ثالثلة أو أربعلة سلكاكٌن مصلنوعة ملن الحدٌلد الصللب وال )الرأس القاطع(عمود األسلحة 
ملود األسللحة المقابللة لله ط ٌلدوٌاً أو أوتوماتٌكٌلاً وتمثل  المسلافة بٌنهلا وبلٌن حافلة عبالمتحركة تعلو وته

نة الثخانة بحسب عرض القاعدة المتحركة والتلً ٌتلراوح عرضلها ٌالسمك المطلوب للخشب ، وتقاس ماك
هلً و (52 – 1الشلك  ) عللىكما موضحة عة أجزاي رئٌسٌة بوهً مكونة من أر سم (60 – 30)ما بٌن 

 :  آلتًكا

 األجزاي الرئٌسٌة : 2-2-2
لذي ٌحم  كافة مكونات الماكٌنة وٌصنع من الحدٌلد الزهلر وٌختللؾ وهو الجزي ا : هٌك ال .1

 .فً الشك  من ماكٌنة وأخرم تبعاً للتصمٌم الموضوع من قب  الشركة المصنعة 
وتكلون  )القلواٌ (النقل   أحزملةوهو الجزي الذي ٌدٌر عمود األسلحة بواسلطة  المحرك : .2

 دورة فً الدقٌقة . (6000 – 3500)سرعته من 
وهً الطاوللة التلً توضلع علٌهلا المشلؽوالت الملراد ضلبط سلمكها أو  متحركة :الالطاولة  .3

األولللى فللً مقللدمتها والثانٌللة عنللد نهاٌتهللا أفقٌتللٌن عرضللها وتحتللوي علللى اسللطوانتٌن 
 مهمتهما تسهٌ  حركة القطع عند المسح .

ثناي وهو عبارة عن ذراع معدنٌة تقوم بقف  عمود الرفع كً ال ٌتحرك أ : قف  عمود الرفع .4
 تشؽٌ  الماكٌنة ألن تحركه قد ٌسبب اختالؾ فً السمك المطلوب .

 

 ٌبٌن األجزاي الرئٌسٌة للماكنة( 52 – 1شك  )

4 

3 

1 

2 
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 وهناك أجزاي داخلٌة أخرم هً : 
بشلك  حلزونلً تسلاعد عللى دفلع القطلع  (ةحلززم)أفقٌلة وهلً اسلطوانة  :اسطوانة التؽذٌلة  .1

 الخشبٌة باتجاه الرأس القاطع وتكون فً أعلى الماكٌنة قب  عمود األسلحة .
وهو الؽطاي العللوي للماكٌنلة وٌجلب أن تؽطلى الماكٌنلة أثنلاي العمل  علٌهلا  ؼطاي األسلحة : .2

 كً ال تسبب بإصابة العام  علٌها .
وهً اسطوانة أفقٌة تسلاعد عللى دفلع القطلع باتجلاه الخلرو  ملن الماكٌنلة  اسطوانة الدفع : .3

 . (53 – 1فً الشك  )كما وتكون مركبة فً أعلى الماكٌنة بعد عمود األسلحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استخدامات الماكٌنة : 3-2-2

هن من أهم وظائؾ ماكٌنة الثخانة هلو تحدٌلد علرض الوجله وسلمك الحافلة للقطلع الخشلبٌة التلً تلم 
مسح وجه وجانب واحد لها عللى ماكٌنلة الرنلدة وعنلد العمل  عللى ماكٌنلة الثخانلة ٌجلب هتبلاع اإلرشلادات 

لعم  حرصاً على سالمة الطالب والعاملٌن ملن اإلصلابة وكذلك هتباع هرشادات المعلم المشرؾ على ا تٌةاآل
 أثناي العم  . 

أن تكون القطعة قلد مسلح منهلا وجهلاً واحلداً وجانبلاً لضبط السمك على ماكٌنة الثخانة ٌجب  .1
حٌا نضع الوجه اللذي تلم مسلحه عللى الطاوللة المتحركلة ونضلبط واحد على ماكٌنة الرندة 

تقرٌبلاً وٌفضل  مسلح الطاوللة  مللم (2)قً للقطعة بلـ السمك على قٌاس أق  من السمك الحقٌ
 . (54 - 1فً الشك  )ونبدأ المسح كما لتسهٌ  الحركة  )الكاز(بزٌت 

3 

1 

2 

 ( ٌبٍه األخزاء الذاخلٍت للماكىت42 – 0شكل )
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 اضبط قٌاس أعلى سمك أو عرض فً قطعة الخشب قب  التصفٌة .  .2
 تقرٌباً . ملم (2)اضبط مإشر السمك على درجة أق  من سمك القطعة بـ  .3
 .  )رإوس األلٌاؾ(لطاولة وادفع القطعة مع اتجاه ضع السطح الممسوح على وجه ا .4
عند مرور الجزي األكبر من القطعة داخ  الماكٌنة تحرك هلى الجهة األخرم وامسلك القطعلة   .5

 أثناي خروجها . 
 حتى تص  هلى السمك المطلوب .  ملم (2)كرر العملٌة مرة أخرم مع رفع المإشر  .6
ابقة حٌا نضع الحافلة التلً تلم مسلحها عللى ع نفس اإلجرايات السبلضبط عرض القطعة نت .7

لٌلتم مسلحها وضلبط  سلكاكٌن(ل)عمود اماكنة الرندة فوي وجه الطاولة وندفع القطعة باتجاه 
 . (55 – 1فً الشك  )العرض المطلوب كما 

 

 ( ٌوضح عملٌة ضبط العرض55 – 1شك  )
 

 

 عملٌة مسح الوجه على ماكٌنة الثخانة ( ٌبٌن 54 – 1شك  )
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 هجرايات السالمة على ماكٌنة الثخانة : 4-2-2
  
 ارتداي نظارات السالمة وواقٌة األذنٌن .  .1
 . خوفا من حركة رد الفع  بسبب سوي االستعما  خلؾ اللوح أثناي قٌامك بالمسح ال تقؾ مطلقاً  .2
 ال تنظر داخ  ماكٌنة الثخانة عندما تكون فً وضعٌة التشؽٌ  .  .3
 امسح سمكاً واحداً فً ك  مرة على ماكٌنة الثخانة .  .4
 رندة . اً واحداً على ماكٌنة البداً ما لم تمسح وجهاً وجنبال تمسح األلواح الخشبٌة أ .5
 تؤكد من أن األلواح أطو  من المسافة بٌن مركزي اسطوانتً التؽذٌة والدفع .  .6
 ال تنظؾ ماكٌنة الثخانة وهً تعم  .  .7
 تعرؾ على مفتاح هٌقاؾ الماكٌنة بشك  جٌد لتستطٌع هٌقاؾ الماكٌنة بسرعة .  .8
ٌلدٌك علن  عندما تمسلك اسلطوانة التؽذٌلة بقطعلة الخشلب اتلرك الماكٌنلة تقلوم بالعمل  وابعلد .9

 قطعة الخشب . 
 هذا كانت القطع الخشبٌة طوٌلة فاستعن بزمٌ  لك لمساعدتك  . .10
 عدم دفع قطعة الخشب هلى داخ  الماكٌنة بقوة شدٌدة .  .11

 الصٌانة الدورٌة : 5-2-2
، فالسلطح تؤكد من أنَّ أسلحة ماكٌنة الثخانة حادة دوماً أو قم بسنها كلما دعت الحاجة للذلك  .1

 . ٌد  على أَنَّ األسلحة جٌدة أم ال  الناتج هو الذي
 تؤكد من أنَّ الطاولة األمامٌة تتحرك هلى األمام والخلؾ بسهولة .  .2
 نشارة الخشب .  وهزالةعند االنتهاي من أداي العم  قم بتنظٌؾ الماكٌنة من الداخ   .3
وأنهلا شلك  زائلد بتؤكد من أنَّ مجموعة شفط الؽبار هذا كانت مرتبطلة بالماكٌنلة ؼٌلر محمللة  .4

 تعم  بشك  جٌد . 
هذا لم تستعم  ماكٌنة الثخانة لفترة طوٌلة فٌجب أن تطلى جمٌع األسطح الخارجٌة والداخلٌة  .5

والعجالت المتحركة وعمود الرفلع والخفلض بزٌلت مناسلب أو بملادة زٌلت اللدٌز  للمحافظلة 
 علٌها من الصدأ .

 الٌة من التشققات .سلٌمة وخ )القواٌ (ة نق  الحركة حزمؤكد دائما من أنَّ أت .6
 لتشحٌم حوام  اسطوانة التؽذٌة الداخلٌة والخارجٌة .  (40)استخدم زٌت التشحٌم بكثافة  .7
 لتشحٌم جوانب الطاولة . (10)استخدم زٌت التشحٌم بكثافة  .8

 

 فك وتركٌب أسلحة ماكٌنة الثخانة 6-2-2
 تمهٌد : - أ

نللا فكهللا بللٌن فتللرة وأخللرم وهجللراي أن أسلللحة ماكٌنللة الثخانللة معرضللة للتلللؾ والتآكلل  لللذا وجللب علٌ

لتإدي عملهلا بصلورة جٌلدة وعنلد فلك وتركٌلب أسللحة الماكٌنلة ٌجلب علٌنلا هتبلاع  )الشحذ(عملٌات السن 

ٌللة مللن أجلل  هنجللاز العملل  بصللورة جٌللدة مللع مراعللاة استشللارة المعلللم المشللرؾ وااللتللزام تالخطللوات اآل

 : آلتًبتوجٌهاته وهذه الخطوات كا
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 ائً عن الماكٌنة .افص  التٌار الكهرب .1

أرفع الؽطاي العلوي للماكٌنة هذا كانت الماكٌنلة وحلدة واحلدة أملا هذا كانلت عبلارة علن مجموعلة   .2
ماكٌنللات فللً كتلللة واحللدة فٌجللب علٌللك أن ترفللع الطاولللة الخلفٌللة للماكٌنللة وكللذلك الطاولللة 

 .  (56 – 1فً الشك  )ٌع فك األسلحة كما مبٌن األمامٌة كً تستط

 1)فً الشك  قطعة من الخشب وكذلك ؼِط األسلحة بقطعة من المعاكس كما بألسلحة ثبت عمود ا .3
– 57)  . 

 .  (58 – 1) فً الشك فك براؼً ماسك األسلحة باتجاه عقارب الساعة كما  .4

 
 ٌت عمود األسلحة( ٌوضح تثب57 – 1الشك  )

 

 ( ٌوضح رفع الؽطاي العلوي للماكنة56 – 1الشك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 
استخر  األسلحة وكذلك حامالت األسلحة والنوابض وضعها فً مكان أمٌن للمحافظة علٌها كملا  .5

 . (59 – 1)فً الشك  

 

 ( ٌوضح كٌفٌة فك براؼً ماسك األسلحة58 – 1شك  )

 ( ٌوضح كٌفٌة استخرا  األسلحة والحامالت والنوابض59 – 1شك  )
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باستبدا  األسلحة بؤخرم تم تجهٌزها مسبقاً ثم قم بشلحذ األسللحة التلً اسلتبدلتها لتحضلٌرها م ق .6
 .  لمرة أخرم

 
ركلب األسلللحة فللً عمللود األسلللحة ثلم قللم بموازنللة األسلللحة كمللا تعلملت فللً ماكٌنللة الرنللدة وكمللا  .7

 . (60 – 1)فً الشك  موضح ذلك 

 األسلحة .  البراؼً بعد االنتهاي من موازنة جمٌع ربطأحكم  .8
 

 
 
 
 

 
( ٌوضح كٌفٌة تركٌب األسلحة60 – 1شك  )  
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 التمرٌن الثانً  7-2-2
 

 ضبط سمك وعرض قطعة خشب على ماكٌنة الثخانة
 
 العم  المطلوب :  - أ

 
اضبط عرض الوجه وسمك الجانب للقطع الثالثة التً قمت بمسحها سلابقاً موجلب القٌاسلات المبٌنلة 

 مستخدماً ماكٌنة الثخانة .  (61 – 1على الشك  )
 

 : سم (4,5)وسمك  سم (18)عرض  سم (60)طو   القطعة األولى . 
 : سم (4,5)وسمك  سم (18)عرض  سم (30)طو   القطعة الثانٌة . 
  سم (4,5)وسمك  سم (18)عرض  سم (25)طو   :القطعة الثالثة  . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خطوات العم  : - ب

 طبي قواعد السالمة أثناي العم  .  .1
لوجله الممسلوح منطبلي عللى سلطح ضع قطعلة الخشلب داخل  ماكٌنلة الثخانلة بحٌلا ٌكلون ا .2

 . (62 – 1فً الشك  )الطاولة كما مبٌن 
 .بحسب التدرجة المثبتة على الهٌك  سم  (4.8)ارفع طاولة الماكٌنة هلى سمك  .3

 

 األبعاد بالسنتٌمترات

 ( ٌبٌن القطع الثالا وقٌاساتها61 – 1الشك  )
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 كرر العملٌة مع رفع الطاولة هلى أن تص  هلى السمك المطلوب . .4
فلً الشلك  كملا  مسل (18)نفذ نفس الخطوات بالنسبة لعرض القطعة حتى تص  هلى العرض  .5

(1 – 63)  . 

 
 نظؾ الماكٌنة من النشارة ومكان العم  بعد االنتهاي من العم  .  .6

 
 قة مسح وجه القطعة( ٌوضح طر62ٌ – 1شك  )

 
 ( ٌوضح طرٌقة مسح حافة القطعة63 – 1شك  )
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الفصل 
 االول

 الثابتة اآلالت   
مكائن -3
 النقر() الثقب

 األفقٌة (النقرالثقب) ماكٌنة  -1

 المربع اإلزمٌ العمودي ذات (المنقار الثقب) ماكٌنة  -2

 الدرٌ  العمودي /ماكٌنة المثقاب العمودي -3
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 (النقرالثقب)مكائن -3
 

 Horizontal Drill Machine /األفقٌة (النقرالثقب) ماكٌنة 1-3
 تمهٌد : 1-1-3

فً أٌة قطعة خشبٌة ٌتالئم مع اللسان المراد  هً عملٌة تفرٌػ جزي معٌن (النقرالثقب) هنَّ عملٌة 
وتتكون الماكٌنة من عدة  هدخاله فً هذا النقر مما ٌنتج عن ذلك ثقب مستدٌر أو حفرة بجوانب مستدٌرة ،

 :   (64 – 1)فً الشك  أجزاي وهً كما مبٌنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب) النقر االفقٌة(اجزاي ماكنة الثق( ٌوضح 64 – 1شك  )
 

 األجزاي الرئٌسٌة للماكٌنة : 2-3-1
 علٌها . المراد ثقبها المشؽوالت  وضعوهً التً نقوم ب الطاولة : .1
 وهو الذراع الذي ٌقوم بتحرٌك أداة الثقب هلى األمام والخلؾ .  ذراع النقر : .2

7 

1 

3 

2 

4 

6 

5 
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 ة الشؽ  . وهً العجلة التً بواسطتها نقوم بخفض ورفع طاول عجلة خفض ورفع الطاولة : .3
 وهو الذراع الذي بواسطته نحرك طاولة العم  هلى الٌمٌن والٌسار .  ذراع تحرٌك الطاولة : .4
 .  )البرٌمة(أداة النقر  تثبت فٌهوهو الجزي الذي  الظرؾ أو اللقمة : .5
بالطاقللة الكهربائٌللة لٌحللرك عمللود دوران لماكٌنللة ا بتزوٌللدوهللو الجللزي الللذي ٌقللوم  المحللرك : .6

 . ك  مباشر أو ؼٌر مباشر البرٌمة أما بش
وتصلنع الخشلب وهً الجزي الذي ٌقلوم بقطلع ألٌلاؾ الخشلب لعمل  الثقلب فلً قطعلة  البرٌمة : .7

 البراٌم من الفوالذ .

 األفقً(المنقار الثقب)استخدامات ماكٌنة  3-3-1
 تمهٌد :

توصللٌلها فللً جمٌلع قطللع األثلاا المللراد ربطهلا أو  (النقرالثقلب) تسلتخدم الماكٌنللة لتنفٌلذ عملٌللات 
ببعضها من خلال  عمل  اتحلاد بلٌن القطعتلٌن بواسلطة تعاشلٌي النقلر واللسلان عللى اخلتالؾ أنواعهلا مثل  

والكفاسٌج الرابطة بٌن الرج  فً جمٌع قطع األثاا وكذلك عملٌات النقر )أرج  الطاوالت وأرج  الكراسً 
ة ٌل  النجاراعماألالتً تدخ  فً ن واللسان المستخدمة فً األبواب والشبابٌك وجمٌع تعاشٌي النقر واللسا

)  . 
 

 هجرايات السالمة العامة المتبعة عند استخدام ماكٌنة المنقار  4-3-1
 
 ٌجب فص  التٌار الكهربائً قب  تؽٌٌر البرٌمة . .1
 .وال عند مقدمتهاٌدٌك أسف  البرٌمة  ال تضع .2
 الطاولة بإحكام .مربط ثبت قطعة الخشب ب .3
 . )المصد(من خال  محدد العمي المطلوب بالقطعة () النقرأضبط قٌاس عمي الثقب  .4
 . الضبط المطلوب بالقطعة وتثبٌت حواجز  (النقرالثقب) أضبط عرض  .5
 . حركة المثقاب بخصوص ملحقة النقر شؽ  الماكٌنة لفحص  .6
 عند ضبط العمي تؤكد أن اللقمة ال تالمس الطاولة . .7
 َتْخلُر ْ لاسحب اللقمة من حٌن آلخر  اً ٌقادفع اللقمة هلى قطعة الخشب ببطي وهذا كان الثقب عم .8

 .والبرٌمة تبرٌد اللقمة لومن منطقة النقر النشارة 
 

 الصٌانة الدورٌة 5-3-1
 
 نظؾ األجزاي التً تتعرض لتراكم ؼبار نشارة الخشب بواسطة فرشاة جافة .  .1
 قم بتزٌٌت األجزاي المتحركة التً ٌمكن أن تكون عرضة للتلؾ بسبب الصدأ . .2
 ؤكد من عدم تلؾ المرابط والبراؼً وضبط شدها .ٌجب الت .3
 ٌجب ربط برؼً عجلة الرفع والخفض بشك  منتظم .  .4
 . وشحذها كلما تطلب ذلك ٌجب المحافظة على البراٌم حادة دائماً  .5
 . وٌتلؾ البرٌمة ألن ذلك ٌلحي أضراراً بالمحرك (النقر الثقب) أثناي بقوة ال تضؽط  .6
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 التمرٌن األو   6-3-1
 ام ماكٌنة النقر األفقًاستخد

 العم  المطلوب :  - أ
قم بعملٌة نقر أرج  كرسً بسٌط من خشب الجام باستخدام ماكٌنة النقر األفقً بموجب المخطط 

 والقٌاسات اآلتٌة : (65 – 1فً الشك  )

 .  ( سم1)وسمك  ( سم3.5)وعمي  ( سم6)بعرض  العلوي : (النقرالثقب)   .1

 .  ( سم1)وسمك  ( سم3.5)وعمي ( سم 3)بعرض  السفلً : (النقرالثقب)  .2
 
 
 
 

 العدد واألدوات واآلالت :  - ب
 أفقً .  (نقرثقب) ماكٌنة  .1
 .  ( ملم10)برٌمة نقر قٌاس  .2
 متر قٌاس .  .3
 زاوٌة قائمة .  .4
 قلم رصاص .  .5
 
 
 

 المواد الخام لمطلوبة للعم  :  - ت
 . ـامچالـأرج  كرسً من خشب 

 

األبعاد 

 بالسىتٍمتر

( ٌىظح قٍاساث 54 – 0شكل )

 الرخل
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 خطوات العم  :  - ت
 العم  .  طبي قواعد السالمة أثناي .1
 . (66 – 1فً الشك  )على قطعة الخشب كما مبٌن  (النقرالثقب) حدد مكان  .2

 
 1فً الشك  )كما  (المنقارالثقب) فً لقمة ماكٌنة  ( ملم10)قٌاس  (النقرالثقب) ركب برٌمة  .3

– 67)  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح تركٌب البرٌمة فً لقمة ماكنة المنقار67 – 1شك  )

 ( ٌوضح تخطٌط مكان النقر على القطعة66 – 1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 – 1فً الشك  )بواسطة المربط كما  (المنقارالثقب) لخشب على طاولة ماكٌنة ثبت قطعة ا .4
68)  . 

 بموجب التؤشٌر والقٌاس المطلوب . (النقرالثقب) أبدي بعملٌة  .5

 .(النقر الثقب) فً بداٌة التحدٌد وفً نهاٌته لتعرؾ حدود  (النقرالثقب )أبدأ ب .6

 ة من بعضها البعض .بٌن البداٌة والنهاٌة قرٌب( النقر  )ثقوبالأجع   .7

 . (النقر الثقب) هلى الٌمٌن وهلى الٌسار بخفة لتنظٌؾ (المنقارالمثقب) حرك ذراع  .8

 بالكام  . (النقر  الثقب) وكرر نفس العملٌة لٌتم تنظٌؾ (النقرالثقب) ادفع البرٌمة هلى داخ   .9

 .  من نشارة الخشب وكذلك مكان العم  بعد االنتهاي (المنقارالثقب) نظؾ ماكٌنة  .10

 ( ٌوضح تثبٌت قطعة الخشب على طاولة المثقب) المنقار(68-1شك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 ذات األزمٌ  المربعالعمودي (المنقار الثقب) ماكٌنة  2-3
Drill Press Mortising Chisel 

 : تمهٌد 1-2-3
تختلؾ هذه الماكٌنة عن سابقتها من حٌا الشك  وأسلوب العم  علٌها حٌا أنها تحتوي باإلضافة 

مشلطوفة  الحلدود القاطعلةداخلله وتكلون على أزمٌ  مربع الشلك  تلدخ  البرٌملة ب(النقر الثقب) هلى برٌمة 
عمودي بشك   فً هذه الماكنةتتم عملٌة النقر وجوانب الحفر بشك  جٌد  قطع وتحدٌدوحادة لتسه  عملٌة 

 . (69 – 1)فً الشك  وتحتوي على األجزاي التالٌة المبٌنة األفقٌة (المنقار المثقب) كما فً ماكنة ولٌس أفقٌاً 

 لرئٌسٌة للماكٌنة :األجزاي ا 2-2-3

طة عجلالت مسلننة ٌلتم املن الحدٌلد ٌتصل  بلالمحرك بوسل ذراعوهً عبارة عن  الٌد الرافعة : .1
طتها هنزا  المحرك هلى األسف  الذي ٌحم  األزمٌ  المربع والبرٌمة الخاصة بالثقب وذلك ابوس

 هلى األسف  .  ذراعمن خال  سحب ال
العملي وتحدٌد على عجلة ٌتم بواسطتها ضبط وهو عمود جانبً مسنن ٌحتوي  محدد العمي : .2

 زو  األزمٌ  .ـالمطلوب لن
 تصنع من حدٌد الزهر وهً التً توضع علٌها قطع الشؽ  .  الطاولة : .3
  بعجالت مسننة داخلٌة تعم  عللى ٌتصوهً عبارة عن قرص دائري ٌنتهً بعمود   العجلة : .4

 تقدٌم الطاولة وتؤخٌرها . 
 األخشاب على الحاجز . قطع طتها تثبٌت اٌتم بوسوهو األداة التً  المربط : .5

 ( ٌوضح أجزاي ماكنة المنقار ذات األزمٌ  المربع69 – 1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 )الحلد القلاطع(وهو قطعلة ملن المعلدن مجوفلة ملن اللداخ  لتلدخ  بهلا برٌملة الثقلب  األزمٌ  : .6
مربع حاد الجوانب لقطع الخشلب والطلرؾ اآلخلر اسلطوانً بله حافلة إلٌقلاؾ األزمٌل  لؤلزمٌ  

 . (70 – 1فً الشك  )وهً كما أثناي الربط 
 هو الذي ٌقوم بإٌصا  الحركة هلى برٌمة الثقب . و المحرك : .7
 وهً القطعة التً ٌتم بواسطتها ربط البرٌمة بعمود المحرك .  اللقمة : .8

 
 

 العمودي ذات األزمٌ  : (المنقارالثقب)استخدامات ماكٌنة  3-2-3
 تمهٌد :

تتالٌللة لحواملل  المختلفللة وكلذلك فللً عملل  ثقلوب م (النقللرالثقلب ) تسلتعم  هللذه الماكٌنلة فللً عملٌللات 
األرضٌات أو عملٌات الربط المطلوبة فً التعاشٌي النجارٌة وكذلك فلً عمل  األبلواب وكافلة األعملا  

تختلؾ علن سلابقتها هِذ  تمتاز الثقوب الناتجة بهذه األزامٌ  بدقتها وتعامد حافاتها هِذالنجارٌة األخرم 
 حٌا تكون زواٌاها نصؾ دائرٌة . 

 

  :(المنقار الثقب) العامة المتبعة عند استخدام ماكٌنة هجرايات السالمة  4-2-3
 ٌجب فص  التٌار الكهربائً قب  تؽٌٌر البرٌمة واألزمٌ  . .1
 ؤلزمٌ  .الحد القاطع لابعد ٌدٌك عن  .2
 ثبت قطعة الخشب بالطاولة بإحكام . .3
 .أو المصد  )المإشر(عن طرٌي المحدد أضبط قٌاس عمي الثقب المطلوب بالقطعة  .4
 لنقر المطلوب بالقطعة وتثبٌت الحواجز . أضبط عرض ا .5

 ( ٌوضح األزمٌ  المربع70 – 1شك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 

 الصٌانة الدورٌة 5-2-3
 نظؾ األجزاي التً تتعرض لتراكم ؼبار نشارة الخشب بواسطة فرشاة جافة .  .1
 قم بتزٌٌت األجزاي المتحركة التً ٌمكن أن تكون عرضة للتلؾ بسبب الصدأ . .2
 ٌجب التؤكد من عدم تلؾ المرابط والبراؼً وضبط شدها . .3
 ط برؼً عجلة الرفع والخفض بشك  منتظم . ٌجب رب .4
 . وشحذها كلما تطلب ذلك ٌجب المحافظة على البراٌم حادة دائماً  .5
وٌكلون الحفلر النلاتج ؼٌلر ألن ذلك ٌلحي أضراراً بلالمحرك  (النقرالثقب) أثناي بقوة ال تضؽط  .6

 . ناعم 
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 التمرٌن الثانً 6-2-3
 العمودي (المنقارالثقب)استخدام ماكٌنة 

 م  المطلوبالع - أ
وعرض  ( سم40)دفن فً جانب قطعة خشب بطو   )سوٌج(كٌلون  لمكان( النقرالثقب) قم بعملٌة 

 العمودي . (النقرالثقب) مستخدماً ماكٌنة  (71 – 1فً الشك  )كما ( سم 4,5)وسمك  ( سم12)
 
 العدد واألدوات واآلالت : - ب

 العمودي . (النقرالثقب)ماكٌنة  .1

 خطاط للتؤشٌر .  .2

 قٌاس معدنً .  متر .3

 قلم رصاص .  .4

 .  ( ملم14)برٌمة قٌاس  .5
 
 
 المواد الخام المطلوبة للعم  : - ت

 . ـامچالـخشب 
 

 تخطٍػ وثقب)وقر( مىظع الكٍلىن( ٌبٍه 60 – 0شكل )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 خطوات العم  : - ت
 طبي قواعد السالمة عند العم  .  .1
على قطعة الخشب باستخدام خطاط التؤشٌر المزدو  وقللم الرصلاص  (النقرالثقب) حدد مكان  .2

 . (72 – 1فً الشك  )كما مبٌن 

فلً قطعة الخشب عللى طاوللة الماكٌنلة ملع ربطهلا بشلك  جٌلد بواسلطة ذراع اللربط كملا  ثبت .3
 .  (73 – 1الشك  )

 

 يوضح تحديد مكان النقر على قطعة الخشب (61 – 0شكل )

 يوضح تثبيت قطعة الخشب بذراع الربط (62 – 0شكل )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

  (74 – 1)فً الشك  فً قطعة الخشب حسب التؤشٌر وكما موضح  (النقرالثقب) أبدي بعملٌة  .4
 فً بداٌة التحدٌد أوالً . (النقر الثقب) أبدأ .5
 هاٌة التحدٌد .بالتتابع حتى ن(النقرات الثقوب) أجع   .6

 . (النقرالثقوب) ٌمٌناً وٌساراً من بداٌة سطح القطعة لتنظٌؾ  (المنقارالمثقب) بعد ذلك حرك  .7
 . (النقرالثقب) قلٌالً وكرر العملٌة حتى تنتهً من تنظٌؾ  (النقرالثقب) ادفع األزمٌ  داخ   .8
 اسحب األزمٌ  وكذلك قطعة الخشب ونظؾ األزمٌ  من بقاٌا النشارة . .9

 ومكان العم  . الثقب) النقر( االنتهاي من العم  نظؾ ماكٌنةبعد  .10

 باألزمٌ  المربع (النقرالثقب)( ٌوضح كٌفٌة 74 – 1شك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 الدرٌ  العمودي /ماكٌنة المثقاب العمودي 3-3
Vertical Drilling Machine 

 : تمهٌد 1-3-3
هنَّ المثقللاب العمللودي هللو ماكٌنللة متعللددة األؼللراض وتسللتخدم بكثللرة فللً ور  النجللارة حٌللا ٌللتم 

واسلطتها باإلضلافة لعملٌللات الثقلب والحفلر العادٌللة هضلافة لواحلي التلسللٌن والتخدٌلد والتشللكٌ  ، ب
  . (75 – 1)الشك   فًوتحتوي هذه الماكٌنة على عدة أجزاي وهً كما 

 ( ٌوضح أجزاي ماكنة المثقاب العمودي75 – 1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 األجزاي الرئٌسٌة للماكٌنة : 2-3-3
 
 ٌقوم بتزوٌد القدرة الالزمة للتشؽٌ  . المحرك : .1

 لذي ٌؽطً الجزي األسف  للمحرك . وهو الؽطاي ا ؼطاي األمان : .2

 البرٌمة أثناي عملٌة الثقب . برفع وخفض وهو الذراع الذي ٌقوم  ذراع الرفع والخفض : .3

وهللو عبللارة عللن برؼللً بمقللبض ٌسللتخدم لضللبط ارتفللاع الطاولللة بالمكللان  قفلل  الطاولللة : .4

 المطلوب . 

 جزاي . وهو العمود الرئٌسً للمثقاب والذي ٌحم  باقً األ عمود المثقب : .5

 وهو الحاجز الذي ٌؽطً سٌور نق  الحركة واألجزاي المهمة من المثقاب .  حاجز األمان : .6

 وهً العجلة التً بواسطتها ٌمكن زٌادة سرعة المثقاب . عجلة السرعة : .7

 وهو مفتاح تشؽٌ  وهٌقاؾ التشؽٌ  للمثقاب .  مفتاح التشؽٌ  : .8

 .  ٌستخدم لضبط العمي المطلوب للثقب محدد العمي : .9

 وٌستخدم لتركٌب برٌمة الثقب وٌفتح بعكس دوران عقارب الساعة .  قف  عمود الدوران : .10

 ٌفتح بعكس دوران عقارب الساعة وهو مكان تركٌب البرٌمة .  مفتاح اللقمة : .11

 ٌستخدم لضبط درجة مٌالن الثقب .   مقٌاس المٌ  : .12

 عند بدي التشؽٌ  . وهً الطاولة التً ٌتم وضع قطعة العم  علٌها  طاولة المٌ  : .13

 ٌجب تثبٌتها جٌداً على األرض وهً التً تحم  المثقاب .  القاعدة : .14
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 التمرٌن الثالا 3-3-3

 استخدام ماكٌنة المثقاب العمودي
 العم  المطلوب - أ

ومخروطة لتثبٌت الكفاسٌج  زانمصنوعة من خشب ال أرج  طاولة صؽٌرة (نقرثقب) قم بعملٌة 
 (76 – 1فً الشك  )المبٌنة بموجب القٌاسات  المثقاب العموديماكٌنة  باستخدامالعلٌا والسفلى 

 :وتفاصٌلها الموضحة فً أدناه 
 
وٌكون النقر ؼٌر نافذ من  سم( 1)وسمك سم ( 3.5)وعمي  سم( 6)بعرض  النقر العلوي : .1

 . األعلى هال بمقدار ركبة اللسان 
 .  سم( 1)وسمك سم ( 3.5)وعمي  سم( 3)بعرض  النقر السفلً : .2

 

 
 العدد واألدوات واآلالت : - ب
 
 ماكٌنة المثقاب العمودي .  .1
 خطاط للتؤشٌر .  .2
  قلم رصاص . .3
 .  ملم (10)برٌمة قٌاس  .4

 

 

 ( ٌوضح قٌاسات النقر ورج  الطاولة76 – 1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 خطوات العم  :  - ت
 تطبٌي قواعد السالمة عند البدي بالعم  .  .1

حللدد مكللان التثقٌللب علللى قطعللة الخشللب وحسللب القٌاسللات مسللتخدماً الخطللاط وقلللم الرصللاص  .2
  . (77 – 1)فً الشك  وضح للتؤشٌر كما م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 . (78 – 1)فً الشك  فً لقمة المثقاب كما مبٌن  ملم (10)ركب برٌمة قٌاس  .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( ٌوضح تحدٌد مكان الثقب77 – 1شك  )

 ب البرٌمة فً لقمة المثقاب( ٌوضح كٌفٌة ترك78ٌ – 1شك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 1)فً الشلك  اضبط عمي الثقب المراد عمله فً قطعة الخشب بواسطة محدد العمي كما مبٌن  .4
– 79) . 

 . (80 – 1)فً الشك  القٌاس المثبت وكما مبٌن أبدي بعملٌة الثقب فً قطعة الخشب وحسب  .5
 

 بعد االنتهاي من العم  نظؾ ماكٌنة المثقاب ومكان العم  . .6

 ( ٌوضح كٌفٌة ضبط عمي الثقب بواسطة محدد العمي79 – 1شك  )
 

 ( ٌوضح كٌفٌة التثقٌب فً قطعة الخشب80 – 1شك  )
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 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
الفص  
 االو 

 الثابتة اآلالت   
مكائن -4

 الصنفرة الثابتة

 مكائن الصنفرة )التنعٌم( الثابتة-1
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 مكائن الصنفرة الثابتة-4
 Sanding Wood Machine /الثابتة )التنعٌم(مكائن الصنفرة 1-4

 :تمهٌد 1-4-1
النجلارة توجلد عالقلة مباشلرة بلٌن نوعٌلة المنلتج المكتمل  والتشلطٌب فً العدٌد من مجاالت مهنة 

النهائً الذي ٌتمٌز به المنتج ، ونظراً لؤلهمٌة المعطاة للتشطٌب الناعم الدقٌي فلقد تلم تصلمٌم العدٌلد ملن 
وتقوم هذه المكائن بعملٌة تنعلٌم وتشلطٌب وهزاللة الخلدو  واالرتفاعلات ماكٌنات الصنفرة الرملٌة الثابتة 

البسٌطة عن أسطح المشؽوالت وٌتم ذلك باستعما  وري ٌسمى )وري الصنفرة( والذي ٌكون على درجات 
وهللذا الللوري همللا أن ٌكللون بطبقللات صللؽٌرة أو ٌكللون علللى شللك  رولللة مختلفللة )صللفر ، صللفرٌن وهكللذا ( 

فلً طلوبلة ألداي المهلام واألؼلراض المهلذه المكلائن وتسلتخدم )لفات( تربط على الماكنلة الخاصلة بله كملا 
المختلفللة وهعطائهللا الجمالٌللة وتحضللٌرها لعملٌللة الصللبػ النهائٌللة أسللطح المشللؽوالت تنعللٌم ومنهللا العملل  

ن علللى أنللواع كلل  نللوع ٌللإدي ئوعملل  بعللض أنللواع الشللطؾ النللاعم فللً حللواؾ المشللؽوالت ، وهللذه المكللاأ
 : تٌةالؽرض المطلوب منه وهً كما مبٌنة فً األشكا  اآل

 صنفرة الرملٌة :أنواع مكائن ال 2-4-1
وهلً تعتبلر ملن أهلم مكلائن الصلنفرة اإلنتاجٌلة وذللك  ذات السلٌر :الرملٌة ماكٌنة الصنفرة  .1

لكونهللا تسللتطٌع تنعللٌم وتشللطٌب القطللع الكبٌللرة كللاألبواب وجوانللب المكتبللات والبوفٌهللات 
 .  (81 – 1)فً الشك  بسرعة وسهولة ودقة فً العم  ، وهً كما مبٌنة 

 ( ٌوضح ماكنة الصنفرة الرملٌة ذات السٌر81 – 1)شك  
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وهً من المكلائن التلً ٌمكلن بواسلطتها  اكٌنة الصنفرة المزدوجة ذات القرص والسٌر :م .2
فللً تنعللٌم الحافللات المسللتقٌمة والدائرٌللة مللن خللال  ازدوا  العملل  علٌهللا وهللً كمللا مبٌنللة 

  . (82 – 1)الشك  
 د

 
كلن هذه الماكٌنة ال تخلو أٌة ورشة نجارة منهلا وذللك ألنهلا ٌم ماكٌنة الصنفرة العمودٌة : .3

أن تركب على عمود التفرٌز فً ماكٌنة التفرٌز وبواسلطتها ٌمكلن تنعلٌم جمٌلع اللدورانات 
 .  (83 – 1)فً الشك  الداخلٌة والخارجٌة لقطع المشؽوالت وهً كما 

( ٌوضح ماكنة الصنفرة 82 – 1)شك  
 المزدوجة

 
 

 ( ٌوضح ماكنة الصنفرة العمودٌة83 – 1)شك  
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 ( اعاله:81-1وكما مبٌن بالشك ) أهم أجزاي ماكٌنات الصنفرة : 3-4-1
 
  م بعملٌة الصنفرة .وهو الجزي الذي ٌقو :)وري التنعٌم(السٌر اآلك   .1
  وهو الجزي الذي ٌمنع قطعة العم  من الخرو  عن السٌر . حاجز السٌر : .2
  وهو المفتاح الذي ٌقوم بتشؽٌ  سٌر الصنفرة أو هٌقاؾ التشؽٌ  . مفتاح التشؽٌ  : .3
 وهً الجزي الذي تثبت علٌه قطعة العم  .  الطاولة : .4
  الخشب هلى اسطوانة التخزٌن .وهو الجزي الذي تخر  منه نشارة  مخر  الؽبار : .5
 (45)من وهً الزاوٌة التً نستطٌع بواسطتها ضبط مٌالن الطاولة  زاوٌة همالة الطاولة : .6

 درجة  .  (90)هلى درجة 
 

 هجرايات السالمة : 4-4-1
 
 ارتداي مالبس العم  المناسبة .  .1
 ارتداي نظارات السالمة . .2
 لبس الكمامة .  .3
 كب بالماكٌنة ومضبوط بشك  جٌد . التؤكد من أن السٌر اآلك  مر .4
 التؤكد من عدم تمزي أو تآك  السٌر اآلك  .  .5
 حافظ على ٌدٌك بعٌدة دائماً عن األسطح اآلكلة .  .6
 ال ترتدي هطالقا القفازات أو تمسك قطعة العم  بالقما  أثناي الصنفرة .  .7
 لتكون خطوط الصنفرة باتجاه ألٌاؾ الخشب دائماً . .8
 .  صٌانة أو تبدٌ كهربائٌة عند هجراي أٌة أفص  مصدر الطاقة ال .9

ٌجب أن تكون مع ماكٌنات الصنفرة وحدة جمع الؽبار سواي كانت هذه الوحدة مركزٌة أو  .10
 وحدة مستقلة لجمع الؽبار .

 
 

 عملٌات الصٌانة لمكائن الصنفرة 5-4-1
 

 األمر . أفحص السٌر أو القرص للتؤكد من عدم تآك  الوري أو القما  واستبدله هذا لزم  .1
تؤكد من التصاي القما  أو الوري اآلك  بشك  مناسب حٌا ٌد  السهم الموجود على سٌر  .2

 الصنفرة على اتجاه الدوران . 
 ونظؾ الطاولة والسطح الخارجً للماكٌنة بالفرشاة . نظافة الصنفرةحافظ على  .3
 لك . افحص كافة مسامٌر الربط والبراؼً والمثبتات وأحكم ربطها هذا لزم األمر ذ .4

 
 
 
 



 

للصف الثاني نجارة / التدريب العملي 71  
 

 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 فك وتركٌب سٌر الصنفرة  6-4-1
 افص  التٌار الكهربائً عن الماكٌنة .  .1
 .  (84 – 1)فً الشك  فك البراؼً الخاصة بشد سٌر الصنفرة كما مبٌن  .2

فللً  جدٌللد كمللا بسللٌرعللن بكللرات الماكٌنللة واسللتبدله )وري التنعللٌم( اسللتخر  سللٌر الصللنفرة  .3
 . (85 – 1)الشك  

 ضبط التوتر .شد السٌر وثبت براؼً  .4
 بعد االنتهاي اربط البراؼً بشك  جٌد . .5

 حرك السٌر على البكرات لفحص التوازن وشدة التوتر . .6

 أحفظ أدوات العم  فً مكانها ونظؾ الماكنة وابدأ العم  . .7

 ( ٌوضح عملٌة فك براؼً شد السٌر84 – 1شك  )

 ( ٌوضح عملٌة استبدا  السٌر بآخر جدٌد85 – 1شك  )
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 مكائن الفرٌزة الثابتة -5
glllliM machines 

 : تمهٌد  1-5
على الجوانب  المسلتقٌمة واألخادٌد تستخدم ماكٌنة الفرٌزة لعم  الحلٌة والتشكٌ  وعم  المجاري 

والمنحنٌة ، كما أن معظم العم  ٌتم على حافة اللوح ، ؼٌر أنله ملن الممكلن اسلتخدام الفرٌلزة للفلرز عللى 
ٌة فً األسطح والوجوه زٌادة فً الجملا  وهبلراز المشلؽولة بشلك  وجه اللوح واستخرا  التشكٌالت والحل

 أكثر رونقاً وتقنٌة . 
 )الملاطور(حٌلا ٌكلون المحلرك وهناك أنواع من مكائن الفرٌزة منها الفرٌزة ذات العملود السلفلً 

وع كملا وٌوجلد نلفً األعللى  )الماطور(حٌا ٌكون المحرك وكذلك الفرٌزة ذات العمود العلوي فً القاعدة 
 آخر ٌحتوي على عمود دوران 

 االفقٌةماكٌنة الفرٌزة  2-5
تعتبر هذه الماكٌنة من أكثر الماكٌنات استعماالً فً ور  النجارة حٌا أنها تقوم بكافة أعما   

 الحلً والتشكٌ  واستخرا  الحالٌا الجانبٌة والسطحٌة وال ٌمكن ألي ورشة االستؽناي عنها ، أما شكلها
وتتكون من عدة أجزاي منها  (86 – 1)فً الشك  فٌشبه ماكٌنة الرندة أو منشار الصٌنٌة كما مبٌن 

 ً : تأجزاي رئٌسٌة وأخرم ثانوٌة وهً كاآل

 

 ( ٌوضح ماكنة الفرٌزة ذات العمود السفل86ً – 1شك  )
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http://www.hse.gov.uk/pubns/wis18.pdf
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 أجزاي ماكٌنة الفرٌزة ذات العمود السفلً :  1-2-5
 وهً الجزي الذي ٌحم  باقً أجزاي الماكٌنة . القاعدة : .1
 وضع علٌه قطع الخشب المعدة للعم  .وهً الجزي الذي ت الطاولة : .2
 وهً الجزي الرئٌسً وٌكون مثبت على القاعدة بشك  دائم . الصٌنٌة : .3
وهو الجزي الذي ٌثبت فوي سطح الصٌنٌة حٌا ٌربط بواسطة مسامٌر مقلوظة  الحاجز : .4

  على سطح الطاولة .
بواسطة برؼً وهو العمود الذي تركب علٌه قاعدة الحالٌا حٌا تركب   عمود الدوران : .5

من  )واشر(ٌدخ  العمود بداخلها وتركب فً أعالها حلقة  )بوشة(مقلوظ وماسكة مجوفة 
 الحدٌد الصلب ثم تربط بواسطة البرؼً من أعلى العمود .

وهً تشبه عجلة رفع وخفض سالح منشار الصٌنٌة  عجلة رفع وخفض عمود الدوران : .6
  طلوب .لقف  العجلة عند تثبٌت االرتفاع الم ذراعوبها 

حٌا  )دلتا ستار(وهو المفتاح الخاص بتشؽٌ  الماكٌنة وهو على سرعتٌن  مفتاح التشؽٌ  : .7
تشؽ  السرعة األولى ومن ثم السرعة الثانٌة ، كما وتوجد فً بعض الماكٌنات مفتاح تشؽٌ  

ح لعمود الدوران بالحركة فً أي اتجاه ٌرؼب به المستخدم وأن سرعة هذه سمعكسً ٌ
 فً الدقٌقة . دورة (10000)فً الدقٌقة هلى  دورة (2500)راوح بٌن الماكٌنة تت

 الفرٌزة ذات العمود العلويماكٌنة   3-5
 : تمهٌد 1-3-5
تختلؾ هذه الماكٌنة من حٌلا أسللوب العمل  علن سلابقتها ذات العملود السلفلً ؼٌلر أنهلا تمتلاز  ال

لٌلة وعمل  الطبعلات للحلٌلة الداخلٌلة بشلك  أفضل  ملن بكونها سلهلة االسلتعما  فلً اسلتخرا  الحلٌلة الداخ
 . (87 – 1)فً الشك  سابقتها ، وتتكون من عدة أجزاي كباقً ماكٌنات النجارة األخرم مبٌنة 

 
 

 ( ٌوضح أجزاي ماكنة الفرٌزة ذات العمود العلوي87 – 1شك  )
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 أجزاي ماكٌنة الفرٌزة ذات العمود العلوي : 2-3-5
  .وتصنع من حدٌد الزهر وهً الجزي الذي ٌحم  أجزاي الفرٌزة  القاعدة : .1
 لسالح القاطع .العمود الحام  لوهو الجزي الذي ٌحرك  المحرك : .2
العم  وتكون متحركة لؤلعلى قطعة سند علٌه توهً الجزي الذي  الصٌنٌة )الطاولة( : .3

 واألسف  . 
تستخدم للتحكم فً رفع وخفض الطاولة حسب عمي الحلٌة أو  عجلة رفع وخفض الطاولة : .4

 الفرز المطلوب عمله .
د الذي تثبت علٌه مقاطع سالح الفرٌزة لعم  الحلٌة فً قطع وهو العمو عمود القطع : .5

 الخشب .
أن ماكٌنللات الفرٌللزة علللى مختلللؾ أنواعهللا تحتللوي علللى مقللاطع مختلفللة تسللتخدم فللً عملٌللات 
استخرا  الحلٌة الداخلٌة والخارجٌة وٌتم تركٌبها على عدة طري حسب نوع األسلحة ونوع الحلٌة المراد 

  ً موضحة باألشكا  المرفقة أمام ك  منها :تهً كاآل استخراجها وهذه األسلحة

  :(glllliM nilliMسكاكٌن التفرٌز ) 3-3-5
وهً قطع مشكلة بطرٌقة خاصة لها حدود قاطعة وشك  هندسً ، تصنع من أنواع خاصة من 

 الفوالذ لها مواصفات قطع جٌدة .

 الفرٌزة شائعة االستعما  وهً :سكاكٌن من  عدة أنواعٌوجد 
 دائلريوهو عبارة عن حلقتٌن من الصللب بوسلطهما تجوٌلؾ  تركٌبً )مشبك( حلقً : نسكٌ .1

وعلرض  مللم (5)وتلري بعملي  أخدودقطره ٌساوي قطر عمود الدوران على طرفً ك  حلقة 
وٌكلون فلً وسلط  السلكاكٌنهذا األخدود ٌساوي سمك سالح الفرز المستعم  لهذا النلوع ملن 

ملن الحركلة أثنلاي ومنعله السلالح  حصلرالسلالح وظٌفتله األخدود نتوي ٌقابلله فلرز فلً حافلة 
تمسك باألسلحة من األعللى  حتى، تركب الحلقتٌن بحٌا تكون األخادٌد متقابلة السكٌندوران 

وٌراعللى عنللد وضللع األسلللحة فللً المشللبك الحلقللً أن تكللون األسلللحة بشللك  محكللم واألسللف  
وٌمكلن وضلع لقلم هضلافٌة أسلف  فً عمود الدوران  السكٌنركب تومن ثم ومتناظرة متوازنة 

 السللكٌنٌللتم قفلل  وأعلللى المقطللع بحسللب ارتفللاع أو انخفللاض القطعللة المللراد العملل  علٌهللا و
ٌلدخ  بداخلله برؼلً  )واشلر سلمٌك(بواسطة حلقة علٌا تركلب عللى رأس العملود عللى شلك  

 1)ك  فلً الشلمقلوظ كً ٌحكم ربط المقطع تفادٌاً من تطاٌر األسلحة أثناي الدوران كما مبٌن 
-88) . 

 التركٌبً الحلقً لسكٌن( ٌوضح ا88- 1شك  )
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أمانللاً فللً  رهللاالفرٌللزة وتعتبللر مللن أكث سللكاكٌنوهللً نللوع آخللر مللن  المشللكلة : السللكاكٌن .2
ك  جنلاح أو جناحان االستعما  ألنها تكون على شك  كتلة من الحدٌد الصلب لها ثالثة أجنحة 

 وٌلتم تركٌبهلا فلً الباقٌلةمنها له تشكٌلة زخرفٌلة معٌنلة تتكلرر هلذه التشلكٌلة عللى األجنحلة 
 .  (89 – 1)فً الشك  وهً كما مبٌنة السكاكٌن عمود الدوران كباقً أنواع ا

وهللو عبللارة عللن كتلللة مللن الصلللب لهللا ثالثللة أخادٌللد جانبٌللة فللً كلل   سللكاكٌن :ال متعللددرأس  .3
ٌن سداسللً المقطللع ٌركللب بللداخ  كلل  أخللدود سللكٌن وٌللربط علٌهللا بللالبراؼً ٌأخللدود بللرؼ

فللً عمللود القللاطع بللنفس التشللكٌلة وٌركللب الللرأس  السداسللٌة حٌللا تكللون السللكاكٌن الثالثللة
  . (90 – 1)الشك  فً األخرم كما موضح  السكاكٌنالدوران كباقً 

الفرٌلزة وتكلون عللى شلك  سلكاكٌن منشلارٌة  سلكاكٌن وهً نوع ملن أنلواع مقاطع سكٌنٌة : .4
سلتخدم بؤقطار مختلفة وسمك مختلؾ ٌتالئم ك  منها حسب العم  المراد القٌام به ملن قبل  الم

 . (91 – 1)فً الشك  ة رإوس أو ثمانٌة أو ثالثة أو رأسٌن كما مبٌن عفمنها بؤرب

 المشكلة السكاكٌن( ٌوضح 89 – 1شك  )

 ( ٌوضح أنواع الرإوس متعدد السكاكٌن90– 1شك  )

 ( ٌوضح أنواع المقاطع السكٌنٌة91 – 1شك  )
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تزداد استعماالت ماكٌنة الفرٌزة حسب متطلبات التشلكٌالت الزخرفٌلة  رإوس الفرز والحلً : .5
المراد عملها ولهذا وجدت هناك عدة أنلواع ملن األسللحة التلً تعطلً كل  منهلا شلك  زخرفٌلاً 

شك  اآلخر وهذه األسلحة لها تسلمٌات مختلفلة تنطبلي هلذه التسلمٌات ملع شلك  مختلفاً عن ال
 . (92 – 1)فً الشك  السالح والحلٌة التً تستخر  من خالله كما 

 

 ( ٌبٌن أسلحة رإوس التفرٌز واألشكا  الناتجة عنها92 – 1شك  )
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تحتلوي عللى جٌلوب أو خشبٌة وهً عبارة عن حقٌبة بالستٌكٌة  حقٌبة األسلحة والرإوس : .6
للربط السداسلٌة المقطلع كملا ا وكلذلك رأس المقطلع ومفلاتٌح شلكلهلوضع األسلحة كل  حسلب 

 .  (93 – 1)الشك  فً موضحة 

 قواعد السالمة أثناي العم  . 4-3-5
 بس الفضفاضة أو الساعة أو الخواتم أثناي العم  على ماكٌنة الفرٌزة . ٌجب عدم ارتداي المال .1
 . وواقٌات األذن لبس نظارة السالمة  .2
 لتٌار الكهربائً . التؤكد من فص  ا معموازنة للرإوس القاطعة  هجراي .3
 التؤكد من تثبٌت الحواجز ووسائ  الحماٌة الالزمة بإحكام . .4
 التؤكد من دوران عمود الدوران بحرٌة وبدون عوائي قب  هٌصا  التٌار للماكٌنة .  .5
 مبواسطة فرشاة أو منفاو الهواي الكهربائً ، وٌجب علد السكٌنهزالة جمٌع النشارة من حو   .6

 ا الؽرض . استعما  أصابع الٌد لهذ
 عدم القطع بعمي شدٌد ، ب  ٌجب تكرار العملٌة حتى الوصو  هلى العمي المطلوب .  .7
 حادة .  السكاكٌنٌجب أن تكون أسلحة الفرز و .8
الخاصة بالتشكٌ  قدر اإلمكان من أسف  القطعة حتى تؽطً القطعة معظم السكاكٌن ٌجب تركٌب  .9

 وتستخدم هذه الطرٌقة للحماٌة . السكٌن
وذللك لمنلع تطاٌرهلا اللذي استخدام قطع الخشب ذات العقد المرتخٌلة أو المشلقوقة ٌجب عدم  .10

 . ٌسبب الحوادا 
مسافة عند العم  ٌجب هسناد قطعة الخشب هلى الحاجز بقوة وهبعاد الٌدٌن عن الرأس القاطع  .11

 . مناسبة 
 بشك  جٌد .  السكاكٌنالتؤكد من تثبٌت  .12
 الماكٌنة . أطلب المساعدة من زمٌلك أثناي العم  على .13

 

 ( ٌوضح حقٌبة األسلحة والرإوس93 – 1شك  )
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 الصٌانة الدورٌة :  5-3-5
 

 وهبقائها حادة دائماً .السكاكٌن المحافظة على نظافة  .1
 واستبدله هذا حص  به تمزي .  )القاٌ ( حزام نق  الحركةافحص حالة  .2
 ٌجب تنظٌؾ الماكٌنة من الداخ  والخار  .  .3
 تؤكد من عم  وسائ  موازنة الحاجز .  .4
لفترة طوٌلة أو عندما تكون فً مناطي رطبة ٌجب طالي  فً حالة عدم استعما  الماكٌنة .5

 الماكٌنة واألجزاي المكشوفة بطبقة خفٌفة من زٌت المكائن لمنع حدوا الصدأ . 
 استعم  زٌت خفٌؾ لتزٌٌت عمود الرفع والتروس وعمود الدوران .  .6
ٌجب هجراي الصٌانة الالزمة بموجب ما مذكور فً كتٌب الصٌانة المخصص لماكٌنة  .7

 فرٌزة . ال
 

 السكاكٌنخطوات فك وتركٌب  6-3-5
 

 حرك الحاجز االنضباطً هلى الخلؾ . .1
 .  (94- 1)فً الشك  أبدي بإرخاي قف  عجلة الرفع وارفع عمود الدوران هلى األعلى كما  .2

وفللك برؼللً تثبٌللت السللالح باسللتخدام المفتللاح بوسللاطة عتلللة خاصللة ثبللت عمللود الللدوران  .3
 .  (95 – 1)الشك   فًالمناسب له كما موضح ذلك 

 

 فع( ٌوضح كٌفٌة قف  عجلة الر94 - 1شك  )
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 .  (96 – 1)فً الشك  واستبدلها بؤخرم حسب المطلوب كما مبٌن  السكاكٌنانزع ا .4

 
 . فً العمود وشد البرؼً بشك  جٌدالسكاكٌن ركب  .5

 
 بعد االنتهاي من التركٌب افتح قف  العمود . .6

 ( ٌوضح كٌفٌة فك برؼً التثبٌت95 - 1شك  )

 ( ٌوضح استبدا  المقاطع96 - 1شك  )



 

للصف الثاني نجارة / التدريب العملي 81  
 

 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

الفص  

 االو 
 الثابتة اآلالت

ماكٌنة  -6
 المخرطة

 

 ماكٌنة المخرطة-1
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 ماكٌنة المخرطة-6
Wood Lathe Machine 

 : تمهيد 1-6
هن المخرطة عبارة عن ماكٌنة تستخدم إلنتا  األشكا  المخروطٌة واالسطوانٌة الجمٌلة مث  أرج  
الطللاوالت والكراسللً واألعمللدة االسللطوانٌة الطوٌلللة ، وكللذلك تسللتخدم للخراطللة الداخلٌللة لعملل  الكاسللات 

افة المحصلورة بلٌن مركلزي والدواري ، وتتوفر المخارط بقٌاسلات مختلفلة وٌحلدد قٌلاس المخرطلة بالمسل
، هضلافة هللى قٌلاس  سلم (150)هللى  سلم( 120)الؽرابٌن الثابت والمتحرك حٌا ٌكون قٌاسها علادة بلٌن 

فهناك مخرطة الخشب العادٌة ومخرطة الخشب النصلؾ ارتفاع المركزٌن وتكون المخارط على عدة أنواع 
أوتوماتٌكٌلة وأخٌلرا مخرطلة الخشلب الخشلب النصلؾ  ٌبٌن شك  مخرطلة (97 – 1والشك  )أوتوماتٌكٌة 

وتتكون المخرطة من أجزاي رئٌسلٌة ٌجلب التعلرؾ علٌهلا بؽٌلة معرفلة كٌفٌلة اسلتعما  هلذه األوتوماتٌكٌة 
  الماكٌنة من أج  هنتا  قطع فنٌة جمٌلة علٌها وهذه األجزاي هً : 

 النصؾ أوتوماتٌكٌة ( ٌوضح المخرطة النجارٌة97 – 1شك  )
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 أجزاي ماكٌنة المخرطة : 2-6
 . (98 – 1فً الشك  )نبٌنها تتكون ماكنة المخرطة النجارٌة من عدة أجزاي 

المثبلت بإحكلام فلً الطلرؾ األٌسلر للمخرطلة وٌكلون متصلالً  بلارزوهو الجزي ال الؽراب الثابت : .1
عنلد بعمود اللدوران اللذي ٌتصل  بلدوره بلالمحرك وٌكلون رأس الؽلراب الثابلت ذو ثلالا شلعب 

ه لعملٌلات الخراطلة عنلد اسلتعمالاستعماله لعملٌات الخراطة الخارجٌة وعلى شك  حلقة دائرٌة 
 .الداخلٌة 

وهو الجزي الموجود على ٌملٌن المخرطلة وٌكلون مثبتلاً عللى قاعلدة انزالقٌلة  الؽراب المتحرك : .2
ٌسه  تحرٌكها حسب طو  القطعة المراد العم  علٌها وٌكون هذا الؽلراب عللى شلك  اسلطوانة 

قاصها بواسطة عجللة ذات رأس مدبب مرتبطة بعمود دوران ٌمكن زٌادة طو  هذا العمود أو هن
التدوٌر الموجودة فً نهاٌلة العربلة ملن الطلرؾ الثلانً للؽلراب ، كملا وأن هلذه العربلة تحتلوي 

 على قف  لتثبٌتها على فر  المخرطة . 
وهً سطح القاعدة وتكون مجوفة لتسمح بإجراي عملٌات الخراطة ألكبر قطر  فرشة المخرطة : .3

 ممكن من قطع الخشب . 
هو عبارة عن مسطرة من الحدٌد الصلب مركبة على قاعلدة هنزالقٌلة تسلتعم  و مسند األزامٌ  : .4

 كدلٌ  إلسناد األزامٌ  علٌها أثناي عملٌة الخراطة . 

1 
2 
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4 
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 العادٌة المخرطة النجارٌةأجزاي ( ٌوضح 98 – 1شك  )
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وهو المسمار الذي ٌتص  بمحور الؽراب الثابت عندما نرٌد قف  عمود دوران  مسمار دلٌلً : .5
 الؽراب ومنعه من الحركة  . 

 جموعة التً تتكون منها وحدات الؽراب الثابت . وهً الم مجموعة الؽراب الثابت : .6
للبللدي  )المللاتور(وهللو المفتللاح الللذي بواسللطته ٌللتم تشللؽٌ  محللرك الماكٌنللة  مفتللاح التشللؽٌ  : .7

 بالعم  . 
اللذراع اللذي بواسلطته ٌلتم قفل  مسلند األزامٌل  عنلد وهلو  : ذراع قف  عملود مسلند األزامٌل  .8

 .  المستوم المطلوب لمنعه من الحركة
وهً العجللة التلً ٌلتم ملن خاللهلا فحلص مسلتوم ملوازاة القطعلة لخلط  ٌدوٌة ودلٌ  :عجلة  .9

 األرض قب  البدي بالعم  . 
وهً العجللة التلً ٌلتم ملن خاللهلا زٌلادة أو نقصلان سلرعة  عجلة ٌدوٌة للتحكم بالسرعة : .10

 الماكٌنة وحسب حاجة العام  لذلك .
السٌر الناق  للسرعة من عجلة ألخرم  الذي ٌقوم بنق  الذراعوهو  السرعة المتؽٌر : ذراع .11

 عند زٌادة أو نقصان السرعة . 
 .  الجزي الذي ٌحم  كافة أجزاي الماكنة وٌصنع من الحدٌد الزهروهو  : جسم الماكنة .12
وهً تشبه مجموعة الؽراب الثابت عدا أنها ال تتص  بلالمحرك  مجموعة الؽراب المتحرك : .13
 . 
بواسللطتها دفللع أو هرجللاع الؽللراب عللن رأس قطعللة  وهللً العجلللة التللً ٌللتم عجلللة ٌدوٌللة : .14

 الخشب . 
ٌسلتخدم هلذا القفل  بعلد ضلبط تركٌلب الؽلراب المتحلرك بالقطعلة لعلدم  قف  عمود اللدوران : .15

 تحركه من مكانه . 
وهً العتللة التلً تقلوم بمنلع عربلة الؽلراب المتحلرك  عتلة تثبٌت عربة الؽراب المتحرك  : .16

  من االنزالي على فر  المخرطة .
وهللو العمللود الللذي ٌحملل  مسللند األزامٌلل  وٌمكللن رفعلله أو خفضلله  عمللود مسللند األزامٌلل  : .17

 حسب قطر المشؽولة التً نقوم بخراطتها . 
وهً المسافة المحصورة بٌن مركز الؽراب الثابت وقاعدة الفلر  ، والتلً  فجوة الفرشة : .18

 ؽولة . من خاللها ٌمكننا معرفة أكبر قطر ٌمكن أن تستوعبه الماكٌنة للمش
 

 هجرايات السالمة على ماكٌنة الخراطة : 3-6
 ارتدي المالبس المناسبة للعم  وارتدي نظارات السالمة أو واقً الوجه لحماٌتك .  .1

تؤكد أن ٌكون الخشب المراد خرطله ملن النلوع الجٌلد للخراطلة وأن ٌكلون خلالً ملن العقلد أو  .2
 التشققات أو الوصالت الضعٌفة . 

 ومسند األزامٌ  بشك  جٌد قب  التشؽٌ  .  أربط الؽراب المتحرك .3

 حرك قطعة الخشب بالٌد للتؤكد من عدم مالمستها لمسند األزامٌ  . .4

قلؾ عنللد أحلد جوانللب المخرطلة عنللد تشلؽٌ  الماكٌنللة وأمسلك األزمٌلل  عنلد العملل  بكلتلا ٌللدٌك  .5
 وبإحكام.

 ؼٌر السرعات تدرٌجٌاً لمنع انحراؾ قطعة الشؽ  عن المخرطة .  .6
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 العم  من نشارة الخشب بعد انتهاي العم  . نظؾ منطقة .7

 ضع جمٌع أدوات الخراطة فً حام  أدوات مؤمون عند عدم استعمالها .  .8
 

 الصٌانة الدورٌة لماكٌنة الخراطة :  4-6
 افتح دوالب المخرطة وقم بإزالة كافة النجارة والؽبار  . .1
 . )القواٌ (حزمة الناقلة للحركة أفحص تراصؾ وتوتر األ .2
 ثبتات ومرابط أكتاؾ المحرك للتؤكد من أٌة براؼً مرتخٌة لربطها جٌداً . أفحص م .3
 تؤكد من أن جمٌع براؼً الربط مثبتة بشك  جٌد وؼٌر مرتخٌة .  .4
 استخدم منفاو الهواي إلزالة أي ؼبار داخ  وحو  المحرك .  .5
 قم بتزٌٌت األجزاي المتحركة بزٌت مكائن خفٌؾ .  .6
 سم الماكٌنة . أمسح أٌة زٌوت زائدة من على ج .7
 .  صٌانةأفحص جمٌع القطع المتحركة للتؤكد من عدم حاجتها لل .8

 
 طرٌقة استخدام مخرطة الخشب :  5-6
جهللز قطعللة خشللب بالقٌللاس المطلللوب وتؤكللد مللن خلوهللا مللن العقللد والتشللققات وأن تكللون  .1

عللى رأسلً القطعة مربعة المقطع  ، ثلم حلدد مركلز كل  رأس وذللك برسلم خطلوط قطرٌلة 
 التً على األركان باستخدام الرندة .  بشطؾ الزواٌا، ثم قم  القطعة

طة ابوسللعلللى الللرإوس هذا كنللت تسللتخدم خشللباً صلللباً فقللم بنشللر خطللوط تحدٌللد المركللز  .2
هللى داخل  الثقلب  )الؽراب الثابت(، ثم قم بدفع المركز المهمازي  ملم (3)المنشار وبعمي 
 وخطوط النشر .

كملا   (متحلرك)الؽراب الب متصلة به داخ  عمود دوران ادخ  الؽراب الثابت وقطعة الخش .3
 . (99 – 1)فً الشك  

 تخطٌط رإوس القطعة لتثبٌتها فً الؽراب الثابت( ٌوضح 99 – 1شك  )
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 . (100 – 1)فً الشك  ثبت قطعة الخشب بٌن المركزٌن بشك  جٌد كما مبٌن  .4

 
ثبت مسند األزامٌ  بفرشة المخرطة وعلد  وضلعه بحٌلا ٌكلون بمنتصلؾ علرض القطعلة  .5

 . (100 – 1)فً الشك  ما واضبط طوله بحٌا ٌساوي طو  القطع مع بعض الزٌادة ك
 

 
 
استخدم أزامٌ  المخرطة وهً ذات مقابض وتؤكلد ملن أن سلالح األزمٌل  حلاد وٌجلب أن ٌكلون  .6

طللو  السللالح مالئللم لعملٌللات القطللع ، كمللا وٌجللب أن تمسللك األزمٌلل  بكلتللا ٌللدٌك لتللتمكن مللن 
 .    (102 – 1الشك  )فً السٌطرة علٌه أثناي العم  كما موضح 

 تثبٌت القطعة بٌن المركزٌن( ٌوضح 100 – 1شك  )

 ( ٌوضح تثبٌت مسند األزامٌ 101 – 1شك  )
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   أزامٌ  المخرطةأشكا 6-6 
 تمهٌد : 1-6-6

أزامٌ  المخرطة تختلؾ اختالفاً تاماً عن األزامٌ  العادٌة ألنها تكون بؤطوا  أكبر من األطلوا       
العادٌة وكذلك بؤشكا  تتالئم مع نلوع العمل  المطللوب خراطتله بحٌلا تعطلً الشلك  تناسلقاً وأبعلاد 

ة مللن التعاملل  بسللهولة وحرفٌللة معهللا وهللذه ثالثٌللة بسللهولة وكللذلك تسللاعد العاملل  علللى المخرطلل
 األنواع هً كما ٌلً : 

تشكٌ  القطلع المربعلة وتكوٌنهلا عللى شلك  كلرة أو  فًتستخدم هذه األزامٌ   األزامٌ  المقعرة : .1
اسللطوانة مسللتدٌرة وكللذلك تسللتعم  فللً عملل  التجللاوٌؾ ، وتكللون قٌاسللات العللرض مختلفللة 

 (103 – 1)فً الشك  وهً كما  ملم (26.  13،  10،  6)وقٌاساتها الشائعة االستعما  هً 
. 

  
 
 األزامٌ  المقعرة . تعما كٌفٌة اس انبٌنٌ (105 – 1( ، )104 – 1) ٌنشكلوال

 

 الخراطة( ٌوضح كٌفٌة استخدام أزامٌ  102 – 1شك  )

 ( ٌوضح األزمٌ  المقعر103 – 1شك  )
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تسلتخدم للنفس األؼلراض التلً تعمل  بهلا األزامٌل  المقعلرة ، كملا وأنهلا  األزامٌ  المائلة الحلد : .2

 (106 – 1) الشلك ٌبلٌن وكٌ  الحافلات  ، مناسبة لعم  التشلطٌب النلاعم فلً القطلع وكلذلك لتشل
 .هذه األزامٌ   أحد أنواع

 
 طرٌقة استعما  هذه األزامٌ  .  (107 – 1الشك  )كما ٌبٌن لك 

 ( ٌوضح كٌفٌة استعما  األزمٌ  المقعر104 – 1شك  )

 ( ٌوضح كٌفٌة استعما  األزمٌ  المقعر105 – 1شك  )

 ( ٌوضح األزمٌ  ذو الحد المائ 106 – 1شك  )



 

للصف الثاني نجارة / التدريب العملي 87  
 

 .. .....لثابتةاآلالت ا ولالفصل األ....................................................

وهً تشبه األزامٌ  العادٌة الٌدوٌلة وتسلتعم  لعمل  نفلس العملٌلات  األزامٌ  ذات المنقار المربع :
 .  (108 – 1)فً الشك  نة كما مبٌالتً تقوم بها األزامٌ  المائلة الحد 

 
مثلا الرأس سالحه مسنون  أزمٌ وهً عبارة عن  أزامٌ  ذات الرأس المثلا )رأس الرمح( : .3

دون قلب األزمٌ  ، ٌقوم بلنفس بمن الجهتٌن حٌا ٌمكن القطع به فً أي اتجاه  )مشحوذ(
نهلا ذات حلدٌن األعما  التً تإدٌها األزامٌ  مائلة الحد ، وتعتبر ملن األزامٌل  المفضللة أل

 . ٌبٌن هذا النوع من األزامٌ  (109 – 1)والشك  

 

 ( ٌوضح عم  األزمٌ  ذو الحد المائ 107 – 1شك  )

 ( ٌوضح األزمٌ  ذو الرأس المثلا )رأس الرمح(109 – 1شك  )

 ٌ  ذو المنقار المربع( ٌوضح األزم108 – 1شك  )
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 ٌبٌن استخدام األزامٌ  المثلثة الحد .  (110 – 1الشك  )و 

وهً أزامٌ  ذات رأس نصؾ دائري تستخدم فً عم  الفرزات  أزامٌ  ذات المنقار المستدٌر : .4
، ومنهلا أزامٌل  دائرٌلة  ٌم وصلق  األعملا واألشكا  الدائرٌلة الناعملة ، وتسلتخدم فلً تنعل

أق  عرضاً من األزامٌ  األخرم وتستخدم فً عم  األشلكا  المقعلرة ، أملا العلرض  الرأس
 (111 – 1)     الشلك وٌبٌن  ملم (25،  19،  13)الشائع استعماله لهذه األزامٌ  فهو 

 . هذا النوع من األزامٌ بعض أشكا  

 
 
 المقعرة باألزامٌ  األق  عرضاً .  ٌبٌن طرٌقة عم  األشكا  (112 – 1الشك  )و

 

( ٌوضح كٌفٌة استخدام األزمٌ  ذو الرأس 110 – 1شك  )
 المثلا )رأس الرمح(

 ( ٌوضح األزامٌ  ذات المنقار المستدٌر111 – 1شك  )
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 أدوات القٌاس : 7-6
تستخدم فً أعما  الخراطة عدة أدوات لؽرض ضبط األقطار الداخلٌلة والخارجٌلة وقٌلاس األطلوا  
فمن هذه األدوات الفرجا  الخارجً والذي ٌتم بواسطته قٌاس القطر الخارجً لالسطوانات وكذلك الفرجا  

طته ضبط قٌاس القطر الداخلً ألي تجوٌؾ ٌراد عمله وكلذلك مسلطرة القٌلاس أو الداخلً والذي ٌتم بواس
المتر المعدنً لقٌاس المسلافات الطولٌلة وتؤشلر المسلافات بقللم الرصلاص  ، كملا وٌمكلن وضلع المسلطرة 
المعدنٌللة علللى مسللند األزامٌلل  لنقلل  القٌاسللات الطولٌللة حٌللا تإشللر المسللافات علللى سللطح القطعللة بقلللم 

 . (113 – 1فً الشك  )األدوات موضحة  وهذه الرصاص

 باستخدام( ٌوضح عم  األشكا  المقعرة 112 – 1شك  )
 ات المنقار المستدٌراألزامٌ  ذ

فرجال ضبط القياس 
 الخارجي

 
فرجال ضبط القياس 

 الداخلي

 المسطرة المعدنية

 ادوات القٌاس المستعملة فً عملٌة الخراطة( ٌوضح 113 – 1شك  )
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 التمرٌن األو  8-6
 تنفٌذ أرج  طاولة مصنوعة من خشب الجام النظٌؾ )خالً من العقد(

 تدرٌب الطالب على هجراي تمرٌن بسٌط على ماكنة الخراطة . الهدؾ من التمرٌن :

 العم  المطلوب - أ
 

لٌكون لدٌنا عدد من  (114 – 1ى الشك  )علعلى ك  طالب تنفٌذ التمرٌن بموجب القٌاسات المبٌنة 
لٌكونلوا أربلع طلاوالت  ( رجل 20)األرج  ٌمكننا من خاللها عم  طقم طاوالت لؽرفة االستقبا  أي بمعلد  

 صؽٌرة وأخرم وسط كبٌرة .
 

 
 العدد واألدوات واآلالت : - ب
 
 .  المخرطة النجارٌة العادٌةماكٌنة  .1
 .  زاوٌة قائمة .2
  قلم رصاص . .3
 .  لقٌاس الخارجًفرجا  لضبط ا .4
 أزامٌ  الخراطة . .5
 

 ( ٌبٌن قٌاسات الرج 114 - 1شك  )

 األبعاد بالسنتٌمتر
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 خطوات العم  : - ت
 عللىارسم المسقط األمامً للتملرٌن عللى قطعلة معلاكس أو كرتلون سلمٌك بالقٌاسلات المبٌنلة  .1

 لؽرض استخدامه كقالب للعم  على المخرطة . (113 – 1الشك  )
 تشققات .وتؤكد من خلو القطعة من العقد أو ال ( سم40×  4×  4)جهز قطعة الخشب بقٌاس  .2
 ارتِد بدله العم  والنظارات الواقٌة . .3
وأحكلم ربلط  )الؽلراب الثابلت والمتحلرك(حدد مركز رأسً القطعلة ثلم ثبتهلا بلٌن فكلً المخرطلة  .4

 . (115 – 1فً الشك  )برؼً التثبٌت كما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابدأ بعملٌة خراطة الجزي األسف  من رج  الطاولة لٌتكون لدٌك شك  اسطوانً . .5
القالللب أمامللك وانقلل  قٌاسللات األشللكا  بوسللاطة قلللم الرصللاص والمتللر المعللدنً هلللى قطعللة ضللع  .6

 الخشب .
 . (116 – 1فً الشك  )ابدأ بتشك  األشكا  الكروٌة والمقعرة بوساطة أزامٌ  الخراطة وكما  .7

 عند االنتهاي من العم  قم بتنعٌم القطعة بوساطة وري التنعٌم ثم نظؾ الماكنة واألدوات . .8
 تشكٌ  األشكا  الكروٌة والمقعرة( ٌوضح 116 – 1شك  )

 ة( ٌوضح تثبٌت قطعة الخشب بٌن فكً المخرط115 – 1شك  )
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ص  فال

 االو 
 الثابتة اآلالت

ماكنة -7
 التلسٌن

 ماكنة التلسٌن -1
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 ماكٌنة التلسٌن-7
Tenoning Machine 

 : تمهٌد 1-7
طة اوهً من الماكٌنات اإلنتاجٌة التً ٌتم بواسطتها استخرا  األلسن لٌتم توصٌ  القطع بوس

 . (117 – 1فً الشك  )ما موضحة هً كوتعشٌقة النقر واللسان وتتكون هذه الماكٌنة من عدة أجزاي 

 
 أجزاي ماكٌنة التلسٌن :  2-7
 

 وهً الجزي الذي ٌحم  باقً أجزاي الماكٌنة . القاعدة : .1
 . بالسرعة المطلوبةوهو الذي ٌزود العمود القاطع  المحرك : .2

 ( ٌوضح أجزاي ماكنة التلسٌن117 – 1شك  )

1

    

1 

2

    

3

    

4

    

5

    

6

    

7
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وهً الجزي الذي توضع علٌه قطع الخشب المعدة للعم  ، وتكون متحركة  الطاولة : .3
 ى .لؤلمام والخلؾ وهلى األسف  واألعل

وهو الجزي الذي بواسطته نقوم بتثبٌت قطعة الخشب على طاولة الماكٌنة  مربط التثبٌت : .4
 لؽرض هجراي عملٌة التلسٌن .

وهو الجزي المهم والذي ٌقوم بعملٌة استخرا  األلسن ومثبت به أسلحة  الرأس القاطع : .5
 حادة وٌمكن تحرٌكه هلى األعلى أو األسف  . 

حلرك العملود القلاطع فلً أي ٌتطتها اوهً العجلة التلً بوسل : عجلة تحرٌك العمود القاطع .6
 اتجاه نرٌد لؽرض هتمام العم  .

حرك طاولة الماكٌنة نحو الٌملٌن أو تتطتها اوهً العجلة التً بوس عجلة تحرٌك الطاولة : .7
 الٌسار أو األسف  أو األعلى . 

 

 الصٌانة الدورٌة لماكٌنة التلسٌن :  3-7
 
 خ  والخار  بعد انتهاي ك  عم  تقوم به . نظؾ الماكٌنة من الدا .1
 .  األجزاي المتحركةاستخدم زٌت المحركات الخفٌؾ لتزٌٌت  .2
 استخدم زٌت التشحٌم لتشحٌم مجاري الطاولة والعجالت المتحركة .  .3
 تؤكد من أن أسلحة الرأس القاطع حادة دائماً .  .4
 هذا كانت تالفة .  بٌن فترة وأخرم واستبدلها )القواٌ ( أحزمة نق  الحركةأفحص  .5
 .  بإحكامافحص براؼً الربط وتؤكد من أنها مثبتة  .6
 

 جرايات السالمة عند العم  على الماكٌنة :  4-7
 
 ضع  نظارة السالمة . .1
 عدم ارتداي المالبس الفضفاضة .  .2
 تؤكد من تثبٌت قطعة الخشب على الطاولة  بشك  جٌد .  .3
 من العقد .  منطقة اللسانتؤكد من خلو   .4
 العم  .  بعد االنتهاي منالماكٌنة من النشارة نظؾ  .5
 أفص  التٌار الكهربائً قب  فك األسلحة أو تعدٌ  الرأس القاطع .  .6
 ابعد ٌدٌك عن مكان القطع .  .7
 ال تقطع قطعاً عمٌقاً جداً ب  اجع  القطع على مراح  .  .8
 عند العم  . بإحكام امسك قطعة الخشب بكلتا ٌدٌك  .9
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   : التمرٌن األو 5-7
 

 بدون مساندكرسً لتلسٌن الكفاسٌج العلوٌة والسفلٌة 
 

 العم  المطلوب :  - أ
فً المبٌنة  بحسب المخططاتبدون مساند كرسً لتلسٌن الكفاسٌج العلوٌة والسفلٌة قم بعملٌة 

 . (118 – 1الشك  )
 

 العدد واألدوات : 

 ماكٌنة التلسٌن .  .0

 .  ، خطاط ذو سنٌنمتر قٌاس معدنً .1

 .  وٌة قائمة، زاقلم رصاص .2

 . (G)مربط سرٌع الضبط أو مربط حرؾ  .3
 
 
 

 
 
 

 ( ٌوضح كفاسٌج الكرس118ً – 1شك  )
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قب  البدي بالعم  نقوم برسم الكفاسٌج بالحجم الطبٌعً لها على قطعة من المعاكس أو قطعة من 
الكرتون المقوم وذلك الستخدامها كقالب للعم  عندما ٌكون هنتا  الكرسً بكمٌة كبٌرة )كمٌة هنتاجٌة( 

فً الشك  ا كافة التفاصٌ  الخاصة باأللسن لتسهٌ  عملٌة اإلنتا  وكما موضحة وهذه القوالب نبٌن فٌه
بالنسبة للعوارض السفلى وبعد  (120 – 1والشك  )بالنسبة للعوارض العلٌا لظهر الكرسً  (119 – 1)

 ذلك نبدأ بالعم  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العىارض العلٍا لظهر الكرسً( ٌىظح قالب 008 – 0شكل )
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 الكرسً السفلى( ٌىظح قالب العىارض 011– 0شكل )
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 خطوات العم  :  - ب

 طبي قواعد السالمة أثناي العم  . (1

وقلللم الرصللاص كمللا  والخطللاطلسللن علللى قطللع الخشللب مسللتخدماً المتللر المعللدنً حللدد مكللان األ (2
 . (121 – 1)فً الشك  موضح 

  . (122 – 1)فً الشك  بموجب القٌاس المطلوب كما مبٌن ماكنة التلسٌن اضبط طاولة  (3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بموجلب القٌلاس  الرأس القاطع مستخدما قطعة خشب مسلتهلك لضلبطه بشلك  جٌلداضبط  (4
  . (123 – 1)فً الشك  طلوب كما الم

 ( ٌوضح تحدٌد مكان األلسن121 – 1شك  )

 ( ٌوضح ضبط الطاولة حسب القٌاس122 – 1شك  )
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فللً ملربط الطاولللة كملا موضلح واربطهللا جٌلدا بثبلت قطعلة الخشلب علللى طاوللة التلسلٌن  (5

 .  (124 – 1)الشك  

أبدي بعملٌة التلسٌن وذلك بدفع الطاولة نحو الرأس القاطع حتى تمر قطعة الخشلب داخل   (6
 الرأس القاطع بموجب التؤشٌر المثبت على القطعة . 

 االنتهاي اسحب الطاولة هلى مكانها وفك المربط وابعد قطعة الخشب عن الطاولة . بعد  (7

 نظؾ ماكٌنة التلسٌن ومكان العم  من النشارة بعد االنتهاي من العم  .  (8

 ( ٌوضح تثبٌت القطعة بمربط الطاولة124 – 1شك  )

 ( ٌوضح ضبط عمود القطع حسب القٌاس123 – 1شك  )
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صل فلا

 االول

 الثابتة اآلالت
 ماكٌنة سن -8

أسلحة 
الرندات 
 والثخانة

 

 ماكٌنة سن أسلحة الرندات والثخانة -1
 ماكٌنة سن وتفلٌج المناشٌر -2
 ماكٌنة حجر الجلخ )الكوسرة الثابتة( -3
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 ماكٌنة سن أسلحة الرندات والثخانة 1-8
Knife Grinding Machine 

 :  تمهٌد 1-1-8
حافللات  )َسللْن(شللحذ  فللًتسللتخدم ماكٌنللة سللن أسلللحة الرنللدات الكهربائٌللة وأسلللحة ماكٌنللة الثخانللة 

ألن حدودها القاطعة تتعرض باستمرار للتثلم وبالتالً ال نحص  على أسطح نظٌفة األسلحة لهذه الماكٌنات 
فللً  )دوي(وضللاي بلل  أسللطح ذات تعرجللات وآثللار التثلمللات الموجللودة فللً السللالح هضللافة هلللى حللدوا ض

الورشة وعلٌه فعندما نالحظ أن األسطح الناتجة من الماكنة ؼٌر مرضٌة وأن الماكنة تصدر أصواتا عالٌة 
لملا تمتلاز لٌس بالممكن سن هذه األسلحة ٌدوٌاً نظلراً  نقوم بتؽٌٌر األسلحة وٌتم شحذ األسلحة المتثلمة هذ

أثنلاي العمل  ،  سطوحا نظٌفلةمستوٌة كً تعطً والتً ٌجب أن تسن بشك  ٌجعلها مستقٌمة و به من طو 
ربلة اآللٌلة )اوتوماتٌلك( وٌحلدد عهذ تمتاز هلذه الماكنلة بحركلة اللذا تستخدم هذه الماكنات فً عملٌة السن 

تتكلون والتلً  (125 – 1فً الشك  )كما مبٌنة وهً طع والرجوع بوساطة مصدات جانبٌة طو  شوط الق
  . األجزاي اآلتٌةمن 

 
 ( ٌوضح أجزاي ماكنة سن أسلحة الرندات125 – 1شك  )

1 

2 

4 

5 

7 

3 

6 
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 أجزاي ماكٌنة سن أسلحة الرندات : 2-1-8
 . بالسرعة المطلوبة ) التجلٌخ( السن  لقرصٌحرك العمود الحام  وهو الذي  المحرك : .1
وٌوضلع بله  الفلاٌبر كلالس()وهو حوض مصنوع من حدٌد الفونت  حوض سائ  التبرٌد : .2

 سائ  التبرٌد . 
اصلة وٌكلون شلكله ولله مواصلفات خاألسللحة  شلحذوهو الجزي الذي ٌقلوم ب حجر السن : .3

 .اسطوانً مجوؾ فً أكثر األحٌان وتختلؾ أشكاله بحسب التصمٌم 
 وهو الجزي الذي ٌقوم برفع وخفض حجر السن والمحرك .  اللولب المدر  : .4
وهللو األنبللوب الللذي ٌقللوم بللر  سللائ  التبرٌللد علللى األسلللحة والحجللر  أنبللوب التبرٌللد : .5

 لتبرٌدها أثناي السن . 
 لذي ٌقوم بتثبٌت األسلحة على حام  األسلحة . وهو ا لولب التثبٌت : .6
بزاوٌللة وهللو الجللزي الللذي ٌللتم تثبٌللت األسلللحة علٌلله أثنللاي عملٌللة السللن حاملل  األسلللحة :  .7

 . محددة 

 هجرايات السالمة عند العم  على ماكٌنة سن أسلحة الرندات : 3-1-8
 تركٌب األسلحة جٌداً على الحام  المتدر  وتثبٌتها بلولب التثبٌت .  .1
 تشؽٌ  محرك حجر الجلخ أوالً ثم تشؽٌ  محرك الحركة األفقٌة لحجر الجلخ ثانٌاً .  .2
كً ال ٌر  السائ  هلى الخار   ضملئ حوض الفونت بسائ  التبرٌد هلى منتصؾ ارتفاع الحو .3

 أثناي التشؽٌ  .
 . وٌتلؾ الحجر ٌجب أن ٌكون مقدار التؽذٌة لحجر الجلخ قلٌلة كً ال تحتري السكاكٌن  .4
 أن ٌكون حام  األسلحة دائماً بوضع أفقً .  ٌجب .5

 طرٌقة استخدام ماكٌنة سن أسلحة الرندات : 4-1-8
 طبي قواعد السالمة عند استخدام ماكٌنة سن األسلحة .  .1
 أملئ حوض ماكٌنة سن األسلحة بالماي المخلوط بسائ  التبرٌد هلى منتصؾ االرتفاع . .2
بلواللب التثبٌلت  ة على حام  األسلحة وثبتهلا جٌلداً ركب أسلحة ماكٌنة الرندة أو ماكٌنة الثخان .3

  . (126 – 1)فً الشك  كما 
 

 
 ت األسلحة على حام  األسلحة( ٌوضح تثب126ٌ – 1شك  )
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 1)فلً الشلك  كما لتحدٌد المناطي المرتفعة فوي األسلحة بشك  جٌد  شحذقم بموازنة حجر ال .4
– 127) . 

  
 .  (128 – 1)فً الشك  شؽ  الماكٌنة إلجراي عملٌة السن مع مراقبة العملٌة جٌداً كما  .5

اللولب المدر  قلٌالً لٌنـز  حجر السن على األسللحة بعلد كل  أربلع حركلات ذهابلاً وهٌابلاً حرك  .6
 للماكنة وتؤكد من خلو األسلحة من أي تشوه .

عنللد االنتهللاي مللن سللن األسلللحة بشللك  جٌللد أطفللئ الماكنللة وحجللر السللن فللً الجهللة الٌسللرم  .7
 .ك ٌتلؾ الحجر ألن ذلللماكنة وال تقوم بإطفاي الماكنة والحجر فوي األسلحة 

 استخر  األسلحة وجففها من السائ  بقطعة قما  جافة . .8
ضع األسلحة بالتتابع على حافة طاولة نظٌفة وبواسطة حجر السن الزٌتً النلاعم ابلدأ بتنعلٌم  .9

 حد األسلحة وبعناٌة شدٌدة كً ال تإذي ٌدك .
 األسلحة فً مكانها أو ركبها فً الماكنة . أحفظ .10
 ة السن ، فرغ السائ  من حوض الماكٌنة ونظؾ الماكٌنة .بعد االنتهاي من عملٌ .11
كً ال تصدأ جفؾ حوض الماكنة وضع قلٌالً من زٌت التشحٌم على األذرع والعتالت واللوالب  .12

.  

 ( ٌوضح موازنة حجر السن فوي األسلحة127 – 1شك  )

 ( ٌوضح عملٌة سن األسلحة128 – 1شك  )
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 ماكٌنة سن وتفلٌج المناشٌر 2-8
Band Blades Sharpeners and Setters Machine 

 : تمهٌد 1-2-8
كٌنة لسن وتفلٌج سالح منشار الشرٌط نظراً لصعوبة السن والتفلٌج الٌدوي لمث  تستخدم هذه الما

هذه المناشٌر وألن هذه العملٌة تستؽري وقتاً طوٌالً فً حالة العم  الٌدوي فإن هلذه الماكٌنلة ذات الحركلة 
زاي مبٌنلة وتفلٌج المنشار فً وقت واحد دون تؽٌٌر نمط العملٌة ، وهً تحتوي على أج شحذاآللٌة تقوم ب
 ً : توهً كاآل (129 – 1)فً الشك  

 

 ( ٌوضح أجزاي ماكنة سن وتفلٌج المناشٌر129 – 1شك  )
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 أجزاي ماكٌنة سن وتفلٌج المنشار :  2-2-8
 
  أسنان المنشار . )َسْن( شحذالمبرد الخاص ب حركوهو المحرك الذي ٌ :محرك مبرد السن  .1
 آلة تفلٌج أسنان المنشار . حركوهو المحرك الذي ٌ محرك التفلٌج : .2
عن عمود ٌرتبط بالماكٌنلة وفلً نهاٌتله بكلرة ملن الخشلب الصللب وهو عبارة  :حام  السالح  .3

  ٌركب سالح المنشار علٌها .
وهو عبارة عن مبرد مسطح مركب بزاوٌة تتالئم مع شك  سن المنشار وٌتحرك  مبرد السن : .4

كلملا تقلدم سلن المنشلار أمامله ، وفلً بعلض الماكٌنلات ٌوجلد بلد   ٌمٌنا وٌسلارابشك  ترددي 
 صؽٌر ٌعم  على سن أسنان المنشار . المبرد حجر جلخ 

ٌضرب السن ٌمٌناً وتكون  )السمبة(وهو عبارة عن مسمار من الصلب ٌشبه مسمار التفلٌج :  .5
  حركته متوازنة بٌن سن وآخر .

  وهً الجزي الذي ٌحم  باقً أجزاي الماكٌنة وتصنع من حدٌد الزهر . :القاعدة  .6
رد وٌتحرك بشك  أفقً ٌمٌناً وٌساراً وكلذلك حركلة وهو الذراع الحام  للمب :مبرد السن  ذراع .7

 ترددٌة بحٌا ٌتطابي مع حد السن . 
  تشؽٌ  الخاصة بالسن والتفلٌج .الوهً مجموعة مفاتٌح  :مفاتٌح التشؽٌ   .8

 
هجرايات السالمة عند العم  على ماكٌنة سن وتفلٌج منشار الشرٌط  3-2-8

 : 
 
 ارتداي مالبس العم  المناسبة .  .1
 حذاي السالمة . ارتداي  .2
 ارتداي نظارات السالمة .  .3
 عدم تشؽٌ  الماكٌنة وٌدٌك على سطح المنشار .  .4
 وضع سالح المنشار بشك  جٌد على حام  السالح . .5
 التؤكد من أن مبرد السن مركب بشك  جٌد .  .6
 ٌجب االبتعاد قلٌالً عن الماكٌنة أثناي عملٌة السن .  .7

 
 التفلٌج :عملٌات الصٌانة لماكٌنة السن و4-2-8
 
 فحص مبرد السن بٌن فترة وأخرم واستبداله هذا كان متآكالً .  .1
 تشحٌم عمود مبرد السن لتسهٌ  حركته .  .2
  تنظٌؾ الماكٌنة بعد االنتهاي من ك  عملٌة سن . .3
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 التمرٌن األو  5-2-8
 كٌفٌة استخدام ماكٌنة سن وتفلٌج منشار الشرٌط 

 
على أن تكون أسنان السالح باتجاهك بشك  جٌد ضع سالح منشار الشرٌط على حام  السالح  .1

 .  (130 – 1)فً الشك  ، كما 
 

 
 

عللى أن تكلون عتللة رفلع السلن مثبتلة تحلت حلد اضبط مبرد السن على أسنان منشار الشرٌط  .2
 .  (131 – 1)فً الشك  ، كما مبٌن  السن تماماً 

 
 .  اضبط رأس التفلٌج  على أسنان منشار الشرٌط بشك  جٌد .3
  الماكٌنة لتقوم بعملٌة السن والتفلٌج أوتوماتٌكٌاً .شؽ   .4

 ( ٌوضح كٌفٌة وضح سالح المنشار على حام  األسلحة130– 1شك  )

 ( ٌوضح كٌفٌة ضبط مبرد السن على أسنان السالح131 – 1شك  )
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 ماكٌنة حجر الجلخ )الكوسرة الثابتة( 3-8
Sharpening Stone Machine 

 : تمهٌد 1-3-8
وهزالة الزوائد والحافات ماكٌنة حجر الجلخ تستخدم لسن وشحذ األزامٌ  وأسلحة الرندات الٌدوٌة 

ا عدة أشكا  وأحجام وؼالباً ما تكلون الماكٌنلة تحمل  قرصلٌن ملن أقلراص ولهالحدٌدٌة المتثلمة واألعما  
حجر الجلخ أحدهما ناعم واآلخر خشن ، وهذه الماكٌنة كباقً الماكٌنات المستخدمة فً أعما  النجارة لها 

ً وكملا تأجزاي سنتعرؾ هنا على أجزايها وكٌفٌة استخدامها وطري الصٌانة لهلا وهلذه األجلزاي هلً كلاآل
 . (132 – 1)شك  فً ال

 
 
 

 ٌوضح أجزاي ماكنة سن أسلحة المنشار الشرٌطً (132 – 1شك  )
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 أجزاي ماكٌنة حجر الجلخ :  2-3-8
 بالمحرك .  دائري مثبت على عمود ٌتص وهو على شك  قرص  حجر الجلخ : .1
 وهً الجزي الذي ٌحم  باقً أجزاي الماكٌنة .  القاعدة : .2
 وهو الجزي الذي ٌقوم بتحرٌك حجر الجلخ .  المحرك : .3
 . وٌمكن همالته بزواٌا مختلفة الذي تسند علٌه األداة عند السن  وهو الجزي مسند الزاوٌة : .4
وهو عبارة عن قطعة من الزجا  أو البالستٌك الشفاؾ ٌقً العام  من الشرار أو  الواقً : .5

 الراٌ  المتطاٌر أثناي العم  على الماكٌنة . 
 

 استخدام ماكٌنة حجر الجلخ :  3-3-8
لخ هو سن سالح الرندات الٌدوٌة واألزامٌ  وأطراؾ هن من أهم استخدامات ماكٌنة حجر الج

المفكات العادٌة وبعض العدد الٌدوٌة األخرم التً تحتا  هلى سن كً تقوم بعملها بشك  جٌد ولهذا ٌجب 
نتلؾ الحد القاطع لذلك السالح وهذه  الأن نتبع الخطوات الصحٌحة لسن ك  من األسلحة المذكورة كً 

 ً :ؤتالخطوات هً كما ٌ
 ه . شحذ  البدي اضبط مسند الزاوٌة حسب زاوٌة الحد القاطع للسالح المراد قب .1
 جهز الماي المخلوط بزٌت التبرٌد الستخدامه فً تبرٌد الحد القاطع كً ال ٌتلؾ .  .2
  شؽ  الماكٌنة مع ضبط الواقً بشك  ٌساعدك على الرإٌة والحماٌة . .3

 

فلً الشلك  كله هللى الٌملٌن والٌسلار كملا ضع السالح المراد سنه على مسند الزاوٌة وقم بتحرٌ .4
(1 – 133) . 

 )للمحافظة على مواصفات المعلدن( وتبرٌلده كلًاؼمس السالح فً سائ  التبرٌد فً ك  شوط  .5
  ال ٌتلؾ الحد القاطع .

 ( ٌوضح كٌفٌة وضع السالح على حجر السن133 – 1شك  )
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كالسللنبة مللثالً فللٌمكن مسللكها وتعللدٌ  الللرأس  مسللتوٌاً هذا كللان رأس العللدة المللراد سللنها لللٌس  .6
 .  (134 – 1)فً الشك  شك  دائري كما موضح بجانب الحجر مع تحرٌكها ب

 فك وتركٌب حجر الجلخ : 4-3-8
 ٌحم  نفس مواصفات الحجر التالؾعند تآك  أو تلؾ حجر الجلخ نقوم باستبداله بحجر جدٌد  

الخطوات  هتباععند العم  وٌجب حدود قطع جٌدة تعطٌنا مسح وقطع نظٌؾ وذلك لؽرض الحصو  على 
 الجلخ . ٌة عند تؽٌٌر حجرتاآل

 فك برؼً ربط الحجر مستخدماً مفتاحاً مناسباً . .1
 استبد  الحجر بآخر جدٌد . .2
 .محكم ضع البرؼً فً مكانه واربطه بشك   .3

 تطبٌي هجرايات السالمة عند العم  على ماكٌنة حجر الجلخ : 5-3-8
 
 ٌجب ارتداي نظارات أو قناع واقً للوجه .  .1
 ارتداي مالبس العم  المناسبة . .2
 ٌدٌك .  تـاعدة بكلامسك ال .3
 اسند العدة على مسند الزاوٌة .  .4
 استخدم زٌت التبرٌد عند العم  .  .5
 تؤكد من فص  التٌار الكهربائً عند استبدا  الحجر أو تؽٌٌر وضع زاوٌة المسند .  .6

 صٌانة ماكٌنة حجر الجلخ : 6-3-8
 . قب  البدي بالعم  البراؼً ومسند الزاوٌة  ربطتؤكد من  .1

 .  األجزاي المتحركة فً الماكنةٌؾ لتزٌٌت استخدم زٌت خف .2

 استبد  حجر الجلخ هذا كان متآكالً . .3

  تؤكد من أن حجر الجلخ مركب بشك  جٌد . .4

 ( ٌوضح كٌفٌة سن العدة التً لٌس لها حد134– 1شك  )
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الفص  

 االو 

 تةبالثا اآلالت
ماكٌنة  -9

 كبس الخشب

 ماكٌنة كبس الخشب -1
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 ماكٌنة كبس الخشب -9
Pressing Wood Machine 

 : تمهٌد 1-9
المختلفلللة بٌلللرة الكذات المسلللاحات تسلللتعم  مكلللائن الكلللبس فلللً أعملللا  النجلللارة للصلللي السلللطوح 

للمشؽوالت بطبقات المعاكس أو القشرة أو الفورماٌكلا وكلذلك فلً عملٌلات الكلبس العادٌلة المسلتخدمة فلً 
عم  المشؽوالت النجارٌة أو عمل  األبلواب الخاصلة بلالؽرؾ وذللك لسلرعة هنجلاز العمل  بواسلطتها وعلدم 

ٌلات كبٌلرة ملن القطلع ، وتكلون مكلائن نلات لكمٌحاجة العام  الستعما  المرابط وكذلك الستٌعاب هذه الماك
الكبس على نوعٌن هما مكائن الكبس الٌدوٌة ، ومكائن الكبس الهٌدرولٌكٌة وهلً الشلائعة االسلتعما  فلً 

هذ ٌمتاز المكبس الهٌدرولٌكً عن الٌدوي فً أَنَّ قوة الضؽط المسلطة على المساحة تكلون معام  النجارة 
 ً : ؤتوهً كما ٌ (135 – 1)فً الشك   كماة أجزاي وتتكون هذه الماكٌنات من عدمتساوٌة 

 
 أجزاي المكبس الهٌدرولٌكً : 2-9
  
حٌا تكون هً وهً كتلة من الحدٌد الصلب توضع علٌها المشؽوالت المراد كبسها  القرصة : .1

قرصة المتحركة تكون الالقرصة المتحركة فً المكابس الهٌدرولٌكٌة أما فً المكابس الٌدوٌة ف
  .لٌا القرصة الع

وتصنع من الحدٌلد أو ملن أي معلدن آخلر وتكلون ثابتلة ألن  المكبس العلوي )القرصة العلٌا( : .2
 الرافعات الهٌدرولٌكٌة تكون تحت القرصة السفلى . 

 : وهو العمود الذي بواسطته ٌتم رفع وخفض القرصة . ًالهٌدرولٌكالرفع عمود  .3

 الخشبالهٌدرولٌكً كبس الم( ٌوضح أجزاي ماكنة 135 – 1شك  )
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  وهو الجزي الذي ٌحم  باقً أجزاي المكبس . الهٌك  : .4
وهللً مجموعللة مللن المفللاتٌح الكهربائٌللة التللً بواسللطتها ٌللتم رفللع  مفللاتٌح الللتحكم بللالمكبس : .5

 وخفض القرصة وضبط قوة الضؽط وؼٌرها من األمور .
 وهو الخزان الذي ٌحتوي على الزٌت المستخدم فً عملٌة الضؽط . خزان الزٌت : .6

 هجرايات السالمة عند العم  على المكبس : 3-9
 لعم  المناسبة .ارتداي مالبس ا .1
 ٌجب هبعاد الٌدٌن عن قرصة المكبس أثناي العم  .  .2
 ٌجب أن ٌكون الضؽط بشك  معقو  على العم  كً ال ٌتعرض العم  للتلؾ .  .3

 التمرٌن األو  4-9
 كبس قرصة طاولة طعام مكونة من تراٌ  من خشب الجام 
 والوجه معاكس صا  طولً والوجه اآلخر معاكس عادي طولً

 م خطوات الع
العملل  ٌجللب أن نقللوم بتفصللٌ  قطللع خشللب الجللام لعملل  هطللار القرصللة والحشللوات والخشللب  قبلل 

 ( سللم20 – 15)المسلتخدم هنللا هلو خشللب الجلام الرقٌللي وٌكللون عللى شللك  أللواح عرضللها ٌتلراوح بللٌن 
فنبلدأ أوالً بقطلع الللوح هللة  ( سلم450- 300)أما الطو  فٌختلؾ وٌراوح الطو  بٌن  ( سم2.7)وسمكها 

هذا كان طو  اللوح أكبر من هذا القٌاس ثلم نقلوم بمسلح حافلة واحلدة ووجله واحلد عللى  ( سم300)  طو
ماكنة الرندة الكهربائٌة كما تعلمنا ومن ثم نبدأ بتشرٌح اللوح عللى ماكنلة منشلار الصلٌنٌة هذ نقلوم بضلبط 

ار خلار  القٌلاس على أن ٌكلون سلمك سلالح المنشل ( سم5)المسافة بٌن دلٌ  الشي وسالح المنشار على 
 ( سلم2)ونبدأ بالتشرٌح وبعد االنتهاي نقوم بمسح التراٌ  الناتجة على ماكنة الدب  ونضبط السلمك عللى 

 . (136 – 1)على الشك  ومن ثم نقوم بتفصٌ  التراٌ  الناتجة بموجب القٌاسات المثبتة 

 ( ٌبٌن قٌاسات هطار وحشوات القرصة136 – 1شك  )
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مللع تللرك رأس  ( هنللج1.5)وبعللد االنتهللاي مللن التفصللٌ  نقللوم بتثبٌللت زواٌللا اإلطللار بمسللامٌر قٌللاس 
المسمار ظاهرأ لنستطٌع قلع المسمار بعد عملٌة الكلبس ثلم نقلوم بتوزٌلع الحشلوات بشلك  متناسلي داخل  
اإلطار وٌمكننا تثبٌتها بواسطة كابسة التنجٌد والتً تشبة كابسة الوري وذلك كً ٌكون من السه  نحرٌك 

نؤخذ طبقة معاكس الصا  ونحدد من الرأس اإلطار أثناي الكبس ومن ثم نقوم بتفصٌ  قطع المعاكس حٌا 
ونوصلل  خطللوط التحدٌللد ثللم نقللوم بالنشللر ونفللس  ( سللم202)ومللن الطللو  نحللدد قٌللاس  ( سللم92)قٌللاس 

 الشًي بالنسبة للمعاكس العادي وبهذا نكون قد انتهٌنا من عملٌة التفصٌ  ونتبع خطوات الكبس اآلتٌة :
 ارفع قرصة الضؽط العلٌا هلى مستوم مناسب . .1
 ؾ سطح المكبس من األتربة واألوساو وؼٌرها  . نظ .2
قطعة المعاكس العادي بوساطة رو  وشبعها بالؽراي ثلم ضلع اإلطلار المكلون ابدأ بتؽرٌة ظهر  .3

فلً من خشب الجام وتؤكد من أن الزواٌا قائمة والحشوات فً أماكنهلا الصلحٌحة كملا موضلح 
  . (137 – 1الشك  )

  بلنفس الطرٌقلة السلابقة ثلم اقللب القطعلة وثبتهلا عللى قم بتؽرٌة ظهر قطعلة المعلاكس الصلا .4
اإلطار بوساطة مسامٌر ناعمة مسمار واحد فً كل  جانلب ولٌكلون عللى حافلة القطعلة لتسله  

 عملٌة قلعه بعد الكبس .
ضع وري الجرائد أو طبقة من ناٌلون على وجه قرصة المكبس تجنبا أللتصاي الؽلراي السلائ   .5

 ت .أثناي الكبس بقطع المشؽوال
ضع قطع العم  على سطح المكبس ، وهذا كانت أكثر من قطعة فٌجب وضع فواص  من الوري  .6

 .(138 – 1فً الشك  )بٌن القطع منعاً اللتصاقها بالؽراي أثناي الكبس كما 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ح وضع اإلطار على وجه المعاكس العاديٌوض( 137 – 1شك  )
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 
 1)فً الشك  أخفض قرصة الضؽط على قطع العم  مع شد عجلة الكبس بشك  جٌد كما مبٌن  .7

– 139) . 

أو حسب حرارة الجلو حٌلا  ساعة (24)طع مدة مناسبة فً المكبس حٌا ال تق  عن أترك الق .8
ثلم ارفلع قرصلة الضلؽط واسلتخر  أنها تكون فترة الكبس فً الصٌؾ أقل  منهلا فلً الشلتاي ، 

 القطع .

 ( ٌوضح كٌفٌة وضع فواص  الوري بٌن الطبقات138 – 1شك  )

( ٌوضح خفض قرصة الضؽط على قطع 139 – 1شك  )
 العم 
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 أسئلة الفص  األو 
 ؟م منشار نصؾ قطري الذراع واشرح واحدة منها ااستخدمجاالت عدد / 1س
عللى المبٌنلة والمثبتلة قٌاسلاتها طتها ٌتم عم  واحلدة ملن األشلكا  ااكنة التً بوساذكر اسم الم/ 2س

 ؟بالتفصٌ   خطوات العم ذكر مع  (140 – 1الشك  )

 

 ؟اذكر هجرايات السالمة الواجب هتباعها عند استخدام منشار نصؾ قطري الذراع / 3س
 ؟لذراع عدد هجرايات الصٌانة الواجب القٌام بها لمنشار نصؾ قطري ا/ 4س
 ؟تكلم بشك  موجز عن ماكنة منشار الشرٌط / 5س
مع ذكر  (141 – 1فً الشك  )تم عم  ك  شك  من األشكا  المبٌنة بوساطتها حدد الماكنة التً / 6س

 ؟ خطوات العم  لواحدة منها 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   الثالثةا( ٌبٌن األشك140– 1شك  ) 

   الثالثةا( ٌبٌن األشك141 – 1شك  ) 
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 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 ؟أذكر خطوات فك وتركٌب سالح منشار الشرٌط / 7س
 ؟عند استخدام ماكنة منشار الشرٌط ما هً هجرايات السالمة المتبعة  /8س
هذا أعطٌللت لللوح بلللوك بللورد وطلللب منللك تفصللٌ  كومللدي سللرٌر ذو بللاب وجللرار كمللا مبٌنللة  /9س

 ؟ بٌن خطوات التفصٌ  مع ذكر الماكنة المستعملة لذلك (142 – 1فً الشك  )قٌاساته 

 ؟عدد أنواع األسلحة الخاصة بماكنة منشار الصٌنٌة  /10س
 ؟منها  اثناناستخدام ماكنة منشار الصٌنٌة مع شرح ت مجاالأذكر  /11س
ٌِّن هجرايات الصٌانة المتبعة لصٌانة ماكنة منشار الصٌنٌة  /12س  ؟ب
 ؟ تكلم بشك  موجز عن ماكنة منشار التخرٌم /13س
 ى وجهٌها موضوع على معاكس عادي مكبوس عل بٌضاويبٌن خطوات العم  لتفرٌػ شك   /14س

 موضلللحا نلللوع الماكنلللة (143 – 1عللللى الشلللك  ) المثبتلللة لقٌاسلللاتبموجلللب امعلللاكس الصلللا  
 ؟المستخدمة فً العم  

 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌبٍه قٍاساث الكىمذي031 – 0شكل )
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 ؟عدد هجرايات الصٌانة الواجب هتباعها للمحافظة على ماكنة منشار التخرٌم  /15س
عللى  قٌاسلاتها مثبتلهقطلع  (3)اذكر العدد واآلالت الثابتة والمواد الخام الواجلب توفرهلا لقطلع  /16س

 ؟على ماكنة منشار نصؾ قطري الذراع  (144 – 1) الشك 

 ( ٌبٍه قٍاساث القطع الثالثت033 – 0شكل )

 ( ٌبٍه قٍاساث الشكل البٍعاوي032 – 0شكل )



 

 018     للصف الثاني نجارة /  التدريب العملي

 

 اآلالت الثابتة......  ... .................................................الفصل األول 

 ؟تكلم بإٌجاز عن ماكنة الرندة الكهربائٌة الثابتة  /17س
 ؟عدد األعما  التً تستخدم فٌها ماكنة الرندة الكهربائٌة واشرح واحدة منها  /18س
  ؟اذكر هجرايات الصٌانة الدورٌة لماكنة الرندة الكهربائٌة  /19س
ٌِّن سبب فك  /20س  ؟وتركٌب سكاكٌن الرندة الكهربائٌة بشك  موجز ب
 ؟تكلم بشك  مفص  عن عملٌة ضبط السمك على ماكنة الثخانة / 21س
 ؟ أذكر خمساً من هجرايات السالمة على ماكنة الثخانة / 22س
 ؟ أذكر فً نقاط عملٌة فك وتركٌب أسلحة ماكنة الثخانة / 23س
عللى ماكنلة الرنلدة الكهربائٌلة أشلرح طرٌقلة  هذا طلب منك مسح وجه واحد وجانلب واحلد/ 24س

 ؟العم  مع ذكر األدوات المستخدمة فً العم  
 ؟تكلم بإٌجاز عن مجاالت استخدام ماكنة النقر األفقٌة / 25س
 ؟تكلم بإٌجاز عن ماكنة المنقار العمودي ذات األزمٌ  المربع / 26س
 ؟ما هً مجاالت استخدام ماكنة األزمٌ  المربع / 27س
 ؟الثابتة  )التنعٌم(تكلم بإٌجاز عن ماكنة الصنفرة / 28س
 ؟أذكر أهم هجرايات السالمة الواجب هتباعها عند العم  على ماكنة الصنفرة / 29س
 ؟أذكر خطوات فك وتركٌب سٌر الصنفرة / 30س
ؾ ماكنة الفرٌزة الثابتة / 31س  ؟عرِّ
 ؟عدد أنواع مكائن الفرٌزة واشرح واحدة منها / 32س
العلٌلا والسلفلى لرجل  طاوللة  )الكفاسٌج(ر خطوات العم  الالزمة لتنفٌذ نقر للعوارض أذك/ 33س

 ؟ (145 – 1على الشك  )باستخدام ماكنة النقر األفقٌة بموجب القٌاسات المبٌنة 
 

 
 ؟ عدد أنواع مقاطع الفرٌزة المستعملة فً الور  النجارٌة واشرح واحدة منها / 34س
 ؟ الفرز الناتج عنها لفرز والحلً مع توضٌح أرسم راسٌن من رإوس ا/ 35س
 ؟اذكر قواعد السالمة الواجب هتباعها أثناي العم  على ماكنة الفرٌزة / 36س
ؾ ماكنة المخرطة النجارٌة موضحاً قٌاسات المخرطة / 37س  ؟عرِّ
بموجلب التصلمٌم  ةأذكر خطوات العم  ونوع األزامٌ  المستخدمة أثناي خراطة رج  طاول/ 38س
 ؟ (146 – 1على الشك  )قٌاسات المثبتة وال

 

 رخل الطاولت والىقر للكفاسٍح( ٌبٍه قٍاساث 034 – 0شكل )
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 ؟أشرح طرٌقة استخدام مخرطة الخشب / 39س
 ؟عدد أنواع األزامٌ  المستعملة فً الخراطة مع الشرح / 40س
 ؟اذكر أدوات القٌاس المستخدمة فً عملٌة الخراطة وبٌن السبب / 41س
ٌط مع ذكلر العلدد واألدوات الالزملة اشرح طرٌقة تلسٌن الكفاسٌج العلوٌة والسفلٌة لكرسً بس/ 42س

 ؟للعم  
ؾ ماكنة سن أسلحة الرندات والثخانة / 43س  ؟عرِّ
 ؟وضح بالشرح طرٌقة استخدام ماكنة سن أسلحة الرندات / 44س
ؾ ماكنة سن وتفلٌج المناشٌر / 45س  ؟عرِّ
ٌِّن بالشرح طرٌقة استخدام ماكنة سن وتفلٌج المناشٌر / 46س  ؟ب
ؾ ماكنة ح/ 47س  )الكوسر الثابتة( ؟جر الجلخ عرِّ
 ؟وضح بالشرح طرٌقة استخدام ماكنة حجر الجلخ / 48س
 ؟أشرح طرٌقة فك وتركٌب حجر الجلخ / 49س
 ؟ما هً الخطوات الواجب هتباعها لصٌانة ماكنة حجر الجلخ / 50س
 ؟عرؾ ماكنة كبس الخشب / 51س
 ؟وضح بالشرح طرٌقة استخدام المكبس الهٌدرولٌكً / 52س

 رخل الطاولت وشكل الخراغت( ٌبٍه قٍاساث 035 – 0شكل )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتنقلةر ٌشامنال-1

 المسح الكهربائٌة المتنقلةالة -2
 المثقب الكهربائً الٌدوي-3

 الٌدوٌة لة الفرٌزة الكهربائٌةآ-4
 الفورمٌكاجهاز تحدٌد وضبط حافات -5
 تنعٌم(أجهزة الصنفرة )ال-6
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 األجهزة النجارية املتنقلة   الثانيالفصل . .................................................

 
 :المتنقلةاألهداف المتوخاة من معرفة الطالب للمكائن النجارٌة -

 
 تمهٌد :

 
استخدام كل ماكنة والفرق بٌنها وأن  ةومعرف المتنقلةأن ٌتعرف الطالب على أنواع مكائن النجارة 

 ٌانة البسٌطة لهذه المكائن .ٌتقن العمل على هذه المكائن بالشكل الصحٌح مع استطاعته من عمل الص

 
 الهدف الخاص : أوالً:
 

 أن ٌتمكن الطالب من القٌام بالمهارات التالٌة :
 
المستعملة فً نجاارة األثااو وأجزااهاا وكٌفٌاة  المتنقلةأن ٌتعرف الطالب على المكائن  .1

العماال علٌهااا ومااا هااً األعمااال التااً ٌمكاان هنجازهااا علااى هااذه المكااائن وكٌفٌااة صااٌانة 
ة هااذه المكااائن لكااً ٌكتسااب المهااارات األساسااٌة فااً اسااتخدام مكااائن النجااارة وهداماا

 . المتنقلة الكهربائٌة
وزٌاادة خبرتاه فاً مجاال المتنقلاة أن ٌتقن الطالب العمل على مكائن النجارة الكهربائٌة  .2

 معرفة ما تحتاجه هذه الماكٌنات من أعمال صٌانة بسٌطة .
 العمل على الماكٌنات بشكل جٌد .تطبٌقه لقواعد السبلمة المهنٌة عند  .3
 سرعة تعرفه على األجزاا الرئٌسٌة لكل ماكٌنة . .4
زٌادة قدرة الطالاب علاى تنفٌاذ المشاارٌع بكال دقاة ومهاارة وفاً وقات وجٌاز مان خابلل   .5

 تكرار العمل على هذه المكائن . 

 

 الهدف العام : ثانٌاً :

 وعً الطالب بؤهمٌة قواعد السبلمة المهنٌة . .1
 الب بؤهمٌة صٌانة ومبلحظة أجزاا الماكٌنات قبل وبعد العمل .هدراك الط .2
 اهتمام الطالب بإتباع هرشادات المعلم أثناا العمل على الماكٌنات . .3
 ادراك الطالب بؤهمٌة الوقت إلنجاز العمل . .4
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 المتنقلة

 المنشار الدائري النقال -2
 المنشار الترددي الكهربائً الٌدوي المتنقل -3

 منشار الزاوٌة الكهربائً الٌدوي -3
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 األجهزة النجارية املتنقلة   الثانيالفصل . .................................................

 المنشار الدائري النقال 1-1
 ٌدوي()منشار الصٌنٌة الكهربائً ال

 :  تمهٌد1-1-1
المنشار الدائري النقال هو عبارة عن محرك كهربائً متنقل ٌشبه منشاار الصاٌنٌة الثابات ع ٌعمال 

 سام (18)هلاى  (5)بواسطة تٌار كهربائً ثابت أو متردد ع حٌو ٌمكن النشر به هلى عمق ٌتراوح ما باٌن 
لٌة لبلستعمال المٌدانً ع حٌاو أناه مصامم مان تبعاً لنوع المنشار وقطر السبلح ع وٌعتبر من األجهزة المثا

أجل قطع األلواح الخشبٌة الثقٌلة أو شقها وكاذلك بالنسابة أللاواح المعااك  أو البلاوك باورد علاى مختلاف 
 :  تًوهً كاآل (1 – 2)فً الشكل أنواعه ع وتتكون هذه الماكٌنة من عدة أجزاا مبٌنة 

 
 

 ( ٌوضح أجزاا منشار الصٌنٌة الكهربائً الٌدوي1 – 2شكل )
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 األجهزة النجارية املتنقلة  .................................................... الثاني صلالف

 أجزاا منشار الصٌنٌة الٌدوي : 2-1-1
 وٌقوم بتدوٌر السبلح .  حصان (2)هلى  (0.5)ما بٌن  ة دورانهتتراوح قو ك :المحر .1
وبه مفتاح التشغٌل الذي ٌسااعد علاى الاتحكم بتشاغٌل  اآللةوٌستخدم لمسك  المقبض العلوي : .2

 المنشار . 
وهااو اطاااا معاادنً ٌغطااً ساابلح المنشااار وٌساااعد علااى وقاٌااة العاماال ماان  الااواقً العلااوي : .3

 عمل . اإلصابة أثناا ال
وناابض ٌغطاً السابلح  )باولبرٌن(وهو اطاا معدنً متحرك بواساطة عجلاة  الواقً السفلً : .4

 عند عدم تشغٌله لحماٌته وٌساعد على حماٌة العامل من التعرض لؤلذى أثناا العمل . 
 وهو مصنوع من الفوالذ عالً الكربون وٌستخدم فً قطع وشق األلواح . السبلح : .5
عان زاوٌاة حدٌدٌاة تركاب بقاعادة المنشاار ٌساتخدم لتحدٌاد عارض  وهاو عباارة دلٌل النشار : .6

 القطع المطلوبة .
تساتخدم كقاعادة دعام للمنشاار وٌمكان بواساطتها الاتحكم  الصافٌحة السافلٌة )قاعادة النشاار( : .7

بعمق الشق أو القطع وكذلك ٌمكن من خبلل تغٌٌر زاوٌة المٌبلن الموجودة بالقاعدة مان تنفٌاذ 
 طع المائل .عملٌات الشق أو الق

 

 استخدامات المنشار الدائري : 3-1-1
لاذا  كغام (14)هلاى  (3)هن المنشار الدائري من األجهزة الخفٌفاة الاوزن حٌاو ٌبلان وزناه ماا باٌن 

ٌعتبر من السهولة العمل علٌه حٌو ٌتم مسكه من المقبض بالٌد الٌمنى والٌاد الٌسارى مان الجاناب وٌادفع 
و قطعها ع كماا وٌمكان اساتخدامه كمنشاار الصاٌنٌة وذلاك بتثبٌتاه علاى به على قطع الخشب المراد شقها أ

 طاولة بشكل مقلوب وتتم علٌه عملٌات النشر ومن العملٌات التً ٌمكن لهذا المنشار القٌام بها هً :
 

  العملٌات التً ٌمكن استخدام المنشار الدائري فٌها : 4-1-1
   .القطع العرضً  .1
    .الشق الطولً  .2
   .الفرز   .3
    .جمٌع أنواع تعاشٌق النصف على النصف   .4
    . درجة (60)هلى  (صفر)القطع أو الشق المائل بزاوٌة من  .5
 . )استخراج األلسن(عملٌات التلسٌن  .6
 

 هجرااات السبلمة أثناا العمل على المنشار الدائري : 5-1-1
 ارتد نظارات السبلمة لحماٌة عٌنٌك من النشارة المتطاٌرة . .1
 لسلك الكهربائً بعٌداً عن مجرى المنشار . تؤكد من جعل ا .2
 قدر اإلمكان .بإحكام امسك المنشار بكلتا ٌدٌك  .3
 اترك السبلح ٌدور بكامل طاقته قبل البدا بالقطع .  .4
 أستخدم السبلح المناسب للعمل المراد القٌام به .  .5
 التؤكد من أن أسنان المنشار حادة ومركبة بشكل صحٌح .  .6
 كد من أن أسنانه فً اتجاه دوران المنشار . عند استبدال السبلح تؤ .7
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هذا توقف المنشار ال ترفع هصبعك عن المفتاح بل أخرج المنشار من القطعاة حتاى ٌساتعٌد  .8
 المنشار سرعته ثم واصل عملٌة القطع أو الشق . 

 عند تغٌٌر السبلح أفصل التٌار الكهربائً وال تحاول ضبط السبلح أثناا دورانه .  .9
ن القطاع أو الشاق ارفاع هصابعك عان مفتااح التشاغٌل وانتظار حتاى ٌتوقاف عند االنتهاا ما .10

 السبلح . 

 الصٌانة الدورٌة لماكٌنة المنشار الدائري : 6-1-1
 تؤكد من أن السلك الكهربائً الواصل للمنشار بحالة جٌدة . .1
 تؤكد من أن أسنان سبلح المنشار اٌر متآكلة أو بها شرخ .  .2
ا هذا كاناات بحاجااة هلااى التغٌٌاار ماان خاابلل فااتح الغطاااا أفحااص فحمااات المحاارك واسااتبدله .3

 .   (2 – 2) فً الشكلالخارجً للمحرك كما مبٌن 

 
 

 نظف الجهاز من األتربة ونشارة الخشب بعد االنتهاا من العمل .  .4
 ٌجب تزٌٌت السبلح عند حفظ الجهاز وعدم استخدامه لفترة طوٌلة . .5

 
 
 
 

 طاا الخارجً للمحرك( ٌوضح فتح الغ2 – 2شكل )
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العمااال علاااى المنشاااار التعلٌماااات التاااً ٌجاااب هتباعهاااا عناااد  7-1-1
 الدائري :

عند العمل على المنشار الدائري هناك بعض التعلٌمات التً ٌجب أن ٌتعرف علٌها الطالب من أجل 
كماا  أن ٌتم عمله بشكل صحٌح وعلى المعلم المشرف على الطبلب التؤكٌد علاى هاذه التعلٌماات والتاً هاً

 :  ٌلً
مساك هبتة على طاولاة العمال باالمربط أو ٌجب التؤكد من أن قطعة الخشب المراد قطعها مث .1

 .  محكمبه بإحدى الٌدٌن بشكل 
الماراد نشارها القطعة حٌو ال ٌزٌد ارتفاع أسنان المنشار فوق قطعاة الخشاب  سمكاضبط  .2

 . سم (0.3)عن أو قطعها 
 تؤكد من أن الواقً فً مكانه المناسب وأن براً الضبط مثبت بشكل جٌد .  .3
 كهربائً للمنشار فً وضع جٌد واٌر متشابك . تؤكد من أن سلك التٌار ال .4
 امسك مقبض المنشار بإحكام أثناا العمل ولتكن ٌدك األخرى بعٌد عن مصدر الخطر .  .5
شغل المنشار واترك السبلح ٌدور بؤقصى سارعته ثام حارك المنشاار باتجااه خاط الشاق أو  .6

 القطع .
ار من القطعاة حتاى ٌساتعٌد هذا توقف المنشار ال ترفع هصبعك عن المفتاح بل أخرج المنش .7

 المنشار سرعته ثم واصل عملٌة القطع أو الشق . 
فاً مجارى  (أسفٌن)عند تنفٌذ شق طولً وأصبح مسٌر المنشار فً مجرى ضٌق ع ادخل  .8

 الشق لتسهل عملٌة سٌر المنشار . 
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 فك وتركٌب سبلح المنشار الدائري 8-1-1
 افصل المنشار عن التٌار الكهربائً .  .1
 . (3 – 2)فً الشكل باستخدام مفتاح مناسب كما  )الواشر(مع  ربطمولة الافتح صا .2

 
 .  (4 – 2)فً الشكل اخرج سبلح المنشار وقم باستبداله كما  .3

 ( ٌوضح كٌفٌة فتح الصامولة بمفتاح مناسب3 – 2شكل )

 ( ٌوضح استبدال السبلح4 – 2شكل )
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ماع مبلحظاة اتجااه أسانان المنشاار ٌجاب أن تكاون باالتجااه  )الواشار(ماع  ربطركب صامولة ال .4
 .  (5 – 2)الشكل فً الصحٌح وتؤكد من ربط الصامولة بشكل جٌد كما مبٌن 

 تمرٌن  9-1-1
 استخدام المنشار الدائري النقال

 العمل المطلوب - أ
مصانوع مان لاوح بلاوك باورد سامك  صاغٌراستخدم المنشار الدائري النقال لتقطٌع أجزاا كومادي 

 : (6 – 2والشكل )بموجب القٌاسات المثبتة فً الجدول أدناه  ( سم73×  122)بقٌا   ( ملم18)

 

 النوع العرض الطول لعددا اسم القطعة ت

 ملم 18بلوك بورد  سم 24 سم 54 1 قرصة 1

 ملم 18بلوك بورد  سم 22 سم 46.5 1 قاعدة 2

 ملم 18بلوك بورد  سم 22 سم 46.6 2 جنب 3

 ملم 18بلوك بورد  سم 22 سم 39.8 2 قواطع 4

 ملم 18بلوك بورد  سم 20 سم 26.8 1 رف 5

 ملم 18د بلوك بور سم 5 سم 46.5 1 عقجة 6
 

 ( ٌوضح كٌفٌة تركٌب وربط الصامولة5 – 2شكل )
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بعد تحدٌد القٌاسات المطلوبة للعمل نقوم برسام هاذه القٌاساات علاى اللاوح دون أن نتارك تلفااً كبٌاراً حٌاو 
ٌجب ترتٌب القطع بموجب القٌاسات الموحدة لبلستفادة من اللاوح وكاً ال تحتساب الخساارة الكبارى علاى 

طرٌقاة الترتٌاب وكٌفٌاة رسام القطاع  (7 – 2فاً الشاكل )الزبون حتى ال ٌرتفع سعر القطعة ع كما تبلحاظ 
 ونترك الباقً الستعماله فً التمرٌن اآلتً :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح كٌفٌة رسم وترتٌب القطع6 – 2شكل )

 األبعاد بالسنتمترات

 ( ٌوضح كٌفٌة رسم وترتٌب القطع7 – 2شكل )
 هاوقٌاسات
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 العدد واألدوات واألجهزة المطلوبة للعمل : - ب
 جهاز المنشار الدائري النقال .  - أ
 متر قٌا  معدنً .  - ب
 قلم رصاص .  - ت
 .  )فخة(مربط  - و

 خطوات العمل :  - ج
 طبق قواعد السبلمة أثناا العمل .  .1
بتؤشٌر اللاوح بواساطة قلام الرصااص بموجاب القٌاساات المبٌناة علاى اللاوح فاً الشاكل الساابق  قم .2

 . (8 – 2فً الشكل )وكما مبٌنة 

 ثبت القطعة على الطاولة عند حدود القطع . .3
 

 .  (9 – 2فً الشكل )ابدأ بالقطع مستخدماً المنشار الدائري النقال وحسب خطوط الرسم كما مبٌن  .4
 

 ل قطعة علٌها أو أكتب اسمها بموجب جدول الئحة القطع .أكتب قٌاسات ك .5
 

 نظف مكان العمل بعد االنتهاا من العمل . .6

 ( ٌوضح كٌفٌة رسم وترتٌب القطع على اللوح8 – 2شكل )

 ( ٌوضح كٌفٌة القطع بواسطة المنشار الدائري9 – 2شكل )
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 المنشار الترددي الكهربائً الٌدوي المتنقل 2-1
 ) التخرٌم(منشار اآلركت 

 : تمهٌد 1-2-1
دن هو منشاار كهرباائً ٌادوي متنقال ٌساتخدم فاً نشار األخشااب والمعاا )اآلركت(منشار التخرٌم 

وهو مخصص لنشر المنحنٌات أو الدوائر أو تفرٌن األشكال الداخلٌة فً قطع العمل كما وٌستخدم  اللدائنو
نااه جهاااز خفٌااف الااوزن وتصاال ساارعة ألللشاق الطااولً أو القطااع العرضااً حٌااو ٌمكاان مسااكه بٌاد واحاادة 

ؤ الصاناعةع فهاو لفة فً الدقٌقة كما وأناه متاوفر بعادة ماودٌبلت حساب منشا (3500)المنشار هلى دوران 
 ً : ؤتوهً كما ٌ (10 – 2)فً الشكل  كماٌتكون من عدة أجزاا 

 
 :  )اآلركت(األجزاا الرئٌسٌة لمنشار التخرٌم الترددي  2-2-1
وهو الجزا الذي ٌتم من خبلله حمل المنشار وتوجٌهه أثناا القطع ع وٌصنع االباً مان  المقبض : .1

 ٌل والسلك الكهربائً . الببلستٌك أو األلمنٌوم وبه مفتاح التشغ

 ( ٌوضح أجزاا منشار التخرٌم10 – 2شكل )
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وهو عبارة عن اطاا للمحرك وٌوجد فً أعبله المقبض وٌصنع مان ماادة ببلساتٌكٌة قوٌاة ع  الهٌكل : .2
وفً بعض المناشٌر ٌتكون من قسمٌن اطاا المحرك وٌكون من الببلستٌك والجزا اآلخر وٌكون من 

 األلمنٌوم وبه السبلح . 
ٌكاون أفقٌااً مااع المقابض وٌتصال بطاارف العماود الرئٌسااً وهاو الجاازا األكبار مان الجهاااز و المحارك : .3

تقاوم  )ترددٌاة(األمامً من خبلل عدة محامل ومسننات حٌو تحول حركته الدائرٌة هلى حركة رأساٌة 
وٌعمل بواسطة التٌار  طوا (600)برفع وخفض السبلح باستمرار أثناا دوران المحرك ع وتبلن قوته 

 الثابت . 
صفٌحة معدنٌة مثبتة أسفل الهٌكل لها قابلٌة اإلمالة على زواٌا مختلفة تصل وهً عبارة عن  القاعدة : .4

بواسطة براً الضبط ع كما وٌمكن دفعها هلى األمام أو الخلف عند الحاجاة بواساطة  درجة (45)هلى 
 براً ربط أسفل الهٌكل .

به أسانانه بقٌاة وهو الجزا الذي ٌتم من خبلله القطاع وٌبارز مان أسافل الجازا األماامً وتشا السبلح : .5
 ملام (6)وعرضاه مان  ملام (300)هلى  ملم (90)أسنان المناشٌر األخرى ع هال أن طوله ٌتراوح بٌن 

ع وٌسااتعمل فااً عملٌااات النشاار والقطااع والتفرٌاان  ملاام (2)هلااى  ملاام (1)وساامكه ماان  ملاام (18)هلااى 
 .  (11 – 2الشكل )فً وهذه األنواع مبٌنة بالنسبة لؤلخشاب والمعادن والببلستٌك 

 

 المتنقل : )اآلركت(مجاالت استخدام المنشار الترددي  3-2-1
 تمهٌد :

ٌستخدم المنشار الترددي فً عدة مجاالت منها الشق الطولً المستقٌم ع والقطاع الادائري والشاق 
لكافة المشغوالت النجارٌة بغض النظر عن ناوع التفرٌان وشاكله كماا وٌساتخدم ن الداخلً ٌالمتعرج والتفر

لٌااات التفرٌاان الزخرفااً فااً األخشاااب الطبٌعٌااة وكااذلك المعاااك  والبلااوك بااورد أو ألااواح الخشااب فااً عم
الشاق المائاال وسانبٌن هناا كٌفٌاة تنفٌاذ هاذه المجااالت بواسااطة المضاغوط واٌرهاا وٌساتخدم فاً عملٌاات 

 منشار التخرٌم الترددي : 
خشاب بواساطة  عناد تنفٌاذ شاق طاولً مساتقٌم علاى أٌاة قطعاةالشق الطاولً المساتقٌم :  .1

منشار التخرٌم الترددي ٌجب أن برسم خطوط الشق بواسطة قلم الرصااص بشاكل صاحٌح 

 ( ٌوضح أنواع أسلحة منشار التخرٌم11 – 2شكل )
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بال حااول أن ٌكاون  ةكبٌار بقاوةثم نبدأ بعملٌة الشق وهنا ٌجب أن ال نضغط على المنشار 
 – 2)فاً الشاكل بحٌو ٌعمل المنشار بشاكل سالٌم كماا موضاح ذلاك  مناسبالضغط بشكل 

ل علااى شااق مسااتقٌم نظٌااف خااالً ماان التعرجااات ٌمكنااك تركٌااب ع وهذا أردت الحصااو (12
 دلٌل الشق الطولً . 

عند تنفٌذ قطع دائري داخلً أو خارجً ٌجب تركٌب الدلٌل الخاص بعمال  القطع الدائري : .2
الدوائر وبمسافة نصف القطر حٌو ٌجب ثقب مركز الدائرة لوضع براً تثبٌت الدلٌل فاً 

ثم عمال ثقاب علاى محاٌط الادائرة إلدخاال  (13 – 2)كل فً الشمنتصف الدائرة كما مبٌن 
 سبلح المنشار من خبلله ثم البدا بالقطع على خط المحٌط . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح كٌفٌة تنفٌذ الشق الطولً المستقٌم12 – 2شكل )

 ٌوضح كٌفٌة تنفٌذ القطع الدائري (13 – 2شكل )
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وهً عملٌة تفرٌن منطقة داخلٌة دون اللجاوا هلاى الثقاب إلدخاال السابلح وذلاك  التفرٌن الداخلً : .3
المنشار بالنشر بارأ  المنشاار هلاى بتشغٌل المنشار وهركاز المنشار على القطعة بحٌو ٌقوم 

فاً كما حتى ننتهً من الشكل أن ٌحفر مساراً للسبلح وبعدها ندخل السبلح ونستمر بالتفرٌن 
 .  (14 – 2)الشكل 

 
وٌااتم ذلااك بتغٌٌاار درجااة مااٌبلن صاافٌحة القاعاادة بموجااب درجااة المااٌبلن  النشاار المائاال : .4

فاً ة أو باستعمال دلٌل النشار كماا مباٌن المطلوبة وٌمكن عمل النشر المائل أما بالٌد الحر
 .  (15 – 2)الشكل 

 
 ( ٌوضح كٌفٌة تنفٌذ النشر المائل15 – 2شكل )

 ( ٌوضح كٌفٌة تنفٌذ التفرٌن الداخل14ً – 2شكل )
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عند النشر بشكل منحنً ٌجب أن ال تضغط على السبلح بحٌو  النشر المنحنً )المتعرج( : .5
 .  (16 – 2)فً الشكل ال ٌنكسر وٌجب أن ٌكون التؤشٌر واضحاً كما مبٌن 

 

 هجرااات السبلمة للمنشار الترددي النقال :  4-2-1
المنشار الترددي من أكثر العدد الكهربائٌة أماناً ولكن ٌجب مراعاة احتٌاطاات السابلمة ومان  ٌعتبر
 أهمها ما ٌلً : 

 
 النظارات الواقٌة للعٌنٌن .  ااارتد .1
افصل السلك من مصدر التٌار الكهربائً عند تركٌب السبلح أو عمل الصٌانة لهذا المنشار  .2

 . 
 وتؤكد من صحة تركٌبه .  تؤكد من اختٌار السبلح الصحٌح للعمل .3
 ثبت قطعة العمل على طاولة العمل بشكل جٌد وصحٌح .  .4
 بحٌو تبقٌها بعٌدة عن السبلح .  امسك المنشار من المقبض .5
 ال تضغط على المنشار بشكل كبٌر واتركه ٌعمل بشكل طبٌعً . .6
 اجعل القاعدة والسبلح مبلمسٌن لقطعة العمل لتحصل على نتائج جٌدة .  .7
 العمل من سبلمة السلك الكهربائً مع بقائه بعٌداً عن منطقة العمل . تؤكد قبل  .8
 ال تحاول قص األقوا  بشكل حاد لدرجة ٌلتوي معها السبلح .  .9
 ال تدع ٌدٌك تحت قطعة الشغل بل اجعلها بعٌدة وخصوصاً أثناا القص المائل .  .10
 
 
 

 ( ٌوضح كٌفٌة تنفٌذ النشر المنحنً )المتعرج(16 – 2شكل )
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 الصٌانة البسٌطة للمنشار الترددي والمحافظة علٌه : 5-2-1
 السلك الكهربائً للمنشار بحثاً عن خدوش أو قطع واستبدل السلك حسب الحاجة . افحص  .1
الخطاوات  بإتبااعهذا لم ٌعمل المحرك مع وجود التٌاار الكهرباائً وذلاك  (الفحمة)قم باستبدال  .2

 التالٌة : 

فاً والموجود علاى جاانبً الغطااا الببلساتٌكً للمحارك كماا مباٌن  (الفحمة)ـ فك البراً الخاص ب - أ
 .  (17 – 2)كل الش

 . (18 – 2)فً الشكل اسحب الفحمة واستخرجها من مكانها كما مبٌن  - ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح كبفبة فك براً )الفحمة(17 – 2شكل )

 (( ٌوضح كٌفٌة سحب )الفحمة18 – 2شكل )
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 . (19 – 2)فً الشكل استبدل الفحمة هذا كانت متآكلة أو اٌر جٌدة بؤخرى جٌدة كما  - ت
 

 

 . (20 – 2)فً الشكل ضع الفحمة الجدٌدة فً مكانها واربط البراً كما  - و
 

شار تؤكد من أن السابلح المركاب فاً المنشاار مناساب للماادة التاً ترٌاد عند استعمال المن .3
 نشرها كً ال تتسبب فً تلف المنشار .

 ة بشكل جٌد على المنشار .ربوطتؤكد من أن جمٌع المسامٌر الملولبة والبرااً م .4
 ٌجب وضع المنشار فً مكان آمن ومناسب بعد االنتهاا من العمل . .5

 

 ة سحب )الفحمة(ٌفٌ( ٌوضح ك20 – 2شكل )

 ( ٌوضح كٌفٌة سحب )الفحمة(19 – 2شكل )
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 تمرٌن 6-2-1
 شار الترددي )اآلركت(استخدام المن

 

 العمل المطلوب  - أ
 

 ًتامن الجزا المتبقً من لوح البلوك بورد اقطع قٌاسات علباة المنادٌال بموجاب جادول القطاع اآل
 : (21 – 2على الشكل )والمثبتة 
 

 النوع العرض الطول العدد اسم القطعة ت

 ملم 18بلوك بورد  سم 13 سم 26.8 1 قرصة 1

 ملم 18بلوك بورد  سم 10 سم 26.8 2 جنب  2

 ملم 18بلوك بورد  سم 13 سم 10 2 رأ  3

 

 

 علبة المنادٌل وقٌاساتها( ٌوضح 21 – 2شكل )
 

 األبعاد بالسنتمترات
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 من القطعة المتبقٌة من التمرٌن األول : (22 – 2الشكل )ثم نضع المخطط على اللوح بموجب 

  - ب

 ( ٌوضح كٌفٌة ترتٌب القطع على اللوح المتبق22ً – 2شكل )
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 خطوات العمل : -ب
 طبق قواعد السبلمة عند العمل .  .1
رصاااص ارساام علااى قرصااة علبااة المنادٌاال فتحااة هخااراج المنادٌاال بواسااطة قلاام ال .2

 .  (23 – 2فً الشكل )والزاوٌة القائمة أو استخدم قالب لرسم الفتحة كما 
 

قم بتفرٌن القطعة من المنتصف مستخدماً المنشار الترددي حسب التؤشٌر كما مباٌن  .3
 . (24 – 2فً الشكل )

  
 نظف مكان العمل والجهاز بعد االنتهاا من العمل .  .4

 ( ٌوضح كٌفٌة رسم فتحة علبة المنادٌل23 – 2شكل )

 ( ٌوضح كٌفٌة تفرٌن فتحة علبة المنادٌل24 – 2شكل )
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 منشار الزاوٌة الكهربائً الٌدوي-3-1
 : تمهٌد 1-3-1

ٌستخدم منشار الزاوٌة لقطع نهاٌات قطع الخشب لغرض توصٌلها من خبلل تشكٌل وصبلت ناعمة 
مان الجهتاٌن ع وقاد صامم  درجاة (45)هلاى  درجاة (صافر)أو بزواٌاا مختلفاة مان  درجاة (90)أما بزاوٌة 

ن خبلل قطار السابلح المنشار للقطع من األعلى هلى األسفل فً وضع محوري وٌتم التحكم بعرض القطع م
 ً : توكاآل (25 – 2)فً الشكل . وٌتكون هذا الجهاز من عدة أجزاا رئٌسٌة وهً كما مبٌنة 

 

 األجزاا الرئٌسٌة لمنشار الزاوٌة الكهربائً :  2-3-1
المقابض ع وٌساتخدم  وٌكاون موضاعه فاًوهاو فاً الجازا األعلاى للماكٌناة  مفتاح التشغٌل : .1

 لتشغٌل الجهاز عند العمل . 
دورة فاً  (4700 – 2500)تتاراوح باٌن  بعدد مان الادوراتالسبلح  دوٌرٌقوم بت المحرك : .2

 الدقٌقة . 
 وهو عبارة عن اطاا معدنً ٌغطً السبلح ع وٌستخدم للحماٌة .  واقً السبلح : .3
وهاو قطعاة معدنٌااة مركباة علاى حافااة الطاولاة مان جهاة المنشااار تساند هلٌهاا قطااع  الحااجز : .4

 لٌل . الخشب وتستعمل كالد

 ( ٌوضح األجزاا الرئٌسٌة لمنشار الزاوٌة الكهربائ25ً – 2شكل )
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وهً الجازا الاذي توضاع علٌاه قطاع الخشاب وبهاا ذراع أماامً لتحرٌكهاا بموجاب  الطاولة : .5
 الزاوٌة المطلوبة . 

عدة أنواع ٌستخدم كل ناوع منهاا حساب  وٌكون علىوهو الجزا الذي ٌقوم بالقطع  السبلح : .6
 العمل المراد تنفٌذه . 

منشااار هلااى وضااعه الطبٌعااً بعااد وهااو الجاازا الااذي ٌرفااع الجاازا األعلااى لل الااذراع النااابض : .7
 االنتهاا من القطع . 

وهً قطعة معدنٌة تركب فوق ذراع ضبط الزواٌا لقفل الزاوٌة عناد ضابطها  صفٌحة الحشر : .8
 ومنع الطاولة من الحركة .

على حافة الطاولة األمامً على شكل  مثبتوهً عبارة عن قو  مدرج  الصفٌحة المدرجة : .9
 .درجة ٌمٌناً وٌساراً  (45)وٌتدرج هلى  (الصفر) ـنصف دائرة مرقم فً الوسط ب

 وهو الذراع الذي ٌحرك الطاولة بموجب الزاوٌة المطلوبة . ذراع ضبط الزاوٌة : .10
 

 استخدام منشار الزاوٌة :  3-3-1
 تمهٌد :

 درجاة (90)هن منشار الزاوٌة ٌستخدم فً قطع نهاٌات القطع عند التشاطٌب النهاائً علاى زاوٌاة 
ٌل بااالطرق المختلفااة وكااذلك لقطااع رإو  القطااع علااى شااكل زواٌااا بموجااب التصاامٌم ماان أجاال التوصاا

الموضوع للعمل ع وٌجب قبل بدا استخدام المنشار التؤكد من بعض األمور حتى تنتهً عملٌة القطع وهذه 
 األمور سنوردها على شكل نقاط وهً : 

أو أٌااة زاوٌااة أخاارى فااً  ةدرجاا (90) علااى زاوٌااة اضاابط الطاولااة بموجااب الزاوٌااة المطلوبااة أمااا .1
 .  (26 – 2)فً الشكل االتجاهٌن كما موضح 

 بط الطاولة بموجب الزاوٌة المطلوبة( ٌوضح كٌفٌة ض26 – 2شكل )
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 تؤكد من تثبٌت قطع الخشب بموجب التؤشٌر بشكل جٌد .  .2

 .  سم (10)ع وعرضها أكبر من  سم (6)ال تقطع أٌة قطعة خشب سمكها أكبر من  .3

 تؤكد من أن واقً المنشار وباقً األجزاا مربوطة بشكل جٌد .  .4

 ام بحٌو تكون سبابة الٌد جاهزة لتشغٌل السبلح . امسك المقبض بإحك .5

السبلح على خط التؤشٌر للتؤكد من المحااذاة ٌكون ضع مقدمة المنشار على قطعة الخشب بحٌو  .6

 ثم ابعد السبلح تماماً وشغل المنشار واترك السبلح ٌصل هلى أقصى سرعته ثم ابدأ القطع .
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الفصل 

 الثانً

 االجهزة النجارٌة المتنقلة
 الة المسح-2

الكهربائٌة 

 المتنقلة

 الكهربائٌة الٌدوٌة الرنده -1
 



 

للصف الثاني نجارة / لعمليالتدريب ا 267  

 

 األجهزة النجارية املتنقلة   الثانيالفصل . .................................................

 

 لةآلة المسح الكهربائٌة المتنق-2
 الكهربائٌة الٌدوٌة الرنده

 : تمهٌد1-2
تشابه كهرباائً ٌقاوم بتادوٌر عماود الساكاكٌن وهً عبارة عن رنادة ٌدوٌاة تعمال بواساطة محارك 

طرٌقة تركٌب أسلحتها الرندة الكهربائٌة الثابتة حٌاو تقاوم بعملٌاة مساح األوجاه وحافاات القطاع الخشابٌة 
 :  اآلتًوهً ك (27 – 2)فً الشكل ة وتتكون هذه اآللة من عدة أجزاا رئٌسٌة مبٌن

 

 أجزاا آلة المسح المتنقلة :  2-2
وٌعتبر الجزا األكبر فً هذه اآللة حٌو ٌعتبر حجمه ووزنه نصاف حجام ووزن  المحرك : .1

 (600)ع أماا قاوة المحارك فهاً بحادود تقرٌبااً  كغام (3)اآللة حٌو ٌبلن وزن اآللة كاملاة 
فااً الدقٌقااة وٌااتم نقاال الحركااة هلااى حاماال  ورةد (16000)وعاادد دوراتااه تصاال هلااى  طوا

 متصل بعمود المحرك مع عمود األسلحة .  )قاٌش(األسلحة بواسطة سٌر 
وهً عباارة عان قطعاة مان المعادن الخفٌاف الاوزن وتتكاون مان جازأٌن األولاى  القاعدة : .2

 القاعدة الخلفٌة الثابتة وهً التً تحمل المحرك وعماود األسالحة والمقابض الخلفاً ع أماا
القاعاادة الثانٌااة فهااً القاعاادة األمامٌااة وتكااون متحركااة بواسااطة مقاابض أمااامً وتكااون 

 حركتها هلى األعلى واألسفل لتحدٌد عمق المسح . 
ٌتكونااان ماان مااادة معدنٌااة خفٌفااة عازلااة للكهرباااا أو ماان  المقبضااان الخلفااً واألمااامً : .3

غٌل وٌكون شكل المقبض الببلستٌك وٌظهر من الجهة الداخلٌة للمقبض الخلفً مفتاح التش

 ( ٌوضح أجزاا آلة المسح المتنقلة27 – 2شكل )
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الخلفً على شاكل رباع دائارة تصال باٌن القاعادة والمحارك ع أماا المقابض األماامً فٌعمال 
 على رفع أو هنزال القاعدة األمامٌة باإلضافة هلى كونه مقبضاً للمسك .

وهً عبارة عان دلٌال أو مساند مان معادن خفٌاف تثبات مان  زاوٌة تحدٌد عرض المسح : .4
راً بمقابض وتتحارك علاى طاول القاعادتٌن هلاى الاداخل لتحدٌاد طرفها الطولً بواسطة ب
 عرض المسح أو الفرز . 

 

الشروط الواجب هتباعها عند العمل علاى جهااز المساح الكهرباائً  3-2
 :  المتنقل وهً كاآلتً

 
 )فخاة(ثبت قطعة الخشاب الماراد مساحها علاى طاولاة العمال بواساطة الملزماة أو الماربط  .1

 .  محكمبشكل 
عمااق المسااح ماان خاابلل القاعاادة األمامٌااة وٌجااب أن ٌكااون بشااكل جٌااد ومناسااب تؤكااد ماان  .2

 فً كل مسحة .  ملم (2)لعملٌة المسح حٌو ال ٌتجاوز العمق 
 بشكل جٌد وعدم وجود ثلمات أو اٌر متآكل . )مشحوذ(تؤكد من أن السبلح حاد  .3
 ال تجعل السبلح بارز بشكل كبٌر عند عملٌة المسح .  .4
 ت الكهربائٌة جٌدة . تؤكد من هن التوصٌبل .5
 عند المسح أمسك الجهاز بإحكام بكلتا ٌدٌك وبشكل جٌد وثابت .  .6
 شغل الجهاز ودع السبلح ٌصل هلى أقصى سرعته قبل البدا بالمسح .  .7
عند استخدام الجهاز فً عملٌة المسح فإن استخدامه ٌشبه اساتخدام الرنادة الٌدوٌاة حٌاو  .8

 ها . ٌجب أن تبدأ من أول القطعة هلى نهاٌت

 
 تطبٌق قواعد السبلمة 4-2
  
 بشكل جٌد .  )مشحوذ(تؤكد أن السبلح مسنون  .1

 ٌجب ارتداا المبلب  المناسبة للعمل .  .2

 ٌجب ارتداا نظارات السبلمة . .3

 ٌجب ارتداا الكمامات أثناا العمل .  .4

 امسك الجهاز بكلتا ٌدٌك بإحكام عند المسح .  .5

 لعمل أو عند الصٌانة . أفصل التٌار الكهربائً عند االنتهاا من ا .6

  .من العمل عند االنتهاا  الجهاز أفصل الكهرباا عن .7
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 صٌانة آلة المسح الكهربائً المتنقل: 5-2

 
 والتؤكد من كونه بحالة جٌدة . )القاٌش(فحص سٌر نقل الحركة  .1

 تثلم .ال خالٌة منفحص أسلحة الجهاز والتؤكد من كونها حادة و .2

 لتٌار الكهربائً بحالة جٌدة .التؤكد من أنَّ سلك توصٌل ا .3

بقطعة قماش نظٌفة المتنقلة نظف القاعدة كلما انتهٌت من العمل على آلة المسح الكهربائٌة  .4

 وقلٌل من سوائل التنظٌف .

 العجبلت المسننة للحفاظ علٌها .ضع قلٌبلً من زٌت المحركات على  .5

 رناً فً الحركة .ضع قلٌبلً من زٌت المحركات على براً المقبض األمامً لٌكون م .6
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صل فال

 الثانً

 هزة النجارٌة المتنقلةجاال
 

المثقب  -3
الٌدوي 
 الكهربائً

 

 المثقب الكهربائي اليدوي -1
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 المثقب الكهربائً الٌدوي -3
 :  تمهٌد 1-3

ٌعتبر المثقب الٌدوي الكهربائً من أسهل األجهزة الكهربائٌة استخداماً ع وهاو أداة جٌادة بالنسابة 
للنجار وذلك الستخدامه لحفر الخشب والمعدن والببلستٌك والخرسانة باإلضافة هلى أعماال أخارى كثٌارة ع 

مساك أماا المثقاب الكبٌار فٌاتم  وهذا كان المثقب صغٌرا فٌتم مسكه بٌد واحادةوٌستعمل المثقب بكلتا الٌدٌن 
أجازاا المثقاب  ٌباٌن (28 – 2)الشاكل ومقبضه بالٌد الٌمنى والٌد الٌسرى تقبض علاى المقابض الجاانبً 

 .الكهربائً 

 المثقب الكهربائً الٌدوي :جهاز  أجزاا  2-3
وهو الجزا الذي ٌاتم مساك المثقاب مناه وٌصانع مان ماادة معدنٌاة خفٌفاة : المقبض الرئٌسً  .1

عازلة للكهرباا أو من الببلستٌك وٌظهر من الجهة الداخلٌة للمقبض الرئٌسً مفتاح التشاغٌل 
فابعض المثاقاب لهاا مقابض وٌخلاف شاكله بااختبلف المثاقاب والمحارك  بجسم المثقابوٌتصل 

 .بنهاٌته سلك التوصٌل الكهربائً وٌرتبط  سفلً وبعضها ٌكون بدون مقبض
وهااو المقاابض المساااعد وٌكااون علااى شااكل ذراع اسااطوانٌة تااربط بجساام المقاابض الجااانبً :  .2

 وٌساعد العامل على الضغط وتوجٌه المثقب . لولبطة االمثقب بوس
وهاو الجازا األكبار للمثقاب وٌحتاوي بداخلاه علاى المحارك الاذي ٌتصال بادوره  جسم المثقب : .3

 برأ  المثقب .
مركباة علاى رأ  الفكاوك وهو عبارة عن حلقة مسننة مان الاداخل عناد  قفل الرأ  القابض : .4

القابضة على البرٌمة وعندما تدور هلى جهة الٌسار تقاوم بقفال الارأ  القابضاة علاى البرٌماة 
 أما عندما تدور هلى جهة الٌمٌن فإنها تقوم بفتح القفل على الرأ  القابضة على البرٌمة .

1 

2 

3 

6 

4 

5 

 ( ٌوضح أجزاا المثقب الكهربائً الٌدوي28 – 2شكل )
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مجاوف مان الاداخل ٌصنع من معدن مناساب وهو عبارة عن مخروط  بض على البرٌمة :الرأ  القا .5
تختلف وتمتاز الفكوك المبلمسة )الماسكة( للبرٌمة بقساوة سطحها الماسك للبرٌمة ووبداخله فكوك 

فكاوك تقابض علاى البرٌماة  ثابلوأو  أربعاةأشكالها من جهاز آلخر ولكنها فً كل األحوال تكون أما 
 . ( ملم15)هلى  ( ملم10)العمل بها وتكون فتحة المخروط دائرٌة قطرها ٌتراوح بٌن التً ٌراد 

أداة َقِطع تصنع من أحاد أناواع الصالب وتحاوي علاى حادود قاطعاة رئٌساٌة وأخارى وهً البرٌمة :  .6
وتركب فً رأ  المثقاب برٌمة خاصة بنوع الحفار الماراد عملاه وهاذه الباراٌم علاى عادة  مساعدة 

 ها تختلف من حٌو العمل والقٌا  ومن هذه األنواع ما ٌلً :أنواع حٌو أن

 أنواع البراٌم المستعملة :  3-3
وتساتخدم لعمال ثقاوب فاً الخشاب والمعادن  ملام (13 – 1)وتؤتً بقٌاسات من  البرٌمة الحلزونٌة : .1

ناااك أنااواع منهااا خاصااة لعماال ثقااوب فااً الخرسااانة واألحجااار والرخااام ع ولهااا مجاارى هوالببلساتٌك و
 .  (29 – 2)فً الشكل حلزونً لحمل ونقل الشظاٌا من الثقب هلى الخارج كما مبٌنة 

 

وهً تشابه البرٌماة الحلزونٌاة ولكان شاكل رأساها مسانن وتساتخدم لعمال قطاع  برٌمة حفر مسننة :  .2
 .  (30 – 2)فً الشكل نظٌف أمل  داخل قطعة الشغل نبلحظ ذلك 

ع وتساتخدم  (رٌشاة السارعة أورٌشاة الجارف )العربٌاة  وتسمى فً بعض البلادان : ٌلوناتبرٌمة الك .3
الخاصااة بالاادوالٌب ع وٌكااون لهااا رأ  ماادبب ماان األساافل لااذا ٌجااب عاادم  ٌلوناااتفااً عماال ثقااوب الك

) مان استخدامها فً األعماال الثقٌلاة ولهاا قٌاساات تتاراوح ) ىهلا (8/3ًً وعناد اساتخدامها هناج  (1ًً
 .  (31 – 2فً الشكل )وضحة وهً كما مٌجب أن تكون سرعة المثقاب منخفضة 

 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح البرٌمة الحلزونٌة29 – 2شكل )

 ( ٌوضح برٌمة الحفر المسننة30 – 2شكل )
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باه رأ  مركازي  سام (2.5)وهاً برٌماة ذات رأ  اساطوانً قطاره  برٌمة متعددة األسانان : .4

ة وتساتخدم شاحوذمقطاع للتثبٌت وٌحتوي الرأ  االسطوانً مان عادة أخادٌاد ذات حافاات 
باواب األثااو هذه البرٌمة فً عمل ثقوب للمفصبلت اإلٌطالٌة واأللمانٌة التً تستخدم فاً أ

 . (32 – 2)فً الشكل ع وهً كما مبٌنة 

 

وهً عبارة عن برٌمة حلزونٌاة مركباة داخال هطاار دائاري باه أخادٌاد  برٌمة منشار الثقوب  : .5
دائرٌة ٌركب فً كل أخدود صفٌحة معدنٌاة علاى شاكل منشاار ٌمكان اساتخدامها فاً نشار 

 – 14) أقطارهاا باٌن   اوح اساات تتارٌثقوب بمختلف القٌاسات حٌو أن هاذا اإلطاار لاه ق
كمااا وأن هناااك بعااض اإلطااارات التااً تحتااوي علااى عاادد ماان المناشااٌر ترفااع  ملاام (152

 .  (33 – 2)فً الشكل وتوضع داخل اإلطار بموجب الثقب المراد عمله وهً كما 

 سنان( ٌوضح البرٌمة متعددة األ32 – 2شكل )

 الكٌلونات( ٌوضح برٌمة 31 – 2شكل )
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وهاً تشابه البرٌماة متعاددة األسانان هال أنهاا تتكاون مان جازأٌن كال جازا  البرٌمة المساتدقة : .6

رة عن نصاف دائارة وفاً منتصافها رأ  مركازي وتساتخدم لعمال ثقاوب قلٌلاة العماق عبا
فاً الشاكل ملم وهاً كماا مبٌناة  (50 – 6)مسطحة من األسفل ولها قٌاسات تتراوح بٌن 

(2 – 34)  . 
 
 
 
 

 
وتساتخدم لعمال فتحاات أو فتحاات وهً ذات رأ  هرمً باه أخادٌاد  : غطٌ الت) مثقب(برٌمة  .7

أو لتغطااٌ  رأ  رأ  البراااً مااع سااطح الخشااب عنااد الااربط  مخروطٌااة كااً ٌتساااوى

 ( ٌوضح برٌمة منشار الثقوب33 – 2شكل )

 ( ٌوضح البرٌمة المستدقة34 – 2شكل )
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هااذه وتااؤتً البراااً لٌختفااً عاان سااطح المشااغوالت فااً حاااالت طاابلا سااطح المشااغوالت 
 .  (35 – 2)فً الشكل بقٌاسات مختلفة حسب قٌاسات البرااً وهً كما البرٌمة 

 

 

 قواعد السبلمة أثناا العمل على المثقاب المتنقل : 4-3
 ت السبلمة عند استعمال المثقب . ارتداا نظارا .1
 تؤكد من أن البراٌم المستخدمة حادة وخالٌة من التشقق أو الكسر . .2
 ال تضع ٌدٌك أو أصابعك أسفل أو خلف القطعة المراد حفرها . .3
 عند عمل ثقب على قطعة مسطحة من الخشب ٌجب مسك المثقب على زاوٌة مناسبة للقطعة . .4
ن المثقب هذا كانت ساخنة هال هذا كنت مرتدٌاً قفازات أو بعد أن تبارد ال تخرج البرٌمة أو أٌة أداة م .5

 القطعة . 
ال تضغط على البرٌمة لدفعها بقوة على المادة واتركها تندفع تحت ضغط عادي ألن الضاغط الزائاد  .6

 قد ٌضر بالمثقب أو قد ٌكسر البرٌمة . 
 ٌجب فصل مصدر التٌار الكهربائً قبل تركٌب أو فك البرٌمة .  .7
 
هاا بشاكل جٌاد بواساطة ربطتؤكد قبل العمل أن البرٌمة مثبتة بشكل جٌد داخل لقمة الارأ  وحااول  .8

 مع التؤكد من هخراج المفتاح قبل التشغٌل .  (36 – 2فً الشكل )كما مبٌن  ربطمفتاح ال

 غطٌ ( ٌوضح برٌمة الت35 – 2شكل )
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 عدم استعمال الرإو  التً تستخدم فً المفك الٌدوي . .9
مناساب وعادم مساكها  )فخاة أو ملزماة(ساطة ماربط ٌجب رباط القطاع الصاغٌرة الماراد حفرهاا بوا .10

 بؤصابع الٌد . 
 تؤكد من عدم ترك المثقب موصوالً بالكهرباا فً حال عدم استخدامه .  .11

 
 

 ( ٌوضح عملٌة ربط البرٌمة36 – 2شكل )
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 تمرٌن 5-3
 )الدرٌل(استخدام المثقب الٌدوي المتنقل 

 العمل المطلوب  - أ
راجاع منشاار الادائري بتقطٌع أجزاا كومدي سرٌر فً موضوع الفً التمارٌن السابقة قمنا          
ثقاوب لوضاع اللبالٌاب الاآلن سانقوم بعمال ووالذي ٌوضح شكل وقٌاسات الكومدي  (6 – 2الشكل )

 – 2)فاً الشاكل وفاً عملٌاة التثقٌاب ساوف نتباع الخطاوات المبٌناة السرٌر لغرض تجمٌع كومدي 
37) : 

 

 العدد واألدوات واألجهزة 
 . )درٌل(جهاز تثقٌب متنقل  .1
 . متر قٌا  معدنً .2
 خطاط للتؤشٌر .  .3

 ( ٌوضح أماكن تثقٌب اللبالٌب37 – 2شكل )
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 قلم رصاص . .4
 دلٌل الثقوب .  .5
 .  ملم (8)برٌمة تثقٌب قٌا   .6

 
 المواد الخام - ب
 . ( ملم18)سمك  أجزاا الكومدي من البلوك بورد .1
 . ملم (8)لبالٌب خشبٌة قٌا   .2

 

 خطوات العمل  - ت
 طبق قواعد السبلمة أثناا العمل .  .1
من نف  المشغولة ٌجاب علٌناا هناا عمال  هذا كان العمل هنتاجٌا أي مطلوب منا هنتاج عدد كبٌر .2

قالب للتثقٌب كً نختصر الوقت بوضع عبلمات التثقٌب لقطع المشغولة وهذا القالب ٌكون 
فً أما مصنَّع بقٌاسات مختلفة وٌحتوي على ثقوب متعددة ٌمكن استخدامها فً العمل كما 

ذي نرااب القٌاام باه أو اٌر مصنَّع نقوم بإعداده بما ٌتناسب والعمال الا (36 – 2الشكل )
طولهااا بقٌااا  طااول المنطقااة المااراد عماال الثقااوب ماان خاابلل عماال مسااطرة ماان المعاااك  

فاً الطاول لوضاع ماانع للحركاة لغارض تثبٌتهاا علاى القطعاة  ( سام3)علٌها ٌضاف هلٌها 

ونضع عبلمات الثقوب على القالب ثم نثبت مسمار فً مركز كل المراد عمل الثقوب علٌها 

 تحدٌد أماكن اللبالٌبمسطرة ( ٌوضح 36 – 2شكل )
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 – 2فاً الشاكل )وكماا لعبلمات بشكل واحد لكال القطاع الماراد تثقٌبهاا ثقب لغرض وضع ا
37) .  

 

 
 
نضع القالب على رأ  القطعة المراد تثقٌبهاا بحٌاو ٌكاون الماانع مان الحافاة األمامٌاة للقطعاة  .3

ونساوي حافة القالب مع جانبً القطعة ثم نطرق المطرقاة علاى كال مسامار طرقاة خفٌفاة 
 . (38 – 2فً الشكل )ما مبٌن لٌترك لنا عبلمة للثقب ك

مكاان الثقاوب مساتخدماً ل ضع عبلماتأما هذا كانت القطعة المراد تثقٌبها قطعة واحدة فٌمكننا و .4
   . (39 – 2)فً الشكل الخطاط وقلم الرصاص والمتر المعدنً كما مبٌن ذلك 

 لب عبلمات التثقٌبقا( ٌوضح 37 – 2شكل )

 كٌفٌة وضع عبلمات التثقٌب بوساطة القالب( ٌوضح 38 – 2شكل )
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 عند التثقٌب ثبت القطعة بملزمة العمل . .5
 – 2)فً الشكل موضح هن وجد لغرض ضبط الثقب فً المنتصف تماماً كما ركب دلٌل التثقٌب  .6

40)  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ابدأ بعملٌة التثقٌب مستخدماً المثقب المتنقل حسب الدلٌل .  .7
 نظف مكان العمل بعد االنتهاا .  .8

 ( ٌوضح تحدٌد أماكن اللبالٌب39 – 2شكل )

 ( ٌوضح كٌفٌة التثقٌب باستخدام الدلٌل والمثقب40 – 2شكل )
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الفصل 

 الثانً

 االجهزة النجارٌة المتنقلة
الة -4

 الفرٌزة
 الٌدوٌة

 الٌدوٌة ٌزة الكهربائٌةلة الفرآ -3
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 لة الفرٌزة الكهربائٌةآ-4
 الٌدوٌة

 : تمهٌد 1-4
هً عبارة عن محارك كهرباائً متنقال ٌشابه آلاة الفرٌازة الثابتاة وٌطلاق علٌهاا عادة أساماا منهاا 

وتعتبار أكثار سابلمة وأمنااً مان جمٌاع اآلالت النقالاة ألن  )جهاز الزخرفة ع جهااز التخدٌاد ع جهااز الحلٌاة(
بما تفاوق ماكٌناة الفرٌازة أسلحتها الحادة تقطع بعٌداً عن األٌدي وهً قادرة على تنفٌذ مهارات متعددة ور

فمثبلً فً األعمال الخفٌفة ٌستعمل جهاز قدرته تتراوح  االثابتة وتختلف قدرتها بحسب األعمال المناطة به
ووزن الجهاز  ( دورة25000 - 18000)تتراوح بٌن فً الدقٌقة وعدد دوراته  ( وات800 - 350)بٌن 

وعدد  ( وات2000 - 800)فٌستعمل جهاز قدرته بٌن أما األعمال الثقٌلة  كغم (2,7 – 1,6) ٌتراوح بٌن
ع وٌتركب هذا الجهاز من الخاارج  ( كغم6 - 3,5)فً الدقٌقة ووزنه  ( دورة27000 - 23000)دوراته 

وٌتكون مان عادة أجازاا منهاا ظاهرٌاة مإشار علٌاه فاً  (41 – 2فً الشكل )كما من األلمنٌوم المسبوك 
 ا ٌلً : الشكل الذي أمامك ومن أهم األجزاا م

 دوران سكٌن التفرٌز بالحركة الدورانٌة وعزم الدورانالذي ٌزود عمود الجزا وهو  المحرك : .1
 . 

تصنع من األلمنٌاوم المسابوك وهاً التاً توضاع فاوق ساطح الخشاب وتاتحكم بعماق  القاعدة : .2
 الفرز .

 ٌستخدم لضبط عمق الفرز وٌكون مثبتاً بالقاعدة .  طوق التعدٌل : .3
 من خشب الورد أو من الببلستٌك وهً معدة لئلمساك والتوجٌه . تصنع  المقابض : .4
 الرٌشة فٌثبتها .  لقمةعلى  ضغطوهً الجزا الذي ٌقوم بال صامولة ربط الرٌش : .5

4 

7 

8 

9 

4 

 

6 

 

 

 ( ٌوضح أجزاا آلة الفرٌزة الٌدوٌة41 – 2شكل )

2 
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وهً عبارة عن فتحات حول جسم المحرك تساهم فً تبرٌد المحرك من خبلل  فتحات التهوٌة : .6
 المروحة الموجودة فً الداخل . 

 وهو السلك الذي من خبلله ٌتم هٌصال التٌار هلى الجهاز . هربائً :سلك التوصٌل الك .7
تصنع من الكربون تساعد على تحرٌك المحرك مان خابلل احتكاكهاا باالجزا العلاوي  الفحمات : .8

 من المحرك .

 الملحقات : 2-4
وهاو عباارة عان مساند معادنً وقضاٌبٌن اساطوانٌٌن  : )مساند الفارز المساتقٌم(دلٌل التوجٌه  .1

 تثبٌت وبراً ضبط ٌستخدم مع الجهاز عند الفرز المستقٌم . ومقبضً 
من الحدٌد ٌنتهٌان بقطعة تثبٌت الذراعٌن بواسطة  عمودٌنٌتكون من  دلٌل التوجٌه الدائري : .2

مقبض والذراع المثبت بالمقبض له براً ٌثبت فً منتصاف القارص الادائري بعاد تثبٌتاه فاً 
 الجهاز  .

بعض اللقم عند الحاد القااطع علاى شاكل نهاٌة أ  ٌوجد فً وهو عبارة عن ر رأ  التوجٌه : .3
 بروز قلٌل وهذا البروز ٌوجه السبلح أثناا القطع . 

وهو عباارة عان دلٌال ٌساتخدم لعمال نساخة طباق األصال مان  : )دلٌل المعاٌرة(دلٌل الغنفاري  .4
 نموذج على تعشٌقة انفارٌة وٌربط بدلٌل جهاز الزخرفة بواسطة البرااً . 

وهاً عباارة عان قطعاة مان الخشاب مساتقٌمة تاربط علاى ساطح القطعاة باالمرابط  :المسطرة  .5
 وتكون المسطرة زائدة بمقدار كاٍف لمنع الجهاز من االنزالق وتشوٌه القطعة .

وهو الدلٌل الذي ٌثبت فً قاعدة الجهاز وتمر اللقمة مان خبللاه حٌاو ٌوجههاا  دلٌل التوجٌه : .6
 حسب الشكل المطلوب . 

 

 ت آلة الفرٌزة : استعماال 3-4
 .المتنوعة عملٌات الفرز  .1
 عمل وصبلت التبٌٌت .  .2
 . المختلفة عمل تعاشٌق النقر واللسان  .3
 تعاشٌق الغنفاري الظاهر واٌر الظاهر . عمل  .4
 عمل المجاري بكافة أنواعها .  .5
 عمل الحلٌات على الحافات . .6
 تنظٌف حافات الفورماٌكا .  .7
 عمل المنحنٌات الزخرفٌة .  .8

 

 : )رٌش جهاز الفرٌزة(ئص لقم الفرز خصا 4-4
 ٌلً :  من أهم خصائص لقم الفرز هً ما

ماة أكبار لقاوة الضاغط المركازة علٌهاا وتكون لقمة الفرز قصٌرة وهاذه المٌازة تعطٌهاا مقا .1
 أثناا عملٌات الفرز  المتنوعة . 

ٌضااااف الكربٌاااد هلاااى لقااام الفااارز لزٌاااادة مقاومتهاااا للحااارارة الناتجاااة مااان عملٌاااات الفااارز  .2
 للمحافظة على بقائها حادة .و

) تتوفر لقم الفرز بقٌاسات تتراوح من .3 ) و (4/1ًً ) و (8/3ًً  .  بوصة (2/1ًً
 . (42 – 2) فً الشكلتقسم لقم الفرز هلى نوعٌن وهً كما  .4
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 ً : ٌؤتوهناك عدة أشكال للقم الفرز تتنوع حسب االستخدام وهذه األنواع هً كما 
 )شكل فً الٌد والفرزات المتنوعة وهً كما الشقوق واألخاد عملتستخدم ل :اللقم المستقٌمة 

2 – 43)  . 
 

 
 

 ( ٌوضح أشكال اللقمة المستقٌمة43 – 2شكل )

 ( ٌوضح نوعً لقم الفرز42 – 2شكل )

 لقمة ذات جذع لقمة ذات جذع ملولب
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 : (44 – 2)فً الشكل موضحة تستخدم لعمل التعاشٌق الغنفارٌة وهً كما  لقمة الغنفاري  . 

 

 
 : خصوصااً لعمال النقار وهاً كماا وهً تستخدم لعمل حفر فً وسط قطع الخشاب و لقمة الحفر

  . (45 – 2)شكل فً ال
 

 
 : (46 – 2)فً الشكل وهً اللقم التً تستخدم فً عمل األلسن وهً كما  لقمة التلسٌن  . 

 ( ٌوضح أشكال لقمة الغنفاري44 – 2شكل )

 ( ٌوضح أشكال للقمة الحفر45 – 2شكل )
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 فاً علاى حافاات الخشاب كماا  ( درجاة45 )  علاى زاوٌاة فتساتخدم لعمال شاط : فلقمة الشط
 .  (47 – 2)الشكل 

 

 ( ٌوضح أشكال لقمة التلسٌن46 – 2شكل )

 ( ٌوضح أشكال لقمة الشطف47 – 2شكل )
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 : 2)فاً الشاكل كما وهً اللقم التً تستخدم فً عمل فرز منحنً داخل الخشب  لقمة التجوٌف 
– 48)  . 

 : وهً اللقم التً تستخدم فً عمل فرز منحنً خاارجً علاى حافاات  لقمة تدوٌر زواٌا الحافات
 .  (49 – 2)فً الشكل الخشب كما 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح أشكال لقمة التجوٌف48 – 2شكل )

 ( ٌوضح أشكال لقمة تدوٌر الزواٌا والحافات49 – 2شكل )
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 : ة على وهً اللقم التً تستخدم فً عمل منحنٌات خارجٌة متدرج لقمة الفرز المنحنً المتدرج
 . (50 – 2)شكل ً الفحافات الخشب وهً كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قواعد السبلمة :  5-4
 افصل التٌار الكهربائً عن الجهاز أثناا تغٌٌر األسلحة .  .1

 اربط القطع بإحكام أثناا تنفٌذ العمل وخصوصاً القطع الصغٌرة .  .2

 ثبت الجهاز بكلتا ٌدٌك جٌداً أثناا العمل .  .3

وبضااغط مناسااب للحفاااظ علااى المحاارك الكهربااائً ام ادفااع الجهاااز أثناااا عملٌااة الفاارز بانتظاا .4

 .  والحصول على أسطح ناعمة ونظٌفة

 حرك الجهاز أثناا الفرز بعك  عقارب الساعة .  .5

 تؤكد من تثبٌت الرٌشة جٌداً قبل البدا بالعمل .  .6

 أطفئ الجهاز عند االنتهاا من العمل .  .7

 ال تضع أي شًا فً ثقوب التهوٌة .  .8

 تهرٌب األرضً مربوط بالجهاز .سلك الأنَّ تؤكد من  .9

 ( ٌوضح أشكال لقمة الفرز المنحنً المتدرج50 – 2شكل )
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 تمرٌن 6-4
 )الفرٌزة(استخدام جهاز الزخرفة المتنقل 

 العمل المطلوب - أ
قمنا فً التمارٌن السابقة بقطاع أجازاا كومادي سارٌر وكاذلك علباة المنادٌال حٌاو قمناا بعاد ذلاك  

رصة الكومدي قل عمل فرز منحنًبتثقٌب حافات أجزاا الكومدي لغرض تثبٌت اللبالٌب واآلن سوف نقوم ب
( بالنساابة للكوماادي 6 – 2وٌمكاان مراجعااة الشااكل )فتحااة علبااة المنادٌاال للبلنتهاااا ماان تجمٌعهااا وكااذلك 

 . ( بالنسبة لعلبة المنادٌل وقٌاساتها 21 – 2وقٌاساته والشكل )
 قرصة الكومدي من ثبلثة جهات . ٌتم الفرز ل .1
 . وجه علبة المنادٌل من الداخل أي فتحة المنادٌل ٌتم فرز  .2
 

 العدد واألدوات واألجهزة  - ب
 . )الفرٌزة(جهاز الزخرفة المتنقل  .1
 . (C)مربط على شكل حرف  .2
 لقمة الفرز المنحنً المتدرج بشكل ٌتناسب مع العمل المطلوب . .3
 لقمة تدوٌر حافات الخشب . .4

 المواد الخام المطلوبة للعمل  - ت
 . قرصة كومدي .1
 .وجه علبة المنادٌل  .2

 خطوات العمل : - و
 سبلمة عند البدا بالعمل . طبق قواعد ال .1
 ركب لقمة الفرز المنحنً المتدرج فً الجهاز وتؤكد من ربطها بشكل جٌد .  .2
 2)فً الشكل كما مبٌن  (C)ثبت قرصة الكومدي على طاولة العمل باستخدام مربط حرف  .3

– 51)  . 

 (Cٌوضح كٌفٌة تثبٌت القطعة بمربط حرف ) (51 – 2شكل )
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مان ثام قم بالفرز المنحنً بحٌو ٌكون سطح القرصة هلى األعلى وابدأ من بداٌاة الجاناب األٌ .4
 .  (52 – 2)فً الشكل الحافة األمامٌة ثم الجانب األٌسر كما 

 

 
بعد االنتهاا من القرصة أطفئ الجهاز واستبدل لقماة الفارز المتادرج بلقماة تادوٌر حافاات  .5

 الخشب لغرض عمل تدوٌر للحافات الداخلٌة لفتحة علبة المنادٌل . 
لداخلٌاة مان أٌاة نقطاة واساتمر بالعمال ابدأ بالعمل على تدوٌر حافات فتحة علبة المنادٌل ا .6

 حتى تنتهً هلى نقطة البداٌة . 
 نظف مكان العمل والجهاز بعد االنتهاا من العمل .  .7

 ( ٌوضح عملٌة الفرز المنحنً بواسطة ماكنة الفرٌزة المتنقلة52 – 2شكل )
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الفصل 

 الثانً

 االجهزة النجارٌة المتنقلة

جهاز تحدٌد  -1
وضبط حافات 
 الفورماٌكا

 جهاز تحدٌد وضبط حافات الفورماٌكا -1
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 جهاز تحدٌد وضبط حافات الفورماٌكا-5
 )الرقائق الببلستٌكٌة( 

 : تمهٌد 1-5
ربائٌاة تساتعمل لتحدٌاد وضابط حافاات الفورماٌكاا بعاد وهً آلة صغٌرة محمولة تادار بالطاقاة الكه

حافاات الفورماٌكاا ماع حافاات القطعاة المكبوساة علٌهاا وٌمكان الاتحكم بالجهااز بٌاد  تساوٌةكبسها لغرض 
واحدة نظراً لصغر حجمه وخفة وزنه وٌمكن تثبٌته فً أماكن محكمة بحٌو تكون لقمة التحدٌد لؤلعلى فً 

شبٌة المكبوسة بالفورماٌكا حٌو ٌكون عملاه كعمال ماكٌناة الفرٌازة الثابتاة حالة تحدٌد بعض األشرطة الخ
وأخارى اٌار ظاهرٌاة  (53 – 2)علاى الشاكل وٌتكون الجهاز من عدة أجزاا منها الظاهرٌاة وهاً مبٌناة 

 ٌة .آلتط ال سنبٌنها فً النقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ات الفورماٌكافجهاز تحدٌد وضبط حا اهم اجزاا ( ٌوضح53 – 2شكل )

 

 ات الفورماٌكا : فأهم أجزاا جهاز تحدٌد وضبط حا 2-5
وهو عبارة عان ذراع ذو ناابض ٌساتخدم لتثبٌات محارك الجهااز بالقاعادة  ذراع التثبٌت  : .1

 وٌتم الشد والتثبٌت بواسطة الضغط باإلصبع .
 عملٌات التحدٌد والضبط .  إلجراا بتدوٌر أداة القطعوهو الجزا الذي ٌقوم  المحرك : .2

 

3 
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العماق  تحدٌادالتً من خبللها نقاوم بمركبة بعمود مسنن ووهً حلقة  حلقة ضبط العمق : .3
 المطلوب العمل علٌه . 

ضغطاً على حلقة الضبط لمنعها من الحركة ما لم  سلطوهو النابض الذي ٌ نابض الحلقة : .4
 ٌطلب ذلك حسب العمل المطلوب . 

أو  ربطلقمة التحدٌد والضبط فً مكانها حٌو نحتاج لا ربطتعمل لوتس اللقم : ربطصامولة  .5
 فك اللقمة لمفتاحٌن أحدهما ٌمسك بالصامولة واآلخر ٌمسك بعمود الدوران . 

جاة توجاد علاى مساتوى حلقاة الضابط درَّ موهو عباارة عان مساطرة  مإشر تحدٌد العمق : .6
 الغرض منها تحدٌد العمق المراد العمل علٌه . 

 ٌعمل على تثبٌت أكتاف الحمل الدلٌلٌة فً مكانها .  : لولب التدعٌم .7
 ٌقوم بتثبٌت الدلٌل فً مكانه .  اللولب الدلٌلً : .8
 وهو اسطوانة َتَتبُّع للعمل المراد تحدٌده وضبطه .  الدلٌل : .9

 
 استخدام جهاز تحدٌد وضبط حافات الفورماٌكا 3-5

حٌاو العمال ع حٌاو ٌقاوم المشاغل بزلاق هن استعمال جهاز التحدٌد ٌشبه استعمال رندة المسح من 
الجهاز على طول حافة السطح المراد ضبطه وتحدٌده حٌو ٌستعمل لضبط وتحدٌد الحافات الببلساتٌكٌة أو 
األجزاا العلوٌة التً توضع على األثاو الدقٌق والخزائن ع كما وٌمكن تثبٌته فً أماكن محكمة الستخدامه 

 :  آلتًجب التؤكد منها قبل البدا أو عند استخدام الجهاز وهً كاكجهاز ثابت . وهناك عدة نقاط مهمة ٌ
 
 تؤكد من أن السٌاج أو دلٌل الجهاز مثبت بإحكام .  .1
 حرك جهاز ضبط وتحدٌد الرقائق فً االتجاه الصحٌح .  .2
 قم دائما بوضع جهاز الضبط والتحدٌد والسبلح القاطع متجهاً لؤلسفل وبعٌداً عنك .  .3
 دما ٌكون فً وضع التشغٌل . امسك الجهاز بٌدك عن .4
 تؤكد من أن قطعة الشغل مثبتة بإحكام بالمرابط بحٌو ال ٌمكن تحرٌكها .  .5
 قم بإجراا تعدٌل على الجهاز عندما تتوقف القاطعة وافصل التٌار الكهربائً .  .6
 حرك جهاز الضبط والتحدٌد باتجاه عقارب الساعة عند العمل .  .7
 ربوط بالجهاز قبل استعماله . تؤكد من أن سلك التهرٌب األرضً م .8
عند االنتهاا من الضبط والتحدٌد ال ترفع الجهااز عان العمال وانتظار حتاى ٌتوقاف الجهااز عان  .9

 العمل تماماً . 
 

 الصٌانة الدورٌة 4-5
  
 اجعل الرٌش حادة دائماً .  .1
 أحفظ فتحات التهوٌة نظٌفة من الغبار .  .2
 كلما دعت الحاجة لذلك .  الفحمات استبدل .3
 دائماً لغرض تسهٌل حركتها .  البولبرٌناتزٌت التشحٌم على ضع  .4
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 هجرااات السبلمة 5-5
  
 ارتداا المبلب  المناسبة للعمل .  .1
 ارتداا نظارات السبلمة .  .2
 تؤكد من أن السٌاج أو دلٌل الجهاز مركب بشكل جٌد .  .3
 اتبع جمٌع النقاط التً ذكرناها سابقاً والخاصة بعمل الجهاز . .4

 
 
 

 رٌنتم 6-5
 استخدام جهاز الضبط والتحدٌد

 

 العمل المطلوب - أ
 

 ملام (16)القٌاام بضابط وتحدٌاد قطعاة فورماٌكاا مكبوساة علاى قطعاة بلاوك باورد سامك المطلوب 
 باستخدام جهاز الضبط والتحدٌد .  سم (50×  46,6)قٌا  

 

 العدد واألدوات واألجهزة  - ب
 
 جهاز ضبط وتحدٌد الفورماٌكا . .1
 . )فخة(مربط  .2
 

 الخام المطلوبة للعمل  المواد - ت
 
 . ملم (16)ع سمك  سم (50×  46,6)بلوك بورد قٌا   .1
 .  سم (52×  49)قطعة فورماٌكا قٌا   .2
)وهو نوع من أنواع الغراا الكٌمٌاوي سرٌع الكب  وٌسمى فً اللهجة العراقٌاة اراا باتك   .3

أماا أصافر وٌكاون لوناه  لتر (1)أو  لتر (5)وٌباع على شكل علب ذات سعة  (السٌكوتٌن)
ذهبً أو مائال هلاى الحمارة وٌساتخدم فاً لصاق الفورماٌكاا علاى قطاع الخشاب وخصوصااً 

 لؤلماكن التً ٌستعصى على العامل كبسها بواسطة الغراا العادي والمرابط . 
 

 خطوات العمل :  - و
 طبق قواعد السبلمة أثناا العمل .  .1
متسااوي بواساطة قطعاة ضع اراا الباتك  على ظهر قطعاة الفورماٌكاا وحااول فرشاه بشاكل  .2

فورماٌكا ذات حافة مستقٌمة وكذلك أفرش الغراا على وجه قطعة البلوك بورد بانف  الشاكل ثام 
 .  (54 – 2)فً الشكل موضح لٌجف الغراا تقرٌباً ع كما  دقائق (10)اتركهما لمدة 
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ضااع قطعااة الفورماٌكااا علااى حافااة رأ  قطعااة البلااوك بااورد وامسااك الطاارف اآلخاار لقطعااة  .3

بلصق القطعتٌن بشكل متساوي وحاول اساتخدام  أبدالفورماٌكا بعٌداً عن البلوك بورد ثم ا
 . (55 – 2)فً الشكل قطعة خشب خارجٌة لدعك الفورماٌكا على الخشب كما 

 

 – 2)فاً الشاكل قم بإزالة الزوائد من الفورماٌكا باستخدام جهاز ضبط وتحدٌد الفورماٌكا كما  .4
56)  . 

 
 

 ( ٌوضح كٌفٌة توزٌع اراا الباتك  على ظهر الفورماٌكا54 – 2شكل )

 ( ٌوضح عملٌة دعك الفورماٌكا بخشبة خارجٌة55 – 2شكل )



 

 381 للصف الثاني نجارة / التدريب العملي

 

 األجهزة النجارية املتنقلة  .................................................... الثاني صلالف

 

 
 
 العمل والجهاز بعد االنتهاا من العمل . ف مكان ظن .5

 

 ( ٌوضح عملٌة هزالة زوائد الفورماٌكا56 – 2شكل )
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الفصل 

 الثانً

 جهزة النجارٌة المتنقلةاال

 اجهزة-6
السنفرة الكهربائٌة 

 المتنقلة

 أجهزة الصنفرة الكهربائٌة المتنقلة -1
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 األجهزة النجارية املتنقلة  .................................................... الثاني صلالف

 )التنعٌم(أجهزة الصنفرة  6
 الكهربائٌة المتنقلة

  تمهٌد :1-6
لها أهمٌة كبٌرة فً ورش النجارة وذلك الستطاعتها تنعٌم المساحات  )التنعٌم(هن أجهزة الصنفرة 

الثابتااة وكااذلك السااتطاعتها تنعااٌم  )التنعااٌم(الكبٌاارة للمشااغوالت التااً ٌصااعب وضااعها علااى آلااة الصاانفرة 
 المنحنٌات والزواٌا ع وهذه األجهزة لها عدة أنواع منها :

 
 أنواع أجهزة الصنفرة )التنعٌم( : 2-6
وهو جهاز صغٌر له قاعدة من كاوتشوك تركب قطعة ورق  جهاز الصنفرة الرحوٌة )الرجاجة( : .1

عاٌم مان خابلل ارتجااج نكاون عملٌاة التالتنعٌم على القاعدة بواسطة ماسكتان أمامٌة وخلفٌة وت
 .  (55 – 2)فً الشكل الجهاز حٌو تتم عملٌة التنعٌم ع وهو كما 

 
 
 
 

هذا الجهاز ٌشابه جهااز الصانفرة الثابتاة مان حٌاو الشاكل  جهاز الصنفرة الشرٌطٌة )السٌر( : .2
 2)فاً الشاكل والعمل هال أنه أصغر حجماً لغرض استخدامه فً األماكن الضٌقة وهاو كماا 

– 56)  . 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح جهاز الصنفرة الرحوٌة )الرجاجة(55 – 2شكل )
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ٌختلف هذا الجهااز عان الجهاازٌن الساابقٌن مان حٌاو الشاكل  جهاز الصنفرة األفقٌة )القرص( : .3

وطرٌقة العمل حٌو أنه ٌعمل من خبلل الدوران األفقً حٌو له قاعدة معدنٌاة دائرٌاة الشاكل لهاا 
عاٌم وٌعتبار اطاا من الكاوتشوك الخفٌف وفً وسطه فتحة لدخول البراً الاذي ٌاربط ورق التن

 .  (57 – 2)فً الشكل هذا الجهاز من أفضل أنواع األجهزة المستخدمة للتنعٌم وهو كما مبٌن 

 

 ( ٌوضح جهاز الصنفرة الشرٌطٌة )السٌر(56 – 2شكل )

 ( ٌوضح جهاز الصنفرة األفقٌة )القرص(57 – 2شكل )
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من أجزاا رئٌسٌة ال تختلف عن بعضها البعض هال من  )التنعٌم(وتتكون جمٌع أجهزة الصنفرة 
 وهً كما ٌلً :  (58 – 2)الشكل  فًحٌو الشكل والموقع وهذه األجزاا مبٌنة 

 أجزاا جهاز الصنفرة : 3-6
ٌكون عادة فً أعلى  اآللة وٌتصل باألعمدة الحاملاة لاورق التنعاٌم التاً تادور تلقائٌااً ع  المحرك : .1

فاً  دورة (10000 – 900)أما عدد دوراته فهً باٌن  وات (1200 – 160)وتبلن قوته بٌن 
 الدقٌقة . 

وٌكون امتداًد للمحرك وٌكون باه  وهو عبارة عن اطاا من المعدن الخفٌف أو الببلستٌك الهٌكل : .2
 مقبضٌن أحدهما من األمام واآلخر من الخلف  .

وهو عبارة عن كٌ  من القماش ٌثبت فً فتحة خلف الجهاز ٌدخل الغبار هلٌه  ع الغبار :كٌ  جم .3
 من خبلل الهواا الناتج عن الدوران . 

خبللهااا حٌااو ٌمسااك  وهااً المقااابض التااً ٌااتم مسااك اآللااة ماان المقااابض )الخلفااً واألمااامً( : .4
باالمقبض الخلفاً فاً الٌااد الٌمناى والاذي ٌحماال مفتااح التشاغٌل واألمااامً بالٌاد الٌسارى وٌمكاان 
تركٌب هذه اآللة على قاعدة خاصاة بحٌاو ٌكاون وجاه الاورق هلاى األعلاى هذا دعات الحاجاة هلاى 

 استخدامها كجهاز الصنفرة الثابت . 

 هجرااات السبلمة  4-6
 ة . ارتداا نظارات السبلم .1
 ارتداا الكمامة .  .2
 استخدم المربط لتثبٌت القطع الصغٌرة عند استخدام أجهزة الصنفرة .  .3
 تؤكد من أن حبٌبات ورق التنعٌم جٌدة للعمل المراد هنجازه .  .4
 .  أضبط قوة الشد فً السٌر )الحزام( فً األجهزة التً تعمل بنظام األحزمة )السٌر( .5
 .  جٌدبشكل  ٌتحركتؤكد أن السٌر  .6
  تبلم  حافة سٌر التنعٌم مطلقاً .ال .7
 تؤكد من عدم وجود تشققات فً ورق التنعٌم .  .8
 افصل جهاز التنعٌم من المصدر الكهربائً فً حالة تغٌٌر ورق التنعٌم .  .9

 

 يوضح أجزاء جهاز الصنفرة (69 – 3شكل )
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5-6  
 المتنقل )التنعٌم(استخدام جهاز الصنفرة 

 العمل المطلوب - أ
باسااتخدام جهاااز الصاانفرة  (59 – 2فااً الشااكل )المبٌنااة قٌاساااتها قاام بتنعااٌم قطعااة بلااوك بااورد 

 الرحوٌة الرجاجة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 العدد واألدوات واألجهزة  - ب
 جهاز الصنفرة الرحوٌة الرجاجة .  .1
 ورق تنعٌم .  .2
 .  )فخة(مربط  .3

 

 المواد الخام - ت
 .  ملم (18) بلوك بورد .1

 
 

 خطوات العمل :  - و
 طبق قواعد السبلمة أثناا العمل .  .1

 البلوك بورد قٌاسات قطعة( ٌوضح 59 – 2شكل )
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 .  (60 – 2)فً الشكل طاولة العمل باستخدام المربط كما  ثبت قطعة البلوك بورد على .2

 
 ركب ورق التنعٌم فً الجهاز بشكل جٌد .  .3
 .  (61 – 2)فً الشكل ابدأ بعملٌة التنعٌم باتجاه ألٌاف قطعة البلوك بورد كما  .4
 نظف مكان العمل بعد االنتهاا .  .5

 ( ٌوضح كٌفٌة تثبٌت القطعة المراد العمل علٌها60 – 2شكل )

 ( ٌوضح عملٌة التنعٌم بجهاز الصنفرة61 – 2شكل )
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 أسئلة الفصل الثانً
 ؟لنقال تكلم بإٌجاز عن المنشار الدائري ا/ 1 
 ؟ر العملٌات التً ٌمكن استخدام المنشار الدائري فٌها اذك/ 2 
 ؟هجرااات السبلمة أثناا العمل على المنشار الدائري النقال  عدد/ 3 
 ؟ً عملٌات الصٌانة الدورٌة للمنشار الدائري ما ه/ 4 
 ؟ر التعلٌمات الواجب هتباعها عند العمل على المنشار الدائري أذك/ 5 
 ؟ر خطوات فك وتركٌب سبلح المنشار الدائري النقال أذك/ 6 
 )اآلركت( ؟بإٌجاز عن منشار التخرٌم الترددي  تكلم/ 7 
 ؟ما هً مجاالت استخدام المنشار الترددي عددها واشرح واحدة منها / 8 
  ؟أذكر خمساً من هجرااات السبلمة المتبعة عند العمل على المنشار الترددي / 9 
ٌِّن فً ن/ 10   ؟قاط هجرااات الصٌانة البسٌطة للمنشار الترددي ب
 ؟تكلم بإٌجاز عن منشار الزاوٌة الكهربائً / 11 
 ؟تكلم عن كٌفٌة استخدام منشار الزاوٌة الكهربائً / 12 
 ؟تكلم بإٌجاز عن آلة المسح الكهربائٌة الٌدوٌة / 13 
 ؟بائً المتنقل أذكر النقاط الواجب هتباعها عند استخدام جهاز المسح الكهر/ 14 
 ؟اذكر قواعد السبلمة المتبعة عند العمل على جهاز المسح الكهربائً المتنقل / 15 
 ؟اذكر نقاط صٌانة آلة المسح الكهربائً الٌدوي / 16 
 ؟تكلم بإٌجاز عن المثقب الكهربائً الٌدوي / 17 
 ؟حدة منها عدد أنواع البراٌم المستعملة فً المثقب الكهربائً الٌدوي واشرح وا/ 18 
 ؟اذكر نقاط السبلمة أثناا العمل على المثقب الكهربائً الٌدوي / 19 
 )جرار(مكون من ُدرج اشرح خطوات العمل على المنشار الدائري لتفصٌل أجزاا كومدي / 20 

مع رسم تخطٌط  ( ملم18)مصنوع من لوح البلوك بورد سمك  )ٌفتح لؤلسفل(وباب قبلب 
بموجب القٌاسات المثبتة فً  د دون ترك تلف كبٌر فً اللوحالقطع على لوح البلوك بور

 ؟ (62 – 2على الشكل )والمبٌنة الجدول أدناه 
 
 

 النوع العرض الطول العدد اسم القطعة ت

 ملم 18بلوك بورد  سم 30 سم 54 1 قرصة 1

 ملم 18بلوك بورد  سم 28 سم 50.4 1 قاعدة 2

 ملم 18بلوك بورد  سم 28 سم 55 2 جنب 3

 ملم 18بلوك بورد  سم 15 سم 52.2 1 وجه الجرار 4

 ملم 18بلوك بورد  سم 12 سم 26 1 جنب الجرار 5

 ملم 18بلوك بورد  سم 12 سم 44.2 1 ظهر الجرار 6

 ملم 18بلوك بورد  سم 32 سم 52.2 1 الباب 7

 ملم 18بلوك بورد  سم 3 سم 50.4 1 عارضة أمامٌة تحت الجرار 8

 ملم 18بلوك بورد  سم 5 سم 50.4 1 عقجة 9
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 ؟تكلم بإٌجاز عن آلة الفرٌزة الكهربائٌة الٌدوٌة / 21 
 ؟عدد ملحقات آلة الفرٌزة الكهربائٌة الٌدوٌة / 22 
 ؟عدد استعماالت آلة الفرٌزة الكهربائٌة الٌدوٌة / 23 
 )رٌش جهاز الفرٌزة( ؟ما هً خصائص لقم الفرز / 24 
 ؟ اشرح واحدة منهاعدد أنواع لقم الفرز و/ 25 
هذا طلب منك عمل حلٌة على حافة لوح بلوك بورد ما هً الخطوات التً تتبعها إلتمام / 26 

 ؟العمل اشرحها بالتفصٌل 
 ؟تكلم بإٌجاز عن جهاز تحدٌد وضبط حافات الفورماٌكا / 27 
 ؟تكلم عن مجاالت استخدام جهاز تحدٌد وضبط حافات الفورماٌكا / 28 
ط الواجب التؤكد منها قبل البدا بالعمل على جهاز تحدٌد وضبط حافات الفورماٌكا عدد النقا/ 29 

 ؟
 )التنعٌم( ؟نواع أجهزة الصنفرة أعدد / 30 
 )التنعٌم( ؟ما هً هجرااات السبلمة الواجب هتباعها عند العمل على جهاز الصنفرة / 31 

 شكل الكومدي وقٌاساته( ٌوضح 62 – 2شكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تنفٌذ كرسً بسٌط )ستول( -1
 تنفٌذ طاولة وسط -2
 مكتبة من البلوك بورد  تنفٌذ  -3
 فٌذ طاولة مكتب مصنوعة من البلوك بورد تن -4
 تنفٌذ كومٌدي ؼرفة نوم -5
 تنفٌذ كرسً بظهر -6
 تنفٌذ طاولة طعام كبٌرة -7
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 

 لتمارٌن اإلنتاجٌة :ل التعلٌمٌةاألهداف 
 : الخاص: الهدف  أولا 

 أن ٌتقن الطالب بشكل جٌد القٌام بالمهارات التالٌة :
أن ٌتتتقن الطالتتب أستتلوب رستتم التمتتارٌن ذبتتل التنفٌتتذ بتتالمجم الطبٌعتتً أو بمقٌتتا  رستتم  .1

 مناسب .
 تعرؾ على القٌاسات وأسلوب التنفٌذ .أن ٌتقن الطالب أسلوب ذراءة الرسوم لل .2
 أن ٌتقن الطالب طرق تجمٌع القطع بشكل صمٌح . .3
 أن ٌتقن الطالب طرق مساب ذَِطْع المشؽوالت . .4
 أن ٌتقن الطالب طرق مساب ذٌا  وتخطٌط األلسن . .5
 أن ٌتقن الطالب طرق تنفٌذ الوصبلت الداخلة فً العمل بأنواعها .  .6
 مل) المنتج( .ان ٌتقن الطالب مساب كلفة الع .7

 
 . عام: الهدف ال نٌاا ثا
 الوعً بأهمٌة تعلم المهارات النجارٌة المختلفة .  .1
 الوعً بأهمٌة استخراج القطع ووضعها داخل جدول الئمة القطع . .2
 الوعً بأهمٌة رسم التمارٌن ذبل عملها لضبط القٌاسات . .3
 الوعً بأهمٌة إتباع شروط السبلمة المهنٌة أثناء العمل .  .4
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 التمارين اإلنتاجية ... 
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 )ستول( كرسً بسٌطتنفٌذ - 4-3
 كرسً بسٌط التمرٌن األول :

دذتة الرستم ودذتة التأكتد متن على الطبلب رسم الكرسً فً دفتر خاص بالمشتؽوالت اإلنتاجٌتة متع 
واستشارة المعلم المشرؾ فً خطوات العمل ذبل البدء بالعمل  والتركٌز علىوضع القٌاسات على الرسم ، 

واالستتتعانة بتتدلٌل تشتتؽٌل المكتتائن  للتمتترٌن كالخطتتوة الخاطئتتة أثنتتاء تنفٌتتذخطتتوات العمتتل وتصتتمٌح  تنفٌتتذ
والشكل لؽرض إنجاز عدد من الكراسً بؽٌة االستفادة منها أو مشاركتها فً المعارض السنوٌة ، واآلالت 

 ٌبٌن الكرسً والقٌاسات التً ٌتم بموجبها عمله .  (1 – 3)

 إجراءات السالمة  3- 1-1
 .  لب  مذاء السبلمة .1
 لب  نظارات السبلمة .  .2
 لب  المبلب  الخاصة والمناسبة للعمل .  .3
 تطبٌق كافة إجراءات السبلمة عند العمل على المكائن الثابتة .  .4

 

35 35 

85 

8  ×3 
4,5  ×4,5 

4,5  ×3 

36 
3,5  ×
3,5 

 ( ٌوضح كرسً بسٌط1 - 3الشكل )

 األبعاد بالسنتيوترات
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 العدد واألدوات والمعدات :   2-4-3
 ذلم رصاص .  .1
 . )طخماخ(مطرذة خشبٌة  .2
 خطاط للتأشٌر ذو سنٌن . .3
 زاوٌة ذائمة . .4
 زاوٌة متمركة . .5
 ر ذطع عرضً . ماكٌنة منشا .6
 منشار صٌنٌة .  .7
 ماكٌنة الرندة .  .8
 ماكٌنة الثخانة .  .9
 ماكٌنة المنقار .  .10
 متر ذٌا  معدنً . .11
 منشار ظهر . .12
 . ( ملم22)أزمٌل عدل ذٌا   .13
 ماكٌنة فرٌز ٌدوٌة . .14
 مثقاب ٌدوي كهربائً . .15
 . ( ملم9)برٌمة مدادي ذٌا   .16
 مختلفة القٌاسات . )فخات(مرابط  .17
 رندة ٌدوٌة . .18
 تنعٌم رجاجة .ماكٌنة  .19

 المواد الخام المطلوبة للتمرٌن :
 . سم 90×  5×  5ذٌا   ـامچخشب  .1
 ؼراء أبٌض .  .2
 .  ( ملم18سمك )بلوك بورد للقرصة  .3
 لبالٌب . .4
 . سم  (3.5) ذٌا مسامٌر  .5
 ورق تنعٌم .  .6

فً مالة تفصٌل عدد من الكراسً بنف  القٌا  والشكل ٌسمى هتذا باإلنتتاج  مبلمظة مهمة :

أما فً مالة عمل كرسً وامد فقط فٌسمى هذا باإلنتاج المفرد وهنا تختلؾ طرق التفصٌل  لجملة()االكمً 
مظة ألننا فً مالة إنتاجنا لكمٌتة متن الكراستً بلمن مٌث العمل واختٌار األخشاب فٌجب أن نعرؾ هذه الم
متع ذٌتتا  وٌكتون الطتول متناستبا  )لتو  طوٌتل(متثبل ٌجتب أن نختتار خشتب الجتام علتى شتكل ستٌر طوٌتل 

 ( إنتج2)ً   األرجل بمٌث ال ٌقع لتدٌنا تلفتا كبٌترا فتً عملٌتة التفصتٌل فٌجتب هنتا أن نختتار لتو  ذا عترض
) وسمكه أٌضا فنختتار  ( ستم600)إلتى  ( ستم300)أما الطول فهناك أطوال مختلفة تتراو  بتٌن ( إنج 2ً 

  الخشتب بشتكل ٌتناستب متع بالنسبة للكفاسٌج فٌجب أن نختار ألتواوكذلك  ما ٌتناسب مع العمل المطلوب
عنتد تنفٌتذ العمتل لكتً نختصتر الوذتت عرض وسمك الكفاسٌج متى ال ٌقع تلؾ كبٌتر فتً األخشتاب وكتذلك 

 )العتوارض(مكتان النقتر وكتذلك تمدٌتد والموجتود فتً األرجتل ٌجب عمل ذوالب لؤلرجل متن مٌتث المتٌبلن 
 ذة وجودة عالٌة وسرعة فً اإلنتاج الكفاسٌج لتسهٌل عملٌة استخراج األلسن بسرعة وإنجاز العمل بد
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.......  
الشتكل  لنتاوٌوضح وسنبٌن هذه األمور فً خطوات العمل ذطعة أثاث وامدة  إنتاجوهذا ٌختلؾ عن عملٌة 

ومتٌبلن ذطتع وشتكله مٌث نتر  ذالتب الكفستٌج العلتوي والستفلً موضتما علٌهمتا طتول اللستان  (2 – 3)
 .االتصال بٌن الكفسٌج واألرجل 

للرجل أما كامل ذٌا  الرجل أو فقط الجزء األسفل المستلوب متن الرجتل لؽترض  عمل ذالبوكذلك 
 . (3 – 3فً الشكل )تطبٌقه على األرجل بسهولة وسرعة كما 

 
 خطوات العمل :  3-1-3

 على كل طالب أن ٌرسم التمرٌن بشكل واضح مع تمدٌد القٌاسات علٌه بشكل دذٌق .  .1
استتات وعتتدد القطتتع المطلوبتتة للعمتتل ونتتوع الخشتتب علتتى كتتل طالتتب أن ٌضتتع جتتدوال  ٌبتتٌن فٌتته ذٌ .2

 كما فً الجدول التالً :  )بجدول الئمة القطع (المستخدم ٌسمى 
 
 

العر الطول اسم القطعة ت
 ض

السم
 ك

العد
 د

 المبلمظات نوع الخشب

  ـامچخشب  4 4.5 4.5 85 أرجل 1

  ـامچخشب  4 3 8 25 كفسٌج علوي 2

  مـاچخشب  4 3 4.5 32 كفسٌج سفلً 3

  بلوك بورد 1 1.8 35 35 ذرصة 4

 
 

 ذوالب الكفاسٌجوضح ( 2ٌ - 3الشكل )

 ذالب الرجل( ٌوضح 3 - 3الشكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

طول األرجل من لتو  خشتب الجتام مٌتث ٌكتون الطتول  عْ طِ نبدأ بقَ  عْ طَ بعد وضع الئمة القٌاسات للقِ  .3
طتتول الكفاستتٌج العلوٌتتة  عْ َطتتِاذْ ومتتن ثتتم  ستتم (5)وستتمكه  ستتم (20)وعتترض اللتتو   ستتم (86)

 . (4 – 3فً الشكل )والسفلٌة بنف  الطرٌقة باستخدام ماكٌنة منشار السمب كما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نبتدأ بمستح وجته  العلٌتا والستفلى للكرستً )العتوارض(األرجتل والكفاستٌج بعد االنتهاء من تقطٌع  .4
طة ماكٌنتتة الرنتتدة متتع مبلمظتتة أن ٌكتتون ظهتتور الستتبل  ذلتتٌبل  جتتدا  أي القطتتع بوستتوجانتتب وامتتد ل

 استشتارةو (5 - 3فتً الشتكل )متا متى ٌمكننا السٌطرة على السمك المطلوب ك ملم (1.5)موالً 
 عملٌة المسح .  أثناءالمعلم المشرؾ على العمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح استخدام ماكنة منشار السمب4 - 3الشكل )

 ( ٌوضح عملٌة مسح وجه القطعة5 - 3الشكل )
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.......  
بعد االنتهاء متن عملٌتة مستح وجته وامتد وجانتب وامتد نقتوم بضتبط الستمك علتى ماكٌنتة الثخانتة  .5

 وكذلك الكفاسٌج مٌتثسم  (4.5)لؤلرجل والذي هو والعرض النهائً وذلك بضبط السمك النهائً 
أمتتا الكفاستتٌج  ( ستتم8)وعرضتتها  ( ستتم3)العلٌتتا  )العتتوارض(ٌكتتون الستتمك بالنستتبة للكفاستتٌج 

نتدخل القطعتة داختل كمتا تعلمنتا و ( ستم4.5)والعترض  ( سم3)السفلى فٌكون السمك  )العوارض(
 .  (6 – 3فً الشكل )الممسو  لؤلسفل كما مبٌن أو الجانب الماكٌنة بمٌث ٌكون الوجه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعلتم المشترؾ علتى العمتل برستم المستقط الجتانبً  ٌقتومبعد االنتهاء متن تجهٌتز جمٌتع القطتع ،  .6
 لتطبٌتق العمتل علٌته بعتد تجمٌتع جانتب الكرستًللكرسً على ذطعة معاك  بالمجم الطبٌعً وذلك 

 .  (7 – 3فً الشكل )كما مبٌن 
 
 
 
 
 

( ٌوضح عملٌة ضبط 6 - 3الشكل )
 السمك



 

للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً 222  

 

 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 

 
المعتاك  نقتوم بتمدٌتد وتخطتٌط أمتاكن النقتر بعد أخذ القٌاسات من المخطط الموضتوع علتى لتو   .7

 (8 – 3فً الشكل )على األرجل باستخدام الخطاط ذو السنٌن وذلم الرصاص والزاوٌة القائمة كما 
 . 

 

( ٌوضح زاوٌة المٌل والطول النهائً 7 - 3الشكل )
 للكفاسٌج

 ( ٌوضح مكان النقر على األرجل8 - 3الشكل )
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بعد تمدٌد أماكن الوصبلت والتعاشٌق نقوم بتنفٌذ النقر باستخدام ماكٌنة النقر بواسطة برٌمة ذٌا   .8 .......
كمتا تعلمنتا ٌكتون النقتر بركبتة ألن لستان الكفاستٌج العلوٌتة هتو ونبدأ أوال  بنقتر الترسو  و سم (1)

 .  (9 – 3فً الشكل )لسان بركبة وٌتم النقر كما 

متن تمتت النقتر  سم (1)بعد االنتهاء من عمل النقر نقوم بشطؾ األرجل من األسفل بدرجة مٌبلن  .9
صبح الطرؾ الثتانً تمت النقر ونبدأ بالشطؾ فقط من الداخل بمٌث ٌ سم (1) السفلً بمٌث نترك

 .  (10 – 3فً الشكل )كما مبٌن  سم (3,5)لؤلرجل المبلم  لؤلرض بقٌا  مربع 

علتتى لتتو  المعتتاك  نقتتوم بتمدٌتتد األلستتن وزواٌتتا  ذوالتتب الكفاستتٌج الموجتتودةومتتن ختتبلل  .10
بتطبٌق القالب على ذطعة الخشب ورسم المٌبلن بالنسبة للكفاسٌج وضبط طول اللسان لكل كفسٌج 

 . لسن واألكتاؾخطوط األ
 بعد ذلك نقوم بعمل األلسن على ماكٌنة التلسٌن .  .11

 ( ٌوضح الطرؾ المشطوؾ للرجل10 - 3الشكل )

 وضح عملٌة النقر لتثبٌت األلسن( 9ٌ - 3الشكل )
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ومن ثم نقوم بقطع أكتاؾ األلسن بعد تمدٌد زاوٌة المٌتل بواستطة الزاوٌتة المتمركتة وتتم  .12
تمدٌتتدها علتتى الكفاستتٌج متتن ختتبلل الرستتم التتذي وضتتعناه علتتى ذطعتتة المعتتاك  وبتتالمجم الطبٌعتتً 

فتً ٌكتون القطتع متع ختط التأشتٌر لتصتبح الكفاستٌج كمتا وتقطع األكتاؾ بواستطة منشتار الظهتر و
 .  (11 – 3الشكل )

بعتتد االنتهتتاء متتن جمٌتتع العملٌتتات ذتتم بتجمٌتتع جانتتب وامتتد للكرستتً وطبقتته علتتى المخطتتط  .13
فتً الشتكل الموضوع على لو  المعاك  لتتأكد من أن جمٌع القطع تم تنفٌتذها بشتكل صتمٌح كمتا 

اء والمستامٌر بعتد ربطهتا بتالمرابط ثتم فتتح المترابط بعتد ونثبت األجزاء بوستاطة الؽتر (12 – 3)
  .التثبٌت 

 

بعد التأكد من صمة العمل ذم بتجمٌتع الجانتب الثتانً وطبقته علتى المخطتط كمتا فعلتت متع  .14
المستامٌر ذم بتجمٌتع التمترٌن تجمٌعتا  نهائٌتا  باستتخدام  تجمٌع جانبٌن للكرسًالجانب األول . بعد 

 .  (13 – 3الشكل )فً الؽراء والمرابط كما و
 

 

( ٌوضح كٌفٌة تجمٌع جانب وامد 12 - 3الشكل )
 للكرسً 

 الركبة

 الكفسٌج العلوي

 الكفسٌج األسفل

 ( ٌوضح عمل األلسن للكفاسٌج11 - 3الشكل )
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.......  

نقوم بتمدٌد مكان اللبالٌب علتى مافتات الكفاستٌج العلوٌتة  االنتهاء من تجمٌع الكرسًبعد  .15
ولكن ذبل كل شًء ٌجب عمل ذالب نستعمله للسهولة وللسرعة فً تمدٌد مكان اللبالٌب فنستخدم 

لممصتورة بتٌن نفرؼها من الداخل بقٌا  الفتمتة ا ( سم36×  36)ذطعة معاك  بقٌا  القرصة 
ثتتم نثبتتت مكتتان اللبالٌتتب علتتى ذطعتتة المعتتاك   ( ستتم19.5×  19.5)الكفاستتٌج متتن التتداخل وهتتً 

 . (14 – 3فً الشكل )سم كما  (3.5)ونضع فً كل عبلمة مسمار ذٌا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ثتم نضتع القطعتة علتتى المافتة العلٌتا للكفاستتٌج ونستاوي المافتة الداخلٌتتة للقالتب متع مافتتة  .16

داخلٌة ثم نطرق على كل مسمار طرذة وامدة لٌترك لما عبلمة للبلوب وبنف  الطرٌقة الكفاسٌج ال
الوجه الثانً للقرصتة ونتأكتد ذبتل عملٌتة التثقٌتب متن دذتة التأشتٌر ونبتدأ أوال  نضع العبلمات على 

متتن ستتمك القرصتتة فتتوق الثقتتب أمتتا  ملتتم (5)لٌبقتتى  ملتتم (13)بالقرصتتة مٌتتث ٌكتتون عمتتق الثقتتب 
هتتذا القٌتتا  ٌكتتون إذا استتتخدمنا لبالٌتتب ذٌاستتٌة  ملتتم (18)فاستتٌج فٌكتتون عمقهتتا الثقتتوب فتتً الك

وٌجب أن نضع فً كل كفسٌج لبلوبٌن زٌادة فً القوة ثتم  سم (3)جاهزة مٌث ٌكون طولها الكلً 
  . (15 – 3فً الشكل )موضح نثبت اللبالٌب فً الكفاسٌج كما 

 ( ٌوضح التجمٌع النهائ13ً - 3الشكل )

 اللبالٌب ذالب تمدٌدٌوضح  (14 - 3الشكل )
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كرستتً وخصوصتتا  منتتاطق االتصتتال بتتٌن الكفاستتٌج وذبتتل تثبٌتتت القرصتتة نقتتوم بتنعتتٌم ال .47
لتثبٌتتت  واألرجتتل بواستتطة ورق التنعتتٌم ومتتن ثتتم نقتتوم بتؽرٌتتة المافتتات العلٌتتا للكفاستتٌج العلوٌتتة

 .  (16 – 3فً الشكل )القرصة تثبٌتا  نهائٌا  لٌكون الكرسً كما 

 ( ٌوضح الشكل النهائً للكرس16ً - 3الشكل )

 ( ٌوضح وضع اللبالٌب15 - 3الشكل )
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ألولٌتة والتراكٌتب المعدنٌتة بعد أن انتهٌنا متن عمتل التمترٌن بالكامتل نقتوم بوضتع جتداول المتواد ا 4-1-3 .......
والمصارٌؾ األخر  لعرض وضع جدول مساب الكلفة النهائٌة للكرستً وٌجتب أن نعترؾ عتدة أمتور ذبتل 

 البدء بوضع الجداول وهً كاآلتً :
 
 ألؾ دٌنار . (360000)سعر المتر المكعب من خشب الجام ٌساوي  .1
 ألؾ دٌنار . (32000)ٌساوي  ملم (18)سعر طبقة البلوك بورد ذات السدائب سمك  .2
آالؾ دٌنتار  (4000)ٌومٌا  وتستاوي  ساعات (8)أجور عامل النجارة تمسب فً الٌوم بمعدل  .3

 وتختلؾ من عامل آلخر مسب خبرته وسرعة عمله وإتقانه للعمل .
 أجور المكائن تمسب مقارنة لسعر السوق . .4
اء والمصتتارٌؾ تمثتتل نستتبة )اإلٌجتتار للممتتل أو المعمتتل والكهربتتاء والمتت (%3)تضتتاؾ نستتبة  .5

 ألؾ دٌنار . (200000)اإلدارٌة( على أسا  اإلٌجار للممل ٌساوي 
 وتعتبر نسبة التلؾ واالندثار فً المكائن والعدد . (% 5 – %2)تضاؾ نسبة من  .6
 لؤلربا  . (%30 – %15)تضاؾ نسبة من  .7
 

ستابا  دذٌقتا  بعد أن عرفنا هذه األمتور األساستٌة لٌكتون مستاب الكلفتة النهائٌتة لكتل ذطعتة أثتاث م
وصمٌما  نقوم بوضع الجداول وتكون هذه الجداول لكل نوع من األخشاب الطبٌعٌة أو الصناعٌة على متدة 
وجدول آخر ٌكون للتراكٌب المعدنٌة والمصتارٌؾ األختر  وستنتعرؾ علتى هتذه الجتداول بشتكل جٌتد عنتد 

 مساب الكلفة لهذا التمرٌن وهً كاآلتً :

 
 

 الجام( لمساب ثمن خشب 1ذائمة )

 الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.006885 4 4.5 4.5 85 أرجل 1

ب
كع
 م
تر
م

 

3
6
0
0
0
0

 

2478.6  

  864 0.0024 4 3 8 25 كفسٌج علوي 2

  622.08 0.001728 4 3 4.5 32 كفسٌج سفلً 3

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.011013 خشب الجام المستعملة إجمالً مجم ألوا  
سعر المتر × إجمالً مجم األلوا  
 المكعب

 

العدد × السمك × العرض × مجم األلوا  بالمتر المكعب = الطول 
 ÷1000000  

على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  وامدة 
 )سنتٌمتر(

 لً األلوا ثمن إجما 3964.68  
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 ملم (18)( لمساب ثمن ألوا  البلوك بورد سمك 2ذائمة )

 ومدة البٌع الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المبلمظات
 دٌنار دٌنار

 طبقة ذٌا  0.1225 1 ملم 18 35 35 القرصة 1
122  ×244 

 سم
32000 

1316.850  

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.1225 بالمتر المربع المستعملة بلوك بوردإجمالً مسامة ألوا  ال 
سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

متر  2.9768سم =  244×  122ملم =  18مسامة طبقة البلوك بورد 
 مربع

ثمن المتر 
 المربع

10749.798 

 
÷  32000ملم =  18سعر المتر المربع من البلوك بورد سمك 

 دٌنار للمتر المربع 10749.798=  2.9768
  1316.850 

ثمن إجمالً 
 األلوا 

 

( لمساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  البلزمة لعمل 3ذائمة )
 الكرسً
 

 ومدة البٌع الكمٌة المادة ت
السعر مسب 
 ومدة البٌع

الثمن مسب 
 الكمٌة

 المبلمظات

  750 6000 سطل سطل 8/1 ؼراء ببلستٌك 1

  800 100 عدد 8 لبالٌب 2

3 
 3,5مسامٌر ذٌا  
 سم

  225 4500 باكٌت باكٌت 20/1

  1000 250 عدد 4 ورق تنعٌم 4

  1000 1000 - - أجور نقل 5

  2000 2000 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل نجارة 6

  1500 1500 - - أجور مكائن 7

  7275 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  8

 
 ( لمساب الكلفة النهائٌة للكرس4ًذائمة )

   ت

 3964.68 (1)إجمالً ثمن ألوا  خشب الجام ذائمة  1

 1316.850 (2)إجمالً ثمن ألوا  البلوك بورد ذائمة  2

 7275 (3)إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ذائمة  3

 12556.530 معدنٌة والمصارٌؾ األخر  للقوائمإجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب ال 4

5 
=  100÷  200000×  3من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌؾ اإلدارة = %  3نسبة 
6000 

6000 

6 
=  100÷  12556.530×  5ذٌمة التلؾ واالندثار فً المعدات واألدوات = %  5نسبة 

627.826 
627.826 

 1883.479 1883.479=  100÷  12556.530×  15ؾ = من جملة التكالٌ % 15نسبة أربا   7

8 
ثمن الكرسً النهائً بعد إضافة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلؾ واألربا  = 

22267.835 
21067.835 
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 طاولة وسط 2-3
  طاولة وسط التمرٌن الثانً :

القرصتة فتكتون متن البلتوك  بالنستبة لؤلرجتل والكفاستٌج أمتا ـامچالـتنفذ طاولة الوسط من خشب 
الشتكل  فتًبورد مكبو  علٌها رذائق من معاك  الصاج والزان بموجب القٌاسات المبٌنتة علتى التصتمٌم 

وتلب  مافات القرصة بقبلمة الصاج للمافات األربعة وتملى مافة القبلمة بملٌة نصؾ مدورة  (17 – 3)
 بواسطة ماكٌنة الفرٌزة المتنقلة . 

 
 
 السالمة إجراءات  1-2-3
 لب  مذاء السبلمة . .1
 لب  المبلب  المناسبة للعمل .  .2
 لب  نظارات السبلمة .  .3
 عدم لب  الخواتم والمجوهرات أثناء العمل .  .4
 تطبٌق كافة إجراءات السبلمة عند العمل على المكائن الثابتة والمتنقلة .  .5

  
 

 األبعاد بالسنتيوترات

 ( ٌوضح طاولة وسط17 - 3الشكل )
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 العدد واألدوات واألجهزة المستخدمة فً التمرٌن : 2-2-3
 
 سمب . منشار  .1
 منشار شرٌط .  .2
 ماكٌنة التلسٌن .  .3
 ماكٌنة الرندة . .4
 ماكٌنة الثخانة .  .5
 ماكٌنة المنقار األفقً .  .6
 منشار زاوٌة .  .7
 ماكٌنة الفرٌزة الٌدوٌة .  .8
 المثقب الٌدوي الكهربائً .  .9
 الرندة الٌدوٌة . .10
 .  )فخات(مرابط  .11
 .  )الطخماخ(المطرذة الخشبٌة  .12
 الزاوٌة المتمركة .  .13
 معدنً .  متر ذٌا  .14
 ذلم رصاص .  .15

 

 
 
 
 المواد الخام الالزمة للتمرٌن :  3-2-3
 .  ـامچخشب  .1
 .  ملم (18)بلوك بورد  .2
 رذائق من معاك  الصاج والزان .  .3
 ؼراء أبٌض .  .4
 لبالٌب .  .5
 ورق تنعٌم .  .6
 . )طبلء اللكر(طبلء شفاؾ  .7
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 خطوات العمل :  4-2-3
الصتمٌح متع ت فتً دفتتر التتدرٌب العملتً بالشتكل على الطالب أن ٌرسم التمرٌن كامبل  مع القٌاستا

كٌفٌتة  لٌستاعده علتىضع جدول الئمة القطع وو، واالستعانة بدلٌل تشؽٌل المكائن واآلالتالمعلم  استشارة
استخراج القطع األساسٌة للعمل ووضعها فً جدول القطع مع مساب األطوال اإلضافٌة مثل مساب األلسن 

 الخاص بالقطع فهو كما ٌلً : بالنسبة للكفاسٌج أما الجدول 
 

 المبلمظات النوع العدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت

 3مخشب طبٌعً ٌباع  ـامچخشب  4 4 4 40 أرجل 1

 3مخشب طبٌعً ٌباع  ـامچخشب  2 2.5 6 100 كفاسٌج علوٌة طولٌة 2

 3مخشب طبٌعً ٌباع  ـامچخشب  2 2.5 6 40 كفاسٌج علوٌة عرضٌة 3

 3مخشب طبٌعً ٌباع  ـامچخشب  2 2.5 4 100 سفلٌة طولٌة كفاسٌج 4

 3مخشب طبٌعً ٌباع  ـامچخشب  2 2.5 4 40 كفاسٌج سفلٌة عرضٌة 5

 3مخشب طبٌعً ٌباع  صاجخشب  2 2 2 170 ذبلمات للقرصة 6

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  1 1.8 50 110 القرصة 7

 
 فٌذ . طبق خطوات السبلمة عند التن .1
اذطع طول األرجل والكفاسٌج بواسطة منشار السمب الكهربائً ومسب األطوال الموضمة فً  .2

 . فً دلٌل المعلممبلمظات الالجدول مع األخذ بنظر االعتبار 
بعتتد ذلتتك ذتتم بعملٌتتة المستتح للقطتتع وجتته وامتتد وجنتتب وامتتد علتتى ماكٌنتتة الرنتتدة وعلتتى المعلتتم  .3

 للعمل الصمٌح . المشرؾ متابعة عمل الطلبة وتوجٌههم 
بعد االنتهاء من مسح وجه وجنب وامد أضبط سمك األرجل علتى ماكٌنتة الثخانتة وابتدأ بمستح  .4

 الوجه الثانً بموجب السمك المطلوب . 
بعد ذلك ابدأ بتشرٌح القطع الخاصة باألرجل ثم القطتع الخاصتة بالكفاستٌج ثتم أعتد ضتبط ستمك  .5

 الكفاسٌج على ماكٌنة الثخانة .
نقر بالنسبة لؤلرجل متن األعلتى واألستفل بموجتب الرستم وكتذلك متدد مكتان النقتر مدد أماكن ال .6

علتى الكفاستتٌج الستفلٌة العرضتتٌة واستشتر المعلتتم المشترؾ علتتى التمترٌن فتتً أٌتة مرملتتة متتن 
 مرامل العمل ذبل البدء بالتنفٌذ . 

متق النقتر ولتٌكن ع ملتم (10)ابدأ عملٌة النقر لؤلرجل بواستطة المنقتار األفقتً وبرٌمتة ذٌتا   .7
 . سم (3)
 . ملم (18)ابدأ بالنقر فً الكفاسٌج السفلٌة وبنف  البرٌمة وبعمق  .8
بعتتد االنتهتتاء متتن عملٌتتة النقتتر نقتتوم بتمدٌتتد األلستتن علتتى الكفاستتٌج الطولٌتتة والعرضتتٌة العلٌتتا  .9

 . فً دلٌل المعلممبلمظات المع األخذ بنظر االعتبار والسفلى 
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 (45)وم بقطتتع رسو  الكفاستتٌج العلوٌتتة علتتى زاوٌتتة بعتتد االنتهتتاء متتن تلستتٌن الكفاستتٌج نقتت .10 .......
داخل الرجل أما الكفاستٌج  درجة (90)على طول الرأ  لٌلتقً الرأسان مكونان زاوٌة  درجة

 السفلٌة العرضٌة فتترك كما هً وكذلك الطولٌة السفلٌة .
فً موضح  ابعد االنتهاء نقوم بجمع جانب وامد للطاولة والتأكد من ذٌاساته جمعا  تجرٌبٌا  كم .11

  . ( 18 - 3الشكل )
 

 
 

بعد التأكد من القٌاسات ودذة العمل نجمع الجانبان جمعا  نهائٌا  بتالؽراء والمستامٌر والمترابط  .12
 كلٌ على مدة .

ثم نقوم بعد ذلك بتؽرٌة ألسن الكفاسٌج الطولٌة الستفلٌة والعلوٌتة متن جهتة وامتد ونتدخلهما  .13
ة الترسو  األختر  ونضتع علٌهمتا الجانتب الثتانً كلٌ داختل النقتر الختاص بته ثتم نقتوم بتؽرٌت

بمٌتتتث تتتتدخل التتترسو  داختتتل النقتتتر الختتتاص بهتتتا ونتتتربط الجنبتتتٌن متتتع الكفاستتتٌج الطولٌتتتة 
 (90)مع مراعتات ضتبط الزواٌتا الملتممتة بتٌن الكفاستٌج واألرجتل علتى زاوٌتة  االسكنجة(ب)

 .  (19 – 3فً الشكل )ونثبتها بالمسامٌر ونتركها متى تجؾ كما  درجة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح جانب وامد للطاولة18 - 3الشكل )
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إذا نقتتوم اآلن بقتتص القرصتتة علتتى منشتتار الصتتٌنٌة وضتتبط القٌتتا  الموجتتود فتتً الجتتدول  .14

ستدائب متن خشتب  )تتراٌ((استخدمنا ألتوا  البلتوك بتورد أمتا إذا كانتت القرصتة كتب  علتى 
( 123( و )122فتتً الصتتفمة )الجتتام فنتبتتع األستتلوب التتذي تكلمنتتا عنتته فتتً الفصتتل األول 

 . ونتبع نف  الخطوات المذكورة  (137 – 1( و )136 – 1والشكل )
 
نقوم برسم المخطط المطلوب لوضع رذائق المعاك  على وجته القرصتة لؽترض ذطتع رذتائق  .15

المعاك  بموجب المخطط بمٌث تكتون القطتع متعاكستة ونضتبط مافتات القطتع بمٌتث تتطتابق 
علتى وجته  اءعند لمامها مع بعضها البعض وبعد االنتهاء من تطبٌق جمٌع القطع نضتع الؽتر

 متىالقرصة ونثبت القطع بالشكل الذي تم ترتٌبها علٌه ثم نمكم تثبٌتها بشرٌط الصق ورذً 
ال تتمرك أثناء كبسها ثم نضع علٌها لو  من البلوك بورد وربط القرصة واللو  بالمرابط مع 

فتتوق وتمتتت الكتتب  وذلتتك لزٌتتادة الضتتؽط  )ألتتوا  متتن الخشتتب (ضتترورة وضتتع طرامٌتتات 
فتً لتى جمٌتع االتجاهتات بالنستبة للكتب  لٌكتون تشتكٌل ذطتع المعتاك  كمتا مبتٌن وتوزٌعه ع
 .  (20- 3الشكل )

 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح التجمٌع النهائً للطاولة19 – 3الشكل )
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بعتتد جفتتاؾ القرصتتة وهٌكتتل الطاولتتة نفتتتح المتترابط ونقتتوم بتنعتتٌم الوصتتبلت بالنستتبة للهٌكتتل  .16

 و المعاك  .ووجه الطاولة بورق التنعٌم بشكل جٌد ومع خطوط األلٌاؾ بالنسبة للخشب أ
بعد ذلك نقوم بملً المافات الخارجٌة بالنسبة لهٌكل الطاولة بواسطة ماكٌنة الفرٌزة الٌدوٌة  .17

 .  (21 – 3فً الشكل )مستخدمٌن سكٌن نصؾ مدورة كما 

 
 ( ٌوضح طرٌقة ملً المافات21 - 3الشكل )

 وضح تشكٌل ذطع المعاك ( 20ٌ - 3الشكل )
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علتى  (القبلمتة)نقوم بمسح زٌادات المعاك  كً ٌتستاو  متع لتو  البلتوك بتورد ثتم نقتوم بتثبٌتت  .18
بواستتطة الؽتتراء  القبلمتتةوتثبتتت  درجتتة (45)التترسو  علتتى زاوٌتتة المافتتات مٌتتث ٌتتتم اتصتتال 

ثم نطترق المستامٌر  (القبلمة)على  )الفل (والمسامٌر ونضع ذطع صؽٌرة من المعاك  نسمٌها 
وذلك لؽرض ذلعها عند جفاؾ الؽتراء وعتدم تترك أثتر مشتوها  علتى  (القبلمة)على الفل  لتثبٌت 

 .   (22 – 3فً الشكل )كما  (القبلمة)

بعد جفاؾ الؽراء نقلع الفل  والمسامٌر ثم بواسطة ماكٌنة الفرٌزة الٌدوٌة نقوم بتتدوٌر مافتة  .19
 . (23 – 3فً الشكل )من جهة وجه القرصة كما  (القبلمة)

 

( ٌوضح تدوٌر مافة 23 - 3الشكل )
 القرصة

 ( ٌوضح تثبٌت القبلمة22 - 3الشكل )
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نقوم اآلن بجمع القرصة مع الطاولة وذلك بواسطة اللبالٌب والؽراء كما فعلنا بقرصة الكرستً  .20

  . (24 – 3فً الشكل ) ونربطها بالمرابط متى تجؾ كما

بعد جفاؾ الؽراء نفتح المرابط وبواسطة ورق التنعٌم نقوم بتنعٌم الطاولة بشكل جٌتد ثتم ٌتتم  .21
طبلء الطاولة بطبلء اللكر المخفؾ بواسطة فرشاة ناعمة أو بواسطة مستد  التر( وٌتتم 

لٌكتون  تنعٌم السطح بورق التنعٌم المستهلك بعد كل وجه طبلء لمتٌن االنتهتاء متن الطتبلء
 .  (25 – 3فً الشكل )منظر الطاولة كما 

 

 ( ٌوضح وضع اللبالٌب24 - 3الشكل )

( ٌوضح الشكل النهائً 25 - 3الشكل )
 للطاولة
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بعد االنتهاء من العمل سنقوم بمساب الكلفة النهائٌة للطاولة كما تعلمنا سابقا فٌجب وضع جتداول 
للمواد األولٌة ثم جدول للتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األختر  ثتم جتدول المستاب النهتائً لكلفتة الطاولتة 

 بل البدء بوضع الجداول وهً كاآلتً :وٌجب أن نعرؾ عدة أمور ذ
 ألؾ دٌنار . (360000)سعر المتر المكعب من خشب الجام ٌساوي  .1

 ألؾ دٌنار . (480000)سعر المتر المكعب من خشب الصاج ٌساوي  .2

 ألؾ دٌنار . (32000)ٌساوي  ملم (18)سعر طبقة البلوك بورد ذات السدائب سمك  .3

ألؾ دٌنار  (18000)ٌساوي  ( سم244 × 122)ا  ذٌ ملم (4)سعر طبقة معاك  الصاج سمك  .4

. 

 ألؾ دٌنار  (20000)ٌساوي  ( سم244 × 122)ذٌا   ( ملم4) سعر طبقة معاك  الزان سمك  .5

آالؾ دٌنتتار  (4000)ٌومٌتتا  وتستتاوي  ستتاعات (8)أجتتور عامتتل النجتتارة تمستتب فتتً الٌتتوم بمعتتدل  .6

 ل .وتختلؾ من عامل آلخر مسب خبرته وسرعة عمله وإتقانه للعم

 أجور المكائن تمسب مقارنة لسعر السوق . .7

تمثل نسبة )اإلٌجار للممل أو المعمل والكهرباء والماء والمصارٌؾ اإلدارٌة(  (%3)تضاؾ نسبة  .8

 ألؾ دٌنار . (200000)على أسا  اإلٌجار للممل ٌساوي 

 وتعتبر نسبة التلؾ واالندثار فً المكائن والعدد . (% 2)تضاؾ نسبة من  .9

 لؤلربا  . (%20)من تضاؾ نسبة  .10

األمتتور األساستتٌة لٌكتتون مستتاب الكلفتتة النهائٌتتة لكتتل ذطعتتة أثتتاث  بعددد أن فرفنددا هدد    5-2-3

مستتابا  دذٌقتتا  وصتتمٌما  نقتتوم بوضتتع الجتتداول وتكتتون هتتذه الجتتداول لكتتل نتتوع متتن األخشتتاب الطبٌعٌتتة أو 
وستتنتعرؾ علتتى هتتذه الصتتناعٌة علتتى متتدة وجتتدول آختتر ٌكتتون للتراكٌتتب المعدنٌتتة والمصتتارٌؾ األختتر  

 الجداول بشكل جٌد عند مساب الكلفة لهذا التمرٌن وهً كاآلتً :

 ( لمساب ثمن خشب الجام المستخدم فً الطاولة1ذائمة )

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.00256 4 4 4 40 أرجل 1

ب
كع
 م
تر
م

 

3
6
0
0
0
0

 

92.16  

  108 0.003 2 2.5 6 100 كفاسٌج علوٌة طولٌة 2

3 
كفاسٌج علوٌة 

 عرضٌة
40 6 2.5 2 0.0012 43.2  

  72 0.002 2 2.5 4 100 كفاسٌج سفلٌة طولٌة 4

5 
كفاسٌج سفلٌة 

 عرضٌة
40 4 2.5 2 0.0008 28.8  

 إجمالً األلوا  المستعملة =ثمن  0.00956 إجمالً مجم ألوا  خشب الجام المستعملة 
سعر المتر × إجمالً مجم األلوا  
 المكعب

 
÷ العدد × السمك × العرض × مجم األلوا  بالمتر المكعب = الطول 

1000000  
على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  وامدة 

 )سنتٌمتر(
 ثمن إجمالً األلوا  344.16   
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

 لصاج المستخدم فً الطاولة( لمساب ثمن خشب ا2ذائمة ) .......
 

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.00348 2 2.5 3 232 ذبلمات طولٌة 1

ب
كع
 م
تر
م

 

4
8
0
0
0
0

 

1670.4  

  806.4 0.00168 2 2.5 3 112 ذبلمات رأسٌة 2

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.00516 المستعملة إجمالً مجم ألوا  خشب الصاج 
سعر المتر × إجمالً مجم األلوا  
 المكعب

 
÷ العدد × السمك × العرض × مجم األلوا  بالمتر المكعب = الطول 

1000000  
على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  وامدة 

 )سنتٌمتر(
 ثمن إجمالً األلوا  2476.8   

 

 ملم المستخدم فً الطاولة (18)( لمساب ثمن ألوا  البلوك بورد سمك 3ذائمة )
 

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 ومدة البٌع الكمٌة عدد السمك
 الثمن السعر

 المبلمظات
 دٌنار دٌنار

 طبقة ذٌا  0.55 1 1.8 50 110 القرصة 1
122  ×244 

 سم
32000 

5912.388  

 
  البلوك بورد بالمتر المربع إجمالً مسامة ألوا

 المستعملة
 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.55

سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم =  244×  122ملم =  18مسامة طبقة البلوك بورد 
 متر مربع 2.9768

ثمن المتر 
 المربع

10749.798 

 
=  2.9768÷  32000ملم =  18سعر المتر المربع من البلوك بورد سمك 

 5912.388   دٌنار للمتر المربع 10749.798
ثمن إجمالً 
 األلوا 

 

 ملم المستخدم فً الطاولة (4)( لمساب ثمن ألوا  معاك  الصاج سمك 4ذائمة )
 

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.11 2 0.4 5 110 ولٌةأشرطة ط 1

 
ٌا
 ذ
قة
طب

 

 
1
2
2

 
 ×

2
4
4

 
سم
 

1
8
0
0
0

 

665.143  

  302.338 0.05 2 0.4 5 50 أشرطة عرضٌة 2

  374.899 0.062 2 0.4 5 62 أشرطة وسطٌة مائلة 3

  175.356 0.029 2 0.4 5 29 أشرطة وسطٌة مائلة 4

 
إجمالً مسامة ألوا  معاك  الصاج بالمتر المربع 

 ةالمستعمل
0,251 

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة =
سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم =  244×  122ملم =  4مسامة طبقة معاك  الصاج 
 متر مربع 2,9768

ثمن 
المتر 
 المربع

6046.761 

 
÷  18000ملم =  4سعر المتر المربع من معاك  الصاج سمك 

 المربعدٌنار للمتر  6046.761=  2.9768
 ثمن إجمالً األلوا  1518.297  
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 التمارين اإلنتاجية ... 

ملم المستخدم فً  (4)( لمساب ثمن ألوا  معاك  الزان سمك 5ذائمة )
 الطاولة
 

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.0676 4 0.4 13 13 ذطع مربعة وسطٌة 1

 
ٌا
 ذ
قة
طب

 

1
2
2

 
 ×

2
4
4

 
سم
 

2
0
0
0
0

 

454.178  

  1357.162 0.202 1 0.4 40 50.5 ذطع رأسٌة 

  386.992 0.0576 1 0.4 24 24 ذطع مثلثة 

 
إجمالً مسامة ألوا  معاك  الزان بالمتر المربع 

 المستعملة
0.3272 

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة =
سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم =  244×  122ملم =  (4)ة طبقة معاك  الزان مسام
 متر مربع 2.9768

ثمن 
المتر 
 المربع

6718.624 

 
 ملم = (4)سعر المتر المربع من معاك  الزان سمك 

 دٌنار للمتر المربع 6718.624=  2.9768÷  20000 
  2198.332 

ثمن إجمالً 
 األلوا 

 

 

صارٌؾ األخر  البلزمة لعمل ( لمساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والم6ذائمة )
 الطاولة

 ومدة البٌع الكمٌة المادة ت
السعر مسب 
 ومدة البٌع

الثمن مسب 
 الكمٌة

 المبلمظات

  1500 6000 سطل سطل 4/1 ؼراء ببلستٌك 1

  1400 100 عدد 14 لبالٌب 2

3 
 3,5مسامٌر ذٌا  
 سم

  225 4500 باكٌت باكٌت 20/1

  1500 250 عدد 6 ورق تنعٌم 4

  5250 3500 علبة علبة 1,5 طبلء اللكر 5

  1500 750 ذنٌنة ذنٌنة 2 مخفؾ أصباغ 6

  1000 1000 - - أجور نقل 7

  2000 2000 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل نجارة 8

  1500 1500 - - أجور مكائن 9

  15875 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  10
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 ة النهائٌة للطاولة( لمساب الكلف7ذائمة )

   ت

 344.16 (1)إجمالً ثمن ألوا  خشب الجام ذائمة  1

 2476.8 (2)إجمالً ثمن ألوا  خشب الصاج ذائمة  2

 5912.388 (3)إجمالً ثمن ألوا  البلوك بورد ذائمة  3

 1518.297 (4)إجمالً ثمن ألوا  معاك  الصاج ذائمة  4

 2198.332 (5) إجمالً ثمن ألوا  معاك  الزان ذائمة 5

 15875 (6)إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ذائمة  6

 28324.977 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  للقوائم 7

8 
=  100÷  200000×  3من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌؾ اإلدارة = %  3نسبة 
6000 

6000 

9 
=  100÷  28324.977×  2ذٌمة التلؾ واالندثار فً المعدات واألدوات = %  2 نسبة

566.499 
566.499 

 5664.995 5664.995=  100÷  28324.977×  20من جملة التكالٌؾ =  % 20نسبة أربا   10

11 
ثمن الطاولة النهائً بعد إضافة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلؾ واألربا  = 

40556.471 
40556.471 
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 ملم  (48)من البلوك بورد سمك  مكتبة  -3-3

 مكتبة التمرٌن الثالث : 
مصتنوعة متن البلتوك بتورد ستمك  (26 – 3علتى الشتكل )تنفٌذ مكتبتة بموجتب القٌاستات المبٌنتة 

 .ملم  (4)والظهر من المعاك  العادي سمك ملم  (18)

 

 ( ٌوضح مكتبة 26 - 3الشكل )

 تيوتراتاألبعاد بالسن



 

للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً 224  

 

 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 ة إجراءات السبلم1-3-3
 لب  مذاء السبلمة .  .1
 لب  المبلب  المناسبة للعمل .  .2
 لب  نظارات السبلمة .  .3
 عدم لب  الخواتم والمجوهرات أثناء العمل .  .4
 تطبٌق كافة إجراءات السبلمة عند العمل على المكائن الثابتة والمتنقلة .  .5

 
 العدد واألدوات واألجهزة المستخدمة فً التمرٌن : 2-3-3
  منشار الصٌنٌة . .1
 منشار السمب .  .2
 ماكٌنة الرندة الكهربائٌة .  .3
 منشار التخرٌم الٌدوي .  .4
 المثقب الٌدوي .  .5
 مفك للبراؼً .  .6
 مبرد ناعم .  .7
 إزمٌل عرٌض .  .8
 زاوٌة ذائمة .  .9
 ذلم رصاص .  .10
 متر ذٌا  معدنً .  .11
 مطرذة معدنٌة .  .12
 

 
 المواد المستخدمة فً التمرٌن : 3-3-3
 قشرة أو بدون ذشرة .أما ملب  ب ملم (18)بلوك بورد  .1
 .  ملم (4)معاك  عادي سمك  .2
 أما إٌطالٌة أو نرمادة شرٌط مسب المتوفر . )نرمادة(مفصبلت  .3
 مقابض لؤلبواب . .4
 .  )سركً(+ كٌلون باب كومودي  .5
 ذبلمات .  .6
 . سم  (3,5)براؼً ربط ذٌا   .7
 . سم  (3)مسامٌر  .8
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 خطوات عمل التمرٌن :  4-3-2
ً دفتر التدرٌب العملً بالشكل الصمٌح مع وضع القٌاسات بشكل على الطالب أن ٌرسم الشكل ف .1

صتتمٌح علتتى الرستتم ووضتتع الجتتدول الختتاص ببلئمتتة القطتتع لؽتترض الرجتتوع إلٌتته عنتتد تنفٌتتذ 
واستشارة المعلم فً كٌفٌة استخراج ذطع المكتبة من لو  البلوك بورد بشكل ال ٌسدي التمرٌن 

 .ؽٌل المكائن واآلالتواالستعانة بدلٌل تش إلى تلؾ كبٌر فً اللو 
 واستشارة المعلم فتً األمتور التتً ال ٌفهمهتا الطالتب لمعرفتة وفهتمشر  خطوات العمل االنتباه ل .2

 كل خطوة من خطوات العمل فهما  جٌدا  كً ال ٌقع فً الخطأ عند التنفٌذ . 
إن جتتدول الئمتتة القطتتع ٌجتتب أن توضتتح فٌتته القٌاستتات و الكمٌتتات لؽتترض تتتدرٌب الطالتتب علتتى  .3

 فة النوع لكل مادة وهو كما ٌلً :معر
 
 المبلمظات النوع العدد السمك العرض الطول اسم المادة ت

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  2 ملم 18 40 200 الجوانب 1

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  1 ملم 18 40 80 القاعدة 2

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بورد بلوك  1 ملم 18 30 80 القرصة العلٌا 3

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  1 ملم 18 40 80 القرصة السفلى 4

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  2 ملم 18 30 80 أرفؾ علٌا  5

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  1 ملم 18 37 80 رؾ داخل األبواب 6

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  2 ملم 18 40 80 ابأبو 7

 سم122×  244ذٌا  اللو   ملم 18بلوك بورد  1 ملم 18 5 80 عقجة 8

 تقا  بالمتر المكعب من الخشب المتوفر - سم 1 2 1450 ذبلمات 9

 سم122×  244ذٌا  اللو   معاك  1 ملم 4 82 200 معاك  عادي 10

 الكمٌة بالعدد - 4 - - - مفصبلت إٌطالً 11

 الكمٌة بالعدد - 2 - - - مقابض 12

 الكمٌة بالعدد - 1 - - - كٌلون 13

 
 طبق ذواعد السبلمة عند تنفٌذ التمرٌن . .4
نقوم بتفصٌل البلوك بتورد علتى منشتار الصتٌنٌة بموجتب القٌاستات النهائٌتة لؤللتوا  المطلوبتة  .5

فتً دلٌتل مبلمظتات الاألختذ بنظتر االعتبتار التب ، وعلتى الط (27 – 3فتً الشتكل )للتمرٌن كما 
 ذبل البدء بأٌة خطوة .  المعلم

 
 
 



 

للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً 226  

 

 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 
بعد تفصٌل القطع بالشكل النهائً نقوم بتخطٌط أماكن اتصال القرصتة العلٌتا والقرصتة الستفلى  .6

والقاعدة على الجانبٌن وكذلك أماكن وضع األرفؾ العلٌا والرؾ األسفل باستتعمال متتر القٌتا  
فتً كمتا الزاوٌة القائمة وذلم الرصاص بموجب القٌاسات المبٌنة على مخطط المكتبة المعدنً و
 .  (28 – 3الشكل )

 
على المافات األمامٌة للقرصة العلٌا والسفلى والقاعدة  (القبلمة)ذبل جمع التمرٌن نقوم بوضع  .7

بٌن مع مراعاة على المافة األمامٌة للجان (القبلمة)وكذلك على المافات األمامٌة لؤلرفؾ ونضع 
ثتتم ( )رأ  الجوانتتب متتع القرصتتةللتترسو  الملتممتتة درجتتة  (45)علتتى زاوٌتتة  (القبلمتتة)ذطتتع 

كً نقلتع  (الفل )نثبتها باستعمال الؽراء وٌتم ذلك كما تعلمنا فً التمرٌن السابق وذلك بوضع 
 .  (القبلمة)المسامٌر بعد جفاؾ 

متتع ستتمك  (القبلمتتة)ألستتطح لتتستتاوي عنتتد جفتتاؾ القبلمتتة نقتتوم بمستتح الزٌتتادات علتتى جتتانبً ا .8
 القطع بشكل جٌد . 

لك نقوم بتركٌب القرصة العلٌا والسفلى والقاعدة بواسطة براؼً الربط والؽتراء كمتا مبتٌن ذبعد  .9
 . (29 – 3فً الشكل )

 ( ٌوضح عملٌة نشر لو  البلوك بورد27 - 3الشكل )

 تخطٌط أماكن االتصال على الجانبٌن( ٌوضح 28 - 3الشكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 

العارضة األمامٌة تمت القاعتدة وتكتون داخلتة إلتى  )العقجة(بعد تركٌب القاعدة نقوم بتركٌب  .10
 – 3فً الشتكل )وتثبت بواسطة الؽراء وبراؼً الربط كما موضح سم  (1)الخلؾ بمقدار 

30)  . 

 

 ( ٌوضح تركٌب القرصة29 - 3الشكل )

 ( ٌوضح تركٌب )العقجة(30 - 3الشكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

متع مراعتاة  ستم 3نقتوم بتركٌتب الظهتر بواستطة مستامٌر  )العقجتة(بعد االنتهاء متن تركٌتب  .11
 .  (31 – 3فً الشكل )ضبط الجانب مع القاعدة والقرصة على الزاوٌة القائمة كما 

 

 (القبلمتتة)مافتتات األبتتواب متتع مراعتتاة ذطتتع رسو   علتتى (القبلمتتة)بعتتد ذلتتك نقتتوم بوضتتع  .12
 وتثبٌتها بالؽراء والمسامٌر .   درجة (45)الملتممة مع بعضها على زاوٌة 

متع ستمك  (القبلمتة)نمسح الزٌادات بواسطة الرندة الٌدوٌة كً تتستاوي  (القبلمة)بعد جفاؾ  .13
لمعتتدنً والزاوٌتتة البتتاب ثتتم نقتتوم بوضتتع ذٌاستتات المفصتتبلت اإلٌطالٌتتة باستتتخدام المتتتر ا

القائمة ، أما إذا استخدمنا نرمادة الشرٌط فٌتم تثبٌتها على مافة الباب بمٌث ٌكون عمتود 
بٌن كل ثقبٌن ومتن ثتم نثبتت  (4/3)ربط النرمادة خارج مد المافة وتثبت بواسطة براؼً 

 (33،  32 – 3فتً الشتكلٌن ) الجهة الثانٌة داخل بنف  الطرٌقة الجنب كمتا موضتح ذلتك
 تأكد من دذة مركة الباب ذبل التثبٌت النهائً .ون

 ( ٌوضح تركٌب الظهر31 - 3الشكل )
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....... 

  

 
 

 ( ٌوضح تركٌب النرمادة32 - 3كل )الش

( ٌوضح كٌفٌة ضبط 33 - 3الشكل )
 النرمادة
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 (10)أما إذا استخدمنا المفصبلت اإلٌطالٌة فٌتم تثبٌت النرمتادة اإلٌطالٌتة مٌتث نقتوم بقٌتا   .14
 . (34 – 3) فً الشكلمن أعلى وأسفل الباب كما  سم

تخطتتٌط متتن جانتتب البتتاب لتكتتوٌن مركتتز المفصتتلة ثتتم نقتتوم ب ملتتم (22)بعتتد ذلتتك نأختتذ ذٌتتا   .15
 .( 35 – 3فً الشكل )القٌاسٌن بواسطة الزاوٌة القائمة كما 

 

( ٌوضح وضع ذٌا  34 - 3الشكل )
 المفصلة

 ( ٌوضح تثبٌت مركز المفصلة35 - 3الشكل )
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ٌوضح مركز المفصلة التً سوؾ نقوم بمفر مكانها وتركٌب المفصلة فٌه  (36 – 3الشكل ) .16 .......
 لؽرض تركٌب الباب .

بعد ذلك نركب برٌمة خاصة بالمفصبلت اإلٌطالٌة بالمثقتب الٌتدوي ونثبتت مركتز البرٌمتة فتً  .17
 .  (37 – 3فً الشكل )كما  ملم (12)نبدأ بالمفر بعمق مركز التأشٌر و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح مركز المفصلة36 - 3الشكل )

 ( ٌوضح مفر مكان المفصلة37 - 3الشكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

بعد االنتهاء من عملٌة المفر نقوم بتثبٌت المفصبلت بمٌث ٌكون الطرؾ الطوٌل للمفصلة خارج  .18
 .  (38 – 3فً الشكل )الباب مع مراعاة أن تكون مافة المفصلة موازٌة لمافة الجانب كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد تركٌب المفصبلت على األبواب نقوم بتركٌب مماالت األرفؾ والتً تكون أما متن ستدائب  .19
 .  (39- 3فً الشكل )خشبٌة أو من مامبلت ببلستٌكٌة كما مبٌنة )تراٌ(( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح تركٌب مماالت األرفؾ39 - 3الشكل)

 ( ٌوضح تركٌب المفصلة38 - 3الشكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

بعد ذلك نقوم بتركٌب األبواب فً أماكنها بمٌث ٌركب الطرؾ الطوٌل للمفصتلة علتى القاعتدة  .20 .......
 .  (40 – 3فً الشكل )والمثبتة فً الجانب كما الخاصة به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد االنتهاء من تركٌب األبواب نقتوم بوضتع ذٌاستات المقتابض علتى األبتواب ونركبهتا وذلتك  .21
  . (41 – 3فً الشكل )كما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح تركٌب األبواب40 - 3الشكل )

 ( ٌوضح تركٌب المقابض41 - 3الشكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

الخاصتة بعد تركٌب المقابض نمدد مكتان الكٌلتون ونستتخدم برٌمتة مناستبة لقطتر االستطوانة  .22
 .بالمفتا  لنقوم بالثقب فً المكان الذي تم تمدٌده ومن ثم نركب الكٌلون 

بعد االنتهاء من العمل نقوم بتنعٌم المكتبة بالكامل بواسطة ورق التنعٌم لؽترض رشتها بمتادة  .23
فً ولتكون المكتبة كما اللكر المخفؾ كما تعلمنا سابقا لنكون ذد انتهٌنا من العمل بالمكتبة 

 . (42 – 3الشكل )

 ( ٌوضح شكل المكتبة بعد االنتهاء من الطبلء42 - 3شكل )
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بعد االنتهاء من العمل سنقوم بمساب الكلفة النهائٌة للمكتبة كما تعلمنا ستابقا فٌجتب وضتع جتداول للمتواد  .......
األولٌة ثم جدول للتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ثم جدول المساب النهائً لكلفة المكتبة وٌجب أن 

 نعرؾ عدة أمور ذبل البدء بوضع الجداول وهً كاآلتً :
 
 ألؾ دٌنار . (38000)ٌساوي  ملم (18)عر طبقة البلوك بورد ذات السدائب المكسو سمك س .1
 ألؾ دٌنار . (490000)سعر المتر المكعب من خشب الزان ٌساوي  .2
 ألؾ دٌنار . (20000)ٌساوي  (244 × 122)ذٌا   ملم(4)سعر طبقة معاك  الزان سمك  .3
آالؾ دٌنتتار  (4000)ٌومٌتتا  وتستتاوي  تستتاعا (8)أجتتور عامتتل النجتتارة تمستتب فتتً الٌتتوم بمعتتدل  .4

 وتختلؾ من عامل آلخر مسب خبرته وسرعة عمله وإتقانه للعمل .
 أجور المكائن تمسب مقارنة لسعر السوق . .5
 )اإلٌجار للممل أو المعمل والكهرباء والماء والمصارٌؾ اإلدارٌة(تمثل نسبة  (%4)تضاؾ نسبة  .6

 ؾ دٌنار .أل (200000)على أسا  اإلٌجار للممل ٌساوي 
 وتعتبر نسبة التلؾ واالندثار فً المكائن والعدد . (% 5)تضاؾ نسبة من  .7
 لؤلربا  . (%20)تضاؾ نسبة من  .8

 

بعد أن عرفنا هذه األمور األساسٌة لٌكون مساب الكلفة النهائٌة لكل ذطعة أثاث مسابا   5-3-3

األخشاب الطبٌعٌة أو الصناعٌة على دذٌقا  وصمٌما  نقوم بوضع الجداول وتكون هذه الجداول لكل نوع من 
مدة وجدول آخر ٌكون للتراكٌب المعدنٌتة والمصتارٌؾ األختر  وستنتعرؾ علتى هتذه الجتداول بشتكل جٌتد 

 عند مساب الكلفة لهذا التمرٌن وهً كاآلتً :
 

 ( لمساب ثمن خشب الزان المستخدم فً المكتبة1ذائمة )
 

 الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.0029 1 سم 1 2 1450 ذبلمات 1

ب
كع
 م
تر
م

 

4
9
0
0
0
0

 

1421  

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.0029 إجمالً مجم ألوا  خشب الصاج المستعملة 
سعر × إجمالً مجم األلوا  
 المتر المكعب

 
السمك × العرض × لطول مجم األلوا  بالمتر المكعب = ا

  1000000÷ العدد × 
على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  

 وامدة )سنتٌمتر(
 ثمن إجمالً األلوا  1421   
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 ملم المستخدم فً المكتبة (18)( لمساب ثمن ألوا  البلوك بورد سمك 2ذائمة )
 

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
ومدة 

 بٌعال

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 1.6 2 ملم 18 40 200 الجوانب 1

 
ٌا
 ذ
قة
طب

 
1
2
2

 
 ×

2
4
4

 
سم
 

3
8
0
0
0

 

20424.616  

  4084.923 0.32 1 ملم 18 40 80 القاعدة 2

  3063.692 0.24 1 ملم 18 30 80 القرصة العلٌا 3

  4084.923 0.32 1 ملم 18 40 80 القرصة السفلى 4

  6127.384 0.48 2 ملم 18 30 80 أرفؾ علٌا  5

  3778.553 0.296 1 ملم 18 37 80 برؾ داخل األبو 6

  8169.846 0.64 2 ملم 18 40 80 أبواب 7

  510.615 0.04 1 ملم 18 5 80 عقجة 8

 
إجمالً مسامة ألوا  البلوك بورد بالمتر المربع 

 المستعملة
3.936 

 األلوا  المستعملة =ثمن إجمالً 
سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم  244×  122ملم =  18مسامة طبقة البلوك بورد 
 متر مربع 2.9768= 

ثمن 
المتر 
 المربع

12765.385 

 
ملم =  18سعر المتر المربع من البلوك بورد سمك 

دٌنار للمتر  12765.385=  2.9768÷  38000
 المربع

  50224.552 
ثمن إجمالً 
 األلوا 

 
 

 ملم المستخدم فً المكتبة (4)( لمساب ثمن ألوا  معاك  الزان سمك 3ذائمة )
 

 الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 1.64 1 ملم 4 82 200 الظهر 1

 
ٌا
 ذ
قة
طب

 
2
2

 
×

2
4
4

 

 
سم
 

20000 

11018.543  

 
إجمالً مسامة ألوا  معاك  الزان بالمتر 

 المربع المستعملة
 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 1.64

سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم  244×  122ملم =  4مسامة طبقة معاك  الزان 
 متر مربع 2.9768= 

 2ثمن م 
6718.624 

 
  ملم = 4مك سعر المتر المربع من معاك  الزان س

 دٌنار للمتر المربع 6718.624=  2.9768÷  20000
  11018.543 

ثمن إجمالً 
 األلوا 
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.......  
 ( لمساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  البلزمة لعمل المكتبة4ذائمة )

 

 ومدة البٌع الكمٌة المادة ت
السعر مسب 
 ومدة البٌع

الثمن مسب 
 الكمٌة

 المبلمظات

  1500 6000 سطل سطل 4/1 تٌكؼراء ببلس 1

 برؼً (50)الباكٌت ٌمتوي على  500 1000 باكٌت 25 إنج (2.5)براؼً ذٌا   2

  225 4500 باكٌت باكٌت 20/1 سم (3.5)مسامٌر ذٌا   3

  1000 500 عدد  2 مقابض طولٌة 4

  6000 1500 عدد 4 مفصبلت إٌطالً 5

  1500 1500 عدد 1 كٌلون 6

  500 250 عدد 2 سرذً 7

 برؼً (30)الباكٌت ٌمتوي على  600 750 باكٌت 24 براؼً ناعمة 8

  1500 250 عدد 6 ورق تنعٌم 9

  5250 3500 علبة علبة 1.5 طبلء اللكر 10

  1500 750 ذنٌنة ذنٌنة 2 مخفؾ أصباغ 11

  1000 1000 - - أجور نقل 12

  2000 2000 ٌوم ٌوم 1 أجور عامل نجارة 13

  3000 3000 ٌوم ٌوم 1 ل صباؼةأجور عام 14

  1500 1500 - - أجور مكائن 15

  27575 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  16

 ( لمساب الكلفة النهائٌة للمكتبة5ذائمة )

   ت

 1421 (1)إجمالً ثمن ألوا  خشب الزان ذائمة  1

 50224.552 (2)إجمالً ثمن ألوا  البلوك بورد ذائمة  2

 11018.543 (3)إجمالً ثمن ألوا  معاك  الزان ذائمة  3

 27575 (4)إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ذائمة  4

 90239.095 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  للقوائم 5

6 
=  100÷  200000×  4ة = من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌؾ اإلدار%  4نسبة 
8000 8000 

 4511.954 4511.954=  100÷  90239.095×  5ذٌمة التلؾ واالندثار فً المعدات واألدوات = %  5نسبة  7

8 
=  100÷  90239.095×  20من جملة التكالٌؾ =  % 20نسبة أربا  
18047.819 

18047.819 

9 
اإلٌجار والكهرباء والتلؾ واألربا  = ثمن المكتبة النهائً بعد إضافة النسب الخاصة ب

120798.868 120798.868 
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 ( ملم18)مصنوفة من البلوك بورد سمك  طاولة مكتب 4-3

 طاولة مكتب التمرٌن الرابع :
ٌمتتتوي علتتى جتترار كبٌتتر وثبلثتتة  ملتتم (18)تنفٌتتذ منضتتدة مكتتتب مصتتنوع متتن البلتتوك بتتورد ستتمك 

، والقرصتة العلٌتا مماطتة برطتار متن تتمترك علتى ستكك انزالذٌتة جرارت جانبٌة مركبة فتً علبتة مستتقلة 
األخشتتاب الصتتلبة والمافتتات األمامٌتتة للجوانتتب وذاعتتدة علبتتة الجتترارات الجانبٌتتة مثبتتت علٌهتتا ذبلمتتة متتن 

 . (43 – 3ى الشكل )علالمثبتة المبٌنة وٌتم التفصٌل والعمل بموجب القٌاسات األخشاب الصلبة ، 

  إجراءات السالمة 1-4-3
 لب  مذاء السبلمة .  .1
 لب  المبلب  المناسبة للعمل .  .2
 لب  نظارات السبلمة .  .3
 عدم لب  الخواتم والمجوهرات أثناء العمل .  .4
 تطبٌق كافة إجراءات السبلمة عند العمل على المكائن الثابتة والمتنقلة .  .5

( ٌبٌن منضدة مكتب مصنوعة من البلوك بورد سمك 43 - 3شكل )
 ( ملم18)

 األبعاد بالسنتيوترات
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 

 العدد واألدوات واألجهزة المستخدمة فً التمرٌن : 2-4-3
 
 . منشار الصٌنٌة  .1
 منشار السمب الكهربائً .  .2
 ماكٌنة الرندة .  .3
 ماكٌنة الثخانة .  .4
 ماكٌنة الفرٌز الثابتة .  .5
 منشار الزاوٌة .  .6
 المثقب الٌدوي .  .7
 مفك البراؼً .  .8
 مطرذة معدنٌة .  .9
 الرندة الٌدوٌة .  .10
 الزاوٌة القائمة .  .11
 متر ذٌا  معدنً .  .12
 ذلم رصاص  . .13
 

 
 تمرٌن :المواد الخام المستخدمة فً ال 3-4-3

 
 أما ملب  بقشرة أو بدون ذشرة . ملم (18)بلوك بورد سمك  .1
 . ملم (4)معاك  عادي  .2
 خشب طبٌعً من األخشاب الصلبة .  .3
 سكك معدنٌة للجرارات .  .4
 ؼراء أبٌض .  .5
 براؼً ربط .  .6
 .  سم (3)مسامٌر  .7
 مقابض . .8
 لبالٌب . .9
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....... 
 خطوات العمل : 4-4-3
وضتع القٌاستات علٌته بالشتكل الصتمٌح وٌب العملتً فتً دفتتر التتدر الب رسم التمترٌنعلى الط .1

فً كٌفٌة استخراج القطع المطلوبتة للعمتل لوضتعها فتً جتدول الئمتة القطتع  واستشارة المعلم 
مع بٌان نوع الومدات وكٌفٌة ذٌاسها كمتا مبتٌن فتً خانتة المبلمظتات فتً جتدول الئمتة القطتع 

واالستتتعانة بتتدلٌل تشتتؽٌل رائها عتترؾ علتتى أستتلوب شتتراء وتستتجٌل الكمٌتتات لؤلنتتواع عنتتد شتتلتت
كون المرجتع ٌدفتر التدرٌب العملً وذلتك ألنته ستب الطالب االهتماموكذلك على المكائن واآلالت،

 الومٌد له عند خوض االمتمانات الخاصة بالتدرٌب العملً .
سنقوم بعد ذلك بوضع جدول الئمة القطع لؽرض معرفة ذٌا  الومدات أثناء تنفٌذ العمل وهو  .2

 ً : تكاآل

 المبلمظات النوع السمك العرض الطول العدد اسم المادة ت

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 67 137 1 ذرصة المكتب 1

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 60 74 2 جوانب المكتب 2

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 55 120 1 ظهر المكتب 3

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 60 40 1 ذاعدة علبة الجوارٌر 4

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 60 55 1 نب علبة الجوارٌرج 5

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 10 70 1 واجهة الجرار الكبٌر 6

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 10 40 1 واجهة الجرار العلوي 7

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 22 40 2 واجهة الجرارٌن األوسط والسفلً 8

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 8 60 2 جوانب الجرار الكبٌر 9

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 8 60 2 جوانب الجرار العلوي 10

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 20 60 4 جوانب الجرارٌن األوسط والسفلً 11

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 6 70 1 ظهر الجرار الكبٌر 12

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 6 36 1 ظهر الجرار العلوي 13

 ألوا  بلوك بورد ملم 18 18 36 2 األوسط والسفلً ظهر الجرارٌن 14

 ألوا  ملم 4معاك   ملم 4 58 70 1 ذاعدة الجرار الكبٌر 15

 ألوا  ملم 4معاك   ملم 4 58 38 3 ذاعدة الجرارات الثبلثة 16

 بالمتر المكعب زانخشب  1,5 4 210 2 إطار للقرصة 17

 بالمتر المكعب خشب زان 1 2 260 1 ذبلمات 18

 بالمتر المكعب خشب زان 1,2 1,2 300 2 )أبزار(أشرطة خشبٌة للملٌة  19

 الكمٌة بالعدد - - - 60 4 سكك معدنٌة للجرارات 20

 الكمٌة بالعدد - - - - 4 مقابض للجرارات 

 
بعد وضع جدول الئمة القطتع ٌتضتح لنتا متا هتً القطتع المطلوبتة للتمترٌن وستنقوم بتخطٌطهتا  .3

لؽتترض معرفتتة كٌفٌتتة استتتخراجها دون تتترك تلتتؾ كبٌتتر فتتً اللتتو   علتتى لتتو  البلتتوك بتتورد
وضتتع مخطتتط استتتخراج القطتتع متتن لتتو  فتتً كٌفٌتتة المعلتتم المشتترؾ علتتى التمتترٌن  استشتتارةو

 البلوك بورد بأذل نسبة تلؾ ممكنة .
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

بعد معرفة كٌفٌة استخراج القطع سنقوم باستخراجها على منشار الصٌنٌة وبالقٌاسات النهائٌة  .4
 تطبٌق ذواعد السبلمة أثناء العمل على منشار الصٌنٌة .  مع مراعات

بعد االنتهاء من تفصٌل القطع على المنشار نقوم بتجمٌع القطع األساسٌة وهً جوانتب وظهتر  .5
المكتتتب مٌتتث ستتنقوم بتركٌبهتتا متتع بعضتتها بواستتطة البراؼتتً والؽتتراء مٌتتث ٌثبتتت الظهتتر بتتٌن 

 .  (44 – 3)فً الشكل الجانبٌن كما 

وم بتركٌتب ذاعتدة علبتة الجترارات متع جانبهتا بتالبراؼً والؽتراء مٌتث تكتون القاعتدة كما ستنق .6
 داختتل الجانتتب ثتتم بعتتد ذلتتك نركتتب العلبتتة بجانتتب المكتتتب والظهتتر بتتالبراؼً والؽتتراء أٌضتتا  كمتتا

 .  (45 – 3)فً الشكل  موضح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٌوضح تثبٌت ظهر منضدة المكتب44 - 3شكل )

( ٌوضح تثبٌت ذاعدة علبة 45 - 3شكل )
 الجرارات
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

ا ٌجتب عمتل مجتر  بستمك بعد االنتهاء من الهٌكل سنقوم برعداد الجترارات لؽترض جمعهتا وهنت .7 .......
لؽتترض دختتول ذاعتتدة الجتترار فٌتته وهتتذا المجتتر  ٌعمتتل فتتً وجتته الجتترار متتن التتداخل  ملتتم (4)

 .  ملم (8)وبعمق ملم  (1,6)والجانبٌن مٌث ٌبعد عن المافة السفلى بمقدار 
بعد ذلك نقوم بجمع الجرارات جمعا  نهائٌا  وذلك بوضع أماكن اللبالٌب فتً وجته الجترار التداخلً  .8

ؽرض تركٌب الجوانب مع الوجه ومن ثم ٌركتب الظهتر متع الجوانتب بمٌتث ٌكتون الظهتر بتٌن ل
 .  (46 – 3)فً الشكل الجانبٌن وٌركب بالؽراء وبراؼً الربط كما 

بعد االنتهتاء متن جمتع الجترارات نركتب ذاعتدة الجترار فتً المجتر  التذي عملنتاه لهتا ونثبتت  .9
ومتن ثتم نقتوم بتركٌتب  ستم (2)مٌر طتول القاعدة فً ظهر الجترار بأربعتة أو ثتبلث مستا

متن كتل جانتب وهتو الستمك التذي ٌمستم لستكك  ملم (13)السكك التً مسمنا لها مسافة 
زلقة علتى المافتات الستفلى لجوانتب الجترارات كمتا ـالجوارٌر  فنقوم بتركٌب القطعة المنت

 .  (47 – 3)فً الشكل 
 

 

 ( ٌوضح عملٌة تجمٌع أجزاء الجرار بالبراؼ46ً - 3شكل )

 ( ٌوضح تثبٌت السكك االنزالذٌة للجرارات47 - 3شكل )



 

للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً 244  

 

 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

فل ثم نركب الجرار ونتوازن مركتته علتى بعد ذلك نركب السكك الماملة ونبدأ من الجرار األس .10
إلى األعلى لؽرض تركٌب ماملة الجترار  فوق مافة وجه الجرار عن ملم (3)السكة ثم نرتفع 

 الثانً وهكذا إلى تنتهً عملٌة تركٌب السكك جمٌعا  .
بعتتد االنتهتتاء متتن تثبٌتتت الجتترارات وستتككها نقتتوم بتجهٌتتز ذرصتتة المكتتتب مٌتتث نثبتتت ذبلمتتة  .11

لؽتترض إلتمامهتتا بشتتكل فنتتً  ( درجتتة45)عتتاة ذطتتع التترسو  علتتى زاوٌتتة القرصتتة متتع مرا
 لؽرض ذلع المسامٌر بعد جفاؾ الؽراء .  (الفل )ونثبتها بالؽراء والمسامٌر باستعمال 

بعد جفاؾ الؽراء نقوم بمسح الزٌادات فً ذبلمة القرصة ومن ثم نقوم بملتً القبلمتة برٌشتة  .12
فتً  موضتح صة بواسطة ماكٌنة الفرٌزة الٌدوٌة كمتانصؾ مدورة على الزواٌا الخارجٌة للقر

 . (48 – 3)الشكل 
 

 
بعد االنتهاء من القرصة نقوم بتركٌبها على هٌكل المكتب بواسطة اللبالٌب والؽراء كما تعلمنتا  .13

 فً التمارٌن السابقة . 
بعد ذلك نقوم بتمدٌد أماكن مقابض الجرارات فً منتصؾ كتل جترار ونثقبهتا بوستاطة المثقتب  .14
 ( .49 – 3لٌدوي الكهربائً وتركٌبها كما فً الشكل )ا
  
 

 
 
 
 

 ( ٌوضح تدوٌر المافات الخارجٌة للقرصة بماكنة الفرٌزة الٌدوٌة48 - 3شكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 

 
 
 
( 4)على أوجه الجرارات مٌث نترك مستافة  )األبزار(بعد االنتهاء نضع أشرطة الملٌة الخشبٌة  .15

من األعلى واألسفل وٌكون ارتباط األشرطة عند الزواٌا بزاوٌة  ( سم3)من كل جانب ومسافة  سم
مسامٌر األبرة ونقطع نهاٌة المسمار ونؽطسها داخل األشرطة كً ال وتثبت بالؽراء و ( درجة45)

 . (50 – 3فً الشكل )نضطر إلى ذلعها بعد ذلك لتكون الجرارات كما 
 
 

 

 ارات( ٌوضح تثبٌت مقابض الجر49 - 3شكل )

 ( ٌوضح تثبٌت اشرطة الملٌة )األبزار(50 - 3شكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

  
إذا كانت مركة الجرارات بها بعتض اإلعاذتة ٌمكتن إزالتة مثتل هتذه المعوذتات باستتعمال الرنتدة  .16

 الٌدوٌة لمسح وتشطٌب الجرارات . 
ه صتبؽوء من العمل بشكل نهائً نقوم بتنعٌم مٌز المكتتب بتورق التنعتٌم بشتكل جٌتد بعد االنتها .17

 . (51 – 3)الشكل فً كما النهائً شكله  بمادة االسبرتو والدملوك لٌكون

 
 ( ٌوضح الشكل النهائً لمنضدة المكتب51 - 3شكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
بعد االنتهاء من العمل سنقوم بمساب الكلفة النهائٌة للطاولتة كمتا تعلمنتا ستابقا فٌجتب  5-4-3

دول للتراكٌتب المعدنٌتة والمصتارٌؾ األختر  ثتم جتدول المستاب النهتائً وضع جداول للمواد األولٌة ثم جت
 لكلفة الطاولة وٌجب أن نعرؾ عدة أمور ذبل البدء بوضع الجداول وهً كاآلتً :

 ألؾ دٌنار . (475000)سعر المتر المكعب من خشب الزان ٌساوي  .1
 ألؾ دٌنار . (360000)سعر المتر المكعب من خشب الجام ٌساوي  .2
 ألؾ دٌنار . (32000)ٌساوي  ملم (18)البلوك بورد ذات السدائب سمك  سعر طبقة .3
ألتتؾ  (13000)ٌستتاوي  ( ستتم244 × 122)ذٌتتا   ( ملتتم4)ستتعر طبقتتة معتتاك  العتتادي ستتمك  .4

 دٌنار .
آالؾ دٌنتتار  (4000)ٌومٌتتا  وتستتاوي  ستتاعات (8)أجتتور عامتتل النجتتارة تمستتب فتتً الٌتتوم بمعتتدل  .5

 رعة عمله وإتقانه للعمل .وتختلؾ من عامل آلخر مسب خبرته وس
 أجور المكائن تمسب مقارنة لسعر السوق . .6
 )اإلٌجار للممل أو المعمل والكهرباء والماء والمصارٌؾ اإلدارٌة(تمثل نسبة  %(5)تضاؾ نسبة  .7

 ألؾ دٌنار . (180000)على أسا  اإلٌجار للممل ٌساوي 
 ن والعدد .وتعتبر نسبة التلؾ واالندثار فً المكائ%(  3)تضاؾ نسبة من  .8
 لؤلربا  . %(25)تضاؾ نسبة من  .9

بعتتد أن عرفنتتا هتتذه األمتتور األساستتٌة لٌكتتون مستتاب الكلفتتة النهائٌتتة لكتتل ذطعتتة أثتتاث مستتابا  دذٌقتتا  
قوم بوضع الجداول وتكون هذه الجداول لكل نوع من األخشاب الطبٌعٌة أو الصناعٌة على متدة وصمٌما  ن

وجدول آخر ٌكون للتراكٌب المعدنٌة والمصتارٌؾ األختر  وستنتعرؾ علتى هتذه الجتداول بشتكل جٌتد عنتد 
 مساب الكلفة لهذا التمرٌن وهً كاآلتً :

 
 

 ة المكتبمنضد( لمساب ثمن خشب الزان المستخدم فً 1ذائمة )

 الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.00252 2 1.5 4 210 إطار القرصة 1

ب
كع
 م
تر
م

 

4
7
5
0
0
0

 

1197  

  247 0.00052 1 1 2 260 ذبلمات 2

3 
أشرطة ملٌة 
 )أبزار(

300 1.2 1.2 2 0.000864 1854.4  

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.003904 جمالً مجم ألوا  خشب الجام المستعملةإ 
 سعر المتر المكعب× إجمالً مجم األلوا  

 
  1000000÷ العدد × السمك × العرض × مجم األلوا  بالمتر المكعب = الطول 

 ثمن إجمالً األلوا  3298.4   على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  وامدة )سنتٌمتر(
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 ( لمساب ثمن خشب الجام المستخدم فً منضدة المكتب2ذائمة )

 اسم القطعة ت
الطو
 ل

العر
 ض

 السمك
 سم

 الكمٌة عدد
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.00192 2  2 8 60 جوانب الجرار الكبٌر 1

ب
كع
 م
تر
م

 

3
6
0
0
0
0

 

691.2  

  691.2 0.00192 2  2 8 60 انب الجرار العلويجو 2

3 
جوانب الجرار األوسط 

 والسفلً
60 20 

2  
4 0.0096 3456  

  302.4 0.00084 1  2 6 70 ظهر الجرار الكبٌر 4

  155.52 0.000432 1  2 6 36 ظهر الجرار العلوي 5

6 
ظهر الجرارٌن األوسط 

 والسفلً
36 18 

2  
2 0.002592 933.12  

ثمن إجمالً األلوا  المستعملة  0.017304 إجمالً مجم خشب الجام بالمتر المكعب المستعملة 
= 

سعر × إجمالً مجم األلوا  
  المتر المكعب

العدد × السمك × العرض × مجم األلوا  بالمتر المكعب = الطول 
 ÷1000000  

على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  وامدة 
 6229.44   تٌمتر()سن

ثمن إجمالً 
 األلوا 

 منضدة المكتب( ملم المستخدم فً 18( لمساب ثمن ألوا  البلوك بورد سمك )3ذائمة )
 

 الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.9179 1 1.8 67 137 ذرصة المكتب 1

قة
طب

 
  
ٌا
ذ

1
2
2

 
 ×

2
4
4

 
سم
 

3
2
0
0
0

 

9867.239  

  9545.820 0.888 2 1.8 60 74 جوانب المكتب 2

  7094.866 0.66 1 1.8 55 120 ظهر المكتب 3

  2579.951 0.24 1 1.8 60 40 ذاعدة علبة الجوارٌر 4

  3547.433 0.33 1 1.8 60 55 جنب علبة الجوارٌر 5

  752.485 0.07 1 1.8 10 70 واجهة الجرار الكبٌر 6

  429.991 0.04 1 1.8 10 40 واجهة الجرار العلوي 7

8 
واجهة الجرار األوسط 

 والسفلً
40 22 

1.8 
2 0.176 1891.964  

 
إجمالً مسامة ألوا  البلوك بورد بالمتر المربع 

 المستعملة
 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 3.3219

ر سع× إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم =  244×  122ملم =  18مسامة طبقة البلوك بورد 
 متر مربع 2.9768

ثمن المتر 
 المربع

10749.798 

 
 32000ملم =  18سعر المتر المربع من البلوك بورد سمك 

 دٌنار للمتر المربع 10749.798=  2.9768÷ 
  35709.749 

ثمن إجمالً 
 األلوا 
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

 منضدة المكتب( ملم المستخدم فً 4سمك ) عاديمعاك  الاللوا  ( لمساب ثمن أ4ذائمة ) .......
 

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.406 1 0.4 58 70 ذاعدة الجرار الكبٌر 1

  
ٌا
 ذ
قة
طب 1
2
2

 
 ×

2
4
4

 
سم
 

1
3
0
0
0

 

1773.044  

2 
ذاعدة الجرارات 

 بلثةالث
38 58 0.4 3 0.6612 2887.529  

 
إجمالً مسامة ألوا  المعاك  العادي بالمتر 

 المربع المستعملة
1.0672 

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة =
سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم =  244×  122ملم =  4مسامة طبقة المعاك  العادي 
 متر مربع 2.9768

ثمن 
المتر 
 ربعالم

4367.105 

 
ملم =  4سعر المتر المربع من المعاك  العادي سمك 

 دٌنار للمتر المربع 4367.105=  2.9768÷  13000
  4660.573 

ثمن إجمالً 
 األلوا 

 
 ( لمساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  البلزمة لعمل الطاولة5ذائمة )

 

 ومدة البٌع الكمٌة المادة ت
السعر مسب 

 دة البٌعوم
الثمن مسب 
 الكمٌة

 المبلمظات

  1500 6000 سطل سطل 4/1 ؼراء ببلستٌك 1

  1600 100 عدد 16 لبالٌب 2

3 
 3,5مسامٌر ذٌا  
  225 4500 باكٌت باكٌت 20/1 سم

  1500 250 عدد 6 ورق تنعٌم 4

  750 750 باكٌت باكٌت 1 إنج 1,5براؼً  5

  500 500 باكٌت باكٌت 1 ناعمة 4/3براؼً  6

  5250 3500 علبة علبة 1,5 طبلء اللكر 7

  1500 750 ذنٌنة ذنٌنة 2 مخفؾ أصباغ 8

  8000 2000 طقم طقم 4 سكك جرارات 9

  2000 500 عدد 4 مقابض 10

  1000 1000 - - أجور نقل 11

  8000 4000 ٌوم ٌوم 2 أجور عامل نجارة 12

13 
أجور عامل 
 صباؼة

  3000 3000 ٌوم ٌوم 1

  2500 2500 - - أجور مكائن 14

  37325 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  15
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 لمنضدة المكتب( لمساب الكلفة النهائٌة 6ذائمة )
 

   ت

 3298.4 (1)قائمة  زانإجمالً ثمن ألواح خشب ال 1

 6229.44 (2)قائمة  جامإجمالً ثمن ألواح خشب ال 2

 35709.749 (3)لوك بورد قائمة إجمالً ثمن ألواح الب 3

 4660,573 (4)قائمة  عاديمعاكس الالإجمالً ثمن ألواح  4

 37325 (5)إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى قائمة  5

 87223.162 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌف األخرى للقوائم 6

7 
÷  180000×  5لكهرباء والماء ومصارٌف اإلدارة = من اإلٌجار وا % 5نسبة 
100  =9000 

9000 

8 
÷  87223.162×  3قٌمة التلف والندثار فً المعدات واألدوات =  % 3نسبة 
100  =2616.694 

2616.694 

9 
=  100÷  87223.162×  25من جملة التكالٌف =  % 25نسبة أرباح 
21805.790 

21805.790 

10 
تب النهائً بعد إضافة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلف ثمن منضدة المك

 120645.646= واألرباح 
120645.646 
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 غرفة نوم كومٌدي 5-3
 MDFمصنوع من الخشب الصنافً 

 خامسالتمرٌن ال
مصتنوع  (52 - 3فتً الشتكل )بموجب القٌاسات المبٌنة  بثبلث مجرات ؼرفة نوم تنفٌذ كومٌدي    
 .  ملم (4) والظهر من المعاك  العادي ملم (18)سمك  (MDF)ـلمن خشب ا

 

 ( ٌوضح شكل الكومدي وذٌاساته55 - 3شكل )
 

 األبعاد بالسنتيوترات
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

.......  
 -إجراءات السبلمة: 1-5-3
 
 لب  مذاء السبلمة. .1
 لب  المبلب  المبلئمة للعمل. .2
 لب  نظارات السبلمة. .3
 عدم لب  الخواتم والمجوهرات إثناء العمل. .4
 .تطبٌق كافة إجراءات السبلمة عند العمل على المكائن الثابتة والمتنقلة .5

 -العذد واألدوات والوعذات: 2-5-3

 
 . زاوية قائوة .4

 . قلن رصاص .2

 . خطاط رو رأسين .3

 . )طخواخ( هطرقة خشبية .4

 . هتر قياس هعذني .5

 .هطرقة  .6

 منشار صٌنٌة . .7
 . )منقار(مثقاب كهربائً  .8
 آلة فرٌزة كهربائٌة ٌدوٌة متنقلة . .9
 زاوٌة ذائمة. .10
 مختلفة القٌاسات. ) فخات(مرابط  .11

 

 
 خام:المواد ال 3-5-3
 
 . ملم (18)وٌكون  (MDF)لو   .1
 . ملم (4)خشب معاك   .2
 . سم( 3) مسامٌر .3
 . للمجرات سكك انزالذٌة .4
 . سم (2,5) براؼً .5
 ببلستٌك . ؼراء .6
 . مقابض .7
 خشب . لبالٌب .8
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 خطوات التنفٌذ: 4-5-3
 
على المعلم المشرؾ على التمرٌن إن ٌرسمه على السبورة مع وضع القٌاسات كاملة على  .1

جدول الئمة بالمواد وبٌان كٌفٌة استخراج ذطع  مدٌد ذطع الكومدي وذٌاساتها فًوتالتمرٌن 
وعلى الطالب  ، بشكل ٌسدي إلى تقلٌل  التلؾ إلى اذل مد ممكن (MDF)ـالكومٌدي من خشب إل

لشكل فً دفتر التدرٌب العملً بالشكل الصمٌح مع وضع القٌاسات المساذط الثبلثة لإن ٌرسم 
 م ووضع الجدول الخاص ببلئمة القطع لؽرض الرجوع إلٌه عند التنفٌذبشكل صمٌح على الرس

 . (53 – 3فً الشكل )وكما  واالستعانة بدلٌل تشؽٌل المكائن واآلالت 
 

 
المعلم المشرؾ شر  خطوات العمل بالشكل الذي ٌستتطٌع الطالتب إن ٌفهتم كتل خطتوة   ٌجب على .2

مبلمظتات المع األختذ بنظتر االعتبتار  د التنفٌذمن خطوات العمل فهما جٌدا كً ال ٌقع فً الخطأ عن
 .فً دلٌل المعلم

 ( ٌوضح المساذط الثبلثة للكومدي53 - 3شكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

وضع القٌاسات والكمٌات فً جدول الئمة المواد لؽرض التتدرٌب ومعرفتة النتوع والكمٌتة متن كتل  .3 .......
 :أدناهالجدول مثبت فً  مادة ومسب ما

 
 

 
الئمة القطع وعلى المعلم  المثبتة فً جدولسات لقٌاذص اللو  على منشار الصٌنٌة مسب ا .4

 . المشرؾ متابعة عمل الطبلب عند التنفٌذ وعلى الطالب استشارة المعلم ذبل البدء بأٌة خطوة
أشٌر أماكن اتصال السطح العلوي والسفلً على الجانبٌن بعد ذص القطع بالشكل النهائً نقوم بت .5

باستعمال متر القٌا  المعدنً والزاوٌة القائمة وذلم الرصاص بموجب القٌاسات المبٌنة فً 
 . (54- 3فً الشكل )مخطط التنفٌذ وكما 

 

 اسم القطعة ت
العد
 د

 الطول/سم
العرض/ 
 سم

السمك/
 سم

 المبلمظات النوع

 سم 122×244ذٌا  اللو  MDFلو  خشب  1.8 43 54 1 يالسطح العلو 1

 سم 122×244ذٌا  اللو  MDFلو  خشب  1.8 39 46.4 1 السطح السفلً 2

 سم 122×244ذٌا  اللو  MDFلو  خشب  1.8 39 49.2 2 الجوانب 3

 سم 122×244ذٌا  اللو  MDFلو  خشب  1.8 5 46.4 1 عارضة أمامٌة للقاعدة 4

 سم 122×244ذٌا  اللو  MDFلو  خشب  1.8 14 50 3 وجه المجرات 5

 سم 122×244ذٌا  اللو  MDFلو  خشب  1.8 10 42.7 3 ظهر المجرات 6

 سم 122×244ذٌا  اللو  MDFلو  خشب  1.8 12 38.5 6 جوانب المجرات 7

 ملم 4 38 45 3 معاك  المجرات 8
 4لو  خشب معاك 

 ملم
 سم 122×244ذٌا  اللو 

 ملم 4 20 51 1 معاك  الظهر 9
 4لو  خشب معاك 

 ملم
 سم 122×244ذٌا  اللو 

 صة والقاعدة( ٌوضح كٌفٌة تأشٌر أماكن اتصال القر54 - 3شكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

للقرصة وننقل التأشٌر على الوجه الثانً العلٌا للجوانب مافات النقوم بتمدٌد مكان اللبالٌب على  .6
وكذلك على مافتً رأ  القاعدة وننقل التأشٌر على مكان تثبٌت القاعدة بالجانبٌن وكذلك نأشر 

ونتأكد ذبل عملٌة التثقٌب من دذة التأشٌر  )العقجة(أماكن اللبالٌب فً العارضة األمامٌة للقاعدة 
قٌب على القرصة ولبلوب ٌقابله ثم نقوم بالتث بلكل ثق أو أرذاموزٌادة فً الدذة نضع إشارات 

 (5)لٌبقى  ملم (13)باستخدام المثقاب الكهربائً على إن ٌكون عمق الثقب والقاعدة والجوانب 
 . (55 – 3فً الشكل )وكما  من سمك القرصة فوق الثقب ملم
 

 
وكمتا  خالطخمتاوطرذهتا ب الؽتراء ب اللبالٌتب باستتخدامٌركالتثقٌب نقوم بتعملٌات بعد االنتهاء من  .7

 . (56 – 3فً الشكل )
 

 

 ( ٌوضح عملٌة تثقٌب القرصة55 - 3شكل )

 ( ٌوضح كٌفٌة تركٌب اللبالٌب56 - 3شكل )



 

 257    للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً

 

...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

جمٌع القطع  أنبعد االنتهاء من جمٌع العملٌات نقوم بتجمٌع التمرٌن تجمٌعا  تجرٌبٌا   للتأكد من  .8 .......
 . (57 – 3فً الشكل )تم تنفٌذها بشكل صمٌح وكما هو موضح 

 

 .(58 – 3فً الشكل )وكما  )الفخات(وتجمٌع التمرٌن وربطه بالمرابط بتؽرٌة ذم  .9
 

( ٌوضح تجمٌع التمرٌن تجمٌعا تجرٌبا  57 - 3شكل )  

( ٌوضح تجمٌع التمرٌن وربطه بالمرابط58 - 3شكل )  
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 
  . (59 – 3فً الشكل )وكما  )األدراج(لمجرات ل السكك االنزالذٌةب مكان تركٌ أشٌرذم بت .10

 
الذي تم تمدٌده مع مراعتاة جهتة كتل ستكة متن لمجرات مسب التخطٌط ل السكك االنزالذٌةركب  .11

 . (60 – 3فً الشكل )وكما السكك 

( ٌوضح تأشٌر وتخطٌط أماكن السكك االنزالذٌة59 - 3شكل )  

وضح تركٌب السكك االنزالذٌة  ( 60ٌ - 3شكل )  
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

.......  
مع مراعاة ضبط الجانب مع القاعدة والقرصة  سم (3)ركب ظهر التمرٌن بواسطة مسامٌر ن .12

 على الزاوٌة القائمة .
 

بواستتطة البراؼتتً باستتتخدام المفتتك جمتتع المجتترات جمٌتتع الكومتتدي نبتتدأ ببعتتد االنتهتتاء متتن ت .13
 . (61 – 3فً الشكل )وكما المناسب لذلك 

 

 
 

المافتتات الستتفلى علتتى  الستتكك االنزالذٌتتةنقتتوم بتركٌتتب ذواعتتد  )األدراج(بعتتد جمتتع المجتترات  .14
 . (3 – 62فً الشكل )وكما  ؤلدراجل

 

 
 

( ٌوضح تثبٌت ذواعد السكك االنزالذٌة62 - 3شكل )  

( ٌوضح تجمٌع األدراج بواسطة البراؼ61ً - 3شكل )  
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

استخدام آلة الفرٌزة الكهربائٌة الٌدوٌة لعمل ملٌة على مافتة القرصتة وكتذلك علتى مافتة وجته   .15
 .(63 – 3فً الشكل )المجرات وكما 

ب المقابض للمجرات وتكون فً ٌركبعد االنتهاء من فرز المافات وتشكٌل الملٌة علٌها نقوم بت .16
 . (64 – 3فً الشكل )وكما  منتصؾ الدرج

 

االنتهاء من العمل سنقوم بمساب الكلفة النهائٌة للكومٌدي كما تعلمنا سابقا مٌث ٌتم بعد  5-5-3

وضع جداول للمواد األولٌة ثم جدول للتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ثم جدول المساب النهائً 
 . لكلفة الكومٌدي

استعمال الفرٌزة الكهربائٌة لعمل الملٌة( ٌوضح 63 - 3شكل )  

( ٌوضح تركٌب مقابض األدراج64 - 3شكل )  
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

 -وندرج أدناه األمور الواجب معرفتها ذبل البدء بوضع الجداول: .......
 . دٌنار ألؾ (22000) ٌساوي ملم (18)سمك  (MDF)خشب الصناعً إل سعر طبقة .1
 . دٌنار ألؾ (13000) ٌساوي ملم (4)سمك  العادي سعر طبقة المعاك  .2
دٌنتار  آالؾ (4000)عمل ٌومٌا وتستاوي  ساعة (8)أجور عامل النجارة تمسب فً الٌوم بمعدل  .3

 . لعملل وإتقانهكمعدل وتختلؾ من عامل ألخر مسب خبرته وسرعته 
 . أجور المكائن تمسب مقاربة لسعر السوق .4
 . تضاؾ باذً النسب كما تعلمت بالتمارٌن السابقة .5

 

( ملم المستخدم فً 18سمك ) (MDFالخشب الصناعً )( لمساب ثمن ألوا  1ذائمة )
 الكومدي

 

 ومدة البٌع الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المبلمظات
 دٌنار دٌنار

 0.2322 1 1.8 43 54 القرصة 1

  
ٌا
 ذ
قة
طب

1
2
2

 
 ×

2
4
4

 

سم
 2
2
0
0
0

 

1716.070  

  1337.382 0.18096 1 1.8 39 46.4 القاعدة 2

  2836.172 0.38376 2 1.8 39 49.2 األجناب 3

  171.459 0.0232 1 1.8 5 46.4 عارضة أمامٌة للقاعدة 4

  1520.962 0.2058 3 1.8 14 49 وجه المجر 5

  1136.065 0.15372 3 1.8 12 42.7 ظهر المجر 6

  2048.642 0.2772 6 1.8 12 38.5 جوانب المجر 7

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 1.45684 بالمتر المربع المستعملة (MDF)إجمالً مسامة ألوا   
سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم =  244×  122ملم =  18( سمك MDF)مسامة طبقة 
 متر مربع 2.9768

ثمن المتر 
 المربع

7390.486 

 
÷  22000ملم =  18سمك  (MDF)سعر المتر المربع من 

 دٌنار للمتر المربع 7390.486=  2.9768
  10766.752 

ثمن إجمالً 
 األلوا 

 
فً ( ملم المستخدم 4( لمساب ثمن ألوا  المعاك  العادي سمك )2ذائمة )

 الكومدي
 

 الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.50388 3 0.4 38 44.2 ذاعدة المجرات 1

  
ٌا
 ذ
قة
طب 1
2
2

 
 ×

2
4
4

 
سم
 

1
3
0
0
0

 

2200.496  

  994.389 0.2277 1 0.4 46 49.5 ظهر الكومدي 2

 
لمعاك  العادي بالمتر إجمالً مسامة ألوا  ا

 المربع المستعملة
 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0,73158

سعر المتر × إجمالً مسامة األلوا  
  المربع

سم =  244×  122ملم =  4مسامة طبقة المعاك  العادي 
 متر مربع 2.9768

ثمن المتر 
 المربع

4367,105 

 
ملم =  4سعر المتر المربع من المعاك  العادي سمك 

 دٌنار للمتر المربع 4367.105=  2.9768÷  13000
  3194.885 

ثمن إجمالً 
 األلوا 
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

( لمساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  البلزمة لعمل 3ذائمة )
 الكومدي

 

 ومدة البٌع الكمٌة المادة ت
السعر مسب 
 ومدة البٌع

الثمن مسب 
 الكمٌة

 المبلمظات

  1500 6000 سطل طلس 4/1 ؼراء ببلستٌك 1

  2900 100 عدد 29 لبالٌب 2

3 
 3.5مسامٌر ذٌا  
  225 4500 باكٌت باكٌت 20/1 سم

 360 1500 باكٌت برؼً 12 إنج 2,5براؼً  4
 50ٌمتوي الباكٌت على 

 برؼً

  500 500 باكٌت باكٌت 1 ناعمة 4/3براؼً  5

  6000 2000 طقم طقم 3 سكك جرارات 6

  1500 500 عدد 3 مقابض 7

  1000 1000 - - أجور نقل 8

  2000 4000 ٌوم ٌوم 2/1 أجور عامل نجارة 9

  1500 1500 - - أجور مكائن 10

  17485 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  15

 
 ( لمساب الكلفة النهائٌة لمنضدة المكتب4ذائمة )

 
   ت

 10766.752 (1)ذائمة  (MDF)إجمالً ثمن ألوا   1

 3194.885 (2)ذائمة  المعاك إجمالً ثمن ألوا   2

 17485 (3)إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ذائمة  3

 31446.637 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  للقوائم 4

5 
÷  200000×  3= من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌؾ اإلدارة %  3نسبة 
100  =6000 

6000 

6 
÷  31446.637×  5ذٌمة التلؾ واالندثار فً المعدات واألدوات = %  5نسبة 
100  =1572.331 

1572.331 

7 
=  100÷  31446.637×  20من جملة التكالٌؾ =  % 20نسبة أربا  
6289.327 

6289.327 

8 
جار والكهرباء والتلؾ واألربا  النهائً بعد إضافة النسب الخاصة باإلٌ الكومديثمن 
 =45308.295 

45308.295 
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

.......  
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 بظهركرسً  6-3
  بظهر تنفٌذ كرسً  :سادالتمرٌن ال

 ( ملم12)بظهر من خشب الجام وذاعدته من ثبلث طبقات معاك  عادي مكبو  بسمك  نفذ كرسًٌ
  . (65 - 3فً الشكل )بموجب القٌاسات المبٌنة و

 

 
 ( ٌوضح ذٌاسات الكرس65ً – 3شكل )

ألبعاد ا

 بالسنتيوترات
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 -إجراءات السبلمة: 1-6-3 
  
 . لب  مذاء السبلمة .1
 . لب  المبلب  المبلئمة للعمل .2
 . لب  نظارات السبلمة .3
 . عدم لب  الخواتم والمجوهرات إثناء العمل .4
 . تطبٌق كافة إجراءات السبلمة عند العمل على المكائن الثابتة والمتنقلة .5

 العدد واألدوات واألجهزة المستخدمة فً التمرٌن 2-6-3
 
 . الصٌنٌة منشار .1
 . المنشار الشرٌطً .2
 . ماكنة الرندة الكهربائٌة .3
 . الدبل )الثخانة(ماكٌنة  .4
 . ماكنة المنقار األفقً .5
 . منشار الزاوٌة .6
 . ماكنة الملٌة الٌدوٌة .7
 . المثقاب الٌدوي الكهربائً .8
 الرندة الٌدوٌة . .9
 )فخات( .مبلزم الربط  .10
 المطرذة الخشبٌة . .11
 الزاوٌة القائمة . .12
 معدنً . متر ذٌا  .13
 ذلم رصاص . .14
 منشار السمب . .15

 

 

 المواد الخام 3-6-3
 
 . خشب جام .1
 . ملم (12) عادي سمك معاك  .2
 . ؼراء ابٌض .3
 . براؼً ربط .4
 . سم (2)مسامٌر  .5
 . ورق تنعٌم .6
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 : خطوات التنفٌذ 4-6-3
مع وضع القٌاستات كاملتة علتى التمترٌن  فً دفتر التدرٌب العملً التمرٌن ن ٌرسمأ الطالبعلى  .1

استتتخراج ذطتتع ولٌتتتمكن متتن وضتتع جتتدول الئمتتة المتتواد لٌتستتنى لتته  (65 – 3فتتً الشتتكل )كمتتا 
علتى الطالتب كتذلك و ، لجام بشكل ٌسدي إلى تقلٌل  التلؾ إلى اذتل متد ممكتناالكرسً من خشب 

  . (66 – 3الشكل ) فً كما فً دفتر التدرٌب العملً  المساذط الثبلثة للشكلن ٌرسم أ

الكرستً البستٌط ٌجتب عمتل ذوالتب لقطتع الكرستً لنتتمكن متن اختصتار وكما تعلمنا فً تمترٌن   .2
فٌجب وضع ذوالب لؤلرجل الخلفٌتة واألمامٌتة الوذت عند تنفٌذ عدد من الكراسً بشكل إنتاجً  

وكذلك ذالب للعوارض الجانبٌة العلٌا للكرسً وذالب للعوارض العلٌا لمسند الظهتر وجمٌتع هتذه 

 ( ٌوضح المساذط الثبلثة للكرس66ً – 3شكل )
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 (67 – 3فتً الشتكل )كمتا وكتذلك شتكل اللستان فتً العتوارض  القوالب ٌثبت علٌها أماكن النقر .......
 مٌث ٌبٌن ذالب األرجل الخلفٌة واألمامٌة .

 
 

 
 

 
 
 
 
ذوالتتب العتتوارض العلٌتتا لمستتند الظهتتر وذالتتب للعارضتتة الجانبٌتتة  (68 – 3فتتً الشتتكل )ونبلمتتظ  .3

خلفٌة الرابطة بتٌن مامٌة وكذلك ذالب للعارضة األمامٌة والالعلٌا الرابطة بٌن الرجل الخلفٌة واأل
 جانبً الكرسً وبهذا نكون ذد وضعنا الخطوط األساسٌة لعمل الكرسً .

 
 
 
 
 
 
 

ذالب الرجل األمامٌة ( ٌوضح 67 – 3شكل )
 والخلفٌة
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 

 
 
بعد ذلك نقوم بوضع جدول الئمتة القطتع التتً نمتاجهتا للعمتل وهنتا وضتعنا جتدول الئمتة القطتع  .4

 عدد الكراسً المطلوب عملها .مسب لكرسً وامد مٌث ٌمكننا زٌادة العدد الموجود ب
 

 

 طبق ذواعد السبلمة عند تنفٌذ التمرٌن . .5

 مبلمظات النوع السمك العرض الطول العدد القطعة اسم ت

 3خشب طبٌعً / م جام 4 8 90 2 األرجل الخلفٌة 1

 3خشب طبٌعً / م جام 4 8 45 2 األرجل األمامٌة 2

 3خشب طبٌعً / م جام 3 6 50 4 عوارض علوٌة) كفاسٌج علوٌة( 3

 3خشب طبٌعً / م جام 2.5 4 50 4 عوارض سفلٌة) كفاسٌج عرضٌة( 4

 3خشب طبٌعً / م جام 2.5 8 50 1 عارضة علوٌة للمسند 5

 3خشب طبٌعً / م جام 2.5 4 50 1 عارضة سفلٌة للمسند 6

 3خشب طبٌعً / م جام 2.5 4 30 3 عوارض طولٌة للمسند 7

 3خشب طبٌعً / م جام 4.5 8.5 11.5 4 ذطعة زاوٌة 8

 سم 122×244  ذٌا ملم 12معاك   1.2 50 50 1 ذاعدة للكرسً) ذرصة( 9

 العوارض مبٌنا  علٌها شكل اللسانذالب ( ٌوضح 68 – 3شكل )
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بعد وضع جدول الئمة القطع نبدأ العمل بتفصٌل القطع بموجب القٌاسات المثبتة فً الجتدول متع  .6 .......
 مساب الزٌادة للمسح والقطع وضبط السمك .

وارسم علٌه ذوالب األرجل الخلفٌة للكرسً  ( سم20)وعرض  ( سم5)استخدم خشب جام سمك  .7
كل متعاك  لتقلٌل التلؾ ثتم انشتر القطتع بوستاطة منشتار الشترٌط الستتخراج القتو  الخلفتً بش

وانشتترها الستتفلٌة الكفاستتٌج الجانبٌتتة ولمستتند الظهتتر الكفستتٌج العلتتوي  رستتمومتتن ثتتم الؤلرجتتل 
 تعلمنتاوكمتا  الئمة القطتع فً  بٌنةاسات المٌقوبموجب البنف  الطرٌقة بوساطة منشار الشرٌط 

العمتل كتً ال ٌقتع تلفتا فتً ذطتع  علىالمعلم المشرؾ  استشرنٌع الكرسً البسٌط وفً تمرٌن تص
 . األخشاب

ٌكتون ظهتور الستبل   أننبدأ بمسح وجه القطع التً تم ذطعها بواستطة ماكنتة الرنتدة متع مبلمظتة  .8
المعلتتم  استشتتارةمتتتى ٌمكننتتا الستتٌطرة علتتى الستتمك المطلتتوب و ملتتم (1.5)أي متتوالً  ذلتتٌبل جتتدا  
 . عملٌة المسح فًلى العمل المشرؾ ع

 . فً تمرٌن تصنٌع الكرسً البسٌط (8-7-6-5)نتبع الخطوات  .9
ثم الكفاسٌج كل بمسب ما مثبت لؤلرجل أوال   )الدبل( على ماكٌنة الثخانة ضبط السمكذم بعملٌة    .10

 . سمكه فً جدول الئمة القطع
ذلتتك باستتتعمال ورق التنعتتٌم بعتتد ضتتبط الستتمك نقتتوم بتنعتتٌم المافتتات المقوستتة والمائلتتة لؤلرجتتل و .11

المثبت على اسطوانة النعٌم ونركبها على عمود ماكنة الفرٌتزة وربتط البرؼتً بشتكل جٌتد ثتم نبتدأ 
 بتنعٌم المافة المقوسة لؤلرجل الخلفٌة ثم المافات المائلة .  

فلى الكفاسٌج الستومكان النقر فً األرجل ط ٌخطبعد االنتهااء من عملٌات المسح والتنعٌم نقوم بت .12
 . الرسمعلى ة ثبتاسات المٌقوكفاسٌج ظهر الكرسً على مسب ال

لتكتون األرجتل  ( سم3)وبعمق  ( ملم10)وبرٌشة بوساطة ماكن المنقار األفقً نقر األرجل نبدأ ب .13
 . (69 – 3فً الشكل )كما 

أرجل الكرسً بعد المسح ( ٌوضح 69 – 3شكل )
 والنقر



 

للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً 272  

 

 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

بواسطة المنقار األفقتً وعوارض ظهر الكرسً العوارض السفلٌة العرضٌة ثم نقوم بعدها بنقر  .14
 . )الكفاسٌج(لعوارض ل ملم (18)بعمق و ملم (10)رٌشة وب
رسو   ثتم انشترلنقتر ا  اٌذ بموجبو )المنشار الشرٌطً(بواسطة مدد مكان األلسن وانشرها  .15

  . درجة (45)زاوٌة العوارض العلٌا الرابطة بٌن األرجل على ألسن 
د متن صتمة عملٌتات لؽترض التأكت جتانبً الكرستًاالنتهاء متن كافتة العملٌتات نقتوم بجمتع  دبع .16

ومن ثم نفتح المرابط  والمرابط والمسامٌرطة الؽراء األبٌض ابوس هماجمعنقوم بومن ثم الربط 
  . (70 – 3)فً الشكل كما لٌكونا 

 
بعد ذلك نقتوم بتجمٌتع مستند ظهتر الكرستً تجمٌعتا نهائٌتا بوستاطة الؽتراء والمستامٌر وضتبط  .17

 . (71 – 3فً لشكل )ا األعمدة على الزاوٌة القائمة مع العوارض كم

 تجمٌع مسند ظهر الكرسً( ٌوضح 71 – 3شكل )

 ع النهائًجانبً الكرسً بعد التجمٌ( ٌوضح 70 – 3شكل )
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.......  
بعد ذلك نقوم بتركٌب األجتزاء الرابطتة بتٌن الجنبتٌن فتً أماكنهتا علتى أمتد الجنبتٌن متع وضتع  .18

 . (72 – 3فً الشكل )الؽراء على األلسن متى نتمكن من تجمٌع الكرسً بشكل نهائً كما 

  الكرستً قطتع أربعتة زواٌتا لنتربط بهتا أركتانبعد االنتهتاء متن تجمٌتع الكرستً بشتكل نهتائً ن .19
 . (73 – 3)فً الشكل وكما  ونثبتها بالؽراء والبراؼًوالعوارض الجانبٌة العلٌا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجمٌع األجزاء الرابطة بٌن الجانبٌن( ٌوضح 72 – 3شكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 
ألرجتتل الكرستتً والعتتوارض نقتتوم بتتتدوٌر المافتتات الخارجٌتتة  تركٌتتب الزواٌتتابعتتد االنتهتتاء متتن  .20

 . (74 – 3)فً الشكل وكما الٌدوٌة  )الفرٌزة(الملٌة ماكنة بواسطة 

 ( ٌوضح تدوٌر مافات الكرس74ً – 3شكل )

 ( ٌوضح تركٌب الزواٌا فً أركان الكرس73ً – 3شكل )



 

 273    للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً

 

...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

  . القاعدة بواسطة الؽراء والمسامٌر تببعد االنتهاء نث .21 .......
 

وٌمكننتتا صتتبؽه أمتتا باألصتتباغ  وبشتتكل جٌتتد تنعتتٌمبتتورق ال الكرستتًوأخٌتترا  ذتتم بصتتنفرة وتنعتتٌم  .22
 . (75 – 3)وكما فً الشكل  )اللكر(الزٌتٌة أو بـ 

 
 ( ٌوضح الكرسً بعد طبلئه باللكر75 – 3شكل )
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م بعد االنتهاء من العمل سنقوم بمساب الكلفة النهائٌة للكرسً كما تعلمنا سابقا مٌتث ٌتت 5-6-3
 وضع جداول للمواد األولٌة ثم جدول المصارٌؾ األخر  ثم جدول المساب النهائً لكلفة الكرسً .

 -وندرج أدناه األمور الواجب معرفتها ذبل البدء بوضع الجداول:
 . دٌنارألؾ  (360000) إلجام ٌساوي خشبالمتر المكعب من سعر  .1
 . اردٌن ألؾ (22000) ٌساوي ملم (12)سمك  المعاك سعر طبقة  .2
دٌنار  آالؾ (4000)عمل ٌومٌا وتساوي  ساعة (8)أجور عامل النجارة تمسب فً الٌوم بمعدل  .3

 . كمعدل
 . أجور المكائن تمسب مقاربة لسعر السوق .4
 . تضاؾ باذً النسب كما تعلمت بالتمارٌن السابقة .5

 
 ( لمساب ثمن خشب الجام المستخدم فً الكرس1ًذائمة )

 

 العرض الطول اسم القطعة ت
 لسمكا

 سم
 الكمٌة عدد

ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.00576 2 4 8 90 األرجل الخلفٌة 1

ب
كع
 م
تر
م

 

3
6
0
0
0
0

 

2073.6  

  1036.8 0.00288 2 4 8 45 األرجل األمامٌة 2

  1296 0.0036 4 3 6 50 عوارض علوٌة 3

  720 0.002 4 2.5 4 50 عوارض سفلٌة 4

  360 0.001 1 2.5 8 50 عارضة علوٌة للمسند 5

  180 0.0005 1 2.5 4 50 عارضة سفلٌة للمسند 6

  324 0.0009 3 2.5 4 30 عوارض طولٌة للمسند 7

  633.42 0.0017595 4 4.5 8.5 11.5 ذطعة زاوٌة 8

 الً األلوا  المستعملة =ثمن إجم 0.0183995 إجمالً مجم خشب الجام بالمتر المكعب المستعملة 
سعر المتر × إجمالً مجم األلوا  
  المكعب

÷ العدد × السمك × العرض × مجم األلوا  بالمتر المكعب = الطول 
1000000  

 ثمن إجمالً األلوا  6623.82   على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  وامدة )سنتٌمتر(

 
 الكرسً( ملم المستخدم فً 12سمك ) المعاك ( لمساب ثمن ألوا  2ذائمة )

 
 

 ومدة البٌع الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المبلمظات
 دٌنار دٌنار

 طبقة ذٌا  0.25 1 1.2 50 50 ذاعدة للكرسً 1
122×244 

 سم
22000 

1846.621  

 
بالمتر المربع  المعاك إجمالً مسامة ألوا  
 تعملةالمس

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.25
سعر × إجمالً مسامة األلوا  
  المتر المربع

سم =  244×  122ملم =  12 المعاك مسامة طبقة 
 متر مربع 2.9768

ثمن المتر 
 المربع

7390.486 

 
÷  22000ملم =  12سمك  المعاك سعر المتر المربع من 

 ربعدٌنار للمتر الم 7390.486=  2.9768
  1846.621 

ثمن إجمالً 
 األلوا 
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( لمساب ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  البلزمة لعمل 3ذائمة )
 كرسًال

 

 ومدة البٌع الكمٌة المادة ت
السعر مسب 
 ومدة البٌع

الثمن مسب 
 الكمٌة

 المبلمظات

  750 6000 سطل سطل 1/8 ؼراء 1

  2500 2500 علبة علبة 1 طبلء اللكر 2

3 
( 3مسامٌر ذٌا  )

 سم
  225 4500 باكٌت باكٌت 1/20

  1000 250 عدد 4 ورق تنعٌم 4

  1000 1000 - - أجور نقل 5

  2000 4000 ٌوم ٌوم 1/2 أجور عامل نجارة 6

  1500 1500 - - أجور مكائن 7

  8975 إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  15

 
 للكرسًلنهائٌة ( لمساب الكلفة ا4ذائمة )

 
 المبلػ النهائً التفاصٌل  ت

 6623.82 (1)ذائمة  جامإجمالً ثمن ألوا  خشب ال 1

 1846.621 (2)ذائمة  ملم (12)المعاك  العادي سمك إجمالً ثمن ألوا   2

 8975 (3)إجمالً ثمن التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ذائمة  3

 17445.441 كٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  للقوائمإجمالً ثمن المواد األولٌة والترا 

5 
=  100÷  200000×  3من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌؾ اإلدارة = %  3نسبة 
6000 6000 

6 
=  100÷  17445.441×  5ذٌمة التلؾ واالندثار فً المعدات واألدوات = %  5نسبة 

872.272 872.272 

7 
=  100÷  17445.441×  20لتكالٌؾ = من جملة ا % 20نسبة أربا  
3489.088 

3489.088 

8 
النهائً بعد إضافة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلؾ واألربا  =  الكرسًثمن 

27806.801 27806.801 
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  طعاممنضدة  7-3 

 
 كبٌرة : تنفٌذ طاولة طعام سابعالتمرٌن ال

 
 الزانمصنوع من خشب  (76 - 3فً الشكل ) ات المبٌنةبموجب القٌاس كبٌرةطعام تنفٌذ طاولة 

  . ملم (18)سمك  )البلوك بورد(األلوا  ذات السدائب من  القرصةو

 

 طاولة الطعام وذٌاساتها( ٌوضح 76 – 3شكل )

 األبعاد بالسنتيوترات
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 السالمة: إجراءات 1-7-3
 
 لب  مذاء السبلمة. .1
 لب  المبلب  المبلئمة للعمل. .2
 لب  نظارات السبلمة. .3
 عدم لب  الخواتم والمجوهرات إثناء العمل. .4
 راءات السبلمة عند العمل على المكائن الثابتة والمتنقلة.تطبٌق كافة إج .5

 
 العدد واألدوات واألجهزة المستخدمة فً التمرٌن 2-7-3
 
 ماكٌنة منشار السمب. .1
 . ماكٌنة الرندة الكهربائٌة .2
 . ماكٌنة منشار الصٌنٌة .3
 . ماكٌنة نقر .4
 . ماكٌنة تلسٌن .5
 . ماكٌنة مخرطة .6
 . مثقاب ٌدوي .7
 . )اسكنجات(مرابط كبٌرة  .8
 مفك براؼً. .9
 متر ذٌا . .10
 ذلم رصاص. .11
 مخراز. .12
 زاوٌة ذائمة. .13
 خطاط للتأشٌر . .14
 

 
 
 المواد الخام 3-7-3
 
 .زان خشب  .1
 . ملم (18) سمك ) بلوك بورد( ألوا  ذات السدائب .2
 . ؼراء أبٌض .3
 لبالٌب. .4
 . براؼً ربط .5
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 
 خطوات التنفٌ  4-7-3
رستتم و استتات علٌتته بشتتكل دذٌتتقرستتم التمتترٌن بشتتكل واضتتح متتع تمدٌتتد المقالتمتترٌن  الطالتتبعلتى  .1

  .وتثبٌت القٌاسات علٌها للرجوع لها للتأكد  (77 – 3فً الشكل )كما المساذط الثبلثة للتمرٌن 

 
خطتوات التفصتٌل كتً ال المعلم المشرؾ على التمرٌن واالنتباه على شر   الطالب االنتباه إلىعلى  .2

طرٌقتة تخطتٌط األرجتل عنتد معلتم متول الشتر  على الطالتب االنتبتاه لٌقع تلفا فً األخشاب وكذلك 
وضتتعها علتتى المخرطتتة لخراطتتة الشتتكل المطلتتوب لؤلرجتتل بموجتتب القٌاستتات وعلتتى الطالتتب عتتدم 

الخطتوة المتراد  ةالشروع بعمل إال بعد الرجوع إلى المعلم المشترؾ علتى التمترٌن للتأكتد متن صتم
 .فً دلٌل المعلممبلمظات المع األخذ بنظر االعتبار القٌام بها 

جتتدوال  بتتالقطع المطلوبتتة للعمتتل وذٌاستتاتها النهائٌتتة لؽتترض االلتتتزام بهتتا أثنتتاء العمتتل وكمتتا  ضتتع .3
  فً الجدول أدناه .موضمة 

 
 
 
 

 الوساقط الثالثة لطاولة الطعام وضح ي( 77 – 3شكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 . الئمة القطع األطوال المثبتة فً اتاسٌب ذعلى منشار السمب مس الزانلو  خشب   اذطع .4
 أنشر الخشب على منشار الصٌنٌة مسب القٌاسات المثبتة فً الئمة القطع . .5
 على الرندة الكهربائٌة. امد وجانب وامدمسح الخشب وجه و .6
 مع التأكد من دذة القٌا  فً كل مسمة . )الدبل(أضبط السمك النهائً للقطع على ماكنة الثخانة  .7
لؽترض البتدء بعملٌتة علٌها نقر النتهاء من المسح وضبط السمك خطط األرجل وثبت خطوط البعد ا .8

  . (78 – 3)فً الشكل وكما  نقرال

 مالحظات النوع السمك العرض الطول العدد اسم القطعة ت

خشب طبٌعً / م خشب زان 8 8 75 4 األرجل 4
3

 

م خشب طبٌعً / خشب زان 3 44 484 2 العوارض الطولٌة 2
3

 

خشب طبٌعً / م خشب زان 3 44 84 2 العوارض العرضٌة 3
3

 

خشب طبٌعً / م خشب زان 4.5 8.5 44.5 4 قطعة زاوٌة 4
3

 

 4.8 92 222 4 ) القرصة( السطح 5

بلوك بورد 
قٌاس 

122×244 
 سم

 ملم (48) بلوك بورد سمك
المعاكس  نمغطى بقشرة م

 الصاج

  نقر( ٌوضح تخطٌط األرجل لل78 – 3شكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

فتً ثبت الرجل على ماكنة النقر األفقٌة وابدأ بالنقر كما تعلمت فً التمارٌن الستابقة وكمتا موضتح  .9 .......
 .  (79 -3الشكل )

 
طتوط الخراطتة علتى األرجتل وذلتك للبتدء بعملٌتة الخراطتتة بعتد االنتهتاء متن النقتر نقتوم بتمدٌتد خ .10

 . (80 – 3فً الشكل )بموجب الشكل الممدد سابقا وكما 

 
  لخراطة( ٌوضح تخطٌط األرجل ل80 – 3شكل )

 عملٌة النقر( ٌوضح 79 – 3شكل )



 

للصف الثانً نجارة  / التدرٌب العملً 282  

 

 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

بواسطة المسطرة وذلم  تمدٌد المركز على رأ  ذطعة الخشب الخاص بأرجل الطاولةنضع عبلمة ل .11
 . (81 – 3)فً الشكل وكما  الرصاص أو من خبلل نشر األذطار بمنشار الظهر

 

ونبتدأ أوال  بتثبٌتت المركتز فتً الؽتراب المتمترك ومتن ثتم  رجل الطاولة علتى ماكٌنتة المخرطتة تثب .12
 . (82 – 3)فً الشكل وكما نضبط المركز الثانً ونثبته فً الؽراب الثابت 

 
 

 

 ( ٌوضح تمدٌد مركز الرسو  81 – 3شكل )

 ( ٌوضح تثبٌت األرجل بٌن ؼرابً المخرطة 82 – 3شكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

واستشتر المعلتم  هتتطاأزامٌل المخرطة بعد تمدٌد الشكل المتراد خر مستخدما  بعملٌة الخراطة ابدأ  .13 .......
 . (83 – 3)فً الشكل وكما  تمرٌن بخصوص العملٌات الواجب إتباعهاالمشرؾ على ال

 
 

 
  

وكما   والزاوٌة القائمة خطاطاللسان باستخدام ال مدٌدبتخطٌط وتبعد االنتهاء من عمل النقر نبدأ  .14
 . (84 – 3)فً الشكل 

 ( ٌوضح عملٌة الخراطة 83 – 3شكل )

 ( ٌوضح تخطٌط اللسان 84 – 3شكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

وجتتود فتتً النقتتر الم وبموجتبكمتا تعلمتتت ستتابقا باستتخدام ماكٌنتتة التلستتٌن  لستتناأل باستتتخراج ابتدأ .15
 . (85 – 3)فً الشكل  موضح وكما األرجل

 

 

  
باستتتعمال الؽتتراء بعتتد االنتهتتاء متتن استتتخراج األلستتن نقتتوم بتجمٌتتع جتتانبً الطاولتتة بشتتكل نهتتائً  .16

  . (86 – 3فً الشكل )مع ضبط الكفسٌج مع األرجل على الزاوٌة القائمة لتكون كما والمسامٌر 

 
ثبتهتا نالؽراء على األلسن ومٌث نضع تجمٌعا  الطولٌة ارض مع العو الجانبٌنجمع بعد ذلك نقوم ب .17

ثبتت األجتزاء نثتم ربط األجزاء بالمرابط نوفً أمد الجانبٌن ثم نثبتها فً الجانب اآلخر فً أماكنها 
بعتد ذلتك وتفتتح المترابط مع ضبط الكفاسٌج متع األرجتل علتى الزاوٌتة القائمتة باستعمال المسامٌر 

 . (86 – 3)فً الشكل كما  راءؽمتى ٌجؾ الالطاولة وتترك 
 

 ( ٌوضح عملٌة استخراج األلسن 85 – 3شكل )

  تجمٌع جانبً الطاولة( ٌوضح 85 – 3شكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 

البراؼً فً األركان متع و وثبتها بالؽراءركب ذطع الزواٌا وبعد االنتهاء من تجمٌع هٌكل الطاولة  .18
 . (87 – 3)فً الشكل وكما كما تعلمنا فً التمارٌن السابقة  الزاوٌةانطباق مراعاة دذة 

 

 ( ٌوضح تجمٌع الطاولة وربطها بالمرابط 86 – 3شكل )

 تثبٌت ذطع الزاوٌة ( ٌوضح 87 – 3شكل )
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

القٌتا   ها بموجتبمنشار الصٌنٌة وضبط القرصة على تفصٌلب بعد االنتهاء من هٌكل الطاولة نبدأ .19
( فتً الصتفمة 135 – 1فً الشتكل )أو نستخدم القرصة التً تم عملها القطع  الموجود فً الجدول

109. 
 كما تعلمنا فً التمارٌن السابقة .الؽراء ونربطها بالمرابط بوساطة القرصة بواسطة اللبالٌب  ثبت .20
بشكل جٌد ثم ٌتتم طبلئهتا بوساطة ورق التنعٌم الطاولة عم ٌنقوم بتبعد جفاؾ الؽراء نفتح المرابط ن .21

طة مستد  التر( وٌتتم تنعتٌم الستطح بتورق اطة فرشتاة ناعمتة أو بوستاالمخفؾ بوس ربطبلء البلك
فتً الشتكل التنعٌم المستهلك بعد كل وجه طبلء لمٌن االنتهاء من الطتبلء لٌكتون منظتر الطاولتة كمتا 

(3 – 88) . 

كما تعلمنا سابقا  طاولة الطعامعمل سنقوم بمساب الكلفة النهائٌة لبعد االنتهاء من ال 5-7-3

لطاولة مٌث ٌتم وضع جداول للمواد األولٌة ثم جدول المصارٌؾ األخر  ثم جدول المساب النهائً لكلفة ا
. 

 -وندرج أدناه األمور الواجب معرفتها ذبل البدء بوضع الجداول:
 . دٌنارألؾ  (475000) ٌساوي الزانخشب المتر المكعب من سعر  .1
 . دٌنارألؾ  (36000) ٌساوي ملم (18)سمك  )البلوك بورد(ألوا  سعر طبقة  .2
 . دٌنار كمعدل (4000)عمل ٌومٌا وتساوي  ساعة (8)أجور عامل النجارة تمسب فً الٌوم بمعدل  .3
 . أجور المكائن تمسب مقاربة لسعر السوق .4
 . تضاؾ باذً النسب كما تعلمت بالتمارٌن السابقة .5

 
 
 
 

 ( ٌوضح طاولة الطعام بعد الطبلء 88 – 3شكل )
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

.......  

 
 طاولة الطعامزان المستخدم فً ( لحساب ثمن خشب ال4قائمة )

 

 الطول اسم القطعة ت
العر
 ض

 الكمٌة عدد السمك
ومدة 
 البٌع

 الثمن السعر
 المبلمظات

 دٌنار دٌنار

 0.0192 4 8 8 75 األرجل 1

ب
كع
 م
تر
م

 

4
7
5
0
0
0

 
9120  

  5705.7 0.012012 2 3 11 182 العوارض الطولٌة 2

  2570.7 0.005412 2 3 11 82 العوارض العرضٌة 3

  835.762 0.0017595 4 4.5 8.5 11.5 ذطعة زاوٌة 4

 ثمن إجمالً األلوا  المستعملة = 0.0383835 إجمالً مجم ألوا  خشب الجام المستعملة 
سعر المتر × إجمالً مجم األلوا  
 المكعب

 

÷ العدد × السمك × العرض × مجم األلوا  بالمتر المكعب = الطول 
1000000  

على شرط أن تكون جمٌع القٌاسات ضمن ومدة ذٌا  وامدة 
 )سنتٌمتر(

 ثمن إجمالً األلوا  18232.165  

 
 

طاولة ( ملم المستخدم فً 48البلوك بورد سمك )( لحساب ثمن ألواح 2قائمة )
 الطعام

 

 البٌع ومدة الكمٌة عدد السمك العرض الطول اسم القطعة ت
 الثمن السعر

 المبلمظات
 دٌنار دٌنار

طبقة ذٌا   1.8 1 1.8 90 200 ذرصة الطاولة 1
122  ×244 

 سم
36000 

21768.341  

 
إجمالً مسامة ألوا  البلوك بورد بالمتر المربع 

 المستعملة
1.8 

ثمن إجمالً األلوا  
 المستعملة =

× إجمالً مسامة األلوا  
 عسعر المتر المرب

 
سم =  244×  122ملم =  18مسامة طبقة البلوك بورد 

 متر مربع 2.9768
ثمن المتر 
 المربع

12093.523 

 
÷  36000ملم =  18سعر المتر المربع من البلوك بورد سمك 

 دٌنار للمتر المربع 12093.523=  2.9768
  21768.341 

ثمن إجمالً 
 األلوا 
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

المعدنٌة والمصارٌف األخرى الالزمة لعمل ( لحساب ثمن التراكٌب 3قائمة )
 الطعام طاولة

 

 ومدة البٌع الكمٌة المادة ت
السعر مسب 
 ومدة البٌع

الثمن مسب 
 الكمٌة

 المبلمظات

  1500 6000 سطل سطل 4/1 ؼراء 1

  2600 100 عدد 26 لبالٌب 2

3 
( 3براؼً ذٌا  )

 سم
 30الباكٌت ٌمتوي على  1200 1500 باكٌت 24

 برؼً

  1500 250 عدد 6 رق تنعٌمو 4

  8250 3500 علبة علبة 2.5 طبلء البلكر 5

  3000 750 ذنٌنة ذنٌنة 4 مخفؾ إصباغ 6

  8000 4000 ٌوم ٌوم 2 أجور عامل نجارة 7

8 
أجور عامل 
 صباؼة

  4000 4000 ٌوم ٌوم 1

  3000 3000 - - أجور مكائن 9

  1000 1000 - - أجور نقل 10

  34050 لتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر إجمالً ثمن ا 15

 
 لطاولة الطعامالكلفة النهائٌة ( لحساب 4قائمة )

 

 المبلػ النهائً التفاصٌل ت

 18232.165 (1)إجمالً ثمن ألوا  خشب الزان ذائمة  1

 21768.341 (2)ذائمة  ملم  (18)سمك  )البلوك بورد(إجمالً ثمن ألوا   2

 34050 (3)المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  ذائمة  إجمالً ثمن التراكٌب 3

 74050.506 إجمالً ثمن المواد األولٌة والتراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  للقوائم 4

5 
=  100÷  200000×  3من اإلٌجار والكهرباء والماء ومصارٌؾ اإلدارة = %  3نسبة 
6000 6000 

6 
=  100÷  74050.506×  5واألدوات =  ذٌمة التلؾ واالندثار فً المعدات%  5نسبة 

3702.525 
3702.525 

7 
=  100÷  74050.506×  20من جملة التكالٌؾ =  % 20نسبة أربا  
14810.101 

14810.101 

8 
النهائً بعد إضافة النسب الخاصة باإلٌجار والكهرباء والتلؾ واألربا  =  طاولة الطعامثمن 

98563.132 
98563.132 
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...... التمارين اإلنتاجية  .....................................................لث ثاالفصل ال

....... 
 لثالثأسئلة الفصل ا

مكستو علتى  ( ملتم18)امسب الكلفة النهائٌتة لطاولتة صتؽٌرة مصتنوعة متن البلتوك بتورد ستمك  /1 
الوجهٌن بقشرة الصاج واألرجل مصنوعة علتى شتكل مخروطتً متن خشتب الصتاج ومثبتتة جمٌتع 

 3)بتة علتى الشتكل ثطة اللبالٌب والؽراء ، ضع جداول المساب بموجب القٌاسات المااألجزاء بوس
- 89) . 

 -علما  أن :
 ألؾ دٌنار . (480000)سعر المتر المكعب من خشب الصاج ٌساوي  .1
 ألؾ دٌنار . (38000)قشرة الصاج ٌساوي بمكسو  ( ملم18)سعر طبقة البلوك بورد سمك  .2
 آالؾ دٌنار . (4000)عمل تساوي  ( ساعة8)أجرة عامل النجارة للٌوم الوامد ما ٌعادل  .3
 ؾ األخر  تمسب مقاربة لسعر السوق .سعر التراكٌب المعدنٌة والمصارٌ .4
 ألؾ دٌنار . (200000)لئلٌجار والماء والكهرباء على أسا  ذٌمة اإلٌجار % 5تضاؾ نسبة  .5
 للتلؾ واندثار المكائن والمعدات . %3تضاؾ نسبة  .6
 لؤلربا  . %20تضاؾ نسبة  .7

 ( ٌوضح طاولة صؽٌرة89 – 3شكل )

 األبعاد بالسنتيوترات

 4:42هقياس الرسن 

 الشكل المخروطً
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 لث................ الفصل الثا......................................

 

 التمارين اإلنتاجية ... 

 
مكستتو علتتى  ملتتم (18)مصتتنوع متتن البلتتوك بتتورد ستتمك ال لتترؾ التلفتتونامستتب الكلفتتة النهائٌتتة  /2 

بواسطة اللبالٌب والؽراء ، ضتع جتداول المستاب مثبتة الوجهٌن بقشرة الصاج وجمٌع األجزاء 
 . (90 - 3)بتة على الشكل ثبموجب القٌاسات الم

 -علما  أن :
 ألؾ دٌنار . (38000)مكسو ٌقشرة الصاج ٌساوي  ( ملم18)سعر طبقة البلوك بورد سمك  .1
 آالؾ دٌنار . (4000)عمل تساوي  ( ساعة8)امد ما ٌعادل أجرة عامل النجارة للٌوم الو .2
 سعر التراكٌب المعدنٌة والمصارٌؾ األخر  تمسب مقاربة لسعر السوق . .3
 ألؾ دٌنار . (200000)لئلٌجار والماء والكهرباء على أسا  ذٌمة اإلٌجار % 5تضاؾ نسبة  .4
 للتلؾ واندثار المكائن والمعدات . %3تضاؾ نسبة  .5
 لؤلربا  . %20تضاؾ نسبة  .6

 ( ٌوضح رؾ تلفون90 – 3شكل )

 األبعاد بالسنتيوترات

 4:42هقياس الرسن 
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