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 انًصطهحاخ انًرذاونح في يجال صُاعح األخشاب 

أي ًٍِ فً اٌمشصح أٚ اٌجٕة أٚ اٌماع عٛاء واْ اًٌٍّ ٌٍذاخً أٚ اٌخاسج ٌٚطٍك ػٍٍٗ  اعُ  ِؾطٛف :

 . ؽطف أٚ ِؾطٛف 

ِّٚىٓ اْ ذىْٛ ِٓ . واٌرً ذشوة فً أػٍى اٌذٚالب تأؽىاي راخ دالٌا ٚصخشفح ِؼٍٕح  وشٍٔؾح :

 اٌخؾة اٚ اٌجثظ اٚ االٌٍَّٕٛ

اٌّىْٛ ِٓ أخؾاب صّاء واٌشؤٚط ٚاٌمٛائُ ٚاألسجً ٚغٍش٘ا ِٓ األخؾاب اٌرً   ٚ٘ٛ اٌٍٙىً ػظُ :

  ) ٍ٘ىً لطؼح األثاز ( .اٌجغُ  ذّثً

 . : ًٚ٘ اٌماػذج اٌّصّرح اٌرً ذٛضغ فٛلٙا لطؼح األثاز ٚذغرخذَ تذال ِٓ األسجً اٌؼادٌحعىشذٛسج 

 ) ٌٍخؾة ( . أي اٌغّه  ذخأح :

 . خؾة  أي ٔؾش فً اذجاٖ عّاسج اٌ ؽشح :

  . أي إٌؾش ضذ اذجاٖ عّاسج اٌخؾة  خذػ :

ٚ٘ٛ اٌجضء اٌزي ٌرشن تؼذ إٌمش ٌذّاٌرٗ ِٓ اٌرؾمك ثُ ٌضاي تؼذ إجشاء ػٍٍّح ذشوٍة اٌٍغاْ  ضفش :

  . تإٌمش 

 ذثثٍد اٌمطؼٗ ػٍى اٌغطخ ِثاؽشٖ دْٚ إجشاء أي ػٍٍّاخ صٕاػٍٗ .  ٌطؼ :

ػٓ طشٌك ٚضغ فً اخفاء سؤٚط اٌّغاٍِش ٌٚغرخذَ  ػثاسج ػٓ لطؼح ِٓ اٌذذٌذ اٌصٍة  : ٘ٛثه ٕع

 اٌشأط اٌّذتة ػٍى سأط اٌّغّاس ٚاٌطشق ػٍٍٗ تاٌّطشلح اٌى اْ ٌٕضي فً عّاوح اٌخؾة ٌٚخرفً

 تٛدسج تٍضاء ذؾثٗ تٛدسج اٌجثظ :انضثيذاج 

 

 قطعة من القطن ملفوفة بقطعة من الشاش  الصرار :

 

 الصرار  المؽروس بمحلول الجملكة ٌسمى ب ) اسطبة جملكة ( اسطبة :
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  المختلفة المستعملة فً النجارةاألخشاب تصنٌف                        

 

 

إن جمٌع األشجار التً نحصل منها على األخشاب التً تستعمل فً صناعة النجارة تنقسم إلى 

 ( األخشاب الصلبة      -     األخشاب اللٌنة   )     -فصٌلتٌن ربٌسٌتٌن :

 (  ألخشاب اللٌنة ا)   أوال :                                                

تنتمً أشجار األخشاب اللٌنة إلى الفصٌلة الصنوبرٌة وهً عادة ما تزرع فً المناطق الباردة 

, واألخشاب اللٌنة وتعرؾ بؤوراقها اإلبرٌة المدببة , وأخشابها تحتوي على مواد راتجٌة كثٌرة 

 عادة رخٌصة الثمن , سهلة التشؽٌل وتستعمل بكثرة فً أشؽال النجارة العادٌة ونجارة العمارة .

     العزٌزي ) الصنوبر الراتنجً ( :    -1

لونه أضفر ؼامق مشرب بالحمرة وهو مشبع بالمواد الراتنجٌة ٌعٌش طوٌالً , ٌستعمل فً 

الجمالونات والساللم ومناضد وهو ٌقاوم كثٌراً من األحماض كما ٌقاوم الماء , وٌزن المتر المكعب 

كلٌلو جرام للمتر المكعب ولو أن الخشب العزٌزي من الفصٌلة اللٌنة إال أنه 211إلى  051منه 

 مندمج األلٌاؾ ثقٌل الوزن عن معظم ألخشاب التً من الفصٌلة الصلبة . 

 الشائع اإلستعمال : البٌاض ) الصنوبر األبٌض (  -2

إلى  211لونه أبٌض ٌمٌل إلى االصفرار قلٌالً , خفٌؾ الوزن , ؼٌر مندمج األلٌاؾ ٌزن من 

كٌلو جرام للمتر المكعب , وٌوجد فً األسواق على هٌبة ألواح ومراٌن ومسمٌات أخرى   511

مم ) تقلٌد أو بندق (  11مم ) لوح ورقة ( والذي سمكه  13فمثالً ٌطلق على اللوح الذي سمكه 

ٌسمى ) بونتً أو مم  21مم أو  21مم ) لوح التٌزانه ( وما زاد سمكه عن ذلك  32سمكه  والذي

× 05مم , 55×55مم , 55× 55مم ,  21×21وتكون مربعة القطاع ومقاساتها  راٌنالماظه ( الم

مم . أما أنصاؾ المراٌن وهً عبارة عن مراٌن مشقوقة نصفٌن ومقاساتها 25×25مم , 05

 مم , ...........وهكذا .31×55مم , 32×21
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     الموسكً السوٌدي ) الصنوبر األصفر (  :   -2

, وأثقل وزناً من البٌاض , لونه أكثر اصفرارا من البٌاض ,  خشب لٌن إال أنه اكثر اندماجاً 

ٌستعمل بكثرة فً نجارة العمارة ونجارة األثاث وفً أثاث المطابخ , وٌزن المتر المكعب منه 

 كٌلو جرام للمتر المكعب . 551لى إ 511

 ثانٌا : ) االخشاب الصلبة (                                     

أوراقها باختالؾ البٌبة التً زرعت فٌها فاألنواع التً تنبت فً منطقة المدارٌن أوراقها وتختلؾ 

متوسط العرض كالزان والقرو , واألنواع التً تنمو فً المنطق االستوابٌة أوراقها عرٌضة 

كالماهوجنً والساج الهندي واألخشاب الصلبة لٌست بها مواد راتجٌة وألٌافها مندمجة وألوانها 

ة وجمٌلة , وهً ؼالٌة الثمن صعبة التشؽٌل ونحصل منها على األنواع الجٌدة من القشرة كثٌر

 ث . وتستعمل بكثرة فً أشؽال النجارة الدقٌقة وفً نجارة األثا

 

       خشب الزان :    -1

لونه األصلً أبٌض ٌمٌل قلٌاًل إلى االصفرار وٌتحول  لونه إلى اللون األحمر الفاتح بعد 

عملٌة التجفٌؾ , وٌعرؾ فً األسواق باسم ) الزان المبخر ( وقابلٌته لالنحناء كبٌرة , 

وألٌافه وخاصة فً الكراسً والنماذج التً تحتاج إلى عمل منحنٌات بواسطة النجار كما 

 021ٌذ البنوك وعمل أٌادي المطارق . وٌزن المتر المكعب من حوالً ٌستعمل فً تنف

 . كٌلوا جرام 

 

  خشب المٌرانتً : – 3

ٌشبه خشب الزان إلى حد كبٌر , إال أنه ٌختلؾ عنه من حٌث اللون أقل األخشاب جماال ,  هو

حٌث ٌستخدم وهو خشب قوي ,  والصالبه والمقاومة , ولهذا الخشب لون مابل إلى اللون األحمر

صناعة األثاث المحفور وفً صناعة األبواب والنوافذ الخشبٌه وفً تٌجان  فً ) الفرٌمات ( و فً 

األبواب أٌضا , ولعل أفضل أنواع هذا الخشب هو األفرٌقً وذلك لمقاومته درجات الحرارة 

 .  المرتفعة
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          -خشب البلوط : -2

ٌع باللون البنً الفاتح توجد منه أنواع كثٌر منها ذتجالونه فاتح مابل إلى االصفرار به بعض ال

واع اإلنجلٌزي والنمساوي واإلٌطالً والسالفونً واألسبانً واألمرٌكً والٌابانً وأجور هذه األن

لنساوي . والبلوط خشب صلب بالنمسا والمجر والذي ٌعرؾ بالبلوط ا هو ناتج محصول الؽابات

لة وقٌمة عظٌمة فً أشؽال النجارة الدقٌق والنجارة الزخرفٌة , إال أنه ٌقبل الصقل بسهو تشؽٌلال

واألشؽال التً تقاوم الرطوبة وخاصة فً نجارة المساجد والكنابس كما ٌستعمل فً األشؽال 

الصناعٌة الثقٌلة نظراً لصالبته وشدة تحمله حٌث ٌمكن استعماله فً المناطق الرطبة أو الجافة 

أجود األخشاب كافة لتحمله أٌضاً للتؤثٌرات النتاجة عن تؽٌر على حد سواء , ولذلك ٌعتبر من 

تجلٌد الحوابط وفً األرضٌات ٌستعمل فً مواضع استعماله من المكان الرطب والمكان الجاؾ . و

وال ٌمكن استخدام المسامٌر الحدٌد فً تثبٌت خشب كٌلو جرام  .  221وٌزن المتر المكعب منه 

 الكٌمٌابٌة الموجودة فٌه والتً تسبب فً صدأ المسمار .البلوط وذلك بسبب المادة 

       خشب الماهوجنً :  -2

الخشب أسود مابل لألحمر وألٌاؾ منتظمة ومستقٌمة وٌصدر من الهند الؽربٌة وأمرٌكا هذا لون 

الوسطى والمكسٌك وهندوراس وجزٌرة كوبا , وأجود أنواع الماهوجنً , وٌصدر من كوبا 

متراً وقطر الساق من  11إلى  15رتفاع ساق شجرة الماهوجنً , وٌصدر من  وهندوراس وٌبلػ ا

متر خشب الماهوجنً صلب قلٌل االنكماش وااللتواء ولكنه لٌس صعب التشؽٌل وٌعطً  2إلى  3

منظراً جمٌاًل ولمعاناً بعد دهانه باألستر خصوصاً النوع ذو السمارة المصبعة وٌستعمل خشب 

ثاث وتستخرج من القشرة , وٌعٌش خشب الماهوجنً طوٌاًل إذا استعمل الماهوجنً فً صناعة األ

فً صناعة المشؽوالت التً تظل فً الداخل بعٌدة عن المإثرات الجوٌة , ولذا ٌستعمل فً صناعة 

كٌلو جرام للمتر  251إلى  211األثاث وأعمال النجار الزخرفٌة وٌزن المتر المكعب منه بٌن 

 . المكعب 

        خشب الجوز : -5

لونه بنً ضارب إلى السمرة ذو ألٌاؾ ؼامق وأنواعه التركً واإلنجلٌزي واألمرٌكً واإلٌطالً , 

وٌعتبر الجوز التركً أجمل هذه األنواع سمارة أصلحها لنجارة األثاث وأشؽال الحفر واستخراج 

ابلٌة للصقل عند القشرة ٌصنع منه قطع األثاث القٌمة الؽالٌة الثمن وذلك لمتانته وجال ألٌافه وق

التشطٌب . والجوز األمرٌكً لونه بنً فاتح أحٌانا تكون به تجازٌع بلون كرٌمً فاتح وفً بعض 

 األحٌان ٌكون لونه أحمر مابل إلى البنفسجً وهو سهل التشؽٌل خفٌؾ الوزن عن الجوز التركً.



0 
 

   خشب الساج الهندي أو " البالسندر "     -5

خشب الورد على وجه اإلجمال ؼٌر أن اسم خشب الورد أو اسمه عرؾ هذا الخشب من قبل باسم 

اآلخر " بالسندر" وهو خاص بالنوع األمرٌكً , وٌسمى وارد الهند وسٌالن بسم الساج الهندي أما 

 .   خشب الهند الشرقٌة فٌعرؾ باسم الببانوس وفٌما ٌلً وصفا لهذه األنواع

        الخشب األحمر : -0

صعب , ذٌعلى حد ما لٌست له ألٌاؾ أو تجال لالحمرار , ٌشبه الماهوجنً إلونه بنً قومزي ماب

التشؽٌل , ثقٌل الوزن , ألٌافه سعته , ٌعطً منظراً جمٌالً بعد الصقل والتشطٌب وتصدر منه 

رابحة تثٌر العطس أثناء عملٌة النشر , وٌستعمل فً النجارة الداخلٌة وفً األبواب الشبابٌك وفً 

ٌة.وتنمو أشجاره على الساحل الباسٌفٌكً من جنوب أورٌجون إلى مقاطعة المنشآت الخارج

 . منتٌري فبكالٌفورنٌا , وتعمر أشجاره طوٌالً وتعتبر شجرته أطول شجرة فً العالم  

        خشب الحور : - 1

التشؽٌل وهو أنسب األخشاب  لمتماسك األلٌاؾ خال من العقد سه لونه أبٌض ٌمٌل إلى االحمرار

 .  األبلكاج ةالتً تلصق علٌها القشرة , وتستخرج منه القشرة التً تستعمل فً صناع

       خشب األبنوس :  - 2

تختلؾ أنواع هذه الفصٌلة , فمنه األبٌض المابل لالصفرار واألحمر والبنً واألخضر األسود 

راً جمٌالً وأصلبها, ؼٌر أنه صعب التشؽٌل الداكن الذي ٌإخذ من قلب الشجر وٌعتبر هذا منظ

 وٌعطً منظراً جمٌالً بعد دهانه باالستر وٌستعمل فً الخراطة والتطعٌم وأشؽال القشرة  . 

وتنمو أشجاره ؼالباً فً الهند , بٌنما تنمو بعض أنواعه فً المناطق االستوابٌة بؤمرٌكا وأفرٌقٌا 

سم  35وتإخذ من أشجار األبنوس أخشاب قصٌرة وأكبر عرض ٌمكن قطعة من شجرة األبنوس 

 وعادة ٌكون خشب الظهر ولونه فاتحا أما خشب القلب فلونه قاتم . 
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 األخشاب المصنعة

وٌرجع الهدؾ من تصنٌع هذه األخشاب هو الحصول على عروض كبٌرة ومسطحات ؼٌر متوفرة 

فً األخشاب الطبٌعٌه وذلك لسهولة تصنٌع األثاث عالوة على تصنٌعها ببعض المواصفات مثل  

  -عدم التمدد  واإلنكماش والفتل والدوران , ومن أنواعها :

 

 خشب المعاكس :  -1

 

ٌة مصنعة من طبقات رقٌقة السمك من القشرة بترتٌب متعاكس  األلٌاؾ وهو عبارة عن ألواح خشب

اجات لها من الممٌزات ما ٌجعلها مناسبة لصناعة األثاث بإسلوب إقتصادي متطور ٌتمشى مع إحتٌ

 . اإلنتاج

 : الشروط الواجب توافرها النتاج ألواح المعاكس 

الجفاؾ مرتبة فوق بعضها عدد فردي من الطبقات الخشبٌة الدقٌقة ) قشرات ( تامة  -1

البعض بحٌث تكون ألٌاؾ كل طبقة متعامدة ) متعاكسة ( مع ألٌاؾ الطبقة التالٌة لها 

الالصقات الصناعٌة المناسبة مع الضؽط علٌها بالمكابس بمع بعضها  تلتصق و

 الهٌدرولٌكٌة . 

ؾ الطبقة ( حتى ٌكون إتجاه ألٌا..……3.5.7.9عدد الطبقات المكونة للوح ٌكون فردٌا )  -3

 . العلٌا هو نفس إتجاه الطبقة السفلى ) األخٌرة ( 

ٌسمى اللوح) معاكس سدا ( إذا كانت ألٌاؾ الطبقة العلٌا والسفلى فً إتجاه الطول كما  -2

 ٌسمى ) معاكس قصى ( إذا كانت ألٌاؾ الوجهتٌن فً اإلتجاه العرضً .

بسمك سم و  244x 122إسمه التجاري إما معاكس أو أبالكاج وبقٌاس  -2

 مم ٌباع فً األسواق باللوح .  3,4,5,6,8.10.12.18

 

 -خشب الآلتٌه : -2

 

ٌتكون لوح الالتٌه من سداٌب منتظمة متجاورة من خشب الصنوبر األبٌض أو 

األصفر والحلقات السنوٌة لكل سدابة متعاكسة اإلتجاه مع المتجاورة لها ومتالصقة 

مم بحٌث  3نوعا ما حوالً بالقشره معها ثم ٌؽطً هذه السداٌب من أعلى ومن أسفل 

تكون القشرة ألٌافها فً إتجاه عامودي على ألٌاؾ السداٌب الداخلٌة وٌراعى أن ال 

بسدابة أخرى  ٌزٌد طول السدابة عن متر واحد حتى ال تتعرض للتقوس وٌتم توصٌلها

 للحصول على الطول المطلوب . 

 

 

http://img.diytrade.com/cdimg/1810859/25976026/0/1337325564/19mm_18mm_Keruing_Blockboard.jpg
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 الخشب الحبٌبً :  -3

 

 

وذُقيرهى يٍ انشىائة ثى انخهظ تانًىاد ويصاص انقصة تعذ ذكضيشهى  يصُع يٍ صاس تزسج انكراٌ

انالصقح وإجشاء عًهياخ انكثش تعذ رنك ذحد يكاتش هيذسونيكيح عانيح انضغظ , ويضرعًم تذيال عٍ 

األخشاب انطثيعيح انصًاء وانخشة انًضذب في ذشكيم انعهة وقاع األدساج وظهىس انعهة ويضرخذو 

 هياخ انرجهيذ وعزل انصىخ واإلَشاءاخ انضشيعح كحشىاخ داخهيح تذيال عٍ األخشاب انثيضاء وفي عً

 

 

 ( :mdfالخشب متوسط الكثافة ) -4

 

كجم /  111 – 211ٌتراوح كثافته بٌن و متوسط الكثافة وهو الخشب هو من األخشاب المصنعه 

 . بطرق مختلفه من بلد آلخر حسب البلد المصنع لهتصنٌع هذه األلواح  هذا و ٌتم 2م

سواء األخشاب اللٌنة أو الصلبة أو منهما معا , وتحضر األلٌاؾ  ٌصنع من فضالت األخشاب

مٌكانٌكٌا بواسطة ماكٌنات خاصة , ثم تضاؾ المواد الصمؽٌة من راتنج الٌورٌا فورمالدهٌد 

وٌخلط أٌضا بٌورٌا مٌرمٌن الفٌنولٌك واألٌزوكٌنات وراتنجات أخرى ٌتم إستخدامها كرابط لعملٌة 

للرطوبة , وتوضع العجٌنة داخل  صابص األلواح مثل الزٌادة المقاومةتصنٌع العجٌنة لتزٌد من خ

 .  مكابس هٌدرولٌكٌة وتكبس تحت ضؽط ودرجة حرارة عالٌة

 

    بالصفات التالٌة : (MDFتمتاز ألواح ) 

  وٌعطى حواؾ ناعمة الكهربابٌه  اآلالت العدد الٌدوٌة سهلة التشؽٌل عند استعمال . 

  . خالى من العقد و أنماط األلٌاؾ المختلفة 

 . ٌتقبل الدهانات المباشرة و الطباعة و التؽطٌة وللصق القشرة 

 . ٌمكن تصنٌعه بؤبعاد وكثافات مختلفة 

 . مناسب لعمل القطع الخشبٌة المثنٌة وعالى فى قوة الرابطة الداخلٌة   

 . إمكانٌة عالٌة للصق القشرة الطبٌعٌة و الصناعٌة 

 

http://www.google.com.kw/imgres?start=163&um=1&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=673&hl=ar&tbm=isch&tbnid=usQ3X06WExXRGM:&imgrefurl=http://www.entej.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8/&docid=1DV3827RwAsMHM&imgurl=http://www.entej.com/wp-content/uploads/2013/03/645.53192543.jpg&w=500&h=350&ei=NAmNUovwD-aU4ATiuYGwCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:100,i:199&iact=rc&page=8&tbnh=188&tbnw=268&ndsp=23&tx=126&ty=92
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WLpXKUgyuRL_sM&tbnid=l1-RqDo5OowHQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eg.all.biz/alhsb-alqsrt-cpk832443&ei=sAaNUvWND8jX0QXM4oDIBQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/imgres?start=163&um=1&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=673&hl=ar&tbm=isch&tbnid=usQ3X06WExXRGM:&imgrefurl=http://www.entej.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8/&docid=1DV3827RwAsMHM&imgurl=http://www.entej.com/wp-content/uploads/2013/03/645.53192543.jpg&w=500&h=350&ei=NAmNUovwD-aU4ATiuYGwCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:100,i:199&iact=rc&page=8&tbnh=188&tbnw=268&ndsp=23&tx=126&ty=92
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WLpXKUgyuRL_sM&tbnid=l1-RqDo5OowHQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eg.all.biz/alhsb-alqsrt-cpk832443&ei=sAaNUvWND8jX0QXM4oDIBQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/imgres?start=163&um=1&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=673&hl=ar&tbm=isch&tbnid=usQ3X06WExXRGM:&imgrefurl=http://www.entej.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8/&docid=1DV3827RwAsMHM&imgurl=http://www.entej.com/wp-content/uploads/2013/03/645.53192543.jpg&w=500&h=350&ei=NAmNUovwD-aU4ATiuYGwCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:100,i:199&iact=rc&page=8&tbnh=188&tbnw=268&ndsp=23&tx=126&ty=92
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WLpXKUgyuRL_sM&tbnid=l1-RqDo5OowHQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eg.all.biz/alhsb-alqsrt-cpk832443&ei=sAaNUvWND8jX0QXM4oDIBQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
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  -:  MDFعٌوب خشب ال 

 ٌتؤثر باعوامل الجوٌه والرطوبة بدرجة كبٌرة .  -

ال ٌفضللل إسللتخدامه فللً صللنع األثللاث الجٌللد وال ٌمكللن تطبٌللق التراكٌللب الصللناعٌة  -

 على قطع االثاثعلٌه . 

 

 القشرة الخشبٌة                               .  

 

 تعرٌف القشرة الخشبٌة : 

خذ من سٌقان األشجار الخالٌة من أخشاب جٌدة وثمٌنة , تإ هً طبقة رقٌقة السمك من

 ذات تجاذٌع جمٌله تامه الجفاؾ . ألمراض والعٌوب الطبٌعٌة , ا

  

 أنواع األخشاب التً تؤخذ منها القشرة : 

 –الورد  –السٌكامور  –الساتان  –الماهوجنً  -الجوز –البلوط  –القرو 

 التوٌا .....الخ . –االسفندان  –البالٌسندر  –اللٌمون 

 

 

 

 

 

 

 

 أوجه استعماالت القشرة الخشبٌة : 

األبواب ( بطبقة خشبٌة رقٌقة  –القرصة  –تكسٌة أسطح مفردات األثاث ) األجناب  -1

 لتجمٌلها ووقاٌتها .

 تستعمل فً أعمال التطعٌم والحشوات. -3

 تصنع منها مكونات ألواح ذات الطبقات مثل المعاكس والالتٌه .  -2

وتشكٌل طبقات سمٌكة أو رقٌقة منها , إلى منحنٌات معٌنة تصلح كظهور  ٌمكن ثنً -2

وجلسات للكراسً , أبواب وأجناب قطع األثاث وٌستخدم لذلك فرم ومكابس خاصة 

 .  تناسب اإلنحناء والتشكٌل المطلوب

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nf8D5yX2M8CJLM&tbnid=q5jzKwwiyTicqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://togare.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html&ei=3wWNUqCzDqSL0AW8zYGwBA&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=hx7WSJocHKXW7M&tbnid=grBZuNsfFpMXhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.birajekli.com/ar/index-det-20-37-44-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8.html&ei=HAaNUvfuJ--b1AW734HwAw&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/imgres?um=1&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=673&hl=ar&tbm=isch&tbnid=eTbogAQBhOUQUM:&imgrefurl=http://kenanaonline.com/users/medo17/posts/131766&docid=_rUgEdjp0P7XsM&imgurl=http://kenanaonline.com/photos/1238040/1238040399/large_1238040399.jpg?1278925095&w=375&h=250&ei=bQWNUtzyEdPY4QT_hIHgAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:0,i:362&iact=rc&page=4&tbnh=180&tbnw=251&start=73&ndsp=26&tx=95&ty=132
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nf8D5yX2M8CJLM&tbnid=q5jzKwwiyTicqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://togare.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html&ei=3wWNUqCzDqSL0AW8zYGwBA&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=hx7WSJocHKXW7M&tbnid=grBZuNsfFpMXhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.birajekli.com/ar/index-det-20-37-44-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8.html&ei=HAaNUvfuJ--b1AW734HwAw&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/imgres?um=1&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=673&hl=ar&tbm=isch&tbnid=eTbogAQBhOUQUM:&imgrefurl=http://kenanaonline.com/users/medo17/posts/131766&docid=_rUgEdjp0P7XsM&imgurl=http://kenanaonline.com/photos/1238040/1238040399/large_1238040399.jpg?1278925095&w=375&h=250&ei=bQWNUtzyEdPY4QT_hIHgAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:0,i:362&iact=rc&page=4&tbnh=180&tbnw=251&start=73&ndsp=26&tx=95&ty=132
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nf8D5yX2M8CJLM&tbnid=q5jzKwwiyTicqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://togare.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html&ei=3wWNUqCzDqSL0AW8zYGwBA&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=hx7WSJocHKXW7M&tbnid=grBZuNsfFpMXhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.birajekli.com/ar/index-det-20-37-44-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8.html&ei=HAaNUvfuJ--b1AW734HwAw&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNG80DZCGymZn0BDPvPK5sRyUbnMiA&ust=1385060077707810
http://www.google.com.kw/imgres?um=1&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=673&hl=ar&tbm=isch&tbnid=eTbogAQBhOUQUM:&imgrefurl=http://kenanaonline.com/users/medo17/posts/131766&docid=_rUgEdjp0P7XsM&imgurl=http://kenanaonline.com/photos/1238040/1238040399/large_1238040399.jpg?1278925095&w=375&h=250&ei=bQWNUtzyEdPY4QT_hIHgAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:0,i:362&iact=rc&page=4&tbnh=180&tbnw=251&start=73&ndsp=26&tx=95&ty=132
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 ممٌزات القشرة الخشبٌه : 

تزٌد القٌمة الفنٌة للمشؽوالت الخشبٌة فتكسبها منظرا جمٌال مبهرا باستؽالل التؤثٌرات  -1

 الطبٌعٌة لتجاذٌع األلٌاؾ . 

 

المشؽوالت الخشبٌة ألنها تحتفظها من التشقق والتقوس , وتقلل  تزٌد من قوة تحمل  -3

 نسبة التعدد واإلنكماش . 

نحنٌة بالؽراء الحٌوانً لرقة سهولة لصقها على أسطح المشؽوالت المستوٌة والم -2

 سمكها .

 سهولة قطعها وإعدادها بالعدد الٌدوٌة البسٌطة مثل ) السكٌن أو األزمٌل العرٌض ( . -2

ثابتة اللون ولذلك فهً تستخدم بدال من الدهانات والملونات المعروفة فً زخرفة  -5

 المشؽوالت . 

لفة التً ٌصعب تنفٌذها تستخدم فً الزخارؾ والرسومات الدقٌقة ذات التجازٌع المخت -5

 .  من األخشاب بدون إجراء تراكٌب أو تعاشٌق صناعٌة معقدة

 عٌوب القشرة الخشبٌة : 

 تحتاج إلى مهارة فً اللصق وحرص فً التداول إلمكان تعرضها للتشقق والتلؾ .  -1

قد ٌصعب عالج األسطح الملصوقة بها , عند تعرضها للتلؾ مما ٌستدعً إزالة القشرة  -3

 ؼٌرها من جدٌد .ولصق 

 تتشقق نتٌجة لصقها فوق التراكٌب الصناعٌة أو اللحامات . -2

 . نسبة استهالك كبٌرة عند لصقها وخاصة فً عمل الحشوات الزخرفٌة -2

 

 -طرٌقة لصق القشرة الخشبٌة : 

 .بعد تجهٌز السطح المطلوب لصقه بالقشرة وتسوٌته ومعالجه مابه من عٌوب  -1

ىسطح األرضٌة ى المطلوب تنفٌذه بالقلم الرصاص وذلك علٌتم تحدٌد الرسم والتصمٌم  -3

 .المطلوب لصقها 

 . اختٌار أشكال وألوان القشرة المطلوب لصقها وتقطٌعها حسب المقاس والتصمٌم  -2

دهان طبقه رقٌقة من الؽراء الحٌوانً الساخن ٌراعى أن ٌكون متوسط السٌولة وساخن  -2

 . عند اللصق على سطح األرضٌة المطلوب لصقها

مطابقة الجزء المطلوب من القشرة على الجزء الذي تم دهانه بالؽراء ونتتم مطابقتة بدقة  -5

 .كبٌرة 

 5ٌتم الضؽط على القشرة بواسطة شاكوش القشرة وٌكرر هذا الجزء مع مراعاة ترك من  -5

سم ثم بواسطة سكٌن حاد ومسطرة حدٌدٌة ٌتم القطع للحصول على خط تقابل  10سم الى 

 دقٌق . 
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   ووظائف كل منها فً النجارة االجهزة المستخدمة                       

 

 ماكٌنة منشار الدٌسك  -*

  الوظٌفة :

  سم  5.5القطع العرضً العمودي بحٌث ال ٌزٌد االرتفاع عن 

  سم 33القطع العرضً االفقً بحٌث ال ٌزٌد العرض عن 

  عمل المفحار بالعمق المطلوب 

  زواٌا بطرٌقة عامودٌةالقطع المائل على عدة 

  القطع المائل على عدة زواٌا بطرٌقة مٌل السالح 

 

 االمن والسالنة :

  ٌتمٌز الدٌسك بوجود أمان كبٌر اثناء العمل فهناك غطاء للسالح اثناء التشغٌل وكذلك

 وجود مفتاح امان لوقف التشغٌل اثناء التوقف عن العمل 

 ٌا للحفاظ على سالمة المعلم كما ان تثبٌت الدٌسك فً طاولة العمل ضرور 

  الدٌسك مزود بفتٌلة لتثبٌت االخشاب اثناء العمل 

 الدٌسك مزود بكٌس للغبار 

 

 منشار  صٌنٌة بقاعده  -*

 الوظٌفة :

 ًالشق الطولً والقطع العرض 

  القطع بزاوٌة والقطع المائل بزاوٌة 

 عمل المفحار والتفرٌز 

 

 االمن والسالمة :

  بوجود غطاء امان لسالح المنشار ودلٌل زاوٌة لتحرٌك االخشاب ٌتمٌز منشار الصٌنٌة

 وضبط القٌاسالت وبذراع ودلٌل للحركة اثناء العمل .

 . تثبٌت المنشار فً طاولة العمل ضرورٌة للحفاظ على سالمة المعلم 
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 ) الروتر (ماكٌنة الحلٌه  -*

 الوظٌفة :

 عمل الحلٌة الخارجٌة على طول االحرف 

  الداخلٌة المستقٌمةعمل الحالٌا 

 عمل الحالٌا الداخلٌة والخارجٌة المنحنٌة 

 عمل النقوش الغائرة والمفرغة 

 عمل بعض  عملٌا ت التطعٌم 

 

 االمن والسالمة : 

 . الروتر مزود بٌدٌن لضمان قدرة التحكم به اثناء العمل 

 . تثبٌت الجهاز فً طاولة العمل مع غطاء للحماٌة

 

  المناسب .أختٌار سالح البنطه 

 

  تختار حسب نوع الحلٌة المطلوبة وحجمها حسب قٌاس السمك الذي ستعمل علٌه فلكل البنط

 قٌاسات وأحجام حسب السمك وأحٌاناً تحتاج إلى تؽٌٌر ظرؾ التثبٌت .
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       ( . الرٌش –الحالٌا وسالح القطع ) البنط 

 هً تشكٌالت هندسٌة مختلفة تثبت عل المشؽوالت لتحسٌن منظرها وإعطابها شكل جمالً 

وتتكون من عدة وحدات بسٌطة متكررة تختلؾ فً أشكالها حسب التصمٌم الموضوع لها تبعاً 

للطراز المستعمل كما تسمى بؤسماء مختلفة تبعاً الختالؾ التصمٌم والمكان فهناك الحالٌا اللطش 

ركب على السطح مباشرة باستعمال الؽراء والمسمار . وهناك الحالٌا الالبسة والتً وهً التً ت

فذة على تركب على المشؽوالت بطرٌقة الذكر واألنثى أو المفحار أو السمارة . وهناك الحالٌا المن

وأكثر أنواع المسمٌات المستعملة لهذه الحالٌا هً : الشطؾ والتفرٌز  .أحرؾ األخشاب واألسطح 

والبسطوم والجً والموجة العدله والموجة المقلوبة والمفحار والخشخان , ووصؾ هذه األنواع 

 كاآلتً :

وهً أبسط أنواع الحالٌا على الحواؾ وتتؽٌر درجة مٌل الشطؾ وكذا  الشطف والتنهٌض : -1

العرض حسب الطلب وهً على نوعٌن نوع مستمر وٌسمى بالشطؾ العادي ونوع محدود 

 . مر للنهاٌات وٌسمى بالتنهٌضالطول وؼٌرمست

 

 

 

: وهو عبارة عن لؾ حرؾ الخشب قلٌالً حتى ال تكون زاوٌته  كسر السوكة والبسطوم والجً -3

كسر  )  بحرؾ حاد, والبسطوم هو حلٌة على هٌبة ربع دابرة بارزة شبٌهة بلؾ الحرؾ

اسطوانً  السوكة ( على طول الخشب إال أنه له سن واحد أو سنٌن ؼاطستٌن لتعطٌه شكل

منفصالً عن السطح المجاور , والجً هو تشكٌل ٌشبه البسطوم إال أنه عبارة عن ربع دابرة 

 ؼاطسة فً زاوٌة الخشب أي عكس البسطوم .

 

 

 

ٌلً الشطؾ فً سهولة تنفٌذه وهو على شكل زاوٌة قابمة مفرؼة فً طول : اإلفرٌز  -2

 التصمٌم المطلوب .أحرؾ الخشب وٌختلؾ اإلفرٌز فً العرض والعمق حسب 
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وهو على هٌبة مجاري طولٌة قلٌلة العرض والعمق بمقاسات مختلفة حسب  :المفحار  -2

 الطلب , وٌمكن عمل عدة مفاحٌر متجاورة إلعطاء شكل جمالً .

وهو عبارة عن عدة مفاحٌر متجاورة مقوسة القاع أو عدلة القاع , ومنها ماهو  :الخشخان  -5

 به تنهٌض ومنه المستمر .     

وهً حلٌة تتشكل على هٌبة قوسٌن معكوسً الوضع على  الموجه العدلة والمقلوبة : -5

 طول حرؾ الخشب .

 

 

وهناك بنط أخرى لعمل التراكٌب الصناعٌة مثل بنطة تفرٌػ النقر فً عملٌات النقر واللسان وبنطة 

 تفرٌػ على شكل ذٌل الحمامة وبنط لعمل طرق التجمٌع بطرٌقة السمارة والدسرة .
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 منشار الشرٌط  -*

 

 الوظٌفة :

 . القٌام باعمال القطع العرضً لالخشاب ذات السمك البسٌط 

  القٌام باعمال الشق الطولً لالخشاب ذات السمك البسٌط. 

  القٌام باعمال القطع العرضً بزواٌا مٌل مختلفة. 

 . القٌام باعمال التفرٌغات ذات المنحنٌات المتوسطة 

 

 والسالمة :االمن 

  ٌتمٌز منشار الشرٌط باالمان اثناء العمل فهناك مفتاح للسرعات للتحكم فً سرعة

 .الدوران كما ان تثبٌتها فً طاولة العمل ضرورٌا للحفاظ على سالمة المعلم 

  المعلمالمنشار مزود بماسك  لقطعة الخشب وعصا دفع لضمان سالمة . 

 

 ثقاب  الم -*

 الوظٌفة : 

  عملٌات الثقب للمقابض. 

  عملٌات الثقب للمفصالت. 

 عملٌات الثقب المختلفة للكواٌل واكسسوارات التجمٌع 

 .ة والتجهٌز لتفرٌغ الزخارف 

 

 

 

 االمن والسالمة :

 

 وقرصة متحركة حركة عامودٌة ٌؤدي الى زٌادة  ٌتمٌز بوجود ذراع للحركة العامودٌة

 . االمان

 على سالمة المعلم . تثبٌت المثقاب ضرورٌا للحفاظ 
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 مثقاب حفر وتجلٌج  -*

 الوظٌفة : 

  ٌستخدم فً اعمال الحفر على الخشب باستعمال 

 مختلفة من االكسسوارات والرٌش اعمال 

 ٌستخدم للثقب 

 

 االمن والسالمة :

 ٌتمٌز المثقاب بوجود مفتاح للسرعات والحجم المناسب لراحة الٌد أثناء العمل 

 

 

  المنشار الترددي   -*  

 الوظٌفة :     

  القٌام بأنات والمنحنٌات عمال التشكٌل والتفرٌغ 

 وعمل الدور

 

 االمن والسالمة :

 

  ٌحوي الجهاز على مفتاح للسرعات للتحكم فً سرعة 

 الدوران كما ٌتم عمل التفرٌغات بتثبٌت الخشب

 باستخدام  

 ( او فتٌلة امرٌكٌة . 1عصفورة البنك )

 

 

 

 

 

 

 )ساند منشار اآلركت ( قطعة خشب مفرؼة على شكل مثلث مع دابرة لتسند قطعة الخشبعصفورة البنك :  (1)
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 منشار اآلركت الكهربائً ) الدرمل (  -*

 

 الوظٌفة :

  سم3حتى سمك مثل البلص ٌقطع الخشب الناعم 

     والبالستك حتى ’ سم 1واالخشاب الصلبة حتى سمك        

 . مم2والمعادن الغٌر حدٌدٌة  مم4سمك         

  مثالً لعمل التفرٌغات الزخرفٌة والمنحنٌات 

 .واالعمال الدقٌقة  والمجسمات 

 

 االمن والسالمة : 

 . المنشار مزود  بمنفاخ للغبار 

 له  مفتاح للتحكم فً السرعات اثناء العمل . 

 . مزود بفتحة  لو وصلت بمكنسة كهربائٌة تساعد على نظافة المنطقة 

 

 

 ماكٌنة السنفرة الكهربائٌة  -*

 الوظٌفة :

  تستخدم فً عملٌات الحف وتنعٌم االخشاب 

 

 االمن والسالمة :

  فولت 12مزود بمحول 

  مزود بمفتاح للتحكم فً السرعات 

 الحجم فً متناول راحة الٌد  
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 ماكٌنة المخرطه     -*

 

 الوظٌفة :  

 ( القٌام باعمال التشكٌل على الخشب ) خرط الخشب 

 . نظرا لصغر حجمهاوذلك لالخشاب الطكبٌعة اللٌنه 

 االمن والسالمة :

  مفتاح  للسرعات  للتحكم فً سرعة الدوران. 

  تثبٌتها على طاولة ضروري للحفاظ على سالمة المعلم . 

 ( لتثبٌت االخشاب1مزودة ببنز )  .  اثناء الدوران 

 

 

 مااكٌنة السن والجلخ  -*

 الوظٌفة :      

 القٌام باعمال الجلخ والسن  الخاصة بالفارات والرابوه 

 القٌام باعمال السن والجلخ لالزامٌل والمناقٌر 

 القٌام باعمال السن للرٌش وبعض المفكات 

 

 

 االمن والسالمة :

 

 تتمٌز بوجود ماسك محكم للكساتٌر واالزامٌل والبنط ومقبض 

  للتحكم فً درجة المٌل         

 

ال ٌمكن االستؽناء عن الكثٌر من العدد الٌدوٌة التً تساعد على تنفٌذ المشؽوالت مع مالحظة انه 

 ثاثالخشبٌة وقطع اال

 

 

 من االمام لتثبٌت مركز قطعة الخالبنز , عبارة عن قطعة من الصلب مخروطٌة الرأس ومدببه  (1)
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 العدد واالدوات الٌدوٌة

 

 أوالً : عدد القٌاس والعالم والضبط :    

وىي العدد المستخدمة في عمميات القياس المختمفة ووضع العالمات عمى األخشاب وضبط العروض والسماكات 
 والمسافات وىي 

 . المتر الشرٌط : 1

 متر  5.5،  5،  3وهو عبارة عن شرٌط معدنً مقسم إلى سنتٌمترات وملٌمترات وٌباع بعدة أطوال 

 والغالبٌة منها تباع بنوعٌن من القٌاس متجاورٌن قٌاس السنتٌمتر وقٌاس البوصةوٌستخدم فً 

 . وضع القٌاسات وتحدٌد المسافات

 . الفرجار ذو السنٌن :3

 وهو ٌشبه الفرجار المستخدم فً الهندسة إال أنه ذو سنٌن مدببٌن وٌستعمل فً رسم الدوائر

 ى الخشب وفً نقل األبعاد من على الرسم إلى الخشب .والمنحنٌات والمسافات الموحدة عل 

 . شوكة العالم :2

 وهً عبارة عن قطعة من الحدٌد تشبه المسمار تنتهً بسن مدبب  ولها ٌد كروٌة الشكل 

 مصنوعة من الخشب أو البالستٌك وتستخدم فً الحز وعالم الخشب وتحدٌد مراكز الدوائر

 وأماكن الثقب 

 القائمة :. الزاوٌة 2

 ° .03هً عبارة عن جناح معدنً مقسم أو غٌر مقسم وٌد من الخشب أو المعدن بزاوٌة 

 تستخدم فً رسم الخطوط العمودٌة على أحرف األخشاب ، وضبط تعامد أوجه األخشاب الممسوحة .  

 . الشنكار :5

وٌتكون من كتلة خشبٌة تسمى رأس الشنكار ٌنزلق بداخله إصبع أو إصبعٌن من الخشب مقسمٌن أو غٌر 

مقسمٌنوهو على نوعٌن شنكار بسن واحد والشنكار المزدوج بسنٌنوٌستخدم فً ضبط سمك الخشب أو رسم 

 خطوط مستقٌمة موازٌةعلى مسافات معٌنة من حرف أو نهاٌة الخشب .  
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 عدد النشرثانٌاً : 

 وىي العدد التي تستخدم في عمميات الشق والنشر عمى القطع الخشبية .

 . سراق التمساح :1

 من الخشب . يتكون من سالح مرن من الصمب ذو أسنان كبيرة ومقبض 

 وتستخدم األنواع الصغيرة منو في القطع العرضي  لطولي لألخشاب مع اتجاه األلياف يستخدم أساسًا في الشق ا

 . سراق الظهر :3

 ثابتًا أثناء النشر ، يتكون من سالح من الصمب يركب عميو ظير من أعمى ليكون

 مقبض من الخشب . ويستعمل في القطع العرضي . والسالح أقصر وأقل سمكاً وأدق أسنانًا ولو 

 . الساحقة :2

 خدم في ممفوفة . وتست تشبو كثيرًا سراق الظير لكن أقل عرضاً وأدق أسناناً واليد

 عمل التراكيب واألعمال الدقيقة

 . الزوانة :2

 وأعرض عند المقبض سالحيا سميك من الصمب مسموب مدبب من عند الطرف

 وأسنانيا كبيرة .وتستخدم في تفريغ الدوائر والمنحنيات وثقوب الكوالين واألقفال 

 . اآلركت الٌدوي :5

 والسالح رفيع من  متصل بيد ممفوفة من الخشب Uالشاسيو من الحديد عمى شكل حرف 

 ويستخدم في عمميات التفريغ لألشكال  الصمب ذو أسنان حادة وضيقة وليا عدة مقاسات

 وتمرير السالح منو . ويبدل السالح باستمرار لسرعة تمفو . والرسومات بعد عمل ثقب
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 ثالثاً : عدد القطع

 األزمٌل المشطوؾ : .1

وٌد من الخشب أو البالستٌك وٌكون حرف السالح سالح من الصلب 

 مشطوف لٌستخدم

فً األركان المائلة  والحد القاطع متعدد القٌاسات بالملم أو أجزاء البوصة . ٌستعمل فً عمل التراكٌب  

 والخدوش 

 . األزمٌل العدل :3

 للتراكٌب والخدوش . ٌشبه كثٌراً األزمٌل المشطوف لكن حرف السالح عدل لٌستخدم فً األركان العدلة

 . المناقٌر :2

سالح من الصلب وٌد من الخشب أو البالستٌك ٌشبه األزمٌل لكن سمك السالح ٌكون أكبر بكثٌر حتى ٌقوى 

وٌمكن القطع العمٌق للخشب . والحد القاطع متعدد القٌاسات بالملم أو أجزاء البوصة .وٌستعمل فً عمل الحفر 

 العمٌقة للخشب .

 

  عدد المسح والتصفٌةرابعاً : 

 تستعمل الفارة فً مسح سطح وأحرف األخشاب وهً أحجام ومقاسات مختلفة والشائع منها  

 . فارة الرابوه :1

 تصنع من الحدٌد ولها مقبضٌن من الخشب ولها كستٌر من الصلب ذات حد قاطع مشطوف من جهة واحدة .

 لخشب ) النشارة ( .ٌقشط وٌرفع ألٌاف الخشب وٌخرجها على هٌئة قشرة من ا

 . النصف رابوه :3

 وهو ال ٌختلف فً أجزاؤه وشكله وطرٌقة فكه وتركٌبه عن الرابوه لكن ٌختلف من حٌث 

 صغر حجمه فهو أقل من الرابوه فً الطول وٌستخدم فً ضبط األحرف واألوجه متوسطة الطول .

 . فارة التشرٌب :2

 تستعمل فً صقل أسطح األخشاب وال تختلف أجزاؤها عن مثٌالتها من الرابوه والنصف 

 رابوه ولكن تختلف من حٌث الحجم فهً أصغر من الرابوه والنصف رابوه .

 . فارة الرابطة :2

 تستعمل فً لف األحرف وضبط األعمال الصغٌرة  وكستٌرها ٌركب مقلوباً أي أن حد القطع 

 للكستٌر غطاء مثل الفارات السابقة ألعلى  وال ٌوجد
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 خامساً : المبارد

 . المبرد الخشابً العادي :1

 ٌستخدم فً تنعٌم األسطح الخشبٌة أو برد األجزاء ؼٌر المرؼوب فٌها وٌصنع 

 من الصلب بؤطوال متعددة

 . المبرد الحدادي :3

 األسطح وحروؾ الخشب . وظٌفته إزالة الطبقة الخشنة المتخلفة من المبرد الخشابً وتنعٌم

 . المبرد المدور ) ذٌل الفار ( :2

 ٌستعمل فً تنعٌم الفتحات وتوسٌع الثقوب .

 . المبرد المثلث :2

 سالحه ذو ثالثة أضالع , وٌستخدم فً سن صفابح المنشار أو تنعٌم األركان واألماكن الضٌقة .

 

 سادساً : عدد التثقٌب والتخرٌم

تستعمل فً عمل الثقوب فً الخشب وذلك لوضع البراغً أو الكواٌل ) المسامٌر الخشبٌة ( أو 

 ألغراض أخرى 

 . الملؾ الٌدوي :1

 مصنوع من الحديد ولو مقبض لمتثبيت ويد لمدوران وال يستخدم إال في ثقب 

 األخشاب ولو نوع معين منالبنط ) الريش ( ال تصمح إال لو ، ولو حمقة تعكس

 كة الدوران حتى يمكن إخراج البنطة من الخشب بعد تمام الثقب .حر 

 . المثقاب الٌدوي ) الشنٌور ( :3

 مصنوع من الحديد ولو مقبض لمتثبيت وذراع لمدورانتستخدم فيو البنط 

 الخامات مثل الخشب واأللمنيوم ورقائق الحديد والنحاس الحدادي التي تصمح لثقب عدد من

 لحمقة عكس الحركة لخروجيا .والبنطة ال تحتاج 

 

 سابعاً : عدد الطرق والربط والفك
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 . الشاكوش ) المطرقة الحدٌد ( :1

 عبارة عن قطعة من الحدٌد مثبتة فً ٌد من الخشب الصلب .وفً بعض األنواع 

 ٌوجد شق فً الحدٌد الستخراج المسامٌرٌستخدم فً عملٌات الطرق وتثبٌت المسامٌر المعدنٌة .

 الدقماق ) المطرقة الخشبٌة ( :. 3

 تصنع من خشب صلب والرأس إما برمٌلٌة الشكل أو اسطوانٌة الشكل . وٌستعمل 

 فً الطرق على ٌد األزمٌل والمنقار , أو فك وتجمٌع أجزاء المشؽوالت للمحافظة علٌها من التلؾ .

 . السنبك :2

 هو عبارة عن قطعة من الصلب المبروم أو المربع طرفها مدبب على شكل مخروط ناقص . 

 ٌستعمل فً تؽطٌس وإخفاء رأس المسمار تحت سطح الخشب .

 . المفك :2

 على حسب شكل رأس  وٌستخدم لربط وفك البراؼً وٌختلؾ شكل رأس المفك

 البرؼً إن كان عدل أوعلى شكل +

 . الكماشة :5

 وهً أداة تستخدم لخلع المسامٌر من الخشب وٌجب مراعاة وضع قطعة من 

 الخشب ) تكاٌة ( تحت فكٌها عند خلع المسامٌر حتى ال ٌخرب الخشب من الضؽط .
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 تطبٌقات عملٌة لبعض العدد واالدوات المستخدمة فً ورشة النجارة :

 :  الشنكارستخدام امثلة الاوال : 

 

 

 شنكار مزدوج                 شنكار مفرد                                         

 

 

 

 

استخدامات الشنكار المزدوج ومن من استخدامات الشنكار المفرد تحدٌد العالم من حرؾ الخشب

 تحدٌد عالم مزدوج من حرؾ الخشب لعمل اللسان مثال

 : من استخدامات اآلركت الٌدوي : ثانٌا 

 

 

 

 

 تفرٌق الزخارؾ               قطع اطراؾ البراوٌز               تفرٌػ التراكٌب الصناعٌة        

 

 ثالثا : من انواع الفتاٌل واستخداماتها :

تعتبر الفتاٌل من العدد المساعدة فً ورشة النجارة وكذلك مساعد البنك وصندوق قطعٌة الزواٌا  ومنن انواع الفتاٌل 

 فتٌلة البنك ( –فتٌلة تجمٌع الزواٌا  -  Gفتٌلة انجلٌزٌة حرق  –المتعارؾ علٌها ) الفتٌلة االمرٌكٌة 

 

 

 

 ة استخدمت لتجمٌع زواٌا البراوٌزفتٌل                                             
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 الخامات والمواد المستخدمة فً ورشة النجارة

 الزجاج :   اوال :

مادة شفافة صلبة . قابلة للكسر ال تسمح بمرور االجسام خاللها اال انها تسمح بمرور الضوء 

 والحرارة 

ٌستخدم فً اعمال الدٌكور والنوافذ واالبواب والمطابخ واالؼراض المنزلٌة     االستعمال :

 وتؽطٌة اسطح االثاث 

سم والسمك حسب النوع  351×  135ٌباع الزجاج بالمتر المربع على هٌبة الواح    المقاسات :

 مم . 32الى  3من 

*عازل                    لضوء      تشكٌل بالحرارة            * نافذ  لسهل ال*     ممٌزاته :

 للهواء والؽبار

 انواعه :

 الزجاج الشفاف العادي ، وٌتنوع من جٌث درجة الشفافٌة ومنه :   - 1

 المعتم (    -النصؾ شفاؾ       -)الشفاؾ                        

 

 

 

 

 المعتم      فاؾ                                 الش                              النصؾ شفاؾ     

  

 المعشق :الزجاج  –3          

ثم ٌتم تجمٌع هذا الزجاج وتشكٌله بواسطة شرابط معدنٌة وؼالباً ما تكون من 

الرصاص مع إمكانٌة استخدام الزنك والنحاس. ٌكون فٌه العاشق هو الزجاج 

 والمعشوق هو الرصاص. 

 

 

 

 

http://www.0zz0.com/
http://www.0zz0.com/
http://www.0zz0.com/
http://www.0zz0.com/
http://www.0zz0.com/
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 الملون : الزجاج – 3

 هو عبارة عن زجاج ٌلون اثناء تصنٌعة من خالل اضافة اكاسٌد معدنٌة الى تركٌبته االساسٌة

  زجاج السكرٌت : – 4

 ( درجة مبوٌة511زجاج السٌكورٌت هو : عبارة عن زجاج ٌتم معالجـته حرارٌاً حتى درجة )

للكسر  مقاومة عالٌة جداً ومن ثم ٌتم تبرٌده بسرعة وبهذة الطرٌقة ٌتم الحصول على زجاج ذي 

 تعادل أضعاؾ الزجاج العادي وكذلك مقاوم للحرارة

 

  الزجاج المسلح : – 5

وتوضع به شبكة حدٌدٌة او نحاسٌة بٌن لوحٌن من الزجاج  الواقىالزجاج هو نوع من أنواع 
 ببعض وال ٌتطاٌر وال ٌإذي العادى. حٌث ان اذا تعرض للكسر ٌتفتت متصال 

                                                                                          

   المراٌا : – 5

الزجاج بعذ اضافة مادة نترات الفضة على احد اسطح الزجاج وتدهن  من انواعتعتبر المراٌا   

بالورنٌش وٌلصق علٌها ورق الكرافت لحماٌتها , وتستعمل المراٌا فً اعمال الدٌكور فً التصمٌم 

 الداخلً .

 

 :  البالستك :  ثانٌا

مشتقات عبارة عن مادة شفافة بٌضاء او ملونه بصبؽات مختلفة االلوان وتصنع من اللدابن )

البترول ( وتنتج على هٌبة الواح مسطحة وانابٌب واشرطة وافالم ورقابق وٌوجد منها الشفاؾ 

 والمعتم بالوان مختلفة .

 االستعمال :

وتستخدم فً اعمال الدٌكور والنوافذ والمطابخ والقواطٌع والدعاٌة واالعالن وتصنع منه قطع 

 . االثاث بالكامل مثل الطاوالت والكراسً

 المقاسات :

 م 2السمك ٌبدأ من       -      133:  21العرض      -    322:  111الطول 

 ممٌزاته :

 خفٌؾ الوزن                 ناعم الملمس                     سهل التشكٌل بالحرارة 

 عازل للكهرباء              مقاوم للكسر                       خفٌؾ الوزن 

 سهل التنظٌؾ                        ناعم الملمس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%89
http://www.eg.all.biz/img/eg/catalog/54021.png
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  رابعا : النحاس

 : ممٌزات النحاس  
                                   قوة التماسك                            الصالبة * 

 المرونة                          هل التشكٌل والطرق س * 

 اللحام * قابلٌة      التوصٌل الحراري والكهربً القدرة على 

 ًامكانٌة التطعٌم بالمشؽوالت الخشبٌة *                      ونفعٌه أشكاالً جمالٌة ٌعط 

 النحاس االصفر , اكثر صالبة من النحاس االحمر( ر)النحاس االحم    انواع النحاس :

 النحاس :خطوات تنفٌذ مشغوله من   

 

 

 

 الشكل الخطوة

 التفصٌل 
 وأبعادهٌوضع التصمٌم وتحدد معالمه 

 وانفرادتة
 وٌرسم على المعدن باستخدام شوكة

لخطوات  العالم وأدوات القٌاس. فٌدٌو
 التصمٌم واالنتاج

 

 

 

 

             القص:                                                                                                                        
المرسوم بؤدوات القص ثم ٌقص الشكل 

 .بالمبرد تسوى الحواؾ

 

  

             اإلستعدال:                                                                                                                   
 نتٌجة القص أو الثنً قد ٌلتوي

 ٌنبعج ومن هنا ٌطرق بالدقماق المعدن أو
حتى ٌتم إستعداله ومن الممكن دقه 

 . التنعٌم بشاكوش
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 اإلكسسوارات والحلً

 المقابضأوال :  

تستعمل لسحب األدراج والدلؾ وتصنع من الخشب والبالستٌك والحدٌد والنحاس بؤشكال  التعرٌف:

والتً لها واالبواب وتعتبر من الخردوات المكملة لقطع األثاث  وأحجام مختلفة تبعا الستخدامها.

بالػ األثر على الشكل الخارجً لها فمن الممكن أن تزٌده جماال وممكن أن تقلل من قٌمته كثٌرا 

 حسب اللون والشكل وأٌضا مكان تثبٌت المقبض

 مقابض باقفال -         مقبض بمحورٌن -مقبض بزر ومحور واحد            - أنواعها:

 

 

 

 تسهل حركة األبواب واألدراج –                طً شكال جمالٌا تع  -         الممٌزات:

 تباع بالعدد   -        :طرق البٌع

 المفصالتثانٌا : 

تعتبر من المتممات الهامة فً استخدامها لألبواب والنوافذ وجمٌع الدلؾ المتحركة بهدؾ  التعرٌف:

 فتحها وؼلقها فهً هامة الستخدامها فً أنواع المنجور المتحركة وتصنع من الحدٌد أو النحاس

 شرٌطمفصلة  -          ( بإجة  مفصلة بجناحٌن متحركٌن -        سلندرمفصلة  -     أنواعها:

 

 

 

 تحفظ الدلؾ من اإللتواء والتقوس –تسهل حركة الفتح واإلؼالق الممٌزات:

 تباع بالعدد طرق البٌع:

 

 خطوات تثبٌت المفصالت :

 
 
 
 
 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdXE4U3b7cIILM&tbnid=t646KzpwjLM6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/provide-all-kinds-of-small-hinges-furnituer-hinges-household-appliance-hinges-441516655.html&ei=CiaHUpPaC6Sv0QWrpIC4Cw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jBYHml3hHbbK2M&tbnid=NBBYEw9C3lu8GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ar.aliexpress.com/promotion/promotion_overlay-door-hinges-promotion.html&ei=XiaHUsHyCYPA0QWxoYDwDg&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNGXDwz-q8Ozb_TfWJQ1h0NCPbl52w&ust=1384675098549240
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 : والكوالٌن ال األقفثالثا : 

وتصنع ,  واألدراج والعلب والصنادٌق لحفظ المحتوٌات لتعرٌؾ: تستعمل لؽلق أبواب الخزاٌنا
.  والنحاسمن الحدٌد   

 
 

 -*أنواعها :
 

كالون عادي ) لطش ( ٌثبت على سطح الدلفة  - 1 -1

أو الدرج من الداخل على السطح مباشرة دون 
لٌات صناعٌة وٌثبت بواسطة البراؼًإجراء عم  

 
 

كالون داخل سمك الخشب ) داخل اسطامة ( ٌثبت  2 - 
فً السمك فً الوضع الرأسً أو األفقً وذلك بعمل   
.  نقر بالسمك للدلفة أو الدرج وٌستعمل البرؼً للتثبٌت   
 

 
عبارة عن كالون لطش به قفل ) زور (كالون سلندر 3 - 

اسطوانً الشكل وٌدز من خالل سمك وجه الدرج .    

 
 

 
من الكالونات الحدٌثة التً تتعرؾ الكترونٌا على – 2  

وهناك منهم من ٌحمل ارقاما الستخدامالكروت الممؽنطة   
 رقما سرٌا للدخول

 
 

تاالممٌز  
. تحفظ المحتوٌات الداخلٌة حٌث تستعمل فً احكام الؽلق    
 

 الزخارف الخشبٌة الحالٌا

ة بعدة عروض وسماكات عن قضبان خشبٌة محفور الحالٌا الخشبٌة هً عبارةالتعرٌف : 

. ؼالبا تصنٌعها بجهاز الروتر وأشكال أو وحدات زخرفٌة وتصنع ٌدوٌا أو بواسطة اآلالت  
 أنواعها:

              
ةٌأو وحدات زخرفٌ           وكرانٌش  براوٌز  المشربٌات                                                            

 
 
 
 

http://www.google.com.kw/imgres?start=161&sa=N&biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=9zY-tRkZRUmU0M:&imgrefurl=http://montada.aya.sy/showthread.php?t=84564&docid=NOMxXBY_cIBiAM&imgurl=http://eltahhan.com/ar/images/gallery/images/rim/RD-2.jpg&w=800&h=469&ei=5imHUvbHPMe57Aapl4Fo&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:100,i:214&iact=rc&page=11&tbnh=162&tbnw=276&ndsp=20&tx=177.4000244140625&ty=64.40000915527344
http://www.google.com.kw/imgres?biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=hZjtK-JWROXPAM:&imgrefurl=http://www.pl.all.biz/ar/zhrft-hsbit-bgg1083472&docid=BfAiPhIZJPkQLM&imgurl=http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/203380.png?rrr=1&w=221&h=220&ei=RjmHUsnxMYqK7AaKlIGwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:0,i:370&iact=rc&page=7&tbnh=176&tbnw=176&start=89&ndsp=16&tx=81.80001831054687&ty=123.60000610351562
http://www.google.com.kw/imgres?biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=CsWuP-ZulF3XyM:&imgrefurl=http://www.startimes.com/?t=26397632&docid=mM7NN4-hnG1HNM&imgurl=http://www.arab-eng.org/vb//uploaded/11944_1151357365.jpg&w=500&h=325&ei=RjmHUsnxMYqK7AaKlIGwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:88,s:0,i:358&iact=rc&page=6&tbnh=164&tbnw=231&start=73&ndsp=16&tx=46.60000228881836&ty=109
http://www.google.com.kw/imgres?start=161&sa=N&biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=9zY-tRkZRUmU0M:&imgrefurl=http://montada.aya.sy/showthread.php?t=84564&docid=NOMxXBY_cIBiAM&imgurl=http://eltahhan.com/ar/images/gallery/images/rim/RD-2.jpg&w=800&h=469&ei=5imHUvbHPMe57Aapl4Fo&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:100,i:214&iact=rc&page=11&tbnh=162&tbnw=276&ndsp=20&tx=177.4000244140625&ty=64.40000915527344
http://www.google.com.kw/imgres?biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=hZjtK-JWROXPAM:&imgrefurl=http://www.pl.all.biz/ar/zhrft-hsbit-bgg1083472&docid=BfAiPhIZJPkQLM&imgurl=http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/203380.png?rrr=1&w=221&h=220&ei=RjmHUsnxMYqK7AaKlIGwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:0,i:370&iact=rc&page=7&tbnh=176&tbnw=176&start=89&ndsp=16&tx=81.80001831054687&ty=123.60000610351562
http://www.google.com.kw/imgres?biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=CsWuP-ZulF3XyM:&imgrefurl=http://www.startimes.com/?t=26397632&docid=mM7NN4-hnG1HNM&imgurl=http://www.arab-eng.org/vb//uploaded/11944_1151357365.jpg&w=500&h=325&ei=RjmHUsnxMYqK7AaKlIGwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:88,s:0,i:358&iact=rc&page=6&tbnh=164&tbnw=231&start=73&ndsp=16&tx=46.60000228881836&ty=109
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لممٌزات :ا  
 
زخرفة الدلؾ والبراوٌز -تعطً منظرا جمالٌا     -     إخفاء بعض العٌوب بالتركٌب    

لٌة زواٌا القوابم واألرجتحل  -  
 
 

                                     وحدات التجمٌع -
-  

هً وحدات معدنٌة أو بالستٌكٌة التً تستخدم لتثبٌت أجزاء المسطحات المشؽولة إلى التعرٌف: 

وإعادة التثبٌت أكثر من مرة.بعضها البعض بحٌث تكون قابلة للفك   
 
 

 أنواعها :
 

ذات رأس كبٌر ٌمنع النفاذ داخل الخشبمسمار برغً *   
. وٌتم تثبٌته إلى صامولة لها نفس الرأس  

 
 
 
 
 

 
وهً عبارة عن علبة بالستٌكٌة مكونة علبة تجمٌع -*  

 من قطعتٌن تثبت كل قطعة إلى مسطح خشبً وٌتم
بواسطة قطعة حدٌدٌةإدخال أحدهما إلى اآلخر وتثبت   

. أو ؼطاء معدنً  

 
 
 
 
 
 

 برغً وقاعدة معدنٌة

 برؼً بجهه واحده ٌستخدم فً تجمٌع القطع جزء
 منه ظاهر واآلخر مخفً فً الخشب .
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 التراكٌب الصناعٌة 
  -نصف على نصف :اوال : 

 

 

 

 

      

 تعاشٌق نصؾ على نصؾ فى الوسط     

 

 

 

 

 

 رأس( -متعشٌقة نصؾ على نصؾ ) قاب          تعشٌقة نصؾ على نصؾ فى الحرؾ                 تعشٌقة ذٌل الحمامة فى الوسط      

 

 

 

 

 

 

 

 كٌفٌة استخدام االزمٌل فً التركٌبة الصناعٌة نص على نص
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  -النقر و اللسان : ثانٌا :

 

 

 

 

 نقر و لسان عادى        و مدعم باثنٌن أسفٌن نافذ         عادى                             

 . وتستـعمل تعاشٌق النقر و اللسان عـادة فـى بنـاء المناضـد والكراسـى 

و  ) أ ( هللـذا المثللال ٌمثللل تعشللٌقة النقللر و اللسللان مدعمللة بكوٌلللة  محفللـورة خللالل نقللـرة التعـشللـٌق

ٌسـاعد هلذا علـلى بقلاء الملـفصل سلـوٌا وللو حتلـى تحلـت ضلؽط كبلـٌر وٌسلتعمل كمفصلل للكراسلى 

 والقطـع األخـرى . 

 

 

      

   )ب(   تعشٌقة كوٌلة             نقر و لسان مدعم بكوٌلة   ) أ(                           

)ب( هـللـذا المثللـال  ٌستعللـمل لتشكللـٌل مفللـصل لقللـطع األثللـاث  الحـدٌثللـة تربللـط فللـى أؼللـلب األحٌللـان 

بللـهذه الطـرٌقللـة وهللـى طرٌقللـة دابللـمة ولكنهللا لٌللـست أقللوى مفصللل وهللذا المفصللل ٌسللتعمل لتركللـٌب 

 األجـزاء بصورة سرٌعة . 

                          -:تعشٌقة نقر و لسان بركبة مائلة   -

 هذه التعشٌقة تمثل نقر و لسان بركبة مابلة 

 مخفى ال ٌظهرعلى الجـانـب الخـارجـى للمـفصـل 

 

  -تعشٌقة نقر و لسان بركبة عدلة مدعمة بإثنٌن إسفٌن : -

 تعتبرهذه التعشٌقة من األنواع القوٌة فهى عبارة عن نقر

 و لسان بركبة عدلة و مدعمة بإثنٌن إسفٌن مما ٌجعل  

    التعشٌقة مثبـتة بقوة وتعطـً ثبات عام للمفصل .
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  -الغنفارى : الكعب 

 كعب غنفارى ظاهر : -1

ملن أسلالٌب اللربط تختص بربط األسطح الخشبٌه بالتعاملد عنلد ) القلورات ( وهلً تعشٌقة الؽنفارى 

وخاصلـة القوٌة و ذلك بسبب أسللوب اللربط " كعلب" مملا ٌجعلل هلذا األملر صلعبا لسلحب المفصلل 

وٌللتم عمللل النقللور  بمٌللل معللٌن وٌللتم بعمللل ألسللن مسلللوبة مللن الجللانبٌن ) ؼنفارٌللة (  عللـندما ٌصللمػ

وٌستعمل هذا النوع فى إنشاءات الصنادٌق والخزانـات وقطلع أخلرى ملـن   المساوٌة والمقابلة لها , 

 األثـاث . 

   

           

 

 

 ظاهر تعشٌقة كعب ؼنفارى                              

 كعب غنفارى نصف مخفى.   -2   

هـذا النوع من تعاشٌق الؽنفارى ٌستعمل فى أؼـلب األحٌلان للتعلادل حٌلـث المفصلل ٌمكلـن فقلـط أن 

  ٌرى من جانب واحد وهو قوى.

 

 

 

 

 تعشٌقة بكعب ؼنفارى نصؾ مخفى 

 

 

 

 

 

 كٌفٌة استخدام االزمٌل فً عملٌة تنفٌذ الكعب الؽنفاري
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 وضع العالم باستخدام الشنكار        .1

 

 

 

 

 تحدٌد عالم االلسن بالزاوٌة .3

 

 

 

 

 استخدام سراق الظهر لشرح االلسن    .2

 

 

 

 

 تفرٌػ االلسن باستخدام االزمٌل .2

 

 

 

 

 

 تجمٌع التركٌبة بالطرق بالدقماق .5
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 الكعب العدل : 

 

 

 

       

 

 

 تركٌبة الكعب العدل  المشط

 

 

 

 

 

 

 تركٌبة الكعب العدل العادي 

 

ٌختلؾ الكعب العدل عن الكعب الؽنفاري بؤن االلسن تكوت عامودٌة ولٌس بزواٌا كما هً 

 بالؽنفاري . وٌستخدم عادتا الكعب العدل فً االدراج .
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 )  الكواٌل والدسر (

 

 الكواٌلاوال : 

 

 

 

 

 

 

تصنع من االخشاب الصماء الصلبه مثل ) قطعه خشب اسطوانٌه  ) مسمار خشب ( الكوٌلة هً

وٌتم استخدامها بعمل ثقبٌن متساوٌٌٌن متقابلٌن فً قطعتً خشب ٌراد البلوط (  –القرو  –الزان 

المكونه  وتستخدم فى تجمٌع االجزاء الخشبٌهتجمٌعهما وٌكون قطر الثقب مساوٌا لقطر الكوٌلة , 

للشنابرالدابرٌه للمناضد  جمٌع األجزاء المكونهلقطع االثاث بدال من النقر واللسان وتستخدم لت

 . ودلٌل لتجمٌع أجناب وقرص الدوالٌب والمكتبات

 -الدسر :ثانٌا : 

 

 

 

 

 

 

 

اٌذعشج ً٘ لطؼح  سفٍؼح ِٓ اٌخؾة اٌصٍة ٌرُ اعرخذاِٙا تؼًّ ِفادٍش ِرغاٌٚح ٚ ِرماتٍح فً 

 ِغاٌٚاً ٌغّاوح اٌّفذاس .لطؼرً خؾة  ٌشاد ذجٍّؼٙا ٚ ٌىْٛ ِمطغ اٌذعشج ِغرطٍالً ٚ 
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 التصمٌم والرسم الهندسً

 مصطلحات ومتطلبات الرسم الهندسً 

  : مقٌاس الرسم -أوال : 

ٌحتاج فً بعض األحٌان تكبٌر أو تصؽٌر القطعة المطلوب رسمها لتناسب حجم 
اللوحة المرسوم فٌها أو لتوضٌحها بشكل أفضل. لذلك اصطلح على مقاٌٌس ثابتة ولو 

 .1:1المفضل بمقٌاس أنه من 

ومن انواع مقاٌٌس الرسم الهندسً التالً باستخدام المسطرة السكٌل الثالثٌة االضالع 
:  

 133:  1مقٌاس الرسم :    

 . سم على الورقة1سم على االرض تعادل 51ذلك ان كل 

 53:  1مقٌاس الرسم :    

 سم على الورقة3سم على االرض تعادل 51معنى ذلك ان كل 

 25:  1الرسم :    مقٌاس 

 سم على الورق 2سم على االرض تعادل 35معنى ذلك ان كل 

 23:  1مقٌاس الرسم :    

 على الورق سم 5 سم على االرض تعادل 31معنى ذلك ان كل 

 1:  1مقٌاس الرسم :    

سم على الورق وٌسمى ذلك بالمقٌاس 1سم على االرض ٌعادل 1معنى ذلك ان كل 
 . الطبٌعً

 

 .  (scale)عدم اإلستؽناء عن مسطرة مقٌاس الرسم  -: مالحظه -*
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 : أنواع الرسومات الهندسٌةثانٌا : 

هناك ما ٌعرؾ برسم المساقط الذي ٌمكن من خالله رسم الجسم من أكثر من جانب: وٌكون ذلك 
 باإلسقاطات النظامٌةمن خالل مسقط أمامً )رأسً( وخلفً )أفقً( وجانبً أو ما ٌعرؾ 

(Orthographic Projections وٌمكن رسم قطاعات للجسم وذلك من أجل معرفة ,)
وذلك بتصور أنه تم قطع الجسم عند مستوى معٌن )أو أكثر من  التفاصٌل المختفٌة للجسم,
 مستوى( ورسم ما نراه..

 : وأنواعها الهندسً خطوط الرسمثالثا : 

ان كل ما سٌحوٌه الرسم ٌعطً صورة كاملة عن الجسم وصفاته وأبعاده وحالته التً 
ٌكون علٌها, فهاك صفات أو خواص تكون موجودة فً الجسم على صورة ما أو 

داخله فً تركٌبه , وٌمكن تمثٌلها وبٌانها على الرسم عن طرٌق مالحظة قصٌرة أو 
علٌها وقد تضاؾ إلى الرسم خطوط مساعدة لتسهٌل عن طرٌق عالمات اصطلح 

 عملٌة اإلعداد أو قراءة الرسم .

مثال على ذلك خطوط المحاور, والخطوط الدالة لخطوط األبعاد, كما ان الفراؼات 
الداخلٌة فً الجسم ترسم بخطوط منقطة تعنً أنها مختفٌة بعكس الخطوط المربٌة التً 

رسم المنظور او المساقط الثالثة تحتوي على  ترسم خطوط كاملة. ذلك ما ٌوضح ان
 األنواع التالٌة من الخطوط:

 : خطوط واقعٌة .1

وهً الخطوط التً تمثل تقاطع السطوح الظاهرة فً الجسم, وهذه ترسم خطوط 
 ظاهرة كاملة.

 : الخطوط المختفٌة .3

وؼٌر الظاهرة وقد اصطلح على رسمها خطوط منقطة وهً الخطوط التً تمثل 
 وح المختفٌة فً الجسم.تقاطع السط

 : خطوط ال وجود لها فً الجسم .2

ولكنها ضرورٌة لقراءة الرسم وهً خطوط المحاور )المراكز للدوابر ومحاور 
التناظر( والخطوط الدالة لألبعاد وخطوط األبعاد واألرقام الدالة على مقدار البعد 

 وتحدٌد مسار القطع

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A#.D8.AE.D8.B7.D9.88.D8.B7_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.85_.D8.A7.D9.84.D9.87.D9.86.D8.AF.D8.B3.D9.8A_.D9.88.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9.D9.87.D8.A7
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 المنظور الهندسً

من الواقع ضمن اسقاط مخروطً الشكل للجسم أو الشكل المنظور هو ماتراه العٌن 

المراد رسمه على اللوحة , وهو علم هندسً ال ٌمكن الخلط بٌنه وبٌن الشكل الحقٌقً 

الذي نراه العٌن , ألن المنظولر صورة لشكل ٌجسد ظاهرة بصرٌة تدخل فً تعرٌفها 

ط الصورة من خالل ظواهر فٌزٌولوجٌة وضوبٌه , حٌث تتم عملٌة التطابق بعد التقا

العٌنٌن , كما أن الصورة فً العٌن تسقط على لوحة كروٌة هً شبكة العٌن , ولوحة 

 المنظور الهندسً هً لوحة مستوٌة .

 

 

 

 

 

والمنظور الهندسً هو شكل هندسً ٌظهر بؤبعاده الثالث , لذلك ٌجب تخٌل األبعاد 

مستوى اإلسقاط بؤوضاع  لىوتحسس الظل والنور واأللوان مع رسم أبعاد أي جسم  ع

 معٌنة
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  -تتلخص قواعد المنظور الهندسً بما ٌلً :

 الخطوط المتوازٌة تلتقً عند نقطة معٌنة على خط األفق . -1

 كل الخطوط المستقٌمه تلتقً وهما عند نقطة الهروب على خط األفق . -3

 كل الخطوط العمودٌة واألفقٌة تظل على حالها دون تؽٌٌر . -2

 الخطوط العمودٌة كلما ابتعدت عن عٌن الناظر .تتقارب  -2

تصؽر السطوح العلوٌة كلما اقتربت من خط األفق , وتكبر السطوح الجانبٌة عن نقطة  -5

  الهروب .

  -عناصر رسم المنظور الهندسً :

هً العنصر األساسً للمنظور , هً السطح الذي ٌنقل علٌه مجسم الشكل وتكون اللوحة  -:اللوحة  -1

دابما متعامدة مع خط الرإٌة المنبعث من العٌن , وقد تكون اللوحة على تماس مع الشكل أو قرٌبه أو 

 بعٌدة عنه , وٌالحظ أن الشكل المراد رسمه ٌكبر كلما اقتربت اللوحه من العٌن وٌصؽر كلما بعدت

 اللوحه عن عٌن الناظر . 

هو المستوى األفقً الذي ٌتعامد مع اللوحه المراد نقل الشكل علٌها وٌسمى خط التالقً  :خط األرض  -2

بٌن مستوى األرض ومستوى اللوحه , وهو ٌؤخذ عدة حاالت فوق عٌن الناظر او على مستوى النظر أو 

 .  تحت عٌن الناظر

المتعامد مع اللوحة , والذي تقع علٌه  العٌن على بعد معٌن من اللوحه هو المستوى األفقً  خط األفق : -2

, والفاصل المشترك بٌن اللوحة والمستوى األفقً ٌسمى خط األفق , وخٌر توضٌح لخط األفق هو إلتقاء 

سطح البحر مع السماء , ٌبقى خط األفق فً مستوى عٌن الناظر أي أنه ٌرتفع وٌنخفض بارتفاع 

  ناظر .وانخفاض عٌن ال

هً النقطة الناتجة من التقاء خط النظر الربٌسً المتجه من العٌن بشكل أفقً  -:نقطة النظر الرئٌسٌة  -2

الى مركز الشكل المنظور مع اللوحة والموجود دابما على خط األفق , أي أنها التقاد خط النظر األفقً 

 مع خط األفق على اللوحة بشكل عامودي . 

الناظر عن اللوحة , وتقع فً مستوى األفق ومتعامدة على اللوحة وتقدٌر طول هً بعد عٌن  -:المسافة  -5

المسافة بٌن عٌن المتظر واللوحة , وهً سبب الرإٌة الواضحة لألشكال , وتؤخذ هذه المسافة دابما 

درجة علما  30 مرات ألكبر بعد من الشكل المراد رسمه وذلك لضمان رإٌة جٌدة بزاوٌة  -3-2بحدود 

 درجة .   60وط الرإٌة عند اإلنسان بحدود بؤن مخر

تمثل عٌن الناظر قمة مخروط الرإٌه , أي رأس مخروط اإلسقاط , حٌث تخرج -:مخروط الرؤٌه  -6

 األشعة النظرٌة لتسقط الشكل على اللوحة , وفً كافة حاالت االسقاط تعتبر عٌن الناظر ثابته ال تتحرك .

ن ٌكةن صؽٌرا ككرسً أو طاولة أو ٌكون هو تشكٌل حجمً ٌمكن أ -الجسم المنظور : -5

كبٌرا كبناء أو جزء من بناء أو فراغ داخلٌا به عدة حجوم صؽٌرة , وٌتؽٌر شكل هذا 

  الجسم المنظور بحسب زاوٌة الرإٌا .

ان مبادئ المهندسة المستوٌة تقول ان المستقٌمات المتوازٌة تلتقً دابما  -نقاط الهروب : -5

فً الالنهابٌه أي تجتمع فً نقطة واحدة , كذلك كل الخطوط المتوازٌة بالطبٌعة تتقارب 

كلما ابتعدت عن عٌن الناظر لتظهر وكؤنها تلتقً فً نقطة واحدة وتدعً هذه النقطة نقطة 

 لمتوازٌة تهرب الى نقطة االلتقتاء  . الهروب اذ أن كافة الخطوط ا
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 طرٌقة رسم المكعب بالمنظور الهندسً :

كما هو موضح  51’  21والمثلث   Tٌتم رسم منظور المكعب باستخدام المسطرة 

 بالشكل ادناه :

 

 

 

 

 

 

 

 Tشكل رسم منظور المكعب باستخدام المثلث والمسطرة ال                          

                  المنظور الهندسً :أنواع 

أذا رسم منظور لمكعب أو متوازي المستطٌالت -المنظور الحر ) الفوتوغرافً (: - 1

كما ٌفعل الرسامون , فان الرسم الناتج ٌشبه الصورة الفوتوؼرافٌة , الن الرسم ٌقدم 

الممتدة من الشًء كما تراه العٌن , وفً رسم المنظور المركزي تظهر جمٌع الخطوط 

  نقطة الرصد وكؤنها تمتد نحو نقطة بعٌدة هً نقطة الهروب .

2  

 -درجه ( : 30اإلسقاط األٌزومتري المتوازي ) المنظور الهندسً  3

درجة على الخط األفقً لمستوى االسقاط ثم ٌنظر  30تمثل األجسام بإمالتها بزاوٌة 

سبة بٌن الحواؾ الرأسٌة درجة على األفق لمستوى االسقاط , والن  30الٌها بزاوٌة 

 وبٌن الحواؾ المابلة متساوٌة . 

 

 -درجه ( : 45اآلسقاط المتوازي ذو المقاسٌن ) المنظور الهندسً  4

درجة ثم ٌنظر  45ٌدار الجسم المدار تمثٌله بحٌث ٌكون الوجه األمامً على زاوٌة 

الرسم فً  البه من األمام ) الى الٌمٌن ( ومن األعلى , والنظام المتبع فً اعداد

المقاسٌن هو وضع الجسم بحٌث تكون حافته األمامٌة منطبقه على المستوى األفقً 

لإلسقاط , بٌنما ترسم الحواؾ االخرى المتباعده موازٌة لبعضها البعض على زاوٌة 

درجه من المستوى االفقً , ومع أن هذا التمثٌل ال ٌطاابق االنطباع الحقٌق لشكل   45

ال أنه ٌساعد على توضٌح الشكل الحقٌقً للجسم خصوصا اذا الجسم على العٌن , إ

 كان للجسم مالمح أخرى كثٌره .
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ٌتم رسمه من خالل تحدٌد نقاط الهروب الٌمٌن -: 60  - 30 المنظور الهندسً  5

والٌسار على مستوى األفق , عن طرٌق إرسال أشعة من نقاط توازي زاوٌتً مٌل 

 . 60- 30من جهة أخرى بواسطة مثلث درجة  60درجة من جهة و 30الجسم على 

   One point  perspective     -الهندسً من نقطة هروب  واحده : طرٌقة رسم المنظور

 نرسم خط األرض . -1

نرسم على خط األرض الواجهه الموازٌه للوجه , كما نراها على أن تبقى الخطوط  -3

 الشاقولٌة والمابلة وعامودٌه كما هً .

 النظر ونرسم خط األفق وامتداده .نحدد إرتفاع مستوى  -2

ٌتالقى نحدد إتجاه الخط األسؾ واألعلى للواجهه الجانبٌة ونمدد هذا الخط بحٌث  -2

مع خط األفق فً مركزالنظر , نقطة هروب الخطوط األفقٌة فً الواجهات 

 المتعامدة مع إتجاه اللوحة .

 نصل زواٌا الواجهة المرسومه والموازٌة للوحة الى مركز النظر .  -5

نحدد العمق بمقارنة ما ٌظهر من الواجهة الجانبٌة بالواجهة األمامٌة المرسومة   -5

 بالنظر باستخدام طرق القٌاس . 

الخطوط الشاقولٌة بالشطل المرسوم تبقى شاقولٌه , أما الخطوط األفقٌة والعمودٌة  -0

 القى فً مركز النظر . على اللوحة فتت

عندما نرؼب فً اظهار الواجهة الجانبٌة بشكل أكبر , نختار مكان الوقوؾ )  -1

 محور النظر عن الٌمٌن والٌسار بإزاحة أكبر ( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم توضٌحً لمنظور النقطه الواحده .           
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   Two Points Perspective-رسم المنظورالهندسً من نقطتٌن هروب :  

نرسم خط األرض ثم نقٌم علٌه عامودا نحدد علٌه إرتفاع زاوٌة الشكل  -1

 القرٌبة من الناظر . 

نحدد مستوى النظر بالنسبة للشكل المرسوم ونرسم خط األفق ) ٌمكن  -3

 أن ٌكون خط األفق ونقاط الهروب خارج  حدود ورقة الرسم ( . 

بالعٌن المباشرة أو باستخدام الزاوٌة المتؽٌرة نحدد إتجاه الخطٌن  -2

األفقٌٌن المنطبقٌن على األرض لواجهتً الشكل , ثم نمد هذٌن الخطٌن 

 بحٌث ٌتقاطعان كالهما بارتفاع زاوٌة الشكل التً قمنا برسمها . 

نصل رأس الخط الشاقولً المرسوم ) زاوٌة الشكل الرٌب للناظر ( الى  -2

 الهروب .  نقطتً

من كالهما بارتفاع زاوٌة الشكل لتحدٌد عمق الواجهتٌن نقارن ما ٌظهر  -5

 التً قمنا برسمها .

بعد تحدٌد العمق نرسم خطوطا شاقولٌة تلتقً مع األشعة الواصلة بٌن  -5

النهاٌة العلٌا لزاوٌة الشكل ونقاط الهروب فتتحدد معنا واجهتً الشكل 

رٌقه حتى ننتهً من رسم الشكل كامال المرسوم , ونتابع الرسم بهذه الط

 . 
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 : المساقط 

 المساقط الهندسٌة الثالث المنتجة من رسم المنظور:

 المسقط الرأسً :

وٌنتج من النظر الى الجسم بحٌث تكون االشعة من العٌن الى كل خط من الواجهة 

 االمامٌة فً الجسم فً اتجاه افقً وعمودي فً نفس الوقت على الجسم نفسه

 المسقط االفقً :

وٌنتج من النظر الى الجسم بحٌث تكون االشعة من العٌن الى كل خط فً الواجهة 

 العلٌا فً الجسم فً اتجاه رأسً وعمودي فً نفس الوقت على الجسم كله

 :المسقط الجانبً 

وٌنتج من النظر الى الجسم بحٌث تكون االشعة من العٌن الى كل خط فً الواجهة 

الٌمنى للجسم فً اتجاه افقً وعمودي فً نفس الوقت على الجانب االٌمن الجانبٌة 

 للجسم .
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 االسقاط االٌزومتري 

هو اسقاط متعامد لجسم ما فً مستوى معامد التجاة خطوط االسقاط الموازٌة التً تمر 
الثالث بالجسم . وترسم له منظر واحد ثالثً االبعاد تتضح منه اوجه الجسم االساسٌة 

على الخط  21وٌتم فٌه رسم االرتفاع راسٌا . اما العرض والعمق ٌرسمان بمٌل  ْ
االفقً تتساوى فعل هذا النوع من التمثٌل مقاٌٌس الرسم بالنسبة لالرتفاع والعرض 

 والعمق .
ٌطلب رسم ثالثة مساقط وهً ) المسقط الراسً والجانبً واالفقً ( بٌنما فً حالة 

 ة قد ال تحتاج اكثر من مسقطٌن لتمثٌلها . االشكال االسطوانٌ
 

 طرٌقة توزٌع المساقط 

 

 

 

 

 

 

عند رسم المساقط الثالثة للمنظور الهندسً ٌجب ان ٌقع المسقط الراسً من الٌسار 
 وبجانبه الجانبً من الجهة الٌمٌن بٌنما المسقط االفقً ٌقع اسفل المسقط الراسً . 

والجانبً ٌكون لهما ارتفاع واحد والراسً وبنابا على ذلك فان المسقط الراسً 
 واالفقً ٌكون لهما عرض واحد  , والجانبً واالفقً ٌكون لهما عمق واحد 

 

 استنتاج المسقط الثالث 

ٌتم مد خطوط الجسم من المسقط الراسً الى االسفل ومن المسقط الجانبً باستخدام البرجل ) 
المسقط الراسً .. فٌكون التقاطع هو المسقط الثالث الفرجار ( لٌتقاطع  مع الخطوط االسقاط من 

 لهذا الجسم .
 

 استنتاج المسقط الثالث من بعدٌن : 
 

إن عملٌة استنتاج المسقط الثالث من مسقطٌن معطٌٌن تعتبر العملٌة العكسٌة لرسم المساقط الثالثة 
على تخٌل شكل  من منظور معطى , وذلك ألن عملٌة استنتاج المسقط الثالث من مسقطٌن ٌعتمد

المنظور والذي ٌكون معلوم لدٌنا وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه توجد طرٌقة إلستنتاج المسقط الثاثل 
من مسقطٌن معلومٌن بدون تخٌل شكل المنظور وتعتمد هذه الطرٌقة على القواعد اآلتٌة مع 

 مراعاة قاعدة الظاهر والمخفً . 
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  الراسًالعالقة بٌن المسقط االفقً والمسقط  -

هً الخطوط الراسٌة بمعنى ان جمٌع الخطوط الراسٌة فً المسقطٌن االفقً والراسً على 
 استقامة واحده 

 
  العالقة بٌن المسقطٌن الراسً والجانبً -

هً الخطوط االفقٌة بمعنً ان جمٌع الخطوط االفقٌة فً المسقطٌن الراسً والجانبً على استقامة 
 واحده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بٌن المسقطٌن الرأسً والجانبً                                  

 

 
 العالقة بٌن المسقطٌن االفقً والجانبً -

هً الخطوط االفقٌة والراسٌة بمعنى ان جمٌع الخطوط االفقٌة فً المسقط االفقً تتحول  
لخطوط راسٌه فً المسقط الجانبً وجمٌع  الخطوط الراسٌة فً المسقط الجانبً تتحول 

 لخطوط افقٌة فً المسقط االفقً 
 
 

  planواالفقً   Elevationوهذا ٌعنً انه عندما ٌكون معطى المسقطٌن الراسً 
فان جمٌع النقط والخطوط االفقٌة   side view والمطلوب هو استنتاج المسقط الجانبً 

الموجودة فً المسقط الراسً تسقط خطوط افقٌة فً المسقط الجانبً , كذلك فان جمٌع النقط 
تسقط خطوط راسٌة فً المسقط الجانبً   planوالخطوط االفقٌة الموجودة فً المسقط االفقً 

s.v  عاة الخطوط الظاهرة والمخفٌة .مع مرا    
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 استنتاج المنظور من رسم المساقط الهندسٌة :

 

 الخطوة االولى :

 استخدام المسقط الرأسً

 

 

 

 

 : الخطوة الثانٌة

 ) الزواٌا ( مد الخطوط المابلة 

 الى نقطة الهروب

 

 

 

 الخطوة الثالثة :

 قٌاس عرض التمرٌناستخدام 

 الموجود فً المسقط الجانبً واالفقً 

 لمد الخطوط العامودٌة

  

 

 

 الخطوة الرابعة :

 مد الخطوط االفقٌة من نقطة تالقً 

                                                                                       الخط العامودي وخط الزاوٌة 
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 بعض النماذج لقطع أثاث

 -بالمساقط الثالثٌه :    
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 مقاٌسة كمٌة تفصٌلٌة 

 ) مقاٌسات من األخشاب الصماء ) الطبٌعٌة . 

  مقاٌسات من األخشاب الصناعٌة مثل الكنتربالكٌة. 

  مقاٌسات بطرٌقة التجلٌد ) مجلد باألبلكاج ( من الوجهٌن. 

  مقاٌسات لقطع أثاث حدٌثة مع مراعات إختالؾ الخامات المستعملة . 

 .  الخطوات التى ٌجب إتباعها عند حل المقاٌسة 

 أوآل: المقاٌسة التفصٌلٌة فقط 

معنللى كلمللة التفصللٌلٌة فقللط . هللو إٌجللاد كمٌللة كللل خشللب مللن األخشللاب المللذكورة بالمقاٌسللة بللالمتر 

 المكعب بالخطوات اآلتٌة : 

كشلؾ حصلر األجلزاء بمقاسلاتها الخلام لكلل خشلب عللى حلدة إذا كانلت المقاٌسلة تحتلوى  ( إعداد1)

 على أكثر من نوع من الخشب . 

 ( رسم مخطط تفصٌلى لألجزاء على ألواح األخشاب الخام بعد قراءة مقاسات األخشاب .3)

 ( إٌجاد الكمٌة المطلوبة من كل خشب بالمتر المكعب من واقع مخطط التفصٌل . 2)

 ( إذا كانت بالمقاٌسة قشرة أو زجاج فٌتم حسابها على أساس المتر المربع .2)

 

 ثانٌا : المقاٌسة التفصٌلٌة التثمٌنٌة لؤلخشاب والخامات فقط :  

ٌضاؾ للخطوات السابقة كشؾ حصر ثمن األخشاب والخامات وكل مقاٌسة ومن هنا البد من 

 المتداولة لتثمٌن المقاٌسة من أخشاب وخامات .معرفة ثمن األخشاب فى األسواق والخامات 

معنى كلمة التفصٌلٌة فقط : هو إٌجاد كمٌة كل خشب من األخشاب المذكورة بالمقاٌسةبالمتر  

  : المكعب بالخطوات اآلتٌة

إعداد كشؾ حصر األجزاء بمقاساتها الخاملكل خشب على حدة إذا كانت المقاٌسة تحتوى على -1

  . . بأكثر من نوع من الخش

 . مخطط تفصٌلى لألجزاء على ألواح األخشاب الخام بعد قراءة مقاسات األخشاب رسم -3

إٌجاد الكمٌة المطلوبة من كل خشب بالمتر المكعب من واقع مخطط التفصٌل -2  .  

-2 إذاكانت بالمقاٌسة قشرة أو زجاج فٌتم حسابها على أساس المتر المربع   

ثمن األخشاب والخامات وكل مقاٌسة ومن هنا ٌضاؾ للخطوات السابقة كشفحصر 

والخامات المتداولة لتثمٌن المقاٌسة من  البد من معرفة ثمن األخشاب فى األسواق

. أخشاب وخامات  
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 ثالثا : المقاٌسة التثمٌنٌة النهائٌة : 

وإلٌجاد الثمن النهابى  -وهى مقاٌسة تثمٌنٌة نهابٌة حتى ٌتمكن من عمل مقاٌسة كاملة ونهابٌة 

وسوؾ  –البد من عمل جدول ٌسمى كشؾ حصر المقاٌسة التفصٌلٌة التثمٌنٌة النهابٌة  –للمقاٌسة 

  . الوحدة الثالثة قبل دراسة المقاٌسة النهابٌةنوضحه فى بداٌة 

 خطوات حل المقاٌسةالنهائٌة:وفٌما ٌلى شرح موجز ل 

 : الخامات البسٌطة

وهى الخامات الخشبٌة التىإستعملتفى صناعةقطعة األثاث وهى التى نحصل على كمٌاتها من واقع 

  . التفصٌل

 : الخاماتاإلضافٌة والمكملة لقطعة األثاث

  . الخردواتالمعدنٌة –الفورماٌكا  –الزجاج  –مثل القشرة 

  . الخامات وترصد فى خانة إجمالى

  : تحدٌد أجورالماكٌنات

 . بالمقاولةأو  بالساعة

  : الدهانات – األجور للنجار

 . بالمقاولةاو  لٌومب

 إجمالً األجوروالخامات:

  : المصارٌف النثرٌة

 . 3 من مجموع األثمان واألجورالموضحة نظٌر استهالك عدد ومصارٌؾ نثرٌة 5حساب 

  : لضمٌمة واألرباحا

3 نظٌر أرباح ترصد  335 إلى  31مجموع ماذكر من قبل حوالى نسبة ٌستخرج من 

 . بنهاٌةالكشؾ
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 نموذج للخطوات االساسٌة التً ٌجب اتباعها عند حساب مقاٌسة الي قطعة اثاث

  2موضوع رقم 

 قطعة من أثاث المكتبات  الموضوع 

 الهدؾ

 أبلكاج ( . –زان  –من عدة أخشاب ) سوٌد  إعداد مقاٌسة كمٌة تفصٌلٌة للمكتبة المنفذة جمٌعها -1

 التدرٌب على تفصٌل هذه األخشاب بؤسلوب إقتصادى على أن ٌكون الكمٌة من واقع التفصٌل  . -3

 المواصفات

 الرسم الموضح كروكى بالمنظور لقطعة األثاث المذكورة باألبعاد الموضحة علٌها و تتكون من : 

جهة الٌمٌن درجان متتلالٌٌن رأسلٌا أسلفلهما دلفلة خشلبٌة بهلا قشلرة  –: بها خورنق علوى أسفله  )ا( علبة

 أبلكاج أسفلها خورنق وبالجهة الٌسرى ثالث خورنقات أسفلهما درجان متتالٌان رأسٌا . 

سلم ( 3.3×  11.5( رأس طولٌة مثبتٌن فى أجناب العلبة مقلاس ) 3: وهى عبارة عن عدد ) قاعدة)ب( 

. 

 الخامات

 لتنفٌذ األتى :  سم(2.5تخانة 12.5)عرضخشب السوٌد )ا( 

) القرصللة / القللاع / األجنللاب / القللاطوع / الللرؾ العلللوى / األرفللؾ الٌمنللى / األرفللؾ الٌسللرى / قللوابم 

 سم .  3.3ورإوس الدلفة ( وجمٌع التخانات تصفى على 

/ رأسلٌن لتنفٌلذ األتلى : أوجله األدراج / أجنابهلا / ظهورهلا   سةم 2.6تخانةة 12خشب زان عرض ( 3)

 القاعدة . علما بؤن تخانة األجناب والظهور من نصؾ تخانة األوجه . 

 لتنفٌذ :  سم (3.4×  122×  223أبلكاج زان مقاس ))جـ(  

 ) العلبة / قٌعان األدراج / حشوة الدلفة ( .

 التراكٌب

 جمٌع مسطحات العلبة منفذة وذلك بمطابقة العروض باللحام السمارة  -1

 القرصة والقاع واألرفؾ مع األجناب بؽنفارى بٌد واحدة  .  -3

 القاطوع مع الرؾ العلوى والقاع بؽنفارى جرار بٌدٌن   -2

 المطلوب

 : إعداد مقاٌسة كمٌة تفصٌلٌة تشمل األتى

 كشؾ حصر األجزاء ومقاساتها الخام لكل خشب على حده . أوآل :

 . اح الخامرسم مخطط مفصل األجزاء على األلو ثانٌا :

 إٌجاد الكمٌة المطلوبة بالمتر المكعب من واقع التفصٌل . ثالثا :
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 ) منظور , مساقط , مقاٌسة , تفصٌل الخشب (  نموذج متكامل لتمرٌن



52 
 

 -:ء ومقاساتها الخام لخشب السوٌد .أوآل : كشؾ حصر األجزا

 

 نوع الخشب م
عدد 

 أساس
 اسم القطعة

علللللللللدد 

 القطع 

 المقاسات
الكمٌة 

 المطلوبة
 مالحظات

 س ع ط

1 

 خشب سوٌد

12.5  ×2.5 

 سم 

  3.5 13.5 02 2 القرصة 1

 

 

 

 

 

 

 

 3م 3.35

 تقرٌبا

ل 
صٌ

تف
 ال

قع
وا

ن 
 م

ٌة
كم

ال
 

 3.5 13.5 02 2 القاع 1 3

 3.5 13.5 121 5 األجناب 3 2

 3.5 13.5 21 2 القاطوع 1 2

 3.5 13.5 02 2 الرؾ العلوى 1 5

 3.5 13.5 20 5 األرفؾ الٌمنى 3 5

 3.5 13.5 20 2 األرفؾ الٌسرى 2 0

 3.5 5.35 23 3 قوابم الدلفة 3 1

2 
 3.5 5.35 25 3 رإوس الدلفة 3

 

سم (  2.5×  12.5: مخطط تفصٌل خشب السوٌد على األلواح الخام  مقاس ) ثانٌا

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوى           أجزاء القرصة

53 53 21 

12.5 

 أجزاء القــــــــــــــــــــــــاع

53 53 21 

12.5 

 الرف العلوىأجزاء 

53 53 21 

12.5 

243 

53 

53 

53 
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 سم ( :  2.5×  12.5تابع مخطط تفصٌل خشب السوٌد على األلواح الخام  مقاس ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 143 143 

  الجنب          أجزاء  12.5

 

 

 

143 143 143 

12.5 

423 

  الجنب          أجزاء 

 

 

            

01 01 01 

12.5 

333 

  أجـــــزاء القاطوع

243 

12.5 

35 35 35 35 35 35 15 

 أرفف ٌمنى

243 

12.5 

35 35 35 35 35 35 15 

 ٌسرى أرفف

تابع 

 أرفف

 الدلفة  قوائم ورؤوس

213 

12.5 

35 35 35 
42 35 

22 

 ٌسرى

.25 
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 ثالثا: كمٌة خشب السوٌد المطلوبة : 

 3سم  20511=  3.5×  13.5×  321×  5

 3سم  35351=  3.5×    13.5×  231× 3

 3سم  2205=  3.5×    13.5×  211× 1

 3سم  5553=  3.5×    13.5×  311× 1

 3سم 02510=  5553+  2205+  35351+  20511

                                                             ا .تقرٌب 3م 1.11م = 1.102=                            الكمٌة بالمتر المكعب =  

 أوآل : كشف حصر األجزاء ومقاساتها الخام لخشب الزان . 

 

 اسم الصنؾ م
عدد 

 أساس
 اسم القطعة

علللللللللدد 

 القطع 

 المقاسات
الكمٌة 

 المطلوبة
 مالحظات

 س ع ط

 

 خشب زان

 سم 2.6×  12

  )أ( األدراج 

4 

 

36 

 

12 

 

2.6 

 

 

 

 

 3م 3.316

 تقرٌبا

 أوجه األدراج 4 1 

أخذ خٌط فى  2.6 12 35 4 أجناب األدراج  5 3

 السمك
 2.6 12 36 2 ظهور األدراج 4 2

  )ب( القاعدة  2

2 

 

53 

 

12 

 

2.6 

 

 راسٌٌن القاعدة 2 5

 

 سم (  2.6×  12ح الخام  مقاس ) ثانٌا  : مخطط تفصٌل خشب الزان على األلوا

 تفصٌل األدراج :  )أ(

 

 

 

 
151 

25 25 25 25 5 

13 
 أوجه األدراج 
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 3سم  4653=  2.6×  12×  153

 

 

 

 

       

       

 

 

 3سم  6564=  2.6×  12×  223

 تفصٌل القاعدة :  )أ(  

 

 

 

 

 3 سم 4653=  2.6×  12×   153                               

 

 3 سم 16224=   4653+  6564+  4653ثالثا: الكمٌة المطلوبة :  

 

 تقرٌبا 3متر  1.115=               مطلوبة        =              الكمٌة ال

 

 

 

 

 

 األدراج ظهور األدراج أجناب

25 25 25 25 25 25 

1 

13 

331 

 القاعدة  رأسٌن 

02 02 
2 

13 

151 

15332 

111  ×111  ×111 
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 أوآل : كشف حصر األجزاء ومقاساتها الخام لؤلبلكاج الزان . 

 

 اسم الصنؾ م
عدد 

 أساس
 اسم القطعة

علللللللللدد 

 القطع 

 المقاسات
الكمٌة 

 المطلوبة
 مالحظات

 س ع ط

1 
 أبلكاج زان

223  ×122  ×3.4 

 سم 

  3.4 56 122 1 العلبة ظهر 1

 

 3م1.336

 

 3.4 20 35 1 حشوة الدلفة 1 3

 3.4 34 35 4 قٌعان األدراج 2 2

 

 

 سةم ( 3.4×   122×  223ثانٌا  : مخطط تفصٌل خشب األبلكاج الزان   مقاس ) 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سم  6655=    3.4×  56×  223ثالثا: الكمٌة المطلوبة :  

 

 تقرٌبا 3متر  1.55= 1.1=                        الكمٌة المطلوبة        =       

 

 

 

5511 

111  ×111  ×111 

 

 

 

 

 ظهر العلبة

 

 قاع درج

 

 قاع درج

 

 

 قاع درج

 

 

 قاع درج

 

 

حشوة 

 الدلفة

 
                   

 فضلة نافعة

331 

133 22 22 21 

05 

25 

133 
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 ( : كرسً 2نموذج رقم )

   -أوال المواصفات ورسم المنظور والمساقط :

سم والقاعدة والظهر من الخشب  2.5×  2.5الكرسً مصنوع من الخشب الزان 

 . ملم و تشطٌب الوان اكرٌلٌك 13المعاكس سمك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 13: 1مقٌاس رسم  -المساقط الثالث للكرسً                                    

53 

 سم

41 

 سم

5
3

 
سم

 
4

5
 

سم
 

5
5

 
سم

 

4
3

 
سم

 

5
5

 
سم

 

5
5

 
سم

 



55 
 

 

 

 

 

 

 المقاٌسة التفصٌلٌة لحصر كمٌات االخشاب والخامات المطلوبة لتنفٌذ تمرٌنثانٌا : 
 اوال : الخشب الطبٌعً

 

 عدد اسم القطعة م
 القٌاسات

 مالحظات الكمٌة
 سمك عرض طول

 سم 5زان سمك  6355 4.5 4.5 55 4 االرجل 1

 سم 5زان سمك  2325 4.5 4.5 53 2 المخادع  2

 سم 5زان سمك  1312.5 4.5 4.5 53 1 للقاعدة راس امامٌة 3

 سم 5زان سمك  1312.5 4.5 4.5 53 1 رأس خلفٌة للقاعدة 4

 سم 5زان سمك  2325 4.5 4.5 53 2 رؤوس جانبٌة للقاعدة 5

رأس علٌا لظهر  6
 الكرسً

 سم 5زان سمك  1312.5 4.5 4.5 53 1

رأس سفلٌة /امامً  5
 وخلفً

 سم 5سمك زان  2325 4.5 4.5 53 2

 سم 5زان سمك  2325 4.5 4.5 53 2 رأس سفلٌة / للجوانب 5

0        

13        

  15212.5 كمٌة الخشب الزان 

   3م 3.315=  3.3315212.5كمٌة الخشب الزان = 

    3م  3.321كمٌة الخشب الزان المطلوب شراءها حسب تفصٌل األلواح فً الرسم = 
 

 ثانٌا : الخشب المصنع

 عدد اسم القطعة م
 القٌاسات

 مالحظات الكمٌة
 سمك عرض طول

 ملم 12معاكس   1.2 41 41 1 القاعدة 1

 ملم 12معاكس   1.2 35 41 1 الظهر 2

3        

4        

5        

   كمٌة الخشب المعاكس

 لوح 1/5كمٌة الخشب المعاكس = 
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 تفصٌل الواح الخشب الزان

 

 

 

 

 

 

 

 

  3م  3.311=  3سم  1.125=  سم 153×  15×  5 اللوح االول =كمٌة 
 

  3م  3.31=  3سم  1سم = 233×  13×  5= اللوح الثانً كمٌة 
 

 

  = 3م  3.321=  3.31+  3.311اجمالً كمٌة الخشب الزان    
 

  لوح المعاكستفصٌل 

 

 

 

 

 

 

 

ملم 12لوح معاكس  1/5الكمٌة المطلوبة                                      

 االرجل

 للقاعدةراس خلفٌة  راس امامٌة للقاعدة

 االرجل

 سم 153
 سم 55 سم 55

 سم 15
 علٌا لظهر الكرسًراس 

 اللوح االول قٌاس

=  سم 153×  15×  5

 3سم  1.125
 سم 53 سم 53 سم 53 سم 53

 سم 233

 المخادع

 رؤوس جانبٌة للقاعدة المخادع

 راس سفلٌة / جانبٌه رؤوس جانبٌة للقاعدة

 

 راس سفلٌة / جانبٌه
 راس سفلٌة  خلفٌة

 راس سفلٌة امامٌه 

 سم 13

سم  1سم = 233×  13×  5اللوح الثانً قٌاس 

3 

 ملم 12لوح معاكس 

 لقاعدةا

 سم 244

 سم 41

 سم 41

 سم 35

 الظهر

 سم 122
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 مقاٌسات الخامات : 

 

 -ثالثا : خطوات التنفٌذ العملً للتمرٌن المذكور أعاله :

 

 اوال : ) القٌاس والعالم (

  العدد المستخدمة واالدوات فً المرحلة

   قلم رصاص ( . –زاوٌة قابمة  –شوكة العالم  –)متر الشرٌط 
 الخطوات :

 . استخدام متر الشرٌط فً نقل االبعاد على الرسم لتحدٌد ابعاد االرجل والرإوس والمخادع 

 . ًاستخدام شوكة العالم والزاوٌة القابمة فً تحدٌد اماكن القطع العرض 

  
 ثانٌا : ) القطع والنشر (

  ة واالدوات  فً المرحلةالعدد المستخدم

   مساعد البنك ( –سراق الظهر –الشنكار  –)سراق الظهر 
 الخطوات :

 . استخدام متر الشرٌط فً نقل االبعاد على الرسم 

 . ًاستخدام سراق الظهر ومساعد البنك فً اجراء عملٌة القطع العرض 
 

 

 

 الكمٌه المستخدمة بٌان الخامات م
 كٌلو1/2 غراء أبٌض 1
 كٌلو 1/2 معجون 2
 كٌلو 1/2 صبغ املشن  3
 ورقات / فروخ 5 ورق صنفرة  ناعمة 4

5 
 الوان اكرٌلٌك

 بنً ( -اصفر -احمر –ابٌض  –) أخضر 
 أنبوب أكرٌلٌك 5

 لوح 1/4 اسفنج 6
 سم 143متر / عرض  جلد صناعً 5

 سم 143متر / عرض  بطانة  
 كٌلو 1/2 غراء باتكس 5
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 ثالثا : ) المسح والتصفٌة (

  حلةالعدد المستخدمة واالدوات  فً المر

   زاوٌة قابمة  ( –نصؾ رابوة  –)فارة التشرٌب 
 الخطوات :

 . ) استخدام النصؾ رابوة فً مسح االخشاب الطوٌلة ) االرجل 

 . ) استخدام فارة التشرٌب  فً مسح االخشاب القصٌرة ) الرإوس والمخدع 

 . التحقق من االستواء وتعامد االسطح باستخدام الزاوٌة القابمة 
 

 القٌاس والعالم للنقر واللسان (رابعا : ) 

 العدد المستخدمة واالدوات  فً المرحلة

    مسطرة صلب ( –شوكة العالم  –الشنكار قلم رصاص  –)الزاوٌة القابمة 
 الخطوات :

 . عمل عالم مموج ) شنكشة ( على سطح وجانب كل قطعة لتحدٌد اسطح العمل 

 راكٌب الصناعٌة .استخدام المتر والقلم الرصاص فً تحدٌد اماكن الت 

  استخدام الزاوٌة القابمة وشوكة العالم فً رسم اماكن النقر واللسان لالرجل والرإوس
 والمخادع .

 . ضبط الشنكار باستخدام المسطرة الصلب على القٌاس المناسب لتحدٌد النقر واللسان 

 . استخدام الشنكار فً تحدٌد اماكن اللسان والنقر لالرجل والرإوس  والمخادع 

 .  التاكٌد بالقلم الرصاص على عالمات الشنكار 

  
 خامسا : ) تفرٌػ النقر(

 العدد المستخدمة واالدوات  فً المرحلة  

  مسطرة صلب ( –فتٌلة البنك  –المنقار  -ازمٌل –)الدقماق 
 الخطوات :

 . ًتثبٌت قطعة الخشب المطلوب عمل النقر لها ) االرجل ( فً فتٌلة البنك بوضع أفق 

  االزمٌل والدقماق فً تحدٌد النقر فً الجزء االطول فً التفرٌػ بطرٌقة عمودٌة على استخدام
 ان ٌكون الشطؾ للداخل .

  استخدام المنقار فً التحدٌد والتفرٌػ العرضً بطرٌقة عمودٌة مع امالة المنقار بعد ذلك
مق والطرق بالدقماق الزالة الجزء المطلوب تفرٌؽة ) تكرار الخطوات حتى الوصول للع

 المناسب .   

  ( 3/2استخدام المسطرة الصلب لقٌاس العمق . ) السمك 

 . استخدام االزمٌل بطرٌقة عمودٌة لتظٌؾ جدران النقر والتؤكد من استوابها 
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 سادسا :  ) شرح اللسان (

  العدد المستخدمة واالدوات  فً المرحلة

   فتٌلة البنك ( –المبرد الخشابً  –مساعد البنك  –)الساحقة 
 الخطوات :

 .  تثبٌت القطعه المراد عمل اللسان لها ) الرإوس والمخادع ( بطرٌقة عمودٌة فً فتٌلة البنك 

  ( استخدام الساحقة فً عمل شق اللسان من الجانبٌن مع االبقاء على سواد القلم  الرصاص
 للرإوس والمخادع (.

 ( وقطع  االمساك بالقطعة المراد عمل اللسان لها بالٌد ومساعد البنك ) الرإوس والمخادع
 زٌادة اللسان من الجهتٌن  .

 .  ) استخدام المبرد لبرد حواؾ السان ) للرإوس والمخادع 

 النقر لالرجل والرإوس  والمخادع استخدام الشنكار فً تحدٌد اماكن اللسان و 
 

 سابعا : خطوات التشطٌب بؤلوان االكلٌرك :

 االدوات والخامات المستخدمة 

  او سلٌر  .املشن ابٌض 

  بوصة . 3فرشة 

 .  ورق صنفرة ناعمة 

 . فرش دق 

 . الوان أكلٌرك 

 . بلتة لخلط االلوان 
 

 خطوات العمل :

  تجهٌز السطح بالصنفرة الناعمة باستخدام تكاٌة ) قطعة صؽٌرة من الخشب المعاكس ٌلؾ
 علٌها ورق الصنفرة  ( للحفاظ على استواء السطح  .

  االملشن أو السلٌر .ٌتم دهان السطح بالصبػ 

  ساعات للجفاؾ . 2ٌترك السطح 

 . ٌتم خلط ألوان االكلٌرك  المطلوبة فً البلتة 

  ٌتم استخدام فرش الدق باالحجام المناسبة وخلطها باللون والكمٌة المناسبة والدق بطرٌقة
 عمودٌة على السطح ) وتكرر العملٌة لكل لون مستخدم حتى االنتهاء من جمٌع االسطح ( 

 رك السطح مدة ساعتٌن للجفاؾ  .ت 
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 ثامنا : عملٌة التنجٌد :

 االدوات والخامات المستخدمة 

 .  أسفنج 

 . جلد 

 .   دباسة 

 .  مقص 

 . متر 

 ) باتكس ) مادة الصقة 

 . قطعة المعاكس 

  ملم . 11رٌشة  –درٌل 
 

 خطوات العمل :

 . اعداد القاعدة والظهر  المعاكس وعمل ثقوب بالدرٌل فً القاعدة 

  قص قطعتً االسفنج باستخدام القطر بنفس ابعاد القاعدة والظهرولصقها باستخدام المادة
 الالصقة  .

 . . وضع قطعة من البطانة على االسفنج وتثبٌتها من االسفل والخلؾ بالدباسة 

 . وضع قطعة الجلد بالقٌاس المناسب وتدبٌسها من االسفل للقاعدة 

 ل الظهر .تلبٌس الظهر بالجلد وتثبٌتة من اسف 

 

 ة األثاث المصممه قطع

× 08مكتبه متعددة األغراض قياس المختارعبارة عن   التصمٌم  -: القطعه المصممه
ملم لجمٌع األجزاء وٌحتوي  MDF   11, ٌتم تنفٌذها ب خشب ال سم   08× 53

وقٌعان األدراج درجٌن جرار بمقابض , وظهر المكتبة بمفصالت و متحركباب   على

ٌن على تعشٌقة ) الكعب العدل ( , وٌتم إخراجه بدهان وٌحتوي ال ملم . 5من خشب 

 البشبور .
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  -:المساقط الثالث لقطعة األثاث المصمم 
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 للتدرٌب جدول مقاٌسه 

 م
اسم 
 القطعة

 عدد
نوع  القٌاس

 الخشب
 مالحظات الكمٌه

 س ع ط
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 التنفٌذ العملً لقطعة األثاث  

 -: ً بالخطوات التالٌه بالعملنفٌذ بعد عمل التصمٌم وعمل المقاٌسه التفصٌٌلٌه ٌبدأ الت

نقل المقاسات على ألواح الخشب باستخدام عدد القٌاس والعالم ومنها )  -1

 قلم الرصاص ( . –زاوٌة قابمة  –المتر المعدنً  –الشنكار 

عملٌة القطع والنشر) تشرٌح األلواح (  لألطوال واألعراض المطلوبه  -3

 باستخدام منشار الصٌنٌة وجهاز الدٌسك ومنشار الشرٌط .

 

 جهزه ال ٌمنع من استخدام العدد الٌدوٌه والمناشٌر . مالحظه : استخدام األ 

 

تحدٌد التعاشٌق المطلوبه والبدأ بتنفٌذها بالعدد الصحٌحه ) األزامٌل  -2

 الدقماق  .......الخ . –والمناقٌر 

 

التجمٌع المبدبً للتمرٌن دون استخدام الؽراء أو المسامٌر , وذلك للتؤكد من  -2

 ضبط المقاسات والتعاشٌق . 

الزوابد والبدأ بتصفٌه ومسح الخشب باستخدام ) الفارات والمبارد  إزالة -5

 واعها ( . بؤن

 –بإستخدام الؽراء والمسامٌر المناسبة ) شاكوسش التجمٌع النهابً للقطعه   -5

 كواٌل .......الخ وسنبكة المسامٌر قبل عملٌة المعجنه . –دقماق 

 

 راج النهابً ( .البدء فً عملٌة المعجنة ) التشطٌب واإلستعداد لإلخ -0

 

 

 

 -إذا كان نوع الخشب ) طبٌعً أو وجه قشره ( ٌتبع الخطوات التالٌه :

 ٌتم استخدان معجون حاص للحشب الطبٌعً . -

 أو خلط الؽراء بنشارة الخشب وتكوٌن معجون  .  -

 أو تكوٌن معجون بخلط المعجون األبٌض بلون مناسب حسب لون الخشب . -

 سنفرة الزابد من المعجون  بورق السنفرة الناعم .  -

 ؤحد الدهانات الشفافه المتنوعه. الدهان النهابً ب -
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 -أما فً حالة األخشاب المصنعه فنتبع الخطوات التالٌه :

 معجنه القطعه بالمعجون الجاهز . -

 سنفرة ناعمه للمعجون وإزاله الزابد منه . 

 دهان البطانه باألمٌلشن  .  -

 ناعمه للبطانه إلزالة النتوء والتكتالت . سنفرة  -

 

, وتجهٌزه الدهان الوجه األول باللون المطلوب ثم دهان الوجه األخٌر . -1

 لإلخراجات المتنوعه . 

 إجراء عملٌة اإلخراج بؤي من األسالٌب المناسبة للقطعة المنفذه .  -2

 الدٌكوباج . -*

 الستانسٌل . -*

نً إلضفاء رونق على السطح باللون األحمر القا* ورق الذهب ) مع مراعاة دهان 

 ورق الذهب ( . 

 

 

  : ملحوظه مهمه 

 

ولكن فً حالة تلبٌس قطعة األثاث بالجلد فال نحتاج للمعجنه او البطانه أو  -

 الوجه األخٌر . 

فً حال تركٌب ورق الذهب ٌفضل أن ٌدهن المكان بلون أحمر ؼامق أو  -

 عنابً . 
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 انواع مختلفة من طرق االخراج 

 الخشب الطبٌعً : مشغوالتطرٌقة اخراج 

 

 : تجهٌز المشغوالت قبل دهان او تلوٌن السطحاوال 

 

 استخدام فارة التشرٌب فً السماكات للحصول                

 على احرؾ مستوٌة                  

 

 استخدام المقشطة على السطح الزالة اي نتوءات          

 على السطح                            

 

 

 انواع القشاطات               

 

 

 لسنبكة للمسامٌر ان وجدت وتؽطٌة عملٌة ا          

 تحاتها بالمعجونف                         

 

 

 عملٌة الصنفرة للتنعٌم             
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 عالج العقد ثانٌا : 

  عن طرٌق تثبٌتها بالؽراء المتحركة والمنفصلة  –العقد الخبٌثة معالجة  , 

 ) والعقدة الخبٌثة هً التً تفرز  موادا راتنجٌة تكوى بخالصة الثوم (

 

 ( وتوضع مكانها ) اذا كانت الفراؼات كبٌرة قطعة خشبٌة من نفس نوع ولون الخشب

 . وهذه العملٌة تسمى بالترؼٌل

 

  اذا كانت الفراؼات بسٌطة ومأل الفراؼات حولها بالؽراء والنشارة 

 

 ثالثا : تلوٌن االخشاب او مشغوالت الخشب الطبٌعً :

ٌتم تلوٌن االخشاب اما بحصى الجوز او بؤي نوع من انواع االصباغ المابٌة ) حسب 

 اللون المطلوب (

 

 ٌتم صنفرة االسطح بالصنفرة الناعمة الزالة شعٌرات سمارات الخشب بعد عملٌة الصبؽة 

 

 رابعا : البطانة 

 تستخدم لسد المسام واعطاء السطح المصقول الناعم وٌتم الصنفرة الناعمة جدا 

 

 معالجة العٌوب :خامسا :

  تسد الثقوب واماكن التعاشٌق واللحامات بمعجون الؽراء 

(+ ماء (  مع اضافة لون مماثل للخشب بواسطة االكاسٌد 1حٌوانً + سبٌداج ))ؼراء 

 الملونه

 

  ٌتم صنفرة المعجون الزابد بواسطة الصنفرة الناعمة وٌكون اتجاه الصنفرة مع اتجاه الٌاؾ

 االخشاب

 

 اعطاء وجه آخر من السٌلر لصقل السطح وتتم الصنفرة مرة اخرى بعد ان ٌجؾ 
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 الجملكة :خطوات دهان 

 

 السقٌة :

وٌكون مصقوال جٌدا  ٌسقى السطح بالجملكة السابقة عدة اوجه بعدة اتجاهات حتى ٌتشرب السطح وٌبدأ باللمعان 

 3 باستخدام االسطبٌنه او الصرة ) قطعة من القطن ملفوفة بقطعة من الشاش االبٌض

 

 

 

 

 الخدمة :

( وتوضع على السطح قطرات قلٌلة من زٌت الزٌتون 5( بواسطة اسطبة ) 1:  1ٌستخدم محلول الجملكة بنسبة )  

 او بذر الكتان لتسهٌل انزالق االسطبة

 

 التشطٌب : 

 سمارات الخشب حتى نحصل على الدهان المطلوب اتجاه ب( وٌدعك السطح  11:  1تلمٌع السطح بالجملكة بنسبة )

 

   :تعرٌف الجملكة 

 الموجودة باؼصان اشجار المناطق الحارة –مادة راتنجٌة تفرزها حشرة الالك 

 :انواع الجملكة 

  تكون على شكل قشور –وتذاب فً كحول احمر  -جملكة حمراء 

 ممكن سحقها 

  على شكل قشور -جملكة صفراء 

  على هٌبة  –تذاب فً كحول ابٌض  -جملكة بٌضاء 

 فً اٌناء مؽطى حتى ال تتحلل بالحرارةاصابع مؽمورة 
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 خطوات اذابة الجملكة :

 

 االخشاب الصالحة للدهان بالجملكة :

 منها :  وجمٌع االخشاب الصلبة المندمجة االلٌاؾ لتؽطٌتها بطبقة رقٌقة شفافة الظهار جمال تجاذٌع الٌافها 

 السندٌان ( –البلوط  –الجوز  –الماهوجنً  –) الزان  

 

 

 وخطوات التنفٌذ واالخراج

 

 طرٌقة دهان الجملكة البٌضاء :  

 تتبع نفس الخطوات السابقة للجملكة الحمراء (1

 ٌبدل الكحول االبٌض بدال من الكحول االحمر (3

 تستخدم لتلمٌع االخشاب الفاتحة اللون (2

 ممٌزات دهان الجملكة : 

 الشفافٌة  الى درجة الملمس الزجاجً  (1

 رقٌقة السمك (3

 االلٌاؾتظهر جمال  (2

 تعتبر طبقة عازلة للحفاظ على سطح الخشب  (2

 تستخدم لتلمٌع االخشاب الفاتحة اللون (5

 تبٌٌض االخشاب :

 : ازالة جزء او كل من لون الخشب الطبٌعً الداكن لتقلٌد لون االخشاب الفاتحة مثل البلوط والمٌبل  الؽرض منها

 تشبع قطعة من القماش بمحلول النشادروٌمسح بها سطح الخشب (1

 ٌمسح سطح الخشب بماء االوكسجٌن بقطعة من القماش باتجاه االلٌاؾ  (3

 تكرر العملٌة عدة مرات حتى ٌتوقؾ تؤثٌر النشادر (2

 ٌؽسل السطح بقلٌل من الماء وٌترك حتى ٌجؾ وذلك لمدة ٌوم (2

 

 اذابة الجملكة البٌضاءخطوات  اذابة الجملكة الحمراء او الصفراءخطوات 

 سحق القشور (1
 احمر وضعها بزجاجة كحول (3
 ترج لمدة قصٌرة (2
 توضع فً مكان دافا لتذوب (2

 

 سحق اصابع الجملكة (1
 توضع بزجاجة الكحول االبٌض (3
الجملكة تترك حتى تذوب وقتا اطول من  (2

 الحمراء

 تصفٌة المحلول قبل استخدامة (4
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 : ورق الذهب والفضه- 

مم و  1.111ه الذي ٌبلػ سمك هً رقابق ورق الذهب أو الفضة و منه ورق الذهب الفٌنو الفرنسً

و ٌباع على شكل دفاتر  لونه إلى النحاس األحمر منه الذهبً الفاتح ومنه الذهب المحمر الذي ٌمٌل

 .  ورقة31مم و ٌكون بالدفتر 10×10وتكون القطعة داخل الدفتر مقاس 

 :انًىاد انًطهىتح نهعًم 

 اٌّادج اٌالصمح ) اٌّغٍْٛ ( (1

 ( ٌٛجذ ٔٛػاْ ِٓ اٌّغٍْٛ ) اٌغشٌغ ( ) اٌثظء (2

 اٌغشٌغ ٌرُ اٌؼًّ ػٍٍح تؼذ عاػح ِٓ د٘أٗ (3

 اٌثظء ٌرُ اٌؼًّ ػٍٍح تؼذ ػؾشْٚ عاػح ِٓ د٘أٗ (4

 فشؽاج تؾؼش ٔاػُ جذا ٌفشد ٚسق اٌز٘ة أثٕاء اٌٍصك (5

 فشؽاج تؾؼش ٔاػُ جذا إلصاٌح اٌٛسق اٌضٌادج ِٓ ػًٍ اٌغطخ (6

 ٚعادج ٌرمطٍغ ٚسق اٌز٘ة ػٍٍٙا (7

 عىٍٓ ٌرمطٍغ ٚسق اٌز٘ة ػًٍ اٌٛعادج (8

 

 أ أالٌ في ششح طشيقح نصق وسق انزهة .َثذ 

 ٌتم دهان المادة الالصقة ) المسٌون (  أوال:

تدهن اٌدك ببودرة تلج وتمسك ورق الذهب بلطؾ والفرشاة ثم تضع الورق فً المكان المراد  ثانٌاً:

 لصقه وتضؽط علٌة بالفرشاة بلطؾ .

 بفرشاة إزالة الزٌادة من الورق تقوم بتنظٌؾ قطعة الخشب من ورق الذهب الزٌادة . ثالثاً:
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  . دهان حصى الجوز 

 خطوات تنفٌذ حصى الجوز : 

تتكون الصبؽة من حصى الجوز أو حصى أوال تحضً الصبغات ذات األساس المائً :   -1

من الؽراء الحٌوانً الماهوجنً أو أي صبؽه تذوب بالماء المؽلً , ٌضاؾ لها القلٌل 

  للمساعدة على تثبٌت اللون .

حسب  ) وتؽلق الثقوب بالمعجون الملون بصنفرة ناعمه ثانٌا :  ٌصنفر السطح جٌدا : -3

 لون الصبؽه ( وٌترك لٌجؾ , وبعدها ٌتم سنفرة المعجون الزابد . 

جه أول , باستخدام القطن أو صرة من القماش ٌدهن وصبغات المائٌه : الالطالء بثالثا :  -3

وٌترك السطح للجفاؾ , وإذا كانت درجة اللون فاتحه  وٌراد أن ٌكون اللون قاتم ٌدهن 

علٌه حتى ٌعطً الون المناسب مرة أخرى مع إضافة القلٌل من حصى الجوز األسود 

وٌترك لٌجؾ , ثم ٌسنفر السطح بالسٌم الناعم الخاص بؽسٌل اآلوانً المنزلٌه وذلك بخفة 

 لصبؽه المابٌه . ٌد وعدم تجرٌح ا

وٌصنفر السطح مرة أخرى سٌلر  1: 2بنسٌة  إعطاء وجه من السٌلر المخفف :  رابعا: -4

 بالسٌم وٌعطً وجه اخر سٌلر وهكذا حتى ٌصبح السطح ناعما كالرخام .

وٌدهن جملكه ,  5:1تذاب الجملكه بالكحول األٌثٌلٌنً بنسبه  دهان الجملكه :  خامسا : -5

, ونستمر بادهان فً إتجاه بها باستخدام القطن ونستمر بالدهان حتى تجؾ القطنه بؤٌدٌنا 

األلٌاؾ ونقوم بعملٌة الصنفرة الخفٌفه باستخدام صنفرة زٌرو بعد كل مره حتى ٌصبح 

السطح المع , وإذا أردنا زٌاده اللمعان نضع قلٌل من مادة البولش وٌتم التدلٌك بقطعه من 

 لجاؾ أو القماش المخملً قٌزداد اللمعان  .القطن ا
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 الدٌكوباج الفنً

 االدوات المستخدمه

ورق نابكن    –ورق خاص  -جرابد  - صور مطبوعة باللٌزر  –طباعة اوراق دٌكوباج ) ورق 

الرول  –اسفنج  -اكرٌلك –زٌتً  –تعتٌق الوان -فرش-بالماء ( ؼراء مخفؾ) منادٌل مزخرفة

 الضاؼط

 

 خطوات التنفٌذ 

  او ؼٌر محدد حسب الصوره  على نهاٌات النقوشٌتم قطع الورق والصور 
  من خلؾ الصوره ومن امامها وٌتم تكرار الؽراء وٌتم دهان السطح المراد لصقه بالؽراء

 إلعطابها الدمج المطلوب ثم اضافه الوان االكرٌلك التً تتناسق مع الصوره

 ٌخراج الهواء والتؤكٌد على حواؾ الرسم ومن ثم استخدام تم تثبٌت الدٌكوباج باإلسفنج إل
 الرول الضاؼط لتؤكٌد اللصق

 بعد جفاؾ الؽراء ٌتم دهان السطح كامال بالؽراء لحماٌة الدٌكوباج 
 والمسح على السطح بقطعة 11111ٌمكن تعتٌق بقٌة السطح باستخدام الدهانات الزٌتٌة

 قماش قطنً.
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