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تــقــديــم

ــذي  ــر �ل أم ــة �لنشــاأة، �ل� ــى و�قعي ــة،  �لمســتند �إل ــع مــن ضــرور�ت �لحال ــي �لعلمــي �لناب ــه �لمدخــل �لعقلان ــوي باأن صــلاح �لترب يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، و�لعمــل 

علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل 

ــات  ــق �لغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــال، ويلامــس �ل� آم ــق �ل� ــج �إصــلاح يحق ــي صياغــة برنام ــا، ويســهم ف ــا و�أدو�ته ــي تر�كيبه ــا، ويع �لمو�طــن معه

و�ل�أهــد�ف.   

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة 

عــد�د لجيــل قــادر علــى  عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

ــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة  مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصال

�لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــوًل� لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات 

�لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه 

�لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة 

و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــًر� 

عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكرًيــا.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن �إبد�عــي 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكرًيــا، ووطنًيــا، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات. و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه  و�ل�إ

ــة مــن �لعمــل. �لحال

     

وزارة التربية والتعليم  

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠1٨



     ياأتي هذ� �لمقرّر ضمن خطة وز�رة �لتربية و�لتعليم لتحديث �لمناهج �لفلسطينية وتطويرها في فروع �لتعليم �لمهني، 
بحيث يتضمّن مصفوفة مهار�ت يجب توفيرها لخريج �لتعليم �لمهني، تكسبه مجموعة من �لكفايات و�لمهار�ت �لتي 

يطلبها سوق �لعمل، وتو�كب �آخر �لتطور�ت �لحديثة في علم �لصناعة. 

 لقد تم تاأليف هذ� �لكتاب ضمن منهجية �لوحد�ت �لنمطية �لمبنية على �لمو�قف و�ل�أنشطة �لتعليمية، حيث يكون 
�لطالب منتجاً للمعرفة ل� ُمتلقياً لها، ونعطي له �لفرصة للانخر�ط في �لتدريبات �لتي يتم تنفيذها بروح �لفريق و�لعمل 
�لجماعي؛ لذ� تضمنت وحد�ت هذ� �لمقرر �لحال�ت �لدر�سية �لتي تعمل على تقريب �لطالب �لمتدرب من بيئة 
سوق �لعمل، و�ل�أنشطة �لتعليمية ذ�ت �لطابع �لتطبيقي و�لمتضمنة خطة �لعمل �لكامل للتمرين؛ لما يحتويه من وصف 
ومنهجية ومو�رد ومتطلبات تنفيذ �لتمرين، �إضافة �إلى صناديق �لمعرفة، وقضايا �لتفكير �لتي تزيد من ذ�كرة �لطالب. 

 لقد تم ربط �أنشطة هذ� �لكتاب وتدريباته بقضايا عملية ُمرتبطة بالسياق �لحياتّي للطالب، وبما ُير�عي قُدرته على 
�لتنفيذ، كما تم �لتركيز على �لبيئة و�لسوق �لفلسطيني وخصوصياتهما عند طرح �لموضوعات، وربطها بو�قع �لحياة 

أمثلة �لعملية، و�لمشاريع. �لمعاصر، تجلّى ذلك من خلال �ل�

 لقد تم توزيع مادة �لكتاب �لذي بين �أيدينا )�لفصل �ل�أول( على ثلاث وحد�ت نمطية رئيسية، �لوحدة �ل�أولى تتعلق 
بمنجور �لتنجيد، كما تم �لتعرف منها على عمل ثلاثة مو�قف تعليمية تطبيقية، �أما �لوحدة �لثانية �لتي تتعلق باأساسيات 
�لتنجيد، فتضمنت خمسة مو�قف تعليمية عن تنفيذ �أعمال �لتنجيد �لبسيطة، من خلال عمل مو�قف تعليمية مرتبطة 

بو�قع �لسوق، و�لوحدة �لثالثة �لتي تتعلق بالدهانات تضمنت موقفين تعليميين عن تنفيذ عمليات دهان.

 ولما كانت هناك حاجة لصقل �لمعلومة �لنظرية بالخبرة �لعملية، فقد تم وضع مشروع في نهاية كل وحدة نمطية، 
وذلك لتطبيق ما تعلموه، وناأمل تنفيذه باإشر�ف �لمعلم.

�لطلبة ومستو�هم �لفكري  �أن نكون قد وفّقنا في عرض موضوعات هذ� �لكتاب، بما ير�عي قدر�ت  �لله   ونساأل 
وحاجاتهم وميولهم �لنفسية و�لوجد�نية و�ل�جتماعية، وكلنا �أمل بتزويدنا بملحوظاتكم �لبناءة على هذ� �لعمل، ليتم 
ضافات �لضرورية في �لطبعات �للاحقة؛ ليصبح هذ� �لجهد تاماً ومتكاملاً وخالياً من �أي عيب  �إدخال �لتعديلات و�ل�إ

مكان، هذ� و�لله ولي �لتوفيق. �أو نقص قدر �ل�إ

فريق �لـتّاأليف

مقدمة
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63-569. تنجيد مقعد على هيئة صندوق.

3

�أسس 
تشطيب 

�لمشغول�ت 
�لخشبية 

 )MDF( من خشب )1. تنفيذ دهان طبعة )شبلونة
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ناقش وتاأمل

ما �لعلاقة �لتي تربط منجور �لتنجيد باآل�ت �لنجارة؟

يتوقع من �لطلبة بعد در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونو� قادرين على �ستخد�م �ل�أدو�ت، و�لِعَدد 
�ليدوية، و�ل�أجهزة �لكهربائية، وتوظيف �ل�أخشاب ومو�د �لتثبيت في قّص هياكل �لمشغول�ت وتجميعها، وذلك من 

خلال �ل�آتي: 

عمل قاعدة )�إطار( خشبي لمقعد كنبة.. 1

عمل هيكل خشبي لكرسي تو�ليت )دون ظهر(.. 2

عمل هيكل مقعد خشبي على هيئة صندوق.. 3

منجور التنجيد
الوحدة 

الاأولى
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الكفايات المهنية 

�لكفايات �لمتوقع �متلاكها من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من در�سة هذه �لوحدة:

ً �لكفايات �ل�حتر�فية  �أول�
�لقدرة على �ستخد�م �ل�أدو�ت �ليدوية.- 1

�لقدرة على جمع �لمعلومات عن �أنو�ع �ل�أخشاب �لتي تصلح ل�أشغال �لتنجيد.- 2

�ختيار مو�د �لتثبيت �لمناسبة للعمل.- 3

�لقدرة على �ستخد�م �ل�أجهزة �لكهربائية.- 4

ثانياً �لكفايات �ل�جتماعية و�لشخصية 

بناء علاقات جيدة مع �لزبائن.- 1

�لعمل ضمن فريق.- 2

�لقدرة على �ستيعاب �لزبائن.- 3

�ل�ستفادة من ذوي �ل�ختصاص و�ستشارتهم.- 4

�ل�ستعد�د و�ل�ستمر�ر بتلبية رغبات �لزبائن.- 5

�لتعامل بمصد�قية مع �لزبائن.- 6

�لحفاظ على خصوصية �لزبائن.- 7

ثالثا ً �لكفايات �لمنهجية 

�لتعلم �لتعاوني.- 1

�لحو�ر �لبنّاء للوصول �إلى نتائج �أفضل.- 2

توثيق نتائج �لعمل وعرضها.- 3

تاأدية �لعمل بشكل منظّم وسليم حسب �لطلب.- 4
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لكترونية للبحث عن �لمعلومات.- 5 �لقدرة على �ستخد�م �لمصادر �ل�إ

�لقدرة على �لتخطيط وتحديد �لمو�صفات.- 6

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية:

حسن �ختيار ملابس �لعمل �لمناسبة للتمرين.- 1

�تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة عند �ستخد�م �لماكينات.- 2

�لمحافظة على نظافة �لمشغل، وعدم ترك فضلات �ل�أخشاب في محيط �آل�ت �لقص.- 3

وضع �ل�أدو�ت في �لمكان �لمخصص لها.- 4

�لحرص باستمر�ر على �أن تكون �أجسامنا بعيدة عن �أي جزء متحرك من �ل�أجهزة �لكهربائية.- 5

�لتاأكد من عدم وجود �أي من �لزيوت و�لشحوم على �أرضية �لمشغل و�أجز�ء من �ل�آل�ت.- 6
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�لكنب  بقو�عد  عام  تلف  وجود  �لزبائن  �أحد  ل�حظ  بعدما   
�لموجودة في منزله حضر �إلى �لمشغل، يريد عمل قو�عد جديدة 
متانة  ذ�ت  تكون  �أن  على  مؤكد�  �لفنية،  �لمو�صفات  بنفس 

عالية.

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد�لمنهجية�لوصفخطو�ت �لعمل 

�أجمع �لبيانات، 
و�أحلّلها

1. �ل�ستفسار من �لزبون عن مكان �ستخد�م 
�لقاعدة.

�ل�أخشاب  �أنو�ع  عن  �لبيانات  جمع   .2
�لطبيعية �للازمة لهذ� �لعمل.

تجميع  طرق  عن  معلومات  جمع   .3
�ل�أخشاب.

4. �لبحث عن �أفضل مو�د �لتثبيت.

1. �لتعلم �لتعاوني.

1. طلب �لزبون.

2. �لرسومات �لخاصة.

نترنت. 3. شبكة �ل�إ

�أخطّط و�أقرر

1.تصنيف �لمعلومات و�لبيانات.

2. تحديد نوع �لخشب �لمناسب.

3. تحديد نوع مو�د �لتثبيت �للازمة.

4. تحديد �ل�أدو�ت �للازمة للعمل.

5. �إعد�د خطة عمل.

1. �لعمل بشكل 
مجموعات.

2. �لحو�ر و�لمناقشة.

1. قرطاسية.

1-1 �لموقف �لتعليمي �ل�أول: عمل قاعدة )�إطار( خشبي لمقعد كنبة 

وصف �لموقف �لتعليمي:
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ذ �أنَفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية.

3. قياس �لخشب ووضع �لعلامات �للازمة.

4. قّص قطع �لخشب.

5. تجميع �لخشب وتثبيته.

1. عمل فردي.

1. متر قياس.

2. مناشير يدوية.

3. ز�وية قياس.

4. )فرد( تدبيس �لخشب.

5. قلم رصاص.

6. دبابيس 

ق �أَتَحقَّ

1. �لتاأكد من �لقياس �لمطلوب.

2. �لتاأكد من �لزو�يا.

3. �لتاأكد من �لمكان �لصحيح للدبوس.

�لسلامة  �أدو�ت  �ستخد�م  من  �لتحقق   .4
�لمهنية.

1. عملية �لقياس.

2. �ستخد�م �لز�وية.

3. �لفحص �لعيني.

�لخاصة  �لعمل  ورقة   .1
بالتنفيذ.

�أَوثِّق، و�أْعرض 

�ل�أخشاب  طبيعة  عن  �لنتائج  توثيق   .1
�لمستخدمة.

�لتي  �لتثبيت  مو�د  عن  �لنتائج  توثيق   .2
تناسب هذ� �لعمل.

�ليدوية  �ل�أدو�ت  عن  �لنتائج  توثيق   .3
�ل�أنسب لتنفيذ هذ� �لعمل.

4. عرض نتائج �لعمل.

جابة عن �ل�أسئلة. 5. �لمناقشة و�ل�إ

1. �لنقاش �لجماعي.

1. �أجهزة �لعرض 
.)LCD(

2. جهاز حاسوب.

3. �لتدوين في دفتر 
�لتقرير.

�أقّوم

�لقديمة  �لكنبة  قاعدة  بين  �لمقارنة   .1
و�لقاعدة �لجديدة.

�ل�أنسب  �لعمل  طرق  بين  �لمقارنة   .2
و�ل�أسرع للحصول على منتج مميز.

3. من خلال �لمناقشة و�لحو�ر يقدم �لطلبة 
�لتغذية �لر�جعة بعضهم لبعض.

1. �لنقاش �لجماعي حول 
نتائج �لعمل.

2. تحليل نموذج �لتقويم.

1. �لتصميم و�لمو�صفات 
�لمتفق عليها.
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�ل�أسئلة

�ذكر �أنو�ع �لمناشير �ليدوية �لمستخدمة في عمل �إطار �لمقعد �لخشبي.. 1

ما �أنوع �ل�أخشاب �لتي تصلح لعمل �لقو�عد؟ . 2

علل: من �أهم �لوسائل �لمستخدمة في تجميع هياكل �لخشب )فرد( تدبيس �لخشب.. 3

ناقش مع زملائك �أهم �إجر�ء�ت �ل�أمن و�لسلامة �لمتبعة �أثناء �لتنفيذ.. 4

�أتعلم

دوات اليدوية الاأ

نشاط رقم )1(

 قم بزيارة �أحد مشاغل منجور �لتنجيد بالمحيط، و�جمع معلومات عن �إطار�ت مصنوعة من خشب طبيعي، وفيها 

تقوس بالضلع �ل�أمامي.

نشاط رقم )٢(

�بحث مع زملائك من خلال مصادر �لمعرفة كيف يتم سن )شحذ( ِمقّص �لقماش �ليدوي.

نشاط رقم )٣(

حاول �لتعرف على طريقة فحص �لميز�ن �لكحولي �لذي يستخدم في فحص �ستو�ء �ل�أسطح، ما �إذ� كان صالحاً 

للاستعمال �أم ل�.

أيام �أصبح باإمكاننا �ستخد�م �أدو�ت و�أجهزة متطورة؛ ما ساعد على   في ظل �لتقدم �لتكنولوجي �لذي نعيشه في هذه �ل�

تسهيل كثير من �لعمليات �لمهنية، �إل� �أن بعض �ل�أشخاص ما ز�لو� مضطرين للعمل بتلك �ل�أدو�ت �ليدوية �لبسيطة، 

وذلك في �أعمال �لتدريب، �أو في �أعمال �لتركيب خارج �لمشغل، ومن هنا جاءت ضرورة �لتكلم عن هذه �ل�أدو�ت. 
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1. اأدوات القياس:

تستخدم �أدو�ت �لقياس �لمختلفة بشكل عام لتسهيل تنفيذ جميع �ل�أعمال �لمهنية، وبطرق وباأدو�ت قد تختلف كل 

منها عن �ل�أخرى، ومن هذه �ل�أدو�ت: 

 �لمتر �لمعدني
بالنسبة �إلى جميع �لمهن، وسمي بالمعدني  ُيعدُّ من �أكثر �أدو�ت �لقياس �ستعمال�ً 
نش، �لذي يكون د�خل علبة  نسبًة للشريط �لفول�ذي �لرقيق �لُمرقم بالسنتمتر �أو �ل�إ

بلاستيكية �أو معدنية يلف بد�خلها �لشريط، ومنه قياسات مختلفة. 

 �لمتر �لشريطي:

عبارة عن شريط من �لقماش �أو �لبلاستيك، يتوفر بطول )100-200( سم، ويستعمل 

في قياس �لمنحنيات. 

 مسطرة �لقياس:

نش، تستعمل   مصنوعة من معدن معالج ضد �لصد�أ، تكون ُمرقمة بالسنتمتر و�ل�إ

للقياس ورسم �لخطوط �لمستقيمة، تتو�فر بقياسات مختلفة.

 �لميز�ن �لكحولي )ميز�ن �لماء(: 

أفقية  ألمنيوم �أو �لبلاستيك، ويستعمل لفحص �ستو�ء �ل�أسطح �ل� مصنوع من �ل�

و�لعمودية، ويستخدمه �أغلب �لمهنيين. 
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 �لزو�يا:

الزاوية القائمة:

نش، و�لثاني مقبض، وتستعمل في  �ل�إ �أو  �ل�أول ُمدرج بالسنتمتر  تتكون من ضلعين: 

ضبط �ل�أسطح وتعامدها، ورسم خطوط على ز�وية )45،90( درجة. 

 

الزاوية المتحركة:

تتكون من ضلعين يربط بينهما مفصل ليسمح بالتحكم بمقد�ر �لز�وية، وتستعمل في 

رسم �لزو�يا ونقلها وتحديد مقد�رها. 

٢. اأدوات النشر: 

للمعادن ،و�أخرى  مناشير  فهناك  بها،  خاص  منشار  خامة  ولكل  ونشرها،  �لمختلفة  �لخامات  لقطع  �أدو�ت  هي   

للاأخشاب، ومنها ما ُيخصص ل�أعمال ُمعينة من �ل�أخشاب، ومن �لعو�مل �لتي تجعل �أهمية لذلك؛ حجم �أسنان 

�أد�ة �لنشر وعددها في �لسنتمتر �ألو�حد، ونوع مادة �أد�ة �لنشر، وتتوفر هذه �لمناشير باأنو�ع و�أشكال وقياسات عديدة 

لتناسب �ل�أعمال �لمختلفة، ومن هذه �لمناشير:

 منشار �لتمساح:

أولية �لتي   يستعمل هذ� �لنوع من �لمناشير ل�أعمال �لنشر �ل�

ل� تحتاج �إلى دقة كبيرة في �لعمل.

 منشار سر�ق �لظهر:

 يستعمل في نشر �ل�أخشاب �لدقيقة، وذلك لنعومة �أسنانه �أكثر من 

سابقه، ويوجد على حرفه �لعلوي قطعة من �لحديد؛ لتمنع �لتو�ء 

�لمنشار، ويتر�وح طوله من 25-40 سم.
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 منشار �لزو�نة: 

سفنج؛  ضافة �إلى قّص �ل�إ  يستعمل كسابقه في نشر �ل�أخشاب �لدقيقة، بال�إ

نظر�ً لنعومة �أسنانه وخفة وزنه، وهو يشبه منشار سر�ق �لظهر، ويختلف 

عنه في شكل �لمقبض وعرض �لسلاح، ويبلغ طوله 25 سم.

 منشار �لخرق )�لتخريق(:

 منشار قليل �لعرض مسلوب �لشكل، ينتهي طرفه بر�أس رفيع، ويتر�وح طوله بين 

25-40 سم، ويستعمل في قّص �ل�أشكال �لد�ئرية و�لمنحنيات �لصغيرة.

 منشار معدني:

و�لنحاس،  ألمنيوم  و�ل� �لحديد  مثل:  �لمعادن،  نشر  في  عام  بشكل  يستعمل   

وبشكل خاص في مهنة �لتنجيد �لفني و�لديكور، حيث يستعمل في قّص جسور 

�لستائر.

٣. اأدوات الطرق:

 �لمطرقة �لمعدنية �لعادية )�لشاكوش(:

�لبلاستيك،  �أو  �لخشب  من  و�لمقبض  �لفول�ذ  من  �لر�أس  يصنع   

ويستعمل للطرق وفي غرز �لمسامير. 
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 �لمطرقة �لمعدنية �لمخلبية:

نزع  باإمكانية  يمتاز  �أنه  �إل�  �لمسامير،  �لَطرق وغرز  يستعمل في عمليات 

�لمسامير، وذلك لشكله �لمخلبي.

 مطرقة �لمطاط:

 تستعمل للطرق على �لخامات �لطرية، وذلك لعدم ترك �أي �آثار على سطح �لخامة، 

�أو  �لخشب  من  �لمصنوع  و�لمقبض  �لمطاط،  من  �لمصنوع  �لر�أس  من  وتتكون 

�لبلاستيك. 

4. اأدوات المسح والتصفية:
 �لمبارد:

 تستعمل �لمبارد في �ل�أماكن �لضيقة �لتي يصعب فيها �ستعمال �ل�آل�ت �لحديثة، وذلك 
لتنعيم �لقطع �لخشبية، ومنه �لخشن و�لناعم ومتوسط �لنعومة، ويكون بمقاطع د�ئرية 

ومستطيلة ومثلثية ومربعة ونصف د�ئرية.

 �أزميل �لنقر )سنسيل(:

 �أد�ة حادة تستعمل في نقر �ل�أخشاب، وبمساعدة شاكوش �لمطاط يتم �لطرق على 

�لمقبض.

ّن(:  حجر �لزيت )�لسَّ

حالة  في  لتبقى  حاد�ً،  سلاحاً  تحوي  �لتي  �ل�أدو�ت  )شحذ(  سن  في  يستعمل   

جيدة وتحقق �لنتائج �لمطلوبة �أثناء �لعمل، مثل �أزميل 

�لنقر وِمقّص �لقماش، حيت تتم �لعملية بتحريك �لحد 

�لقاطع على سطح �لحجر مع �إضافة نقاط من �لزيت.
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5. اأدوات الفك والربط:
 �لمر�بط:

 تستعمل في ربط �لقطع �لُمر�د �لعمل بها لحين �إتمام �لعمل، 

وفي جمع �لقطع �لخشبية في حال �ستخد�م مادة �لغر�ء.

 �لمفكّات:

�أو  �لمبروم  �لفول�ذ  من  �لمصنوع  �لساق  من  وتتكون  و�لقياسات،  �ل�أشكال  بمختلف  �لبر�غي  وفك  لشد  تستعمل 

�لمضلع، و�لمقبض �لخشبي �أو �للد�ئني، ومن �أنو�عها �لمفك �لعادي، و�لمصلّب، ومتغّير �لرؤوس.

 �لكّماشة:

 تستعمل لنزع �لمسامير من �ل�أخشاب، وتتكون من ذر�عين من �لحديد �لصلب، مثبتين معا بشكل مفصلي يشكلان 

�لفك و�لمقبض. 

 �لّزّر�ديّة:

وفي  و�لصو�ميل،  �لبر�غي  مثل  وبقوه  مختلفة  )مسك( خامات  في حمل  تستعمل   

تشكيل مو�د صلبة مثل �ل�أسلاك.

6. اأدوات فك البراغي والصواميل وشدها: 

�لبر�غي  لفك  وتستعمل  �لصد�أ،  لمقاومة  �لمطلي  �لمعدن  من  �ل�أدو�ت  هذه  تصنع   

و�لصو�ميل، وتباع بالقطعة �أو �لطقم، وتكون مدّرجة باأرقام لتحديد قياس كل منها، 

ومنها �أشكال متعددة: 



13

مفتاح شق مفرد: سمي مفرد نسبة لوجود شق و�حد باأحد �أطر�فه. 	 

في 	  يختلفان  �أطر�فه  في  بشقين  مزود  �أنه  �إل�  �لسابق  �لنوع  يشبه  مزدوج:  مفتاح شق 

�لقياس، ولكن متتاليان، ومنهما ما يكونان بنفس �لقياس، ولكن مختلفين في �ل�تجاه؛ 

لتناسبا �أوضاعاً مختلفة من �لعمل.       

مفتاح حلقي: منه �لمفرد و�لمزدوج و�لمستوي و�لمائل، وتكون �أطر�ف 

هذ� �لمفتاح عبارة عن حلقة مفتوحه من �لد�خل. 

مفتاح مركب: هذ� �لنوع يجمع بين �لنوعين �لسابقين، حيث يكون طرف 	 

منه على شكل شق و�لطرف �ل�آخر على شكل حلقة، ولكن �لطرفين بقياس 

و�حد، ومنه �لمستوي و�لمائل. 

7. اأدوات التثبيت:

مسدس )فرد( السيليكون البارد:	 
 مسدس خاص يعمل على ضخ �لمادة يدوياً، عبر فوهه رفيعة ليتم �لتحكم بها، ويستعمل في لصق كثير 
من �لمو�د باختلاف �أنو�عها، سو�ء �ل�أخشاب �أو �لبلاستيك وحتى �ل�أقمشة، كما تستعمل لسد �لشقوق 

و�لفجو�ت �لموجودة في �لجدر�ن كحل سريع، وُيَعّد من �أكثر �أنو�ع �لمو�د �للاصقة �ستخد�ما على مستوى 
أنابيب( �لمستخدمة للمسدس تُباع حسب �لَعدد.  �لعالم، لمتانته، ومقاومته للماء، وهذه �لعبو�ت )�ل�
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 مسدس )فرد( السيليكون الحامي:	 
 مسدس )فرد( خاص يعمل بالكهرباء، ُيزود بالمادة �للاصقة �لتي تكون على شكل �أصابع تشبه �لشمع، وعند 

�لضغط على �لزناد تخرج �لمادة �للاصقة من فوهة �لفرد، ويستخدم في لصق �ل�أعمال �ليدوية و�أشغال �لديكور�ت 
بشكل عام، وفي �لمشاريع �لمجسمة، ويستفاد منه في لصق �أعمال كثيرة د�خل �لمنزل، وتُباع �لمادة �للاصقة 

بالكيلوغر�م.

٨. الِمقّصات:
	 :ِمقّص معدن )صاج( يدوي

 يستعمل بشكل عام في قّص صفائح �لمعادن �لرقيقة، وفي قّص مد�د�ت 
�لصاج �لتي تخص �أعمال �لجبس بشكل خاص.

	:ِمقّص قماش يدوي

 يصنع من �لمعدن غير �لقابل للصد�أ، ومنه ما تغطى مقابضه بالبلاستيك، ويستعمل في قّص �ل�أقمشة 
و�لجلود، ويتوفر بقياسات مختلفة ليناسب �لعمل �لمطلوب، وهناك نوع خاص يسمى )ِزكز�ك(، حيث يكون 

�لحد �لقاطع به مسنن، ويستعمل في �لحال�ت �لتي ل� نريد �أن ينسل �لقماش.
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	:ِمقّص جيب

 ِمقّص معدني صغير �لحجم، يستعمل في قّص �لخيوط، ويمكن وضعه في 
جيب قميص �لعمل.

9. ِمشحاف )َمجرود(: 

 يسمى �أيضاً سكين �لمعجون، ويستخدم في �إز�لة �لدهان �لقديم عن �ل�أسطح، 

وفي عمليات �لمعجنة �لمختلفة. 

1٠. ِمشرط )شفرة(:

و�لجلود  سفتج  و�ل�إ �لكرتون  مثل:  �لخامات،  من  كثير  قّص  في  تستعمل  حادة  �أد�ة   

و�ل�أرضيات �لبلاستيكية. 

11. اإبرة مستقيمة طويلة )ِمسّلة(:

 مصنوعة من �لفول�ذ، مزّودة بثقب باأحد �لرؤوس، �أو بثقبين )مزدوجة(، 

ما  بر  �ل�إ �لمشغول�ت، ومن هذه  �لتنجيد على  �أزر�ر  تركيب  تستعمل في 

تكون منحنية لتستعمل في �أعمال �لخياطة �لمخفية. 
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خطة �لعمل �لكامل:

حضر �لزبون �إلى �لمشغل يريد تفصيل هيكل خشبي لكرسي تو�ليت دون ظهر �أسطو�ني �لشكل، ليذهب به �إلى 
قسم �لتنجيد.

خطو�ت 

�لعمل 
�لمو�رد�لمنهجية�لوصف

�أجمع 

�لمعلومات، 

و�أحلّلها

�ستخد�م  مكان  عن  �لزبون  من  �ل�ستفسار   .1

كرسي �لتو�ليت.

�ل�أخشاب  �أنو�ع  عن  معلومات  جمع   .2

�لمستخدمة في عمل هيكل كرسي �لتو�ليت.

3. جمع �لبيانات عن قياسات كر�سي �لتو�ليت.

4. جمع معلومات عن طريقة تجميع �ل�أخشاب.

5. �لبحث عن �أفضل مو�د �لتثبيت.

1. طلب �لزبون.1. �لتعلم �لتعاوني. 

�أخطّط، و�أقّرر

1. تصنيف �لمعلومات و�لبيانات.

2. تحديد نوع �لخشب �لمناسب.

3. تحديد نوع مو�د �لتثبيت �للازمة.

3. تحديد �ل�أدو�ت �للازمة للعمل.

4. �إعد�د خطة عمل.

بشكل  �لعمل   .1

مجموعات.

و�لمناقشة   �لحو�ر   .2

�لجماعية.

1. قرطاسية.

1-2 �لموقف �لتعليمي �لثاني: عمل هيكل خشبي لكرسي تو�ليت )دون ظهر(

وصف �لموقف �لتعليمي:
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ذ �أنَفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية.

3. قياس �لخشب ورسم �لعلامات �للازمة للقص.

4. قّص قطع �لخشب �للازمة للكرسي.

5. تجميع عو�رض �لخشب وتثبيتها مع �لقاعدة 

�لعلوية و�لسفلية.

1. �لعمل �لجماعي.

1. متر قياس 

معدني. 

2. منشار صينية.

3. قلم رصاص.

4. �أد�ة رسم 

�لد�ئرة.

5. منشار �لخرق 

�لترددي.

6. )فرد( تدبيس 

�لخشب.

7. دبابيس.

ق �أَتَحقَّ

1. �لتاأكد من �لقياس �لمطلوب.

2. �لتاأكد من بقاء �لشكل �لمرسوم على �لخشب 

بعد �لقّص .

3. �لتاأكد من توزيع عو�رض �لخشب على �لقرص 

�لد�ئري.

4. �لتاأكد من ز�ويا �لجمع.

عند  للدبوس  �لصحيح  �لمكان  من  �لتحّقق   .5

�لجمع.

�ل�أمن و�لسلامة  �لتحّقق من �ستخد�م وسائل   .6

�لمهنية. 

�أدو�ت  1.�ستخد�م 

�لقياس.

2. �لفحص �لعيني.

�لعمل  ورقة   .1

�لخاصة بالتنفيذ.
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�أوثِّق و�أعرض

1. توثيق �لنتائج عن �أنو�ع �ل�أخشاب.

تم  �لتي  �لتثبيت  مو�د  عن  �لنتائج  توثيق   .2

�ستعمالها. 

تم  �لتي  و�ل�آل�ت  �ل�أدو�ت  عن  �لنتائج  توثيق   .3

نجاز �لعمل. �ستخد�مها ل�إ

4. عرض نتائج �لعمل.

جابة عن �ل�أسئلة. 5. �لمناقشة و�ل�إ

1. �لنقاش �لجماعي.

1. جهاز حاسوب.

عرض  جهاز   .2

.)LCD(

�لتقرير  دفتر   .3

�لخاص.

�أقّوم

1. �لمقارنة بين طرق رسم �لد�ئرة على �لخشب.

للشكل  �ل�أفضل  �لقص  طرق  بين  �لمقارنة   .2

�لد�ئري.

3. �لمقارنة بين طرق �لجمع �ل�أنسب.

�لمناقشة  خلال  من  �لر�جعة  �لتغذية  تقديم   .4

و�لحو�ر. 

1. �لنقاش �لجماعي 

حول نتائج �لعمل.

2. تحليل نموذج 

�لتقويم.

 1. �لتصميم 

و�لمو�صفات 

�لمتفق عليها.
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�ل�أسئلة

1. ما �أفضل �أنو�ع �ل�أخشاب �لمستخدمة في صناعة هياكل كر�سي �لتو�ليت؟

2. �شرح �لطرق �لتي يتم بها رسم �لد�ئرة على �لخشب باأقطار مختلفة.

رشاد�ت �لتي يجب مر�عاتها عند �ستخد�م منشار �لصينية. 3. �ذكر �أهم �ل�إ

4. ما �لمنشار �لمستعمل في قّص �ل�أخشاب بشكل د�ئري؟

�أتعلم

�ل�آل�ت و�ل�أجهزة

نشاط رقم )1(

 من خلال مصادر �لمعرفة �بحث عن طريقة �لحصول على �لهو�ء �للازم لتشغيل بعض �ل�آل�ت د�خل مشغل 
�لتنجيد �لفني و�لديكور. 

نشاط رقم )٢(

نترنت عن �لمجال�ت �لتي يستخدم فيها منشار �لخرق �لترددي في مشغل �لتنجيد �لفني   �بحث عن طريق �ل�إ
و�لديكور.

 تحتاج مشاغل �لتنجيد �لفني و�لديكور �لحديثة �إلى عدد من �ل�آل�ت �لكهربائية �إضافًة �إلى �ل�أدو�ت �ليدوية؛ وذلك 
تمام �لعمل بسرعة و�إتقان، وبالتالي زيادة �لجودة في �لمشغول�ت، ما �أدى �إلى �ل�رتقاء بمستوى �لمهنة �لعلمي  ل�إ

و�لمهني، ومن �أهم �ل�أجهزة �لمستخدمة في �أعمال �لنجارة و�لتنجيد و�لديكور ما ياأتي:
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1. ضاغطة �لهو�ء:
 تَُعّد من �لتجهيز�ت �لضرورية في مشغل �لتنجيد 

�لفني و�لديكور؛ لكونها مصدر �لهو�ء �لذي ُيشغل 
)فرد( �لتدبيس �لمستخدم في تثبيت معظم خامات 

�لتنجيد. 

 تعمل هذه �لضاغطة على مبد�أ جمع �لهو�ء من 
( يعمل  �لجو �لمحيط بها بو�سطة فلتر هو�ء )ُمنقٍّ
على �إدخال �لهو�ء �لنقي وجمعه بو�سطة مكابس 

تعمل بشكل ترددي لتجمع �لهو�ء د�خل �ل�أسطو�نة، 
ومن ثم يتم نقل �لهو�ء بو�سطة خر�طيم لد�ئنية خاصة �إلى �لجهاز �لمنوي �ستخد�مه.

اأجزاء ضاغطة الهواء:

1. المحرك: يعمل بالكهرباء، وقوته مرتبطة بحجم �لخز�ن، فكلما كبر حجم �لخز�ن ز�دت قوة �لمحرك، وتُنقل 

�لحركة منه �إلى �لر�أس بو�سطة سيور )قشط( مطاطية، �أو بكر�ت وتروس خاصة.
٢. الراأس: مصنوع من �لمعدن، ويوجد بد�خلة عمود �لكرنك، �لذي بدوره يحّول 
�لحركة �لد�ئرية �إلى حركة د�ئرية ترددية تشبه عمل منفاخ �لطابات و�لدر�جات، ويملاأ 

بالزيت لغاية تسهيل �لحركة و�لتبريد.

٣. المضّخة: هناك ضاغطات تكون مزّودة بمضخة و�حدة، و�أخرى باثنتين، وتكون 
�أعلى �لر�أس، ويتصل بها فلتر هو�ء، ويحيط بها من �لخارج ريش )حر�شف( لتخفيف 

درجة �لحر�رة نتيجة �ل�حتكاك، وتتكون �لمضخة من:

 اأ. الاأسطوانات: عبارة عن �أسطو�نات معدنية مفرغة ملساء 

 ب. المكابس )البستونات(: تتحرك د�خل �ل�أسطو�نات بحركة ترددية �إلى �ل�أعلى 

�لشوط  في  �لخز�ن  د�خل  �ل�أول، وضغطه  �لشوط  في  �لهو�ء  و�ل�أسفل؛ وذلك لجمع 

�لثاني.
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�لمحرك،  تشغيل  في  يتحكم  )الاأوتوماتيك(:  الكهربائي  التشغيل  منّظم   .4
�لمنظّم  يفصل  �لمسموح  �لحد  �لضغط عن  ز�د  فكلما  �لضغط،  به ساعة  وتتصل 
�لتيار �لكهربائي، وكلما قل �لضغط يعود ليوصل �لتيار �لكهربائي وتعمل �لضاغطة، 

وهكذ�.

5. ساعة الضغط: ساعه ُمدرَّجة بنظام معين ومثبَّتة على �لخز�ن؛ لتحديد كمية 
�لهو�ء �لموجودة د�خله. 

6. قرص )محبس( تنظيم �لهو�ء �لخارج: هذ� �لقرص متصل بساعة ُمدرَّجة للتحكم بكمية خروج �لهو�ء سو�ء 
أد�ة �لمر�د �لعمل بها. للزيادة �أو للنقصان؛ وذلك ليتناسب مع �ل�

7. صّمام الاأمان: هذ� �لجزء يعمل تلقائياً في حال حدوث خلل بعمل منظّم �لتشغيل �لكهربائي و�ستمر�ر 
�لضاغطة في �لعمل؛ ما يزيد �لضغط في �لخز�ن؛ لذلك تم تصميم هذ� �لصمام للوقاية من �نفجار �ل�أسطو�نة، 

باإخر�ج �لهو�ء �لز�ئد عن �لحد �لمسموح به.

٨. خزان الهواء: شكله �أسطو�ني، منه �أحجام مختلفة، مزّود بعجلات لسهولة نقله من مكان ل�آخر، �أو مزود 
بقو�عد مطاطية للتخفيف من �ل�هتز�ز�ت وثبات �لضاغطة.

2. مسدس )فرد( تدبيس �لخشب:
 يعمل هذ� �لفرد بو�سطة �لهو�ء �لمضغوط �لمتو�جد في خز�ن ضاغطة �لهو�ء؛ 
ليصل �لفرد عبر خر�طيم �لهو�ء �لخاصة، ويستعمل في عملية تجميع �أخشاب 
منجور �لتنجيد بشكل كبير، وذلك لسرعة �لعمل وعدم �لحاجة �أحياناً لمساعدة 
�ل�آخرين في مسك �لقطع �لخشبية �لمر�د تثبيتها معاً، حيث يتم تزويد �لفرد 
بمجموعات)باغات( من �لدبابيس �لخاصة، وبقياسات مختلفة لتناسب �لعمل 

�لمطلوب. 

3. مسدس )فرد( تدبيس �لتنجيد �لذي يعمل بالهو�ء:

 يستخدم د�خل مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور في تثبيت �أغلب خامات 
سفنج، و�لقماش، و�لجلود. �لتنجيد على �لخشب، مثل �لقشط، و�ل�إ
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4. )فرد( �لتدبيس �ليدوي: 
 يستخدم في �أعمال �لتثبيت �لبسيطة خارج مشغل �لتنجيد؛ لكونه ل� يحتاج 

�إلى مصدر هو�ء.

 

5. منشار �لصينية: 
 سمي بذلك نسبة �إلى شكل سلاح �لمنشار �لذي يكون 
آلة باأحجام  على شكل قرص د�ئري مسنن، وتتو�فر هذه �ل�
مختلفة، وتتميز كل منها بميزة قد تختلف عن �ل�أخرى، 
وسهولة  سرعة  في  تفيد  �إضافية  خاصية  �لمنشار  لتعطي 
و�إتقان �لعمل بشكل �أفضل، ويستعمل هذ� �لمنشار في 
ولكن  للاأخشاب،  و�لعرضي  �لطولي  �لقص  عمليات 
بسرعة  �لسلاح  دور�ن  بسبب  شديدين؛  وحذر  بحرص 
عالية جد�ً؛ ما جعل هذ� �لمنشار من �ل�آل�ت �لخطيرة، 

آتية:عند �ستخد�مه: رشاد�ت �ل� حيث يجب مر�عاة �ل�إ

	.ً�لحرص د�ئماً على سلاح �لمنشار حاد�

	 .ضرورة �ستخد�م معد�ت �لوقاية و�لسلامة �لشخصية �أثناء �لعمل

	.لوقوف باستعد�د بجانب �لمنشار، وليس خلفه �أو �أمامه�

	.أمام بانتظام وسرعه مناسبة دفع �لقطعة �لمر�د قصها �إلى �ل�

	.ل�ستعانة بعصا �لدفع )قطعة خشب مناسبة( عند نشر �لقطع قليلة �لعرض�

	.ل�ستعانة باأحد �لزملاء �أو بالطاولة �لمنزلقة �أثناء قّص �لقطع �لكبيرة و�لطويلة�

	.خفض سلاح �لمنشار �أسفل مستوى سطح �لبلاطة بعد �ل�نتهاء من �لعمل

	.آلة ومحيطها نظيفاً وخالياً من فضلات �لخشب �إبقاء مكان �ل�
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6. منشار �لزو�نة )�لذيل(: 
 سمي بهذ� �ل�سم نسبة �إلى طريقة عمل هذ� �لمنشار، حيث تقوم 
آلة باإمكانية ضبط �ل�أخشاب وقصها عرضياً، وبشكل مائل،  هذه �ل�
وعلى زو�يا مختلفة يمكن �لتحكم بها لتناسب �لعمل �لمطلوب، 
وبما �أن شكل سلاح �لمنشار يشبه سابقه فلا بد من �أخذ �لحيطة 

آتية: رشاد�ت �ل� و�لحذر عند �ل�ستعمال ومر�عاة �ل�إ

	 ،مسك قطعة �لخشب �لمر�د قصها، وتثبيتها على �لبلاطة
على �أن تكون ملامسة لز�وية �لمنشار.

	.عدم قّص �لقطع �لصغيرة

	 عدم ملامسة سلاح �لمنشار لقطعة �لخشب عند �لبدء
بتشغيل �لمنشار كهربائياً. 

	.ضرورة �ستخد�م معد�ت �لوقاية و�لسلامة �لشخصية �أثناء �لعمل

7. منشار �لخرق �لترددي: 
 منشار كهربائي حجمه يسمح بحمله باليد، مزود بسلاح صغير يتحرك 

حركة ترددية �إلى �ل�أعلى و�ل�أسفل، يستخدم في قّص �ل�أخشاب، 
وبخاصة عندما ُير�د قّص �أشكال منحنية �أو دو�ئر، وفي �أعمال �لتفريغ، 
حيث يمكن �ستعماله في قّص �للد�ئن و�لمعادن عند �ستبد�ل �لسلاح 
رشاد�ت �لتي يجب  بما يتناسب مع �لمو�د �لمر�د قّص ها، ومن �أهم �ل�إ

�تباعها عند �ستعماله:

	 ،آلة كهربائياً يجب ملامسة بلاطة �لمنشار عند تشغيل �ل�
وعدم ملامسة سلاح �لمنشار للقطعة �لمر�د قصها.

	 لحرص �أثناء �لعمل على �أن يكون سلك �لكهرباء خلف �لمنشار، و�أصابع �ل�أيدي بعيدة عن مكان�
�لقص.

	.يجب تحديد شكل �لقص ورسمه بو�سطة قلم رصاص على سطح �لقطعة �لمر�د قصها

	 في حال عمليات �لتفريغ يجب �أن يسبق عملية �لقص ثقب بالمقدح يسمح بدخول سلاح
�لمنشار به.
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سفنج �لكهربائي �لترددي: 8. منشار �ل�إ
 يشبه في �لشكل �إلى حد كبير منشار �لخرق �لترددي، �إل� �أنه 
سفنج و�لموكيت، وبطول  يختلف عنه في �أنه يستعمل لقص �ل�إ
�أسلحته وعددها، حيث يحتوي على سلاحين يتحركان حركه 
وناعمة  مسننة  �ل�أسلحة  وهذه  معدني،  غطاء  د�خل  ترددية 
جد�ً، ويزود �لمنشار بقاعدة تنزلق بعجلات على طاولة �لقص 
لسهولة �لحركة، يمكن فكها وتركيبها بسهولة عند �لحاجة، 

رشاد�ت �لمتبعة عند �ل�ستعمال: ومن �أهم �ل�إ

	.إبقاء �ل�أيدي بعيدة عن �أسلحة �لمنشار�

	.لتاأكد باستمر�ر �أن سلك �لكهرباء خلف �لمنشار�

	.عدم وجود ما يعيق حركة �لمنشار على طاولة �لعمل

9. �آل�ت �لثقب )�لمقادح(:

	 :مقدح حجر

سمنتية،  )باتيشون(: هو مقدح يدوي كهربائي يستعمل في عمل ثقوب بالجدر�ن و�ل�أرضيات و�ل�أسقف �ل�إ يسمى محلياً 
وذلك في تركيب �لستائر و�لديكور�ت �لمختلفة مثل �لقو�طع و�ل�أرضيات، ويمكن �ستعمال �لريشة حسب �لقطر و�لطول 

�لذي يتناسب مع �لعمل �لمطلوب، وهذ� �لنوع ل� يحتاج �إلى مفتاح لتثبيت �لريشة بالحامل، بل نتكفي بالضغط.
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	:مقدح عادي

 يتو�جد باأنو�ع و�أحجام متعددة قد تختلف بمدى قطر �لريشة �لذي 
دور�ن  بسرعة  يتحكم  �إضافي  مفتاح  �أو  قرص  وبوجود  يستوعبها، 
�لمقدح �أو �تجاه دور�ن �لريشة ويستعمل في عمل ثقوب بمختلف 
�لخامات كال�أخشاب و�للد�ئن و�لمعادن و�أيضاً في عملية فك �لبر�غي 
وتركيبها، وهذ� �لنوع يمكن �أن يكون مزود�ً بمفتاح لتثبيت �لريشة 
�أي  �أوتوماتيكياً،  �لريش  حامل  يكون  ما  ومنه  �لمخصص،  بالمكان 

يمكن �لشد دون وجود مفتاح خاص لذلك �لغرض.

	 :مقدح بطارية

 مقدح يعمل بالبطارية �لمشحونة مسبقاً، منه ما يكون مزود�ً بقرص 
يتحكم بقوة ضغط �لبرغي د�خل �لمشغولة، ومنه �أيضاً ما يكون 

مزود�ً بضّر�ب يساعد في دخول �لبرغي في �لمشغولة دون �لحاجه 
�إلى ضغط كبير من ِقبل �لعامل، ويستعمل في عمليات فك �لبر�غي 

وتركيبها بشكل �أساسي، ويمكن تركيب ريشة ثقب في بعض 
حال�ت خاصة، ولتسهيل �لعمل وتسريعه يتم تزويد �لمقدح بقطعة 

معدنية �أسطو�نية ممغنطة لتحمل �لبر�غي عند �لعمل.

 

 10. �آل�ت �لتنعيم )�لبرد�خ(:

• اآلة برداخ شريطية )شلايف(:	

 سميت بالشريطي نسبة للسطح �لعامل بها حيث يكون 
آلة في مسح �ل�أسطح  على شكل شريط، وتستعمل هذه �ل�
أولية، وير�عى عند �ستعمالها ما  وتنعيمها في �لعمليات �ل�

ياأتي: 

	.ًآلة عن �لسطح قبل �لتشغيل كهربائيا رفع �ل�

	.تثبيت �لقطعة �لمر�د �لعمل بها
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	.آلة ثني �أكمام قميص �لعمل �أو رفعها �أثناء �لعمل على �ل�

	.آلة على جانبها بعد �ل�نتهاء من �لعمل وضع �ل�

	.آلة و�لشريط  عند تركيب �لشريط يجب تطابق �ل�أسهم �لموجودة على كل من �ل�

	.تكون طريقة �لعمل باتجاه �ألياف �لخشب

• اآلة برداخ دائرية:	

 تعمل بو�سطة �لهو�ء �لمضغوط �أو �لكهرباء، وتستعمل لتنعيم 
�ل�أسطح بمختلف �لمر�حل، وتتحرك بشكل د�ئري ترددي، حيث 

 .)scotch( آلة سكتش يركب لها ورق يلصق على وجه �ل�

• اآلة برداخ رجاجة:	

 �أغلبها يعمل بو�سطة �لكهرباء، وتعمل بحركة ترددية، وتستعمل 
لتنعيم �ل�أخشاب، و�ل�أسطح �لمختلفة كالجدر�ن قبل عمليات 

�لدهان.
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 جاء �أحد �لزبائن وهو صاحب محل تجاري صغير �لمساحة، يريد تفصيل 

مقعد يتسع لشخصين؛ ليضعه في �لمحل، ومن خلال �لمناقشة و�لحو�ر 

تم �لتوصل �إلى صنع �لمقعد دون مساند ول� ظهر، و�ستغلال د�خل �لمقعد 

كصندوق لوضع بعض �لحاجات بد�خلة، وبذلك يكون قد �ستغل �لمساحة 

�أفضل �ستغلال، وتم �ل�تفاق على �أن يتم تركيب مفصليات للقاعدة �لتي 

غلاق �إلى �أعلى و�أسفل، وتركيب قو�عد  يتم �لجلوس عليها؛ ليتم �لفتح و�ل�إ

من �لبلاستيك، وبناء على كل ما ذكر تم تعبئة �لطلب للبدء بالتنفيذ.

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد�لمنهجية�لوصفخطو�ت �لعمل 

�أجمع �لبيانات، 
و�أحلّلها

عن  �لزبون  من  �ل�ستفسار   .1  
�لقياسات  حيث  من  �لمقعد 

�لمناسبة.

�أنو�ع  عن  بيانات  جمع   .2
�ل�أخشاب �لمصنعة �للازمة للعمل.

3. جمع معلومات عن طريقة قّص 
�ل�أخشاب. 

طريقة  عن  معلومات  جمع   .4
تركيب �لمفصليات و�لجكات.

�أشكال  عن  معلومات  جمع   .3
وقياسات �لقو�عد �لبلاستيكية.

1. �لتعلم �لتعاوني.

بذوي  �ل�ستعانة   .2
�لخبرة.

1. طلب �لزبون.

2. زيارة محلات بيع �لمتممات 
في �لسوق �لمحلي.

�لتوضيحية  �لرسومات   .3
�لخاصة.

نترنت. 4. شبكة �ل�إ

1-3 �لموقف �لتعليمي �لثالث: عمل هيكل مقعد خشبي على هيئة صندوق 

وصف �لموقف �لتعليمي:
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�أخطّط، و�أقّرر

1. تصنيف �لمعلومات و�لبيانات.

2. تحديد نوع �لخشب �لمناسب.

3. تحديد �لمو�د و�لطريقة �ل�أنسب 
في عملية تجميع �لخشب.

4. تحديد �ل�أدو�ت �للازمة للعمل.

5. �إعد�د خطة عمل لتحقيق طلب 
�لزبون.

بشكل  �لعمل   .1
مجموعات.

و�لمناقشة  �لحو�ر   .2
�لجماعية.

1. قرطاسية.

ذ �أنَفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

و�لسلامة  �ل�أمن  قو�عد  �تباع   .2
�لمهنية. 

3. قّص �لخشب حسب �لقياسات 
�لمطلوبة.

4. تجميع �لخشب للحصول على 
�لمقعد.

5. عمل ثقوب خاصة للمفصليات.

6. تركيب �لمفصليات في �لمكان 
�لمخصص لها.

�لعمل جماعي

1.متر قياس.

2. قلم رصاص.

3. منشار صينية.

4. مقدح كهربائي.

5. مقدح بطارية.

6. )فرد( تدبيس �لخشب.

7. خشب ساندويش.

8. ريشة مفصليات.

9. �لبر�غي. 

10. غر�ء.

11.مفصليات.

12. جك.

ق �أَتَحقَّ

1. �لتاأكد من قياسات �لمقعد.

2. �لتحقق من زو�يا �لجمع.

فتحات  مكان  من  �لتاأكد   .3
�لمفصليات و�لجكات وقياسها.

�لمتر   .1 باستخد�م 
�لمعدني.

2. ز�وية �لقياس

3- �لفحص �لعيني.

1. �لرسومات �لتوضيحية. 

2. ورقة �لعمل �لخاصة بالتنفيذ.



29

�أَوثِّق، و�أْعرض 

�أنو�ع  عن  �لنتائج  توثيق   .1
�ل�أخشاب �لتي تصلح لهذ� �لعمل.

�لتثبيت  مو�د  عن  �لنتائج  2.توثيق 
�لمستخدمة.

�ل�أدو�ت  عن  �لنتائج  توثيق   .3
و�ل�آل�ت �ل�أفضل لهذ� �لعمل.

�لنتائج عن قياس �لريشة  4. توثيق 
�لخاصة بالمفصليات.

5. عرض نتائج �لعمل.

جابة عن �ل�أسئلة. 6. �لمناقشة و�ل�إ

نقاش  حلقات   *
جماعية.

1. �لتدوين في دفتر �لتقرير.

2. جهاز حاسوب.

.)LCD( 3. جهاز عرض

�أقّوم 

�لقص  طرق  بين  �لمقارنة   .1
�ل�أفضل.

�لجمع  طرق  بين  �لمقارنة   .2
�ل�أنسب.

تركيب  طريقة  مقارنة   .3
�لمفصليات و�لجكات.

4. تقديم �لتغذية �لر�جعة من خلال 
�لمناقشة و�لحو�ر.

1. �لنقاش �لجماعي.

نموذج  تحليل   .2
�لتقويم.

و�لمو�صفات  �لرسومات   .1
�لمتفق عليها.

 

�ل�أسئلة

1( ما هو قياس ريشة �لمفصليات:

2( كيف يتم تحديد عمق �لثقب �لخاص بالمفصلية؟

3( ما �لمتممات �للازمة لتنفيذ هذ� �لعمل؟

4( �شرح كيف يتم قّص �ل�أخشاب بطريقة تضمن �لسهولة و�ل�أمان و�ستو�ء �ل�أحرف.
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�أتعلم

الاأخشاب

نشاط 

  قم بزيارة �إلى محلات بيع �ل�أخشاب، و�عمل بحثاً عن �أنو�ع �ل�أخشاب، وخاصة �لمستخدمة في صناعة هياكل 
�لَكَنب �لتي ل� تظهر بعد �لتنجيد.

 هناك �أنو�ع عديدة من �ل�أخشاب شائعة �ل�ستعمال ومتو�فرة في �لسوق �لمحلي، سنذكر منها ما يستخدم في 
�أعمال �لنجارة و�لتنجيد �لفني و�لديكور:

ً الاأخشاب الطبيعية: �أول�

  تستخرج من جذوع �ل�أشجار، حيث تُقطع وتُحول 
�ألو�ح بقياسات مختلفة، وتباع بالمتر �لمكعب،  �إلى 
وتصنّف وفق لونها، وشكل �أور�قها، ومقاطع جذوعها، 
وتو�فرها، وتكلفتها، و�حتو�ئها على �لمو�د �لر�تنجية، 
في  �لنجار  يستعمله  ما  �أساس  وهي  و�ستعمال�تها، 
�لتنجيد، ونظر�ً لمو�صفاتها و�ستعمال�تها  مهنة نجارة 

قسمت �إلى قسمين، وهما: �ل�أخشاب �لطرية، و�ل�أخشاب �لصلبة.

اأ. الاأخشاب الطرية )اللينة(: 

 تنمو في �لمناطق �لباردة و�لمعتدلة، وتكون �إبرية �ل�أور�ق 
فاتحة �للون متفتحة �لمسامات، ومن �أنو�عها: 

منه  يوجد  الاأبيض(:  )الخشب  الاأبيض  الصنوبر   .1
)فيني(،  �لفنلندي  �لخشب  شيوعاً  �أكثرها  �أنو�ع،  عدة 
لونه �أبيض يميل للاأصفر�ر �أحياناً، خفيف �لوزن، رخيص 
�لعقد وعقده صلبة، مفتح  �لتصنيع، كثير  �لثمن، سهل 
�لمسامات، قليلاً ما ُيدهن بدهانات شفافة، يقبل �ل�أصبغة 

بصورة جيدة.
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استعمالاته: في هياكل �لكنب وخاصة �ل�أجز�ء �لتي ل� تظهر بعد �لتنجيد، وفي �أعمال �لبناء )�لطوبار( بشكل و�سع 
أبو�ب �لد�خلية، و�لمشغول�ت �لرخيصة، وتسييج �لبيوت و�لفلل، وتبطين  جد�ً، وفي �أعمال �لقرميد، وفي حشو�ت �ل�

�لجدر�ن، و�أعمال �لديكور �لمختلفة. 

٢. الصنوبر الاأصفر)السّويد(: لونه �أصفر مائل للاحمر�ر، ويحتوي على نسبة عالية من �لمو�د �لر�تنجية �لتي تزيد 
من قوته ومقاومته للتقلبات �لجوية، وينصح بحرق عقده؛ لتجنب خروج �لمو�د �لر�تنجية �لتي تتمركز في �لعقد، 

وتتسبب في تشوه طبقة �لدهان.

استعمالاته: �أكثر �ل�أخشاب ملاءمًة لصناعة هياكل �لكر�سي و�لكنب باأجز�ئها �لظاهرة �أو �لمخفية، وفي صناعة 
أبو�ب و�لسلالم، وتلبيس �لجدر�ن و�لسدد، وفي �إنتاج �لقشرة. �ل�

 ب . الاأخشاب القاسية )الصلبة(:

  تنمو �أشجار هذه �ل�أخشاب في �لمناطق �لمعتدلة و�لحارة، وتَُعّد بطيئة �لنمو 
ألياف ثقيلة �لوزن، وغالباً  مقارنة بال�أخشاب �للينة، و�أور�قها عريضة، متقاربة �ل�
ما تكون �ألو�نها قاتمة، ومنها �أخشاب �لز�ن، و�لتيك، و�لماهوجني، و�لبلوط، 

وغيرها.
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�أو بني مائل للاحمر�ر، حلقاته �لسنوية و�أشعته  �أبيض،  1. الّزان: لونه 
أنو�ع،  �ل� �أشجاره كباقي  ترتفع  ل�  �لعضوية تظهر و�ضحة على سطحه، 
وعليه يكون �لقليل منه باأطو�ل كبيرة، ونظر�ً لعدم �إمكانية تحمله للتقلبات 
ّن �ستعماله يقتصر على �لمشغول�ت �لد�خلية غير �لمعرضة للجو  �لجوية فاإ

�لمباشر من حر�رة ورطوبة ومياه.

أثاث كالكر�سي و�لكنب، ذ�ت �لهياكل  استعمالاته: في صناعة �ل�
�لظاهرة بعد �لتنجيد �أو �لمزخرفة باأنو�ع �لحفر، ومقابض �لِعَدد �ليدوية، و�أشغال �لخر�طة، كما يستعمل في �ل�أشغال 

�لمنحنية؛ حيث يمكن تقويسه بو�سطة �لحر�رة و�لبخار.

٢. خشب الماهوجني: لونه بني يميل �إلى �ل�أحمر �لفاتح �أو �لقاتم، و�أليافه مستقيمة ولكن غير و�ضحة، وترتفع 
وقلة  ومتانتها،  �لعقد، وقساوتها  بنظافتها، وخلوها من  �أخشابه  وتمتاز  بمقاسات كبيرة،  يتوفر  وعليه  �أشجاره كثير�ً 

�نكماشها وتمددها و�نحنائها.

أبو�ب �لخارجية للفلل، وفي �أعمال �لحفر و�لتطعيم و�لزخرفة، وفي صناعة علب �لمجوهر�ت   استعماله: في صناعة �ل�
و�ل�آل�ت �لموسيقية.
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�للون  �أو  �ل�صفر�ر  �إلى  قليلاً  يميل  �أبيض  لونه  البلوط:  خشب   .٣
�لرمادي �لفاتح، �أليافه مستقيمة و�ضحه، وهو من �أفضل �أنو�ع �لخشب 
من حيث تحمله �لتاأثير�ت �لناتجة عن تغيير �أماكن �ستعماله، سو�ء �لجافة 

�أم �لرطبة، ويمتاز بقساوته، ومرونته، وجمال �أليافه. 

�أن ُيعمر طويلاً، وفي  ُير�د  �لفاخر �لذي  أثاث  �ل� استعماله: في صناعة 
صناعة �لسفن، و�ل�أدو�ت �لرياضية مثل مضارب �لتنس.

ألو�ح �لمصنعة: ثانياً �ل�  

   تصنع من �ل�أخشاب �لطبيعية بعد مرورها في عمليات صناعية مختلفة، و�أهم ما يميز �ل�أخشاب �لصناعية عن 
�ل�أشجار �لمستخرجة  �لطبيعية قياساتها مرتبطة بقياسات جذوع  �ل�أخشاب  �إن  �لطبيعية قياساتها، حيث  �ل�أخشاب 
منها، �أما �ل�أخشاب �لصناعية فيمكن �لتحكم بها و�لحصول على قياسات �أكبر مما هي عليه �ل�أخشاب �لطبيعية، 

�إلى �لمو�صفات �ل�أخرى: حيث تم  ضافة  هذ� بال�إ
�لتغلب على �لعيوب �لتي تتعرض لهــا �ل�أخشــاب 
�لتقــــــــّوس، و�لتفلّق، و�ل�لـتــــــــو�ء،  �لطبيـعية مثل 
و�ل�نكماش، ووجود �لعقد، كــــل ذلك بفضــــــل 
�لتكنولوجيا وتطور �لصناعات و�لتقنيات �لحــديثة؛ 
ما ساعد في تسهيل �أعمال �لنجارة و�لتنجيد �لفني 
و�لديكور، وُيباع هذ� �لخشب باللوح �لذي يكون 
غالباً بالقياس �لتالي )122 × 244( سم، ومن هذه 

�ل�أخشاب:
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1. الخشب المعاكس: 

  يطلق عليه �سم خشب �لطبقات �أو �لساندويش، وللسماكات �لقليلة 
أّن �ألو�حه تتكون من عدة  منه يطلق �سم )�لفانير(، سمي بالطبقات ل�
أّن طبقاته  طبقات من �لقشرة �لرقيقة فردية �لَعدد، وسمي بالمعاكس ل�
ألياف، تلصق بعضها فوق بعض، بحيث  متعاكسة )متعامدة( تجاه �ل�
يكون �تجاه �ألياف كل طبقة متعامد�ً مع �تجاه �ألياف �لطبقة �لتي تليها 

مباشرة.

أثاث باأنو�عه و�لمطابخ، وفي قو�عد �لكر�سي و�لكنب، ول� ينصح �ستعماله لدرفات   استعماله: في جميع �أشغال �ل�
�لخز�ئن؛ ل�حتمال تقوسه. 

٢- الخشب المضغوط: 

وُيَعّد  بيت(،  )�لسَّ �لنشارة  �ألو�ح  �أو  �لحبيبي  بالخشب  يعرف    
�لخشب،  هذ�  لصناعة  �لمهمة  �ل�أمور  من  �ل�قتصادي  �لد�فع 
وذلك للاستفادة من مخلفات مصانع �ل�أخشاب ومخلفات بعض 
�لمزروعات كقصب �لسكر و�ل�أعشاب �لبرية، ويطحن ويخلط مع 
ألو�ح  �لمو�د �للاصقة، ويضغط بمكابس خاصة، وبعض هذه �ل�
تلبس بالقشرة �أو �للد�ئن، وهي رخيصة �لثمن مقارنة بغيرها من 

�ل�أخشاب �لمصنعة. 

أثاث �لمنجد لتقليل تكلفته، وفي  استعماله: في صناعة �ل�
وقاعات  �لتلفزيون  و�ستوديوهات  و�لمسرح  �لسينما  دور 

�لمؤتمر�ت لمنع صدى �لصوت و�متصاصه.
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 ٣- الخشب المكبوس )اللاتيه(: 

  يتكون هذ� �لخشب من ثلاث طبقات، تشكل 
طبقة �لحشو فيه �لطبقة �لوسطى، وتتكون من شر�ئح 
�لخشب  مثل  �لرخيصة  �للينة  �لطبيعية  �ل�أخشاب 
من  فهي  �لخارجية  �لتغطية  طبقات  �أما  أبيض،  �ل�

�لقشرة �لرقيقة �أو �لفانيرة.

استعماله: في درفات �لخز�ئن، وفي �ل�أشغال �لتي بها �أقو�س ومنحنيات. 

4- خشب الاألياف: 

وفضلات  �لمصانع  مخلفات  طحن  يتم  حيث  �لنباتات،  وبعض  �ل�أخشاب  مخلفات  من  �لخشب  هذ�  يصنع   
�ل�أخشاب، وتنظف من �لشو�ئب، وتخلط بمو�د كيميائية ومو�د ل�صقة، حتى تصبح معجونة، ثم تصب في قو�لب 

لتنتج �ألو�حاً مختلفة �لمقاسات و�لمو�صفات تبعاً لدرجة �لحر�رة ومقد�ر �لضغط على �لنحو �ل�آتي: 

اأ - األواح المازونيت: وهي �ألو�ح عالية �لقساوة نحصل عليها بسماكات تتر�وح بين )3 - 7( ملم. 

استعماله: لخلفيات )ظهور( �لخز�ئن، و�أرضيات �لجو�رير، وغيرها، ومن 
�لممكن في �أثناء عملية �لصنع تلبيس �أحد �أوجه لوح �لخشب بمادة �للد�ئن 

�أو �لميلامين؛ ليتم �ستخد�مها في �أعمال �لديكور للجدر�ن و�لقو�طع.

�ألو�ح  وهي   :)MDF( medium density fiberboardاألواح ب - 
أثاث  متوسطة �لكثافة، تستعمل في �أعمال �لديكور و�لحفر، وفي �أعمال �ل�

و�لعزل �أيضاً.

ج- األواح السيلوتكس: تحضر بوضع �لخليط في �لقو�لب دون �أي ضغط 
يذكر، ثم يجفف، ويطلى بطبقه خفيفة من �لدهانات �أو �أي مبيض ل�أحد وجهيه. 

لوحات  صنع  في  يستعمل  كما  و�لحر�رة،  للصوت  وعازل�ً  �لوزن  خفيف  كونه  �لمستعارة  للاأسقف  استعماله: 
علانات. �ل�إ
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�أسئلة �لوحدة:

جابة الصحيحة: السؤال الاأول: ضع دائرة حول رمز الاإ

أد�ة �لتي تقيس �ل�أشكال �لمنحنية؟ 1. ما �ل�
ب. �لكركر  ج. مسطرة �لقياس  د. �لمتر �لشريطي. �أ. �لمتر �لمعدني   

أد�ة �لتي تستخدم لفحص �ستو�ء �ل�أسطح؟ 2. ما �ل�
ب. مسطرة �لقياس   ج. �لميز�ن �لكحولي  د. �لقّدة �أ. �لز�وية �لمعدنية  

سفنج؟ 3. ما �سم �لمنشار �ليدوي �لذي من �لممكن �ستعماله في قّص �ل�إ
�أ. �لتمساح   ب. �لزو�نة  ج. �لخرق �لترددي  د. سر�ق �لظهر.
4. ما �لِمقّص �لذي يستعمل في �لحال�ت �لتي تتطلب عدم �لنسل في �لقماش؟

د. ِمقّص �لصاج ج. ِمقّص �لجيب   ب. ِمقّص �لقماش �ليدوي   �أ. �لزكز�ك   
5. ما �لجزء �لمسؤول عن تحويل �لحركة من د�ئرية �إلى ترددية في ضاغطة �لهو�ء؟ 

�أ. �لمضخة     ب. �لر�أس    ج. �لمكابس    د. عمود �لكرنك.
6. ما �لجزء �لمسؤول عن جمع �لهو�ء وضغطه د�خل �ل�أسطو�نة في ضاغطة �لهو�ء؟

ج. �لمضخة  د. خز�ن �لهو�ء. ب. ِصمام �ل�أمان  �أ. منظّم �لتشغيل   
7. ما �لمنشار �لكهربائي �لذي يستخدم في �أعمال �لتفريغ على �لخشب؟

د. منشار �لز�وية. ب. منشار �لخرق �لترددي  ج. منشار �لحبل   �أ. منشار �لصينية   
8. ما قياسات لوح �لخشب �لمصنع؟

ب. )120x240( سم  ج. )122x200( سم  د. )100x200( سم �أ. )122x244( سم  
9. ما وحدة بيع �ل�أخشاب �لطبيعية؟

�أ. �لمتر �لمربع  ب. �لوزن  ج. �لسنتمتر    د. �لمتر �لمكعب
10. ما �لخشب �لذي يستخدم لمنع صدى �لصوت في دور �لسينما؟

د. �لبلوط. ج. �لمضغوط     MDF .ب �أ. �لساندويش  
11.ما تصنيف خشب �لز�ن؟ 

ألياف. د. خشب �ل� ج. �ل�أخشاب �لطرية   �أ. �ل�أخشاب �لصناعية ب. �ل�أخشاب �لصلبة   
السؤال الثاني: اذكر خمسًا من الِعَدد اليدوية والاآلات التي لا يمكن الاستغناء عنها اأثناء تجهيز منجور 

التنجيد.
السؤال الثالث: ما الفرق في الاستعمال بين المناشير اليدوية؟

السؤال الرابع: اذكر الاأجزاء الرئيسية التي تتكون منها ضاغطة الهواء.
رشادات الواجب اتباعها عند استعمال منشار الصينية؟ السؤال الخامس: ما الاإ
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سفنج؟ رشادات المتبعة عند استعمال منشار الاإ السؤال السادس: ما اأهم الاإ
السؤال السابع: تكلم عن استعمال كل من المقادح الاآتية:

ج. مقدح �لبطارية. ب. �لمقدح �لعادي.  �أ. مقدح �لحجر.  
السؤال الثامن: ما الفرق بين اآلات التنعيم المستخدمة في المهنة؟

السؤال التاسع: اشرح عن طريقة عمل ثقب للمفصليات.
السؤال العاشر: تكلم عن اأهم اأماكن استعمال كل من الاأخشاب الاآتية:

ب. �لمكبوس  ج. �لصنوبر �ل�أبيض. �أ. �لمازونيت  
مشروع: �صنع هيكل �لكنبة �لمفردة �لموضح بالرسم جانباً بعد ما تقوم بالبحث عن �لقياسات �لنموذجية للكنبة 

قبل �لتنجيد وبعده.
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�أساسيات �لتنجيد

الوحدة 

الثانية

ناقش وتاأمل

�أين نصل بالتفكير عندما ننظر �إلى تلك �لصورة؟

يتوقع من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها، �أن يكونو� قادرين على �إتقان �لعمل على �آلة 
�لخياطة، و�ستخد�م �ل�أجهزة و�لِعَدد �ليدوية �لمختلفة، و�لتعرف على �أساسيات �لتنجيد، و�لتعرف على �أنو�ع �لمو�د 

�لخام �لمختلفة، وحساب كمية �لخامات وطرق �لتنجيد �لمتبعة في �أعمال �لتنجيد، وذلك من خلال تحقيق 
�ل�آتي: 

1. عمل مّساكة مطبخ.

2. تنجيد قاعدة )�إطار( خشبي.

3. تنجيد هيكل خشبي لكرسي تو�ليت.

4. عمل وجه من �لقماش مع سّحاب لوسادة �إسفنجية.

5. تنجيد مقعد على هيئة صندوق.
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الكفايات المهنية 

 الكفايات المتوقع امتلاكها من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة:

ً �لكفايات �ل�حتر�فية  �أول�

1- �لتخطيط لتنفيذ �لعمل �لمطلوب.

2- �لقدرة على �إتقان خياطة �لقماش على �آلة �لخياطة.

3- �لقدرة على تحديد �أنو�ع �ل�أقمشة حسب �لمو�صفات.

سفنج وقصه. 4- �إتقان ضبط �ل�إ

5- �إتقان قّص �لقماش حسب �لقياسات �لمطلوبة.

6- �ختيار خامات �لتنجيد �لمر�د �ستخد�مها في �لعمل.

7- �ختيار �ل�أدو�ت و�ل�أجهزة �للازمة لتنفيذ �لعمل.

8- �لقدرة على توزيع مو�د �لتنجيد وتثبيتها حسب �ل�صول.

9- �إتقان حساب كمية �لخامات �لمختلفة للتنجيد.

10- �لقدرة على تمييز طرق �لتنجيد �لمختلفة.

ثانياً  كفايات �جتماعية وشخصية 

1- حفظ خصوصية �لزبون وتلبية طلباته.

2- �لتعامل بمصد�قية.

3- �لقدرة على تقديم �لدعم و�لمساعدة.

4- �لقدرة على �لتو�صل �لفعال.

5- �حتر�م ر�أي �ل�آخرين ور�أي �لزبون.

6- �ل�ستعد�د باستمر�ر لتلبية رغبات �لزبون.

7- �لقدرة على �إقناع �لزبون.

 8- �لقدرة على �لتاأمل �لذ�تي.

9- تحمل �لمسؤولية.
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ثالثا ً  كفايات منهجية 

1- �لقدرة على �لتخطيط وتحديد �لمو�صفات.

2- �لتعلم �لتعاوني.

لكترونية للبحث عن �لمعلومات.  3- �ستخد�م �لمصادر �ل�إ

4- توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية:

1. حسن �ختيار ملابس �لعمل �لمناسبة للتمرين.

2. �ل�متثال لقو�عد و�إرشاد�ت �لسلامة �لمهنية في �لمشغل.

3. �ختيار �ل�أدو�ت �لمناسبة للمهام �لمر�د تنفيذها.

4. تهيئة مكان �لعمل.

5. �تباع �لتعليمات �لصحيحة ل�ستخد�م �آلة �لخياطة.

6. وضع �لِعَدد في �لمكان �لمخصص لها.

7. �لتاأكد من صلاحية صمام �ل�أمان �لموجود على ضاغطة �لهو�ء من فتره ل�أخرى بفحصه يدوياً. 

8. توجيه فوهة )فرد( �لتدبيس �إلى �ل�أرض عند توصيله بخرطوم �لهو�ء.

9. عدم توجيه فوهة )فرد( �لتدبيس تجاه �أي شخص.

10. عند �ستخد�م )فرد( �لتدبيس يجب �أن تكون فوهة خروج �لدبابيس ملامسة للمشغولة.

بر �لطويلة )�لمسلة(. 11. �لحذر عند �ستخد�م �ل�إ

أزر�ر �لخاص بالتنجيد. 12. �إبعاد �أصابع �ليد عند �لضغط بمكبس �ل�
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2-1�لموقف �لتعليمي �ل�أول: عمل مّساكة مطبخ

وصف �لموقف �لتعليمي: 
 

جاءت �إحدى �لسيد�ت تريد عمل مّساكة مطبخ ل�ستخد�مها في 

أو�ني �لساخنة، مشّددة على �أن تكون �لمّساكة ذ�ت سماكة  نقل �ل�

أو�ني. مناسبة لتقييها من حر�رة �ل�

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد �لمنهجية �لوصف خطو�ت �لعمل

1. طلب �لزبون.

2. �لرسومات 
�لخاصة.

نترنت. 3. شبكة �ل�إ

1. �لتعلم �لتعاوني.

1. �ل�ستفسار من �لزبون عن 
شكل �لمّساكة �لتي يريدها 

ومو�صفاتها.

2. جمع بيانات عن �أنو�ع 
�ل�أقمشة �لمناسبة للمّساكة.

3. جمع بيانات عن �أنو�ع 
�لحشو�ت �لمستخدمة في عمل 

�لمّساكة.

4. جمع بيانات عن طريقة 
�ستخد�م �آلة �لخياطة.

5. جمع معلومات عن �أنو�ع 
آلة  بر �لمستخدمة ل� �لخيوط و�ل�إ

�لخياطة.

�أجمع �لبيانات، 
و�أحلّلها

1. قرطاسية.

1. �لعمل بشكل 
مجموعات. 

2. �لحو�ر و�لمناقشة. 

1. تصنيف �لبيانات و�لمعلومات.

2. تحديد نوع �لقماش �لمناسب 
لعمل �لمّساكة وقياسه.

3. تحديد نوع �لحشو�ت 
�لمناسبة للعمل.

�أخطط و�أقرر
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4. تحديد مو�صفات �لخيوط 
بر �لمستخدمة.  و�ل�إ

5. تحديد نوع �آلة �لخياطة 
�لمستخدمة.

6. �إعد�د خطة عمل. 

1. طاولة قّص 
�لقماش.

2. ِمقّص قماش 
يدوي.

3. متر قياس. 

4. مسطرة قياس.

5. قماش مناسب.

6. مو�د حشو.

7. �ألة خياطة )درزة(.

8. ِمقّص جيب.

9. خيوط �آلة خياطة.

10. �بر �آلة �لخياطة.

�لعمل جماعي

1. �تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة 
�لمهنية.

2. قياس �لقماش ووضع �لعلامات 
�لمناسبة. 

3. قّص �لقماش حسب �لقياسات 
�لمطلوبة.

4. قّص مو�د �لحشو للمّساكة.

5. يقوم �لطلبة بقص قطع قماش 
خارجية للتدرب على �آلة �لخياطة.

6. يقوم �لمعلم بشرح مبد�أ عمل 
آلة  �آلة �لخياطة، وتوظيف �أجز�ء �ل�

حسب �ل�أصول.

7. بعد �ل�نتهاء من �لتدريب يتم 

خياطة �أطر�ف �لقماش �لخاص 

بالمّساكة.

8. وضع �لحشوة د�خل �لقماش 

و�إغلاقه بالخياطة.

9. �لتشكيل على سطح �لقماش 

بالخياطة حسب �لشكل 

�لمطلوب.

ذ �أنَفِّ



43

1. ورقة �لعمل 

�لخاصة بالتنفيذ.

1. عمليات �لقياس. 

2. �لفحص �لعيني 

و�لملمسي.

1. �لتاأكد من قياس �لمّساكة 

�لمطلوب.

2. �لتاأكد من �لمسافة �لمتروكة 

للخياطة. 

3. �لتحقق من �ستقامة �لخياطة.

4. فحص سماكة �لمّساكة.

ق �أَتَحقَّ

1. �لتدوين في دفتر 

�لتقرير �لخاص.

2. جهاز حاسوب.

3. جهاز عرض 

.LCD

1. �لنقاش �لجماعي. 

1. توثيق �لنتائج عن �أنو�ع 

�ل�أقمشة �لمستخدمة لهذ� �لعمل. 

2. توثيق �لنتائج �لخاصة بمو�د 

�لحشو �للازمة.

3. توثيق �لنتائج �لخاصة بضبط 

�آلة �لخياطة ومعايرتها. 

4. توثيق نتائج �إغلاق �لمّساكة 

بالخياطة.

5. عرض نتائج �لعمل لمّساكة 

�لمطبخ. 

جابة عن �ل�أسئلة. 6. �لمناقشة و�ل�إ

�أوثق و�أعرض

1. �لتصميم 

و�لمو�صفات �لمتفق 

عليها.

1. �لنقاش �لجماعي حول 

نتائج �لعمل.

2. تحليل نموذج �لتقويم.

1. مقارنة �أعمال �لطلبة بين طرق 

�لعمل �ل�أنسب و�ل�أسرع للحصول 

على �أفضل و�أجمل مّساكة مطبخ.

2. من خلال �لمناقشة و�لحو�ر 

يقّدم �لتغذية �لر�جعة لهم.

�أقوم
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�ل�أسئلة

1. ما خطو�ت تغيير �إبرة �آلة �لخياطة عندما تتعرض للكسر؟

2. ما �أفضل مو�د �لحشو �لمستخدمة في عمل مّساكة �لمطبخ؟

3. �أذكر �ل�أجز�ء �لرئيسية للر�أس في �آلة �لخياطة.

أقد�م �لضاغطة و�ستخد�م كل منها في عمليات  4. �أذكر �أنو�ع �ل�
�لخياطة �لمختلفة.

أرقام �لموجودة على لفائف خيوط �آلة �لخياطة؟ 5. �إل�م تشير �ل�

6. �لصورة �لجانبية تشير �إلى مّساكة مطبخ بشكل مختلف عما تم �لعمل به، �لمطلوب عمل خطة عمل لهذه 
�لمّساكة بالمو�صفات �لُمبينة في �لصورة. 

�أتعلم

اآلات الخياطة 

نشاط 

�أكمل �لجدول �ل�آتي:

مكان وجوده في �آلة �لخياطة )�لدرزة(�لصنف�لرقم

قرص �لتحكم بطول �لغرزة1

عين فحص �لزيت2

ر�فعة �لرجوع �إلى �لخلف3

ر�فعة �لقدم �لضاغطة 4

�لجرن5

حوض �لزيت6
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 ُصنعت �آل�ت �لخياطة منذ �لقدم، وبد�أت بسيطة تُد�ر ميكانيكياً بو�سطة �لقدم �أو �ليد، �إلى �أن تطورت و�أصبحت 
تُد�ر بو�سطة �لطاقة �لكهربائية وباأشكال مختلفة: منها ما هو مخصص للاأعمال �لبسيطة، و�أخرى ل�أغر�ض �لتصنيع 

نتاج �لكمي، �إلى �أن طر�أ تطور هائل على �آل�ت �لخياطة �لحديثة، حيث �أصبحت مزودة ببر�مج �لحاسوب  و�ل�إ
لتعمل بطريقة �أوتوماتيكية، �إلى �أن تم �عتبارها من �أهم �ل�آل�ت �لموجودة في مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور، 

ل�ستعمالها في خياطة �ل�أقمشة و�لجلود �لمستخدمة في �أعمال �لتنجيد و�لستائر، ومن هذه �ل�آل�ت:

أوتوماتيكية: 1- �آلة خياطة �لدرزة �ل�
 تَُعّد من �ل�آل�ت �لحديثة و�لمتطورة في 
حيث  و�لديكور،  �لفني  �لتنجيد  مشغل 
ساعدت في �إنجاز �ل�أعمال بدقة و�إتقان 
وسرعة �أفضل مما كانت علية �آلة �لدرزة 
حاسوب  بوحدة  مزودة  وهي  �لعادية، 
خلالهما  من  لنستطيع  صغيرة  وشاشة 
�أيضاً  ويتحكم  آلة،  �ل� بسرعة  �لتحكم 
بعدد �لغرز وطولها، و�إمكانية قّص �لخيط 
آلة منها  دون تدخل �ل�أشخاص، وهذه �ل�

آلة ما ياأتي: برة و�حدة �أو �ثنتين، ومن ميز�ت هذه �ل� ما هو مزود باإ

1. توفير �لخيوط.

2. توفير �لوقت.

3. زيادة �لدقة.

4. عدم وجود صوت للمحرك.

2- �آلة خياطة �لدرزة �لنطاطة:
  سميت بهذ� �ل�سم نسبة �إلى �لقدم �لضاغطة �لتي تتحرك حركة د�ئرية ترددية تشبه �لنطة، هذ� ما تميزت به هذه 
آلة عن سابقتها، وتستعمل في خياطة �ل�أقمشة و�لجلود ذ�ت �لسماكات �لكبيرة، و�أيضاً �إمكانية �ستخد�م خيوط  �ل�
غليظة، وعندما ُير�د �لحصول على غرزة كبيرة قد تصل �إلى 10 ملم، وتلك �لمو�صفات �أصبحنا نر�ها في �أعمال 

تنجيد �لمشغول�ت �لعصرية.
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3- �آلة حبكة �أطر�ف �لقماش:
آلة ذ�ت �لخيوط  د�ً بعدد خيوط مختلف من �آلة �إلى �أخرى، فعلى سبيل �لمثال �ل� آلة منها ما يكون مزوَّ  هذه �ل�

�لثلاثة، حيث تستخدم في قّص وخياطة �أطر�ف �لقماش؛ منعاً لتنسيل �أطر�ف �لقماش بعد �لقص.

ضافة �إلى  نها تستعمل �أيضاً في قّص �أطر�ف �لقماش وخياطتها، بال�إ آلة ذ�ت �لخمسة خيوط فاإ  و�إذ� تكلمنا عن �ل�
خياطة )درز( �لقماش بعضه مع بعض في �آٍن و�حد، علماً �أن �لدرزة تبعد عن حافة �لقماش 10ملم. 
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4- �آلة �لخياطة �لعادية �لدرزة:
  تنّوعت �أشكال �آل�ت �لخياطة �لعادية و�أحجامها 
آلة على مبد�أ  لدرجة صعوبة حصرها، وتعمل هذه �ل�
لتزّود  ترّددية،  حركة  �إلى  �لد�ئرية  �لحركة  تحويل 
و�ل�آخر  )�لعلوي(،  برة  للاإ �ل�أول  �ثنين:  بخيطين 
بشكل  �لخيوط  تر�بط  ليتم  )سفلي(؛  للمكوك 
�لكبير  �لتنوع  منتظمة، ورغم  ُغرز�ً  منتظم، مخلفًة 
تتكون  بقيت  �أنها  �إل�  آل�ت  �ل� على  حصل  �لذي 

آتية: بشكل عام من �ل�أجز�ء �لرئيسية �ل�

�أجز�ء �آلة �لخياطة:

آلة.  1.هيكل معدني: ُيصنع من �لمعدن )�لحديد( ليحمل باقي �أجز�ء �ل�

٢.طاولة العمل: مصنوعة من �لخشب، وغالباً ما يكون سطحها �لعلوي ملبساً باللد�ئن.

٣. مفتاح التشغيل: يتحكم بوصول �لتيار �لكهربائي للاآلة.

نسان، وهي �لمسؤولة عن �لتحكم بسرعة دور�ن �لمحرك. 4. الدّواسة: قطعة معدنية تناسب مساحة قدم �ل�إ

5. المحرك: يعمل بالطاقة �لكهربائية، وفي �أغلب �ل�آل�ت يكون موقعه �أسفل طاولة �لعمل، ويتو�جد منه �أنو�ع دون 

صوت. 

6. حاملة الخيوط )السارية(: عمود معدني مثبت على طاولة �لعمل، مزود بدليل للخيط، وبصحنين ليحملا لفات 

)طبة( �لخيًط.

آتية:  7. الراأس: مصنوع من �لحديد، ويحوي معظم �ل�أجز�ء �لميكانيكية �لمتحركة، ويتكون من �ل�أجز�ء �ل�

آتية: اأ- العمود: يشكل �لجزء �ل�أيمن من �لر�أس، ويحتوي على �ل�أجز�ء �ل�

1. ضاغطة �لرجوع �إلى �لخلف )�لتمكينه(: تستعمل عندما ُير�د عكس �تجاه �لخياطة.

2. قرص �لتحكم بطول �لغرزة: قرص د�ئري يمكن من خلاله �لتحكم بتكبير �لغرزة �أو تصغيرها.

برة في بد�ية �لخياطة، وعند تركيب �إبرة جديدة، وعند �ل�نتهاء من  3. �لعجلة �ليدوية: تستعمل في تحريك عمود �ل�إ

�لدرزة. 
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من  �لعلوي  أفقي  �ل� �لجزء  يشكل  الذراع:  ب- 

آتية: �لر�أس، ويحتوي على �ل�أجز�ء �ل�

1. �أدلة �لخيط: وهي قطع معدنية صغيرة بها ثقوب 

خاصة لمرور �لخيط.

2. عين فحص �لزيت: من خلالها يتم �لتاأكد من 

وصول �لزيت �إلى �ل�أجز�ء �لميكانيكية �لمتحركة.

يتم  �لضاغطة:  �لقدم  بضغط  �لتحكم  قرص   .3

�أو  خفيفة  �إما  �أقمشة  خياطة  يتم  عندما  �ستعماله 

ثقيلة؛ ليتم زيادة �لضغط �أو �إنقاصه فوق �لقماش. 

آتية: ج- الوجه: يشكل �لجزء �ل�أيسر من �لر�أس �لذي يحتوي على �ل�أجز�ء �ل�

برة �أثناء  1. قرص �لتحكم بتوتر �لخيط )�لميز�ن(: هو قرص د�ئري )برغي( تحته زنبرك، يحدد سرعة سحب خيط �ل�إ

�لخياطة.

2. ر�فعة �لقدم �لضاغطة: تكون على �لوجه من �لخلف، تستخدم عند بد�ية �لخياطة ونهايتها لرفع �لقدم �لضاغطة.

برة في نهايته �لسفلية.  برة و�لعمود �لحامل لها: يكونان �أسفل �لوجه. و�لعمود مزود ببرغي ليثبت �ل�إ 3. �ل�إ

4. �لقدم �لضاغطة )�لرجل(: قطعة معدنية تشبه �لقدم، وتستخدم للضغط على �لقماش، تختلف حسب طبيعة �لعمل 

�لُمر�د، وتتو�فر بقياسات و�أشكال عديدة كما ياأتي: 

�لقدم �لعادية: تستعمل للخياطة �لعادية.	 

قدم �لبريم: تستعمل في �أعمال �لتنجيد لخياطة �لبريمات، ومنها �لمفرد و�لمزدوج.	 

قدم �لكسر: تستعمل للتاأكيد على �لخياطة، ول�ستقامة �لخياطة.	 

قدم �لسّحاب: تستعمل عند خياطة �لسحاب مع �ل�أقمشة.	 

�لقدم �للد�ئنية: تستعمل لخياطة �لجلود.	 
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آتية: د- القاعدة: تشكل �لجزء �لسفلي من �لر�أس �لذي يحوي �ل�أجز�ء �ل�

برة �أثناء  1. �ل�أسنان )�لمغذي(: قطعة معدنية مسننة تظهر في �لقاعدة، وهي �لمسؤولة عن دفع �لقماش باتجاه �ل�إ

�لخياطة.

 2. �لجرن: تجويف متاأرجح يوضع به �لمكّوك وبيته.

 3. بيت �لمكّوك: ويسمى �أيضاً محفظة �لمكوك، ليوضع به بكرة �لمكوك.

 4. �لمكوك: بكرة صغيرة �لحجم ُيلف عليها �لخيط �لسفلي.

 5. حوض �لزيت: يكون �أسفل �لقاعدة و�أسفل طاولة �لعمل، ليكون به �لزيت بشكل د�ئم. 

بر: هـ  الاإ

تتو�جد في �لسوق �لمحلي على شكل ُعلب، كل ُعلبة تحوي عشر �إبر، 
حيث يكون لكل نوع من �آل�ت �لخياطة طول �إبرة مختلف، حسب 
برة برقم على �لغلاف  تعليمات �لشركة �لمصنعة، ويشار �إلى طول �ل�إ

بر بشكل عام باأقطار مختلفة لتناسب طبيعة �ل�أقمشة  �لخارجي، وتتو�فر �ل�إ
و�لخيوط �لمستخدمة، فكلما كان �لقماش ناعماً وخفيفاً كاأقمشة �لستائر 

ننا نحتاج �إلى �إبر ذ�ت �أرقام  مثلاً نحتاج �إلى �إبر ذ�ت �أرقام صغيرة، وعندما يكون �لقماش ثقيلاً لعمليات �لتنجيد فاإ
كبيرة. 

خيوط �آلة �لخياطة:
 تتو�جد �لخيوط في �لسوق �لمحلي على شكل لفائف )مو�سير(، وتتو�فر باأنو�ع 

و�ألو�ن وقياسات مختلفة؛ لتناسب طبيعة �ل�أقمشة و�لعمل �لمطلوب، حيث يمكن 
أرقام فنقصد بها قطر  �أن تكون من قطن �أو نايلون �أو صوف، �أما �لقياسات و�ل�

�لخيط وقوته، وكلما ز�د �لرقم، قل قطر �لخيط وضُعف، و�لعكس صحيح.
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2-2 �لموقف �لتعليمي �لثاني: تنجيد قاعدة )�إطار( خشبي لمقعد كنبة.

وصف �لموقف �لتعليمي: 

 جاء �لزبون ومعه �إطار خشبي يريد �أن ينجده ليصبح قاعده لكنبة، وُيريد 
سفنج و�لقماش، لتصبح  وضع خامات �لتنجيد �لمختلفة كالقشط و�ل�إ

قاعدة مريحة، تمتاز بالليونة و�لمرونة. 

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد �لمنهجية  �لوصف خطو�ت �لعمل

1. طلب �لزبون.

2. �لرسومات 

�لتوضيحية.

3. وسيلة نقل.

1. �لتعلم �لتعاوني.

2. زيارة �أحد مشاغل 

�لتنجيد في �لسوق 

�لمحلي. 

1. �ل�ستفسار من �لزبون عن مكان �ستخد�م 

�لتنجيد �لمطلوب وطريقته.

2. جمع �لبيانات عن �أنو�ع طبقات �لدعم 

�لمستخدمة.

سفنج  3. جمع معلومات عن �أنو�ع �ل�إ

�لمستخدم لهذ� �لغرض وقياساته.

4. جمع معلومات عن �لقماش وقياسه.

5. جمع بيانات عن طرق �لتنجيد �لمتبعة 

لتنجيد �لمقعد. 

�جمع �لبيانات 

و�أحللها

1. قرطاسية.

�لعمل بشكل 

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.

1. تصنيف �لمعلومات و�لبيانات.

2. تحديد نوع طبقة �لدعم �لمستخدمة.

سفنج �لمستخدم للقاعدة  3. تحديد نوع �ل�إ

وقياسه.

4. تحديد نوع �لقماش �لمستخدم وقياسه. 

5. تحديد �ل�أدو�ت و�ل�آل�ت �لمطلوبة للعمل.

6. �ختيار محل �لتنجيد �لذي سيتم زيارته.

7. �إعد�د خطة عمل لتنجيد مقعدة �لكنبة.

�أخطط و�أقرر
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1. طاولة عمل 

مناسبة.

2. متر قياس.

3. ِمقّص قماش 

يدوي.

4. مشرط.

5. ضاغطة هو�ء.

6. )فرد( تدبيس 

للتنجيد.

7. �ألة خياطة 

)درزة(.

8. طبقة دعم 

)قشط تنجيد(

9. �إسفنج / ضغط 

مرتفع.

10. صوف صناعي 

)لفائف(.

11. قماش 

مناسب.

12. بطانة.

13. )�آجو( �أزرق.

14. دبابيس )فرد( 

�لتنجيد.

1. �لعمل جماعي.

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية.

3. تركيب طبقة �لدعم على �لقاعدة.

4. تثبيت طبقة قماش فاصلة فوق طبقة 

�لدعم.

سفنج حسب �لقياسات �للازمة. 5. قياس �ل�إ

سفنج ولصقة. 6. قّص �ل�إ

7. وضع طبقة �لصوف �لصناعي فوق 

سفنج. �ل�إ

8. يقوم �لمعلم بالشرح عن مبد�أ عمل )فرد( 

�لتدبيس، و�لمخاطر �لتي قد تنتج في حال 

عدم �تباع �لتعليمات �لصحيحة.

9. قياس وتفصيل �لقماش.

10. قّص �لقماش حسب �لقياسات �لمطلوبة.

11. خياطة �لقماش.

12. تثبيت �لقماش.

13. قّص �لبطانة وتركيبها.

ذ �أنَفِّ
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1. ورقة �لعمل 

�لخاصة بالتنفيذ.

1. �لفحص �لعيني 

و�لملمسي.

1. �لتاأكد من تثبيت قشط �لتنجيد بالتبادل 

و�لتشابك.

2. �لتاأكد من ترك زيادة في �لقماش من كل 

طرف؛ لعملية �لخياطة و�لتثبيت.

3. �لتاأكد من جودة �لخياطة و�لكسر عليها.

برة و�لخيط  4.�لتحقق من �ستخد�م كل من �ل�إ

�لمناسبين للعمل.

ق �أَتَحقَّ

1. �لتدوين في دفتر 

�لتقرير.

2. جهاز حاسوب. 

3. جهاز عرض 

.)LCD(

حلقات نقاش 

جماعي.

1. توثيق �لنتائج �لمتعلقة بطبيعة �لطبقة 

�لد�عمة.

سفنج و�لقياسات  2. توثيق نتائج �أنو�ع �ل�إ

�لمستخدمة للقاعدة.

3. توثيق نتائج �أهمية وجود طبقة �لصوف 

�لصناعي.

4. توثيق نتائج قياس ونوع �لقماش 

�لمستخدم.

5. عرض نتائج عمل �لمقعد �لُمنجد.

جابة عن �ل�أسئلة. 6. �لمناقشة و�ل�إ

�أوثق و�أعرض

1. �لتصميم 

و�لمو�صفات �لمتفق 

عليها.

1. �لنقاش �لجماعي 

حول نتائج �لعمل.

2. تحليل نتائج 

�لتقويم.

1. �لمقارنة بين �ل�أعمال �لمختلفة من حيث 

�لخياطة �لسليمة وطرق �لعمل �ل�أنسب 

للحصول على �أفضل و�أجمل مقعد.

2. من خلال �لمناقشة و�لحو�ر يقدم �لطلبة 

�لتغذية �لر�جعة بعضهم لبعض. 

�أقوم 
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�ل�أسئلة

1. ما �أهمية تثبيت قشط �لتنجيد بطريقة �لتبادل و�لتشابك؟

2. ما �أهم �ل�أدو�ت و�ل�أجهزة �لتي ل� يمكن �ل�ستغناء عنها في عملية �لتنجيد؟

3. علل: عند توصيل )فرد( �لتدبيس بخرطوم �لهو�ء يجب �أن تكون فوهة �لفرد باتجاه �ل�أرض.

4. ما �أقل مسافة يمكن تركها لكل من عمليتي �لخياطة و�لتثبيت؟

5. ما �أهمية �لقو�عد �لمطاطية �أسفل �لخز�ن �ل�أسطو�ني في ضاغطة �لهو�ء؟

6. ما �لهدف من �ستخد�م �لكرتون �لمقوى على �لمحيط �لخارجي لهيكل �لكنب؟ 

�أتعلم

مواد التنجيد

نشاط رقم )1(

�بحث مع زملائك عن �أهمية ضاغطة �لهو�ء ودورها في مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور.

نشاط رقم )٢(

آتية:  يتم تكليف �لطلبة بزيارة محلات �لتنجيد في �لمنطقة من �أجل �ل�أهد�ف �ل�

1. �لتعرف على طرق قّص �لقماش وتفصيله.

2. معرفة طرق خياطة �لكسوة �لخارجية )�لوجه(.

3. �لتعرف على �لمو�د �لمستعملة في تنجيد �لمشغول�ت.
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1. قشط التنجيد: ُيباع على شكل 
لفائف تكون على هيئة )ُمغيط(، 

تستعمل كطبقة دعم �أولي في تنجيد 
�لكر�سي و�لكنب، لتحمل فوقها 

خامات �لتنجيد �ل�أخرى، وبدورها تزيد من عامل �لليونة و�لمرونة 
للمشغولة لتوفر �لر�حة للجالس.

٢. دبابيس )فرد( التنجيد: تُباع بالعلبة، وبد�خل �لعلبة مجموعات 
من �لدبابيس على شكل )باغات( ُمجمعة بعضها مع بعض بمو�د 

ل�صقة مخففة، لتوضع بالمخزن �لخاص لفرد �لتنجيد، ومنها قياسات 
مختلفة لتناسب �أعمال �لتنجيد. 

٣. كرتون مقوى: ُيباع بالطبق بقياس 70x100سم، ليتم تركيبه 
على محيط �لكنبة �لخارجي �أسفل طبقة �لقماش ليحميها من �لكدمات �أثناء �لتحميل و�لتنزيل.

سفنج بالمتر �لمكعب )�لكوب(،  4. اإسفنج: ُيباع �ل�إ
ولكن يتو�فر بالسوق �لمحلي على شكل �ألو�ح 

سفنج  بقياسات و�أنو�ع مختلفة، حيث ُيصنف �ل�إ

حسب �لضغط كال�آتي: 
1- �لضغط �لمنخفض 

2- �لضغط �لعادي )�لمتوسط(

3- �لضغط �لعالي

سفنج و�أسفل طبقة �لقماش،  5. صوف صناعي: ُيباع بالكيلوغر�م، وياأتي على شكل لفائف لُيفرد فوق طبقات �ل�إ
�أو على شكل بال�ت تستعمل لحشو �لوسائد �لمختلفة.
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 2-3 �لموقف �لتعليمي �لثالث: تنجيد هيكل خشبي لكرسي تو�ليت )دون ظهر( 
وصف �لموقف �لتعليمي: 

حضر �أحد �لزبائن �إلى �لمشغل حاملاً معه هيكلاً خشبياً لكرسي تو�ليت من دون ظهر، يريد 
تنجيده ل�ستخد�مه في غرفة �لنوم �أمام خز�نة �لمر�آه )�لتزيين(، ليكون حسب شكل جميل 

ومو�صفات ل�ئقة يتم �لتوصل �إليها.

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد  �لمنهجية  �لوصف خطو�ت �لعمل

1. طلب �لزبون.

1. �لتعلم 

�لتعاوني.

2. �ل�ستعانة 

بذوي خبرة.

1. �ل�ستفسار من �لزبون عن مكان �ستخد�م 

�لكرسي وطبيعة خز�نة �لتزيين �لتي سيستخدم من 

�أجلها.

2. جمع معلومات عن طرق تنجيد كرسي 

تو�ليت.

 3. جمع معلومات عن �أنو�ع �أزر�ر �لتنجيد.

 4. �لبحث عن طرق تركيب �أزر�ر �لتنجيد.

�أجمع �لبيانات 

و�أحللها

1. قرطاسية.

1. �لعمل 

بشكل 

مجموعات.

2. �لحو�ر 

و�لمناقشة.

1. تصنيف �لمعلومات و�لبيانات.

2. تحديد طريقة �لتنجيد �لمناسبة للعمل.

3. تحديد نوع �أزر�ر �لتنجيد �لمستخدم.

سفنج �للازم لتنجيد �لكرسي  4. تحديد نوع �ل�إ

وقياسه.

5. تحديد قياس �لقماش �للازم للعمل وطبيعته.

6. تحديد �ل�أدو�ت و�ل�آل�ت �للازمة لعملية 

�لتنجيد.

7. �إعد�د خطة عمل.

�أخطط و�أقرر
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1. متر قياس. 

2. )فرد( تدبيس 

للتنجيد.

3. دبابيس )فرد( 

تنجيد. 

4. منشار �إسفنج 

كهربائي.

5. فرشاة دهان )لفرد 

�لمادة �للاصقة(

6. ِمقّص قماش يدوي.

7. ِمقّص جيب.

8. �آلة خياطة )درزة(.

9. طبشور علام.

10. مقدح بطارية.

11. قماش مناسب.

12. �إسفنج.

13. �أزر�ر تنجيد.

14. خيوط تثبيت 

أزر�ر. �ل�

15. كرتون مقوى.

16. خيوط �آلة 

�لخياطة.

�لعمل 

جماعي

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع وسائل �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية.

3. تركيب كرتون مقوى على محيط �لكرسي.

سفنج ولصقه حسب �لقياس  4. قّص �ل�إ

�لمطلوب لقاعدة �لكرسي.

سفنج  5. وضع �لصوف �لصناعي فوق �ل�إ

و�لكرتون.

6. قياس �لقماش وقصه.

7. خياطة �لقماش وتلبيسه.

أزر�ر. 8. تركيب �ل�

9. تركيب �ل�أرجل )كعاب(.

ذ �أنَفِّ
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1. ورقة �لعمل �لخاصة 

بالتنفيذ.

1. عملية 

�لقياس.

2. مر�قبة 

�لعمل د�خل 

�لمشغل.

3. �لفحص 

�لعيني 

و�لملمسي.

سفنج بالقياس و�لشكل  1. �لتاأكد من قّص �ل�إ

�لمطلوب.

2. �لتاأكد من ترك زيادة في �لقماش عند �لقص 

من كل طرف لعملية �لخياطة و�لتثبيت. 

3. �لتاأكد من جودة �لخياطة.

أزر�ر. 4. �ستخد�م �لخيوط �لمناسبة في ربط �ل�

برة و�لخيط  5. ضبط �آلة �لخياطة وتركيب �ل�إ

�لمناسبين للعمل.

ق �أَتَحقَّ

1. تدوين في دفتر 

�لتقرير �لخاص.

2. جهاز حاسوب.

3. جهاز عرض صور 

.)LCD(

1. �لنقاش 

�لجماعي. 

سفنج  1. توثيق �لنتائج عن �أنو�ع وقياسات �ل�إ

�للازم.

2. توثيق �لنتائج �لخاصة باأنو�ع �أزر�ر �لتنجيد 

و�أحجامها.

3. توثيق �لنتائج حول طرق �لخياطة �لصحيحة 

لعمل كرسي �لتو�ليت.

4. توثيق �لنتائج عن طريقة �لتنجيد �لمتبعة.

5. عرض نتائج �لعمل.

�أوثق و�أعرض

1. �لتصميم 

و�لمو�صفات �لمتفق 

عليها.

1. �لنقاش 

�لجماعي 

حول نتائج 

�لعمل.

2. تحليل 

نموذج 

�لتقويم.

1. �لمقارنة بين �ل�أعمال �لمختلفة من حيث 

�لخياطة �لسليمة، وطريقة �لعمل �ل�أنسب 

للحصول على �أفضل و�أجمل كرسي تو�ليت.

2. من خلال �لمناقشة و�لحو�ر يقدم �لطلبة 

�لتغذية �لر�جعة لبعضهم �لبعض.

�أقوم 
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�ل�أسئلة

1. �رسم �ل�أشكال �لتي يمكن �أن يكون بها كرسي �لتو�ليت.

2. �شرح طريقة تركيب �أزر�ر �لتنجيد على �لكرسي.

سفنج عندما يكون شكل �لقاعدة د�ئرياً. 3. وضح كيف يتم قّص �ل�إ

�أتعلم

�أقمشة �لتنجيد

نشاط رقم )1(

  قم بزيارة �إلى محلات بيع �أقمشة �لمفروشات، وتعرف على �أهم �ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند شر�ء �ل�أقمشة.

نشاط رقم )٢(

  من خلال مصادر �لمعرفة �لمختلفة �بحث عن طريقة 
�لحصول على �أزر�ر �لتنجيد بلون �لقماش �لذي تريده. 

  ُيباع قماش تنجيد �لكنب و�لكر�سي في �لسوق �لمحلي 
بالمتر �لطولي، حيث يكون على شكل لفائف )رول�ت(، 
معدل عرض �لرول 140 سم في �أغلب �ل�أحيان، وطوله 
مختلف قد يصل �إلى 50 �أو 60 متر�ً، ويتو�فر �لقماش 
أثاث في  باأنو�ع و�ألو�ن ونقوش مختلفة لتناسب �أناقة �ل�
�لغرف �لمختلفة، وكما نعلم فاإن �أذو�ق �أغلب �لناس 

تختلف في �ختيار نوع �أقمشة �لكنب ولونها، حيث �أصبح �لسوق �لمحلي متغير�ً باستمر�ر د�ئم حسب �ستير�د 
�ل�أقمشة من دول مختلفة لتناسب �لمفروشات �لعصرية، وهناك قو�عد يتم على �أساسها �ختيار نوع �لقماش �لجيد 

للكنب، من �أهمها: �لذوق �لعالي، و�لشكل �لر�قي، وجودة �لصنع، وسهولة �لتنظيف، ولهذ� سوف نستعرض جزء�ً 
بسيطاً من �ل�أقمشة �لمتد�ولة في �أعمال �لتنجيد و�لديكور: 

1. قماش المخمل: يتميز بالذوق �لعالي، وسهولة تنظيفه، ول� يتلف بسرعة، �أي �أن مدة �ستخد�مه طويلة جد�ً، 
وُيستخدم مفارش للطاول�ت.

٢. قماش الساتان: يتميز باللمعة، و�لشكل �لر�ئع جد�ً، ويمكن �ستخد�مه في كثير من ديكور�ت �لمنزل 
أِسرة و�لستائر.  كتغطية �لكر�سي و�لوسائد و�لطاول�ت ومفارش �ل�
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٣. قماش الكتان: يتميز بالملمس �لناعم مع �إمكانية 
تنظيفه بالمياه �لساخنة، يستعمل للكنب، ومفارش 

�لطاول�ت، وستائر �لمطبخ، و�أغطية �لكر�سي، ويدوم 
لفترة �ستخد�م طويلة. 

4. الجلد: �أحد �أهم �أقمشة �لكنب، حيث يتميز 
بالفخامة و�لروعة، ويمكن �ستخد�مه في غرف 

�لجلوس و�لصالونات �لفاخرة و�لمكاتب ومقاعد 
�لمركبات، نظر�ً لتعدد �ألو�نه و�أشكاله، وسهولة تنظيفه 

خاصة في �ل�أماكن �لعامة.

الاأمور الواجب مراعاتها عند شراء الاأقمشة:

أّن ذلك يمنع توضيح �لزخارف و�لرسومات  1. رؤية �أكبر جزء ممكن من �لقماش، وعدم �ل�كتفاء بقصاصات صغيرة ل�

�لكبيرة. 

2. شر�ء �لقماش في �لنهار، خوفاً من تاأثير لون �لضوء �لصناعي على سطح �لقماش.

�لخامة شكلها  �ستعادت  �إذ�  تركه  بعد  و�لملاحظة  �ليد  ر�حة  تاأثير  تحت  �لقماش  وشد  وتجميع  لمس  يجب   .3

�ل�صلي، فهذ� مؤشر �إيجابي.

ألو�ن �لد�كنة، فيجب �ختيار �ألو�ن �أقمشة �لمفروشات باللون �لفاتح و�لعكس صحيح.  4. �إذ� كانت جدر�ن �لغرفة بال�

5. توجيه �لقماش �إلى مصدر ضوئي قوي كاأشعة �لشمس، وعند نفاذ كمية كبيرة من خلال �لنسيج فهذ� يدل على 

�رتخاء 

�لنسيج، مما يدل على قلة جودة �لقماش. 

6. في حال �ختيار �أقمشة للمفروشات في �لغرف �لتي مساحاتها صغيرة، يتم �ختيار زخارف طولية تمتد �أفقياً.

7. في حال �ختيار �أقمشة للمفروشات في �لغرف �لتي �رتفاعاتها قليلة، يتم �ختيار زخارف طولية تمتد ر�أسياً.

8. مر�عاة ظروف �ل�ستخد�م �لتي سوف تتعرض لها �ل�أقمشة.

9. �ختيار خامات سهلة �لتنظيف.

10. �ختيار �أقمشة ذ�ت زخارف بسيطة �أو من دون زخارف في �لحال�ت �لتي ُيقصد بها �لتوفير في كمية �لقماش.
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متّممات التنجيد:

سفنج،  أثاث يعطيها ناحية جمالية، ويزيد من شد �ل�إ أزر�ر في قطعة �ل� الاأزرار: وجود �ل�

وترتيب كل من �لقماش �أو �لجلد، حيث يتوفر باأحجام و�أشكال مختلفة، منها ما يتم 

تلبيسه بقماش �لتنجيد حسب �للون �لمطلوب بو�سطة قو�لب ومكابس خاصة، ومنها 

ما يباع جاهز�ً مصنوعاً من معدن �أو كريستال. 

المسامير الزخرفية: تتوفر باأحجام و�أشكال و�ألو�ن مختلفة لتناسب طبيعة �لعمل �لتي تستخدم من �أجلها، فمنها ما 
خفاء دبابيس �لتنجيد.  أثاث، ومنها ما يستخدم ل�إ يستخدم لزيادة جمال وفخامة قطعة �ل�
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�ل�أعمال  في زخرفة  وتستخدم  ربطة،  �أو  لفة  وتُباع على شكل  و�ألو�ن مختلفة،  باأقطار  تتو�فر  المجدولة:  الحبال 

عطائها ناحية جمالية؛ مما  �ليدوية، وربطات �لستائر �لجانبية، وفي صناعة �لكنب ليوضع على ظهور �لمشغول�ت؛ ل�إ

يساعد في زيادة شد �لقماش خاصة في �لمساحات �لكبيرة.

قواعد )اأرجل( الاأثاث: تُباع حسب �لَعدد، وتتوفر باأشكال و�ألو�ن و�أنو�ع مختلفة؛ لتناسب �لتصميم �لمناسب، 
فمنها ما هو مصنوع من �لمعدن �لُمعالج ضد �لصد�أ، ومنها ما هو مصنوع من �للد�ئن، ومنها ما هو خشبي كما 

آتية:  في �لصور �ل�

اأرجل معدنية: وهناك �أشكال متعددة كما في �لصور �لمجاورة.
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اأرجل بلاستيكية: وهناك �أشكال و�ألو�ن مختلفة كما في �لصور �لمجاورة. 

اأرجل خشبية: وهناك �أشكال و�أنو�ع مختلفة منها كما في �لصور �لمجاورة.

خر�جها بمظهر ل�ئق؛ مما يساعد في عملية �لصيانة  سفنجية ل�إ السحابات: تستخدم في �إغلاق �لوسائد �ل�إ
و�لتنظيف. 
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   جاء �أحد �لزبائن �إلى �لمشغل ومعه وسائد �إسفنجية تشكل مقاعد 
لكنب يريد �أن ُيفّصل لها قو�لب من �لقماش مزودة بسحاب، لتكون 
سهلة �لفك و�لتركيب عند عملية �لغسيل، ويريد �ل�ستفسار عن كمية 

�لقماش �للازم ونوعه. 

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد �لمنهجية �لوصف خطو�ت �لعمل

1. طلب �لزبون.

2. وسيلة نقل.

نترنت. 3. شبكة �ل�إ

1. �لتعلم �لتعاوني.

2.زيارة محلات بيع 

�ل�أقمشة.

3. زيارة مشاغل �لتنجيد.

1. �ل�ستفسار من �لزبون عن مكان وطريقة 

�ستعمال هذه �لوسائد، وما �إذ� كان في �لبيت 

�أطفال �أم ل�.

2. جمع معلومات عن �أنو�ع �ل�أقمشة �لتي 

تصلح لعمل وجوه للوسائد.

3. جمع معلومات عن طرق قّص �لقماش 
للوجه وخياطته.

4. جمع معلومات عن طريقة تركيب 
�لسحاب.

5. جمع معلومات عن طرق حساب كمية 
�لقماش.

�أجمع �لبيانات 

و�أحللها

1. قرطاسية.
1. �لحو�ر و�لمناقشة. 

2. �لعمل بشكل 

مجموعات.

1. تصنيف �لمعلومات و�لبيانات.

2. تحديد نوع �لقماش �لمناسب لهذ� �لعمل.

3. تحديد طريقة �لقص و�لخياطة.

4. تحديد طريقة تركيب �لسحاب.

5. تحديد كمية �لقماش �للازمة.

6. تحديد �ل�أدو�ت �لمطلوبة للعمل.

7. �إعد�د خطة عمل.

�أخطط، و�أقرر

سفنج.  2-4 �لموقف �لتعليمي �لر�بع: عمل وجه من �لقماش لوسادة من �ل�إ
وصف �لموقف �لتعليمي:
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1. متر شريطي.

2. منشار �إسفنج 

كهربائي.

3. ِمقّص قماش يدوي

4. ِمقّص جيب 

)للخيوط(.

5. �آلة خياطة )درزة(.

6. مسطرة.

7. طبشور علام.

8. قماش مناسب.

9. �إسفنج.

10. سحاب.

11.خيوط �آلة �لخياطة 

)رقم 45(.

1. �لعمل فردي.

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية.

سفنج. 3. قياس وسادة �ل�إ

4. رسم عملية �لتفصيل على �لورق.

5. رسم �لقطع �لمر�د قصها خلف �لقماش.

6. قّص جميع �لقطع �للازمة للعمل.

7. ضبط �آلة �لخياطة ووضع �لخيط 

�لمناسب.

8. خياطة �لسحاب على �أطر�ف �لقماش.

9. تركيب زردة �لسحاب.

10. خياطة �لقماش حسب �ل�أصول.

سفنج. 11. تلبيس قالب �لقماش لوسادة �ل�إ

12. �إغلاق �لسحاب.

ذ �أنَفِّ

1. ورقة �لعمل �لخاصة 

بالتنفيذ.
1. عملية �لقياس.

2. �لفحص �لعيني.

1. �لتاأكد من �لقياس �لمطلوب.

2. �لتاأكد من �ستخد�م �لخيوط �لمناسبة في 

عملية �لخياطة.

3. �لتاأكد من ترك زيادة مناسبة في �لقماش 

من كل طرف لعملية �لخياطة.

4. �لتاأكد من زيادة طول �لسحاب من 

�لطرفين.

5. �لتاأكد من تمكين خياطة �لسحاب 

وخياطة �لطرفين بعد وضع �لزردة.

ق �أَتَحقَّ
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1. جهاز حاسوب.

2. جهاز عرض صور 

.)LCD(

3. �لتدوين في دفتر 

�لتقرير.

1. �لنقاش �لجماعي.

1. توثيق نتائج عن �أنو�ع �ل�أقمشة �لتي تصلح 

لعمل وجوه للوسائد.

2. توثيق نتائج قّص وخياطة �لقماش للوجه.

3. توثيق �لنتائج عن طريقة تركيب �لسحاب.

4. توثيق �لنتائج عن طريقة حساب كمية 

�لقماش.

5. عرض نتائج �لعمل.

جابة عن �ل�أسئلة. 6. �لمناقشة و�ل�إ

�أوثق و�أعرض

1. �لتصميم 

و�لمو�صفات �لمتفق 

عليها.

1. �لنقاش �لجماعي حول 

نتائج �لعمل �لمختلفة.

2. تحليل نموذج �لتقييم.

1. �لمقارنة بين �ل�أعمال �لمختلفة من حيث 

�لقياس، و�لخياطة �لسليمة، وطريقة تركيب 

�لسحاب وضبط �ل�أحرف للحصول على 

�أفضل و�أجمل وجه للوسادة.

 2. من خلال �لمناقشة و�لحو�ر يقدم �لطلبة 

�لتغذية �لر�جعة بعضهم لبعض.

�أقوم

 

�ل�أسئلة

جر�ء�ت �لتي تسبق عملية حساب كمية �لقماش �للازمة ل�أي عملية تنجيد؟ 1. ما �ل�إ

سفنج و�لقماش �للازمة لعمل مقاعد لطقم كنب من نوع مورس )وسائد منفصلة( �إذ� علمت  2. �حسب كمية �ل�إ

�أن قياس �لقاعدة )70x57x11( سم، و�لظهر )45x57x8( سم، وعددهم )6(، علماً �أن عرض �لقماش �لمستخدم 

140سم.

3. بّين �أنو�ع و�أرقام خيوط �آلة �لخياطة �لمستخدمة في �أعمال �لتنجيد.

سفنج. 4. صمم �لجدول �لخاص �لذي يستخدم في حساب كمية �ل�إ

5. ماذ� نقصد بعملية �لتفصيل للقماش؟
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�أتعلم

حساب كميات

نشاط 

من �لجدول �لتالي �أحسب كمية �لقماش �للازم: 

�لَعدد�لعرض�لطول�لرمز�لصنف�لرقم

80702ققاعدة1

90752ظظهر 2

70752ت.ظسترة ظهر3

 من �لضروري معرفة حساب كميات خامات �لتنجيد �لمختلفة؛ تمهيد�ً لمعرفة تكلفة �لمشغول�ت، حيث يعطي 
تمام �لعمل على �أكمل وجه، وبناء عليه يتحتم معرفة  تصور�ً و�ضحاً �أمام �لشخص لمعرفة كمية �لخامات �للازمة ل�إ

وحد�ت بيع خامات �لتنجيد �لمختلفة:

1. الاأخشاب: منها �لطبيعي ومنها �لمصنع. 

عناصر  يحتوي  يتم تصميم جدول  )�لكوب(، حيث  �لمكعب  بالمتر  يتم حساب كميته  الطبيعي:  الخشب  اأ. 

مختلفة لتساعد على ضبط �لكمية وحسابها بالتفصيل، كما في �لشكل �لمجاور.

�لصنف�لرقم
�لطول
سم

�لعرض
سم

�لعمق
)�لسمك(

سم
�لعدد

�لمجموع
)م. مكعب(

1

2

�لمجموع �لكلي )م. مكعب(
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باللوح،  ُيباع  �لمصنع  �أن �لخشب  ب. الخشب المصنع: كما نعلم 

كمية  لحساب  يلزم  حيث  سم،   122x244 ثابتة  �أقيسته  د�ئماً  �لذي 

�لخشب �لُمصنع رسم )تمثيل( لوح �لخشب مع مر�عاة �لنسبة و�لتناسب 

لتحقيق �لهدف بنجاح.

مثال على ذلك: �حسب كمية �لخشب �للازم لعمل رفوف د�خل محل 

�ألو�حد  �لرف  قياسات  �أن  علمت  �إذ�  �لساندويش،  خشب  من  تجاري 

)40x80( سم، وعددهم )9(؟

لمعرفة �لكمية:
ً  نقوم بعمل جدول يحتوي على قياسات و�أعد�د جميع  �أول�

�لقطع �لمطلوبة لتنفيذ �لعمل. 

ثانياً نقوم برسم لوح �لخشب مع مر�عاة �لنسبة و�لتناسب كما في 

�لشكل �لمجاور.

وبناء على نتائج �لرسم يتضح �ن جميع �لقطع تمثلت بلوح خشب و�حد.

سفنج �أيضاً بالمتر �لمكعب )�لكوب( كما في �لخشب �لطبيعي وبالتالي  سفنج: تتم عملية حساب كمية �ل�إ ٢. الاإ
يتم رسم �لجدول نفسة.

٣. الاأقمشة: تُحسب كمية �لقماش بالمتر �لطولي، ويكون �لعرض ثابت غالباً )140( سم، حيث ُيعّد �لقماش 
�لخامة �ل�أصعب في حساب كميتة من باقي خامات �لتنجيد �لمختلفة، حيث يتطلب قياس دقيق للمنحنيات 
أرقام بجدول يتم تصميمة كما في �لشكل  �لناتجة من مو�د �لحشو باستخد�م �لمتر �لشريطي، مسجلاً تلك �ل�

�لمجاور. 

�لعدد�لعرض�لطول�لرمز�لصنف�لرقم

702 سم80 سمققاعدة 1

702 سم90 سمظظهر2

654 سم70 سمممسند3
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أرقام بالجدول يتم رسم مخطط لرول �لقماش وتمثيلة  بعد تسجيل �ل�
بمستطيل 

أرقام من �لجدول ورسمهم د�خل �لمستطيل،  ناقص ضلع، ليتم نقل �ل�

أرقام )�لقياسات( �لطولية فقط          حتى �نهاء رسم جميع �لقطع، نجمع �ل�

وهي )80 + 90 + 65 + 65( = 300 سم 

وبهذ� يكون تم تحديد كمية �لقماش �لمطلوبة لتنفيذ �لعمل وهي = 
)3 م. طول(.  
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من  مقعد  ومعه  و�لديكور،  �لفني  �لتنجيد  مشغل  �إلى  �لزبون  جاء 
�أزر�ر  �ستخد�م  ل  ويفضِّ تنجيده،  يريد  هيئة صندوق،  خشب على 
�لتنجيد على �لقاعدة من �أعلى، بحيث تبقى في حالة فتح و�إغلاق 

قو�عد  تركيب  ويتم  مختلفة،  وضع حاجات  في  �لصندوق  د�خل  ليستغل  )جك(؛  ودفاش  مفصليات  بو�سطة 
)�أرجل( من �أسفل.

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد �لمنهجية �لوصف خطو�ت �لعمل

1. طلب �لزبون.

نترنت. 2. شبكة �ل�إ

1. �لتعلم �لتعاوني.

2. �ل�ستعانة بذوي 

خبرة.

1. �ل�ستفسار من �لزبون 

عن مكان �ستخد�م �لمقعد 

و�لمو�صفات �للازمة عند 

�ل�ستعمال.

2. جمع معلومات عن �أنو�ع 

�لجلود �لمناسبة لعذ� �لعمل.

3. جمع بيانات عن طريقة 

�لتنجيد على شكل تبكيج. 

4. جمع معلومات عن طريقة 

تنجيد �لصندوق من �لد�خل. 

5. جمع معلومات عن �أنو�ع 

�لدفاشات )�لجكات( وطريقة 

تركيبها.

�جمع �لبيانات 

و�حللها

5-2 �لموقف �لتعليمي �لخامس: تنجيد هيكل مقعد خشبي على 
هيئة صندوق 

 وصف �لموقف �لتعليمي: 
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1. قرطاسية.

1. �لحو�ر و�لمناقشة.

2. �لعمل بشكل 

مجموعات.

1. تصنيف �لبيانات 

و�لمعلومات.

سفنج  2. تحديد نوع �ل�إ

�لمستخدم.

3. تحديد نوع �لجلد 

�لمناسب للعمل.

4. تحديد طريقة �لتنجيد 

�لمطلوب �لعمل بها.

5. تحديد نوع �لدفاش 

)�لجك( �لمناسب وطريقة 

تركيبه. 

6. تحديد �ل�أدو�ت �للازمة 

للعمل. 

7. �إعد�د خطة للعمل.

�أخطط و�أقرر

1. متر شريطي.

2. منشار �إسفنج كهربائي.

3. ِمقّص قماش يدوي.

4. ِمقّص جيب.

5. دفاش )جك(.

6. مسطرة.

7. �إبرة طويلة )مسلّة(.

8. طبشور علام.

9. شاكوش.

1. �لعمل �لجماعي

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع قو�عد �ل�أمن 

و�لسلامة.

3. رسم شكل �لتبكيج على 

�لقاعدة.

4. عمل ثقوب في �لقاعدة.

5. �أخذ �لقياسات �للازمة 

سفنج و�لجلد. لقص �ل�إ

سفنج و�لجلد �للازم  6. قّص �ل�إ

للعمل.

ذ �أنَفِّ
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10. جلد صناعي.

11. �إسفنج.

12. مسامير زخرفية.

13. �أزر�ر �لتنجيد.

أزر�ر. 14. حبال لربط �ل�

15. قدم ضاغطة )رجل( 

لد�ئنية.

16. )فرد( دبابيس �لتنجيد.

17. قو�عد )�أرجل(.

سفنج. 7. لصق �ل�إ

أزر�ر على �لجلد. 8. تركيب �ل�

أزر�ر. 9. تنزيل خيوط �ل�

10. تلبيس �لجلد للقاعدة 

و�لمحيط.

11. تركيب �لمسامير �لزخرفية 

على محيط �لصندوق.

12. تركيب �لقو�عد 

)�ل�أرجل(.

1. ورقة �لعمل �لخاص 

بالتنفيذ.

1. �ستخد�م �لمتر.

2. �لفحص �لعيني 

و�لملمسي.

1. �لتحقق من رسم شكل 

�لتبكيج حسب �لقياس 

�لمطلوب.

2. �لتاأكد من ترك زيادة في 

�لجلد لعملية �لتبكيج وزيادة 

لعملية �لتثبيت.

3. �لتحقق من طريقة تركيب 

كل من �لمفصليات و�لجك 

�لخاص بالرفع.

4. �لتحقق من �ستخد�م 

�أدو�ت �لسلامة �لمهنية.

ق �أَتَحقَّ

1. جهاز حاسوب 

.)LCD( 2. جهاز عرض

3. �لتدوين في دفتر �لتقرير 

�لخاص. 

1. �لنقاش �لجماعي.

1. توثيق �لنتائج �لخاصة برسم 

�لشكل.

2. توثيق �لنتائج عن طريقة 

تركيب �أزر�ر �لتنجيد على 

�لجلد.

�أوثق و�أعرض
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3. توثيق نتائج عن �أنو�ع 

�لجكات وطريقة تركيبها.

4. عرض نتائج �لعمل.

جابة عن  5. �لمناقشة و�ل�إ

�ل�أسئلة.

1. �لرسومات و�لمو�صفات 

�لمتفق عليها.

1. �لنقاش �لجماعي 

حول نتائج �لعمل.

2. تحليل نموذج 

�لتقويم.

1. �لمقارنة بين �ل�أعمال 

�لمختلفة من حيث �لشكل، 

أزر�ر، وطريقة  وطريقة تركيب �ل�

تركيب �لدفاش )�لجك( وضبط 

�ل�أحرف للحصول على �أفضل 

و�أجمل مقعد.

 2. من خلال �لمناقشة 

و�لحو�ر يقدم �لطلبة �لتغذية 

�لر�جعة بعضهم لبعض.

�أقوم

�ل�أسئلة

1. ما �لهدف من عمل ثقوب في خشبة �لقاعدة قبل �لتنجيد؟

2. علل: في عمل �لتبكيج، تم �ستعمال �أزر�ر �لتنجيد على �لقاعدة، و�ستعمال �لمسامير �لزخرفية على محيط 
�لصندوق.

3. ناقش ضرورة �ستخد�م �لدفّاشات )�لجكات( لهذ� �لعمل. 

4. علل: يعّد �لتنجيد �لمركب )�لمزدوج( من �أكثر �لطرق تكلفًة.

5. ما طريقة �لتنجيد �لتي توفر �لليونة و�لمرونة �أكثر من غيرها؟



73

�أتعلم

طرق التنجيد

نشاط 

 �عمل مع زملائك تحليلاً عن طرق �لتنجيد 
�لمتبعة في �لسوق �لمحلي.

وتكلفتها  �لمشغولة،  �ستخد�م  وطبيعة  �لمستعملة،  �لخام  �لمو�د  نوع  حسب  تختلف  قد  �لمتبعة  �لتنجيد  طرق 

�ل�قتصادية، فقد تكون هناك مشغول�ت نريد منها تاأمين �لشعور بالر�حة للجالس �أكثر من غيرها، فعلى سبيل �لمثال 

�لكرسي �لمخصص للطعام ُينجد بطريقة ُمبسطة حيث ُيستعمل خامات خفيفة وفي نفس �لوقت يتحمل عمليات 

نه يحتاج �إلى خامات توفر �لر�حة �أكثر،  �لتنظيف، �أما �لكرسي �لمخصص لغرف �لجلوس و�ل�ستقبال و�لمكاتب فاإ

وتعطي ناحية جمالية �أفضل، وتكون �أمتن.

و�لتنجيد  )�لمنفصل(،  �لمتحرك  و�لتنجيد  �لثابت،  �لتنجيد  �لتنجيد وهي:  �لشائعة في عمليات  �لطرق  ياأتي   وفيما 

�لمركب )�لمزدوج(.

التنجيد الثابت:

أثاث، بحيث تصبح  أّن طبقات )خامات( �لتنجيد �لمختلفة يتم تثبيتها مباشرة على هيكل قطعة �ل�  يسمى بالثابت ل�

كتلة و�حدة بعد �لتنجيد يصعب فصلها، ومن �أنو�عه �أيضاً: 

و�إغلاق  تنجيده  يتم  �لطبيعي،  �لخشب  من  �إطار�ً  يكون  المفتوح:  الثابت  التنجيد  اأ. 

�لفتحة بقشط �لتنجيد، �أو زنبركات �لزكز�ك �لتي تزيد من �لليونة و�لمرونة، تتلوها �لخامات 

ومو�د �لحشو و�لكسوة �لنهائية من �لقماش �أو �لجلد.
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ب. التنجيد الثابت المغلق: يكون عادًة من خشب �لساندويش �لمصمت، ويتم 
�لتنجيد دون �ستعمال �لقشط �أو �لزنبركات، وهنا نكتفي بالليونة و�لمرونة �لتي توفرها مو�د 

�لحشو فقط. 

التنجيد المتحرك )المنفصل(:

سفنج(  أّن طبقات �لتنجيد وبال�أخص مو�د �لحشو )�ل�إ  يسمى بذلك ل�
تكون منفصلة عن �لهيكل �لعام للمشغولة، وتوضع على �لقاعدة �أو �لظهر 

فوق �أرضية من خشب �لساندويش �أو شر�ئح من �لخشب �لطبيعي.

يمتاز هذ� �لنوع من �لتنجيد باإمكانية تبديل �لقطع �لمنجدة عند �لرغبة في 
�لتغيير �أو بعد طول �ستعمال. 

التنجيد المركب )المزدوج(:    

أنه يجمع بين �لتنجيد �لثابت و�لتنجيد �لمتحرك، ويستعمل   يسمى كذلك ل�
في �لمشغول�ت �لمخصصة للجلوس �لطويل لتعطي �لر�حة للجالس، ويمتاز 
هذ� �لنوع من �لتنجيد بفخامة �لمظهر، وُيَعّد من �أكثر �لطرق تكلفًة مادية. 
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�أسئلة �لوحدة:

جابة الصحيحة: السؤال الاأول: ضع دائرة حول رمز الاإ

1. ما �لقدم �لضاغطة )�لرجل( �لخاصة في �أعمال �لجلود؟

د. �للد�ئنية. ج. �لبريم   ب. �لعادية   �أ. �لكسر  

2. ما �لخامة �لتي تَُعّد من متممات �لتنجيد؟

د. �ل�أقمشة أزر�ر   ج. �ل� ب. �لغر�ء  سفنج   �أ. �ل�إ

3. ما �لجزء �لذي ُيعّد من �ل�أجز�ء �لرئيسية لر�أس �آلة �لخياطة؟

د. �لقدم �لضاغطة ج. �لدو�سة  ب. �لذر�ع   �أ. �لمحرك  

4. ما تعريف �لمغذي �أو ما يعرف بال�أسنان في �آلة �لخياطة؟

�أ. �لمسؤول عن سرعة سحب �لخيط �لعلوي من �لبكرة.

برة بو�سطة �لبر�غي �لخاصة. ب. يحمل ويثبت �ل�إ

ج. عبارة عن قطعه معدنية مسننة من �ل�أعلى بحيث تلاقي �لقدم �لضاغطة.

د. قطعة معدنية عليها قطعة من �لكاوتشوك.

5. ما تعريف ضاغطة �لرجوع )�لتمكينة( في �آلة �لخياطة؟

�أ. قطعة خاصة يوضع �لمكّوك في د�خلها.

برة بو�سطة �لبرغي �لخاص. ب. يحمل ويثبت �ل�إ

ج. عبارة عن قطعة معدنية مسننة من �ل�أعلى بحيث تلاقي �لقدم �لضاغطة.

د. قطعه معدنية عند �لضغط عليها تتم عملية �لخياطة بشكل عكسي.

6. ما �لمسافة �لو�جب تركها لكل عملية خياطة؟

�أ. 1-3 سم  ب. 1.5-3 سم    ج.2-4 سم    د. 1-1.5 سم

7. ما �لخشب �لذي يستخدم لمنع صدى �لصوت في دور �لسينما؟

د. �لمضغوط ج. �لبلوط     MDF .ب �أ. �لساندويش  

8. ما طريقة �لتنجيد �ل�أكثر تكلفًة مادية؟
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د. �لتنجيد �لمغلق ج. �لتنجيد �لثابت   ب. �لتنجيد �لمنفصل   �. �لتنجيد �لمركب  

سفنج؟ 9. كيف ُيباع �ل�إ

�أ. بالكيلوغر�م  ب. باللوح  ج. بالمتر �لمكعب   د. بالمتر طول�ً

10. ما �لتنجيد �لذي يمتاز باإمكانية تبديل �لقطع �لمنجدة عند �لرغبة في �لتغيير �أو بعد طول �ستعمال؟

ج. �لمتحرك   د. �لمفتوح ب. �لمنفصل   �أ. �لثابت   

آتية:  �لسؤ�ل �لثاني: ما وحدة بيع كل من �لخامات �ل�

د. �لقماش  سفنج    ج. دبابيس �لتنجيد   �أ. قشط �لتنجيد   ب. �ل�إ

�لسؤ�ل �لثالث: ما �لخطو�ت �لمتبعة في تغيير �إبرة �آلة �لخياطة.

�لسؤ�ل �لر�بع: ما �ل�أجز�ء �لضرورية �لتي تعتقد �أنها تلزم في ضبط �آلة �لخياطة.

�لسؤ�ل �لخامس: ما �أفضل �ل�أقمشة �لمستخدمة في عمل مّساكة �لمطبخ؟

�لسؤ�ل �لسادس: تكلم عن �أفضل مو�د �لحشو �لمستخدمة في عمل مّساكة �لمطبخ.

�لسؤ�ل �لسابع: تكلم عن �أهم �ل�أدو�ت و�ل�أجهزة �لتي ل� يمكن �ل�ستغناء عنها في عملية �لتنجيد.

�لسؤ�ل �لثامن: هناك جزء في ضاغطة �لهو�ء تفقده من فترة ل�أخرى ُيعّد من �أهم قو�عد �ل�أمن و�لسلامة، ما هو؟

�لسؤ�ل �لتاسع: علل: عند توصيل )فرد( �لتدبيس بخرطوم �لهو�ء يجب �أن تكون فوهة �لفرد تجاه �ل�أرض.

�لسؤ�ل �لعاشر: كيف يمكن �لتصرف عندما يتم �نفصال خرطوم �لهو�ء عن �لنبلة �لمعدنية �لمثبتة في �أحد �أطر�فه؟ 

�لسؤ�ل �لحادي عشر: وضح في �أي �ل�أماكن يتم تركيب كرتون �لتنجيد في �لمشغولة؟

�لسؤ�ل �لثاني عشر: ما �ل�أهد�ف �لتي من �أجلها يتم وضع بريم مجدول على ظهور �لمشغول�ت؟

مشروع رقم )1(: قم بتنجيد هيكل �لكنب �لذي تم تنفيذه في 

�لوحدة �لسابقة مستخدماً طريقة �لبريم على �لظهر.

مشروع رقم )٢(: �حسب كمية �لخشب �لطبيعي لكرسي طعام. 

قم باأخذ �لقياسات من كرسي من �لو�قع �لمحيط بك.
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�لدهانات
الوحدة 

الثالثة
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ناقش وتاأمل

يتم دهان �لمشغول�ت قبل �لتنجيد وبعده.

يتوقع من �لطلبة بعد �ل�نتهاء من هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها، �أن يكونو� قادرين على �لتمييز بين �أنو�ع 
�لدهانات و�أماكن �ستخد�مها، و�ستعمال �لمعد�ت �للازمة في عملية �لطلاء، ومعرفة �أهم ما يميز �لدهان �لجيد، 

ألو�ن في  و�لتعرف على �أسباب دهان �لمشغول�ت، ومعالجة �لخشب قبل طلاء �للون �لنهائي، و�لتعرف على د�ئرة �ل�
�لتصميم و�أقسامها و�آثارها �لنفسية، وذلك من خلال تحقيق �ل�آتي: 

1. تنفيذ دهان طبعة )شبلونة( من خشب )MDF( لطقم كنب.

2. تنفيذ صيانة دهان طقم طاولة وسط.

3. معالجة مظلة حديقة خشبية )برجول�( ودهانها.

الكفايات المهنية:

الكفايات المتوقع امتلاكها من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة:

ً �لكفايات �ل�حتر�فية  �أول�

1- �لتخطيط لتنفيذ �لعمل �لمطلوب.

2- �لقدرة على تحديد �أنو�ع �لدهانات حسب �لمو�صفات.

3- �لقدرة على �لتمييز بين �أرقام ورق �لتنعيم.

4- �إتقان عملية �لتنعيم )�لصنفرة( للخشب.

5- مسح �لخشب وتنظيفه.

6- �ختيار �لمعد�ت �أو �ل�أجهزة �للازمة لتنفيذ �لعمل.

7- �لقدرة على �إتقان عمليات �لتاأسيس.

8- �لقيام بتشطيب �ل�أساس ودهان �لطبقة �ل�أخيرة من �لدهان.
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ثانياً كفايات �جتماعية وشخصية 

1- حفظ خصوصية �لزبون، وتلبية طلباته.

2- �لتعامل بمصد�قية.

3- �لقدرة على تقديم �لدعم و�لمساعدة.

4- �لقدرة على �لتو�صل �لفعال.

5- �حتر�م ر�أي �ل�آخرين ور�أي �لزبون.

6- �ل�ستعد�د لتلبية رغبات �لزبون باستمر�ر.

7- �لقدرة على �إقناع �لزبون.

 8- �لقدرة على �لتاأمل �لذ�تي.

9- تحمل �لمسؤولية.

10- �ل�لتز�م بالمو�عيد.

ثالثا ً كفايات منهجية 

1- �لقدرة على �لتخطيط، وتحديد �لمو�صفات.

2- �لتعلم �لتعاوني.

لكترونية للبحث عن �لمعلومات.  3- �ستخد�م �لمصادر �ل�إ

4- توثيق نتائج �لعمل وعرضها.

5- متابعة تطور�ت �لمهنة، وزيارة ورش �لدهانات �لمحلية.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية:

1. حسن �ختيار �لملابس �لمناسبة للعمل.

2. �ل�متثال لقو�عد و�إرشاد�ت �لسلامة �لمهنية في �لمشغل.

3. �ختيار �لمعد�ت �أو �ل�أجهزة �لمناسبة للمهام �لمر�د تنفيذها.

4. تهيئة مكان �لعمل.

5. وضع �لِعَدد في �لمكان �لمخصص لها.
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جاء �لزبون �إلى مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور، وبعد ما تم تنجيد طقم �لكنب بالكامل، �أر�د دهان ُطبع خشب 
)MDF( �لخاصة بالطقم، ليتم معالجتها لتتحمل تقلبات �لجو بشكل عام، وبلون خشبي جوزي ل�مع؛ ليتناسب 

أثاث �لموجود في �لغرفة. مع �ل�

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد  �لمنهجية  �لوصف خطو�ت �لعمل

1. وسيلة مو�صلات.

2. طلب �لزبون.

1. �لتعلم �لتعاوني.

2. زيارة محلات بيع 

�لدهان.

3. زيارة ورش �لدهان 

�لمحلية في �لمنطقة.

1. �ل�ستفسار من �لزبون عن 

�للون و�لمو�صفات �لمطلوبة.

2. جمع معلومات عن �أنو�ع 

دهانات �ل�أخشاب.

3. جمع بيانات عن �أنو�ع 

�لمعد�ت و�ل�أجهزة �لمستخدمة 

في عملية �لدهان.

4. جمع معلومات عن معالجة 

�لخشب قبل �لطلاء.

�أجمع �لبيانات 

و�أحللها

1. قرطاسية.

1. �لعمل بشكل 

مجموعات. 

2. �لحو�ر و�لمناقشة. 

1. تصنيف �لمعلومات 

و�لبيانات.

2. تحديد �ل�أدو�ت �لتي تصلح 

لهذ� �لعمل.

3. تحديد نوع �لدهان 

�لمطلوبة.

4. �إعد�د خطة عمل. 

�أخطط و�أقرر

3-1�لموقف �لتعليمي �ل�أول: تنفيذ دهان طبعة )شبلونة( من خشب )MDF( لطقم كنب.

وصف �لموقف �لتعليمي: 



81

1. طاولة عمل مناسبة.

2. فرشاة دهان.

3. ورق �لتنعيم.

4. وعاء فارغ.

5. دهان لون.

6. دهان �أساس.

7.دهان شفاف.

1. �لعمل جماعي

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة 

�لمهنية.

3. تنعيم طبعات �لخشب 

وتنظيفها.

4. طلاء �للون �لمطلوب.

5. طلاء طبقة �ل�أساس.

6. �لتنعيم و�لتنظيف مرة �أخرى 

بعد �لتاأسيس.

7. طلاء �لوجه �لنهائي من 

�لدهان �لشفاف. 

ذ  �أنَفِّ

1. ورقة �لعمل �لخاصة 

بالتنفيذ.

1. �لفحص �لعيني 

و�لملمسي.

1. �لتاأكد من رقم ورق �لتنعيم 

�لمستخدم.

2. �لتاأكد من قياس �لفرشاة 

�لمستخدمة.

3. �لتحقق من �للون 

�لمطلوب.

4. �لتاأكد من خلط �لدهانات 

بالنسب �للازمة.

5. �لتاأكد من نعومة �لسطح 

�لمدهون.

ق �أَتَحقَّ
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1. �لتدوين في دفتر 

�لتقرير �لخاص.

2. جهاز حاسوب.

3. جهاز عرض 

.)LCD(

1. �لنقاش �لجماعي. 

1. توثيق �لنتائج عن دل�ل�ت 

�أرقام ورق �لتنعيم.

2. توثيق �لنتائج عن �أنو�ع 

�لدهانات �لخشبية. 

3. توثيق �لنتائج عن معد�ت 

�لدهان �لمناسبة.

4. عرض نتائج �لعمل. 

جابة عن  5. �لمناقشة و�ل�إ

�ل�أسئلة.

�أوثق و�أعرض

1. �للون و�لمو�صفات 

�لمتفق عليها.

2. �لعينة �لتي تم عملها 

قبل �لبدء بالتنفيذ.

1. �لنقاش �لجماعي حول 

نتائج �لعمل.

1. مقارنة �أعمال �لطلبة بين 

طرق �لدهان �ل�أنسب و�ل�أسرع 

للحصول على �أنعم و�أجمل 

سطح.

2. من خلال �لمناقشة و�لحو�ر 

يقدم �لطلبة �لتغذية �لر�جعة 

بعضهم لبعض.

�أقوم

�ل�أسئلة

1. ما �أنو�ع دهان �ل�أساس �لمستخدمة للاأخشاب؟

2. وّضح �ل�أدو�ت و�ل�أجهزة �لمستخدمة في عمليات �لدهان.

أرقام �لموجودة على ورق �لتنعيم )�لصنفرة(؟ 3. �إل�َم تشير �ل�

4. وضح �لفرق بين دهان �لخشب �لصناعي و�لخشب �لطبيعي.
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�أتعلم

الـدهــانـات

نشاط رقم )1(

 قم بزيارة �إحدى �لورش �لقريبة من محيطك �لتي يتو�جد بها فرن للدهان، وتعرف على مو�صفات ذلك �لفرن.

نشاط رقم )٢(

 �عمل تقرير�ً عن �أنو�ع �لمعجونة �لمستعملة للاأخشاب عندما ير�د طلاؤها بدهانات شفافة. 

 ُيعّد �لدهان من عمليات �لتشطيب �لضرورية للمباني و�لمشغول�ت �لخشبية و�لمعدنية، وكل مشغولة يناسبها نوع 
مختلف من �أنو�ع �لدهانات؛ وذلك حسب نوع �لمشغولة، ومكان �ستخد�مها، ورغبة �لشخص بها، ويسبق عملية 

أّن طبقات �لدهان ل� تخفي  �لدهان مر�حل تحضيرية تَُعّد �ل�أهم في تحديد جودة �لدهان ومستوى �لمشغولة، ل�
�لعيوب �لموجودة، بل يمكن في بعض �ل�أحيان �أن تُظهرها 
وتجعلها �أكثر وضوحاً؛ لذ� علينا �ستخد�م �لمو�د و�ل�أدو�ت 

آتية قبل عملية �لدهان: �ل�

1. �ستخد�م ورق �لتنعيم �لذي يصنع من حبيبات �لرمل �أو 
�لصخور �لمختلفة كالجر�نيت و�لصو�ن �لتي تلصق على �لورق 

�أو �لقماش، ويتوفر هذ� �لورق على شكل لفائف �أو �أطباق 
مربعة �أو د�ئرية �أو على شكل شريط لتناسب �لعمل �ليدوي 

و�ل�آلي، ومزود باأرقام مكتوبة على خلف �لورق لتدل على درجة نعومته، ويستعمل في تسوية �ل�أسطح وتنعيمها قبل 
عملية �لدهان، �أو في �إز�لة طبقات �لدهان �لقديمة.

غلاق �لفجو�ت و�لشقوق و�لخدوش �لمجودة في �ل�أسطح لتسويتها  2. �ستعمال �لمعجونات �لتي تستخدم ل�إ
وتنعيمها، وتختلف �لمعجونات تبعاً لنوع �لخامة ونوع �لدهان �لمر�د طلاؤه وحجم �لفجو�ت و�لشقوق، فمنها ما 
هو للجدر�ن، ومنها ما هو للاأخشاب وهناك ما يستعمل عندما ير�د دهان �لسطوح بدهانات شفافة للمحافظة على 
�ألياف �لخشب �لطبيعي، وتتو�فر في �لسوق �لمحلي على شكل بودرة يتم خلطها بالماء عند �ل�ستعمال، �أو على 
شكل عبو�ت )علب( باأحجام مختلفة جاهزة للاستعمال، كما تتو�فر باألو�ن تتناسب مع �أنو�ع �ل�أخشاب �لطبيعية 

�لمختلفة. 
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3. �ستخد�م �للهب �أو مسّخن �لحر�رة للتخلص من �لمو�د �لر�تنجية )�لصمغية( �لموجودة د�خل �لخشب، وتحديد�ً 
عند �لعقد �لخشبية. 

الدهان: هو �لمادة �لتي تطلى بها �ل�أسطح، وتكسبها قشرة و�قية من �لعو�مل �لخارجية �لجوية، وتجف بسرعة 
مقبولة، وقد تكون هذه �لمادة معتمة �أو شفافة.

سطح والمشغولات: اأسباب دهان الاأ
1 - حماية �ل�أسطح من �لتاآكل.

2- يصبح �لسطح �أكثر قوة.

3 - حفظ �لمشغول�ت من �لمؤثر�ت �لجوية �لمختلفة.

4 - �إعطاء منظر جمالي للاأسطح و�لمشغول�ت.

5 - �إخفاء �لعيوب في بعض �لمشغول�ت.

6 - تقليد منظر وملمس ليشابه مو�د وخامات مختلفة.

7- �لمساعدة في عمليات �لتنظيف �لمختلفة.

8- �نتشار �لضوء بشكل �أفضل، وخاصة �إذ� كان لون �لدهان فاتحاً.

اأهم اأنواع الدهانات:

1. الدهانات الزيتية: 

 يختلف تركيب هذ� �لدهان حسب نوع �لسطح �لمر�د طلاؤه، وحسب ترتيب مكانة �لطبقة �لمطلوبة، فاإذ� كان ل�أغر�ض 

�لتاأسيس مثلا تحتاج زيادة من زيت بذرة �لكتان في تركيبه، �أما �إذ� كان لدهان �لوجه �لنهائي فيحتاج �إلى كميات �أكبر 

من �أكسيد �لزنك، كما يضاف �إليها بعض �لسو�ئل �لمساعدة مثل: �لسيكاتيف �لمجفف وسائل �لنفط �لمخفف، كما 

سمنتية و�أعمال �لحديد. يضاف �أكسيد �للون �لمطلوب، ويستخدم هذ� �لدهان لطلاء �ل�أسطح �لخشبية و�ل�إ

٢. الدهانات الخشبية: ومن اأهم اأنواعها:

اأ. دهان )اللاكر( الشفاف: يتكون من ماده صمغية تؤخذ هذه �لمادة بشكل رئيسي من �ألياف �لقطن، �أو تستخدم 

مادة صمغية صناعية، وهي �ل�أكثر شيوعا، ويعطي �لمشغول�ت طبقات ناعمة صلبة بعد �لجفاف لتزيد من مقاومة 

�لتاأثير�ت �لجوية �لمختلفة، ويذ�ب مركب )�للاكر( عادة بـ ))�لتنر((.

ب. دهان )السلر(: مادة صمغية غير ل�معة ترش بو�سطة )فرد( �لرش �أو �لفرشاة، طبقة �أو �أكثر حسب �لحاجه، 

ويستخدم ورق �لتنعيم بخفة بين �لوجه و�ل�آخر لتنعيم �لسطوح و�إز�لة �لنتوء�ت، ويستخدم كطبقة �أساس لسد مسامات 

�ل�أخشاب تحضير�ً لدهان �لسطوح )باللاكر(. 
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ج. البوليتان: يشبه �إلى حد كبير مادة )�لسلر( ويستخدم عندما ُير�د �إعطاء �ل�أسطح خاصية �أكبر في �لنعومة و�ستو�ء 

�ل�أسطح. 

د. الطلاء الملون )ديوكو(: يشبه )�للاكر( �لشفاف، مضافاً �إليه بعض �لملونات �لتي يمكن �لحصول عليها باأي 

تدرج لون نحتاجه، ومنه �للامع و�لمطفي.

مادة سائلة  تحوي  )علب(  عبو�ت  عبارة عن  تكون  �لمائية  بالدهانات  �أصباغ خاصة  هناك  اللون:  هـ. صبغات 

أبيض( لتغيير لونه، وهناك �أنو�ع من �ل�أصباغ تختص بدهانات  باألو�ن عديدة، يتم �إضافتها على �لدهان �ل�أصلي )�ل�

�ل�أخشاب، منها ما يكون على شكل مسحوق ُيذ�ب بالماء �لساخن، ومنها ما يكون على شكل سائل يمكن تخفيفه 

بالماء و�أحياناً بـ ))�لتنر((، ويحافظ على شكل �ألياف �لخشب، وهو غير ل�مع.

٣. الدهانات المائية:

 يستخدم عادة على �ل�أسطح �لد�خلية و�لخارجية من جدر�ن �لمنشاآت �لمعرضة للعو�مل �لجوية �لمختلفة، ومن �أهم 

�أنو�عه:

 اأ. دهان البوليسيد: وهو مخصص لدهان �ل�أسقف؛ كونه ل� يتحمل عمليات �لتنظيف و�لعو�مل �لجوية �لخارجية. 

ب. دهان الاأملشن: وهو مخصص لدهان �ل�أسطح �أو �لجدر�ن �لد�خلية؛ كونه يتحمل عمليات �لتنظيف بشكل 

�أفضل من سابقه.

 ج. دهان السوبركريل: وهو مخصص لدهان �ل�أسطح �أو �لجدر�ن �لد�خلية و�لخارجية؛ لكونه يتحمل �لعو�مل 

�لجوية �لخارجية وعمليات �لتنظيف �لمختلفة. 

�أنو�ع كثيرة ومختلفة من �لدهانات، وغالباً تسمى باأسماء �لشركات �لمصنعة   ولقد ظهرت في �ل�أسو�ق �لمحلية 

لها، وهي في �لغالب تحتوي على نفس �لمكونات �ل�أساسية للدهانات، ولكن باإضافة محسنات تضفي عليها ميز�ت 

مختلفة، وتعطي هذه �لدهانات في �لغالب تاأثير�ت خاصه كثيرة، منها:

د. دهان التعتيق: يستخدم بطرق خاصة وبو�سطة �أدو�ت و�آل�ت معينة تستطيع �إعطاء طابع �لعر�قة و�لفخامة و�لتر�ث 

بر�ز منحنيات فنية معتقة في �لجدر�ن،  للغرفة، ويوجد �أنو�ع من �لدهان �لمعتق: فمنه ما يكون بارز�ً، ويستخدم ل�إ

ومنها �لتعتيق �لحجري، �أي �لتعتيق على شكل �أحجار.

هـ. دهان الترخيم: يستخدم لتقليد مبد�أ حجر �لرخام في شكله، وهذ� يزيد من �لفخامة و�لعر�قة، ولذلك يستخدم 

في دهان �ل�أعمدة و�أيضاً �لمد�فئ �لحجرية، وُيَعّد بديلاً فعال�ً وناجحاً للرخام �لطبيعي غالي �لثمن. 
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و. �لدهان �لمخملي: وهو دهان مبتكر وحديث، عادًة ما يوضع في �أماكن �ستقبال �لضيوف في �لصالونات وغرف 

�ل�ستقبال، وهو يعطي �لجد�ر �لرونق �لمخملي �لد�فئ، ويكون على �أشكال و�ألو�ن عديدة ور�قية. 

4. الدهانات الصناعية: 
 تتكون هذه �لدهانات من تر�كيب كيميائية مختلفة، وتمتاز بثبات لونها لفترة طويلة على �ل�أسطح �لتي تدهن بها، 

وتتحمل درجات حر�رة عالية وتستخدم بشكل رئيسي في طلاء �لهياكل �لمعدنية و�ل�آل�ت �لصناعية.

5. دهانات البودرة: 

 هي دهانات صلبة لعدم �حتو�ئها على مو�د مذيبة، تتميز باأنها �أكثر ديمومة ومقاومتها �لعالية للاأحو�ل �لجوية 
أنها تستعمل عبر �أفر�ن  �لمختلفة ومقاومتها للكيماويات، ومقاومة عالية للصد�أ، وليس لها �أي �أثر على �لبيئة، ل�

أثاث �لمعدني. بدرجات حر�رة عالية جد�ً د�خل �لمصانع، ويكثر �ستعمالها في طلاء �ل�

 اأهم ميزات الدهانات الجيدة:

1 - يجب �أن ل� يتاأثر كيماويا باللمس.

2 - يجب �أن يمنع نفاذ �لماء �أو �لرطوبة �أو �لهو�ء.

3 - يجب �أن ل� تتحلل بالماء �أو �لرطوبة.

4 - يجب �أن يكون متماسكاً مع �لسطح �لمر�د طلاؤه.

5 - يجب �أن يكون له مطاطية ومرونة كافية، بحيث ل� يتشقق عند تعرضه للتمدد و�لتقلص بسبب عو�مل �لقوى 
و�لحر�رة. 

معدات الطلاء  

ُصممت معد�ت �لطلاء باأشكال و�أحجام مختلفة لتناسب �ل�أسطح �لمختلفة �لمنوي طلاؤها، ومما ل� شك فيه �أن 
أد�ة �لمناسبة للقيام بالعمل �لمطلوب يؤدي �إلى سرعة �لعمل وفاعليته، ومنها: �ختيار �ل�

1. فراِشي الطلاء: يتم �إنتاجها بمختلف �ل�أشكال و�ل�أحجام، وهي مصممة لجميع �ل�حتياجات �لممكنة، 
ويمكن �ستعمال �لفر�شي بنجاح في مختلف �لمناطق، بالرغم من �أن �ل�أدو�ت �ل�أخرى توفر تغطية �أسرع في 

�ل�أماكن �لو�سعة من �ل�أسقف و�لجدر�ن.
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٢. البكرات )الرول(: تُعد �لبكر�ت مثالية لطلاء �لمساحات �لكبيرة، �إذ �إنها تعمل على تغطيتها بسرعة وفاعلية 
عالية، وتتو�جد باأحجام مختلفة لتسهيل وملاءمة �لمهمة �لمطلوبة.  

٣. اإسفنجات الطلاء: تمثل �لُمنافس �ل�أول للبكر�ت؛ لكونها تشتمل على �لمو�صفات نفسها تقريبا، ويعتمد 
سفنجات باأنها �أقل تسبباً للفوضى من �لبكر�ت. �ل�ختيار عادًة على �لذوق �لشخصي، ولكن تتميز �ل�إ

 4. مسدس )فرد( الرش: ُيعّد )فرد( �لرش من �أهم �ل�أدو�ت و�ل�أجهزة �لتي تستعمل في دهان فعال جد� في 
تغطية مساحات كبيرة بسرعة و�نتظام �إل� �أن �لفوضى �لكبيرة �لتي تنجم عنه، و�لحماية �لتي يستلزمها، غالبا ما 

تجعله غير عملي في �ل�أماكن �لماأهولة، ولكن يكون �أكثر ملاءمة لعمليات �لطلاء �لصناعي �أي في �لمصانع، وفي 
جميع �ل�أحو�ل فاإّن شعيبة �أفرد �لرش في تز�يد مستمر، �إذ يسهل توجيه �لفرد �إلى �ل�أماكن �لتي يتعذر �لوصول �إليها، 

أد�ة على مهارة �لمستخدم لها وخبرته. وتعتمد عمليه �لدهان بهذه �ل�

و�لد�رج �أن يتصل )فرد( �لرش بوحدة ضاغطة �لهو�ء، �إل� �أن بعض �أنو�عه تعمل 
دون هو�ء )كهرباء(، وبخاصه في �أعمال �لصيانة، و�ل�أعمال �لتي تُشِكل فيها 

�أعمال �لدهان جزء�ً محدود�ً من �لعمل �لكلي.

خذ بها عند استعمال )فرد( الرش: اإرشادات يجب الاأ

1 - �رتد�ء لباس �لعمل �لمناسب من كمامات وقفاز�ت و�لنظارة �لشفافة �أثناء �لعمل.

2 - تصفية �لدهان بقطعة من �لشاش قبل ملء وعاء �لدهان به.

قطعة  على  و�لتجربة  �لدهان  بعملية  �لبدء  قبل  �لمطلوب  �لهو�ء  ضغط  ضبط   -  3

خارجية.

�ل�أسطح �لعمودية ومائلا عند رش  تماما عليه عند دهان  للسطح وعمودياً  �لفرد مو�جهاً  �أن يكون �تجاه فوهة   -4

أفقية. �ل�أسطح �ل�

5 - �أن تكون �لمسافة بين فوهة �لفرد و�لسطح )15-25(سم.

6 - �لتاأكد من نظافة �لفرد قبل �ل�ستعمال.

7 - �أن يكون مقد�ر �لضغط على زناد �لفرد متساوياً باستمر�ر.

�أثناء  عليه  قوسي  بشكل  وليس  �لسطح،  بمو�ز�ة  �ليد  تحريك   -8

عملية �لدهان.
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9- �أن تغطي كل سحبة دهان جزء�ً من سابقتها.

�أول� ثم �لخارجية  �لبعيدة  �لد�خلية و�لعلوية  �لسفلية  10- ترش �لسطوح 

و�لقريبة من �لمستخدم.

11- تفريغ وعاء �لفرد من �لدهان بعد �ل�نتهاء منه، ووضع كمية كافية 

من �لمذيب بدل�ً منه، ورشها بعيد�ً عن �لمشغول�ت.

�لمذيبة للدهان فترة من  �لمادة  �لفرد، ووضعها في  �أجز�ء  12- تفكيك 

�لزمن ثم تنشيفها وتركيبها وحفظها.

 كما يوجد في بعض �لمشاغل �أو ورش �لنجارة و�لتنجيد فرن )غرفة خاصة للدهان يمكن �لتحكم بها من حيث 

غلاق، و�حتو�ؤها على منقيات �لهو�ء من �لغبار و�ل�أوساخ، ودرجة �لحر�رة، و�تجاه حركة �لهو�ء بو�سطة محرك  �ل�إ

شفط(. 
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جاء �أحد �لزبائن �إلى �لمشغل يريد �ل�ستفسار عن �إمكانية صيانة )�إعادة دهان( 
طقم طاولة �لوسط �لمتو�جد في بيته، ويشرح عن حالة تلك �لطاول�ت و�صفاً 
�إياها بتعرضها لعدة كدمات في �لسطح، وذهاب �للون عند �أسفل �ل�أرجل نتيجة 
لوصول �لماء �أثناء عمليات �لتنظيف في �لمنزل، وبعد �ل�تفاق مع �لزبون عن 
�للون ومو�صفات �لدهان وطريقة �لتنفيذ، سيتم مباشرة �لعمل في �لقريب �لعاجل 

ليتم �لتسليم بالوقت �لمحدد حسب �ل�تفاقية. 

�لعمل �لكامل:

�لمو�رد  �لمنهجية  �لوصف خطو�ت �لعمل

1. طلب �لزبون.

نترنت. 2. شبكة �ل�إ

1. �لتعلم �لتعاوني.

2. �ل�ستعانة بذوي خبرة.

1. �ل�ستفسار من �لزبون عن �للون 
و�لمو�صفات �ل�أخرى.

2. جمع معلومات عن كيفية �إز�لة 
�للون �لقديم.

3. جمع معلومات عن طريقة 
�لتخلص من �آثار �لكدمات عن 

�لسطح.

4. جمع معلومات عن �أنو�ع 
�لدهانات �لتي تناسب �لعمل.

5. جمع معلومات عن �لمعد�ت 
و�ل�أجهزة �لمستخدمة في عملية �لمعالجة 

و�لطلاء �لتي تناسب هذ� �لعمل.

�أجمع �لبيانات، 
و�أحللها

1. قرطاسية. 1. �لعمل بشكل مجموعات. 

2. �لحو�ر و�لمناقشة.

1. تصنيف �لمعلومات و�لبيانات.

2. تحديد طريقة �إز�لة �لدهان �لقديم.

3. تحديد طريقة �لتخلص من 
�لكدمات عن �لسطح.

4. تحديد لون �لدهان �لمطلوب 
للعمل ونوعه.

�أخطط و�أقرر

3-2�لموقف �لتعليمي �لثاني: تنفيذ صيانة دهان طقم طاولة وسط. 

وصف �لموقف �لتعليمي: 
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5. تحديد �لمعد�ت و�ل�أجهزة �لتي 
تلزم �لعمل.

6. �إعد�د خطة عمل. 

1. ورق �لتنعيم.

2. مجرود )مشحاف(.

3. مو�د �إز�لة �لدهان.

4. صبغة �لدهان.

5. دهان �أساس.

6. دهان شفاف.

7. )فرد( دهان.

8. مسخن حر�رة �أو 
)شاروخ(.

1. �لعمل �لجماعي 1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة 
�لمهنية.

3. �إز�لة طبقات �لدهان �لقديمة ما 
�أمكن.

4. معالجة �لكدمات.

5. تنعيم طاول�ت �لخشب وتنظيفها.

6. طلاء �للون �لمطلوب.

7. طلاء طبقة �ل�أساس.

8. �لتنعيم و�لتنظيف مرة �أخرى بعد 
�لتاأسيس.

9. طلاء �لوجه �لنهائي من �لدهان 
�لشفاف. 

ذ �أنَفِّ

1. ورقة �لعمل �لخاصة 
بالتنفيذ.

1. �لفحص �لعيني 
و�لملمسي.

1. �لتاأكد من �ستخد�م �لرقم 
�لمناسب من ورق �لتنعيم.

2. �لتاأكد من �لتخلص من �آثار 
�لكدمات عن �لسطح.

3. �لتحقق من �لتخلص من �آثار 
�لمادة �لمزيلة للدهان عن �لسطح 

�لمر�د طلاؤه.

4. �لتحقق من �لحصول على �للون 
�لمطلوب.

5. �لتحقق من خلط �لدهانات 
بالنسب �للازمة.

6. �لتحقق من عدم تسييل �لدهان 
�أثناء �لرش.

7. �لتحقق من �لحصول على سطح 
�أملس ناعم.

ق �أَتَحقَّ
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1. �لتدوين في دفتر �لتقرير 
�لخاص.

2. جهاز حاسوب.

.)LCD( 3. جهاز عرض

1. �لنقاش �لجماعي. 1. توثيق نتائج �أرقام ورق �لتنعيم 
بخصوص درجة �لنعومة و�لخشونة.

2. توثيق �لنتائج عن طريق �إز�لة 
�لدهان �لقديم عن �لطاول�ت.

3. توثيق نتائج نسب خلط �لدهان 
�لمستخدم.

4. توثيق نتائج طريقة �ستخد�م )فرد( 
�لرش في عملية �لطلاء.

5. عرض نتائج �لعمل.

�أوثق و�أعرض

1. �للون و�لمو�صفات 
�لمتفق عليها.

2. �للون من خلال 
�لكتالوجات �لخاصة 
بالدهانات �لخشبية.

1. �لنقاش �لجماعي حول 
نتائج �لعمل.

2. تحليل نموذج �لتقويم.

1. مقارنة �لطاول�ت قبل عمليات 
�لمعالجة و�لدهان وبعدها.

2. مقارنة �أعمال �لطلبة بين طرق 
�لرش �ل�أنسب و�ل�أسرع للحصول على 

�أفضل طلاء ممكن.

3. من خلال �لمناقشة و�لحو�ر 
يقدم �لطلبة �لتغذية �لر�جعة لبعضهم 

�لبعض.

�أقوم

�ل�أسئلة

1. �شرح طرق �إز�لة �لدهان �لقديم عن �لمشغول�ت.

2. �شرح عن �لمكان �ل�أنسب لعملية رش �لدهان.

نجاز عملية �لصيانة للطاول�ت؟                3. ما �أفضل �آلة تنعيم تستخدم ل�إ

4. ما ضرورة �ستخد�م �لجهاز �لموضح بالصورة في مشغل �لتنجيد �لفني 
و�لديكور؟
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�أتعلم

الاألوان

نشاط رقم )1(

ألو�ن على مز�جك �لشخصي؟ كيف تؤثر �ل�

نشاط رقم )٢(

ألو�ن �لباردة. ألو�ن �لد�فئة و�ل� ر بحثاً بعنو�ن �ل� حضِّ

نشاط رقم )٣(

ألو�ن �لرئيسية، حسب تاأثيرها �لنفسي لتعطي جانباً  �بحث مع زملائك في �أي �ل�أماكن من حولك يمكن �ستخد�م �ل�

�إيجابياً. 

 
نجازه، وكثير من �ل�أشخاص �لقائمين على هذه �ل�أعمال يتعامل  ألو�ن تُشِكل مرحلة ما من مر�حل �أي عمل َتسعى ل�إ  �ل�
ألو�ن بصيغة �أساسية في مجريات حياته �لَعملية، لكنه ل� ُيدرك �لمعنى �لحقيقي لها، ول� يعلم جيد�ً �أسر�رها  مع �ل�
ألو�ن نقطة ِمفصلية في نجاح �أي عمل سوف تقوم به، ولكي تكون  ومدى تاأثيرها على �لعمل، وما هو مؤكد �أن �ل�
�أعمالك ذ�ت و�قعية وجمالية بشكل �أفضل؛ يجب �أن تكون لديك �لقدرة �لممتازة على فهم كل لون و�لتعامل معه 

بشكل سليم. 

ألو�ن هي شيء �أساسي في حياة كُل �لبشر، ولها تاأثير�ت عدة من كل جو�نب حياتهم، وهذه �ل�أسطر �لقادمة   �ل�
ستقوم  لون  �أي  سيعطيه  �لذي  أثر  �ل� ودر�سة  تصاميمك،  في  �ستعماله  قبل  ممتاز  بشكل  �للون  لفهم  لك  ممتازة 
 باستخد�مه، ولو نظرت للاأمور من هذه �لناحية تاأكد تماماً �أن مقاييس �لنجاح في تصاميمك سوف ترتفع بشكل جيد.

نسان  ألو�ن ومدى �نعكاسها على نفوس �لُمشاهدين يجب �أن تدرك تماما �أن �للون بالنسبة للاإ  قبَل �أن تفهم تاأثير�ت �ل�
هو عبارة عن �إحساس، ول� يوجد لُه �أي معطيات خارج �لجهاز �لعصبي، �أي �أن �للون تاأثير فسيولوجي يحُدث في 
شبكية �لعين نتيجة �أثر �لضوء وسقوطه على �ل�أجسام و�متصاصها لُه و�نعكاسه منها، ولو نظرنا �إلى �ل�أمور من �لناحية 
ّن �لسطوح و�ل�أجسام بوجودها �لطبيعي ل� تملك �أي لون، و�إذ� ما وقع على هذه �ل�أسطح �أو �ل�أجسام  �لفيزيائية فاإ
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�أخرى ضمن  نها ستقوم بامتصاص موجات شعاعية معينة، وعكس موجات  فاإ �أبيض كشعاع �لشمس مثلا  شعاع 
�ألو�ن �لطيف �لسبعة، �لتي تتدرج من �ل�أحمر للبنفسجي )�ل�أحمر، �لبرتقالي، �ل�أصفر، �ل�أخضر، �ل�أزرق، �لنيلي، 
�لبنفسجي( وهذه �لموجات �لمنعكسة هي �لتي تر�ها �لعين، وتشعر كاأنها لون �لجسم �لفعلي �لنابع من سطوحه، 
أبيض �لساقط على �أي سطح يجعلنا نرى لونه بشكل سليم من خلال �ل�نعكاسات و�ل�نكسار�ت  لذلك فالشعاع �ل�
�إذ�  �أسود  وبلون  عليه،  �لساقطة  شعاعات  �ل�إ جميع  بعكس  قام  �إذ�  �أبيض  بلون  �لسطح  ويظهر  عليه،  تحصل  �لتي 
ألو�ن. �ل� ُهو مصدر جميع  �لضوء  �أن  �أننا وصلنا وبتفسير علمي  �أي  �ل�شعاعات بشكل كامل،  بامتصاص كل   قام 

ألو�ن ومشتقاتها سنجدها قُسمت �إلى مجموعات: ولو نظرنا �إلى �ل�

ً مجموعة الاألوان الاأساسية: وتتكون من )�ل�أحمر، �ل�أصفر، �ل�أزرق( ومن هذه �لمجموعة نستطيع  �أول�

�لوصول �إلى �لمجموعة �لفرعية �لثانية.

ثانياً مجموعة الاألوان الثانوية: تتكون من 

ألو�ن �لثلاث �ل�أساسية  جمع لونين �أو �أكثر من �ل�

على  �لحصول  فنستطيع  �ل�أولى  �لمجموعة  في 

)�أخضر،  من  �لمكونة  �لثانوية  ألو�ن  �ل� مجموعة 

وبرتقالي، وبنفسجي(، فال�أخضر هو نتيجة جمع 

�للونين �ل�أصفر و�ل�أزرق، �أما �لبرتقالي فهو نتيجة 

�لبنفسجي  �أما  و�ل�أحمر  �ل�أصفر  �للونين  جمع 

فهو نتيجة جمع �للونين �ل�أحمر و�ل�أزرق، وعند 

ألو�ن �لثلاثة �ل�أساسية  تغيير نسب �لخلط بين �ل�

ألو�ن �لثالثة.  ألو�ن �لمسماة بال� سنحصل على �لمجموعة �لثالثة من مجموعات �ل�

ثالثا ً مجموعة الاألوان المحايدة:

تظهر  ل�  �إنها  حيث  ذكرها،  يتم  لم  �أخرى  �ألو�ن  هناك     

ليست  �أنها  على  صنّفت  �أنها  و�لسبب  ألو�ن،  �ل� د�ئرة  في 

�لناتجة  �لثانوية  ألو�ن  �ل� من  وليست  �ل�أساسية،  ألو�ن  �ل� من 

و�للون  �ل�أسود،  )�للون  هما  �لحيادية  ألو�ن  و�ل� عنها، 

عن  تنتج  �لتي  �لرمادي  �للون  درجات  وكل  �ل�أبيض( 
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�ل�أسود غالبة على  فاإن كانت كمية  لون،  �لمضافة من كل  للكمية  وفقاً  �لرمادي  �للون  مزجهما، وتختلف درجة 

نه ينتج �للون �لرمادي �لفاتح. �ل�أبيض هو �لغالب فاإ �إذ� كان �للون  �أما  �ل�أبيض يصبح �للون �لرمادي غامقاً،   �للون 

نسان   �أما بالنسبة للحالة �لتي ُيكونها �أثر �للون على �ل�إ
ألو�ن �إلى مجموعتين، وذلك  فيمكن تقسيم مجموعات �ل�

حسب �لحالة �لنفسية �أو �لوظيفية �لتي يقدمها �للون 
ألو�ن �لد�فئة �أو �لساخنة  لعين �لناظر، فهناك مجموعة �ل�
)�ل�أحمر، و�لبرتقالي، و�ل�أصفر ومشتقاتها( ومجموعة 

ألو�ن �لباردة �أو �لهادئة )�ل�أزرق، و�ل�أخضر ومشتقاتهما(  �ل�
ولكي نتوصل �إلى علاقة كُل لون فيما يقابله بالد�ئرة 

نلاحظ �أنُه كلما مال �للون �لساخن للبرودة سيميل �للون 
�لذي يقابله بالد�ئرة عكسياً �أي نحو �لسخونة، ويمكننا 

أثر �لنفسي �لذي  ألو�ن �لمتضادة، بحيث ندمج في تصاميمنا �ل� ألو�ن �لمتناسقة و�ل� �ل�ستفادة من ذلك بمعرفة �ل�
أفعال �لتي سيكونها �للون في  نود زرعه في نفس �لناظر بشكل سليم، وهذ� ما يسمى )بفلسفة �للون(، �أي ردود �ل�
أثر �لذي يتركه كل لون على �لناظر، فمثلا  ألو�ن عبر �لزمن لدر�سات كثيرة لمعرفة �ل� نفوس ناظريه، وقد خضعت �ل�

أمر �لذي يقودك ل�ستخد�م �للون �لسليم في �لمكان  كل لون يترك �أثر�ً و�نطباعاً يختلف عن نظر�ئه �ل�آخرين؛ �ل�
ألو�ن و�أثرها �لنفسي:  �لسليم في تصاميمك، وهذه بعض �ل�

يجابية �أكثر من �لسلبية، وهو لون جاذب  اللون الاأصفر: لون يعطيك �إحساساً بالدفء و�لطاقة، يميل �إلى �ل�إ
أبو�ب خصوصاً للمشاريع �لتجارية. للناظر ومناسب جد� ل�ستخد�مه في �لمد�خل و�ل�

و�لر�حة  بالهدوء  �إحساساً  يعطيك  بارد  لون  الاأزرق:  اللون 
للاأشخاص  ُمحبب  لون  وهو  بالثقة،  يشعرك  و�ل�حتر�م،  و�لصبر 
�لنوم  ُغرف  في  ل�ستخد�مه  جد�  ومناسب  �لُمفكرين، 
�لهدوء. على  يساعد  أنه  ل� تركيز؛  �إلى  تحتاج  �لتي   و�لفر�غات 

و�ل�نفعال،  بالتوتر  �إحساساً  يعطيك  حار  لون  الاأحمر:  اللون 
و�لشعور  �لقوة،  من  �لمزيد  ويمنحك  �لحركة،  باأجو�ء  وُيشعرك 
أنانية؛ لذلك ل� يفضل �ستخد�مه كلون  بحب �لذ�ت، ويميل �إلى �ل�

مسيطر في �لفر�غات �لد�خلية خصوصا.
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اللون البرتقالي: لون د�فئ، ويشجع على �لتو�صل مع �ل�آخرين، لون يرتبط بالصحة، وُيشجع على �لتفاؤل ويفتح 
 �لشهية؛ لذلك فهو مناسب جد� ل�أماكن �لنقاهة كالمنتجعات �لسياحية و�لمطاعم. 

اللون الاأخضر: لون �لطبيعة، وهو لون ُمطيع يضفي على �لنفس �لبشرية �لهدوء و�لطماأنينة، ُيستعمل بالخلفية 
 بدرجاته �لفاتحة، في حين تقوم درجاته �لقاتمة بالتخفيف من �أثر �لسطوع في �لمكان.

اللون البنفسجي: لون ر�ئع يتصف بالبرودة كلما �تجهنا نحو �ل�أزرق، ويتصف بالدفء كلما �تجهنا نحو 
يجابية، يستخدم في �لتمثيل كثير�ً فهو لون  �ل�أحمر، هو لون �ل�نفر�د و�لعزلة �لتامة، يميل �إلى �لسلبية �أكثر من �ل�إ

 �لتخفي.

لهام، ويشير �إلى �لروحانية، يعطيك �إحساساً بالرقة، فهو  اللون الاأرجواني: لون فني، يمنحك �لمزيد من �ل�إ
 مناسب جد� للاستخد�م في فر�غات �لنوم و�لمعيشة و�لمكتبات. 

اللون البني: لون �ل�أرض، وهو شبه د�فئ، يعطيك �إحساساً بالهدوء، لون �ل�رتباط بالشيء، ويشجع على �لتفكير، 
حساس بالخارج �إلى �لد�خل، ويستعمل كثير� في د�خل �لمباني  يفضل �ستعماله في �لفر�غات �لد�خلية لنقل �ل�إ

ظهار �تصال �لخارج �لجميل بالد�خل.  �لريفية ل�إ

أثر.   اللون الرمادي: لون هادئ بارد نسبيا، ُيعّد بديلا للاأزرق في كثير من �ل�أحيان لما فيهما من تشابه �ل�

حساس بالطهارة، يشير �إلى �لنسيان و�لضعف، وكثرة �ستعماله بالفر�غ �لد�خلي  اللون الاأبيض: لون �لفر�غ و�ل�إ
 تزيد من قيم �لتباين و�لشعور بالبرودة. 

اللون الاأسود: لون يشير �إلى �لفخامة و�لرز�نة، يستعمل كثير�ً في عمليات �لخد�ع �لبصري في �لفر�غات �لد�خلية، 
يعطينا �إحساساً بالعمق، وهو �للون �لمفضل في �لملابس خصوصا للرجال.
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التاأثير السيكولوجي )النفسي( والفسيولوجي )الوظيفي( للون:

ألو�ن، �أو �نزعاجه من لون �آخر �أو �أكثر  نسان �لشخصية في بعض �ل�أحيان للون ُمعين �أو مجموعة من �ل�        ميول �ل�إ
ألو�ن على �لنفس �لبشرية، وبنسب مختلفة من شخص ل�آخر، وقد يؤثر في ذلك  ما هو �إل� تاأكيد و�ضح على تاأثير �ل�

ألو�ن على �لنفس: أمثلة على تاأثير �ل� �أحياناً عاد�ت وتقاليد �لشعوب في تلك �لمنطقة، وهناك كثيرمن �ل�

• �ستخد�م �للون �ل�أحمر و�ل�أصفر في مطعم وجبات سريعة، جعل زو�ر �لمطعم ياأكلون بسرعة، وينصرفون 	
تاركين �ل�أماكن لغيرهم من �لزو�ر.

• �ستخد�م �للون �ل�أخضر بدل�ً من �ل�أحمر في �أحد �لمصانع �لتي كثر فيها �لشجار بين �لعمال، �أدى �إلى �لوئام 	
و�لمحبة بين �لعمال.

• �ستخد�م �للون �ل�أحمر ُيحدث حالة من �ل�ضطر�ب لبعض �ل�أشخاص.	

• �ستخد�م �للون �ل�أصفر ُيحدث حالة من �لتنبيه لبعض �ل�أشخاص.	

• �ستخد�م �للون �ل�أخضر ُيعطي حالة من �لتسكين لبعض �ل�أشخاص.	

نسان، قد ينعكس ذلك على تصرفاته، وبهذ� يكون قد حصل تاأثير وظيفي �أو  �ي عندما يؤثر �للون نفسياً على �ل�إ
عضوي على �لشخص �لذي تعرض للون معين.

لوان معاني الاأ

�ل�أحمر: �لعاطفة، و�لحب، و�لغضب.

�لبرتقالي: �لطاقة، و�لسعادة، و�لحيوية.

�ل�أصفر: �لسعادة، و�ل�أمل، و�لخد�ع.

�ل�أخضر: �لبد�يات �لجديدة، و�لطبيعة.

�ل�أزرق: �لهدوء، و�لمسؤولية، و�لحزن.

بد�ع، و�لثروة. �ل�أرجو�ني: �ل�إ

أناقة، و�لشر. �ل�أسود: �لغموض، و�ل�
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�لرمادي: �ل�كتئاب، وتقلب �لمز�ج.

�ل�أبيض: �لطهارة، و�لنظافة.

 ُيعّد الدهان اآخر مرحلة من مراحل التشطيب، وهو المظهر النهائي للمبنى؛ لذلك يجب مراعاة اأمور 
 عدة عند اختيار لون الدهان منها:

1. يتم �ستخد�م �للون �لذي يناسب �لفر�غ �لد�خلي في �ل�أوقات �لتي يكثر فيها �ستعماله، مع مر�عاة عنصر 
ضاءة �لطبيعي و�لصناعي.   �ل�إ

ألو�ن �لقاتمة تعطي �إيحاء بضيق  ألو�ن تاأثير�ً و�ضحاً على �لفر�غات من حيث �تساعها وضيقها، فال� 2. تعطي �ل�
ألو�ن �لفاتحة فتعطي �إيحاء بالسعة للفر�غ.  �لفر�غ، �أما �ل�

أثاث وحجمه مع لون �لجدر�ن للفر�غ.  3.يجب مر�عاة لون �ل�
4. �إذ� كان �لفر�غ كبير�ً جد�ً فينصح بدهان �لجدر�ن بلون قاتم لتقليل حجم �لفر�غ.

حساس بوسع �لفر�غ، ودهان �لجدر�ن بخطوط ر�أسية؛  5. �لسقف �لمنخفض يتم دهانه بلون �أبيض ناصع ليثير �ل�إ
مما يعطي شعور�ً بارتفاع �لمكان.

6. �إذ� كان �لسقف مرتفعاً فيدهن بلون �لجدر�ن وبنفس �لدرجة و�لشدة ليبدو �رتفاعه مناسباً.

7. �إذ� كان �لسقف مرتفعاً بنسبة كبيرة فيدهن بلون مغاير للون �لجدر�ن؛ ليظهر �أنه �أقل �رتفاعاً مما هو عليه، 
ويكون هذ� �لدهان غامقاً �أيضاً.

ألو�ن �ل�أساسية في �لفر�غ عن لون �أو لونين فقط. 8. يجب �أن ل� تزيد �ل�

أثاث و�أقمشة �لتجنيد قاتمة نوعاً ما فيفضل طلاء �لغرفة باألو�ن فاتحة و�لعكس صحيح.  9. �إذ� كانت �ألو�ن �ل�
أبو�ب فيفضل طلاؤها بنفس لون �لغرفة. 10.في حال وجود �أماكن غير مستوية سو�ء في �لجدر�ن �أو �ل�

  وينبغي هنا �أيضا �لتعرف على الخصائص التي تصف طبيعة اللون ومنها:

 1. اأصل اللون:
ألو�ن �ل�أخرى، وهي هويته �أو �سمه مثلا:   �أي صفة �للون، �أو خاصيته �لتي يعرف من خلالها، وتميزه عن �ل�

ألو�ن.  �ل�أحمر، و�ل�أصفر، و�ل�أخضر، وغيرها، ويمكن تغيير صفة �للون بالمزج بين �ل�
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٢. شدة اللون:

 درجة نقاء �للون وقوة وضوحه، وهي تصف قوة �أو درجة 
�لتشبع، �أي �لصفة �لتي تدلنا كيف �أن �للون يقترب �أو 

أبيض  يبتعد من درجة �لنقاء )�لنسبة بين �للون وبين كمية �ل�
�لموجودة فيه(. 

٣. التباين:

 تلك �لظاهرة �لتي تختص بتغير درجة �للون بالنسبة لدرجة لون 

ألو�ن بتجاورها �إذ� ما �ختلفت في �لدرجة،  �آخر مجاور له فال�

ّن �لفاتح منها يظهر �أفتح مما هو عليه في �لحقيقة، و�لغامق  فاإ

يظهر �أغمق.

ألو�ن في حياتنا �لعملية نظر�ً ل�أهميتها وسهولة �لتعامل    ويمكننا هنا �أيضا �ستخد�م �لتكنولوجيا لتوظيف �ستخد�م �ل�

معها، فهناك �لعديد من �لبر�مج �لتي تعتمد على �لحاسوب مثل برنامج )�لفوتوشوب( )Photoshop( �لشهير �لذي 

ألو�ن، ودمجها، و�إدر�ج �لصور و�لتعديل عليها، حيث يمكن �إعطاء قيم و�أرقام للحاسوب، تُعرف  يساعدنا في �ختيار �ل�

نجليزية. بما يسمى قيم )RGB( وهي �ختصار �أول �أحرف من كلمات )�أحمر، �أخضر، �أزرق( باللغة �ل�إ
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�أسئلة �لوحدة:

جابة �لصحيحة: �لسؤ�ل �ل�أول: ضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أد�ة �لمثالية في طلاء �لمساحات �لكبيرة؟ 1. ما �ل�

�أ. �لبكر�ت   ب. �لفر�شي    ج. �إسفنجات �لطلاء   د. )فرد( �لرش.

2. ما �لدهان �لمائي �لذي يستعمل في �ل�أماكن �لخارجية؟

�أ. �ل�أملشن   ب. �لسوبركريل   ج. بوليسيد  د. �لتعتيق.

3. ما �أفضل �أنو�ع �لدهانات �لمائية لطلاء �ل�أسقف؟

�أ. �لسوبركريل    ب. �لمخملي  ج. �لبوليسيد    د. �ل�أملشن.

4. ما طبقة �لدهان �لتي تعمل على سد مسامات �لخشب؟ 

ب. �لصبغات �لمائية   ج. )�لديوكو(   د. )�لسلر(. �أ. )�للاكر(  

5. ما هو محلول دهان )�للاكر( �لشفاف؟

د. �لماء. ج. �لكاز   ب. )�لتنر(  �أ. )�لتربنتين(  

أرقام �لموجودة على ورق �لتنعيم؟ 6. ماذ� تعني �ل�

�أ. طول �لورق   ب. عدد �لحبيبات   ج. درجة �لنعومة و�لخشونة  د. قوة تحمله.

7. �أين ُيفضل �ستخد�م �للون �لبنفسجي؟

د. �لمستشفيات. ج. �لمصنع    �أ. غرف �لشباب   ب. غرف كبار �لسن  

8. ما �ل�أماكن �لتي ل� ينصح باستخد�م �للون �ل�أحمر فيها؟

د. غرفة �ألعاب �ل�أطفال. ج. مطعم �لوجبات �لسريعة   ب. غرف �ل�أطفال   �أ. �لمصانع  

نسان؟ 9. ما �لشعور �لذي يعطيه �للون �ل�أخضر للاإ

د. �لغضب. ب. �لتسكين   ج. �لعاطفة    �أ. �لتنبيه  

نسان؟  10. ما �لشعور �لذي يعطيه �للون �ل�أصفر للاإ

ب. ر�حة �ل�أعصاب   ج. �لهدوء و�لتفاؤل  د. �لدفء. �أ. �لمرح و�لسرور  

أبيض و�ل�أسود؟ 11. ما تصنيف �للونين �ل�

د. �لمتقابلة. ج. �لحيادية    �أ. �لثانوية   ب. �لرئيسية   
�لسؤ�ل �لثاني: ما ميز�ت �لدهان �لجيد؟

�لسؤ�ل �لثالث: �ذكر خمسة من �أسباب دهان �ل�أسطح و�لمشغول�ت.
�لسؤ�ل �لر�بع: ما �أهم تصنيفات �لدهان �لمائي، وتكلم عن كل منها.      

رشاد�ت �لتي يجب �أخذها بعين �ل�عتبار عند �ستخد�م )فرد( �لرش؟ �لسؤ�ل �لخامس: �ذكر خمسة من �ل�إ
�لسؤ�ل �لسادس: علل: عند �ستخد�م )فرد( �لرش يجب �أن يكون �لضغط على زناد �لفرد متساوياً باستمر�ر.
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لجنة �لمناهج �لوز�رية:

د. صبري صيدم

د. شهناز �لفار

�أ. ثروت زيد

د. بصري صالح

د. سمية �لنّخالة

�أ. عز�م �أبو بكر                                                                     

م. فو�ز مجاهد

م. وسام نخلة

�أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس


