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    تــقــديــم

أمــر الــذي  صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة، ال� يتصــف ال�إ

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، 

والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جاءت ضمن خطــة متكاملة 

عــداد لجيــل  عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال 

اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــن اإنتاجه ــا يجــب اأن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي المعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق الحــرص عل ــن منطل وم

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعي 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل  ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

المخرجات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقون مــن تواصل  وال�إ

هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠1٨



مــقــدمــة

الحمــد للــه والّصــلاة والّســلام علــى رســول اللــه، وبعــد، زملاءنــا المعلمــون والمعلمــات، طلبتنــا ال�أعزاء، نقــّدم لكم كتاب 
التّمديــدات الّصحيــة والتدفئــة المركزيــة للّصــف الحــادي عشــر المهنــي، والمبنــي على منهجيــة المواقف التّعليمّيــة التّعلمّية 
والمشــتقة مــن وحــدات نمطيــة تخــّص منهــاج التّمديــدات الّصحيــة، والتــي تدعــم هــدف » تحقيــق الكفايــات المهنيــة 

للطّلبــة المتعلّميــن، كمــا يتطلبهــا ســوق العمــل.

أنابيــب وقطــع توصيلهــا«، حيــث تناولت مواقــف تعليمية  أولــى » اأنــواع ال� اشــتمل الكتــاب علــى ثــلاث وحــدات نمطيــة، ال�
أنابيــب المســتخدمة فــي هــذه المهنــة، وقطــع توصيلهــا، ومواصفاتهــا مــن  تعلميــة، ومــادة نظريــة تعــّرف الطّالــب باأنــواع ال�

أنابيــب، واأطوالهــا، واأقطارها باســتخدام اأدوات القيــاس المختلفة. حيــث مــواد صنعهــا، وقيــاس ســماكات جــدران ال�

أنابيــب« علــى مواقــف تعليمّيــة تعلمّيــة، ومــادة نظريــة تبّيــن الطــرق الرئيســية  واشــتملت الوحــدة الثّانيــة » طــرق توصيــل ال�
أنابيــب. لتوصيــل اأنابيــب التمديــدات الّصحيــة، وكيفيــة اســتخدام ال�أدوات وال�أجهــزة الخاصــة بعمليــة توصيــل هــذه ال�

اأمــا الوحــدة الثّالثــة » تمديــد شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي« فجــاءت بمواقــف تعليمّيــة تعلمّيــة، ومــادة نظريــة تبيــن 
ــب  أنابي ــار شــكل ال� ــث اختي ــن حي ــي، م ــي المبان ــرف الّصحــي ف ــاه والّص ــد شــبكات المي ــة لطــرق تمدي ال�أســس العملي
نجــاز  المســتخدمة واأقطارهــا، وتركيــب قطــع الوصــل واأكــواع التاأســيس،  واســتخدام ال�أدوات الخاصــة فــي هــذه المهنــة ل�إ

المهمــات المختلفــة فــي عمليــات التمديــد.

شارة ل�أهمية اتباع شروط الّسلامة والّصحة المهنية اأثناء تنفيذ المواقف التّعليمّية التّعلمّية. وتجدر ال�إ

ــن  ــا المعلمي ــة باإخوانن ــا ثق ــة، وكلن ــّده نســخة تجريبي ــذي نع ــف، ال ــق التاألي ــاج مجهــود فري ــدم لكــم نت ــا نق نن ــراً، فاإ واأخي
دارة العامــة للمباحــث العلميــة فــي مركــز المناهــج/ وزارة التربيــة والتعليــم  والمعلمــات واأبنائنــا الطّلبــة اأن يــزودوا ال�إ

أعــزاء. المقترحــات كافــة، والملاحظــات والتعليقــات بمــا يضمــن التّجويــد والتّطويــر لمــا فيــه مصلحــة طلبتنــا ال�

فريق التاأليف
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أنابيب المعدنية المستخدمة في التّمديدات الّصحية. ٥الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: تصنيف ال�

الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: تصنيف قطع الوصل المعدنية المستخدمة في 
٢1التّمديدات الّصحية.

أنابيب البلاستيكية المستخدمة في  الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تصنيف ال�
٣٥التّمديدات الّصحية.

الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تصنيف قطع الوصل للاأنابيب البلاستيكية المستخدمة 
4٦في التّمديدات الّصحية.
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الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: توصيل اأنواع مختلفة من اأنابيب التّمديدات الّصحية 
٦٠بالتسنين.

UPVC أنابيب البلاستيكية ٧1الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: توصيل ال�

الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: توصيل اأنابيب تمديدات المياه والّصرف الّصحي 
باستخدام اللحام.
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٩٩الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: تاأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية.

1٠٨الموقف التّعليمي التّعلّمي الثاني: تاأسيس منزل بشبكة مياه ساخنة وباردة.

1٢1الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تاأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية

الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تاأسيس شبكة صرف صحي حول المنزل.
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المحتويات
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اأنواع ال�أنابيب وقطع توصيلها

 ناقش وتاأّمل:كيف نمّيز بين اأنواع اأنابيب التمديدات الّصحية؟ وكيف نحدد اأشكال قطع توصيلها؟

اأنواع ال�أنابيب وقطع توصيلها
اأنواع ال�أنابيب وقطع توصيلها

 ناقش وتاأّمل:كيف نمّيز بين اأنواع اأنابيب التمديدات الّصحية؟ وكيف نحدد اأشكال قطع توصيلها؟

الوحدة ال�أولى

١



٣

 الوحدة النمطية ال�أولى: اأنواع ال�أنابيب وقطع توصيلها

يتوقّــع مــن الطلبــة بعــد دراســة الوحــدة والتفاعــل مــع مواقفهــا التّعليمّيــة التّعلمّيــة اأن يكونــوا  قادريــن علــى معرفــة اأنــواع 
آتــي: ــة، وذلــك مــن خــلال ال� ــة التّمديــدات الّصحي أنابيــب، وقطــع توصيلهــا، والمســتخدمة فــي مهن ال�

أنابيب، ووحداتها. 1 استخدام اأدوات قياس ال�

أنابيب المستخدمة في اأعمال التّمديدات الّصحية، حسب مادة الّصنع. ٢ التّمييز بين اأنواع ال�

أنابيب المستخدمة في اأعمال التّمديدات الّصحية، حسب ال�أقطار. ٣ التّمييز بين اأنواع ال�

أنابيب، حسب الّصنف. 4 التّمييز بين اأنواع قطع وصل ال�

أنابيب المستخدمة في اأعمال التّمديدات الّصحية. ٥  معرفة ميزات كّل نوع من اأنواع ال�

٦ القدرة على اختيار قطعة الوصل المناسبة، حسب اأماكن تركيبها.
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 الكفايات:
الكفايات المتوقع امتلاكها من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع مواقفها التّعليمّية التّعلمّية:

 اأول�ً: الكفايات ال�حترافية:
 استخدام اأدوات القياس بدقة.

أنابيب.  معرفة وحدات القياس المستخدمة في معرفة مواصفات ال�
أنابيب حسب مادة الّصنع.  التّمييز بين اأنواع ال�

 اختيار قطعة الوصل المناسبة حسب مكان التّركيب.
أنابيب ل�ختياره في التّمديدات الّصحية المختلفة.  معرفة ميزات كّل نوع من اأنواع ال�

 ثانيًا: الكفايات ال�جتماعية والشخصية:
 يحافظ على خصوصية الّزبون واأسراره.

 التّعامل بمصداقية.
 القدرة على تقديم الدعم والمساعدة.

 القدرة على التّواصل الفّعال.
 القدرة على ال�ستماع لراأي الّزبون.

 قدرة الحصول على المعلومة من الّزبون.
 توفير اأجواء مناسبة للنقض.
 القدرة على التاأّمل الّذاتي.

 ال�ستعداد لتلبية طلبات الزبائن الخارجية.
 المبادرة في ال�ستفسار. 

 القدرة على تطوير الّذات، ومتابعة ال�أمور الفنية المستجدة. 
 التحّدث اللائق.

 دقة المواعيد.
 ثالثًا: الكفايات المنهجية: 

 التّعلم التّعاوني.
 الحوار. 

 المناقشة.
 لعب ال�أدوار. 

 القدرة على البحث.
 جمع البيانات بال�تصال والتّواصل مع اأصحاب الخبرة.

 استخدام التّكنولوجيا لجمع المعلومة.
 استخدام الكتالوجات. 

 قواعد ال�أمن والس��مة المهنية:
 ارتداء لباس العمل.

 ارتداء كفوف اليدين الواقية.
لمام التّام والتّوعية الكاملة بقواعد ال�أمن والّسلامة المهنية.  ال�إ

 وجود خطة طوارئ تتعلق بالّسلامة المهنية.
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: تصنيف ال�أنابيب المعدنية المستخدمة في التّمديدات الّصحية

وصــف الموقــف التّعلّمــي: اأثنــاء تقديمــك ل�ختبــار مــن اأجــل العمــل فــي متجــر لــلاأدوات الّصحيــة، طلــب منــك صاحــب 
أنابيــب المعدنيــة فــي متجــره، حســب مــادة الّصنــع واأقطــار مقاطعهــا الدائريــة، وســماكة جــدران هــذه  المتجــر تصنيــف ال�

أنابيــب، وميــزات كّل نــوع، ومجال�ت اســتخدامها. ال�

 خطوات العمل:

الموارد المنهجية الوصف خطوات العمل الكامل

• حاسوب.
نترنت(. • شبكة )ال�إ

فنيــة  كتالوجــات   •
أنــواع اأنابيــب معدنية  ل�
فــي مجــال التّمديدات 

الّصحيــة.
بفنييــن  ال�تصــال   •
مهــرة؛ لمعرفة مجال�ت 
اســتخدام اأنــواع هــذه 

وميزاتهــا.  أنابيــب  ال�

بطريقــة  الطلبــة  مناقشــة   •
الّذهنــي. العصــف 

مــن  مجموعــة  تكليــف   •
عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
أنابيب  بوربوينــت عن اأنواع ال�
فــي  المســتخدمة  المعدنيــة 

الّصحيــة. التمديــدات 
ثانيــة  مجموعــة  تكليــف   •
ــة  ــن طريق ــو يبّي ــر فيدي بتحضي
القيــاس؛  اأدوات  اســتخدام 
واأقطــار  اأطــوال  لقيــاس 

أنابيــب. ال� وســماكات 
لــلاأدوات  متاجــر  زيــارة   •

. لّصحيــة ا
تختــص  مصانــع  زيــارة   •
ــدات  ــب التمدي بصناعــة اأنابي

 . لّصحيــة ا

اأســماء  عــن  بيانــات  جمــع   •
لــلاأدوات  ومصانــع  متاجــر 

فلســطين. فــي  الّصحيــة 
اأنـــواع  عـــن  بيانـــات  جمـــع   •
ــتخدمة  ــة، المسـ ــب المعدنيـ أنابيـ ال�
الصحيـــة،  التمديـــدات  فـــي 
وميزاتهـــا، ومجـــال�ت اســـتخدامها.

اأســماء  عــن  بيانــات  جمــع   •
الداخلــة  والمركبــات  العناصــر 
ــة  ــب المعدني أنابي ــع ال� ــي تصني ف

لمختلفــة. ا
كيفيــة  عــن  بيانــات  جمــع   •
هــذه  اأنــواع  بيــن  التّمييــز 

. بيــب نا أ ل� ا
اأدوات  عــن  بيانــات  جمــع   •
القيــاس المســتخدمة فــي التّمييــز 

أنابيــب. بيــن اأنــواع ال�
الطــرق  عــن  بيانــات  جمــع   •
الّصحيحــة والدقيقــة ل�ســتخدام 

المختلفــة.. القيــاس  اأدوات 

اأجمُع البيانات، وا�حللها
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• هاتف نّقال.
• وسيلة مواصلات.

وشــبكة  حاســوب   •
)اإنترنــت(.

• نشرات فنية.

• اأدوات قياس.

رســمية  كتــب  تحضيــر   •
لمخاطبــة المعنييــن بالزيارات 

الميدانيــة.
• تحضيــر كاميــرات تصويــر 
ودفاتــر  الطلبــة،  قبــل  مــن 
ل�ســتخدامها  ملاحظــات؛ 

الزيــارات. اأثنــاء 
فنيــة  نشــرات  تحميــل   •
نترنــت(  )ال�إ شــبكة  مــن 
ــة مســتخدمة  ــب معدني أنابي ل�
الّصحيــة،  التّمديــدات  فــي 
وقراءتهــا ومناقشــتها بشــكل 

. عــي جما
القيــاس  اأدوات  تحضيــر   •

. لمختلفــة ا

•  عمل خطة عمل للقيام بزيارات 
اأدوات صحيــة،  ميدانيــة لمتاجــر 

ومصانــع للاأنابيــب المعدنيــة.
تتعلــق  فنيــة  نشــرات  قــراءة   •
أنابيــب المعدنية. بمواصفــات ال�
• العمــل علــى تحضير ومشــاهدة 
فيديوهــات توّضــح طــرق تصنيــع 
والمــواد  المعدنيــة،  أنابيــب  ال�
عمليــة  فــي  المســتخدمة 

لتّصنيــع. ا
•  التـّـدرب علــى اســتخدام اأدوات 
لمعرفــة  المســتخدمة  القيــاس 

أنابيــب. ال� قياســات 
القيــاس  اأدوات  تحضيــر   •
ل�ســتخدامها فــي التّمييــز بين اأنواع 
القياســات. حســب  أنابيــب  ال�

ا�خطُط وا�قّرر

• بيئة عمل مناسبة.
مــن  مختلفــة  اأنــواع 
المعدنيــة. أنابيــب  ال�
قياس  اأدوات   •

مختلفة.

• العمل الجماعي والعملي.
متابعة المعلم لعمل

المختلفــة  المجموعــات   •
اأثنــاء

• التنفــي،  وتقديــم التغذيــة 
الراجعــة
الفورية.

اإلــى  الطّلبــة  المعلــم  يقّســم 
عمــل. مجموعــات 

• اإحضــار اأنــواع مختلفــة مــن 
وتوزيــع  المعدنيــة،  أنابيــب  ال�
كّل نــوع علــى مجموعــة عمــل، 
للقيــام بتمثيــل الــدور الموجــود 
فــي الموقــف التّعليمــي التّعلّمي.
أنابيــب حســب مــادة  ــز ال� • تميي
الّصنــع مــن خــلال المشــاهدة 
والشــكل(،  )اللــون  العينيــة 

والملمــس.
ــب حســب الطــول  أنابي ــز ال� • تميي
أنبــوب،  والقطــر وســماكة جــدار ال�
 ( مناســبة  قيــاس  اأداة  باســتخدام 
مســطرة، متر، كليبر، ميكروميتر(.

ا�نّفُذ



٧

اأدوات  وجــود   •
. س قيــا

تســجيل  دفتــر   •
الملاحظــات مــن قبــل 

. لمعلّــم ا

• ملاحظة رد فعل المعلّم.
• مراقبــة المعلـّـم لســير العمــل 
واإبــداء  المجموعــات،  بيــن 

الملاحظــات.
• ال�لتزام بالوقت المحدد. 

الطّالــب  قــدرة  مــن  التاأكــد   •
علــى اســتخدام اأدوات القيــاس 

بدقــة.
علــى  القــدرة  مــن  التاأكــد   •
أنابيــب واأشــكالها  تمييــز اأنــواع ال�
مــادة  خــلال  مــن  المعدنيــة، 
الّصنــع والقياســات المختلفــة.

اأتحقُق

الخاصــة  الدفاتــر   •
ثيــق. لتّو با

• البرمجيات الخاصة 
بالعرض والتّقديم.

• اســتخدام نمــاذج خاصــة 
ــق بالتوثي

• مناقشــة الطّلبــة مــن قبــل 
المعلّــم.

• مراجعــة البيانــات المكتوبــة 
ــن  ــب م أنابي ــة ال� ــن مواصف ع
قبــل كل محموعة، ومقارنتها 

ــات الحقيقــة. بالبيان

الســابقة  الخطــوات  توثيــق   •
النتائــج،  وتوثيــق  جميعهــا، 
وتوثيــق كيفيــة التّمييــز بيــن اأنواع 
أنابيــب حســب مــادة الّصنــع. ال�
• توثيــق طــرق اســتعمال اأدوات 

القيــاس، ومــواد العمــل.
مجموعــة  كّل  تعــرض   •
ملاحظاتهــا بعــد تنفيــذ ال�أعمــال 

. بــة لمطلو ا
• توثيق اأســماء ال�أدوات الخاصة 

بالعمل.

اأوثُّق واأعرُض

• ورقة العمل الخاصة 
بالتقييم.

بيــن  جماعيــة  مناقشــة   •
 . لطّلبــة ا

العمــل  ورقــة  تحليــل   •
بالتقييــم. الخاصــة 

النتائــج  بيــن  الطّلبــة  مقارنــة   •
بعــد  عليهــا  حصلــوا  التــي 
التتنفيــذ والمتطلبــات بحســب 
فــي  المتجــر  صاحــب  طلــب 

المشــكلة. حــّل  
ــي  ــج الت ــة للنتائ • تلخيــص الطّلب

تــم الحصــول عليهــا .
• تقديــم المعلـّـم التغذيــة الراجعة 

الخاصــة به.
عمــل  بتقييــم  المعلــم  قيــام   •
الطّلبــة مــن خــلال ملاحظاتــه 
التنفيــذ. اأثنــاء  لهــم  ومتابعتــه 

اأقوم 
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 ال�أسئلة الرئيسية:

أنابيب المعدنية حسب مادة الصنع.•  اذكر اأنواع ال�
اذكر اأسماء اأدوات القياس المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي.• 
كيف يمكن قياس سماكة جدار اأنبوب معدني باستخدام الورنية ” الكليبر“؟ اأتعلّم:• 

 اأتعلم:

أنابيــب المســتخدمة فــي التّمديــدات الّصحيــة مــن حيــث مــادة الّصنــع، وقياســات اأطوالهــا، ومواصفاتهــا الفنيــة،  تختلــف ال�
أنابيــب المعدنيــة، ول� بــد مــن معرفــة  ففــي الموقــف التّعليمــي التّعلّمــي ال�أول فــي هــذه الوحــدة، تــم التطــرق اإلــى تمييــز ال�

أنابيــب مــن خــلال اأخــذ قياســاتها، والمــواد الداخلــة فــي عمليــة تصنيعهــا.  اأســاليب وطــرق لتمييــز هــذا النـّـوع مــن ال�

 اأدوات القياس والضبط

نجليــزي لوحــدات  نســان الــذراع، والمتــر، واليــاردة وغيرهــا كوحــدات قيــاس، ثــم ظهــر النظــام الفرنســي والنظــام ال�إ اســتخدم ال�إ
قيــاس ثابتــة، ولتســهيل التعامــل وتوحيــده مــع تلــك الوحــدات تــم اإيجــاد النظــام الدولــي للوحدات الــذي اعتمد عــام )1٩٦٠م(.

 اأول�: النظام الدولي للوحدات:

اعتمــد النظــام الدولــي للوحــدات ســبع وحــدات اأساســية، ثــم اشــتقت منهــا بقيــة الوحــدات الفرعيــة، ولتوضيــح ذلــك انظــر 
اإلــى الجــدول اأدنــاه:

جدول الوحدات ال�أساسية في النظام الدولي للوحدات ورموزها

الرمزالوحدةالكمية

KgكغمKilogramكيلو غرامMassالكتلة

MمMeterمترLengthالطول

SثSecondثانيةTimeالزمن

Cس°Degreeدرجة مئويةTempretureدرجة الحرارة

AاأمAmpereاأمبيرElectric Currentالتّيار الكهربائّي

نارة CadقدCandelaقنديلةLuminous Intensityشدة ال�إ

MolمولMoleمولAmount of Substanceكمية المادة
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اأ الكتلة: هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، تقاس بوحدة الكيلو غرام، الغرام اأو المليغرام.

1 غرام ) غم( = 1÷ 1٠٠٠ = ٠,٠٠1 كغم

1 مليغرام ) مغ( = 1÷ 1٠٠٠ = ٠,٠٠1 غم

ب الطول: المسافة بين نقطتين، تقاس بوحدة المتر ومشتقاتها ومضاعفاتها، ومنها:

1 المليمتر ) مم( = 1÷ 1٠٠٠ = ٠,٠٠1 م

1 السنتيمتر ) سم( = 1÷ 1٠٠ = ٠,٠1 م

1 الكيلو متر ) كم( = 1 × 1٠٠٠ = 1٠٠٠ م

جـ الزمن:يقاس بوحدة الثانية، ومن وحداته:

1 ساعة = 1 × ٦٠ = ٦٠ دقيقة

1 دقيقة = 1 × ٦٠ = ٦٠ ثانية

د  درجــة الحــرارة: وتعــرف باأنهــا المؤشــر علــى كميــة الطّاقــة الحراريــة التــي يخزنهــا اأّي جســم، كمــا اأنهــا تعــّد مؤشــراً 
علــى مــدى حركــة الــذرات والجزيئــات داخــل الجســم، وبالتالــي القــدرة علــى تحديــد الحالــة الداخليــة لــه، ودرجــة 

الحــرارة عبــارة عــن مقيــاس لمــدى بــرودة اأو ســخونة اأّي جســم، كمــا اأنهــا تحــدد اتجــاه انتقــال الحــرارة تلقائيــاً.

تســتخدم الدرجــة المئويــة )سيلســيوس( بوصفهــا وحــدة اأساســية لقيــاس درجات الحــرارة في النظام الدولــي، فنقول اأن الماء 
يتجمــد عنــد درجــة حــرارة )صفــر°( سيلســيوس تجمــداً كليــاً، ويغلــي عنــد )1٠٠°( سيلســيوس عنــد )1( ضغط جوي.

 بحث: ابحث عن وحدات اأخرى معتمدة لقياس درجات الحرارة، واكتب تقريراً تبّين فيه ما تساويه من 
         الوحدة ال�أساسية الدولية.

 ثانيًا: وحدات القياس المشتقة: 

تشتق هذه الوحدات من الوحدات ال�أساسية، ومن اأبرز هذه الوحدات:

اأ الضغط: هو مقدار القوة المؤثّرة في وحدة المساحة، ومن وحدات قياسها:

1 باسكال ) pa) = 1 نيوتن / متر مربع

1 بار ) bar) = 1٠ ٥ باسكال

1 باوند/انش مربع )PSI) = 6 894.75729 باسكال.
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 بحث: ابحث عن اأهمية استخدام وحدة الّضغط في مجال التمديدات الّصحية.

.)N( ب الوزن: مقدار قوة جذب ال�أرض لكتلة ال�أجسام، ووحدة قياسها نيوتن

جـ السرعة: هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن، وتقاس بوحدة م/ث، كم / ساعة.

د الحجم: هو مقياس فيزيائي لقياس الحيز الذي يشغله جسم ما، ومن وحدات قياسه: سم٣ ، م٣، لتر.

هـ تدفق السوائل: حجم جريان السائل بالنسبة لوحدة الزمن، ومن وحدات قياسه: م٣ / دقيقة ، لتر/ ثانية.

ويبين الجدول اأدناه، التحويل بين اأنظمة الوحدات، وبال�أخص الوحدات المستخدمة في مجال التّمديدات الّصحية.

التّحويل بين اأنظمة الوحدات

نجليزيالنظام الدوليالكمية التّحويل بين النظامينالنظام ال�إ

الطول

ملمتر = 1٠٠٠/1 م
1 انش

1 انش = ٢,٥4 سم سنتيمتر= 1٠٠/1 م

قدم = 1٢ اإنشاًديسمتر= 1٠/1 م

متر = 1 م
1 ميل = 1,٥٨٢ كمميل = ٥٢٨٠ قدماً

كيلومتر= 1٠٠٠ م

الحجم

Galسنتيمتر مكعب = سم٣
US

1جالون امريكي = ٣,٧٨٥4 لترجالون اأمريكي 

Galلتر = 1٠٠٠ سم٣
UK

1 جالون بريطاني = 4,٥4٦1 لترجالون بريطاني 

1 قدم مكعب = ٢٨,٣1٦٨ لترقدم مكعب ) Ft3)متر مكعب = 1٠٠٠ لتر

 ثالثًا: اأدوات القياس الخطية

تتعدد اأنواع اأدوات القياس الخطية، وسنركز على ال�أدوات التي تلزم في مجال التّمديدات الّصحية، ومنها:

1 المســطرة الفول�ذيــة: تصنــع مــن الفــول�ذ المــرن المقســى؛ كيــلا تتاأثــر حافاتهــا بعمليــات التّخطيــط، وتســتخدم 

أبعــاد القصيــرة، وتخطيــط اأشــغال األــواح الّصــاج، وتعليــم القطــع التــي تحتــاج ل�أعمــال القــّص اأو التســوية،  لقيــاس ال�
وفحــص الّســطوح للتاأكــد مــن اســتوائها.
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تتوافر باأطوال مختلفة، مثل: 1٥٠ ملم، ٣٠٠ ملم، ٥٠٠ ملم، 1٠٠٠ ملم.

نش، وتبلغ دقة قياسها للاأبعاد نصف وحدة التدريج.  تدرج بوحدات الملم، والسنتيميتر، وال�إ

٢ المتــر المعدنــي: اأداة القيــاس الرئيســية لوحــدة ال�أطــوال، وهــي شــريط 

معدنــي مــدرج بالســنتيمترات، يلــف داخــل علبــة معدنيــة اأو بلاســتيكية، 
يســحب مــن الحافظــة عنــد اأخــذ القيــاس، ويعــود بتاأثيــر نابــض زمبركــي.

يتوافــر باأطــوال مختلفــة، مثــل: ٢ م، ٣ م، ٥ م.

أبعــاد المتوفر في المشــاغل الّصناعية والمختبرات، حيث اإن دقته  ٣ الميكروميتــر: هــو واحــد مــن اأدق اأجهــزة قيــاس ال�

عــادة مــا تكــون ٠٫٠1 مم وقــد تصــل فــي بعــض ال�أجهــزة قيمــاً دون ذلك 
مثــل ٠٫٠٠1 مــم زيــادة علــى دقتــه، ويتميــز جهــاز الميكرومتر باســتعمال�ته 
ــداأ عمــل جهــاز  أبعــاد وســهولة اســتخدامه.اأما مب ــاس ال� المتعــددة فــي قي
الميكرومتــر فمبنــي علــى الحركــة الدورانيــة للولــب اأو القــلاووظ. ويجــب 
أداة قبــل اســتخدامها، والمــدى الــذي تقيســه هــذه  ال�نتبــاه اإلــى معايــرة ال�

أداة. ال�



1٢

أبعــاد الخارجيــة،  4 الورنيــة )الكليبــر(: اأحــد اأدق اأدوات قيــاس ال�

والداخليــة، وال�أعمــاق، للقطــع المختلفــة. ويتوافر بوحدات قياس 
أداة. مختلفــة ) ملــم، انــش(، والشــكل اأدنــاه يبّيــن اأجــزاء هــذه ال�

 
1

عدد اأقسام تدريج دقة الورنية
آتية: دقة الورنية = ويمكن حساب دقة الورنية من المعادلة ال�

ولبيان طريقة قراءة قياس ورنية دقة قياسها ٢٠/1 اأي ٠,٠٥ ووحدة قياس تدريجها بالملمتر، انظر الشكل اأدناه.
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لكترونيــة للاأجهــزة المختلفــة، والتــي  ٥  اأدوات قيــاس اأبعــاد رقميــة: مــع التقــدم فــي تكنولوجيــا تصنيــع اللوحــات ال�إ

أبعــاد الرقميــة، مثــل )  تدخــل اإيضــاً فــي صناعــة اأدوات القيــاس للحصــول علــى دقــة عاليــة فــي القيــاس، كاأجهــزة قيــاس ال�
أبعــاد عــن طريق اأشــعة الليــزر(، وغيرها. الميكروميتــر الرقمــي، والورنيــة الرقميــة، وجهــاز قيــاس ال�

 فكر: لدينا خط اأنابيب يبلغ طوله نحو )٣٠( م، ما الوسائل التي يمكن استعمالها لقياس هذا الخط؟

 ال�أنابيب المعدنية 

أنابيــب المعدنيــة مــن اأهــم المــواد المســتخدمة فــي اأعمــال التّمديــدات الّصحيــة )شــبكات الميــاه الباردة والســاخنة،  تعــّد ال�
شــبكات الّصــرف الّصحــي(، وتمديدات شــبكات التدفئة المركزية، واأنظمــة التّكييف والتّبريد.

ألمنيــوم«، بمقاســات متنوعــة مــن حيــث  أنابيــب مــن » الحديــد الفــول�ذي، حديــد الســكب، النحــاس اأو ال� تصنــع هــذه ال�
أقطــار ) الداخليــة والخارجيــة للاأنبــوب(، والهــدف الرئيســي منهــا نقــل  أنبــوب وقياســات ال� الطــول وســماكة جــدار مقطــع ال�

الســوائل والغــازات المختلفــة مــن مــكان ل�آخــر، وتحــدد مواصفاتهــا بحســب طبيعــة اســتخدامها.
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 اأول�ً: ال�أنابيب الفول�ذية

أنابيــب مــن حيــث قــوة تحملهــا للحــرارة والضغــط والكســر، اأو مــن حيــث المــواد الداخلــة فــي  يمكــن تصنيــف هــذه ال�
آتيــة: تصنيعهــا، اأو حســب لونهــا، وطريقــة تصنيعهــا، كمــا ال�أصنــاف ال�

أثــاث  1 الّصنــف الخفيــف )Class A(: يســتعمل هــذا الصنــف فــي تمديــدات شــبكات الــري، والميــاه البــاردة، وصناعــة ال�

المنزلــي الخفيــف؛ نظــراً ل�نخفــاض تحملــه للّضغــط بشــكل نســبي، وخفــة وزنــه مقارنــة بال�أصنــاف ال�أخــرى، وتطلــى هذه 
.)Schedual 10( أنبــوب مــن صنــف أنابيــب لمقاومــة الّصــداأ. ويعتبــر هــذا الّصنــف حســب ســماكة جــدار ال� ال�

٢ الّصنــف المتوســط )Class B(: ويســتعمل فــي تمديــدات شــبكات الميــاه والتدفئــة المركزيــة التــي يزيــد فيهــا الّضغــط 

عــن )٧بــار( ولغايــة )4٠ بــار(، ويكــون وزنــه وســمك جــداره اأكبــر مــن الّصنــف ال�أول. ويعتبــر هــذا الّصنــف حســب 
.)Schedual 40( أنبــوب مــن صنــف ســماكة جــدار ال�

أنابيــب،  ٣ الّصنــف الثقيــل )Class C(: ويعتبــر اأثقــل ال�أصنــاف الثلاثــة، واأكبرهــا مــن حيــث ســماكات جــدران ال�

ويســتعمل فــي تمديــدات شــبكات الضغــط العالــي، كشــبكات التدفئــة المركزيــة، وشــبكات البخــار التــي يزيــد فيهــا 
.)Schedual 80( أنبــوب مــن صنــف الّضغــط عــن 4٠ بــاراً. ويعــّد هــذا الصنــف حســب ســماكة جــدار ال�

ويتوافر هذا الّصنف حسب طريقة التّصنيع، على نوعين:

ــول�ذ المطــاوع خــلال  ــن الف ــرر شــريط م ــة باللحــام )Seam Welded Pipes(: يم ــة المصنّع ــب الفول�ذي أنابي اأ ال�
ــاء. ــه بلحــام الكهرب ــم لحام ــم يت ــري المقطــع، ث ــح دائ ــة ليصب ــات تشــكيل مختلف عملي
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ــق دون اأن يلحــم،  ــة البث ــق عملي ــع عــن طري ــة دون لحــام)Seamless pipes(: يصن ــة المصنّع ــب الفول�ذي أنابي ب ال�

ــذا تســتخدم فــي شــبكات البخــار. ــة باللحــام، ل أنابيــب المصنّع ويتحمــل ضغطــاً اأعلــى مــن ال�

أنابيب الفول�ذية باأنواعها.  بحث: ابحث في الشبكة العنكبوتية عن فيديو يوّضح طريقة تصنيع ال�

آتية: أنابيب الفول�ذية حسب لونها اإلى ال�أصناف ال� وتصنّف ال�

أنابيــب  ال� هــذه  ســميت  الّســوداء:  الفول�ذيــة  ال�أنابيــب  اأ 
بالّســوداء؛ لخلــو الفــول�ذ المطــاوع المصنوعــة منــه مــن اأّي طبقــة 
طــلاء، حيــث اإن تطبيقــات اســتخدامه تتطلــب ذلــك، فبعــض 
الســوائل تتفاعــل مــع مــواد الطـّـلاء كالزنــك مثــلا، وتســبب تقشــرها 
ــى اأجهــزة  أنبــوب، فتدخــل اإل لتختلــط مــع الّســوائل المــارة فــي ال�
حساســة تتســبب فــي تلفهــا، وتســتخدم فــي تمديــدات شــبكات 

التّدفئــة المركزيــة.

أنابيــب  ال� هــذه  ســميت   
بالّســوداء؛ لخلــو الفــول�ذ المطــاوع المصنوعــة منــه مــن اأّي طبقــة 
طــلاء، حيــث اإن تطبيقــات اســتخدامه تتطلــب ذلــك، فبعــض 
الســوائل تتفاعــل مــع مــواد الطـّـلاء كالزنــك مثــلا، وتســبب تقشــرها 
ــى اأجهــزة  أنبــوب، فتدخــل اإل لتختلــط مــع الّســوائل المــارة فــي ال�
حساســة تتســبب فــي تلفهــا، وتســتخدم فــي تمديــدات شــبكات 

ــق دون اأن يلحــم،  ــة البث ــق عملي ــع عــن طري (: يصن ــة دون لحــام) ــة المصنّع ــب الفول�ذي أنابي  ال�
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أنابيــب بمــادة الزنــك ضمــن  ب ال�أنابيــب الفول�ذيــة البيضــاء: يتــم طــلاء الحديــد المطــاوع المصنوعــة منــه هــذه ال�

أنبــوب وخارجــه لمقاومــة الّصــداأ، فالحديــد الفــول�ذي يحتــوي علــى نســبة قليلــة مــن  عمليــة » الجلفنــة«، داخــل ال�
أنابيــب فــي تمديــدات شــبكات الميــاه الّصالحــة  الكربــون، التــي تجعــل مقاومتــه للّصــداأ قليلــة، وتســتخدم هــذه ال�

للّشرب.

Stain-) ــداأ ــة للّص ــة المقاوم ــب الفول�ذي جـ ال�أنابي

less Steel Pipes): تصنــع مــن ســبيكة معدنيــة 
عطائهــا  مكّونــة مــن ) كــروم، نيــكل، حديــد(؛ ل�إ
اللمعــان والّصلابــة، كمــا تحتــوي علــى نســبة مــن 
الكربون والحديد والفســفور، وتســتخدم في تمديدات 

أنابيــب المســتخدمة للّصناعــات الغذائيــة. ال�

 ثانيًا: اأنابيب حديد السكب

ــن  ــة م ــى نســبة عالي ــوي عل ــد الّزهــر، وتحت ــن حدي ــب م أنابي ــع هــذه ال� تصن
الكربــون، فهــي مقاومــة للّصــداأ، لكنهــا قابلــة للكســر، منهــا مــا يبطــن 
ــاه، وتوزيعهــا فــي الّشــبكات  بالخرســانة » الباطــون«، ويســتخدم لنقــل المي
أنابيــب؛ نظــراً  داخــل المــدن. وقــد انحســر اســتخدام هــذا النّــوع مــن ال�

البلاســتيكية.  أنابيــب  ال� ل�نتشــار 

والجــدول اأدنــاه، يبّيــن مقارنــة بيــن اأنابيــب فول�ذيــة، حســب ســماكة جــدران 
أنابيــب، واأوزانها: هــذه ال�
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 ثالثًا: اأنابيب النحاس

تصنــع مــن ســبيكة النّحــاس ال�أصفــر، ) ٦٥ ٪ مــن النحــاس، ٣٥ ٪ 
مــن الزنــك(، وتســتخدم في الزخــارف بســبب مظهرهــا الّذهبــي اللامــع، 
أقفــال،  وفــي التطبيقــات التــي تتضّمــن بعض ال�حتكاك الطّفيــف مثــل ال�

أبــواب، والّصمامــات. والمســننات، والمدحرجــات، ومقابــض ال�

ومنها ما يصنع من سبيكة النّحاس ال�أحمر، ) ٨٥٪ من النّحاس، 1٥ 
أنابيب في تطبيقات تمديدات شبكات  ٪ من الزنك(، وتسخدم هذه ال�

المياه، واأجهزة التّسخين، والتدفئة المركزية والتّكييف والتّبريد.

 ميزات اأنابيب النحاس: 

تمتاز ال�أنابيب النحاسية بالميزات ال��تية:

 اأنابيب عالية الجودة، حيث تقاوم التاآكل، وسهلة التّمدد حرارياً.

 تعّد غير ساّمة مقارنة بالرصاص.

 تقاوم الّصداأ بعكس الحديد.

 النّحاس لين وطري، حيث يسهل التّعامل معه بعكس الحديد والرصاص.

أنبــوب النحــاس منخفــض، ل�أن النحــاس اأملــس مــن الحديــد؛ ممــا يــؤّدي   معامــل ال�حتــكاك للّســطح الداخلــي ل�
اإلــى تقليــل الفقــد فــى ال�حتــكاك.

تاأتــي اأنابيــب النّحــاس علــى شــكلين، الطّريــة المرنــة، والتــي يســهل ثنيهــا، وتاأتــي علــى شــكل لفائــف باأطــوال واأقطــار 
ــب مســتقيمة. ــى شــكل اأنابي ــي عل ــي يصعــب ثنيهــا، وتاأت ــة الت ــة، والّصلب مختلف

 اأنواع انابيب النحاس:

أنابيب، وهي كال�آتي: يوجد اأربعة اأنواع رئيسية للاأنابيب النّحاسية حسب سماكات جدران ال�
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أنــواع مــن حيــث ســماكة جــدار  اأكبــر ال� اأ النّــوع (K): يعــّد 

أنبــوب، ويســتخدم فــي تطبيقــات تمديــدات الميــاه، واأنابيــب  ال�
الحمايــة مــن الحريــق، وفــي معــدات واأجهــزة التّكييــف والتّبريــد 
والتّدفئــة المركزيــة، والعديــد مــن التّطبيقــات الّصناعيــة، ولتمييــز هذا 

النــوع تقــوم الشــركات الصانعــة بترميــزه باللــون ال�أخضــر.

ب النّــوع (L): ســماكة جــدار هــذا النّــوع مــن 

الســابق،  النّــوع  مــن  اأقــل  متوســطة،  أنابيــب  ال�
الميــاه  تمديــدات  تطبيقــات  فــي  وتســتخدم 
والتّدفئــة  الحريــق،  مــن  والحمايــة  الداخليــة، 
المركزيــة، والتّكييف والتّبريــد، والهواء المضغوط، 
أنــواع شــيوعاً، ولتمييز هــذا النّوع تقوم  وهــو اأكثــر ال�

الشــركات الّصانعــة بترميــزه باللــون ال�أزرق.

مــن  النّــوع  هــذا  جــدار  ســماكة   :)M( النّــوع  جـ 

ــابقة )K,L(، وتســتخدم  ــواع الس أن ــن ال� ــل م ــب اأق أنابي ال�
ــاه داخــل المنــزل، والتدفئــة  فــي تطبيقــات تمديــدات المي
المركزيــة بضغــوط قليلة، وفي تمديدات الّصرف الّصحي،  
والتّهويــة، واأنظمــة تفريــغ الهــواء، ولتمييــز هــذا النـّـوع تقــوم 

الشــركات الّصانعــة بترميــزه باللــون ال�أحمــر.

د النّــوع )DWV(: ســماكة جــدار قليلــة قــد تتماثــل 

مــع النّــوع الســابق )M(، ويختلــف عنــه فــي كونــه مصنــوع 
 (M( ــوع ــن النّ ــوع ع ــذا النّ ــز ه ــف. ولتميي ــراض التّصري أغ ل�
تقــوم الشــركات 
الّصانعــة بترميزه 
باللــون ال�أصفر.

أنبــوب النحــاس مــن القطــر ال�ســمي لــه، يتــم  يجــاد القطــر الخارجــي ل� ول�إ
ــلاً اإذا كان القطــر  ــى القطــر ال�ســمي، فمث ــش )٨/1«(، عل ن ــة ثمــن ال�إ اإضاف
أنبــوب نحــاس ½« يكــون القطــر الخارجــي للاأنبــوب خمســة اأثمــان  ال�ســمي ل�

ــاه. نــش )٨/٥«(، انظــر الجــدول اأدن ال�إ

أنــواع مــن حيــث ســماكة جــدار  اأكبــر ال� يعــّد 
أنبــوب، ويســتخدم فــي تطبيقــات تمديــدات الميــاه، واأنابيــب  ال�
الحمايــة مــن الحريــق، وفــي معــدات واأجهــزة التّكييــف والتّبريــد 
والتّدفئــة المركزيــة، والعديــد مــن التّطبيقــات الّصناعيــة، ولتمييــز هذا 

(: ســماكة جــدار قليلــة قــد تتماثــل 
(، ويختلــف عنــه فــي كونــه مصنــوع 
 (
تقــوم الشــركات 
الّصانعــة بترميزه 
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أنبــوب  ــوزن تبعــاً لقطــر ال� كمــا اأن شــركات اإنتــاج اأنابيــب النّحــاس، تبيــع اأنابيــب النحــاس حســب وزنهــا، ويختلــف ال
ــن ذلــك. وســماكة جــداره، والجــدول اأدنــاه مــن نشــرة فنيــة ل�أحــد الشــركات الّصانعــة يبّي

 

نش( اإلى وحدة ) ملم(. أنابيب النحاسية في الجدول السابق، من وحدة )ال�إ  نشاط: حّول سماكات جدران ال�

 رابعًا: اأنابيب ال�ألمنيوم

ألمنيــوم، فهــي خفيفــة الوزن، قابلة للّســحب، ســهلة التّوصيل،  تصنــع مــن ال�
يتــم توصيلهــا بواســطة وصــلات مســننة خاصــة، وتســتخدم فــي تمديــدات 

خطــوط التّبريــد والهواء والزيوت، جيــدة التّوصيل للحرارة.

ألمنيــوم، فهــي خفيفــة الوزن، قابلة للّســحب، ســهلة التّوصيل،  تصنــع مــن ال�
يتــم توصيلهــا بواســطة وصــلات مســننة خاصــة، وتســتخدم فــي تمديــدات 
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الموارد المنهجية الوصف خطوات العمل الكامل

• حاسوب.

نترنت(. • شبكة )ال�إ

أنواع  •كتالوجــات فنية ل�
قطــع وصــل معدنيــة فــي 
التّمديــدات  مجــال 

الّصحيــة.

بفنييــن  ال�تصــال   •
مهــرة؛ لمعرفــة مجال�ت 
هــذه  اأنــواع  اســتخدام 

وميزاتهــا.  القطــع 

• مناقشــة الطّلبــة بطريقــة 
الذهنــي. العصــف 

• تكليــف مجموعــة مــن 
عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
بوربوينــت عن اأســماء قطع 
الوصــل المعدنيــة المســننة 
واأنواعهــا المســتخدمة فــي 

الّصحيــة. التّمديــدات 

• تكليــف مجموعــة مــن 
الطّلبــة بتحضيــر عــرض بور 
بوينــت عــن اأســماء قطــع 
الوصــل المعدنية الملحومة 
واأنواعهــا المســتخدمة فــي 

ــة. ــدات الّصحي التّمدي

• زيــارة متاجــر لــلاأدوات 
. لّصحيــة ا

 

اأســماء  عــن  بيانــات  جمــع   •
المســننة،  الفول�ذيــة  الوصــل  قطــع 
التّمديــدات  فــي  المســتخدمة 
الّصحيــة، وميزاتهــا، واأماكــن تركيبها.

• جمــع بيانــات عــن اأســماء قطع 
الملحومــة،  الفول�ذيــة  الوصــل 
التّمديــدات  فــي  المســتخدمة 
واأماكــن  وميزاتهــا،  الّصحيــة، 

تركيبهــا.

قطــع  اأنــواع  عــن  بيانــات  جمــع   •
المســننة،  النحاســية  الوصــل 
التّمديــدات  فــي  المســتخدمة 
الّصحيــة، وميزاتهــا، واأماكــن تركيبها.

جمــع بيانــات عن اأســماء قطع الوصل 
المســتخدمة  الملحومــة،  النحاســية 
ــة، وميزاتهــا،  فــي التّمديــدات الّصحي

واأماكــن تركيبها.

• جمــع بيانــات عــن اأســعار قطــع 
الوصــل المعدنيــة المختلفة.

اأجمع البيانات، وا�حللها

 الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: تصنيف قطع الوصل المعدنية المستخدمة في التّمديدات الّصحية

ــر  ــك تحضي ــب من ــون، وطل ــة، حضــر زب ــلاأدوات الّصحي ــي متجــر ل ــك ف ــاء عمل ــي: اأثن ــف التّعلّم وصــف الموق
مجموعــة مــن قطــع الوصــل المعدنيــة حســب اأشــكال واأقطــار محــددة. والمطلــوب تحضيــر هــذه الطلبيــة مســعرة 

ــوق الفلســطينّي.  حســب الّس

 خطوات العمل:
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هاتف نّقال.• 

وسيلة مواصلات.• 

وشــبكة •  حاســوب 
. نــت( نتر اإ (

نشرات فنية.• 

اأدوات قياس• 

قطــع •  اأســعار  قائمــة 
المعدنيــة  الوصــل 

. لمختلفــة ا

رســمية •  كتــب  تحضيــر 
المعنييــن  لمخاطبــة 
الميدانيــة. بالزيــارات 

تحضيــر كاميــرات تصويــر • 
مــن قبــل الطّلبــة، ودفاتــر 
ملاحظــات؛ ل�ســتخدامها 

اأثنــاء الزيــارات.
فنيــة •  نشــرات  تحميــل 

نترنــت(  )ال�إ شــبكة  مــن 
اأنابيــب  وصــل  لقطــع 
فــي  مســتخدمة  معدنيــة 
الّصحيــة،  التّمديــدات 
وقراءتها ومناقشــتها بشــكل 

. عــي جما
القيــاس •  اأدوات  تحضيــر 

المختلفــة.

للقيــام •  عمــل  خطــة  عمــل 
لمتاجــر  ميدانيــة  بزيــارات 
التعــرف  يتــم  اأدوات صحيــة، 
فيهــا اإلــى اأســماء قطــع الوصــل 
ــة، واأســعارها، واأماكــن  المعدني

. مها ســتخدا ا

تتعلــق •  فنيــة  نشــرات  قــراءة 
قطــع  واأشــكال  بمواصفــات 
المعدنيــة. أنابيــب  ال� وصــل 

العمــل على تحضير ومشــاهدة • 
فيديوهــات توّضــح طــرق تصنيع 
أنابيــب المعدنية،  قطــع وصــل ال�
والمــواد المســتخدمة فــي عملية 

التّصنيع.

القيــاس •  اأدوات  تحضيــر 
ل�ســتخدامها فــي التّمييــز بيــن 
أنابيــب  ال� وصــل  قطــع  اأنــواع 
أقطــار الداخلية  حســب قيــاس ال�
ــدران  ــماكة ج ــة، وس والخارجي

القطــع. هــذه 

ا�خطُّط واأقّرر
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بيئة عمل مناسبة• 

مــن •  مختلفــة  اأنــواع 
معدنيــة. وصــل  قطــع 

اأدوات قياس مختلفة.• 

العمل الجماعي والعلمي.• 

متابعة المعلم لعمل• 

المختلفــة •  المجموعــات 
اأثنــاء.

ــة •  ــم التّغذي التنفــي، وتقدي
الراجعــة الفوريــة.

قيــام المعلــم بتقســيم الطّلبــة • 
لمجموعــات عمــل.

اإحضــار اأنــواع مختلفــة مــن • 
أنابيــب المعدنية،  قطــع وصــل ال�
قطــع  طلبيــة  تحضيــر  وطلــب 
محــاكاة  المعدنيــة،  الوصــل 
التّعلّمــي. التّعليمــي  للموقــف 

ــة •  ــز قطــع الوصــل المعدني تميي
مــن  الّصنــع  مــادة  حســب 
العينيــة  المشــاهدة  خــلال 
)اللــون والشــكل(، والملمــس.

ــة •  ــز قطــع الوصــل المعدني تميي
ــاس القطــر وســماكة  حســب قي
أنبــوب، باســتخدام اأداة  جــدار ال�

قيــاس مناســبة.

قطــع •  باأســعار  قائمــة  تعبئــة 
المختلفــة  المعدنيــة  الوصــل 
الســوق  اأســعار  حســب 

. لمحلــي ا

ا�نّفُذ

وجود اأدوات قياس.• 

دفتــر تســجيل الملاحظــات • 
مــن قبــل المعلـّـم.

ملاحظة رد فعل المعلّم.• 

لســير •  المعلــم  مراقبــة 
العمــل بيــن المجموعــات، 

الملاحظــات. واإبــداء 

ال�لتزام بالوقت المحدد. • 

الطّالــب •  قــدرة  مــن  التاأكــد 
قطــع  قياســات  معرفــة  علــى 

المعدنيــة. الوصــل 

التاأكــد  مــن قــدرة الطّالــب • 
واأشــكال  اأنــواع  تمييــز  علــى 
مــن  المعدنيــة،  الوصــل  قطــع 
خــلال مــادة الّصنــع والقياســات 
المختلفــة، واأماكــن تركيبهــا.

اأتحقُق
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الدفاتر الخاصة بالتّوثيق.• 

الخاصــة •  البرمجيــات 
والتّقديــم. بالعــرض 

اســتخدام نمــاذج خاصــة • 
بالتوثيق

• مناقشــة الطّلبــة مــن قبــل 
المعلّــم.

مراجعــة البيانات المكتوبة • 
قطــع  مواصفــات  عــن 
الوصــل المعدنيــة مــن قبــل 
كّل مجموعــة، ومقارنتهــا 

الحقيقــة. بالبيانــات 

الّســابقة  الخطــوات  توثيــق   •
النتائــج،  وتوثيــق  جميعهــا،  
بيــن  التّمييــز  كيفيــة  وتوثيــق 
اأنــواع قطــع الوصــل المعدنيــة 

الّصنــع. مــادة  حســب 

بعــرض •  مجموعــة  كّل  قيــام 
ملاحظاتهــا بعــد تنفيــذ ال�أعمال 

المطلوبــة.

 توثيــق اأســماء قطــع الوصــل • 
المختلفــة. المعدنيــة 

الوصــل •  قطــع  اأســعار  توثيــق 
المعدنية حســب اأســعار الســوق 

المحلــي.

اأوثُّق واأعرُض

ــة العمــل الخاصــة •  ورق
بالتقييــم.

بيــن •  جماعيــة  مناقشــة 
 . لطّلبــة ا

العمــل •  ورقــة  تحليــل 
بالتقييــم. الخاصــة 

النتائــج •  بيــن  الطّلبــة  مقارنــة 
التــي حصلــوا عليهــا بعــد التنفيذ 

والمتطلبــات بحســب.

حــّل •  فــي  الّزبــون  طلــب 
. لمشــكلة ا

تــم •  التــي  النتائــج  تلخيــص 
. عليهــا  الحصــول 

تقديــم المعلـّـم التغذيــة الراجعة • 
الخاصــة به.

عمــل •  بتقييــم  المعلــم  قيــام 
الطّلبــة مــن خــلال ملاحظاتــه 
التنفيــذ. اأثنــاء  لهــم  ومتابعتــه 

ا�قّوُم 
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 ال�أسئلة الرئيسية: 

اذكر اأسماء قطع الوصل المعدنية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي.• 

اذكر وظائف قطع الوصل المعدنية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي.• 

ما المواد المصنوعة منها قطع الوصل المعدنية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟• 

ما اسم قطعة الوصل التي نريد تركيبها، لتوصيل اأنبوبين فول�ذيين على استقامة واحدة، وتسّهل اأعمال الّصيانة؟• 

 اأتعلّم:

ال�أول  التّعلّمــي  التّعليمــي  الموقــف  فــي  تعرفنــا 
المعدنيــة،  أنابيــب  ال� ومواصفــات  اأنــواع  علــى 
أنابيــب ببعضهــا ضمــن شــبكة  ولتوصيــل هــذه ال�
أنابيــب؛ بهــدف زيــادة طولهــا، اأو تغييــر  مــن ال�
غلاقهــا، ل� بــد مــن اســتخدام قطــع  مســارها، اأو ل�إ
أنابيــب المعدنيــة. وســنتعلم  وصــل تناســب نــوع ال�
اأســماء قطــع الوصــل الرئيســية الشــائعة ال�ســتخدام، 
ــي: آت ــا، واأماكــن اســتخدامها، وهــي كال� ووظيفته

1 الكوع

التــي  أماكــن  ال� فــي  ال�أكــواع  تســتخدم 
أنابيــب، اإمــا  تتطلــب تغييــر اتجــاه خــط ال�
بزاويــة قائمــة ) ٩٠°( فيســّمى كــوع قائــم 
اأو بزاويــة )4٥°( فيســّمى كــوع مفتــوح.

تصنــع هــذه ال�أكــواع مــن الفــول�ذ المطــاوع، اأو حديــد 
ــذي ل� يصــداأ. الّســكب، اأو النحــاس، اأو الفــول�ذ ال

تكــون هــذه ال�أكــواع اإمــا مســننة تســنينا داخليــاً مــن 
الطرفيــن، فيســّمى كــوع المفــة، اأو طــرف منهــا مســنن 
تســنيناً خارجيــاً، والطــرف ال�آخــر مســنن تســنيناً داخليــاً، 
فيســّمى » كــوع اســتريت«. ومنهــا مــا ياأتــي اأحــد طرفيــه 
المســنن تســنيناً خارجيــاً مــع شــد وصــل، » كــوع اأنثــى 

ذكــر مــع شــد وصــل«.

تصنــع هــذه ال�أكــواع مــن الفــول�ذ المطــاوع، اأو حديــد 

تكــون هــذه ال�أكــواع اإمــا مســننة تســنينا داخليــاً مــن 
الطرفيــن، فيســّمى كــوع المفــة، اأو طــرف منهــا مســنن 
تســنيناً خارجيــاً، والطــرف ال�آخــر مســنن تســنيناً داخليــاً، 
فيســّمى » كــوع اســتريت«. ومنهــا مــا ياأتــي اأحــد طرفيــه 
المســنن تســنيناً خارجيــاً مــع شــد وصــل، » كــوع اأنثــى 
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أقطــار متســاوية علــى طرفــي الكــوع، اأو مختلفــة ويســّمى » كــوع منقــص«، حســب القطر.كمــا  وقــد تكــون قياســات ال�
يوجــد اأكــواع، يتــم وصلهــا باللحــام، فارتبــط اســمها بــه، فنقــول مثــلاً: » كــوع لحــام حديــد مجلفــن ٩٠°.

أنابيــب الفول�ذيــة والنحاســية فــي التّمديــدات الطويلــة، كبديــل  نســتطيع الحصــول علــى انحنــاء بدرجــات مختلفــة فــي ال�
أنابيــب النحاســية. أنابيــب الفول�ذيــة، وماكنــة ثنــي ال� عــن ال�أكــواع، وذلــك باســتخدام ماكنــة ثنــي ال�

(T) ٢ وصلة تي

ــن  ــة قائمــة م ــب عمــل تفريع ــي تتطل ــة الت ــي الحال ــي، ف ــة ت ــب وصل ــم تركي يت
الخــّط الرئيــس، حيــث يكــون قطــر التفريعــة مماثــلاً لقطــر الخــّط الرئيــس، وقــد 
تاأتــي اأقطــار اأطــراف وصلــة تــي، مختلفــة فتســّمى » وصلــة تــي منقصــة« 
ــاً، فتســّمى  ــا مســنناً تســنيناً خارجي ــي اأحــد اأطرافه ــد ياأت ــا. وق حســب اأقطاره
) تــي اســتريت(. وبعضهــا ياأتــي لهــا مخــرج خارجــي فتســّمى » تــي مخــرج 

أنابيــب الفول�ذيــة والنحاســية فــي التّمديــدات الطويلــة، كبديــل  أنابيــب الفول�ذيــة والنحاســية فــي التّمديــدات الطويلــة، كبديــل نســتطيع الحصــول علــى انحنــاء بدرجــات مختلفــة فــي ال� نســتطيع الحصــول علــى انحنــاء بدرجــات مختلفــة فــي ال�
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خارجي«.كمــا يوجــد » وصــلات تــي لحــام«، باأقطــار وقياســات مختلفــة. تصنــع هــذه الوصــلات مــن الفــول�ذ المطــاوع، 
ــذي ل� يصــداأ. ــول�ذ ال ــاس، اأو الف ــد الســكب، اأو النّح اأو حدي

٣ وصلة المفة (الجلبة)

تســتخدم المفــة لوصــل اأنبوبيــن فــي خــّط مســتقيم، وتكــون 
ويكثــر  الداخــل،  مــن  مســننة  وهــي  متماثلــة،  اأقطارهــا 
أنابيــب فــي خطــوط مســتقيمة،  اســتخدامها فــي تمديــدات ال�
وهــذا مــا يجعــل الشــركات الّصانعــة اأن تــزود كّل اأنبــوب ٦ 

ــوب. أنب ــي ال� ــي اأحــد طرف م، بمفــة ف

ــنيناً  ــا تس ــنن اأحــد طرفيه ــى اأشــكال، فيس ــة عل ــي المف وتاأت
داخليــاً، فتســّمى )مفــة ذكــر-  خارجيــاً، وال�آخــر تســنيناً 
أنبــوب، وقــد ياأتــي اأحــد طرفيهــا مســنناً  اأنثــى( حســب قطــر ال�
للتّوصيــل بطريقــة التّســنين، وال�آخــر مجهــز للتّوصيل باللحام، 
ومنهــا مــا هــو مخصــص للتّوصيــل باللحــام. تصنــع هــذه 
ــد الســكب، اأو  ــول�ذ المطــاوع، اأو حدي الوصــلات مــن الف

ــذي ل� يصــداأ. ــول�ذ ال ــاس، اأو الف النّح
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4 شد الوصل

أنبوبيــن اأو كلاهمــا طرفــه ثابــت، ويســتخدم  يســتخدم شــد الوصــل لوصــل اأنبوبيــن فــي خــّط مســتقيم فــي حالــة كان اأحــد ال�
أنابيــب؛ لتســهيل الفــك والتّركيب عند اإجــراء صيانة.  لوصــل الّصمامــات والمضخــات وبعــض قطــع الوصــل مــع خطــوط ال�
أنبوبيــن، وريكــورد » صامولــة ربــط« لشــد  وتتكــون قطعــة شــّد الوصــل مــن ثــلاث قطــع، منهــا طرفــان مســننان لوصــل ال�
الوصــل. علمــا اأن عمليــة شــد الريكــورد ل� تحتــاج اإلــى مانــع تســرب علــى ال�أســنان. علــل؟ والبعــض منهــا يحــوي جلــدة 

منــع تســرب.

أنبوبيــن المــراد وصلهمــا، ويمكــن تركيــب شــكل اآخــر مــن  وفــي بعــض الحــال�ت تكــون هنــاك صعوبــة فــي تســنين طرفــي ال�
اأشــكال شــد الوصل، ويســّمى »كابلينج«، )Coupling(، حيث يوضع كّل اأنبوب في طرف دون تســنين شــريطة وضع 

أنبوبيــن، وشــد صامولتــي الشــد علــى الطّرفيــن. جلــدة مانــع التســرب المرفقــة مــع القطعــة علــى طــرف ال�
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تصنــع شــدات الوصــل مــن الفــول�ذ المطــاوع، اأو حديــد الســكب، اأو النّحــاس، اأو البلاســتيك اأو الفــول�ذ الــذي ل� يصــداأ.
وهنــاك اأشــكال مختلفــة لشــدات الوصــل، انظــر الشــكل اأدناه.

٥ الّسدة والغطاء

ــاء  ــد انته ــا عن ــن اأجــل اإغلاقه ــات الخطــوط م ــي نهاي ــدة اأو الغطــاء ف تســتخدم الّس
ــة، اأو لضغــط  ــة الّصيان العمــل، اأو لعــدم الحاجــة ل�ســتخدامها، اأو لفتحهــا فــي حال
أنبــوب ل�أغــراض الفحــص. منهــا المســنن تســنيناً خارجيــاً، ومنهــا الغطــاء المســنن  ال�

تســنيناً داخليــاً، ومنهــا الّســدات الملحومــة.

ــاء  ــد انته ــا عن ــن اأجــل اإغلاقه ــات الخطــوط م ــي نهاي ــدة اأو الغطــاء ف تســتخدم الّس
ــة، اأو لضغــط  ــة الّصيان العمــل، اأو لعــدم الحاجــة ل�ســتخدامها، اأو لفتحهــا فــي حال
أنبــوب ل�أغــراض الفحــص. منهــا المســنن تســنيناً خارجيــاً، ومنهــا الغطــاء المســنن  ال�
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المطــاوع  الفــول�ذ  مــن  الّســدات  تصنــع 
اأو حديــد  الكــروم،  ال�أســود والمجلفــن، 
الســكب، اأو النّحــاس، اأو البلاســتيك اأو 
الفــول�ذ الــذي ل� يصــداأ. ويمكــن تصنيــف 
ــراأس، فمنهــا  الّســدات المســننة حســب ال
ذو الــراأس المربـّـع البــارز والغاطــس، والراأس 

ــارز والغاطــس. السداســي الب

من ال�أدوات المســتخدمة للتعامل مع رؤوس الســدات المســننة في الفك والتركيب، مفاتيح البوكس الرباعية والسداســية 
ألــن« الرباعيــة والسداســية للــرؤوس الغاطســة، اإضافة لمفاتيح الشــق رينج. للــرؤوس البــارزة، ومفاتيــح » ال�
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٦ النبل الّسداسي المزدوج

يســتخدم النبــل المــزدوج ) المجــوز( في حالــة تركيب قطعتي وصل، اإحداهما 
فــي ال�أخــرى، اأو عندمــا تكــون المســافة قصيــرة. وهــو مســنن مــن الجهتيــن 
أقطــار ويتوســطه جــزء سداســي ل�أغــراض الفــك والتّركيــب.  المتســاوية فــي ال�

وفــي حــال اختــلاف قطــري النبــل يســّمى » نبــل مــزدوج منقــص«.

يصنــع هــذا النبــل مــن الحديــد المجلفــن اأو ال�أســود، الكــروم، النحــاس، 
البلاســتيك، الفــول�ذ الــذي ل� يصــداأ.

٧ النقاصة

تســتخدم النقاصــة لوصــل اأنبوبيــن مختلفيــن فــي قيــاس القطــر، ويكــون اأحــد طرفيها مســنناً تســنيناً خارجياً، والطــرف ال�آخر 
مســنن تســنيناً داخليــاً، ) ذكــر – اأنثــى(، الطــرف المســنن تســنيناً داخليــاً سداســياً مــن الخــارج ل�أغــراض الفــك والتركيــب، 
عندهــا تســّمى النقاصــة الّسداســية. ومنهــا النقاصــة الجرســية اأو » الكبايــة«، والمســننة مــن الطرفيــن تســنيناً داخليــاً. تاأتــي 
عملية التنقيص بشــكل مركزي اأو ل� مركزي حســب طبيعة ال�ســتخدام.تصنع النقاصة من الحديد المجلفن اأو ال�أســود، 
أنابيب الموصولــة باللحام. الكــروم، النحــاس، الفــول�ذ الــذي ل� يصــداأ. ومنهــا النقاصــات الملحومــة، لتغييــر اأقطــار خــّط ال�

يســتخدم النبــل المــزدوج ) المجــوز( في حالــة تركيب قطعتي وصل، اإحداهما 
فــي ال�أخــرى، اأو عندمــا تكــون المســافة قصيــرة. وهــو مســنن مــن الجهتيــن 
أقطــار ويتوســطه جــزء سداســي ل�أغــراض الفــك والتّركيــب.  المتســاوية فــي ال�

يصنــع هــذا النبــل مــن الحديــد المجلفــن اأو ال�أســود، الكــروم، النحــاس، 
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٨ وصلة المصلب

ــا  ــة تشــكل زواي ــب متفرع ــة اأنابي ــة لوصــل اأربع ــذه الوصل تســتخدم ه
قائمــة. وتاأتــي مســننة مــن الداخــل، وبعــض ال�أشــكال تكــون مســننة 
أربــع اأو مخصصــة للحــام. وقــد تــزود بفتحــة  مــن الخــارج للتفريعــات ال�

ــة خامســة، اأو سادســة. عمودي
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تصنع وصلة المصلب من الحديد المجلفن اأو ال�أسود اأو الكربوني، الكروم، النّحاس، الفول�ذ الذي ل� يصداأ.

٩ النبل ال�أنبوبي

أنبــوب كحــد اأقصــى 1٢ » )  هــو قطعــة وصــل بطــول معيــن مــن ال�
٣٠,4٨ ســم(، باأقطــار مختلفــة تبــداأ مــن ) ٨/1« – ٦«(، مســنن 
تســنيناً خارجيــاً مــن الطّرفيــن، ويســتخدم للوصــل بيــن قطعتي وصل 

طرفيهــا مســنن تســنينا داخليــاً

 ) اأنثــى(. تكــون عمليــة الشــد للربــط اأو الفــك فــي المنطقــة غيــر 
المســننة وســط النبــل، وتصنــع مــن الفــول�ذ المطــاوع المجلفــن اأو 

ال�أســود، النّحــاس، الفــول�ذ الــذي ل� يصــداأ.
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والجدول اأدناه، يبين اأقطار نبولة حديد مجلفن اأو اأسود، واأطوالها، من نشرة فنية ل�أحد الشركات الّصانعة.

 

1٠ قطع وصل متنوعة خاصة

قطــع الوصــل كثيــرة، قــد ل� نســتطيع اأن نحصيهــا فــي هــذا الكتــاب، ولكــن ناأخــذ بال�عتبــار اأن كّل قطعــة وصــل لهــا 
أنظمــة تمديــدات الغــاز وشــبكات البخــار والهــواء  اســتعمال�ت خاصــة حســب الحاجــة العمليــة، فمثــلاً هنــاك قطــع وصــل ل�

.)Psi 10000 ( ذات الضغــط العالــي، تبــداأ مــن
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: تصنيف ال�أنابيب الب��ستيكية المستخدمة في التّمديدات الّصحية:

وصــف الموقــف التّعلّمــي: اأثنــاء تقديمــك ل�ختبــار للعمــل فــي متجــر لــلاأدوات الصحيــة، طلــب منــك صاحــب 
أنابيــب االبلاســتيكية فــي متجــره، حســب مــادة الصنــع واأقطــار مقاطعهــا الدائريــة، وســماكة جــدران  المتجــر تصنيــف ال�

أنابيــب، وميــزات كّل نــوع، ومجــال�ت اســتخدامها. هــذه ال�

 خطوات العمل:

الموارد المنهجية الوصف خطوات العمل الكامل

• حاسوب
نترنت(. • شبكة )ال�إ

أنــواع  ل� فنيــة  كتالوجــات   •
اأنابيــب بلاســتيكية فــي مجــال 

الّصحيــة. التّمديــدات 
مهــرة؛  بفنييــن  ال�تصــال   •
اســتخدام  مجــال�ت  لمعرفــة 
أنابيــب وميزاتهــا.  اأنــواع هــذه ال�

ــة  ــة بطريق • مناقشــة الطلب
العصــف الذهنــي.

• تكليــف مجموعــة مــن 
عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
اأنــواع  بوينــت عــن  بــور 
البلاســتيكية  أنابيــب  ال�
فــي  المســتخدمة 
الّصحيــة. التّمديــدات 
• تكليــف مجموعــة ثانيــة 
يبّيــن  فيديــو  بتحضيــر 
أنابيــب  طريقــة تصنيــع ال�
ــتيكية المســتخدمة  البلاس
فــي التّمديــدات الّصحية.
• زيــارة متاجــر لــلاأدوات 
الّصحيــة، يحــوي اأنواعــاً 
أنابيــب  ال� مــن  مختلفــة 

لبلاســتيكية. ا
تختــص  مصانــع  زيــارة   •
بصناعة اأنابيــب التّمديدات 

بلاســتيكية. الّصحيــة 

جمــع بيانــات عــن اأســماء • 
ــلاأدوات  ــع ل ــر ومصان متاج

ــة فــي فلســطين. الّصحي
أنابيب •  جمــع بيانات عــن اأنواع ال�

فــي  المســتخدمة  البلاســتيكية، 
وميزاتهــا،  الّصحيــة،  التمديــدات 

ومجــال�ت اســتخدامها.
جمــع بيانــات عــن اأســماء • 

العناصر والمركبات الداخلة 
أنابيــب  ال� تصنيــع  فــي 

المختلفــة. البلاســتيكية 
جمــع بيانــات عــن كيفيــة التّمييــز • 

أنابيب. بيــن اأنــواع هــذه ال�
جمــع بيانــات عــن اأطــوال • 

وقياســات اأقطار وسماكات 
أنابيــب  ال� جــدران 
المســتخدمة  البلاســتيكية 
فــي التّمديــدات الّصحيــة.
عــن  بيانــات  جمــع   •
درجــات الحــرارة والضغــط 
أنابيــب  ال� تتحملهــا  التــي 
المســتخدمة  البلاســتيكية 
فــي التّمديــدات الّصحيــة.

اأجمُع البيانات، وا�حللها
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هاتف نّقال• 
وسيلة مواصلات.• 
حاسوب وشبكة )اإنترنت(.• 
نشرات فنية.• 
اأدوات قياس.• 

تحضيــر كتب رســمية • 
المعنييــن  لمخاطبــة 
ــة. ــارات الميداني بالزي

تحضيــر كاميــرات تصويــر • 
ــر  ــة، ودفات ــل الطلب ــن قب م
ملاحظات؛ ل�ســتخدامها 

اأثنــاء الزيــارات.
ــة •  ــل نشــرات فني تحمي

نترنت(  مــن شــبكة )ال�إ
بلاســتيكية  أنابيــب  ل�
فــي  مســتخدمة 
التّمديــدات الّصحيــة، 
ومناقشــتها  وقراءتهــا 

جماعــي. بشــكل 
اأدوات •  تحضيــر 

المختلفــة. القيــاس 

عمل خطة عمل للقيام • 
بزيارات ميدانية لمتاجر 
اأدوات صحية، ومصانع 
للاأنابيب البلاستيكية.

فنية •  نشرات  قراءة 
بمواصفات  تتعلق 
أنابيب البلاستيكية. ال�

تحضير •  على  العمل 
فيديوهات  ومشاهدة 
تصنيع  طرق  توّضح 
البلاستيكية،  أنابيب  ال�
المستخدمة  والمواد 

في عملية التصنيع.
تحضير اأدوات القياس • 

ل�ستخدامها في التّمييز 
أنابيب  ال� اأنواع  بين 

حسب القياسات.

ا�خّطُط وا�قرُر

بيئة عمل مناسبة• 
مــن •  مختلفــة  اأنــواع 

البلاســتيكية. أنابيــب  ال�
اأدوات قياس مختلفة.• 

الجماعــي •  العمــل 
. لعلمــي ا و

متابعــة المعلّــم لعمــل • 
المختلفــة  المجموعــات 
وتقديــم  التّنفيــذ  اأثنــاء 

الراجعــة التّغذيــة 
الفورية.• 

الطلبــة •  المعلــم  يقّســم 
عمــل. مجموعــات  اإلــى 

اأنــواع مختلفــة •  اإحضــار 
أنابيــب البلاســتيكية،  مــن ال�
علــى  نــوع  كّل  وتوزيــع 
للقيــام  عمــل،  مجموعــة 
بتمثيــل الــدور الموجــود فــي 
الموقــف التّعليمــي التّعلّمي.

حســب •  أنابيــب  ال� تمييــز 
خــلال  مــن  الّصنــع  مــادة 
)اللــون  العينيــة  المشــاهدة 
والشكل(، والملمس، والرموز 
أنابيــب. ال� علــى  المطبوعــة 

أنابيــب حســب •  تمييــز ال�
وســماكة  والقطــر  الطــول 
أنبوب، باســتخدام  جــدار ال�
 ( مناســبة  قيــاس  اأداة 
كليبــر(. متــر،  مســطرة، 

اأنّفُذ
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وجود اأدوات قياس.• 
دفتر تســجيل الملاحظات • 

مــن قبــل المعلم.

فعــل •  رد  ملاحظــة 
. لمعلّــم ا

لســير •  المعلّــم  مراقبــة 
العمل بيــن المجموعات، 

الملاحظــات. واإبــداء 
ال�لتزام بالوقت المحدد.• 

قــدرة •  مــن  التاأكــد 
اســتخدام  علــى  الطّالــب 
بدقــة،  القيــاس  اأدوات 
ــار  ــوال واأقط ــاس اأط ــي قي ف
البلاســتيكية،  أنابيــب  ال�

جدرانهــا. وســماكة 
القــدرة •  مــن  التاأكــد 

علــى تمييــز اأنــواع واأشــكال 
البلاســتيكية  أنابيــب  ال�
مــن خــلال مــادة الّصنــع 
المختلفــة. والقياســات 

اأتحقُق

الدفاتر الخاصة بالتّوثيق.• 
الخاصــة •  البرمجيــات 

والتّقديــم. بالعــرض 

نمــاذج •  اســتخدام 
بالتّوثيــق. خاصــة 

• مناقشــة الطلبــة مــن • 
قبــل المعلّــم.

البيانــات •  مراجعــة 
مواصفــة  عــن  المكتوبــة 
كّل  قبــل  مــن  أنابيــب  ال�
ومقارنتهــا  محموعــة، 

الحقيقــة. بالبيانــات 

 توثيق الخطوات الســابقة • 
جميعهــا،  وتوثيــق النتائــج، 
التمييــز  كيفيــة  وتوثيــق 
أنابيــب  ال� اأنــواع  بيــن 
ــادة  البلاســتيكية حســب م

لّصنــع. ا
اســتعمال •  طــرق  توثيــق 

ومــواد  القيــاس،  اأدوات 
. لعمــل ا

مجموعــة •  كّل  تعــرض 
تنفيــذ  بعــد  ملاحظاتهــا 

المطلوبــة ال�أعمــال 
ال�أدوات •  اأســماء  توثيــق   

بالعمــل الخاصــة 

اأوثُّق واأعرُض
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الخاصــة •  العمــل  ورقــة 
. لتقييــم با

مناقشــة جماعيــة بيــن • 
الطّلبــة. 

العمــل •  ورقــة  تحليــل 
بالتقييــم. الخاصــة 

بيــن •  الطّلبــة  مقارنــة 
النتائــج التــي حصلــوا عليها 
بعــد التّنفيــذ والمتطلبــات 
بحســب طلــب صاحــب 
حــّل   فــي  المتجــر 

. لمشــكلة ا
تلخيــص الطّلبــة النتائــج • 

التــي تــم الحصــول عليها .
تقديــم المعلّــم التغذيــة • 

ــه. ــة الخاصــة ب الراجع
عمــل •  المعلــم  يقّيــم 

خــلال  مــن  الطّلبــة 
لهــم  ومتابعتــه  ملاحظاتــه 

التنفيــذ. اأثنــاء 

اأقّوُم 

 ال�أسئلة الرئيسية: 

أنابيب البلاستيكية حسب طبيعة ال�ستخدام؟•  اذكر اأنواع ال�

أنابيب البلاستيكية حسب طبيعة ال�ستخدام؟ •  اذكر اأنواع ال�

أنابيب البلاستيكية المستخدمة في تمديدات المياه والّصرف الّصحي؟•  ما اأقطار ال�

أنابيب البلاستيكية المستخدمة في التّمديدات الّصحية؟•  اذكر ميزات وعيوب كّل نوع من اأنواع ال�

أنابيب الّصحية المستخدمة في تمديدات الّصرف الّصحي؟•  ما اسم عملية تصنيع ال�

 اأتعلّم:

ــب  أنابي ــة ال� ــي صناع ــه ف ــد، ودخول ــل كلوراي ــي فيني ــن والبول ــي اإيثيلي ــواد البول ــتيك، وخصوصــاً م ــد اكتشــاف البلاس بع
ــاه وشــبكات الّصــرف الّصحــي، وذلــك لخفــة وزنهــا، وســهولة  ــدات شــبكات المي البلاســتيكية المســتخدمة فــي تمدي

ــة.  أنابيــب المعدني ــة مــع ال� ــة، مقارن تركيبهــا، وعــدم تاأثرهــا بالمــواد الكيميائي

آتية: أنابيب البلاستيكية، حسب مادة الّصنع اإلى ال�أصناف ال� نستطيع اأن نصنّف ال�

(PVC) PolyVinyl Chloride)) اأول�ً: اأنابيب الكلورايد المتعدد الفينيل 

أنابيــب مــن مــادة البولــي فينيــل كلورايــد، وتاأتــي باأقطــار تتــراوح بيــن ) ¼1« – ٨«(، وســماكات مختلفــة     تصنــع هــذه ال�
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حســب القطــر تبــداأ مــن ) 1,٨ ملــم 
– 4 ملــم(، وتتحمــل درجــات حــرارة 
للميــاه المــارة فيهــا كحــد اأقصــى ) 
شــيوعاً  أنــواع  ال� اأكثــر  مئويــة.   )°٦٠

المســتخدمة لنقــل الميــاه العادمــة.

أنابيب   مميزاتها: تتميز هذه ال�
آتية: بالميزات ال�

1 خفة الوزن وسهولة التّوصيل.

٢ سهولة التّركيب.

٣ طول العمر ال�فتراضي.

4 مناسبة للتّركيب تحت ال�أرض وفوقها.

٥ مقاومة للتاآكل من قبل القوارض.

٦ المرونة في نقاط التّوصيل يسمح للاأنابيب بال�نحراف قليلاً.

:(PVC) كما يوجد نوعان ا�خران من اأنابيب

Chlori-) 1 اأنابيــب الكلوريــد المتعــدد الفينيــل الكلورايــد

(CPVC)  (nated PolyVinyl Chloride

ــاه المــارة  ــه لدرجــة حــرارة المي تختلــف عــن اأنابيــب )PVC(، بتحمل
فيهــا، والتــي تصــل كحــد اأقصــى )٢٠٠°( مئويــة، اإضافــة اإلــى مقاومتهــا 

.)PVC( للمــواد وال�أحمــاض الكيميائيــة مقارنــة مــع اأنابيــب

Unplasti-) ٢ اأنابيب الكلوريد المتعدد الفينيل الّصلب

(UPVC) (cized PolyVinyl Chloride

أنابيــب مــن مــادة البرولــي فينيــل  تصنــع هــذه ال�
ــع ل�أغــراض  ــا يصن ــد الّصلــب، منهــا م كلوراي
تمديــدات الميــاه، ومنهــا مــا يصنــع ل�أغــراض 
نقــل ميــاه الصــرف صحــي العادمــة، كمــا 
واأســلاك  كوابــل  لنقــل  اســتخدامها  يمكــن 

ــة. الهواتــف ال�أرضي

 ملــم 
 ملــم(، وتتحمــل درجــات حــرارة 
للميــاه المــارة فيهــا كحــد اأقصــى ) 
شــيوعاً  أنــواع  ال� اأكثــر  مئويــة.   )°

ــاه المــارة  ــه لدرجــة حــرارة المي (، بتحمل
°( مئويــة، اإضافــة اإلــى مقاومتهــا 

أنابيــب مــن مــادة البرولــي فينيــل  تصنــع هــذه ال�
ــع ل�أغــراض  ــا يصن ــد الّصلــب، منهــا م كلوراي
تمديــدات الميــاه، ومنهــا مــا يصنــع ل�أغــراض 
نقــل ميــاه الصــرف صحــي العادمــة، كمــا 
واأســلاك  كوابــل  لنقــل  اســتخدامها  يمكــن 
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تقدمــت الصناعــة الفلســطينية فــي مجــال تصنيــع اأنابيــب الّصــرف الّصحــي، حيــث يوجــد فــي الّســوق الفلســطينّي اأشــكال اأنابيــب 
آتــي: )UPVC(، باأطــوال واأقطــار وســماكات جــدران مختلفــة، والمطابقــة للمواصفــات الفلســطينية )PS10 ،PS09(، وهــي كال�

٣  اأنابيب (UPVC) ذات المفة والجلدة الكاتمة

ميــاه  لنقــل  وتســتخدم 
الّصــرف الّصحــي المنزلــي، 
ونقــل ميــاه الصــرف صحــي 
ال�أرض،  ســطح  تحــت 
ولتمديــد كابــلات الهاتــف 
ال�أرض.  ســطح  تحــت 

.)SN8(  ،)SN4( اإلــى  القســاوة  حســب  وتصنــف 

ميــاه  لنقــل  وتســتخدم 
الّصــرف الّصحــي المنزلــي، 
ونقــل ميــاه الصــرف صحــي 
ال�أرض،  ســطح  تحــت 
ولتمديــد كابــلات الهاتــف 
ال�أرض.  ســطح  تحــت 
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4 اأنابيب (UPVC)، ذات المفة 

ارتبــط اســم هــذا الشــكل مــن اأنابيــب UPVC، بالمــادة اللاصقــة المســتخدمة لوصــل اأنبوبيــن منــه مــن النــوع نفســه، وهي 
 .)PVC Cement(

آتية: أنابيب بالميزات ال�  مميزاتها: تتميز هذه ال�

1 مقاومة للمواد الكيميائية ول� تتفاعل معها، ومقاومة للتاآكل.

٢ تمتاز بالقوة والمرونة، وطول العمر ال�فتراضي.

٣ مجال�ت استخدامها كثيرة ومتعددة.

4 سطحها الداخلي اأملس، مما يزيد من معدل التدفق لتصريف مياه الّصرف الّصحي والفضلات بسهولة وبسرعة.

٥ سهولة التّركيب.
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٥ اأنابيب )UPVC(، المضغوطة

أنابيب لنقل مياه الّصرف الّصحي المنزلي، ونقل الصرف صحي تحت سطح ال�أرض، ولتمديد كوابل  تستخدم هذه ال�
الهاتف تحت سطح ال�أرض. وتمّيز بعض الشركات طبيعة ال�ستخدام حسب اللون، فمثلاً اللون السكني للاأنابيب التي 

أبيض للاأنابيب التي تستخدم لنقل مياه الّصرف الّصحي والصرف صحي. تستخدم لنقل الكوابل الكهربائية، واللون ال�

 

ولتسهيل قراءة الرموز المكتوبة على اأنابيب U-PVC، انظر الشكل اأدناه

(PE) ثانيًا: اأنابيب البولي اإيثيلين 

أنابيــب مــن مــادة البولــي اإيثيليــن، والتــي تمتــاز بقــوة التّحمــل، ومقاومتهــا للتــاآكل، ومقاومتهــا لتاأثيــر المــواد  تصنــع هــذه ال�
آتيــة: الكيميائيــة شــديدة الفعاليــة، ويمكــن اأن نصنّفهــا اإلــى ال�أصنــاف ال�

، انظر الشكل اأدناه ولتسهيل قراءة الرموز المكتوبة على اأنابيب 

 ثانيًا: اأنابيب البولي اإيثيلين (



4٣

1 اأنابيب البولي اإيثيلين المرنة

أنابيــب بالمرونــة العاليــة،  تمتــاز هــذه ال�
وتاأتي على شــكل لفات باأقطار مختلفة 
) 1٦ ملــم، ٢٠ ملــم، ٢٥ ملــم، ٣٢ 
ملــم،4٠ ملــم، ٥٠ ملــم، ولغايــة ٢٥٠ 
أنابيــب معزولــة  ملــم(، وتكــون هــذه ال�
لحمايتهــا مــن الّصدمــات، ولتســهيل 
منخفــض  بعضهــا  الّصيانــة.  اأعمــال 
Low Density PolyEth-( الكثافــة
تمديــدات  فــي  ويســتخدم   ،)ylene
متوســط  وبعضهــا  الــري،  شــبكات 
Middle Density Poly-( الكثافــة 
 High ( وعالــي الكثافــة ،)Ethylene
ومــن   ،)Density PolyEthylene
اأشــكالها اأيضــاً اأنابيــب كــروس لينكــد 
 ،)PEX( »البكــس«  ايثيليــن  بولــي 
Cross – Linked PolyEth-(
تمديــدات  فــي  وتســتخدم   .)ylene
شــبكات الميــاه، والتدفئــة المركزيــة، 

ألبــان، والصناعــات الدوائيــة والغذائيــة،  وشــبكات التدفئــة تحــت البــلاط، واأحــواض الّســباحة وفــي مصانــع المشــروبات وال�
ــاراً. ــى 4٠ ب ــة، وضغــوط تصــل اإل ــى 1٢٠° مئوي ــة تصــل اإل ــن التطبيقــات. وتتحمــل درجــات حــرارة عالي وغيرهــا م

(High Density PolyEthylene) ٢ اأنابيب البولي اإيثيلين الّصلبة عالية الكثافة

أنابيــب مــن مــادة البولــي ايثيليــن عالــي الكثافــة )HDPE(، وباأقطــار تتــراوح مــا بيــن )4٠ملــم – 1٦٠ ملــم(،  تصنــع هــذه ال�
أغــراض التّوصيــل، وتســتخدم فــي نقــل ميــاه الشــرب، ونقــل ميــاه  أنهــا تلحــم بماكنــة خاصــة ل� وتاأتــي دون راأس مفــة، ل�

الّصــرف الّصحــي، ونقــل ميــاه ال�أمطــار، ونقــل الميــاه لــري المحاصيــل الزراعيــة. 

 ميزاتها: تمتاز هذه ال�أنابيب بالميزات ال��تية:

1 تتحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

٢ تمتاز بالقوة والمرونة العالية.

٣ مقاومة للتاآكل والكسر والّصداأ.

4 مقاومتها العالية للتّفاعل مع ال�أحماض ) ما عدا حمض النيتريك(، والقلويات والمركبات الكيميائية.

أنابيــب بالمرونــة العاليــة،  تمتــاز هــذه ال�
وتاأتي على شــكل لفات باأقطار مختلفة 
٣٢
٢٥٠
أنابيــب معزولــة  ملــم(، وتكــون هــذه ال�
لحمايتهــا مــن الّصدمــات، ولتســهيل 
منخفــض  بعضهــا  الّصيانــة.  اأعمــال 
Low Density PolyEth-
تمديــدات  فــي  ويســتخدم   ،)
متوســط  وبعضهــا  الــري،  شــبكات 
Middle Density Poly-
High
ومــن   ،)
اأشــكالها اأيضــاً اأنابيــب كــروس لينكــد 
 ،)
Cross – Linked PolyEth-
تمديــدات  فــي  وتســتخدم   .)
شــبكات الميــاه، والتدفئــة المركزيــة، 
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٥ ل� تسمح بترشيح البكتيريا الّضارة.

٦ غير موصلة للتّيار الكهربائّي.

٧ السطوح الداخلية والخارجية ناعمة الملمس.

٨ خفة وزنها.

٩ صديقة للبيئة.

 ثالثًا: ال�أنابيب الب��ستيكية اللدائنية الحرارية

آتية: أنابيب من مادة البولي بروبلين، وتصنّف حسب طبيعة ال�ستخدام اإلى ال�أصناف ال� تصنع هذه ال�

( PP ) (Polypropylene) 1 اأنابيب البولي بروبلين الحرارية متعدد الطبقات

أنابيب في تمديدات شبكات البنية التحتية،  تستخدم هذه ال�
وشبكات الصرف صحي الجوفية، وشبكات الّصرف الّصحي.

(PP-R) ٢ اأنابيب البوليمر المشترك العشوائي من البولي بروبلين الحرارية

أنابيــب مــن البوليمــر المشــترك العشــوائي مــن البولــي بروبليــن )PP-R(، وتســتخدم فــي تمديــدات  تصنــع هــذه ال�
البــاردة  الميــاه  شــبكات 
غالبــاً  وتمّيــز  والســاخنة، 
لذلــك  ال�أخضــر،  باللــون 
ــا البعــض اســم  ــق عليه يطل
أنابيــب الخضــراء، اإضافــة  ال�
اإلــى األــوان اأخــرى، حســب 
الشــركة الّصانعــة،  وتوصــل 
مــع بعضهــا بوســاطة ماكنــة 

لحــام خاصــة.

 السطوح الداخلية والخارجية ناعمة الملمس.

البــاردة  الميــاه  شــبكات 
غالبــاً  وتمّيــز  والســاخنة، 
لذلــك  ال�أخضــر،  باللــون 
ــا البعــض اســم  ــق عليه يطل
أنابيــب الخضــراء، اإضافــة  ال�
اإلــى األــوان اأخــرى، حســب 
الشــركة الّصانعــة،  وتوصــل 
مــع بعضهــا بوســاطة ماكنــة 
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(PP-R) ،(PP) مميزا ت ال�نابيب الب��ستيكية اللدائنية الحرارية 

1 تتحمل درجات الحرارة العالية.

٢ تقاوم عمليات الشد والضغط.

٣ سطحها الداخلي اأملس؛ لتقليل مقاومة ال�حتكاك.

4 مقاومتها للحريق.

٥ مقاومتها للّصداأ والتاآكل، ول� تتفاعل كيميائياً مع المحيط.

PP-R ٦ ل� يؤثّر في مياه الشرب من حيث الرائحة، وهذا ينطبق على اأنابيب

٧ خفيف الوزن وسهل التشكيل.

٨ تمتاز بامتصاص الّصوت الناجم عن جريان الماء بداخلها.

نترنت( عن فيديو يبّين طريقة تصنيع اأنابيب البولي بروبلين الحرارية.  بحث: ابحث في شبكة )ال�إ
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تصنيف قطع الوصل ل��أنابيب الب��ستيكية المستخدمة في التّمديدات الّصحية

وصــف الموقــف التّعلّمــي: اأثنــاء عملــك فــي متجــر لــلاأدوات الّصحيــة، حضــر زبــون، وطلب منك تحضيــر مجموعة 
مــن قطــع الوصــل البلاســتيكية حســب اأنــواع  واأشــكال واأقطــار محــددة، والمطلــوب تحضيــر هــذه الطلبيــة مســعرة 

حســب الســوق الفلســطينّي. 

 خطوات العمل:

الموارد المنهجية الوصف خطوات العمل الكامل

• حاسوب.

نترنت(. • شبكة )ال�إ

أنــواع  • كتالوجــات فنيــة ل�
للاأنابيــب  وصــل  قطــع 
مجــال  فــي  البلاســتيكية 

الّصحيــة. التّمديــدات 

ــة  ــة بطريق • مناقشــة الطّلب
العصــف الذهنــي.

ــن  ــة م ــف مجموع • تكلي
عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
بــور بوينــت عــن اأســماء 
قطــع الوصــل البلاســتيكية 
 ،UPVC نــوع  مــن 
فــي  المســتخدمة 
الّصحيــة. التّمديــدات 

ــن  ــة م ــف مجموع • تكلي
عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
بــور بوينــت عــن اأســماء 
للاأنابيــب  الوصــل  قطــع 
نــوع  مــن  البلاســتيكية 
PEX، المســتخدمة فــي 

الّصحيــة. التّمديــدات 

•  جمــع بيانــات عن اأســماء قطع 
البلاســتيكية  للاأنابيــب  الوصــل 
مــن نــوع UPVC، المســتخدمة 
الّصحيــة،  التّمديــدات  فــي 

وميزاتهــا، واأماكــن تركيبهــا.

•  جمــع بيانــات عن اأســماء قطع 
البلاســتيكية  للاأنابيــب  الوصــل 
مــن نــوع PEX، المســتخدمة 
الّصحيــة،  التّمديــدات  فــي 

ــا. ــن تركيبه ــا، واأماك وميزاته

• جمــع بيانــات عــن اأســماء 
للاأنابيــب  الوصــل  قطــع 
مــن  الملحومــة،  البلاســتيكية 
المســتخدمة   ،HDPE نــوع 
الّصحيــة،  التّمديــدات  فــي 
تركيبهــا. واأماكــن  وميزاتهــا، 

اأجمع البيانات، 
وا�حللها
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• ال�تصــال بفنييــن مهــرة؛ 
لمعرفــة مجــال�ت اســتخدام 
اأنــواع هذه القطــع وميزاتها. 

ــن  ــة م ــف مجموع • تكلي
عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
بــور بوينــت عــن اأســماء 
قطــع الوصــل البلاســتيكية 
نــوع  مــن  الملحومــة، 
المســتخدمة   ،HDPE
فــي التمديــدات الصحية.

ــن  ــة م ــف مجموع • تكلي
عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
بــور بوينــت عــن اأســماء 
قطــع الوصــل البلاســتيكية 
PP- الملحومــة، مــن نوع
فــي  المســتخدمة   ،R

الّصحيــة. التّمديــدات 

ــلاأدوات  ــر ل ــارة متاج • زي
الّصحيــة.

اأســعار  عــن  بيانــات  • جمــع 
المعدنيــة  الوصــل  قطــع 

. لمختلفــة ا
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هاتف نّقال.• 

وسيلة مواصلات.• 

حاسوب وشبكة )اإنترنت(.• 

نشرات فنية.• 

اأدوات قياس.• 

قطــع •  اأســعار  قائمــة 
ــب البلاســتيكية  أنابي وصــل ال�

. لمختلفــة ا

تحضيــر كتــب رســمية • 
المعنييــن  لمخاطبــة 

الميدانيــة. بالزيــارات 

كاميــرات •  تحضيــر 
ــة،  ــل الطّلب ــر مــن قب تصوي
ملاحظــات؛  ودفاتــر 
اأثنــاء  ل�ســتخدامها 

يــارات. لز ا

تحميــل نشــرات فنيــة • 
نترنــت(  )ال�إ شــبكة  مــن 
اأنابيــب  وصــل  لقطــع 
مســتخدمة  بلاســتيكية 
فــي التّمديــدات الّصحية، 
ومناقشــتها  وقراءتهــا 

جماعــي. بشــكل 

تحضيــر اأدوات القياس • 
المختلفة.

اإعــداد خطــة عمــل للقيــام • 
بزيــارات ميدانية لمتاجر اأدوات 
صحيــة، يتــم التعــرف فيهــا اإلى 
اأســماء قطــع الوصــل للاأنابيــب 
واأســعارها،  البلاســتيكية 

اســتخدامها. واأماكــن 

قــراءة نشــرات فنيــة تتعلــق • 
قطــع  واأشــكال  بمواصفــات 
ــب البلاســتيكية. أنابي وصــل ال�

تحضيــر •  علــى  العمــل 
ومشــاهدة فيديوهــات توّضــح 
وصــل  قطــع  تصنيــع  طــرق 
أنابيــب البلاســتيكية، والمواد  ال�
عمليــة  فــي  المســتخدمة 

. لتّصنيــع ا

القيــاس •  اأدوات  تحضيــر 
ــن  ــز بي ــي التّميي ل�ســتخدامها ف
أنابيــب  اأنــواع قطــع وصــل ال�
أقطــار  ال� قيــاس  حســب 
الداخليــة والخارجيــة وســماكة 

القطــع. هــذه  جــدران 

ا�خّطُط وا�قرّر
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بيئة عمل مناسبة:• 

اأنــواع مختلفــة مــن قطــع • 
وصــل اأنابيــب بلاســتيكية.

اأدوات قياس مختلفة.• 

العمل الجماعي والعمل.• 

متابعة المعلّم لعمل• 

المجموعات المختلفة اأثناء.• 

التّنفيــذ وتقديــم التغذية • 
الراجعة الفورية.

ــى •  ــة اإل ــم الطلب ــم المعلّ يقّس
ــل. ــات عم مجموع

مختلفــة •  اأنــواع  اإحضــار 
أنابيــب  ال� وصــل  قطــع  مــن 
ــر  ــب تحضي البلاســتيكية، وطل
أنابيــب  طلبيــة قطــع وصــل ال�
البلاســتيكية محــاكاة للموقــف 

التّعلّمــي. التّعليمــي 

أنابيــب •  تمييــز قطــع وصــل ال�
مــادة  حســب  البلاســتيكية 
ــع مــن خــلال المشــاهدة  الّصن
والشــكل(،  )اللــون  العينيــة 

والملمــس.

أنابيــب •  تمييــز قطــع وصــل ال�
قيــاس  حســب  البلاســتيكية 
أنبوب،  القطر وســماكة جدار ال�
باســتخدام اأداة قيــاس مناســبة.

تعبئــة قائمــة باأســعار قطــع • 
البلاســتيكية  أنابيــب  ال� وصــل 
اأســعار  حســب  المختلفــة 

المحلــي. الّســوق 

ا�نّفُذ

وجود اأدوات قياس.• 

دفتــر تســجيل الملاحظات • 
مــن قبــل المعلـّـم.

ملاحظة رد فعل المعلّم.• 

لســير •  المعلــم  مراقبــة 
العمل بيــن المجموعات، 

الملاحظــات. واإبــداء 

ال�لتزام بالوقت المحدد. • 

التاأكــد مــن قــدرة الطّالــب • 
قطــع  قياســات  معرفــة  علــى 
ــب البلاســتيكية. أنابي وصــل ال�

علــى •  القــدرة  مــن  التاأكــد 
قطــع  واأشــكال  اأنــواع  تمييــز 
ــب البلاســتيكية،  أنابي وصــل ال�
الّصنــع  مــادة  خــلال  مــن 
والقياســات المختلفــة، واأماكن 

ــا. تركيبه

اأتحقُق
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الدفاتر الخاصة بالتّوثيق.• 

الخاصــة •  البرمجيــات 
والتّقديــم. بالعــرض 

نمــاذج •  اســتخدام 
بالتّوثيــق. خاصــة 

مــن •  الطّلبــة  مناقشــة 
المعلّــم. قبــل 

البيانــات •  مراجعــة 
المكتوبة حول مواصفات 
أنابيــب  ال� وصــل  قطــع 
قبــل  مــن  البلاســتيكية 
كّل مجموعــة، ومقارنتهــا 

الحقيقــة. بالبيانــات 

الّســابقة •  الخطــوات  توثيــق 
النتائــج،  وتوثيــق  جميعهــا،  
وتوثيــق كيفيــة التمييــز بيــن اأنــواع 
أنابيب البلاســتيكية  قطــع وصل ال�

حســب مــادة الّصنــع.

مجموعــة •  كّل  تعــرض 
تنفيــذ  بعــد  ملاحظاتهــا 

المطلوبــة. ال�أعمــال 

قطــع •  اأســماء  توثيــق 
البلاســتيكية  أنابيــب  ال� وصــل 

. لمختلفــة ا

وصــل •  قطــع  اأســعار  توثيــق 
أنابيــب البلاســتيكية حســب  ال�

المحلــي. الســوق  اأســعار 

اأوثُّق واأعرُض

الخاصــة •  العمــل  ورقــة 
. لتقييــم با

مناقشــة جماعيــة بيــن • 
الطّلبــة. 

العمــل •  ورقــة  تحليــل 
بالتقييــم. الخاصــة 

ــج ·  ــن النتائ ــة بي ــة الطّلب مقارن
بعــد  عليهــا  حصلــوا  التــي 
التنفيــذ والمتطلبــات بحســب

حــّل •  فــي  الّزبــون  طلــب 
. لمشــكلة ا

النتائــج •  الطّلبــة  تلخيــص 
التــي تــم الحصــول عليهــا .

التغذيــة •  المعلّــم  تقديــم 
بــه. الخاصــة  الراجعــة 

قيــام المعلــم بتقييــم عمــل • 
ــه  ــن خــلال ملاحظات ــة م الطلب

ــذ. ــاء التنفي ــم اأثن ــه له ومتابعت

ا�قّوُم 
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 ال�أسئلة الرئيسية: 

أنابيب البلاستيكية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟•  اذكر اأسماء قطع وصل ال�

أنابيب البلاستيكية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟•  اذكر وظائف قطع وصل ال�

أنابيب البلاستيكية المستخدمة في الموقف التّعليمي التّعلّمي؟•  ما المواد المصنوعة منها قطع وصل ال�

ما اسم قطعة الوصل التي نريد تركيبها لتوصيل اأنبوبين بلاستيكيين من نوع PEX، على استقامة واحدة، • 
وتسهل اأعمال الّصيانة؟

هل يمكن اأن تحتوي قطع وصل اأنابيب PP-R على وصلات نحاسية مسننة؟• 

 اأتعلّم:

أنابيــب البلاســتيكية فــي  بعــد التعــرف اإلــى اأنــواع ال�
الموقــف التّعليمــي التّعلّمــي الســابق، ل� بــد مــن معرفــة 
وقياســاتها  أنابيــب،  ال� لهــذه  المناســبة  الوصــل  قطــع 
واأماكــن تركيبهــا. وســنذكر اأكثرهــا شــيوعاً، حســب 

آتــي: ال�

 اأول�ً: قطع وصل ال�أنابيب الب��ستيكية 
        (U-PVC,PE, PP) للّصرف الّصحي
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  ثانيًا: قطع وصل ال�أنابيب الب��ستيكية المرنة
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HDPE ثالثًا: قطع وصل ال�أنابيب الب��ستيكية الّصلبة عالية الكثافة  

PP-R رابعًا: قطع وصل ال�أنابيب الب��ستيكية الحرارية  PP-R رابعًا: قطع وصل ال�أنابيب الب��ستيكية الحرارية  PP-R رابعًا: قطع وصل ال�أنابيب الب��ستيكية الحرارية  PP-R
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اأسئلة 
الوحدة

تي:                                                                                                                          جابة الّصحيحة فيما ياأ  السؤال ال�أول: ضع دائرة حول رمز ال�إ

نجليزي، هي: 1 وحدة قياس طول قطر اأنبوب فول�ذي، في النظام ال�إ
اأ- متر                ب- اإنش                        ج - ملم                  د- قدم٣

حتوائه على عمود قياس للاأعماق، بدقة معينة: أنبوب حديد اأسود، اإضافة ل�إ ٢ اأداة لقياس القطر الخارجي والداخلي ل�

اأ- المتر المعدني      ب- الورنية العادية والرقمية       ج- الميكروميتر            د- المسطرة الفول�ذية               

٣ قراءة الورنية في الشكل المقابل هي:

اأ- ٢٥ ملم             ب- ٢4 ملم   

ج- ٢4,٧ ملم             د- ٢4,٥٠ ملم

أنابيب الفول�ذية ) SCH40(، من اأنابيب: 4 تعتبر ال�

SN4 -اأ- الصنف الخفيف     ب- الصنف المتوسط         ج- الصنف الثقيل         د      

٥ السبيكة المتكونة من ٨٥٪ نحاس، 1٥ ٪ زنك، هي:

ألمنيوم       ج- سبيكة النحاس ال�أحمر        د- سبيكة الكروم       اأ- سبيكة النحاس ال�أصفر     ب- سبيكة ال�

أنابيب بزاوية معينة: ٦ قطعة الوصل التي تتطلب تغيير اإتجاه خط ال�

      اأ- شد الوصل               ب-  المفة                  ج-T                   د- الكوع

٧ قطعة الوصل التي تستخدم لوصل اأنبوبين مختلفين في قياس القطر :

       اأ- الكوع                   ب- شد الوصل           ج- النقاصة               د- وصلة المصلب                                

أنابيب البلاستيكية المستخدمة في التمديدات الصحية: ٨ المواد الرئيسية في تصنيع ال�

اأ- البولي ايثيلين              ب- البولي فينيل كلورايد         ج- البولي بروبلين         د- كل ما ذكر صحيح
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أنابيب البولي ايثيلين البلاستيكية عالي الكثافة هو : ٩ الرمز التجاري ل�

PP-R -د               U-PVC -ج             LDPE -ب                  HDPE -اأ

أانابيب صرف صحي خارجية تستخدم لمنع رجوع مياه الصرف الصحي ودخول القوارض اإلى المنزل: 1٠ قطعة وصل ل�

      اأ- نقاصة بلاستيك           ب- رداد بلاستيك مع بوابة        ج- هواية بلاستيك          د- سدة بلاستيك

 السؤال الثّاني: ما دقة المسطرة الفول�ذية المقسمة اإلى مليمترات؟

أنابيب المستخدمة في الّصرف الّصحي.  السؤال الثّالث: عدد اأنواع ال�

أنابيب الفول�ذية لمنع التاآكل والّصداأ؟  السؤال الرابع: بماذا تطلى ال�

 السؤال الخامس: علل ما ياأتي:

أنابيب البلاستيكية الحرارية في تمديدات المياه والّصرف الّصحي للمختبرات الكيميائية.   اأ- يفضل استخدام ال�

أنابيب اأن يكون الّسطح الداخلي للاأنبوب اأملساً.  ب- يحرص مصنعو ال�

 جـ- انحسار استخدام اأنابيب حديد السكب في تمديدات الّصرف الّصحي.

أنابيب المعدنية، وبّين استخدام كّل صنف.  السؤال الّسادس: صنف ال�

مشروع الوحدة:

اأعمل نماذج تبين ال�أمور ال��تية:
 

أنابيب المستخدمة في التّمديدات الّصحية كعينات ملموسة ومحسوسة.اأ(  اأصناف ال�

أنابيب المعدنية.ب(  اأصناف قطع وصل ال�

أنابيب البلاستيكية.ت(  اأصناف قطع وصل ال�
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طرق توصيل ال�أنابيب

 ناقش وتاأّمل:كيف يمكن توصيل ال�أنواع المختلفة من اأنابيب التمديدات الصحية

الوحدة الثانية

٢

طرق توصيل ال�أنابيب
طرق توصيل ال�أنابيب

 ناقش وتاأّمل:كيف يمكن توصيل ال�أنواع المختلفة من اأنابيب التمديدات الصحية
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 الوحدة النمطية الثّانية: طرق توصيل ال�أنابيب 

يتوقــع مــن الطّلبــة بعــد دراســة الوحــدة والتفاعــل مــع مواقفهــا التّعليمّيــة التّعلمّيــة اأن يكونوا  قادرين علــى معرفة طرق توصيل 
أنابيــب المســتخدمة فــي مهنــة التّمديــدات الّصحيــة، وذلــك مــن خــلال ال�آتي: ال�

أنابيب الفول�ذية. 1 استخدام اأنواع ماكنات تسنين ال�

أنابيب باستخدام قطع الوصل المسننة. ٢ توصيل ال�

.UPVC أنابيب البلاستيكية ٣ توصيل ال�

أنابيب النحاسية، لتوصيلها بقطع الوصل المختلفة. 4 استخدام ماكنة تفليج ال�

أنابيب الفول�ذية. ٥  استخدام ماكنة لحام القوس الكهربائّي، للحام ال�

٦ القدرة على لحام اأنابيب النّحاس المستخدمة في التّمديدات الّصحية.

.HDPE أنابيب البلاستيكية عالية الكثافة ٧ استخدام ماكنة لحام ال�

.PP-R أنابيب البلاستيكية الحرارية ٨ استخدام ماكنة لحام ال�
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 الكفايات:  

الكفايات المتوقع امتلاكها من الطلبة بعد ال�نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع مواقفها التّعليمّية التّعلمّية:

 اأول�ً: الكفايات ال�حترافية: 

أنابيب المختلفة.  القدرة على استخدام اأدوات قّص ال�

أنابيب.  معرفة الطريقة ال�أمثل لتوصيل ال�

أنابيب الفول�ذية اليدوية والكهربائية.  القدرة على استخدام ماكنة تسنين ال�

أنابيب المختلفة. أنبوب لتوصيل اأنواع ال�  اختيار قطعة الوصل المناسبة لنوع ال�

أنابيب النّحاسية، وتوصيلها ببعضها.  القدرة على تفليج ال�

. UPVC القدرة على توصيل اأنابيب 

أنابيب.   اختيار نوع مفاتيح الربط المناسبة لنوع ال�

  ثانيًا: الكفايات ال�جتماعية والشخصية:

 يحافظ على خصوصية الزبون واأسراره.

 التعامل بمصداقية.

 القدرة على تقديم الدعم والمساعدة.

 القدرة على التّواصل الفعال.

 القدرة على ال�ستماع لراأي الّزبون.

 قدرة الحصول على المعلومة من الّزبون.

 توفير اأجواء مناسبة للنقض.

 القدرة على التاأّمل الّذاتي.

 ال�ستعداد لتلبية طلبات الّزبائن الخارجية.

 المبادرة في ال�ستفسار.

 القدرة على تطوير الذات، ومتابعة ال�أمور
  الفنية المستجدة. 

 التحدث اللائق.

 دقة المواعيد.

 ثالثًا: الكفايات المنهجية: 

 التّعلم التّعاوني.

 الحوار. 

 المناقشة.

 لعب ال�أدوار. 

 القدرة على البحث.

 جمع البيانات بال�تصال والتّواصل مع اأصحاب الخبرة.

 استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومة.

 استخدام الكتالوجات. 

 قواعد ال�أمن والس��مة المهنية:

 ارتداء لباس العمل.

 ارتداء كفوف اليدين الواقية.

 ارتداء نظارات اللحام الواقية للعينين.

 ارتداء كمامات ال�أنف الواقية من غازات اللحام وال�أبخرة السامة.

 وجود طفايات حريق باالقرب من مكان العمل.

 استخدام وصلات كهربائية سليمة من التّشققات.

لمام التّام والتوعية الكاملة بقواعد ال�أمن والسلامة المهنية.  ال�إ

 وجود خطة طوارئ تتعلق بالّسلامة المهنية.
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: توصيل اأنواع مختلفة من اأنابيب التّمديدات الّصحية بالتسنين

وصــف الموقــف التّعلّمــي: اتصــل اأحــد الزبائــن، يشــكو مــن وجــود كســر فــي اأنبــوب الميــاه الفــول�ذي قطــر ½«، 
المــزود لخــزان الميــاه. ووجــود نقــر فــي اأنبــوب بلاســتيكي مــرن )PEX( قطــر 1٦ ملــم، يــزود حنفيــة عاديــة لحديقــة 

المنــزل، ووجــود تســريب غــاز مــن اأنبــوب غــاز نحاســي قطــره ½“، يــزود غــاز الطبــخ، ويطلــب اإصلاحهــا.

 خطوات العمل:

الموارد المنهجية الوصف خطوات العمل 
الكامل

•حاسوب.

نترنت( • شبكة )ال�إ

• كتالــوج ماكنة تســنين 
كهربائية.

• ال�تصــال بفنييــن مهرة 
فــي المجال نفســه. 

بطريقــة  الطّلبــة  مناقشــة   •
الذهنــي. العصــف 

مــن  مجموعــة  تكليــف   •
ــر عــرض بــور  الطّلبــة بتحضي
بوينــت عــن طــرق تســنين 

الفول�ذيــة. أنابيــب  ال�

ثانيــة  مجموعــة  تكليــف   •
يبّيــن  فيديــو  بتحضيــر 
أنابيــب  ال� توصيــل  طريقــة 
المرنــة  البلاســتيكية 

. )P E X (

مــن  مجموعــة  تكليــف   •
ــر عــرض بــور  الطّلبــة بتحضي
بوينــت عــن طريقــة تفليــج 

النحاســية.  أنابيــب  ال�

جمــع بيانــات عــن طــرق توصيل • 
أنابيب. ال�

جمــع بيانــات عــن اآليــة وكيفيــة • 
اليدويــة  التســنين  ماكنــة  عمــل 

والكهربائيــة. 

ــات عــن طــرق قــص •  جمــع بيان
ــة. ــب المختلف أنابي ــواع ال� اأن

كيفيــة •  عــن  بيانــات  جمــع 
النحــاس،  أنابيــب  ل� تفليــج  عمــل 

. صيلهــا لتو

جمــع بيانــات عــن قطــع وصــل، • 
علــى  اأنبوبيــن  لتوصيــل  تســتخدم 
أنابيــب  أنــواع ال� اســتقامة واحــدة، ل�

فــي الموقــف.

البيانــات •  الطالــب  يعــرض 
ــه. المجموعــة بتحليلهــا مــع زملائ

اأجمُع البيانات، 
وا�حللها



٦1

هاتف نقال.• 

وسيلة مواصلات.• 

ال�تصــال هاتفيــاً بالزبــون، • 
وتحديــد مــكان العمــل.

بالزبــون، •  هاتفيــاً  ال�تصــال 
واإبلاغــه بالتكلفــة الماديــة للعمل.

تحديد وسيلة المواصلات • 
اســتخدامها.  ســيتم  التــي 
العمــل،  لموقــع  للذهــاب 

وال�أدوات. العــدد  وحمــل 

اإلــى •  الوصــول  موعــد  تحديــد 
العمــل. مــكان 

التــي •  الزمنيــة  المــدة  تحديــد 
يمكــن اأن يســتغرقها اإنجــاز العمــل.

بعمــل •  القيــام  تكلفــة  تحديــد 
بهــا. الزبــون  واإبــلاغ  الّصيانــة، 

تحضير العدد وال�أدوات اللازمة• 

ا�خّطُط وا�قّرُر

بيئة عمل مناسبة:• 
ماكنة تسنين يدوية.• 
ماكنة تسنين كهربائية.• 
ماكنــة تفليــج اأنابيــب • 

نحاس.
عدد واأدوات: • 
)مقــّص اأنابيــب معدنية، • 

اأنابيــب بلاســتيكية  مقــص 
مرنــة، ماكنــة تفليــج اأنابيــب 
ــب،  ــح اأنابي ــية، مفاتي نحاس
مفاتيــح  ســويدي،  مفتــاح 

شــق رنــج(.
اأنابيب فول�ذية قطر ½“• 
بلاســتيكية •  اأنابيــب 

مرنــة قطــر 1٦ ملــم.
اأنابيب نحاسية. • 
موانع تسرب.• 

تدريبيــة •  بتماريــن  القيــام 
المهــارات  بعــض  علــى 
مثــل  للعمليــة،  الضروريــة 
أنابيــب الفول�ذية،  )تســنين ال�
ــب النحاســية،  أنابي ــج ال� تفلي
التســرب  مانــع  وضــع 

ســب(. لمنا ا

لعمــل •  المعلّــم  متابعــة 
المختلفــة  المجموعــات 
اأثنــاء التّنفيــذ وتقديــم التغذية 

الفوريــة. الراجعــة 

اإلــى •  الطّلبــة  المعلــم  يقّســم 
عمــل. مجموعــات 

أنبوب الفول�ذي.•  تحديد مكان كسر ال�

ــّص •  ــتخدام مق ــوب باس أنب ــّص ال� ق
أنابيــب الفول�ذيــة. ال�

أنبــوب باســتخدام •  فــك طرفــي ال�
أنابيــب. ال� مفتــاح 

أنبوبيــن باســتخدام •  تســنين طرفــي ال�
ماكنــة التســنين اليدويــة اأو الكهربائيــة.

تركيــب شــد وصــل حديــد قطر ½“ • 
أنابيب. ، والشــد باســتخدام مفتــاح ال�

ــة الوصــل ” •  ــب قطع ــن تركي يمك
فــك  صعوبــة  حــال  فــي  كبلينــج“ 

أنبــوب بعــد القــّص. طرفــي ال�

المــرن •  البلاســتيك  اأنبــوب  قــص 
التســريب. مــكان  مــن 

أنبوب.•  اإزالة الجزء التّالف من ال�

تركيــب شــد وصــل نحــاس لربــط • 
أنبــوب. طرفــي ال�

اإغلاق محابس خط الغاز.• 

قص اأنبوب النحاس.• 

تفليج اأنبوب النحاس.• 

تركيب شد وصل نحاس غاز.• 

فحص التسريب.• 

ا�نّفُذ
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مضخــة. •  وجــود 
التّســريب. فحــص 

ملاحظة رد فعل المعلّم.• 

فحص التسريب.• 

ال�لتزام بالوقت المحدد. • 

التاأكــد مــن قــدرة الطّالــب علــى اســتخدام • 
ماكنات التســنين والعدد وال�أدوات.

أنابيب.•  التاأكد من جودة توصيل ال�

اأتحقُق

الخاصــة •  الدفاتــر 
لتّوثيــق. با

البرمجيــات الخاصة • 
بالعــرض والتّقديم.

اســتخدام نمــاذج خاصــة • 
بالتّوثيق.

• مناقشــة الطّلبــة مــن قبــل 
المعلّــم.

• يتــم توثيــق الخطــوات الســابقة 
جميعهــا،  وتوثيــق النتائــج، وتوثيــق 
أنابيــب بالتّســنين. كيفيــة توصيــل ال�

• توثيــق طــرق اســتعمال ال�أدوات 
ومــواد العمــل:

تعرض كّل مجموعة ملاحظاتها • 
بعــد تنفيذ ال�أعمــال المطلوبة.

 توثيق اأسماء ال�أدوات الخاصة بالعمل.• 

اأوثُّق واأعرُض

ورقــة العمــل الخاصة • 
بالتقييم.

بيــن •  جماعيــة  مناقشــة 
. لطلبــة ا

العمــل •  ورقــة  تحليــل 
بالتقييــم. الخاصــة 

النتائــج •  بيــن  الطّلبــة  مقارنــة 
التــي حصلــوا عليهــا بعــد التّنفيــذ 
والمتطلبــات بحســب طلــب الزبون 

فــي حــّل المشــكلة.

تلخيــص الطّلبــة النتائــج التــي تــم • 
الحصــول عليها.

تقديــم المعلّــم التغذيــة الراجعــة • 
ــه. الخاصــة ب

قيــام المعلــم بتقييــم عمــل الطلبة • 
ومتابعتــه  ملاحظاتــه  خــلال  مــن 

ــذ. ــاء التّنفي لهــم اأثن

ا�قّوُم

 ال�أسئلة الرئيسية: 

اذكر اأجزاء ماكنة التسنين اليدوية؟• 
اذكر اأجزاء ماكنة التسنين الكهربائية؟• 
أنابيب النحاسية؟•  اذكر اأجزاء ماكنة تفليج ال�
أنابيب بالتّسنين؟•  ما ال�أمور الفنية التي نعتمد عليها عند توصيل ال�
استنتج اأهمية وضع زيت التبريد اأثناء عملية التّسنين؟• 
نترنت( عن طريقة تغيير شفرات ماكنة التّسنين الكهربائية؟•  ابحث في شبكة )ال�إ
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 اأتعلّم: 

أنابيــب المســتخدمة فــي التّمديــدات الّصحيــة وقطــع توصيلهــا، ل� بــد مــن التّعــرف اإلــى طــرق ربــط  بعــد دراســة اأنــواع ال�
أنابيــب وتوصيلهــا ببعضهــا. هــذه ال�

أنابيب في ثلاث طرق، هي: يمكن حصر طرق توصيل ال�

أنابيب بالتّسنين. اأ توصيل ال�

أنابيب البلاستيكية UPVC، بال�أكمام. ب توصيل ال�

أنابيب باللحام. جـ توصيل ال�

أنابيب بالتسنين، حسب نوع كل اأنبوب تم ذكره في الموقف التّعلّمي. وستناول طريقة توصيل ال�

 اأول�: توصيل ال�أنابيب الفول�ذية بالتّسنين:

أنابيــب الفول�ذيــة، ل� بــد مــن عمــل تســنين خارجــي للاأنبــوب ليتــم ربطــه بقطعــة وصــل مســننة تســنينا داخليــاً،  لتوصيــل ال�
ويتــم ذلــك باســتخدام ماكنــات التّســنين المختلفــة، ومنهــا:

1 ماكنة التّسنين اليدوية:

تتوافــر هــذه الماكنــات علــى شــكل طقــم مكــون مــن لقــم تســنين بقياســات مختلفــة، تبــداأ مــن ½« اإلــى قطــر ٢«، توضــع 
ســوارة. أنبــوب في ال�إ لقمــة التســنين المناســبة لقطــر ال�

               

أنبــوب المــراد تســنين طرفــه علــى ملزمــة اأنابيــب خاصــة، ومنهــا اأشــكال عديــدة، كملزمــة الطاولــة، والملزمــة  يتــم تثبيــت ال�
المتنقلــة، وملزمــة الجنزير.

               

أنبــوب المــراد تســنين طرفــه علــى ملزمــة اأنابيــب خاصــة، ومنهــا اأشــكال عديــدة، كملزمــة الطاولــة، والملزمــة  أنبــوب المــراد تســنين طرفــه علــى ملزمــة اأنابيــب خاصــة، ومنهــا اأشــكال عديــدة، كملزمــة الطاولــة، والملزمــة يتــم تثبيــت ال� يتــم تثبيــت ال�
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ــة  أنبــوب بســبب وجــود كســر فــي ال�أســنان القديمــة، اأو لتســوية الطــرف ليكــون جاهــزاً لعملي ــزم قــّص طــرف ال� ــد يل ق
أنابيــب الفول�ذيــة اأحاديــة العجلــة، تثبــت شــفرة  التّســنين، وذلــك باســتخدام المنشــار المعدنــي اليــدوي، اأو مقصــات ال�
أنبــوب لفــة واحــدة، نشــّد ذراع المقــص ربــع لفــة، وهكــذا  أنبــوب، وبلــف المقــص حــول ال� المقــص علــى مــكان قــّص ال�

ــة القــّص. ــى تنتهــي عملي حت

زالــة الرايــش والعوالــق الناجمــة  أنبــوب، ل�إ نســتخدم مزيــل الرايــش » رايمــر«، وهــو مخــروط فــول�ذي، يــدار داخــل حافــة ال�
عــن عمليــة القــّص.

أنبــوب المــراد تســنينه، وتحريــك ذراع ماكنــة التّســنين ليحــرك  أنبــوب علــى طــرف ال� تثبــت لقمــة التّســنين المناســبة لقطــر ال�
لقمــة التّســنين، بعــد ال�نتهــاء مــن عمليــة التّســنين، نديــر مفتــاح الماكنــة لعكــس عمليــة الــدوران، وفــك لقمــة التّســنين.
أنبــوب مــن الكســر؛ بســبب  يراعــى عمليــة التزييــت اأثنــاء عمليــة التّســنين، للحفــاظ علــى اأســنان لقمــة التّســنين واأســنان ال�

أنبــوب الفــول�ذي. الحــرارة المتولــدة مــن ال�حتــكاك بيــن شــفرات لقمــة التّســنين وال�

أنبــوب المــراد تســنينه، وتحريــك ذراع ماكنــة التّســنين ليحــرك  أنبــوب علــى طــرف ال� أنبــوب المــراد تســنينه، وتحريــك ذراع ماكنــة التّســنين ليحــرك تثبــت لقمــة التّســنين المناســبة لقطــر ال� أنبــوب علــى طــرف ال� تثبــت لقمــة التّســنين المناســبة لقطــر ال�
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٢ ماكنة التّسنين الكهربائية:

ــة مــن  ــة، ومكون ــة الكهربائي تعمــل بالطاق
أنبوب و مقــص للاأنابيب  ملزمــة لتثبيــت ال�
و رايمر، و مزيتة، واأداة التّســنين المكّونة 
مــن شــفرات تحمــل اأرقامــاً خاصة بمكان 
ــب  أنابي ــاً تخــّص اأقطــار ال� تثبيتهــا، واأرقام
ــى  ــي عل ــنين بهــا، وتاأت ــي يمكــن التّس الت
ــة  ــب فول�ذي ــم لتســنين اأنابي ــن، طق طقمي
بقطــر يبــداأ مــن ½« اإلــى ¾«، واآخــر يبــداأ 

مــن 1« اإلــى ٢«.

كمــا يوجــد، شــكل اآخــر مــن ماكنــات التّســنين الكهربائيــة، تحمــل باليــد، ويركــب عليهــا لقــم تســنين باأقطــار مــن ½« 
اإلــى ٢«. مــن ميزاتهــا، ســهولة الحمــل، وتوفــر الجهــد والوقــت فــي عمليــة التّســنين، مقارنــة مــع ماكنــة التّســنين اليدويــة.

نترنت( عن طرق التّسنين الداخلي لقطع الوصل الّصحية.  ابحث: في شبكة )ال�إ

(PEX) ثانيًا: توصيل ال�أنابيب الب��ستيكية المرنة 

أنابيــب البلاســتيكية المرنــة، فمنهــا مــا يوضــع فــي قطعــة الوصــل، ويوضــع حلقــة ربــط حــول طــرف  تتنــوع طــرق توصيــل ال�
أنبــوب لربطــه مــع قطعــة الوصــل. أنبــوب، وبوســاطة اأداة الربــط يتــم شــّد الحلقــة لتضغــط علــى طــرف ال� ال�
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ومنهــا مــا يعتمــد علــى قطعــة الوصــل، المكّونــة مــن صامولــة مســننة، وحلقــة منــع تســرب، حيــث توضــع الّصامولــة فــي 
أنبــوب، وبعدهــا تربــط الّصامولــة مــع قطعــة الوصــل، وال�أشــكال  أنبــوب ثــم تركـّـب الحلقــة الكاتمــة علــى طــرف ال� طــرف ال�

اأدنــاه تبّيــن طريقــة الوصــل.

 نشاط: اعمل شبكة اأنابيب بلاستيكية مرنة رباعية الشكل، باستخدام قطع الوصل المناسبة.

 ثالثًا: توصيل ال�أنابيب النّحاسية بالتّفليج

أنبــوب لتســويته لعمليــة التفليــج، وذلــك باســتخدام مقّصــات  أنبــوب النّحاســي، نحتــاج اإلــى قــص ال� قبــل عمليــة تفليــج ال�
زالــة العوالــق الناتجــة عــن عمليــة القــّص. خاصــة للاأنابيــب النحاســية اأحاديــة العجلــة، تحــوي ريمــر خــاص ل�إ

تتــم عمليــة تفليــج اأنبــوب النحــاس، بعمــل عنــق مخروطــي للاأنبــوب، باســتخدام ماكنــة التّفليــج، والمكونــة مــن بلاطــة 
معدنيــة تحــوي فتحــات باأقطــار تبــداأ مــن ¼« اإلــى ¾«، اإضافــة اإلــى ذراع بعمــود راأســه مخروطــي الشــكل.
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أنبوب تقريباً ٢ ملم، يركّب ذراع الماكنة ليتوسط العمود  أنبوب في الفتحة المناسبة حسب القطر، ويبرز طرف ال� يوضع ال�
أنبوب، وتتم عملية الّضغط بالشد حتى يتوقف الذراع عن اللف. ال�

أنبــوب المفلــج، ويتــم ربطــه بصامولــة قطعــة  تركـّـب قطعــة الوصــل ليدخــل الطــرف المخروطــي البــارز للقطعــة فــي راأس ال�
الوصــل، ويلاحــظ عــدم وضــع مانــع تســرب فــي هــذه العمليــة، لمــاذا؟

 رابعًا: توصيل ال�أنابيب بالوص��ت المشفهه المسننة ( الفلنجات):

أنابيــب، اأو لتصــل اأنبــوب بقطعــة وصــل اأو  الفلنجــة هــي حلقــة فول�ذيــة مطروقــة، تــم تصميمهــا لتصــل اإلــى اأجــزاء مــن ال�
صمــام اأو مضخــة اأو اأي مجموعــة فلنجــات متكاملــة اأخــرى. 
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قطار مختلفة تبداأ من ½« اإلى 1٢«، اإضافة اإلى فتحات لبراغي الربط.  يوجد في مركزها فتحة مسننة باـأ

 موانع التّسرب المائي: 

ــاه فيــه هــدر للميــاه،  ــاه مــن قطــع الوصــل فــي شــبكات التّمديــدات الّصحيــة، فتســرب المي يجــب فحــص تســرب المي
اإضافــة للاأضــرار التــي يتســببها هــذا التّســرب علــى المــادة العازلــة المغلفــة للاأنابيــب فيضعــف عازليتهــا، ويتلف مــواد البناء، 
أنابيــب بضغــط الشــبكة عــن طريــق مضخات فحص التّســريب،  ويزيــد الرطوبــة فــي الجــدران. ويتــم فحــص التّســرب مــن ال�
منهــا اليــدوّي ومنهــا الكهربائــّي، حيــث يمكنهــا ضغــط الميــاه فــي الّشــبكات ٥٠ بــاراً كحــد اأقصــى، ويراعــى عنــد عمليــة 
الضغــط اأن ل� تزيــد قيمــة ضغــط شــبكة الميــاه المنزليــة عــن ٦ بــار حتــى ل� تتســبب فــي تلــف القطــع وال�أجهــزة الّصحيــة،  

وال�أشــكال اأدنــاه تبّيــن هــذه المضّخــات.

آتية: ولمنع تسرب المياه في تطبيقات التّمديدات الّصحية، نستخدم المواد ال�

1 لفائف وخيوط الليف اأو القنب ( الكتكت)

ــى اأســنان  ــف عل ــة ناعمــة، تل ــف شــعرية ليفي لفائ
أنبــوب  أنابيــب لتعبئــة الفراغــات بيــن اأســنان ال� ال�

واأســنان قطــع الوصــل.
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٢ لفائف شريط التفلون، والتفلون السائل:

أنابيــب بشــدة، ومنهــا التفلــون الســائل، حيــث توضع  تصنــع هــذه اللفائــف مــن مــادة التفلــون البيضــاء، اإذ تلــف بهــا اأســنان ال�
أنبــوب، وبلــف قطعــة الوصــل يتــوّزع علــى كّل ال�أســنان، ليشــكل مانعاً قوياً لتســريب المياه. كميــة قليلــة علــى اأســنان ال�

(Gaskets) «٣ مانع التّسريب « الجاسكيت

أنبــوب البلاســتيكي  ــة عنــد وصــل ال� ــة، تركــب المطاطي ــون المقــوى والمعدني منهــا المصنوعــة مــن المطــاط، الكرت
ــف المغاســل،  ــرد، وفتحــات تصري ــات الطّ ــطافات، وخزان ــي الّش ــرب ف ــع التّس ــب لمن ــا تركّ ــة، كم )PVC( بالمف
والمراحيــض، اأمــا الكرتــون المقــوى مــن هــذه الجاســكيتات فمنهــا مــا يركـّـب لمنــع التّســرب مــن مقاطــع المشــعات 
أنابيــب البلاســتيكية المختلفــة، كمــا يســتخدم هــذا  الحراريــة والمعدنيــة، منهــا يســتخدم لتوصيــل قطــع النحاســية بال�

النــوع مــن موانــع التّســرب فــي الجمــع بيــن الفلنجــات الكبيــرة.

 

4 المواد ال��صقة:

أنابيــب البلاســتيكية، والتــي تعمــل علــى اإغــلاق  يســتخدم هــذا النــوع مــن موانــع التّســرب، وبخاصــة عنــد وصــل ال�
أبيــض، والمقــاوم للعفــن، ومادة  أنابيــب وقطــع الوصــل الخاصــة بهــا، منهــا الســيلكون الشــفاف، وال� المســامات بيــن ال�

.PVC التــي تســتخدم لتوصيــل اأنابيــب ،)PVC Cement(

(Gaskets) «مانع التّسريب « الجاسكيت (
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 مفاتيح ال�أنابيب: 

أنابيــب، مــن حيــث الشــكل والقيــاس، فهــي مصنوعــة  تتنــوع مفاتيــح ال�
أنابيــب  مــن الحديــد المطــروق؛ لمقاومــة اأّي عــزم، ويســتعمل لربــط ال�
بقطــع الوصــل وتثبيتهــا، ويكــون مــزوداً بفكين مســننين؛ لمنع انزل�قهما 

أنبــوب، ويتوفــر بمقاســات تبــداأ مــن ٦« ولغايــة 4٨«. عــن ســطح ال�

ويتوافر ما يعرف بالمفتاح المعقوف، الذي يستخدم لربط بطارية 
أنبوب كبيراً  المجلى اأو المغسلة من ال�أسفل، وفي حال كان قطر ال�

نستخدم مفتاح الجنزير.

نش، فنقول مفتاح اأنابيب ) 14«( مثلاً: ننا ننسبه اإلى وحدة ال�إ أنابيب فاإ  فّكر: عندما نذكر مفتاح ال�

هل يعني هذا الرقم طول المفتاح اأم قياس فتحة المفتاح؟

أنابيب النحاسية والمطلية بالكروم، علل. يفضل استخدام المفتاح السويدي اأو مفاتيح الشق رينج، لربط قطع وصل ال�
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  UPVC الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: توصيل ال�أنابيب الب��ستيكية 

وصــف الموقــف التّعلّمــي: اأثنــاء عملــك كمســاعد لفنــي تمديــدات صحيــة، طلــب منــك الفنــي توصيل اأنبوب بلاســتيك 
UPVC  قطــر ٢« طولــه 1٢٠ ســم، باأنبــوب اآخــر مــن النــوع نفســه والقطــر طوله 1٠٠ ســم، بوســاطة كوع بلاســتيك مع 
ريكورد قطر ٢« ٩٠°، وتركيب كوع منقص ٢«x ½«1 مع ريكورد ٩٠ °، ل�أغراض التاأسيس لخّط تصريف مغسلة.

اإضافة لتوصيل اأنابيب بلاستيك UPVC  قطر 4“، ل�أغراض تمديد خّط تصريف رئيسي خارجي. 

 خطوات العمل:

الموارد المنهجية الوصف خطوات العمل الكامل

حاسوب.• 
شــبكة • 

. ) نــت نتر ل�إ ا (
اأنابيــب •  كتالــوج 

.UPVC بلاســتيكية
ال�تّصال والتّواصل • 

ــي  ــرة ف ــن مه ــع فنيي م
المجــال نفســه. 

بطريقــة •  الطّلبــة  مناقشــة 
الذهنــي. العصــف 

مــن •  مجموعــة  تكليــف 
بــور  عــرض  بتحضيــر  الطّلبــة 
توصيــل  طريقــة  عــن  بوينــت 
  UPVC أنابيــب البلاســتيكية ال�
البلاســتيكية  بالوصــلات 

)ريكــورد(. المســننة 
ثانيــة •  مجموعــة  تكليــف 

بتحضيــر فيديــو يبّيــن طريقــة 
أنابيــب البلاســتيكية  توصيــل ال�
UPVC  عــن طريق ال�أكمام.

طريقــة •  عــن  بيانــات  جمــع 
أنابيــب البلاســتيكية  توصيــل ال�
بالوصــلات    UPVC
 ( المســننة  البلاســتيكية 

ريكــورد(.
طريقــة •  عــن  بيانــات  جمــع 

أنابيــب البلاســتيكية  توصيــل ال�
UPVC  عــن طريــق ال�أكمــام.

موانــع •  عــن  بيانــات  جمــع 
تســرب الميــاه المســتخدمة فــي 
أنابيــب البلاســتيكية  توصيــل ال�

.UPVC
قطــع •  عــن  بيانــات  جمــع 

وصــل، تســتخدم فــي توصيــل 
.UPVC أنابيــب البلاســتيكية ال�

قيــام الطّالــب بعــرض بيانــات • 
مــع  وتحليلهــا  المجموعــة 

زملائــه.

اأجمُع البيانات، 
وا�حللها
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لطباعــة •  حاســوب 
العمــل. خطــة 

باأســماء •  قائمــة 
وال�أدوات  العــدد 

. مــة ز للا ا
توّضــح •  رســومات 

توصيــل  طريقــة 
أنابيــب البلاســتيكية  ال�

.U P V C

اإلــى •  الطّلبــة  تقســيم 
عمــل. مجموعــات 

لتوضيــح •  جماعــي  نقــاش 
العمــل. اآليــة 

اإعــداد خطــة العمــل وتوزيع • 
المهمات.

خطــة •  بعمــل  الطّلبــة  قيــام 
عــداد والتجهيز  عمــل تتضّمن ال�إ

لتنفيــذ العمــل، مــن خــلال:
وقطــع •  أنابيــب  ال� تحضيــر   

المطلــوب. بالقيــاس  الوصــل 
أنابيــب •  تحضيــر اأدوات قــّص ال�

البلاســتيكية ) المنشــار المعدني(.
التّســرب •  مانــع  تحضيــر 

)جلــدة عاديــة اأو مشــحمة قطــر 
شــفاف(. ســيلكون   ،“4

تحضيــر متــر معدنــي، قلــم • 
عــلام.

قيــام الطّلبــة بمناقشــة خطــط • 
العمــل.

ا�خّطُط وا�قرّر

المجموعة ال�أولى:
وال�أدوات •  العــدد  اإحضــار 

العمــل. لمــكان  اللازمــة 
البلاســتيكي •   »٢ اأنبــوب  قــص 

UPVC، حســب القيــاس المطلــوب 
المعدنــي. المنشــار  باســتخدام 

وضــع ريكــورد كــوع ٢« ٩٠ • 
أنبــوب. °، علــى طــرف ال�

وضــع جلــدة لمنــع التّســرب • 
مرفقــة مــع الكــوع بقطــر ٢«، 

حســب ال�تجــاه الّصحيــح.
أنبــوب فــي كم •  وضــع طــرف ال�

الكــوع والضغــط عليــه ليدخــل 
ــة. أنبــوب المســافة المطلوب ال�

ربط الريكود باليد باإحكام.• 
ــي •  ــى باق ــا ســبق عل ــق م تطبي

قطــع الوصــل.
فحص التّسريب.• 

ا�نّفُذ
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• بيئة عمل مناسبة:
اأنابيــب بلاســتيكية • 

UPVC
بلاســتيك •  كــوع 

مــع ريكــورد ٢ » ٩٠ 
بلاســتيك  كــوع   ،°
مــع ريكــورد منقــص 

1“½  x  »٢
معدنــي •  منشــار 

اأو كهربائــي. يــدوي 
متــر •  عــلام،  قلــم 

. نــي معد
مانــع تســرب ) جلــدة • 

4“، ســيلكون شفاف(.

تدريبيــة •  بتماريــن  القيــام 
المهــارات  بعــض  علــى 
مثــل: للعمليــة،  الضروريــة 
أنابيــب البلاســتيكية   )قــص ال�
باســتخدام   ،UPVC
اليــدوّي  المعدنــي  المنشــار 
مانــع  وضــع  الكهربائــّي،  اأو 

المناســب( التّســرب 
متابعة المعلّم لعمل• 

المجموعات المختلفة اأثناء
التغذيــة  وتقديــم  التنفيــذ، 

الفوريــة. الراجعــة 

المجموعة الثّانية:
وال�أدوات •  العــدد  اإحضــار 

العمــل. لمــكان  اللازمــة 
التســرب •  منــع  جلــدة  وضــع 

4“، فــي المــكان المخصــص لكــم 
أنبــوب، وحســب ال�تجــاه الّصحيح. ال�

الّشــفاف •  الّســيلكون  وضــع 
ال�آخــر  أنبــوب  ال� طــرف  علــى 
أنبــوب  وتوزيعــه علــى ســطح ال�
الخــارج بشــكل منتظــم. مــن 

كــم •  فــي  أنبــوب  ال� وضــع 
أنبــوب والضغــط عليــه ليدخــل  ال�

المطلوبــة. المســافة 
فحص التّسريب.• 

مضخــة •  وجــود 
التّســريب. فحــص 

ملاحظة رد فعل المعلّم.• 
فحص التّسريب.• 
ال�لتزام بالوقت المحدد. • 

التاأكــد مــن قــدرة الطّالــب علــى • 
.UPVC أنابيــب البلاســتيكية قــص ال�

أنابيب، •  التاأكــد مــن جودة توصيل ال�
مــن حيــث: فحــص التّســريب، وتوزيــع 
مانــع التّســرب، واإحــكام ربــط الريكورد 

لقطــع الوصل.

اأتحقُق

الخاصــة •  الدفاتــر 
ثيــق. لتّو با

ت •  مجيــا لبر ا
بالعــرض  الخاصــة 

. يــم لتّقد ا و

اســتخدام نمــاذج خاصــة • 
ــق بالتّوثي

قبــل  مــن  الطّلبــة  مناقشــة   •
لمعلّــم. ا

الســابقة  الخطــوات  توثيــق    •
النتائــج،  وتوثيــق  جميعهــا، 
أنابيــب  وتوثيــق كيفيــة توصيــل ال�

.UPVC البلاســتيكية 
اســتعمال  طــرق  توثيــق    •

العمــل: ومــواد  ال�أدوات 
تعــرض كّل مجموعة ملاحظاتها • 

بعــد تنفيــذ ال�أعمــال المطلوبة.
ال�أدوات •  اأســماء  توثيــق   

بالعمــل. الخاصــة  والمــواد 

اأوثُّق واأعرُض
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العمــل •  ورقــة 
بالتقييــم. الخاصــة 

بيــن •  جماعيــة  مناقشــة 
 . لطّلبــة ا

العمــل •  ورقــة  تحليــل 
بالتقييــم. الخاصــة 

مقارنــة الطّلبــة بيــن النتائــج • 
التــي حصلــوا عليهــا بعــد التنفيــذ 
طلــب  بحســب  والمتطلبــات 

الفنــي فــي حــّل المشــكلة.
يلّخــص الطّلبــة النتائــج التــي • 

تــم الحصــول عليهــا .
التغذيــة •  المعلّــم  تقديــم 

بــه. الخاصــة  الراجعــة 
عمــل •  بتقييــم  المعلّــم  قيــام 

الطّلبــة مــن خــلال ملاحظاتــه 
ومتابعتــه لهــم اأثنــاء التنفيــذ.

ا�قّوُم 

 ال�أسئلة الرئيسية: 

استنتج الطريقة السليمة للقّص بالمنشار المعدني اليدوي؟• 

أنابيب البلاستيكية UPVC؟•  ما اأهمية وضع جلدة منع التّسرب عند توصيل ال�

نترنت( عن طرق فحص التّسريب من شبكات الّصرف الّصحي؟•  ابحث في شبكة )ال�إ

 اأتعلّم: 

أنابيــب البلاســتيكية UPVC، عــن الســابق ذكــره فــي الموقــف التّعليمــي التّعلّمــي ال�أول، وهــي  تختلــف طريقــة توصيــل ال�
أنابيــب البلاســتيكية UPVC بال�أكمــام(. والكــم اأو المفــة التــي  أنابيــب، ) توصيــل ال� الطريقــة الثّانيــة مــن طــرق توصيــل ال�

أنبــوب فــي هــذا الكــم. أنبــوب البلاســتيكي اأو قطــع توصيلهــا، حيــث يدخــل ال� يتــم عملهــا فــي نهايــة ال�

ــزودة  ــا باأســنان وم ــوع UPVC، ينتهــي طرفاه ــن ن ــب م ــل اأنابي ــاك قطــع توصي ــى، فهن أول ــي الوحــدة ال� ــا ف ــا تعلمن وكم
ــل.  ــن اأشــكال التّوصي ــط، ولهــذه شــكل اآخــر م بريكــوردات رب

ــوع  ــن ن ــب م ــل اأنابي ــاك قطــع توصي ــى، فهن أول ــي الوحــدة ال� ــا ف ــا تعلمن وكم
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ولتوضيح هذه العملية، يمكن اأن نقسم اأشكال توصيل هذا النوع من ال�أنابيب اإلى ال�أشكال ال�تية:

 اأول�: توصيل اأنابيب UPVC، بقطع وصل مسننة الطرفين ومزودة بريكوردات:

أنابيــب، وذلــك باســتخدام المنشــار اليــدوي المعدنــي،  أنابيــب، قــد نحتــاج اإلــى قــّص هــذه ال� قبــل عمليــة توصيــل هــذه ال�
اأو مقــّص القــرص الكهربائــّي.

أنابيــب اإلــى التســوية بالمبــرد اليــدوي الناعــم، اأو قــرص الحــف الكهربائــي،  بعــد عمليــة القــّص، يحتــاج طــرف هــذه ال�
أنبــوب للكــم فــي قطعــة الوصــل. لتســهيل عمليــه اإدخــال ال�

أنبــوب، ثــم نضــع جلــدة كاتمــة لمنــع التســرب، وبعدهــا ندخــل طــرف  بعــد ذلــك نضــع ريكــورد قطعــة الوصــل فــي ال�
أنبــوب لقطعــة الوصــل وبالضغــط، حتــى يدخــل المســافة المطلوبــة، ثــم نربــط الريكــورد باإحــكام، والّصــور اأدنــاه تبيــن  ال�

ــة. هــذه العملي

 ثانيًا: توصيل اأنابيب UPVC، بالمادة ال��صقة وجلدة كاتمة لمنع التسرب:

أمــر، وتســوية حوافــه، بوضــع جلــدة كاتمــة لمنــع التســرب فــي المــكان  أنبــوب اإن تطلــب ال� تتــم هــذه العمليــة بعــد قــّص ال�

أنبــوب، ثــم نضــع جلــدة كاتمــة لمنــع التســرب، وبعدهــا ندخــل طــرف  أنبــوب، ثــم نضــع جلــدة كاتمــة لمنــع التســرب، وبعدهــا ندخــل طــرف بعــد ذلــك نضــع ريكــورد قطعــة الوصــل فــي ال� بعــد ذلــك نضــع ريكــورد قطعــة الوصــل فــي ال�
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أبيــض اأو الشــفاف كمــادة ل�صقــة مانعــة للتســرب،  أنبــوب، ثــم نضــع الســيلكون ال� المخصــص لهــا فــي كــم اأو مفــة ال�
أنبــوب  أنبــوب ال�آخــر الخارجــي. نضــع ال� أنبــوب الداخلــي، وطــرف ال� وتوزيــع هــذه المــادة بشــكل منتظــم علــى ســطح ال�

أنبــوب الثّانــي، وبالضغــط حتــى يدخــل المســافة المناســبة. ال�أول اأو قطعــة الوصــل فــي مفــة ال�

أنابيــب مــن هــذا النــوع، ل� نحتــاج لوضــع جلــدة كاتمــة لمنــع التســرب، حيــث ل� يصمــم مــكان لهــا فــي  وفــي بعــض ال�
أنبــوب اأو قطعــة الوصــل، بــل نضــع فقــط المــادة اللاصقــة. مفــة ال�
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّالث: توصيل اأنابيب تمديدات المياه والّصرف الّصحي باستخدام اللحام

وصف الموقف التّعلّمي:

أنابيــب )  اتصــل اأحــد الزبائــن، واأبلغنــا عــن وجــود تســييل للميــاه، بســبب حــدوث قطــع وكســر فــي اأكثــر مــن نــوع مــن ال�
 HDPE قطــر 1«، بولــي اإيثيليــن عالــي الكثافــة PPR حديــد اأســود قطــر 4“، اأنبــوب نحاســي قطــر ½«، بولــي بروبليــن

أنابيــب قطــر 4“( . والمطلــوب اإصــلاح هــذه ال�

 خطوات العمل:

الموارد المنهجيةالوصفخطوات العمل الكامل

اجمع البيانات واحللها

طــرق •  عــن  بيانــات  جمــع 
الفول�ذيــة  أنابيــب   ال� توصيــل 

الكبيــرة. أقطــار  ال� ذات 

طــرق •  عــن  بيانــات  جمــع 
ــية. ــب  النحاس أنابي ــل ال� توصي

طــرق •  عــن  بيانــات  جمــع 
ــب البلاســتيكية  أنابي ــل ال� توصي

.PP-R الحراريــة 

طــرق •  عــن  بيانــات  جمــع 
أنابيــب  البلاســتيكية  توصيــل ال�

.HDPE الكثافــة عاليــة 

عــن •  بيانــات  جمــع 
أنابيــب  ال� انــواع  قــص  طــرق 
فــي  المذكــورة  المختلفــة، 
التعلمــي. التعليمــي  الموقــف 

كيفيــة  عــن  بيانــات  • جمــع 
للاأنابيــب  توســيع  عمــل 
اللحــام. أغــراض  ل� النحاســية 

الطــلاب •  مناقشــة 
بطريقــة العصــف الذهنــي.

مجموعــة •  تكليــف 
بتحضيــر  الطــلاب  مــن 
عــرض بــور بوينــت عــن 
أنابيــب   طــرق توصيــل ال�
أقطــار  ال� ذات  الفول�ذيــة 
باســتخدام  الكبيــرة، 
القــوس  لحــام  ماكنــة 
الكهربائــي، ووحدة لحام 

اســتيلين. ال�أوكســي 

مجموعــة •  تكليــف 
فيديــو  بتحضيــر  ثانيــة 
توصيــل  طريقــة  يبيــن 
البلاســتيكية  أنابيــب  ال�

.PP-R الحراريــة 

النقــل •  وســائل  تاأميــن 
ل تصــا ل�إ ا و

كتــاب خطــي مــن الزبون • 
لتوضيــح المهمة.

كتالوجات فنية.• 

جهــاز •  و  حاســوب 
. ض عــر

بوحــدات •  ســتعانة  ال�إ
نمطيــة تتعلــق باأشــغال لحــام 
ــي، ولحــام  القــوس الكهربائ

اســتيلين. ال�أوكســي 
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جمع بيانات عن كيفية • 
تجهيز واستخدام ماكنة لحام 

القوس الكهربائي.

جمع بيانات عن كيفية • 
تجهيز واستخدام وحدة لحام 

ال�أوكسي استيلين.

جمــع بيانــات عــن كيفيــة تجهيز • 
أنابيــب  واســتخدام ماكنــة لحــام ال�

.PP-R البلاســتيكية الحراريــة

جمع بيانات عن كيفية • 
تجهيز واستخدام ماكنة لحام 

أنابيب البلاستيكية عالية  ال�
.HDPE الكثافة

ــات •  ــب بعــرض البيان ــام الطال قي
المجموعــة بتحليلهــا مــع زملائــه.

مجموعــة •  تكليــف 
بتحضيــر  الطــلاب  مــن 
ــت عــن  ــور بوين عــرض ب
أنابيــب   طريقــة توصيــل ال�
عاليــة  البلاســتيكية 

..HDPE الكثافــة 

تصــال بفنييــن مهرة •  ال�إ
فــي هــذا المجــال

زيــارات لمواقــع عمــل • 
عمليــات  فيهــا  تنفــذ 
أنــواع  ال� هــذه  توصيــل 

. أنابيــب  ال� مــن 

نترنت •  البحــث فــي مواقع ال�إ
تعليميــة  اأفــلام  ومشــاهدة 
أنابيــب  ال� بتوصيــل  متعلقــة 

الموقــف. فــي  المذكــورة 

اأخّطط واأقرّر

للقيــام  مناســبة  بيئــة  تجهيــز 
بالمهمــة، واإبــلاغ الطلبــة بقــرار 

بالمهمــة. تكليفهــم 

نمــوذج تقديــر التكاليــف، • 
جدولــة المواصفــات التقنيــة

الخاصــة •  الكاتالوجــات 
أنابيــب  ال� بمصنعيــن 
وقياســاتها. ومواصفاتهــا 

الخاصــة •  الكاتالوجــات 
بماكنــات اللحــام المســتخدمة 
مــن  أنــواع  ال� هــذه  للحــام 

بيــب. أنا ل� ا

ــى •  تقســيم الطــلاب اإل
اأربــع مجموعــات

تكليــف كل مجموعة • 
نــوع  بتوصيــل  للقيــام 
أقــل مــن  واحــد علــى ال�

أنابيــب ال�

توفير العــدد وال�أدوات • 
والمــواد اللازمــة للقيــام 

بالعمــل

واأشــكال •  اأنــواع  وجــود 
مختلفــة اأنابيــب 

يدويــة •  عــدد  توفــر 
ومقــص  كمنشــار حديــد، 
ومقــص  حديــد،  اأنابيــب 
انابيــب بلاســتيك، ومقــص 

نحاســية. اأنابيــب 

توفــر ماكنــة لحــام القوس • 
الكهربائي.

لحــام •  وحــدة  توفــر 
اإســتيلين. اأوكســي 

توفــر ماكنــة لحــام انابيب • 
.PP-R
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عمــل خطــة عمــل للاأربــع • 
ســتقوم  التــي  مجموعــات، 
بتنفيــذ هــذه المهمــة، وذلــك 
والعــدد  المــواد  بتحضيــر 
ضافــة  بال�إ اللازمــة،  وال�أدوات 
اللحــام  ماكنــات  لتجهيــز 

. لمختلفــة ا

المتعلقــة •  التعليمــات 
بالمعرفــة ال�أساســية حول 
أنابيــب  عمليــات لحــام ال�
التقنيــة،  )المعاييــر 
الســلامة،  واإجــراءات 

التكاليــف( وتقديــر 

توفــر ماكنــة لحــام انابيب • 
HDPE

ــر التكاليــف، •  نمــوذج تقدي
جدولــة الطلبات والمواصفات 

التقنيــة.

الخاصــة •  الكاتالوجــات 
بالمصنعيــن، الكتب المرجعية 

وال�نترنــت. للبيانــات، 

اأنفذ

ــاس العمــل الكامــل •  لبــس لب
مــن قبــل اأفــراد المجموعــات.

لبس كفوف حرارية.• 

لبــس اأوجــه اللحــام مــن قبــل • 
المجموعــات التــي ستســتخدم 
وحــدة لحــام القــوس الكهربائي 

ولحام ال�أوكســي اســتيلين.

القــوس  لحــام  مجموعــة 
الكهربائــي )ال�لكتــرود المغطى( 

بال�تــي: تقــوم 

الفــول�ذي •  أنبــوب  ال� قــص 
وتســويته.

أنبــوب •  ال� طرفــي  حــف 
قــرص  باإســتخدام  الفــول�ذي 

الكهربائــي. الحــف 

اختيــار قطــر الكتــرود اللحــام • 
ســماكة  حســب  المناســب 

أنبــوب المــراد لحامــه. ال�

أنبوب.•  البدء بلحام ال�

فحص التسريب• 

ال�أوكســي  لحــام  مجموعــة 
بال�تــي: تقــوم  اســتيلين 

القيــام بتمارين تدريبية • 
المهــارات  بعــض  علــى 
الضروريــة للعمليــة، مثــل 
اأنابيــب  قطــع  )لحــام 
القــوس  بلحــام  فول�ذيــة 
ال�لكتــرود  الكهربائــي 
المغطــى، توســيع اأنابيــب 
ولحامهــا  النحــاس 

اســتيلين( بال�أوكســي 

ــم لعمــل •  ــة المعل متابع
المجموعــات المختلفــة 

ــاء اأثن

ــة  ــم التغذي ــذ وتقدي التنفي
الراجعــة

الفورية.

واأشــكال •  اأنــواع  وجــود 
اأنابيــب مختلفــة، مذكــورة 

الموقــف. فــي 

يدويــة •  عــدد  وجــود 
ومقــص  كمنشــار حديــد، 
ومقــص  حديــد،  اأنابيــب 
انابيــب بلاســتيك، مقــص 
ســنابك  نحاســية،  اأنابيــب 
نحــاس. اأنابيــب  توســيع 

لحــام •  ماكنــة  وجــود 
 ( الكهربائــي  القــوس 
المغطــى( لكتــرود  ال�إ

للحــام •  وحــدة  وجــود 
اأســتيلين. ال�أوكســي 

لحــام •  ماكنــة  وجــود 
.PPR انابيــب 

لحــام •  ماكنــة  وجــود 
.HDPE انابيــب 
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النحاســي •  أنبــوب  ال� قــص 
وتســويته.

التوســيع •  ســنبك  اإســتخدام 
أنبوب، وتوسيعه. المناســب لقطر ال�

أنبــوب •  ال� طــرف  وضــع 
فــي الفتحــة الموســعة لطــرف 

ال�خــر. أنبــوب  ال�

اختيــار فالــة اللحــام المناســبة لهــذه • 
العمليــة، وتركيبهــا على الوحدة.

التشــغيل •  ضغــط  معايــرة 
لوحــدة اللحام ) ضغط تشــغيل 
وضغــط  ســتيلين،  ال�إ غــاز 
ال�أوكســجين(. غــاز  تشــغيل 

أنبــوب، •  ال� بلحــام  البــدء 
مســتخدما قضيــب النحــاس اأو 
الصهــر. عمليــة  فــي  الفضــة 

فحص التسريب• 

اأنابيــب   لحــام  مجموعــة 
بال�تــي: تقــوم   HDPE

قص ال�نبوب.• 

أنبــوب علــى •  تثبيــت طرفــي ال�
أنابيــب. ماكنــة لحــام هــذه ال�

ــوية •  ــرص الحــف لتس وضــع ق
أنبــوب ل�أغــراض اللحام. طرفــي ال�

الضغــط •  قــوة  حســاب 
المعادلــة  حســب  اللازمــة 
المعطــاة اأو جــدول المواصفــة، 
اعتمــادا علــى قطــر وســماكة 

أنبــوب. ال�
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وضــع قــرص التســخين بعــد • 
التاأكــد مــن الوصــول لدرجــة 
ليســخن  المناســبة،  الحــرارة 

أنبــوب. طرفــي ال�

رفــع قــرص التســخين بعــد • 
مــدة زمنيــة محــددة، وجمــع 
ــوة  ــت الق ــوب بتثبي أنب ــي ال� طرف

ولمــدة زمنيــة محــددة.

أنبــوب وتركــه مــدة •  فــك ال�
للتبريــد. محــددة  زمنيــة 

فحص التسريب.• 

 PP-R  مجموعــة لحــام اأنابيب
تقــوم بال�تي:

قص ال�نبوب.• 

التســخين •  لقــم  تركيــب 
قطــر  حســب  اأنثــى(  )ذكــر، 

أنبــوب. ل� ا

وتعييــر •  الماكنــة  تشــغيل 
درجة الحرارة ) ٢٥٠ – ٢٧٠) 
درجــة مئويــة، وال�نتظــار حتــى 
يفصــل منظــم درجــة الحــرارة.

مــن •  الوصــل  وضــع قطعــة 
التســنين  لقمــة  علــى  جهــة 
أنبــوب مــن جهــة  الذكريــة، وال�
أنثويــة. علــى لقمــة التســخين ال�

ونوصــل •  بحــرص،  نفكهــا 
أنبــوب مــع قطعــة الوصــل،  ال�
بالضغــط. وتركــه مــدة زمنيــة 

للتبريــد. محــددة 

فحص التسريب.• 
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اأتحقق

مــن •  الطلبــة  قــدرة  مــن  التحقــق 
اســتخدام ماكنــات اللحــام المختلفــة.

اللحــام •  اســلاك  قياســات 
للحــام  اختيارهــا  تــم  التــي 
ال�ســود. الحديــد  انابيــب 

جودة توسيع اأنبوب الناس.• 

قيــم الزمــن التــي اســتخدمها • 
.HDPE فــي جمــع اأنابيــب

ــرص •  ــاس درجــة حــرارة ق قي
فــي  المســتخدم  التســخين 

.PP-R اأنابيــب  لحــام 

قيمــة الوقــت المســتغرق قــي • 
عمليــة اللحــام.

التحقــق مــن جــودة لحــام • 
المختلفــة. أنابيــب  ال�

فحص التسريب.• 

تنظيف مكان العمل.• 

قائمــة التدقيــق الخاصــة بالتحكــم النقاش الجماعي.• 
بالعمل.

اأوثق واأعرض

البرمجيــات الخاصة بالعرض • 
والتقديم.

قيــام  فــرد مــن كل مجموعــة • 
بشــرح مــا قــام بعملــه خــلال 
يجابيــات  المهمــة، ويعــرض ال�إ

والســلبيات التــي واجههــا.

الزبــون •  مــع  النقــاش 
ــب  ــة لع باســتخدام طريق

ال�أدوار.

فــي •  النتائــج  عــرض 
فــي  الصــف  غرفــة 

. لمشــغل ا

البرمجيــات الخاصة بالعرض • 
والتقديم.

اأقوم

النقاش الجماعي.• ورقة العمل الخاصة بالتقييم.• 

تحليــل ورقــة العمــل • 
بالتقييــم. الخاصــة 

الخاصــة •  العمــل  ورقــة 
. لتقييــم با
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 ال�أسئلة الرئيسية:
ما اأقطار اأسلاك لحام القوس الكهربائي التي استخدمتها اأثناء عملية لحام اأنبوب الحديد؟• 
ما درجة حرارة قرص تسخين اأنبوب PPr  التي قمت باللحام عليها؟• 
أنبوب الملحوم له اأثر على عملية اللحام؟•  هل تبريد ال�
ما ال�أشكال الملائمة للتواصل مع الّزبون؟• 
كيف ينبغي اأن تتم جدولة طلب الّزبون؟ وما الوثائق اللازمة لذلك؟• 
ما البنود التي يتضمنها تقدير التكلفة وعرض الخدمات؟• 
أنابيب المختلفة؟•  ما الشكل الصحيح والملائم لتنفيذ عمليات لحام ال�
أنابيب المختلفة؟•  ما المعايير التقنية واأنظمة السلامة ذات الصلة بلحام ال�
ما الكفايات الرئيسية التي سيكتسبها الطلبة في هذا الموقف التّعلّمي؟• 
أنابيب؟•  كيف تم التاكد من منع عملية تسريب المياه من ال�

 اأتعلّم:

ــم  ــن ببعــض بشــكل يعطي صلادة دائمــة، ويت ــم فيهــا وصــل مادتي ــي يت ــة الت ــا العملي ــة اللحام باأنه ــف عملي يمكــن تعري
ذلــك عــن طريــق رفــع درجة الحرارة والّضغــط اأو دون ضغــط حســب الحالــة المطلوبــة للوصلــة. وتتــم عــادة بواســطة صهــر 
المعــدن عــن طريــق رفــع درجــة حــرارة الوصلــة، ويمكــن الحصــول علــى الحــرارة اللازمــة لعمليــة الصهــر بوســاطة الغاز اأو 
ــي وصــل  ــم الطــرق المســتخدمة ف ــن اأه ــة اللحــام م ــر عملي ــة، وتعتب ــي اأو بوساطة المســخنات الكهربائي ــوس الكهرب الق

أنابيــب المعدنيــة والبلاســتيكية. ال�
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ولتوضيح هذه العملية، سنقسم طرق لحام ال�أنابيب المذكورة في الموقف التّعليمي التّعلّمي اإلى ال��تي:

لكترود المغّطى)  اأول�: توصيل ال�أنابيب الفول�ذية بلحام القوس الكهربائي ( ال�إ

ــن  أنبوبي ــى(، حيــث تُصهــر حافــات ال� ــرود المغطّ لكت ــة اللحــام بوســاطة ســلك اللحــام ) ال�إ ــم عملي فــي هــذه الطريقــة تت
الفول�ذييــن المــراد لحامهمــا عــن طريــق الحــرارة العاليــة الناتجــة مــن القــوس الكهربائّي المتكــون بين اأقطــاب ماكنة اللحام، 
حيــث تُنقــل الطّاقــة الكهربائيــة مــن نقطــة ل�أخــرى داخــل ماكنــة اللحــام، ومــن ثــم تحــّول هــذه الطّاقــة اإلــى طاقــة حراريــة 

لكتــرود علــى منطقــة اللحــام. تســتعمل فــي صهــر معــدن ال�إ

أقطــاب الكهربائيــة ) الّســالب والموجــب( فــي صهــر  وقــد ســّمي القــوس الكهربائــّي بهــذا ال�ســم نســبة اإلــى اســتخدام ال�
جــراء عمليــة اللحــام. المعــادن والــذي يعــّد مصــدراً للطاقــة الحراريــة اللازمــة ل�إ

  فكر: ما اأهمية بودرة اللحام المحيطة بسلك اللحام؟

لكترود المستخدم، والذي يرتبط  تتم معايرة ماكنة لحام القوس الكهربائّي، بمعايرة فرق الجهد الكهربائّي، حسب قطر ال�إ
أنابيب المراد لحامها. اختياره بسماكة ال�
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نترنت عن كيفية اإختيار قطر سلك اللحام في القوس الكهربائي.  بحث: ابحث في شبكة ال�إ

 ثانيًا: توصيل ال�أنابيب النحاسية بلحام ال�أوكسي استيلين

ــة للحصــول علــى لهــب لتســخين  ســتيلين، بنســب معين فــي هــذه الطريقــة يســتخدم خليــط غــاز ال�أوكســجين وغــاز ال�إ
منطقــة اللحــام ولصهــر ســلك اللحــام ) نحــاس، فضــة، حديــد، قصديــر(، ويتــم ذلــك بمعايــرة ضغــط تشــغيل اأســطوانة 

ســتيلين.  غــاز ال�أكســجين، واإســطوانة غــاز ال�إ

شــارة  اإلــى اأنــه ل� بــد مــن عمــل توســيع للاأنبــوب ال�أول المــراد لحامــه ليكــون كــم اأو مفــة للاأنبــوب ال�آخــر، وذلك  تجــدر ال�إ
أنبــوب. اأمــا قطــع وصــل اأنابيــب النحــاس ل�أغــراض اللحــام فتكــون موســعة  باســتخدام ســنابك التوســيع حســب قطــر ال�

وجاهــزة لعمليــة اللحــام.

شــارة  اإلــى اأنــه ل� بــد مــن عمــل توســيع للاأنبــوب ال�أول المــراد لحامــه ليكــون كــم اأو مفــة للاأنبــوب ال�آخــر، وذلك  تجــدر ال�إ
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HDPE ثالثًا: توصيل ال�أنابيب الب��ستيكية عالية الكثافة 

أنابيــب  تتــم هــذه العمليــة، باســتخدام ماكنــة لحــام اأنابيــب البلاســتيكية عاليــة الكثافــة HDPE ، والمكّونــة مــن مثبتــات ال�
أنبوبيــن المراد لحامهما، وقرص تســخين كهربائي،  وقطــع الوصــل باأقطــار مختلفــة، وقــرص حــف كهربائــّي لتســوية طرفي ال�

أنبوبين لربطهما بتاأثير قوة محســوبة. وذراع لتحريك ال�

آتية: أنابيب يجب ال�أخذ بال�عتبار ال�أمور ال� في عملية لحام هذا النوع من ال�

أنبوب. أنابيب المراد لحامها، من حيث القطر الخارجي وسماكة ال� 1 معرفة مواصفات ال�

٢ معرفة زمن التّسخين، وزمن عملية اللحام مع ضغط القوة، وزمن التبريد في الهواء الخارجي.

أنبوبين على قرص التسخين، اأثناء عملية التسخين. ٣ حساب القوة اللازمة لضغط ال�

أنبوبين ببعضهما. 4 حساب القوة اللازمة لجمع ال�

أنابيب حسب الطول  أنابيب المراد لحامها، ونقّص ال� أنابيب على الماكنة حسب اأقطار ال� نركّب في البداية مثبتات ال�
المطلوب باستخدام المنشار اليدوي اأو المقّص الكهربائّي.

زالــة اأّي عالــق، ونضــع قــرص الحــف بينهمــا  أنبوبيــن ل�إ أنبوبيــن علــى الماكنــة، ونمســح طرفــي وســطح ال� بعــد ذلــك نثبــت ال�
أنبــوب، لينطبــق كّل منهمــا علــى ال�آخــر تمامــاً. لتســوية طرفــي ال�
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بعــد وصــول درجــة حــرارة قــرص التّســخين اإلــى الدرجة المناســبة والتي 
ــة، يمكــن اســتخدام  ــن ) ٢٠٠- ٢٣٠ ( درجــة مئوي ــادة بي ــراوح ع تت
أنبوبيــن،  جهــاز قيــاس درجــة الحــرارة، نضــع قــرص التّســخين بيــن ال�
نشــاء بــروز مصهور بارتفاع  ونحــرك مقبــض القوة المحســوبة ونثبتها، ل�إ

معيــن، ثــم نخفــف القــوة، وننتظــر زمــن التّســخين المناســب.

 بحث: ابحث في شبكة ال�نترنت عن اأنواع اأجهزة قياس درجة الحرارة.

نحصــل علــى القــوة واأزمنــة 
عمليــة التســخين واللحــام 
والتبريــد حســب ســماكة 
أنبــوب مــن خــلال  جــدار ال�
مــع  المرفــق  الكاتلــوج 
مــن  اأو  الحــام،  ماكنــة 
الموّضــح  الرســم  خــلال 

الماكنــة. علــى 

آتية: اإضافة اإلى معادلة الحصول على القوة ال�

F = (D-S) * S * 3.14 * Y

أنبوبين للحامهما) نيوتن(. أنبوبين اأثناء عملية التّسخين، اأو جمع ال�  F :القوة اللازمة لضغط ال�

 D:القطر الخارجي للاأنبوب ) ملم(.

أنبوب ) ملم(.  S:سماكة جدار ال�
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 Y:قيمــة ضغــط معينــة، وتســاوي ) ٠٫٠1 نيوتن/ملــم٢، اأو اأقــل (، وقــد تصــل اإلــى )٠٫٠٢ نيوتن/ملــم٢( عنــد حســاب 
أنبوبيــن اأثنــاء عمليــة التّســخين ) Heating pressure(، وتســاوي ) ٠٫1٥ نيوتن/ملــم٢، تزيــد  القــوة اللازمــة لضغــط ال�
أنبوبيــن اأثنــاء عمليــة اإنشــاء البــروز المصهــور علــى قــرص  اأو تقــل عــن ٠,٠1 ( عنــد حســاب القــوة اللازمــة لضغــط ال�

.)Joining pressure( أنبوبيــن للحــام التّســخين )Equalisation pressure( اأو عمليــة ربــط ال�

 مثال:

نريــد لحــام اأنبوبيــن مــن HDPE، قطــر كّل اأنبــوب D="4 وســماكة جــدار كّل اأنبــوب )S = 5 mm ( باســتخدام ماكنــة 
لحــام اأنابيــب HDPE  البلاســتيكية، احســب:

أنبوبين اأثناء عملية اإنشاء البروز المصهور  )Equalisation(؟  القوة اللازمة لضغط ال�

أنبوبين اأثناء عملية التّسخين؟  القوة اللازمة لضغط ال�

أنبوبين اأثناء عملية الربط للحام؟  القوة اللازمة لضغط ال�

 الحّل:       

حساب القطر الخارجي ل��أنبوب بالملمتر

D = 4" × 2.54= 10.16cm = 10.16×10 = 101.6 mm + 2×5mm = 111.6 mm

أنبوبين اأثناء عملية اإنشاء البروز المصهور بالنيوتن حساب القوة اللازمة لضغط ال�

 F1 = )111.6 mm-5 mm( × 5 mm × 3.14× 0.15 N/mm2 = 251 N

أنبوبين اأثناء عملية التّسخين بالنيوتن حساب القوة اللازمة لضغط ال�

F2 = ) 111.6 mm-5 mm( × 5 mm × 3.14 × 0.01 N/mm2 = 16.73 N

أنبوبين اأثناء عملية الربط للحام بالنيوتن حساب القوة اللازمة لضغط ال�

F3 = ) 111.6 mm-5 mm( × 5 mm × 3.14 × 0.15 N/mm2 = 251 N

أنبوبيــن، ونضغــط بتاأثيــر القــوة، ونثبتهــا،  أنابيــب جاهــزة بعــد عمليــة التّســخين، لعمليــة الوصــل باللحــام، نقــّرب ال� تكــون ال�
أنبوبيــن الملحوميــن نتركهما زمن التّبريــد المطلوب. ونتركهــا زمــن اللحــام المطلــوب، وبعــد فــك ال�
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  فّكر: هل باستطاعتنا تبريد اللحام في هذا النوع من اللحام باستخدام الماء؟ ولماذا؟

أنابيب األ� يزيد عن: الجدير بالذكر اأن ارتفاع بروز اللحام في لحام هذا النوع من ال�

أنبوب1.1  × سماكة جدار ال�

ولتوضيح المراحل السابقة، انظر الرسم البياني اأدناه:
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آتي يبين ارتفاع البروز المصهور على قرص التّسخين، واأزمنة التّسخين واللحام والتّبريد، حسب سماكة جدار  والجدول ال�
:HDPE أنابيب البلاستيكية عالية الكثافة ال�

:PP-R ثالثًا: توصيل ال�أنابيب الب��ستيكية الحرارية  

أنابيــب البلاســتيكية الحراريــة PP-R مــع قطــع  تتــم عمليــة توصيــل ال�
الوصــل مــن النــوع نفســه، بوســاطة ماكنــة لحــام خاصــة وفــق مبــداأ 
ــر  ــة تنصه ــى درجــة حــرارة معين ــادة اإل ــر، فتســخن الم اللحــام بالّصه

ــط بعضهمــا ببعــض. ــم يختل ــان، ث ــا القطعت عنده

أنابيــب المختلفــة، ولكّل  ولهــذه الماكنــة لقــم عديــدة تناســب اأقطــار ال�
منهــا درجــة انصهــار وزمــن تنتهــي عنــده عمليــة اللحام.

أنابيــب المختلفــة،  أنبــوب حســب الطــول المناســب باســتخدام اأدوات قــّص ال� قبــل البــدء بعمليــة اللحــام، يتــم قــّص ال�
أنبــوب جيــداً. نشــّغل الماكنــة ونقــوم بتعييــر منظــم درجــة الحــرارة علــى درجــة الحــرارة المناســبة حســب  وتنظيــف طــرف ال�
أنبــوب فــي لقمة  شــارة ال�أخضــر، فنضــع ال� أنبــوب، فعنــد وصــول درجــة الحــرارة للحــد المطلــوب يضــيء مصبــاح ال�إ قطــر ال�
أنبوب  أنثــى(، وقطعــة الوصــل فــي لقمــة التّســخين ) الذكــر(، وننتظــر زمــن التّســخين المناســب، ثم نوصــل ال� التســخين ) ال�

بقطعــة الوصــل، ونضغــط ليدخــل المســافة المناســبة.
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 فّكر: كيف يمكن توصيل اأنبوبين PP-R، دون استخدام قطعة وصل؟

 العوامل المؤثّرة في جودة لحام اأنابيب PP-R بقطع وصلها:

أنبــوب وقطعــة الوصــل مــن الّصدمــات التــي تؤثــر علــى شــكلها الدائري،  1 ســلامة ال�

أنبــوب بيضــاوي، ســيؤثّر علــى اللحــام، ويتــرك فراغــات  فــاإذا كان شــكل مقطــع ال�
تســمح بتســريب الميــاه منهــا، انظــر الشــكل.

ــي  ــل ف ــة اللحــام، اإن وجــود خل ــي ماكن ــوب ف ٢ عي

اإلــى  يــؤدي  قــد  التســخين،  منظــم درجــة حــرارة 
التســخين الشــديد للاأنبــوب، وبالتالــي ضعــف منطقــة 

اللحــام.

    اأو اإذا ا�زيلــت مــادة التفلــون عــن لقــم التّســخين، 
أنبــوب، فيضعــف  ســيؤدي اإلــى التصــاق اأجــزاء مــن ال�

ــة اللحــام. عملي

٣ مشاكل فنية، خاصة بمهارة الفني.

أنبــوب مســافة اأقّل من المســافة  اإن الدخــول بال�
ــى  ــؤّدي اإل ــاً ي ــاً داخلّي ــيترك فراغ ــة، س المطلوب

تســريب الميــاه مــن منطقــة اللحــام.

المطلوبــة،  المســافة  مــن  اأكثــر  الدخــول  اأو 
ســيؤدي اإلــى انصهــار عكســي يغلــق اأجــزاء مــن 

ــوب. أنب فتحــة ال�
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ــق مــع  ــوج المرف ــك مــن الكاتال ــوب، وذل أنب ــة حســب قطــر ال� ــد المســافة المطلوب ولحــّل هــذه المشــكلة، يجــب تحدي
ــم(. ــم – 1٢٥ مل ــن )1٦ مل ــداأ م ــة تب ــب مختلف ــار اأنابي ــة تناســب اأقط ــع الماكن ــة م ــن شــبلونة مرفق ــة، اأو م الماكن

أنبوب وقطعة الوصل من اأّي سوائل اأو شوائب عالقة ) ماء، زيت، شحمة، غبار(. 4  نظافة ال�

أنبــوب وقطعــة الوصــل،  أنبــوب بشــكل غيــر مســتقيم، ســيحدث فراغــات داخليــة بيــن ال� ٥  الدخــول والخــروج بال�

ســيؤدي اإلــى ضعــف اللحــام وحــدوث تســريب ميــاه.

فعند تلافي المشكلات السابقة، وال�لتزام بالقواعد الفنية السليمة اأثناء عملية اللحام، سيكون اللحام جيداً.
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أنابيب، واأزمنة التسخين والتّبريد. أنابيب البلاستيكية الحرارية PP-R، حسب اأقطار ال� وفيما يلي جدول يبين مسافات دخول ال�

جدول عام يبّين مسافات دخول ال�أنابيب الب��ستيكية الحرارية PP-R، حسب اأقطار ال�أنابيب، واأزمنة التّسخين والتّبريد

زمن التّبريدوقت المعالجةزمن التّسخينعمق اللحام ( مسافة الدخول)قطر ال�أنبوب

دقيقةثانيةثانيةملمملم

١٦١٣٥٤٢

٢٠١٤٥٤٢

٢٥١٥٧٤٤

٣٢١٧٨٦٤

٤٠١٨١٢٦٤

٥٠٢٠١٨٦٤

٦٣٢٦٢٤٨٦

٧٥٢٩٣٠٨٨

٩٠٣٢٤٠٨٨

١١٠٣٥٥٠٨٨

١٢٥٤١٦٠١٠٨

 رابعًا: توصيل ال�أنابيب بالوص��ت المشفهة الملحومة ( الفلنجات)

ل� يختلــف هــذا النــوع مــن التّوصيل عــن التّوصيل بالفلنجات المســننة، 
أنابيــب  اإل� فــي كــون هــذا النــوع مــن الفلنجــات مخصــص لتوصيــل ال�
باللحــام، حيــث تخلــو هــذه الفلنجــة من التّســنين الداخلي فــي مركزها، 

ويســتبدل ذلــك، بعنــق خــاص لعمليــة اللحــام.

أنبــوب بفلنجــة لحــام، يوضــع مانــع التّســرب بيــن  فبعــد لحــام طرفــي ال�
الفلنجتيــن، ويتــم التّوصيــل بربــط براغــي الفلنجــات ببعضهــا.

 فّكر: هل يمكن توصيل اأنابيب مختلفة في مادة الّصنع ببعضها بعضاً؟ 

اعمل على  اإعداد تقرير خاص تقّدمه اإلى معلمك عن هذا الموضوع.
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اأسئلة 
الوحدة

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:                                                                                                                           السؤال ال�أول: ضع دائرة حول رمز ال�إ

1  اأداة تستخدم لعمل اأسنان للاأنابيب الفول�ذية، ل�أغراض التوصيل بالتسنين:

أنابيب الفول�ذية.                  ب- ماكنة التسنين اليدوية اأو الكهربائية.     اأ- مقّص ال�

لكترود المغطى(.       ج – ماكنة التفليج.                          د- ماكنة لحام القوس الكهربائي ) ال�إ

أنبوب الفول�ذي: زالة رايش الحديد والعوالق الناتجة عن عملية قّص ال� ٢  اأداة تستخدم ل�إ

أنابيب.                أنابيب الفول�ذية.      ج- قرص الحف الكهربائّي.     د- رايمر ال� أنابيب.      ب- مقص ال� اأ- مفتاح ال�

:UPVC أنابيب البلاستيكية ٣  من موانع التّسرب المستخدمة في توصيل ال�

اأ- الجلدة الكاتمة والمادة اللاصقة.         ب- خيوط الكتان. 

ج- شريط التفلون.                          د- الحلقة الكاتمة.

4  للوقاية من تاأثير لحام القوس الكهربائّي على العينين، نرتدي:

اأ- كفوف اليدين.                                        ب – نظارات اللحام الشفافة. 

    ج-  وجه اللحام المعتم اأو نظارات اللحام المعتمة.         د- النظارات الطبية.

٥ اأداة تستخدم لعمل كم اأو مفة في اأنبوب النحاس ل�أغراض التّوصيل باللحام:

       اأ- اأداة التفليج.      ب- مقص اأنابيب النحاس.           ج- سنبك التوسيع.           د- منظف فالة اللحام.

٦ اأنبــوب بلاســتيكي HDPE، قطــره 4« وســماكة جــداره ٥ ملــم، يــراد لحامــه باأنبــوب اآخــر مــن النــوع نفســه والقطــر 
وســماكة الجــدار، اأقصــى ارتفــاع لبــروز اللحــام، هــو:

اأ- ٠,4 ملم               ب-  ٠,1 ملم               ج- ٠,٥ ملم             د- ل� يسمح بوجود بروز.

أنابيب : ٧ اآلة تستخدم لفحص تسريب المياه من شبكة ال�

اأ-  ماكنة لحام اأنابيب PP-R                         ب-  مضخة فحص التّسريب اليدوية والكهربائية.  

ج- التفلون السائل.                                   د- ماكنة التسنين الكهربائية.                               
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أنبــوب البلاســتيكي الحــراري PP-R، فــي لقمــة تســخين ماكنــة  ٨ اأداة تســتخدم لتحديــد المســافة المطلوبــة لدخــول ال�
اللحام:

     اأ- شبلونة العلام.      ب- قلم العلام.       ج- المتر المعدنّي.         د- مقياس درجة حرارة قرص التّسخين.

أنبــوب واأســنان قطــع الوصــل،  أنابيــب لتعبئــة الفراغــات بيــن اأســنان ال� ٩ لفائــف شــعرية ناعمــة، تلــف علــى اأســنان ال�
لمنــع التســرب:

     اأ-  لفائف شريط التفلون.     ب- خيوط الكتان ) الكتكت(.      ج- الجلدة الكاتمة.       د- المادة اللاصقة.

أنابيب، اأو لوصل اأنبوب بقطعة وصل اأو صمام: ٩ حلقات فول�ذية مطروقة، تم تصميمها لتصل اأجزاء من ال�

      اأ- الكاسكيت.              ب- المفة.       ج- الوصلات المشفهة ) الفلنجات(.        د- الحلقة الكاتمة.

 السؤال الثّاني: اذكر خمساً من العدد اليدوية التي تعلمتها في هذه الوحدة، واستخدام كّل منها؟

أنابيب بوساطة ماكنة لحام القوس الكهربائّي.  السؤال الثّالث: استنتج اإجراءات الّصحة والّسلامة المهنية عند توصيل ال�

أنابيب البلاستيكية الحرارية ) PP-R( بقطع وصلها.  السؤال الرابع: اذكر العوامل المؤثّرة في جودة لحام ال�

 السؤال الخامس: علل ما ياأتي:

أنبوب، قبل عملية التوصيل. اأ  يفضل اإزالة الرايش من ال�

أنابيب عند القيام بعمليات القّص والتسنين. أنابيب جيداً بملزمة ال� ب   يجب تثبيت قطع ال�

أنابيب الفول�ذية. ج  نضع زيت التّبريد اأثناء عملية تسنين ال�

أنبوب بعد ال�نتهاء من عملية التّسنين؟  السؤال الّسادس:كيف تفك لقمة التسنين في ماكنة التسنين اليدوية عن اأسنان ال�

أنابيب؟ أنابيب المستخدمة لتثبيت ال�  السؤال الّسابع: اأذكر اأنواع ملازم ال�

مشروع الوحدة: 

آتية: أنابيب ال� أنواع ال�  اعمل شبكة اأنابيب رباعية ال�أضلاع يتوسطها اأنبوب، ل�

اأنابيب حديد فول�ذية مجلفنة ½ '' ٦٠ سم × ٦٠ سم، باستخدام قطع الوصل المسننة.اأ( 

اأنابيب حديد فول�ذية سوداء ½ '' ٦٠ سم × ٦٠ سم، باستخدام لحام القوس الكهربائّي.ب( 

اأنابيب نحاسية ٨/٣ '' ، ٥٠ سم × ٥٠ سم باستخدام لحام ال�أوكسي استيلين، اأسلاك النحاس، والقصدير.ت( 

اأنابيب نحاسية ٨/٥ ''، ٥٠ سم × ٥٠ سم باستخدام التفليج وقطع الوصل النحاسية المسننة.ث( 
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تمديد شبكات المياه والصرف الّصحي

 ناقش وتاأّمل:كيف يمكن الحصول على المياه في المنزل والتّخلص من الفضلات الّسائلة والّصلبة؟

الوحدة الثالثة

٣

تمديد شبكات المياه والصرف الّصحي
تمديد شبكات المياه والصرف الّصحي

 ناقش وتاأّمل:كيف يمكن الحصول على المياه في المنزل والتّخلص من الفضلات الّسائلة والّصلبة؟

 ناقش وتاأّمل:كيف يمكن الحصول على المياه في المنزل والتّخلص من الفضلات الّسائلة والّصلبة؟

تمديد شبكات المياه والصرف الّصحي
تمديد شبكات المياه والصرف الّصحي
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 الوحدة النمطية الثّالثة: تمديد شبكات المياه والّصرف الّصحي 

يتوقــع مــن الطّلبــة بعــد دراســة الوحــدة وتنفيــذ مواقفهــا التّعليمّيــة التّعلمّيــة اأن يكونــوا قادريــن علــى تمديــد شــبكات الميــاه 

الســاخنة والبــاردة، وشــبكات الّصــرف الّصحــي فــي مهنــة التّمديــدات الّصحيــة، وذلــك مــن خــلال تحقيــق ال�أهــداف 

آتيــة: ال�

1 قراءة المخططات الهندسية المتعلقة بالتّمديدات الّصحية.

٢ القدره على استخدام اأنبوب الشقلة لتحديد المستويات وال�رتفاعات للتمديدات الّصحية.

٣ القدره على تحديد اأماكن التّمديدات حسب المخططات الهندسية.

4 اختيار قطع الوصل المناسبة حسب موقف التّمديدات الّصحية وتجميعها .

٥ القدره على استخدام اأدوات الحفر المناسبة لتاأسيس التمديدات الّصحية.

٦ القدره على تمديد شبكات المياه والّصرف الّصحي.
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 الكفايات المتوقع امت��كها من الّطلبة بعد ال�نتهاء من هذه الوحدة وتنفيذ مواقفها التّعليمّية التّعلمّية:

 اأول�ً: الكفايات ال�حترافية:

 القــدرة علــى قــراءة المخططــات الهندســية  ذات الصلــة 
بالمهنــة وفهمهــا جيــداً والتّعامل على اأساســها وتنفيذها. 

ألبســة وال�أدوات اللازمة لضمان ال�أمن والّســلامة   معرفة ال�
المهنيــه لــكّل عمل.

ــزة  ــدة وال�أجه ــواع الع ــتعمال اأن ــم  واس ــى فه ــدرة عل  الق
الكهربائيــة الخاصــة بالمهنــة جميعهــا.

 معرفة نوعية العدة المطلوبة لكّل عمل.

ــاً  ــا كم ــل وطلبه ــة للعم ــع المطلوب ــة بالقط ــة التّام  المعرف
ــاً وحســب المخطــط الهندســي.  ونوع

 امتــلاك المهــارة الفنيــة اللازمــة لجمــع القطــع المطلوبــة 
مــع بعضهــا بطريقــه صحيحــة.

 ثانيًا: الكفايات ال�جتماعية والشخصية:

 التّحلي بالسمعة وال�أخلاق الحسنة في المجتمع.

 التّعامل بصدق واأمانة مع الزبائن.

 يتبادل المشورة، ويسمع الراأي ال�آخر.

 تحمل النقد من الطرف ال�آخر والتّجاوب معه.

 القــدره علــى اإدارة الحــوار وال�قنــاع  والحصــول علــى 
ــون. ــن الّزب ــة م المعلوم

 القدره على التّواصل الفعال.
 الحرص على المظهر اللائق واللباس الحسن.

 الحفاظ على اأسرار الّزبون.
 القدرة على التّاأمل الذاتي.

 القدره على تقديم المساعده الفنية للّزبون.
 تحمل الّزبون والصبر عليه.

 الدقة في المواعيد.
 عدم تجاوز حدود العمل.

ــى  ــة المســتجدة عل ــور الفني أم ــة ال� ــذات ومتابع ــر ال  تطوي
صعيــد المهنــى.

والتجــار  ال�آخريــن  المهنييــن  مــع  الثقــة  جســور  بنــاء   
بعملــه. العلاقــه  اأصحــاب 

 ثالثًا: الكفايات المنهجية:

 التّعلم التّعاوني.

 العمل بروح الفريق.

 ال�تصال والتواصل مع اأصحاب الخبرة.

 ال�طــلاع الدائــم علــى كّل مــا هــو جديــد فــي الســوق عبــر التّجــار 
ــم. والتّواصــل معه

 استخدام الكتالوجات للمعرفة وال�طلاع والتنفيذ.

 استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات.

 تبادل الخبرات.

 قواعد ال�أمن والّس��مة المهنية:

أمــن والّســلامة  ألبســة وال�أدوات المســتعملة الخاصــة بال�  معرفــة اأســماء ال�
المهنــي فــي العمــل علــى مختلــف اأنواعهــا واســتعمال�تها.

ألبسة وال�أدوات بطريقه علمية.  التدرب على استعمال هذه  ال�

 ال�نتباه والتّركيز اأثناء العمل بما بين يدك، نقطة مهمة لضمان السلامة.

 الوقفه السليمة اأثناء العمل.

 ارتداء اللباس وال�أدوات المناسبة لما يتناسب مع كّل عمل.

 عدم ال�ستهتار والحذر اأثناء تنفيذ العمل مهما كان حجمه.

 فحص ال�أجهزة الكهربائية، والتاأكد من جهوزيتها للعمل قبل ال�ستعمال.

 عدم استخدام اأّي اأداة كهربائية في حال عطل المفتاح.

 اختيار الكوابل الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.

ــّي( بمــا يتناســب  ــي المناســبة )مقــّص القــرص الكهربائ ــار الصوان  اختي
ــة العمــل. مــع طبيع

 عدم اســتعمال الدســك)مقص القرص الكهربائي ( دون الواقي الخاص 
به بصــورة قطعية. 

شارات التحذيرية الدالة على وجود عمل.  وضع ال�إ

ألبسة العاكسة اإذا كان عملك اأثناء الليل.  لباس ال�

 ضرورة وجود طفايات حريق في الموقع.

 الوقوف على تخوت ثابتة اأو سقايل اأثناء العمل على اأماكن مرتفعة.

جراء اللازم.  اإخبار المسؤول المباشر عن وقوع اأّي اإصابة عمل ل�إ

صابات الخفيفة.  وجود خزانة اإسعاف اأولي في موقع العمل للاإ

 اشتراط وجود تاأمين للعمال عن اإصابات العمل.
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي ال�أول: تاأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية

وصــف الموقــف التّعليمــي: اتصــل زبــون، وطلــب تمديــد منزلــه بشــبكة صــرف صحــي للاأرضيــة وســقف الطابــق 

ال�أرضــي مــع مزاريــب ال�أمطــار كمرحلــة اأولــى علــى اأن يكــون العمــل جميعــه بموجــب مخططــات هندســّي ومواصفــات 

فنيــة وتحــت اإشــراف هندســي.

الموارد المنهجية الوصفخطوات العمل الكامل

اجمُع البيانات، وا�حللها

الهندســـية •  المخططـــات  دراســـة 
والمواصفـــات الفنيـــة. 

المهنـــدس •  مـــن  ال�ستفســـار 
أمـــور غيـــر  المشـــرف عـــن ال�

الواضحـــة. 
جمـــع البيانـــات المطلوبـــة • 

كافـــة مـــن الســـوق المحليـــة 
ـــت(. نترن ـــبكة )ال�إ ـــر ش وعب

جمـــع البيانـــات كافـــة، واإجـــراء حصـــراً • 
للكميـــات كمـــاً ونوعـــاً بمـــا يتطابـــق مـــع 
ــية والمواصفـــات  المخططـــات الهندسـ

ـــة. ـــة المطلوب الفني

مناقشة المخططات • 
الهندسية 

والمواصفات الفنية 
وتحليلها.

العمل الجماعي.• 

الحوار والنقاش.• 

البحث والتّحري، • 
ال�تّصال والتّواصل 

مع المهنيين  
والتّجار.

المخططات.• 

المشرف، •  المهندس 
الّزبون.

حاسوب.• 

نترنت(.•  شبكة )ال�إ

مطابقة •  كتالوجات 
للمواصفات المطلوبة.

اأدوات •  بتجار  ال�تّصال 
صحية.

ال�تّصال بفنين مهرة من • 
التّخصص نفسه.

ا�خطط و ا�قرُر

تحديــد موعــد معــه لزيــارة • 
شــراف. ال�إ بحضــور  الموقــع 

توقيــع اتفاقيــة بيــن الطرفيــن • 
وال�أجــور  العمــل  حــول 
والدفعات والوقت المطلوب 

للّزبــون. العمــل  لتســليم 

لتنفيذ العمل.• 
اإعــداد تقاريــر لتوثيــق العمــل • 

المنجــز واأيــة اأمــور اأخــرى.
اإعــداد التقاريــر اليوميــة لســير • 

العمــل.

التّواصل مع • 
المهندس المشرف 
والزبون عن طريق 
ال�تصال المباشر 

والهاتف.
الزيارة الميدانية.• 

هاتف نقال.• 

وسيلة نقل.• 
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اللازمــة •  الطلبيــة  كتابــة 
العمــل. لتنفيــذ 

المطلوبــة •  العــده  تحديــد 
العمــل. لتنفيــذ 

ال�تصــال بالتاجــر مــن اأجــل • 
المتفــق  الطلبيــة  تحضيــر 
واإرســالها  معهــا،  عليهــا 

الطلــب. حيــن 

ا�نّفُذ

الوصول اإلى موقع العمل.• 

وال�أدوات •  ألبســة  ال� ارتــداء 
الســلامة  لضمــان  الواقيــة 

المهنــي.  أمــن  وال�

حضــار •  ال�تصــال بالتاجــر ل�إ
الطلبيــه المتفــق عليهــا.

تحديــد اأماكــن  الفتحــات • 
ال�أرضيــة  أنابيــب  وال�
ومزاريــب الميــاه بنــاء علــى 
الهندســية. المخططــات 

وتركيــب •  بالتوزيــع  البــدء 
البلاســتيكية   أنابيــب   ال�
فــي  كّل  اللازمــة  والقطــع 
موقعهــا وحســب القياســات 
ووضــع  المطلوبــة  أبعــاد  وال�
اللاصقــه  والمــواد  الجلــود 
اســتعمال  مــع   للتلاحــم 
ميــزان المــاء لتحديــد نســبة 
أفقية  أنابيــب ال� الميــلان فــي ال�
بنســبة 1 ٪لــكّل متــر طولــي. 
ووضــع  جيــداً،   وتثبيتهــا 
اأنابيــب المزاريــب فــي مكانها 
ال�أعمــدة. بجانــب  وتثبيتهــا 

تصويــر العمــل بالكاميــرا بعــد • 
ال�نتهــاء كنوع جيــد للتوثيق 

والرجــوع عند الحاجة.

التعاون.• 

العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية.• 

العدة اللازمة للتنفيذ.• 

أمــن •  ال� واأدوات  األبســة 
المهنــي. والســلامة 

الخطه الزمنية.• 
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اأو •  المهنــدس  اإعــلام 
بضــرورة  العمــل  صاحــب 
شــعار قبــل موعــد الصبــة  ال�إ
التاليــة بثلاثــة اأيــام مــن اأجــل 
واإنجــاز  الموعــد  ترتيــب 

التالــي.    العمــل 

التقاريــر اليوميــة وتقاريــر • 
التّوثيــق.

كاميرا تصوير.• 

هاتف نقال.• 

وسيلة نقل.• 

اأتحقُق

التاأكــد مــن ال�لتــزام بقواعــد • 
أمــن والســلامة المهنــي. ال�

التاأكــد من اإغــلاق الفتحات • 
جميعهــا بالســدات حفاظــاً 
علــى الخطــوط مــن الباطون 

ــاء الصب. اأثن

يتــم •  العمــل  اإتمــام  بعــد 
أنابيــب  القطــع وال� فحــص 
المركبــة جميعهــا، والتاأكــد 
مــن عــدم كســرها اأو مــن 

التّســريب.

المــكان •  تــرك  مــن  التاأكــد 
القطــع  تبعثــر  مــن  خاليــاً 
واإرســالها  أنابيــب،  ال� اأو 

الموقــع. فــي  للمخــزن 

تــم •  التــى  العــدة  اإحصــاء 
العمــل بهــا فــي الموقــع قبــل 

مغادرتــه.

المشاهدة • 
والملاحظة.

استخدام اأدوات القياس.• 

اأدوات الفحص والقياس.• 

اأوثُّق واأعرُض

العــدة •  اأســماء  توثيــق 
للعمــل. المطلوبــة 

يتــم توثيــق كيفيــه اســتعمال • 
ال�أدوات ومــواد العمــل.

يتــم توثيق خطــوات العمل • 
الســابقة جميعهــا، وتوثيــق 
عمليــة  وتوثيــق  النتائــج، 

التّمديــدات. 

استخدام نماذج • 
خاصة بالتوثيق

الدفاتر الخاصة بالتوثيق.• 
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المهمــة •  الملاحظــات  كتابــة 
العمــل.  عــن  وتوثيقهــا  جميعهــا 

اليومــي •  التقريــر  كتابــة 
عــن ســير العمــل، وعــدد 
المنجــز. والعمــل  العمــال، 

اأو •  المهنــدس  تســليم 
نســخه  العمــل  صاحــب 
ــى  ــر الت ــور والتقاري مــن الّص
عــن  ملاحظــات  تشــمل 
اليوميــة. والتقاريــر  العمــل 

اإلــى •  المنجــز  العمــل  تســليم 
المهندس  المشرف اأو صاحب 
العمــل، واأخــذ الموافقــة الخطيــة 

علــى ال�ســتلام.

الخاصــة • كتابة التّقارير.•  البرمجيــات 
والتقييــم. بالعــرض 

ا�قّوُم

ــج •  ــن النتائ ــة بي ــة الطّلب مقارن
التــي حصلــوا عليهــا بعد التنفيذ 
طلــب  بحســب  والمتطلبــات 

ــي حــّل المشــكلة. ــي ف الفن
يلّخــص الطّلبــة النتائــج التــي • 

تــم الحصــول عليهــا .
التغذيــة •  المعلّــم  تقديــم 

بــه. الخاصــة  الراجعــة 
قيــام المعلّــم بتقييــم عمــل • 

ــه  ــن خــلال ملاحظات ــة م الطّلب
ــذ. ــاء التنفي ــم اأثن ــه له ومتابعت

مناقشــة جماعيــة بيــن • 
الطّلبــة. 

تحليــل ورقــة العمــل • 
بالتقييــم. الخاصــة 

الخاصــة •  العمــل  ورقــة 
. لتقييــم با

 ال�أسئلة الرئيسية: 

ما اأهمية ارتداء األبسة واأدوات السلامة والوقاية في موقع العمل؟• 

اذكر اأسماء بعض اأنواع العدة المستعملة في تنفيذ العمل؟ • 

كيف يتم تعيين مواقع السيفونات وال�أكواع في مكانها وتمديدها؟• 

ما اأهمية وضع الجلدة والسيلكون عند تجميع قطع البلاستيك مع  بعضها؟• 

ما نسبة الميلان المطلوبة لكل متر طولي؟• 
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 اأتعلّم:  

قبــل الخــوض فــي عمــل التمديــد يجــب اأن نتطــرق اإلــى اأهميــة شــبكات الّصــرف الّصحــي، واأهميتهــا للمــدن وال�أحيــاء 

نســان وتمنــع  الســكنية وفــي المنــازل والمنشــاآت كونهــا مــن اأهــم عناصــر البنيــة التحتيــة لمــا توفــره مــن صحــة وســلامة للاإ

تلــوث البيئــة، حيــث يتــم تصريــف الميــاه والفضــلات ال�آدميــة جميعهــا مــن خــلال هــذه الشــبكات  بــدءاً مــن المنــزل 

وانتهــاء بشــبكات الّصــرف الّصحــي العامــة اأو حفــر ال�متصــاص.

لــذا يجــب اأخــد الحيطــة والحــذر وال�نتبــاه اأثنــاء التّمديــد والحــرص علــى اأمريــن ال�أول: طريقــة التركيــب الجيــد مــن خــلال 

اســتعمال الجلــود الخاصــة ومــادة الســيلكون لعــدم التســريب، والثانــي اإعطــاء الميــلان المناســب لســهولة جريــان الصــرف 

ــة المعــده ســلفاً لتنفيــذ العمــل، ومــن  صحــي، وعنــد التنفيــذ يجــب التقيــد بالمخططــات الهندســية والمواصفــات الفني

هنــا وكخطــوة اأولــى يجــب اإعــادة قــراءة المخططــات الهندســية والمواصفــات الفنيــة قــراءة دقيقــة ومتاأنيــة مــن اأجــل التنفيــذ 

الصحيــح، وال�ستفســار عــن اأي نقطــة غامضــة مــن المهنــدس المشــرف.

وفــي حــال وجــود اأّي تغييــر فــي المخططــات اأو المواصفــات يتوجــب حصولــك علــى كتــاب خطــي بنوعيــة التّغييــر من قبل 

أولــى للاأرضيــة، وســيتم تاأســيس جميــع المرافــق الّصحيــة فــي المنــزل،  المهنــدس المشــرف. وكــون العمــل فــي المرحلــة ال�

أنابيــب للســطح الــذي يليــه، ولتصبــح تهويــة فيمــا بعــد وتاأســيس  مزاريــب ميــاه ال�أمطــار، لذلــك يبــداأ  واأيضــاً تاأســيس ال�

العمــل فــي هــذه المرحلــة بعــد صــب )الجســور ال�أرضيــة( 

وطــم مــا بينهــا وعمــل تســوية واإشــباعها بالمــاء، ودحلهــا وفــرش ال�أرضيــة بالبلاســتيك وفــرد شــبكة الحديــد. بعــد ذلــك يتم 

اســتدعاء فنــي التمديــدات الّصحيــة ليقــوم بتحضيــر المــواد المطلوبــة.

وطــم مــا بينهــا وعمــل تســوية واإشــباعها بالمــاء، ودحلهــا وفــرش ال�أرضيــة بالبلاســتيك وفــرد شــبكة الحديــد. بعــد ذلــك يتم 
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وعنــد البــدء فــي عمليــة التمديــد يجــب ارتــداء ملابــس 

المهنــي أمــن  وال� الســلامة 

أبعاد. واأن يقوم  بتحديد اأماكن الفتحات جميعها بموجب المخطط الهندسي اآخذين بال�عتبار الدقة في القياسات وال�

أنابيب بطريقة صحيحة، وكسحها لتسهيل الدخول في القطعة ال�أخرى. وعند تمديد الخطوط ال�أرضية يجب قّص ال�

 

ووضع الجلدة الكاتمة في مكانها واستعمال السيليكون.

أبعاد. واأن يقوم  بتحديد اأماكن الفتحات جميعها بموجب المخطط الهندسي اآخذين بال�عتبار الدقة في القياسات وال�

أنابيب بطريقة صحيحة، وكسحها لتسهيل الدخول في القطعة ال�أخرى. وعند تمديد الخطوط ال�أرضية يجب قّص ال�

ووضع الجلدة الكاتمة في مكانها واستعمال السيليكون.
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ويتم تركيب القطع في مكانها، وتثبيتها مع استعمال ميزان الماء لتحديد نسبة الميلان 1٪ لكّل متر طولي.

و ضرورة اإغلاق الفتحات بالسدات البلاستيكية جميعها لعدم تسرب الباطون اإليها اأثناء الّصب.

ويتم استعمال ميزان الماء لتحديد نسبة الميلان في خطوط الّصرف الّصحي بنسبة ٪1.

نشاط: ابحث عن طريقة تحديد نسبة الميلان في خطوط الّصرف الّصحي.  

و ضرورة اإغلاق الفتحات بالسدات البلاستيكية جميعها لعدم تسرب الباطون اإليها اأثناء الّصب.و ضرورة اإغلاق الفتحات بالسدات البلاستيكية جميعها لعدم تسرب الباطون اإليها اأثناء الّصب.

ويتم استعمال ميزان الماء لتحديد نسبة الميلان في خطوط الّصرف الّصحي بنسبة 
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بعد ال�نتهاء من التركيب يجب مطابقة العمل حسب المخطط قبل مغادرة الموقع.

 

وضــرورة اإجــراء فحــص للخطــوط للتاأكــد مــن عــدم وجــود ســيلان اأو كســور وتســليم العمــل للمهنــدس المشــرف علــى 

ــاب خطــي بال�ســتلام. العمــل، واأخــذ كت

 ويوجد نظامان لشبكات الصرف صحي المنزلية:

1 نظــام الخــط الواحــد: ويتــم ربــط خطــوط ال�أدوات الّصحيــة جميعهــا عليــه، الســائلة والصلبــة، ويســتعمل هــذا 

النظــام فــي المنــازل الصغيــرة.

وضــرورة اإجــراء فحــص للخطــوط للتاأكــد مــن عــدم وجــود ســيلان اأو كســور وتســليم العمــل للمهنــدس المشــرف علــى 
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ــاه الســائلة فقــط، وال�آخــر للمــواد  ــن منفصليــن، ويخصــص واحــد للمي ــد خطي ــم تمدي ــا يت ــن: وهن ٢ نظــام الخطي

أبنيــة الكبيــرة والمتعــددة الطّوابــق والمؤسســات والمستشــفيات والمــدارس. الصلبــة، ويســتعمل هــذا النظــام فــي ال�

 ولنظام الخطين فائدتان، هما:

1  تخفيف الضغط على شبكة الصرف صحي المنزلية.

٢  اإمكانيــة اســتغلال ميــاه الصــرف النظيفــة كميــاه المغاســل والمجلــى وال�ســتحمام  فــي خــزان خــاّص، واإعــادة 

اســتغلاله فــي رّي المزروعــات، وبذلــك يتــم توفيــر اســتهلاك الميــاه.
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي الثّاني: تاأسيس منزل بشبكة مياه ساخنة وباردة

وصــف الموقــف التّعليمــي: اتصــل زبــون، وطلــب تمديــد منزلــه بشــبكة الميــاه الســاخنة والبــاردة لــلاأدوات الّصحيــة 

جميعهــا، علــى اأن تشــمل التّمديــدات مــا يلــي: المطبــخ /مجلى/غســالة/جلايه/فلتر ماء/ثلاجة/وفــي الحمــام الغربــي/

بانيو/مرحــاض غربــي /شطافة/مغســلة عمودية/حمــام الضيوف/مغســلة معلقة/مرحــاض غربي/شــاور، علــى اأن تكــون 

أنابيــب البلاســتيكية  المرنــة، بموجــب مخططــات هندســية، ومواصفــات فنيــة، واإشــراف هندســي. التّمديــدات بال�

المواردالمنهجيةالوصفخطوات العمل الكامل

اأجمُع البيانات وا�حللها

المخططات •  بدراسة  القيام  

الهندسية والمواصفات الفنية. 

ال�ستفسار من المهندس المشرف • 

عن ال�أمور غير الواضحة. 

من •  جميعها  المطلوبة  البيانات  جمع 

نترنت(. السوق المحليه وعبر شبكة )ال�إ

واإجراء  حصر •  البيانات كافة  جمع 

للكميات، كماً ونوعاً، بما يتطابق 

الهندسية  المخططات   مع 

والمواصفات الفنية المطلوبة.

المخططات •  مناقشة 

والمواصفات  الهندسية 

الفنية وتحليلها.

العمل الجماعي.• 

الحوار والنقاش.• 

ال�تصال •  والتّحري،  البحث 

المهنيين  مع  والتّواصل 

والتّجار.

المخططات.• 

المهندس المشرف، • 

   الّزبون.

حاسوب.• 

نترنت(.•  شبكة )ال�إ

مطابقة •  كتالوجات 

للمواصفات المطلوبة.

ال�تّصال بتجار • 

اأدوات صحية.

مهرة •  بفنين  ال�تصال 

من التخصص نفسه.

ا�خطُط وا�قرُر

الموقع •  لزيارة  موعد  تحديد 

شراف. بحضور ال�إ

توقيع اتفاقية بين • 

الطرفين حول العمل وال�أجور والدفعات • 

والوقت المطلوب لتسليم العمل للّزبون.

اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ العمل.• 

ــدس •  ــع المهن التّواصــل م

المشــرف والّزبــون عــن 

طريــق ال�تّصــال المباشــر 

و الهاتــف.

هاتف نقال.• 

وسيلة نقل.• 
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العمل •  لتوثيق  تقارير  اإعداد 
المنجز واآية اأمور اأخرى.

لسير •  اليومية  التقارير  اإعداد 
العمل.

كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل.• 
لتنفيذ •  المطلوبة  العدة  تحديد 

العمل.
اأجل •  من  بالتاجر  ال�تصال 

عليها  المتفق  الطلبية  تحضير 
معه، واإرسالها حين الطلب.

الزيارة الميدانية.• 

ا�نّفُذ

الوصول اإلى موقع العمل.• 
الواقيــه •  وال�أدوات  ألبســة  ال� ارتــداء 

المهنــي. أمــن  وال� الســلامة  لضمــان 
تنظيــف الموقــع مــن مخلفــات • 

البنــاء. 
المنــزل •  فــي  بــلاط  شــقلة  اأخــذ 

لتحديــد مســتوى ارتفــاع فتحــات 
الميــاه، وصنــدوق المجمــع.

أنابيــب •  تحديــد اأماكــن الفتحــات وال�
وتحديــد  المجمــع  وصنــدوق 

المطلوبــة. ال�رتفاعــات 
أنابيب •  تحفيــر اأماكــن الفتحــات وال�

وصندوق المجمع.
حضار •  ل�إ بالتّاجر  ال�تّصال 

الطلبيه المتفق عليها.
بعــد •  البلاســتيكية  ال�أكــواع  تثبيــت 

وضعهــا فــي شــبلونة معدنيــه للحفــاظ 
علــى البعــد المطلــوب للخلاطــات 
اأثنــاء  المــاء  ميــزان  اســتعمال  مــع 

التركيــب لتركيبهــا مســتوية.
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تركيب صندوق المجمع.• 
فــي اليــوم التالــي وبعــد جفــاف ال�أكــواع • 

ال�أكــواع  تركيــب  يتــم  والّصنــدوق 

البلاســتيك. اأكــواع  داخــل  النحاســية 

تجميــع العيــون الســاخنة والبــاردة حســب • 

العــدد المطلــوب لــكّل منهــا، وتثبيتهــا 

المناســبة، وربطهــا بمحابــس  بالمرابــط 

الفراشــة بالقطــر نفســه.

أنابيــب البلاســتيكية •  تمديــد ال�

المرنــة، وشــبكها بيــن فتحــة 

الميــاه والمجمــع.

البلاســتيكية •  أنابيــب  ال� تثبيــت 

المرنــة بال�أرضيــة بوســاطة المرابــط.

علــى •  الفحــص  ماكنــة  ربــط 

الشــبكة والمجــع واإجــراء فحــص 

للتاأكــد مــن عــدم وجــود ســيلان.

اإغــلاق فتحــات الميــاه جميعها • 

بســدات للحفــاظ عليها.

أنانبيب •  ســمنت علــى ال� وضــع خليط ال�إ

البلاســتيكية المرنة جميعها. 

التّعاون• 

العمل الجماعي.• 

المخططات • 

الهندسية.

العدة اللازمة • 

للتنفيذ.

واأدوات •  األبســة 

والســلامة  أمــن  ال�

. لمهنيــة ا

الخطه الزمنية.• 

هاتف نّقال.• 

سيارة.• 

اأتحقُق

ــد •  ــزام بقواع ــن ال�لت ــد م التاأك
أمــن والســلامة المهنــي. وال�

الفتحــات •  اإغــلاق  مــن  التاأكــد 
حفاظــاً  بالســدات  جميعهــا 
الباطــون  مــن  الخطــوط  علــى 
بعــد  والبــلاط  القصــارة  اأثنــاء 
اإتمــام العمــل يتــم فحــص القطــع 
أنابيــب البلاســتيكية  جميعهــا وال�
المرنــة المركبــة، والتاأكــد مــن 

التســريب. اأو  الكســر  عــدم 

المشاهدة والملاحظة.• 

استخدام اأدوات القياس.• 

اأدوات الفحص • 

والقياس.
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التاأكــد مــن تــرك المــكان خالياً • 
ــب  أنابي ــر القطــع اأو ال� مــن تبعث
واإرســالها للمخــزن فــي الموقــع.

اإحصــاء العــدة التــى تــم العمــل • 
بهــا فــي الموقــع قبــل مغادرته.

اأوثُّق واأعرُض

ــة •  ــدة المطلوب ــق اأســماء الع توثي

للعمــل.

توثيق كيفية اســتعمال ال�أدوات • 

ومواد العمل.

توثيــق خطــوات العمــل الســابقة • 

النتائــج،  وتوثيــق  جميعهــا، 

وتوثيــق عمليــة التّمديــدات.

الملاحظــات •  جميــع  كتابــة 

العمــل.  عــن  وتوثيقهــا  المهمــة 

كتابــة التقريــر اليومــي عــن ســير العمل، • 

وعــدد العمــال والعمل المنجز.

صاحــب •  اأو  المهنــدس  تســليم 

الّصــور  مــن  نســخة  العمــل 

والتقاريــر التــى تشــمل ملاحظات 

اليوميــة. والتّقاريــر  العمــل  عــن 

تســليم العمــل المنجــز اإلــى المهندس  • 

المشــرف اأو صاحــب العمــل، واأخــذ 

الموافقــة الخطيــة على ال�ســتلام.

استخدام نماذج خاصة • 

بالتوثيق.

كتابة التقارير.• 

الدفاتر الخاصة • 

بالتوثيق.

البرمجيات الخاصة • 

التقارير اليومية، 

وتقارير التوثيق.

كاميرا تصوير.• 

العرض والتقييم.• 
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ا�قّوُم

النتائــج •  بيــن  الطّلبــة  مقارنــة 
ــذ  ــوا عليهــا بعــد التنفي ــي حصل الت
طلــب  بحســب  والمتطلبــات 

المشــكلة. حــّل  فــي  الفنــي 
التــي •  النتائــج  الطّلبــة  يلّخــص 

تــم الحصــول عليهــا .
تقديــم المعلـّـم التغذيــة الراجعــة • 

الخاصــة بــه.
عمــل •  بتقييــم  المعلّــم  قيــام 

ملاحظاتــه  خــلال  مــن  الطّلبــة 
التنفيــذ. اأثنــاء  لهــم  ومتابعتــه 

بيــن •  جماعيــة  مناقشــة 
 . لطّلبــة ا

العمــل •  ورقــة  تحليــل 
بالتقييــم. الخاصــة 

العمــل •  ورقــة 
بالتقييــم. الخاصــة 

 ال�أسئلة الرئيسية: 

ما اأهمية ارتداء األبسة واأدوات السلامة والوقاية في موقع العمل؟• 

اذكر اسماء بعض اأنواع العدة المستعملة في تنفيذ العمل. • 

ما اأهمية الشقله وتحديدها قبل عملية التمديد؟• 

ما الفرق في ال�ستعمال بين الشقلة وميزان الماء؟ • 

 اأتعلّم: 

ــي اســتعمال�ته الشــخصية  ــث ل� يســتطيع ال�ســتغناء عنهــا ف نســان، حي ــة للاإ ــاردة مهّم ــاخنة والب ــاه الّس اإن شــبكات المي

واليوميــة، ول� يخلــو بيــت اأو مؤسســة اأو مشــفى اأو مدرســة اأو مصنــع منهــا، لمــا توفــره مــن راحــة وســهولة اأثنــاء اســتعمال 

الميــاه ولغاياتهــا المتعــددة، واأيضــاً لمــا توفــره مــن صحــة وســلامة اأثنــاء نقــل الميــاه المعقمــة مــن مصادرهــا فــي اأنابيــب 

تمنــع تلوثهــا وتحافــظ عليهــا.

أنابيــب، ولــكّل منهــا طريقــة خاصة فــي الترتيب  ولتمديــد شــبكات الميــاه البــاردة والســاخنة نســتخدم اأنواعــاً مختلفــة مــن ال�

أنبــوب المــراد تركيبــة فــي  تختلــف عــن ال�أخــرى، وهنــا يجــب التقييــد اأثنــاء العمــل بمواصفــات التنفيــذ حســب نــوع ال�

الشــبكة.

أمــن المهنــي، والتقيــد بالمخططــات  ــر الســلامة وال� ــة لتوفي ــداء الملابــس الواقي ــد التنفيــذ يجــب المحافظــة علــى ارت وعن
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الهندســية والمواصفــات الفنيــة المعــدة ســلفاً لتنفيــذ العمــل، ومــن هنــا وكخطــوة اأولــى يجــب اإعــادة قــراءة المخططــات 

الهندســية والمواصفــات الفنيــة قــراءة دقيقــة مــن اأجــل التنفيــذ الّصحيــح، وال�ستفســار عــن اأّي نقطــة غامضــة مــن المهندس 

المشرف.

وفــي حــال وجــود اأّي تغييــر فــي المخطــط اأو المواصفــات يجــب الحصــول علــى كتــاب خطــي بنوعيــة التغييــر مــن قبــل 

المهنــدس المشــرف.

قبــل البــدء فــي عمليــة التّمديــد نعــرض جــدول�ً بارتفــاع فتحــات الميــاه والصــرف صحــي من مســتوى البلاط وهي قياســات 

عالمية:

اسم الرقم
ال�أداة 
الّصحية

ارتفاع 
البطارية 
العادية

ارتفاع 
بطارية 
الطب

ارتفاع

خط 
التّصريف

قطر اأنابيب

الصرف صحي 
المطلوب

فتحات 

المياه

م��حظات

1

مجلى 

من 

أنواع  ال�

كافة

٢“بلاستيك٥٠-٥٥سم٥٥-٦٠سم1٠٠-11٠سم

-------

رخــام /شايش/ســتانلس/

خــط  وضــع  ويمكــن 

التّصريــف داخــل الجدار 

واأيضــاً خارجــه علــى بعد 

1٠ســم مــن الجــدار.

٢

مغسلة 

عموديه/

معلقة/

عادية

اأمــا ارتفــاع المغســلة، -------٢“بلاستيك٥٠-٥٥سم٥٠-٥٥سم1٠٥-11٠سم

ســم-  ٨٠ مــن  فهــو 

مغســلة  ســم    ٨٥

الرجــل، ومغســلة ذوي 

ال�حتياجــات الخاصــة.

٣
بانيو /

جاكوزي
٦٠-٦٥سم

11/٢“بلاستيك------------

وفي بعض الحال�ت 

تركب الفتحات تحت 

البانيو كون البطارية 

طب على ظهر البانيو. 
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مرحاض 4

غربي 

فتحة 

نياجره

ال�أطقــم ٥٠-٨٠سم------------------------ بخصــوص  اأمــا 
ارتفــاع  فيتحــدد  الغربيــة 
فتحــة النياجــره حســب نوع 
الطقــم مــن ٢٠سم-٥٠ســم

٥

مرحاض 

غربي 

فتحة 

شطاف

٣٠-٣٥سم------------------------

شطاف ٦

)بدية(

خــارج 1٠-1٥سم٢“بلاستيك1٠-1٥سم------------ وضعهــا  ويمكــن 

الجــدار وعلــى بعد 1٠ســم 

مــن حافــة الجــدار.

شاور ٧

باأنواعه 

جميعاً

ويركب الشاور بطريقتين: ------11/٢“بلاستيك------------٧٠-٨٠سم

الحافة العلوية له فوق • 
البلاط.

اأقل من مستوى • 
البلاط ب 1/٢سم

غسا لة/٨

جلاية

ويركب الغسالة والجلاية ٣٠-٧٠سم٢“بلاستيك٦٠-٦٠سم------------

خــارج  اإمــا  بطريقتيــن، 

الجــدار اأو داخلــه.

فلتر ماء ٩

)تنقية(

المجلــى ٥٠-٥٥سم------------------------ تحــت  ويركــب 

مباشــرة، ويركــب علــى خــط 

خــط  المجلــى  تصريــف 

تصريــف الشــوائب مــن الفلتــر. 

1٠

ثلاجة 

٦٠-٧٠سم٢“بلاستيك٥٠-٥٥سم------------للشرب

خط  تركيب  ويمكن 

التصريف داخل الجدار 

اأو خارجه. 
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 م��حظه: ال�رتفاعات جميعها في الجدول من مستوى سطح البلاط.

أنابيــب البلاســتيكية المرنــة، فمــن الضــروري التركيز علــى كل الجوانب الفنية  وكــون اأن المطلــوب فــي هــذا الموقــف هــو ال�
والعلميــة و العملية.

وعند تمديد ال�أنابيب الب��ستيكية المرنة ناأخذ بال�عتبار اأمور عديدة فنية.

1  التقيــد بمواصفــات الّصنــدوق مــن حيــث المــادة، والقيــاس، واختيــار القيــاس المناســب، حيــث يتناســب وعــدد 

الفتحــات المطلوبــة. 

٢  اأن ل� يتجاوز بعد صندوق المجمع عن اأبعد فتحة اأكثر من 1٥م  طولي لسهولة الّصيانة.

٣  اختيار مكان مناسب لصندوق المجمع.

4  ضرورة وجود علبة تصريف قريبة من صندوق المجمع.

أقطار المناسبة  للخطوط الرئيسية. ٥  اختيار ال�

أنبوب المغذي لمجمع لديه القدرة على توزيع المياه ل�أكثر من نقطة في اآن واحد. ٦  اأن يكون قطر ال�

٧  اختيار القطر المناسب للمجمع، حيث يتناسب مع عدد الفتحات المطلوبة.

أنابيب البلاستيكية المرنة في ال�أرضيات اأو الجدران تلافياً للصدمات. ٨  اختيار المكان المناسب لسير ال�

٩  استعمال ميزان الماء اأثناء تركيب الشبلونات لخلاط المياه.

1٠  اإغلاق فتحات المياه جميعها بالسدات المناسبة تلافياً من اإغلاقها عن القصارة اأو البلاط.

أنابيــب البلاســتيكة المرنــة وبعــد انتهــاء  ســمنت علــى ال� 11 اإجــراء فحــص بوســاطة ماكنــة الفحــص قبــل وضــع خليــط ال�إ

اأعمــال البــلاط للتاأكــد مــن عــدم التســريب والكســور.

1٢ تثبيت الخطوط بشكل جيد بمرابط مع ترتيب الخطوط، وعدم تركيبها فوق بعضها.

ــدس المشــرف اأو  ــل للمنه ــليم العم ــة، وتس ــات المطلوب ــق المواصف ــن تطبي ــد م ــل يجــب التاأك ــاء العم ــد انته 1٣ عن

ــّي. ــاب خط ــل واأخــذ كت صاحــب العم

14 تصوير التمديدات جميعها بالكاميرا، اإن اأمكن.

أمــن المهنــي جميعهــا ســواء اأكان  وعنــد دخــول موقــع العمــل مــن اأجــل التنفيــذ علينــا التقيــد وال�لتــزام  بوســائل الســلامة وال�
ذلــك باللبــاس اأو اســتعمال العــدة وال�أدوات، ومــن ثــم تحضيــر المــواد المطلوبــة.
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 المواد المطلوبة:

    

          
أولــى يجــب اأخــذ الشــقلة للمنــزل، لتحديــد مســتوى البــلاط والعمــل بموجبهــا، وكذلــك تحديــد ارتفاعــات  والخطــوة ال�

ــي  ــة، وتؤخــذ الشــقلة عــادة  بالقــرب مــن المدخــل الرئيســي للبيــت، ونقــاط اأخــرى ف ــكّل اأداة صحي ــاه ل فتحــات المي

أقــل، ويطــرح  الداخــل، ونضــع اإشــارة مثلــث مقلــوب فــي قلــب دائــره اإشــعاراً بنقطــة القيــاس المعتمــدة، ويعتمــد القيــاس ال�

منــه مــن ٨-1٢ ســم للطمــم.

 مثال: لو اأخذنا قياسات: 1٢٠،11٦،11٠ سم هنا نعتمد الرقم ال�أقل وهو 11٠سم.

نطــرح مــن هــذا الرقــم 11٠ ســم -1٠ ســم طمــم للبــلاط، ويبقــى الرقــم المعتمــد هــو 1٠٠ســم مــن ســطح  المثلــث 

المقلــوب اإلــى اأســفل هــو وجــه البــلاط.

وعليه لو اأردنا تحديد بطارية مغسلة جدارية بارتفاع 11٠سم من مستوى البلاط.

ــن  ــوب ب1٠ســم ليكــون مســتوى الفتحــة م ــث المقل ــن ســطح المثل ــى م ــة اأعل 11٠-1٠٠=1٠ســم نضــع علام

ــلاط 11٠ســم. ــى وجــه الب ــا اإل منتصفه

ولو ُطلب منا تعيين فتحه للبانيو على ارتفاع ٦٥سم من مستوى البلاط نقوم بما يلي:

1٠٠-٦٥ = ٣٥ســم لذلــك ناأخــذ قياســاً مــن اأعلــى المثلــث المقلــوب اإلــى اأســفل ٣٥ســم، وبذلــك يتــم تحديــد 

فتحــة البانيــو.
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 م��حظة مهمة: 

اإذا كان ارتفــاع الفتحــة اأكثــر مــن الرقــم المعتمــد، يطــرح الرقــم المعتمــد مــن ال�رتفــاع، والناتــج يثبــت علــى • 
الجــدار مــن اأعلــى المثلــث اإلــى اأعلــى ليصبــح مركــز الفتحــة المطلوبــة.

اإذا كان ارتفــاع الفتحــة اأقــل مــن الرقــم المعتمــد، يطــرح ال�رتفــاع مــن الرقــم المعتمــد، والناتــج يثبــت علــى • 
الجــدار مــن اأعلــى المثلــث اإلــى اأســفل ليصبــح مركــز الفتحــة المطلوبــة.

آتية توّضح كيفية اأخذ الشقلة على الجدار في المنزل.•  والّصورة ال�

ــزل  ــة جميعهــا المطلــوب تركيبهــا فــي المن ــلاأدوات الّصحي ــاردة ل ــع الفتحــات الّســاخنة والب ــم موق ــم تعلي وبعــد ذلــك يت

ــرض. ــذا الغ ــد له بموجــب المخطــط الهندســي المع
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نقوم بحفر مكان تثبيت الفتحات والخطوط البلاستيكية المرنة في الجدران حسب ال�رتفاعات المطلوبة.

ســمنت، ونضــع الخلطــة مــكان الشــبلونة، ونحضــر الشــبلونة المثبــت عليهــا كــوع  ونعــّد خلطــة اإســمنتية بنســبة 4/1 مــن ال�إ

البلاســتيك والمثبــت عليــه كــوع النحــاس ببراغــي خاصــة، ونقــوم بتثبيتها على الجدار، وبشــكل مســتٍو باســتعمال ميزان الماء.

أنبــوب داخــل كــوع البلاســتيك بالشــبلونة،  أنابيــب المرنــة مــن الفتحــات اإلــى المجمــع، ندخــل ال� والخطــوة التاليــة نــوّزع ال�

أنبــوب بمســافة ل� تقــل عــن 1٠ســم خــارج الكــوع . ونقــوم بســحبه عــن طريــق وضــع مفــك فــي داخــل ال�

ونعــّد خلطــة اإســمنتية بنســبة 
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أنبــوب البلاســتيكي المــرن،  نقــوم بقــّص مــكان راس المفــك لتســوية ال�

أنبــوب  أنبــوب وبعــده ندخــل الرينــج النحاســي فــي ال� ووضــع ريكــورد فــي ال�

ونبقــي مســافة ٣ملــم اأعلــى مــن الرينــج لتدخــل مكانهــا بســهولة داخــل كــوع 

النحــاس، حيــث يتــم اإدخــال النبــل مــن اأنبــوب حديــد قيــاس 1/٢«  فــي 

أنبــوب فيــه، وجمعــه جيــداً بمفتــاح شــك  كــوع النحــاس لتســهيل دخــول ال�

رينــج مفتــوح قيــاس ٢4، ويدفــع كــوع النحــاس داخــل كوع البلاســتيك عن 

طريــق اأنبــوب الحديــد. 

يتم تثبيت كوع النحاس مكانه جيداً، وتثبيته عن طريق البراغي النحاسية الخاصة به عن طريق مفك يدوي اأو كهربائّي.

أنبــوب البلاســتيكي المــرن،  نقــوم بقــّص مــكان راس المفــك لتســوية ال�

أنبــوب  النحاســي فــي ال�

ملــم اأعلــى مــن الرينــج لتدخــل مكانهــا بســهولة داخــل كــوع 

«  فــي 

أنبــوب فيــه، وجمعــه جيــداً بمفتــاح شــك  كــوع النحــاس لتســهيل دخــول ال�

، ويدفــع كــوع النحــاس داخــل كوع البلاســتيك عن 
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ــزان المــاء  بعــد ذلــك نثّبــت صنــدوق المجمــع بارتفــاع ٢٠-٢٥ســم مــن مســتوى البــلاط وبشــكل مســتٍو باســتعمال مي

أنابيــب علــى ال�أرض  أنابيــب مــن المجمــع اإلــى الفتحــات، وربطهــا بالقطــع اللازمــة، وتثبيــت ال� وبموقــع مناســب، وتوزيــع ال�

ســمنتية،  عــن طريــق مرابــط اأو وضــع الطــوب عليهــا بعــد ترتيبهــا جيــداً، وعــدم وضــع اأنبوب فــوق ال�آخــر لتثبيتها بالخلطة ال�إ

أنابيــب والمجمــع بماكنــة الفحــص الخاصــة. وفحــص ال�

أنابيــب جميعهــا، ال�أرضيــة وداخــل الجــدران لحمايتهــا ولتلافــي اأّي اإصابــة فيــه اأثنــاء تنفيــذ  ســمنت علــى ال� يتــم وضــع ال�إ

اأيــة اأعمــال اأخــرى.

     

       

وفــي نهايــة العمــل يتــم تنظيــف موقــع العمــل جيــداً، وجمــع المــواد المتبقيــة، واإرســالها اإلــى المخــزن، وتســليم العمــل اإلــى 

المهنــدس المشــرف اأو صاحــب العمــل. 
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي الثالث: تاأسيس منزل بشبكة صرف صحي داخلية

وصــف الموقــف التّعليمــي: اتصــل زبــون، وطلــب تمديــد منزلــه بشــبكة صــرف صحــي داخليــة قبــل البــلاط، 

وربطهــا بشــبكة البيــت الرئيســية الداخليــة، علــى اأن تشــمل التمديــدات مــا يلــي: المطبــخ /مجلى/غســالة/جلاية/

فلتــر ماء/ثلاجة/وفــي الحمــام الغربــي /بانيــو/ /شطافة/مغســلة عمودية/حمــام الّضيوف/مغســلة معلقــة/ /شــاور/اإضافة 

ــاً  أقطــار المناســبة، ووفق ــب u-pvc وبال� ــدات باأنابي ــث تكــون التمدي ــدات، حي ــى البرن ــى مصــارف الشــطف عل اإل

لمخططــات هندســية، ومواصفــات فنيــة واإشــراف هندســي.

خطوات العمل 

الكامل

الموارد المنهجية الوصف

اأجمُع البيانات، 

وا�حللها

والمواصفــات •  الهندســية  المخططــات  دراســة  

الفنيــة.

ال�ستفســار مــن المهنــدس المشــرف عــن • 

أمــور غيــر الواضحــة.  ال�

مــن •  كافــة   المطلوبــة  البيانــات  جمــع 

نترنــت(. الســوق المحليــه وعبــر شــبكة )ال�إ

حصــر •  واإجــراء  جميعهــا،  البيانــات  جمــع 

مــع  يتطابــق  بمــا  ونوعــاً  كمــاً  للكميــات، 

المخططــات  الهندســية والمواصفــات الفنيــه 

المطلوبــة.

وتحليــل •  مناقشــة 

المخططــات الهندســية 

الفنيــة،  والمواصفــات 

. تحليلهــا و

العمل الجماعي.• 

الحوار والنقاش.• 

والتحــري، •  البحــث 

ال�تّصــال والتّواصــل مــع 

والتجــار. المهنييــن 

المخططات.• 

المشــرف، •  المهنــدس 

الّزبــون.

حاسوب.• 

نترنت( .•  شبكة )ال�إ

كتالوجات مطابقة للمواصفات • 

المطلوبة.

اأدوات •  بتجــار  ال�تصــال 

صحيــة.

مهــرة •  بفنيــن  ال�تصــال 

نفســه. التخصــص  مــن 
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ا�خططُ وا�قرُر

تحديــد موعــد لزيــارة الموقــع بحضــور • 

شــراف. ال�إ

توقيــع اتفاقيــة بيــن الطرفيــن حــول العمــل، • 

المطلــوب  والوقــت  والدفعــات،  وال�أجــور، 

للّزبــون. العمــل  لتســليم 

اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ العمل.• 

اإعــداد تقاريــر لتوثيــق العمــل المنجــز، • 

ــور اأخــرى. ــة اأم واأي

اإعداد التقارير اليومية لسير العمل.• 

كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل.• 

تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل.• 

ال�تّصــال بالتاجراجــل تحضيــر الطلبيــة المتفق • 

عليهــا، واإرســالها حيــن الطلــب.

التّواصل مع المهندس • 

المشرف والّزبون عن 

طريق ال�تصال

المباشر والهاتف.

الزيارة الميدانية.• 

هاتف نّقال.• 

وسيلة نقل.• 

ا�نّفُذ

الوصول اإلى موقع العمل.• 

الواقيــه لضمــان الســلامة •  ألبســة وال�أدوات  ال� ارتــداء 
المهنــي. أمــن  وال�

تنظيف الموقع من مخلفات البناء.• 

ــد •  ــزل لتحدي ــي المن ــلاط ف ــقلة ب ــذ ش اأخ
مســتوى ارتفــاع خطــوط الصــرف صحــي.

الطلبيــه •  حضــار  ل�إ بالتاجــر  ال�تصــال 
عليهــا. المتفــق 

تحديد مكان الحفر وال�رتفاع المطلوب.• 

تحفير اأماكن خطوط الصرف صحي.• 

التّعاون• 

العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية.• 

العدة اللازمة للتنفيذ.• 

األبسة واأدوات ال�أمن • 

والسلامة المهنية.
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العمودية لكّل اأداة.• 

ــة الســيفون الرئيســّي •  ــي وصل عمــل فتحــات ف
فــي  وكاســة حفــر خاصــة  مقــدح  بوســاطة 
الحمامــات والمطبــخ حســب القطــر المطلــوب.

أنابيــب  والصــرف صحــي حســب •  ال� قــص 
ال�أطــوال المطلوبــة، وجمعهــا مــع ال�أكــواع 

بالســيفونات. وتوصيلهــا  اللازمــة، 

في •  البلاستيكة  الصرف صحي  اأنابيب  تثبيت 
الماء  ميزان  واستعمال  المطلوب،  المكان 
وهي  المناسب  الميلان  الخطوط  عطاء  ل�إ

1٪لكّل متر. 

تثبيــت اأكــواع واأنابيــب الصرف صحي على • 

أبعاد والميلان المناسب. ال�رتفاعات وال�

ــى الخطــوط •  وضــع خلطــة خرســانية عل
جميعهــا.

الخطه الزمنية.• 

هاتف نّقال.• 

سيارة.• 

اأتحقُق

أمــن •  ال� بقواعــد  ال�لتــزام  مــن  التاأكــد 
المهنيــة. والســلامة 

ــا •  ــلاق الفتحــات جميعه ــن اإغ ــد م التاأك

بالســدات حفاظــاً علــى الخطــوط مــن 

ــلاط. ــل الطمــم والب ــاء نق الباطــون اأثن

القطــع •  فحــص  يتــم  العمــل  اإتمــام  بعــد 

أنابيــب البلاســتيكية المركبــة جميعهــا،  وال�

والتاأكــد مــن عــدم كســرها اأو من التّســريب.

مــن •  تــرك المــكان خاليــاً  التاأكــد مــن 

أنابيــب واإرســالها اإلــى  تبعثــر القطــع اأو ال�

ــع. ــي الموق المخــزن ف

اإحصــاء العــدة التــى تــم العمــل بهــا فــي • 

الموقــع قبــل مغادرتــه.

المشاهده • 

والملاحظة.

استخدام اأدوات • 

القياس.

اأدوات الفحص والقياس.• 
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اأوثُّق واأعرُض

توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• 

ــواد •  ــة اســتعمال ال�أدوات وم ــق كيفي توثي

العمــل.

توثيق خطوات العمل جميعها.• 

وتوثيــق •  النتائــج،  وتوثيــق  الســابقة، 

التّمديــدات. عمليــة 

جميعهــا •  المهمــة  الملاحظــات  كتابــة 

عــن العمــل وتوثيقهــا. 

كتابــة التقريــر اليومــي عــن ســير العمــل، • 

وعــدد العمــال والعمــل المنجــز.

العمــل •  اأو صاحــب  المهنــدس  تســليم 

نســخة مــن الّصــور والتقاريــر التــى تشــمل 

ملاحظــات عــن العمــل والتقاريــر اليوميــة. 

تســليم العمــل المنجــز اإلــى المهنــدس  • 

العمــل، واأخــذ  اأو صاحــب  المشــرف 

الموافقــة الخطيــة علــى ال�ســتلام.

استخدام نماذج • 

خاصة بالتوثيق

كتابة التقارير.• 

الدفاتر الخاصة بالتوثيق.• 

البرمجيات الخاصة • 

بالتقارير اليومية، وتقارير 

التوثيق.

كاميرا تصوير.• 

العرض والتقييم.• 

ا�قّوُم    

مقارنــة الطّلبــة بيــن النتائــج التي حصلوا • 
عليهــا بعــد التنفيــذ والمتطلبــات بحســب 

طلــب الفنــي فــي حــّل المشــكلة.
تــم •  التــي  النتائــج  الطّلبــة  يلّخــص 

. عليهــا  الحصــول 
الراجعــة •  التغذيــة  المعلّــم  تقديــم 

بــه. الخاصــة 
ــة مــن •  ــم عمــل الطّلب ــم بتقيي ــام المعلّ قي

اأثنــاء  لهــم  ومتابعتــه  ملاحظاتــه  خــلال 
التنفيــذ.

مناقشــة جماعيــة بيــن • 
الطّلبة. 

تحليــل ورقــة العمــل • 
بالتقييــم. الخاصــة 

ورقــة العمــل الخاصــة • 
لتقييــم. با
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 اأتعلّم:

اإن شــبكات الصــرف صحــي الفرعيــة الداخليــة والتــي تربــط بيــن ال�أدوات الّصحيــة والشــبكة الرئيســية الداخليــة ل� تقــل 

أداة الّصحيــة والصــرف صحــي بطريقــه مباشــرة، وهــي  اأهميــة عــن بقيــة شــبكات الصــرف صحــي، كونهــا تربــط بيــن ال�

الناقلــة للميــاه المســتعملة، وكــون اأن هــذه الشــبكة تركــب تحــت البــلاط مباشــرة، فهــي تكتســب اأهميــة خاصــة عنــد 

التركيــب، والســبب فــي ذلــك يعــود ل�أن اأّي خطــاأ فــي اأخــذ النســبة لمســتوى البــلاط اأثنــاء التركيــب قــد يــؤدي اإلــى ارتفــاع 

البــلاط، وبالتالــي تضطــر اإلــى زيــادة فــي الطمــم، ورفــع الحمامــات درجــة لدخــول الحمــام، ويــؤدي اإلــى انحبــاس ميــاه 

شــطف البيــت اأمامــه،  وهنــا ل� بــد مــن تركيــب علبــة اأرضيــة بــاب الحمــام لتلاشــي هــذا الخطــاأ اأو قــد تضطــر لرفــع كّل 

أبــواب، ويزيــد فــي النفقــات. البيــت ممــا يــؤدي اإلــى نقــص فــي اأطــوال ال�

أمــر ال�آخــر الــذي ل� يقــل اأهميــة عــن ال�أول هو اأن يكون البيــت في الطابق  ويحصــل ذلــك بســبب الّســرعة وعــدم الدقــة، وال�

ال�أول فمــا فــوق، يعنــي ذلــك وجود منزل تحته.

لهــذا الســبب يجــب العمــل بدقــة وحــذر اأثنــاء التركيــب، ووضــع الجلــود اللازمــة، وتركيــب القطــع جيــداً فــي مكانهــا، 

أّي تســريب يــؤدي اإلــى ضرر للســاكن  واعطــاء الميــلان المناســب1٪لكّل متــر طولــي لتســهيل جريــان ميــاه الصــرف؛ منعــاً ل�

زعــاج ومكرهــة صحيــة عــدا عــن تســرب الميــاه فــي اأنحــاء المنــزل جميعــه،  فــي الطّابــق ال�أســفل مباشــرة، ويســبب لــه ال�إ

نســان، مــن هنــا يجــب ال�نتبــاه والدقــة  ومــع مــرور الوقــت يــؤدئ اإلــى تلــف فــي الدهــان، ورائحــة رطوبــة تضــّر بصحــة ال�إ

والحــذر اأثنــاء التركيب.

 ال�أسئلة الرئيسية: 

ما اأهمية ارتداء األبسة واأدوات السلامة والوقاية في موقع العمل؟• 

كيف يتم تحديد نسبة الميلان في خطوط الصرف صحي؟ • 

فّسر، ما يحصل لو تم العمل دون جلد ومواد ول� صفة؟• 

ما اأهمية تثبيت وتتطين الخطوط بعد انتهاء العمل وفحصه؟• 
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وعند بداية كل عمل وكالعادة يتم ال�أخذ بال�عتبار ال�أمور ال��تية:

أمــن المهنــي، وارتــداء الملابــس الواقيــة والمناســبة للعمــل  1 الحــذر وال�نتبــاه، والتقيــد وال�لتــزام بوســائل الســلامة وال�

المطلــوب لتوفيــر الســلامة.

٢ تنظيف موقع العمل من مخلفات البناء، لضمان السلامة والتنفيذ الجيد.

٣ اأخذ شقلة البلاط.

4 دراســة المخطــط الهندســي بدقــة، والتقيــد بــه وبالمواصفــات الفنيــة المطلوبــة، وتحديد اأماكــن الخطوط وفتحات 

التّصريف. 

أقطار المناسبة للاأداة الّصحية. ٥ اختيار ال�

٦ تركيب خطوط الّصرف الّصحي مع مراعاة نسبة الميلان المطلوبة باستعمال ميزان الماء.

بعــد ذلــك تاأتــي مرحلــة التنفيــذ ناأخــذ القياســات المطلوبــة، لتحديــد مســتوى البــلاط، وتمديد خطوط 

الّصــرف بالقياســات وال�أطــوال وال�رتفاعــات المناســبة، حيــث تبقــى اأقــل مــن مســتوى البــلاط كحــد 

ــى الســيفونات  ــع عل ــة تجمي ــب وصل ــف وتركي ــوب التّصري ــر اأنب ــن ظه ــى ٥ســم م اأدن

ــة اإلــى ٢«مــع ريكــوردات وجلــد، لضمــان عــدم التســريب  ــة بقيــاس 4«محول ال�أرضي

أماكــن التــي تحتــاج ذلــك، ويجــوز اســتعمال المقــدح الكهربائــّي  وعلــب تجميــع فــي ال�

دخــال اأنبــوب التّصريــف. مــع كاســة القــدح بالقطــر المناســب ل�إ

ويتــم اســتخدام ميــزان المــاء لضمــان ميــلان مناســب  لخــط التّصريــف بنســبة1٪ لــكل 

متــر طولــي. 

ــة وضــع خلطــة  ــم عملي ــدات تت ــة التّمدي ــد انتهــاء عملي     وبع

أنابيــب، لتثبيتهــا ولضمــان اإغــلاق  ســمنتية علــى ال� الخرســانة ال�إ

ــي تحــدث  ــى الســيفون الت ــة عل ــة المثبت الفتحــات حــول الوصل

جــراء اســتعمال المقــدح الكهربائــّي مــع كاســة القــدح بالقطــر 

دخــال اأنبــوب التّصريــف فيهــا، ويجــب اأن ل�  المطلــوب، ل�إ

أنبــوب البلاســتيكي اأكثــر مــن 1/٢ســم داخــل الســيفون حتــى نضمــن ســهولة التنظيــف مســتقبلاً. تتعــدى مســافة اإدخــال ال�

بعــد ذلــك تاأتــي مرحلــة التنفيــذ ناأخــذ القياســات المطلوبــة، لتحديــد مســتوى البــلاط، وتمديد خطوط 

الّصــرف بالقياســات وال�أطــوال وال�رتفاعــات المناســبة، حيــث تبقــى اأقــل مــن مســتوى البــلاط كحــد 

ــة وضــع خلطــة  ــم عملي ــدات تت ــة التّمدي ــد انتهــاء عملي     وبع

أنابيــب، لتثبيتهــا ولضمــان اإغــلاق  ســمنتية علــى ال� الخرســانة ال�إ

ــي تحــدث  ــى الســيفون الت ــة عل ــة المثبت الفتحــات حــول الوصل

جــراء اســتعمال المقــدح الكهربائــّي مــع كاســة القــدح بالقطــر 

دخــال اأنبــوب التّصريــف فيهــا، ويجــب اأن ل�  المطلــوب، ل�إ
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ســمنتية يجــب اإغــلاق الفتحــات جميعهــا جيــداً لتلاشــي اإغلاقهــا  وبعــد ال�نتهــاء مــن عمليــة وضــع الخلطــة الخرســانية ال�إ

مــن الباطــون وال�أوســاخ التــي قــد تنجــم اأثنــاء عمــل مهنييــن اآخريــن.

اأمــا تصريــف الميــاه فــي البرنــدات، ومــكان ال�ســتحمام دون تركيــب شــاور، 

وبالقــرب مــن صنــدوق مجمــع الميــاه فيتــم تركيــب علبــة دش قيــاس٢« يتــم 

وصلها بالســيفون الرئيســّي.

ــدة  ــن وضــع الجل ــد م ــورد يجــب التاأك ــواع الريك ــتعمل اأك ــال اس ــي ح وف

أنابيــب  فــي الوضعيــة الســليمة، وشــدها جيــداً ول� يجــوز اســتعمال مفتــاح ال�

ــد. ــة الشــد تكــون بالي ــاً، فقــط عملي قطعي

وعنــد انتهــاء العمــل يجــب تنظيــم الموقــع، وجمــع المــواد غيــر المســتعملة، واإرســالها للمخــزن، وتفقــد العــدة المســتعملة، 

وتســليم العمــل للمهنــدس المشــرف اأو صاحــب المنــزل، واأخــذ كتــاب خطــّي بال�ســتلام.
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 الموقف التّعليمي التّعلّمي الرابع: تاأسيس شبكة صرف صحي خارجية (حول المنزل)

وصــف الموقــف التّعليمــي: اتصــل زبــون، وطلــب تمديــد منزلــه بشــبكة صــرف صحــي خارجيــة لمنزلــه، وربــط 

المرافــق الصحيــة جميعهــا بمنزلــه فيهــا، ومــن ثــم شــبكها بشــبكة الصــرف صحــي العامــة مــع عمــل المناهــل اللازمــة 

للّشــبكة، وان تتــم ال�أعمــال جميعهــا حســب المخططــات الهندســية والمواصفــات الفنيــة واإشــراف هندســي.

خطوات العمل 

الكامل
الموارد المنهجية الوصف

اأجمُع البيانات، 

وا�حللها

الهندسية •  المخططات  دراسة  
والمواصفات الفنية. 

ال�ستفسار من المهندس المشرف عن • 
ال�أمور غير الواضحة. 

جمع البيانات جميعها المطلوبة  من • 
نترنت(. السوق المحلية عبر شبكة )ال�إ

جمع البيانات جميعها، واإجراء  حصر • 
للكميات، كماً ونوعاً، بما يتطابق مع 
والمواصفات  الهندسية  المخططات  

الفنية المطلوبة.

المخططات •  مناقشة 

الهندسية والمواصفات 

الفنية وتحليلها.

العمل الجماعي.• 

الحوار والنقاش.• 

البحث والتحري، • 

ال�تصال والتواصل 

مع المهنيين والتجار.

المخططات.• 

المهندس المشرف، الّزبون.• 

حاسوب.• 

نترنت(.•  شبكة )ال�إ

كتالوجات مطابقة للمواصفات • 

المطلوبة.

اأدوات •  بتجار  ال�تصال 

صحية.

من •  مهرة  بفنيين  ال�تصال 

التخصص نفسه.
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ا�خطُط و ا�قرر

تحديــد موعــد لزيــارة الموقــع بحضــور • 

شــراف. ال�إ

حــول •  الطّرفيــن  بيــن  اتفاقيــة  توقيــع 

العمــل، وال�أجــور، والدفعات، والوقت 

المطلــوب لتســليم العمــل للّزبــون.

اإعداد  خطة زمنية لتنفيذ العمل.• 

اإعــداد تقاريــر لتوثيــق العمــل المنجــز، • 

واأيــة اأمــور اأخــرى.

اإعداد التقارير اليومية لسير العمل.• 

كتابة الطلبية اللازمة لتنفيذ العمل.• 

تحديد العدة المطلوبة لتنفيذ العمل.• 

الطلبيــة •  لتحضيــر  بالتاجــر  ال�تصــال 

ــن  ــالها حي ــه، واإرس ــا مع ــق عليه المتف

الطلــب.

مــع •  التّواصــل 

س  لمهنــد ا

والّزبــون  المشــرف 

عــن طريــق ال�تصــال 

الهاتــف. و  المباشــر 

الزيارة الميدانية.• 

هاتف نقال.• 

وسيلة نقل.• 
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ا�نّفُذ

الوصول اإلى موقع العمل.• 

لضمان •  الواقية  وال�أدوات  ألبسة  ال� ارتداء 
السلامة وال�أمن المهني.

البناء •  مخلفات  من  الموقع  تنظيف 
حول المنزل.

اأخذ شقلة على جدران المنزل القريبة • 
من مكان تمديد الخطوط.

اأخذ القياسات المطلوبة لتحديد اإمكانية • 
ربط شبكة المنزل بالصرف صحي العامة 
عن طريق معرفة المستويات، وعمق اآخر 
منهل في البيت، ومقارنته بعمق المنهل 

المنوي ربطه به. 

تبّين •  المطلوبة  القياسات  عملية  بعد 
الصرف  بشبكة  الخط  ربط  اإمكانية 

صحي العامة.

ال�تصال بالتّاجر ل�حضار الطلبية.• 

تعليم مكان مد خط الصرف صحي، وتعيين • 
اأماكن المناهل.

اإزالــة الباطــون المتواجــد حــول اأنابيــب • 
الصــرف صحــي الخارجــة مــن المنــزل 
لتركيــب القطــع اللازمــة؛ تهيئــة لربطها 

بالمناهــل.

حــول •  الخطــوط  مــد  مــكان  حفــر 
المنــزل وبال�أعمــاق المطلوبــة بعد اأخذ 

الشــقلة. علــى  القياســات 

فــرد رمــل بحــر اأو عدســية تحت الخط • 
الطمــم،  وتســوية  ٢٠ســم،  بارتفــاع 

ــلان الخــّط. حيــث يكــون مناســباً لمي

التعاون• 

العمل الجماعي.• 

المخططات الهندسية.• 

العدة اللازمة للتنفيذ.• 

أمــن •  ال� واأدوات  األبســة 

المهنــي. والســلامه 

الخطه الزمنية.• 

هاتف نّقال.• 

وسيلة نقل.• 
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ــا •  ــع بعضه ــا م ــب وربطه أنابي ــل ال� تنزي

والســلكون،   الجلــد  وضــع  مــع 

وربطهــا  التّســريب،  عــدم  لضمــان 

بشــبكة الصــرف صحــي العامــة، مــع 

عطــاء خــّط  ــاء ل�إ ــزان الم اســتعمال مي

الميــلان المناســب وهــو 1٪لــكل متــر 

طولــي.

ســمنت •  عمــل اأرضيــات للمناهــل بال�إ

ــد. مــع فرشــة حدي

قوالــب •  طريــق  عــن  المناهــل  صــّب 

ســمنت حســب القطــر  معدنيــة وباللاإ

ــع  ــاع  المناســب م ــوب وال�رتف المطل

ــا حســب  ــزل عليه ــط خطــوط المن رب

الهندســي. المخطــط 

دفــن الخــط  ب ٢٠ ســم فوقــه، ومــن ثــم • 

طمــه بالكامــل بطمــم عــادي اأو بســكورس.

المنهــل •  داخــل  بنشــات  عمــل 

ــداً مــن اأجــل  ــوات(، وتنعيمهــا جي )قن

صحــي. الصــرف  جريــان  تســهيل 

تركيب غطي المناهل.• 
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اأتحقق

أمــن  ال� بقواعــد  ال�لتــزام  مــن  التاأكــد 

المهنيــة. والســلامة 

التاأكــد مــن اإغــلاق المناهــل جميعهــا • 

بالغطــي الخاصــة حفاظــاً علــى نظافــة 

الخطــوط والمناهــل مــن اأي اأوســاخ اأو 

نتيجــة ال�أعمــال فــي الموقــع. 

بعــد اإتمــام العمــل يتــم فحــص القطــع • 

المركبــة  البلاســتيكية  أنابيــب  وال�

جميعهــا، والتاأكــد مــن عــدم كســرها 

اأو مــن التســريب.

ــن •  ــاً م ــرك المــكان خالي ــن ت التاأكــد م

أنابيــب، واإرســالها  تبعثــر القطــع اأو ال�

ــع. ــي الموق للمخــزن ف

اإحصــاء العــدة التــى تــم العمــل بهــا • 

فــي الموقــع قبــل مغادرتــه.

المشاهدة والملاحظة.• 

استخدام اأدوات القياس.• 

اأدوات الفحص والقياس.• 

توثيق اأسماء العدة المطلوبة للعمل.• 

توثيــق كيفيــة اســتعمال ال�أدوات ومواد • 

العمــل.

توثيق خطوات العمل • 

النتائــج،  وتوثيــق  جميعهــا،  الســابقة 

التّمديــدات. عمليــة  وتوثيــق 

ــة الملاحظــات المهمــة جميعهــا •  كتاب

عــن العمــل وتوثيقهــا. 

نمــاذج •  اســتخدام 

بالتوثيــق. خاصــة 

كتابة التقارير.• 

الدفاتر الخاصة بالتوثيق.• 

الخاصــة •  البرمجيــات 

ــر  ــر اليوميــة، وتقاري بالتقاري

لتوثيــق. ا

كاميرا تصوير.• 

العرض والتقييم.• 
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كتابــة التقريــر اليومــي عــن ســير العمل، • 

وعــدد العمــال والعمل المنجز.

ــدس اأو صاحــب العمــل •  تســليم المهن

التــى  والتقاريــر  الّصــور  مــن  نســخة 

العمــل  عــن  ملاحظــات  تشــمل 

اليوميــة. والتقاريــر 

تســليم العمــل المنجــز اإلــى المهنــدس  • 

المشــرف اأو صاحــب العمــل، واأخــذ 

الموافقــه الخطيــة علــى ال�ســتلام.

ا�قّوُم   

التــي •  النتائــج  بيــن  الطّلبــة  مقارنــة 
حصلــوا عليهــا بعــد التنفيــذ والمتطلبــات 
حــّل  فــي  الفنــي  طلــب  بحســب 

. لمشــكلة ا
تــم •  التــي  النتائــج  الطّلبــة  يلّخــص 

. عليهــا  الحصــول 
الراجعــة •  التغذيــة  المعلّــم  تقديــم 

بــه. الخاصــة 
قيــام المعلـّـم بتقييــم عمــل الطّلبــة مــن • 

خــلال ملاحظاتــه ومتابعتــه لهــم اأثنــاء 
التنفيــذ.

جماعيــة •  مناقشــة 
الطّلبــة.  بيــن 

تحليــل ورقة العمل • 
الخاصــة بالتقييم.

الخاصــة •  العمــل  ورقــة 
. لتقييــم با

 ال�أسئلة الرئيسية: 

لمــاذا نقــوم بقيــاس المســتوى والفــرق بيــن خــّط صــرف صحــي المنــزل ومنهــل شــبكة الصــرف صحــي • 
العامــة اأول�ً؟

ما نسبة الميلان المطلوبة للمتر الطولي الواحد؟ • 

ما الخطر الذي قد ينجم في حال عدم عمل بنشات )قنوات( للمناهل؟• 
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 اأتعلّم:

نســان لمــا تعكســه مــن ســلامة وصحــة  ــي تخــدم ال�إ ــة الت ــى التحتي اأصبحــت شــبكات الّصــرف الّصحــي مــن اأهــم البن

أمــراض، ســيما  أوبئــة وال� أنهــا تمثـّـل اأهــم الوســائل التــى تســهم فــي عــدم تلــّوث البيئــة والحــد مــن ال� نســان والمجتمــع، ل� للاإ

اأنهــا تنقــل الميــاه بعــد اســتعمال�تها المختلفــة مــن خــلال اأنابيــب بلاســتيكية تمنــع تســربها حــول المنــازل وفــي الشــوارع 

والســاحات العامــة، وتنقلهــا اإلــى المــكان المخصــص لهــا، ســواء كان ذلــك اإلــى حفــر امتصــاص اأو صمــاء اأو الــى بــرك 

ــي رّي  ــي بعــض المــدن واســتعمالها ف ــة، ويعــاد تكرارهــا ف ــة عالي ــاه الصــرف للمــدن ذات مواصفــات صحي ــع مي تجمي

ســهام في  المزروعــات، وبذلــك يتــم التوفيــر فــي اســتهلاك الميــاه الّزراعيــة النظيفــة، وتحويلهــا اإلــى ال�ســتعمال المنزلــي، وال�إ

حــّل نســبي لمشــكلة الميــاه.

وعنــد شــبك خطــوط صــرف المنــزل بشــبكة الّصــرف الّصحــي العامــة يجــب ال�نتبــاه، وتركيــب ســيفون خاص)حابــس 

غــازات( بعــد اآخــر منهــل للبيــت، يســّمى اأنتــر ســبتر تــراب، ويربــط مــع اأول منهــل لشــبكة الصــرف الّصحــي العامــة؛ منعــاً 

لتســرب الغــازات والقــوارض مــن الشــبكة العامــة اإلــى شــبكة المنــزل، ممــا تؤثــر ســلبياً علــى اأصحــاب المنــزل.

وعند تمديد شبكة الّصرف الّصحي الرئيسية حول المنزل يجب التركيز على النقاط التالية:

1 التقيد وال�لتزام بوسائل الوقاية والّسلامة وال�أمن المهني، وارتداء الملابس المناسبة.

٢ اإزالة مخلفات البناء جميعها مكان تمديد شبكة الّصرف الّصحي والمناهل.

٣ تعيين موقع المناهل والخط الرئيسي في المكان المناسب حسب المخطط الهندسي، وبعيداً عن خطوط المياه.

4 اأخــذ القياســات المطلوبــة لمناســيب الشــبكة حــول المنــزل، ومقارنتهــا بعمــق المنهل ال�أول لشــبكة الّصرف الّصحي 

العامــة، للتاأكــد مــن اإمكانيــة ربطها.

٥ البــدء بعمليــة الحفــر والتمديــد للشــبكة والمناهــل، وربطهــا بخطــوط المنــزل، ومــن ثــم شــبكها مــع شــبكة الّصــرف 

الّصحــي العامــة.

ونظــرا ل�أن العمــل يتــم خــارج المنــزل، يجــب اأخــذ الحيطــة والحــذر مــن اأشــعة الشــمس الحارقــة، واإصابــات العمــل خاصة 

اأن البنــاء قــد يكــون فيــه اأعمــال اأخــرى علــى ســطح المنــزل اأو فــي الطوابــق العلويه.
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ولكــون هــذه ال�أعمــال تتــم باآليــات حفــر ثقيلــة خاصــة اأعمــال الحفــر، والطمــم، واأعمــال صــب المناهــل، لذلــك يجــب 

أمــن المهنــي، تلافيــاً  لوقــوع اأّي اإصابــات نتيجــة  ألســبة الواقيــة والمناســبة للســلامة وال� علــى الفنييــن والعمــال اأن يرتــدوا ال�

همــال وال�ســتهتار. ال�إ

يتــم تعييــن اأماكــن المناهــل حســب المخطــط الهندســي، حيــث تخــدم الفتحــات الخارجــة مــن المنــزل جميعهــا، وتعييــن 

موقــع الخــط، ومــن ثــم تعليمــه بوســاطة الرمــل بــدءاً لعمــل الجرافــة بالحفــر، حيــث يتــم تحديــد المســتوى المطلــوب لحفــر 

الخطــوط واأعمــاق المناهــل اآخذيــن بال�عتبــار اأثنــاء الحفــر نســبة الطمــم بالعدســية اأو رمــل البحــر، وبعــد ال�نتهــاء مــن عملية 

أنابيــب فوقهــا بخطــوط مســتقيمة مــع الميــلان  أقــل تحــت خــط ال� الحفــر يتــم وضــع العدســية بارتفــاع ٢٠ســم علــى ال�

ــاء علــى جنــب  ــر طولــي، ونســتطيع ضبــط ال�ســتقامة والميــول عــن طريــق وضــع خــط بن المطلــوب بنســبة 1٪لــكّل مت

أنبــوب ومــن منتصفهــا اأيضــاً مــع اســتعمال ميــزان المــاء  أنابيــب مــن وســطها لتحديــد ال�ســتقامة، وخيــط مــن اأعلــى ال� ال�

أنبــوب اأو حســب المواصفــات المطلوبــة. لتحديــد نســبة الميــلان، وتطمــر اأيضــاً بالقيــاس نفســه مــن اأعلــى ال�

اأمــا بخصــوص الخطــوط الخارجــة مــن المنــزل فيتــم تنظيــف مــا حولهــا مــن الباطــون، وتركيــب القطــع اللازمــة مــع الجلــود 

ســمنت وعمــل  ومــادة الســيلكون، لمنــع التســريب وربطهــا بالمناهــل التــى ســيتم صبهــا مــن خــلال قوالــب خاصــة وبال�إ

بنشــات لهــا )قنــوات(، وتنعيمهــا جيــداً لســهولة جريــان الصــرف صحــي داخلهــا ولعــدم ترســيب المــواد الّصلبة فــي الزوايا، 

ممــا يــؤدي اإلــى اإغــلاق الخطــوط مســتقبلاً، ويجــب تركيــب غطــي المناهــل بمــا يتناســب بالمســتوى المطلــوب للرصيــف 

أتربــة ومخلفــات البنــاء.  حــول المنــزل، واأيضــاً نضمــن عــدم تســكير الخطــوط والمناهــل مــن ال�

وعنــد ال�نتهــاء مــن العمــل يتــم فحــص الخطــوط والقطــع جميعهــا، للتاأكــد مــن عــدم التســريب اأو الكســور، ويتــم عــرض 

العمــل علــى المهنــدس المشــرف وصاحــب العمــل ل�ســتلامه، واأخــذ الموافقــة الخطيــة علــى ذلــك لتســتكمل عمليــة طمــر 

الخــط بالبيســكورس ول� يجــوز اســتعمال طمــم مخلــوط بالحجــارة مهمــا كان حجمهــا لمــا تســببه مــن تلــف للخــط وقــت 

الطمــر اأو نتيجــة ضغــط مــن فوقهــا اإن كان مــرور الســيارات ممكنــاً.

ــدس المشــرف بوضــع علامــات المناســيب لعمــق الخــط  ــة وبالتعــاون مــع المهن ــدات الّصحي ــي التّمدي ــام فن وبعــد اأن ق

والميــول، وتعييــن موقــع المناهــل )الحفــر التفتيشــية(، وموقــع الخــط الرئيســي خــارج المنــزل ياأتــي دور الحفــار )البايجــر( 

للبــدء  بالحفــر حســب المطلــوب، وبعــد اإتمــام عمليــة الحفــر توضــع الكميــة المطلوبــة مــن الطمــم مــن العدســية اأو رمــل 

أنابيــب في الخنــدق مع وضع  البحــر، وتفــرد تحــت الخــّط بشــكل مســتٍو ومتناســب بنســبة الميــول المطلوبــة، ويتــم اإنــزال ال�

الجلــود والســيليكون، ويجــب ال�هتمــام باســتقامة الخــّط عنــد التّمديــد مــع تركيــب المناهــل الجاهــزة فــي الموقــع اأو صبهــا 

أمتــار بــل حســب الحاجــة. اأو بنائهــا، ول� تحــدد اأبعــاد المناهــل بال�
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أنبــوب الرئيســّي فــي المنهــل، يجــب ال�أخــذ بال�عتبــار اأن هنــاك مدخــل ومخرجــاً، وعليه يجــب اأن ل� يقّل ارتفاع  عنــد ربــط ال�

أنبــوب فــي المدخــل عــن 1٠ســم مــن اأرضيــة المنهــل والمخــرج، ول� يقــل عــن ٥ســم تــاركاً الفــرق بيــن المدخــل والمخــرج  ال�

ســمنتية الجاهزة. للخلطــة الخرســانية لعمــل البينشــات، وتحقيــق الميــول المطلوبــة، كمــا نــرى فــي الصــوره فــي المناهل ال�إ

ويمكــن بنــاء المنهــل عــن طريــق قالــب مــن الّصــاج يتــم وضعــه فــي المــكان المطلــوب، وتوضــع حجــارة حولــه، ويكــون علــى 

ســمنت بنســبة 1-،4  بعــد 1٠ســم مــن القالــب تــاركاً مســافة للخرســانة التــي تكــون خلطــة مــن العدســية  ورمــل البحــر وال�إ

ونحــرص اأن تكــون المونــة قويــة حتــى ل� نمكــن جــذور ال�أشــجار القريبــة مــن اختــراق المناهــل، واإغــلاق خطــوط الّصــرف.

وبعد اإتمام عملية الصب يتم قصارة المنهل من الداخل وعمل بنشات.
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هنــاك مناهــل مــن البلاســتيك المقــّوى، ولهــا قــدرة عاليــة علــى تحّمــل الضغــط ومجهــزة بالبنشــات )القنــوات(، ويمكــن 

أقطــار مختلفــة، وتكــون  أنبــوب، حيــث اإن المنهــل مــزود عنــد كّل فتحــة بعلامــات ل� اختيــار الفتحــات المناســبة لقطــر ال�

مداخــل الخطــوط الفرعيــة جميعهــا اأعلــى مــن مســتوى الخــط الرئيســّي كمــا هــو موّضــح فــي الّصــورة التاليــة.        

وبعــد ال�نتهــاء مــن بنــاء المنهــل وشــبك الخطــوط عليــة وعمــل البينشــات اللازمــة، نغلــق المنهــل بغطــاء خــاص وحســب 

نوعيــة المنهــل المركــب، فهنــاك اأغطيــة متعــددة ومــن مــواد مختلفــة تناســب الموقــع والضغــط الواقــع عليــه.

ــدس المشــرف اأو  ــل للمهن ــات، وتســليم العم ــن المخلف ــع م ــف الموق ــم تنظي ــا يت ــال جميعه ــن ال�أعم ــاء م ــد ال�نته وعن

ــاب خطــي باســتلام العمــل.  ــزل، واأخــذ كت صاحــب المن

هنــاك مناهــل مــن البلاســتيك المقــّوى، ولهــا قــدرة عاليــة علــى تحّمــل الضغــط ومجهــزة بالبنشــات )القنــوات(، ويمكــن هنــاك مناهــل مــن البلاســتيك المقــّوى، ولهــا قــدرة عاليــة علــى تحّمــل الضغــط ومجهــزة بالبنشــات )القنــوات(، ويمكــن 
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جابة الّصحيحة فيما ياأتي:                                                                                                                           السؤال ال�أول: ضع دائرة حول رمز ال�إ

1 من طرق توصيل خط صرف صحي فرعي بالسيفون:

ب- ثقب السيفون بكاأس ثقب.         اأ- علبة تجميع »سيفون مفتوح « .    

     ج - القص بالقرص الكهربائي.                             د- ) اأ و ب ( صحيحة.

٢ ما اهمية اأخذ الشقلة بدقه قبل عملية تمديد خطوط الصرف صحي الفرعية؟

عطاء الميول المناسب.          ب- عدم رفع ماسورة التصريف عن مستوى البلاط.       اأ- ل�إ

     ج- لتحديد فتحات المياه.            د- جميع ما ذكر صحيح.               

٣ ما النتيجة المتوقعة من زيادة نسبة الميلان؟

اأ- تصريف اأسرع.     ب- ترسب المواد الصلبة.     ج- توفير في عملية الحفر.       د- ) اأ و ج ( صحيحة.

4 من اأنظمة شبكات الصرف صحي المنزلية:

جابات جميعها صحيحة. اأ- نظام الثلاثة خطوط.   ب- نظام الخطين.    ج- ل� يوجد نظام محدد.      د- ال�إ

أنابيب المرنة: ٥ من اأسماء العدد المستعملة في تمديد ال�

      اأ- مقص القرص الكهربائي.          ب- ميزان ماء.               ج- المفك.                    د- المقدح.

أنابيب المرنة: ٦ من القطع المستعملة في ال�

اأ- كوع ٢« ريكورد           ب- مربط مجمع عاٍل.         ج- وصلة نحاس.        د- ) اأ و ب ( 

صحيحة.

٧ ما اأهمية استعمال ماكنة الفحص؟

اأ- لتنظيف خطوط الماء.                      ب- لتعقيم الشبكة.         

 ج- للتاأكد من عدم تسريب الماء.            د- ال�جابات جميعها صحيحة.                              

٨ الفائدة من استعمال خيط البناء جبن واأعلى اأنبوب التصريف:

عطاء المظهر الجمالي للخط.               ب- دقية الميول.        اأ- ل�إ

 ج- استقامة الخط.                                د- ) ب و ج ( صحيحة.

اأسئلة 
الوحدة
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٩ فائدة عمل البنشنك في المناهل:

 اأ- سرعة جريان مياه الّصرف.                        ب- ل� اأهمية لذالك. 

 ج- عدم تسريب المياه خارج المنهل.               د- زيادة نسبة الميول.

1٠ الفائدة من وضع مسدات البلاستك على الفتحات عند التمديد بال�أسقف وال�أرضيات:

      اأ- المحافظة على الميول.                            ب- لتثبيت الخطوط بالشكل الصحيح.  

     ج- عدم اغلاق الخطوط بالباطون                       د- منع تسريب مياه الصرف

متى يستطيع مهني ال�دوات الصحيه تاسيس ال�رضيه بشيكة الصرف صحي ؟• 

لو لم نستعمل ميزان الماء في التمديدات مالذي يحصل ؟• 

ما اهمية الجلده والسلكون بين قطع البلاستيك واثناء التجميع ؟• 

فسر لماذا ل� نستطيع اجراء اأي تغيير في المخطط؟• 

اشرح ما يجب  عليك فعله عند انتهاء العمل ؟• 

مطابقه •  غير  الموقع  الى  التى حضرت  المواد  ان  لك  تبن  لو  به  القيام  عليك  يتوجب  الذي  التصرف  هو  ما 

للمواصفات ؟

  السؤال الثاني: اذكر بالترتيب خطوات العمل لعمليه تمديد شبكة مياه بواسطة ال�نابيب البلاستيكية؟

  السؤال الثالث: اذكر خمسة اسماء قطع تستعمل في التمديد ؟  

  السؤال الرابع: ما اأهمية استعمال ماكنة الفحص؟

  السؤال الخامس: لماذا نستعمل الشبلونة في تركيب ال�أكواع؟

  السؤال السادس: فّسر ما يمكن حدوثه في حال عدم تثبيت الخطوط ال�أرضية ووضع الخطلة الخرسانية عليها.

  السؤال الّسابع: علل: اإغلاق فتحات المياه بسدادات مهم جداً.

  السؤال الثّامن: فّسر ما الذي يحصل لو لم نقم بدفن خط الصرف صحي بالعدسية اأسفل واأعلى الماسورة.

  السؤال التّاسع: ما اأهمية اإستعمال الجلدة والسيليكون عند تركيب القطع البلاستيكية؟ 

  السؤال العاشر: وّضح اأهمية اإغلاق فتحات المياه بالسدات.

  السؤال الحادي عشر: ما اأهمية استعمال ميزان الماء؟

  السؤال الثّاني عشر: كيف تتصرف لو كانت المواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة؟



اأسماء المشاركون في ورشة العمل لكتاب التمديدات الصحية والتدفئة المركزية:

م. اأسامة حمادنة               اأ. جمال عبيد           اأ. اأيمن معالي م. ابراهيم قدح )منسقاً(       
اأ. اأحمد صعابنة             اأ. طارق حمادنة               اأ. محمود دبوس

لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم

د. سمية النّخالة        د. سمية النّخالة

اأ. ثروت زيد د. بصري صالح   


