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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بيکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به زيور علم 
و انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت 

به فعليت رساندن نيروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
تحوالت  با  همگام  که  می شود  محسوب  تربيت  و  تعليم  فرايند  در  مهم  ارکان  از  يکی  درسی  کتاب 
وپيشرفت های علمی نوين و مطابق با نيازمندی های جامعه تهيه و تأليف می گردد و بايد دارای ظرفيت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جديد با ميتودهای نوين 

به شاگردان منتقل کند. 
است. سعی  تأليف شده  و  تهيه  ويژه گی ها  اساس همين  بر  دارد،  قرار  اختيار شما  در  اکنون  کتابی که 
مبانی  بر  متکی  کشور،  معارف  کتب درسی  و  تعليمی  نصاب  که  بوده  براين  همواره  معارف  وزارت 
با معيارهای علمی و روش های تربيتی نوين بوده،  تعليم و تربيت اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق 
استعدادهای دانش آموزان را در همه شؤن زندگی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس تجسس 
مهربانی،  دوستی،  وطن  حس  تقويت  رواداری،  و  گفتگو  فرهنگ  ترويج  بخشد.  تقويت  آنها  در  را 

گذشت و همبسته گی از خواست های ديگر وزارت معارف است که بايد در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
يکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامه های آموزشی و تربيتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته اند، صميمانه آرزومندم 
که با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را بسوی فتح قله های رفيع دانش، 

اخالق و معنويت رهنمون گردانند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار و افراد 
از هيچگونه  اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شريف 
دانشمندان،  نويسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دريغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعليم و تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارايۀ نظريات و پشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمايند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع 
و توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينۀ چاپ و توزيع 

کتب درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمايم. 
در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 

ياری رساند. إنه سميع قريب مجيب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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فصل اول

تکنالوژی و سیستم

تکنالوژی به دست آورد ها و نظريات علمى جنبۀ تطبيقى داد، در حاليکه علم سبب تکامل 
تکنالوژی گرديده است. علم و تکنالوژی هردو به وسيلۀ انسان توسعه يافت. انسان به کمک 
علم و تکنالوژی قادر به ساخت وسايل، ماشين آالت، تعميرات، فارم ها، وسايل مخابراتى، وسايل 
ترانسپورتى و صد ها وسيلۀ ديگر گرديده است که همۀ آنها در فراهم نمودن سهولت ها در   
زنده گى انسان نقش مهمى دارند. اميد واريم  دانش و مهارت های را که به وسيلۀ اين کتاب در 
مورد حرفه های: سيم کشى برق تعميرات، نجاری، فلزکاری، زراعت ، مالداری، بافت و معماری 
کسب مى نماييد سر آغاز فعاليت های حرفوی شما در زنده گى تان باشد. در اين فصل شما در 

بارۀ، تکنالوژی، سيستم و انواع آن معلومات کسب مى نماييد.
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تکنالوژی چیست؟
آيا گاهى چيزی را که مورد ضرورت شما بوده ساخته ايد؟
آيا برای ساختن آن فکر کرده و نقشه آن را کشيده ايد؟ 

به شکل )2-1( ببينيد وبه سؤال زير جواب دهيد:
اين وسايل و افزار اجرای کدام کار ها را برای انسان آسان ساخته است؟

انسان موجودی است که قدرت فکر کردن را دارد ومى تواند با عقل و استعداد 
خود وسايل مورد ضرورت خود را طراحى نموده و بسازد.

طرح و نقشۀ ابتدايى يک شى نخست در ذهن انسان به اساس ضرورت به آن شى 
به وجود مى آيد، برای ساختن آن تالش مى کند و در جستجوی اطالعات )دانش( 
وچگونه گى ساختن  آن )مهارت( مى پردازد وبه اين ترتيب قادر به ساختن وسايل 

مختلف؛ مانند: وسايل حمل ونقل، وسايل کار وغيره مى گردد.
به وسايلى که انسان آن را مى سازد محصوالت تکنالوژی گفته مى شود.

فعالیت
به گروه های کوچک تقسيم شده سپس در بارۀ سؤاالت زير بحث نموده و نتيجۀ 
بحث ها را نماينده گروه در کتابچۀ خود يادداشت وبرای همصنفان خود گزارش 

دهد.

شکل )2-1( محصوالت تکنالوژی
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سؤاالت
کراچى دستى برای حل کدام مشکل ساخته شده است؟  -1

چرا کراچى دستى به اين شکل ساخته مى شود؟  -2
برای ساختن کراچى دستى به کدام دانش و مهارت نياز است؟  -3

اکثراً کراچى دستى از چه موادی ساخته مى شود؟  -4
برای ساختن کراچى دستى  کدام مراحل سپری شده است؟  -5

حاال مى توانيد مراحل ساختن کراچى دستى را توضيح دهيد.
کار  اجرای  و  ساختن  چگونه گى  و  )معلومات(  دانش  به  وسايل  ساختن  برای  انسان 

)مهارت( ضرورت دارد.
مثال: فرض کنيد برای گروه شما ساختن يک ميز فرمايش داده شده است. شما منحيث 
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توليد کننده اين محصول تکنالوژی، بايد بتوانيد به سؤاالت اساسى زير جواب دهيد.
قبل از تولید:

1- ضرورت: اين ميز برای رفع کدام ضرورت ساخته شود؟
2- ديزاين يا طرح: چه نوع مشخصات بايد داشته باشد تا بتواند ضرورت استفاده کننده 

را رفع کند؟
3- دانش ومهارت: کدام دانش علمى و مهارت فنى ضرورت است تا ميز ساخته شود؟  

4- برای ساختن چنين ميز کدام مواد و وسايل ضرورت است؟
5- مراحل: برای ساختن ميز کدام مراحل سپری شود؟

جریان تولید
6- اجرای کار: با استفاده از نقشه، مواد و وسايل وهمچنان با تجربه )دانش و مهارت(  

فرد حرفوی، ميز توليد مى شود.
بعد از تولید

7- ارزيابى: آزمايش، رفع عوارض ونواقص ممکنه محصول توليد شده، در اخير انجام 
مى شود. 

بنا بر آن به مجموعه فعالیت هایی که انسان برای ساخت یا ترمیم افزار، وسایل 
وحل مسایل انجام می دهد تکنالوژی گفته می شود.

کار خانه گی:
با استفاده از کاغذ ضخيم، قيچى، قلم های رنگه و افزار ترسيم )دايره 
کش، خط کش...( يک کارت تبريکى سال نو را ديزاين و بسازيد و 

روز بعد آنرا برای هم صنفان تان نمايش دهيد.  
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بنابرآن مجموعۀ اجزای با هم مرتبط را که برای هدف مشترک کار می کنند 
سیستم گویند.

سیستم چیست؟
به اطراف خود ببينيد؛ يک محصول تکنالوژی؛ مانند: پنسل تراش، خودکار، قيچى يا 

چراغ دستى را انتخاب  و لست اجزای آن را تهيه نماييد.
حال تصور نماييد که اگر يک جزء از وسيلۀ انتخابى گروه شما وجود نداشته باشد؛ 

در کار آن چه اثر خواهد داشت؟
بسياری از وسايل از اجزای مختلفى ساخته شده است. اجزای يک محصول با يکديگر  

ارتباط متقابل دارند و هم آهنگ و مرتبط با هم برای رسيدن به هدف مشترک کار 
مى کنند.

به شکل )4-1( ببينيد و بگوييد که اين اجزای کدام وسيله است؟ هرجز چه وظيفه 
دارد؟

اگر يک جزء آن را کم کنيم در کار ماشين چه اثر خواهد داشت؟

شکل )4-1( اجزای ماشين گوشت
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انواع سیستم:
قلم خود کار شما از چه اجزايى ساخته شده است؟ آيا ميان اجزای آن ارتباط وجود 

دارد؟
اما وسايلى وجود دارد که دارای اجزای بيشتر است؛ مانند: ماشين موتر، ماشين 
خياطى، بايسکل وغيره. بنابراين عده يى از سيستم ها ساده و عده يى ديگر پيچيده 
است که دارای اجزای بيشتر مى باشند. سيستم ها در مجموع به دودسته تقسيم 

مى شوند:
الف- سیستم های طبیعی؛ مانند: انسان، درخت، نظام شمس و. . . که خداوند)ج( 

آنها را هست کرده است.
ب- سیستم های مصنوعی؛ مانند: ماشين آالت، راديو، تيلفون و. . . که توسط 
دست انسان با استفاده از منابع طبيعى ساخته شده است. عالوه برتقسيم بندی آنها 
به اساس طبيعى و مصنوعى، اين سيستم ها به اساس کاری که انجام مى دهند نيز 
نام گذاری مى گردند؛ مانند: سيستم سرد کننده، سيستم گرم کننده، سيستم خبر 

دهنده سيستم کنترول کننده، سيستم خاموش کننده وغيره.

فعالیت
يک سيستم طبيعى و يک سيستم مصنوعى را انتخاب و با هم مقايسه نماييد و 

تفاوت ها و شباهت های آنهارا لست نموده برای همصنفان خود گزارش دهيد.

جستجو کنید
چه تعداد سيستم ها را مى توانيد در بدن انسان تشخيص دهيد؟ 
در اين باره فکرنموده نظريات تان را با همصنفان خود در ميان 

بگذاريد.
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خالصۀ فصل

* به مجموعه فعاليت هايى که انسان برای ساخت يا ترميم افزار، وسايل وحل مسايل    
انجام مى دهد تکنالوژی گفته مى شود.

* به وسايلى که انسان آن را مى سازد محصوالت تکنالوژی گفته مى شود.
* قبل از توليد محصوالت تکنالوژی اين موارد در نظر گرفته مى شود:

• ضرورت: يعنى اين محصولى که قرار است توليد شود برای رفع کدام ضرورت ساخته 
مى شود؟

بتواند ضرورت  تا  باشد  بايد داشته  ديزاين: محصول مورد نظرچه نوع مشخصات   •
استفاده کننده را رفع کند؟

• دانش و مهارت: کدام دانش علمى و مهارت فنى ضرورت است تا اين محصول ساخته 
شود؟

و وسايل ضرورت  مواد  برای ساختن چنين محصول کدام  موادو وسايل:  تدارک   •
است؟

• مراحل ساخت: برای ساختن اين محصول کدام مراحل سپری شود؟
* جريان توليد: با استفاده از نقشۀ مواد و وسايل،  با دانش و مهارت  فرد حرفوی  

محصول  توليد مى شود.
* بعد از توليد: آزمايش، رفع عوارض و نواقص ممکنه يا اصالح دوبارۀ محصول توليد 

شده آزمايش صورت مى گيرد.
* به مجموعۀ اجزای مرتبط که برای هدف مشترک کار مى کنند، سيستم گويند.

* سيستم ها در مجموع به دو دسته تقسيم مى شود: سيستم های طبيعى و سيستم های 
مصنوعى.

ACKU
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سؤاالت فصل

1. تکنالوژی چيست؟ به صورت خالصه بيان کنيد.

2. قبل از توليد يک محصول در بارۀ کدام موارد بايد فکر و دقت شود؟

3. يک سيستم خبر دهنده غير برقى طراحى کنيد که به عوض تکتک 

دروازه از آن بتوان استفاده کرد.

4. سيستم چيست؟ به صورت خالصه واضح سازيد.

5. چند نوع سيستم را مى شناسيد؟ با مثال بيان کنيد.

6. چند مثالى از سيستم های طبيعى و مصنوعى را مشخص نموده بعداً 

مزايا و نواقص آنهارا شناسايى کنيد.

7. بايسکل چند سيستم دارد؟ نام بگيريد.

8. اگر در يک سيستم يک جز غير فعال باشد چه واقع مى شود؟ در 

ACKUيک مثال عينى واضح سازيد.
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فصل دوم 

فعال  برق  با  که  وسايلى  است.  برق  اختراع  بشر  اختراعات  ترين  مهم  از  يکى 
تجارتى  رهايشى،  اساس در طرح ساختمان های  به همين  است  زياد  مى شوند 
تعليمى و . . . مسأله تامين برق ودست رسى به آن  دارای اهميت است. در اين 
فصل شما خواهيد دانست که برق چيست و منابع توليد آن کدام است، اکثراً 
برق  برای سيم کشى  و هولدر ها   ،سويچ ها، چراغ ها  از کدام سيم ها، ساکت ها 
مى گردد  استفاده  قابل  و  نصب  چگونه  وسايل  اين  مى شود،  استفاده  تعميرات 
وهمچنان خواهيد آموخت که کدام نکات حفاظتى را بايد در حين اجرای کار با 

برق رعايت نماييم تا از خطر برق گرفته گى محفوظ باشيم.

سیم کشی برق تعمیرات

ACKU
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برق چیست؟
از ماليکول ها ساخته شده   در مضمون ساينس صنف پنجم آموختيد که همۀ مواد 

است که به صورت مستقيم به چشم ديده 
کوچکتری  ذرات  از  ماليکول ها  نمى شود، 
به نام اتم ساخته شده اند. اتم از دو بخش 
تشکيل  الکترون ها  و  هسته  يعنى  اصلى، 
شده است، الکترون ها در مدار های مختلف 
انجام  را  دورانى  حرکت  هسته  دور  به 
مى دهند. الکترون های مدار آخر به وسيلۀ 
مى گردد  خارج   مدار  از  خارجى  انرژی 
ياد مى شوند.  آزاد  الکترون های  نام  به  که 
بيرونى در  انرژی  اثر  به  آزاد  الکترون های 
بين اتم ها  به حرکت منظم مى پردازند و 

در يک دورۀ بسته سبب ايجاد جريان برق مى گردند.
جریان برق

فلز  يک  انجام  دو  هرگاه 
به   )2-2( شکل  مطابق  را 
وصل  کوچک  بتری  يک 
الکترون های  باالی  نماييم 
آزاد سيم قوه وارد مى شود. 
که  مى شود  سبب  قوه  اين 
سيم  آزاد  الکترون های 
حرکت  جهت  يک  به  همه 
نمايند. و تا زمانى که بتری 

انرژی دارد ادامه يابد.

حرکت منظم الکترون های آزاد در  یک جهت در داخل سیم فلزی را جریان برق گویند.

الکترون های آزاد 

شکل )2-1(

جهت حرکت  الکترون های آزاد

شکل )2-2(

ACKU
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فعالیت
يک چراغ کوچک )1.5 ولت( ويک بتری قلمى را تهيه کرده سپس آن ها را با 
سيم طوری وصل کنيد که چراغ روشن شود. و به سؤاالت زير جواب تهيه نموده 

به همصنفان خود گزارش دهيد.
1- چه چيز سبب روشن شدن چراغ گرديد؟

کدام قوۀ برای به حرکت آوردن الکترون های آزاد سيم وچراغ عمل نمود؟

فکرکنید
آن  چراغ  روشنى  برانيد  سرعت  به  هرچه  را  بايسکل  چرا 
بيشتر مى گردد و لحظۀ که توقف مى نمايد چراغ نيز خاموش 

مى گردد؟

تولید برق
انرژی برق از تبديل انرژی های ديگر به دست مى آيد، وسيله يى که انواع ديگر 
انرژی را به انرژی برق تبديل مى نمايد مولد برق ياد مى شود. داينموی بايسکل 
 يک مولد کوچک برق است که انرژی حرکى تاير بايسکل  را به انرژی برقى تبديل

 مى کند.
در استيشن های بزرگ توليد 
برق، مولد های بزرگ که به 
نام جنريتر ياد مى شوند برق 
جنريتر های  مى کند.  توليد 
به  توربين  وسيلۀ  به  بزرگ 

حرکت مى آيند.
بـــه شکل )4-2( توجــــه 

نماييد.
شکل )2-3(

ACKUداينموی بايسکل به تاير وصل است و حرکت ميکند
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شکل )2-4(

شکل )2-3(

داينموی بايسکل به تاير وصل است و حرکت ميکند

توربين

چون  مى آيد؛  دوران  به  توربين  پره ها،  به  آن  تصادم  و  آب  سريع  حرکت  اثر  از 
 ميلۀ توربين به جنريتر وصل است در نتيجه جنريتر به دوران آمده و برق توليد 
مى نمايد. انرژی توليد شده از طريق ترانسفارمر ها و سيم های انتقالى به مصرف 

کننده های برق )منازل، فابريکات، مارکيت ها و . . . ( انتقال مى يابد.

تولید انرژی برق به وسیله انرژی آفتاب
آيا ماشين های حساب را که به وسيلۀ نور فعال مى شوند ديده ايد؟ آنها انرژی برق 

خود را از کجا به دست مى آورند؟
برق به وسيلۀ انرژی آفتاب 
مولد  مى گردد.  توليد  نيز 
داشتن  بدون  آفتابى  برق 
دورانى  حرکت  نوع  کدام 
و   توربين  داشتن  بدون  و 
برق  توليد  قابليت  جنراتور 
توليد شده  برق  داراست.  را 
در اين سيستم توسط بتری 

ذخيره و سپس توسط مصرف کننده مصرف مى شود. اجزای يک دستگاه کوچک 
توليد برق توليد برق آفتابى درشکل)2-5( نشان داده شده است.

شکل )5-2( توليد برق به وسيله نور آفتاب

انرژی  کننده  تبديل 
نوری به انرژی برق

کنترول کننده جريان چارچ

چراغ

بتری

ACKU
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تولید برق توسط تعامالت کیمیاوی

چرا راديو های کوچک بدون داشتن بتری فعال نمى شوند؟ برق توسط تعامالت کيمياوی 
نيز توليد مى گردد. وسيله يى که انرژی کيمياوی را به انرژی برقى تبديل مى کند بتری 

ناميده مى شود. در شکل )6-2( چند نوع بتری نشان داده شده است. 

فعالیت
صرفه جويى در استفاده از انرژی برق چه مفاد شخصى و اجتماعى دارد؟ دراين 
باره در گروه تان باهم مباحثه نموده بعداً خالصۀ نظريات تان را برای همصنفان 

خود ارائه کنيد.

سیم های انتقال برق

سيم رشتۀ فلزی است که جريان برق را از خود عبور مى دهد. سيم های برق را معموالً 
از فلزات مس و المونيم مى سازند؛ زيرا اين فلزات، برق را بهتر انتقال داده مى توانند 
سيم ها از نظر جنسيت، نوع پوش، تعداد رشته ها و مساحت مقطع انواع مختلف دارد که 

به معرفى چند نوع آن مى پردازيم:

شکل )6-2( توليد برق توسط تعامالت کيمياوی در بتری

شکل)2-8(

ACKU
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سیم های مسی زیرپلستر 

سيم های زير پلستر که در شکل)7-2( نشان داده شده است معموالً  دو و سه رشته يى ساخته 
مى شوند، از اين سيم ها برای سيم کشى برق تعميرات استفاده مى کنند. در قسمت وسطى اين 

سيم خطى وجود دارد که محل جدايى رشته های آن است. در هنگام نصب آن ميخ ها روی 
همين خط بايد کوبيده شود. در 

هنگام نصب توجـــه شود که سر 
ميخ با عث اتصــــال دو رشته سيم 

نشود. اين سيم به مساحت مقطع 
1-4 ملى متر مربع پيدا مى شود.

کیبل ها

را  برق  کيبل های  اکنون  تا  آيا 
ديده ايد؟

انتقال  برای  که  طوری  همان 
بيشتر آب از نل های با قطر بزرگتر استفاده مى شود همين طور برای انتقال انرژی برق 
با جريان بزرگتر از کيبل ها استفاده مى شود. کيبل ها نظر به تعداد رشته ها، نوع پوش 
و مساحت مقطع انواع مختلف دارد در شکل )8-2( چند نوع کيبل مسى نشان داده 

شده است.

شکل )7-2( سيم های برق  زير پلستر

شکل)2-8(

ACKU
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سیم های رشته یی )فکسول(:

آيا گاهى رشته های داخل سيم آبگرمى، راديو، ويا کدام وسيلۀ برقى ديگر را که اکثراً 
در انجام آن پَلک )دوشاخه( وصل مى باشد ديده ايد؟

هر رشته چنين سيم ها مانند شکل)9-2(دارای تار های نازک مسى است. چرا  چنين 
سيم ها به شکل تار تار ساخته مى شوند؟

هرگاه سيم های آالت کوچک برقى که از يکجا به جای ديگر انتقال داده مى شوند تار 
تار نباشد ومانند سيم زير پلستر باشند دراثر 
کج و راست شدن در حين انتقال و يا اتصال 
سيم های  مى شوند.  قطع  زودی  به  برق  به 
فکسول اکثراً از فلز مس ساخته مى شوند که 

در بازار قابل دريافت است.
سوال – برای ساختن چراغ سيار از چه نوع 

سيم بايد استفاده کرد؟ توضيح دهيد.

سویچ
سويچ وسيله يى است که برای قطع و وصل جريان برق به کار مى رود. سويچ ها نظر به 
مقدار جريان برق که از آن عبور مى کند و محل نصب آن، انواع مختلف دارد.  سويچ های 

که در سيم کشى برق تعميرات استفاده مى شود از نظرقابليت نصب دونوع است:
الف- سویچ زیر پلستر: برای نصب اين نوع سويچ بعد از پلستر کاری در محل مورد 
نظر سوراخى به اندازۀ قوطى سويچ در داخل ديوار کندن کاری مى شود سپس قوطى 
داخل آن به وسيلۀ گچ  به طرف داخل ديوار نصب مى گردد وبعداً سيم ها به سويچ  
وصل و  داخل قطى آن توسط دوپيچ که در دوطرف سويچ قرار دارد محکم مى گردد. 

به شکل)10-2( توجه شود. 

شکل )9-2( سيم های رشته يى

شکل )2-10( 
مراحل نصب 

سويچ زير پلستر

ACKU
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شکل )9-2( سيم های رشته يى

فکر کنید
چرا پوش بيرونى هولدر، سويچ يا ساکت از پالستيک ساخته 

مى شود؟ 
اگر از چوب يا آهن ساخته شود چه واقع خواهد شد؟

ب- سویچ های روی کار
سويچى که در روی ديوار) بدون آنکه ديوار کندن کاری شود( نصب گردد، سويچ روی 
کار ناميده مى شود. مراحل نصب اين سويچ در شکل زير نشان داده شده است به آن 

نوجه نماييد.

چراغ ها
چند نوع چراغ را مى شناسيد؟

چراغ برقى وسيله يى است که انرژی برقى را به 
انرژی نوری تبديل مى نمايد.

مواد  و  رنگ  شکل،  نظر  از  برقى  چراغ های 
ساختمانى آن انواع مختلف دارد که معمول ترين 

آنها چراغ های نکالى و چراغ های گازی است.
چراغهای  نوع  اين  در   نکالى:  چراغ های  الف- 
تبديل نور  به  متعاقباً  و  حرارت  به  برق 

 

مى شود چون حرارت توليد شده توسط اين نوع 

گاز نجيبه

سيم مسى
سيم مسى

قاعده

فلمنت

شکل )12-2(  تصوير چراغ نکالى

شکل )11-2( مراحل نصب سوچ روی کار

ACKU
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چراغ ها ضايع مى شود بنابر اين مصرف برق آنها بيشتر است. نوری که توسط آنها توليد 
مى شود زرد رنگ است. اکثراً شيشۀ آنها به قسم شفاف و تباشيری ساخته مى شود. در 

شکل )12-2( اجزای اين چراغ نشان داده شده است.

فکر کنید
سويچ زنگ دروازه  با سويچى که برای چراغ استفاده مى شود چه 
از سويچ زنگ برای چراغ خانه استفاده  آيا مى توانيم  فرق دارد؟ 

نماييم؟ توضيح دهيد.

ب- چراغ های گازی:

چراغ های گازی حرارت کمتر و نور بيشتر توليد مى کند مصرف برق آنها تقريباً چهار 
مرتبه کمتر از چراغ های نکالى است. اکثراً نور اين نوع چراغ ها سفيد رنگ است ولى 

رنگ های ديگر آن نيز وجود 
چراغ های  منحيث  که  دارد 
استفاده  آن  از  زينتى 
 )2-13( شکل  در  مى شود. 
گازی  چراغ های  يکتعداد 

نشان داده شده است.

 فعالیت
در تصاوير دو وسيلۀ روشنايى نشان داده 
و  مزايا  نموده  مقايسه  باهم  را  آنها  شده 

معايب آنها را لست نماييد.

ACKUشکل )13-2(  چراغ های گازی
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شکل )13-2(  چراغ های گازی

شکل )14-2( مراحل اتصال هلدر

شکل )15-2( مراحل نصب ساکت روی کار

هولدر ها

چراغ ها توسط چه وسيلۀ به برق وصل مى گردند؟
هولدر وسيله يى است که چراغ را به برق وصل نگه مى دارد. هولدر های که داخل 

آن چوری کشى دارد برای چراغ های پيچى و در غير آن برای چراغ های دکمه يى 
استفاده مى شود. در شکل )14-2( مراحل اتصال هلدر نشان داده شده است. 

ساکت ها
ساکت وسيله يى است که برای برق رسانى به وسايل برقى توسط  پَلَک )دوشاخه( 

مورد استفاده قرار مى گيرد. ساکت هم مانند سويچ، دونوع دارد.
 الف- ساکت های روی کار: اين نوع ساکت به روی ديوار يا هر ساختمان ديگر نصب

داده شده  نشان  کار  روی  ساکت  نوع  يک  نصب  مراحل   )2-15( در شکل  مى گردد. 
ACKUاست.
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ب - ساکت زیر پلستر: 

برای نصب ساکت زير پلستر ابتداء ديوار به اندازۀ قوطى ساکت، کندن کاری مى گردد 
سپس مانند مراحل نصب سويچ، قوطى آن را به وسيلۀ گچ نصب و بعد از خشک شدن 

سيم ها را به پيچ های ساکت وصل و آن را داخل قوطى محکم مى نمايند.

فکر کنید
نگردد؟  نصب  بايد  تعمير  جا های  چه  در  برق  عادی  ساکت های 

توضيح دهيد.

تصاویر زیر را باهم مقایسه وتبصره کنید که کدام یک درست و کدام 
نادرست است. چرا؟ 

شکل )15-2( مراحل نصب ساکت زير پلستر

ACKU
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فیوز
گاهى شارتى برق را ديده ايد؟ اگر شارتى برق ادامه پيدا نمايد چه واقع خواهد شد؟

اگر جريان شارتى در دوره های برقى به زود ترين وقت ممکن قطع نشود، سبب ذوب شدن 
سيم ها و تجهيزات شامل دوره مى گردد وممکن خطرات بزرگى مانند حريق را نيز در قبال داشته 
باشد. بنابر اين ضرورت به يک وسيله يى است که درصورت وقوع چنين حاالت جريان برق را 
به زودی قطع نمايد. اين آله فيوز نام دارد. فيوز وسيله يى حفاظتى است که از عبور جريان های 
غير مجاز در سيم ها ) جريان برقى باالتر از قابليت تحمل سيم ها( جلو گيری مى کند. فيوز اقسام 

مختلف دارد که معمولترين آن قرار ذيل است:
 الف- فیوز ذوب شونده: اين نوع فيوز در خود سيم باريکى دارد که در صورت عبور جريان 
بيشتر از قابليت آن ذوب و در نتيجه جريان در همان دوره قطع مى شود. در اين نوع فيوز ها قطر 
سيم داخل فيوز را مى توان متناسب به قابليت انتقال جريان در سيم های همان دوره انتخاب و 
در صورت ذوب شدن دوباره تجديد نمود. فيوز در نقشه های برق به سمبول              نشان داده 

مى شود. در شکل )16-2( مراحل تجديد فليته فيوز نشان داده شده است. 

ب- فیوز اتومات: در هنگام حادثۀ شارتى يا اضافه باری در سيم ها، 
اين نوع فيوز به قسم اتومات جريان را  قطع مى نمايد. برای فعال 
شدن دوباره جريان در دوره ابتدا بايد علت قطع فيوز جستجو و به 
ترميم آن پرداخته شود. سپس با سويچ نمودن جريان برق در دوره 

دوباره تأمين مى گردد. 

شکل)2-17( 

 

ACKUشکل )16-2( مراحل تجديد فيوز
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افزار کار

پالس: پالس وسيله يى است که توسط آن مى توان سيم ها را محکم گرفت، شکل داد و 
يا قطع کرد. از پالس به عوض چکش استفاده نکنيد، زيرا قابليت حرکت دسته های آن 

محدود مى شود.

کتر)قطع کننده(: از کتر برای بريدن سيم ها يا پوش سيم استفاده مى گردد.

سيم ها  گرفتن  محکم  برای  باریک:  دهن  پالس 
واشيای کوچک و شکل دادن سيم های باريک استفاده 

مى شود. 

پیچ تاب: از پيچ تاب برای باز وبسته کردن پيچ ها استفاده مى شود و دو نوع است: دورخ 
و چهار رخ که هريک به اندازه های مختلف وجود دارد.

فاز متر) برق نما(: وسيله يى است، مانند: پيچ تاب که برای شناسايى سيم فاز شبکه 
برق به کار مى رود. 

ACKU
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نکات حفاظتی برق
اگر از بدن انسان بيش از حد مجاز برق جريان نمايد انسان دچار برق گرفته گى مى شود. 
برق گرفته گى سبب ضعف عضالت قلب و عضالت تنفسى مى شود که بعضاً سبب مرگ افراد 
مى گردد. در هنگام کار با برق و وسايل برقى مهم وضروری است که به نکات محافظتى زير 

توجه نماييد.
1- هنگام کار های ترميماتى برق، نخست از همه برق همان ساحه را از فيوز بکس قطع 

کنيد. 
2- در جريان کار  از افزار مخصوص برق استفاده کنيد.

3- از وسايل برقى سالم استفاده کنيد.
4- در زمان اجرای کار های عملى برق در مکتب تحت نظر و مطابق هدايات معلم تان 

کار کنيد. 

فعالیت
به شکل مقابل دقت کنيد و به صورت گروهى در 

مورد سؤاالت زير جواب دهيد.
چه چيز سبب برق گرفته گى آن شخص شده   -1

است ؟ 
نشان  رنگ سبز  به  که  به مسيری  برق  چرا   -2

داده شده است جريان نموده است؟

کار عملی
فصل  اين  آموخته های  از  استفاده  با 

مى خواهيم چراغ سيار بسازيم.
سا ختن يک دورۀ برق با ترسيم نقشۀ 
استفاده  با  را  نقشه  آغاز مى گردد.  آن 
از سمبول تجهيزات ترسيم مى نمايند. 
درجدول زير سمبول برخى از وسايل 

برقى نشان داده شده است.

صندوق برق
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ترسیم نقشه:
با استفاده از سمبول تجهيزات نقشه چراغ سيار را ترسيم مى نماييم.

با مشاهده نقشه چراغ سيار وسايل مورد ضرورت را لست و تهيه مى نماييم:
وسايل و افزارکار: چراغ، هلدر، سويچ سيار، سيم فکسول، ، پَلَک )دوشاخه(. پالس و 

پيچ تاب.

طریقه انجام کار:
1- پوش دو طرف سيم را با پالس جداکنيد.

2- پلک را به يک سر سيم وصل کنيد.

سويچ را در مسير يکى از رشته های سيم وصل کنيد.  -3

چراغ 
وهلدر

سويچ سيار

پلک دو شاخه

سيم فکسول دو لينه

شکل)2-20(

شکل )21-2( مراحل نصب پلک در سيم برق

شکل )22-2( مراحل نصب سويچ در امتداد سيم چراغ سيار
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4- سر ديگر سيم را به هولدر مطابق شکل )23-2( وصل کنيد.

بعد از مشاهده معلم محترم ، چراغ سيار را آزمايش کنيد.

جستجو کنید:
در گروههای خود يکى از موضوعات زير را انتخاب و راجع به آن 
نتايج آن را به صنف تان گزارش  جستجو وتحقيق نموده، سپس 

دهيد.
1- در کشور ما با استفاده از کدام انرژی، برق توليد مى شود؟

2- چگونه مى توانيم مصرف انرژی برق را در خانۀ خود کاهش دهيم پيشنهادات تان را 
لست نماييد.

لست وسايل برقى خانۀ تان را تهيه و بعداً مشخص کنيد که در کدام ساعات بيشترين 
آالت برقى خانۀ شما به برق وصل است؟

شکل )23-2( مراحل اتصال هلدر
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خالصۀ فصل

برق  را جريان  فلزی  داخل سيم  در  در يک جهت  آزاد  الکترون های  حرکت 
گويند.

انرژی برق از تبديل انرژی های ديگر به دست مى آيد. وسيله يى که انواع ديگر 
انرژی را به انرژی برق تبديل مى نمايد، مولد برق ياد مى شود.

سيم رشتۀ فلزی است که جريان برق را از خود عبور مى دهد. سيم های برق را 
بيشتر از فلزات مس و المونيم مى سازند.

سويچ وسيله يست که برای قطع و وصل جريان برق به کار مى رود.
تبديل  نوری  انرژی  به  را  برقى  انرژی  که  است  وسيله يى  برقى  چراغ 

مى نمايد.
چراغ های گازی حرارت کمتر و نور بيشتر توليد مى کنند و مصرف برق آنها 

تقريباً چهار مرتبه کمتر از چراغ های نکالى است.
هولدر وسيله يى است که چراغ را به برق وصل نگه مى دارد.

پَلَک  توسط   برقى  وسايل  به  رسانى  برق  برای  که  است  يى  وسيله  ساکت 
)دوشاخه( مورد استفاده قرارمى گيرد.

فيوز وسيلۀ حفاظتى است که از عبور جريان های شارتى در دورۀ برقى جلو 
گيری مى کند.

از کتر)قطع کننده( برای بريدن سيم ها يا پوش سيم استفاده مى گردد.
و شکل  کوچک  واشيای  سيم ها  گرفتن  محکم  برای  است  يى  وسيله  پالس 

دادن آنها.
از پيچ تاب برای باز و بسته کردن پيچ ها استفاده مى شود. پيچ تاب دو نوع 

است: دو رخ و چهار رخ که هريک به اندازه های مختلف وجود دارد.

ACKU
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کار  به  فاز  سيم  شناسايى  برای  که  تاب  پيچ  مانند:  است؛  يى  وسيله  فازنما 
مى رود.

را رعايت  برق  بايد موارد حفاظتى  برق  با  برای حفظ جان ما در هنگام کار 
نماييم. 

تمرین فصل

1- جمالت زير را با گذاشتن کلمات مناسب طوری تکميل نماييد که مفهوم 
درست را ارائه نمايد.

الف- جريان برق از ........................................ دريک مسير ............................. به وجود مى آيد.
ب- الکترون های آزاد از اثر عمل ........................................ در يک دورۀ برقى به حرکت 

مى آيد.
دوره  در   ........................................ عبور  از  که  است    ........................................ وسيله  فيوز  ج- 

جلوگيری مى کند.
2- مزايا و نواقص چراغ های گازی و نکالى را بيان کنيد.

3- هنگام کار با برق کدام نکات حفاظتى را بايد رعايت نماييم؟
4- ساکت روی کار چگونه نصب مى گردد؟ مراحل نصب آن را واضح سازيد.

5- با استفاده از سمبول ها نقشۀ ساکت سيار را ترسيم نماييد.
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فصل سوم

 نجـــاری

آيا  توجه نموده ايد از دير زمان تا اکنون انسان از چوب چه استفاده های مهم و متنوع 
افزار کار،    ، انرژی، ساختن خانه، وسايل شکار،  توليد  برای  ازچوب  نموده است؟ بشر 
وسايل زينتى و  ساختن صد ها اسباب مختلف ديگر استفاده نموده است. با توجه به 
اهميت و مصرف روز افزون چوب سعى مى گردد تا از چوب استفاده مؤثر صورت گيرد 
تا در مصرف آن صرفه جويى به عمل آيد. حرفه هايى که با شکل دادن چوب و توليد 
وسايل چوبى سرو کار دارند متعدد است؛ مانند: نجاری، موبل سازی، حکاکى، مجسمه 

سازی، قالب بندی وغيره.
در اين فصل شما با منابع توليد چوب، اشکال چوب، در مارکيت های فروش آن افزار 

کار نجاری، طراحى و ساخت بعضى وسايل سادۀ چوبى آشنا مى شويد. 
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منابع تهیه چوب

 در منطقۀ شما چه نوع درختان بيشتر مى رويد؟ و از آن ها چگونه استفاده مى شود؟
جنگالت عمده ترين منابع توليد چوب اند. 
عالوه بر آن باغ ها و درخت زار های که در 
محالت مختلف به صورت طبيعى مى رويند  
به شمار مى روند. همان  توليد چوب  منبع 
برگ،  شکل،  نظر  از  درختان  که  طوری 
دارند، چوب آن ها  از هم فرق  ميوه و عمر 
هم  از  کثافت  و  سختى  رنگ،  نظر  از  نيز 
خواص  به  نظر  هريک  از  که  اند  متفاوت 
شان استفاده های مختلف صورت مى گيرد. 
چوب  از  يى  نمونه  چند   )3-1( شکل  در 

درختان مختلف نشان داده شده است.

فعالیت
منابع بزرگ توليد چوب در کدام واليات افغانستان وجود دارد و ازچوب 
آن ها چه نوع استفاده صورت مى گيرد؟ در اين باره در گروه خود باهم بحث 

نموده و نتيجۀ  بحث و مشوره های خود را برای همصنفان تان گزارش دهيد.

شکل)1-3(  جنگالت و منابع تهيۀ چوب

ACKUچوب ارچه          چوب بلوط     چوب چهار مغز     چوب شيشم          چوب چنار          
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جستجو کنید:
در  که  چوب های  از  کوچک  نمونۀ  يک  يک  خود  گروههای  در   
منطقۀ شما پيدا مى شود جمع آوری نموده وآن ها را از نطر رنگ، 
کثافت، بو و سختى با هم مقايسه نماييد و نتيجه را برای همصنفان 

خود بيان کنيد.

اشکال چوب در مارکیت

يافت  بازار  در  اشکال  چه  به  چوب 
مى شود؟

بعد از اين که تنۀ درختان از شاخ ها 
به  شد  ساخته  جدا  آن  ريشه  و 
بريده  مختلف  اندازه های  و  اشکال 
مى شود که در زير  چند نوع آن را 

مطالعه مى نماييم. 

1- چهار تراش
مقطع چها تراش دارای شکل چهار ضلعى است و به اندازه های مختلف بريده مى شود. از 
چوب چهار تراش مى توان تخته، بازو برای ساختن کلکين، دروازه، موبل و وسايل ديگر 

به اندازه های مختلف اره نمود. 

2- ورقه های چوبی 
اين ورق ها ضخامت نازک دارند که از 
چوب درختان مختلف بريده مى شوند 
طبيعى  ونقش های  رنگ  که  اين  از 
فرنيچر  و  موبل  تزيين  جهت  دارند  
استفاده  آن ها  از  چوبى   وسايل  و 
مى شود. به شکل )4-3( توجه شود.  

شکل)3-3(

شکل)3-4(
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شکل)3-3(

 3- تخته های چوبی
از تخته های هموار چوبى که از چار تراش و يا از تنۀ درختان به ضخامت های مختلف  
کلکين،  دروازه،  مانند:  چوبى؛  مختلف  وسايل  و  اسباب  ساختن   در  مى شوند  بريده 

الماری، و . . .  استفادۀ وسيع صورت مى گيرد.

4- تخته های چند پوست
 اين نوع تخته ها از چسپانيدن چند اليۀ نازک چوبى ساخته مى شوند. 

اين تخته ها به مساحت های مختلف تهيه مى شوند. 

stamped plat  5- تخته
اشپامپلت  تختۀ  نام  به  بازار  در  را  تخته ها  نوع  اين 
است  مصنوعى  تخته های  جملۀ  از  و  مى کنند  ياد 
آنرا  و روی  و سرش ساخته شده  برادۀ چوب  از  که 
يا ورقه های مصنوعى  نازک چوبى  با ورقه های  اکثراً 

مى پوشانند تا زيبا معلوم شود. 

افزار کار 
و  کار نصب مى گردد  ميز  روی  به  گيرا  1- گیرا: 
وسيله يى است برای نگهداشتن قطعه تحت کار.  
از گيرا برای اجرای کار های مختلف استفاده شده 
رنده  کردن،  سوهان  کردن،  اره  مانند:  مى تواند؛ 
کردن، تيز کردن بعضى افزار کار وغيره  به شکل 

)7-3( توجه شود.

شکل)3-5(
 تخته های چند ال

شکل)7-3( گيرا

)3
-6

ل)
شک
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2- اره:
اره افزاری است برای بريدن چوب، اره به اندازه ها و اشکال مختلف ساخته مى شود.

4- سوهان:

افزار  تيز کردن  يا  و  کار  براده کردن  قطعۀ  يا  برای سايدن  افزاری است که  سوهان 
استفاده مى شود. درسوهان برجسته گى هايى وجود دارد که با عث جدا شدن براده ها 
از روی قطعۀ کار مى شود. سوهان نظر به درجۀ درشتى سطح و شکل آن انواع مختلف 

دارد. به شکل )9-3( ديده شود.

5- چوب سای:
چوب سای افزاری است برای سايدن و شکل دادن چوب. درشتى چوب سای نسبت به 

سوهان بيشتر است. به شکل )10-3( توجه شود.

مقطع مربعى
مقطع مستطيلى

مقطع مثلثى
شکل )9-3( انواع سوهان از مقطع تيغه يى

نظر شکل مقطع

شکل )10-3( چوب سای
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6- خط کش نود درجه )گونیا(:

از اين نوع خط کش برای اندازه گيری، خط کشى و معلوم نمودن زوايای نود 
درجه و هموار بودن سطوح رنده شده استفاده مى شود.

7- رنده:
رنده آله يى است برای صاف و هموار کردن 
سطح چوب، رنده دارای پَل فوالدی است 
رنده  بدنۀ  دارد.  را  کردن  تيز  قابليت  که 
ممکن است چوبى يا فلزی باشد. در حين 
با اشيای  با رنده کوشش شود پل آن  کار 
فلزی تماس نکند؛ زيرا باعث ُکند شدن آن 

مى شود.

8- برمه:
از برمه برای سوراخ کردن قطعه يى تحت کار استفاده مى شود. برمه مى تواند دستى يا 
برقى باشد. پل برمه به قطر های مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت به برمه وصل 

مى شود. در شکل )13-3( چند نوع برمه نشان داده شده است.

شکل )12-3( رندۀ دستى

شکل )13-3( برمه

شکل ) 11-3( کــج
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نکات حفاظتی

1- قبل از داخل شدن به محل کار از امکان خطراتى که در آن محل وجود دارد آگاه و 
متوجه باشيد تا به شما آسيب نرسد.

2- پوشيدن لباس مناسب در هنگام کار، جنبه حفاظتى دارد. و از جانب ديگر لباس 
اصلى شما کثيف نمى شود. در محل کار بايد از وسايلى که برای حفاظت اعضای بدن 

ساخته شده است؛ مانند: دست کش، عينک و کاله  استفاده نماييد شکل )3-14(

3- سطح زمين در محل کار بايد از مواد اضافى و لغزنده پاک باشد تا با عث افتيدن 
کسى نه شود. شکل )3-15(

4- اگر با طرز کار وسيله يى آشنا نيستيد، نبايد به آن دست بزنيد؛ زيرا ممکن است 
خطر ايجاد کند.

و  سيار  سيم های  ساکت ها،  برق،  سيم های  از   -5
ساير تجهيزات برقى مراقبت کنيد که سالم و بدون 
نه  حريق  يا  گرفته گى  برق  سبب  تا  باشند  عيب 

شوند.
6- در حين اجرای کار های مانند: اره کاری سوهان 

کاری از گيرا استفاده کنيد.
مسدود  را  تان  کار  محل  خروجى  راه های   -7

نسازيد.

شکل ) 14-3( وسايل حفاظتى کار

شکل )3-15(
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شکل )3-15(

کار عملی
قاشقک چوبى بسازيد

مواد و وسایل مورد ضرورت: 

خط کش، پنسل، اره، چوبسای، کاغذ 
ضخيم، قيچى و يک قطعه چوب.

طرزالعمل:
کاغذ  روی  به  را  قاشقک  يک  شکل 

ترسيم کنيد.
با قيچى برش  قاشک ترسيم شده را 

نماييد.
نمونه به دست آمده)شابلون( را روی 
قطعه چوب قرار داده اطراف آن را خط 

بکشيد.
نموده  را در گيرا محکم  قطعه چوب 
و طول قاشقک را با اره نمودن قسمت 

اضافى چوب تعيين کنيد.
با چوب سای کنج ها و سطح قاشقک 

را مطابق نقشه صاف و شکل دهيد.

قاشقک ساخته  شده را با نمونۀ اوليه )شابلون( مقايسه نموده و با 
اعضای گروه در باره آن قضاوت کنيد.
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خالصه فصل

جنگالت عمده ترين منابع توليد چوب اند. عالوه بر آن باغ ها و درخت زار هايى که در 
محالت مختلف به صورت طبيعى مى رويند نيز منبع تهيه چوب محسوب مى  شوند. 
اندازه های مختلف بريده  مقطع چهار تراش دارای شکل چهار ضلعى بوده و به 

مى  شود. 
ورق های چوبى ضخامت نازک دارند که از چوب درختان مختلف بريده مى شوند و 
ازاين که رنگ ونقش های طبيعى دارند  جهت تزئين موبل و فرنيچر و وسايل چوبى  

از آن ها استفاده مى شود.
تخته های  چند ال از چسپانيدن چند اليۀ نازک چوبى ساخته مى شود.

تخته  stamped plat )تخته اشپامپلت( از براده چوب و سرش ساخته شده و روی 
آن را اکثراً با ورقه های نازک چوبى يا مصنوعى مى پوشانند تا زيبا معلوم شود. 

گيرا وسيله يى است برای محکم نگه داشتن قطعه تحت کار که روی ميز نصب 
مى گردد.

اره افزاری است برای بريدن چوب. اره به اندازه ها و اشکال مختلف ساخته مى شود.
از سوهان برای سايدن  قطعه کار ويا تيز کردن افزار استفاده مى شود.

چوبسای افزاری است که برای شکل دادن چوب  استعمال مى شود. درشتى چوبسای 
نسبت به سوهان بيشتر است. 

خط کش نود درجه برای اندازه گيری، خط کشى و معلوم نمودن زوايای نود درجه و 
هموار بودن سطوح رنده شدۀ چوب استفاده مى شود.

از رنده برای صاف وهموار کردن سطح چوب استفاده مى شود. رنده دارای پل فوالدی 
است که قابليت تيز کردن را دارد. 

از برمه دستى يا برقى برای سوراخ کردن چوب استفاده مى شود. پل برمه به قطر های 
مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت به برمه وصل مى شود.

رعايت نکات حفاظتى در هنگام کار سبب حفظ سالمتى ما و اجرای درست کار 
مى شود. 

12345
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تمرین فصل
1- با گذاشتن کلمه های مناسب جاهای خالى را پر کنيد.

الف- جنگالت عمده ترين .......................................... اند.
ب- همان طوری که درختان از نظر شکل، برگ، ميوه و عمر از هم فرق دارند، چوب آن ها 

نيز از نظر ........................................................... از هم متفاوت اند.
ج- ورقه های چوبى ازاين که .......................................... و .......................................... های طبيعى دارند  جهت 

تزيين وسايل و تجهيزات چوبى از آنها استفاده مى شود.
.......................................... ساخته  .......................................... و  از    تخته های stamped plat ) اشپامپلت( 

مى شود.
2- نمونۀ چوب يک تعداد درختان در زير نشان داده شده شما اسم آن ها را به اساس 

شماره های آن در کتابچه های تان بنويسيد. 

3-از گيرا چوبسای و رنده برای اجرای چه نوع کار ها  استفاده مى شود؟ به صورت خالصه 
بيان کنيد.

4- رعايت نکات حفاظتى چه اهميت دارد؟ طور خالصه شرح دهيد.
5- از يک کارگاه نجاری ديدن نموده و با يک نجار مصاحبه نماييد و سؤاالت زير را از 

وی بپرسيد:
الف- از چوب چه چيز ها ساخته مى شود؟

ب- در کارگاه شما غير از چوب چه مواد ديگر به مصرف مى رسد؟
ج- شاگر دان شما چگونه اين حرفه را مى آموزند؟

12345
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فصل چهارم

فلــــز کاری

ساخته  مختلف  آالت  ماشين  و  وسايل  چه  فلزات،  از  انسان  که  ايد  نموده  توجه  آيا 
است؟

 از زمانى که بشر قادر به شکل دادن فلزات شده است تا اکنون توانسته از آن وسايل 
و افزار گوناگون بسازند. استفاده از فلزات مختلف  در انکشاف تکنالوژی نقش مهمى 

دارند،  مختلف  انواع  فلزات  دارد. 
مشخصات  و  خواص  دارای  فلز  هر 
خاص است که نظر به خواص آنها 
و  آالت  ماشين  وسايل  ساختن  در 
استفاده  مورد  مختلف  جات  پرزه 
که  اين  برای  است.  گرفته  قرار 
نماييم  استفاده  فلزات  از  بتوانيم 
آنها  خواص  با  است  الزم  ابتدا 
کار  مهارت های  سپس  شويم  آشنا 
اين  بنابر  نماييم  را کسب  فلزات  با 
که:  آموخت  خواهيد  فصل  اين  در 
فلزات آهن، مس، المونيم و جست 
از  مى شوند.  استفاده   قابل  چگونه 
افزار کار فلز کاری چگونه استفاده 
نموده مى توانيم؛ عالوه بر اين اجرای 
بعضى کار های عملى را نيز  تمرين 

خواهيد نمود.
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فصل چهارم

فلــــز کاری

فلزات چگونه قابل استفاده می شوند؟
فلزات عموماً در طبيعت به صورت معادن مخلوط با مواد ديگر؛ مانند: سنگ و ريگ پيدا 
مى شوند، بنابر اين زمانى که فلز از معدن استخراج مى گردد، بايد مراحلى را طى  کند 

و کار های مختلفى روی آن صورت گيرد تا مواد اضافى از آن جداگردد. 

Fe آهن
آهن از معدن به صورت مخلوط سنگ با آهن استخراج مى شود. سنگ آهن در کارخانۀ 
ذوب آهن انتقال و به اثر حرارت بلند  ذوب مى گردد و  مواد سنگى و آهن از هم جدا 
ساخته مى شود. آهن به دست آمده آهن خالص است. آهن خالص نرم است و استحکام 
کافى ندارد و نمى توان از آن در صنعت استفاده نمود  بنابراين با آن عنصر کاربن، کروم 
يا نکل مخلوط مى گردد تا سختى الزم را کسب کند. آهن در مار کيت ها به اشکال نيم 
ساخته) آهن چادر، آهن گادر، انگالرن، پروفيل وغيره( که در شکل)1-4( نشان داده 

شده است پيدا مى شود.  

شکل )1-4( اشکال آهن در مارکيت
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Cu مس
آيا فلز مس را ديده ايد؟ فلز مس با فلز آهن و المونيم از نظر ظاهری چه فرق دارد؟

برق  و  حرارت  که  است  فلزی  مس 
همين  بنابر  مى کند  هدايت  خوب  را 
خاصيت آن اکثر سيم ها وکيبل های برق 
از اين فلز ساخته مى شود. سنگ مس 
پس از استخراج از معدن در کوره های 
 1100Co حرارت  درجۀ  در  مخصوص 
رنگ  مى گردد.  تصفيه  سپس  و  ذوب 
اين فلز سرخ رنگ است. برنج و برونز 
الياژ های مس است. در کشور ما از مس 

ظروف پخت و پز نيز ساخته مى شود که روی آن ها را با فلز قلعى ملمع مى نمايند تا 
هم درخشان معلوم گردد و هم اوکسايد مس که با عث مسموميت انسان مى شود با 

غذا مخلوط نشود.
سؤال- ظروف مسى ملمع شده و غير ملمع شده را چگونه فرق نموده مى توانيد؟

شکل)2-4( فلز مس

به معلومات تان بیفزایید:
 اگر مقدار کاربن در آهن % 2.06 باشد چنين الياژ را فوالد گويند و اگر اين مقدار از

% 2.06  تا% 6.67 باشد، الياژ به دست آمده چدن ناميده مى شود.

Al المونیم
فلز المونيم دارای رنگ سفيد مايل به خاکستری، سبک 
الياژ  المونيم  در صنعت به صورت  از  و خيلى نرم است. 
استفاده مى شود تا از سختى الزم بر خوردار شود. المونيم در 
660 درجۀ سانتى گريد ذوب مى شود. المونيم در طبيعت 
از يک نوع خاک رس، به نام بوکسيت به دست مى آيد و 

پس از ذوب وتصفيه آماده برای استفاده مى گردد. 
شکل )2-4( فلز المونيم
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شکل )3-4( ارۀ آهن بر دستى

Zn جست
برای جلو گيری از زنگ زدن نل ها و آهن چادر که در ساختمان تعميرات استفاده مى شود، 

چه راه حل وجود دارد؟
جست فلزی است که در برابر تغييرات آب و هوا )فرسوده گى يا زنگ زده گى( بسيار مقاومت 
دارد. به اساس همين خاصيت مهم اين فلز سطوح  آهن چادر و نل های  انتقال آب را با 
اين فلز پوش  مى نمايند تا آنها عمر بيشتر داشته و آب داخل نل ها از اوکسايد فلزات ديگر 
حفاظت شود. فلز جست دارای رنگ خاکستری روشن بوده که در 419  درجه سانتى گريد 

ذوب مى شود.

فعالیت
در گروههای خودبعد از مباحثه به سؤاالت زير جواب تهيه نموده برای 

همصنفان تان گزارش دهيد.
1. چرا بدنه طياره ها را از الياژ المونيم مى سازند؟

2. چرا سيم های برق را از فلز مس مى سازند؟
3. چرا کلکين و دروازه های آهنى را رنگ مى نمايند اما دروازه وکلکين های 

المونيمى را اکثراً رنگ نمى کنند؟

افزار کار 
1- ارۀ آهنُبر: از اين وسيله برای بريدن فلزات و ايجاد جری در آن استفاده مى شود. 
پل اراه آهن بُر بعد از استفادۀ زياد ُکند مى شود که مى توان آنرا با پل جديد تجديد 

نمود. به شکل   )3-4( ديده شود.
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اندازه گيری و خط کشى روی فلزات استفاده  برای  آله  اين  از  خط کش فلزی:   -1
مى شود.

خط  سوزن  از  کش:  خط  سوزن   -2
کش برای نشانى اندازه ها و کشيدن خط 
به روی فلزات استفاده مى شود.  به شکل 

)4-4( توجه شود.

3- سنبه: از اين وسيله برای ايجاد نشانى در روی قطعه کارجهت اجرای کار های 
بعدی؛ مانند: برمه کاری، پرچى کاری 

وغيره  استفاده مى شود.

1- قیچی آهنُبر دستی: از اين نوع قيچى برای بريدن آهن چادر و ورق های نازک 
فلزی استفاده مى شود. 

شکل )4-4( خط کش و سوزن خط کشى

شکل )5-4( سنبه

ـُر شکل )6-2( قيچى آهن ب

فعالیت
زنجير فلزی بسازيد

مواد و وسایل مورد ضرورت: خط کش، پالس دهن باريک، يک ميله 
 1mmفلزی ومقداری سيم فلزی نرم به قطر
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مراحل اجرای کار
با در نظر داشت تعداد حلقه های زنجير، سيم را به دور ميلۀ فلزی مطابق شکل   -1

)7-4( طور منظم بپيچانيد.

2- حلقه ها را با پالس از هم جدا )قطع( کنيد. سپس آنها را داخل يکديگر قرار داده 
وبا پالس محکم نماييد.

شکل )7-4( الف ساختن زجنير

شکل )7-4( ب ، ساختن زنجير

خالصۀ فصل
گذاشت.  انسان  زنده گى  در  زياد  تأثير  آن ها  به  دادن  شکل  و  فلزات  کشف 
نقش  انسان ها  پيشرفت  و  تکنالوژی  انکشاف  در  مختلف   فلزات  از  استفاده 

مهمى داشته است.
فلزات عموماً در طبيعت به صورت معادن مخلوط با مواد ديگر؛ مانند: سنگ 

و   ريگ پيدا مى شوند.
آهن از معدن به صورت مخلوط سنگ با آهن استخراج مى شود. 

صنعت  در  آن  از  نمى توان  و  ندارد  کافى  استحکام  و  است  نرم  خالص  آهن 
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استفاده نمود.  بنابراين با آن عنصر کاربن، کروم يا نکل مخلوط مى گردد تا 
سختى الزم را کسب کند. 

مس فلزی است که حرارت و برق را خوب هدايت مى کند. سنگ مس پس از 
1100 ذوب و  C استخراج از معدن در کوره های مخصوص در درجۀ حرارت
سپس تصفيه مى گردد. رنگ اين فلز سرخ رنگ است. برنج و برونز الياژ های 

مس است.
المونيم فلزی است به رنگ سفيد مايل به خاکستری، سبک و خيلى نرم. از 
المونيم  در صنعت به صورت الياژ استفاده مى شود تا از سختى الزم بر خوردار 
شود. المونيم در 660 درجه سانتى گريد ذوب مى شود. المونيم در طبيعت از 

يک نوعى خاک رس، به نام بوکسيت به دست مى آيد.
جست فلزی است که در برابر تغييرات آب و هوا )فرسوده گى يا زنگ زده گى( 
بسيار مقاومت دارد. به اساس همين خاصيت مهم اين فلز، سطح آهن چادر 
رنگ  دارای  فلز جست  پوش  مى نمايند  فلز  اين  با  را  آب  انتقال  نل های   و 

خاکستری روشن بوده که در 419  درجۀ سانتى گريد ذوب مى شود.
از اره آهنُبر برای بريدن فلزات و ايجاد جری در آن استفاده مى شود.

استفاده  فلزات  روی  کشى  خط  و  گيری  اندازه  برای  فلزی  کش  ازخط 
مى شود.

از سوزن خط کش برای نشانى اندازه ها و کشيدن خط به روی فلزات استفاده 
مى شود.

از سنبه برای ايجاد نشانى در روی قطعه کارجهت برمه کاری يا سوراخ کاری  
استفاده مى شود.

استفاده  فلزی  نازک  ورق های  و  چادر  آهن  بريدن  برای  آهنُبر  قيچى  از 
مى شود. 

از خط کش نود درجه برای کنترول عمود بودن دوسطح و همچنان خط کشى 
سطوح استفاده مى شود.

ACKU
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تمرین فصل
1- چرا از آهن خالص در فلز کاری استفاده نمى شود؟ شرح دهيد.

2- به چه دليل سطوح آهن چادر و نل های آهنى را با فلز جست پوش مى کنند؟ 
توضيح نماييد.

3- با کلمه های مناسب جمالت ذيل را تکميل نماييد:
الف- سطح ظروف مسى بايد با فلز................................. ملمع شود.

ب- المونيم فلزی است به رنگ ................................. ونسبت به فلزات ديگر......... مى باشد.
ج- از فلز مس اکثرا برای ساختن .................................  استفاده مى شود.

4- با توجه با تصاوير زير اسم و کار برد آنها را در کتابچه هايتان بنويسيد: 

5- هر گروه يکى از موضوعات زير را با مشوره اعضای گروه انتخاب و در مورد آن تحقيق 
نموده به صنف گزارش دهند.

الف- در محل يا منطقۀ زنده گى شما، چه حرفه های کار با فلز وجود دارد؟
ب- از موارد استعمال فلزات: آهن، مس و المونيم که در محل شما رايج است لستى 

تهيه کنيد.
ج- در کدام واليت افغانستان معدن کدام نوع فلز تا حال کشف شده است؟

الف....................................

ج.......................................

ب.......................................

برای .....................................

................................ استفاده 
مى شود.

برای .....................................

................................ استفاده 
مى شود.

برای .....................................

................................ استفاده 
ACKUمى شود.
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فصل پنجم

زراعت و مالداري

به  حاضر  عصر  تا  نمود  آغاز  مختلف  نباتات  وپرورش   کشت  به  انسان  که  زمانى  از 
موفقيت های مختلف در کشت اصالح وتکثير نباتات دست يافته است. اين موفقيت ها 

چگونه حاصل شده است ؟
انسان با استفاده از علم وتکنالوژی توانسته وسايل متنوع بسازد و به کمک آن محيط 
مناسب را برای رشد زراعت ومالداری به وجود آورد و از آب و خاک استفادۀ بهتر  نموده 

و اکثرضروريات، خوراک وپوشاک خود را به وسيلۀ آن تهيه نمايد.
زراعت و مالداری يکى از بخش های مهم اقتصاد هر کشور است. استفاده از دانش و 
تکنالوژی جديد سبب توليد بيشتر وبهتر محصوالت زراعتى و مالداری مى گردد. در اين 

فصل شما در رابطه به زراعت و مالداری اين موضوعات را مطالعه مى نماييد:
- مراحل پرورش نباتات

- سبزی هايى که برگ و ساقه، ميوه و دانه، ريشه، پياز و گل آن مورد استفاده قرار مى گيرد.
- مرغ داری، نکات مهم مرغداری، 
مرغ های گوشتى، مرغ های تخمى، 
چوچه کشى طبيعى و مصنوعى. 
)دام  اهلى  حيوانات   پرورش   -

پروری(.
- پرورش حشرات )زنبور داری،  

و تربيه کرم ابريشم(.

ACKU
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مراحل مختلف پرورش نباتات

در محل زنده گى شما چه نوع نباتات پرورش مى يابد؟ 
آن  مطالعه  به  ذيل  در  که  مى آيد  دست  به  مرحله  سه  در  زراعتى  محصوالت 

مى پردازيم.
الف- مرحلۀ اول کشت یا بذر

1- آماده سازی زمین: آيا مى توانيد بگوييد که زمين آماده شده برای کشت چگونه 
مى باشد؟

)زمين(  خاک  بايد  اول  نباتات  بذر  يا  کشت  برای 
زمين  ساختن  آماده  جهت  شود.  ساخته  آماده 

قلبه  يا  زدن  بيل  با  آنرا  سطح  خاک  ابتدا 
اين  در  مى نمايند.  وهموار  نرم  کردن 

صورت نفوذ پذيری خاک در برابر آب 
و هوا بيشتر مى گردد. در خاک نرم 

نموده  نمو  بيشتر  نباتات  ريشۀ 
مى تواند. ريشۀ نباتات آب و 

نبات  مورد ضرورت  مواد 
از زمين جذب و در  را 

روييدن وثمر نبات نقش 
مهم دارد.

به مواد معدنى ضرورت  اندازه های متفاوت  به  نباتات مختلف  2- کود پاشی زمین: 
دارند. کود يکى از موادی است که ضرورت غذايى نباتات را تأمين مى کند و در افزايش 
حاصالت يا ثمر نبات اهميت زياد دارد. کود دو نوع است: کود حيوانى و کود کيمياوی 

که هر کدام با خاک به اندازۀ معين مخلوط مى گردد.

ACKUشکل )1-5( آماده سازی زمين برای کشت
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3-کشت: آيا تا اکنون تخم يا دانه کدام نبات را برای روييدن در زمين کشت نموده ايد؟
هرگاه دانه يا تخم نباتات در شرايط مساعد از نظر رطوبت وحرارت در عمق مناسب زير خاک 
قرار گيرد،  جوانه مى زند و نبات جديد مى رويد؛ ولى بعضاً با موجوديت شرايط مناسب، تخم 
نمى رويد، ممکن است علت آن نامناسب بودن تخم باشد. تخم يا دانه مناسب برای کشت 

بايد دارای اين مشخصات باشد:
• تخم بايد رسيده يا پخته باشد.

• تخم يا بذر بايد خالص باشد و چيزی ديگر با آن مخلوط نباشد.
• تخم يا بذر ضعيف نباشد.

• تخم يا بذر بايد از جنس خوب باشد.
• تخم از زمان جمع آوری الى کشت به صورت درست نگهداری شده باشد.

هر گروه در ساحۀ آفتابى صحن مکتب زمينى به اندازۀ يک يا دو 
متر مربع را انتخاب و آن را آمادۀ کشت نماييد سپس تخم يک نوع 
نبات )مثاًل دانه جواری وغيره ( را که درآن محيط مى رويد مطابق 
موضوعاتى که از اين درس آموخته ايد کشت نماييد. اگر در صحن مکتب اين کار 
ممکن نباشد مى توانيد از يک صندوق يا کارتن چوبى که قسمت پايين آن سوراخ 
باشد  نيز استفاده نماييد. اين مزرعه کوچک را مرتباً آب دهيد تا کشت جوانه بزند. 
اگر مزرعۀ کوچک شما در صندق يا گلدان است بعد از کشت آنرا در آفتاب قرار 

دهيد.

به معلومات تان بیفزایید:
انواع مختلف  بر اساس مقدار ذرات تشکيل دهندۀ شان  خاک ها 
دارند که هر يک برای پرورش يک دسته از نباتات مناسب است؛ 
مثاًل: خاک های ريگى که در حدود %75ريگ و %25 گل رس دارند و 
اند. هرچه مقدار ريگ در خاک بيشتر  برای کشت سبزی های برگى مناسب 
باشد جريان هوا در خاک افزايش مى يابد و هر چه مقدار رس در خاک زياد 

باشد قابليت ذخيره آب و رطوبت خاک بيشتر مى شود.

ACKUفعالیت
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ب- مرحلۀ مراقبت: برای اين که جوانه های تازه روييده به پخته گى و ثمر برسند به مراقبت 
ضرورت دارند. مراقبت بعد از کشت شامل فعاليت های زير مى باشد:

1- آبیاری: بعد از کشت، تخم يا بذر به آبياری ضرورت دارد. فاصلۀ زمانى آبياری برای نباتات 
نظر به محيط و نوع نبات فرق مى کند.

2- خیشاوه: پس از آبياری، سطح زمين 
شدن  سخت  مى شود.  ترکيده  و  سخت 
نبات مى گردد و  مانع رشد  سطح خاک 
ترکيدن سطح زمين سبب تبخير رطوبت 
خاک و رسيدن بيشتر هوا به ريشه نبات 
اين مشکل  به  رسيده گى  برای  مى شود. 

سطح زمين بايد خيشاوه گردد. 

3- چیدن گیاه های مضر: 
کشت  اصلى  گياه  بر  عالوه  مزارع  در 
نيز  غير ضروری  گياهان  بعضى  شده، 

مى رويد که بايد چيده شوند.

4- ایجاد فاصله: در برخى نباتات 
چيدن يک تعداد بته های اصلى 

به منظور ايجاد فاصله مناسب 
بهتر  رشد  باعث  آنها  بين 

بته ها مى گردد. فاصله بين 
بته ها در نباتات  نظر به 

متفاوت  نبات  نوعيت 
است.    

شکل)5-2(

شکل )5-3(

ACKU
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4- کود دادن: دادن کود برای نباتات از زمان کشت يا بذر تا رسيدن و ثمر بخشى بايد 
مطابق تقسيم اوقات منظم صورت گيرد.

نباتات سبب  تضعيف  به  3- ادویه پاشی: حملۀ حشرات وموجودات کوچک ديگر 
و حتى خشک شدن آنها مى گردد. ادويه هايى وجود دارند که خاصيت زهری دارند و 
سبب از بين رفتن چنين آفات و امراض مى گردد که بايد به موقع مناسب باالی نباتات 
استعمال گردد تا مزارع از چنين خطرات مصون بمانند. در حين ادويه پاشى استفاده از 

وسايل حفاظتى؛ مانند: کاله، دست کش و عينک نبايد فراموش گردد.

5- خاک دادن: بعضى نباتات ضرورت دارند که در قسمت پايينى آنها مطابق شکل 
)5-5( خاک داده شود تا سمت مناسب را اختيار نمايند. خاک دادن سبب تقويت نبات 

مى گردد.

شکل)5-5(
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فعالیت
کدام محصوالت زراعتى در محل زنده گى شما زرع وتوليد مى شود؟

نمى شود؟  کشت  شما  محل  در  مردم  ضرورت  مورد  زراعتى  محصوالت  کدام 
چرا؟

در گروه های خود در بارۀ سؤاالت باال بحث نموده و نتايج مباحثات تان را برای 
همصنفان تان گزارش دهيد.

ج- برداشت حاصل یا ثمر
آوری  به دست مى آيد، زمان جمع  انجام شده  ثمر زحمات و مصارف  اين مرحله  در 
حاصل نظر به نوع نبات و محيط متفاوت است. جمع آوری به موقع حاصالت سبب 

کاهش ضايعات مى گردد. 
به نظر شما بعد از جمع آوری حاصالت، دهقان يا باغدار چه کار های ديگر را بايد انجام 

دهد؟
دهاقين يا باغداران در ختم جمع آوری محصوالت مزارع شان به انجام اين فعاليت ها 

مبادرت مى ورزند: 
1- دسته بندی حاصالت: دسته بندی نظر به جنسيت حاصالت )مثاًل سيب سرخ، 

)مثال:ً  اندازه  نظربه  زرد،(  سيب 
سيب های  بزرگ،  سيب های 
متوسط، سيب های کوچک( نظر 
سيب های  )مثال:ً  بودن  سالم  به 
سالم و سيب های داغ دار( دسته 

بندی مى گردد.

شکل )6-5(  جمعآوری و دسته بندی حاصالت

ACKU



51

2- بسته بندی حاصالت: هرگاه محصوالت به صورت مناسب بسته بندی گردد اين 
فوايد را به بار مى آورد:

محصوالت در حين حمل و نقل سالم مى ماند. 
بسته بندی مناسب محصوالت سبب مى شود تا محصوالت به سهولت انتقال گردد؛ مثاًل: 
اگر انگور يا سيب در کارتن يا صندوق ها منظم چيده شود مى توان کارتن ها را به آسانى 
انتقال و آنها را در موتر طور منظم چيد. بسته بندی منظم و زيبا سبب جلب توجه 
مشتريان در مارکيت مى گردد، بنابر اين به خاطر استفاده درست از محصوالت زراعتى 

به بسته بندی آنها بايد بيشتر توجه شود.
3- نگهداری حاصالت: گاهى ضرورت مى افتد که محصوالت تا مدتى نگهداری شود 
باغدار  يا  دهقان  مى کند.  فرق  هم  از  محصول  نوع  به  نظر  محصول  نگهداری  شرايط 
بايد محصول را در محيط مناسب نگهداری کند تا ضايع نگردد. محيط مناسب برای 

نگهداری محصوالت مختلف متفاوت است.
4- عرضه حاصالت به بازار: هرگاه حاصالت زراعتى دهقان يا باغدار به صورت درست 
دسته بندی، بسته بندی، نگهداری و به موقع به مارکيت انتقال شده باشد در هنگام عرضه 

به زودی وبه قيمت مناسب به فروش مى رسد و زارع مفاد مناسب را به دست مى آورد.

شکل)5-7(

ACKU
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فعالیت

هر گروه يکى از موضوعات زير را انتخاب کنند سپس در مورد آن بحث نموده نتيجه 
را به همصنفان گزارش دهند.

1-يکى از عمده ترين محصوالت زراعتى محل شما چيست؟ وبعد از زرع چگونه 
مراقبت مى شود.

2- ساير محصوالت زراعتى محل شما چگونه نگهداری مى شوند.
3- کدام فعاليت ها انجام شود تا محصوالت زراعتى ضايع نشده و زارع نفع نمايد؟
4- چه چيز ها سبب جلب توجه مشتريان ميوه و سبزی ها در مارکيت مى گردد؟

سبزی ها
علت  به  از سبزی ها  غذا  تهيۀ  مى شود؟  کدام سبزی ها کشت  زنده گى شما  محل  در 
داشتن مواد معدنى و ويتامين ها برای صحت و سالمتى انسان مفيد است. سبزی ها را 

به اساس قسمت های قابل مصرف آن به چهار دسته تقسيم مى کنند:

الف- غذا هايى که از پياز يا ريشۀ سبزی ها تهيه مى شوند؛ مانند: کچالو، زردک، شلغم، 
پياز و غيره. 

شکل)5-8( 
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به معلومات تان بیفزایید:
موارد  اساس  به  نباتات  بندی  دسته 
مقدار  آب،  ضرورت  مقدار  مانند:  ديگر؛ 
ضرورت حرارت ، طول عمر و . . . نيز مى تواند 

صورت گيرد.

ب- غذا هايى که از برگ و ساقۀ سبزی تهيه مى شوند؛ مانند: پالک، کاهو، کرم وغيره.

ج- غذا هايى که از دانۀ سبزی ها تهيه مى شوند؛ مانند: نخود، لوبيا، مشنگ وغيره.

مى شوند؛  تهيه  سبزی ها  گل  از  که  غذا هايى  د- 
مانند: گلپى.

      شکل )9-5( غذا های 
که از برگ و ساقۀ سبزی ها 

استفاده مى شود.

شکل )10-5( تصوير گلپى
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فعالیت
لست سبزی هايى را که درمحل زنده گى شما کشت ومصرف مى شوند تهيه نماييد.

از جاهای ديگر به محل زنده گى شما وارد مى گردد تهيه  لست سبزی هايى راکه 
نماييد.

 سبزی ها راکه درمحل ومنطقۀ شما کشت مى شوند به اساس مقدار حاصل دهى 
)دوام حاصل دهى( دسته بندی نماييد.

هر گروه يکى از موضوعات باال را انتخاب و در بارۀ آن بحث نموده به صنف گزارش 
دهد.

کار عملی )کشت سبزی(
مواد و وسايل مورد ضرورت: تخم سبزی، کود حيوانى، کارتن يا صندوق ، بيلچه، پالستيک شفاف، 

خاک رس، ريگ، غربال.
مراحل انجام کار

* - آماده سازی خاک: ابتدا به اندازه 2cm ريگ را در صندوق که قرار است در آن کشت
    نماييد هموار کنيد.

* - خاک، ريگ وکود را به ترکيب آتى مخلوط کنيد:    حصه ريگ،    حصه کود
   حيوانى،    حصه خاک.

* - مخلوط خاک،ريگ و کود را در صندوق بريزيد سپس سطح خاک را منظم ساخته و در
   فاصلۀ منظم روی آن شيار ها )جری( ايجاد نماييد.

* - تخم را در شيار ها به فاصلۀ معين قرار داده و سطح خاک را دوباره هموار نماييد.

مراقبت
مزرع کوچک تان را به احتياط آبياری و سطح آن را با پالستيک شفاف بپوشانيد و صندوق را 

درجای بگذاريد که  نور آفتاب به آن بتابد.
نباتى را که کشت نموده ايد طور منظم و متناسب به نوع آن آبياری  نماييد.

در صورت سخت شدن يا ترکيدن، خاک صندوق، آنرا خيشاوه کنيد.

 
5
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مالداری
در محل شما کدام حيوانات نگهداری و پرورش مى شوند؟

 هدف از پرورش حیوانات چیست؟
انسان از دير زمان تا حال از پوست، گوشت و استخوان حيوانات استفاده های مختلف نموده 
است. عالوه بر آن از حيوانات در اجرای کار هايى؛ مانند: قلبه، حمل و نقل استفاده شده است. 
اگر به بسياری از مواد خوراکى دقت کنيد متوجه خواهيد شد که مواد اوليۀ آن ها از طريق 
پرورش حيوانات اهلى تهيه مى شود. تربيۀ حيوانات اهلى بخش مهم اقتصاد فاميل های روستايى 

کشور ما را تشکيل مى دهد.

فعالیت      در کشو ر عزيز ما کدام حيوانات حالل پرورش مى گردد؟
از پوست، گوشت و استخوان حيوانات چه نوع استفاده ها صورت مى گيرد؟

کدام کار ها توسط حيوانات اجرا مى گردد؟
مردم چه نوع پرنده گان را برای تهيۀ غذا  پرورش مى دهند؟

هر گروه در بارۀ دو سؤال با ال با هم مباحثه نمايند سپس نتايج آنرا برای صنف خود 
گزارش دهند.

شکل )5-12(

  مرغ دو مقصده       مرغ تخمی          مرغ گوشتی
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مرغداری 
آيا شما در خانۀ تان پرنده گان را نگهداری 
پرنده گان  پرورش  از  هدف  مى نماييد؟ 

چيست؟ 
ضرورت  سبب  به  مرغ  پرنده گان،  بين  در 
داده  پرورش  بيشتر  آن  وتخم  گوشت 
ما  کشور  مناطق  از  بعضى  در  مى شود. 
پرورش و نگهداری پرنده گان ديگر مانند قاز، 
مرغابى، کيکر، فيلمرغ نيز صورت مى گيرد. 

شکل )11- 5( يک فارم مرغداری را نشان مى دهد.

مرغ اکثراً به دو هدف نگهداری می شود:
الف- استفاده از تخم مرغ     ب- توليد گوشت مرغ

مرغ های  خانه گى که به صورت سنتى نگهداری مى گردد هر دو هدف )توليد تخم و 
مرغداری کوشش مى شود  فارم های  در  آورده  مى نمايد.  بر  تا حدی  را  مرغ(  گوشت 
از نسل های اصالح شدۀ مرغ استفاده گردد. نسل های اصالح شده از نظر توليد تخم 

وگوشت به سه دسته تقسيم مى گردد:
1- نسل مرغ های گوشتی: اين نوع مرغ ها در مدت زمان کوتاه وزن بيشتر  حاصل 

مى نمايند که به نام مرغ های گوشتى ياد مى شوند. 
2- نسل مرغ های تخمی: اين نوع مرغ ها دارای جسامت کوچک ووزن کمتر بوده؛ 

ولى زمان تخم گذاری بيشتر و تخم آن بزرگتر است.
هدف)توليد  هردو  به  مى توان  را  مرغ ها  نوع  اين  مقصده:  دو  مرغ های  نسل   -3
 گوشت وتخم( پرورش و نگهداری 

نمود.
در شکل )12- 5( هر سه دسته 
از مرغ ياد شده نشان داده شده 

است.

شکل )11-5( فارم پرورش مرغ

شکل )5-12(

  مرغ دو مقصده       مرغ تخمی          مرغ گوشتی
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فعالیت
نگهداری مرغ های تخمى يا گوشتى در اقتصاد خانواده چه نقش دارد؟

در بارۀ اين موضوع اعضای گروه ها با هم بحث و مشوره نموده سپس نتايج آن 
را برای صنف گزارش دهند.

محل نگهداری مرغ ها باید دارای شرایط زیر باشد
1- خانۀ مرغ ها يا چوچه مرغ ها بايد دارای مساحت الزم و متناسب به تعداد  مرغ ها 
باشد تا بتوانند در آن آزادانه حرکت کنند. در يک متر مربع بايد 4-5 مرغ نگهداری 
شود نه بيشتر. کف  خانه مرغ بايد کاه خشک، بورۀ اره يا کاه شالى فرش گردد تا مرغ ها 

از رطوبت زمين محفوظ باشند و اين فرش بايد در ماه يک مرتبه عوض شود. 
2- کف و ديوار های داخلى خانۀ مرغ ها، بايد از مواد قابل شست  و شو ساخته شود تا 

به آسانى شسته شده بتواند.
3- خانه مرغ ها در محلى باشد تا از گرما و سرما حفاظت شود.

جريان
هوا

نور
آفتاب

خوازه چوبى
کاه يا

کانکريت بوره اره
شکل)13-5( محل نگهداری مرغ به صورت محلى

محل تخم 
گذاری
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خصوصاً برای چوچه مرغ ها اين مسأله دارای اهميت است. 
4- برای تخم گذاری در داخل خانه مرغ جای مناسب ساخته شود.

5- برای اين که مرغ ها در شب از رطوبت زمين دور باشند خوازه چوبى برای نشستن 
آنها در داخل خانه در نظر گرفته شود.

6- تهويه يا جريان هوا، و روشنى در وقت ساختن خانه مرغ ها در نظر گرفته شود.
7- خانۀ مرغ ها بايد در سال سه مرتبه دواپاشى گردد.

فعالیت 
در گروه خود طرح يک خانه مرغ را که گنجايش 10 قطعه مرغ را داشته باشد 
با در نظر داشت اقليم ) آب وهوا( سمت تابش آفتاب و همچنان موضوعات که 

آموختيد، ترسيم و برای همصنفان خود ارائه نماييد. 

واکسین
چرا حيوانات و انسان ها در سنين مختلف واکسين مى شوند. 

اولين واکسين مرغ ها بعد از 4- 6 روزه گى صورت مى گيرد. در طول دوره پرورش مرغ ها 
امراض مختلف مصاب نشوند. واکسين هايى  به  تا  بايد در هر سه ماه  واکسين شوند 
شود  حل  يا  انداخته  مرغ ها  آب  ظرف  در  بايد  است  تابليت  يا  قطره  شکل  به   که 

به  که  واکسين هايى  و 
است  پيچکاری  شکل 
به  معين  اندازۀ  به  بايد 
گردد.  زرق  مرغ  بدن 
 بـــه خاطـــر واکسين

مرغ های  نمــودن 
ترين  نزديک  از  تان 
 کلينيک حيوانى کمک 

بخواهيد. 

شکل )14-5( واکسين مرغ
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تغذیه
و  رشد  در  تغذيه 
مـــوجودات  پرورش 

زنده چه نقش دارد؟
که  مرغ هايى  چوچه 
مى آيند  دنيا  به  تازه 
ميده  و  نرم  غذای  به 
مانند:  دارند؛  ضرورت 
آرد  از  که  اوماچک 
تهيه  جواری  يا  گندم 
گذشت  با  و  مى شود 
تأمين  جهت  زمان 
مواد  پروتين،  انرژی، 
ويتامين ها،  و  معدنى 
از  مرغ  غذای  در 
جو،  جواری،  گندم، 

ماش، پودر استخوان، ميده گى قروت استفاده مى شود. مواد ياد شده ابتدا در آسياب 
ميده شده و سپس نظر به سن مرغ و به نسبت معين با هم مخلوط مى شوند. هر چه 
سن چوچه مرغ بيشتر شود، دانه مرغ نيز درشت مى گردد. ظروف دانه و آب مرغ ها 
بايد طوری باشد که غذا و آب لگد مال نشود. در اين صورت  عالوه بر اين که غذا آلوده 

نمى شود از ضايعات دانۀ مرغ نيز جلو گيری مى شود. شکل)5-15(.
تولید مثل

پرنده گان به چه شکل توليد مثل مى نمايند؟
 چوچه پرنده گان در داخل تخم و خارج از بدن مادر رشد مى کند. 

در عصر حاضر دانشمندان توانسته اند نسل های پرنده گان و حيوانات را قسمى اصالح 
نمايند که محصول بيشتر بدهند؛ مانند: مرغ های اصالح شده گوشتى، تخمى يا گاو های 

شکل )15-5( تغذيه مرغ

شکل)5-16(
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با قدرت شيردهى بيشتر وغيره. چوچه کشى مرغ به دو صورت انجام شده مى تواند: 
الف- چوچه کشی طبیعی: در چوچه کشى طبيعى مرغ مادرکرک شده و تا دو  يا سه 

ماه تخم گذاری نمى کند و به مدت 21 روز باالی تخم قرار 
مى گيرد تا تخم ها تبديل به چوچه شوند. در هر بار چوچه 

کشى يک مرغ مى تواند تا 15 تخم را چوچه کشى نمايد.
بايد دارای  تخمى که برای چوچه کشى استفاده مى شود 

شرايط زير باشد:
 تخم نطفه دار، سالم و تازه باشد. تخم کلوله و بد شکل 
و زخدار نباشد. زياد دراز رخ و دو زرده يى نباشد. پوست 

تخم لکه دار، شکسته يا درز شده نباشد.
تعیین جای مناسب برای چوچه کشی طبیعی:

يک سبد يا يک کارتن را انتخاب و در فرش آن يک مقدار 
باالی  فشار مى دهند سپس  آنرا  انداخته  مانند کبل  علف 
آن ريگ ميده )سرمه ريگ( انداخته و هموار مى نمايند در 

باالی آن يک مقدار کاه ميده خشک انداخته و قسمت وسط آن را فرورفته مى سازند. 
کارتن را در يک جای گوشه دور از دسترس اطفال مى گذارند سپس تخم ها را به احتياط 

در آن چيده و مرغ کرک را از طرف شب در تاريکى باالی تخم ها قرار مى دهند.
ب- چوچه کشی مصنوعی:

توسط  مرغ  تخم  چرخانيدن  و  آکسيجن  رطوبت،  حرارت،  مصنوعى  کشى  چوچه  در 
ماشين صورت مى گيرد. هر ماشينى که بتواند اين چهار 
عامل را به صورت درست و دقيق تأمين کند، حاصل 
دهى بيشتر خواهد داشت. در جدول مقادير اين عوامل 

برای چوچه کشى تخم مرغ نشان داده شده است.

شکل)5-16(

شکل )17-5( چوچه کشى طبيعى
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فعالیت
هر گروه يکى از مواد زير را تهيه وبعداً محل چوچه کشى طبيعى مرغ را در يک 

کارتن يا سبد بسازد.
مواد مورد ضرورت: کارتن يا سبد، علف يا کبل، سرمه ريگ و کاه خشک.

پرورش حشرات
پرورش زنبور عسل

زنبور عسل حشرۀ است که به صورت اجتماعي زنده گي مى کند. قسمت هايي مختلف 
بدن زنبور عسل متشکل است از: سر )چشم ها، شاخک ها، ضمائم دهاني، مغز و غدد 

)بالها  سينه  گوناگون(، 
اتصال  آن  به  پاها  و 
حرکي  مرکز  و  دارند 
شکم زنبور(،   بدن 
)دستگاه هاضمه، تنفس 
و گردش خون و نيش( 
است. زنبور عسل دارای 
که  است  چشم  پنج 
چندين  دارای  هريک 

عدسيه مى باشد.
شکل )5-18( 

زنبور عسل
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زنبور ملکه: صفات يک کندوی خوب مربوط به ملکۀ آن مى باشد. ملکۀ خوب جمعيت 
کافى از زنبوران کارگر و زنبوران نر را توليد مى نمايد تا وظايف کندو را انجام دهند. زنبور 
ملکه بزرگتر از زنبور کارگر و طويلتر از زنبور نر است و  در يک دوره تنها يکبار جهت جفت 

مى شود. خارج  کندو  از  گيري 
وظيفۀ عمدۀ ملکه تخم گذاري 
پرورش   دورۀ  يک  در  و  بوده 
 3000 تا   1500 بين  نوزادان، 

تخم مى گذارد.
زنبور  به  نسبت  ملکه    زنبور  
کار گر بزرگتر و نسبت به زنبور 
زنبور  بال های  باريکتر است،  نر 
را  او  شکم  از  قسمتى  ملکه 
مى پوشاند، در حاليکه بال های 
زنبوران کار گر نسبت به ملکه 
دراز است؛ اما زنبور نر دارای 
به  نسبت  بال ها  ترين  دراز 

ملکه و زنبوران کارگر است.
زنبور کارگر:

زنبور کارگر از نظر جسامت کوچکتر از زنبور نر و ملکه است. در طول مدت زمستان 
و اوايل  بهار تعداد آنها به تدريج کم مى شود. در يک کندوی قوی حد اعظم زنبوران 
ماده  زنبوران  جنسيت،  نظر  از  کارگر  زنبوران  مى رسد.  زنبور  هزار   50-60 به  کارگر 
هستند که تخمدان های شان رشد نکرده است و به ندرت تخم گذاری مى توانند. وظايف 
يک زنبور کارگر عبارت است از: پاک سازي و نظافت، تغذيه و مراقبت از نوزادان، حجره 
سازي،کمک کردن به ملکه، پرواز جهت يابي، تهويه کندو، وظايف محافظتي، جاسازي 

عسل، گرده و آب در سلولها  مى باشد.
 تخم زنبور عسل تقريباً استوانه يى شکل است که انجام هايش گول مى باشد و دو تا سه 

شکل )5-18( 

ملکه

زنبور نر

زنبور کارگر
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ملى متر طول دارد. تخم زنبور عسل به طور عمود در حجره های مخصوص قرار مى گيرد که پس 
از سه روز از تخم گذاری مبدل به نوزاد مى گردد. در اين هنگام زنبوران کارگر  )زنبوران پرستار( 
شروع به ريختن غذا در حجره ها مى کنند. نوزادان بعد از 22 روز به کار های داخلى خاتمه داده و از 

کندو خارج و مصروف کار های بيرونى مى شوند و به چهار دسته غير مساوی تقسيم مى شوند.
دستۀ اول به جمع آوری صمغ)کتيره درخت( پرداخته ودر ساختمان حجرات از آن 
زنبورانى  برای  کندو  داخل  به  بيرون  از  آب  انتقال  در  دوم  دسته  مى نمايند.  استفاده 
که قادر به پرواز نيستند مشغول مى شوند. دسته سوم گرده گل ها را جمع کرده وبه 
حجرات انتقال و جابجا مى نمايند. دسته چهارم شهد گل ها را مکيده و به کندو انتقال 

مى نمايند. 
که  اند  نر  زنبوران  عسل،  زنبوران  کندوی  در  خانواده  عضو  ترين  تنبل  نر:  زنبوران 
کارگر  زنبوران  غذا  خوردن  در  حتى  و  دارند  را  ملکه  با  گيری  جفت  وظيفه  صرف 
 آن ها را کمک مى کنند. هنگامى که در کندو يا خارج از کندو غذا پيدا نشود، زنبوران 
کارگر زنبوران نر را از کندو اخراج مى نمايند. که اين يک عالمت کاهش غذای زنبوران 

است.

انتخاب محل زنبورستان 
1 - شرایط آب و هوا: به طور کلي شرايطي چون گرما يا سرماي شديد ، بادهاي تند 
، هواي غبار آلود، افزايش يا کاهش ناگهاني درجۀ حرارت و آلوده گي هوا برای رشد 

وثمر بخشى زنبور عسل مناسب نيست. 
2 - پوشش گیاهي منطقه: به طور کلي گياهاني؛ چون: تنباکو، پنبه ،آفتاب گردان، 
شبدر، زعفران، نخود، لوبيا، نعناع، گل درختان ميوه دار، گل های خودرو، گياهان زينتي 
و طيف بسيار وسيعي از ديگر گياهان صحرايى، باغي و جنگلي  منابع شهد و گرده براي 

زنبور عسل محسوب مى شوند.
3 - وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان: زنبوران نيز مانند ساير جانداران 

به آب به عنوان حياتي ترين ماده احتياج دارند.
کندوی زنبور عسل: کندوی زنبور عسل از پايين به با ال شامل تختۀ تحتاني، پنجرۀ 
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ملکه، و قسمت های مختلف است. باشنده های کندو شامل ملکه، چند زنبور نر، هزاران 
کارگر و نوزادان مى باشد. کـنـدوهـای راکه زنبور ها به صورت طبيعى مى سازند از نـظر 
شکل ظاهري با هم يکسان نيستند، و طرح اين کندوها به طور مختلف است کـه زنـبـور 
مى تـوانـد در جـاهـاي مـخـتـلف از قـبـيل کوه ها و درختان با توجه به شرايط برای 
خود النه  بسازند. انواع سلول ها و حجره هايي که زنبور عسل براي خود مى سازد عبارت 
است از: حجره های سلطنتي که براي ملکه است، حجره های بـزرگ کـه بـراي پـرورش 

مـخـصـوص  و  نـر  زنـبـورهـاي 
انـبـار آذوقـه در فصل های فراواني 
حجره های  مى شود،  ساخته  گل 
کـوچـک کـه بـراي زنـبـورهـاي 
کـارگـر و محل پرورش تخم ها و 
فضاي  مى شود،  ساخته  چوچه ها 
مورد نياز براي فعاليت هر زنبور در 
کندو حدود 8 ميلي متر مي باشد.

حجره ها  اين  ساخت  در  زنبورها 
با  و  گرفته  نظر  در  را  آن ها  اندازۀ 
را  کندوها  رنگ  مى سازند.  دقت 
اغلب به علت تشخيص بهتر آنها و 
انعکاس حرارت و جلوگيري از نفوذ 
گرما به داخل کندو، سفيد انتخاب 
رنگهاي سياه  از  زنبورها  مى کنند. 
و قهوه يى خوششان نمي آيد و در 
هنگام کار از به کار بردن وسايل با 

اين رنگ بايد خودداري شود.
زنبوران  زنبورداري:  کار  افزار 
عسل تندخو به ساده گي به زنبوردار 

 )5-
19(

شکل 
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شکل )5-20( 

اجازه خارج کردن عسل از کندو را نمى دهند. براي تخفيف دادن حمالت آنها و يا اداره 
کردن زنبوران زماني که کندو مورد بازديد  قرار مى گيرد از وسيله يى به نام دودي يا 
دود کن استفاده مى شود. يک دودکن بايد دمنده قوي دود ودارای  مخزن آتش مناسب 
باشد. عالوه بر آن لباس کار زنبورداري، يک جوره موزه، يک جوره دستــکش، جالى 
جهت پوشاندن  روی يــا صورت، کاردک زنبــورداري، کاله، برس، قفس مـلکه، چوچه 

گير و گوگرد مى باشد. 

فعالیت
هر گروه در بارۀ يکى از سؤاالت زير با هم بحث نموده و برای صنف خود گزارش 

دهند.
1- آيا شرايط اقليمى)آب و هوا( واليت شما برای نگهداری زنبور عسل مساعد 

است؟ چرا؟
2- آيا پوشش گياهى الزم برای نگهداری زنبور عسل در منطقۀ شما وجودارد؟

3- آيا منبع آب صحى برای زنبور داری در منطقه شما وجود دارد؟
4- آيا در منطقۀ شما قباًل زنبور داری به صورت طبيعى يا غير طبيعى وجوداشت؟ 

چگونه؟ 
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پرورش کرم پیله یا کرم ابریشم
آيا لباس هايى را که در آن از ابريشم استفاده شده باشد ديده ايد؟

کرم پيله توانايى توليد الياف نازک و نفيس به نام ابريشم را دارد که از آن در بافتن تکه های 
قيمت بها استفاده مى شود.کرم 
پيله از جملۀ حشراتى است که 
از برگ درختان تــوت تغذيــه 

مى شوند. 
مراحل پرورش کرم پیله

کرم   شدن  بيرون  تخم  از 
ابريشم 10 روز طول مى کشد. 
زمانى که رنگ سرکرم پيله به 

تيره گى گراييد بدان معنى است که زمان آنست که پوست اندازی کنند. پس از طى 4 
مرحله پوست اندازی بدن آنها به آرامى زردتر و پوست 
بدن آن ها مستحکمتر مى شود، آنها در اين مرحله تبديل 
به شفيره مى شوند. در مرحله شفيره، کرم ابريشم شروع 
به  تبديل  شفير  ازمرحلۀ  بعد  و  مى کند  پيله  توليد  به 

پروانه مى شوند.

ابریشم:
تشکيل  اوليه  ابريشم  متر   900 تا   300 از  پيله  يک 

ابريشم 2000 تا  الياف بسيار نازک است. برای تهيۀ حدود 500 گرم  شده است. اين 
3000 پيله ضرورت است.

در اين مرحله اگر به کرم پيله اجازه رشد بيشتر داده شود اين حشره با ايجاد سوراخى 
خود را ازپيله خارج خواهد کرد و با اين سوراخ پيله ديگر 
قابل استفاده نيست برای جلوگيری از وقوع اين حالت آن را 
در آب مى جوشانند. اين عمل باعث مرگ حشره در داخل 

پيله مى شود. 

شکل )5-21( 

شکل )5-22( 

شکل )5-23( 
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خالصۀ فصل

پرورش نباتات در سه مرحله صورت مى گيرد:
 مرحلۀ اول کشت يا بذر، در اين مرحله فعاليت های زير صورت مى گيرد:

آماده سازی زمين، کود پاشى زمين و کشت بذر. در انتخاب تخم اين شرايط بايد در 
نظر گرفته شود: تخم بايد رسيده يا پخته باشد، تخم يا بذر بايد خالص باشد و چيزی 
ديگر با آن مخلوط نباشد، تخم يا بذر ضعيف نباشد، تخم يا بذر بايد از جنس خوب 

باشد و تخم به صورت درست نگه داری شده باشد.
 مرحلۀ دوم  مراقبت: در اين مرحله فعاليت های زير صورت مى گيرد:

 آبياری: بعد از کشت، تخم يا بذر به آبياری ضرورت دارد. فاصلۀ زمانى آبياری برای 
نباتات نظر به محيط ونوع نبات فرق مى کند.

 خيشاوه: خيشاوه سطح زمين را نرم و سبب ترميم ترکيده گى های آن مى شود.
 چيدن گياه های مضر:چيدن گياهای غير ضروری از اطراف بته های کشت شده سبب 

تقويت آنها مى گردد.
ايجاد فاصله: اگر بته های کشت يا بذر شده خيلى با هم نزديک باشند نمى توانند 
رشد کنند در اين صورت بايد جدا ساخته شوند تا نور ومواد معدنى کافى برای شان 

برسد.
کود دادن: کود با عث رشد و ثمر دهى بهتر نباتات مى شود.

  ادويه پاشى: برای جلو گيری از هجوم حشرات و امراض، نباتات بايد ادويه پاشى 
شود.

خاک دادن: خاک دادن به ساقۀ عده يى از گياهان سبب تقويت و اختيار سمت 
مناسب به نبات مى شود. 

مرحله سوم برداشت: در مرحلۀ اخير بايد حاصل يا ثمربرداشته شودکه شامل کار های 
زير است: جمع آ وری و دسته بندی حاصالت، بسته بندی و نگهداری حاصالت و يا 

عرضۀ آن به بازار.
سبزی ها از نظر قسمت قابل استفاده برای تهيۀ غذای انسان ها به چهار گروپ تقسيم 

مى شوند:
الف- غذا هايى که از پياز يا ريشۀ سبزی ها تهيه مى شوند؛ مانند: کچالو، زردک، شلغم، 
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پياز و غيره.
ب- غذا هايى که از برگ و وساقه سبزی تهيه مى شوند؛ مانند: پالک، کاهو، َکرم 

وغيره.
ج- غذا هايى که از گل سبزی ها تهيه مى شوند؛ مانند: گلپى.

د- عذا هايى که از دانۀ سبزی ها تهيه مى شود؛ مانند: نخود، لوبيا، مشنگ وامثال آن
در بين پرنده گان، مرغ به سبب ضرورت بيشتر مردم به گوشت وتخم آن بيشتر پرورش 
داده مى شود. در بعضى از مناطق کشور پرورش و نگهداری پرنده گان ديگر مانند قاز، 
مرغابى، کيکر، فيلمرغ نيز صورت مى گيرد. مرغ های اصالح شده به دسته های زير 

تقسيم مى شوند:
نسل مرغ های گوشتى، نسل مرغ های تخمى و  نسل مرغ های د و مقصده.

اولين واکسين مرغ ها بعد از 4- 6 روزه گى صورت مى گيرد. در طول دوره پرورش 
مرغ ها بايد در هر سه ماه  واکسين شوند تا به امراض مختلف مصاب نشوند.

چوچه مرغ هايى که تازه به دنيا مى آيند، به غذای نرم و ميده ضرورت دارند وبا گذشت 
زمان دانۀ آنها درشت تر مى گردد.

در چوچه کشى طبيعى مرغ مادرکرک شده و تا دو  يا سه ماه تخم گذاری نمى کند 
و به مدت 21 روز باالی تخم قرار مى گيرد تا تخم ها تبديل به چوچه شوند. در هر بار 

چوچه کشى يک مرغ مى تواند تا 15 تخم را چوچه کشى نمايد.
در چوچه کشى مصنوعى حرارت، رطوبت، آکسيجن و چرخانيدن تخم مرغ توسط 

ماشين صورت مى گيرد.
زنبور عسل حشره يى است که به صورت اجتماعي زنده گي مى کند.

صفات يک کندوی خوب مربوط به ملکۀ آن مى باشد. ملکۀ خوب جمعيت کافى از 
زنبوران کارگر وزنبوران نر را توليد و رهبری مى نمايد.

مدت  در طول  است.  کوچکتر  ملکه  و  نر  زنبور  از  نظر جسامت  از  کارگر  زنبور 
زمستان و اوايل  بهار تعداد آنها به تدريج کم مى شود. در يک کندوی قوی حد 

اعظم زنبوران کار گر به 60-50 هزار زنبور مى رسد.
تنبل ترين عضو خانواده در کندوی زنبوران عسل، زنبور نر است که صرف  وظيفۀ 

جفت گيری با ملکه را دارد.
به طور کلي شرايطي؛ چون: گرما يا سرماي شديد، بادهاي تند، هواي غبار آلود، 
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افزايش يا کاهش ناگهاني درجۀ حرارت و آلوده گي هوا برای رشد وثمر بخشى زنبور 
عسل مناسب نيست. زنبور عسل از گياهانى؛ چون؛ تنباکو، پنبه،گل آفتاب گردان، 
شبدر، زعفران، نخود، لوبيا، نعناع، گل درختان ميوه دار، گل های خودرو، گياهان 

زينتي تغذيه مى شوند.
زنبور نيز مانند ساير جانداران به آب به عنوان حياتي ترين ماده احتياج دارد.

افزار کار زنبور داری عبارت است از: دود کن، لباس کار زنبورداري، يک جوره موزه، 
يک جوره دست کش، جالى جهت پوشاندن  روی يا صورت، کاردک زنبورداري کاله 

، برس، قفس ملکه ، چوچه گير و گوگرد.
کرم پيله از جملۀ حشراتى است که از برگ درختان توت تغذيه مى شود. وتوانايى 
توليد الياف نازک و نفيس به نام ابريشم را دارد، که از آن در بافتن تکه های قيمت بها 

استفاده مى شود.
يک پيله از 300 تا 900 متر ابريشم اوليه تشکيل شده است.. برای تهيۀ حدود 500 

گرام ابريشم 2000 تا 3000 پيله ضرورت است.

تمرین فصل

1- در مرحلۀ کشت يا بذر نباتات کدام فعاليت ها انجام مى شود؟ فعاليتى که ازلست 
مانده بنويسيد.

آماده سازی زمين، .................................................... و کشت يابذر.
2- در مرحلۀ مراقبت نباتات کدام فعاليت ها انجام مى شود؟ فعاليتى که از لست مانده 

بنويسيد.
خيشاوه، ...................................... ، ايجاد فاصله، کود دادن،  ...................................... ، خاک دادن.           
3- لست فعاليت هايى را که در مرحلۀ برداشت حاصل يا ثمر از نباتات انجام مى شود 

تکميل کنيد.
...................................... و   حاصالت  نگهداری   ...................................... حاصالت،  بندی   دسته 

4- سبزی ها از نظر استفاده به چند دسته تقسيم مى شوند؟ واضح سازيد.
استفاده  آن  واستخوان  پوست  گوشت،  از  که  نماييد  تهيه  را  حيواناتى  لست   -5

مى شود.
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6- لست حيواناتى را تهيه نماييد که صرف در اجرای کار ها از آن استفاده مى شود.
محل نگه داری مرغ ها بايد دارای کدام خصوصيات باشد؟ واضح سازيد.

7- در جدول زير تاريخ اولين واکسين چوچه مرغ ها ذکر شده تاريخ های دوره های 
ديگر را تکميل نماييد.

8- با در نظر داشت مشخصات تخم مرغ که برای چوچه کشى مناسب نيست حد اقل 
يک نوع آن را تهيه نموده برای همصنفان تان نمايش دهيد.

9- ماشين چوچه کشى مرغ کدام شرايط را برای چوچه کشى فراهم مى سازد؟ نام 
بگيريد.

10 – در کندوی زنبور عسل چند دسته زنبوران وجود دارد؟ واضح سازيد.
11- در زير چند نوع اقليم و با پوشش گياهى مناطق مختلف نشان داده شده است، 

کدام آنها برای نگهداری زنبور عسل مساعد است؟

الف                   ب                   ج                   د                    و

12ACKU- برای اين که کرم ابريشم نتواند پيله را سوراخ نمايد چه راه های را پيشنهاد مى کنيد؟



71

پوشيدن لباس ضرورتى است که انسان از زمان باستان تا حال، به آن نياز دارد.
 به نظر شما لباس کدام ضرورت های مارا رفع مى سازد؟

 لباس نه تنها  سبب محافظت بدن انسان در برابر عوامل مختلف مى گردد؛ بلکه در 
لباس  باالی نوع و ساختمان  نيز نقش مهمى دارد. معمواٌل عوامل محيطى  او  زيبايى 
انسان ها اثر نموده و انواع مختلف لباس را به وجود آورده است؛ مانند: لباس های گرم، 

لباس های سرد  لباس عسکری، لباس ورزشى، لباس کارهای مختلف و غيره.
در اين فصل شما در بارۀ دست دوزی هايى مانند: بخيۀ ساده، پس دوزی، زيگزاگ ساده، 
زنجيره دوزی، دوخت دندان موشى، دوخت دکمه آشنا شده و مهارت دست دوزی اين 

نوع دوخت ها را کسب مى نماييد. 

فصل ششم 

خیــاطی
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کوک ساده )بخیه( 
از کوک ساده يا بخيه برای اتصال درز ها، اتصال دو پارچه يا قات کردن لبۀ تکه استفاده       

کوشش  ساده  کوک  در  مى شود. 
مطابق  کوک  هر  اندازۀ  تا  مى شود 
شکل)1-6( با هم مساوی بوده و به 
ادامه  مستقيم  يا  راست  خط  شکل 

يابد. 

فعالیت

در گروه های خود فعاليت زير را انجام داده ونتيجۀ فعاليت را به صنف نمايش دهيد:
وسایل مورد نیاز: تار، تکه ، سوزن، قيچى، انگشتانه، سنجاق، صابون و خط کش.  

مراحل انجام کار: يک تکۀ ساده نخى به اندازه  20-30 سانتى متر را آماده نموده و با خط 
کش درجه دار، لبۀ تکه رابه اندازه  0.5cmبا صابون نشانى و  قات نماييد. قسمت قات 
شده را با اتو هموار نماييد تا اندازه قات شده تغيير نکند   سپس با استفاده از خط کش و 
صابون  به اندازۀ 2 سانتى متر از لبۀ قات شده اندازه گرفته با صابون نشانى نماييد و دوباره 
تکه را به همان طرف قبلى قات و آن را  اتو کنيد  . اکنون تکه را با تار و سوزن بخيه کنيد. 

در هنگام دوخت با سوزن از انگشتانه استفاده نماييد تا به انگشتان تان صدمه نرسد. 

شکل )6-1(

بیشتر بدانید
در خياطى اندازه گيری و مطابق اندازه دوختن ضروری است. خياط ماهر و اليق 
کسى است که مطابق اندازه و ضرورت بتواند لباس بدوزد. به همين سبب در خياطى 

استفاده از آالت اندازه گيری؛ مانند: فيتۀ اندازه گيری، حتمى پنداشته مى شود.
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پس دوزی 
از پس دوزی وقتى استفاده مى شود که دوخت از پشت تکه معلوم نشود؛ مثاًل: قسمت 

اخير پاچۀ پتلون را اکثراً پس دوزی 
مى کنند. در پس دوزی بعضاً تار همان 
با سوزن جدا مى نمايند و  پارچه را 
اين  در  مى کنند،  دوزی  پس  آن  با 
نوع  اين  تار  تکه  پشت  در  صورت 

دوخت معلوم نمى شود.  

فعالیت
در گروه های خود يک لبۀ تکه قبلى را پس دوزی نماييد.

لبۀ غير دوخته شده تکه توسط سوزن جدا  از يک  تار  انجام کار: يک  مراحل 
نماييد سپس آن را از سوزن بگذرانيد و به کمک معلم محترم تان اين نوع دوخت 

را تمرين نماييد. در اخير هر گروه نمونه تکۀ کار خود را با هم مقايسه نمايند.

زنجیره دوزی 
زنجيره دوزی يک نوع دوخت تزيينى است که معموالً از چپ به راست يا از باال به پايين دوخته 
مى شود. برای انجام اين نوع دوخت ابتدا تار و سوزن را آماده ساخته و سوزن را در محلى 

که نقطۀ شروع اين دوخت است در تکه 
فرو برده تار را با انگشت دست چپ زير 
سوزن به صورت حلقه نگهداشته سوزن را 
دوباره در نزديکى نقطه اول داخل تکه فرو 
بريد. سپس به فاصلۀ کمى سوزن را بيرون 
کشيده همين عمل را تکرار نماييد تا به 

نقطۀ اخير مورد نظر تان برسيد.  

شکل)6-2(

شکل )6-4(

ACKU



74

فعالیت
در گروه های خود زنجيره دوزی را روی يک تکه با استفاده از تار وسوزن 

تمرين نموده بعداً دست دوزی های تان را با هم مقايسه نماييد.

دوخت دندان موشی
اين دوخت نيز از جملۀ دوخت های تزيينى بوده و در لبه های پارچه هايى مانند دستمال، 
جای نماز، روميزی و امثال آن ها دوخته مى شود. اين دوخت از چپ به راست صورت 
تکه عبور  لبۀ  از ميان  را توسط سوزن  تار  بعداً  نموده  قات  را  تکه  لبۀ  ابتدا  مى گيرد. 

به  تار  که  طوری  مى دهند 
صورت حلقه يى زير آن قرار 
را  شده  حلقه  تار  اين  گيرد 
با انگشت شست دست چپ 
خود نگه داشته واين عمل را 

تانقطۀ اخير تکرار نماييد. 

فعالیت 
در گروه های خود دوخت دندان موشى را  روی يک دستمال با استفاده از تار 

خوش رنگ و سوزن، تحت نظر معلم محترم تان تمرين نماييد.

شکل )6-5( ACKU
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دوخت دکمه

عالوه  مى شود.  لباس  قسمت  دو  انفصال  و  اتصال  سبب  که  است  وسيله يى  دکمه 
برآن دکمه موجب زيبايى لباس نيز مى شود. دکمه ها از نظر ساختمان دو نوع است: 
دکمه های پايه دار و دکمه های بدون پايه. در دکمه های پايه دار يک سوراخ در پايه 
پايه بدون  دکمه های  در  مى شود.  استفاده  آن  از  دوخت  هنگام  در  که  دارد   وجود 

 بايد از تار پايه ساخت. چگونه گى دوخت اين نوع دکمه در شکل زير نشان داده شده 
است.

فعالیت
دوخت دکمه را هر گروه با استفاده از دونوع دکمه )پايه دار و بدون پايه( روی 

يک تکه تحت نظر معلم محترم تان تمرين نماييد. 

خالصه فصل
 پوشيدن لباس ضرورتى است که انسان از زمان باستان تا حال، به آن نياز دارد.

از کوک ساده يا بخيه برای اتصال درز ها، اتصال دو پارچه يا قات کردن لبۀ تکه استفاده 
مى شود. 

در خياطى اندازه گيری و مطابق اندازه دوختن ضروری است. خياط ماهر و اليق 
کسى است که مطابق اندازه و ضرورت بتواند لباس بدوزد.  

شکل) 6-6(
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 وسايل مورد نياز در خياطى دست دوزی عبارت اند از: تار، تکه ، سوزن، قيچى، 
انگشتانه، سنجاق، صابون، خط کش و يا فيته اندازه گيری است.

از پس دوزی وقتى استفاده مى شود که دوخت از پشت يا روی تکه معلوم نشود؛ مثاًل 
قسمت اخير پاچۀ پتلون را اکثراً پس دوزی مى کنند. در پس دوزی  تار همان پارچه را 

با سوزن کش نموده و  مى دوزند.
از زيگزاگ معموالً برای اتصال لبۀ لباس ها که از تکۀ ضخيم دوخته شده باشد 

استفاده مى نمايند.
زنجيره دوزی يک نوع دوخت تزيينى است که معموالً از چپ به راست يا از باال به 

پايين دوخته مى شود.
دندان موشى ازجمله دوخت های تزيينى بوده و در لبۀ پارچه هايى؛ مانند: دستمال، 
جای نماز، روميزی و امثال آن ها دوخته مى شود. اين دوخت از چپ به راست صورت 

مى گيرد.
دکمه وسيله يى است که سبب اتصال و انفصال دو قسمت لباس مى شود. عالوه 
برآن دکمه موجب زيبايى لباس نيز مى شود. دکمه ها از نظر ساختمان دو نوع است: 

دکمه های پايه دار و دکمه های بدون پايه.
 

تمرین فصل

جمالت زير را با گذاشتن کلمات مناسب تکميل نماييد: 
1- از کوک ساده يا بخيه برای اتصال .......................................... يا ..........................................  استفاده مى شود.

2- از پس دوزی وقتى استفاده مى شود که دوخت .......................................... معلوم نشود. 
3- از دوخت زيگزاگ  معموالً برای اتصال ..........................................  که از تکه .......................................... دوخته 

شده باشد، استفاده مى نمايند.
4- از زنجيره دوزی در چه مورد استفاده مى شود بيان کنيد؟

5- دکمه ها چند نوع است نام گرفته وطريق دوخت آن را تشريح نماييد؟
6- مراحل دوخت دندان موشى را واضح سازيد.

7-  اندازه گيری و به اندازه دوختن در خياطى چه اهميت دارد؟ واضح سازيد. 
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انسان های اوليه برای حفظ جان شان از سردی، گرمى و خطر حملۀ حيوانات وحشى در 
غار های کوه ها و تپه ها زنده گى مى کردند. مغاره های طبيعى نخستين خانۀ انسان های 
اوليه بود. باگذشت زمان وقتى زراعت و مالداری را آموختند به تدريج مغاره ها را ترک 
با  و  به ساختن خانه کردند  نزديک منابع آب و زمين های زراعتى شروع  به  نموده و 
استعدادی که خداوند برای انسان اعطا نموده است، توانستند از مواد مختلف محيط 
اطراف شان به منظور ساختن خانه استفاده نمايند. به اين ترتيب ابتدا قريه های کوچک 

و آهسته آهسته شهر ها ساخته شد. اين سر آغاز تمدن بشری بود.
و در اين فصل شما با نکات مهم حرفه معماری 

تعميرات،  نقشه  مانند:  سازی  ساختمان 
عده يى از مواد و مصالح ساختمانى 

گادر،  سنگ،  خشت،  مانند: 
افـــزار  برخى  و  گچ  سمنت، 
آشنا  معماری  وسايل  و 

مى شويد.    

فصل هفتم 

معماری
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نقشۀ ساختمان

قبل از اعمار تعمير يا خانه راجع به کدام مشخصات آن بايد دقت و فکر شود؟
انديشه و نظريات خود را به منظور ساختن تعمير؛ به چه وسيله يى برای ديگران )مثاًل: 

تا  بفهمانيم   ).  .  . و  نجار  معمار، 
مطابق آن تعمير مورد نظر ساخته 

شود؟
برای  نياز  مورد  ساختمانى  مواد 
اعمار تعمير را به کمک چه چيزی 
محاسبه  يا  بينى  پيش  مى توانيم 

نماييم؟ 

فعالیت
به گروه ها تقسيم شده و در بارۀ سؤاالت فوق با هم بحث و مشوره کنيد؛ سپس 

خالصۀ نظريات تان را برای همصنفان تان ارائه نماييد.

نقشۀ يک ساختمان عبارت از وسيلۀ نمايش موقعيت ديوار ها، راه ها، در وازه و کلکين ها وساير 
اجزای ساختمان است که مطابق اندازه و ضروريات استفاده کننده طرح مى گردد.  در هنگام 

طراحى نقشه نکات زير در نظر گرفته مى شود:

1- تقاضا: تعمير بايد دارای کدام امکانات باشد تا نياز مندی های استفاده کننده  ها بر 
آورده شود. به همين اساس ساختمان ها را به انواع مختلف دسته بندی نموده اند؛ مثاًل: 
تعمير مسکونى، تجارتى، تعليمى، توليدی و غيره که هرکدام دارای ضروريات خاص است 

تـا در وقت طراحى و پـالن گذاری در نظر گرفته شود.

شکل )1-7 ( نقشه ساختمان
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2- عوامل طبیعی: عوامل طبيعى مانند: حرارت،رطوبت، سمت باد، زلزله، سيل، ريزش 
سنگ و غيره درهنگام طراحى تعميرات در نظر گرفته مى شود تا دارای استحکام و امنيت 

الزم باشند.     
با استفاده از نقشۀ يک ساختمان مى توانيم مقدار مواد ساختمانى  را که در وقت اعمار 
ضرورت است نيز پيش بينى نماييم. برای ترسيم يک نقشه ابتدا طرح آن در ذهن ما 
شکل مى گيرد. برای اين که بتوانيم طرح ونقشۀ که در ذهن ما به وجود آمده به روی کاغذ 
ترسيم نماييم، ضرورت است تا سمبول های عناصر ساختمان )ديوار ، کلکين، دروازه و . . 

.( را بدانيم در شکل )2-7( بعضى از اين سمبول ها نشان داده شده است.

فعالیت
در گروه های خود نقشۀ يک تعمير دو اتاق را با استفاده از سمبول هايى که در باال 

نشان داده شده ترسيم نموده برای هم صنفان خود نمايش دهيد.

مواد ساختمانی 
1- خشت: استفاده از خشت از زمان های قديم تا حال مروج است. خشت در مناطق 
مختلف جهان دارای اندازه های مختلف است. خشت هايى که از گل ساخته مى شوند به دو 

صورت استفاده مى گردد.

کلکين

دروازه ديوار ها
شکل )7-2 ( 
نقشه يک اتاق

ACKU



80

الف- خشت خام: در ساختن خشت، انتخاب خاک مناسب اهميت زياد دارد. خاکى 
بايد دارای مخلوط ريگ ميده )سرمه ريگ(  برای ساختن خشت استفاده مى شود  که 

باشد هرگاه مقدار  و خاک رس 
باشد،  زياد  در گل خشت  ريگ 
مى باشد  کمتر  آن  چسپنده گى 
بامقاومت  که در نتيجه خشت  
کمتر به دست مى آيد. اگر مقدار 
باشد  زياد  خيلى  رس  خاک 
شدن  خشک  هنگام  در  خشت 
ترکيده و درز دار مى شود. مقدار 
مالى  گل خشت  در  رس  خاک 

بايد از  %25  کمتر نباشد. خاکى که برای خشت مالى استفاده مى شود بايد از ريشۀ 
درختان، چوب، سنگ چونه وساير چيز ها پاک باشد.  هر چند گل خشت مالى خوب زير 
و رو گردد به همان اندازه، خشت با کيفيت بهتر به دست مى آيد. در خشت مالى بايد از 
قالب استندرد) دارای اندازه های مروج و قبول شده در محل( استفاده شود. در حين خشت 
مالى گل در قالب با فشار جابجا شود تا در بين ِگل خاليگاه باقى نماند. خشت مالى در 
محلى بايد صورت گيرد که خاک و آب در آنجا به قدر کافى موجود باشد. در اين صورت 

خشت ارزان تمام مى شود.

ب- خشت پخته: . بعد از اين که خشت خام توسط نور افتاب خشک شد، به داش انتقال 
و در آن طور منظم چيده مى شود تا به همۀ خشت ها حرارت برسد. در نتيجه خشت خام 
به خشت پخته تبديل مى گردد. گلى که برای 
تهيۀ خشت پخته در نظر گرفته مى شود بايد 
عاری از ذرات چونه باشد. تا در وقت رسيدن 
آب به خشت سبب پاشيده شدن آن نشود. 

صفات خشت خوب: خشت خوب آنست که 
پخته گى  به  و  باشد  شده  داده  حرارت  خوب 

شکل )7-3(

ت پخته
شکل )4-7( خش
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رسيده باشد. هرگاه به خشتى که خوب حرارت داده شده باشد ضربه زده شود، صدای صاف 
فلز مانند از آن بلند مى شود. شکل خشت منظم و خطوط کناره های آن مستقيم باشد عالوه 

بر اين ها خشت بايد دارای خاليگاه و درز های بزرگ نباشد. 

جستجو کنید
1- در محل زنده گى شما خشت به چه ابعاد) اندازه ها( ساخته مى شود؟ 

2- ساختمان داش خشت پزی در محل شما چگونه است؟ در يک 
رسم نشان دهيد.

2- سنگ: سنگ از جملۀ مواد مهم ساختمانى است که نظر به 
رنگ، نوعيت، سختى و نرمى آن انواع مختلف دارد. از سنگ در ساختمان های مختلف؛ 
مانند: تهداب منازل، فرش اتاق ها، ساختن پله های زينه ها، ديوارها، پُل ها، سنگ فرش 
سرک ها و پياده رو ها، بند های آبگردان، توليد سمنت وحتى در ساختن وسايل زينتى 

استفاده مى گردد.
 به نظر شما برای سنگ کاری تهداب ساختمان ها استفاده از سنگ دريايى بهتر است يا 

سنگ کوهى؟ چرا؟
درسنگ کاری ساختمان ها و تعميرات اکثراً از سنگ پارچه های کوهى استفاده مى شود 
زيرا سنگ های دريايى دارای ساختمان گول و مدور است و نمى توانند بافت مناسب را 
به وجود آورند بنابر اين استفاده از سنگ های دريايى برای سنگ کاری تهداب ها توصيه 

نمى شود.
 عالوه از سنگ های طبيعى سنگ های مصنوعى نيز وجود دارد که به رنگ و اندازه های 

مختلف توليد مى شود. که از آن در سطوح اتاق ها، تشناب ها و غيره استفاده مى شود.

ب، سنگ های مصنوعى شکل )5-7( الف، سنگ کـــوهى
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صفات سنگ ساختمانی: در سنگ کاری تعميرات از سنگ هايى بايد استفاده گردد 
که سختى الزم را داشته باشد )ريگى نباشد( و آلوده با گل يا مواد ديگرنباشد. برای وقت 
کافى در هوای آزاد گذاشته شده باشد، هرگاه در آب قرار داده شود بيش از %5 آب را 

جذب نکند.

3- چونه: استفاده از چونه يا آهک از زمان های قديم مروج است که در اکثر ساختمان ها 
از آن استفاده شده است. 
دادن  حرارت  از  چونه 
سنگ چونه در کوره های 
دست  به  مخصوص 
را  چونه  سنگ  مى آيد. 
استخراج  آن  معادن  از 
برای  چونه  از  مى نمايند. 
پلستر،  مصالح  ساختن 
سنگ  کاری،  خشت 

دارد و  استفاده مى نمايند. چونه خاصيت تخريش کننده  و رنگ سازی  انگاف  کاری، 
تماس مستقيم با آن سبب تخريش پوست دست يا بدن مى شود. لذا در هنگام کار با 
چونه بايد از دست کش، عينک و لباس کار استفاده نماييد تا چونه مستقيماً با جلد 

شما تماس نکند. احتياط کنيد تا محفوظ باشيد.
4- گچ: گچ از جملۀ مواد ساختمانى است که از حرارت دادن سنگ گچ به دست مى آيد. 
گچ در بازار به قسم پودر سفيد رنگ پيدا مى شود. زمانى که پودر گچ با آب تر شود بعد 
از 30 دقيقه کاماًل سخت مى شود. در بعضى موارد برای اين که گچ دير تر سخت شود با 
آن يک مقدار خاک رس را مخلوط مى کنند که در اين صورت در مصرف گچ صرفه جويى 

نيز به عمل مى آيد. 

شکل )6-7( چونه يا آهک
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که  مى شود  تعميراتى ساخته  ما  غرب کشور  واليات جنوب  در  استعمال گچ:  موارد 
پوشش گنبدی دارند، مواد ساختمانى آنها اکثراً خشت پخته و گچ است. عالوه بر اين 

برای مسطح سقف  از گچ 
نصب  چوبى،  تعميرات 
برقى  وتجهيزات  وسايل 
و  سازی  رنگ  تعميرات، 
استفاده  سازی  مجسمه 

مى شود. 

در  سمنت  سمنت:    -5
کانکريت چه نقش دارد؟

مهم  اجزای  از  سمنت 
کانکريت است زمانى که ريگ، جغل، سمنت و آب با هم مخلوط گردد، خميره سمنت 
سبب چسپنده گى اجزای مخلوط شده و بعد از چند روز کاماًل سخت مى شود. عالوه بر 

سمنت عادی انواع ديگر سمنت نيز 
زمان  رنگ،  نظر  از  که  دارد  وجود 
جوش و نفوذ آب از هم فرق دارند.

خشک  جای  در  بايد  را  سمنت   
نگهداری نماييد؛ زيرا رطوبت سبب 
مى شود.  آن  کيفيت  آمدن  پايين 
خريطه های  در  بـازار  در  سمنت 

پنجاه کيلويى پيدا مى شود.

شکل )7-7( پوشش گبدی خانه ها

شکل )8-7( سمنت
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6- گادر فلزی: آيا تعميراتى را ديده ايد که در سقف آن عوض چوب يا کانکريت از 
گادر های فلزی استفاده شده باشد؟

گادر فلزی که در شکل )9-7( نشان داده شده است، اکثراً برای پوشش سقف منازل، 
سرتاق، وساختن پايه ها استفاده 
نظر  فلزی  گادر های  مى شود. 
مارک های  آن  فلز  ضخامت  به 
مختلف دارد. هرگاه از گادر های 
فلزی در جاهای مرطوب و نمدار 
استفاده مى شود، قبل از استفاده 
بايد با مواد ضد زنگ آغشته شود 

تا عمر بيشتر داشته باشد.

وسایل و افزارکار معماری 
آيا متوجه شده ايد که هر حرفه افزار کار مخصوصى دارد. نگهداری و حفظ و مراقبت 
از افزار کار در هر حرفه سبب مؤفقيت و انجام درست کار ها مى شود. در حرفه معماری 
نيزعالوه بر  افزار محافظتى؛ مانند: دست کش، کاله، موزه و عينک وسايل ديگری وجود 
دارد که در اجرای کار معماری از آن ها استفاده مى شود که به مطالعۀ عده يى از آنها 

مى پردازيم.

1- آب ترازو: آب ترازو آله يى است که توسط آن مى توان افقى يا هموار بودن سطوح 
يى  شيشه  کوچک  استوانۀ  يک  و  چوبى  بدنۀ  از  متشکل  وسيله  اين  نمود.  معلوم  را 
است که داخل آن  آب و کمى هوا قرار داده شده است. طرز استفاده از اين وسيله در 

شکل)10-7( نشان داده شده است.

شکل )7-7( پوشش گبدی خانه ها

شکل )8-7( سمنت

شکل )9-7( گادر فلزی
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2- شاول: برای تداوم واستحکام تعمير عمود بودن ديوار ها و پايه های آن باالی زمين، 
خيلى اهميت دارد. هرگاه يک ديوار يا پايه باالی سطح 

زمين عمود قرار نگرفته باشد چه واقع خواهد شد؟
با استفاده از شاول مى توان عمودی بودن و همچنان 
فرورفته گى و برجسته گى ديوار ها را در حين خشت 
کاری، سنگ وپلستر کاری معلوم نمود. شاول متشکل 
از يک مخروط کو چک فلزی است که يک نخ در مرکز 
قاعده آن وصل است در امتداد اين نخ پترۀ فلزی قرار 
دارد که نخ از وسط آن گذشته است درشکل )7-11( 
چگونگى استفاده از شاول نشان داده شده است به آن 

توجه نماييد.

است  نخى  معماری  رجه  رجه:   -3
محکم که توسط آن مى توان يک خط 
از  ايجاد کرد؛  را  اندازه شده  و  راست 
کاری،  سنگ  کاری،  خشت  در  رجه 
کندن کاری، انتقال اندازه ها وکار های 

مختلف ديگر استفاده مى شود.

برای  ماله  گل  از  ماله:  گل   -4
استفاده  مصالح  هموارکردن 

مى شود. گل ماله اکثراً فلزی يا چوبى مى باشد. از 
گل ماله يى که به روی آن نمد نصب شده باشد، 
برای نمد مالى پلستر ديوار ها نيز استفاده مى شود. 
در   شکل)13-7( چند نوع گل مالۀ فلزی نشان 

داده شده است.

شکل )7-11(

شکل )7-12 (

) 7-13( 
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شکل )7-11(

شکل )7-12 (

چوبى  يا  فلز  چوب گز  5- چوب گز: 
که  ضلعى  چهار  مقطع  دارای  است 
ساختن  يکسان  برای  آن  از  معماران 
سطح  کانکريت  پلستر،  ضخامت 
وبعضى  ديوار ها  گل  کاه   اتاق ها، 
کار های ديگر  استفاده مى نمايند. در 
شکل)14-7( چوب گز فلزی و چوبى 

نشان داده شده است.
6- دست پناه: از دست پناه معماران برای خشت کاری، سنگکاری، انگاف، شکستاندن خشت 

در  مى نمايند.  استفاده  ديگر  کار های  بعضى  و 
شکل )15-7( يک نوع دست پناه نشان داده شده 

است.

فعالیت
هرگروه يکى از فعاليت های زير را انتخاب نمود انجام دهد.

1- توسط آبترازو هموار بودن چند موقعيت مختلف صنف خود را آزمايش نماييد 
سپس چگونه گى بکار گيری آبترازو را برای همصنفان تان بيان کنيد.

2- تار رجه را به کنار ميز يکى از قطار های صنف تان محکم نموده انجام ديگر تار 
را به ميز آخر همين قطار محکم نماييد؛ مشاهده نماييد که لبۀ ميز های ديگر از 
تار رجه چه اندازه پس يا پيش اند همۀ ميز ها را به تار رجه مماس نماييد. در اخير 

چگونه گى استفاده از رجه را برای همصنفان تان گزارش دهيد.
 3- فرورفته گى يا برجسته بودن نقاط مختلف ديوار صنف را با شاول اندازه نماييد. 
وبه اين ترتيب معلوم نماييد که خشت کاری و پلستر کاری ديوار درست انجام شده 

يانه؛ در اخير طرز استفاده از شاول را برای همصنفان خود گزارش دهيد.

شکل )14-7 ( استفاده از چوب گز

چوب گز

شکل 
) 7-15(
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خالصۀ فصل
انسان های اوليه برای حفظ جان شان از سردی، گرمى و خطر حملۀ حيوانات وحشى در غار های کوه ها و 

تپه ها زنده گى مى کردند. غار های طبيعى کوه ها و تپه ها نخستين خانۀ انسان های اوليه بود.
نقشۀ يک ساختمان عبارت از وسيلۀ نمايش موقعيت ديوار ها، راه ها، دروازه، کلکين ها وساير اجزای ساختمان است 
که مطابق اندازه و ضروريات استفاده کننده طرح مى گردد. برای تهيۀ خشت، انتخاب خاک مناسب اهميت زياد 

دارد. خاکى که برای ساختن خشت استفاده مى شود بايد دارای مخلوط معين ريگ ميده و خاک رس باشد.
بعد از اين که خشت خام توسط نور افتاب خشک شد، به داش منتقل مى گردد و در آن طور منظم چيده 

مى شود تا به همۀ خشت ها حرارت برسد، در نتيجه خشت خام به خشت پخته تبديل مى گردد.
خطوط  و  منظم  شکل خشت   . باشد.  شده  پخته  خوب  و  ديده  حرارت  خوب  که  آنست  خوب  خشت 

کناره های خشت مستقيم باشد عالوه بر اين خشت بايد دارای خاليگاه و درز های بزرگ نباشد.
سنگ از جملۀ مواد مهم ساختمانى است که نظر به رنگ، نوعيت، سختى و نرمى آن انواع مختلف دارند. در تعميرات 

از سنگ های بايد استفاده گردد که سختى الزم را داشته باشد )ريگى نباشد(، آلوده با گل يا مواد ديگرنباشد.
چونه از حرارت دادن سنگ چونه در کوره های مخصوص به دست مى آيد.

گچ از جملۀ مواد ساختمانى است که از حرارت دادن سنگ گچ بدست مى آيد. گچ در بازار به قسم پودر 
سفيد رنگ پيدا مى شود. زمانى که پودر گچ با آب تر شود بعد از 30 دقيقه کاماًل سخت مى شود.

مهمترين جزء کانکريت سمنت است. زمانى که ريگ، جغل، سمنت و آب با هم مخلوط گرديد خميرۀ 
سمنت سبب چسپنده گى اجزای مخلوط رشده، و بعد از سپری شدن چند روز خيلى سخت مى شود. 

آب ترازو آلۀ است که توسط آن مى توان افقى يا هموار بودن سطوح را معلوم نمود.
با استفاده از شاول مى توان عمود بودن ويا فرورفته گى و برجسته گى ديوار ها را در حين خشت کاری، 

سنگ کاری و پلستر ديوار ها معلوم نمود.
رجۀ معماری تاری است که توسط آن مى توان يک خط راست و اندازه شده را ايجاد کرد.

از گل ماله برای هموار کردن مصالح استفاده مى شود. 
معماران از چوب گز برای يکسان ساختن ضخامت پلستر، کانکريت سطح اتاق ها، کاه گل ديوار ها وبعضى 

کار های ديگر  استفاده مى نمايند.
از دست پناه معماران برای خشت کاری، سنگکاری، انگاف، شکستن وشکل دادن خشت استفاده مى نمايند.

تمرین فصل
1.  نقشۀ يک تعمير چه نوع معلومات را فراهم مى نمايد؟ توضيح نماييد.

2. لست خطراتى را که به صورت طبيعى تعميرات را تهديد مى نمايد، تهيه نماييد.
3. نقشۀ يک تعمير دو اتاقه را که دارای آشپز خانه و تشناب نيز باشد در کتابچه های تان 

ترسيم نماييد.
4. برای خشت مالى چه نوع خاک بايد انتخاب شود واضح سازيد.

5. خشت پخته بايد دارای کدام صفات باشد؟ واضح سازيد.
6. سمنت را در چه شرايط بايد نگهداری نمود؟ واضح سازيد.

7. از گل ماله و چوبگز در چه کار ها استفاده مى شود؟ بيان کنيد.
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