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کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
 مولوی عبدالصبور عربی دکتور محمد یوسف نیازی -حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

 دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم. -دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی.

 دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیطرح و دیزاین :عمر عبداهلل حیدری و حمیداهلل غفاری

تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت
وپیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابیکه اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی
وزارت معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتبدرسی معارف کشور ،متکی بر مبانی
تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده،
استعدادهای دانشآموزان را در همه شؤن زندگی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس تجسس
را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطن دوستی ،مهربانی،
گذشت و همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردانند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازینرو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع
و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع
کتبدرسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
ج
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تکنالوژی و سیستم
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تکنالوژی به دست آوردها و نظریات علمی جنبۀ تطبیقی داد ،در حالیکه علم سبب تکامل
تکنالوژی گردیده است .علم و تکنالوژی هردو به وسیلۀ انسان توسعه یافت .انسان به کمک
علم و تکنالوژی قادر به ساخت وسایل ،ماشین آالت ،تعمیرات ،فارمها ،وسایل مخابراتی ،وسایل
ترانسپورتی و صدها وسیلۀ دیگر گردیده است که همۀ آنها در فراهم نمودن سهولتها در
زندهگی انسان نقش مهمی دارند .امید واریم دانش و مهارتهای را که به وسیلۀ این کتاب در
مورد حرفه های :سیم کشی برق تعمیرات ،نجاری ،فلزکاری ،زراعت  ،مالداری ،بافت و معماری
کسب مینمایید سر آغاز فعالیتهای حرفوی شما در زندهگی تان باشد .در این فصل شما در
بارۀ ،تکنالوژی ،سیستم و انواع آن معلومات کسب مینمایید.
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تکنالوژی چیست؟

آیا گاهی چیزی را که مورد ضرورت شما بوده ساخته اید؟
آیا برای ساختن آن فکر کرده و نقشه آن را کشیده اید؟
به شکل ( )1-2ببینید وبه سؤال زیر جواب دهید:
این وسایل و افزار اجرای کدام کارها را برای انسان آسان ساخته است؟
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شکل ( )1-2محصوالت تکنالوژی
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انسان موجودی است که قدرت فکر کردن را دارد ومی تواند با عقل و استعداد
خود وسایل مورد ضرورت خود را طراحی نموده و بسازد.
طرح و نقشۀ ابتدایی یک شی نخست در ذهن انسان به اساس ضرورت به آن شی
به وجود میآید ،برای ساختن آن تالش میکند و در جستجوی اطالعات (دانش)
وچگونهگی ساختن آن (مهارت) میپردازد وبه این ترتیب قادر به ساختن وسایل
مختلف؛ مانند :وسایل حمل ونقل ،وسایل کار وغیره میگردد.
به وسایلی که انسان آن را میسازد محصوالت تکنالوژی گفته میشود.
فعالیت
به گروههای کوچک تقسیم شده سپس در بارۀ سؤاالت زیر بحث نموده و نتیجۀ
بحثها را نماینده گروه در کتابچۀ خود یادداشت وبرای همصنفان خود گزارش
دهد.

2

سؤاالت
-1
-2
-3
-4
-5

کراچی دستی برای حل کدام مشکل ساخته شده است؟
چرا کراچی دستی به این شکل ساخته میشود؟
برای ساختن کراچی دستی به کدام دانش و مهارت نیاز است؟
اکثرا ً کراچی دستی از چه موادی ساخته میشود؟
برای ساختن کراچی دستی کدام مراحل سپری شده است؟
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حاال میتوانید مراحل ساختن کراچی دستی را توضیح دهید.
انسان برای ساختن وسایل به دانش (معلومات) و چگونهگی ساختن و اجرای کار
(مهارت) ضرورت دارد.
مثال :فرض کنید برای گروه شما ساختن یک میز فرمایش داده شده است .شما منحیث

3

کار خانه گی:
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تولید کننده این محصول تکنالوژی ،باید بتوانید به سؤاالت اساسی زیر جواب دهید.
قبل از تولید:
 -1ضرورت :این میز برای رفع کدام ضرورت ساخته شود؟
 -2دیزاین یا طرح :چه نوع مشخصات باید داشته باشد تا بتواند ضرورت استفاده کننده
را رفع کند؟
 -3دانش ومهارت :کدام دانش علمی و مهارت فنی ضرورت است تا میز ساخته شود؟
 -4برای ساختن چنین میز کدام مواد و وسایل ضرورت است؟
 -5مراحل :برای ساختن میز کدام مراحل سپری شود؟
جریان تولید
 -6اجرای کار :با استفاده از نقشه ،مواد و وسایل وهمچنان با تجربه (دانش و مهارت)
فرد حرفوی ،میز تولید میشود.
بعد از تولید
 -7ارزیابی :آزمایش ،رفع عوارض ونواقص ممکنه محصول تولید شده ،در اخیر انجام
میشود.
بنا بر آن به مجموعه فعالیتهایی که انسان برای ساخت یا ترمیم افزار ،وسایل
وحل مسایل انجام میدهد تکنالوژی گفته میشود.

با استفاده از کاغذ ضخیم ،قیچی ،قلمهای رنگه و افزار ترسیم (دایره
کش ،خط کش )...یک کارت تبریکی سال نو را دیزاین و بسازید و
روز بعد آنرا برای هم صنفان تان نمایش دهید.

4

سیستم چیست؟
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به اطراف خود ببینید؛ یک محصول تکنالوژی؛ مانند :پنسل تراش ،خودکار ،قیچی یا
چراغ دستی را انتخاب و لست اجزای آن را تهیه نمایید.
حال تصور نمایید که اگر یک جزء از وسیلۀ انتخابی گروه شما وجود نداشته باشد؛
در کار آن چه اثر خواهد داشت؟
بسیاری از وسایل از اجزای مختلفی ساخته شده است .اجزای یک محصول با یکدیگر
ارتباط متقابل دارند و هم آهنگ و مرتبط با هم برای رسیدن به هدف مشترک کار
میکنند.
به شکل ( )1-4ببینید و بگویید که این اجزای کدام وسیله است؟ هرجز چه وظیفه
دارد؟
اگر یک جزء آن را کم کنیم در کار ماشین چه اثر خواهد داشت؟

شکل ( )1-4اجزای ماشین گوشت

بنابرآن مجموعۀ اجزای با هم مرتبط را که برای هدف مشترک کار میکنند
سیستم گویند.

5

انواع سیستم:

فعالیت
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قلم خود کار شما از چه اجزایی ساخته شده است؟ آیا میان اجزای آن ارتباط وجود
دارد؟
اما وسایلی وجود دارد که دارای اجزای بیشتر است؛ مانند :ماشین موتر ،ماشین
خیاطی ،بایسکل وغیره .بنابراین عده یی از سیستمها ساده و عده یی دیگر پیچیده
است که دارای اجزای بیشتر میباشند .سیستمها در مجموع به دودسته تقسیم
میشوند:
الف -سیستمهای طبیعی؛ مانند :انسان ،درخت ،نظام شمس و . . .که خداوند(ج)
آنها را هست کرده است.
ب -سیستمهای مصنوعی؛ مانند :ماشین آالت ،رادیو ،تیلفون و . . .که توسط
دست انسان با استفاده از منابع طبیعی ساخته شده است .عالوه برتقسیم بندی آنها
به اساس طبیعی و مصنوعی ،این سیستمها به اساس کاری که انجام میدهند نیز
نام گذاری میگردند؛ مانند :سیستم سرد کننده ،سیستم گرم کننده ،سیستم خبر
دهنده سیستم کنترول کننده ،سیستم خاموش کننده وغیره.

یک سیستم طبیعی و یک سیستم مصنوعی را انتخاب و با هم مقایسه نمایید و
تفاوتها و شباهتهای آنهارا لست نموده برای همصنفان خود گزارش دهید.
جستجو کنید
چه تعداد سیستمها را میتوانید در بدن انسان تشخیص دهید؟
در این باره فکرنموده نظریات تان را با همصنفان خود در میان
بگذارید.

6

خالصۀ فصل
* به مجموعه فعالیتهایی که انسان برای ساخت یا ترمیم افزار ،وسایل وحل مسایل

انجام میدهد تکنالوژی گفته میشود.

* به وسایلی که انسان آن را میسازد محصوالت تکنالوژی گفته میشود.
* قبل از تولید محصوالت تکنالوژی این موارد در نظر گرفته میشود:

• ضرورت :یعنی این محصولی که قرار است تولید شود برای رفع کدام ضرورت ساخته

KU

میشود؟

• دیزاین :محصول مورد نظرچه نوع مشخصات باید داشته باشد تا بتواند ضرورت

استفاده کننده را رفع کند؟

• دانش و مهارت :کدام دانش علمی و مهارت فنی ضرورت است تا این محصول ساخته

AC

شود؟

• تدارک موادو وسایل :برای ساختن چنین محصول کدام مواد و وسایل ضرورت

است؟

• مراحل ساخت :برای ساختن این محصول کدام مراحل سپری شود؟

* جریان تولید :با استفاده از نقشۀ مواد و وسایل ،با دانش و مهارت فرد حرفوی

محصول تولید میشود.

* بعد از تولید :آزمایش ،رفع عوارض و نواقص ممکنه یا اصالح دوبارۀ محصول تولید

شده آزمایش صورت میگیرد.

* به مجموعۀ اجزای مرتبط که برای هدف مشترک کار میکنند ،سیستم گویند.

* سیستمها در مجموع به دو دسته تقسیم میشود :سیستمهای طبیعی و سیستمهای

مصنوعی.
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سؤاالت فصل
 .1تکنالوژی چیست؟ به صورت خالصه بیان کنید.
 .2قبل از تولید یک محصول در بارۀ کدام موارد باید فکر و دقت شود؟
 .3یک سیستم خبر دهنده غیر برقی طراحی کنید که به عوض تکتک
دروازه از آن بتوان استفاده کرد.

KU

 .4سیستم چیست؟ به صورت خالصه واضح سازید.
 .5چند نوع سیستم را میشناسید؟ با مثال بیان کنید.
 .6چند مثالی از سیستمهای طبیعی و مصنوعی را مشخص نموده بعدا ً

AC

مزایا و نواقص آنهارا شناسایی کنید.

 .7بایسکل چند سیستم دارد؟ نام بگیرید.

 .8اگر در یک سیستم یک جز غیر فعال باشد چه واقع میشود؟ در
یک مثال عینی واضح سازید.
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فصل دوم

سیم کشی برق تعمیرات

KU
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یکی از مهم ترین اختراعات بشر اختراع برق است .وسایلی که با برق فعال
میشوند زیاد است به همین اساس در طرح ساختمانهای رهایشی ،تجارتی
تعلیمی و  . . .مسأله تامین برق ودست رسی به آن دارای اهمیت است .در این
فصل شما خواهید دانست که برق چیست و منابع تولید آن کدام است ،اکثرا ً
از کدام سیمها ،ساکتها ،سویچها ،چراغها و هولدرها برای سیم کشی برق
تعمیرات استفاده میشود ،این وسایل چگونه نصب و قابل استفاده میگردد
وهمچنان خواهید آموخت که کدام نکات حفاظتی را باید در حین اجرای کار با
برق رعایت نماییم تا از خطر برق گرفتهگی محفوظ باشیم.
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برق چیست؟

جریان برق
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در مضمون ساینس صنف پنجم آموختید که همۀ مواد از مالیکولها ساخته شده
است که به صورت مستقیم به چشم دیده
نمیشود ،مالیکولها از ذرات کوچکتری
الکترونهای آزاد
به نام اتم ساخته شده اند .اتم از دو بخش
اصلی ،یعنی هسته و الکترونها تشکیل
شده است ،الکترونها در مدارهای مختلف
به دور هسته حرکت دورانی را انجام
میدهند .الکترونهای مدار آخر به وسیلۀ
انرژی خارجی از مدار خارج میگردد
که به نام الکترونهای آزاد یاد میشوند.
الکترونهای آزاد به اثر انرژی بیرونی در
شکل ()2-1
بین اتمها به حرکت منظم میپردازند و
در یک دورۀ بسته سبب ایجاد جریان برق میگردند.
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هرگاه دو انجام یک فلز
را مطابق شکل ( )2-2به
یک بتری کوچک وصل
نماییم باالی الکترونهای
آزاد سیم قوه وارد میشود.
این قوه سبب میشود که
الکترونهای آزاد سیم
همه به یک جهت حرکت
نمایند .و تا زمانی که بتری
انرژی دارد ادامه یابد.

جهت حرکت الکترونهای آزاد

شکل ()2-2

حرکت منظم الکترونهای آزاد در یک جهت در داخل سیم فلزی را جریان برق گویند.
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فعالیت

یک چراغ کوچک ( 1.5ولت) ویک بتری قلمی را تهیه کرده سپس آنها را با
سیم طوری وصل کنید که چراغ روشن شود .و به سؤاالت زیر جواب تهیه نموده
به همصنفان خود گزارش دهید.
 -1چه چیز سبب روشن شدن چراغ گردید؟
کدام قوۀ برای به حرکت آوردن الکترونهای آزاد سیم وچراغ عمل نمود؟

فکرکنید

تولید برق
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چرا بایسکل را هرچه به سرعت برانید روشنی چراغ آن
بیشتر میگردد و لحظۀ که توقف مینماید چراغ نیز خاموش
میگردد؟

AC

انرژی برق از تبدیل انرژیهای دیگر به دست میآید ،وسیله یی که انواع دیگر
انرژی را به انرژی برق تبدیل مینماید مولد برق یاد میشود .داینموی بایسکل
یک مولد کوچک برق است که انرژی حرکی تایر بایسکل را به انرژی برقی تبدیل
میکند.
داینموی بایسکل به تایر وصل است و حرکت میکند
در استیشنهای بزرگ تولید
برق ،مولدهای بزرگ که به
نام جنریتر یاد میشوند برق
تولید میکند .جنریترهای
بزرگ به وسیلۀ توربین به
حرکت میآیند.
بـــه شکل ( )2-4توجــــه
نمایید.
شکل ()2-3
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توربين

شکل ()2-4
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از اثر حرکت سریع آب و تصادم آن به پرهها ،توربین به دوران میآید؛ چون
میلۀ توربین به جنریتر وصل است در نتیجه جنریتر به دوران آمده و برق تولید
می نماید .انرژی تولید شده از طریق ترانسفارمرها و سیمهای انتقالی به مصرف
کنندههای برق (منازل ،فابریکات ،مارکیتها و  ) . . .انتقال مییابد.

تولید انرژی برق به وسیله انرژی آفتاب

AC

آیا ماشینهای حساب را که به وسیلۀ نور فعال میشوند دیده اید؟ آنها انرژی برق
خود را از کجا به دست میآورند؟
تبدیل کننده انرژی
برق به وسیلۀ انرژی آفتاب
چراغ
نوری به انرژی برق
نیز تولید میگردد .مولد
برق آفتابی بدون داشتن
کدام نوع حرکت دورانی
و بدون داشتن توربین و
کنترول کننده جریان چارچ
جنراتور قابلیت تولید برق
بترى
را داراست .برق تولید شده
شکل ( )2-5تولید برق به وسیله نور آفتاب
در این سیستم توسط بتری
ذخیره و سپس توسط مصرف کننده مصرف میشود .اجزای یک دستگاه کوچک
تولید برق تولید برق آفتابی درشکل( )5-2نشان داده شده است.
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تولید برق توسط تعامالت کیمیاوی
چرا رادیوهای کوچک بدون داشتن بتری فعال نمیشوند؟ برق توسط تعامالت کیمیاوی
نیز تولید میگردد .وسیله یی که انرژی کیمیاوی را به انرژی برقی تبدیل میکند بتری
نامیده میشود .در شکل ( )2-6چند نوع بتری نشان داده شده است.
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شکل ( )2-6تولید برق توسط تعامالت کیمیاوی در بتری

فعالیت

سیمهای انتقال برق
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صرفه جویی در استفاده از انرژی برق چه مفاد شخصی و اجتماعی دارد؟ دراین
باره در گروه تان باهم مباحثه نموده بعدا ً خالصۀ نظریات تان را برای همصنفان
خود ارائه کنید.

سیم رشتۀ فلزی است که جریان برق را از خود عبور میدهد .سیمهای برق را معموالً
از فلزات مس و المونیم میسازند؛ زیرا این فلزات ،برق را بهتر انتقال داده میتوانند
سیمها از نظر جنسیت ،نوع پوش ،تعداد رشتهها و مساحت مقطع انواع مختلف دارد که
به معرفی چند نوع آن میپردازیم:
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سیمهای مسی زیرپلستر
سیمهای زیر پلستر که در شکل( )2-7نشان داده شده است معموال ً دو و سه رشته یی ساخته
میشوند ،از این سیمها برای سیم کشی برق تعمیرات استفاده میکنند .در قسمت وسطی این
سیم خطی وجود دارد که محل جدایی رشتههای آن است .در هنگام نصب آن میخها روی
همین خط باید کوبیده شود .در
هنگام نصب توجـــه شود که سر
میخ با عث اتصــــال دو رشته سیم
نشود .این سيم به مساحت مقطع
 4-1ملى متر مربع پيدا مىشود.
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کیبل ها

آیا تا اکنون کیبلهای برق را
دیده اید؟
همان طوری که برای انتقال
بیشتر آب از نلهای با قطر بزرگتر استفاده میشود همین طور برای انتقال انرژی برق
با جریان بزرگتر از کیبلها استفاده میشود .کیبلها نظر به تعداد رشتهها ،نوع پوش
و مساحت مقطع انواع مختلف دارد در شکل ( )2-8چند نوع کیبل مسی نشان داده
شده است.
شکل ( )2-7سیمهای برق زیر پلستر

AC

شکل()2-8
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سیمهای رشته یی (فکسول):

سویچ
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آیا گاهی رشتههای داخل سیم آبگرمی ،رادیو ،ویا کدام وسیلۀ برقی دیگر را که اکثرا ً
در انجام آن پَلک (دوشاخه) وصل میباشد دیده اید؟
هر رشته چنین سیمها مانند شکل()2-9دارای تارهای نازک مسی است .چرا چنین
سیمها به شکل تار تار ساخته میشوند؟
هرگاه سیمهای آالت کوچک برقی که از یکجا به جای دیگر انتقال داده میشوند تار
تار نباشد ومانند سیم زیر پلستر باشند دراثر
کج و راست شدن در حين انتقال و يا اتصال
به برق به زودی قطع میشوند .سیمهای
فکسول اکثرا ً از فلز مس ساخته مى شوند که
در بازار قابل دریافت است.
سوال – برای ساختن چراغ سیار از چه نوع
سیم باید استفاده کرد؟ توضیح دهید.
شکل ( )2-9سیمهای رشته یی

AC

سویچ وسیله یی است که برای قطع و وصل جریان برق به کار میرود .سویچها نظر به
مقدار جریان برق که از آن عبور میکند و محل نصب آن ،انواع مختلف دارد .سویچهای
که در سیم کشی برق تعمیرات استفاده میشود از نظرقابلیت نصب دونوع است:
الف -سویچ زیر پلستر :برای نصب این نوع سویچ بعد از پلستر کاری در محل مورد
نظر سوراخی به اندازۀ قوطی سویچ در داخل دیوار کندن کاری میشود سپس قوطی
داخل آن به وسیلۀ گچ به طرف داخل دیوار نصب میگردد وبعدا ً سیمها به سویچ
وصل و داخل قطی آن توسط دوپیچ که در دوطرف سویچ قرار دارد محکم میگردد.
به شکل( )2-10توجه شود.

شکل ()2-10
مراحل نصب

سویچ زیر پلستر
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فکر کنید

چرا پوش بیرونی هولدر ،سویچ یا ساکت از پالستیک ساخته
میشود؟
اگر از چوب یا آهن ساخته شود چه واقع خواهد شد؟

ب -سویچهای روی کار

سویچی که در روی دیوار( بدون آنکه دیوار کندن کاری شود) نصب گردد ،سویچ روی
کار نامیده میشود .مراحل نصب این سویچ در شکل زیر نشان داده شده است به آن
نوجه نمایید.
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چراغها

شکل ( )2-11مراحل نصب سوچ روى کار

چند نوع چراغ را میشناسید؟
چراغ برقی وسیلهیی است که انرژی برقی را به
سیم مسی
انرژی نوری تبدیل مینماید.
سیم مسی
چراغهای برقی از نظر شکل ،رنگ و مواد
ساختمانی آن انواع مختلف دارد که معمول ترین
آنها چراغهای نکالی و چراغهای گازی است.
الف -چراغهای نکالی :در این نوع چراغهای
قاعده
برق به حرارت و متعاقباً به نور تبدیل
شکل ( )2-12تصویر چراغ نکالی
می شود چون حرارت تولید شده توسط این نوع
گاز نجیبه

فلمنت
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چراغها ضایع میشود بنابر این مصرف برق آنها بیشتر است .نوری که توسط آنها تولید
میشود زرد رنگ است .اکثرا ً شیشۀ آنها به قسم شفاف و تباشیری ساخته میشود .در
شکل ( )2-12اجزاى این چراغ نشان داده شده است.

فکر کنید

سویچ زنگ دروازه با سویچی که برای چراغ استفاده میشود چه
فرق دارد؟ آیا میتوانیم از سویچ زنگ برای چراغ خانه استفاده
نماییم؟ توضیح دهید.
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ب -چراغهای گازی:
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چراغهای گازی حرارت کمتر و نور بیشتر تولید میکند مصرف برق آنها تقریباً چهار
مرتبه کمتر از چراغهای نکالی است .اکثرا ً نور این نوع چراغها سفید رنگ است ولی
رنگهای دیگر آن نیز وجود
دارد که منحیث چراغهای
زینتی از آن استفاده
میشود .در شکل ()2-13
یکتعداد چراغهای گازی
نشان داده شده است.
شکل ( )2-13چراغهای گازی

فعالیت
در تصاویر دو وسیلۀ روشنایی نشان داده
شده آنها را باهم مقایسه نموده مزایا و
معایب آنها را لست نمایید.
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هولدر ها
چراغها توسط چه وسیلۀ به برق وصل میگردند؟
هولدر وسیله یی است که چراغ را به برق وصل نگهمیدارد .هولدرهای که داخل
آن چوری کشی دارد برای چراغهای پیچی و در غیر آن برای چراغهای دکمه یی
استفاده میشود .در شکل ( )2-14مراحل اتصال هلدر نشان داده شده است.
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شکل ( )2-14مراحل اتصال هلدر

ساکت ها
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ساکت وسیله یی است که برای برق رسانی به وسایل برقی توسط پَلَک (دوشاخه)
مورد استفاده قرار میگیرد .ساکت هم مانند سویچ ،دونوع دارد.
الف -ساکتهای روی کار :این نوع ساکت به روی دیوار یا هر ساختمان دیگر نصب
میگردد .در شکل ( )2-15مراحل نصب یک نوع ساکت روی کار نشان داده شده
است.

شکل ( )2-15مراحل نصب ساکت روی کار
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ب  -ساکت زیر پلستر:
برای نصب ساکت زیر پلستر ابتداء دیوار به اندازۀ قوطی ساکت ،کندن کاری میگردد
سپس مانند مراحل نصب سویچ ،قوطی آن را به وسیلۀ گچ نصب و بعد از خشک شدن
سیمها را به پیچهای ساکت وصل و آن را داخل قوطی محکم مینمایند.
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شکل ( )2-15مراحل نصب ساکت زیر پلستر

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

AC
فکر کنید

ساکتهای عادی برق در چه جاهای تعمیر باید نصب نگردد؟
توضیح دهید.
19

AC
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فیوز
گاهی شارتی برق را دیده اید؟ اگر شارتی برق ادامه پیدا نماید چه واقع خواهد شد؟
اگر جریان شارتی در دورههای برقی به زود ترین وقت ممکن قطع نشود ،سبب ذوب شدن
سیمها و تجهیزات شامل دوره میگردد وممکن خطرات بزرگی مانند حریق را نیز در قبال داشته
باشد .بنابر این ضرورت به یک وسیله یی است که درصورت وقوع چنین حاالت جریان برق را
به زودی قطع نماید .این آله فیوز نام دارد .فیوز وسیله یی حفاظتی است که از عبور جریانهای
غیر مجاز در سیمها ( جریان برقی باالتر از قابلیت تحمل سیم ها) جلو گیری میکند .فیوز اقسام
مختلف دارد که معمولترین آن قرار ذیل است:
الف -فیوز ذوب شونده :این نوع فیوز در خود سیم باریکی دارد که در صورت عبور جریان
بيشتر از قابليت آن ذوب و در نتیجه جریان در همان دوره قطع میشود .در این نوع فیوزها قطر
سیم داخل فيوز را میتوان متناسب به قابلیت انتقال جریان در سیمهای همان دوره انتخاب و
نشان داده
در صورت ذوب شدن دوباره تجدید نمود .فیوز در نقشههای برق به سمبول
میشود .در شکل ( )2-16مراحل تجدید فلیته فیوز نشان داده شده است.

شکل ( )2-16مراحل تجديد فيوز

ب -فیوز اتومات :در هنگام حادثۀ شارتی یا اضافه باری در سیمها،
این نوع فیوز به قسم اتومات جریان را قطع مینماید .برای فعال
شدن دوباره جریان در دوره ابتدا باید علت قطع فیوز جستجو و به
ترمیم آن پرداخته شود .سپس با سویچ نمودن جریان برق در دوره
دوباره تأمین میگردد.
شکل()2-17
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افزار کار
پالس :پالس وسیله یی است که توسط آن میتوان سیمها را محکم گرفت ،شکل داد و
یا قطع کرد .از پالس به عوض چکش استفاده نکنید ،زیرا قابلیت حرکت دستههای آن
محدود میشود.
کتر(قطع کننده) :از کتر برای بریدن سیمها یا پوش سیم استفاده میگردد.
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پالس دهن باریک :برای محکم گرفتن سیمها
واشیای کوچک و شکل دادن سیمهای باریک استفاده
میشود.
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پیچ تاب :از پیچ تاب برای باز وبسته کردن پیچها استفاده میشود و دو نوع است :دورخ
و چهار رخ که هریک به اندازههای مختلف وجود دارد.

فاز متر( برق نما) :وسیله یی است ،مانند :پیچ تاب که برای شناسایی سیم فاز شبکه
برق به کار میرود.
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نکات حفاظتی برق

اگر از بدن انسان بیش از حد مجاز برق جریان نماید انسان دچار برق گرفتهگی میشود.
برق گرفتهگی سبب ضعف عضالت قلب و عضالت تنفسی میشود که بعضاً سبب مرگ افراد
میگردد .در هنگام کار با برق و وسایل برقی مهم وضروری است که به نکات محافظتی زیر
توجه نمایید.
 -1هنگام کارهای ترمیماتی برق ،نخست از همه برق همان ساحه را از فیوز بکس قطع
کنید.
 -2در جریان کار از افزار مخصوص برق استفاده کنید.
 -3از وسایل برقی سالم استفاده کنید.
 -4در زمان اجرای کارهای عملی برق در مکتب تحت نظر و مطابق هدایات معلم تان
کار کنید.
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فعالیت

کار عملی

با استفاده از آموختههای این فصل
میخواهیم چراغ سیار بسازیم.
سا ختن یک دورۀ برق با ترسیم نقشۀ
آن آغاز میگردد .نقشه را با استفاده
از سمبول تجهیزات ترسیم مینمایند.
درجدول زیر سمبول برخی از وسایل
برقی نشان داده شده است.
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به شکل مقابل دقت کنید و به صورت گروهی در
مورد سؤاالت زیر جواب دهید.
 -1چه چیز سبب برق گرفتهگی آن شخص شده
است ؟
 -2چرا برق به مسیری که به رنگ سبز نشان
داده شده است جریان نموده است؟

صندوق برق
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ترسیم نقشه:
با استفاده از سمبول تجهیزات نقشه چراغ سیار را ترسیم مینماییم.
سویچ سیار
چراغ
وهلدر

سیم فکسول دو لینه
پلک دو شاخه
شکل()2-20
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با مشاهده نقشه چراغ سیار وسایل مورد ضرورت را لست و تهیه مینماییم:
وسایل و افزارکار :چراغ ،هلدر ،سویچ سیار ،سیم فکسول ، ،پَلَک (دوشاخه) .پالس و
پیچ تاب.

طریقه انجام کار:

 -1پوش دو طرف سیم را با پالس جداکنید.
 -2پلک را به یک سر سیم وصل کنید.
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شکل ( )2-21مراحل نصب پلک در سیم برق

-3

سویچ را در مسیر یکی از رشتههای سیم وصل کنید.

شکل ( )2-22مراحل نصب سویچ در امتداد سیم چراغ سیار
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 -4سر دیگر سیم را به هولدر مطابق شکل ( )2-23وصل کنید.

شکل ( )2-23مراحل اتصال هلدر

بعد از مشاهده معلم محترم  ،چراغ سیار را آزمایش کنید.
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جستجو کنید:
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در گروههای خود یکی از موضوعات زیر را انتخاب و راجع به آن
جستجو وتحقیق نموده ،سپس نتایج آن را به صنف تان گزارش
دهید.
 -1در کشور ما با استفاده از کدام انرژی ،برق تولید میشود؟
 -2چگونه میتوانیم مصرف انرژی برق را در خانۀ خود کاهش دهیم پیشنهادات تان را
لست نمایید.
لست وسایل برقی خانۀ تان را تهیه و بعدا ً مشخص کنید که در کدام ساعات بیشترین
آالت برقی خانۀ شما به برق وصل است؟
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خالصۀ فصل
حرکت الکترونهای آزاد در یک جهت در داخل سیم فلزی را جریان برق

گویند.

انرژی برق از تبدیل انرژیهای دیگر به دست میآید .وسیله یی که انواع دیگر

انرژی را به انرژی برق تبدیل مینماید ،مولد برق یاد میشود.

سیم رشتۀ فلزی است که جریان برق را از خود عبور میدهد .سیمهای برق را
بیشتر از فلزات مس و المونیم میسازند.
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سویچ وسیله یست که برای قطع و وصل جریان برق به کار میرود.

چراغ برقی وسیلهیی است که انرژی برقی را به انرژی نوری تبدیل
مینماید.
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چراغهای گازی حرارت کمتر و نور بیشتر تولید میکنند و مصرف برق آنها
تقریباً چهار مرتبه کمتر از چراغهای نکالی است.

هولدر وسیله یی است که چراغ را به برق وصل نگهمیدارد.

ساکت وسیله یی است که برای برق رسانی به وسایل برقی توسط پَلَک

(دوشاخه) مورد استفاده قرارمی گیرد.

فیوز وسیلۀ حفاظتی است که از عبور جریانهای شارتى در دورۀ برقی جلو

گیری میکند.

از کتر(قطع کننده) برای بریدن سیمها یا پوش سیم استفاده میگردد.

پالس وسیله یی است برای محکم گرفتن سیمها واشیای کوچک و شکل

دادن آنها.

از پیچ تاب برای باز و بسته کردن پیچها استفاده میشود .پیچ تاب دو نوع

است :دو رخ و چهار رخ که هریک به اندازههای مختلف وجود دارد.
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فازنما وسیله یی است؛ مانند :پیچ تاب که برای شناسایی سیم فاز به کار
میرود.

برای حفظ جان ما در هنگام کار با برق باید موارد حفاظتی برق را رعایت

نماییم.

تمرین فصل
 -1جمالت زیر را با گذاشتن کلمات مناسب طوری تکمیل نمایید که مفهوم
درست را ارائه نماید.
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الف -جریان برق از  ........................................دریک مسیر  .............................به وجود میآید.

ب -الکترونهای آزاد از اثر عمل  ........................................در یک دورۀ برقی به حرکت
میآید.

ج -فیوز وسیله

........................................
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جلوگیری میکند.

است که از عبور  ........................................در دوره

 -2مزایا و نواقص چراغهای گازی و نکالی را بیان کنید.

 -3هنگام کار با برق کدام نکات حفاظتی را باید رعایت نماییم؟

 -4ساکت روی کار چگونه نصب میگردد؟ مراحل نصب آن را واضح سازید.
 -5با استفاده از سمبولها نقشۀ ساکت سیار را ترسیم نمایید.
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فصل سوم

نجـــاری

AC
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آیا توجه نموده اید از دیر زمان تا اکنون انسان از چوب چه استفادههای مهم و متنوع
نموده است؟ بشر ازچوب برای تولید انرژی ،ساختن خانه ،وسایل شکار ، ،افزار کار،
وسایل زینتی و ساختن صدها اسباب مختلف دیگر استفاده نموده است .با توجه به
اهمیت و مصرف روز افزون چوب سعى میگردد تا از چوب استفاده مؤثر صورت گیرد
تا در مصرف آن صرفه جویی به عمل آید .حرفههایی که با شکل دادن چوب و تولید
وسایل چوبی سرو کار دارند متعدد است؛ مانند :نجاری ،موبل سازی ،حکاکی ،مجسمه
سازی ،قالب بندی وغیره.
در این فصل شما با منابع تولید چوب ،اشکال چوب ،در مارکيت هاى فروش آن افزار
کار نجاری ،طراحی و ساخت بعضی وسایل سادۀ چوبی آشنا میشوید.
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منابع تهیه چوب

چوب ارچه

چوب بلوط

AC
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در منطقۀ شما چه نوع درختان بیشتر میروید؟ و از آنها چگونه استفاده میشود؟
جنگالت عمده ترین منابع تولید چوب اند.
عالوه بر آن باغها و درخت زارهای که در
محالت مختلف به صورت طبیعی میرویند
منبع تولید چوب به شمار میروند .همان
طوری که درختان از نظر شکل ،برگ،
میوه و عمر از هم فرق دارند ،چوب آنها
نیز از نظر رنگ ،سختی و کثافت از هم
متفاوت اند که از هریک نظر به خواص
شان استفادههای مختلف صورت میگیرد.
در شکل ( )3-1چند نمونه یی از چوب
شکل( )3-1جنگالت و منابع تهیۀ چوب
درختان مختلف نشان داده شده است.

چوب چهار مغز

چوب شیشم

چوب چنار

فعالیت

منابع بزرگ تولید چوب در کدام والیات افغانستان وجود دارد و ازچوب
آنها چه نوع استفاده صورت میگیرد؟ در این باره در گروه خود باهم بحث
نموده و نتیجۀ بحث و مشورههای خود را برای همصنفان تان گزارش دهید.
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جستجو کنید:

در گروههای خود یک یک نمونۀ کوچک از چوبهای که در
منطقۀ شما پیدا میشود جمع آوری نموده وآنها را از نطر رنگ،
کثافت ،بو و سختی با هم مقایسه نمایید و نتیجه را برای همصنفان
خود بیان کنید.

اشکال چوب در مارکیت

شکل()3-3

AC

 -1چهار تراش
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چوب به چه اشکال در بازار یافت
میشود؟
بعد از این که تنۀ درختان از شاخها
و ریشه آن جدا ساخته شد به
اشکال و اندازههای مختلف بریده
میشود که در زیر چند نوع آن را
مطالعه مینماییم.

مقطع چها تراش دارای شکل چهار ضلعی است و به اندازههای مختلف بریده میشود .از
چوب چهار تراش میتوان تخته ،بازو برای ساختن کلکین ،دروازه ،موبل و وسايل ديگر
به اندازههای مختلف اره نمود.

 -2ورقههای چوبی

این ورقها ضخامت نازک دارند که از
چوب درختان مختلف بریده میشوند
از این که رنگ ونقشهای طبیعی
دارند جهت تزیین موبل و فرنیچر
و وسایل چوبی از آنها استفاده
میشود .به شکل ( )3-4توجه شود.
شکل()3-4
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 -3تختههای چوبی

از تختههای هموار چوبی که از چار تراش و یا از تنۀ درختان به ضخامتهای مختلف
بریده میشوند در ساختن اسباب و وسایل مختلف چوبی؛ مانند :دروازه ،کلکین،
الماری ،و  . . .استفادة وسیع صورت میگیرد.
شکل()3-5
تختههای چند ال

 -4تختههای چند پوست

این نوع تختهها از چسپانیدن چند الیۀ نازک چوبی ساخته میشوند.
این تختهها به مساحتهای مختلف تهیه میشوند.
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 -5تخته stamped plat

 -1گیرا :گیرا به روی میز کار نصب میگردد و
وسیله یی است برای نگهداشتن قطعه تحت کار.
از گیرا برای اجرای کارهای مختلف استفاده شده
میتواند؛ مانند :اره کردن ،سوهان کردن ،رنده
کردن ،تیز کردن بعضی افزار کار وغیره به شکل
( )3-7توجه شود.

شکل()3-6

افزار کار

AC

این نوع تختهها را در بازار به نام تختۀ اشپامپلت
یاد میکنند و از جملۀ تختههای مصنوعی است
که از برادۀ چوب و سرش ساخته شده و روی آنرا
اکثرا ً با ورقههای نازک چوبی یا ورقههای مصنوعی
میپوشانند تا زیبا معلوم شود.

شکل()3-7گیرا
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 -2اره:

اره افزاری است برای بریدن چوب ،اره به اندازهها و اشکال مختلف ساخته میشود.

 -4سوهان:
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سوهان افزاری است که برای سایدن یا براده کردن قطعۀ کار و یا تیز کردن افزار
استفاده میشود .درسوهان برجسته گیهایی وجود دارد که با عث جدا شدن برادهها
از روی قطعۀ کار میشود .سوهان نظر به درجۀ درشتی سطح و شکل آن انواع مختلف
دارد .به شکل ( )3-9دیده شود.
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مقطع مربعی

مقطع مستطیلی
مقطع مثلثی

مقطع تیغه یی

 -5چوب سای:

شکل ( )3-9انواع سوهان از
نظر شکل مقطع

چوب سای افزاری است برای سایدن و شکل دادن چوب .درشتی چوب سای نسبت به
سوهان بیشتر است .به شکل ( )3-10توجه شود.
شکل ( )3-10چوب سای
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 -6خط کش نود درجه (گونیا):
از این نوع خط کش برای اندازه گیری ،خط کشی و معلوم نمودن زوایای نود
درجه و هموار بودن سطوح رنده شده استفاده میشود.
شکل (  )3-11کــج

 -7رنده:

 -8برمه:
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رنده آله یی است برای صاف و هموار کردن
سطح چوب ،رنده دارای پَل فوالدی است
که قابلیت تیز کردن را دارد .بدنۀ رنده
ممکن است چوبی یا فلزی باشد .در حین
کار با رنده کوشش شود پل آن با اشیای
فلزی تماس نکند؛ زیرا باعث ُکند شدن آن
میشود.

شکل ( )3-12رندۀ دستی

AC

از برمه برای سوراخ کردن قطعه یی تحت کار استفاده میشود .برمه میتواند دستی یا
برقی باشد .پل برمه به قطرهای مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت به برمه وصل
میشود .در شکل ( )3-13چند نوع برمه نشان داده شده است.

شکل ( )3-13برمه
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نکات حفاظتی
 -1قبل از داخل شدن به محل کار از امکان خطراتی که در آن محل وجود دارد آگاه و
متوجه باشید تا به شما آسیب نرسد.
 -2پوشیدن لباس مناسب در هنگام کار ،جنبه حفاظتی دارد .و از جانب دیگر لباس
اصلی شما کثیف نمیشود .در محل کار باید از وسایلی که برای حفاظت اعضای بدن
ساخته شده است؛ مانند :دست کش ،عینک و کاله استفاده نمایید شکل ()3-14
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شکل (  )3-14وسایل حفاظتی کار
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 -3سطح زمین در محل کار باید از مواد اضافی و لغزنده پاک باشد تا با عث افتیدن
کسی نه شود .شکل ()3-15
 -4اگر با طرز کار وسیله یی آشنا نیستید ،نباید به آن دست بزنید؛ زیرا ممکن است
خطر ایجاد کند.
 -5از سیمهای برق ،ساکتها ،سیمهای سیار و
سایر تجهیزات برقی مراقبت کنید که سالم و بدون
عیب باشند تا سبب برق گرفتهگی یا حریق نه
شوند.
 -6در حین اجرای کارهای مانند :اره کاری سوهان
کاری از گیرا استفاده کنید.
 -7راههای خروجی محل کار تان را مسدود
نسازید.
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شکل ()3-15

کار عملی
قاشقک چوبی بسازید

مواد و وسایل مورد ضرورت:
خط کش ،پنسل ،اره ،چوبسای ،کاغذ

ضخیم ،قیچی و یک قطعه چوب.
طرزالعمل:

شکل یک قاشقک را به روی کاغذ

KU

ترسیم کنید.

قاشک ترسیم شده را با قیچی برش

نمایید.

نمونه به دست آمده(شابلون) را روی

قطعه چوب قرار داده اطراف آن را خط
قطعه چوب را در گیرا محکم نموده

و طول قاشقک را با اره نمودن قسمت
اضافی چوب تعیین کنید.

با چوب سای کنجها و سطح قاشقک

AC

بکشید.

را مطابق نقشه صاف و شکل دهید.

قاشقک ساخته شده را با نمونۀ اولیه (شابلون) مقایسه نموده و با
اعضای گروه در باره آن قضاوت کنید.
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خالصه فصل
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جنگالت عمده ترین منابع تولید چوب اند .عالوه بر آن باغها و درخت زارهایی که در
محالت مختلف به صورت طبیعی میرویند نیز منبع تهیه چوب محسوب میشوند.
مقطع چهار تراش دارای شکل چهار ضلعی بوده و به اندازههای مختلف بریده
میشود.
ورقهای چوبی ضخامت نازک دارند که از چوب درختان مختلف بریده میشوند و
ازاین که رنگ ونقشهای طبیعی دارند جهت تزئین موبل و فرنیچر و وسایل چوبی
از آنها استفاده میشود.
تختههای چند ال از چسپانیدن چند الیۀ نازک چوبی ساخته میشود.
تخته ( stamped platتخته اشپامپلت) از براده چوب و سرش ساخته شده و روی
آن را اکثرا ً با ورقههای نازک چوبی یا مصنوعی میپوشانند تا زیبا معلوم شود.
گیرا وسیله یی است برای محکم نگهداشتن قطعه تحت کار که روی میز نصب
میگردد.
اره افزاری است برای بریدن چوب .اره به اندازهها و اشکال مختلف ساخته میشود.
از سوهان برای سایدن قطعه کار ویا تیز کردن افزار استفاده میشود.
چوبسای افزاری است که برای شکل دادن چوب استعمال میشود .درشتی چوبسای
نسبت به سوهان بیشتر است.
خط کش نود درجه برای اندازه گیری ،خط کشی و معلوم نمودن زوایای نود درجه و
هموار بودن سطوح رنده شدۀ چوب استفاده میشود.
از رنده برای صاف وهموار کردن سطح چوب استفاده میشود .رنده دارای پل فوالدی
است که قابلیت تیز کردن را دارد.
از برمه دستی یا برقی برای سوراخ کردن چوب استفاده میشود .پل برمه به قطرهای
مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت به برمه وصل میشود.
رعایت نکات حفاظتی در هنگام کار سبب حفظ سالمتی ما و اجرای درست کار
میشود.
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تمرین فصل

 -1با گذاشتن کلمههای مناسب جاهای خالی را پر کنید.
الف -جنگالت عمده ترین  ..........................................اند.

ب -همان طوری که درختان از نظر شکل ،برگ ،میوه و عمر از هم فرق دارند ،چوب آنها

نیز از نظر  ...........................................................از هم متفاوت اند.

ج -ورقههای چوبی ازاین که  ..........................................و ..........................................های طبیعی دارند جهت

تزیین وسایل و تجهیزات چوبی از آنها استفاده میشود.
تختههای  ( stamped platاشپامپلت) از

KU

میشود.

..........................................

و

..........................................

ساخته

 -2نمونۀ چوب یک تعداد درختان در زیر نشان داده شده شما اسم آنها را به اساس
شمارههای آن در کتابچههای تان بنویسید.
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1

2

3

4

5

-3از گیرا چوبسای و رنده برای اجرای چه نوع کارها استفاده میشود؟ به صورت خالصه

بیان کنید.

 -4رعایت نکات حفاظتی چه اهمیت دارد؟ طور خالصه شرح دهید.

 -5از یک کارگاه نجاری دیدن نموده و با یک نجار مصاحبه نمایید و سؤاالت زیر را از
وی بپرسید:

الف -از چوب چه چیزها ساخته میشود؟

ب -در کارگاه شما غیر از چوب چه مواد دیگر به مصرف میرسد؟

ج -شاگر دان شما چگونه این حرفه را میآموزند؟
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فصل چهارم

فلــــز کاری
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آیا توجه نموده اید که انسان از فلزات ،چه وسایل و ماشین آالت مختلف ساخته
است؟
از زمانی که بشر قادر به شکل دادن فلزات شده است تا اکنون توانسته از آن وسایل
و افزار گوناگون بسازند .استفاده از فلزات مختلف در انکشاف تکنالوژی نقش مهمی
دارد .فلزات انواع مختلف دارند،
هر فلز دارای خواص و مشخصات
خاص است که نظر به خواص آنها
در ساختن وسایل ماشین آالت و
پرزه جات مختلف مورد استفاده
قرار گرفته است .برای این که
بتوانیم از فلزات استفاده نماییم
ابتدا الزم است با خواص آنها
آشنا شویم سپس مهارتهای کار
با فلزات را کسب نماییم بنابر این
در این فصل خواهید آموخت که:
فلزات آهن ،مس ،المونیم و جست
چگونه قابل استفاده میشوند .از
افزار کار فلز کاری چگونه استفاده
نموده میتوانیم؛ عالوه بر این اجرای
بعضی کارهای عملی را نیز تمرین
خواهید نمود.
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فلزات چگونه قابل استفاده میشوند؟
فلزات عموماً در طبیعت به صورت معادن مخلوط با مواد دیگر؛ مانند :سنگ و ریگ پیدا
میشوند ،بنابر این زمانی که فلز از معدن استخراج میگردد ،باید مراحلی را طی کند
و کارهای مختلفی روی آن صورت گیرد تا مواد اضافی از آن جداگردد.

آهن Fe

AC

KU

آهن از معدن به صورت مخلوط سنگ با آهن استخراج میشود .سنگ آهن در کارخانۀ
ذوب آهن انتقال و به اثر حرارت بلند ذوب میگردد و مواد سنگی و آهن از هم جدا
ساخته میشود .آهن به دست آمده آهن خالص است .آهن خالص نرم است و استحکام
کافی ندارد و نمیتوان از آن در صنعت استفاده نمود بنابراین با آن عنصر کاربن ،کروم
یا نکل مخلوط میگردد تا سختی الزم را کسب کند .آهن در مار کیتها به اشکال نیم
ساخته( آهن چادر ،آهن گادر ،انگالرن ،پروفیل وغیره) که در شکل( )4-1نشان داده
شده است پیدا میشود.

شکل ( )4-1اشکال آهن در مارکیت
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به معلومات تان بیفزایید:

اگر مقدار کاربن در آهن  2.06 %باشد چنین الیاژ را فوالد گویند و اگر این مقدار از
 2,06 %تا 6,67 %باشد ،الیاژ به دست آمده چدن نامیده میشود.

مس Cu

المونیم Al
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آیا فلز مس را دیده اید؟ فلز مس با فلز آهن و المونیم از نظر ظاهری چه فرق دارد؟
مس فلزی است که حرارت و برق
را خوب هدایت میکند بنابر همین
خاصیت آن اکثر سیمها وکیبلهای برق
از این فلز ساخته میشود .سنگ مس
پس از استخراج از معدن در کورههای
مخصوص در درجۀ حرارت 1100Co
ذوب و سپس تصفیه میگردد .رنگ
شکل( )4-2فلز مس
این فلز سرخ رنگ است .برنج و برونز
الیاژهای مس است .در کشور ما از مس
ظروف پخت و پز نیز ساخته میشود که روی آنها را با فلز قلعی ملمع مینمایند تا
هم درخشان معلوم گردد و هم اوکساید مس که با عث مسمومیت انسان مى شود با
غذا مخلوط نشود.
سؤال -ظروف مسی ملمع شده و غیر ملمع شده را چگونه فرق نموده میتوانید؟
فلز المونیم دارای رنگ سفید مایل به خاکستری ،سبک
و خیلی نرم است .از المونیم در صنعت به صورت الیاژ
استفاده میشود تا از سختی الزم بر خوردار شود .المونیم در
 660درجۀ سانتی گرید ذوب میشود .المونیم در طبیعت
از یک نوع خاک رس ،به نام بوکسیت به دست میآید و
پس از ذوب وتصفیه آماده برای استفاده میگردد.
شکل ( )4-2فلز المونیم
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جست Zn
برای جلو گیری از زنگ زدن نلها و آهن چادر که در ساختمان تعمیرات استفاده میشود،
چه راه حل وجود دارد؟
جست فلزی است که در برابر تغییرات آب و هوا (فرسودهگی یا زنگ زدهگی) بسیار مقاومت
دارد .به اساس همین خاصیت مهم این فلز سطوح آهن چادر و نلهای انتقال آب را با
این فلز پوش مینمایند تا آنها عمر بیشتر داشته و آب داخل نلها از اوکساید فلزات دیگر
حفاظت شود .فلز جست دارای رنگ خاکستری روشن بوده که در  419درجه سانتی گرید
ذوب میشود.

KU

فعالیت

افزار کار

AC

در گروههای خودبعد از مباحثه به سؤاالت زیر جواب تهیه نموده برای
همصنفان تان گزارش دهید.
 .1چرا بدنه طیارهها را از الیاژ المونیم میسازند؟
 .2چرا سیمهای برق را از فلز مس میسازند؟
 .3چرا کلکین و دروازههای آهنی را رنگ مینمایند اما دروازه وکلکینهای
المونیمی را اکثرا ً رنگ نمیکنند؟

 -1ارۀ آهن ُبر :از این وسیله برای بریدن فلزات و ایجاد جری در آن استفاده میشود.
پل اراه آهن بُر بعد از استفادۀ زیاد ُکند میشود که میتوان آنرا با پل جدید تجدید
نمود .به شکل ( )4-3دیده شود.

شکل ( )4-3ارۀ آهن بر دستی
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 -1خط کش فلزی :از این آله برای اندازه گیری و خط کشی روی فلزات استفاده
میشود.
 -2سوزن خط کش :از سوزن خط
کش برای نشانی اندازهها و کشیدن خط
به روی فلزات استفاده میشود .به شکل
شکل ( )4-4خط کش و سوزن خط کشی
( )4-4توجه شود.

KU

 -3سنبه :از این وسیله برای ایجاد نشانی در روی قطعه کارجهت اجرای کارهای
بعدی؛ مانند :برمه کاری ،پرچی کاری
وغیره استفاده میشود.
شکل ( )4-5سنبه
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 -1قیچی آهن ُبر دستی :از این نوع قیچی برای بریدن آهن چادر و ورقهای نازک
فلزی استفاده میشود.

شکل ( )2-6قیچی آهن ُبـر

فعالیت

زنجیر فلزی بسازید
مواد و وسایل مورد ضرورت :خط کش ،پالس دهن باریک ،یک میله
فلزی ومقداری سیم فلزی نرم به قطر1mm
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مراحل اجرای کار

 -1با در نظر داشت تعداد حلقههای زنجیر ،سیم را به دور میلۀ فلزی مطابق شکل
( )4-7طور منظم بپیچانید.

شکل ( )4-7الف ساختن زجنیر
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 -2حلقهها را با پالس از هم جدا (قطع) کنید .سپس آنها را داخل یکدیگر قرار داده
وبا پالس محکم نمایید.

شکل ( )4-7ب  ،ساختن زنجیر

خالصۀ فصل

کشف فلزات و شکل دادن به آنها تأثیر زیاد در زندهگی انسان گذاشت.
استفاده از فلزات مختلف در انکشاف تکنالوژی و پیشرفت انسانها نقش
مهمی داشته است.
فلزات عموماً در طبیعت به صورت معادن مخلوط با مواد دیگر؛ مانند :سنگ
و ریگ پیدا میشوند.
آهن از معدن به صورت مخلوط سنگ با آهن استخراج میشود.
آهن خالص نرم است و استحکام کافی ندارد و نمیتوان از آن در صنعت
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استفاده نمود .بنابراین با آن عنصر کاربن ،کروم یا نکل مخلوط میگردد تا
سختی الزم را کسب کند.
مس فلزی است که حرارت و برق را خوب هدایت میکند .سنگ مس پس از
استخراج از معدن در کورههای مخصوص در درجۀ حرارت  1100 C ذوب و
سپس تصفیه میگردد .رنگ این فلز سرخ رنگ است .برنج و برونز الیاژهای
مس است.
المونیم فلزی است به رنگ سفید مایل به خاکستری ،سبک و خیلی نرم .از
المونیم در صنعت به صورت الیاژ استفاده میشود تا از سختی الزم بر خوردار
شود .المونیم در  660درجه سانتی گرید ذوب میشود .المونیم در طبیعت از
یک نوعی خاک رس ،به نام بوکسیت به دست میآید.
جست فلزی است که در برابر تغییرات آب و هوا (فرسودهگی یا زنگ زدهگی)
بسیار مقاومت دارد .به اساس همین خاصیت مهم این فلز ،سطح آهن چادر
و نلهای انتقال آب را با این فلز پوش مینمایند فلز جست دارای رنگ
خاکستری روشن بوده که در  419درجۀ سانتی گرید ذوب میشود.
آهنبر برای بریدن فلزات و ایجاد جری در آن استفاده میشود.
از اره ُ
ازخط کش فلزی برای اندازه گیری و خط کشی روی فلزات استفاده
میشود.
از سوزن خط کش برای نشانی اندازهها و کشیدن خط به روی فلزات استفاده
میشود.
از سنبه برای ایجاد نشانی در روی قطعه کارجهت برمه کاری یا سوراخ کاری
استفاده میشود.
آهنبر برای بریدن آهن چادر و ورقهای نازک فلزی استفاده
از قیچی
ُ
میشود.
از خط کش نود درجه برای کنترول عمود بودن دوسطح و همچنان خط کشی
سطوح استفاده میشود.
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تمرین فصل

 -1چرا از آهن خالص در فلز کاری استفاده نمیشود؟ شرح دهید.
 -2به چه دلیل سطوح آهن چادر و نلهای آهنی را با فلز جست پوش میکنند؟
توضیح نمایید.
 -3با کلمههای مناسب جمالت ذیل را تکمیل نمایید:
الف -سطح ظروف مسی باید با فلز .................................ملمع شود.
ب -المونیم فلزی است به رنگ  .................................ونسبت به فلزات دیگر .........میباشد.
ج -از فلز مس اکثرا برای ساختن  .................................استفاده میشود.
 -4با توجه با تصاویر زیر اسم و کار برد آنها را در کتابچه هایتان بنویسید:

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

 ................................استفاده
مى شود.
براى .....................................
 ................................استفاده
مى شود.
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الف....................................

براى .....................................

براى .....................................

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

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

 -5هر گروه یکی از موضوعات زیر را با مشوره اعضای گروه انتخاب و در مورد آن تحقیق
نموده به صنف گزارش دهند.
الف -در محل یا منطقۀ زندهگی شما ،چه حرفههای کار با فلز وجود دارد؟
ب -از موارد استعمال فلزات :آهن ،مس و المونیم که در محل شما رایج است لستی
تهیه کنید.
ج -در کدام والیت افغانستان معدن کدام نوع فلز تا حال کشف شده است؟
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فصل پنجم

زراعت و مالداري
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از زمانی که انسان به کشت وپرورش نباتات مختلف آغاز نمود تا عصر حاضر به
موفقیتهای مختلف در کشت اصالح وتکثیر نباتات دست یافته است .این موفقیتها
چگونه حاصل شده است ؟
انسان با استفاده از علم وتکنالوژی توانسته وسایل متنوع بسازد و به کمک آن محیط
مناسب را برای رشد زراعت ومالداری به وجود آورد و از آب و خاک استفادۀ بهتر نموده
و اکثرضروریات ،خوراک وپوشاک خود را به وسیلۀ آن تهیه نماید.
زراعت و مالداری یکی از بخشهای مهم اقتصاد هر کشور است .استفاده از دانش و
تکنالوژی جدید سبب تولید بیشتر وبهتر محصوالت زراعتی و مالداری میگردد .در این
فصل شما در رابطه به زراعت و مالداری این موضوعات را مطالعه مینمایید:
 مراحل پرورش نباتات سبزیهایی که برگ و ساقه ،میوه و دانه ،ریشه ،پیاز و گل آن مورد استفاده قرار میگیرد. مرغ داری ،نکات مهم مرغداری،مرغهای گوشتی ،مرغهای تخمی،
چوچه کشی طبیعی و مصنوعی.
 پرورش حیوانات اهلی (دامپروری).
 پرورش حشرات (زنبور داری،و تربیه کرم ابریشم).
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مراحل مختلف پرورش نباتات
در محل زندهگی شما چه نوع نباتات پرورش مییابد؟

محصوالت زراعتی در سه مرحله به دست میآید که در ذیل به مطالعه آن

میپردازیم.

الف -مرحلۀ اول کشت یا بذر

 -1آماده سازی زمین :آیا میتوانید بگویید که زمین آماده شده برای کشت چگونه

میباشد؟

برای کشت یا بذر نباتات اول باید خاک (زمین)

KU

آماده ساخته شود .جهت آماده ساختن زمین
ابتدا خاک سطح آنرا با بیل زدن یا قلبه

کردن نرم وهموار مینمایند .در این
صورت نفوذ پذیری خاک در برابر آب
ریشۀ نباتات بیشتر نمو نموده

میتواند .ریشۀ نباتات آب و

مواد مورد ضرورت نبات
را از زمین جذب و در

روییدن وثمر نبات نقش

AC

و هوا بیشتر میگردد .در خاک نرم

شکل ( )5-1آماده سازی زمین برای کشت

مهم دارد.

 -2کود پاشی زمین :نباتات مختلف به اندازههای متفاوت به مواد معدنی ضرورت

دارند .کود یکی از موادی است که ضرورت غذایی نباتات را تأمین میکند و در افزایش
حاصالت یا ثمر نبات اهميت زياد دارد .کود دو نوع است :کود حیوانی و کود کیمیاوی

که هر کدام با خاک به اندازۀ معین مخلوط میگردد.
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به معلومات تان بیفزایید:
خاکها بر اساس مقدار ذرات تشکیل دهندۀ شان انواع مختلف
دارند که هر یک برای پرورش یک دسته از نباتات مناسب است؛
مث ً
ال :خاکهای ریگی که در حدود 75%ریگ و  25%گل رس دارند و
برای کشت سبزیهای برگی مناسب اند .هرچه مقدار ریگ در خاک بیشتر
باشد جریان هوا در خاک افزایش مییابد و هر چه مقدار رس در خاک زیاد
باشد قابلیت ذخیره آب و رطوبت خاک بیشتر میشود.
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-3کشت :آیا تا اکنون تخم یا دانه کدام نبات را برای روییدن در زمین کشت نموده اید؟
هرگاه دانه یا تخم نباتات در شرایط مساعد از نظر رطوبت وحرارت در عمق مناسب زیر خاک
قرار گیرد ،جوانه میزند و نبات جدید میروید؛ ولی بعضاً با موجودیت شرایط مناسب ،تخم
نمیروید ،ممکن است علت آن نامناسب بودن تخم باشد .تخم یا دانه مناسب برای کشت
باید دارای این مشخصات باشد:
• تخم باید رسیده یا پخته باشد.
• تخم یا بذر باید خالص باشد و چیزی دیگر با آن مخلوط نباشد.
• تخم یا بذر ضعیف نباشد.
• تخم یا بذر باید از جنس خوب باشد.
• تخم از زمان جمع آوری الی کشت به صورت درست نگهداری شده باشد.
هر گروه در ساحۀ آفتابی صحن مکتب زمینی به اندازۀ یک يا دو
فعاليت
متر مربع را انتخاب و آن را آمادۀ کشت نمایید سپس تخم یک نوع
نبات (مث ً
ال دانه جواری وغیره ) را که درآن محیط میروید مطابق
موضوعاتی که از این درس آموخته اید کشت نمایید .اگر در صحن مکتب این کار
ممکن نباشد میتوانید از یک صندوق یا کارتن چوبی که قسمت پایین آن سوراخ
باشد نیز استفاده نمایید .این مزرعه کوچک را مرتباً آب دهید تا کشت جوانه بزند.
اگر مزرعۀ کوچک شما در صندق یا گلدان است بعد از کشت آنرا در آفتاب قرار
دهید.
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 -3چیدن گیاههای مضر:
در مزارع عالوه بر گیاه اصلی کشت
شده ،بعضی گیاهان غیر ضروری نیز
میروید که باید چیده شوند.
 -4ایجاد فاصله :در برخی نباتات
چیدن یک تعداد بتههای اصلی
به منظور ایجاد فاصله مناسب
بین آنها باعث رشد بهتر
بتهها میگردد .فاصله بین
بتهها در نباتات نظر به
نوعیت نبات متفاوت
است.
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ب -مرحلۀ مراقبت :برای این که جوانههای تازه روییده به پختهگی و ثمر برسند به مراقبت
ضرورت دارند .مراقبت بعد از کشت شامل فعالیتهای زیر میباشد:
 -1آبیاری :بعد از کشت ،تخم یا بذر به آبیاری ضرورت دارد .فاصلۀ زمانی آبیاری برای نباتات
نظر به محیط و نوع نبات فرق میکند.
 -2خیشاوه :پس از آبیاری ،سطح زمین
سخت و ترکیده میشود .سخت شدن
سطح خاک مانع رشد نبات میگردد و
ترکیدن سطح زمین سبب تبخیر رطوبت
خاک و رسیدن بیشتر هوا به ریشه نبات
میشود .برای رسیدهگی به این مشکل
سطح زمین باید خیشاوه گردد.

شکل()5-2

شکل ()5-3
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 -4کود دادن :دادن کود برای نباتات از زمان کشت یا بذر تا رسیدن و ثمر بخشی باید
مطابق تقسیم اوقات منظم صورت گیرد.
 -3ادویه پاشی :حملۀ حشرات وموجودات کوچک دیگر به نباتات سبب تضعیف
و حتی خشک شدن آنها میگردد .ادویههایی وجود دارند که خاصیت زهری دارند و
سبب از بین رفتن چنین آفات و امراض میگردد که باید به موقع مناسب باالی نباتات
استعمال گردد تا مزارع از چنین خطرات مصون بمانند .در حین ادویه پاشی استفاده از
وسایل حفاظتی؛ مانند :کاله ،دست کش و عینک نباید فراموش گردد.
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 -5خاک دادن :بعضی نباتات ضرورت دارند که در قسمت پایینی آنها مطابق شکل
( )5-5خاک داده شود تا سمت مناسب را اختیار نمایند .خاک دادن سبب تقویت نبات
میگردد.

شکل()5-5
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فعالیت
کدام محصوالت زراعتی در محل زندهگی شما زرع وتولید میشود؟
کدام محصوالت زراعتی مورد ضرورت مردم در محل شما کشت نمیشود؟
چرا؟
در گروههای خود در بارۀ سؤاالت باال بحث نموده و نتایج مباحثات تان را برای
همصنفان تان گزارش دهید.
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ج -برداشت حاصل یا ثمر
در این مرحله ثمر زحمات و مصارف انجام شده به دست میآید ،زمان جمع آوری
حاصل نظر به نوع نبات و محیط متفاوت است .جمع آوری به موقع حاصالت سبب
کاهش ضایعات میگردد.
به نظر شما بعد از جمع آوری حاصالت ،دهقان یا باغدار چه کارهای دیگر را باید انجام
دهد؟
دهاقین یا باغداران در ختم جمع آوری محصوالت مزارع شان به انجام این فعالیتها
مبادرت میورزند:
 -1دسته بندی حاصالت :دسته بندی نظر به جنسیت حاصالت (مث ً
ال سیب سرخ،
سیب زرد )،نظربه اندازه (مثالً :
سیبهای بزرگ ،سیبهای
متوسط ،سیبهای کوچک) نظر
به سالم بودن (مثال ً :سیبهای
سالم و سیبهای داغ دار) دسته
بندی میگردد.
شکل ( )5-6جمعآوری و دسته بندی حاصالت
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 -2بسته بندی حاصالت :هرگاه محصوالت به صورت مناسب بسته بندی گردد این
فواید را به بار میآورد:
محصوالت در حین حمل و نقل سالم میماند.
بسته بندی مناسب محصوالت سبب میشود تا محصوالت به سهولت انتقال گردد؛ مث ً
ال:
اگر انگور یا سیب در کارتن یا صندوقها منظم چیده شود میتوان کارتنها را به آسانی
انتقال و آنها را در موتر طور منظم چید .بسته بندی منظم و زیبا سبب جلب توجه
مشتریان در مارکیت میگردد ،بنابر این به خاطر استفاده درست از محصوالت زراعتی
به بسته بندی آنها باید بیشتر توجه شود.
 -3نگهداری حاصالت :گاهی ضرورت میافتد که محصوالت تا مدتی نگهداری شود
شرایط نگهداری محصول نظر به نوع محصول از هم فرق میکند .دهقان یا باغدار
باید محصول را در محیط مناسب نگهداری کند تا ضایع نگردد .محیط مناسب برای
نگهداری محصوالت مختلف متفاوت است.
 -4عرضه حاصالت به بازار :هرگاه حاصالت زراعتی دهقان یا باغدار به صورت درست
دسته بندی ،بسته بندی ،نگهداری و به موقع به مارکیت انتقال شده باشد در هنگام عرضه
به زودی وبه قیمت مناسب به فروش میرسد و زارع مفاد مناسب را به دست مى آورد.

شکل()5-7
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فعالیت

سبزی ها
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هر گروه یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنند سپس در مورد آن بحث نموده نتیجه
را به همصنفان گزارش دهند.
-1یکی از عمده ترین محصوالت زراعتی محل شما چیست؟ وبعد از زرع چگونه
مراقبت میشود.
 -2ساير محصوالت زراعتی محل شما چگونه نگهداری میشوند.
 -3کدام فعالیتها انجام شود تا محصوالت زراعتی ضایع نشده و زارع نفع نماید؟
 -4چه چیزها سبب جلب توجه مشتریان میوه و سبزیها در مارکیت میگردد؟
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در محل زندهگی شما کدام سبزیها کشت میشود؟ تهیۀ غذا از سبزیها به علت
داشتن مواد معدنی و ویتامینها برای صحت و سالمتی انسان مفید است .سبزیها را
به اساس قسمتهای قابل مصرف آن به چهار دسته تقسیم میکنند:
الف -غذاهایی که از پیاز یا ریشۀ سبزیها تهیه میشوند؛ مانند :کچالو ،زردک ،شلغم،
پیاز و غیره.

شکل()5-8
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ب -غذاهایی که از برگ و ساقۀ سبزی تهیه میشوند؛ مانند :پالک ،کاهو ،کرم وغیره.
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شکل ( )5-9غذاهای
که از برگ و ساقۀ سبزیها
استفاده میشود.

ج -غذاهایی که از دانۀ سبزیها تهیه میشوند؛ مانند :نخود ،لوبیا ،مشنگ وغیره.
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د -غذاهایی که از گل سبزیها تهیه میشوند؛
مانند :گلپی.

به معلومات تان بیفزایید:
دسته بندى نباتات به اساس موارد
دیگر؛ مانند :مقدار ضرورت آب ،مقدار
ضرورت حرارت  ،طول عمر و  . . .نیز میتواند
صورت گیرد.
شکل ( )5-10تصویر گلپی
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فعالیت
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لست سبزیهایی را که درمحل زندهگی شما کشت ومصرف میشوند تهیه نمایید.
لست سبزیهایی راکه از جاهای دیگر به محل زندهگی شما وارد میگردد تهیه
نمایید.
سبزیها راکه درمحل ومنطقۀ شما کشت میشوند به اساس مقدار حاصل دهی
(دوام حاصل دهی) دسته بندی نمایید.
هر گروه یکی از موضوعات باال را انتخاب و در بارۀ آن بحث نموده به صنف گزارش
دهد.

کار عملی (کشت سبزی)
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مواد و وسایل مورد ضرورت :تخم سبزی ،کود حیوانی ،کارتن یا صندوق  ،بیلچه ،پالستیک شفاف،
خاک رس ،ریگ ،غربال.
مراحل انجام کار
*  -آماده سازی خاک :ابتدا به اندازه  2cmریگ را در صندوق که قرار است در آن کشت
نمایید هموار کنید.
2
2
*  -خاک ،ریگ وکود را به ترکیب آتی مخلوط کنید :حصه ریگ ،حصه کود
5
5
حیوانی 1 ،حصه خاک.
5
*  -مخلوط خاک،ریگ و کود را در صندوق بریزید سپس سطح خاک را منظم ساخته و در
فاصلۀ منظم روی آن شیارها (جری) ایجاد نمایید.
*  -تخم را در شیارها به فاصلۀ معین قرار داده و سطح خاک را دوباره هموار نمایید.

مراقبت

مزرع کوچک تان را به احتیاط آبیاری و سطح آن را با پالستیک شفاف بپوشانید و صندوق را
درجای بگذارید که نور آفتاب به آن بتابد.
نباتی را که کشت نموده اید طور منظم و متناسب به نوع آن آبیاری نمایید.
در صورت سخت شدن یا ترکیدن ،خاک صندوق ،آنرا خیشاوه کنید.
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مالداری

در محل شما کدام حیوانات نگهداری و پرورش میشوند؟
هدف از پرورش حیوانات چیست؟
انسان از دیر زمان تا حال از پوست ،گوشت و استخوان حیوانات استفادههای مختلف نموده
است .عالوه بر آن از حیوانات در اجرای کار هایی؛ مانند :قلبه ،حمل و نقل استفاده شده است.
اگر به بسیاری از مواد خوراکی دقت کنید متوجه خواهید شد که مواد اولیۀ آنها از طریق
پرورش حیوانات اهلی تهیه میشود .تربیۀ حیوانات اهلی بخش مهم اقتصاد فامیلهای روستایی
کشور ما را تشکیل میدهد.
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فعالیت در کشو ر عزیز ما کدام حیوانات حالل پرورش میگردد؟
از پوست ،گوشت و استخوان حیوانات چه نوع استفادهها صورت میگیرد؟
کدام کارها توسط حیوانات اجرا میگردد؟
مردم چه نوع پرندهگان را برای تهیۀ غذا پرورش میدهند؟
هر گروه در بارۀ دو سؤال با ال با هم مباحثه نمایند سپس نتایج آنرا برای صنف خود
گزارش دهند.
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مرغداری

آیا شما در خانۀ تان پرندهگان را نگهداری
مینمایید؟ هدف از پرورش پرندهگان
چیست؟
در بین پرندهگان ،مرغ به سبب ضرورت
گوشت وتخم آن بیشتر پرورش داده
میشود .در بعضی از مناطق کشور ما
پرورش و نگهداری پرندهگان دیگر مانند قاز،
مرغابی ،کیکر ،فیلمرغ نیز صورت میگیرد.
شکل ( )5 -11یک فارم مرغداری را نشان میدهد.

شکل ( )5-11فارم پرورش مرغ
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مرغ اکثرا ً به دو هدف نگهداری میشود:
الف -استفاده از تخم مرغ ب -تولید گوشت مرغ
مرغهای خانهگی که به صورت سنتی نگهداری میگردد هر دو هدف (تولید تخم و
گوشت مرغ) را تا حدی بر آورده مینماید .در فارمهای مرغداری کوشش میشود
از نسلهای اصالح شدۀ مرغ استفاده گردد .نسلهای اصالح شده از نظر تولید تخم
وگوشت به سه دسته تقسیم میگردد:
 -1نسل مرغهای گوشتی :این نوع مرغها در مدت زمان کوتاه وزن بیشتر حاصل
مینمایند که به نام مرغهای گوشتی یاد میشوند.
 -2نسل مرغهای تخمی :این نوع مرغها دارای جسامت کوچک ووزن کمتر بوده؛
ولی زمان تخم گذاری بیشتر و تخم آن بزرگتر است.
 -3نسل مرغهای دو مقصده :این نوع مرغها را میتوان به هردو هدف(تولید
گوشت وتخم) پرورش و نگهداری
نمود.
در شکل ( )5 -12هر سه دسته
از مرغ یاد شده نشان داده شده
است.
مرغ دو مقصده

مرغ تخمی

مرغ گوشتی

شکل ()5-12
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نگهداری مرغهای تخمی یا گوشتی در اقتصاد خانواده چه نقش دارد؟
در بارۀ این موضوع اعضای گروهها با هم بحث و مشوره نموده سپس نتایج آن
را برای صنف گزارش دهند.

جريان
هوا
محل تخم
گذارى
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محل نگهداری مرغها باید دارای شرایط زیر باشد
 -1خانۀ مرغها یا چوچه مرغها باید دارای مساحت الزم و متناسب به تعداد مرغها
باشد تا بتوانند در آن آزادانه حرکت کنند .در یک متر مربع باید  5-4مرغ نگهداری
شود نه بیشتر .کف خانه مرغ باید کاه خشک ،بورۀ اره یا کاه شالی فرش گردد تا مرغها
از رطوبت زمین محفوظ باشند و این فرش باید در ماه یک مرتبه عوض شود.
 -2کف و دیوارهای داخلی خانۀ مرغها ،باید از مواد قابل شست و شو ساخته شود تا
به آسانی شسته شده بتواند.
 -3خانه مرغها در محلی باشد تا از گرما و سرما حفاظت شود.

نور
آفتاب
خوازه چوبى

کانکريت
شکل( )5-13محل نگهدارى مرغ به صورت محلى
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کاه يا
بوره اره

خصوصاً برای چوچه مرغها این مسأله دارای اهمیت است.
 -4برای تخم گذاری در داخل خانه مرغ جای مناسب ساخته شود.
 -5برای این که مرغها در شب از رطوبت زمین دور باشند خوازه چوبی برای نشستن
آنها در داخل خانه در نظر گرفته شود.
 -6تهویه یا جریان هوا ،و روشنی در وقت ساختن خانه مرغها در نظر گرفته شود.
 -7خانۀ مرغها باید در سال سه مرتبه دواپاشی گردد.

فعالیت
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در گروه خود طرح یک خانه مرغ را که گنجایش  10قطعه مرغ را داشته باشد
با در نظر داشت اقلیم ( آب وهوا) سمت تابش آفتاب و همچنان موضوعات که
آموختید ،ترسیم و برای همصنفان خود ارائه نمایید.
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واکسین
چرا حیوانات و انسانها در سنین مختلف واکسین میشوند.
اولین واکسین مرغها بعد از  6 -4روزهگی صورت میگیرد .در طول دوره پرورش مرغها
باید در هر سه ماه واکسین شوند تا به امراض مختلف مصاب نشوند .واکسینهایی
که به شکل قطره یا تابلیت است باید در ظرف آب مرغها انداخته یا حل شود
و واکسینهایی که به
شکل پیچکاری است
باید به اندازۀ معین به
بدن مرغ زرق گردد.
بـــه خاطـــر واکسین
مرغهای
نمــودن
تان از نزدیک ترین
کلینیک حیوانی کمک
بخواهید.
شکل ( )5-14واکسين مرغ
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تغذیه
تغذیه در رشد و
پرورش مـــوجودات
زنده چه نقش دارد؟
چوچه مرغهایی که
تازه به دنیا میآیند
به غذای نرم و میده
ضرورت دارند؛ مانند:
اوماچک که از آرد
گندم یا جواری تهیه
میشود و با گذشت
زمان جهت تأمین
انرژی ،پروتین ،مواد
معدنی و ویتامینها،
شکل ( )5-15تغذيه مرغ
در غذای مرغ از
گندم ،جواری ،جو،
ماش ،پودر استخوان ،میدهگی قروت استفاده میشود .مواد یاد شده ابتدا در آسیاب
میده شده و سپس نظر به سن مرغ و به نسبت معین با هم مخلوط میشوند .هر چه
سن چوچه مرغ بیشتر شود ،دانه مرغ نیز درشت میگردد .ظروف دانه و آب مرغها
باید طوری باشد که غذا و آب لگد مال نشود .در این صورت عالوه بر این که غذا آلوده
نمیشود از ضایعات دانۀ مرغ نیز جلو گیری میشود .شکل(.)5-15
تولید مثل
پرندهگان به چه شکل تولید مثل مینمایند؟
چوچه پرندهگان در داخل تخم و خارج از بدن مادر رشد میکند.
در عصر حاضر دانشمندان توانسته اند نسلهای پرندهگان و حیوانات را قسمی اصالح
نمایند که محصول بیشتر بدهند؛ مانند :مرغهای اصالح شده گوشتی ،تخمی یا گاوهای
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با قدرت شيردهى بيشتر وغيره .چوچه کشی مرغ به دو صورت انجام شده میتواند:
الف -چوچه کشی طبیعی :در چوچه کشی طبیعی مرغ مادرکرک شده و تا دو یا سه
ماه تخم گذاری نمیکند و به مدت  21روز باالی تخم قرار
میگیرد تا تخمها تبدیل به چوچه شوند .در هر بار چوچه
کشی یک مرغ میتواند تا  15تخم را چوچه کشی نماید.
تخمی که برای چوچه کشی استفاده میشود باید دارای
شرایط زیر باشد:
تخم نطفه دار ،سالم و تازه باشد .تخم کلوله و بد شکل
و زخدار نباشد .زیاد دراز رخ و دو زرده یی نباشد .پوست
تخم لکه دار ،شکسته یا درز شده نباشد.
تعیین جای مناسب برای چوچه کشی طبیعى:
یک سبد یا یک کارتن را انتخاب و در فرش آن یک مقدار شکل ( )5-17چوچه کشى طبيعى
علف مانند کبل انداخته آنرا فشار میدهند سپس باالی
آن ریگ میده (سرمه ریگ) انداخته و هموار مینمایند در
باالی آن یک مقدار کاه میده خشک انداخته و قسمت وسط آن را فرورفته میسازند.
کارتن را در یک جای گوشه دور از دسترس اطفال میگذارند سپس تخمها را به احتیاط
در آن چیده و مرغ کرک را از طرف شب در تاریکی باالی تخمها قرار میدهند.
ب -چوچه کشی مصنوعی:
در چوچه کشی مصنوعی حرارت ،رطوبت ،آکسیجن و چرخانیدن تخم مرغ توسط
ماشین صورت میگیرد .هر ماشینی که بتواند این چهار
عامل را به صورت درست و دقیق تأمین کند ،حاصل
دهی بیشتر خواهد داشت .در جدول مقادیر این عوامل
برای چوچه کشی تخم مرغ نشان داده شده است.

شکل()5-16
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هر گروه یکی از مواد زیر را تهیه وبعدا ً محل چوچه کشی طبیعی مرغ را در یک
کارتن یا سبد بسازد.
مواد مورد ضرورت :کارتن یا سبد ،علف یا کبل ،سرمه ریگ و کاه خشک.

پرورش حشرات
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پرورش زنبور عسل
زنبور عسل حشرۀ است كه به صورت اجتماعي زنده گي میكند .قسمت هایي مختلف
بدن زنبور عسل متشکل است از :سر (چشمها ،شاخكها ،ضمائم دهاني ،مغز و غدد
گوناگون) ،سينه (بالها
و پاها به آن اتصال
دارند و مركز حركي
بدن زنبور) ،شكم
(دستگاه هاضمه ،تنفس
و گردش خون و نيش)
است .زنبور عسل دارای
پنج چشم است که
هریک دارای چندین
شکل ()5-18
عدسیه میباشد.
زنبور عسل
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زنبور ملكه :صفات یک کندوی خوب مربوط به ملکۀ آن میباشد .ملکۀ خوب جمعیت
کافی از زنبوران کارگر و زنبوران نر را تولید مینماید تا وظایف کندو را انجام دهند .زنبور
ملكه بزرگتر از زنبور كارگر و طويلتر از زنبور نر است و در یک دوره تنها يكبار جهت جفت
گيري از كندو خارج میشود.
وظيفۀ عمدۀ ملكه تخم گذاري
بوده و در یک دورۀ پرورش
نوزادان ،بين  1500تا 3000
تخم میگذارد.
زنبور ملکه نسبت به زنبور
کار گر بزرگتر و نسبت به زنبور
زنبور کارگر
نر باریکتر است ،بالهای زنبور
ملکه
ملکه قسمتی از شکم او را
میپوشاند ،در حالیکه بالهای
شکل ()5-18
زنبوران کار گر نسبت به ملکه
زنبور نر
دراز است؛ اما زنبور نر دارای
دراز ترین بالها نسبت به
ملکه و زنبوران کارگر است.
زنبور کارگر:
زنبور کارگر از نظر جسامت کوچکتر از زنبور نر و ملکه است .در طول مدت زمستان
و اوایل بهار تعداد آنها به تدریج کم میشود .در یک کندوی قوی حد اعظم زنبوران
کارگر به  50-60هزار زنبور میرسد .زنبوران کارگر از نظر جنسیت ،زنبوران ماده
هستند که تخمدانهای شان رشد نکرده است و به ندرت تخم گذاری میتوانند .وظايف
يك زنبور كارگر عبارت است از :پاك سازي و نظافت ،تغذيه و مراقبت از نوزادان ،حجره
سازي،كمك كردن به ملكه ،پرواز جهت يابي ،تهويه كندو ،وظايف محافظتي ،جاسازي
عسل ،گرده و آب در سلولها میباشد.
تخم زنبور عسل تقریباً استوانه یی شکل است که انجام هایش گول میباشد و دو تا سه
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ملی متر طول دارد .تخم زنبور عسل به طور عمود در حجرههای مخصوص قرار میگیرد که پس
از سه روز از تخم گذاری مبدل به نوزاد میگردد .در این هنگام زنبوران کارگر (زنبوران پرستار)
شروع به ریختن غذا در حجرهها میکنند .نوزادان بعد از  22روز به کارهای داخلی خاتمه داده و از
کندو خارج و مصروف کارهای بیرونی میشوند و به چهار دسته غیر مساوی تقسیم میشوند.
دستۀ اول به جمع آوری صمغ(کتیره درخت) پرداخته ودر ساختمان حجرات از آن
استفاده مینمایند .دسته دوم در انتقال آب از بیرون به داخل کندو برای زنبورانی
که قادر به پرواز نیستند مشغول میشوند .دسته سوم گرده گلها را جمع کرده وبه
حجرات انتقال و جابجا مینمایند .دسته چهارم شهد گلها را مکیده و به کندو انتقال
مینمایند.
زنبوران نر :تنبل ترین عضو خانواده در کندوی زنبوران عسل ،زنبوران نر اند که
صرف وظیفه جفت گیری با ملکه را دارند و حتی در خوردن غذا زنبوران کارگر
آنها را کمک میکنند .هنگامی که در کندو یا خارج از کندو غذا پیدا نشود ،زنبوران
کارگر زنبوران نر را از کندو اخراج مینمایند .که این یک عالمت کاهش غذای زنبوران
است.
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انتخاب محل زنبورستان
 - 1شرايط آب و هوا :به طور کلي شرايطي چون گرما يا سرماي شدید  ،بادهاي تند
 ،هواي غبار آلود ،افزايش يا کاهش ناگهاني درجۀ حرارت و آلوده گي هوا برای رشد
وثمر بخشی زنبور عسل مناسب نیست.
 - 2پوشش گياهي منطقه :به طور کلي گياهاني؛ چون :تنباکو ،پنبه ،آفتاب گردان،
شبدر ،زعفران ،نخود ،لوبيا ،نعناع ،گل درختان میوه دار ،گلهای خودرو ،گياهان زينتي
و طيف بسيار وسيعي از ديگر گياهان صحرایی ،باغي و جنگلي منابع شهد و گرده براي
زنبور عسل محسوب میشوند.
 - 3وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان :زنبوران نيز مانند ساير جانداران
به آب به عنوان حياتي ترين ماده احتیاج دارند.
کندوی زنبور عسل :كندوی زنبور عسل از پایين به با ال شامل تختۀ تحتاني ،پنجرۀ
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ملكه ،و قسمتهای مختلف است .باشندههای کندو شامل ملكه ،چند زنبور نر ،هزاران
كارگر و نوزادان میباشد .كـنـدوهـای راکه زنبورها به صورت طبیعی میسازند از نـظر
شكل ظاهري با هم يكسان نيستند ،و طرح اين كندوها به طور مختلف است كـه زنـبـور
میتـوانـد در جـاهـاي مـخـتـلف از قـبـيل كوهها و درختان با توجه به شرايط برای
خود النه بسازند .انواع سلولها و حجره هايي كه زنبور عسل براي خود میسازد عبارت
است از :حجرههای سلطنتي كه براي ملكه است ،حجرههای بـزرگ كـه بـراي پـرورش
زنـبـورهـاي نـر و مـخـصـوص
انـبـار آذوقـه در فصلهای فراواني
گل ساخته میشود ،حجرههای
كـوچـك كـه بـراي زنـبـورهـاي
كـارگـر و محل پرورش تخمها و
چوچهها ساخته میشود ،فضاي
مورد نياز براي فعاليت هر زنبور در
كندو حدود  8ميلي متر ميباشد.
زنبورها در ساخت اين حجرهها
اندازۀ آنها را در نظر گرفته و با
دقت میسازند .رنگ كندوها را
اغلب به علت تشخيص بهتر آنها و
انعكاس حرارت و جلوگيري از نفوذ
گرما به داخل كندو ،سفيد انتخاب
میكنند .زنبورها از رنگهاي سياه
و قهوه یی خوششان نمي آيد و در
هنگام كار از به كار بردن وسايل با
اين رنگ بايد خودداري شود.
افزار کار زنبورداري :زنبوران
شک
ل(
9
1
عسل تندخو به ساده گي به زنبوردار
)564

اجازه خارج كردن عسل از كندو را نمیدهند .براي تخفيف دادن حمالت آنها و يا اداره
كردن زنبوران زماني كه كندو مورد بازديد قرار میگيرد از وسيله یی به نام دودي يا
دود كن استفاده میشود .يك دودكن بايد دمنده قوي دود ودارای مخزن آتش مناسب
باشد .عالوه بر آن لباس كار زنبورداري ،يك جوره موزه ،يك جوره دستــكش ،جالی
جهت پوشاندن روی یــا صورت ،كاردك زنبــورداري ،كاله ،برس ،قفس مـلكه ،چوچه
گير و گوگرد میباشد.
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شکل ()5-20

هر گروه در بارۀ یکی از سؤاالت زیر با هم بحث نموده و برای صنف خود گزارش
دهند.
 -1آیا شرایط اقلیمی(آب و هوا) والیت شما برای نگهداری زنبور عسل مساعد
است؟ چرا؟
 -2آیا پوشش گیاهی الزم برای نگهداری زنبور عسل در منطقۀ شما وجودارد؟
 -3آیا منبع آب صحی برای زنبور داری در منطقه شما وجود دارد؟
 -4آیا در منطقۀ شما قب ً
ال زنبور داری به صورت طبیعی یا غیر طبیعی وجوداشت؟
چگونه؟
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آیا لباسهایی را که در آن از ابریشم استفاده شده باشد دیده اید؟
کرم پیله توانایی تولید الیاف نازک و نفیس به نام ابریشم را دارد که از آن در بافتن تکههای
قیمت بها استفاده میشود.کرم
پیله از جملۀ حشراتی است که
از برگ درختان تــوت تغذیــه
میشوند.
مراحل پرورش کرم پیله
از تخم بیرون شدن کرم
شکل ()5-21
ابریشم  ۱۰روز طول میکشد.
زمانی که رنگ سرکرم پیله به
تیرهگی گرایید بدان معنی است که زمان آنست که پوست اندازی کنند .پس از طی ۴
مرحله پوست اندازی بدن آنها به آرامی زردتر و پوست
بدن آنها مستحکمتر میشود ،آنها در این مرحله تبدیل
به شفیره میشوند .در مرحله شفیره ،کرم ابریشم شروع
به تولید پیله میکند و بعد ازمرحلۀ شفیر تبدیل به
پروانه میشوند.
شکل ()5-22

ابریشم:
یک پیله از  ۳۰۰تا  ۹۰۰متر ابریشم اولیه تشکیل
شدهاست .این الیاف بسیار نازک است .برای تهیۀ حدود  ۵۰۰گرم ابریشم  ۲۰۰۰تا
 ۳۰۰۰پیله ضرورت است.
در این مرحله اگر به کرم پیله اجازه رشد بیشتر داده شود این حشره با ایجاد سوراخی
خود را ازپیله خارج خواهد کرد و با این سوراخ پیله دیگر
قابل استفاده نيست برای جلوگیری از وقوع این حالت آن را
در آب میجوشانند .این عمل باعث مرگ حشره در داخل
پیله میشود.
شکل ()5-23
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پرورش نباتات در سه مرحله صورت میگیرد:
مرحلۀ اول کشت یا بذر ،در این مرحله فعالیتهای زیر صورت میگیرد:
آماده سازی زمین ،کود پاشی زمین و کشت بذر .در انتخاب تخم این شرایط باید در
نظر گرفته شود :تخم باید رسیده یا پخته باشد ،تخم یا بذر باید خالص باشد و چیزی
دیگر با آن مخلوط نباشد ،تخم یا بذر ضعیف نباشد ،تخم یا بذر باید از جنس خوب
باشد و تخم به صورت درست نگهداری شده باشد.
مرحلۀ دوم مراقبت :در این مرحله فعالیتهای زیر صورت میگیرد:
آبیاری :بعد از کشت ،تخم یا بذر به آبیاری ضرورت دارد .فاصلۀ زمانی آبیاری براى
نباتات نظر به محیط ونوع نبات فرق میکند.
خیشاوه :خیشاوه سطح زمین را نرم و سبب ترمیم ترکیده گیهای آن میشود.
چیدن گیاههای مضر:چیدن گیاهای غیر ضروری از اطراف بتههای کشت شده سبب
تقویت آنها میگردد.
ایجاد فاصله :اگر بتههای کشت یا بذر شده خیلی با هم نزدیک باشند نمیتوانند
رشد کنند در این صورت باید جدا ساخته شوند تا نور ومواد معدنی کافی برای شان
برسد.
کود دادن :کود با عث رشد و ثمر دهی بهتر نباتات میشود.
ادویه پاشی :برای جلو گیری از هجوم حشرات و امراض ،نباتات باید ادویه پاشی
شود.
خاک دادن :خاک دادن به ساقۀ عده یی از گیاهان سبب تقویت و اختیار سمت
مناسب به نبات میشود.
مرحله سوم برداشت :در مرحلۀ اخیر باید حاصل یا ثمربرداشته شودکه شامل کارهای
زیر است :جمع آ وری و دسته بندی حاصالت ،بسته بندی و نگهداری حاصالت و یا
عرضۀ آن به بازار.
سبزیها از نظر قسمت قابل استفاده برای تهیۀ غذای انسانها به چهار گروپ تقسیم
میشوند:
الف -غذاهایی که از پیاز یا ریشۀ سبزیها تهیه میشوند؛ مانند :کچالو ،زردک ،شلغم،
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پیاز و غیره.
ب -غذاهایی که از برگ و وساقه سبزی تهیه میشوند؛ مانند :پالک ،کاهوَ ،کرم
وغیره.
ج -غذاهایی که از گل سبزیها تهیه میشوند؛ مانند :گلپی.
د -عذاهایی که از دانۀ سبزیها تهیه میشود؛ مانند :نخود ،لوبیا ،مشنگ وامثال آن
در بین پرندهگان ،مرغ به سبب ضرورت بیشتر مردم به گوشت وتخم آن بیشتر پرورش
داده میشود .در بعضی از مناطق کشور پرورش و نگهداری پرندهگان دیگر مانند قاز،
مرغابی ،کیکر ،فیلمرغ نیز صورت میگیرد .مرغهای اصالح شده به دستههای زیر
تقسیم میشوند:
نسل مرغهای گوشتی ،نسل مرغهای تخمی و نسل مرغهای دو مقصده.
اولین واکسین مرغها بعد از  6 -4روزهگی صورت میگیرد .در طول دوره پرورش
مرغها باید در هر سه ماه واکسین شوند تا به امراض مختلف مصاب نشوند.
چوچه مرغهایی که تازه به دنیا میآیند ،به غذای نرم و میده ضرورت دارند وبا گذشت
زمان دانۀ آنها درشت تر میگردد.
در چوچه کشی طبیعی مرغ مادرکرک شده و تا دو یا سه ماه تخم گذاری نمیکند
و به مدت  21روز باالی تخم قرار میگیرد تا تخمها تبدیل به چوچه شوند .در هر بار
چوچه کشی یک مرغ میتواند تا  15تخم را چوچه کشی نماید.
در چوچه کشی مصنوعی حرارت ،رطوبت ،آکسیجن و چرخانیدن تخم مرغ توسط
ماشین صورت میگیرد.
زنبور عسل حشرهیی است كه به صورت اجتماعي زنده گي میكند.
صفات یک کندوی خوب مربوط به ملکۀ آن میباشد .ملکۀ خوب جمعیت کافی از
زنبوران کارگر وزنبوران نر را تولید و رهبری مینماید.
زنبور کارگر از نظر جسامت از زنبور نر و ملکه کوچکتر است .در طول مدت
زمستان و اوایل بهار تعداد آنها به تدریج کم میشود .در یک کندوی قوی حد
اعظم زنبوران کار گر به  50-60هزار زنبور میرسد.
تنبل ترین عضو خانواده در کندوی زنبوران عسل ،زنبور نر است که صرف وظیفۀ
جفت گیری با ملکه را دارد.
به طور کلي شرايطي؛ چون :گرما يا سرماي شدید ،بادهاي تند ،هواي غبار آلود،
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افزايش يا کاهش ناگهاني درجۀ حرارت و آلودهگي هوا برای رشد وثمر بخشی زنبور
عسل مناسب نیست .زنبور عسل از گیاهانی؛ چون؛ تنباکو ،پنبه،گل آفتاب گردان،
شبدر ،زعفران ،نخود ،لوبيا ،نعناع ،گل درختان میوه دار ،گلهای خودرو ،گياهان
زينتي تغذیه میشوند.
زنبور نيز مانند ساير جانداران به آب به عنوان حياتي ترين ماده احتیاج دارد.
افزار کار زنبور داری عبارت است از :دود کن ،لباس كار زنبورداري ،يك جوره موزه،
يك جوره دست كش ،جالی جهت پوشاندن روی یا صورت ،كاردك زنبورداري كاله
 ،برس ،قفس ملكه  ،چوچه گير و گوگرد.
کرم پیله از جملۀ حشراتی است که از برگ درختان توت تغذیه میشود .وتوانایی
تولید الیاف نازک و نفیس به نام ابریشم را دارد ،که از آن در بافتن تکههای قیمتبها
استفاده میشود.
یک پیله از  ۳۰۰تا  ۹۰۰متر ابریشم اولیه تشکیل شدهاست ..برای تهیۀ حدود ۵۰۰
گرام ابریشم  ۲۰۰۰تا  ۳۰۰۰پیله ضرورت است.
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 -1در مرحلۀ کشت یا بذر نباتات کدام فعالیتها انجام میشود؟ فعالیتی که ازلست
مانده بنویسید.
آماده سازی زمین .................................................... ،و کشت یابذر.
 -2در مرحلۀ مراقبت نباتات کدام فعالیتها انجام میشود؟ فعالیتی که از لست مانده
بنویسید.
خیشاوه ، ...................................... ،ایجاد فاصله ،کود دادن ، ...................................... ،خاک دادن.
 -3لست فعالیتهایی را که در مرحلۀ برداشت حاصل یا ثمر از نباتات انجام میشود
تکمیل کنید.
دسته بندی حاصالت ...................................... ،نگهداری حاصالت و ......................................
 -4سبزیها از نظر استفاده به چند دسته تقسیم میشوند؟ واضح سازید.
 -5لست حیواناتی را تهیه نمایید که از گوشت ،پوست واستخوان آن استفاده
میشود.
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 -6لست حیواناتی را تهیه نمایید که صرف در اجرای کارها از آن استفاده میشود.
محل نگهداری مرغها باید دارای کدام خصوصیات باشد؟ واضح سازید.
 -7در جدول زیر تاریخ اولین واکسین چوچه مرغها ذکر شده تاریخهای دورههای
دیگر را تکمیل نمایید.
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 -8با در نظر داشت مشخصات تخم مرغ که برای چوچه کشی مناسب نیست حد اقل
یک نوع آن را تهیه نموده برای همصنفان تان نمایش دهید.
 -9ماشین چوچه کشی مرغ کدام شرایط را براى چوچه کشى فراهم میسازد؟ نام
بگیرید.
 – 10در کندوی زنبور عسل چند دسته زنبوران وجود دارد؟ واضح سازید.
 -11در زیر چند نوع اقلیم و با پوشش گیاهی مناطق مختلف نشان داده شده است،
کدام آنها برای نگهداری زنبور عسل مساعد است؟

د

و

 -12برای این که کرم ابریشم نتواند پیله را سوراخ نماید چه راههای را پیشنهاد میکنید؟
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پوشیدن لباس ضرورتی است که انسان از زمان باستان تا حال ،به آن نیاز دارد.
به نظر شما لباس کدام ضرورتهای مارا رفع میسازد؟
لباس نه تنها سبب محافظت بدن انسان در برابر عوامل مختلف میگردد؛ بلکه در
زیبایی او نیز نقش مهمی دارد .معمو ٌال عوامل محیطی باالی نوع و ساختمان لباس
انسانها اثر نموده و انواع مختلف لباس را به وجود آورده است؛ مانند :لباسهای گرم،
لباسهای سرد لباس عسکری ،لباس ورزشی ،لباس کارهای مختلف و غیره.
در این فصل شما در بارۀ دست دوزیهایی مانند :بخیۀ ساده ،پس دوزی ،زیگزاگ ساده،
زنجیره دوزی ،دوخت دندان موشی ،دوخت دکمه آشنا شده و مهارت دست دوزی این
نوع دوختها را کسب مینمایید.
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کوک ساده (بخیه)

از کوک ساده یا بخیه برای اتصال درزها ،اتصال دو پارچه یا قات کردن لبۀ تکه استفاده
میشود .در کوک ساده کوشش
میشود تا اندازۀ هر کوک مطابق
شکل( )6-1با هم مساوی بوده و به
شکل خط راست یا مستقیم ادامه
یابد.
شکل ()6-1
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در گروههای خود فعالیت زیر را انجام داده ونتیجۀ فعالیت را به صنف نمایش دهید:
وسایل مورد نیاز :تار ،تکه  ،سوزن ،قیچی ،انگشتانه ،سنجاق ،صابون و خط کش.
مراحل انجام کار :یک تکۀ ساده نخی به اندازه  30-20سانتی متر را آماده نموده و با خط
کش درجه دار ،لبۀ تکه رابه اندازه 0.5cmبا صابون نشانی و قات نمایید .قسمت قات
شده را با اتو هموار نمایید تا اندازه قات شده تغییر نکند سپس با استفاده از خط کش و
صابون به اندازۀ  2سانتی متر از لبۀ قات شده اندازه گرفته با صابون نشانی نمایید و دوباره
تکه را به همان طرف قبلی قات و آن را اتو کنید  .اکنون تکه را با تار و سوزن بخیه کنید.
در هنگام دوخت با سوزن از انگشتانه استفاده نمایید تا به انگشتان تان صدمه نرسد.

بیشتر بدانید

در خیاطی اندازه گیری و مطابق اندازه دوختن ضروری است .خیاط ماهر و الیق
کسی است که مطابق اندازه و ضرورت بتواند لباس بدوزد .به همین سبب در خیاطی
استفاده از آالت اندازه گیری؛ مانند :فیتۀ اندازه گیری ،حتمی پنداشته میشود.
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پس دوزی

از پس دوزی وقتی استفاده میشود که دوخت از پشت تکه معلوم نشود؛ مث ً
ال :قسمت
اخیر پاچۀ پتلون را اکثرا ً پس دوزی
میکنند .در پس دوزی بعضاً تار همان
پارچه را با سوزن جدا مینمایند و
با آن پس دوزی میکنند ،در این
صورت در پشت تکه تار این نوع
دوخت معلوم نمیشود.
شکل()6-2
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زنجیره دوزی
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در گروههای خود یک لبۀ تکه قبلی را پس دوزی نمایید.
مراحل انجام کار :یک تار از یک لبۀ غیر دوخته شده تکه توسط سوزن جدا
نمایید سپس آنرا از سوزن بگذرانید و به کمک معلم محترم تان این نوع دوخت
را تمرین نمایید .در اخیر هر گروه نمونه تکۀ کار خود را با هم مقایسه نمایند.
زنجیره دوزی یک نوع دوخت تزیینی است که معموالً از چپ به راست یا از باال به پایین دوخته
میشود .برای انجام این نوع دوخت ابتدا تار و سوزن را آماده ساخته و سوزن را در محلی
که نقطۀ شروع این دوخت است در تکه
فرو برده تار را با انگشت دست چپ زیر
سوزن به صورت حلقه نگهداشته سوزن را
دوباره در نزدیکی نقطه اول داخل تکه فرو
برید .سپس به فاصلۀ کمی سوزن را بیرون
کشیده همین عمل را تکرار نمایید تا به
نقطۀ اخیر مورد نظر تان برسید.
شکل ()6-4
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در گروههای خود زنجیره دوزی را روی یک تکه با استفاده از تار وسوزن
تمرین نموده بعدا ً دست دوزیهای تان را با هم مقایسه نمایید.

دوخت دندان موشی
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این دوخت نیز از جملۀ دوختهای تزیینی بوده و در لبههای پارچههایی مانند دستمال،
جای نماز ،رومیزی و امثال آنها دوخته میشود .این دوخت از چپ به راست صورت
میگیرد .ابتدا لبۀ تکه را قات نموده بعدا ً تار را توسط سوزن از میان لبۀ تکه عبور
میدهند طوری که تار به
صورت حلقه یی زیر آن قرار
گیرد این تار حلقه شده را
با انگشت شست دست چپ
خود نگهداشته واین عمل را
تانقطۀ اخیر تکرار نمایید.
شکل ()6-5

فعالیت

در گروههای خود دوخت دندان موشی را روی یک دستمال با استفاده از تار
خوش رنگ و سوزن ،تحت نظر معلم محترم تان تمرین نمایید.
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دوخت دکمه
دکمه وسیلهیی است که سبب اتصال و انفصال دو قسمت لباس میشود .عالوه
برآن دکمه موجب زیبایی لباس نیز میشود .دکمهها از نظر ساختمان دو نوع است:
دکمههای پایه دار و دکمههای بدون پایه .در دکمههای پایه دار یک سوراخ در پایه
وجود دارد که در هنگام دوخت از آن استفاده میشود .در دکمههای بدون پایه
باید از تار پایه ساخت .چگونهگی دوخت این نوع دکمه در شکل زیر نشان داده شده
است.
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فعالیت

شکل( )6-6

دوخت دکمه را هر گروه با استفاده از دونوع دکمه (پایه دار و بدون پایه) روی
یک تکه تحت نظر معلم محترم تان تمرین نمایید.

خالصه فصل

پوشیدن لباس ضرورتی است که انسان از زمان باستان تا حال ،به آن نیاز دارد.
از کوک ساده یا بخیه برای اتصال درزها ،اتصال دو پارچه یا قات کردن لبۀ تکه استفاده
میشود.
در خیاطی اندازه گیری و مطابق اندازه دوختن ضروری است .خیاط ماهر و الیق
کسی است که مطابق اندازه و ضرورت بتواند لباس بدوزد.
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وسایل مورد نیاز در خیاطی دست دوزی عبارت اند از :تار ،تکه  ،سوزن ،قیچی،
انگشتانه ،سنجاق ،صابون ،خط کش و یا فیته اندازه گیری است.
از پس دوزی وقتی استفاده میشود که دوخت از پشت یا روی تکه معلوم نشود؛ مث ً
ال
قسمت اخیر پاچۀ پتلون را اکثرا ً پس دوزی میکنند .در پس دوزی تار همان پارچه را
با سوزن کش نموده و میدوزند.
از زیگزاگ معموالً برای اتصال لبۀ لباسها که از تکۀ ضخیم دوخته شده باشد
استفادهمینمایند.
زنجیره دوزی یک نوع دوخت تزیینی است که معموالً از چپ به راست یا از باال به
پایین دوخته میشود.
دندان موشی ازجمله دوختهای تزیینی بوده و در لبۀ پارچه هایی؛ مانند :دستمال،
جای نماز ،رومیزی و امثال آنها دوخته میشود .این دوخت از چپ به راست صورت
میگیرد.
دکمه وسیله یی است که سبب اتصال و انفصال دو قسمت لباس میشود .عالوه
برآن دکمه موجب زیبایی لباس نیز میشود .دکمهها از نظر ساختمان دو نوع است:
دکمههای پایه دار و دکمههای بدون پایه.

تمرینفصل

جمالت زیر را با گذاشتن کلمات مناسب تکمیل نمایید:
 -1از کوک ساده یا بخیه برای اتصال  ..........................................یا  ..........................................استفاده میشود.
 -2از پس دوزی وقتی استفاده میشود که دوخت  ..........................................معلوم نشود.
 -3از دوخت زیگزاگ معموالً برای اتصال  ..........................................که از تکه  ..........................................دوخته
شده باشد ،استفاده مینمایند.
 -4از زنجیره دوزی در چه مورد استفاده میشود بیان کنید؟
 -5دکمهها چند نوع است نام گرفته وطریق دوخت آن را تشریح نمایید؟
 -6مراحل دوخت دندان موشی را واضح سازید.
 -7اندازه گیری و به اندازه دوختن در خیاطی چه اهمیت دارد؟ واضح سازید.
76

فصل هفتم

معمارى

سمنت ،گچ و برخی افـــزار
و وسایل معماری آشنا
میشوید.
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انسانهای اولیه برای حفظ جان شان از سردی ،گرمی و خطر حملۀ حیوانات وحشی در
غارهای کوهها و تپهها زندهگی میکردند .مغارههای طبیعی نخستین خانۀ انسانهای
اولیه بود .باگذشت زمان وقتی زراعت و مالداری را آموختند به تدریج مغارهها را ترک
نموده و به نزدیک منابع آب و زمینهای زراعتی شروع به ساختن خانه کردند و با
استعدادی که خداوند برای انسان اعطا نموده است ،توانستند از مواد مختلف محیط
اطراف شان به منظور ساختن خانه استفاده نمایند .به این ترتیب ابتدا قریههای کوچک
و آهسته آهسته شهرها ساخته شد .این سر آغاز تمدن بشری بود.
در این فصل شما با نکات مهم حرفه معماری و
ساختمان سازی مانند :نقشه تعمیرات،
عدهیی از مواد و مصالح ساختمانی
مانند :خشت ،سنگ ،گادر،

نقشۀ ساختمان
قبل از اعمار تعمیر یا خانه راجع به کدام مشخصات آن باید دقت و فکر شود؟

اندیشه و نظریات خود را به منظور ساختن تعمیر؛ به چه وسیلهیی برای دیگران (مث ً
ال:
معمار ،نجار و  ). . .بفهمانیم تا

مطابق آن تعمير مورد نظر ساخته

شود؟

مواد ساختمانی مورد نیاز برای
اعمار تعمیر را به کمک چه چیزی

نماییم؟

شکل ( ) 7-1نقشه ساختمان
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فعالیت
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میتوانیم پیش بینی یا محاسبه

به گروهها تقسیم شده و در بارۀ سؤاالت فوق با هم بحث و مشوره کنید؛ سپس
خالصۀ نظریات تان را برای همصنفان تان ارائه نمایید.

نقشۀ یک ساختمان عبارت از وسیلۀ نمایش موقعیت دیوارها ،راهها ،دروازه و کلکینها وسایر
اجزای ساختمان است که مطابق اندازه و ضروریات استفاده کننده طرح میگردد .در هنگام
طراحی نقشه نکات زیر در نظر گرفته میشود:
 -1تقاضا :تعمیر باید دارای کدام امکانات باشد تا نیاز مندیهای استفاده کنندهها بر
آورده شود .به همین اساس ساختمانها را به انواع مختلف دسته بندی نموده اند؛ مث ً
ال:
تعمیر مسکونی ،تجارتی ،تعلیمی ،تولیدی و غیره که هرکدام دارای ضروریات خاص است
تـا در وقت طراحی و پـالنگذاری در نظر گرفته شود.
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 -2عوامل طبیعی :عوامل طبیعی مانند :حرارت،رطوبت ،سمت باد ،زلزله ،سیل ،ریزش
سنگ و غیره درهنگام طراحی تعمیرات در نظر گرفته میشود تا دارای استحکام و امنیت
الزم باشند.
با استفاده از نقشۀ یک ساختمان میتوانیم مقدار مواد ساختمانی را که در وقت اعمار
ضرورت است نیز پیش بینی نماییم .برای ترسیم یک نقشه ابتدا طرح آن در ذهن ما
شکل میگیرد .برای این که بتوانیم طرح ونقشۀ که در ذهن ما به وجود آمده به روی کاغذ
ترسیم نماییم ،ضرورت است تا سمبولهای عناصر ساختمان (دیوار  ،کلکین ،دروازه و . .
 ).را بدانیم در شکل ( )7-2بعضی از این سمبولها نشان داده شده است.

ديوار ها

فعالیت

شکل () 7-2
نقشه یک اتاق
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کلکين

دروازه

در گروههای خود نقشۀ یک تعمیر دو اتاق را با استفاده از سمبول هايى که در باال
نشان داده شده ترسیم نموده برای هم صنفان خود نمایش دهید.

مواد ساختمانی

 -1خشت :استفاده از خشت از زمانهای قدیم تا حال مروج است .خشت در مناطق
مختلف جهان دارای اندازههای مختلف است .خشتهایی که از گل ساخته میشوند به دو
صورت استفاده میگردد.
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شکل ( )7-4خشت پخته
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الف -خشت خام :در ساختن خشت ،انتخاب خاک مناسب اهمیت زیاد دارد .خاکی
که برای ساختن خشت استفاده میشود باید دارای مخلوط ریگ میده (سرمه ریگ)
و خاک رس باشد هرگاه مقدار
ریگ در گل خشت زیاد باشد،
چسپندهگی آن کمتر میباشد
که در نتیجه خشت بامقاومت
کمتر به دست میآید .اگر مقدار
خاک رس خیلی زیاد باشد
خشت در هنگام خشک شدن
ترکیده و درز دار میشود .مقدار
شکل ()7-3
خاک رس در گل خشت مالی
باید از  25%کمتر نباشد .خاکی که برای خشت مالی استفاده میشود باید از ریشۀ
درختان ،چوب ،سنگ چونه وسایر چیزها پاک باشد .هر چند گل خشت مالی خوب زیر
و رو گردد به همان اندازه ،خشت با کیفیت بهتر به دست میآید .در خشت مالی باید از
قالب استندرد( دارای اندازههای مروج و قبول شده در محل) استفاده شود .در حین خشت
مالی گل در قالب با فشار جابجا شود تا در بین گِل خالیگاه باقی نماند .خشت مالی در
محلی باید صورت گیرد که خاک و آب در آنجا به قدر کافی موجود باشد .در این صورت
خشت ارزان تمام میشود.
ب -خشت پخته . :بعد از این که خشت خام توسط نور افتاب خشک شد ،به داش انتقال
و در آن طور منظم چیده میشود تا به همۀ خشتها حرارت برسد .در نتیجه خشت خام
به خشت پخته تبدیل میگردد .گلی که برای
تهیۀ خشت پخته در نظر گرفته میشود باید
عاری از ذرات چونه باشد .تا در وقت رسیدن
آب به خشت سبب پاشیده شدن آن نشود.
صفات خشت خوب :خشت خوب آنست که
خوب حرارت داده شده باشد و به پختهگی
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رسیده باشد .هرگاه به خشتی که خوب حرارت داده شده باشد ضربه زده شود ،صدای صاف
فلز مانند از آن بلند میشود .شکل خشت منظم و خطوط کنارههای آن مستقیم باشد عالوه
بر اینها خشت باید دارای خالیگاه و درزهای بزرگ نباشد.

جستجو کنید

 -1در محل زندهگی شما خشت به چه ابعاد( اندازه ها) ساخته میشود؟
 -2ساختمان داش خشت پزی در محل شما چگونه است؟ در یک
رسم نشان دهید.
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 -2سنگ :سنگ از جملۀ مواد مهم ساختمانی است که نظر به
رنگ ،نوعیت ،سختی و نرمی آن انواع مختلف دارد .از سنگ در ساختمانهای مختلف؛
مانند :تهداب منازل ،فرش اتاقها ،ساختن پلههای زینهها ،دیوارها ،پُلها ،سنگ فرش
سرکها و پیاده روها ،بندهای آبگردان ،تولید سمنت وحتی در ساختن وسایل زینتی
استفاده میگردد.
به نظر شما برای سنگ کاری تهداب ساختمانها استفاده از سنگ دریایی بهتر است یا
سنگ کوهی؟ چرا؟
درسنگ کاری ساختمانها و تعمیرات اکثرا ً از سنگ پارچههای کوهی استفاده میشود
زیرا سنگهای دریایی دارای ساختمان گول و مدور است و نمیتوانند بافت مناسب را
به وجود آورند بنابر این استفاده از سنگهای دریایی برای سنگ کاری تهدابها توصیه
نمیشود.
عالوه از سنگهای طبیعی سنگهای مصنوعی نیز وجود دارد که به رنگ و اندازههای
مختلف تولید میشود .که از آن در سطوح اتاقها ،تشنابها و غیره استفاده میشود.

شکل ( )7-5الف ،سنگ کـــوهى
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ب ،سنگهای مصنوعی

صفات سنگ ساختمانی :در سنگ کاری تعمیرات از سنگهایی باید استفاده گردد

که سختی الزم را داشته باشد (ریگی نباشد) و آلوده با گل یا مواد دیگرنباشد .برای وقت
کافی در هوای آزاد گذاشته شده باشد ،هرگاه در آب قرار داده شود بیش از  5%آب را
جذب نکند.

 -3چونه :استفاده از چونه یا آهک از زمانهای قدیم مروج است که در اکثر ساختمانها
از آن استفاده شده است.
چونه از حرارت دادن

سنگ چونه در کورههای

KU

مخصوص

به

دست

میآید .سنگ چونه را

از معادن آن استخراج
مینمایند .از چونه برای

خشت کاری ،سنگ

AC

ساختن مصالح پلستر،

شکل ( )7-6چونه یا آهک

کاری ،انگاف و رنگ سازی استفاده مینمایند .چونه خاصیت تخریش کننده دارد و

تماس مستقیم با آن سبب تخریش پوست دست یا بدن میشود .لذا در هنگام کار با
چونه باید از دست کش ،عینک و لباس کار استفاده نمایید تا چونه مستقیماً با جلد
شما تماس نکند .احتیاط کنید تا محفوظ باشید.

 -4گچ :گچ از جملۀ مواد ساختمانی است که از حرارت دادن سنگ گچ به دست میآید.

گچ در بازار به قسم پودر سفید رنگ پیدا میشود .زمانی که پودر گچ با آب تر شود بعد
از  30دقیقه کام ً
ال سخت میشود .در بعضی موارد برای این که گچ دیر تر سخت شود با
آن یک مقدار خاک رس را مخلوط میکنند که در این صورت در مصرف گچ صرفه جویی

نیز به عمل میآید.
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موارد استعمال گچ :در والیات جنوب غرب کشور ما تعمیراتی ساخته میشود که
پوشش گنبدی دارند ،مواد ساختمانی آنها اکثرا ً خشت پخته و گچ است .عالوه بر این
از گچ برای مسطح سقف

تعمیرات چوبی ،نصب

وسایل وتجهیزات برقی
تعمیرات ،رنگ سازی و

مجسمه سازی استفاده

میشود.
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 -5سمنت :سمنت در
کانکریت چه نقش دارد؟

شکل ( )7-7پوشش گبدی خانه ها

سمنت از اجزای مهم

سمنت عادی انواع دیگر سمنت نیز

وجود دارد که از نظر رنگ ،زمان
جوش و نفوذ آب از هم فرق دارند.

سمنت را باید در جای خشک
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کانکریت است زمانی که ریگ ،جغل ،سمنت و آب با هم مخلوط گردد ،خمیره سمنت
سبب چسپندهگی اجزای مخلوط شده و بعد از چند روز کام ً
ال سخت میشود .عالوه بر

نگهداری نمایید؛ زیرا رطوبت سبب

پایین آمدن کیفیت آن میشود.
سمنت در بـازار در خریطههای
پنجاه کیلویی پیدا میشود.

شکل ( )7-8سمنت
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 -6گادر فلزی :آیا تعمیراتی را دیده اید که در سقف آن عوض چوب یا کانکریت از
گادرهای فلزی استفاده شده باشد؟
گادر فلزی که در شکل ( )7-۹نشان داده شده است ،اکثرا ً برای پوشش سقف منازل،
سرتاق ،وساختن پایهها استفاده
میشود .گادرهای فلزی نظر
به ضخامت فلز آن مارکهای
مختلف دارد .هرگاه از گادرهای
فلزی در جاهای مرطوب و نمدار
استفاده میشود ،قبل از استفاده
باید با مواد ضد زنگ آغشته شود
تا عمر بیشتر داشته باشد.
شکل ( )7-9گادر فلزی
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وسایل و افزارکار معماری
آیا متوجه شده اید که هر حرفه افزار کار مخصوصی دارد .نگهداری و حفظ و مراقبت
از افزار کار در هر حرفه سبب مؤفقیت و انجام درست کارها میشود .در حرفه معماری
نیزعالوه بر افزار محافظتی؛ مانند :دست کش ،کاله ،موزه و عینک وسایل دیگری وجود
دارد که در اجرای کار معماری از آنها استفاده میشود که به مطالعۀ عده یی از آنها
میپردازیم.
 -1آب ترازو :آب ترازو آلهیی است که توسط آن میتوان افقی یا هموار بودن سطوح
را معلوم نمود .این وسیله متشکل از بدنۀ چوبی و یک استوانۀ کوچک شیشه یی
است که داخل آن آب و کمی هوا قرار داده شده است .طرز استفاده از این وسیله در
شکل( )7-10نشان داده شده است.
شکل () 7-10
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 -3رجه :رجه معماری نخی است
محکم که توسط آن میتوان یک خط
راست و اندازه شده را ایجاد کرد؛ از
رجه در خشت کاری ،سنگ کاری،
کندن کاری ،انتقال اندازهها وکارهای
مختلف دیگر استفاده میشود.

 -4گل ماله :از گل ماله برای
هموارکردن مصالح استفاده
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 -2شاول :برای تداوم واستحکام تعمیر عمود بودن دیوارها و پایههای آن باالی زمین،
خیلی اهمیت دارد .هرگاه یک دیوار یا پایه باالی سطح
زمین عمود قرار نگرفته باشد چه واقع خواهد شد؟
با استفاده از شاول میتوان عمودی بودن و همچنان
فرورفتهگی و برجستهگی دیوارها را در حین خشت
کاری ،سنگ وپلستر کاری معلوم نمود .شاول متشکل
از یک مخروط کو چک فلزی است که یک نخ در مرکز
قاعده آن وصل است در امتداد این نخ پترۀ فلزی قرار
دارد که نخ از وسط آن گذشته است درشکل ()7-11
شکل ()7-11
چگونگی استفاده از شاول نشان داده شده است به آن
توجه نمایید.

شکل () 7-12

میشود .گل ماله اکثرا ً فلزی یا چوبی میباشد .از
گل مالهیی که به روی آن نمد نصب شده باشد،
برای نمد مالی پلستر دیوارها نیز استفاده میشود.
در شکل( )7-13چند نوع گل مالۀ فلزی نشان
داده شده است.

() 7-13
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 -5چوبگز :چوبگز فلز یا چوبی
است دارای مقطع چهار ضلعی که
معماران از آن برای یکسان ساختن

ضخامت پلستر ،کانکریت سطح

چوب گز

اتاقها ،کاه گل دیوارها وبعضی

کارهای دیگر استفاده مینمایند .در

شکل ( ) 7-14استفاده از چوب گز

شکل( )7-14چوب گز فلزی و چوبی
نشان داده شده است.
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 -6دست پناه :از دست پناه معماران برای خشت کاری ،سنگکاری ،انگاف ،شکستاندن خشت

و بعضی کارهای دیگر استفاده مینمایند .در
شکل ( )7-15یک نوع دست پناه نشان داده شده

است.
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فعالیت

شکل
() 7-15

هرگروه یکی از فعالیتهای زیر را انتخاب نمود انجام دهد.
 -1توسط آبترازو هموار بودن چند موقعیت مختلف صنف خود را آزمایش نمایید
سپس چگونهگی بکار گیری آبترازو را برای همصنفان تان بیان کنید.
 -2تار رجه را به کنار میز یکی از قطارهای صنف تان محکم نموده انجام دیگر تار
را به میز آخر همین قطار محکم نمایید؛ مشاهده نمایید که لبۀ میزهای دیگر از
تار رجه چه اندازه پس یا پیش اند همۀ میزها را به تار رجه مماس نمایید .در اخیر
چگونهگی استفاده از رجه را برای همصنفان تان گزارش دهید.
 -3فرورفتهگی یا برجسته بودن نقاط مختلف دیوار صنف را با شاول اندازه نمایید.
وبه این ترتیب معلوم نمایید که خشت کاری و پلستر کاری دیوار درست انجام شده
یانه؛ در اخیر طرز استفاده از شاول را برای همصنفان خود گزارش دهید.
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انسانهای اولیه برای حفظ جان شان از سردی ،گرمی و خطر حملۀ حیوانات وحشی در غارهای کوهها و
تپهها زندهگی میکردند .غارهای طبیعی کوهها و تپهها نخستین خانۀ انسانهای اولیه بود.
نقشۀ یک ساختمان عبارت از وسیلۀ نمایش موقعیت دیوارها ،راهها ،دروازه ،کلکینها وسایر اجزای ساختمان است
که مطابق اندازه و ضروریات استفاده کننده طرح میگردد .برای تهیۀ خشت ،انتخاب خاک مناسب اهمیت زیاد
دارد .خاکی که برای ساختن خشت استفاده میشود باید دارای مخلوط معین ریگ میده و خاک رس باشد.
بعد از این که خشت خام توسط نور افتاب خشک شد ،به داش منتقل میگردد و در آن طور منظم چیده
میشود تا به همۀ خشتها حرارت برسد ،در نتیجه خشت خام به خشت پخته تبدیل میگردد.
خشت خوب آنست که خوب حرارت دیده و خوب پخته شده باشد . .شکل خشت منظم و خطوط
کنارههای خشت مستقیم باشد عالوه بر این خشت باید دارای خالیگاه و درزهای بزرگ نباشد.
سنگ از جملۀ مواد مهم ساختمانی است که نظر به رنگ ،نوعیت ،سختی و نرمی آن انواع مختلف دارند .در تعمیرات
از سنگهای باید استفاده گردد که سختی الزم را داشته باشد (ریگی نباشد) ،آلوده با گل یا مواد دیگرنباشد.
چونه از حرارت دادن سنگ چونه در کورههای مخصوص به دست میآید.
گچ از جملۀ مواد ساختمانی است که از حرارت دادن سنگ گچ بدست میآید .گچ در بازار به قسم پودر
سفید رنگ پیدا میشود .زمانی که پودر گچ با آب تر شود بعد از  30دقیقه کام ً
ال سخت میشود.
مهمترین جزء کانکریت سمنت است .زمانی که ریگ ،جغل ،سمنت و آب با هم مخلوط گردید خمیرۀ
سمنت سبب چسپندهگی اجزای مخلوط رشده ،و بعد از سپری شدن چند روز خیلی سخت میشود.
آب ترازو آلۀ است که توسط آن میتوان افقی یا هموار بودن سطوح را معلوم نمود.
با استفاده از شاول میتوان عمود بودن ویا فرورفتهگی و برجستهگی دیوارها را در حین خشت کاری،
سنگ کاری و پلستر دیوارها معلوم نمود.
رجۀ معماری تاری است که توسط آن میتوان یک خط راست و اندازه شده را ایجاد کرد.
از گل ماله برای هموار کردن مصالح استفاده میشود.
معماران از چوبگز برای یکسان ساختن ضخامت پلستر ،کانکریت سطح اتاقها ،کاه گل دیوارها وبعضی
کارهای دیگر استفاده مینمایند.
از دست پناه معماران برای خشت کاری ،سنگکاری ،انگاف ،شکستن وشکل دادن خشت استفاده مینمایند.

تمرین فصل

 .1نقشۀ یک تعمیر چه نوع معلومات را فراهم مینماید؟ توضیح نمایید.
 .2لست خطراتی را که به صورت طبیعی تعمیرات را تهدید مینماید ،تهیه نمایید.
 .3نقشۀ یک تعمیر دو اتاقه را که دارای آشپز خانه و تشناب نیز باشد در کتابچههای تان
ترسیم نمایید.
 .4برای خشت مالی چه نوع خاک باید انتخاب شود واضح سازید.
 .5خشت پخته باید دارای کدام صفات باشد؟ واضح سازید.
 .6سمنت را در چه شرایط باید نگهداری نمود؟ واضح سازید.
 .7از گل ماله و چوبگز در چه کارها استفاده میشود؟ بیان کنید.
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