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فصل اول -قالب بندی چوبی

فصل اول -قالب بندی چوبی
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 1منظور از بتن خمیری چیست؟

 . 2قالب و قالب بندی را در بتن شرح دهید.

 . 3اصول و ضوابط طراحی و ساخت قالب را بنویسید.

 . 4مصالح رایج در قالب بندی را نام ببرید؟

 . 5به چه دالیلی از چوب برای ساخت قالب استفاده می شود؟

 . 6چوب روسی چیست؟

 . 7معموالً ضخامت تخته های قالب بندی چند سانتی متر است؟
        الف 1/5-تا  2سانتی متر         ب 2-تا  2/5سانتی متر           ج 2/5-تا  3سانتی متر             د 3-تا  3/5سانتی متر
 . 8انواع مترهایی که در قالب بندی استفاده می شود نام ببرید.
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 . 10کدام گزینه برای خط کشی اتصال ها مانند فاق و زبانه وسیله ی مناسبی است؟
         الف-گونیا                         ب-خط کش تیره دار                        ج-پرگار بازودار                    د-متر نواری
 . 11کدام وسیله ی زیر برای انتقال یک اندازه از محلی به محل دیگر مناسب است؟
         الف-پرگار بازودار                ب-خط کش تیره دار                       ج-شمشه                           د-متر نواری
 . 12کدام وسیله ی زیر برای انتقال منحنی های غیر منتظم از روی یک کار به کار دیگر مناسب است؟
         الف-خط کش تیره دار            ب-پرگار بازودار                           ج-پیستوله متحرک                 د-شمشه
 . 13در ا ّره ی دستی زیر نام قسمت های مشخص شده را بنویسید.
.................

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

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

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

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

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

 . 14در شکل زیر نام قسمت های مشخص شده ی تیغه اره را بنویسید.

.......

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

 . 15رابطه ی بین زاویه برش ا ّره را با براده برداری از چوب توضیح دهید.

.......

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

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

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

.......

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

فصل اول -قالب بندی چوبی

. 9نام قسمت های نشان داده شده ی گونیا را بنویسید و درباره کاربری و انواع آن توضیح دهید.
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 16عبارات مرتبط را به یکدیگر متصل نمایید.
         الف-زاویه برش  80درجه و زاویه دندانه  40تا  50درجه          -.......تیغه اره ی مناسب برش های ظریف
         ب -زاویه برش  90درجه و زاویه دندانه  50تا  60درجه           -.......تیغه اره ی مناسب برش های طولی
         ج -زاویه برش  100درجه و زاویه دندانه  60درجه                 -.......تیغه اره ی مناسب برش های درهم
         د -زاویه برش  120درجه و زاویه دندانه  60درجه                 -.......تیغه اره ی مناسب برش های عرضی و طولی
 . 17در شکل ها ی زیر ارتباط تیغه اره ی دنده ریز را با جهش اره روی چوب توضیح دهید.

 . 18تأثیر چپ و راست شدن دندانه های اره را در برش چوب توضیح دهید.

 . 19طول تیغه اره های دستی متداول عبارتند از:
     ..........سانتی متر............. ،سانتی متر.............،سانتی متر و.............سانتی متر.
 . 20با توجه به شکل ،جدول زیر را کامل نمایید.

نام وسیله

کاربرد

طول تیغه عرض تیغه عرض تیغه
در نزدیک در نوک اره
دسته

ضخامت
تیغه

 . 21قسمت های مختلف تشکیل دهنده ی کالف را در ار ّه ی کالف نام ببرید.

 . 22برای بریدن تخته های تَر ،از ار ّه ی کالف  ..............استفاده می شود .این نوع ار ّه ،دارای تیغه ای با زاویه ی
برش  ،........دندانه های  ..............و چپ و راست با فاصله  .........است.
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 . 24جدول زیر را کامل نمایید.
نام وسیله

اجزای اصلی

کاربرد

زاویه ی برش
تیغه در رندیدن
راه(طول)

انواع رنده از
لحاظ جنس

زاویه ی برش
تیغه در رنده ی
پرداخت

رنده دستی

 . 25در شکل های زیر نام قسمت های مشخص شده را بنویسید.
.......

.......

.......

.......

.......

.......

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

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

.....

.......

.......

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

.......

.....

.....

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

.......

.......

 . 26در شکل زیر زاویه ی برش،زاویه ی قرار،زاویه ی پخ و ضخامت تیغه در رنده دستی را مشخص نمایید.
.

..

.......

..

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

.....
..

...

 . 27از این رنده برای برداشتن پوشال های ضخیم استفاده می شود.
................................
 . 28از این رنده برای تسطیح تخته هایی که باید درز شوند(به هم چسبانده شوند)استفاده می شود.
................................

فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 23از ا ّره ی کالف باریک بر در چه برش هایی استفاده می شود؟
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 . 29چوب ساها به شکل های ..................... ،..................و  .......................با آجهای .....................و  .....................و
در طول های مختلف وجود دارند .از چوب ساهای درشت برای  ..........................و از نوع نرم آن ها برای به دست
آوردن سطوح  .........................استفاده می کنند.
 . 30با توجه به شکل جدول زیر را کامل نمایید.

نام وسیله

انواع لبه

کاربرد

عرض لبه

طول تیغه

زاویه پخ
برای برش

. 31کاربرد اسکنه را توضیح دهید و نقش زاویه پخ را در آن شرح دهید.

 . 32کاربرد گیره را بنویسید و انواع آن را نام ببرید.

 . 33ضمن نام گذاری قسمت های مشخص شده ی شکل  ،بنویسید چکش مورد استفاده در قالب بندی چند
گرمی است؟
.......

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

.......

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

 . 34برای خارج کردن میخ های کوتاه می توان از میخ کش های  ....................استفاده کرد و اگر بخواهند میخ های
بلند را از تخته خارج کنند ،میخ کش های  ...............به کار می برند.

میخ کش ..............

میخ کش ..............

7

 . 36نام قسمت های مختلف میز کار نجاری (دستگاه) ،را در شکل زیر بنویسید.
.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

 . 37منظور از اصطالح "راست چوب" و "چپ چوب" چیست؟با رسم شکل توضیح دهید.

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 35بهتر است در میز کار نجاری (دستگاه) ،برای برش تخته ،از گیره ی  ....................و برای رنده کردن از
گیره ی  .................استفاده کرد.
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 38ویژگی های چوب مورد استفاده و رایج را در قالب بندی بنویسید.

 . 39انواع تاب خوردگی طبیعی تخته ها را در شکل زیر مشخص نمایید.

 . 40روش آزمایش صحت گونیای  90درجه را بنویسید.

 . 41مراحل عالمت گذاری ،خط کشی و گونیاکردن تخته ی فاقد لبه ی صاف را در اشکال نشان داده شده توضیح
دهید.
1

4

2

5

3

6

9

7

10

11

12

 . 42چگونگی برش تخته را با اره های دستی شرح دهید(.زاویه ی قرارگیری پاها،حالت تخته در گیره ،هدایت
صحیح اره و  ...را بنویسید).

فصل اول -قالب بندی چوبی
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 43اگر تیغه ی اره در اره ی کالف به طور کامل کشیده نباشد ،در هنگام برش چوب چه مشکلی به وجود
می آید؟

 . 44شکل زیر در اره ی کالف چه نکته ای را نشان می دهد؟

 . 45دندانه ی اره ی دستی نباید ازته خم شود ،زیرا می شکند .تنها ........از باالی دندانه باید خم شود.
 . 46اصول ایمنی در کار با اره های برقی چیست؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
 .47بیشتر بدانیم...

( HSEسالمتی ،ایمنی و محیط زیست)
(  Healthسالمت)  :رفاه كامل جسماني ،رواني ،اجتماعي و  ...است و نه فقط نبودن بيماري
(  Safetyايمني)  :ميزان رهايي از خطرات
( Environmentمحيط زيست)  :شامل هوا ،آب ،خاك ،منابع طبيعي ،گياهان ،جانوران ،انسان ها و روابط متقابل بين آنها .
موضوعات مربوط به سالمت  ،ايمني و محيط زيست در خيلي از سازمان ها از ساليان خيلي دور مورد توجه بوده است  ،اما به
دليل اينكه با رخداد حوادث توجه به آنها زياد و بعد از مدتي به دست فراموشي سپرده مي شد ،سازمان ها به اين نتيجه رسيدند  
که بهتر است فعاليت هاي خود را به صورت يكپارچه ( )IMSانجام دهند.
سيستم هاي مديريتي به نام  HSE_MSدر سال  1994ارائه گرديد .در واقع  HSE_MSساختار و چارچوبي است كه سازمان
در قالب آن فعاليت هاي مربوط به سالمت ،ايمني و محيط زيست را انجام مي دهد.
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 .1-48شکل های زیر را کامل نمایید:

........

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

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

 .2-48اهداف و کاربرد:

 .3-48وسایل مورد نیاز:

 .4-48مراحل اجرای کار:

 .5-48آیا روش ساده تر و مؤثرتری برای اجرای این کار پیشنهاد می دهید؟

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

فصل اول -قالب بندی چوبی

 .48تمرین شماره .1
اندازه گذاری ،خط کشی و برش در جهت الیاف تخته با اره ی دستی
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 .6-48نکات ایمنی اجرای کار:

 .7-48مشکالت اجرای کار و نحوه ی حل آن:

 .8-48برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه مالک هایی وجود دارد؟

 .9-48ارزشیابی:
ردیف

شرح

نمره کل

1

لباس کار مرتب و تمیز

یک

2

مرتب و نظیف بودن محل کار

یک

3

رعایت نظم در کارگاه

دو

4

توجه به نکات ایمنی در کارگاه

یک

5

عالقه به کار از طریق پرسش  ،توجه و پیشنهادات و ...

یک

6

استفاده صحیح از ابزار و وسایل کار

دو

7

دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده

شش

8

میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری

یک

9

تنظیم و ارائه ی به موقع گزارش کار

پنج

10

فعالیت های امتیازی و فوق برنامه

دو

11

جمع نمرات

بیست و دو

نمره کسب شده

مالحظات
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 .1-49شکل مقابل را کامل نمایید:

 .2-49اهداف و کاربرد:

 .3-49وسایل مورد نیاز:

 .4-49مراحل اجرای کار:

 .5-49آیا روش ساده تر و مؤثرتری برای اجرای این کار پیشنهاد می دهید؟

فصل اول -قالب بندی چوبی

 .49تمرین شماره .2
اندازه گذاری ،خط کشی ،برش طولی و عرضی تخته با اره ی دستی
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 .6-49نکات ایمنی اجرای کار:

 .7-49مشکالت اجرای کار و نحوه ی حل آن:

 .8-49برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه مالک هایی وجود دارد؟

 .9-49ارزشیابی:
ردیف

شرح

نمره کل

1

لباس کار مرتب و تمیز

یک

2

مرتب و نظیف بودن محل کار

یک

3

رعایت نظم در کارگاه

دو

4

توجه به نکات ایمنی در کارگاه

یک

5

عالقه به کار از طریق پرسش  ،توجه و پیشنهادات و ...

یک

6

استفاده صحیح از ابزار و وسایل کار

دو

7

دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده

شش

8

میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری

یک

9

تنظیم و ارائه ی به موقع گزارش کار

پنج

10

فعالیت های امتیازی و فوق برنامه

دو

11

جمع نمرات

بیست و دو

نمره کسب شده

مالحظات
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الف-

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

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

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

..........

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

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

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

ب-

..........

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

..........

..........

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

....

..........

....

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

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

فصل اول -قالب بندی چوبی

. 50مراحل رنده کردن تخته را با استفاده از رنده دستی شرح دهید و توضیحات شکل های زیر را کامل نمایید.
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ج-

(الف)

..
..

(ب)

..

الف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
 . . . . . .است

 . . . . . .است

 . . . . . .است

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

......

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

......

............................
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 .1-51شکل مقابل را کامل نمایید:

 .2-51اهداف و کاربرد:

 .3-51وسایل مورد نیاز:

 .4-51مراحل اجرای کار:

 .5-51آیا روش ساده تر و مؤثرتری برای اجرای این کار پیشنهاد می دهید؟

فصل اول -قالب بندی چوبی

 .51تمرین شماره.3
رنده کردن با رنده دستی
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 .6-51نکات ایمنی اجرای کار:

 .7-51مشکالت اجرای کار و نحوه ی حل آن:

 .8-51برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه مالک هایی وجود دارد؟

 .9-51ارزشیابی:
ردیف

شرح

نمره کل

1

لباس کار مرتب و تمیز

یک

2

مرتب و نظیف بودن محل کار

یک

3

رعایت نظم در کارگاه

دو

4

توجه به نکات ایمنی در کارگاه

یک

5

عالقه به کار از طریق پرسش  ،توجه و پیشنهادات و ...

یک

6

استفاده صحیح از ابزار و وسایل کار

دو

7

دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده

شش

8

میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری

یک

9

تنظیم و ارائه ی به موقع گزارش کار

پنج

10

فعالیت های امتیازی و فوق برنامه

دو

11

جمع نمرات

بیست و دو

نمره کسب شده

مالحظات
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 .1-52شکل مقابل را کامل نمایید:

 .2-52اهداف و کاربرد:

 .3-52وسایل مورد نیاز:

 .4-52مراحل اجرای کار:

 .5-52آیا روش ساده تر و مؤثرتری برای اجرای این کار پیشنهاد می دهید؟

فصل اول -قالب بندی چوبی

 .52تمرین شماره.4
برش تخته با اره دستی تحت زاویه  45درجه
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 .6-52نکات ایمنی اجرای کار:

 .7-52مشکالت اجرای کار و نحوه ی حل آن:

 .8-52برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه مالک هایی وجود دارد؟

 .9-52ارزشیابی:
ردیف

شرح

نمره کل

1

لباس کار مرتب و تمیز

یک

2

مرتب و نظیف بودن محل کار

یک

3

رعایت نظم در کارگاه

دو

4

توجه به نکات ایمنی در کارگاه

یک

5

عالقه به کار از طریق پرسش  ،توجه و پیشنهادات و ...

یک

6

استفاده صحیح از ابزار و وسایل کار

دو

7

دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده

شش

8

میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری

یک

9

تنظیم و ارائه ی به موقع گزارش کار

پنج

10

فعالیت های امتیازی و فوق برنامه

دو

11

جمع نمرات

بیست و دو

نمره کسب شده

مالحظات
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. 53روش برش طولی تخته با ماشین اره ی گرد برقی چگونه است؟
-1
-2

-3

-4

. 54روش برش عرضی تخته با ماشین اره ی گرد برقی چگونه است؟
-1
-2
-3
-4
. 55نکته های ایمنی کار با ماشین اره ی گرد برقی را بنویسید.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

......................
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-7
-8
-9
-10
-11

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

. 56کاربرد اره برقی نواری(اره فلکه) را شرح داده و بنویسید اره های نواری متداول در کارهای قالب بندی دارای
چه قطری از فلکه می باشند.

. 57ضمن نام گذاری قسمت های مشخص شده  ،چگونگی بریدن تخته با اره برقی نواری(اره فلکه) را بنویسید.

-1

..........

-2
..........
-3
..........
-4

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

..........

........

..........

........
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 58نکته های ایمنی کار با اره برقی نواری(اره فلکه) را بنویسید.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
. 59در اثر استفاده ی زیاد و مداوم اره فلکه ،ممکن است نوار آن ترک خورده یا پاره شود ،برای جوش دادن دو
لب پاره شده ی نوار از ماشین  ................................................در وضعیتی خاص و ضوابط معین استفاده می شود.
. 60سرعت اکثر رنده های برقی (کف رنده) بین  ...........تا  ...........دور در دقیقه می باشد.
. 61روش رنده کردن تخته با ماشین کف رنده را بنویسید.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

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

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

........

الف. . . . . . . . . . . . . . . . . -

........
ب. . . . . . . . . . . . . . . . .-

......
......
ج. . . . . . . . . . . . . . . . .-

......
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فصل اول -قالب بندی چوبی

. 62نکته های ایمنی در کار با کف رنده را بنویسید.
-1
-2
-3
-4

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

-5
-6
-7

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

. 63موارد استفاده ی دستگاه ضخامت تراش (گندگی) را بنویسید.

. 64درشکل دستگاه چهارکاره ی شکل زیر دارای چه قابلیت هایی است؟ بنویسید.

25
فصل اول -قالب بندی چوبی

. 65مزیت استفاده از اره ی گرد برقی (دستی) را بنویسید.

. 66چگونگی جهت حرکت تیغه را در اره ی عمودبُر برقی (دستی) بنویسید.با این اره چه برش هایی را می توان
انجام داد؟

. 67انواع مختلف دریل های برقی از نظر  .............. ،..............و  ..............................................ساخته می شود.

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

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

. 68میخ کوب بادی (پنیوماتیک)چگونه کار می کند؟

......................... .................
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فصل اول -قالب بندی چوبی

. 69نکات ایمنی فردی در کارگاه قالب بندی را بنویسید.
-1
-2
-3
-4
. 70نکات ایمنی در کار با وسایل درکارگاه قالب بندی را بنویسید.
-1
-2
-3
-4
. 71نکات ایمنی در کار با دستگاه های برقی درکارگاه قالب بندی را بنویسید.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
 .72بیشتر بدانیم...
نحوه ی بلند کردن و جابجا کردن صحیح اجسام
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 .1-73شکل مقابل را کامل نمایید:

 .2-73اهداف و کاربرد:

 .3-73وسایل مورد نیاز:

 .4-73مراحل اجرای کار:

 .5-73آیا روش ساده تر و مؤثرتری برای اجرای این کار پیشنهاد می دهید؟

فصل اول -قالب بندی چوبی

 .73تمرین شماره.5
کار با ماشین های برقی نجاری (قالب بندی )
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 .6-73نکات ایمنی اجرای کار:

 .7-73مشکالت اجرای کار و نحوه ی حل آن:

 .8-73برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه مالک هایی وجود دارد؟

 .9-73ارزشیابی:
ردیف

شرح

نمره کل

1

لباس کار مرتب و تمیز

یک

2

مرتب و نظیف بودن محل کار

یک

3

رعایت نظم در کارگاه

دو

4

توجه به نکات ایمنی در کارگاه

یک

5

عالقه به کار از طریق پرسش  ،توجه و پیشنهادات و ...

یک

6

استفاده صحیح از ابزار و وسایل کار

دو

7

دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده

شش

8

میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری

یک

9

تنظیم و ارائه ی به موقع گزارش کار

پنج

10

فعالیت های امتیازی و فوق برنامه

دو

11

جمع نمرات

بیست و دو

نمره کسب شده

مالحظات
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فصل اول -قالب بندی چوبی

. 74منظور از میخ  28/65میخی به ضخامت (.............)dمیلی متر و طول (,,,,,,,,,,,,,,,)Lمیلی متر است.
. 75طول میخ های متداول در کارگاه قالب بندی دارای چه اندازه ای است؟

. 76ضمن تکمیل شکل های زیر ،نکته ی مورد نظر آن ها را بنویسید.

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

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

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

..........

........
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 77پشت بندها را در قالب بندی تعریف کنید.

 . 78ابعاد پشت بندها و فواصل آن ها از هم به چه عواملی بستگی دارد؟

. 79ضمن تکمیل شکل های زیر ،نکته ی مورد نظر آن ها را بنویسید.
..........

..........

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

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

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

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

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

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

..........
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فصل اول -قالب بندی چوبی

. 80با توجه به تصاویر مراحل طویل کردن تخته ها برای ساخت یک صفحه قالب را بنویسید.

. 81مراحل ساخت یک صفحه قالب چوبی(برش با اره دستی) را با توجه به تصاویر بنویسید.
. . . . ~. .3._. .4.cm
. . +. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........



90

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

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

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

..........

..........

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

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

..........

..........
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...............................
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 .82تمرین شماره.6
هر دانش آموز یک بدنه ی قالب به ابعاد  196*50سانتی متر مطابق شکل زیر بسازد.
 .1-82شکل مقابل را کامل نمایید:

 .2-82اهداف و کاربرد:

 .3-82وسایل مورد نیاز:

 .4-82مراحل اجرای کار:

 .5-82آیا روش ساده تر و مؤثرتری برای اجرای این کار پیشنهاد می دهید؟
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 .6-82نکات ایمنی اجرای کار:

 .7-82مشکالت اجرای کار و نحوه ی حل آن:

 .8-82برای تشخیص اجرای بی نقص کار چه مالک هایی وجود دارد؟

 .9-82ارزشیابی:
ردیف

شرح

نمره کل

1

لباس کار مرتب و تمیز

یک

2

مرتب و نظیف بودن محل کار

یک

3

رعایت نظم در کارگاه

دو

4

توجه به نکات ایمنی در کارگاه

یک

5

عالقه به کار از طریق پرسش  ،توجه و پیشنهادات و ...

یک

6

استفاده صحیح از ابزار و وسایل کار

دو

7

دقت و صحت انجام کار در فرصت داده شده

شش

8

میزان مشارکت و تعامل در گروه کاری

یک

9

تنظیم و ارائه ی به موقع گزارش کار

پنج

10

فعالیت های امتیازی و فوق برنامه

دو

11

جمع نمرات

بیست و دو

نمره کسب شده

مالحظات
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..........
7~10

..........
a 7~10

فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 83مراحل تهیه ی صفحه ی کف قالب تیر بتنی را در قالب بندی تیرهای نعل درگاهی (پوتر بتنی) بنویسید.

..........

7~10 a

..........

......

..........

..........
7~10

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

...................................................................................................
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فصل اول -قالب بندی چوبی

 . 84مراحل تهیه ی صفحات بدنه ی قالب تیر بتنی را در قالب بندی تیرهای نعل درگاهی (پوتر بتنی) بنویسید.
..........

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

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

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

..........
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فصل اول -قالب بندی چوبی

. 85در قالب بندی تیرهای نعل درگاهی (پوتر بتنی) مراحل تهیه ی شمع ها و گوه ها را بنویسید.
..........
..........

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

..........

..........

..........

..........

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

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

. 86وظیفه ی صفحه ی تقسیم فشار در زیر شمع قالب بندی چیست؟

. 87نحوه ی محاسبه ی ارتفاع پایه ی شمع ها در قالب تیر بتنی چگونه است؟

