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 الخشب ةنجار قاموس

 الكلمات الصورة التعريف
واألدوات اتالمعد  

نماذج كارطونية تستخدم في 
 تسطير أبعاد مصنوعات خشبية

 

 هياكل

تستعمل لرسم  ةمنحني ةحديديأداة 
 الخطوط و الدوائر على الخشب

 

 مقورة

 LأوTلوسيلة معدنية على شك
يستخدم في دعم الضم وسطر 

 الزوايا القائمة والمتعامدة

 
 الكوس

تجهيزات ميكانيكية تستعمل 
 إلنجاز أعمال متكررة

 

 آالت ميكانيكية

معدنية ومشحوذة  أدوات
يستعملها الحرفي في قطع 

 وتجويف الخشب

 

حتأدوات الن  

 قطعة ذكر يدخل في أخرى انثى
 )الثقب( بهدف ضم القطعتين

 

 ألسنة
 

مجموع األدوات الصغيرة 
والتجهيزات والوسائل التي 

 يستعمل بعضها في الضم.

 
 العقاقير
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 المواد المستعملة
موارد طبيعية خام موجهة للتصنيع 
بعد التحويل. يستعمل الخشب باعتباره 

 مادة أولية تحول لصنع أشياء معينة

 

 مادة أولية

مواد مشتقة من الخشب مكونة من 
)خشب رقاقي، لوح  جزيئات الخشب

 األلياف، متعدد المقاطع(

 

 لوحات مشتقة

رقائق خشبية ألصقت على أثاث 
قصد تحسين ملمح لتغطية مكان الضم 
 المنتوجات الخشبية

 
 جداريات

 التقنيات
عملية  التلميع والتزيين التي يخضع لها 
المنتوج بعد مسح الخشب، ويستعمل 

 فيها معجون الورق

  
 اللمسات األخيرة

ترتيب مقر العمل او تركيب عناصر 
معينة للقيام باللمسات األخيرة في 

 شروط جيدة

 
 اعداد

عملية صباغة واجهة األلواح بملمع 
 طال 

 

 التلميع

تركيب وتجميع قطع وفق تصميم معين 
 إلنتاج منتوج

 

 الضم

عملية القيام بترميمات أو ضم أجزاء 
 بواسطة لصق قطع خشبية

 

 اللصق

الحرفي على  عمليات متتالية يقوم بها
الهيكل بهدف صنع أو تركيب عناصر 

 معمارية متفاوتة من حيث التعقيد

 

 الصنع

عملية تحضير الخشب من خالل نجر 
اللوح من كل األوجه قبل القولبة، 

 وتشمل التبييض والتعديل والكشط

 
 نجارة
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 قطع الخشب إلى رقائق أو خشبات

 

 تقطيع الخشب

والمواد تنظيف الواجهة من الزعانف 
 المؤكسدة

 
 قشر

ثقب قطعة خشبية للحصول على حفر 
أو ثقب مستطيل على قطعة من خشب 

 لمسك لسان قطعة أخرى فيتم ضمهما 

 
 الثقب

وضع مؤقت للسلع في أمكنة خاصة قبل 
 تسليمها للزبون

 
 التخزبن

تشكيل منتوج خشبي أو العناصر المراد 
ضمها باستعمال األدوات اليدوية أو 

 اآلالت

 

 تشكيل

رسم زخارف مستقيمة تحت عنصر من 
عناصر مجموعة معمارية او أثاث 

 أو....

 
 تزيين

أو الملون  بالصباغةطبع  أوجه الخشب 
 باستعمال الفرشاة في غالب األحيان

 

الصباغة أو التلميع   

عملية تسبق التلميع وتسعى لتلميس 
 اللوح وتسوية الوجه

 

 صقل الواجهة

 قطع الخشب بمنشار

 

 نشر

ديكورات مختلفة األشكال واألحجام 
 على مصنوعات خشبية

 

 نقش

عملية رسم سطور او دوائر اعتمادا 
 على طرق بيانية قصد تثمين المنتوج

 
 تسطير
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 نسخ زخارف هيكل ما على الخشب

 

 نقل الرسم

رسم سريع يبين المالمح األساسية 
 للشكل أو موضوع الطلبية

 

 رسم بياني

التناسبية مع حجم معين تتيح العالقة 
قياس أبعاد قطعة بناء على أبعاد أرضية 

 نموذجية

 
 سلم القياس

تجسيد فكرة من خالل تحديد وظائف 
المنتوج وأبعاده ونوع الخشب 
المستعمل، وهو رسم يسبق صنع 

 المجسم

 

 بطاقة تقنية

 زخرفة وتكرار شكل معين على حامل

 

 الشكل

 المنتوجات

أشياء متحركة لالستعمال المنزلي مثل 
الدوالب والمكتبـ، تضفي على المنزل 

 سحنة تريح المقيمين به

 
 المنتوجات الخشبية

حصيلة عمل الحرفي او الفنان يعكس 
 قيمة المهارات اليدوية للصانع

 
 منتوج

 

 

 


