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 الجبس  على النقش قاموس

 المفاهيم الصورة التعريف
 واألدوات اتالمعد

مجموعة من الوثائق المطبوعة  
عن  لتتكون لديه فكرةتقدم للزبون 

 المنتوج

 كاتلوغات 

بالستيك على شكل نصف  وعاء
اسطوانة أو مستطيل، ذو عمق 
متوسط يستعمله الحرفي في صب 

 الجبس في القالب.

 

 طبق الغسيل

أداة نقش تستعمل في رسم 
 ديكورات على الجبس

 

 المنقاش

تتكون من ذراعين متعامدين  أداة
تستعمل في رسم الزوايا القائمة 

 وفحص تعامد خطين أو مجالين

 

 الكوس

دن مقعر يصب فيه السائل ليأخذ 
 شكال ما

 

 قالب السبك

أداة الصباغة والرسم والكتابة 
يصنعها الحرفي، قد تكون بمقبض 
أو مجرد قضيب من خشب ووبر 

 الفرس

 

 فرشاة
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خشب يستعمل  دف محاط بدائر من
في غربلة المواد المسحوقة أو 
السائلة، ويتيح تنقية المادة من 

 الشوائب

 

 الغربال

نماذج تساعد على عل تحديد أبعاد 
 البضاعة

 

 الهياكل

 المواد المستعملة

مسحوق من الجبس يحول إلى 
عجين بعد خلطه بالماء، ويستعمل 

 في البناء.

 

 الجبس

طحالب مادة طبيعية مشتقة من 
بحرية، وهي عبارة عن مسحوق 
دقيق حينما يخلط بالماء نحصل 
على الجبس الذي يغدو صلبا 
ويحافظ على لمسة ثابتة ودقيقة 

 بالنسبة للشيء المطلوب سبكه.

 ألجنات 

معدن أبيض مائل إلى الزرقة ذو 
قابلية محدودة للتعديل. يستعمل 
غالبا لسقف البيوت ويستخدمه 

 الجباس لصنع القوالب

 الزنك 

 التقنيات

فوارق فاصلة بين غرف شقة 
سكنية، تتكون من أعمدة خشبية او 

 من لبنات مكسوة بالجبس

 تقويسات داخلية 

سدادة القطن الممزوج  دمغعملية 
بمسحوق اإلسمنت  مع هيكل 

مع  التسطير بعد تثبيت هذا الخير
 القطعة

 

 ختم
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عملية صب الجبس السائل في 
األمر بتقنية القولبة  قالب. يتعلق

التي تتم من خالل صب خليط في 

 قالب من جبس.

 

 االسبك

 حفر سطح الجبس لنزع جزء 

 

 الحفر

العالقة التناسبية مع وحدة قياسية 
تتيح حساب أبعاد قطعة حقيقة 

 انطالقا من أبعاد المجسم

 سلم القياس 

تشكيل عجين الجبس بهدف صنع 
 شيء ما.

 القولبة 

بالماء وعجنه بهدف  خلط الجبس
 االشتغال عليه

 

 العجن

عملية تثبيت المنتوج في الموضع 
 المخصص له

 

 التركيب

فيها الشخص كفايته  عملية يوظف
الفنية لتمثل وإنجاز ديكورات من 
اشكال مختلفة وبمواد مثل الجبس 

 والخشب والحجارة...

 النقش 

من خالل تحقيق  تمثل المنتوج
تناغم  بين المعايير الجمالية 
والوظيفية التي تستجيب لحاجات 

 الزبائن

 تعيين 

 التزيين  جعل الشيء أجمل من خال زخرفته

الوضعية التي يجب أن يكون عليها 
 منتوج الجباس

 الوضع 
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زخارف تتكرر فيه أشكاال معينة 
 ترسم على حامل

 

 أشكال

 المنتوجات

زخرفة على شكل جبح النحل، 

 وتنتسب للفن المعماري اإلسالمي

 

 المقرنس

حصيلة نهائية لعمل الحرفي تعكس 
 مهارات الحرفي

 منتوج 

 أشياء أخرى
القطر الداخلي لشيء ما، أسطواني 
ومقعر، يصنع من الزنك أو الخشب 

 أو الكارطون

 العيار 

مجموع المصاريف الضرورية 
 الزبون لالستجابة لطلبية

 كلفة اإلنتاج 

وثيقة وصفية يعدها الجباس بهدف 
 تقدير  ثمن كل منتوج

 كشف األثمان 

 الدفعات  تواريخ تسليم البضاعة للزبون

 

 


