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پودمان 5

كسب اطالعات  فني
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مقدمه
با توجه به گستردگی منابع مورد استفاده در صنایع چوب و مبلمان و برای کسب اطالعات و دانش  فنی  تخصصی، 

آشنایی با یک زبان بین المللی برای جست وجو در میان این منابع ضروری است.
به منظور جست وجوی  کلیدی  کلمات  به  با هدف دستیابی  فنی  اطالعات  عنوان کسب  با  پودمانی  ازاین رو 
و  مبلمان  و وسیع در حوزه های متنوع ماشین آالت،  ارزشمند  داده های  به  و رسیدن  و هدفمندتر  سریع تر 

مواد  اولیه مورد استفاده در صنایع چوب و مبلمان تدوین شده است.

تعریف اطالعات فنی
و  تجهیزات  کاربرد  و  نگهداری  و  تعمیر  یا  محصوالت  تولید  و  طراحی  در  که  است  اطالعاتی  مجموعه 
ماشین آالت مورد استفاده قرار می گیرد. و برای دستیابی به این اطالعات از منابع مختلفی مانند: کاتالوگ ها، 

مجالت،کتاب های مرجع، استانداردها، آیین نامه ها و فضای مجازی.
بنابراین گام نخست برای جست وجو در منابع ذکر شده دانستن کلمات کلیدی فنی و تخصصی است که در 

ادامه به آن پرداخته شده است.
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Furniture refers to movable objects intended to support various human activities such as seating 
(e.g., chairs, stools, and sofas), eating (tables), and sleeping (e.g., beds). Furniture is also used 
to hold objects at a convenient height for work (as horizontal surfaces above the ground, such 
as tables and desks), or to store things (e.g., cupboards and shelves). Furniture can be a product 
of design and is considered a form of decorative art. In addition to furniture’s functional role, 
it can serve a symbolic or religious purpose. It can be made from many materials, including 
metal, plastic, and wood. Furniture can be made using a variety of woodworking joints which 
often reflect the local culture(Figure 1).

Furniture 

- Complete the table 1 by type of furniture (figure1).     
جدول 1 را با نام های انواع مبلمان )شکل 1(کامل کنید.            

Table 1   
kitchen bathroom Living room  Bedroom

Figure 1

a bed

a carpet

curtains

a wardrobe

a cooker

a shower

a bookcase

a carpet

a sofa

a lamp

a coffee table

an armchair

a plant

a rug

a desk

cuchions

a bath

a mirror

a fridge

a cupboard

a table

a chair

a plant

a lamp

BED ROOM

KITCHEN

BATH ROOM

FURNITURE

LIVING ROOM
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Figure 2

Wood has been used for thousands of years for fuel, as a construction material, for making tools and weap-
ons, furniture and paper, and as a feedstock for the production of purified cellulose and its derivatives, such 
as cellophane and cellulose acetate. The type of wood you choose determines the beauty and strength of 
the finished piece. Many varieties of wood(Figure 2) are available, and each has its own properties. The 
following sections introduce you to the most common types of soft- and hardwoods.

 Wood

Complete the table 2 with correct English (figure2) words.        
 جدول 2 را با کلمات صحیح انگلیسی )شکل 2( کامل کنید. 

Table 2  

راش توس

نارون نمدار

افرا توسكا

زبان گنجشك كاج

بلوط صنوبر
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Furnitur ̓ s Materials 
  Table 3

 Wood MDF Particle board

Plywood HDF PVC sheet

PVC edge band Corian sheet Wood glue

Research: 
Which materials (in table 3) is the best choice for each product. Complete the table4.

تحقیق كنید:
کدام مواد )در جدول3( برای هر محصول مناسب تر است، اسامی آنها را )در جدول4( درستون مربوطه بنویسید.

  Table 4
Kitchen cabinet Sitting furniture Office furniture
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Type of furniture

- Complete the table 5 by type of furniture.
جدول 5 را با نوشتن نام انواع مبل در ستون مربوطه کامل کنید.

Table 5
Living room Bedroom other

Figure 3
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 Furniture ̓ s style
Table 6

Art Nouveau gustavian William and Mary Federal

Mission style Art Deco Queen Anne Arts and Crafts

Louis 14 chippendale Shaker Modernism

 Barouque  Empire  Rococo renaissance

Please investigate the furniture styles and write their years of emergence in the empty columns(Table 7).

Table 7
Style Year Style Year Style Year

درباره سبک های مبلمان تحقیق کنید و سال پیدایش آنها را در جدول 7 در مقابل هریک بنویسید.
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Furniture plan

How many types of furniture do you see in the picture(figure4)? Write them in the columns 
(table8)                                              

چند نوع مبلمان در تصویر 4 می بینید؟ آنها را در جدول 8 )به انگلیسی( بنویسید.   
Table 8

titleNO

1

2

3

4

5

6

7

8

Figure 4
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 Isometric Plan

Figure 5

Write the names of the various spaces of the plan, and write the furniture under English into 
English.

table9
 Bedroom  Kitchen  Bathroom Sitting room

نام فضاهای مختلف پالن شکل 5 در جدول 9 نوشته شده است. نام مبلمان مربوطه را در هر ستون بنویسید.
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In the above(Figure 6), note the rounds of the number of words that are related to the living 
furniture and translate them.

 Living room Furniture

Figure 6

در شکل 6 دقت کنید دور شماره هرکدام از واژه هایی که به مبلمان پذیرایی مربوط می شوند، خط کشیده و آنها را ترجمه کنید.
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Bedroom Furniture

Figure 7

Please find the main room of the bedroom and write the English and Persian names in front of 
each other in the table 10. If you know another bedroom, add it.

Table 10

 English  Persian  English  Persian  English  Persian

لطفاً مبلمان اصلی اتاق خواب را در شکل 7 پیدا کرده و نام انگلیسی و فارسی آنها را در مقابل یکدیگر در جدول 10 بنویسید. 
چنانچه مبلمان خواب دیگری نیز می شناسید، آن را اضافه کنید. 
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Office furniture

Figure 8

Look at the plan in the picture(figure8) carefully and list the English and Persian names in the 
table 11.

table 11
 English  Persian  English  Persian

پالن شکل 8 را به دقت مشاهده کرده و نام انگلیسی و فارسی مبلمان اداری را فهرست کنید. 
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Type of Office furniture

Figure 9

Look at the picture, write the Persian name of the office furniture versus its English name in 
the following table12.

table12
 English  Persian  English  Persian

با توجه به شکل 9، نام فارسی مبلمان اداری را در مقابل نام انگلیسی آن در جدول 12 بنویسید. 

Desk

Desk with Right
 Hand Return

Desk with Left
 Hand Return

Cubicle Desk

Rounded Desk

Reception Desk

Corner Surface

Lateral File

File

File Cabinet

Storage Unit

Podium

Round Corner

Desk mat

Paper Tray

Chair with Arms

Chair with Arms

Side Chair
without Arms
Side Chair
with Arms

Multi-Chair
Rectangular Table

Multi-Chair
Rectangular Table
with Roubded
Corners

Multi-Chair 
Rounded Table

Multi-Chair Boat
Shape Table

Backboard

Marker Board

Chalkboard

Screen

Flat File

Work Surface

Credenza

Bookcase

Sofa

Curved Back 
Sofa

Sectional Sofa 
with Arms

Couch

Sofa
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Office equipment

Figure 10

Look at the picture, write the Persian name for the office supplies in front of its English name 
in the following table13.

table13
 English  Persian  English  Persian

با توجه به شکل 10، نام فارسی لوازم اداری را در مقابل نام انگلیسی آن در جدول 13 بنویسید. 

Telephone

Fax

Desktop PC

PC

PC Monitor

Keyboard

Tower PC

Mouse

PC Column

Switch

Router

Hub

Modem

Scanner

Printer

Plotter

Doument Shredder

Office Lamp

Projector

Overhead Projector

Projection Screen

Projection Screen

Plasma Panel

Acoustic Column

Cash Register

POS-Terminal

Xerox

Copier

Table Lamp

Paper Tray

Waste Can

Square Waste Can

Coat Rack
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Home furniture structure

Figure 11

Write the words for each issue in the table and write their translation below each one(table14).

table14
7654321

141312111098

ترجمه فارسی لغات مربوط به هر شماره در شکل 11 را در جدول 14 بنویسید.
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Classic furniture frame

Figure 12

Write the words for each issue in the table15 and write their translation below each one.

table15
7654321

141312111098

Top back rail ـ1

Top wing rail ـ  2

Front wing post ـ  3

Top arm rail ـ 4

Front arm post ـ 5

Arm strecher rail ـ 6

Front rail ـ7

Corner block ـ 8

Back rail ـ 9

Back stretcher rail ـ 10

Back stretcher post ـ11

Side rail ـ 12

Back leg post ـ 13

نام مربوط به هر قسمت از کالف صندلی در شکل 11 را در جدول 15 در زیر عدد مربوطه نوشته و ترجمه فارسی آن را نیز در 
زیرش بنویسید.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13
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Type of furniture frame
       

Figure13 Figure14

Figure15
Figure16

Figure17 Figure18

Figure19 Figure20 Figure21

Research:
 The frame of the furniture shown in the figuresabove( 13-21)  are each known in the 
marketplace?

تحقیق کنید:
چند نوع کالف مبل در تصاویر 13 تا 21 نشان داده شده است. تحقیق کنید نام هر یک در بازار چیست؟
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table16

Mortise and tenon dowel Half lap  tenon and Open
mortise

Mitre Joint Half Lap Dovetail Finger Joint

Cross Halving Housing joint Mortise and tenon Mortise and tenon

Name the English and Farsi each of the above tables in front of each other.

table17

نام انگلیسی نام فارسی نام انگلیسی نام فارسی

Wooden joint

نام انگلیسی و فارسی هر یک از اتصاالت جدول 16 را در جدول 17 بنویسید.
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Furniture ̓ s hardware
table18

Butt hinge Brusso Hinges Piano hinge Invisible Hinge 

Cabinet hinge Strap hinge Knife hinge overlay hinge

Cabinet door lock Hydraulic Gas Strut Lift  Handle Cabinet Drawer Slides

Sort the hardware and complete the table.

table 19

نام یراق  های نشان داده شده در جدول 18 را دسته بندی کرده و جدول 19 را کامل کنید.
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table 20

Base cabinet كابینت زمیني Wall cabinet كابینت ديواري

 

Cabinet unit

Figure 22

انواع یونیت کابینت در شکل 22 را دسته بندی کرده و در جدول 20 بنویسید.

Open corner unit
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Type of kitchen layout plans examples

Figure 23

Look at the picture. How many types of kitchen layout? Persian name write them against 
anyone.
Research:

Study the role of the blue triangle and present the result in the class.

در شکل 23 دقت کنید. چند نوع چیدمان آشپزخانه مشاهده می کنید. نام فارسی آنها را در مقابل هر یک بنویسید.
تحقیق کنید:

دربارۀ نقش مثلث آبی رنگ )مثلث آشپزخانه( تحقیق کرده و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.
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Cabinet unit frame
 

Figure 24

Write the names of different parts of the cabinet in Persian and English.

Table 21

نام انگلیسی نام فارسی

نام قسمت های مختلف کابینت در شکل 24 را به فارسی و انگلیسی در جدول 21 وارد کنید.

H

G

H
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Type of euro hinge

Figure 25

The Persian name Write the left column of the right-column.

table22

Euro hinge

 Wide – opening

Diagonal

Glass door

Narrow stile

Zero -protrusion

 Standard

Blind corner

 Bifold

 Angled

نام انگلیسی لوالهای شکل 25 در جدول سمت چپ آمده است. نام فارسی آنها را در جدول سمت راست و در مقابل هر یک 
بنویسید.
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Hand tools 
A hand tool is any tool that is powered by hand rather than a motor. Categories of hand tools 
include wrenches, pliers, cutters, s triking tools, s truck or hammered tools, screwdrivers, vises, 
clamps, snips, saws, drills and knives.

table23

Back Saw HAND PLANE F CLAMP 

FILE Combination square Tape MEASURE 

HAMMER  Stapler Sliding T bevel

نام انگلیسی و فارسی ابزارهای جدول 23 را در ستون های جدول 24 بنویسید.
Write the name of the tools in your own column(table24).

table24
Measuring tools Sawing  and forming tools Assembling saw
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 Woodworking machine
These machines are used both in small-scale commercial production of timber products and 
by hobbyists. Mos t of these machines may be used on solid timber and on composite products. 
Machines can be divided into the bigger s tationary machines where the machine remains s ta-
tionary while the material is moved over the machine, and hand-held power tools, where the 
tool is moved over the material.
A Woodworking machine is a machine that is intended to process wood. These machines are 
usually powered by electric motors and are used extensively in woodworking.

Hand-held power tools
table25

Biscuit joiner Domino jointer Chain saw Hand-held circular saw

Electric drill Jig saw Miter saw Nail gun

Hand-held electric plane Reciprocating saw orbital sander Router

Persian name write any words in front of them.
معادل فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول 25 را در مقابل آنها بنویسید.



176

Stationary machines
table26

Panel saw  Edge bander Band saw Planer

Thicknesser Drum sander Bench grinder Radial arm saw

Wood lathe Mortiser Press drill single head boring machine

Translate Persian into any of the words below it.

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول 26 را در مقابل آنها بنویسید.
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Woodworking  machinery

Figure 26

lis t the devices in the above plan and write them in Persian equivalent to them.

table27
English Persian English Persian

اسامی انگلیسی شکل 26 را در ستون های جدول 27 نوشته و ترجمه هر یک را در مقابل آنها بنویسید.
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Uphols tery tools
table28

Scisore  Webbing Stretcher Staple remover Upholstery hammer

Sewing machine Needle Needle  Upholstery skewers

 Air compressor Nailer gun Pnumatique stapler gun Hand Stapler gun

Translate Persian into any of the words below it.

ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول 28 را در مقابل هر یک بنویسید.
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Upholstery materials
Table29

Pocket spring coilspring Band

nail Uphols tery fabric Sinus spring

Uphols tery nails Nailhead trim Uphols tery yarn

Foam glue  Foam  Staple

Translate Persian into any of the words below it
ترجمه فارسی هر یک از کلمات انگلیسی را در مقابل هر یک بنویسید.
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Wooden house frame

Figure 27

Please writeThe English name of the different parts of the wooden house in the left columns. 
Write the translation into Persian in the right columns.

Table 30
English Persian English Persian

لغات انگلیسی را از شکل 27 استخراج کرده و در جدول 30 بنویسید و ترجمه فارسی هر یک را در مقابل آنها ذکر کنید.
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Finishing
Table 31

.
Scraper Orbital sander Belt sander Gravity feed gun

Syphon feed gun  Sand paper Belt sand Sanding block

Putty spreader   Brush Electric Spray Gun Steel wool

Graining combs color wheel Mil gauge measure-
wet-film-thickness-gauges-

 Mask Air-Purifying
Respirator

Write the Persian equivalent of each of the English words in front of them.

معادل فارسی هر یک از کلمات انگلیسی جدول 31 را در مقابل آنها بنویسید.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس بر اساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر )از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 
1، 2 یا 3( با توجه به استانداردهای عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان ها در طول سال تحصیلی 

برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.

الگوی ارزشیابی پودمان پنجم

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایجاستاندارد عملکردتکالیف عملکردی )شایستگی ها(
نمرهنمره دهی(

کسب اطالعات فنی در مورد:
ـ انواع چوب

ـ انواع مبلمان
ـ پالن مبلمان خانگی

ـ پالن تجهیزات اداری
ـ سبک های بین المللی صندلی

ـ انواع مبلمان پذیرایی
نوشتن  فنی،  اطالعات  استخراج 
انگلیسی،  کلمات  فارسی  معادل 
تشخیص کلمات انگلیسی با توجه 
به تصاویر و تشخیص کلمات فارسی 
تشخیص  و  انگلیسی  معادل  برای 
کلیه واژه های مبلمان و چوب برای 

جست وجو در فضای مجازی

باالتر از حد 
انتظار

ـ استخراج اطالعات فنی جدید
3ـ یافتن تصویر برای کلمات انگلیسی

کسب اطالعات فنی در مورد:
ـ انواع مبلمان خواب

ـ مواد اولیه
ـ کابینت سازی

ـ مواد اولیه رویه کوبی
ـ مواد اولیه رنگ کاری

ـ ابزار دستی
ـ ماشین آالت چوب

در حد انتظار
)کسب 

شایستگی(
2ـ استخراج اطالعات فنی معمول

پایین تر از 
حد انتظار

)عدم احراز 
شایستگی(

1ـ نوشتن معادل فارسی کلمات انگلیسی

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

توجه: الزم است هنرجویان از کتاب همراه هنرجو و فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی در ارزشیابی این پودمان استفاده کنند.
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1ـ برنامه درسی درس دانش فنی تخصصی، رشته صنايع چوب و مبلمان ـ دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كار 
دانش، 1395.

2ـ ف.، چهره، م.، ماستری فراهانی، ا.، جوربنديان، ا.، افرا، ع.، شاكری،  عملكرد نانوفلزات در بهبود خواص چوب، اولین كنفرانس 
ملي علوم و فناوري نانو، يزد، 27-29 بهمن ماه، سال 1389.

3ـ ابراهیمی، قنبر ـ رستم پور هفتخوانی، اكبر ـ طاهری، فاطمه ـ كريمی، علی نقی، ساختار چوب و ويژگی های آن، انتشارات 
دانشگاه تهران، 1394.

4ـ نظري، امیر، مواد اولیه مبلمان، فدك ايساتیس، تهران، 1393.
شماره  پنجم،  سال  نانو،  فناوري  ماهنامه  مريم،  سلطاني،  ترجمه  چوب،  صنعت  آينده  بر  نانو  فناوري  تأثیر  آيورسن،  ت.  5ـ 

107)1385(، ص 20.
6ـ كريمی، علی نقی، پورطهماسبی، كامبیز، اختراع، محمدحسین، شناسايی چوب، نتايجی دقیق با استفاده از ابزاری ساده، 

انتشارات آيیش، 1387.
7ـ آ. رضازاده، م. ماستري فراهاني، ا. امیدوار، ع. دهنوخلجي، كارايي نانواكسید روي در بهبود خواص چوب، اولین همايش ملي 

نانومواد و نانو تكنولوژي، شاهرود، 10-11 اسفندماه، سال 1390.
8ـ آ. حقیقي پشتیري، ح. تقي ياري، ع. كريمي، بررسي اثر كندسوزكنندگي نانووالستونیت در چوب نراد، فصلنامه تحقیقات 

علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 28، شماره 2)1392(، صفحه 258 تا 265.

.Holztechnik fachkunde: 23.Auflage2013.Is3N:978-3-8085-4047-3 ـ9

.E. Sjos trom., Wood Chemis try Fundamentals and Applications; Academic Press: San Diego, p 293, (1993) ـ10

.J. Sturm., Method of waterproof wood and associated composition,United States patent 5968294, (1994) ـ 11
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شركت كننده در اعتبارسنجی كتاب دانش فنی تخصصی رشته صنايع چوب و مبلمان ـ كد 212465

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرمانسید صالح گوهری اصل6فارس ابوذر اشرف1

گلستان نیما جوادی فر7گلستان عباس قنبری2

کرمانشاه منوچهر عباسی8اصفهان علیرضا زمانی3

چهارمحال وبختیاري حبیب اهلل صحراگرددهکردی9همدان مهدی عربی4

اردبیل آنام یکتادوست5
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