
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة فنون تشكيلية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9art                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة فنون تشكيلية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9art2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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أدوات البردأدوات البرد



ماهي عملية البرد

عناصر الدرسعناصر الدرس

ماهي عملية البرد

تعريف المـــــــبارد

ٔاشكال المــــــــبارد

الطــريقة السـليمة إلجـــراء عمـــلية الــبردالطــريقة السـليمة إلجـــراء عمـــلية الــبرد

االحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام المبارد

 ماهي عملية البرد

عناصر الدرسعناصر الدرس

 ماهي عملية البرد

 تعريف المـــــــبارد

 ٔاشكال المــــــــبارد

 الطــريقة السـليمة إلجـــراء عمـــلية الــبرد الطــريقة السـليمة إلجـــراء عمـــلية الــبرد

 االحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام المبارد

 تدريبات



ما هي عملية البرد؟ما هي عملية البرد؟ما هي عملية البرد؟

.  .  بغرض تنظيفهابغرض تنظيفهاوذلك وذلك ٔاو المثقوبة ٔاو المثقوبة الزوائد من االسطح المقطوعة الزوائد من االسطح المقطوعة 
  ....صغيرصغير  ٔاجزاءٔاجزاءعلى هيئة على هيئة   قطعة المعدنقطعة المعدنيتم ازالة جزء من يتم ازالة جزء من 

العمل طاولةتثبيتها على  التي يتمبالملزمة عملية البرادة اليدوية باالستعانة 

ما هي عملية البرد؟

.  .  بغرض تنظيفهابغرض تنظيفهاوذلك وذلك ٔاو المثقوبة ٔاو المثقوبة الزوائد من االسطح المقطوعة الزوائد من االسطح المقطوعة 
  ....صغيرصغير  ٔاجزاءٔاجزاءعلى هيئة على هيئة   قطعة المعدنقطعة المعدنيتم ازالة جزء من يتم ازالة جزء من 

العمل طاولةتثبيتها على  التي يتمبالملزمة عملية البرادة اليدوية باالستعانة 

الزوائد من االسطح المقطوعة الزوائد من االسطح المقطوعة ازالة ازالة هي عملية هي عملية ••
يتم ازالة جزء من يتم ازالة جزء من   وفيهاوفيها

عملية البرادة اليدوية باالستعانة وتتم •

الزوائد من االسطح المقطوعة الزوائد من االسطح المقطوعة ازالة ازالة هي عملية هي عملية ••
يتم ازالة جزء من يتم ازالة جزء من   وفيهاوفيها

عملية البرادة اليدوية باالستعانة وتتم •



المبارد

مع جميع عمليات البرد والتنعيم وكما ٔان لكل مبرد استخدام 

فمثًال المبرد مقطعه، اسم المبرد بشكل ويحدد 

.وهكذا...مقطعه مستطيل

المبارد

مع جميع عمليات البرد والتنعيم وكما ٔان لكل مبرد استخدام تختلف المبارد في ٔاشكالها لتتناسب 

ويحدد مختلف عن أالخر فلكل منها اسم مختلف 

مقطعه مستطيلالمستطيل شكل 



االستخدام
من ٔاكـثر ٔانواع المبارد استعماًال ويستخدم في تسوية أالسطح المسطحة 

.والفتحات وهو الداخلية المستطيلة
يستخدم في تنعيم الفتحات المربعة ٔاو توسيعها

اشكال المبارد واستعماالتھا

يستخدم في تنعيم الفتحات المربعة ٔاو توسيعها

  60ْیستخدم في برد الزوایا األكبر من 

.متدرج في أالقطار ويستخدم في تنعيم الفتحات الدائرية ٔاو توسيعها

هذا المبرد له وجهان من جهة مسطح وأالخر محدب ويستخدم في برد 
االسطح المنحنية سواء المحدبة ٔاو المقعرة

هذا المبرد له وجهان من جهة مسطح وأالخر محدب ويستخدم في برد 
.االسطح المنحنية سواء المحدبة ٔاو المقعرة

 ْ 60يستخدم في برد الزوايا الحادة أالقل من 
ویوجد نوع أخر من المبارد لھ نفس القطعات ولكنھ صغیر الحجم ویطلق علیھ المبارد الساعاتي وتستخدم في تنعیم المشغوالت 

الصغیرة كقطع المجوھرات 

شكل المقطعاسم المبرد

المبرد المستطيل
  

المبرد المربع

اشكال المبارد واستعماالتھا

المبرد المربع

  المبرد المثلث

المبرد الدائري 

المبرد النصف دائري المبرد النصف دائري 

المبرد السكين
ویوجد نوع أخر من المبارد لھ نفس القطعات ولكنھ صغیر الحجم ویطلق علیھ المبارد الساعاتي وتستخدم في تنعیم المشغوالت 

الصغیرة كقطع المجوھرات 



الطريقة السليمة إلجراء عملية البرد

.مرفق الكوع.مرفق الكوع

.ان يكون طول المبرد مناسب لطول السطح المراد برده

.اتجاه الملزمة وتٔاخر اليمنىاالقدام تكون متباعدة قليًال مع تقدم القدم اليسرى في 

المبرد من المقبض في راحة اليد واحتواءه بأالصابع ثم عمل االتزان للمبرد باستخدام  المبرد من المقبض في راحة اليد واحتواءه بأالصابع ثم عمل االتزان للمبرد باستخدام 

الطريقة السليمة إلجراء عملية 

مرفق الكوع إلرتفاعمماثًال –يكون ارتفاع الملزمة ان . 1 مرفق الكوع إلرتفاعمماثًال –يكون ارتفاع الملزمة ان . 1   

ان يكون طول المبرد مناسب لطول السطح المراد برده. 2  

االقدام تكون متباعدة قليًال مع تقدم القدم اليسرى في . 3  

المبرد من المقبض في راحة اليد واحتواءه بأالصابع ثم عمل االتزان للمبرد باستخدام  المبرد من المقبض في راحة اليد واحتواءه بأالصابع ثم عمل االتزان للمبرد باستخدام مسك . 4

.للضغطاليد أالخرى 



االحتیاطات الواجب اتباعھا عند استخدام المبرد

.ٔاصبحت عملية البرد صعبهمم وإال ٔاصبحت عملية البرد صعبه
.الرجوعالضغط عند 

  

االحتیاطات الواجب اتباعھا عند استخدام 

.المبرد وان تثبت فيه جيداً حجم يد المبرد مع تناسب •
بردها من الملزمة ٔاكـثر من 

.المبرد وان تثبت فيه جيداً حجم يد المبرد مع تناسب 
مم وإال  8بردها من الملزمة ٔاكـثر من المراد من القطعة ال تظهر •
الضغط عند ويخف يضغط على المبرد وهو متجه إلى أالمام فقط •
.يجب تنظيف المبرد من وقت ٔالخر بواسطة فرشاة سلك•
االحتفاظ بالمبرد نظيفًا بعيد عن الزيوت والشحوم•



تدریباتتدریباتتدریباتتدریبات



اختر اسم المبرد المناسب
.المستطيلةالداخلية ٔاكـثر ٔانواع المبارد استعماًال ويستخدم في تسوية أالسطح المسطحة والفتحات 

 ٔاحسنتالمثلث

حاول مرة 
 ٔاخرى 

اختر اسم المبرد المناسب
ٔاكـثر ٔانواع المبارد استعماًال ويستخدم في تسوية أالسطح المسطحة والفتحات من 

المثلثالمبرد  المبرد المستطيل  



اختر اسم المبرد المناسب

.في أالقطار ويستخدم في تنعيم الفتحات الدائرية ٔاو توسيعها
 

 ٔاحسنتالمبرد الدائري 

حاول مرة حاول مرة 
 ٔاخرى 

اختر اسم المبرد المناسب

في أالقطار ويستخدم في تنعيم الفتحات الدائرية ٔاو توسيعهامتدرج 

النصف دائري المبرد  المبرد الدائري   



اختر اسم المبرد المناسب

ْ◌  60في برد الزوايا الحادة أالقل من 

المبرد السكين
 ٔاحسنت

حاول مرة 
 ٔاخرى 

اختر اسم المبرد المناسب
 

في برد الزوايا الحادة أالقل من يستخدم 

المثلثالمبرد  المبرد السكين  



شكًرا لكمشكًرا لكمشكًرا لكمشكًرا لكم


