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4 Håndverktøy
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Vi bruker ulike håndverktøy til å reparere, montere, demontere, lage eller vedlikeholde produkter. Det
er viktig å kunne riktig faguttrykk på verktøyet, kjenne til hvordan det brukes, og velge riktig utstyr i
forhold til arbeidsmetode. Når det gjelder all bruk av verktøy, må man tenke på HMS (helse, miljø og
sikkerhet) og at verktøyet skal vedlikeholdes.

ﻻﺳﻲ وﺳﺎﯾﻞ

Oppgave før du ser filmen

د ﻓﻠﻢ د ﻟﯿﺪو څﺨﮫ د ﻣﺨﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

1. Hvorfor er det viktig å kunne navn på håndverktøy?
Oppgaver til filmen

1.

1. Finn ut hva de ulike verktøyene i tabellen heter, og hva de brukes til.
Bilde av håndverktøy

 د ھﺮې. ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻﺳﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ څﺨﮫ ﮐﺎر اﺧﻠﻮ، ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ، ﺑﺴﺘﮫ ﮐﻮﻟﻮ،ﻣﻮﻧږد ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ د ﺗﺮﻣﯿﻢ
د. ﺗﺮڅﻮ د ھﻐﮫ ﭘﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل او د درﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﮫ ټﺎﮐﻠﻮ وﭘﻮھﯿږو،وﺳﯿﻠﻲ ﻟﭙﺎره دﺻﺤﯿﺢ ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﮋﻧﺪل اړﯾﻦ دي
. ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﮫ اړه ﻓﮑﺮ وﮐړو،ھﺮې وﺳﯿﻠﻲ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯥ د روﻋﺘﯿﺎء

Hva heter verktøyet?

Hva brukes verktøyet til?

د ﻻﺳﻲ اﺑﺰارو د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﯿﮋﻧﺪل وﻟﻲ اړﯾﻦ دي؟

د ﻓﻠم ﻟﭘﺎره ﺗﻣرﯾن
1. .اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯿږي

ﭘﮫ ﺟﺪول ﮐﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ ﭘﯿﺪا او وواﯾﺎﺳﺖ ﭼﯥ د څﮫ ﻟﭙﺎره

د ﻻﺳﻲ وﺳﯿﻠﻲ ﺗﺼﻮﯾﺮ

2. Hva kan bli resultater av feil bruk av håndverktøy?
3. Hva slags HMS-regler er viktige å følge ved bruk av roterende håndverktøy?
4. Hva er grunnen til at du bør bruke klær av bomull når du arbeider med for eksempel
vinkelsliper?
5. Hvorfor er det viktig å vedlikeholde verktøy?
6. Hvorfor er det viktig å bruke riktig håndverktøy?
Praktisk oppgave
1. Finn fram 10 forskjellige håndverktøy på verkstedet. Her kan læreren eller en elev finne fram
verktøyet.
a. Finn riktig navn på verktøyet.
b. Foreslå hvordan de ulike verktøyene skal vedlikeholdet.
Fordypningsoppgave
1. Hvordan vedlikeholdes roterende verktøy?

.ددي وﺳﯿﻠﻲ ﻧﻮم څﮫ ﺷﯽ دي

دا وﺳﯿﻠﮫ د څﮫ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﮐﯿږي؟

ﭘﮫ ﻧﺎﺳﻢ ډول ددی وﺳﯿﻠﻲ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ څﮫ وي؟
د څﺮﺧﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻻﺳﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﻮم ډول روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺳﺎﺗﻨﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﮭﻢ
دي؟
4. د څﺮخ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ وﺧﺖ ﮐﯥ وﻟﻲ اړﯾﻦ دي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎټﻦ ﮐﺎﻟﻲ اﻏﻮﺳﺘﻲ وي
5. .د وﺳﺎﯾﻠﻮ ښﮫ ﺳﺎﺗﻨﮫ وﻟﻲ ﻣﮭﻤﮫ ده
6. د درﺳﺘﻲ وﺳﯿﻠﻲ ټﺎﮐﻞ وﻟﻲ ﻣﮭﻢ دي؟
2.
3.

ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺮﯾﻦ
 ﭘﮫ دی ځﺎی ﮐﻲ ﺷﺎګﺮد ﯾﺎ ښﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ ﭼﯥ اﺑﺰار. ﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺳﻲ اﺑﺰار ﭘﯿﺪا ﮐړئ10  ﭘﮫ ورﮐﺸﺎپ ﮐﯥ.1
.ﭘﯿﺪا ﮐړي
a. .د اﺑﺰارو درﺳﺖ ﻧﻮﻣﻮﻧﮫ ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐړي
b. .د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻻرې ﭼﺎرې وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐړي
ﭘﮫ ژور ډول ﺗﻤﺮﯾﻦ

څرﺧﯾدوﻧﮑﻲ اﺑزار څرﻧګﮫ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي؟

