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  )کتاب متون انگلیسی پایه برای دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی( خارجیزبان 

 هفته سوم / ترجمه ی درس دهم

 

Bottom (اسم)  باال، پایین ترین قسمت چیزی.......                                      متضاد  

Brick (اسم)                                                                                           آجر 

Cement (اسم)                                                                                     سیمان 

Concrete (اسم)      بتون                                                                           

Frame  (اسم)                                                                                                  اسکلت 

 Join (فعل)                                                               چیزی را به دیگری محکم کردن 

                                                                  place                                قراردادن -گذاشتن

Possible (صفت)      ممکن                                                                        

Pour (فعل) ریختن                                             -آب یا سیمان را وارد چیزی کردن     

Steel (اسم)               استیل                                                                          

Step (اسم) پله                                                                                         

Thick (صفت)     ضخیم                                                                             

 

 

 ساختمان های مدرن

یکصد سال گذشته  در این شکل در سراسر جهان وجود دارند اماامروزه ساختمان هایی به 

ساختمان هایی بیش از پنج یا شش طبقه وجود نداشت. چرا این چنین است؟ چه تغییر و 

 تحوالتی رخ داده است؟ 

ها با شیوه های یکسانی ساخته می شدند. معمار از  در یکصد سال گذشته بیشتر ساختمان

وارها استفاده می کرد. دیوارها طبقه ی باالی خود را نگه می آجر و سیمان برای ساختن دی



داشتند. معمار بر روی این طبقه دیوارهای آجری بیشتری را می ساخت تا طبقه ی بعدی را 

 نگه دارد. 

های بیش از پنج یا شش طبقه ارتفاع امکان پذیر نبود. تمام  ساختمانبا این روش ساختن 

ای آجری بود. برای ساختن ساختمان های بلندتر سنگینی ساختمان بر روی دیواره

دیوارهای سقف پایین تر بایستی بسیار ضخیم و قوی می شدند و هیچ فضایی برای اتاق ها 

وجود نداشت. امروزه معماران از دیوارهای آجری برای نگه داشتن سنگینی ساختمان که 

هارچوب فلزی که ممکن است ه نمی کنند. این معماران از یک چدبار نامیده می شوند، استفا

آهنی یا فوالدی باشد، استفاده می کنند و این چهارچوب بسیار قوی است و می تواند همه ی 

وزن ساختمان را تحمل کند و نیازی نیست دیوارها هیچ باری را متحمل شوند. معمار 

آن را کارش را با تمیز کردن زمین که ساختمان آنجا می خواهد بنا شود، شروع می کند که 

سایت )یا زمین زیر ساختمان( می نامند. سپس زیربنا را می سازد که این زیربنا بنیاد 

ساختمان در زیر زمین می باشد و بایستی بسیار محکم و قوی باشد زیرا باید تمام سنگینی 

 ساختمان را تحمل کند.

راخ اگرزمین سنگی باشد کار بسیار آسان است، سنگ زیربنای خوبی است، معمار سو 

هایی را در سنگ ایجاد می کند و قطعات فلزی را در داخل این سوراخ ها می گذارد، سپس 

این سوراخ ها را با سیمان و بتون پر می کند. منظور از سیمان و بتون چیست؟ آنها اطراف 

 ؟ پله ها معموال ازپایین می رویدزمانی که به دانشکده می آیید از پله ها باال یا ما هستند. آیا 

 سیمان و بتون ساخته می شوند.

اگر سنگی وجود نداشته باشد و زمین خیلی محکم و قوی نباشد معمار باید سوراخ های 

عمیقی را به وجود آورد. قطعات بزرگ فلز در داخل این سوراخ ها قرار می گیرند و بتون 

ماده شد در داخل آنها ریخته می شوند. بتون بسیار سفت و محکم می شود. وقتی زیربنا آ

قطعات آهن یا فوالد بر روی ساختمان ساخته می شوند. به طوری که این قطعات به هم 

 جوش می خورند و چهارچوب ساختمان باال و باالتر می رود.

کف ها و دیوارها از بتون و فلز ساخته می شوند. دیوارها خیلی محکم نیستند زیرا مجبور 

ی می توانند بسیلر کم قطر باشند. سپس معمار نیستند وزن را تحمل کنند. دیوارهای داخل

 درها و پنجره ها و تمام لوله ها و سیم های مورد نیاز ساختمان را اضافه می کند.

وقتی ساختمان به این صورت آماده شد می تواند بسیار بلند باشد. درامریکا ساختمانی وجود 

 دارد که صد و ده طبقه و چهارصد و دوازده متر ارتفاع دارد.

 



 


