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توصيه هايى درباره ى روش تدريس كتاب
براى اين كه بتوانيد به اهداف آموزشى و اهداف رفتارى كتاب دسترسى پيدا كنيد و نتيجه ى مطلوب به دست آوريد، قبل از شروع آموزش حتماً اين صفحه 

را مطالعه كنيد و آن را عمًال اجرا نماييد.
1. تدوين طرح درس ساالنه: طرح درس ساالنه بر اساس بودجه بندى پيشنهادى در ابتداى كتاب، تهيه نماييد.

در اين طرح درس بايد دقيقاً تعداد روزهاى تدريس فعال در طول سال با ذكر روز (شنبه، يكشنبه و...) مشخص شود. در صورتى كه تعداد روزهاى فعال 30 
روز (30 جلسه) در سال باشد، عناوين دروس و صفحات مورد تدريس را در طرح درس قيد كنيد. در صورتى كه تعداد روزها بيشتر از 30 روز باشد، براى روزهاى 
اضافى، تمرين در نظر بگيريد. در صورتى كه تعداد روزها كمتر از 30 روز باشد، يا بايد برنامه را فشرده تر كنيد يا براى روزهاى حذف شده، كالس فوق العاده در 

نظر بگيريد. در نظر داشته باشيد هنگام تهيه ى طرح درس ساالنه، بايد روزهاى تعطيل رسمى را از برنامه حذف كنيد.
2. تدوين طرح درس روزانه: در اين طرح درس، عالوه بر تدوين برنامه ى دقيق تدريس مربوط به يك جلسه (از احوال پرسى و حضور و غياب تا پايان 
درس)، مواردى مانند آزمون هاى تشخيصى، تكوينى و پايانى منطبق با زمان تدريس مى بايستى پيش بينى شود. ارائه ى مثال هايى از زندگى روزمره و شرايط اقليمى 

متناسب با موضوع تدريس، معموالً بر جذابيت تدريس مى افزايد.
3. يك هفته قبل از اجراى آموزش، تعداد صفحاتى را كه مى خواهيد هفتة بعد آموزش دهيد، مشــخص كنيد و از هنرجويان بخواهيد به عنوان پيش مطالعه، 

يك بار آن را مطالعه نمايند.
4. قبل يا پس از اتمام تدريس در هر جلســه، از هنرجويان بخواهيد كه متن تدريس شــده ى كتاب را با صداى بلند بخوانند. اجراى اين فرآيند، ميزان تســلط 
هنرجويان را در ارتباط با آشــنايى با كلمات و جمالت تخصصى ارزيابى مى كند. پس از خواندن هر پاراگراف از هنرجو بخواهيد، مفهوم كلّى آن پاراگراف را 

از ديد خود بيان كند.
5. هنگام اجراى تدريس سعى كنيد به صورت تعاملى عمل كنيد و از روش پرسش پاسخ استفاده نماييد. همچنين از هنرجويان بخواهيد تا در اجراى برنامه  ى 

درسى مشاركت نمايند و مباحثى را به انتخاب خود در كالس به صورت كنفرانس ارائه دهند. همچنين به هنرجويان فرصت پرسيدن سؤال داده شود.
6. در فرآيند اجراى آموزش از فيلم ها، پويانمايى ها (Animations) مناسب موجود براى عميق تر كردن آموزش استفاده نماييد.

7. به منظور درك بهتر مفاهيم، قبل از آغاز درس، با استفاده از نرم افزارهاى موجود مانند اديسون، مولتى سيم، پروتئوس، لب ويو موارد را شبيه سازى كنيد و 
به كالس ارائه دهيد. همچنين از هنرجويان بخواهيد مراحل شبيه سازى را در خارج از برنامه ى كالسى اجرا نمايند و نتايج را به كالس ارائه دهند.

8. تمرين هاى كالســى را كه در البه الى درس آمده اســت، در همان كالس درس حل كنيد. متناســب با نياز، تمرين هاى ديگرى را ارائه دهيد تا هنرجويان 
اقدام به حل آن نمايند و اشكال خود را برطرف كنند.

9. تمرين هاى اضافى منطبق با مباحث درسى تهيه كنيد و از هنرجويان بخواهيد آن را در كالس يا خارج از كالس حل نمايند.
10. از هنرجويان بخواهيد از مباحث تدريس شده، پرسش امتحانى استخراج كنند و آنها را به كالس ارائه نمايند.

11. كليه ى واژه هاى انگليســى و مباحث مربوط به برگه ى اطالعات (Data sheet) مى بايســتى آموزش داده شود و در آزمون مربوطه نيز مورد ارزشيابى قرار 
گيرد.

12. اجراى تكاليفى را كه به هنرجويان مى دهيد، پيگيرى نماييد و از مســئولين و مشــاوران مربوطه بخواهيد، هنرجويان فعال را تشويق و عدم اجراى تكاليف 
توسط برخى از آنها را بررسى نمايند و نتيجه را به مربى مربوطه گزارش كنند.

13. تكاليف ارائه شده را به صورت جمعى يا به صورت فردى اصالح نماييد تا هنرجويان نسبت به اشكاالت خود آگاه شوند و آن ها را تكرار نكنند.
14. نتايج فعاليت و پيشرفت هنرجويان را در دفتر كالسى يا دفترچه ى جداگانه و يا پوشه اى اختصاصى مستندسازى كنيد و در هر زمانى كه تشخيص داديد، 

هنرجويان را تشويق كنيد يا به آنان تذكر دهيد.
15. در اجراى ارزشــيابى هاى تشخيصى، تكوينى و پايانى هر جلســه يا آزمون هاى ماهانه يا ميان ترم و پايان ترم، سئواالت را به صورت پرسش هاى مفهومى، 

كوتاه پاسخ، تشريحى توصيفى، تشريحى محاسباتى، جوركردنى، صحيح غلط و صحيح و غلط اصالحى طراحى نماييد.
با آرزوى موفقيت

مؤلفان
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نگاهي به مفاهيم اساسي و قطعات بنيادي الكترونيك، 
هدف هاي رفتاري (ص 1)
1-1 پيش گفتار (ص 2)

2-1 مدارهاي الكتريكي و نقشه ي فني (ص 2)
3-1 الگوي پرسش  (ص 3)

4-1 جريان الكتريكي، جريان الكتريكي وتعريف آن، جهت 
جريان الكتريكي (ص 5)، واحد جريان الكتريكي، چگونگي 

اندازه گيري شدت جريان الكتريكي (ص 6)
5-1 جريان مستقيم  (ص 8)
6-1 جريان متناوب (ص 9)

7-1 فركانس (بســامد) جريــان متنــاوب، فركانس صوتي، 
فركانس راديويى (ص 10)

8-1 الگوي پرسش (ص 10)
9-1 ولتاژ يا اختالف پتانســيل الكتريكي، تعاريف (ص 11)، 
ولت متر، ولتاژ در مدارهاي سري (ص 12)، ولتاژ در مدارهاي 

موازي (ص 13)
10-1 الگوي پرسش (ص 14)

11-1 مقاومت الكتريكي (ص 14)، محاسبات مدار (ص15)، 
واحدهاي مقاومــت، مقاومت هاي ثابــت (ص 16)، مقاومت 
متغيــر (ص 17)، تــوان ماكزيمم مجــاز مقاومت ها (ص18)، 
بستن مقاومت ها به صورت سري، بستن مقاومت ها به صورت 

موازي (ص 19)
12-1 الگوي پرسش (ص 21)

13-1 خازن ها، خازن چيســت؟، ســاختمان خازن، ظرفيت 
خازن، ولتاژ كار خازن (ص 22)

14-1 انواع خــازن، خازن هاي ثابت، خازن هاي الكتروليتي، 
خازن هاي متغير (ص 23)، شارژ خازن، تخليه خازن (دشارژ)، 

رفتار خازن در جريان هاي DC و AC (ص 24)
15-1 الگوي پرسش (ص 25)

16-1 ترانســفورماتورها، ترانسفورماتور چيست؟ (ص 25)، 
نسبت تعداد دور (ص 26)

17-1 الگوي پرسش (ص 27)
18-1 مبدل هــا، مبدل هــاي ورودي (ص 28)، مبدل هــاي 

خروجي (ص 30)
19-1 الگوي پرسش (ص 33)

اتم و الكترونيك
هدف هاي رفتاري (ص 34)
1-2 پيش گفتار (ص 35)

2-2 مروري بر ساختمان اتمي عناصر (ص 35)
3-2 نحوه ي توزيع الكترون ها روي اليه ها (ص 36)

4-2 اليه ي واالنس و الكترون واالنس (ص 37)
5-2 هدايــت در اجســام، هادي هــا، عايق ها، نيمــه هادي ها 

(ص37)
6-2 باندهاي انرژي هادي ها، نيمه هادي ها و عايق ها (ص37)، 

باند ظرفيت، باند ممنوع، باند هدايت (ص 38)
7-2 اشــاره اي به المپ هاي خالء، تجربه اي از اديسون، سحر 
و جادو در تجربه ي اديسون، علت عبور جريان از حباب خالء 
چيســت؟ (ص 39)، تعويــض قطب هاي باتــري، نام گذاري 
المپ هاي خــالء، كاربرد المپ ديــود (ص 40)، جايگزيني 

نيمه هادي ها به جاي المپ هاي خالء (ص 41)

فصل دوم  فصل دوم  

فهرست محتوايى
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8-2 الگوي پرسش (ص 42)
9-2 انواع نيمه هادي ها (ص 42)

10-2 باندهاي انرژي نيمه هادي ها (ص 43)
11-2 ساختمان اتمي ژرمانيم و سيليسيم (ص 43)

12-2 ساختمان كريستالي ژرمانيم و سيليسيم (ص 44)
13-2 هدايت الكتريكي در سيليسيم و ژرمانيم (ص 46)

14-2 تئوري حفره ها (ص 47)
15-2 حركــت الكترون هــا و حفره ها در داخل كريســتال 

(ص47)
16-2 نيمه هادي هاي نوع N,P، ناخالص كردن كريســتال 
نيمه هــادي با اتــم پنــج ظرفيتــي (ص 48)، ناخالص كردن 

كريستال نيمه هادي با اتم سه ظرفيتي (ص 49)
17-2 داليــل اســتفاده ي بيش تر از نيمه هادي سيليســيم در 

مقايسه با ژرمانيم (ص 51)
18-2 الگوي پرسش (ص 51)

ديود
هدف هاي رفتاري (ص 52)
1-3 پيش گفتار (ص 53)
2-3 اتصال PN (ص 53)

3-3 ديود در باياس مستقيم و معكوس، باياس مستقيم، باياس 
معكوس (ص 54)، رفتار ديود در باياس مســتقيم، رفتار ديود 

در باياس معكوس (ص 55)
4-3 جريان اشباع معكوس در ديود (ص 56)
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9-3 بررسي ديود در حالت ايده آل (ص 60)

10-3 مقاومت استاتيكي و ديناميكي ديود معمولي، مقاومت 
استاتيكي (ص 60)، مقاومت ديناميكي (ص 61)

 11-3 مقاومت معادل ديود در شرايط AC (ص 62)
12-3 مدار معادل ديود معمولي (ص 62)

13-3 الگوي پرسش (ص 63)
14-3 مقاديــر حــد در ديودها، ماكزيمم جريان مســتقيم يا 
متوســط ديود (ص 63)، ماكزيمم جريان تكراري، ماكزيمم 
جريــان لحظه اي، ماكزيمــم ولتاژ معكوس مجــاز (ص 64)، 

ماكزيمم ولتاژ معكوس غير تكرارى (ص 65)
15-3 كتــاب اطالعات (ص65)، مشــخصات عمده و مهم 
(Feature) (ص 66)،  مقادير بيشينه ي ماكزيمم مجاز مطلق، 
مشــخصه هاي حرارتــي (ص 67)، مشــخصه هاي الكتريكي 

(ص68)
16-3 تشــخيص پايه ها و سالم بودن ديود با مولتى متر، استفاده  از 
اهم متر عقربه اى  (ص 68)، استفاده از مولتى متر ديجيتالى (ص 69)

17-3 الگوي پرسش (ص 70)
18-3 انواع ديودهاي نيمه هادي (ص 71)

19-3 ديود يكسو كننده ي معمولي (ص 71)
20-3 ديود اتصال نقطه اي (ص 71)

21-3 ديود زنر، ساختمان ديود زنر (ص 72)، استانداردهاي 
ولتاژ زنر، ضريب حرارتي ديود زنر، توان زنر (ص 73)، مدار 

معادل ديود زنر، كاربردهاي ديود زنر (ص 74)
22-3 ديود جريان ثابت (ص 74)

فصل سوم  فصل سوم  

فهرست محتوايى



III

23-3 ديــود نوردهنــده (ص 75)، باياس LED، ســاختار  
ظاهرىLED (ص 76)، LEDهاي دور رنگ، LED هاي با 

نور فوق العاده زياد (ص 77)، ساير كاربردها (ص 78)
LED 3-24هاي ارگانيك (ص 78)

25-3 برتري هاي LED بر المپ معمولي (ص 79)
قطعــه اي (ص 79)،  هفــت  نمايشــگر  نمايشــگرها،   3-26
نمايشــگرهاي تركيبي (ص 80)، LCD (81)، صفحه نمايش 

پالسما، ساختمان صفحه نمايش پالسما (ص82)
27-3 تفاوت هــاي LCD و پالســما، كنتراســت تصوير و 
ســطح رنگ مشــكي (ص 82)، وضوح تصوير، زاويه ي ديد، 
عمــق تصوير، روشــنايي تصويــر، پخش تصاويــر با حركت 

سريع، طول عمر، ابعاد، مصرف توان، وزن (ص 83)
28-3 فتو ديود (83)

29-3 ديود ليزري (ص 85)
30-3 ديود خازني (ص 85)
31-3 ديود شاتكي (ص 87)

32-3 الگوي پرسش (ص 87)

يكسـو سـازي، چند برابر كنندگـي و تغيير دهنده ي يكسـو سـازي، چند برابر كنندگـي و تغيير دهنده ي 
شكل موجشكل موج

هدف هاي رفتاري (ص هدف هاي رفتاري (ص 9090))
11--44  پيش گفتار (ص پيش گفتار (ص 9191))

22--44  مدارهاي يكســو كننده ي ديودي، مدار يكسو كننده ي مدارهاي يكســو كننده ي ديودي، مدار يكسو كننده ي 
نيم موج (ص نيم موج (ص 9191)، متوسط ولتاژ دو سربار (ص )، متوسط ولتاژ دو سربار (ص 9292)، حداكثر )، حداكثر 
ولتاژ معكوس دو ســر ديود، مدار يكسو كننده ي تمام موج با ولتاژ معكوس دو ســر ديود، مدار يكسو كننده ي تمام موج با 
ترانس ســر وســط (ص ترانس ســر وســط (ص 9393)، معدل ولتاژ دو سر بار، حداكثر )، معدل ولتاژ دو سر بار، حداكثر 

ولتاژ معكوس دو سر ديود (ص ولتاژ معكوس دو سر ديود (ص 9494)، مدار يكسو كننده ي تمام )، مدار يكسو كننده ي تمام 
موج (ص موج (ص 9595))

33--44  مقايســه ي مدار يكســو كننده ي تمام موج با ترانس سر مقايســه ي مدار يكســو كننده ي تمام موج با ترانس سر 
وسط و پل (ص 69)وسط و پل (ص 69)

44--44  صافي هــا، صافي خازني (ص صافي هــا، صافي خازني (ص 9797)، محاســبه ي ظرفيت )، محاســبه ي ظرفيت 
خازن صافي (ص خازن صافي (ص 9999))

55--44 چند برابر كننده هاي ولتاژ (ص  چند برابر كننده هاي ولتاژ (ص 9999)، دو برابر كننده هاي )، دو برابر كننده هاي 
ولتاژ (ص ولتاژ (ص 100100)، سه و چهار برابر كننده هاي ولتاژ (ص )، سه و چهار برابر كننده هاي ولتاژ (ص 101101))

66--44  بــرش دهنده هــا (ص بــرش دهنده هــا (ص 101101)، برش دهنده هــاي موازي، برش )، برش دهنده هــاي موازي، برش 
دهنده ى دوطرفه (ص دهنده ى دوطرفه (ص 102102)، برش دهنده هاي سري (ص )، برش دهنده هاي سري (ص 103103))

77--44 مدارهاي مهار كننده (ص  مدارهاي مهار كننده (ص 104104))
اروپايــي  روش  ژاپنــي،  روش  ديودهــا،  نام گــذاري  اروپايــي   روش  ژاپنــي،  روش  ديودهــا،  نام گــذاري   44--88

(ص(ص105105)، روش آمريكايي (ص )، روش آمريكايي (ص 106106))
99--44  به دست آوردن مقادير حد از روي جدول (ص 106)به دست آوردن مقادير حد از روي جدول (ص 106)

1010--44 الگوي پرسش (ص  الگوي پرسش (ص 106106))
1111--44 براي دانش آموزان عالقه مند (ص  براي دانش آموزان عالقه مند (ص 108108))

1212--44 كار با نرم افراز مولتي سيم (ص  كار با نرم افراز مولتي سيم (ص 109109))

ترانزيستور
هدف هاي رفتاري (ص 110)

1-5 پيش گفتار (ص111)
2-5 تاريخچه اختراع ترانزيستور (ص 111)

3-5 برتري هاي ترانزيستور برالمپ هاي الكتروني (ص112)
4-5 ساختمان ترانزيستور (ص 112)

5-5 معادل ديودي ترانزيستور (ص 114)
6-5 عملكرد ترانزيستور، باياس ترانزيستور (ص 114)، نماد 

فصل پنجمفصل پنجمفصل چهارمفصل چهارم

فهرست محتوايى



IV

فني ترانزيستور، جهت جريان ها در ترانزيستور (ص 116)، نام 
گذاري ولتاژهاي ترانزيستور (ص 117)

7-5 آرايش هاي ترانزيستور، پايه ي مشترك در ترانزيستور، 
آرايش اميتر مشترك، آرايش بيس مشترك، آرايش كلكتور 

مشترك (ص 118)
8-5 الگوي پرسش (ص 119)

9-5 منحني هاي مشــخصه ي ترانزيســتور (ص 119)، منحني 
مشــخصه ي ورودي،  منحني مشــخصه ي انتقالي (ص 120)، 

منحني مشخصه ي خروجي (ص 121)
10-5 الگوي پرسش (ص 123)

11-5 نقطــه ي كار و خط بــار، نقطه ي كار (ص 124)، خط 
بار، معادله ي خط بار و نحوه ي رسم آن (ص 126)

12-5 الگوي پرسش (ص 127)
13-5 تأمين ولتاژها و جريان هاي مورد نياز ترانزيستور (ص128)

14-5 تأثير درجه حرارت در ترانزيستور (ص 128)
15-5 تغذيه ي ترانزيســتور، باياس با دو منبع مستقل VCC  و 
VBB  (ص 129)، باياس با يك منبع ولتاژ (ص 130)، باياس با 

مدار تقسيم كننده ولتاژ مقاومتى (ص 133)، نحوه ي محاسبه ي 
جريان ها و ولتاژها در ترانزيستور (ص 134)

16-5 الگوي پرسش (ص 135)
17-5 چگونگــي عمــل تقويــت كنندگي در ترانزيســتور 
(ص136)، بررســي مدار عملي يــك تقويت كننده و نحوه ي 
تقويــت ســيگنال متنــاوب (ص 137)، بررســي تقويت يك 

سيگنال الكتريكي از روي منحني هاي مشخصه (ص 139)
18-5 بررســي روابط بين جريان ها و ولتاژها در ترانزيستور، 

γ ،(139) α، β (ص 140)
19-5 محاسبه ي روابط γ,β,α بر حسب يكديگر، محاسبه ي 

α بر حسب β و برعكس، محاسبه ي γ برحسب β، محاسبه ي 
α برحسب β,γ (ص 140)

20-5 اتصال ســيگنال متناوب به تقويت كننده ي ترانزيستور 
باياس سرخود (ص 140)،آرايش اميتر مشترك، آرايش بيس 

مشترك، آرايش كلكتور مشترك (ص 141)
21-5 الگوي پرسش(ص 142)

22-5 كالس هــاي تقويت كننده، تقويــت كننده ي كالس 
A (ص 143)، تقويــت كننــده ي كالس B، تقويت كننده ي 
كالس AB (ص 144)، تقويــت كننــده ي كالس C، انــواع 

ديگر كالس هاي تقويت كننده (ص 145)
23-5 الگوي پرسش (ص 145)

24-5 نام گذاري ترانزيستورها (ص 145)، نام گذاري به روش 
ژاپني، نام گذاري بــه روش اروپائي (ص 146)، نام گذاري به 

روش آمريكايي (ص 147)
25-5 مقادير حد در ترانزيســتورها، حداكثر ولتاژكلكتور- 
اميتــر، حداكثــر جريــان كلكتــور، حداكثرتــوان، حداكثر 
درجــه حرارت در محل پيوند، فركانــس حد و فركانس قطع 

(ص148)
26-5  به دست آوردن مقادير حد از جدول (ص 149)

27-5 الگوي پرسش (ص 151)
واژه نامه بر اساس فصول كتاب (ص 152)

منابع و مآخذ (ص 154)

فهرست محتوايى



V

مقدمه

برداشت  شخصي  هر  كه  طوري  به  مي شود  استفاده  مردم  ميان  در  مكرر  طور  به  «الكترونيك»  واژه ي  كه  سال هاست 
انفرادي خود را از اين علم و يا موارد كاربردي آن مطرح مي كند، امّا به صورت كلي تعاريف و برداشت هايي كه از اين 
واژه عنوان مي شود كامل نبوده و برداشت هاي ظاهري عمًال نمي تواند اهميت و نفوذ روز افزون الكترونيك را در ارتباط با 

صنايع گوناگون بيان كند.
«الكترونيك» به طيف گسترده اي از الكتريسيته اطالق مي شود كه با حركت الكترون ها در انواع مدارها سرو كار دارد، 
اختراع ICها سبب آن شده است كه دگرگوني هاي فراواني در اين علم پديدار گشته و سيستم هاي مدرن الكترونيكي از 

جمله كامپيوترها، مدارهاي كنترل از راه دور، ماهواره هاي فضايي، ربات ها را پديد آورد.
در حال حاضر الكترونيك كليد فتح شگفتي هاي جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوي پيوند خورده است. 
از وسايل ساده خانگي تا پيچيده ترين تكنيك هاي فضايي همه جا صحبت از تكنولوژي فراگير الكترونيكي است و امروز 

صنعت مدرن بدون الكترونيك و تكنولوژي هاي وابسته به آن عمًال مطرود و از كار افتاده است.
 «1 عمومي  كتاب «الكترونيك  عنوان  تحت  و  الكترونيك  رشته ي  تخصصي  كميسيون  مصوبات  براساس  حاضر  كتاب 
براساس اهداف رفتاري مصوب كميسيون تخصصي رشته ي مذكور در سال 1388 به مرحله ي تدوين و نگارش در آمده 
است و از آن جايي كه اين كتاب به عنوان «كتاب پايه» در فراگيري اصول الكترونيك در نظر گرفته شده است، به هنگام 
نگارش فصول سعي بر آن بوده است كه به زباني ساده مفاهيم اساسي، قطعات و مدارهاي رايج در دستگاه هاي الكترونيكي 

براي هنرجويان رشته هاي الكترونيك تشريح شود.
هم چنين با نگاهي نو به فناوري هاي روز سعي شده است كه با استفاده از نرم افزارهاي مختلف به موضوع در هم آميختن 

IT با اين درس توجه شود.
مؤلفين كتاب ايمان دارند كه تجارب ارزنده ي مدرسين مي تواند در بهبود كيفي مطالب مفيد واقع شود و سطح علمي، 
روش تأليف و محتواي كتاب را اعتال بخشد، لذا تقاضا دارد كه همكاران محترم نظرات و پيشنهادات ارزنده ي خود را به 
آدرس دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش كه در صفحه ي شناسنامه ي كتاب آمده است ارسال 

دارند تا در چاپ هاي بعدي مورد بازنگري و مالحظه قرار گيرد.
با تشكر: مؤلفان

به منظور صرفه جويى در وقت و فراهم آوردن زمينه ى مناسب جهت تمرين بيش تر و در هم تنيدن فناورى اطالعات (IT) با اين موضوع 
درسى الزم است هنرآموزان محترم و هنرجويان عزيز از نرم افزارهاى Multisim، Proteus، EWB يا هر نرم افزار مناسب ديگرى كه در 

دسترس قرار دارد براى آموزش اين كتاب استفاده نمايند.
مديران محترم هنرستان ها نيز در برنامه ريزى درسى هنرستان، قسمتى از زمان سايت رايانه را به اين موضوع اختصاص دهند يا تعدادى 

رايانه براى كارگاه يا آزمايشگاه الكترونيك فراهم نمايند.
به منظور دسترسى به محتواى آموزش نرم افزارى، كتاب آزمايشگاه مجازى ـ جلد اول بر پايه ى كار با نرم افزار مولتى سيم تدوين شده 

است و به عنوان كتاب كمكى در اختيار هنرجويان قرار دارد.



VI

سخنى با همكاران ارجمند و هنرجويان عزيز

به  مي شود.  تدريس  واحدي  سالي-  روش  به  درسي،  واحد  دو  ارزش  به   ،(1) عمومي  الكترونيك  كتاب 
منظور استفاده ي مطلوب از كتاب، توجه همكاران ارجمند و هنرجويان عزيز را به موارد زير جلب مي نمايد:

1- قبل از شروع هر فصل هدف هاي رفتاري را دقيقاً مطالعه نماييد.
آن ها  با  هنرجويان  است  ممكن  كه  است.  الكترونيك  و  برق  عمومي  مطالب  شامل  كتاب  اول  فصل   -2
مورد  كتاب  قسمت هاي  ساير  مانند  و  است  ضروري  فصل  اين  تدريس  صورت  هر  در  باشند،  داشته  آشنايي 

ارزش يابي قرار مي گيرد.
3- قسمت هايي از كتاب براي هنرجويان عالقه مند در نظر گرفته شده است. بهتر است قبل از تدريس كتاب، 

اين قسمت ها را مشخص كنيد. از اين قسمت ها سؤاالت امتحاني طرح نخواهد شد.
لذا  است،  الكترونيك  بنيادي  قطعات  كار  اصول  و  اساسي  مفاهيم  آموزش  كتاب،  تدريس  از  هدف   -4

پرداختن به مباحث رياضي سنگين و خارج از كتاب ضرورتي ندارد.
5- با توجه به جديد بودن مبحث درسي كتاب «الكترونيك عمومي (1)» در سال دوم، سؤاالت متعددي 
در  تحصيلي،  پايه ي  و  زماني  محدوديت  به  توجه  با  آن ها  به  دادن  پاسخ  كه  مي شود  مطرح  هنرجويان  براي 
جلسات درسي ميسر نيست. بديهي است به بسياري از سؤاالت در كتاب «الكترونيك عمومي (2)» كه در سال 

سوم تدريس مي شود پاسخ داده خواهد شد.
لذا به هنرجويان عزيز  و همكاران ارجمند توصيه مي نماييم از پرداختن به مطالب خارج از مباحث درسي 
كه موجب اتالف وقت و تأخير در پيشرفت تدريس كتاب براساس برنامه زمان بندي شده مي شود، خودداري 

نمايند.
6- به منظور تسهيل در آموزش و تعميق آن، سعي شده است از تصاوير و عكس هاي جذاب و مرتبط با 
موضوع، استفاده شود. لذا توصيه مي كنيم براي آموزش كتاب از وسايل سمعي بصري مانند ويدئو پروژكتور، 
استفاده كنيد و عالوه بر تصاوير كتاب، تصاوير ديگري كه مرتبط با موضوع است و در اختيار داريد را نمايش 

دهيد.
7- استفاده از نرم افزار مولتي سيم جهت شبيه  سازي مدارها در كتاب توصيه شده است، از هنرآموزان عزيز 
تقاضا مي كنيم براي نمايش قطعات، مدارها و نمودارها از اين نرم افزار استفاده كنند و كاربرد آن را به هنرجويان 
درسى  كتاب هاى  براى  كه  اول)  مجازى (جلد  آزمايشگاه  كتاب  به  مى توانيد  منظور  اين  براى  دهند.  آموزش 
مبانى برق، الكترونيك عمومى 1، آزمايشگاه اندازه گيرى و كارگاه الكترونيك مقدماتى تهيه شده است مراجعه 

كنيد و نقاط ضعف خود را برطرف نماييد.



VII

شماره فصل
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نگاهى به مفاهيم اساسى و قطعات بنيادى 
الكترونيك

كاربرد ديودهاكاربرد ديودها
(يك سو ساز، چند برابر كننده و تغيير دهنده ى شكل موج)(يك سو ساز، چند برابر كننده و تغيير دهنده ى شكل موج)

اتم و الكترونيك

ديود

ترانزيستور

زمان پيشنهادىعنوان
ساعت پيشنهادى

هدف كلي درس
آموزش قطعات بنيادي و مدارهاي ساده ي الكترونيك


