
پودمان )2(

ساخت دستگاه آزمایشگر مدار

 )ال ئی دی ـ زنگ الکترونیکی( 
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هدف از ارائه این موضوع دست ورزی و کسب مهارت در استفاده از ابزار ساده و مواد اولیه 
است. در این فرایند، برنامه ریزان تأکید بر ساخت و تولید محصول نهایی دارند.

جدول زمان بندی اجرای پودمان کار

زمان پیشنهادی )دقیقه(عنوانشمارۀ جلسهردیف

جمعغیرکالسیکالسی

5070120قسمت اول جلسٔه اول1

5070120قسمت اولجلسٔه دوم2

5070120قسمت دومجلسٔه سوم3

5070120قسمت دومجلسٔه چهارم4

5070120قسمت سومجلسٔه پنجم5

5070120قسمت سومجلسٔه ششم6

5070120قسمت چهارمجلسٔه هفتم7

50ــ50قسمت پنجمجلسٔه هشتم 8

400490890جمع9

هدف کلی

ساخت یک نمونه دستگاه آزمایشگر مدار
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مقدمه
یکی از موارد کاربرد فّناوری، قرارگرفتن یک فّناوری در اختیار سایر فّناوری هاست. رایانه 
یک فّناوری پرکاربرد است که به وسیلٔه آن می توانیم سایر فنون را آموزش دهیم. نرم افزار ادیسون یکی 
از نرم افزارهایی است که آموزش مبانی برق و الکترونیک را آسان می  کند. در این پودمان، ابتدا مبانی 
پنجم  تا  اّول  سال های  علوم  دروس  به  توجه  با  مدار  آزمایشگر  دستگاه  برای ساخت  موردنیاز  نظری 
توسط معلم بیان می شود؛ سپس با استفاده از این مبانی، اقدام به ساخت یک دستگاه آزمایشگر مدار 
که با صوت و نور کار می کند می پردازد. نمایشگر مدار یک ال. ئی . دی )LED( و سامانٔه صوتی آن 

یک زنگ الکترونیکی است. 
الزم است آموزگاران عزیز برای آموزش این پودمان ابتدا تمام موارد را تجربه نمایند و مشکالت 
به ارائٔه آموزش نمایند. همچنین در صورت فراهم بودن امکانات  خود را برطرف کنند، سپس اقدام 
کامپیوتری، همکاران عزیز می توانند واحد کار اختیاری نرم افزار ادیسون را که در جلسٔه هفتم ارائه 

شده است، قبل از ورود به اجرای کار عملی به دانش آموزان آموزش دهند. 
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ابزار و مواد موردنیاز

توصیه ایمنیمشخصات فنیکاربردتصویرردیف

سیم چین مینیاتوری به طول  بریدن سیم های نازکسیم چین1
10 سانتی متر 

ــ مراقبت از دست هنگام 
بریدن سیم

ــ از سیم چین به جای 
سیم لخت کن استفاده نکنید.

سیم های سیم لخت کن یک عدد2 انواع  برداری  روپوش   
روکش دار )لخت کردن سیم(

سیم لخت کن خودکار یا 
ساده )می تواند دست ساز 

باشد(

مراقب باشید دهانه سیم چین 
دست شما را گاز نگیرد.

   خم کردن انواع سیم های مفتولیانبردست کوچک یک عدد3
   پیچاندن سیم های مفتولی و افشان 

به یکدیگر

انبردست مینیاتوری به طول 
حداکثر 10 سانتی متر

مراقب دهانه و قسمت 
برش دهنده سیم باشید.

فازمتر استاندارد کوچک یا  بازکردن و بستن پیچ های معمولیپیچ گوشتی )فازمتر( یک عدد4
بزرگ )یک شیاره ــ تخت(

از پیچ گوشتی و فازمتر 
مناسب برای پیچ استفاده 

کنید.

باتری )پیل( 1/5 ولتی برای هر دستگاه 5
2 عدد

تغذیه مدارهای الکتریکی و 
الکترونیکی 

پیل AA، 1/5 ولتی یا 1/2 
ولتی قابل شارژ

پیل های فاسد نشتی دارند 
و باعث آلودگی و آسیب 

می شوند.

 تبدیل انرژی الکتریکی به صدابلندگو یک عدد6
ــــ 1 وات، 2 اینچ، 20 اهم 

4 
مراقب دیافراگم )صفحه 

مقوایی( بلندگو باشید.
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توصیه ایمنیمشخصات فنیکاربردتصویرردیف

0/25 یا 0/5 با روکش قرمز  اتصال قطعات به یکدیگر سیم افشان روکش دار 7
دیگر  رنگ های  یا  سیاه  و 

یک متر

با سیم بازی نکنید.
 طول سیم را در حد نیاز 

قطع کنید.

از قیچی فقط برای متوسط یا کوچک  بریدن چسب، کاغذ، مقوا و پارچهقیچی یک عدد8
بریدن کاغذ، مقوا و 
پارچه استفاده کنید.

دیود LED  به رنگ دلخواه9
 یک عدد

با  مصرف  کم  کوچک  المپ  یک 
نور کافی 

دیود LED معمولی، ولتاژ 
کار تا سه ولت 

بازی   LED پایه های  با 
زود  خیلی  زیرا  نکنید، 

قطع می شود.

آی سی سه پایٔه ملودی زنگ  10
یک عدد

لکترونیکی  UM66 تولیدکنندٔه ملودی زنگ 
BT66

بازی  آی سی  پایه های  با 
نکنید.

جای باتری دوتایی برای هردستگاه 11
یک عدد

    قراردادن باتری ها در داخل محفظه
تغذیه  منبع  به  دستگاه  سیم  اتصال    

)باتری(

  استاندارد ساده 
  استاندارد بدون در با 

اتصال پیچی
  استاندارد با در و کلید

به اتصال باتری  به داخل 
جای باتری توجه کنید.

نوع در دار با اتصال ساده

نوع با اتصال پیچ دار
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توصیه ایمنیمشخصات فنیکاربردتصویرردیف

قوطی مقوایی دارو، کرم،خمیردندان 12
با ابعاد مناسب برای هر دستگاه  یک 
داشته  تمایل  که  درصورتی  عدد، 
باشید می توانید از قوطی پالستیکی 

نیز استفاده کنید.

محفظٔه دستگاه های آزمایشگر مدار با 
LED و با زنگ الکترونیکی 

برای دستگاه آزمایشگر 
LED با

40
mm

80mm

25
mm

برای دستگاه آزمایشگرمدار 
2با زنگ الکترونیکی

50
mm

100mm

50
mm

از قوطی مناسب و تمیز 
استفاده کنید.

 چسباندن سرسیم ها، قوطی و تزئین نوارچسب شیشه ای و جای چسب13
کار نهایی

از نوار چسب در حد نیاز استاندارد
استفاده کنید.

ُنرم استاندارد قابل استفاده نمایش نرم افزارکامپیوتر و ویدئو پروژکتور14
برای نمایش نرم افزار

با دکمه ها و کنترل های 
کامپیوتر بازی نکنید.

قوطی مقوایی
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1ــ1ــ هدف 
آشنایی با قطعات آزمایشگر مدار و آزمایش آنها

2ــ1ــ بودجه بندی 
ساعت  دو  تحقیق  و  غیرکالسی  فعالیت  احتساب  با  جلسه  هر  برای  یافته  اختصاص  زمان 

آموزشی

دقیقهعنوان دقیقهعنوان 

4فعالیت کالسی5حضور / غیاب

14فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه 

2ارزشیابی3ارائٔه درس

3ــ1ــ شرح درس 
 حضور و غیاب

از طریق شمارش بچه ها و پرسیدن از سایرین که چه کسی غایب  است انجام شود.
 ایجاد انگیزه 

با مدارهای الکتریکی و علوم  برای ایجاد انگیزه در این مرحله الزم است پرسشی در ارتباط 
مدار  آزمایشگر  بپرسید  آنها  از  کنید، سپس  مرور  را  مطالب  و  باشید  داشته  پنجم  و  سال های چهارم 
از  و  کنید  را جمع بندی  نتایج  و گفت وگو،  بحث  از  پس  دارد؟  نیاز  قطعاتی  و چه  دارد  کاربردی  چه 

دانش آموزان بخواهید که نتایج را در کارپوشٔه خود بنویسند.

توجه: برای آموزش مبانی الکتریسیته که در کتاب های علوم سال های قبل آمده است، 
می توانید از نرم افزار ادیسون که درجلسٔه هفتم به آن پرداخته ایم، استفاده کنید.

جلسه  اول و دوم  
                                        قسمت اول
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 فعالیت معلم و دانش آموز 
معرفی و کار با قطعات آزمایشگر مدار نوری 

 در این مرحله، قطعات آزمایشگر مدار نوری را معرفی کنید و دربارهٔ  آنها توضیح دهید و از آنها 
بخواهید که قطعات را مورد بررسی قرار دهند و در مورد عملکرد آنها با هم بحث کنید.

 دانش آموزان را گروه بندی کنید، در گروه های دو یا سه تایی، به گونه ای گروه بندی کنید که برای 
هر گروه قطعات موردنیاز فراهم باشد.

توجه: الزم است برخی از قطعات موردنیاز توسط مسئوالن دبستان تهیه شود و 
در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. هیچ گروهی نباید بدون قطعات باشد. 

ــ جای باتری را به دانش آموزان نشان دهید. همچنین درباره انواع جای باتری های موجود در 
بازار توضیح دهید و نمونه های مختلف را برای آنان به نمایش درآورید.

ــ جای باتری در انواع دوتایی، سه تایی، چهارتایی، شش تایی و تکی ساخته می شود؛ معموالً 
قالب های آنها پالستیکی است.

ــ ابعاد جای باتری با توجه به نوع باتری فرق می کند. باتری های موجود در بازار در سه اندازه 
باتری قلمی، متوسط و بزرگ ساخته شده است. 

ــ باتری های موردنیاز شما از نوع قلمی است.

شکل 1ــ1ــ نمونه ای از باتری قلمی

را مالحظه  قلمی  باتری  از  نمونه ای  1ــ1  در شکل  ــ 
هنگام  باید  که  دارند  منفی  و  مثبت  قطب  باتری ها  می کنید. 

قراردادن در جای باتری به آنها توجه کنید.

ــ از نظر جنس، مواد و شکل ظاهری جای باتری های 
قلمی تنوع زیادی دارد. در شکل 2ــ1  یک نمونه جای باتری 
این  به  متصل شده  می کنید. سیم های  را مالحظه  دوتایی  قلمی 
جای باتری لحیم شده اند و برای اتصال به مدار باید از اتصال 

مستقیم یا سیم استفاده کنید. 

شکل 2ــ1ــ یک نمونه جای باتری قلمی سادۀ 
دوتایی

قطب منفی

قطب مثبت
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ــ در شکل 3ــ1 نمونٔه دیگری از جای باتری دوتایی 
را که دارای پیچ اتصال است، مشاهده می کنید.

ــ در شکل 4ــ1 نمونٔه دیگری از جای باتری دوتایی 
را مشاهده می کنید که دارای سیم جهت اتصال است، و روی 

آن یک کلید نیز نصب شده است. 
ــ برای قرار دادن باتری در جای باتری باید به محل 
معموالً  کنید.  توجه  باتری  منفی  و  مثبت  قطب های  اتصال 
باتری  قطب های  قرارگرفتن  محل  و  باتری  جای  داخل  در 
متصل  آن  به  باید  باتری  منفی  قطب  که  دارد  وجود  فنرهایی 

شود. )شکل 5  ــ1( 
ــ هنگامی که قطعات را معرفی می کنید از دانش آموزان 
بخواهید تا نوع باتری و جای باتری را مشخص کنند و ساختار 
 5 شمارٔه  برگٔه  در  را  نتایج  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  را  آن 

کارپوشٔه خود بنویسند. 
ــ در آزمایشگر نوری از LED که یک المپ کوچک 
بیشتر  آشنایی  به منظور  می کنیم.  استفاده  است  مصرف  کم 
 LED با الکتریکی ساده  مدار  اتصال  به  ادامه  در   ،LED با

می پردازیم.
به سیم چین و  نیاز  بریدن و لخت  کردن سیم  برای  ــ   
مفیدی  بسیار  ابزارهای  جزء  سیم چین  دارید.  سیم لخت کن 
است که اگر درست مورد استفاده قرار گیرد می تواند کارآیی 
باالیی داشته باشد. هر سیم چین با توجه به ابعاد آن، می تواند 
سیم هایی با قطر معین را ببُرد. برای ساخت دستگاه آزمایشگر 
نوری، سیم چین های کوچک مناسب است. سیم لخت کن نیز 
ابزار دیگری است که برای لخت کردن یا برداشتن روکش سیم 

به کار می رود.

شکل 3ــ1ــ جای باتری دوتایی پیچ دار

شکل 4ــ1ــ جای باتری دوتایی با در و کلید

کلید

در باتری

جای باتری

سیم رابط

و  مثبت  قطب های  اتصال  محل  5  ــ1ــ  شکل 
منفی باتری درجای باتری

مربوط  ساده  قسمت 
تصال  محل  به 

قطب مثبت

شکل  فنری  قسمت 
قطب  تصال  محل 

منفی باتری
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شکل 6  ــ1ــ یک نمونه سیم چین و سیم لخت کن

سیم چین

سیم لخت کن

توصیه می  شود بریدن و لخت کردن سیم ها 
تا مشکالت  گیرد.  اولیاء صورت  یا  مربی  توسط 

احتمالی برای دانش آموزان به وجود نیاید.

در شکل 6  ــ1ــ یک نمونه سیم چین و یک نمونه سیم 
لخت کن را مالحظه می کنید. 

ــ انبردست و پیچ گوشتی نیز از جملٔه ابزاری است که 
مختلف  انواع  در  پیچ گوشتی ها  دارد.  فراوانی  نسبتاً  کاربرد 
و  ساده  پیچ گوشتی  آنها  متداول ترین  که  می شوند  ساخته 

پیچ گوشتی چهارسو است .

را  پیچ گوشتی  و  انبردست  نمونه  یک  7ــ1  شکل  در   
مالحظه می کنید. پیچ گوشتی نشان داده شده در شکل 7ــ1 را 

فازمتر می نامند.
ــ مدار ساده الکتریکی  شامل یک المپ، سیم رابط و 

باتری است. 

مشاهده  را  ساده  الکتریکی  مدار  یک  8   ــ1  شکل  در 
می کنید.

شکل 7ــ1ــ انبردست و پیچ گوشتی ساده )فازمتر(

انبردست

پیچ گوشتی ) فازمتر(

شکل 8   ــ1ــ مدار الکتریکی ساده
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پیچ گوشتی  از  کلید  و  سرپیچ  به  سیم  اتصال  برای  ــ 
)شکل  می کنیم،  استفاده  پیچ(  با  )متناسب  تخت  یا  چهارسو 

9ــ1(.
کنید.  استفاده   LED از  می توانید  المپ  جای  به  ــ 
LED یک المپ کم مصرف است که باید پایه های آن به طور 
 LED صحیح به مدار وصل شود. در شکل 10ــ1 یک نمونه

و پایه های آن را مالحظه می کنید.
باید پایه بلندتر به قطب  ــ هنگام اتصال LED به مدار 
مثبت باتری و پایه کوتاه تر به قطب منفی باتری وصل شود. در 

صورتی که پایه ها اشتباه باشد LED روشن نمی شود.
ــ در شکل 11ــ1 مدار کامل LED را که بسته شده 

است مالحظه می کنید. 
توجه داشته باشید که به جای کلید، سیم های رابط را 

به هم وصل کرده ایم.

توجه: تمام مراحل باال توسط دانش آموزان 
اجرا شود. همچنین از دانش  آموزان بخواهید روش 
دانش آموزان  کنند.  تجربه  را    LED اتصال  غلط 
در گروه دو نفره کار می کنند. در صورتی که مدار 
دانش آموزان کامل نشد از آنان بخواهید که در منزل 
برای جلسه سوم  را  کامل شده  مدار  و  کنند  کامل 

بیاورند.

LED شکل 11ــ1ــ مدار ساده با

شکل 9  ــ1ــ اتصال سیم به سرپیچ و کلید با 
استفاده از سیم رابط و پیچ گوشتی

شکل 10ــ1ــ LED و پایه های آن

پایه کوتاه تر
پایه منفی پایه بلند تر

پایه مثبت

LED شکل ظاهری

ست D روشن 

بط به جای کلید تصال سیم های ر

LED پایه های
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شکل 12ــ1

نگاه   LED مقطع  به  اگر  مهم:  نکته 
کنید یک طرف آن صاف است، شکل 12ــ1. 
پایه  معموالً  دارد  قرار  این سمت  در  که  پایه ای 

منفی است.
طرف صاف

پایه منفی

پس از بستن مدار و آشنا شدن دانش آموزان با LED در صورتی که وقت اضافی داشتید روی 
چگونگی ساخت دستگاه آزمایشگر نوری مطالعه و تحقیق کنید. همچنین به دانش آموزان اعالم کنید 
آنان بگویید چنانچه  به  نوری را بسازیم.  آزمایشگر  که در جلسات سوم و چهارم می خواهیم دستگاه 

دانش آموزان تمایل دارند، می توانند این دستگاه را در ساعات غیردرسی کامل کنند.
به جلسه  الزم است دانش آموزان خالصٔه این آزمایش را در کارپوشه خود )صفحٔه 1 مربوط 

اول( بنویسند. 
ضمناً از دانش آموزان بخواهید یک قوطی خالی مناسب با ابعاد حدود 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 
برگٔه کارپوشه را در  بیاورند و نمونه ای از  به همراه  بعد  در 2/5 سانتی متر را تهیه کنند و برای جلسٔه 

انتهای همین پودمان مالحظه می کنند.

4ــ1ــ تجهیزات و مواد موردنیاز
ــ سیم لخت کن

ــ سیم چین 
ــ انبردست 

ــ پیچ گوشتی 
ــ انواع باتری

LED ــ
ــ سیم رابط تلفنی افشان

ــ باتری قلمی1/5 ولت 2 عدد 

5  ــ1ــ نکات بهداشتی / ایمنی / حفاظتی 
ــ هنگام کار با ابزار مراقب باشید که به خودتان یا دیگران آسیبی وارد نشود.
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ــ هنگام کار با قطعات دقت کنید که به قطعات آسیب نرسد.

6  ــ1ــ روش تدریس 
ــ سخنرانی ــ توضیح و تشریح

ـ  نمایش قطعات ــ نمایشی ـ
ــ تعاملی ــ اجرای فعالیت ها به طور همزمان با دانش آموزان و پرسش و  پاسخ

 
7ــ1ــ فعالیت کالسی 

ــ چگونگی کار با ابزار و قطعات توضیح داده شود.
 ــ کاربرد ابزار و قطعات تشریح گردد.

با ابزار و قطعات کار کنند.  ــ 
ــ مدار ساده الکتریکی را با المپ و LED اتصال دهند و آزمایش کنند.

8  ــ1ــ نکات اجرایی  
ــ توجه به مسائل ایمنی 

ــ توجه به کار گروهی و تیمی 

9ــ1ــ فعالیت غیرکالسی 
ــ تمرین جهت ساخت دستگاه آزمایشگر نوری در ساعات غیردرسی

ــ کامل کردن مدار ساده الکتریکی
ــ کامل کردن برگه های اول و دوم کارپوشه.

10ــ1ــ تحقیق
مطالعه روی انواع دیگر دستگاه های آزمایشگر مدار

11ــ1ــ ارزشیابی
صورت  کارپوشه  و  عملکرد  مشاهده  طریق  از  مستمر  به طور  و  توصیفی  به صورت  ارزشیابی 
می گیرد و نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین 

پودمان آمده است، درج می شود.
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1ــ2ــ هدف
ساخت یک نمونه دستگاه آزمایشگر مدار نوری

2ــ 2ــ بودجه بندی 
ساعت  دو  تحقیق  و  غیرکالسی  فعالیت  احتساب  با  جلسه  هر  برای  یافته  اختصاص  زمان 

آموزشی

دقیقهعنوان دقیقهعنوان 

4فعالیت کالسی5حضور / غیاب

14فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه 

2ارزشیابی3ارائٔه درس

3ــ2ــ شرح درس 
 حضور وغیاب

مانند مراحل قبل، از طریق شمارش دانش آموزان یا ذکر نام آنها انجام شود.
 ایجاد انگیزه 

آیا  آوریم.  به دست  آموخته ایم  تاکنون  که  مطالبی  از  را  عملی  نتیجٔه  اولین  می خواهیم  امروز 
اگر  پاسخ ها  دریافت  از  پس  بسازد؟  را  نوری  مدار  آزمایشگر  دستگاه  است  توانسته  دانش آموزی 
دانش آموزی نمونٔه عملی را ساخته بود، او را مورد تشویق قرار دهید و سپس وارد مراحل اجرای کار 

شوید.

جلسه  سوم و چهارم 

قسمت دوم



62

 فعالیت معلم و دانش آموزان 
از دانش آموزان بخواهید این قطعات را آماده کنند:

ــ جای باتری دوتایی یک عدد
ــ باتری قلمی دو عدد

ــ سیم چین
ــ سیم لخت کن

ــ انبردست
ــ سیم افشان تلفنی )یک رشته(

ــ قوطی مستعمل دارو یا کرم 
ــ LED معمولی با رنگ دلخواه

ــ سیم افشان دو رشته ای 

شکل 1ــ2ــ نمونه هایی از سیم افشان با قطر 
0/25 یا 0/5 میلی متر

ــ ابتدا باید سیم افشان دو رشته ای با طول حدود 40 
سانتی متر را در اختیار بگیرید و دو سر آن را لخت کنید؛ از 
تلفن  مانند دستگاه شارژر  سیم های دستگاه های خراب  شده 

همراه می توانید استفاده کنید.
مشاهده  را  افشان  سیم  نمونه  دو  1ــ2  شکل  در  ــ 
شده اند  خراب  که  دستگاه هایی  از  را  سیم ها  این  می کنید. 

گرفته ایم.
ــ در این مرحله، ساختمان داخلی یک نمونه دستگاه 
ساخته شده را به دانش آموزان نشان دهید و به آنها بگویید در 
نهایت می خواهیم به این نتیجه برسیم، شکل 2ــ6. نقشٔه این 

مدار مشابه مدار جلسٔه چهارم است. 
باتری شما مطابق شکل 2ــ2  ــ در صورتی که جای 
به صورت پیچی است پایٔه یک LED و یکی از سیم ها را زیر 
پیچ قرار دهید و آن را محکم کنید. طبق شکل 3ــ2 یک سر 
باتری  به یکی از پیچ ها یا سیم های جای  سیم رابط دوالیه را 
وصل کنید. مواظب باشید که سیم کامالً در زیر پیچ قرار گیرد. 

شکل 2ــ2ــ نمونه دستگاه ساخته شده آزمایشگر 
مدار نوری

شکل 3ــ2ــ اتصال یک سرسیم رابط به جای باتری
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در صورتی که جای باتری شما سیم رابط دارد، سیم رابط را به 
اتصال مثبت جای باتری متصل کنید.

در  را  باتری ها  مرحله،  دراین  توجه: 
داخل دستگاه نگذارید. 

هنگام استفاده از پیچ گوشتی مراقب باشید 
به  و  نشود  خارج  خود  جای  از  پیچ گوشتی  که 

دست شما آسیب نرساند. 

مثبت LED وصل  قطب  به  را  رابط  دیگر سیم  ــ سر 
کنید، )شکل 4ــ2(.

را  سیم ها  روی  یکدیگر،  به  سیم ها  پیچیدن  از  پس  ــ 
توسط نوار چسب شفاف عایق بندی کنید، )شکل 5  ــ2(.

ــ پس از عایق بندی، پایه دیگر LED )پایٔه منفی( را به 
قطب منفی جای جاباتری متصل کنید، )شکل 6  ــ2(.

این  از  بهره برداری است.  آماده  ــ اکنون دستگاه شما 
عایق،  و  هادی  اجسام  مشخص کردن  برای  می توانید  دستگاه 
المپ های سالم و سوخته و تشخیص قطع بودن سیم های رابط 
مالحظه  را  کار  آمادٔه  دستگاه  7ــ2  شکل  در  کنید.  استفاده 
می کنید. توجه داشته باشید در این مرحله عایق بندی کامل شده 

است.
ــ در صورتی که دو سر دیگر سیم های رابط آزاد باشد 

LED خاموش باقی می ماند، )شکل 8   ــ2(.
در صورتی که طبق شکل 9ــ2 دو سر سیم رابط را به 

هم وصل کنیم، LED روشن می شود.
یا یک  ــ هرگاه در مسیر دو سر سیم رابط یک هادی 

پایۀ مثبت  به  اتصال سیم رابط  شکل 4ــ2ــ 
LED

شکل 5  ــ2ــ عایق بندی اتصال ها با نوارچسب 
شفاف

شکل 6  ــ2ــ اتصال پایۀ منفی LED به قطب 
منفی جای باتری

شکل 7ــ2ــ دستگاه کامل شده

شکل 8  ــ2ــ  دو سر سیم رابط از هم جداست 
و LED  خاموش است.
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به  گیرد، المپ روشن می شود.  قرار  یا یک سیم  المپ سالم 
سیم  نبودن  قطع  یا  المپ  بودن  سالم  به  می توانیم  ترتیب،  این 
یک  آیا  که  دهیم  تشخیص  می توانیم  ببریم. همچنین  پی  رابط 
قطعه هادی است یا عایق. دستگاه آزمایشگر را برای قطعات و 

اجزای مختلف مورد استفاده قرار دهید. 
ــ دستگاه ساخته شده نیاز به یک جعبه دارد. می توانیم 
کنیم،  استفاده  کرم  یا  دندان  خمیر  دارو،  خالی  قوطی های  از 

)شکل 10ــ2(.
ــ در یک طرف در قوطی، یک سوراخ کوچک با نوک 
پیچ گوشتی ایجاد می کنیم، )شکل 11ــ2(  و سیم رابط را از 

این سوراخ عبور می دهیم. 
ــ مجموعٔه دستگاه را با مالیمت به داخل قوطی هدایت 

می کنیم. )شکل 12ــ2(
اندازٔه حباب  به  قوطی سوراخی  دِر  دیگر  در طرف  ــ 

LED ایجاد می کنیم، )شکل 13ــ2(.
ــ برای اینکه دستگاه ما در جای خود محکم شود، در 
دو طرف قوطی در سمت درها، چند الیٔه دستمال کاغذی یا پنبه 

قرار می دهیم، )شکل 14ــ2(.
دِر طرف مقابل که LED قرار دارد را می بندیم و با  ــ 
کمی چسب نواری شفاف دو طرف آن را محکم می کنیم؛ در 
این حالت باید حباب LED در داخل سوراخ در قرار گیرد، 

)شکل 15ــ2(.
کاغذ  یا  کادو  کاغذ  از  می توانید  قوطی  تزیین  برای  ــ 
از کار در ساعات غیردرسی  این مرحله  رنگی استفاده کنید. 

انجام می شود. )شکل 16ــ2(
ــ پس از این مرحله، از دانش آموزان بخواهید که در 
صفحٔه سوم یا چهارم کارپوشٔه خود گزارش انجام این فعالیت 

روشن   LED سیم،  دو  اتصال  9ــ2ــ  شکل 
می شود.

شکل 10ــ2

شکل 11ــ2ــ عبور سیم از قوطی

شکل 12ــ2ــ هدایت دستگاه به داخل قوطی

دیگر  سمت  در  سوراخ  ایجاد  13ــ2ــ  شکل 
LED قوطی برای حباب



65

را به طور خالصه بنویسند. همچنین به آنان یادآوری کنید که 
برای جلسٔه پنجم و ششم می خواهیم با قطعات موردنیاز برای 
به همراه  را  زیر  قطعات  شویم.  آشنا  صوتی  مدار  آزمایشگر 

داشته باشید:
ــ بلندگو

Um66 ــ آی سی
ــ سیم رابط دوالیٔه بلند افشان 0/25 یا 0/5 

افشان  تلفن  سیم  سانتی متری  ـ  5  7ـ قطعٔه  چند  ــ 
دو سرلخت شده 

 
4ــ2ــ تجهیزات و مواد موردنیاز

و قطعات اعالم شده در جلسات  ابزار  و  مواد  ــ همٔه 
قبل

ــ قوطی مقوایی با ابعاد مناسب 

5  ــ2ــ نکات بهداشتی / ایمنی / حفاظتی  
ــ همٔه نکات ذکرشده در جلسات قبل 

ــ توجه به کار گروهی و تیمی 
ــ توجه به مهارت های غیرفنی

 
6  ــ2ــ روش تدریس 

اجرای عملی نمایشی توسط معلم و اجرای همزمان دانش آموزان 

7ــ2ــ فعالیت کالسی 
ــ ساخت نمونٔه دستگاه در داخل کالس 

ــ استفاده از دستگاه آزمایشگر نوری برای آزمایش المپ یا سیم رابط.

شکل 14ــ2ــ قراردادن دستمال کاغذی یا پنبه 
برای محکم کردن دستگاه در جای خود

شکل 15ــ2ــ چسباندن درهای قوطی

شکل 16ــ2ــ تزیین جعبۀ دستگاه
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8  ــ2ــ نکات اجرایی  
ــ توجه به نکات ایمنی 

ــ رعایت مسائل بهداشتی مرتبط 
 

9ــ2ــ فعالیت غیرکالسی 
در صورتی که دستگاه ساخته شده ناتمام است، آن را کامل کند و آن را در داخل جعبه قرار 

دهد و راه اندازی نماید.
 

10ــ2ــ تحقیق 
ثبت نتایج کار در کارپوشه 

11ــ2ــ ارزشیابی 
صورت  کارپوشه  و  عملکرد  مشاهده  طریق  از  مستمر  به طور  و  توصیفی  به صورت  ارزشیابی 
می گیرد و نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین 

پودمان آمده است، درج می شود.
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1ــ3ــ هدف
ساخت دستگاه آزمایشگر مدار صوتی 

2ــ3ــ بودجه بندی 
ساعت  دو  تحقیق  و  غیرکالسی  فعالیت  احتساب  با  جلسه  هر  برای  یافته  اختصاص  زمان 

آموزشی

دقیقهعنوان دقیقهعنوان 

4فعالیت کالسی5حضور / غیاب

16فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه 

2ارزشیابی3ارائٔه درس

3ــ3ــ شرح درس 
 حضور و غیاب

مانند جلسات گذشته انجام شود. 
 ایجاد انگیزه 

میان دستگاه های  از  و  دهند  ارائه  را  خود  بخواهید دستگاه های ساخته شدهٔ  دانش آموزان  از 
آزمایشگر مدار نوری ساخته شده با نظر دانش آموزان بهترین دستگاه را انتخاب کنید و سازندٔه آن را 

مورد تشویق قرار دهید. 

جلسه  پنجم و ششم 

قسمت سوم
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 پیش نیازها
اصول کار بلندگو ، مشخصات بلندگو، اصول کار و کاربرد آی سی UM66، چگونگی اتصال 

مدار آی سی UM66 به بلندگو و باتری 
 فعالیت معلم و دانش آموز 

ــ اصول کار دستگاه آزمایشگر صوتی 
ــ بلندگو وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل می  کند. بلندگو سه قسمت 

به شرح زیر دارد:
ــ صفحٔه مقوایی 

ــ سیم پیچ
ــ مغناطیس و بدنه 

صفحٔه مقوایی در جلوی بلندگو و سیم پیچ که در داخل بدنه قرار دارد در شکل های 2ــ3 و 
3ــ3 بلندگو را مشاهده می کنید. در این مرحله، ضمن توضیحات باال، یک یا چند نمونه بلندگو را به 
نمایش درآورید و به دانش آموزان نشان دهید و از آنان بخواهید که بلندگوهای خود را مورد بررسی قرار 
دهند و دربارٔه آن در کارپوشٔه خود بنویسند. همچنین در صورتی که بلندگوی خراب در اختیار داشتید، 

اجزای داخل آن را نشان دهید.
ــ مشخصات بلندگو را از روی بدنٔه آن بخوانید و از دانش آموزان بخواهید مشخصات بلندگوی 
خود را پیدا کنند و در کارپوشٔه خود بنویسند. مشخصات بلندگوی مورد آزمایش بلندگوی 20 اهمی 

0/5 واتی است. 
ــ آی سی UM66  یا BT66 یک آی سی تولید ملودی زنگ است، در داخل این آی سی تعداد 
بسیار زیادی قطعٔه الکترونیکی قرار دارد و به صورت یک تراشه ساخته شده است. این آی سی سه پایه 
دارد که یکی از پایه های آن مشترک است و به منفی وصل می شود. در شکل 1ــ3 یک نمونه آی سی 

BT66 را مالحظه می کنید.
نکتۀ مهم : هنگام کار با آی سی UM66 مراقب باشید که به پایه های آن فشار وارد 

نشود. هرگز با پایه های آن بازی نکنید. 
را  آن  پایه های  که  بخواهید  دانش آموزان  از  و  درآورید  نمایش  به  را  سی  آی  مرحله،  این  در 

مشخص کنند و تصویر آن را در برگٔه پنجم و ششم کارپوشه بکشند و پایه های آن را مشخص نمایند. 
ــ توجه داشته باشید که بلندگو نیز دارای قطب های مثبت و منفی است. هنگام اتصال بلندگو به مدار 
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شکل 2ــ3ــ قطب های مثبت و منفی پایه های 
بلندگو

شکل 3ــ3ــ مدار عملی آزمایشگر مدار صوتی

به قطب های آن توجه نمایند، )شکل 2ــ3(.
ــ مشخصات بلندگوی انتخابی 0/25 وات و 20 اهم است. ممکن است بلندگوهای خریداری شده 
از نظر مشخصات با این بلندگو کمی تفاوت داشته باشند که باید عملکرد آن  را در مدار، مورد آزمایش قرار 

دهید. در شکل 2ــ3 مشخصات بلندگو را مالحظه می کنید.
ــ در این مرحله  نیز از دانش آموزان بخواهید که مشخصات فّنی بلندگوهای خود را استخراج و در 

کار پوشٔه خود درج کنند. همچنین قطب های بلندگو را مشخص نمایند.
ــ مدار دستگاه آزمایشگر صوتی بسیار ساده است. تعداد اتصال های این مدار کمی از مدار آزمایشگر 

نوری بیشتر است. در شکل 3ــ3 مدار اتصال قطعات را به یکدیگر مالحظه می کنید. 
ــ دربارهٔ چگونگی اتصال ها به دانش آموزان توضیح دهید و به آنها متذکر شوید که در ادامه، اقدام به 

ساخت این دستگاه خواهیم کرد. 

) منفی )

) مثبت )

شکل 1ــ3ــ آی سی مولد ملودی زنگ 
BT66 یا UM66

خروجی

خروجی های آزمایشگر

سیم رابط آزمایشگر

) پایه مثبت)

) پایه منفی مشترک )
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ــ همچنین به آنان بگویید که برای محفظٔه دستگاه نیاز به 
ابعادی در حدود 5 سانتی متر در 10 سانتی متر  با  قوطی مقوایی 
در 6 سانتی متر داریم و از آنها بخواهید که از قوطی های خالی و 

دورریز موجود در خانه نیز می توانند استفاده کنند.
به آنان بگویید از قوطی های پالستیکی مشابه  ــ همچنین 

شکل 4ــ3 نیز می توانند استفاده کنند.
ــ با توجه به نقشٔه نشان داده شده در شکل 3ــ3 می خواهیم 
مدار آزمایشگر صوتی را بسازیم. در این مرحله، ابتدا یک نمونه 
دستگاه ساخته شده را برای دانش آموزان به نمایش درآورید. سپس 
مراحل ساخت را هم زمان  با دانش آموزان شروع کنید . معموالً 

ادامٔه ساخت دستگاه به جلسٔه بعد موکول می شود.
ــ سیم منفی باتری و سیم منفی بلندگو را طبق شکل 5  ــ3 به 
پایٔه مشترک آی سی UM66 وصل کنید. در این مرحله عایق بندی 

نکنید.
ــ در این مرحله تحت هیچ شرایطی از لحیم کاری استفاده 
باید سیم ها را به هم بپیچید و سپس آنها را با چسب  نمی شود و 

نواری شفاف عایق بندی کنید، )شکل 6ــ3(.

و  باتری  اتصال مشترک  به محل  را  بلندگو  منفی  ــ سیم 
از  یکی  همچنین  نمایید.  عایق بندی  را  آن  و  کنید  وصل  آی سی 
سیم های رابط خروجی دستگاه را به سیم مثبت باتری وصل کنید و 

آن را عایق بندی نمایید، )شکل 7ــ3(.

ــ سیم مثبت بلندگو را به پایه خروجی آی سی وصل کنید، 
)شکل 8  ــ3(.

شکل 4ــ3ــ نمونۀ قوطی پالستیکی

شکل 5ــ3ــ اتصال منفی باتری به پایۀ منفی آی سی

شکل 6ــ3ــ پیچیدن سیم ها به هم و عایق بندی آنها

شکل 7ــ3ــ اتصال سیم منفی بلندگو و سیم مثبت باتری

شکل 8   ــ3ــ اتصال سیم مثبت بلندگو به آی سی
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شکل 9ــ3ــ بریدن و لخت کردن سیم

شکل 10ــ3ــ اتصال سیم به پایه های بلندگو

با  رابط  سیم  اتصال  برقراری  11ــ3ــ  شکل 
پایۀ مثبت آی سی

شکل 12ــ3ــ مدار کامل شده

نکتۀ مهم: برای اتصال بلندگو به مدار الزم است یک قطعه سیم کوتاه در حدود 7 سانتی متر 
ببرید و دو سر آن را لخت کنید، )شکل 9ــ3(.

ــ سپس سیم را به پایه های بلندگو با مالیمت بپیچید و برای پایٔه مثبت بلندگو نیز به همین ترتیب عمل 
کنید. پس از پیچیدن سیم ها به پایه های بلندگو روی آن را با نوارچسب شفاف عایق بندی کنید، )شکل 10ــ3، 

الف و ب(.
نکتۀ مهم: مراقب باشید هنگام اتصال سیم به پایه های بلندگو، پایه  ها آسیب نبینند و از محل 

خود کنده نشوند. در صورت بروز این اتفاق بلندگو غیرقابل استفاده می شود. 
ــ سر دیگر سیم رابط را به پایٔه وسط آی سی متصل کنید،  )شکل 11ــ3(. 

ــ پس از اتصال، محل اتصال را با چسب نواری شفاف عایق بندی کنید. 
ــ دستگاه شما آمادهٔ بهره برداری است. در صورتی که دو سرسیم رابط را به هم وصل کنید، صدای 

ملودی زنگ از بلندگو پخش می شود، )شکل 12ــ3(.
ــ پس از آماده شدن دستگاه الزم است مجموعه را در داخل یک محفظه قرار دهید . می توانید 
کنار  در  را  مناسب  مقوایی  قوطی  نمونه  یک  13ــ3  شکل  در  کنید.  استفاده  دورریز  قوطی های  از 

دستگاه مشاهده می کنید.

شکل 13ــ3ــ انتخاب قوطی مناسب

ب ــ عایق بندی پایهالف ــ پیچیدن سیم روی پایه های بلندگو
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ــ حال باید دستگاه را در داخل قوطی قرار دهید. در شکل 14ــ3 مراحل قراردادن بلندگو در داخل 
قوطی را مالحظه می کنید. 

ب ــ برای جلوگیری از لقی جای باتری یک دستمال الف ــ جای باتری باید روی بلندگو قرار گیرد.
کاغذی را چندال کنید و آن را زیر باتری قرار دهید.

شکل 15ــ3ــ قراردادن باتری و جای باتری در داخل جعبه

سوراخ  تعدادی  جعبه  طرف  یک  در  الف ــ 
کوچک ایجاد کنید.

بچسبانید  شفاف  نوارچسب  بلندگو  روی  ب ــ 
به طوری که از دو طرف آن بیرون بیاید.

سمت  قوطی  داخل  به  چسب  با  را  بلندگو  پ ــ 
سوراخ شده هدایت کنید.

ت ــ بلندگو را در محل بچسبانید.

شکل 14ــ3ــ مراحل قراردادن بلندگو در داخل جعبه

ــ توجه داشته باشید که قسمت مقوایی بلندگو در مقابل سوراخ های ایجادشده قرار گیرد.
ــ برای قراردادن جای باتری و باتری مطابق تصاویر نشان داده شده در شکل 15ــ3 عمل کنید. 
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الف ــ سایر قطعات را داخل جعبه بگذارید و با 
چسب شفاف آن را محکم کنید . 

ب ــ برای جلوگیری از تکان خوردن قطعات از 
دستمال کاغذی یا پنبه استفاده کنید.

پ ــ سوراخی روی در قوطی ایجاد کنید و سیم 
را گره بزنید و از آن عبور دهید. 

را  آن  می توانید  است،  آماده  دستگاه  ت ــ 
تزیین کنید.

شکل 16ــ3ــ کامل کردن دستگاه، درصورتی که دستگاه به اتمام نرسید، ادامه کار را در ساعات غیرکالسی انجام دهند.
 

ــ سایر قطعات را با مالیمت داخل جعبه بگذارید و روی آن یک دستمال کاغذی قرار دهید. همچنین 
روی در قوطی یک سوراخ ایجاد کنید و سیم رابط اصلی را از آن عبور دهید،  )شکل 16ــ3(.

4ــ 3ــ تجهیزات و مواد موردنیاز 
BT66 یا UM66 همٔه مواد و تجهیزات مطرح شده در آزمایش های قبل و آی سی

5  ــ 3ــ نکات  بهداشتی /  ایمنی / حفاظتی  
ــ همٔه موارد مطرح شده در جلسات قبل 

ــ تأکید بر مسائل ایمنی در کاربرد ابزار قطعات و مواد 

٦ ــ 3ــ ارزشیابی
صورت  کارپوشه  و  عملکرد  مشاهده  طریق  از  مستمر  به طور  و  توصیفی  به صورت  ارزشیابی 
می گیرد و نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین 

پودمان آمده است، درج می شود.
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1ــ4ــ هدف 
کار با نرم افزار ادیسون Edison )واحد کار اختیاری( 

2ــ4ــ بودجه بندی 
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

دقیقهعنوان دقیقهعنوان 

1فعالیت کالسی5حضور / غیاب

7فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه 

1ارزشیابی2ارائٔه درس

3ــ4ــ شرح درس 
 حضور و غیاب

هنگام ورود به کالس حداکثر به مدت 5 دقیقه حضور و غیاب کنید. در صورتی که شناخت کامل 
نسبت به آنان دارید از طریق شمردن دانش  آموزان غایبان را مشخص نمایید.

 ایجاد انگیزه )1(
بپرسید آیا از کامپیوتر استفاده  می کنند و از طریق پرسش و پاسخ میزان اطالعات آنان را در زمینٔه 
کامپیوتر جویا شوید. سپس به آنان بگویید که امروز می خواهیم یک نرم افزار جدید را به شما معرفی کنیم و 

مراحل نصب آن را آموزش دهیم، نام این نرم افزار ادیسون است. 
سپس شخصیت ادیسون را که مخترع المپ روشنایی بود به آنان معرفی کنید.

جلسه  هفتم 

قسمت چهارم
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تمام  مبحث،  این  آموزش  به  شروع  از  قبل  عزیز  معلمان  است  الزم  مهم:  نکتۀ 
مراحل آن را اجرا نمایند. این فعالیت، خارج از کالس یا در دوره های ضمن خدمت انجام 

می شود.
اگر به دالیل مختلف از جمله محدودیت های موجود مانند نبود کامپیوتر نتوانستید این مبحث را 

اجرا کنید، تأکید را بر مراحل ساخت )جلسٔه چهارم تا هفتم( بگذارید. 
 آنچه که معلم باید بداند

ــ چگونگی دسترسی به نرم افزار ادیسون شامل دسترسی به اینترنت یا فایل آماده.
ــ مراحل نصب نرم افزار و رفع مشکالت احتمالی .

ــ چگونگی نصب نرم افزار.
ــ چگونگی آموزش نصب نرم افزار به دانش آموزان. 

 فعالیت معلم )خارج از کالس و کامالً  اختیاری است(
چگونگی دسترسی به نرم افزار ادیسون

 Demo ــ دو نسخه از این نرم افزار در اینترنت وجود دارد. نسخٔه اول آن، مجانی و به صورت
است. در این نسخه، آزمایش های سادهٔ اولیه را که قطعات و دستگاه های محدودی دارد، می توانید اجرا 

کنید. همچنین در این نسخه نمی توانید فایلی را ذخیره کنید.
ــ نسخٔه دیگر این نرم افزار، خریدنی است و برای تهیٔه آن باید از کارت های اعتباری استفاده کنید. 

در این کتاب بر روی نسخٔه مجانی آن تکیه می کنیم.
روی  بر  ابتدا  نرم افزار  این  )دریافت(  دانلود  برای  ــ 
 Internet Explorer همان  که  ویندوز  عامل  سیستم  مرورگر 

است، کلیک کنید تا پنجرهٔ شکل 1ــ4 را مشاهده کنید. 
ــ در کادر نشان داده شدهٔ شکل 1ــ4 آدرس زیر را تایپ 

کنید تا وارد سایت نرم افزار ادیسون شوید. 
http://www.edisonlab.com/English/edison

ــ پس از وارد کردن آدرس در مکان مرورگر، صفحه ای 
مشابه شکل 2ــ4 ظاهر می شود.

وجود  گزینه  دو  راست  سمت  صفحه  باالی  در  ــ 

شکل 1ــ4ــ صفحۀ آدرس سایت

شکل 2ــ4ــ صفحۀ دریافت نرم افزار
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نسخٔه  گزینه  این  است.   Download Demo اول  دارد، گزینٔه 
)دریافت( دانلود  و  به خرید  مربوط  دوم  گزینٔه  و  است  آزمایشی 

کلیک  3ــ4  شکل  مطابق  اول  گزینهٔ   روی  است.  اصلی  نسخٔه 
کنید.

ــ بر روی گزینٔه موردنظر )Download Demo( کلیک 
چپ کنید. منوی شکل 4ــ4 ظاهر می شود. 

      Submit کلید  روی  پرسشنامه  این  تکمیل  از  پس  ــ 
)ارائه کردن ــ تقدیم داشتن( کلیک چپ کنید. صفحه ای مشابه 

صفحٔه شکل 5  ــ4 را مشاهده می کنید .
ــ این صفحه بیانگر آن است که یک نامٔه الکترونیکی، به 

پست الکترونیکی شما ارسال شده است. 
الکترونیکی  پست  تاکنون  اگر  توجه: 
مانند سایت هایی  به  مراجعه  با  نداشته اید، 

Google،Yahoo اقدام به ساخت آن نمایید. 
ــ در این مرحله به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کنید 
ونامه ای را که توسط مؤسسٔه مربوط برای شما ارسال شده است، 
باز  نمایید . پس از باز کردن نامه شکل 6  ــ4را مشاهده می کنید. 

نسخه های  انتخاب  صفحۀ  3ــ4ــ  شکل 
نرم افزار

شکل 4ــ4ــ پرسشنامۀ دانلود نرم افزار ادیسون

از  پس  شده  داده  نمایش  5  ــ4ــ صفحۀ  شکل 
تکمیل پرسشنامه

شکل 6  ــ4ــ صفحۀ مربوط به دریافت نامۀ الکترونیکی
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ــ روی گزینٔه  Edison کلیک چپ کنید. شکل 7ــ4 ظاهر می شود. برروی گزینٔه )English( نشان 
داده شده در شکل 7ــ4 کلیک چپ کنید.

را  8  ــ4  شکل   English گزینٔه  روی  چپ  کلیک  با  ــ 
مشاهده می کنید .

کنید.  انتخاب  را  فایل(  کردن  )ذخیره   Save file گزینٔه 
آدرس مکانی )Drive( که می خواهید برنامٔه ادیسون ذخیره شود 

را مشخص کنید و منتظر بمانید تا برنامه دانلود شود. 
نکتۀ مهم: نرم افزار آمادهٔ ادیسون به صورت لوح فشرده نیز وجود دارد که از طریق 

مراکز استان می توانید آن را دریافت کنید.

توجه: در صورت دسترسی به آدرس های دیگر مانند:
http ://www.Verdiem.com/edison/

می توانید نرم افزار ادیسون را به طور مستقیم و بدون استفاده از پست الکترونیکی دانلود کنید.
 فعالیت معلم در کالس

آموزش نصب نرم افزار ادیسون
نرم افزار کلیک    EXE ــ در این مرحله، اگر روی فایل
کنید، پنجره شکل 9ــ4 باز می شود و می توانید نرم افزار ادیسون 

را نصب کنید.
نکته: مناسب تر است برای نصب نرم افزار از مکانی غیر 
از محلی که سیستم عامل نصب شده است، استفاده کنید. 

شکل 7ــ4ــ صفحۀ دریافت نرم افزار ادیسون

ذخیره کردن  به  مربوط  صفحۀ  8  ــ4ــ  شکل 
نرم افزار ادیسون

شکل 9ــ4ــ صفحۀ مربوط به نصب نرم افزار
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شکل 11ــ4ــ قسمتی از مراحل نصب نرم افزار شکل 10ــ4ــ انتخاب محل نصب نرم افزار

ــ پس از کلیک کردن روی کلید Next مراحل نصب آغاز می شود، تا زمانی که مراحل نصب پایان 
یابد، صبر کنید. اکنون نرم افزار در محل انتخاب شده به طور کامل نصب شده است و شما می توانید با 

نرم افزار ادیسون آزمایش های دلخواه را انجام دهید. 
ــ عالوه بر استفاده از نمونٔه آزمایشی )Demo( ذکر شده برای نرم افزار ادیسون، می توانید از نمونٔه 

آزمایشی موجود در بازار استفاده کنید. این نمونه به آسانی قابل دسترس است. 

معموالً سیستم عامل را برروی درایو C Drive(  C( نصب می کنند.
برای آموزش نصب نرم افزار نیاز به سایت کامپیوتری و ویدئویی پروژکتور دارید. 

روش آموزش: دانش آموزان دو به دو تقسیم می شوند و در سایت کامپیوتری هر گروه یک رایانه 
را انتخاب می کند. سپس معلم گام به گام مراحل نصب را مطابق فرآیندی که در ادامه می آید اجرا می کند 
و از دانش آموزان می خواهد آن را اجرا کنند. در فاصله هر مرحله معلم در فضای سایت قدم می زند و 
عملکرد دانش آموزان را مشاهده می نماید در صورتی که سایت کامپیوتری نداشتید اجرای این فعالیت را به 

فعالیت غیر کالسی موکول کنید. 
نکته: الزم است معلم قبل از آموزش و در خارج از کالس و ساعات آموزش یا در 

دوره های ضمن خدمت، فرآیند نصب را اجرا نماید و اشکاالت خود را بر طرف کند. 
ــ روی کلید Next کلیک کنید. پنجرهٔ شکل 10ــ4 باز می شود. کلید Browse را انتخاب کنید. 

مکانی از حافظه را که می خواهید برنامه روی آن نصب شود، مشخص کنید.
ــ پس از انتخاب محیط نصب، روی کلید Next کلیک کنید. صفحٔه شکل 11ــ4 باز می شود. 

دوباره روی کلید Next کلیک کنید.



79

شکل 13ــ4ــ ادامۀ برنامۀ نصب نرم افزار ادیسونشکل 12ــ4ــ شروع به نصب نرم افزار ادیسون  

نرم افزار  پیشنهادی  مسیر  14ــ4ــ  شکل 
ادیسون برای نصب 

ــ برای نصب این نوع نرم افزار ابتدا پوشٔه مربوط به نرم افزار ادیسون را باز کنید و گزینٔه Setup را 
مطابق شکل 12ــ4 فعال کنید. 

نمایش  ــ چند دقیقه صبر کنید، صفحٔه نشان داده شده در شکل 13ــ4 ظاهر می شود. پس از 
صفحه، کلید Next را فعال کنید.

نصب  برای  مسیر  تغییر  نحوۀ  15ــ4ــ  شکل 
نرم افزار ادیسون 

ــ پس از فعال کردن دکمٔه Next شکل 14ــ4 روی صفحٔه کامپیوتر قابل مشاهده است. در این 
شکل، برای نصب نرم افزار یک مسیر مشخص را معرفی می کند. در صورتی که می خواهید مسیر نصب 
را تغییر دهید از دکمٔه Browse استفاده کنید. مسیر نشان داده شده در شکل 14ــ4 درایو C و پوشٔه  

ادیسون )Edison(است. 
 )Folder( و پوشٔه )Drive( ــ در شکل 15ــ4 نحوهٔ تغییرمسیر را مشاهده می کنید. با انتخاب درایو

موردنظر مسیر دلخواه خود را انتخاب کنید. 
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در شکل 16ــ4 مسیر تغییر یافتٔه  C:/ Edison رابه E:/ Program File مالحظه می کنید.

ناشناخته ای  مسیر  بازار  در  موجود  نرم افزارهای  در  که  در صورتی  مهم:  نکتۀ 
معرفی شده است،آن مسیر را حذف کنید ومسیر نصب را خودتان انتخاب کنید.

ــ دکمٔه OK را فعال کنید، طبق شکل 17ــ4 مسیر انتخاب خواهد شد. 
از شما  این شکل  تا شکل 18ــ4 ظاهر شود. در  کنید  فعال  را   Next ــ در شکل 17ــ4دکمٔه
می خواهد که پروندهٔ )Folder( مورد نظر را برای نصب برنامه انتخاب کنید. معموالً به صورت پیش فرض 

پوشٔه Accesory انتخاب شده است . توصیه می کنیم همین مسیر را انتخاب کنید. 
ــ پس از این مرحله شکل 19ــ4 روی کامپیوتر ظاهر می شود و کامپیوتر به صورت خودکار شروع 

به نصب برنامه می کند. باید کمی صبر کنید تا برنامه به طور کامل نصب شود. 

برنامه  نصب  به  تصویرمربوط  19ــ4ــ  شکل 
ادیسون 

 cشکل 16ــ4ــ مسیر نصب نرم افزار در درایو
به درایو e تغییر کرده است.

انتخاب  برنامه  در  جدید  مسیر  17ــ4ــ  شکل 
شده است.

شکل 18ــ4ــ انتخاب پوشه برای نصب برنامه
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برنامه های  از  تعدادی  نصب  20ــ4ــ  شکل 
نمایشی )Demo( ادیسون

نرم افزار  نصب  نهایی  مرحلۀ  21ــ4ــ  شکل 
ادیسون

مرحله  این  در  است.  می کنید، شکل 20ــ4  مالحظه  کامپیوتر  روی  که  را  آخرین صفحه ای  ــ 
تعدادی از برنامه های اجرا شدهٔ ادیسون به صورت نمایشی )Demo( نصب می شود.

ــ با ظاهر شدن شکل 21ــ4 نصب برنامه به اتمام می رسد. در این مرحله دکمٔه Finish را فعال 
کنید. 

ــ مرحلٔه نصب  به پایان رسیده  است با فعال کردن زبانه Finish پنجرٔه  شکل21ــ 4حذف می شود.
ــ پس از اتمام نصب، الزم است معلم کالس برنامه های نصب شده دانش آموزان را مورد بازدید 
فعالیت  در  که  بخواهد  گروه  آن  از  کند  نصب  را  نرم افزار  نتوانست  گروهی  اگر  کند.  تأیید  و  دهد  قرار 

غیرکالسی اشکال خود را برطرف نماید. 

شکل 22ــ4

استفاده از نرم افزار ادیسون به منظور آوردن قطعات روی میز کار 
ــ قبل از شروع درس یک مدار ساده المپی را با نرم افزار ادیسون روی میز آزمایشگاه مجازی 
ببندید و ولتاژ کار المپ را کمتر از ولتاژ باتری انتخاب کنید. کامپیوتر باید سیستم صوتی داشته باشد. 
سیستم صوتی را نیز فعال کنید. در شروع کالس از دانش آموزان بپرسید که این مدار چیست؟ پس از 
دریافت پاسخ از آنان بخواهید که اگر من کلید را فعال کنم چه اتفاقی می افتد. آنان پاسخ می دهند المپ 
روشن می شود. سپس شما کلید را ببندید. المپ می سوزد و صدای از هم گسیختن رشتٔه المپ از بلندگو 

پخش می شود. پس از این مرحله از آنان سؤال کنید که چه اتفاقی افتاد.
ــ پس از یک گفت وگوی کوتاه در حد دو یا سه دقیقه مسئلٔه سوختن المپ به علت ولتاژ زیاد را 

توضیح دهید و سپس به ادامٔه کار بپردازید. شکل 22ــ4 مدار مورد نظر را نشان می دهد. 
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 فعالیت معلم و دانش آموز 
استفاده از نرم افزار ادیسون 

منوی طریق  از  می توانید  را  شده  نصب  نرم افزار  ــ  
 start → all program یا مسیری که قبالً تعیین کرده اید فعال 
صفحٔه  روی  »میان بُر«  دادن  قرار  با  می توانید  همچنین  نمایید. 

اصلی کامپیوتر، نرم افزار را فعال کنید.
شکل 23ــ4 نماد فعال کردن نرم افزار ادیسون را که یک 
با دوبار کلیک کردن روی این  المپ زرد است نشان می دهد. 

نماد )آیکون Icon( نرم افزار شروع به باز شدن می کند. 
در  کند.  شدن  باز  به  شروع  نرم افزار  تا  صبرکنید  کمی 

مرحلٔه اّول، شکل 24ــ4 روی صفحه ظاهر می شود.
پس از چند ثانیه اخطار نشان داده شده در شکل 25ــ4 
روی صفحه ظاهر می شود. در این اخطار به شما اعالم می شود 
چاپی  نسخٔه  نمی توانید  و  است  آزمایشی  نمونٔه  نرم افزار  این  که 
داشته باشید یا آن را ذخیره کنید. همچنین مدارهای کوچک قابل 

اجراست.
روی زبانٔه OK کلیک کنید. پس از چند ثانیه نرم افزار باز 
می شود. در سمت چپ صفحه می توانید مدار عملی را ببندید و 
در سمت راست صفحه، نقشٔه فنی مدار کشیده می شود، )شکل 

26ــ4(. 
در  که  باشید  داشته  توجه  مهم:  نکتۀ 
شکل 26ــ4 یک نمونه مدار عملی و نقشٔه فنی آن 
ترسیم شده است. درحالت عادی روی صفحات 
سمت چپ و سمت راست نقشه ای وجود ندارد.

ــ در صورتی که در قسمت باالی صفحٔه سمت راست یا 
سمت چپ طبق شکل 27ــ4 روی عالمت نشان داده شده کلیک 

کنید؛ صفحٔه مورد نظر بزرگ می شود.

صفحات  کردن  بزرگ  نحوۀ  27ــ4ــ  شکل 
سمت راست وسمت چپ 

زرد  المپ  یک  ادیسون  نماد  23ــ4ــ  شکل 
است.  

شکل 24ــ4ــ صفحۀ شروع نرم افزار ادیسون 

شکل 25ــ4ــ اخطار مبنی بر نمونۀ آزمایشی

شکل 26ــ4ــ صفحۀ باز شدۀ نرم افزار ادیسون 
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شکل 28ــ4ــ صفحۀ مربوط به بستن مدارهای 
عملی در نرم افزار ادیسون

شکل 29ــ4ــ نوارمنوی نرم افزار ادیسون

شکل 30ــ4ــ قسمتی از صفحۀ میز کار، قفسه های قطعات وتجهیزات در نرم افزار ادیسون

و  قطعات  قفسه های 
سمت  )باال  تجهیزات 

چپ(

قسمتی از صفحۀ میز کار

قطعات  قفسه های 
و تجهیزات )پایین 

سمت راست( 

ــ در شکل 28ــ4 صفحٔه سمت چپ را مشاهده می کنید. 
همان طور که مشاهده می شود، یکی از آزمایش های اجراشده در 

نرم افزار ادیسون که مربوط به قانون اهم است را نشان داده ایم.
نوار  دارای  نرم افزارها  سایر  مانند  ادیسون  نرم افزار  ــ 
نرم افزار  در  که  باشید  داشته  توجه  است.  منو  نوار  و  عنوان 
با  آشنایی  و در حّد  بسیار محدود  منوها  تعداد  نمایشی موجود 

نرم افزار است. 
در شکل 29ــ4 نوار منوی نرم افزار را مشاهده می کنید. 
منوی فایل )File( مشابه سایر نرم افزارهاست و دارای گزینه هایی 
مانند New ،Open و Save  است. در مورد سایر منوها در 

جای خود صحبت خواهیم کرد. 
ــ نوار منوی ادیسون را باز کنید و صفحٔه سمت چپ را 
مورد مطالعه قرار دهید. درسمت چپ )باال( و در سمت راست 
)پایین( قفسه های قطعات و تجهیزات قرار دارد. صفحٔه مربوط 

به میزکار در بین این دو قرار می گیرد. در شکل 30ــ4 قسمتی از صفحٔه میز کار و قفسه های قطعات و 
تجهیزات را مالحظه می کنید. 

ــ با چپ کلیک کردن روی فضای خالی موجود در قفسه های قطعات و تجهیزات، قفسه جابه جا 
می شود و سایر قطعات و تجهیزات در اختیار قرار می گیرد. در قفسه های باال و سمت چپ نرم افزار انواع 
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 )LED( ،باتری ها، المپ، مقاومت، پتانسیومتر، خازن، سیم پیچ، موتور، بلندگو، ترانزیستور، دیودنوردهنده
و آی  سی )IC( وجود دارد .

در قفسه های پایین و سمت راست صفحٔه میز کار چند نمونه کلید، شستی فشاری، ترمینال اتصال، 
رله، مولتی متر، ولت متر، آمپرمتر و اهم متر قرار دارد. در شکل 31ــ4ــ الف ــ ب ــ پ و ت تعدادی از 

این قفسه ها را مشاهده می کنید. 

شکل 31ــ4ــ قفسۀ تجهیزات در نرم افزار ادیسون

ب ــ مقاومت، پتانسیومتر، بوبین و …الف ــ مولتی متر، ولت متر و …

ت ــ دیود، ترانزیستور و LEDپ ــ بلندگو، اسیلوسکوپ و …

و  ابزار، قطعات  انواع  نرم افزار،  پایینی  و  باالیی  با کلیک کردن روی فضای خالی قفسه های  ــ 
دستگاه ها را شناسایی کنید و برای دانش آموزان نمایش دهید. 

همکار عزیز: به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب، الزم است همٔه مراحل مربوط 
به استفاده از نرم افزار مولتی سیم را در خارج از کالس تمرین کنید و در کالس با استفاده 
از  تعدادی  از  سپس  دهید.  نمایش  دانش آموزان  برای  را  مراحل  پروژکتور،  ویدئو  از 

دانش آموزان بخواهید که مراحل را تمرین وکار را در فعالیت غیر کالسی ادامه دهند. 
آوردن قطعات  روی میز کار )فعالیت معلم و دانش آموز( 

تعداد  کاربرد  به  فقط  پودمان  این  در  و گسترده است  زیاد  بسیار  نرم افزار  منوهای  که  آنجا  از  ــ 
به صورت  نرم افزار  این  که چون  می کنیم  یادآوری  دوباره  می پردازیم.  آن  وابزارهای  منوها  از  محدودی 
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نمایشی )Demo( است، امکان چاپ و ذخیره سازی وجود ندارد. 
ــ پس از انتخاب قفسٔه مناسب در سمت چپ باال یا در سمت راست پایین می توانید هر یک از 
قطعات یا ابزارها را برروی صفحٔه میز صفحٔه کار بیاورید. مثالً، برای آوردن المپ از قفسه بر روی میز 
کار، روی المپ در قفسٔه سمت چپ و باالی صفحٔه میز کار کلیک کنید. سپس موشی را روی میز بیاورید 

و با کلیک مجّدد المپ را روی میز قرار دهید. 
اگر قطعه ای به اشتباه انتخاب کنید، قبل از انتقال آن روی میزکار مجازی، روی موشی1 راست 

کلیک کنید، قطعه انتخابی به محل اولیٔه خود بر می گردد. 
یک باتری قلمی کوچک 1/5ولتی را از قفسٔه سمت چپ انتخاب کنید و روی آن کلیک نمایید. 
حال موشی را حرکت دهید، باتری با موشی حرکت می کند. باتری را در محل دلخواه روی میزکار بگذارید.
راست کلیک کنید، باتری روی میز کار قرار می گیرد. به همین ترتیب یک المپ، یک کلید و یک 

فیوز را از قفسه های باالیی و پایینی انتخاب کنید و آنها را روی 
میز کار بگذارید. شکل 32ــ4 این قطعات را نشان می دهد. 

مراحل  این  که  بخواهید  دانش آموزان  از  تعدادی  از  ــ 
همٔه  باشید  کامپیوتری  سایت  در  که  در صورتی  کنند.  تکرار  را 
دانش آموزان می توانند این فعالیت را به طور هم زمان با شما اجرا 
نمایند و شما به طور هم زمان آنان را ارزشیابی کنید. همچنین از 
دانش آموزان بخواهید خالصه ای از فرایند کار خود را در ارتباط 

کار  میز  روی  قطعات  آوردن  و  ادیسون   نرم افزار  راه اندازی  با 
بنویسند و این سؤال را مطرح کنید که چگونه می توانیم با استفاده از این نرم افزار مدار را ببندیم.

بستن مدار با استفاده از نرم افزار ادیسون 
 ایجاد انگیزه )2(

در این مرحله یک مدار بسته شده در نرم افزار ادیسون را به دانش آموزان نشان دهید و المپ را 
خاموش و روشن کنید، سپس از آنان بخواهید که به شما بگویند چگونه می توانیم مدار را ببندیم. همچنین 
از آنان بپرسید که آیا کسی این فعالیت را انجام داده است یا خیر. اگر جواب مثبت بود، افرادی را که در 

این زمینه کار کرده اند، در فرایند اجرای آموزش دخالت دهید.

شکل 32ــ4ــ انتقال قطعات روی میز کار

1ــ واژه مصوب فرهنگستان برای ماوس و موشواره کلمه »موشی« است.
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 آنچه که معلم باید بداند
مبانی الکتریسیتٔه مطرح شده در درس علوم سال های اول تا پنجم، عملکرد مدارهای ساده الکتریکی، 

تعریف مفاهیم ولتاژ جریان مقاومت المپ،فیوز، مدار و کلید
 فعالیت معلم و دانش آموزان 

بستن مدار سادۀ  الکتریکی در نرم افزار ادیسون 
ــ در جلسٔه قبل چگونگی آوردن قطعات را روی میزکار آموزش دادید. در این مرحله بستن یک 
الکتریکی را که شامل یک المپ یک کلید و یک فیوز است، آموزش می دهید. الزم است  مدار سادهٔ 
توضیحات مختصری دربارهٔ عملکرد المپ، کلید، فیوز و باتری بدهید و به موضوع ها و مباحث مطرح شده 

در دروس علوم سال های گذشته که با الکتریسته مرتبط است اشاره کنید.
ــ قطعات را در مکان دلخواه روی میزکار بگذارید، سپس روی پایانه های سمت چپ باتری کلیک 
کنید. روی این پایانه دایرهٔ کوچکی مطابق شکل 33ــ4 ظاهر می شود. در این شرایط، پایانه برای سیم بندی 

آماده است.  

شکل 35ــ4ــ تغییر مشخصات قطعاتشکل 34ــ4ــ تکمیل سیم کشی

شکل 33ــ4ــ ظاهر شدن نماد دایره روی پایانۀ باتری و اجرای سیم کشی
ب ــ اجرای سیم کشیالف ــ شروع سیم کشی نماد شروع کار

ــ در حالی که انگشت خود را بر روی موشی نگه داشته اید، موشی را حرکت دهید. عمل سیم بندی 
شروع می شود. سیم را به پایانٔه سمت چپ فیوز برسانید. در آنجا نیز دایرهٔ کوچک ظاهر می شود. دوباره 

کلیک کنید سیم وصل خواهد شد. 
سیم کشی را مطابق شکل 34ــ4 کامل کنید. 

روی سر پیچ المپ یک بار کلیک کنید . خط سبز رنگی در اطراف سرپیچ ظاهر می شود. این خط 
نشان دهندهٔ انتخاب قطعه برای جابه جایی یا تغییرمشخصات آن است  )شکل 35ــ4(. 
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شکل 36ــ4ــ پنجرۀ مربوط به تغییر مشخصات 
قطعه 

شکل 37ــ4ــ تغییر توان المپ از 3w به یک 
وات 

شکل 38ــ4ــ تغییر ولتاژ المپ از v 5/6 به 
1/5 v

شکل 39ــ4ــ روشن شدن المپ

روی قطعه دو بار کلیک کنید. در پایین میز کار طبق شکل 
می توانید  صفحه  این  داخل  در  می شود.  ظاهر  صفحه ای  36ــ4 
مشخصات قطعه را تغییر دهید. از آنجایی که اگر ولتاژ مجاز المپ 
کمتر از ولتاژ منبع باشد، المپ می سوزد یا اگر بیشتر از آن باشد، 
المپ روشن نمی شود یا با نور کم روشن می شود، برای راه اندازی 
مدار باید حتماً مشخصات قطعه را بررسی کنید. همچنین اگر جریانی 
زیادتر از جریان مجاز، از فیوز عبور کند، فیوز خواهد سوخت. 
آن  ولتاژ  و   P 3w المپ  توان  می شود  مشاهده  که  همان طور 

V  است.   5/6 V
موشی را طبق شکل 37ــ4 روی Power :3w  قرار دهید 
و کلیک کنید، عدد 3 در قسمت پایین ظاهر می شود. موشی را روی 
  OK تغییر دهید. سپس روی به عدد یک  آن را  بیاورید و  عدد 3 

دوباره کلیک کنید تا توان المپ با مقادیر جدید تغییر کند. 
کلیک  و  دهید  قرار   Voltage : 5 .6V روی را  موشی 
 OK کنید. سپس عدد 5/6 را به 1/5 ولت تغییر دهید. روی دکمٔه
تغییر  ولت   1/5 به  ولتاژ المپ  حالت  این  در  کنید،  کلیک  دوبار 

می کند. در شکل 38ــ4 این تغییرات را مالحظه می کنید. 
آموزش های  اجرای  امکان  اگر  توجه: 
فوق در سایت کامپیوتری وجود دارد،  هم زمان با 
آموزش از دانش آموزان بخواهید فرآیند را دنبال 
ندارد اجرای  کنند. در صورتی که سایت وجود 
این فرآیند را به ساعات غیر درسی موکول نمایید. 
البته الزم است در پایان درس، یک یا دو نفر از 

دانش آموزان اقدام به اجرا نمایند. 
دادن  قرار  با  تغییرات، طبق شکل 39ــ4  این  از  ــ پس 
کنید.  راه اندازی  را  مدار  آن  کردن  کلیک  و  کلید  روی  موشی 

المپ روشن می شود. 



88

ــ در صورتی که بخواهید سیمی را حذف کنید، ابتدا فلش 
مربوط به انتخاب را توسط موشی روی سیم ببرید. عالمت دست 
روی آن ظاهر می شود. در این حالت، راست کلیک کنید، طبق 
آن  کلمٔه Delete روی  و  می کند  تغییر  شکل 40ــ4 رنگ سیم 

ظاهر می شود. 
  Delete کلمٔه  روی  40ــ4  شکل  در  که  صورتی  در  ــ 
در شکل 41ــ4  می شود.  رابط حذف  سیم  کنید،  کلیک  چپ 

سیم رابط حذف شده و المپ به حالت خاموش درآمده است.
نکتۀ مهم: توجه داشته باشید که راه ها و 
»میان برهای« مختلفی برای درج، حذف، جابه جایی 
و در  به مرور زمان  که  دارد  و موارد دیگر وجود 

خالل کار با نرم افزار با آنها آشنا خواهید شد. 

اگر بین دو نقطه از مسیر قطع شده در شکل 41ــ4 دو 
رشته سیم جداگانه قرار دهیم، با اتصال دوسیم به یکدیگر المپ 
مدار  آزمایشگر  دستگاه  کار  اساس  مدار  این  می شود.  روشن 

نوری است که در ادامه به ساخت آن می پردازیم.
در صورتی که بخواهید قطعه ای را حرکت دهید یا آن را 

شکل 40ــ4ــ نحوۀ پاک کردن یا برداشتن سیم 
رابط

شکل 41ــ4ــ سیم متصل به باتری وکلید قطع 
شده و المپ به حالت خاموش درآمده است.

شکل 42ــ4ــ جابه جایی یا حذف قطعه

مشاهده  آن  روی  )؟(  ببرید. عالمت سؤال  قطعه  روی  موشی  توسط  را  قطعه  انتخاب  فلش  کنید  حذف 
می شود. حال روی قطعه راست کلیک کنید. طبق شکل 42ــ4 دور قطعه، خط سبز رنگ و در پایین 
قطعه، کلمات Delete و Move  ظاهر می شود. با انتخاب هر یک از کلمات حذف شدن )Delete( ویا 

حرکت قطعه )Move( می توانید قطعه را جابه جا یا حذف کنید.
نکات مهم: 

قرار  دیگری  قطعٔه  روی  موردنظر  قطعٔه  که  در صورتی  قطعه  جابه جایی  هنگام   
بگیرد، قطعه جابه جا نخواهد شد. 

 استفاده از Help هر نرم افزاری می تواند کمک مؤثری در کاربری آن باشد.
در این نرم افزار، امکان تغییر رنگ سیم ها، رنگ قفسه ها و رنگ زمینه نیز وجود دارد که به دلیل 

محدودیت زمانی از آنها صرف نظر می کنیم.
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اگر در مدار قطعه ای معیوب باشد می توانید آن را تعمیر 
به تعمیر دارد برای تعمیر مدار  نیاز  کنید. مدار شکل 43ــ4 
 Repair گزینٔه  از  ابتدا  و  مراجعه  اصلی  منوی  به  است  الزم 
 Repair استفاده کنید. مکان نما را توسط موشی روی گزینٔه
با کمی جابه جایی موشی، مشاهده  ببرید و چپ کلیک کنید. 
قرار  مکان نما  به جای  گوشتی  پیچ  یک  تصویر  که  می کنید 
می گیرد. پیچ گوشتی را روی المپ ببرید و چپ کلیک کنید، 

مدار شما تعمیر و المپ روشن می شود )شکل 43ــ4(.
پس از اتمام آموزش، از تعدادی دانش آموز بخواهید که 
فعالیت ها را تکرار کنند، سپس از طریق پرسش و پاسخ نتایج کار 

شکل 43ــ4ــ تعمیر المپ سوخته

پیچ گوشتی را روی المپ 
ببرید و کلیک کنید المپ 

روشن می شود.
روی گزینه Repair کلیک 
پیچ گوشتی  عالمت  کنید 

ظاهر می شود.

را مورد ارزشیابی قراردهید. همچنین از دانش آموزان بخواهید که در ساعت غیردرسی اقدام به تمرین 
نمایند. البته تمرین با نظارت والدین صورت می گیرد. 

روشن کردن LED  )دیود نور دهنده( و آزمایش بلندگو با استفاده از نرم افزار مولتی سیم. 

 ایجاد انگیزه )3(
در این مرحله با طرح این سؤال که آیا تبلیغات تلویزیون های LED  را شنیده اید. از دانش آموزان 
بخواهید که دربارهٔ LED نظردهند و بگویند این قطعه چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد، سپس اشاره به 
این مطلب داشته باشید که LEDیک المپ کم مصرف است و با توجه به سطح کالس، درصورتی که صالح 

می دانید کلمات انگلیسی و ترجمٔه آنها را بگویید. 
Light emitting diode   دیود انتشار نوری

 پیش نیازها
 LED ــ مشخصات و ویژگی های

 LED شکل ظاهری LED ــ موارد کاربرد
 LED ــ پایه ها و قطب های
ــ چگونگی اتصال به مدار 
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 LED ــ محدوده ولتاژ
ــ مشخصات بلندگو 

ــ چگونگی آزمایش بلندگو 
توجه: در صورتی که امکان استفاده از کامپیوتر وجود ندارد. می توانید این مرحله 

را به صورت عملی و با قطعات واقعی انجام دهید. 

 فعالیت معلم و دانش آموزان 
بستن LED در فضای نرم افزاری 

ــ LED یک المپ کم مصرف کوچک است که با ولتاژی 
در حدود 2 ولت تا 3 ولت کار می کند.

LED در رنگ های مختلف مانند قرمز، سبز، زرد و نارنجی 
ساخته می شود. LED هایی نیز وجود دارند که نوری شبیه به نور 
خورشید تولید می کنند. تصویر ظاهری LED را در شکل 44ــ4 

مالحظه می کنید.
کنید،  خریداری  بازار  از  نو   LED یک  که  صورتی  در 

مشاهده می کنید که یکی از پایه های آن، بلندتر از دیگری است. این پایه به قطب مثبت باتری و پایٔه کوتاه تر 
به قطب منفی باتری متصل می شود. در شکل 44ــ4 پایه های مثبت و منفی LED را مشاهده می کنید. 

 LED نکتۀ مهم: در صورتی که قطب های مثبت و منفی باتری به طور صحیح به
وصل نشود، LED روشن نخواهد شد. برای روشن کردن LED باید دو عدد باتری 1/5 

ولتی را باهم به صورت سری پشت سرهم ببندیم.

در صورتی که پایه های LED کوتاه شده باشد و یک اندازه باشد، برای تشخیص پایٔه مثبت و منفی 
دو راه وجود دارد: 

الف( اتصال LED به باتری و مشاهده روشن شدن آن.
ب( اگر به LED از زیر نگاه کنیم، سطح زیر آن به صورت دایرهٔ کامل نیست؛ بلکه در یک طرف 

صاف و مسطح است پایه ای که در سمت صاف قرار دارد، پایه مثبت LED است )شکل 45ــ4(.

LED شکل 44ــ4ــ تصویر ظاهری

) پایۀ کوتاه منفی )

) پایۀ بلند مثبت )
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شکل 45ــ4ــ تشخیص پایۀ  LED از قسمت زیر آن

شکل 46ــ4ــ روشن کردن سه عدد  LED در 
نرم افزار مولتی سیم 

برای آزمایش LED کافی است که آن را به طور صحیح 
نور  با   LED باید کنیم.  متصل  3ولتی  باتری  مجموعٔه  یک  به 
کافی روشن شود. در شکل 46ــ4 تعداد سه عدد LED سبز، 
مشابه  دقیقاً  قطعات  اتصال  کرده ایم.  روشن  را  قرمز  و  زرد 

مدارهای قبلی است. 
قصد داریم در دستگاه آزمایشگر مدار از LED استفاده 
+ است که پیکان قطب مثبت و  −

− کنیم. نماد LED به صورت
خط صاف قطب منفی را نشان می دهد. 

قطعه  حتماً   LED آموزش  هنگام  توجه: 
دانش آموزان  برای  و  بیاورید  کالس  به  را  واقعی 

نمایش دهید.
تولید صدا  می توانیم  آن  توسط  که  است  وسیله ای  بلندگو 
آن  از  و  الکتریکی می دهیم  انرژی  بلندگو  به  به عبارت دیگر  کنیم. 

صوت دریافت می کنیم. از مشخصه های بلندگو یکی توان بلند گو و دیگری ابعاد و سومی مقاومت آن است 
که بر حسب اهم مشخص می شود. در دستگاه آزمایشگر مدار از بلندگو استفاده خواهیم کرد. توان بلندگو 

بر حسب وات و ابعاد آن  برحسب اینچ است. 
در دستگاهی که ساخته می شود از یک بلندگوی 0/5 وات، 2اینچ و 20 اهم استفاده کرده ایم.

از بلندگوهای مشابه با اهم های مختلف مثالً 4 اهم یا 8 اهم نیز می توانید استفاده کنید 
ولی کیفیت صدا کمی کاهش می یابد.

برای آزمایش بلندگو از یک باتری 1/5 ولتی استفاده می کنیم. باتری را برای یک لحظه به دوپایه 
بلندگو می زنیم، پایه صدای »ِتق« از بلندگو شنیده شود. در این حالت بلندگو سالم است.

نکتۀ ایمنی: برای آزمایش بلندگو فقط برای یک لحظه بلندگو را به باتری اتصال دهید و سپس 
قطع کنید. اتصال دائم باتری 1/5 ولتی به بلندگو برای مدت زیاد باعث سوختن آن می شود. همچنین مراقب 
باشید به صفحٔه مقوایی بلندگو فشار وارد نکنید؛ زیرا پاره می شود. در این صورت بلندگو غیر قابل استفاده 

خواهد بود.
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می کنید  مالحظه  را  بلندگو  نمونه  یک  47ــ4  شکل  در 
و  آهن ربا  بدنه،  مقوایی  دارای سه قسمت شامل صفحٔه  بلندگو 

سیم پیچ است. 
وجود  بلندگو  آزمایش  امکان  نیز  ادیسون  نرم افزار  در 
دارد. در شکل 48ــ4 مدار آزمایش بلندگو را مالحظه می کنید. 

با فشار دادن شستی فشاری صدای »تق« قابل شنیدن است. 
پس از اتمام آزمایش بلندگو از تعدادی از دانش آموزان 
دانش آموزان  سایر  به  و  دهند  انجام  را  کار  مراحل  که  بخواهید 
پرسش های  طریق  از  آموزش  پایان  در  سپس  دهند،  آموزش 
شفاهی کالس را ارزشیابی کنید . همچنین از آنان بخواهید که 
همٔه آزمایش های این مرحله را در ساعات غیر درسی با نظارت 
کارپوشٔه  در  را  فعالیت خود  گزارش  و  کنند  تمرین  اولیاء خود 

خود )برگه هفتم ( بنویسید. 
تأکید  دانش آموزان  به  فرآیند، الزم است  این  اتمام  از  پس 
نمایید که به منظور کسب نتیجٔه مطلوب و فراگیری نصب و استفاده 

شکل 47ــ4ــ تصویری از بلندگو 

شکل 48ــ4ــ مدار آزمایش بلندگو در نرم افزار 
ادیسون

بدنه

آهنربا

سیم پیچ در داخل 
بدنه قرار دارد.

صفحۀ مقوایی

از نرم افزار، حتماً این آموزش را چندین بار در منزل تمرین کنند و به خوبی فرا بگیرند. 

از کامپیوتر مشابه حذف   )Uninstal( ادیسون  نرم افزار  برنامٔه  نکتۀ مهم: حذف 
سایر برنامه هاست و از منوی Control Panel استفاده می شود.

توجه: الزم است همٔه دانش آموزان یک 
دفترچٔه کوچک هشت برگی )A5( تهیه کنند و 
آن را مطابق صفحات کارپوشه که در انتهای این 
پودمان آمده است خط کشی کنند و فعالیت های 
انجام شده را به صورت گزارش کار درج نمایند. 
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4ــ4ــ تجهیزات و موارد مورد نیاز
ــ دستگاه ویدئو پروژکتور 

ــ کامپیوتر برای معلم 
ــ در صورت امکان سایت کامپیوتری 

ــ نرم افزارDemo  ادیسون کارپوشه

5  ــ4ــ نکات بهداشتی /ایمنی / حفاظتی     
ــ هنگام کار با کامپیوتر زیاد به مانیتور و کامپیوتر نزدیک نشوید.

ــ هنگام کار با کامپیوتر روی صندلی به طور صحیح بنشینید.
ــ بعد از هر 45 دقیقه کار با کامپیوتر،حتماً یک ربع استراحت کنید.

ــ بعد از کار با کامپیوتر نرمش های توصیه شده را انجام دهید.
ــ با صفحه کلید موشی و سایر ملحقات کامپیوتر بازی نکنید.

نکتۀ مهم: الزم است معلمان محترم روی نکات ایمنی تأکید ویژه داشته باشند و آن 
را به دانش آموزان آموزش دهند و اجرای آن را از آنان بخواهند. 

ــ توجه داشته باشید که موشی و صفحه کلید کامپیوتر یکی از آلوده ترین وسایل هستند بعد از اتمام 
کار با کامپیوتر حتماً دست های خود را بشویید. 

6  ــ4ــ روش تدریس  
سخنرانی: توضیح وتشریح مطلب 

نمایش: به نمایش درآوردن موارد اجرا شده روی پردهٔ پروژکتور 

برای جلسه آینده باید گزارش کارها را ارائه کنند. 
پودمان  انتهای همین  در  کار  از گزارش  نمونه ای 
آمده است. همٔه دانش آموزان آماده ارائه گزارش 

کار پایانی باشند.
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و  اتصال  آنها.  مورد  در  توضیح  و  واقعی  قطعات  درآوردن  نمایش  به  نمایش:  با  توأم  اجرای 
آزمایش آنها  در صورت داشتن وقت.

گفت وگو: تعامل با دانش آموزان از طریق پرسش و پاسخ 

7ــ4ــ فعالیت کالسی  
ــ کار با کامپیوتر 
ــ کار با نرم افزار 

ــ تأکید بر مهارت های غیر فنی مانند کار تیمی 
ــ بستن مدار با LED و بستن مدار آزمایش بلندگو با نرم افزار 

8  ــ4ــ نکات اجرایی  
ــ آماده سازی کامپیوتر و ویدئو پروژکتور قبل از شروع کالس

ــ اجرای همٔه موارد روی کامپیوتری که در کالس مورد استفاده قرار می گیرد 
ــ برنامه ریزی جهت استفاده از سایت )در صورت موجود بودن(

9ــ4ــ فعالیت غیرکالسی  
پس از اتمام کالس دانش آموزان موظف اند به مدت 70 دقیقه در ساعات غیر درسی و با نظارت 

اولیای خود فعالیت های آموزش داده شده را تمرین کنند یا به فعالیت های بعدی بپردازند.

10ــ4ــ تحقیق
درج خالصه فعالیت ها در کارپوشه مربوط به جلسٔه هفتم

11ــ4ــ ارزشیابی
صورت  کارپوشه  و  عملکرد  مشاهده  طریق  از  مستمر  به طور  و  توصیفی  به صورت  ارزشیابی 
می گیرد و نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین 

پودمان آمده است، درج می شود.
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ـ  5  ــ هدف 1ـ
ارزشیابی فعالیت های انجام شده

 
ـ  5  ــ بودجه بندی 2ـ

ساعت  دو  تحقیق  و  غیرکالسی  فعالیت  احتساب  با  جلسه  هر  برای  یافته  اختصاص  زمان 
آموزشی

دقیقهعنوان دقیقهعنوان 

5 دقیقه ارزشیابی5ارائٔه گزارش
هم زمان با 
ارائه پروژه

ـ  5  ــ تنظیم گزارش   3ـ
 حضور وغیاب 

مانند مراحل گذشته انجام شود. 

 ایجاد انگیزه 
در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان گفته شود که 
در سال های بعد این فرایند ادامه می یابد. همچنین ذکر شود که هدف از ارزشیابی مشاهدٔه عملکرد هر 

یک از افراد گروه هاست. 

جلسه  هشتم 

گزارش
قسمت پنجم
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 پیش نیاز
 تسلط کامل بر کارهای انجام شده. 

 فعالیت دانش آموزان ومعلم
 دانش آموزان: ارائٔه گزارش

 معلم: ارزشیابی 
عملکرد  و  کند  مشاهده  را  دانش آموزان  توسط  انجام شده  کارهای  معلم  ابتدای کالس  در  ــ 
از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود  نماید. سپس  دستگاه های ساخته شده را مالحظه 
را ارائه دهند. به هر گروه حدود 2 تا 5 دقیقه فرصت گزارش داده شود. معلم به طور هم زمان نتایج 
تعیین  نظرات توصیفی ارزشیابی  از جلسات،  یادآور می شود که در هر یک  نهایی کند.  ارزشیابی را 
و ثبت می شود. در برگ آخر همین کارپوشه یک نمونه آن را که برای هر گروه کاری تهیه شده است 

مالحظه می کنید. لذا، در این جلسه فقط الزم است آن را نهایی کنید. 

ــ ارزشیابی بر مبنای مشاهدٔه کارپوشه و عملکرد دستگاه صورت می گیرد و به صورت توصیفی 
است. 

ـ  5  ــ توسعه حرفه ای 4ـ
تولید  آینده می تواند در مراکز مخابراتی، مراکز  الکترونیک کار می کند در  فردی که در زمینٔه 
دستگاه های الکترونیکی و تعمیرگاه لوازم تلفیقی مشغول به کار شود. همچنین می تواند به طور مستقل 

اقدام به تشکیل کارگاه، فروشگاه یا تعمیرگاه مرتبط نماید. 

ـ  5  ــ تجهیزات و مواد مورد نیاز   5  ـ
دستگاه های ساخته شده توسط دانش آموزان

 
ـ  5  ــ نکات بهداشتی /ایمنی /حفاظتی   6  ـ

مشابه موارد قبل 



97

ـ  5  ــ روش تدریس  7ـ
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان 

ـ  5  ــ فعالیت کالسی   8   ـ
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی 

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ  5  ــ نکات اجرایی   9ـ
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن

ـ  5  ــ  فعالیت غیرکالسی   10ـ
ــــــــــــــــــــ 

ـ  5  ــ تحقیق  11ـ
ــــــــــــــــــــ

ـ  5  ــ ارزشیابی  12ـ
صورت  کارپوشه  و  عملکرد  مشاهده  طریق  از  مستمر  به طور  و  توصیفی  به صورت  ارزشیابی 
می گیرد و نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین 

پودمان آمده است، درج می شود.
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ارزشیابی از پروژه های طراحی و ساخت به صورت مستمر و از فعالیت های کالسی، غیرکالسی 
و گزارش پایانی به صورت توصیفی انجام می شود و تمرکز بر »تولید محصول« توسط هر دانش آموز 
دارد. در زیر نمونه ای از جدول ارزشیابی را که به صورت پیشنهادی است مالحظه می کنید. جدول 
ارزشیابی توصیفی که نشانه  تحقق سطوح عملکردی درس کار و فناوری )پودمان های کار( است از 
طریق سایت های مرتبط اعالم می شود. سطوح عملکرد به صورت خیلی خوب، خوب، قابل قبول و 

نیازمند آموزش تعیین می شود.

ردیف
جدول ارزشیابی توصیفی برای پودمان های کار ) صنعت (

بارمابزار ارزشیابی عناصر ارزشیابی

مشاهده عملکرد ساخت محصول1
محصول نهایی

 خیلی خوب
 خوب

 قابل قبول
 نیازمند آموزش

مشاهده عملکرد دقت و صحت2
محصول نهایی

 خیلی خوب
 خوب

 قابل قبول
 نیازمند آموزش

 خیلی خوبکارپوشه ــ عملکردمدیریت زمانی3
 خوب

 قابل قبول
 نیازمند آموزش

 خیلی خوبکارپوشه ــ محصولکنترل کیفیت4
 خوب

 قابل قبول
 نیازمند آموزش
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 خیلی خوبکارپوشه ــ عملکردفعالّیت غیرکالسی5
 خوب

 قابل قبول
 نیازمند آموزش

 خیلی خوبمشاهده عملکردمهارت های غیرفنی6
 خوب

 قابل قبول
 نیازمند آموزش

 خیلی خوبجمع میانگین امتیازها7
 خوب

 قابل قبول
 نیازمند آموزش

الزم به ذکر است که درس کار و فناوری در دو قسمت »پروژه طراحی و ساخت« و پودمان های 
کار ارائه می شود و هریک به صورت توصیفی و جداگانه مورد ارزشیابی قرار می گیرد و نتایج آن در 

صفحه بعد )جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز( ثبت می شود.
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کار پوشه1 فّعالّیت 

جلسٔه اّول

فّعالّیت کالسی

فّعالّیت غیرکالسی

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون برگ 
کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمون برگ گزارش پودمان کار

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــ
ــ

ــ
ــ



103

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

مراحل کاری که در ساخت وسیله انجام دادم:

1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5  ــ
6  ــ
7ــ
8  ــ
9ــ

10ــ

مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آنها مواجه شدم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:


