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مستندسازی
پودمان 4

مستندسازی شامل ثبت و ضبط چگونگی اجرای گام به گام یک پروژه، پژوهش و فرایند یک کار است.  در گذشته 
مستندسازی بیشتر شامل نوشتن بود. امروزه مستندسازی و تولید محتوای الکترونیکی با هم به کار برده می شوند، زیرا 
مستندات را می توان به شکل نسخه های الکترونیکی تهیه کرد. در این صورت انتقال آن ها به دیگران، با توجه به امکانات 
ارتباطی فناوری اطالعات، سریع تر خواهد بود و ایجاد تغییرات مورد نیاز نیز ساده تر و سریع تر می شود. با استفاده از 

ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات، مستندسازی متن، تصویر، فیلم و ... به راحتی امکان پذیر است.

برخیازمهارتهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:
انتقادی،  تفکر  گروهی،  کارهای  اجرای  مانند  مهارت هایي  کارگیری   به 

پرسش گری و ...؛
 آشنایی با مستندسازی و مزایای آن ؛

 استفاده از نرم افزار واژه پرداز برای تهیه گزارش؛
 توانایی درج متن، جدول و تصویر در پروندۀ متنی؛

 توانایی انجام تنظیمات متن، جدول و تصویر در پروندۀ متنی؛
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برخیازمزایایمستندسازیعبارتانداز:
1- آسان کردن ارائۀ گزارش چگونگی اجرای پروژه، کار و ...

2- آسان کردن توسعۀ پروژه، کار و ... 

بارشفکری

درباره مزایای دیگرمستندسازی گفت و گو کنید.

برای ایجاد نسخه های الکترونیکی متنی می توان از نرم افزارهای مختلف مانند واژه پرداز Word استفاده کرد. شما نیز می توانید 
گزارش هایی را که برای دروس خود تهیه می کنید به صورت الکترونیکی درآورید و آن ها را مستند کنید.

1-4-مستندسازیوتهیهگزارش
در این درس گزارشی از مدال آوران ورزش ایران تهیه و آن را به صورت الکترونیکی مستند می کنیم. ولی شما می توانید با استفاده 

از امکاناتی که یاد می گیرید، گزارشی را از كارهایی كه تا كنون انجام داده اید، تهیه کنید.

مدالآورانورزشایران

پرسش:
مدال آوران المپیک ورزشی کشور چه کسانی هستند؟

هر ایرانی می تواند برای کشور عزیزمان ایران افتخارآفرین باشد.
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شناخت موضوع
گام اول

اينجا به دنبال يافتن پاسخ به پرسش های زير هستيم:
 المپيک چيست؟ 

 چه رشته های ورزشی در المپيک وجود دارد؟
 ايران در کدام يک از آن ها نماينده  يا نمايندگانی داشته است؟

 مدال آوران ايرانی براساس نوع مدال )طال، نقره و برنز( کدام اند؟

 تا اينجا خروجی ما به شکل يک گزارش کتبی ثبت و مستند می شود.

 انتخاب منابع و جمع آوری اطالعات
گام دوم

جـــوانان  و  ورزش  وزارت  وبگــاه  مـانند  دردسترس  منــابع  از  می تــوانيم  بنــابراين  است،  ورزش  با  مــرتبط  ما  موضــوع 
)»http://msy.gov.ir«( و کميتۀ ملی المپيک )»http://www.olympic.ir/fa/home«(، اطالعات الزم را جمع آوری کنيم. 

    
شکل1: صفحۀ اول )Home Page( وبگاه های وزارت ورزش جوانان و کميتۀ ملی المپيک

شكل 1-4- صفحه اول home page وبگاه هاي وزارت ورزش وجوانان و كميته ملی المپيك

بارش فکری

به نظر شما تحقيق در مورد مدال آوران المپيکی ايران چه سودی دارد؟
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كاركالسی-تغییرصفحاتوب
صفحۀ اول وبگاه »وزارت ورزش و جوانان« و »کمیتۀ ملی 
المپیک« را با تصویر نمونۀ کتاب مقایسه کنید، آیا این صفحه در 

زمان جست و جوی شما تغییر کرده است؟ چرا؟ 
دروبگاه وزارت ورزش وجوانان، پیوندهایی را سمت  راست 
و  المپیکی  بازی های  شامِل  »مدال آوران«  پیوند  می بینید.  آن 
انتخاب  را  المپیکی  بازی های  گزینۀ   است.  آسیایی  بازی های 

کنید.
                                                                                                                                                      شکل2-4- صفحۀ بازی های مدال آوران المپیکی در وبگاه

                                                                                                               وزارت ورزش و جوانان

2-4-ذخیرهسازیاطالعاتمدالآوراندرپروندۀمتنی
 )Copy( اطالعات را انتخاب و آن ها را در حافظه ، کپی
و در برنامۀ  واژه پرداز جایگزین ) Paste( کنید به این ترتیب، 

این جدول در واژه پردازکپی می شود.
 در این وبگاه، با استفاده از دکمه های حرکت به صفحۀ 

بعدی، تمام مدال آوران را در پرونده کپی کنید. 

 Word شکل 3-4- ذخیرۀ اطالعات در                                                                                                                    

همان طور که مالحظه می کنید، اطالعات مدال آوران عبارت اند از: 

كاركالسی-دستهبندیاطالعات
با دوستانم در گروه کاری خود، اطالعات هر یک از رشته های ورزشی را دسته بندی می کنیم.
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پردازشومستندسازیاطالعات
گام سوم

 
مستندسازی

ثبت توضیحات، بیان و ارائۀ نتایج مشاهده شده در هر تحقیق و در هر کار مستندسازی است. 
مستندسازی  باید در تمام مراحل فرایند انجام كار ادامه یابد. 

جلد،  روی  صفحۀ   شامِل  ما  تحقیق  کتبی  گزارش 
صفحۀ  عنوان و صفحات داخلی است.

برنامۀ  از  می توانید  الکترونیکی  مستندسازی  برای   
برنامۀ  این کار، نخست  برای  استفاده کنید.  واژه پرداز  

واژه پرداز را اجرا کنید.
در محیط برنامۀ واژه پرداز  :

متن  نوشتن  برای  را  راست-به-چپ  حالت   -1
فارسی فعال کنید. 

2- زبان نوشتن را فارسی تعیین کنید.
3- در زبانۀ Page Layout، روی نماد Size کلیک 
کنید و اندازۀ صفحه را A4 انتخاب کنید )استاندارد 

صفحات گزارش معمواًل کاغذ A4 است(.
 

Word شکل 4-4- صفحۀ کاری

شکل 5-4- تعیین اندازه صفحه
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4- روی نماد Marginsکلیک کنید.
 )Normal( معمولی  را  صفحه  حاشیه های   -5
انتخاب کنید )در حاشیۀ صفحه، فاصله های خالی، برای 

سمت راست، چپ، باال و پایین درنظر گرفته  شود(.

صفحات داخلی گزارش می تواند شامل قسمت های 
و  ایرانی  مدال آوران  معرفی  المپیک،  معرفی  مقدمه، 

نمودار مدال های کسب شده باشد.

2-4-درجعنوانهاوتنظیماتآنها
1- در سطر اول کلمۀ  »مقدمه« را بنویسید.

تغییر  متن  رنگ  و  قلم  )نوع  دهید  قرار   Heading1 روی  را  ماوس  نشانگر   ،Styles درقسمت   ،)Home( خانه  زبانۀ  در   -2
می کند(.

3- رو ی Heading1 کلیک راست کنید و در فهرست ظاهر شده، گزینۀ … Modify را انتخاب کنید. 

شکل 6-4- تعییین حاشیه هاي صفحه

شکل 7-4- درج مقدمه 
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4- در پنجره  Modify style ، روی دكمه  كلیك كنید و  گزینۀ Font… را انتخاب کنید.
به این ترتیب، پنجرۀ تغییر تنظیمات Heading1 نمایش داده می شود.

5- نوع قلم را B Titr، اندازۀ آن را 16 و رنگ متن را سرمه ای 
تعیین کنید.

6- روی کلید   کلیک کنید.
7- پنجره Modify style  را نیز  كنید.

المپیک،  تاریخچۀ  دربارۀ  توضیحاتی  شامل  مقدمه،  برای  متنی 
رشته های آن و مدال آوری و قهرمانی، بنویسید.

 

3-4-تنظیماتمتنمقدمه
از  و سپس  کنید  انتخاب  را  متن  نخست  قلم،  تنظیم  برای 
 B Nazanin نوع قلم را ،)Font( گروه قلم )Home( زبانۀ خانه
از  متن،  چیدمان  تنظیم  برای  کنید.  تعیین   14 را  آن  اندازۀ  و 

گزینه های چیدمان، Justify را انتخاب کنید. 
 

شکل 9-4-تعیین مشخصات قلم 

شکل10-4- نتیجۀ تنظیم پاراگراف توضیحات مقدمه

شکل 8-4- تنظیمات قلم براي عنوان  
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4-4-درججدول:فهرستمدالهایکسبشده
1- از منوی درج )Insert(، گزینۀ جدول )Table( را انتخاب و جدولی با پنج ردیف دوستونی ایجاد کنید. سه ردیف برای ثبت 

تعداد مدال های طال، نقره،  برنز، یک ردیف برای جمع تعداد مدال ها و یک ردیف برای درج عنوان ستون ها.

شكل 11-4- درج جدول

2- جدول را انتخاب و از زبانه   Layout گروه Table گزینۀ مشخصات )Properties( را انتخاب کنید.
3- در پنجرۀ  تنظیمات جدول قسمت Table Direction، گزینۀ Right-to-Left را انتخاب کنید.

4- در خانه های جدول جهِت نوشتن متن را راست-به-چپ انتخاب کنید.
چیدمان  و  متن  رنگ  اندازه،  قلم،  نوع   -5
کنید  تنظیم   Home زبانۀ  در  را  خانه ها  وسط 
)قبل از تغییر تنظیمات، تمام خانه های جدول را 

انتخاب کنید(.

شکل12-4- تعیین مشخصات جدول



58

6- روی جدول کلیک و در زبانۀ Design، روی  كلیك كنید. سپس از گزینه های Style، گزینۀ مناسب را، با توجه به رنگ 
و شکل دلخواه، انتخاب کنید.

شكل 13-4- تعیین طراحی جدول 

داده های  فهرست  از  را  کسب شده  مدال های  تعداد  )می توانید  بنویسید  جدول  در  را  مدال ها  عنوان  و  تعداد  شکل،  مطابق   -7
مدال آوران بشمارید(. 

8- برای تغییر اندازۀ عرض ستوِن تعداد مدال ها، اشاره گر ماوس را در سمت چپ ستون قرار دهید، زمانی که نشانگر ماوس به 
شکل   در آمد، آن را بکشید تا به اندازۀ دلخواه تغییر کند.
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)Footer(وپاصفحه)Header(5-4-ایجادسرصفحه
عنوان  تمام صفحات، یک  در  است  بهتر   
موردنظر»گزارش  تکرارشود.عنوان  مناسب 
تحقیق معرفی مدال آوران ورزش ایران« درنظر 

گرفته شود.
از  و   Header گزینۀ   Insert زبانۀ  از   -1
را   Alphabet گزینۀ  موجود،  آمادۀ  گزینه های 

انتخاب کنید. 
 

2- در سرصفحه ایجاد شده، متن موردنظر 
نوشتن  جهِت  نیز،  قسمت  این  در  بنویسید.  را 
متن را راست به چپ و رنگ متن را قرمز تیره 
و  قلم  تنظیمات  نمایید. سایر  را وسط چین  آن  و 

اندازه را نیز به  دلخواه انجام دهید.

 
3- پس از تنظیمات، با استفاده از دکمۀ  
در زبانۀ Design و یا دوبار کلیک در قسمت متن 

پایین، از محیط Header خارج شوید. 

كاركالسی
براي گزارش خود شماره صفحه در پایین صفحات درج كنید. 

شکل14-4- درج سر صفحه

شکل15-4- تنظیمات سر صفحه

شکل16-4- خروج از محیط سر صفحه



60

نكته:
زمانی که در محیط متن هستید قسمت سرصفحه، کم رنگ است و برای دسترسی به آن باید بر روی متن سرصفحه، دوبار کلیک 
کنید. زمانی که قسمت سرصفحه فعال باشد، قسمت متن کم رنگ است و برای دسترسی به متن باید از محیط سرصفحه خارج شوید و 

یا دوبار در قسمت کم رنگ متن، کلیک كنید.

)CoverPage(6-4-درجصفحهرویجلد
برای ایجاد صفحه روی جلد: 

1- از زبانۀ Insert گزینۀ Cover Page را انتخاب کنید. 
به  )صفحه ای  کنید  انتخاب  را   Alphabet آماده،  گزینه های  از   -2

ابتدای گزارش اضافه می شود(.
ورزش  مدال آوران  معرفی  تحقیق  »گزارش  را  گزارش  عنوان   -3
ایران« و نام و نام خانوادگی معلم و خود را در محل های مشخص شده 

بنویسید. تنظیمات نوع قلم، اندازه و چیدمان را درست کنید. 

شکل17-4- درج صفحه روي جلد 

شکل18-4- صفحه روي جلد  
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7-4-ایجادصفحۀقبلازصفحۀ
مقدمه

بعد از صفحۀ جلد، صفحه ا ی برای درج بسمالله 
باید صفحه ای  مقدمه  از  قبل  بنابراین  می دهیم؛  قرار 

ایجاد کنیم. برای این کار: 
1- مکان نما را در ابتدای متن مقدمه قرار  دهید. 
 Page گروه  از   Page Layput زبانۀ  از   -2
گزینۀ  بازشده،  منوی  از  و   Breaks ،گزینۀ   Setup

Page را انتخاب  کنید.
بعد از  از مقدمه و  ترتیب، صفحه ای قبل  این  به 

جلد ایجاد می شود.

8-4-درجتصویر/شکلوتنظیماتتصویر
به  و  جو  و  جست  اینترنت  در  می توانید  را  بسمالّله  تصویر 

شکل عکس ذخیره و دانلود کنید. برای درج تصویر: 
1- در زبانۀ Insert  درج تصویر را انتخاب كنید و در پنجره 

Insert Picture مسیر پرونده را تعیین كنید.

محل  در  را  آن  و  انتخاب  را  بسم الله  تصاویر  از  یکی   -2
مکان نما درج کنید.

اطراف  مثال  دهید؛  تغییر  می توانید  را  تصویر  تنظیمات   -3
تصویر را با استفاده از گزینه های Picture Style تغییر دهید.

شکل19-4- ایجاد صفحه خالي  

شکل20-4- درج تصویر  

شکل21-4- تنظیمات تصویر  
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)PageNumber(9-4-افزودنشمارهصفحه
 Page( صفحه  شماره  گزینۀ   )Insert( درج  زبانۀ  از 
Number( و نوع دلخواه را انتخاب کنید. در نمـــونۀ انتخاب 
نمایش  پــایین صفحات  در وسط قسمت  شده، شمارۀ صفحه 
دكمـــه    از  استفاده  بــا  تنظیمات،  از  می شود.پس  داده 
در زبــانه Design ، از محیط Header and footer خارج 

شوید. 

 

)Bullet/Numbering(10-4-درجنشانهگذاری
رشته های مدال آوران را بنویسید وبا ایجاد نشانه گذاری )که قباًل آموخته اید( نشانۀ مناسب را درج کنید.

 

    

شکل22-4- درج شماره صفحه   

شکل23-4- درج نشانه گذاري
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11-4-رسمنمودارتعدادمدالهایایراندرالمپیکها

1- از زبانۀ Insert گروه Illustration، گزینۀ نمودار 
)Chart ( را انتخاب کنید. 

ستونی  نمودار  نمودار،  نوع  گزینه های  از   -2
ساده را انتخاب کنید. به صورت پیش فرض نموداری 

رسم می شود.
 

3- محیط اکسلی نیز به همراه نمودار باز می شود.

شکل24-4- رسم نمودار  

شکل25-4- نمودار پیش فرض   

شکل26-4- محیط اكسل    
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ردیف )Category(: در نمودار موردنظر، این مقادیر را به عنوان های 
طال، نقره، برنز، جمع، تغییر دهید.

ستون )Series(: عنوان ستون اول را به »مدال های المپیک« تغییر دهید. 
مقدار آن ستون  ، تعداد مدال هایی ست که در جدول قبل شمارش کرده اید.

4- برای رسم نمودار موردنظر، در محیط اکسل،داده ها 
و ستون های اضافه را حذف کنید و آن ها را تغییر دهید.

5- نمودار، مانند شکل 28-4 تغییر می یابد.

6- ستون های آبی رنگ نمودار  را انتخاب کنید. 
 Format Data گزینۀ  و  كرده  راست  كلیك  ستون  روی   -7
Series را انتخاب نمایید. در پنجرۀ بازشده در منوی Fill، گزینۀ 

تفاوت رنگ ستون را انتخاب کنید. 

شکل27-4- پركردن ردیف و ستون 

شکل28-4- نمودار تعداد مدال هاي ایران در المپیك  

شکل29-4- تعیین قالب نمودار  
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8- برای نمایش عدد تعداد مدال ها بر روی نمودار، در زبانۀ Layout، گزینۀ Data Labels را به صورت وسط  )center( انتخاب 
کنید.

گروه   ،Design زبــانۀ  از  نمایش  قالب  تغییر  برای   -9
بین گزینه ها، مورد دلخواه     Chart Style را کلیک کنید و از 

را انتخاب کنید.
10- باتنظیمات باال، نمودار تغییر رنگ وشکل می دهد.

11- قلم عنوان گزارش را مانند یک متن انتخاب کنید و آن 
را از زبانۀ       Home تغییر دهید.

و  کلیک  نمودار  عمودی  یا  افقی  محور  عنوان های   -12
نوع قلم را به دلخواه تنظیم کنید.  

شکل30-4- درج برچسب نمودار 

شکل31-4- تغییر طرح نمودار 

شکل32-4- تغییر طرح نمودار 



66

نكاتایمنی:

هنگام تولید یا تغییر مستندات ممكن است به هر دلیلی رایانه خاموش شود. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی یا از دست 
دادن اسناد الكترونیكی خود الزم است پس از اعمال هر تغییری آن را ذخیره كنید.برای ذخیره كردن اطالعات می توانید از كلیدهای  

Ctrl+S استفاده كنید. 

ارائهواشتراکگذاریاطالعات
گام چهارم

برای ارائۀ نمایشی مستندات می توانید از نرم افزارهایی مانند پاورپوینت که خواهیدآموخت، استفاده کنید.

كارغیركالسی
کسانی  ورزشی شما چه  رشتۀ  محبوب  ورزشکاران  بررسی نمایید  معرفی کنید. سپس  و  انتخاب  دلخواهتان را  ورزشی  رشتۀ   -1

هستند؟
)هر کدام از هم کالسی هایی که به یک رشتۀ ورزشی عالقه دارند، می توانند با هم یک گروه تشکیل دهند و کار را با همکاری یکدیگر 

انجام دهند(.
2- با استفاده از امکانات برنامۀ  واژه پرداز، اطالعات مربوط به موضوع » هویت و شخصیت« را که در درس تفکر و سبک زندگی 

جمع آوری کرده اید، مستند کنید.
3- گزارشی از اختراعی كه در پودمان نوآوری و فناوری داشته اید بنویسید و در آن از امكاناتی كه در واژه پرداز یاد گرفته اید 

استفاده كنید.
ورزشی  پزشكی  فدراسیون  و   www.iranado.ir دوپینگ  با  مبارزه  ملی  ستاد  وبگاه های  مانند  معتبر  منابع  از  استفاده  با   -4

جمهوری اسالمی ایران www.ifsm.ir درباره دوپینگ و ضررهای آن گزارشی تهیه كنید. 
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام
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كسب وكار
پودمان 5

پدر من یک کارشناس دامپروری ا ست. او دوست داشت در ارتباط با رشته تحصیلي خود ، كاري را راه اندازي كند. بنابراین 
برای پرورش ماهی برنامه ریزی کرد و آن را اجرا نمود. با راه اندازی پرورش ماهی در منطقه، برای افراد زیادی کار ایجاد كرد. پدرم 

در سال گذشته کارآفرین برتر استان شد. من هم دوست دارم روزی مانند او برای جامعه کار سودمندی انجام دهم.

سرکهازدسترنجخویشوترهبهترازناندهخداوبره

برخیازشایستگیهاکهدراینپودمانبهدستمیآورید:
انتقادی،  تفکر  گروهی،  کارهای  اجرای  مانند  هایي  مهارت  بر    تأکید 

پرسش گری و ...؛
انداز،  پس  فروش،  خرید،  )کارآفرینی،  کسب وکار  مفاهیم  با  آشنایی   

کارت های اعتباری و ...(؛
 کاربرد فناوری های نو در زمینۀ کسب وکار )خرید اینترنتی، کاربرد کارت 

اعتباری، برنامه ریزی مالی برای خود و...(؛
 بررسی مشاغل، در زمینۀ کسب وکار؛

 شناسایی ویژگی های خود برای کارآفرینی؛

68
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پرسش
آیا تاکنون به دل بستگی ها، توانایی ها و مهارت های خود در زمینۀ کار آیندۀ خود اندیشیده اید؟

1-5-کارآفرینی
روزی  کسب  برای  بدنی  و  فکری  کوشش  و  تالش  گونه  هر  به    
حالل و درآمد که هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد کار گفته 

می شود. 
را  و فرصت ها، کسب  وکاری  نیازها  با شناسایی  که  فردیست  کارآفرین 
راه اندازی کند و از این راه درآمدی ایجاد نماید. بیشتر کارآفرینان برای خود 
و دیگران فرصت کار ایجاد می نمایند. یک کارآفرین با خالقیت و نوآوری به 
جامعه خود خدمت می کند؛ بنابراین وجود او برای خود، اطرافیان و اقتصاد 

جامعه بسیار سودمند است. فرایندی که طی آن کارآفرین تالش می کند تا فعالیتش را به نتیجه ای مثبت برساند کارآفرینی نام دارد.

كارغیركالسی-بررسیویژگیهاییککارآفرین
در گروه خود یک کارآفرین را در شهر یا روستای خود شناسایی کنید و با گفت و گو با او یا با کمک گرفتن از روزنامه و اینترنت 

جدول 1-5 را پر کنید و در کالس ارائه دهید.
جدول5-1

نتیجهبررسیگروه
هدف
شغل

ویژگی های اخالقی
دالیل موفقیت

بررسی
برخی از ویژگی های من که با ویژگی های کارآفرین مشترک است عبارت اند از:………………………..

..................................................................................

برخی از ویژگی های کارآفرین که باید در خودم پرورش دهم عبارت اند از: …………………………...

شكل 5-1
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شما می توانید با مراجعه به موتورهای جست و جو یا بخش کارآفرینی سایت 
رشد، مطالب خوبی را درباره کارآفرینان و دانش آموزان کارآفرین جست و جو 

کنید.

2-5-معرفیبرخیازانواعکسبوکار
برخی از انواع کسب  وکار عبارت اند از :

  کسب  وکار خانگی هر نوع کار اقتصادی مجاز در خانه است  كه با استفاده 
از امكانات و وسایل ساده راه اندازی مي شود ماننِد بافتنی دستی، خیاطی و ....

  کسب  وکار خانوادگی به کسب وکارهایی گفته می شود که افراد یک خانواده 
و خویشاوندان، آن را تشکیل می دهند؛ ماننِد پرورش ماهی، نساجی، قالی بافی، 

تهیه و بسته بندی مواد؛

  کسب  وکار  روستایی کاریست که در روستا با امکانات موجود راه اندازی 
می شود، ماننِد پرورش قارچ، پرورش زنبورعسل، کشت انواع میوه و سبزی؛

اینترنتی  شبکه های  در  خدمات  یا  کاالها  خریدوفروش  به  اینترنتی    کسب وکار 
کسب وکار اینترنتی گفته می شود ، ماننِد فروشگاه های اینترنتی، ارائۀ خدمات مشاوره ای 
به دیگران در شبکۀ  اینترنتی و... . امروزه این نوع کسب وکار به سرعت در حال گسترش 

است. 

كاركالسی-شناساییمشاغل
در گروه خود چهار شغل را شناسایی کنید. سپس جدول 2-5 را برای این شغل ها پر کنید.

جدول 5-2

حوزههاعنوانشغلردیف
کشاورزیخدماتصنعت

1
2
3
4

شكل 5-2

شكل 5-3

شكل 5-4
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شما می توانید با بررسی بخش هدایت تحصیلی » سایت رشد « از بازار کار و مشاغل و رشته های دانشگاهی اطالعات به دست 
آورید.

3-5-درآمدوپسانداز
بیشتر خانواده ها براي جلوگیری از بروز مشكالت مالی، بخشی از درآمد خود را پس انداز می کنند. این کار موجب آرامش در 
خانواده می شود. ما می توانیم با درآمد کم یا زیاد و روش های گوناگون، مانند خرید سهام برخی شركت ها، زمین، طال و ... پس انداز 

کنیم. از پس انداز می توان برای خرید برخی از وسایل یا برای راه اندازی یك کسب وکار استفاده کرد.

كاركالسی-اولویتبندیکاالهایموردنیازشخصی
با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده، کاالهای مورد نیازتان را اولویت بندی کنید. 

....................................................... -1 

....................................................... -2 

....................................................... -3 

....................................................... -4 

كارغیركالسی-پسانداز
 چندكیف پول كاغذی تهیه كنید و روی هر یک نامی مانندكیف پول آموزش، نیكوكاری، سرگرمی و پس اندازبنویسید.

امین و خواهرش زهرا برای پول ماهانه که می گیرند، برنامه ریزی زیر را انجام داده اند. شما نیز برای پول ماهانۀ خودتان برنامه ریزی 
و جدول 3-5 را پر كنید.

جدول5-3
پیش بینی نشدهخوراكرفت و آمدنیكوكاریسرگرمیآموزشپس اندازدرآمدتقسیم درآمد

10.000 100.00010.00020.00010.00015.00020.00015.000امین

120.00020.00025.00010.00015.00020.00015.00015.000زهرا

شكل 5-5
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4-5-بازار
تاکنون برای تهیۀ کاالها و خدمات مورد نیازتان به چه مکان هایی مراجعه کرده اید؟

شكل 5-6

خریداران و فروشندگان برای مبادلۀ کاالها و خدمات در بازار گرد هم می آیند. شکل و روش مبادلۀ کاال همواره در حال تغییر 
فراهم می آورند و خریدوفروش  برای خریدوفروش  را  نیز مکان هایی  اینترنتی  بازارهای سنتی، فروشگاه های  بر  امروزه عالوه  است. 

کاالهایی مانند اتومبیل، نرم افزارهای رایانه ای، بلیت های قطار و هواپیما و ... نیز با این روش انجام می شود.

5-5-خرید
انسان برای تأمین نیازهای گوناگون خود همواره تالش می كند، زیرا برای ادامۀ زندگی به مواد خوراكی، پوشاك، ابزار و وسایل 
و... نیاز دارد. ما مي توانیم با شناسایی كاالها و خدماتی كه به آن ها نیاز داریم آن ها را خریداری كنیم. برای آن که زحمات تولیدکنندگان 

و منابع و امکانات به کار گرفته شده برای تولید، از بین نروند، بایدازمصرفبیرویهجلوگیریکنیم.

بارۀ  به کار برده اید؟ در  نیاز خود  شما تاکنون کدام گزینۀ زیر را برای خرید کاالها و خدمات مورد  كاركالسی-
چگونگی کاربرد هر یک از گزینه  های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.
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 كار كالسی - خرید اینترنتی

معایبمزایا مزایا و معایب خرید اینترنتی را در گروه خود مشخص کنید.

.................................... نمی توان پیش از خرید، کاالها را از نزدیک بررسی کرد.        
.................................... در وقت صرفه جویی می شود.
.................................... تنوع محصوالت زیاد است.

.................................... مشتریان برای واریز پول اعتماد ندارند.
.................................... در انرژی صرفه جویی می شود.

كار كالسی
از لیست کاالهای اولویت بندی شده  در كار كالسی )اولویت بندي كاالهای شخصی( ، یکی را برگزینید، سپس مشخص کنید 

برای خرید آن به کدام یک از نکات زیر باید توجه کنید:
 ویژگی کاال )قیمت، جنس، خدمات پس از فروش، استاندارد، تاریخ مصرف و...(؛

 خرید )مکان، روش پرداخت با )پول، کارت اعتباری و ...(؛

هم اندیشی
در گروه خود در بارۀ برخی مفاهیم خریدوفروش، مانند خرید اقساطی، تخفیف در خرید، خدمات پس از فروش و خرید نسیه، با 

هم گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه کنید.

6-5- کارت های اعتباری و خرید اینترنتی 
همانگونه كه پیش از این خواندید یكي از روش های خرید استفاده از كارت های اعتباری یا خرید اینترنتی است.

شكل 5-7

                                  ت                                                                                ث                                                                                              ج              
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نکات ایمنی - کاربرد کارت های اعتباری و خرید اینترنتی
 از پایگاه های  اینترنتی  معتبر  خرید کنید ، زیرا  هنگام خریدهای اینترنتی ممکن است کاله برداری های زیادی انجام شود.

 هنگام خرید با دستگاه های کارت خوان،  رسید خریدار را دریافت کنید و مبلغ آن را بررسی نمایید.
 اگرسایتی از  شما کاله برداری کرده  است ، به  مرکز  فوریت های  پلیسی )110(  خبر دهید. این مرکز، تماس های مردمی در 

زمینۀ جرائم اینترنتی، به پلیس فتا )فضای تولید و تبادل اطالعات( انتقال می دهد تا به مشکل 
شما رسیدگی نمایند. 

www. برای اطالع از فهرست  فــروشگاه های مجازی  معتبر جهت  خــرید كاال  به سایت 
enamad.ir )مركز توسعه تجارت الكترونیكی ایران( مراجعه كنید.

 كار كالسی - کاربرد فناوری های نو برای خرید
با راهنمایی والدین خود، یکی از کارهای خرید اینترنتی یک کاال، خرید با دستگاه کارت خوان، 

پرداخت قبض با دستگاه خودپرداز را انجام دهید. سپس مراحل کار را در گروه ارائه دهید.

7-5- فروش
ما می توانیم کاال و خدماتی را که ارائه می کنیم به افرادی که به آن نیاز دارند بفروشیم. در این 
صورت به ما فروشنده می گویند، فروشنده کسی است که بتواند با مشتری ارتباط برقرار کند و 
نیاز او را بشناسد، او را به درستی راهنمایی کند و کاالی خود را باانصاف به او بفروشد. شما 
در پودمان های دیگر این کتاب یاد می گیرید که محصوالتی را تولید کنید و در پایان این کتاب در 

بازارچه ای که در مدرسه برپا خواهد شد، این محصوالت را بفروشید. این فرصتی خواهد بود که فروشندگی را تمرین کنید.
   

شكل 5-8

شكل 5-9

الف

ب
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                                                                                                  الف                                                        ب 

شكل 5-10

8-5- بازاریابی و تبلیغات
امروزه کاالها و خدمات بسیار متنوع شده است. بنابر این ارائه دهندگان کاال و خدمات باهم رقابت می کنند. شرکت هایی که بازاریابی 
درست انجام دهند موفق خواهند بود. بازاریابی شناسایی نیاز مشتریان، پیدا کردن راه هایی برای فروش کاالها و خدمات و تأمین 
نیازهای مشتریان است. امروزه افرادی، به عنوان بازاریاب، این راه ها را شناسایی می کنند. برای جلب توجه و معرفی کاالها و خدمات، 
باید تبلیغ کنیم. تبلیغ بر چگونگی مصرف کاالها و خدمات می افزاید. البته باید توجه کرد که کیفیت پایین تولید و خدمات، اثر مثبت 

تبلیغات را از بین نبرد. آیا می دانید برای فروش بیشتر با چه روش هایی می توان تبلیغ کرد؟

 كار كالسی -  بررسی عوامل موثر در افزایش فروش یا ارائه خدمات 
در گروه خود بررسی کنید که هر کدام از موارد زیر چگونه باعث افزایش فروش کاال یا خدمت می شود. نتایج به دست آمده را در 

کالس ارائه دهید.

                                                         شكل 5-11

 كار كالسی - پیشنهاد برای بسته بندی 
پدر مهرداد هر سال گردو می چیند، آن ها را می شکند و برای فروش آماده می کند. او امسال تصمیم دارد که گردوها را بسته بندی 

کند، سپس بفروشد. پیشنهاد شما برای بسته بندی گردوها و تبلیغات برای فروش چیست؟

زمان و نحوه کیفیت مناسب
ارائه  کاال  و 

خدمات

خالقیت در 
بسته بندی

قیمت مناسبمعرفی کاال
تشخیص 
نیاز مردم
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پیشنهاد گروهی برای بسته بندی گردو
.....................................................................
....................................................................

بر اساس اقلیم جغرافیايی يكي از محصوالت موجود در منطقه تان را بسته بندی كنید و در 
كالس ارائه دهید. 

9-5-مراحلراهاندازییککسبوکار
شکل زير را برای آشنايی با مراحل راه اندازی يک کسب وکار بررسی کنید.

 

به آن می پردازيم  بنويسیم. مواردی که در طرح کسب وکار  بايد طرح آن کسب وکار را  برای راه اندازی هر کسب وکاری نخست 
عبارت اند از:

  هدف ما از راه اندازی کسب وکار چیست؟
  داليل انتخاب اين نوع کسب وکار چیست؟

  ويژگی های کاال يا خدمت تولیدی ما چیست؟
  در چه مکانی کسب وکارمان راه اندازی می شود؟

  برای چند نفر شغل ايجاد می کنیم؟

شكل 5-13

شكل 5-12
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  مشتریان ما چه كسانی هستند؟
  به چه ابزار و موادی نیاز داریم؟

  به چه اندازه بودجه و زمان برای راه اندازی کسب وکار نیاز داریم؟
  چه مقدار سود به دست می آوریم؟

با دید درست گام  تا  او كمك مي كند  به  و  برای راه اندازی کسب وکار است  نقشه مسیر یك كارآفرین  در واقع طرح کسب وکار 
بردارد.

10-5-نمونهیكطرحکسبوکار)ساختجعبههايتزئینی(
امین و زهرا می خواهند با استفاده از پس اندازی که دارند یک کسب وکار خانگی راه اندازی کنند. آن ها  چند کسب وکار را بررسی 
کردند و تصمیم گرفتند به ساخت جعبه های تزئینی بپردازند. یکی از دالیل انتخاب آن ها این است که می توانند از مغازۀ عمویشان ابزار 
و وسایل الزم را با قیمت ارزان تر تهیه کنند و دیگر اینکه از تجربیات پسر عمویشان که دراین زمینه فعالیت هایی دارد، استفاده کنند. 

آن ها برای راه اندازی کارشان یک طرح کسب وکار به روش زیر آماده کردند:
راه  از  درآمد،  آوردن  به دست  و  كار  ایجاد  ایجادکسبوکار: از هدف

تولید و عرضۀ جعبه هاي تزئیني؛ 
مزیتهايرقابتي:كار ما ارائۀ جعبه هاي تزئیني با كیفیت باال، خالقیت 
به  توجه  با  الگوهاي جذاب است.  از  ها واستفاده  در چگونگی ساخت جعبه 
اینکه بحث رقابتی در قیمت وکیفیت وجود دارد ما سعی می کنیم که كاالي خود 

را نسبت به رقبا با قیمت مناسب تری ارائه دهیم. 
وضعیتبازار:هم اكنون نمونه هایي از این جعبه ها در بازار موجود است 
براي  مناسبي  فرصت  این  دادن،  هدیه  امر  در  ایرانیان  غني  فرهنگ  دلیل  به  و 

درآمدزایي مي باشد.
میزاناشتغالزاییطرح:  2نفر

مشتریان: عموم افراد،شركت ها،مؤسسات و... مي توانند براي هدیه دادن از این جعبه هاي زیبا استفاده كنند.
محل اجرای طرح:با توجه به نوع کسب وکار )خانگي(، این كار در خانه تولید مي شود.

ظرفیتتولید: 200 عدد جعبۀ فانتزي در 1ماه
مدتزمانپیشبینيشدهبرايراهاندازیكار: 1هفته

شكل 5-14
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موادوابزارالزم:
جدول5-4

جمعقیمت)ریال(تعدادنام
22500050000عددقیچي

2010000200000عددچسب مایع
250000100000دستگاهچسب حرارتي

30050001500000برگمقوا دررنگ هاي مختلف
1003000300000مترروبان در رنگ هاي مختلف

2800016000عددخط كش
5500025000عددمداد
2191000جمع

دستمزد ساخت هرجعبه20000 ریال است.
هزینه دستمزد:4000000ریال

تعداد و بهای جعبه هاي ساخته شده:
بهاي 100عدد جعبه بزرگ )هر عدد65000ریال( برابر خواهد بود با6500000 ریال
بهاي100عددجعبه كوچك )هر عدد35000ریال( برابر خواهد بود با 3500000ریال

)ریال( 10000000= قيمت كل فروش
هزینه- درآمد=ميزان سود
)ریال( )2191000+4000000(-10000000=ميزان سود
)ریال( 3890000=سود

نكته: این طرح برای نمونه است و اعداد آن واقعي نیست. 

كاركالسی-)طرحکسبوکار(
از كسب و كارهاي پیشنهاد شده یكي را انتخاب كرده و سپس با کسانی که انتخابشان شبیه شماست گروهی تشکیل دهید و یك 

طرح كسب و كار بنویسید. 
نمونه هایی از کسب وکارهای پیشنهادی برای دانش آموزان :

شیرینی پزی،  فانتزی،  و ساک های  جعبه  ساخت  آشپزخانه،  وسایل  دوخت  لباس،  دوخت  و  طراحی  زینتی،  گیاه  و  گل  پرورش 
بسته بندی خشکبار، تهیه فرآورده های لبنی، تولید و بسته بندی ترشی، شور و مربا، گیوه بافی، ساخت گلدان یا وسایل چوبی، پخت و 

عرضۀ مواد خوراکی، ساخت و فروش عروسک و ....
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شكل 5-15
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام
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نقشهكشي

               
پودمان 6

بدون داشتن نقشه های درست و دقیق نمی توان به آسانی سازه های بزرگی مانند برج آزادی و میالد و قطعات 
خواهید  سروکار  بسیار  نقشه کشی  و  نقشه   با  باشد  فنی  زمینۀ  در  شما  آینده  کار  اگر  ساخت.  را  صنعتي  دقیق 

داشت.

برخی از مهارت هایی که در این پودمان به دست می آورید: 
انتقادی،  تفکر  گروهی،  کارهای  انجام  مانند  مهارت هایی  بر    تأکید 

پرسش گری و ...؛
 كاربرد با برخی از مفاهیم )نقشه، نقشه کشی، فناوری های رایج برای 

نقشه کشی ، نما ؛ سه نما و ...(؛
 بهره گیری درست از ابزار و وسایل کار نقشه کشی؛

 تقویت مهارت برآورد اندازه و اندازه گیری؛
 مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد )اسكچ(.
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1-6-مفهومنقشهوکاربردنقشه
شاید شما نیزمانند بیشتر افراد، برای پیدا کردن نشانی جایی از شهر، 
آن را در نقشه پیدا کرده باشید. بیشتر مهندسان برای دادن مشخصات 
ظاهری طرح یا ایده ای که به فکرشان می رسد، نقشۀ آن را ارائه می کنند. 
کارگران فنی هنگامی که می خواهند طرحی را پیاده کنند یا دستگاهی را 

نصب کنند، اطالعات الزم را از روی نقشۀ آن می خوانند.
شما نیز براي انجام برخي از كارهاي روزمره یا كار با یك دستگاهي 
كه تازه خریده اید، نیاز دارید كه نقشه هایي را كه در كتابچه راهنما داده 

شده است را بخوانید. 

كاركالسی-بررسیوکاربردچندنقشه
در گروه خود ، نام چند شغل و نقشه هایی که در این مشاغل به کار برده می شوند بررسی کنید و در جدول 1-6 بنویسید.

جدول 6-1
کاربردنامیانوعنقشهنامشغل

شناسایی روش برش پارچه 
نقشۀ صنعتینجار

نقشۀ مدارهای الکتریکی

 در این درس، هنگامی که می خواهید طرح یا نقشه كلي یك قطعه یا سازه  را به گروه یا دبیر خود ارائه دهید، بهتر است در گام نخست 
نقشۀ دستی آن را  بکشید.

2-6-روشکشیدنشکلهایسادهبادست
یکی از توانایی های مورد نیاز برای نقشه کشی ،توانایی کشیدن خط و اشکال هندسی ا ست. در اینجا چند کار برای افزایش توانایی 

شما برای کشیدن خط راست، خط خمیده و دایره ارائه می شود. 

شكل 6-1
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كاركالسی-کشیدنخطراستافقیوعمودیبادست
 در کاغذ A4 بدون کاربرد خط کش و گونیا، یک مربع به اندازۀ 10×10 
سانتی متر )پر رنگ( بکشید. اندازۀ اضالع را با خط کش بررسی کنید و ببینید آیا 
اندازه ها درست است؟ اگر اندازۀ  خط ها درست نیست، تالش کنید یک بار دیگر 

آن را با اندازۀ درست بکشید. 
 در درون مربع، بدون خط کش یا وسایلی مانند آن، 4 خط راست افقی و 

عمودی نازک با فاصلۀ 2 سانتی متر بکشید.
راهنمايي: خط افقی را از چپ به راست و خط عمودی را از باال به پایین 

بکشید. برای کشیدن خط می توانید از لبۀ کاغذ یا یک خط راهنما کمک بگیرید. 
انجام  دست  انگشتان  و  مچ  حرکت  با  و  بازو  حرکت  بدون  را  کوتاه  خط های 

دهید.  

كاركالسی-کشیدنزاویهبادستآزاد
یا  نقاله  بدون کاربرد  اندازۀ 10 سانتی متر،  به  افقی   روی یک خط 

گونیا، زاویه های داده شده را بکشید.
 زاویه های کشیده شده را با نقاله اندازه بگیرید. سپس اندازۀ زاویه را 

روی شکل کشیده شده بنویسید. 
مانند  را  راهنمايی:  برای کشیدن شکل، نخست چند زاویۀ مشخص 

شکل بکشید.  

              
                                                                                                                                            ب

شكل 6-4

كاركالسی-کشیدنخطآزاد45درجه 
 بدون خط کش و گونیا شکل روبه رو را در دفتر یا کاغذ A4 به ضلع 10 سانتی متر بکشید )درستی اندازۀ زاویه های داخل شکل 

و اضالع را بررسی کنید(.

شكل 6-3

شكل 6-2

الف
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 در درون شکل با دست، 4 خط با فاصلۀ 2 سانتی متر و موازی یک ضلع لوزی بکشید.
 به همین روش، 4 خط دیگر موازی ضلع دیگر بکشید. 

راهنمایی: حرکت دست برای کشیدن خط های مایل، مانند شکل 5-6 است. هنگام کشیدن خط راست به انتهای مسیر 

خط توجه شود.
   

   
                          

                                                                                                  
                                                        

                  
شكل 5-6                                                                          شكل 6-6

 كار كالسی - کشیدن خط افقی، عمودی و مایل با دست آزاد
با دست آزاد، مانند شکل 7-6 دو دایره با قطر 5 و 7 سانتی متر بکشید. 

 

طراحی- در این مرحله مانند شکل رو به رو طرح ابتدایی محصول کشیده می شود.

   

            
                                                                      الف                                                                                                                 ب

شكل 6-8

شكل 6-7
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كاركالسی-طراحی
برای یک ایده، طرحی را بکشید و آن را در گروه بررسی کنید. همچنین می توانید برای وسایل پیرامونی خود طرحی را با اعمال 

تغییراتی در آن بکشید. نتیجۀ کار گروه را در کالس ارائه دهید.

3-6-کاربردوسایلنقشهکشی
لبه کار   تخته رسم - تخته رسم، تخته اي با سطح صاف برای نقشه کشی در مراکز آموزشی  است. لبۀ سمت چپ تخته رسم  را 

می گویند. 
خط كش T )تي( – این خط كش براي كشیدن خط راست و 

با زاویۀ مشخص نسبت به لبۀ كار تخته رسم، به کار برده می شود. 
با حروف H،F، B و یک عدد  نقشه کشی  مدادهای  مداد-      
هستند  سخت  مغز  با  مدادی   H مداد های  می شوند.  داده  نشان 
برده می شوند.  کار  به  نازک  برای کشیدن خط  نقشه کشی  که در 
با مغز نرم ترند و خط پر رنگ تر می کشند.  مدادهای B مدادهای 

مداد با سختی معمولی را با حرف HB یا F مشخص می کنند. 
كاغذ نقشه كشی- اگر می خواهید نقشه ای را روی کاغذ بکشید کاغذ نقشه کشی باید محکم، سفید و دارای اندازۀ استاندارد 

باشد. کاغذ استاندارد برای نقشه کشی شما در این درس کاغذ  A4 است. 

شابلون يا الگو- الگو  برای کشیدن دایره، بیضی یا کمان و خط های 

خمیده به کار می رود.

كاركالسی-کشیدنخطراستودایره
 با خط کش، گونیا و مداد HB روی کاغذ A4 یک مربع به ضلع 100 میلی متر بکشید.

 به كمك خط كش و گونیا )مانند شكل 12-6( درون مربع خط هایی کم رنگ افقی وعمودی با فاصلۀ 10 میلی متر بکشید. 
 در وسط مربع، دو دایرۀ هم مرکز با قطر 50 و 70 میلی متری بکشید. 

شكل 6-9

شكل 6-10
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       شكل 11-6                                                      شكل 6-12

4-6-فناوریهاینقشهکشیوکاربردهریک
نقشه كشی دستی- شمار زیادی از طراحان، ایدۀ خود را نخست 

نقشه کشی،  ابزارهای  از  بهره گیری  بدون  و  دست  با  ساده  شکل  به 
می کشند. به چنین نقشه ای، نقشۀ دستی )اسکچ( می گویند. در چنین 
نقشه هایی نیازی به رعایت اندازه درست نیست، ولی باید جزئیات طرح 

و نسبت اندازه ها رعایت شود.    

        
          

نقشه كشی دقيق دستی- در گذشته، بیشتر نقشه ها با ابزارهای نقشه کشی روی میز نقشه کشی کشیده می شد. در چنین نقشه ای 

طرح کلی و جزئیات آن با دقت کشیده می شود.

نکته: 

روی  را  نقشه  می توانید،  تخته رسم  جای  به   

ثابت  برای  بکشید.  دارد  صاف  رویۀ  میزی که 

نگه داشتن کاغذ، چهارگوشۀ آن را  با نوارچسب 

نباشد  صاف  میز  اگر  بچسبانید.  کار  میز  روی 

زیردستی مناسب به کار ببرید.

.

شكل 14-6شكل 6-13



87

بسیاری  امروزه  رايانه ای-  نقشه كشی 

از طراحان نقشه را با نرم افزارهای رایانه ای 
چنین  کمک  به  می کشند.  اتوکد  مانند 
نرم افزارهایی می توان نقشه را کشید. یا نقشۀ 
سه بعدی چند قطعه مانند پیچ و مهره، قطعات 
یک موتور و ... را می توان در رایانه روی 
نقشه های  درستی  و  کرد)مونتاژ(  سوار  هم 

کشیده شده را بررسی نمود.

نکته: شما می توانید با نرم افزار ویزیو1 از مجموعه نرم افزاري آفیس نقشه های ساده بکشید.

كاركالسی-رسمنقشۀدستیوساختگیرۀکاغذ
به 25سانتی متر وقطر  نزدیک  با طول  تکه مفتول  1- در گروه خود یک 
از  پس  بگیرید.  خود  دبیر  از  یك دم باریك،  و  کاغذ  یک گیرۀ  0/5میلی متر، 

اندازه گیری گیره با خط کش، نقشۀ  گیره را، بدون کاربرد خط کش و پرگار بکشید.                                                                                                                  

 همان گونه که در نقشۀ گیرۀ کاغذ می بینید مرکز دو نیم دایره در دو سوی گیره روی خط تقارن )خط و نقطۀ نازک( کشیده شده است. 
در نقشۀ خود، اندازه ها را روی خط نازکی که در دو سوی آن فلش کشیده شده است و خطاندازه نامیده می شود، بنویسید. 

2- از روی نقشۀ کشیده شده، گیرۀ کاغذ مفتولي بسازید.

كاركالسی-شناساییاجزایهندسیدریک
شکل

در شکل 18-6 ، هر کدام از قطعات از چند مکعب و منشور 
آن  شمارۀ  برابر  در  را  قطعه  هر  اجزای  تعداد  شده  اند؟  تشکیل 

بنویسید.  

 Visio -1

شكل 6-17

شكل 6-16

شكل 6-15

شكل 6-18

نقشۀ با دست آزاد گیرۀ کاغذ
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5-6- انواع نقشه
نقشههایفنیدودستههستند:دوبعدیوسهبعدی.



6-6- مقیاس
شمادرسالهایگذشتهبامقیاسوکاربردآنآشناشدهاید.

شکل20-6یکصندليرانشانمیدهد.چوناندازۀصندلي،بزرگترازکاغذ
است،نقشهبامقیاسکشیدهشدهاست)هرضلعآن25بارکوچکتراست(.هنگامی
کهنقشۀکوچکتریابزرگترازاندازۀقطعهکشیدهمیشوددرکنارنقشه،مقیاسرا
بانشانۀ)Sc(نشانمیدهند.دراینجاچونهرُبعدصندلي25بارکوچکتراست

پسمقیاس،)یکبه25(خواهدبود.
براییادآورِیمقیاسوآشناییباکاربردآندرنقشهکشی،کارکالسیزیررا

انجامدهید.

 كار كالسی -  اندازه خوانی نقشه دارای مقیاس
بارعایت و نقشه اندازهگیری از راپس داده نشان نقشه اندازۀواقعی -1
مقیاسدادهشده،بهدستآوریدوآنرارویخطهایفلشدار)خطاندازه(

بنویسید.
2-نقشۀبلوکاسباببازیبامقیاس)دوبرابربزرگتر(کشیدهشده

 است.اندازهواقعیXوYوZرارویخطاندازهبنویسید.

شكل6-22

شكل6-19

شكل6-21

شكل6-20

الف

ب

:

:

Sc

Sc

1
50
1
25

:

:

Sc

Sc

1
50
1
25

:

:

Sc

Sc

1
50
1
25

:

:

Sc

Sc

1
50
1
25



89

7-6-نما)کشیدننقشۀیکقطعهازیکسمت(
با کشیدن نقشۀ سه بعدی می توان  شاید شما فکر کنید که 
جزئیات یک قطعه را نشان داد، ولی نمونۀ نقشه های سه بعدی 
می توانید  آیا  نیست.  درستی  فکر  این  که  می دهند  نشان  زیر 
بگویید در نقشۀ سه بعدی روبه رو بخش هایی که در جلوی دید 

نیستند، چه شکلی دارد؟
سهنما

در بیشتر موارد باید قطعه را از سه سمت روبه رو، چپ و باال بررسی کنید و نقشۀ آن را بکشید. به هرکدام از این نقشه ها که از یک 
سو می کشید نما مي گوییم. 

پ( بررسی از باال                                          الف( بررسی از روبه رو                                      ب( بررسی از چپ یا نیمرخ 

شكل 6-24

كاركالسی-بررسیسهنما
نقشۀ زیر را که نمونه ای از یک نقشۀ سه بعدی و سه نمای آن است، در گروه بررسی کنید.

شكل 6-23

شكل 6-25
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 كار كالسی - کشیدن نمای روبرو
در دو شکل زیر در بخش شطرنجی، نمای رو به رو قطعۀ الف را بدون کاربرد خط کش و نمای رو به روی قطعۀ ب را با خط کش 

بکشید )حرف F نمای روبرو قطعه را نشان می دهد(. 

        الف( نمای رو به روی قطعه بدون کاربرد خط کش                                   ب( نمای رو به روی قطعه با خط کش
شكل 6-26

نکته : در نقشه دو بعدی لبه هایی را که در برابر دید نباشند با خط ندید  
)خط چین( نشان می دهند.

 كار كالسی - کشیدن نمای چپ
برای هر قطعه نمای خواسته شده را بکشید.

      

                                        الف( نمای چپ                           ب( نمای چپ باکشیدن خط ندید
شكل 6-28

8-6- انواع خط در نقشه
نقشه خوانی،  آسانی  و  نقشه  شدن  پیچیده  از  جلوگیری  برای 
خط های گوناگونی در نقشه به کار برده می شود. در شکل رو به رو 

برخی از انواع خط نشان داده شده است.  

شكل 6-29

شكل 6-27
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كاركالسی-شناساییانواعخط
1- در شکل 29-6 هر کدام از خط ها ی جدول 2-6 را با حرف نشان داده شده مشخص کنید.

جدول 6-2
این خط براي نشان دادن لبه هایی از قطعه که در برابر دید است، به کار می رود.خط پرالف
 خط نازك براي نمایش خط اندازه به کار می رود. خط نازکب
مرکز تقارن با خط محور کشیده می شود. خط تقارنپ
اندازه ها روی خطی که دو طرف آن فلش دارد نوشته می شود.خط اندازهت
خط چین براي نشان دادن خط هایی كه در برابر دید نباشد، به  کار می رود.خط ندیدث

2- نقشه  رو به رو را با رعایت ضخامت و شکل خط بکشید.

كاركالسی-کاملکردنسهنما
سه نمای قطعۀ داده شده را در شکل زیر کامل کنید.

شكل 6-31

نکته: 

برای خط  را   HB مداد می توانید 

پر و مداد H را برای خط های دیگر به 

کار ببرید.
.

3

15

8

شكل 6-30
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 كار كالسی - کشیدن سه نما
سه نمای قطعۀ داده شده را بکشید. 

   

9-6- اندازه گذاری
یکی از کارهای مهم در نقشه کشی  اندازه گذاری است. برای آشنایی با روش اندازه گذاری شکل  زیر را بررسی کنید.

 

پرسش:
عدد اندازه در کدام سوی خط اندازه نوشته می شود؟

10-6-کشیدن نقشه سه بعدی برای اجسام ساده
روش های گوناگونی برای کشیدن نقشۀ سه بعدی وجود دارد. 
شما برای نقشه کشی آسان، روش سادۀ آن را به کار ببرید. در این 
روش اندازۀ همۀ اضالع دارای مقیاس یکسان )الف( است و یک 

محور زاویۀ 45 درجه کشیده می شود. 
  

                                                   الف(                              ب(     
شكل 6-34

نکته: 
بهتر  بعدی  سه  نقشۀ  رسم  شدن  آسان  یا شکل دایره ای وجود دارد برای نمای رو به رو است صفحه ای از جسم را که در آن خطوط مایل برای 

انتخاب کنید. 

شكل 6-32

شكل 6-33
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كاركالسی-کشیدننقشۀدستيسهبعدی
مانند نقشۀ سه بعدی رو به رو، نقشۀ دستي سه بعدی یک کمد کتابخانه یا میز کار را بکشید.

رسمنقشۀدستیودقیقسهبعدییکوسیلۀساده
پس از هماهنگی با بزرگ تر خود در خانه، ابعاد یک وسیلۀ خانگی )مانند میز ناهارخوری ساده، مبل، تلویزیون، جعبه ابزار( را با 

خط کش به دست آورید. سپس نقشۀ سه بعدی آن را به روش آزاد و دقیق با مقیاس مناسب بکشید.

 

شكل 6-35
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام
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كار با چوب
               پودمان 7

برخیازمهارتهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید.
انتقادی،  تفکر  گروهی،  کارهای  اجرای  مانند  مهارت هایي،  کاربرد  و   آموزش 

پرسش گری و ...؛
 آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب )فرآورده های صنایع چوب و ...(؛
 آشنایی با برخی مشاغل صنایع چوب، مانند نجاری،کابینت سازی و ...؛

 کار با ابزارهای نجاری مانند اره، رنده، چوب سای، دریل و ...؛
 تولید محصوالت چوبی قابل استفادۀ شخصی یا فروش.
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در گذشته بسیاری از وسایل زندگی، ماننِد خانه، وسایل آشپزخانه و ... از چوب خالص ساخته می شد. امروزه تالش می شود این 
وسایل بیشتر از صفحات مصنوعی چوبی ساخته شوند تا در مصرف چوب صرفه جویی شود. ولی هنوز هم چوب  برای ساخت مبل، 
در و پنجره، کابینت آشپزخانه، اسباب بازی چوبی، خانه های چوبی، وسایل ورزشی، تخته چند الیی، MDF و کاغذ و هزاران فراورده 

چوبی دیگر استفاده می شود.

         

     
                                    شكل 1-7                                                                                                                                           شكل 7-2

1-7-شناساییانواعچوب
از چوب  نیز  تبدیل می کنند. در کارخانه هاي صنایع چوب  بریده شده  انواع چوب های  به  را  تنه درخت  در کارخانۀ چوب بری، 

درختان، فرآورده های چوبی مانند فیبر، تختۀ سه الیی، روکش، نئوپان  و ... را می سازند.
گونه های زیادی از چوب با رنگ ها و خواص گوناگون وجود دارد که چند نمونه آن ها در زیر توضیح داده شده است.  

         

)شكل 7-3(                                                                                        

كاجچناربلوطممرزگردو
شكل 7-4

شكل 7-3
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جدول1-7-ویژگیچندنوعچوب

نوعچوب
کاربردرایجرنگوشکلالیاف

سختیو
نرمی

سبکیو
سنگینی

متوسطمتوسطمبلمان گران بها، وسایل تزئینی چوبیقهوه ای روشن تا قهوه ای سوخته، الیاف منظم و نامنظمگردو
متوسطسختکاغذسازی، پارکتِكرم با نقش هاي قهوه ایممرز
متوسطنیمه سختمبل خمیده، روکشصورتي كمرنگ تا پررنگراش
متوسطسختمبلمان، در و پنجرهقهوه ای روشن تا تیره، با نقوش موازيبلوط
سبکنرمدر و پنجره، خانه چوبیزرد مایل به قهوه ای روشنکاج
متوسطمتوسطمبلمان كرم مایل به صورتي كم رنگ تا پر رنگچنار

كاركالسی-شناساییانواعچوب
 7-2 جدول  در  یافته اید  آن ها  دربارۀ  که  را  آنچه  و  کنید  بررسی  گروه  در  را  آن ها  و  بگیرید  خود  دبیر  از  را  چوب  قطعه  چند 

بنویسید.
جدول7-2

اندازهچوب)میلیمتر(شکلورنگالیافنوعچوب
ویژگیچوب

سبکی و سنگینی سختی و نرمی 

   
كاركالسی-بررسیویژگیهایچوببهکاررفتهدردووسیلۀچوبی

ویژگی های مواد چوبی به کار رفته در دو وسیلۀ چوبی خانگي یا اداري را بررسی و ابعاد آن ها را اندازه گیری و یادداشت کنید. 

2-7-ساختجامدادی)نیمهتجویزی(
موادوابزارموردنیاز

ارۀ دستِی چوب بری پشت دار )ظریف ُبر(
دریل دستی با سرمتۀ مارپیچ، به قطر 2 میلی متر

آچار پیچ گوشتی
سوهان و چوب سای
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5- سر زهوارهای چوبی را با چوب سای و سوهان، گرد کنید تا اندازۀ قطعات برابر با 155 میلی متر شود.

بیشتربدانیم
گیره و میز کار- هنگام کار برای جلوگیری از حرکت قطعه کار می توانید آن را به گیره ببندید. گیره روی میز کار چنان بسته شود 

که هنگام کار، قطعه، لرزش نداشته باشد.
سوهان و چوب سای برای شکل دهی چوب به کار برده می شود و از نظر آج به انواع زبر و نرم تقسیم می شود و دارای شکل های 

مختلف گرد، تخت و ... است.

                                              شكل 11-7                                                                 شكل 12-7                                                       شكل 7-13

 6- زهوارها را با رندۀ دستی ظریف پرداخت کنید. برای این کار زهوار را بین دهانۀ گیرۀ میز کار ببندید و پس از تنظیم رنده، سطح 
زهوار را عمود بر هم رنده کنید. پرداخت قطعه کار را می توانید با سنباده نیز انجام دهید. اندازۀ زهوارها باید در پایان 155 ×18×5 

میلی متر شود. 

رنده کاری سطح زهوار با رنده ظریف                                    سنباده کاری سر زهوار                                   سنباده کاری سطح زهوار          

                                        شكل 14-7                                                            شكل 15-7                                                               شكل 7-16

7- وسط هر زهوار و دو سر آن را طبق نقشه از فاصلۀ 15 میلی متری با متۀ مارپیچ به قطر 2 میلی متر سوراخ کنید.
   

 
                                                 شكل 17-7 -  متۀ دستی حلزونی            شكل 18-7 -دریل دستی                       شكل 19-7-دریل برقی
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نکته: هنگام کار با ابزارهای دستِی برقی گردنده، مانند دریل برقی مراقب باشید که لباس شما به متۀ در حال گردش گیر نکند. این 
کار می تواند به فرد آسیب برساند.

   

شكل 7-20

آمادهکردنمیلههایچوبی
1- دوبل چوبی به قطر 10 میلی متر را که آماده کرده اید از روی نقشه، خط کشی کنید.

2- دوبل چوبی را بین دهانۀ گیرۀ میز کار ببندید و آن را با ارۀ دستی ببرید تا چهار عدد میلۀ چوبی به طول 110 و قطر 10 میلی متر 
آماده شود.

3- در دو سر هر میلۀ چوبی مرکز دایره را نشانه گذاري کنید.
4- هر میلۀ چوبی را به صورت عمودی به گیره ببندید. 

5- با متۀ به قطر 2 میلی متر و دریل دستی سر دوبل ها را به عمق 10 میلی متر سوراخ کنید.

نکته: مته را عمود بر سطح کار قرار دهید و به آرامی و عمود بر سطح کار، به مته باردهی کنید وگرنه مته هنگام کار می شکند.

6-کاغذ سنباده را در کف دست خود قرار دهید و دوِبل های مذکور را روی آن بگذارید. کاغذ و میلۀ روی آن را مشت کنید و با 
فشار کم میلۀ چوبی را روی کاغذ سنباده پرداخت کنید.

    

      
                   شكل 21-7 -  دقت در عمود بودن مته به کار                                 شكل 22-7 سوراخ کردن سر میلۀ چوبی                      شكل 23-7-پرداخت میلۀ چوبی با سنباده
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سوارکردنقطعات)مونتاژ(

1- دو زهوار چوبی را به صورت ضربدر روی یکدیگر بگذارید و از وسط با پیچ به هم ببندید.
به کمک  را  آن ها  میلی متر  و قطر 3  میلی متر  به طول 20  پیچ چوب  با  و  قرار دهید  دیگر  را روی سر دو زهوار  میله  2- چهار 

پیچ گوشتی ببندید. 
3-  میله های چوبی را از سوراخ های کیسۀ پارچه ای عبور دهید.

4-زهوار چوبی به هم بسته شده دیگر را روی سر دیگر میله هایی که از کیسه خارج شده است بگذارید و با پیچ به آن ببندید. 
5- جامدادی ساخته شده را با نقشه کنترل نمایید تا از درستی کار مطمئن شوید.

 

     

                                  شكل 7-24                              

3-7-ساختقابعکسگردانچوبی)نیمهتجویزی(
از  یکی  گرفتید،  یاد  سیستم  و  نوآوری  پودمان  در  این  از  پیش  که  طور  همان 
مهارت ها مهندسی معکوس است. در این بخش شما با بررسی یک نمونه کار و پیاده 
کردن اجزای آن، جنس، ابعاد و چگونگی اتصال قطعات را یاد می گیرید تا یک نمونه 

قاب عکس را بسازید. برای انجام این کار باید به شرح زیر عمل کنید:
 نمونۀ کار ساخته شده را آماده کنید.

 برای نمونۀ ساخته شده قاب طرح کلی بکشید. 
 ابزار مورد نیاز را آماده کنید.

 وسایل حفاظتی مانند دستکش ایمنی را آماده کنید.
 قطعات تشکیل دهندۀ نمونه کار ساخته شده را جدا کنید. 

شكل 7-25

12

45

3

6



102

اندازه گذاری شده  اندازه گیری کنید. سپس نقشۀ فنی   اجزای تشکیل دهندۀ قاب عکس را 
اجزای تشکیل دهندۀ آن را بکشید.

 مواد مورد نیاز را برای ساخت قاب برآورد و آن ها را آماده کنید.
 مواد تشکیل دهندۀ قاب عکس را با رعایت صرفه جویی، برابر ابعاد و قطعات در نقشۀ فنی، 

خط کشی کنید.
 قطعات را مطابق اجزای نمونه بسازید.

 اجزای ساخته شده را مانند نمونه مونتاژ کنید.
در این مرحله فرض می کنیم یک قاب عکس مانند شکل انتخاب کرده و طرح کلی آن را مانند نمونه کشیده اید.

     

                  
  شكل 7-27

ابزارووسایلموردنیاز
میخ کش و گاز انبر، اره دستِی چوب بری،گیره، پیچ دستی و میز کار، سوهان و چوب سای ، دریل دستی و مته به قطر 8 میلی متر، 

چکش فلزی 250 گرمی  متر، خط کش، گونیا و پرگار، 
1- قطعات تشکیل دهندۀ قاب عکس گردان را جدا کنید و پس از اندازه گیری، نقشۀ قطعات را بکشید.

     

          
شكل 7-28

شكل 7-26                                                                                                           
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2- مواد مورد نياز را از روي نقشه تعيين كنيد وبراي ساخت قاب آنها را 
آماده كنيد. 

مواد مورد نیاز
 تخته به ابعاد 20×115×400 ميلی متر

 شيشه به ابعاد 2×100×154  ميلی متر دو عدد
 چسب چوب )بی رنگ مایع(

 2عدد مهره با قطر خارجی 8 ميلی متر 
 ميخ کبریتی 10عدد

 پروفيل فلزي ناوداني 2عدد  
 1- چوب هاي تشکيل دهندۀ قاب عکس را با رعایت صرفه جویی، از روي نقشه فنی، خط کشی کنيد.

2- با رنده، چهار سطح تخته خریداری شده را برندید و آن ها را کاماًل مسطح نمایيد. برای این کار از گيرۀ ميز کار استفاده کنيد. 
سطوح رندیده شده را با گونيای90 درجه کنترل کنيد به طوری که مسطح و نسبت به هم عمود باشند.

3- با رندیدن چوب اندازه آن را برابر با  18×110×400 ميلی متر نمایيد.

                                                         

                                             شكل 30-7                                                                                                                     شكل 7-31

4- از وسط عرض چوب با خط کش خط طولی بکشيد و با اره دستی آن را به دو قسمت مساوی اره کنيد تا اندازۀ هر یک برابر با 
18×55×400 ميلی متر شود.

5- چوب را به گيرۀ ميز کار ببندید و از روی خط برش دهيد. دقت کنيد فاصلۀ چوب از ميز کار زیاد نباشد تا چوب هنگام برش 
لرزش نداشته باشد.

                
                                                                                     شكل 32-7                                                                      شكل 7-33                                     

شكل 7-29
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ببندید و ضخامت  کار  میز  گیرۀ  به  را  آن ها  از  کدام  هر  برش چوب  از  پس   -6
برش داده شده را تا رسیدن اندازۀ هر تکه چوب به ابعاد 18×50×400میلی متر رنده 

کنید.
7- دو قطعه چوب آماده شده را با گونیای 90 درجه و خط کش، به دو قطعه به 
طول 200 میلی متر و دو قطعه به طول 114میلی متر خط کشی و اندازه گذاری کنید 

و سپس آن ها را ببرید.

8- قطعات خط کشی شده را با ارۀ ظریف ُبر بدون پشته به طوری برش دهید که اندازۀ طول قطعات برابر با 200 میلی متر باشد.
9- محل برش اره را با سوهان و سنباده، صاف و گونیا کنید.

10- وسط سطح دو قطعۀ کوچک را ازیک طرف با مته به قطر 8 میلی متر و به عمق چهار میلی متر سوراخ کنید.

اتصالقطعاتچوبیقاب
1- محل اتصال قطعات را با کمی چسب آغشته کنید. سپس قطعات بلندتر را 
با  به قطعات کوتاه تر اتصال دهید. اگر هنگام میخ کوبی، میخ کج شود آن را  با میخ 

میخ کش درآورید. میخ ها را قدری کج بکوبید تا چوب ترک نخورد.
2- سر میخ ها را با سنبه بکوبید تا از سطح چوب برجستگی نداشته باشند.

3- با سنبادۀ کاغذی قاب چوبی را پرداخت کنید.

 

                                                         شكل 36-7                                                شكل 37-7                                               شكل 7-38

شكل 7-34

شكل 7-35
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4- مهره ها را کمی چسب بزنید و داخل سوراخ  قطعات کوچک تر قاب بگذارید، 
به طوری که با سطح داخل قاب عکس هم سطح گردند.

آمادهكردنپروفیلناوداني
در  که  آلومینیومی  ناودانی  از  می توانید  قاب  شیشه  جای  پروفیل  ساخت  برای 

ساخت دِرکشویی کابینت به کار می برند استفاده کنید.
1- با سوزن خط کش و گونیا، دو قطعه پروفیل آلومینیمي ناوداني 
را به ابعاد10×17×100 میلی متر خط کشی کنید و آن را با ارۀ کمانی 

یا ارۀ آهن بر ببرید.
2- مرکز دو قطعه را تعیین و با سنبه عالمت گذاری کنید. 

3- محل عالمت گذاری شده را با کمک دریل دستی و سرمته به 
قطر 3 میلی متر سوراخ کنید. 

        

     
            

                                           شكل 41-7- كمان اره                                               شكل 42-7                                                   شكل 43-7- نشانه گذاري با سنبه نشان

شكل 7-39

شكل 40-7 - خط كشي با سوزن خط كش 

به طرف داخل قاب قرار هنگام اتصال قطعات، باید سوراخ ایجاد شده نکته:  در وسط قطعۀ کوچک 
هنگام میخ کوبی، سر قطعات چوب با هم اختالف زوایای  چهارچوب  قاب  باید 90 درجه  باشد. گیرد.

سطح نداشته باشند.
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نکته:  
1- زیر ناودانی، جایی که سر مته خارج می شود، یک قطعۀ چوبی بگذارید تا مته به میز کار آسیب نرساند. 

2- هنگام کار با پروفیل فلزی از دستکش کار استفاده کنید. 
لبۀ  تیزی  باشد.  نداشته  پلیسه  تا  کنید  یا سوهان کاری  را سنباده کاری  فلزی  پروفیل  بریده شدۀ  لبه های  یا سنباده  با سوهان   -3
گوشه های پروفیل ناوداني را نیز به کمک سوهان برطرف نمایید. دو قطعۀ بریده شده مذکور دو ناودانی ست که برای جاسازی شیشه و 

عکس در قاب به کار برده می شود.
4- یک پیچ به قطر 3 میلی متر و طول 5 میلی متر را با آچار پیچ گوشتی در سوراخ هر کدام از دو ناودانی ها ببندید.

   

        
                                                                         شكل 44-7                                                                         شكل 7-45

پرداختکاریورنگ
1-  با کمک قلم مو رنگ روغنِی دلخواه به قاب چوبی بزنید.

2- قطعات پروفیل را با سنبادۀ کاغذی سنباده کاری و پرداخت نمایید.
3- قطعات را که هم رنگ و هم پرداخت شده اند، از نظر مرغوبیت کنترل 

نمایید. 

سوارکردنقطعات)مونتاژ(
1- دو عدد کارت پستال عکس را بین دو شیشۀ آماده شده قبلی قرار دهید.  

2- نصف دو عدد ناودانی فلزی را، در باال و پایین شیشۀ عکس دار، داخل قاب چوبی کنید.  
3- دو نصفۀ خالی ناودانی ها را کمی به هم نزدیک نمایید تا بتوانید پیچ های نصب شدۀ دو سطح آن ها را در داخل قاب چوبی و در 
داخل سوراخ مهره ها جا بیندازید. شیشه را کاماًل در ناودانی داخل کنید تا قاب عکس گردان آماده شود و از آن استفاده نمایید یا آن 

را هدیه دهید. این قاب عکس زیبا سالیان دراز از شما به یادگار خواهد ماند.

شكل 7-46
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 :ههارت هايي را كه ياد گرفتن :كارهايي كه هي اًجام داده ام

       عنوان پروژه

 :با چه هشاغلي آشٌا شدم

 :هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام

 :ابزارهايي كه استفاده كرده ام

 :ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام


