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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را 
برآورده سازید ، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اتّکاى به اجانب بپرهیزید.

امام خمىنى »قّدس سّره الّشرىف«





مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

مجموعه   « استانداردهاى  مبناى  بر  کاردانش«  شاخٔه  تخصصى  »کتاب هاى  یا  مهارت   «  »  پودمان هاى  تألیف  برنامه ریزى 
توانایى هـاى  ابتدا  براین اساس  برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ى هشتم« صورت گرفته است. 
هم خانواده )Power Harmonic( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت 
واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان 

مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است به گونه اى که 

یک سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخٔه کاردانش« چاپ  سپارى 

مى شود. 
 U1 ( و هر پودمان نیز به تعدادى واحد کار )… و M2 و M1 ( به طور کلى هر استاندارد مهارت بـه تعدادى پودمـان مهارت
و U٢ و…( و هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى ویژه ) P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند. به طورى که هنرجویان در پایان آموزش 
واحدهاى کار )مجموع توانایى هاى استاندارد مربوطه( و کلیه پودمان هاى هر استاندارد،تسلط و مهارت کافى در بخش نظرى و عملى را 
به گونه اى کسب خواهند نمود که آمادگى کامل را براى شرکت در آزمون جامع نهایى جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.
 بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخٔه کاردانش و کلیه عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالیت 

دارند، مى توانند ما را در غناى کیفى پودمان ها که براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است رهنمون و یاور باشند. 

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
     دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و

حرفه اى و کاردانش                
                          

P=Power        U=Unit        M=Module



مقدمه 
حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالٰى را که از کثرت الطافش بى خبرىم و حمدش را با اذن او بر زبان جارى مى سازىم. و امر او 

را اطاعت مى کنىم وگرنه ما را توان حمد گوىى آن قىوم بى همتا نمى باشد. 
پودمان حاضر در ارتباط با تجزىه و تحلىل مبانى برق و الکترونىک و اصول سىم کشى مدارهاى الکترىکى و الکتر ونىکى و چگونگى 
اندازه گىرى کمىت هاى الکترىکى و الکترونىکى منطبق براهداف آموزشى شاخه کاردانش بر مبناى تواناىى شماره 10 و 12 استاندارد 
ـ  8 گروه مکانىک خودرو تألىف شده است که مى تواند عالوه  مهارت و آموزشى تعمىرکار درجه 2 برق خودرو به شماره کد 1.2.42.55 ـ
بر هنرجوىان شاخه کاردانش براى ساىر عالقمندانى که فعالىت هاى آن ها در ارتباط  با سىستم هاى الکترىکى خودرو مى باشد مفىد واقع 
شود پرسش هاى پىش آزمون به منظور اىجاد انگىزه و عالقمندى و فراهم  نمودن بستر مناسبى براى ىادگىرى و سؤاالت آزمون پاىانى براى 
ارزىابى آموخته هاى مخاطبىن طراحى و در ابتدا و انتهاى هر واحد کار آورده شده است بدىهى است که بىان نکته نظرها و رهنمودهاى 

تمامى عزىزانى که در امر توسعه ى آموزش هاى مهارتى فعالىت دارند چراغ راه مؤلفان خواهد بود. 
با تشکر ــ مؤلفان 



فهرست 

1 واحد کار اول ــ تواناىى تجزىه و تحلىل مبانى برق 
  3 پىش آزمون)1(   
7 1ــ آشنایى با الکتریسیته   
7 1ــ1ــ ساختمان ماده    
8 2ــ1ــ ساختمان اتم و اجزاى تشکیل دهنده آن    
9 3ــ1ــ ویژگى هاى اتم و ذرات آن    

10 4ــ1ــ اتم هاى باردار    
11 ـ  1ــ هدایت الکتریکى  5   ـ   
15 6ــ1ــ آشنایى با کمیت هاى الکتریکى    
19 7ــ1ــ عوامل مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکى    
20 8    ــ1ــ قانون اهم    
21 9ــ1ــ اهم متر    
24 10ــ1ــ ولتاژ الکتریکى و نحوه ى اندازه گیرى آن    
28 11ــ1ــ جریان الکتریکى و نحوه ى اندازه گیرى آن    
32 12ــ1ــ اجزاى مدار الکتریکى    
35 13ــ1ــ انواع مدارهاى الکتریکى    
37 14ــ1ــ اتصال باترى ها    
39 15ــ1ــ سیم کشى اجزاى مدارالکتریکى در خودرو    
40 16ــ1ــ انواع سوئیچ هاى بکاررفته در مدارهاى الکتریکى خودرو     
42 17ــ1ــ آشنایى با نقشه و عالئم مدارهاى الکتریکى    
46 18ــ1ــ آشنایى با انواع سیم هاى مورد استفاده در سیم کشى مدارهاى الکتریکى خودرو    
50 19 ــ1ــ آشنایى با سرسیم و کانکتورها    
57 20ــ1ــ ابزارهاى مورد استفاده در سیم کشى مدارهاى الکترونیکى خودرو    



59 21ــ1ــ ابزار و وسایل عایق کارى    
62 22ــ1ــ لحیم کارى    
64 23ــ1ــ اصول و روش اتصال سر سیم به سیم و کابل    
67 24ــ1ــ دستورالعمل لحیم کارى و عایق کارى در سیم کشى مدارهاى الکتریکى خودرو     
73 25ــ1ــ دستورالعمل سیم کشى مدارهاى الکتریکى    
75 26ــ1ــ دستورالعمل کاربرد مولتى متر براى اندازه گیرى کمیت هاى الکتریکى در خودرو    
79 خودآزماىى   
83 27ــ1ــ مغناطیس و الکترومغناطیس    
86 آزمون پاىانى )1(   

91 واحد کار دوّم ــ تواناىى سىم کشى مدارات الکترىکى و الکترونىکى خودرو 
92 پىش آزمون )2(   
93 ـ    دیجیتال(  1ــ2ــ آشنایى با اصول الکترونیک )آنالوگ ـ   
94 2ــ2ــ آشنایى با اجزاى مدارهاى الکتریکى و الکترونیکى     

116 3ــ2ــ آشنایى با لوازم اندازه گیرى و آزمایش مدارهاى الکترونیکى     
120 4 ــ2ــ رعایت نکات ایمنى     
125 5ــ2ــ استفاده از دفترچه راهنما    
166 6ــ2ــ آشنایى با کاربرد الکترونیک در خودرو    
167 7ــ2ــ آشنایى با اصول طراحى و اجراى مدارهاى ساده ى الکترونیکى     
170 8ــ2ــ شناسایى مبانى طراحى و اجراى مدارهاى ساده ى الکترونیکى     
188 9ــ2ــ حسگرها و عملگرها )محرک ها(     
191 10ــ2ــ عیب یابى و رفع عیب انواع حسگرها و عملگرها    
198 آزمون پاىانى )2(   



هدف کلى پودمان 
تجزیه و تحلیل مبانى برق و الکترونیک و اصول سیم کشى مدارهاى الکتریکى و الکترونیکى خودرو 

ساعت شماره                                عنوان تواناىى   واحد   
جمع عملى  نظرى  تواناىى   کار   
40  32  8 توانایى تجزیه و تحلیل مبانى برق    12  1  

100  60  40 توانایى سیم کشى مدارات الکتریکى و الکترونیکى خودرو   10  2  
140  92  48 جمع     



 


