
فناوري  وكار
1394 دورۀ اّول متوسطه  پايۀ نهم



  

  شورای برنامه ريزی  درسی كار و  فناوری: مهدی  اسمعیلی ،  احمد امشاسپند ، احمدرضا دوراندیش ، لیال سلیمانی ، 
                                                                    سیدسعید قریشی  ،  محمد کفاشان،امیرحسین کوهی ، محمد مصطفوی ، 

                                                                معصومه نوروزی و بهنام نیک نژاد
  مؤلفان: مهدی اسمعیلـی ،   محسن بهرامی، محمد اسماعیل خلیل ارجمندی، فاطمه سوسن آبادی فراهانی، 
سحر  فرجاد،  سارا  طزری،  ملیحه  ضیغمی،  حسن  صادق،  معصومه  شجاعی اردکانی،  مجید 
کیانی ده کیان، رسول گودرزی، محمد مصطفوی، علی مکی نیری، مرتضی نیازی و بهنام نیک نژاد

  ويراستار: حسین داوودی
  آماده سازی و نظارت برچاپ و توزيع: ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

                                 تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  4آموزش و پرورش)شهید موسوی(
                                    تلفن: 9ـ88831161 ، دورنگار: 88309266 ،كد پستی: 1584747359 

www.chap.sch.ir وب سایت                                 
         مدير امور فنی و چاپ: لیدا نیک روش

مدير هنری: مجید ذاکری یونسی
  طراح گرافیک: سیدعلی موسوی

طراح جلد: طاهره حسن زاده
رسام: سید مرتضی میرمجیدی، مریم دهقان زاده 

عکاس: ابوالفضل بهرامی، نسرین اصغری
صفحه آرا: شهرزاد قنبری

حروفچین: سّیده فاطمه محسنی 
مصحح: مریم جعفرعلیزاده ، فاطمه صغری ذوالفقاری

امور آماده سازی خبر: سپیده ملک ایزدی
امور فنی رايانه ای: فاطمه رئیسیان فیروزآباد ،  راحله زادفتح اله

ـ   خیابان61 )داروپخش(    ـ کیلومتر17جاّدۀ مخصوص کرج  ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران 
ـ  37515           تلفن:5  ـ44985161،دور نگار:44985160، صندوق پستی:139

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
سال انتشار و نوبت چاپ:چاپ اّول 1394

حّق چاپ محفوظ است.

ISBN   978 -964 - 05 - 2431 - 2     978-964-05  -2431 -2    شابک

ـ  136 نام كتاب: کار و فناوری پایۀ نهم دورۀ اّول متوسطه 

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و نظرات خـود را در بــارۀ محتواى این کتاب، بــه نشانـى تهران، صندوق پستى 
شمارۀ     4874/15    دفترتـألیف  کتاب هـای درسی فنى  و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir                                                     )پیام نگار) ایمیل
 www.tvoccd.medu.ir/ karofanavari    ) وب گاه ) وب سایت

 برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي 
خودتان  كشور  احتياجات  و  آييد  بيرون 
ايماني  انساني  نيروي  از  سازيد،  برآورده  را 
اجانب  به  اتكاي  از  و  نباشيد  غافل  خودتان 

بپرهيزيد.

ريف« َس ِسّرُه الشَّ امام خميني » ُقِدّ





13

3

67

41

25

81

53

109

121

135

پودمان: ترسیم با رايانه

پودمان: الگوريتم 

پودمان: تأسیسات مکانیکی

پودمان: بازی های رايانه ای

پودمان: خودرو

پودمان: ساز و کارهای حرکتی

پودمان: عمران

پودمان: برق

پودمان: پايش رشد و تکامل کودک

پودمان: صنايع دستی )برجسته کاری روی فلز مس(

پودمان: هدايت تحصیلی ــ حرفه ای

ب
طال

ت م
فهرس

95

بخش اّول: پودمان های تجویزی )پروژٔه طراحی و ساخت يک ساز و کار حرکتی( 

بخش دوم: پودمان های نیمه تجویزی )انتخاب سه پروژه از هفت پروژٔه مربوط به پودمان های اين بخش( 

ـ حرفه ای(  بخش سوم: پودمان تجویزی )پروژٔه انتخاب رشتٔه تحصیلی 

1

39

133



سخنی با دبیران ارجمند

خداوند سبحان را سپاس مى  گويیم که در پناه لطف و رحمتش به ما اين توفیق را عنايت فرمود تا بتوانیم 
برگ ديگرى از اوراق سند مبانى نظرى تحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمى عمومى جمهورى اسالمى 

ايران را عملیاتى کنیم.
همکاران ارجمند، حوزٔه تربیت و يادگیری کار و فناوری يکی از يازده حوزٔه تربیت و يادگیری در برنامٔه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ايران است که در طول 12 سال، از پائه اّول ابتدايی تا پايان دورٔه آموزش متوسطه 
به صورت تلفیقی يا درس مستقل آموزش داده می شود. براساس برنامٔه درسی ملی ايران حوزٔه تربیت و يادگیری 

کار و فناوری با هدف کسب شايستگی کار های مورد نیاز زندگی و دنیای کار طراحی و تدوين شده است.
مانند سال  هاى قبل ضرورت دارد در فرايند اجراى پروژه به شايستگى  هاى غیرفنى و فنى دنیاى کار مانند 
کاربرد ابزار ها، نقشه خوانى، شناخت مواد، اخالق حرفه اى، مديريت منابع، مديريت کار و کیفیت، کارآفرينى، 
آموزش ديگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن ها را به عنوان يک پايه اساسى در فرايند آموزشى به کار گیريد.
نهم  پائه  در  کرده اند.  کسب  حدودى  تا  را  الزم  مهار ت  هاى  دانش آموزان  هشتم  و  هفتم  ششم،  پائه  در 
از  برخى  مى توانند  درس  اين  فراگیرى  با  دانش آموزان  مى شوند.  تکمیل  و  تقويت  شده  آموخته  مهارت  هاى 
کار هاى روزمره را به درستى انجام دهند. همچنین با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندى  هاى مورد نیاز براى آن 

مشاغل و مقايسٔه آن با توانمندى خود مى توانند براى آيندهٔ شغلى و تحصیلى تصمیم آگا هانه بگیرند.
آيندٔه زندگی خود و انتخاب رشتٔه تحصیلی،  تا برای  بايد خود را بهتر بشناسند  پايه دانش آموزان  در اين 
تصمیم بگیرند. شما به عنوان دبیر درس کار و فناوری می توانید کمک زيادی  کنید تا دانش آموزان آيندٔه خود را 

بهتر بسازند. همچنین آنان را با رشته  های تحصیلی دورٔه دوم متوسطه آشنا سازيد.
اّول  بخش  است،  طراحی شده  بخش  سه  در  که  است  گونه  اين  به  نهم  پائه  فناوری  و  کار  کتاب  ساختار 
شامل سه پودمان تجويزی است. اين بخش را بايد در قالب پروژٔه طراحی و ساخت يک ساز و کار حرکتی به 
صورت عملی آموزش دهید. بخش دوم شامل هفت پودمان نیمه تجويزی )انتخابی( است. شما بايد سه پروژه 
از پروژه  های ارائه شده در اين بخش را انتخاب و به صورت عملی آموزش دهید. بخش سوم هم شامل پودمان 
هدايت تحصیلی ــ حرفه ای است. در اين پودمان دانش آموزان بايستی با توجه به آنچه تا کنون در دروس کار و 
فناوری پايه  های ششم، هفتم، هشتم و نهم آموخته اند، با کمک شما و مشاور مدرسه پروژٔه انتخاب رشتٔه تحصیلی 
خود را اجرا کنند. پیشنهاد می  شود اين بخش در دو مرحله، به اين صورت که گام اّول پودمان، بعد از نیمسال 

اّول و گام  های دوم و سوم در پايان سال تحصیلی تدريس شود.



بنابراين اجراى موفقیت آمیز پروژه  ها،  از آنجا که هر پروژه وابسته به کار هاى موجود در پودمان  هاست، 
مشروط به اجراى گام  به  گام و با کیفیت مطلوب آن ها در هر پودمان مى  باشد. الزم است دبیران محترم به گونه اى 
برنامه ريزى کنند که دانش آموزان بتوانند فرايند اجراى کار را در رسیدن به محصول نهايى ادامه دهند. فرايند 
اجراى پروژه و تولید محصول نهايى از اهداف اصلى در اين کتاب است. در طراحی فعالیت  های يادگیری از 
فناورانه  فناورانه شامل طرح سؤال و روش حل مسائل  تفکر  استفاده کنید.  فعال  فناورانه و روش  های  تفکر 
است. براى رسیدن به اين هدف، برخى از مطالب با عنوان  هايى مانند کارکالسى يا کار غیرکالسی و مانند آن 

مشخص شده است که در ادامه چند مورد مهم توضیح داده مى شود.

 کار کالسی

کار های مشخص شده با اين عنوان را بايد دانش آموز در کالس يا کارگاه به صورت فردی يا در گروه دو تا 
چهار نفری انجام دهند. در انجام دادن کار های گروهی دانش آموزان بايد نکاتی مانند احترام به عقايد ديگران، 

تحمل يکديگر، نقش افراد در گروه، مشارکت و تقسیم کار را رعايت کنند.

 کار غیر کالسی

چنین کار هايی بايد متناسب با امکانات و ويژگی  های مدرسه يا خانواده و با راهنمايی دبیر يا بزرگ تر ها در 
خانواده انجام شود. از اجراى چنین کار هايی در خانه بايد گزارش کار و مستنداتی مانند عکس تهیه گردد و 

نتیجٔه کار به دبیر نشان داده شود.

بدون اجراى کار  های وابسته به هر پودمان دانش آموزان موفق به یادگیری آن  ها نخواهند بود.

را  موضوع  نخست  کرد.  خواهند  طی  را  گام  چهار  کار  اجراى  برای  دانش آموزان  پودمان  ها  برخی  در 
از  پس  آنگاه  مى  آورند.  به دست  مختلف  منابع  از  را  موضوع  به  مربوط  اطالعات  سپس  می  کنند،  شناسايی 
دسته بندی و پردازش اطالعات، گزارش آن را به صورت الکترونیکی تهیه می  کنند. در پايان برای به اشتراک 

گذاشتن اطالعات، آن را به صورت نمايشی ارائه می دهند.



کارهای نیمه تجویزی )انتخابی(
در اين کتاب برای توجه به ويژگی  های منطقه ای يا تناسب محتوا با شرايط دانش آموزان، برخی کار ها با 
عنوان نیمه تجويزی يا انتخابی مشخص شده است. دبیران محترم می توانند فعالیت  ها و پروژه  های نیمه تجويزی 
اساس عاليق  بر  می توانند  پروژه  ها  و  فعالیت  ها  اين  کنند.  انتخاب  آورده شده است  کتاب  در  آنچه  به جای  را 

دانش آموزان و يا نیاز های منطقه ای و محلی باشد.

پروژه
در اين کتاب دو يا چند پودمان در قالب يک پروژه آموزش داده می شود. دانش آموزان مى توانند با بررسی 
پودمان  های کتاب و راهنمايی دبیر محترم، پروژه  های مورد نظر خود را که اهداف کتاب را پوشش دهد اجرا 
کنند و همراه با آموختن شايستگی  های مربوط به هر پودمان، پروژه  های خود را کامل کنند. پس از پايان هر 
پروژه بايد نتیجه کار يا تولید خود را به دبیر ارائه و برای فروش در بازارچه ای که برگزار خواهد شد آماده کنند. 
توصیه اکید داريم که دبیران ارجمند کتاب را به طور دقیق و کامل مطالعه کنند و پودمان  هاى پیشنهادى را 
شخصاً اجرا نمايند تا در فرايند اجراى آموزش دچار مشکل نشوند. همچنین بر رعايت نکات بهداشتى، ايمنى و 
حفاظتى در حین انجام کار هاى عملى توسط دانش آموزان، تأکید ويژه داشته باشند. برخى از توصیه  هاى ايمنى 

در هر پودمان متناسب با نوع فعالیت ارائه شده است.
ارزشیابى اين درس مانند آموزش آن به صورت عملى انجام مى  شود. ارزشیابى به صورت فرايندى و با توجه 
به نوع کار مى  تواند ارزشیابى پايانى نیز داشته باشد. ابزار ارزشیابى فرايندى يا پايانى، مشاهده و کارپوشه است. 
در برخى از موارد، هر دو روش مورد استفاده قرار مى  گیرد. در جدول صفحه بعد، نمونه  هايى از شاخص  هاى 

مورد ارزشیابى و ابزار هاى آن براى ارزشیابى پودمان و پروژه آورده شده است.



يادآورى مى  شود که جدول ارائه شده صرفاً پیشنهادى است و دبیران محترم با توجه به تجربه و شاخص  هاى ديگرى 
که براى آنان جنبه ارزشیابى دارد، مى توانند به رديف  هاى جدول اضافه کنند.

برای درس کار و فناوری، بسته آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلّم، فیلم راهنمای معلّم، نرم افزار آموزشی 
دانش  آموزان پیش بینی شده است که در اختیار شما قرار داده شده است.

بدون شک، بدون همکاری، استفاده از تجارب ارزندٔه شما و تالش بی وقفه شما همکاران ارجمند، اهداف درس 
کار و فناوری در اين پايه محقق نمی گردد. از شما به دلیل اين همکاری و تالش دلسوزانه تشکر و قدردانی می نمايیم.

مؤلفان

ابزارموارد ارزشیابی
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مشاهدهشايستگی  های فنی ــ تفکر انتقادی، پرسش گری و ...
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مشاهده + کارپوشهمستندسازی



سخنی با دانش آموزان گرامی

سال های گذشته شما در دروس کار و فناوری پايه های ششم، هفتم و هشتم مهارت های مختلفی همانند کار با رايانه 
و طراحی و ساخت پروژه ها را به دست آورديد. همچنین با برخی از مشاغل نیز آشنا شديد. امسال برای شما بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است. چرا که شما پس از گذراندن پايه  های هفتم و هشتم اکنون در پائه نهم عالوه بر اينکه همانند سال های 
با رايانه، طراحی و ساخت يک ساز و کار حرکتی،  الگوريتم کار ها، ترسیم  گذشته مهارت های جديدی از جمله ارائه 
ساخت بازی های رايانه ای، کار با برق، نگهداری و تعمیر در تأسیسات و عمران، طراحی و ساخت در عمران، بازديد های 
ضروری در خودرو، پايش رشد و تکامل کودک و صنايع دستی )برجسته کاری روی فلز مس( را به دست می آوريد، خود 
را بهتر می شناسید، می خواهید برای آيندٔه زندگی خود و انتخاب رشته، تصمیم بگیريد. درس کار و فناوری به شما کمک 

زيادی می کند تا آيندهٔ خود را بهتر بسازيد. 
توجه به نکات زير موجب يادگیری بهتر در اين درس می شود.

کارآفرين  و  نوآور  آينده  در  نمايید. شما  استفاده  کار ها  و  در ساخت محصوالت  نوآوری خود  و  از خالقیت  1ــ 
برجسته ای خواهید شد.

2ــ به نظرات دوستان خود در کار گروهی احترام بگذاريد و به همديگر در انجام کار گروهی کمک نمايید. چرا که 
کار های بزرگ با کار گروهی انجام می شوند.

3ــ از حفظ کردن مطالب دوری کنید. سعی کنید آن ها را در عمل تجربه کنید و محصوالت خوبی بسازيد.
4ــ اين درس امتحان کتبی ندارد و ارزشیابی از روی محصوالت ساخته شده شما و ارائه در بازارچه انجام می شود.
5ــ در راه اندازی بازارچه و فروش محصوالت خود با کیفیت باال کوشش کنید. هر نیمسال شما يک بازارچه داريد.
6ــ در انتخاب پروژه ها و ساخت محصوالت به عالقٔه خود و نیاز جامعه توجه نمايید و با همکاری دبیر محترمتان 

اين کار را انجام دهید.
7ــ تنها از روی کتاب نمی توانید روش ساخت محصول را ياد بگیريد. از دبیرتان، والدين و تجارب ديگران استفاده 

کنید. نرم افزار آموزشی و فیلم آموزشی می تواند به شما کمک کند.
کتاب کار و فناورى پائه نهم براساس نیاز هاى منطقه اى میهن عزيزمان ايران طراحى شده است. هر يک از پودمان ها 
به گونه اى است که شما را با مفاهیم پايه آشنا مى کند و در مهارت هاى مربوط به هر پودمان توانمند می کند. الزم است اين 



مهارت ها را با راهنمايى دبیر خود در هر يک از پودمان  هاى پیشنهادى به صورت فردى يا گروهى اجرا نمايید. روش کار به 
صورت پروژ ه اى و مشابه پودمان هاى اجرا شده در سال هاى گذشته است. کتاب در سه بخش طراحی شده است، بخش اول 
شامل سه پودمان تجويزی )الزامی( است. اين بخش را بايد در قالب پروژٔه طراحی و ساخت يک ساز و کار حرکتی اجرا 
نمايید. بخش دوم شامل هفت پودمان نیمه تجويزی )انتخابی( است. شما بايد سه پروژه از پروژه  های ارائه شده در اين بخش 
را انتخاب و اجرا کنید. بخش سوم هم شامل پودمان هدايت تحصیلی ــ حرفه ای است. در اين پودمان شما با توجه به آنچه 
تا کنون در درس کار و فناوری پايه های ششم، هفتم، هشتم و نهم گذراند ه ايد پروژٔه انتخاب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای خود 

را انجام می دهید.
يادآورى مى شود که مجموعه چند پودمان منجر به اجراى يک پروژٔه کامل مى شود. مثالً اجراى مجموعه پودمان هاى 
الگوريتم، ترسیم با رايانه و ساز و کار های حرکتی به پروژٔه طراحی و ساخت يک ساز و کار حرکتی مثل جرثقیل اسباب بازی 
منتهی خواهد شد يا پودمان  های الگوريتم، ترسیم با رايانه و صنايع دستی، به پروژهٔ طراحی و ساخت پالک مسی منتهی 

خواهد شد.
در هريک از پودمان  هاى پیشنهادى تعدادى پودمان نیمه تجويزى وجود دارد که جايگزين پودمان پیشنهادى مى شود.
در پايان برخی پودمان ها، تعدادی پروژٔه نیمه تجويزی آورده شده که شما می توانید به جای پروژٔه پیشنهادی کتاب 
يکی از آن ها را اجرا کنید. همچنین با توجه به عالقه و نیاز خود و گروه مى توانید پروژه هاى جديدى که منجر به تولید و 
ساخت يک محصول مى شود را به دبیر خود پیشنهاد کنید و پس از تأيید آن را به اجرا در آوريد. در هر صورت پروژه هاى 

پیشنهادى يا انتخابى بايد با عناوين، اهداف، مفاهیم و مهارت هاى پودمان های ارائه شده مرتبط باشند.
الزم است روش  هاى خالق و نوآورانه و شايستگى هاى غیر فنى را در سرتاسر فرايند اجراى فعالیت ها به کار بنديد.
رعایت نکات بهداشتى و ایمنى در انجام فعالیت هاى کار گروهى الزامى است و براى این منظور در 

سراسر کتاب نکات بهداشتی و ایمنى متناسب با نوع فعالیت کارگروهى آورده شده است.
امیدواريم اين کتاب به شما نوآوران و کارآفرينان آينده کشور عزيزمان جهت ساخت محصوالت و انجام کار های 

بزرگ کمک نمايد. از اينکه شما آيندٔه درخشانی برای کشور می سازيد، متشکريم.
مؤلفان



سخنی با اولیای محترم

درس کار و فناوری پائه نهم در ادامه دروس کار و فناوری دورٔه ابتدايی و پائه هفتم و هشتم دورٔه اّول متوسطه 
تهیه شده است.پائه هفتم، هشتم و نهم، دورٔه اّول متوسطه را تشکیل می دهند که هدف آن ها تکمیل آموزش عمومی و 
راهنمايی و هدايت دانش آموزان برای انتخاب رشته بر اساس نیاز کشور و عالئق و توانمندی  های دانش آموزان 
است. درس کار و فناوری نقش مهمی در آموزش مهارت  های زندگی و هدايت تحصیلی ــ حرفه ای دانش آموزان 
دارد. اين درس بیشتر بر روی مهارت  ها و شايستگی  های مربوط به کار و فناوری تأکید دارد، لذا امتحانات کتبی 
در اين درس به شکل معمول وجود ندارد. در اين پايه دانش آموزان مهارت های جديدی از جمله ارائه الگوريتم 
کار ها، ترسیم با رايانه، طراحی و ساخت يک ساز و کار حرکتی و همچنین برخی از مهارت های ساخت بازی های 
رايانه ای، کار با برق، نگهداری و تعمیر در تأسیسات و عمران، بازديد های ضروری در خودرو، پايش رشد و تکامل 
کودک و صنايع دستی )برجسته کاری روی فلز مس( را به دست می آورد. بخش مهمی که در اين کتاب وجود دارد 
پروژٔه انتخاب رشتٔه تحصیلی است. اين انتخاب با توجه به اينکه در سال بعد دانش آموزان وارد دورٔه دوم متوسطه 
می شوند بسیار مهم است. شما می توانید در برخی از اين کار ها برای افزايش انگیزه فرزندتان به آن ها کمک نمايید. 
عالوه بر آن شما می توانید عناوين پروژه  های طراحی و ساخت را به فرزندتان پیشنهاد دهید. همچنین در کار با رايانه 
و فناوری اطالعات و ارتباطات در چارچوب کتاب درسی، توصیه می شود به دلیل استفاده زياد وسايل ارتباطی در 
يادگیری فرزندتان، با آن ها مشارکت داشته باشید. همچنین نقش شما در کمک به انتخاب رشتٔه تحصیلی فرزندانتان 
بسیار اهمیت دارد. جهت يادگیری بهتر فرزندتان عالوه بر کتاب درسی، نرم افزار آموزشی نیز تهیه شده است. در 
نهايت از زحمات و تالش  های شما برای کمک به ترويج فرهنگ کار و تالش در خانواده و جامعه تشکر و قدردانی 

می نمايیم.
  مؤلفان


