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سخنی با دبیران گرامی

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

رسمى عمومى جمهورى اسالمى ايران را عملیاتى کنیم. 
يکى از دغدغه هاى همیشگى دبیران و مربیان عزيز در مقاطع مختلف تحصیل، عدم توجه 
و  متربیان  هدايت  و  و شغلى  و صالحیت هاى حرفه اى  شايستگى ها  مهارت هاى شهروندى،  به 

دانش آموزان به سوى شغل مطلوب است. 
به  کار  وفناورى  يادگیرى  و  تربیت  حوزه  در   ،1391 سال  مصوب  ملى  درسى  برنامه  سند 
شايستگى ها و مهارت ها در چهار قلمرو شايستگى هاى غیرفنى و فنى دنیاى کار، شايستگى هاى 
فناورى اطالعات و ارتباطات و شايستگى يادگیرى مادام العمر فنى و حرفه اى توجه ويژه اى نموده 
است. حاصل اين توجه، تدوين برنامه و کتاب هاى درسى کار     و   فناورى در دوره ابتدايى و متوسطه 
است که کتاب حاضر براى پايه هشتم )پايه دوم دوره  اول متوسطه( تألیف و تدوين شده و در اختیار 
شما قرار دارد. اين کتاب نیز مانند کتاب هاى درسى پايه ششم و هفتم، پروژه محور، طراحى و در 
آن شايستگى هاى فنى و    غیرفنى مورد نیاز بازار کار جامعه ديده شده است. در صورتى که اهداف 
پیش بینى شده در کتاب هاى درسى مورد اشاره تحقق يابد، بسیارى از دغدغه هاى دبیران محترم 

برطرف مى شود. 
مانند سال هاى قبل ضرورت دارد در فرايند اجراى پروژه به شايستگى هاى غیرفنى و فنى 
منابع،  مديريت  حرفه اى،  اخالق  مواد،  شناخت  نقشه خوانى،  ابزارها،  کاربرد  مانند  کار  دنیاى 
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.
با چوب و دوخت  با رايانه، کار  با مواردى مانند کار  پايه  ششم و هفتم دانش آموزان  در 
پوشاک و موارد مشابه آن آشنا شده اند و مهارت هاى الزم را تا حدودى کسب کرده اند. در پايه 
هشتم مهارت هاى آموخته شده تقويت و تکمیل مى شوند وتعداد ديگرى از شايستگى ها مانند کار 



با فلز، الکترونیک و امور ادارى و مالى آموزش داده مى شود. 
دانش آموزان با فراگیرى اين درس مى توانند برخى از کارهاى روزمره را به درستى انجام 
دهند. همچنین با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندى هاى مورد نیاز براى آن مشاغل و مقايسه 

آن با توانمندى خود مى توانند براى آينده شغلى و تحصیلى تصمیم  آگاهانه بگیرند.
از آنجا که هر پروژه وابسته به کارهاى موجود در پودمان ها است، بنابراين اجراى موفقیت آمیز 
پروژه ها، 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 
يا                اين کتاب است. براى رسیدن به اين هدف، برخى از مطالب با عنوان هايى مانند کارکالسى 
کار غیرکالسی و مانند آن مشخص شده است که در ادامه چند مورد مهم توضیح داده مى شود.

 کار کالسی

دانش آموزان کارهای مشخص شده با اين عناوين را بايد در کالس يا کارگاه به  صورت فردی 
يا در گروه 2 تا 4 نفری انجام دهند.

 کار غیر کالسی

دانش آمــوزان چنین کارهايی را بايد متناســب با امکانات و ويژگی های خانواده، مدرســه يا 
منطقه و  با راهنمايی دبیر يا بزرگ ترها انجام دهند. پس از انجام کارهای غیرکالسی، بايد گزارش 

کار و سندهايی مانند عکس تهیه کنند و نتیجه کار را به وسیله رايانامه به دبیر خود ارائه دهند.



کارهای انتخابی )نیمه تجویزی(
با  کارها  برخی  دانش آموزان،  شرايط  و  منطقه ای  ويژگی های  به  توجه  برای  کتاب  اين  در 
عنوان انتخابی مشخص شده است. دانش آموزان مى توانند به جای کارهای انتخابی، کار ديگری 

را با راهنمايى دبیر خود، پیشنهاد و اجرا کنند. 

پروژه
دانش آموزان  داده می شود.  آموزش  پروژه  قالب يک  در  پودمان  يا چند  دو  کتاب  اين  در 
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 
دانش آموزان،  توسط  کارهاى عملى  انجام  و حفاظتى در حین  ايمنى  بهداشتى،  نکات  رعايت 
تأکید ويژه داشته باشند. برخى از توصیه هاى ايمنى کلى در ابتداى کتاب و در هر پودمان متناسب 
انجام  به صورت عملى  اين درس مانند آموزش آن  ارائه شده است. ارزشیابى  با نوع فعالیت 
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 زير نمونه هايى از 
شاخص هاى مورد ارزشیابى و ابزارهاى آن براى ارزشیابى پودمان و پروژه آورده شده است. 



ابزارشاخص های ارزشىابیردیف

مشاهدهشايستگی های فنی هر پودمان1

مشاهده + کارپوشهنوآوری  و خالقیت2

مشاهده + کارپوشهبهره گیری درست از فناوری  اطالعات و ارتباطات و ساير فناوری ها 3

مشاهده + کارپوشهبرنامه ريزی کارها 4
مشاهده + کارپوشهرعايت ايمنی و بهداشت5
مشاهده+ کارپوشهانجام کارهای گروهی6

مشاهده + کارپوشهکاربرد درست ابزار و تجهیزات7

مشاهده+ کارپوشهمديريت منابع8
مشاهده+ کارپوشهاجرای فرايند طراحی و ساخت محصول9

مشاهده + کارپوشهتولید و ارائه محصول10

مشاهده + کارپوشهعیب يابی و بهبود محصول11

مشاهده + کارپوشهمستندسازی12

مشاهده+ کارپوشهرعايت اصول اخالق حرفه ای13
مشاهده + کارپوشهبازاريابی و تبلیغات14
مشاهده + کارپوشهموفقیت در بازارچه15

يادآورى مى شود که جدول ارائه شده صرفًا 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. 
مؤلفان



سخنی با دانش آموزان عزیز

ورود شما  را به پايه دوم از دوره اول متوسطه تبريک مى گويیم، در سال هاى گذشته با درس 
کار   وفناورى آشنا شده ايد و تاکنون بايد عالوه بر پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات حداقل دو 

پودمان و يک پروژه در پايه  ششم و هفت پودمان در پايه هفتم انجام داده باشید. 
در جهان کنونى که به تعبیرى عصر انفجار اطالعات است، فردى مى تواند موفق باشد که 
يا حرفه هاى مورد  نظر و عالقه خود کسب کند.  صالحیت و شايستگى هاى الزم را در حرفه 
انجام شده درعصر حاضر فردى که فاقد صالحیت ها و شايستگى هاى  بر اساس پژوهش هاى 
حرفه اى باشد اصوالً نمى تواند با جامعه تعامل کند و وارد بازار کار شود. برخى از ويژگى هايى 

که يک فرد صالح و شايسته بايد داشته باشد به شرح زير است:
1ــ ياد خالق هستى را سرآغاز سعى و تالش خود براى کسب روزى حالل بداند.

2ــ از مهارت هاى ذهنى و عملى براى اجراى وظايف محوله برخوردار باشد. 
3ــ مسئولیت محول شده را به طور دقیق، کامل، درست و متناسب با نیاز مشترى و بازار 

کار در زمان تعیین شده انجام دهد.
4ــ در شغل خود خالق، مبتکر و متفکر باشد. 

5ــ متعهد، امانت دار، با انصاف، خوش قول، خوش برخورد، مسئولیت پذير، مدير و مدبر 
باشد. 

6ــ در صورت ايجاد تغییرات در شغل يا از بین رفتن آن بتواند خود را روزآمد کند.
7ــ پرسشگر، پاسخگو، منتقد، انتقادپذير، کنجکاو، پژوهنده و سخت کوش باشد. 

8 ــ اجراى بهداشت و ايمنى را سرلوحه کار خود قرار دهد و آن را از ابعاد مختلف مانند 
بهداشت فردى، ارگونومى، بهداشت عمومى و بهداشت و ايمنى صنعتى اجرا کند. 

9ــ درحفظ و نگه دارى محیط زيست در جهت  توسعه پايدار کوشا باشد. 



کتاب کار و   فناورى پائه هشتم براساس نیازهاى منطقه اى میهن عزيزمان ايران طراحى شده 
است. هر يک از پودمان ها به گونه اى است که شما را با مفاهیم پايه و مهارت هاى مربوط به هر 
پودمان آشنا مى 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. الگوى اجرايى به صورت پروژه اى و مشابه 
پودمان هاى اجرا شده در سال هاى ششم و هفتم است. در طول سال هرگروه بايد تعداد 8 پودمان 

جديد را در قالب 4 پروژه اجرا کند.
يادآورى مى شود که مجموعه چند پودمان منجر به اجراى يک پروژه کامل مى شود. مثالً 
اجراى مجموعه پودمان هاى کار با فلز و شهروند الکترونیکی، به پروژٔه طراحی و ساخت قاب 
عکس منتهی خواهد شد يا پودمان های الکترونیک و شهروند الکترونیکی، به پروژٔه طراحی و 

ساخت جعبٔه آهنگین منتهی خواهد شد. 
درهريک از پودمان هاى پیشنهادى تعدادى پودمان انتخابى ) نیمه تجويزى( وجود دارد که 

جايگزين پودمان پیشنهادى مى شود. 
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 ارائه 
شده مرتبط باشند. همچنین در پايان کار الزم است عالوه بر ارائه پروژه خود به دبیر، گزارش 

تصويرى آن را نیز از طريق رايانامه براى ايشان ارسال کنید. 
از کالس  خارج  در  که  فعالیت هايى  از  بخش  آن  توضیحات  و  گزارش  تصاوير،  مى توانید 
مرتبط با پودمان انجام مى دهید را از طريق رايانامه براى دبیر خود ارسال کنید تا از راهنمايى 

ايشان برخوردار شويد.



الزم است روش هاى خالق و نوآورانه و شايستگى هاى غیر فنى را در سرتاسر فرايند اجراى 
فعالیت ها به کاربنديد. 

رعایت نکات بهداشتى و ایمنى در انجام فعالىت هاى کارگروهى الزامى است و براى این 
منظور در ابتداى کتاب، بخشى از نکات ایمنى کلى و در سراسر کتاب نکات ایمنى متناسب 

با نوع فعالىت کارگروهى آورده شده است.
به منظور ايجاد انگیزه و خالقیت در ادامه، تصاوير و عناوين برخى از پروژه هاى پیشنهادى 

و انتخابى مرتبط با پودمان هاى موجود در کتاب کاروفناورى پايه هشتم را مالحظه کنید. 

آکواریومماکت ساختمان مدرسهتولىد الکتریسىته توسط لوازم  ورزشىتبدیل یخچال به دستگاه جوجه کشى

طرح من:جعبۀ آهنگىندستگاه اعصاب سنج موزیکالچراغ خواب خورشىدی



در پايان ضمن آرزوى موفقیت براى شما عزيزان، جهت يادآورى، مراحل اجراى يک پروژه 
را مرور مى کنیم.

1ــ تعریف نىاز: به چه وسايلى نیاز داريم؟ 
2ــ بررسى نىاز و طرح مسئله: چنانچه بخواهیم وسیله اى بسازيم محدوديت هاى آن چه 

چیزهايى است؟
3ــ برنامه ریزى: براى اجراى مراحل کار، برنامه ريزى مى کنیم. 

4ــ بررسى اطالعات: در مورد کلیه دستگاه هاى مورد نظر که در پروژه مطرح شده است 
تحقیق مى کنیم. 

5  ــ ارائه و بررسى راه حل ها: از انواع امکانات و ابزار براى حل مسئله و اجراى کار 
کمک مى گیريم. 

6ــ انتخاب راه حل نهایى: روش مناسب را براى رسیدن به هدف يعنى پروژه مورد نظر 
انتخاب مى کنیم. 

توسط مواد در دسترس و دورريز   با رعايت اصول ايمنى،  7ــ تولىد محصول اولىه: 
محصول اولیه را مى سازيم.

8   ــ آزمایش و بهبود: محصول را آزمايش مى کنیم و کیفیت آن را بهبود مى دهیم.
9ــ ارائه و ثبت محصول: محصول را در نهاد مورد نظر ثبت مى کنیم و به بازارچه ارائه 

مى دهیم.
                                                                                                                                        مؤلفان



سخنی با اولیای محترم

درس کار و فناوری پايه هشتم در ادامه دروس کار و فناوری دوره ابتدايی و پائه هفتم دوره 
پائه هفتم، هشتم و نهم، دوره اول متوسطه را تشکیل می دهند که  اول متوسطه تهیه شده است. 
هدف آن ها تکمیل آموزش عمومی و راهنمايی و هدايت دانش آموزان برای انتخاب رشته بر اساس 
در  مهمی  نقش  فناوری  و  کار  درس  است.  دانش آموزان  توانمندی های  و  عالئق  و  کشور  نیاز 
آموزش مهارت های زندگی و هدايت تحصیلی و هدايت شغلی دانش آموزان دارد. اين درس بیشتر 
بر روی مهارت ها و شايستگی های مربوط به کار و فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید دارد، لذا 
با  کار  در  دانش آموزان  پايه  اين  در  ندارد.  معمول وجود  به شکل  اين درس  در  کتبی  امتحانات 
رسانه ای،  چند  نرم افزارهای  با  کار  دستی،  صنايع  الکترونیکی،  پست  ساخت  الکترونیک،  فلز، 
پرورش حیوانات اهلی، فعالیت های اداری و مالی و ماکت سازی توانمند می شوند. شما می توانید 
در برخی از اين کارها برای افزايش انگیزه فرزندتان به آن ها کمک نمايید. عالوه بر آن شما می توانید 
و  رايانه  با  کار  در  همچنین  دهید.  پیشنهاد  فرزندتان  به  را  ساخت  و  طراحی  پروژه های  عناوين 
زياد  استفاده  دلیل  به  می شود  توصیه  درسی،  کتاب  در چارچوب  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
وسايل ارتباطی در يادگیری فرزندتان، با آن ها مشارکت داشته باشید. 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



رنگ سبز : نشانۀ نجات و بدون خطر  

رنگ زرد : نشانۀ هشدار و احتمال خطر  

رنگ قرمز : نشانۀ بازدارندگى

رنگ آبى : نشانۀ الزام   

                                                                          رنگ های ایمنى

افراد بسیاری،  براى ما انسان ها در نظر گرفته، مسئولیت حفظ سالمت بدن است.  از مهم ترين وظايفى که خداوند قادر متعال 
چه بسا به دلیل نا   آگاهى از برخى قوانین و اصول ارگونومى، همواره در حین انجام کارهاى روزمره، به بدن خود صدمه وارد مى کنند. 

در ادامه، به رنگ هاى ايمنى کار و برخى از اصول کلى براى حمل و جابه جايى اجسام اشاره مى شود.



 همیشه برای محافظت چشم ها از عینک ايمنی استفاده نمايید.
 برای هر کاری از تجهیزات ايمنی مناسب آن استفاده کنید.

 در هنگام کار از ابزار مرتبط و مناسب استفاده نمايید.
 برای استفاده از ابزار، روش صحیح را به کار ببنديد.

 از ابزارهای برندٔه کُند شده استفاده نکنید.
 تمام قطعات سبک و ريز را در گیره محکم ببنديد.

 ابزارها را به هیچ وجه در جیب تان نگذاريد. 
 از ابزارهای تر ک خورده و شل استفاده نکنید.

 از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
 بعد از استفاده از ابزارها آن ها را تمیز کنید و در جای خود قرار دهید.

 ابزارها را در لبٔه میز قرار ندهید.
 شکستگِی مشاهده شده در ابزار را فورًا به دبیرتان اطالع دهید.

 به ابزار ها، بیش از اندازه نیرو وارد نکنید.
 با دست روغنی و کثیف با ابزارها کار نکنید.

 درهنگام کار با ابزارهای تیز و برنده دقت نمايید و از وسايل محافظتی استفاده کنید.
 از ابزارها به جاى چکش استفاده نکنید.

 از پیچ گشتی به جای ابزار برش استفاده نکنید.

نکات ایمنی پایه در هنگام کار با ابزارهای دستی



بلند کردن، جابه جایى و گذاشتن اجسام
به طور  باشند و  بايد حالت طبیعى خود را داشته   شانه ها 

طرف  به  ها  شانه  از چرخاندن  شوند.  تنه حفظ  طرفین  در  قرينه 
داخل يا خارج خوددارى کنید.
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کامالً نزديک جسم مورد نظر قرار گیريد و مسیر حرکت خود را بررسى کنید. 
قبل از بلند کردن بار، زانوهاى خود را خم کنید.

پشت خود را اندکى به جلو متمايل کنید.
جسم را محکم در دست خود بگیريد. چنانچه جسم موردنظر بزرگ باشد، عالوه بر دست از ساعد خود نیز کمک بگیريد.

قبل از برخاستن، جسم را کامالً به تنه نزديک کنید.



 براى هل دادن اجسام به سمت جلو، کمر را صاف و عضالت شکم را سفت کنید. سپس دست ها را در جاى مناسبى از جسم 
قرار دهید و با قدم زدن به سمت جلو آن را جابه جا کنید. 

 هرگز با پاهاى نزديک به جسم و پشت خمیده، جسم مورد نظر را هل ندهید.
نحوۀ نشستن درست روى صندلى و کار با رایانه

  روى صندلى با کمر صاف بنشینید، طورى که فاصلٔه کمر با پشتى صندلى پرشده باشد.
 سر وضعیت عادى و رو به جلو داشته باشد، به طوری که صفحٔه نمايشگر در مقابل کاربر باشد. 

نادرستدرست

از  انقباض عضالت شکم  آن، زانوها را صاف کنید.  نمايید و ضمن حفظ  منقبض  برخاستن، عضالت شکم را کامالً  هنگام 
فشارهاى وارد شده بر کمر تا حدود زيادى مى کاهد.

 در موقع رسیدن به مقصد، جسم را يک باره رها نکنید، بلکه آرام زانوها را خم کنید و آن را آهسته روى زمین قرار دهید.
 براى برداشن اجسام کوچک از روى زمین با حالت نیمه نشسته و با پشت صاف اقدام کنید. 


