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سخنی با دبیران گرامی

خداوند سبحان را سپاس مىگوىىم که در پناه لطف و رحمتش به ما اىن توفىق را عناىت
فرمود تا بتوانىم برگ دىگرى از اوراق سند مبانى نظرى تحول بنىادىن در نظام تعلىم و تربىت
رسمى عمومى جمهورى اسالمى اىران را عملىاتى کنىم.
ىکى از دغدغههاى همىشگى دبىران و مربىان عزىز در مقاطع مختلف تحصیل ،عدم توجه
به مهارتهاى شهروندى ،شاىستگىها و صالحىتهاى حرفهاى و شغلى و هداىت متربیان و
دانش آموزان به سوى شغل مطلوب است.
سند برنامه درسى ملى مصوب سال  ،1391در حوزه تربىت و ىادگىرى کار  وفناورى به
شاىستگىها و مهارتها در چهار قلمرو شاىستگىهاى غىرفنى و فنى دنىاى کار ،شاىستگىهاى
فناورى اطالعات و ارتباطات و شاىستگى ىادگىرى مادام العمر فنى و حرفهاى توجه وىژهاى نموده
است .حاصل اىن توجه ،تدوىن برنامه و کتابهاى درسى کار     و   فناورى در دوره ابتداىى و متوسطه
است که کتاب حاضر براى پاىه هشتم (پاىه دوم دوره اول متوسطه) تألىف و تدوىن شده و در اختىار
شما قرار دارد .اىن کتاب نىز مانند کتابهاى درسى پایه ششم و هفتم ،پروژه محور ،طراحى و در
آن شاىستگىهاى فنى و    غىرفنى مورد نىاز بازار کار جامعه دىده شده است .در صورتى که اهداف
پىشبىنى شده در کتابهاى درسى مورد اشاره تحقق ىابد ،بسىارى از دغدغههاى دبىران محترم
برطرف مىشود.
مانند سالهاى قبل ضرورت دارد در فراىند اجراى پروژه به شاىستگىهاى غىرفنى و فنى
دنىاى کار مانند کاربرد ابزارها ،نقشهخوانى ،شناخت مواد ،اخالق حرفهاى ،مدىرىت منابع،
مدىرىت کار و کىفىت ،کارآفرىنى ،آموزش دىگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن ها را به
عنوان ىک پاىه اساسى در فراىند آموزشى به کار گیرید.
در پایه ششم و هفتم دانش آموزان با مواردى مانند کار با راىانه ،کار با چوب و دوخت
پوشاک و موارد مشابه آن آشنا شدهاند و مهارتهاى الزم را تا حدودى کسب کردهاند .در پاىه
هشتم مهارتهاى آموخته شده تقوىت و تکمىل مىشوند وتعداد دىگرى از شاىستگىها مانند کار

با فلز ،الکترونىک و امور ادارى و مالى آموزش داده مىشود.
دانش آموزان با فراگىرى اىن درس مى توانند برخى از کارهاى روزمره را به درستى انجام
دهند .همچنىن با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندى هاى مورد نىاز براى آن مشاغل و مقاىسه
آن با توانمندى خود مىتوانند براى آىنده شغلى و تحصىلى تصمىمآگاهانه بگىرند.
از آنجا که هر پروژه وابسته به کارهاى موجود در پودمانها است ،بنابراین اجراى موفقیتآمیز
پروژهها ،مشروط به اجراى گام به گام و با کیفیت مطلوب آن ها در هر پودمان مىباشد .الزم است
دبىران محترم به گونهاى برنامهرىزى کنند که دانش آموزان بتوانند فراىند اجراى کار را در رسىدن
به محصول نهاىى ادامه دهند .فراىند اجراى پروژه و تولىد محصول نهاىى از اهداف اصلى در
اىن کتاب است .براى رسىدن به اىن هدف ،برخى از مطالب با عنوان هاىى مانند کارکالسى ىا
کار غیرکالسی و مانند آن مشخص شده است که در ادامه چند مورد مهم توضىح داده مىشود.
کار کالسی
دانشآموزان کارهای مشخص شده با این عناوین را باید در کالس یا کارگاه ب ه صورت فردی
یا در گروه  2تا  4نفری انجام دهند.
کار غیر کالسی
دانشآمــوزان چنین کارهایی را باید متناســب با امکانات و ویژگیهای خانواده ،مدرســه یا
منطقه و با راهنمایی دبیر یا بزرگترها انجام دهند .پس از انجام کارهای غیرکالسی ،باید گزارش
کار و سندهایی مانند عکس تهیه کنند و نتیجه کار را به وسىله راىانامه به دبىر خود ارائه دهند.

کارهای انتخابی (نیمه تجویزی)

در این کتاب برای توجه به ویژگیهای منطقهای و شرایط دانشآموزان ،برخی کارها با
عنوان انتخابی مشخص شده است .دانشآموزان مىتوانند به جای کارهای انتخابی ،کار دیگری
را با راهنماىى دبیر خود ،پىشنهاد و اجرا کنند.
پروژه

در این کتاب دو یا چند پودمان در قالب یک پروژه آموزش داده میشود .دانشآموزان
مىتوانند با بررسی پودمان های کتاب و راهنمایی دبیر محترم ،پروژههای مورد نظر خود را که
اهداف کتاب را پوشش دهد اجرا کنند و همراه با آموختن شایستگیهای مربوط به هر پودمان،
پروژههای خود را کامل کنند .پس از پایان هر پروژه باید نتیجه کار یا تولید خود را به دبیر ارائه
و برای فروش در بازارچهای که برگزار خواهد شد آماده کنند.
توصىه اکىد دارىم که دبىران ارجمند کتاب را به طور دقىق و کامل مطالعه کنند و پودمان هاى
پىشنهادى را شخصاً اجرا نماىند تا در فراىند اجراى آموزش دچار مشکل نشوند.همچنىن بر
رعاىت نکات بهداشتى ،اىمنى و حفاظتى در حىن انجام کارهاى عملى توسط دانشآموزان،
تأکىد وىژه داشته باشند .برخى از توصىههاى اىمنى کلى در ابتداى کتاب و در هر پودمان متناسب
با نوع فعالىت ارائه شده است .ارزشىابى اىن درس مانند آموزش آن به صورت عملى انجام
مىشود .ارزشىابى به صورت فراىندى و با توجه به نوع کار مىتواند ارزشىابى پاىانى نىز داشته
باشد.
ابزار ارزشىابى فراىندى ىا پاىانى ،مشاهده و کارپوشه است.
در برخى از موارد ،هر دو روش مورد استفاده قرار مىگىرد .در جدول زىر نمونههاىى از
شاخص هاى مورد ارزشىابى و ابزارهاى آن براى ارزشىابى پودمان و پروژه آورده شده است.

شاخصهای ارزشیابی
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مشاهده  +کارپوشه
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برنامهریزی کارها

مشاهده  +کارپوشه
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رعایت ایمنی و بهداشت

مشاهده  +کارپوشه
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انجام کارهای گروهی

مشاهده +کارپوشه

7

کاربرد درست ابزار و تجهیزات

مشاهده  +کارپوشه
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مدیریت منابع

مشاهده +کارپوشه

9

اجرای فرایند طراحی و ساخت محصول

مشاهده +کارپوشه
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تولید و ارائه محصول

مشاهده  +کارپوشه
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عیبیابی و بهبود محصول

مشاهده  +کارپوشه
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مستندسازی

مشاهده  +کارپوشه
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رعایت اصول اخالق حرفهای

مشاهده +کارپوشه
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بازاریابی و تبلیغات

مشاهده  +کارپوشه
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موفقیت در بازارچه

مشاهده  +کارپوشه

مشاهده

ىادآورى مىشود که جدول ارائه شده صرف ًا پىشنهادى است و دبىران محترم با توجه به تجربه
و شاخصهاى دىگرى که براى آنان جنبه ارزشىابى دارد ،مىتوانند به ردىفهاى جدول اضافه
کنند.
مؤلفان

سخنی با دانش آموزان عزیز

ورود شما را به پاىه دوم از دوره اول متوسطه تبرىک مىگویىم ،در سالهاى گذشته با درس
کار   وفناورى آشنا شدهاىد و تاکنون باىد عالوه بر پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات حداقل دو
پودمان و ىک پروژه در پاىه ششم و هفت پودمان در پاىه هفتم انجام داده باشىد.
در جهان کنونى که به تعبىرى عصر انفجار اطالعات است ،فردى مى تواند موفق باشد که
صالحىت و شاىستگىهاى الزم را در حرفه ىا حرفههاى مورد  نظر و عالقه خود کسب کند.
بر اساس پژوهش هاى انجام شده درعصر حاضر فردى که فاقد صالحىتها و شاىستگىهاى
حرفهاى باشد اصوال ً نمى تواند با جامعه تعامل کند و وارد بازار کار شود .برخى از وىژگىهاىى
که ىک فرد صالح و شاىسته باىد داشته باشد به شرح زىر است:
1ــ ىاد خالق هستى را سرآغاز سعى و تالش خود براى کسب روزى حالل بداند.
2ــ از مهارتهاى ذهنى و عملى براى اجراى وظاىف محوله برخوردار باشد.
3ــ مسئولىت محول شده را به طور دقىق ،کامل ،درست و متناسب با نىاز مشترى و بازار
کار در زمان تعىىن شده انجام دهد.
4ــ در شغل خود خالق ،مبتکر و متفکر باشد.
5ــ متعهد ،امانت دار ،با انصاف ،خوش قول ،خوش برخورد ،مسئولىت پذىر ،مدىر و مدبر
باشد.
6ــ در صورت اىجاد تغىىرات در شغل ىا از بىن رفتن آن بتواند خود را روزآمد کند.
7ــ پرسشگر ،پاسخگو ،منتقد ،انتقادپذىر ،کنجکاو ،پژوهنده و سخت کوش باشد.
 8ــ اجراى بهداشت و اىمنى را سرلوحه کار خود قرار دهد و آن را از ابعاد مختلف مانند
بهداشت فردى ،ارگونومى ،بهداشت عمومى و بهداشت و اىمنى صنعتى اجرا کند.
9ــ درحفظ و نگه دارى محىط زىست در جهت توسعه پاىدار کوشا باشد.

پاىه هشتم براساس نىازهاى منطقهاى مىهن عزىزمان اىران طراحى شده
کتاب کار و   فناورى ٔ
است .هر ىک از پودمان ها به گونهاى است که شما را با مفاهىم پاىه و مهارتهاى مربوط به هر
پودمان آشنا مىکند .الزم است اىن مهارتها را با راهنماىى دبىر خود در هر ىک از پودمان هاى
پىشنهادى به صورت فردى ىا گروهى اجرا نماىىد .الگوى اجراىى به صورت پروژهاى و مشابه
پودمانهاى اجرا شده در سالهاى ششم و هفتم است .در طول سال هرگروه باىد تعداد  8پودمان

جدىد را در قالب  4پروژه اجرا کند.
ىادآورى مىشود که مجموعه چند پودمان منجر به اجراى ىک پروژه کامل مىشود .مثال ً
اجراى مجموعه پودمانهاى کار با فلز و شهروند الکترونیکی ،به
پروژه طراحی و ساخت قاب
ٔ
عکس منتهی خواهد شد یا پودمان های الکترونیک و شهروند الکترونیکی ،به
پروژه طراحی و
ٔ
جعبه آهنگین منتهی خواهد شد.
ساخت ٔ
درهرىک از پودمانهاى پىشنهادى تعدادى پودمان انتخابى ( نىمه تجوىزى) وجود دارد که

جاىگزىن پودمان پىشنهادى مىشود.
همچنىن با توجه به عالقه و نىاز خود و گروه مى توانىد پروژههاى جدىدى که منجر به تولىد و
ساخت ىک محصول مىشود را به دبىر خود پىشنهاد کنىد و پس از تأىىد آن را به اجرا در آورىد.
در هر صورت پروژههاى پىشنهادى ىا انتخابى باىد با عناوىن ،اهداف  ،مفاهىم و مهارتهاى ارائه
شده مرتبط باشند .همچنىن در پاىان کار الزم است عالوه بر ارائه پروژه خود به دبىر ،گزارش
تصوىرى آن را نىز از طرىق راىانامه براى اىشان ارسال کنىد.
مىتوانىد تصاوىر ،گزارش و توضىحات آن بخش از فعالىت هاىى که در خارج از کالس
مرتبط با پودمان انجام مىدهىد را از طرىق راىانامه براى دبىر خود ارسال کنىد تا از راهنماىى
اىشان برخوردار شوىد.

الزم است روش هاى خالق و نوآورانه و شاىستگىهاى غىر فنى را در سرتاسر فراىند اجراى
فعالىتها به کاربندىد.

رعاىت نکات بهداشتى و اىمنى در انجام فعالىتهاى کارگروهى الزامى است و براى اىن

منظور در ابتداى کتاب ،بخشى از نکات اىمنى کلى و در سراسر کتاب نکات اىمنى متناسب

با نوع فعالىت کارگروهى آورده شده است.

به منظور اىجاد انگىزه و خالقىت در ادامه ،تصاوىر و عناوىن برخى از پروژههاى پىشنهادى
و انتخابى مرتبط با پودمانهاى موجود در کتاب کاروفناورى پاىه هشتم را مالحظه کنىد.

تبدىل ىخچال به دستگاه جوجهکشى

تولىد الکترىسىته توسط لوازم  ورزشى

ماکت ساختمان مدرسه

چراغ خواب خورشیدی

دستگاه اعصاب سنج موزیکال

جعبۀ آهنگین

آکوارىوم

طرح من:

در پاىان ضمن آرزوى موفقىت براى شما عزىزان ،جهت ىادآورى ،مراحل اجراى ىک پروژه
را مرور مى کنىم.
1ــ تعرىف نىاز :به چه وساىلى نىاز دارىم؟
2ــ بررسى نىاز و طرح مسئله :چنانچه بخواهىم وسىلهاى بسازىم محدودىتهاى آن چه
چىزهاىى است؟

3ــ برنامهرىزى :براى اجراى مراحل کار ،برنامهرىزى مىکنىم.
4ــ بررسى اطالعات :در مورد کلىه دستگاههاى مورد نظر که در پروژه مطرح شده است
تحقىق مى کنىم.
  5ــ ارائه و بررسى راه حلها :از انواع امکانات و ابزار براى حل مسئله و اجراى کار

کمک مىگىرىم.
6ــ انتخاب راه حل نهاىى :روش مناسب را براى رسىدن به هدف ىعنى پروژه مورد نظر
انتخاب مى کنىم.
7ــ تولىد محصول اولىه :توسط مواد در دسترس و دوررىز   با رعاىت اصول اىمنى،
محصول اولىه را مىسازىم.
   8ــ آزماىش و بهبود :محصول را آزماىش مىکنىم و کىفىت آن را بهبود مىدهىم.
9ــ ارائه و ثبت محصول :محصول را در نهاد موردنظر ثبت مىکنىم و به بازارچه ارائه
مىدهىم.
مؤلفان

سخنی با اولیای محترم

پایه هفتم دوره
درس کار و فناوری پایه هشتم در ادامه دروس کار و فناوری دوره ابتدایی و ٔ
پایه هفتم ،هشتم و نهم ،دوره اول متوسطه را تشکیل می دهند که
اول متوسطه تهیه شده استٔ .
هدف آن ها تکمیل آموزش عمومی و راهنمایی و هدایت 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 هدایت تحصیلی و هدایت شغلی دانش آموزان دارد .این درس بیشتر
بر روی مهارت ها و شایستگی های مربوط به کار و فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید دارد ،لذا
امتحانات کتبی در این درس به شکل معمول وجود ندارد .در این پایه دانش آموزان در کار با
فلز ،الکترونیک ،ساخت پست الکترونیکی ،صنایع دستی ،کار با نرم افزارهای چند رسانه ای،
پرورش حیوانات اهلی ،فعالیت های اداری و مالی و ماکت سازی توانمند می شوند .شما می توانید
در برخی از این کارها برای افزایش انگیزه فرزندتان به آن ها کمک نمایید .عالوه بر آن شما می توانید
عناوین پروژه های طراحی و ساخت را به فرزندتان پیشنهاد دهید .همچنین در کار با رایانه و
فناوری اطالعات و ارتباطات در چارچوب کتاب درسی ،توصیه می شود به دلیل استفاده زیاد
وسایل ارتباطی در یادگیری فرزندتان ،با آن ها مشارکت داشته باشید .جهت یادگیری بهتر فرزندتان
عالوه بر کتاب درسی ،نرم افزار آموزشی نیز تهیه شده است .در نهایت از زحمات و تالش های شما
برای کمک به ترویج فرهنگ کار و تالش در خانواده و جامعه تشکر و قدردانی می نماییم.
مؤلفان

رنگهای اىمنى

از مهم ترىن وظاىفى که خداوند قادر متعال براى ما انسان ها در نظر گرفته ،مسئولىت حفظ سالمت بدن است .افراد بسیاری،

چه بسا به دلىل نا   آگاهى از برخى قوانین و اصول ارگونومى ،همواره در حىن انجام کارهاى روزمره ،به بدن خود صدمه وارد مى کنند.
در ادامه ،به رنگهاى اىمنى کار و برخى از اصول کلى براى حمل و جابه جاىى اجسام اشاره مىشود.
رنگ قرمز  :نشانۀ بازدارندگى

رنگ زرد  :نشانۀ هشدار و احتمال خطر

رنگ آبى  :نشانۀ الزام

رنگ سبز  :نشانۀ نجات و بدون خطر

نکات ایمنی پایه در هنگام کار با ابزارهای دستی



















همیشه برای محافظت چشم ها از عینک ایمنی استفاده نمایید.

برای هر کاری از تجهیزات ایمنی مناسب آن استفاده کنید.

در هنگام کار از ابزار مرتبط و مناسب استفاده نمایید.
برای استفاده از ابزار ،روش صحیح را به کار ببندید.
برنده کُند شده استفاده نکنید.
از ابزارهای ٔ

تمام قطعات سبک و ریز را در گیره محکم ببندید.
ابزارها را به هیچ وجه در جیب تان نگذارید.

از ابزارهای ترک 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.

لبه میز قرار ندهید.
ابزارها را در ٔ
ِ
شکستگی مشاهده شده در ابزار را فور ًا به دبیرتان اطالع دهید.
به ابزارها ،بیش از اندازه نیرو وارد نکنید.

با دست روغنی و کثیف با ابزارها کار نکنید.

درهنگام کار با ابزارهای تیز و برنده دقت نمایید و از وسایل محافظتی استفاده کنید.
از ابزارها به جاى چکش استفاده نکنىد.

از پیچ گشتی به جای ابزار برش استفاده نکنید.

بلند کردن ،جابهجاىى و گذاشتن اجسام

 شانهها باىد حالت طبىعى خود را داشته باشند و به طور

قرىنه در طرفىن تنه حفظ شوند .از چرخاندن شانهها به طرف
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داخل ىا خارج خوددارى کنىد.
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کامال ً نزدىک جسم مورد نظر قرار گىرىد و مسىر حرکت خود را بررسى کنىد.
قبل از بلند کردن بار ،زانوهاى خود را خم کنىد.
پشت خود را اندکى به جلو متماىل کنىد.

جسم را محکم در دست خود بگىرىد .چنانچه جسم موردنظر بزرگ باشد ،عالوه بر دست از ساعد خود نىز کمک بگىرىد.
قبل از برخاستن ،جسم را کامال ً به تنه نزدىک کنىد.

هنگام برخاستن ،عضالت شکم را کامال ً منقبض نمایید و ضمن حفظ آن ،زانوها را صاف کنىد .انقباض عضالت شکم از

فشارهاى وارد شده بر کمر تا حدود زىادى مى کاهد.

 در موقع رسىدن به مقصد ،جسم را ىک باره رها نکنىد ،بلکه آرام زانوها را خم کنىد و آن را آهسته روى زمىن قرار دهىد.
 براى برداشن اجسام کوچک از روى زمىن با حالت نیمه نشسته و با پشت صاف اقدام کنىد.

درست

نادرست

 براى هل دادن اجسام به سمت جلو ،کمر را صاف و عضالت شکم را سفت کنىد .سپس دستها را در جاى مناسبى از جسم

قرار دهىد و با قدم زدن به سمت جلو آن را جابه جا کنىد.

 هرگز با پاهاى نزدىک به جسم و پشت خمىده ،جسم مورد نظر را هل ندهىد.
نحوۀ نشستن درست روى صندلى و کار با راىانه

فاصله کمر با پشتى صندلى پرشده باشد.
 روى صندلى با کمر صاف بنشىنىد ،طورى که
ٔ

صفحه نماىشگر در مقابل کاربر باشد.
 سر وضعىت عادى و رو به جلو داشته باشد ،به طوری که
ٔ

