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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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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



بخش اّول
پودمان های تجویزی

پروژۀ طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی

پودمان الگوریتم

پودمان ترسیم با رایانه
پودمان ساز و کارهای حرکتی
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کار  و  ساز  یک  می خواهیم  نیاز:  تعریف  ١ــ 
آن  در  که   بسازیم  بازی  اسباب  ابعاد  در  حرکتی 
مثالً  گیرد.  انجام  دیگر  حرکت  به  حرکتی  تبدیل 

حرکت دوران به حرکت خطی تبدیل شود.

به  توجه  با  مسئله:  طرح  و  نیاز  بررسی  2ــ 
امکانات و محدودیت  ها وسیلٔه مورد نظر چگونه 
باید باشد؟ مثالً یک جرثقیل اسباب بازی بسازیم 
حرکت  به  را   الکتروموتور  دورانی  حرکت  که 

خطی )باال به پایین و برعکس( تبدیل کند.

نیاز،  تعیین  از  پس  كارها:  برنامه ریزى  ٣ــ 
مراحل و كارها را برنامه ریزى مىکنیم. الگوریتم 

کار ها را به وسیلٔه رایانه ترسیم می کنیم.

 

به  نیاز  به  توجه  با  اطالعات:  بررسـى  ٤ــ 
نمونه های  کلیٔه  درمورد  بازی،  اسباب  جرثقیل 

مشابه موجود در بازار و اینترنت تحقیق مىکنیم.

٥ــ ارائـه و بررسـى راه حل هـا: بخش های 
بازو،  ستون،  پایه،  جمله،  از  جرثقیل  مختلف 
را  جهت  تغییر  کلید  و  الکترونیکی  مدار های 

می توانیم به روش های مختلفی بسازیم.

نظر گرفتن  با در  نهایی:  6  ــ انتخـاب راه حل 
امکانات و محدودیت ها، راه حل مناسبی را از بین 
راه حل ها انتخاب و نقشه  های آن را با رایانه ترسیم 

می کنیم.

و  ابزار  توسـط  اولیـه:  محصول  7ــتولید 
وسایل در دسترس، محصول اولیه را مىسازیم. 

ارتقاء  را  آن  كیفیت  بهبود:  و  آزمایش  8  ــ 
آن را  می دهیم،  افزایش  را  آن  قدرت  و  می دهیم 
به  نیاز  نقشه ها  اگر  رنگ آمیزی می کنیم. همچنین 

اصالح دارند آن ها را اصالح می کنیم.

٩ــ ارائـه و ثبت محصول: این محصول را 
در کالس کار و فناوری پایٔه نهم، ارائه و در مدرسه 

ثبت می کنیم.

فرایند اجراى پروژۀ طراحى و ساخت یک ساز و کار حرکتی
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برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

 کار گروهی، مســئولیت پذیری، مدیریــت منابع، فناوری 
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

  توانایی حل مسئله؛
  ارائه الگوریتم کارها؛

  رسم روند نما به صورت دستی؛
 رسم روند نما به وسیله نرم افزار؛

 رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.

پودمان 

در این پودمان مهارت ارائه الگوریتم را که مبنای 
می آورید.  به دست  است،  رایانه ای  برنامه نویسی 
نرم افزارهای  بخش  مهم ترین  رایانه ای  برنامه های 
وجود  بدون  رایانه  سخت افزار  هستند.  رایانه ای 
اولین  الگوریتم نویسی  ندارد.  کارایی  نرم افزار 
بازی های  مانند  رایانه ای  نرم افزارهای  تولید  گام 

رایانه ای است. 

الگوریتم
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تعریف حل مسئله
به فرایندی که فرد سعی می کند با کمک آن برای مسائل زندگی روزمرٔه خویش راه حل های مؤثری پیدا کند، »حل مسئله« گویند.

برای حل مسئله باید دربارٔه راه حل های مختلف تصمیم گیری کرد. شما در طول زندگی همواره در حال تصمیم گیری هستید. 
مثالً برای اینکه پروژه های درس کار و فناوری را بهتر انجام دهید، چه اقدامی  می کنید؟ چگونه محصول بهتری آماده کنید؟ در واقع 
با تصمیم گیری دربارٔه چگونگی حل مسئله، برای حل آن برنامه ریزی می کنید. اگر خود را ملزم کنید که برای همه مراحل زندگی خود 

برنامه ریزی کنید، یاد می گیرید که قبل از اقدام به هر کاری دربارٔه آن سنجیده و منطقی فکر کنید و آینده نگر باشید.
برنامه ریزی قبل از انجام دادن هر کار باعث می شود که آن را با اعتماد به نفس و تسلط بیشتری شروع کنید و اگر در حین اجرا 

با مشکلی مواجه شوید می کوشید به جای سردرگمی، برای آن راه حل مناسبی پیدا کنید )شکل1ــ1(.

مهارت  هر  مانند  و  است  مهارت  یک  مسئله  حل 
یادگیری مهارت حل  با  یاد گرفت.  دیگری می توان آن را هم 
در  که  کرد  حل  خاّلقانه  را  ساده  مسئلٔه  یک  می توان  مسئله، 
سطح باالتر، این حل مسئله، منجر به ابداع و اختراع جدیدی 
می شود )شکل2ــ1(. برای رسیدن به یک راه حل خوب بهتر 
است راه حل های متعددی برای مسئله پیدا کنید. توانایِی یافتن 
ابداع  را خالقیت،  مسائل  برای  مناسب  و  راه حل های جدید 
و نوآوری می گویند. همان طور که در کتاب ریاضی پایه هفتم 
شکل3ــ1  در  که  دارد  مرحله  چهار  مسئله  حل  خواند ه اید، 
حل  راستی  به  زمانی  مسئله  یک  واقع،  در  می کنید.  مشاهده 
شده است که فرد بفهمد چه کرده است و چرا آن کار ها برای 

به دست آوردن پاسخ درست، مناسب بود ه است.

بررسی روش های مختلف 
انجام دادن کار

پیش بینی اشکاالتی که 
ممکن است زمان انجام 

دادن کار رخ دهد

پیدا کردن راه حل برای 
اشکاالت احتمالی

شکل 1ــ1ــ برنامه ریزی قبل از انجام دادن کار

شکل 2ــ1ــ نمونه ای از یک ابداع و اختراع

شکل 3ــ1ــ مراحل حل مسئله

مرحلۀ فهمیدن

بازگشت و مرور مسئلهانتخاب راهبرد مناسب

حل کردن مسئله
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 گاهی اوقات می توان به سادگی راه حل مسئله را تشخیص داد، مانند محاسبٔه مجموع دو عدد یا محاسبٔه مساحت یک دایره، 
اما اگر مسئله پیچیده باشد باید آن را به چند مسئله کوچک تر تقسیم کرد. به این ترتیب با حل زیرمسئله  ها و کنار هم قرار دادن آن ها، 
امکان حل مسئلٔه اصلی فراهم می شود. مثالً برای درست کردن کیک تولد، مراحل تهیٔه کیک و خامه را به طور جداگانه انجام می دهید، 

سپس با روش مناسب با کیک و خامٔه آماده شده، کیک تولد را درست می کنید.
مثال1: مراحل فرایند طراحی و ساخت ساک دستی در کتاب کار و فناوری پایه هفتم به صورت زیر آمده است.

1ــ تعریف نیاز )چرا ساک دستی را می خواهید و ...(؛
2ــ بررسی نیاز و طرح مسئله )ساک دستی باید چقدر جا داشته باشد و چه وزنی را تحمل کند و...(؛
3ــ برنامه ریزی اجرای کار )برای ساخت، پس از مطالعه و تحقیق جنس ساک را انتخاب کنید و...(؛

4ــ بررسی اطالعات )نمونه  های ساک دستی از نظر اندازه، شکل و جنس را بررسی کنید(؛
5  ــ بررسی و ارائٔه راه حل ها )برای شکل، اندازه و جنس ساک چند پیشنهاد جدید بدهید(؛

6ــ انتخاب راه حل )بر اساس اندازهٔ مورد نیاز، قیمت و قدرت تحمل، یک شکل و جنس نمونٔه مناسب را انتخاب کنید و نقشٔه 
آن را ترسیم کنید(؛

7ــ تولید )مواد و ابزار الزم برای ساخت یک نمونه را فراهم کنید، سپس ساخت ساک دستی را شروع کنید(؛
8 ــ آزمایش و بهبود )آزمایش و بررسی کار ساخته شده و این که آیا نیاز خانواده را برآورده است؟ ساک دستی ساخته شده را 

آزمایش کنید که ببینید آیا قدرت تحمل بار را دارد و...(؛
9ــ ارائه و ثبت محصول )نمونٔه ساخته شده را ارائه و تحویل دهید(.

الگوریتم
الگوریتم روشی گام به گام برای حل مسئله است. به هر دستورالعملی که مراحل انجام دادن کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات 

کافی بیان نماید، به طوری که ترتیب مراحل و شرط خاتمٔه عملیات درآن کامالً مشخص شده باشد، »الگوریتم« گویند.
همٔه شما روزانه اموری را انجام می دهید که از نظام خاصی پیروی می کنند، مانند روش مصرف دارو ها تا از بین رفتن کامل 
عالئم بیماری، روش تهیٔه یک کاردستی خاص، چگونگی رفتن به مدرسه. هر کدام از این امور با روش خاصی انجام می شوند. مثالً 
تا از بین رفتن کامل عالئم بیماری، روزی سه بار، هر بار یک قاشق مرباخوری از داروی تجویزی را در یک لیوان آب سرد حل و 

قبل از غذا میل می کنید.

واژٔه الگوریتم از نام ابوجعفر محمد  بن موسی الخوارزمی ریاضی دان و منجم ایرانی در قرن دوم هجری قمری 

گرفته شده است. حاصل تحقیقات و تألیفات او هنوز مورد استفاده می باشد و کتاب »جبر و مقابله « او را بسیاری از 

مترجمان مشهور کشور های دیگر ترجمه کرد ه اند.
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تحقیق کنید

در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر  در مورد دانشمند ایرانی ابو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی تحقیق 
کنید و نتایج تحقیق خود را در کالس ارائه دهید. 

مثال2  : الگوریتم ذخیرهٔ یک فایل عکس با قالب jpg، با عرض 200 و ارتفاع 250 پیکسل به صورت زیر است:
1ــ شروع

2ــ برنامٔه نقاشی )Paint( را از مسیر Start→All programs →Accessories →Paint باز کنید.
3ــ بعد از باز کردن برنامٔه نقاشی )در سیستم عامل ویندوز7( از منوی بازشو، گزینٔه Open را انتخاب و عکس خود را از مسیر 

ذخیره شده باز کنید.
4ــ از زبانٔه Home قسمت Image گزینٔه Resize را انتخاب کنید.

5ــ در کادر محاوره ای باز شده، با انتخاب گزینٔه Pixels در کادر Horizontal عدد 200 و در کادر Vertical عدد 250 را 
درج و سپس دکمٔه Ok را کلیک کنید.

6ــ از منوی بازشو، گزینٔه Save As و سپس JPEG را انتخاب کنید و در کادر محاوره ای باز شده در قسمت Filename نام 
مورد نظر خود را بنویسید و دکمٔه Save را کلیک کنید.

7ــ با انتخاب گزینٔه Exit از منوی بازشو، از برنامٔه نقاشی خارج شوید.
8  ــ پایان

در مرحلٔه 5 این الگوریتم وقتی نوشته شده است »در کادرمحاوره ای باز شده« یعنی دقیقاً مشخص کرده است پس از انتخاب 
گزینٔه Resize یک کادرمحاوره ای باز می شود. 

همچنین اگر ذکر نشده بود که اینجا برنامٔه نقاشی در ویندوز7 باز شده است، ممکن بود کاربر برنامٔه نقاشی را در سیستم عامل 
دیگری باز می کرد و مسیر دستیابی به گزینه  ها در آنجا متفاوت بود.

اگر مرحلٔه 5 را بعد از مرحلٔه 6 انجام دهید تغییر اندازه عکس ذخیره نمی شود.
مرحلٔه 8 خاتمه کار را نشان می دهد.

نکته : الگوریتم حتمًا باید دارای مرحله  های شروع و پایان باشد و با شماره گذاری، ترتیب انجام عملیات در آن 

مشخص شود.
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روش های بیان الگوریتم
الگوریتم  ها را می توان به زبان فارسی و به صورت دستوری نوشت و در صورت نیاز برای آن ها  ١ــ روش شبه دستور: 

نماد های ریاضی به کار برد. در کتاب ریاضی پایٔه هفتم آموختید که می توان به جای اعداد نامشخص از متغیر ها استفاده کرد.

مثال3 : نمره  های ما هانٔه مریم 19، 16/75، 18 و 16 است. معدل نمرات مریم را حساب کنید.
الگوریتم راه حل:

1ــ شروع
2ــ نمره  های  19، 16/75، 18 و 16 را زیر هم روی کاغذ بنویسید.

3ــ نمره ها را با هم جمع کنید.
4ــ حاصل جمع را بر 4 تقسیم کنید.

5 ــ حاصل تقسیم، معدل نمرات مریم است.
6ــ پایان

همان طور که می دانید، اگر راه حل مسئله را با استفاده از متغیر ها بنویسید می توانید معدل نمرات هر کدام از هم کالسی  های 
مریم را نیز حساب کنید.

1ــ شروع
2ــ نمره  ها را در متغیر های C ، B ، A و D قرار دهید.

S←A+B+C+D 3ــ
M←S ÷ 4 4ــ

5  ــ M معدل است.
6ــ پایان

نکته : برای قرار دادن حاصل محاسبه در یک متغیر از عالمت ← استفاده می شود تا با عالمت مساوی که برای 

مقایسه به کار می رود اشتباه نشود.

 
 کار کالسی  

یک کارگاه تولیدی لباس باید در هفته حداقل 000, 560 تومان سود داشته باشد. اگر قیمت فروش هر لباس 15 درصد بیشتر 
از هزینٔه تولید آن باشد، الگوریتمی بنویسید که هزینٔه تولید یک لباس را بپرسد و حداقل تعداد لباسی را که باید در هفته تولید شود 

محاسبه کند.
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٢ــ روش روندنما )Flowchart(: روش دیگر برای بیان الگوریتم استفاده از شکل  های استاندارد است. در این روش،  
مراحل الگوریتم با استفاده از شکل های هندسی نشان داده می شوند و به وسیله خط های جهت دار، ترتیب اجرای مراحل مشخص 

می شوند. به این روش، روندنما گفته می شود. این شکل ها در جدول 1ــ1 نشان داده شده است.

جدول 1ــ1ــ شکل  های هندسی روندنما

نمادعملیاتنمادعملیات

دریافت ورودی یا نمایش خروجیشروع و پایان عملیات

وجود یک شرطانجام دادن پردازش، محاسبات و مقداردهی

آیا این زاویه  ها متمم هم هستند یا خیر؟ سپس  با دریافت دو اندازهٔ زاویه، مشخص کند که  مثال4 : الگوریتمی بنویسید که 
روند  نمای آن را نیز رسم کنید.

الگوریتم:
١ــ شروع

 2ــ اندازٔه زاویه  ها را در متغیر های A و B قرار دهید.
3ــ اگر A+B =90 است پس زاویه  های A و B متمم هم هستند در غیر این صورت زاویه  های A و B متمم نیستند.

4ــ پایان
می توانید با رسم جدول درستی برای عدد های فرضی مراحل عملیات را بررسی کنید )جدول2ــ1(.

جدول 2ــ1ــ جدول درستی

BAنمایش

5832زاویه  های A  و B متمم هستند.

818زاویه  های A  و B متمم نیستند.

در شکل 4ــ1 روندنمای زاویه  های متمم آورده شده است.

شکل4ــ1ــ روندنمای زاویه  های متمم

 B و A نمایش " زاویه های
متمم نیستند"

بله

خیر

B و A دریافت

A+B=90

شروع

پایان

 B و   A نمایش  "  زاویه های 
متمم هستند"
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نرم افزار Edraw: با کمک نرم افزار Edraw می توانید به آسانی روندنماِی الگوریتم های مورد نظر خود را رسم کنید. در 
شکل 5ــ1محیط این نرم افزار نشان داده شده است.

Edraw شکل ٥ ــ١ــ محیط برنامه

   در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم آموزش نرم افزار Edraw به طور کامل آورده شده است.

روندنمای حلقوی: ممکن است مواردی پیش بیاید که الزم باشد مراحلی از عملیات، چند بار تکرار شود. با استفاده از یک 
شرط می توان به جای چندبار نوشتن این مراحل، مسیر روندنما را به صورتی تغییر داد که بتوان آن ها را به تعداد مورد نیاز، تکرار کرد. 
به این تکرار مرحله ها حلقه می گویند. در کتاب کار و فناوری پایه هشتم در نرم افزار اکسل با استفاده از تابع Average در کسری از 

ثانیه میانگین چندین عدد را به دست آوردید حاال در مثال 5 روند انجام آن تابع در رایانه را فرا می گیرید.

نکته : می توان به جای استفاده از چند نماد مستطیل برای چند عملیات، از یک نماد مستطیل برای چند عملیات 

استفاده کرد. همچنین برای دریافت چند عدد از ورودی، نیز می توان به جای چند نماد متوازی االضالع از یک نماد 

متوازی االضالع در روندنما، استفاده کرد.

شکل های هندسی 
روندنما

قالب بندی 
نوشته ها

ابزارهای ویرایش چیدمانویرایش سبک ها
ابتدایی
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مثال 5 : روند نمای الگوریتمی  را رسم کنید که 8 نمره از ورودی دریافت کند و میانگین آن ها را نمایش دهد.
در این مثال، به جای استفاده از 8 متغیر برای دریافت نمره  ها، یک متغیر A برای دریافت همٔه نمره  ها، متغیر I برای شمارش 

تعداد تکرار مراحل و متغیر S برای نگهداشتن حاصل جمع مقدار های A به کار می رود.
می دانید که صفر با هر عددی جمع شود حاصل، همان عدد می شود؛ پس مقدار اولیه متغیر های شمارنده و حاصل جمع را صفر 

بگذارید.
 A یک واحد اضافه می شود؛ سپس مقدار متغیر I قرار می گیرد. به متغیر A در مرحلٔه بعد یک عدد دریافت می شود و در متغیر

را با مجموع قبلی که در متغیر S قرار دارد جمع می کند و در متغیر S قرار می دهد.

 
نکته : هر بار که مقدار جدیدی در یک متغیر قرار گیرد، جایگزین مقدار قبلی می شود.

شکل6 ــ1ــ روندنمای میانگین 8 عدد

در مرحلٔه بررسی شرط اگر مقدار متغیر I کوچکتر از 8 باشد، مجددًا 
به مرحلٔه »دریافت A« می رود و عدد بعدی را دریافت می کند، این مراحل 
تا زمانی که مقدار متغیر I مساوی 8 شود، تکرار می شود. پس از خروج از 
حلقه، با تقسیم مجموع )S( بر 8، میانگین نمره ها در متغیر M قرار می گیرد و 

نمایش داده می شود )شکل6ــ1(.
جدول درستی این الگوریتم با عدد های فرضی به صورت جدول 3ــ1 

است.

جدول ٣ــ١ــ جدول درستی

MASIنمایش

17/3417/3415/500

1715/51

1932/52

16/7551/53

1568/254

17/583/255

20100/756

18120/757

138/758

شروع

I ← 0
S ← 0

A دریافت

I ← I + 1
S ← S + A

I > 8

M ← S ÷ 8

M نمایش

پایان

بله

خیر
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 کار کالسی

روندنمای مثال 5 را به گونه ای تغییر دهید که بتواند میانگین هر تعداد عدد دلخواه را به دست آورد.

 کار کالسی

الگوریتم چهار کار از کار هایی را که در پودمان های کتاب های کار و فناوی پایه  های هفتم و هشتم انجام دادید را بنویسید و 
روندنمای آن ها را با نرم افزار Edraw ترسیم کنید. سپس آن ها را از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال کنید. یک نمونه در مثال 6 

آورده شده است.

مثال 6 :  الگوریتم سو هان کاری یک قطعٔه فلزی را بنویسید و روندنمای  آن را رسم کنید.

شکل7ــ1ــ روندنمای مراحل سو هان کاری یک قطعه فلزی

1ــ شروع
2ــ قطعه فلز بریده شده را به گیره ببندید. قطعه باید کمی بیرون 
از گیره و کامالً تراز باشد، در غیر این صورت آن را باز کنید و مجددًا 

به طور صحیح به گیره ببندید.
3ــ سو هان را به شکل مناسب در دست بگیرید و قطعه فلزی 
را سو هان کاری کنید. سپس زاویه  های قطعه را با گونیا کنترل کنید. 
اگر اضالع کار بر یکدیگر عمود نیستند، سو هان کاری را ادامه دهید.

4ــ پایان
قطعٔه  یک  سو هان کاری  مراحل  روندنمای  7ــ1  شکل  در 

فلزی آورده شده است.

شروع

قطعه فلز بریده شده

بستن قطعه به گیره

قطعه کمی بیرون از 
گیره و تراز است؟

 انجام سوهان کاری

زاویه های قطعه 
گونیایی است؟

پایان

بله

بله

خیر

خیر
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شکل8   ــ1ــ روندنمای پیشنهادی پروژۀ طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ........ 

  کار کالسی
پودمان  های  شامل  نهم  پایه  فناوری  و  کار  کتاب  اول  بخش 
»الگوریتم و روندنما«، »ترسیم با رایانه« و »ساز و کار های حرکتی« 
پروژٔه  دهید.  انجام  پروژه  پودمان یک  این سه  با کمک  باید  است. 
لذا  است.  حرکتی  کار  و  ساز  یک   ساخت  و  طراحی  پیشنهادی، 
ابتدا الگوریتم این پروژه را در زیر بنویسید و سپس روندنمای آن را 
با کمک نرم افزار Edraw رسم نمایید و آن را به همراه گزارش نهایی 
پروژه از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال کنید. در شکل 8  ــ1 

یک نمونه روندنما آورده شده است، آن را کامل کنید.

الگوریتم پروژۀ طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی
1ــ شروع

2ــ
3ــ

.

.

.

.

.
پودمان  از  نیز  کتاب  تجویزی  نیمه  بخش  پروژه  های  در 
الگوریتم استفاده خواهد شد. در اکثر این پروژه  ها قبل اجرا از شما 

خواسته می شود که روندنمای انجام کار ها را ترسیم کنید.

شروعبررسی اطالعات

نیازسنجی )تعیین نیاز(

 آیا نیاز قابل اجرا است؟

طرح مسئله )بررسی نیاز( 

   آیا مسئله خوب طرح
 شده است؟ )از نظر زمان، قیمت 

و مشخصات(      

برنامه ریزی کارها 
و تهیه برنامه طراحی و 

ساخت پروژه

آیا برنامه ریزی کارهابه 
درستی انجام شده است.

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

 کار گروهی، مسئولیت پذیری ،  مدیریت منابع ،  فناوری اطالعات 
و ارتباطات و اخالق حرفه ای ؛

 انتخاب فناوری ترسیم با رایانه؛
  ترسیم شکل  های ساده هندسی   ؛

  استفاده از ابزار های ویرایش و اصالح ترسیم  ؛
     به کارگیری ابزار های دقیق و کمک رسم؛ 

     اندازه گذاری بر روی نقشه  ها؛ 
     کسب اطالعات در ترسیم با رایانه؛

     ترسیم نقشه  های پروژٔه طراحی و ساخت؛
  رعایت نکات ایمنی و ارگونومی هنگام انجام دادن کار.

رایانه  باترسیم
پودمان 

در این پودمان، با نوآوری و فناوری یک شکل منظم 
آفریده های  در  موجود  نظم  به  و  می کنید  ترسیم  را 

خداوند فکر می کنید.
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کاربرد ترسیم با رایانه در برخی مشاغل
در سال های قبل نقشه  های پروژٔه طراحی و ساخت را در درس کار و فناوری و دیگر نقشه  ها را در سایر دروس به صورت دست 
آزاد یا با استفاده از وسایل نقشه کشی همچون خط کش و گونیا ترسیم کردید. هر کدام از این فناوری  ها کاربرد خاص خود را دارند. با 
پیشرفت فناوری ارتباطات و اطالعات، فناوری ترسیم با رایانه در مشاغل و حرفه  های گوناگون بسیار کاربرد پیدا کرده است. از جملٔه 
این کاربرد ها می توان به ترسیم نقشه  های صنعتی در تولید قطعات، ترسیم نقوش در هنر، ترسیم نقشه های ساختمانی و ترسیم الگو های 

طراحی دوخت  اشاره کرد )شکل 1ــ2(.

1

23

4

5

4

1

23

5

بــیکنقشهنری

تــنقشۀپالنساختمانپــالگویلباس

شکل1ــ2ــترسیمنقشهوالگوهادرمشاغلوحرفههایگوناگون

پس از مشاهده فیلم مربوط به کاربرد ترسیم با رایانه، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

در گروه خود بحث کنید که آیندهٔ فناوری ترسیم و طراحی با رایانه چگونه خواهد شد؟ و نتایج را در کالس ارائه دهید.

تحقیق کنید

در گروه خود با جست وجو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در مورد اینکه ترسیم با رایانه در چه مشاغل و حرفه های دیگری  
می تواند کاربرد داشته باشد، تحقیق کنید.

الفــنقشۀیکقطعهصنعتی
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 کار کالسی

با هم اندیشی در گروه مزایای دیگری برای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید و در جدول 1ــ2 بنویسید. همچنین 
برای ترسیم با رایانه بایستی چه چیز هایی فراهم باشد و چه نکاتی را رعایت نمایید؟ جدول 2ــ2 را تکمیل کنید.

جدول1ــ2ــمزایایدیگراستفادهازفناوریترسیمبارایانه

توضیحمزیتردیف

1

2

3

جدول2ــ2ــامکاناتموردنیازترسیمبارایانهونکاتیکهبایدرعایتشود

نکاتیکهبایدرعایتشودامکاناتموردنیازردیف

1

2

3

شکل2ــ2ــبرخیمزایایاستفادهازفناوریترسیمبارایانه

مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه
استفاده از رایانه در ترسیم نقشه ها چندین مزیّت دارد. ترسیم به وسیلٔه دسِت آزاد یا به وسیلٔه خط کش و پرگار فاقد این مزایا 

است. در شکل 2ــ2 برخی از این مزایا را مشاهده می کنید.

را  شکل ها  می توان  رایانه  با  دقت: 
دقیق تر ترسیم کرد.

سرعت:با رایانه می توان شکل ها رابا 
سرعت بیشتر  ترسیم کرد.

نقشه  رایانه  بــا  نقشهها: ظاهر
جــزئیات  و  تمیزتـر   ،   واضح تــر 

مشخص تر  است.

می توان  راحتی  به  رایانه  با  مقیاس:
نقشه ها را بزرگ تر  یا کوچک تر کرد.

می توان  راحتی  به  دیگران: با اشتراک
دوستانتان  برای  پست الکترونیکی  طریق  از 

نقشه را ارسال کنید.

استفادهدوباره:بـا رایانه می توان 
نقشه ها رادر چند جا استفاده کرد.

برخیمزایایاستفادهاز
فناوریترسیمبارایانه
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محیط نرم افزار های ترسیم با رایانه
نرم افزار های گوناگونی برای ترسیم وجود دارد. از برخی از آن ها برای ترسیم دوبعدی استفاده می شود و در برخی از آن ها 
امکان ترسیم سه بعدی نیز وجود دارد. تعدادی از نرم افزار ها امکانات ترسیم ساده دارند و تعدادی دیگر امکانات گسترده و پیچیده تری 
دارند. شکل محیط نرم افزار های دوبعدی ترسیم معموالً شبیه یکدیگرند. در شکل3ــ2 محیط یک نرم افزار ترسیم دو بعدی و تعدادی 

از نوار  های ابزار را می بینید. شما می توانید از نرم افزار دلخواه خود برای ترسیم نقشه  های پروژه تان استفاده کنید.
در محیط نرم افزار ترسیم، نوار ابزار های مختلفی برای ترسیم نقشه  ها وجود دارد. در این پودمان بیشتر از نوار ابزار ترسیم و 

از نوار اصالحات یا ویرایش استفاده می شود.

شکل3ــ2ــمحیطیکنرمافزارترسیمبارایانه

در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم، چندین نرم افزار ترسیم با رایانه معرفی شده است. روش کار با این نرم افزار ها نیز آموزش 
داده شده است.

زبانههای
ابزار

ابزارهای
استاندارد

نوارابزار
ترسیم

نوارابزار
ویرایش

خطفرماننواروضعیت

مکاننما
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چگونگی ترسیم شکل  های ساده
با استفاده از ابزار خط، دایره و کمان می توان  شکل های ساده هندسی ترسیم کرد )جدول3ــ2(.

جدول3ــ2ــبرخیابزارهایترسیمشکلهایساده

برخیازنمادهایابزارنامابزاروکاربردآن

)Line(ـابزارترسیمخط     ـ 
ترسیم خط به روش  های گوناگون

)Circle(ــابزارترسیمدایره
ترسیم دایره به روش  های گوناگون

)Arc(ــابزارترسیمکمان
ترسیم کمان به روش  های گوناگون

نکته : دانش آموزان می توانند از طریق کار گروهی، استفاده از منابع آموزشی، روش سعی و خطا یا استفاده از منوی 
افزایش  را  توانایی های خود  و  کنند  بیشتری کسب  ترسیم اطالعات  نرم افزار )Help( در مورد دستورات  کمک 

دهند.

الف

ب

شکل4ــ2ــترسیمشکلهایسادههندسی

شکل های         ترسیم  به  مربوط  فیلم  مشاهده  از  پس 
ساده، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

پرونده ای با نام ترسیم ـــ 1 را باز کنید و همانند فیلم، 
شکل های روبه رو را بدون اندازه ترسیم و آن را ذخیره نمایید 

)شکل 4ــ2(.

راهنمایی : در قسمت الف برای ترسیم خط از نقطٔه  
D به E  در خط فرمان از دستور60>20@  و در قسمت ب 
برای ترسیم خط از نقطٔه C به D از دستور  50,50@ استفاده 

نمایید.
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)Modify(چگونگی ترسیم طرح  های زیبا با ابزار های ویرایش 
و کـردن  تکـرار  از طریق  مـی تــوان  ترسیم،  نـرم افـزار  در   )Array( آرایه   ابــزار  و   )Mirror(      تقارن ابـزار   بـا 

قرینه سازی یک شکل، طرح  های زیبایی بوجود آورد. دو نقش زیر را در کالس تمرین کنید.

  پس از مشاهده فیلم مربوط به ترسیم طرح  های زیبا، کار های کالسی زیر را انجام دهید.
 

 کار کالسی

ـ1را بـاز کنید و همانند فیلم،   پرونـده ای بـا نـامنقشـ
نقش آورده شده در شکل 5  ــ2 را ترسیم و آن را ذخیره کنید.

 

 کار کالسی

پرونده ای با نام  نقش ـــ2 را باز نمایید و همانند فیلم، نقش آورده شده در شکل6ــ2 را ترسیم و سپس آن را ذخیره کنید.     

شکل5ــ2ــترسیمیکنقشزیبابانرمافزارازطریقابزارتقارنوتکراردورانی

شکل6ــ2ــترسیمیکنقشزیبابانرمافزارازطریقابزارتقارنوتکرارانتقالی)چلیپا(
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کاربرد ابزار های َدَوران، برش، امتداد و مقیاس
برش،  َدَوران،  ابزار های  کاربرد های  4ــ2  جدول  در 
نمونه  هایی  آورده شده است. در شکل 7ــ2  مقیاس  و  امتداد 

برای این ابزار ها نشان داده شده است.

شکل7ــ2ــنمونههاییازابزارهایَدَوران،برش،امتدادومقیاس

کاربردابزارنامابزار
)Rotate( دوران دادن یک شکل حول یک نقطهــ ابزار دوران

)Trim( برش زدن قسمت  های اضافی شکلــ ابزار برش

)Extend( امتداد دادن شکل  ها تا یک شکل دیگرــ ابزار امتداد

)Scale( بزرگ و کوچک کردن یک شکلــ ابزار مقیاس

الفــابزاردوران

تــابزارمقیاسپــابزارامتدادبــابزاربرش

جدول4ــ2ــکاربردابزارهایدوران،برش،امتدادومقیاس

برای ترسیم یک شکل شما می توانید از روش  های گوناگون استفاده کنید و یادآوری می شود برای ترسیم یک نقشه روش های 
فراوانی وجود دارد.

  پس از مشاهده فیلم مربوط به کاربرد ابزار های دوران، برش، امتداد و مقیاس، کار کالسی زیر را انجام دهید.



 کار کالسی

پرونده ای با نام  ترسیم ـــ 2 را باز کرده و همانند فیلم، شکل8  ــ2 را  با چند روش ترسیم و آن را ذخیره کنید. شکل متقارن 
است و اندازه  ها دلخواه می باشد.

شکل8ــ2ــنمونهایازیکترسیمهندسیمتقارن
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)Snap(کاربرد ابزار  های کمک رسم
در دروس ریاضی، هنر و کار و فناوری سال های گذشته، ترسیم دقیق دو خط موازی، خط مماس بر دایره، خط عمود از یک 
نقطه بر یک خط به صورت دستی یا با استفاده از خط کش با سختی همراه بود. یکی از بهترین ابزار های ترسیم با رایانه، ابزار های 
کمک رسم است که به شما در انتخاب دقیق کمک می کند. زمانی که این دستور فعال باشد شما در انتخاب دقیق نقاط، مشکلی نخواهید 
داشت. با تمرین بیشتر در استفاده از این ابزار ها در ترسیم شکل ها سریع تر و ماهرتر خواهید شد. انواع مختلفی از ابزار های کمک 

رسم وجود دارد که در جدول 5  ــ2  به کاربرد برخی از آن ها اشاره شده است. نماد این ابزار ها در شکل 9ــ2 آمد ه است.

جدول5ــ2ــکاربردبرخیازابزارهایکمکرسمبرایدقتبیشتردرترسیم

کاربردنامابزار

)Endpoint( از آن برای انتخاب دقیق  نقاط هر یک از دو انتهای خطوط و کمان  ها استفاده می شود.ــ نقطه انتهایی

)Midpoint( خطوط و کمان  ها استفاده می شود.ــ نقطه میانی )از آن برای انتخاب نقاط میانی )وسط

)Intersection( از آن برای انتخاب محل برخورد دو شکل متقاطع به طور دقیق و راحت استفاده می شود.ــ نقطه تقاطع

)Center( از آن برای انتخاب دقیق مرکز دایره ، کمان یا بیضی استفاده می شود.ــ نقطه مرکز

)Perpendicular( ــ نقطه عمود.)از آن برای انتخاب پای عمود بر یک منحنی باز یا بسته استفاده می شود )ترسیم عمود

)Tangent( از آن برای انتخاب محل تماس اشیا با دایره، کمان یا بیضی استفاده می شود. ــ نقطه مماس

 پس از مشاهده فیلم مربوط به کاربرد ابزار های کمک رسم، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

با استفاده از ابزار های کمک رسم شکل 10ــ2 را 
بدون اندازه گذاری ترسیم و آن را ذخیره کنید.

شکل9ــ2ــبرخیازابزارهایکمکرسمدرنرمافزارهایترسیم

 کار غیر کالسی

چگونه می توان بدون وارد کردن اندازه  های نقشه در هنگام ترسیم با رایانه، شکل 10ــ2 را رسم کرد؟ آن را با این روش ترسیم نمایید.

شکل10ــ2ــنمونهایازنقشۀیکقطعۀصنعتی
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نحوۀ اندازه گذاری نقشه ها و ترسیم ها
در درس کار و فناوری سال های گذشته، با روش اندازه گذاری دستی و با استفاده ازخط کش وگونیا آشنا شدید. نمونٔه نقشه ای 

که شما اندازه گذاری کردید در شکل 11ــ2 نشان داده شده است.

شکل11ــ2ــاندازهگذاریهاروینقشه

همان طور که مشاهده می کنید در این نقشه از انواع اندازه گذاری ها )طول، قطر، شعاع و زاویه( استفاده شده است. اندازه گذاری 
توسط نرم افزار ترسیم، عالوه بر مزایای ذکر شده، دو مزیت دیگر دارد: 

1ــ خطوط اندازه را طبق استاندارد ترسیم می کند.
2ــ اندازه ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد.

انواع ابزار های اندازه گذاری در نرم افزار  های ترسیم وجود دارد که ممکن است با هم کمی متفاوت باشند )شکل12ــ2(. 

شکل12ــ2ــابزارهایاندازهگذاریدرنرمافزارهایترسیم

  پس از مشاهده فیلم مربوط به اندازه گذاری نقشه  ها و ترسیم  ها، کار کالسی زیر را انجام دهید.  



 کار کالسی
ضمن باز کردن پروند ه ای با نامترسیمـ3آن را

اندازه گذاری و سپس ذخیره نمایید )شکل13ــ2(.

شکل13ــ2ــاندازهگذارینقشهماکتمسجد
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 کار غیر کالسی

در  درس  کــار  و  فناوری  سال  گـذشته،  مـاکت مسجد  را 
ساختید. اکنون یــکــی از نــمـا هــای مـــاکت مسجد را مــطابق 

شکل 14ــ2 با استفاده از نرم افزار ترسیم با رایانه رسم کنید.

شکل14ــ2ــیکیازنماهاینقشۀماکتمسجد

   کار غیر کالسی

مطابق شکل 15ــ2 شکـل دانــٔه برفـی را ترسیم و آن را انـدازه گـذاری کنید. ترسیم شما چند برابر دانٔه بـرف واقعی است؟ 
 تـوجه داشته بـاشید کـه دانه هـای بـرف معموالً 6  پر هستند و زوایای بین آن هـا 60 درجه می باشد. در دما ها و رطوبت هـای مختلف

 شکِل انجماِد دانٔه برف متفاوت است.

شکل15ــ2ــنمونههاییازشکلدانۀبرف

 کار غیر کالسی   

در درس ریاضی سال قبل نقش کاشی کاری شکل 16ــ2 
با استفاده از  با استفاده از وسایل دستی ترسیم کردید.  اینک،  را 
پروندٔه   از  کنید.)می توانید  رسم  را  آن  رایانه،  با  ترسیم  نرم افزار 

  ترسیم ــ 4 کمک بگیرید.( 

شکل16ــ2ــنقشکاشیکاری

 کار غیر کالسی
شکل17ــ2 را بــا رایانه ترسیم و آن را انـدازه گذاری کنید.

شکل17ــ2ــنمونهایازنقشۀیکقطعه)قالب(
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 کار غیر کالسی
پرچم کشور عزیزمان ایران را با جزئیات ترسیم نمایید.



  پس از مشاهده مطالب مربوط به پروژه در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی ) تجویزی (

در پودمان قبل شما روندنمای پروژٔه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی را ترسیم کردید. در این پودمان نیز باید نقشه های 
قطعات پروژه را بعد از تقسیم کار در گروه به وسیلٔه نرم افزار های ترسیم با رایانه، ترسیم و اندازه گذاری کنید.

در شکل 18ــ2 دو نمونه از پروژه های نیمه تجویزی ارائه شده در این کتاب آورده شده است. شما می توانید یکی از این پروژه ها 
را انتخاب کنید یا اینکه در گروه خود پروژهٔ دیگری انتخاب کنید و پس از تأیید دبیر خود به طراحی و ساخت آن بپردازید.

بــسازوکارحرکتیحلزوناسباببازیالفــسازوکارحرکتیجرثقیلاسباببازی

نکته : در طـول ساخت پروژه، شما مـی توانید کـار ترسیم نقشه  های مختلف را بین اعـضای گـروه تقسیم و آن را 
از طریق پست الکترونیکی بـرای یکدیگر ارسال کنید. همچنین نقشه  ها را در قـالب تصویر مـی تـوانید در پـرونده 
واژه پرداز )Word(یا پروندۀ ارائه )power point( درج کنید.    پس از اصالحـات و ویرایش نهـایی نیز در صورت 

نیاز، می توانید آن ها را نیز به چاپ برسانید.

شکل18ــ2ــنمونهپروژههایپیشنهادیطراحیوساختیکسازوکارحرکتی
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 پس از مشاهده مطالب مربوط به پروژه  های نیمه تجویزی در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم، کار های کالسی زیر را انجام 
دهید.   

شکل19ــ2ــنقشۀپالکمسی

شکل20ــ2ــنقشۀشمایحقیقیمدارکلیدیکپل

  کار کالسی ) نیمه تجویزی(
 نقشٔه پروژٔه طراحی و ساخت پالک مسی با ابعاد 12*12 سانتی متر را طبق شکل 

19ــ2 ترسیم کنید.

 کار کالسی ) نیمه تجویزی(
 نقشٔه شمای حقیقی کلید یک پل با یک المپ و یک پریز را طبق شکل 20ــ2 

ترسیم کنید.

N

PE

L1

F1

E1

Q1

خروجیکلید

کلیدیکپلچراغبابدنهفلزی

فیوز
فازاصلی

نول

          کار کالسی ) نیمه تجویزی(

نقشه  های دیوار های آجری پودمان عمران را رسم کنید. نمونه ای از نقشه های آن در شکل 21ــ2 آمده است.

شکل21ــ2ــنقشۀدیوارنیمآجریبانوعپیوندراستهنما

ارت
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

     کارگروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطالعات 
و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

                  تفکر سیستمی؛
                  مونتاژ و دمونتاژ کردن اجزای یک ساز و کار حرکتی؛

                طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛
                  تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛

                  رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

کارهای حرکتی وساز

پودمان 

در این پودمان پس از بررسی چند نمونه ساز   و کار 
حرکتی، با استفاده از مهارت هایی که در سال های 
گـذشته در کــار بــا چوب، کــار بــا فلز و بـرق و 
الکترونیک به دست آورده اید، کارهای خالقانه ای 
از جمله ساخت یک ساز وکـار حـرکتی را انجام 

می دهید. 
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ساز و کارهای حرکتی
     در درس کار و فناوری پایٔه هفتم تعریف سیستم را خوانده اید. سیستم مجموعه اى است که اجزاى آن با هم در ارتباط اند.

این اجزا با فرایندهایی، ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کنند. مثال هایی نیز برای آن بیان شد. در چند کار کالسی نمونه هایی از 
سیستم ها را بررسی کردید.

برخی از اجزای سیستم ها را ساز و کار حرکتی می نامند و در واقع این ساز و کارهای حرکتی هستند که در سیستم ها نقش اصلی 
را دارند. شکل1ــ3 برخی از ساز و کارهای حرکتی را نشان می دهد.

شکل1ــ3ــبرخیازسازوکارهایحرکتی

تــسازوکارحرکتیچرخاصطکاکیپــسازوکارحرکتیچرخزنجیربــسازوکارحرکتیچرختسمهالفــسازوکارحرکتیچرخدنده

جــسازوکارحرکتیپیچحرکتیثــسازوکارحرکتیبادامک

امروزه بیشتر سیستم ها، ماشین هایی هستند که از یک یا چند ساز و کار حرکتی تشکیل شده اند و یک انرژی  را به انرژِی دیگری 
تبدیل می کنند. مثالً در سیستم پنکه، موتور الکتریکی، انرژی برق را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. 

داده  نمایش  متحرک  تصاویر  و  ها  فیلم  با  کارهای حرکتی  مختلف  و  کار ساز  نهم، روش  یه  پا فناوری  و  کار  افزار  نرم  در 
شده   است.

ساز و کار حرکتی چرخ دنده ، سیستمی است که حداقل از دو چرخ دنده تشکیل شده و  سازوکارحرکتیچرخدنده:
به صورت جفت کار می کند. به همین دلیل آن را ساز و کار حرکتی چرخ دنده می نامند.

امروزه بیشتر دستگاه های موجود در صنعت دارای چرخ دنده هستند. چرخ دنده ها، برحسب موقعیت مکانی محورها نسبت 
به یکدیگر، در شکل های گوناگونی طراحی و ساخته می شوند و از طریق اتصال دندانه ها حرکت چرخشی یک محور را به محور دیگر 

منتقل می کنند.
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 شکل 2ــ3 انواع ساز و کار حرکتی چرخ دنده ها را نشان داده است.

شکل2ــ3ــانواعسازوکارهایحرکتیچرخدنده

 کار کالسی

در گروه خود دستگاهی را که با کمک ساز و کار حرکتی چرخ دنده 
کار کند، به کالس بیاورید و آن را مورد بررسی قرار دهید. می توانید یک 
موتور ساعت عقربه ای کوچک را انتخاب کنید، همان طور که در شکل 3ــ3 
دیده می شود چرخ دنده های این ساعت کوچک از جنس پالستیک است. 
شما می توانید دستگاهی انتخاب کنید که چرخ دنده های آن از جنس فلز باشد.

پــسازوکارحرکتیچرخدندۀمخروطیبــسازوکارحرکتیچرخدندۀمارپیچالفــسازوکارحرکتیچرخدندۀساده

جــسازوکارحرکتیچرخدندۀداخلیثــسازوکارحرکتیچرخدندۀشانهایسادهتــسازوکارحرکتیپیچوچرخحلزون

شکل3ــ3ــسازوکارحرکتیچرخدندهدرساعتعقربهای
بــبعدازبازکردنموتوِرساعت

الفــقبلازبازکردنموتوِرساعت

تقویممکانیکیبیرونی
 از جمله ابداعات مهم منسوب به ابوریحان بیرونی، تقویم مکانیکی بیرونی است.
هدف اصلی از طراحی و ساخت این تقویم که یک ساز و کار حرکتی است، نمایش طلوع 

و غروب ماه و تعیین مدتی که از ماه گذشته و تعیین مدت تقریبی ماه و خورشید است.
   ابوریحان بیرونی در کتاب های خود به دقت نحؤه ساخت و نصب چرخ دنده ها را 
شرح داده است. همچنین اندازه ها، فواصل، جنس، تعداد و شکل دندانه ها را مشخص 

کرده است )شکل4ــ3(.  شکل4ــ3ــیکنمونهتقویممکانیکی
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  کار کالسی
     در گروه خود یک نمونه قفل را به کالس آورده و آن را مورد بررسی قرار 
دهید. در مورد وظیفه و عملکرد هر یک از اجزای آن گفت وگو کنید. انواع مختلف 
قفل وجود دارد که از ساز و کارهای حرکتی مختلفی در آن ها استفاده شده است. 

در شکل 5ــ3 یک نمونه قفل نشان داده شده است.

شکل5ــ3ــیکنمونهقفلبازشده  کار کالسی

در گروه خود، ساز و کار حرکتی چرخ زنجیِر یک دوچرخه و اجزای آن را پس از تمیز کردن با دقت بررسی کنید و برای افزایش 
عمر و باال رفتن کارایی، آن ها را روغن کاری و گریس کاری نمایید. در صورت داشتن امکانات می توانید ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر 

آن را باز کنید. بعد از بررسی دقیق تر اجزاء، مجددًا آن ها را ببندید )شکل6ــ3(.

پــروغنکاریاجزاء بــبررسیکردناجزاء الفــتمیزکردناجزاء

شکل6ــ3ــتمیزکاری،بررسیوروغنکاریسازوکارحرکتیچرخزنجیردوچرخه

 نکات اىمنى
 درحینتمیزکردِناجزایسازوکارحرکتیچرخزنجیِردوچرخهمواظبانگشتانخودباشیدوحتمًااز   

دستکشایمنیاستفادهکنید.
 اجزایسازوکارحرکتیچرخزنجیررابهمقدارکمروغنکاریکنید،زیراباعثجمعشدنسریعگردو 

خاکبررویاجزایآنمیشود.

 کار غیر کالسی

     در گروه خود، خارج از کالس، یک ساز و کار حرکتی چرخ تسمه را بررسی کنید. از اجزای آن و چگونگی کارکرد آن فیلم 
و عکس تهیه کنید و آن را در کالس ارائه دهید.

پرسش 
هرگز به اجزای در حال حرکِت ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد. چرا؟
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 کار کالسی
در گروه خود، ساز و کار حرکتی گیرٔه رومیزی یا گیرٔه دستی کارگاه را بررسی و اجزای آن ها را فهرست کنید و مشخص کنید 

که جزء کدام دسته از ساز و کارهای حرکتی می باشد. در شکل 7ــ3 تصاویری از چند نمونه گیره آورده شده است.

پــگیرۀدستی بــگیرۀلوله الفــگیرۀرومیزی

شکل7ــ3ــچندنمونهگیره

 کار غیر کالسی ) نیمه تجوىزی(

ساز و کارهای حرکتی موجود در ماشین دوخت )چرخ خیاطی( را 
بررسی و اجزاء آن را فهرست کنید و بگویید که جزء کدام دسته از ساز و 
کارهای حرکتی می باشند. گزارشی به همراه تصاویر این اجزاء در کالس 
ارائه دهید. در شکل 8  ــ3 تصاویر برخی از ساز و کارهای حرکتی ماشین 

دوخت آورده شده است.
     

  نکات اىمنى
 درحینبررسیکردناجزایسازوکارهایحرکتیگیرهو
چرخخیاطیمواظبانگشتانخودباشیدوحتمًاازدستکشایمنی

استفادهکنید.
برایبررسیسازوکارهایحرکتیگیرههاحتمًاازدبیرخود

کمکبگیرید.
برایبررسیسازوکارحرکتیچرخخیاطیحتمًاازوالدین
وبزرگترهایخودکمکبگیریدونکاتحفاظتیوایمنیراکامالً

رعایتکنید.

شکل8ــ3ــچندنمونهازسازوکارهایحرکتیبهکاررفتهدرماشیندوخت

الفــسازوکارحرکتیتسمهوچرختسمهدرماشیندوخت

بــسازوکارحرکتیبادامکدرماشیندوخت

پــسازوکارحرکتیشانه)دندانه(کارپیشبَرماشیندوخت
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 کار کالسی
  در گروه خود، با توجه به کارهای کالسی انجام شده در صفحات قبل، جدول 1ــ3 را تکمیل کنید.

جدول1ــ3ــمثالهاییازسازوکارهایحرکتیبهکاررفتهدرسیستمهاوکاربردآنها

کاربردسازوکارحرکتیسیستمیکهسازوکارحرکتیدرآنبهکاررفتهسازوکارحرکتی

باز و بسته کردن فک های گیرهگیرٔه رو میزیساز و کار حرکتی پیچ های حرکتی

ساز و کار حرکتی چرخ دنده

ساز و کار حرکتی چرخ تسمه

ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر

باز و بسته کردن سوپاپ هاسیستم احتراق موتور خودروساز و کار حرکتی بادامک و میل بادامک

ساز و کار حرکتی چرخ اصطکاکی

شکل9ــ3ــدونمونهازجرثقیلهایطراحیشدهدرکتابمعیارالعقوِلابنسینا

جرثقیل، ابداعی منتسب به »ابن سینا« که ترکیبی از چرخ دنده، پیچ دنده و قرقره های ثابت و متحرک  است، همچنین مبتنی بر 
قوانین مکانیِک حاکم بر اهرم ها و چرخ دنده ها بوده، به گونه ای که با نیروی معادل ده من، باری به وزن ده هزار من را بلند می کرد. در 

شکل 9ــ3 دو نمونه از جرثقیل های طراحی شده در کتاب معیار العقوِل ابن سینا آورده شده است.

بالف
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نرم افزار  Interactive Physics)نیمه تجوىزی(
یک نرم افزار ساده برای شبیه سازی است. در این نرم افزار می توانید حرکات ساز و کارهای حرکتی را قبل از ساخت، شبیه سازی 
کنید. حرکت ساز و کارهای حرکتی را ببینید و طراحی خود را بهینه سازی کنید. در شکل 10ــ3 محیط این نرم افزار نشان داده شده است.

نرم افزار پیشرفته تر از این نرم افزار برای طراحی ساز و کارهای حرکتی Working Model است.

InteractivePhysicsشکل10ــ3ــمحیطنرمافزار

در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم، کار با نرم افزار Interactive Physics آموزش داده شده است. چندین مثال نیز تعبیه 
شده است. 

 کار کالسی ) نیمه تجوىزی(     
پروژه ای را برای طراحی و ساخت در این پودمان انتخاب  کنید، ابتدا در نرم افزار Interactive Physics یا نرم افزاری مشابه 
شبیه سازی کنید و سپس به ساخت آن اقدام کنید. همچنین می توانید برخی از ساز و کارهای حرکتی معرفی شده در این پودمان  را 

در این نرم افزار شبیه سازی کنید.

زبانههایابزار

نوارمختصات نوارکنترلحرکت
شبیهسازیشده نواروضعیت

ابزارهایترسیمابزارهایاستاندارد
اشکالهندسی

ابزارهایاتصال
وسوراخکردن

ابزاراجراو
متوقفکردنشبیهسازی

ابزارهایتعریف
نیروهاوعملگرها
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پس از مشاهدٔه مراحل دقیق طراحی و ساخت یک نمونٔه جرثقیل کوچک، در نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، کار کالسی 
زیر را انجام دهید.

 کار کالسی
پروژۀطراحیوساختجرثقیل:در این پروژه جرثقیل منتسب به »ابن سینا« را با ابعاد کوچک تر طراحی کنید و بَعد آن را 

بسازید. طرح آن را در شکل 9ــ3ــ الف مالحظه  کردید.
همچنین شما می توانید نمونٔه دیگری که با انرژی برق کار کند و از نیروی اهرم ها نیز در آن استفاده شده باشد، طراحی کنید و بعد 

آن را بسازید. در شکل 11ــ3 یک نمونه نشان داه شده است.
ابزارووسایلموردنیاز:

پیچ گشتی، انبردست، گیرٔه رومیزی، دریل، مته، چوب معمولی، ام دی اف، ورق یا تسمه با ضخامت یک یا دو میلی متر و 
عرض ده میلی متر، مفتول فلزی با قطر 2 میلی متر)میخ پرچ(، ماسورٔه چرخ خیاطی دو عدد، نخ محکم و نازک به طول 5 متر، پیچ و 
مهره، درب بطری پالستیکی، قرقرٔه نخ پالستیکی، موتور الکتریکی کوچک 9 ولت، باتری 1/5 ولت دو عدد، جا باتری و سیم و وسایل 

رنگ آمیزی.  
روشکار

و  پروژٔه طراحی  الگوریتم آموخته اید، روندنمای  پودمان  آنچه در  به  با توجه  مرحلۀ1ــترسیمروندنمایانجامپروژه: 
ساخت جرثقیل را با رایانه ترسیم کنید.

مرحلۀ2ــطراحیوترسیمنقشهها: با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموخته اید، ابتدا نقشه های مربوط به جرثقیل 
را ترسیم کنید، بعد از اندازه گذاری، نقشه ها را با دستگاه چاپگر چاپ کنید. در این بخش در صورت انتخاب پروژٔه دیگری نقشه های 

مربوط به آن را تهیه کنید.
مرحلۀ3ــساختقطعات: در این مرحله، قطعات مورد نیاز را بر طبق نقشه بسازید. در این بخش شما از بیشتر مهارت هایی 
که در سال های گذشته به دست آورده اید، استفاده می کنید، از جملٔه آن ها، پودمان های کار با چوِب پایٔه هفتم و کار با فلز و برق و 

الکترونیِک پایٔه هشتم را می توان نام برد.

شکل11ــ3ــنمونۀجرثقیلساختهشده
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شکل 12ــ3 مراحل ساخت برخی از قطعات را نشان داده است.

شکل12ــ3ــ مراحل ساخت برخی قطعات جرثقیل

       ب ــ سوراخ کاری قطعات          پ ــ ساخت قطعات چرخ تسمه           ت ــ ساخت قالب و قرقرۀ جرثقیل

ث ــ اره کاری شیار بازوی چوبی   ج ــ ساخت قطعات پایۀ چوبی جرثقیل

این  مرحلۀ4ــ مـونتاژ کـردن قـطعـات: در   
مرحله، قطعات ساخته شده در مـرحلٔه قبل را بـر روی هم 
مونتاژ کنید. شکل 13ــ3 مراحل مونتاژ برخی از قطعات 

را نشان داده است.
الف ــ نصب مـوتور الکتریکـی؛ برای 
جـانمـایی، آن را بـا استفـاده از تسمۀ 
خم کاری و سوراخ شده به وسیلۀ پیچ و 

مهره ثابت کنید.

ب ــ نصب نخ و قالب؛ در این بخش از 
ماسوره به جای قرقره استفاده کنید. در 
استفاده  مرکب  قرقره های  از  بخش  این 

شده است.

پ ــ نصب سـاز و کـار حـرکتـی چـرخ 
از روی  تسمه  که  کنید  دقت  باید  تسمه؛ 

پولی های تعبیه شده خارج نشود.

ـ لحیم کاری اتصاالت الکترونیکی؛  تـ 
پروژه  این  الکترونیکی  بخش  مهمترین 
کلید دو جهته جرثقیل می باشد که مطابق 

تصویر باال عمل می شود. 

ث ــ سوراخ کاری و نصب کلید؛ در این 
قسمت تعـادل قطعۀ باالیی کلیـد بسیار 
مهم می باشد، زیرا در غیراین صورت، 
جرثقیل  باعث حرکت قالب  همیشه  کلید 

می شود.

ج ــ پس از مونتاژ کامل قطعات جرثقیل، 
آن را مـورد آزمایش قـرار دهیـد و در 
بـرطرف  را  آن  اشکال،  وجـود  صورت 

کنید.

شکل13ــ3ــ مراحل مونتاژ برخی قطعات جرثقیل

تحقیق کنید 

دلیل استفاده از ساز و کار حرکتی چرخ و تسمه را در پروژٔه ساخت جرثقیل مورد بررسی قرار دهید. روش های دیگری برای 
این کار پیدا کنید و آن ها را در کالس ارائه دهید.

الف ــ ساخت قطعات فلزی وتهیه 
پیچ   و مهره های آن ها
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پرسش  

دارند؟  کاربردهایی  چه  امروزه  جرثقیل ها  می دانید  آیا  
در  را  آن ها  تصاویر  همراه  به  کاربردهای جرثقیل ها  از  فهرستی 
نرم افزار word تهیه كنید و فایل آن را برای دبیر خود از طریق 
کاربردهای  از  نمونه  دو  14ــ3  در شکل  کنید.  ارسال  رایانامه 

جرثقیل آورده شده است.

یک  ساخت  و  طراحی  دقیق  مراحل  مشاهدٔه  از  پس    
پایٔه نهم، شما نیز  نمونٔه اسباب بازی در نرم افزار کار و فناوری 
با هم فکری در گروه، نمونه ای مشابه طراحی کنید و بعد آن را 

بسازید.

 کار کالسی
پروژه  این  در  پروژۀطراحیوساختاسباببازی:
مشابه شکل 15ــ3، خواهید ساخت.  بازی،  اسباب  نمونه  یک 
یک  آن  حرکت  اساس  که  است  حلزون  یک  بازی  اسباب  این 
چرخ لنگ می باشد. در واقع محور به صورت خارج از مرکز به 

چرخ ها متصل شده است.
ابزارووسایلموردنیاز:

پیچ گشتی، انبردستی، گیرٔه رومیزی، دریل، مته، ابزار  
ِگردبُر دریل، چوب، سوهان، سنباده، چسب چوب، نخ به طول 

یک متر و وسایل رنگ آمیزی.  
روشکار

مرحلۀ1ــترسیمروندنمایانجـامپروژه: همانند 
پروژهٔ قبل روندنمای پروژه را با رایانه ترسیم کنید.

مرحلۀ2ــطـراحیوترسیمنقشهها: همانند پروژهٔ 
قبل، بعد از تهیه نقشه ها، آن ها را چاپ کنید.

مرحلۀ3ــساختقطعات:همانند پروژهٔ قبل، قطعات 
را بر طبق نقشه ها بسازید.

شکل14ــ3ــنمونههاییازجرثقیل

الفــنصبجرثقیلبررویکشتی

بــنصبجرثقیلبررویسکوینفتیشهیدرجاییخلیجفارس

شکل15ــ3ــنمونۀاسباببازیساختهشده
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شکل 16ــ3 مراحل ساخت برخی از قطعات را نشان داده است.

شکل16ــ3ــمراحلساختبرخیقطعاتاسباببازی

تــساختقطعاتچوبیِگردچرخپــساختمحورچرخبــساختپینهایچوبیالفــساختقطعاتچوبیبدنحلزون

جــرنگآمیزیقطعاتثــسوراخکاریقطعات

 مرحلۀ4ــمونتاژکردنقطعات: در این مرحله، قطعات ساخته شده در مرحلٔه قبل را بر روی هم مونتاژ کنید. شکل 17ــ3 
مراحل مونتاژ قطعات را نشان داده است.

پرسش

ساز و کار حرکتی استفاده شده در پروژٔه ساخت حلزون چیست؟ چند مثال از کاربردهای آن نام ببرید.

تــاتصالبدنبهچرخومحوررویآن بــاتصالقطعهسرحلزونبهبدنپــاتصالمحوربهیکیازچرخها الفــاتصالقطعهدمحلزونبهبدن

جــمونتاژکاملقطعاتحلزونثــاتصالچرخدوم

شکل17ــ3ــمراحلمونتاژبرخیقطعاتاسباببازی



پل متحرک خضر، ىک ساز و کار حرکتی خالقانه در دفاع مقدس
     بعد از عملیات والفجر 8 ، نیروهای مستقر در منطقه »فاو« نیازمند پشتیبانی و تدارکات بودند. غذا، سوخت و مهمات برای 
آن ها حیاتی بود. در اثر بمباران های مکرر شیمیایی، آب سالم در فاو پیدا نمی شد و جبهه فاو به جبهه سختی تبدیل شده بود. پشت 
سر رزمندگان حاضر در فاو، رودخانه خروشان اروند با عرض حدود 900 متر بود. انجام تدارکات سنگین با قایق، بسیار سخت و 
کند بود. مهندسین پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد چند پل روی اروند پیش بینی و نصب کردند ولی هواپیماهای دشمن و سرعت 
حرکت آب، آن پل های به زحمت نصب شده را از بین می برد، از طرف دیگر نیاز به تدارکات سنگین، به شدت به فرماندهان جنگ فشار 
می آورد ولی راهی برای برقراری ارتباط نمانده بود. شرایط نیروهایی که در فاو مستقر بودند روز به روز سخت تر می شد. مهندسین 
جوان جهاد؛ در نهایت برای حل مشکل بزرگ عبور از اروند، »پل خضر« را که یک ساز و کار حرکتی بود، طراحی و اجرا کردند.

این پل از یک صفحه بزرگ شناور که »دوبه« نام داشت تشکیل می شد. سه رشته سیم بکسل، با شمع کوبی و بتن ریزی در دو 
طرف اروند رود، محکم و مهار شده بودند. سیم بکسل ها از داخل گوشواره هایی که بر روی دوبه تعبیه شده بود عبور داده شده بودند.

دو سیم بکسل بزرگ، نقش هدایت دوبه را داشتند تا جریان شدید آب، آن را از مسیر مشخص شده )امتداد عرض رودخانه( 

شکل18ــ3ــتصاویریازپلخضر

شکل19ــ3ــشهیدحاجاسدالّلههاشمی

خارج نکرده و با خود َنَبَرد. بر روی نقطه محاسبه شده ای از دوبه، یک تراکتور 
جاسازی شده بود که الستیک هایش را جدا کرده، به یکی از چرخ های عقب 
آن، رینگ مخصوصی بسته بودند و سیم بکسل سوم را چند بار دور آن رینگ 
به  می زد، خضر  را  تراکتور  جلوی  دنده  راننده خضر  وقتی  بودند.  چرخانده 
عقب می رفت و هر وقت دنده عقب را می زد، خضر به جلو می رفت. چون سیم 
بکسل های اول و دوم، خضر را در امتداد عرض رودخانه نگاه می داشتند، لذا 
نیازی به فرمان نبود و مثل قطاری بود که ریل آن ، دو سیم بکسل اطرافش 
بودند. قابل ذکر است که مهندسین جهاد سازندگی، از این ابتکارات در جنگ 

زیاد داشته اند )شکل 18ــ3(.

ارزان بودن و سریع النصب بودن پل خضر و همچنین پیچیده نبودن کار 
با آن، از مزیت های این طرح بود. هواپیماهای عراقی هیچ گاه نتوانستند این پل 

متحرک را که برایشان نامرئی بود، مورد حمله قرار دهند.  
یکی از تیم های اجرایی قوی در ساخت پل های خضر، تیم شهید »اسداللّه 
هاشمی« بود. تیم ایشان کارکردن با سیم بکسل را بسیار عالی بلد بود. او یک کانتینر 
همراه خود داشت که در آن همه جور وسیله برای تعمیر ماشین آالت یا ساخت و 
تعمیرات دیگر، وجود داشت. هر جا تیم حاج اسداللّه هاشمی بود، خیال فرماندهی 

پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد از بابت حل مشکالت آن منطقه راحت بود.
شهید اسداللّه هاشمی، یکی از فرماندهان دلیر پشتیبانی و مهندسی جنگ 

جهاد بود )شکل19ــ3(. 



پروژه های نیمه تجویزی دیگری در جدول 2ــ3 معرفی شده اند که مراحل ساخت آن ها را می توانید از سایت گروه کار و فناوری 
دریافت کنید.

جدول2ــ3ــپروژههاینیمهتجویزیسازوکارهایحرکتی

سازوکارحرکتیبازویبلندفلزیرباتمسیریابخودرویالکتریکی

سازوکارحرکتیعنبیهمکانیکیسازوکارحرکتیکِرمخاکیترازویعقربهایآشپزخانه

سازوکارحرکتیبیلمکانیکیسازوکارحرکتیجرثقیلباپدالسازوکارحرکتیبیلمکانیکیچوبی

پروژهشما....سازوکارحرکتیمیلگاردانسازوکارحرکتیبالَگرد
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 جدول خودارزىابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف
1

شایستگی های فنی و 
پایه در

0ــ10پودمان الگوریتم
0ــ20پودمان ترسیم با رایانه2
0ــ20پودمان ساز و کارهای حرکتی3
0ــ10مدیریت منابع ٭4
0ــ5کار گروهی5
0ــ5نوآوری و خالقیت6
0ــ5فناوری اطالعات و ارتباطات7
0ــ10کیفیت محصول8
0ــ15موفقیت در بازارچه9

.…=Xجمع نمره از 100

.… = ___                                                  Xمحاسبٔه نمره برحسب 20
   5

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
  قبول    

  غیر قابل قبول  

٭ مدیریت منابع شامل: مدیریت زمان، استفاده بهینه از مواد و وسایل، صرفه جویی



بخش دوم
پودمان های نیمه تجویزی

انتخاب سه پروژه از هفت پروژۀ مربوط به پودمان های این بخش 

پودمان بازی های رایانه ای

پودمان برق

پودمان تأسیسات مکانیکی

پودمان خودرو

پودمان پایش رشد و تکامل کودک

پودمان صنایع دستی )برجسته کاری روی فلز مس(

پودمان عمران
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معرفی پودمان های نیمه تجویزی

نام و شرح مختصری از پودمان

پودمان بازی های رایانه ای: در این پودمان با استفاده از مهارت هایی که در پودمان الگوریتم 
به دست آوردید، برنامه های سادٔه رایانه ای می نویسید و یک بازی رایانه ای ساده را با طی کردن  

مراحل طراحی و ساخت می سازید.

پودمان برق: در تمام ساختمان ها سیم کشِی برق وجود دارد. بارها اتفاق می افتد که قسمتی از این 
سیستم دچار مشکل شده است و نیاز به تعمیر یا سیم ِکشی مجدد دارد. در این پودمان مهارت هایی 

جهت طراحی، سیم کشی، نگه داری و تعمیر برخی از مدارهای روشنایی برق ساختمان را کسب 
می کنید.

فراهم سازی  برای  انسان  نیازهای  مهم ترین  از  مکانیکی  تأسیسات  مکانیکی:  تأسیسات  پودمان 
محیطی توأم با آرامش فیزیکی، آب بهداشتی، هوای مطبوع، سیستم پساب، گاز  رسانی و… است.

در ایــن پـودمان تـالش شده است کـه  شما در نگه داری و تعمیر چند بخش از تأسیسات مکانیکی 
مهارت پیدا کنید.

اهمیت  از  است،که  کشور  کاری  حوزه های  گسترده ترین  از  یکی  عمران  حوزٔه  عمران:  پودمان 
آجری،  دیوار  ساخت  و  طراحی  جمله  از  مهارت هایی  پودمان  این  در  می باشد.  برخوردار  زیادی 

کنده کاری روی گچ و رنگ آمیزی را کسب می کنید.

پودمان خودرو: در این پودمان شما با خودرو و بخش  های مختلف آن آشنا می شوید. در پایان این 
پودمان قادر خواهید بود بازدید های مربوط به خودرو را انجام دهید و روش های مربوط به افزایش 
طول عمر کارکرد خودرو و صرفه جویی  در مصرف سوخت را شناسایی کنید. بازدید های منظم و 
دور ه ای خودرو و انجام معاینه فنی می  تواند تا حد زیادی مصرف سوخت خودرو را کاهش دهد و 

در پاکیزگی محیط زیست مؤثر است.

منتظر  می توان  نیازمندند،  ما  به  که  را  کسانی  از  بسیاری  تکامل کودک:  و  پایش رشد  پودمان 
گذاشت؛  اما کودک را نمی توان »نام او امروز است« در این پودمان فرایند رشد و تکامل و چگونگی 

پایش آن را خواهید آموخت.

و  ویژگی ها  به  توجه  با  دستی،  صنایع  مس(:  فلز  روی  کاری  )برجسته  دستی  صنایع  پودمان 
شاخصه هایی که دارد، می تواند به عنوان یک پیام رسان خوب، برای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی 
کشورمان در سطح جهانی نقش ایفاء کند، سه عنصر هنر، فرهنگ و صنعت در ذات صنایع دستی 
نهفته است. کار بر روی فلز مس از گذشته در صنایع دستی ایران رایج بوده  است. این پودمان باعث 
می شود، در برجسته کاری روی فلز مس، مهارت پیدا کنید. شما می توانید محصوالتی را که به این 

روش می سازید، را در بازارچه ارائه دهید.
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برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

  کارگروهی، مســئولیت پذیــری، مدیریت منابــع، فناوری     
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

  توانایی ارائٔه ایده های نو برای ساخت بازی های رایانه ای؛
  کار با نرم افزارهای ساخت بازی های رایانه ای؛

  ساخت یک بازی رایانه ای ساده؛ 
  رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، هنگام کار با رایانه. 

بازی های  رایانه ای
پودمان 

از مهارت هایی که در  استفاده  با  پودمان  این   در 
پودمان الگوریتم به دست آوردید، برنامه های سادٔه 
رایانه ای می نویسید و یک بازی رایانه ای ساده را 
با طی کردن  مراحل طراحی و ساخت می سازید.
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بازی های رایانه ای
بازی فعالیتی داوطلبانه است که افراد آزادانه و از روی اختیار قواعد آن را می پذیرند و هدفی را دنبال می کنند. معموالً هدفی 
که در بازی وجود دارد، باعث می شود بازیکنان از زندگی روزمره، فاصله بگیرند و از تجربه فضای جدید لذت ببرند و یا در بعضی 

مواقع احساس نا  آرامی  کنند.
بازی های رایانه ای بازی هایی هستند که از طریق یک وسیلٔه الکترونیکی مجهز به پردازشگر انجام می شوند. بازی ها با بازیکن 
ارتباط تعاملی یا دوطرفه دارند و به دلیل تولید تصویر متحرک، قابلیت نمایش بر روی تلویزیون های خانگی، رایانٔه لوحی )تبلت( و 

ایکس باکس را نیز دارا هستند. 
پیش  از  قانون  کند  می  فکر  بازیکن  املی،  تع ارتباط  وجود  دلیل  به 
تعیین شده ای در بازی وجود ندارد و کامالً آزاد است؛ این تصور آزادی 
باعث جذاب شدن آن می شود. همچنین داستانی بودن بازی های رایانه ای 
فرد را ناخودآگاه جذب ماجرای بازی می کند و تحت تأثیر  فضای فرهنگی 
و اجتماعی آن قرار می دهد، به این ترتیب مخاطب به آرامی به سوی فضایی 
آن  ناخودآگاه  برده می شود و  بوده است،  بازی  دٔه  که مورد خواستٔه سازن
ــ  فرهنگی  از فضای  گیرد. در شکل 1ــ4 تصویری  اد می  ی را  فرهنگ 

اجتماعی یک بازی آورده شده است.  

شکل1ــ4ــ یک نمونه فضای فرهنگی ــ اجتماعی بازی رایانه ای
مزایای بازی های رایانه ای

1ــ با استفاده از این بازی ها می توان فرایند یاددهی و یادگیری را آسان تر و جذاب تر کرد.
2ــ با رایانه فرد می تواند هر چند بار که بخواهد، موضوعی را بازی و مرور کند و مهارت و سرعت عمل خود را باال ببرد.

3ــ خطراتی مانند صدمه زدن به محیط، جراحت و غیره که در هنگام انجام بازی های فیزیکی ممکن است اتفاق بیفتد، در این 
بازی ها کمتر است.

4ــ به افراد بیمار و کم توان کمک می کند که زودتر سالمت خود را بازیابند و به داروهای ُمسکِن کمتری نیاز داشته باشند.
  

 نکات ایمنى

 در انتخاب بازی به اثرات فرهنگی و اجتماعی آن توجه کنید.
بازی،  های  جذابیت  که  باشید  مواظب  کنید،  پر  ای   رایانه  های  بازی  با  را  خود  فراغت  اوقات  خواهید  می  اگر   

ساعت های متمادی از وقت گران بهای شما را تلف نکند و مدیریت زمان داشته باشید.
 هنگام بازی احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید بعد از بازی همچنان ذهنتان درگیر آن باشد.
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معایب بازی های رایانه ای
ـ تربیتی  آسیب هایی می بیند.     اگر فرد مدت زمان زیادی از وقت خود را صرف بازی های رایانه ای کند از نظر جسمانی و روانیـ 

برخی از این آسیب ها را در شکل2ــ4 به صورت نمودار مشاهده می کنید.

پرخاشگری و ستیزه جویی حاصل از بازی های هیجانی      

درون گرایی و کمبود مهارت برقراری ارتباط اجتماعی      

دور شدن از محیط خانواده 

کم شدن خالقیت و سازندگی       

افت بهره وری در کار و تحصیل شکل 2ــ4ــ برخی معایب بازی های رایانه ای

  در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، بازی های سادهٔ متعددی تعبیه شده است. پس از مشاهدهٔ آن ها کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

پس از دیدن بازی های ساده، در گروه خود در مورد آن ها بحث نمایید و در سبک های جدول 1ــ4 دسته بندی کنید و برای هر 
دسته چند ویژگی بنویسید.

جدول1ــ4ــ دسته بندی بازی های هم سبک به همراه ویژگی آن ها

ویژگی هانام چند بازی هم سبکَسبک بازی

هیجانی

آموزشی

فکری

ورزشی

...

معایب بازی های رایانه ای

آسیب های جسمانی

آسیب های روانی ــ تربیتی

 فشار به چشم

فشار به ذهن و اعصاب

 اشکال در ستون فقرات و استخوان بندی

احساس درد در گردن، کتف و دست

 نداشتن استراحت کافی و احساس خستگی
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ساخت بازی رایانه ای
طراحی و ساخت یک بازی رایانه ای می تواند باعث پرورش ذهن، باال بردن قدرت سازندگی و خالقیت و اعتماد به نفس در فرد 
شود. امروزه بازی های رایانه ای یکی از رسانه های رایج و پرمخاطب هستند که ساخت، توسعه و انتشار آن ها به صنعتی پرسود تبدیل 

شده است و موجب کارآفرینی برای تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان شده است.
نرم افزارهای زیادی برای ساخت بازی  وجود دارد، که به آن ها موتور سازندٔه بازی )Game Engine( نیز می گویند. نرم افزار 

اسکرچ )Scratch( یکی از آن ها است، که به دلیل ساده تر بودن و فراگیری آسان تر، در این پودمان آموزش داده می شود.

  
  چند موتور سازندٔه بازی نام ببرید.

پرسش
  

در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، نرم افزار دیگری به نام گیم میکر )Game maker( آموزش داده شده است. شما می توانید 
به جای نرم افزار اسکرچ برای ساخت بازی از آن استفاده کنید.

نرم افزار اسکرچ
آموزش  شخص  یک  به  نویسی  برنامه  زبان  اولین  به عنوان  بتواند  که  است  زبانی  توسعه  اسکرچ،  افزار  نرم  ی  طراح از  هدف 
داده   شود. با این نرم افزار به سادگی می توان داستان های تعاملی، بازی یا پویانمایی ساخت. در حال حاضر این نرم افزار در مدرسه های 

زیادی در سراسر جهان تدریس می شود. در شکل 3ــ4 محیط این نرم افزار نشان داده شده است.

شکل3ــ4ــ محیط نرم افزار اسکرچ

 

مجموعۀ فرمان ها فهرست فرمان ها فهرست
شکلک ها

ساخت
شکلک جدید

توّقف
نمایش

شروع
اطالعات موقعیتصحنۀ نمایشنمایش

تغییرذخیره کردنبه اشتراک گذاری فعلی شکلک
 زبان
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 زبان های برنامه نویسی مانند زبان های طبیعِی محاوره ای انسان، دارای ساختارهای زبانی هستند که به وسیلٔه آن ها می توان یک 
الگوریتم را با دستورهایی برای رایانه تعریف کرد. رایانه با اجرای آن دستورها، عملیات مورد نظِر الگوریتم را انجام می دهد. در واقع با 
زبان های برنامه نویسی، الگوریتم ها به برنامه های قابل اجرا در رایانه تبدیل می شوند و از این برنامه ها برای تولید نرم افزارها استفاده می شود.  
فهرست شکلک ها: برنامه های اسکرچ از اشیایی به نام شکلک )Sprite( ساخته می شوند که در واقع همان شخصیت های 
بازی هستند. وقتی در این فهرست روی هر شکلک دوبار کلیک کنید اطالعات موقعیت فعلی آن روی صحنٔه نمایش )Stage(، قطعه 

برنامه ها )Scripts(، لباس ها یا حالت ها )Costumes( و صداهای )Sounds( خاص آن قابل مشاهده و ویرایش می شوند.
صحنۀ نمایش: صحنٔه نمایش محلی است که در آن داستان ها، بازی ها و پویانمایی ها را به صورت زنده مشاهده می کنید. در این 
بخش شکلک ها حرکت دارند و با یکدیگر تعامل می کنند. با دوبار کلیک روی آیکن صحنٔه نمایش در سمت چپ فهرست شکلک ها،  

قطعه برنامه ها، پشت زمینه ها )Backgrounds( و صداهای مربوط به آن قابل مشاهده و ویرایش می شوند.
ارتفاع صحنٔه نمایش )y( به 480 و پهنای آن )x( به 360 قسمت تقسیم می شود. مختصات )x,y( نقطه وسط صحنه )0و0( 
 )Mouse( است که در شکل4 ــ4 مختصات باالترین و پایین ترین نقاط انتهایی دوطرف را مشاهده می کنید. با حرکت اشاره گر موشی

روی صحنٔه نمایش در گوشه پایین سمت راست آن، مختصات نقطه نشان داده می شود.  

 ، می توانید زبان فارسی را انتخاب کنید. نکته : در محیط نرم افزار اسکرچ با انتخاب آیکن تغییر زبان 

قطعه برنامه: فرمان هایی که به شکلک یا صحنٔه نمایش می گویند چه کاری انجام دهد قطعه برنامه نامیده می شوند.فرمان ها را 
باید از بخش »مجموعه فرمان ها« انتخاب کنید و به محل فهرست فرمان ها ببرید. در این بخش، فرمان ها در هم قفل می شوند و یک قطعه 

برنامه را می سازند که با کلیک کردن روی آن، از باال به پایین اجرا می شوند.
فرمان های اسکرچ در 8 دستٔه رنگی طبقه بندی شده اند. با انتخاب هر دسته، فرمان های مربوط به آن نشان داده می شوند. با 

کلیک راست روی هر فرمان و انتخاب کمک )Help( می توانید راهنمای آن را که شامل یک مثال است، مشاهده کنید.

 پس از مشاهدهٔ فیلم های »آشنایی با محیط اسکرچ« و »ساخت قطعه برنامٔه ساده« در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، کار 
کالسی زیر را انجام دهید.

  کار کالسی

در گروه خود، برنامه ای بسازید که ابتدا گربه 50 نقطه به جلو برود سپس 90 درجه به سمت پایین بچرخد.

شکل 4ــ4ــ مختصات نقاط روی صحنۀ نمایش
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فرمان های کنترلی: به طور کلی در برنامه نویسی، اجرای فرمان ها از اولین سطر شروع شده و به ترتیب تا آخرین سطر ادامه 
می یابد. اما گاهی وقت ها الزم است که یک یا چند فرمان، چندین بار تکرار شود، یا اینکه بعد از برقراری یک شرط خاص دسته ای 

از فرمان ها اجرا شوند.
فرمان های کنترلی باالی یک دسته از فرمان ها قرار می گیرند و تا زمان رخداد یا عدم رخداد یک رویداد، آن دسته فرمان را از 

باال به پایین اجرا می کنند. فرمان های کنترلی به دو دسته تقسیم می شوند:
 فرمان های حلقوی
 فرمان های شرطی

 پس از مشاهدٔه فیلم های »فرمان های حلقوی« و »فرمان های شرطی« در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، کارهای کالسی زیر 
را انجام دهید.

شکل 5  ــ4ــ حرکت شش ضلعی گربه

 کار کالسی

رسم  را  ای  برنامه  قطعه  نمای  روند  ابتدا  گروه خود،  در 
کنید که با حرکت گربه، یک شش ضلعی قرمز رنگ رسم شود، 

سپس آن را در برنامه اسکرچ اجرا کنید )شکل 5   ــ4(.

 کار کالسی

در گروه خود، ابتدا روندنمای قطعه برنامه ای را رسم کنید 
که با کلیدهای جهت دار گربه حرکت کند و مسیر حرکت آن به 
رنگ سبز روی صفحه رسم شود سپس آن را در برنامه اسکرچ 

اجرا کنید )شکل6ــ4(.  

شکل 6  ــ4ــ حرکت گربه با کلیدهای جهت دار
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ایجاد شکلک ها: وقتی یک پروژه جدید در اسکرچ باز کنید به طور پیش فرض با یک شکلک گربه آغاز می شود. برای ایجاد 
یک شکلک جدید سه روش وجود دارد. توضیح این روش ها به همراه نمادشان در جدول 2ــ4 نشان داده شده است. هر شکلک  

جدید پس از ایجاد، به فهرست اضافه می شود.

جدول 2ــ4ــ روش های ایجاد یا ویرایش شکلک

توضیحنماد

 )Paint Editor( کشیدن یک شکلک جدید با استفاده از محیط ویرایش گر نقاشی

انتخاب یک شکلک جدید از مجموعه شکلک های آمادٔه اسکرچ 

انتخاب تصادفی یک شکلک جدید از مجموعه شکلک های آمادٔه اسکرچ 
     

یا لباس مختلف داشته باشد که در بخش لباس ها قابل تعریف و  هر شکلک می تواند چند حالت  لباس های یک شکلک: 
ویرایش است. فرمان های مربوط به لباس ها در قسمت ظاهر)Looks( بخش فرمان ها قرار دارد.

حرکت به همراه موشی: همان طور که قبالً دیدید در اسکرچ می توان با استفاده از کلیدهای صفحه کلید رفتار شکلک ها را 
کنترل کرد. با نوشتن فرمان های شکل 7ــ4 برای یک شکلک نیز می توان حرکت آن را با حرکت اشاره گر موشی)Mouse( هماهنگ 

کرد.

شکل7ــ4ــ قطعه برنامه حرکت شکلک با اشاره گر موشی

پس از مشاهدٔه فیلم های  »تغییر لباس« و »طراحی محیط نقاشی« در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، کارهای کالسی زیر را 
انجام دهید.

 کار کالسی

در گروه خود، برنامه ای بسازید که با کلیدهای جهت دار یک اسب با دو لباس یا حالت مختلف روی صفحه حرکت کند.

 کار کالسی

در گروه خود، یک محیط نقاشی طراحی کنید که در مجموعه رنگ های آن پنج رنگ و یک پاک کن وجود داشته باشد.
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پروژۀ طراحی و ساخت بازی توپ و راکت
بازی انتخاب شده برای طراحی و ساخت در اینجا، بازی توپ و راکت است )شکل8 ــ4(. البته شما می توانید با توجه به عالیق 

خود بازی دیگری انتخاب کنید.

شکل 8    ــ4ــ بازی توپ و راکت

شکل9ــ4ــ مراحل ساخت بازی

مراحل طراحی، ساخت و ارائٔه یک بازی رایانه ای در شکل 9ــ4 نشان داده شده است.

1ــ انتخاب هدف و
  3ــ سناریونویسی 2ــ تحلیل و پژوهش موضوع

6 ــ بررسی و 
اشکال زدایی

 4ــ آماده سازی و جمع آوری 5ــ برنامه نویسی

رسانه ها

    8  ــ پشتیبانی و توسعه 7ــ بازاریابی و فروش
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مرحله1ــ انتخاب هدف و موضوع: مرحله انتخاب هدف و موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع ایدٔه اولیه 
را باید در این مرحله پیدا کنید. شما می توانید با بررسی بازی های رایج، هدف و موضوع بازی خود را انتخاب کنید. مثالً هدف از 
ساخت بازی می تواند، تفریح و سرگرمی، معرفی فرهنگ، تبلیغات، آموزش و یا موارد دیگری باشد. در پروژهٔ طراحی و ساخت بازی 

توپ و راکت، هدف باال بردن تمرکز بازیکن و همچنین تفریح و سرگرمی است.

 کار کالسی

در گروه خود، گفت و گو کنید و هدف و موضوع بازی مورد نظر خود را مشخص کنید.

مرحله2ــ تحقیق و پژوهش: در این مرحله  ، بازی هایی که از نظر هدف و موضوع مشابه بازی شما هستند را مورد بررسی 
دقیق تر قرار دهید. سپس از آن ها برای ساخت بازی خود ایده بگیرید.

 
تحقیق کنید  

در گروه خود، درباره بازی مورد نظرتان تحقیق کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.

مرحله3ــ سناریونویسی: سناریو، یک طرح کلی از بازی است که در آن َسبْک، شخصیت ها، داستان، قواعد و مراحل بازی 
و نرم افزار ساخت بازی مشخص و مستند می شود. سناریوی بازی توپ و راکت به صورت زیر نوشته شده است:

سبک بازی: ورزشی
شخصیت های بازی: توپ، راکت و جعبه ها

داستان بازی: در این بازی یک راکت و سه توپ در اختیار بازیکن است که با حرکت موشی، راکت به سمت چپ و راست 
حرکت می کند. توپ پس از برخورد با راکت، لبه های صحنٔه نمایش و جعبه ها به جهت مخالف برمی گردد.

قواعد بازی: بازیکن نباید بگذارد توپ به زمین قرمز رنگ پایین صحنٔه بازی برخورد کند زیرا با هربار برخورد توپ به این 
قسمت یکی از توپ ها را از دست می دهد. هر بار که بازیکن با توپ به یکی از جعبه های باالی صحنه ضربه بزند دو امتیاز می گیرد و 

آن جعبه از صحنه حذف می شود.
مراحل بازی: اگر همه جعبه ها حذف شوند، مرحله دوم بازی شروع می شود که در آن پشت زمینٔه صحنٔه نمایش تغییر می کند 
و سرعت توپ و تعداد جعبه ها بیشتر می شود. اگر بازیکن بتواند همه جعبه های مرحله دوم را هم حذف کند برنده خواهد شد و بازی 

تمام می شود.
نرم افزار ساخت بازی: نرم افزار اسکرچ

 کار کالسی

در گروه خود، دربارٔه سناریوی یک بازی بحث کنید و سپس با فرض اینکه شما سناریونویس آن بازی هستید، سناریوی جدیدی 
برای آن پیشنهاد دهید.
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مرحله4ــ آماده سازی و جمع آوری رسانه ها: پس از نوشتن سناریو باید رسانه های مورد نیاز مانند نرم افزارها، متن ها، 
تصویرها، ترسیم ها، صداها و فیلم ها را آماده سازی و جمع آوری کرد.

در بازی توپ و راکت صحنٔه نمایش و شکلک راکت در محیط ویرایشگر نقاشی نرم افزار اسکرچ ترسیم می شوند و برای 
شکلک توپ و جعبه از شکلک های آمادٔه نرم افزار استفاده می شود. صداها نیز از فهرست صداهای آمادٔه نرم افزار انتخاب می شوند.
ایجاد و  را  امه  برن انتخاب شده است ساختار  افزاری که  نرم  باید در محیط  بازی  برای ساخت  برنامه نویسی:  مرحله 5ــ 

برنامه نویسی کرد. 

  پس از مشاهدٔه فیلم  »ساختن بازی توپ و راکت«  در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، کارکالسی زیر را انجام دهید.

  
 کار کالسی

در گروه خود، بازی توپ و راکت را بسازید و کاری کنید که وقتی توپ به راکت برخورد می کند صدای »قطرٔه آب« پخش شود.

یکی از مواردی که بازی ها را جذاب تر می کند ثبت امتیاز است یعنی اگر رویداد خاصی اتفاق افتاد، امتیازهای بازیکن اضافه 
یا کم شود. در نرم افزار اسکرچ برای این منظور باید از متغیر استفاده کرد.

در بخش مجموعه فرمان ها قسمت متغیرها )Variables( می توان یک یا چند متغیر تعریف و از فرمان های مربوط به آن استفاده 
کرد. اگر در این بخش نام متغیر فعال شود در صحنٔه نمایش نام و مقدار آن نمایش داده می شود.

 پس از مشاهدٔه فیلم  »اضافه کردن امتیاز به بازی توپ و راکت« در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، کارکالسی زیر را انجام 
دهید.

  کار کالسی

در گروه خود، کاری کنید که در ابتدای بازی، شش جعبه باالی صفحه قرار داشته باشد و با برخورد توپ به هر کدام از آن ها 
بازیکن دو امتیاز بگیرد.

معموالً در بازی های رایانه ای اگر بازیکن به امتیاز یا شرط خاصی برسد با تغییر شرایط محیطی و رفتارهای شکلک ها می توان 
مرحله بعد بازی را تعریف کرد. بهتر است هر مرحله از مرحلٔه قبل سخت تر باشد و نیاز به مهارت بیشتری داشته باشد. 

 پس از مشاهدٔه فیلم  »اضافه کردن مرحله، به بازی توپ و راکت«  در نرم افزار کار و فناورِی پایٔه نهم، کارکالسی زیر را انجام 
دهید.

  کار کالسی

   در گروه خود، کاری کنید که وقتی امتیاز بازیکن در مرحلٔه اول بازی به 12 رسید، وارد مرحلٔه بعد شود. مرحلٔه دوم را طوری 
طراحی کنید که پشت زمینه به شکل دیوار تبدیل شود و 16 جعبه باالی صفحه وجود داشته باشد )شکل 10ــ4(. 
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شکل10ــ4ــ مرحلۀ دوم بازی توپ و راکت

مرحله6  ــ بررسی و اشکال زدایی: بعد از برنامه نویسی و ساخت، باید بازی را با حالت های مختلف اجرا کنید تا اگر اشکال 
یا خطایی در اجرای آن وجود دارد پیدا شود، سپس آن ها را رفع کنید.

مرحله7ــ بازاریابی و فروش: در کتاب کار و فناوری پایه هفتم خواندید که بازاریابی شناسایی نیاز مشتریان، پیدا کردن 
راه هایی برای فروش کاالها و خدمات و تأمین نیاز مشتریان است. این بازی می تواند یکی از محصوالتی باشد که شما در بازارچٔه کار 

و فناوری برای فروش ارائه می کنید. 

محصوالت  تولیدکنندگان  باید حق  نمایید،  کسب  درآمدی  هایتان  زحمت  نتیجٔه  ز  ا دارید  دوست  شما  که  طور  همان 
فرهنگی، نرم افزارها و بازی های رایانه ای را رعایت کنید و بدون اجازٔه آن ها از محصول کپی برداری نکنید.

با  الزم است به عنوان یک تولیدکنندهٔ خوب، پس از فروش محصول، ارتباط خود را  مرحله 8  ــ توسعه و پشتیبانی: 
مشتری ها حفظ کنید. خدمات پس از فروش داشته باشید و از نظرهای آن ها برای رفع خطاهای احتمالی و بهبود محصول استفاده 

کنید. همچنین می توانید با بررسی نیازهای جدید مخاطبان، محصوالت جدیدتری تولید کنید.
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بخش اول:

نمرۀ خودارزیابیدالیل و مستنداتمحدودۀ نمرهعنوانردیف
شایستگی های فنی و 1

پایه در
0ــ15پودمان الگوریتم

0ــ35پودمان بازی های رایانه ای2
0ــ10مدیریت منابع3
0ــ5کار گروهی4
0ــ5نوآوری و خالقیت5
0ــ5فناوری اطالعات و ارتباطات6
0ــ10کیفیت محصول7
0ــ15موفقیت در بازارچه8

.…=Xجمع نمره از 100

.… = ___                                                  Xمحاسبٔه نمره برحسب 20
   5

بخش دوم:

رعایت ایمنی و ارگونوی در حین کار ٭
  قبول      

               غیر قابل قبول  

٭ برخی از موارد رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار با رایانه  به شرح زیر است.
هنگام کار با رایانه، مراقب کابل ها و پریزهای برق باشید.  

از صندلی مخصوص رایانه که ارتفاع آن قابلیت تنظیم داشته باشد تا ستون فقرات را آزار ندهد، استفاده کنید.  
صفحه نمایش خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد، تا به چشمان شما آسیب نرساند.  

از چاپ غیرضروری و به هدر دادن کاغذ خودداری کنید.  
قبل از استفاده از لوح فشرده یا حافظٔه دیگر، با دبیر خود هماهنگی های الزم را به عمل آورید.  

بعد از تمام شدن کار، رایانه را خاموش کنید.  
بعد از تمام شدن کار، میز رایانه و محیط کار را مرتّب کنید.  

در حفظ و نگه داری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بکوشید.  

جدول خودارزیابی پروژه
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

پرسش گـری،  انتقادی،  تفکر  داشتن  گـروهـی،     کـارهای 
مسئولیت پذیری و توسعٔه پایدار در بخش محیط زیست؛

                  طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید یک پل؛
              نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید یک پل؛
              طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید دو پل؛
                 نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید دو پل؛

              طراحی و ساخت تابلوی روشنایی کلید تبدیل؛
                نگه داری و تعمیر سیم کشی مدار کلید تبدیل؛

                رعایت  نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار.

پودمان 

برق
دارد.  وجود  برق  ِکشی  سیم  ها  ساختمان  تمام  در 
بارها اتفاق می افتد که قسمتی از این سیستم دچار 
مشکل می شود و نیاز به تعمیر یا سیم کشی مجدد 
دارد.در این پودمان مهارت هـایی جهت طراحـی، 
سیم کشی،نگــه داری و تعمیر بـرخـی از مدارهـای 

روشنایی برق ساختمان را کسب می کنید.
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انرژی الکتریسیته
یکی از مهم ترین دست یافته های بشر، دسترسی به انرژی الکتریسیته یا نیروی برق است. تاریخچه این انرژی به کشف سنگ 
مگنزیا و خاصیت آهن ربایی آن برمی گردد. برق توانسته تحول عظیمی در صنعت های دیگر رقم بزند و باعث پیشرفت های زیادی در 
علم و تکنولوژی شود. با نگاهی به اطراف خود متوجه می شوید که از روش های متنوعی برای تولید این انرژی استفاده می شود؛ سال 

گذشته با برخی از این روش ها آشنا شدید. امروزه انرژی های نو نقش مهمی در تأمین الکتریسیته ایفا می کنند.
  

پرسش

منظور از انرژی های نو چیست؟ چند نمونه را نام ببرید.

حوزه های متنوعی در دنیای کار، پیرامون برق و الکتریسیته ازجمله الکترونیک، الکتروتکنیک )قدرت(، مخابرات، کنترل، 
مهندسی پزشکی، مکاترونیک و ... وجود دارد که هرکدام، شاخه های تخصصِی فراوانی را در بخش های خانگی، اداری، صنعتی، 
آزمایشگاهی، زیباسازی شهری و ... شامل می شوند )شکل 1ــ5(. به طور مثال می توان در بخش خانگی به تعمیر و نصب انواع 
لوازم خانگی؛ نصب و تعمیر سیستم های هوشمند و حفاظتی )آیفون تصویری، درب برقی، اعالم و اطفای حریق، آنتن مرکزی، دزدگیر 
و ...(؛ نصب و تعمیر آسانسور؛ طراحی، اجرا، نگه داری و تعمیر سیستم های روشنایی و ... اشاره کرد. در این پودمان در بخش 

روشنایِی ساختمان مهارت هایی به دست می آورید.

ـ5ــبرخیحوزههایکاریمرتبطبابرق شکل1ـ

پــمخابرات   بــالکترونیک  الفــالکتروتکنیک)قدرت(

جــکنترل  ثــمهندسیپزشکی   تــمکاترونیک

ایمنی در برق
کار با برق انسان را در بسیاری از وضعیت ها و موقعیت های خطرناک قرار می دهد. بنابراین هنگام کار با برق و وسایل برقی، 

ضروری است به نکات ایمنی توجه شود و احتیاط های الزم رعایت گردد. 
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به علت سیم کشی نادرست، وجود سیم های بدون روکش و دست کاری وسایل برقی همه ساله افراد زیادی در معرض خطر 
برق گرفتگی قرار می گیرند؛ اگر جریان برق بیش از حد مجاز از بدن انسان عبور کند خطرات جبران ناپذیری انسان را تهدید می کند. 

موارد زیر تعدادی از این هشدارها را بیان می کند. در ادامٔه پودمان نیز نکاتی جهت یادآوری ذکر شده است.

 نکات ایمنى
 تماماقداماتنگهداریوتعمیرمربوطبهدستگاههایبرقیفقطتوسطفردمجازانجامگیرد؛

 هنگامیکهدستگاههادرحالتعمیرندبایدکلیهکلیدهاقطعوفیوزهابازباشند؛
بههیچوجهسیملختراداخلسوراخهایپریزنکنید؛

 هنگامکاربابرقدرکارگاهمدرسه،ازدبیرمربوطهاجازهبگیرید.

 کار کالسی

ـ    5 چه نکات ایمنی رعایت نشده است؟ برای هریک توضیح مختصری بنویسید. در جدول 1ـ

ـ5ــتعدادیکارنادرستازنظرایمنی جدول1ـ
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برق گرفتگی
در صورت مواجه شدن با فرد برق گرفته، ضمن حفظ آرامش، قبل از هراقدام، جریان برق را قطع و با رعایت نکات ایمنی و 

پزشکی، مصدوم را از محل تماس با برق جدا کنید و در صورت نیاز اقدام به تنفس مصنوعی کنید )شکل 2ــ5(.

 مقررات ملی ساختمان
وزارت مسکن و شهرسازی مجموعه ای از استانداردهای حداقلی را در زمینه عملیات ساختمانی تدوین نموده است که در 

مجموع »مقررات ملی ساختمان« نامیده می شود.
هدف از تدوین این مقررات، در حدامکان تضمین ایمنی افراد و نیز سالمت ساختمان، تأسیسات و محتویات آن است و در 
عین حال، ایجاد شرایطی است که تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده به نحوی صحیح و رضایت بخش کار کنند. این مقررات باید 
در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و 

حفظ سرمایه های ملی رعایت شود.

 کار غیر کالسی
مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد؟ موضوع مبحث 13 آن چیست؟

معرفیوبگاه

وبگاهدفترامورمقرراتملیساختمان: در این وب گاه می توانید به مباحث مقررات ملی ساختمان دسترسی پیدا کنید1.

نقشه
در پودمان برق نیز مانند سایر پودمان های درس کار و فناوری قبل از ساخت مدارهای برقی باید نقشٔه آن ها طراحی شود. یکی 

ـ5ــحداقلاقداماتالزمبراینجاتشخصبرقگرفته شکل2ـ

ـبررسیعالئمحیاتیودرصورتنیازتنفسمصنوعی پـ بــجداکردنسیمازبدنمصدومبهشکلصحیح)دست
عایق جداکننده ــوسیله نباشد کنندهخیس جدا یاوسیله

باشد.(

الفــدرصورتامکانفیوزاصلیقطع
شود.

http: //inbr.ir ــ1
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از مهم ترین نقشه های مدارهای الکتریکی شمای حقیقی است. این نقشه برای نشان دادن طریقٔه اتصال کلیه سیم های رابط کلیدها، 
مصرف کننده ها و تا حدودی محل قرارگیری اجزای مدار به کار می رود.

جدول 2ــ5 عالئم اختصاری برخی وسایل الکتریکی، که در نقشه کشی مورد استفاده قرار می گیرد را نشان می دهد.

ـ5ــعالئموکاربردبرخیوسایلمورداستفادهدرمدارهایروشناییساختمان جدول2ـ

کاربردشمایحقیقیشکلواقعیناموسیلهکاربردشمایحقیقیشکلواقعیناموسیله

فیوز
حفاظت در مقابل اتصال   

کلید یک پلکوتاه و عبور جریان زیاد
قطع و وصل   

یک مسیر 
جریان

پریِز برِق 
ارت دار

استفاده مستقیم از انرژی   
کلید دو پلالکتریکی

قطع و وصل 
دو مسیر 

جریان

المپ
)عمومی(

تبدیل انرژی الکتریکی به   
کلید تبدیلروشنایی

قطع و وصل   
جریان از دو 

مکان

مقررات ملی ساختمان ـ »نقشه«

براى نمایش اجزاى نقشه هاى برق، باید از عالئم ترسیمى استاندارد مطابق کمیته بین المللی برق1 استفاده شود. 

)International Electrotechnical Commission )IEC ــ1

شکل3ــ5ــتعدادیازابزارهایسیمکِشیبرقساختمان

ابزار
ـ  5 برخی  ابزارها در برق تنوع زیادی دارد. در شکل 3ـ

از ابزارهای سیم ِکشی برق ساختمان آورده شده است.

بــدمباریک الفــسیمچین

چــفازمترحــفنرسیمکشی تــپیچگشتیثــمولتیمترجــپرسکنندهسرسیم پــسیملختکن
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مدار الکتریکی کلید یک پل
انباری، حمام،  های کوچک،  اتاق  در  کردن المپ ها  و خاموش  و روشن  الکتریکی  وسایل  و وصل  قطع  برای  مدار  این  از 

آشپزخانه، سرویس بهداشتی و … استفاده می شود. 

 کار کالسی

اجرایسیمکشیکلیدیکپلبایکالمپویکپریز
وسایلوابزارموردنیاز:

 تخته با ابعاد 30*40سانتی متر، کلید یک پل، دو شاخه، پریز، 
از  متفاوت  رنگ   دو  در   2/5mm2و  1/5mm2 مقطع  سطح  با  سیم 
هرکدام حدود 2متر، فیوز مینیاتوری )کلیه وسایل از نوع روکار باشد(، 

سیم چین، سیم لخت کن، فاز متر. 
نمای داخلی یک نمونه کلید یک پل در شکل 4ــ5 نشان داده 

شده است.

می گیرند.  نظر  در  نول  سیم  برای  را  زرد  و  آبی  مانند  روشن  های  رنگ  فاز  (  )تک  خانگی  مصارف  در   : نکته 
همچنین سیم ارت زرد با حاشیه سبز رنگ است   )شکل 5ـ5(.

ـ5ــنمایداخلییکنمونهکلیدیکپل شکل4ـ

ترمینالخروجی

ترمینالورودی

پ ب الف

مرحلۀ1ــترسیمروندنما:با توجه به آنچه در پودمان الگوریتم آموخته اید، روندنمای اجرای سیم کشی کلید یک پل با یک 
المپ و یک پریز را با رایانه ترسیم کنید.

مرحلۀ2ــترسیمنقشه: با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموخته اید، شمای حقیقی مدار کلید یک پل با یک المپ 
و یک پریز را ترسیم کنید.

نحؤه سیم کشِی داخِل ساختماِن این مدار، به همراه نقشٔه شمای حقیقی کلید یک پل به طور مستقل در شکل 6ــ5 آمده است.

ـ5ــالفوبــرنگسیمهاینول،پــرنگسیمارت شکل5ـ
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مرحـلۀ3ــجـانماییقـطعهها،مشخصکــردنمسیرو
اتصالورودیها:برای سیم کشی ابتدا بـا توجـه بــه نقشٔه حقیقی، 
قــطعات را در محـل مناسب نـصب و بـهترین مسیر داکْْت )محفظه 

پالستیکی برای انجام سیم کشی روکار( را اجرا کنید)شکل7ــ5(.

مرحـلـۀ4ــسیمکشیروشنایــی: از خـروجـِی فیوِز 
مخصوِص روشنایی )در مصارف خانگی معموالًً 10آمپر( یک سیم با 
سطح مقطع 1/5mm2به ترمینال  ورودی کلیِد یک پل وصل کنید و از 
ترمینال خروجِی کلید، به ترمینال انتهای سرپیِچ  المپ متصل کنید؛ 
در آخر، سیم نول را مستقیماً از ِشْمش نول)صفحه فلزی( به ترمینال 

بدنٔه سرپیچ وصل نمایید )شکل8  ــ5(.

N

PE

L1
F1

E1

Q1

بــنقشۀشمایحقیقیکلیدیکپلالفــسیمکشیداخلساختمانکلیدیکپلبایکالمپویکپریز

شکل6ــ5ــسیمکشیمداریکپل

شکل7ــ5ــپیادهکردننقشه،جانماییوداکتکشی

ـ5ــانجامسیمکشیروشنایی شکل8ـ

خروجیکلید

نول
ارت

فازاصلی

کلیدیکپل چراغبابدنهفلزی

نولاصلی

کنتور

فازاصلی

فیوزاصلی

جعبهفیوز
سیمارتبا

سطحمقطع1/5
میلیمترمربع

سیمفازباسطح
مقطع2/5میلیمترمربع

سیمنولباسطح
مقطع1/5میلیمترمربع

سیمفاز
سیمنول
سیمارت

خروجیکلید

پریزارتدار

کلیدیکپل

سیمفاز،خروجی
کلیدباسطحمقطع
1/5میلیمترمربع

سیمفاز،ورودی
کلیدباسطحمقطع
1/5میلیمترمربع

سیمنولباسطحمقطع
1/5میلیمترمربع

چاه
ارت

فیوز
روشنایی

فیوز
پریز

فاز
اصلی

نول
اصلی

المپ

چراغ

فیوز

ارت

کلیدیکپلپریزارتدار
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نکته : برای انجام سیم کشی و عیب یابی راحت تر، بهتر است رنگ سیم 
فیوز تا کلید با رنگ سیم کلید تا المپ متفاوت باشد )شکل 9ـ5(.

مرحلۀ5ــسیمکشیپریز:به ترتیب از خروجی فیوِز مخصوص پریز 
)در مصارف خانگی معموالًً 16آمپر(، شمش  نول و همچنین شمش ارت)از چاه 
ارت انشعاب می یابد( سیمی با سطح مقطع 2/5mm2به پیچ های پریز وصل کنید 

ـ  5(. )شکل10ـ
و  ایمنی  موارد  کلیٔه  با رعایت  کار  اتمام  از  پس  مرحلۀ6ــآزمایش:

ـ  5(. نظم، بـا نظارت مستقیم دبیر، مدار را آزمایش کنید)شکل11ـ

به مـدار، جـدًا  برِق شهر  کـردن  از وصل  دبیر  بدون حضور   : نکته 
خودداری کنید.

مقررات ملی ساختمان ـ »سیم ارت«  

 باید برای انشعاب  برق هر مشترک حداقل یک سیستم اتصال به زمین 
ـ  الف(. ـ  5ـ )ارت( پیش بینی شود )شکل 12ـ

 کلیه پریزها، اعم از یک فاز یا سه فاز، باید یک اتصال اضافی برای 
ـ  5  ــ ب(. وصِل هادِی حفاظتی )ارت( داشته باشند )شکل12ـ

 انواع تجهیزاتی که صفحات رویی فلزی دارند، به شرط داشتن الیٔه 
عایق در پشت، از وصل به هادی حفاظتی )ارت ( معاف خواهند بود.

پرسش 

سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود؟

ـ5ــروکشسیمبارنگمتفاوت شکل9ـ

1ــ فقط سیم کشی پریز رسم شده است. 

ـ5ــانجامسیمکشیپریز1 شکل10ـ

ـ5ــآزمایشمداربانظارتدبیر شکل11ـ

الفــچاهارت

بــپریزارتدار

ـ5ــاستفادهازاتصالارت شکل12ـ

ترمینالهایفازونول

ترمینالارت



61

 نکتۀ ایمنى
و بوده سالم عایق روپوش دارای باید برق سیمهای  
ازپیچیدهشدنآنهابهدوراشیاءتیزوبرندهجلوگیریکنید

ـ5(.  )شکل13ـ
ـ5ــسیمآسیبدیده شکل13ـ

 کار غیر کالسی

مسیر دیگری را برای سیم کشی، انتخاب کنید که کمترین سیم را مصرف کند و از لحاظ زیبایی ظاهری و رعایت نکات ایمنی نیز 
مناسب باشد. نقشٔه آن را ترسیم و در کالس ارائه دهید.

از تجهیزات مربوط به کلید یک پل روکار در منزل یا محیط اطراف خود عکس بگیرید و سپس آن  را در گروه خود بررسی کنید. 
به نظر شما چه نکات ایمنی یا مقررات ملی ساختمان در آن رعایت نشده است؟

یک عیب برای مدار کلید یک پل مثال بزنید. برای تعمیر این عیب، روندنمای مناسب ترسیم کنید.

کلید دوپل
مدار کلید دوپل نیز همانند مدار کلید یک پل است، با این تفاوت 
که دو خروجی دارد، هر خروجی به سمت یک المپ می رود. سیم نول به 
ـ   5 مدار داخلی  صورت مشترک به هر دو المپ متصل است. شکل14ـ

کلید دوپل را نشان می دهد.

بهینه سازی مصرف برق
اوجمصرفبرق:در ایران، حوالی ظهر )به علت اســتفاده از کولر 
و پنکه خصوصاً در فصل تابســتان( و همچنیــن غروب آفتاب به مدت 
چهار ســاعت )به علت اســتفاده همه مشترکان از سیســتم روشنایی، 
تجهیزات برقی و روشــنایِی  معابر( ساعت اوج مصرف )پیک مصرف( 
اســت. در این فاصلــٔه زمانــی نباید از وســایل پر مصرف اســتفاده 

کنید)شکل15ــ5(.  

ـ5ــمدارداخلیکلیددوپل شکل14ـ

شکل15ــ5ــزماناوجمصرفبرق

ترمینالهایخروجی

ترمینالهایورودی
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ـ  5 فهرستی از مشکالت مصرف زیاد برق به همراه راه حل های آن ها را مالحظه می کنید. در جدول 3ـ

ـ5ــبرخیمشکالتبههمراهراهحلهایمصرفانرژیبرق جدول3ـ

مشکل

تأثیر ناخوشایند نیروگاه های سوختی در 
محیط زیست

سبک زندگی مصرف گرایانه،
به ویژه در مصرف انرژی

استفاده از وسایل غیر استاندارد و پرمصرف

راهحل

استفادٔه بهینه، صرفه جویی انرژی و بازیافتاستفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر
استفاده از وسایل استاندارد و دارای 

برچسب انرژی ردٔه باال

 کار غیر کالسی

ضمن بررسی آخرین قبض های برق مصرفی منزل خود، چند پیشنهاد جهت صرفه جویی در فصل تابستان و زمستان ارائه دهید.

معرفیوبگاه

در پایگاه های زیر می توانید با استاندارد وسایل، راه های صرفه جویی و انرژی های نو آشنا شوید: 
الف( مؤسسٔه استاندارد1

ب( سازمان بهره وری انرژی ایران2 
ج( سازمان انرژی های نو ایران3.

پرسش

آیا المپ هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می شوند، در روشنایی خانگی بهترین گزینه است؟ اگر جواب منفی است دلیل آن 
ـ   5(.    چیست؟ در مورد راه حل جایگزین بیندیشید )شکل16ـ

1 - http://www.isiri.org                                2 - http://www.saba.org.ir                            3 - http://www. suna.org.ir
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ـ5 شکل16ـ

الفــالمپرشتهایبــالمپکممصرفپــبهترینگزینه

 شکستن المپ های مهتابی و کم مصرف چه ضرری برای سالمت انسان و چه خطری برای محیط زیست دارد؟

 نکات ایمنى
 درحالکاربابرقدقتکنیدکهزیرپایتانمرطوبنباشدوچوبخشکیاموادپالستیکیکهعایقخوبیهستند

درزیرپاهایتانقراردهید.

ـ5ــقراردادنجسمعایقزیرپاها شکل17ـ

تحقیق کنید 

 قبلازروشنکردنهروسیلهبرقییاوصلکلید،ازخشکبودنکامل
دستهایتاناطمینانحاصلکنید)شکل17ــ5(.  



مدار الکتریکی کلید تبدیل
این مدار برای خاموش و روشن کردن یک المپ یا یک گروه المپ از دو نقطه 
برای اتاق خواب، راهروها، راه پله ها و سالن های  مورد استفاده قرار می گیرد و معموالًً 
بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز در هال هاِی برخی واحدهای مسکونی استفاده 

می شود. نحؤه سیم کشی داخِل ساختماِن این مدار در شکل 18ــ5 آمده است.

ـ5ــسیمکشیمدارکلیدتبدیل شکل18ـ

نولاصلی

کنتور

فازاصلی

فیوزاصلی

جعبهفیوز

سیمارتبا
سطحمقطع2/5
میلیمترمربع

سیمفاز
باسطحمقطع
2/5میلیمتر

مربع

سیمغیرمشترکهردوکلیدتبدیل
باسطحمقطع1/5میلیمتر

سیمفاز
سیمنول
سیمارت

خروجیکلید

پریزارتدار

چراغ

کلیدتبدیلدوم
کلیدتبدیلاول

سیمفاز،خروجی
پایهمشترک

کلیدتبدیلدومبا
سطحمقطع1/5
میلیمترمربع

سیمفاز،ورودیپایهمشترک
کلیدتبدیلاولباسطح
مقطع1/5میلیمترمربع

سیمنولبا
سطحمقطع
2/5میلیمتر

مربع

چاه
ارت
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 کار کالسی

اجرایسیمکشیکلیدتبدیلبایکالمپویکپریز
وسایلوابزارموردنیاز:

تخته با ابعاد 30*40سانتی متر، کلید تبدیل، دو شاخه، پریز، سیم با سطح 
مقطع 1/5mm2 و2/5mm2 در دو رنگ  متفاوت از هرکدام حدود 2متر، فیوز 
مینیاتوری )کلیه وسایل از نوع روکار باشد(، سیم چین، سیم لخت کن، فاز متر. 
شده  داده  نشان  ـ   5  19ـ شکل  در  تبدیل  کلید  نمونه  یک  داخلی  نمای 

است.  
شکل19ــ5ــنمایداخلییکنمونهکلیدتبدیل

پایههایغیرمشترک

پایهمشترک

شکل20ــ5ــسیمکشیکلیدهایتبدیل

مرحلۀ1ــترسیمروندنمایاجرایسیمکشی:با توجه به آنچه در پودمان الگوریتم آموخته اید، روندنمای اجرای سیم کشی 
کلید تبدیل با یک المپ و یک پریز را با رایانه ترسیم کنید.

مرحلۀ2ــترسیمنقشه:با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموخته اید، شمای حقیقی مدار کلید تبدیل با یک المپ و 
یک پریز را ترسیم کنید.

مرحلۀ3ــجانماییقطعههاومشخصکردنمسیر:جانمایی 
قطعات و نصب بهترین مسیر داکت را همانند کار کالسی کلید یک پل 

انجام دهید)شکل 20ــ5(.
مرحلۀ 4ــسیمکشیکلیدتبدیل:خروجی فیوز روشنایی را 
به پیچ مشترک کلید تبدیل اّول ببرید، سپس با سیم، دو پیِچ غیرمشترِک 
دوم،  کلیِد  مشترِک  پیچ  از  کنید.  متصل  همدیگر  به  را تبدیل  کلیدهای 
یک سیم به ترمینال انتهای سرپیچ  المپ و سیم نول را به طور مستقیم به 

ترمینال بدنه سرپیچ وصل کنید. )شکل21ــ5(.
مرحلۀ5ــآزمایش:بعد از سیم کشی پریز )همانند کار کالسی 
کلید یک پل( و پس از اتمام کار با رعایت کلیه موارد ایمنی و نظم، با 

نظارت مستقیم دبیر مدار را آزمایش کنید.

ـ5ــسیمکشیالمپ شکل21ـ

فازاصلی

نول
اصلی

کلیدتبدیلدوم
فیوزروشنایی
فیوزپریز

کلیدتبدیلاول

پریزارتدار

ارت

المپ
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 مقررات ملی ساختمان ــ »اتصاالت، سیم و کلید«

 اتصاالت و انشعابات باید با استفاده از ترمینال های پیچی انجام شود )شکل 22ــ5(.
 به هیچ عنوان در سیم ِکشی روشنایی سطح مقطع سیم ها از 1/5mm2و در سیم کشی 

پریز از 2/5mm2کمتر نباشد.
ـ5ــترمینالجهتاتصاالت کلیدها باید فاز را قطع و وصل کنند و قطع و وصل نول توسط کلید ممنوع است. شکل22ـ

1 - Building Management System

تحقیق کنید 

 در مورد راه های دیگر سیم کشی کلید تبدیل و استاندارد بودن آن تحقیق کنید.
 دربارهٔ دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه پله ها تحقیق کنید.

 دربارهٔ سیستم مدیریت هوشمند ساختمان)1BMS( تحقیق کنید.

پروژه های نیمه تجویزی دیگری در جدول 4ــ5 معرفی شده اند که مراحل ساخت آن ها را می توانید از سایت گروه کار و فناوری 
دریافت کنید.

ـ5ــپروژههاینیمهتجویزیبرق جدول4ـ

سنسور حضور افرادزمان سنج )تایمر( راه پلهمدار روشنایی با فتوسل

اجرای مدار المپ فلورسنتپریز سیارالمپ سیار

پروژٔه شما ...اجرای مدار راه اندازی کولراجرای مدار زنگ اخبار
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بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف
1

شایستگی های فنی و 
پایه در

0ــ10پودمان الگوریتم
0ــ10پودمان ترسیم با رایانه2
0ــ30پودمان برق3
0ــ10مدیریت منابع ٭ 4
0ــ5کار گروهی5
0ــ5نوآوری و خالقیت6
0ــ5فناوری اطالعات و ارتباطات7
0ــ25کیفیت خدمات ارائه شده8

.…=Xجمع نمره از 100

.… = ___                                                  Xمحاسبٔه نمره برحسب 20
   5

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
  قبول  

 غیر قابل قبول   

٭ مدیریت منابع شامل: مدیریت زمان، استفاده بهینه از مواد و وسایل، صرفه جویی

ـ5ــالهامازطبیعت شکل23ـ

الهامازآفریدههایخداوند
همواره در طول تاریخ، بشر از طریق الگو گرفتن از طبیعت، دست به 

ابداعات زیادی زده است، نمونه ای از آن ها در اینجا آورده شده است.
مارماهـیالکتریکـی: مارماهی الکتریکـی قـادر است شوک های 
از خود  برای شکار و دفاع  آن  از  تولید کند و  تا ۸۶۰ ولت  الکتریکی قوی 
تولید می کند یک تمساح  برقی که  با جریان  تواند  این ماهی می  استفاده کند. 
به ۲۰کیلوگرم می رسد.  به بیش از ۲ متر و وزنش  را خشک کند. طول آن 
در دو سوم بدن این ماهی حدود شش هزار صفحه و پولِک تولید کنندهٔ برق 
وجود دارد. در ساخت روبات های پیشرفته، منبع تغذیه میکروسکوپ، وسایل 
پزشکی، اسلحه ها و دیگر وسایل حفاظتی از این ماهی الهام گرفته شده است. 
در شکل 23ــ5 مارماهی الکتریکی و یک نمونه از اختراعات الهام گرفته شده 

از آن نشان داده شده است.  

الفــمارماهیالکتریکی

بــشوکر

جدول خودارزیابی پروژه
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پودمان 

تأسیسات مکانیکی

تأسیسات مکانیکی از مهم ترین نیازهای انسان برای 
آب  فیزیکی،  آرامش  با  توأم  محیطی  فراهم سازی 
بهداشتی، هوای مطبوع، سیستم پساب، گاز  رسانی 

و… است.
در  شما  کـه   است  شده  تـالش  پـودمان  ایــن  در 
نگه داری و تعمیر چند بخش از تأسیسات مکانیکی 

مهارت پیدا کنید.

برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

 کـار   گـروهی ،   مسئولیت پــذیری ،   مـدیریت مـنابـع  ،  فـناوری 
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

 تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛
  برطرف کردن گرفتگی کاسٔه ظرف شویی؛

   آب  بندی فالش تانک؛
 راه اندازی رادیاتور؛

  سرویس کولر آبی؛
 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.
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تأسیسات مکانیکی
واحدهایی  چه   دارای  کنید.  بررسی  را  خود  زندگی  محیط 
برای  مثال  به طور  است؟  الزم  امکاناتی  چه  واحد  هر  برای  است؟ 
سیستم  هوا،  تهویٔه  ظرف شویی،  کاسٔه  هم چون  امکاناتی  آشپزخانه، 
لوله  کشی آب  سرد و آب گرم، سیستم لوله  کشی فاضالب، یخچال و… 
الزم است. به این امکانات، تأسیسات مکانیکی می گویند. چند شاخٔه 

عمدٔه تأسیسات مکانیکی در شکل 1ــ6 نشان داده شده است.

 کار غیر کالسی

با توجه به شکل 1ــ6 بررسی کنید در محل سکونت و مدرسٔه 
شما، کدام یک از این تأسیسات به کار رفته است؟

الفــتأسیساتبهداشتی

تــتأسیساتسرمایشی)برودتی(پــتأسیساتتهویهمطبوع

ثــتأسیساتگازرسانی

بــتأسیساتگرمایشی)حرارتی(

جــتأسیساتآتشنشانی

شکل1ــ6ــتقسیمبندیتأسیساتمکانیکی
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  مطالب تکمیلی در مورد تقسیم بندی تأسیسات مکانیکی را در 
نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، مشاهده کنید.

ابزار و تجهیزات
شکل 2ــ6 ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز در نگه داری و تعمیر 
تأسیسات مکانیکی را نشان می  دهد. این ابزار و مواد مصرفی در بیشتر 

کارهای کالسی این پودمان کاربرد دارند.

بــآچارقابلتنظیم)فرانسه(

ثــپیچگوشتیدوسووچهارسوپــآچارآلن

شکل2ــ6ــبرخیازابزاروموادمصرفیموردنیازدرنگهداریوتعمیراتتأسیساتمکانیکی

 نکات اىمنى
• درصورتیکهدرتعمیروسایلوتأسیساتمهارتکافینداریداقدامبهتعمیرآنهانکنید.

• هرگزدرمحیطکارشوخینکنید.
• قبلازانجامدادنکار،روشکارباابزارراآموزشببینید.

الفــآچارلولهگیر)شالقی(

تــانبردست

خــبرسسیمیجــفازمتر حــروغندانچــنوارتفلون
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تأسیسات بهداشتی
به شیر  بین مسیر، شیر فلکه و  به شیر  بین مسیر و شیر برداشت است. معموالً  شیر آب شامل دو دستٔه کلی شیر  شیرآب:

 برداشت، شیر می گویند.

 نکات اىمنى
• توجهکنیدکهپیچهایچندگوشه)چهار،ششو...(راباآچارویژۀخودیاباآچارقابلتنظیم،بازوبستهکنید.

هرگزپیچهایچندگوشراباآچارلولهگیربازنکنید.
• درتمامیمراحلانجامکار،ازدستکشایمنیاستفادهکنید.

پرسش

علت به کارگیری دو آچار در باز و بسته کردن شیر چیست؟

بــبازکردنشیربادوآچارالفــبستنشیرفلکۀاصلی
)بهجهتانداختنآچارهاتوجهکنید.(

تــبستنشیربادستبهلولهپــپیچیدننوارتفلونرویشیرنو

جــآزمایشنهاییشیرآبثــمحکمنمودنشیربادوآچار
)پسازبازکردنشیراصلی(

 کار کالسی

است  نیاز  شیرآب:گاهی  تعویض
تعویض کنید. در شکل 3ــ6  که شیر آب را 
آمده  سرشیلنگی  شیر  یک  تعویض  روش کلی 
است. شما نیز ابتدا روندنمای مراحل تعویض 
شیر را ترسیم کنید و سپس زیر نظر دبیر خود 
آن را انجام دهید. دقت کنید نوار تفلون را در 
جهت رزؤه پیچ، طوری بپیچید که پهنای نوار 

به صورت باز روی رزوه قرار گیرد.

شکل3ــ6ــمراحلتعویضشیرسرشیلنگی
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 کار کالسی

رفع چکۀ شیِر آب: همان  طور که می دانید چکه کردن آب از شیرها عالوه بر هدر  دادن این مایع حیات بخش، باعث افزایش 
هزینه نیز می  شود.

نکتۀ اخالقی
در آموزه های دینی ما اسراف را امری ناپسند بر می  شمردند:

 »ل تُسِرفُوا ِإنَُّه َل یُِحبُّ الُْمْسِرِفیَن« » اسراف نکنید، که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد«
                                                                                                                                          )سورۀ اعراف، آیۀ 31( 

ب ــ بستن شیر فلکۀ اصلیالف ــ بررسی دلیل چکه کردن آب از شیر

با آچار در جهت  باز کردن کلگی شیر  پ ــ 
پاد ساعتگرد

ـ جایگزینی واشر آب بندی و سفت  کردن ث ــ باز کردن مهرۀ روی واشرت ــ ادامۀ باز کردن کلگی شیر با دست جـ 
آن

ح ــ باز کردن شیر فلکۀ اصلی
خ ــ آزمایش آب بندی شیر

پرسش

در زمان بستن کلگی شیر، شیر باید در حالت باز باشد. به نظر شما دلیل این کار چیست؟ جنس واشر آب بندی از چه ماده ای 
است؟ چرا؟

شیرهای  چکه کردن  احتمالی  علت  بیشترین 
با  است.  آن  آب بندی  واشر  فرسوده شدن  آب،  برداشت 
نظارت دبیر خود مراحل زیر را برای تعمیر شیر آب انجام 

دهید )شکل 4ــ6(.

چ ــ بستن کلگی شیر ابتدا با دست و سپس 
محکم کردن آن با آچار

شکل 4ــ6ــ مراحل تعویض
واشر شیر سر شیلنگی
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 کار کالسی

رفعچکۀآبدرشیراهرمی:شیر دسته اهرمی، یک شیر مخلوط است که توانایی اختالط آب سرد و گرم را دارد. این 
شیرها نسبت به سایر شیرها معموالً دیرتر خراب می شوند ولی چنانچه چکه کنند باید برای برطرف کردن آن، مراحل نشان داده شده در 

شکل 5ــ6 را انجام داد.

ـبستنشیرهایآبگرموسردپیسوارزیرکاسه پــجداکردندستۀشیربــبازکردندستۀشیرباآچارآلنالفـ

جــدرآوردنمغزی)کارتریج(ثــبازکردنپیچرویمغزی)گلند(تــبازکردنپولکی

خــسوارکردناجزایبازشدهحــاطمینانازسالمبودنقطعاتوتعویضمغزیچــکنترلنشیمنگاه

شکل5ــ6ــمراحلبرطرفکردنچکۀآبدرشیردستهاهرمی

تحقیق کنید

آیا به ساز  و   کار حرکتی شیرهای برداشت توجه کرده اید؟ در گروه خود با جست  و  جو در اینترنت، کتاب  ها و منابع دیگر، در این 
خصوص تحقیق کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.
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 کار کالسی

گاهی  ظرفشویی: کاسۀ آبراهۀ لولۀ گرفتگی نمودن برطرف
اوقات لولٔه آبراهٔه کاسٔه ظرف شویی به دالیل متعددی مسدود شده و نیاز است 
که گرفتگی آن برطرف گردد. برای این منظور چند روش پیشنهاد می گردد و 

چنانچه هر روش پاسخ نداد، می  توان از روش دیگری  استفاده کرد.
رفع  برای  دستی: کن باز لوله  با گرفتگی رفع ــ اول روش

گرفتگی به وسیلٔه لوله بازکن دستی مراحل زیر را انجام دهید.
الف ــ کمی آب در کاسه بریزید و کالهک الستیکی را )که بهتر است 
ـ  الف(. لبٔه آن آغشته به پارافین باشد( روی زیرآب کاسه قرار دهید)شکل 6ــ6 ـ

ب ــ با فشار روی دستٔه لوله باز کن، آب و هوای جمع شده زیرکالهک 
وارد لوله می شود، این کار را چند بار تکرار کنید تا آبراهه باز شود. توجه کنید 

که در حال کار، کالهک هیچ گاه از روی کاسه بلند نشود)شکل 6ــ6ــ ب(.
روشدومــرفعگرفتگیباموادشیمیایی:چنانچه از روش قبل 
نتیجه نگرفتید، می توانید روش شیمیایی را به کار بگیرید. انواع بازکننده های 
شیمیایی در بازار وجود دارد، ولی بهتر است شما از جوش شیرین و سرکه 

استفاده کنید)شکل7ــ6(.

الفــاستقرارآبرویزیرآب

بــحرکتعمودیلولهبازکن

شکل6ــ6ــمراحلرفعگرفتگیبالولهبازکندستی

بــریختنیکاستکانجوششیرینالفــتخلیۀآبکاسه

تــریختنمقداریآبداغ)حدوددولیوان(پسازپنجدقیقهپــافزودنسرکهوگذاشتندرپوشزیرآب

شکل7ــ6ــمراحلرفعگرفتگیباموادشیمیایی
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 نکات اىمنى

• مواظبباشیدکهپوستبدنشماباموادشیمیاییتماسپیدانکند.درصورتبروزاینخطر،سریعًامحلآن
راباآبسردبشویید.

روشسومــرفعگرفتگیبابازکردنسیفون:در این روش سیفون زیر ظرف شویی را باز و تمام بخش های آبراهه را تمیز 
کنید )شکل8   ــ6(.

ـجداسازیلولهپسابماشینلباسشوییوماشینظرفشوییبــجداسازیهوابند)شترگلو(الفــقراردادنظرفزیرسیفونوبازکردنآن پـ

جــاتصالسیفونثــشستوشویداخلسیفونتــجداسازیسایربخشها

شکل8ــ6ــمراحلرفعگرفتگیازطریقبازکردنسیفون

 کار کالسی

آببندیفالشتانک:فالش تانک یا مخزن شست وشو دستگاهی است 
نمونه  دو  به کار می رود. در شکل 9ــ6  توالت  کاسٔه  منظور شست  و شوی  به  که 
فالش تانک و در شکل10ــ6 بخش های داخلی آن نشان داده شده است. ممکن 
است به هر دلیل درپوش خروجی مخزن )شمارٔه 6( بسته نشده و مخزن پر نشده 

باشد و آب هدر رود. در ادامه، روش آب بندی فالش تانک دیده می شود.
شکل9ــ6ــدونوعفالشتانکبادستگیرههایمتفاوت

شکل10ــ6ــبخشهایداخلیفالشتانک
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گام های  شکل11ــ6 را در کارگاه زیر نظر دبیر خود روی یک  فالش تانک نصب شده انجام دهید.

پــاطمینانازبستهبودنکاملدرپوشبــاطمینانازوجودشلنگدرلولهسرریز
الستیکیواتصالزنجیربهآن

تــاطمینانازبستنآبورودیتوسط
شناوردرزمانپرشدنمخزن

جــبرگشتخودکاردرپوشپسازثــآزماشعملکرددرستدستگیره
تخلیهآب

چــاطمینانازنبودنزنجیریاهرشیء
خارجیدرزیردرپوشتخلیه

ـاطمینانازمحکمبودناتصالزنجیر حـ
وتنظیمطولآن

دــتمیزکردنزیردرپوش)پسازبستنخــتنظیمشناور
شیرورودی(

رــآزمایشنهاییذــبازکردنشیر

شکل11ــ6ــمراحلآببندیفالشتانک

الفــمقایسۀآبمصرفیدوفالشتانکقدیمیوجدید)تفاوت12لیتر(

بــقراردادنیکبطریپرشدهازآبدرفالشتانک

شکل12ــ6ــدوروشصرفهجوییدرمصرفآببرایفالشتانک

الفــبازکردندرپوش

می توانید  آب  مصرف  در  جوىی  صرفه  برای   : نکته 
در داخل فالش تانک های قدىمی، که حجم آب گیری 
آن زىاد است، ىک بطری پر شده از آب را در محل 

مناسبی از مخزن قرار دهید )شکل 12ـ6 (.

پرسش

کنید  محاسبه  الف،  12ــ6ــ  شکل  به  توجه  با 
چنانچه در یک خانوادٔه چهار نفره، هر نفر در روز دو 
بار از فالش تانک استفاده کند در یک ماه چند لیتر آب 

صرفه جویی می شود؟
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تأسیسات تهوىه مطبوع

 کار کالسی

سرویسدورهایکولرآبی:اجزای یک کولر 
شکل  در  است.  شده  داده  نشان  13ــ6  شکل  در  آبی 

14ــ6 نیز مراحل سرویس کولر آبی آمده است.

 نکتۀ اىمنى
• قبلازسرویسکولرآبیازقطعبودنبرق

آنمطمئنشوید.

پــ بررسیوضعیتتسمهبــ تمیزکردنتشتکالفــ تعویضپوشالها

جــ بررسیوتمیزکردنپمپآبثــ روغنکارییاتاقانهاتــ تنظیمشناور

خــبررسیدریچۀکولرحــآزمایشصحتمدارآبپخشکنچــتمیزکردنپروانه

شکل14ــ6ــسرویسدورهایکولرآبی

بــنمایسمتپولیپروانهکولرآبیالفــنمایسمتپمپکولرآبی

شکل13ــ6ــاجزایکولرآبی

پولییافلکهپروانه

لی
داخ

ال
کان

انه
پرو

قان
یاتا

ولر
بک

پآ
پم

موتوردودور
پولیموتور تسمه
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 نکات اىمنى
• قبلازسرویسکولرآبیازقطعبودنبرقآنمطمئنشوید.

• درحینسرویسکولرآبیحتمًاازلباسکارودستکشایمنیاستفادهکنید.
• برایسرویسکولرآبیحتمًاازدبیرخودکمکبگیرید.

تأسیسات گرماىشی )حرارتی(

 کار کالسی

راهاندازیرادیاتور:یکی از بهترین، کم  خطرترین و ساده  ترین دستگاه های پخش گرما در ساختمان رادیاتور است. هر 
رادیاتور دارای سه شیر است:

1ــ شیر رفت
2ــ شیر برگشت )زانو قفلی(

3ــ شیر هواگیری )شکل15ــ6(.

برای راه اندازی یک رادیاتور در ابتدای فصل سرد باید به ترتیب زیر عمل کنید:
1ــ باز کردن شیر رفت؛

2ــ باز کردن شیر برگشت )زانو قفلی(؛
3ــ باز کردن شیر هواگیری تا گرم شدن تمام پره ها و خروج آب هوای سیستم؛ 

اینک رادیاتور آماده به کار است.توجه کنید چنانچه رادیاتور سرد شود و یا صدا کند، شما می توانید با هواگیری آن   را رفع کنید.

نکته : تا جاىی که ممکن است فضای اطراف رادىاتور باز باشد تا هوا بهتر گردش کند. همچنین، 
تمیز کردن سطوح رادىاتور باعث افزاىش راندمان گرماىی آن و کاهش سیاه شدن دىوار اطراف 

رادىاتور می شود.

تحقیق کنید

آیا تا  کنون به تأسیسات ساختمان به عنوان قلب تپندٔه آن توجه کرده اید؟ در گروه خود با جست  و  جو در اینترنت، کتاب  ها و منابع 
دیگر، در خصوص شباهت سیستم های تأسیساتی به قلب انسان تحقیق کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.

شکل15ــ6ــرادیاتور



78

تأسیسات گاز رسانی
برای راه اندازی دستگاه های گازسوز توجه به چند نکته از  اهمیت بیشتری 
برخوردار است و چنانچه این نکات رعایت شود می تواند از بسیاری از حوادث 
 پیش گیری نماید. قبل از راه اندازی هر دستگاه گازسوز و یا در زمان کارکرد به موارد

توجه  است  آورده  دودکش  نصب  خصوص  در  را  مهمی  نکات  که  16ــ6  شکل 
کنید.

مانع هر از دودکش کالهک عمودی فاصلۀ ــ الف
رویبامدستکمشصتسانتیمترباالترباشد.

یا و آبی کولر تا دودکش بین فاصله ــ ب
کم دست ساختمان هوای تأمین دریچههای

سهمترباشد.

دستگاه هر دودکش خروجی برای ــ پ
گازسوزیککالهکHنصبشود.

سقف یا  حمام داخل از دودکش عبور ــ ت
کاذبآنمجازنیست.

ثــاتصاللولۀهوداجاقگازبهلولۀرابط
دستگاهگازسوزمجازنیست.

جــخروجیدودکشرادرداخلسطلآب
قرارندهید.

گازسوز دستگاه راهاندازی از قبل ــ چ
اطمینان دردودکش دود بودنمسیر باز از

حاصلکنید.

حــهرگزازلولههایخرطومیبهجایلولۀ
رابطدودکشاستفادهنکنید.

خــاستفادهازدودکشباقطرکمتراز
15سانتیمتربرایآبگرمکندیوارییا

پکیجشوفاژدیواریمجازنیست.

شکل16ــ6ــنکاتمهمدرخصوصنصبدودکشدرتأسیساتگازرسانی

Hکالهک

کالهکگرد
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در شکل 17ــ6 نکات مهم دیگری در مورد تأسیسات گازرسانی نشان داده شده است.

الفــبههیچوجهدریچۀورودهوایتازهمسدودنشود.

پــدرمواردیکهازشیرمصرفاستفادهنمیکنیدآنرابایکدرپوش،
محکمببندید.

مصرف شیر یک به گازسوز وسیلۀ چند یا دو اتصال از ــ ت
خودداریکنید.

ثــدرزیرآبگرمکنیاپکیجشوفاژ
قرار گازسوزی وسیلۀ هیچ دیواری

ندهید.

ـبرایاتصالدستگاهگازسوزاز جـ
شیلنگهایویژۀگازباطولحداکثر

120سانتیمتراستفادهکنید.

چــپسازمحکمکردنبستفلزیازعدمنشت
آنباکفصابوناطمینانحاصلکنید.

حــهرگزکپسولهایگازرادرزمان
استفادهوارونهنکنید.

شکل17ــ6ــنکاتمهمتأسیساتگازرسانی

 کار غیر کالسی

با توجه به شکل های 16ــ6 و 17ــ6، بررسی کنید در محل سکونت و مدرسٔه شما، کدام یک از این نکات رعایت شده است؟

بــتوجهکنیدکهدستگاهگازسوز)مانندبخاری(بایدباشعلۀآبیبسوزدو
چنانچهرنگشعلهزرداستبهاحتمالفراوانناقصمیسوزد.
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جدول خودارزىابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

1
شایستگی های فنی و پایه در

ـ  15پودمان الگوریتم 0ـ

ـ   35پودمان تأسیسات مکانیکی2 0ـ

0ــ10مدیریت منابع3

0ــ5کار گروهی4

0ــ5نوآوری و خالقیت5

0ــ5فناوری اطالعات و ارتباطات6

0ــ25کیفیت  خدمات ارائه شده7

.… = Xجمع نمره از 100

محاسبٔه نمره برحسب 20
X__
5    =….

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
   قبول                

  غیر قابل قبول    

نکته : شکل، اندازه و فاصلۀ دندانه های اجزای ساز و کارهای تأسیساتی که غالبًا به صورت پیچ و مهره به هم 
متصل می شوند، به گونه ای است که عدم هم راستاىی قطعات در ىک محور، قبل از بسته شدن، می تواند آسیب 

جدی به شکل دندانه ها بزند و آن را هرز کند و موجب بسته نشدن ىا عدم آب بندی شود.
برای جلوگیری از آن باىد برای باز و بسته کردن قطعات تأسیساتی به موارد زىر توجه کرد.

1ـ در بیشتر قطعات تأسیسات عمومی جهت بازکردن پادساعتگرد و جهت بستن ساعتگرد است.
2ـ سالم بودن دندانه  ها و عدم وجود پلیسه در شیار دندانه  ها کنترل شود.

3ـ در هنگام بستن، دو قطعه باىد کاماًل در راستای ىکدىگر قرار گیرند.
4ـ نیروی فشار دست برای بستن قطعات در چند دور اول کافیست.
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

فناوری  منابع،  مدیریت  مسئولیت پذیری،  کارگروهی،   
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

  ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما؛
     ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما )کله نما(؛

      طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته؛
   ساخت قطعات گچی؛
  کنده کاری روی گچ؛

  رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

عمران
پودمان 

حوزه های  گسترده ترین  از  یکی  عمران  حوزهٔ 
کاری کشور است،که از اهمیت زیادی برخوردار 
جمله  از  مهارت هایی  پودمان  این  در  می باشد. 
روی  ،کنده کاری  آجری  دیوار  و ساخت  طراحی 

گچ و رنگ آمیزی را کسب می کنید.
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زمینه های حوزۀ عمران
حوزه های  گسترده ترین  از  یکی  عمران  حوزٔه 
عمران،  حوزٔه  از  مهم  زمینٔه  دو  است.  کشور  کاری 
سازه و حمل و نقل می باشند، شکل های 1ــ7 و 2ــ7 
بخش هایی از هر کدام از این زمینه ها را نشان می دهند.

الفــساختمانسازی

تــاحداثخطوطلولهپــساختسکوهایدریاییبــسدسازی

شکل1ــ7ــبخشهاییاززمینۀسازه

پــفرودگاهها  بــراهآهن الفــجادهها

شکل2ــ7ــبخشهاییاززمینۀحملونقل

  در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم، مطالبی در خصوص زمینه های حوزهٔ عمران ارائه  شده است. 

با توجه به محدودیت های مدارس برای اجرای کار های مربوط به حوزٔه عمران، در این پودمان فقط به برخی از بخش های این 
حوزه پرداخته شده است.
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آجر چینی
داده می شود  در کوره حرارت  که  آجر، خشت خامی  است 
تا مقاومت الزم را به دست آورد. در شکل 3ــ7 نمونه هایی از آجر 

نشان داده شده است.
می شود.  استفاده  آجر  از  ساختمان ها  تمامی   در  تقریباً 
اکثر  در گذشته،  دارد.  کاربرد  دیوار چینی  در  امروزه، عموماً  آجر 
ساخته  آجر  با  دیوار(  و  سقف  کف،  )شامل  ساختمان  قسمت های 
می شد، که با پیشرفت تکنولوژی ساختمان، کاربرد آن امروزه محدود 
شده است. شکل4ــ7 استفاده از انواع آجر در بخش های مختلف 

ساختمان را، از زمان قدیم تا کنون، نشان می دهد.
ابعادآجر: به طور کلی طول آجر باید دو برابر عرض آن به عالوه یک 

ـ 7(.   سانتی متر بند مالت باشد )شکل 5  ـ

پــاستفادهازآجربرایکف بــاستفادهازآجربرایسقفقوسی الفــاستفادهازآجردرساختمانهایقدیمی

شکل3ــ7ــنمونههاییازآجر

ثــاستفادهازآجردربناییادبودجــآجرهاینسوزبرایشومینه تــاستفادهازآجردرنما

شکل4ــ7ــاستفادهازانواعآجردربخشهایمختلفساختمان

دآجر
ـابعا

5ــ7ـ
شکل
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   اجزای آجر: شکل 6ــ7 انواع اجزای آجر را نشان می دهد.   

تــآجرسهقدی پــکلوک)1/4( بــآجرنیمه)1/2( الفــآجردرسته)تمامی(

حــآجرلغازی،ُدمکالغی چــآجرنیمالیی جــآجرقلمدانی ثــآجرکالغپر

شکل6ــ7ــانواعاجزایآجر

پیوند در دیوارهای آجری: منظور از پیوند در دیوار های آجری این است که درز بین آجر ها )فاصلٔه آجر ها( در ارتفاع دیوار 
به صورت یک درمیان در یک راستا قرار گیرند.

    نوع آرایش های پیوندی برای دیوار هایی که بار های سنگینی را تحمل می کنند، امری اساسی است که می  تواند تا حد امکان 
از تخریب دیوار جلوگیری کند )شکل7ــ7(.

ـتوزیعباربهصورتیکنواخت، الفـ
ناشیازپیوندخوبآجرچینی

بــتوزیعباربهصورتغیریکنواختناشیازپیوند
ضعیفآجرچینی

شکل7ــ7ــتأثیرپیوندبرتوزیعبارواستحکامدیوار
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انواع دیوار از نظر ضخامت: دیوار ها از نظر ضخامت تقریبی، به چهار دسته تقسیم می شوند، که در شکل 8  ــ7 نشان داده 
شده است.

پــدیواریکونیمآجری)35سانتیمتر(بــدیواریکآجری)20سانتیمتر(الفــدیوارنیمهآجری)10سانتیمتر(

نکته : دیوار های با ضخامت 20 سانتی متر به باال دیوار های باربَر هستند، که می توانند بار سقف را تحمل کنند. 
دیوار های با ضخامت کمتر   را دیوار غیر باربَر یا جداکننده )پارتیشن( می گویند.

پرسش

چرا دیوار ها با ضخامت  های متفاوت ساخته می شوند؟ هر کدام از انواع دیوار ها از نظر ضخامت در کجا کاربرد دارند؟

انواع پیوند:  در صفحات قبل، اهمیت پیوند در دیوار گفته شد. در شکل 9ــ7 چند نوع پیوند نشان داده شده است. 

تــدیواردوآجری)45سانتیمتر(

شکل8ــ7ــانواعدیوارازنظرضخامت

پــپیوندکلهوراسته بــپیوندسرنما)کلهنما( الفــپیوندراستهنما)دیوار10سانتیمتری(

جــپیوندهلندی ثــپیوندصلیبی تــپیوندبلوکی

شکل9ــ7ــانواعپیونددیوارآجری
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  نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، جزئیات بیشتری را در خصوص انواع پیوند ها ارائه می  دهد.

ابزار و مواد مورد نیاز دیوار چینی
تیشه،  شاقول،  مالت،  شمشٔه  تراز،  کمچه، 
یا  آهنی  شمشٔه  کار،  ریسمان  متری،   5 تا   3 متر 
در  سیمان.  ماسه،  آجر،  دستکش،  آلومینیومی ، 
نشان داده شده  ابزار ها  این  از  برخی  شکل 10ــ7 

است.
شکل10ــ7ــبرخیازابزارموردنیازدیوارچینی

نکته : با توجه به اینکه درست کردن مالت در بعضی مدارس امکان پذیر نیست، می توانید دیوارچینی را بدون 
مالت اجرا کنید.

  در نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، توضیح کاملی برای ابزار ها و مراحل دیوارچینی با مالت ارائه شده است.

 نکات ایمنى

• لباسکارمناسببپوشید.
• ازکفشایمنیاستفادهکنید.
• ازکالهایمنیاستفادهکنید.

• ازماسکاستفادهکنید.
• هنگامکارازدستکشایمنیاستفادهکنید.
شکـل 11ــ7 برخـی از لـوازم ایمنی را نشان داده

 است. 

پس از مشاهدٔه نحؤه دیوار چینِی بدون مالت، در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم، کار های کالسی مربوط به دیوارچینی را 
انجام دهید.

شکل11ــ7ــبرخیازلوازمایمنی
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 کار کالسی
ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما

مراحل کار
مرحلۀ1:ترسیمروندنما

مرحلۀ2:نقشهکشی
نقشٔه دیوار را به صورت شکل 12ــ7، با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموختید، ترسیم کنید. در بخش الف، نقشٔه 

دیوار و در بخش های ب و پ نقشٔه رج های زوج و فرد را می بینید.

الفــنقشۀدیوار

بــرجهایزوج

پــرجهـایفرد

شکل12ــ7ــنقشۀدیوارنیمآجریبانوعپیوندراستهنما

شکل13ــ7ــدیوارنیمآجریبانوعپیوندراستهنما

مرحلۀ3:آجرچینی)بدونمالت(
حال طبق شکل 13ــ7، ابتدا رج اّول و بعد رج 
دوم را بچینید. سپس به همین ترتیب، چیدن رج ها را 

به طور یکی درمیان ادامه دهید.

8
7
6
5
4
3
2
1
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 کار کالسی

ساختدیواریکآجریبانوعپیوندسرنما)کلهنما(
مراحل کار

مرحلۀ1:ترسیمروندنما
مرحلۀ2:نقشهکشی

نقشٔه دیوار را به صورت شکل 14ــ7، با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموختید ترسیم کنید. در بخش الف، نقشٔه 
دیوار و در بخش های ب و پ نقشٔه رج  های زوج و فرد را می بینید.

الفــنقشهدیوار

بــرجهایزوج

پــرجهایفرد

شکل14ــ7ــنقشۀدیواریکآجریبانوعپیوندسرنما

8
7
6
5
4
3
2
1

مرحلۀ3:آجرچینی)بدونمالت(
بچینید.  را  دوم  رج  بعد  و  اّول  رج  ابتدا  طبق شکل 15ــ7،  حال 

سپس به همین ترتیب چیدن رج  ها را به طور یکی درمیان ادامه دهید.

شکل15ــ7ــدیواریکآجریبانوعپیوندسرنما
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  کار کالسی 

ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته
مراحل کار

مرحلۀ1: ترسیم روندنما
مرحلۀ2: نقشه کشی

ابتدا نقشٔه دیوار را به صورت شکل 16ــ7، با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموختید، ترسیم کنید. در بخش الف، 
نقشٔه دیوار و در بخش  های ب و پ نقشٔه رج های زوج و فرد را می بینید.

8
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

الف ــ نقشۀ دیوار

ب ــ رج های زوج

پ ــ رج  های فرد

مرحلۀ3: آجر چینی )بدون مالت(
حال طبق شکل 17ــ7، ابتدا رج اّول و بعد رج دوم را بچینید. 

سپس به همین ترتیب چیدن رج ها را به طور یکی درمیان ادامه دهید.

شکل١٦ــ٧ــ نقشۀ دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته

شکل١٧ــ٧ــ دیوار یک آجری با نوع پیوند کله و راسته
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گچ کاری
ساختمان سازی  در  پرکاربرد  مصالح  از  یکی  گچ 
علت  به  و  است  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  که  است، 
استفاده  مورد  قدیم  زمان های  از  دارد  که  ویژگی هایی 
و  اندودکاری  آن،  کاربرد های  جمله  از  است.  بوده 
گچ بری های تزیینی را می توان نام برد. اندودکاری به منظور 
مسطح سازی سطوح، افزایش مقاومت و نیز یک پارچگی 
دیوار ها و سقف، است. در شکل 18ــ7 گچ و برخی از 

کاربرد های آن نشان داده شده است.
این  با  کردن  کار  گچ،  انعطاف پذیری  و  بودن  نرم 
عنصر موجود در طبیعت را برای نیرو های فنی و همچنین 
هنرمندان بسیار آسان و لذت بخش نموده است. به طوری 

که با گچ می توان نقش ها و نگاره های مختلفی ایجاد کرد.

الف ــ گچ                                     ب ــ اندودکاری دیوار با گچ

پ ــ یک نمونه گچ بری تزیینی     ت ــ یک نمونه وسیلۀ تزیینی گچی

شکل 18ــ7ــ گچ و برخی از کاربرد های آن

 سوراخ  های ریز پوستهٔ رومالی  نکته : مالت گچ ساختمانی هنگام گرفتن، یک درصد حجمش زیاد می شود و همهٔ
پر می شود. از این رو می توان سطح های بزرگ را بدون اینکه ترک بخورد اندود کرد.

ابزار و مواد مورد نیاز گچ کاری
کاردک،  اندودکاری،  مالٔه  )الک(،  گچ سازی(، سرند  )ظرف  استنبلی 

دستکش. در شکل 19ــ7 برخی از این ابزار ها نشان داده شده است.
 

 
 نکات ایمنى

•  در زمان کار با گچ، از لباس کار مناسب، کفش و کاله ایمنی 
و دستکش پالستیکی استفاده نمایید.

•  با توجه به وجود خطرات تنفسی در کار با گچ، حتمًا از ماسک 
استفاده کنید.

• در صورت گچ کاری در ارتفاع، حتمًا نکات ایمنی را رعایت 
کنید.

شکل 19ــ7ــ برخی از ابزار های مورد نیاز در گچ کاری

الف ــ استنبلی

ب ــ سرند

پ ــ کاردک
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 کار کالسی

ساخت قطعات گچی و کنده کاری روی آن)انتخابی(
مراحل کار

مرحله1:ساختقالب)تهیۀقالب(
با  کار  پودمان های  در  که  مهارت هایی  کمک  به  می توانید  مرحله  این  در 
چوب پایٔه هفتم یا کار با فلز پایٔه هشتم به دست آورد ه اید، قالبی چوبی یا فلزی طبق 
یا  لوازم  جعبه های  از  می توانید  همچنین  بسازید.  می کنید،  انتخاب  که  پروژ ه ای 

جعبه های مواد خوراکی به جای قالب استفاده کنید.
 در شکل 20ــ7 چند نمونه جعبه و چگونگی قراردادن ورقٔه نازک نایلون 

در داخل قالب نشان داده شده است.
مرحله2:آمادهکردنمالتگچوقالبگیری

به اندازٔه قالبی که انتخاب کرد ه اید، آب  با توجه  ابتدا گچ را الک کنید و 
در استنبلی بریزید و گچ را درون آن بپاشید و سپس مخلوط گچ و آب را هم بزنید، 
پس از آماده   شدن مالت گچ، آن را در قالب بریزید و منتظر بمانید تا سفت شود 

)شکل21ــ7(.
پــقراردادننایلوندرقالب
شکل20ــ7ــتهیۀقالب

پــاضافهکردنگچبهآب بــریختنآبدراستنبلی الفــالککردنگچ

جــصافکردنسطحمالت ثــریختنمالتگچدرقالب تــمخلوطکردنگچوآبباهمزدنآنها

الفــچندنمونهقالبآماده

بــانتخابقالب

شکل21ــ7ــآمادهکردنمالتگچوقالبگیری
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مرحله 3: انتقال طرح به قطعۀ گچی
از  استفاده  با  و سپس  کنید  را چاپ  کرد ه اید  طراحی  قبل  از  که  طرحی 

کاربن بر روی قطعٔه گچی انتقال دهید )شکل 22ــ7(.
مرحله 4: کنده کاری

اینک قالب را برگردانید تا قطعٔه گچی بیرون آید، حال می توانید بر روی 
نوک  مثل  ابزاِرتیزی  و  کاردک  سنباده،  توسط  و  کنید  پیاده  هنری  طرحی  آن 

پیچ  گشتی، روی طرح را با دقت و به زیبایی کنده کاری کنید )شکل23ــ7(.
مرحله 5: رنگ آمیزی

در پایان پس از خشک شدن قطعٔه گچی، برای زیبایی بیشتر روی آن را 
رنگ آمیزی کنید )شکل24ــ7(.

 کار غیر کالسی 

لکه گیری و رنگ آمیزی دیوار گچی )انتخابی(
برای لکه گیری و رنگ آمیزی دیوار هایی که از قبل رنگ آمیزی شد ه اند 

مطابق شکل 25ــ7 عمل کنید.

 نکات اىمنى 

• در زمان رنگ آمیزی، از لباس کار، عینک و ماسک مناسب استفاده نمایید.
• در حین رنگ آمیزی در فضا های بسته، در و پنجره ها را باز نموده و از وسایل تهویۀ هوا استفاده کنید.

شکل 22ــ7ــ انتقال طرح به قطعۀ گچی

شکل 23ــ7ــ کنده کاری قطعۀ گچی

شکل 24ــ7ــ رنگ آمیزی قطعۀ نهایی

الف ــ بازکردن َترک ها                ب ــ لکه گیری و ترمیم ترک ها        پ ــ سنباده کاری                           ت ــ آستر دست اّول 

ث ــ لکه گیری دقیق                        ج ــ سنباده کاری                      چ ــ آستر دست دوم                    ح ــ رنگ رویه

شکل 25ــ7ــ مراحل لکه گیری و رنگ آمیزی دیوار
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پروژه های نیمه تجویزِی دیگری در جدول 1ــ7 معرفی شد ه اند که مراحل انجام آن ها را می توانید از سایت گروه کار و فناوری 
دریافت کنید.

ساخت اجاق آجریساخت باغچه آجریآجرچینی کف

ساخت باغچه بلوکیبندکشی دیوار آجریکاشی کاری

سنگ فرش کردنموزائیک کردن کفساخت دیوار سنگی بدون مالت

پروژه شما …دیوار پوشکف پوش

جدول1ــ7ــپروژههاینیمهتجویزیعمران
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شکل27ــ7ــبنایگنبدقابوس،بلندترین
برجآجریدنیا

شکل26ــ7ــمحرابالجایتو
درمسجدجامعاصفهان

 جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

1
شایستگی های 

فنی  و پایه در

0ــ10پودمان الگوریتم

0ــ10پودمان ترسیم با رایانه2

0ــ30پودمان عمران3

0ــ10مدیریت منابع4

ـ  5کار گروهی5 0ـ

ـ  5نوآوری و خالقیت6 0ـ

ـ  5فناوری اطالعات و ارتباطات7 0ـ

ـ  25کیفیت  خدمات ارائه شده8 0ـ

.… = Xجمع نمره از 100

__Xمحاسبٔه نمره برحسب 20
5    =….

بخش دوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
       قبول                  

       غیر قابل قبول      

بنا های تاریخی و اسالمی  ایران
محراب های ساخته شده در ایران، به ویژه 
الجایتو  نظیر محراب  گچ بری شده،  محراب های 
که در قرن هشتم هجری قمری در مسجد جامع 
اصفهان ساخته شده، از ویژگی و زیبایی خاصی 

برخوردار است )شکل 26ــ7(.
گنبد قابوس با 53 متر ارتفاع، مرتفع ترین 
بنای آجری جهان، یک شاهکار معماری است،  
که در شهر گنبد کاووس از استان گلستان ساخته 

شده است)شکل 27ــ7(.
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

پودمان 

خودرو
بخش  های  و  خودرو  با  شما  پودمان  این  در 
پودمان  این  پایان  در  می شوید.  آشنا  آن  مختلف 
قادر خواهید بود بازدید های مربوط به خودرو را 
طول  افزایش  به  مربوط  روش های  و  دهید  انجام 
مصرف  در  صرفه جویی   و  خودرو  کارکرد  عمر 
و  منظم  بازدید های  کنید.  شناسایی  را  سوخت 
تا  می  تواند  فنی  معاینه  انجام  و  خودرو  دور ه ای 
حد زیادی مصرف سوخت خودرو را کاهش دهد 

و در پاکیزگی محیط زیست مؤثر است.

 کـارگــروهـی، مسئولیت پذیری، مــدیریت منابع، اخالق 
حرفه ای؛

 بررسی سطح مایع خنک کننده موتور ؛
 بررسی سطح مایع ترمز؛

 بررسی سطح روغن موتور؛
 بررسی سطح مایع باتری؛

 بررسی سطح مایع شیشه شوی؛
 بررسی فرسایش و باد تایر؛

 تعویض فیوز خودرو؛
 تعویض چرخ پنچر و بستن زنجیر چرخ؛

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام کار. 
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سیستممولدقدرتبدنهخودرو

سیستمایمنی

سیستمترمز

سیستمانتقالقدرت
شاسیخودرو

سیستمتعلیق

سیستمالکترونیکی

سیستمفرمان

شکل١ــ8ــبخشهایمختلفخودرو

نقش خودرو در زندگی امروزی
آیا تا به حال به نقش خودرو در زندگی فکر کرد ه اید؟ آیا می دانید در حدود هفده میلیون خودرو در کشور تردد می کند؟ سرعت 
باالی زندگی انساِن امروزی و نیاز او به وسیله ای برای تردد سریع تر و راحت تر باعث گردیده، خودرو به عنوان جزئی انکارناپذیر از 
جامعه تبدیل شود. هر سال میلیون ها خودرو در جهان تولید می شود و بخش اعظمی  از سوخت فسیلی توسط خودرو ها مصرف 

می  شود. لذا شناخت خودرو و استفاده صحیح از آن می  تواند کمک زیادی به اقتصاد خانواده و کشور نماید.

معرفی قسمت  های مختلف خودرو
 خودرو مجموعه ای از چندین سیستم مختلف است که با نظم خاص کنار هم قرار گرفته و هدف معینی را دنبال می  کنند. در 

ـ  8 بخش های اصلی یک خودرو نشان داده شده است. شکل1ـ

  فیلم تاریخچٔه خودرو و معرفی بخش های مختلف خودرو  در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم آورده شده است.
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شکل 2ــ 8 ــ نمونه صفحات از دفترچۀ راهنمای استفاده و نگه داری از خودرو

دفترچۀ راهنمای استفاده و نگه داری از خودرو: معموالً وقتی وسیلٔه جدیدی برای خود تهیه می  کنید، همراه آن دفترچه ای 
برای راهنمایی شما وجود دارد، که الزم است قبل از استفاده، ابتدا دفترچٔه آن را مطالعه کنید. خودرو نیز به عنوان یک    وسیلٔه نقلیه 
دارای دفترچٔه راهنمایی است که برای آگاهی از نحؤه استفادٔه بهینه از خودرو  تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، نحوه عملکرد و 
نگه داری آن است.دفترچٔه راهنما به کاربران کمک می کند که به راحتی از خودرو استفاده نمایند و با رعایت و انجام دستور العمل های 

نگه داری آن، ضمن افزایش طول عمر کاربری خودرو، موجب حفاظت از خودرو و سرنشینان آن و کاهش مصرف سوخت می شود.

فیلم بازدید های دور ه ای خودرو  و نکات ایمنی آن ها در نرم افزار کار و فناوری پایه نهم آورده شده است. پس از مشاهده 
آن ها، کار های کالسی را انجام دهید.

بازدید های دور ه ای خودرو
به منظور افزایش طول عمر خودرو، کاهش استهالک قطعات، جلوگیری از خرابی  های ناگهانی و ایمنی راننده و سرنشینان، 
انجام بازدید های دوره ای در فواصل زمانی مشخص، الزم و ضروری است. قبل از انجام بازدید های دوره ای حتماً دفترچٔه راهنمای 
استفاده و نگه داری از خودروی خود را مطالعه کنید، چرا که هر خودرویی دستورالعمل نگه داری و استفاده منحصر به فرد خود را 

دارد. در ادامه مهم ترین بازدید های دور ه ای خودرو آورده شده است.

ب ــ روش استفادۀ صحیح از بخش های مختلف خودروالف ــ معرفی خودرو و بخش های مختلف آن

د ــ اطالعات فنی خودروج ــ دستورالعمل های نگه داری از خودرو
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 کار کالسی

بررسیسطحمایعخنککنندۀموتور:سطح مایع خنک کنندٔه موتور را به صورت دور ه ای و براساس دستورالعمل دفترچه 
ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم  راهنمای خودرو کنترل کنید. روش بررسی سطح مایع خنک کنندٔه موتور در شکل 3ـ

روندنماِی فرایند بررسی سطح مایع خنک کنندٔه موتوِر خودرو، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

    نکات ایمنى

بازنکنید!زیرا دِررادیاتوررا بودنموتورهرگز درهنگامگرم  •
ـ8(. خطرپاشیدنآبجوشوسوختگیشدیدوجوددارد)شکل4ـ

• دِرمخزنانبساطماننددِررادیاتوراستوهرگزهنگامگرمبودن
موتورنبایدبازشود.

• بهتراستهمیشهدرخودرویکظرفحاویآبوجودداشتهباشد.

شکل3ــ8ــروشبررسیسطحمایعخنککنندهموتور

کنید. خاموش را خودرو ــ الف
مطمئنشویدترمزدستیخودرودر

حالتکشیدهباشد.

و کنید بـاز را خـودرو مـوتور دِر ــ ب
شود. خنک خودرو موتور دهید اجازه
مطمئن رادیاتور آب دمای بودن پایین از

شوید.

یاپــدِررادیاتوررابازکنید.  نسوز دستکش از کار این برای ــ ت
پارچهاستفادهکنید.

ثــدِررادیاتوررابـهآرامیاز
محلخودبردارید.

جــدربـرخـیازخـودروهامـایع
منبع طـریق از بـایـد خنککننده

انبساطاضافهشود.

چــمایعخنککننده،کـهترکیبیاز
آبوضدیخاست،رادرونرادیاتور

یامنبعانبساطبریزید.

نــمــودنمــایع حــپسازاضافــه
خنککننده،بهسطحمایعدررادیاتوریا

منبعانبساطتوجهکنید.

تحقیق کنید

در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در خصوص مایع خنک کنندٔه موتور و ویژگی های آن، تحقیق 
کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.

شکل4ــ8ــدِررادیاتور
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 کار کالسی

بررسیسطحمایعترمز:جهت افزودن مایع ترمز الزم است به دستورالعمل 
کارخانٔه سازنده در خصوص نوع مایع ترمز و خط ارتفاع مجاز مخزن، توجه شود. 

ـ  8(. در اکثر خودرو  ها، نوع مایع ترمز روی دِر مخزن نوشته شده است )شکل5ـ
گروه خود،  در  است.  آمده  ـ  8  6ـ در شکل  ترمز  مایع  بررسی سطح  روش 
پس از ترسیم روندنماِی فرایند بررسی سطح مایع ترمز، تحت نظارت دبیر این کار را 

   انجام دهید.

  نکات ایمنى

• مایعترمزیکمادۀسمیاست،بنابراینازتماسدستباآنجلوگیریکنید.
• ریختنمایعترمزرویبدنۀخودروباعثازبینرفتنرنگخواهدشد.

• درهنگامافزودنمایعترمز،حتمًابهرنگمایعترمزموجوددرمخزنتوجهکنید.زیراترکیبدومایعترمز
مختلف،باعثفرسایشقطعاتسیستمترمزخودرومیگردد.

   
 حفظ محیط زیست  

• مایع ترمز خودرو یک مادهٔ شیمیایی و آالیندٔه محیط زیست می  باشد. پس هرگز آن را در محیط زیست پخش نکنید.

ـ8ــمخزنمایعترمز شکل5ـ

پــدِرمخزِنمایعترمزرابازکنید.بــدِرموتوِرخودرورابازکنید.الفــخودرورادرسطحبدونشیبپارککنید.

تــباتوجهبهدستورالعملخودرو،مایع
ترمزمناسبراانتخابکنید.

ثــباتوجهبهسطحمخزن،مایعترمزرادر
مخزنبریزید.

جــدِرمخزنمایعترمزراببندیدواطراف
آنراتمیزکنید.

ـ8ــروشبررسیسطحمایعترمز شکل6ـ
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 کار کالسی

بررسیسطحروغنموتور:الزم است روغن موتور خودرو به صورت دوره ای و براساس دستورالعمل دفترچه راهنمای 
خودرو بررسی شود. به ویژه قبل از هر سفر طوالنی توصیه می  شود این بررسی حتماً انجام شود.

ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنماِی فرایند بررسی سطح  روش بررسی سطح روغن موتور خودرو در شکل7ـ
    روغن موتور، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

الفــخودرورادرسطحبدونشیب
پارککنید.

پــمیلۀاندازهگیرروغنموتوررابــدِرموتوررابازکنید.
بیرونبکشید.

ـباپارچهمیلهراتمیزکنیدودوبارهدر تـ
محلخودقراردهید.

ـمیلۀاندازهگیرروغنموتوررامجددًا ثـ
روی شاخص به توجه با و کشیده بیرون

میله،مقدارروغنموتورراکنترلکنید.

جــدرصورتکمبودنروغنموتور،
درپوشمخزنروغنموتوررابازکنید.

چــبهمقدارموردنیاز،روغنبهموتور
اضافهکنید.

را موتور روغن اندازهگیر میلۀ ــ ح
مجددًاکنترلکنید.

ـ8ــروشبررسیسطحروغنموتور شکل7ـ

 نکات ایمنى   
• کمبودروغنموتورصدماتشدیدیبهموتورخودروواردمینماید.

• ازتماسمستقیمدستباروغنموتوربپرهیزید. 
 

 حفظ محیط زیست    
• روغن موتور خودرو یک مادٔه شیمیایی و آالیندٔه محیط زیست می  باشد. 
باید پس از تعویض روغن موتور خودرو، روغن مستعمل را در ظروف مخصوص 

ـ  8(. جمع آوری کنید )شکل8  ـ
از استفاده در  تنظیف و قوطی روغن استفاده شده را پس  پارچه  های   •

  محیط ر ها نکنید و آن ها را در سطل زباله بیندازید.
ـ8ــمخزنجمعآوریروغنموتور شکل8ـ
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 کار کالسی 

بررسی سطح مایع باتری: یکی از بازدید های مهم در خودرو، بررسی سطح مایع باتری 
ـ اسیدی است. طی بازدید ارتفاع مایع باتری، در صورت کم بودن مایع، فقط  در باتری های سربیـ 
از آب مقطر استفاده کنید و آن را داخل خانه های باتری بریزید. باتری  های موسوم به سیلد1 نیازی 
به افزودن مایع باتری ندارند و جهت اطالع از سالمت باتری باید به رنگ چشمی  آن توجه نمود. 

ـ  8 یک باتری خودرو نشان داده شده است. رنگ سبز نشانه سالمت باتری است. در شکل 9ـ
ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از  روش بررسی سطح مایع باتری خودرو در شکل 10ـ

ترسیم روندنماِی فرایند بررسی سطح مایع باتری، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید. 

 نکات اىمنى     

و  از عینک  باتری  با  تماس  از  قبل  بسیار خطرناکی است.  مادۀ  باتری  مایع   •
ـ  8(. دستکش محافظ استفاده کنید )شکل11ـ

باتری بر روی رنگ خودرو ریخته نشود، زیرا به  مراقب باشید مایع درون   •
دلیل اسیدی بودن، باعث خورده شدن رنگ خودرو می  شود.

• هنگام کار با باتری، برای جلوگیری از ایجاد جرقه، از قراردادن قطعات فلزی 
روی باتری خودداری کنید.

• از قرار دادن باتری در مجاورت شعله خودداری نمایید.   

ـ  8  ــ باتری خودرو شکل 9ـ

ـ  8  ــ لوازم ایمنی شکل 11ـ

ـ  8 ــ روش بررسی سطح مایع باتری شکل 10ـ

ـ محل باتری خودرو را مشخص کنید. ب ــ به سطح مایع باتری، با توجه به الفـ 
شاخص ها، توجه کنید. 

پ ــ در صورت کم بودن سطح مایع باتری،  
با پارچۀ تنظیف سطح آن را تمیز کنید.

باتری  ت ــ درپوش خانه های 
را باز کنید.

ج ــ َدِر خانه های باتری را ببندید و سطح ث ــ به باتری آب مقطر اضافه کنید.
باتری را مجددًا تمیز کنید.

باتری  سالمت  سیلد  باتری  در  ــ  چ 
بر اساس سه نوع رنگ مشخص می  شود.

نشانۀ شارژ بودن  ــ رنگ سبز چشمی،   ح 
باتری است.

Sealed Lead Acid ــ1
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      کار کالسی

سطحمایعمخزنشیشهشوی: در هر خودرو مخزن مایع جهت شست وشوی 
شیشه های جلو و بعضاً عقب خودرو وجود دارد که الزم است مقدار مایع آن طی بازدید های 

ـ  8(. دور ه ای کنترل شود )شکل12ـ
وجود  یخ زدگـی  امکان  زمستان  در  کـه  چرا  نیست  آب  فقط  شست و شو  مایع 
ـ  8   شکــل  13ـ در  خـــودرو  شیشه شوی  مـخـزن  مــایع  سطح  بــررسی  دارد.روش 
مخزن مـایع  بررسی  فــرایند  روندنماِی  تـرسیم  از  پس  خـود،  گـروه  در  است.   آمده 

   شیشه شوی، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

     نکته ایمنى
• مایعشیشهشوییکمادهشیمیاییاست.مراقبباشیدباچشمشما

تماسنداشتهباشد.       
    

خودرو  آمپر  پشت  هشدار دهنده  عالئم  خودرو: هشداردهنده چراغهای
با آن آشنا باشد. خودرو های قدیمی  تنها  باید  از ملزوماتی است که هر کاربر خودرو 
چند چراغ هشدار دهنده داشتند، اما به مرور زمان و با پیشرفته تر شدن خودرو ها، این 
عالئم نیز افزایش یافته است. برای آشنایی با عالئم هشداردهنده هر خودرو، به دفترچه 

    ـ   8(. راهنمای آن مراجعه کنید )شکل14ـ

ـ8ــمخزنمایعشیشهشوی شکل١2ـ

الفــخودروراپارککنیدوترمزدستیرا
بکشید.

پــدِرمخزنشیشهشویرابازکنید.بــدِرموتوررابازکنید.

جــدِرموتورراببندید.ثــدِرمخزنشیشهشویراببندید.تــمایعشیشهشویراداخلمخزنبریزید.

ـ8ــروشبررسیسطحمایعشیشهشوی شکل١3ـ

ـ8ــچراغهایهشداردهندهخودرو شکل١4ـ
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   عالئم هشدار دهنده خودرو در نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم به طور کامل توضیح داده شد ه اند.   
   

پرسش
در صورت روشن شدن چراغ  هشدار عیب موتور در هنگام رانندگی، چه باید کرد؟

 کار کالسی

تعویضفیوزخودرو: اگر بوق و راهنمای خودرو شما از کار بیفتد یا بقیه سیستم  های برقی خودرو شما کار نکند، در اکثر 

   نکات ایمنى

• قبلازآنکهدِرجعبهفیوزرابازکنید،ازخاموشبودنخودرومطمئنشوید. 
• فیوزجدیدبایدازنظرآمپربافیوزسوختهمطابقتداشتهباشد.

• اگرفیوزتعویضیمجددًابسوزد،نشاندهندهوجودعیبدرسیستمالکتریکیخودرواست،بنابراینبرایرفع
مشکلبهیکتعمیرگاهمجازمراجعهکنید.

     
    کار کالسی

فشاربادتایرها:باد تایر های خودرو باید هر ماه یک بار، زمانی که تایر ها خنک هستند، بررسی شود. کم بودن باد تایر باعث 
کاهش عمر تایر و افزایش مصرف سوخت خواهد شد. مقدار فشار باد تایر ها باید طبق دستورالعمل کارخانٔه سازندٔه خودرو، که در 

دفترچه راهنمای هر خودرو آمده است تنظیم شود.

موارد دلیل آن می تواند سوختن فیوز   باشد و 
شما به راحتی می  توانید با کمترین هزینه، فیوز 
سوخته را تعویض کنید. برای آگاهی از محل 
راهنمای  دفترچه  به  باید  خودرو  فیوز  جعبه 
معمول  به طور  اما  کنید،  مراجعه  خودرویتان 
جعبه فیوز خودرو ها در سمت چپ راننده و 

زیر داشبورد است.
در  خودرو  فیوز  تعویض  روش 
خود،  گروه  در  است.  آمده  ـ  8  شکل   15ـ
از ترسیم روندنماِی فرایند تعویض فیوز  پس 
انجام  را  کار  این  دبیر  نظارت  خودرو، تحت 

دهید.

الفــسوئیچخودروراببندید
وهمهتجهیزاتبرقیراخاموش

کنید.

بــبااستفادهازدفترچه
راهنمایخودرومحلجعبه

فیوزراپیداکنید.

پــدِرجعبهفیوزرابازکنید.

ـبااستفادهازانبرمخصوص، تـ
فیوزمعیوبراخارجکنید.

ثــفیوزسوختهازقطعبودن
تشخیص قابل آن داخل سیم

است.

جــفیوزسوختهرابایک
ظرفیت هم و مشابه فیوز

تعویضکنید.

ـ8ــروشتعویضفیوزخودرو شکل١5ـ
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عمقآجالستیک

ـ  8 آمده است. در گروه خود، پس از ترسیم روندنماِی فرایند تنظیم     روش بررسی و تنظیم فشار باد تایر خودرو در شکل16ـ
فشار باد تایر خودرو، تحت نظارت دبیر این کار را انجام دهید.

باالیی  اهمیت  از  نیز  خودرو  تایر  ظاهری  شکل  بررسی 
در چندین  که  دارای عالمت هایی هستند  تایر ها  است.  برخوردار 
نقطه روی محیط تایر بین آج ها قرار گرفته اند. هنگامی  که عمق آج 
تایر از حد استاندارد کمتر باشد، باید جهت تعویض آن اقدام نمود 

ـ  8(.   )شکل17ـ

  نکات ایمنى

باتایرهایساییدهشده،پارهوفرسودهرانندگی هرگز  •
ـ8(. نکنید)شکل١8ـ

• تایرهایکمبادبهسرعتساییدهمیشوندکهمیتواند
ـ8(. برایایمنیسرنشینانخطرناکباشد)شکل١9ـ

• مواظبباشیدمیزانفشاربادتایرهاازحدمجازباالتر
نباشدزیراخطرآفریناست.

• حتماًتاریخانقضایتایرهاراموردبررسیقراردهید.

فشارالفــدرپوشسوپاپبادچرخرابازکنید. مـقـدار ازفشارسنج، استفاده بــا ــ ب
چرخهارااندازهبگیرید.

با تایر، باد فشار بودن کم صورت در ــ پ
استفادهازدستگاهکمپرس،آنرابادکنید.

تــتـایرهارامطابــقبــااستاندارددفترچه
راهنمایخودروبادکنید.

ثــدرحینبادکردنتایر،میزانفشاربادتایر
رامرتبًااندازهگیریکنید.

ـپسازتنظیمفشاربادتایر،درپوشسوپاپ جـ
بادچرخراببندید.

ـ8ــروشتنظیمفشاربادتایر شکل١6ـ

ـ8ــآجالستیک شکل١7ـ

ـ8ــتایرساییدهشده شکل١8ـ

ـ8ــتایرکمباد شکل١9ـ
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 حفظ محیط زیست


•  رانندگی با الستیک کم باد باعث افزایش مصرف سوخت و در نتیجه افزایش آلودگی هوا می شود.   

  کار کالسی

تعویضچرخپنچرخودرو:یکی از مسائلی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد، پنچر شدن چرخ خودرو است. به همین 
منظور تمام خودرو ها دارای چرخ زاپاس اند تا در چنین مواقعی بتوان چرخ پنچر را تعویض نمود.

ـ  8 عمل کنید.  برای تعویض چرخ پنچر خودرو، طبق مراحل شکل 20ـ

     نکات ایمنى
•  درصورتتوقفدرکنارجاده،حتمًادرفاصلهمطمئن،ازمثلث
ـ8(. اعالمخطربرایهشداربهرانندگانمسیراستفادهشود)شکل2١ـ
بهرفع نسبت اولینفرصت در پنچر، تعویضچرخ از پس   •

عیبآناقدامشود.
جهتاطمینانازعدمحرکتخورودرهنگامتعویضچرخ  •

پنچرازابزارمهارچرخاستفادهکنید.

و کنید خاموش را خودرو ــ الف
ترمزدستیرابکشید.

بــآچارچرخوجکباالبرخودرورا
آمادهکنید.

پــچرخزاپاسراازمحلخوددر
خودروخارجکنید.

تــجکرادرمحلمناسب،زیرخودرو
قراردهیدولیخودروراباالنبرید.

ثــبااستفادهازآچارچرخ،پیچهای
چرخراشلکنید.

جک از استفاده با را خودور ــ ج
بهآرامیباالببرید.

چرخ و کنید باز را پنچر چرخ ــ چ
زاپاسراجایآنقراردهید.

را خودرو و ببندید را چرخ پیچهای ــ ح
را پیچها سپس بیاورید. پایین بهآرامی

بهصورتضربدریمحکمکنید.

ـ8ــروشتعویضچرخپنچر شکل20ـ

ـ8ــمثلثاعالمخطر شکل2١ـ
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 کار کالسی

بستنزنجیرچرخ: یکی از مواردی که رانندگان خودرو معموالً نسبت به آن 
هنگام  به  به خصوص  و  زنجیر چرخ است. در زمستان  از  استفاده  نحؤه  بی توجه اند 
بارش برف، وجود زنجیر چرخ در سفر های برون شهری بسیار ضروری است. به دلیل 
کاربرِد کم زنجیر چرخ در طول سال، بسیاری از رانندگان خودرو نحؤه نصب زنجیر 

چرخ را نمی  دانند.
ـ  8 آمده است. در گروه خود،  روش نصب زنجیر چرخ خودرو در شکل 22ـ
پس از ترسیم روندنماِی فرایند بستن زنجیر چرخ، تحت نظارت دبیر این کار را انجام 

دهید.
الفــزنجیرچرخرابهصورتکامالًبازدرجلو
یاعقبچرخخودروپهنکنید)آجیخشکنبایدرو

بهپایینباشد(.

بــخودروراحرکتدهیدبهطوریکهچرخ
خودروکامالًبررویزنجیرقراربگیرد.

بررویچرخقرار ــجلووعقبزنجیررا پ
دهیدوبستهایآنراببندید.

ازآچارمخصوص،بستهای بااستفاده ــ ت
زنجیررامحکمکنید.

ـ8ــروشبستنزنجیرچرخ شکل22ـ

  نکته ایمنى

نمایید،زیرااحتماللغزشخودرو درجادههایبرفی،بهخصوصدرکوهستان،حتمًااززنجیرچرخاستفاده  •
   ـ8(. بسیارزیاداست)شکل23ـ

ـ8ــاستفادهاززنجیرچرخ شکل23ـ
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   کار غیر کالسی

معاینهفنیخودرو: بازدید و معاینه فنی خودرو به صورت دوره ای و منظم، عالوه بر افزایش ایمنی خودرو و کاهش مصرف 
سوخت، می  تواند تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

ـ  8 می  باشد. پس از ترسیم روندنماِی فرایند معاینه فنی خودرو، به همراه       معاینه فنی هر خودرو شامل مراحل شکل 24ـ
بزرگ تر های خود جهت انجام معاینه فنی به مراکز مجاز مراجعه کنید.

 حفظ محیط زیست

• ایمنی، هوای پاک و کاهش مصرف سوخت از مزایای معاینه فنی به موقع خودرو است. 

ـ8ــمراحلمعاینهفنی شکل24ـ

2ــبررسیظاهری١ــثبتاطالعات
3ــآزمونآالیندههای

خروجی

4ــآزمونلغزش

5ــآزمونکمکفنر

6ــآزمونترمز

7ــآزموناهرمبندی

8ــآزمونچراغهای
جلو

9ــصدورکارت
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 جدول خودارزیابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

 شایستگی های فنی1
و پایه در

ـ  15پودمان الگوریتم 0ـ

ـ  35پودمان خودرو2 0ـ

ـ 10مدیریت منابع3 0ـ

ـ  5کار گروهی4 0ـ

ـ  5نوآوری و خالقیت5 0ـ

ـ  5فناوری اطالعات و ارتباطات6 0ـ

ـ  25کیفیت  خدمات ارائه شده7 0ـ

.… = Xجمع نمره از 100

محاسبٔه نمره برحسب 20
X__
5    =….

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
                 قبول                

                  غیر قابل قبول   

الهام از آفریده های خداوند
خودروی ساخت برای صندوقی ماهی از گرفتن الگو
یک شرکت خودروسازی برای آنکه خودرویی طراحی کند،  پیشرفته:
دربارٔه  باشد،  داشته  سرنشینان  برای  کافی  هم جای  و  باشد  سریع  هم  که 
کوسه ها، پنگوئن ها و دلفین ها تحقیق می کرد. اما مشکل این بود که شکل 
آن ها جای کافی برای طراحی فضای داخلی خودرو را نداشت. سرانجام 
پژوهشگران متوجه نوعی ماهی ساکن آب های گرم اقیانوسی، به نام ماهی 
صندوقی شدند که هم سرعت زیادی داشت و هم شکل آن دارای فضای 
کافی بود. این ماهی الگوی مناسبی برای طراحی و ساخت یک خودروی 

پیشرفته شد.
ـ8ــالهامازطبیعت شکل25ـ

الفــماهیصندوقی

بــخودرویپیشرفته
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پودمان 

برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

             مسئولیت پــذیری، رعـــایت اصول اخــالق حـرفـه ای و 
مستند سازی؛

 اندازه گیری قد و وزن کودک ؛
                       اندازه گیری محیط های بدن کودک )دور سر، دور بازو(؛

 ثبت شاخص های رشد کودک؛
 محاسبه نمایٔه توده بدن؛

 تهیٔه فهرستی از شاخص های تکامل کودک؛
 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

پودمان 

تکامل کودک وپایش رشد

بسیاری از کسانی را که به ما نیازمندند، می توان 
منتظر گذاشت؛  اما کودک را نمی توان 

»ناماوامروزاست« 
در این پودمان فرایند رشد و تکامل و چگونگی 

پایش آن را خواهید آموخت.

سالاول

سالدوم سالسوم

سالچهارم

سالپنجم
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آیا در اطراف شما کودک زیر شش سال زندگی می کند؟ تا به حال به چگونگی رشد و تکامل او توجه کرده اید؟ رشد مطلوب 
چیست؟ چگونه می توان مراقب رشد بود و چطور می توان انحراف از آن را به موقع تشخیص داد؟ چاقی یا الغری به چه معناست؟ چرا 

بعضی از کودکان الغر و بعضی دیگر چاق هستند؟ چرا بعضی کوتاه و بعضی بلند قد هستند؟
رشد طبیعی  میزان  سالمی به  کودک  وقتی  است.  رشد  زمان  طول  در  او  کافی  تغذیه  و  سالمت  نشانٔه  کودک،  مناسب   رشد 

می کند، یعنی به اندازهٔ کافی تغذیه کرده و خوب مراقبت شده است. 
شناخت  رشد و تکامل طبیعی کودک، این امکان را به وجود می آورد تا هر گونه انحراف از الگوی طبیعی، سریع تر تشخیص 

داده شود و از عوارض آن پیشگیری گردد.

تعریف رشد
رشد به تغییرات اندازٔه بدن که جنبٔه کّمی دارد، اشاره می کند. در واقع رشد، افزایش اندازٔه کل بدن یا قسمت های مختلف بدن 
است. مسیر رشد هر فرد، خاِص خود اوست ولی می توان او را در گروه همساالن خود که در یک جامعه زندگی می کنند مقایسه کرد 

و به چگونگی وضعیت رشد فرد پی برد.

 کار کالسی

در کالس شما چند دانش آموز وجود دارد؟ با سؤال از هم کالسی های خود، برای ده نفر، جدول 1ــ9 را به طور تقریبی تکمیل 
کنید.

جدول1ــ9ــمشخصاتدانشآموزان

قد)سانتیمتر(وزن)کیلوگرم(سنردیف



111

عوامل مؤثر بر رشد
عوامل بسیاری رشد هر فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. این عوامل را می توان به دو دستٔه کلی تقسیم کرد. این تقسیم بندی در 

شکل 1ــ9 آمده است.

شکل1ــ٩ــعواملمؤثربررشد

عواملژنتیکی)وراثتی(
ماننِدبیماریهایارثی،اندازۀجثۀ

پدرومادر

عواملمحیطی)خارجی(
مادر سالمت و تغذیه وضعیت ماننِد
اولیه، تغذیۀ بارداری،نحوۀ دوران در
روانی و عاطفی محیط و بیماریها

کودک.

عوامل مؤثر 
بر رشد

پایش رشد کودک 
پایش رشد به معنای مراقبت از روند رشد وسالمت کودک است. تن سنجی یا تعیین اندازه های بدن از روش های مهم ارزیابی 
سالمت و پایش رشد، به ویژه در کودکان است. مهم ترین این روش ها به سه دستٔه کلی تقسیم می شود که در شکل 2ــ9 نشان داده شده 

است.

روشهایارزیابیرشدکودک

اندازهگیریمحیطهایاندازهگیریوزن
بدن

اندازهگیریقد

اندازهگیریدوربازواندازهگیریدورسر

شکل٢ــ٩ــروشهایارزیابیرشدکودک
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روش ها و ابزارهای پایش )ارزیابی( رشد کودک
اندازهگیریوزن:یکی از معیارهای بسیار مهم برای رشد کودک، وزن اوست. اولین توزین باید در زمان تولد صورت گیرد 

که در تشخیص و پیش بینی وضع آینده نوزاد بسیار اهمیت دارد و از نظر پایش رشد و تفسیر روند رشد در آینده بسیار مفید است.
این اندازه گیری ها تا پایان پنج سالگی باید به طور مرتب انجام گیرد تا بتوان روند رشد کودک را ارزیابی و تفسیر کرد و هرگونه 

تغییر در روند طبیعی رشد را به سرعت تشخیص داد و اقدامات الزم را هر چه سریع تر انجام داد.
به وسیلٔه ترازوی کفه ای مخصوص کودکان انجام می شود. برای  توزین شیرخوار از بدو تولد تا شش ماهگی  روشکار:
را  ترازو  قرار می دهند و صفر  تعادل  به حالت  را  وزنه ها  و  نازک می پوشانند  بسیار  پوشش  با یک  را  ترازو  کفٔه  ابتدا روی  توزین، 
می خوانند. سپس کلیٔه لباس های کودک را بیرون می آورند و کودک را به حالت دراز کشیده یا نشسته )برحسب سن و توان نشستن( 
بر روی آن قرار می دهند. آنگاه روی صفحٔه مدرج را می خوانند و عدد مربوطه را ثبت می کنند. در شکل 3ــ9 با انواع ترازوها آشنا 

می شوید.

بــترازویشاهینداربرایتوزینکودکاندرالفــترازویکفهایدیجیتال
حالتنشسته

کودکانی توزین براى شاهیندار ترازوى ــ پ
کهقادربهایستادنهستند

ـ9ــبرخیازانواعترازوبرایتوزینکودک شکل3ـ

 کار کالسی

در گروه خود، ابتدا روند نمای اندازه گیری وزن را ترسیم نمایید، سپس با استفاده از ترازوی دقیق، وزِن یک ماکِت کودک را 
اندازه گیری و ثبت کنید.
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اندازهگیریقد: اندازه گیری قد به دو روش خوابیده و ایستاده انجام 
می شود.

و  نوزادان  برای  روش  این  از  خوابیده: روش به قد اندازهگیری
شیر خوارانی که نمی توانند بدون کمک بایستند استفاده می شود. کودک روی 
قرار  خوابیده  حالت  به  4ــ9،  شکل  مطابق  مخصوصی،  اندازه گیری  سطح 
می گیرد که در باالی آن تختٔه ثابت سر و در پایین آن تختٔه متحرک پا قرار دارد. 
در کنار صفحٔه اندازه گیری یک نوار مدّرج وجود دارد که باید میلی مترهای آن 

مشخص باشد. طول بدن کودک از فاصلٔه بین تختٔه سر تا پا تعیین می شود.
کودکان  برای  روش  این  از  ایستاده: روش به قد اندازهگیری
بایستند استفاده می شود. در این روش  باالتر از سه سال که قادرند به خوبی 
شکل  مطابق  دیوار،  روی  بر  ارتجاع  غیرقابل  مدّرج  نوار  یک  اندازه گیری، 
5ــ9، نصب می کنند. قد کودک را بدون کفش با قامت کامالً صاف، به طوری 
که پاشنٔه پایش به دیوار یا صفحٔه قدسنج بچسبد و سر هیچ کشیدگی به طرف باال 

نداشته باشد، اندازه می گیرند.

  کار کالسی

ابتدا روندنمای اندازه گیری قد را ترسیم نمایید، سپس  در گروه خود، 
را  کودک  ماکِت  یک  قِد  قد،  اندازه گیرِی  روش های  از  یکی  از  استفاده  با 

اندازه گیری و ثبت کنید.

اندازهگیریمحیطهایبدن
اندازهگیریدورسر:اندازٔه محیط دور سر، یک معیار مهم ارزیابی 
تا 36 ماهگی باید به طور مرتب  و تشخیص اختالل رشد سر است که معموالً 

انجام شود.
با  سپس  می دهند،  قرار  خوابیده  حالت  در  را  کودک  کار:  روش
دور سر کودک  مطابق شکل 6ــ9،  ارتجاع،  غیرقابل  نواری  متر  از  استفاده 
از قسمت پشت سر تا روی پیشانی اندازه گرفته می شود و در برگ مخصوص 

ثبت می گردد.
معموالً اندازٔه دور سر در موقع تولد بین 34 تا 37 سانتی متر است، که 
در سه ماهٔه اول زندگی هر ماه دو سانتی متر به آن اضافه می شود. پس از آن تا 

دو سالگی به تدریج ده سانتی متر دیگر به دور سر افزوده خواهد شد. 

شکل4ــ9ــنحوۀاندازهگیریقدکودکبهروشخوابیده

ـ9ــنحوۀاندازهگیریقدکودکبهروشایستاده شکل5ـ

شکل6ــ9ــنحوۀاندازهگیریدورسرکودک
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که  زمانی  جمعی،  بررسی های  در  بازو:  دور اندازهگیری
از  استفاده می شود.  بازو  اندازٔه دور  از  نباشد  میسر  امکان وزن کردن 
این شاخص برای ارزیابی الغری و در واقع سوء تغذیٔه پیشرفته استفاده 

می شود ولی برای پایش رشد، شاخص حّساس و مناسبی نیست.
روشکار:برای اندازه گیری محیط دور بازو، ابتدا نقطٔه وسط 
بازو یعنی بین آرنج و سرشانه را، مطابق شکل7ــ9ــ الف، تعیین می کنند 
و عالمت می گذارند. سپس در محل عالمت گذاری شده، به وسیله  یک 
متر نوارِی غیر قابِل ارتجاع، دور بازو را مطابق شکل7ــ9ــ ب، اندازه 

می گیرند.

الفــروشتعییننقطۀوسطبازو

بــروشاندازهگیریدوربازو

شکل7ــ9ــنحوۀاندازهگیریدوربازویکودک

  کار کالسی

در گروه خود، با استفاده از متر نواری غیرقابل ارتجاع، محیط های بدن ماکِت کودک را اندازه گیری و ثبت کنید.

نمایههاوشاخصهایارزیابیوضعیترشد
ـ 9 نمایه ها و شاخص های ارزیابی وضعیت رشد را نشان داده است. شکل 8 ـ

شکل8ــ9ــنمایههاوشاخصهایارزیابیوضعیترشد

نمایهتودهبدن  قدبرایسن وزنبرایسن

شاخصهاونمایههایرشد



115

رشد مناسب کودک، نشانٔه سالمت و تغذیٔه کافی او در طول زمان رشد است. تعیین اندازه های مختلف بدن و نمایه های رشد 
و مقایسٔه آن ها با کودکان سالِم مرجع، با استفاده از نمودارهای رشد، یک مرحله مهم در ارزیابی و تشخیص وضعیت سالمت کودک 

است.
با متوسط وزن کودک سالم هم سن )مرجع( مقایسه می کند و توسط آن  نمایه ای است که وزن کودک را  وزنبرایسن:

می توان وضعیت سالمت و رشد کودک را در شرایط حال و گذشته تشخیص داد.
قدبرایسن:نمایه ای است که قد کودک را با متوسط قد کودک سالم و همسن )مرجع( مقایسه می کند و توسط آن می توان 

وضعیت سالمت و رشد کودک را ارزیابی کرد.

در نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، نمودار های وزن برای سن و قد برای سن، از تولد تا پنج سالگی ویژٔه دختران و پسران 
آمده است. پس از مشاهدهٔ این نمودارها، کارهای کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

به صورت گروهی با کمک دبیر خود، در خصوص تفسیر نمودار وزن برای سن، از تولد تا پنج سالگی ویژٔه دختران و پسران،  
بحث و گفت و گو کنید.

 کار کالسی

به صورت گروهی با کمک دبیر خود، در خصوص تفسیر نمودار قد برای سن، از تولد تا پنج سالگی ویژٔه دختران و پسران، 
بحث و گفت و گو کنید.

نمایٔه تودٔه بدن )BMI1(، شاخصی برای ارزیابی میزان چاقی بدن است. این نمایه از تقسیم وزن برحسب  نمایۀتودۀبدن:
کیلوگرم به مجذور قد برحسب متر به دست می آید. این نمایه ترکیب وزن، قد و  سن را برای کودک در یک معیار واحد نشان می دهد. 

برای محاسبٔه نمایٔه تودٔه بدن از رابطٔه زیر استفاده می شود.

مثال: نمایٔه تودهٔ بدن یک نوجوان پانزده ساله با قد 165 سانتی متر)1/65 متر( و 55 کیلوگرم چقدر است؟

BMI : Body Mass Index ــ1

)کیلوگرم(وزن
)مترمربع( 2)قد(

BMI  =  

BMI  =  55
)1/65(2 = 20
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شکل های  9ــ9 و 10ــ9 نمودار نمایٔه تودهٔ بدن را برای سنین 5 تا 19 ساله، ویژهٔ دختران و پسران، نشان می دهد.

شکل9ــ9ــنمودارنمایۀتودۀبدنبرایسن،ویژۀدختران5تا19ساله

شکل10ــ9ــنمودارنمایۀتودۀبدنبرایسن،ویژۀپسران5تا19ساله

اضافهوزنشدید

اضافهوزن

درمعرضاضافهوزن

طبیعی

الغری

الغریشدید

سن)ماهوسالکامل(

سن)ماهوسالکامل(

ماه
سال

ماه
سال

اضافهوزنشدید

اضافهوزن

درمعرضاضافهوزن

طبیعی

الغری

الغریشدید
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 کار کالسی

ارزیابی وضعیت بدن
1ــ وزن خود را به کیلوگرم بنویسید.
2ــ قد خود را بر حسب متر بنویسید.

3ــ نمایٔه تودٔه بدن خود را محاسبه نمایید. 
با نقطه گذاری بر روی نمودار نمایٔه تودهٔ بدن برای سن و جنس، وضعیت وزن خود را ارزیابی کنید.

توجه داشته باشید که در کودکان، واژٔه »در معرض خطر اضافه وزن« به جای اضافه وزن و واژٔه »اضافه وزن« به جای چاقی 
به کار می رود. در صورتی که کودک یا نوجوان دارای اضافه وزن یا همان چاق ارزیابی شود، توصیه می شود برای ثابت نگه داشتن 

وزن یا در صورت نیاز کاهش وزن، با کارشناس تغذیه مشورت شود.
اضافهوزنیاچاقی:چاقی یکی از ده عامل مهم خطر سالمت عمومی در جهان است. عاملی که اغلب، مرگ و ناتوانی ایجاد 
می کند. اضافه وزن و چاقی، از عوامل تهدید کنندٔه سالمتی است. اضافه وزن و چاقی به دالیل زیر سالمت کودکان و نوجوانان را 

در معرض خطر قرار می دهد:
1ــ تأثیر بر روند رشد و بلوغ جنسی؛

و  گلیسرید  تری  کلسترول،  افزایش فشار خون،  هر علت(،  به  تنفس  موقت  )قطع  آپنه  احتمال  افزایش  2ــ سالمت جسمی: 
قند  خون و اشکاالت شکل استخوان و حرکت به ویژه در زانو ها و کف پا؛

3ــ سالمت روان: کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس، گوشه گیری، افت تحصیلی، افسردگی.

 کار کالسی

با توجه به آنچه تا به حال آموخته اید، وزن و قد اعضای گروه خود را اندازه بگیرید. سپس نمایٔه تودٔه بدن خود و اعضای گروه 
را محاسبه کنید و به ارزیابی وضعیت وزن هر یک بپردازید. جدول 2ــ9 را تکمیل کنید.

جدول2ــ9ــارزیابیوضعیتوزن

ارزیابیوضعیتوزننمایۀتودۀبدنقد)سانتیمتر(وزن)کیلوگرم(سنردیف
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چگونگی مراقبت از رشد کودک
با اندازه گیری دقیق وزن، قد، محیط های بدن و نمایٔه تودٔه بدن و ثبت دقیق و صحیح آن ها در منحنی های رشد، می توان رشد 
کودک را کنترل و سالمتی او را ارزیابی کرد و در نتیجه هر اختاللی که در وضعیت رشد کودک ایجاد گردد زود تشخیص داده می شود 
و اقدامات الزم جهت رفع آن به موقع انجام می گردد. منحنی رشد برای پیگیری وضعیت رشد کودکان در طول زمان طراحی شده 

است، به نوعی که تغییرات وزن در زمان های مختلف قابل تفسیر باشد.
کارتپایشرشد: برای پایش رشد از کارت مخصوص آن، که در واقع سالمت کودک را ارزیابی می کند و اساس مراقبت 

از رشد اوست استفاده می شود.

 در نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم نمونه هایی از کارت پایش رشد ویژهٔ دختران و پسران ارائه شده است. 

تفسیرمنحنیرشدکودک:در هر بار اندازه گیری، اندازٔه وزن کودک برحسب سن به وسیلٔه نقاطی روی منحنی عالمت گذاری 
می شود و از وصل کردن این نقاط به یکدیگر یک خط به دست خواهد آمد. این منحنی دارای دو حالت مناسب و نامناسب است که 

رشد نامناسب دارای سه حالِت رشد آهسته، توقف رشد و افت رشد است )شکل11ــ9(.

 کار کالسی

در خصوص  هم کالسی های خود  با  و  کنید  توجه  می شود  ارائه  در کالس  معلم  توسط  که  رشد  پایش  کارت  از  نمونه ای  به 
حالت های مختلف منحنی رشد و چگونگی سالمت کودک به بحث و گفت و گو بپردازید.

 کار غیر کالسی

از یک مرکز بهداشت با هماهنگی مسئولین و دبیر مربوطه بازدید کنید و چگونگی اندازه گیری وزن کودکان با ترازوهای مختلف، 
همچنین پروندهٔ بهداشتی و کارت رشد کودکان زیر پنج سال را مشاهده نمایید، سپس گزارشی از مشاهدات خود تهیه کنید و پس از 

ارائه  در کالس با سایر هم  کالسی های خود به تفسیر آن بپردازید.

رشدنامناسبرشدمناسب

شکل11ــ٩ــحالتهاینتیجهتفسیرمنحنیرشدکودک

ـتوقفرشد)خطرشدافقی(بــرشدآهسته)کندیرشد(الفــرشدمناسب)مطلوب( تــافترشدپـ
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تکامل کودک
تکامل به تغییرات عملکرد فرد، که  تحت تأثیر محیط عاطفی و اجتماعی قرار می گیرد، اطالق می گردد. عوامل مؤثر بر تکامل 

کودک و شاخص های تکامل کودک در شکل های 12ــ9 و 13ــ9 آمده است.

شکل12ــ9ــعواملمؤثربرتکاملکودک

عوامل
مؤثربرتکاملکودک

خصوصیاتژنتیکوتوارث
قومیوفرهنگی

مشخصاتخانوادهو
تعدادافرادخانوار

عواملاقتصادی
واجتماعی

شاخصهایتکامل
کودک

گفتارشنواییوادراکحرکتاعضایبدنحرکتدستهاادراکبینایی

  مهارت ها و عملکرد کودک که نشان دهندٔه تکامل اوست به طور کامل در نرم افزار کار و فناوری آمده است. 

  پس از مشاهدهٔ فیلم مراحل رشد و تکامل کودک در نرم افزار کار و فناوری، کار کالسی زیر را انجام دهید.
 

 کار کالسی

و بحث  به  آن ها  مورد  در  خود  هم گروهی های  سایر  با  و  کنید  فهرست  سن  حسب  بر  را  کودک  عملکردهای  و   مهارت ها 
گفت و گو بپردازید.

شکل13ــ9ــشاخصهایتکاملکودک
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جدول خودارزیابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

شایستگی های 1
فنی و پایه در

0ــ 15پودمان الگوریتم

0ــ 35پودمان پایش رشد و تکامل کودک2

0 ــ 10مدیریت منابع3

0ــ 5کار گروهی4

0ــ 5نوآوری و خالقیت5

0ــ 5فناوری اطالعات و ارتباطات6

0ــ 25کیفیت خدمات ارائه شده7

.… = Xجمع نمره از 100                             

__Xمحاسبٔه نمره برحسب 20
5    =….

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
       قبول                  

           غیر قابل قبول      

عجایب خلقت انسان
در خلقت اعضای بدن انسان عجایب زیادی وجود دارد، یکی از آن ها معده است. معده پر از اسید گوارشی است، اسیدی 
قدرتمند که می تواند فلز روی را در خود حل کند. تعجب نکنید، خداوند به گونه ای ساختار معدٔه ما را درست کرده که از خودش در 

مقابل این اسید قدرتمند محافظت می کند.
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

فناوری  منابع،  مدیریت  مسئولیت پذیری،                 کارگروهی، 
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

 برجسته کاری ورق مس؛
 ساخت پالک تزیینی مسی؛

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

صنایع دستی
)برجسته کاری روی فلز مس(

پودمان 

صنایع دستی، با توجه به ویژگی ها و شاخصه هایی 
که دارد، می تواند به عنوان یک پیام رسان خوب، 
برای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی کشورمان 
هنر،  کند، سه عنصر  ایفاء  نقش  در سطح جهانی 
نهفته  دستی  صنایع  ذات  در  صنعت  و  فرهنگ 
از گذشته در صنایع  فلز مس  بر روی  است. کار 
باعث  پودمان  این  بوده  است.  رایج  ایران  دستی 
می شود، در برجسته کاری روی فلز مس، مهارت 
پیدا کنید. شما می توانید محصوالتی را که به این 

روش می سازید، را در بازارچه ارائه دهید. 
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و  شکل دهی  تکنولوژی  به  دستیابی  با  همچنین  و  آن  ویژٔه  خواص  به  دستیابی  و  مس  فلز  کشف  با  است  توانسته  اولیه  بشر 
ابداع  با  است  توانسته  همچنین  او  سازد.  برطرف  را  روزمره اش  زندگی  نیازهای  از  بسیاری  که  بسازد  ظروفی  آن،   ساخت 
روش های متنوع، نقوشی را که ریشه در باورهای آئینی، بومی و الهامات وی از طبیعت داشته، بر سطوح دست ساخته هایش حک کند.
در این پودمان شما می توانید با فراگیری فن برجسته کاری ورق مس به روشی ساده بر مهارت خود بیفزایید و برخی از نیازهای 
خود و افرادی را که در محیط پیرامون شما زندگی می کنند، برطرف سازید. برای شروع کار به دو نکتٔه مهِم کاربرد و انتخاب طرح 

جذاب توجه داشته باشید. 
به طور مثال اگر کاربرد پالک مسی، زیر لیوانی باشد، مسلماً میزان برجستگی و فرورفتگی طرح و همچنین اندازه آن با پالکی که 

کاربرد دیوارکوب تزیینی یا کاربردهای دیگری داشته باشد، متفاوت خواهد بود. 

     در نرم افزار کار و فناوری نمونٔه طرح های متعددی تعبیه شده است. پس از مشاهدٔه این بخش، کار غیرکالسی زیر  را انجام دهید.

 کار غیر کالسی

با کمک معلم خود به گروه های چند نفره تقسیم شوید. سپس، با استفاده از منابعی که ایشان به شما معرفی می کند، نمونه هایی از 
طرح )هندسی، گیاهی، حیوانی و انسانی( را به صورت یک آرشیو تهیه و در کالس دربارٔه  ساده ترین و جذاب ترین آن ها تبادل نظر کنید.

بــطرحگیاهیالفــطرحهندسی

تــطرحانسانیپــطرححیوانی

شکل١ــ10ــچندنمونهطرح

همچنین برای انتخاب طرح دقت داشته 
باشد.  باشید، طرح ساده و درعین حال جذاب 
کنید.  استفاده  بومی  طرح های  از  است  بهتر 
یا  انسانی  گیاهی،  هندسی،  می توانند  طرح ها 
می توانید  شما  مرحله،  این  در  باشند.  حیوانی 
با  زیر،  هندسی  سادٔه  طرح های  از  استفاده  با 
شوید  آشنا  مس  ورق  کاری  برجسته  روش 

)شکل1ــ10(.
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 کار کالسی

طراحی و ساخت پالک مسی
ابزارموردنیاز:

ورقمسی: این ورق با ضخامت های متفاوت در بازار عرضه می شود. رنگ 
آن قرمز است و با حرارت و رطوبت قرمزی آن تغییر می کند )شکل2ــ10ــ الف(.

قلمنیمبُر: یکی از قلم های قلم زنی است. در این مرحله از کار، از این قلم 
برای ایجاد فرورفتگی و برجسته کردن سطوح استفاده می شود )شکل2ــ10ــ ب(.

سنبادهچوب:سنباده نرمی است که از آن برای تبدیل چوب بستنی به قلم نیم بر 
استفاده می شود )شکل2ــ1٠ــ پ(.

نباشد می توانید  برایتان مقدور  بر  نیم  قلم  تهیٔه  در صورتی که  چوببستنی:
از چوب بستنی، که  نوک آن را قبالً به وسیلٔه سنباده نرم شبیه قلم نیم بر ساخته اید، 

استفاده کنید )شکل2ــ10ــ ت(.
قلمخوشه: این قلم نیز از قلم های قلم زنی است و از آن جهت ایجاد بافت 

استفاده می شود )شکل2ــ10ــ ث(.
قلممو:برای آغشته کردن ورق مس به قیر رقیق شده با تینر، استفاده می شود 

)شکل2ــ10ــ ج(.
استفاده  مسی  ورقٔه  برش  برای  آن  نوک  از  که  است  ابزاری  قیچی  قیچی: 

می شود)شکل2ــ10ــ چ(.
خودکار: از نوک آن برای انتقال طرح، برجسته کردن خطوط طرح و همچنین 
ایجاد بافت استفاده می شود. بهتر است وقتی از آن استفاده شود که جوهرش تمام 

ـ   ح(. شده باشد تا باعث آلودگی سطح کار و دستانتان نشود)شکل2ــ10ـ
تا  می شود  استفاده  مسی(  )ورق  زیرکار  برای  چندال  روزنامٔه  از  روزنامه: 

بستری نرم ایجاد کند و عملیات برجسته کاری راحت تر انجام شود.
نخی،  دستمال  ظرف شویی،  سیم  پارچه ای،  دستکش  قیر،  دیگر:  وسایل

اجاق  گاز به همراه هواکش، ماسک  و انبردست.

حــخودکارچــقیچیجــقلمموثــقلمخوشه

شکل2ــ10ــبرخیازابزارهایموردنیاز

الفــورقمسی

بــقلمنیمُبر

پــسنبادهچوب

تــچوببستنی
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مرحلۀ1ــترسیمروندنما 
الگوریتم آموختید،  آنچه در پودمان  به  با توجه  این مرحله  در 

روندنمای طراحی و ساخت پالک مسی را با رایانه ترسیم کنید.
مرحلۀ2ــانتقالطرح

آماده کرده اید، روی  با رایانه   از طرحی که در پودمان ترسیم 
کاغذ A4 پرینت بگیرید )شکل3ــ10(. 

اضافه های طرح پرینت شده را برش دهید. سپس آن را بر روی ورق مسی قرار دهید، دو طرف آن را چسب بزنید تا هنگام کار 
حرکت نکند و با کمی فشار خودکار طرح را بر سطح ورق مسی منتقل کنید، به طوری که طرح از پشت ورق مسی دیده شود)شکل4ــ10(.

زیر نظر معلم خود، ورق مسی را با قیچی در ابعاد 12×12 سانتی متر برش دهید )1عدد(.

شکل3ــ10ــطرحترسیمشدهبارایانه

پــپشتورقمسیبــطرحانتقالیافتهالفــنحوهانتقالطرح

شکل4ــ10ــنحوۀانتقالطرحرویورقمسی

 نکات اىمنى

• هنگامبرشورقمسیباقیچیمواظبلبۀتیزوبرندۀورقمسیباشیدتابهدستتانآسیبنرساند.
• خودکاروابزارتیزرادرجاییمناسبنگهداریکنیدوباآنهابادوستانوهمکالسیهایتانشوخینکنید.
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مرحلۀ 3  ــ برجسته کاری
روش های برجسته کاری: 1ــ برجسته کاری خطی ، 2ــ برجسته کاری سطح

قبل از شروع کار اصلی روی قسمت های دور ریز ورقٔه مسی، چند طرح ساده به صورت آزمایشی ایجاد کنید، تا میزان فشار 
ابزار بر روی ورق را تجربه کنید. 

پس از انتقال طرح بر روی ورق مسی، آن را به پشت برگردانید و خودکار را با کمترین فاصله در قسمت داخلی طرح کنار خطوط 
بگذارید و با کمی فشار دست، دورادور خطوط را گود کنید )شکل5  ــ10ــ الف(. 

مجددًا ورق مسی را به رو برگردانید و خودکار را در قسمت داخلی و کنار خطوط قرار دهید و با کمی فشار دست، دورادور 
خطوط طرح را گود کنید )شکل5  ــ10ــ ب(.

حال ورق را به پشت برگردانید و طرح های دایره ای شکل و گلبرگ ها را با قلم نیم بُر و یا در صورت عدم دسترسی به این قلم با 
چوب بستنی با کمی فشار دست گود کنید )برجستگی سطح( )شکل5  ــ10ــ پ(.

ورق را به رو برگردانید، خواهید دید طرح برجسته شده است. حال برای اینکه برجستگی طرح بهتر دیده شود زمینه طرح را که 
با هاشور نشان داده شده است، با قلم نیم بُر به آرامی گود کنید )برجستگی سطح( )شکل5  ــ10ــ ت(.

برای اینکه برجستگی خطوط طرح بهتر دیده شود با قلم نیم بُر، و در صورت دسترسی نداشتن به این قلم، با چوب بستنی سطوح 
زمینٔه طرح، که با هاشور نشان داده شده است را به طور یکنواخت با فشار مالیِم دست گود کنید. خواهید دید درخشندگی خطوط 

دوچندان می شود.

ب ــ برجسته کاری خطوط از روالف ــ گود کردن خطوط از پشت

ت ــ گود کردن زمینه از روپ ــ گود کردن سطح از پشت

شکل 5   ــ10ــ روش برجسته کاری
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مرحلۀ4ــ بافت
می توانید با فشار قلم خوشه یا با خودکار، سطح ناهمواری را بر سطح ورق مسی ایجاد کنید. این سطح ناهموار و تفاوت سطح 

زبر و نرم را بافت می گویند )شکل6  ــ10(.

 پس از مشاهدٔه روش های ایجاد بافت بر روی سطح  ورق مسی، این مرحله را انجام دهید.

پبالف

شکل6ــ10ــنحوۀاجرایبافت

در شکل 7  ــ10 نمونه های دیگری از بافت را مالحظه می کنید.

 کار غیر کالسی

ابزارهایی که در محیط زندگی شما وجود دارد، می توانند در ایجاد بافتی زیبا بر اثر هنری شما تأثیرگذار باشند. آن ها را ببینید 
و اثر آن ها را بر روی ورق مسی ایجاد کنید. سپس آن ها را در کالس کنار کار هم کالسی هایتان بگذارید و هر یک را به یکدیگر معرفی 

کنید.

شکل7ــ10ــنمونههاییازبافت

پبالف
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مرحلۀ5ــپتینۀپالکمسی
پتینه پوششی رنگی است که توسط قیر و حرارت بر سطح فلز مس به وجود می آید.

ابتدا دستکش پارچه ای را به دست کنید. سپس اجاق گاز را روشن و آن را با شعله ای متوسط آماده سازید. آن گاه به وسیلٔه 
انبردست پالک مسی را روی حرارت اجاق گاز به حالت دورانی حرکت دهید تا رنگ روی آن دوده ای شود )شکل 8   ــ10(.

شکل8ــ10ــحرارتدادنپالکمسی

شکل9ــ10ــسردکردنپالکمسیباآب

بالفاصله پالک را در ظرف حاوی آب سرد قرار دهید تا دوده های اضافی آن ریخته شود. خواهید دید رنگ مس تغییر کرده و 
حالتی کهنه و زیرخاکی به خود گرفته است )شکل 9ــ10(. 

 نکات اىمنى

• هنگاماجرایمراحلپتینه،هواکشیاهودرویاجاقگازراروشنکنیدتامسمومیتهواییایجادنشودوبوی
قیرمجاریتنفسیشماراآزردهنکند.

• استفادهازدستکشپارچهایحینانجامدادنپتینهکمکمیکندتاحرارتبهدستشمامنتقلنشودودستانتان
باموادقیروتینرآلودهنشود.لذاتااتماممرحلٰۀپتینهدستکشهاراازدستانتاندرنیاورید.

• هنگامپتینه،فاصلۀخودراباشعلۀاجاقگازرعایتکنید. 
• حتمًادرجاییکهپتینهانجاممیشودپارچهیاروزنامهایتمیزراپهنکنیدتاسطحمیزکارآلودهنشود.

• کارپتینهحتمًابایدتحتنظارتمستقیمدبیرانجامشود. 

پبالف
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سطح پالک را با دستمال خشک کنید و به وسیلٔه قلم موی 
تخت و قیر شل شده با تینر یا نفت، کل سطح مس را به قیر آغشته 
کنید )شکل10ــ10(. سپس صبر کنید تا تینر محلول در قیر از سطح 

کار تبخیر و قیر بر سطح کار، خشک شود. 
پالک آغشته به قیر را مجددًا با انبردست  روی شعلٔه متوسط 

اجاق گاز بگیرید تا قیر بر سطح کار ثابت شود )شکل11ــ10(.

شکل10ــ10ــآغشتهکردنسطحپالکمسیبهقیر

شکل11ــ10ــحرارتدادنپالکمسیآغشتهبهقیر

در ادامه، پالک مسی حرارت دیده را داخل آب سرد قرار دهید، سپس 
آن را خشک کنید)شکل12ــ10(.

در این مرحله، سطح کار را به وسیلٔه سیم ظرفشویی ساب بزنید و قیر را از 
سطح برجستٔه کار به وسیلٔه دستمال پاک کنید. خواهید دید قسمت های برجسته 
برجسته شده  ترتیب طرح  این  به  و  می ماند  باقی  تیره  و قسمت های گود  روشن 

جلوه ای بهتر و زیباتر به خود خواهد گرفت )شکل13ــ10(.

شکل12ــ10ــسردکردنپالکمسیآغشتهبهقیرباآب

شکل13ــ10ــسابزدنسطحپالکمسی
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این  به  کنید.  تبدیل  دیوارکوب  مانند  زیبا  کاربردی  محصول  یک  به  را  مسی  پالک  می توانید  شما  پتینه،  کار  اتمام  از  پس 
 صورت که پشت کار را با چرم مصنوعی برش خورده ای به اندازٔه خود پالک بپوشانید. قبل از چسبیدن کامل چرم به پشت پالک، 
حلقه ای برای آویزان کردن آن به دیوار، بین چرم و پالک درست کنید و آن را در وسط ضلع باالیی پالک قرار دهید )شکل14ــ10(.

الف

شکل14ــ10ــتبدیلپالکمسیبهدیوارکوب

پرسش

به نظر شما چه کاربردهای دیگری می توان برای پالک مسی آماده شده در نظر گرفت؟

تحقیق کنید

و  لوازم و ماشین آالت صنعتی  نقل،  و  ارتباطات، ساختمان، حمل  الکترونیک،  برق،  از جمله  زیادی  فلز مس در زمینه های 
کشاورزی، کاربرد دارد. در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در این خصوص تحقیق کنید و نتایج آن را 

در کالس ارائه دهید. 

ب

تپ
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مجتمع مس سرچشمه
معدن مس سرچشمه در 160 کیلومتری جنوب غربی کرمان در ناحیه مرکزی رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است. مس 
می باشد.  ایران  مس  کننده  تولید  بزرگ ترین  و  می گردد  محسوب  جهان  معدنی  و  صنعتی  مجتمع های  بزرگ ترین  از  یکی  سرچشمه 
از  یکی  معدن  این  است.  و…  ریخته گری ها  پاالیشگاه،  ذوب،  تغلیظ،  معدن،  از  عبارتند  سرچشمه  مس  مجتمع  تولیدی  واحد های 
بزرگ ترین معادن روباز جهان به شمار می رود و ذخیره زمین شناسی آن، بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولفوری با 

عیار متوسط 0/7 درصد برآورد شده است.
بهره برداری از معدن از سال 1380 براساس طرح توسعٔه معدن که توسط کارشناسان ایرانی تدوین شده، صورت می گیرد. درجٔه 

خلوص مس تولید شدهٔ آن 99/999 می باشد. در شکل15ــ1٠ بخش هایی از این مجتمع نشان داده شده است.
براساس میزان ذخیرٔه مس، دارای رتبٔه نهم جهان  تولید کنندٔه مس  ایران در رتبه بندی کشورهای  قابل ذکر است که کشور 

می باشد.

بــواحدتغلیظالفــمعدن

تــپاالیشگاهپــواحدذوب

شکل١5ــ١0ــواحدهاییازمجتمعمسسرچشمه
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جدول1ــ10ــپروژههاینیمهتجویزیصنایعدستی)برجستهکاریرویفلزمس(

تابلوخاتمکاریباپالکمسیتابلوباپالکمسیپالکمسی

کاسهمسیپالکاستیلقابدارمسیقابقلمزنیمسیبازمینۀمخملجیر

پروژهشما...قندانوپایۀاستکانمسیسینیمسی

گروه  سایت  از  را  ها  آن  ساخت  مراحل  می توانید  شما  شده اند،  معرفی  1ــ10  جدول  در  دیگری  تجویزی  نیمه   پروژه های 
کار و فناوری دریافت کنید. البته مراحل ساخت برخی از این پروژه ها مشابه مراحل ساخت پالک مسی است و فقط طرح آن ها متفاوت 

است.
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 جدول خودارزىابی پروژه

بخشاول:

نمرۀخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودۀنمرهعنوانردیف

1
شایستگی های فنی 

و پایه در

0ــ10پودمان الگوریتم

0ــ20پودمان ترسیم با رایانه2

0ــ20پودمان صنایع دستی3

0ــ10مدیریت منابع4

0ــ5کار گروهی5

0ــ5نوآوری و خالقیت6

ـ  5فناوری اطالعات و ارتباطات7 0ـ

0ــ10کیفیت محصول8

0ــ15موفقیت در بازارچه9

.… = Xجمع نمره از 100

محاسبٔه نمره برحسب 20
X__
5    = ….

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
     قبول  

       غیر قابل قبول  



بخش سوم
پودمان تجویزی

پروژۀ انتخاب رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای

پودمان هدایت تحصیلی ـ حرفه ای
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کار و فناوری پایه نهمکار و فناوری پایه هشتمکار و فناوری پایه هفتم

پودمان نوآوری و 
پودمان الگوریتمپودمان کار با فلزفناوری

پودمان کاربرد فناوری 
پودمان ترسیم با رایانهپودمان الکترونیکاطالعات و ارتباطات

پودمان جست و جو و
 جمع آوری اطالعات

پودمان شهروند 
الکترونیکی 1

پودمان ساز و کار های 
حرکتی

پودمان صنایع دستى پودمان مستندسازی
)بافت(

پودمان بازی های
رایانه ای

پودمان شهروند پودمان کسب و کار
پودمان برقالکترونیکی 2

پودمان پرورش وپودمان نقشه کشی
نگه دارى از حیوانات

پودمان تأسیسات 
مکانیکی

پودمان امور اداری و پودمان کار با چوب
پودمان عمرانمالى

پودمان اشتراک گذاری 
اطالعات

پودمان معمارى و سازه 
پودمان خودرو)ماکت سازى(

پودمان پرورش و
نگه داری گیا هان

پودمان پایش رشد و 
تکامل کودک

پودمان پوشاک
پودمان صنایع دستی 
)برجسته کاری روی 

فلز مس(

پودمان هدایت پودمان خوراک
تحصیلی ــ حرفه ای

يادآوری
در دورٔه متوسطٔه اول در پایه های هفتم، هشتم و نهم پودمان های زیادی را در قالب پروژه های طراحی و ساخت، پروژه های 
پرورش و نگه داری و پروژه های نگه داری و تعمیر، گذراندید. در جدول زیر عناوین این پودمان  ها جهت یادآوری آورده شده است. 

استعداد، توانایی و عالقٔه شما در این پودمان ها به انتخاب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای شما کمک فراوانی می  کند.

عناوین پودمان  های کتاب کار و فناوری پایه های هفتم، هشتم و نهم
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برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

      کارگروهــی، مســئولیت پذیری، مدیریــت منابــع، فناوری 
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

        شناسایی توانمندی ها، اســتعدادها، ارزش ها، رغبت ها و 
شخصیت تحصیلی ــ حرفه ای؛

       شناسایی محیط تحصیلی ــ حرفه ای خود؛
      شناسایی روش های شــناخت نیازهای تحصیلی ــ حرفه ای 

کشور، استان و منطقه خود؛
     مهارت در تصمیم گیری تحصیلی ــ حرفه ای؛

       به کارگیری ابزارهای مختلف روان شناختی، چک لیست ها، 
ـ حرفه ای  شرح حال نویسی، داستان و حکایت زندگی تحصیلیـ 

خود.

پودمان 

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای

انتخاب  زندگی شما،  مهم ترین تصمیمات  از  یکی 
انتخاب  این  است.  ـ حرفه ای  تحصیلی ـ رشتٔه 
مشخص  نیز  را  شما  شغلی  آیندٔه  زیادی،  حد  تا 
می  کند. در این پودمان شما پس از شناخت خود، 
آگا هانه  انتخاب  یک  محیط،  و  جامعه  نیاز های 

خواهید داشت.
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مقدمه
عمومی   دانش  به  مربوط  آموخته اید  تاکنون  آنچه  هستید.  نهم  پایه  در  تحصیل  حال  در  شما  هم اکنون  عزیز،  دانش آموزان 
اساس  بر  بتوانید  که  است  آن  نوبت  اکنون  اما  می  باشد.  الزم  یادگیری  مختلف  حیطه های  در  شما  از  یک  هر  برای  که  است، 
رشتٔه و  گروه  شاخه،  مناسب  و  صحیح  انتخاب  به  شد ه اید  آگاه  یا  و  آموخته اید  محیط  و  جامعه  نیاز های  خود،  مورد  در  که   آنچه 
تحصیلی ــ حرفه ای خود بپردازید. در این پودمان با انجام دادن پروژهٔ انتخاب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای، شما برای تصمیم گیری نهایی 
آماده می  شوید. منظور از آمادگی برای انتخاب این است که سرنوشت تحصیلی ــ حرفه ای خود را براساس توانایی، رغبت، استعداد، 

شخصیت، ارزش ها و با توجه به نیاز های جامعه و امکانات مدرسه و منطقه مشخص کنید. برای این کار باید گام های زیر را بردارید.
گام اول ــ شناخت خود: منظور از شناخت خود این است که شما بتوانید با شناخت از توانمندی ها، ارزش ها، رغبت ها، 
استعداد و شخصیت خود به رشته تحصیلی ــ حرفه ای متناسبی وارد شوید که بیشترین رضایت مندی را برای شما در پی داشته باشد.
رشته های نیاز های  و  جهت گیری  با  آشنایی  جامعه،  نیاز های  شناخت  از  منظور  جامعه:  نیاز های  شناخت  ــ  دوم   گام 

تحصیلی ــ حرفه ای کشور، استان و منطقه با شناخت مشاغل موجود در جامعه است.
گام سوم ــ شناخت محیط: منظور از شناخت محیط عبارت است از شناخت رشته های تحصیلی ــ حرفه اِی موجود در 
استان، منطقه و امکانات درون مدرسه ای و برون مدرسه ای است. این شناخت باعث کسب تجربه های بیشتر برای انتخاب مطلوب و 

مناسب است.
بنابراین شما باید برای انتخاب صحیح و مناسب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای خود با مفاهیم فوق آشنا شده و با کمک مشاور 

مدرسه و یا دبیران خود به تعمیق دانسته های خود اقدام نمایید، تا در انجام پروژٔه انتخاب رشته تحصیلی ــ حرفه ای موفق شوید. 

در نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، اطالعات تکمیلی در زمینه هدایت تحصیلی ــ حرفه ای آورده شده است. این نرم افزار 
می  تواند یکی از منابع شما برای انجام کار های کالسی این پودمان باشد.

 در ادامه  چند مفهوم کلیدی این پودمان آورده شده است.
شغل: شغل)Job( مجموعه کار ها و وظایفی است که به وسیلٔه یک شاغل انجام می شود. به صورت »استخدام شدن برای ارائه 

خدمت و یا برای مدتی خاص« تعریف می گردد. شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است.
حرفه: حرفه)Occupation( مجموعه مشاغلی که کار ها و وظایف آن ها با هم شباهت زیادی دارند، را شامل می  شود. در فرهنگ 

و بستر به این صورت تعریف شده است »مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی«. حرفه نسبت به شغل دارای مفهوم کلی تر است.
در جدول 1ــ11 چند مثال از حرفه و مشاغل درون آن آورده شده است.

جدول 1ــ11ــ چند مثال از حرفه و مشاغل درون آن ها

مشاغل درون حرفهحرفه

گندم کار، برنج کار، جوکار و ...زراعت کار  

تعمیرکار موتور خودرو، تعمیرکار برق خودرو، تعمیرکار بدنٔه خودرو، تعویض روغن و ...تعمیرکار خودرو

نجار، مبلمان ساز، کابینت ساز، چوب بر و ... درودگر
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شاخه: مسیر تحصیلی ــ حرفه ای گسترد ه ای است که براساس جهت گیری های مختلف فردی و محیطی، شکل می گیرد و 
جریان زندگی آینده شما را مشخص می کند که خود متشکل از چندین گروه هم خوان است.

گروه: ترکیبی از چند رشته شبیه به هم می باشد.
رشته: رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای عبارت است از مجموعه آموزش های عمومی  و تخصصی که شما را برای مدرک دیپلم و 

یا باالتر آماده می کند.
رغبت: دوست داشتن یک چیز یا شغل بدون در نظر گرفتن توانایی است.

شخصیت: ویژگی منحصر به فرد جسمانی، روانی و رفتاری است.
توانایی: احساس و یا قدرت انجام یک وظیفه، کار یا شغل است.

استعداد: توان ذاتی فرد در یادگیری سریع یک موضوع است.
ارزش: تمایل ذاتِی فرد به انجام دادن صحیح و کامل یک وظیفه، کار یا شغل است.

در شکل 1ــ11 ابعاد هدایت تحصیلی ــ حرفه ای را به صورت یک نمودار می بینید. همان طور که در نمودار آمده گام های ذکر 
شده در واقع ابعاد هدایت تحصیلی ــ حرفه ای می باشند.

شکل 1ــ11ــ ابعاد هدایت تحصیلی ــ حرفه ای

شناخت خود
استعداد

عوامل مؤثر بر 
انتخاب رشته وگروه 

ـ  حرفه ای تحصیلی 

 شناخت محیط
  شناخت

نیازهای جامعه

شخصیت

رغبت

 توانایی

ارزش

 هنرستان ها و 
دبیرستان های 

موجود در دوره دوم 
متوسطه

 رشته های
تحصیلی ـ حرفه ای 

موجود در منطقه
محدودیت ها و 

امکانات رشته های 
ـ حرفه ای  تحصیلی  

موجود در منطقه

 آینده شغلی و 
حرفه ای منطقه

آیندۀ شغلی و 
حرفه ای استان

آیندۀ شغلی و  
حرفه ای کشور

 شناخت مشاغل و 
حرف
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قبل از شروع گام های ذکر شده، کار های کالسی این بخش را انجام دهید.

 کار کالسی

سؤاالت زیر را پاسخ دهید و در مورد آن ها در کالس بحث کنید.

بخش اول: درگروه خود در درس کار و فناوری، چه پروژه  هایی انجام داد ه اید؟ با توجه به اینکه هرکدام از افراد یک کاری را 
انجام می دهند، نقش شما در این گروه چیست؟ حال اگر شما در گروه نقشی نداشته باشید، آیا می توانید ارتباط خود را در گروه ادامه 
دهید؟ آیا در این صورت گروه برای شما ارزشی قائل می شود؟ گروه به افرادی نیاز دارد که بتوانند نقش ایفا کنند. هر چه نقش مهم تر 

باشد ارزش فرد بیشتر است. پس می توان نتیجه گرفت که نقش های زندگی نیز از اهمیت خاصی برخوردارند.
بخش دوم: در بخش اول، سؤاالت مربوط به پروژه های کار و فناوری بوده است. حال فرض کنید بیست سال گذشته است 
و شما بزرگ شد ه اید. فکر می کنید این گروه چه تغییری می کند؟ وقتی بزرگ شدید، جامعه همانند همان گروه است. در این صورت 
شما برای ادامٔه زندگی و مهم بودن چه کار باید انجام دهید؟ به نظر شما نقش های مهم شما کدام است؟ آیا شغل و یا تحصیل می تواند 

یکی از نقش های اصلی زندگی شما باشد؟
بخش سوم: آیا شما برای انتخاب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای خود نیازمند آمادگی های الزم هستید؟ فکر می کنید االن چقدر 

آماده هستید و به آن چقدر فکر کرد ه اید؟ چقدر با دوستانتان در این زمینه صحبت کرده اید؟ نظر دبیران و والدین شما چیست؟
بخش چهارم: چه مشاغلی را دوست دارید؟ چقدر برای این مشاغل آمادگی دارید؟ رغبت و توانمندی برای کسب مشاغل چه 
نقشی دارد؟ اگر در شغلی رغبت یا توانمندی نداشته باشید، چه اتفاقی می افتد؟ آیا تاکنون به رغبت و توانمندی خود فکر کرد ه اید؟ چه 

مشاغلی را خانوادٔه شما پیشنهاد کرد ه اند؟ دالیل پیشنهاد آن ها چه بوده است؟ مشاغل مرتبط با رغبت شما کدام اند؟

 کار کالسی

هر یک از شما چند شغل را انتخاب و میزان رغبت خود را نسبت به آن ها بنویسید. نتایج را در جدول 2ــ11 وارد کنید.

جدول2ــ11ــ مقایسه میزان رغبت نسبت به چند شغل

میزان رغبت به شغلشغل

 هدايت تحصیلی ـ حرفه ای
هر دانش آموز حق دارد که رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای مناسبی را انتخاب کند و به تحصیل در آن ادامه دهد. برای انتخاب 
درست و مناسب باید دانش آموز با توانمندی ها، رغبت ها، ارزش ها، استعداد و شخصیت از یک طرف و نیاز های جامعه در زمینه های 
مختلف تحصیلی ــ حرفه ای و همچنین امکانات منطقه از طرف دیگر، آشنا شود تا بتواند به تصمیم گیری منطقی و عاقالنه ای که برایش 
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رضایت درونی داشته باشد، برسد.
و شاخه  انتخاب  در  دانش آموز  به  کمک  به منظور  همه جانبه  و  منظم  فرایندی  حرفه ای:  ــ  تحصیلی  هدایت   تعریف 

رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای متناسب با استعداد، عالقه و ... و نیاز ها و امکانات جامعه است.

انتخاب رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای دانش آموزان
 تقریباً همه از کودکی یکی از مهم ترین دغدغه هایشان این بوده که چه حرفه و شغلی برای آیندٔه زندگی شان مناسب تر است. اگر 
لحظه ای درنگ کنید و به دوران کودکی تان نظری بیفکنید، خواهید دید که از دوران کودکی تاکنون برای رشته تحصیلی ــ حرفه ای 

به صورت زیر عمل نمود ه اید.
الف( انتخاب بر اساس رویا ها و احساس کودکی )سه تا پنج سالگی(: در این مرحله احساسات خود را با ایفای نقش های 

بزرگسالی نشان می دادید. مثالً از شغل پدر، مادر، دبیر، پلیس یا یک ستارٔه فوتبال تقلید می کردید.
ب( انتخاب براساس جنسیت )شش تا هشت سالگی(: در این مرحله متوجه شدید که جامعه چه مشاغلی را برای مردان و 
زنان مناسب می داند و این آگاهی ها را ابتدا از طریق والدین، سپس همبازی ها و وسایل ارتباط جمعی آموختید و شغل هایی که مخالف 

جنسیت شما بودند را محدود می کردید.
پ( انتخاب براساس ارزش های اجتماعی )نه تا سیزده سالگی(: در این مرحله معموالً به مشاغلی عالقه مند می شدید که 

دارای ارزش اجتماعی بودند و پی بردید که برای به دست آوردن این شغل ها باید تالش ویژ ه ای می کردید.
در این مرحله که طرز تفکر شما شبیه بزرگساالن  ت( انتخاب براساس منحصر به فرد بودن )چهارده سالگی به بعد(: 
می شود، به تعهداتی فکر می کنید که نسبت به دیگران دارید. لذا انتخابی را ترجیح می دهید که متناسب با توانایی ها، ارزش ها، رغبت ها 

و شخصیت تان باشد و نیاز های خود، خانواده و جامعه را تأمین کند.
ـ  حرفه ای  ـ حرفه ای، محیط تحصیلی  ـ در این دوره توانایی ها و رغبت های شما با توجه به توسعٔه آگاهی تان از رشته های تحصیلیـ 
و مشاغل موجود در جامعه، افزایش خواهد یافت. بنابراین می توانید براساس عواملی مانند ویژگی های جنسیتی، شخصیتی، نیاز های 

محیطی و امکانات جامعه دست به انتخاب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای بزنید.

 کار کالسی

با کمک مشاور مدرسه یا دبیر خود، نام رشته های تحصیلی ــ حرفه ای و مشاغلی را که از کودکی تاکنون دوست داشته اید، 
بررسی کنید و در جدول3ــ11 بنویسید.

جدول3  ــ11ــ نام برخی رشته های تحصیلی ــ حرفه ای و مشاغل مورد عالقۀ شما

دالیل انتخابنام شغل یا رشته تحصیلی ــ حرفه ای مورد عالقهدوره

قبل از دورٔه ابتدایی

دورٔه ابتدایی

دورٔه اّول متوسطه
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گام اول ـ شناخت خود
     برای اجرای این گام، کار های کالسی این بخش را انجام دهید. همچنین به پرسش های ارائه شده، پاسخ دهید.

 کار کالسی

در جدول 4ــ11 سه خاطره مهم دوران کودکی خود را بنویسید.

جدول4ــ11ــ سه خاطره مهم دوران کودکی

خاطره سومخاطره دومخاطره اول

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

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

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

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

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

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

..............................
نکته مهم و برجسته در خاطره اول

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

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

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

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

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

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

..............................
نکته مهم و برجسته در خاطره دوم

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

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

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

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

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

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

..............................
نکته مهم و برجسته در خاطره سوم

پرسش

شخصیت تحصیلی ــ حرفه ای چیست؟ چرا باید شخصیت خودتان را بشناسید؟

 کار کالسی )اختیاری(

با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی که در این خصوص از شما به عمل می آورد، از تیپ شخصیتی خود، آگاه 
شوید. سپس نتایج را در جدول  5  ــ11 وارد کنید.

جدول5ــ11ــ تیپ شخصیتی و ویژگی های آن

ویژگی های تیپ شخصیتی شماتیپ شخصیتی شما
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پرسش

رغبت تحصیلی ــ حرفه ای چیست؟ چرا باید رغبت های خودتان را بشناسید؟

 کار کالسی

ابتدا به صورت گروهی و با کمک مشاور در زمینٔه رغبت و عالیق مختلف تحصیلی ــ حرفه اِی خود اطالعات کسب کنید و در 
کادر زیر مفهوم رغبت را بنویسید و در ادامه، جدول 6ــ11 را به صورت انفرادی تکمیل نمایید.

با توجه به مباحث کالسی، مفهوم رغبت عبارت است از:
.............................................................................................
.............................................................................................

ـ 11ــ رغبت  های تحصیلی ــ حرفه ای جدول      6ـ

دالیلرشته های تحصیلی ــ حرفه ای به ترتیب اولویت 

پرسش

توانمندی تحصیلی ــ حرفه ای چیست؟ چرا باید توانمندی های خودتان را بشناسید؟

 کار کالسی

با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی که در این خصوص از شما به عمل می آورد از توانمندی های خود آگاه 
شوید. سپس در جدول 7ــ11 با همکاری مشاور، دبیر، والدین و هم کالسی هایتان توانمندی های خود و فعالیت های مرتبط با آن ها 

را فهرست کنید.

جدول 7ــ11ــ فهرست توانمندی ها و فعالیت های مرتبط با آن ها

فعالیت  های مرتبطتوانمندی
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  پس از مشاهدٔه بخش مشاغِل نرم افزار کار و فناوری پایٔه نهم، تحقیق، کار کالسی و کار غیرکالسی زیر را انجام دهید.

تحقیق کنید

با تحقیق در خصوص مشاغل مختلف، از توانایی ها، رغبت و ویژگی های شخصیتی مورد نیاز آن ها مطلع شوید و گزارش آن را 
به صورت نسخٔه الکترونیکی متنی با نرم افزار واژه پرداز تهیه و برای دبیر خود از طریق رایانامه ارسال کنید. همچنین این گزارش را 

به صورت اسالیدهای نمایشِی ایجاد شده با نرم افزار پاورپوینت، درکالس ارائه دهید.

 کار کالسی

ــ  تحصیلی  و رشتٔه  کنید  اطالعات کسب  مدرسه  مشاور  و  دبیر  از  کرد ه اید،  تحقیق  ها  آن  دربارٔه  که  مختلفی  دربارٔه مشاغل 
ـ حرفه ای را فهرست کنید. حرفه ای مرتبط با آن ها را مشخص نمایید. سپس در جدول  8 ــ11 مشاغل مرتبط با هر رشتٔه تحصیلی ـ

جدول 8 ــ11ــ رشته های تحصیلی ــ حرفه ای و مشاغل مرتبط با آن ها
 

مشاغل مرتبطرشتۀ تحصیلی ــ حرفه ای

 کار غیر کالسی

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط مسئوالن مدرسه و تشخیص اولیه در خصوص توانایی ها، رغبت ها، ویژگی های 
شخصیتی و غیِر آن ها، متناسب با گروه بندی صورت گرفته در بازدید های شغلی شرکت کنید و گزارش بازدید را طبق فرمت ارائه شده 

توسط دبیر آماده کنید.
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پرسش

به نظر شما استعداد چیست؟ چرا باید استعداد خودتان را بشناسید؟

 کار کالسی

با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه، آزمون و چک لیستی که در این خصوص از شما به عمل می آورد، از استعداد خود 
آگاه شوید. سپس نتایج را به همراه ویژگی های آن در جدول 9ــ11 وارد کنید.

جدول 9ــ11ــ استعداد و ویژگی های آن

ویژگی های استعداداستعداد 

پرسش

به نظر شما ارزش چیست؟ چرا باید ارزش های خودتان را بشناسید؟

 کار کالسی )اختیاری(

با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی که در این خصوص از شما به عمل می آورد، از ارزش های خود آگاه شوید. 
سپس ارزش های خویش را به همراه مشاغل مرتبط با آن ها در جدول 10ــ11 وارد کنید.

جدول 10ــ11ــ ارزش ها و مشاغل مرتبط با آن ها

مشاغل مرتبط با ارزش هاارزش ها به ترتیب اولویت
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 گام دوم ـ شناخت نیاز های جامعه
عوامل محیطی تأثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی ــ حرفه ای: عوامل محیطی نظیر فرهنگ، خانواده، طبقٔه اجتماعی 
و وضع جغرافیایی در انتخاب شغل مؤثرند. تفاوت های ناشی از محل سکونت فرد )در مناطق روستایی، شهری و بین مناطق مختلف 
شهری(، به خوبی مشهود است. با توجه به امکانات منطقه و نیاز جامعه، می توانید رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای که هم برای شما و هم 

برای جامعه مناسب باشد، را به درستی انتخاب کنید.

 کار غیر کالسی

با کمک دبیر، مشاور مدرسه و والدین خود به شناسایی امکانات و نیاز های شغلی منطقه و استان خود بپردازید و در جدول های 
11ــ11 و 12ــ11 وارد کنید.

جدول11ــ11ــ امکانات و نیاز های شغلی منطقه

نیاز های شغلی منطقهامکانات  شغلی منطقه

جدول12ــ11ــ امکانات و نیاز های شغلی استان

نیاز های شغلی استان امکانات شغلی استان

 کار کالسی

با هم فکری در گروه خود، مشخص نمایید که در صورت انتخاب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای که در منطقه وجود ندارد و مورد 
ـ  حرفه ای که در منطقه وجود دارد و  نیاز جامعه نیست، چه پیامد هایی خواهد داشت؟ و همچنین در صورت انتخاب رشتٔه تحصیلی  ـ

مورد نیاز جامعه است، چه نتایجی خواهد داشت؟
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گام سوم ـ شناخت محیط
     در این گام شما از منابع مختلف، در خصوص اهداف، گروه ها و رشته های هر شاخه تحقیق می کنید. رشته های مورد عالقٔه 

خود را فهرست و سپس بررسی می کنید که کدام یک از آن ها، در منطقه و استان شما وجود دارد.

فناوری  و  کار  نرم افزار  در  متوسطه،  دوم  دورهٔ  ـ    حرفه ای  رشته هـای  تحصیلی    ـ و  شاخه ها  معرفی  جداول  مشاهدهٔ  از  پس 
پایهٔ   نهم، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

درگروه خود، با جمع آوری اطالعات از منابع مختلف، اهداف شاخه ها و نام رشته های مورد عالقٔه خود در آن شاخه را در 
جدول 13ــ11 بنویسید. همچنین در جدول 14ــ11 رشته های مورد عالقٔه خود، که در منطقه و استان موجود هستند را بنویسید.

جدول13ــ11ــنامشاخههایدورهدوممتوسطه،اهدافوبرخیازرشتههایآنها

رشتههایتحصیلیــحرفهایموردعالقهاهدافشاخه

جدول14ــ11ــرشتههایتحصیلیــحرفهایموردعالقهدرمنطقهواستاندرهرشاخه

شاخه
رشتههایتحصیلیــحرفهای
موردعالقۀموجوددرمنطقه

رشتههایتحصیلیــحرفهای
موردعالقۀموجوددراستان
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رشتٔه  انتخاب  پروژٔه  دادن  انجام  برای  گام،  سه  گذراندن  از  پس  اکنون  حرفه ای:  ــ  تحصیلی  رشته  انتخاب  پروژه 
اساس  بر  را  خود  حرفه ای  ــ  تحصیلی  سرنوشت  که  هستید  آماده  یعنی  شد ه اید.  آماده  نهایی  تصمیم گیری  و  ـ   حرفه ای  تحصیلی   ـ

شخصیت، رغبت، توانایی، استعداد، ارزش ها و با توجه به نیاز های جامعه و امکانات مدرسه و منطقه مشخص کنید.

 کار کالسی

اینک با توجه به کار های کالسی، غیرکالسی و پاسخ پرسش های این پودمان، جدول 15ــ11 را تکمیل کنید و رشتٔه مورد نظر 
خود را برای ادامٔه تحصیل در دورٔه دوم متوسطه مشخص کنید.

جدول 15ــ11ــ جمع بندی پودمان هدایت تحصیلی ــ حرفه ای و پروژۀ انتخاب رشتۀ تحصیلی ــ حرفه ای

توانمندی های شما کدام اند؟رغبت های شما کدام اند؟ویژگی های شخصیت تان کدم اند؟ )اختیاری(

مشاغلی که با ویژگی های شما، امکانات و نیازهای ارزش های شغلی شما کدام اند؟ )اختیاری(استعداد شما کدام است؟
شغلی منطقه و استان همخوانی دارند، کدام اند؟

رشته های مورد عالقٔه شما، که در منطقه و استان 
وجود دارند، کدام اند؟

رشتٔه  انتخاب  مورد  در  دبیران  و  والدین  نظر 
تحصیلی ــ حرفه ای شما چیست؟

ـ     تصمیمی که در مورد انتخاب رشتٔه تحصیلی   ـ
حرفه ای خود گرفته اید، چیست؟
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نمرۀ خودارزیابیدالیل و مستنداتمحدودۀ نمرهعنوانردیف

1

شایستگی های فنی 
و پایه در

0-20شناخت خود

0-10شناخت نیاز های جامعه2

0-10شناخت محیط3

0-30انتخاب رشتٔه تحصیلی ــ حرفه ای4

0-10مدیریت منابع5

0- 5کار گروهی6

0- 5نوآوری و خالقیت7

0-10فناوری اطالعات و ارتباطات8

.… = Xجمع نمره از 100

محاسبٔه نمره برحسب 20
X__
5    = ….

 جدول خودارزيابی پروژه
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