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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
که  مناسب  الگوی  تا  شد  موجب  بین المللی،  توصیه های  همچنین  و  استانداردها 
پاسخگوی شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی 
و تدوین شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه 
تلفیق  ملی،  نظام صالحیت حرفه ای  به  توجه  و  و شاغل  ویژگی های شغل  به  توجه  و 
و  مذکور  الگوی  ویژگی های  از  برنامه ها  تدوین  در  غیرفنی  و  مشترک  شایستگی های 
برنامه های درسی است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و 
حرفه ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار 
شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر 
مرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و 
تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله 

یا مراحل دیگر می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه
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تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری با تأکید بر برنامۀ 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی برای اجرای 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی 

را شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا 
و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر 

تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز با توجه به اهمیت آموزش 
یادگیری  بهداشت،  و  ایمنی  منابع،  مدیریت  آموزش  به  غیرفنی  شایستگی های 

مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
مسلماً اجرای مطلوب برنامه های درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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مقدمه
 اهمیت و ضرورت توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان یکي از شاخه هاي توسعه 
و ابزارهاي تحقیق برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور برکسـي 
پوشـیده نیسـت. تامین نیروي متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه، ضرورتي امکان 
ناپذیر است که بدون توجه به آن سرمایه گذاري هاي مادي و انساني به هدر خواهد 

رفت.
 به همین دلیل از عواملي کـه سالهاسـت مانع تحقق واقعي اهداف برنامه هاي اقتصادي 
و اجتماعي شده، فقدان یا کمبود نیـروي  متخصـص وماهر متناسب با نیازهاي اجرایي 
برنامه ها به خصوص در بخش میاني آن بوده است کـه البتـه وزارت آموزش و پرورش 

تربیت و تامین آن را به طور گسترده به عهده دارد.
تحول در نظام آموزشي دوره متوسطه به رغم اهداف متعددي که براي آن منظورشـده 
میاني  در بخش  و متخصص  ماهر  نیروهاي  پرکردن خال  و  تامین  متوجه  نهایت  در   ،
بازارکـار بـا نگرش آنچه اقتصاد جهاني را بیش از پیش مشخص مي کند بازارهاي کار 

ملي و بین المللـي اسـت. 
که هر روز متفاوت تر از پیش است. امروزه کشورها سخت در تالش هستند تا با ایجـاد  
قرار  بهینه  استفاده  را مورد  اشتغال، منابع خود  براي  افراد  آماده سازي  نظـام  هـاي 
دهند. در حقیقت همه افراد حتي مردم کشورهاي در حال توسعه به شرطي مي توانند 
مهارتهاي  از  و  داشته  مهارت  نوین  تکنولـوژي هـاي  در  که  کنند  رقابت  کار  بازار  در 

باشند.  برخوردار  تخصصي 
معموال نظام آموزش حرفه اي هر کشور مانند یک نهاد، مسئول آماده سازي افراد براي 
کار قلمداد مي شود. همزمان با برنامه هاي توسعه سرمایه گذاري عمراني در کشور، 
توجه به منابع نیروي انسـاني اهر از اولویت خاصي برخوردار مي باشد. از آنجایي که 
آموزش متوسطه منبع اصلي تربیـت  نیـروي انساني ماهر و نیمه ماهر به شمار مي رود 
و از این رو تاثیر ویـژه اي درمیـزان موفقیـت برنامـه هـاي توسعه اقتصادي و اجتماعي 
است.  پـذیر شده  امکـان  اي  فني وحرفه  آموزش در شاخه  با  این مهم  ميگذارد که 
اکنون لزوم ارتباط و هماهنگي آموزش و پرورش با نیازهاي بازار کار و تلفیق آموزش 
بـا کار بیش از پیش احساس مي گردد، لذا برنامه ریزان آموزشي کوشش کرده اند در 
ایـن خصـوص بـه نحوه مطلوبي برنامه ریزي کرده و در سطح وسیعي آنرا اجرا کنند. 
نیـروي  تربیـت  بـراي  نظـري  درکنـارشـاخههـاي  متوسطه  آموزش  جدید  نظام  در 
انسـاني متخصــص وماهر در بخشهاي مختلف اقتصادي ، شاخه فني و حرفه اي ایجاد 
گردیده است. انتظـار رود که فراگیران با استعداد و توانمند و با عالقه فراوان به این 
شاخه گرایش پیدا کنند تا بتوان از طریق آن به هدف راهبردي یعني ایجاد اشتغال از 
راه آموزش رسید. واضح است عالوه بر آثار مهمي که این آموزش ها براي ایجاد اشتغال 
مولد دارد آثار فرهنگي و تربیتي براي پرورش افـراد  متکـي  بـه خود و مستقل نیز 

به دنبال دارد.

مقدمه
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رويكرد برنامه  درسي مّلي:
ــر اســاس فلســفه   ــن اصطــالح، جهت گیــري آموزش هــاي مدرســه اي ب  منظــور از ای
ــه   ــا از برنام ــردم و نهاده ــران، م ــارات رهب ــه و انتظ ــر جامع ــم ب ــام حاک ــي نظ تربیت
ــه  ــام دارد ک ــدي ن ــراي توحی ــرد فطرت گ ــرد، رویک ــن رویک ــت. ای ــي اس ــي ملّ درس
مقصــد عالــي آن، شــکوفایي گرایش هــاي الهــي در انســان و تربیــت انســان خلیفــه ا... 

اســت.
دنیاي کار

 شــامل کار مــزدی، پیگیــری حرفــه و شــغل در زندگــی در همــه جنبــه هــای زندگــی 
ــز اســت.  ــوزش و زندگــی شــخصی متمای ــای آم ــای کار از دنی ــی اســت. دنی اجتماع
ــاي  ــگاه ه ــي کار و بن ــط واقع ــازار کار، محی ــغلی، ب ــی ش ــامل زندگ ــای کار ش دنی

اقتصــادي اســت.
محیط کار: 

موقعیتــي اســت کــه افــراد در آن کار مــی کننــد و گســتره ای وســیع از فضــا هــا از 
خانــه تــا کارخانــه بــزرگ را شــامل مــی شــود. 

بنگاه اقتصادي: 
محلــي کــه در آن فعالیــت هــاي اقتصــادي مبتنــي بــر اســتاندارد ملــي طبقــه بنــدي 

فعالیــت هــاي اقتصــادي صــورت مــي گیــرد. 
صالحیت حرفه ای: 

ــوع و  ــه ســطح، ن ــا توجــه ب مجموعــه ای از شایســتگی هــاي حرفــه ای اســت کــه ب
وســعت آنهــا بــه ســطوح دیگــر تقســیم خواهنــد شــد.

)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي
 آمــوزش و تربیــت در قلمــرو دنیــاي کار جهــت زمینــه ســازي، آمادگــي، نگهداشــت 
ــه اي واژه اي  ــوزش و تربیــت فنــي وحرف ــد. آم ــه اي را گوین ــاء شــغلي و حرف و ارتق
ــده،  ــي، دربرگیرن ــد آموزشــي و تربیت ــر آین ــاي از ف ــه ه ــه جنب ــه ب ــع اســت ک جام
ــي،  ــاي عمل ــارت ه ــا و مه ــوم وابســته، کســب نگــرش ه ــا و عل ــاوري ه ــه فن مطالع
فهــم و دانــش مرتبــط بــا حرفــه هــا را در بخــش هــاي گوناگــون اقتصــادي و زندگــي 
اجتماعــي، عــالوه بــر آمــوزش عمومــي، ارجــاع و اطــالق مــي شــود. ایــن واژه اعــم از 
آمــوزش فنــي و حرفــه اي رســمي، غیررســمي و ســازمان نایافتــه اســت. همچنیــن 
ایــن آمــوزش هــا  شــامل طیــف وســیعی از فرصــت هــای توســعه مهــارت هــا اســت 
ــاد  ــراي ی ــري ب ــردد. یادگی ــي گ ــگ م ــی هماهن ــی و محل ــای مل ــت ه ــا باف ــه  ب ک
گرفتــن و رشــد ســواد و مهــارت هــای محاســبه، مهــارت هــای عرضــي )غیــر فنــي( و 
مهــارت هــای شــهروندی نیــز از مولفــه هــای جدایــی ناپذیــر آمــوزش و تربیــت فنــي 

و حرفــه اي مــی باشــند.

تعاريف و اصطالحات
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 )Job( شغل
واژه شــغل "اســتخدام شــدن بــراي ارائــه خدمــت و یــا بــراي مدتــي خاص"مــي باشــد. شــغل محــدود بــه 
ــگاه  ــک جای ــه در ی ــف مشــخص اســت ک ــا و وظای ــه از کاره ــا اســت. شــغل مجموع ــرد کارفرم ــان و ف زم
خــاص تعریــف مــي شــود. یــک شــخص ممکــن اســت در یــک حرفــه در زمــان هــاي گوناگــون مشــاغل 

متفــاوت داشــته باشــد.
)Occupation( حرفه

مجموعــه اي از مشــاغل دنیــاي کار اســت کــه شــباهت معقوالنــه اي از نظــر کارهــا، دانــش و توانائــي هــاي 
مــورد نیــاز دارد. حرفــه مشــغولیت اصلــي فــرد در طــول زندگــي اســت. اســتاندارد حرفــه اي، حداقــل هــاي 
مــورد انتظــار دنیــاي کار در یــک حرفــه را نشــان مــي دهــد. حرفــه مرتبــط بــا فــرد و نقــش وي در بــازار و 
دنیــاي کار اســت )ماننــد حســابدار، خانــه دار، جوشــکار، پرســتار، مهنــدس ســاختمان(. اکثــر حرفــه هــا در 
بخــش هــاي مختلــف وجــود دارد در حالــي کــه برخــي از حرفــه هــا )مهنــدس معــدن( مربــوط بــه بخــش 
خاصــي اســت.یک حرفــه مجموعــه اي از مشــاغل اســت کــه شــباهت معقوالنــه اي از نظــر کارهــا، دانــش 

و توانائــي هــاي مــورد نیــاز دارد. 
 )Duty( وظیفه

ــه  ــا حرف ــگاه شــغلي ی ــک جای ــي مشــخصي را کــه در ی ــارت اســت از مســئولیت و نقــش اصل ــه عب وظیف
بــراي شــخص در نظــر مــي گیرنــد، وظیفــه نــام دارد. بــراي مثــال از وظایــف اصلــي یــک تعمیــرکار خــودرو 
مــي تــوان بــه تعمیــر سیســتم مولــد قــدرت، تعمیــر سیســتم انتقــال قــدرت و ... اشــاره کــرد. از تکنســین 
ــه عنــوان وظیفــه  مکاترونیــک انتظــار مــي رود نگهــداري و تعمیــرات سیســتم هــاي کنتــرل عــددي را ب

انجــام دهــد. 
 : )Task( تكلیف کاري

یــک تکلیــف کاري فعالیــت مشــخصي اســت کــه داراي ابتــدا و انتهــا مــي باشــد و شــامل مراحــل منطقــي 
اســت. معمــوالً هــر وظیفــه بــه چندیــن تکلیــف کاري تقســیم مــي شــود. بــه طــور مثــال  یکــي از تکالیــف 

کاري وظیفــه "تعمیــر سیســتم مولــد قــدرت"، تنظیــم سیســتم جرقــه مــي باشــد.
)Competency( شايستگي

مجموعــۀ اثبــات شــده از دانــش، مهــارت و نگــرش مــورد نیــاز جهــت انجــام یــک تکلیــف کاري، بــر اســاس 
اســتاندارد را، شایســتگي گوینــد. شایســتگي هــا در حــوزه آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي بــه ســه دســتۀ 

شایســتگي هــاي فنــي, غیــر فنــي و عمومــي تقســیم بنــدي مــي شــوند.
سطح شايستگي انجام کار

صــرف نظــر از اینکــه یــک تکلیــف کاري در چــه ســطح صالحیــت حرفــه اي انجــام مــي شــود، انجــام هــر 
کار ممکــن اســت بــا کیفیــت مشــخصي در محیــط کار مــورد انتظــار بــا شــد. ســطح کیفــي شــناخته شــده 
از یــک شــخص در محیــط کار را ســطح شایســتگي مــورد انتظــار و نیــاز گوینــد. ســطح شایســتگي انجــام 
کار معیــار اساســي ارزشــیابي مــي باشــد. در بیــن کشــور هــاي مختلــف نظــام ســطح بنــدي شایســتگي 

گوناگونــي وجــود دارد امــا نظــام چهــار ســطحي معمــول تریــن آن هــا بــه نظــر مــي رســد. 
)NQF(چارچوب صالحیت ملي

چارچوبــي اســت کــه صالحیــت هــا، مــدارک و گواهینامــه هــاي در ســطوح و انــواع مختلــف را بــه صورتــي 
منســجم و همگــون براســاس مجموعــه از معیــار هــا و شــاخص هــاي توافــق شــده بــه هــم ارتبــاط مــي 
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تولید سرامیک به روش دستی 

ــان و  ــي شــود. زم ــژه اي داده م ــش ارزش وی ــار دان ــه در کن ــارت و تجرب ــه مه ــن چارچــوب ب ــد. در ای ده
مــکان یادگیــري ارزش کمتــري دارد.

)Level of Quali�cation( سطح صالحیت
ســطح صالحیــت عبــارت اســت از ســطح حرفــه یــا شــغلي در چارچــوب صالحیــت هــاي حرفــه اي ملــي 
ــن  ــي در بی ــدي گوناگون ــاي ســطح بن ــردد. نظــام ه ــن گ ــد در آن طراحــي و تدوی ــف کاري بای ــه تکالی ک
کشــورها وجــود دارد، ســطح صالحیــت مهندســي )حرفــه اي( پنــج در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــه 
 EQF طبــع آن تکنســین فنــي یــا حرفــه اي داراي ســطح چهــار مــي باشــد. صالحیــت حرفــه اي در اروپــا

بــه 8 ســطح تقســیم بنــدي شــده اســت.
برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي

ــداف،  ــاي کار، اه ــتانداردها دنی ــه اي ازاس ــه اي مجموع ــي و حرف ــت فن ــوزش و تربی ــي آم ــه درس برنام
محتــوا، روش هــا، راهبردهــاي یاددهي-یادگیــري، تجهیــزات، زمــان، فضــا، اســتاندارد شایســتگي هــا، مــواد 
آموزشــي، اســتاندارد ارزشــیابي اســت کــه دانــش آموز)هنرجــو(، کار آمــوز یــا متربــي را بــراي رســیدن بــه 
آن اهــداف در حــوزه آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي هدایــت مــي نمایــد. دامنــۀ شــمول برنامــه درســي در 

حــوزۀ آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي، دنیــاي کار و دنیــاي آمــوزش را در بــر مــي گیــرد. 
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع استاندارد، متصّور مي شوند:

ــازار کار و  ــت، ب ــان صنع ــط متولی ــه توس ــارت، ک ــا مه ــتگي ی ــه اي؛ شایس ــتگي حرف ــتاندارد شایس 1- اس
اتحادیــه هــا، صنــوف و ... تهیــه مــي شــود. در ایــن اســتاندارد، وظایــف، کارهــا و صالحیــت هــاي هــر شــغل 

یــا حرفــه مــورد توجــه قــرار مــي گیرنــد.
ــروه  ــر توســط گ ــل مؤث ــه اي و دیگــر عوام 2- اســتاندارد ارزشــیابي؛ براســاس اســتاندارد شایســتگي حرف
ــدرک  ــا م ــه ی ــه اعطــاي گواهینام ــي شــود و منجــر ب ــه م ــون تهی ــاي گوناگ ــاي مشــترکي از حــوزه ه ه

ــردد.  ــي گ ــه اي م ــت حرف صالحی
3- اســتاندارد آموزشــي )برنامــه درســي(؛ بــر اســاس اســتاندارد هــاي شایســتگي حرفــه و ارزشــیابي توســط 
ــن اســتاندارد واهــداِف دروس،  ــه مــي گــردد. در ای ــه اي تهی ــه دهنــدگان آمــوزش هــاي فنــي و حرف ارائ

محتــوا، راهبردهــاي یاددهــي- یادگیــري، تجهیــزات آموزشــي و ... در اولویــت قــرار دارد.
 آموزش مبتني بر شايستگي:

رویکــردي در آمــوزش فنــي و حرفــه اي اســت کــه تمرکــز بــر شایســتگي هــاي حرفــه اي دارد. شایســتگي 
هــا را بــه عنــوان پیامدهــاي آموزشــي در نظــر مــي گیــرد و فراینــد نیازســنجي، طراحــي و تدویــن برنامــه 
درســي و ارزشــیابي بــر اســاس آنهــا انجــام مــي شــود. شایســتگي هــا مــي تواننــد بــه شایســتگي هــاي فنــي 
)در یــک حرفــه یــا مجموعــه اي از حرفــه هــا(، غیرفنــي و عمومــي دســته بنــدي شــوند. رســیدن فراگیــران 
بــه حداقلــي از همــۀ شایســتگي هــا بــه عنــوان هــدف آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي در ایــن رویکــرد 

مــورد توجــه قــرار مــي گیــرد.
استاندارد شايستگي حرفه 

اســتاندارد شایســتگي حرفــه تعییــن کننــده فعالیــت هــا، کارهــا، ابزارهــا و شــاخص هایــي بــراي عملکــرد 
در یــک حرفــه مــي باشــد. 
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هويت حرفه اي:
 برآینــد مجموعــه اي از باورهــا، گرایــش هــا، اعمــال و صفــات فــرد در مــورد حرفــه 
اســت. بنابرایــن بدلیــل تغییــرات ایــن مجموعــه در طــول زندگــي حرفــه اي، هویــت 

حرفــه اي قابلیــت تکویــن در مســیر تعالــي را دارد.
گروه تحصیلی-حرفه اي )چند رشته اي تحصیلي-حرفه اي(: 

چنــد رشــته تحصیلــي – حرفــه اي کــه در کنــار هــم قــرار مــي گیرنــد تــا فراگیــر را 
بــراي انتخــاب مبتنــي بــر عالئــق، تصحیــح در موقعیــت بــر اســاس اســتعداد و حرکت 
در مســیر زندگــي بــا توجــه بــه اســتانداردهاي راهنمایــي و هدایــت تحصیلي-حرفــه 
اي بصــورت منطقــي یــاري مــي رســاند. چنــد رشــته اي هــا ممکــن اســت بــا توجــه 
بــه شــرایط و امکانــات منطقــه اي هــم خانــواده، غیــر هــم خانــواده، شایســتگي هــاي 
بــزرگ مبتنــي بــر گــروه هــاي فرعــي حرفــه و شایســتگي هــاي طولــي بــراي کســب 
کار باشــد. گــروه بنــدي تحصیلــي- حرفــه اي باعــث شــکل دهــي هویــت حرفــه اي و 

تکویــن آن در طــول زندگــي خواهــد شــد.
رشته تحصیلی-حرفه اي: 

مجموعــه ای از صالحیــت هــاي حرفــه اي و عمومــي اســت کــه آمــوزش و تربیــت بــر 
اســاس آن اجــرا و ارزشــیابي مــي گــردد.

اهداف توانمند سازي
ــا، اســتاندارد  ــر اســاس شایســتگي ه ــه ب ــي اســت ک ــد ســازي اهداف اهــداف توانمن
عملکــرد و اقتضائــات یاددهي-یادگیــري جهــت کســب شایســتگي هــا توســط دانــش 
آمــوزان تدویــن مــي گــردد. اهــداف توانمنــد ســاز بــا توجــه بــه رویکــرد شــکوفایي 
فطــرت شــامل پنــج عنصــر: تعقــل، ایمــان، علــم، عمــل و اخــالق  و چهــار عرصــه  
ــاط  ــت ارتب ــا محوری ــه ب ــت ک ــت اس ــق و خلق ــدا، خل ــود، خ ــا خ ــي ب ــاط مترب ارتب
ــوزش و  ــه آم ــه این ک ــه ب ــوند. -  باتوج ــن مي ش ــن و تدوی ــف، تبیی ــدا تعری ــا خ ب
ــه اي  ــت حرف ــي هوی ــن و تعال ــد تکوی ــي فراین ــه اي و مهارت ــي و حرف ــت فن تربی
متربیــان اســت و هویــت متربیــان براینــد نــوع ارتبــاط آنــان بــا خــدا، خــود، خلــق 
ــل  ــا  قاب ــن عرصه ه ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــداف تربی ــن اه ــد، بنابرای ــت مي باش و خلق
تبییــن خواهــد بــود، ایــن عرصه هــا بــه گونــه اي جامــع، یکپارچــه و منطقــي کلیــه  

ســاحت هاي تربیتــي1 را دربرمي گیــرد.
يادگیري يک پارچه و کل نگر

: یادگیــري همــه جانبــه ، یادگیــري یــک موضــوع از ابعــاد مختلــف. در برنامــه درســي 
ملــي بــه ارتبــاط عناصــر اهــداف درســي و تربیتــي و عرصــه هــاي چهارگانــه گفتــه 

مــي شــود.
يادگیري

ــن  ــري ممک ــده، یادگی ــار یادگیرن ــدار در رفت ــبتاً پای ــرات نس ــاد تغیی ــد ایج : فراین
اســت از طریــق تجربــه  عینــي )از طریــق کار، تمریــن و ...(، بــه صــورت نمادیــن )از 

1-ساحت هاي تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارتند از: اعتقادي، عبادي و 
اخالقي، اجتماعي و سیاسي، زیستي و بدني، زیباشناختي و هنري، اقتصادي و حرفه اي  و علمي و فناورانه.
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طریــق اشــکال، اعــداد و نمادهــا(، بــه شــیوه  نظــري )توضیحــات کلــي( یــا بــه شــیوه  
شــهودي )ذهنــي یــا روحانــي( صــورت گیــرد.

فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته
ــاب  ــر انتخ ــم ب ــول حاک ــاس اص ــر اس ــه ب ــاخت یافت ــري س ــاي یادگی ــت ه فعالی
راهبردهــای یاددهــی - یادگیــری در شــاخه فنــی و حرفــه اي طراحــي مــي گــردد. 
در تدویــن فعالیــت هــاي یادگیــري در دروس مختلــف شــاخه فنــي و حرفــه اي بــر 
اســاس برنامــه درســي ملــي ایــران و حــوزه یادگیــري کار و فنــاوري، دیــدگاه فناورانــه 
حاکــم خواهــد بــود. انتخــاب فعالیــت هــاي یاددهــی- یادگیــری در فراینــد آمــوزش 
ــر  ــا ب ــق شایســتگی ه ــور تحق ــه منظ ــری ب ــای یادگی ــانه ه ــواد و رس ــک م ــه کم ب
اســاس اصولــي از قبیــل تقویــت انگیــزه دانــش آمــوزان، درک و تفســیر پدیــده هــا 
در موقعیــت هــای واقعــی دنیــاي کار، فعــال نمــودن دانــش آمــوزان اســتوار اســت.

محتوا: 
ــري  ــاي یادگی ــت ه ــاز و فعالی ــد س ــداف توانمن ــر اه ــي ب ــي مبتن ــوي آموزش محت
ــی و  ــای فرهنگــی و تربیت ــر ارزش ه ــی ب ــوي مبتن ــي باشــد. محت ــه م ســاخت یافت
ســازوار بــا آمــوزه هــای دینــی و قرآنــی، مجموعــه ای منســجم و هماهنــگ از فرصــت 
هــا و تجربیــات یادگیــری اســت کــه زمینــه شــکوفایی فطــرت الهــی، رشــد عقلــی و 
فعلیــت یافتــن عناصــر و عرصــه هــا را بصــورت پیوســته فراهــم مــی آورد. همچنیــن 
محتــوي دربرگیرنــده مفاهیــم ومهارتهــای اساســی و ایــده هــای کلیــدی مبتنــی بــر 
شایســتگی هــای مــورد انتظــار از  دانــش آمــوزان اســت و بــر گرفتــه از یافتــه هــای 
ــده،  ــاز هــای حــال و آین ــا نی ــوي ب ــي باشد.تناســب محت ــر بشــری م علمــی و معتب
ــالمی و  ــه اس ــارات جامع ــوزان، انتظ ــش آم ــناختی دان ــای روانش ــی ه ــق، ویژگ عالی

زمــان آمــوزش از الزامــات محتــوي اســت.
بسته تربیت و  يادگیري:

ــانه  ــواد و رس ــع، م ــگ از مناب ــه اي همآهن ــه مجموع ــري، ب ــت و یادگی ــته تربی  بس
ــورت  ــه ص ــا ب ــي ی ــته ي واقع ــک بس ــه در ی ــود ک ــي ش ــالق م ــي اط ــاي آموزش ه
ــک  ــراي ی ــه و ب ــده تهی ــد کنن ــه تولی ــد مؤسس ــان و برن ــا نش ــگ ب ــي هماهن اجزای
ــا  ــر ب ــال حاض ــرد. در ح ــي گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــي م ــه تحصیل ــد پای ــا چن ی
گســترش فنــآوري هــاي نویــن و ICT ، بســته آموزشــي بــا نــرم افزارهــاي آموزشــي، 
ــوح فشــرده و ســایت هــاي اینترنتــي تکمیــل مــي شــود. طراحــي و تهیــه بســته  ل
ــرد. بســته  ــي پذی ــري انجــام م ــت و یادگی ــر اســاس ماکــت بســته تربی ــري ب یادگی
تربیــت و  یادگیــري مــي توانــد شــامل گســتره اي از منابــع و رســانه هــاي آموزشــي 
یــا حــاوي تعــدادي کتــاب و کتابچــه، برگــه هــاي کار، لــوح فشــرده، فیلــم آموزشــي 
ــخت  ــته س ــار بس ــد. در کن ــا باش ــي و ابزاره ــک آموزش ــایل کم ــي وس ــي برخ و حت
 افــزاري، اســتفاده از امکانــات نــرم افــزاري و اینترنــت نیــز مــي توانــد بــه تکمیــل یــک 

بسته ي آموزشي کمک کند.
ــي  ــع اصل ــامل مناب ــي ش ــروه کل ــه دو گ ــري را ب ــت و یادگی ــته تربی ــوان بس ــي ت م
ــوز،  ــاب راهنمــاي هنرآم ــي شــامل کت ــع اصل ــي تقســیم نمــود. مناب ــع تکمیل و مناب
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ــوند. ــي ش ــیابي م ــاب ارزش ــوز و کت ــش آم ــاب کار دان ــاب درســي، کت کت

ــم مهندســی  ــن شــاخه هــای عل ــن و مهمتری رشــته ســرامیک یکی از گســترده تری
مــواد مــی باشــد. ســرامیک بــه عنــوان مــاده ای معدنــی، غیــر فلــزی و غیــر آلــی در 

دهــه هــای اخیــر جایــگاه ویــژه و پیشــرفت قابــل مالحظــه ای داشــته اســت.
ــاد  ــی ابع ــترش آن در تمام ــی و گس ــان کنون ــرامیک در جه ــت س ــرفت صنع پیش
ــی و شیشــه ای و...  ــد ظــروف چین ــم از مصــارف خانگــی مانن ــی ماشــینی، اع زندگ
ــواع آجــر، ســیمان و... رشــد قابــل  مصــارف صنعتــی و ســاختمانی ماننــد کاشــی، ان
ــع  ــوان در صنای ــی ت ــرامیک را م ــن س ــرد نوی ــروزه کارب ــت. ام ــته اس ــي داش توجه
ــات  ــل، قطع ــور اتومبی ــۀ موت ــتور، بدن ــک، ترانزیس ــات الکترونی ــد قطع ــف مانن مختل
حســاس موشــک و ســفینه هــای فضایــی، فنرهــای ســرامیکی و قطعــات کوچــک و 
بــزرگ در صنایــع نســاجی، شــیمیایی، ســوخت هســته اي، الکتریکــی، ماشین ســازی 
ــای   ــک  بلوره ــا، ت ــزی ، فروالکتریک ه ــواد مغناطیســی  غیرفل و مهندســی پزشــکی، م
ــا قدمــت بیــش از  ــی  بطــور محســوس مشــاهده نمــود. صنعــت ســرامیک ب مصنوع
ــور کشــفیات  ــدرت مان ــم ق ــده ه ــه در آین ــه ای اســت ک ــه گون ــزار ســال ب ــار ه چه

ــد.  ــای می ده ــود ج ــد را در خ جدی
ــث شــده  ــن باع ــا وجــود کارخانجــات گســترده و متخصصی ــن رشــته ب پتانســیل ای
اســت کــه ایــران بــه رتبــه ســوم جهانــی در تولیــد کاشــی دســت یابــد و در صنعــت 
ــه کشــورهای منطقــه و غــرب و...  ــا حجــم باالیــی از صــادرات ب چینــی بهداشــتی ب
ــر  ــی نظی ــد. مزیت های ــته باش ــی ارز آوری داش ــل توجه ــدار قاب ــت مق ــته اس توانس
ســوخت فــراوان، نیــروی انســانی جــوان و کارآمــد و هنرســتان هــای فنــی و حرفــه ای 
ــک ســو و وجــود دانشــگاه هــای مســتعد و گســترده، از طــرف دیگــر توانســته  از ی
اســت ســود آوری باالیــی را در شــاخه هــای گوناگــون صنعتــی مربوطــه، حتــی باالتــر 

از خودروســازی، بــه خــود اختصــاص دهــد. 
در حــال حاضردانــش آموختــگان رشــته ســرامیک بــا کنتــرل نــوع و نســبت ترکیــب 
مــواد اولیــه و مراحــل ســاخت، فرآورده هــای گوناگونــي ماننــد کاشــی، آجــر نســوز، 
ظــروف چینــی و ســفالی ، لعاب هــا، قطعــات الکترونیکــي، شیشــه و ســیمان و 
ــرامیک،  ــته س ــد. در رش ــد می کنن ــی و تولی ــرامیکي را طراح ــرفته س ــات پیش قطع
ــرل  ــا کنت ــازی آن ت ــه و آماده س ــواد اولی ــرامیک  از م ــاخت س ــای س ــه فرآینده کلی
ــواد  ــن م ــواص ای ــاختمان و خ ــن س ــاط بی ــده و ارتب ــاخته ش ــوالت س ــی محص کیف

ــی شــود. ــوزش داده م آم

اهمیــت مــواد نــو در صنایــع امــروزي و نقــش آنهــا در تمــدن بشــری در قــرن بیســت 

دورنماي توسعه 

رشته سرامیک
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و یکــم موجــب توجــه کشــورها و جهــت یافتــن تحقیقــات بســوی مهندســی مــواد 
شــده اســت. همچنیــن، بــه دلیــل آنکــه کشــور مــا بــه لحــاظ مــواد اولیــه معدنــی 
و انــرژی از غنــای خوبــی برخــوردار اســت، توســعه ایــن رشــته باعــث فعــال شــدن 
معــادن مختلــف از لحــاظ تهیــه و فــراوری مــواد اولیــه مــی شــود. لــذا اجــراي دوره 
ــورد  ــه اي رشــته ســرامیک الزامــی، ضــروری، مهــم و م متوســطه شــاخه فنــي حرف

نیــاز مــی باشــد.

نقــش فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات )IT( در تمامــي زمینــه هــا از جملــه صنعــت 
بــر هیــچ فــردي پوشــیده نیســت و برنامــه ریــزان در عصــر حاضــر و آینــده نیازمنــد 
بکارگیــري ایــن فنــاوري هســتند. هنرجویــان مــي تواننــد بــا کســب مــداوم اطالعــات 
در ارتبــاط بــا فنــاوري هــاي نویــن دانــش خــود را بــه روز کــرده و قطعــات ســرامیکي 

متناســب بــا نیازهــاي صنعتــي تولیــد کننــد.

امــروزه در محیــط هــاي صنعتــي، خالقیــت، نــوآوري، کار گروهــي و امــکان اســتفاده 
از فنــاوري هــاي جدیــد از مهمتریــن ابــزاري اســت کــه یــک فــرد صنعتــي مــي توانــد 

در محیــط کار بــراي رشــد و پیشــرفت علمــي خــود از آن اســتفاده کنــد. 

مسیرهای توسعه حرفه ای رشته سرامیک

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات دررشته
و چگونگي بهره برداري از آن 

خالقیت و نوآوري مورد نیاز

کارگر ماهر  سطح 1

کمک تكنسین سطح 2

تكنسین سطح 3

تكنسین ارشد سطح 4

مهندسی حرفه ای سطح 5

کارگر ماهر عمومی سرامیک  81810191

کمک تكنسین سرامیک 73140192 

تكنسین سرامیک
31190193

تكنسین ارشد سرامیک
31190194

مهندسی سرامیک
21490195
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كد تحصیلي:2گروه تحصیلی: مواد  و فرآوری

كد  رشته تحصیلی: 072210رشته تحصیلی: سرامیک

هدفشايستگي محوريرديف

جمع آوری و گرد آوری 1
)N31( و اطالعات تجزیه  نیاز،  مورد  های  داده  کار، شناسایی  به  مربوط  ها/اطالعات  داده  آوردن  /بدست  انتخاب 

افزارهای چندگانه/یکپارچه،  تحلیل داده ها، وارد کردن اطالعات پایه به رایانه، به کارگیری نرم 
پردازش اطالعات، تفسیر داده ها کاربرد فناوری اطالعات 2

)N34(

انتخاب فناوری مناسب 3
)N41(

پیگیری  موجود،  های  فناوری  شناخت   ، جدید  های  فناوری  طراحی   ، کار  های  نیازمندی  فهم 
، درک  انتظار  مورد  نتایج  آوردن  بدست  برای  فناوری  با  کردن  کار   ، کار  اجرای  مراحل صحیح 

درست از عملکرد،

به کارگیری فناوری 4
)N42( مناسب

پیگیری  موجود،  های  فناوری  شناخت   ، جدید  های  فناوری  طراحی   ، کار  های  نیازمندی  فهم 
، درک  انتظار  مورد  نتایج  آوردن  بدست  برای  فناوری  با  کردن  کار   ، کار  اجرای  مراحل صحیح 

درست از عملکرد،

مدیریت مواد و تجهیزات 5
)N66(

پایش و نظارت بر به کارگیری صحیح و ایمن مواد و تجهیزات ، ارزیابی نیاز، کیفیت،  اثربخشی، 
ایمنی مواد و تجهیزات، نگهداری از تجهیزات و منابع مورد نیاز برای اجرای کار خاص، شناسائی 
تجهیزات،  و  مواد  ایمنی  اثربخشی،  نیاز، کیفیت  ارزیابی  آینده،  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  و  مواد 

سفارش و نگهداری از لیست تجهیزات ،سفارش، نگهداری، پایش و بکارگیری صحیح مواد اولیه

6)N72(مسئولیت پذیری
اطمینان از کیفیت کار انجام شده،انجام وظایف و کارهای محوله، کنترل و پایش استانداردهای 
قوانین، داوطلب شدن  از  با حداقل نظارت، حضور منظم، پیروی  انجام صحیح کارها  عملکردی، 
برای فعالیت¬های جدید و خاص، توجه به جزئیات کار، به نمایش گذاشتن و اثبات حضور به موقع 

و وقت شناسی، اطمینان از کیفیت استانداردها و مراجع مربوطه، کار انجام شده، وجدان کاری.

7
درستکاری و کسب حالل 

)N73(
اطمینان از کیفیت کار انجام شده،انجام وظایف و کارهای محوله، کنترل و پایش استانداردهای 
قوانین، داوطلب شدن  از  با حداقل نظارت، حضور منظم، پیروی  انجام صحیح کارها  عملکردی، 
برای فعالیت¬های جدید و خاص، توجه به جزئیات کار، به نمایش گذاشتن و اثبات حضور به موقع 

و وقت شناسی، اطمینان از کیفیت استانداردها و مراجع مربوطه، کار انجام شده، وجدان کاری.

8)N64( شروع به کار به موقع و مدیریت زمان، پیروی از جدول زمان بندی و...مدیریت زمان

9)N81( شناخت ویژگی های کار آفرینی و شناخت مراحل کار آفرنی و مشاغل مرتبط با رشته و...کار آفرینی

مدیریت کارها و پروژه ها 10
)N64(... تعریف دامنه کارها و وظایف، انواع برنامه ریزی و

شايستگي هاي غیرفني در رشته سرامیک  
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تولید سرامیک به روش دستی 

17

همانطــور کــه مــی دانیــم در رشــته ســرامیک شــش درس تخصصــی کــه ترکیبــی از 
کار عملــی و دانــش اســت ارائــه مــی گــردد. روش ارائــه درس هــا بــه ترتیــب تولیــد 
ــه روش پالســتیک در پایــه دهــم،  ــه روش دســتی و  تولیــد ســرامیک ب ســرامیک ب
ــری  ــه گ ــه روش ریخت ــرامیک ب ــد س ــودر وتولی ــرس پ ــه روش پ ــرامیک ب ــد س تولی
ــه روش  ــه یازدهــم، خشــک کــردن و پختــن ســرامیک هــا و تولیــد شیشــه ب در پای
دســتی در پایــه دوازدهــم ارائــه خواهــد شــد. از دالیــل ارائــه ایــن درس هــا دشــواری 

آن هــا در بلــوغ ذهنــی و جســمی هنرجویــان اســت. 
درس تولیــد ســرامیک بــه روش دســتی شــامل 300 ســاعت آمــوزش بــوده کــه 180 

ســاعت آن کار عملــی و 120 ســاعت آن نظــری مــی باشــد
ــه،  ــا عناویــن آمــاده ســازی مــواد بدن اجــزای ایــن درس از شایســتگی هــای فنــی ب
شــکل دهــی دســتی، پرداخــت، لعــاب زنــی و تزییــن دســتی اســت کــه همچنیــن 
ــرای ایــن درس مســئولیت پذیــری، مدیریــت مــواد و  شایســتگی هــای غیــر فنــی ب

ــه کار گیــری فنــاوری مناســب و مدیریــت زمــان مــی باشــد.  تجهیــزات، ب
ــفالگر،  ــفال، س ــده گل س ــاده کنن ــغل آم ــج ش ــاس پن ــر اس ــا ب ــتگی ه ــن شایس ای
ــن شــده  ــده تدوی ــن کنن ــاب زن و تزئی ــی و ســرامیک، لع پرداخــت کار ســفال چین
ــج  ــن پن ــد در ای ــی توان ــن درس م ــت در ای ــراز صالحی ــس از اح ــو پ اســت و هنرج

ــود. ــه کار ش ــغول ب ــغل، مش ش

درس دهم : تولید سرامیک به روش دستي 
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ک
ف تفصیلي رشته سرامی

اهدا
عرصه
عناصر

شتن
رابطه با خوي

سم(
)روح ،روان وج

رابطه با خدا
سان ها(

ق خدا)ساير ان
رابطه با خل

ت
رابطه با خلق

تعقل،تفكر و 
شه ورزي

اندي

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت و نوآوری در بهبود فرآیند کار 

ش خالقی
3- تفکر در نق

)تفکر خالق(
- نقد و بررسی عملکرد خود در حرفه )تفکر انتقادی(

ف و 
ت ها و نقاط ضع

- تامل در توانمندی ها، نیازها، ظرفی
ت(

ت کار و کیفی
قوت خود در محیط کار)مدیری

ش هاي 
4- تفکر در بکارگیري منطق و عقل در انتخاب رو

انجام کار )خردورز(
5- تحلیل اصول و فرایند انجام کار

ت فردی در محیط کار
- توجه به ایمنی و بهداش

- تحلیل استانداردها

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های 

2- شایستگی خا
یادگیری

3- تفکر در آیات الهی مرتبط با عمل 
ب روزی حالل

صالح و کس
ش 

ت ارز
جه

ث 
در احادی

- تفکر 
ب و کار حالل )تفکر 

گذاری بر کس
منطقی(

ت 
سخ

ش کاری و 
4- تفکر در من

ت(
کوشی انبیا )بلند هم

ش انسان و 
5- تامل در اصل آفرین

س قدرت خداوند
جهان بر اسا

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ف و کارها در کار تیمی )کار تیمی(

3- تحلیل وظای
ب با 

ش بومی سازی فناوری متناس
- تفکر در رشد و توسعه بین

ت منابع(
چشم انداز آینده کشور )مدیری

- توجه به اصول برقراري ارتباط موثر با دیگران )ارتباط مؤثر(
ت نشاط و شادابی در محیط کار و جامعه 

4- توجه به تاثیر مثب
)با نشاط(

5- تامل و تفکر در تاثیر تجربیات دیگران در کار - تامل و تفکر 
ت حقوق دیگران

در رعای
ت استانداردها در توسعه صنعتی کشور

ک تاثیر رعای
- در

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت )تفکر سیستمی(

3- تدبر در نظام مند بودن خلق
ش 

آفرین
مند بودن نظام 

هدف 
در 

- تفکر 
)تفکرمنطقی(

ش براي ایده گرفتن از 
ت و تال

4- تفکر در طبیع
آن ) خالق(

ت 
- اندیشیدن در رابطه انسان با عالم هستی )حقیق

جویی(
ب طبیعی

5- تامل در استفاده بهینه از منابع و مواه
ت 

ت موارد ایمنی و بهداش
- تفکر در تاثیر رعای

محیطی کار
ت

ت های طبیع
ف قابلی

- کش

ايمان و باور
ش، 

)پذير
تعبد،التزام 

قلبي(

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت در حوزه کاری 

3- باور به یادگیری مداوم در بهبود پیشرف
خود) یادگیری مادام العمر(

ب 
ت کس

- باور به استفاده از فناوری های روز در بهبود کیفی
و کار )کاربرد فناوری(

ش تفکر منطقی در حل مسائل مربوط به حرفه 
- باور به نق

)تفکر منطقی(
ت انسانی ) خودباوری(

4- ایمان به کرام
- ایمان به اشرف مخلوقات دانستن آدمي )مؤمن(

ت کار مداوم در کار 
ش و پش

ت با تال
- باور به بهبود معیش

)امیدواري(
5- ایمان و باور آگاهانه به توانمندی های فردی برای 

ت حرفه ای
پیشرف

ت
ت قوانین ایمنی و بهداش

- اعتقاد به رعای
ت استانداردها

- اعتقاد به رعای

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های 

2- شایستگی خا
یادگیری

3- ایمان به نظام مند بودن فعل 
ش )تفکر 

جهان آفرین
در 

خداوند 
سیستمی(

ت 
ت واالی کیفی

- باور به وجود مدیری
ت(

ت کار وکیفی
ش )مدیری

در آفرین
ف در راه خدا 

4- باور به انجام وظای
)مومن(

- توکل و ایمان به یاری خدا )مومن(
ت خدا )مومن(

- ایمان به عدال
- ایمان به رزاق بودن خداوند )مومن(
5- باور به نظارت خدا در کلیه امور 

- ایمان به قدرت خدا به عنوان خالق 
هستی

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش اخالق حرفه ای و کارتیمی در کار )کارتیمی(

3- باور به نق
- برخورداری از روحیه تعاون و همکاری در محیط کار )کارتیمی(

- داشتن روحیه مساعدت و دستگیری دیگران )ارتباط موثر(
ت 

ت خواهي در بهبود انجام کار )عدال
ش عدال

4- باور به نق
خواهی(

- باور به فداکاری در راه آرمانهای دینی، اسالمی و ملی)ایثار گر(
- باور به توانایی های ملی در زمینه های علمی، اقتصادی، هنری 

و فن آوری )وطن دوستی(
ش شغل خود در توسعه صنعتی کشور

5- ایمان به نق
ت حقوق دیگران

- ایمان به رعای
ف

ت استانداردهای عملکرد کارها و وظای
- ایمان به تاثیر رعای

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
3- باور به حق داشتن نسل های آینده برای استفاده 

ت منابع(
از منابع طبیعی )مدیری

ت در دستان ما 
ت دانستن طبیع

4- ایمان به امان
ت داری(

)امان
ت و منابع 

ت در برابر طبیع
_ایمان به داشتن مسئولی

ت پذیری(
)مسئولی

ب و 
ت در مورد جهان غی

- باور به جستجوی حقیق
ت جویی( 

عالم آخرت )حقیق
5- ایمان به استفاده صحیح از مواد و منابع طبیعی و 

ت الهی
ت به عنوان امان

حفظ محیط زیس
- باور به پاسخگو بودن در برابر نحوه استفاده از 

اموال، منابع طبیعی و.... در جهان آخرت

اخالق
)تزکیه عاطفه و 
ساني(

ت نف
ملكا

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش گذاری به اخالق حرفه ای در محیط کار

 3- ارز
- داشتن روحیه یادگیري در منابع اطالعاتی جدید )یادگیري 

مادام العمر(
ت )تفکر 

ش گذاري به استدالل و تصمیم گیري درس
- ارز

منطقي(
ت 

ش مستمر در محیط کار )سخ
ش و کوش

ش دهي تال
4- ارز

کوشی(
س

- داشتن اعتماد به نف
-دوری از رذایل اخالقی )متخلق به اخالق اسالمی و 

پرهیزگاری(
ف به صورت کامل 

ش دهی انجام کارها و وظای
5- ارز

ت
ت قوانین ایمنی و بهداش

ش گذاری به رعای
- ارز

ت استانداردها
ش قائل شدن به رعای

- ارز

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های 

2- شایستگی خا
یادگیری

ش نهادن به درستکاری و 
3- ارز

ب روزی حالل به عنوان عبادت 
کس

شکر گذاری از خداوند به خاطر 
 -

نعمات )اخالق حرفه ای(
ت تقوای الهی در انجام امور 

 4- رعای
)پرهیزکاری(

گرفتن از رفتار و زندگي 
- الگو 

شئونات 
پیامبران و ائمه در تمام 

زندگی و کار )آزاد منشی(
ش دادن به موازین اسالمی در 

5- ارز
انجام کارها 

ش دادن به جنبه عبادی کار 
- ارز

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش نهادن به کار گروهی)کارتیمی(

 3- ارز
- داشتن روحیه کارآفرینی )کارآفرینی(

ک داوطلبانه به دیگران ) ارتباط 
ش قائل شدن براي کم

- ارز
مؤثر(

 4- ارزشمند دانستن منافع ملی برگروهی و منافع جمعی بر 
فردی )جمع گرایی(

- داشتن روحیه احقاق حق )ظلم ستیزی(
ش نشاط و تندرستی در زندگی )با نشاط(

ش دادن به نق
- ارز

ش گذاری به نظرات و تجربیات دیگران
5- ارز

ش گذاشتن به حقوق دیگران
- ارز

ش قائل شدن به توسعه صنعتی کشور از طریق تولید ملي
- ارز

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت منابع

ش نهادن به اصول مدیری
3- ارز

ت پذیری در برابر 
ش گذاشتن به مسئولی

4- ارز
ت و موجودات

محیط زیس
ش گذاشتن به منابع طبیعی، مواد، تجهیزات، 

5- ارز
ت و موجودات

محیط زیس
ش محیط کار سالم 

ش گذاری به نگر
- ارز
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تولید سرامیک به روش دستی 

ک
ف تفصیلي رشته سرامی

اهدا
عرصه
عناصر

شتن
رابطه با خوي

سم(
)روح ،روان وج

رابطه با خدا
سان ها(

ق خدا)ساير ان
رابطه با خل

ت
رابطه با خلق

تعقل،تفكر و 
شه ورزي

اندي

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت و نوآوری در بهبود فرآیند کار 

ش خالقی
3- تفکر در نق

)تفکر خالق(
- نقد و بررسی عملکرد خود در حرفه )تفکر انتقادی(

ف و 
ت ها و نقاط ضع

- تامل در توانمندی ها، نیازها، ظرفی
ت(

ت کار و کیفی
قوت خود در محیط کار)مدیری

ش هاي 
4- تفکر در بکارگیري منطق و عقل در انتخاب رو

انجام کار )خردورز(
5- تحلیل اصول و فرایند انجام کار

ت فردی در محیط کار
- توجه به ایمنی و بهداش

- تحلیل استانداردها

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های 

2- شایستگی خا
یادگیری

3- تفکر در آیات الهی مرتبط با عمل 
ب روزی حالل

صالح و کس
ش 

ت ارز
جه

ث 
در احادی

- تفکر 
ب و کار حالل )تفکر 

گذاری بر کس
منطقی(

ت 
سخ

ش کاری و 
4- تفکر در من

ت(
کوشی انبیا )بلند هم

ش انسان و 
5- تامل در اصل آفرین

س قدرت خداوند
جهان بر اسا

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ف و کارها در کار تیمی )کار تیمی(

3- تحلیل وظای
ب با 

ش بومی سازی فناوری متناس
- تفکر در رشد و توسعه بین

ت منابع(
چشم انداز آینده کشور )مدیری

- توجه به اصول برقراري ارتباط موثر با دیگران )ارتباط مؤثر(
ت نشاط و شادابی در محیط کار و جامعه 

4- توجه به تاثیر مثب
)با نشاط(

5- تامل و تفکر در تاثیر تجربیات دیگران در کار - تامل و تفکر 
ت حقوق دیگران

در رعای
ت استانداردها در توسعه صنعتی کشور

ک تاثیر رعای
- در

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت )تفکر سیستمی(

3- تدبر در نظام مند بودن خلق
ش 

آفرین
مند بودن نظام 

هدف 
در 

- تفکر 
)تفکرمنطقی(

ش براي ایده گرفتن از 
ت و تال

4- تفکر در طبیع
آن ) خالق(

ت 
- اندیشیدن در رابطه انسان با عالم هستی )حقیق

جویی(
ب طبیعی

5- تامل در استفاده بهینه از منابع و مواه
ت 

ت موارد ایمنی و بهداش
- تفکر در تاثیر رعای

محیطی کار
ت

ت های طبیع
ف قابلی

- کش

ايمان و باور
ش، 

)پذير
تعبد،التزام 

قلبي(

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت در حوزه کاری 

3- باور به یادگیری مداوم در بهبود پیشرف
خود) یادگیری مادام العمر(

ب 
ت کس

- باور به استفاده از فناوری های روز در بهبود کیفی
و کار )کاربرد فناوری(

ش تفکر منطقی در حل مسائل مربوط به حرفه 
- باور به نق

)تفکر منطقی(
ت انسانی ) خودباوری(

4- ایمان به کرام
- ایمان به اشرف مخلوقات دانستن آدمي )مؤمن(

ت کار مداوم در کار 
ش و پش

ت با تال
- باور به بهبود معیش

)امیدواري(
5- ایمان و باور آگاهانه به توانمندی های فردی برای 

ت حرفه ای
پیشرف

ت
ت قوانین ایمنی و بهداش

- اعتقاد به رعای
ت استانداردها

- اعتقاد به رعای

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های 

2- شایستگی خا
یادگیری

3- ایمان به نظام مند بودن فعل 
ش )تفکر 

جهان آفرین
در 

خداوند 
سیستمی(

ت 
ت واالی کیفی

- باور به وجود مدیری
ت(

ت کار وکیفی
ش )مدیری

در آفرین
ف در راه خدا 

4- باور به انجام وظای
)مومن(

- توکل و ایمان به یاری خدا )مومن(
ت خدا )مومن(

- ایمان به عدال
- ایمان به رزاق بودن خداوند )مومن(
5- باور به نظارت خدا در کلیه امور 

- ایمان به قدرت خدا به عنوان خالق 
هستی

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش اخالق حرفه ای و کارتیمی در کار )کارتیمی(

3- باور به نق
- برخورداری از روحیه تعاون و همکاری در محیط کار )کارتیمی(

- داشتن روحیه مساعدت و دستگیری دیگران )ارتباط موثر(
ت 

ت خواهي در بهبود انجام کار )عدال
ش عدال

4- باور به نق
خواهی(

- باور به فداکاری در راه آرمانهای دینی، اسالمی و ملی)ایثار گر(
- باور به توانایی های ملی در زمینه های علمی، اقتصادی، هنری 

و فن آوری )وطن دوستی(
ش شغل خود در توسعه صنعتی کشور

5- ایمان به نق
ت حقوق دیگران

- ایمان به رعای
ف

ت استانداردهای عملکرد کارها و وظای
- ایمان به تاثیر رعای

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
3- باور به حق داشتن نسل های آینده برای استفاده 

ت منابع(
از منابع طبیعی )مدیری

ت در دستان ما 
ت دانستن طبیع

4- ایمان به امان
ت داری(

)امان
ت و منابع 

ت در برابر طبیع
_ایمان به داشتن مسئولی

ت پذیری(
)مسئولی

ب و 
ت در مورد جهان غی

- باور به جستجوی حقیق
ت جویی( 

عالم آخرت )حقیق
5- ایمان به استفاده صحیح از مواد و منابع طبیعی و 

ت الهی
ت به عنوان امان

حفظ محیط زیس
- باور به پاسخگو بودن در برابر نحوه استفاده از 

اموال، منابع طبیعی و.... در جهان آخرت

اخالق
)تزکیه عاطفه و 
ساني(

ت نف
ملكا

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش گذاری به اخالق حرفه ای در محیط کار

 3- ارز
- داشتن روحیه یادگیري در منابع اطالعاتی جدید )یادگیري 

مادام العمر(
ت )تفکر 

ش گذاري به استدالل و تصمیم گیري درس
- ارز

منطقي(
ت 

ش مستمر در محیط کار )سخ
ش و کوش

ش دهي تال
4- ارز

کوشی(
س

- داشتن اعتماد به نف
-دوری از رذایل اخالقی )متخلق به اخالق اسالمی و 

پرهیزگاری(
ف به صورت کامل 

ش دهی انجام کارها و وظای
5- ارز

ت
ت قوانین ایمنی و بهداش

ش گذاری به رعای
- ارز

ت استانداردها
ش قائل شدن به رعای

- ارز

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های 

2- شایستگی خا
یادگیری

ش نهادن به درستکاری و 
3- ارز

ب روزی حالل به عنوان عبادت 
کس

شکر گذاری از خداوند به خاطر 
 -

نعمات )اخالق حرفه ای(
ت تقوای الهی در انجام امور 

 4- رعای
)پرهیزکاری(

گرفتن از رفتار و زندگي 
- الگو 

شئونات 
پیامبران و ائمه در تمام 

زندگی و کار )آزاد منشی(
ش دادن به موازین اسالمی در 

5- ارز
انجام کارها 

ش دادن به جنبه عبادی کار 
- ارز

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش نهادن به کار گروهی)کارتیمی(

 3- ارز
- داشتن روحیه کارآفرینی )کارآفرینی(

ک داوطلبانه به دیگران ) ارتباط 
ش قائل شدن براي کم

- ارز
مؤثر(

 4- ارزشمند دانستن منافع ملی برگروهی و منافع جمعی بر 
فردی )جمع گرایی(

- داشتن روحیه احقاق حق )ظلم ستیزی(
ش نشاط و تندرستی در زندگی )با نشاط(

ش دادن به نق
- ارز

ش گذاری به نظرات و تجربیات دیگران
5- ارز

ش گذاشتن به حقوق دیگران
- ارز

ش قائل شدن به توسعه صنعتی کشور از طریق تولید ملي
- ارز

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت منابع

ش نهادن به اصول مدیری
3- ارز

ت پذیری در برابر 
ش گذاشتن به مسئولی

4- ارز
ت و موجودات

محیط زیس
ش گذاشتن به منابع طبیعی، مواد، تجهیزات، 

5- ارز
ت و موجودات

محیط زیس
ش محیط کار سالم 

ش گذاری به نگر
- ارز

عرصه
عناصر

شتن
رابطه با خوي

سم(
)روح ،روان وج

رابطه با خدا
سان ها(

ق خدا)ساير ان
رابطه با خل

ت
رابطه با خلق

ب 
س

علم)ک
ت، 

ت شناخ
معرف

ت و آگاهي(
بصیر

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش و تاثیر یادگیری در حرفه

3- آگاهی از نق
ش اخالق حرفه ای )یادگیری مادام العمر(

-دان
ت واگاهی از فرمول ها در روابط ریاضی مربوط 

شناخ
_

ت ریاضی(
به حرفه )محاسبه و کاربس

ت های فرد در برابر 
ت و آگاهی از مسئولی

4- شناخ
ت پذیری(

خود )مسئولی
- آگاهی از مفاد قانون کار )قانونگرایي(

ت قوانین و اصول به کار رفته در 
5- آگاهی و شناخ

حرفه 
- تشریح فرایند انجام کار درحرفه 

ت
- آگاهي از قوانین ایمنی و بهداش

- آگاهي از استانداردها

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه 

2- شایستگی خا
های یادگیری

سیستمی 
تفکر 

ت 
شناخ

 -3
ش

حاکم بر جهان آفرین
آفرینندگی 

ش 
ت نق

شناخ
 -

خداوند در عالم هستی )تفکر 
منطقی(

ت 
ت و آگاهی از مسئولی

4- شناخ
خدا 

در برابر 
ف 

وظای
و 

ها 
ت پذیری(

)مسئولی
ت و آگاهی از احکام 

شناخ
 -

ت 
اسالم در زمینه کار و فعالی

های اقتصادی )متخلق به اخالق 
اسالمی(

های علم 
ف ویژگی 

5- توصی
ارتباط 

در 
خداوند 

الیتناهی 
باحرفه

ت آیات الهی در ارتباط با 
- شناخ

ک و فلزات
آب و خا

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت اصول برقراری ارتباط موثر با دیگران 

شناخ
 -3

 
)همکاران- مشتریان و....(

ت فکری و معنوی و شغلی)اخالق 
ت حقوق مالکی

- شناخ
حرفه ای(

ت قوانین گروه و کارهاي تیمي )کار تیمي(
- شناخ

ت به کار بستن تجربه و نظرات دیگران 
4- آگاهی از اهمی

)همکاران، دوستان و....(
-آشنایی با ویژگیهای مردم ساالری دینی

ش آنان 
ت نق

ت حقوق دیگران و اهمی
5- آگاهی و شناخ

ک
در حرفه کارگر ماهر سرامی

ش آنان در 
ت نق

ت حقوق دیگران و اهمی
- آگاهی و شناخ

ک
ک تکنسین سرامی

حرفه کم
ش حرفه و کارافرینی در توسعه اجتماعی 

- آگاهی از نق
و اقتصادی

ت استانداردهای بین المللی در کاال و 
-آگاهی از اهمی

ش آن در تولید قطعات در حرفه
نق

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت منابع 

ت و آگاهی از اصول مدیری
3- شناخ

)مواد، انرژی، تجهیزات و زمان و...(
ت و ایده 

- شناسایي پدیده ها و الگوهاي طبیع
گرفتن از آنها )تفکر خالق(

ت نحوه عملکرد سیستم های موجود 
- شناخ

ت )تفکر منطقی(
در طبیع

ت و ارتباط 
4- آگاهی از قوانین حاکم بر طبیع
گ )قانونگرا(

آن با حیات بعد از مر
ت و ویژگی های پدیده ها 

- آگاهی از وضعی
و تاثیر آن

ت جو(
در زندگی اجتماعی )حقیق

 5- آگاهی از اصول بهره برداری بهینه از مواد 
ک و...(، انرژی )آب، گاز و...( 

طبیعی )انواع خا
در حرفه

ت و جلوگیری از 
ش های بازیاف

ت رو
- شناخ

ت
ورود مواد آالینده به محیط زیس

ت
- آگاهی از استانداردهای محیط زیس

عمل 

ش، 
)کار،تال

ت،
ت، عباد

اطاع
ت، 

مجاهد
کارآفريني، 
ت و...(

مهار

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت 

ش و سابقه از فعالی
3- مستند سازی و تهیه گزار

های روزانه )مستند سازی(
ش 

ش دیگران در شغل و حرفه )آموز
- توانایی آموز

دیگران(
ش برای جمع آوری و گردآوری اطالعات )سواد 

- تال
اطالعاتی(

ت قوانین و مقررات در محیط کارمربوط به 
4- رعای

حرفه )قانونگرایی(
ف خود در حرفه 

- اهتمام به برطرف کردن نقاط ضع
ت(

)بلند هم
ف و کارهای مربوط به حرفه بر 

5- انجام صحیح وظای
س استاندارد عملکرد

اسا
ب تجربه عملی در محیط کار در حرفه

- کس
ت فردی

ت ایمنی و بهداش
- رعای

ت استانداردها
- رعای

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه 

2- شایستگی خا
های یادگیری

3- انجام کارها با الهام گیری 
طبیعی و الهی 

از پدیده های 
و 

ب 
مناس

فناوری 
)بکاربردن 
ت(

خالقی
کارها بر 

در انجام 
ش 

4- تال
ت در برابر خداوند 

س مسئولی
اسا

ت پذیری(
)مسئولی

- انجام کارها با توکل به خدا و 
ب روزی 

اعتقاد به او برای کس
حالل )مومن(

- عمل به دستورات و احکام 
مبین اسالم در مورد کار )متخلق 

به اخالق اسالمی(
کارها با اعتقاد به 

5- انجام 
نظارت خداوند در همه امور

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ش به 

ت فعال در کار تیمی و ایفای کامل نق
3- مشارک

عنوان عضو تیم ) کارتیمی(
- پرهیز از قضاوت در مورد دیگران )اخالق حرفه ای(

ش براي ایجاد رابطه دوستانه با دیگران ) ارتباط 
- تال
مؤثر(

س خیر خواهی و 
ش در انجام کار در حرفه بر اسا

4- تال
مصالح دیگران )ارجح دادن هدف جمع یا سازمان برهدف 

خود(
- اهتمام به حل مسائل کارگران و کارکنان در محیط 

کار )خیرخواهی(
ت علمی و فن آوری کشور 

ش جهادی در راه پیشرف
- تال

)وطن دوستی (
س قانون کار و تجربه 

5- انجام کارهای حرفه بر اسا
دیگران

- بکارگیری استانداردهای بین المللی در فرآیند انجام 
کار و تولید کاال

ت حقوق دیگران
- رعای

1- شایستگی پایه
ص دیگر حوزه های یادگیری

2- شایستگی خا
ت منابع 

ت اصول مدیری
3- به کار گیری و رعای

)مواد، انرژی، تجهیزات، زمان و....(
حرفه 

ف مربوط به 
4- انجام کارها و وظای

ت و 
حفاظ

ت پذیری در 
ت مسئولی

با رعای
ت و منابع طبیعی

نگهداری از محیط زیس
5- بهره برداری عاقالنه و مسئوالنه از منابع 

ب طبیعی
و مواه

ت محیطی
ت ایمنی و بهداش

- رعای
ت و جلوگیری از ورود 

ت در بازیاف
- مشارک

ت
مواد آالینده به محیط زیس
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درس تولیــد ســرامیک بــه روش دســتی از پنــج تکلیــف کاري در قالــب پنــج پودمــان 
ــک شــغل در حــوزه  ــده ی ــان نماین ــر پودم ــه ه شایســتگي تشــکیل شــده اســت ک
ــک  ــف کاري در ی ــه تکالی ــه نحــوي اســت ک ــازماندهي درس ب ســرامیک اســت . س
مســیر افقــي از ســاده ارائــه مــي شــود و شایســتگي هــا بــه صــورت  تدریجــي کســب 
و ارزیابــي خواهــد شــد، و در پایــان درس شایســتگي کالن تولیــد ســرامیک بــه روش 

دســتی کــه قابیلــت انتقــال دارد محقــق مــي شــود.
شايستگی های مورد انتظار

جدول شايستگی های فنی و غیر فنی

شايستگی های غیر فنیشايستگی های فنی

مسئولیت پذیریآماده سازی مواد بدنه

مدیریت مواد و تجهیزاتشکل دهی دستی

به کارگیری فناوری مناسبپرداخت

مدیریت زمانلعاب زنی

تزئین دستی

در هر تکلیف کاري ابتدا دانش هاي پایه مورد نیاز ارائه می گردد.
دانــش هــا و مهــارت هــاي هــر مرحلــه از تکالیــف کاري بصــورت تلفیقــی و بــر اســاس 

نمــون بــرگ هــاي تحلیــل کار ارائــه می شــود.

شايستگي هاي غیرفني در رشته سرامیک  
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درس تولید سرامیک به روش دستي 

زمان )ساعت(کارهاپودمانهارديف

60آماده سازی مواد بدنهآماده سازی گل سفال1

60شکل دهی دستیسفالگر 2

60پرداختپرداخت کار سفال، چینی، سرامیک3

60لعاب زنیلعاب زن4

60تزیین دستیتزیین کننده5

آماده سازی مواد 
تزئین دستی لعاب زنیپرداختشكل دهی دستیبدنه 

زمان آموزش پودمانها  

مسیر يادگیری درس سال دهم - تولید سرامیک به 
روش دستی

 پايه دهم - 3۰۰ ساعت   
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ــه داراي  ــرامیک ک ــتاندارد س ــتی در کارگاه اس ــه روش دس ــرامیک ب ــد س درس تولی
ــر  فضــاي اختصاصــی خــود مــی باشــد، اجــرا میگــردد .ایــن فضــا شــامل مــوارد زی

اســت:
ــور  ــی، ن ــزات جنب ــزکار، تجهی ــا، می ــتگاه ه ــان دس ــرای چیدم ــتاندارد ب ــای  اس فض
ــی  ــش بین ــه پی ــتی و .. ک ــرویس بهداش ــوز، س ــاق هنرآم ــب، کالس درس، اط مناس
برخــی از فضاهــا ماننــد ســرویس بهداشــتی، رختکــن و.. بــه عهــده ســازمان نوســازی 
مــدارس مــی باشــد ولــی اســتاندارد کلــی فضای مــورد نیــاز بــرای چیدمــان تجهیزات 
بایــد توســط دفتــر برنامــه ریــزی و تالیــف کتــاب درســی بــه ســازمان مذکــور اعــالم 

شــود.

استاندارد فضا

مواد، رسانه ها، مرکز، مواد و منابع يادگیری
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زمانشماره جلسه *مرحله کاریواحد يادگیریعنوان فصل

آماده سازي مواد اول
اولیه

معرفي دسته بندي مواد و مواد 
جلسه 1اولیه سرامیکي

ت
اع

 س
٦٠

جلسه 2 ازمایش هاي خاک رس

جلسه 3انواع رس

جلسه 3مواد اولیه غیرپالستیک

جلسه 4فرآیند آماده سازي مواد اولیه

جلسه 5کنترل نهایی

جلسه ٦ارزشیابی فصل پایاني 

شکل دهي دستيدوم

جلسه ٧شکل دهي دستي )شستي(

ت
اع

 س
٦٠

شکل دهي دستي
جلسه 8 و9 ) فتیله اي(

شکل دهي دستي
جلسه 10 و 11  )ورقه اي(

جلسه 12 شکل دهي دستي )دست و قالب(

جلسه13ارزشیابی فصل پایاني

پرداختسوم
ابزار و تجهیزات پرداخت- پرداخت 

خشک
جلسه 14

ت
اع

 س
٦٠

جلسه 15پرداخت پخت و کنترل نهایی

ارزشیابی فصل پایاني

لعابزنيچهارم

جلسه 17-16انواع لعاب

ت
اع

 س
٦٠

جلسه 20-18روش هاي لعابزني

جلسه 21عیوب لعاب

جلسه 22ارزشیابی فصل پایاني

پنجم

جلسه 23اصول تزئینتزیین

ت
اع

 س
٦٠

جلسه  26-24روشهاي تزئین پیش از پخت

جلسه 29-27روشهاي تزئین پس از پخت

جلسه 30ارزشیابی فصل پایاني

* هر جلسه معادل ٨ ساعت است، که ۶-۵ ساعت آن به صورت عملی ۳-۲ ساعت آن نظری 

ارائه می گردد.

جدول بودجه بندی تدريس
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فصل 2

روش های تدريس
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روش هاي تدريس متداول

بــرای آمــوزش مطالــب بــه یادگیرنــده بــا توجــه بــه موضــوع, محتــوی، گــروه ســنی 
یادگیرنــده، .... روش هــای تدریــس مختلفــی وجــود دارد. بــرای آشــنایی بــا روش های 

مختلــف فعــال و نویــن بــه نمــودار 1 توجــه نمائیــد.

نمودار 1- روش های تدریس نوین

روش های تدريس متداول شامل موارد زير است:
 روش گروهی يا مشارکتی 

ــی  ــردی و جمع ــری ف ــرای یادگی ــه شــده ب ــرد توصی ــک راهب ــس مشــارکتی ی تدری
اســت کــه نــه تنهــا فــرد در مقابــل یادگیــری خــود مســئول اســت بلکــه در مقابــل 
ــه در  ــی ک ــا انعطاف ــد ب ــی توان ــم م ــت و معل ــئول اس ــز  مس ــران نی ــری دیگ یادگی
ترکیــب و انــدازه گــروه هــا بوجــود مــی آورد بــه یــک تدریــس اثربخــش دســت یابــد. 
بــه طــوری کــه نــه تنهــا هنرجویانبتواننــد بــا هــم کار کننــد بلکــه یادگیــری خــود 
ــد. فعالیــت هــای  ــذت ببرن ــه حداکثــر رســانده  و از ایــن یادگیــری ل و دیگــران را ب
گروهــی ، یادگیــری را جــذاب و پربــار مــی ســازد و بــه رشــد شــناختی هنرجویــان 
کمــک مــی کنــد. ایــن روش در رشــد اجتماعــی و عاطفــی آنــان نیــز تأثیرگذار اســت. 
ــاط، توانایی هــای  ــن ارتب ــد و همی ــاد مــی گیرن ــا یکدیگــر ی ــل ب ــان در تعام هنرجوی
ــان  ــی و همــکاری را در آن ــش مــی دهــد و همدل ــان را افزای اجتماعــی و عاطفــی آن

تقویــت مــی کنــد.
ــه نــکات زیــر،  ــرای اجــرای درســت  فعالیــت هــای گروهــی و مشــارکتی، توجــه ب ب

ضــروری اســت:
ــح  ــان توضی ــرای هنرجوی ــی را ب ــارکت و کارگروه ــت مش ــدا ضــرورت و اهمی 1- ابت

ــد. ــن روش، مشــارکت کنن ــه در اجــرای ای ــا آگاهان ــد ت دهی
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ــان در کالس، تعــداد گــروه هــای  ــه موضــوع درس و تعــداد هنرجوی ــا توجــه ب 2- ب
ــا 4 هنرجــو( ــا 4 گــروه و هــر گــروه 2 ی کاری را مشــخص کنیــد.)3 ی

3- از هنرجویــان بخواهیــد بــرای گــروه خــود یــک هماهنــگ کننــده و یــک گزارشــگر 
ــروه  ــت در گ ــت نوب ــم ، رعای ــاد نظ ــده، ایج ــگ کنن ــه هماهن ــد. وظیف ــاب کنن انتخ
ــه گزارشــگر، یادداشــت  ــر اجــرای درســت فعالیــت گروهــی اســت. وظی و نظــارت ب
ــه آن در کالس  ــب مطــرح شــده در گــروه، تهیــه گــزارش از کار گروهــی و ارائ مطال
اســت. ایــن افــراد نبایــد ثابــت باشــند. هــر هنرجــو بایــد تجربــه کار هــم هماهنــگ 
کننــده و  هــم گزارشــگر را داشــته باشــد. قبــل از شــروع کار گروهــی، ایــن مطالــب 

را بــرای هنرجویــان توضیــح دهیــد.
4- گــروه بنــدی هنرجویــان بــه گونــه ای باشــد کــه افــراد هــر گــروه ثابــت نباشــند و 

تغییــر کنند.بــرای ایــن کار مــی توانیــد از روش هــای زیــر اســتفاده کنیــد:
1-4- شــمارش و تقســیم بنــدی هنرجویــان بــر اســاس اعــداد. بــه عنــوان مثــال اگــر 
مــی خواهیــد چهــار گــروه تشــکیل دهیــد ، از هنرجویــان بخواهیــد از یــک تــا چهــار 
بشــمارند و آن را تکــرار کننــد.در پایــان شــماره هــای یــک بــا هــم، دو بــا هــم، ســه 

بــا هــم و چهــار بــا هــم یــک گــروه را تشــکیل دهنــد.
ــد از  ــان بخواهی ــی در کالس بنشــانید و از آن ــه صــورت تصادف ــان را ب 2-4- هنرجوی

ســمت راســت یــا چــپ ، هــر چهــار نفــر یــک گــروه را تشــکیل دهنــد.
3-4- گاهی گروه ها را بر اساس انتخاب و تمایل هنرجویان تشکیل دهید.

ــروه  ــا را گ ــان آن ه ــدی هــای هنرجوی ــر اســاس توانمن 4-4- گاهــی خــود شــما، ب
بنــدی کنیــد. در ایــن روش توجــه داشــته باشــید در هــر گــروه هنرجویــان از نظــر 

ــا هــم باشــند. ــال متوســط و ضعیــف ب درســی، قویری
5- هرگــز گــروه هــا را بــر اســاس هنرجویــان قــوی، متوســط و ضعیــف تقســیم بنــدی 
ــای  ــف ه ــان طی ــه هنرجوی ــت  ک ــی اس ــارکتی ، گروه ــروه مش ــن گ ــد. بهتری نکنی
مختلــف آموزشــی)قوی، متوســط، ضعیــف(، بــا هــم باشــند تــا بتواننــد بــه یکدیگــر 

کمــک کننــد و همدلــی و همــکاری بیــن آن هــا ایجــاد شــود.
6-گاهــی از هنرجویــان بخواهیــد روشــی بــرای گــروه بنــدی ارائــه دهنــد. بــا ایــن کار، 

خالقیــت و انگیــزه آنــان را در کارگروهــی ، تقویــت مــی کنیــد.
7-هنــگام اجــرای فعالیــت گروهــی، خالصــه ای از قواعــد کارگروهــی ماننــد نظــم، 
مســئولیت پذیــری ، رعایــت نوبــت ، همــکاری، . . . را روی تابلــوی کالس بنویســیدیا با 
هــر روش دیگــر آن را نشــان دهیــد و هنــگام اجــرای کارگروهــی ، توجــه هنرجویــان 

را بــه آن جلــب کنیــد.
ــا هــر  ــس در گــروه هــای کوچــک اســت ام ــرد تدری ــک راهب ــس مشــارکتی ی تدری
تدریســی کــه بــا اســتفاده از گــروه صــورت مــی گیــرد لزومــا« نمــی توانــد تدریــس  
مشــارکتی تلقــی گــردد . زیــرا تدریــس مشــارکتی الزامــات و روش هــای مخصــوص 
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بــه خــود را دارد و تــا زمانــی کــه ایــن الزامــات در جــای خــود و بــه صــورت درســت 
انجام   نگیرد    نمی توان گفت  تدریس      مشارکتی صورت پذیرفته    است.                              

وظیفــه اصلــی معلــم ایجــاد زمینــه ی مشــارکت ، همــکاری، و رفاقــت گروهــی میــان 
هنرجویــان مــی باشــد. کاراو ایجــاد رقابــت نیســت، بلکــه ایجــاد رفاقــت و همــکاری 
و صمیمیــت میــان آنهاســت. فلســفه وجــودی تدریــس مشــارکتی دقیقــا« بــه همیــن 
ــه  ــردی از جمل ــای ف ــی ه ــی ویژگ ــود برخ ــر وج ــه خاط ــه،  ب ــت. اگرچ ــبب اس س
ویژگــی هــای هوشــی، شــخصیتی، زمینــه خانوادگــی و...  رقابــت میــان هنرجویــان 
ایجــاد خواهــد شــد. امــا وظیفــه مــا بــه عنــوان یــک معلــم حرفــه ای ایــن نیســت 
کــه بــه آن دامــن بزنیــم . بلکــه همــان طــوری کــه در قبــل آمــد  معلــم بایــد تمــام 
تــالش خــود را معطــوف بــه ایــن هــدف نمایــد،  کــه هنرجویانموفقیــت خــود را منوط 
ــا  ــه ایــن شــعار اعتقــاد پیــدا کننــد کــه ی ــه موفقیــت دیگــران بداننــد. در واقــع ب ب
))همگــی غــرق مــی شــویم و یــا همگــی نجــات پیــدا مــی کنیــم((. در ایــن صــورت

است که هنرجویان قوی تر، دست دیگر هنرجویان را خواهند گرفت.
بــه اعتقــاد کوهــن  یادگیــری مشــارکتی بــه معنــای گــروه بنــدی هنرجویان براســاس 
توانایــی هــای مشــابه نیســت، بلکــه بــر عکــس هــر انــدازه نــا همگونــی اعضــای گــروه 
ــی  ــی بیشــتر باشــد کارای ــان، فرهنــگ، هــوش و پیشــرفت تحصیل ــژاد ، زب از نظــر ن

رویکــرد یادگیــری مشــارکتی بیشــتر خواهــد بــود. 
تعداد هنرجویان عضو هر گروه و ترکیب اعضا گروه 

اولیــن وظیفــه معلــم در تدریــس مشــارکتی گــروه بنــدی هنرجویــان درگــروه هــای 
کوچــک اســت امــا آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه در گــروه بنــدی هنرجویــان 
بایســتی ،  قواعــدی را رعایــت نمــود تــا حداکثــر نتیجــه حاصــل شــود  وگرنــه ممکــن 
اســت نتوانیــم از تشــکیل گــروه بــه نتایــج دلخــواه خــود دســت پیــدا کنیم.اعضــای 
تشــکیل دهنــده ی هرگــروه از قانــون علمــی » آســتانه تحمــل« پیــروی مــی کنــد. 
آســتانه تحمــل کــودکان بــا نوجوانــان و بزرگســاالن کامــال« متفــاوت اســت. کــودکان 
ــد. زود خســته مــی شــوند، در  ــه بزرگســاالن دارن آســتانه تحمــل کمتــری نســبت ب
یــک زمــان واحــد نمــی تواننــد بــا تعــداد بیشــتری از افــراد رابطــه برقــرار ســاخته و 
آن را تــا مدتــی حفــظ نماینــد . لــذا بایــد در گــروه بنــدی هنرجویــان ، ایــن عوامــل 
ــا  ــه مســتقیمی ب ــروه، رابط ــر گ ــای ه ــداد اعض ــی تع ــرار داد. یعن ــه ق ــورد توج را م
ــروه  ــای گ ــداد اعض ــر ، تع ــان کمت ــن هنرجوی ــه  س ــر چ ــان دارد. ه ــن هنرجوی س
نیــز کمتــر و هرچــه  ســن فراگیــران باالتــر ، تعــداد اعضــای گــروه نیــز مــی توانــد 
بیشــتر باشــد. بهتــر اســت،  تعــداد اعضــای گــروه  هنرجویــان دوره ی ابتدایــی 2تــا 3 
نفر،هنرجویــان دوره متوســطه اول 3 تــا 4نفــر و هنرجویــان دوره هــای متوســطه دوم  و 
باالتر 4 تا 7 نفرباشد .                                                                                              

 الــف: تــا جایــی کــه ممکــن اســت اجــازه دهیــد هنرجویــان خــود اعضــای گــروه را 
تعییــن کننــد . امــا اگــر ایــن کار بــه درســتی انجــام نشــد معلــم حــق دارد کــه در 

تعیین    اعضای  گرو ه   دخالت    دارد.                    
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ب: معلــم بایــد توجــه داشــته باشــد کــه در هــر گــروه ، هنرجویانــی ازهــر ســه طیــف 
ــه عمــل  ــان اینگون ضعیــف ، متوســط و زرنــگ حضــور داشــته باشــند. اگــر هنرجوی
ننماینــد؛ معلــم مــی توانــد بــا اســتفاده از روش هایــی،  آنهــا را ســرو ســامان دهــد.

 روش ذهن انگیزی يا بارش فكری
ذهــن انگیــزی یکــی از روش هــای آمــوزش خــالق و مشــارکتی اســت. در ایــن روش 
، مســئله یــا پرسشــی در کالس مطــرح مــی شــود و هنرجویــان آزادانــه نظــرات خــود 
را در مــورد آن بیــان مــی کننــد و در پایــان ، مطالــب جمــع بنــدی و مجــداٌدر کالی 

ارائــه مــی شــود.
ــر  ــی و تفک ــر منطق ــادی ، تفک ــر انتق ــژه تفک ــه وی ــزی رشــد شــناختی ب ــن انگی ذه
ــان  ــی آن ــی و عاطف ــه رشــد اجتماع ــد و ب ــی کن ــت م ــان تقوی خــالق را در هنرجوی
کمــک مــی کنــد و جــرأت ورزی و اعتمــاد بــه نفــس آن هــا را افزایــش مــی دهــد.

اجرای این روش مستلزم رعایت نکات زیر است:
1- بــه همــه هنرجویــان فرصــت داده شــود تــا آزادانــه در گفــت و گــو شــرکت کننــد.
بــرای مشــارکت هنرجویــان ، آنــان را بــه پاســخ گویــی مجبــور نکنیــد، بلکــه بــا ایجاد 

انگیــزه ، آن هــا را بــه شــرکت در گفــت و گــو تشــویق کنیــد.
2- اگــر هنرجویــی پاســخ درســتی را ارائــه نــداد، آن را بپذیریــد و بــه تصحیــح پاســخ 

او نپردازیــد، زیــرا ســبب مــی شــود کــه هنرجویــان در گفــت و گــو شــرکت نکننــد. 
3- هنــگام جمــع بنــدی پایانــی بــدون نــام بــردن از هنرجویــان، بــه اصــالح نظــرات 

نادرســت بپردازیــد.
4- نظم و نوبت مشارکت همه هنرجویان را در اجرای این روش، رعایت کنید.

5- در پایــان، نظــرات هنرجویــان را اصــالح و جمــع بنــدی کنیــد و در اختیــار آنــان 
ــی از  ــده گروه ــه عه ــار ب ــر ب ــدی جلســات را ه ــع بن ــد جم ــی توانی ــد. م ــرار دهی ق

ــد. ــه دهی ــد و نظــرات اصالحــی خــود را ارائ ــرار دهی ــان ق هنرجوی
6- جمــع بنــدی جلســات ذهــن انگیــزی را هــر بــار گروهــی از هنرجویــان، بر حســب 

محتــوای آن، بــه صــورت پوســتر ، بروشــور، نمــودار، . . . در کالس ارائــه دهنــد.

 چهار قاعده اساسي بارش مغزي 
ــه آن  ــن قاعــده اســت و الزم اســت تمــام اعضــا ب 1- انتقــال ممنــوع : ایــن مهمتری
توجــه کــرده و بررســي و ارزیابــي پیشــنهاد را بــه اخــر جلســه موکــول کننــد . ضمــن 

اینکــه مالحظــه تبعیــض آمیــز پیشــنهادات نیــز ممنــوع اســت . 
2- اظهــار نظــرآزاد و بــي واســطه : ایــن قاعــده بــراي جــرات بخشــیدن بــه شــرکت 
کننــدگان بــراي ارائــه پیشــنهاداتي اســت کــه بــه ذهــن آنهــا خطــور مــي کنــد ، بــه 
عبــارت دیگــر در یــک جلســه بــارش مغــزي تمــام اعضــا بایــد جســارت و شــهامت 
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تولید سرامیک به روش دستی 

ــي و بعضــاً انتقــاد  ــدون آنکــه ترســي از ارزیاب اظهــار نظــر را پیــدا کــرده باشــند و ب
مســتقیم داشــته باشــند ؛ بتواننــد پیشــنهاد و نظــر خــود را بیــان کننــد . هــر چــه 
پیشــنهاد جســورانه تــر باشــد نشــان دهنــده ي اجــراي موفــق تــر جلســه اســت . 

ــود  ــال وج ــد ، احتم ــتر باش ــرات بیش ــداد نظ ــه تع ــر چ ــت : ه ــر کمی ــد ب 3- تاکی
پیشــنهادات مفیــد و کار ســازتر در بیــن آنهــا بیشــتر مــي شــود . موفقیــت اجــراي 
روش بــارش مغــزي بــا تعــداد پیشــنهادات مطــرح شــده در جلســه رابطــه مســتقیم 
ــنهاد  ــداد پیش ــه تع ــر چ ــه ه ــود ک ــي ش ــوان م ــه عن ــن گون ــن روش ای دارد . در ای
ــق و  ــي بیشــتر اســت . 4.  تلفی بیشــتر باشــد احتمــال وجــود طــرح پیشــنهاد کیف
بهبــود پیشــنهادات : اعضــا مــي تواننــد عــالوه بــر ارائــه پیشــنهاد ، نســبت بــه بهبــود 
پیشــنهاد خــود اقــدام کننــد . روش بــارش مغــزي ایــن امــکان را بــه اعضــا مــي دهــد 
کــه پــس از شــنیدن پیشــنهادات دیگــران پیشــنهاد اولیــه بهبــود داده شــود . انهــا 
ــا چنــد پیشــنهاد دیگــر تلفیــق کــرده و  همچنیــن مــي تواننــد پیشــنهاد خــود را ب

ــد .  ــه دســت آورن پیشــنهاد بهتــر و کاملتــري را ب
4- روش فهرست سؤاالت

در ایــن روش فهرســتی از ســؤاالت مختلــف تهیــه مــی شــود تــا موجــب برانگیختــن 
قــدرت تفِکــر و تّصــور فــرد گردد.ایــن تکنیــک راهــی بــرای بــه کار انداختــن قــدرت 

تّصــور فــرد شــناخته شــده اســت.
در ایــن روش، شــیوه عمــل بــه ایــن گونــه اســت کــه ابتــدا موضــوع یــا مســئله ای کــه 
مــی خواهیــد در بــاره آن فکــر کنیــد، مشــخص مــی کنیــد. ســپس سلســه ســؤاالتی 

در بــاره هــر مرحلــه از موضــوع یــا مســئله مطــرح مــی کنیــد.
نقاط قوت: خالقیت هنرجویان را افزایش می دهد. 

 روش مسئله ای )حل مسئله(
ایــن روش یکــی از روش هــای فعــال تدریــس اســت، نوعــی آمــاده کــردن فراگیــران 
ــه ای  ــه گون ــوزش ب ــای آم ــت ه ــن روش فّعالی ــت. در ای ــی س ــی واقع ــرای زندگ ب
تنظیــم مــی شــوند کــه در ذهــن فراگیرنــده (هنرجــو) مســئله ای ایجــاد شــود و او بــا 
عالقــه منــدی بــرای حــل مســئله تــالش مــی کنــد. ایــن روش بــه صــورت فــردی یــا 

گروهــی اجــرا مــی شــود و بــا روش هــای ســنتی کامــاًل فــرق دارد.
ــه فــردی یــک ماهــی بدهــی، یــک  یــک ضــرب المثــل چینــی مــی گویــد: »اگــر ب
وعــده غــذای او را تأمیــن کــرده ای، اّمــا اگــر بــه او ماهــی گیــری بیامــوزی، غــذای 
یــک عمــر او را تأمیــن کــرده ای «. بنابرایــن بایــد بــه دانــش آمــوزان یــاد دهیــم تــا 
ــه مقتضــای زمــان، اطالعــات و آموختــه هــای خــود را تعمیــم دهنــد و نیروهــای  ب
ــل  ــوب تبدی ــای مطل ــه رفتاره ــی ب ــتره زندگ ــانند و در گس ــل برس ــه فع ــوه را ب بالق

کننــد.
اجرای اين الگو دارای مراحل زير است:

1. مشخص کردن مشکل یا مسئله مورد تدریس به صورت دقیق و روشن؛
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2- جست وجوی راه حل های متعدد؛
3- بررسی راه حل های متعدد؛

4- انتخاب راه حل مناسب؛
5- اجرای راه حل مناسب؛

6- پیگیری نتایج به دست آمده.
هرچنــد روش حــل مســئله دارای مــدل هــای متفاوتــی ســت، امــا همــه در ایــن اصــل 
ســهیم انــد کــه بــه دانــش آمــوزان یــاد مــی دهــد بــه اهــداف شــان دســت یابنــد و 
هرچــه قــدرت تصمیــم گیــری و گزینــِش راه حــل هــای مطلــوب در دانــش آمــوزان 
ــر  ــق ت ــد و موف ــی کنن ــع م ــت تررف ــود را راح ــره خ ــای روزم ــد، نیازه ــش یاب افزای
خواهنــد بــود. شــرایطی کــه فراگیرنــده در ایــن روش، بایــد داشــته باشــد عبــارت انــد: 
توجــه بــه مســئله، قــدرت درک مســئله، تشــخیص ویژگــی هــای مســئله، آمادگــی 
ــردآوری  ــدرت گ ــی، ق ــای احتمال ــل ه ــم راه ح ــدرت تنظی ــئله، ق ــل مس ــرای ح ب
ــم و  ــات گــردآوری شــده و تعمی ــورد اطالع ــا، قضــاوت در م ــات و تحلیــل آنه اطالع

کاربــرد مســئله.
ــا  ــده ب ــه فراگیرن ــردد ک ــم گ ــه ای تنظی ــه گون ــد ب ــی بای ــرایط آموزش ــط و ش محی
مشــکل مواجــه شــود، آن را درک کنــد و از طریــق تفکــر بــرای تمامــی رویدادهــا، راه 

حلــی جســت وجــو نمایــد.
کمبود و نارسايی:

 ایــن روش، نســبت بــه روش هــای دیگــر، بــه زمــان بیشــتر و بــه معلمــان بــا تجربــه 
و آشــنا بــا روش تحقیــق احتیــاج دارد. اجــرای آن در کالس نیــز بــا بیــش از بیســت 

نفــر بــه ســختی انجــام پذیــر اســت و امکانــات زیــادی مــی خواهــد.
نقاط قوت: 

ایــن روش فّعالیــت هــای مدرســه را بــا زندگــی واقعــی دانــش آمــوزان مرتبــط مــی 
ــان اســت.  ــرای ایجــاد تفکــر علمــی در آن ــن روش هــای تربیتــی ب ســازد و از بهتری
ــه  ــود و روحی ــی ش ــه درس م ــان ب ــی آن ــه طبیع ــن عالق ــث برانگیخت ــن باع همچنی
پژوهــش، انتقادگــری و احســاس مســئولیت را در آنــان تقویــت مــی کنــد. ایــن روش 
بــه یادگیــری پایــدار آنــان نیــز منجــر مــی گــردد و باعــث شــکوفا شــدن اســتعدادها 

و توانایــی هــای آنــان خواهــد شــد.
 روش ايفای نقش

ــان       یکــی از روش  هایــی کــه در تکویــن شــخصیت فــردی و اجتماعــی هنرجوی
ســهم زیــادی  دارد »روش ایفــای نقــش اســت »زیــرا نمونــه هــای کوچکــی از ایفــای 
نقش هــای زندگانــی اســت و بهتــر از بقیــه روش هــا هنرجویــان را در عرصــه زندگــی 
مــی آزماید.ایــن روش، بــه عنــوان یــک الگــوی تدریــس، از دو بُعــد مــورد توجــه قــرار 

دارد: بعــد شــخصی و اجتماعــی.
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ــوم  ــا مفه ــود ت ــدگان کمــک ش ــه یادگیرن ــه ب ــرآن اســت ک ــعی ب ــو، س ــن الگ در ای
وجــود خویــش را، در درون فضــای اجتماعــی کــه در آن زندگــی مــی کنــد بیابــد و 
ــا کمــک گرفتــن از گــروه هــای  ــاره خــودش، ب ــکات مثبــت تصــورات خــود را درب ن
اجتماعــی، روشــن کنــد. در جریــان ایفــای نقــش، نمونــه زنــده ای از رفتــار انســان 
ــزاری در اختیــار دانــش آمــوز قــرار مــی گیــرد و  ــه اب ــه مثاب مهیــا مــی شــود کــه ب
چــون تمرکــز حــواس و ارتبــاط عاطفــی در ایــن روش زیــاد اســت بــه یادگیــری بهتــر 

و مؤثرتــر مــی انجامــد. اجــرای ایــن الگــو طــی مراحــل زیــر صــورت مــی گیــرد:
1- آمــاده کــردن گــروه )بــا آشــنا کــردن دانــش آمــوزان بــا مســئله، آمــاده ســازی 

گــروه، طــرح ســؤال بــرای برانگیختــن تفکــر(
2- انتخاب شرکت کنندگان 

3- صفحه آرایی 
4- آماده کردن تماشاگران

5- اجرای بازی
6- ارزشیابی و بحث

7- اجرای دوباره
8- بحث و ارزشیابی

9- تقسیم تجارب
کمبود و نارسايی ها: 

راه تحقــق هــدف هــای پیچیــده آموزشــی نیســت و یــک روش جــّدی تلقــی نمــی 
شــود و اجــرای آن، بــه هزینــه و تجهیــزات الزم نیــاز دارد و هــم وقــت گیــر اســت.
ــد  ــروز دهن ــود را ب ــات خ ــوزان احساس ــش آم ــد دان ــی کن ــک م ــوت: کم ــاط ق نق
ــد،  ــود جوین ــود س ــای خ ــت ه ــا و برداش ــا، ارزش ه ــرش ه ــود در نگ ــش خ از بین
نگرش هــا و مهــارت هــای حــل مســائل را بــه وجــود آورنــد و گســترش دهنــد، از راه 
هــای مختلــف مــواد درســی را بررســی کننــد، زمینــه بحــث گروهــی را فراهــم ســازند 
و کــم رویــی برخــی دانــش آمــوزان خجالتــی را درمــان کننــد. همچنیــن بــه  ایجــاد 
ــی – حرکتــی  ــی در فراگیــران، افزایــش مهارتهــای روان شــور وشــوق و انگیــزه درون
هنرجویــان، تقویــت نگرشــها و طــرز تفکــر جدیــد وقبــول ارزشــهای اجتماعــی توســط 
هنرجویــان و تقویــت قــدرت مدیریــت و ســازماندهی هنرجویــان د رکالس و آینــده 

شــغلی آنهــا کمــک مــی کنــد. 
 تدريس اعضاي تیم 

همــان گونــه کــه از عنــوان طــرح بــر مــي آیــد ، مدیــر یادگیــري ، موضــوع درس را 
بیــن اعضــاي تیــم تقســیم مــي کنــد ، هــر عضــو ، متــن اختصــاص یافتــه ي خــود 
ــه اعضــاي تیــم خــود تدریــس مــي کنــد  ــه دقــت مطالعــه مــي کنــد و آن را ب را ب
ــل  ــد قاب ــن بای ــده . مت ــم یادگیرن ــت و ه ــم اس ــم معل ــوز ه ــش آم ــر دان ــي ه ، یعن
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تقســیم باشــد ، در غیــر ایــن صــورت مدیــر یادگیــري مــي توانــد موضــوع درس را بــا 
ســازماندهي مجــدد بــه قســمت هــاي مختلــف تقســیم کنــد . 

ــا  ــي بخــش ه ــع از تمام ــون جام ــر بخــش توســط اعضــاء ، آزم ــس ه ــد از تدری بع
ــه و  ــرار گرفت ــان ق ــار هنرجوی ــواالت در اختی ــد س ــپس کلی ــود و س ــي ش ــزار م برگ
هنرجویــان کار خــود را ارزیابــي مــي کننــد و بــه ایــن دو ســوال پاســخ مــي دهنــد : 
ــران  ــه دیگ ــد و ب ــاد گرفته ان ــوب ی ــوع را خ ــد موض ــه ح ــا چ ــدام ت ــر ک ــف - ه ال

تدریــس کرده انــد ؟ 
ب - براي مؤثر بودن کار خود در تیم چه پیشنهادهایي دارند؟ 

ــا در مــورد بخــش تعییــن شــده  ــان کمــک مــي شــود ت ــه هنرجوی در ایــن طــرح ب
ــه دیگــران تدریــس کننــد .  ــر ب ــه طــور موث مســلط شــوند و ب

طــرح هــاي تدریــس اعضــاي تیــم و کارایــي تیــم ممکــن اســت هــم زمــان اســتفاده 
شــوند. اســتفاده نوبتــي هــم مي توانــد ضمــن ایجــاد تنــوع در رشــته ها ، مهارت هــاي 

مختلفــي را آمــوزش دهــد . 
ــرات  ــل نم ــي و تحلی ــود دارد ، بررس ــرح وج ــن ط ــه در ای ــي ک ــل توجه ــه قاب نکت
هنرجویــان در هــر ســؤال اســت .طبیعــي اســت کــه هــر هنرجــو در ســؤاالت مربــوط 
بــه بخــش خــود نمــره ي باالتــري داشــته باشــد ، ولــي نمــره ي دیگــر ســواالت در 

بررســي عملکــرد دیگــر اعضــا در فرآینــد تدریــس نیــز قابــل تأمــل اســت .
 بحث گروهی

  روش تدریــس بــه شــیوه بحــث گروهــی، گفــت و گویــی ســنجیده و منظــم 
ــه ی مشــترک شــرکت کننــدگان در بحــث  ــارۀ موضوعــی خــاص و مــورد عالق در ب
اســت . در ایــن روش ، هنرجویــان بــا شــرکت فعــال در فعالیــت هــای کالمــی ابعــاد 
ــه آن  ــان نســبت ب ــد و در پای ــی دهن ــرار م ــورد بحــث ق ــک مســاله را م ــف ی مختل
ــه  ــد ک ــی کنن ــن درک م ــد. همچنی ــی آورن ــت م ــه دس ــری ب ــق ت ــناخت عمی ش
دیگــران نیــز نظریاتــی دارنــد وبایــد بــه نظریــات آنــان احتــرام گذاشــت . اســتدالل 
کــردن و گــوش دادن بــه حرفــه ای دیگــران را مــی آموزنــد و دارای روحیــه تحمــل 
ــط گروهــی را تمریــن مــی  ــد. همچنیــن از طریــق بحــث گروهــی ، رواب آرا می گردن
کننــد. در ایــن روش ، وظیفــه ی اصلــی معلــم تحلیــل و ارزش یابــی جریــان بحــث 
، منطــق ، ســازمان و صحــت مطالــب گفتــه شــده اســت . البتــه او مــی توانــد نقــش 
هدایــت کننــده ی بحــث را داشــته باشــد و هــر جــا کــه بحــث بــه بــن بســت برســد 
یــا از مســیر اصلــی خــارج شــود ، آن را بــه مســیر اصلــی هدایــت کنــد. هــم چنیــن 
باید  مراقب  باشد  که  افراد  بخصوصی،  بحث را  به  خود  اختصاص ندهند .                           
- موضوعاتـی کـه بتـوان درباره آن نظـرات مختلف و متفاوت ارائـه داد. فراگیران درباره 
موضـوع، اطالعـات الزم را داشـته باشـند یـا بتوانند کسـب کننـد. موضوع مـورد عالقه 

مشـترک شـرکت کنندگان در بحث باشـد. 
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)در این روش،هنرجویان بیش از استفاده از کتاب یا معلم، خود مؤلف به یافتن نتایج، اصول 
 و راه حل ها هسـتند و این در صورتي اسـت که هنرجویان به موضوع عالقه مند باشند.( 
موضوعاتـي چـون ریاضیـات، علوم طبیعـي، مهندسـي و ... براي بحث گروهـي کارآیي 
ندارنـد و در عـوض علومـي چـون علـوم اجتماعـي، تاریـخ، اقتصـاد، فلسـفه، علـوم 
 سیاسـي و روان شناسـي و جامعـه شناسـي  بـا  ایـن روش قابلیـت تدریـس دارنـد. 
دربـاره  موضوعاتـي کـه هنرجویـان کمتـر بـه آن عالقه مند هسـتند معلـم بایدبه نوعي 

در هنرجویـان ایجـاد عالقـه کند و در آنها حساسـیت بوجـود آورد.
مثـاًل بـا طرح سـوال، پخش یـک فیلم  و...بـه عبارت دیگـر، اجراي مطلـوب روش بحث 
گروهـي تـا انـدازه زیـادي بسـتگي بـه شـخصیت معلـم دارد. معلمـي کـه از این روش 
اسـتفاده مـي کنـد باید قـدرت تصمیم گیري داشـته باشـند و طـوري بحـث را هدایت 

کنـد که موضـوع به بیراهه کشـیده نشـود.
                                                  

مرحله اول: آمادگي و برنامه ريزي
1- انتخاب موضوع: 

موضوعــات و عناویــن روش بحــث گروهــي و ارتبــاط آنهــا بــا هــدف، بایــد در قالــب 
کلمــات و جمــالت صریــح و روشــن بیــان شــود. 

2- فراهم کردن زمینه هاي مشترک: 
ــاره  ــان درب ــات هنرجوی ــطح اطالع ــت س ــي، الزم اس ــث گروه ــروع بح ــل از ش قب

ــود. ــان ش ــوع یکس موض
3- تعیین نحوه آرایش شبکه هاي ارتباطي: 

اســت.  موثــر  ارتبــاط  نــوع  در  فراگیــران،  نشســتن  و  گرفتــن  قــرار   ترتیــب 
- رهبر گروه 

-هنرجویان
- شخص مهمان 
- ناظر یا ارزیاب  

مرحله دوم: روش اجراي بحث گروهي
1- وظایف معلم در روش بحث گروهي 

الف: فراهم کردن امكانات 
ب: شرکت در بحث

معلــم موظــف اســت در شــروع بحــث، تحــت عنــوان مقدمــه هــدف و ضوابــط بحــث 
گروهــي را شــرح دهــد و بایــد نقــش خــود را در جریــان بحــث تــا حــد یــک شــنونده 

کاهــش دهــد. 

مراحل اجراي روش بحث گروهي
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ج: کنترل و هدايت بحث 
2- وظایف هنرجویان در جریان بحث گروه

ــاره  معلــم بایــد نقــش هنرجویــان را بدقــت بــه آنــان بیامــوزد. هنرجویــان بایــد درب
موضــوع از قبــل، مطالعــه کننــد وســط حــرف دیگــران نپرنــد. بــا یکدیگــر صحبــت 
نکننــد، کامــاًل بــه صحبتهــاي دیگــران گــوش کننــد، انتظــار نداشــته باشــند کــه نظــر 

آنهــا حتمــاً پذیرفته شــود.  
نقاط قوت: 

بــا اجــرای ایــن روش، افــراد مــی تواننــد در عقایــد و تجربیــات یکدیگــر ســهیم شــوند 
و خــود را ارزیابــی کننــد، هــراس افــراد خجالتــی کاهــش مــی یابــد و قــدرت مدیریت 
ــرای  ــالش ب ــارکت و ت ــوم مش ــود. مفه ــی ش ــت م ــوزان تقوی ــش آم ــری دان و رهب
هنرجویــان روشــن مــی شــود ، ذهــن فراگیــران را پویــا و فعــال مــی کنــد، هنرجویــان 
ــه دیــدگاه هــای مشــترک مــورد توافــق مــی رســند. همچنیــن در ایــن  ــان ب در پای
ــان  ــزه هنرجوی ــه و انگی ــده را دارد،  عالق ــرل کنن ــا و کنت ــش راهنم ــم نق روش معل
افزایــش یافتــه و تدریــس کســل کننــده نخواهــد شــد،  بــا مشــاهده رفتارهــا و بحــث 
ــان  ــان را ســنجید، عواطــف دوســتی هنرجوی ــی هــای هنرجوی ــوان توانای ــا مــی ت ه
ــت  ــان تقوی ــادی د رآن ــی شناســند، تفکــر انتق ــر همدیگــر را م ــه و بهت ــت یافت تقوی
ــد، توانایــی ســخن گفتــن  مــی شــود، ســایر توانایــی هــای شــناختی رشــد مــی یاب
ــر اســتدالل و  ــری ب ــوزش و یادگی ــد و آم ــی یاب ــرورش م ــی پ ــای کالم ــارت ه و مه

توجیــه منطقــی اســتوار اســت.
 8- همیاری

ــد.  ــه جــای معلــم در تدریــس درس شــرکت دارن ــان ب  در ایــن روش کلیــه هنرجوی
ویژگــی اصلــی ایــن روش مشــارکت هنرجویــان در انتقــال مفاهیــم و مطالــب درســی 
بــه ســایر هنرجویــان مــی باشــد. دریادگیــری از طریــق همیــاری تفــاوت افــراد گــروه 
باعــث کارآمــد شــدن یادگیــری مــی شــود. یکــی از هــدف هــای یادگیــری از طریــق 
ایــن روش ایــن اســت کــه هنرجویــان یــاد بگیرنــد بــا هــر کســی کار کننــد و از ایــن 
ــاال رفتــن پیشــرفت تحصیلــی فراگیــران ، ایجــاد ارتبــاط مثبــت و  طریــق موجــب ب
انتقــال تجاربــی بــه آنهــا مــی شــود کــه بــرای توســعۀ اجتماعــی ، روانــی و شــناختی  
ــاری  ــا روش همی ــق مشــارکتی ب ــری  از طری ــد. روش یادگی ــاز دارن ــه آن نی ســالم ب
ــه  ــای کوچــک ب ــت در گروهه ــه فعالی ــان ب ــب هنرجوی ــاوت اســت. ترغی ــاًل متف کام
ــی  ــب درســی فصــل مشــترک تمام ــری مطال ــر در یادگی ــه یکدیگ منظــور کمــک ب
ایــن روشــها اســت. بــرای اینکــه گروههــای همیــار موفــق شــوند معلــم ســه چیــز را 
بایــد رعایــت کنــد: رفتــار همــه هنرجویــان را زیــر نظــر داشــته باشــد نتایــج حاصــل 
از مهــارت هــای اجتماعــی ای را کــه هنرجویــان بــه کار مــی برنــد بــه آنــان بگویــد. 
در مواقــع مناســب بــرای آمــوزش مهارتهــای ضــروری در کار گروههــا مداخلــه کند .  

  بعضی از روش های همیاری را چنین می توان بیان کرد :
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 1- گروههای پیشرفت تیمی هنرجويان
ــوند  ــی ش ــیم م ــری تقس ــری 4 نف ــای یادگی ــه گروهه ــان ب ــن روش هنرجوی در ای
هنرجویــان از حیــث ســطح کارایــی ، جنــس و نــژاد بــه شــیوه ای همگــن مختلــط 
ــان از  ــه منظــور حصــول اطمین ــوز ب ــۀ درس توســط هنرآم ــس از ارائ ــوند پ ــی ش م
یادگیــری تــک تــک اعضــا هنرجویــان بــه فعالیتهــای درون گروهــی مــی پردازنــد در 
پایــان تمامــی هنرجویــان بایــد در آزمونهــای انفــرادی کــه نمــی تواننــد در آنهــا بــه 
یکدیگــر کمــک نماینــد. نمــرات هنرجویــان بــا میانگیــن نمــرات قبلــی آنهــا مقایســه 
مــی شــود تــا عملکــرد و میــزان پیشــرفت آنــان تعییــن گــردد ایــن روش در تدریــس 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــوم اجتماع ــان ، عل ــات ، زب ــر ریاضی ــی نظی موضوعات

گیــرد.
2- رقابت و مسابقه تیمی                                                                                          

روش تدریــس معلــم و کار گروهــی در ایــن روش ،کامــاًل مشــابه روش قبلــی اســت 
بــا ایــن تفــاوت کــه هنرجویــان بــه جــای شــرکت در آزمــون در مســابقات شــرکت 

می کنند                                     
3- يادگیری انفرادی با ياری گرفتن از تیم                                                                      
ــی  ــه در ســطح کارای ــی ک ــش آموزان ــره از دان ــار نف ــای چه ــز تیمه ــن روش نی در ای
متفــاوت هســتند تشــکیل مــی شــوند و بــه تیــم هایــی کــه عملکــرد مطلــوب داشــته 
ــوزش  ــا آم ــری مشــارکتی ب ــن روش یادگی ــی شــود و در ای ــه اعطــا م ــد گواهینام ان

فــردی در مــی آمیــزد.
4- تقسیم موضوع به بخش های مختلف                                                                          
ــه بخشــهای مختلــف تقســیم شــده  ــرای کار روی موضــوع درس کــه ب هنرجویــان ب
ــه را  ــی نام ــال زندگ ــرای مث ــد ب ــی دهن ــکیل م ــره تش ــش نف ــای ش ــم ه ــت تی اس
مــی تــوان بــه بخشــهای گوناگونــی از قبیــل ســالهای نخســتین زندگــی ، نخســتین 
ــرد.  ــیم ک ــخ تقس ــش آن در تاری ــر و نق ــالهای عم ــده س ــائل باقیمان ــا ،مس موفقیته

ــت مــی شــود. ــا در ســایرین تقوی ــم ه ــب و کار همــه تی ــه مطال ــزه توجــه ب انگی
5- پژوهش گروهی                                                                                                  
ــان در  ــق آن هنرجوی ــه طب ــت ک ــی، اداره کالس اس ــرح عموم ــک ط ــت ی در حقیق
ــاب   ــا انتخ ــد ب ــی کنن ــت م ــارکتی فعالی ــزی مش ــه ری ــک در برنام ــای کوچ گروهه
عنــوان مطالــب مــورد مطالعــه هــر گــروه آن را بــه بخشــهای کوچکتــر تقســیم مــی 
کنــد و هــر بخــش را یکــی  از اعضــا مطالعــه مــی کنــد و در آخریــن مرحلــه هــر یــک 
از گروههــا مجموعــه آموختــه هــا و یافتــه هــای خــودرا بــه صــورت یــک کار گروهــی 

به بقیــه کالس ارائه می دهد.      
6- طرح کارايی تیمی                                                                                              
در ایــن روش هــر یــک از اعضــای تیــم ، دانــش خــود را قبــل از بحــث تیمــی ارزیابــی 
مــی کنــد بعــد از یــک مــرور اولیــه هــر فراگیــر بــه یــک ســری ســوال کــه قــرار اســت 
آموختــه شــود پاســخ مــی دهــد ســپس اعضــاء تیــم در مــورد هــر یــک از پاســخ هــا 
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ــه توافــق برســند . از آنجایــی کــه اعضــای تیــم  ــا ب ــا یکدیگــر بحــث مــی کننــد ت ب
بایــد در مــورد بهتریــن پاســخ بــه توافــق برســند شــرکت کننــدگان ایــن فرصــت را 
پیــدا مــی کننــد تــا اطالعــات رد و بــدل کننــد و دالیلشــان را توضیــح دهنــد دالیــل 
و شــواهد را بــا دیگــر دالیــل اعضــاء ارزیابــی مــی نماینــد در ایــن روش کلیــد پاســخها 
بایــد دلیــل درســت و نادرســت بــودن هــر جــواب را توضیــح دهنــد تــا اعضــا تیــم 
بتواننــد درک عمیقــی از بهتریــن پاســخ بــه دســت آورنــد در ایــن طــرح در فراگیــران 
ایجــاد انگیــزه مــی شــود کنجــکاوی ذاتــی فراگیــر در ایــن اســت کــه چــرا دیگــران 
بــه ایــن صــورت فکــر مــی کننــد و فراگیــر را مشــتاق مــی ســازد تــا دیگــر اعضــای 

تیــم را عالقــه منــد نمــوده و یــا حتــی تحــت تاثیــر قــرار دهــد 
9-روش گردش علمی

ایــن روش گاهــی بــرای مطالعــه جامعــه اســت کــه بــا توجــه بــه هــدف هــای معّیــن 
آموزشــی از طــرف معلــم و شــاگرد طراحــی و تنظیــم مــی شــود. اولیــن مســئله در 
اســتفاده از ایــن روش میــزان ارزش، ظرفیــت و کیفیــت گــردش علمــی ســت. ایــن 
روش مــی توانــد در محــدوده  زمانــی از یــک ســاعت تــا یــک مــاه اجــرا شــود. اگــر 
ــل  ــد قب ــود، بای ــل ش ــی حاص ــج خوب ــن روش نتای ــه از ای ــیم ک ــته باش ــار داش انتظ
ــان  ــه اطمین ــای آموزشــی ب ــدف ه ــا در کســب ه ــم ت ــه طراحــی بپردازی ــرا ب از اج

بیشــتری برســیم.
کمبــود و نارســایی: ایــن روش بــرای همــه دروس، قابلیــت اجرایــی نــدارد. همچنیــن 
از نظــر رفــت و آمــد و بیمــه و تغذیــه هزینــه هــای مالــی زیــادی دربــردارد کــه جــز 

در شــرایطی مقــرون بــه صرفــه نیســت.
نقاط قوت:

 با برنامه ریزی و مشخص کردن هدف در برنامه ریزی برای بازدید
10-روش واحد طرح )پروژه(

مفهــوم کلمــه طــرح )پــروژه( تــا ســال 1900 م. در نــزد عمــوم عبــارت از یک مســئله 
وســیع و مهــم بــود کــه صرفــاً جنبــه عملــی داشــت.  ولــی بعدهــا بــه موضــوع هــدف 

و الهامــات دانــش آمــوزان، بیــش از جنبــه عملــی آن، تأکیــد شــد.
ایــن روش در موقعیــت هــای طبیعــی ارزش تربیتــی دارد و جنبــه تجربــی آن زیــاد 
اســت. زیــرا مهــارت هــای موردنظــر را بــه نحــو شایســته ای تقویــت مــی کنــد. ایــن 
روش در کســب مهارتهــای اساســی  زندگــی فراگیــران نقــش اساســی دارد درجوامــع 
پیشــرفته یکــی ازاهــداف برنامــه هــای تعلیــم و تربیــت تکویــن شــخصیت افــراد بــرای 
کســب مهــارت هــای اساســی زندگــی  اســت .در ایــن زمینــه ارتقــای قــدرت مدیریت 
برنامــه ریــزی و کنتــرل از محورهــای مهــم بــه حســاب مــی آیــد ودر جهــت نیــل بــه 
ایــن اهــداف انتخــاب روشــهای فعــال تدریــس زمینــه هــای مناســب را فراهــم خواهــد 
آورد . در روش پــروژه فراگیــران مقــد مــات الزم را فراهــم مــی آورنــد و بــرای انجــام 
دادن پــروژه برنامــه ریــزی مــی کننــد  و بــرای اجــرای صحیــح آن بــه ســازماندهی 
ــروع  ــده راش ــذار ش ــوع واگ ــی »موض ــۀ زمان ــداف و برنام ــق اه ــدو طب ــی پردازن  م

می کنند و به اتمام می رسانند. 
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ــرای انجــام  در ایــن روش، دانــش آمــوزان مقدمــات الزمــه را فراهــم مــی کننــد و ب
ــه  ــح آن ب ــرای صحی ــرای اج ــه ب ــد و در ادام ــی نماین ــزی م ــه ری ــروژه برنام دادن پ
ــر  ــوع موردنظ ــی، موض ــه زمان ــداف و برنام ــق اه ــد و طب ــی پردازن ــازماندهی م س
ــورد  ــن روش، م ــم در ای ــه مه ــانند. نکت ــی رس ــان م ــه پای ــد و ب ــی کنن ــروع م را ش
اســتفاده قرارگرفتــن آن در موقعیــت هــای خــارج از کالس، یعنــی در فضــای زندگــی 

واقعــی اســت.

1- روش پــروژه ماننــد واحــد کار هنرجویــان اســت ولــی در پــروژه اول ارتبــاط آن بــا 
عواملــی کــه بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد معیــن مــی شــود .

2-مرحله به مرحله بودن کار موجب نظم کنترل مرحله ای می شود .
ــال  ــاد و کام ــیار زی ــان بس ــرفت هنرجوی ــت وپیش ــق اس ــیار عمی ــری بس 3- یادگی

ــت. ــوس اس محس
4- هنرجویــان اعتمــاد بــه نفــس پیــدا میکننــد و بیــن آنهــا و معلــم رابطــۀ صحیــح 

آموزشــی بــر قــرار مــی شــود .
5- رفتارهــای اجتماعــی ماننــد همــکاری تعــاون احســاس مســؤلیت، انضبــاط 
ــی شــود. ــت م ــان تقوی ــف در هنرجوی ــد مخال ــت، صبروتحمــل عقای ــا، فعالی درکاره

6- مهارتهای تحقیق و پژوهش را می آموزند.
7-توانایی های گوناگون در هنرجویان بروز می کند.

8- فعالیت آموزشی با میل و رغبت انجام می شود و تحمیلی نیست.
9- بســیاری از دشــواری هــای تربیتــي بــه دلیــل فعــال بــودن هنرجویــان در ضمــن 

اجــرای ایــن روش از بیــن مــی رود .
مراحل اين پروژه عبارت است از:

 تعییــن موضــوع و هــدف: موضــوع و هــدف بایــد بــا اســتفاده از اصــول روان شناســی 
و عالقــه منــدی دانــش آمــوزان تعییــن شــود.

 ارائه طرح: 
ــوزان فرصــت  ــش آم ــه دان ــا بحــث و گفــت وگــو طــرح مشــخص شــود، ســپس ب ب

ــد. طراحــی مــی دهن
 اجرا:

ــا  ــوزان، ب ــش آم ــاز اســت و دان ــورد نی ــردن وســایل الزم و م ــه ک ــم تهی  نقــش معل
توجــه بــه عالقــه منــدی و توانایــی، فّعالیتــی را برعهــده مــی گیرنــد تــا آن را در زمــان 

تعییــن شــده ارائــه دهنــد.

ويژگي هاي روش پروژه
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قضاوت و ارزشیابی:
ــروژه تأثیــر بســزایی   ارزشــیابی صحیــح و انتقــادات ســازنده در اصــالح و تکمیــل پ

دارد.
کمبود و نارسايی: 

به معلمان باتجربه و مسلط در کارهای پروژه نیاز دارد و زمان گیر است.
نقاط قوت:

ــی و  ــه عمل ــد و جنب ــی پروران ــوزان م ــش آم ــری را در دان ــئولیت پذی ــه مس  روحی
ــت  ــان را تقوی ــی آن ــزه درون ــی را محــور فّعالیــت هایشــان قرارمــی دهــد، انگی اجرای

ــد. ــی ده ــش م ــان افزای ــه نفــس را در آن ــد و اعتمــاد ب ــی کن م
)  Integrated Curriculum(11.  روش آموزش تلفیقی

ــازد.  ــی س ــال م ــزه و فّع ــری پرانگی ــرای یادگی ــط را ب ــی، محی ــوزش تلفیق روش آم
بنابرایــن بــرای تأمیــن نیازهــای جامعــه امــروز، کــه عصــر پیشــرفت ســریع فنــاوری 
اســت، بســیار ضــروری ســت. ایــن روش فرصــت مــی دهــد تــا بــا اســتفاده از یــک 
موضــوع درســی، اطالعــات گوناگــون و گســترده ای را پیرامــون ابعــاد مختلــف آن بــه 
دســت آوریــم و بــا تلفیــق ایــن اطالعــات، یاددهــی و یادگیــری را بــه صــورت یــک 
ــراوان اســت. روش  ــی ف ــی واقع ــه مصــداق آن در زندگ ــان طــور ک ــم؛ هم کل بنگری
آمــوزش تلفیقــی کــه بــه آن »برنامــه میــان رشــته ای « نیــز می گوینــد فراگیرنــده را 
مســتقیماً درگیــر انجــام کار مــی کنــد و بــا اســتفاده از روش هــای گوناگــون، مفاهیــم 

را از ابعــاد گوناگــون مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.
در آمــوزش یــک مفهــوم بــه کــودکان، بــه دلیــل محدودیــت هایــی کــه در درک کامل 
ــد.  ــرای برنامــه ریــزی هــای آموزشــی دارن ــاه ب موضــوع، مــدت زمــان و تمرکــز کوت
ــه کودکــی،  ــم ب ــی کــه مــی خواهی ــرا زمان اســتفاده از روش تلفیقــی الزم اســت. زی
ــرکات،  ــداد، ح ــوزش اع ــن آم ــد بی ــم، بای ــوزش دهی ــاعت را آم ــال س ــور مث ــه ط ب
صــدا و نمایــش هنــر تلفیــق ایجــاد کنیــم. امــروزه، توجــه بــه هــوش چندگانــه و بــه 

کارگیــری آن در آمــوزش بهتــر، ایــن تلفیــق ضــروری ســت.
12.روش آزمايشی

ــن روش  ــت. در ای ــتوار اس ــافی اس ــری اکتش ــول یادگی ــر اص ــن روش ب ــاس ای اس
مســتقیماً چیــزی آمــوزش داده نمــی شــود بلکــه موفقیــت و شــرایطی فراهــم مــی 
شــود تــا شــاگردان خــود از طریــِق آزمایــش بــه پژوهــش بپردازنــد و جــواب مســئله را 
کشــف کننــد. ایــن روش نیازمنــد امکانــات خاصــی نیســت و بــرای موضوعــات علــوم 

تجربــی و روان شناســی و ســایر علــوم روشــی مفیــد اســت.
بنابرایــن روش آزمایشــی در آمــوزش کــودکان و بزرگســاالن روشــی مطلــوب و مؤثــر 
ــه  ــد نکت ــه چن ــد ب ــا بای ــای آموزشــی دارد. ام ــژه ای در روش ه ــگاه وی اســت و جای

مهــم توجــه داشــت:
ــواد و  ــایل، م ــده، وس ــن ش ــای تعیی ــدف ه ــرای ه ــرای اج ــزار ب ــا و اب ــاب فض  انتخ

ــق. محــل دقی
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 آمادگــی معلــم بــرای پاســخ گویــی بــه ســؤاالت، توضیــح نــکات ضــروری و جلســات 
بحــث و گفــت وگــو بعــد از آزمایــش.

ــه و آگاه نیــاز دارد، محدودیــت  ــا تجرب ــه معلمــان ب کمبــود و نارســایی: ایــن روش ب
ــود و  ــی ش ــی آن م ــع از کارآی ــات مان ــه امکان ــتن ب ــی نداش ــی دارد، دسترس زمان

ــد. ــی ده ــرار م ــوزان ق ــش آم ــار دان ــری در اختی ــات کمت اطالع
نقــاط قــوت: ایــن روش کیفیــت یادگیــری را افزایــش مــی دهــد و یــک عامــل بســیار 
برانگیزنــده در فّعالیــت هــای آموزشــی اســت. بــرای ارضــاء حــس کنجــکاوی و تقویت 
نیــروی اکتشــاف و اختــراع و پــرورش تفکــر انتقــادی شــاگردان بســیار مفیــد اســت. 
ــق تجــارب مســتقیم حاصــل شــده، یادگیــری آن  ــه اینکــه یادگیــری از طری نظــر ب
باثبــات تــر و مؤثرتــر اســت. همچنیــن انگیــزه مطالعــه و تحقیــق روی دانــش آمــوزان 
را افزایــش مــی دهــد و اعتمــاد بــه نفــس را در آنهــا ایجــاد مــی کنــد. ضمــن اینکــه 
ــازده  ــد و ب ــی نمای ــّذاب و شــیرین م ــران ج ــرای فراگی ــای آموزشــی را ب ــت ه فّعالی

یادگیــری آن، نســبت بــه ســایر روش هــا، بســیار باالســت.

ــت  ــد ، الزم اس ــس می باش ــای تدری ــرح درس راهگش ــه ط ــه ارائ ــن ک ــه ای ــر ب نظ
هنرآمــوزان محتــرم بــرای اجــرای هــر چــه مطلوب تــر فرآینــد یاددهــی– یادگیــری 
ــه الزم  ــی ک ــی فعالیت های ــور کل ــه ط ــد. ب ــه بپردازن ــن زمین ــزی در ای ــه برنامه ری ب

ــود: ــر خالصــه می ش ــه بخــش زی ــود در س ــس انجــام ش ــرای تدری اســت ب
الف( فعالیت های قبل از تدريس

1- طراحی آموزشی
          1-1- تعیین هدف های کلی آموزش
          2-1- تعیین هدف های توانمند ساز

          3-1- تعیین پیش نیازهای درس
          4-1- تنظیم سئواالت ارزشیابی تشخیصی

          5-1- تعیین مراحل تدریس با توجه به محتوا
          6-1- تعیین الگوی تدریس )روش تدریس(

          7-1- تعیین رسانه
          8-1- تعیین نظام ارزشیابی

برنامه ريزي صحیح براي اجراي گام به گام تدريس

طرح درس
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2- پیش بینی ايجاد محیط متناسب آموزشی
ب( فعالیت های ضمن تدريس

1- فعالیت های آغازین درس
2- فعالیت های ارائه درس

3- فعالیت های تکمیلی درس
فعالیت های پایانی درس

ج( فعالیت های بعد از تدريس
1- بررسی میزان پیشرفت دانش آموزان

ــوا ، روش  ــا از نظــر محت ــه هدف ه ــزان موفقیــت تدریــس در رســیدن ب  بررســی می
و رســانه

در خاتمــه یــک نمونــه جــدول طــرح درس پیشــنهادی بــرای یــک جلســه آموزشــی 
ــرم  ــوزان محت ــه هنرآم ــر و تجرب ــه تبح ــه ب ــا توج ــد ب ــه می توان ــود ک ــه می ش ارائ

تکمیــل گــردد.
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طرح درس پیشنهادی برای يک جلسه آموزشی

لی
ت ک

صا
شخ

م

شماره طرح 
درس

نام درس:
نام واحد 
يادگیری:

تعداد هنرجوپايه:موضوع درس

کالس:صفحات:

مدت اجرا:تاريخ اجرا:منطقه:
دقیقه

هنرآموزواحد:

استادکارمدرسه:

1- هدف کلی:

2- اهداف توانمند ساز:

3- روش های تدریس:

4- رسانه های آموزشی:

5- ابزارهای آموزشی

6-فضاهای آموزشی

1- پیام روز:

زمان به دقیقه2- فعالیت های اولیه: )سالم و احوال پرسی، حضور و غیاب،  بازدید تکالیف و ...(

3-ارزشیابی تشخیصی:

زمان به 4- آماده سازی )زمینه سازی(:
دقیقه

انتظارات
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س
دري

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

فع

زمان به انتظاراتفعالیت های فراگیران )فردی – گروهی(ارائه درس: فعالیت های معلم
دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری:

س
دري

ز ت
د ا

 بع
ای

ت ه
الی

فع

ارزشیابی تکوینی )مرحله ای(:

تعیین تکلیف
فردی:

گروهی:

معرفی سایر منابع مرتبط با درس

موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم
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فصل 3
تدريس واحدهای يادگیری 

کتاب درسی 
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فصل1- مواد اولیه
توضیحاتعالمت/ کد

ــده  ــدول آورده ش ــن ج ــواد ای ــته بندی م ــي دس ــور معرف ــه منظ ــه 9: ب ــدول 1 صفح ج
اســت و در مــورد هــر یــک از مــواد، مثــال و ویژگــي هــاي آن بیــان شــده اســت. ردیــف 
دوم جــدول در مــورد ســرامیک توضیــح داده شــده و فرمــول شــیمیایي ترکیــب شیشــه 
و آجرهــاي نســوز آورده شــده کــه صرفــا جهــت آشــنایي هنرجــو بــا ترکیــب ایــن مــواد 
ــي  ــه طــور کل ــه حفــظ کــردن و یادگیــري توســط هنرجــو نیســت.» ب ــازي ب اســت و نی
نیــازي بــه یادگیــري فرمــول شــیمیایي ترکیبــات در ایــن جــدول نیســت.« در صفحــات 
ــه  ــواد ذکــر شــده در جــدول پرداخت ــواع م ــر خــواص ان ــق ت ــح دقی ــه توضی ــا 13 ب 10 ت

شــده اســت.
پیشنهاد مي شود مثال هاي دیگري از انواع مواد نیز بیان نمایید.

شــکل 3 صفحــه 11: دســته بنــدي ســرامیک هــا از لحــاظ کاربــرد نشــان مــي دهــد. بــه 
دلیــل موضــوع کتــاب کــه در زمینــه تولیــد ســرامیک بــه روش دســتي مــي باشــد و مــواد 
اولیــه ایــن نــوع تولیــدات رس اســت، بنابرایــن دســته بنــدي محصــوالت رســي بــه صــورت 

جزئــي تــر در نمــودار آمــده اســت.

شــکل 4 صفحــه 11: دو محصــول ســرامیکي کــه جــزء ســرامیک هــاي پیشــرفته اســت 
نشــان داده شــده، تــا هنرجویــان بــا کاربردهــاي پیشــرفته تــر ســرامیک هــا آشــنا شــوند 

و کاربــرد ســرامیک در صنایــع پیشــرفته  رادرک کننــد.

ــه  ــي و کتابخان ــق اینترنت ــا تحقی ــنایي ب ــت آش ــت جه ــن فعالی ــه 12: ای ــت صفح فعالی
ــاي تخصصــي  ــدواژه ه ــي و کلی ــا جســتجوي اینترنت ــا هنرجــو ب ــه شــده اســت ت اي ارائ
ســرامیک آشــنا شــود. جهــت یادگیــري بیشــتر تمرینــي از جــدول بــاال نیــز مطــرح شــده 
اســت. پیشــنهاد می شــود روش جســتجو در اینترنــت و موتورهــای جســتجو بــه هنرجــو 

ــوزش داده شــود.  آم
شکل 7 صفحه 13: دسته بندي مواد اولیه سرامیک به دو دسته پالستیک و غیرپالستیک نشان داده 
شده است. در این قسمت از درس مفهوم پالستیک براي هنرجویان به خوبي تبیین گردد زیرا دیدگاه 
کلي افراد از مواد پالستیک، مواد پلیمري است. در مورد ویژگي پالستیک بودن یک ماده در صفحات 

بعدي نیز توضیحاتي داده شده است.
ــواد  ــن موضــوع تاکیــد شــود کــه م ــر ای ــر اســت کــه ب ــن قســمت از درس بهت در ای
اولیــه اي کــه در تولیــد ســرامیک ها بــه کار مــي رود از رس بــه طــور مســتقیم و یــا از 
ترکیــب رس بــا ســایر مــواد نظیــر پرکننــده و گــدازآور اســتفاده مي شــود کــه در ایــن 

کتــاب فقــط رس مــورد توجــه قــرار دارد.
پیشنهاد مي شود که مواد اولیۀ سرامیک در سه راس یک مثلث براي هنرجویان بیان شود که ماده اولیه 
رأس در رأس باالیي این مثلث قرار گرفته است و با توجه به ویژگي هاي آن مي تواند به طور مجزا و 

منفرد براي شکل دهي دستي به کار رود.
رس

گدازآور پرکننده

مواداولیه
 اصلی صنعت 

سرامیک 

الزم بــه ذکــر اســت کــه در صفحــات 14 تــا 22 بــه توضیــح مــواد پالســتیک پرداختــه 
شــده و در صفحــات 22 تــا 25 بــه توضیــح مــواد غیرپالســتیک پرداختــه شــده اســت.

جدول راهنمای تدريس
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توضیحاتعالمت/ کد

ــا  شــکل8 صفحــه 14: هــدف از ایــن شــکل نشــان دادن تغییــر حالــت خــاک رس ب
افــزودن آب و پــس از خشــک شــدن اســت. 

پیشــنهاد مــي شــود کــه در مرحلــه دوم شــکل 8 مفهــوم پالستیســیته گل بیــان شــود 
و اهمیــت میــزان آب مناســب بــراي ایجــاد پالستیســیته را توضیــح داده شــود.

در پاراگــراف انتهایــي صفحــه 14 در مــورد کانــي رس و فرمــول آن بیــان شــده اســت. 
الزم اســت کــه مفهــوم کانــي بــراي هنرجویــان بیــان شــود.

دانش افزایي
تعریــف کانــي: کانــي عبــارت اســت از عناصــر یــا ترکیبــات شــیمیایي طبیعــي جامــد، 
همگــن، متبلــور و ایزوتــوپ بــا ترکیبــات شــیمیایي نســبتاً معیــن کــه در زمیــن یافــت 

مي شــود.
ــات  ــا جزیی ــاي رســي ب ــي ه ــدي کان ــر دســته بن ــاي رســي: در جــدول زی ــي ه کان

ــده اســت. آم

شــکل 9 صفحــه 14: تعــدادی از معــادن رس ایــران در ایــن نقشــه نشــان داده شــده 
ــراوان در  ــي ف ــع رس ــود مناب ــرم وج ــوز محت ــه هنرآم ــود ک ــي ش اســت. پیشــنهاد م
ــرامیک  ــته س ــغلي رش ــاي ش ــه ه ــي و زمین ــاي کارآفرین ــه ه ــا زمین ــورمان را ب کش

ــد. ــاط ده ارتب
شــکل 10 صفحــه 15: برخــي از کاربردهــاي رس در صنعــت ســرامیک در ایــن شــکل 
نشــان داده شــده اســت. هنرآمــوز محتــرم مــي توانــد کاربردهــاي بیشــتري از رس هــا 
در صنعــت ســرامیک و ســایر صنایــع را بیــان کننــد. بــه عنــوان مثــال رس در صنایــع 
ــتي  ــی و بهداش ــازي، آرایش ــگ، کاغذس ــازي، رن ــتیک س ــتیک و پالس ــوینده، الس ش
کاربــرد دارد و هــم چنیــن جــزء مــواد اولیــه اصلــي در بدنــه هــاي ســرامیکي بــه روش 

ســنتي اســت.
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توضیحاتعالمت/ کد

شــکل 11 صفحــه 15:  در ایــن شــکل تصویــري از ذرات رس نشــان داده شــده کــه 
ــه وضــوح ویژگــي  ــا میکروســکوپ الکترونــي گرفتــه شــده اســت. در ایــن شــکل ب ب
ورقــه اي بــودن ذرات رســي قابــل مشــاهده اســت.نمونۀ دیگــري از تصویــر ذرات رســي 
در تصویــر آمــده اســت. در ایــن تصویــر ذرات رســي بــه شــکل شــش وجهــي ورقــه 

اي اســت.
متــن کتــاب درســي صفحــه 15 و 16: در ایــن 
ــامل  ــاک رس ش ــي خ ــن ویژگ ــم تری ــات مه صفح
ــاي  ــیته و دم ــکل ذرات رس، پالستیس ــدازه و ش ان

ــت. ــده اس ــان ش ــت گل رس بی پخ

ــر مفهــوم پالستیســیته  ــري بهت ــا هــدف یادگی ــت ب ــن فعالی فعالیــت صفحــه 16: ای
مطــرح شــده اســت تــا هنرجــو بــه طــور عینــي خاصیــت  پالستیســیته را درک کنــد. 
در شــکل )الــف( گل پالستیســیته مناســبي نداشــته و تــرک هــاي زیــادي بــر روي آن 
ظاهــر شــده اســت امــا در شــکل )ب( ســطح گل دارای پالستیســیته مناســبی اســت 

و هیــچ ترکــي در آن ظاهــر نشــده اســت.
صفحه 16 )پایین فعالیت(: 

دانش افزایي:
ــان شــده اســت،   ــر  پالستیســیته رس بی ــر ب ــل مؤث ــن قســمت برخــي از عوام در ای
ــع،  ــوع مای ــه شــکل ذرات ، ن ــر شــده ب ــوارد ذک ــر م ــالوه ب ــا ع پالستیســیته رس ه
ــاب  ــه در کت ــز بســتگي دارد. ک ــرال رســي نی ــدار مین ــوع و مق ــي، ن ــض کاتیون تعوی

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــر ق ــی دقیق ت ــورد  بررس ــتیک م ــه روش پالس ــکل دهی ب ش

ــه بــراي  ــي ک  صفحــات 17 و 18: در ایــن صفحــات مهــم تریــن آزمایــش های
شناســایي خــاک رس بــه کار مــي رود، بیــان شــده اســت.  هــدف از مطــرح کــردن 
آزمایش هــاي مختلــف بررســي خــاک رس، آشــنا کــردن هنرجویــان بــا عوامــل مهــم 
در انتخــاب خــاک رس اســت کــه بــر خصوصیــات محصــول نهایــي تأثیرگــذار خواهــد 
بــود. بــه منظــور درک بهتــر اهمیــت ایــن آزمایــش هــا مــي تــوان بــه برخــي از عیــوب 
محصــول نهایــي کــه مرتبــط بــه مــواد اولیــه اســت نیــز اشــاره کــرد بــه عنــوان مثــال 

در آزمایــش تشــخیص گــچ در خــاک عیــب آلوئــک بیــان شــده اســت.

شــکل 13 صفحــه 17: ایــن تصویــر مربــوط بــه آزمایــش پالستیســیته اســت کــه بــا 
بررســي ظاهــر گل صــورت مــي گیــرد.

شــکل 14صفحــه 17:ایــن تصویــر مربــوط بــه آزمایــش تعییــن میــزان ماســه در رس 
اســت کــه بــراي جــدا کــردن ماســه از مــواد اولیــه الــک بــا مــش مناســب اســتفاده 

مــي شــود. 
شــکل 15 صفحــه 18: ایــن تصویــر شــماتیکي از  فــردي کــه در آزمایشــگاه در حــال 

آزمایــش بــر روي خــاک هــا اســت، نشــان مــي دهــد.

متــن کتــاب درســي صفحــات 18 تــا 21:  در ایــن قســمت  انــواع رس هــا معرفــي 
شــده اســت. رس هــاي اولیــه شــامل گــروه کائولــن مــي شــود و رس هــاي ثانویــه 

شــامل بالکلــي هــا و رس هــاي  قرمــز، رس نســوز و بنتونیــت اســت.
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تحقیق کنید صفحه 19:
در شکل زیر روش کائولن شویي توضیح داده شده است:

صفحــه 19: هــدف از بیــان آیــا مــي دانیــد در ایــن قســمت آشــنا کــردن هنرجویــان 
ــام  ــام کائولــن ایــن ن ــه جــاي ن ــع ب ــع کائولــن اســت کــه در بســیاري از مناب ــا مناب ب

هــا ذکــر شــده اســت.

شــکل 16 صفحــه 19: در ایــن شــکل کلوخــه هــاي کائولــن نشــان داده شــده اســت تــا 
هنرآمــوز براســاس ایــن تصویــر لــزوم آمــاده ســازي کائولــن را بیــان کند.

 صفحــه 20: هــدف از بیــان پرســش در قســمت فکــر کنیــد، ایجــاد آمادگــي ذهنــي 
ــراي  ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــت. پیش ــه اس ــاي ثانوی ــوزش رس ه ــح و آم ــراي توضی ب
ــر  ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــي در زمین ــن قســمت پرســش های ــس در ای ــودن تدری ــال ب  فع

شکل پذیري )پالستیسیته( نظیر: اندازه ذرات و اثر ناخالصي مطرح شود.
شــکل 18 صفحــه 20: نــام بالکلــي از شــکل کلوخــه هــاي اســتخراج شــده آن گرفتــه 

شــده کــه بــه شــکل گلولــه اي اســت کــه در ایــن شــکل نیــز قابــل درک اســت.

صفحــه 20: بــه منظــور فعــال بــودن هنرجویــان و افزایــش مهــارت هــاي جســتجو در 
منابــع مختلــف تحقیــق کنیــد مطــرح شــده اســت. بالکلــي کاربردهــاي گســترده اي در 
اکثــر صنایــع ســرامیکي بــه جــزء چینــي مظــروف  دارد. از هنرجــو خواســته شــود بــا 

توجــه بــه مراجــع و منابــع موجــود کاربردهــای دیگــر بالکــی را پیــدا کنــد.
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  صفحه 21: انواع رس قرمز 
دانش افزایي

ــي خــاک رس ایجــاد  ــش طبیع ــش فرســایش و خردای ــر افزای ــز در اث ــاي قرم رس ه
مــي شــوند، بنابرایــن ایــن مــواد دانــه ریزتــر از بالکلــي هــا هســتند و ناخالصــي هــاي 
بیشــتري وارد آن هــا شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن رس نســبت بــه تمامــي رس هــا دانــه 
ریزتــر، رنگین تــر و در عیــن حــال پالستیســیته بیشــتري دارد. انــواع رس هــاي قرمــز 
براســاس نــوع و میــزان ناخالصــي هــاي موجــود در آنهــا شــامل : ارتــن ور، مــارن هــا 

و اســتون ور اســت.  
-گلــي کــه از خــاک  اســتون ور تهیــه شــده بیــن 1200تــا1300 درجــه سلســیوس 
پخــت شــده و رنــگ پختــه آن از خاکســتری روشــن تــا قهــوه ای تیــره تغییــر می کنــد.
-خــاک ارتــن ور دارای مقــدار زیــادی آهــن بــوده و در حــرارت 950 تــا 1100 درجــه 
ــن  ــا ای ــی ســرامیکي و کاشــی هــا را ب ــه مــی شــود ظرفهــای معمول سلســیوس پخت

خــاک ســاخته مــي شــود.

- مارن هــا مقــدار نســبتا زیــادي آهــک بــه همــرا دارد. از آن جایــي کــه آهــک در اثــر 
حــرارت تجزیــه مــي شــود و تولیــد CO 2مــي کنــد، بنابرایــن بدنــه تولیــد شــده از ایــن 

خــاک متخلخــل خواهد شــد.

درسي صفحه 21: رس نسوز
دانش افزایي:

بدنــه تولیــد شــده از رســهاي نســوز در مقابــل حــرارت پایــداري زیــادی دارد و رنــگ 
ــاک در  ــن خ ــده ای ــرف عم ــود. مص ــی ش ــگ م ــم رن ــت زرد ک ــس از پخ ــن گل پ ای

ــز ســرامیک هــاي بهداشــتي اســت.  ســاخت دیرگدازهــا و نی

صفحه 21: بنتونیت
دانش افزایي:

کانــي اصلــي بنتونیــت، مونــت مــوري لونیــت اســت کــه تمایــل بــه جــذب آب زیــاد 
دارد کــه موجــب  افزایــش حجــم آن مــي شــود، زیــرا ایــن کانــي ســه الیــه اي اســت 
کــه بــه ترتیــب از الیــه هــاي سیلیس-ژیبسیت-ســیلیس تشــکیل شــده انــد. هنگامــي 
ــد، مولکــول هــاي  ــرار مــي گیرن کــه ورقــه هــاي مونــت مــوري لونیــت در مایعــي ق

مایــع بیــن الیــه هــا نفــوذ کــرده و ورقــه هــا از یکدیگــر جــدا مــي شــوند.
ــن پرســش جمــع بنــدي کــردن ویژگــي رس هــای  فعالیــت صفحــه 22: هــدف از ای
ــوه  ــر نح ــي نظی ــي های ــه ویژگ ــوال ب ــن س ــه ای ــخ ب ــت. در پاس ــه اس ــه و ثانوی اولی
پیدایــش رس، رنــگ و انــدازه ذرات، خاصیــت شــکل پذیــري و خلــوص اشــاره شــود.

صفحــه 22: در ایــن قســمت از درس دربــارۀ مــواد اولیــۀ غیرپالســتیک ) گدازآورهــا و 
پرکننده هــا( توضیحــات مختصــري بیــان شــده اســت و در شــکل 21 انــواع فلدســپارها 

در رنــگ هــاي مختلــف آمــده اســت.
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دانش افزایي فلدسپار:
ــز  ــان نی ــتر گیاه ــر خاکس ــي نظی ــع طبیع ــي مناب ــا از برخ ــن گدازآوره ــت تأمی جه
ــیم و  ــید پتاس ــاوي اکس ــوب ح ــتر چ ــال خاکس ــوان مث ــه عن ــود. ب ــي ش ــتفاده م اس
ــز حــاوي اکســید پتاســیم، اکســید  ــدم نی اکســید کلســیم اســت و خاکســتر کاه گن

ــت. ــیم اس ــید کلس ــم و اکس منیزی
ــه عنــوان گــدازآور  ــه ذکــر اســت کــه خاکســتر گیــاه »اشــنون« در گذشــته ب الزم ب

ــرد گســترده اي داشــته اســت. ــراي تولیــد ســرامیک کارب ب
ــا اکســیدهاي ســدیم و  از لحــاظ خاصیــت گــدازآوري اکســید کلســیم در مقایســه ب
ــي کــه فلدســپار  ــري اســت. هــم چنیــن محــدودۀ دمای پتاســیم گــدازآور ضعیــف ت
شــروع بــه ذوب مــي کنــد تــا زمانــي کــه بــه صــورت فــرار درآیــد نســبت بــه اکســید 
ســدیم وســیع تر اســت و بــه همیــن دلیــل  فلدســپار پتاســیم ترجیــح داده مــي شــود. 
ــان  ــا اطمین ــه پخــت محصــوالت ب ــن فلدســپار موجــب شــده ک ــت ای ــن خصوصی ای

بیشــتري انجــام شــود و میــزان تغییــر شــکل قطعــه کاهــش یابــد.

فکــر کنیــد صفحــه 23: ایــن ســؤال بــا هــدف ارتبــاط بیــن دروس )بــا درس شــیمي( 
مطــرح شــده اســت. در گــروه اول جــدول تناوبــي از بــاال بــه پاییــن خاصیت گــدازآوري 
افزایــش مــي یابــد کــه ایــن امــر بــه آرایــش الکترونــي آن هــا ارتبــاط دارد. هــم چنیــن 
ــش  ــدازآوري کاه ــي گ ــت ویژگ ــه راس ــپ ب ــي از چ ــدول تناوب ــاي ج ــف ه  در ردی
ــاس  ــن اس ــر همی ــود. ب ــي ش ــتر م ــي بیش ــاي الکترون ــه ه ــداد الی ــرا تع ــد زی  مي یاب

مي توان میزان کاهش دماي پخت با افزودن گدازآورها را مقایسه کرد.
ــزي،  ــر مرک ــران در اســتان هایی نظی ــادن فلدســپار ای ــد صفحــه 23: مع ــق کنی تحقی

همــدان، زنجــان، خراســان و اراک وجــود دارد.

صفحــه 23:بــراي توضیــح مفهــوم پرکننــده بــه ایــن نکتــه مــي تــوان اشــاره کردکــه 
پرکننــده نقشــي همچــون ســازه یــا اســکلت در بدنــه هــاي ســرامیکي دارد کــه ســایر 
مــواد اولیــه درون آن قــرار مــي گیــرد. بنابرایــن ایــن مــواد نقــش اساســي در اســتحکام 

بخشــي و کنتــرل ابعــادي قطعــه خواهنــد داشــت.
دانش افزایي

ــتند.  ــرامیک هس ــت س ــردي در صنع ــده کارب ــاده پرکنن ــیلیس دو م ــن و س آلومی
 ســیلیس بــه دلیــل برخــي از مشــکالتي کــه در حیــن پخــت ایجــاد مــي کنــد پرکننده
ایده آلــي نیســت. از جملــه مشــکالتي کــه کاربــرد ســیلیس ایجــاد می شــود تبدیالتــي 
اســت کــه در فازهــاي مختلــف در حیــن ســرد شــدن بدنــه بــه وجــود مــي آیــد کــه 
معمــوالً بــا تغییــر حجــم همــراه اســت و منجــر بــه تــرک برداشــتن بدنــه مــي شــود؛ 

برخــالف ســیلیس، آلومیــن ایــن مشــکل را نــدارد.

ــرات حجمــي  ــر تغیی ــش ت ــه منظــور درک بی ــودار ب ــن نم شــکل 23 صفحــه 24: ای
ســیلیس در اثــر افزایــش حــرارت آورده شــده اســت. مهم تریــن تغییــرات حجمــی در 

ــد.  ــاق می افت ــای 573  درجــه سلســیوس اتف دم

متن کتاب درسي صفحه 24: سیلیس
دانش افزایي

ــه  منابــع ســیلیس بســیار وســیع و گســترده اســت، از جملــه ایــن منابــع مي تــوان ب
کوارتــز صخــره اي، فلینیــت، ماســه ســنگ و گانیســت اشــاره نمــود.
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فعالیــت صفحــه 24: ایــن پرســش بــا هــدف تثبیــت یادگیــري مطــرح شــده اســت. در 
ایــن فعالیــت هنرجویــان بایــد تشــخیص دهنــد کــه هــر یــک از خــاک هــا در کــدام 
دســته از مــواد اولیــه هســتند و ســپس ویژگــي پالســتیک بــودن آن هــا را مشــخص 
کننــد. پیشــنهاد مــي شــود کــه خــاک هــاي ذکــر شــده در ســه دســتۀ رس، گــدازآور 

و پرکننــده دســته بنــدي شــوند و ســپس ویژگــي پالســتیک آن هــا مشــخص شــود.
ــخیص  ــارت تش ــب مه ــت کس ــن فعالی ــرح ای ــدف از ط ــه 24: ه ــي1 صفح کار عمل
نــوع خــاک و فعــال نمــودن ذهــن هنرجویــان بــه ســمت و ســوي توجــه بــه خــواص 

ــه کارگیــري آن هــا اســت. ــگام ب ظاهــري خــاک هــا در هن
در ایــن فعالیــت درک هنرجــو بــراي بیــان ارتبــاط بیــن جــذب آب و شــکل پذیــري 
مــورد توجــه اســت. بــراي بررســي شــکل پذیــري، فتیلــه اي از گل مــورد نظــر تهیــه 
شــود و ســطح فتیلــه هــا بررســي شــود. عــدم وجــود تــرک بــر روي فتیلــه مــي توانــد 

نشــان دهنــدۀ پالستیســیته مناســب باشــد.
نکته ایمني:

بــه هنرجویــان متذکــر شــوید کــه تنفــس ســیلیس باعــث بــروز بیمــاري خطرنــاک 
ســیلیکوز مــي شــود و در هنــگام بررســي ایــن خــاک حتمــا از دســتکش و ماســک 

اســتفاده شــود.
شــکل 25 صفحــه 25: در ایــن شــکل مراحــل مختلــف آمــاده ســازي خــاک بــه طــور 

خالصــه و شــماتیک نشــان داده شــده اســت. 
مرحله 1: استخراج خاک از معدن

مرحله 2: بارگیري سنگ معدن از محل استخراج
مرحله 3: خردایش اولیه 
مرحله 4: خردایش ثانویه

مرحله 5: آسیاب کردن

ــراي آمــاده ســازي  ــواع همــزن هایــي کــه ب شــکل 26 صفحــه 26: در ایــن شــکل ان
ــن  ــه در ای ــي رود نشــان داده شــده اســت. الزم اســت ک ــه کار م ــواد پالســتیک ب م

ــره هــا و نحــوه حرکــت آن هــا تأکیــد شــود. ــر تفــاوت پ بخــش ب
دانش افزایي

ــراي مقاصــد و منظــور هــاي زیــر مــورد اســتفاده قــرار  ــه طــور کلــي همــزن هــا ب ب
می گیرنــد:

 الــف( بــاز کــردن و همــزدن مــواد نــرم: مــواد نرمــي همچــون کائولــن هــا و 
ــه صــورت کلوخــۀ معدنــي مــي باشــند الزم اســت  بال کلیهــا کــه قبــل از اســتفاده ب
کــه از هــم بــاز شــوند و در کل مخلــوط، پخــش و متفــرق گردنــد. ذرات و دانــه هــاي 
ایــن مــواد در جــوار آب از هــم بــاز و متفــرق مــي گردنــد. بــراي اینکــه ایــن عمــل بــه 
طــور کامــل انجــام پذیــرد بایــد بــه وســیله ي همــزن هــاي ســریعي بــه شــدت در آب 
همــزده شــوند. بــا همــزن هــا مــي تــوان ایــن عمــل را بــه خوبــي انجــام داد. همــزن 
ــدازي و کار عــادي  ــگام راه ان ــه هن ــد و تنــد هســتند. ب هــا معمــوالً داراي دو دور کن

از دور کنــد و بــراي بــاز کــردن مــواد نــرم، از دور تنــد همــزن اســتفاده مــي شــود.
ــه  ــواد اولی ــوط م ــازي مخل ــاده س ــراي آم ــن: ب ــبت معی ــا نس ــوط ب ــه مخل ب( تهی
ســرامیکي بــه گونــه اي کــه تمــام مــواد اولیــه ســرامیکي در کنــار هــم و بــا 
نســبت هاي مشــخص و معیــن بــه خوبــي مخلــوط شــوند، )هــم مــواد اولیــه ســخت و 
هــم مــواد اولیــه نــرم( همــزدن آن هــا امــري ضروریســت . همزنهــا قــادر هســتند کــه 

ــد. ــي انجــام دهن ــه خوب ــواد را ب ــن م ــالط ای عمــل اخت
ج( بازکــردن مــواد برگشــتي: درکارخانجــات ســرامیک، بــراي افــزودن مــواد برگشــتي 
بــه دوغــاب آمــاده ســازي شــده، بایــد ایــن مــواد بــه صــورت دوغــاب درآینــد. )زیــرا یا 
کامــال خشــک شــده انــد و یــا داراي رطوبــت بســیار کمــي مــي باشــند.( عمــل بــاز 
شــدن مــواد برگشــتي و افــزودن آب بــه آن هــا نیــز در همــزن صــورت مــي پذیــرد.

د-اضافــه کــردن افزودنــي هــا: آخریــن مرحلــه ي آمــاده ســازي بدنــه هــاي ســرامیکي، 
معمــوال اضافــه کــردن بعضــي از افزودنــي هــا مــي باشــد. )اضافــه کــردن روانســازها و 
یــا کربنــات باریــم بــراي خنثــي ســازي ســولفات کلســیم حاصــل از قالــب هــاي گچــي 

موجــود در دوغــاب( ایــن کار نیــز در همزن هــا صــورت مــي پذیــرد.



51

تولید سرامیک به روش دستی 

توضیحاتعالمت/ کد

صفحه 27: آماده سازي مواد غیرپالستیک
در صــورت لــزوم و افزایــش آگاهــي هنرجویــان طبــق صالحدیــد هنرآمــوز محتــرم مطالــب 

زیــر بیــان گــردد:

دانش افزایي
هنگام انتخاب سنگ شکن باید به موارد زیر توجه داشت:

- سختی و استحکام مواد اولیه
- ابعاد سنگ های ورودی و خروجی )محصول خارج شده از سنگ شکن(

- ناخالصی های موجود در مواد اولیه
- ناخالصی هایی که از طریق سنگ شکن وارد مواد اولیه می گردند

- مقدار رطوبت مواد اولیه
- مقدار تولید

ــه وســیله دو فــک انجــام مــي  در ســنگ شــکن هــاي فکــی عمــل خردایــش ســنگ هــا ب
شــود کــه یکــی از آنهــا ثابــت و فــک دیگــر متحــرک مــی باشــد. فــک متحــرک بــه نحــوی 
ــاد شــده و فشــار مناســب  ــاً کــم و زی ــه بیــن فــک هــا مرتب ــد کــه فاصل حرکــت مــی نمای

بــراي خردایــش ســنگ هــا ایجــاد مــي شــود.

    
ــي رود و  ــه کار م ــا ب ــنگ ه ــش س ــه خردای ــن مرحل ــوالً در اولی ــی معم ــکن فک ــنگ ش س
کلوخــه هــای خــارج شــده از آن معمــوالً ابعــادی در حــد چنــد ســانتي متــر دارنــد. ســنگ 
شــکن هــاي غلطکــی در مرحلــه دوم خــرد کــردن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد بدیــن 
ترتیــب کــه کلوخه هــاي خــارج شــده از ســنگ شــکن فکــی خردایــش بیشــتري مي یابنــد و 
بــا ابعــادي کوچکتــر خــارج مــي شــوند. همچنــان کــه از نــام ایــن ســنگ شــکن هــا مشــخص 

اســت خردایــش وســیله غلطــک هــا انجــام می شــود.

ــه  ــي ک ــرامیکي در صورت ــای س ــرآورده ه ــد ف در تولی
ــنگ  ــد س ــه باش ــواد اولی ــري از م ــاد ریزت ــه ابع ــاز ب نی
ــتر  ــش بیش ــت خردای ــز جه ــی نی ــکن های چرخش ش
ــه دوم مــورد اســتفاده  معمــوالً در ســنگ شــکني مرحل

قــرار می گیرنــد.

یکــي از مهم تریــن مســائلي کــه در سنگ شــکن ها 
ــه  ــت ک ــي اس ــس صفحات ــرار دارد، جن ــه ق ــورد توج م
ــردن  ــرد ک ــگام خ ــد. هن ــي دهن ــام م ــش را انج خردای
ــي  ــایش باالی ــکن س ــنگ ش ــات س ــه صفح ــواد اولی م
ــد  ــات می توانن ــن صفح ــز ای ــن ذرات ری ــد، بنابرای دارن
همــراه مــواد اولیــه وارد بدنــه فــرآورده هــا شــده و بعــد 
ــی را در  ــوه ای رنگ ــای قه ــا لکه ه ــرآورده ه ــت ف از پخ

ــد. ــه وجــود آورن ــا ب ســطح آن ه
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ــد می باشــند،  ــه در کالس مفی ــرای ارائ ــب ب ــن مطال ــردن. ای صفحــه 27 : آســیاب ک
ــه کارگیــرد.  باصالحدیــد هنرآمــوز محتــرم در تدریــس خــود ب

دانش افزایي
- آسیاب مخروطي

در آســیابهای گلولــه ای بارگیــری مــواد اولیــه بــه صــورت متوالــی انجــام نشــده بلکــه 
بــه صــورت مقطعــي انجــام مــي شــود. بدیــن معنــی کــه مــواد اولیــه پــس از بارگیــری 
و ســایش تخلیــه گردیــده و ســپس مجــدداً ایــن عمــل تکــرار مــی شــود. در آســیابهای 
مخروطــی عمــل آســیاب نمــودن بــه صــورت متوالــی انجــام مــی شــود بدیــن ترتیــب 
ــه  ــش یافت ــد الزم کاه ــا ح ــا ت ــاد آنه ــه ابع ــی ک ــی ذرات ــیابهای مخروط ــه در آس ک
ــه طــور خــودکار از آســیاب خــارج شــده و مــواد درشــت از ســمت دیگــر آســیاب  ب

بارگیــری مــی شــود.

    
در ایــن آســیابها نقــص موجــود در آســیابهای گلولــه ای وجــود نــدارد. چــرا کــه ذرات 
ریــز بالفاصلــه خــارج شــده و بنابرایــن نمــی تواننــد زمــان ســایش را افزایــش دهنــد. 
ــه هــای درشــت در  ــه اي اســت کــه ذرات و گلول ــه گون ــا ب ــن آســیاب ه طراحــي ای
ــی آن  ــز در قســمت انتهای ــای ری ــه ه ــی آســیاب و ذرات و گلول ــای ابتدای قســمت ه
قــرار مــی گیرنــد. از طــرف دیگــر بدیهــی اســت کــه در هنــگام چرخــش قســمتهایی 
از آســیاب کــه دارای قطــر بیشــتری مــی باشــند بــا ســرعت بیشــتری حرکــت نمــوده و 
قســمت هــای باریکتــر حرکــت کندتــری خواهنــد داشــت کــه ایــن امــر باعــث کاهــش 

ســایش گلولــه هــا و یکنواختــی بیشــتر انــدازه محصــول تولیــد شــده مــی گــردد.
-آسیاب لرزشي

در آســیابهای لرزشــی نیــز عمــل ســایش و خــرد کــردن مــواد بــه وســیله گلولــه هــا 
انجــام مــی شــود. شــکل گلولــه هــای مصرفــی در آســیابهای لرزشــی بــر عکــس گلولــه 
ــوده و  ــه ای و مخروطــی کــه کــروی مــی باشــند اســتوانه اي ب هــای آســیابهای گلول
ــه طــور  ــاال )ب ــا وزن مخصــوص ب ــه طــور معمــول از ســرامیک ب ــز ب ــا نی جنــس آنه

معمــول آلومیــن زینتــر شــده( مــی باشــد. 
ــداد  ــدار و تع ــی مق ــیابهای لرزش ــه ای و آس ــیابهای گلول ــن آس ــی بی ــاوت اساس تف

ــد.  ــی باش ــان م ــد زم ــواد در واح ــه م ــات وارده ب ضرب
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سؤال صفحه 28:  این سؤال با هدف توجه به ورود ناخالصي در هنگام آسیاب کردن 
ارائه شده است.در اثر سایش گلوله ها با یکدیگر و گلوله و بدنه، مقداري ناخالصي وارد 

مواد اولیه مي شود که باعث ایجاد عیب در قطعه مي شود.

صفحه 28:
در ایــن قســمت از درس پیشــنهاد مــي شــود کــه هنرآمــوز بــا طــرح ســؤاالتي ذهــن 
هنرجویــان را بــه ســمت مراحــل مهــم آمــاده ســازي مــواد اولیــه شــامل الــک کــردن، 

توزیــن و اختــالط مــواد اولیــه هدایــت کنــد.
نمونه سوال هاي پیشنهادي: 

- آیا اندازه ذراتي که از آسیاب خارج مي شوند همه یک اندازه است؟
ــدازه ذرات  ــه ان ــه ب ــاب توج ــه دوغ ــه در تهی ــخیص داد ک ــوان تش ــي ت ــه م - چگون

اهمیــت دارد؟
- بــراي تفکیــک و جداســازي ذرات درشــت از خــاک چــه وســیله اي را پیشــنهاد مــي 

؟ کنید

ــا مش هــای گوناگــون  ــک هــاي ب ــه ال شــکل 29 صفحــه28: پیشــنهاد مــي شــود ک
بــه کالس آورده شــود و بــه طــور عینــي مفهــوم مــش بــراي هنرجویــان توضیــح داده 

شــود.

ــدازه  ــر ان کار عملــي 2 صفحــه 29: هــدف از طــرح ایــن کارعملــي بررســي عینــي اث
ــر شــکل پذیــري رس اســت. ذرات ب

شرح فعالیت:
 سه ظرف جداگانه درنظر گرفته شود:

ظــرف شــماره 1: 200 گــرم خــاک رس کــه از الــک 100 عبــور داده شــده و ســپس 
بــه آن 150 ســي ســي آب اضافــه شــود.

ظــرف شــماره 2: 200 گــرم خــاک رس کــه از الــک 150 عبــور داده شــده و ســپس 
بــه آن 150 ســي ســي آب اضافــه شــود.

ظــرف شــماره 3: 200 گــرم خــاک رس کــه از الــک 200 عبــور داده شــده و ســپس 
بــه آن 150 ســي ســي آب اضافــه شــود.

پــس از اختــالط و همــزدن و ورز دادن گل هــاي حاصــل از هــر یــک از ظــروف، فتیلــه 
ــه هــا پالستیســیته هــر  ــا بررســي ســطح فتیل هــاي یکســاني تهیــه شــود. ســپس ب

یــک از آن هــا بررســي شــود.
ــا  ــیته ب ــش پالستیس ــت افزای ــاره عل ــا درب ــروه ه ــي، گ ــن کار عمل ــام ای ــس از انج پ

ــد. ــو کنن ــث و گفتگ ــدازه ذرات بح ــش ان کاه
تذکــر: بســته بــه نــوع خــاک رس ممکــن اســت مقــدار آب درنظــر گرفتــه شــده در 
ایــن کار عملــي مناســب نباشــد، بنابرایــن مقــدار آب مناســب توســط هنرآمــوز تعییــن 

شــود.

کتاب درسي صفحه 29 آماده سازي گل پالستیک:
ــراي ایجــاد گل همگــن بایــد دوغــاب از الــک  در ایــن قســمت یــادآوري شــود کــه ب

هــاي مختلــف عبــور داده شــود.
هــم چنیــن ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه هنرجویــان هنــگام بــرش گل 
ــي  ــه خوب ــده گل را ب ــرش گل، باقیمان ــس از ب ــه دســت خــود آســیب نرســانند و پ ب
ــا  ــا خشــک نشــود. هــم چنیــن گل در کیســه روشــن نگهــداري شــود ت بپوشــانند ت

ــات درون کیســه مشــخص باشــد. محتوی
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صفحه 30: پاالیش گل
ــان  ــن قســمت بی ــري ماســت در ای ــال آب گی ــش مث ــر مفهــوم پاالی ــراي فهــم بهت ب
ــرار داده  ــه اي ق ــه پارچ ــک کیس ــت آن را درون ی ــري ماس ــراي آبگی ــت. ب ــده اس ش
ــظ  ــاده درون کیســه تغلی ــه( م ــک واســطه متخلخــل )پارچ ــور آب از ی ــس از عب و پ
ــه هــاي دیگــري از ایــن  مي شــود. از هنرآمــوز محتــرم خواســته مــي شــود کــه نمون

ــد. ــان کن ــز بی ــره وجــود دارد را نی ــورد کــه در زندگــي روزم م

ــر  ــي نظی ــه عوامل ــش ب ــگام پاالی ــده در هن ــار وارد ش ــدار فش ــؤال صفحــه 30: مق س
ــدازه ذرات بســتگي دارد. هــر چــه نســبت رس  ــوع خــاک و ان ــه آب، ن نســبت رس ب
ــن  ــم چنی ــر اســت. ه ــاز بایســتي کمت ــورد نی ــزان فشــار م ــه آب بیشــتر شــود می ب
ــه  ــاز ب ــري )پالستیســیته( بیشــتر نی ــا شــکل پذی ــر ی ــدازه ذرات ریزت ــا ان ر س هــاي ب

ــد. ــش دارن ــراي پاالی فشــار بیشــتري ب
جــدول 2 صفحــه 31: در ایــن جــدول انــواع گل براســاس میــزان رطوبــت از درصــد 
زیــاد بــه کــم آورده شــده اســت. مناســب تریــن گل بــراي شــکل دهــي بــا دســت، گل 
پالســتیک اســت. همچنیــن گلــي کــه حالــت چرمینگــي دارد، بــراي ایجــاد نقــوش و 

ــن مناســب تر اســت. تزیی
کار عملــي 3 صفحــه 31: هــدف از طــرح ایــن کار عملــي کســب مهــارت تهیــه گل 
پالســتیک اســت کــه در فصــل بعــدي روش هــاي شــکل دهي دســتي آمــوزش داده 

خواهــد شــد.
بــر غلظــت دوغابــي کــه گــروه هــا تهیــه مــي کننــد دقــت و نظــارت داشــته باشــید تــا 
غلظــت مناســبي داشــته باشــند. هــم چنیــن تنظیــم رطوبــت گل در مرحلــه پاالیــش 
ــراي  ــم آن ممکــن اســت ب ــه تنظی ــي اســت ک ــارت عمل ــزان ســفتي آن مه گل و می

افــراد تــازه کار و مبتــدي دشــوار باشــد. 
در ارزشــیابي مرحلــه اي تهیــه دوغــاب همگــن و ورزدادن کافــي بــه گل مدنظــر قــرار 

گیــرد.
 

صفحــه 32: در پایــان واحــد یادگیــری بایــد ارزشــیابی پایانــی جهــت ارزیابــی 
ــرد ــی گی ــورت م ــان ص ــط هنرجوی ــده توس ــب ش ــای کس ــتگی ه شایس
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صفحــه 35: در ابتــداي ایــن صفحــه تعریــف کلــي از شــکل دهــي بیــان شــده اســت 
و ســپس انــواع روش هــاي شــکل دهــي ســرامیک هــا در نمــودار درختــي شــکل 1 
ــزه در  ــاي دســتگاهي ایجــاد انگی ــواع روش ه ــان ان مطــرح شــده اســت. هــدف از بی

ــا ســایر روش هــاي شــکل دهــي اســت.  هنرجویــان و آشــنایي ب

تحقیــق کنیــد صفحــه 35: بــه منظــور آشــنایي بــا روش هــاي تحقیــق ایــن پرســش 
مطــرح شــده اســت. هــم چنین آشــنایي بــا انــواع محصــوالت ســرامیکي بــا کاربردهاي 

پیشــرفته انگیــزه هنرجویــان را بــراي تحصیــل در ایــن رشــته افزایــش مــي دهــد.
ــي را  ــن و فارس ــب التی ــاي مناس ــرم کلیدواژه ه ــوز محت ــود هنرآم ــنهاد مي ش پیش

ــد. ــي کن ــان معرف ــه هنرجوی ــي ب ــتجو اینترنت ــراي جس ب

صفحــه 36: ایــن صفحــه  بــا موضــوع انتخــاب مقــدار گل و ابزارهــاي بــرش دادن آن 
آغــاز شــده اســت. در شــکل 2 محصــوالت مختلــف ســرامیکي بــا شــکل و انــدازه هــاي 
متعــدد آورده شــده تــا هنرآمــوز محتــرم بــا بیــان پرســش هــاي متعــدد ذهــن هنرجــو 
را بــه ســمت و ســوي عوامــل مؤثــر بــر مقــدار گل مصرفــي متمرکــز نمایــد. از جملــه 
عواملــي کــه در پاســخ بــه ایــن ســؤاالت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، در قســمت 
پاییــن شــکل 2 آمــده اســت. هنرآمــوز در هنــگام پاســخ دادن هنرجویــان ذهــن آن 

هــا را بــه ســمت ایــن مــوارد هدایــت نمایــد.
گفتگــو کنیــد صفحــه 36: هــدف از طــرح ایــن پرســش بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون 
عوامــل مؤثــر بــر انتخــاب گل اســت. گفتگوهــا بــه ســمتي هدایــت شــود کــه هنرجــو 

پــي بــه اهمیــت عوامــل مطــرح شــده ببــرد.

ــرش گل،  ــزار ب ــا اب ــوه کار ب ــري نح ــنایي و یادگی ــراي آش ــه 36: ب ــدول 1 صفح ج
ــود. ــاهده ش ــي مش ــور عین ــه ط ــا ب ــه ابزاره ــود ک ــي ش ــنهاد م پیش

بیــان اصــول اســتفاده و نــکات ایمنــي هنــگام بــه کارگیــري ابــزار نیــز در ایــن قســمت 
ــود. بیان ش

شــکل 3 صفحــه 37: در ایــن شــکل مراحــل ورزدادن گل بــا توجــه بــه عواملــي کــه 
موجــب غیریکنواختــي گل مــي شــود بیــان شــده اســت. 

هنرآمــوز محتــرم تأکیــد داشــته باشــد کــه ورزدادن گل مهارتــي اســت کــه بــا تکــرار 
و تمریــن عملــي بایــد آموختــه شــود.

تحقيــق كنيــد صفحــه ۳7: هــدف از طــرح ايــن پرســش آشــنا كــردن هنرجويــان بــا روش 
هــاي صنعتــي ورز دادن گل اســت زيــرا در مقيــاس هــاي وســيع توليــد گل يكنواخــت بــا 

دســت امكانپذيــر نيســت.
ــده انجــام مــي شــود.  ــا دســتگاه هــاي ورزدهن ــي ورزدادن گل ب ــاس صنعت پاســخ: در مقي
ــا  ــه آن ه ــل  ب ــن دلي ــه همي ــوده و ب ــأ ب ــه خ ــا داراي محفظ ــتگاه ه ــن دس ــي از اي برخ

ــود. ــي ش ــه م ــر گفت ــده هواگي ورزدهن
كليدواژه التين پيشنهادي براي ارائه به هنرجويان:

De-airing pugmill=ورزدهنده هواگير   pugmill=ورزدهنده
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ــا هــدف درک موضــوع بررســي  ــن پرســش ب ــد و شــکل 5 صفحــه 38:  ای فکــر کنی
ــت. ــده اس ــرح ش ــح ورز دادن گل مط ــت روش صحی ــر گل و اهمی ظاه

ــا گل ورز داده  ــده ب ــد ش ــه تولی ــوب قطع ــکالت و عی ــه مش ــود ک ــنهاد می ش *پیش
نشــده بیــان شــود. از جملــه مشــکل قطعــه تولیــد شــده ایجــاد تــرک و دفرمگــی در 

قطعــه پــس از شــکل دهــي خشــک یــا پخــت اســت. 

ــت  ــدي و تثبی ــع بن ــدف جم ــا ه ــا ب ــش ه ــن پرس ــه 38: ای ــد صفح ــی کنی بررس
آموخته هــا بیــان شــده اســت. 

پاســخ ســؤال 1:  در صورتــي کــه رطوبــت گل زیــاد باشــد و یــا در روش شــکل دهــي 
ــطوح  ــر روي س ــیم، ورزدادن ب ــته باش ــت گل داش ــم رطوب ــه تنظی ــاز ب ــر نی موردنظ

ــه معمــوال از جنــس گچــي اســت انجــام مي شــود. جــاذب ک
ــاد انتخــاب شــود، یکنواخــت  ــزان گل جهــت ورزدادن زی ــي می پاســخ ســؤال 2: وقت
نمــودن گل از لحــاظ رطوبــت و هواگیــري دشــوار خواهــد بــود؛ زیــرا حجــم گلــي کــه 

بــا دســت درگیــر اســت، محــدود خواهــد بــود.
پاســخ ســؤال 3: گل بــا رطوبــت کــم، شــکل پذیــري )پالستیســیته( مناســبي نخواهــد 
داشــت. بــراي افزایــش رطوبــت بــرش هایــي بــر روي گل ایجــاد شــده و بــا آب پــاش 
ــري گل  ــکل پذی ــت ش ــا قابلی ــود ت ــي ش ــزوده م ــه آن اف ــداري آب ب ــت مق ــا دس ی

ــد. افزایــش یاب
ــي  ــکل ده ــاي ش ــواع ابزاره ــي ان ــه معرف ــمت ب ــن قس ــه 39: در ای ــدول 3 صفح ج
دســتي و نحــوه بــه کارگیــري آن هــا پرداختــه شــده اســت. پیشــنهاد مــي شــود کــه 

ــان نشــان داده شــود. ــه هنرجوی ــه طــور عینــي ب ابزارهــا ب
بیــان اصــول اســتفاده و نــکات ایمنــي هنــگام بــه کارگیــري ابــزار نیــز در ایــن قســمت 

مــورد توجــه قــرار دارد.
صفحــه 40: در ایــن قســمت توضیــح اجمالــي از شــکل دهــي دســتي ســرامیک بیــان 
شــده اســت. پیشــنهاد مي شــود کــه بــرای ایجــاد انگیــزه در هنرجویــان زمینــه هــاي 
ــزوم  ــان شــود و ل ــز بی ــي نی ــن روش شــکل ده ــا ای ــط ب ــي مرتب اشــتغال و کارآفرین

خالقیــت و ذوق کاري نیــز مطــرح گــردد.
ــارت شــکل دهــي دســتي  ــا مه ــط ب ــن صفحــه پرسشــهایي مرتب ــن  در ای هــم چنی
بیــان شــده تــا ذهــن هنرجویــان بــه ســمت انــواع محصــوالت تولیــدي بــا ایــن روش 

متمرکــز شــود.
الزم به ذکر است که فیلم های آموزشی هر یک از روش ها برای آموزش بهتر موجود 

است
شــکل 6 صفحــه 39: انــواع روش هــاي شــکل دهــي دســتي در ایــن شــکل معرفــي 

شــده اســت. 
شــکل 7 صفحــه 41: در ایــن شــکل مراحــل روش شســتي بیان شــده اســت. پیشــنهاد 
ــا  ــد شــده ب ــه تولی ــي از قطع ــه های ــوزش روش شســتي نمون ــراي آم ــه ب مي شــود ک

ایــن روش بــه کالس آورده شــده و بــه هنرجویــان نشــان داده شــود.
بــه منظورآشــنایی بیشــتر بــا هنرجویــان بــا اصطالحــات تخصصــی رشــته، اصطــالح 
التیــن روش هــاي مختلــف شــکل دهــي دســتي در زیرنویــس صفحــات آورده شــده 

.)Pinch  :کــه الزم اســت هنرآمــوز محتــرم بــر آن هــا تأکیــد نمایــد )شســتي
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شــکل 8 صفحــه 41: در ایــن شــکل انــواع مــدل هــاي شــکل دهــي شســتي نشــان 
ــود.  ــرح نم ــوالت مط ــي از محص ــال های ــر مث ــراي درک عمیقت ــت. ب ــده اس داده ش
پرسشــي کــه در زیــر ایــن شــکل آمــده بــا هــدف درک عمیــق تــر مــدل هــا اســت. 

پاسخ پرسش : مدل 3

نکتــه صفحــه 41: مرطــوب کــردن مــداوم دســت در ایــن روش شــکل دهــي مــورد 
توجــه بــوده اســت.

کار عملــي 1 صفحــه 42: در هــر کــدام از فعالیــت هــای عملــی ابتــدا فعالیــت بــرای 
هنرجویــان تشــریح شــود کــه هــدف از ایــن فعالیــت چــه مــی باشــد و چــه انتظــاری از 
آن هــا داریــم. بعــد از هــر مرحلــه کاری مــي بایســت شایســتگی هــای کســب شــده 

هنرجویــان مــورد ارزشــیابی قــرار گیرنــد.
ــت.  ــتي اس ــا روش شس ــي ب ــکل ده ــارت ش ــري مه ــي فراگی ــن کار عمل ــدف از ای ه
هنرجویــان مــي تواننــد ظــرف مــورد نظــر را بــا هــر یــک از مــدل هــاي مطــرح شــده 

در شــکل 8 شــکل دهــي کننــد.
هنرآمــوز محتــرم بــر تقــارن و دقــت ابعــادي قطعــه و تنظیــم بــودن رطوبــت گل در 

حیــن شــکل دهــي نظــارت داشــته باشــد.
صفحــه 42: هــدف از طــرح ایــن ســؤاالت ایجــاد زمینــه فکــري بــراي فراگیــري دانــش 
روش فتیلــه اي اســت. پیشــنهاد مــي شــود بدنــه اي کــه بــا ایــن روش شــکل دهــي 
شــده را بــه کالس آورده و دربــاره ســاخت فتیلــه هــا، نحــوه قرارگیــري آن هــا و صــاف 

کــردن ســطح فتیلــه هــا بــه طــور عینــي توضیــح داده شــود.

شــکل 9 صفحــه 43: در ایــن تصویــر مراحــل گام بــه گام ســاخت یــک بدنــه بــا روش 
فتیلــه اي توضیــح داده شــده اســت.

پیشــنهاد مــي شــود توضیحاتــي دربــاره دســتگاه فتیلــه ســاز و نــکات مرتبــط بــا آن 
نیــز بیــان شــود.

نکتــه صفحــه 44: در ایــن نکتــه اهمیــت توجــه بــه قرارگیــري تعــداد مناســب فتیلــه 
هــا بــر روي هــم بیــان شــده اســت. اعوجــاج و تغییــر شــکلي کــه در اثــر قرارگیــري 
فتیلــه هــا بــر روي هــم ایجــاد مــي شــود بــه پالستیســیته فتیلــه هــا نیــز ارتبــاط دارد.
ــان در کالس، از  ــدن هنرجوی ــر ش ــال ت ــور فع ــه منظ ــه ب ــود ک ــي ش ــنهاد م پیش
هنرجویــان خواســته شــود کــه راه حــل هــاي دیگــري بــراي جلوگیــري از ایــن تغییــر 

ــد. ــه هــا پیشــنهاد کنن ــا ســقوط فتیل شــکل ی
ــه شــکل  ــه اهمیــت توجــه ب ــردن ب ــي ب ــب پ ــن مطل ــان ای صفحــه 44:  هــدف از بی

ــي اســت.  ــن روش شــکل ده ــا در ای ــه ه ــري )پالستیســیته( فتیل پذی

شــکل 10 صفحــه 44 : تصویرهــاي مختلفــي کــه در ایــن شــکل نشــان داده شــد تــا 
ــکل دهی در  ــن روش ش ــا ای ــوع ب ــاد متن ــا ابع ــف ب ــکال مختل ــی اش ــاي طراح ایده ه

ذهــن هنرجویــان ایجــاد شــود.
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فعالیــت صفحــه 44: هــدف از ایــن فعالیــت ایجــاد ارتبــاط بیــن فصــل هــاي 1 و 2 
اســت و مــرور مطالــب فصــل 1 اســت. فتیلــه هــاي بــا شــکل پذیــري زیــاد بــه کــم بــه 

ترتیــب از خــاک هــاي بــال کلــي، رس قرمــز و کائولــن میتــوان تهیــه کــرد.

کار عملــي 2 صفحــه 45: ایــن فعالیــت بــا هــدف کســب مهــارت شــکل دهي فتیلــه اي 
ــت  ــیته و رطوب ــه پالستیس ــه ب ــي توج ــام کار عمل ــن انج ــت.. در حی ــده اس ــان ش بی
ــا  ــه ه ــطح فتیل ــردن س ــاف ک ــت در ص ــا و دق ــه ه ــري فتیل ــوه قرارگی ــا، نح فتیله ه

مدنظــر قــرار گیــرد. 

ــر آن  ــد ب ــواردي اســت کــه بای ــه م ــي گل از جمل ــکات ایمنــي و ارگونومــي جابجای ن
هــا تأکیــد شــود.

گفتگــو کنیــد صفحــه 45 : بــه منظــور درک و افزایــش توانایــي انتخــاب روش شــکل 
دهــي ایــن پرســش مطــرح شــده اســت. بــه هنرجویــان فرصــت دهیــد تــا بــا یکدیگــر 
همفکــري کننــد و ســپس تحلیــل هنرجویــان را مــورد بررســي و بحــث قــرار دهیــد. 

در روش شســتی  محدودیــت در انــدازه  و شــکل قطعــات بیشــتر اســت.
صفحــه 45 : در ایــن قســمت از درس مقدمــه اي بــراي فراگیــری دانــش شــکل دهــي 
بــه روش ورقــه اي بیــان شــده اســت. بایــد هنرجویــان درک نماینــد کــه بــراي ایجــاد 
محصــوالت بــه شــکل هندســي و زاویــه دار ایــن روش نســبت بــه ســایر روش هــاي 
ذکــر شــده مناســب تــر اســت. نمونــه هایــي از بدنــه هــاي شــکل دهــي شــده بــا ایــن 

روش در شــکل 11 نشــان داده شــده اســت.
صفحــه 46: بــه منظــور آمــوزش بهتــر ایــن روش، بدنه هــاي کــه بــا ایــن روش شــکل 
دهــي شــده را بــه کالس آورده و دربــاره نحــوه ســاخت و اتصــال ورقــه هــا بــه طــور 
عینــي توضیحاتــی ارائــه شــود. آمــوزش مرحلــه بــه مرحلــه ایــن روش در تصاویــر ایــن 

صفحــه نشــان داده شــده اســت.

پیشــنهاد مي شــود پــس از آمــوزش روش ورقــه اي، ســؤاالتي مطــرح شــود تــا ذهــن 
هنرجویــان فعــال شــود. ســؤاالت زیــر بــراي فعــال کــردن کالس درس پیشــنهاد مــي 

شــود:

- این روش براي بدنه هاي با چه ابعادي کاربرد دارد؟ 

- میزان رطوبت گل در این روش با روش فتیله اي چه تفاوتي دارد؟
فعالیــت صفحــه 47: ایــن فعالیــت بــا هــدف افزایــش توانایــي هنرجویــان در انتخــاب 
نــوع روش شــکل دهي بیــان شــده اســت. از هنرجویــان بخواهیــد کــه دلیــل خــود را 

بــراي انتخــاب روش ذکــر کننــد.

پاسخ فعالیت از سمت راست: فتیله اي، ورقه اي، شستي
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کار عملــي 3 صفحــه 47: ایــن کار عملــي بــا هــدف کســب مهــارت شــکل دهــي بــا 
روش ورقــه اي مطــرح شــده اســت.  در حیــن انجــام کار عملــي بــه ضخامــت و نحــوه 

اتصــال ورقــه هــا و دقــت ابعــادي ورقــه هــا نظــارت داشــته باشــید.

ــت و  ــي روش دس ــاوت اصل ــب تف ــن کس ــمت از مت ــن قس ــاز ای ــه 48: در آغ صفح
قالــب بــا ســایر روش هــاي شــکل دهــي کــه همــان بــه کارگیــري قالــب اســت، بیــان 
ــه  ــن قســمت مطــرح شــده ب ــه ذکــر اســت ســواالتي کــه در ای شــده اســت.  الزم ب
منظــور فعــال کــردن کالس و ایجــاد زمینــه ذهنــي در هنرجویــان اســت و نیــازي بــه 

ــن قســمت از درس نیســت. پاســخگویي دقیــق در ای
شــکل 12 صفحــه 48: بــراي اطــالع بیشــتر هنرجویــان توضیحــات مختصــري دربــاره 
ــا  ــب ه ــن قال ــه ای ــان شــود ک ــاي گچــي بی ــب ه ــا از قال ــه ه ــزم خــروج نمون مکانی
ــروج  ــه و خ ــدن قطع ــض ش ــه منقب ــر ب ــه منج ــد ک ــذب آب دارن ــراي ج ــذي ب مناف
راحــت تــر آن هــا مــي شــود. هــم چنیــن در اثــر کاهــش رطوبــت اســتحکام قطعــه 
افزایــش مــي یابــد امــا در ســایر  قالــب هــا اســتحکام قطعــه مناســب نخواهــد بــود. 
بنابرایــن پیشــنهاد مــي شــود کــه کاربردهــاي ســایر قالــب هــا بیــان شــود. قالب هــاي 
ــراي تولیــد خشــت و ایجــاد  ــي ب ــب هــاي چوب ــه گــري مــذاب و قال ــزي در ریخت فل
تابلوهــاي نقــش برجســته کاربــرد دارنــد. قالــب هــاي پالســتیکي در صنعــت ســرامیک 

کاربــرد ندارنــد.
گفتگــو کنیــد صفحــه 48: قالــب هــاي پالســتیکي و فلــزي جــذب آب ندارنــد. قالــب 
ــد،  ــي دارن ــاي گچ ــب ه ــا قال ــه ب ــي در مقایس ــیار کم ــذب آب بس ــي ج ــاي چوب ه
ــاي  ــب ه ــتر از قال ــد بیش ــب بمان ــن قال ــد گل در ای ــه بای ــي ک ــدت زمان ــن م بنابرای

گچــي اســت.
ــن  ــب در ای ــت و قال ــه روش دس ــه مرحل ــه ب ــوزش مرحل ــکل 13: آم ــه 49 ش صفح
شــکل بیــان شــده اســت. بــه هنرجویــان تذکــر داده شــود کــه در صورتــي کــه ایــن 
لــوح مزیــن بــه آیــات قرآنــي باشــد، بــراي شــکل دهــي بایــد طهــارت و وضــو داشــته 
ــن روش  ــا ای ــده ب ــي ش ــکل ده ــاي ش ــه ه ــه نمون ــت ک ــر اس ــه ذک ــند.  الزم ب باش
معمــوالً نیــاز بــه بــرش اضافــات و پرداخــت دارنــد کــه بهتــر اســت هنگامــي کــه بدنــه 
از قالــب خــارج مي شــود ایــن کار صــورت گیــرد و ایــن مرحلــه بــه پــس از خشــک و 

پخــت شــدن قطعــه موکــول نشــود.
فعالیــت صفحــه 49: بــا توجــه بــه نیــاز بــه بــرش اضافــات و بکارگیــري برخــي از ابــزار 
ــرور شــده  ــزار جــدول 2 م ــن فعالیــت برخــي از اب ــن روش شــکل دهــي، در ای در ای

اســت.
-بــراي اصــالح قــوس و انحنــاي قطعــه از شــابلون شــکل دهــي ) شــکل شــماره 2(  و 

ابــزار تــراش ) شــکل شــماره 4( اســتفاده مــي شــود.
ــي  ــر روي گل  از شــابلون شــکل دهــي )شــکل شــماره 2( م ــراي ایجــاد طــرح ب -ب

ــوان اســتفاده کــرد. ت
ــتفاده  ــوان اس ــي ت ــم از گل از  کاردک م ــه ضخی ــراش گل و  برداشــت الی ــراي ت - ب

ــماره 5(. ــکل ش کرد)ش
ــوان  ــي ت ــد م ــزي دارن ــه تی ــه تیغ ــي ک ــه اي از گل از ابزارهای ــت الی ــراي برداش - ب

ــماره 4(. ــکل ش ــرد ) ش ــتفاده ک اس
شکل هاي 1 ، 3 اضافه است.
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ــا  ــي ب ــارت شــکل ده ــدف کســب مه ــا ه ــت ب ــن فعالی ــی 3 صفحــه 50: ای کار عمل
دســت و قالــب بیــان شــده اســت. پیشــنهاد مــي شــود کــه در حیــن انجــام کار عملــي 

مــوارد زیــر مــورد توجــه قــرار گیــرد:
 - توجه به برش اضافات به طور صحیح در ارزشیابي مدنظر قرار گیرد.

- قالــب هــاي گچــي از حیــث مســدود نبــودن منافــذ قبــل از انجــام فعالیــت بررســي 
شــود و در صــورت کهنــه بــودن قالبهــا در خشــک کن بــا دمــاي مناســب قــرار گیــرد.
- عالئــم و نشــانه هایــي کــه نشــان دهنــده زمــان خــروج قطعــه اســت را بــا نظــارت 
مرتــب بــر گــروه هــا بــه طــور عملــي بیــان شــود. )تغییــر رنــگ و انقبــاض و خشــک 

ــه( ــه های قطع ــدن گوش ش
فعالیــت صفحــه 50: ایــن فعالیــت بــا هــدف توجــه بــه انتخــاب قالــب در نظــر گرفتــن 

شــکل محصــول آمــده اســت. پاســخ:

قالب مربوط به آنشماره نمونه
51
2۳
64

ــرح  ــي مط ــکل ده ــاب روش ش ــوع انتخ ــل موض ــي فص ــمت پایان ــه 51: در قس صفح
ــد روش وجــود  ــا چن ــکان شــکل دهــي برخــي از محصــوالت ب ــرا ام شــده اســت زی
دارد. در ایــن قســمت هنرجــو بایــد اهمیــت انتخــاب روش را فراگیــرد. ســؤاالتي بــه 
منظــور فعــال نمــودن ذهــن هنرجویــان بــه ایــن موضــوع و توجــه بــه انتخــاب ایــن 
روش بــا در نظــر گرفتــن عوامــل و تأثیرگــذار مطــرح شــده اســت. از هنرآمــوز محتــرم 
خواســته مي شــود کــه ســواالتي دیگــري در راســتاي همیــن موضــوع مطــرح نماینــد.
ــن  ــاي شــکل دهــي در ای ــواع روش ه ــدي از ان ــد صفحــه 52: جمــع بن ــو کنی گفتگ
پرســش مــورد توجــه قــرار دارد کــه بــراي انتخــاب روش شــکل دهــي بایــد درنظــر 
ــان و  ــراي فعــال کــردن ذهــن هنرجوی ــي ب گرفتــه شــود. در ایــن جــدول جــاي خال

دریافــت نظــرات آن هــا درنظــر گرفتــه شــده اســت.

فعالیــت صفحــه 53: هــدف از ایــن فعالیــت افزایــش توانایــي هنرجویــان در انتخــاب 
روش شــکل دهــي ایــن فعالیــت طراحــي شــده اســت. 

پاسخ  :   
1- روش ورقه اي: زیرا داراي شکل هندسي و زاویه است

2- دســت و قالــب: ایــن تصویــر شــامل تعــدادي کاشــي بــا برجســتگي هــاي ظریــف 
اســت کــه در کنــار هــم یــک نقــش را ایجــاد کــرده انــد. ایــن کاشــي هــاي تزیینــي 

نیــاز بــه تکثیــر دارنــد و بکارگیــري قالــب بــراي ایــن منظــور مناســب اســت.
3- شســتي: ایــن قطعــه عمــق کمــي دارد و ســاده تریــن روش بــراي شــکل دهــي آن 

روش شســتي اســت.
فعالیــت صفحــه53: هــدف از طــرح ایــن فعالیــت ایجــاد زمینــه ذهنــي بــراي درنظــر 
گرفتــن عیــوب شــکل دهــي دســتي اســت. بهتــر اســت هنرآمــوز محتــرم در ابتــدا 
پرســش هایي نظیــر نــوع روش شــکل دهــي بیــان کنــد و ســپس عیــب بدنــه مطــرح 

شــود و راه حــل هــاي ممکــن پیشــنهاد شــود.
ایــن بدنــه بــا روش فتیلــه اي شــکل دهــي شــده اســت. بــراي برطــرف کــردن ایــن 
ــن  ــم چنی ــود. ه ــي ش ــنهاد م ــتر پیش ــیته بیش ــا پالستیس ــتفاده از گل ب ــوب اس  عی

مي توان با اسفنج مرطوب سطح ترک ها را صاف کرد. 
صفحــه 54:  در پایــان واحــد یادگیــری ارزشــیابی پایانــی جهــت ارزیابــی شایســتگی 

هــای کســب شــده توســط هنرجویــان صــورت مــی گیــرد
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ــري  ــراي یادگی ــي ب ــاد آمادگ ــکل ایج ــن ش ــدف از آوردن ای ــه 57: ه ــکل 1 صفح ش
درس پرداخــت اســت  تــا جهــت گیــري مناســب ذهنــي بــه ســمت و ســوي مســئله 
پرداخــت فراهــم شــود. در پاییــن شــکل 1 ســؤاالتي بــا همیــن هــدف مطــرح شــده 
ــر  ــه و نظ ــه توج ــري ک ــؤاالت دیگ ــرم س ــوز محت ــي شــود هنرآم اســت. پیشــنهاد م
ــه  ــرد قطع ــه کارک ــط ب ــه مرتب ــائلی ک ــه و مس ــر قطع ــه ســمت ظاه ــان را ب هنرجوی

ــد. ــرح کنن ــز مط ــد نی ــب می کن جل
ــراي  ــزوم مســئله پرداخــت ب ــن ل ــه منظــور تبیی ــن شــکل ب شــکل 2صفحــه 57: ای
فــرآورده ســرامیکي آورده شــده اســت. پیشــنهاد مــي شــود دربــاره برخــي از دالیــل 

ــود. ــان ش ــي در کالس بی ــه توضیحات ــري در قطع ــص ظاه ــاد نواق ایج
- پــس از تدریــس صفحــه 58 هنرجویــان بایــد اهمیــت و تعریــف موضــوع پرداخــت 

را درک کــرده باشــد.
شــکل 3 صفحــه 58: در ایــن شــکل زیبایــي و ظرافــت قطعــات ســرامیکی پرداخــت 

شــده مــورد توجــه قــرار دارد.
ــز مطــرح شــود کــه  ــان ســؤاالتي نی ــر شــدن هنرجوی ــراي فعالت پیشــنهاد میشــود ب
مرتبــط بــه مســئله پرداخــت ایــن فــرآورده هــا باشــد . نمونــه ســوال: آیــا ظرافــت و 

ــه هــا بالفاصلــه پــس از فرآینــد ســاخت دســت یافتنــي اســت؟ زیبایــي ایــن بدن

شــکل 4 و 5 صفحــات 58 و 59 : در ایــن دو تصویــر موضــوع پرداخــت بــا درنظرگرفتن 
ــا  ــان ب ــت. هنرجوی ــده اس ــان داده ش ــه نش ــوع قطع ــا ن ــب ب ــاي مناس روش و ابزاره
مشــاهده ایــن عکــس هــا مــي تواننــد درک کننــد کــه مرحلــه پرداخــت بــراي اغلــب 

ــف الزم و ضــروري اســت. ــای مختل ــا جنس ه ــات ب قطع
ــرز  ــتگاه ف ــرد دس ــوه عملک ــورد نح ــري در م ــح مختص ــود توضی ــي ش ــنهاد م پیش

انگشــتي و کاربــرد آن داده شــود.
ــن  ــردن ذه ــال ک ــت فع ــن فعالی ــدف از آوردن ای ــه 59: ه ــي صفح ــي کالس فعالیت
ــراي قطعــه هــاي ســرامیکي اســت. بهتــر  ــه مســأله پرداخــت ب ــان نســبت ب هنرجوی
ــا  ــا ب ــان فرصــت داده شــود ت ــه هنرجوی ــن فعالیــت ب ــه ای ــراي پاســخ ب اســت کــه ب
ســایر همکالســي هــا در ایــن رابطــه بحــث و گفتگــو کننــد. هنرآمــوز محتــرم بحــث 
را بــه ســمتي هدایــت کنــد کــه تفــاوت محصــول پرداخــت شــده بــا پرداخــت نشــده 

ــر درک کننــد.  ــراي هــر تصوی را ب
پاسخ فعالیت: تصویر شماره 2 و 3 نیاز به پرداخت دارند.

فکــر کنیــد صفحــه 59: هــدف از طــرح ایــن ســؤال جهــت گیــري بــه ســمت روش 
شــکل دهــي دســتي و لــزوم پرداخــت محصــوالت ایــن روش اســت و ایجــاد انگیــزه 

بــراي فراگیــري دانــش پرداخــت اســت.
هنرجویــان مــي تواننــد قطعاتــي کــه در فصــل 2 شــکل دهــي کــرده انــد را بــه طــور 
مســتقیم و ملمــوس مــورد بررســي قــرار دهنــد و دربــاره پرداخــت آن هــا نظــر دهنــد.

ــراي  تحقیــق کنیــد صفحــه 59: هــدف از طــرح ایــن ســوال ایجــاد انگیــزه بیشــتر ب
یادگیــري دانــش پرداخــت اســت. هــم چنیــن در ایــن پرســش هنرجویــان فرامي گیرند 
بســیاري از قطعــات ســرامیکي حتــي قطعــات پیشــرفته نیــاز بــه پرداخــت دارنــد کــه 
ــا روش هــاي دقیــق شــکل دهــي میشــوند. از  برخــالف روش شــکل دهــي دســتي ب
ــات  ــت قطع ــف، پرداخ ــع مختل ــتجو در مناب ــا جس ــه ب ــود ک ــته ش ــان خواس هنرجوی

پیشــرفته را مــورد بررســي قــرار دهنــد و گــزارش خــود را در کالس ارائــه دهنــد.
ــه در  ــه کار رفت ــات ب ــد قطع ــات مانن ــي از قطع ــه: برخ ــد صفح ــق کنی ــخ تحقی پاس
لیــزر نیــاز بــه پولیــش هــاي بســیار دقیــق دارنــد کــه پرداخــت آن بــا دســتگاه هــاي 
ــر الماســه انجــام مــي شــود. هــم چنیــن روش  ــا کمــک خمی پولیــش پیشــرفته و ب
پرداخــت کاري سایشــي مغناطیســي بــه منظــور ایجــاد ســطوح بســیار صــاف بــا زبــری 

در حــد نانــو بــه کار مــي رود.
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شــکل 6 صفحــه59: تصاویــر ایــن شــکل بــه تحقیــق کنیــد ارتبــاط دارد. بیــان دقــت 
ابعــادي و کاربردهــاي گوناگــون قطعــات ســرامیکي پیشــرفته بــه هنرجویــان انگیــزه 

بیشــتري خواهــد داد. 

شــکل 7  صفحــه 60: در ایــن شــکل فــرآورده هــاي ســرامیکي نشــان داده شــده کــه 
بــا ابزارهــاي گوناگــون در حــال پرداخــت هســتند. هــدف از آوردن ایــن شــکل نشــان 

دادن ابزارهــا و روش هــاي متنــوع بــراي پرداخــت محصــوالت مختلــف اســت.
پیشــنهاد مــي شــود بــا ارائــه ســؤاالتی اهمیــت کاربــرد ابــزار مناســب تبییــن شــود. 

ماننــد:
آیــا مــي تــوان هــر محصولــي را بــا ســنباده پرداخــت کــرد؟ خیــر بــه عنــوان مثــال 
بدنــه هــاي شــکل دهــي شــده بــا روش فتیلــه اي کــه بــا اعمــال فشــار زیــاد فتیله هــا 

از هــم جــدا مــي شــوند.
اســتفاده از ابــزاري مثــل کاردک بــراي صــاف کــردن ســطح قطعــه چــه مشــکالتي را 
بــه همــراه دارد؟ ممکــن اســت باعــث صدمــه بــه بدنــه شــود و ایجــاد ســطح یکدســت 

بــا کاردک کار دشــواري اســت.
ــه گام پرداخــت  ــودار مراحــل گام ب ــن نم ــاب درســي شــکل 8 صفحــه 61: در ای کت
ــراي  ســرامیک هــا نشــان داده شــده اســت. پیشــنهاد مــي شــود هنرآمــوز محتــرم ب
ــد ســاخت ســرامیک هــا را  ــدا نمــودار مراحــل فرآین ــن مراحــل در ابت ــر ای درک بهت
بــه طــور مختصــر بیــان کنــد. ایــن نمــودار بــا هــدف ایجــاد دیــد کلــي بــراي شــروع 

توضیــح هــر یــک از مراحــل پرداخــت  آورده شــده اســت. 
جــدول 1 صفحــه 62: بــراي یادگیــري دقیــق ابــزار پرداخــت  ایــن جــدول آورده شــده 

اســت. پیشــنهاد مــي شــود ابزارهــا بــه طــور عینــي بــه هنرجویــان نشــان داده شــود.

 نکتــه صفحــه 63: توجــه بــه ابــزار از لحــاظ ســالم و تمیــز بــودن از مواردهــای مهــم 
در انجــام کار عملــی اســت و تأکیــد بــر ایــن نــکات از جنبــه صدمــه نرســیدن بــه فــرد 

و تولیــد قطعــه بــا کیفیــت باالتــر اهمیــت دارد.

ــم  ــت دن ــر اســت تفــاوت حال صفحــه 63: در هنــگام تدریــس پرداخــت خشــک، بهت
)چرمینگــي( و خشــک بیــان شــود و ســپس روش و ابــزار پرداخــت بــرای هــر یــک از 
ایــن حــاالت بیــان شــود. هنرآمــوز محتــرم نمونــه گل دنــم و خشــک را بــه هنرجویــان 

نشــان دهــد.
ابزار پرداخت قطعه در حالت دونم: چاقو تراش

ابزار پرداخت قطعه در حالت خشک: سنباده و اسکاچ
ــان  ــردن ذهــن هنرجوی ــال ک ــا هــدف فع ــن پرســش ب ــد صفحــه 64: ای گفتگــو کنی
بــراي تشــخیص حالــت قطعــه بــا توجــه بــه میــزان رطوبــت آن مطــرح شــده اســت. 
بــه هنرجویــان اجــازه دهیــد کــه بــا دراختیــار داشــتن قطعــه خــام و خشــک شــده  

بــه نتیجــه برســند و ســپس جــواب هــا را ارزیابــي کنیــد.
ــه تغییــر رنــگ، کاهــش وزن قطعــه خشــک شــده و بررســي  پاســخ ســوال: توجــه ب

ــزار از جملــه مــواردي اســت کــه مــي تــوان درنظرگرفــت. ــا اب ــا دســت ی رطوبــت ب
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شکل 9 صفحه 64: در این شکل مراحل پرداخت خشک بیان شده است.
پیشــنهاد مــي شــود از هنرجویــان خواســته شــود کــه حالــت گل )دونــم یــا خشــک 

بــودن( را در هــر یــک از  مراحــل پرداخــت خشــک بیــان کننــد.
مراحــل 1 و 2 فقــط در حالــت دونــم و مراحــل 3 و 4 فقــط در حالــت خشــک قابــل 

اجــرا اســت.
ــر  ــتر ب ــلط بیش ــري و تس ــدف یادگی ــا ه ــت ب ــن فعالی ــه 64: ای ــد صفح ــر کنی فک

ــت. ــده اس ــي ش ــت طراح ــزارآالت پرداخ اب
پاســخ: ابزارهــاي مناســب بــراي مرحلــه 1چاقــوي بــرش، مرحلــه 2 ابــزار تراشــیدن، 

مرحلــه 3 ســنباده بــا زبــري متوســط و اســکاچ و مرحلــه 4 بــرس و اســفنج اســت.
نکتــه صفحــه 64: در ایــن قســمت پرداخــت خشــک قطعــات چنــد تکــه مــورد توجــه 
ــل  ــت مح ــه پرداخ ــه ب ــات توج ــن قطع ــت ای ــگام پرداخ ــت. در هن ــه اس ــرار گرفت ق
ــا دقــت  اتصــاالت دارای اهمیــت اســت. هنرجویــان در ایــن نکتــه یــاد مــي گیرنــد ب
ــوه  ــه جل ــه یکپارچ ــر قطع ــاالت، ظاه ــل اتص ــت مح ــگام پرداخ ــتر در هن ــل بیش عم

می کنــد.
ــا روش  شــکل 11 و 12 صفحــه 65: پرداخــت خشــک قطعــات شــکل دهــي شــده ب
دســتي در ایــن بخــش مــورد توجــه قــرار دارد . در شــکل 12 نواقــص ظاهــري تعــداد 
زیــادي قطعــه ســرامیکي ســپس از شــکل دهی و خشــک شــدن  مشــاهده می شــود.

شــکل 13 صفحــه 66: پرداخــت قطعــه شــکل دهــي شــده بــا روش دســتي در ایــن 
شــکل نشــان داده شــده اســت.

پیشــنهاد مــي شــود هنرآمــوز محتــرم ارتبــاط بیــن فصــل هــا را در حیــن تدریــس 
ــي دســتي ســؤاالتي را در  ــاره روش شــکل ده ــال درب ــوان مث ــه عن داشــته باشــند ب

ــد. کالس مطــرح کنن
فیلــم آموزشــی صفحــه 66: در ایــن فیلــم مراحــل پرداخــت خشــک بدنــه هــاي شــکل 
دهــي شــده بــا روش فتیلــه اي و ورقــه اي نشــان داده شــده اســت. در ایــن بخــش از 
هنرجویــان خواســته شــود کــه خالصــه اي از مراحــل و ابــزار بــه کار رفتــه در فیلــم را 

یادداشــت کننــد و تحویــل هنرآمــوز دهنــد.

گفتگــو کنیــد  صفحــه 66: در ایــن پرســش مقایســه میــزان دقــت و تالشــي کــه بــراي 
پرداخــت محصــوالت بــا روش هــاي مختلــف شــکل دهــي دســتي، مــورد توجــه قــرار 
ــه روشــها  ــه اي دشــوارتر از بقی ــا روش فتیل ــد شــده ب ــاي تولی دارد. پرداخــت بدنه ه
اســت زیــرا کنتــرل فشــار اعمالــي اهمیــت دارد و فشــار اعمــال شــده بیــش از حــد 
و یــا عــدم بکارگیــري ابــزار مناســب موجــب تخریــب قطعــه مــي شــود. هــم چنیــن 
روش دســت و قالــب بــه دلیــل وجــود برجســتگي هــاي ظریــف نیــاز بــه دقــت بــاال 
در هنــگام پرداخــت دارد. روش هــاي شســتي و ورقــه اي پرداخــت نســبتاً آســان تــري 

دارنــد.
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کار عملــی 1 صفحــه 67 :  ابتــدا فعالیــت عملــی بــرای هنرجویــان تشــریح شــود کــه 
ــن  ــم. در حی ــا داری ــی باشــد و چــه انتظــاری از آن ه ــت چــه م ــن فعالی هــدف از ای
ــه  ــد مرحل ــي از چن ــیابي کار عمل ــرد. ارزش ــورت گی ــیابي ص ــي ارزش ــام کار عمل انج
تشــکیل شــده اســت کــه بعــد از هــر مرحلــه کاری مــي بایســت شایســتگیهای کســب 
ــه اول  ــي مرحل ــن کار عمل ــال در ای ــوان مث ــه عن ــود. ب ــي ش ــان بررس ــده هنرجوی ش
انتخــاب ابــزار و کنتــرل آن هــا از لحــاظ ســالم بــودن اســت. هــم چنیــن مــوارد زیــر 

در حیــن انجــام کار عملــي مــورد توجــه قــرار دارد:
توجــه بــه جداســازي و بازیافــت ضایعــات پرداخــت از جنبه هــاي غیرفنــي )شایســتگي 

غیرفنــي( و بیــان جنبــه هــاي بازیافــت آن هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
کنترل ابزارها براي تیز شدن توسط هنرآموز محترم انجام شود.

هنرجویــان مــي بایســت رطوبــت قطعــه خشــک شــده را مــورد بررســي قــرار دهنــد و 
ســپس پرداخــت قطعــه را انجــام دهنــد.

ــراي  ــن قســمت اهمیــت پرداخــت پخــت ب ــراي تدریــس ای شــکل 14 صفحــه 68: ب
ــود.  ــن ش ــدد  تبیی ــاي متع ــال ه ــه مث ــا ارائ ــازک ب ــاي ن ــت ه ــا ضخام ــات ب قطع
پیشــنهاد مــي شــود هنرآمــوز محتــرم توضیــح مختصــري دربــاره پخــت ســرامیک هــا 
بیــان کنــد. همچنیــن بــا پرســش هــاي متعــدد و مقایســه قطعــات خشــک و پخــت 
ــرش  ــا ب ــه شــده قابلیــت تراشــیدن ی ــه پخت ــد کــه قطع ــاد گیرن ــان ی شــده هنرجوی
ندارنــد و بنابرایــن ابــزار مناســب بــراي پرداخــت ایــن قطعــات ســنباده بــا زبــري بــاال 
خواهــد بــود. در ایــن قســمت هنرآمــوز محتــرم مــي توانــد ســنباده هــاي بــا شــماره 
هــاي مختلــف را بــه هنرجویــان نشــان دهــد و دربــاره شــماره ســنباده هــا توضیحاتــي 

ارائــه دهــد.
یــادآوري: ســنباده هــا جنــس و شــماره هــاي مختلفــي وجــود دارد کــه مرســوم تریــن 
ــا افزایــش شــماره ســنباده  آن هــا از جنــس سیلیســیم کاربیــد اســت. هــم چنیــن ب

میــزان زبــري ســنباده کاهــش مــي یابــد
فیلــم آموزشــي پرداخــت پخــت صفحــه 68: در ایــن فیلــم مراحــل پرداخــت پخــت 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــان داده ش ــتي نش ــا روش دس ــده ب ــي ش ــکل ده ــاي ش ــه ه بدن
بخــش از هنرجویــان خواســته شــود کــه خالصــه اي از مراحــل و ابــزار بــه کار رفتــه 

ــد. ــوز دهن ــل هنرآم ــد و تحوی ــم را یادداشــت کنن در فیل

ــري پرداخــت  ــت فراگی ــه منظــور تثبی ــت ب ــن فعالی ــت کالســی صفحــه 68: ای فعالی
ــواره هــاي  ــي کــه در ســمت راســت آمــده دی ــه های پخــت مطــرح شــده اســت. بدن

ــد پرداخــت پخــت شــوند. ــد و  بای نازکــي دارن

ــا هــدف  کار عملــی 2 صفحــه 69 :  کار عملــي کــه در ایــن قســمت مطــرح شــده ب
ــان  ــرای هنرجوی ــی ب ــت عمل ــدا فعالی ــارت پرداخــت پخــت اســت.  ابت ــري مه یادگی
تشــریح شــود کــه هــدف از ایــن فعالیــت چــه مــی باشــد و چــه انتظــاری از آن هــا 

ــرد.  ــي ارزشــیابي صــورت گی ــم. در حیــن انجــام کار عمل داری
ــا روش شــکل  ــده ب ــد ش ــي تولی ــه های ــان پرداخــت بدن ــي هنرجوی ــن کار عمل در ای
دهــي شســتي و ورقــه اي را پــس از پخــت نمونــه هــا و تحویــل گرفتــن از هنرآمــوز 
انجــام مــي دهنــد. انتخــاب ســنباده مناســب در ایــن کار عملــي مــورد توجــه قــرار 

دارد. 
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صفحــه 69: در ایــن قســمت لــزوم توجــه بــه طــرح و مشــخصات قطعــه تولیــد شــده 
مــورد توجــه قــرار دارد. پیشــنهاد مــي شــود دربــاره پیامدهــاي عــدم توجــه بــه کنترل 
قطعــه بــا مثــال هــاي مناســب بیــان شــود. بــه عنــوان مثــال قرارگیــري مناســب اجــزا 
و قطعــات در دســتگاه هــاي صنعتــي و  عملکــرد صحیــح دســتگاه، وابســته بــه انــدازه 

ابعــاد و تقــارن اجــزا اســت. 
تحقیــق کنیــد صفحــه 69: هــدف از طــرح ایــن پرســش آشــنا کــردن هنرجویــان بــا 

انــواع ابزارهــاي کنتــرل ابعــادي اســت.
ــنج،  ــرگار، زاویه س ــس، پ ــامل کولی ــق ش ــري دقی ــاي اندازه گی ــه ابزاره ــخ : نمون پاس

ــت. ــر اس ــنج و میکرومت شیب س

صفحــه 70: لــزوم توجــه بــه قطعــه نهایــي تولیــد شــده و کنتــرل نهایــي آن در ایــن 
ــه  ــد ک ــرا می گیرن ــان ف ــمت هنرجوی ــن قس ــن در ای ــود. همچنی ــن ش ــمت تبیی قس
عیــوب قطعــه را تــا حــد امــکان برطــرف کننــد و محصــول بــا کیفیــت باالتــر را ارائــه 

دهنــد و ضایعــات تولیــد را کاهــش دهنــد.

شــکل 17 صفحــه 71: در ایــن شــکل ترمیــم پایــه یــک قطعه نشــان داده شــده اســت. 
لــزوم کنتــرل چشــمي و امــکان برطــرف کــردن شکســتگي هــا بــراي هنرجویــان بــه 

خوبــي مطــرح شــود و اهمیــت اقتصــادي ترمیــم قطعــه در تولیــد نیــز تبییــن شــود.
ــي اســت.  ــه گل ــا فتیل ــازک ی ــه ن ــه شــامل چســباندن الی ــن قطع ــم ای مراحــل ترمی

ــد. ــیمان باش ــا س ــري ی ــد چســب پلیم ــي توانن ــتفاده م ــورد اس چســب م
ــرل  ــارت کنت ــري مه ــت یادگی ــن فعالی ــرح ای ــدف از ط ــه 71: ه ــی 3 صفح کار عمل
چشــمي و تکمیــل محصــول اســت. قطعــات تولیــد شــده بــا روش هــاي شــکل دهــي 
مختلــف کــه توســط گــروه هــاي مختلــف تولیــد شــده را در کنــار هــم قــرار گیرنــد و 

از هنرجویــان بخواهیــد تفــاوت و شــباهت هــاي قطعــات را یادداشــت کننــد. 
 در هنــگام ارزیابــي هنرجویــان بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه از ابزارهــای کنتــرل 
ــد  ــا بخواهی ــن از آن ه ــم چنی ــد. ه ــتفاده کنن ــات اس ــي قطع ــراي بررس ــد ب  مانن

قطعه اي که دقت ابعادي باالتري دارد را نیز معرفي کنند.
ــی ارزشیابی ــت ارزیاب ــی جه ــیابی پایان ــد ارزش ــری بای ــد یادگی ــان واح ــه 72 : در پای  صفح

ــرد. ــورت گی ــان ص ــط هنرجوی ــده توس ــب ش ــای کس ــتگی ه شایس
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ــدون لعــاب  ــا لعــاب و ب شــکل 1 صفحــه 75 : در ایــن شــکل دو قطعــه ســرامیکی ب
نشــان داده شــده اســت و از هنرجویــان ســؤاالتی در مــورد زیبایــی، مقاومــت، طــرح 
ــراي  ــزه ب ــاد انگی ــر ایج ــن تصاوی ــدف از آوردن ای ــت. ه ــده اس ــیده ش ــش پرس و نق

یادگیــري مبحــث لعــاب اســت. 
صفحــه 75: تعریفــي از لعــاب بیــان شــده اســت. همــان طــور کــه مــي دانیــد از جملــه 
ویژگــي هــاي اصلــي لعــاب، حالــت شیشــه اي آن اســت کــه بــه دلیــل عــدم آشــنایي 
هنرجــو بــا شیشــه و ویژگــي هــاي آن در ایــن قســمت بــه ایــن ویژگــي لعــاب اشــاره 

نشــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن کتــاب مبحــث مــواد اولیــه لعــاب مــورد توجــه قــرار 
نــدارد، جهــت دانــش افزایــي بیشــتر در زیــر انــواع مــواد اولیــه لعــاب شــرح داده شــده 

اســت. کــه در صــورت نیــاز  در حیــن تدریــس مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
دانش افزایي

مواد اولیه لعاب
ــه  ــل ب ــی تبدی ــس از حرارت ده ــد، پ ــکار می رون ــاب ب ــاختن لع ــه در س ــوادی ک م
ــا اکســیژن. مثــاًل وقتــی آهــن  اکســید می شــوند. اکســید یعنــی ترکیــب یــک فلــز ب
ــازی  ــت. در   لعاب س ــده اس ــب ش ــیژن ترکی ــا اکس ــن ب ــع آه ــد در واق ــگ می زن زن
ــه در  ــواردی ک ــرح م ــه ش ــا ب ــت م ــن جه ــت بدی ــیار الزم اس ــیدها بس ــی اکس بررس

لعاب ســازی دخالــت دارنــد می پردازیــم:
SiO2 سیلیس

ــدار  ــت. مق ــاب اس ــود در لع ــی موج ــیدهای اصل ــی از اکس ــز یک ــا کوارت ــیلیس ی س
ســیلیس در لعــاب بــه درجــه حــرارت لعــاب بســتگی پیــدا می کنــد یعنــی در درجــه 
ــدار آن  ــاال مق ــای ب ــه حرارت ه ــم و در درج ــیلیس ک ــدار س ــن مق ــای پایی حرارت  ه
ــد.  ــکیل می ده ــیلیس تش ــن را س ــد زمی ــر جام ــد قش ــود. 60 درص ــتر می ش بیش
ــا دوام اســت و کمتــر تحــت تأثیــر تغییــرات شــیمیائی  ســیلیس مــاده ای ســخت و ب
ــت.  ــوده اس ــب نم ــازی مناس ــرای لعاب س ــرا ب ــت آن ــن خاصی ــرد و همی ــرار می گی ق
لعاب هــای بــا درجــه پخــت بــاال کــه ســیلیس بیشــتری دارنــد نســبت بــه لعاب هایــی 
ــات  ــاد ســیلیس در ترکیب ــد وجــود مقــدار زی ــد مقاوم ترن کــه ســیلیس کمتــری دارن

ــرد. ــاال می ب ــاب را ب ــط نقطــه ذوب لع ــدارد و فق ــی ن ــچ عیب ــی هی لعاب
Al2O3   آلومین

ــی وجــود آن اهمیــت  ــز اســت ول ــن اکســید در لعــاب بســیار ناچی اگرچــه مقــدار ای
ــدن آن  ــور ش ــم از متبل ــد و ه ــت می بخش ــاب غلظ ــه لع ــم ب ــرا ه ــزائی دارد، زی بس

جلوگیــری می کنــد.
ــه  آلومیــن مــاده دیرگــدازی اســت کــه در 2040 درجــه سلســیوس ذوب می شــود ب
ــاد آن در لعــاب از ذوب شــدن آن جلوگیــری می کنــد. هــر  همیــن جهــت مقــدار زی
ــن  ــود. آلومی ــدر می ش ــدن ک ــرد ش ــع س ــد در موق ــته باش ــن نداش ــه آلومی ــی ک لعاب

ــد. ــاد می کن ــاب را زی ــختی لع ــن دوام و س همچنی
Na2O   اکسید سدیم

اکســید ســدیم گــدازآوری قــوی بشــمار مــی رود و در لعاب هــای زودگــداز و دیرگــداز 
ــر  ــت تأثی ــد تح ــد می توانن ــدیم دارن ــید س ــه اکس ــی ک ــی دارد. لعاب هائ ــهم مهم س
اکســیدهای رنــگ کننــده رنگهــای جالبــی را بوجــود آورنــد. مثــاًل رنــگ فیــروزه ای از 
ــد. ضریــب انبســاط  ــه لعــاب ســدیم دار بوجــود می آی ــه نمــودن اکســید مــس ب اضاف
ــاب  ــرک بخــورد. عیــب دیگــر لع ــاب ت ــه لع ــاد اســت و باعــث می شــود ک ســدیم زی
ســدیم در ایــن اســت کــه نــرم و قابــل خراشــیدن بــوده و در اســید حــل شــده و در 
ــه  ــران ب ــفالی ای ــاهکارهای س ــیاری از ش ــردد. بس ــه می گ ــز تجزی ــوا نی ــاورت ه مج
ــا  ــد و تنه ــب در آب محلولن ــع ســدیم اغل ــد. مناب ــن رفته ان ــر از بی ــل اخی ــت عوام عل

ــول می باشــند. ــر محل ــد در آب غی ــب ســود دارن ــه ترکی فلدســپارهایی ک
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K2O  اکسید پتاسیم
وجــود اکســید پتاســیم در لعــاب هماننــد اکســید ســدیم بــوده ولــی ضریــب انبســاط 
آن کمتــر از ضریــب انبســاط ســدیم اســت. اکســید منگنــز در لعــاب ســدیم دار بنفــش 

متمایــل بــه آبــی را بوجــود مــی آورد.
PbO  اکسید سرب

اکســید ســرب یکــی از فالکســهای قــوی بــه شــمار مــی رود و در بیشــتر نقــاط دنیــا از 
آن اســتفاده می شــود. نقطــه ذوب ایــن اکســید پاییــن اســت و در حــدود 886 درجــه 
ــرب  ــید س ــه اکس ــی ک ــده در لعاب هائ ــیدهای رنگ کنن ــد. اکس ــیوس می باش سلس
ــد. ضریــب انبســاط ســرب کــم  ــد رنگهــای شــفاف و متنوعــی را بوجــود می آورن دارن

ــد. ــازگار می باش ــا س ــا بیشــتر بدنه ه اســت و ب
ــال  ــور مث ــز دارد. به ط ــی نی ــوق عیوب ــای ف ــر از مزای ــرف نظ ــرب ص ــید س ــی اکس ول
ــاس  ــعله تم ــا ش ــا دود ی ــر ب ــد و اگ ــرارت ببین ــیون ح ــط اکسیداس ــد در در محی بای
حاصــل کنــد ســیاه می شــود )محیــط احیــاء(. لعاب هــای ســربی همچنیــن در درجــه 
حرارتهــای باالتــر از 1200 درجــه فــرار می شــوند و بــه همیــن جهــت در درجــات بــاال 

ــردد. ــتفاده می گ ــری اس ــواد دیگ ــای آن از م ــد و بج ــه کار نمی برن آن را ب
یکــی از عیــوب دیگــر آن ســمی بــودن آن اســت زیــرا ســرب در داخــل معــده و روده ها 
ــد  ــته باش ــی داش ــت بریدگ ــه دس ــردد. در صورتي ک ــون می گ ــذب خ ــده و ج وارد ش
ــت.  ــکل اس ــرب کاری مش ــی از س ــمومیت های ناش ــه مس ــود. معالج ــدن می ش وارد ب
ــی وضــع شــد و مســئله اســتعمال  ــن موضــوع قوانین ــه ای ــرن گذشــته راجــع ب در ق
ــج  ــرار گرفتــه اســت. ســرب بتدری اکســیدهای ســرب در لعاب ســازی مــورد توجــه ق
در بــدن جمــع می شــود و عــوارض خطرناکــی را بوجــود مــی آورد. ولــی لعــاب  ســربی 

اگــر فریــت شــود دیگــر ســمیتی نــدارد.
ــر اســیدهای ضعیفــی  ــا لعــاب ســرب لعــاب داده شــده اند تحــت تأثی ــی کــه ب ظروف
ــا  ــرب آنه ــداری از س ــود دارد مق ــات وج ــرکه و آب میوه ج ــی، س ــه در گوجه فرنگ ک
ــه بطــور  ــر روزان ــی اگ ــز اســت ول ــدار آن ناچی ــه مق ــد البت ــول در میای بصــورت محل
مرتــب از آنهــا اســتفاده شــود مقــدار ســرب در بــدن افزایــش می یابــد و مســمومیت 
ایجــاد می کنــد و بــرای ایــن کــه ســمیت لعــاب را بــه حداقــل برســانیم بایــد نســبت 
ــه یــک گرفــت و همچنیــن در لعــاب ســربی  ــه ســرب را ســه ب ــی ســیلیس ب مولکول
ــا حــد ممکــن  ــز ت ــن نی ــروه RO،R2O  وجــود داشــته و آلومی ــد اکســیدهای گ بای
ــر از 1050 درجــه سلســیوس  ــه باالت ــز بایســتی ب ــاد باشــد و حــرارت را نی در آن زی
ــتر از  ــند بیش ــده باش ــه ش ــی پخت ــای برق ــر در کوره ه ــربی اگ ــای س ــاند. لعاب ه رس
ــدر  ــی کــه در کوره هــای نفتــی پختــه شــده اند در اســیدها محلولنــد. هــر ق لعاب هائ
ــودن آن بیشــتر می شــود. وجــود  ــول ب ــت محل ــاب بیشــتر باشــد خاصی ــت لع ضخام
ــرای  ــد ب ــا نبای ــد و از آنه ــش می ده ــت را افزای ــن خاصی ــاب ای ــس در لع ــید م اکس

ظــروف غذاخــوری اســتفاده کــرد. 
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CaO  اکسید کلسیم
ــه  ــد. نقطــه ذوب اکســید کلســیم 2572 درج ــا اکســید کلســیم دارن بیشــتر لعاب ه
ــدازآوری دارد.  ــت گ ــاال خاصی ــای ب ــه حرارت ه ــا درج ــای ب ــد و در لعاب ه می باش
وجــود کلســیم در لعــاب باعــث ازدیــاد دوام آن می شــود. اکســید کلســیم روی رنگهــا 
ــاد  ــکار رود اســتحکام آن را زی ــدارد. کلســیم اگــر در لعــاب ســربی ب ــر مهمــی ن تأثی

ــود. ــری می ش ــی و زب ــث مات ــاب باع ــد آن در لع ــاد درص ــی ازدی ــد ول می کن
 BaOاکسید باریم

عمــل اکســید باریــم و کلســیم در لعــاب شــبیه بــه یکدیگــر اســت. باریــم در 
ــر  ــال نیســت. اگ ــدان فع ــی چن ــت فالکســی دارد ول ــاال خاصی ــای ب درجــه حرارت ه
ــود.  ــطح آن می ش ــی س ــی و صاف ــث مات ــود باع ــرف ش ــاب مص ــم در لع ــید باری  اکس

MgO  اکسید منیزیم
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــداز م ــای دیرگ ــدازآور در لعاب ه ــوان گ ــه عن ــید ب ــن اکس ای
می گیــرد ولــی در لعاب هــای بــا درجــه پخــت پاییــن ذوب نمی شــود و ماتــی 
بوجــود مــی آورد. بــا درجــه پخــت پائیــن وقتــی کبالــت بــه آن اضافــه می شــود رنــگ 

ــد. ــد می کن ــش تولی بنف
ZnO  اکسید روی

اکســید روی در لعاب هــای دیرگــداز خاصیــت فالکســی دارد و در لعاب هــای بــا 
ــی از  ــت در برخ ــمی نیس ــون س ــدارد و چ ــت را ن ــن خاصی ــن ای ــت پایی ــه پخ درج
کشــورها بــه  مقــدار زیــاد از آن اســتفاده می شــود. اکســید روی در لعاب هــای 
ــید روی  ــد. اکس ــاب می کن ــی در لع ــتی و یکپارچگ ــاد یکدس ــربی ایج بوراکســی و س
در لعــاب همــراه بــا اکســید آهــن رنــگ تیــره بوجــود مــی آورد ولــی بــه همــراه اکســید 
مــس ســبز فیــروزه ای درخشــانی را تولیــد می کنــد و هنگامــی کــه بــا اکســید کــرم و 

ــد. ــاد می کن ــوه ای ایج ــگ قه ــود رن ــرف می ش ــع مص ــا قل ی
SrO  اکسید استرنسیوم

ــر  ــی از آن فعال ت عمــل استرنســیوم در لعاب ســازی هماننــد عمــل کلســیم اســت ول
ــی  ــت گران ــه عل ــی ب ــردد. از طرف ــر ذوب گ ــاب زودت ــه لع ــود ک ــث می ش ــوده و باع ب

مصــرف چندانــی نــدارد.
Sb2O3

اکسید آنتیمون  
اکســید آنتیمــون گاهــی بعنــوان مــاده مات کننــده بــه کار مــی رود ولــی اگــر بــا لعــاب 

ســربی مخلــوط شــود رنــگ زرد تولیــد می کنــد.
Li

٢
O  اکسید لیتیم

ــل  ــی رود و عکس العم ــمار م ــی به ش ــال قلیای ــیار فع ــای بس ــی از گداز آوره ــم یک لیتی
آن نســبت بــه اکســیدهای رنگ کننــده هماننــد عکس العمــل پتاســیم و ســدیم اســت. 
چــون ضریــب انبســاط آن کــم اســت در لعــاب ترک خوردگــی ایجــاد نمی کنــد ولــی 

ــی از مصــرف آن خــودداری می شــود. ــت گران به عل
B

٢
O

٣
اکسید بوریک  

ــروزه در  ــی رود و ام ــمار م ــوی به ش ــای ق ــی از گداز آوره ــز یک ــک نی ــید بوری اکس
لعاب ســازی به مقــدار زیــاد از آن اســتفاده می شــود. اکســید بوریــک خاصیــت رنگــی 
ــیم  ــدیم و پتاس ــه س ــر ب ــن نظ ــد و از ای ــدت می بخش ــده را ش ــیدهای رنگ کنن اکس
شــباهت دارد. در تجــارت بــا مخلوطــی از اکســید بوریــک و اکســید ســرب لعاب هــای 

ــود. ــه می ش ــب تهی مناس
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عالوه بر اکسیدها کائولن و فلدسپارها نیز در تولید لعاب کاربرد دارد:
کائولــن: در لعاب ســازی جهــت تأمیــن آلومیــن و مقــداری ســیلیس مصــرف 
ــاده  ــن م ــر ای ــم دیگ ــت مه ــول اســت. خاصی ــر محل ــاده در آب غی ــن م ــردد. ای می گ
ــای  ــی دارد و در دم ــه م ــق نگ ــت تعلی ــاب را در آب به حال ــه ذرات لع ــت ک ــن اس ای

1800 درجــه سلســیوس ذوب می شــود.
فلدســپار: یکــی از مــواد مهــم ســازنده لعــاب اســت. فلدســپار از آلومیــن و ســیلیس و 
یــک نمــک قلیائــی ماننــد ســدیم یــا پتاســیم و یــا کلســیم و یــا هــر ســه آنهــا ترکیــب 
ــیم  ــات کلس ــر کربن ــی اگ ــود ول ــه ذوب می ش ــپار در 1250 درج ــت. فلدس ــده اس ش
ــه آن اضافــه گــردد ایــن درجــه بــه 1200 کاهــش پیــدا می کنــد. فلدســپار در آب  ب

غیرمحلــول اســت بدیــن جهــت یــک فریــت طبیعــی محســوب می شــود.
آیــا مــي دانیــد صفحــه 75: در ایــن قســمت مختصــری از تاریخچــه پیدایــش لعــاب 
ــت  ــا اهمی ــو ب ــنایی هنرج ــردن تاریخچــه آش ــدف از مطــرح ک ــر شــده اســت. ه ذک
لعابــکاري از ســال های قبــل از میــالد تــا کنــون در زندگــی روزمــره انســان می باشــد. 

دانش افزایي:
ــر  ــه خمی ــرای تهی ــی آن ب ــواص سیلیس ــاق و خ ــنگ چخم ــد س ــر چن ــران ه در ای
شیشــه قبــل از هــزاره دوم قبــل از میــالد شــناخته شــده بــود ولــی اســتفاده از لعــاب 
ــار در هــزاره دوم ق.م در شــوش دیــده شــده اســت. در اواخــر هــزاره  ــرای اولیــن ب ب
دوم ق.م در دوران عیــالم میانــه گل میخهــای ســفالی و لعابــدار کــه در معبــد بنــای 
ــه هــای آن در مــوزه ملــی  ــه دســت آمــد کــه نمون ــه کار رفتــه اســت ب چغازنبیــل ب

ــران موجــود اســت. ای
از هــزاره اول ق.م نمونــه بســیار زیبایــی از ظــرف ســفالی لعابــداری بــه دســت آمــده 
ــد  ــه همانن ــر ک ــا دالب ــه ی ــای وارون ــث ه ــه طــرح مثل ــی ب ــا آویزهای ــوزه ای ب ــه ک ک
گردنبنــدی بــر گــردن وشــانه کــوزه نقــش بســته اســت.این کــوزه زیبــا وتاریخــی در 
قلعــه زیویــه کردســتان کشــف شــده و هــم اکنــون در مــوزه ملــی ایــران نگهــداری می 
شــود. در دوره هخامنشــی اســتفاده از لعــاب و رنگهــای لعــاب بیشــتر در معمــاری و 

بــرای پوشــش و تولیــد آجرهــای پختــه لعابــدار بــوده اســت .

ــن  ــا شــکل شــرح داده شــده اســت. در ای ــرد لعــاب ب صفحــه 76 و 77 : دالیــل کارب
ــود.  ــنا ش ــرامیکی آش ــات س ــکاري قطع ــت لعاب ــا اهمی ــد ب ــو می توان ــمت هنرج قس
ــه  ــه ب ــا  توج ــده ب ــکاری ش ــات لعاب ــه قطع ــان دادن نمون ــا نش ــود ب ــنهاد می ش پیش

ــت شــود. ــان تثب ــری هنرجوی ــن صفحــات ، یادگی ــر شــده در ای ــوارد ذک م

ــت  ــتفاده جه ــورد اس ــی م ــزات کارگاه ــمت تجهی ــن قس ــه 78 : در ای ــدول صفح ج
اعمــال لعــاب ذکــر شــده اســت. پیشــنهاد مــي شــود جهــت آشــنایی بهتــر هنرجویان، 
ایــن بخــش از درس در کارگاه برگــزار گــردد تــا هنرجــو درک بهتــری از مطالــب ایــن 

بخــش از درس داشــته باشــد. 
علت کاربرد هر یک از ابزارآالت در زیر بیان شده است:

الــک: بــراي ایجــاد دوغــاب پایــدار نیــاز اســت کــه بــه دانــه بنــدي مــواد اولیــه توجــه 
. د شو

آب پاش: به منظور مرطوب کردن سطح بدنه قبل از لعاب زني به کار مي رود.
پمــپ بــاد: بــه منظــور حــذف گــرد و غبــار از ســطح بدنــه بــه ویــژه در گوشــه هــا و 

زوائــد پمــپ بــاد بــه کار مــي رود.
ــه لعــاب  ــي از بدن ــاز اســت کــه قســمت های ــا نی موم-پارافیــن: در برخــي از کاربرده
نداشــته باشــد ماننــد پایــه قطعــه. بــه همیــن دلیــل ســطح مــورد نظــر آغشــته بــه 

ــود. ــن مي ش ــا پارافی ــوم ی م
انبرک: به منظور جابجا کردن نمونه لعاب خورده کاربرد دارد.
پیستوله: این ابزار براي پاشیدن لعاب به بدنه به کار مي رود.
همزن دستي: این ابزار جهت همزدن لعاب استفاده می شود.
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 صفحــه 79: در ابتــداي ایــن صفحــه تقســیم بنــدي لعــاب از جنبه هــاي مختلــف نــام 
بــرده شــده اســت. در ادامــه دربــاره لعــاب هــا براســاس درجــه حــرارت پخــت و از نظــر 

شــفافیت توضیحاتي داده شــده اســت. 
پیشــنهاد مــي شــود کــه در ایــن بخــش انــواع لعــاب هــا بــا نمونه هــای عینــی توضیــح 
داده شــوند. بــه ایــن صــورت کــه قطعاتــی کــه بــا لعــاب هــای مختلــف پوشــش داده 
ــدی  ــدی، تقســیم بن ــن دو تقســیم بن ــر ای ــش داده شــود. عــالوه ب شــده اســت نمای
ــواد  ــوع م ــت شــیمیایی، ن ــر اســاس مقاوم ــدی ب ــل تقســیم بن ــری از قبی ــای دیگ ه

مصرفــی )خــام یــا فریــت( نیــز بــرای آشــنایی هنرجــو شــرح داده شــود. 

متــن کتــاب درســي صفحــه 80: انــواع لعــاب هــا در نمــودار زیــر آورده شــده اســت. 
ــه  ــق شــکل 3 شــرح داده شــود ک ــکاس مطاب ــواع انع ــن قســمت ان ــح ای ــراي توضی ب
براســاس انــواع انعــکاس نــور، لعــاب حالــت بــراق، نیمــه ماتــي و مــات پیــدا می کنــد. 

 
انواع لعاب از لحاظ 

نوری

اپک 

ماتبراق

شفاف

براق

هنگامــي کــه اغلــب بازتــاب نــور برخــوردي در یــک زاویــه مشــخص باشــد، پرتوهــاي 
بازتابــي همدیگــر را تقویــت مــي کننــد و  انعــکاس آیینــه اي پدیــد مــي آیــد و لعــاب 
ــم  ــوردي نظ ــور برخ ــاب ن ــه  بازت ــي ک ــن در حالت ــد. همچنی ــت می یاب ــت براقی حال
مشــخصي نداشــته باشــد و در زوایــاي مختلــف باشــد، لعــاب مــات پدیــد مــي آیــد. 
هنگامــي کــه بخشــي از انعــکاس آیینــه اي و بخشــي پراکنــده باشــد، لعــاب نیمه مــات 

مــي شــود کــه در کتــاب بــه ایــن نــوع لعــاب اشــاره نشــده اســت.
در انتهــاي صفحــه 80 مهــم تریــن عوامــل تعییــن کننــده براقیــت لعــاب بیــان شــده 

اســت. 

ــح داده  ــراق( توضی ــات و ب ــر )م ــاظ ظاه ــاب از لح ــواع لع ــورد ان ــه 81 در م در صفح
شــده اســت.
دانش افزایي

لعــاب هــاي اپــک قابلیــت پوشــانندگي زیــادي دارنــد و در اغلــب کابردهــاي ســرامیکي 
ایــن نــوع لعــاب بــه کار مــي رونــد. اکثــر لعــاب هــاي اپــک رنــگ ســفید دارنــد و بــا 

افــزودن رنگدانــه اپــک رنگــي تولیــد مــي شــود.
ــر  ــود خواصــي نظی ــي و بهب ــود کیفیــت ســطحي و زیبای هــدف از رنگــي کــردن بهب
الکتریکــي اســت، بــه عنــوان مثــال در مقــره هــا لعــاب اپــک قهــوه اي بــه کار مــي رود 

Fe2O3 و MnO ایجــاد مــي شــود.
کــه ایــن رنــگ از ترکیــب 
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صفحــه 82 : در ایــن بخــش اهمیــت آمــاده ســازی قطعــه قبــل از اعمــال انگــوب و 
ــه  ــه ب ــن مرحل ــراي درک بیشــتر اهمیــت ای لعــاب بیــان شــده اســت. هــم چنیــن ب
بــروز عیوبــي ماننــد عیــب خزیدگــي لعــاب اشــاره شــده اســت و تصویــر قطعــه داراي 

ایــن عیــب نشــان داده شــده اســت.

نکتــه صفحــه 82 :هنرجــو را بایــد آگاه کــرد کــه در حیــن تمیــز کــردن قطعــه از گــرد 
و غبــار آســیبی بــه چشــم شــما نرســد.

ــی قســمت های  ــی کــه در فرآینــد اعمــال لعــاب، لعاب زن نکتــه صفحــه 82 : از آنجای
پیچیــده قطعــات از اهمیــت باالیــی برخــوردار می باشــد، آمــاده ســازی ایــن 
قســمت ها نیــز دارای اهمیــت اســت. هــدف از مطــرح کــردن ایــن نکتــه نشــان دادن 

ــات اســت. ــن قســمت از قطع ــاده ســازی ای ــت آم اهمی

ــال نمــودن هنرجــو و بررســي  ــن ســؤال فع فعالیــت صفحــه 83:  هــدف از طــرح ای
نمونــه هــاي ســرامیکي لعابــدار اســت کــه در زندگــي روزمــره بــا آن ســروکار دارنــد.
ــه  ــدار را ب ــاي ســرامیکي لعاب ــه ه ــوز برخــي از نمون ــه هنرآم ــي شــود ک پیشــنهاد م

ــود. ــر ش ــا کالس درس پویات ــاورد، ت کالس بی

تحقیــق کنیــد صفحــه 84: هــدف از ایــن قســمت آشــنایی هنرجویــان بــا نحــوه حــذف 
ــری از  ــا روش جلوگی ــو ب ــن هنرج ــت. همچنی ــه اس ــطح قطع ــن از س ــن وپارافی روغ
ــدارد آشــنا خواهــد شــد.  ــاب ن ــه لع ــاز ب ــه نی ــه ک ــی در قســمت هایی از قطع لعاب زن
ســپس نتایــج تحقیق هــا را در کالس ارائــه دهنــد و بــا بررســی نتایــج، ســپس بــرای 
ــاب  ــد لع ــه می توان ــمتهایی از قطع ــه قس ــه چگون ــود ک ــح داده ش ــان توضی هنرجوی

نداشــته باشــد.
پاســخ: بــراي حــذف پارافیــن نمونــه در کــوره قــرار گرفتــه و در دمــاي 500 الــي 600 

درجــه سلســیوس حــرارت داده مــي شــود.

ــد  ــی دارای چن ــر قطعات ــه اگ ــد ک ــن شــکل نشــان می ده شــکل 11 صفحــه 84 : ای
جــزء باشــند ماننــد قنــدان و درب آن، از آنجایــی کــه کــه فرآینــد پخــت آنهــا بایــد 
همزمــان انجــام شــود، از چــه راهــکاری بایــد اســتفاده کــرد کــه در قســمتهایی کــه در 
تمــاس بــا یکدیگــر هســتند لعــاب وجــود نداشــته باشــد تــا در حیــن پخــت بــر اثــر 

ذوب شــدن لعــاب، دو قســمت مجــزا از هــم بــه یکدیگــر نچســبند.
ــا اعمــال  ــه دارای ظاهــر و رنــگ مناســبی نباشــد، ب صفحــه 85: در صورتــی کــه بدن
مســتقیم لعــاب رنــگ بدنــه بــر روی کیفیــت نهایــی لعــاب اثــر می گــذارد. از ایــن رو 
در ایــن قطعــات از پوشــش واســط بــه نــام انگــوب اســتفاده می شــود. انگــوب عــالوه 
ــه اهدافــی دیگــر از  ــه جهــت دســتیابی ب ــگ نامناســب بدن ــر پوشــاندن ظاهــر و رن ب
ــه و لعــاب و کاهــش احتمــال  ــی بدن قبیــل کاهــش اختــالف ضریــب انبســاط حرارت

ــتفاده می شــود.  ــب ســوزني اس ــروز عی ب
ــب انبســاط  ــی ســاده مفهــوم ضری ــا مثال ــن بخــش ب پیشــنهاد مــي شــود کــه در ای

ــرور شــود. ــی م حرارت
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شــکل 12 صفحــه 85 : هــدف از  ایــن شــکل، ایجــاد تصویــر ذهنــی از بدنــه باانگــوب  
و بــدون انگــوب اســت.

صفحــه 95-87: در ایــن قســمت روش هــاي مختلــف لعــاب زنــی بــه صــورت مصــور 
شــرح داده شــده اســت کــه بــه ترتیــب زیــر بیــان شــده اســت:

1-روش قلم مو
2- روش ریختني

3-روش غوطه وري 
4-روش اسپري
5-روش آبشاري

ــای  ــر روی بدنه ه ــاب ب ــال لع ــری اعم ــاب یادگی ــش کت ــن بخ ــه مهمتری از آنجایی ک
ســرامیکی می باشــد، تمرکــز بــر روی مفاهیــم و بیــان دقیــق ایــن روش هــا از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار می باشــد. هنرآمــوز محتــرم می توانــد از فیلم هایــی آموزشــی 

جهــت یادگیــری بهتــر هنرجویــان اســتفاده نمایــد.

ــاي  ــماره ه ــا ش ــو ب ــم م ــري قل ــزوم بکارگی ــمت ل ــن قس ــه 87 : در ای ــه صفح نکت
ــت. ــده اس ــان ش ــف بی مختل

شــکل 19 صفحــه 89:در روش ریختنــي پــاک کــردن کــف قطعــه از لعــاب اهمیــت 
ــر اهمیــت ایــن نکتــه تأکیــد نمایــد، زیــرا باعــث چســبیده  دارد. هنرآمــوز محتــرم ب

شــدن قطعــه بــه صفحــات کــوره مــي شــود.

ــودن ضخامــت لعــاب ) ایجــاد تــرک  ــاد ب نکتــه صفحــه 89: در ایــن نکتــه نشــانه زی
یــا ســوراخ ســوزني شــکل( مطــرح شــده اســت و روش ترمیــم آن هــا نیــز پیشــنهاد 

شــده اســت.

ــتن  ــه داش ــان نگ ــدت زم ــن م ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــن صفح ــاي ای ــه 91: انته  صفح
ــان شــده اســت  قرارگیــري قطعــه در ظــرف محتــوي لعــاب در روش غوطــه وري بی
کــه موجــب شــره کــردن لعــاب مــي شــود. الزم بــه ذکــر اســت در برخــي از قطعــات 

ــا هــدف ایجــاد جلــوه هــاي بصــري شــره کــردن لعــاب مــورد نظــر اســت. ب

درســي صفحــه 92 و 93 عوامــل موثــر بــر روش غوطــه وري و مراحــل ایــن روش در 
ایــن دو صفحــه آمــده اســت.

ــه نحــوه اســپري کــردن  پرســش صفحــه 94: هــدف از ایــن ســؤال تأکیــد بیشــتر ب
و فاصلــه پیســتوله از نمونــه اســت. عــدم توجــه بــه فاصلــه پیســتوله و نمونــه باعــث 
پخــش شــدن و هــدر رفتــن لعــاب و یــا ایجــاد لعــاب بــا پوشــش نامناســب مــي شــود.
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تحقیــق کنیــد صفحــه 94 : هــدف از پرســش آشــنایی هنرجــو بــا لعاب هایــی اســت 
ــر را  ــای دیگ ــه لعاب ه ــل اینک ــرد و دلی ــال ک ــپری اعم ــا روش اس ــوان ب ــه می ت ک

ــرد.  ــال ک ــرامیکی اعم ــای س ــه ه ــر روی بدن ــن روش ب ــا ای ــوان ب نمی ت
پاســخ: لعــاب هایــي کــه ویســکوزیته باالیــي دارنــد و احتمــال رســوب کــردن آن هــا 

در پیســتوله وجــود دارد،  قابلیــت اســپري شــدن ندارنــد.
نکتــه صفحــه 94: ایــن نکتــه بــا هــدف توجــه بــه اصــول ایمنــي مطــرح شــده اســت. 

در روش اســپري اســتفاده از ماســک ضــرورت دارد.

صفحــه 95: عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت لعــاب ایجــاد شــده بــا روش اســپري و تجهیــزات 
ــان   ــه هنرجوی ــود ک ــنهاد می ش ــت. پیش ــده اس ــه آم ــن صفح ــاز آن در ای ــورد نی م

دربــاره هــر یــک از عوامــل  بحــث و گفتگــو کننــد.

پرســش صفحــه 96: از هنرجــو بخواهیــد کــه بــا مطالعــه در منابــع اطالعاتــی گوناگــون 
ــرده و ســپس در  ــردآوری ک ــاب در روش آبشــاری را گ ــت لع ــر کیفی ــر ب ــل مؤث عوام

کالس ارائــه کننــد.
ــي و  ــاب شــامل چگال ــي لع ــد از: ویژگ ــذار عبارتن ــل تأثیرگ ــن عوام ــم تری پاســخ: مه
ویســکوزیته، ســرعت حرکــت دیســک، ســرعت ریــزش لعــاب بــر روي بدنــه و درصــد 

تخلخــل بدنــه اســت. 
فیلم آموزشی تهیه شده جهت تکمیل فرآیند آموزشی مفید است

کار عملــي 1 صفحــه 96 :  در ایــن فعالیــت از هنرجــو بخواهیــد کــه چهــار بدنــه  کــه 
بــا روش دســتی شــکل داده شــده و پخــت شــده اســت را بــا روش هــای غوطــه وری، 
روش ریختنــی، روش قلــم مــو و روش اســپری لعاب زنــی کنــد و در نهایــت کیفیــت 
لعــاب اعمــال شــده بــا روش هــای مختلــف را بــا یکدیگــر مقایســه کنــد و لیســتي از 

عوامــل تاثیرگــذار بــر کیفیــت لعــاب ایجــاد شــده تهیــه کنیــد.
پیشــنهاد مــي شــود کــه نمونــه هــاي لعــاب زده شــده گــروه هــاي مختلــف کنــار هــم 
چیــده شــود و بــا کنتــرل چشــمي مقایســه بیــن نمونــه هــاي گــروه هــاي مختلــف 

نیــز صــورت گیــرد.
ــا  ــی 2 ت ــای کارگاه ــرح فعالیت ه ــدف از ط ــه 97 و 98 : ه ــا 5 صفح ــي 2 ت کار عمل
ــا روش هــاي مختلــف بــر روی بدنــه ســرامیکی  5، یادگیــري مهــارت اعمــال لعــاب ب

اســت.
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موارد مهم قبل از شروع کار عملی:
ــیدن  ــت. پوش ــی اس ــم، ایمن ــیار مه ــه بس ــی نکت ــای عمل ــی- در کاره ــه 1: ایمن نکت
لبــاس کار مناســب، دســتکش، ماســک و کفــش ایمنــی حیــن اعمــال لعــاب بســیار 
ــت  ــی رعای ــروع کار لعابزن ــل از ش ــوارد را قب ــن م ــد ای ــان بای ــت و هنرجوی ــم اس مه

ــد.  کنن
ــی  ــط آموزش ــا در محی ــه تنه ــورد ن ــن م ــی- ای ــر فن ــای غی ــتگی ه ــه 2: شایس نکت
ــی برخــوردار اســت. شایســتگی  بلکــه در محیــط هــای واقعــی کــه از اهمیــت فراوان
هــای غیــر فنــی هماننــد مدیریــت مــواد و تجهیــزات و مســئولیت پذیــری در کارهــای 
محولــه یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی هســتند کــه بایــد هنرجویــان حیــن کار عملــی 

بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم یــاد گیرنــد. 
ــان  ــت، از هنرجوی ــده اس ــت آم ــرح فعالی ــمت ش ــی در قس ــام کار عمل ــب انج ترتی

ــد. ــل کنن ــاس آن عم ــر اس ــد ب بخواهی

ــا 104 : در ایــن بخــش عیــوب مرســوم در لعــاب و روش هــای  درســي صفحــه 99 ت
برطــرف کــردن ایــن عیــوب بــا نشــان دادن شــکل عیــوب مربوطــه شــرح داده شــده 
ــو،  ــر هنرج ــوب و درک بهت ــر عی ــري بهت ــرای یادگی ــود ب ــنهاد می ش ــت. پیش اس
بدنه هــای ســرامیکی بــا عیــوب مختلــف نشــان داده شــود تــا تصویــر ذهنــی مناســبی 

از عیــوب مختلــف لعــاب بــه وجــود آیــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن کتــاب ترکیــب شــیمیایي لعــاب مــورد توجــه قــرار 

نــدارد و جــز مباحــث آموزشــي ایــن واحــد یادگیــري نمــي باشــد.
ــر  ــق ت ــوزش دقی ــي بررســي و آم ــن کار عمل ــدف از ای ــي 6 صفحــه 104: ه کار عمل
ــدار خــود را از  ــه هــاي لعاب ــان نمون عیــوب لعــاب اســت. در ایــن کار عملــي هنرجوی
ــوع عیــوب آن را مشــخص مــي کنــد. حیــث وجــود عیــوب بررســي مــي کننــد و ن

فعالیــت صفحــه 105- تصاویــر بدنه هــای ســرامیکی لعــاب خــورده بــا عیــوب مختلــف 
نشــان داده شــده اســت. از هنرجــو بخواهیــد بــا توجــه بــه آشــنایی بــا عیــوب لعــاب، 
در هــر یــک از تصاویــر عیــوب مربــوط بــه هــر تصویــر را نــام ببــرد و راه حلــی بــرای 

رفــع آن بیــان کنــد. 
 تصاویر باال:   لعاب خزیدگي-  ته سوزني
تصاویر پائین: شره کردن- ترک خوردن 

ــت ارزشیابی پایانی ــی جه ــیابی پایان ــد ارزش ــی بای ــری لعاب زن ــد یادگی ــان واح ــه 106: در پای صفح
ــرد.  ــی گی ــان صــورت م ــای کســب شــده توســط هنرجوی ــی شایســتگی ه ارزیاب
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صفحــه 109- ســؤاالتي طــرح شــده اســت کــه هــدف از ایــن ســؤاالت فعــال کــردن 
ذهــن هنرجویــان و ایجــاد انگیــزه بــراي یادگیــري تزئیــن قطعــات ســرامیکي اســت 

 همچنین درک اهمیت امر تزیین در تولید فرآورده سرامیکي مي باشد.
ــود  ــرح ش ــان مط ــراي هنرجوی ــؤاالت در کالس درس ب ــن س ــود ای ــي ش پیشــنهاد م
ــد.  ــن رابطــه گفتگــو کنن ــا دوســتان خــود در ای ــا ب ــا فرصــت داده شــود ت ــه آنه و ب
ســپس بحــث هدایــت شــود تــا هنرجویــان بــه اهمیــت تزئیــن پــي ببرنــد و تفــاوت 

ــد. ــن را درک کنن ــدون تزئی ــن و ب ــوالت داراي تزئی محص
صفحــه 109 – در ایــن قســمت تمرینــي در زمینــه رطوبــت گل و تزییــن مطــرح شــده 
اســت.  بــه هنــر جویــان فرصــت داده شــود کــه آن  را در  زمــان مشــخص حــل کننــد، 

ســپس جــواب هــا را ارزیابــي کنید. 
ــام  ــن در تم ــه تزئی ــد ک ــي باش ــب م ــن مطل ــن درک  ای ــن تمری ــرح ای ــدف از ط ه

ــد.  ــي باش ــرا م ــل اج ــت قاب ــزان رطوب ــاالت گل از می ح
صفحــه 110- هــدف از طــرح ســؤاالت پــي بــردن هنرجــو بــه رعایــت یکســري اصــول 
در امــر تزئیــن مــي باشــد . از ایــن اصــول مــي تــوان بــه عــدم زیــاده روي در تزئیــن، 
اجــراي تزئیــن متناســب بــا کاربــرد فــرآورده ) بــه طــور مثــال مــي تــوان بــه چــراغ 
ــي  ــد از تزئین ــه دارد بای ــردي ک ــه  جهــت کارب ــه ب ــرد ک خــواب ســرامیکي اشــاره ک

بــراي ایــن بدنــه اســتفاده شــود کــه روشــنایي را تأمیــن نمایــد.(
ــگ و آداب و رســوم  ــا فرهن ــن متناســب ب ــه انجــام تزئی ــوان ب ــن قســمت می ت در ای
ــاهده  ــل مش ــا قاب ــل آنه ــه داخ ــي ک ــراي ظروف ــي ب ــن داخل ــت تزیی ــه و اهمی جامع

اســت، اشــاره کــرد.
ــده  ــن ش ــات تزئی ــن از قطع ــول تزیی ــر  اص ــت درک بهت ــود جه ــي ش ــنهاد  م پیش
ــا موضــوع ــر اینترنتــي  ب ــا تصاوی ــر کتــب مربوطــه و ی ــا تصاوی  موجــود در کارگاه و ی

 ) Decorated ceramic( استفاده شود.
صفحــه 110- اصــل مهمــي کــه در مــورد تزئیــن بدنــه هــاي ســفالي و ســرامیکي بایــد 
توســط هنرجــو درک شــود   ایــن اســت کــه منشــأ  خاکــی بــودن فــرآورده  بــا تزئیــن 

بیــش از حــد و نامتناســب از بیــن نــرود.
پیشنهاد می شود با نشان دادن نمونه هایی از قطعات چوبی و فلزی و نوع تزئینات این 
بدنه ها و یا تصاویر مربوطه، به هنرجو فرصت داده شود تا به طور ملموس تفاوت تزئین 

بدنه سرامیکی را درک کند.
نکته بعدی که باید توسط هنرجو درک شود توجه به فرم و شکل قطعه و اجرای 

تزئینی متناسب با آن می باشد. 
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در ایــن قســمت نــوع ارائــه ســؤالی اســت. هــدف از ایــن ســؤاالت فعــال کــردن ذهــن 
هرجویــان اســت.

ــه  ــن بدن ــت تزئی ــر جه ــورد نظ ــرح م ــاب ط ــن و انتخ ــول تزئی ــناخت اص ــس از ش پ
ــه  ــه 112 ب ــد. در صفح ــدا کن ــنایی پی ــرح آش ــال ط ــای انتق ــا روش ه ــت ب می بایس
ــاوت موجــود در روش هــای  ــر تف ــه تصاوی ــا توجــه ب ــان فرصــت داده شــود ب هنرجوی
انتقــال طــرح بــر روی بدنــه را درک کنــد. هــدف از ایــن تصاویــر نشــان دادن 

ــد.  ــتقیم می باش ــر مس ــتقیم و غی ــورت مس ــه دو ص ــرح ب ــال ط ــای انتق روش ه
در تصویــر الــف صفحــه 112 از کاغــذ پوســتی بــرای کشــیدن طــرح اســتفاده شــده 
اســت. در شــکل ب صفحــه 112 تصویــر نحــوه انتقــال طــرح موجــود بــر روی کاغــذ 
پوســتی را نشــان می دهــد. بــه ایــن نــوع انتقــال طــرح، انتقــال طــرح غیــر مســتقیم 

ــود. ــده می ش نامی
در تصویــر ج صفحــه 112 کاغــذ کاربــن نشــان داده شــده اســت کــه جهــت انتقــال 
ــا  ــوان ب ــر د می ت ــد و در تصوی ــتفاده می باش ــل اس ــتقیم قاب ــورت مس ــه ص ــرح ب ط

ــرد. ــل ک ــه منتق ــرح را روی بدن ــتقیم ط ــور مس ــداد به ط ــتفاده از م اس
صفحــه 113: روش هــاي تزییــن بــه دو دســته کلــي پیــش از پخــت و پــس از پخــت 
دســته بنــدي مــي شــوند. ســؤال مطــرح شــده جهــت فعــال کــردن ذهــن هنرجــو در 

مــورد عوامــل مؤثــر در دســته بنــدي روش هــاي تزییــن مــي  باشــد.
در صفحــه 113 نمــوداري آمــده اســت کــه نشــان دهنــده روش هــاي تزییــن پیــش 

از پخــت مــي باشــد.

صفحــه 114-در مــورد شــکل 2 نشــان دادن ابــزار بــه صــورت عینــي بــه هنرجویــان 
پیشــنهاد مــي شــود.

نحــوه  صحیــح در دســت گرفتــن ابــزار و رعایــت نــکات مربــوط بــه ابــزار نــوک تیــز 
بــه هنرجــو آمــوزش داده شــود.

دانش افزایی
ــه  ــر بدن ــرح ب ــال ط ــد از انتق ــن روش، بع ــبک در ای ــا مش ــده ی ــش بری ــات نق تزئین
ــا  ــده می شــود ت ــف، بری ــرش ظری ــزار ب ــا اب ــا دقــت و ب ســفالی فضاهــای منفــی آن ب

ــود. ــان ش ــبکه، نمای ــورت شبکه ش ــه ص ــی ب ــرح اصل ط
ظــروف مشــبک بــه جــای مانــده از دوره ســلجوقی حکایت گــر پیشــینه ایــن روش از 
تزئیــن مشــبک در هنــر ســفالگری و ســرامیک ســازی ایــران اســت. در حــال حاضــر از 
ایــن روش در شــهررضا اســتان اصفهــان و ســیاهکل اســتان گیــالن و تهــران اســتفاده 

می شــود.
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ــرا ي  ــدا ب ــي ابت ــاي عمل ــت ه ــدام از فعالی ــر ک ــه 115: در ه ــی 1 صفح کار عمل
هنرجویــان تشــریح شــود کــه هــدف از ایــن  فعالیــت چــه مــي باشــد و چــه انتظــاري 

ــم. ــا داری از آنه
همچنیــن فــرم ارزشــیابي کــه در انتهــاي فصــل آمــاده اســت همــراه بــا محتویــات آن 

بــه هنرجویــان نشــان داده شــود تــا از نحــوه ارزشــیابي آن مطلــع شــوند. 
هدف از کار عملي : تزیین بدنه به روش نقش بریده 

در انجــام ایــن فعالیــت نکتــه مهــم دقــت در بــرش طــرح بــر روی بدنــه بــه نحــوی 
کــه بدنــه از بیــن نــرود، اســت

توجهــات زیســت محیطــي: یکــي از شایســتگي هــاي غیــر فنــي کــه در برنامــه هــاي 
ــاي زیســت محیطــي  ــده شــده اســت ، بحــث ه ــدار دی ــعه پای ــارم توس ــي چه جهان
مــي باشــد . امــروزه در بســیاري از کشــورها بحــث محیــط زیســت جــزء مهــم تریــن 
موضوعــات علمــي بــه شــمار مــي رود. در بحــث خســارت مربــوط بــه محیــط زیســت 
مدیریــت مــواد دور ریــز کــه بــه اصطــالح Waste material  گفتــه مــي شــود، از اهمیــت 
باالیــي برخــوردار اســت. بــه عنــوان مثــال گوشــي هــاي موبایــل متعلقــات مربــوط بــه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــر و دیگــر وســایل الکتریکــي و الکترونیکــي کــه در دنی کیــس کامپیوت
E-waste  یعنــي همــان دور ریختنــي هــاي الکترونیکــي مرســوم اســت یــا مــواد دور 

ریختنــی هماننــد رنــگ هــاو ....
ــه جــدا مــي گــردد ،  ــي از بدن ــده ، قســمت های ــه روش نقــش بری در روش تزییــن ب
آمــوزش مدیریــت مــواد و کاهــش مــواد دور ریختنــي در مرحلــه اول کار داراي اهمیــت 
ــا آمــوزش صحیــح بــه هنرجویــان در مصــرف مــواد حیــن  اســت . مــا مــي توانیــم ب

انجــام کارهــاي عملــي ، موجــب کاهــش دور ریــز مــواد شــویم .
ــه هنرجــو گوشــزد شــود ، پوشــیدن  ــي ب ــت عمل ــر فعالی ــي در انجــام ه ــکات ایمن ن

ــد. ــي باش ــي م ــوش کارگاه الزام روپ
در ایــن قســمت نــوع ارائــه ســوالي اســت. هــدف از ایــن ســواالت فعــال کــردن ذهــن 

هنرجویــان اســت.
ــه  ــن بدن ــت تزیی ــر جه ــورد نظ ــرح م ــاب ط ــن و انتخ ــناخت اصــول تزیی ــس از ش پ
مــي بایســت بــا روش هــاي انتقــال طــرح آشــنایي پیــدا کنــد. در صفحــه 112  بــه 
ــر تفــاوت موجــود در روش هــاي  ــه تصاوی ــا توجــه ب هنرجویــان فرصــت داده شــود ب
ــر نشــان دادن روش  ــن تصاوی ــدف از ای ــه را درک کنند.ه ــر روي بدن ــرح ب ــال ط انتق

ــه دو صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم مــي باشــد. هــاي انتقــال طــرح  ب
در تصویــر الــف صفحــه 112 از کاغــذ پوســتي بــراي کشــیدن طــرح اســتفاده شــده 
اســت . در شــکل ب صفحــه 112 تصویــر نحــوه انتقــال طــرح موجــود بــر روي کاغــذ 
پوســتي را نشــان مــي دهــد. بــه ایــن نــوع انتقــال طــرح ، انتقــال طــرح غیــر مســتقیم 

گفتــه مــي شــود.
در تصویــر ج صفحــه 112 کاغــذ کاربــن نشــان داده شــده اســت کــه جهــت انتقــال 
ــا  ــه صــورت مســتقیم قابــل اســتفاده مــي باشــد و در تصویــر د مــي تــوان ب طــرح ب

اســتفاده از مــداد بــه طــور مســتقیم طــرح را روي بدنــه منتقــل کــرد.

 صفحه 113
دانش افزایــی: تزیینــات نقــش بریــده یــا مشــبک:در ایــن روش ، بعــد از انتقــال طــرح 
بــر بدنــه ســفالي فضاهــاي منفــي آن بــا دقــت و بــا ابــزار بــرش ظریــف ، بریــده مــي 

شــود تــا طــرح اصلــي بــه صــورت شــبکه شــبکه ، نمایــان شــود.
ــن روش از  ــده از دوره ســلجوقي حکایتگــر پیشــینه ای ــه جــاي مان ظــروف مشــبک ب
تزییــن مشــبک در هنــر ســفالگري و ســرامیک ســازي ایــران اســت. در حــال حاضــر 
ــران  ــالن و ته ــتان گی ــیاهکل اس ــان  و س ــتان اصفه ــا اس ــهر رض ــن روش در ش از ای

اســتفاده مــي شــود.
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صفحه 116و117- روش نقش فشرده یا برجسته کاري با قالب 
یکــي دیگــر از روش هایــي کــه از گذشــته هــاي دور در تزئیــن کــردن مــورد اســتفاده 
قــرار مــي گرفتــه روش برجســته کاري بــا قالــب بــوده اســت . در ایــن روش ابتــدا بــا 
ــا اســتفاده  کمــک قالبــي کــه قبــاًل طــرح تزیینــي مــورد نظــر در آن ایجــاد شــده ب
از گل پالســتیک در داخــل قالــب ، طــرح تزئینــي را پیــاده مــي کننــد. روش انجــام 
 کار بدیــن ترتیــب مــي باشــد کــه گل در داخــل قالــب بــر روي ســطح بدنــه فشــرده 
مــي شــوند و و معمــوال بــراي چســبیدن گل داخــل قالــب بــه گل بدنــه، از  دوغــاب 

گل اســتفاده مــي شــود.
کــه پــس از فشــردن قالــب بــر روي بدنــه ، ) کــه معمــوال قالــب گچــي مــي باشــد( 
قالــب برداشــته شــده و گل داخــل آن بــه صــورت نقشــي برجســته بــر روي بدنــه باقــي 
مــي مانــد . بــه ایــن روش تزئینــي گاهــي گل و بتــه کاري نیــز گفتــه مــي شــود چــرا 

کــه غالبــا از چنیــن طــرح هایــي اســتفاده مــي شــود
فیلم آموزشي روش نقش فشرده در بسته هنرجو قرار داده شده است.

صفحــه 119- در روش نقــش کنــده بدنــه بهتــر اســت از نظــر رطوبــت در حالــت دونــم 
یــا چرمینگــي باشــد. در صــورت خیــس بــودن بدنــه و یــا خشــک شــدن، ایــن روش 

قابــل اجــرا نمــي باشــد.
روش نقــش کنــده مــي توانــد بــه نقــش کنــده خطــي و نقــش کنــده الیــه اي تقســیم 

. د شو
ــه صــورت خــراش ، پــس از انتقــال  ــا نقــش کنــده ب در روش نقــش کنــده خطــي ی
طــرح بــر ســطح بدنــه کــه مــي توانــد بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از طریــق 
ــرد ، از  ــه صــورت پذی ــر بدن طــرح کاغــذي و ســوزني کــردن خطــوط محیطــي آن ب
ابــزار نــوک تیــز کــه حالــت ســوزني دارد ، اســتفاده مــي شــود. در روش نقــش کنــده 
کــه بــا ایجــاد خــراش بدنــه تزئیــن مــي شــود نیــاز بــه دقــت و نیــروي زیــادي نیســت 
امــا در روش نقــش کنــده الیــه اي، چــون بایــد الیــه یــا الیــه هایــي از ســطح بدنــه 
بــر اســاس طــرح و نقشــه مــورد نظــر برداشــته شــود ، هــم بــه صــرف وقــت و دقــت 
نیــاز اســت و هــم مهــارت کافــي مــي طلبــد تــا بــا بهــره گیــري از ابــزار بــرش کــه باید 
داراي تیغــه اي تیــز و برنــده باشــد، بتــوان کار زیبایــي را بــه انجــام رســاند. گفتنــي 
اســت در خاتمــه کار تزئیــن، بایــد بــا اســفنج مرطــوب و نــرم بــه رفــع ناهمــواري هــا 

و ناصافــی هــاي حاصــل از نقــوش کنــده شــده پرداخــت.
در شــهرضا و قــم بــراي تزئیــن بدنــه بــه روش نقــش کنــده ، تمــام ســطح بدنــه را بــا 
الیــه اي از دوغــاب رنگیــن مــي پوشــانند و ســپس بــا توجــه بــه طــرح مــورد نظــر، 
قســمت هایــي از آن را بــه وســیله کارد تــراش، برمــي دارنــد و بــه ایــن طریــق، رنــگ 
ــگ  ــه دو رن ــه ب ــمتي از بدن ــود و قس ــي ش ــان م ــش، نمای ــر پوش ــي از زی ــه اصل بدن

مشــاهده مــي شــود.

 روش تزئیــن بدنــه بــه روش نقــش کنــده در فیلمــي کــه بــراي هنرجــو تهیــه شــده 
ــر از آن اســتفاده  ــرار داده شــده اســت کــه مــي تواننــد جهــت آمــوزش بهت اســت ق

کننــد.

صفحــه 121- در ایــن فعالیــت نیــاز بــه قــدرت خالقیــت و راهنمایــی هنرآمــوز محترم 
اســت کــه هنرجــو  بتوانــد بــا توجــه بــه روش هــای تزئیــن فــرا گرفتــه شــده ترکیبــی 
از دو یــا چنــد روش را بــرای تزئیــن بــا توجــه بــه طــرح تزئیــن مــورد نظــر اجــرا کنــد.
در فعالیــت طــرح شــده ترکیــب دو روش نقــش کنــده و نقــش افــزوده در نظــر گرفتــه 

ــده است.  ش
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صفحــه 122 – یکــی از مــوارد اســتفاده از لعابهــا ، تزییــن بدنــه اســت کــه بــه منظــور 
ــرای  ــرد . ب ــی گی ــام م ــرامیکی انج ــوالت س ــوع در محص ــاد تن ــردن و ایج ــر ک زیبات
ــان  ــا اطمین ــه ه ــطح بدن ــودن س ــت ب ــاف و یکنواخ ــد از ص ــدا بای ــن ابت ــاد تزئی ایج

ــرد. ــا ســمباده از بیــن ب ــری آن را ب حاصــل کــرد . در صــورت وجــود زب

صفحه 123-تزیین رو لعابی 
در ایــن روش درجــه حــرارت پخــت رنــگ هــای زیــر لعابــی بایــد کمتــر از لعــاب باشــد 

زیــرا در غیــر اینصــورت لعــاب بــه همــراه رنــگ هــا روان خواهــد شــد. 
طراحــی بــر روی لعــاب بــا روش گــرده کــردن اجــرا و رنــگ گــذاری انجــام مــی شــود 

ایــن روش تزئینــی را نقاشــی رو رنگــی یــا نقاشــی رو لعابــی مــی نامنــد. 
پیشنهاد می شود هر دو نام این روش به هنر جو آموزش داده شود.

برای نقاشی بر روی سفال و سرامیک دو روش وجود دارد: 
الف( نقاشی رو لعابی    ب( نقاشی زیر لعابی

ــتفاده  ــا اس ــرد و ب ــی گی ــرار م ــه ق ــا پخت ــام ی ــاب خ ــر روی لع ــی ب ــوع نقاش ــن ن ای
ــود. ــی ش ــام م ــی انج ــی  نقاش ــی رو لعاب ــای رنگ ــا جوهره ــی و ی از اکســیدهای رنگ
بــرای نقاشــی بــا اکســیدهای رنگــی، ابتــدا آنهــا را بــه طــور جداگانــه بــا آب و چســب 
مناســبی ماننــد کتیــرا یــا شــیره انگــور ترکیــب و ســپس مطابــق طــرح ، بدنــه لعابــدار 

را رنــگ آمیــز ی مــی کننــد.
ــه  ــه ســفید از پشــت الی ــاد باشــد و زمین ــا زی ــه ه اگــر غلظــت و پوشــانندگی رنگین
رنــگ دیــده نشــود ، بــه آن “ رنــگ آمیــزی جســمی “ و اگــر غلظــت رنگینــه هــا کــم 

و زمینــه از پــس رنــگ مشــخص باشــد بــه آن” رنــگ آمیــزی روحــی “  گوینــد.
گاهــی نقاشــی رو لعابــی بــر روی لعــاب شــفاف انجــام مــی گیــرد و رنــگ بدنــه نقــش 
مهمــی در ترکیــب بنــدی رنگــی نقاشــی دارد . موضوعــات نقاشــی رو رنگــی عمومــاً 

مناظــر و مجالــس متــأ ثــر از نگارگــری ایرانــی اســت
پاســخ ســؤال مطــرح شــده در صفحــه 124 محیــط اکسیداســیون اســت.  پیشــنهاد 
ــط  ــح داده شــود .محی ــان توضی ــه هنرجوی ــواع محیــط پخــت ب ــورد ان می شــود در م
ــی  ــیونی تقســیم م ــاء و اکسیداس ــته احی ــه دو دس ــود اکســیژن ب ــر وج پخــت از نظ
ــی وجــود داشــته  ــدازه کاف ــه ان ــط پخــت اکســیژن ب ــه در محی ــی ک شــود در صورت

ــود. باشــد محیــط اکسیداســیونی خواهــد ب
ــر  ــورد نظ ــی م ــن رو لعاب ــت تزئی ــود جه ــر دو روش موج ــده ه ــرح ش ــت ط در فعالی

ــه ( ــاب پخت ــر روی لع ــام و نقاشــی ب ــاب خ ــر روی لع اســت. ) نقاشــی ب
پیشــنهاد مــی شــود نحــوه صحیــح رنــگ گذاشــتن بــه  هنرجــو آمــوزش داده شــود و 

هنرجــو بــا غلظــت مناســب رنــگ جهــت نقاشــی رو لعابــی آشــنا شــود.
از مــوادی ماننــد کتیــرا ، صمــغ عربــی ، قنــد ، شــیره انگــور و ...  عــالوه بــر مــوادی کــه 
در کتــاب ذکــر شــده اســت مــی توانیــد بــرای تنظیــم غلظــت رنــگ جهــت نقاشــی 

اســتفاده نماییــد.
 صفحه 125- مراحل نقاشی زیر لعابی آموزش داده شده است:

رنــگ هــای زیــر لعابــی رنــگ هایــی هســتند کــه بــرای نقاشــی و یــا تزئیــن روی بدنــه 
بــه کار مــی رونــد. کــه از مخلــوط کــردن حــدود 5 درصــد فالکــس و 5 درصــد از گل 

بدنــه بــا رنــگ هــای ســرامیکی بوجــود مــی آینــد.
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ــی  ــه روش های ــه ب ــا توج ــه ب ــازی بدن ــاده س ــس از آم ــت 7 پ صفحــه 126- در فعالی
ــی را  ــه ، نقاش ــر روی بدن ــی ب ــت و طراح ــده اس ــر ش ــازی ذک ــاده س ــت آم ــه جه ک
ــای 600 درجــه سیلســیوس پخــت انجــام شــود پخــت  ــا دم انجــام داده و ســپس ت
ــا آمــوزش  ــه هــا توســط هنرآمــوز محتــرم انجــام گیــرد در ســال هــای بعــد و ب بدن
ــن فعالیــت  ــا کــوره را خواهــد داشــت. در ای ــی پخــت و کار ب مربوطــه هنرجــو توانای
یــک روان کننــده بــه عنــوان نمونــه مطــرح شــده اســت روان کننده هــای دیگــر کــه 

ــل اســتفاده مــی باشــند. در کتــاب ذکــر شــده اســت نیــز قاب
شایســتگی های غیــر فنــی در مــورد اســتفاده صحیــح از لعــاب و عــدم دور ریــز مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.
ــای  ــتفاده از روش ه ــن اس ــای تزیی ــی از روش ه ــه یک ــورد اینک ــه 126- در م صفح

ــد.  ــح داده ش ــد توضی ــی باش ــی م ــف لعابزن مختل
ــی  ــه آمــوزش فصــل چهــارم در مــورد روش هــای لعابزن ــا توجــه ب انتظــار مــی رود ب

ــر کنــد. ــی را پ ــد جاهــای خال هنرجــو بتوان
ــرای تزئیــن  صفحــات 128-127 روش هــا و تکنیک هــای مختلــف جهــت اســتفاده ب

بدنــه بــا اســتفاده از لعــاب توضیــح داده شــده اســت.

صفحــه 129 - ایــن روش  را مشــابه بــا روش استنســیل مــي تــوان دانســت اســتفاده 
از مــوم یــا پارافیــن بــه عنــوان مانعــي جهــت لعــاب گرفتگــي در نظــر گرفتــه  شــده 

اســت و از لعــاب هــاي مختلــف جهــت تزئیــن مــي تــوان اســتفاده کــرد.

ارزشیابی
ــی شایســتگی هــای  ــی جهــت ارزیاب ــد ارزشــیابی پایان ــان واحــد یادگیــری بای در پای

ــان صــورت مــی گیــرد. کســب شــده توســط هنرجوی
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