راهنمای هنرآموز

ساخت مصنوعات فلزی سبک
رشتۀ صنایع فلزی
گروه مکانیک
شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

1395

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامهریزی وتألیف:

  راهنمای هنرآموز ساخت مصنوعات فلزی سبک ـ 210867
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش
حمید تقیپور ارمکی ،عبدالمجید خاکیصدیق ،بهرام زارعی ،محمدرضا سلطان محمدی،
حمیدرضا شادی ،حسن ضیغمی (اعضای شوراي برنامه ريزي)

مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آماده سازی:
نشانی سازمان:

ناشر :

چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

حمید تقیپور ارمکی  ،بهرام زارعی  ،محمدرضا سلطان محمدی  ،حمیدرضا شادی (اعضای
گروه تألیف)
ادارۀ ّ
کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی
جواد صفری (مدیر هنری) ـ ایمان اوجیان (طراح یونیفورم) ـ طاهره حسنزاده   (طراح
جلد ) ـ سمیه قنبری (صفحه آرا)
تهران :خيابان ايرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ  4آموزش و پرورش (شهيدموسوي)
تلفن   9 :ـ  ،    88831161دورنگار   ، 88309266 :کد پستي   1584747359 :
وب گاه www.chap.sch.ir :و www.irtexbook.ir
شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ايران  :تهران ـ کيلومتر  17جادۀ مخصوص کرج   ـ
خيابان( 61دارو پخش) تلفن  5:ـ     ،44985161دورنگار 44985160 :صندوق
پستي139 :ـ 37515
شرکت چاپ ونشر کتاب هاي درسي ايران «   سهامي خاص»
چاپ ا ّول 1395
کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی
و الکترونیکی و ارائه در پایگاههای مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه،
عکسبرداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع
است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
شابک 978 - 964 - 05 - 2508 -1

ISBN 978 - 964 - 05 - 2508-1

دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.
(قدسسِ ّره ّ
الشریف)
امام خمینی ّ

فهرست

فصل اول :کلیات 1.........................................................................................................................
فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری17..................................................................................
واحد یادگیری ١ـ برش کاری با قیچی دستی35......................................................................
واحد یادگیری 2ـ برش کاری با قیچی اهرمی44....................................................................
واحد یادگیری 3ـ خم کاری ورق 44.........................................................................................
واحد یادگیری 4ـ نقطه جوش 58..............................................................................................
واحد یادگیری 5ـ اتصال پیچک 63...........................................................................................
واحد یادگیری 6ـ لحیم کاری نرم 66.........................................................................................

مقدمه

موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به
پرورش تربیت یافتگانی است که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام
معیار اسالمی از 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.
در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری ،تقویت هویت
ملی ،اعتبار نقش یادگیرنده ،اعتبار نقش مرجعیت معلم ،اعتبار نقش پایه ای
خانواده ،جامعیت ،توجه به تفاوت های فردی ،تعادل ،یادگیری مادام العمر،
جلب مشارکت و تعامل ،یکپارچگی و فراگیری ،اصول تنوع بخشی آموزش ها و
انعطاف پذیری به آموزش بر اساس نیاز بازار کار ،اخالق حرفه ای ،توسعۀ پایدار و
کاهش فقر و تولید ثروت ،شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
مطالبات اسناد باالدستی ،تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر
در استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی ،موجب شد تا الگوی مناسب
که 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 و توجه به ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام
صالحیت حرفه ای ملی ،تلفیق شایستگی های مشترک و غیرفنی در تدوین
برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و 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 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 شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع ،ایمنی و بهداشت،
یادگیری 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

فصل 1

کلیات

تعاريف و اصطالحات
رويكرد برنامه درسي م ّلي :منظور از اين اصطالح ،جهتگيري آموزشهاي
مدرسهاي براساس فلسفه تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات مدیران ،مردم
و نهادها از برنامه درسي ملّي است .اين رويكرد ،رويكرد فطرتگراي توحيدي
نام دارد كه مقصد عالي آن ،شكوفايي گرايشهاي الهي در انسان و تربيت انسان
..
خليفه اهلل است.
دنياي كار :شامل کار مزدی ،پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های
زندگی اجتماعی است .دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است.
دنیای کار شامل زندگی شغلی ،بازار کار ،محیط واقعي کار و بنگاه هاي اقتصادي
است.
محیط کار :موقعیتي است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از
فضا ها ،از خانه تا کارخانۀ بزرگ را شامل می شود.
بنگاه اقتصادي :محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي
طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.
صالحیت حرفه ای :مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه به
سطح ،نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربيت فني و حرفه اي ( :1)TVETآموزش و تربيت در قلمرو
دنياي کار جهت زمينه سازي ،آمادگي ،نگهداشت و ارتقاء شغلي و حرفه اي را
گويند .آموزش و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع است که به جنبه هايی
از فرايند آموزشي و تربيتي ،مطالعۀ فناوري ها و علوم وابسته ،کسب نگرش ها
و مهارت هاي عملي ،فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون
اقتصادي و زندگي اجتماعي ،عالوه بر آموزش عمومي ،ارجاع و اطالق مي شود.
اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي ،غيررسمي و سازمان نايافته است.
همچنین اين آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است
که با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد .يادگيري براي یاد گرفتن و رشد
سواد و مهارت های محاسبه ،مهارت های عرضي (غير فني) و مهارت های شهروندی
نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربيت فني و حرفه اي می باشند.
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فصل ا ّول :کلیات

شغل ( :)Jobواژۀ شغل «   استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي
خاص» مي باشد .شغل ،محدود به زمان و فرد كارفرما است .شغل مجموعه ای از
كارها و وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود .يك شخص
ممكن است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه ( :)Occupationمجموعه اي از مشاغل دنياي کار است كه شباهت
معقوالنه اي از نظر كارها ،دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد .حرفه مشغوليت اصلي
فرد در طول زندگي است .استاندارد حرفه اي ،حداقل هاي مورد انتظار دنياي کار
در يک حرفه را نشان مي دهد .حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار
است (مانند حسابدار ،خانه دار ،جوشكار ،پرستار ،مهندس ساختمان) .اكثر حرفه ها
در بخش هاي مختلف وجود دارد درحالي كه برخي از حرفه ها (مهندس معدن)
مربوط به بخش خاصي است .يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت
معقوالنه اي از نظر كارها ،دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد.
وظيفه ( :)Dutyوظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي که در
يک جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص درنظر مي گيرند .براي مثال از وظايف اصلي
يک تعميرکار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت ،تعمير سيستم انتقال
قدرت و ...اشاره کرد .از تکنسين مکاترونيک انتظار مي رود نگهداري و تعميرات
سيستم هاي کنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.
تکليف کاري ( :)Taskيک تکليف کاري ،فعاليت مشخصي است که داراي
ابتدا و انتها مي باشد و شامل مراحل منطقي است .معموالً هر وظيفه به چندين
تکليف کاري تقسيم مي شود .به طور مثال يکي از تکاليف کاري وظيفه «تعمير
سيستم مولد قدرت» ،تنظيم سيستم جرقه مي باشد.
شايستگي :1مجموعة اثبات شده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت
انجام يک تکليف کاري ،براساس استاندارد را ،شايستگي گويند .شايستگي ها در
حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني ،غيرفني و
عمومي تقسيم بندي مي شوند.
سطح شايستگي انجام کار :صرف نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه سطح
صالحيت حرفه اي انجام مي شود ،انجام هر کار ممکن است با کيفيت مشخصي در
محيط کار مورد انتظار باشد .سطح کيفي شناخته شده از يک شخص در محيط
کار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند .سطح شايستگي انجام کار معيار
اساسي ارزشيابي مي باشد .در بين کشورهاي مختلف ،نظام سطح بندي شايستگي
گوناگوني وجود دارد ،اما نظام چهارسطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.
چارچوب صالحيت ملي( :)2 NQFچارچوبي است که صالحيتها ،مدارک و
 Competencyـ1
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گواهينامههاي در سطوح و انواع مختلف را بهصورتي منسجم و همگون براساس
مجموعهای از معيارها و شاخصهاي توافق شده بههم ارتباط ميدهد .در اين
چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ،ارزش ويژهاي داده ميشود .زمان و مکان
يادگيري ارزش کمتري دارد.
سطح صالحيت ( :)Level of Qualificationسطح صالحيت عبارت است
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي که تکاليف کاري
بايد در آن طراحي و تدوين گردد .نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين کشورها
وجود دارد ،سطح صالحيت مهندسي (حرفه اي) پنج در نظر گرفته شده است که
به ت ََبع آن ،تکنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد .صالحيت حرفه اي
در اروپا  EQFبه  8سطح تقسيم بندي شده است.
برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي :برنامۀ درسي آموزش و تربيت
فني و حرفه اي ،مجموعه اي از استانداردهای دنياي کار ،اهداف ،محتوا ،روش ها،
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري ،تجهيزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شايستگي ها ،مواد
آموزشي و استاندارد ارزشيابي است که دانشآموز (هنرجو) ،كارآموز يا متربّي را
براي رسيدن به آن اهداف در حوزۀ آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت مي نمايد.
دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه اي ،دنياي كار و دنياي
آموزش را دربرمي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع استاندارد ،متص ّور
مي شوند:
 1استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت ،که توسط متوليان صنعت،
بازار کار و اتحاديه ها ،صنوف و ...تهيه مي شود .در اين استاندارد ،وظايف ،کارها و
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
 2استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر
توسط گروه هاي مشترکي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي
گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد.
 3استاندارد آموزشي (برنامه درسي)؛ براساس استاندارد هاي شايستگي حرفه
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد .در
اين استاندارد و اهدافِ دروس ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري ،تجهيزات
آموزشي و ...در اولويت قرار دارند.
آموزش مبتني بر شايستگي :رويکردي در آموزش فني و حرفه اي است که
تمرکز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد .شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي
در نظر مي گيرد و فرايند نيازسنجي ،طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي
براساس آنها انجام مي شود .شايستگی  ها مي توانند به شايستگي هاي فني (در
يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها) ،غيرفني و عمومي دسته بندي شوند .رسيدن
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فراگيران به حداقلي از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني و حرفه اي
در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
استاندارد شايستگي حرفه :استاندارد  شايستگي حرفه  ،تعيين کنندۀ فعاليت ها،
کارها ،ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه مي باشد.
هويت حرفه اي :برايند مجموعه اي از باورها ،گرايش ها ،اعمال و صفات فرد در
مورد حرفه است .بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي،
هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
گروه تحصیلی ـ حرفهاي (چند رشتهاي تحصيلي ـ حرفهاي) :چند رشتۀ
تحصيليـ   حرفهاي كه در كنار هم قرار ميگيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر
عالئق ،تصحيح در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به
استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت منطقي ياري رساند.
چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي هم خانواده ،غير
هم خانواده ،شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي
طولي براي كسب كار باشد .گروه بندي تحصيلي ـ حرفه اي باعث شكل دهي هويت
حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
رشتۀ تحصیلی ـ حرفهاي :مجموعهای از صالحيتهاي حرفهاي و عمومي است
که آموزش و تربيت براساس آن ،اجرا و ارزشيابي ميگردد.
اهداف توانمندسازي :اهداف توانمندسازي ،اهدافي است كه براساس
شايستگي ها ،استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگيري جهت كسب
شايستگي ها توسط هنرجویان تدوين مي گردد .اهداف توانمندساز با توجه به
رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر :تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار
عرصۀ ارتباط متربّي با خود ،خدا ،خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا
تعريف ،تبيين و تدوين ميشوند .با توجه به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي
و مهارتي ،فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربّيان است و هويت متربّيان
برايند نوع ارتباط آنان با خدا ،خود ،خلق و خلقت ميباشد ،بنابراين اهداف تربيت با
توجه به اين عرصهها قابل تبيين خواهد بود ،اين عرصهها به گونهاي جامع ،يكپارچه
و منطقي كليه ساحتهاي تربيتي 1را دربرميگيرد.
يادگيري يكپارچه و كل نگر :يادگيري همه جانبه ،يادگيري يك موضوع از
ابعاد مختلف .در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و
عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.
يادگيري :فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار فراگیر یادگیری نامیده
1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،عبارت اند از :اعتقادی،
عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاسی ،زیستی و بدنی ،زیباشناختی و هنری ،اقتصادی و حرفه ای
و علمی و فناورانه.
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می شود .يادگيري ممكن است از طريق تجربۀ عيني (از طريق كار ،تمرين و،)...
به صورت نمادين (از طريق اشكال ،اعداد و نمادها) ،به شيوۀ نظري (توضيحات
كلي) يا به شيوۀ شهودي (ذهني يا روحاني) صورت گيرد.
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته :فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
براساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ  یادگیری در شاخه فنی و
حرفه اي طراحي مي گردد .در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه
فني و حرفه اي براساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري،
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود .انتخاب فعاليت هاي یاددهی ـ یادگیری در فرایند
آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها براساس
اصولي از قبيل تقویت انگیزه هنرجویان ،درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های
واقعی دنياي كار ،فعال نمودن هنرجویان استوار است.
محتوا :محتواي آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعاليت هاي يادگيري
ساخت يافته مي باشد .محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازگار با
آموزه های دینی و قرآنی ،مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات
یادگیری است که زمینۀ شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر
و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد .همچنين محتوا دربرگیرندۀ مفاهیم
ومهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از
دانش آموزان است و بر گرفته از یافته های علمی و معتبر بشری مي باشد .تناسب
محتوا با نیاز های حال و آینده ،عالیق ،ویژگی های روانشناختی دانش آموزان،
انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوا است.
بستۀ تربيت و يادگيري :بستۀ تربيت و يادگيري ،به مجموعه اي هماهنگ
ازمنابع ،مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود كه دريک بستۀ واقعي يا به صورت
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسۀ توليدكننده ،تهيه و براي يک يا چند پايۀ
تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد .در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين
و  ،ICTبسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي ،لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي
تکميل مي شود .طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و
يادگيري انجام مي پذيرد .بستۀ تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از
منابع و رسانه هاي آموزشي يا حاوي تعدادي كتاب وكتابچه ،برگه هاي كار ،لوح
فشرده ،فيلم آموزشي و حتي برخي وسايل كمک آموزشي و ابزارها باشد .در كنار
بسته سخت افزاري ،استفاده از امکانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تکميل
يک بستۀ آموزشي كمک كند.
مي توان بستۀ تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي ،شامل منابع اصلي و منابع
تکميلي تقسيم نمود .منابع اصلي ،شامل كتاب راهنماي هنرآموز ،كتاب درسي،
كتاب كار و كتاب ارزشيابي مي شود.
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رشتۀ صنایع فلزی

رشته صنايع فلزي يكي از رشته هاي بنيادي مورد نياز كشور است .افراد توانمند و
متخصص در اين رشته در بخش صنعتي مانند صنايع خودروسازي،پااليشگاه هاي
نفت و گاز ،ماشين سازي و صنايع كوچك صنعتي توانسته اند گام مؤثري را در
توسعه اقتصاد پايدار كشور بردارند .دانش آموختگان اين رشته قادر خواهند بود در
تمامي پروژه هاي عمراني و تأسيساتي و همچنين بازاركار عالوه بر انجام وظايف
شهروندي با استفاده از آموخته هاي خويش در مشاغل مرتبط با اين رشته در
سطوح مياني (كارگر ماهرـ تكنسين) به كار اشتغال ورزند.
دانش آموختگان با توجه به نياز بومي،منطقه اي و كشوري به رشته هاي مهندسي
صنايع،مكانيك جامدات و سياالت راه می يابند.

دورنماي توسعۀ رشته

با توجه به پيشرفت سريع فناوري در چند دهه اخير و توجه ويژه كشور به
بحث امنيت سازه هاي فلزي در برابر زلزله ،احداث پااليشگاه هاي متعدد نفت و
گاز و پتروشيمي ،توسعه خطوط لوله در داخل و خارج از كشور توسعه صنعت
خودروسازي و ماشين سازي ،و توجه به صنايع كوچك و رشد چشمگير اين صنايع
و ضرورت توجه جدي به آموزش هاي رشته ،كاربري اين رشته روز به روز در سطوح
مختلف تحصيلي بيشتر از گذشته توسعه يافته است .همچنين زمينه اشتغال براي
دانش آموختگان كماكان فراهم و مهيا است.
در ضمن متناسب با فناوري هاي جديد براي به روز كردن محتواي آموزشي،
تغييراتي متناسب با نياز كشور صورت گرفته تا دانش آموختگان با كسب مهارت و
شايستگي هاي فني و غيرفني براي ورود به بازار كار آمادگي بيشتر داشته باشند.

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در رشتۀ صنایع فلزی

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ITدر تمامي زمينه ها از جمله صنعت بر
هيچ فردي پوشيده نيست و برنامه ريزان در عصر حاضر و آينده جز تن دادن به
اين فناوري نوين در تمامي زمينه هاي اطالع رساني راه گريزي ندارند .هنرجويان
مي توانند به طور مستمر با كسب اطالعات در ارتباط با فناوري هاي نوين دانش خود
را به روز كنند و در زمينه هاي طراحي،اتوماسيون صنعتي،بازرسي صنعتي جوش،
پيشرفت چشمگيري داشته باشند.

ميزان خالقيت ابتكار و نوآوري مورد نياز

امروزه در محيط های صنعتي ،خالقيت ،نوآوري كار گروهي و امكان استفاده از
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فناوري هاي جديد ،از مهم ترين ابزاري است كه يك فرد صنعتي مي تواند در محيط
كار براي رشد و پيشرفت علمي خود از آن استفاده كند .در محيط هاي آموزشي
و صنعتي به دليل تغييرات و پيشرفت سريع صنعتي ،با فراهم بودن زمينه هاي
مختلف يادگيري،افرادی كه داراي ذهني خالق،پويا و روحيه اي مبتكرانه هستند،
قادر خواهند بود به بهترين وجه ممكن،شايستگي الزم را به دست آورند.

مسیرهای توسعة حرفه ای رشتۀ صنایع فلزی
مهندسی ساخت و تولید

مهندسحرفهای
سطح٥

تکنسین ارشد فناوری

تکنسینارشد
سطح ٤

تکنسین فناوری فلزی
31150493

تکنسین
سطح ٣

21440195

فلزی31150493

ورق کاران فلزی72130192

جوش کاران و برش کاران72120192

کارگر ماهر فناوری فلزی 72130191
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کمک تکنسین
سطح ٢
کارگر ماهر
سطح ١
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فهم نیازمندی های کار  ،طراحی فناوری های جدید  ،شناخت فناوری های موجود ،پیگیری مراحل صحیح اجرای کار  ،کار کردن با
فناوری برای به دست آوردن نتایج مورد انتظار ،درک درست از عملکرد

فهم نیازمندی های کار  ،طراحی فناوری های جدید  ،شناخت فناوری های موجود ،پیگیری مراحل صحیح اجرای کار  ،کار کردن با
انتخاب فناوری مناسب
فناوری برای به دست آوردن نتایج مورد انتظار ،درک درست از عملکرد

کاربرد فناوری اطالعات

اطمینان از کیفیت کار انجام شده ،انجام وظایف و کارهای محوله ،کنترل و پایش استانداردهای عملکردی ،انجام صحیح کارها با
درستکاری و کسب حالل حداقل نظارت ،حضور منظم ،پیروی از قوانین ،داوطلب شدن 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

مسئولیت پذیری

اطمینان از کیفیت کار انجام شده،انجام وظایف و کارهای محوله ،کنترل و پایش استانداردهای عملکردی ،انجام صحیح کارها با
حداقل نظارت ،حضور منظم ،پیروی از قوانین ،داوطلب شدن 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

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

به کارگیری فناوری
مناسب

3

2

1

جمع آوری و گردآوری
اطالعات

انتخاب به دست آوردن داده ها/اطالعات مربوط به کار ،شناسایی داده های مورد نیاز ،تجزیه و تحلیل داده ها ،وارد کردن اطالعات پایه
به رایانه ،به کارگیری نرم افزارهای چندگانه/یکپارچه ،پردازش اطالعات ،تفسیر داده ها

رديف

شايستگي محوري

هدف

شایستگی های غیر فنی در رشته
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درس دهم  :ساخت مصنوعات فلزی سبک
همان طور که می دانیم در رشته صنایع فلزی شش درس تخصصی که ترکیبی
از کار عملی و دانش است ارائه می گردد .روش ارائه درس ها به ترتیب ساخت
مصنوعات فلزی سبک و ساخت مصنوعات فلزی سنگین در پایۀ دهم ،جوش کاری
و برش کاری حرارتی قطعات سنگین ،جوش کاری لوله و بازرسی کیفی در پایه
یازدهم ،پوشش دهی با گاز محافظ و اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی در پایه
دوازدهم ارائه خواهد شد .از دالیل ارائه این درس ها دشواری آنها در بلوغ ذهنی و
جسمی هنرجویان است .درس ساخت مصنوعات فلزی سبک شامل  300ساعت
آموزش بوده که  180ساعت آن کار عملی و  120ساعت آن نظری می باشد .بهتر
است اجزای این درس از شایستگی های فنی با عناوین برش کاری با قیچی دستی،
برش کاری با قیچی اهرمی ،خم کاری ورق ،نقطه جوش ،لحیم کاری نرم و اتصال با
پیچک است که همچنین شایستگی های غیرفنی برای این درس مسئولیت پذیری
و مدیریت مواد و تجهیزات می باشد.
این شایستگی ها براساس پودمان های برش کار فلز با قیچی ،خم کار ورق ،لحیم کار
با مشعل ،جوش کار نقطه جوش و کانال ساز تدوین شده است.
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3ـ ایمان و باور به کسب نتیجه
مطلوب در ساخت مصنوعات فلزی
سبک در سایه اتکال به خداوند
4ـ ایمان و باور به وجودیت حمایت
الهی در انجام فعالیت های ساخت
مصنوعات فلزی سبک به صورت کار
تیمی
5ـ التزام قلبی به افزایش روزی از
طرف خداوند در سایه صرفه جویی و
مصرف بهینه مواد

3ـ تجزیه و تحلیل خودباورانه در
راستای پیادهسازی و مراحل ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ تفکر و تأمل در رابطه با نحوه
عملکرد ابزارها و استفاده از ابزار
مناسب در حین ساخت مصنوعات
فلزی سبک
5ـ تجزيه و تحلیل مسائل و مشکالت
عملکردی و حین انجام فعالیت های
ساخت مصنوعات فلزی سبک

3ـ درک قدرت خداوند در کشف
حقیقت شکل دهی به ورق
4ـ تفکر و نگرش سیستمی در نظام
آفرینش و مقایسه با شرایط کار
ساخت مصنوعات فلزی سبک
5ـ پژوهش در خواص نهاد شده در
ابزارهای ساخت مصنوعات فلزی
سبک که تماماً بهره گرفته شده از
نظام حاکم بر جهان است

3ـ نگرش مسئوالنه در انجام بدون
نقص مراتب کاری در هنگام ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ باور به اخالق حرفه ای در ساخت
ایمان و باور مصنوعات فلزی سبک
5ـ اجرای فعالیت های ساخت مصنوعات
فلزی سبک با عالقه و انگیزۀ مفرط

انديشه
ورزي

تعقل،
تفكر و

عناصر

عرصه

رابطه با خويشتن(روح ،روان وجسم)

رابطه با خدا

3ـ باور به شکوفایی اقتصاد و بهبود
وضع جامعه در سایه قانون گرایی
4ـ باور به کسب رضایت جامعه با
بهره گیری فناوری های نوین
5ـ باور قلبی به انجام فعالیت های
ساخت مصنوعات فلزی سبک به
صورت صحیح و بدون نقص و تأثیر آن
بر رضایت عموم

3ـ توجه به خوش رویی در کلیۀ
فعالیت های مرتبط با انسان ها
4ـ پژوهش تیمی در حل مسائل
موجود در هنگام انجام فعالیت های
ساخت مصنوعات فلزی سبک
5ـ توجه به اخالق حرفه ای در ساخت
مصنوعات فلزی سبک در راستای
خدمت به جامعه

رابطه با خلق خدا(ساير انسان ها)

3ـ ایمان قلبی به حفظ محیط
زیست به خصوص منابع آبی و
جلوگیری از ورود پسماندهای
کارگاهی به چرخه طبیعت
4ـ ايمان به کاربرد فناوری در
ساخت مصنوعات فلزی سبک به
منظور کاهش آسیب به محیط
زیست
5ـ اطمینان از به حداقل رساندن
دور ریز ورق و پروفیل

3ـ خردورزی در به کارگیری
خالقانه از منابع طبیعی به منظور
استفاده بهینه از فلزات در ساخت
مصنوعات فلزی
4ـ تفکر و یادگیری مادام العمر
جهت بهره برداری از منابع طبیعی
در تأمین مواد اولیه مورد استفاده
در ساخت مصنوعات فلزی سبک
5ـ تالش در جهت ایجاد شرایط
بهینه در ورقکاری به منظور حفظ
محیط زیست

رابطه با خلقت

اهداف درس تفضیلی درس ساخت مصنوعات فلزی سبک
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(تزكيه،
عاطفه و
ملكات
نفساني)

اخالق

3ـ مسئوليت پذيري و انجام صحیح
و بدون نقص فعالیت های محوله در
کار تیمی
4ـ تزکیه نفس به منظور داشتن التزام
بر انجام دقیق فعالیت های محوله
5ـ اهمیت دادن به ایمنی برای حفظ
سالمت جسم

3ـ تالش مسئوالنه در پیاده سازی
عمل
صحیح الگوی ساخت مصنوعات فلزی
(كار ،تالش ،سبک
اطاعت4 ،ـ مجاهدت و تالش فردی در کسب
عبادت ،اطالعات به روز در شاخه ساخت
مجاهدت ،مصنوعات فلزی سبک به منظور ارتقاء
كارآفريني ،کمی و کیفی این حرفه
مهارت و5 )...ـ مهارت در اجرای بدون نقص فنون
ساخت مصنوعات فلزی سبک

(كسب
معرفت
شناخت،
بصيرت و
آگاهي)

علم

3ـ بصیرت و آگاهی نسبت به حیطه
دانش ساخت مصنوعات فلزی سبک
4ـ نگرش سیستمی در شناخت روند
تکامل دانش ساخت مصنوعات فلزی
سبک
5ـ شناخت رفتار فلزات در
تطبیق پذیری با شرایط محیطی و
پند آموزی از آن

3ـ انجام فعالیت و کارها ،برای کسب
رضای خدا
4ـ تزكيۀ نفس در خصوص تالش
خالصانه و امید به حصول نتیجه با
عنایت خداوند
5ـ مسئوليت پذيري و التزام به اجرای
صحیح و دقیق فعالیت های حرفه ای
در جهت تولید محصول با کیفیت

3ـ تالش در کارآفرینی با در نظر
گرفتن احکام الهی در ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ مجاهدت در رعایت اخالق حرفه ای
در انجام کارها به منظور جلب رضایت
الهی
5ـ تالش در زمينه رعایت حقوق
فردی و اجتماعی افراد تحت امر در
کارگاه ساخت مصنوعات فلزی سبک
به منظور جلب رضایت خداوند

3ـ فروتنی و تواضع برای افزایش
بهره وری در کار تیمی
4ـ اعتقاد به تأثیر ایثارگری در محیط
کار در زمینۀ کمک به همکاران برای
بهبود کیفیت خروجی تیم
5ـ مسئوليت پذيري و انجام احسن
فعالیت های فنی جهت ایجاد رضایت
کامل در مصرف کنندۀ محصول

3ـ تالش برای بهبود امر معیشتی
افراد تحت امر در حرفه ساخت
مصنوعات فلزي سبك
4ـ کاربرد فناوری های نوین ساخت
مصنوعات فلزی سبک به منظور ارائه
خدمات بهتر به جامعه
5ـ تالش برابر ارتقاء مهارت علمی
و فنی افراد تحت امر در ساخت
مصنوعات فلزی سبک

3ـ اعتقاد به ماندگاری کار صحیح
و درست در سرنوشت انسان در
زندگی و پس از مرگ
4ـ دقت نظر در رعایت قوانین
محیط زیست برای ایجاد حداقل
آلودگی
5ـ تزكيۀ نفس در رابطه با پدیدۀ
اسراف در مواد اولیه و مصرفی
برای نهادینه کردن فرهنگ
صرفه جویی

3ـ تالش برای به کارگیری مواد
پاک و غیرآالینده در رشته ساخت
مصنوعات فلزی سبک
4ـ تالش در مدیریت منابع موجود
در ساخت مصنوعات فلزی سبک
به منظور جلوگیری از اسراف آنها
5ـ تالش در آموزش  ITو
نرم  افزارهای مختلف محاسباتی
بهمنظور افزایش بهرهوری در رشتۀ
ساخت مصنوعات فلزی سبک

3ـ شناخت و بیان صفات خداوند و
رابطه آن با علوم ساخت مصنوعات
فلزی سبک
4ـ بسط دیدگاه بشری و شناخت
ارتباط آن با عالم
5ـ شناخت هدف باری تعالی از
ساخت جهان و مقایسه آن با ساخت
مصنوعات فلزی

3ـ جمع گرایی در کسب معرفت علوم
ساخت مصنوعات فلزی سبک
4ـ شناخت فناوری های نوین در ساخت
مصنوعات فلزی سبک در منظور ساخت
مصنوعات تسهیل کننده امور زندگی
5ـ آگاهی از نیازمندی های انسان در
طراحی مصنوعات فلزی

3ـتخمینخردورزانۀضایعاتتولیدی
در ساخت مصنوعات فلزی سبک
4ـ شناخت رفتار طبیعت دوستانه در
فعالیت های ساخت مصنوعات فلزی
سبک
5ـ كسب معرفت نسبت بهجهان
هستی به منظور طراحی سازگار
مصنوعات فلزی با آن

12

فصل ا ّول :کلیات

طراحی و سازماندهی درس
درس ساخت مصنوعات فلزی سبک از شش تكليف كاري در قالب پنج پودمان
شايستگي تشكيل شده است كه هر پودمان نماينده يك شغل در حوزه صنایع فلزی
است .سازماندهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در يك مسیر افقي از ساده
به پيچيده در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه مي شود .و شايستگي ها
به صورت تدريجي كسب و ارزيابي خواهد شد ،و در پايان درس شايستگي كالن
ساخت مصنوعات فلزی سبک كه قابلیت انتقال دارد محقق مي شود.

شایستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی
برش کاری با قیچی دستی
برش کاری با قیچی اهرمی
خم کاری ورق
نقطه جوش
لحیم کاری نرم
اتصال پیچک
شایستگی های غیرفنی
مدیریت مواد و تجهیزات
مسئولیت پذیری
کارآفرینی
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رشتۀ صنایع
فلزی

١٢

جوشکاری و
پوششدهی با
گاز محافظ

١١

جوشکاری و
برشکاری حرارتی
قطعات سنگین

١٠

اتصال ویژۀ مواد
فلزی وغیرفلزی

جوش کاری لوله و
بازرسی کیفی

ساخت مصنوعات
فلزی سنگین

ساخت مصنوعات
فلزی سبک

دورۀ
متوسطه
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سازماندهي محتوي
درس ساخت مصنوعات فلزی سبک متشکل از  5پودمان و  6تکلیف کاري است
که پودمان ها و تکالیف کاري مستقل از یکدیگر بوده و تکالیف کاري به صورت
خطی از ساده به پیچیده و به صورت مرحله اي در طول سال ارائه می شوند .در هر
تکلیف کاري ابتدا دانش هاي پایه مورد نیاز ارائه می گردد.
دانش ها و مهارت هاي هر مرحله از تکالیف کاري به صورت تلفیقی ارائه می شود.
زمان آموزش پودمان ها
ردیف

پودمان ها

1

برش کار فلز با قیچی

2

خم کار ورق

3

جوش کار نقطه جوش نقطه جوش

زمان (ساعت)

کارها
برش کاری با قیچی دستی
برش کاری با قیچی اهرمی
خم کاری ورق

60
60
60

4

لحیم کار با مشعل

لحیم کاری نرم

60

5

کانال ساز

اتصال با پیچک

60

مسیر یادگیری درس سال دهم ـ ساخت مصنوعات فلزی سبک
برش کاری
با قیچی
دستی

برش کاری
با قیچی
اهرمی

خم کاری
ورق

نقطه جوش

اتصال با
پیچک

لحیم کاری
نرم

استاندارد فضا

درس ساخت مصنوعات فلزی سبک در کارگاه ورق کاری که داراي فضاي اختصاصی
می باشد ،اجرا می گردد .این فضا شامل موارد زیر است:
فضای استاندارد برای چیدمان دستگاه ها ،میزکار ،تجهیزات جنبی ،نور مناسب،
اتاق فضای کالس درس ،فضای اتاق هنرآموز ،فضای انبار و سرویس های بهداشتی
است.
15

مواد ،رسانه ها ،مراكز ،مواد و منابع يادگيري
مراكز يادگيري
کارگاه
مراکز مهارت آموزی و بخش خصوصی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش
محیط های کار واقعی بر مبنی ایسکو
رسانه هاي يادگيري
کتاب همراه هنرجو
کتاب راهنمای هنرآموز
پوستر
نرم افزار
نمونه مهارت
انیمیشن
شبیه سازها
فیلم راهنمای هنرآموز
انجام تکلیف کاری
برنامه درسی
منابع يادگيري
کتاب مرجع
استاندارد های فنی
استاندارد تحلیل و ارزشیابی حرفه
مواد يادگيري
مواد مصرفی
تجهیزات
وسایل آموزشی
ماکت آموزشی
ابزار
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تدریس واحدهای یادگیری

روش های تدریس متداول
برای آموزش مطالب به یادگیرنده با توجه به موضوع ،محتوی ،گروه سنی
یادگیرنده ....،روش های تدریس مختلفی وجود دارد .برای آشنایی با روش های
مختلف فعال و نوین به نمودار  1توجه نمائید.

مشارکتی

ذهن انگیزی گردشعلمی

فهرست
سؤاالت
ایفای نقش

حل مسئله

تدریس
اعضای تیم

بحث گروهی

همیاری

پروژه
تلفیقی

روشهای
تدریس نوین

آزمایشی

نمودار 1ـ روش های تدریس نوین

روش های تدریس متداول شامل موارد زیر است:
1ـ روش گروهی یا مشارکتی
تدریس مشارکتی یک راهبرد توصیه شده برای یادگیری فردی و جمعی است که
نه تنها فرد در مقابل یادگیری خود مسئول است بلکه در مقابل یادگیری دیگران
نیز مسئول است و معلم می تواند با انعطافی که در ترکیب و اندازه گروه ها به
وجود می آورد به یک تدریس اثربخش دست یابد .به طوری که نه تنها هنرجویان
بتوانند با هم کار کنند بلکه یادگیری خود و دیگران را به حداکثر رسانده و از این
یادگیری لذت ببرند .فعالیت های گروهی ،یادگیری را جذاب و پربار می سازد و به
رشد شناختی هنرجویان کمک می کند .این روش در رشد اجتماعی و عاطفی آنان
نیز تأثیرگذار است .هنرجویان در تعامل با یکدیگر یاد می گیرند و همین ارتباط،
18

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

توانایی های اجتماعی و عاطفی آنان را افزایش می دهد و همدلی و همکاری را در
آنان تقویت می کند.
برای اجرای درست فعالیت های گروهی و مشارکتی ،توجه به نکات زیر ،ضروری
است:
 1ابتدا ضرورت و اهمیت مشارکت و کارگروهی را برای هنرجویان توضیح دهید
تا آگاهانه در اجرای این روش ،مشارکت کنند.
 2با توجه به موضوع درس و تعداد هنرجویان در کالس ،تعداد گروه های کاری را
مشخص کنید ( 3یا  4گروه و هر گروه  2یا  4هنرجو).
 3از هنرجویان بخواهید برای گروه خود یک هماهنگ کننده و یک گزارشگر
انتخاب کنند .وظیفۀ هماهنگ کننده ،ایجاد نظم ،رعایت نوبت در گروه و نظارت بر
اجرای درست فعالیت گروهی است .وظیفۀ گزارشگر ،یادداشت مطالب مطرح شده
در گروه ،تهیۀ گزارش از کار گروهی و ارائۀ آن در کالس است .این افراد نباید ثابت
باشند .هر هنرجو باید هم تجربه کار هماهنگ کننده و هم گزارشگر را داشته باشد.
قبل از شروع کار گروهی ،این مطالب را برای هنرجویان ،توضیح دهید.
 4گروهبندی هنرجویان به گونهای باشد که افراد هر گروه ثابت نباشند و تغییر کنند.
برای این کار میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:
1ـ4ـ شمارش و تقسیم بندی هنرجویان براساس اعداد .به عنوان مثال اگر
می خواهید چهار گروه تشکیل دهید ،از هنرجویان بخواهید از یک تا چهار بشمارند
و آن را تکرار کنند .در پایان شماره های یک با هم ،دو با هم ،سه با هم و چهار با
هم یک گروه را تشکیل دهند.
2ـ4ـ هنرجویان را به صورت تصادفی در کالس بنشانید و از آنان بخواهید از سمت
راست یا چپ ،هر چهار نفر یک گروه را تشکیل دهند.
3ـ4ـ گاهی گروه ها را براساس انتخاب و تمایل هنرجویان تشکیل دهید.
4ـ4ـ گاهی خود شما ،براساس توانمندی های هنرجویان آنها را گروه بندی کنید.
در این روش توجه داشته باشید در هر گروه هنرجویان از نظر درسی ،قوی ،متوسط
و ضعیف با هم باشند.
 5هرگز گروه ها را براساس هنرجویان قوی ،متوسط و ضعیف تقسیم بندی نکنید.
بهترین گروه مشارکتی ،گروهی است که هنرجویان طیف های مختلف آموزشی
(قوی ،متوسط ،ضعیف) ،با هم باشند تا بتوانند به یکدیگر کمک کنند و همدلی و
همکاری بین آنها ایجاد شود.
 6گاهی از هنرجویان بخواهید روشی برای گروه بندی ارائه دهند .با این کار،
خالقیت و انگیزۀ آنان را در کارگروهی ،تقویت می کنید.
 7هنگام اجرای فعالیت گروهی ،خالصه ای از قواعد کارگروهی مانند نظم،
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مسئولیت پذیری ،رعایت نوبت ،همکاری و ...را روی تابلوی کالس بنویسید یا با
هر روش دیگر آن را نشان دهید و هنگام اجرای کارگروهی ،توجه هنرجویان را به
آن جلب کنید.
تدریس مشارکتی یک راهبرد تدریس در گروه های کوچک است اما هر تدریسی که
با استفاده از گروه صورت می گیرد لزوماً نمی تواند تدریس مشارکتی تلقی گردد.
زیرا تدریس مشارکتی الزامات و روش های مخصوص به خود را دارد و تا زمانی
که این الزامات در جای خود و به صورت درست انجام نگیرد نمی توان گفت تدریس
مشارکتی صورت پذیرفته است                              .
وظیفۀ اصلی معلم ایجاد زمینۀ مشارکت ،همکاری ،و رفاقت گروهی میان هنرجویان
می باشد .کار او ایجاد رقابت نیست ،بلکه ایجاد رفاقت و همکاری و صمیمیت میان
آنهاست .فلسفۀ وجودی تدریس مشارکتی دقیقاً به همین سبب است .اگرچه ،به
خاطر وجود برخی ویژگی های فردی از جمله ویژگی های هوشی ،شخصیتی ،زمینه
خانوادگی و ...رقابت میان هنرجویان ایجاد خواهد شد .اما وظیفۀ ما به عنوان یک
معلم حرفه ای این نیست که به آن دامن بزنیم .بلکه همان طوری که در قبل آمد،
معلم باید تمام تالش خود را معطوف به این هدف نماید که هنرجویان موفقیت
خود را منوط به موفقیت دیگران بدانند .در واقع به این شعار اعتقاد پیدا کنند که
یا «همگی غرق می شویم و یا همگی نجات پیدا می کنیم»  .در این صورت است
که هنرجویان قوی تر ،دست دیگر هنرجویان را خواهند گرفت     .
به اعتقاد کوهن یادگیری مشارکتی به معنای گروه بندی هنرجویان براساس
توانایی های مشابه نیست ،بلکه بر عکس ،هر اندازه ناهمگونی اعضای گروه از نظر
نژاد ،زبان ،فرهنگ ،هوش و پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد کارایی رویکرد یادگیری
مشارکتی بیشتر خواهد بود.
تعداد هنرجویان عضو هر گروه و ترکیب اعضا گروه
اولین وظیفه معلم در تدریس مشارکتی گروه بندی هنرجویان درگروه های کوچک
است اما آنچه که مهم است این است که در گروه بندی هنرجویان بایستی ،قواعدی
را رعایت نمود تا حداکثر نتیجه حاصل شود وگرنه ممکن است نتوانیم از تشکیل
گروه به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنیم .اعضای تشکیل دهندۀ هرگروه از
قانون علمی «آستانۀ تحمل» پیروی می کند .آستانۀ تحمل کودکان با نوجوانان و
بزرگساالن کام ً
ال متفاوت است .کودکان آستانۀ تحمل کمتری نسبت به بزرگساالن
دارند .زود خسته می شوند ،در یک زمان واحد نمی توانند با تعداد بیشتری از افراد
رابطه برقرار ساخته و آن را تا مدتی حفظ نمایند .لذا باید در گروه بندی هنرجویان،
این عوامل را مورد توجه قرار داد .یعنی تعداد اعضای هر گروه ،رابطۀ مستقیمی با
سن هنرجویان دارد .هر چه سن هنرجویان کمتر ،تعداد اعضای گروه نیز کمتر و
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هرچه سن فراگیران باالتر ،تعداد اعضای گروه نیز می تواند بیشتر باشد .بهتر است،
تعداد اعضای گروه هنرجویان دورۀ ابتدایی 2تا  3نفر ،هنرجویان دورۀ متوسطه ا ّول
 3تا  4نفر و هنرجویان دوره های متوسطه دوم و باالتر  4تا  7نفرباشد      .
الف) تا جایی که ممکن است اجازه دهید هنرجویان ،خود اعضای گروه را تعیین
کنند .اما اگر این کار به درستی انجام نشد معلم حق دارد که در تعیین اعضای
گروه دخالت کند                     .
ب) معلم باید توجه داشته باشد که در هر گروه ،هنرجویانی از هر سه طیف ضعیف،
متوسط و زرنگ حضور داشته باشند .اگر هنرجویان اینگونه عمل ننمایند؛ معلم
می تواند با استفاده از روش هایی ،آنها را سرو سامان دهد.
2ـ روش ذهن انگیزی یا بارش فکری
ذهن انگیزی یکی از روش های آموزش خالق و مشارکتی است .در این روش،
مسئله یا پرسشی در کالس مطرح می شود و هنرجویان آزادانه نظرات خود را در
مورد آن بیان می کنند و در پایان ،مطالب جمع بندی و مجددا ً در کالس ارائه
می شود.
ذهن انگیزی رشد شناختی به ویژه تفکر انتقادی ،تفکر منطقی و تفکر خالق را
در هنرجویان تقویت می کند و به رشد اجتماعی و عاطفی آنان کمک می کند و
جرئت ورزی و اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد.
اجرای این روش مستلزم رعایت نکات زیر است:
 1به همۀ هنرجویان فرصت داده شود تا آزادانه در گفت و گو شرکت کنند.برای
مشارکت هنرجویان ،آنان را به پاسخ گویی مجبور نکنید ،بلکه با ایجاد انگیزه ،آنها
را به شرکت در گفت و گو تشویق کنید.
 2اگر هنرجویی پاسخ درستی را ارائه نداد ،آن را بپذیرید و به تصحیح پاسخ او
نپردازید ،زیرا سبب می شود که هنرجویان در گفت و گو شرکت نکنند.
 3هنگام جمع بندی پایانی بدون نام بردن از هنرجویان ،به اصالح نظرات نادرست
بپردازید.
 4نظم و نوبت مشارکت همه هنرجویان را در اجرای این روش ،رعایت کنید.
 5در پایان ،نظرات هنرجویان را اصالح و جمع بندی کنید و در اختیار آنان
قرار دهید .می توانید جمع بندی جلسات را هر بار به عهدۀ گروهی از هنرجویان
قرار دهید و نظرات اصالحی خود را ارائه دهید.
 6جمع بندی جلسات ذهن انگیزی را هر بار گروهی از هنرجویان ،بر حسب محتوای
آن ،به صورت پوستر ،بروشور ،نمودار و ...در کالس ارائه دهند.
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چهار قاعدۀ اساسي بارش مغزي
 1انتقال ممنوع  :اين مهم ترين قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه
كرده و بررسي و ارزيابي پيشنهاد را به آخر جلسه موكول كنند .ضمن اينكه
مالحظۀ تبعيض آميز پيشنهادات نيز ممنوع است.
 2اظهارنظر آزاد و بي واسطه :اين قاعده براي جرئت بخشيدن به شركت كنندگان
براي ارائه پيشنهاداتي است كه به ذهن آنها خطور مي كند ،به عبارت ديگر در يك
جلسۀ بارش مغزي ،تمام اعضا بايد جسارت و شهامت اظهار نظر را پيدا كرده باشند
و بدون آنكه ترسي از ارزيابي و بعضاً انتقاد مستقيم داشته باشند؛ بتوانند پيشنهاد
و نظر خود را بيان كنند .هر چه پيشنهاد جسورانه تر باشد نشان دهندۀ اجراي
موفق تر جلسه است.
 3تأكيد بركم ّيت  :هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد ،احتمال وجود پيشنهادات
مفيد و كار سازتر در بين آنها بيشتر مي شود .موفقيت اجراي روش بارش مغزي با
تعداد پيشنهادات مطرح شده در جلسه ،رابطۀ مستقيم دارد .در اين روش اين گونه
عنوان مي شود كه هر چه تعداد پيشنهاد بيشتر باشد احتمال وجود طرح پيشنهاد
كيفي بيشتر است.
 4تلفيق و بهبود پيشنهادات  :اعضا مي توانند عالوه بر ارائه پيشنهاد ،نسبت به
بهبود پيشنهاد خود اقدام كنند .روش بارش مغزي اين امكان را به اعضا مي دهد كه
پس از شنيدن پيشنهادات ديگران ،پيشنهاد اوليه بهبود داده شود .آنها همچنين
مي توانند پيشنهاد خود را با چند پيشنهاد ديگر تلفيق كرده و پيشنهاد بهتر و
كامل تري را به دست آورند.
3ـ روش فهرست سؤاالت
در این روش فهرستی از سؤاالت مختلف تهیه می شود تا موجب برانگیختن قدرت
تصور فرد گردد .این تکنیک راهی برای به کار انداختن قدرت تص ّور فرد
تفکِر و ّ
شناخته شده است.
در این روش ،شیوۀ عمل به این گونه است که ابتدا موضوع یا مسئله ای که
می خواهید دربارۀ آن فکر کنید ،مشخص می کنید .سپس سلسله سؤاالتی درباره
هر مرحله از موضوع یا مسئله مطرح می کنید.
نقاط قوتّ :
خلقیت هنرجویان را افزایش می دهد.
4ـ روش مسئله ای (حل مسئله)
این روش یکی از روش های فعال تدریس است ،نوعی آماده کردن فراگیران برای
زندگی واقعی است .در این روش ف ّعالیت های آموزش به گونه ای تنظیم می شوند
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که در ذهن فراگیرنده (هنرجو) مسئله ای ایجاد شود و او با عالقه مندی برای
حل مسئله تالش می کند .این روش به صورت فردی یا گروهی اجرا می شود و با
روش های سنتی کامال ً فرق دارد.
یک ضرب المثل چینی می گوید« :اگر به فردی یک ماهی بدهی ،یک وعده غذای
او را تأمین کرده ای ،ا ّما اگر به او ماهیگیری بیاموزی ،غذای یک عمر او را تأمین
کرده ای» .بنابراین باید به هنرجویان یاد دهیم تا به مقتضای زمان ،اطالعات و
آموخته های خود را تعمیم دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند و در گسترۀ
زندگی ،به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند.
اجرای این الگو دارای مراحل زیر است:
 1مشخص کردن مشکل یا مسئله مورد تدریس به صورت دقیق و روشن؛
 2جست وجوی راه حل های متعدد؛
 3بررسی راه حل های متعدد؛
 4انتخاب راه حل مناسب؛
 5اجرای راه حل مناسب؛
 6پیگیری نتایج به دست آمده.
هرچند روش حل مسئله دارای مدل های متفاوتی است ،اما همه در این اصل
سهیم اند که به هنرجویان یاد می دهند ،به اهداف شان دست یابند و هرچه قدرت
گزینش راه حل های مطلوب در هنرجویان افزایش یابد ،نیازهای
تصمیم گیری و
ِ
روزمره خود را راحت تر رفع می کنند و موفق تر خواهند بود .شرایطی که فراگیرنده
در این روش ،باید داشته باشد عبارت اند از :توجه به مسئله ،قدرت درک مسئله،
تشخیص ویژگی های مسئله ،آمادگی برای حل مسئله ،قدرت تنظیم راه حل های
احتمالی ،قدرت گردآوری اطالعات و تحلیل آنها ،قضاوت در مورد اطالعات
گردآوری شده و تعمیم و کاربرد مسئله.
محیط و شرایط آموزشی باید به گونه ای تنظیم گردد که فراگیرنده با مشکل مواجه
شود ،آن را درک کند و از طریق تفکر برای تمامی رویدادها ،راه حلی جست وجو
نماید.
کمبود و نارسایی :این روش ،نسبت به روش های دیگر ،به زمان بیشتر و به
هنرآموزان با تجربه و آشنا با روش تحقیق احتیاج دارد .اجرای آن در کالس نیز با
بیش از بیست نفر به سختی انجام پذیر است و امکانات زیادی می خواهد.
نقاط قوت :این روش ف ّعالیت های مدرسه را با زندگی واقعی هنرجویان مرتبط
می سازد و از بهترین روش های تربیتی برای ایجاد تفکر علمی در آنان است.
همچنین باعث برانگیختن عالقه طبیعی آنان به درس می شود و روحیۀ پژوهش،
انتقادگری و احساس مسئولیت را در آنان تقویت می کند .این روش به یادگیری
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پایدار آنان نیز منجر می گردد و باعث شکوفا شدن استعدادها و توانایی های آنان
خواهد شد.
  5ـ روش ايفای نقش
يكی از روش  هايی كه در تكوين شخصيت فردی و اجتماعی هنرجویان سهم زياد 
ی
دارد « روش ايفای نقش است» زيرا نمونه های كوچكی از ايفای نقش های زندگانی
است و بهتر از بقيه روش ها هنرجویان را در عرصه زندگی می آزمايد .این روش ،به
عنوان یک الگوی تدریس ،از دو بُعد مورد توجه قرار دارد :بعد شخصی و اجتماعی.
در این الگو ،سعی برآن است که به یادگیرندگان کمک شود تا مفهوم وجود خویش
را ،در درون فضای اجتماعی که در آن زندگی می کند بیابد و نکات مثبت تصورات
خود را درباره خودش ،با کمک گرفتن از گروه های اجتماعی ،روشن کند .در جریان
ایفای نقش ،نمونۀ زنده ای از رفتار انسان مهیا می شود که به مثابۀ ابزاری در اختیار
دانش آموز قرار می گیرد و چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در این روش زیاد
است به یادگیری بهتر و مؤثرتر می انجامد .اجرای این الگو طی مراحل زیر صورت
می گیرد:
 1آماده کردن گروه (با آشنا کردن هنرجویان با مسئله ،آماده سازی گروه ،طرح
سؤال برای برانگیختن تفکر)
 2انتخاب شرکت کنندگان
 3صفحه آرایی
 4آماده کردن تماشاگران
 5اجرای بازی
 6ارزشیابی و بحث
 7اجرای دوباره
 8بحث و ارزشیابی
 9تقسیم تجارب
جدی
کمبود و نارسایی ها :برای تحقق هدف های پیچیدۀ آموزشی نیست و یک روش ّ
تلقی نمی شود و اجرای آن ،به هزینه و تجهیزات الزم نیاز دارد و هم وقت گیر است.
نقاط قوت :کمک می کند دانش آموزان احساسات خود را بروز دهند از بینش
خود در نگرش ها ،ارزش ها و برداشت های خود سود جویند ،نگرش ها و مهارت های
حل مسائل را به وجود آورند و گسترش دهند ،از راه های مختلف مواد درسی را
بررسی کنند ،زمینۀ بحث گروهی را فراهم سازند و کم رویی برخی دانش آموزان
خجالتی را درمان کنند .همچنین به ايجاد شور و شوق و انگيزه درونی در فراگيران،
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افزايش مهارتهای روانی حركتی هنرجویان ،تقويت نگرش ها و طرز تفكر جديد و
قبول ارزش های اجتماعی توسط هنرجویان و تقويت قدرت مديريت و سازماندهی
هنرجویان د ركالس و آينده شغلی آنها کمک می کند.
  6ـ تدريس اعضاي تيم
همان گونه كه از عنوان طرح برمي آيد ،مدير يادگيري ،موضوع درس را بين اعضاي
تيم تقسيم مي كند ،هر عضو ،متن اختصاص يافتۀ خود را به دقت مطالعه مي كند
و آن را به اعضاي تيم خود تدريس مي كند ،يعني هر هنرجو هم معلم است و هم
يادگيرنده .متن بايد قابل تقسيم باشد ،در غير اين صورت مدير يادگيري مي تواند
موضوع درس را با سازماندهي مجدد به قسمت هاي مختلف تقسيم كند.
بعد از تدريس هر بخش توسط اعضا ،آزمون جامع از تمامي بخش ها برگزار مي شود
و سپس كليد سؤاالت در اختيار هنرجویان قرار گرفته و هنرجویان كار خود را
ارزيابي مي كنند و به اين دو سؤال پاسخ مي دهند :
الف) هر كدام تا چه حد موضوع را خوب ياد گرفته اند و به ديگران تدريس
كرده اند؟
ب) براي مؤثر بودن كار خود در تيم چه پيشنهادهايي دارند؟
در اين طرح به هنرجویان كمك مي شود تا در مورد بخش تعيين شده مسلط شوند
و به طور مؤثر به ديگران تدريس كنند.
طرح هاي تدريس اعضاي تيم و كارايي تيم ممكن است هم زمان استفاده شوند.
استفادۀ نوبتي هم مي تواند ضمن ايجاد تنوع در رشته ها ،مهارت هاي مختلفي را
آموزش دهد.
نكتۀ قابل توجهي كه در اين طرح وجود دارد ،بررسي و تحليل نمرات هنرجویان
در هر سؤال است.طبيعي است كه هر هنرجو در سؤاالت مربوط به بخش خود
نمرۀ باالتري داشته باشد ،ولي نمرۀ ديگر سؤاالت در بررسي عملكرد ديگر اعضا در
فرايند تدريس نيز قابل تأمل است.
7ـ بحث گروهی
روش تدریس به شیوۀ بحث گروهی ،گفت وگویی سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی
خاص و مورد عالقۀ مشترک شرکت کنندگان در بحث است .در این روش،
هنرجویان با شرکت فعال در فعالیت های کالمی ،ابعاد مختلف یک مسئله را مورد
بحث قرار می دهند و در پایان نسبت به آن ،شناخت عمیق تری به دست می آورند.
همچنین درک می کنند که دیگران نیز نظریاتی دارند و باید به نظریات آنان
احترام گذاشت .استدالل کردن و گوش دادن به حرف های دیگران را می آموزند و
دارای روحیۀ تحمل آرا می گردند .همچنین از طریق بحث گروهی ،روابط گروهی
را تمرین می کنند .در این روش ،وظیفۀ اصلی معلم تحلیل و ارزشیابی جریان
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بحث ،منطق ،سازمان و صحت مطالب گفته شده است .البته او می تواند نقش
هدایت کنندۀ بحث را داشته باشد و هر جا که بحث به بن بست برسد یا از مسیر
اصلی خارج شود ،آن را به مسیر اصلی هدایت کند .همچنین باید مراقب باشد که
افراد بخصوصی ،بحث را به خود اختصاص ندهند                         .
ـ موضوع هايي که بتوان دربارۀ آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد؛ فراگيران
درباره موضوع ،اطالعات الزم را داشته باشند يا بتوانند کسب کنند و موضوع مورد
عالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد.
(در اين روش ،هنرجویان بيش از استفاده کمک از کتاب يا هنرآموز ،خود مکلَّف
به يافتن نتايج ،اصول و راه حل ها هستند و اين در صورتي است که هنرجویان به
موضوع عالقه مند باشند).
موضوعاتي چون رياضيات ،علوم طبيعي ،مهندسي و ...براي بحث گروهي ،کارآيي
ندارند و در عوض علومي چون علوم اجتماعي ،تاريخ ،اقتصاد ،فلسفه ،علوم سياسي
و روان شناسي و جامعه شناسي با اين روش قابليت تدريس دارند.
دربارۀ موضوعاتي که هنرجویان کمتر به آن عالقه مند هستند معلم بايد به نوعي در
هنرجویان ايجاد عالقه کند و در آنها حساسيت به وجود آورد مث ً
ال با طرح سؤال،
پخش يک فيلم و...
به عبارت ديگر ،اجراي مطلوب روش بحث گروهي تا اندازۀ زيادي بستگي به
شخصيت معلم دارد .معلمي که از اين روش استفاده مي کند بايد قدرت تصميم گيري
داشته باشد و طوري بحث را هدايت کند که موضوع به بيراهه کشيده نشود          .
                                      

مراحل اجراي روش بحث گروهي

مرحلۀ اول :آمادگي و برنامه ريزي
 1انتخاب موضوع :
موضوعات و عناوين روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف ،بايد در قالب کلمات
و جمالت صريح و روشن بيان شود.
 2فراهم کردن زمينه هاي مشترک :قبل از شروع بحث گروهي ،الزم است
سطح اطالعات هنرجویان دربارۀ موضوع يکسان شود.
 3تعيين نحوۀ آرايش شبکههاي ارتباطي :ترتيب قرار گرفتن و نشستن فراگيران،
در نوع ارتباط مؤثر است.
ـ رهبر گروه
ـ هنرجویان
ـ شخص مهمان
ـ ناظر يا ارزياب
26

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

مرحلۀ دوم :روش اجراي بحث گروهي
 1وظايف معلم در روش بحث گروهي
الف) فراهم کردن امکانات
ب) شرکت در بحث:
معلم موظف است در شروع بحث ،تحت عنوان مقدمه ،هدف و ضوابط بحث گروهي
را شرح دهد و بايد نقش خود را در جريان بحث تا حد يک شنونده کاهش دهد.
ج) کنترل و هدايت بحث
 2وظايف هنرجویان در جريان بحث گروه
معلم بايد نقش هنرجویان را به دقت به آنان بياموزد .هنرجویان بايد درباره موضوع
از قبل ،مطالعه کنند ،وسط حرف ديگران نپرند ،با يکديگر صحبت نکنند ،کامال ً به
صحبت هاي ديگران گوش کنند و انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتماً پذيرفته
شود.
نقاط قوت :با اجرای این روش ،افراد می توانند در عقاید و تجربیات یکدیگر
سهیم شوند و خود را ارزیابی کنند ،هراس افراد خجالتی کاهش می یابد و قدرت
مدیریت و رهبری دانش آموزان تقویت می شود .مفهوم مشاركت و تالش برای
هنرجویان روشن می شود ،ذهن فراگيران را پويا و فعال می كند و هنرجویان در
پايان به ديدگاه های مشترك مورد توافق می رسند .همچنین در این روش ،معلم
نقش راهنما و كنترل كننده را دارد ،عالقه و انگيزۀ هنرجویان افزايش يافته و
تدريس كسل كننده نخواهد شد ،با مشاهدۀ رفتارها و بحث ها می توان توانايی های
هنرجویان را سنجيد ،عواطف دوستی هنرجویان تقويت يافته و بهتر همديگر را
می شناسند ،تفكر انتقادی در آنان تقويت می شود ،ساير توانايی های شناختی رشد
می يابد ،توانايی سخن گفتن و مهارت های كالمی پرورش می يابد و آموزش و
يادگيری بر استدالل و توجيه منطقی استوار است.
  8ـ همیاری
در این روش کلیه هنرجویان به جای معلم در تدریس درس شرکت دارند .ویژگی
اصلی این روش مشارکت هنرجویان در انتقال مفاهیم و مطالب درسی به سایر
هنرجویان می باشد .در یادگیری از طریق همیاری تفاوت افراد گروه باعث کارآمد
شدن یادگیری می شود .یکی از هدف های یادگیری از طریق این روش این است
که هنرجویان یاد بگیرند با هر کسی کار کنند و از این طریق موجب باال رفتن
پیشرفت تحصیلی فراگیران ،ایجاد ارتباط مثبت و انتقال تجاربی به آنها می شود
که برای توسعۀ اجتماعی ،روانی و شناختی سالم به آن نیاز دارند .روش یادگیری از
طریق مشارکتی با روش همیاری کام ً
ال متفاوت است .ترغیب هنرجویان به فعالیت
در گروه های کوچک به منظور کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب درسی فصل
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مشترک تمامی این روش هاست .برای اینکه گروه های همیار موفق شوند معلم سه
چیز را باید رعایت کند  :رفتار همه هنرجویان را زیر نظر داشته باشد ،نتایج حاصل
از مهارت های اجتماعی ای را که هنرجویان به کار می برند به آنان بگوید و در مواقع
مناسب برای آموزش مهارت های ضروری در کار گروه ها مداخله کند       .
بعضی از روش های همیاری را چنین می توان بیان کرد :
 1گروه های پیشرفت تیمی هنرجویان :در این روش هنرجویان به گروه های
یادگیری  4نفره تقسیم می شوند .هنرجویان از حیث سطح کارایی ،جنس و نژاد
به شیوه ای همگن مختلط می شوند .پس از ارائۀ درس توسط معلم به منظور
حصول اطمینان از یادگیری تک تک اعضا ،هنرجویان به فعالیت های درون گروهی
می پردازند .در پایان تمامی هنرجویان باید در آزمون های انفرادی شرکت نمایند
که نمی توانند در آنها به یکدیگر کمک نمایند .نمرات هنرجویان با میانگین نمرات
قبلی آنها مقایسه می شود تا عملکرد و میزان پیشرفت آنان تعیین گردد .این روش
در تدریس موضوعاتی نظیر ریاضیات ،زبان و علوم اجتماعی مورد استفاده قرار
می گیرد.
 2رقابت و مسابقه تیمی :روش تدریس معلم و کار گروهی در این روش ،کام ً
ال
مشابه روش قبلی است با این تفاوت که هنرجویان به جای شرکت در آزمون در
مسابقات شرکت می کنند.
 3یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم :در این روش نیز تیم های چهار نفره
از دانش آموزانی که در سطح کارایی متفاوت هستند تشکیل می شوند و به تیم هایی
که عملکرد مطلوب داشته اند گواهینامه اعطا می شود و در این روش یادگیری
مشارکتی با آموزش فردی در می آمیزد.
 4تقسیم موضوع به بخشهای مختلف :هنرجویان برای کار روی موضوع درس
که به بخشهای مختلف تقسیم شده است تیمهای شش نفره تشکیل میدهند.
برای مثال زندگی نامه را میتوان به بخشهای گوناگونی از قبیل سالهای نخستین
زندگی ،نخستین موفقیتها ،مسائل باقیماندۀ سالهای عمر و نقش آن در تاریخ
تقسیم کرد .انگیزۀ توجه به مطالب و کار همۀ تیمها در سایرین تقویت میشود.
 5پژوهش گروهی :در حقیقت یک طرح عمومی ،ادارۀ کالس است که طبق
آن ،هنرجویان در گروه های کوچک در برنامه ریزی مشارکتی فعالیت می کنند .با
انتخاب عنوان مطالب مورد مطالعه ،هر گروه آن را به بخش های کوچک تر تقسیم
می کند و هر بخش را یکی از اعضا مطالعه می کند و در آخرین مرحله هر یک از
گروه ها مجموعه آموخته ها و یافته های خودرا به صورت یک کار گروهی به بقیه
کالس ارائه می دهد.
 6طرح کارایی تیمی :در این روش هر یک از اعضای تیم ،دانش خود را قبل
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از بحث تیمیارزیابی میکند .بعد از یک مرور اولیه هر فراگیر به یک سری سؤال
که قرار است آموخته شود پاسخ میدهد .سپس اعضای تیم در مورد هر یک از
پاسخها با یکدیگر بحث میکنند تا به توافق برسند .از آنجایی که اعضای تیم باید
در مورد بهترین پاسخ به توافق برسند ،شرکت کنندگان این فرصت را پیدا میکنند
تا اطالعات رد و بدل کنند و دالیلشان را توضیح دهند و دالیل و شواهد را با دیگر
دالیل اعضا ارزیابی مینمایند .در این روش کلید پاسخها باید دلیل درست و نادرست
بودن هر جواب را توضیح دهند تا اعضای تیم بتوانند درک عمیقی از بهترین پاسخ
به دست آورند .در این طرح در فراگیران ایجاد انگیزه میشود .کنجکاوی ذاتی فراگیر
در این است که چرا دیگران به این صورت فکر میکنند و فراگیر را مشتاق میسازد
تا دیگر اعضای تیم را عالقهمند نموده و یا حتی تحت تأثیر قرار دهد.
 7روش گردش علمی :این روش گاهی برای مطالعۀ جامعه است که با توجه به
معین آموزشی از طرف هنرآموز و شاگرد طراحی و تنظیم می شود .اولین
هدف های ّ
مسئله در استفاده از این روش میزان ارزش ،ظرفیت و کیفیت گردش علمی است.
این روش می تواند در محدودۀ زمانی از یک ساعت تا یک ماه اجرا شود .اگر انتظار
داشته باشیم که از این روش نتایج خوبی حاصل شود ،باید قبل از اجرا به طراحی
بپردازیم تا در کسب هدف های آموزشی به اطمینان بیشتری برسیم.
کمبود و نارسایی :این روش برای همۀ دروس ،قابلیت اجرایی ندارد .همچنین از
نظر رفت و آمد ،بیمه و تغذیه ،هزینه های مالی زیادی دربردارد که جز در شرایطی
مقرون به صرفه نیست.
 8روش واحد طرح (پروژه) :مفهوم کلمۀ پروژه (طرح) تا سال  1900م .در
نزد عموم عبارت از یک مسئلۀ وسیع و مهم بود که صرفا ً جنبۀ عملی داشت .ولی
بعدها به موضوع هدف و الهامات هنرجویان ،بیش از جنبۀ عملی آن ،تأکید شد.
این روش در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبۀ تجربی آن زیاد است،
زیرا مهارت های مورد نظر را به نحو شایسته ای تقویت می کند .اين روش در كسب
مهارت های اساسی زندگی فراگيران نقش اساسی دارد .در جوامع پيشرفته «يكی
ازاهداف برنامه های تعليم و تربيت» تكوين شخصيت افراد برای كسب مهارت های
اساسی زندگی است .در اين زمينه «ارتقای قدرت مديريت ،برنامه ريزی و كنترل»
از محورهای مهم به حساب می آيد و در جهت نيل به اين اهداف انتخاب روش های
فعال تدريس زمينه های مناسب را فراهم خواهد آورد .در روش پروژه فراگيران
مقدمات الزم را فراهم می آورند ،برای انجام دادن پروژه برنامه ريزی می كنند ،برای
اجرای صحيح آن به سازماندهی می پردازند و طبق اهداف و برنامۀ زمانی موضوع
واگذار شده را شروع می كنند و به اتمام می رسانند.
نکته مهم در این روش ،مورد استفاده قرارگرفتن آن در موقعیت های خارج از
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کالس ،یعنی در فضای زندگی واقعی ست.

ويژگي های روش پروژه
 1روش پروژه مانند واحد كار هنرجویان است ولی در پروژۀ اول ،ارتباط آن با
عواملی كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد معين می شود.
 2مرحله به مرحله بودن كار موجب كنترل نظم مرحله ای می شود.
 3يادگيری بسيار عميق است و پيشرفت هنرجویان بسيار زياد و كامال ً محسوس
است.
 4هنرجویان اعتماد به نفس پيدا مي كنند و بين آنها و معلم رابطۀ صحيح آموزشی
برقرار می شود.
 5رفتارهای اجتماعی مانند «همكاری»« ،تعاون»« ،احساس مسؤليت»« ،انضباط
دركارها»« ،فعاليت»« ،صبر» و «تحمل عقايد مخالف» در هنرجویان تقويت میشود.
 6مهارت های تحقيق و پژوهش را می آموزند.
 7توانايی های گوناگون در هنرجویان بروز می كند.
 8فعاليت آموزشی با ميل و رغبت انجام می شود و تحميلی نيست.
 9بسياری از دشواری های تربيتي به دليل فعال بودن هنرجویان در ضمن اجرای
اين روش از بين می رود.
مراحل این پروژه عبارت است از:
 1تعیین موضوع و هدف :موضوع و هدف باید با استفاده از اصول روان شناسی
و عالقه مندی دانش آموزان تعیین شود.
 2ارائۀ طرح :با بحث و گفت وگو طرح مشخص شود ،سپس به هنرجویان فرصت
طراحی داده شود.
 3اجرا :نقش معلم تهیه کردن وسایل الزم و مورد نیاز است و هنرجویان ،با توجه
به عالقه مندی و توانایی ،ف ّعالیتی را برعهده می گیرند تا آن را در زمان تعیین شده
ارائه دهند.
 4قضاوت و ارزشیابی :ارزشیابی صحیح و انتقادات سازنده در اصالح و تکمیل
پروژه تأثیر بسزایی دارد.
کمبود و نارسایی :به هنرآموزان باتجربه و مسلّط در کارهای پروژه نیاز دارد و
زمان گیر است.
نقاط قوت :روحیۀ مسئولیت پذیری را در هنرجویان می پروراند و جنبۀ عملی و
اجرایی را محور ف ّعالیت هایشان قرار می دهد ،انگیزۀ درونی آنان را تقویت می کند
و اعتماد به نفس را در آنان افزایش می دهد.
30

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

9ـ روش آموزش تلفیقی
روش آموزش تلفیقی ،محیط را برای یادگیری پرانگیزه و ف ّعال می سازد .بنابراین
برای تأمین نیازهای جامعۀ امروز ،که عصر پیشرفت سریع فناوری است ،بسیار
ضروری است .این روش فرصت می دهد تا با استفاده از یک موضوع درسی،
اطالعات گوناگون و گسترده ای را پیرامون ابعاد مختلف آن به دست آوریم و
با تلفیق این اطالعات ،یاددهی و یادگیری را به صورت یک کل بنگریم؛ همان
طور که مصداق آن در زندگی واقعی فراوان است .روش آموزش تلفیقی که به
آن «  برنامۀ میان رشته ای» نیز می گویند فراگیرنده را مستقیماً درگیر انجام کار
می کند و با استفاده از روش های گوناگون ،مفاهیم را از ابعاد گوناگون مورد بررسی
قرار می دهد.
در آموزش یک مفهوم به کودکان ،به دلیل محدودیت هایی که در درک کامل
موضوع ،مدت زمان و تمرکز کوتاه برای برنامه ریزی های آموزشی دارند ،استفاده از
روش تلفیقی الزم است؛ زیرا زمانی که می خواهیم به کودکی ،به طور مثال ساعت
را آموزش دهیم ،باید بین آموزش اعداد ،حرکات ،صدا و نمایش هنر ،تلفیق ایجاد
کنیم .امروزه ،توجه به هوش چندگانه و به کارگیری آن در آموزش بهت ِر این تلفیق،
ضروری است.
1

10ـ روش آزمایشی
اساس این روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است .در این روش مستقیماً
چیزی آموزش داده نمی شود بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا شاگردان،
طریق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند .این روش
خود از
ِ
نیازمند امکانات خاصی نیست و برای موضوعات علوم تجربی و روان شناسی و سایر
علوم ،روشی مفید است.
بنابراین روش آزمایشی در آموزش کودکان و بزرگساالن روشی مطلوب و مؤثر است
و جایگاه ویژه ای در روش های آموزشی دارد .اما باید به چند نکته مهم توجه داشت:
انتخاب فضا و ابزار برای اجرای هدف های تعیین شده (وسایل ،مواد و محل دقیق)؛
برنامه ریزی صحیح برای اجرای گام به گام تدریس؛
آمادگی معلم برای پاسخ گویی به سؤاالت (توضیح نکات ضروری و جلسات بحث
و گفت وگو بعد از آزمایش).
کمبود و نارسایی :این روش به هنرآموزان با تجربه و آگاه نیاز دارد ،محدودیت
زمانی دارد ،دسترسی نداشتن به امکانات ،مانع از کارایی آن می شود و اطالعات
کمتری در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
نقاط قوت :این روش کیفیت یادگیری را افزایش می دهد و یک عامل بسیار
 Integrated Curriculumـ1
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برانگیزنده در ف ّعالیت های آموزشی است .برای ارضای حس کنجکاوی و تقویت
نیروی اکتشاف و اختراع و پرورش تفکر انتقادی شاگردان بسیار مفید است .نظر
به اینکه یادگیری از طریق تجارب مستقیم حاصل شده ،یادگیری آن باثبات تر و
مؤثرتر است .همچنین انگیزۀ مطالعه و تحقیق روی هنرجویان را افزایش می دهد
و اعتماد به نفس را در آنها ایجاد می کند .ضمن اینکه ف ّعالیت های آموزشی را برای
فراگیران ّ
جذاب و شیرین می نماید و بازده یادگیری آن ،نسبت به سایر روش ها،
بسیار باالست.

طرح درس
نظر به اینکه ارائۀ طرح درس راهگشای تدریس میباشد ،الزم است هنرآموزان
محترم برای اجرای هر چه مطلوبتر فرایند یاددهی ـ یادگیری به برنامهریزی در
این زمینه بپردازند .به طور کلی فعالیتهایی که الزم است برای تدریس انجام شود
در سه بخش زیر خالصه میشود:
الف) فعالیتهای قبل از تدریس
 1طراحی آموزشی
1ـ1ـ تعیین هدفهای کلی آموزش
2ـ1ـ تعیین هدفهای توانمندساز
3ـ1ـ تعیین پیشنیازهای درس
4ـ1ـ تنظیم سؤاالت ارزشیابی تشخیصی
  5ـ1ـ تعیین مراحل تدریس با توجه به محتوا
  6ـ1ـ تعیین الگوی تدریس (روش تدریس)
7ـ1ـ تعیین رسانه
  8ـ1ـ تعیین نظام ارزشیابی
 2پیشبینی ایجاد محیط متناسب آموزشی
ب) فعالیتهای ضمن تدریس
 1فعالیتهای آغازین درس
 2فعالیتهای ارائۀ درس
 3فعالیتهای تکمیلی درس
 4فعالیتهای پایانی درس
ج) فعالیتهای بعد از تدریس
 1بررسی میزان پیشرفت هنرجویان؛
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 2بررسی میزان موفقیت تدریس در رسیدن به هدفها از نظر محتوا ،روش و
رسانه.
در خاتمه یک نمونه جدول طرح درس پیشنهادی برای یک جلسۀ آموزشی ارائه
میشود که میتواند با توجه به تبحر و تجربۀ هنرآموزان محترم تکمیل گردد.
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جدول بودجه بندی
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واحد یادگیری

برش کاری با قیچی دستی

برش کاری با قیچی اهرمی

آماده سازی

جلسه 1

برش کاری

جلسه 3ـ2

کنترل نهایی

جلسه 4

آماده سازی

جلسه 5

برش کاری

جلسه  6ـ  5

کنترل نهایی

جلسه 6

ارزشیابی پایانی

جلسه 7
آماده سازی

جلسه 8

خم کاری

جلسه 12ـ9

کنترل نهایی

جلسه 12

ارزشیابی پایانی

جلسه 13
آماده سازی

جلسه 17ـ14

جوش کاری

جلسه 17ـ14

کنترل نهایی

جلسه 19ـ  18

ارزشیابی پایانی

جلسه 19
آماده سازی

جلسه 23ـ20

پیاده سازی نقشه

جلسه 23ـ20

اتصال با پیچک

24

ارزشیابی پایانی

ارزشیابی پایانی

24
آماده سازی

26ـ25

لحیم کاری

26ـ25

تمیزکاری

29ـ27

60

پنجم

لحیم کاری نرم

60

چهارم

اتصال با فرنگی پیچ

60

سوم

نقطه جوش

60

دوم

خم کاری ورق

60

اول

مرحلۀ کاری

شمارۀ جلسه *

زمان
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* هر جلسه معادل  8ساعت است ،که  5و 6ساعت آن به صورت عملی و  3و  2ساعت آن نظری ارائه می گردد.
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واحد یادگیری 1
برش کاری با قیچی دستی

جلسه 1ـ خواندن نقشه و پیاده کردن نقشه
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی ،فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند
ساخت یک مصنوع فلزی است ،همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورقهای فلزی،
بررسی دسته بندی انواع ورق های فلزی و کاربرد آنها ،انواع قیچیهای دستی،
برش کاری ورق با قیچی دستی و کنترل ابعادی ورقها پس از برش .قیچی ها انواع
مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد بخصوصی دارند ،برخی از قیچی ها برای برش
شکل ها و طرح ها به کار می روند و برخی دیگر برای برش های مستقیم و منحنی بری
مورد استفاده قرار می گیرند.

ایجاد انگیزه در
هنرجو

نقشه ها در تولید مصنوعات فلزی چه نقشی دارد؟
از چه موادی برای ساخت بدنۀ اتومبیل استفاده میشود؟
از چه ابزار دستی می توان برای برش ورق های فلزی استفاده کرد؟
مقدار دور ریز ورق چه تأثیری بر محیط زیست مان دارد؟
برای تولید یک محصول با کیفیت و مقرون به صرفه چه باید کرد؟

خواندن نقشه و استخراج اشکال ،ابعاد و اندازه از نقشه
شایستگی ها،
روش پیاده سازی نقشه برش بر روی ورق و ابزارهای خط کشی و اندازه گیری را
اهداف و نتایج
شرح دهد.
مورد انتظار
پیاده سازی نقشه برش اندازه گذاری و انتقال ابعاد و اندازه بر روی ورق را انجام دهد.
استاندارد
عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی برش کاری با قیچی دستی،
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری ،پیاده سازی نقشه بر
روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی دستی خواهند بود.
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عنوان /عالمت

فیلم

سخنرانی

فکر کنید

فکر کنید

سخنرانی

فیلم
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توضیحات
صفحۀ 4ـ یک پویانمایی از نحوۀ باز شدن جعبه کمک های اولیه قرار داده شده است تا
هنرجویان با نقشه گسترده قطعات آشنا شوند .در این بخش از هنرجویان خواسته شود که
هر آنچه را که از این پویانمایی فهمیدند را در یک صفحه به صورت یک گزارش بنویسند و در
کالس ارائه دهند .گزارش ها بررسی شود و اشتباهات بر طرف گردد .پس از بررسی گزارش ها،
زمانی برای توضیح نقشه های گسترده ،سه نما و سه بعدی اختصاص داده شود.
شکل 2ـ مسیر خواندن یک نقشه را به طور کلی نشان میدهد که از  1تا  4با رنگهای مختلف
مشخص شده است ،به هنرجویان فرصت داده شود تا نقشه را براساس نمودار پله ای تحلیل
کنند ،سپس نقشه برای آنها تفسیر شود.
پیچیدگی در یادگیری:
قابل ذکر است درک نقشۀ گسترده (باز شده) قطعات و خطوط برش و خم روی نقشه مقداری
پیچیده است ،برای یادگیری ،بهتر است از ماکت باز شدۀ ،یک نقشه استفاده شود.
صفحه   5ـ فعالیتی طرح شده است که هدف از طرح این فعالیت ،فعال کردن ذهن هنرجویان
و ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش خواندن نقشه می باشد.
همچنین درک اهمیت نقشه در کار ورق کاری است ،خصوصاً در کارهایی شامل برش کاری،
خم کاری و اتصال ورق ها.
پیشنهاد می شود این سؤاالت در کالس درس برای هنرجویان مطرح شود و به آنها فرصت داده
شود تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند .این بحث هدایت شود تا هنرجویان
به اهمیت نقشه پی ببرند و تفاوت محصوالت ساخته شده با نقشه و بدون نقشه را درک کنند.
صفحه 4و    5ـ به هنرجویان فرصت دهید تا این تمرین را در زمان مشخص حل کنند ،سپس
جواب ها را ارزیابی کنید .اگر تحلیل نقشه و استخراج جزئیات از نقشه برای هنرجویان دشوار
بود ،نقشه برای آنها تفسیر شود و جزئیات از نقشه استخراج گردد.
صفحه 7ـ اهمیت پیاده سازی نقشه از جنبه های غیر فنی (شایستگی غیر فنی) همانند نقش
پیاده سازی نقشه در مدیریت مواد و جلوگیری از اسراف ورق های فلزی و تولید یک محصول
مقرون به صرفه برای هنرجویان توضیح داده شود .مثالی از محیط واقعی کار برای هنرجویان
آورده شود (شایستگی غیر فنی اخالق حرفه ای در کار).
شکل 3ـ رویۀ پیاده سازی نقشه بر روی ورق در شکل  3نشان داده شده است .برای مشاهدۀ
نحوۀ پیاده سازی نقشه بر روی ورق در محیط کار ،فیلمی به همین منظور برای هنرجویان تهیه
شده است که می توانند از آن استفاده کنند.

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

فعالیت کالسی

فعالیت کارگاهی

جدول 2ـ برای یادگیری نحوۀ کار با ابزارآالت اندازه گیری و اندازه گذاری ،پیشنهاد می شود
ابزار ها به طور عینی به هنرجویان نشان داده شود و هنرجویان آنها را لمس کنند ،همچنین
پوستر مشخصات فنی و تصویر ابزارها در بستۀ آموزشی موجود است که می توان از آن برای
بیان مشخصات فنی ابزار ها در کالس درس استفاده کرد.
صفحۀ 9ـ در هر کدام از فعالیت های عملی ابتدا برای هنرجویان تشریح شود که هدف از این
فعالیت چه می باشد و چه انتظاری از آنها داریم.
همچنین فرم ارزشیابی همراه با محتویات آن به هنرجویان نشان داده شود تا از نحوۀ ارزشیابی
آن مطلع شوند .فرم ارزشیابی از چند مرحله تشکیل شده است که بعد از هر مرحلۀ کاری
می بایست شایستگی های کسب شدۀ هنرجویان مورد ارزشیابی قرار گیرد.
به عنوان مثال مرحلۀ اول انتخاب قطعۀ کار و ابزار و کنترل صحت عملکرد ابزار می باشد که این
مرحله دارای سه سطح نمره می باشد که با توجه به هر سطح فرایند ارزشیابی صورت می گیرد.
به عنوان مثال اگر هنرجو موارد در نظر گرفته شده در سطح قابل قبول را انجام دهد ،نمرۀ
کسب شده از این مرحله برابر با  2خواهد بود و ...در این فرم بعضی از مراحل که از اهمیت
بیشتری برخوردارند ،سه سطح نمره برای آنها در نظر گرفته شده است که می بایست براساس
سه سطح ارزشیابی صورت گیرد .سطح اول با نمره  ،3سطح دوم با نمره  2و سطح سوم با
نمره .1
هدف از کار عملی :کسب شایستگی خواندن نقشه و پیاده کردن نقشه بر روی ورق.
توجهات زیست محیطی :یکی از شایستگی های غیر فنی که در برنامه های جهانی چهارم
توسعه پایدار دیده شده است ،بحث های زیست محیطی می باشد .امروزه در بسیاری از کشورها
بحث محیط زیست جزء مهم ترین موضوعات علمی به شمار می رود .در بحث خسارت مربوط
به محیط زیست مدیریت مواد دور ریز که به اصطالح  Waste materialگفته می شود ،از
اهمیت باالیی برخوردار می باشد .به عنوان مثال گوشی های موبایل ،متعلقات مربوط به کیس
کامپیوتر و دیگر وسایل الکتریکی و الکترونیکی که در دنیا به عنوان wasteـ 1Eیعنی همان
دور ریختنی های الکترونیکی مرسوم است .یا دیگر مواد دو ریختنی همانند رنگ ها و...
در کار برش کاری درصدی از ورق به عنوان مواد زائد محسوب می شود .نقش ما در جلوگیری
و کاهش مواد دور ریز چیست؟
آموزش مدیریت مواد و کاهش مقدار مواد دور ریختنی در مرحلۀ اول بسیار حائز اهمیت
است .ما می توانیم با آموزش صحیح به هنرجویان در مصرف مواد حین انجام کارهای عملی،
موجب کاهش دور ریز مواد شویم .در مرحلۀ دوم با آموزش استفادۀ مجدد از مواد دور ریز و
یا تبدیل این مواد به یک محصول کاربردی دیگر از آسیب های احتمالی به محیط زیستمان
در آینده جلوگیری کنیم.
در هر بخش ،برخی از نکات زیست محیطی برای هنرجویان تشریح شده است ،از آنها در رابطه
با مدیریت مواد و استفادۀ مجدد از مواد دور ریز نظر بخواهید.
 Electronic Wasteـ1
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جلسه 2ـ 3ـ دسته بندی ورق ها و قیچی های دستی و برش کاری
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی ،فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند
ساخت یک مصنوع فلزی است ،همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورقهای فلزی،
بررسی دسته بندی انواع ورق های فلزی و کاربرد آنها ،انواع قیچیهای دستی،
برش کاری ورق با قیچی دستی و کنترل ابعادی ورقها پس از برش .قیچی ها انواع
مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد بخصوصی دارند ،برخی از قیچی ها برای برش
شکل ها و طرح ها به کار می روند و برخی دیگر برای برش های مستقیم و منحنی بری
مورد استفاده قرار می گیرند.

ایجاد انگیزه در هنرجو

شایستگی ها ،اهداف
و نتایج مورد انتظار

استاندارد عملکرد
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نقشه ها در تولید مصنوعات فلزی چه نقشی دارند؟
از چه موادی برای ساخت بدنۀ اتومبیل استفاده میشود؟
از چه ابزار دستی می توان برای برش ورق های فلزی استفاده کرد؟
مقدار دور ریز ورق چه تأثیری بر محیط زیستمان دارد؟
برای تولید یک محصول با کیفیت و مقرون به صرفه چه باید کرد؟
انواع ورق های فلزی را از لحاظ جنس و ضخامت و کاربردشان بیان کند
انواع قیچی دستی را براساس ضخامت و کاربردشان شرح دهد.
نحوه برش کاری با قیچی دستی به صورت مستقیم یا فرم دار را توضیح دهد.
مقدار دور ریز ورق را براساس نقشه محاسبه کند.
انتخاب قیچی دستی مناسب براساس ضخامت ورق فلزی
ورق با ضخامت های مختلف را به صورت مستقیم و منحنی برش کاری کند.
پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی برش کاری با قیچی دستی،
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری ،پیاده سازی نقشه بر
روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی دستی خواهند بود.

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

جدول راهنمای تدریس
عنوان/عالمت

توضیحات

فیلم

صفحه 12ـ فیلمی دربارۀ تاریخچه فلزات ،انواع ورق های فلزی از لحاظ جنس ،ضخامت و
کاربردشان و روش تولید آنها قرار داده شده است .از هنرجویان بخواهید که آن را ببینند.
در این بخش از هنرجویان بخواهید جدولی تهیه کنند و در آن جدول ،دسته بندی ورق ها را
همراه با کاربرد و روش تولید شان قرار دهند و در کالس درس ارائه دهند.

فعالیت کالسی

شکل   5ـ ورق های فلزی براساس جنس دسته بندی شده است ،ابتدا به هنرجویان اجازه داده
شود تا نمودار درختی دسته بندی ورق ها را بررسی کنند تا سؤاالتی در ذهن شان از این نوع
ارائه ،ایجاد شود .همچنین جدول  4دسته بندی ورق های فلزی را براساس ضخامت ورق ها
نشان می دهد.
در این جدول برخی از قسمت ها خالی است ،این شیوه طرح جدول برای فعال کردن هنرجویان
می باشد .به هنرجویان فرصت داده شود تا با استفاده از دانش خود به این سؤاالت پاسخ دهند.
در بسته آموزشی هنرآموز ،آلبومی از دسته بندی ورق های فلزی قرار داده شده است:
پیشنهاد می شود پس از توضیح نمودار و جدول دسته بندی ورق ها ،آلبوم دسته بندی ورق ها
به صورت گروه های  5نفره به هنرجویان نشان داده و از آنها خواسته شود تا پس از مشاهده و
لمس ورق ها به سؤاالت پاسخ دهند؛
1ـ نام ورق ها را طبق دسته بندی ذکر شده در کتاب درسی بیان کنند.
2ـ کاربرد هر یک از ورق ها را بیان کنند.

صفحه 14ـ فعالیتی در این قسمت طراحی شده است تا هنرجویان مفهوم کار تیمی را درک
کنند ،و همچنین این فعالیت منجر به یادگیری شناخت انواع ورق های فلزی و کاربرد هر
یک از آنها که در محیط اطراف ما هستند ،می شود .در این فعالیت هنرجویان می بایست به
محیط پیشنهاد شده بروند و جدول را براساس ورق هایی که در آن محیط استفاده شده است،
تکمیل کنند .برای بررسی محیط داخل هنرستان در زمان آموزش به آنها فرصت داده شود
جمع آوری اطالعات تا بخش مربوط به هنرستان را تکمیل کنند و سایر بخش ها را در ساعت های غیر از آموزش
تکمیل کنند.
پس از ارائۀ جدول توسط هنرجویان ،آنها را بررسی و اشکاالت هر گروه را برطرف کنید.

فعالیت کالسی

شکل   6ـ در این شکل انواع قیچی های دستی براساس نوع کاربرد دسته بندی شده اند که یکی
از ویژ گی های این نمودار نمایش نحوۀ برش هر یک از قیچی ها به صورت مستقل می باشد.
به هنرجویان فرصت داده شود تا با نمودار ،تعامل برقرار کنند و خودشان کاربرد و نحوۀ کارکرد
هر یک از قیچی ها را درک کنند .برای درک و شناخت بیشتر انواع قیچی ها ،ابتدا بهتر است
به صورت عینی نمایش داده شوند ،سپس از آنها خواسته شود نام این قیچی ها و کاربردشان
را بیان کنند.
هنرجویان می بایست ارتباط شکل ظاهری با کارایی هر قیچی را بیان کنند.
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فعالیت کالسی

تحقیق

نکته مهم

فعالیت کارگاهی
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صفحه 16ـ از هنرجویان در این قسمت خواسته شده که به طور تقریبی ضخامت قابل برش
برای  4فلز فوالد برنج و مس و آلومنیوم را تعیین کنند ،که در اینجا ضخامت فوالد و آلومینیوم
بیان شده است.
همان طور که می دانید این دسته بندی براساس استحکام می باشد که چون فوالد دارای
استحکام باالیی است ضخامت های کمتر را می توان برش داد و بالعکس آلومینیوم چون نرم و
شکل پذیرتر از فوالد هست ،ضخامت های باالتر را می توان برش داد.
انتظار می رود که هنرجویان این محدوده ضخامت قابل برش برنج و مس را تخمین بزنند.
توجه :با قیچی دستی می توان برنج  0/8و مس تا ضخامت  1میلی متر را برش داد.
صفحه 16ـ از هنرجویان خواسته شده است که در صورت امکان فیلم ،عکس و پاورپوینت
را با عنوان های  Hand Snipرا جستجو کنند .کلید واژه هایی که می توانند استفاده کنند:
برای فیلم  ،Hand Snip. Dat :یا Hand snip. Mp4
برای پاورپوینت .ppt ،Hand snip.ppt :قیچی دستی
برای مطالب .pdf ،Hand snip.pdf :قیچی دستی
این فعالیت جهت یاددهی و یادگیری روش تحقیق در منابع اینترنتی و موتور جستجو گوگل
طرح شده است.
صفحه 17ـ هر قیچی براساس نوع شرکت سازنده دارای مشخصاتی شامل :جنس تیغه ،طول
تیغه ،قدرت برش ،نحوه برش ،کاربرد و ..بیان شده است.
کاتالوگ برخی از این شرکت ها در بسته آموزشی هنرآموز قرار داده شده است ،برای آشنایی با مشخصات
فنی قیچی ها و یادگیری نحوه انتخاب یک قیچی مناسب ،کاتالوگ ها را به هنرجویان نشان دهید.
درجدول  8اصول استفاده از قیچی و نکات ایمنی بیان شده است ،توضیح داده شود.
صفحه 20ـ هدف از طرح این کار عملی کسب شایستگی برش کاری ورق با قیچی دستی است.
موارد مهم قبل از شروع کار عملی:
نکته 1ـ ایمنی ـ در کارهای عملی نکتۀ بسیار مهم ،ایمنی است .پوشیدن لباس کار مناسب،
دستکش چرمی و کفش ایمنی حین کار برش کاری بسیار مهم است و هنرجویان باید این
موارد را قبل از شروع کار برش کاری رعایت کنند.
مواردی که در حین برش کاری با قیچی دستی باید رعایت کنند قبل از شروع کار عملی
برای آنها تشریح شود :به عنوان مثال حین حمل ورق فلزی از دستکش چرمی استفاده کنند.
نکته 2ـ شایستگی های غیر فنی ـ این مورد نه تنها در محیط آموزشی بلکه در محیط های
واقعی از اهمیت فراوانی برخوردار است .شایستگی های غیر فنی همانند مدیریت مواد و
تجهیزات و مسئولیت پذیری در کارهای محوله یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید
هنرجویان حین کار عملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یاد بگیرند .در کار برش کاری
مهم ترین پارامتر در مدیریت مواد ،خواندن دقیق نقشه و پیاده کردن صحیح آن بر روی ورق
می باشد ،از این رو هنرجویان باید از اهمیت نقشه در کار برش کاری مطلع باشند.
در ابتدای همۀ کارهای عملی جدولی از فهرست ابزارآالت مورد نیاز برای انجام آن قرار داده
شده است ،البته جدول خالی است و هنرجویان باید آن را پر کنند .در حقیقت هدف از طرح
این فعالیت ،یاددهی ابزار شناسی و کسب شایستگی انتخاب ابزار مناسب براساس نوع کار است.
این موضوع در محیط واقعی کار بسیار مهم است که فرد توانایی انتخاب ابزارهای مورد نیاز
خود براساس نوع کاری که با آن سر و کار دارد ،را داشته باشد.
ترتیب انجام کار عملی در قسمت شرح فعالیت آمده است ،از هنرجویان بخواهید براساس آن عمل کنند.

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

فعالیت کالسی

فکر کنید

مسئله

فعالیت کارگاهی

صفحه 18ـ شیوه های برش کاری ورق های فلزی با قیچی دستی در جدول  9بیان شده
است ،همچنین فیلمی از این شیوه ها در بسته آموزشی هنرجو قرار داده شده است ،تا پس از
مشاهده فیلم مربوطه به سؤاالت طرح شده در این قسمت پاسخ دهد.
صفحه 19ـ هدف از این نوع ارائه ،بیان اهمیت محاسبۀ درصد دور ریز ،اهمیت جانمایی
صحیح نقشه بر روی ورق و درک رابطۀ درصد دور ریز ورق می باشد .از آنجایی که مدیریت
مواد و تجهیزات در تولید یک محصول مقرون به صرفه ،نقش حیاتی دارد ،بنابراین اهمیت این
موضوع در تولید و ساخت یک محصول مقرون به صرفه باید شرح داده شود تا هنرجویان با
رعایت این موارد در محیط کارگاه بتوانند این موضوع با اهمیت را در محیط کار واقعی و در
زندگی خود و خانواده خود تعمیم دهند.
صفحه 20ـ فعالیت هایی در جهت محاسبۀ مقدار دور ریز ورق طراحی شده است که هدف از
فعالیت استحکام بخشیدن به دانش و مهارت محاسبۀ مقدار دورریز ورق می باشد .مثال هایی
در رابطه با محاسبه درصد مقدار دور ریز طراحی شود و به عنوان تکلیف منزل به هنرجویان
ارائه شود.
صفحه 25ـ 22این فعالیت ها در جهت کسب مهارت برش کاری ورق با قیچی دستی طراحی
شده است .این فعالیت ها از آسان به سخت طراحی شده است.
نکات مهم:
روش ارائه تمرین جهت مدیریت مواد و کاهش مقدار دور ریز در کارهای عملی:
در پودمان یا همان فصل اول ،هنرجویان با توجه به نقشه ،ورق ها را انتخاب می کنند و براساس
ابعاد داده شده در نقشه ،عمل برش کاری را انجام می دهند ،که در انتهای این مرحله ورق های
بریده شده توسط هنرآموز ارزیابی می شود که این ارزیابی با استفاده از جدول ارزشیابی مرحله
صورت می گیرد.
در ادامه ،این ورق های آماده شده در پودمان یا فصل خم کاری به هنرجویان داده می شود
تا براساس نقشه و پارامترهای خم ،ورق را خم کاری کنند .سپس با توجه به جدول ارزشیابی
مرحله ای ،مرحله خم کاری نیز ارزشیابی می شود.
در نهایت در پودمان نقطه جوش ،اتصال فرنگی پیچ و یا لحیم کاری نرم هنرجویان قسمت های
مختلف ورق را با توجه به نقشه به یکدیگر متصل می کنند .سپس براساس شاخص های ارزیابی
جدول ارزشیابی ،کار هنرجویان ارزیابی خواهد شد.
در بخشی از فصل ،این نوع شیوۀ طرح فعالیت مشترک و یا به عبارت دیگر پروژه ای دیده
شده است .به عنوان مثال :کار عملی مشترک برای فصل خم کاری و نقطه جوش در بخش
ارزشیابی نهایی.
هنرآموزان می توانند با مدیریت تمرین های عملی و مدیریت مواد و نگهداری کارهای انجام
شده توسط هنرجویان ،کار عملی ها را چه در ارزشیابی مستمر و چه در ارزشیابی نهایی به
صورت مشترک و پروژه محور ببینند .به عنوان مثال نقشۀ یک هود که در کار عملی قبلی
ارائه شده است ،را می توانند به طور مشترک در فصل برش کاری ،خم کاری و نقطه جوش ارائه
دهند تا منجر به یک محصول شود.
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جلسه  4کنترل نهایی
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی ،فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند
ساخت یک مصنوع فلزی است ،همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورقهای فلزی،
بررسی دسته بندی انواع ورق های فلزی و کاربرد آنها ،انواع قیچیهای دستی،
برش کاری ورق با قیچی دستی و کنترل ابعادی ورقها پس از برش .قیچی ها انواع
مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد بخصوصی دارند ،برخی از قیچی ها برای برش
شکل ها و طرح ها به کار می روند و برخی دیگر برای برش های مستقیم و منحنی بری
مورد استفاده قرار می گیرند.

ایجاد انگیزه در هنرجو

نقشه ها در تولید مصنوعات فلزی چه نقشی دارند؟
از چه موادی برای ساخت بدنه اتومبیل استفاده میشود؟
از چه ابزار دستی می توان برای برش ورق های فلزی استفاده کرد؟
مقدار دور ریز ورق چه تأثیری بر محیط زیستمان دارد؟
برای تولید یک محصول با کیفیت و مقرون به صرفه چه باید کرد؟

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

انواع ابزارآالت صافکاری و نحوۀ کار با آنها را توضیح دهد.
تاب گیری و صافکاری و انطباق ورق بریده شده با نقشه

استاندارد عملکرد
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پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی برش کاری با قیچی دستی،
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری ،پیاده سازی نقشه بر
روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی دستی خواهند بود.

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

جدول راهنمای تدریس
توضیحات

عالمت /کد

شکل 10ـ در حین برش کاری ورق های فلزی ،ممکن است به دلیل تنظیم نبودن
پارامترهای قیچی و یا مهارت پایین ،لبه های ورق دچار پیچیدگی شوند ،تصویر  10این
عیب را نشان می دهد.
سخنرانی

در این قسمت برای هنرجویان تشریح شود که این عیب در چه مواقعی ایجاد می شود و
برای رفع آن از چه ابزارهایی می توان استفاده کرد.
صفحه 27ـ هدف از این تمرین کسب مهارت صافکاری لبۀ ورق های بریده شده با ابزارهای
صافکاری ساده ،و همچنین کنترل و انطباق ابعاد ورق بریده شده با نقشه می باشد.
در این کار عملی از ورق های مرحله برش کاری که در تمرین های قبلی با توجه به

فعالیت کالسی

نقشه های مربوطه برش داده شده است ،استفاده شود.
سپس با توجه به جدول ارزشیابی مرحلهای مهارت هنرجویان در انطباق ورقهای بریدهشده
با نقشه ارزیابی شود.
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واحد یادگیری 2
برش کاری با قیچی اهرمی

جلسه   5ـ دسته بندی قیچی اهرمی و پیاده کردن نقشه
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی ،فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند
ساخت یک مصنوع فلزی است ،همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورقهای فلزی،
بررسی دسته بندی انواع ورق های فلزی و کاربرد آنها ،انواع قیچیهای اهرمی،
برش کاری ورق با قیچی اهرمی و کنترل ابعادی ورقها پس از برش می باشد.

ایجاد انگیزه در هنرجو

برای برش ورق های ضخیم از چه قیچی هایی می توان استفاده کرد؟
تفاوت بین قیچی های اهرمی و دستی در چیست؟
مقدار دور ریز ورق در تولید مصنوعات فلزی چه اهمیتی دارد؟

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

قيچي اهرمي را با قيچي دستي و ساير روش هاي برش كاري مقايسه نمايد.
انواع قیچی اهرمی و کاربردشان را نام ببرد.
اجزای قیچی اهرمی و کاربرد هر جزء را شرح دهد.
پیاده سازی نقشۀ برش ـ اندازه گذاری و انتقال ابعاد و اندازه بر روی ورق را انجام دهد
و دور ريز را محاسبه نمايد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی برش کاری با قیچی اهرمی،
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری ،پیاده سازی نقشه بر
روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی اهرمی خواهند بود.
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جدول راهنمای تدریس
عالمت /کد

سخنرانی

فعالیت کالسی

توضیحات
صفحه 30ـ هدف از این نوع ارائه در این قسمت ،درک تفاوت های بین قیچی دستی و اهرمی
در برش کاری است .جواب به این سؤال :منطق قدرت برش بیشتر قیچی اهرمی در مقایسه
با قیچی دستی چیست؟
و چرا با قیچی اهرمیمیتوان ورقهایی با ضخامت باالتر را برش داد اما با قیچی دستی فقط
میتوان ورقهای نازک تا ضخامت تقریباً  1میلیمتر را برش داد؟ همانطور که مشخص است،
جواب این سؤاالت را میتوان با توجه به رابطۀ قانون اهرم ( )F*dداد .این روابط قب ً
ال در علوم
پایه نهم بیان شده است و نیازی به بیان این روابط نیست .اما در این قسمت سعی شده است
که هنرجویان کاربرد این قانون را در برشکاری با قیچی اهرمی بفهمند و به آن عمل کنند.
فیلمی از کاربرد برش کاری با قیچی اهرمی در بستۀ آموزشی هنرجویان و بسته آموزشی
هنرآموزان قرار داده شده است ،که می توان از آن برای آشنایی بیشتر با قیچی اهرمی استفاده کرد.
شکل 2ـ دسته بندی انواع قیچی اهرمی در این نمودار ارائه شده است ،به هنرجویان فرصت
داده شود تا با شیوه برش کاری و کاربرد هر یک از قیچی ها آشنا شوند .سپس این دسته بندی
توضیح داده شود.
صفحه 31ـ هدف از فعالیت طرح شده ،آشنایی هنرجویان با کاتالوگ قیچی های اهرمی و
روش به دست آوردن اطالعات مورد نیاز از روی کاتالوگ می باشد.
فراگیری دانش خواندن کاتالوگ و به دست آوردن اطالعات مورد نیاز در رابطه با هر نوع
قیچی براساس نوع شرکت سازنده ،یک نوع یادگیری مادام العمر تلقی می شود؛ از این رو از
هنرجویان خواسته شود تا این تحقیق را به درستی انجام دهند.
سپس نتایج تحقیق را در کالس ارائه دهند ،و با بررسی نتایج ،برای هنرجویان توضیح داده
شود که چگونه می توانند این اطالعات را به دست آورند.

فعالیت کارگاهی

صفحه 32ـ این تمرین در جهت کسب مهارت پیاده سازی و جا نمایی دقیق نقشه با توجه به
محاسبه درصد دور ریز برای هنرجویان طراحی شده است ،و برای کسب مهارت برش کاری
ورق با استفاده از قیچی اهرمی تدوین شده است.
پس از انجام کار عملی ،هنرجویان باید براساس جدول ارزشیابی مرحلهای ،ارزشیابی شوند.
توجهات زیست محیطی :یکی از شایستگی های غیر فنی که در برنامه های جهانی چهارم
توسعه پایدار دیده شده است ،بحث های زیست محیطی می باشد .امروزه در بسیاری از کشورها
بحث محیط زیست جزء مهم ترین موضوعات علمی به شمار می رود .در بحث خسارت مربوط
به محیط زیست مدیریت مواد دور ریز که به اصطالح  Waste materialگفته می شود ،از
اهمیت باالیی برخوردار می باشد .به عنوان مثال گوشی های موبایل ،متعلقات مربوط به کیس
کامپیوتر و دیگر وسایل الکتریکی و الکترونیکی که در دنیا به عنوان wasteـ Eیعنی همان دور
ریختنی های الکترونیکی مرسوم است ،یا دیگر مواد دور ریختنی همانند رنگ ها و...
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فعالیت کارگاهی

46

در کار برش کاری درصدی از ورق به عنوان مواد زائد محسوب می شوند .نقش ما در جلوگیری
و کاهش مواد دور ریز چیست؟
آموزش مدیریت مواد و کاهش مقدار مواد دور ریختنی در مرحله اول بسیار حائز اهمیت
است .ما می توانیم با آموزش صحیح به هنرجویان در مصرف مواد حین انجام کارهای عملی،
موجب کاهش دور ریز مواد شویم .در مرحله دوم آموزش با استفاده مجدد از مواد دور ریز
و یا تبدیل این مواد به یک محصول کاربردی دیگر می توانیم از آسیب های احتمالی به
محیط زیستمان در آینده جلوگیری کنیم.
در هر بخش ،برخی از نکات زیست محیطی برای هنرجویان تشریح شده است ،از آنها در
رابطه با مدیریت مواد و استفاده مجدد از مواد دور ریز نظر بخواهید.
موارد مهم قبل از شروع کار عملی:
نکته 1ـ ایمنی ـ در کارهای عملی نکته بسیار مهم ،ایمنی است .پوشیدن لباس کار مناسب،
دستکش چرمی و کفش ایمنی حین کار برش کاری بسیار مهم است و هنرجویان باید این
موارد را قبل از شروع کار برش کاری رعایت کنند.
مواردی که در حین برش کاری با قیچی اهرمی باید رعایت کنند قبل از شروع کار عملی
برای آنها تشریح شود :به عنوان مثال حین حمل ورق فلزی از دستکش چرمی استفاده کنند.
نکته 2ـ شایستگی های غیر فنی ـ این مورد نه تنها در محیط آموزشی بلکه در
محیط های واقعی از اهمیت فراوانی برخوردار است .شایستگی های غیر فنی همانند مدیریت
مواد و تجهیزات و مسئولیت پذیری در کارهای محوله یکی از مهم ترین موضوعاتی هستند
که باید هنرجویان حین کار عملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یاد بگیرند .در کار
برش کاری مهم ترین پارامتر در مدیریت مواد ،خواندن دقیق نقشه و پیاده کردن صحیح آن
بر روی ورق می باشد ،از این رو هنرجویان باید از اهمیت نقشه در کار برش کاری مطلع باشند.
در ابتدای همۀ کارهای عملی یک جدول از فهرست ابزار آالت مورد نیاز برای انجام آن قرار
داده شده است ،البته جدول خالی است و هنرجویان باید آن را پر کنند .در حقیقت هدف
از طرح این فعالیت ،یاددهی ابزارشناسی و کسب شایستگی انتخاب ابزار مناسب براساس
نوع کار است.
این موضوع در محیط واقعی کار بسیار مهم است که فرد توانایی انتخاب ابزارهای مورد نیاز
خود براساس نوع کاری که با آن سر و کار دارد ،را داشته باشد.
ترتیب انجام کار عملی در قسمت شرح فعالیت آمده است ،از هنرجویان بخواهید براساس
آن عمل کنند.

فصل دوم :تدریس واحدهای یادگیری

جلسه 7ـ   6ـ برش کاری و کنترل نهایی
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی ،فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند
ساخت یک مصنوع فلزی است ،همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورقهای فلزی،
بررسی دسته بندی انواع ورق های فلزی و کاربرد آنها ،انواع قیچیهای اهرمی،
برش کاری ورق با قیچی اهرمی و کنترل ابعادی ورقها پس از برش می باشد.
برای برش ورق های ضخیم از چه قیچی هایی می توان استفاده کرد؟

ایجاد انگیزه در هنرجو

تفاوت بین قیچی های اهرمی و دستی در چیست؟
مقدار دور ریز ورق در تولید مصنوعات فلزی چه اهمیتی دارد؟

شایستگی ها ،اهداف
و نتایج مورد انتظار

استاندارد عملکرد

پارامترهای مؤثر برش کاری در جلوگیری از دندانه دندانه شدن ورق را شرح دهد.
مراحل برش کاری با قیچی اهرمی را توضیح دهد.
پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی برش کاری با قیچی اهرمی،
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری ،پیاده سازی نقشه بر
روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی اهرمی خواهند بود.
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عالمت /کد

فعالیت کالسی

فعالیت کارگاهی

ارزشیابیپایانی
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توضیحات
شکل 4ـ پارامترهای برش کاری با قیچی اهرمی با شماره مشخص شده است ،از هنرجویان
خواسته شده است تا ارتباط این شماره ها را با پارامترهایی که در جدول معرفی شده است،
بیان کنند و سپس محدودۀ مجاز این پارامترها را حدس بزنند.
به هنرجویان فرصت داده شود تا با یکدیگر در این باره بحث کنند و این بحث را هدایت کنند.
سپس اهمیت این پارامترها در برش کاری بیان شود و عیب هایی که در صورت رعایت نکردن
این پارامترها در برش کاری رخ می دهد ،بیان شود.
صفحه 36ـ هدف از این کار عملی کسب مهارت برش کاری با قیچی اهرمی ساده می باشد .و
از هنرجویان خواسته شود تا ورق هایی براساس ابعاد و اندازه نقشه ،از انبار مواد تهیه کنند،
سپس ابتدا مقدار دور ریز ورق را محاسبه کنند ،در ادامه نقشه را بر روی ورق پیاده کنند
(تذکر داده شود که از بهترین حالت جا نمایی برای کاهش مقدار دور ریز ورق استفاده کنند)
در نهایت ورق را با استفاده از قیچی اهرمی ساده برش دهند.
صفحه30ـ کارهای عملی طراحی شده در این قسمت در جهت کسب مهارت برش کاری با
قیچی اهرمی منحنی بُر طراحی شده است.
این قیچی اهرمی از نوع قیچی جدید اهرمی می باشد و کار کردن با آن نسبت به قیچی
اهرمی ساده ،سخت تر می باشد .برای یادگیری نحوۀ کار با قیچی منحنی بُر ،فیلمی از روش
برش کاری با این قیچی در بستۀ آموزشی هنرآموز قرار داده شده است .در پایان این کار
عملی ،کار های هنرجویان را براساس جدول ارزشیابی ،ارزشیابی کنید.
در شمارۀ آخرین صفحه فصل ،ارزشیابی پایانی توسط هنرآموز صورت می گیرد .هدف از
ارزشیابی پایانی ،ارزیابی میزان شایستگی کسب شده توسط هنرجویان می باشد.
در این ارزشیابی کار عملی طراحی شده است که شایستگی های کسب شده توسط هنرجویان
در واحدهای یادگیری برش کاری با قیچی دستی و اهرمی ارزیابی می شود.

فصل سوم :خمکاری ورق

واحد یادگیری 3
خم کاری ورق
جلسه  :8خواندن نقشه خم و پیاده سازی نقشه
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این شایستگی کسب مهارت و دانش پیاده سازی نقشه بر روی ورق های
فلزی ،تشخیص قابلیت خم کاری مواد مختلف ،روش های خم کاری ورق ،پارامترهای
خم کاری ،محاسبه طول ورق مورد نیاز برای خم کاری و خم کاری با دست و ماشین
می باشد .بسیاری از مصنوعات فلزی که در روزمره مشاهده می نمایید از ورق های
فلزی ساخته می شوند .مانند صندوق پستی ـ کابینت های فلزی ـ تابلوی برق ـ سقف های
فلزی بام ـ جعبه ابزار و غیر از آنها .ابتدا ورق اولیه را بر اساس نقشه برش می دهند
و سپس با به کارگیری یکی از روش های تغییر شکل به شکل مورد نظر در می آوریم.
یکی از این روش ها ،خم کاری است که در ورق کاری کاربرد فراوان داشته و از اهمیت
باالیی برخوردار است .در خم کاری قسمتی از ورق تغییر شکل داده می شود به طوری
که حجم آن تغییر نکند .به عبارت دیگر خم کاری عملی است که در آن قسمتی
از مواد را با حفظ سطح مقطع شان تا حدود امکان ،با رساندن حرارت یا بدون آن،
از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواهی بیاورند .از خم کاری عالوه بر ساخت
مصنوعات فلزی ،برای افزایش استحکام و سفتی ورق فلزی نیز استفاده می شود.
سقف های فلزی را چطور به این شکل در می آورند؟
جعبه های ابزار فلزی چطور ساخته می شوند؟

ایجاد انگیزه در هنرجو

چگونه بدنه خودروها را به این شکل در می آورند؟
چه موادی را می توان تغییر شکل داد؟
براساس چه ابزاری می توان یک مصنوع فلزی ساخت؟

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

استاندارد عملکرد

خواندن جزئیات ـ محل خم ،جهت خم و زاویه خم ـ خم کاری از روی نقشه
پیاده  سازی نقشه بر روی ورق
پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی خم کاری ورق ،هنرجویان قادر
به استخراج جزئیات و پارامترهای خم کاری از روش نقشه ،پیاده سازی نقشه بر روی
ورق ،محاسبه حد مجاز خم و تعیین طول اولیه ورق و خم کاری ورق به صورت دستی
و ماشینی خواهند بود.
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جدول راهنمای تدریس
عالمت /کد

سخنرانی

فعالیت کالسی

توضیحات
صفحه  :43بر چه اساسی می توان ورق را خم نمود؟ این سؤال شروع رویکرد جدیدی در
خم کاری ورق های فلزی می باشد ،به عبارت دیگر با طرح این سؤال به دنبال ذکر مقدمه ای
از اهمیت نقشه در کار خم کاری می باشیم.
سؤاالت فراوانی به این شکل در کتاب درسی آمده است که هدف از طرح این سؤاالت دریافت
پاسخ از سوی هنرجویان نمی باشد بلکه به دنبال این هستیم که در ذهن هنرجویان در
ابتدای درس سؤاالتی ایجاد کنیم تا بیاندیشند .در شیوه های آموزش بر محور شایستگی
نقش هنرجویان نسبت به نقش کتاب و هنرآموز در یادگیری بسیار زیاد می باشد ،از این رو
برای فعال کردن هنرجویان به سؤاالتی از این دست نیاز است.
هدف از طرح سؤال فوق ،شروع بحث نقشه خوانی در خم کاری است .همان طور که در کتاب
درسی هم شرح داده شده است ،در خم کاری شعاع و زاویه خم و جهت خم کاری بسیار حائز
اهمیت است ،امروزه در صنایع از نرم افزارهای پیشرفته همانند  Inventorبرای کارهای
صنعتی استفاده می کنند .این نرم افزار از امکانات فوق العاده ای برخودار است و بخشی از
این نرم افزار به ورق های فلزی اختصاص داده شده است .به طوری که شما با رسم تصویر سه
بعدی یک مصنوع فلزی می توانید گستردۀ آن را به راحتی داشته باشید و نیاز به ترسیم
گسترده قطعات با دست نمی باشد .برای همین منظور در کارهای عملی گسترده قطعات
همراه با قطعه اصلی ارائه شده است.
جدول  :1روش خواندن اطالعات و پارامترهای خم کاری را نشان می دهد ،اطالعات در رابطه
نحوۀ خواندن نقشه خم به طور کامل در این جدول آمده است.

صفحه  :45در نقشه شماره  1قسمت هایی با حروف انگلیسی و عدد مشخص شده است ،در
این فعالیت هنرجویان باید ارتباط بین نقشه جعبه فلزی و نقشه گسترده آن را پیدا کنند.
هدف از این فعالیت استحکام یادگیری در نقشه خوانی است.
صفحه  :46در این فعالیت هنرجویان باید نقشه گسترده را بررسی کنند و بر اساس آن
جدول  3را تکمیل نمایند .سپس براساس نقشه گسترده با استفاده از مقوا ،ماکت محصول
نهایی را بسازند .هر چند تجسم و ساخت این ماکت سخت می باشد اما هنرجویان باید در
کارهای صنعتی از قدرت تجسم باالیی برخودار باشند و هدف از این تمرین تقویت این
توانایی و مهارت می باشد.

فعالیت کالسی
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توجه داشته باشید که هنرجویان در پایۀ دهم در درس ترسیم با رایانه مباحث مربوط به
نقشه کشی را فرا خواهند گرفت.

فصل سوم :خمکاری ورق

صفحه  :47هدف از طرح این کار عملی کسب دانش و مهارت پیاده سازی نقشه بر روی ورق
می باشد .در این کار عملی هنرجویان ابتدا باید نقشه را با دقت مطالعه نمایند و اطالعات
مورد نیاز خود را از نقشه استخراج کنند ،سپس نقشه را بر روی ورق پیاده کرده و خطوط
فرعی مربوط به خم را مشخص نمایند.

فعالیت کارگاهی

از آنجایی که این نقشه در جلسات بعدی برای کارهای عملی نیز استفاده می شود و هنرجویان
باید محل های مربوط به خم را خم کاری کنند ،حفظ این ورق ها پس از تمرین پیاده سازی
مهم می باشد و به هنرجویان این مورد را تذکر دهید.
مدیریت منابع ،یکی دیگر از شایستگی های غیر فنی است که هنرآموزان باید در کارهای
عملی به آن توجه کنند و حتی بر اساس نمون برگ ارزشیابی تکوینی که طراحی شده ،به
آنها نمره داد.

ارزشیابیپایانی

صفحه  :49پس از هر مرحله کاری (فعالیت های کارگاهی) یک نمون برگ ارزشیابی
تکوینی قرار داده شده است تا شایستگی کسب شده توسط هنرجویان ارزیابی شود ،ارزیابی
هنرجویان بر اساس ارزشیابی پایانی که در انتهای هر واحد یادگیری قرار داده شده است،
انجام می شود.
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جلسه  -9-10خم کاری ورق به روش دستی و ماشینی
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این شایستگی کسب مهارت و دانش پیاده سازی نقشه بر روی ورق های فلزی،
تشخیص قابلیت خم کاری مواد مختلف ،روش های خم کاری ورق ،پارامترهای خم کاری،
محاسبه طول ورق مورد نیاز برای خم کاری و خم کاری با دست و ماشین می باشد.
بسیاری از مصنوعات فلزی که در روزمره مشاهده می نمایید از ورق های فلزی ساخته
می شوند .مانند صندوق پستی ـ کابینت های فلزی ـ تابلوی برق ـ سقف های فلزی بام ـ جعبه
ابزار و غیر از آنها .ابتدا ورق اولیه را بر اساس نقشه برش می دهند و سپس با به کارگیری
یکی از روش های تغییر شکل به شکل مورد نظر در می آوریم .یکی از این روش ها،
خم کاری است که در ورق کاری کاربرد فراوان داشته و از اهمیت باالیی برخوردار است .در
خم کاری قسمتی از ورق تغییر شکل داده می شود به طوری که حجم آن تغییر نکند .به
عبارت دیگر خم کاری عملی است که در آن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع شان
تا حدود امکان ،با رساندن حرارت یا بدون آن ،از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر
دلخواهی بیاورند .از خم کاری عالوه بر ساخت مصنوعات فلزی ،برای افزایش استحکام و
سفتی ورق فلزی نیز استفاده می شود.

ایجاد انگیزه در هنرجو

سقف های فلزی را چطور به این شکل در می آورند؟
جعبه های ابزار فلزی چطور ساخته می شوند؟
چگونه بدنه خودروها را به این شکل در می آورند؟
چه موادی را می توان تغییر شکل داد؟
بر اساس چه ابزاری می توان یک مصنوع فلزی ساخت؟

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

بیان مفهوم خم کاری و حد مجاز خم کاری و محاسبه طول واقعی ورق
روش تعیین ترتیب خم کاری ورق را بیان کند.
تعیین ترتیب خم کاری ورق
انواع خم کن دستی و ماشینی ورق را نام ببرد.
اجزای خم کن و کاربرد هر جزء را توضیح دهد.
روش خم کاری با خم کنهای دستی را شرح دهد.

استاندارد عملکرد
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پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی خم کاری ورق ،هنرجویان قادر به
استخراج جزئیات و پارامترهای خم کاری از روش نقشه ،پیاده سازی نقشه بر روی ورق،
محاسبه حد مجاز خم و تعیین طول اولیه ورق و خم کاری ورق به صورت دستی و
ماشینی خواهند بود.

فصل سوم :خمکاری ورق

جدول راهنمای تدریس
عالمت /کد

فعالیت کالسی

فعالیت کالسی

توضیحات
صفحه  :50همان طور که می دانید هنگامی که ورق را خم می کنیم در ناحیه داخلی
ورق فشرده و در ناحیه خارجی کشیده می شود ،در ابتدای درس سؤالی ـ چه تغییراتی
بعد از خم کاری در فلز به وجود می آید؟ ـ طرح شده است تا هنرجویان در این رابطه
تفکر کنند و با توجه به شکل  2به این نتیجه برسند که قسمت داخلی ورق پس
از خم کاری بدون تغییر می ماند ،که به این ناحیه تار خنثی می گویند .از هنرجویان
بخواهید به شکل  2نگاه کنند و برداشت خود را از آن بیان کنند .شکل  3مثال
روشن تری را از تار خنثی نشان می دهد.
صفحه  :50-51برای ساخت قوطی به صورت شکل مقابل استفاده از کدام ماده
امکان پذیر است؟ چرا؟
هدف از طرح این سؤال این است که هنرجویان خواص مواد را درک کنند و بفهمند
هر ماده ای قابلیت خم کاری ندارد .و مواد نرم و شکل پذیر همانند فلزات را می توان
تغییر شکل داد.
در این قسمت هنرجویان باید خواصی همچون استحکام ،شکل پذیری ،مواد نرم و ترد
و قابلیت فنریت مواد را درک کنند .شکل  5و  6قابلیت خم کاری مواد نرم ،ترد و فنری
را نشان می دهد.
صفحه  52ـ جدول  :2هدف از طرح این فعالیت این است که هنرجویان خود با
انتخاب ویژگی هایی که در جدول قرار داده شده است ،به ویژگی های ورق مناسب
برای خم کاری برسند.

فعالیت کالسی

فعالیت کالسی

فعالیت کالسی

صفحه  52ـ شکل  :7پارامترهای خم کاری ـ شعاع خم و زاویه خم ـ در خم کاری از
اهمیت بسیاری برخودار می باشند ،به عنوان مثال شکل  7سه نمونه از خم را نشان
می دهد که در یک زاویه ثابت و با شعاع متفاوت خم شده اند .در نمونه الف که مقدار
شعاع بسیار ناچیز است ،نمونه در ناحیه بیرونی بسیار کشیده شده است و در برخی
موارد به دلیل ضخامت زیاد ورق دچار ترک در این ناحیه می شود ،از این رو هنرجویان
باید به اهمیت شعاع خم در خم کاری پی ببرند .در این بخش اثر شعاع خم به طور کامل
شرح داده شده است.
صفحه    53ـ جدول  :5در جدول فوق حداقل شعاع خم مواد مختلف آمده است ،این
جدول در عین حال که اطالعاتی را به هنرجویان می دهد ممکن است این سؤال را
در ذهن هنرجویان ایجاد کند که چرا حداقل شعاع خم برای این مواد متفاوت است.
هنرجویان باید در رابطه با متفاوت بودن شعاع خم با یکدیگر در کالس درس بحث و
گفت وگو کنند و هنرآموزان گرامی باید این بحث ها را هدایت کنند تا به یک جواب
صحیح برسند.
پاسخ سؤال جدول  :5با افزایش استحکام مواد ،حداقل شعاع خم در نظر گرفته برای
آنها بر اساس ضخامت افزایش می یابد.
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سخنرانی

فعالیت کالسی

صفحه  :53در این قسمت هنرجویان باید به شکل  9نگاه کنند و تفاوت بین این
شکل ها را بیان کنند .هدف از طرح این سؤال یادگیری پارامتر زاویه خم می باشد .از
ارائۀ اکتشافی به جای توضیحی در این بخش استفاده شده است ،لذا هنرجویان باید
پس از مشاهدۀ شکل به سؤاالت پرسیده شده در ادامه پاسخ دهند.
صفحه  :54در کار خم کاری یکی از مهم ترین نکات محاسبه طول اولیه ورق یا طول
مقدار ورقی است که نیاز داریم تا مصنوع مورد نظر بر اساس نقشه را بسازیم .در این
قسمت دو روش محاسبه به صورت دستی و به کمک نرم افزار بیان شده است.
توجه داشته باشید نوع ارائه در این بخش تلفیقی از ارائه های اکتشافی و توضیحی می باشد.
به طوری که هنرجویان باید متن را مطالعه کنند و به ترتیب روابط را کشف کنند و به
اهمیت محاسبه طول اولیه پی ببرند.
برای محاسبه طول اولیه ورق ،تعیین مقدار حد مجاز از اهمیت باالیی برخودار است.
که در کتاب درسی روش محاسبه آن بیان شده است.
صفحه  :58چگونه می توان حد مجاز خم را به کمک نرم افزار محاسبه کرد؟
در کتاب درسی یک سایت اینترنتی برای محاسبۀ مقدار حد مجاز ورق مورد خم کاری
بیان شده است .در این قسمت هنرجویان باید به سایت مورد نظر رفته و با توجه به
داده های فرضی خود مقدار حد مجاز خم را محاسبه نمایند.
سایت های دیگر برای محاسبۀ مقدار حد مجاز خم:
http://www.custompartnet.com/calculator/bend-allowance
http://www.engineersedge.com/bend allow calc.htm

فعالیت کالسی

فعالیتکارگاهی
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صفحه  :62چگونه می توان یک ورق فلزی را با گیره و قالب خم کرد؟
در شکل  20مراحل خم کاری دستی ورق های فلزی بیان شده است ،در این بخش
هنرجویان باید ترتیب مراحل خم کاری یک ورق فلزی با گیره و قالب را مشخص کنند.
هدف از طرح این فعالیت فراگیری اهمیت نقشه در مدیریت منابع ،در کاهش دور ریز،
و محاسبه مقدار طول ورق اولیه برای خم کاری می باشد.
صفحه  :63تمرین فوق جهت افزایش مهارت و کسب شایستگی در خم کاری ورق
به روش دستی طراحی شده است .هنرجویان ضمن رعایت نکات ایمنی باید بر اساس
نقشه شماره  5محصول مورد نظر را با کمک ابزارهای دستی خم کرده و بسازند.
پس از اتمام فعالیت یادگیری فوق فرایند ساخت ،محصول نهایی و شایستگی های
غیر فنی ،نگرش و ایمنی با توجه به نمون برگ ارزشیابی تکوینی باید ارزیابی شود.

فصل سوم :خمکاری ورق

جلسه  -9-13خم کاری ورق به روش دستی و ماشینی
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمه محتوا

هدف از این شایستگی کسب مهارت و دانش پیاده سازی نقشه بر روی ورق های فلزی،
تشخیص قابلیت خم کاری مواد مختلف ،روش های خم کاری ورق ،پارامترهای خم کاری،
محاسبه طول ورق مورد نیاز برای خم کاری و خم کاری با دست و ماشین می باشد.
بسیاری از مصنوعاتفلزی که در روزمره مشاهده مینمائید از ورقهای فلزی ساخته میشوند.
مانند صندوقپستیـکابینتهای فلزیـتابلویبرقـ سقفهای فلزی بامـجعبهابزار و غیر از
آنها .ابتدا ورق اولیه را براساس نقشه برش میدهند و سپس با بهکارگیری یکی از روشهای
تغییرشکل به شکل مورد نظر درمیآوریم .یکی از این روش ها ،خم کاری است که در
ورق کاری کاربرد فراوان داشته و از اهمیت باالیی برخوردار است .در خم کاری قسمتی
از ورق تغییر شکل داده می شود به طوری که حجم آن تغییر نکند .به عبارت دیگر
خم کاری عملی است که در آن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع شان تا حدود
امکان ،با رساندن حرارت یا بدون آن ،از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواهی
بیاورند .از خم کاری عالوه بر ساخت مصنوعات فلزی ،برای افزایش استحکام و سفتی
ورق فلزی نیز استفاده می شود.

ایجاد انگیزه در هنرجو

سقف های فلزی را چطور به این شکل در می آورند؟
جعبه های ابزار فلزی چطور ساخته می شوند؟
چگونه بدنه خودروها را به این شکل در می آورند؟
چه موادی را می توان تغییر شکل داد؟
بر اساس چه ابزاری می توان یک مصنوع فلزی ساخت؟

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

بیان مفهوم خم کاری و حد مجاز خم کاری و محاسبه طول واقعی ورق
روش تعیین ترتیب خم کاری ورق را بیان کند.
تعیین ترتیب خم کاری ورق
انواع خم کن دستی و ماشینی ورق را نام ببرد.
اجزای خم کن و کاربرد هر جزء را توضیح دهد.
روش خم کاری با خم کنهای دستی را شرح دهد.
خم کاری ورق با خم کنهای دستی برابر با نقشه
روش خم کاری ورق با خم کنهای ماشینی را بیان کند.
خم کاری ورق با خم کنهای ماشینی برابر با نقشه
ابزارها و روش کنترل ابعادی در خم کاری را شرح دهد.
پلیسه گیری کنترل ابعادی ورق خم کاری شده را انجام دهد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی خم کاری ورق ،هنرجویان قادر
به استخراج جزئیات و پارامترهای خم کاری از روش نقشه ،پیاده سازی نقشه بر روی
ورق ،محاسبه حد مجاز خم و تعیین طول اولیه ورق و خم کاری ورق به صورت دستی
و ماشینی خواهند بود.
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جدول راهنمای تدریس
عالمت /کد

سخنرانی

فعالیتکارگاهی

فعالیتکارگاهی
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توضیحات
صفحه  :65در قسمت خم کاری ورق ها به کمک خم کن های ماشینی دستی بیان
شده است .نکته ای که در خم کاری با خم کن های ماشینی حائز اهمیت است ،خم های
ترکیبی است ،به عنوان مثال برای ساخت قطعاتی که دارای چند خم در نقاط نزدیک
به هم می باشد ،ممکن است به علت بی توجهی به ترتیب خم ،خم های قبلی را دفرمه
کنند .از این رو ترتیب خم ها در خم کاری ورق های فلزی بسیار مهم است.
در گذشته افراد در کارهایی صنعتی با توجه به تجربیات دیگران و خود ،آن را تعیین
می کردند ،اما امروزه به کمک نرم افزارهای پیشرفته همانند  Inventorمتخصصان
ترتیب خم ها را قبل از شروع خم کاری می توانند تعیین کنند .استفاده از فناوری های
جدید یکی دیگر از شایستگی های غیر فنی است که هنرجویان باید آن را بیاموزند.
از هنرجویان بخواهید در رابطه با فناوری های جدید که در رشته صنایع فلزی به کار
گرفته می شود تحقیق کنند و در کالس درس ارائه دهند.
صفحه  :69در این بخش دو کار عملی برای کسب شایستگی خم کاری ورق برای
هنرجویان طراحی شده است .قبل از شروع کار عملی ،هنرآموزان گرامی دستگاه
خم کن و اجزای آن را برای هنرجویان شرح داده و نکات ایمنی مربوط به دستگاه
و خطرات آن را بیان کنند .سپس با استفاده از ورق های دور ریز روش خم کاری با
خم کن ماشینی را به آنها آموزش دهید.
در ادامه هنرجویان قبل از اجرای کار عملی مربوطه باید با استفاده از ورق دوریز روش
کار با خم کن را تمرین کنند تا مهارت الزم برای کار با دستگاه خم کن را کسب کنند.
پس از کسب مهارت خم کاری با ماشین خم کن ،هنرجویان باید نقشه شماره  6را
بر روی ورق فلزی پیاده کرده و سپس با استفاده از دستگاه خم کن دستی ،محصول
مورد نظر را بسازند.
صفحه  :70نقشه شماره  7در مرحله پیاده سازی نقشه به هنرجویان ارائه شده و آن
را بر روی ورق پیاده کرده اند ،در این بخش از فعالیت های کارگاهی هنرجویان باید
همان ورقی که در فعالیت قبلی استفاده کرده اند ،را خم کنند.
از آنجایی که این جعبه پس از خم کاری نیاز به اتصال دارد ،از این مصنوع برای
کارهای عملی بعدی نیز می توان استفاده کرد ،به عنوان مثال در فصل نقطه جوش
می توان با اتصال گوشه های این مصنوع ،فرایند ساخت آن را تکمیل کرد.
هنرآموزان گرامی از آنجایی که فعالیت های کارگاهی به صورت مرحله ای طراحی شده
است و در بیشتر واحد های یادگیری مراحل به طور جداگانه می باشند ،مدیریت فعالیت ها
و مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد .به عبارت دیگر ،فعالیت های کارگاهی
مخصوصاً در بخش ارزشیابی نهایی ،طوری طراحی شده اند که در واحد یادگیری
برش کاری هنرجویان بر اساس نقشه ،ورق را برش می دهند ،در واحد خم کاری ،آن
را بر اساس نقشه خم می کنند و در سه واحد یادگیری نقطه جوش ،اتصال پیچک و
لحیم کاری نرم یه یکدیگر متصل نموده و مصنوع مورد نظر را می سازند.
به طور کلی فعالیت های کارگاهی در این کتاب به صورت پروژه ای دیده شده و در پایان
کتاب درسی مصنوع تکمیل می شود .لذا عملکرد هنرجویان از واحد یادگیری اول
بسیار مهم می باشد چون کیفیت مصنوع تولید شده در پایان این کتاب درسی در
ارزیابی هنرجویان نیز موثر خواهد بود.

فصل سوم :خمکاری ورق

ارزشیابی پایانی

صفحه  :72-73ارزشیابی نهایی پس از اتمام هر واحد یادگیری صورت می گیرد .در
ارزشیابی پایانی توجه داشته باشید که هنرجویان براساس مراحل کاری که برایشان
در نظر گرفته شده است ،باید پیش بروند .فرایند کار و محصول نهایی همراه با نکات
ایمنی ،نگرش و شایستگی های غیر فنی در ارزیابی هنرجویان موثر می باشند.
برای بررسی فرایند کار و محصول نهایی به شاخص های ارزیابی که در نظر گرفته
شده است ،توجه کنید و براساس آن هنرجویان را ارزیابی کنید .مفهوم ارزشیابی
پایانی در فصل سوم شرح داده شده است.
توجه داشته باشید فعالیت کارگاهی صفحه  73پروژه ساخت یک جعبه فلزی
می باشد که با کمک سه واحد یادگیری شامل برش کاری ،خم کاری و نقطه جوش
به پایان می رسد .هنرجویان پس از کار برش کاری و خم کاری باید این قطعات را در
اختیار داشته باشند و در بخش نقطه جوش آن را تکمیل کنند.
در ارزشیابی پایانی ،شایستگی مربوط به هر بخش ارزیابی می شود اما کیفیت نهایی
محصول در همۀ واحدها در ارزیابی هنرجویان اهمیت دارد.
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واحد یادگیری 4
نقطه جوش
جلسه -14-17تنظیم و راه اندازی دستگاه و ایجاد اتصال با نقطه جوش
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این شایستگی فراگیری انواع روش های اتصال فلزات ،جوش کاری مقاومتی و
روش های آن ،روش نقطه جوش ،تنظیم و راه اندازی دستگاه نقطه جوش ،شیوه های
جوش کاری با فرایند نقطه جوش و روش های ارزیابی کیفیت جوش می باشد .روش های
اتصال فلزات بسیار متنوع می باشند و انتخاب هر یک از این روش ها به طور کلی به
نوع مواد ،کاربرد ،انعطاف پذیری و اقتصاد تولید و امکانات موجود وابسته است .نقطه
جوش یکی از روش های جوش کاری مقاومتی است که کاربرد فراونی در صنعت دارد.
در کتاب کار و فناوری مختصری از روش های اتصال دائم و موقت را فرا گرفته اید که
شامل پیچ و پرچ و لحیم کاری می باشد .در ادامه کلیاتی از روش های اتصال و روش
جوش کاری با فرایند نقطه جوش را به طور کامل خواهید آموخت.
چند نوع روش اتصال برای یکپارچه کردن قطعات فلزی وجود دارد؟
انرژی چه نقشی در پدید آوردن یک روش جوش کاری دارد؟

ایجاد انگیزه در هنرجو

با انرژی الکتریسیته می توان حرارت تولید کرد؟
از چه روش اتصالی برای یکپارچه کردن بدنه فلزی خودروها استفاده می شود؟
چگونه می توان کیفیت یک اتصال را ارزیابی کرد؟
روش های جوش مقاومتی و کاربردشان را نام ببرد.
انواع تجهیزات و اجزای دستگاه نقطه جوش را توضیح دهد.

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

روش تنظیم دستگاه نقطه جوش
تنظیم دستگاه نقطه جوش
انواع الکترودهای جوش نقطه ای و کاربردشان را نام ببرد.
انتخاب و آماده سازی نوک الکترود.
توضیح سیکل های نقطه جوش

استاندارد عملکرد
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پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی جوش کاری با فرایند نقطه جوش،
هنرجویان قادر به تنظیم و راه اندازی دستگاه نقطه جوش ،جوش کاری با فرایند نقطه
جوش و ارزیابی کیفیت اتصال خواهند بود.

فصل سوم :خمکاری ورق

جدول راهنمای تدریس
عالمت /کد

فکر کنید

توضیحات
صفحه  :77-79واحد یادگیری نقطه جوش اولین واحدی است که در رابطه با اتصال
می باشد .از این رو در ابتدای این واحد در رابطه با اتصاالت و انواع آنها بحث شده
است .و انواع اتصال دائم و موقت همراه با مثال بیان شده است.
شیوه ارائه در این قسمت به صورت اکتشافی است و انتظار می رود با مثال هایی که
در کتاب درسی آمده است هنرجویان تئوری که در فرایند جوش کاری مقاومتی
در تولید حرارت به کار رفته را کشف کنند.
سؤالی که در صفحه  79از هنرجویان پرسیده شده است به این دلیل بوده است که
هنرجویان کمی بیاندیشند وکشف کنندکه دلیل ایجاد گرما در جوشکاری مقاومتی
چیست؟ همانطور که میدانید مکانیزم تولید گرما در اتو و سشوار با جوشکاری
مقاومتی یکی است ،لذا هنرجویان را هدایتکنید تا به این جواب برسند که دلیل
تولید گرما در این وسایل مقاومت الکتریکی است ،به همین دلیل است که فرایند
جوش کاری مقاومتی ابداع شده است و نام آن از همین مقاومت الکتریکی گرفته
شده است.

همانطورکهمیدانید Q=RI2t :رابطۀ تولید گرما است که در وسایل الکتریکی
و جوشکاری مقاومتی بهکار میرود.

سخنرانی

صفحه  81جدول  :1انواع روش های جوش کاری مقاومتی در این جدول آمده
است .هنرجویان شایستگی نقطه جوش را در این بخش خواهند آموخت و سایر
روش ها را در مقطع دانشگاه فرا خواهند گرفت.
تفاوت بین روش ها در کاربرد آنها و نوع الکترود می باشد .هنرجویان باید در این
حد بدانند که هر یک از این فرایندها چه کاربردی دارد و شیوۀ اتصال هر یک را
درک کنند.
همچنین هنرجویان می توانند از فیلم هایی که در بستۀ آموزشی هنرجو قرار داده
شده است برای یادگیری بیشتر در رابطه با هر فرایند استفاده کنند.
در سایت زیر فیلم هایی از فرایند جوش کاری مقاومتی آمده است که می تواند برای
آموزش این فرایند مناسب باشد:
http://zmp3.xyz/play/resistance-spot-welding-how-itworks/AwL1CAg43PU.html
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سخنرانی

جمع آوری اطالعات

سخنرانی

فعالیتکارگاهی

60

صفحه  82شکل  :7نمایی از فرایند نقطه جوش را نشان می دهد .در متن ذکر
شده که در شکل مقاومت های مختلف نشان داده شده است ،هنرجویان باید در این
قسمت با توجه به رابطه  Q=RI2tو تئوری ای که برای وسایل الکتریکی بیان شده
است ،تعیین کنند در کدام یک مقاومت الکتریکی بیشتر است.
صفحه  85شکل  :13همان طور که می دانید وظایف الکترود در فرایند نقطه جوش
اعمال نیرو و انتقال جریان الکتریکی به فصل مشترک اتصال می باشد ،که به موجب
آن به دلیل مقاومت الکتریکی که بین فصل مشترک اتصال ،گرما تولید شده و
اتصال با اعمال فشار توسط دو الکترود مسی ایجاد می شود.
سؤال :هنرجویان باید در این قسمت با توجه به شکل که گویای وظایف الکترود
می باشد ،وظایف الکترود را شرح دهند.
صفحه  87جدول  :2هنرجویان باید کاربردهای مربوط به هر نوع از الکترودها را با
توجه به منابع اینترنتی در جدول  2تکمیل نمایند.
صفحه  89شکل  :14به طور کلی جوش کاری مقاومتی از  4سیکل تشکیل شده
است که در شکل فوق مشخص شده است .از سمت چپ که به عنوان سیکل
ابتدایی است ،نیرو توسط الکترودها به دو پلیت وارد می شود اما جریان صفر است،
همان طور که مشاهده می کنید نمودار باالیی که نیرو ـ زمان می باشد ،با افزایش
زمان ،رفته رفته نیروی فشاری الکترودها افزایش می یابد .در سیکل دوم ـ سیکل
جوش کاری ـ همان طور که در نمودار پایینی ـ جریان ـ زمان ـ نشان داده شده
است ،جریان بر قرار می شود ولی فشار ثابت می ماند .دلیل سینوسی بودن نمودار
جریان ـ زمان ،مدت زمانی است که جریان وصل و قطع می شود .سیکل سوم که
مرحلۀ نگه داری است ،در این مرحله جریان قطع می باشد اما فشار ثابت باقی
می ماند تا عملیات فورج کردن قطعات در ناحیه اتصال کامل صورت گیرد و اتصال
برقرار شود .در نهایت سیکل خنک کاری است که فشار نیز برداشته می شود و
قطعه در این سیکل سرد می شود.
کار عملی  :6-1در این قسمت  6نوع کار عملی متفاوت برای هنرجویان طراحی
شده است تا شایستگی نقطه جوش را کسب کنند .از آنجایی که هر جلسه باید
تلفیقی از دانش و مهارت باشد ،لذا طوری برنامه ریزی کنید که در هر جلسه یک
یا دو نوع از تمرین های عملی را هنرجویان در محیط کارگاه انجام دهند .و در هر
جلسه براساس نمون برگ ارزشیابی تکوینی شایستگی های فنی و غیرفنی ،نگرش
و ایمنی پس از فعالیت کارگاهی ارزیابی شود.

فصل سوم :خمکاری ورق

جلسه  -18-19کنترل کیفی اتصال نقطه جوش
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این شایستگی ،فراگیری انواع روش های اتصال فلزات ،جوش کاری
مقاومتی و روش های آن ،روش نقطه جوش ،تنظیم و راه اندازی دستگاه
نقطه جوش ،شیوه های جوش کاری با فرایند نقطه جوش و روش های ارزیابی
کیفیت جوش می باشد .روش های اتصال فلزات بسیار متنوع می باشند و
انتخاب هر یک از این روش ها به طور کلی به نوع مواد ،کاربرد ،انعطاف پذیری
و اقتصاد تولید و امکانات موجود وابسته است .نقطه جوش یکی از روش های
جوش کاری مقاومتی است که کاربرد فراونی در صنعت دارد .در کتاب کار و
فناوری ،مختصری از روش های اتصال دائم و موقت را فرا گرفته اید که شامل
پیچ و پرچ و لحیم کاری می باشد .در ادامه  ،کلیاتی از روش های اتصال و روش
جوش کاری با فرایند نقطه جوش را به طور کامل خواهید آموخت.
چند نوع روش اتصال برای یکپارچه کردن قطعات فلزی وجود دارد؟
انرژی چه نقشی در پدید آوردن یک روش جوش کاری دارد؟

ایجاد انگیزه در هنرجو

با انرژی الکتریسیته می توان حرارت تولید کرد؟
از چه روش اتصالی برای یکپارچه کردن بدنه فلزی خودروها استفاده
می شود؟
چگونه می توان کیفیت یک اتصال را ارزیابی کرد؟
جوش پذیری و انواع آلیاژ های جوش پذیر را نام ببرد.

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

جوش کاری فلزات و آلیاژ های هم جنس
انواع عیوب جوش مقاومتی نقطه ای را شرح دهد.
روش های شناسایی و رفع عیوب نقطه جوش را توضیح دهد.
عیب یابی و کنترل ابعاد جوش را انجام دهد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی جوشکاری با فرایند
نقطه جوش ،هنرجویان قادر به تنظیم و راهاندازی دستگاه نقطه جوش،
جوشکاری با فرایند نقطه جوش و ارزیابی کیفیت اتصال خواهند بود.
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جدول راهنمای تدریس
توضیحات

عالمت /کد

صفحه  : 97 – 98در این جدول عوامل تأثیر گذار بر جوش پذیری آلیاژهای مختلف
آمده است ،مقاومت الکتریکی و  ...و این عوامل برای هر آلیاژ مشخص شده است،
هنرجویان باید به هر یک از آلیاژها با توجه به جدول  4امتیاز دهند و سپس این
امتیازات را در جدول  5درج کنند ،در نهایت امتیازات را جمع کنند و با توجه به
شرایط جوش پذیری:
کمتر از  : 5جوش پذیری ضعیف
بین  5تا  :7جوش پذیری متوسط
فکر کنید

بیشتر از  :7جوش پذیری خوب
در نهایت جوش پذیری هر آلیاژ توسط خود هنرجویان کشف خواهد شد.
این نوع فعالیت ها در یادگیری بسیار مؤثر می باشند چون هنرجویان را فعال
خواهند کرد .در این نوع فعالیت ها ما به دنبال ایجاد تعامل بین هنرجو با هنرجو و
هنرجو با هنرآموز می باشیم .لذا هنرجویان گرامی باید این مسیر انجام فعالیت را
هدایت کنند تا هنرجویان به درک کامل این موارد برسند.

فعالیت کالسی

فعالیتکارگاهی

ارزشیابی پایانی
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صفحه  :99شکل  15و جدول  6مناطق مختلف یک دکمه جوش را نشان می دهد.
در این قسمت هنرجویان باید ارتباط بین جدول  6و شکل  15را پیدا کنند.
صفحه  :106هدف از این فعالیت تست استحکام اتصال به روش خمشی است .در
این فعالیت نقشه ای که مربوط به آماده سازی نمونه تست خمش می باشد ارائه شده
است ،هنرجویان باید با توجه به نقشه دو ورق را به یکدیگر متصل کنند و سپس به
کمک گیره و چکش این دو پلیت را از هم جدا کنند .توضیحات مربوط به تست ها
در کتاب درسی آمده است.
صفحه  :108فعالیتی که در این قسمت طراحی شده است ،ادامه فعالیت ارزشیابی
پایانی واحد یادگیری خم کاری است که به صورت پروژه ای دیده شده است ،در این
قسمت هنرجویان باید بخش های مختلف جعبه با روش نقطه جوش را به یکدیگر
متصل نمایند.
ارزیابی محصول نهایی نیز براساس شاخص های شایستگی نقطه جوش صورت می گیرد.

فصل سوم :خمکاری ورق

واحد یادگیری 5
اتصال پیچک
 :24پیاده سازی نقشه و اتصال پیچک
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این شایستگی فراگیری انواع اتصال پیچک ،کاربرد آنها در تولید
مصنوعات فلزی ،محاسبه پیچک ،روش های ساخت پیچک و ابزار و تجهیزات
ساخت پیچک می باشد .اتصاالت پیچک بسیار متنوع می باشد که هر یک از
آنها کاربرد بخصوص دارند ،به عنوان مثال از اتصاالت پیچک برای ساخت
محفظه های فلزی مواد غذایی ،کانال ها و جعبه های فلزی کاربرد دارند .در این
بخش ابتدا با اتصاالت پیچک و اهمیت آن در صنعت ورق کاری آشنا خواهید
شد و سپس نحوۀ پیچک کردن و ساخت مصنوعات با استفاده از اتصال پیچک
را فرا خواهید گرفت.

ایجاد انگیزه در هنرجو

پیچک جزء کدام دسته از اتصاالت به شمار می رود؟
برای ساخت کانال ها از چه اتصاالتی استفاده می شود؟
چند اتصال پیچک وجود دارد؟
چگونه می توان یک اتصال پیچک را ساخت؟

انواع ورق های فلزی و کاربردشان را بیان کند.
انتخاب ورق مناسب از نظر جنس و ضخامت ورق براساس نوع محصول و
کاربرد آن
عمل تمیزکاری را قبل از پیچک بر روی ورق انجام دهد.
انواع اتصاالت و قالب ها پیچک را بیان کند.
شایستگی ها ،اهداف و
محاسبه اتصاالت پیچک
نتایج مورد انتظار
پیاده سازی نقشۀ کار بر روی ورق را انجام دهد.
تشریح روش های فاق بری ،پلیسه گیری و فاق بری
انجام عمل فاق بری بر روی ورق
اجرای انواع اتصاالت پیچک ساده ،دوبل و آمریکایی
استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی اتصال پیچک ،هنرجویان
قادر به محاسبۀ لبۀ اتصال و پیاده کردن نقشۀ پیچک بر روی ورق فلزی و
ساخت اتصال پیچک خواهند بود.
63

جدول راهنمای تدریس
عالمت /کد

توضیحات
صفحه  :115در شکل  ،4شماتیکی از پیچک داخلی نشان داده شده است ،و
از هنرجویان سؤال شده که تفاوت بین پیچک ساده و پیچک داخلی چیست؟
هنرجویان باید بر اساس شکل  4به این سؤال پاسخ دهند.

پرسش

سخنرانی

صفحه  :117در این قسمت نوع ارائه سؤالی است ،هدف از طرح سؤاالتی همچون
«چگونه اطالعات مورد نیاز برای اتصال پیچک را به دست آوریم؟» فعال کردن ذهن
هنرجویان می باشد.
در شکل  8گسترده کانال آمده است ،از هنرجویان سؤال شده که قسمت رنگی
( )eبرای چه منظوری در نقشه آمده است؟ چرا قسمت های زرد رنگ برابر نیستند
و در هر طرف از ورق این مقدار متفاوت می باشد .همۀ این سؤاالت به این دلیل
می باشد که هنرجویان به این درک برسند که پیچک یک نوعی اتصال است که از
خود ورق اولیه برای ساخت آن استفاده می شود .لذا آنها باید قبل از ساخت پیچک
مقدار ورق مورد نیاز برای ساخت اتصال پیچک مورد نظر را محاسبه کرده و به
طول ورق اصلی اضافه کنند.
در نقشه گستردۀ کانال میبینید که مقدار پیچک ،پس از باز شدن کانال در نقشه
گسترده مشخص شده است .پس مقدار ورقی که برای اتصال پیچک استفاده میشود
یک مقدار اضافی است و باید برای هر نوع از پیچک جداگانه محاسبه شود .در کتاب
درسی نحوۀ محاسبۀ این مقدار اضافی برای هر نوع اتصال فرنگی شرح داده شده است.
صفحه  :119بر اساس تمرین های داده شده در کتاب درسی چند نمونه تمرین دیگر
طراحی شود ،و به هنرجویان اجازه دهید تا در کالس آنها را حل کنند تا یادگیری
اتفاق بیفتد.

پرسش

فعالیتکارگاهی
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بر اساس نقشه پیچک ساده را بسازد .توجه داشته باشید هنرجویان قبل از شروع
فعالیت عملی ،ایمنی فردی را رعایت کرده باشند و از لباس ،دستکش چرمی و
کفش ایمنی در حین کار با ورق استفاده کنند .سپس ابزارهای مورد نیاز خود را
فهرست کرده و از انبار دار تحویل بگیرند .هنرآموزان گرامی قبل از اینکه هنرجویان
کار عملی خود را شروع کنند ،چند نمونه پیچک ساده برای آنها بسازید.
فرایند کار هنرجویان را با کمک نمون برگ ارزشیابی تکوینی ارزیابی کنید.
موارد مهم قبل از شروع کار عملی:
نکته  :1ایمنی ـ در کارهای عملی نکته بسیار مهم ،ایمنی است .پوشیدن لباس
کار مناسب ،دستکش چرمی و کفش ایمنی حین کار برش کاری بسیار مهم است و
هنرجویان باید این موارد را قبل از شروع کار برش کاری رعایت کنند.

فصل سوم :خمکاری ورق

مواردی که در حین برش کاری با قیچی اهرمی باید رعایت کنند قبل از شروع کار
عملی برای آنها تشریح شود :به عنوان مثال حین حمل ورق فلزی از دستکش
چرمی استفاده کنند.
نکته  :2شایستگی های غیر فنی ـ این مورد نه تنها در محیط آموزشی بلکه در
محیط های واقعی از اهمیت فراوانی برخوردار است .شایستگی های غیرفنی همانند
مدیریت مواد و تجهیزات و مسئولیت پذیری در کارهای محوله یکی از مهم ترین
موضوعاتی است که باید هنرجویان حین کار عملی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم
یاد بگیرند .در کار برش کاری مهم ترین پارامتر در مدیریت مواد ،خواندن دقیق نقشه
و پیاده کردن صحیح آن بر روی ورق می باشد ،از این رو هنرجویان باید از اهمیت
نقشه در کار برش کاری مطلع باشند.
در ابتدای همۀ کارهای عملی جدولی از فهرست ابزار آالت مورد نیاز برای انجام
آن ،قرار داده شده است ،البته جدول خالی است و هنرجویان باید آن را پر کنند.
درحقیقت هدف از طرح این فعالیت ،یاد دهی ابزار شناسی و کسب شایستگی انتخاب
ابزار مناسب بر اساس نوع کار است.
این موضوع در محیط واقعی کار بسیار مهم است که فرد توانایی انتخاب ابزارهای
مورد نیاز خود بر اساس نوع کاری که با آن سرکار دارد ،را داشته باشد.
ترتیب انجام کار عملی در قسمت شرح فعالیت آمده است ،از هنرجویان بخواهید
بر اساس آن عمل کنند.

ارزشیابی پایانی

صفحه  :130در پایان واحد یادگیری اتصال پیچک ،باید ارزشیابی پایانی جهت
ارزیابی شایستگی های کسب شده توسط هنرجویان صورت گیرد.
هنرجویان باید با توجه به شرح فعالیت صفحه  130فعالیت کارگاهی را به طور
دقیق انجام دهند .فرایند کار ،محصول نهایی ،ایمنی ،شایستگی های غیرفنی و
نگرش در فرایند ارزشیابی مؤثر خواهند بود .ارزیابی عوامل ذکر شده بر اساس
شاخص های ارزشیابی ،انجام خواهد شد.
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واحد یادگیری 6
لحیم کاری نرم
جلسه25-30 :
عناصر کلیدی

توضیحات

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی ،فراگیری روش های آماده سازی و تمیزکاری ورق قبل
از لحیم کاری ،تجهیزات لحیم کاری ،منابع حرارتی لحیم ،انواع طرح اتصال لحیم،
لحیم پذیری و روش های لحیم کاری نرم می باشد .لحیم کاری نرم یکی از روش های
لحیم کاری است که همانند چسب از یک ماده واسطه (آلیاژ لحیم) برای اتصال دو فلز
استفاده می کند .این ماده واسطه در دمای کمتر از دمای ذوب دو فلز ،ذوب می شود و
پس از سرد شدن باعث چسبیدن و اتصال دو فلز می شود .البته این مقدار چسبیدن به
خواص فلز پایه (فلز مورد اتصال) و آلیاژ لحیم بستگی دارد.

ایجاد انگیزه در هنرجو

برای آب بندی قوطی های کنسرو از چه روشی استفاده می کنند؟
مدارهای الکترونیکی را چگونه به بوردهای فلزی متصل می کنند؟
لحیم کاری با جوش کاری چه تفاوتی دارد؟
ویژگی های لحیم نرم چیست؟
تر  شوندگی مذاب روی سطح جامد چه تأثیری در اتصال دارد؟

شایستگی ها ،اهداف و
نتایج مورد انتظار

مفهوم لحيم كاري نرم را بيان نمايد.
انواع روش هاي تميزكاري قطعه در لحيم نرم را شرح دهد.
انواع تجهيزات لحيم كاري نرم را بيان نمايد.
قطعات را براي لحيم كاري نرم آماده سازي نمايد.
انواع اتصاالت در لحيم كاري نرم را بيان نمايد.
خاصيت مويينگي و تأثير آن در لحيم كاري را شرح دهد.
خاصيت تركنندگي را شرح دهد.
انواع روان سازهاي لحيم كاري نرم را شرح دهد.
انواع روش هاي اجراي لحيم كاري نرم را شرح دهد.
پارامترهاي مؤثر در لحيم نرم را بيان نمايد.
قطعات آماده شده را لحيم كاري نرم نمايد.
انواع عيوب لحيم كاري نرم را بيان نمايد.
قطعات لحيم كاري شده را تميزكاري و عيب يابي نمايد.

استاندارد عملکرد
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پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی لحیم کاری نرم ،هنرجویان قادر به
آماده سازی ورق و تجهیزات لحیم کاری و اتصال مصنوعات فلزی خواهند بود.

فصل سوم :خمکاری ورق

جدول راهنمای تدریس
عالمت /کد

سخنرانی

سخنرانی

توضیحات
صفحه  -135شکل  :1در این بخش هنرجویان باید تفاوت بین جوش کاری و
لحیم کاری را بفهمند و تشخیص دهند هر یک از این فرایندها برای چه کاربردهایی
مناسب می باشند.
پیشنهاد می شود هنرآموزان گرامی در این قسمت ،از فیلم هایی که برای شما در نظر
گرفته شده برای آموزش این قسمت استفاده کنید.
به طور کلی نوع ارائه در این قسمت به صورت توضیحی است و هدف از این نوع ارائه و
بیان تفاوت های بین جوش کاری و لحیم کاری ،لحیم کاری نرم و سخت ،این است که
هنرجویان تفاوت بین اینها را درک کنند و بتوانند این روش ها را از یکدیگر تمیز دهند.
صفحه  -136شکل  :2همان طور که می دانید لحیم کاری روشی است که بدون ذوب
فلز پایه ،اتصال بین دو قطعه به کمک ماده پر کننده ایجاد می شود .از این رو تئوری
ایجاد اتصال در لحیم کاری با جوش کاری بسیار متفاوت است .لحیم کاری همانند
اتصال های چسبی است.
به عبارت دیگر در لحیم کاری ماده پر کننده ذوب می شود و فلز پایه بدون تغییر
می ماند .تفاوت بین اتصاالت چسبی و لحیم کاری در استحکام آنها در شرایط کاری
است و اصوالً چسب ها در دماهای باال واکنش داده و موجب جدایش در اتصال می شوند
که در لحیم کاری خصوصاً لحیم کاری سخت این مشکل وجود ندارد.
شکل  2نشان می دهد که اتم ها پس از اتصال به هم دوخته می شوند ،که این گویای
این است که پس از اتصال ،یک پیوند شیمیایی بین اتم ها در فصل مشترک اتصال ایجاد
می شود .لحیم کاری نوعی اتصال دائم است که در آن ،اتم ها با یکدیگر پیوند ایجاد
می کنند.
صفحه  :137هدف از طرح این سؤال ،کسب دانش شناخت آلیاژ توسط هنرجویان
می باشد .به عنوان مثال ،فوالد یکی از آلیاژهای پرکاربرد در صنایع مختلف است.
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صفحه  :140-142در لحیم کاری سه فاکتور لحیمپذیری( ،)Solderabilityترشوندگی
( )Wettingو مویینگی بسیار حائز اهمیت میباشند .بهعبارتدیگر ،اگر ماده ،پرکننده
(آلیاژلحیم) نتواند سطح دو قطعه را ترکند ،هیچ اتصالی برقرار نخواهد شد.
شاید برای هنرجویان این سؤال ایجاد شود که تر شوندگی چیست؟
به عنوان مثال :وقتی بر روی سرامیک آشپزخانه آب می ریزیم ،به صورت یک قطره
دیده می شود (همانند شکل  )8و به خوبی پخش نمی شود .چرا؟ به این دلیل که آب و
سرامیک از لحاظ شیمیایی با هم متفاوت هستند و نوع پیوند و خواص شیمیایی آنها
بسیار با یکدیگر متفاوت است .این نکته بسیار حائز اهمیت است که در علم اتصال،
در صورتی بین دو جزء ،اتصال برقرار می شود که یا از لحاظ شیمیایی (نوع پیوندهای
اتمی) نزدیک به هم باشند یا از روش هایی استفاده کنیم که بتوان تغییر در خواص
شمیایی دو جزء ایجاد کرد ،تا اتصال ایجاد شود .این نکته در مورد روش اتصال ذوبی
یا ذوب ـ جامد صادق است.
در لحیم کاری برای ایجاد اتصال ،بسته به نوع فلز پایه از آلیاژ لحیم مختلف استفاده
می کنند که دلیل اصلی آن همان بحث تر شوندگی است.
لحیم پذیری :در کتاب درسی ،آزمایشی برای هنرجویان طراحی شده تا به این دانش
برسند که اگر جزئی را می خواهند به یکدیگر متصل کنند قبل از اجرای لحیم کاری،
سطح قطعات را کامل با روش های تمیزکاری مرسومی که وجود دارد ،تمیز کنند و
آماده سازی اولیه را به طور دقیق انجام دهند.
فاکتور مویینگی که در شکل  10و  11به آن پرداخته شده ،در لحیم کاری از اهمیت
باالیی برخوردار است .هنرجویان باید آزمایش مویینگی که در شکل  10آمده است
را انجام دهند تا به دانش خاصیت موییندگی مواد پی ببرند .در لحیم کاری هم این
خاصیت برای نفوذ ماده پرکننده در درز اتصال و ایجاد یک اتصال مستحکم بسیار
مهم است.
صفحه  -148جدول  :7هنرجویان باید جدول  7را با توجه به اطالعاتی که از آنها
خواسته شده تکمیل نمایند .هدف از طرح این جدول این است که هنرجویان
شایستگی های غیر فنی همانند مدیریت زمان و تجهیزات که در محیط واقعی کار بسیار
حائز اهمیت است را کسب کنند .این جدول ،چک لیستی است که با توجه به نوع روش
لحیم کاری یا نوع منبع حرارتی که برای لحیم کاری نیاز است ،تجهیزات مورد نیاز
خود را فهرست می کند.

فصل سوم :خمکاری ورق

فعالیتکارگاهی

ارزشیابی پایانی

صفحه  :151-155همانند واحدهای یادگیری قبلی ،تمرین هایی که طراحی شده در
جهت کسب شایستگی می باشد .براساس شرح فعالیت در هر تمرین هنرجویان باید
کار عملی مورد نظر را به کمک هنرآموزان گرامی انجام دهند.
نکتۀ قابل توجه این است که برخی از واحدهای یادگیری ،همانند لحیم کاری نرم
به صورت پروژه ای طراحی شده و سازماندهی محتوایی به صورتی که ابتدا تئوری های
مربوط به لحیم کاری نرم بیان شد و سپس فعالیت های کارگاهی مربوط آنها طراحی
گردید.
همچنین هنرآموزان گرامی می توانند برای هر جلسه با توجه به طرح درس مورد نظر
خود ،سیستم  3ساعت تئوری و  5ساعت عملی را طراحی کنند و آن را در هر جلسه
اجرا کنند.
صفحه  :156-157در ارزشیابی پایانی این واحد یادگیری و ارزشیابی پایانی واحد
یادگیری اتصال پیچک از یک تمرین به صورت پروژه استفاده شده است.
در واحد یادگیری اتصال پیچک از هنرجویان خواسته ایم که جعبه فوق را براساس
نقشه بسازند و از اتصال پیچک برای ساخت جعبه استفاده کنند .در پایان واحد
یادگیری لحیم کاری نرم ،هنرجویان باید درزهای فرنگی پیچ را جهت آب بند کردن
جعبه با لحیم کاری نرم پر کنند .ارزیابی نهایی در این قسمت بر اساس شاخص های
تعیین شده در واحد یادگیری لحیم کاری نرم انجام می شود.
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