
1

کتاب راهنمای هنرآموز شامل مواردی مانند مطرح کردن پرسش، بحث گروهی، 
نمایش فیلم آموزشی، تحقیق کنید، چگونگی انجام دادن کار عملی و غیره است. 
در این قسمت سعی شده است برای تدریس این موارد، شیوه نامۀ کّمی تهیه شود و 
در هر قسمت از متن کتاب که به آنها اشاره شد، روش تدریس به شیوه نامۀ مربوط 

ارجاع داده شود و از تکرار موارد جلوگیری به عمل آید.
شیوه نامه های مربوط عبارت اند از:

��شیوه نامۀ فیلم آموزشی
��شیوه نامۀ چگونگي کار عملی در کارگاه یا آزمایشگاه

��شیوه نامۀ پرسش و پاسخ 
��شیوه نامۀ نکات ایمنی

شیوه�نامۀ�نمایش�فیلم�آموزشی�موجود�در�متن�کتاب
ابتدا هنرآموز فیلم آموزشی را طبق متن کتاب در کالس نمایش می دهد. پس از 
تمام شدن فیلم، از هنرجویان می خواهد نظرات و برداشت های خود از فیلم نمایش 

داده شده را ارائه کنند. 
هنرآموز پس از شنیدن نظرات هنرجویان، در صورت وجود اشکال، با نمایش دوبارۀ 
قسمت هایی از فیلم، بحث گروهی به کمک هنرجویان و ارائۀ توضیحات، اشکاالت 

را بر طرف می کند.
در ادامه هنرآموز دوباره فیلم را نمایش مي دهد و پس از هر قسمت مشخص از فیلم 
بسته به تشخیص خود، فیلم را متوقف مي کند و توضیحات کامل و جامع را در 
ارتباط با آن قسمت ارائه می دهد. سپس نمایش فیلم را از نقطۀ توقف دوباره شروع 
مي کند و در صورت نیاز، بنابر تشخیص خود، فیلم را متوقف می کند و توضیحات 
الزم را ارائه می دهد. این کار آنقدر ادامه مي یابد تا فیلم به پایان برسد. سپس از 
هنرجویان می خواهد نتیجه گیری خود از فیلم نمایش داده شده را در قالب گزارش 

یا چند سطر ارائه دهند. 
به  اشکال،  وجود  صورت  در  ارائه شده،  نتیجه گیری های  بررسی  از  پس  هنرآموز 
کمک بحث گروهی با تعامل هنرجویان و ارائه توضیحات تکمیلی، اشکال را رفع 

می کند. 

شیوه نامۀ اجرايی تدريس
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شیوه�نامۀ�اجرایی�کار�عملی
ابتدا هنرآموز ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مربوط به کار عملی را به صورت چشمي 
به هنرجویان معرفی کند. سپس به صورت عملی مراحل انجام دادن کار را مطابق 
با موارد ذکر شده در کتاب، به همراه روش صحیح انجام دادن کار عملی با ابزار و 
تجهیزات در حضور هنرجویان با ذکر توضیحات و نکات ایمنی مربوط به هر مرحله 
انجام دهد. در ادامه هنرجویان را به چند گروه تقسیم بندی کند و از هر گروه بخواهد 
به طور مجزا کار مشابه با نمایش عملی را انجام دهند و نتیجه را به هنرآموز ارائه کنند. 
بنابراین در پایان، تمام گروه هاي هنرجویي باید همۀ کارها را حداقل یکبار به صورت 
عملی انجام داده باشند و نتیجۀ فعالیت خود را به هنرآموز ارائه دهند. هنرآموز پس از 
بررسی کارهای هر گروه، در صورت وجود اشکال، با ارائه توضیحات و ذکر علت و روش 

جلوگیری از بروز اشکال، هنرجویان را در مسیر صحیح راهنمایي کند.

شیوه�نامۀ�اجرایی�پرسش�و�پاسخ
در قسمت هایی از کتاب درسی که شامل پرسش، تمرین و سؤال است، هنرآموز 
آنها را در کالس مطرح کند و از هنرجویان بخواهد نظرات و پاسخ های خود را در 
کالس ارائه دهند. سپس به صورت بحث گروهی و با تعامل هنرجویان، پاسخ های 
ارائه شده را نقد و بررسی نمایند و موارد اشتباه را مشخص کنند و با ارائه توضیحات 

تکمیلی، اشکال را رفع کنند. 

شیوه�نامۀ�نکات�ایمنی�و�بهداشتی
در هر جلسۀ کار عملی، هنرآموز نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به آن فعالیت را 
بیان می کند. سپس از هنرجویان می خواهد به صورت گروهی دالیل رعایت کردن 
نکات ایمنی و بهداشتی را مشخص کنند. در صورت وجود اشکال، هنرآموز با ارائه 

توضیحات به رفع اشکال می پردازد.

شیوه�نامۀ�گزارش�کارگاه�و�آزمایشگاه
از هنرجویان مي خواهد، گزارش کار  انجام دادن هر فعالیت عملي، هنرآموز  از  پس 
انجام شده را تهیه کنند و تا هفته بعدي آن را به هنرآموز ارائه دهند. در ادامه یک نمونه 

جدول گزارش کار آمده است.
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یک�نمونه�جدول�گزارش�کار

شمارۀ�فعالیت�عملینام�سرگروهشمارۀ�گروهتاریخ�انجام�دادن�فعالیت�عملی

نام�کامل�فعالیت�عملیاعضای�گروهکالسنام�کتاب

بخش�های�اصلی�گزارش�کارردیف

عنوان فعالیت کارگاهی1

هدف فعالیت کارگاهی2

تئوری فعالیت کارگاهی3

تجهیزات، وسایل و مواد استفاده شده4

چگونگی انجام دادن فعالیت کارگاهی5

فرمول ها و محاسبات مربوط6

نتیجه گیری7

منابع و مراجع8

شیوه�نامۀ�بازدید�از�مراکز�علمی�و�صنعتی
بازدید از مراکز علمی و صنعتی مرتبط با هر دستگاه و فرایند، تأثیر بسزایی در امر 
خواسته شده  بازدیدهای  می شود  درخواست  محترم  هنرآموزان  از  دارد.  یادگیری 
در متن کتاب درسی را انجام دهند و پس از پایان دورۀ بازدید، مطابق جدول، از 

هنرجویان بخواهند گزارش بازدید بنویسند.

یک�نمونه�جدول�گزارش�بازدید

نام�مرکز�بازدیدشمارۀ�گروهعنوان�بازدید

نام�مرکز�آموزشیاعضای�گروهتاریخ�بازدید

کالسنام�سرگروهسال�تحصیلی

هدف از بازدید به طور خالصه نوشته شود.هدف�از�بازدید

مطالب علمی مربوط به موضوع بازدید ذکر شود.تئوری�بازدید

اسامی تجهیزات بازدید شده ذکر شود.تجهیزات�بازدید�شده

مشاهدات اصلی و جالب ذکر شود.مشاهدات

مطالب و موضوعاتی که هنرجو در این بازدید برای اولین بار می شنود و یا می بیند، ذکر شود.نوآوری

نتیجه گیری کلی از بازدید انجام شود )مثبت یا منفی بودن(.نتیجه

شایستگی�های�
غیرفّنی�بازدید

محّول،  کارهای  و  وظایف  دادن  انجام  به موقع،  و  منظم  )وقت شناسی، حضور  حرفه ای  اخالق  فرایند 
پیروی از قوانین کارگاهی و غیره( و کار گروهی هنرجو )حضور فّعال در فعالیت های گروهی، انجام دادن 

کارها و وظایف محّول( را ارزیابی کند.
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شاخص هاي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در برنامه هاي درسي جدید به شرح زیر 
است:

1  در نظر گرفتن عملکرد هنرجو 

2  در نظر گرفتن پرسش شفاهي، کتبي و عملکردي
3  ارزشیابي تکویني 
4  ارزشیابي پایاني 

5  در نظر گرفتن مسائل اخالقي و انساني در ارزشیابي
6  توجه به اصل انصاف و عدالت در ارزشیابي

7  مقایسۀ هر هنرجو با خود
8  تناسب ارزشیابي با تجارب یادگیري تعیین شده

9  مشارکت دادن هنرجویان در ارزشیابي
10  استفاده از روش هاي متنوع ارزشیابي، متناسب با اهداف و تجارب یادگیري

شیوۀ�ارزشیابي
ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي کتاب عملّیات در کارخانه هاي صنایع 
شیمیایي است. در پایان هر پودمان شیوۀ ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي 
باید براي هر پودمان یک نمره در سامانۀ ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمرۀ 
قبولي در هر پودمان حداقل 12 است و نمرۀ هر پودمان از دو بخش تشکیل مي شود که 
شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هر یک از پودمان ها است.

شیوۀ ارزشیابي هنرجويان

در�ارزشیابي�پایاني�هر�پودمان
شایستگي هاي فّني مراحل انجام دادن کار در نظر گرفته شود.

و  تجهیزات  و  مواد  مدیریت  زمان،  مدیریت  به  غیر  فّني  شایستگي هاي    در 
مسئولیت پذیري توجه شود.

 الزم است که هنرجویان نکات ایمني را در هر قسمت از کار رعایت کنند.
  در تمامي مراحل کار، حفظ محیط زیست و کاهش آالینده هاي زیست محیطي، 

سرلوحۀ کار قرار گیرد.
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ارزشیابی شايستگی

شرح�کار:

استاندارد�عملکرد:

شاخص�ها:

شرایط�انجام�دادن�کار�و�ابزار�و�تجهیزات:
شرایط�مکان:

شرایط�دستگاه:
زمان:

ابزار�و�تجهیزات:

معیار�شایستگی:

نمرۀ�هنرجوحداقل�نمرۀ�قبولی�از�3مرحلۀ�کارردیف

1

2

3

4

5

6

2شایستگی�های�غیرفنی،�ایمنی،�بهداشت،�توجهات�زیست�محیطی�و�نگرش:

*میانگین�نمرات

* کمترین میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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بودجه�بندي�زماني�و�مکاني�درس�عملّیات�در�کارخانه�های�صنایع�شیمیایي

محتواي�قابل�ارائهپودمان�ردیف
زمان

مکانچگونگي�ارائه
عملينظري

نمونه گیری مواد شیمیایياول

812نمونه گیری از جامدات
کتاب درسي

تصویر و پوستر
فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه 1218نمونه گیری از مایعات

46نمونه گیری از گازها

عملّیات در صنایع معدنیدوم

812تهیۀ اسیدها و بازهای معدنی

کتاب درسي
تصویر و پوستر

فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه

812تهیۀ نمک ها

46استخراج فلزات

46لعاب کاری

عملّیات در صنایع پوششیسوم

آماده سازی قطعه پیش از 
812پوشش دهی

کتاب درسي
تصویر و پوستر

فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه 812آبکاری قطعات

812پوشش دهی با اعمال رنگ

عملّیات در صنایع کشاورزي، چهارم
بهداشتی و دارویی

610تهیۀ چند نمونه مادۀ کشاورزی
کتاب درسي

تصویر و پوستر
فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه 812تهیۀ چند نمونه شوینده

1014تهیۀ چند نمونه دارو

عملّیات در صنایع پتروشیمیپنجم

812پاالیش نفت و گاز
کتاب درسي

تصویر و پوستر
فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه

1014تهیۀ چند نمونه بسپار

تهیۀ چند نمونه چسب و 
610کامپوزیت



فصل اول: نمونه گیری مواد شیمیایی

7

فصل 1

نمونه�گیری�مواد�شیمیایی
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مقدمه

بحث�گروهی�1

نمونه گیری،  در  مؤثّر  عوامل  نمونه گیری،  مفهوم  با  هنرجویان  پودمان،  این  در 
جامدات،  نمونه گیری  نمونه گیری،  ظروف  انواع  نمونه گیر،  شخص  ویژگي هاي 
مایعات و گازها آشنا می شوند. آموزش این پودمان به صورت تدریس نظری و عملی 
پیش بینی شده است. در ابتدا مطالب نظری مربوط به مفهوم نمونه گیری، عوامل مؤثّر 
انواع خطاها، دّقت و صحت، نمونه گیری  انواع ظروف نمونه گیری،  در نمونه گیری، 
جامدات، مایعات و گازها ارائه شده است. سپس به فراخور امکانات و تجهیزات موجود 
در هنرستان ها، فعالیت های عملی ساده و قابل اجرا آورده شده است. همچنین در این 
پودمان استفاده هم زمان از فیلم های آموزشی با مطالب درسی پیش بینی شده است. 
با توجه به اینکه بازدید از مراکز صنعتی مرتبط با هر دستگاه و فرایند، تأثیر بسزایی 
در امر یادگیری دارد، از هنرآموزان محترم درخواست می شود که در این راستا نیز 

بازدیدهای خواسته شده را انجام دهند.
اغلب فعالیت های این پودمان به صورت گروهی در نظر گرفته شده است. بنابراین 
الزم است که هنرآموزان محترم با تقسیم بندی هنرجویان کالس به گروه های مختلف 
3 تا 4 نفره و با آموزش و راهنمایی دقیق گروه های دانش آموزی، به طور مستقیم در 
فرایند یاددهی و یادگیری مشارکت مؤثر داشته باشند. همچنین هنرآموزان گرامی 
شایستگی های  به  پیش بینی شده  یادگیری  فرصت های  در  که  باشند  داشته  توجه 
و  منظم  حضور  )وقت شناسی،  حرفه ای  اخالق  مانند  یادگیری  واحد  این  غیرفّنی 
به  موقع، انجام دادن وظایف و کارهای محّول، پیروی از قوانین کارگاهی و غیره(، کار 
گروهی )حضور فّعال در فعالیت های گروهی، انجام دادن کارها و وظایف محّول( و 

مستندسازی )گزارش نویسی فعالیت های کارگاهی( توجه ویژه داشته باشند.

مرحلۀ 1: نمونه گیری از جامدات

هدف�توانمندسازی�1:�بیان�مفهوم�نمونه�گیری�با�کمک�مثال�و�تصویر

به تصاویر نگاه کنید، به نظر شما افراد 
فعالیت هایی  چه  دادن  انجام  در حال 
هستند و به چه دلیلي این کارها را انجام 

می دهند؟
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پاسخ: در سطر اول نمونه گیری از مایعات، سطر دوم، نمونه گیری از جامدات و 
سطر آخر نمونه گیری از گازها و مواد شیمیایی آلوده کنندۀ محیط زیست دیده 
نمونه گیری  از  آنها  هدف  هستند.  نمونه گیری  حال  در  افراد  تمامی  می شود. 

به گونه ای است که به اصطالح مشت نمونۀ خروار است.
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هدف�توانمندسازی�2:�بیان�عوامل�مؤثر�در�نمونه�گیری

فعالیت�عملی��1

هدف�توانمندسازی�3:�بیان�ویژگي�های�شخص�و�ظرف�نمونه�گیر�با�کمک�
تصویر�و�انجام�دادن�فعالیت�عملی

بررسی�عوامل�مؤثر�در�نمونه�گیری
عوامل  کنید،  نمونه گیری  خود  هنرستان  شرب  آب  از  مي خواهید  فرض کنید 
مؤثر در نمونه گیری و نکات قابل توّجه در این فعالیت را در جدول زیر بنویسید.

راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری انواع آب های 
قابل دسترس هنرجو تهیه شود و گروه های هنرجویی جدول های مختلف را کامل 
کنند. سپس نمونه ها و جدول های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با 
یکدیگر مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه گیری، انتخاب شود و دلیل آن 
را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

نکات�قابل�توّجهعامل�مؤثرردیف

آب شرب هنرستاننوع نمونه 1

C° 22 و حدود یک اتمسفرفشار و دماي محیط در هنگام نمونه گیري2

بشر، ارلن، استوانۀ مّدرجمشخصات ظرف نمونه گیري3

50 میلی لیترمقدار نمونه4

به تعداد اعضای گروه هنرجوییتعداد نمونه5

هنرستانمحل نمونه گیری6

؟7

بررسی�ویژگی�شخص�نمونه�گیرفعالیت�عملی2
ویژگي هاي خود و هم گروهي خود را با ویژگي هاي شخص نمونه گیر مقایسه 

کنید. به نظر شما، مي توانید نمونه گیر موّفقي باشید؟
راهنمایی: مطابق مطالب گفته شده در کتاب درسی، ویژگي هاي تک تک هنرجویان 
با ویژگي هاي شخص نمونه گیر مقایسه شود و نتایج در جدولی ثبت شود. سپس 
جدول های حاصل شده از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
شود. با بحث گروهی، بهترین شخص نمونه گیر، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
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هدف�توانمندسازی�4:�بیان�خطاهاي�موجود�در�نمونه�گیري�با�کمک�مثال�و�
تصویر

در ابتدا انواع خطاهای نمونه گیری معرفی شده در کتاب درسی، توضیح داده شود و 
با توجه به نمونه گیری هایی که هنرجویان تاکنون انجام داده اند، به طور گروهی در 

مورد خطاهای پیش آمده گفت وگو شود.

سؤاالت
1  خطاهاي نمونه گیري به چه عواملي بستگي دارد؟

پاسخ: حجم )وزن( نمونه، مشخصات نمونه )دانه بندی، درصد جامد(، دّقت ابزار 
یا دستگاه نمونه گیری، دّقت مسئول نمونه گیری و زمان نمونه گیری.

2  انواع خطاهاي اندازه گیري را نام ببرید.
پاسخ: 

1  خطاهای کالن

و  محیطي  خطاهاي  دستگاهي،  خطاهاي  شامل  سیستماتیک  2  خطاهای 
خطاهاي چشمي

3  خطاهای تصادفی 
3  دّقت و درستي )صحت( را تعریف کنید.

پاسخ: به اختالف میان داده های اندازه گیری شده نسبت به یک مقدار متوسط، 
دّقت مي گویند.

مقدارهای  میان  اختالف  که  است  برخوردار  از صحت  زمانی  اندازه گیری  یک 
اندازه گیری شده و مقدار واقعی، در گسترۀ قابل قبول واقع شود.

4  اگر نمونه ها به طور صحیح جمع آوری نشوند، چه اشکالي به وجود مي آید؟
پاسخ: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل نمونه ها در آزمایشگاه بی معنی و 

بدون استفاده خواهد بود.
5  عوامل مؤثر در نمونه گیري چیست؟

پاسخ:�
1  شمارۀ نمونه )بر روي نمونه یک شماره زده مي شود که در گزارش ها و نتایج، 

نام و شمارۀ نمونه ذکر مي شود.(
2  نوع نمونه )نفت خام، بنزین، آب، خاك(

3  فشار و دماي محیط در هنگام نمونه گیري

نکته می توان به  طور عملی یک نمونه گیری از مواد مایع یا جامد را توسط شخص و 
گروه برتر انجام داد.
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4  مشخصات ظرف نمونه گیري
5  مقدار نمونۀ محصول تولیدي 

6  نام کارخانه یا محل نمونه گیري
7  مقدار متوسط دما و فشار مخزن ذخیره براي محصوالت نفتي

8  حجم نمونه )در مورد مایعات و گازها( یا جرم نمونه )در مورد جامدات(
9  تعداد نمونه ها

10  تکرار نمونه گیري
11  روش نمونه گیري

12  وسایل نمونه گیري
13  نام و امضاي شخص نمونه گیر

هدف�توانمندسازی�5:�بیان�نمونه�گیري�از�جامدات�با�کمک�مثال،�تصویر،�
تحقیق،�فیلم�آموزشی�و�فعالیت�عملی

سؤاالت
فلّه اي )مخروط کردن و سپس یک چهارم  نمونه هاي  1  ساده ترین روش تقسیم 

کردن( را شرح دهید.
پاسخ: نمونه هاي اولیه به صورت مجتمع روي هم ریخته شده و سپس مخلوط 
صاف  آن  نوك  و  در می آیند  مخروط  شکل  به  نمونه ها  از  مقدار  این  مي شوند. 
تقسیم  قسمت  چهار  به  جامد  نمونۀ  مشخص،  وسیلۀ  توسط  سپس  مي شود. 
می شود و دو مقدار روبه رویي حذف مي شوند و اگر باز مقدار نمونه مورد آزمایش 
زیاد بود، دوباره دو تودۀ روبه روي هم با هم مخلوط و دوباره چهار قسمت مي شوند، 

این کار تا هنگامي که نمونۀ مورد آزمایش به حد الزم برسد، انجام مي گیرد.
و  هستند  نوك تیز  نمونه گیري(  )میله هاي  نمونه گیري  وسایل  از  بعضي  2  چرا 

قطرهاي مختلف دارند؟ 
پاسخ: به خاطر اینکه به راحتي درون کیسه هاي حاوي مواد فرو بروند. همچنین 
میله هاي  هستند،  متفاوت  قطرهاي  با  ذّرات  داراي  نمونه ها  که  دلیل  این  به 

نمونه گیري در اندازه هاي مختلف ساخته مي شوند. 

نمونه�گیري�جامداتفیلم�آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

جامدات را برای هنرجویان نمایش دهند.
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3  دو دستگاه نمونه گیري از جامدات را بیان کنید که مشابه روش »  مخروط کردن 
و سپس یک چهارم کردن« هستند.

پاسخ: دستگاه هاي ریفل و بورنر

تحقیق�کنید��1 یک نمونۀ بزرگ از یک مادۀ معدني همگن و یکنواخت به جرم 25600 گرم در 
اختیار است، چگونه مي توان با استفاده از دستگاه ریفل که در شکل 7 )کتاب 
درسی( نشان داده شده است، 200 گرم نمونه برای ارسال به آزمایشگاه تهیه 
کرد؟ چند بار نمونه درون دستگاه ریخته مي شود؟ آیا مي توانید براي تعداد دفعات 

فرمولي ارائه دهید؟
یک  سپس  و  می شود  ریخته  ریفل  دستگاه  درون  نمونه  گرم   25600 پاسخ:�
قسمت از مواد که دو قسمت شده است، برداشته می شود و دوباره این کار تکرار 
شود تا حدود 200 گرم نمونه حاصل شود. 7 بار نمونه در دستگاه ریخته مي شود. 

برای محاسبۀ تعداد دفعات به صورت زیر عمل مي شود:
جرم کل مواد که 25600 گرم است را بر جرم نمونه اي که قرار است به آزمایشگاه 
برود )200 گرم( تقسیم مي کنیم و حاصل 218 مي شود. سپس محاسبه مي کنیم 
که 2 به توان چه عددي برسد، نتیجه 218 مي شود و عدد 7 حاصل مي شود. اگر 

دستگاه تقسیم کننده، 4 بخشي بود، عدد 4 به توان n مي رسد.

فعالیت�عملی3 تهّیه�و�ساخت�نمونه�گیر�جامدات
الف( جدولي از نمونه گیرهاي جامدات در آزمایشگاه و کارگاه هنرستان خود تهّیه کنید.

ب( هر گروه یک نمونه گیر براي جامدات طّراحي کند و بسازد.
راهنمایی: هنرجویان عزیز با جست وجوی دقیق در آزمایشگاه و کارگاه های هنرستان 
خود، انواع ظروف را که مناسب نمونه گیری جامدات هستند، تهیه کنند. سپس در 
گروه خود بر روی تک تک نمونه گیرها بحث کنند که دارای چه ویژگی هستند. در 
پایان با بحث کالسی، بهترین ظرف نمونه گیری جامدات، انتخاب شود و دلیل آن 

را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

نکته نمونه گیري،  ظرف  بهترین  توسط  را  جامد  مواد  از  نمونه گیری  یک  می توان 
به طور عملی آزمایش کرد.
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هدف�توانمندسازی�6:�نمونه�گیري�از�جامدات�به�طور�عملی

نمونه�گیری�از�جامداتفعالیت�عملی4
و  کیسۀ شن  تقسیم کنندۀ چوبي،  نمونه گیري،  میله هاي  و�وسایل�الزم:� مواد�

ماسه، ترازو، کیسۀ نمونه گیري، برچسب نمونه گیري
انجام  نمونه گیری ها  درسی،  کتاب  در  گفته شده  کار  روش  مطابق  راهنمایی: 
شود. سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر 
مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

نمونه�گیری�از�سنگ�نمکفعالیت�عملی5
کیسۀ  ترازو،  آسیاب،  نمک،  سنگ  چوبي،  تقسیم کنندۀ  الزم:� وسایل� و� مواد�

نمونه گیري، برچسب نمونه گیري
راهنمایی: مطابق روش کار گفته  شده در کتاب درسی، نمونه گیری انجام شود. 
یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های  فعالیت  از  حاصل  نمونه های  سپس 
مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

نمونه های تحقیق�کنید�2 می توانید  آیا  دارد؟  وجود  معادنی  نوع  چه  شما،  استان  و  شهر  در 
کوچکی از سنگ و پودر آنها را تهیه کنید و ترکیب آنها را حدس بزنید.

راهنمایی:�هنرآموزان محترم توجه داشته باشند که با توجه به شهر و استان 
محل خدمت خود و تحقیقات محلی و اینترنتی انواع معادن گچ، آهن، مس و 
غیره استان را شناسایی کنند و با مراجعه به تارنماي معدن و شرکت مربوط، 

ترکیب مواد سنگ معدن منتخب را پیدا کنند.
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سؤاالت
1  در نمونه گیري جامدات، نمونه و نمونۀ اولیه را تعریف کنید؟ 

پاسخ: یک نمونه باید داراي تمام ویژگي هاي ماده اي باشد که از آن برداشته 
که  نمونه گیري،  در  مادۀ جمع آوري شده  از  است  عبارت  اولیه  نمونۀ  مي شود. 
حداقل باید دو برابر مقدار الزم براي آزمایش باشد. مقدار مازاد آن براي مواقعي 

که نیاز دوباره به نمونه است، نگهداري مي شود.
2  ویژگي وسایل نمونه گیري از جامدات را توضیح دهید؟ 

پاسخ: ظروف نمونه گیري باید خشک، تمیز و سترون باشند. براي این منظور مي توان 
از ظروف شیشه اي دهان گشاد و در پیچ دار، همچنین از ظروف فلزي زنگ نزن و 
با گنجایش کافي، به  طوري که بتوان  کیسه هاي پالستیکي یک بار  مصرف محکم 
250  گرم نمونه را در آن جاي داد، استفاده کرد. سایر وسایل نمونه گیري عبارت اند 

از: قاشق، انبرك، کاردك، مته هاي مخصوص، سیني.

بحث�گروهی�2 به نظر شما، همگن نبودن جسم جامد را چگونه می توان برطرف کرد؟
پاسخ: فرض کنید که یک نمونۀ سنگ معدن 50 درصد ناخالصي دارد که به شکل 
کلوخه هاي کوچکي است که هر یک 0/5 گرم جرم دارند و بقیۀ ماده به صورت 
پودر است. مي خواهید نمونه اي به جرم یک گرم از این جسم تهّیه کنید. اگر بدون 

همگن سازي نمونه، یک گرم از آن را وزن کنید سه امکان وجود دارد:
الف( در نمونه یک کلوخه وجود داشته باشد که در این صورت 50 درصد نمونه 

ناخالصي است.
این ترتیب نمونه صد در صد  از دو کلوخه تشکیل شده باشد که به  ب( نمونه 

ناخالص است.
ج( در نمونه کلوخه اي وجود نداشته باشد که در این صورت نمونه صد در صد 

خالص است.
کل  از  نمونه اي  تصادفي  به طور  که  اول  مورد  استثناي  به  باال،  حالت  سه  در 
جسم به دست آمده است، نمونه گیري به طور اشتباه انجام شده است. پس لزوم 

همگن سازي نمونه براي نمونه گیري صحیح آشکار مي شود.

تحقیق�کنید�3 بهترین زمان براي نمونه گیري از سنگ هاي معدني چه وقتي است؟
به هنگام استخراج آنها از معدن یا در هنگام تخلیه آنها از کشتي، کامیون یا 

وسایل نقلیه دیگر.
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3  اشکاالت نمونه گیری از جامدات را نام ببرید.
از: همگن نبودن و متفاوت  پاسخ: اشکاالت نمونه گیري از جامدات عبارت اند 

بودن اندازۀ ذّرات.

هدف�توانمندسازی�7:�بیان�روش�های�نمونه�گیري�از�مایعات�با�کمک�مثال،�
تصویر،�بحث�گروهی�و�فعالیت�عملی

مرحلۀ 2: نمونه گیری از مايعات

با� هدف�توانمندسازی�8:�معرفي�ظروف�مناسب�براي�نمونه�گیري�مایعات�
کمک�تصویر،�مثال،�تحقیق،�نمایش�فیلم�و�فعالیت�عملی

نمونه�گیري�از�مایعات�به�روش�سیفون�کردن�فعالیت�عملی6
مواد�و�وسایل�الزم: 2 عدد ظرف دهان گشاد و لولۀ پالستیکی

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری ها انجام شود. 
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در 

پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

شناسایی�نمونه�گیرها�و�نمونه�گیری�مایعاتفعالیت�عملی7
الف(�شناسایي�نمونه�گیرهاي�موجود�در�کارگاه�و�آزمایشگاه�هنرستان

جدولي از مشخصات نمونه گیرهای موجود در کارگاه و آزمایشگاه هنرستان خود 
تهّیه کنید.

کارگاه های  و  آزمایشگاه  در  دقیق  با جست وجوی  عزیز  هنرجویان  راهنمایی: 
هنرستان خود، انواع ظروف را که مناسب نمونه گیری مواد مایع هستند، تهیه 
و جدول  کنند  بحث  نمونه گیرها  روی تک تک  بر  گروه خود  در  کنند. سپس 
صفحۀ بعد را کامل کنند. در پایان با بحث کالسی، بهترین ظروف نمونه گیری 
هنرجویی  گروه  پایان  در  کنید.  را مشخص  آن  دلیل  و  انتخاب شود  مایعات، 

منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته:�یک نمونه گیری از مواد مایع را توسط بهترین ظرف نمونه گیري، به طور 

عملی می توان آزمایش کرد.
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ف
جنس�ردی

نمونه�گیر�
حجم�نمونۀ�
نام�نمونه�گیرویژگی�نوع�مایع�قابل�برداشتقابل�برداشت�

شیشه ای1
 ،100 ،50

250، 500 و 
1000  میلی لیتر

تمام مایعات به جز 
مایعات فّرار

مناسب براي نمونه ها با 
حجم هاي مختلف

بشر، استوانۀ 
مّدرج و ارلن

فوالد 2
تمام مایعات به جز مایعات 2ـ1 لیترزنگ  نزن

با دسته و بدون دستهفّرار و خورنده

پالستیکی3
 ،100 ،50

250، 500 و 
1000 میلی لیتر

تمام مایعات به جز مایعات 
فّرار و حاّلل پالستیک ها

مناسب براي برداشتن مایعات 
با گران روي متوسط و پایین

بشر، استوانۀ 
مّدرج و ارلن

4

5

ب(�نمونه�گیری�مایعات
1 لیتر آب و حدود 10 گرم شن و ماسه را با هم مخلوط کنید و سپس با دو 
روش های  از  کدام یک  کنید.  نمونه گیری  میلی لیتر  متفاوت، حدود 50  روش 

استفاده شده، آسان تر و دقیق تر است؟ چرا؟ 
راهنمایی: اگر محلول همگن نباشد و حالت تعلیقه داشته باشد، چند راه براي 

نمونه گیري وجود دارد:
1  اگر مخلوط دارای ذّراتی باشد که ته نشین می شوند، ساده ترین روش این است 

که ابتدا مخلوط را خوب به هم بزنید و سپس به سرعت از آن نمونه گیری کنید.
از  با حجم های مساوی  از به هم زدن مخلوط تعلیقه، نمونه هاي مجزا  2  پس 

قسمت باال، پایین و وسط ظرف بردارید و سپس با هم مخلوط کنید. 
3  قسمت جامد را صاف کنید و سپس جرم کل جامد و مایع را تعیین کنید و 

در نهایت به طور جداگانه از قسمت های مایع و جامد برحسب جرم نسبی آنها 
نمونه گیری کنید.

هدف�توانمندسازی��9:�نمونه�گیري�عملي�از�آب�زیرزمیني�و�چشمه

تحقیق�کنید�4 با مراجعه به تارنمای مؤسسۀ استاندارد ملی ایران، استاندارد شمارۀ 2348ـ روش 
روزمرۀ نمونه گیري آب، را تهیه کنید و در مورد قسمت های مختلف آن گفت و گو کنید.
راهنمایی: هنرآموزان و هنرجویان محترم با ورود به تارنمای مؤسسه استاندارد 
روزمرۀ  روش  متن  می توانند  به راحتی   ،2348 استاندارد  شماره  و  ایران  ملی 

نمونه گیري آب را تهیه کنند و در مورد قسمت های مختلف آن گفت و گو کنند.
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هدف�توانمندسازی�10:�بیان�نکات�ایمني�و�زیست�محیطي�در�نمونه�گیري�
مایعات�نفتی�با�کمک�تصویر�و�مثال

هنرآموزان محترم با کمک انواع تصویر و مثال های مختلف، نکات ایمنی و زیست محیطی 
مربوط به نمونه گیری مایعات نفتی را برای هنرجویان به صورت بحث کالسی تشریح 

کنند.

روش�هاي�نمونه�گیري�آبفعالیت�عملی8
الف(�روش�نمونه�گیري�از�آب�هاي�زیرزمیني�)چاه�هاي�سرباز�کم�عمق(

 �مواد�و�وسایل�الزم:�بطري دهان گشاد شیشه اي و یا پالستیکي ساخته شده 
از مواد غیرسّمي به حجم 200 تا 500 میلی لیتر که قباًل استریل شده باشد 
و درپوش آن از نوع پیچي و یا توپي باشد و این درپوش نیز به وسیلۀ ورقه 
آلومینیومي و یا یک کاغذ ضخیم استریل، پوشیده شده باشد و به وسیلۀ کش 

و یا نخ محکم شود.
  یخدان

ب(�روش�نمونه�گیري�از�چشمۀ�آب
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، انواع نمونه گیری ها انجام 
شود و نتایج در جدولی ثبت شود. سپس نمونه ها و جدول های حاصل از فعالیت 
بهترین  گروهی،  بحث  با  مقایسه شود.  یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های 
شخص و گروه نمونه گیر و وسایل نمونه گیری، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

نمونه�گیري�از�آب�رودخانهفیلم�آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

از آب رودخانه را برای هنرجویان نمایش دهند.

نمونه�گیري�از�آب�شهريفیلم�آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

از آب شهري را برای هنرجویان نمایش دهند.
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با�کمک�تصویر،� نفتی� از�فراورده�های� نمونه�گیري� �:11 توانمندسازی� هدف�
فیلم�آموزشی�و�انجام�فعالیت�عملي

فعالیت�عملی9 نمونه�گیري�مواد�نفتي�
مواد�و�وسایل�الزم:�ستون شیشه اي به ارتفاع حدود 80 سانتي متر، نمونه گیر مایع 
مستر و یا نمونه گیر دیپر ظرف نمونه گیري، آب، نفت و روغن خودرو، برچسب 

نمونه گیري
انجام شود.  راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری 
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
نمونه گیری،  و وسایل  نمونه گیر  و گروه  بهترین شخص  با بحث گروهی،  شود. 
انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم�آموزشی نمونه�گیري�از�مخازن
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

از مخازن را برای هنرجویان نمایش دهند.

فیلم�آموزشی نمونه�گیري�از�خطوط�لولۀ�نفت�خام
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیري 

از خطوط لولۀ نفت خام را برای هنرجویان نمایش دهند.

تحقیق�کنید�5 با توجه به شکل 15 )کتاب درسی(، نمونه گیری خودکار از خطوط لولۀ نفت خام 
را شرح دهید.

پاسخ: در این روش ابتدا حجم نمونه و زمان بارگیري آن از خط لوله مشخص 
مي شود. سپس با توجه به مقدار نمونه مورد نیاز برای پر شدن ظروف جمع آوري، 
محاسبات انجام مي گیرد و حجم نمونۀ مورد نیاز در هر بار نمونه گیري مشخص 
مي شود. در این نوع از نمونه گیري، زمان پر شدن نمونه گیر، با توجه به حجم 
کلي توسط نمونه گیر تعیین مي شود و عمل نمونه گیري را مي توان تا چند روز 

ادامه داد.
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سؤاالت
از چه ظروفي استفاده  یا قلیایی  با خاصیت اسیدی  1  برای نگهداری نمونه های 

مي شود؟
پاسخ: از ظروف شیشه ای استفاده مي شود.

نمونه گیري  باشد،  تعلیقه  و  امولسیون  حالت  به  و  نباشد  همگن  مخلوط  2  اگر 
چگونه انجام مي شود؟

پاسخ: باید پس از به هم زدن مخلوط ناهمگن، حجم هاي مساوي از قسمت باال، 
پایین و وسط ظرف، برداشته شود و سپس با هم مخلوط شوند. 

3  نمونه گیري از محلول هاي داراي ذّرات ته نشین شونده چگونه انجام مي شود؟
باید مخلوط را  ابتدا  پاسخ: اگر مخلوط داراي ذّراتي باشد که ته نشین شوند، 
خوب به هم زد و سپس به سرعت از آن نمونه گیري کرد. همچنین مي توان 
قسمت جامد را صاف کرد و سپس به طور جداگانه از قسمت هاي مایع و جامد، 

بر  حسب جرم نسبي آنها نمونه گیري را انجام داد.
4  نمونه گیري در صنایع شیمیایي و نفتي به چه دالیلي انجام مي گیرد؟

پاسخ: 
1  تعیین کیفیت محصول

2  انجام دادن آزمایش براي طّراحي کارخانه هاي شیمیایي و یا پاالیشگاه ها
3  تعیین کارکرد صحیح فرایند تولید

فعالیت�عملی10
نمونه�گیري�از�روغن�هاي�روان�کاري

مواد�و�وسایل�الزم: ظرف نمونه گیري و برچسب نمونه گیري
انجام شود.  مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری  راهنمایی:�
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
نمونه گیری،  و وسایل  نمونه گیر  و گروه  بهترین شخص  با بحث گروهی،  شود. 
انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

هدف�توانمندسازی�12:�معرفی�روش�ها�و�وسایل�نمونه�گیري�از�گازها
هنرآموزان محترم با کمک انواع تصویر و مثال های مختلف، روش هاي نمونه گیري 

گازها و بخارات را برای هنرجویان به صورت بحث کالسی تشریح کنند.

مرحلۀ 3: نمونه گیری از گازها
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هدف�توانمندسازی�13:�انجام�نمونه�گیري�عملی�از�گازها�به�کمک�لوله�هاي�
جاذب�سطحی

فیلم�آموزشی تولید�زغال�فّعال
زغال  تولید  فیلم  آموزشی،  فیلم  اجرایی  شیوه نامۀ  مطابق  محترم،  هنرآموزان 

فّعال را برای هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت�عملی11
کار�با�لوله�هاي�جذب�سطحي�

مواد�و�وسایل�الزم: مجموعۀ دستگاه )لوله های جذب سطحی( نمونه گیری از 
گازها شامل پمپ نمونه گیري و لولۀ آشکارساز و پیچ گوشتی

راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام شود. 
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
نمونه گیری،  وسایل  و  نمونه گیر  گروه  و  بهترین شخص  گروهی،  بحث  با  شود. 
انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم�آموزشی چگونگی�اتصال�لولۀ�جاذب�به�پمپ�جاذب
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم چگونگی اتصال 

لولۀ جاذب به پمپ جاذب را برای هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت�عملی12
تعیین�میزان�کربن�دیوکسید�هوای�محیط

مواد�و�وسایل�الزم: لوله هاي تشخیص کیفی و کّمی گازها و پمپ نمونه گیري
راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
فعالیت  از  نتایج حاصل  تعیین شود. سپس  آن  در  موجود   CO2 میزان  و  شود 
بهترین  گروهی،  بحث  با  مقایسه شود.  یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های 
شخص و گروه نمونه گیر، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه 

هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
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هدف�توانمندسازی�14:�نمونه�گیري�عملي�از�گازها�با�استفاده�از�صافي

بطري� از� استفاده� با� گازها� از� عملي� نمونه�گیري� �:15 توانمندسازی� هدف�
گازشوي

فعالیت�عملی13
کار�با�صافي�های�آغشته�به�ترکیبات�شیمیایی

مواد�و�وسایل�الزم: وسایل و دستگاه نمونه گیری با صافی، خشکانه و ترازو
راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
شود و میزان هواي ورودي به صافي را با استفاده از معادلۀ 2 محاسبه کنید. 
با یکدیگر مقایسه  از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  نتایج حاصل  سپس 
را  آن  دلیل  و  شوند  انتخاب  نمونه گیر،  بهترین گروه  گروهی،  بحث  با  شود. 
مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

فعالیت�عملی14
آماده�سازي�و�کار�کردن�با�بطري�هاي�گازشوي�

مواد�و�وسایل�الزم:�بطري گازشوي 2 عدد و محلول جاذب مناسب 
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
شود. با بحث گروهی، بهترین گروه نمونه گیر، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

کیسه�های� از� استفاده� با� گازها� از� عملي� نمونه�گیري� توانمندسازی�16:� هدف�
نمونه�گیری�

فعالیت�عملی15
استفاده�از�کیسه�هاي�نمونه�گیري�هوا

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
شود. برای انجام دادن این فعالیت به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:

1  کیسۀ نمونه گیري و دبی نمونه گیري مناسب را با توّجه به روش نمونه گیري 

مورد نظر و هدف از نمونه گیري )لحظه اي یا مداوم( و غلظت محیطی آلودگی 
به دّقت انتخاب کنید.

تمیز شست وشو  بار توسط هواي  استفاده چند  از  قبل  را  نمونه گیري  2  کیسۀ 

دهید. به این منظور بخش دمش پمپ را توسط لولۀ رابط به کیسه متّصل کنید. 
برای شست وشو، شیر موجود بر روي کیسه را باز کنید. پمپ هوا یا نیتروژن 
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را روشن کنید. پس از آنکه کیسه اندکی پر شد، پمپ را خاموش و لولۀ رابط 
را به بخش مکش پمپ متّصل کنید. به محض آنکه کیسه خالی شد و صداي 
پمپ تغییر کرد، پمپ را خاموش کنید و شیر کیسه را با چرخانیدن در جهت 

عقربه هاي ساعت ببندید.
3  روتامتر مناسب تنظیم دبی پمپ را براي کیسه هاي نمونه گیري تهّیه کنید 

و با شیوۀ کار آن آشنا شوید. این نوع روتامتر معموالً داراي سر شیلنگی در 
بخش باالیی و پایینی است.

4  بخش باالیی روتامتر را توسط لولۀ رابط به بخش مکش پمپ متّصل کنید.

5  پمپ نمونه گیري را روشن کنید. شّدت جریان پمپ را از روي روتامتر بخوانید 

و با استفاده از آچار مخصوص، دبی مورد نیاز را بر روي پمپ تنظیم کنید.
6  در صورتی که شّدت جریان مورد نظر، تأمین نشده بود، ضمن باز کردن پیچ هاي 

تنظیم شدت جریان از روي پمپ، از شیر سوزنی در بخش مکش پمپ، قبل 
از روتامتر استفاده کنید. به این منظور شیر سوزنی توسط لولۀ رابط کوتاه به 

بخش پایینی روتامتر متصل می شود.
کنید.  خاموش  را  پمپ  نیاز،  مورد  مقادیر  در  جریان  تنظیم شّدت  از  7  پس 

در حالی که روتامتر در مسیر است، بخش دمش پمپ را توسط یک لولۀ رابط 
به شیر کیسۀ نمونه گیري متّصل کنید.

8  کیسۀ نمونه گیري را با استفاده از لولۀ رابط به بخش دمش پمپ متّصل کنید. 

بی درنگ پیش از شروع نمونه گیري، شیر کیسه را باز و پمپ را روشن کنید. 
دوباره دبی را بررسی کنید. در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.

با بحث گروهی، بهترین گروه نمونه گیر، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص 
کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم�آموزشی نمونه�گیري�با�استفاده�از�کیسۀ�نمونه�گیري
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم نمونه گیري با 

استفاده از کیسۀ نمونه گیري را برای هنرجویان نمایش دهند.
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از�سیلندر� استفاده� با� گازها� از� عملي� نمونه�گیري� توانمندسازی�17:� هدف�
نمونه�گیری�به�کمک�فیلم�آموزشی

فعالیت�عملی16
نمونه�گیری�گازها

هنرجویان  امکانات  و  درسی  کتاب  در  گفته شده  روش کار  مطابق  راهنمایی: 
سیلندرهاي نمونه گیري گازها را طّراحي کنید و نمونه گیری از هوا توسط آنها 
انجام شود. سپس نمونه گیرها و نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف 
هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین وسیلۀ نمونه گیری، 
انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

هدف�توانمندسازی�18:�بیان�نکات�ایمني�و�زیست�محیطي�در�نمونه�گیري�
از�گازها�با�کمک�تحقیق

راهنمایی:�هنرآموزان محترم با کمک انواع تصویر و تحقیق و مثال های مختلف، 
هنرجویان  برای  را  گازها  نمونه گیری  به  مربوط  زیست محیطی  و  ایمنی  نکات 

به صورت بحث کالسی تشریح کنند.

کار�کردن�با�سیلندرهاي�نمونه�گیريفیلم�آموزشی
با  کار کردن  فیلم  آموزشی،  فیلم  اجرایی  شیوه نامۀ  مطابق  محترم،  هنرآموزان 

سیلندرهاي نمونه گیري را برای هنرجویان نمایش دهند.
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1  مسئولیت های فرد نمونه گیر را نام ببرد.

پاسخ: نمونه گیر باید به کار خود اعتقاد و عالقه داشته باشد و در عین منظم 
بودن، در حفظ وسایل و ابزار نمونه گیري بکوشد. پس از نمونه گیري و تحویل 
دارد.  نگه  آماده  بعد  نوبت  نمونه گیري  براي  را  خود  ابزار  آزمایشگاه  به  نمونه 
همچنین نمونه گیر باید از فرایند تولید محصول شناخت کافي داشته باشد. همواره 
مالحظات ایمني را رعایت کند و با کفش، کاله و لباس ایمني برای نمونه گیري 
اتاق فرمان هماهنگي کند. هدف هر  با مسئول  از نمونه گیري  اقدام کند. قبل 

مرحله از نمونه گیري را بداند و ثبت اطالعات الزم مربوط به نمونه را انجام دهد.

2  غلظت آالیندۀ جمع آوري شده در بطري گازشوي، زغال فّعال و یا صافي برحسب 
چه واحدي ارائه می شود؟ 

ppm پاسخ: بر حسب میلي گرم بر متر مکعب و یا

3  دو ماده که در ساخت جاذب هاي سطحي استفاده مي شود، نام ببرید.
پاسخ: زغال فّعال و سیلیکاژل

4  عوامل مهم و مؤثر جذب آالینده ها در جاذب مایع چیست؟
پاسخ: 

  نوع آالینده
  حل پذیري آالینده در جاذب مایع 

  فّراریت آالینده
  حجم هواي نمونه گیري شده

  دبي نمونه گیري
  میزان انتشار آالینده در مایع 

  فشار بخار آالینده در دماي نمونه گیري 
  واکنش شیمیایي آالینده با شناساگر

  سطح تماس )اندازۀ حباب هوا( و زمان تماس )میزان جریان( آالیندۀ هوا از 
میان شناساگر مایع 

  روش هاي تجزیه پس از نمونه گیري )مانند رنگ سنجي و روش حجمي(

5  خطاهاي ناشي از نمونه گیري از هوا و حمل نمونه چیست؟
پمپ  دبي  نکردن  تنظیم  نمونه گیري،  در  بی دقتی  همچون  عواملي  پاسخ: 
ناپایداري نمونه در طي نمونه گیري،  نمونه گیري، اشکال در وسیلۀ نمونه گیر، 
خروج آالینده از نمونه گیر، حمل نمونه در ظروف غیرمجاز و تغییر در نمونه در 
طي حمل و نقل، مي تواند باعث ایجاد خطا در نتیجه شود و مقدار اندازه گیري شده 

پرسش های پايانی
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با مقدار واقعي متفاوت خواهد بود.

6  از مزایاي صافي هاي آغشته به مواد شیمیایي در نمونه گیري از هوا چیست؟
پاسخ: 

  مواد شیمیایي واکنش مي دهند و سریع تر، آسان تر، و ایمن تر بدون هرگونه 
ریخت و پاش، تبخیر و یا شکستن در ظرف جمع آوري مي شوند.

  به واسطۀ کوچکي و سبک بودن، از فرایند نمونه گیري آساني برخوردار هستند.
  امکان جمع آوري آئروسل ها، میست ها و برخي ترکیبات با نقطۀ جوش باال 

با این روش فراهم است.

7  دالیل استفاده از کیسه های نمونه گیر هوا چیست؟
پاسخ:�

  هیچ روش پیشنهادی دیگري وجود ندارد.
  مخلوطی از آالینده هاي ناسازگار با یکدیگر وجود دارد.

  نفوذ آالینده بر روی جاذب بسیار پایین است.
  در نمونه گیری محیطی و فردی استفاده می شوند.

8  محدودیت استفاده از کیسه های نمونه گیر هوا چیست؟
پاسخ: محدودیت در حجم کیسه هاي نمونه گیري، حمل و نقل سخت آنها، پاره شدن 

کیسه و تخلیه یا تجزیه نمونه در کیسه قبل از رسیدن به آزمایشگاه.

9  چه مواردی در تعیین تعداد نمونه در نمونه گیري از هوا مهم هستند؟
پاسخ:�

  هدف نمونه گیری
  غلظت آالینده

  شیوۀ انتشار مواد آالینده

10  میزان جریان هوا در نمونه گیري بر حسب چه واحدي اندازه گیري مي شود؟
پاسخ: میزان جریان هوا برحسب میلي لیتر بر دقیقه و یا لیتر بر دقیقه اندازه گیري 

مي شود.

11  چگونه مي توان حجم نمونه را تعیین کرد؟
پاسخ: با ضرب کردن میزان دبي پمپ برحسب میلي لیتر بر دقیقه یا لیتر بر دقیقه 

در زمان نمونه گیري، مي توان حجم نمونه را به دست آورد.

12  لولۀ جاذب چیست و چه کاربردي دارد؟
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پاسخ: لولۀ جاذب یک لولۀ شیشه اي کوچک است که به طور معمول با دو الیه 
نمونه گیري  از روش هاي  بسیاري  در  است.  پر شده  مادۀ جاذب جامد  از یک 
گازها و بخارات از لوله هاي حاوي مادۀ جاذب استفاده مي شود که نمونه گیري 

فّعال گازها و بخارات نام دارد.

13  چگونگي جمع آوري یک نمونه با لوله هاي جاذب را شرح دهید.
پاسخ: دو سر انتهایي لوله شکسته شود و حجم مشخصي از هوا از داخل لوله 
با استفاده از یک پمپ نمونه گیري عبور کند. بعد از جمع آوري نمونه، دو طرف 

لوله را مي بندند و آن را براي تجزیه به یک آزمایشگاه مورد تأیید مي فرستند.

14  انواع نمونه گیرها را نام ببرید.
پاسخ: صافي ها و انواع نگهدارندۀ آنها ایمپینجرها، بابلرهای متخلخل، کیسه های 

نمونه گیری، لوله های زغال فّعال.

15  چه مواردي باید پیش از اقدام به نمونه گیري مورد توّجه قرار گیرد؟
پاسخ:�

 تعیین هدف از نمونه گیري
 تعیین ترتیب نمونه گیري

 مشخص کردن محل نمونه گیري
 مدت زمان نمونه گیري

 حجم نمونه
 تعداد نمونه

16  نمونه گیري از هواي محیط کارگاه به چه منظور انجام مي شود؟
پاسخ:

  اطمینان حاصل کردن از تطبیق با مقررات استاندارهاي شغلي و محیطي
  اطمینان حاصل کردن از سالمتي و توانایي نیروي کار

17  اهداف نمونه گیری هوا را برشمارید. 
پاسخ: 

  تشخیص شرایط نامطلوب و غیرایمن و شناسایي منابع تولیدکنندۀ آلودگي
  ارائه طرح هاي کنترلي

  تهیۀ اطالعاتي در زمینه توزیع زماني تراکم آالینده در هنگام فرایندهاي صنعتي
  تهیۀ اطالعاتي برای برقراري ارتباط بین بیماري هاي ناشي از کار و عوامل 

زیان آور شیمیایي محیط کار
  لزوم رعایت آیین نامه ها و مقّررات بهداشتي با توجه به نتایج نمونه گیري ها
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شرح�کار:�
چگونگی استفاده از تجهیزات کارگاهی را بداند و کار داده شده را با دقت انجام دهد.

هنگام کار مراقب باشد که وسایل صدمه نبیند. پس از انجام دادن کار وسایل را تمیز و سالم درحالت اولیه 
قرار دهد.

استاندارد�عملکرد:�
انجام نمونه گیری از جامدات، مایعات و گازها طبق دستورکار

شاخص�ها:
 رعایت مسائل ایمنی هنگام انجام دادن کار

 انجام کار طبق دستورکار

شرایط�انجام�کار�و�ابزار�و�تجهیزات: 
شرایط�مکان:�کارگاه / آزمایشگاه

شرایط�دستگاه: آماده به کار
زمان:�یک جلسۀ آموزشی

ابزار�و�تجهیزات:�وسایل ایمنی شخصی، تجهیزات کارگاهي و ظروف مخصوص نمونه گیری

معیار�شایستگی:�

نمرۀ�هنرجوحداقل�نمرۀ�قبولی�از��3مرحلۀ�کارردیف

1نمونه گیری از جامدات1

2نمونه گیری از مایعات2

1نمونه گیری از گازها3

شایستگی�های�غیرفنی،�ایمنی،�بهداشت،�توجهات�
زیست�محیطی�و�نگرش:

و  ایمنی  موارد  رعایت  با  کارگاهي  کار  انجام  ��ایمنی:  1
استفاده از وسایل ایمنی شخصی 

��نگرش:�صرفه جویی در مواد مصرفي 2
��توجهات�زیست�محیطی: جلوگیری از صدمه زدن به  3

محیط زیست از طریق انجام کار بدون ریخت و پاش
��شایستگی�های�غیر�فنی:  4

1ـ اخالق حرفه اي 
2ـ مدیریت منابع 

3ـ محاسبه و کاربست ریاضي 
��مستندسازي:�گزارش نویسي  5

2

*میانگین�نمرات

* کمترین میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شايستگی نمونه گیری مواد شیمیايی


