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براي تدريس اين پودمان از طرح درس هايي كه در اين قسمت ذكر شده استفاده 
كنيد و يا خودتان به نوشتن طرح درس مشابه اقدام كنيد.

بودجه بندی پودمان5   بافندگي حلقوي تاري

موضوعات جلسه
جلسه

پودمان
)فصل(

زمان)ساعت(رئوس محتوا)کارها(

عملیتئوری

آماده سازي قرقره 1
5روي نورد ها

بافندگي حلقوي تاري چيست، مقايسۀ بافندگی حلقوی پودی و حلقوي 
تاری و مصارف پارچه هاي توليد شده، بررسي ساختار بافت حلقوي 
تاري يك شانه از روي شكل، آشنايي با انواع توليدات حلقوي تاري، 
بررسي ساختار بافت حلقوي تاري دو شانه از روي شكل، آماده سازي 
قرقره براي ماشين هاي حلقوي تاري، آشنايي با مجموعه دستگاه هاي 
پركردن قرقره براي حلقوي تاري، بررسي اجزاء دستگاه هاي پركردن 
قرقره، قفسه نخ تار، بالن گير، كشش دهنده، كنترل پارگي نخ، تابلو نخ 
تجميع نخ هاي خروجي از قفسه نخ، ناحيه كنترل نخ تار، سرگير، پرزگير.

35

كنترل نخ هاي تار و 2
5پيچش روي قرقره

دستگاه ذخيره نخ، حذف الكتريسيته ساكن، شانه وي شكل، قسمت 
واحد  امنيتی،  قفل های  نمايشگر،  دستگاه،  موتور  قرقره،  پيچش 
تنطيم سرعت خطي پيچش، واحد اندازه گيری طول پيچش، واحد 

ترمز، فعاليت عملي 1: قرقره پيچي،
 Tricot warp تريكو  يا  ماشين كتن  تاري،  ماشين هاي حلقوي 
 Rashel warp Knitting راشل  ماشين   ،knitting machine
 Double needle warp سوزنه  دو  ماشين هاي   ،machine
تاري  لباس  بافي  حلقوي  ماشين هاي   ،knitting machine

Crochet warp knitting machine

35

3

نصب قرقره روي 
ماشين و عبور 

نخ هاي تار از مسير 
درست

5

اجزاء   ،)Tricot Machine( كتن  تاري  بافندگي  ماشين 
ماشين، شاسي ماشين، كليد های كنترل ماشين، توقف اتوماتيك 
راه اندازي  و  نخ كشي   :2 عملي  فعاليت  قرقره ها،  نورد  ماشين، 
ماشين كتن، شروع راه اندازي ماشين با قرار گرفتن قرقره هاي نخ 
تار روي نورد، باز كردن نخ هاي قرقره ها و عبور آنها از ميله هاي 
نخ كشي  كامل،  راه اندازي  و  راهنما  شانه  از  نخ ها  عبور  راهنما، 
به  با كمك دستگاه گره زن )گره زدن سرنخ هاي روي ماشين 
در  آنها  برش  و  تار  نخ هاي  آزادسازي  قرقره(،  روي  نخ هاي  سر 
فاصله مناسب از منطقه بافت، نصب ميله هاي ثابت كننده نخ  ها، 
قراردادن  ماشين،  به  متصل  تار  نخ هاي  محكم كننده  نبش هاي 
گره زدن،  منطقه  از  عبور  و  تار  نخ هاي  آزادسازي  و  قرقره ها 
نبش هاي محكم كننده نخ هاي تار متصل به قرقره ها، قرار دادن 
نخ ها،  زدن همه سر  گره  و  مربوطه  ريل  روي  زن  گره  دستگاه 

برگردان كردن نخ هاي اضافي روي قرقره و استارت ماشين

35
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موضوعات جلسه
جلسه

پودمان
)فصل(

زمان)ساعت(رئوس محتوا)کارها(

عملیتئوری

تغذيه نخ تار و 4
5بررسي مراحل بافت

شانه  تار،  نخ  تار، كشش دهنده  نخ  تغذيه  اجزاء  تار،  نخ  تغذيه   
ثابت، منطقه بافت، سوزن، فشاردهنده Preser، سينكر، شانه، 
حركت هاي شانه، اورلپ overlap، آندرلپ underlap، ليينگ 
 ،Wale رديف   ،Course رج  حلقه،  انواع   ،Laying in اين 
تراكم حلقه، فعاليت كالسي: تعيين رج و رديف و تراكم حلقه، 
قبلي روي  اين مرحله حلقه  در  نحوه تشكيل حلقه، مرحله 1: 
 3 مرحله  اندرلپ،   Underlap مرحله   :2 مرحله  سوزن،  ساقه 
عبور سوزن از شانه، مرحله 4 مرحله اورلپ Overlap، مرحله 

5 مرحله عبور سوزن از البالي پره هاي شانه.

35

5
تنظيمات مكانيزم 

كنترل حركت 
شانه ها

5

از  سوزن  عبور  با  سوزن  توسط  تار  نخ هاي  گرفتن   6 مرحله 
مرحله  زبانه سوزن،  بسته شدن  مرحله  مرحله 7  پره هاي شانه، 
سوزن  حركت  ادامه   :9 مرحله  حلقه،  از  سوزن  كامل  عبور   :8
به طرف پايين، مرحله 10: پايين رفتن زبانه و انتقال حلقه به 
ساقه سوزن، فعاليت عملي: كنترل تشكيل حلقه، مكانيزم ايجاد 
حركت شانه، درام طرح، انواع دانه زنجير، ارتباط دانه هاي زنجير 

و حركت شانه، روانكاري ماشين كتن.

35

6

پيچش و برداشت 
پارچه و طراحي و 
اجراي نقشه بافت 

حلقوي تاري

5

پيچش  مكانيزم  پارچه،  پيچش  پارچه،  كشش  غلتك  مكانيزم 
و  پارچه  كنترل  بافت،  زنجير  كنترل  عملي:  فعاليت  پارچه، 
جايگزيني غلتك پيچش پارچه، تعريف نقشه بافت، نقشه بافت 
و حركت شانه، نقشه بافت با روش سوزن و حركت نخ تار، نقشه 
تريكو  در  بافت  طرح  نمونه هاي  شماره گذاري،  روش  با  بافت 
)كتن(، فعاليت كالسي:1ـ تبديل نقشه بافت با روش ترسيمي و 

شماره گذاري به يكديگر.

35

35بازآموزي شايستگي هاي انتخابي با توجه به ضرورت5بازآموزي7
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طرح درس جلسه اول: آماده سازي قرقره روي نورد ها

نام درس: جلسه اول: آماده سازي قرقره روي نورد ها               مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم             هنرستان:              هنرآموز:                تعداد هنرجو:

رئوس
محتوا

و اهداف

بافندگي حلقوي تاري چيست، مقايسۀ بافندگی حلقوی پودی و حلقوي تاری و مصارف پارچه هاي 
توليدات  انواع  با  آشنايي  روي شكل،  از  شانه  يك  تاري  حلقوي  بافت  ساختار  بررسي  توليد شده، 
براي  قرقره  آماده سازي  روي شكل،  از  شانه  دو  تاري  حلقوي  بافت  ساختار  بررسي  تاري،  حلقوي 
ماشين هاي حلقوي تاري،آشنايي با مجموعه دستگاه هاي پر كردن قرقره براي حلقوي تاري، بررسي 
اجزاء دستگاه هاي پركردن قرقره، قفسه نخ تار، بالن گير، كشش دهنده، كنترل پارگي نخ، تابلو نخ 

تجميع نخ هاي خروجي از قفسه نخ، ناحيه كنترل نخ تار، سر گير، پرزگير.

مواد، تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

ماشين حلقوي تاري، قرقره ها، پارچه هاي بافته شده با روش حلقوي تاري، كاتالوگ، 
فيلم مرتبط، پوستر مرتبط، ابزار كمك آموزشي با نظر هنرآموز.

زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

از شروع درس جديد، جمع بندی و  اغلب دوست دارند كه هنرآموز قبل  هنرجويان 
ايجاد  باعث  كار  اين  اشاره كند. هنرجويان معتقدند  را  از مطالب گذشته  خالصه ای 
آرامش در فراگيری مطالب جديد می گردد. قبل از تدريس، ايجاد انگيزه و شور و شوق 
و آمادگی در هنرجويان الزم می باشد. قبل از هر تدريسی با عبارتی يا ذكر مطلبی نو، 

هنرجويان را به چالش و تفكر واداريد.

10

ارزشيابی ورودی
پرسش از چند هنرجو در مورد قوانين و مقررات آزمايشگاه و كارخانجات در زمان 
پارچه هاي  بافت  بازديد، تشريح شايستگی های غير فنی توسط هنرجويان، اهميت 

حلقوي پودي.
10

فعاليت ضمن
تدريس نظری
هنرآموز و 
هنرجويان

هنرجويان توجه كنند كه درس بايد توام با مثال های عينی، ملموس، جالب و مسائل 
انگيزه جهت  و  عالقه  ايجاد  در كالس  می تواند  مطالب  قصه وار  بيان  باشد.  روزمره 
خشك،  كالس  صورت  اين  غير  در  كند؛  تقويت  را  مطالب  فراگيری  و  گوش دادن 

بی روح و خسته كننده می شود.
در ضمن تدريس از هنرجويان سؤال كنيد تا وی احساس حضور و خطاب پيدا كند. 

در ضمن به شاگردان فرصت مناسب جهت ارائه نظرات داده شود. 
هنرآموز برنامه تدريس خود را مطابق با طرح درسی كه نگارش كرده است شروع 
كند. بهتر است قبل از شروع تدريس درس جديد، هنرآموز به خالصه ای از درس 
قبل بپردازد و بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی هنرجويان به ارزشيابی 
شفاهی يا كتبی هنرجويان بپردازد. شروع تدريس را هنرآموز می تواند به صورتی آغاز 
كند كه توجه هنرجو به درس افزايش يابد. در كالس درس، سؤاالتی را به گونه ای 
آنها كمك  به  مسائل  در حل  و  وادارد  انديشيدن  به  را  هنرجويان  كه  كنيد  مطرح 
كنيد، تدريس خود را با شور، شوق، نشاط و انرژی آغاز كنيد تا بتوانيد شور، اشتياق 

و احساس هنرجويان را برانگيزيد.
تشريح اهداف كار شامل: بافت پارچه هاي حلقوي پودي و مصارف آنها و روش هاي 

توليد پارچه های حلقوی پودی.
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فعاليت ضمن
تدريس عملی
هنرآموز و 
هنرجويان

شروع  از  قبل  و  تشريحی  به صورت  را  كار  انجام  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
كاربرای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند كار آشنا شوند. هدف از اين كار 

تسلط ذهني براي انجام كار است تا هنرجو بدون نياز به پرسش، كار را انجام دهد.
هنرآموزان می توانند با تهيه و نمايش قسمتی از عكس، اساليد، كاتالوگ دستگاه و 
يا فيلم انجام كار را به هنرجويان نشان دهند در كالس درس از هنرجويان بخواهند 
جهت  را  خود  مشاهدۀ  نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن 
ارزشيابی مستمر گزارش كنند. در صورت امكان فعاليت عملي را به صورت عينی در 

بازديد از كارخانجات نيز مشاهده كنند.
هنرآموزان در زمان آزمايش الزم است تمامی نكات فنی، غير فنی، بهداشتی، ايمنی، 
زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر دهند و در طول انجام كار از هنرجويان 

بخواهد كه  اين موارد را رعايت كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود. 

180

 فعاليت 
بعد از تدريس

از هنرجويان  نظرخواهی  است.  يادگيری الزم  تعميق  برای  تمرين  و  تكليف  تعيين 
در رابطه با نحوۀ تدريس به صورت كتبی در برخی موارد جهت خودارزيابی هنرآموز 

الزم است.
20

سنجش و 
ارزشيابی 

هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری و آزمايشگاهی می توانند از انواع روش های 
ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری فراگيران استفاده كنند. هنرآموزان الزم است 
به  فراگير، حضور  آمادگی، ذوق و شوق  نظير ميزان  به مواردی  ارزشيابی  در زمان 
ارائه و  به نفس هنرجويان در  اتكال  اعتماد و  با آرامش در كالس،  موقع و فعال و 
فراگيری مطالب، عالقه مندی به شركت در بحث و فعاليت ها، حل به موقع تمارين، 
تكاليف و مسائل، استفاده از ساير منابع درسی، داشتن روحيۀ مشاركت و همكاری 
ابزار و وسايل،  از تجهيزات، مواد،  با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ مناسب 
رعايت نكات ايمنی، بهداشتی و زيست محيطی و... توجه داشته باشند و در نمرات 

ارزشيابی لحاظ كنند.
در ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است كه هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی 
يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چك ليست ارزشيابی داده شده در آن 
جلسه به صورت شفاهی يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ 
ارزيابی قرار  كند. گزارش كار جلسۀ قبل هنرجويان در هر جلسه الزم است مورد 
گيرد و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار در دفتر كالسی 
الزم  هنرآموز  عملي،  فعاليت  يا  هر جلسۀ كالسی  انتهای  در  همچنين  گردد.  وارد 
ارزيابی  و  خودارزيابی  پيشنهادی  جداول  و  پيشنهادی  ليست  چك  براساس  است 
توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای 
اين مرحله از كار كه شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غيرفنی، نگرشی، ايمنی، 
در  كه  ارزشيابی  موارد  از  می توان  می باشد،  و...  زيست محيطی  توجهات  بهداشتی، 
جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر شايستگی هنرجويان در طول تدريس 

استفاده كرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های فنی و غیرفنی هنرجویان جلسه اول

تعريف بافندگي حلقوي تاري
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 مقايسۀ بافندگی حلقوی پودی و حلقوي تاری و مصارف پارچه هاي توليد شده 

بررسي ساختار بافت حلقوي تاري يك شانه از روي شكل موجود در كتاب درسی

 آشنايي با انواع توليدات حلقوي تاري

 بررسي ساختار بافت حلقوي تاري دو شانه از روي شكل موجود در كتاب درسی

 آماده سازي قرقره براي ماشين هاي حلقوي تاري

آشنايي با مجموعه دستگاه هاي پر كردن قرقره براي حلقوي تاري

بررسي اجزاء دستگاه هاي پر كردن قرقره 

قفسه نخ تار 

بالن گير 

كشش دهنده

كنترل پارگي نخ 

تابلو نخ تجميع نخ هاي خروجي از قفسه نخ

ناحيه كنترل نخ تار

سر گير

 پرزگير

اهم مطالب و نکات درسی جلسه اول: بافت پارچه حلقوي پودي، 
بافت حلقوي دستي 

بافندگي حلقوي را تعريف نموده و انواع پارچه هايی كه از روش بافت   9
حلقوي توليد مي شوند را تشريح كنيد و نمونه هايی از پارچه را به هنرجو نشان 
دهيد و تفاوت زير دست و كشش پارچه هاي مختلف را با هم مقايسه كنيد.
10 انواع بافندگي حلقوي را كه شامل بافندگي حلقوي پودي و تاري است 
را بيان كنيد و هر كدام را به طور مختصر تشريح كنيد بهتر است نمونه 
پارچه از هر نوع بافت را به هنرجويان نشان دهيد. ابتدا پارچه حلقوي كه با 
يك شانه بافت شده است )در صورت موجود بودن( و سپس پارچه هايي كه 
با دو يا سه و چهار شانه بافت شده است را به هنرجويان نشان دهيد. توجه 
هنرجويان را به حركت نخ در سطح پارچه معطوف كنيد و سپس با نشان 

دادن اين نوع حركت از هنرجويان بخواهيد آن را روي كاغذ رسم كنند. 
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ابتدا محل قرارگيري قرقره روي ماشين را به هنرجويان نشان دهيد   11
و وظايف و اهميت قرقره را تشريح كنيد و سپس آماده سازي قرقره براي 

ماشين هاي حلقوي تاري را تشريح كنيد.
و  دستگاه  وظيفه اين  ابتدا  قرقره.  پركردن  دستگاه هاي  اجزاء  بررسي   12
اجزاء آن را بيان كنيد و سپس تشريح كنيد كه اين ماشين در حقيقت سه 
قسمت كلي دارد كه شامل بخش اول: قفسه و تجميع نخ هاي تار ـ بخش 
دوم: كنترل پارگي و تنظيم كشش و تحويل به مرحله آخر ـ بخش سوم: 

قسمت پيچش مجموعه نخ هاي تار بر روي قرقره
13 بخش اول شامل اسكلت قفسه نخ تار، محل قرارگيري بوبين، بالن گير، 
كشش دهنده، كنترل پارگي نخ و تابلو نخ تجميع نخ هاي خروجي از قفسه 
نخ مي باشد. بنابراين مجموعه اي از نخ هاي تار به صورت منظم و بدون هيچ 

پارگي از تابلو خارج مي گردد.
مورد  در  فيالمنت  تك  پارگي  )تشخيص  پرزگير  شامل  دوم  بخش   14
نخ هاي فيالمنتي(، سر گير )تشخيص پارگي نخ(،كنترل سرعت خطي كه 
از طريق غلتك هايي انجام مي گيرد و در صورت افزايش يا كاهش سرعت 
پيچش آن را اصالح مي كند، ذخيره نخ كه شامل چندين غلتك است و در 
صورت پارگي نخ امكان بازگرداندن نخ پيچيده شده ميسر مي گردد تا سر 
نخ پاره شده مشخص گردد. يك دمنده هوا زير دسته نخ ها قرار دارد كه 
باعث می شود اگر نخ يا تك فيالمنت پاره شده باشد از دسته نخ جدا شود. 

ليزر پارگی اين ليف را حس كرده و دستگاه متوقف می گردد.

نکته تدریس همواره برای بهره وری در تدريس از دريچۀ قلب هنرجويان عبور كنيد و به 
هنرجويان با ديد مثبت نگاه كنيد و به آنها سرخط، هدف و انگيزه دهيد 

تا آنها را جذب كنيد.
عدم توجه به سايرين، تشويق های مكرر و بی جا، صحبت خصوصی با برخی 
هنرجويان، عدم توجه به كوشش ها و اختالفات فردی هنرجويان، تهديد به 

نمرۀ كم و... باعث بروز بی نظمی در كالس می گردد.
هنرآموز الزم است عاشق كار خود باشد و نبايد شخصيت واقعی خود را 
مخفی كند و به عنوان يك فرد جامعه با هنرجويان تعامل و ارتباط مؤثر 

برقرار كند و ثبات عاطفی داشته باشد. 
اگر مجبور شديد صحبت تان را با هنرجويی قطع كنيد تا رفتار نامناسب 

هنرجوی ديگر را اصالح كنيد، حتماً عذرخواهی كنيد. 
هنگام مواجه با رفتار نامناسب هنرجو، هنرجو را توجيه كنيد كه انتقاد شما 

از رفتار شخص می باشد و نه خود شخص.
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طرح درس جلسه دوم: کنترل نخ هاي تار و پیچش روي قرقره

نام درس: کنترل نخ هاي تار و پیچش روي قرقره                    مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم              هنرستان:                هنرآموز:              تعداد هنرجو:

رئوس
 مطالب
و اهداف

دستگاه ذخيره نخ تار، حذف الكتريسيته ساكن، شانه وي شكل، قسمت پيچش قرقره، موتور 
دستگاه، نمايشگر، قفل های امنيتی، واحد تنطيم سرعت خطي پيچش، واحد اندازه گيری طول 

پيچش، واحد ترمز، فعاليت عملي 1: قرقره پيچي،
ماشين هاي حلقوي تاري، ماشين كتن يا تريكو Tricot warp knitting machine، ماشين 
 Double needle warp ماشين هاي دو سوزنه ،Rashel warp Knitting machine راشل
.Crochet warp knitting machine ماشين هاي لباس بافي حلقوي تاري ،knitting machine

وسايل 
مواد، تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

از روي نمونه، پارچه مناسب جهت  انواع سوزن ها، سوزن زبانه دار، ساختار حلقه 
انواع مختلف پشت وروي پارچه  تعيين رج و رديف و تراكم حلقه و طول حلقه، 
حلقوي پودي، دستگاه گردباف و بافت تخت، نمايش گيج ماشين، كاتالوگ، فيلم 

مرتبط، پوستر مرتبط، ابزار كمك آموزشي با نظر هنرآموز.

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از تدريس

آنها  با  و  قرار دهيد  مدنظر  را همواره  روانی تك تك هنرجويان  و  شرايط روحی 
فراگيری،  جهت  هنرجويان  آمادگی  و  انگيزه  از  اطمينان  از  پس  كنيد.  همدلی 

تدريس را شروع كنيد.
10

هنرجويان نبايد تحت هيچ شرايطی احساس كنند كه در كالس وقتشان 
به بيكاری و بطالت می گذرد و الزم است مدام در حال كار و فعاليت مفيد 

باشند.
اولين برخورد با هنرجوی عصبانی و پرتوقع 10 ثانيه مكث و سكوت و در 

مرحلۀ بعد صحبت كردن به صورت خصوصی با او می باشد.

ایمنی و
استفاده از ماسك و عينك، كاربرد درست روغن هاي مربوط به ماشين هاي  بهداشت

گردباف، نگهداري روغن و ابزار روغن زني در محل خاص تميز نگه داشتن 
ماشين ها و ابزار مورد استفاده
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ارزشيابی تشخيصی 
يا ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانين و مقررات آزمايشگاه، محاسبات آزمايش، 
بهداشتی،  ايمنی،  نكات  مقررات،  و  قوانين  1ـ  مثال:  به طور  و...  تناسب  و  نسبت 
توجهات زيست محيطی كار در آزمايشگاه و در زمان بازديد را نام ببريد.2ـ طرح 
يك مسئله در مورد محاسبات آزمايش 3ـ طرح سؤال در رابطه با خطای ابزاری يا 

انسانی در كار با وسايل.

10

فعاليت
ضمن

تدريس 
نظری

هنرآموز
 و 

هنرجويان

در شروع جلسه هنرآموز می تواند به خالصه ای از مطالب جلسۀ قبل اشاره كند و 
بعد از رفع اشكال و پاسخ به سؤاالت احتمالی به ارزشيابی كوتاه شفاهی يا كتبی 
 )knit(   بپردازد و نمرات را جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند. توضيح حلقه بافت
بافت )tuck( و شكل هاي مرتبط، توضيح  نيم  و شكل هاي مرتبط، توضيح حلقه 
نبافت  )miss( و شكل هاي مرتبط، ساختار حلقه، چگونگي تشكيل حلقه  حلقه 
روي سوزن زبانه دار، عوامل مهم در پارچه حلقوي بافت، توضيح رج و رديف، توضيح 
تراكم حلقه )stitch density(، تشريح و توضيح طول حلقه و اثرات آن روي پارچه 
حلقۀ فنی رو وحلقۀ فنی پشت، توضيح حلقه نيم بافت و شكل هاي مرتبط، توضيح 
نبافت و شكل هاي مرتبط، توضيح گيج ماشين )تراكم سوزن ها( به عنوان  حلقه 

بخش تئوري كار انجام گيرد. 

100

فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و 

هنرجويان

انجام كار را به صورت تشريحی و قبل از شروع  هنرآموز مربوط الزم است، نحوه 
كاربرای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند كار آشنا شوند. هدف از اين كار 
تسلط ذهني براي انجام كار است تا هنرجو بدون نياز به پرسش، كار را انجام دهد.
هنرآموزان می توانند با تهيه و نمايش قسمتی از عكس، اساليد، كاتالوگ دستگاه و 
يا فيلم انجام كار را به هنرجويان نشان دهند در كالس درس از هنرجويان بخواهند 
جهت  را  خود  مشاهدۀ  نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن 
ارزشيابی مستمر گزارش كنند. در صورت امكان فعاليت عملي را به صورت عينی 

در بازديد از كارخانجات نيز مشاهده كنند.
بهداشتی،  فنی،  غير  فنی،  تمامی نكات  است  الزم  آزمايش  زمان  در  هنرآموزان 
ايمنی، زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر دهند و در طول انجام كار 

از هنرجويان بخواهد كه  اين موارد را رعايت كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود.
در پايان آزمايشات از هنرجويان بخواهيد كه نمونه های خود را با يكديگر مقايسه 
افراد الزم است گزارش كار  بپردازند. در ضمن تك تك  نتايج  به تحليل  كنند و 
هفتۀ قبل خود را ارائه دهند و گزارش كار اين جلسه را تا جلسۀ بعد آماده كنند. 
از نمرات گزارش كار می توانيد در نمرات ارزشيابی مستمر و شايستگی هر پودمان 

استفاده كنيد. 

180

 فعاليت
بعد از تدريس

در پايان تدريس بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه كردن مطالب درسی 
اين جلسه بپردازد و ضمن رفع اشكال هنرجويان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ 
برای  دهد. هنرآموز الزم است تكاليف تكميلی و تحقيقی را جهت كار در منزل 

هنرجويان تعيين كند و در جلسات بعدی مورد ارزيابی قرار دهد.

20
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سنجش
و

ارزشيابی 

آخرين مرحلۀ آموزش در اين جلسه ارزشيابی از محتوای درس جاری می باشد كه 
در ادامه نمونه سؤاالتی آورده شده است. هنرآموزان در هر جلسۀ تدريس تئوری 
انواع روش های ارزشيابی برای سنجش ميزان يادگيری  از  و آزمايشگاهی می تواند 
نظير  به مواردی  ارزشيابی  استفاده كنند. هنرآموزان الزم است در زمان  فراگيران 
ميزان آمادگی، ذوق و شوق فراگير، حضور به موقع و فعال و با آرامش در كالس، 
اعتماد و اتكال به نفس هنرجويان در ارائه و فراگيری مطالب، عالقه مندی به شركت 
در بحث و فعاليت ها، حل به موقع تمارين، تكاليف و مسائل، استفاده از ساير منابع 
درسی، داشتن روحيۀ مشاركت و همكاری با همكالسی ها و هم گروهی ها، استفادۀ 
مناسب از تجهيزات، مواد، ابزار و وسايل، ميزان نظم و ترتيب و تميزی ميز كار و 
لباس كار، رعايت نكات ايمنی، بهداشتی و زيست محيطی و... توجه داشته باشند و در 

نمرات ارزشيابی لحاظ كنند.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های فنی و غیرفنی هنرجویان جلسه دوم

دستگاه ذخيره نخ 

حذف الكتريسيته ساكن

 شانه وي شكل 

قسمت پيچش قرقره 

موتور دستگاه

 نمايشگر

 قفل های امنيتی

 واحد تنطيم سرعت خطي پيچش

 واحد اندازه گيری طول پيچش

 واحد ترمز

عمليات قرقره پيچي

توضيح ماشين هاي حلقوي تاري

 Tricot warp knitting machine توضيح ماشين كتن يا تريكو

 Rashel warp Knitting machine توضيح ماشين راشل

 Double needle warp knitting machine توضيح ماشين هاي دو سوزنه

Crochet warp knitting machine توضيح ماشين هاي لباس بافي حلقوي تاري
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه دوم نحوه تشکیل حلقه حلقه

1 دستگاه حذف الكتريسيته ساكن كه با تماس دسته نخ با فلزاتي كه با 
سيم به زمين متصل شده اند همه الكتريسيته ساكن موجود در نخ را به 
زمين منتقل مي كند و در نتيجه مجموعه نخ بدون الكتريسيته ساكن و 
عوارض ناشي از آن همانند چسبيدن نخ به اجزاء ماشين و يا دور شدن 

نخ ها از يكديگر، از بخش هاي دستگاه عبور مي كند.
2 شانه V   شكل آخرين قطعه اي است كه نخ هاي تار با عبور از آن به بخش 
سوم مي رود. شانه وي شكل را مي توان جمع و يا باز كرد و در نتيجه عرض 
كل نخ هاي تار را با عرض شانه متناسب كرد.بر روي شانه ها پيچ هايي وجود 
دارد كه با باز كردن آنها مي توان زاويه شانه را تغيير داد. پس از تعيين 

عرض مناسب دسته تار، عمليات پيچش آغاز مي گردد.
3 بخش سوم شامل يك دستگاه بزرگ و پيچيده است و وظيفه پيچش 
حركت  به  براي  دستگاه  موتور  دارد.  عهده  به  را  قرقره  روي  نخ  منظم 
درآوردن قرقره و نيروي الزم براي پيچش دسته نخ تار به كار مي رود. بر 
روي اين ماشين ها نمايشگري وجود دارد كه اطالعات مربوط به سيستم 
را نشان مي دهد باز و بسته شدن فك ها، شروع پيچش، سرعت پيچش، 
توقف پيچش و طول پيچش از جمله عناويني است كه روي نمايشگر نشان 

داده مي شود.
4 قفل هاي امنيتي روي همه دستگاه هاي نساجي وجود دارد تا افراد غير 
مسئول اجازه دسترسي به آن را نداشته باشند انواع مختلفي از اين قفل ها 

را شرح داده ايم كه بايد به هنرجو ارائه گردد.
پيچش با سرعت مناسب و تعيين شده بسيار مهم است از طرفي به طول 
نخ پيچيده شدن نيز بايد توجه كرد. اهميت اين دو موضوع را به هنرجو 

توضيح دهيد. 
5 پس از دستور به توقف ماشين، واحد ترمز عمليات متوقف كردن ماشين 
را آغاز مي كند در بعضي از ماشين ها از ديسك ترمز و در ماشين هاي ديگر 

از روش ترمز هاي مغناطيسي استفاده مي گردد.
6 تعريف ماشين هاي حلقوي تاري و توضيح مختصر درباره انواع آنها بيان 

می شود انواع اين ماشين ها عبارت اند از:
 Tricot warp knitting machine ماشين كتن يا تريكو

 Rashel warp Knitting machine ماشين راشل
 Double needle warp knitting machine ماشين هاي دو سوزنه

Crochet warp knitting machine ماشين هاي لباس بافي حلقوي تاري
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طرح درس جلسه سوم: نصب قرقره روي ماشین و عبور نخ هاي تار از مسیر درست

نام درس: نصب قرقره روي ماشین و عبور نخ هاي تار از مسیر درست       مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم           هنرستان:               هنرآموز:              تعداد هنرجو:

رئوس محتوا
و اهداف

ماشين بافندگي تاري كتن )Tricot Machine(، اجزاء ماشين، شاسي ماشين، كليد های كنترل ماشين، 
توقف اتوماتيك ماشين، نورد قرقره ها، فعاليت عملي 2: نخ كشي و راه اندازي ماشين كتن، شروع راه اندازي 
ماشين با قرار گرفتن قرقره هاي نخ تار روي نورد، بازكردن نخ هاي قرقره ها و عبور آنها از ميله هاي راهنما، عبور 
نخ ها از شانه راهنما و راه اندازي كامل، نخ كشي با كمك دستگاه گره زن )گره زدن سرنخ هاي روي ماشين به 
سر نخ هاي روي قرقره(، آزادسازي نخ هاي تار و برش آنها در فاصله مناسب از منطقه بافت، نصب ميله هاي 
ثابت كننده نخ  ها، نبش هاي محكم كننده نخ هاي تار متصل به ماشين، قراردادن قرقره ها و آزادسازي نخ هاي تار 
و عبور از منطقه گره زدن، نبش هاي محكم كننده نخ هاي تار متصل به قرقره ها، قرار دادن دستگاه گره زن روي 

ريل مربوطه و گره زدن همه سر نخ ها، برگردان كردن نخ هاي اضافي روي قرقره و استارت ماشين.

وسايل 
مواد،تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

ماشين بافندگي كتن يا راشل، قرقره، ابزار الزم براي بافت، كاتالوگ، فيلم مرتبط، 
پوستر مرتبط، ابزار كمك آموزشي با نظر هنرآموز.

زمان
دقيقه

فعاليت 
قبل از تدريس

قبل از هر تدريس تئوری، خالصه ای از مهم ترين مطالب جلسات قبل را برای هنرجويان 
شرح دهيد و از آنها بخواهيد مطالب جلسۀ قبل را مرور كنند. در هر جلسه الزم است كه 
هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل به صورت شفاهی 

يا كتبی انجام دهد و نمراتی جهت ارزشيابی مستمر لحاظ كند.

10

ارزشيابی ورودی
پرسش از چند هنرجو در مورد قوانين و مقررات آزمايشگاه، محاسبات رنگرزی، 
با L:R 2ـ طرح يك  نسبت و تناسب و... به طور مثال: 1ـ طرح سؤال در رابطه 

مسئله در مورد محاسبات آزمايش.
10

فعاليت ضمن
تدريس نظری

هنرآموز وهنرجويان

ابتدا  با توجه به متن كتاب و عناوين تدريس مطالب را تشريح كنيد الزم است 
تعريف مورد نظر ارائه شود و سپس نحوه انجام كارها توضيح داده شود در هنگام 

تدريس در صورت لزوم فيلم هايي را نمايش دهيد.
100

فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و

هنرجويان

در ساعت آموزش عملی هنرآموز می تواند با توجه به امكانات آزمايشگاه، زمان مورد نياز برخی 
بخواهد  فراگيران  از  و  برای هنرجويان تشريح كنند  را  ارائه شده در كتاب  آزمايش های  از 
كه آن فعاليت را با دقت و صحت انجام دهند. هنرآموز مربوط الزم است، نحوه انجام كار را 
به صورت تشريحی و قبل از شروع كار برای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند كار 
آشنا شوند. هدف از اين كار تسلط ذهني براي انجام كار است تا هنرجو بدون نياز به پرسش، 

كار را انجام دهد.
هنرآموزان می توانند با تهيه و نمايش قسمتی از عكس، اساليد، كاتالوگ دستگاه و يا فيلم 
انجام كار را به هنرجويان نشان دهند در كالس درس از هنرجويان بخواهند ضمن دقت در 
مشاهده قطعات و كاركرد ماشين، نتايج مشاهدۀ خود را جهت ارزشيابی مستمر گزارش كنند. 

در صورت امكان فعاليت عملي را به صورت عينی در بازديد از كارخانجات نيز مشاهده كنند.
ايمنی،  بهداشتی،  غيرفنی،  فنی،  تمامی نكات  است  الزم  آزمايش  زمان  در  هنرآموزان 
زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر دهند و در طول انجام كار از هنرجويان بخواهد 

كه  اين موارد را رعايت كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود.
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فعاليت
 بعد از تدريس

در پايان بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه كردن مطالب درسی اين جلسه 
بپردازد و ضمن رفع اشكال هنرجويان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. جهت 
تعميق در يادگيری از هنر جويان بخواهيد به تحقيق و تمرين فعاليت های معينی 

در منزل بپردازند.

20

سنجش
و

ارزشيابی 

گزارش كار جلسۀ قبل هنرجويان در هر جلسه الزم است مورد ارزيابی قرار گيرد 
و نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار در دفتر كالسی وارد 
گردد. همچنين در انتهای هر جلسۀ كالسی يا آزمايشگاهی، هنرآموز الزم است 
براساس چك ليست پيشنهادی و جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط 
مرحله ای  ارزشيابی  جدول  در  بپردازد.  هنرجويان  مستمر  ارزشيابی  به  هنرآموز 
اين مرحله از كار كه شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غيرفنی، نگرشی، ايمنی، 
بهداشتی، توجهات زيست محيطی و... می باشد، می توان از موارد ارزشيابی كه در 

جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر هنرجويان استفاده كرد. 

40

سنجش و ارزشیابی مستمر ازشایستگی های هنرجویان جلسه سوم
)Tricot Machine( تعريف ماشين بافندگي تاري كتن

اجزاء ماشين 

شاسي ماشين 

كليد های كنترل ماشين

 توقف اتوماتيك ماشين

 نورد قرقره ها

 نخ كشي و راه اندازي ماشين كتن

شروع راه اندازي ماشين با قرار گرفتن قرقره هاي نخ تار روي نورد

 بازكردن نخ هاي قرقره ها و عبور آنها از ميله هاي راهنما

عبور نخ ها از شانه راهنما و راه اندازي كامل

 نخ كشي با كمك دستگاه گره زن)گره زدن سرنخ هاي روي ماشين به سر نخ هاي روي قرقره( 

آزادسازي نخ هاي تار و برش آنها در فاصله مناسب از منطقه بافت

نصب ميله هاي ثابت كننده نخ  ها

 نبش هاي محكم كننده نخ هاي تار متصل به ماشين

قراردادن قرقره ها و آزادسازي نخ هاي تار و عبور از منطقه گره زدن

نبش هاي محكم كننده نخ هاي تار متصل به قرقره ها

قرار دادن دستگاه گره زن روي ريل مربوطه و گره زدن همه سر نخ ها

برگردان كردن نخ هاي اضافي روي قرقره و استارت ماشين
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اهم مطالب و نکات درسی جلسه سوم: نصب قرقره روي ماشین و عبور 
نخ هاي تار از مسیر درست

انواع  و  را توضيح دهيد   )Tricot Machine( تاري كتن بافندگي  1 ماشين 
محصوالت آن را بيان كنيد.

2 اجزاء ماشين شامل شاسي ماشين، كليد های كنترل ماشين، توقف اتوماتيك 
ماشين و نورد قرقره ها را توضيح دهيد و به هنرجويان نشان دهيد و وظايف 

هركدام را بيان كنيد.
3 نخ كشي و راه اندازي ماشين كتن را تشريح كنيد.

با قرار گرفتن قرقره هاي جديد نخ تار روي نورد:  4 شروع راه اندازي ماشين 
در صورت تغيير طرح و عدم امكان به كارگيري گره زن از اين روش استفاده 
مي شود. در اين روش قرقره را روي ماشين قرار مي دهيم و سپس نخ هاي تاررا 
از مسير عبور تعيين شده رد مي كنيم اين كار به ابزار هايي نياز دارد و از طرفي 

به مهارت خاصي احتياج دارد.
روي  قبلي  تارهاي  به  تارجديد  سرنخ  گره زدن  كمك  به  راه اندازي  شروع   5
ماشين: در اين روش نخ هاي جديد و قبلي روي ماشين را يكي يكي به هم گره 
مي زنيم اين كار به كمك دستگاه گره زن برقي و يا دستي انجام مي شود ولي 
در صورتي كه محل مناسبي روي ماشين براي اين كار وجود نداشته باشد از 

روش اول استفاده مي كنيم به ترتيب مراحل كار را انجام دهيد.
بازكردن نخ هاي قرقره ها و عبور آنها از ميله هاي راهنما

عبور نخ ها از شانه راهنما و راه اندازي كامل
سر  به  ماشين  روي  سرنخ هاي  زدن  )گره  زن  گره  دستگاه  كمك  با  نخ كشي 

نخ هاي روي قرقره( 
آزادسازي نخ هاي تار و برش آنها در فاصله مناسب از منطقه بافت

نصب ميله هاي ثابت كننده نخ  ها
نبش هاي محكم كننده نخ هاي تار متصل به ماشين

قراردادن قرقره ها و آزادسازي نخ هاي تار و عبور از منطقه گره زدن
نبش هاي محكم كننده نخ هاي تار متصل به قرقره ها

قراردادن دستگاه گره زن روي ريل مربوطه و گره زدن همه سر نخ ها
برگردان كردن نخ هاي اضافي روي قرقره و استارت ماشين



فصل پنجم: بافندگي حلقوي تاري

201

طرح درس جلسه چهارم: تغذیه نخ تار و بررسي مراحل بافت

نام درس: تغذیه نخ تار و بررسي مراحل بافت                         مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم           هنرستان:                 هنرآموز:             تعداد هنرجو:

رئوس
 محتوا
و اهداف

سوزن،  بافت،  منطقه  ثابت،  شانه  تار،  نخ  كشش دهنده  تار،  نخ  تغذيه  اجزاء  تار،  نخ  تغذيه 
 ،underlap آندرلپ   ،overlap اورلپ  شانه،  حركت هاي  شانه،  سينكر،   ،Preser فشاردهنده 
انواع حلقه، رج Course، رديف Wale،تراكم حلقه، فعاليت كالسي:   ،Laying in ليينگ اين
تعيين رج و رديف و تراكم حلقه، نحوه تشكيل حلقه، مرحله 1: در اين مرحله حلقه قبلي روي 
ساقه سوزن، مرحله 2: مرحله Underlap اندرلپ، مرحله 3 عبور سوزن از شانه، مرحله 4 مرحله 

اورلپ Overlap، مرحله 5 مرحله عبور سوزن از البالي پره هاي شانه.

وسايل 
مواد،تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

قرقره هاي تار، كل دستگاه و ابزار گره زن، گره زن دستي، ماشين كتن و ابزار مرتبط، 
كاتالوگ، فيلم مرتبط، پوستر مرتبط، ابزار كمك آموزشي با نظر هنرآموز، ابزار پخش 

فيلم و ديتاشو.

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از تدريس

احوال پرسی، حضور و غياب، بازديد تكاليف جلسات قبل، ارائه تذكرات و قوانين و 
دادن  از وضعيت روحی و جسمی هنرجويان،  اطالع  و  نياز، دقت  برحسب  مقررات 
فرصت به هنرجويان جهت مرور مطالب درس قبل و رفع اشكال، ارزشيابی كتبی و 

شفاهی درس قبل.

10

ارزشيابی تشخيصی 
يا ورودی

پرسش از چند هنرجو در مورد قوانين و مقررات كارگاه، محاسبات مرتبط، نسبت 
توجهات  بهداشتی،  ايمنی،  نكات  و مقررات،  قوانين  به طور مثال: 1ـ  و...  تناسب  و 
زيست محيطی كار با انواع ماشين آالت آزمايشگاهی و صنعتی2ـ طرح يك مسئله 

در مورد محاسبات آزمايش.

10

فعاليت
ضمن

تدريس 
نظری

هنرآموز
 و

هنرجويان

از آنجايی كه بخشی از شايستگی های فنی تكميل مربوط به افزايش دانش هنرجويان 
به  شايسته  به گونه ای  را  تئوری  مباحث  است  الزم  هنرآموزان  بنابراين  می باشد، 
هنرجويان منتقل كنند كه هنرجويان با تلفيق اين آموخته ها با مهارت و نگرشی كه 
در حين كار كسب می كنند بتوانند به يك شايستگی قابل قبول در كار تكميل برسند. 
جهت تحقق اين امر هنرآموز مربوط الزم است ضمن تهيۀ طرح درس روزانه و ساليانه، 

آخرين اطالعات در زمينۀ موضوع تدريس را نيز مطالعه و ارائه دهد. 

100
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فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و

هنرجويان

در بخش عملی هنرآموز الزم است بر طبق روال جلسات قبل و طرح درس، قوانين و 
مقررات آزمايشگاه را به هنرجويان تذكر دهد و آنها را ملزم به رعايت نكات بهداشتی، 
ايمنی و زيست محيطی كند. در ضمن هنرآموز الزم است شايستگی های غيرفنی و 
ساير ملزومات ديگری كه يك نيروی كار تكميل در محيط كار بايد رعايت كند، برای 
هنرجويان تشريح كند و در زمان ارزشيابی هنرجويان، اين موارد را در هنرجويان 

كنترل كنند و در صورت نياز متذكر شوند.
گزارش كار جلسۀ قبل هنرجويان الزم است در هر جلسه كنترل، بررسی و ارزشيابی 
گردد و نكات، اشكاالت، نواقص و اشتباهات احتمالی هر گزارش به هنرجو متذكر 

شود و از هنرجو بخواهيد كه اين موارد را اصالح كند.
در بخش تشريح موارد عملی هنرآموز الزم است ضمن معرفی كاال، لوازم، وسايل و 
تجهيزات مورد نظر از هنرجويان بخواهد بر طبق مطالب كتاب فعاليت هاي عملي را 

انجام دهند. پخش فيلم هاي مناسب در اين بخش توصيه مي شود.

180

فعاليت
 بعد از تدريس

يادگيری  ميزان  هنرجويان،  از  سؤاالتی  ذكر  با  تدريس  ضمن  فعاليت های  از  بعد 
آنها را محك بزنيد و در صورت عدم يادگيری برخی مطالب گفته شده را با بيان 

ساده تری تكرار كنيد.
20

سنجش
و

ارزشيابی 

تعميق  و  درسی  پيشرفت  ضامن  هنرجويان  از  مستمر  ارزيابی  و  سنجش  همواره 
يا  كارگاهی  جلسۀ  هر  در  است  الزم  همچنين  می باشد.  هنرجويان  در  يادگيری 
كالسی گزارش كار جلسۀ قبل يا بازديد از صنايع هنرجويان را مورد ارزيابی قرار 
دهيد و نكات و اشتباهات احتمالی به آنها گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار در دفتر 
كالسی وارد گردد. همچنين در انتهای هر جلسۀ كالسی يا آزمايشگاهی، هنرآموز 
الزم است براساس چك ليست سؤاالت پيشنهادی و جداول پيشنهادی خودارزيابی 
و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی 
اين مرحله از كار كه شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غيرفنی، نگرشی، ايمنی، 
ارزشيابی كه در  از موارد  و... می باشد، می توان  بهداشتی، توجهات زيست محيطی 

جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر هنرجويان استفاده كرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان:جلسه چهارم

تغذيه نخ تار

 اجزاء تغذيه نخ تار

 كشش دهنده نخ تار

 شانه ثابت 

منطقه بافت 

 سوزن

 Preser فشاردهنده 

سينكر
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 شانه

 حركت هاي شانه

Overlap اورلپ 

 Underlap آندرلپ

Laying in ليينگ اين

 انواع حلقه 

Course رج 

 Wale رديف 

تراكم حلقه

عمليات تعيين رج و رديف و تراكم حلقه

 نحوه تشكيل حلقه

 مرحله 1: در اين مرحله حلقه قبلي روي ساقه سوزن

 مرحله 2: مرحله Underlap اندرلپ 

مرحله 3 عبور سوزن از شانه

 Overlap مرحله 4 مرحله اورلپ 

مرحله 5 مرحله عبور سوزن از البالي پره هاي شانه

بررسي  و  تار  نخ  تغذیه  نکات درسی جلسه چهارم:  و  اهم مطالب 
مراحل بافت

1 توضيح بخش تغذيه نخ تار شامل، اجزاء تغذيه نخ تار، كشش دهنده نخ 
تار، شانه ثابت .توضيح و نمايش روي ماشين يا از روي فيلم يا پوستر و يا 

عكس روي ديتا شو
بافت و اجزاء مربوط به آن شامل، سوزن، فشاردهنده  2 تشريح منطقه 
يا  فيلم  از روي  يا  ماشين  نمايش روي  و  توضيح  Preser، سينكر، شانه، 

پوستر و يا عكس روي ديتا شو
3 تشريح و توضيح حركت هاي شانه كه عبارت اند از اورلپ overlap،آندرلپ 
underlap، ليينگ اين Laying in، توضيح و نمايش روي ماشين يا از 

روي فيلم يا پوستر و يا عكس روي ديتا شو
4 تشريح و توضيح انواع حلقه، رج Course، رديف Wale، تراكم حلقه، 
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طرح درس جلسه پنجم: تنظیمات مکانیزم کنترل حرکت شانه ها

نام درس: جلسه پنجم: تنظیمات مکانیزم کنترل حرکت شانه ها    مدت تدریس: 8 ساعتمشخصات کلی
پایه: دوازدهم             هنرستان:             هنرآموز:                 تعداد هنرجو:

رئوس 
محتوا

و اهداف

مرحله   7 مرحله  شانه،  پره هاي  از  سوزن  عبور  با  سوزن  توسط  تار  نخ هاي  گرفتن   6 مرحله 
بسته شدن زبانه سوزن، مرحله 8: عبور كامل سوزن از حلقه، مرحله 9: ادامه حركت سوزن به 
طرف پايين، مرحله 10: پايين رفتن زبانه و انتقال حلقه به ساقه سوزن، فعاليت عملي: كنترل 
تشكيل حلقه، مكانيزم ايجاد حركت شانه، درام طرح، انواع دانه زنجير، ارتباط دانه هاي زنجير و 

حركت شانه، روانكاري ماشين كتن.

مواد،تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

دستگاه بافندگي كتن يا راشل و ابزار و وسايل مرتبط، كاتالوگ، فيلم مرتبط، پوستر 
مرتبط، ابزار كمك آموزشي با نظر هنرآموز.

زمان
دقيقه

فعاليت
قبل از تدريس

قبل از تدريس با ذكر يك پرسش يا نمايش يك عكس يا كليپ كوتاه از ماشين های 
بافندگي حلقوي تاري و يا پارچه هاي بافته شده، توجه هنرجويان را به درس معطوف 
كنيد. هيچ زمان به اجبار و اكراه مطالب درسی را به هنرجو منتقل نكنيد. قبل از 

تدريس از آمادگی هنرجويان اطمينان حاصل كنيد.

10

يا عكس روي  و  يا پوستر  فيلم  از روي  يا  نمايش روي ماشين  توضيح و 
ديتا شو

پارچه كه  نمونه هاي  يا  و  تصوير كتاب  از روي  فعاليت كالسي  انجام   5
خودتان آماده كرديد. شامل تعيين رج و رديف و تراكم حلقه. توضيح و 

نمايش روي ماشين يا از روي فيلم يا پوستر و يا عكس روي ديتا شو
6 توضيح و تشريح مراحل تشكيل حلقه كه  اين مراحل عبارت اند از:

مرحله 1: در اين مرحله حلقه قبلي روي ساقه سوزن،
مرحله 2: مرحله Underlap اندرلپ، 

مرحله 3: عبور سوزن از شانه،
 ،Overlap مرحله 4: مرحله اورلپ

مرحله 5: مرحله عبور سوزن از البالي پره هاي شانه،

توجهات زیست 
همواره در مصرف آب، گاز، برق و مواد مصرفی در آزمايشگاه صرفه جويی محیطی

كنيد و مواد شيميايی را بيهوده هدر ندهيد و بدون رقيق يا خنثی كردن 
مواد شيميايی آنها را در فاضالب رها نكنيد.
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ارزشيابی تشخيصی 
با  رابطه  در  پرسش  كار،  مقررات محيط  و  قوانين  مورد  در  از چند هنرجو  پرسش 
عمومی  يك  وظايف  شرح  مورد  در  پرسش  تكميل،  ماشين آالت  احتمالی  خطرات 

اپراتور ماشين تكميل پارچه.
10

فعاليت
ضمن

تدريس 
تئوری

توضيح عناوين و مطالب موجود در كتاب، نمايش عكس كتب درسی و غير درسی، 
اساليد، نمای شماتيك، انيميشن و... در رابطه با ماشين آالت بافندگي حلقوي تاري 
مانند كتن و يا ماشين راشل، نحوه عمليات بافت و كاربري ماشين و مفاهيم چراغ ها 

و عالئم روي ماشين.

100

فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

شروع  از  قبل  و  تشريحی  به صورت  را  كار  انجام  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
كاربرای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند كار آشنا شوند. هدف از اين كار 
تسلط ذهني براي انجام كار است تا هنرجو بدون نياز به پرسش از هنرآموز، كار را 

انجام دهد.
هنرآموزان می توانند با تهيه و نمايش قسمتی از عكس، اساليد، كاتالوگ دستگاه و 
يا فيلم انجام كار را به هنرجويان نشان دهند در كالس درس از هنرجويان بخواهند 
جهت  را  خود  مشاهدۀ  نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن 
ارزشيابی مستمر گزارش كنند. در صورت امكان فعاليت عملي را به صورت عينی در 

بازديد از كارخانجات نيز مشاهده كنند.
هنرآموزان در زمان آزمايش الزم است تمامی نكات فنی، غيرفنی، بهداشتی، ايمنی، 
زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر دهند و در طول انجام كار از هنرجويان 

بخواهد كه اين موارد را رعايت كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود.

180

 فعاليت
بعد از تدريس

در پايان بهتر است هنرآموز به جمع بندی و خالصه كردن مطالب درسی اين جلسه 
بپردازد و ضمن رفع اشكال هنرجويان به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ دهد. خودارزيابی 

هنرآموز.
20

سنجش و
ارزشيابی 

در ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است كه هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی يك 
ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چك ليست ارزشيابی داده شده در آن جلسه 
لحاظ كند.  ارزشيابی مستمر  نمراتی جهت  و  انجام دهد  يا كتبی  به صورت شفاهی 
گزارش كار جلسۀ قبل هنرجويان در هر جلسه الزم است مورد ارزيابی قرار گيرد و 
نكات و اشتباهات احتمالی گوشزد شود و نمرۀ گزارش كار در دفتر كالسی وارد گردد. 
همچنين درانتهای هر جلسۀ كالسی يا آزمايشگاهی، هنرآموز الزم است براساس چك 
ليست پيشنهادی و جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی توسط هنرآموز به ارزشيابی 
مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای اين مرحله از كار كه شامل 
موارد دانشی، مهارتی فنی و غيرفنی، نگرشی، ايمنی، بهداشتی، توجهات زيست محيطی 
و... می باشد، می توان از موارد ارزشيابی كه در جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی 

مستمر شايستگی های هنرجويان استفاده كرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان جلسه پنجم

مرحله 6 گرفتن نخ هاي تار توسط سوزن و عبور سوزن از پره هاي شانه 
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مرحله 7 مرحله بسته شدن زبانه سوزن

مرحله 8: عبور كامل سوزن از حلقه

 مرحله 9: ادامه حركت سوزن به طرف پايين

 مرحله 10: پايين رفتن زبانه و انتقال حلقه به ساقه سوزن

 فعاليت عملي: كنترل تشكيل حلقه

مكانيزم ايجاد حركت شانه

 درام طرح

 انواع دانه زنجير

ارتباط دانه هاي زنجير و حركت شانه

 روانكاري ماشين كتن

تنظیمات  پنجم:  جلسه  پنجم:  جلسه  درسی  نکات  و  مطالب  اهم 
مکانیزم کنترل حرکت شانه ها

1 توضيح و تشريح ادامه مراحل تشكيل حلقه كه  اين مراحل عبارت اند از:
مرحله 6 گرفتن نخ هاي تار توسط سوزن با عبور سوزن از پره هاي شانه 

مرحله 7 مرحله بسته شدن زبانه سوزن 
مرحله 8: عبور كامل سوزن از حلقه

مرحله 9: ادامه حركت سوزن به طرف پايين
مرحله 10: پايين رفتن زبانه و انتقال حلقه به ساقه سوزن

2 فعاليت عملي: كنترل تشكيل حلقه، در اين قسمت نحوه تشكيل حلقه 
را به دقت نگاه كنيد و درباره اهميت هر كدام از مراحل با هنرجويان بحث 

كنيد.
3 توضيح و تشريح مكانيزم ايجاد حركت شانه. در اين قسمت ابتدا اهميت 
حركت شانه ها را به هنرجويان تفهيم كنيد و سپس نحوه  ايجاد حركت 

شانه را تشريح كنيد. نكات مهم درباره حركت شانه.
حركت شانه ها به صورت جلو عقب مي باشد و در هر بافت، دو با اين حركت 
انجام مي شود يك بار براي اورلب و يك بار براي آندر لب ميزان حركت به 

اندازه مضرب صحيحي از فاصله بين دو سوزن مي باشد.
4 توضيح درام طرح و زنجير و دانه هاي زنجير طرح توضيح و نمايش روي 

ماشين يا از روي فيلم يا پوستر و يا عكس روي ديتا شو
انگليسي نمايش  انواع دانه هاي چهارگانه كه به صورت حروف  5 توضيح 
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مي دهند شامل دانه هاي زنجير A,B,C,D توضيح و نمايش روي ماشين يا 
از روي فيلم يا پوستر و يا عكس روي ديتا شو

به  توجه  با  شانه.  حركت  و  زنجير  دانه هاي  ارتباط  تشريح  و  توضيح   6
باال وپايين بودن سطح دانه هاي زنجير، حركت شانه نيز از همين پستي 
و بلندي تأمين مي گردد. توضيح و نمايش روي ماشين يا از روي فيلم يا 

پوستر و يا عكس روي ديتا شو
7 توضيح و تشريح روانكاري ماشين كتن،

يا عكس روي  و  يا پوستر  فيلم  از روي  يا  نمايش روي ماشين  توضيح و 
ديتا شو

طرح درس جلسه ششم: پیچش و برداشت پارچه و طراحي و اجراي نقشه بافت حلقوي 
تاري

مشخصات کلی
نام درس: پیچش و برداشت پارچه و طراحي و اجراي نقشه بافت حلقوي تاري

مدت تدریس: 8 ساعت
پایه: دوازدهم              هنرستان:                هنرآموز:              تعداد هنرجو:

رئوس
 محتوا
و اهداف

كنترل  عملي:  فعاليت  پارچه،  پيچش  مكانيزم  پارچه،  پيچش  پارچه،  كشش  غلتك  مكانيزم 
بافت  نقشه  بافت،  نقشه  تعريف  پارچه،  پيچش  و جايگزيني غلتك  پارچه  بافت، كنترل  زنجير 
و حركت شانه، نقشه بافت با روش سوزن و حركت نخ تار، نقشه بافت با روش شماره گذاري، 
نمونه هاي طرح بافت در تريكو )كتن(، فعاليت كالسي:1ـ تبديل نقشه بافت با روش ترسيمي  و 

شماره گذاري به يكديگر.

وسايل 
مواد، تجهيزات و 
ابزار های آموزشی

نرم افزاری  و  سخت افزاری  تجهيزات  و  وسايل  ابزار،  هنرجو،  همراه  و  درسی  كتاب 
معرفی شده در كتاب درسی، فناوری های ديداری و شنيداری، كالس و آزمايشگاه 
بافندگي،  كارخانجات  و  آزمايشگاه ها  از  بازديد  برنامه  پوستر،  و  عكس  استاندارد، 
مورد  وسايل  انواع  انواع مختلف،  در  ماشين هاي كتن  كاتالوگ  برد،  وايت  و  ماژيك 
آموزشي  ابزار كمك  فيلم مرتبط، پوستر مرتبط،  كاتالوگ،  براي دستگاه كتن،  نياز 

با نظر هنرآموز.

زمان
دقيقه

فعاليت های قبل از 
تدريس

قبل از شروع تدريس به كارهای مقدماتی نظير حضور و غياب، بازديد تكاليف درسی، 
پرسش از درس يا دروس قبلی، اطمينان از سالمت جسمی  و روانی هنرجويان و...

بپردازد. ايجاد آمادگی و انگيزه در هنرجويان با بيان مطلب نو و جديد.
10

ارزشيابی ورودی
پرسش از چند هنرجو در مورد قوانين و مقررات كار در آزمايشگاه و كارگاه، وسايل 
ايمنی، پرسش از هنرجويان در مورد رطوبت بازيافتی، رطوبت هوا و ميزان رطوبت 

مجاز الياف.
10
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فعاليت
ضمن

تدريس 
تئوری

با توجه توضيحات ارائه شده و عناوين فعاليت هاي مطرح شده و خالصه مباحث عمل 
تدريس را به همكاري هنرجويان انجام دهيد. همواره در هنگام تدريس سؤاالتي را از 
هنرجو بپرسيد تا متوجه باشد قبل از تدريس بايد مطلب را هرچند گذرا نگاه كند و 

به قولي خيلي از جريان كالس و تدريس دور نباشد.

100

فعاليت
ضمن

تدريس 
عملی

هنرآموز
 و

هنرجويان

شروع  از  قبل  و  تشريحی  به صورت  را  كار  انجام  نحوه  است،  الزم  مربوط  هنرآموز 
كاربرای هنرجويان توضيح دهد و هنرجويان با روند كار آشنا شوند. هدف از اين كار 

تسلط ذهني براي انجام كار است تا هنرجو بدون نياز به پرسش، كار را انجام دهد.
هنرآموزان می توانند با تهيه و نمايش قسمتی از عكس، اساليد، كاتالوگ دستگاه و 
يا فيلم انجام كار را به هنرجويان نشان دهند در كالس درس از هنرجويان بخواهند 
جهت  را  خود  مشاهدۀ  نتايج  ماشين،  كاركرد  و  قطعات  مشاهده  در  دقت  ضمن 
ارزشيابی مستمر گزارش كنند. در صورت امكان فعاليت عملي را به صورت عينی در 

بازديد از كارخانجات نيز مشاهده كنند.
هنرآموزان در زمان آزمايش الزم است تمامی  نكات فنی، غيرفنی، بهداشتی، ايمنی، 
زيست محيطی را به هنرجويان گوشزد و تذكر دهند و در طول انجام كار از هنرجويان 

بخواهند كه  اين موارد را رعايت كنند و در ارزشيابی ها لحاظ بشود.

180

فعاليت
 بعد از تدريس

پرسش  است، چند  ارائه شده  كه  درسی  از  هنرجويان  يادگيری  از  اطمينان  جهت 
عمومی از كليات درس مطرح كنيد و بعد از دادن فرصتی كوتاه جهت تفكر و تبادل 
نظر، از هنرجويان بخواهيد كه به سؤاالت پاسخ دهند. ارزيابی از تدريس خود با توجه 

به بازخورد و ميزان يادگيری هنرجويان.

20

سنجش
و

ارزشيابی 

ابتدای هر جلسۀ تئوری الزم است كه هنرآموز بر طبق طرح درس پيشنهادی  در 
يك ارزشيابی مستمر از جلسۀ قبل با توجه به چك ليست ارزشيابی داده شده در 
مستمر  ارزشيابی  نمراتی جهت  و  دهد  انجام  كتبی  يا  شفاهی  به صورت  جلسه  آن 
لحاظ كند. گزارش كار جلسۀ قبل هنرجويان در هر جلسه الزم است مورد ارزيابی 
دفتر  در  كار  گزارش  نمرۀ  و  شود  گوشزد  احتمالی  اشتباهات  و  نكات  و  گيرد  قرار 
انتهای هر جلسۀ كالسی يا آزمايشگاهی، هنرآموز  كالسی وارد گردد. همچنين در 
الزم است براساس چك ليست پيشنهادی و جداول پيشنهادی خودارزيابی و ارزيابی 
توسط هنرآموز به ارزشيابی مستمر هنرجويان بپردازد. در جدول ارزشيابی مرحله ای 
ايمنی،  از كار كه شامل موارد دانشی، مهارتی فنی و غيرفنی، نگرشی،  اين مرحله 
در  كه  ارزشيابی  موارد  از  می توان  می باشد،  و...  زيست محيطی  توجهات  بهداشتی، 

جدول ذكر شده است، جهت ارزشيابی مستمر هنرجويان استفاده كرد.

40

سنجش و ارزشیابی مستمر از شایستگی های هنرجویان:جلسه ششم

مكانيزم غلتك كشش پارچه 

پيچش پارچه

 مكانيزم پيچش پارچه
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 فعاليت عملي: كنترل زنجير بافت، كنترل پارچه و جايگزيني غلتك پيچش پارچه 

تعريف نقشه بافت

نقشه بافت و حركت شانه

نقشه بافت با روش سوزن و حركت نخ تار

نقشه بافت با روش شماره گذاري 

نمونه هاي طرح بافت در تريكو )كتن( 

فعاليت كالسي:1ـ تبديل نقشه بافت با روش ترسيمي  و شماره گذاري به يكديگر

اهم مطالب و نکات درسی جلسه ششم: پیچش و برداشت پارچه و 
طراحي و اجراي نقشه بافت حلقوي تاري

نوع  هر  تقريباً  و  است  زياد  بسيار  پودي  حلقوي  با  مرتبط  طرح هاي   9
ظاهري را براي پارچه هاي حلقوي پودي به وجود مي آورد ولي اين موضوع 
بستگی  نخ ها  خواص  و  رنگ  تغيير  و  يكديگر  با  حلقه ها  انواع  تركيب  به 
دارد. براي اين كار پارچه هاي مختلف را به هنرجويان نشان دهيد و از آنها 
بخواهيد انواع حلقه ها را پيدا كنند و نحوه كنارهم قرار گرفتن حلقه ها را 

ترسيم كنند و سپس نقشه بادامكي پارچه را رسم كنيد.
10 طرح ساده را توضيح دهيد و با نمايش آن، مصارف اين نوع پارچه و 

خواص آن را تشريح كنيد.
11 طرح ريب و انواع آن و شكل ظاهري و نقشه هاي هر كدام را نشان دهيد 

و براي تدريس اين بخش از هنرجويان نيز كمك بگيريد.
12 بافت اينترلوك و تفاوت آن با بافت هاي ديگرو نحوه بافت آن و شكل 

ظاهري پارچه اينترلوك را توضيح دهيد و شكل هاي آن را نشان دهيد.
13 طرح بافت پرل و شكل ظاهري و نحوه بافت آن را تشريح كنيد.

14 براي درك بهتر هنرجويان مي توانيد از ابزار بافت كه توضيح داديم براي 
بافتن اين نوع طرح ها كمك بگيريد.

15 معايب بافت در حلقوي پودي را يك به يك توضيح دهيد و نحوه رفع 
هنرجو  توسط  جداول  اين  حفظ كردن  به  نيازي  كنيد.  تشريح  را  عيوب 

نيست و هدف كمك گرفتن از جدول و رفع عيب است.
16 نماي بادامكي انواع طرح بافت را به هنرجويان ياد بدهيد و نحوه ترسيم 

نماي بادامكي طرح هاي مختلف را از هنرجو بخواهيد.
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روش های ارزشیابی

ارزشيابی يكی از مهم ترين بخش های فرايند ياددهی و يادگيری می باشد. همان گونه 
كه گفته شد، هنرآموز می تواند در جريان فرايند آموزش از انواع روش های ارزشيابی 
جهت بهبود كيفيت آموزش و يادگيری در هنرجويان استفاده كند. نحوۀ ارزشيابی 
هنرجويان در كالس درس و آزمايشگاه بسيار متفاوت و متنوع می باشد. هنرآموزان 
انجام آزمون های ورودی، عملكردی،  با  اول آموزشی  گرامی می توانند در جلسات 
تكوينی و تشخيصی در حوزۀ اخالق و رفتار، دانش، مهارت نگرش، شايستگی های 
فنی و غيرفنی، ايمنی، بهداشتی، توجهات زيست محيطی و... به يك شناخت كلی 
به گروه بندی  بهتری  به شيوۀ  بتوانند  آينده  تا در  از هنرجويان دست پيدا كنند 
و  اجرا  زمان  نظر  از  ارزشيابی  روش های  انواع  جدول  در  كنند.  اقدام  هنرجويان 

اهداف اجرا با همديگر مقايسه شده اند:

ویژگی ها، اهداف، زمان اجراروش های ارزشیابی

ارزشيابی ورودی يا 
سنجش آغازين

و  آمادگی  ميزان  با  آشنايی  منظور  به  جلسه  هر  ابتدای  در  ارزشيابی 
اطالعات شاگردان از مطالب قبلی و مطالب جديد كه تدريس خواهد شد 
جهت درك بهتر مفاهيم جديد و كسب آگاهی از مطالب جديد، جهت 

ارزيابی ورودی و تعيين صالحيت حرفه ای.

ارزشيابی يا سنجش 
تكوينی )مرحله ای ـ 

مستمر(

تدريس  زمان های معين در جريان  و  ارزشيابی شاگردان در طول سال 
جهت پی بردن به نقاط قوت و ضعف شاگردان و روش تدريس خود جهت 

اصالح يادگيری و تشخيص ميزان پيشرفت و يادگيری هنرجويان.

ارزشيابی يا سنجش 
تشخيصی و عاطفی

پيش  و  توانايی ها  ميزان  از  اطالع  جهت  تدريس  از  قبل  ارزشيابی 
دانسته های فراگيران. همچنين در شروع هر آموزش و در محيط آموزش 
جهت تشخيص مشكالت و اختالالت يادگيری هنرجويان در طول سال 
و  روانشناسی  و  تشخيصی  روش های  ساير  يا  مشاوره  انجام مصاحبه،  با 

پيگيری جهت برطرف كردن مشكالت هنرجو انجام می شود. 

ارزشيابی يا سنجش 
تراكمی يا پايانی

و  تكاليف كاری  انتهای  در  و  پودمان  هر  پايان  در  هنرجويان  ارزشيابی 
آن  يادگيری  واحدهای  در  شايستگی  كسب  جهت  صالحيت  سطوح 

پودمان با هدف ارتقا و دريافت شايستگی در آن پودمان.

ارزشيابی يا سنجش 
تكميلی

جهت اطمينان از شايستگی مورد نظر در محيط كار واقعی نظير كارآموزی 
و كارورزی و عمليات ميدانی از اين نوع سنجش استفاده می شود.
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جدول انواع روش های ارزشیابی از نظر زمان اجرا و اهداف اجرا
هنرآموزان همچنين می توانند در پايان هر جلسه با طرح سؤاالت و مسائل تخصصی، 
علمی، عملی مرتبط با موضوع درسی از هنرجويان بخواهند كه در جلسات آينده 
با تحقيقاتی كه انجام می دهند، پاسخ سؤاالت را در كالس گزارش دهند و مورد 
به صورت  از هر هنرجو  آزمايشگاهی،  فعاليت  انجام  از  بگيرند. پس  قرار  ارزشيابی 
آوريد.  به عمل  تكوينی)مستمر(  يا  مرحله ای  ارزشيابی  مطابق جدول،  و  انفرادی 
هنرآموزان می توانند در هر جلسه با استفاده از جداول ارزشيابی خودارزيابی توسط 
هنرجو و ارزشيابی توسط هنرآموز به ارزيابی تك تك هنر جويان در فرايند آموزش 
تئوری و عملی بپردازند و اين نمرات را در 5 نمرۀ ارزشيابی تكوينی يا مستمر هر 
پودمان لحاظ كنند. هنرآموزان الزم است كه ميزان توانايی ها و پيشرفت هر هنرجو 
را با خودش مقايسه كنند و از مقايسۀ پيشرفت هنرجويان ضعيف تر با هنرجويان 

قوی تر خودداری شود. 

ابزارها و روش های سنجش در آموزش بر اساس شایستگی

شايستگی، توانايی انجام كار برابر استاندارد می باشد كه اجزای آن شامل دانش، 
مهارت و نگرش می باشد. ارزشيابی فرصتی مناسب برای سنجش توانايی هنرآموز 
می باشد. به عبارت ديگر در فرايند ارزشيابی، تنها هنرجويان سنجيده نمی شوند؛ 
هنرآموز  می شود.  سنجيده  كه  است  معلم  اين  فراگيران،  از  بيش  و  پيش  بلكه 
بايد از اين فرصت و نتايج ارزشيابی برای ارتقای توانمندی و برطرف كردن نقاط 
ضعف خود استفاده كند. هنرآموزان قطعا با انواع روش های ارزشيابی آشنايی دارند. 
ارزشيابی در حرفه بايد شايستگی انجام كار براساس استاندارد عملكرد را سنجش 
كند. اين شايستگی تركيبی از دانش، مهارت و نگرش می باشد. پيشنهاد می شود 
برحسب شرايط و ماهيت كالس و كار از مجموع روش های ارزشيابی استفاده كنند 
و به هيچ وجه نبايد از ارزشيابی يا امتحان به عنوان اهرمی  در جهت انتقام يا تسويه 
آموزش  در  انواع روش های سنجش  ادامه  در  استفاده شود.  با هنرجويان  حساب 

براساس شايستگی بيان می شود:
آزمون های شفاهی و كتبی شامل صحيحـ  غلط، جوركردنی، چند گزينه ای، تشريحی، 

سؤاالت با پاسخ كوتاه و...
انجام  فرايند  بر  ارزياب)هنرآموز(  تمركز  نوع سنجش  اين  سنجش عملكردی، در 
كار می باشد كه اثبات شايستگی عملكرد براساس فرايند و رويه كاری هم ناميده 
می شود. اين سنجش شامل كتبی، عملكردی، سنجش شناسايی، شبيه سازی شده، 

نمونه كار می باشد.
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سنجش مشاهده ای شامل سنجش براساس فهرست وارسی، مقياس های درجه بندی، 
واقع نگاری و...

مقياس  با  نگرش  سنجش  معنايی،  تفكيك  پرسشنامه،  شامل  عاطفی  سنجش 
مصاحبه و...

پيرو  كار، سنجش  كارفرما، مشاهده در حين  با  تكميلی شامل مصاحبه  سنجش 
و... جهت اطمينان از شايستگی در محيط كار واقعی نظير كارآموزی و كارورزی 

استفاده می شود.
سنجش همه جانبه و تركيبی شامل كار پوشه، آزمون 360 درجه ای و ... می باشد 

كه جهت سنجش كلی حوزه های يادگيری استفاده می شود.
نمونه  كار،  نمونه  بر  ارزياب)هنرآموز(  تمركز  نوع سنجش  اين  در  مهارت:  آزمون 

مهارت و يا انجام يك پروژه می باشد. 
شبيه سازها: در اين نوع سنجش تمركز ارزياب )هنرآموز( متوجۀ محصول نهايی و 
يا مشاهدۀ درايت انجام كار می باشد، مثل استفاده از تصوير چك به جای اصل چك.
سنجش شايستگی غيرفنی و نگرش: به ميزان عشق، عالقه، انگيزه، دقت، صحت، 
سرعت عمل، و احساس رضايت هنرجو از كار اطالق می شود. نگرش همچنين به 
معنای داشتن حس مسئوليت در كار، صرفه جويی در مواد و مراقبت از تجهيزات 

و وسايل نيز گفته می شود. شايستگی های غيرفنی در ادامه توضيح داده می شود.

مکانیزم نمره دهی براساس شایستگی

در ارزشيابی مبتنی بر شايستگی نمرۀ هر پودمان از دو بخش ارزشيابی مستمر و 
پايانی تشكيل می شود و فقط يك نمره براساس 0 تا 20 ثبت می گردد. بخش اول 
شامل ارزشيابی پايانی هر پودمان می باشد كه نمرۀ ارزشيابی از كسب شايستگی از 
پودمان مورد نظر كه با سه عدد 1، 2 و 3 كه، عدد1 معادل عدم احراز شايستگی، 
حد  از  باالتر  شايستگی  احراز  معادل   3 عدد  و  شايستگی  احراز  معادل   2 عدد 
اعمال می گردد. بخش دوم  با ضريب 5 در سيستم  آن  نتيجۀ  و  انتظار می باشد 
شامل ارزشيابی مستمر می باشد كه نمرۀ مستمر براساس انجام فعاليت های كالسی 
تكاليف  در  ابتكار  تربيتی،  و  آموزشی  فعاليت های  در  نظم، مشاركت  كارگاهی،  و 
در  آن  ضريب  كه  می كند  پيدا  اختصاص  نمره   5 تا   0 از  و...  درسی  عملكردی 
سيستم يك می باشد. زمانی يك هنرجو در يك درس قبول اعالم می گردد كه در 
هر 5 پودمان نمرۀ باالی 12 كسب كند. در اين صورت ميانگين 5 نمره پودمان ها 
به عنوان نمره كلی درس در كارنامۀ تحصيلی منظور خواهد شد. در صورتی كه 
هنرجو در يك يا چند پودمان حداقل نمرۀ 12 را كسب نكند در آن درس قبولی 
را به دست نمی آورد و نمرۀ 10 در سيستم برای او منظور می شود. ارزشيابی مجدد 
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نكرده اند، صورت  را كسب   12 نمره  حداقل  كه  پودمان هايی  يا  پودمان  در  فقط 
خواهد گرفت. در ضمن ارزشيابی مجدد در طول سال تحصيلی حداقل برای يكبار 
امكان پذير خواهد بود. خالصۀ نمرات كسب شده پودمان ها در يك كاربرگ تحت 
عنوان گواهی شايستگی های حرفه ای تنظيم و همراه با مدرك تحصيلی به هنرجو 

تحويل می شود.

نکته مهم هنرجويان می توانند در ارزشيابی فرايند مدار و نتيجه مدار، كتاب همراه 
هنرجو را در زمان اجرای ارزشيابی با خود همراه داشته باشند.

نکته مهم جهت كسب نمره قبولی در هر پودمان غير از مواردی كه گفته شد الزم است 
كه هر هنرجو حداقل 2 نمره شايستگی های غيرفنی، اخالق حرفه ای ايمنی، 

بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش در مراحل كار را كسب كند. 

در سيستم ارزشيابی جديد كه مبتنی بر شايستگی می باشد. هدف نهايی ارزشيابی 
مبتنی بر شايستگی، يادگيری و كسب توانايی انجام كار در شغل و حرفه می باشد. هر 
درس از چند پودمان و هر پودمان شامل يك يا چند واحد يادگيری )تكاليف كاری( 
را  آنها شايستگی الزم  انجام  در  بايد  يادگيری  فرايند  در  كه هنرجويان  می باشد 
با شيوه  واحدهای شايستگی مطابق  از  پيشرفت تحصيلی  ارزشيابی  كسب كنند. 
مندرج در كتاب های درسی صورت می گيرد و نتايج آن در دفاتر ثبت نمره كالسی 
در مدرسه ثبت می شود و براساس نتيجۀ حاصل از ارزشيابی واحدهای شايستگی 

نمره پودمان به دست می آيد.
حداكثر نمرۀ هر پودمان شامل 4 نمره می باشد. نمرۀ هر پودمان شامل مجموع 
نمرۀ   4 از  نمره   1 احتساب  با  )مستمر(  فرايندی  يا  تكوينی  ارزشيابی  بخش  دو 
شايستگی  نمرۀ   4 از  نمره   3 احتساب  با  پايانی  تراكمی يا  ارزشيابی  و  شايستگی 
می شود.  ضرب   5 ضريب  در  نمره ای   20 سيستم  به  تبديل  برای  كه  می باشد 
هنرجويان برای كسب شايستگی الزم در هر پودمان الزم است حداقل ميانگين 
نمرۀ 2 در ارزشيابی پايانی كسب كنند. امكان جبران برای كسب شايستگی الزم 
برای هر پودمان برای هنرجويان در آينده وجود دارد به طوری كه در صورت عدم 
كسب نمره 12 در هر پودمان، ارزشيابی آن فصل برای هنرجويان مشمول، مجدد 
برگزار می شود. حداقل نمرۀ قبولی هر پودمان 12 می باشد )حداقل نمره 2 از 3 
نمره ارزشيابی پايانی( و نمرۀ نهايی درس چاپ و تكميل كاالی نساجی از ميانگين 

نمرات 5 پودمان حاصل می شود. 
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وضعيت نمره شايستگی با سه گزينه عدم احراز شايستگی و پايين تر از حد انتظار 
)1( احراز شايستگی در حد انتظار )2( واحراز شايستگی باالتر از حد انتظار )3( 

بيان می گردد كه در نتيجۀ نهايی با ضريب 5 منظور می شود. 

در صورت غيبت نمره شايستگی عدد صفر منظور می گردد.نکات مهم
غ.ش»به معنای غير شايسته و عدم نمرۀ قبولی و »ش« به معنای شايسته 

يا قبولی می باشد.
اعمال  شايستگی  نمرۀ  براساس  مستمر  نمرۀ  شهريورماه  ارزشيابی  در 
می گردد، به طوری كه به شايستگی 1 نمرۀ مستمر 2، به شايستگی2 نمرۀ 

مستمر 3/5 و به شايستگی 3 نمرۀ 5 تعلق می گيرد. 

در ارزشيابی مستمر هنرآموز می تواند براساس جداول ارزشيابی مراحل انجام كار 
در كتاب درسی و با توجه به فرايند ياددهی و يادگيری، نمراتی را جهت هنرجويان 
توسط  ارزيابی  و  خودارزيابی  جداول  نمونه  دو   2 و  جداول1  در  بگيرد.  نظر  در 

هنرآموز در ارزشيابی مستمر يا تكوينی در يك جلسه نشان داده شده است.

خود ارزیابی توسط هنرجو

خيربلیمؤلفه های خودارزيابی

ميانگين نمره مستمر از 5

جدول1خود ارزیابی توسط هنرجو

ارزشیابی توسط هنرآموز

خيربلیمؤلفه های ارزشيابی

ميانگين نمره مستمر از 5

جدول 2 ارزشیابی پایانی توسط هنرآموز
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ارزشیابی شایستگی پایانی مراحل کار واحد یادگیری پودمان ها

پس از انجام فعاليت های آزمايشگاهی در هر جلسه يا مرحله و قبل از شروع مرحلۀ 
بعدی كار، الزم است هنرجويان مورد ارزشيابی مرحله ای قرار بگيرند. هنرجويان 
در  كه  می باشد  ذكر  به  الزم  كنند.  كسب  قبولی  نمرۀ  مرحله  هر  در  است  الزم 
ارزشيابی هر مرحله از واحد يادگيری الزم است، شايستگی های غيرفنی، نگرش، 
رعايت نكات ايمنی، بهداشتی و توجهات زيست محيطی بر طبق جدول ارزشيابی 
حاكم  اصول  به  توجه  با  گردد.  لحاظ  مستمر  و  شايستگی  نمره  در  كار  مراحل 
بر ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی، ارزشيابی شايستگی هر واحد يادگيری 
به صورت مرحله به مرحله در جدول نشان داده شده است كه هنرآموز الزم است 
در پايان هر مرحلۀ كار هنرجويان را ارزشيابی كند و نمره ای مبتنی بر شايستگی يا 

عدم شايستگی هنرجو در ارزشيابی پايانی آن واحد يادگيری لحاظ شود. 
در تمامی ارزشيابی های مرحله ای و پايانی، هنرآموز الزم است كه موارد زير را در 

ارزشيابی ها در نظر بگيرد:
1 شايستگی فنی )توجه به توانايی انجام كار به طور مؤثر و در شرايط مختلف برابر 

استاندارد شغل(
2 دانش )توجه به مجموعۀ معلومات نظری و توانمندی ذهنی الزم برای رسيدن 

به توانمندی و شايستگی(
و  توانمندی  به  رسيدن  برای  و جسم  ذهن  بين  هماهنگی  به  )توجه  مهارت   3

شايستگی(
4 نگرش)توجه به رفتارهای عاطفی نظير مهارت های غيرفنی و اخالق حرفه ای 

مورد نياز برای رسيدن به شايستگی(
5 شايستگی غير فنی )رعايت موارد بهداشتی، ايمنی، زيست محيطی و مالحظاتی 
جهت جلوگيری از حوادث و خطرات و جلوگيری از آسيب رساندن به محيط زيست.(
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ارزشیابی شایستگی مراحل کار پودمان 4 بافندگي حلقوي پودي

ردیف
مراحل کار
شایستگی 

فنی

استاندارد عملکرد 
یا 

کیفیت کار هنرجو

نتایج 
مورد
انتظار

  استاندارد ارزشیابی
   )شاخص تحقق( 

نمره
شایستگی 

از3 

1
آماده سازي 
قرقره روي 

نورد ها

بافندگی  مقايسۀ  تاري،  حلقوي  بافندگي 
مصارف  و  تاری  حلقوي  و  پودی  حلقوی 
پارچه هاي توليد شده، بررسي ساختار بافت 
حلقوي تاري يك شانه از روي شكل، آشنايي 
با انواع توليدات حلقوي تاري، بررسي ساختار 
بافت حلقوي تاري دو شانه از روي شكل، 
آماده سازي قرقره براي ماشين هاي حلقوي 
دستگاه هاي  مجموعه  با  آشنايي  تاري، 
پركردن قرقره براي حلقوي تاري، بررسي 
اجزاء دستگاه هاي پركردن قرقره، قفسه نخ 
تار، بالن گير، كشش دهنده، كنترل پارگي 
نخ، تابلو نخ تجميع نخ هاي خروجي از قفسه 

نخ، ناحيه كنترل نخ تار، سر گير، پرزگير.

باالتر 
از حد 
انتظار

تعيين روش 
اصالح كار، تعيين 
شاخص هاي بهبود 
محصول، تحليل 

محصول، تشخيص 
و تعيين روش هاي 

اصالح عيوب

3

در حد 
تعيين كيفيت، انتظار

تشخيص نوع 
محصول و كاربرد 

آنها

2

پايين  تر 
از 3حد 
انتظار

نام بردن، تعريف، 
مراحل انجام كار، 
تشخيص كاربرد 

محصول

1

2
كنترل 

نخ هاي تار و 
پيچش روي 

قرقره

الكتريسيته  حذف  نخ،  ذخيره  دستگاه 
پيچش  قسمت  شكل،  وي  شانه  ساكن، 
قرقره، موتور دستگاه، نمايشگر، قفل های 
امنيتی، واحد تنطيم سرعت خطي پيچش، 
واحد اندازه گيری طول پيچش، واحد ترمز، 

فعاليت عملي 1: قرقره پيچي.
ماشين هاي حلقوي تاري، ماشين كتن يا 
 ،Tricot warp knitting machine تريكو
 Rashel warp Knitting راشل  ماشين 
 Double ماشين هاي دو سوزنه ،machine
 ،needle warp knitting machine
تاري  حلقوي  بافي  لباس  ماشين هاي 

Crochet warp knitting machine

باالتر 
از حد 
انتظار

تعيين روش 
اصالح كار، تعيين 
شاخص هاي بهبود 
محصول، تحليل 

محصول، تشخيص 
و تعيين روش هاي 

اصالح عيوب

3

در حد 
انتظار

تعيين كيفيت، 
تشخيص نوع 

محصول و كاربرد 
آنها

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، 
تعريف،مراحل 

انجام كار،تشخيص 
كاربرد محصول

1
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3

نصب قرقره 
روي ماشين 

و عبور 
نخ هاي تار 
از مسير 
درست

 Tricot( كتن  تاري  بافندگي  ماشين 
Machine(، اجزاء ماشين، شاسي ماشين، 
كليد های كنترل ماشين، توقف اتوماتيك 
 :2 عملي  فعاليت  قرقره ها،  نورد  ماشين، 
شروع  كتن،  ماشين  راه اندازي  و  نخ كشي 
راه اندازي ماشين با قرار گرفتن قرقره هاي 
نخ تار روي نورد، بازكردن نخ هاي قرقره ها 
و عبور آنها از ميله هاي راهنما، عبور نخ ها 
از شانه راهنما و راه اندازي كامل، نخ كشي با 
كمك دستگاه گره زن )گره زدن سرنخ هاي 
قرقره(،  روي  نخ هاي  سر  به  ماشين  روي 
آزادسازي نخ هاي تار و برش آنها در فاصله 
ميله هاي  نصب  بافت،  منطقه  از  مناسب 
محكم كننده  نبش هاي  نخ  ها،  ثابت كننده 
قراردادن  ماشين،  به  متصل  تار  نخ هاي 
قرقره ها و آزادسازي نخ هاي تار و عبور از 
محكم كننده  نبش هاي  زدن،  گره  منطقه 
دادن  قرار  قرقره ها،  به  متصل  تار  نخ هاي 
دستگاه گره زن روي ريل مربوطه و گره 
زدن همه سر نخ ها، برگردان كردن نخ هاي 

اضافي روي قرقره و استارت ماشين.

باالتر 
از حد 
انتظار

تعيين روش 
اصالح كار، تعيين 
شاخص هاي بهبود 
محصول، تحليل 

محصول، تشخيص 
و تعيين روش هاي 

اصالح عيوب

3

در حد 
انتظار

تعيين كيفيت، 
تشخيص نوع 

محصول و كاربرد 
آنها

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعريف، 
مراحل انجام كار، 
تشخيص كاربرد 

محصول

1

4
تغذيه نخ 

تار و بررسي 
مراحل بافت

تار،  نخ  تغذيه  اجزاء  تار،  نخ  تغذيه 
كشش دهنده نخ تار، شانه ثابت، منطقه 
 ،Preser فشاردهنده  سوزن،  بافت، 
اورلپ  شانه،  حركت هاي  شانه،  سينكر، 
ليينگ   ،underlap آندرلپ   ،overlap
رج  حلقه،  انواع   ،Laying in اين 
حلقه،  تراكم   ،Wale رديف   ،Course
و  رديف  و  رج  تعيين  كالسي:  فعاليت 
تراكم حلقه، نحوه تشكيل حلقه، مرحله 
1: در اين مرحله حلقه قبلي روي ساقه 
 Underlap مرحله   :2 مرحله  سوزن، 
شانه،  از  سوزن  عبور   3 مرحله  اندرلپ، 
 ،Overlap اورلپ  مرحله   4 مرحله 
البالي  از  سوزن  عبور  مرحله   5 مرحله 

پره هاي شانه.

باالتر 
از حد 
انتظار

تعيين روش 
اصالح كار، تعيين 
شاخص هاي بهبود 
محصول، تحليل 

محصول، تشخيص 
و تعين روش هاي 

اصالح عيوب

3

در حد 
انتظار

تعيين كيفيت، 
تشخيص نوع 

محصول و كاربرد 
آنها

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعريف، 
مراحل انجام كار، 
تشخيص كاربرد 

محصول

1
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5

تنظيمات 
مكانيزم 
كنترل 
حركت 
شانه ها

مرحله 6 گرفتن نخ هاي تار توسط سوزن 
با عبور سوزن از پره هاي شانه،

مرحله 7 مرحله بسته شدن زبانه سوزن، 
حلقه،  از  سوزن  كامل  عبور   :8 مرحله 
طرف  به  سوزن  حركت  ادامه   :9 مرحله 
زبانه  رفتن  پايين   :10 مرحله  پايين، 
فعاليت  سوزن،  ساقه  به  حلقه  انتقال  و 
مكانيزم  حلقه،  تشكيل  كنترل  عملي: 
ايجاد حركت شانه، درام طرح، انواع دانه 
و حركت  زنجير  دانه هاي  ارتباط  زنجير، 

شانه، روانكاري ماشين كتن.

باالتراز 
حد 
انتظار

تعيين روش 
اصالح كار، تعيين 
شاخص هاي بهبود 
محصول، تحليل 

محصول، تشخيص 
و تعيين روش هاي 

اصالح عيوب

3

در حد 
انتظار

تعيين كيفيت، 
تشخيص نوع 

محصول و كاربرد 
آنها

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعريف، 
مراحل انجام كار، 
تشخيص كاربرد 

محصول

1

6

پيچش و 
برداشت 
پارچه و 
طراحي 
و اجراي 

نقشه بافت 
حلقوي 

تاري

پيچش  پارچه،  كشش  غلتك  مكانيزم 
فعاليت  پارچه،  پيچش  مكانيزم  پارچه، 
عملي: كنترل زنجير بافت، كنترل پارچه 
و جايگزيني غلتك پيچش پارچه،تعريف 
شانه،  و حركت  بافت  نقشه  بافت،  نقشه 
نخ  و حركت  با روش سوزن  بافت  نقشه 
شماره گذاري،  روش  با  بافت  نقشه  تار، 
)كتن(،  تريكو  در  بافت  طرح  نمونه هاي 
فعاليت كالسي: 1ـ تبديل نقشه بافت با 
روش ترسيمي  و شماره گذاري به يكديگر.

باالتراز 
حد 
انتظار

تعيين روش 
اصالح كار، تعيين 
شاخص هاي بهبود 
محصول، تحليل 

محصول، تشخيص 
و تعيين روش هاي 

اصالح عيوب

3

در حد 
انتظار

تعيين كيفيت، 
تشخيص نوع 

محصول و كاربرد 
آنها

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

نام بردن، تعريف، 
مراحل انجام كار، 
تشخيص كاربرد 

محصول

1
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استاندارد عملکرد شایستگی های غیرفنی: 
)ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش(:
1ـ رعايت قوانين و مقررات و انضباط در آزمايشگاه
2ـ استفاده از لباس كار، وسايل و تجهيزات ايمنی 

3ـ سرعت و دقت در كار، نظم و ترتيب، نظافت و تميزكردن 
و  مواد  مديريت  منابع،  و  زمان  مديريت  كار،  محيط  و  وسايل 

HSE 5 وS تجهيزات، تفكر خالق، پياده سازی
توجهات  و  حفاظتی  ايمنی،  بهداشتی،  موارد  به  توجه  4ـ 
و  برقی  امور  در  تفكيك ضايعات، عدم دخالت  زيست محيطی، 

الكترونيكی ماشين ها و تجهيزات، 
مسئوليت پذيری،  خود،  به  اتكال  و  اعتماد  حرفه ای،  اخالق  5ـ 
ديگران،  با  خوب  ارتباط  گروهی،  يا  تيمی   كار  و  مؤثر  ارتباط 
امانتداری، رعايت اصول ارگونومی، عشق، عالقه و گرايش به كار، 
صرفه جويی در مواد مصرفی، نگهداری درست از وسايل و تجهيزات، 
احساس رضايت و شادمانی از كار، اجرای دقيق دستورالعمل كار 

آزمايشگاه، كنترل نظافت تجهيزات و ماشين آالت.

در حد 
انتظار

رعايت همه موارد 
بهداشتي و ايمني 

و حفاظت از 
محيط زيست

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

عدم رعايت همه 
موارد بهداشتي و 

ايمني و حفاظت از 
محيط زيست

1

ارزشيابی پايانی مراحل كاری پودمان 5 تكميل نهايی) شايستگی انجام كار(:
بلی

خير

***معیار های شایستگی انجام کار ***
كسب حداقل نمرۀ شايستگی فنی مورد تأييد در هر مرحلۀ كاری

كسب حداقل نمرۀ شايستگی غيرفنی 2 از بخش شايستگی های غيرفنی
كسب حداقل ميانگين نمرۀ شايستگی فنی 2 از تمام مراحل كار با رند كردن به طرف باال

جدول معیار شایستگی پودمان 5 بافندگي حلقوي تاري
پودمان5 بافندگي حلقوي تاري دارای يك واحد يادگيری می باشد كه هنرآموز الزم است، مطابق 
با مراحل كاری پيش بينی شده برای آن واحد يادگيری، تك تك هنرجويان را در كل مراحل 
پروژه يا كار به ترتيب و پيوسته ارزشيابی كند. در پايان كار هنرآموز می تواند نتايج ارزشيابی هر 

هنرجو را در جدول معيار شايستگی پودمان 5 بافندگي حلقوي تاري وارد كند.
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ارزشیابی شایستگی هاي پودمان 5: بافندگي حلقوي تاري

شرح فعالیت: اصول كلي بافت حلقوي تاري وتعيين شانه ها و نقشه بافت

استاندارد عملکرد: تعيين نوع نخ و پيچش قرقره و نحوه ايجاد زنجير بافت در ماشين بافندگي
شاخص شاخص ها: انجام فعاليت هاي الزم و تعيين شكل و فرم قرارگيري شانه ها و طراحي زنجير هاي بافت 

تجهیزات و ابزار و شرایط انجام کار:
فضاي کار: كارگاه بافندگي حلقوي تاري 

تجهیزات: ترازو ـ متر ـ ابزار نخ كشي ـ دستگاه بافندگي حلقوي تاري ـ بوبين هاي نخ ـ نقشه بافت ـ رايانه ـ ابزار 
كنترل سالمت سوزن ها ـ اندازه گير رج و رديف ـ ذره بين ـ زنجير بافت ـ انواع آچارهاي مربوطه ـ آچارهاي آلن و 

ستاره اي
انواع نخ هاي پنبه ـ پلي استر ـ آكريليك ـ ويسكوز و نخ هاي ديگر )استيپل و فيالمنت( به صورت  مواد مصرفي: 

قرقره )چله كوچك(

معیار شایستگي:    

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1قرقره پيچي1

2تغذيه نخ ها به ماشين بافندگي حلقوي تاري كتن2

1راه اندازي ماشين بافندگي حلقوي تاري كتن3

1نقشه بافت حلقوي تاري4

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

 1– رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2ـ استفاده از لباسكار و كفش ايمنی 
 3 – تميزكردن دستگاه و محيط كار 

 4ـ رعايت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات

    * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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شرایط قبولی در پودمان 5 بافندگي حلقوي تاري
1 در هر پودمان با يك واحد يادگيری، جدول ارزشيابی انتهای پودمان 
شامل يك استاندارد عملكرد می باشد كه  اين استاندارد عملكرد به چند 
مرحله يا شاخص تحقق فنی در سه سطح 1و2و3 تبديل شده است كه 
برای هر شاخص  گرفته شده  درنظر  است حداقل سطح  هر هنرجو الزم 
اگر  را هم كسب كند.  باالتر  البته هنرجو می تواند سطوح  را كسب كند. 
از شاخص ها، حداقل سطح درنظر گرفته  نتواند حتی در يكی  هنرجويی 
شده را كسب كند، شرايط كسب شايستگی كل پودمان را از دست می دهد. 
در هر واحد يادگيری، هنرجو الزم است حداقل يا كف نمرۀ شايستگی در 

هر مرحلۀ كاری در جدول را كسب كند.
2 ميانگين نمرۀ شايستگی سطوح در همۀ شاخص ها، الزم است حداقل 

تعيين شده باشد.
مستمر  نمرۀ   5 به عالوۀ  شايستگی سطوح كسب شده  نمرۀ  ميانگين   3
نمره دهی  نمرۀ شايستگی در سيستم  برسد. هر  به عدد 12  بايد حداقل 
اعمال  به عبارتی در سيستم ضريب 5  يا  نمره می باشد  قديمی  معادل 5 

می شود.
غيرفنی،  شايستگی های  بخش  از   2 شايستگی  نمرۀ  حداقل  كسب   4

ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش 

نکته مهم الزم به ذكر است كه جهت هر واحد يادگيری يك نمرۀ مستمر 0 تا 5 در 
نظر گرفته شده است كه توسط هنرآموز بر اساس معيارهای گفته شده در 

طول فعاليت پروژه يا كار به هنرجو تعلق می گيرد.

دانش افزایي

قرقره پیچي 
يكي از عمليات مهم در راه اندازي ماشين هاي حلقوي تاري، قرقره پيچي است. هر 
ماشين ده ها قرقره الزم دارد كه معموالً در همان كارخانه آماده مي شود. براي عمل 
قرقره پيچي به ابزار و وسايل خاصي نياز است كه وظايف هر دستگاه را در كتاب 

درسی توضيح داده ايم. 
را  هركدام  ابعاد  و  پيچي  قرقره  در  استفاده  مورد  وسايل  كلي  نماي  شكل1  در 

مشاهده مي كنيد.
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همان طوركه در شكل 1 مشاهده مي كنيد ابتدا بوبين هاي نخ كه روي قفسه مستقر 
و  بالن گير و كشش دهنده  از  را  نخ ها  را كنترل مي كنند سپس سر  است  شده 
اين  در  كند.  عبور  نخ  تجميع كننده  تابلو  از  نهايت  در  تا  مي دهند  عبور  راهنما 
از  تا  درمي آيد  صاف  سطحي  به صورت  منظم،  كاماًل  به طور  تار  نخ هاي  وضعيت 
مراحل غلتك تنظيم، پرزگير، سرگير، قسمت ذخيره نخ، بخش آنتي استايك زن و 

روغن زن و درنهايت در قسمت پيچشف دور قرقره پيچيده مي شود. 
آنها  مهم ترين  كه  مي رود  به كار  متفاوتي  مقاصد  براي   )Warping( پيچي  قرقره 

عبارت اند از:
  قرقره پیچي با نخ هاي استیپل: تفاوت مهم اين نخ ها در اين است كه پارگي 

نخ به معناي پارگي كل نخ مي باشد در نتيجه به قسمت پرزگير نيازي نيست.
قرارگرفتن  كنارهم  از  فيالمنت  نخ هاي  فیالمنت:  نخ هاي  با  پیچي  قرقره   
چندين الياف فيالمنت تشكيل مي شود در اين حالت اغلب يك يا چند رشته الياف 

پاره مي شود در اين حال وجود پرزگير بسيار ضروري است.
  جداسازي فیالمنت ها: كارخانه هاي توليدكننده نخ هاي فيالمنت دسته هاي مثاًل 
فيالمنتي  بيست  نخ هاي  به  اگر شما  را عرضه مي كنند حال  فيالمنت  از  صدتايي 
احتياج داشته باشيد بايد نخ هاي فيالمنت صدتايي را به 5 نخ تقسيم كنيد. پس 
از جدا كردن الياف و ايجاد نخ جديد، بالفاصله با مجموعه نخ هاي ديگر روي قرقره 

پيچيده مي شود. در اين وضعيت نيز نقش پرزگير بسيار مهم است.
  قرقره پیچي با ترکیب نخ هاي یك قرقره با نخ دیگر: اين نوع قرقره پيچي 
براي نخ هاي فانتزي متداول است. بدين ترتيب كه تعدادي نخ فانتزي به نخ هاي روي 
قرقره اضافه مي شود. در شكل 2 نمونه يك دستگاه قرقره پيچي را مشاهده مي كنيد.

شکل1ـ نماي شماتیك وسایل قرقره پیچي

قسمت پیچش

روغن زن

انتخاب استاتیك زن

ذخیره نخ

پرزگیر

غلتك

قفسهتجمیع کننده
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شکل 2ـ نمونه یك دستگاه قرقره پیچي با دو اسنو همزمان

همان طوركه در شكل 2 مشاهده مي كنيد امكان پيچش دو قرقره همزمان توسط 
اينكه براي هر ماشين ده ها قرقره الزم است  به  با توجه  اين دستگاه وجود دارد 
مجموعه  وجود  نتيجه  در  شود  پيچيده  بايستي  قرقره  زيادي  تعداد  مجموع  در 

دستگاه هاي قرقره پيچي و سالم بودن آنها اهميت زيادي دارد. 

بافندگي حلقوي تاري

براساس تشكيل حلقه  بافندگی حلقوی پودی  بافندگی حلقوی تاری نيز همانند 
افقی تغذيه می شوند و  بافندگی حلقوی پودی، نخ ها به صورت  عمل می كند. در 
پس از آنكه حلقه اول تشكيل شد حلقه دوم در امتداد افقی و در كنار حلقه اول 
تشكيل می شود. با چرخش كامل سيلندر، هر نخبر يك رج می بافد. بنابراين اگر 
ماشين دارای 94 نخبر باشد، 94 رج می بافد. ولی در حلقوی تاری، نخ ها به صورت 
حلقه  تشكيل  هم  كنار  در  تار  نخ های  هر حركت،  در  و  می شوند  تغذيه  عمودی 
می دهند. اگر شانه ها حركتی نداشته باشند حلقه ها به صورت يك رشته )برای هر 
نخ تار (و به صورت عمودی ايجاد می شوند. در اين حالت پارچه به وجود نمی آيد 
زيرا رشته ها در جهت افقی به هم متصل نشده اند. به همين خاطر با حركت شانه ها 
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به راست و چپ، ساختار پارچه تشكيل می شود. بنابراين نوع پارچه حلقوی تاری، 
با نوع حركت شانه ها مرتبط است. در شكل 3 نمونه كلي يك ماشين حلقوي پودي 

و حلقوي تاري و مقايسه پارچه هاي آنها را مشاهده مي كنيد.

شکل3ـ مقایسه بافندگي حلقوي تاري و پودي

موضوع بسيارمهم ديگر اين است كه تعداد شانه های يك ماشين، مشخصه مهمی 
محسوب می شود و هرچقدر تعداد شانه های يك ماشين بيشتر باشد، ماشين توانايی 
بافت پارچه های متنوع تر را دارد ولی قيمت ماشين نيز باالتر است. از طرفی هزينه 
نگهداری و تعميرات اين ماشين ها زيادتر می باشد. ماشين های حلقوی تاری به چند 
برای يك  ماشين ها  اين  است كه   اين  نكته مهم  ولی  تقسيم بندی می شوند  گروه 
كارگاه كوچك مناسب نيستند زيرا ابزار و ماشين آالت جانبی زيادی احتياج دارند. 
البته ماشين های توليد لباس مانند بافت شلوار و بلوز با روش بافندگی تاری رايانه ای 
ساخته شده است كه فقط به تعدادی قرقره احتياج دارد. اين قرقره ها در كارخانه های 
بافندگی حلقوی تهيه می شود ولی می توان سفارش توليد اين قرقره ها با مشخصات 
موردنظر را به اين كارخانه ها نيز داد. قرقره ها از نظر قطر و عرض با هم متفاوت هستند 

و نوع جنس نخ ها، نمره نخ ها و تراكم آنها از مشخصات ديگر قرقره ها می باشد.
جدول 1 تفاوت هاي بين بافندگي حلقوي پودي و تاري را نشان مي دهد.

Weft Knitting Warp Knitting
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جدول 1ـ نکات مهم تفاوت بین بافندگی حلقوی پودی و تاری

حلقوی پودیحلقوی تاریردیف

تغذيه با بوبين نختغذيه با قرقره تار1

بافت پارچه به صورت دايره ایبافت پارچه به صورت خطی2

حلقه زدن نخ ها يكی پس از ديگریحلقه زدن نخ ها همزمان3

وجود يك نخ در حلقهوجود چند نخ در حلقه 4

عدم وجود نخ های بين حلقه هانخ های جا به جا شده بين حلقه ها5

افزايش ضخامت با نمره نخافزايش ضخامت با نمره نخ و تعدادشانه6

امكان شكافت با كشيدن يك نخعدم امكان شكافت با كشيدن يك نخ7

انواع ماشین های بافندگی تاری

 )Tricot warp knitting machine( 1 ماشين های كتن
)Rashel warp knitting machine( 2 ماشين های راشل

)Crochet warp knitting machine( 3 ماشين های بافت لباس بدون درز
4 ماشين های بافندگی حلقوی تاری با دو رديف سوزن

)Double needle warp knitting machine(
تاري عمل  براساس حلقوي  اينكه ماشين متنوع ديگري ساخته شده است كه  با 
توليد پارچه شهرت و كاربرد بيشتري  براي  مي كند ولي دو ماشين كتن و راشل 
دارند هرچند اخيراً ماشين ها بافت بلوز هاي بدون درز با تنوع بافت بسيار زياد كاربرد 

وسيعي پيدا كرده است. در شكل 
4 يك نمونه از ماشين هاي بافت 
بلوز  و  راحتي  شلوار  و  جوراب 

بدون درز را مشاهده مي كنيد.
سیستم های ژاکارد 

و کنترل بافت

تغذیه نخ های تار

ناحیه بافت

تولید لباس 
بدون درز

شکل 4ـ ماشین بافت البسه بدون درز
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اين ماشين ها داراي سيستم رايانه اي مي باشند و كل بافت آن را در يك نرم افزار 
خاص طراحي مي كنند. ابعاد لباس، فواصل بين اجزاء لباس و طرح هاي هر قسمت 
از لباس را بايد طراحي كرد. در حالي كه در لباس هاي معمولي تكه را به هم مي دوزند 
ولي در اين روش كل لباس بافته مي شود و در نتيجه نيازي به برش و دوخت ندارد. 
همين موضوع قيمت تمام شده لباس را كاهش مي دهد و از طرفي تنوع بافت نيز در 

اين روش بسيار باال است.

مقایسه ماشین کتن و راشل
با اينكه ماشين هاي مختلفي براساس بافندگي حلقوي تاري عمل مي كنند ولي دو 
نوع ماشين كتن و راشل شهرت بيشتري دارند. تفاوت اين دو ماشين ازنظر ظاهري 
و مكانيزم عملكرد و محصوالت توليدي متفاوت است به همين خاطر حتي نقشه هاي 
بافت براي اين دو ماشين متفاوت است. معموالً پارچه هاي حلقوي تاري كه تقريباً 
پارچه هاي  درحالي كه  مي شود  بافته  كتن  ماشين  با  دارند  معمولي  پارچه  ظاهر 
توري ريز و درشت و نقش دار از محصوالت راشل مي باشد. در تصاوير كتاب درسي 

نمونه هايي از محصوالت بافته شده با اين ماشين ها را مشاهده مي كنيد.

تفاوت ماشین هاي تریکو)کتن( و ماشین هاي راشل
تفاوت هاي مربوط به اين دو ماشين را بايد در نوع محصول وعملكرد ماشين دانست.

در  است.  مربوط  توليدي  پارچه  به ظاهر  ماشين  دو  اين  در  محصول  تفاوت   
پارچه هاي كتن ممكن است ظاهر پارچه معمولي را داشته باشد و يا به صورت حوله 
نيز بافته شود. درحالي كه در ماشين راشل پارچه هاي توري و نقش دار و استفاده 

از ژاكارد براي ايجاد نقش هاي بزرگ روي پارچه با مصرف پرده اي بافته می شود.
دارد.  تفاوت  باهم  توليدي  به خاطر محصول  راشل  و  در كتن  ماشين   عملكرد 
درماشين راشل تعداد بيشتري نورد وجود دارد و در نتيجه تنوع بيشتري از طرح 

بافت امكان پذير خواهد بود.

شكل ظاهري ماشين هاي كتن و راشل نيز با هم متفاوت است در شكل5 نماي 
ماشين هاي كتن و در شكل 6 نماي ماشين راشل و محل قرار گيري نورد هاي بيم 

تار آنها را مشاهده مي كنيد.
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در ماشين كتن نوردها در باال يا پايين دستگاه قرار مي گيرد و دسته هاي تار با توجه 
به موقعيت قرارگيري نوردها مسير متفاوتي را مي پيمايد.

تارهای جلویی ماشین

تارهای عقبی ماشین ابزار بافت حلقوی

غلتك های کشش پارچهغلتك های پیچش پارچه

شکل 5  ـ نماي ماشین کتن ) تریکو بافي ( 

نماي 6  ـ ماشین حلقوي تاري راشل

تار 1 )جلویی(

تار 3تار 2

تار 4 )عقبی(

ابزار بافت حلقوی

غلتك های کشش پارچه غلتك های 
پیچش پارچه

درحالي كه در ماشين راشل نوررد هاي بيم بر روي ماشين و به صورت قرينه در دو 
طرف تعبيه مي شوند و دسته هاي تار به صورت متقارني وارد بخش بافت مي شوند. 

در اين كتاب به ماشين راشل كمتر پرداخته شده است.
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تفاوت هاي بین ماشین راشل و کتن
همان طوركه قباًل نيز گفته شد تفاوت هاي مهمي بين اين دو ماشين وجود دارد. در 

جدول 2 تفاوت هاي بين اين دو ماشين بافندگي را مشاهده مي كنيد.

جدول 2ـتفاوت ماشین هاي کتن و راشل

ماشین Raschel ماشین آالت بافندگی Tricot کتن
1. در گذشته، سوزن ريشدار مورد استفاده قرار گرفت 

اما درحال حاضر سوزن تركيبی استفاده می شود.
1. راشل m / c سوزن فنري را با سيم يا تيغه 

استفاده می كند.
2. اندازه گيری گيج M / C )ابزار بافت( با تعداد 

سوزن در اينچ بيان شده است.
2. مقادير M / C بيان شده با تعداد سوزن در 

2 اينچ بيان مي شود.
3. شماره پيوند زنجيره ای نقشه بافت 0، 1، 2، 

3، ... و غيره
3. شماره زنجيری نقشه بافت با شماره های 0، 

2، 4، ... و غيره شماره گذاری شده است.
4. دو پيوند در هر رج4. سه پيوند در هر رج

ضربه  داشتن،  نگه  پايين  طريق  از  سينكر   .5
زدن و حمايت از پارچه كار مي كند.

در  را  داشتن حلقه ها  نگه  Sinker عملكرد   .5
هنگام بافت با سوزن انجام می دهد.

متصل  به يكديگر  عقب  و  جلو  به  پيوند   .6
می شوند.

6. سينكر با حركت جلو و عقل خاصي به بافت 
كمك مي كند.

7.  سينكرمی توانند نسبت به سوزن به سمت 7. سينكر هرگز حلقه را از سوزن دور نمی كند.
عقب رفته و برای ادامه چرخه بافندگی حركت 

را از نو آغاز كند.
8. پارچه به سمت غلتك بسته تقريبًا در زاويه 

راست به نوار سوزن كشيده شده است.
8. اين پارچه به پايين از سوزن تقريبا موازی با نوار 
160 درجه كشيده شده است. در زاويه 120 درجهـ 

9. بيم هاي تار در يك قوس نسبت به پشت و 
در باالی آن قرار گرفته است.

9. بيم هاي تار در باالی نوار سوزن قرار دارند كه 
در مركز شفت قرار دارند.

به  سوزن  رديف  باالی  از  تار  صفحه هاي   .10
تنش می رسند.

عبور  راهنما ها  پايين  از  تار  صفحه هاي   .10
مي كنند.

 m / c مقابل  در  بافت  مكانيكی  عمليات   .11
انجام می شود.

 M / C پشت  در  بافت  مكانيكی  عمليات   .11
انجام می شود.

به سمت  سوزن  عقب  از  راهنما  شانه هاي   .12
جلو )بخش ابزار( m / c شماره گذاري مي شود.

12. شانه هاي راهنما از جلو به عقب )بخش ابزار( 
M / C شماره گذاري مي شود.

13. سرعت توليد كم13. سرعت توليد باال
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 نحوۀ حرکت شانه هاي راهنما
شانه ها با حركت به طرفين و پيچيدن نخ هاي تار دور سوزن ها باعث ايجاد نقشه 
اين حركت ها در ماشين هاي معمولي توسط درام طرح و زنجير  بافت مي گردند 
بافت انجام مي گيرد كه نمونه اي از آن را در كتاب درسي مالحظه نموديد ولي با 
پيشرفت تكنولوژي و ظهور و به كارگيري سروو موتور، امكان حركت هاي منقطع 
همانند حركت شانه راهنما به وجود آمد. سروو موتور ها در تغذيه مثبت نخ تار نيز 

نقش دارند در شكل 7 نمونه يك سيستم تغذيه مثبت را مشاهده مي كنيد.

شکل 7ـ سیستم کنترل سرعت نورد ها برای تغذیه مثبت

همان طوركه مشاهده مي كنيد سروو موتور نيروي الزم براي حركت دادن نورد را 
تأمين مي كند. مقدار حركت نورد و زمان حركت دادن آن بسيار مهم است زيرا 
مقدار مصرف نخ هاي تار، با توجه به نقشه و نمره نخ تغيير مي كند. بنابراين رايانه 

اين مقدار را محاسبه نموده و به سروو موتور فرمان الزم را مي دهد.

شکل 8 ـ سیستم حرکت شانه توسط رایانه و سروو موتور
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همان طور كه در شكل 8 مشاهده مي كنيد اين ماشين داراي سه شانه است زيرا 
سه حركت دهنده شانه كه با شماره 6 مشخص شده است دارد. حركت از سروو 
به پولي  از طريق تسمه 3  به پولي 2 منتقل مي گردد.  موتور1 گرفته مي شود و 
4 مي رسد. حركت به آشكارساز 5 مي رسد و درنهايت به سيم پيچ 6 كه شانه را 
حركت مي دهد مي رسد. قطعات 7 و 8 براي كنترل صحت حركت ها به كار مي رود 

تا اشتباهي در حركت هاي شانه به وجود نيايد. 
در اين روش اطالعات نقشه بافت توسط درگاه يو اس بی و يا از طريق نمايشگر 
و  می كند  آناليز  را  مربوطه  اطالعات  سيستم،  می شود.  داده  ماشين  به  لمسی 
به  را  الزم  دستور  و  می نمايد  محاسبه  را  ماشين  مختلف  اجزاء  حركت  سرعت 
سروو موتورهای موجود در ماشين می دهد. بخش هايی كه تحت فرمان اين بخش 

می باشند عبارت اند از:
 سرعت نورد ها، در ماشين های با سيستم تغذيه مثبت

هرنورد بايد با توجه به ميزان مصرف نخ خود بچرخد. نقشه بافت پارچه، نوع و نمره 
نخ و نوع و گيج سوزن ها، ميزان در ميزان سرعت حركت نورد ها مؤثر است. در بعضی 

از پارچه ها سرعت باز شدن نورد در يك قسمت طرح بيشتر و يا كمتر می شود.
 شانه های ثابت نوسان كننده: تعداد نوسان و ميزان نوسان شانه با توجه به سرعت 
ماشين و نوع طرح تعيين می گردد. در اغلب ماشين ها، اين نوسان از بادامك تأمين 
می شود ولی ماشين هايی نيز ساخته شده است كه  اين حركت نوسانی نيز از طريق 

نوسانگر های الكتريكی ايجاد می گردد.
 سرعت غلتك های كشش و جمع كننده پارچه

با هربار عمليات ايجاد حلقه توسط سوزن، يك رج بافته مي شود. رج بافته شده 
بايد توسط غلتك هاي كشش دهنده به طرف جلو كشيده شود تا امكان بافت رج 

بعدي فراهم گردد.

نقشه بافت در ماشین کتن
يكي از موضوعات مهم درباره ماشين هاي
آن  بافت  نحوه  و  نقشه  طراحي  كتن 
نقشه مي باشد پارچه هاي حلقوي تاري 
از دو عنصر به نام حلقه و پيوند تشكيل 
ايجاد  سوزن  توسط  حلقه ها  مي شود. 
پايين  و  باال  به طرف  سوزن  مي شود 
حركت مي كند و نخ يا نخ هايي را كه 
به صورت  را  دارند  وجود  اطرافش  در 
پيوند   9 شكل  در  مي آورد.  در  حلقه 
تاري  بافت حلقوي  را در يك  و حلقه 

مشاهده مي كنيد.

پیوندها

حلقه ها
شکل 9ـ پیوند ها و حلقه ها در طرح بافت حلقوي تاري
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حلقه ها استحكام طولي پارچه را به وجود مي آورند ولي براي ايجاد استحكام عرضي 
پارچه ها از پيوند ها استفاده مي شود. پيوند ها توسط حركت شانه به سمت چپ يا 
راست به وجود مي آيد. بنابراين پس از ايجاد حلقه، شانه به سمت چپ و يا راست 
رفته و پيوند جديدي را به وجود مي آورد. حركت شانه ها ممكن است مثل هم باشد 
و يا متفاوت باشد. سوزن با ايجاد حلقه نخ را در موقعيت جديد تثبيت مي كند. 

حركت شانه توسط درام طرح تأمين مي شود.

نمایش حرکت هاي اندرالین و اورالین
اندرالين  به  شود  انجام  سوزن  جلوي  شانه  حركت  اگر  گفتيم  قباًل  همان طوركه 
معروف است و در ترسيم نخ هاي تار پارچه حرف يو بر روي اين حركت ها نشان 
مي كند  ايجاد  را  تار  نخ هاي  بين  ارتباط  آندرالين،  حركت هاي  است.  شده  داده 
پارچه  به  نيز  عرضي  استحكام  تارف  نخ هاي  از  پارچه  پركردن سطح  بر  عالوه  و 
مي دهد. اگر مقدار آندرالين زياد باشد نخ هاي آزاد رو يا پشت پارچه ديده مي شود. 
با حركت هاي كم درهم رفتگي بيشتري در پارچه مشاهده مي شود و زيادتر بودن 
اين عدد باعث نرم شدن زيردست و درعين حال استحكام كمتر را شاهد خواهيم 

بود.
حركت اورالين، پشت سوزن انجام مي شود و اغلب شامل يك عدد و در مواردي 
عدد 2 نيز مي باشد.اگر عدد اورالين 2 باشد خطوط عرضي كوچكي در عرض پارچه 
مي شود.  نرم تر  كمي  دست  زير  و  مي شود  محو  پارچه  بافت  و  مي شود  مشاهده 

درشكل 10 با حروف U و O حركت هاي شانه را مشاهده مي كنيد.

شکل 10 ـ نمایش حرکت هاي شانه روي طرح پارچه
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اهمیت شانه ها در ماشین کتن
ايجاد طرح در ماشين های حلقوی تاری به حركت شانه وابسته است. ماشين های 
كتن دو، سه، چهار و پنج شانه دارند. قيمت ماشين های كتن با باال رفتن تعداد 

شانه ها افزايش می يابد. با افزايش هر شانه قطعات زير به ماشين افزوده می شود.
  یك تیغه شانه Guide Bar: هر تيغه شامل تعداد زيادی قالب شانه می باشد 
كه در كنار هم روی تيغه شانه يك قالب يك اينچ عرض دارد و در كنار هم روی 
باشد. الزم  تيغه شانه پيچ می شود. چون ممكن است قالب ها كمی پليسه داشته 
است از سوهان مناسبی برای صاف كردن و اندازه كردن كناره های قالب استفاده 
شود. برای ميزان كردن از خط كش های صاف استفاده كنيد تا نخ های تار، كاماًل 

صاف و يك دست كنارهم قرار گيرند.
  یك دوره زنجیر طرح: به ازای هر شانه يك دوره زنجير طرح نيز الزم است تا 

حركت شانه از روی زنجير ها تنظيم گردد.
زنجير های طرح در  توخالی است كه  فلزی  دايره   یك درام طرح: درام طرح 
داخل آن قرار می گيرد. هر زنجير طرح به يك محل خاص در درام طرح نياز دارد 
باعث  پيرو،  با حركت دادن  و  با درام بچرخد  قرار گيرد و همراه  بتواند در آن  تا 

جابه جايی تيغه شانه شود. 
كوچكی  نسبتاً  فرورفتگی های  و  برآمدگی ها  طرح  زنجير های  روی  پیرو:  سر   
به يك  پيرو  باعث جابه جايی شانه می شود. سر  پيرو،  با  با تماس  وجود دارد كه 
بااليی  تنش  و  سايشی  استحكام  از  كه  می شود  گفته  كوچكی  استوانه ای  قطعه 
برخوردار است. اگر پيرو ساييدگی پيدا كند نمی تواند حركت های شانه را تأمين 
كند. حركت های شانه سرعتی حدود 1000 تا 2000 حركت در دقيقه دارد و 
اندازه حركت آن يك يا چند فاصله بين دو سوزن می باشد. در يك سوزن با گيج 
24 فاصله سوزن ها حدود يك ميليمتر می باشد. كه عدد بسيار كمی  می باشد و 

ساييدگی، حتی به ميزان كم باعث اختالل در بافت می گردد.
 یك نورد: به ازای هر گروه تار يك شانه راهنما نياز است كه تارها روی نورد قرار 
می گيرند. با توجه به اندازه نورد و قرقره های روی آن، محل قرار گرفتن آنها روی 
ماشين به يك مشكل اساسی تبديل شده است. مخصوصاً برای ماشين های راشل 

كه تعداد شانه راهنما در آنها ممكن است به بيش از 20 نيز برسند.
 قرقره: قرقره ها را روی هر نورد نصب می كنند. قرقره ها كنارهم قرار می گيرد و 
مجموعه نخ های تار به ماشين تغذيه می شود. تعداد قرقره ها به عرض پارچه و نقشه 

بافت پارچه ارتباط مستقيم دارد.
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بافت  قسمت  به  نوسان كننده  شانه  طريق  از  تار  نخ های  نوسان کننده:   شانه 
منتقل می گردد.

 شانه های ثابت راهنما: نخ های تار توسط شان ها و غلتك هايی به بخش بافت 
منتقل می شود. 

روش ترسیم نقشه بافت در ماشین کتن
همه پارچه ها داراي نقشه بافت هستند. نقشه هاي بافت براساس قرارداد هايي بين 
بافندگان تهيه مي گردد در نقشه بافت حلقوي تاري كتن نقطه ها نماينده سوزن ها 
هستند و به صورت افقي و عمودي در كنار هم قرار دارند. خطوط نماينده نخ هاي 
تار مي باشند. بنابراين هر نورد نخ تار بايد نقشه مربوط به خود را داشته باشند. ولي 
ممكن است اين نقشه ها مشابه باشند و يا متفاوت باشند. شماره گذاري از سمت 
راست در پايين نقشه و بين سوزن ها انجام مي شود عدد صفر بايد قبل از اولين 
سوزني كه بافت را انجام مي دهد قرار داد. در شكل 11 نمونه شماره گذاري درست 

را نشان مي دهد.

بين سوزن ها  فاصله  با عدد صفر شروع می شود.  و  از سمت راست  شماره گذاری 
را درنظر  اولين سوزن كه حركت نخ روی آن وجود دارد  شماره گذاری می شود. 
بگيريد و ناحيه سمت راست سوزن را عدد صفر بگذاريد و به سمت چپ شماره گذاری 
تار  ناحيه سمت چپ آخرين سوزن حاوی نخ  به  . آخرين عدد را  ادامه دهيد  را 
بدهيد. در اين روش جلوی سوزن به سمت باالی نقطه درنظر گرفته می شود به 
اين شكل  ارائه دهيد. در  به هنرجويان  را  شكل 12 دقت كنيد عاليم خاص آن 

شماره گذاری درستشماره گذاری نادرست شماره گذاری نادرست

شکل 11ـ نمایش حرکت شانه و شماره گذاري
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حركت هاي حلقه بسته و حلقه باز و ليينگ را مشاهده مي كنيد و در زير هركدام 
نمره آن را مشاهده مي كنيد.

شکل 12ـ نمایش انواع حرکت در نقشه کتن

به طوركلی می توان از فرمول زير برای نشان دادن نقشه مورد نظر استفاده كرد.

 

بايد از پايين نقشه حركت نخ را به طرف باال دنبال كنيم و شماره منطقه اي كه شانه 
بنويسيم شماره گذاري درستي به دست مي آيد.  در آن منطقه متوقف مي شود را 
بنابراين وقتي شانه متوقف نشده است، شماره آن ناحيه نوشته نمي شود. در شكل 

محل هايي كه شماره را در داخل تصوير نوشته ايم دنبال كنيد.                
حركت شانه ممكن است از چند جمله تشكيل شود ولی در نهايت بايد تكرار در 
ترسيم  بافت  نقشه  تكرار حركت، كل  با  اين معني كه  به  باشد.  آن وجود داشته 
گردد. معموالً برای نقشه های پيچيده تر از سيستم های رايانه ای استفاده می شود 
به خصوص براي نقشه هاي ژاكارد رايانه ها نقش بسيار مهمي دارند. در اين نرم افزار ها 
تعداد زيادي بافت به صورت پيش فرض وجود دارد كه درصورت انتخاب و انتقال 
به ماشين، عمل بافت انجام خواهد شد. در شكل روش های رايانه ای و سروو موتور 
را مشاهده می كنيد. وجود رايانه و نقشه های بسيار خاص و پيچيده باعث می شود 

بافت های بسيار خاص توليد كرد. 
برای اين كار ابتدا حركت رديف سوزن های پايينی را می نويسيم و سپس عالمت  / 
را می گذاريم و سپس حركت سوزن بعدی را ذكر می كنيم. در اينجا نيز همچون 
بافندگی تاری پودی، تكرار اهميت دارد بنابراين يك تكرار را به طور كامل می نويسيم 

بديهی است كه با انتقال به حركت اول و ادامه آن، بافت تكرار خواهد شد. 

پايان حركت  / شروع حركت = حركت شانه 

یك حلقه بسته و یك حرکت لپ یك حلقه باز و یك حرکت لپ 1-1-2/ 1-1-0 یك حرکت لیینگ 0-0-0/2-2-2
1-0-1 / 1-2-1
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براي اينكه نقشه بافت و حركت شانه را بهتر بشناسيد در تصاوير زير حركت شانه 
كه به صورت فلش نشان داده شده است را مشاهده كنيد و در پايين آن نقشه بافت 
آن را ببينيد با دنبال كردن حركت هاي شانه و نقشه درك بهتري از اين نوع بافت 

پيدا خواهيد كرد. شكل 13 

شکل 13ـ حرکت شانه براي حلقه باز

یك حلقه باز و یك حرکت لپ 

        شکل 14 ـ نمایش حرکت شانه حلقه باز          نمایش حرکت شانه حلقه بسته

 یك حلقه بسته و یك حرکت لپ

 حرکت شانه براي حلقه بسته

در صورتي كه حركت شانه را به صورت خطوط پيوسته رسم كنيم شكل به وجود 
مي آيد . اين ترسيم را نقشه بافت حلقوي تاري مي گويند. شكل 14 
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براي خواندن و نوشتن حركت هاي نقشه تريكوبافي )بافندگي حلقوي پودي( مراحل 
زير را انجام دهيد.

ابتدا ناحيه اي كه تكرار مي شود را مشخص كنيد در شكل با يك مستطيل   1
ناحيه تكرار شونده را نشان مي دهيم.

2 حركت اوليه را پيدا مي كنيم كه در اين شكل يك حلقه بسته در ناحيه چپ 
شكل مي باشد. حلقه بسته به صورت 4ـ5ـ4 مي نويسيم.

3 در سمت چپ شكل نيز يك حلقه بسته مشاهده مي شود كه فرمول آن به صورت 
زير مي باشد. 1ـ0ـ1 

4  بين اين دو حلقه يك حركت مستقيم شانه ديده مي شود كه به صورت / نوشته 
مي شود. تعداد جابه جايي سوزن در اين عالمت دخالتي ندارد بنابراين كافي است 

كه ابتدا دو حلقه بسته يا حلقه باز و يا حركت لي اينگ را به هم متصل كنيم.

حاال كل حركت را در يك فرمول مي نويسيم اين عبارت به صورت زير خواهد بود. 
راست  سمت  از  آن  شماره گذاري  ولي  مي باشد  سمت چپ  از  فرمول ها  خواندن 

مي باشد. 1ـ0ـ1 / 4ـ5ـ4  
موضوع مهم ديگر تكرار بافت است. همانند نقشه بافت براي بافندگي تاري پودي، 
در اينجا نيز تكرار اهميت دارد. در شكل 15تكرار را دريك مستطيل قرار داده ايم. 

همواره در همه نقشه ها ناحيه تكرار را معين كنيد.
را مشاهده  نوشتن شماره ها  و طريقه  بافت  نقشه  از يك  نمونه هايي  درشكل 16 
مي كنيد. با توجه به مطالب ذكر شده شما مي توانيد نقشه هاي مربوط به اين نوع 

بافت را بنويسيد و يا ترسيم كنيد.

ناحیه تکرار شونده 

شکل 15ـ نمونه یك نقشه بافت در حلقوي تاري
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بزرگ نمایي پارچه حلقوي تاري

شکل 16ـ نمونه نقشه هاي بافت و شماره گذاري آن

با بزرگ نمايي پارچه ها مي توان مسير نخ هايي كه در آن وجود دارد را بهتر مشاهده كرد. 
در شكل 17 پشت و روي يك پارچه بافته شده توسط ماشين كتن را مشاهده مي كنيد.

شکل 17ـ بزرگنمایي پشت و روي پارچه بافته شده با ماشین کتن

با كمي دقت نكات زير را در اين تصاوير پيدا مي كنيم.
 حلقه ها به صورت رديفي و روي قرار دارد.

 تعداد رديف حلقه ها همان تعداد گيج ماشين مي باشد.
 نخ هايي كه از رديف حلقه ها بيرون رفته است پيوند ها مي باشند.

 با توجه به حركت دو نخ در كنارهم، اين ماشين با دو شانه كار مي كرده است.
 نقشه بافت از يك حلقه احتماالً بسته و دو حركت عرضي مي باشد.

شما نيز با تهيه اينگونه پارچه ها از هنرجويان بخواهيد درباره آنها نظر بدهند.

2    1    0 5      4      3     2     1     0 2     1    0     4    3    2    1 0



238

انواع بافت حلقوي تاري

بافت حوله
بافندگي تاري پودي روش  بافندگي است در  از بخش هاي مهم  بافت حوله يكي 
Terry براي توليد حوله شهرت دارد در اين روش يك چله اضافي روي ماشين سوار 
مي شود و با هر بافت پود مقدار بيشتري از چله نخ هاي حلقه حوله تغذيه مي شود 
و درنتيجه يك حلقه ايجاد مي كند با تكرار اين عمل حوله بافته مي شود ولي در 
روش بافندگي حلقوي تاري، نخ هاي يك گروه از قرقره ها را از پنبه قرار مي دهند. 
نقشه بافت به گونه اي است كه با هر حلقه اي كه بافته مي شود يكي از شانه ها كه 
ازجنس پنبه انتخاب كرده ايم، تغذيه بيشتري انجام مي دهد و درحالي كه يك طرف 
حلقه در ساختار پارچه درگير است. قسمت ديگر به صورت حلقه از سطح پارچه 
كار  اين  را مي برند.  زن، حلقه ها  برش  تيغه هاي  با  لزوم  بيرون مي زند. درصورت 
باعث لطيف تر شدن حوله مي گردد. معموالً در دو طرف حوله حلقه وجود دارد. و 
حلقه هاي يك طرف را برش مي زنند و حلقه هاي طرف ديگر به همين صورت باقي 

مي ماند. به همين خاطر يك طرف حوله ها نرم تر مي باشد. شكل 18 

توري بافي
يكي از عمليات مهم در بافندگي حلقوي تاري توري بافي است توري ها با تعداد منافذ 
در يك اينچ از هم متمايز مي شوند و البته نمره نخ نيز بسيار مهم است. در توري ها 
اغلب از نخ هاي فيالمنت استفاده مي شود. در توري ها حركت شانه ها بيشتر از پارچه 
است و از طرفي خالي گذاشتن بعضي از سوزن ها باعث ايجاد توري مي گردد. هرچند 
توري را به روش هاي بافندگي تاري پودي نيز مي بافند ولي توري هاي بافته شده با 
روش هاي راشل از لختي بيشتري برخوردار است از طرفي گل هاي روي توري نيز 

بزرگ و زيبا است. در شكل 19 نمونه هاي توري را مشاهده مي كنيد.

شکل 18ـ حوله تولید شده با روش حلقوي تاري و وضعیت ابزار بافت در هنگام تولید   
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شکل 20ـ پرده تولید شده با دستگاه راشل ژاکارد 

شکل 19ـ توري راشل بافت ساده              توري مورد مصرف در بسته بندي میوه جات راشل بافت

روش  از  ماشين  اين  در  می كند  توليد  را  زيبايی  گلدار  پرده های  راشل  دستگاه 
دابی و ژاكارد نيز برای نقش دار كردن پارچه استفاده می شود ژاكاردهای قديمی  و 
الكترونيك و كامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين نوع پارچه، طرح هاي 
مختلفي را در قسمت هاي آن مشاهده مي كنيد. بنابراين نخ هاي تار شانه ها بايد 
توسط ژاكارد كنترل شوند. بدين مفهوم كه نقشه بافت نخ هاي تار مثل هم نيست 
و با هم تفاوت دارد. در شكل 20 مي بينيد كه در هر قسمت پارچه طرح متفاوتي 

به كار رفته است.

صنعت توليد پرده هاي بافته شده با ماشين هاي راشل به سرعت توسعه يافته است 
و عالوه بر توليد پرده هاي زيبا و با طرح هاي متنوع، مي تواند بسيار اشتغال زا نيز 
باشد كارخانه هاي زيادي در ايران وجود دارند كه مشاغل زيادي را ايجاد كرده اند.
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پرسش هاي مناسب
هركدام از طرح هاي زير را تشريح كنيد.

الف(

شانه عقب 3

تکرار 2 رج 

شانه وسط 2

تکرار 2 رج

تکرار 4رج

شانه جلو 1

ج( ب( 
شانه جلوشانه عقب
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فرمول نقشه هاي زير را بنويسيد.

ه( د( 

و( 
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