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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه 
استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي 
خودتان  كشور  احتياجات  و  آييد  بيرون 
ايماني  انساني  نيروي  از  سازيد،  برآورده  را 
اجانب  به  اتكاي  از  و  نباشيد  غافل  خودتان 

بپرهيزيد.

ريف« َس ِسّرُه الشَّ امام خميني » ُقِدّ
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پودمان: الکترونیک 

پودمان: کار با فلز 

پودمان:  پرورش و نگه دارى از حیوانات     

پودمان: صنایع دستى )بافت(   

پودمان: معمارى و سازه )ماکت سازى(   

پودمان: شهروند الکترونیکی 1
اتصال به شبکه،پست الکترونیکی  

پودمان: امور اداری و مالى  

پودمان: شهروند الکترونیکی 2   

فهرست مطالب
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سخنی با دبیران گرامی

توفیق را عنایت  این  ما  به  پناه لطف و رحمتش  خداوند سبحان را سپاس مى گوییم که در 
بنیادین در نظام تعلیم و تربیت  بتوانیم برگ دیگرى از اوراق سند مبانى نظرى تحول  تا  فرمود 

رسمى عمومى جمهورى اسالمى ایران را عملیاتى کنیم. 
یکى از دغدغه هاى همیشگى دبیران و مربیان عزیز در مقاطع مختلف تحصیل، عدم توجه 
و  متربیان  هدایت  و  و شغلى  و صالحیت هاى حرفه اى  شایستگى ها  مهارت هاى شهروندى،  به 

دانش آموزان به سوى شغل مطلوب است. 
به  کار  وفناورى  یادگیرى  و  تربیت  حوزه  در   ،1391 سال  مصوب  ملى  درسى  برنامه  سند 
شایستگى ها و مهارت ها در چهار قلمرو شایستگى هاى غیرفنى و فنى دنیاى کار، شایستگى هاى 
فناورى اطالعات و ارتباطات و شایستگى یادگیرى مادام العمر فنى و حرفه اى توجه ویژه اى نموده 
است. حاصل این توجه، تدوین برنامه و کتاب هاى درسى کار     و   فناورى در دوره ابتدایى و متوسطه 
است که کتاب حاضر براى پایه هشتم )پایه دوم دوره  اول متوسطه( تألیف و تدوین شده و در اختیار 
شما قرار دارد. این کتاب نیز مانند کتاب هاى درسى پایه ششم و هفتم، پروژه محور، طراحى و در 
آن شایستگى هاى فنى و    غیرفنى مورد نیاز بازار کار جامعه دیده شده است. در صورتى که اهداف 
پیش بینى شده در کتاب هاى درسى مورد اشاره تحقق یابد، بسیارى از دغدغه هاى دبیران محترم 

برطرف مى شود. 
مانند سال هاى قبل ضرورت دارد در فرایند اجراى پروژه به شایستگى هاى غیرفنى و فنى 
منابع،  مدیریت  حرفه اى،  اخالق  مواد،  شناخت  نقشه خوانى،  ابزارها،  کاربرد  مانند  کار  دنیاى 
مدیریت کار و کیفیت، کارآفرینى، آموزش دیگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن ها را به 

عنوان یک پایه اساسى در فرایند آموزشى به کار گیرید.
با چوب و دوخت  با رایانه، کار  با مواردى مانند کار  پایه  ششم و هفتم دانش آموزان  در 
پوشاک و موارد مشابه آن آشنا شده اند و مهارت هاى الزم را تا حدودى کسب کرده اند. در پایه 
هشتم مهارت هاى آموخته شده تقویت و تکمیل مى شوند وتعداد دیگرى از شایستگى ها مانند کار 
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با فلز، الکترونیک و امور ادارى و مالى آموزش داده مى شود. 
دانش آموزان با فراگیرى این درس مى توانند برخى از کارهاى روزمره را به درستى انجام 
دهند. همچنین با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندى هاى مورد نیاز براى آن مشاغل و مقایسه 

آن با توانمندى خود مى توانند براى آینده شغلى و تحصیلى تصمیم  آگاهانه بگیرند.
از آنجا که هر پروژه وابسته به کارهاى موجود در پودمان ها است، بنابراین اجراى موفقیت آمیز 
پروژه ها، مشروط به اجراى گام به گام و با کیفیت مطلوب آن ها در هر پودمان مى باشد. الزم است 
دبیران محترم به گونه اى برنامه ریزى کنند که دانش آموزان بتوانند فرایند اجراى کار را در رسیدن 
به محصول نهایى ادامه دهند. فرایند اجراى پروژه و تولید محصول نهایى از اهداف اصلى در 
یا                این کتاب است. براى رسیدن به این هدف، برخى از مطالب با عنوان هایى مانند کارکالسى 
کار غیرکالسی و مانند آن مشخص شده است که در ادامه چند مورد مهم توضیح داده مى شود.

 کار کالسی

دانش آموزان کارهای مشخص شده با این عناوین را باید در کالس یا کارگاه به  صورت فردی 
یا در گروه 2 تا 4 نفری انجام دهند.

 کار غیر کالسی

دانش آمــوزان چنین کارهایی را باید متناســب با امکانات و ویژگی های خانواده، مدرســه یا 
منطقه و  با راهنمایی دبیر یا بزرگ ترها انجام دهند. پس از انجام کارهای غیرکالسی، باید گزارش 

کار و سندهایی مانند عکس تهیه کنند و نتیجه کار را به وسیله رایانامه به دبیر خود ارائه دهند.
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کارهای انتخابی )نیمه تجویزی(
با  کارها  برخی  دانش آموزان،  شرایط  و  منطقه ای  ویژگی های  به  توجه  برای  کتاب  این  در 
عنوان انتخابی مشخص شده است. دانش آموزان مى توانند به جای کارهای انتخابی، کار دیگری 

را با راهنمایى دبیر خود، پیشنهاد و اجرا کنند. 

پروژه
دانش آموزان  داده می شود.  آموزش  پروژه  قالب یک  در  پودمان  یا چند  دو  کتاب  این  در 
مى توانند با بررسی پودمان های کتاب و راهنمایی دبیر محترم، پروژه های مورد نظر خود را که 
اهداف کتاب را پوشش دهد اجرا کنند و همراه با آموختن شایستگی های مربوط به هر پودمان، 
پروژه های  خود را کامل کنند. پس از پایان هر پروژه باید نتیجه کار یا تولید خود را به دبیر ارائه 

و برای فروش در بازارچه ای که برگزار خواهد شد آماده کنند.
توصیه اکید داریم که دبیران ارجمند کتاب را به طور دقیق و کامل مطالعه کنند و پودمان هاى 
پیشنهادى را شخصاً اجرا نمایند تا در فرایند اجراى آموزش دچار مشکل نشوند.همچنین بر 
دانش آموزان،  توسط  کارهاى عملى  انجام  و حفاظتى در حین  ایمنى  بهداشتى،  نکات  رعایت 
تأکید ویژه داشته باشند. برخى از توصیه هاى ایمنى کلى در ابتداى کتاب و در هر پودمان متناسب 
انجام  به صورت عملى  این درس مانند آموزش آن  ارائه شده است. ارزشیابى  با نوع فعالیت 
مى شود. ارزشیابى به صورت فرایندى و با توجه به نوع کار مى تواند ارزشیابى پایانى نیز داشته 

باشد. 
ابزار ارزشیابى فرایندى یا پایانى، مشاهده و کارپوشه است.

در برخى از موارد، هر دو روش مورد استفاده قرار مى گیرد. در جدول زیر نمونه هایى از 
شاخص هاى مورد ارزشیابى و ابزارهاى آن براى ارزشیابى پودمان و پروژه آورده شده است. 
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ابزارشاخص های ارزشیابیردیف

مشاهدهشایستگی های فنی هر پودمان1

مشاهده + کارپوشهنوآوری  و خالقیت2

مشاهده + کارپوشهبهره گیری درست از فناوری  اطالعات و ارتباطات و سایر فناوری ها 3

مشاهده + کارپوشهبرنامه ریزی کارها 4
مشاهده + کارپوشهرعایت ایمنی و بهداشت5

مشاهده+ کارپوشهانجام کارهای گروهی6

مشاهده + کارپوشهکاربرد درست ابزار و تجهیزات7

مشاهده+ کارپوشهمدیریت منابع8

مشاهده+ کارپوشهاجرای فرایند طراحی و ساخت محصول9

مشاهده + کارپوشهتولید و ارائه محصول10

مشاهده + کارپوشهعیب یابی و بهبود محصول11

مشاهده + کارپوشهمستندسازی12

مشاهده+ کارپوشهرعایت اصول اخالق حرفه ای13
مشاهده + کارپوشهبازاریابی و تبلیغات14
مشاهده + کارپوشهموفقیت در بازارچه15

یادآورى مى شود که جدول ارائه شده صرفًا پیشنهادى است و دبیران محترم با توجه به تجربه 
و شاخص هاى دیگرى که براى آنان جنبه ارزشیابى دارد، مى توانند به ردیف هاى جدول اضافه 

کنند. 
مؤلفان
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سخنی با دانش آموزان عزیز

ورود شما  را به پایه دوم از دوره اول متوسطه تبریک مى گوییم، در سال هاى گذشته با درس 
کار   وفناورى آشنا شده اید و تاکنون باید عالوه بر پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات حداقل دو 

پودمان و یک پروژه در پایه  ششم و هفت پودمان در پایه هفتم انجام داده باشید. 
در جهان کنونى که به تعبیرى عصر انفجار اطالعات است، فردى مى تواند موفق باشد که 
یا حرفه هاى مورد  نظر و عالقه خود کسب کند.  صالحیت و شایستگى هاى الزم را در حرفه 
انجام شده درعصر حاضر فردى که فاقد صالحیت ها و شایستگى هاى  بر اساس پژوهش هاى 
حرفه اى باشد اصوالً نمى تواند با جامعه تعامل کند و وارد بازار کار شود. برخى از ویژگى هایى 

که یک فرد صالح و شایسته باید داشته باشد به شرح زیر است:
1ــ یاد خالق هستى را سرآغاز سعى و تالش خود براى کسب روزى حالل بداند.

2ــ از مهارت هاى ذهنى و عملى براى اجراى وظایف محوله برخوردار باشد. 
3ــ مسئولیت محول شده را به طور دقیق، کامل، درست و متناسب با نیاز مشترى و بازار 

کار در زمان تعیین شده انجام دهد.
4ــ در شغل خود خالق، مبتکر و متفکر باشد. 

5ــ متعهد، امانت دار، با انصاف، خوش قول، خوش برخورد، مسئولیت پذیر، مدیر و مدبر 
باشد. 

6ــ در صورت ایجاد تغییرات در شغل یا از بین رفتن آن بتواند خود را روزآمد کند.
7ــ پرسشگر، پاسخگو، منتقد، انتقادپذیر، کنجکاو، پژوهنده و سخت کوش باشد. 

8 ــ اجراى بهداشت و ایمنى را سرلوحه کار خود قرار دهد و آن را از ابعاد مختلف مانند 
بهداشت فردى، ارگونومى، بهداشت عمومى و بهداشت و ایمنى صنعتى اجرا کند. 

9ــ درحفظ و نگه دارى محیط زیست در جهت  توسعه پایدار کوشا باشد. 
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کتاب کار و   فناورى پایٔه هشتم براساس نیازهاى منطقه اى میهن عزیزمان ایران طراحى شده 
است. هر یک از پودمان ها به گونه اى است که شما را با مفاهیم پایه و مهارت هاى مربوط به هر 
پودمان آشنا مى کند. الزم است این مهارت ها را با راهنمایى دبیر خود در هر یک از پودمان هاى 
پیشنهادى به صورت فردى یا گروهى اجرا نمایید. الگوى اجرایى به صورت پروژه اى و مشابه 
پودمان هاى اجرا شده در سال هاى ششم و هفتم است. در طول سال هرگروه باید تعداد 8 پودمان 

جدید را در قالب 4 پروژه اجرا کند.
یادآورى مى شود که مجموعه چند پودمان منجر به اجراى یک پروژه کامل مى شود. مثالً 
اجراى مجموعه پودمان هاى کار با فلز و شهروند الکترونیکی، به پروژٔه طراحی و ساخت قاب 
عکس منتهی خواهد شد یا پودمان های الکترونیک و شهروند الکترونیکی، به پروژٔه طراحی و 

ساخت جعبٔه آهنگین منتهی خواهد شد. 
درهریک از پودمان هاى پیشنهادى تعدادى پودمان انتخابى ) نیمه تجویزى( وجود دارد که 

جایگزین پودمان پیشنهادى مى شود. 
همچنین با توجه به عالقه و نیاز خود و گروه مى توانید پروژه هاى جدیدى که منجر به تولید و 
ساخت یک محصول مى شود را به دبیر خود پیشنهاد کنید و پس از تأیید آن را به اجرا در آورید. 
در هر صورت  پروژه هاى پیشنهادى یا انتخابى باید با عناوین، اهداف،  مفاهیم و مهارت هاى ارائه 
شده مرتبط باشند. همچنین در پایان کار الزم است عالوه بر ارائه پروژه خود به دبیر، گزارش 

تصویرى آن را نیز از طریق رایانامه براى ایشان ارسال کنید. 
از کالس  خارج  در  که  فعالیت هایى  از  بخش  آن  توضیحات  و  گزارش  تصاویر،  مى توانید 
مرتبط با پودمان انجام مى دهید را از طریق رایانامه براى دبیر خود ارسال کنید تا از راهنمایى 

ایشان برخوردار شوید.
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الزم است روش هاى خالق و نوآورانه و شایستگى هاى غیر فنى را در سرتاسر فرایند اجراى 
فعالیت ها به کاربندید. 

رعایت نکات بهداشتى و ایمنى در انجام فعالیت هاى کارگروهى الزامى است و براى این 
منظور در ابتداى کتاب، بخشى از نکات ایمنى کلى و در سراسر کتاب نکات ایمنى متناسب 

با نوع فعالیت کارگروهى آورده شده است.
به منظور ایجاد انگیزه و خالقیت در ادامه، تصاویر و عناوین برخى از پروژه هاى پیشنهادى 

و انتخابى مرتبط با پودمان هاى موجود در کتاب کاروفناورى پایه هشتم را مالحظه کنید. 

آکواریومماکت ساختمان مدرسهتولید الکتریسیته توسط لوازم  ورزشىتبدیل یخچال به دستگاه جوجه کشى

Koطرح من:جعبۀ آهنگیندستگاه اعصاب سنج موزیکالچراغ خواب خورشیدی
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در پایان ضمن آرزوى موفقیت براى شما عزیزان، جهت یادآورى، مراحل اجراى یک پروژه 
را مرور مى کنیم.

1ــ تعریف نیاز: به چه وسایلى نیاز داریم؟ 
2ــ بررسى نیاز و طرح مسئله: چنانچه بخواهیم وسیله اى بسازیم محدودیت هاى آن چه 

چیزهایى است؟
3ــ برنامه ریزى: براى اجراى مراحل کار، برنامه ریزى مى کنیم. 

4ــ بررسى اطالعات: در مورد کلیه دستگاه هاى مورد نظر که در پروژه مطرح شده است 
تحقیق مى کنیم. 

5  ــ ارائه و بررسى راه حل ها: از انواع امکانات و ابزار براى حل مسئله و اجراى کار 
کمک مى گیریم. 

6ــ انتخاب راه حل نهایى: روش مناسب را براى رسیدن به هدف یعنى پروژه مورد نظر 
انتخاب مى کنیم. 

توسط مواد در دسترس و دورریز   با رعایت اصول ایمنى،  7ــ تولید محصول اولیه: 
محصول اولیه را مى سازیم.

8   ــ آزمایش و بهبود: محصول را آزمایش مى کنیم و کیفیت آن را بهبود مى دهیم.
9ــ ارائه و ثبت محصول: محصول را در نهاد مورد نظر ثبت مى کنیم و به بازارچه ارائه 

مى دهیم.
                                                                                                                                        مؤلفان
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سخنی با اولیای محترم

درس کار و فناوری پایه هشتم در ادامه دروس کار و فناوری دوره ابتدایی و پایٔه هفتم دوره 
پایٔه هفتم، هشتم و نهم، دوره اول متوسطه را تشکیل می دهند که  اول متوسطه تهیه شده است. 
هدف آن ها تکمیل آموزش عمومی و راهنمایی و هدایت دانش آموزان برای انتخاب رشته بر اساس 
در  مهمی  نقش  فناوری  و  کار  درس  است.  دانش آموزان  توانمندی های  و  عالئق  و  کشور  نیاز 
آموزش مهارت های زندگی و هدایت تحصیلی و هدایت شغلی دانش آموزان دارد. این درس بیشتر 
بر روی مهارت ها و شایستگی های مربوط به کار و فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید دارد، لذا 
با  کار  در  دانش آموزان  پایه  این  در  ندارد.  معمول وجود  به شکل  این درس  در  کتبی  امتحانات 
رسانه ای،  چند  نرم افزارهای  با  کار  دستی،  صنایع  الکترونیکی،  پست  ساخت  الکترونیک،  فلز، 
پرورش حیوانات اهلی، فعالیت های اداری و مالی و ماکت سازی توانمند می شوند. شما می توانید 
در برخی از این کارها برای افزایش انگیزه فرزندتان به آن ها کمک نمایید. عالوه بر آن شما می توانید 
و  رایانه  با  کار  در  همچنین  دهید.  پیشنهاد  فرزندتان  به  را  ساخت  و  طراحی  پروژه های  عناوین 
زیاد  استفاده  دلیل  به  می شود  توصیه  درسی،  کتاب  در چارچوب  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
وسایل ارتباطی در یادگیری فرزندتان، با آن ها مشارکت داشته باشید. جهت یادگیری بهتر فرزندتان 
عالوه بر کتاب درسی، نرم افزار آموزشی نیز تهیه شده است. در نهایت از زحمات و تالش های شما 

برای کمک به ترویج فرهنگ کار و تالش در خانواده و جامعه تشکر و قدردانی می نماییم.
  مؤلفان
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رنگ سبز : نشانۀ نجات و بدون خطر  

رنگ زرد : نشانۀ هشدار و احتمال خطر  

رنگ قرمز : نشانۀ بازدارندگى

رنگ آبى : نشانۀ الزام   

                                                                          رنگ های ایمنى

افراد بسیاری،  براى ما انسان ها در نظر گرفته، مسئولیت حفظ سالمت بدن است.  از مهم ترین وظایفى که خداوند قادر متعال 
چه بسا به دلیل نا   آگاهى از برخى قوانین و اصول ارگونومى، همواره در حین انجام کارهاى روزمره، به بدن خود صدمه وارد مى کنند. 

در ادامه، به رنگ هاى ایمنى کار و برخى از اصول کلى براى حمل و جابه جایى اجسام اشاره مى شود.
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 همیشه برای محافظت چشم ها از عینک ایمنی استفاده نمایید.
 برای هر کاری از تجهیزات ایمنی مناسب آن استفاده کنید.

 در هنگام کار از ابزار مرتبط و مناسب استفاده نمایید.
 برای استفاده از ابزار، روش صحیح را به کار ببندید.

 از ابزارهای برندٔه کُند شده استفاده نکنید.
 تمام قطعات سبک و ریز را در گیره محکم ببندید.

 ابزارها را به هیچ وجه در جیب تان نگذارید. 
 از ابزارهای تر ک خورده و شل استفاده نکنید.

 از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
 بعد از استفاده از ابزارها آن ها را تمیز کنید و در جای خود قرار دهید.

 ابزارها را در لبٔه میز قرار ندهید.
 شکستگِی مشاهده شده در ابزار را فورًا به دبیرتان اطالع دهید.

 به ابزار ها، بیش از اندازه نیرو وارد نکنید.
 با دست روغنی و کثیف با ابزارها کار نکنید.

 درهنگام کار با ابزارهای تیز و برنده دقت نمایید و از وسایل محافظتی استفاده کنید.
 از ابزارها به جاى چکش استفاده نکنید.

 از پیچ گشتی به جای ابزار برش استفاده نکنید.

نکات ایمنی پایه در هنگام کار با ابزارهای دستی
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بلند کردن، جابه جایى و گذاشتن اجسام
به طور  باشند و  باید حالت طبیعى خود را داشته   شانه ها 

طرف  به  ها  شانه  از چرخاندن  شوند.  تنه حفظ  طرفین  در  قرینه 
داخل یا خارج خوددارى کنید.

1

3

7
5

9

6
4

2

8

کامالً نزدیک جسم مورد نظر قرار گیرید و مسیر حرکت خود را بررسى کنید. 
قبل از بلند کردن بار، زانوهاى خود را خم کنید.

پشت خود را اندکى به جلو متمایل کنید.
جسم را محکم در دست خود بگیرید. چنانچه جسم موردنظر بزرگ باشد، عالوه بر دست از ساعد خود نیز کمک بگیرید.

قبل از برخاستن، جسم را کامالً به تنه نزدیک کنید.
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 براى هل دادن اجسام به سمت جلو، کمر را صاف و عضالت شکم را سفت کنید. سپس دست ها را در جاى مناسبى از جسم 
قرار دهید و با قدم زدن به سمت جلو آن را جابه جا کنید. 

 هرگز با پاهاى نزدیک به جسم و پشت خمیده، جسم مورد نظر را هل ندهید.
نحوۀ نشستن درست روى صندلى و کار با رایانه

  روى صندلى با کمر صاف بنشینید، طورى که فاصلٔه کمر با پشتى صندلى پرشده باشد.
 سر وضعیت عادى و رو به جلو داشته باشد، به طوری که صفحٔه نمایشگر در مقابل کاربر باشد. 

نادرستدرست

از  انقباض عضالت شکم  آن، زانوها را صاف کنید.  نمایید و ضمن حفظ  منقبض  برخاستن، عضالت شکم را کامالً  هنگام 
فشارهاى وارد شده بر کمر تا حدود زیادى مى کاهد.

 در موقع رسیدن به مقصد، جسم را یک باره رها نکنید، بلکه آرام زانوها را خم کنید و آن را آهسته روى زمین قرار دهید.
 براى برداشن اجسام کوچک از روى زمین با حالت نیمه نشسته و با پشت صاف اقدام کنید. 
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PB1

طراحی و ساخت قاب عکس

پودمان های مرتبط با این پروژه:
       پودمان کار با فلز

          پودمان شهروند الکترونیکی 1
       پودمان نقشه کشی

       پودمان فناوری اطالعات و ارتباطات
       سایر پودمان های پایه هفتم مورد نیاز در این پروژه 

  

 

 
تولید

 محصول
 اولیه

انتخاب
تعریف نیاز راه حل

آزمایش
و بهبود

ارائه
و بررسی
 راه حل ها

بررسی
 نیاز و 
مسئله

ارائه و ثبت
 محصول

بررسی
اطالعات

برنامه ریزی
کارها

بازارچه
کار و فناوری

پایه هشتم
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فرایند اجراى پروژۀ طراحى و ساخت قاب عکس

١ــ تعریف نیاز: می خواهم قاب عکسی بسازم 
که از وسایل ساده ساخته شود و تعویض قطعات 

آن آسان باشد.

به  توجه  بـا  مسئله:  طرح  و  نیاز  بررسی  2ــ 
چگونه  نظر  مورد  وسیلٔه  محدودیت ها  و  امکانات 
باید باشد؟ مثاًل اندازٔه آن برای عکس 12×٩ و از 

نوع رومیزی باشد.

نیاز،  تعیین  از  برنـامه ریزى كـارهـا: پس  ٣ــ 
مراحل و كارها را برنامه ریزى مىنمایم.

 

قاب  به  نیاز  به  توجه  با  اطالعات:  بررسى  ٤ــ 
بازار  در  موجود  نمونه های  کلیٔه  درمورد  عکس، 

تحقیق مى نمایم.

٥ــ ارائه و بررسى راه حل ها: شکل کلی قاب 
بررسی می نمایم.  را  استفاده  قابل   و مواد  عکس 

ایده های جدید را نیز ارائه می دهم.

گرفتن  نظر  در  با  نهایی:  حل  راه  انتخاب  6ــ 
امکانات و محدودیت ها، راه حل مناسبی را ازبین 
انتخاب  اندازه  و  جنس  شکل،  برای  حل ها  راه 
می نمایم. همچنین نقشه اولیه را ترسیم می نمایم.

7ــتولید محصول اولیه: توسط ابزار و وسایل 
نقشه  براساس  را  اولیه  محصول  دسترس،  در 

مىسازم.

8  ــ آزمایش و بهبود: كیفیت آن را ارتقاء می دهم 
و آن را زیباتر می نمایم. همچنین اگر نقشه ها نیاز به 

اصالح دارند، آن ها را اصالح می کنم.

٩ــ ارائه و ثبت محصول:این محصول را در 
کالس کار و فناوری هشتم، ارائه و در مدرسه ثبت 

می نمایم.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



23

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

       سوهان کــاری  ،  سوراخ کـاری  ،  بـرش کـاری ،  خم کـاری و 
اتصال قطعات ساده؛

  رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛
فناوری  و  منابع  مدیریت  و  مسئولیت پذیری  گروهی،            کار 

اطالعات و ارتباطات.

فلز  باکار
پودمان 
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با یک نگاه به اطراف خود وسایل بسیاری را مى بینید که از جنس های 
)پالستیک ها( ساخته شده اند.  فلز، چوب و مواد مصنوعی  مانند  متفاوت 
هر یک از این وسایل و قطعات، باتوجه به شکل و جنس آن ها  با روش های 

متفاوتی ساخته می شوند)شکل1ــ1(.
خم کاری  برداری،  براده  روش  با  معموالً  فلزند،  از جنس  که  وسایلی 
یکدیگر، یک  به  اتصال  با  آن ها  از  برخی  و  ریخته گری ساخته می شوند  یا 

دستگاه ساده را به وجود می آورند.

شکل2ــ1ــ شکل های گوناگون فوالد ساختمانی

شکل1ــ1ــ قطعات با جنس های مختلف

ب ــ ورقالف ــ میل گرد

ت ــ تسمه پ ــ پروفیل

مواد فلزی
برای ساخت وسایل، بیشتر از فلزاتی مانند فوالد، مس، چدن و آلومینیوم استفاده می شود. در میان این فلزات، فوالد کاربرد 
بیشتری دارد. فوالد ساختمانی که به آهن معروف است در شکل های گوناگونی مانند میل گرد، ورق، تسمه و پروفیل عرضه مى شود 

)شکل 2ــ1(.
میل گردها: این مواد براساس اندازٔه قطر شناسایی می شوند و به کار می  روند. میل گردها معموالً در شاخه هایى به طول 6 متر تولید 

می شوند.
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شکل 4ــ1ــ روش صحیح خط کشی با خط کش و سوزن خط کش

ورق ها: این صفحات فلزی بر  اساس ضخامت شناخته می شوند. به عنوان مثال ورق 0/75 یعنی ورقی که ضخامت آن 0/75 
میلی متر است. از ورق ها در ساخت وسایلى مانند محفظه و بدنه دستگاه ها و بدنٔه اتومبیل استفاده می شود. ورق های فلزی بر اساس 

استانداردهای جهانی تولید می شوند و مشخصات آن ها برای تولیدکنندگان به صورت جداول استاندارد موجود است. 
تسمه ها: این قطعات فلزی بر  اساس اندازٔه عرض و ضخامت شناخته می شوند. تسمه ها در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارند.
پرو فیل ها: این قطعات فلزی دارای مقاطع مربع، مربع مستطیل و شکل های دیگری هستند و برای تولید در و پنجره و سازه های 

فلزی کاربرد فراوان دارند.

تحقیق کنید

با جست   و  جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در خصوص جداول استاندارد ورق هاى فلزى تحقیق کنید و نتایج تحقیق خود 
را در کالس ارائه دهید.

خط کشی
ابزار  یک  وسیلٔه  به  است  الزم  فلزی،  قطعات  صحیح  بریدن  برای 
نوک تیز، به نام سوزن خط کش، مسیر حرکت ابزار برنده )مانند اره یا قیچی( 
مشخص شود. این عمل با تعیین اندازه و خط کشى به وسیلٔه خط کش فلزی 

شکل3ــ1ــ سوزن خط کشیا گونیا امکان پذیر است )شکل های 3ــ1و 4ــ1(. 

قطعه کارخط کش

برش کاری
می گویند.  برش کاری  را  یکدیگر  از  قطعات  کردن  جدا  و  بریدن 
قیچی کاری  و  کاری  اره   مانند  مختلف  روش های  با  معموالً  برش کاری 

صورت می گیرد. )شکل هاى 5 ــ1 تا 8  ــ1(.  

شکل5ــ1ــ اره کاری
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همان طورکه در شکل هـاى 5  ــ1،   6 ــ1  و   7ــ1 مشاهده می کنید، 
قیچی برای بریدن ورق ها و مفتول هاى با قطر کم و اره برای بریدن 
میل گردها و تسمه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در شکل 8  ــ1 

نیز روش استفاده از قیچی نشان داده شده است.

شکل7ــ1ــ قیچی کاری مفتولشکل6  ــ1ــ قیچی کاری ورق

الف( درست

ب( نادرست

شکل8  ــ1ــ روش استفاده از قیچی

 نکات اىمنى
 هنگام کار، از ابزار مناسب استفاده کنید.

هنگام استفاده از سوزن خط کش، مراقب نوک تیز آن باشید.
 هنگام کار، هرگز شوخی نکنید.

        در تمامی مراحل، به ویژه هنگام برشکاری و سوراخ کاری، از نگه داشتن قطعه بسته شده به گیره با دست، پرهیز کنید.

 کار کالسی 

ساخت قاب عکس
مواد و ابزار مورد  نیاز: لباس کار، دستکش ایمنی، میز کار با گیره فلزی، دریل، مته شماره 4/5 و 8، کمان اره، سوهان، 
چکش، خط کش فلزی، پرگارفلزی، گونیای فلزی، سوزن خط کش، اره چوب بری ظریف بر، تسمه به عرض 24 میلی متر و ضخامت 
2 میلی متر و طول 256 میلی متر، قطعه ام دی اف به ابعاد 8*60×150 میلی متر، پیچ و مهره شماره 4، 2عدد شیشه به ابعاد 90×120 

میلی متر با ضخامت 2 میلی متر. 
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از چند قطعه  این قاب عکس  همان طور که در شکل 9ــ1 می بینید 
ساخته شده است. قطعه اصلی قاب عکس، فلزی است و پایه آن چوبی 
می باشد. این دو قطعه به وسیله پیچ و مهره به هم وصل شده است. دو 
قطعه شیشه که عکس بین آن هاست در شیارهای قطعه اصلی قاب عکس 

قرار می گیرد. 

پایه چوبی

قطعۀ فلزی 
قاب عکس

پیچ و مهره

شیشه ها و عکس

روش کار
مرحله اول: خط کشى و برش کارى

یک تسمٔه فلزى به عرض 24 میلى متر و ضخامت 2 میلى متر انتخاب کنید. مطابق نقشه شکل 10ــ1، با خط کش فلزى ابتدا به 
اندازٔه 256 میلى متر عالمت گذارى نمایید و آن گاه با استفاده از گونیاى فلزى و سوزن خط کش، خط کشى کنید.

شکل 9ــ1ــ قاب عکس

شکل 10ــ1ــ نقشه قطعه فلزی قاب عکس

چنانچه مدل دیگری از قاب عکس را طراحی کرده اید، آن را مطابق نقشٔه تهیه شدٔه خودتان خط کشی کنید. 
قطعٔه خط کشی شده را طوری در گیره قرار دهید که کامالً تراز باشد و محل خط کشی شده بیرون از گیره قرار گیرد، سپس گیره را 

کامالً محکم کنید.

نکته : چنانچه تسمه را طوری ببندىد که قطعه کار بیش از حد ، از گیره بیرون باشد، در اثر لرزش های تسمه، تیغۀ  اره مى شکند.

با راهنمایی دبیر خود، کمان ارٔه مناسب را انتخاب کنید. دندانه هاى تیغٔه 
اره باید به سمت جلو باشد)شکل11ــ1(. تیغٔه اره در حالت کشش در کمان اره 

محکم شده باشد.

شکل11ــ1ــ جهت دندانه های اره
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خط  روی  را  اره  تیغٔه  شده،  خط کشی  محل  در  انگشت  دادن  قرار  با 
بگذارید و آن را به آرامی و با فشار کم حرکت دهید تا یک شیار کوچک ایجاد 
شود )شکل 12ــ1(. تیغٔه اره را از روی قطعه بردارید و شیار ایجاد شده را 
باشد. در صورت  قرار داشته  باید روی خط  ایجاد شده  بررسى کنید. شیار 

صحیح قرارگرفتن شیار، اقدام به برش تسمه کنید.
عمل برش کاری را طوری انجام دهید که تیغٔه اره از مسیر خط کشی شده 
خارج نشود. پس از بریدن قطعه، گیره را باز کنید و باقی ماندٔه تسمه را از آن 

خارج کنید و آن را در محل مناسب قرار دهید. 

  نکات اىمنى
 هرگز دندانه هاى تیغٔه اره را با دست لمس نکنید.

 در هنگام اره کارى از ضربه زدن به تیغٔه اره یا از انجام دادن کارهایى که 
موجب وارد شدن ضربه به تیغه مى شود خوددارى کنید.

 هنگام کار هرگز شوخى نکنید.

سوهان کاری
سوهان کاری عبارت از براده برداری از سطح فلز است که به وسیلٔه ابزاری 
به نام سوهان انجام مى شود. سوهان ها از جنس فوالد سخت ساخته شده اند 
سوهان کاری  در  براده برداری  حجم  دارند.  آج  نام  به  ریزی  دندانه های  و 
و  در شکل ها  می نامند. سوهان ها  را ساییدن  آن  دلیل  همین  به  است،  اندک 
آن ها کاربرد خاص خود را  از  متفاوت ساخته می شوند و هریک  اندازه های 
روش  16ــ1  و  15ــ1  شکل های  در  14ــ1(.  و  13ــ1  )شکل هاى  دارند 

صحیح سوهان کاری نشان داده شده است.

شکل12ــ1ــ شروع کار با کمان اره

شکل13ــ1ــ انواع سوهان در اندازه های متفاوت

سوهان
چهار گوش

سوهان
تخت معمولی

سوهان
تخت ضخیم

سوهان گردسوهان نیمه گردسوهان های سوزنیسوهان سه گوشسوهان ارهسوهان کاردی

شکل14ــ1ــ انواع سوهان در شکل های متفاوت

قرارگیری دست چپ روی سوهان
شکل15ــ1ــ روش صحیح گرفتن سوهان

نحوه گرفتن دسته سوهان با دست راست
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 نکات اىمنى

 هیچ گاه به سوهان ضربه نزنید.
 از سوهان هایى که دسته آن ها شکسته است به هیچ وجه استفاده 

نکنید.
 سوهان را در محیط مرطوب قرار ندهید.

)شکل  کنید  سیمی  استفاده  برس  از  سوهان  کردن  تمیز  برای   
17ــ1(.

 در هنگام برش کاری، سوراخ کاری، سنباده کاری و سوهان کارى، 
کامالً مراقب باشید که لبه های تیز فلز، موجب خراشیدگی پوست شما 

نشود. 

 کار کالسی 

مرحله دوم: سوهان کارى 
و  ببندید  گیره  به  18ــ1  شکل  مطابق  را  شده  بریده  قطعه های 
سوهان کاری کنید. توجه داشته باشید که بعد از بستن قطعه در گیره، 
کامالً  و  گیرد  قرار  گیره  از  بیرون  کمی   قطعه  باید  کنید.  کنترل  را  آن 
تراز باشد. پس از باز کردن قطعه، سطح دیگر را سوهان کاری کنید. 
گونیا  کامالً  قطعه  تا  کنید  کنترل  گونیا  وسیلٔه  به  مرتباً  را  سوهان کاری 
کار  قطعه  تا اضالع  مى شود  موجب  این عمل  )شکل 19ــ1(.  باشد 

بر  یکدیگر عمود شوند.

شکل16ــ1ــ روش صحیح ایستادن و ارتفاع مناسب گیره

شکل17ــ1ــ تمیز کردن سوهان با برس سیمی

شکل 18ــ1ــ بستن قطعه کار به گیره و سوهان کاری

شکل19ــ1ــ کنترل گونیا بودن قطعه کار

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



1011

پس از سوهان کاری سطوح جانبی تسمه، قسمت رویی و زیری تسمه ها را 
تا حدی سوهان کاری کنید که اضالع قطعه ها به اصطالح سفید شوند، یعنی 

زنگ زدگی سطح قطعه برطرف گردد.
پس از سوهان کاری تمام سطوح، لبه های تیز قطعه ها را هم به آهستگی 
سوهان کاری کنید تا تیزی لبه ها از بین برود. این عمل را پلیسه گیری می نامند.
مطابق نقشه با استفاده از ابزارهای خط کشی، شیارهای دو سر قطعه و 
کمان گوشه های آن را خط کشی کنید. مطابق شکل 20ــ1 به وسیله اره دو 
باریک سوهان،  با قسمت  را  کاری شده  اره  شیار  کنید، سپس  ایجاد  شیار 
سوهان کاری کنید )شکل21ــ1(. گوشه های قطعه را نیز مطابق شکل 22ــ1 

سوهان کاری کنید تا کامالً طبق نقشه، قوسی شکل شوند.

شکل20ــ1ــ اره کاری شیار

شکل 22ــ 1ــ سوهان کاری گوشه هاشکل21ــ1ــ سوهان کاری شیار

سوراخ کاری
مته  نام  به  ابزاری  کمک  به  و  دریل  دستگاه  با  سوراخ کاری 
انجام می شود )شکل23ــ1(.مته ها با توجه به کاربردهای متعددى 
که دارند، در اندازه های مختلف ساخته می شوند. اندازٔه قطر و 

نوع هر مته روی آن نوشته می شود.

شکل23ــ1ــ سوراخ کاری با دریل
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نشان یک  نام سنبه  به  ابزارى    وسیلٔه  به  در شروع سوراخ کاری،  کار،  قطعٔه  از روی  مته  نوک  ُسر خوردن  از  برای جلوگیری 
فرورفتگی کوچک روی قطعه ایجاد مى کنند، تا نوک مته در آن قرار گیرد )شکل 24ــ1(. 

پ ــ شروع سوراخ کارىب ــ ایجاد فرورفتگىالف ــ سنبه نشان

شکل 24ــ1ــ ایجاد فرورفتگی و سوراخ کاری

متٔه  نشان،  سنبه  وسیلٔه  به  حفره  ایجاد  از  پس  سوراخ کاری،  انجام  برای 
قرار  دریل  نظام  سه  در  را  آن  سپس  25ــ1(.  )شکل  کنید  انتخاب  را  مناسب 
برای  نظام، آن را محکم کنید )شکل 26ــ1(، سپس  به وسیلٔه آچار سه  دهید و 
سوراخ کاری اقدام نمایید. شکل 27ــ1 یک نمونه سه نظام خودکار را که براى 

محکم کردن به آچار نیاز ندارد نشان مى دهد.
و  کنید  سوار  مخصوص  پایه های  روی  را  دستی  دریل  می توانید  همچنین 

سوراخ کاری را انجام دهید )شکل 28ــ1(.
شکل 25 ــ1ــ انتخاب متۀ مناسب

شکل26ــ1ــ محکم کردن آچار سه نظام

شکل 28ــ1ــ دریل دستی روی پایهشکل27ــ1ــ سه نظام خودکار
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 نکات اىمنى

 قبل از روشن کردن دریل از محکم بودن مته اطمینان حاصل کنید.
 در هنگام روشن کردن دریل آن را از بدن خود دور نگه دارید.

 در هنگام روشن بودن دریل، هیچ گاه به مته دست نزنید.
 برای متوقف کردن حرکت سه نظام پس از خاموش کردن دریل از دست استفاده نکنید.

 در هنگام کار با دریل، باید آستین های لباس کار بسته باشد )جمع شده باشد(. 

 کار کالسی

مرحله سوم: سوراخ کاری قطعه
محل های سوراخ کاری را مطابق نقشه به وسیلٔه ابزار خط کشی با رسم دو خط عمود برهم تعیین کنید. محل تقاطع دو خط را با 
سنبه نشان مشخص کنید. قطعٔه کار را به صورت صحیح درگیره ببندید و از محکم بودن آن مطمئن شوید. مته مناسب را در سه نظام 
دریل قرار دهید، سه نظام را محکم نمایید. سپس برق دریل را وصل کنید. ضمن روشن کردن با رعایت نکات ایمنی، سوراخ ها را 
ایجاد کنید. دستگاه را خاموش کنید و مته را از سه نظام خارج سازید. قطعه را از داخل گیره خارج کنید و سوراخ ها را به وسیله 

سوهان پلیسه گیری نمایید.

خم کاری
یکی از روش های تغییر شکل فلزات، اجراى عملیات خم کاری روى فلز است. در این روش با اعمال نیروهای مناسب بر روی 
می کنند  خم کاری  گیره،  و  از چکش  استفاده  با  را  نازک  و  کوچک  ورق های  معموالً  مى آورند.  وجود  به  را  نظر  مورد  قطعٔه  فلز، 

  )شکل29ــ1(. 

همان طور که در شکل 29ــ1 مالحظه می کنید، برای خم کاری ورق ها باید از وسایل مناسب استفاده کنید تا به قطعه آسیب نرسد. 
این روش خم کاری خیلی دقیق نیست. برای خم کاری دقیق و با ابعاد بزرگ تر از دستگاه های مخصوص و مجهز خم کاری استفاده 

مى شود )شکل30ــ1(.

پ ــ خم کاری با چکش فلزیب ــ خم کاری با انبردست و چکش فلزیالف ــ خم کاری با دست و چکش الستیکی

شکل29ــ1ــ انواع   روش های  خم کاری
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 نکات اىمنى

دستکش  از  حتماً  ورق ها،  کاری  خم  و  برش کاری  برای   
ایمنی استفاده کنید.

 از قرار دادن قطعات کوچکی که از ورق ساخته شده اند در 
جیب لباس کار خودداری کنید.

 قبل از خم کاری و ضربه زدن به ورق از محکم بودن قطعٔه 
کار روى گیره اطمینان حاصل کنید.

شکل30ــ1ــ دستگاه خم کاری

شکل 31ــ1ــ نقشۀ راهنمای خم کاری قطعه

 کار کالسی

مرحله چهارم: خم کاری
 مطابق نقشه شکل 31ــ1 به وسیلٔه ابزارهای خط کشی، محل خم کاری را روی قطعه تعیین و ترسیم کنید.

قطعه را طوری که خط روی لبه گیره قرار گیرد، ببندید و به وسیله دست یا چکش با رعایت نکات ایمنی، قطعه را خم کاری کنید. 
این قطعه باید از چهار محل خم کاری شود.شکل 32ــ 1 ترتیب خم کردن قطعه را نشان می دهد.

ت ــ مرحله چهارم خم کاریپ ــ مرحله سوم خم کاریب ــ مرحله دوم خم کاریالف ــ مرحله اول خم کاری

شکل 32ــ1ــ مراحل خم کاری قطعه قاب عکس
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 کار کالسی 

مرحلۀ پنجم: ساخت پایۀ چوبی قاب عکس
مطابق با نقشٔه شکل 33ــ1 یک قطعٔه ام دی اف را با توجه به مهارت هایی که در پودمان کار با چوب کتاب کار و فناوری پایه هفتم 

به دست آورده اید، اندازه گذاری کنید و آن را برش دهید.

شکل 33ــ1ــ نقشه پایه چوبی

سپس قطعه را سوهان کاری کنید و بعد از مشخص کردن محل سوراخ ها، مطابق نقشه، به وسیلٔه دریل دستی برقی و مته شماره 
4/5 سوراخ کاری نمایید. دقت کنید که براساس نقشه سوراخ های پایه را از قسمت زیر باید مجددًا با مته شمار ه 8 به عمق 3 میلی متر 

سوراخ کاری کنید.

اتصاالت
انجام  گوناگون  روش های  با  پرچ کاری  است.  پرچ کاری  روش  کم،  با ضخامت  قطعات  اتصال  روش های  از  یکی  پرچ کاری: 

مى شود. روشی که بیشتر برای ورق ها مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد پرچ میخی است.
در شکل 34ــ1ــ تصاویری از میخ پرچ، دستگاه پرچ و قطعات پرچ کاری شده، آورده شده است. 

ت ــ قطعه بعد از پرچ کاریپ ــ قطعه قبل از پرچ کاریب ــ دستگاه پرچ کاریالف ــ میخ پرچ

شکل34ــ1ــ پرچ کاری
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اتصال به وسیلۀ پیچ: پیچ ها قطعاتی هستند که روی بدنٔه آن ها شیار مارپیچ وجود دارد و برای اتصال دو قطعه به یکدیگر به کار 
می روند. پیچ ها، با توجه به مشخصاتى که دارند، در انواع متفاوت دسته بندی می شوند. براى مثال مى توان پیچ هاى سر شش گوش را 

نام برد. در این پودمان به اطالعات مختصری در مورد پیچ ها و موارد کاربرد آن ها اشاره می شود )شکل 35ــ1(.

مهره چهارگوشمهره شش گوشپیچ سرشش گوشپیچ آلن استوانهپیچ دوسوى سرتختپیچ چهارسوى سرتخت

مهره خروسکىمهره شش گوش واشردارپیچ سرشش گوش و اشردارپیچ آلن سرگردپیچ دو سوى سرگردپیچ چهارسوى سرگرد

شکل35ــ1ــ انواع پیچ و مهره

معموالً  خودکار  پیچ های  شناخت.  آن ها  ظاهر  روی  از  مى توان  را  پیچ ها 
نوع  این  می روند.  کار  به  ورق ها  مانند  کم  ضخامت  با  قطعات  اتصال  براى 
پیچ ها دارای شیارهای باز هستند. شکل 36ــ1 دو نوع پیچ را نشان می دهد. 

 
مناسب  متٔه  وسیلٔه  به  را  قطعه  ابتدا  باید  خودکار  پیچ های  از  استفاده  برای 

سوراخ کنید، سپس پیچ خودکار را در محل مورد نظر ببندید.
 d1 قطر  از  باید  می شود  استفاده  خودکار  پیچ های  برای  آن  از  که  مته ای 

بزرگ تر و از قطر d2، کوچک تر باشد )شکل 37ــ1(. 
برای پیچ های معمولی باید بعد از سوراخ کاری، سوراخ با قالویز دنده کاری 

شود. با این عمل سوراخ مشابه مهره، یعنی پیچ داخلی عمل مى کند.

ب ــ پیچ معمولیالف ــ پیچ خودکار

شکل36ــ1ــ انواع پیچ ها

شکل 37ــ1ــ انتخاب مته

اندازۀ پیچ ها: پیچ های دنده مثلثی، متداول ترین نوع پیچ است و کاربرد فراوانی دارند. این پیچ ها با حرف M همراه یک عدد 
مشخص مى شوند. M نمایانگر نوع پیچ دنده مثلثى میلی متری و عدد، نشان دهندٔه اندازٔه قطر پیچ است. به طور مثال پیچ M20 یک پیچ 

دنده مثلثی میلی متری با قطر 20 میلی متر است. وقتی گفته می شود پیچ 6 میلی متر، منظور همان پیچ با قطر 6 میلی متر است.

از آچار  استفاده  زىرا در صورت  کنید.  استفاده  از آچار مناسب  بسته می کنید حتمًا  و  باز  را  پیچ  : هنگامی که ىک  نکته 
نامناسب، قسمت آچارخور پیچ آسیب مى بیند و ممکن است از محل به کار برده شده باز نشود )شکل 38    ـ1(. 

پیچ هاى چپ گرد بر خالف پیچ هاى راست گرد )معمولى( باز و بسته مى شوند یعنى به طرف چپ )خالف عقربه هاى ساعت( بسته 
و درجهت عقربه هاى ساعت باز مى شوند.
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پرسش   چه وساىلى را مى شناسىد که در آن ها پىچ چپ گرد به کار رفته باشد؟

 نکات اىمنى

 هىچ گاه به قسمت رزؤه پىچ ضربه نزنىد.
 در هنگام بستن پىچ، دقت کنىد که پىچ دقىقاً در محل خود قرار گىرد تا به اصطالح دنده به دنده نشود.

 پىچ ها را بىش از حد سفت نکنىد، زىرا موجب هرز شدن پىچ  ىا برىدن آن خواهد شد.

 کار کالسی

مرحلۀ ششم: مونتاژ قطعات
 دراىن مرحله دو قطعه ساخته شده را به وسىله 2 جفت پىچ و مهره شماره 4 به طول 15 مىلی متر به هم متصل کنىد )شکل 39ــ1(. 
اىن اتصال را می توانىد با پرچ کاری هم انجام دهىد. همان طور که در شکل 40ــ1 مالحظه می کنىد، سوراخ هاىی که از قسمت زىر 
پاىه با مته شماره 8 اىجاد کردىد برای اىن بوده که گل پىچ ها در آن قرار گىرد تا اىنکه سطح زىری پاىه کامالً صاف باشد. دو قطعه 
شىشه به ابعاد 2×90×120 مىلی متر تهىه کنىد و عکس مورد نظر خود را بىن آن ها قرار دهىد و در داخل شىار قاب عکس قرار دهىد 

)شکل41ــ1(.     

شکل38ــ1ــ انتخاب آچار مناسب

شکل 41ــ1ــ قرار گرفتن شیشه ها در شیارهای قاب عکسشکل 40ــ1ــ قرار گرفتن گل پیچ با قطر  8 میلی مترشکل 39ــ1ــ متصل کردن قطعات با پیچ و مهره
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پرسش

 در شکل 42ــ1، نمای باالی قاب عکس را مشاهده می کنید. سوراخ ها به صورت ضربدری هستند. به نظر شما دلیل این طراحی 
چه بوده است؟   

شکل 42ــ1ــ نمای باالی قاب عکس

شکل 43ــ1ــ قاب عکس کامل و تزیین شده

آداب و شرايط کار

جهت گیری کار
اصوالً در تفکر دینى هر فعلى که از انسان صادر مى شود باید متضمن سالمت سه عامل مؤثر در آن  ، یعنى نیّت   ، برنامه 

و نتیجه باشد.
خلل در هر یک از عوامل سه گانٔه فوق مى تواند موجب به مخاطره افتادن شرایط سالمت کار باشد.  

برای زیبایی بیشتر، می توانید روی قسمت های بیرونی پیچ ها را تزیین کنید. مثالً 
با کاغذ رنگی، گل های ریزی درست کنید و روی آن ها بچسبانید. همچنین می توانید 

با سلیقه خود قطعات قاب عکس را رنگ کنید )شکل43ــ1(.
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جدول 1ــ1ــ پروژه های نیمه تجویزی کار با فلز

در بازکنقاب عکس فلزیچکش فلزی با دستۀ چوبی

سندانغش گیر کتابدر بازکن

گیرۀ لباس دیواریجا کبریتیالنه پرندگان

پروژه شماقایق فلزی با موتور حرارتیقاب کامپوزیتی

پروژه های نیمه تجویزی دیگری در جدول 1ــ1 معرفی شده اند که مراحل ساخت آن ها را می توانید از سایت گروه کار و فناوری 
دریافت کنید.
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جدول خودارزىابی پروژه

   بخش اول:

نمره  خودارزیابیدالیل و مستنداتمحدوده نمرهعنوانردیف

شایستگی هاى 1
فنی و پایه در

ـ  35پودمان کار با فلز 0ـ

ـ  15پودمان شهروند الکترونیکی 21 0ـ

0ــ10مدیریت منابع3

ـ  5کارگروهی4 0ـ

ـ   5نوآوری و خالقیت5 0ـ

ـ  5فناوری اطالعات و ارتباطات6 0 ـ

ـ 10کیفیت محصول7 0ـ

ـ  15موفقیت در بازارچه8 0ـ

… =Xجمع نمره از 100

ــــــــXمحاسبه نمره برحسب 20
5 = …

بخش دوم: 

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
     قبول

    غیر قابل قبول

 مدیریت منابع شامل: مدیریت زمان، صرفه جویی و استفادٔه بهینه از مواد و وسایل
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فرش باتالقی؛ فناوری عبور از زمین  های باتالقی در دفاع مقدس 
با استفاده از پروفیل  های آلومینیومی

باتالق  ها،  از  نیروها  از  زیادی  تعداد  عبوردادن  مقدس  دفاع  دوران  در 
می کرد  طلب  را  خاصی  فن  هرکدام  بزرگ  و  کوچک  رودخانه های  و  نهرها 
پلیکا،  شناور،  پل  های  فایبرگالس،  پل های  ساخت  در  جهادگران  تالش  که 
کمترین  با  عملیات  شب های  در  را  نیروها  عبور  سرعت  باتالقی،  فرش  های 
و  ابتکاری  مهندسی  سازه  یک  باتالقی،  فرش  راستا،  دراین  می برد.  باال   تلفات 
بی  همتا می  باشد که برای عبور رزمندگان از زمین  های باتالقی ایجاد شد. به منظور 
باتالقی اطراف  تا در زمین های  آبادان، جهادگران تصمیم گرفتند  شکستن حصر 

شکل44ــ1ــ شهید سیدجالل الدین شاهچراغی

شکل45ــ1ــ تصاویری از فرش باتالقی

آبادان، جاده احداث کنند. از همین  رو، ایده »فرش باتالقی« مطرح شد که به وسیله آن ماشین ها و ادوات جنگی را به راحتی می توان 
از باتالق عبور داد.

ایدٔه اصلی طراحی و ساخت این سازٔه فلزی خالقانه توسط شهید واالمقام مهندس سیدجالل الدین شاهچراغی به مرکز  تحقیقات 
مهندسی جنگ جهاد سازندگی داده شد.

جهادگران با استفاده از مصالح ویژه، توانستند بر محیط باتالقی اطراف آبادان غلبه پیدا کرده و جاده ماهشهر ــ آبادان را به هم 
وصل کنند. این جاده در ابتدا جاده وحدت نام گذاری شد ولی بعد از شهادت سیدمحمد شهشهانی که مدیر احداث جاده بود، به نام 
ـ ماهشهر را برقرار  جاده شهشهانی نامیده شد. مهم ترین ارمغان این جاده، شکست حصر آبادان بود. ضمن اینکه ارتباط  زمینی آبادانـ 

کرد. 
برای ساخت فرش باتالقی، مواد و مصالح مختلفی مانند ورق کرکره مطرح شد که البته استحکام کافی نداشت. جهادگران پس 
از بررسی ها، از پروفیل آلومینیومی استفاده کردند. به این شیوه که سر و ته، پروفیل ها به هم بسته می شد. بعد از آزمایش و مثبت بودن 

نتایج، پروفیل ها وارد فاز تولید انبوه شد. پروفیل ها درقالب صفحه هایی ساخته و آماده می شدند که عرضشان به چند متر می رسید.
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طراحی و ساخت جعبۀ آهنگین

پودمان های مرتبط با این پروژه:
  پودمان الکترونیک

          پودمان شهروند الکترونیکی 1
       پودمان نقشه کشی

       پودمان فناوری اطالعات و ارتباطات
       سایر پودمان های پایه هفتم مورد نیاز در این پروژه 

  

 

 
تولید

 محصول
 اولیه

انتخاب
تعریف نیاز راه حل

آزمایش
و بهبود

ارائه
و بررسی
 راه حل ها

بررسی
 نیاز و 
مسئله

ارائه و ثبت
 محصول

بررسی
اطالعات

برنامه ریزی
کارها

C
94

5

UM
66

2
3

1

2

3

1

بازارچه
کار و فناوری

پایه هشتم
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فرایند اجراى پروژۀ طراحى و ساخت جعبه آهنگین

برای  جعبه ای  می خواهم  نیاز:  تعریف  ١ــ 
با  آن  در  کردن  باز  درصورت  که  بسازم  وسایلم 

پخش صدای آهنگ به من هشدار دهد

به  توجه  با  مسئله:  طرح  و  نیاز  بررسی  2ــ 
نظر چگونه  مورد  ها وسیلٔه  و محدودیت  امکانات 

باید باشد؟

نیاز،  تعیین  از  پس  كارهـا:  ریزى  برنامه  ٣  ــ 
مراحل و كارها را برنامه ریزى مىكنم.

 

جعبه  به  نیاز  به  توجه  با  اطالعات:  بررسى  ٤ــ 
آهنگین، درمورد کلیٔه نمونه های موجود در بازار 

تحقیق مى نمایم.

٥ــ ارائه و بررسى راه حل هـا: در سه بخش 
جعبه، مدار الکترونیکی و نوع کلیِد فعال کننده، به 

روش های مختلف می توانم جعبه آهنگین بسازم.

گرفتن  نظر  در  با  نهایی:  حل  راه  انتخاب  6ــ 
امکانات و محدودیت ها، راه حل مناسبی را از بین 
ترسیم  را  اولیه  نقشه  می کنم.  انتخاب  حل ها  راه 

می نمایم.

7ــتولید محصول اولیه: توسط ابزار و وسایل 
نقشه  براساس  را  اولیه  محصول  دسترس،  در 

مىسازم.

ارتقاء  را  آن  كیفیت  بهبود:  و  8   ــآزمایش   
می دهم و ابعاد آن را کوچک تر می کنم.

٩ــ ارائه و ثبت محصول:این محصول را در 
کالس کار و فناوری هشتم، ارائه و در مدرسه ثبت 

می نمایم.
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برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

    آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، 
تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعٔه پایدار در 

بخش محیط زیست؛
  طراحی و ساخت مدارات سادٔه الکترونیکی؛

  اجرای لحیم کاری؛
  اندازه گیری کمیت های الکتریکی.

الکترونیک
پودمان 
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آشنایی با مصارف الکتریسیته
انرژی  از  ما  پیرامون  تجهیزات  و  وسایل  بیشتر 
سایر  به  انرژی  این  و  می کنند  تغذیه  الکتریکی 
است  تبدیل  قابل  زندگی  نیاز  مورد  انرژی های 
)شکل 1ــ2(. انرژی الکتریکی معموالً با روش هاِی 
تولید می شــود و در بخِش صنعتی، شامل  مختلف 
کارخانه ها   و کارگاه ها و در بخش مصرف کننده هاِی 
خانگی، ادارى، اماکن عمومی و تجارى به مصرف 

می رسد.

مفاهیم اساسی در الکتریسیته
مفاهیِم ولتاژ، جریان و مقاومت در الکتریسیته، مهم هستند. در ادامه به معرفی هریک و ارتباط بین آن ها می پردازیم.

1ـ پتانسیل الکتریکی
 )V( آن بر حسب ولت )اختالف پتانسیل عاملی برای حرکت الکترون ها در بین دو نقطه از یک مدار الکتریکى است و واحد )یکا

بیان می شود. پتانسیل را با حروف V، E نشان مى دهند.
در شکل 2ــ2ــ الف، جریان آب از یک نقطه با ارتفاع باال به سمت ارتفاع کمتر حرکت مى کند و پره را به چرخش در مى آورد. 
این حرکت آب به دلیل اختالف ارتفاع اتفاق مى افتد. در قسمت ب، منبع ولتاژ نیز انرژی الزم را برای حرکت دادن الکترون ها تأمین 

می کند.
منابع ولتاژ الکتریکی را به دو دستٔه کلی، منابع مستقیم)1DC( و منابع متناوب )2AC( تقسیم مى کنند.

شکل 1ــ2ــ چند مصرف معمول الکتریسیته

موتورالکتریکی

بخاری برقی
آهنربای 

الکترومغناطیسی

الکتریکی به
 گرمایی

الکتریکی به
 مکانیکی

الکتریکی به
 مغناطیسی

شکل 2ــ2ــ مقایسه منبع آب با منبع ولتاژ

Alternative Current ــ Direct Current                      2 ــ 1

+

_

منبع

ولتاژ

ب الف

الکتریکی به
 شیمیایی

ات
طع

ی ق
کار

آب

مپ
الکتریکی بهال

 نورانی

الکتریکی به
 الکتریکی

روش های مصرف
الکتریسیته

شارژرها وغیره
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را که قطب  منابعی   :)DC(منبــع ولتاژ مســتقیم )الف
الکترون ها  حرکت  و  دارنــد  ثابت   )-( منفی  قطب  و   )+( مثبت 
یا  ولتاژ مستقیم  »منبع  ثابت است،  آن ها در یک جهت  مدار  در 
بازى،  اسباب  شارژ  قابل  باترى  مى نامند.  مستقیم«  جریان  منبع 
هستند.  منابع  این  از  نمونه هایى  شارژرها  و  پیل ها  قلمى،  باترى 
شکل3ــ2ــ الف چند نمونه باتری و پیل و شکل 3ــ2ــ ب منبع 

ولتاژ مستقیم را نشان مى دهد.
شیوه های دفع زباله های الکترونیکی )پیل ها و باتری های 
الکتریکی فرسوده(: پیِل وسایل الکترونیکی داراى مواد سمى 
ایران،  ما  در کشور  است.  و جیوه  نیکل  کادمیوم، سرب،  مانند 
اگر  است.  »نیکل ــکادمیوم«  نوع  از  شده  مصرف  پیِل  بیشترین 
این مواد بیش از اندازه به بدن ما برسند در بافت هاى بدن انباشته 
می گردند و ایجاد مسمومیت می کنند و ســبب بروز بیمارى هاى 
مختلف می شوند. براى مثال، فلز سرب مشکل کم خونى به وجود 
دسته بندى  خطرناک«  »پس ماندهاى  ردٔه  در  باترى ها  مى آورد. 
مى شوند. به طور مثال یک عدد پیل برای سمی کردن حدود 
دفع  براى  از کشــورها  بعضى  در  کافی است.  زباله  تن  یک 
زباله های الکترونیکی، آیین نامه هاى خاص وضع شده است. براى 
کاهش مصرف در محیط زندگى و کار، بهتر است از پیل هاى قابل 

شارژ استفاده کنید. 
ـ الف و ب وسایل الکترونیکى و پیل های مستعمل  شکل4ــ2ـ 
را نشان می دهد. این وسایل را باید به صورت جداگانه جمع آورى 
شکل  دهید.  تحویل  شهردارى  بازیافت  غرفه هاِى  به  و  کنید 
ـ    پ نماِد بازیافت است. شکل 4ــ2ــ ت به این معنی است  4ــ2ـ

که وسیلٔه مربوطه، نباید با زباله های خانگی دفع شود.

شکل 3ــ2ــ چند نمونه منبع ولتاژ مستقیم

الف

ب

الف

شکل 4ــ2ــ زباله های الکترونیکی و لزوم بازیافت آن ها

تپب
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ب( منبع ولتاژ متناوب )AC(: منابع ولتاژی است که قطب 
مثبت )+( و قطب منفی )-( آن ها به ترتیب جابه جا می شــوند و با 
این جابه جایی جهت جریان الکتریکی در مدار الکتریکی نیز تغییر 
می کند. برق شهر نمونه اى از منبع جریان یا ولتاژ متناوب است. 
در کتاب کار و فناوری پایٔه نهم بیشتر با این ولتاژ آشنا می شوید. 
شکل 5ــ2 نماد مداری منبع ولتاژ مستقیم و متناوب را نشان 

می دهد. 
شکل  5   ــ2ــ نماد مداری منابع ولتاژ الکتریکی      

+_

DC الف ــ نماد مداری منبع

AC ب ــ نماد مداری منبع

2ـ جریان الکتریکی
عبور جهت داِر الکترون ها از یک رســانا یا هادِی الکتریســیته »شدت جریان الکتریکی« نام داردکه با حرف I نشــان داده می شــود 
و واحد آن آمپر )A( است. یک منبع می تواند، آب را در مسیرى مشخص به جریان اندازد؛ در مدار الکتریکى به جاى آب، الکترون در 

مسیِر سیم، جریان دارد، هرچه میزان الکترون عبوری از سیم بیشتر باشد، جریان بیشتر است )شکل6  ــ2(.

شکل 6ــ2ــ عبور الکترون از یک سطح فرضی سیم، در طی زمان معین

نکته : چون پتانسیل مثبت، بیشتر و قوی تر از پتانسیل منفی تعریف می شود، در مدارهای الکتریکی طبق قرارداد، جهت 

جریان الکتریکی از قطب مثبت به قطب منفی در نظر گرفته می شود.

          دیود انتشار دهندٔه نور                                                          Light Emitting Diode ــ 1

دیود نوردهنده )1LED(: دیود نوردهنده در حقیقت یک المِپ کوچک با ولتاژ کم )بین1/5 تا 3 ولت( و جریان 10 تا 30  میلی آمپر 
است. این قطعه الکترونیکی دارای دو پایه، یکی مثبت )آند( و دیگری منفى )کاتد( است که همواره جریان را از قطب مثبت به قطب 

منفی هدایت می کند.معموالً پایٔه متصل به قطب مثبت )آند( بلندتر است )شکل 7ــ2(.

شکل 7ــ2ــ دیود نوردهنده

تد(آند )مثبت(کاتد)منفی(
 )کا

منفی
آند(

ت )
مثب

پ ــ  پایه های دیود نوردهندهب ــ عالمت مداری دیود نوردهندهالف ــ شکل ظاهری چند نمونه دیود نوردهنده

 نکتۀ ایمنى
به خاطر داشته باشید که رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در انجام دادن کارهای عملِی الکتریکی و الکترونیکی بســیار مهم و از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 کار کالسی

به کمک یک دیود نوردهندهٔ 3 ولتی، جای باتری، دو عدد پیِل قلمی 1/5ولتی، یک چراغ قوه کوچِک دست ساز، درســت کنید. 
هنگاِم اتصاِل قطب های مثبت ومنفِى باتری به دیود نوردهنده، باید اتصال صحیح پایه هاى دیود رعایت شود )شکل 8  ــ2(.

کار کالسی
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 نکتۀ ایمنى
به خاطر داشته باشید که رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در انجام دادن کارهای عملِی الکتریکی و الکترونیکی بســیار مهم و از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 کار کالسی

به کمک یک دیود نوردهندٔه 3 ولتی، جای باتری، دو عدد پیِل قلمی 1/5ولتی، یک چراغ قوه کوچِک دست ساز، درســت کنید. 
هنگاِم اتصاِل قطب های مثبت ومنفِى باتری به دیود نوردهنده، باید اتصال صحیح پایه هاى دیود رعایت شود )شکل 8  ــ2(.

کار کالسی

شکل 8 ــ2 

Ohm ــResistor  2 ــ1

/ V1 5

/ V1 5

V1

V2

شکل 9ــ2 

ب ــ چراغ قوۀ ساخته شدهالف ــ نقشۀ مدار چراغ قوۀ ساده

 بارش فکری

اگر از یک باترى کتابی 9ولتى اسـتفاده کنید، دیود نوردهنده می سوزد، چرا؟
استفاده از »مقاومت اهمی« یکی از راه های جلوگیری از سوختن دیود نوردهنده است. در ادامه، این قطعه معرفی می شود.

3ـ مقاومت١ الکتریکی
واحد  می شود.  گفته  الکتریکی«  »مقاومت  کند،  مقاومت  الکترون ها(  )حرکت  الکتریکی  جریان  عبور  برابر  در  که  ماده ای  هر  به 

مقاومت الکتریکى ُاهمΩ( 2( است. مقاومت الکتریکى را با حرف R نشان می دهند )شکل 9ــ2(.

الف ــ چند نمونه 
مقاومت الکتریکی

ب ــ نماد مداری 
مقاومت

مقاومت سیمی مقاومت کربنی
)آجری(

پایه منفی )محل اتصال کاتد(

پایه مثبت )محل اتصال آند(
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شکل 11ــ2ــ مدار بسته

کلید در حالت بسته

المپ

باتری

ب الف

کلید در حالت بسته

باتریالمپ

مدارهای الکتریکی و اجزای آن
دارای چهار  الکتریکی  برقراری جریان  برای  مدارالکتریکی  هر 

جزء اصلی اســت:
 1ــ منبع ولتاژ؛

 2ــ مسیر عبور جریان )رسانای مناسب(، مثل سیم؛
 3ــ مصرف کننده )بار(، مثل المپ؛
4ــ کلید براى قطع و وصل جریان. 

درشکل 10ــ2 اجزاى مدار الکتریکى نشان داده شده است.
و وصل  قطع  دیگر،  عبارت  به  یا  الکتریکی  مدار  بودن  بسته  یا  باز 
و  11ــ2  )شکل های  می پذیرد  انجام  کلید  توسط  الکتریکی  جریان 

12ــ2(.

شکل 10ــ2

+ _

کلیدمصرف کننده )بار(

مسیر عبور جریان )رسانای مناسب(

مصرف کننده

کلید

منبع ولتاژ

الف ــ اجزای واقعی مدار الکتریکی

ب ــ نماد اجزای مدار الکتریکی

شکل 12ــ2ــ مدار باز

الف

کلید در حالت باز

باتریالمپ

کلید در حالت باز

المپ

باتری

ب

منبع ولتاژ
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 کار کالسی

با استفاده از دیود نوردهندٔه معمولی 3 ولتی، مقاومت مناسب ، کلید و باتری می توانید چراغ های متنوع بسازید )شکل 13ــ2(.

در الکترونیک معموالً جریان را بر حسب آمپر و میلی آمپر، مقاومت را بر حسب اهم و کیلو اهم و پتانسیل الکتریکی را برحسب 
ولت و میلی ولت بیان مى کنند. 

مثال: اگر یک مصرف کننده که با ولتاژ 3 ولت کار مى کند، مقاومت100 اهم داشته باشد مقدار جریان عبوری از آن چقدر است؟

 

VI / A
R

= = =3
0 03

100

شکل 13ــ2 

V V9

ال ای دی 1ال ای دی 2ال ای دی 3

شکل 14ــ2

1 ــ برای محاسبه هر کمیت، انگشت را بر روی آن قرار دهید و در دایره، نسبت دو پارامتر دیگر را بخوانید.

V

R I

ب ــ مدار عملیالف ــ نقشۀ مدار روشن کردن چند ال ای دی با باتری 9ولتی

)I( و جریان الکتریکی )V( ولتاژ ،)R( رابطۀ بین مقاومت
 از رابطٔه سادٔه قانون اهم می توانید مقادیر جریان، ولتاژ و مقاومت را به دست آورید1  )شکل 14ــ2(.

         VR = __
         I VI     و        / A mA

R
= = = =3

0 03 30
100

V = R * I        و     

نکته : یکی از روش های خاموش و روشن نمودن مناسِب چراغ قوهٔ ساخته شده، استفاده از کلید است.

کلید
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                                            دستگاهی است که چند کّمیت الکتریکی را اندازه می گیرد   Multimeter ــ1

شکل 15ــ2   

و  ولتاژ  اندازه گیری  هنگام  مولتی متر  اتصال   : نکته 
مقاومت به صورت موازی است )شکل ١6ـ2(.

اندازه گیری کمّیت های الکتریکی
برای اندازه گیری کمیت های الکتریکــی ولتاژ، جریان و مقاومت 
الکتریکی از وسیله ای به نام مولتى متر1 استفاده می شود. این دستگاه ها 
در دونوع دیجیتالى )عددى( و آنالوگ )عقربه اى( موجود است 

)شکل15ــ2(.

الف ــ مولتی متر عقربه ای

ب ــ مولتی متر دیجیتالی

شکل ١٦ــ2ــ نحوۀ اتصال مولتی متر برای اندازه گیری ولتاژ  

V

12V
+_

ولت متر
کلید

 کار کالسی 

تفاوت پیل نو و کارکرده
ولتاژ دو پیل نو و کار کرده را با مولتی متر اندازه گیری کنید و در جدول 1ــ2 بنویسید.  

جدول ١ــ2ــ تفاوت پیل نو و کار کرده

پیل کار کردهپیل نونوع باتری)پیل(

)V(ولتاژ

  
ترانزیستور2

یک قطعٔه الکترونیکی سه پایه است که معموالً برای قطع و وصل جریان و همچنین تقویِت ولتاژ یا جریان استفاده می شود. پایه های 

Transistor ــ2

باتری المپ
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این قطعه را ِبیسB( 1(، ِامیتر2 )E( و کُِلکتور٣)C( مینامند. شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور، نماد مداری و پایه های یک نمونه 
ترانزیستور در شکل 17ــ2 آمده است.

  

شکل ١7ــ2

3   2   1

UM
66

الف  ــ  شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور

مدار مجتمع )آی سی٤(
مدارهایی شامل مجموعه ای از ترانزیستور، مقاومت و خازن 
بسته بندی کوچک  یک  در  کاری خاص  برای  مستقالً  که  است 
ساخته می شوند. آی سی ها می توانند پایه های متعدد داشته باشند 
)از 3 پایه تا بیش از 100 پایه(. شکل 18ــ2 چند نمونه آی سی و 
همچنین آی سیUM66 را، که آی سی تولیدکنندٔه آهنگ است، 

نشان می دهد.

لحیم کاری
برای انجام اتصاالت در مـدارهای الکترونیکـی از وسیله ای 
سیم  تواند  مى  هویه  داغ  نـوک  مـی شود.  استفاده  هُویه«  « نام  به 
مخصوص لحیم را، که ترکیبى از قلع و ســرب اســت، در دمای 
باال ذوب کند. با سرد شدن لحیم مذاب، اتصال محکمی به وجود 
می آید. هویه ها هرچه دارای توان باالتری باشند گرمای بیشتری 
تولید می کنند. برای لحیم کارِی قطعات الکترونیکی مناسب ترین 
توان بین 20 تا 40 وات است. چند نمونه هویه و تجهیزاِت مربوط 

به آن را در شکل 19ــ2 مشاهده می کنید. 

شکل 18ــ2

پ   ــ بعضی از تجهیزات لحیم کاری

شکل 19ــ2ــ چند نمونه هویه و تجهیزات لحیم کاری

پ ــ پایه های یک نمونه ترانزیستورب ــ نماد مداری ترانزیستور

الف  ــ چند نمونه آی سی

UM66 ـ  آی سی  ب ـ

 IC:Integrated Circuit ــ٤ جمع کننده : Collector ــ٣ منتشر کننده: Emitter ــ2   پایه: Base ــ1

 ب ــ هویۀ هفت تیری الف ــ هویۀ قلمی
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مراحل انجام لحیم کاری
مرحلۀ 1: محل اتصال را با سنبادهٔ نرم از چربی و غبار کامالً تمیز کنید )شکل 20ــ2ــ الف(.

مرحلۀ 2: پایٔه فلزی قطعات مورد نظر را اندکی به روغن لحیم آغشته نمایید )شکل 20ــ2ــ ب(. با استفاده از نوک هویه، سیم 
لحیم را در محل اتصال، مذاب کنید؛ هنگامی که سیم لحیم مذاب است باید یک الیه نازک بر روی پایٔه مورد نظر قرار گیرد؛ به این عمل 

»قلع اندود کردن« می گویند )شکل 20ــ2ــ پ(.
مرحلۀ 3: دو قطعه را با استفاده از هویٔه داغ و در صورت نیاز با سیم لحیم اضافه اتصال دهید )شکل 20ــ2ــ ت(. 

ب ــ آغشته کردن پایه ها به روغن لحیم

الف ــ تمیز کردن محل اتصال

ت  ــ اتصال قطعهپ ــ قلع اندود کردن پایۀ مورد نظر

 نکات ایمنى 

کنید تا دود  استفاده  نیز  مخصوص  ماسک  از  و  باشد  داشته  وجود  لحیم کاری میکنید تهویٔه مناسب  که  محلى  در  است        الزم 

حاصل از لحیم کاری وارد دستگاه تنفسی تان نشود؛
 براى ایمنى بیشتر حتماً از پایٔه هویه استفاده کنید؛ 

 هنگام لحیم کارى از لباس کار استفاده کنید؛
 مراقب باشید نوک هویٔه داغ با اعضای بدن و لباس شما تماس پیدا نکند؛

 پس از اتمام لحیم کارى، دست هاى خود را با آب و صابون بشویید؛
 درهنگام لحیم کاری مصرف درست انرژی برق را مدیریت کنید؛

 از هویه های فرسوده با سیم های آسیب دیده استفاده نکنید.

شکل 20ــ2ــ مراحل انجام دادن لحیم کاری
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  کار کالسی

ساخت مدار آهنگ برای یک جعبه
ابزار و قطعات الکترونیکی مورد نیاز: هویه و وسایل جانبی، 
ترانزیستورC945  ،   بلندگو 8 اهمی،   ،UM66 جعبٔه در دار، آی سی

2  عدد باتری قلمی1/5 ولتی ، جا باتری دوتایی، میکرو سوئیچ 
مشاهده  را  پروژه  ساخت  ابزارهای  و  قطعات  21ــ2  شکل  در 

میکنید.
مراحل ساخت 

مرحلۀ اول: مدار الکترونیکی اولیه
با توجه به مدار شکل 22ــ2 پایه های قطعات را لحیم کاری کنید.
همان طور که در شکل 22ــ2ــ الف آمده است، باید پایٔه شمارٔه 1 
آی سی به پایٔه بیِس ترانزیستور و پایٔه شمارٔه ٣ به پایٔه امیتِر ترانزیستور 

وصل شود.
اگر صفحاِت تخت آی سی و ترانزیستور در یک جهت باشند باید 
پایه های اول هر دو به هم و پایه های سوم هر دو نیز به یکدیگر متصل شود.

برای اتصال قطعات به یکدیگر راه های مختلفی وجود دارد. یکی 
از آن ها اتصال مستقیم به وسیلٔه لحیم است که به علت کوچک بودن 
قطعات، احتمال متصل شدن ناخواسته به پایه های دیگر وجود دارد. 

همچنین آسیب دیدن قطعات، از دیگر معایب این روش است. 
است  بُرد1  ِبـِرد  از  استفاده  موجود  حل های  راه  از  دیگر  یکی 
ـ  الف( ،کــه  مـوقتی  بــودن  اتصاالت  یکـی از معایب آن  )شکل23ــ2ـ
است. راه حل دیگر، استفاده از فیبر سوراخ دار و سپس لحیم کاری 

است )شکل23ــ2ــ ب(.

شکل 2١ــ2ــ ابزار و قطعات مورد نیاز برای ساخت جعبه آهنگین

شکل 22ــ2ــ اتصال آی سی  به ترانزیستور

ب  ــ مدار عملی

الف  ــ نقشه مدار

UM 66

2

1

3

C945

شکل 23ــ2 

Bread Board ــ1

ب ــ یک نمونه فیبر سوراخ دارالف ــ یک نمونه بِِرد ُبرد

UM
66

C
945

123

آی سی

ترانزیستور
کلکتور
س

بی

آی سی

بیس

ترانزیستور

یتر
ام

ور 
کت

کل

امیتر
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در این فیبر سوراخ هایی جهت ورود پایه های قطعات در نظر گرفته شده است. رویٔه فیبر که عایق است از اتصال قطعات به یکدیگر 
جلوگیری می کند. جهت لحیم کردن قطعه در پشت آن، اطراف هر سوراخ الیٔه مسی وجود دارد.

پس از انتخاب محل مناسب برای هر قطعه و عبور دادن آن از درون فیبر، با لحیم کاری، پایه ها را به الیٔه مسی پشت آن لحیم 
کنید)شکل24ــ2(. بهتر است قطعات را نزدیک یکدیگر قرار دهید.

در نهایت پایه های مربوطه را به یکدیگر لحیم کنید.

نکته : قطعات الکترونیکی چنانچه حرارت بیش از اندازه دریافت کنند می سوزند؛ بنابراین موقع لحیم کاری، هویه 
را به مدت زیاد بر روی پایه های قطعات نگه ندارید.

  بارش فکری
به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب سادٔه جایگزین می توان استفاده نمود؟

بلندگو
یک قطعٔه الکترونیکی دو پایه است که الکتریسیته را به صوت تبدیل می کند. در شکل 25ــ2چند نمونه بلندگوی الکترونیکی و 

نماد مداری آن آمده است.

شکل 24ــ2ــ لحیم کاری پایه ها

شکل 25ــ2 

ب ــ نماد مداری بلندگوالف  ــ چند نمونه بلندگوی الکترونیکی
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  کار کالسی 

مرحله دوم: اتصال بلندگو
با توجه به مدار شکل 26ــ2ــ الف پایه ها را به طور مناسب لحیم کاری کنید )مدار قبلی شکل22ــ2 را تکمیل کنید(.
در این مرحله باید یکی از پایه های بلندگو را به پایٔه کلکتور ترانزیستور و دیگری را به پایٔه شمارٔه 2 آی سی وصل کنید.

ابتدا دو سیم مفتولی نازک با اندازهٔ مناسب به پایه های بلندگو لحیم کنید )شکل26ــ2ــ ب(.
سر دیگر سیم را، یکی نزدیک پایٔه 2 آی سی )پایه وسط( از داخل فیبر عبور دهید و سپس آن را لحیم کنید و دیگری رابه پایٔه کلکتور 

ترانزیستور)پایٔه وسط( متصل نمایید)شکل26ــ2ــ پ (.

UM 66

SP

1

2

3

C945

توصیه می شود برای فهم بهتر از سیم هایی که رنگ متفاوت دارند استفاده کنید.
مرحله سوم: اتصال کلید و باتری به مدار الکترونیکی 

عملکرد کلید به گونه ای است که با باز شدن دِر جعبه، کلید عمل می کند و آهنگ پخش می شود؛ این درحالی است که با بسته شدن 
دِر جعبه، کلید عمل نمی کند و آهنگ قطع می شود. میکروسوئیچ چنین عملکردی دارد.

باید کلید را طبق شکل 27ــ2ــ الف و ب به مدار الکترونیکی و باتری متصل کنید.
 همان طور که در شکل 27ــ2ــ پ مشخص است، کلید دارای سه پایه است ولی فقط از دو پایٔه 1 و 2 آن استفاده می شود و پایه 

3)وسط( بدون استفاده رها می گردد.
یک سر کلید را به قطب مثبت باتری متصل کنید؛ معموالً جاباتری ها خودشان دارای سیم هستند و می توان از سیم پایه مثبت، 
مستقیم به پایٔه شماره 1 کلید لحیم کاری نمود. پایٔه شمارٔه 2 کلید را به یک سیم مفتولی نازک لحیم کنید و سِر دیگر آن را به پایٔه مشترک 
بلندگو و پایٔه 2 آی سی وصل کنید؛ همانند مراحل قبل، سیم را از نزدیکی پایٔه مورد نظر، از داخل فیبر عبور دهید و سپس لحیم کاری 

را اجرا کنید.
از طرف دیگر، باید قطب منفی باتری را به پایٔه مشترک ِامیتر و پایٔه 3 آی سی متصل کرد. بنابراین همانند روش های قبل این کار را 

انجام دهید)شکل27ــ2 ــ ت(.
معموالً در الکترونیک مثبت را با رنگ قرمز و منفی را با رنگ مشکی نشان می دهند.

شکل 26ــ2ــ مدار الکترونیکی جعبه آهنگ

پ ــ اتصال بلندگو به مدار الکترونیکیب  ــ اتصال سیم به بلندگوالف    ــ مدار الکترونیکی آهنگ

آی سی

بلندگو

ور
کت

کل
یتر

ترانزیستورام

بیس

A

B

UM
66

C
945

آی سی

ترانزیستور
کلکتور بلندگو

س
امیتربی

١23
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شکل 27ــ2ــ اتصال کلید و باتری به مدار الکترونیکی

الف ــ مدار الکترونیکی اتصال کلید و باتری

ت ــ مدار کامل شدهپ ــ چند نمونه میکروسوئیچ

UM 66

SP

1

1

2

2

3

3

C945

VV 3

مرحلۀ چهارم: جانمایی مناسب مدار الکترونیکی در جعبه
مکان  این  کنید.  پیدا  مناسبی  مکان  پروژه،  مداِر  برای  باید  ابتدا 
می تواند کف، دیواره های کناری یا زیر جعبه باشد. متناسب با جعبٔه 

خود، مکان مناسبی را درنظر بگیرید.
است.  گرفته  قرار  جعبه  دیواره  در  پروژه  مداِر  در شکل  28ــ2 
کلید را باید به گونه ای در جعبه قرار دهید که با باز و بسته شدن دِر 

جعبه، کلید به درستی کار کند.
در نهایت با سلیقه خودتان )به وسیلٔه پارچه یا ...( مدار را پنهان 

کنید )شکل29ــ2(.

شکل 28ــ2ــ جانمایی مدار پروژه و کلید

شکل 29ــ2ــ پنهان کردن مدار

ب ــ شمای مدار کامل شده

آی سی
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 بارش فکری 

٭ چگونه می توان اندازٔه مدار را کوچک تر کرد؟
٭ از چه وسایل معیوب و دورریختنی، می توانید قطعات پروژه را به دست آورید؟

٭ به جای میکروسوئیچ از چه طرح ابتکاری ساده، می توانید استفاده کنید؟

آداب و شرایط کار

رضایت کار
 روحیۀ هر انسانی اقتضا می کند از کاری که انجام می دهد راضی باشد. به طور مسلم اگر انسان، کاری را بدون عالقه 

شروع کند، نتیجۀ مورد نظر را دریافت نخواهد کرد.

لَسعِیها راضیٌة
چرا که از سعی و تالش خود خشنود است.

در آیه شریفه 9، سورٔه غاشیه به یکی از صفات مؤمنین نیکوکار اشاره شده است، از جمله آنان از سعی و تالش و کار 
خود خشنود و راضی هستند و این رضایت خاطر در کارهای اقتصادی و فعالیت های شغلی آنان اثرات مثبتی در جامعه 
خواهد داشت، زیرا وقتی انسان از کار و شغل خود راضی باشد آن را با عالقه انجام می دهد. از عوامل اساسی ایجاد 

فضای مطمئن کار، رضایت از کار است.
از این رو باید سعی شود تا افراد جامعه کار و شغل خود را بر اساس عالقه و رضایت از آن انتخاب کنند.
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جدول 3ــ2ــ پروژه های نیمه تجویزی الکترونیک

رادیودینگ دانگدستگاه برش حرارتی

کلید حساس به صداربات مازربات نوریاب

پروژۀ شماتشخیص روز و شبمدار چشمک زن

پروژه های نیمه تجویزی دیگری در جدول 3ــ2 معرفی شده اند که مراحل ساخت آن ها را می توانید از سایت گروه کار و فناوری 
دریافت کنید.

فازنول
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

فناوری  منابع،  مدیریت  و  مسئولیت  پذیری                    کارگروهی، 
اطالعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛

                  اتصال رایانه به اینترنت؛
                  ایجاد پست الکترونیکى؛

                ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛
                  رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛

                  رعایت نکات اخالقى در فضاى مجازى؛
                  رعایت اخالق حرفه اى در فضاى مجازى.

١ الکترونیکیشهروند
پودمان 

اتصال به شبکه ،  پست الکترونیکی
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انسان در زندگى اجتماعى خود نقش هاى متفاوت و متعددی مانند، فرزند، مادر، پدر، تاجر، کارمند و کارگر بودن را ایفا می کند. 
براى داشتن اجتماعى مناسب و پویا باید در هر نقشى که دارید وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. شهروند الکترونیک به 
کسى گفته مى شود که با استفاده از ابزارهاى الکترونیکى بتواند وظایف خود را ساده تر، سریع تر و ارزان تر انجام دهد. براى این منظور 

الزم است دانش و مهارت کافى در زمینه هاى مختلف کار با ابزار مرتبط و تجارت الکترونیکى داشته باشد. 
امروزه از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات در ساده سازی کارها استفاده می شود. شما نیز می توانید با استفاده از امکان 

ارتباط با اینترنت و بهره مندی از امکانات پست الکترونیکی، از مزایای آن در زندگی خود بهره مند شوید. 
در زندگی روزمره یا در محیط کار همواره شرایطى 
پیش مى آید که نیاز دارید پیام یا اسنادی را در زمان بسیار 
اینترنت  خوشبختانه  برسانید.  نظر  مورد  فرد  به  کوتاه 
بستری آماده کرده است که می توانید بسیارى از این نوع 
کارها را با سرعت بیشتری انجام دهید. از این رو در این 
پودمان تعدادى از مهارت های مورد نیاز را برای به کار 
گرفتن این امکانات فرا می گیرید، ایجاد پست الکترونیکى 
مهارت هاست.  این  از  نمونه هایى  آن  به کارگیری  و 
هر     دانش آموزى با مراجعه به یکى از شبکه هاى مجازى 
نام  به  از دریافت مجوز  مانند شبکه رشد، می تواند پس 

خود پست الکترونیکى ثبت کند )شکل 1ــ3(.

 اتصال به شبکه
اینترنت شبکه ای است که مجموعه اى از شبکه ها را 
در بر مى گیرد. در نظر بگیرید که رایانه های مدرسه را به 
وسیلٔه سیم با هم شبکه کرده اند. عالوه بر این، رایانه های 
مدرسٔه دوستتان را نیز شبکه کرده اند. اگر این دو شبکه را 
به هم متصل کنند یک شبکٔه بزرگ تر درست کرده اند. اگر 
همٔه مدارس شهر به هم متصل شوند شبکه باز هم بزرگ تر  
می شود. اگر همٔه شبکه  های موجود در دنیا به هم وصل 
شوند به آن »شبکٔه بزرگ اینترنت« یا »شبکٔه بین المللی« 
می گویند. شکل 2ــ3 نمونه اى از این نوع شبکه را نشان 

مى دهد. 

شکل1ــ3ــصفحۀاصلىیکشبکۀمجازىداخلى

شکل2ــ3ــنمونهاىازشبکۀاینترنتى
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سرویس دهندۀ اینترنت

 بارش فکری


اگر اینترنت را شبکه ای از شبکه ها بدانید، به نظر شما کاربرهای خانگی، که فاقد شبکه رایانه ای هستند، چگونه می توانند به اینترنت 
متصل شوند؟ آن را در جدول 1ــ3 بنویسید.

جدول1ــ3ــنحوۀاتصالکاربرهایخانگیبهاینترنت

مزایاپیشنهاد

استفاده از شبکٔه تلفن ثابت
امکان جابه جایی در زمان استفاده از اینترنت

امروزه در هر کشوری تعدادی سرویس دهندٔه اینترنت وجود دارد. این سرویس دهندگان با دریافت هزینٔه اشتراک، امکان اتصال 
به اینترنت را برای کاربران فراهم می کنند. 

پژوهش

فّعال اند، در جدول 2ــ3  را که در شهرتان  اینترنت  اشتراک  انواع سرویس هاى  و  اینترنت  نام و مشخصات سرویس دهنده هاى 
بنویسید.

جدول2ــ3ــسرویسدهندههایاینترنتوانواعسرویسهایاشتراکاینترنت

هزینۀاشتراکنوعسرویسنامسرویسدهندۀاینترنت

این سرویس دهنده ها نیز با استفاده از امکانات شرکت مخابرات، رایانٔه شما را به اینترنت وصل می کنند. استفاده از سیم کشی تلفن 
ثابت موجود در خانه، همچنین استفاده از سرویس بی سیم تلفن های همراه از راه هاى اتصال به اینترنت است. 
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برای استفاده از اینترنت، به کمک تجهیزات شبکٔه مخابرات، از وسیله اى به نام »مودم« استفاده مى شود. انواع مودم های رایج 
در بازار را برای کاربردهای خانگی و ادارى در اینترنت جست و جو و مزایا، معایب و کاربری هر کدام را بررسی کنید و آن ها را در 

جدول 3ــ3 بنویسید.

جدول3ــ3ــمزایاومعایببرخیازمودمهایرایجدربازار

محدودیتهانوعسرویسعنوان

ADSL امکان جابه جایی در هنگام استفاده ندارداستفاده از شبکٔه تلفن ثابت، در دسترس و ... مودم

پست الکترونیکى
یکی از امکانات دسترسی به اینترنت، جست و جوی موضوعات مورد نظر در شبکٔه جهانی است، که در سال گذشته با آن آشنا 
شده اید. در ادامٔه این پودمان، با بهره گیری از فیلم و نرم افزار آموزشی، با پست الکترونیکى که یکی دیگر از امکانات موجود در اینترنت 

و کاربری آن است، آشنا خواهید شد. 

 بارش فکری


در گروه خود درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکى صحبت کنید و نتیجه را در جدول 4ــ3 بنویسید.

جدول4ــ3ــمزایاومعایباستفادهازپستالکترونیکی
 

توضیحمزایاومعایب

صرفه جویی در وقت برای رساندن پیامکاهش زمان

کاهش هزینه

اگر بخواهید گزارش کار خود را که در قالب یک سند متنی تولید کرده اید، برای دبیرتان از طریق پست الکترونیکى ارسال کنید، 
برای این  کار نخست به یک پست الکترونیکى نیاز دارید.

ایجادپستالکترونیکى:برای ایجاد پست الکترونیکى باید یک سرویس دهندٔه پست الکترونیکى قابل اعتماد را شناسایی کنید. 
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 بارش فکری


با هم گروهی های خود در مورد ویژگی های سرویس دهندٔه پست الکترونیک قابل اعتماد گفت و گو کنید و نتایج را در جدول 5ــ3 
بنویسید. 

جدول5ــ3ــبرخیسرویسدهندههایپستالکترونیکقابلاعتماد
 

مزایاومعایبسرویسدهندۀپستالکترونیکى

سرویس دهنده های پست الکترونیکى خارج از ایران

سرویس دهنده هاى پست الکترونیکى داخل ایران

  پس از مشاهدهٔ فیلم آموزشی ایجاد پست الکترونیکی در شبکه رشد، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

با ورود به شبکه رشد، ویژگی هاى پست الکترونیکى دانش آموزی رشد و روش ایجاد آن را مورد بررسى قرار دهید و یک پست 
الکترونیکی جدید ایجاد کنید.

نکته : برای انتخاب رمز عبور ایمن بهتر است از ترکیب حروف الفبا، اعداد و نویسه های خاص استفاده کنید. برخی از 

حروف الفبا را به صورت حروف بزرگ و برخی را به صورت حروف کوچک بنویسید. 

جدول ٦ ــ3 برخی از مزایا و معایب رمزهای عبور را نشان می دهد.

جدول6ــ3ــبرخىازمزایاومعایبرمزهاىعبور

معایبمزایارمزعبور
نا  امن، بسیار ساده، عمومی، استفاده نکردن از حروف الفبابه خاطر سپاری ساده12345٦

kar123استفاده نکردن از حروف کوچک و بزرگ، ساده تا حدودى نا امنبه خاطر سپاری تاحدودى ساده، استفاده از حروف و اعداد

kArOfAn123به خاطر سپاری تاحدودى مشکلاستفاده از حروف کوچک و بزرگ، تقریباً امن

k@r123f@nبه خاطر سپاری سختاستفاده از سایر نویسه ها مانند @، امن

بسیار کوتاه، معمولی،  مانند  با عباراتى  اینترنت  ارائه دهندٔه سرویس  منوى شبکٔه  پیشنهادی در تصویر  امنیت رمز عبور  معموالً 
خوب، سخت و بسیار سخت مشخص مى شود. 
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                                    آداب و شرایط کار
قراردادکار

از مواردی که الزم است قبل از شروع کار انجام گیرد، تنظیم قرارداد کار است.
در قرارداد حقوق کارفرما و کارگر مشخص شده است و موجب می شود که کار طبق قرارداد، 

به نحو احسن و در زمان معین انجام گیرد.

 کار کالسی

جدول ٦  ــ3 را با هم  گروهی های خود بررسی کنید و با استفاده از سر واژٔه اسامی و شمارٔه گروه خودتان دو رمز عبور مناسب 
بنویسید و در مورد امنیت آن ها با دبیر خود گفت و گو کنید. 

 نکات ایمنی

نگهداریرمزعبور:هرکسی که نشانی پست الکترونیکی شما را بداند، با دانستن رمز عبور می تواند به راحتی وارد آن شود و 
به اطالعات شما دسترسی پیدا کند. موارد زیر را برای نگهداری رمز عبور رعایت کنید:

  رمز عبور خود را در محل هایى که در دسترس دیگران است یادداشت نکنید. 
  رمز عبور خود را در دوره های زمانی متفاوت تغییر دهید. 

  رمز عبور خود را به هیچ کس نگویید. 
  رمز عبور خود را در رایانٔه دیگران ذخیره نکنید.

  و … .  

باشید که رمز عبور پست  انتظار داشته  نباید از هم  کالسی خود  به اوست و  پست الکترونیکى هر فرد متعلق  اخالقاینترنتى:
الکترونیکى خود را به شما بدهد یا هنگام کار با پست الکترونیکى در مدرسه، نامه هایش را به شما نشان دهد. )مگر اینکه به درخواست 

خودش باشد.(
سرویس های پست الکترونیکى امکاناتی را برای کاربران ایجاد کرده اند تا اگر رمز عبور خود را فراموش کردند بتوانند دوباره به 

Koپست الکترونیکى خود دسترسی پیدا کنند. 
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 کار غیر کالسی

هنگامی که نشانی وبگاه سرویس دهندٔه پست الکترونیکى را در 
نشانى  صفحه،  کامل  بارگذاری  از  پس  کردید،  وارد  وب  مرورگر 
حروف  با  سرویس دهنده  نشانی  آیا  کنید.  بررسی  دوباره  را  وبگاه 
)//:https( شروع شده است؟ علت را بررسى کنید و در کالس ارائه 

دهید. شکل 3ــ3 نمونه اى از سرویس اینترنتى را نشان مى دهد.

پرسش تفاوت میان وبگاه هایی که با )  //:https ( شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست؟ این موضوع را از دبیر خود سؤال 

کنید. 

نشانی  الکترونیکى،  پست  دهندٔه  توسط سرویس  آن ها  پذیرش  و  توسط شما  برگ ها  نمون  اطالعات  همٔه  تأیید شدن  در صورت 
پست الکترونیکى جدیدی ایجاد می شود که متعلق به شما خواهد بود. از این پس می توانید با دادن این نشانی به سایر هم  کالسی ها و دبیر 

خود، اطالعات مربوط به کارهای مدرسه را با یکدیگر به اشتراک بگذارید. 

  پس از مشاهدهٔ فیلم بازیابی رمز عبور، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

فرض کنید رمز عبور خود را فراموش کرده اید. در این صورت تالش کنید با یکی از روش های پیشنهادی سرویس دهندٔه پست 
الکترونیک، به پست الکترونیکى خود دسترسی پیدا کنید. براى دسترسى به آن سعى کنید به سؤاالت پاسخ دهید.

  روى صفحٔه سرویس دهنده چه اخطارى ظاهر مى شود؟
  مثالً پیام »رنگ مورد عالقٔه شما چیست؟« یا »نام بهترین دوست شما چیست؟« ظاهر مى شود.

  اگر اخطار »رنگ مورد عالقه شما چیست؟« بیاید، آیا شما به خاطر دارید که در پرکردن فرم دریافت نشانى چه نوشته اید؟

  پس از مشاهدهٔ فیلم آموزشی تنظیمات نمایه )پروفایل(، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

گزینه های مختلف موجود در بخش نمایه را بررسی کنید و ببینید کدام یک از اطالعات مى تواند در پیدا کردن شما به دیگران کمک 
کند.

شکل3ــ3ــسرویساینترنتى
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  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی ایجاد رایانامه، چگونگی پیوست اسناد الکترونیکی و ارسال آن، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

از دستگاهی که در پودمان های قبل به صورت گروهی ساخته اید، عکس بگیرید و آن را از طریق یک رایانامه برای دبیر خود ارسال 
کنید.

نکته : می توانید یک نامه را به بیش از یک گیرنده ارسال کنید. به این امکان، ارسال گروهی رایانامه می گویند. 

پژوهش
در مورد کاربرد واژه هایی مانند رونوشت و رونوشت مخفی در پست الکترونیکى، پژوهش کنید و از اعضای خانوادٔه خود دربارٔه 

این موضوع کمک بگیرید و نیز بررسی کنید که آیا در سرویس پست الکترونیکى شما این امکان وجود دارد؟ 

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی مدیریت پست الکترونیکی شامل بخش های صندوق دریافت، فرستاده شده، پیش نویس، هرزنامه، 
حذف رایانامه و دسته بندی رایانامه ها و …، کارهای کالسی و غیرکالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

پیش نویس رایانامه جدیدی را که ایجاد کرده اید با استفاده از گزینٔه ذخیرٔه پیش نویس ذخیره کنید. آیا می دانید این پیش نویس کجا 
ذخیره شده است؟ 

نکته : هرگاه به پست الکترونیکى خود وارد می شوید، نامه های موجود در صندوق دریافت، به صورت پیش فرض، نمایش 
داده می شود. 

 کار غیر کالسی
در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کالس ارائه دهید. 
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 نکات ایمنی

از بازکردن هرزنامه )spam( بپرهیزید. این نامه های الکترونیکی اغلب حاوی ویروس ها و بدافزارهای رایانه ای هستند و به رایانه 
و اطالعات شما آسیب می زنند. 

 کار کالسی

به نشانى پست الکترونیکى خود مراجعه کنید و یک رایانامه براى چند نفر از دوستان خود بنویسید و از آنان بخواهید به صورت 
یک رایانامه سفید پاسخ دهند. سپس رایانامه هاى دریافتى را ببینید و از بین آن ها تعدادى را حذف کنید. 

 کار کالسی

می توانید تعدادی پوشه، متناسب با پروژه هایی که در درس کار وفناوری دارید، ایجاد کنید. مانند پروژٔه قاب عکس، پروژٔه جعبٔه 
آهنگین، پروژهٔ ساخت ماکت مسجد و پروژهٔ پرورش بلدرچین و سپس اطالعات خود را در هر پوشه بریزید. 

برای جابه جایی نامه ها بین پوشه ها چند روش وجود دارد. به کمک دبیر خود آن ها را پیدا کنید و از این روش ها برای دسته بندی 
نامه هایتان استفاده کنید. 

 کار کالسی

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکى در این مشاغل را بررسی کنید و آن ها را در جدول 7ــ3 بنویسید. 

جدول7ــ3ــکاربردپستالکترونیکیدربرخیمشاغل

نقشوکاربردنامشغل

علم آموزى و ارتباط مؤثر و همیشگی با دانش آموزاندبیر

خیاط

ارسال نامه مبنی بر اتمام کار تعمیر و برآورد هزینه ها به مشتریتعمیرکار لوازم برقی
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جدول خودارزیابی پروژه

بخشاول:

نمرهخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودهنمرهعنوانردیف

شایستگـیهای1
فنیوپایهدر

ـ   35  پودمان الکترونیک 0ـ

ـ  15  پودمان شهروند الکترونیکی 21 0ـ

0ــ10مدیریت منابع3

ـ  5کارگروهی4 0ـ

ـ   5نوآوری و خالقیت5 0ـ

ـ  5فناوری اطالعات و ارتباطات٦ 0 ـ

ـ 10کیفیت محصول7 0ـ

ـ  15موفقیت در بازارچه8 0ـ

…=Xجمع نمره از 100

ــــــــXمحاسبه نمره برحسب 20
5 =…

بخشدوم:

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار
     قبول

    غیر قابل قبول

 مدیریت منابع شامل: مدیریت زمان، صرفه جویی و استفادٔه بهینه از مواد و وسایل
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پروژه طراحی و ساخت کیف

پودمانهایمرتبطبااینپروژه:

      پودمانصنایعدستی)بافت(

  پودمانفناوریشهروندالکترونیکی2

          پودمانفناوریاطالعاتوارتباطات

       ســایرپودمانهایپایههفتمموردنیازدراین

پروژه

  

 

 
تولید

محصول
اولیه

انتخاب
تعریفنیازراهحل

آزمایش
وبهبود

ارائه
وبررسی
راهحلها

بررسی
نیازو
مسئله

ارائهوثبت
محصول

بررسی
اطالعات

برنامهریزی
کارها

پایههشتم

بازارچه
کاروفناوری
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فراینداجراىپروژۀطراحىوساختکیف

یکی  سفارش  به  توجه  با  نیاز:  تعریف 1ــ 
مثالً  ببافیم.  کیف  یک  می خواهیم  دوستان  از 
یا کیف  پول  یا کیف  موبایل،  می توانیم یک کیف 

وسایل بسازیم.

به  توجه  با  مسئله:  طرح و نیاز بررسی 2ــ 
چگونه  نظر  مورد  کیف  محدودیت ها  و  امکانات 
باید باشد؟ مثالً بتوانیم کیف را با کاموا و ابزاری 

ساده ببافیم. اندازه کیف باید مشخص شود.

نیاز،  تعیین  از  كارها:پس  برنامهریزى 3ــ 
مراحل و كارها را برنامه ریزى مىکنیم. یعنی اگر 
نقشه آماده است، چه ابزار، وسایل و مواد مصرفی 

نیاز داریم و چگونه بخش های مختلف را ببافیم.

بافت  به  نیاز  به  توجه  با  بررسىاطالعات:  4ــ 
نمونه های مشابه موجود در  کیف، در مورد کلیٔه 

منطقه، خانه ها، بازار و اینترنت تحقیق مىکنیم.

بخش هـای  راهحلهـا:  بررسى و ارائه 5 ــ 
را  آن  بند  و  تـار،   پـود  جمله،  از  کیف  مختلف 
می توانیم بـه روش ها و با استفاده از مواد مختلفی 
ارائه  را  مختلف  شکل های  همچنین  بسازیم. 

می دهیم.

گرفتن  نظر  در  با  نهایی: راهحل انتخاب ٦ ــ 
از  را  مناسبی  راه حل  محدودیت ها،  و  امکـانات 
ترسیم  را  آن  نقشه هـای  و  انتخاب  راه حل ها  بین 
بخش های  نهایی  شکل  باید  نقشه  در  می کنیم. 

مختلف و اندازه ها به همراه جنس آورده شود.

و  ابزار  توسط  اولیه:  محصول تولید 7ــ 
وسایل در دسترس، کیف اولیه را می بافیم.

و  بررسی  را  آن  كیفیت  وبهبود:  8  ــآزمایش
در  صورت نیاز ارتقاء می دهیم،بخش های دیگر آن 
را کامل می کنیم و با رنگ های دیگری می بافیم. 
همچنین اگر نقشه های کیف نیاز به اصالح دارند 

آنها را اصالح می کنیم.

9ــ ارائهوثبتمحصول:این محصول را در 
کالس و بازارچه کار و فناوری پایٔه هشتم، ارائه و 

در مدرسه ثبت می کنیم.
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

انجام  در  منابع  مدیریت  و  مسئولیت  پذیری  کارگروهى،    
دادن کارها ؛

  بافت تخت؛
  تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛

  رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها. 

صنایع دستی)بافت(
پودمان 
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بافندگى یکی از هنرهای بشر از ابتدای زندگی وی بوده است. انسان ها توانسته اند با استفاده از هنر بافندگى بسیارى از نیازهای 
خود را برطرف کنند. شما نیز می توانید با فرا گرفتن تعدادى از مهارت های بافندگى در این پودمان، برخی از نیازهای خود، خانواده 

و مدرسه را برطرف کنید. 
تا کنون اندیشیده اید که با داشتن یک نخ چه کارهایی می توانید انجام دهید؟

بافت تارو پود یا بافت تخت چه کاربردهایی دارد؟
در چه محل هایى از این روش بافت استفاده می شود؟

براى تهیٔه بافتٔه مورد نظر، در گام نخست الزم است به کاربرد و هدف آن توجه داشته  باشید. سپس طرحی را با مداد و در اندازٔه 
مورد نیاز طراحی کنید. برآورد مقدار مواد مصرفی گام بعدی شماست که از روی طرح امکان پذیر می شود. اجرای این مراحل به شما 

در مصرف بهینٔه زمان و هزینه، بسیار کمک می کند. 
را دست  بافته های  دستی  این صنایع  از  وسیعی  بخش  است.  کاربردی  و  زیبا  دستی  انواع صنایع  دارای  ایران،  عزیزمان  کشور 
گوناگون تشکیل می دهند. انواع پارچه، نوار، سبد، حصیر، طناب، گلیم و قالی نمونه هایى هستند که با روش هاِى متنوِع بافت تولید 

می شوند )شکل 1ــ4(.

شکل1ــ4ــنمونههایىازصنایعدستى

برای شروع کار با یکى از هم کالسی های خود یک گروه کارى تشکیل دهید. 
برای انجام دادن این کار نیازسنجی الزم است، ابتدا نیازهاى خود را بررسی کنید و ببینید چه وسیله اى نیاز دارید که با بافت تخت 

تأمین می شود؟ 
پس از آنکه موضوع را تعیین کردید، با یک طرح دستی نمای کلی از محصول مورد نظر را رسم کنید. حاال الزم است اندازه 
)طول و عرض(، شکل و رنگ آن را به تناسب کاربرد و سلیقٔه خود در نظر بگیرید و طرح دقیق آن را با خط کش روی کاغذ رسم کنید.
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 کار کالسی

پروژٔه طراحى و ساخت کیِف درس کار و فناورى، پودمان هاى صنایع دستى)بافت( و شهروند الکترونیکى2 را شامل مى شود. نظر 
به اینکه از مراحل کارى پودمان صنایع دستى در پودمان شهروند الکترونیکى2، فیلم تهیه مى شود، الزم است هر گروه کارى در حین 

اجرای مراحل کاری، نسبت به تهیٔه تصاویر، گزارش صوتى و فیلم کوتاه اقدام نماید.

 کار غیر کالسی

ضمن بازنگری دربارٔه طرح خود، سعى کنید طرح و رنگ هاى متنوعى را براى خود برگزینید. این کار را مى توانید با نگاه کردن به 
فرش ها، پارچه ها و گلیم هاى موجود در خانه یا جست وجو در اینترنت انجام دهید. 

بافت تخت
بافت تخت برای تولید پارچه های دست بافت و گلیم ساده به کار می رود. اکنون این روش بافت را با یکدیگر تمرین کنید تا بتوانید 

به محصول زیباى مورد نظر خود برسید. 
موادوابزارموردنیاز: مداد یک عدد، کاغذ A4 یک عدد، پاک کن یک عدد، نى پالستیکى بلند یک بسته، خط کش 30 سانتى مترى، 

سوزن پالستیکى بزرگ، نخ کاموا ضخیم و متوسط )دو رنگ دلخواه( و قیچى. 
نیز  ارائه مى شود. شما  منگوله  و  )طناب(  بند کیف  تولید یک کیف،  بافت تخت،  پودمان اجرای  این  در  مراحلاجراىکار:

می توانید در هنگام یادگیری این مهارت ها، وسیلٔه مورد عالقٔه خود را، که قبالً نیازسنجی کرده اید، با این روش بسازید. 
مرحلۀاول

پودگذاری:نخست از روی طرحی که قبالً تهیه کرده اید اندازٔه طول و عرض بافت خود را مشخص کنید )شکل 2ــ4(. سپس 
تعدادى نى، که طول آن ها بیشتر از دو برابر طول طرح شما باشد، تهیه کنید )شکل 3ــ4(. اندازٔه طول بافت را تعداد نی هایى تشکیل 

می دهند که کنار هم قرار مى گیرند. 

شکل3ــ4ــکنارهمقراردادننیهابهاندازۀطرحشکل2ــ4ــاندازهگیرىوطراحی
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پرسش  در صورتی که طول و عرض طرح شما از اندازٔه نی ها بیشتر باشد چه کار خواهید کرد؟
پاسخ:

یک سرنخ کاموا را روی نی های کنار هم قرار دهید تا به اندازٔه عرض کار شود )شکل 4ــ4(. سپس آن را تا بزنید تا طول آن دو برابر 
شود. این اندازه نخ )دو برابر عرض کار(، تقریباً نخ الزم براى عرض یک ردیف بافته شده به حساب می آید. حال اندازٔه به دست آمده 
را در طول بافتٔه مورد نظر خود ضرب کنید. عدد به دست آمده طول تقریبی نخ کاموا را مشخص می کند. نخ کاموا را به همان اندازه 

از کالف خارج و از وسط تا کنید )شکل 5  ــ4(. 

شکل5ــ4ــاندازهگیرىومحاسبۀطولنخشکل4ــ4ــطولوعرضکار

برای ایجاد و حفظ تعادل و جلوگیری از به هم ریختگی نی ها در هنگام بافت، باید بافت را از وسط نی ها شروع کنید. 
ابتدا یک طرف نیمٔه نخ را از زیر و وسط نی اول عبور دهید و نیمٔه دیگر آن را از روی نی بگذرانید. سپس جای این دو نخ را بر نی 
بعدی برعکس کنید، به گونه ای که نی در میان نخ محکم شود. دوباره همین کار را به ترتیب با بقیٔه نی ها تا پایان انجام دهید. حاال نی ها 

از وسط با این نخ به یکدیگر متصل شده اند )شکل ٦ــ4(. 

شکل6ــ4ــاتصالنىهاازوسطبهوسیلۀنخکاموا

بالف

تپ
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نکته : کشش نخ باید به صورتی باشد که نی به راحتی از آن خارج نشود و نیز آن  قدر فشار زیاد نباشدکه نی از وسط فشرده 
شود و شکل گرد خود را از دست بدهد. 

در انتهای این مرحله دو نخ آزاد خواهید داشت. پس از پیچاندن آن ها به یکدیگر، یکی را از باالی نخ میانی و دیگری را از پایین 
به شکل زیر و رو حرکت دهید. یعنی یک بار نخ را از روی نی اول و سپس آن را از زیر نی دوم عبور دهید. دقت کنید هنگام عبور 

دادن نخ، دست دیگر را روى نى ها قرار دهید تا حرکت نکنند )شکل 7ــ4(.

شکل8ــ4ــقسمتىازپودآمادهشده

شکل7ــ4ــمراحلپودگذارى)زیروروکردننخهادردوطرفبافت(

این روش را تا انتهای کار انجام دهید و برای ردیف 
باالتر، باید برعکِس ردیف پایین، نخ  ها از زیر و روی نی ها 

عبور کنند )شکل 8  ــ4(.

الف

پ

ب

ت
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یادآوری: اگر بخواهید کارتان دو رنگ باشد می توانید دو نخ 
از دو رنگ متفاوت انتخاب کنید و سر آن ها را به یکدیگر گره بزنید 
و کار را از قسمت گره این نخ  ها شروع کنید. همچنین مى توانید سر 

دیگر نخ را به کالف یا گلولٔه نخ کوچک تبدیل کنید )شکل 9ــ4(. 

پس از عبور دادن هر ردیف نخ  ها از زیر و روی نی ها، بافتٔه خود را با دست به سمت مرکز کار فشرده کنید. در بافته هایی که بر 
روی دار انجام می شود این کار را با ابزاری به نام َدفتین یا شانه انجام می دهند و به این کار »شانه زدن« می گویند )شکل هاى 10ــ4 و 

11ــ4(. 

شکل9ــ4ــگلولهکردننخها

شکل11ــ4ــاستفادهازدفتینشکل10ــ4ــمحکمکردنبافتها

 کار غیر کالسی

در مورد انواع دفتین و کاربرد آن ها در اینترنت جست وجو کنید. گزارشی از یافته های خود را در کالس ارائه دهید. 
زیر و رو کردن نخ  ها را از روی نی ها، آن  قدر از باال و از پایین ادامه بدهید تا بلندی کار شما تقریباً دو برابر بلندی طرح مورد نظر 

شود. آیا مى دانید چرا؟ در گروه با هم گفت و گو کنید و پاسخ این پرسش را پیدا کنید. 

 هنگام پودگذاری، چه ارتباطى میان ضخامت نخ و بلندی بافت وجود دارد؟ پرسش
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مرحلۀدوم
تارگذاری:در انتهای مرحلٔه پودگذارى، یک سر نخ بافتٔه شما در باال و سر دیگر آن در پایین به صورت آزاد باقی مانده است، 
همان طور که در شکل 9ــ4 مى بینید، یک نخ از سمت راست و سر دیگر آن از سمت چپ بیرون آمده است. نخ یک سمت را به اندازٔه 
بلندی بافته اندازه بگیرید و آن را تقریباً به اندازٔه نسبت 5 به 8 تعداد نى ها  تا کنید. نخ سمت دیگر را نیز به اندازه طول بافته اندازه بگیرید 

و به تعداد نى هاى باقى مانده تا کنید )شکل 12ــ4(. 

شکل12ــ4ــمراحلاندازهگیرىنخهاىدوطرفبراىتارگذارى

 سوزن پالستیکی را بردارید و نخ باالیی را از سوراخ آن عبور دهید. حال سوزن پالستیکی و نخ را در اولین نی وارد و آن را 
محکم کنید. سوزن و نی را باهم از داخل قسمت بافته شده و از سر دیگر آن خارج کنید. نخ خارج شده را به آرامی بکشید، به گونه ای 
که بافته ها تناسب و فشردگی معمولی داشته باشند. بــراى این کار بهتر است دست دیگر خــود را روى بــافته قــرار دهید )شکل 

13ــ4(. 

الف

پ

ب

Koت
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



5859

اگر بخواهید بافته استحکام بیشترى داشته باشد پودها را به شکل دو الیه از میانه بافته ها عبور دهید.

نکته : کشش نخ باید به قدری باشد که دو سر بافته را جمع نکند. 

حاال دوباره سوزن را از همان سمتی که خارج شده است از نی کناری عبور دهید و سپس آن را از طرف مقابل، همراه نی خارج 
کنید. این کار را ادامه دهید تا نخ به پایان برسد)شکل 14ــ4(. 

شکل13ــ4ــشروعمراحلتارگذارى

الف

الف

پ

ب

ب

ت

شکل14ــ4ــادامۀتارگذارى
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اکنون به نیمٔه کار رسیده اید. این بار سوزن را از نخ خارج سازید و سرنِخ آزاد را از سمت دیگِر کار از سوراخ سوزن عبور دهید. 
نخ و سوزن را از اولین نی کناری عبور دهید و مانند مرحلٔه قبل، کار را تکرار کنید )شکل 15ــ4(. 

الف

پ

ب

ت

شکل15ــ4ــپودگذارىطرفدیگربافته

در نهایت دو نخ در یک نقطه در وسط بافته به هم می رسند. 

پرسش

اگر برای بافت خود در شروع کار، محاسبات درستی از میزان نخ مورد نیاز نداشته باشید یا به اشتباه طول نخ را کمتر محاسبه کنید، 
تارهای بافته شما به هم نمى رسند. راهکار پیشنهادی خود را برای ادامٔه کار و رفع این نقص بیان کنید. 

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

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

............................................................................................................
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برای پنهان کردن سر نخ ها در بین بافته، وقتی نخ و سوزن به نی میانی کار )که قبالً نِخ سِر دیگر در آن پایان یافته بود( رسید دوباره 
آن را از همان نی عبور دهید و نی را نیز این بار همراه با نخ و سوزن از وسط کار خارج کنید. همچنین اگر نى در میان کار باقى نمانده 

باشد شما مى توانید نخ را با استفاده از سوزن از میان بافته عبور دهید و آن را پنهان کنید )شکل 1٦ــ4(. 

شکل16ــ4ــمراحلپنهانکردندوسرنخپوددرمیانبافته

الف

تپ

ب

 بارش فکری

نگاهی به بافته بیندازید. اگر در بافته از دو رنگ نخ استفاده کرده اید و در آن، گره و نخ اضافی می بینید، با دوستان خود روش هایی 
را برای مخفی کردن آن ها پیدا کنید. 

مرحلۀسوم
بافتشیرازهوبند)طناب(:اکنون بافتٔه تخت کامل شده است. اگر بخواهید با آن کیفی تهیه کنید، الزم است بافتٔه خود را 
از وسط تا کنید و دو طرف آن رابه هم اتصال دهید. براى این منظور دو نیمٔه بافتٔه تخت را روی هم قرار دهید و با سوزن پالستیکی و 
نخ به شکل پیچ باف یا دندان موشی، لبه های کناری دو نیمه را به یکدیگر بدوزید. به این کار »شیرازه پیچی« می گویند )شکل 17ــ4(. 
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چند نوع شیرازه پیچى دیگر وجود دارد و از هر کدام براى چه بافته اى استفاده مى شود؟ براى دادن پاسخ به این پرسش بهتر است 
با دوستان و هم کالسى هاى خود سرى به کارگاه هاى قالى بافى و گلیم بافى بزنید یا آن ها را در اینترنت جست وجو کنید. 

و  بند  انواع  بلکه  دارند،  مهارت  گبه  و  گلیم  قالی،  مانند  زیراندازهایى  انواع  بافت  در  تنها  نه  ایرانی،  و عشایر  ایالت  بند: بافت
طناب های گوناگون، را به آسانى مى بافند. طناب  ها کاربردهای متفاوتی دارند، مانند بستن وسایل به یکدیگر، تزیین دورتادور چادرهای 
عشایری )سیاه چادرها( و بند چنته )کیف(. امروزه از طناب براى بندهایى در پوشاک، مانند انواع کمربند پیراهن و بند شلوارهای 

ورزشی و نیز بند کیف تلفن همراه استفاده مى شود )شکل های 18ــ4، 19ــ4و 20ــ4(. 

الف

تپ

ب

شکل17ــ4ــمراحلاتصالیاشیرازهپیچى

شکل20ــ4ــطنابوبنددرشلوارشکل19ــ4ــطنابوبنددرپیراهنشکل18ــ4ــطنابدرسیاهچادر

پرسش
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حال باید برای کیفی که بافته اید یک بند تهیه کنید. نخ کاموای ضخیم را از دو رنگ انتخاب کنید. بلندی هر کدام را بیش از دو 
برابر طول بندی که می خواهید ببافید در نظر بگیرید. هر دو نخ را، پس از تا کردن از میان، به دستگیرٔه در، میخ یا موارد مشابه دیگر 

آویزان کنید. می توانید با کمک هم گروهى خود مانند شکل 21ــ4 عمل کنید.

شکل21ــ4ــنحوهبافتبندکیف
پرسش

اگر نخ ها در هر طرف از هر دو رنگ باشد طرح طناب چگونه خواهد شد؟ انجام دهید. 
پاسخ:

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

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

برای شروع بافت اول، یک نخ را از هر طرف بگیرید و آن ها را به یکدیگر تاب دهید و بر گردانید. حال نخ آزاد سمت راست را از 
میان دو نخ سمت چپ )از رو( عبور دهید و دوباره به سمت راست برگردانید. این بار همین کار را با نخ آزاد سمت چپ انجام دهید. 
پس از این مرحله، همین کار را با نخ دوم سمت راست و سپس نخ دوم سمت چپ انجام دهید. این کار را ادامه  دهید. به  خاطر داشته 

باشید هنگام برگرداندن نخ در محل اولیه، باید آن را کمی بکشید تا بافت بند، متراکم و محکم شود )شکل 22ــ4(. 

پالف ب
شکل22ــ4ــمراحلبافتبند)طناب(

نکته : هنگام بافت بند مراقب باشید کشش نخ ها یکسان باشد تا تراکم بند 
در طول آن یکنواخت شود. انواع بافت های تخت و تزیینات آن ها را در 

شکل 23ـ4 مشاهده مى کنید.

شکل23ــ4

دو نخ در طرف راست و دو نخ در طرف چپ قرار دارند که از هر دو رنگ اند. اگر 
بخواهید بندی با طرح راه راه داشته باشید، هنگام بافت باید همواره جفت نخ ها در طرف 

راست هم رنگ یکدیگر و جفت نخ ها در طرف چپ از یک رنگ باشد. 
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مرحلۀچهارم 
اتصالوتزیین:پس از اتمام بافت بند، حدود پنج سانتی متر آن را آزاد بگذارید. اکنون انتهای بافت را با نخ ها گره بزنید و سر ِ   بند 
را از دستگیرٔه در خارج کنید. حلقٔه ایجاد شده در سِر بند را از داخل لبه و از یک   طرف کیف وارد و سپس آن را از طرف دیگر خارج 
کنید. بند را از داخل آن عبور دهید و بکشید تا یک سر به بند کیف محکم شود. آن گاه سر دیگر بند را به طرف دیگر کیف با همان 
نخ های آزاد بند گره بزنید. در پایان اضافه نخ ها را به بیرون کیف بکشید و تاب هر نخ را باز کنید تا به شکل گل درآید )شکل 24ــ4(.

الف

ت

پ

ج

ب

ث

شکل24ــ4ــمراحلاتصالبندبهکیف

چ
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شکل25ــ4ــانواعبافتهاىتختوتزییناتآنها

شکل26ــ4ــنمونههایبافتهشدهباتکنیکبافتتخت

آثار صنایع دستی  نمونه های دیگِر 
با  و  تهیه  تخت  بافت  به وسیلٔه  که  را 
در  شده،  تزیین  گوناگون  شکل های 
مشاهده  2٦ــ4  و  25ــ4  شکل های 

می کنید.

 کار کالسی

آیا مى توانید با روش بافتی که آموخته اید، کیف جدیدى ببافید که در آن ابتکار و نوآوری به کار رفته باشد؟ براى مثال آیا مى توانید 
این کیف را به گونه اى ببافید که دو لبٔه آن همزمان با بافت به یکدیگر متصل باشند؟ با هم گروهى خود گفت وگو کنید، سپس تجربیات 

جدید خود را براى دیگر هم کالسى ها شرح دهید و کار خود را نیز نشان دهید. 
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آداب و شرایط کار

پرداختاجرتونحوۀآن
 پرداخت اجرت کار و چگونگی آن تأثیر مهمی در روحیۀ کارگران و کارکنان به جا می گذارد. اگر پاداش 
و اجرت کاری تضمین شود هم، کار به نحو درست و کامل صورت مى گیرد و هم، باعث دلگرمی و آرامش 

خاطر کارگر می شود و با اشتیاق و عالقۀ بیشتری کار را انجام می دهد.

 کار غیر کالسی
نام چند شغل و نقش و کاربرد این پودمان را در این مشاغل بررسى کنید و در جدول 1ــ4 بنویسید.

جدول1ــ4ــمشاغلونقشوکاربردپودمانبافتدرآنها

نقشوکاربردنامشغل

ــ در شبکه اینترنت انواع بافت مربوط به صنایع دستى کشور را جست وجو کنید و نام، تصویر و روش بافت آن ها را از طریق 
رایانامه براى دبیرخود ارسال کنید.
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پروژه های نیمه تجویزی برخی از استان های کشور در جدول 1ــ4 معرفی شده اند که مراحل ساخت آنها را می توانید از سایت 
گروه کار و فناوری دریافت کنید.

جدول1ــ4ــپروژههاینیمهتجویزیصنایعدستی

معرقکاریرومیزیبااستفادهازکارگاهپتوبافیجایدستمالکاغذیبادوختطرحگراف

منجوقدوزیحصیربافیساختمجسمهحجمیباکاغذ

پتهدوزیبافتپالسسبدکنفی

جاجیمبافیکیفچرمیپروژهشما
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پودمان 

برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

                  ویرایش تصاویر، تهیٔه آلبوم تصاویر؛
                 تولید فیلم کوتاه؛

بــه  ویدئو  و  صدا  تصویر،  مختلف  قـالب هـای              تبدیل 
قالب های رایج و کاربردی؛

                 اجرای فایل های پویا نمایی؛
                  پشتیبان گیری از فایل های چند رسانه ای؛

                 رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها؛
            کار گــروهی، مسئولیت  پذیری و مدیریت منابع و فناوری 

اطالعات و ارتباطات؛
            رعایت اخالق حرفه ای )مانند حقوق مؤلفین( در فضای 

مجازی

2 الکترونیکیشهروند
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در طول تاریخ، تأثیر پیشرفت فناوری بر ابزارهای اطالع رسانی موجب افزایش جذابیت و مخاطبان پیام بوده است. این روند را 
می توان در پیشرفت فناورى در وسایلى مانند رایانه، تلفن همراه، رسانه قابل حمل و شبکه های ماهواره ای مشاهده کرد. 

تهیٔه خبر و گزارش از فعالیت ها تا تبلیغات کاال نه تنها بر مشتریان کاال می افزاید بلکه قدرت انتخاب مشتریان را نیز باال می برد، این 
تأثیرات متقابل باعث شده است که بازار تبلیغات روزبه روز به دنبال جذابیت بیشتر به منظور اثربخشى بیشتر باشد. این تبلیغات می تواند 

آگهی کاال، ارائه آمار و گزارش از عملکرد یک سازمان باشد. 
را  بیشتری  مخاطبان  توانسته  رسانه ای  چند  ابزار  زیرا  ندارد،  چندانى  جذابیت  دیگر  متنی  گزارش های  یا  ساده  تبلیغات  امروزه 
جذب کند.استفاده از رسانه های مختلف، مانند تصویر، صدا، پویانمایى) انیمیشن ( و متن در کنار یکدیگر برای انتقال بهتر پیام را 
چندرسانه ای می گویند. در واقع چند رسانه اى، یک ابزار بسیار اثربخش برای بیان ایده ها و نمایش اطالعات به صورت جذاب است. 
گزارش چند رسانه ای که از ترکیب متن، تصویر، صدا، ویدئو و طرح های گرافیکی تولید می شود بسیارجذاب تر از گزارش های متنی 
است. شما نیز می توانید برای درس های خود گزارش های چند رسانه ای تهیه کنید. در شکل 1ــ5 چند نمونه ابزار چندرسانه اى را 

مالحظه مى کنید.

ـابزارهایچندرسانهای ـ٥ـ شکل١ـ

فیلمویدئوییمتنتعاملیشنیداریتصویرثابتپویانمایی

  بارش فکری

با دوستان هم  گروهی خود در مورد برنامه های مختلف ویرایش تصویر، صدا و ویدئو گفت و گو کنید. در این زمینه از دبیر خود 
راهنمایی بگیرید. 

ویرایش تصاویر
معمواًل بسیارى از عکس ها به صورت خام اند و نیاز به ویرایش دارند. همچنین بعضی از عکس  ها به دلیل بی دقتی در زمان اسکن، 
کج به نظر می رسند یا از نظر حجم و اندازه یا قالب مطلوب نیستند. به همین دلیل ضرورت دارد که روی آن ها ویرایش انجام شود تا 

عکس مطلوب به دست آید. 
تعریفپیکسل: هر تصویر از مربع هاى بسیار ریزی به نام پیکسل تشکیل شده است. هرقدر تعداد پیکسل ها در واحد اندازه )یک 

سانتی  متر مربع( بیشتر باشد، کیفیت تصویر بهتر خواهد شد.  
قالبتصویر:نام فایل از دو بخش تشکیل مى شود. قسمت اول اسم فایل و قسمت دوم که بعد از ».« می آید پسوند فایل است. 

.Flower.jpg با مشاهده پسوند فایل می توان به قالب آن پی برد، مانند
ـ  5 آمده است.  انواع قالب های رایج تصاویر به همراه کاربرد آن ها در جدول1ـ
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جدول١ــ٥ــانواعقالبهایرایجتصاویربههمراهکاربردآنها

کاربردقالبتصاویر

 . jpgقالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصاویر با ترکیب رنگی واقعی

 . pngقالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصاویری که فقط از چند رنگ استفاده شده است

 . bmpقالب غیرفشرده تصویر با حجم باال ــ استاندارد ویندوز

 . tifقالب غیر فشرده تصویر با حجم باال و مناسب برای تصاویر چاپی

در سال های گذشته با برنامٔه نقاشی )Paint( آشنا شده اید. برای ویرایش تصویر می توانید از نرم افزارهای حرفه ای مانند فتوشاپ 
)Photoshop( یا نرم افزار ساده ای مانند Paint استفاده نمایید. بررسى کنید چه نرم افزارهاى دیگرى براى این منظور وجود دارد؟

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی ویرایش تصاویر، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

1ــ هنگام اجرای فعالیت های پروژٔه بافت تخت، برای تهیٔه گزارش، عکس هایى تهیه کرده اید. یکی از تصاویر را انتخاب و آن را 
با پسوند JPG و اندازٔه عرض 300 پیکسل و ارتفاع 350 پیکسل ذخیره کنید. 

2ــ تصویر به دست آمده در مرحلٔه قبل را با استفاده از ابزار بزرگ نمایی برنامٔه نقاشی، تا ده برابر بزرگ  تر کنید. همچنین اندازه 
تصویر اصلی را، پس از باز کردن در برنامه نقاشی، تا ده برابر افزایش دهید. در مـورد کیفیت این دو تصویر با اعضای گروه گفت و گو 

کنید. 

 کار کالسی

اگر می خواهید گزارشی را که برای پروژه های گروه خود تهیه مى کنید همراه با تصویر باشد؛ تصویر ذخیره شده در مرحلٔه قبل را 
در نرم افزار واژه پرداز )Word( در فایل گزارش درج کنید. 

پژوهش

جست و جوی  مرورگر  یک  با  می توانید  می شوند،  روز  به  پیوسته  و  دارند  تنوع  بسیار  رسانه ای  چند  نرم افزارهای  که  آنجا  از 
اینترنتی)Browser( اطالعات خود را در این زمینه افزایش دهید و همچنین با شناسایی ویژگی های هر کدام، نرم افزاری را که انتظارات 

شما را برآورده می  کند انتخاب کنید. 
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تولید فیلم کوتاه
جلوه های ویژه در فیلم های امروزی برای همٔه ما جذاب است. می  توانید با تولید فیلمی مناسب از مراحل مختلف پروژٔه بافت تخت، 

توانایی خود را در تولید و ارائٔه محصولی مناسب و با کیفیت نشان دهید. 
 Windows Movie Maker برای تولید و ویرایش تصویر متحرک )ویدئو( و جلوه های ویژه، برنامه های متعددی موجود است. برنامٔه
)به معنى ساخت فیلم( که امکانات بسیار و ساده ای دارد، برای ایجاد فیلم، وارد کردن فیلم ها و عکس ها از دوربین و ویرایش و ذخیرٔه فیلم ها 
ابزار توانمندی است. اما برای تولید کارهای حرفه ای به برنامه های حرفه ا ی تری مانند نرم افزار Premiere نیاز دارید. این نرم افزار 

ـ  5 محیط این نرم افزار را مالحظه می کنید. همراه با ویندوز 7 نیست و باید به صورت جداگانه نصب شود. در شکل 2ـ

WindowsMovieMakerـ٥ــمحیطنرمافزار شکل2ـ

 پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی تولید فیلم کوتاه، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

1ــ سایر روش های وارد نمودن فایل ها به پروژٔه مورد نظر را بررسى کنید. برای این کار از دبیر خود کمک بخواهید. 
2ــ فیلم ها و تصاویر را به ترتیب نمایش مورد نظر خود در محل Story board منظم کنید. 

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی ویرایش ویدئوها )پرونده های تصویری(، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

قطعاتی از فیلم را که نمی خواهید در پروژه به نمایش درآید، حذف کنید. 
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 پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی اضافه کردن جلوه های تصویری، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

 با کلیک روی Effects و Transitions تمام آن ها را اجرا و بازبینی کنید. در مورد تأثیر هر کدام از آن ها بر نمایش فیلم، با دوستان 
خود صحبت کنید. 

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی افزودن قطعٔه صوتی به فیلم، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

برای فیلمى که تهیه کرده اید یک قطعٔه صوتى مناسب قرار دهید و تنظیمات آن را اجرا کنید. 

  پس از مشاهدهٔ فیلم آموزشی افزودن متن به فیلم، کارهای کالسی و غیرکالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

روش های مختلف افزودن عنوان به فیلم را بررسی کنید و برای فیلمی که تهیه نموده اید از عنوان های مناسب استفاده کنید.

 کار غیرکالسی

یک تیتراژ پایانی مناسب برای فیلم گزارش پروژٔه خود تهیه کنید. 

حق تکثیر )کپى رایت(
حق تکثیر، نوعى حفاظت قانونى از آثار چاپ شده و چاپ نشدٔه ادبى، علمى وهنرى است و قانون حق تکثیر به مؤلف و پدیدآورندٔه 
اثر اجازه مى دهد که از حقوق انحصارى تکثیر، توزیع و ارائٔه آن اثر استفاده کند. منظور از حق انحصارى این است که تنها مؤلف یا 

پدید آورندٔه اثر مى تواند از حقوق آن بهره مند شود. 

 کار کالسی

در خصوص رعایت حق تکثیر و آثار آن در کالس گفت وگو کنید.
چنانچه در تهیٔه فیلم کوتاه در گروه خود به استفاده از قطعه هاى صوتى یا تصویرى گروه هاى دیگر نیاز دارید، مى توانید پس از کسب 

اجازه و حصول اطمینان از رضایت مالکان اثر، مشخصات منبع مورد استفاده را در فیلم خود ذکر کنید. 
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 پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی ذخیرٔه فیلم )خروجی( و ذخیرٔه فایل پروژه، کارهای کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

 از فیلم تهیه شده با قالب » WMV « خروجی بگیرید و فیلم را مشاهده کنید. 

 کار کالسی

فیلم خود را با انتخاب کیفیت آن، طوری ذخیره کنید که حجم آن برای ارسال به صورت رایانامه مناسب باشد. سپس آن را برای 
دبیرخود ارسال کنید. 

 کار کالسی

فایل پروژه ای را که تهیه کرده اید در یک مکان مناسب ذخیره کنید.

تبدیل فایل ها به سایر قالب ها
آیا تاکنون به این مسئله برخورده اید که یک فایل صوتی یا تصویری را که در رایانه وجود دارد بخواهید در دستگـاهی مانند تلفن 

همــراه یا MP4 player کپی کنید، ولی در آن ها اجرا نشود؟ 

ـ٥ــنمادتعدادىازقالبهاىویدئویى،صوتىوتصویرى شکل3ـ

ـ 5 نماد تعدادی از قالب های ویدئویی، صوتی و  شکل 3ـ
تصویری را نشان می دهد.

نرم افزارهای مبدل برای این موارد راه حل مناسبی هستند. 
نرم افزار )Bigasoft Total Video Converter )BTVC از 
جمله نرم افزارهاى مبدل است که محدودٔه وسیعی از قالب های 
ویدئویی و صوتی را پشتیبانی می کند.حتی قادر است فایل های 
دستگاه هایی  روی  پخش  برای  را  شما  تصویری  و  صوتی 
 MP4  player و  شخصی  رایانٔه  همراه،  تلفن  نظیرتلویزیون، 

تبدیل کند. 
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با این برنامه می توانید فایل های ویدئویی و صوتی خود را به قالب های دیگر تبدیل کنید. شکل 4ــ5 محیط نرم افزار BTVC را 
نشان می دهد. 

 پس از مشاهدهٔ فیلم آموزشی تبدیل فایل ها به سایر قالب ها، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

1ــ فیلمی را که با قالب WMV ساخته اید به قالب AVI تبدیل کنید. سپس آن را مشاهده نمایید. 
2ــ یک فایل صوتی با قالب WAV را به MP3  تبدیل کنید. 

پرسش آیا می توانید روش دیگری برای انتخاب قالب های خروجی بیابید؟

تهیۀ آلبوم تصاویر )انتخابی  (
با پیشرفت فناوری و ورود دوربین های دیجیتالی و تلفن هاى همراه مجهز به دوربین، اکنون همٔه افراد می  توانند آلبوم های عکس را روی 
رایانه ها و دیسک ها نگه  داری کنند. از ادغام عکس ها و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید تصاویر گرافیکی و خالقانه ای ایجاد کنید. 
برای این کار نرم افزارهای مختلف گرافیکی وجود دارد. نمونه اى از این برنامه ها، ACD See، Photo Editing وPhoto Shop است.

BTVCـ٥ــمحیطنرمافزار شکل4ـ
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  بارش فکری

ـ 5  با هم فکری دوستان خود نام چند نرم افزار را که برای ویرایش و نمایش تصاویر به کار می روند، جست و جو کنید و در جدول 2ـ
بنویسید. زمینه هاى کاربرد آن ها را نیز مشخص کنید.

جدول2ــ٥ــبرخینرمافزارهایویرایشونمایشتصاویر

زمینههایکاربردنامنرمافزار

با برنامٔه Photo Collage Max عالوه بر تهیٔه آلبوم  در این قسمت یکی از برنامه های گرافیکی ویرایش تصاویر معرفی می شود. 
دیجیتالی، می توانید به طراحی تقویم، کارت تبریک، کارت دعوت و پوستر نیز بپردازید، در شکل 5  ــ5 محیط این نرم افزار را مالحظه 

مى کنید. 

ـ٥ــمحیطنرمافزار شکل٥ـ
photoCollageMax

 پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی تهیه آلبوم تصاویر، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

با استفاده از عناصر موجود در برنامه، یک کارت دعوت به بازارچه طراحی کنید. 

 کار  غیرکالسی

عبارت »نرم افزار تهیٔه آلبوم دیجیتالی« را در اینترنت جست وجو و فهرستى از برنامه های آلبوم دیجیتالی را تهیه کنید و با امکانات 
هر یک به اختصار آشنا شوید. 
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ویرایش صدا ) انتخابی(
از نرم افزار های ویرایش صدا، برای ضبط صدا، اضافه کردن افکت  )Effect(، ذخیره سازی فایل صوتی با قالب و کیفیت دلخواه، 

حذف سیگنال های ناخواستٔه )Noise( موجود روی فایل صوتى و جداسازی فایل صدا از ویدئواستفاده می شود.
 از جمله این نرم افزارها می توان به Tools Audio Editors ،MP3 و Sound Forge اشاره نمود. 

ـ  5 مشاهده می کنید.  محیط نرم افزار AV Audio Editor را در شکل6ـ

AvAudioEditorـ٥ــمحیطنرمافزار شکل6ـ

 پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی ویرایش صدا، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

یک فایل صوتی را باز کنید و با انتخاب قسمتی از آن، عملکرد دکمه های Delete، Mix و Trim را بررسی کنید و نتیجه را در 
جدول 3ــ5 درج نمایید و سپس آن را با قالب دلخواه ذخیره کنید. 

TrimوDelete،Mixجدول3ــ٥ــعملکرددکمههای

عملکرددکمه

Delete

Mix

Trim

پویانمایی)انتخابی(:امروزه پویا نمایی )انیمیشن( بیشتر در قالب سه بعدی طراحی و اجرا می  شود. البته طراحی سه بعدی به 
امکانات سخت افزاری ویژه و دانش حرفه ای نیاز دارد. از جملٔه این نرم افزارها می توان به 3DMax، Maya، Aurora 3D اشاره 

کرد. 
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البته هنوز پویا نمایی های دو بعدی طراحی و اجرا می شوند.  به نرم افزار ساخت پویا نمایی دو بعدی، که در این درس معرفی می شود 
Toon Boom Animate Pro می گویند. در این برنامه برای استفادٔه کاربر مبتدی، الگوها و طرح های آماده ای وجود دارد. 


نکته :  قبل از نصب این برنامه، نرم افزار QuickTimePlayer  را نصب کنید. 

 کار کالسی

به وسیلٔه یک موتور جست وجو عبارت »انواع Player« را مورد جست و جو قرار دهید و فهرستى از پرکاربردترین آن ها را در 
جدول 4ــ5 درج نمایید. 

جدول4ــ٥ــمعرفیچندPlayerپرکاربرد

Playerویژگیوکاربردنام

ـ 5 تصویری از محیط این نرم افزار را مشاهده می کنید.  در شکل 7ـ

ToonBoomAnimadeproشکل7ــ٥ــمحیطنرمافزار
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  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی پویا نمایی، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

یک فیلم پویانمایی از »بارش باران« بسازید و آن  را در برنامٔه QuickTime نمایش دهید. 

پشتیبان گیری
در دانش فناوری اطالعات، به تهیٔه کپی هایی از اطالعات، پشتیبان گیرى )Backup( گفته می شود. این نسخه های کپی شده معموالً 

برای بازگرداندن اطالعات، هنگام آسیب دیدن یا مفقود شدن اطالعات اصلی به کار می روند. 
ابزارهـاینـگـهداری)Backup(:برای نگـه  داری نسخه هـای پشتیبان مـی توانید از  Flash Disk ،DVD یا دیسک سخت  

خارجی )External Hard Disk( استفاده کنید.
از چه فایل هایی باید پشتیبان بگیرید؟

از پوشٔه My Documents، که معموالً به صورت پیش فرض فایل های ذخیره شده به این پوشه منتقل می شود.
 بسیاری از فایل های موجود در سیستم، آن هایی هستند که شما ایجاد کرده اید یا از جای دیگری به رایانه منتقل نموده اید. این 
فایل ها ممکن است عکس، قطعٔه صوتى، فیلم یا اسناد متنی باشند. در صورتی که آن ها را تا حد امکان در یک جا نگه دارید، تهیٔه 

نسخٔه پشتیبان از آن ها نیز بسیار راحت تر خواهد بود. 

 کار کالسی

از همٔه فایل هایی که در این پودمان ایجاد نموده اید یک نسخٔه پشتیبان روی DVD  تهیه کنید. 

 کار  غیرکالسی

Koدر مورد روش های مختلف پشتیبان گیری در اینترنت تحقیق کنید. 
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جدول خودارزیابی پروژه

بخشاول:

نمرهخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودهنمرهعنوانردیف

1
مهارت های فنی و 

پایه در

0ــ20پودمان صنایع دستی

پودمان شهروند 2
0ــ20الکترونیکی 2

0ــ10مدیریت منابع3

0ــ10کارگروهی4

0ــ10نوآوری و خالقیت5

0ــ10اخالق حرفه اى6

0ــ10کیفیت محصول7

0ــ10موفقیت در بازارچه8

...=Xجمع نمره از 100

ــــــــXمحاسبه نمره برحسب 20
5 =…

بخشدوم:

رعایت اصول نکات ایمنی و بهداشت در حین کار
  قبول

 غیر قابل قبول

اخالق حرفه اى شامل: رعایت حقوق مؤلفین و پدید آورندگان اثر، توجه به حفظ اطالعات شخصى دیگران و ...

آداب و شرایط کار

تواناییدرکارکردن
با توجه به تفاوت های جسمی، روانی، ابتکار، خالقیت و سایر ویژگی های افراد شاغل، باید به 

هر فردی به تناسب توانمندی او مسئولیت انجام کار واگذار شود.
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پروژه پرورش و نگه داری از حیوانات

  

 

 
تولید

محصول
اولیه

انتخاب
تعریفنیازراهحل

آزمایش
وبهبود

ارائه
وبررسی
راهحلها

بررسی
نیازو
مسئله

ارائهوثبت
محصول

بررسی
اطالعات

برنامهریزی
کارها

پایههشتم

بازارچه
کاروفناوری

پودمانهایمرتبطبااینپروژه:

      پودمانپرورشونگهداریازحیواناتاهلی

  پودماناموراداریومالی

          پودمانشهروندالکترونیکی

       پودمانفناوریاطالعاتوارتباطات

       سایرپودمانهایپایههفتمموردنیازدراینپروژه

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



80

نیاز  کردن  برآورده  برای  نیاز:  تعریف  ١ــ 
به  می خواهیم  مفید  سرگرمی  ایجاد  یا  اقتصادی 
بپردازیم.  اهلی  حیوان  یک  داری  نگه  و  پرورش 
مرغ،  گوسفند،  گاو،  مثل  حیوانی  می توانیم  مثالً 

بلدرچین و یا زنبور عسل را پرورش دهیم.

بررسی نیاز و طرح مسئله: با توجه به  2ــ 
چگونه  مورد نظر  حیوان  محدودیت ها  و  امکانات 
باید باشد؟ مثالً اگر در روستا زندگی کنیم حیوانات 
و  پرورش  به  و  انتخاب  می توانیم  را  بیشتری 

نگه داری آنها بپردازیم.

از  پس  كارها:  ریزى  برنامه  ٣ــ 
برنامه ریزى  را  كارها  و  مراحل  نیاز،  تعیین 
مىکنیم.یعنی ابتدا باید چه کاری انجام دهیم 

و بعد از آن چه کارهایی انجام شود.

به  نیاز  به  توجه  با  اطالعات:  بررسى  ٤ــ 
پرندگان  کلیٔه  درمورد  پرنده،  نگه داری  و  پرورش 
بازار،  در  موجود  مرغ و…  بلدرچین،  مثل  اهلی 

محله و اینترنت تحقیق مىکنیم.

برای  راه حل ها:  بررسى  و  ارائه  ٥ ــ 
انتخاب  را  بلدرچین  می توان  شهری  محله های 
مادر  مثل  امکاناتی  به  نیاز  آن  پرورش  برای  کنیم. 
مصنوعی، سبد، پوشال و… داریم. این موارد را با 

توجه به امکانات بررسی می کنیم.

با  نهایی:  راه حل  انتخاب  6 ــ 
محدودیت ها،  و  امکانات  گرفتن  نظر  در 
راه حل مناسبی را از بین راه حل ها انتخاب 
مادر  به عنوان  المپ  از  مثالً  می کنیم. 

مصنوعی استفاده می کنیم.

7ــ تولیـد محصول اولیه: توسط امکانات 
و وسایل در دسترس، بلدرچین ها را پرورش داده 
و از آنها نگه داری می کنیم. ما توانسته ایم شرایط و 
فضای مشاغل خانگی و کسب و کار اولیه را ایجاد 

کنیم. محصول اولیه آن تخم بلدرچین است.

8 ــ آزمایش و بهبود: كیفیت آن را بررسی 
و در صورت نیاز ارتقاء می دهیم و تخم بلدرچین ها 
را  بلدرچین ها  سالمت  می کنیم،  بسته بندی  را 
به طور مرتب بررسی می کنیم، پس از مدتی می توانیم 

بلدرچین را هم به عنوان محصول ارائه کنیم.

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

می کنیم.

فرایند اجراى پروژۀ پرورش و نگه داری از حیوانات
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

فنــاوری  منابــع،       کار گروهی،مســئولیت پذیری،مدیریت 
اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه ای؛

   پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛

           پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی؛

           رعایت اخالق حرفه ای  ؛

          رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها.

نگه داری ازحیوانات  وپرورش
پودمان 
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گیاهان و حیوانات برای بشر بسیار سودمندند و بدون آن ها چرخه زندگی در کره زمین خواهد ایستاد. این جانداران نیازهایی مانند 
غذا، پوشاک و داروی انسان را تأمین می کنند. انسان از دیرباز، بسیاری از حیوانات را رام کرده و آن ها را پرورش داده است. پرورش 
و نگه داری حیوانات اهلی در ایران نیز تاریخ چندهزار ساله دارد و برخی از حیوانات را ایرانی ها اهلی کرده اند. امروزه در سراسر دنیا 

پرورش حیوانات اهلی یک صنعت پر درآمد به شمار می رود و با روش های علمی انجام می گیرد. 
اگر شما پرورش و نگه داری حیوانات را دوست داشته باشید، می توانید با یادگیری این پودمان متناسب با شرایط زندگی خود و با 

بررسی سایر شرایط، با امکانات و سرمایه کم در این زمینه مشغول به کار شوید.

 کار کالسی 
در جدول 1ــ6 اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون شما نشان داده شده است. این جدول را در گروه بررسی و کامل کنید، 

سپس نتیجه را در کالس ارائه دهید.

جدول١ــ6ــمنابعتأمیننیازهایبشر

نام:نام:نام:گوشت مرغ

کاربرد: کاربرد: کاربرد: خوراک انسان برای تأمین پروتئین

منبعتأمین: منبعتأمین: منبعتأمین: مرغ 

نام:نام:نام:

کاربرد:کاربرد:کاربرد:

منبعتأمین:منبعتأمین:منبعتأمین:

پرورش و نگه داری حیوانات اهلی از گسترده ترین مشاغل در دنیاست و بسیاری از کشورها، اقتصاد خود را بر پایٔه دامپروری بنا 
نهاده اند. 
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اهمیت پرورش و نگه داری حیوانات اهلی بومی
در بعضی از کشورها، بعضی حیوانات اهلی وجود دارند که نژاد آن ها متعلق به آن کشورهاست. در این کشورها، کارشناسان با 
مطالعه و پژوهش، ویژگی های تولیدی این حیوانات را بهبود می بخشند. در کشور ما نیز حیوانات اهلی بومی مانند نژادهای گوناگون 
گوسفند، گاو، مرغ و خروس وجود دارد. این حیوانات با توجه به سازگاری خوبی که به شرایط محیطی کشورمان دارند، می توانند 

بخش مهمی از نیاز مردم کشور از قبیل گوشت و پوشاک را تأمین کنند.

 کار  غیرکالسی

در یک کار گروهی، حیوانات بومی منطقٔه خودتان و ویژگی های آن ها را مورد بررسی قرار دهید.

مشاغل مرتبط با پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
شغل برخی افراد، پرورش و نگه داری حیوانات اهلی است. آن ها فرآورده های این حیوانات را در بازار می فروشند. برخی دیگر، 
محصوالت گروه نخست را فرآوری می  کنند و محصوالت فرآوری شده مانند ماست، خامه، کره، پنیر و نخ پشمى را تولید می کنند و 

به دست مصرف کننده مى رسانند.

شکل١ــ6ــبرخیمشاغلمرتبطباپرورشونگهداریحیواناتاهلی

بالف

پ
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ـ  6، مشاغل وابسته به آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول 2ــ6 بنویسید.  با توجه به مشاغل شکل 1ـ

ـ6ــمشاغلبومیدرزمینۀدامپروری جدول2ـ

مشاغلوابستهمشاغل

تولید کنندهٔ پوست، ماست، شیر و ... گاوداری

  بارش فکری 

با توجه به مشاغل جدول 2ــ6، رابطٔه بین رفتار با حیوانات مختلف و تأثیر آن بر روی انسان و بازدهی تولید و سالمت حیوانات 
ـ  6 را کامل کنید و در کالس ارائه دهید.  اهلی را بررسی و جدول 3ـ

جدول3ــ6ــرابطهبینرفتارباحیواناتوتأثیرآنبررویانسانوحیوان

نتیجهرفتارهاچهرفتارهاییرابایدونبایدانجامدهیدحیواناتاهلی

هنگام جابه جایى گاو باید با آن با آرامش برخورد شود و از ضربه زدن گاو
به دام، به هنگام جابه جایى، خوددارى کنید.

بهره وری بیشتر 
دوست داشتن حیوانات

احترام به خلقت

اگر بخواهید در زمینٔه پرورش و نگه داری حیوانات فعالیت کنید باید بدانید که برای نگه داری و پرورش حیوانات اهلی الزم است 
ـ  6(.  مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید )شکل 2ـ

آمادهسازى
محلنگهدارى

وپرورش

تهیۀخوراک
سالم

برداشتخریدحیوان
محصوالت

فروش
محصوالت

مراقبتها
حیننگهدارىو

پرورش

استانداردها و قوانین
در نگه داری و پرورش حیوانات، باید استانداردها و قوانین ملی و منطقه ای را رعایت کنید. به این ترتیب حیوان و انسان به راحتی 
زندگى می کنند و مى توانند بهترین راندمان تولید را داشته باشند. براى مثال اگر بخواهید حیوانات را در تعداد زیاد نگه دارى کنید و 

شکل2ــ6ــمراحلپرورشحیواناتاهلى
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پرورش دهید، باید به همین منظور فاصلٔه مناسب و استاندارد را از شهر و مناطق مسکونى رعایت کنید تا سالمت افراد جامعه به خطر 
نیفتد. 

 کار  غیرکالسی

بنویسید. سپس  نگه داری دارند،  پرورش و  اهلی را که در منطقٔه شما امکان  نام چهار حیوان  ـ  6،  در ردیف نخست جدول 4ـ
مشخصات پرورشی آن ها را از اینترنت جست  و  جو کنید و مشخصات خواسته شده را در زیر نام هر حیوان بنویسید و در کالس ارائه 

دهید. 
جدول4ــ6ــمشخصاتپرورشىبرخیحیواناتاهلی

نامحیوان
مشخصاتپرورشى

فرآورده های قابل فروش

شرایط محیطی )دما، نور و رطوبت(

فضای نگه داری و پرورش برای هر حیوان

تجهیزات مورد نیاز

نوع خوراک 

 کار کالسی 

پیام عالئم راهنمایی شکل 3ــ6 را بررسی کنید و در کالس ارائه دهید.

شکل3ــ6ــبررسىعالئماستاندارد

پبالف

ابزار و وسایل مورد نیاز برای پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
برای نگه داری و پرورش هر گونه حیوانی ابزار و وسایل ویژه الزم است. برای نمونه در پرورش زنبور عسل به وسایل و ابزارى 

مانند کاله، دستکش و کندوی خالی نیاز دارید. 
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 کار کالسی

نیاز  مورد  وسایل  و  ابزار  بررسی 
گروه  در  حیوانات:  پرورش  برای 
و  کنید  بررسی  را  ـ 6  5 ـ خود جدول 
کاربرد هر یک از ابزارها را در جای 

خالی بنویسید. 

نام: دودی
کاربرد: دمیدن دود برای آرام کردن زنبورها در 

موقع بازدید و خارج کردن قاب های عسل

نام: مادر مصنوعی گازسوز
کاربرد:

نام: دستگاه جوجه کشی
کاربرد:

نام: پمپ هوا
کاربرد:

این پودمان نحؤه  نمونه در  برای  منابع گوناگون استفاده کنید.  از  نگه داری حیوانات می توانید  با فرایند پرورش و  برای آشنایی 
پرورش و نگه داری سه حیوان اهلی بیان شده است. شما می توانید با تقسیم کار در گروه خود، دو نمونه را انتخاب و اجرا کنید. 

پرورش جوجۀ گوشتی مرغ یا بلدرچین )انتخابی(
ـ  6 می بینید. ابزار و وسایل مورد نیاز را در شکل 4ـ

تــالمپپــدانخوریبــجعبهنگهداریجوجهالفــآبخوریکلهقندی

حــپوشالنجاریچــشکرجــخوراکثــبتادینوآبپاش

شکل4ــ6ــابزارووسایلموردنیازبراىپرورشمرغیابلدرچین

جدول٥ــ6ــبرخیوسایلپرورشونگهداریحیواناتاهلی
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نکته : جعبه ای که برای نگه داری جوجه انتخاب می کنید باید قابل شست   و  شو باشد. به منظور رعایت بهداشت، جعبه را 
در محلى که دمای آن حدود 25 درجهٔ سانتی  گراد و دور از رفت و آمد است، قرار دهید تا به این ترتیب آسایش افراد 

خانواده و جوجه ها تأمین شود. 

مرحلۀ١
)مادٔه  بتادین  مقدارى  داروخانه  از  نگهدارىجوجه: آمادهسازیفضاى
ضدعفونى کننده( تهیه کنید و در آبپاش بریزید. قبل و پس از پهن کردن پوشال 

نجارى در داخل جعبه، آن را ضدعفونى کنید )شکل5  ــ6(.

شکل٥ــ6ــمادۀضدعفونىکنندۀبتادین

 نکات ایمنی

 در زمان ضد عفونی کردن و پهن کردن پوشال، از ماسک و دستکش استفاده کنید )شکل 6  ــ6(. 

تــپهنکردنپوشالپــبههمزدنپوشالهاهنگامضدعفونیبــضدعفونىپوشالالفــریختنپوشالدرجعبه

شکل6ــ6ــمراحلآمادهسازىفضاىنگهدارىجوجه

نکته : پوشال نجاری باید خشک، تمیز و تازه باشد. پوشال ریز و پودری مناسب نیست. 

مرحلۀ2
تأمیندماىمناسب:براى تأمین دماى جعبه الزم است تا سن چهارده روزگی جوجه، از المپ رشته ای 60 وات و پس از سن 

چهارده روزگی از المپ کم مصرف 40 وات استفاده کنید. 
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 نکات ایمنی 

برای نصب المپ به منظور تأمین دما و نور از بزرگ  ترهای خانواده کمک 
هنگام  دارد.  وجود  گرفتگى  برق  کنید، خطر  اقدام  تنهایی  به  اگر  بگیرید. 

نصب المپ، نکات ایمنى زیر را به دقت رعایت کنید )شکل7ــ6(.
هنگام نصب، المپ روشن نباشد و جریان برق قطع باشد.

 کابل برق با حباب و سرپیچ آن در تماس نباشد.
حباب المپ نباید با جعبه یا وسیلٔه دیگری در تماس باشد.

اتصاالت الکتریکى محکم باشد. 
المپ روشن در مجاورت آب قرار نگیرد.

شکل7ــ6ــرعایتنکاتایمنىهنگامنصبواستفادهازالمپ

پرسش   ضرورت ریختن پوشال در زیر پای جوجه ها )بستر( را شرح دهید.

مرحلۀ3
تأمینآب:یک قاشق شکر را در دو لیتر آب حل کنید و در آب خورى بریزید. سپس آب خورى را در جعبه قرار دهید )شکل 

8  ــ6(. 

شکل8ــ6ــتأمینآبجوجه

پبالف

نکته : اگر ابعاد جعبه ها کوچک باشد می توانید برای دان خوری آن ها از زیر گلدانی ساده استفاده کنید. 

مرحلۀ4
تهیۀخوراک:دان خورى را در داخل جعبه و در محل مناسب قرار دهید. 
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پژوهش

بررسی کنید خوراک جوجه از چه اجزائی تشکیل شده و بهای روز آن ها چقدر است؟ نتایج را در جدول 6  ــ6 بنویسید و در 
کالس ارائه دهید. 

جدول6ــ6ــبررسىاجزاىخوراکوبهاىروزآن

مقدارتقریبیمورداستفادهقیمتهرواحداجزایخوراک
مقدارتقریبیموردقیمتهرواحداجزایخوراکدرخوراکجوجه

استفادهدرخوراکجوجه

نکته : نزدیک به 80 درصد هزینه های پرورش حیوانات اهلی مربوط به هزینهٔ خوراک آن هاست. بنابراین خوراک جوجه 
را باید از محلی معتبر بخرید تا از کیفیت و بهای آن مطمئن باشید.

خوراک آماده شده را داخل دان خوری بریزید. 

مرحلۀ٥
خریدجوجه:پس از خرید خوراک و آماده کردن محل نگه داری جوجه، می توانید جوجه را انتخاب کنید و بخرید. 

یادآوری: در هر متر مربع می توانید فقط تعداد 8 جوجٔه مرغ بومى را تا سن سه ماهگی نگه داری کنید. 
در محل زندگی  خود، مکان  های فروش جوجه مرغ  را شناسایی و نشانی و قیمت پیشنهادی آن ها، را در کالس بررسى کنید.

نکته : جوجهٔ خریداری شده باید سالم و فاقد هر گونه عالئم بیماری باشد. 

برخی عالئم بیماری در جوجه ها را در شکل 9ــ6 می بینید. 

جــبیماریآنفلوانزابــبیماریبرونشیتالفــبیمارینیوکاسل

شکل9ــ6ــبرخیازعالئمبیماریدرجوجهها
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پژوهش

با توجه به شرایط محیطی در مناطق مختلف کشور، نوع واکسن و زمان واکسیناسیون برای جوجه ها متفاوت است. با مراجعه به 
ادارٔه دامپزشکی محل زندگی خود یا بررسی اینترنتی، از برنامٔه واکسیناسیون جوجه ها مطلع شوید و با مراجعه به دامپزشک، جوجه های 

خود را بر اساس برنامه واکسینه کنید. 
مرحلۀ6

جعبه  به  انتقال جوجه ها  چگونگى  آنها: از اولیه مراقبتهاى و نگهدارى جعبۀمخصوص داخل به انتقالجوجهها 
مخصوص و نگه دارى و مراقبت از آن ها در ساعات اولیه بسیار اهمیت دارد. پاره اى از نکات به شرح زیر است:

حفظ آرامش جوجه در مرحلٔه انتقال به جعبه مهم است. در تمام مراحل کار، نباید با حرکات تند یا تحریک آمیز باعث ترساندن 
جوجه ها بشوید، چرا که سالمتی آن ها به خطر می افتد. 

چراغ را یک ساعت پیش از انتقال جوجه ها روشن کنید تا محیط گرم شود. 
جوجه ها را با آرامش و با حوصله به داخل جعبٔه نگه داری انتقال دهید. 

جوجه ها را در ساعات اولیه کنترل کنید ) آیا آب و خوراک مصرف کرده اند(.
جوجه های ضعیف تر را به سمت آب خوری و دان  خوری هدایت کنید.

براى انتقال جوجه ها به داخل جعبه از دستکش استفاده کنید.
شکل 10ــ6 چگونگى انتقال جوجٔه مرغ و جوجٔه بلدرچین را به جعبٔه مخصوِص نگه دارى نشان مى دهد. 

بــانتقالجوجۀمرغبهجعبهالفــانتقالجوجۀبلدرچینبهجعبه

شکل١0ــ6ــچگونگىانتقالجوجهبهجعبهمخصوص

چگونگیرفتارباحیواناتاهلی:حیوانات، آفریده های پروردگارند و در دین مقدس اسالم به رفتار محبت آمیز با آن ها تأکید 
شده است. غذا دادن به حیوانات گرسنه و پناه دادن به حیواناتی که آسیب دیده اند جزئى از رفتارهای خداپسندانه با حیوانات محسوب 
می شود. هنگام پرورش و نگه داری حیوانات اهلی، با آنان درست رفتار کنید. با چنین رفتاری تولید و بازدهی حیوانات افزایش می یابد 
و سالمت آنان تضمین مى شود. بسیاری از حیوانات اهلی، رفتارهای محبت آمیز و با آرامش را درک می  کنند و به آن واکنش مناسب 

نشان می دهند. 
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مرحلۀ7
نگهداریجوجهها:پس از جوجه ریزی الزم است، تا مرحلٔه رشد جوجه و آمادگی آن ها برای فروش، از آنان به درستی مراقبت 

و نگه داری شود. در این مرحله، عالوه بر تأمین خوراک، باید شرایط محیطی را متناسب با سن جوجه فراهم کرد. 
بهداشتومراقبتازبیماری:از مواردی که باید در مرحلٔه رشد به آن دقت شود روند رشد و سالمتی جوجه هاست. برای 
کنترل رشد و سالمتی جوجه ها، الزم است هر ده روز یکبار جوجه ها بررسی شوند. بررسی اندازٔه بدن، رشد پرها و تاج، با مشاهدات 

چشمی امکان پذیر است. 

نکته : حفظ آرامش جوجه ها در حین وزن کشی ضروری است. 

 کار  غیرکالسی

تغییرات ظاهری جوجه ها )یا نمونه هایی از جوجه ها( را هر ده روز یک بار در جدول 7ــ6 ثبت کنید و آن ها را در کالس ارائه دهید.
شکل 11ــ6 تصویر جوجٔه بلدرچین را در مقاطع سنى مختلف نشان مى دهد. 

جدول7ــ6ــتغییراتظاهرىجوجهها

تغییراتظاهری
پاوپنجهتاجپرهایپشتوگردنپرهایبالوزنبدنمقاطعسنی

یک روزگی

ده روزگی

بیست روزگی

سی روزگی

چهل روزگی

پنجاه روزگی

شصت روزگی

هفتاد روزگی

هشتاد روزگی

نود روزگی
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کنترلبهداشتوسالمتیجوجهها:سالمتی جوجه ها باید روزانه بررسی شود. گزارش سالمتی جوجه ها را به صورت هفتگی 
تهیه کنید و آن را در کالس ارائه دهید. 

نکته : با دیدن نشانه های بیماری، باید جوجهٔ بیمار را به سرعت از سایر جوجه ها جدا سازید و از آن در جعبه ای دور از 
جعبهٔ اصلِی نگه داری جوجه ها، حفاظت و مراقبت کنید. جوجهٔ بیمار را باید دامپزشک ببیند و طبق تجویز او عمل شود. 

داروهای مورد نیاز باید بالفاصله آماده و استفاده شود. 

یکی از نخستین عالئم بروز بیماری در جوجه ها، کاهش مصرف آب و خوراک آن هاست. 
گزارشهفتگیِوضعیِتسالمِتجوجهها:گزارش هفتگی وضعیت سالمت جوجه ها را طبق جدول 8   ــ6 تنظیم کنید و آن را 

در کالس با نظارت دبیرخود مورد بررسى قرار دهید. 

جدول8ــ6ــگزارشوضعیتسالمتىجوجهها

گزارشهفتگیموضوعبررسى

وضعیت بال  ها

وضعیت تنفس

وضعیت چشم  ها

وضعیت راه رفتن

وضعیت مصرف خوراک و آب

مرحلۀ8
نظافتجعبۀمخصوصنگهداریجوجهها:تعویض بستر باید تقریباً هر پانزده روز یک بار، با استفاده از ماسک و دستکش 

انجام شود. 

جــبلدرچینتخمگذاربــجوجهبلدرچینبیستروزهالفــجوجهبلدرچینیکروزه

شکل١١ــ6ــجوجهبلدرچیندرمقاطعسنىمختلف
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نکته : بستر قبلی جوجه ها کود بسیار مناسبى برای درختان است. توجه داشته باشید که این کود مناسب گیاهان گلدانی 
و آپارتمانی نیست.

الفــجمعآورىتخمبلدرچین

بــقراردادندرجعبه

پــتخمبلدرچینبستهبندىشده

شکل١2ــ6ــجمعآوریوبستهبندىتخمبلدرچین

 مرحلۀ9
فروشجوجههاىپرورشیافته:هنگامى که جوجٔه مرغ به سه 
فروش  برای  را  آن  می توان  و  است  کامل  مرغ  یک  مى رسد،  ماهگی 

عرضه کرد. بلدرچین در چهل و دو روزگی آمادٔه فروش می شود. 
اگر بلدرچین های ماده را نگه مى دارید می توانید تخم بلدرچین ها را 
بسته بندی و به بازار عرضه کنید. شکل 12ــ6 جمع آوری و بسته بندى 

تخم بلدرچین را نشان مى دهد. 
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تعریف آبزی پروری
آبزى پرورى عبارت است از پرورش انواع مختلف آبزیان جانورى و گیاهى در محیط هاى آبى.

هدفهاىآبزىپرورى
 پرورش آبزیان مانند پرورش سایر گونه هاى حیوانى و گیاهى در جامعٔه ما داراى اهداف بسیار مهمى به شرح زیر است:

 تولید و تأمین بخشی از نیازهاى پروتئینى؛

 بازسازى و افزایش ذخایر آبزیان ارزشمند دریایى و رودخانه اى؛

 معرفى و جابه جایى گونه هاى مناسب؛

 تولید ماهى براى صید ورزشى )صید ماهى با قالب(؛

 تولید طعمه براى صید هاى تجارتى؛

 تولید ماهى و سایر آبزیان براى نگه دارى در آکواریوم ها )آبزى گاه ها(؛

 گرفتن مواد آلى موجود در آب فاضالب ها پس از تصفیه؛

 تولید مواد دارویى؛

 تولید مواد زینتى؛

 تولید غذاى زندهٔ کوچک براى آبزیان پرورشى با ارزش؛

 تولید غذاى دام وطیور؛

 اهمیت فرآورده هاى دریایى در تغذیٔه انسان.

استفاده از آبزیان از دیرباز در مناطقى که به این منابع دسترسى داشته اند از اهمیت خاصى برخوردار بوده و از فراورده هاى دریایى 
به عنوان یک منبع غذایى و پروتئینى مهم استفاده می شده است.

گوشت ماهى داراى ارزش بیولوژیکى باالیى است. ارزش غذایى ماهى ها با گوشت قرمز متفاوت است. گوشت بیشتر ماهى ها 
منبع سرشار ویتامین هاى A و D است. ماهى اقیانوس ها حاوى دو عنصر کمیاب یُد و فلوئور است. درصد هضم و جذب پروتئین 

ماهى نیز باالست.
ماهى و سایر آبزیان به عنوان منبع خوب پروتئین، روى و آهن شمرده می شوند و بارزترین مزیت آن ها وجود اسید هاى چرب از 
خانوادٔه »امگا 3« و »امگا 6« است، که در کاهش فشار خون، بهبود عملکرد سیستم ایمنى بدن و کاهش بیمارى هاى قلبى و عروقى و 

سرطان مؤثرند. 

ر البَحر ِلَتاکُلُوا ِمنُه لَحماً طَریّاً و  ) َو هَو الَّذى َسخَّ
تَسَتخرُجوا ِمنُه ِحلیًة تَلبسُونَها و تََرى الُفلک َمواِخر فیِه َو 

ِلَتبَتُغوا ِمن فَضِله و لََعلَّکُم تَشکُُرون( 
و هم او خدایى است که دریا را براى شما مسخر کرد تا از گوشت تازه بخورید 

و وسایل زینتى براى پوشش از آن استخراج نمایید و کشتى ها را مى بینید که سینٔه دریا را 
مى شکافند تا شما )به تجارت پردازید( و از فضل خدا
 بهره گیرید، شاید شکر نعمت هاى او را به جا آورید.
                            )سورۀنحل،آیه14(
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پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی )انتخابی  (
ماهیان آکواریومی از نظر شرایط زندگی به دو دستٔه اصلی ماهیان آب شور و ماهیان آب شیرین تقسیم می شوند )شکل13ــ6(.

شکل١3ــ6ــدونمونهماهىآکواریوم

 کار  غیرکالسی

و  کنید  بررسی  آکواریومى  ماهیان  انواع  مورد  در 
نتایج خود را در کالس ارائه دهید. 

 شکل 14ــ6 نمونه هایى از تجهیزات آکواریوم را 
پــبخارىبــفیلترالفــپمپهوا نشان می دهد.

جــشیلنگهواثــآکواریومتــماسه

شکل١4ــ6ــآکواریوموبرخىازتجهیزاتآن

روشراهاندازییکآکواریومآبشیرین:مراحل نصب آکواریوم را در شکل 15ــ6 مالحظه مى کنید. این مراحل به شرح 
زیر است:

1ــ آکواریوم را در محل تراز شده و بدون شیب قرار دهید و تجهیزات مربوطه را طبق دفترچٔه راهنما نصب کنید.
2ــ یک قطعه یونولیت را هم اندازه کف آکواریوم ببرید و زیر آکواریوم بگذارید. 

3ــ اگر سطح زیر آکواریوم تراز نباشد پس از پر کردن آب، شیشه آکواریوم ترک می خورد.
4ــ تجهیزات آکواریوم را نصب کنید.
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شستنماسهها:ماسٔه آکواریوم را باید چند بار شست وشو دهید تا کامالً تمیز شود. در شکل 16ــ6 مراحل شست و شوى ماسه 
نشان داده شده است.

پــنصبتجهیزاتبــترازکردنالفــتعیینمحلمناسب

ثــنصبتجهیزاتتــنصبتجهیزات

شکل١٥ــ6ــمراحلنصبآکواریوم

پــماسهشستهوآمادهشدهبــشستوشویماسهالفــریختنماسهوآبدرظرف

شکل١6ــ6ــشستوشویماسۀآکواریوم

بــپخشکردنماسهالفــریختنماسه

شکل١7ــ6ــریختنماسهدرآکواریوم

ماسه شسته شده را در آکواریوم بریزید و پخش کنید)شکل 17ــ6(.
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کاشتگیاهآبزیدرآکواریوم:کاشت گیاهان آبزی در آکواریوم به پاالیش آب آکواریوم و نزدیک کردن محیط آکواریوم به 
شرایط زندگی طبیعی ماهی کمک می کند. گیاهان آبزی، گیاهانی هستند که در زیر آب زندگی می کنند. گروهی از گیاهان در دریاها و 

آب  های شور و برخی در رودخانه ها و آب  های شیرین رشد می  کنند. شکل 18ــ6 چند نمونه گیاه آبزى را نشان مى دهد .

شکل١8ــ6ــچندنمونهگیاهآبزى

به  را  آبزی، یک قطعه سنگ کوچک  از کاشت گیاهان  پیش 
بستن سنگ  هنگام  ببندید.  گیاه  ریشٔه  باالی  قسمت  به  نخ  وسیلٔه 
مراقب باشید به ریشٔه گیاه آسیب نرسد. پس از آماده شدن، گیاه و 

سنگ را به آرامی داخل ماسه بکارید )شکل 19ــ6(.

بــکاشتنگیاهدرماسۀکفآکواریومالفــبستنیکقطعهسنگبهگیاه

شکل١9ــ6ــکاشتگیاهآبزىدرآکواریوم

قبل از پر کردن آب در آکواریوم مى توانید از لوازم تزئینی مانند 
کوزٔه شکسته، استفاده کنید.

بریزید)شکل  آکواریوم  داخل  را  آب  یک سمت،  از  آرامی  به 
20ــ6(. پس از پر شدن آکواریوم، پمپ هوا و بخاری آکواریوم را 
روشن و تنظیم کنید. 24 ساعت پس از پر کردن آکواریوم می توانید 
ماهیان را به آب منتقل کنید. زیرا پس از این مدت گازهاى محلول 
در آب به تدریج از آن خارج مى شوند و در ماهی ایجاد مسمومیت 

نمى کنند.
شکل20ــ6ــپرکردنآبآکواریوم

پبالف
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خریدماهی:در خرید ماهی سالم باید به موارد زیر توجه کنید:
 باله و دم ماهی سالم باشد. 

 رنگ ماهی شفاف باشد و رنگ پریده نباشد.
  روی بدن ماهی، زخم و خال های سفید وجود نداشته باشد. 

  ماهی گوشه گیر نباشد.
کیسٔه حاوی ماهی ها را دقایقی در آب غوطه ور کنید تا به هم دمایی 
با آب آکواریوم برسد. سپس ضمن باز کردن کیسه، به آرامی ماهی ها را 

به داخل آب رها کنید )شکل21ــ6(.
شکل2١ــ6ــانتقالدادنماهیهابهآکواریوم

آداب و شرایط کار

ظلمنکردنبهکارگر
 در قرآن کریم برای رعایت حقوق کارگر و ظلم ننمودن به او بسیار تأکید شده است، از جمله در  سورٔه هود، آیٔه 85 

می فرماید :

... "َوال َتبَخُسوا الّناَس َاشیاءَ  ُهم َو ال َتعَثوا ِفی ااَلرِض ُمفِسدین. 

 و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید.

قــرآن بر ادای حقوق انســان تأکید دارد و از تضییع حقوق افراد و هر گونه غــش و تقلب در معامله و همچنین از هر نوع 
پایمــال کردن حق دیگران نهی می کند. در حق کارگران نباید ظلم شــود و باید حقوق آنان به طور کامل ادا گردد زیرا این 

امر به نوبٔه خود در تأمین امنیت کار و رضایت کارگران تأثیر مستقیم و اساسی دارد.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



99

برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:
      کارگروهی، مسئولیت پذیری مدیریت منابع، فناوری ارتباطات و 

اطالعات و اخالق حرفه ای؛
      برآوردهای مالی و اداری؛

      نوشتن نامه یا پیگیری آن، ثبت نامه ها، نوشتن صورت جلسه؛
      بررسی و ثبت  اسناد مالی خانواده و اسناد کارهای گروهی؛

      انجام محاسبات اقتصاد خانواده؛
ساده  نرم افزار  یک  در  خانواده  درآمد  و  هزینه        مستندسازی 

مرتبط با حسابداری، نرم افزار صفحه گسترده مانند اکسل. 

پودمان 

مالی  و اموراداری
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افرافراد جامعه برای انجام برخی از کارهای خود الزم است به اداره، سازمان یا  نهادهای دیگر مراجعه کنند. اگر این افراد درباره 
مسئولیت ها و روند انجام کار اداری آگاهی کافی داشته باشند می توانند کارهای خود را آسان تر و سریع تر  انجام دهند. 

یا خانوادگی،  درآمد شخصی  است. محاسبه  مالی  کارهای  دارند  آن  انجام  به  نیاز  افراد جامعه  بیشتر  که  را  کارهایی  از  بخشی 
برآورد هزینه های زندگی، تقسیم درآمد به هزینه های پیش بینی شده، تنظیم اسناد مالی و مستند سازی اسناد،  نمونه هایی از فعالیت های 
مالی است. این پودمان به شما کمک می کند تا  شایستگی های فنی و غیرفنی مورد نیاز برای اجرای کارهای مالی و اداری و زندگی 

شهروندی را بیاموزید. 

سازمان

گروه هایی را که برای رسیدن به یک هدف، با هم کار می  کنند، سازمان می نامند. سازمان های دولتی و بنگاه های غیردولتی نمونه هایی 
از سازمان ها هستند که برای انگیزه های اقتصادی، فرهنگی، مردمی و مانند آن ها  تشکیل شده اند.

راهبری درست،  و  است. سازماندهی  نیاز  کارها  پایش  و  برنامه ریزی  راهبری،  به سازماندهی،  اهداف سازمان،  به  برای رسیدن 
موجب رشد، گسترش و پایداری سازمان می شود. در سازمان های بزرگ براساس مأموریت و وظیفه ای که دارند، اهداف و برنامه ها را 
دسته بندی می کنند و برای انجام دادن هر دسته از آن ها، ساختار سازمانی مناسب به وجود می آورند. در نمودار 1ــ٧ یک نمونه نمودار 

سازمانی نشان داده شده است.

مدیرعامل

معاون

روابطعمومیبازرسیونظارتفنیواجراییطرحوبرنامهادارهاداریومالی

رسیدگیبهشکایتصدورپروانهرابطهامورمالیاموراداری

نقلوانتقالآموزشدرآمددبیرخانه

شرکتهایحملونقل

بایگانیتاکسیرانی

حسابدارینگهبانی

تدارکاتاشیاءجامانده

انبارخدمات

نمودار١ــ٧ــیکنمونهنمودارسازمانیتلفنخانه
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  کار کالسی 

بررسیساختاراداریمدرسه: با هم اندیشی در گروه  و همکاری مسئولین دبیرستان، ساختار اداری مدرسه را بررسی کنید و 
نموداری را مانند نمودار ٢ــ٧ بکشید. برای این کار می توانید در اینترنت یا تارنمای یک اداره واژٔه چارت سازمانی را جست  وجو 

کنید.

نمودار2ــ٧ــنمودارسازمانیدبیرستان

معاون آموزشی

مدیر: آقای / خانم ................

  بارش فکری

شناساییواحدهایسازمانی:پدر یکی از دانش آموزان که یک کار تولیدی راه اندازی کرده است برای تسویه  حساب به ادارٔه 
مربوطه مراجعه می کند. وی در عین حال نیاز به  راهنمایی دارد. اکنون شما با بارش فکری در گروه و بررسی جدول 1ــ٧، به او بگویید 

برای تسویه حساب به چه بخش هایی برود.

جدول١ــ٧ــنامووظایفبخشهاییکسازمان

برخیازکارهایبخشنامبخشردیف
دریافت، فرستادن و ثبت نامه ها، پخش نامه هادبیرخانه1
تأمین و سازماندهی نیروی انسانی، برکناری از کار، برقراری حقوق و مزایای کارکنانکارگزینی٢
آماده کردن نیازمندی ها، نگه داری و اداره انبارهاتدارکات و پشتیبانی3
سازماندهی و نگه داری اسناد برای دسترسی آسانبایگانی4
جمع آوری و ثبت اطالعات و آماده کردن گزارش های مالی و حسابداری، پرداخت دستمزدحسابداری5

بارش فکری

در گروه خود بررسی کنید، پیش از انجام کار اداری، برای آشنایی با روند کار و دریافت راهنمایی، چه فعالیتی باید انجام دهید؟

 کار غیرکالسی

شناختمشاغل: با هماهنگی در گروه و مراجعه به یک اداره، گفت  و  گوی با بستگان و نزدیکانی که کارمند هستند یا روش های 
پست،  باجٔه  متصدی  بانک،  تحویل دار  حسابدار،  کارگزینی،  مانند  مالی  یا  اداری  کار  چند  دربارٔه  را  خواسته شده  داده های  دیگر، 

کارگزار بیمه، گردآوری کنید و با تکمیل جدول ٢ــ٧، آن را در کالس ارائه دهید.
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جدول2ــ٧ــشناختبرخیمشاغل

شرایطکارشرحشغلپست)جایگاهشغلی(ردیف

تحویل دار بانک1
دریافت و پرداخت پول در باجٔه بانک، بررسی درستی 

چک و نقد کردن آن ها
کار روزانه در پشت میز، کار با رایانه و دستگاه پول شمار، 

ارتباط با مشتری های زیاد در هر روز

٢
3
4

شکل١ــ٧ــبرقراریارتباط

شکل2ــ٧ــبرگزارینشست

برخی از کارهای اداری

ارتباطباسازمان:برای انجام دادن کارهای وابسته به سازمان یا اداره باید با آن 
ارتباط برقرار شود. این کار را می توان با رفتن به تارنمای سازمان و خواندن نوشته ها، 
تکمیل نمون برگ، تلفن زدن، نوشتن نامه و رفتن به سازمان   انجام داد. در سازمان ها 
انجام  برگزاری نشست و صدور بخشنامه  مانند  ارتباطی  با روش های  کارها  از  برخی 

می شود )شکل 1ــ٧(.
نامٔه اداری، بخشنامه و گزارش در سازمان ها، نوشته هایی اداری هستند که برای درخواست، راهنمایی  و غیر آن ها کاربرد دارند.
 نشست )جلسه(، گرد هم آمدن و گفت  و  گو دربارٔه یک یا چند زمینه )دستور کار( و تصمیم گیری دربارٔه آن است )شکل ٢ــ٧(. 

برگزارینشست
    در گروه خود، یک نشست کاری برگزار کنید.   

   فردی از گروه را به عنوان رئیس جلسه برگزینید. رئیس جلسه، باید نشست را چنان اداره  کند که افراد بتوانند به نوبت دیدگاه 
 خود را دربارهٔ دستورکار بگویند و در تصمیم گیری ها همکاری کنند.

    یکی از افراد گروه را که تند نویس و خوش خط است، به عنوان دبیر  جلسه برگزینید. او باید همه یا بخش های مهم سخنان و 
تصمیم ها را در صورت جلسه  بنویسد )شکل 3ــ٧(.  

    از دبیر جلسه بخواهید صورت جلسه ای با موضوع انتخاب رئیس و دبیر جلسه تنظیم کند.
   پس از اتمام جلسه، صورت  جلسٔه  تنظیم شده را بررسی و پس از اطمینان از  درستی متن آن را امضا کنند.
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شکل4ــ٧ــجداسازیوتقسیمکاربیناعضایجلسه

شکل3ــ٧ــساختاریکصورتجلسه

نکته :

        پیش از برگزاری نشست، الزم است اعضا 

از دستور کار، زمان و مکان آن آگاه شوند و 

برای برگزاری نشست از آنان دعوت شود.

مهم،  نشست های  همهٔ  برای  است         بهتر 

بایگانی  را  آن ها  و  بنویسید  صورت جلسه 

کنید.

      در برخی موارد همهٔ افراد شرکت کننده 

در نشست باید رونوشتی از صورت جلسه را 

داشته باشند. 
 کار کالسی 

تقسیمکارپروژه

به  را  پودمان ماکت سازی  یا  نگه داری حیوانات  و  پرورش  پروژه     کارهای 
چند بخش جدا از هم )به تعداد افراد گروه یا بیشتر( دسته بندی کنید و در جدول 

3ــ٧ بنویسید. 
   با هم اندیشی در گروه خود، مناسب ترین فرد را برای هر بخش کار برگزینید. 
از  توانمند تر  و  آگاه تر  آن  به  که  در موضوعی  گروه،  افراد  از  هریک  کنید  تالش 

دیگران هستند، سرگروه شوند تا پروژه به درستی اجرا شود.

جدول3ــ٧ــتقسیمکارپروژه

ایجادساختاروتقسیمکارپروژه.............................مسئولپروژه:...................

3ــ.........................2ــ.....................١ــ...................بخشهایپروژه
نام سرگروه

نام افراد گروه

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



104

 برای هماهنگی کارهای پروژه یکی از افراد گروه را برای سرپرستی 
به کار، خوش برخورد و در  آگاه  باید  پروژه  انتخاب کنید. سرپرست  پروژه 

ادارهٔ کار و راهبری افراد توانا باشد )شکل5  ــ٧(.    

شکل5ــ٧ــتعیینسرپرستپروژه

  کار کالسی

گزارش: روند و پیامد اجرای کارها و رویدادها، باید به مدیران و کارفرمایان گزارش شود. شما نیز برای کارهایی که در پروژه 
انجام می دهید باید به سرپرست پروژه و دبیر خود گزارش دهید.

  کار کالسی

نوشتنگزارشپروژه
 برای بخشی از پروژه  که سرگروه  آن هستید، گزارشی برای سرپرست پروژه بنویسید.

 گزارش سرگروه ها را بررسی کنید و از روی آن ها برای پروژه گزارشی بنویسید و آن را به دبیر خود تحویل دهید. 

راهنمایی: در نوشتن گزارش مراحل زیر را رعایت کنید.
1ــ برای نوشتن گزارش، داده ها و اطالعات مورد نیاز را فراهم کنید. داده ها باید درست و دارای پشتوانه باشند. در گردآوری 

اطالعات از گمانه زنی پرهیز کنید.
٢ــ ساختار گزارش را با هم اندیشی در گروه تنظیم کنید. موضوع، پیش گفتار، بدنٔه گزارش، پیشنهادها و دستاوردها را در گزارش 

بنویسید. اگر گزارش دربارٔه چند زمینه نوشته می شود می توانید آن ها را با توجه به زمان رویدادها یا ارزش موضوع بنویسید.
به پرسش هایی از جمله چه چیزی، چه هنگامی، کجا،  بنویسید و کوشش کنید در گزارش  3ــ گزارش را خوانا، کوتاه و ساده 

چگونه، چرا و چه کسی، پاسخ دهید.
4ــ در صورت نیاز، اسناد برجسته و ویژه را به گزارش پیوست کنید.

5ــ پس از نوشتن گزارش، ساختار و محتوای آن را دقیقاً بررسی و درصورت نیاز آن را بازنگری کنید.
6ــ گزارش را پس از امضای افراد گروه به دبیر خود تحویل دهید.
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قرآن کریم و مدیریت کارها 

هر کار کوچک یا بزرگی، متناسب با اندازه، شرایط و مقتضیات آن، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت  الیق و شایسته است. 
در آیـات قرآن کریم به شایستگی و لیاقت و علم و توانایی و صالحیت مدیر توجه ویژه ای شده است.

مشورت با دیگران از مواردی است که در موفقیت کارها تأثیر بسزایی دارد. افراد صاحب نظر و خبره، هر کاری را از 
زوایای مختلف بررسی می کنند، بنابراین مشورت با این افراد در بهبود انجام کار مؤثر است.

خداوند در آیٔه 38 سورٔه شوری می فرماید:
... َو َامُرهُم ُشوری بَیَنُهم ...

 کارهایشانبهطریقمشورتدرمیانآنهاصورتمیگیرد.

در این آیه مشورت در امور، یکی از برنامه های اجتماعی و عملی مؤمنین محسوب می شود. مشورت از ارکان جامعه است 
و بدون مشورت همٔه کارها ناقص است. یک مدیر خوب و الیق در اجرای امور خود، به وسیلٔه مشورت از رأی و نظر دیگران 

بهره مند می شود.
توکل و قدرت تصمیم گیری به موقع کارها از دیگر صفات یک مدیر است. تردید در تصمیم گیری و نداشتن عزم و جزم در 

کارها به ضرر و زیان غیر قابل جبران در آن کارها می انجامد. خداوند در آیٔه 159 سورهٔ آل عمران می فرماید:

ذا َعَزمَت فَـَتَوکَّل َعلَی اللِّه ِانَّ اللَّه یُِحبُّ الُمَتَوکِّلیَن ... ... فَاِ
هنگامیکهتصمیمگرفتی)قاطعباشو(برخداتوکلکنزیراخداوندمتوکالنرادوستدارد.

در هر کاری ابتدا الزم است تمام جوانب و مسائل آن، مورد توجه و دقت قرار گیرد و تمام امور و نتایج آن کامالً بررسی 
شود و به منظور پیشبرد آن کار، از رأی و فکر دیگران نیز استفاده شود. اما بعد از این مراحل، باید هر گونه تردید و دودلی و 

آرای پراکنده کنار زده شود و برای اجرای کار با قاطعیت تصمیم گرفته شود.
استفاده از فرصت های به دست آمده حاصل دقت عمل و اشراف کامل امور از جمله شرایط مدیر الیق و شایسته است و 

غفلت از آن خساراتی غیر قابل جبران خواهد داشت.
از آفت ها و زیان های کار، به تأخیر انداختن آن است. هر کاری که انجام دادنش الزم است باید هر چه زودتر به انجام برسد 

تا جامعه از نتایج آن حداکثر استفاده را بنماید.
خداوند در آیٔه ٢3 سورٔه کهف می فرماید:

َو ال تَُقولَنَّ ِلَشی ٍء ِانّی فَاِعٌل ذِلَک َغًدا
وهرگزنگومنفرداکاریانجاممیدهم.
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  کار غیر کالسی

سیاستهایکلینظاماداریکشور
ــ ...

ــ خدمات رسانی برتر، نوین  و کیفی به منظورارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم؛
ــ نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال؛

ــ حمایت از روحیٔه نوآوری و ابتکار و اشاعٔه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری؛
ــ ...  .

بندهای فوق مربوط به سیاست های کلی نظام اداری کشور است که توسط مقام معظم رهبری)ُمدَّ  ِظلُُّه العالی( در تاریخ 1389/1/31 
در جهت پایه ریزی یک جامعٔه اداری متعالی در راستای سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران افق 1404 ابالغ شده است.

پس از دریافت متن کامل آن از شبکٔه اینترنت و بررسی بندها در گروه، بیان کنید برای  اجرای مطلوب  پروژه های طراحی و ساخت 
درس کار و فناوری چه نکاتی باید درنظر گرفته شود؟   

شکل٦ــ٧ــقسمتهاییکنامۀرسمیواداری

نامۀاداری
 قسمتهایمختلفیکنامۀرسمیواداری

1ــ سرلوحه )نام سازمان، شماره و تاریخ و …(
٢ــ موضوع نامه )درخواست مرخصی و ...(

3ــ عنوان )مدیریت محترم اداره و ...( 
4ــ کلمات احترام )با سالم و احترام و ...(

5  ــ متن نامه
6 ــ امضا

٧ــ رونوشت
8  ــ نشانی

در شکل 6ــ٧ قسمت های یک نامٔه رسمی و اداری 
نشان داده شده است.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



10٧

 اصولنگارشیکنامۀرسمیواداری

ــ متن نامه باید واضح ، صریح و خالصه باشد.
ــ شروع و پایاِن نامه با کلمات احترام آمیز همراه باشد.

ــ ابعاد کاغذ نامه باید استاندارد باشد و تمیز و با کیفیت مطلوب ارائه شود. 
ــ نامٔه اداری باید بدون خط خوردگی باشد و آیین نگارش در آن رعایت شده باشد.

ــ متن آن درحد امکان حروف نگاری شده باشد.
ــ درج تاریخ نامه در قسمت سمت چپ باالی نامه ضروری است.

ــ مستندات مهم به نامه پیوست شود و در زیر تاریخ نامه، عبارت پیوست دارد درج شود. 
ــ نامه توسط درخواست کننده امضا شود.

ــ مشخصات فردی و نشانِی ارائه دهندٔه نامه مشخص شود.
همیشه تصویری از نامٔه ارسالی خود به همراه شمارهٔ ثبت آن را برای پیگیری های بعدی همراه خود داشته باشید. 

شکل٧ــ٧ــدفترنامهنما)اندیکاتور(

  کار کالسی

و  طراحی  پروژٔه  گزارش  »ارائٔه  موضوع  با  را  نامه ای 
خود  دبیر  برای  رایانامه  صورت  به  و  تنظیم  کیف«  ساخت 

ارسال کنید. 
از  برخی  شد  گفته  که  همان گونه  اداری: نامۀ ثبت
کارهای اداری با نوشتن نامه انجام می شود. نامه های اداری 
باید در دفتر اندیکاتور )نامه نما( و نرم افزارهای اداری ثبت و 

بایگانی شوند )شکل ٧ــ٧(.
برای گرفتن رسید  نامه ها، دفتری   دفتر ارسال و رسید 
نامه است. هنگامی که نامه به گیرندٔه آن داده می شود، گیرندٔه 

نامه این دفتر را امضا می کند.

  کار کالسی

ایجادفایلدرواژهپرداز)word(برایدفترهایاداری:در سازمان های کوچک یا کارهای خانگی که نامه نگاری کم است،  
نیازی به ثبت نامه  در دفترهای اداری رایج نیست. شما می توانید برای مستندسازی نامه ها، در دو بخِش جداگانٔه یک فایل word، دفتر 
نامه نما، مطابق جدول 4ــ٧ و یک دفتر پیگیری، مطابق جدول 5ــ٧، طراحی کنید و نامه های دریافتی یا ارسالی را در آن ها ثبت کنید. 
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جدول4ــ٧ــدفترنامهنما
دفترارسالورسیدنامهها

بایگانارجاعپیوستشرحکوتاهنامههایرسیدهصاحباننامهتاریخشمارهردیف

جدول5ــ٧ــدفترپیگیری
دفترپیگیری

تاریخارسالتاریخبازگشتتاریخارجاعارجاعبهموضوعفرستندهشمارهثبتنامهتاریخدریافت

حسابداری
گزارش گیری  و  اندازه گیری  فرایند شناسایی،  تئوری حسابداری«،  اساسی  »بیانیٔه  می شود. طبق  تجارت خوانده  زبان  حسابداری 
اطالعات اقتصادی را »حسابداری« می گویند. استفاده کنندگان این نوع اطالعات به این وسیله قادر خواهند شد آگاهانه تصمیم گیری کنند.
محصول نهایی نظام حسابداری، آن دسته از گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع )مدیران، 
سرمایه گذاران، دولت و …( قرار می گیرد. گزارش های مالی از طریق گردآوری اطالعات مربوط به معامالت و فعالیت های روزمرٔه 
واحدهای بازرگانِی دارای اثر مالی، نظیر خرید و فروش کاال، خرید ماشین آالت و پرداخت هزینه های جاری )مانند اجاره، حقوق و 

بهای آب و برق( تهیه می شود.
معادلۀاساسیحسابداری:همٔه حسابداران از مجموعٔه قواعد یکسان، تحت عنوان اصول پذیرفته شدٔه حسابداری، برای تهیٔه 
گزارش های حسابداری استفاده می کنند. طبق اصول حسابداری فقط رویدادها و مبادالت مالی مؤثر بر واحد تجاری، در حسابداری 

مورد توجه و پردازش قرار می گیرد. وضعیت مالی شرکت ها بر معادلٔه اساسی حسابداری زیر استوار است.
 

داراییها=بدهیها+سرمایهمعادلۀحسابداری

  این معادله که به »معادلٔه ترازنامه« هم مشهور است، نشان می دهد که دارایی های واحد تجاری با جمع بدهی و سرمایه برابر است. 
هر رویداد مالی می تواند باعث تغییر در دارایی ها، بدهی ها یا سرمایه گردد، ولی هیچ وقت توازن فرمول اصلی از بین نمی رود و همیشه 

برقرار است.
داراییها: به منابع اقتصادی که متعلق به یک واحد اقتصادی  هستند و انتظار می رود در آینده منفعتی برای آن واحد ایجاد کنند 

»دارایی« گفته می شود، مانند موجودی نقد، ساختمان، اثاثه، تجهیزات و غیر آن ها.
باشند،  داشته  مالی  حقوق  یا  ادعا  اقتصادی  واحد  یک  دارایی های  به  نسبت  مالک،  از  غیر  دیگری  اشخاص  وقتی  بدهیها: 

می  گویند آن واحد »بدهی« دارد، مانند وام دریافتی از بانک، خرید نسیٔه دارایی ها و غیر آن ها.
سرمایه: حق یا ادعای مالی مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را »سرمایه« می نامند.
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فروش،  و  توزیع  تولید،  خرید،  )مانند  را  مالی خود  کارهای  به  مربوط  اطالعات  باید  بنگاه ها  و  افراد  مالی: رویدادهای ثبت
دریافت ها و پرداخت ها(، که »رویدادهای مالی« نامیده می شوند، در دفترهای ویژه بنویسند.

این مبلغ  با  یا روزانه از بزرگ ترهای خود دریافت می کنید. حال اگر بخواهید  به صورت ماهانه  یا هر روز مبلغی را  شما هر ماه 
هزینه های ماهانٔه خود را انجام دهید و در پایان ماه پس انداز هم داشته باشید، باید نسبت به مبلغ ماهیانه و نحؤه خرج کردن آن مدیریت 

داشته باشید. برای این کار در ابتدای ماه تمامی هزینه ها را پیش بینی و در برگه ای یادداشت کنید.
مثال: احسان در ابتدای ماه مبلغ 300.000 ریال ماهیانه دریافت می کند. او می خواهد هر ماه 100.000 ریال از مبلغ ماهیانه 
را پس انداز کند؛ پس باید هزینه را طوری مدیریت نماید که در هر ماه فقط مبلغ 200.000 ریال خرج کند. برای این کار از اول ماه، 
جدولی مانند جدول 6ــ7 تهیه می کند و در آن وجه دریافتی را به عنوان درآمد و خرج را به عنوان هزینه درنظر می گیرد و مانده پول را 

هر روز محاسبه  می کند.
جدول6ــ7ــثبتهزینههایماهانه

مبلغمانده)ریال(مبلغهزینه)ریال(مبلغدرآمد)ریال(شرحهزینهودرآمدتاریخ

300.000300.000دریافت وجه ماهیانه10/1
5.000295.000کرایٔه رفت و آمد10/2
10.000285.000خرید تغذیه10/3

40.000245.000خرید کتاب کمک آموزشی10/6

10.000235.000کرایٔه رفت و آمد10/10

10.000225.000خرید تغذیه10/13

15.000210.000خرید کادو برای خواهر10/14

10.000200.000کرایٔه رفت و آمد10/15

40.000160.000خرید کتاب کمک آموزشی10/20

20.000140.000کرایٔه رفت و آمد10/24

20.000120.000خرید تغذیه10/27

10.000110.000خرید جزؤه آموزشی10/30

پس همان طور که در جدول مشاهده نمودید، احسان تمامی هزینه های خود را به ترتیب یادداشت و از مانده کسر کرده است و در 
پایان ماه نیز مبلغ 110.000 ریال پس انداز دارد.
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  کار کالسی

شما نیز برای مخارج ماهانٔه خود جدولی مشابه جدول6ــ7 تهیه کنید و در طول ماه آن را پر کنید. سپس نتیجه را در کالس ارائه 
دهید.

سندمالی:در زندگی روزانٔه ما معموالً، اسناد مالی گوناگونی مبادله می شود. رسید آب و برق، رسید بانکی و برگ خرید )فاکتور(، 
نمونه هایی از سندهای مالی هستند.

هنگام خرید کاال، باید برگ خرید بگیرید و ثبت درست اطالعات را در برگ خرید بررسی کنید. برگ خرید باید سربرگ، مهر و 
امضای صادر کننده، نشانی فروشنده و تاریخ داشته باشد. همچنین تعداد و مشخصات کاال و بهای آن بدون قلم خوردگی در آن درج 
شود. برای کاالهایی که خدمات پشتیبانی و گارانتی دارند، باید شمارٔه سریال کاال نیز در برگ خرید ثبت شود. شکل 8  ــ7 یک نمونه 

برگ خرید را نشان می دهد.

شکل8ــ7ــنمونۀبرگخرید

رویدادهایمالیکسبوکار:اگر قرار باشد در مدرسه هر گروه از دانش آموزان یک کسب و کار داشته باشند، ابتدا باید اعضای 
گروه مبالغ پس اندازهای خود را بیاورند. این مبالغ، دارایی و همچنین سرمایٔه گروه محسوب می شود. سپس درمورد طرح کسب و کار 

بحث کنند و آن را از نظر هزینه ها، درآمد و توانایی گروه بررسی نمایند و پس از تصویب طرح، ابزار و وسایل مورد نظر را تهیه کنند.
گروهی از دانش آموزان تصمیم گرفتند در مدرسه، جوجٔه بلدرچین پرورش دهند و در بازارچٔه مدرسه بفروشند. ابتدا  مثال: 
اعضای گروه که پنج نفرند هرکدام مبلغ 25.000 ریال سرمایه گذاری می کنند و در نتیجه، کل مبلغ سرمایه و دارایی گروه 125.000 

ریال می شود.
درمرحلٔه بعدی باید تجهیزات و لوازم مورد نیاز را تهیه کنند. در جدول 7ــ7 فهرست تجهیزات و هزینه ها درج شده است )این 

قیمت ها واقعی نیست و صرفاً یک مثال است(.
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جدول7ــ7ــفهرستتجهیزاتوهزینهها

قیمتکل)ریال(قیمتفی)ریال(تعداد/کیلوعنوانموادوتجهیزاتردیف

120.00020.000آبخوری کله قندی1
110.00010.000جعبٔه نگه داری جوجه2
110.00010.000دان خوری3
110.00010.000المپ رشته ای 60 وات4
110.00010.000بتادین و آبپاش5
410.00040.000خوراک6
0.2520.0005.000شکر7
0.2510.0002.500پوشال نجاری8
107.00070.000جوجٔه بلدرچین9

20.000ــــهزینه های آب و برق10
10.000ــــسایر هزینه ها11

207.500جمع 

پس کل مبلغی که برای انجام دادن این کار نیاز دارند مبلغ 207.500 ریال است. گروه تصمیم می گیرد که مبلغ 42.500 ریال از 
یکی از اولیای دانش آموزان قرض بگیرد و خوراک را نیز به مبلغ 40.000 ریال به صورت نسیه خریداری کند. در این حالت معادلٔه 

حسابداری به صورت جدول 8  ــ7 است.
جدول8ــ7ــمعادلۀحسابداری)ترازنامه(

سرمایهبدهیهاداراییهامراحل
11٢5.0001٢5.000
٢16٧.5004٢.5001٢5.000
3٢0٧.5008٢.5001٢5.000

٢0٧.500٢0٧.500جمع

در مرحلٔه بعدی گروه باید قیمت تمام شدٔه هر 200 گرم گوشت بلدرچین را به دست آورد. برای  مثال از ده جوجٔه بلدرچین حدود 
2000 گرم معادل 2 کیلوگرم گوشت حاصل می شود که با توجه به هزینه ها، قیمت هر 200 گرم گوشت بلدرچین 20.750 ریال خواهد 
بود. پس از محاسبٔه قیمت تمام شده باید با توافق همه، قیمت فروش مشخص شود تا سودی نصیب گروه گردد. در این صورت اگر 

گروه بخواهد 20 درصد سود داشته باشد قیمت فروش به صورت زیر محاسبه می شود.

سود حاصل از 200 گرم گوشت بلدرچین            4.150= 20%*20.750
قیمت فروش هر 200 گرم گوشت بلدرچین          24.900=20.750+4.150

+40.000
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درمرحلٔه بعد گروه در دوره هایی که توافق کرده اند، مثالً هفتگی یا ماهانه و ... باید میزان درآمد حاصل از فروش و هزینه های انجام 
شده در طی دوره را محاسبه کند، سپس سود و زیان حاصل از فعالیت گروه را حساب کند. 

سود )زیان( = جمع هزینه ها  -  درآمد
اگر مبلغ درآمد بیشتر از هزینه ها باشد سود حاصل شده و اگر مبلغ درآمد کمتر از هزینه ها باشد زیان به بار آمده است. در مراحل 
بعد باید گروه ابتدا از سود به دست آمده بدهی ها را پرداخت کند و پس از تسویٔه بدهی ها، می تواند سود حاصل را بین اعضای گروه 

تقسیم کند.

شکل9ــ7ــنرمافزارحسابداریبهزبانفارسی

شکل10ــ7ــکاربرددکمههایماشینحسابرومیزی

  کار کالسی

شما نیز برای کاری که در پودمان پرورش حیوانات اهلی شروع کرده اید جدول هایی 
مشابه جدول های 7ــ7 و 8   ــ7 تهیه و تکمیل کنید و محاسبات الزم را انجام دهید. 

سپس نتیجه را در کالس ارائه دهید.
کاربردبرخیازابزارهاونرمافزارهادرزمینۀمالی:برای کارهای اداری و 
مالی وسایل و دستگاه هایی مانند ماشین حساب، رایانه، نرم افزار مربوط به حسابداری، 
دفتر مالی و اداری مورد استفاده قرار می گیرد. شما نیز در این پودمان با برخی از این 

موارد آشنا خواهید شد. شکل 9ــ7 یک نمونه کاربرد نرم افزار را نشان می دهد.
کاربردماشینحساببرایکارهایمالی:ماشین حساب رومیزی برای کارهای 
مالی امکانات ویژه ای دارد و کاربرد آن رایج تر است. در شکل 10ــ7 کاربرد دکمه های 

ماشین حساب رومیزی نشان داده شده است.
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تخفیفاتوقیمتخریدپسازکسرتخفیف:مینا و میترا برای خرید لباس به فروشگاه رفته اند. در فروشگاه، قیمت اولیٔه 
فروش لباس ها و درصد تخفیف، هرکدام بر روی لباس ها زده شده است. ولی آن ها نمی توانند قیمت لباس ها را پس از کسر تخفیف از 

قیمت فروش در حراج به دست آورند. شما چطور؟ حتماً می توانید؟
مثال: قیمت فروش مانتو قبل از تخفیف 800.000 ریال است و فروشگاه  20% تخفیف دارد، قیمت فروش مانتو پس از تخفیف 

چقدر است؟ 
مبلغ تخفیف:                                160.000 = %20 *800.000 

قیمت فروش:                               640.000 = 160.000 ــ800.000  

  کار کالسی

یک ماشین حساب رومیزی مانند ماشین حساب شکل10ــ7 را از دبیر خود بگیرید و با آن محاسبه های داده شده در جدول 9ــ7 
را در گروه خود انجام دهید.

جدول9ــ7ــمحاسبهباماشینحساب

نمونهکار

20محاسبٔه عدد اعشار همراه با گرد کردن تا دو رقم
6

RM و M+ 3*300( + )15*15(محاسبه با کلید(=

+حاصل ریشٔه مجموع دو عدد =2 215 5

=12+15مجموع چند محاسبه

بهای فروش کاال با 18 درصد سود که هزینٔه تولید آن 3000 ریال بوده است.

بهای فروش کاال با 25 درصد تخفیف اگر بهای نخست آن 12000 ریال بوده است.

راهنمایی: در ماشین حساب رومیزی ممکن است کارکرد، شکل و جای کلیدها یکسان نباشند ولی بیشتر آن ها کلیدهایی مانند 
ماشین حساب شکل 10ــ7 دارند.

کاربردنرمافزارصفحۀگسترده)Excel(درکارهایمالی:صفحٔه گسترده مجموعه ای از برگ های چهارخانه مانند است که 
می توان داده های عددی و متنی را در خانه ها یا سلول های آن وارد کرد و محاسبات را انجام داد. همچنین می توان نمودارهای آن ها را 
نیز ترسیم کرد. برای مثال، می توان نرم افزارهای صفحٔه گسترده کاربردی Excel و CALC را، که هر یک از آن ها می تواند نیاز شما 

را برآورده کند، نام برد. در شکل 11ــ7 محیط نرم افزار Excel نشان داده شده است.

=
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  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی اجرای نرم افزار Excel، تنظیمات و محاسبات ساده، کار کالسی زیر را انجام دهید.

  کار کالسی

نرم افزار Excel را اجرا کنید. ابتدا وضعیت کار برگ را راست به چپ نمایید و سپس یک محاسبٔه ساده انجام دهید. در پایان 
فایل را با نام دلخواه ذخیره کنید. فایل نهایی را از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال کنید.

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشِی ویرایش کاربرگ ، خانه ها )سلول ها( و انجام اعمال ریاضی کار کالسی زیر را انجام دهید. 

  کار کالسی

در بخش های گذشته، شما در جدول6ــ7 هزینه های ماهانه خود را ثبت کردید. اکنون این جدول را در نرم افزار Excel ایجاد 
کنید.

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشِی ایجاد جدول های 7ــ7 و 8  ــ7 در کار برگ های مجزا در یک فایل Excel، کارکالسی زیر را 
انجام دهید.

Excelشکل11ــ7ــمحیطنرمافزار
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  کار کالسی

 Excel در گروه خود برای کاری که در پودمان پرورش حیوانات اهلی شروع کرده اید، جدول های 7ــ7 و 8  ــ7 را در نرم افزار
ایجاد و فرمول های آن را نیز وارد کنید تا محاسبات به وسیلٔه نرم افزار انجام شود.

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشی رسم نمودار در نرم افزار Excel، کارکالسی زیر را انجام دهید.

  کار کالسی

شما نیز همانند امید نموداری از فعالیت ها و زمان آن ها را، که در یک شبانه روز انجام می دهید، تهیه کنید )شکل12ــ7(.

شکل12ــ7ــنمودارفعالیتهاییکشبانهروزامید

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشِی ایجاد کارنامه در نرم افزار Excel، کار غیرکالسی زیر را انجام دهید.

 کار  غیرکالسی

در پایان نیم سال تحصیلی، پس از گرفتن کارنامٔه خود، در نرم افزار Excel، جدولی مشابه آن ایجاد کنید و معدل خود را به کمک 
نرم افزار محاسبه کنید.
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Excelرمزگذاریرویفایل
بیشتر فایل های Excel دربردارندٔه داده های مهم اند، به طوری که اگر تغییر کنند شاید نتایج چند ماه کار از دست برود. فاش شدن 
داده ها نیز می تواند برای بیشتر سازمان ها هزینه های ناخواسته به بار آورد. برای جلوگیری از دسترسی به داده های Excel می توانید 

روی فایل ایجاد شدٔه خود رمز بگذارید.

  پس از مشاهدٔه فیلم آموزشِی رمزگذاری روی فایل Excel، کارکالسی زیر را انجام دهید.

  کار کالسی

تمامی فایل هایی را که در این پودمان تهیه کرده اید رمزگذاری کنید و سپس آن ها را از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال نمایید. 
در متن رایانامٔه ارسالی رمز فایل را نیز برای دبیر خود ارسال کنید.

 نکات ایمنی

افرادی که در امور اداری یا مالی کار می کنند، در پشت میز برای نوشتن یا کار با ماشین حساب و رایانه و در محیط سرپوشیده 
زمان زیاد و قابل توجهی صرف می کنند. این افراد اگر برای تندرستی خود برنامٔه درستی نداشته باشند به آسیب های جدی، مانند تغییر 
شکل ستون فقرات، آرتروز گردن و مچ دست، دچار می شوند. بنابراین باید هنگام کار از میز و صندلی استاندارد استفاده کنند و همواره 

بهداشت کار و اصول ارگونومی را رعایت نمایند.

  کار کالسی

در اینترنت با کلید واژٔه »برنامٔه ورزش در محل کار« جست  و جو کنید و برای یادآوری و راهنمای ورزش در محل کار نرم افزار 
مناسبی بارگیری و نصب کنید.
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جدول خودارزیابی پروژه  

بخشاول:

نمرهخودارزیابیدالیلومستنداتمحدودهنمرهعنوانردیف

1
مهارت های فنی و پایه در 

ـ   ٢5پودمان پرورش و نگه داری حیوانات 0ـ
ـ   5پودمان مالی و اداری٢ 0ـ
ـ  10مدیریت منابع3 0ـ
ـ   5کارگروهی4 0ـ
ـ   5نوآوری و خالقیت5 0ـ
ـ  30فناوری اطالعات و ارتباطات6 0ـ
ـ  10کیفیت محصول٧ 0ـ
ـ  10موفقیت در بازارچه8 0ـ

...=Xجمع  نمره  از 100

                                          X__ = ....5محاسبٔه  نمره برحسب ٢0

بخشدوم:

رعایت اصول نکات  ایمنی و بهداشت در حین کار
  قبول

  غیر قابل قبول

آداب و شرایط کار

شایستگیدرکار 
کار را به شایستگی انجام دادن موجب سرعت عمل و جلوگیری از اتالف نیرو و امکانات می شود. بدون آگاهی و 
مهارت الزم برای ساختن یک محصول، تولید آن ممکن نیست. لذا کارگران باید تالش کنند تا شایستگی انجام 
دادن کار مورد نظر را به دست آورند و کارفرمایان هم باید افراد شایسته و با صالحیت را برای انجام دادن امور 

خود به کار گیرند.
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کارآفرینی در دامداری
در  و  شدید  آشنا  کارآفرینی  مفهوم  با  هفتم  پایه  فناوری  و  کار  کتاب  در 
کردید.  تحقیق  غیرکالسی  کار  یک  طی  کارآفرین  یک  ویژگی های  خصوص 
همچنین در ادامه ویژگی مشترک خود و یک کارآفرین را بررسی کردید و برخی 
از زمینه هایی که در کشور ما  پرورش دادید. یکی  این ویژگی ها را در خود  از 
می توان طرح های کارآفرینی زیادی در آن پیاده کرد، دامداری است. در شکل 

زیر برخی از آنها  نشان داده شده است.

الفــپرورشبلدرچین

بــگاوداری

  کار کالسی

در گروه خود یکی از بخش های شکل باال را انتخاب کنید و یک طرح کارآفرینی برای آن ارائه دهید.

تــپرورشماهیپــمرغداری

جــطرحکارآفرینیشماثــپرورشزنبور

شکل13ــ7
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طراحی و ساخت ماکت

پودمان های مرتبط با این پروژه:
     پودمان معمارى وسازه )ماکت سازى(

  پودمان امور ادارى و مالى
         پودمان شهروند الکترونیکى 2

       پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات
       سایر پودمان های پایه هفتم مورد نیاز در این پروژه 

  

 

 
تولید

 محصول
 اولیه

انتخاب
تعریف نیاز راه حل

آزمایش
و بهبود

ارائه
و بررسی
 راه حل ها

بررسی
 نیاز و 
مسئله

ارائه و ثبت
 محصول

بررسی
اطالعات

برنامه ریزی
کارها

پایه هشتم

بازارچه
کار و فناوری
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خانه،  تزیین  انجام  برای  نیاز:  تعریف  1ــ 
یک  ماکت  که  است  کرده  سفارش  خانواده 
ماکت  می توانیم  بسازیم.مثالً  ساختمانی  بنای 
یک ساختمان، پل، مسجد یا بافت قدیمی یک 

روستا و… را بسازیم.

توجه  با  مسئله:  طرح  و  نیاز  بررسی  2ــ 
نظر  مورد  ماکت  محدودیت ها  و  امکانات  به 
با  را  ماکت  بتوانیم  مثالً  باشد؟  باید  چگونه 
اندازه  بسازیم.  چسب  و  مقوا  یـا  یونولیت 

ماکت ساختمانی باید مشخص شود.

پس از تعیین نیاز،  ٣ــ برنامه ریزى كارها: 
مراحل و كارها را برنامه ریزى مىکنیم. یعنی 
و  وسایل  ابزار،  چه  است،  آماده  نقشه  اگر 
نیاز داریم و چگونه بخش های  مواد مصرفی 

مختلف را بسازیم.

٤ــ بررسى اطالعات: با توجه به نیاز  ماکت 
مشابه  نمونه های  کلیٔه  مورد  ساختمان،    در 
اینترنت  و  منطقه ،  خانه ها  ،   بازار  در  موجود 

تحقیق مىکنیم.

٥ ــ ارائه و بررسى راه حلها: بخش های 
جمله  ، کف ،  از  ساختمان  مـاکت  مختلف 
با  و  روش ها  به  مـی توانیم  را  سقف  دیوار، 
همچنین  بسازیم.  مختلفی  مواد  از  استفاده 

شکل های مختلف را ارائه می دهیم.

6 ــ انتخاب راه حل نهایی: با در نظر گرفتن 
امکانات و محدودیت ها، راه حل مناسبی را از 
بین راه حل ها انتخاب و نقشه های آن را ترسیم 
می کنیم. در نقشه باید شکل نهایی بخش های 
مختلف و اندازه ها به همراه جنس آورده شود.

و  ابزار  توسط  اولیه:  تولید محصول  7ــ 
وسایل در دسترس، ماکت ساختمانی اولیه را 

مىسازیم.

8  ــ آزمایش و بهبود: كیفیت آن را بررسی  و 
بخش های  و  می دهیم  ارتقاء  نیاز  صورت  در 
دیگر آن را کامل می کنیم، آن را رنگ آمیزی 
می کنیم. همچنین اگر نقشه های ماکت نیاز به 

اصالح دارند آنها را اصالح می کنیم.

این محصول  ارائه و ثبت محصول:  ٩ــ 
پایٔه  فناوری  و  کار  بازارچه  و  کالس  در  را 

هشتم، ارائه و در مدرسه ثبت می کنیم.

فرایند اجراى پروژۀ طراحى و ساخت ماکت ساختمانی
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برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

 نقشه خوانی و استخراج اطالعات از نقشه؛
و  ابـعـاد  طبق  ماکت  یک  مختلف  بـخش هـای   ساخت 

اندازه های نقشه و اتصال آن ها به یکدیگر؛
 کـار گـروهـی، مسئولیت  پذیری، مدیریت منابع ، فناوری 
اطالعات و ارتباطات، حفظ محیط زیست و اخالق حرفه اى؛
  رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام دادن این کارها.

پودمان 

سازه)ماکت سازی( و  معماری
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طراحان تمامی زمینه ها مانند معماری و طراحی صنعتی با اطالع از ضوابط و عالئم نقشه کشی، از طرح خود نقشه تهیه و اقدام به 
تولید نمونٔه اولیه مى نمایند. نمونٔه اولیه به این خاطر تهیه مى شود که در صورت نیاز، در جزئیات یا کل آن طرح بازنگری کنند. نمونٔه 
به همکاران، مورد  به کارفرمایان، سفارش دهندگان کار و  ساخته شده را ماکت1 مى گویند. نقشه و ماکت برای ارائه و معرفى طرح 

استفاده قرار مى گیرد. 
طراح برای اینکه بتواند آفریدٔه ذهن خود را به گروه های همکار یا کارفرما عرضه کند، عالوه بر تهیٔه نقشه، نیاز به ماکت و نمونٔه 
کار دارد تا آن را به نمایش بگذارد. به این ترتیب مخاطبان مى توانند از طرح ذهنی او برداشت واقعی تری داشته باشند. یکی از انواع 
ماکت سازی، تهیٔه ماکت از پروژه های معماری است. ماکت از تبدیل طرح دوبعدی )نقشه( روی کاغذ به طرح سه بعدی و حجمی مشابه 

نمونٔه واقعى ایجاد می شود. از این  رو الزم است پیش از ماکت سازی به فراگیرى نقشه خوانی بپردازید. 

نقشه خوانی
نقشه ها  این  از  نیاز است. هر کدام  آن  الکتریکی  تأسیسات مکانیکی و  نقشه های معماری، سازه و  تهیٔه  به  بنا  برای ساخت یک 

اطالعات دقیق و مرتبط را برای اجراى بخش های مختلف ساختمان ارائه می دهند. 
نقشه های معماری به دو دستٔه فاز 1 و 2 تقسیم می شوند. در نقشه های فاز1 محل دقیق فضاها و روابط ابعاد و اندازٔه آن ها مشخص 

مى شود. نقشه های فاز2 جزئیات اجرایی طرح را 
نشان می دهند. 

وجود  طرح،  از  کلی  ماکت  ساخت  برای 
نقشه های فاز 1 کافی است. این نقشه ها شامل 
طرح های  و  نما  برش،  افقی)پالن(،  نقشه های 

سه بعدی است. 
نقشٔه  اصلی ترین  و  مهم  ترین  افقی،  نقشٔه 
فاز   1 محسوب می شود. نقشٔه افقی )پالن( یک 

برش افقی از ساختمان است. 
ـ  8 یک برش افقی از یک خانٔه  نقشٔه شکل1ـ
مسکونِی یک طبقه است. برش افقى در محلی 
در نظر گرفته می شود که بتواند بیشترین اطالعات 
ـ   8 تعدادى از عالئم  را ارائه کند. در جدول 1ـ

نقشه  را مالحظه مى کنید. 

ـ  8  ــ برش افقى از خانۀ یک طبقۀ مسکونى  شکل 1ـ

1ــ ماکت را به فارسى نمونک گویند.
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ـ  8  ــ تعدادی از عالئم کاربردی نقشه های معماری جدول 1ـ

 

ـ 8 ــ نقشۀ نماهای ساختمان  شکل 2ـ

نمای جنوبی

نمای شمالی

نمای غربی

ـ  8  1ـ جدول  در  که  خط چین  عالمت 
در  که  است  خط  هایی  نشان دهندهٔ  آمده، 
باالی سطِح برش خورده وجود دارد ولى 

در برش ترسیم شده دیده نمى شود.
ساختمان  در  نقشه  نوعى  بام،  نقشٔه 
را  ساختمان  باالی  از  تصویری  که  است 

ارائه می کند. 
ـ  8 نماهای ساختمان را  نقشٔه شکل 2ـ

نشان می دهد. 

دیوارپنجره

در
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نمای معماری: این نما همان نمای قائم در ترسیم فنی است، با این تفاوت که در نماهای معماری خطوط مخفی ترسیم نمی شوند. 
همچنین صفحات قائِم مفروض، موازی با نماهای بنا در نظر گرفته می شود. 

از نماهای معماری اطالعاتی چون ارتفاع درها، پنجره ها، دیوارها، پله ها، نوع مصالح و پیش آمدگی یا فرورفتگی در سطح نما 
استخراج می شود. نمای معماری را با استفاده از نقشٔه افقی آن تهیه می کنند و با توجه به جهت جغرافیایی که در نقشه افقی آمده است 

نام گذاری می شوند. 
برش های عمودی: ترسیم برش در نقشه ها، تهیه نوعی نما از داخل بنا است با این تفاوت که سطح برش خورده مانند نقشٔه افقی 

با ضخامت بیشتر نمایش داده می شود. با کمک برش عمودی می توان نحؤه ارتباط طبقات را نشان داد.
حال که با تعریف اصلی نقشه خوانی آشنا شدید به بحث ماکت سازی پرداخته می شود. ماکت سازی یکی از راه  های معرفی طرح به 

دیگران است. از سایر اهداف اقتصادی ماکت سازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
    طراح با مشاهده و ارزیابی ماکت طرح، به نقاط ضعف و قوت کار خود پی می  برد و اشکاالت آن را برطرف می کند. 

تغییرات و  از  ایجاد هزینه های اضافی و اتالف زمان جلوگیری می کند. بسیاری  از       ساخت ماکت در مراحل مختلف طراحی 
تخریب های پرهزینه در طرح های مختلف به دلیل نداشتن توجه کافی به اشکاالت طراحی به وجود آمده است. 

    اغلب کارفرمایان و اشخاص مرتبط با پروژه های معماری با نقشه ها آشنایی کافی ندارند، از این رو با نمایش ماکت ساخته شده از 
طرح تا حد زیادی می توانند به درک بهتری از آن ها دست یابند. به این ترتیب ماکت سازی در تصمیم گیری و در تصویب طرح ها مؤثر 

واقع می شود. 
ماکت، در پروژه های معماری معموالً در سه موقعیت ساخته می شود: 

     قبل از شروع پروژه )که براساس هدف مورد نظر انواع مختلفی دارد(؛
   همزمان با اجرای پروژه و برای مشخص کردن مقدار پیشرفت کار؛

    پس از اتمام پروژه برای معرفی طرح به دیگران.
اندازۀ ماکت: ماکت ها در سه اندازٔه کوچک  تر، بزرگ  تر و هم اندازه با اندازٔه اصلی ساختمان یا قطعٔه اصلی ساخته می  شوند. 

تقسیم بندی ماکت ها از نظر کیفیت و ساخت:
 )etude( ماکت تمرینی    

    ماکت نهایی
ماکت تمرینی: در ماکت تمرینى تمام یا بخشی از طرح ساخته می شود. طراحان با تجربه از این نوع ماکت در پیش برد طرح خود 
بسیار استفاده می کنند. ماکت تمرینی باعث می شود کنترل حجم های طرح نهایی امکان پذیر باشد. در این نوع ماکت جزئیات نهایی 

طرح لحاظ نمی شود. 
با  مانند همکاران، کارفرمایان و اشخاص مرتبط  به مخاطبانى  آن  بهتر و دقیق تر  ارائٔه  نمایش کامل طرح و  براى  نهایی:  ماکت 
پروژه های ساختمانی از ماکت نهایی استفاده می شود. ماکت نهایی نمونه ای نزدیک به طرح اصلى است که قرار است اجرا شود. به 
همین دلیل در ساخت این نوع ماکت، جزئیات ساخته می شود.ساخت ماکت نهایی توسط ماکت سازان حرفه ای انجام می گیرد. از 

این رو در تصمیم گیرى براى تصویب طرح نهایى بسیار مؤثر است. 
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مصالح ساخت ماکت: با توجه به نوع ماکت )تمرینی، نهایی(، شکل و فرم طرح، امکانات و فناورى هاى موجود، براى ساخت 
ماکت به مصالح گوناگونی نیاز دارید. به نظر شما از چه مصالحی برای ماکت سازی استفاده می شود؟ و چه ابزاری برای ماکت سازی 

ـ  8 بنویسید.  کاربرد دارد؟ آن ها را در جدول 2ـ

جدول 2ــ 8  ــ برخی از ابزار، تجهیزات و مصالح مورد نیاز در ماکت سازی

ابزار و تجهیزاتمصالحردیف

1

2

٣

٤

٥

ـ  8  ــ نمونه هایى از مقواى ماکت ـ   8  ــ ابزار، مواد و تجهیزاتشکل 3ـ شکل 4ـ

 Plasto foam ــ٣                              Polyurethan ــFoam                                   2 ــ 1    

نمونه هایی از مواد و ابزار و تجهیزات مورد نیاز براى ساخت ماکت
      کاغذ و مقوا: در بازار انواع مواد، مانند کاغذ و مقوای هیپرو، اسفنجی، پارافین خورده و ماکت عرضه می شوند. از میان این مواد، 

مقوای ماکت به دلیل قیمت مناسب و رنگ بندی متنوع، در میان مبتدیان ماکت سازی خواهان بیشتری دارد. 
ـ 8 نمونه هایى از مقواى ماکت را نشان  برش مقواى ماکت نسبتًا سخت است و در ضخامت های محدودی عرضه می شود. شکل ٣ـ

مى دهد.  
      لوازم برش وتحریر: قیچی، سوهان، سنباده، تیغ اره، اره باریک، هویه، خط کش فلزی، صفحٔه زیر برش، چسب، دستگاه برش 
ـ  8(. حرارتى و وسایلی مانند گونیا، خط کش مدرج، مداد پاک کن، مداد، پرگار، پرگارگردبر، سنباده با درجات زبری متفاوت )شکل ٤ـ

     فوم ها1: این ماده به دو صورت پلی یورتان2 و پالستوفوم٣ )یونولیت( عرضه مى شود و معموالً به شکل ورقه ای یا بلوکی است. 
از آنجایى که هنگام حمل و نقل برای محافظت از وسایل از یونولیت استفاده می شود، می توان از اندازه های مناسب این مادٔه 

ـ  8 چند نمونٔه فوم را مالحظه مى کنید. دورریز برای ماکت سازی هم استفاده کرد. در شکل ٥ـ
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ـ  8  ــ چند نمونه فوم  شکل 5  ـ

ـ  8 ــ انواع چوب پنبه شکل 6ـ

از محاسن ویژٔه فوم ها مى توان به برش راحت و فرم دهى آسان آن ها اشاره کرد. 
برای اتصال فوم ها باید از چسب هایی استفاده کرد که آن ها را درخود حل نکند. از این رو ازچسب مخصوص مانند التکس 

مخصوص فوم یا چسب چوب استفاده می شود. استفاده از چسب چوب به دلیل قیمت مناسب و راحتی تهیٔه آن توصیه می شود.
)از سه  به شکل دوالیٔه مقوایى است که در وسط آن فوم قرار مى گیرد. استایروفوم در ضخامت های مختلف  استایرو فوم1، 
میلی متر یا بیشتر( تولید می شود. کارکردن با استایروفوم مشابه کار کردن با فوم بوده و بسیار آسان است و با همان ابزار و تجهیزات 

امکان پذیر می شود. 
چوب پنبه: این ماده به دو صورت استوانه ای و ورقه ای و در ضخامت های مختلف عرضه می شود. چوب پنبه سبک است و به 
ـ  8(. ابزار و تجهیزات مورد نیاز برش چوب پنبه مشابه  راحتی برش می خورد. بعضی از انواع آن ها یک رویٔه چسبى دارند )شکل 6ـ

ابزار کار با مقوا و فوم است. صفحات چوب پنبه با چسب چوب، چسب فوم و چسب تینری به خوبی به هم می چسبند. 

 Styrofoam ــ 1

مصالحی چون پاپیه، ِگل رس، انواع خمیرها، گچ، چوب و فلز از دیگر مصالح و مواد ماکت سازی هستند. 
کارکردن با هر یک از مواد و ابزار و تجهیزات ذکر شده نیاز به تجربه اندوزى و کسب مهارت دارد و به صورت تدریجى نهادینه 

مى شود. 

بالف

بالف
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  کار کالسی

پس از اطالع و آگاهى از مواد مصرفى و تجهیزات مورد نیاز براى اجراى پروژه، نامه اى را با موضوع درخواست صدور مجوز 
استفاده از فضاى کارگاهى و تجهیزات مورد نیاز تهیه کنید و به دبیر خود ارائه دهید. 

 
بسمه تعالى

جناب آقاى شفیعى 
دبیرمحترم درس کاروفناورى دبیرستان شهداى فناورى هسته اى 

موضوع: درخواست صدور مجوز استفاده از فضاى کارگاهى و تجهیزات مورد نیاز
با سالم و احترام 

فضاى  از  استفاده  به  ساختمان،  ماکت  ساخت  و  طراحى  پروژٔه  اجراى  براى  اینکه  به  توجه  با  مى رساند،  استحضار  به 
کارگاهى مدرسه و تجهیزات مربوط به پروژه نیاز است، تقاضا مى شود دستور فرمایید در این خصوص همکارى الزم صورت 

گیرد. ضمناً فهرست تجهیزات مورد نیاز به پیوست تقدیم مى شود. 
با تشکر 

رضا محمودى 
     مدیریت گروه )ب(                    

 نکات اىمنى و رعاىت بهداشت در ماکت سازی
 از ابزار کامالً سالم و استاندارد استفاده کنید. 

 موقع کار آرامش داشته باشید. 

 در موقع کار با ابزار تیز یا برقی دقت کافی داشته باشید. 

 به نکات ذکر شده در دفترچه های همراه ابزار و تجهیزات توجه کنید. 

 در موقع کار تمرکز داشته باشید و از شوخی یا صحبت با دیگران پرهیز کنید. 

 از مواد و مصالح با کیفیت مناسب استفاده کنید. 

 برای هر کاری از ابزار مناسب آن استفاده کنید. 

 درصورتى که در دفترچٔه راهنمای مصالح به استفاده از ماسک توصیه شده باشد، از ماسک استفاده کنید.

 از لوازم برقی سالم استفاده کنید. 

شماره:1011
تاریخ:٥/12/1٣9٣

پیوست: دارد
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ساخت ماکت
برای ساخت ماکت از طرح های معماری، نیاز به نقشه هایی است که در آن ها اندازٔه دقیق ابعاد، ارتفاع ها و شکل بخش های مختلف 

کار وجود داشته باشد. 
اولین و مهم ترین گام قبل از اقدام به ساخت ماکت، بررسی و مطالعٔه نقشه ها و تعیین مقدار و نوع مصالح است. در صورت وجود 

قطعات یونولیت به کاررفته در بسته بندی وسایل، مى توانید از آن ها استفاده کنید. 
پس از تهیٔه نقشه، تعیین نوع و مقدار مصالح و ابزار مورد نیاز، به ساخت ماکت اقدام می کنند. برای ساخت ماکت از پالستوفوم 
)یونولیت( استفاده کنید. براى این کار به دو صفحٔه، یونولیت به ابعاد 70 × ٥0 سانتی متر: یکى به ضخامت 1 سانتى متر و دیگرى به 
ضخامت حدود ٣ تا ٥ سانتى متر نیاز دارید. برای برش یونولیت نیز از دستگاه برش حرارتی موجود در کارگاه و برای اتصال قطعات 
یونولیتی از چسب مخصوص فوم یا چسب مخصوص چوب استفاده کنید. در صورتى که تمایل داشته باشید برای بعضی قسمت ها 
مقوای ماکت سازی به کار ببرید. در این مرحله به قیچى کاغذبرى، خط کش فلزی، مداد، پاک کن، پرگار و سنباده کاغذی نیاز دارید. 

در تمامی مراحل ساخت، ضمن داشتن تمرکز کافى برای انجام دادن کار، حفظ ایمنی خود و دیگران را در نظر بگیرید. 
در هنگام استفاده از دستگاه برش حرارتی دقت کافى داشته باشید تا آسیبى به خود نرسانید.

ساخت ماکت خانه را بر اساس نقشه ها، با مقیاس 1:٥0 و نقشه هاى ارائه شده 1:100 می سازند.

شکل7ــ8  ــ بسترماکت

مرحلۀ 1
ساخت بستر اصلی ماکت: بهتر است ماکت بر روی یک سطح نصب شود. سطح مورد نظر ممکن است هم اندازه یا گسترده تر 
از سطح ماکت باشد. مثالً در طرح هایی که عالوه بر ساختمان ها، راه ها و محوطه اطراف نیز در نظر گرفته مى شود، بستر متناسب براى 
نقشه تهیه مى شود و باید آن را در بر گیرد. ممکن است با توجه به فضای موجود، ابتدا اجزا را تک تک بسازید و پس از سرهم کردن، 

آن ها را بر روی بستر قرار دهید. 
بستر اصلی را با استفاده از یونولیت برش بزنید. می توانید براى تمیزى کار قسمت هاى رو و کناره های آن را با مقوا بپوشانید. 
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مرحلۀ 2
 اجرای سقف: برای ساخت سقف تخت، صفحه ای کاغذى طبق نقشٔه بام تهیه کنید و پس از نصب آن روى یونولیت، دور تا دور 

آن را با دستگاه برش حرارتى جدا سازید.
برای ساخت سقف، دور تا دور نقشه  را از قسمت خط چین ها برش بزنید و پس از اتصال به یونولیت آن را برش بزنید. )شکل 

ـ   8(. 8  ـ

ـ  8  ــ برش بستر ماکت ساختمان شکل 9ـ

مرحلۀ 3
اجراى کف روى بستر اصلی: طبق نقشٔه افقی ساختمان، نقشه ای روی یونولیت ترسیم کنید. برای باال بردن دقت کار مى توانید 
ابتدا نقشه را روی یک کاغذ رسم کنید و برش بزنید. سپس کاغذ بریده شده را روی بستر اصلی بگذارید و فرایند کار را مطابق تصاویر 

ـ   8(.  ادامه دهید ) شکل 9   ـ

ـ  8  ــ آماده سازى قطعات سقف شکل 8 ـ

الف                          ب                                                           پ

ت          ث                                                                         ج

الف ــ برش دور پالن افقی                ب ــ چسب زدن پشت صفحه   پ ــ اتصال نقشه اصلی به بستر اصلی

مرحلۀ 4
ساخت دیوارها وپله: در نماها، محل دقیق بازشوها )در و پنجره(، ارتفاع پنجره ها، فاصلٔه کف پنجره ها از کف زمین، ارتفاع در 

و پله ها مشخص است. با توجه به این نقشه ها می توانید محل درها و پنجره ها را تعیین کنید و روى دیوارها برش بزنید.

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

www.kolbedanesh.com



1٣0

  برای پوشش بازشوها از چه موادی می توانید استفاده کنید؟ پرسش

پاسخ
اگر مى خواهید که سقف در جاى خود قرار گیرد و ضخامت یونولیت مشخص نباشد، باید روی لبٔه باالیی دیواره ها برش فارسی  بُر 

یا ٤٥درجه را اجرا کنید.
براى ساخت دیوارها ابتدا دور تا دور نماها را مانند نقشٔه افقى برش بزنید و آن ها را به یونولیت محکم کنید.توجه کنید که طبق 
پالن افقى، دو نماى ساختمان داراى شکستگى است. محل شکستگى نیز مشخص شده است. سقف نیز در سه جبهه از ساختمان 

بیرون زدگی دارد. ) محل شکستگى در نما و سقف، برش داده شود(.
ـ   8(. براى ساخت پله ها نیز از قراردادن چند یونولیت )مانند تصویر داده شده( عمل کنید )شکل 10ـ

                ت ــ ادامه برش                                               ث ــ کامل شدن قسمتى از طرح                                                     ج ــ ساخت پله

الف ــ برش کاغذ نقشه             ب ــ برش یونولیت                       پ ــ ادامه کار 

ـ  8   ــ ساخت یکی از نماها  شکل 10ـ

مرحلۀ 5
اتصال اجزا: پس از ساخت تمامی قطعات ماکت، الزم است با دقت و حوصله هر کدام را در سرجای خود قرار دهید و با چسب 
محکم کنید. برای قرارگیری دقیق نماها سر جایشان، پالن یا نقشه افقی را روی صفحٔه اصلی یا بستر بچسبانید. در جایی که نماها 
برش خورده اند و عقب رفتگی یا بیرون زدگی  نما وجود دارد، باید قطعات را، با توجه به ارتفاع نماها و اندازٔه آن ها در پالن، تهیه کنید.
انجام شود.  نهایی  اتصال  از  قبل  این  کار،  پوشیده شود. الزم است  نقش خاصی  یا  با طرح  باشد سطوح  که الزم  در صورتی 
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رنگ آمیزی این سطوح، با توجه به مهارت شخص و ظرافت کار ممکن است قبل از اتصال نهایی یا در پایان کار انجام گیرد. از مقواى 
رنگى به منظور پوشش نماها نیز مى توان استفاده کرد.

براى محکم شدن محل اتصال دو قطعه اى که آن ها را با چسب چوب به هم چسبانده اید باید دو قطعه را بدون حرکت، چند دقیقه اى 
محکم به هم فشار دهید. ماکت ساخته شده را در گروه خود مورد بررسى قرار دهید. همچنین ببینید چه قسمت هایى از آن نیاز به اصالح 

دارد، آن را به کمک هم انجام دهید. 

   کار غیر کالسی

گزارشى از چگونگى ساخت ماکِت خود را بنویسید و آن را براى دبیر خود ارسال کنید.

ـ  8  ــ سرهم کردن اجزای ماکت شکل 11ـ

الف                            ب                                                                     پ

ت                              ث                                                                         ج

چ                              ح                                                                    خ  
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آداب و شراىط کار

امانت داری در کار
کارفرما.  ناحیه  از  است  امانتی  می گیرد،  قرار  افراد  اختیار  در  فعالیت  یک  اجرای  جهت  که  سرمایه هایی  تمام   

بنابراین، هر گونه سهل انگاری در حفظ این امانات مستلزم خساراتی است که باید کارگر پاسخگوی آن باشد. 

َو الَّذىَن ُهم ِلَماناِتِهم َو َعهِدِهم راُعوَن
و آن ها که امانت ها و پیمان خود را رعاىت می کنند.
                                                          )سورهٔ معارج، آىهٔ 32(

این آیٔه کریمه امانتداری و وفای به عهد را از ویژگی های مؤمنین و اهل بهشت دانسته است.
امانتداری و وفای به عهد در هنگام کار، پشتوانٔه بسیار قوی و محکمی است، جهت انجام دادن کار، این صفت 
موجب امنیت و آرامش خاطر کارگر نسبت به کارفرما و بالعکس می شود و از مسائل مهم و اصولی شرایط کار است 

و به پیشرفت کارها می  انجامد.
پذیرفتن یک کار و شغل نوعی برقرار شدن عهد و پیمان بین کارگر و کارفرماست و در صورتی کار به نتیجٔه مطلوب 

می رسد که در آن پیمان شکنی و خیانت در امانت نباشد.

ساخت ماکت مسجد با مقیاس 1:50
مسجد در پهنٔه جهان اسالم از بناهاى مذهبى بسیار با ارزش است. شکوه و زیبایى مساجد نشان از همت واال و اعتقادات راستین 

معماران دارد. 
در جاى جاى سرزمین ما نیز مساجد متأثر از باورهاى عمیق مذهبى مردم است و با الگو گرفتن از سبک معمارى و اقلیم هر منطقه 

برپا شده اند.
مرحلۀ 1

ـ   8 نقشٔه افقی و نماهای یک مسجد است که با مقیاس 1:2٥0 ترسیم شده است. با توجه به  ساخت بستر اصلی: شکل 12ـ
تجربه اى که کسب کرده اید مى توانید اطالعاتى از نقشه هاى آن را استخراج کنید و ماکت مسجد را به ترتیب زیر بسازید.

براى ساخت بستر کار )مانند ماکت خانه( از یونولیتی که سطح روی آن را با مقوا پوشانده اید یا از مقوای ماکت مناسب، استفاده 
کنید. همان طور که اشاره شد مقواى ماکت استحکام بیشترى دارد اما برش آن مشکل تر است.

به نظر شما از کدام یک از وسایل و مصالح در دسترس مى توانید استفاده کنید؟
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ـ  8   ــ نقشۀ نماى مسجد شکل 12ـ

ب ــ برش پالن افقی

ـ  8   ــ برش بستر و پالن کف مسجد شکل 13ـ

الف ــ ساخت بستر

مرحلۀ 2
ساخت کف: نقشٔه ارائه شده دارای مقیاس 1:2٥0 است. آن را با مقیاس 1:٥0 ترسیم کنید، سپس نقشه را روی یونولیت قرار 

ـ   8(.  دهید و دور تا دور آن را برش بزنید )شکل1٣ـ
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ـ  8  ــ ساخت دیوارها شکل 14ـ

مرحلۀ 3
ساخت دیواره ها: دوِرنقشٔه نماها را ببرید و آن را به یونولیت متصل کنید، سپس یونولیت را برش بزنید. نماهاى مسجد شکستگى 
ندارند. بنابراین نماها را بدون برش مى توان کامل در نظر گرفت. محل طاق نماها را برش بزنید. صفحه اى به شکل مستطیل را به اندازٔه 

ـ  8(. طول نما و ارتفاع نوک طاق ها تا نقطٔه پائینى قوس برش بزنید و به پشت طاق نما بچسبانید )شکل 1٤ـ

مرحلۀ 4
 ساخت سقف: طبق نقشه هاى داده شده از نظر شکل کلى، نقشه سقف وکف این 
بنا یکسان است. نقشٔه بام را روى یونولیت قرار دهید و دور تا دور آن را برش بزنید.

مرحلۀ 5
ساخت پایۀ گنبد: برای ساخت حجم پایٔه گنبد، یک مکعب با توجه به اندازه های 
موجود در نقشه بسازید. همچنین مى توانید با روى هم گذاشتن چندین قطعه یونولیت 
ـ   8(. مربع شکل ارتفاع مورد نظر را براى حجم پایه گنبد به وجود آورید )شکل 1٥ـ

ـ   8   ــ ساخت حجم پایه گنبد شکل 15ـ

الف

ب

خحچ

جثت

پبالف
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مرحلۀ 6
ـ  8 نشان داده شده  ساخت گنبد: یکی از راه های ساخت گنبد، استفاده از فوم یا یونولیت است. روش ساخت گنبد در شکل 16ـ

است. برای ساخت گنبد می توانید از وسایل یا مواد دیگری استفاده کنید. چند نمونه را نام ببرید. 

شکل 16ــ 8 ــ مراحل ساخت گنبد

شکل 17ــ 8 ــ ساخت مناره ها 

مرحلۀ 7
ساخت مناره ها: اندازٔه مکعب پایٔه مناره را می توان از روی نقشٔه پالن و نماها به دست آورد. در نوک مناره، هرمی قرار گرفته 

است که با استفاده از اندازه ها می توان وجه های آن را ساخت. چه راه حلی برای به دست آوردن ابعاد هرم دارید؟
پس از ساخت تمامی قطعات ماکت، الزم است با دقت و حوصله هر کدام را در سرجای خود قراردهید و با چسب محکم کنید. 
برای فضا سازی حیاط مسجد چه پیشنهادی دارید؟ سعی کنید بدون خریدن وسیله یا مصالح خاص، با مصالحی که در منزل دارید 

ـ   8(. اجزا و عناصِر حیاط مسجد را بسازید )شکل 17ـ

الف ــ ساخت مناره                                                 ب ــ ماکت نهایی مسجد

پبالف

جثت
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ساخت ماکت حمل و نقل و ترافیک )نیمه تجویزی( 
ترافیک،  عالئم  ساختمان ها،  خیابان ها،  از  کوچکی  شبکٔه  شامل  محله،  هر  است.  شده  تشکیل  زیادی  محله های  از  شهر  یک 

تأسیسات و تجهیزات و وسایل نقلیه است. 
عالئم ترافیکی برای هدایت رانندگان و عابران است و به صورت عمودی و افقی به کار می روند. 

عالئم افقی: خط کشی ها و سایر عالئمی هستند که روی سطح خیابان ها و جاده ها ترسیم می شوند و پیام های الزم را به رانندگان 
ـ  ٨ الف و ب(.  و عابران منتقل می کنند )شکل 1٨ـ

ب ــ محل و مسیر دوچرخه سواریالف ــ خط کشی عابر پیاده

عالئم عمودی: چراغ ها و تابلوهایی هستند که در کنار خیابان قرار می گیرند و پیام خاصی را به رانندگان و عابران منتقل می کنند 
ـ  ٨  ــ پ(. چراغ راهنمایی رانندگان دارای سه رنگ سبز، زرد و قرمز و چراغ راهنمایی عابران دارای دو رنگ سبز و قرمز  )شکل 1٨ـ

است. 
دوربین ها، شناساگرها و شمارش گرها نیز برای مدیریت هوشمند ترافیک در شبکٔه راه ها نصب می شوند. 

تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت حمل و نقل
پمپ بنزین، پل عابر، پایانه حمل و نقل، ایستگاه تاکسی، ایستگاه اتوبوس و ایستگاه مترو از جمله تأسیسات و تجهیزات حمل و نقل 
هستند که در هر محلٔه شهری، به وسیلٔه شهرداری احداث می شوند. تسهیالت حمل و نقل خدماتی هستند که در پایانه و ایستگاه ها به 
شهروندان ارائه می شوند. به طور مثال شهروندان از خدمات تاکسی، اتوبوس، مترو برای جابه جایی از مبدأ به مقصد و از پل عابر برای 

عبور ایمن از عرض خیابان استفاده می کنند. 
وظیفٔه تعمیر، نگه داری، اصالح و بازسازی کلیٔه تأسیسات و تجهیزات حمل و نقل در داخل شهرها برعهدٔه شهرداری و در خارج 

از شهرها بر عهدهٔ وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای( است. 
برای ساخت ماکت حمل و نقل و ترافیک مراحل زیر را انجام دهید: 

مرحلۀ ١
به  دسترسی  جهت  اینترنت  از  می توانید  نقشه  تهیٔه  برای  است.  نقشه  پروژه  این  در  اصلی  بستر  ماکت:  اصلی  بستر  ساخت 
وب گاه های مرتبط مانند کتاب اول، شهرداری منطقه استفاده کنید. یا از طریق کتاب فروشی اقدام نمایید و آن گاه بخش موردنظر را 

ـ  ٨ الف(.  به صورت دستی ترسیم کنید )شکل 1٩ـ

پ ــ تابلوها و چراغ ها

شکل ١8ــ 8 ــ عالئم راهنمایی رانندگی 
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مرحلۀ 2
ظرافت  و  مهارت  با  نقشه  روی  بزرگراه ها،  و  فرعی  و  اصلی  خیابان های  میدان،  شامل  را،  معابر  شبکٔه  نقشه:  رنگ آمیزی 

ـ  8 ب(.  رنگ آمیزی و محدودٔه سواره رو از پیاده رو را تفکیک کنید )شکل 19ـ
مرحلۀ 3

 ترسیم خط کشی ها: خطوط راهنمای شبکٔه معابر را برای تعیین سهم و جهت حرکت ایمن وسایل نقلیه، مانند خطوط عابر پیاده، 
ـ  8 پ(. خطوط ممتد و منقطع، با توجه به معنی و مفهوم هرکدام، بر روی ماکت نقشه ترسیم کنید )شکل 19ـ

مرحلۀ 4
آماده کردن سطح و چسباندن نقشه روی آن: سطح متناسب با نقشه را تهیه کنید و سپس نقشٔه آماده شده را بر روی آن نصب 
کنید. سطح مورد   نظر بهتر است گسترده تر از نقشه باشد و آن را در    برگیرد. در طرح حاضر، عالوه بر شبکه راه ها، عالئم، تابلوها، 
ساختمان ها، محوطه های اطراف نیز درنظر گرفته می شود. اگر جنس بستٔه انتخابی شما از یونولیت است در این صورت هرگز از چسب 

ـ  8 ت و ث(. مایع برای چسباندن نقشه روی آن استفاده نکنید )شکل 19ـ
مرحلۀ 5

پایانٔه   تهیۀ اجزای ماکت: اجزای ماکت مانند ساختمان های شهری )مسکونی، اداری، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، درمانی(، 
اتوبوسرانی، پل عابر پیاده و … را با استفاده از موادی مانند یونولیت، فوم، چوب، مقوا، پالستیک، جعبه های کاغذی کوچک و مواد 

دورریز دیگر تهیه کنید. تابلوها را می توانید به صورت نقشٔه چاپی تهیه یا ترسیم و سپس هریک را روی پایه نصب کنید. 

الف ــ تهیه نقشه                                            ب ــ رنگ آمیزی نقشه                                        پ ــ ترسیم خط کشی ها  

ـ  8  ــ مراحل ساخت ماکت حمل و نقل و ترافیک شکل 19ـ
ت ــ آماده کردن سطح مناسب                            ث ــ اتصال نقشه روی سطح                           ج ــ اتصال اجزای ماکت روی نقشه
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ـ  8  ــ ماکت نهایی   شکل 21ـ

مرحلۀ 6
ـ  8  ــ ج(.  اتصال اجزا روی نقشۀ تهیه شده: اجزای تهیه شده را با دقت در محل های تعیین شدهٔ روی نقشه بچسبانید )شکل 19ـ

1ــ در حمل و نقل ترافیک، هر جابه جایی با وسیله نقلیه یا بدون وسیله نقلیه از یک نقطه )مبدأ( به نقطه دیگر )مقصد( را سفر می گویند.
2ــ مسیر ایمن ممکن است کوتاه ترین مسیر نباشد، اما مسیری هموار و دارای روشنایی است، کمتر از خیابان می گذرید و مجبور نیستید در حاشیه سواره رو حرکت کنید.

مرحلۀ 7
را  ماکت  جزئیات  تمام  ماکت:  جزئیات  کردن  کامل   
تمام جزئیات،  با  آماده شده، مانند فضای سبز  نقشٔه  با  مطابق 
و  نقلیه  وسایل  پارکینگ  آن،  دور  حصار  و  بازی  زمین 
چراغ های روشنایی، نیمکت برای عابران و غیره تهیه کنید و 

ـ  8(.  روی آن بچسبانید )شکل 20ـ
مرحلۀ 8

بازنگری ماکت: ماکت تهیه شده را مورد بازنگری قرار 
دهید و تمام جزئیات مربوط به نقشه و اجزای ساخته شده را 
با نقشٔه اصلی مطابقت دهید و در صورت مشاهدٔه نقص، آن 

را برطرف کنید. 
مرحلۀ 9

 ارائۀ ماکت در بازارچه: در این مرحله ماکت را نهایی 
ـ  8(. کنید و در بازارچه ارائه دهید )شکل 21ـ

ـ  8  ــ اتصال تمام جزئیات روی نقشه شکل 20ـ

  کار غیر کالسی 

قبل از رفتن به یک سفرشهری1 مثالً برای خرید یا مراجعه به مرکز درمانی برنامه ریزی کنید. برای این کار الزم است ابتدا مقصد 
خود را از روی نقشه تعیین کنید و سپس با توجه به پاسخی که به این سؤاالت می دهید، تصمیم گیری کنید. 

1ــ با توجه به محل سکونت و مقصد چه وسیله ای انتخاب می کنید؟ 

                   پیاده                دوچرخه               مترو           اتوبوس  تاکسی 

2ــ با توجه به وسیله نقلیه انتخابی چه زمانی بهتر است حرکت کنید؟ 
٣ــ کدام وسیله نقلیه، سریع تر شما را به مقصد می رساند؟ 

٤ــ کدام وسیله نقلیه ارزان تر است؟ 
٥  ــ کدام مسیر ایمن تر2 است؟ 

آیا می توانید با توجه به هزینه، زمان، سرعت و فاصله، بهترین برنامٔه سفر خود را از مبدأ تا مقصد پیشنهاد کنید؟  
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  کار کالسی

پس از اتمام پروژه براى ارائهٔ  آن در بازارچه، نامه اى را با موضوع درخواست صدور مجوز ارائٔه محصول پروژٔه ساخت ماکت 
مسجد و ساختمان در بازارچه، براى مدیریت مدرسه تنظیم کنید و رونوشت نامه را هم به دبیر خود تحویل دهید.

  کار غیر کالسی
از مراحل پروژٔه ساخت ماکت مسجد و ساختمان، فیلم کوتاهى تهیه کنید تا بتوانید با نمایش آن در بازارچه، به معرفى محصول 

خود و بازاریابى آن بپردازید.
ـ  8 معرفی شده اند که مراحل ساخت آن ها را می توانید در نرم افزار مشاهده کنید. پروژه های نیمه تجویزی دیگری در جدول ٣ـ

ماکت بافت محلی                                                  ماکت طراحی فضای داخلی                                       طراحی دیوارهای مدرسه )زیباسازی فضا(  

 ماکت سازه های شهری                                                 ماکت طراحی فضای داخلی                                                                   ماکت کعبه

ماکت طراحی داخلی یک فضا                                                 ماکت ساختمان )کارتنی(                                                                 پروژه شما

ـ  8  ــ نمونه پروژه های نیمه تجویزی جدول 3ـ
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 جدول خودارزىابی پروژه

     بخش اول:

نمره خودارزیابیدالیل و مستنداتمحدوده نمرهعنوانردیف

1
مهارت های فنی و پایه در 

0ــ10پودمان مالی و اداری

0ــ٣0پودمان معماری و سازه2

0ــ1٥مدیریت منابع٣

0ــ٥کارگروهی٤

0ــ10نوآوری و خالقیت٥

0ــ٥فناوری اطالعات و ارتباطات6

0ــ10کیفیت محصول7

0ــ1٥موفقیت در بازارچه8

… =Xجمع نمره از 100

ــــــــXمحاسبه نمره برحسب 20
٥ = …

بخش دوم: 

  قبولرعایت اصول نکات ایمنی و بهداشت در حین کار

 غیر قابل قبول

اخالق حرفه اى: از جمله رعایت حقوق مؤلفان و پدید آورندگان اثر و توجه به حفظ اطالعات شخصى دیگران است. 
پودمان مالی و ادارى: تنظیم نامه هاى درخواستى، برآورد هزینه ها و ثبت آن ها است.

مدیریت منابع: استفادهٔ بهینه از مواد و ابزار، مدیریت زمان، صرفه جویى و توجه به محیط زیست است.
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سیم چین دم باریک انبردست

سوهان آچارتخت پیچ و مهره

                          

                 

گیره پیچ گوشتى کمان اره

تصویر یک ابزاردستى دیگر با انتخاب شما آچارفرانسه انبرقفلى

پیوست: برخى از ابزارهاى دستى واجزا

دوسو
چهارسو
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1٤ــ باقرى پور، ابراهیم، 1٣9٣. فلزکارى جلد 1 و جلد 2کد607، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
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