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به تصاوير باال نگاه کنيد.
ــ چه سؤاالتى در ذهن انسان بود که باعث شد وسايل باال را اختراع کند؟

مى تواند  که  است  بخشيده  او  به  تفکرى  قدرت  چنان  آفريده،  را  انسان  که  خدايى 
از  نيز  پديده ها  امور  در  کاوش  و  جست  وجو  تحقيق،  کند.  تسخير  را  آسمانى  کرات 
که  بسيارى  پرسش هاى  مى کند  سعى  ويژگى،  اين  بر  تکيه  با  او  است.  انسان  ويژگى هاى 
را  اطالعاتى  خود،  پرسش هاى  به  دادن  پاسخ  براى  انسان  دهد.  پاسخ  دارد،  ذهن  در 
او  مى کند.  نتيجه گيرى  و  مى پردازد  آزمايش  و  تجربه  به  مى کند،  دسته بندى  و  گردآورى 

در اين راه ممکن است بارها شکست بخورد اّما نا  اميد نمى شود. 

نيد ر  ف
استفاده  بيش تر  خود  مغز  قابليت هاى  و  توانايى ها  از  مى توانيم  چگونه 

کنيم؟

با  انسان  است.  انسان  ويژگى هاى  از  يکى  نيز  خّالق  تفکر  داشتن  و  خّالقيت 
استفاده از قدرت تفکر توانسته بسيارى از مسائل و مشکالت زندگى خود را حل کند 
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. و هم چنين اختراع ها و اكتشاف هاى زيادى را انجام ده
شما در کتاب حرفه  و فن سال اّول و دوم راهنمايى با مراحل تولي و عوامل مؤثر بر 
. امسال با مراحل تفکر در حل مسئله استفاده از مواد  ي رش و تکامل فّناورى آشنا ش
و تغيير آن به عنوان يک مسئله ى اساسى در تولي محصوالت فّناورى و برخى اصول و 

. ضوابط مربوط آشنا خواهي ش

آيا مي دانيد
تر  ون تفکر ارزشمن در اسالم يک ساعت تفکر، از هفتاد سال عبادت ب

است؟

مراحل تفکّر در حل مشکالت
گى به مشکالت زيادى برمى خورد که نياز به حل آن  انسان در طول دوران زن
، خود  دارد و اصوال ًًً هر سؤالى که انسان نزد خود مطرح مى کن و جوابش را نمى دان
رهاى کاشته  مشکلى به شمار مى رود؛ مثال ًًً، چرا زمين روزبه روز گرم تر مى شود؟ چرا ب
؟ چرا من مطالب درسى را زود فراموش مى کنم؟ و… اکنون شما را  ه ان ه سبز نش ش

با سير تفکر در حّل مشکالت آشنا مى کنيم:
۱ــ احساس وجود مشکل: فراين تفکر بع از احساس وجود مشکلى که براى 
انسان اهميت دارد آغاز مى شود. انسان در اين مرحله، نوعى انگيزه ى قوى احساس 

. مى کن که او را به حّل مشکل تشويق مى نماي

در اين بخش ۲ مورد از مشکالتى را که با آن برخورد کرده اي نام 
… ببري

وقتى  (موضوع):  مشکل  پيرامون  ارک  م و  اطالعات  جمع آورى  ۲ــ 
، معموال ًً به بررسى آن از تمام جنبه ها مى پردازد  انسان وجود مشکلى را حس مى کن
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آن  به  مربوط  ارک  م و  اطالعات  جمع آورى  به  سپس  و  کن  درک  به خوبى  را  آن  تا 
ارى  موضوع مى پردازد و اطالعاتى که براى شناخت و حل مشکل مناسب ان را نگه
ارد، جمع آورى اطالعات و اسناد متناسب با  و اطالعاتى که نامناسب ان را کنار مى گ

. ن دقيق آن ها کمک مى کن ن و فهمي موضوع، به روشن ش

، چه منابعى  براى شناخت و حّل مشکالتى که در مورد «۱» نام بردي
؟ شرح  ؟ اطالعات مورد نياز خود را چگونه به دست مى آوري را مى شناسي

………………………… . دهي

۳ــ فرضيه سازى: فرضيه درواقع راه هاى پيشنهادى براى حّل مشکل است و 
شامل تمامى روش هاى پيشنهادى و احتمالى که به ذهن مى رسن مى شود.

را  راه حل هايى  و  فرضيه ها  چه  بردي  نام  که  مشکالتى  حّل  براى 
و  نوشته  ام  هرک براى  راه حل   ۲ اقل  ح دليل؟  به چه   . مى کني پيشنهاد 

…………… . داليل خود را نيز بنويسي

۴ــ ارزيابى فرضيه ها: وقتى انسان براى حّل يک مشکل، فرضيه اى مى سازد، به 
تجربه و آزمايش پرداخته و معموال ًً به بررسى عميق و بحث پيرامون آن با توجه به اطالعات 
ارکى که در اختيار دارد مى پردازد تا از درستى آن ها براى حّل مشکل مطمئن شود  و م
گاهى اوقات انسان به اين نتيجه مى رس که فرضيه ى او با اطالعات و حقايق درباره ى آن 
اشته و در ذهن خود  مشکل، هماهنگ و متناسب نيست. از اين رو، آن فرضيه  را کنار گ
ر تکرار مى کن تا سرانجام به يک  به ساختن فرضيه اى ديگر مى پردازد و اين رون را آن ق

. فرضيه ى مناسب با اطالعات و حقايق موجود درباره ى آن مشکل برس
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فرضيه  به راستى  آيا   ، کني بررسى  کردي  مطرح  که  را  فرضيه هايى 
سى) که مطرح کرده اي صحيح و مناسب است؟ ………………… (ح

فرضيه هاى  اشتن  گ کنار  از  پس  انسان  فرضيه:  صّحت  به  اطمينان  ۵  ــ 
ن به يک فرضيه ى درست، براى حّل مشکل، معموال ًًً به گردآورى  نامناسب، در رسي
ارک و اسناد ديگر نيز مى پردازد تا به نکات تازه اى برس و يا براى اطمينان از صحت  م
. موارد باال مراحلى هستن که معموال ًًً در فراين  فرضيه، آزمايش هايى انجام مى دهن
. ما نيز باي براى حّل مشکالتى که ممکن  حّل مشکالت از فکر انسان عبور مى کنن
گى روزمره برايمان پيش بياي اين مراحل را طى کنيم تا آن را به درستى  است در زن

حل نماييم.

را  مناسب  راه هاى  کردي  مطرح  که  فرضيه اى  درستى  اثبات  براى 
……………… . پيشنهاد کني

نيد تحقيق 
مراحل  از  نمونه اى   ۷۹ تا   ۷۴ آيات  انعام،  سوره ى  در  مجي  قرآن 
سير تفکر در جريان حل مسئله و مشکل را در داستان حضرت ابراهيم (ع) 
ن به معرفت الهى  مطرح مى کن که آن حضرت چگونه توانست براى رسي
اى  اى يگانه را تنها خ سرانجام بت پرستى را مردود و خ گام بردارد و 
آيات  اين  به  خود  گروه  در  شما   . کن معرفى  اطاعت  و  پرستش  سزاوار 
ن  مراجعه کني و فهرستى از مراحلى را که حضرت ابراهيم (ع) براى رسي
. فهرست خود را با فهرست ساير  به توحي طى کرده است استخراج نمايي

. گروه ها مقايسه، اصالح و تکميل نمايي
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         بحث گروهي
گان از زمان خلقت تاکنون النه هاى خود را به همان شکل ساده و  پرن
اوليه مى سازن اّما انسان به طور دائم در روش ساخت مسکن تغييراتى داده 

است. به نظر شما، انسان چگونه اين تغييرات را به وجود آورده است؟

رت تفکر و خّالقيت، شرکت کردن در کارها و بحث هاى  يکى از راه هاى پرورش ق
، افکار  ه هاى خود مى کنن ادى از افراد گروه شروع به دادن اي گروهى است. وقتى تع
تر و بهترى ارائه  ي ه ى ج ديگر اعضاى گروه نيز فعال مى شود و هرکس سعى مى کن اي

. ده
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فعاليت
انجام  را  آن  و  کني  انتخاب  را  زير  فعاليت هاى  از  يکى  گروه  هر 

. دهي
خود  رسه ى  م مشکالت  و  مسائل  درباره ى  گروهى  به طور  ۱ــ 
. آن گاه فهرستى از اين مسائل و مشکالت و راه حل هاى  جست  و جو کني
ول زير تهيه  ولى مانن ج مناسب تهيه کني و به دبير خود ارائه دهي (ج

.( و آن را تکميل کني
گام پنجمگام چهارمگام سومگام دومگام اول

مسائل و مشکالتى را 
 ، مى رس به نظرتان  که 
در اين ستون فهرست 

. کني

و  مسائل  از  يکى 
انتخاب  را  مشکالت 
کني و در اين ستون 

. بنويسي

يا  مسئله  مورد  در 
انتخاب  که  مشکلى 
، در اين ستون  کرده اي

. کمی توضيح دهي

همه ى راه حل هاى افراد 
حل  به  مى توان  که  را 
در  شود،  منجر  مسئله 
يادداشت  قسمت  اين 

. کني

ه (راه حل) را  بهترين اي
انتخاب کني و درباره ى 

. آن کمى توضيح دهي

۲ــ حتماً تاکنون درباره ى حوادثى که در اثر استفاده ى نادرست از 
. چه بسيار اتفاق افتاده است  ه اي ، چيزهايى شني چرخ گوشت پيش مى آي
که کودکى با فرو بردن دست خود در اين وسيله انگشتانش را از دست 
. براى اين  ه هاى خود را ارائه دهي داده است. براى حل اين مشکل، اي

کار:
يادداشت   ، مى رس به نظرتان  که  را  سرنخ هايى  و  ه ها  اي کليه ى  ۱ــ 

. ؛ حتى اگر غيرمعمول و غيرممکن باشن کني
. ه را انتخاب کني ه ها بهترين اي ۲ــ از بين اي

اري و آن را تکميل کني تا  ه را به بحث بگ ه ى انتخاب ش ۳ــ اي
يل به يک محصول فّناورى شود. جايى که قابل تب

ه)  ش انتخاب  ه ى  (اي ه  ش انتخاب  راه حل  اجراى  درباره ى  ۴ــ 
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. تصميم نهايى را بگيري
 . ۵  ــ براى اجراى آن سعى کني دانش و اطالعات کافى کسب کني
کاربرد  و  ويژگى ها  و  مواد  خصوص  در  بيش تر  اطالعات  و  دانش  اين 

آن هاست.
 . اشتى و اصول زيبايى آن نيز توجه نمايي ۶ ــ به نکات به

توجه: در هنگام انجام اين فعاليت، چرخ گوشت را روشن نکني و 
. تا ح امکان از تصوير استفاده کني

     بيش تر بدانيد
امروزه با پيشرفت علم و فّناورى شاه تغييرات و تحوالت فراوانى 
در جهان اطراف خود هستيم. يکى از فّناورى هاى نوين، فّناورى اطالعات 
و ارتباطات است که ما مى توانيم با استفاده از ابزارهاى اطالعاتى و ارتباطى 
همراه،  تلفن  داخلى)،  (شبکه ى  اينترانت  جهانى)  (شبکه ى  اينترنت   : مانن
اقل زمان ممکن به اطالعات  ماهواره، سيستم هاى دورنگار به راحتى در ح
هى کرده و آن  ا کنيم، اطالعات خود را سازمان مورد  نياز خود دسترسى پي

را در اختيار ديگران قرار دهيم.
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دارد  اطالعات  به  دست يابى  در  مهمى  نقش  که  ابزارهايى  از  يکى 
رايانه است. رايانه که حاصل تفکر، خالقيت و فّناورى است، براى حّل 
ن به انجام امور ادارى و  بسيارى از مشکالت انسان، مانن سرعت بخشي
ه است. اين وسيله اکنون به شرکت ها، ادارات و حتى  شخصى ساخته ش
به خانه هاى مردم در سراسر جهان راه يافته و تقريباً همه جا را تسخير کرده 
قبيل  از  کارهايى  انجام  براى  زيادى  برنامه هاى  و  امکانات  داراى  است، 
پل،  پارچه،  ساختمان،  طراحى  ارى،  حساب و  رياضى  ه ى  پيچي عمليات 

. ساخت فيلم هاى کارتونى، انجام آزمايش ها و هزاران کار ديگر مى باش
يکى ديگر از فّناورى هاى نوين، فّناورى نانو (نانوتکنولوژى) است که 
امروزه از آن سخن فراوان به ميان مى آي و در اخبار رسانه ها نيز خبرهاى 
از  استفاده  با   . مى شنوي يا  و  ه  خوان را  فّناورى  اين  پيشرفت هاى  ي  ج
. اين  اين فّناورى، مواد و وسايل با ابعاد بسيار کوچک ساخته مى شون
. اين  سى کاربرد بيش ترى دارن مواد و ابزار در بخش پزشکى، فنى و مهن
 . فّناورى يک فراين تولي مولکولى است و از قانون طبيعت پيروى مى کن
ازه ى مواد دارويى و با استفاده از ابزارهاى بسيار  به عنوان مثال، با تغيير ان
اصلى  محل  به  را  دارو  پزشکان  پزشکى،  استفاده ى  براى  ه  ش تولي  ريز 
. هم چنين از اين فّناورى در ساخت  ن بيمار ارسال مى نماين در داخل ب
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ها، ايجاد  مواد بسيار سبک و محکم براى ساخت ُپل ها، ساختمان ها و س
نيروگاه هاى برق، صنعت خودروسازى و… استفاده مى شود.

گى  زن براى  الزم  مهارت هاى  باي   ۲۱ قرن  شهرون  به عنوان  شما 
گى،  زن لوازم  خري  ثبت نام،  قبيل:  از  کارها  بيش تر  که  جامعه اى  در 
ايى، پوشاک، بليت هواپيما، قطار و اتوبوس، پرداخت بهاى قبض  مواد   غ
آب، برق و… انتقال پول به ديگران را از طريق شبکه هاى ارتباطى رايانه اى 
؛ زيرا در قرن ۲۱ و بع  (اينترنت و اينترانت) انجام مى ده را داشته باشي
ن،  ى باسواد محسوب مى شود که عالوه بر مهارت هاى خوان از آن شهرون
. در  نوشتن و حساب کردن، بتوان از رايانه به نحو مطلوبى استفاده نماي
داراى  که  است  موفق تر  دانش آموزى  و  دانشجو  دور  ان  نه چن ه اى  آين

. مهارت کافى در زمينه ى استفاده از اين ابزار مفي باش

مورد  باي  را  اصولی  چه  فّناورى  محصول  يک  تولي  براى  فّناوران 
؟ توجه قرار دهن

، فّناورى تولي ابزار، روش هاى  هم چنان که در سال هاى اّول و دوم راهنمايى آموختي
گى با استفاده از فکر و خّالقيت انسان است. پس براى  نو و حل مسائل و مشکالت زن
تولي محصوالت فّناورى باي دانش، مهارت و فکر نو داشته باشيم تا بتوانيم مراحل کار 

تولي را با موفقيت طى کنيم.
الف) انتخاب و تغيير مواد: يکى از اصول اساسى در تولي هر محصول فّناورى، 
انتخاب و تغيير مواد است. يک فّناور باي اطالعات کافى درباره ى ويژگى هاى مواد داشته 

. باش تا بتوان از ماّده ى مناسبى براى تولي محصول مورد نظر خود استفاده کن

          بحث گروهي
لباس  داشتن  آتش نشان ها،  جان  حفظ  براى  وسايل  بهترين  از  يکى 
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مقاوم در برابر آتش است؛ چه ويژگى هاى 
ديگرى اين لباس باي داشته باش تا عالوه 
بتوانن  کار  هنگام  به  آن ها  جان  حفظ  بر 

؟ راحت و سريع انجام وظيفه کنن

، به همان شکل قابل استفاده نيستن و به  مواد خامى که در طبيعت وجود دارن
. فّناوران با استفاده از علوم و فنونى که آموخته ان اين مواد را تغيير  تغييراتى نياز دارن

. .به فرآين زير دقت کني مى دهن تا بتوانن محصول مورد نظر خود را تولي نماين

شکل فرآين تولي پارچه از پنبه
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ار گروهي
لى ــ کيف و… را انتخاب کني و مراحل  وسيله اى مانن ميز ــ صن
تولي آن از ماده ى خام (مثال ً چوب) تا طراحى و تولي آن را رسم نموده 
. نتيجه ى کار گروهى را به  هي و درباره ى هر مرحله توضيح مختصرى ب
. با کمک معلم و ساير گروه ها مراحل را اصالح و تکميل  کالس ارائه دهي

. کني

فّناورى  محصوالت  تولي  در  اشتى  به اصول  رعايت  اشتى:  به اصول  ب) 
م رعايت  ايى، پوشاک، دارويى، حمل و نقل و… امرى ضرورى است و ع اعم از غ
يرى براى انسان و محيط زيست به وجود آورد.  آن، ممکن است خسارت هاى جبران ناپ
سالمتى  ۱ــ  است:  الزم  مواد  انتخاب  در  اشتى  به مهم  اصل  دو  رعايت  بنابراين، 

. ازد، ۲ــ به محيط زيست آسيب نرسان انسان را به خطر نين

نيد ر  ف
رنگ هاى  با  مختلف  مواد  از  اسباب بازى ها  تولي  و  ساخت  براى 
متنوع استفاده مى شود. اگر در تهيه ى مواد و تولي آن ها به اصول مختلف 
ي  اشت توجه نشود، چه خطراتى ممکن است کودکان را ته از جمله به

؟ کن

: به مثال زير توجه کني
ن انسان، از موادى استفاده مى شود  براى عکس بردارى از قسمت هاى مختلف ب
ه مانن سرطان  که داراى پرتوهاى خطرناک ان و مى توانن انسان را به بيمارى هاى کشن
. به همين دليل کارکنان بخش عکس بردارى (راديولوژى) باي از لباس هايى  مبتال سازن

. استفاده کنن که آن ها را از خطر پرتوها در هنگام کار حفظ نماي



نيد         بررسي 
نوع  يک  از  استفاده  راهنماى  گروه،  هر 
دارو، يک وسيله ى برقى و… را به کالس بياورد 

. اشتى آن را توضيح ده و نکات ايمنى و به

ارزيابى
محصوالت فّناورى پس از تولي باي از ابعاد مختلف مورد آزمايش و ارزيابى 
ون اين که نمونه ى اوليه ى آن  قرار گيرد. تولي انبوه (فراوان) يک محصول فّناورى ب
، کار خطرناکى است و ممکن است  از جنبه هاى گوناگون مورد آزمايش قرار گرفته باش

ازد. ه را به خطر بين سالمت مصرف کنن

نيد ر  ف
قرار  آزمايش  مورد  ن  ش ساخته  از  پس  مايع  گاز  کپسول هاى  اگر 

ممکن  اتفاقاتى  چه   ، نگيرن
؟ است بيفت

١٣

گان محصوالت فّناورى ضمن دقت در انتخاب مواد و ساخت وسايل،  کنن تولي
باي جزوه، بروشور يا دفترچه هاى راهنمايى را تهيه  کنن و همراه محصول ارائه  دهن 
گان  تا روش هاى صحيح و نکات ايمنى الزم براى استفاده از محصول را به مصرف کنن

. آموزش دهن
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دى مطرح مى شود که  پس از تهيه و تولي يک محصول فّناورى، سؤاالت متع
. ؛ به مثال زير توجه کني ارزيابى به آن ها پاسخ مى ده

پس از ساخت يک اتوى برقى سؤال هاى زير مطرح مى شود:
؟ ه است و درست کار مى کن ۱ــ آيا بخش الکتريکى اتو طبق نقشه تهيه و بسته ش

؟ ۲ــ آيا درجه ى تنظيم گرماى اتو درست کار مى کن
۳ــ آيا اتو به خوبى گرم مى شود؟

۴ــ آيا سيم اتو سالم و مناسب است؟
۵  ــ آيا دسته ى اتو از استحکام کافى برخوردار است؟

         بحث گروهي
ن به  ؟ راه هاى رسي ه يک فّناور موفّق باشي چگونه مى تواني در آين

. ف تان را ارائه کني ه

       بيش تر بدانيد
را  ضوابطى  و  اصول  باي  محصولى  هر  تولي  براى 
 . ارد» مى گوين رعايت کرد. به اين اصول و ضوابط «استان
قرار  ارزيابى  و  آزمايش  مورد   ، تولي از  پس  محصول  هر 

اردها)  مى گيرد تا مشخص شود که مطابق اصول و ضوابط مربوط (استان
ه نقص و ايرادى داشته  ه است يا خير. اگر محصول تولي ش ساخته ش

. ام کن ه باي براى رفع آن اق ، تولي کنن باش
در ايران و ساير کشورهاى جهان، براى ارزيابى محصوالت فّناورى 
ه و… مؤسسه هايى فعاليت  ايى، مواد شوين اعم از ابزار و وسايل، مواد غ
ارد ايران يکى از اين مؤسسات است. در سطح  . مؤسسه ى استان دارن
ارد، محصوالت فّناورى را بررسى  جهانى نيز مؤسسه ى بين المللى استان
مى کن و پس از کسب اطمينان از کيفيت آن ها مطابق ضوابط و قوانين به 

. اين محصوالت گواهينامه و نشان مخصوص مى ده
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         بحث گروهي
داشته  وجود  آزمايشگاه  يک  ى  تولي کارخانه ى  هر  در  باي  چرا 

؟ باش

نکات زيبايى شناختى
زيبايى محصوالت در دو بخش مورد توجه قرار مى گيرد:

گان در طراحى و ساخت محصول، فرهنگ و  ۱ــ ساخت محصول: تولي کنن
گان را درنظر مى گيرن و سعى مى کنن که رنگ، شکل، مواد مورد  سليقه ى مصرف کنن

. مصرف و… براساس نيازهاى آن ها باش
ازه  ان رنگ،  جنس،  نظر  از  محصوالت  ى  بسته بن محصول:  ى  بسته بن ۲ــ 
و… باي به گونه اى باش که عالوه بر حفظ محصول و معرفى آن، موجب جلب توجه و 

افزايش مشترى نيز بشود.
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فعاليت
. مرحله ى  هر گروه يکى از فعاليت هاى زير را انتخاب و انجام دهي

. ى بگيري ارزيابى محصول را ج
۱ــ تکميل يک طرح: مى خواهيم روى يک ساعت معمولى (ديوارى 
و…) دستگاهى نصب کنيم که هنگام اذان صبح افراد ناشنوا را از خواب 
. هنگام ارائه ى طرح به اصول  ه هاى خود را ارائه دهي . طرح ها و اي ار کن بي
. طرح را با جزئيات آن روى کاغ بياوري  اشتى، ايمنى و زيبايى توجه کني به
. بهترين  و پس از تأيي اعضاى گروه خود، آن را به دبير و کالس ارائه کني

. يل شود، برگزيني ه اى را که مى توان به محصول فّناورى تب اي
مختلف  چيزهاى  گروه  هر  ابتکارى:  وسيله ى  يک  ساخت  ۲ــ 
دورريختنى مانن ظرف مايع ظرف شويى، چوب، تکه هاى شيلنگ، قطعه هايى 
از وسايل از کار افتاده و…، مقوا، چسب، سيم و وسايل موردنياز ديگر را 
ه هاى خود را براى ساخت يک وسيله ى  رسه بياورد. اعضاى گروه اي به م
يل شود،  ه را که مى توان به فّناورى تب . هر گروه بهترين اي ابتکارى ارائه دهن
. سپس هر گروه وسيله ى ساخته  انتخاب و محصول موردنظر را تولي کن
. يک گروه  ه ى خود را ارائه کن تا ساخته هاى گروه ها با هم مقايسه شون ش

. ى کني ه را با نظر آن ها درجه بن داور تشکيل دهي و وسايل ساخته ش
۳  ــ ساخت چراغ قوه: با استفاده از يک قطعه سيم، يک 
 . يه (باترى قلمى) چراغ قوه بسازي المپ ۱/۵ ولتى و يک منبع تغ

. براى چراغ خود يک کلي قطع و وصل نيز تهيه و نصب کني
پس از ساخت چراغ قوه براى آن جل زيبايى تهيه کني و روى 
ه يا اعضاى گروه خود و کليه ى  . نام سازن جل آن را تزيين نمايي
چراغ قوه  جل  روى  نيز  را  ه  مصرف کنن فرد  نياز  مورد  اطالعات 
. شما هم چنين مى تواني يک راهنماى استفاده از آن تهيه  بنويسي



سر ديگر نخ ها را به 
جسمى مانن يک گيره 

. گره بزني
نوارچسب

 نخ
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شرکت  براى  نامى   . داري چراغ قوه  تولي  شرکت  يک  کني  فرض   . کني
؛ می تواني حرف اول نام يا نام خانوادگى اعضاى گروه را  خود انتخاب کني
ن  . براى نامي طورى کنار هم بچيني که از آن يک کلمه ى زيبا به دست آي

. شرکت خود از اين نام استفاده کني
ازه ى  ۴ ــ ساخت چتر: يک چتر طراحى نموده و سپس آن را در ان
قرار  استفاده  مورد  بارانى  و  برفى  مواقع  براى  چتر  اين  بسازي  کوچک 
مى گيرد در مرحله ى ارزيابى محصول از نظرات ساير گروه ها نيز استفاده 

: .به نمونه زير توجه کني کني
دايره اى به قطر ۲۰ سانتى متر 

. از ماده دلخواه ببري

قطعات ۳۰ سانتى مترى نخ تهيه کني يک 
سر نخ ها را در فاصله هاى مساوى به دور 

. دايره گره بزني

پرده نازک

گره
بار

نخ

سيستم
با  راهنمايى  دوم  و  اول  سال  در 
تعريف سيستم، برخى سيستم ها و چگونگى 
. هم چنين،  ي فراين کار در آن ها آشنا ش
آن ها  اجزاى  و  ه  پيچي نسبتاً  سيستم هاى 
برخی  با  را  شما  امسال   . شناختي را 

ه و چگونگى ارتباط بين سيستم هاى اصلی و فرعى آشنا مى کنيم. سيستم هاى پيچي
ه معموال ًًً از چن سيستم فرعى تشکيل  ه: سيستم هاى پيچي سيستم هاى پيچي

. ه ان ش

نخ

نوار چسب
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ايجاد  اصلى  سيستم  وظيفه ى  از  بخشى  دادن  انجام  براى  فرعى  سيستم هاى 
، سيستم دوچرخه را  . در اين جا براى اين که شما موضوع را بهتر درک کني مى شون

مورد بررسى قرار مى دهيم.
 اهرم ترمز عقبزين 

ميله عرضى تنه
فرمان 

رکاب
دسته 
محور 

ه طوقه دن
دريچه باد (ولف)

ه کلي انتخاب کنن
 اهرم ترمز جلو

( شب رنگ ايمنى جلو (سفي
بازوى ترمزها مانن دستى قوى، 

. طوقه ى چرخ را مى گيرن

پره ها
دوشاخه جلو  

توپى
الستيک 

طوقه

ه  محافظ دن

ه ها، ه ى دن (اهرم) جابه جا کنن
ه که باعث راحت تر  ادى از چرخ دن با تع
زمين هاى  و  سربااليى ها  در  زدن  رکاب 

صاف مى شود.

شب رنگ ايمنى عقب (قرمز)

ه است: سيستم دوچرخه از پنج سيستم فرعى به شرح زير تشکيل ش
ه است. وقتى  رت: که شامل پنجه رکاب، زنجير و چرخ دن ۱ــ سيستم انتقال ق
، به چرخ عقب نيروى مکانيکى وارد مى کن و درنتيجه، چرخ  دوچرخه سوار رکاب مى زن

. جلو به حرکت درمى آي

زنجير حول چرخ زنجيرها 
مى گردد.

پيچ و مهره
ترمز با 
فشرده 

ن اهرم  ش
به طوقه 
چرخ عمل 

. مى کن

  . دسته ترمز همانن يک اهرم عمل مى کن دور  مقابل،  شکل  در 
ه  رت خط کشي سيستم انتقال ق

ه است. ش
فنر براى تعليق 
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۲ــ سيستم برق رسانى: زمانى که دوچرخه درحال حرکت است، چرخ عقب يا 
جلوى دوچرخه (متناسب با نوع دوچرخه که دينام ممکن است روى چرخ جلو باش يا 
. قسمت متحرک دينام (سردينام) را در داخل آهنربا به  ا مى کن عقب) با دينام تماس پي
يل به انرژى الکتريکى مى شود که از  حرکت درمى آورد. اين حرکت مکانيکى در دينام تب

يل مى شود. طريق سيم به المپ هاى جلو و عقب منتقل و در آن جا به انرژى نورانى تب

نيد ر  ف
، چه  اشته باش ايت و فرمان وجود ن اگر در وسايل نقليه سيستم ه

؟ اتفاقى مى افت

ايت و ترمز: در اين سيستم  ۳ــ سيستم ه
به کمک فرمان مى توان دوچرخه را در مسير دلخواه 
ايت کرد و يا به کمک ترمز، آن  را از حرکت نگه  ه
داشت. دسته ى ترمز روى فرمان قرار دارد و هنگام ترمز 
کردن به کمک سيم ترمز، لقمه ها را به ديواره ى طوقه 

ه و مانع حرکت دوچرخه مى شود. چسباني
دوچرخه:  اسکلت  يا  نه  ب ۴ــ 
و  ارى  نگه وظيفه ى  دوچرخه  اسکلت 
به هم پيوستن قسمت هاى مختلف دوچرخه 
در   شکل  همان طور که  دارد.  ه  برعه را 
لوله ى  دو  افقى،  لوله ى   ، مى بيني مقابل 
اصلى  قسمت هاى  زين،  و  زاويه  تحت 

نه يا اسکلت عالوه بر اين که اجزاى دوچرخه را  . ب نه ى دوچرخه را تشکيل مى دهن ب
) نيز هست. نگه مى دارد، جاى سرنشين (زين) و حمل بار (ترک بن

. در شکل باال ساير اجزاى مربوط به اسکلت را بررسى و فهرست کني
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ه: اين سيستم ممکن است مانن بوق هايى که با باترى  اردهن ۵  ــ سيستم هش
کار مى کنن برقى باشن و يا مانن بوق هاى شيپورى و زنگ هاى معمولى با نيروى دست 

. ا دربياين به ص

نيد ر  ف
باي  را  ايمنى  نکات  چه  دوچرخه سوارى،  هنگام  در 

رعايت کرد؟

         بيش تر بدانيد
ادى  ه است و از تع چرخ خياطى: چرخ خياطى نيز يک سيستم پيچي

ه است. سيستم فرعى به شرح زير تشکيل ش
شکل  به  دستى  چرخ هاى  در  که  رت:  ق انتقال  سيستم  ۱ــ 

مکانيکى فعال مى شود؛ درواقع، 
به  رت  ق دسته،  ن  چرخان با 
مى شود.  منتقل  دوخت  سيستم 
حرکت  به  دوخت  سيستم  آن گاه 
انجام  دوختن  عمل  و  درمى آي 

مى گيرد.
با  برقى،  چرخ هاى  در 
روى  بر  پا  فشار  ن  آم وارد 
ال، نيروى الکتريکى به نيروى  پ
نيروى  مى شود.  يل  تب مکانيکى 

به حرکت  را  دوخت  سيستم  و  مى ياب  انتقال  دوخت  سيستم  به  مکانيکى 
درمى آورد. درنتيجه، عمل دوختن انجام مى شود.
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۲ــ سيستم دوخت: شامل قرقره ى نخ و محل قرار  گرفتن 
جاى  و  ماکو  دوخت،  صفحه ى  سوزن،  نخ،  تنظيم  دستگاه  آن، 

ماکو است.
روکش  يا  پوسته  پايه،  شامل  که  اسکلت:  يا  بدنه  ۳ــ 
رايانه اى  سيستم هاى  به  جديد  خياطى  چرخ هاى  است.  دسته  و 
دکمه دوزى  جاى  گلدوزى،  مانند  دوخت  انواع  براى  ويژه اى 

و… مجهز شده اند.

فعاليت
فردى  يا  گروهى  به طور  و  کنيد  انتخاب  را  يکى  زير  فعاليت هاى  از 

دهيد. انجام 
۱ــ يک خودرو، موتورسيکلت، تراکتور، پنکه، يخچال يا ماشين لباسشويى 
آن را  فرعى  سيستم هاى  و  دهيد  قرار  بررسى  مورد  داريد،  دسترس  در  که  را 

مشخص کنيد. در هنگام بررسى به نکات ايمنى توجه کنيد.

۲ــ سيستم هاى فرعى يک رايانه را مشخص کنيد.
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ن انسان را مورد بررسى قرار دهي و سيستم هاى فرعى آن را  ۳ــ ب
ن ــ مانن قلب ــ کار خود  . اگر يکى از سيستم هاى فرعى ب مشخص کني
ن انسان چه اتفاقى  ه يا کامال ً از کار بيفت براى کل ب را درست انجام ن

؟ مى افت
را  آن  فرعى  سيستم هاى  و  دهي  قرار  بررسى  مورد  را  گياهى  ۴ــ 

. مشخص کني

نيد تحقيق 
ي و نيازهاى  ى که بر اثر فّناورى هاى ج ي در خصوص مشاغل ج
ن به اين مشاغل، فرد  . براى وارد ش ه است تحقيق کني انسان به وجود آم
ام يک  . ک باي چه شرايط جسمى ــ مهارت ها و توانايى هايى را داشته باش
ي براى شما به عنوان يک خانم يا آقا مناسب تر است؟ چرا؟ از مشاغل ج
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خودآزمايى و مرور درس
۱ــ اگر به آن حرف «ل» را اضافه کنيم، يک سيستم طبيعى است.

ه است. ۲ــ اگر به اول چرخه اضافه شود، يک سيستم پيچي
۳ــ جايگاه سرنشين دوچرخه است.

۴ــ سيستم سنجش زمان.
۵ ــ در سيستم برق رسانى دوچرخه، وظيفه ى تولي برق را دارد.

۶ ــ محل قرار گرفتن بار روى دوچرخه.
ه باي از جنبه هاى گوناگون مورد آزمايش قرار  ۷ــ نمونه ى تولي ش

گيرد. اصل………
حل  را  خود  گى  زن مشکالت  و  مسائل  آن  کمک  به  انسان  ۸  ــ 

. مى کن
رت تفکر است. ۹ــ يکى از راه هاى پرورش ق

بسيار  آن،  زيبايى  به  فّناورى  محصوالت  بهتر  فروش  براى  ۱۰ــ 
. اهميت مى دهن

رت در دوچرخه. ۱۱ــ يکى از اجزاى سيستم انتقال ق
۱۲ــ سيستمى که براى انجام دادن بخشى از وظيفه ى سيستم اصلى 

درنظر گرفته مى شود.
. ۱۳ــ مرحله اى که راه هاى پيشنهادى به ذهن انسان مى رس

. ۱۴ــ بوق دوچرخه از نوع سيستم…… مى باش
ام اصول تولي  ۱۵ــ سالمتى انسان و محيط زيست در گرو رعايت ک

محصوالت فّناورى است؟
ه ى مراحل  ام پيامبر در قرآن کريم بيان کنن ۱۶ــ داستان مبارزه ى ك

. حل مشکل مى باش
ارى و به هم پيوستن قسمت هاى مختلف دوچرخه  ۱۷ــ وظيفه ى نگه
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ه دارد. را به عه
ى اطالعات براى حل مسئله انجام  ۱۸ــ پس از گردآورى و دسته بن

. مى دهي
. ۱۹ــ قبل از تجربه و آزمايش فرضيه ها باي گردآورى شون

فرضيه ها  مناسب ترين  و  بهترين  انتخاب  براى  که  مرحله اى  ۲۰ــ 
. انتخاب مى شون

ه و زنجير از اجزاى اين سيستم است. ۲۱ــ چرخ دن
۲۲ــ از اصول اوليه ى تولي محصوالت فّناورى.
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ا  ول را پي ه را کنار هم قرار داده و رمز ج ارى ش حروف خانه هاى شماره گ
. کني

کلي پيشرفت و ترّقى انسان ۳ کلمه است.
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 واحد ۲ 

 

ار
  با
برق

دانش آموزان عزيز، همان طور که مى داني درس حرفه و فن 
براى انجام کارهاى عملى به ابزار و کارگاه نياز دارد. به نظر شما 
درس  اين  براى  مجهزى  و  مناسب  کارگاه هاى  مى توان  چگونه 
ر و مادر و دبيران خود مشورت  تهيه کرد. با دوستان، آشنايان، پ

. اري ا کرده و به اجرا بگ کني و بهترين راه حل را پي
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: به تصاوير نگاه کني

۱ــ چه تفاوت هايى ميان پنکه و اتوى برقى وجود دارد؟
۲ــ چه عاملى باعث به حرکت درآوردن پروانه ى پنکه مى شود؟

ارها و حفاظت و  در سال اول و دوم با ويژگى هاى برخى وسايل الکتريکى، م
. ي ايمنى در برق آشنا ش

يل  هاى تب ، مطالبى در خصوص مورد استفاده و نحوه ى کار کلي در اين واح
و موتورهاى الکتريکى خواهي آموخت.

چگونه مى توان يک المپ را از دو نقطه خاموش و روشن کرد؟
ا و انتهاى راهرو، راه پله و…  هرگاه بخواهيم يک المپ را از دو نقطه مثال ً ابت
پيچ  يک  داراى  يل  تب کلي  مى کنيم.  استفاده  يل  تب کلي  از  کنيم،  خاموش  يا  روشن 

اتصال مشترک و دو پيچ غيرمشترک است.

اتو

المپ کم مصرفپنکه
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فعاليت
يل وسايل موردنياز: ار کلي تب ۱ــ م

۱ــ جعبه ى تقسيم
يل د کلي تب ۲ــ دو ع

۳ــ سرپيچ المپ و المپ
۴ــ سيم

جهت  فيوز،  از  استفاده  الکتريکى  ارهاى  م همه ى  در  توجه: 
ار به  رسه، نحوه ى بستن فيوز در م ايمنى ضرورى است. در کارگاه م

دانش آموزان آموزش داده شود.

اتصال به زمين
فاز 

شمای فنی

شمای حقيقی

نول
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يل ار الکتريکى کلي تب مراحل بستن م
۱ــ سيم فاز را بع از عبور دادن از فيوز 
يل  و جعبه تقسيم به اتصال يا پيچ مشترک کلي تب

. اول متصل کني

کلي  غيرمشترک  پيچ  دو  از  هريک  از  ۲ــ 
اتصال  يا  پيچ  دو  به  برگشت  سيم  دو  اول،  يل  تب

. يل دوم وصل کني غيرمشترک کلي تب

 
يل  تب کلي  مشترک  پيچ  يا  اتصال  از  ۳ــ 
سرپيچ  پيچ هاى  از  يکى  به  را  برگشت  سيم  دوم، 

. المپ متصل کني

۴ــ سيم نول را مستقيماً از جعبه ى تقسيم به 
. پيچ ديگر سرپيچ المپ متصل کني
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ار را آزمايش و    ۵ ــ با نظارت دبير خود م
. يل را بررسى کني کار کلي تب

نيد آزمايش 
يل، جاى سيم مشترک با يکى از  اگر در موقع بستن يک کلي تب

ار چگونه عمل خواه کرد؟ سيم هاى غيرمشترک عوض شود، م
ار را بررسى کني و نتيجه  ار الکتريکى، عملکرد م با رسم نقشه ى م

. را به صورت گزارش به کالس ارائه دهي

       بحث گروهي

؟ ، چه کارى انجام مى دهن ۱ــ وسايلى که در تصوير باال مى بيني
بيان  برقى  وسايل  اين  از  يک  هر  در  را  الکتريکى  موتور  نقش  ۲ــ 

. کني
ازه هاى کوچک  ۳ــ چن نمونه از کاربرد موتورهاى الکتريکى در ان

. و بزرگ را نام ببري


