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پودمان هاى مرتبط با اىن پروژه:
پودمان معمارى وسازه (ماكت سازى)
پودمان امور ادارى و مالى
پودمان شهروند الكترونيكى 2
پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات
سايرپودمانهاى پايه هفتم مورد نياز دراين پروژه
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پودمان
معماري و سازه
(ماكت سازي)

طراحان تمامی زمینه ها مانند معماری طراحی صنعتی با اطالع از ضوابط و عالئم نقشــه كشــی از طرح خود نقشه تهیه و اقدام به

تولىــد نمونه اولىه مىنماىند.نمونه اولىه به اىن خاطر تهىه مىشــود كه در صورت نیــاز در جزئیات یا كل آن طرح بازنگری كنند ،نمونه

ساخته شده را ماكت 1مىگوىند.نقشه و ماكت برای ارائۀ و معرفى طرح به كارفرمایان سفارش دهندگان كار و به همكاران مورد استفاده
قرار مىگىرد.

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

 نقشه خوانی و استخراج اطالعات از نقشه

 ساخت بخش های مختلف یك ماكت طبق ابعاد و اندازه های نقشه و اتصال آنها به یکدیگر

 كار گروهی ،مسئولیتپذیری  ،مدیریت منابع و فناوری اطالعات و ارتباطات ،حفظ محىط زىست ،اخالق حرفهاى
 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها
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طراح برای اینكه بتواند آفریدۀ ذهن خود را به گروه های همكار یا كارفرما عرضه كند عالوه بر تهیۀ نقشــه نىاز به ماکت و نمونه كار

دارد تا آن را به نمایش بگذارد به اىن ترتىب مخاطبان مىتوانند از طرح ذهنی او برداشت واقعی تری داشته باشند .یكی از انواع ماكت

سازی ،تهیه ماكت از پروژه های معماری است .ماكت از تبدیل طرح دوبعدی(نقشه)روی كاغذ به طرحی سه بعدی و حجمی نمونه كار

مشابه واقعى ىعنى ماكت ایجاد می شود .از اینرو الزم است پیش از ماكت سازی به فراگىرى نقشه خوانی بپردازیم.

نقشه خوانی
برای ســاخت یك بنا نىاز به تهیۀ نقشــه های معماری ،ســازه و تأسیسات مكانیكی و الكتریكی آن اســت .هر كدام از این نقشه ها

اطالعات دقیق و مرتبط را برای اجراى بخش های مختلف ساختمان ارائه می دهند.
نقشــه های معماری ،به دو دسته فاز1و 2تقسیم می

شوند .در نقشه های فاز 1محل دقیق و روابط فضاها،
ابعاد و اندازۀ آنها مشــخص مىشود .نقشه های فاز2

جزئیات اجرایی طرح را نشان می دهند.

برای ســاخت ماكت كلــی از طرح ،وجود نقشــه

های فاز  1كافی اســت .این نقشه ها شامل نقشه های

افقی(پالن) ،برش ،نما و طرحهای سه بعدی است.

نقشــۀ افقی ،مهمتریــن و اصلی ترین نقشــۀ فاز 1

محســوب می شود .نقشــه افقی (پالن) یك برش افقی

از ساختمان است.

نقشــۀ شــكل 8-1یك برش افقی از یك خانۀ یك

طبقۀ مســكونی اســت .برش افقى در محلــی در نظر

گرفته می شود كه بتواند بیشترین اطالعات را ارائه كند
درجــدول  8-1تعدادى از عالئم نقشــهها را مالحظه

مىكنىد.

شكل  8-1برش افقى از خانه ىك طبقه مسكونى

جدو  -8-1تغییر تعدادی از عالئم نقشه های معماری.

پنجره

دىوار
درها

سطح برش خورده وجود دارد ولى برش دىده نمىشود.
خط چین در نقشه های افقى نشان دهندۀ خطهایی ست كه در باالی ِ

نقشۀ بام ،نوعى نقشه در ساختمان است كه تصویری از باالی ساختمان را ارائه می كند.
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نقشۀ شكل  8-2پالن بام ساختمان را نشان می دهد.

نمای معماری :همان نماهای قائم در ترســیم فنی هســتند ،با این تفاوت كه در نماهای معماری خطوط مخفی ترســیم نمی شوند.

قائم مفروض ،موازی با نماهای بنا در نظر گرفته می شود.
همچنین صفحات ِ

از نماهــای معماری اطالعاتی چون ارتفاع درها ،پنجره ها ،دیوارها ،پله ها ،نوع مصالح و پیش آمدگی یا فرورفتگی در ســطح نما

استخراج می شود .نمای معماری با استفاده از نقشۀ افقی آن تهیه می شود.

شكل  -8-2نقشه پالن بام ساختمان
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برش های عمودی :ترســیم برش در نقشــه ها ،نوعی نما از داخل بنا اســت با این تفاوت كه سطح برش خورده مانند نقشۀ افقی با

ضخامت بیشتر نمایش داده می شود .با كمك برش عمودی می توان نحوۀ ارتباط طبقات را نشان داد.

همانطوركه اشــاره شد ،ماكت سازی یكی از راههای معرفی طرح به دیگران است .از سایر اهداف اقتصادی ماكت سازی می توان

به موارد زیر اشاره كرد:

طراح با مشاهده و ارزیابی ماكت طرح ،به نقاط ضعف و قوت كار خود پی میبرد و اشكاالت آن را برطرف می كند.

ســاخت ماكت در مراحل مختلف طراحی از ایجاد هزینه های اضافی و اتالف زمان جلوگیری می كند .بســیاری از تغییرات و

تخریبهای پرهزینه در طرح های مختلف به دلیل نداشتن توجه كافی به اشكاالت طراحی به وجود آمده است.

اغلب كارفرمایان و اشــخاص مرتبط با پروژه های معماری با نقشــه ها آشنایی كافی ندارند ،از این رو با نمایش ماكت ساخته شده

از طرح تا حد زیادی می توانند به درك بهتری دست یابند .به اىن ترتىب ماكت سازی در تصمیم گیری و در تصویب طرح ها مؤثر واقع

میشود.

ماکت ،در پروژه های معماری معمو ًال در سه موقعىت ساخته می شود:
قبل از شروع پروژه (كه براساس هدف مورد نظر انواع مختلفی دارد)
همزمان با اجرای پروژه و برای مشخص كردن مقدار پیشرفت کار
پس از اتمام پروژه برای معرفی طرح و مجموعه به دیگران

اندازۀ ماكت
ماكت ها در سه اندازۀ كوچكتر ،بزرگتر و هم اندازه با اندازۀ اصلی ساختمان یا قطعۀ اصلی ساخته میشوند.
تقسیم بندی ماكت ها از نظر كیفیت و ساخت :
ماكت تمرینی (اتود )etude
ماكت نهایی

ماكت تمرینی :در ماكت تمرىنى تمام یا بخشــی از طرح ساخته می شود .طراحان با تجربه از این نوع ماكت در پیشبرد طرح خود

بســیار اســتفاده می كنند .ماكت تمرینی باعث می شود كنترل حجم های طرح نهایی امكان پذیر باشد .در این نوع ماكت جزئیات نهایی

طرح لحاظ نمیشود.

ماكــت نهایی :براى نمایش كامل تر طرح و ارائۀ بهتر و دقیق تر آن به مخاطبانى مانند همكاران ،كارفرمایان و اشــخاص مرتبط با

پروژههای ســاختمانی) از ماكت نماىى اســتفاده می شود .ماكت نهایی نمونه ای نزدیك به طرح اصلى است كه قرار است اجرا شود .به

همین دلیل در ساخت این نوع ماكت ،جزئیات ساخته می شود.ماكت نهایی توسط ماكت سازان حرفه ای به اجرا در مىآىد .از اىن رو

در تصمىمگىرى براى تصوىب طرح نهاىى بسىار مؤثر است.
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مصالح ساخت ماكت
با توجه به نوع ماكت (تمرینی ،نهایی) ،شــكل و فرم طرح ،امكانات و فناورىهاى موجود ،براى ساخت ماكت به مصالح گوناگونی

نیاز دارىم .به نظر شــما از چه مصالحی برای ماكت ســازی استفاده می شــود؟ و چه ابزاری برای ماكت سازی كاربرد دارد؟آنها را در

جدول  8-2بنویسید.
ردیف

جدول 8 -2

مصالح

ابزار و تجهیزات

1
2
3
4
5

نمونه هایی از مواد و ابزار و تجهىزات مورد نىاز براى ساخت ماكت :
كاغذ و مقوا:در بازار انواع مواد مانند كاغذ و مقوای هیپرو ،اسفنجی ،پارافین

خورده ،ماكت عرضه می شوند .از میان اىن مواد ،مقوای ماكت به دلیل قیمت مناسب

و رنگ بندی متنوع ،در میان مبتدیان ماكت سازی خواهان بیشتری دارد.

برش مقواى ماكت نسبت ًا سخت است و در ضخامت های محدودی عرضه میشود.

شكل ( )8-3نمونه هاىى از مقواى ماكت را نشان مىدهد.

شكل  -8-3نمونههاىى از مقواى ماكت

لوازم برش وتحرىر :قیچی ،تیزبر(كاتر) ،سوهان  ،سنباده  ،تىغ اره ،اره بارىك،

هوىه  ،خط كش فلزی ،صفحه زیر برش ،چسب ،دستگاه برش حرارتى و وسایلی مانند
گونیا ،خط كش مدرج ،مداد پاك كن ،مداد ،پرگار ،پرگارگردبر ،سنباده با درجات زبری

متفاوت (شكل )8-4

شكل  -8-4ابزار  ،مواد و تجهىزات
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فومها: 1

به دو صورت پلی یورتان 2و پالستوفوم( 3یونولیت) عرضه مىشود و معمو ًال به شكل ورقه ای یا بلوكی است.

از آن جاىى برای محافظت از وســایل هنگام حمل و نقل از یونولیت اســتفاده می شــود ،می توان از اندازه های مناسب اىن ماده

دوررىز برای ماكتسازی هم استفاده كرد .در شكل  8-5چند نمونه فوم را مالحظه مى كنىد.

شكل  -8-5چند نمونه فوم

از محاسن وىژه فومها مىتوان برش راحت  ،فرم دهى و قالبى بودن و (بلوكى) آن را نام برد.

برای اتصال فوم ها باید از چســب هایی اســتفاده كرد كه آنها را درخود حل نكند .از این رو ازچســب مخصوص مانند التكس،

مخصوص فوم یا چسب چوب استفاده می شود.

اســتایرو فوم ،4به شكل دوالیه مقواىى است كه در وســط آن فوم در قرار مىگىرد .استاىرفوم ضخامت های مختلف از  3میلی

متر كاركردن با استاىرفوم مشابه فوم و بسىار آسان بوده و با همان ابزار و تجهىزات امكانپذىراست.

چوب پنبه :به دو صورت استوانه ای و ورقه ای و در ضخامت های مختلف عرضه می شود .چوب پنبه سبك است و به راحتی

برش می خورد بعضی از انواع آن ها یك رویه چسبى دارند شكل (  .)8-6ابزار و تجهیزات مورد نىاز برش چوب پنبه مشابه ابزار كار

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

شكل  8-6انواع چوب پنبه

مصالح ساختمانى پاپىهِ ،گل رس  ،انواع خمىرها ،گچ ،چوب و فلز از دیگر مصالح و مواد ماكت سازی هستند.

اســتفاده از هر ىك از مواد و ابزار و تجهىزات ذكر شــده نىاز به تجربه اندوزى و كســب مهارت دارد و به صورت تدرىجى نهادىنه

مىشود.

1-ّ Foam
2- Plasto foam
3-Polyurethan
4- Styrofoam
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کار کالسی
پــس از اطــاع و آگاهى از مواد مصرفى و تجهىزات مورد نىاز براى اجراى پروژه ،نامهاى را با موضوع درخواســت ارائه مجوز

استفاده از فضاى كارگاهى و تجهىزات مورد نىاز تهىه و به دبىر خود ارائه دهىد.
بسمه تعالى

شماره1011:
جناب آقاى شفىعى

دبىرمحترم درس كاروفناورى دبيرستان شهداى فناورى هستهاى

تارىخ1393/12/5:
پىوست :دارد

موضوع :درخواست ارائه مجوز استفاده از فضاى كارگاهى و تجهىزات مورد نىاز
با سالم واحترام

به اســتحضار مىرســاند با توجه به اىنكه براى اجراى پروژه طراحى و ساخت ماكت ساختمان ،نىاز به استفاده از فضاىى كارگاهى

مدرســه و تجهىزات مربوط به پروژه مىباشــد ،تقاضا مىشود دســتور فرماىىد در اىن خصوص همكارى الزم صورت گىرد .فهرست

تجهىزات مورد نىاز به پىوست تقدىم مىشود.

با تشكر

رضا محمودى

مدىرىت گروه (ب)

نكات اىمنى و رعاىت بهداشت در ماكت سازى
 از ابزار كام ًال سالم و استاندارد استفاده كنید.
 موقع كار آرامش داشته باشید.

 در موقع كار با ابزار تیز یا برقی دقت كافی داشته باشید.
 به نكات ذكر شده در دفترچه های همراه ابزار و تجهیزات توجه كنید.

 در موقع كار تمركز داشته و از شوخی یا صحبت با دیگران پرهیز كنىد.
 از مواد و مصالح با كیفیت مناسب استفاده كنید.

 از ابزار مناسب هر كاری استفاده كنید.
 درصورتىكه در دفترچه راهنمای مصالح به استفاده از ماسك توصیه شده باشد  ،از ماسك استفاده كنىد.
 از لوازم برقی سالم استفاده كنید.
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ساخت ماكت:
برای ساخت ماكت از طرح های معماری ،نیاز به نقشه هایی است كه در آن اندازه دقیق ابعاد ،ارتفاع ها و شكل بخش های مختلف

كار در آن وجود داشته باشد.

اولین و مهمترین گام قبل از اقدام به ساخت ماكت ،بررسی و مطالعه نقشه ها و تعیین مقدار و نوع مصالح است .در صورت موجود

بودن قطعات یونولیت به كاررفته در بسته بندی وسایل مىتوانىد از آنها استفاده كنىد.

پس از تهیه نقشــه ،تعیین نوع و مقدار مصالح و ابزار مورد نیاز  ،اقدام به ســاخت ماكت اقدام میكنند .برای ســاخت ماكت از

پالستوفوم(یونولیت) استفاده كنىد ،براى اىن كار نىاز به  2صفحه ،یونولیت به ابعاد ( )50 × 70ىكى به ضخامت  1سانتىمتر و دىگرى

به ضخامت حدود  3تا  5سانتىمتردارید .برای برش یونولیت نیز از دستگاه برش حرارتی ساخته شده در پروژه  2و برای اتصال قطعات

یونولیتی از چســب مخصوص فوم یا چسب مخصوص چوب اســتفاده كنىد .در صورتى كه تماىل داشته باشىد برای بعضی قسمتها

مقوای ماكت ســازی به كار ببرىد .در اىن مرحله نىاز به قىچى كاغذبرى ،خط كش فلزی ،مداد ،پاك كن و پرگار و ســنباده كاغذی نیز

دارىد.

در تمامی مراحل ساخت ضمن داشتن تمركز كافى برای انجام كار ،حفظ ایمنی خود و دیگران را در نظر بگىرىد.
در هنگام استفاده از كاتر( تىزبر) دقت كافى داشته باشىد تا آسىبى به دست خود نرسانىد.

ساخت ماكت خانه بر اساس نقشه ها با مقىاس 1:50
نقشههاى ارائه شده  1:100مىباشد

مرحلۀ :1ساخت بستر اصلی ساخت

شكل - 8-7بسترماكت

بهتر است ماكت بر روی یك سطح نصب شود سطح مورد نظر ممكن است هم اندازه یا گسترده تر از سطح ماكت باشد مث ًال در طرح

هایی كه عالوه بر ساختمان ها ،راه ها و محوطه اطراف نیز در نظر گرفته مىشود ،بستر متناسب براى نقشه تهىه مىشود و باىد آن را در

بر گیرد .ممكن است با توجه به فضای موجود ابتدا اجزاء را تكتك بسازىد و پس از سرهم كردن آن برروی بستر قرار دهىد.
بستر اصلی را با استفاده از یونولیت برش بزنىد و براى تمىزى كار قسمتهاى رو و كنارههای آن را با مقوا بپوشانىد.
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مرحلۀ :2اجراى كف روى بستر اصلى
طبق نقشۀ افقی ساختمان ،نقشه ای روی یونولیت ترسیم كنىد .برای باال بردن دقت كار می مىتوانىد ابتدا نقشه را روی یك كاغذ

رسم كنىد وبرش بزنىد سپس كاغذ برىده شده را روی بستر اصلی بگذارىد و فرآىند كار را ادامه دهىد ( شكل  8-8الف تا پ).

الف) اتصال نقشه اصلى به بستر اصلى

مرحلۀ :3ساخت دیوارها وپله

ب) چسب زدن پشت صفحه
شكل  -8-8برش بستر ماكت ساختمان

پ) برش دور پالن افقى

در نقشــۀ افقی ،محل دقیق بازشــوها (در و پنجره)  ،ارتفاع پنجره ها ،فاصلۀ كف پنجره ها از كف زمین ،ارتفاع در و پلهها در نما

مشــخص است .با توجه به این نقشــه ها میتوانىد محل درها و پنجرهها را تعیین كنىد و روى دىوارها برش بزنىد.دقت كنىد دو نما از

نماهاى ساختمان داراى شكستگى است.
پرسش

برای پوشش بازشوها از چه موادی می توانید استفاده كنید؟
پاسخ:
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اگرمىخواهیم كه ســقف در جاى خود قرار گىرد و ضخامت یونولیت مشــخص نباشد ،باىد روی لبۀ باالیی دیواره ها برش فارسی

ُبر یا  45درجه اجرا كنىد.

براى ســاخت دىوارها ابتدا دور تا دور نماها را مانند نقشــه افقى برش بزنىد و به ىونولىت محكم كنىد.توجه كنىد كه طبق پالن افقى

دو نماى ساختمان داراى شكستگى است .محل شكستگى نىز مشخص شده است .سقف نىز در  3جبهه از ساختمان برآمدگى دارد.

( شكستگى در نما و سقف برش داده شود).

براى ساخت پلهها نىز ز قراردادن چند ىونولىت مانند تصوىر داده شده عمل كنىد(شكل .)8-9

الف) برش كاغذ نقشه

ب) برش ىونولىت

پ) ادامه كار

ت) ادامه برش

ث) كامل شدن قسمتى از طرح

ج) ساخت راه پله

شكل  -8-9ساىر برشهاى ساختمان

مرحلۀ  :4اجرای سقف
برای ســاخت ســقف تخت صفحهای كاغذى طبق نقشۀ بام تهیه و پس از نصب آن روى ىونولىت دور تا دور آن را با دستگاه برش

حرارتى جدا كنىد.
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برای ساخت سقف شیب دار با توجه به ارتفاع سقف از روی دیوارهای اطراف و زاویه سقف نسبت به افق اندازۀ قطعات سقف را

تعیین آن با سپس بایونولیت بسازىد(شكل.)8-10

الف

ب

پ

ت

ث
شكل  -8-10آمادهسازى قطعات سقف

ج

مرحلۀ :5اتصال اجزاء

پس از ساخت تمامی قطعات ماكت الزم است با دقت و حوصله هر كدام را در سرجای خود گذاشته و با چسب محكم كنىد.
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الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح
 -8-11سرهم كردن اجزاء ماكت

خ

در صورتی كه الزم باشد سطوح با طرح یا نقش خاصی پوشیده شود قبل از اتصال نهایی این كار انجام می شود .رنگ آمیزی این

سطوح با توجه به مهارت شخص و ظرافت كار ممكن است قبل از اتصال نهایی یا در پایان كار انجام بگیرد .از مقواى رنگى به عنوان

پوشش نماها نىز مىتوان استفاده كرد.

براى محكم شدن محل اتصال دو قطعهاى كه با چسب چوب آنها را به هم چسباندهاىد باىد دو قطعه را بدون حركت  ،چند دقىقهاى

كلى به هم فشار دهىد.ماكت ساخته شده را در گروه خود مورد بررسى قرار دهىد ببىنىد چه قسمتهاىى از آن نىاز به اصالح دارد  ،آن

را به كمك هم انجام دهىد.

کار خارج از کالس
گزارشى از چگونگى ساخت ماكت خود بنوىسىد و آن را براى دبير خود ارسال كنىد.

آداب و شرایط کار
امانت داری در کار

تمــام ســرمایه هایی که جهت انجام یــک فعالیت در اختیار افراد قــرار می گیرد،

امانتی اســت از ناحیه کارفرما .بنابراین ،هر گونه سهل انگاری در حفظ این امانات مستلزم

خساراتی است که باید کارگر پاسخگوی آن باشد.
ذین ُهم ِل ِ
ون
َمانات ِهم َو َع ِهد ِهم ُ
راع َ
َو الَّ َ
و آنها که امانت ها و پيمان خود را رعایت می کنند .سوره معارج ،آیه 32

این آیۀ كريمه امانتداری و وفای به عهد را از ویژگی های مومنین و اهل بهشت دانسته است.

امانتداری و وفای به عهد در هنگام کار ،پشــتوانه بســیار قوی و محکمی است جهت انجام

کار ،ایــن صفت موجب امنیت و آرامش خاطر کارگر نســبت به کارفرما و بالعکس می

شود و از مسایل مهم و اصولی شرایط کار است و سبب پیشرفت کارها میشود.

پذیرفتن یک کار و شــغل نوعی عهد و پیمان بین کارگر و کارفرما برقرار

مــی کند و در صورتی کار به نتیجه مطلوب می رســد کــه در آن پیمان
شکنی و خیانت در امانت نباشد.
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ساخت ماكت مسجد با مقیاس 1:50
مسجد از بناهاى مذهبى بسىار با ارزش در پهنه جهان اسالم است .شكوه و زىباىى مساجد نشان از همت واال و اعتقادات راستىن

معماران دارد.

در جاىجاى ســرزمىن ما نىز مســاجد متأثر از باورهاى عمىق مذهبى مردم و با الگو گرفتن از سبك معمارى و اقلىم هر منطقه برپا

شدهاند.

مرحلۀ :1ساخت بستر اصلی
شــكل  8-12نقشــههاى (نماها) ىك مســجد اســت كه با مقىاس  1:100ترسىم شــدهاند.با توجه به تجربهاى كه كسب كردهاىد

مىتوانىد اطالعاتى از نقشههاى آن استخراج نماىىد.براى ساخت ماكت مسجد به ترتىب زىر عمل كنىد.

براى ساخت بستر كار مانند ماكت خانه از یونولیتی

كه ســطح روی آن را از مقوا پوشــانده اید یا از مقوای
ماكت مناســب اســتفاده كنىد .همانطور كه اشاره شد
مقــواى ماكت اســتحكام بىشــترى دارد امــا برش آن

مشكلتر است.

به نظر شــما از كــدام ىك از وســاىل و مصالح در

دسترس مىتوانىم استفاده كنىم؟

شكل  - 8-12نقشه نماى مسجد
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مرحلۀ :2ساخت كف
نقشــۀ ارائه شــده دارای مقیاس  1:100است ،آنرابا مقیاس  1:50ترسیم كنید سپس نقشه را روی یونولیت گذاشته و دور تا دور

آنرا برش بزنید(شكل.)8-13

الف ) ساخت بستر

مرحلۀ :3ساخت دیواره ها

شكل  -8-13برش بستر و پالن كف مسجد

ب) برش پالن كف

دورنقشه نماها را ببرىد و آن را به ىونولىت بچسبانىد ،سپس ىونولىت را برش بزنىد نماهاى مسجد شكستگى ندارد پس نماها را بدون

برش مىتوان كامل در نظر گرفت .محل طاق نماها برش بزنىد .صفحهاى به شــكل مســتطىل را به اندازه طول نما و ارتفاع نوك طاقها

تا نقطه پائىنى قوس برش بزنىد و به پشت طاق نما بچسبانىد (شكل .)8-14

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

شكل  -8-14ساخت دىوارها
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مرحله  :4ساخت سقف
طبق نقشــههاى داده شده از نظر شكل كلى نقشه ســقف وكف اىن بناىكسان است نقشه بام را روى ىونولىت گذاشته دور تا دور آن

را برش بزنىد

مرحله  :5ساخت پاىه گنبد
برای ســاخت حجم پایه گنبد یك مكعب با اندازه نقشه بســازىد .همچنىن مىتوانىد با روى هم گذاشتن چندىن قطعه ىونولىت مربع

شكل ارتفاع مورد نظر را براى حجم پاىه گنبد به وجود آورىد (شكل )8-15

شكل  -8-15ساخت حجم پاىه گنبد

مرحله :6ساخت گنبد
یكی از راه های ســاخت گنبد اســتفاده از فوم ىا یونولیت است .روش ســاخت گنبد را در (شكل  )8-16مالحظه مى كنىد ،شما

میتوانید از وسایل یا مواد دیگری برای ساخت گنبد استفاده كنید .چند نمونه را نام ببرید.

الف

ب

پ

ت

ث
شكل  -8-16مراحل ساخت گنبد

ج

مرحله :7ساخت مناره ها
اندازۀ مكعب پایه مناره را می توان از روی نقشۀ پالن و نماها به دست آورد .در نوك مناره هرمی قرار گرفته است كه با استفاده از

اندازهها می توان وجه های آنرا ساخت .چه راه حلی برای به دست آوردن ابعاد هرم دارید؟
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پس از ساخت تمامی قطعات ماكت الزم است با دقت و حوصله هر كدام را در سرجای خود قراردهىد و با چسب محكم كنیم.

برای فضا ســازی حیاط مسجد چه پیشنهادی دارید؟ســعی كنید بدون خریداری كردن وسیله یا مصالح خاص ،با مصالحی كه در

منزل دارید اجزاء و عناصر حیاط مسجد را بسازید (شكل .)8-17

ب) ماكت نهايى مسجد

الف) ساخت مناره
شكل  -8-17ساخت منارهها

کار کالسی
پس از اتمام پروژه براى ارائ ه آن در بازارچه  ،نامه اى را با موضوع درخواست مجوز ارائه محصول پروژه طراحى و ساخت ماكت

مسجد  ،ساختمان در بازارچه براى مدىرىت مدرسه تنظىم كنىد و رونوشت نامه را هم به دبىر خود تحوىل دهىد.
کار خارج از کالس

از مراحل ســاخت پروژه طراحى و ســاخت ماكت مسجد ،ساختمان فىلم كوتاهى تهىه كنىد تا بتوانىد با نماىش آن در بازارچه براى

معرفى محصول و بازارىابى استفاده كنىد.
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جدول خودارزیابی پروژه------------------ :
بخش اول:

ردیف

1

2

عنوان

مهارت های فنی و پایه در

3

محدوده
نمره

پودمان مالی و اداری

پودمان معماری و سازه

مدیریت منابع
کارگروهی

4

5

نوآوری و خالقیت

7

کیفیت محصول

6
8

جمع نمره از 100

دالیل و مستندات

نمره
خودارزیابی

10-0

30-0

15-0
5-0

10-0

فناوری اطالعات و ارتباطات

5-0

موفقیت در بازارچه

15-0

10-0

X=...

محاسبه نمره برحسب 20

X
= ....
5

بخش دوم:
رعایت اصول نكات ایمنی و بهداشت در حین کار

 قبول
غیر قابل قبول

اخالق حرفهاى شامل :رعاىت حقوق مؤلفىن و پدىد آورندگان اثر ،توجه به حفظ اطالعات شخصى دىگران و ...

پودمان مالي و ادارى :تنظيم نامه هاى درخواستى ،برآورد هزينهها و ثبت در كاربرگ روزنامه

مديريت منابع :استفاده بهينه از مواد و ابزار  ،مديريت زمان ،صرفهجويى ،توجه به محيط زيست
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پيوست :برخى از ابزارهاى دستى واجزا

انبردست

دم باريك

سيمچين

پيچ و مهره

آچارتخت

سوهان

كمان اره

پيچگوشتى

گيره

انبرقفلى

آچارفرانسه

تصوير يك ابزاردستى ديگر با انتخاب شما
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