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سخنی با دبیران ارجمند

خداوند سبحان را سپاس مى گوىىم که در پناه لطف و رحمتش به ما اىن توفىق را عناىت فرمود تا بتوانىم
برگ دىگرى از اوراق سند مبانى نظرى تحول بنىادىن در نظام تعلىم و تربىت رسمى عمومى جمهورى اسالمى
اىران را عملىاتى کنىم.
برنامه
حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری یکی از یازده
همکاران ارجمند،
حوزه تربیت و یادگیری در ٔ
ٔ
ٔ
دوره آموزش متوسطه
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران است که در طول  12سال ،از ٔ
پایه ّاول ابتدایی تا پایان ٔ
برنامه درسی ملی ایران
حوزه تربیت و یادگیری
به صورت تلفیقی یا درس مستقل آموزش داده می شود .براساس ٔ
ٔ

کار و فناوری با هدف کسب شایستگی کار های مورد نیاز زندگی و دنیای کار طراحی و تدوین شده است.

مانند سال  هاى قبل ضرورت دارد در فراىند اجراى پروژه به شاىستگى  هاى غىرفنى و فنى دنىاى کار مانند
کاربرد ابزار ها ،نقشه خوانى ،شناخت مواد ،اخالق حرفه اى ،مدىرىت منابع ،مدىرىت کار و کىفىت ،کارآفرىنى،
آموزش دىگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن ها را به عنوان ىک پاىه اساسى در فراىند آموزشى به کار گیرید.
پاىه نهم
پایه ششم ،هفتم و هشتم دانش آموزان مهارت هاى الزم را تا حدودى کسب کرده اند .در ٔ
در ٔ

مهارت هاى آموخته شده تقوىت و تکمىل مى شوند .دانش آموزان با فراگىرى اىن درس مى توانند برخى از
کار هاى روزمره را به درستى انجام دهند .همچنىن با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندى هاى مورد نىاز براى آن
آىنده شغلى و تحصىلى تصمىم آگا هانه بگىرند.
مشاغل و
ٔ
مقاىسه آن با توانمندى خود مى توانند براى ٔ

رشته تحصیلی،
آینده زندگی خود و انتخاب ٔ
در این پایه دانش آموزان باید خود را بهتر بشناسند تا برای ٔ

آینده خود را
تصمیم بگیرند .شما به عنوان دبیر درس کار و فناوری می توانید کمک زیادیکنید تا دانش آموزان ٔ
دوره دوم متوسطه آشنا سازید.
بهتر بسازند .همچنین آنان را با رشته های تحصیلی ٔ

پایه نهم به این گونه است که در سه بخش طراحی شده است ،بخش ّاول
ساختار کتاب کار و فناوری ٔ

شامل سه پودمان تجویزی است .این بخش را باید در قالب
پروژه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی به
ٔ

صورت عملی آموزش دهید .بخش دوم شامل هفت پودمان نیمه تجویزی (انتخابی) است .شما باید سه پروژه

از پروژه های ارائه شده در این بخش را انتخاب و به صورت عملی آموزش دهید .بخش سوم هم شامل پودمان
هدایت تحصیلی ــ حرفه ای است .در این پودمان دانش آموزان بایستی با توجه به آنچه تا کنون در دروس کار و
رشته تحصیلی
پروژه انتخاب ٔ
فناوری پایه های ششم ،هفتم ،هشتم و نهم آموخته اند ،با کمک شما و مشاور مدرسه ٔ

خود را اجرا کنند .پیشنهاد می شود این بخش در دو مرحله ،به این صورت که گام ّاول پودمان ،بعد از نیمسال
ّاول و گام های دوم و سوم در پایان سال تحصیلی تدریس شود.

از آنجا که هر پروژه وابسته به کار هاى موجود در پودمان  هاست ،بنابراین اجراى موفقیت آمیز پروژه ها،
مشروط به اجراى گام ب ه گام و با کیفیت مطلوب آن ها در هر پودمان مى باشد .الزم است دبىران محترم به گونه اى
برنامه رىزى کنند که دانش آموزان بتوانند فراىند اجراى کار را در رسىدن به محصول نهاىى ادامه دهند .فراىند
اجراى پروژه و تولىد محصول نهاىى از اهداف اصلى در اىن کتاب است .در طراحی فعالیت  های یادگیری از
تفکر فناورانه و روش های فعال استفاده کنید .تفکر فناورانه شامل طرح سؤال و روش حل مسائل فناورانه
است .براى رسىدن به اىن هدف ،برخى از مطالب با عنوان هاىى مانند کارکالسى ىا کار غیرکالسی و مانند آن
مشخص شده است که در ادامه چند مورد مهم توضىح داده مى شود.

کار کالسی
کار های مشخص شده با اين عنوان را بايد دانش آموز در کالس يا کارگاه به صورت فردی يا در گروه دو تا
چهار نفری انجام دهند .در انجام دادن کار های گروهی دانش آموزان بايد نکاتی مانند احترام به عقايد ديگران،
تحمل يکديگر ،نقش افراد در گروه ،مشارکت و تقسيم کار را رعايت کنند.

کار غیر کالسی
چنين کار هايی بايد متناسب با امکانات و ويژگی های مدرسه يا خانواده و با راهنمايی دبير يا بزرگ تر ها در
خانواده انجام شود .از اجراى چنين کار هايی در خانه بايد گزارش کار و مستنداتی مانند عکس تهيه گردد و
نتيجه کار به دبير نشان داده شود.
ٔ
بدون اجراى کار های وابسته به هر پودمان دانش آموزان موفق به يادگيری آن ها نخواهند بود.
در برخی پودمان ها دانش آموزان برای اجراى کار چهار گام را طی خواهند کرد .نخست موضوع را
شناسايی می کنند ،سپس اطالعات مربوط به موضوع را از منابع مختلف به دست مى آورند .آنگاه پس از
دسته بندی و پردازش اطالعات ،گزارش آن را به صورت الکترونيکی تهيه می کنند .در پايان برای به اشتراک
گذاشتن اطالعات ،آن را به صورت نمايشی ارائه می دهند.

کارهای نیمه تجویزی (انتخابی)
در اين کتاب برای توجه به ويژگی های منطقه ای يا تناسب محتوا با شرايط دانش آموزان ،برخی کار ها با
عنوان نيمه تجويزی يا انتخابی مشخص شده است .دبیران محترم می توانند فعالیت ها و پروژه  های نیمه تجویزی
را به جای آنچه در کتاب آورده شده است انتخاب کنند .این فعالیت ها و پروژه ها می توانند بر اساس عالیق
دانش آموزان و یا نیاز های منطقه ای و محلی باشد.
پروژه
در این کتاب دو یا چند پودمان در قالب یک پروژه آموزش داده می شود .دانش آموزان 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.
توصىه اکىد دارىم که دبىران ارجمند کتاب را به طور دقىق و کامل مطالعه کنند و پودمان  هاى پىشنهادى را
شخصاً اجرا نماىند تا در فراىند اجراى آموزش دچار مشکل نشوند .همچنىن بر رعاىت نکات بهداشتى ،اىمنى و

حفاظتى در حىن انجام کار هاى عملى توسط دانش آموزان ،تأکىد وىژه داشته باشند .برخى از توصىه  هاى اىمنى

در هر پودمان متناسب با نوع فعالىت ارائه شده است.
ارزشىابى اىن درس مانند آموزش آن به صورت عملى انجام مى شود .ارزشىابى به صورت فراىندى و با توجه
به نوع کار مى تواند ارزشىابى پاىانى نىز داشته باشد .ابزار ارزشىابى فراىندى ىا پاىانى ،مشاهده و کارپوشه است.
در برخى از موارد ،هر دو روش مورد استفاده قرار مى گىرد .در جدول صفحه بعد ،نمونه  هاىى از شاخص  هاى
مورد ارزشىابى و ابزار هاى آن براى ارزشىابى پودمان و پروژه آورده شده است.

موارد ارزشیابی
شایستگی های فنی ــ تفکر انتقادی ،پرسشگری و ...
نوآوری

ابزار
مشاهده

مشاهده  +کارپوشه

بهرهگیری درست از فناوری ها

مشاهده  +کارپوشه

رعایت ایمنی و بهداشت

مشاهده  +کارپوشه

برنامهریزی درست کار ها

پودمان

انجام کار های گروهی

کاربرد درست ابزار و تجهیزات

مشاهده  +کارپوشه
مشاهده +کارپوشه

مشاهده  +کارپوشه

مدیریت زمان و اجرای درست فرایند ها

مشاهده +کارپوشه

مستندسازی

مشاهده  +کارپوشه

انجام کار های گروهی

مشاهده  +کارپوشه

تولید

مشاهده  +کارپوشه

پروژه

بهرهگیری درست از فناوری ها

مشاهده  +کارپوشه

قابلیت فروش محصول

مشاهده  +کارپوشه

نوآوری و خالقیت در تولید

بازاریابی و تبلیغات

موفقیت در بازارچه
مستندسازی

مشاهده  +کارپوشه
مشاهده  +کارپوشه
مشاهده  +کارپوشه
مشاهده  +کارپوشه

ىادآورى مى شود که جدول ارائه شده صرفاً پىشنهادى است و دبىران محترم با توجه به تجربه و شاخص هاى دىگرى

که براى آنان جنبه ارزشىابى دارد ،مى توانند به ردىف هاى جدول اضافه کنند.

برای درس کار و فناوری ،بسته آموزشی شامل کتاب درسی ،راهنمای معلّم ،فیلم راهنمای معلّم ،نرمافزار آموزشی
دانش آموزان پیش بینی شده است که در اختیار شما قرار داده شده است.
ارزنده شما و تالش بی وقفه شما همکاران ارجمند ،اهداف درس
بدون شک ،بدون همکاری ،استفاده از تجارب
ٔ

کار و فناوری در این پایه محقق نمی گردد .از شما به دلیل این همکاری و تالش دلسوزانه تشکر و قدردانی می نماییم.

مؤلفان

سخنی با دانش آموزان گرامی

سال های گذشته شما در دروس کار و فناوری پایه های ششم ،هفتم و هشتم مهارت های مختلفی همانند کار با رایانه
و طراحی و ساخت پروژه ها را به دست آوردید .همچنین با برخی از مشاغل نیز آشنا شدید .امسال برای شما بسیار مهم و
پایه نهم عالوه بر اینکه همانند سال های
سرنوشت ساز است .چرا که شما پس از گذراندن پایه  های هفتم و هشتم اکنون در ٔ

گذشته مهارت های جدیدی از جمله ارائه الگوریتم کار ها ،ترسیم با رایانه ،طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی،
ساخت بازی های رایانه ای ،کار با برق ،نگهداری و تعمیر در تأسیسات و عمران ،طراحی و ساخت در عمران ،بازدید های
ضروری در خودرو ،پایش رشد و تکامل کودک و صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) را به دست می آورید ،خود
آینده زندگی خود و انتخاب رشته ،تصمیم بگیرید .درس کار و فناوری به شما کمک
را بهتر می شناسید ،می خواهید برای ٔ

آینده خود را بهتر بسازید.
زیادی می کند تا ٔ

توجه به نکات زیر موجب یادگیری بهتر در این درس می شود.
1ــ از خالقیت و نوآوری خود در ساخت محصوالت و کار ها استفاده نمایید .شما در آینده نوآور و کارآفرین

برجسته ای خواهید شد.
2ــ به نظرات دوستان خود در کار گروهی احترام بگذارید و به همدیگر در انجام کار گروهی کمک نمایید .چرا که
کار های بزرگ با کار گروهی انجام می شوند.
3ــ از حفظ کردن مطالب دوری کنید .سعی کنید آن ها را در عمل تجربه کنید و محصوالت خوبی بسازید.
4ــ این درس امتحان کتبی ندارد و ارزشیابی از روی محصوالت ساخته شده شما و ارائه در بازارچه انجام می شود.
5ــ در راه اندازی بازارچه و فروش محصوالت خود با کیفیت باال کوشش کنید .هر نیمسال شما یک بازارچه دارید.
6ــ در انتخاب پروژه ها و ساخت محصوالت به
عالقه خود و نیاز جامعه توجه نمایید و با همکاری دبیر محترمتان
ٔ

این کار را انجام دهید.

7ــ تنها از روی کتاب نمی توانید روش ساخت محصول را یاد بگیرید .از دبیرتان ،والدین و تجارب دیگران استفاده
کنید .نرم افزار آموزشی و فیلم آموزشی می تواند به شما کمک کند.
پاىه نهم براساس نىاز هاى منطقه اى مىهن عزىزمان اىران طراحى شده است .هر ىک از پودمان ها
کتاب کار و فناورى ٔ

به گونه اى است که شما را با مفاهىم پاىه آشنا مى کند و در مهارت هاى مربوط به هر پودمان توانمند می کند .الزم است اىن

مهارت ها را با راهنماىى دبىر خود در هر ىک از پودمان  هاى پىشنهادى به صورت فردى ىا گروهى اجرا نماىىد .روش کار به
صورت پروژ ه اى و مشابه پودمان هاى اجرا شده در سال هاى گذشته است .کتاب در سه بخش طراحی شده است ،بخش اول
پروژه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی اجرا
شامل سه پودمان تجویزی (الزامی) است .این بخش را باید در قالب
ٔ

نمایید .بخش دوم شامل هفت پودمان نیمه تجویزی (انتخابی) است .شما باید سه پروژه از پروژه  های ارائه شده در این بخش

را انتخاب و اجرا کنید .بخش سوم هم شامل پودمان هدایت تحصیلی ــ حرفه ای است .در این پودمان شما با توجه به آنچه
رشته تحصیلی ــ حرفه ای خود
پروژه انتخاب ٔ
تا کنون در درس کار و فناوری پایه های ششم ،هفتم ،هشتم و نهم گذراند ه اید ٔ

را انجام می دهید.

پروژه کامل مى شود .مثال ً اجراى مجموعه پودمان هاى
ىادآورى مى شود که مجموعه چند پودمان منجر به اجراى ىک
ٔ

پروژه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی مثل جرثقیل اسباب بازی
الگوریتم ،ترسیم با رایانه و ساز و کار های حرکتی به ٔ

پروژه طراحی و ساخت پالک مسی منتهی
منتهی خواهد شد یا پودمان  های الگوریتم ،ترسیم با رایانه و صنایع دستی ،به
ٔ
خواهد شد.

در هرىک از پودمان  هاى پىشنهادى تعدادى پودمان نىمه تجوىزى وجود دارد که جاىگزىن پودمان پىشنهادى مى شود.
پروژه پیشنهادی کتاب
پروژه نیمه تجویزی آورده شده که شما می توانید به جای
در پایان برخی پودمان ها ،تعدادی
ٔ
ٔ

یکی از آن ها را اجرا کنید .همچنىن با توجه به عالقه و نىاز خود و گروه مى توانىد پروژه هاى جدىدى که منجر به تولىد و

ساخت ىک محصول مى شود را به دبىر خود پىشنهاد کنىد و پس از تأىىد آن را به اجرا در آورىد .در هر صورت پروژه هاى
پىشنهادى ىا انتخابى باىد با عناوىن ،اهداف ،مفاهىم و مهارت هاى پودمان های ارائه شده مرتبط باشند.
الزم است روش  هاى خالق و نوآورانه و شاىستگى هاى غىر فنى را در سرتاسر فراىند اجراى فعالىت ها به کار بندىد.

رعاىت نکات بهداشتى و اىمنى در انجام فعالىت هاى کار گروهى الزامى است و براى اىن منظور در

سراسر کتاب نکات بهداشتی و اىمنى متناسب با نوع فعالىت کارگروهى آورده شده است.
امیدواریم این کتاب به شما نوآوران و کارآفرینان آینده کشور عزیزمان جهت ساخت محصوالت و انجام کار های
آینده درخشانی برای کشور می سازید ،متشکریم.
بزرگ کمک نماید .از اینکه شما ٔ

مؤلفان

سخنی با اولیای محترم

دوره ّاول متوسطه
دوره ابتدایی و ٔ
درس کار و فناوری ٔ
پایه هفتم و هشتم ٔ
پایه نهم در ادامه دروس کار و فناوری ٔ

دوره ّاول متوسطه را تشکیل می دهند که هدف آن ها تکمیل آموزش عمومی و
تهیه شده
ٔ
است.پایه هفتم ،هشتم و نهمٔ ،

راهنمایی و هدایت دانش آموزان برای انتخاب رشته بر اساس نیاز کشور و عالئق و توانمندی  های دانش آموزان
است .درس کار و فناوری نقش مهمی در آموزش مهارت  های زندگی و هدایت تحصیلی ــ حرفه ای دانش آموزان
دارد .این درس بیشتر بر روی مهارت  ها و شایستگی  های مربوط به کار و فناوری تأکید دارد ،لذا امتحانات کتبی
در این درس به شکل معمول وجود ندارد .در این پایه دانش آموزان مهارت های جدیدی از جمله ارائه الگوریتم
کار ها ،ترسیم با رایانه ،طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی و همچنین برخی از مهارت های ساخت بازی های
رایانه ای ،کار با برق ،نگهداری و تعمیر در تأسیسات و عمران ،بازدید های ضروری در خودرو ،پایش رشد و تکامل
کودک و صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) را به دست می آورد .بخش مهمی که در این کتاب وجود دارد
دوره دوم متوسطه
پروژه انتخاب ٔ
رشته تحصیلی است .این انتخاب با توجه به اینکه در سال بعد دانش آموزان وارد ٔ
ٔ

می شوند بسیار مهم است .شما می توانید در برخی از این کار ها برای افزایش انگیزه فرزندتان به آن ها کمک نمایید.
عالوه بر آن شما می توانید عناوین پروژه  های طراحی و ساخت را به فرزندتان پیشنهاد دهید .همچنین در کار با رایانه
و فناوری اطالعات و ارتباطات در چارچوب کتاب درسی ،توصیه می شود به دلیل استفاده زیاد وسایل ارتباطی در
رشته تحصیلی فرزندانتان
یادگیری فرزندتان ،با آن ها مشارکت داشته باشید .همچنین نقش شما در کمک به انتخاب ٔ

بسیار اهمیت دارد .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

