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یباسمه تعال  

نهم هیطرح درس ساالنه کتاب کار و فناوري پا  

 : استاد هاستان / منطق / رشته هیاپ سال

 درس: کار و فناوري  نهم 

یلیهاي تکم تیفعال خواهد شد سیکه تدر یصفحات  رئوس مطالب ایدرس  یعنوان کل   ترم ماه هفته 

 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 ارفزا منر نصب -

 متماروي  بر مربوطه

از  قبل ها یانهرا

سکال  

 

 وهگرو  زانموآ نشدا با شناییآ

 - مقدمه - یمنیا تنکا - يبند

 - 1مثال -مسئله  حل تعریف

 - 6-1ص 2مثال - تمیالگور

روش  تمیالگور انیروش هاي ب

روش روند  - 3شبه دستور مثال

8و7ص 4مثال -نما   

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

1ج تمیالگور پودمان- 1ج یحرکت  

 اول

1/7/66  

  

 وريفناو  رکا - نسماآ ازفر بر شیزموآ ارفزا منر تهیه

 نهم

 

 دوم تاسوعا

8/7/66  

 
 انهیاستفاده از اتاق را

بنص –  

نرم افزار مربوطه بر 

مروي تما  

ها قبل از  انهیرا

 سکال

روندنماي  - 6نرم افزار ص

6مثال– 5مثال-حلقوي   

 Edraw - 12و11و11ص

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

2ج تمیالگور پودمان- 2ج یحرکت  

 سوم

15//66  

 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 ارفزا منر نصب -

 متماروي  بر توکدا

از  قبل ها یانهرا

سکال  

 
 یدر برخ انهیبا را میکاربرد ترس

 ا ب میترس ايیمزا -مشاغل 

نرم  طیمح - 15-13ص انهیرا

  یچگونگ - انهیبا را میافزار ترس

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

 انهیبا را میترس پودمان- 3ج یحرکت

1ج  

 چهارم

22/7/66  
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شکل هاي ساده  میترس 

 17و16ص

 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 منر نصب -

 متما رويبرارفزا

 ها یانهرا

س  سقبل از کال

snap 

-  یباز يها حطر ترسیم چگونگی

 18ص یشایرو يهااربزا با

و  شبردوران و  يهااربزا دبررکا

يهااربزو ا سمقیا - ادمتدا  

 21و16کمک رسم اسنپ ص

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

 انهیبا را میترس پودمان- 4ج یحرکت

2ج  

 پنجم

26/12/66  

 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 ارفزا منر نصب -

 متماروي  بر مربوطه

از  قبل ها یانهرا

سکال  

نقشه ها و  ريینحوه اندازه گ

 قطعات پروژه میترس -ها  میترس

24-21ص  

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

 انهیبا را میترس پودمان- 5ج یحرکت

3ج  

 اول

6/8/66  

 

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

و  زسا نمادپو

 بر حرکتی يهارکا

 هگارکا يمیزهاروي 

سکالاز  قبل  

چرخ  - یساز و کارهاي حرکت

 و یپروژه طراح -دنده ها 

28-25ص لیساخت جرثق  

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

و کارهاي  پودمان ساز- 6ج یحرکت

1ج یحرکت  

 دوم

13/8/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

و  زسا نمادپو

 بر حرکتی يهارکا

 هگارکا يمیزهاروي 

سکالاز  قبل  

 

 -روند نماي انجام پروژه  میترس

قالب  ساخت فلزي چرخ دنده و

 لیجرثق یچوب هیپا -قرقره و 

33-32ص  

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

و کارهاي  پودمان ساز- 6ج یحرکت

2ج یحرکت  

 سوم

21/8/66  
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پرجکشن در کارگاه ویدیاستفاده از و لیتعط   چهارم 

27/8/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

و  زسا نمادپو

 بر حرکتی يهارکا

 هگارکا يمیزهاروي 

سکالاز  قبل  

اره کاري  -سوراخ کاري قطعات 

 مونتاژ کردن قطعات- 33ص

و بهبود  یابیارزش - لیجرثق

ارائه و  -اسباب بازي لیجرثق

38-32ص محصولثبت   

کار  ساز و کیو ساخت  یطراح

و کارهاي  پودمان ساز- 6ج یحرکت

3ج یحرکت  

 اول

4/6/66  

  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

روي  بر قبر نمادپو

 قبل هگارکا يمیزها

سکالاز   

 

 - تهیسیالکتر -منابع انرژي 

 مقدمه - 54کاربردهاي برق ص

 56و55ص یبرق گرفتگ - یمنیا

57ص ساختمان یمقررات مل -  

1پودمان برق ج  دوم 

11/6/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

روي  بر قبر نمادپو

 قبل هگارکا يمیزها

سکالاز   

 

 یبا مدار داخل ییآشنابزار و 

 انواع – 57پل ص کی دیکل

 -ارت  - یکش میروشهاي س

 پل کی دیمدار کل یکش میس

61-58ص   

2پودمان برق ج  سوم 

18/6/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

روي  بر قبر نمادپو

 قبل هگارکا يمیزها

سکالاز   

 

المپ  -سازي مصرف برق  نهیبه

 یکش میس – 61کم مصرف ص

62و  61دوپل ص دیمدار کل  

3پودمان برق ج  چهارم 

25/6/66  

4پودمان برق ج 63ص لیمدار تبد یکش میس - هگارکااز  دهستفاا  اول 
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 اربزا دنبو دهماآ

روي  بر قبر نمادپو

 قبل هگارکا يمیزها

سکالاز   

 

 زیمدار پر یکش میس - 64و

65هوشمندسازي ساختمان ص  

2/11/66  

یلیهاي تکم تیفعال خواهد شد سیکه تدر یصفحات  رئوس مطالب ایدرس  یعنوان کل    

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

 بر انعمر نمادپو

 هگارکا يمیزهاروي 

سکالاز  قبل  

 

عمران  یحوزه هاي مهندس

آجر و  یمعرف - 82و  81ص

مصالح  -و اجزاء آن  دیتول روش

هدف  - ینیچ واریدر د یمصرف

84و83ص ینیچ وارید از  

1پودمان عمران ج  چهارم 

23/11/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

 بر انعمر نمادپو

 هگارکا يمیزهاروي 

سکالاز  قبل  

آجري و انواع آن  واریدر د وندیپ

متري  یلیروي کاغذ م میبا ترس

 11به عرض  وارید دنیچ -

سرنما و  11متر و به طول یسانت

 ینیرج به صورت خشکه چ 8در 

87-85ص  

2پودمان عمران ج  اول 

7/11/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

 بر انعمر نمادپو

 هگارکا يمیزهاروي 

 سکالاز  قبل

 
متري با  یسانت 21 واریاجراي د

ماسرن 11سرنما به طول  وندیپ   

رج به صورت خشکه  5و ارتفاع 

8ص ینیچ  

3پودمان عمران ج  دوم 

14/11/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

 بر انعمر نمادپو

 هگارکا يمیزهاروي 

 وندیآجره با پ کی واریجراي د

و  سرنما 11کله و راسته به طول 

86رج ص 8ارتفاع   

4پودمان عمران ج  سوم 

21/11/66  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

5 
 

 سکالاز  قبل

 - هگارکااز  دهستفاا

 اربزا دنبو دهماآ

 بر انعمر نمادپو

 هگارکا يمیزهاروي 

 سکالاز  قبل

کار با گچ  -ساخت گچ زنده 

 ريیو قالب گ یشامل طراح

 -کردن طرح روي آن  ادهیپ

62-61ص زيیرنگ آم  

5پودمان عمران ج  چهارم 

28/11/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 ماکت دنبو دهماآ

در  تتاسیسا يها

 هگارگا

 

و  یکیمکان ساتیهاي تاس طهیح

 روزمره یکاربرد آن در زندگ

آب و  ریش ضیتعو - 66و 68ص

رفع  و 71آب ص ریرفع چکه ش

-72ص یاهرم ریچکه آب در ش

71 

1ج مکانیکی تتاسیسا نمادپو  اول 

5/12/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 ماکت دنبو دهماآ

در  تتاسیسا يها

هگارگا  

 

آبراهه  یبرطرف کردن گرفتگ

 آب بندي فالش- 74و 73ص

راه اندازي - 75و74تانک ص

77ص اتوریراد  

2ج مکانیکی تتاسیسا نمادپو  دوم 

12/12/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 ماکت دنبو دهماآ

در  تتاسیسا يها

 هگارگا

 

76ص یراه اندازي کولر آب 3ج مکانیکی تتاسیسا نمادپو   سوم 

16/12/66  

 - هگارکااز  دهستفاا

 ماکت دنبو دهماآ

در  تتاسیسا يها

هگارگا  

 

گاز  - 78نصب دودکش ص

76ص  

4ج مکانیکی تتاسیسا نمادپو  چهارم 

26/12/66  
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 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 يگرهاورمر نصب -

 متماروي  بر مختلف

از  قبل ها یانهرا

سکال  

 

گام هاي انتخاب رشته  -مقدمه 

 یلیتحص تیهدا -138-136ص

136حرفه اي ص  

1حرفه اي ج یلیانتخاب رشته تحص  سوم 

18/1/67  

کتاب هاي هنرستان مرتبط با پودمان هاي مربوطه هیته  چهارم مبعث 

25/1/67  

 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 يگرهاورمر نصب -

 متماروي  بر مختلف

از  قبل ها یانهرا

سکال  

 

گام اول شناخت خود 

141و141ص  

2حرفه اي ج یلیانتخاب رشته تحص  اول 

1/2/67  

 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 يگرهاورمر نصب -

 متماروي  بر مختلف

از  قبل ها یانهرا

سکال  

 

گام اول شناخت خود 

143و142ص  

3حرفه اي ج یلیانتخاب رشته تحص  دوم 

8/2/67  

 یانهرا قتااز ا دهستفاا

 يگرهاورمر نصب -

 متماروي  بر مختلف

از  قبل ها یانهرا

سکال  

 

جامعه  ازهايیگام دوم شناخت ن

144ص   

4حرفه اي ج یلیانتخاب رشته تحص  سوم 

15/2/67  

 

ص  طیگام سوم شناخت مح یانهرا قتااز ا دهستفاا 5حرفه اي ج یلیانتخاب رشته تحص  چهارم 
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 يگرهاورمر نصب -

 متماروي  بر مختلف

از  قبل ها یانهرا

سکال  

 

146و  145  22/2/67  

 

 


