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 بهمن نوری 

تحصیلی 
59-69سال   

 شامل پودمان های :

 الگوریتم  ➢

 ترسیم با رایانه  ➢

 سازوکارهای حرکتی ➢

 بازی های رایانه  ➢

 برق ➢

 خودرو ➢

 رشد و تکامل ➢

 هدایت تحصیلی  ➢

 



 

 1  کار و فناوری نهم   تهیه و تنظیم : بهمن نوری

 بهمن نوری   )کاروفناوری نهم( پودمان الگوریتم   

  : مراحل طراحی و ساخت 

 به چه وسایلی نیاز داریم . تعریف نیاز :  (1

 چنانچه بخواهیم وسیله ای بسازیم محدودیت های آن چه چیزهایی است . بررسی نیاز و طرح مسئله :  (2

 برای اجرای مراحل کار ، برنامه ریزی می کنیم . برنامه ریزی :  (3

 در مورد کلیه دستگاه های مورد نظر که در پروژه مطرح شده است تحقیق می کنیم . بررسی اطالعات :  (4

 از انواع امکانات و ابزار برای حل مسئله و اجرای کار کمک می گیریم. ارائه و بررسی راه حل ها :  (5

 روش مناسب را برای رسیدن به هدف یعنی پروژه مورد نظر انتخاب می کنیم . ل نهایی :انتخاب راه ح  (6

 توسط مواد در دسترس و دورریز با رعایت اصول ایمنی ، محصول اولیه را می سازیم . تولید محصول اولیه :  (7

 محصول را آزمایش می کنیم و کیفیت آن را بهبود می دهیم . آزمایش و بهبود :  (8

 ثبت می کنیم .محصول مورد نظر را در نهایت  ثبت محصول :ارائه و   (9

   به فرآیندی که فرد سعی می کند با کمک آن برای مسائل زندگی روزمره خویش راه حل هاای  حل مسئله :   تعریف

 گویند .« حل مسئله »موثری پیدا کند ، 

 : کرد.برای حل مسئله باید در باره راه حل های مختلف تصمیم گیری نکته 

 : است و مانند هر مهارت دیگری می توان آن را یاد گرفت . یک مهارتحل مسئله نکته 

 : حل کرد . خالقانهبا یادگیری مهارت حل مسئله ، می توان یک مسئله ساده را نکته  

 : بیشستری شسرو  برنامه ریزی قبل از انجام دادن هر کار باعث می شود که آن را با اعتماد به نفس  و تسسل  نکته

 کنید و اگر در  حین اجرا با مشکلی مواجه شوید می کوشید به جای سردرگمی ، برای آن راه حل مناسی پیدا کنید .

  : برنامه ریزی قبل از انجام دادن کار 

 بررسی روش های مختلف انجام دادن کار  (1

 پیش بینی اشکاالتی که ممکن است زمان انجام دادن کار رخ دهد  (2

 کردن راه حل برای اشکاالت احتمالیپیدا  (3

 : توانایی یافتن راه حل های جدید و مناسب برای مسائل را خالقیت ، ابدا  و نوآوری می گویند .نکته 

 : ا بازگشت و مرور مسئله4ا حل کردن مسئله 3ا انتخاب راهبرد مناسب 2ا فهمیدن مسئله 1 مراحل حل مسئله 



 

 2  کار و فناوری نهم   تهیه و تنظیم : بهمن نوری

 : تقسیم کرد . مسئله کوچک ترپیچیده باید آن را به چند برای حل مسئله نکته 

  برای حل مسئله است . به هر دستور العملی که مراحل انجام دادن کااری را باا  گام به گامروشی الگووریت  :     تعری

عملیات در آن کامالً مشخص شده باشد  شرط خاتمهو  ترتیب مراحلبیان نماید ، به طوری که  جزئیات کافیو با  زبانی دقیق

 گویند.« الگوریتم .»

 : واژه الگوریتم از نام ابوجعفر محمدبن موسی الخوارزمی ریاضی دان و منجم ایرانی در قرن دوم هجری قمسری نکته

 گرفته شده است .

 : هنوز مورد استفاده می باشد . «جبر و مقابله » کتاب حاصل تحقیقات خوارزمی در نکته 

 : الگوریتم حتماً باید دارای مرحله های شرو  و پایان باشد و با شسماره گسراری ، ترتیسب انجسام عملیسات در آن نکته

 مشخص شود.

 : مثال  
 الگوریت  رفتن به مدرسه :

 بیدار شدن از خواب (1

 صورت و دست شستن (2

 صبحانه خوردن (3

 لباس پوشیدن (4

 ای درسی و دفتر و قلمه کتاب برداشتن (5

 خانه از خروج (6

 رسد کالس به ورود و مدرسه به رفتن (7

 

  : الگوریتم ها را می توان به زبان فارسی و به صورت دستوری نوشت و در صورت نیاز بارای آن هاا روش شبه دستور

 نمادهای ریاضی به کار برد .

  : روش شبه دستور بدون نماد ریاضی 
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  : روش شبه دستور با نماد ریاضی 

 

استفاده می شود تا با عالمت مساوی که برای مقایسه به کار  قرار دادن حاصل محاسبه در یک متغیر از عالمت برای 

 می رود اشتباه نشود .

    7صفحه کار کالسی 

فروش هر دسوت  متیق اگر .تومان سود داشته باشد 560000هر هفته حداقل  دیلباس با یدیکارگاه تول کی

دست لباس را بپرسد  کی دیتول نهیکه هز دیسیبنو یتمیان باشد، الگور دیتول نهیاز هز شتریدرصد ب 15لباس 

 برسد را محاسبه کند. یشود تا کارگاه به سود حداقل دیتول دیکه با یو حداقل تعداد لباس

 شروع  -1

 .دهید قرار   A متغیر در را لباس یک تولید هزینه  -2

3-   A ×15% P   

 4-    560000÷P X 

    X   باال سمت به   X گردکردن -5

 Xـ نمایش 6

 پایان  -7

در  متغیری است که هزینه تولید یک لباس A در این الگوریتم

  .قرار می گیرد آن

فروش هر لباس  مقدار سود حاصل ازدرصد  15در A با ضرب

 .قرار داده می شود P به دست می آید که در

تقسیم شود حداقل تعداد لباسهایی که  P بر 560000وقتی 

 .دریک هفته باید تولید شود به دست می آید

گرد کردن یک عدد اعشاری به سمت باال یعنی اولین عدد 

 .صحیح بزرگتر از آن درنظر گرفته شود
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 ( روش روندنماFlowchart : ) است . در ایان روش ،  استفاده از شکل های استانداردروش دیگر برای بیان الگوریتم

، ترتیب اجرای مراحل  خط های جهت دارنشان داده می شوند و به وسیله  استفاده از شکل های هندسیمراحل الگوریتم با 

 مشخص می شود.

 

  ممکن است مواردی پیش بیاید که الزم باشد مراحلی از عملیات ، چند بار تکرار شود . با :  روندنمای حلقوی   تعری

استفاده از یک شرط می توان به جای چندبار نوشتن این مراحل ، مسیر روندنما را به صورتی تغییر داد که بتوان آن ها را به 

 ، حلقه می گویند . تکرار مرحله هارار کرد . به این تعداد مورد نیاز ، تک

 : با کمک نرم افزار نکتهEdraw . به آسانی می توان روندنمای الگوریتم های مورد نظر خود را رسم کرد 

 : نکته( در نرم افزار اکسلexcel با استفاده از تابع )Average . میانگین اعداد بدست می آید 

  : 8صفحه مثال 

ن زاویه ها متم  یکدیگر هستند یا مشخص کند که آیا ای ید که با دریافت اندازه دو زاویهالگوریتمی بنویسی

 سپس روندنمای آنرا نیز رس  کنید. خیر؟

 شروع -1

 .دیقرار ده B و Aیرهایها را در متغ هیاندازه زاو -2

 A+B=90 اگر -3

  متمم هستندB  و  A یها هیزاو پس

 .ستندیمتمم ن BوA یایصورت زوا نیا ریغ در

 انیپا -4
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  : 10 صفحهمثال 

و  نمره از ورودی دریافت 8 الگوریتمی را رس  کنید کهروند نمای  

 میانگین آنها را نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : 10 صفحهمثال  

بتواند  که دیده رییتغ یرا به گونه ا 5مثال  یروندنما 

 هر تعداد عدد دلخواه را به دست آورد. نیانگیم

 

 

 

 

 متغیر برای دریافت نمره ها استفاده شود،  8 به جای اینکه از

 برای دریافت همه نمره ها،  A متغیر یک

 برای شمارش تعداد تکرار مراحل، I یک متغیر

 .به کار می رود A مقدارهایبرای نگهداشتن حاصل جمع  S یک متغیر

می دانید که صفر با هر عددی جمع شود حاصل، همان عدد می شود؛ 

 .پس مقداراولیه متغیرهای شمارنده و حاصل جمع را صفر بگذارید

می توانید ازیک نماد مستطیل برای دو یا چند عملیات استفاده  :نکته

 .کنید

ارمیدهید، مقدار قبلی هر بار که مقدار جدیدی را در یک متغیر قر :نکته

 .میشود آن ازبین می رود و مقدار جدید جایگزین آن
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 11صفحه  مثال 

 یرا نوشته و روند نما یقطعه فلز کی( ایکردن زوا ای) گونیسوهان کار ت یالگور

       .دیآنرا ه  رس  کن

 
 شروع. -1

 ا دریافت قطعه کار 2

 قطعه فلزی را به گیره ببندید. -3

 قطعه باید کمی از گیره بیرون  و کامال تراز باشد. -4

 در غیر اینصورت آنرا باز کرده و دوباره ببندید. -5

)زاویه مچ و  سوهان را به شکل صحیح در دست گرفته -6

 آرنج و طرز ایستادن( و شروع به سوهان کاری کنید.

زوایای قطعه فلز را کنترل کنید اگر گونیا نیست به  -7

 سوهان کاری ادامه دهید .

 از کنید.بدرجه است  گیره را  90اگر زوایای فلز  -8

 پایان. -9


