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فهرست



کتاب درسي و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنماي هنرآموز از جمله اجزاي 
و...  نرم افزار  و  فیلم  مانند  اجزا  را سایر  این بسته  تلقي مي شوند که  آموزشي  بسته 
کامل مي کند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده 
و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي طراحي و تدوین شده است. این کتاب براساس 
کتاب درسي عملیات خواص سنجي و پرعیارسازي مواد معدني پایۀ دوازدهم رشتۀ 
تحصیلی ـ حرفه اي معدن تنظیم شده و داراي پودمان هاي1ـ تعیین خواص فیزیکي 
مواد معدني 2ـ جدایش فیزیکي مواد معدني 3ـ جدایش در جریان ها 4ـ فلوتاسیون 

5ـ سرویس، نگهداري و سفارش خرید.
هنرآموزان گرامي  در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت هاي 
یادگیري و تمرین ها، ایمني و بهداشت فردي و محیطي، نکات آموزشي شایستگي هاي 
غیر فني، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیري هنرجویان، منابع یادگیري، نکات 
مهم هنرآموزان در اجرا، فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و 

صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
ارزشیابي در درس عملیات خواص سنجي و پرعیارسازي مواد معدني بر اساس ارزشیابي 
مبتني بر شایستگي است، این درس شامل 5 پودمان است و براي هر پودمان، ارزشیابي 
مستقل از هنرجو صورت مي گیرد. همچنین یك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت 

خواهد شد. این نمره شامل یك نمره مستمر و یك نمره شایستگي است.

مقدمه



ارزشیابي از پودمان هاي این درس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشیابي پیشرفت 
تحصیلي تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني   وحرفه اي و کاردانش 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي صورت مي گیرد.
زماني هنرجو در این درس، قبول اعالم مي گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل 
نمره 12 را کسب نماید. در این صورت میانگین نمره هاي پنج پودمان به عنوان نمره 

پایاني درس در کارنامۀ تحصیلي هنرجو منظور خواهد شد.
ارزشیابي مجدد در پودمان یا پودمان هایي که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده 
است با برنامه ریزي هر هنرستان، انجام مي شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلي تا پایان 
خرداد ماه شایستگي الزم را در یك یا چند پودمان کسب ننماید، مي تواند تا پایان سال 

تحصیلي براي ارزشیابي مجدد در ارزشیابي مبتني بر شایستگي شرکت نماید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و کاردانش



دنیاي  در  هنرآموزان  نقش   : راهنماي هنرآموز  کتاب  تألیف  اهمیت  و  ضرورت 
امروز صرفاً به انتقال دانش و مهارت محدود نمي شود. آنها باید به هنرجویان بیاموزند 
چگونه شایستگي ها و صالحیت هاي خود را که الزمۀ کسب شغل مناسب در بزرگسالي 
پاسخ دهند. در  اساسي در یك موضوع  به پرسش هاي  یا چگونه  به کارگیرند؛  است، 
ارتقاء بخشد  آنها  را در  توانایي ها  این  راستا آموزش مستمر هنرآموزان مي تواند  این 
راهنماي  کتاب  نقش  به  مي توان  که  اینجاست  کند.  کمك  آنها  بهبود  و  رشد  به  و 
هنرآموز در جهت تقویت این توانایي ها اشاره کرد. کتاب راهنماي هنرآموز در واقع 
افزون بر انتقال دانستني هاي ضروري تالش مي کند بر توانایي هنرآموزان نیز بیفزاید 
تا با به کارگیري روش هاي نوین آموزشي به هنرجویان خود، نحوۀ برخورد منطقي با 
موضوعات را بیاموزند و با کسب مهارت هاي مورد نیاز در افزایش خالقیت خود بکوشند. 
از این رو کتاب راهنماي هنرآموز بر اساس رویکرد پرورش شایستگي هاي محوري و با 

تأکید بر توجهات زیست محیطي و ایمني طراحي گردیده است. 

طرح درس؛ بودجه بندي زماني   : از عناوین مطرح در کتاب راهنماي هنرآموز 
شروع  گروه بندي،   مانند  یادگیري  محیط  در  آموزش  و  اجرا  فرایند  و....؛  مکاني  و 
و  راهنمایي  یادگیري هنرجویان؛  منابع  افزایي هنرآموز؛  آموزي،  دانش  و....؛ مهارت 
پاسخ گویي؛ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها؛ فعالیت هاي یادگیري مکمل؛ ایده هاي 
کلیدي،  مهارت هاي کلیدي و مراحل کلیدي نقشه مفهومي ؛ اشتباهات و مشکالت 
رایج در یادگیري هنرجویان؛ پرسش و پاسخ ) نکات پیچیده درسي براي هنرآموزان 
در اجرا( ؛ آموزش شایستگي هاي غیرفني )اخالق حرفه اي،  کارآفریني،  مدیریت منابع 
و....(؛ آموزش ایمني و بهداشت؛ ایمني و بهداشت فردي و محیطي و نحوۀ ارزشیابي 

پیشرفت تحصیلي است. 



ساختار کتاب به گونه اي است که در سر فصل هاي : مالحظات اجرا ـ هدف از بارش 
فکريـ  پژوهشـ  تحلیل موضوع فیلمـ  تحلیل موضوع عکسـ  منابع تکمیليـ  پاسخ 

به سؤاالت و پرسش و پاسخ تألیف شده است.
در  را  هنرآموز  مي دهد،  تشکیل  را  هنرآموز  راهنماي  کتاب  اصلي  بدنه  که  محتوا 
جریان فرایند آموزش و یادگیري هدایت خواهد کرد. تالش مؤلفان این بوده که به 
حیطه هاي مورد نیاز هنرجویان توجه شود. الزم است هنرآموزان محترم جهت هرچه 
بهتر شدن محتواي کتاب راهنماي هنرآموز نظرات، پیشنهادات و کم و کاستي هاي 
تألیف  و  برنامه ریزي  دفتر  به  و  فرموده  مرقوم  را  آموزش  فرایند  طي  در  احتمالي 

انتقال دهند.  فني و حرفه اي  کتاب هاي درسي 


