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جلسه

چاپ افست لیتوگرافي  بیست و پنجم

هنرآموز محترم در ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی هنرجویان برای درک بیشتر متن 
اصلی پیشنهاد مي شود تدریس را به شرح زیر آغاز كنید.

:)PreـReading Activities( 1ـ فعالیت های پیش از خواندن
1ـ1ـ لغات را در جمالت بخوانید.

1ـ2ـ در صورت امکان هنرجویان به همراه شما آن لغات را تکرار كنند و معنی آنها 
را در جمالت حدس بزنند.

1ـ3ـ در نهایت معنی لغات و جمالت را ترجمه كنید.
1ـ4ـ پاسخ گویي به سؤاالت كلي )كه درباره مفهوم متن درس هستند( به صورت 

كلی یا جواب كوتاه باشد. بهتر است پاسخ ها ابتدا توسط هنرجویان بیان شوند.
1ـ5ـ سپس هنرآموز جواب سؤاالت را ارائه دهد. 

:)Reading( 2ـ خواندن
2ـ1ـ توصیه می شود كه متن را ابتدا به طور آهسته خوانده و آن را به صورت جمله 

به  جمله به طور مفهومی  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. 
2ـ2ـ سپس آن را ترجمه كنید.

CD را در كالس به طور مؤثر  از خواندن متن، هنرآموزان سعی كنند  2ـ3ـ بعد 
كنند.  استفاده 

2ـ4ـ از هنرجویان بخواهید متن را با دقت گوش كنند و در حد امکان به همراه 
CD تکرار كنند. 

2ـ5ـ عالوه بر استفاده از CD در كالس، از هنرجویان بخواهید CD را در خانه 
گوش كنند تا تلفظ درست كلمات، مهارت خواندن و مهارت شنیدن خود درباره 

متون فني را افزایش دهند.
بعد  كه  فعالیت هایي  انجام  براي  آن،  ترجمه  و  اصلی  متن  خواندن  از  پس  2ـ6ـ 
این فعالیت ها توسط هنرجویان به صورت  ابتدا  ارائه شده اند،  از متن اصلی درس 
این فعالیت ها  انجام شوند.  از زمان مدرسه  بیرون  یا فردي در  گروهی در كالس 
معادل های  یافتن  و  جمالت  متون،  ترجمه  واژگان،  مطلب،  درک  سؤاالت  شامل 

می باشند.  لغت  فرهنگ  در  كلمات 
2ـ7ـ سرانجام به منظور استخراج پاسخ هاي درست و دقیق سؤاالت و فعالیت ها، 

هنرآموزان به همراه هنرجویان فعالیت ها را به طور كامل انجام دهند. 

شیوه تدریس 
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2ـ8 ـ در حین انجام فعالیت ها، هنرآموزان می توانند عملکرد استاندارد و شایستگی 
حرفه ای هنرجویان را به طور تکوینی و مستمر در طول دوره یاددهی و یادگیری 

مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند. 
3ـ درك مطلب 

4ـ تمرين واژگان
:)Translate( 5ـ ترجمه

برای ترجمه كردن جمالت یا متن، هنرآموزان نباید از روش ترجمه كلمه به كلمه 
حفظ  با  روان  مفهومي  و  روش  از  بایستي  بلکه  كنند.  استفاده  )تحت اللفظی( 

شود.  استفاده  اصلي  متن  یا  جمله  مفهوم  و  معنا  امانت داری 
در ادامه به  برخی از مشکالت ترجمه اشاره می شود. در متن چاپ افست لیتوگرافی، 
فارسی  زبان  در  مركب  صفات  ترجمه  می شود.  دیده  جزئی(  )دو  مركب  صفات 
است،  كلمه همراه  دو  با  انگلیسی  زبان  در  بیان می شود.  كلمه  به صورت چندین 
می توانند  تحت اللفظی  یا  به كلمه  كلمه  به صورت  صفاتی  چنین  ترجمه  بنابراین 

كند.  ایجاد  مشکالتي 
 برای مثال عبارت  surfaced mediaـroughبه معنی سطح چاپ شونده )با( 
حالت زبر، یا صفت مركب fed offsetـsheet به معنی افست )با( تغذیه ورقی را 
در نظر بگیرید. ساختار این جمالت به صورت اسم+ اسم مفعول+ خط تیره+ صفت 

همراه است. 
هنرآموزان گرامي  همچنین پیشنهاد مي شود كه براي افزایش بهره وري آموزش از 

موارد زیر نیز استفاده كنید:
 تالش شود كه انجام فعالیت ها مبتني بر كارگروهي هنرجویان باشد و زمان كافي 

نیز در اختیار ایشان قرار گیرد.
 براي ایجاد فرصت بیشتر در انجام فعالیت ها، مي توانید بخشي از آنها را به عنوان 

تکلیف منزل در نظر بگیرید.
 )Technical Data/Specification( جست وجو براي به دست آوردن برگه اطالعات فني 
دستگاه هاي مختلف صنعت چاپ، ترجمه آنها و خواندن و بحث كردن پیرامون آن در 

كالس. )این اطالعات در اینترنت نیز قابل جست وجو هستند(.
 جست وجو براي به دست آوردن كتاب هاي راهنماي كاربري دستگاه هاي صنعت 
چاپ، تالش براي ترجمه و درک مطالب آنها و خواندن و بحث كردن پیرامون آن 
در كالس. این كتاب هاي راهنما معموالً در شركت ها و چاپخانه ها موجود هستند. 
امکان  دستگاه،  مدل  دانستن  با  نیز  دیجیتال  چاپ  ماشین هاي  از  برخي  درباره 

به دست آوردن آن در اینترنت نیز وجود دارد.
 نرم افزار تحت وب https://www.naturalreaders.com/online/ براي كمك 
به خواندن درست جمالت و واژگان انگلیسي مي تواند مفید باشد. البته برنامه هاي 
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متنوع دیگري نیز وجود دارند كه با جست وجو در اینترنت مي توانید آنها را یافته 
و به هنرجویان معرفي كنید.

دانش افزایي

1   جمالت مجهول در متن درس چاپ افست دیده می شوند. جمالت مجهول در 
به كتاب  بیشتر  برای اطالعات  به صورت زمان حال ساده هستند.  این درس  متن 

گرامر از دبیرستان تا دانشگاه نویسنده آقای عباس فرزام مراجعه كنید. 
ساختار معلوم زمان حال ساده:  ..................... +  مفعول + فعل اصلی حال ساده + فاعل
ساختار مجهول حال ساده: .................. + am/is/are + past participle + مفعول

                               اسم مفعول فعل اصلی )قسمت سوم فعل(  
→جمله معلوم  In Web offset printing, we use larger, higherـ speed 
machines.
مجهول → جمله   In web offset printing, larger, higherـ speed 
machines are used. 
2   بعضی از كلمات هستند كه در حوزه زبان عمومی  )زبان نوشتاری و گفتاری 
عمومي( یك معنی اولیه یا اصلی دارند و همان كلمات در زبان تخصصی یا فنی 

معنی دیگری )معنی ثانویه( دارند. 
رشته چاپ  فنی  زبان  در حوزه  ولی  می باشد  پتو  معنی  به    blanket واژه  مثال: 
به  معنی پوشش یا الستیك افست )الستیك سیلندر( می باشد. مثال دیگر كلمه 
web در متن درس چاپ افست دیده می شود. معنی اولیه یا اصلی آن تار یا تار 
این  تخصصي  معنی  ولی  می باشد.  به معنی شبکه  كامپیوتر  در حوزه  یا  عنکبوت 

یا »رول« می باشد.  كلمه در صنعت چاپ »پیوسته« 
3   استفاده از فرهنگ لغت بزرگ انگلیسی به انگلیسی آكسفورد )Oxford(، استفاده 
از فرهنگ لغت بزرگ انگلیسی به فارسی و همچنین استفاده از application هاي 
یا   google translate سایت  از  استفاده  یا  غیره  و  همراه  گوشي هاي  مختلف 
)تلفظ( درست مناسب  برای ترجمه و گویش   Text to speech وب سایت هاي 

می باشند. 
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فعالیت هاي پیش از خواندن متن

الف( معنی لغات
 

کلمهمعنیمثال

است  این  دیجیتال  دوربین هاي  اصلي  فایده 
 advantage ـ1مزیت، فایده و برتریكه فیلمي  براي پردازش وجود ندارد.

داشتن، محصوالت بایستي مطابق استانداردها باشند. یا  مطابقت كردن 
 Conform ـ2وفق دادن

پرطرفدار  ایران  در  فوتبال  مي شود  گفته 
)محبوب( است.

یا  معروف  پرطرفدار،  رایج، 
 popular ـ3محبوب

یا تهران یك كالن شهر است. بزرگ  بسیار  كالن، 
 metropolitan ـ4گسترده، خیلی زیاد

 rubber ـ5الستیكالستیك، قلب ماشین چاپ افست است.

transfer ـ6انتقال دادنبیمار به  بیمارستان دیگري منتقل شد.

تمیز هر چهار هفته من موهایم را اصالح مي كنم. و  مرتب  برش زدن، 
trim ـ7بریدن، اصالح كردن

 )Warmـup Discussion Questions( سؤاالت کلی )ب
پاسخ اول:

It is a method of massـproduction printing. 
پاسخ دوم:

It is a type of offset printing process. یا a larger, higherـ speed 
machine with large rolls of paper. 

خواندن 

چاپ افست )لیتوگرافي غیرمستقیم( 
چاپ افست كه افست لیتوگرافي نیز نامیده مي شود، یکي از روش هاي تولید انبوه 
الستیکي  به سطوح  )پلیت(  فلزي  سطوح  روي  تصاویر  آن  در  كه  است  چاپ  در 
منتقل شده و سپس بر روي سطح چاپ شونده چاپ مي شوند. سطح چاپ شونده 
موضوع،  این  نمي كند.  پیدا  تماس  فلزي  پلیت  با  به طور مستقیم  كاغذ(  )معموالً 
طول عمر پلیت را افزایش مي دهد. همچنین، الستیك منعطف، به سادگي با سطح 
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چاپ شونده انطباق پیدا مي كند و اجازه مي دهد كه فرایند چاپ بر روي سطح 
یا  پارچه  كتان،  حالت  ناهمواري  داراي  كه  )مانند سطوحي  ناهموار  شونده  چاپ 

چوب هستند( به خوبي به كار رود.
فرایند  این  است.  آن  در  تصویر  پایدار  و  باال  كیفیت  افست،  چاپ  اصلي  مزیت 
مي تواند براي تیراژهاي كم، متوسط و زیاد به كار رود. امروزه در صنعت نشر به طور 
برگه هاي  ورقي،  افست  در چاپ  دارد.  افست وجود  ماشین چاپ  نوع  دو  معمول 
جدا از هم كاغذ به داخل ماشین تغذیه مي شوند. در چاپ افست رول، ماشین هاي 
تغذیه  كاغذ  بزرگ  رول هاي  با  ماشین ها  این  مي روند.  به كار  سریع تر  و  بزرگ تر 
مي شوند و بعد از چاپ، به صورت ورق و آرایش شده از هم جدا )برش( مي شوند. 
چاپ افست ورقي براي تیراژهاي كم و متوسط )مانند كتاب هاي با شمارگان كم( 
محبوب تر است. چاپ افست رول براي تیراژهاي باالي نشر )كه محتواي آنها اغلب 
تغییر مي كند( از نظر اقتصادي به صرفه تر است، مانند روزنامه هاي شهرهاي بزرگ.

فعالیت هاي درك مطلب

مديريت بهینه سطح 
چاپ شونده تا ابعاد   

100cm×70 )پیش تنظیم 
و تغذيه(  

برج جوهرافشان با فناوري 
چند رنگ )7رنگ(

سطح  تمام  ورني زني  برج 
)تنپالت( 

مديريت تخته کاغذ 
)پیش تنظیم و تحويل(

برج خشك کن )عامل 
چاپ جوهرافشان با 

کیفیت باال(

)جوهر پايه آب( دستورالعمل 
سازگاري و بازيافت پذيري 

سوئیس

برج آماده سازي )سطح چاپ 
شونده( )عامل چاپ جوهرافشان با 

کیفیت(

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 c 4ـ   c 3ـ   b 2ـ   c 1ـ

ب( حرف T را در جمله هاي درست و حرف F را در جمله هاي نادرست قرار دهید.
 True 3ـ   False 2ـ   True 1ـ
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تمرین واژگان

الف( جاهاي خالي را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 metropolitan 4ـ    popular 3ـ    trimmed 2ـ   advantage 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب براي كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 publication 3ـ     effectively 2ـ   printing 1ـ
پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 

 a 6ـ   d 5ـ   e 4ـ   b 3ـ   f 2ـ     c 1ـ

ترجمه 

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
چاپ افست، یك روش چاپ تولید انبوه می باشد كه در آن، تصاویر روی پلیت های 
می شوند.  منتقل  شونده  چاپ  به سطح  سپس  و  الستیکي  به پوشش هاي  فلزی 

پایداري كیفیت تصویر می باشد.  باال بودن و  مهم ترین مزیت چاپ افست، 
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

فارسیانگلیسیشمارهفارسیانگلیسیشماره

1Rubber6الستیكSeparateجدا كردن

2Massـ production7تولید انبوهIndividualتك تك، انفرادی

3Print media رسانه
محتوا8Content)كاغذ( چاپ

4printing machine9ماشین چاپRoughـ surfacedسطح زبر

5publication10نشر، انتشارblanket پوشش، الستیك
سیلندر
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و پنجم

خودارزيابی توسط هنرجو 

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن چاپ افست لیتوگرافی را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات در جمالت را حدس زده و بیان مي كنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز 

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن چاپ افست لیتوگرافی را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات در جمالت را حدس زده و بیان مي كند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایي

جلسه

چاپ فلكسوگرافی بیست و ششم

در متن چاپ فلکسوگرافی عبارات و ساختارها در ارتباط با دو اسم یا چند اسم 
توصیه  می شود.  دیده  بسیار  غیره  و  اسم  به همراه  صفت  كاربرد  یا  هم  به همراه 
می شود به منظور افزایش دانش زبان برای تقویت ترجمه هنرجویان، به نکات زیر 

باشید: داشته  خاص  توجه 
ابتدا  مضاف الیه،  و  مضاف  یعنی  هم،  كنار  در  اسم  چند  یا  دو  ترجمه  برای     1
 Printing press یا آخر، سپس اسم اول را در نظر گرفت. مثال:  باید اسم دوم 
به معنی ماشین چاپ است كه ساختار انگلیسی برعکس فارسی می باشد. مثال دیگر 
می باشد.  )داكتر(  هدایت كننده  تیغه  به معنی سیستم    doctor blade system

مثال:  بالعکس  و  مضاف الیه  و  به مضاف  موصوف  و  صفت  تبدیل  قاعده     2
واژه  اینجا  در  كه  فلکسوگرافی  چاپ  معنی  به    Flexographic printing
Flexographic یك صفت و كلمه printing یك اسم است كه به صورت مضاف 

می شود.  ترجمه  مضاف الیه  و 
3   كاربرد ...............+There+ to be: در این ساختار There معنی مکان را بیان 
نمی كند بلکه معنی بودن یا وجود داشتن چیزی یا كسی را بیان می كند. بنابراین 
این الگوي ساختاری در انگلیسی كاربرد بسیار وسیعی در همه متون مختلف دارد و 
آشنایی با نحوه ترجمه جمله هایی كه دارای این تركیب هستند از ضروریات ترجمه 

انگلیسی به فارسی است. 
مثال: 

There are three different architectures for flexographic printing 
presses. 

برای ماشین های چاپ فلکسوگرافی سه ساختار )طرح معماري( مختلف وجود دارد. 
4   فرق بین such و such as: كلمه such و such as معموالً در متون مختلف 
زبان انگلیسی دیده می شوند. كلمه such به معنی چنین می باشد كه برای همان 
نوع یا انواع چیزی یا شخصی كه قباًل در متن اشاره شده است، به كار می رود. مثال: 
Such substrates may include papers, carton board, and so on. 

چنین سطوح چاپ شونده اي ممکن است شامل كاغذها، كارتون و غیره باشند.
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اصطالح such as به معنی از قبیل، برای مثال یا مثل می باشد كه برای دادن مثال 
در متون استفاده می شود. 

Films such as polyester, OPP, nylon and PE. 
 PE نایلون و ،OPP ،فیلم ها )الیه های چاپ شونده( از قبیل پلی استر

5   تركیب فعل، صفت، اسم و غیره به همراه حرف اضافه: 
گاهی اوقات حروف اضافه از انگلیسی به فارسی معنی خودشان را نمی دهند. 

برای مثال: depend on به معنی بستگی داشتن به  می باشد. حرف اضافه on در 
این تركیب به معنی »روی/ باالي« نمی باشد، بلکه جزئي از ساخت واژه است.

یا حرف اضافه in درعبارت to be interested in به معنی عالقه مند بودن به است. 
نه به معني در.

انگلیسی  از فرهنگ لغت بزرگ  هنرآموزان برای كسب اطالعات بیشتر می توانند 
اضافه  حروف  كاربرد  و  به اصطالحات  مربوط  كتاب هاي  یا  آكسفورد  به انگلیسی 

كنند.  مراجعه  انگلیسی 
»تا  اینکه«،  »برای  »به منظور«،  معنی  با   so that اصطالح   :so that كاربرد     6
اینکه« می باشد كه برای بیان هدف و منظور در متون و جمالت به كار می رود. برای 

ربط دادن دو جمله و مترادف با in order that می باشد. 
)جمله دوم + so that + جمله اول(

Between the Print units, Driers are installed so that subsequent 
colors can be applied to the substrate without merging into 
previously printed. 
خشك كن ها، میان یونیت هاي چاپ نصب مي شوند تا مركب هاي بعدي بتوانند )بدون 

در آمیختن( با مركب هاي چاپ شده )پیشین( بر روي سطح چاپ شونده بنشینند.

فعالیت های پیش از خواندن

الف( معنی لغات
 

کلمهمعنیمثال

ماشین های  در  وسیعی  كاربردهای  نوین  فناوری 
 application ـ1كاربرد چاپ خواهد داشت. 

برای ماشین های چاپ فلکسوگرافی سه ساختار یا 
 architecture ـ2ساختارـ طرح طرح متفاوت وجود دارد. 
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مركب  مخزن  از  مركب  از خارج شدن  مانع،  تیغۀ 
 Barrier ـ3مانع ـ دیواره، بند جلوگیري مي كند. 

در فرایند چاپ، مركب به داخل سیستم داكتر بلید 
 Blade ـ4تیغه مخزني پمپ می شود. 

 Chamber ـ5مخزن، محفظهدو عدد تیغه در مخزن مركب وجود دارد. 

حکاكی كردن، نامش روی فنجان نقره اي حکاكی شده بود. 
 Engrave ـ6منقوش كردن 

در ماشین های فلکسوگرافی، واحدهای چاپ حول 
یك سیلندر چاپ/ فشار ساده بزرگ چیده شده اند. 

چاپ، فشار یك 
سیلندر در 

مقابل دیگری 
 impression ـ7

نصب  پلیت  سیلندرهای  روی  را  پلیت   4 اپراتور 
 Install ـ8نصب كردن كرد. 

)لمینت  چندالیه  پالستیکی  مواد  مختلف  انواع 
شده( در آن كارخانه تولید می شوند. 

ساخته از پیوستن 
چندالیه نازک 

به یکدیگر
 laminated ـ9

انجام  را  تجهیزات  معمول  نگهداری  و  تعمیر  ما 
می دهیم. 

نگهداری )تعمیر و 
 Maintenance ـ10نگهداري(

نقاشی ها در گوشه ای از اتاق بر روي یکدیگر قرار 
داده شده اند.

با دقت روي 
 Stack ـ11هم دادن

مركبی  برجسته  حروف  دارای  لترپرس، سطح  در 
می شود و بر روي سطح چاپ شونده فشرده می شود 

تا یك تصویر به طور معکوس باز تولید شود.

سطح یا الیه اي كه 
زیر چیزي قرار دارد. 
)سطح چاپ شونده(

 Substrate ـ12

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول:

It is a method that uses a flexible relief plate to print onto a 
substrate. 

سؤال دوم:
Two blades in the ink chamber. 
.Two blades in the ink chamber: the barrier blade and the doctor blade یا
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خواندن 

چاپ فلكسو گرافي
براي چاپ روی  انعطاف پذیر  برجسته  پلیت  از  فلکسوگرافی روشی است كه  چاپ 
سطح چاپ شونده كه مي تواند براساس خمیر چوب، مواد مصنوعي یا مواد لمینت 
شده )چندالیه( باشد استفاده مي كند. این سطوح چاپ شونده ممکن است شامل 

موارد زیر باشد:
و  نایلون   ،)oriented polypropylene(  OPP پلي استر،  مانند  فیلم ها   

)Polyethylene(  PE
 كاغذ

 ورق كارتن
 منسوجات غیر بافتني

 مقواي پوشش دار یا بدون پوشش
تصویر  یك  )شامل  فتوپلیمري  پلیت هاي  از  امروزي  فلکسو  چاپ  ماشین هاي 
معکوس برجسته از محتواي مورنیاز چاپ( استفاده مي كنند. نواحي برجسته پلیت، 
را به سطح چاپ شونده  آنیلوكس، مركب داده مي شوند و سپس آن  نورد  توسط 

مي كنند. منتقل 
انواع ماشین و شرح فرايند

سه نوع ساختار طراحي معماري براي ماشین هاي چاپ فلکسو )متناسب با چیدمان 
واحدهاي چاپ، كه مي تواند واحد نیز نامیده شود ( وجود دارد:

 ماشین هاي فلكسو سیلندر مرکزي، يا CI: كه یونیت هاي چاپ اطراف یك 
سیلندر فشار منفرد، بزرگ چیده شده اند.

 ماشین هاي فلكسو ايستاده: كه یونیت هاي چاپ، یکي بر روي دیگري قرار 
داده شده اند.

 ماشین هاي فلكسو خطي: كه یونیت هاي چاپ در یك خط افقي جایگذاري شده اند.
در ماشین فلکسو مدرن هر یونیت شامل موارد زیر است:

باال، كه حکاكي  با مهندسي  یا سرامیکي  فلزي  نورد آنیلوکس: یك سیلندر   
لیزري شده است و سلول هاي بسیار ریز زاویه داده شده، خط ترام و حجم دارد تا 

چاپ مطلوب مورد نیاز را انتقال دهد.
 سیستم داکتر بلید محفظه اي: ابزاري كه مقدار اندازه گیري شده مركب را 

آنیلوكس منتقل مي كند. نورد  به سلول هاي 
 سیلندر پلیت: كه پلیت چاپ بر روي آن نصب مي شود..

 سیلندر فشار: غالف )سیلندري( سطح چاپ شونده را )زماني كه پلیت چاپ 
به آن فشار داده مي شود( حمایت مي كند. 
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 سیستم مرکب دهي: مخزن نگهداري مركب، پمپ مركب با لوله هاي رفت و 
برگشت مركب، به اضافه سایر مواردي كه نگهداري تغذیه و ویسکوزیته مركب را 

مي كنند. مطمئن 
بتوانند  بعدي  مركب هاي  تا  مي شوند  نصب  چاپ  یونیت هاي  میان  خشك كن ها، 
شونده  چاپ  سطح  روي  پیشین(  شده  چاپ  مركب هاي  با  درآمیختن  )بدون 
فرابنفش  یا  زیرقرمز  پرتو  گرم،  هواي  از  است  ممکن  این خشك كن ها  بنشینند. 

كنند. استفاده  كاربرد(  به نوع  )بسته 
در فرایند چاپ، مركب به سیستم داكتر بلیدي محفظه اي پمپ مي شود. دو تیغه در 
محفظه مركب )تیغه مسدودكننده و تیغه هدایت كننده( هر دو قسمت انتها و مرز 
مركب در محفظه را مادامي كه با نورد آنیلوكس در تماس است درزگیري مي كنند. 
هنگامي  كه نورد آنیلوكس مي چرخد، سلول هاي در تماس با تیغه هدایت، مركب را 
جمع مي كنند، و هنگامي كه نورد از زیر تیغه هدایت عبور مي كند، هر گونه مركب 
با بخش هاي  آنیلوكس مي چرخد، سطح آن  نورد  اضافه پاک مي شود. مادامي كه 
برجسته پلیت چاپ )كلیشه( كه روي سیلندر پلیت نصب شده است تماس برقرار 
مي كند، تا مركب منتقل شود. سپس پلیت چاپ مي چرخد و تصویر را بر سطح 

چاپ شونده منتقل مي كند.

فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
a 4ـ   b 3ـ   c 2ـ   c 1ـ

ب( حرف T را در جمله هاي درست و حرف F را در جمله هاي نادرست قرار دهید.
 True 3ـ   True 2ـ             False 1ـ

تمرین واژگان

الف( جاهاي خالي را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
        include 4ـ   rotates 3ـ   horizontally 2ـ  flexography 1ـ

 impression 5ـ
ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب براي كامل كردن هر جمله 

را انتخاب كنید.
 subsequent 4ـ   rotates 3ـ    depends 2ـ   applications 1ـ

پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 
  c 4ـ  g 3ـ   e 2ـ   f 1ـ

 d 7ـ   a 6ـ   b 5ـ
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ترجمه

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
1    ماشین های چاپ فلکسو امروزی، از پلیت های چاپ فتوپلیمر استفاده می كنند 
كه حاوی یك تصویر برجسته آئینه  ای )ناخوانا( از )محتواي( چاپي كه مورد نیاز 

است مي باشد. 
2    مادامي كه نورد آنیلوكس )anilox roller( می چرخد، سطح آن با بخش های 
برجسته پلیت های چاپ كه روی سیلندر پلیت نصب شده اند در تماس می باشد تا 

مركب را منتقل كند.
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

شمارهانگلیسيفارسیشمارهانگلیسيفارسی

قسمت ها )بخش های( Impression2فشار، چاپ
برجسته

Raised Areas1

Stack3روي هم، ایستادهViscosity4گرانروي

تركیب كردن، 
ادغام كردن

Merge6 ،تحویل دادن
انتقال دادن

Deliver5

محدودكردن، 
كنترل كردن

Confine8قرار دادن، نصب كردنMount7

Chamber9مخزن، محفظهExcess10اضافی
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و ششم

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن چاپ فلکسوگرافی را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

لغات متن چاپ افست فلکسوگرافی را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایی 

جلسه

فرایند چاپ روتوگراور بیست و هفتم

در متن فرایند چاپ روتوگراور نکاتی از لحاظ ساختاری و واژگانی دیده می شود كه 
همین نکات در سایر متون ظاهر می شوند و دانستن این نکات مي تواند در ترجمه 

متون تخصصي به  فراگیران كمك كنند. 
 ،whom  ،who  ،that  ،which موصولی  ربطی  ضمایر  با  ساختارهای  در     1
که  آنها  فارسی معني  به  همراه اسم می آیند در ترجمه  when و غیره   ،where
می باشد. لذا این كلمات ربطی كه به  همراه اسم می آیند معنای خودشان را ندارند. 

ساختار: ................................ + wh )that( + اسم 
                                 به معنی كه 

… It consists of a chamber which dries the ink............... 
                                              كلمه ربط   اسم

آن شامل مخزنی است كه مركب را خشك می كند. 
به معنی »كه« در  بلکه  به معنی »كدام یك« نیست،   which اینجا كلمه ربط  در 

می باشد.  فارسی 
 :To Be 2   قاعده ترجمه جمله های با حذف ضمایر ربطی موصولی به همراه

ضمیر  حذف  فارسی  و  انگلیسی  زبان  بین  ساختاری  اختالف  دیگر  مصادیق  از 
موصولی یا همان كلمه به همراه فعل to be می باشد. این نوع ساختار در فارسی 

نمی شود.  دیده 
لذا در این ساختارها واژه فارسی »كه« باید آورده شود. این ساختارها در تمام متون 

فنی و تخصصی دیده می شوند. 
مثال: 

The process, also commonly called gravure, is used in the 
production of food and nonـfood packaging. 

فرایندی كه به طور رایج گراور نامیده می شود، در تولید و بسته بندی غذایی و غیره 
به كار می رود. 

The process )which is( also commonly............................ 
                                                    That                                                                           

در این ساختار ضمیر ربطی that is یا which حذف شده است. 



فصل پنجم: کسب اطالعات فنی

167

 :a variety of + ...... و as well as 3   كاربرد اصطالح
اصطالح as well as به معنی به خوبی نمی باشد. معنی آن و همچنین، و عالوه بر 

آن می باشد كه در متون، زیاد كاربرد دارد. 
Gravure printing is used in the production of food and nonـfood 
packaging as well as labels. 
اصطالح ....... + a variety of به همراه اسم جمع به كار می رود كه به معنی »انواع«، 
»گوناگون« می باشد. برخي افراد این عبارت را »گونه« یا »تنوع« معنی می كنند كه 

این معنی تحت اللفظی و عموماً نادرست می باشد. 
:a variety of + اسم جمع

Gravure printing has a variety of applications in the security 
printing and industrial sectors of printing. 
چاپ گراور كاربردهای گوناگون در چاپ امنیتي و بخش های صنعتی چاپ دارد. 

فعالیت های پیش از خواندن 

الف( معنی لغات 

کلمهمعنیمثال

روش های گراور و فلکسو در تولید، بسته بندی غذایی و 
 packaging ـ1بسته بندی غیره استفاده می شوند. 

حکاكی كردن، سیلندرهای چاپ روتوگراور به صورت لیزري حکاكی مي شوند.
 Engrave ـ2منقوش كردن 

 Excess ـ3اضافی باید تالش كنید چربی اضافی را از بدن خود كاهش دهید. 

 Mount ـ4قراردادن، نصب كردن پلیت چاپ روی سیلندر پلیت قرار می گیرد. 

 Seamless ـ5صاف، بدون درز سیلندر چاپ گراور یك سیلندر بدون درز است.

 Security ـ6امنیتيیکی از كاربردهای چاپ گراور، چاپ امنیتي است. 

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول: 

It works by a direct transfer method for printing. 
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سؤال دوم: 
It is a seamless tubular sleeve or full cylinder. 

خواندن

فرايند چاپ روتوگراور
شونده  روي سطوح چاپ  چاپ  براي  مستقیم  انتقال  روش  یك  روتوگراور،  چاپ 

شامل: است،  الیه  یا چند  مصنوعي  كاغذي،  فیبر خمیر  براساس 
PE نایلون و ،OPP ،فیلم ها مانند پلي استر 

 كاغذ
 كارتن

 فویل آلومینیوم
بسته بندي  تولید  در  مي شود،  نامیده  گراور  چاپ  فراگیر،  به طور  كه  فرایند  این 
و  استفاده مي شود  ترنسفر  دیواري، چاپ  كاغذ  لیبل،  و همچنین  غیره  و  غذایي 
كاربردهاي گسترده گوناگوني در چاپ امنیتي، صنعتي و بخش هاي صنعت تنباكو 

دارد.
ماشین هاي چاپ روتوگراور

چیدمان ماشین چاپ گراور داراي آرایش خطي است كه به تعدادي واحدهاي چاپ 
كه در طول یك نقشه خطي نصب شده است نیاز دارد. در یك ماشین معمولي، هر 

واحد شامل موارد زیر است:
از  درز )شکاف( ساخته شده  بدون  توخالي  سیلندر چاپ )فرم(: یك غالف   
استیل، آلومینیوم، پالستیك یا مواد تركیبي است كه به  ازاي تصویر موردنظر براي 

چاپ حکاكي شده است.
 تیغه هدايت مرکب: ابزاري است كه مركب را از نواحي بدون چاپ سیلندر چاپ 
پاک كرده و همچنین مركب اضافه را از بخش هاي حکاكي شده )سلول ها( بر مي دارد.
با پوشش الستیکي كه بر روي یك شفت   نورد )سیلندر( فشار: یك غالف 
سطح  فشاردادن  آن،  از  اولیه  هدف  است.  شده  نصب  استیل  جنس  از  )محور( 

است. )فرم(  چاپ  سیلندر  مقابل  در  چاپ شونده 
 سیستم مرکب دهي: شامل یك مخزن مركب، تشت نگهداشت مركب و پمپ 

مركب با لوله هاي رفت و برگشت مركب.
سطح  روي  مركب  كه  است  بسته  محفظه  یك  شامل  خشك کن:  سیستم   
بعدي خشك مي كند. ظرفیت  به  واحد چاپ  از رسیدن  تا پیش  را  چاپ شونده 
خشك كن ها بر مبناي سرعت مورد انتظار از چاپ، نوع مركب )پایه حالل یا پایه 

تعیین مي شود.  آب( و حجم مركب چاپ شده 
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فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 a 3ـ       c 2ـ            a 1ـ

ب( حرف T را در جمله هاي درست و حرف F را در جمله هاي نادرست قرار دهید.
 True 3ـ   False 2ـ   True 1ـ

تمرین واژگان

الف( جاهاي خالي را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 reflected 4ـ      transfer 3ـ   production 2ـ   consists 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب براي كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 solvent 3ـ   produces 2ـ   direct 1ـ
پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 

 a 6ـ    d 5ـ      c 4ـ      b 3ـ      e 2ـ       f 1ـ

ترجمه 
الف( متن زیر را ترجمه كنید. 

امروزه، ماشین چاپ روتوگراور از یك سیلندر چاپ استفاده می كند كه با سلول های 
ریزي كه مي توانند مركب را نگه دارند و اندازه و الگوی )حکاكي( آنها متناسب با 

تصویر است حکاكی لیزری شده اند.
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید.

 
شمارهکلمهمعنیشمارهکلمهمعنی

Layout1قالب، چیدمان، طرح بندیDetermine7تعیین كردن

چاپ شده، به سطح 
منتقل شده

Lay down8افقیHorizontal2

Seamless3بدون درز، صافIndustrial9صنعتی

Section4بخش، قسمتMinute10خیلی كوچك، ریز

نورد فشار
 Impression

roller11شفت، میله، محورMandrel5

Purpose6هدف، منظورPattern12الگو
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و هفتم

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن، روش و ماشین های چاپ روتوگراور را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به  درستی می خوانم. 

معنی متن را به  درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

لغات متن، روش و ماشین های چاپ روتوگراور را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایی 

جلسه

فرایند، مزایا و کاربردهای چاپ گراور بیست و هشتم

1ـ کاربرد as: در این متن گراور و متن پیشین، نویسنده، كلمه as را زیاد به كار 
»هنگامی كه«  كه«،  »همانطور  به معنی  ربط  كلمه  به عنوان   as كلمه  است.  برده 
در متن روتوگراور و سایر متون دیده می شود. كلمه as به عنوان یك كلمه ربطی 

همیشه دو جمله را ربط می دهد. 
As the printing roller rotates back into the ink pan, the printed area 
of the substrate proceeds through a dryer. 

توجه: as معانی دیگر دارد كه بستگی به كاربرد آن در جمله دارد. 
 ساختار as + صفت/قید+as به معنی مثل، همانند یا شبیه برای مقایسه دو اسم 

به كار می رود. 
This printing press transfers ink as well as that one. 

این ماشین چاپ مانند دیگری )آن ماشین چاپ دیگر( مركب را منتقل می كند.
 همچنین به معنی »به عنوان« به همراه اسم كاربرد دارد. 

As a skillful operator, I must know how to work with a gravure 
printing press. 
به عنوان یك اپراتور ماهر، بایستی بدانم كه چگونه با ماشین چاپ روتوگراور كار 

كنم.
2ـ ترجمه جمالت مجهول: در متن افست به ساختار مجهول حال ساده اشاره 
شد. این ساختار مجهول حال ساده بیشترین كاربرد را در متون تخصصی دارد. در 
متن فرایند چاپ گراور ساختار مجهول زمان حال كامل )ماضی نقلی( وجود دارد. 

ساختار معلوم حال كامل )ماضی نقلی(:    
 

فاعل  +have/has  + فعل(  )قسمت سوم  اصلی  فعل  مفعول  اسم   + مفعول   +  ....
ساختار مجهول حال كامل )ماضی نقلی(:

 
مفعول  +  have/has  +been  + اصلی  فعل  مفعول  اسم   +  ...........
For a webـfed printing press, after each color has been printed and 
any coatings applied, the web is rewound into a finished roll. 
برای ماشین چاپ رول، بعد از اینکه هر رنگ چاپ شد و پوشش دهی نیز انجام 
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)جمع كننده(  پایانی  نورد  یك  روی  پیوسته،  شونده  چاپ  سطح  شدند،  )چاپ( 
می شود.  بازپیچیده 

نكته: برای ترجمه جمالت مجهول، گاهی اوقات مجبور هستیم جمالت مجهول 
را به معلوم تبدیل كنیم. این كار در مواردی صورت می گیرد كه جمله مجهول در 

زبان فارسی در قالب جمله ای معلوم و روان تر بیان می شود. 

فعالیت های پیش از خواندن 

الف( معنی لغات 

کلمهمعنیمثال

 Durable ـ1با دوام، طوالنیاین ماده نسبت به ماده دیگر بادوام تر است.

 Ink pan ـ2تشتك مركب سیلندر چاپ در تشتك مركب می چرخد

 Registration ـ3جانمایی، انطباق جانمایی رنگ های CMYK ضروری است.

باز  جمع كننده  نورد  یك  روی  رول  كاغذ   
 Rewind ـ4بازپیچیدن پیچیده می شود.

موجب  دهنده(  )پوشش  ورنی  از  استفاده   
 Varnish ـ5الیه پوششی نازک )ورنی( افزایش براقیت مركب چاپ شده می  شود. 

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول: 

It rotates in the inkpan. 
سؤال دوم: 

Yes, it does. 

خواندن

فرايندهای چاپ گراور
شرح فرايند: طی فرآیند چاپ، سیلندر چاپ در داخل مخزن مركب می چرخد 
تا سلول های حکاكی شده، با مركب پر شوند. هنگامی كه سیلندر به طور روان در 
برداشته  مركب،  هدایت  تیغه  توسط  اضافه  مركب های  می چرخد،  مركب  مخزن 
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توسط  كه  می كند  پیدا  تماس  چاپ شونده  با سطح  سیلندر  آن  از  پس  می شود. 
یك نورد فشار با روكش الستیکی به آن فشرده می شود. فشار نورد، همراه با بافت 
سیلندر  سلول های  از  مركب  مستقیم  انتقال  باعث  چاپ شونده،  )مویرگی( سطح 
)سیلندر( چاپ  نورد  هنگامی كه  می شود.  روی سطح چاپ شونده  بر  )فرم(  چاپ 
)فرم( به داخل مخزن مركب بر می گردد )دوران تکرار می شود( ناحیه چاپ شده از 
سطح چاپ شونده، میان خشك كن حركت كرده و به واحد چاپ بعدی كه به طور 

معمول، یك رنگ متفاوت یا احتماالً ورنی یا پوشش باشد می رسد. 
از سیستم های كنترل رجیستر عرضی و  با استفاده  روی هم خوردن دقیق رنگها 
طولی میسر می شود. برای یك ماشین چاپ رول، پس از آنکه همه رنگ ها و مواد 
پوشش دهی چاپ شدند، رول چاپ شده، بر روی نورد جمع كن، باز پیچیده می شود.

مزايا و کاربردهای اين فرايند چاپ
از چگالی  بسیار گسترده ای  در محدوده  مركب  پایدار  انتقال  توانایی  فرایند،  این 
)ضخامت الیه( مركب و در سرعت های باال را دارد كه آن را برای كاربردهایی كه 
نیاز به كیفیت باالی تصویر دارد مناسب می سازد. مانند نشر، بسته بندی، برچسب، 

چاپ امنیتی، و چاپ های تزیینی.
طبیعت بادوام سیلندرهای چاپی مورد استفاده، چاپ گراور را برای توسعه كیفیت 
باالی چاپ در تیراژ یا تکرار چاپ های بسیار باال و ایجاد مزیت هزینه ای نسبت 

به سایر فرایندها، یك فرایند مناسب می سازد.

فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 a 5ـ        b 4ـ   c 3ـ        d 2ـ   b 1ـ

ب( حرف T را در جمله های درست و حرف F را در جمله های نادرست قرار دهید.
 True 5ـ   False 4ـ   True 3ـ   True 2ـ   false 1ـ

تمرین واژگان

الف( جاهای خالی را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 provide 4ـ  advantages 3ـ     registration 2ـ    requires 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب برای كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 removed 2ـ         exact 1ـ
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پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 
 a 6ـ      b 5ـ       e 4ـ   f 3ـ   d 2ـ  c 1ـ

ترجمه

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
مستقیم  به انتقال  منجر  چاپ شونده  بافتدار سطح  نقش  با  همراه  نورد  فشار     1

می شود.  شونده  چاپ  روی سطح  بر  )فرم(  چاپ  سیلندر  سلول های  از  مركب 
اضافه ای  مركب  هر  می چرخد،  مخزن  داخل  به نرمی در  سیلندر  مادامی كه     2

می شود. پاک  مركب  هدایت  تیغه  به وسیله 
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

شمارهکلمهمعنیشمارهکلمهمعنی

ارائه دادن، پیشنهاد 
كردن

offer7 اضافی excess1

engrave2 حکاكی كردن rewind8بازپیچش 

منطبق كردن، 
جانمای 

registration9 ،حذف كردن
برطرف كردن 

remove3

security چاپ امنیتی
print10 ،حركت كردن

proceed4 جریان داشتن 

منجر شدن، سبب require11نیاز داشتن 
result in5شدن 

به طور مداوم، به طور 
پایدار

consistently12 ،الک، روغن جال
ورنی

varnish6
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و هشتم

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

درست  به طور  را  روتوگراور  چاپ  كاربردهای  و  مزایا  فرایند،  متن  لغات 
می كنم.  تلفظ 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

درست  به طور  را  روتوگراور  چاپ  كاربردهای  و  مزایا  فرایند،  متن  لغات 
تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایی 

جلسه

موارد ایمنی بیست و نهم

1ـ قاعده حذف جزئی از جمله در ترجمه: 
اختالف  به علت  موارد  از  بسیاری  این حرف در   :)an( a کاربرد حروف تعريف 

مثاًل: نمی شود.  ترجمه  به فارسی  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  بین  ساختاری 
… and has a variety of further applications in the security printing.

... و كاربردهای بیشتری در چاپ امنیتی دارد.
2ـ کاربرد to به همراه فعل: 

حرف اضافه to به همراه فعل در وسط جمله به معنی »به منظور« یا »برای« می باشد 
كه منظور یا هدف را بیان می كند. 

Lock the power off to avoid the danger of serious injury to 
yourself. 

به منظور اجتناب از خطر آسیب شدید به خودتان، كلید برق را در حالت قطع، قفل 
كنید. 

3ـ در متن احتیاط های ايمنی جمالت شرطی نوع اول زياد ديده می شوند. 
ساختار شرطی نوع اول به قرار زير است:

if + فاعل و ....... +  فعل + فاعل  + will/may/can/must/should + فعل اصلی ساده + .......
                  زمان آینده ساده                             زمان حال ساده
                )جمله نتیجه شرط(                             )جمله شرط(

نكته: ممکن است جمله شرط )جمله If( به جای جمله نتیجه شرط قرار بگیرد و 
بین دو جمله انگلیسی ویرگول یا كاما به كار نمی رود. 
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فعالیت های پیش از خواندن 

الف( مطالعه لغات 

کلمهمعنیمعنی مثال

 Adjustment ـ1تنظیم، تطبیق، تغییر مقدار كمی اصالح در طرح ایجاد كرده ام.

رعد و برق به علت تخلیه الکتریسیته ابرها 
ایجاد می شود. 

قطع كردن، خاموش كردن، 
 Discharge ـ2تخلیه كردن 

تعدادی ابزار خوب نیاز داریم تا دستگاه را 
 Implement ـ3ابزار، وسیله تمیز كنیم. 

دیروز بازرسی ایمنی در دستگاه چاپ انجام 
 Inspection ـ4بازرسی، بررسی، كنترل شد. 

كنترل و تعمیرونگهداری ماشین های چاپ 
ـ  5تعمیر و نگهداری بایستی تا سر حدامکان دقیق باشد.  Maintenance 

 Modification ـ6تغییر، اصالح اصالحاتی در سیستم ایجاد كردم. 

دانستن احتیاط های قبلی در مورد ماشین 
 Precaution ـ7پیشگیری، پیش احتیاط چاپ ضروری است.

سعی كنید پس از استفاده از ابزارها آنها را 
 Proper ـ8درست، صحیح، مناسب در جای مناسب شان قرار دهید. 

را  دستگاه  یك  می خواهید  زمانی كه 
شخصی  حفاظت  بایستی  كنید،  راه اندازی 

را مورد توجه قراردهید.
 Protection ـ9محافظت، حفاظت 

در  متخصص  حرفه ای  كارگر  تعدادی 
 Qualified ـ10ماهر، الیق، شایستهشركت هستند. 

 )Warmـup discussion questions( ب: سؤاالت کلی
                 .Yes, it is  :سؤال اول
                .Yes, it is  :سؤال دوم
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خواندن

احتیاط های ايمنی 
این ماشین،  دستگاهی است برای چاپ افست عمومی. از آن برای هیچ عملیات 
دیگری استفاده نکنید و هیچ موادی جز مواد عمومی چاپ افست را به كار نبرید.

ايمنی در طول کار روزانه
را  كلیدها  نفر  از یك  بیش  اگر  كند.  راه اندازی  را  كلید ها  باید  نفر  فقط یك     1
راه اندازی كند، ممکن است دستگاه به حالت های غیر منتظره ای كه نتیجه آن ایجاد 

مشکل است كار كند. 
2   پیش از راه اندازی دستگاه، دیگر اپراتورها و افراد نزدیك دستگاه را با خبر و 

ایمنی را كنترل كنید.
راه اندازی  نفر در حال  اعالم كند كه یك  تا  به صدا درمی آید  آژیر خطر  3   یك 
ایمنی  برای  می شنوید،  را  آژیر  صدای  كه  زمانی  صورت،  هر  در  است.  دستگاه 

شوید. دور  دستگاه  خود  یا  متحرک  بخش های  از  خودتان، 
4   اگر هر كدام از پوشش ها یا ركاب های ایمنی ماشین كه اپراتور را از بخش های 
متحرک یا چرخان مکانیکی محافظت می كنند، برای انجام تنظیمات و ... باز شده اند، 

مطمئن شوید كه پس از تنظیمات، آنها را به حالت اصلی )قبلی شان( برگردانید.
5   هیچ ابزار یا وسیله تمیزكاری را بر روی هیچ قسمتی از دستگاه باقی نگذارید، 
زیرا ممکن است اپراتور/تعمیركار با آنها برخورد كرده و آسیب ببیند، و همچنین 
ابزار یا وسیله تمیزكاری ممکن است به داخل دستگاه افتاده و باعث شود كه ماشین 
ابزار و وسایل تمیزكاری در  چاپ، آسیب برسد یا آن را متوقف كند. از قراردادن 

جای مناسب خودشان بعد از استفاده از آنها مطمئن شوید.
6   هنگام برداشتن نمونه های چاپ شده از بخش تحویل دستگاه، هرگز دستتان 
یا  چرخان  بخش های  برخورد  باعث  كار  این  انجام  نبرید.  داخل  حد  از  بیش  را 
و  شده  درگیر  دست ها  یا  انگشتان  می شود  باعث  و  شده  مکانیکی  قسمت های 

ببینند. آسیب  به شدت 

فكر کنید ايمنی با شما 
آغاز می شود

ابتدا ايمنی
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ايمنی در طی تعمیر، کنترل و تنظیم
1   پیش از وارد شدن به داخل حفاظ ایمنی، پوشش یا كاركردن زیر دستگاه چاپ 
برای انجام تعمیر، كنترل )بازرسی( یا تنظیم، ابتدا كلید توقف اضطراری را فشار 
داده و قفل كنید، كلید قطع كن برق اصلی روی تابلو برق را قطع كنید، قفل و 
برچسب شناسایی را روی كلید قطع قرار داده و برق را قطع كنید تا از خطر آسیب 
شدید به خودتان و سایر كارگران اجتناب كنید. پس از قفل كردن همه كلیدهای 
برق، همه سیستم های هیدرولیك )روغنی( و پنوماتیك )بادی( را قطع كنید، همه 
قسمت هایی كه ممکن است بیفتند را ایمن كنید و دیگر پیش احتیاط های خاصی 
سایر  و  اپراتورها  بگیرید.  نظر  در  را  نظر( الزم هستند  )مورد  كار  انجام  برای  كه 

افرادی كه روی دستگاه كار می كنند را آگاه كنید.
ممکن  آنها  در  تنظیمی كه  یا  كنترل  برقی،  تعمیرات  هرگونه  انجام  از  پیش     2
است جعبه تقسیم، تابلو برق باز شده باشد، تقسیم ها یا سیم هایی كه ممکن است 
لمس شوند، برق اصلی را قطع كنید، كلید روی تابلو برق را قطع كنید یا برق را 
از قسمت تأمین برق دستگاه در كارخانه )اتاق برق( قطع كنید، كلید را قفل كرده 
پیش  و  یا قطع كنید،  را دشارژ  قرار دهید. همه خازن ها  و در وضعیت خاموش 
امتحان  را  برق  نبود جریان  الکتریکی، همیشه  بخش های  تماس  كردن  برقرار  از 
)تست( كنید. توجه شود كه همه سیم كشی های برقی بایستی توسط یك كارگر 

امتحان )تست( شوند. ماهر 

فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 d 4ـ    c 3ـ   a 2ـ   b 1ـ

ب( حرف T را در جمله های درست و حرف F را در جمله های نادرست قرار دهید.
 True 4ـ         True 3ـ   True 2ـ   False 1ـ
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ترجمه 

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
ایمنی  ابزار  كه  كنید  كنترل  دستگاه،  راه اندازی  از  پیش  روز  هر  و  همیشه    1

می كنند. كار  به درستی  و  هستند  خودشان  جای  در  دستگاه ها 
2  به علت احتمال شوک الکتریکی، برای تمیز كردن اطراف تجهیزات برقی، هرگز 

از پارچه خیس استفاده نکنید. 
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

شمارهکلمهمعنیشمارهکلمهمعنی

پیشگیری، پیش Inspection7بازرسی، كنترل
احتیاط

Precaution1

Qualified2الیق، ماهر، كارشناسPrompt8فوری، سریع

Adjustment3تنظیم، تطبیقCapacitor9خازن

به عالوه، افزون 
بر این

In addition10نمونهSample4

Delivery unit5واحد تحویل یا انتقالSupply11تدارک، پشتیبانی

Equipment6تجهیزاتLeak12نشت

تمرین واژگان

الف( جاهای خالی را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 inspection 5ـ     avoid 4ـ   maintenance 3ـ  discharge 2ـ  Warn 1ـ
ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب برای كامل كردن هر جمله 

را انتخاب كنید.
 protect 3ـ           promptly 2ـ      cautious 1ـ

پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 
 b 5ـ      e 4ـ     a 3ـ      c 2ـ      d 1ـ
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و نهم

خود ارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن موارد ایمنی را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

لغات متن موارد ایمنی را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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در این جلسه درباره آماده سازی دستگاه چاپ نکاتی اشاره می شود. برای این منظور، 
اپراتور باید ابتدا از موارد پیشگیری یا پیش احتیاط های ایمنی كار با دستگاه اطالعات 
و  تغذیه كننده  آماده كردن كاغذ، رطوبت دهی،  از  مثال  برای  باشد.  را داشته  الزم 
تنظیمات مکنده، تنظیمات رجیستری، واحد تحویل و غیره آگاهی كامل داشته باشد. 

جلسه
کنترل و کارهای اولیه )برای راه اندازی دستگاه(سی ام

دانش افزایی 

در این جلسه چند نکته یا قاعده درخصوص ترجمه اشاره می شود. 
1ـ قاعده ترجمه ضمیر و مرجع آن:

در ترجمه ضمایر و مراجع آنها الزم است مرجع را به جای ضمیر و گاه ضمیر را 
به جای مرجع استفاده كرد. رعایت نکردن این نکته، گاهی اوقات مشکالتی را در 

ترجمه به وجود می آورد. در جمله زیر It به مركب )ink( اشاره می كند. مثال: 
Drying system: consisting of a chamber which dries the ink once 
it is on the substrate and prior to it reaching the next printing unit. 

2ـ روش ترجمه جمله های بلند و پیچیده 
یکی دیگر از اختالف های ساختاری و بیانی بین زبان انگلیسی و فارسی، رایج بودن 
جمله های بلند و بسیار پیچیده از لحاظ دستور در متون زبان انگلیسی است. در 
زبان فارسی از چنین جمله هایی كمتر استفاده می شود. برای ترجمه روان چنین 
جمالت بلند و پیچیده، باید جمله های پیچیده را به چند جمله شکست و تجزیه 

كرد و به طور ساده بیان كرد. 
برای مثال اگر شما به متن safety precautions مراجعه كنید، به جمالت بلند و 

پیچیده زیادی در قسمت های آخر متن برخورد می كنید. مثاًل:
Before entering inside a safety guard, cover.......... 

3ـ عدم تطبیق زمان فعل جمله مبدأ با معادل فارسی آن: 
عدم تطبیق زمان جمله مبدأ و جمله مقصد می تواند مشکالتی را در ترجمه به وجود 

آورد چنانچه جمله مبدأ به جمله مقصد به صورت تحت اللفظی ترجمه شود. 
 ،after حروف  دارای  قیدی  عبارت های  با  فعل  زمانی  تطبیق  عدم  مثال  به طور 

بگیرید نظر  در  را  غیره  و   when و   before
After he had left, all the guests arrived. 

بعد از این كه او رفت، همه مهمانان آمدند.
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در این ساختار، زمان ماضی بعید )had left/رفته بود( به گذشته ساده )left/رفت( 
ترجمه شده است. 

فعالیت های پیش از خواندن 

الف( معنی لغات 

کلمهمعنیمثال

 Affect ـ1تأثیر گذاشتن نظر شما تأثیری روی تصمیم من نخواهد گذاشت. 

نم دار كردن، رطوب باران از الی پنجره وارد اتاق شد و پرده ها را خیس كرد. 
Dampen ـ2دادن 

فراموش نکنید با استفاده از سفت كردن 
 Fountain ـ3منبع، مخزن دستگیره های دو طرف، مركبدان را ببندید.

آماده سازی ها برای چاپ باید با احتیاط در نظر 
Preparation ـ4آماده سازیگرفته شوند. 

Procedure ـ5شیوه كار، روال، رویهمراحل كار برای راه اندازی ماشین چاپ چیست؟

 Suction ـ6مکش جاروبرقی ها به وسیله مکش كار می كنند

شما باید پیش از شروع كار با ماشین چاپ، سعی 
كنید شیوه كار با دستگاه را كاماًل مطالعه كرده و 

آن را بفهمید. 
 Thoroughly ـ7كاماًل، بسیار زیاد 

دریچه، سوپاپ، شیر این پمپ هوا را از طریق سوپاپ مکش می كند.
 Valve ـ8فلکه 

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول: مراحل آماده سازی ماشین های چاپ مختلف كدام اند؟

There are different steps for preparations of different printing 
presses.

 مراحل متفاوتی برای آماده سازی ماشین های چاپ مختلف وجود دارد.
سؤال دوم: احتیاط های ایمنی برای كار با ماشین های چاپ چه هستند؟



184

They help operators or maintainers to avoid the dangers of the 
printing press and not to damage it.

آنها به اپراتورها یا تعمیركاران كمك می كنند تا از آسیب های ماشین چاپ مصون 
بمانند و همچنین به آن صدمه نزنند. 

خواندن

آغاز بازرسی ها و شیوه انجام کار
احتیاط: پیش از آغاز كار با دستگاه، مطمئن شوید كه احتیاط های ایمنی را كاماًل 

مطالعه كرده و فهمیده اید.
گروه کنترل: پیش از راه اندازی دستگاه، موارد زیر را كنترل كنید:

 كنترل كنید تا مطمئن شوید كه همه پوشش ها بسته هستند.
 كنترل كنید تا مطمئن شوید كه هیچ ابزار، مواد چاپ یا سایر موارد در ماشین 

باقی نمانده است.
 كنترل نهایی را پیش از راه اندازی دستگاه انجام دهید.
 كلید برق اصلی را در حالت روشن )ON( قرار دهید.

 كنترل كنید تا مطمئن شوید كه فشار كمپرسور كافی است.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی محلول رطوبت دهی و کاغذ(:
احتیاط: 

1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.
2  واحد تغذیه محلول رطوبت دهی را آماده سازی كنید.

3  سیستم رطوبت دهی را راه اندازی كنید و محلول رطوبت دهی را به نوردهای 
رطوبت دهی بفرستید )تغذیه كنید(.

4  كاغذ را در واحد تغذیه بارگذاری كنید.
آماده سازی برای چاپ )تنظیمات تیغه و مكنده ها(:

احتیاط: 
1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.

2  وضعیت جلو به عقب مکنده ها را با توجه به اندازه كاغذ تنظیم كنید.
3  تنظیمات بخش های مکنده )شامل مکنده های بلند كننده، جلوبرنده، دمنده ها، 

هدایت كننده های ورق و وزنه ها( را مطابق با اندازه كاغذ انجام دهید.
4  تنظیمات سوپاپ های هوا و پمپ ها را با توجه به اندازه كاغذ انجام دهید.

5  وضعیت برس های تخته كاغذ و غلتك ها را با توجه به اندازه كاغذ تنظیم كنید.
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آماده سازی برای چاپ )تنظیمات رجیستری/روی هم خوردن رنگ ها(:
احتیاط:

1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.
2  نشان ها را با توجه به پهنا و ضخامت كاغذ تنظیم كنید.

3  ارتفاع سنجاق ها را با توجه به ضخامت كاغذ تنظیم كنید.
4  دوتایی بگیر غلتکی را با توجه به ضخامت كاغذ تنظیم كنید.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی واحد تحويل(:
احتیاط

1  تخته كاغذ را در واحد تحویل قرار دهید و )آن را( برای انتقال ورق آماده كنید.
2  قرقره های مکنده و جلو)هل( دهنده های كاغذ را با توجه به اندازه كاغذ تنظیم 

كنید.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی سیلندر(:
احتیاط: 

1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.
2  فشار چاپ میان سیلندر فشار و سیلندر الستیك را با توجه به ضخامت كاغذ 

تنظیم كنید.
3  در هر برج چاپ، الستیك را روی سیلندر آن نصب كنید.

4  پلیت ها را روی هر سیلندر پلیت نصب كنید.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی مرکب(:
احتیاط

1  مخزن مركب را ببندید و آن را با استفاده از دسته های تنظیم دو طرف، به محکمی  قفل 
كنید.

2  مركب را با استفاده از كاردک داخل مخزن مركب بریزید.
3  كلید تغذیه مركب را فشار دهید تا نورد منشأ بچرخد و از كاردک برای پخش كردن 

مركب طوری استفاده كنید كه مركب از یك طرف تا طرف دیگر، یکنواخت باشد.
4  ناحیه تصویر پلیت را از روی فایل با استفاده از میز اپراتوری )PQC( بارگذاری 

كنید.
5  یك دستور كار را از صفحه فایل میز لمسی )PQC( را انتخاب و آن را بارگذاری 

كنید.
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فعالیت های درك مطلب
الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 

 b 4ـ       a 3ـ   c 2ـ   b 1ـ
ب( حرف T را در جمله های درست و حرف F را در جمله های نادرست قرار دهید.

 True 4ـ   False 3ـ        True 2ـ   false 1ـ

الف( جاهای خالی را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 enough4ـ        suction 3ـ       dampening 2ـ   set 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب برای كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 safety 3ـ   completely 2ـ       firmly 1ـ
پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 

 c 6ـ         a 5ـ     f 4ـ     b 3ـ   e 2ـ   d 1ـ

ترجمه
الف( متن زیر را ترجمه كنید. 

1 سرعت، دما، جریان مركب و وضعیت و فشار چاپ را تنظیم كنید. 
2 دستورات كاری را برای تعیین جزئیاتی مانند تیراژی كه باید چاپ شود، رنگ ها 

و ... كنترل كنید. 
پلیت های چاپ،  ابزارهای دستی،  از  استفاده  با  و  )فنی(  به مشخصات  توجه  با   3
انتخاب و نصب كنید.  را در ماشین ها  نوردها، هدایت كننده های ورق و سیلندرها 

ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

تمرین واژگان

رديفکلمهمعنیرديفکلمهمعنی

احتیاط های Completely6 كاماًل 
ایمنی 

 Safety precaution1

Sucker2 مکنده Blanket7 الستیك

تخته كاغذ)سطح 
چاپ شونده(

 Pile board8پد، بالشتكpad3

جلو/ هل دهنده كاغذ 
 Paper
 jogger9 ،تغذیه كننده

واحد تغذیه 
 Feeder4

Dampening5 رطوبت دهی Ink spatula10 كاردک مركب 
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه سی ام

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

برای راه اندازی دستگاه ها را به طور  اولیه  لغات متن كنترل ها و كارهای 
درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

به طور  را  راه اندازی دستگاه ها  برای  اولیه  لغات متن كنترل ها و كارهای 
درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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ـ پاسخ سؤاالت خودآزمايی:
 سؤاالت مرتبط با متن 

1 دو تیغه در محفظه مركب را نام ببرید.
The barrier blade and the doctor blade 

2 جمالت زیر را براساس متن باال كامل كنید.
a. is removed         
b. in contact with the anilox roller   

3 كدام یك از تصاویر زیر، نورد آنیلوكس را نشان می دهد؟
 b تصویر

4 زمانی كه نورد آنیلوكس می چرخد، سطح آن با سیستم تیغه هدایتگر در تماس 
است.

 False 
2ـ7ـ5ـ جاهای خالی را با كلمات زیر پركنید. )یك كلمه اضافه است( 

 precautions 4ـ     solvent 3ـ      production 2ـ     rotates 1ـ
3ـ7ـ5ـ متن زیر را به فارسی ترجمه كنید.

تصویر  دارای  كه  فتوپلیمری  چاپی  پلیت های  از  فلکسو  ماشین های  امروزه   1
استفاده می كنند. بخش های برجسته  از چاپ مورد نظر هست  برجسته معکوس 
روی پلیت، به وسیله یك نورد آنیلوكس به مركب آغشته شده و سپس مركب را 

می كنند.  منتقل  چاپ شونده  سطح  روی 
2 جمالت زیر را به فارسی ترجمه كنید. 

a. مزیت اصلی چاپ افست، كیفیت باال و پایدار آن است. 
b. سیلندر چاپ در مركب می چرخد كه در آنجا سلول های حکاكی شده با مركب 

پر می شوند. 
3 معنی لغات زیر بار بنویسید. 

كلمهمعنی

maintenance ـ1تعمیر و نگهداری

 Chamber ـ2 مخزن، محفظه 

 Inspection ـ3بازرسی ـ كنترل 

 Precaution ـ4پیشگیری، اقدام، احتیاط

Registration   ـ5انطباق/روی هم خوردگی )رنگ ها(
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ارزشیابی پودمان کسب اطالعات فنی

1ـ چاپ افست لیتوگرافی 
  

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن 
اصلی، معنی لغات را 

تشخیص و حدس زده 
باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه را 
حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه 
از 10 كلمه را 

بنویسد.

ترجمه 7 كلمه 
از 10 كلمه را 

بنویسید.

ترجمه كل 10 كلمه را 
انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 
تحت اللفظی 

جمالت را كرده 
باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 

باشد )ترجمه كاماًل روان 
است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت الفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را 
روان انجام داده 

است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 

است )ترجمه كاماًل روان 
است( 
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2ـ چاپ فلكسوگرافی 
   

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن اصلی، 
و  تشخیص  را  لغات  معنی 

حدس زده باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را داده 
باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه 
از 10 كلمه را 

بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد.

ترجمه كل 10 كلمه 
را انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده 

باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 

باشد )ترجمه كامالً روان 
است( 

متون كوتاه یا بلند را ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 

است )ترجمه كامالً روان 
است( 
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ارزشیابی پودمان اطالعات فنی

3ـ فرايند چاپ روتوگراور   
 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

متن  خواندن  از  قبل 
را  لغات  معنی  اصلی، 
زده  حدس  و  تشخیص 

باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 
كلمه را حدس زده 

باشد. 

را  كلی  سؤاالت  جواب 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه بیان 
شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد. 

ترجمه كل 10 
كلمه را انجام داده 

باشد. 

و  خوانده  را  جمالت 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده باشد. 

ترجمه روان جمالت را 
انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

را  بلند  یا  كوتاه  متون 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 
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4ـ فرايند، مزايا و کاربردهای چاپ روتوگراور    

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن 
اصلی، معنی لغات را 

تشخیص و حدس زده 
باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد.

ترجمه كل 10 كلمه 
را انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام داده 

باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 
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5 ـ موارد ايمنی
    

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن 
اصلی، معنی لغات را 

تشخیص و حدس زده 
باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را حدس 
زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد. 

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد. 

ترجمه كل 10 كلمه 
را انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده 

باشد. 

ترجمه روان جمالت را 
انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 
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6 ـ کنترل و کارهای اولیه )برای راه اندازی دستگاه ها( 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن اصلی، 
معنی لغات را تشخیص و 

حدس زده باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد.

ترجمه كل 10 كلمه را 
انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده 

باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 

)Selfـ Assessment( خودآزمایی

1ـ7ـ5ـ متن زیر را با دقت خوانده و سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
در طی فرایند چاپ فلکسوگرافی، مركب به داخل مخزن مركب سیستم تیغه داكتر 
پمپ می شود. دو تیغه مخزن مركب مانند تیغه مسدود كننده و تیغه هدایت كننده، 
با نورد آنیلوكس در تماس است( در  انتها را بسته و مركب را )زمانی كه  هر دو 
مخزن محصور می كنند. مادامی كه نورد آنیلوكس می چرخد، سلول های در تماس 
با سیستم تیغه هدایت كننده، مركب را جمع آوری می كنند و سپس زمانی كه نورد 
از زیر داكتر بلید عبور می كند، هرگونه مركب اضافی برداشته می شود. هنگامی كه 
روی  )كه  پلیت های چاپ  برجسته  با قسمت های  آن  آنیلوكس می چرخد، سطح  
سیلندر پلیت نصب شده( در تماس می باشد، مركب را انتقال می دهد. سپس پلیت 

چاپ می چرخد و تصویر را بر روی سطح چاپ شونده منتقل می كند. 
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جدول ارزشیابی نهایی فصل )پودمان( یكم

عنوان 
پودمان

تكالیف 
عملكردی 
)واحدهای 
يادگیری(

استاندارد 
عملكرد 
)کیفیت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

كسب 
اطالعات فنی

مهارت خواندن 
و درک مطالب 

تخصصی از منابع 
تخصصی و علمی 
صنعت چاپ به 
زبان انگلیسی

درک معنی 
و محتوای 

مطالب فنی 
ـ تخصصی 
مندرج در 
راهنمای 
كاربری 

ماشین آالت 
چاپ و 

افزایش توان 
بهره برداری 

بهینه از 
ماشین های 

چاپ به كمك 
آنها

باالتر 
از حد 
انتظار

خواندن و درک مطالب 
مندرج در كتابچه 

راهنمای اپراتوری یك 
ماشین چاپ

3

به كارگیری 
كتاب های 

راهنمای كاربری 
ماشین آالت جها 

ارتقای سطح 
بهره وری در كار با 
ماشین آالت از زبان 

انگلیسی

در حد 
انتظار

درک مطالب مندرج 
در برگه اطالعات فنی 

)Technical Data( یك 
ماشین چاپ

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

بیان معنی %50 
واژه های فنی مندرج در 
برگه اطالعات مندرج 

)Technical Data( یك 
ماشین چاپ افست

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20
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