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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
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ـ 449٨5١6١،    دورنگار: 449٨5١60، صندوق پستی: ١٣9ـ ٣75١5 تلفن : 5   

                                         چاپخانه:   شرکت چاپ   و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ دوم ١٣97              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را 
برآورده سازید ، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اتّکاى به اجانب بپرهیزید.
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همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى این کتاب بـه نشانى تهران ـ 

صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألىف کتاب هاى درسی فنى و حرفه اى و کاردانش ، 

ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir پىام نگار )ایمىل( 

www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 



مقدمه  اى بر چگونگى برنامه رىزى کتاب هاى پودمانى

مجموعه   « استانداردهاى  مبناى  بر  کاردانش«  شاخٔه  تخصصى  »کتاب هاى  یا  مهارت   «  »  پودمان هاى  تألیف  برنامه ریزى 
توانایى هـاى  ابتدا  براین اساس  برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه ى کاردانش، مجموعه ى هشتم« صورت گرفته است. 
هم خانواده )Power Harmonic( مورد مطالعه و بررسى قرارگرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت 
واحدهاى کار تحت عنوان )Unit( دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى کار هم خانواده با هم مجددًا دسته بندى شده و پودمان 

مهارتى )Module( را شکل مى دهند. 
دسته بندى  »توانایى ها« و »واحدهاى کار« توسط کمیسیون هاى تخصصى با یک نگرش علمى انجام شده است به گونه اى که 

یک سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 
با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسى مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخٔه کاردانش« چاپ  سپارى 

مى شود. 
 U1 ( و هر پودمان نیز به تعدادى واحد کار )… و M2 و M1 ( به طور کلى هر استاندارد مهارت بـه تعدادى پودمـان مهارت
و U٢ و…( و هر واحد کار نیز به تعدادى توانایى ویژه ) P1 و P2 و …( تقسیم مى شوند. به طورى که هنرجویان در پایان آموزش 
واحدهاى کار )مجموع توانایى هاى استاندارد مربوطه( و کلیه پودمان هاى هر استاندارد،تسلط و مهارت کافى در بخش نظرى و عملى را 
به گونه اى کسب خواهند نمود که آمادگى کامل را براى شرکت در آزمون جامع نهایى جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.
 بدیهى است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخٔه کاردانش و کلیه عزیزانى که در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالیت 

دارند، مى توانند ما را در غناى کیفى پودمان ها که براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است رهنمون و یاور باشند. 

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى
     دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و

حرفه اى و کاردانش                
                          

P=Power        U=Unit        M=Module



مقدمه 
حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالٰى را که از کثرت الطافش بى خبرىم و حمدش را با اذن او بر زبان جارى مى سازىم. و امر او 

را اطاعت مى کنىم وگرنه ما را توان حمد گوىى آن قىوم بى همتا نمى باشد. 
پودمان حاضر در ارتباط با تجزىه و تحلىل مبانى برق و الکترونىک و اصول سىم کشى مدارهاى الکترىکى و الکتر ونىکى و چگونگى 
اندازه گىرى کمىت هاى الکترىکى و الکترونىکى منطبق براهداف آموزشى شاخه کاردانش بر مبناى تواناىى شماره 10 و 12 استاندارد 
ـ  8 گروه مکانىک خودرو تألىف شده است که مى تواند عالوه  مهارت و آموزشى تعمىرکار درجه 2 برق خودرو به شماره کد 1.2.42.55 ـ
بر هنرجوىان شاخه کاردانش براى ساىر عالقمندانى که فعالىت هاى آن ها در ارتباط  با سىستم هاى الکترىکى خودرو مى باشد مفىد واقع 
شود پرسش هاى پىش آزمون به منظور اىجاد انگىزه و عالقمندى و فراهم  نمودن بستر مناسبى براى ىادگىرى و سؤاالت آزمون پاىانى براى 
ارزىابى آموخته هاى مخاطبىن طراحى و در ابتدا و انتهاى هر واحد کار آورده شده است بدىهى است که بىان نکته نظرها و رهنمودهاى 

تمامى عزىزانى که در امر توسعه ى آموزش هاى مهارتى فعالىت دارند چراغ راه مؤلفان خواهد بود. 
با تشکر ــ مؤلفان 
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