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اھداف

 قصدھای دقیرفراگیری اھمیت

 فراگیری استفاده از ابزار مختلف از میان دست سازه ھای

دانش آموزان



آماتورمنجمان کیف 

 در و ساختھ تمام ابزارھا

.سازماندھی شوند یک جعبھ 



کیفاجزای 

 برای اندازه گیری زاویھ(کشخط(
 ساده ارتفاع سنج
سادهافقیزاویھ سنج
گردونھ آسمان(چرخھ ستاره یاب(
 نقشھ ماه
 نما طیف
 استواییآفتابی ساعت
 قرمزقوه نور چراغ
 نماقطب
 مچیساعت
ودوربین،مداد،کاغذ...



کش بھ منظور اندازه گیری خط : 1
زاویھ

 برای تھیھ فواصل زاویھ

ستارهای میان دو 

 اندازه گیری بدون

استفاده از مختصات 

.است



معادلدرجھیکباراسانتیمتریکچگونھ*

کشخطازایاندازهچھمادایرهکنیم؟شعاع

باشد؟

زاویھگیریاندازهبرایکشخط:1

2πR cm          1 cm
---------- =   --------

360º                 1º

R = 180 / π =  57 cm



زاویھگیریاندازهبرایکشخط:1

 سانتی متری را بھ خط کشی غیر منعطف وصل می۵7یک نخ
کنیم



زاویھگیریاندازهبرایکشخط:1

نخ را بھ طور کشیده در نزدیکی چشممان نگھ : نحوه استفاده

.می داریم

یک سانتی متر=ھر یک درجھ:  در وضعیت کشیدگی نخ



طھنقدویاستارهدوایزاویھفاصلھگیریاندازهبرای:1فعالیت
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برای ساده  ارتفاع سنج : 2فعالیت
ارتفاعیافتن 

ستاره ھا 

 برای یافتن ارتفاع یک

ستاره

ھای دو هگروقالب در

دانش آموز یک ،نفری

نگاه زاویھ یاب درون 

زاویھ رادیگریکند و 

.بخواند



مدل (ساده ارتفاع سنج : 2فعالیت

)تفنگی
)سانتی متر20*12اندازه (قطعھ ھایی مستطیلی *

دو قالب در گوشھ ھا قرار دھید*



مدل (ساده ارتفاع سنج : 2فعالیت
)تفنگی

 ارتفاع ،نخ.بینید مورد نظر را از درون دو حلقھ جرم
.دھدنمایش میافق باالی جرم را از 



مدل (ساده ارتفاع سنج : 2فعالیت
)تفنگی

 یک مقوا سوراخ شده بھ اندازه حلقھ ھا،را روی زاویھ

یاب قرار دھید،نور گذرا از دو سوراخ را در انتھا بر 

.روی یک مقوا تصویر کنید

.نکنیدنگاهمستقیمطوربھخورشیدبھھرگز:توجھ



:2فعالیت
ارتفاع خورشید، ستاره یا نقطھ ای در یک 

گوشھ را بیابید
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افقی زاویھ سنج : 3فعالیت 

ستارگانسمتتعیینبرای

ددارینیازنماقطبیکبھشما

جنوبوشمالجھتبتوانیدتا

رویخطیھم(کنیدمشخصرا

)سنجزاویھ



افقی زاویھ سنج : 3فعالیت 

 مقوای کاغذی

سانتیمتر۲۰×۱۲

 سوزن در دو 3قرار دادن

راستا

خوانش زاویھ بین آنھا



افقی زاویھ سنج : 3فعالیت 

 برای اندازه گیری سمت یک

ستاره باید مبدا نیم دایره 

را در راستای جھت شمال جنوب 

.دھیدقرار 

 بین خط سمت زاویھ ای است

واصل از مرکز نیم دایره بھ 

ستاره و خط راستای شمال بھ 

جنوب 



سمت یک ستاره، یا :  3فعالیت 
فاصلھ ی زاویھ ای بین دو ستاره و 
.یا دو نقطھ در کالس را تعیین کنید
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توانمی،)سنجسمت(سمتو)سنجارتفاع(ارتفاعکمکبھ
مکان

.آوردبدسترامحلیافقبھنسبتستارهیک
)ناظرمکانبھوابستھ(

)محلی(افقیمختصات

بھنسبت 360ºتا 0ºازسمتوافقبھنسبت 90ºتا 0ºازارتفاع
محلیالنھارنصف

)مبداعنوانبھNامریکادروSاروپادر.(شودمیگیریاندازه

v
v



گردونھ (چرخھ ستاره یاب: 4
)آسمان

 برای درک اینکھ کدام

صورت ھای فلکی بر 

اساس عرض جغرافیایی 

،زمان و تاریخ برای 

ما  قابل مشاھده 

.است



گردونھ (چرخھ ستاره یاب: 4
)آسمان

 نقشھ آسمان را با توجھ بھ

عرض جغرافیایی خود در 

.پاکت قرار دھید



:4فعالیت 

 شما را بچرخانید تا با تاریخ و زمان صفحھ داخلی

.کندمطابقت 

از گردونھ در کالس و یا در رصدگاه استفاده کنید.



تساعوتاریخباتابچرخانیدراصفحھ:4فعالیت
.شودمنطبقرصد

بھیاکالسدرگردونھاز
.نماییداستفادهرصدھنگام



ھردرراستارهیکمکانتوانمیبعدومیلکمکبھ
.کردمشخصجا

)نیستوابستھناظرمکانبھمختصاتاین(

)جھانی(استواییمختصات

جنوبیوشمالی 90ºتا0ºازمیل
حملفلکیصورتمبداباساعت24تا0ازبعد

v
v



ھایمنظومھبرایکاندیدھاییکھرازیرھایستارهمکان
.کنیدمشخصگردونھدرراھستندفراخورشیدی

استواییھایمختصات:5فعالیت

Ups And (Andromeda)
AR 1h 36m 48s
D +41º 24´20´´

581 Gliese (Libra)
AR 15h 19m 26s

D -7º 43´20´´
Kepler 62 (Lyra)
AR 18h 52m 51s
D +45º 20´59 ´´

Trappist 1 (Aquarius)
AR 23h 6m 29s

D -5º 2´28´´



Kepler 62 (Lyra)
AR 18h 52m 51s
D +45º 20´59 ´´

Ups And (Andromeda)
AR 1h 36m 48s
D +41º 24´20´´

رویییصفحھاگر
عرضبرایراگردونھ
جغرافیاییمختلفھای
کھبینیممیدھیم،برش
افقتاھاستارهفاصلھ

مختلف،ھایعرضدر
ºº.بودخواھدمتفاوت



581 Gliese (ترازو)
AR 15h 19m 26s

D -7º 43´20´´

Trappist (دلو) 1
AR 23h 6m 29s

D -5º 2´28´´

ºº



نقشھ ماه: 6

پیدا کردن دریاھا *
،گودال ھا و 
برآمدگی ھا



نقشھ ماه :  6فعالیت 

کنیممیشروعماهدریاھایشناساییبا*



حاال بھ شناسایی : 6فعالیت 
دھانھ ھا و سایر عوارض ادامھ 

.دھید



طیف سنج: 7

 برای مشاھده طیف
نور خورشید



سنجطیف : 7

درون جعبھ را مشکی کنید.

 برشی را بر روی سطح

جعبھ،برای مشاھده داخل 

.آن ایجاد کنید

 تکھ ای ازسی دی را در

قسمت .(کف جعبھ قرار دھید

اطالعات سی دی رو بھ باال 

)باشد



مقابلقسمتدرآنازکمیمقدارفقطببندید،راجعبھ:7فعالیت
باشدبازناظر

وخورشیدنورباراسنجطیف
.کنیدآزمایشکالسالمپیا
�خورشیدیطیفازعکسبرداری.
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ساعت آفتابی استوایی: 8فعالیت 

برای تعیین زمان

 شما بھ یک قطب نما برای ھم

راستا کردن جھت نشان ساعت 

.جنوب نیاز دارید/با شمال

 رجوع شود بھ کارگاه ساعت

آفتابی و افق محلی



تصحیحوآفتابیساعتازاستفاده:8فعالیت

زمان:مچیساعتزمان
تصحیحات+آفتابیساعت
کلی

شاملکلیتصحیحات:
جغرافیاییطولتصحیح
انھتابستوزمستانھتصحیح
ETتصحیح
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کیفوسایلسایر:9فعالیت

جھتتعیینبرای(نماقطب(
مچیساعت
دفترچھ
خودکاریامداد
عکاسیدوربین
خورشیدرصدعینک
ھمراهتلفن
قوهچراغ



قرمزنورباقوهچراغ
رصدیھایشبدرنقشھمطالعھوکردنروشنبرای.
زندمیھمبھرارصدیشبتاریکینور.
ودخبرایگوشی،فلشرویقرمزطلقیکچسباندنبھ

.بسازیدرنگقرمزقوهچراغیک

رصدیکیفکردنآماده
ستدردستھخودکیفبرایدیگرچیزییابندکمکبھ

.کنید



نتیجھ گیری 

 و آنھا بسازند را شان ابزار دانش آموزان خودکھبھتر است

.کنندرا در کیفشان سازماندھی 

 با انجام این فعالیت ھا،دانش آموزان  بھ توانایی ھایی از

:قبیل

کسب اعتماد بھ نفس در محاسبات

احساس مسئولیت در قبال  ابزارھای خود

افزایش خالقیت فردی و مھارتی

 جمع آوری داده ھای مھم در ساخت ابزارھا

تسھیل در یادگیری ابزار ھای پیچیده تر

درک اھمیت مشاھده با چشم غیر مسلح ،در گذشتھ و زمان کنونی.
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