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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان
  رشد و تعالي تصميم

  سازيتصميمعنوان درس: 
  گرامافون و موسيقي :نهمبخش  - انيميشن پت و متآموزشي: ابزار كمك

  29 شماره جلسه:

  20/08/1391 تاريخ:

  مدارتصميم كرد:روي

  

  داستان
ز اين گرامافون جديد موسيقي بشنوند. كار با كند تا با هم اپت، گرامافون جديدي خريده است. مت را دعوت مي

  كند، صداي آن ضعيف است.آن را بلد نيستند. در نتيجه وقتي گرامافون كار مي
شود كه كنند صداي آن را بهتر بشنوند، اما اشتباه پت در كشيدن سيم باند گرامافون، موجب ميت و مت تالش ميپ

  باندها و گرامافون بشكنند.
  

  
* * * * *  

  

ي گرامافون را با د تا صفحه را در آن بگذارند اما صفحه، كج و خم شده است. صفحهنآوررامافون كهنه را ميگ
كنند. اما صفحه بزرگ شده و به گرامافون تابه، روي اجاق گاز، صاف ميبخار و سپس با روغن داغ در ماهي ياطو

  شود.برد، اما خراب ميخورد. پت با قيچي دور آن را ميقديمي نمي
* * * * *  

ها را پت با قيچي و آندور يكي روند. يكيهاي سالم گرامافون ميشوند و سراغ صفحهاز آن صفحه منصرف مي
كدام براي نصب روي گرامافون مناسب نيستند. در نهايت، يك صفحه را به موتور چينند، اما هيچمت با گازانبر مي

- كنند كه دور آن را ببرند. اما اين صفحه نيز كوچك ميي چاقو سعي ميغهكنند و با تيگيري نصب ميميوهدستگاه آب

  شود.
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* * * * *  
  

خورد. در ورد، اما پاي او به صندلي گير كرده و به زمين ميآي گرامافون ميي صفحهرود و يك مجموعهپت، مي
  كند.ي گرد را پيدا نميا شكل يك صفحهچسبانند. امها را ميشكنند. با استفاده از چسب آنها ميي صفحهنتيجه همه

ها را روي آن كنار هم بچينند و به هم شود كه روي سطح گرامافون چسب زده و قطعات صفحهچاره اين مي
-قطع و گوناگوني شنيده ميننتيجه، صداهاي مي گرامافون است. در ه، از يك صفحهكه هر قطعبچسبانند. غافل از اين

  شود.
  

* * * * *  
  

بينند كه پاشد. چاره را اين ميكنند، اما از هم ميكاري مين را روغنچرخد. آفون قديمي، به دشواري ميگراما
كند. دوچرخه را دريل را به جاي موتور دستي گرامافون قرار دهند. سرعت چرخش موتور دريل، گرامافون را خراب مي

ي شود كمي صداي موسيقي را از صفحهب زدن، موفق ميكنند و مت با ركاآورند و به گرامافون متصل ميبه اتاق مي
  كند.گرامافون درآورد، اما اين راه نيز ناموفق است و گرامافون و دوچرخه را خراب مي

  

* * * * *  
  

شود كه از قطعات و وسايل موجود كه به اتاق آورده شده بود، تا گرامافون را به كار اندازند، ي نهايي اين ميچاره
نند و يك دستگاه مكانيكي موسيقي بسازند كه با به حركت درآوردن آن، پت و مت، خود بتوانند موسقي توليد استفاده ك

  كنند.

  
  

* * * * *  
  



 

3 
 

  پت و مت هايگيريتصميم
 1 .آيد.ي باال، پايين ميي جارو به زير سقف زده، و مت از طبقهكه مت را دعوت كند، با دستهپت، براي اين  
 2 .نيز در اثر برخورد با  سوزنكنند، و ي آن قرار داد، رها ميمافون را كه با دست بايد روي صفحهسوزن گرا

  شكند.را انداخته و مي گلدان آن
 3 .كه سوزن گرامافون را با دست روي صفحه قرار دهند، آن را رها كرده و براي يافتن مشكل، به جاي اين

  يابي غلط)كنند. (علتگوشتي باز ميگرامافون را با پيچ
 4 .كه ولوم صدا را زياد كنند، از قيف براي بهتر شنيدن استفاده ميبراي شنيدن صداي گرامافون، به جاي اين-

  كنند.
 5 .آن بيشتر شود.كنند، شايد صداي جا ميهاي مختلف اتاق جابهپت و مت، باندهاي گرامافون را در محل  
 6 .ها و شود تا باندكشد و موجب ميباره ميپت، سيم باند گرامافون، كه به دور او پيچيده شده بود را يك

  گرامافون بيفتند و بشكنند.
 7 . ي موسيقي آن، پت، گرامافون كوكي كهنه را كنند و براي شنيدن صفحهميگرامافون نو، اما شكسته را رها

دهند و مت روي آن ي گرامافون خم شده است. براي صاف كردن آن، يك كتاب روي آن قرار ميآورد. اما صفحهمي
  شود.پرد. اما صاف نميمي

 8 . اند.ميز اطو را روي دو رديف كتاب، در آشپزخانه قرار داده  
 9 .ه را پاك حفكند. حرارت اطوبخار، خطوط صه ميي گرامافون، مت از اطوبخار استفادبراي صاف كردن صفحه

  كند.مي
 10 .كند.ي گرامافون، از غلتك خمير استفاده ميي بعد، مت براي صاف كردن صفحهدر مرحله  
 11. كند تا صاف ز، در روغن، داغ ميتابه، روي اجاق گاگيرد و در ماهيي گرامافون را از مت ميپت، صفحه

  شود.
12 .برد تا كوچك خورد. پت دور آن را با قيچي ميي بزرگ شده، به گرامافون قديمي و كوچك نميصفحه

  شود.
13 .برد.ها را نيز با قيچي ميي صفحهبقيه  
14 .چيند.را مي هاكند و دور آنهاي گرامافون، از گازانبر استفاده ميمت، براي كوچك كردن صفحه  
15 .ي چاقو، دور آن را ي گرامافون را بچرخاند و با تيغهكند تا صفحهگيري استفاده ميميوهمت، از موتور آب

  كوتاه كند.
16 .نتيجه وقتي پت با تعداد زيادي  در دارند.صندلي را كه جلو در ورودي اتاق، واژگون شده است، برنمي
  شكنند.ها ميي صفحهكند و به زمين افتاده و همهد، به آن صندلي برخورد ميشوي گرامافون وارد اتاق ميصفحه
17 .چسبانند.هاي گرامافون را با چسب به هم ميصفحه  
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18 .آيد.چسبانند. در نتيجه، صداهاي مختلفي از آن در ميهاي مختلف گرامافون را به هم ميقطعات صفحه  
19دهند.فون قرار مي. دريل را به جاي موتور دستي گراما  
20هم شود صداي درا ركاب زدن، موفق ميكنند. مت ب. دوچرخه را به اتاق آورده و گرامافون را به آن وصل مي
  ي گرامافون را در آورد.ي چند تكهصفحه

  

* * * * *  
  

  درس
 1 - زنند.ها خيلي ضرر ميگر است. آنكار پت و مت بسيار پرهزينه و ويران  
 2-  ي موسيقي توسط گرامافون، به توليد كنندهدر موضوع گرامافون و موسيقي، توانستند از مصرفپت و مت
  ي موسيقي تبديل شوند.كننده

  
 


