
 الکترونیک دانش آموزی   کیت سرگرمی  5مجموعه  
که  سال طراحی شده است 7باالی  این مجموعه کیت الکترونیک برای عالقمندان 

حداقل یک دوره آشنایی مبانی الکترونیک را در سطح مقدماتی یا پیشرفته 
. گذرانده باشد و با نام قطعات و به صورت جزیی با کاربرد آنها آشنا باشد 

تراشه محوریت اصلی این مجموعه کیت سرگرمی الکترونیک استفاده از 
 میباشد.   NE555تایمر)زمان سنج(  

 بمب ساعتی : شبیه ساز 1شماره  کیت

اولین کیتت ستتتتتترگرمی کته بتام  می تتتتتتازی  کیتت بمت   
ستاعتیه. حاال نترستین نون فقش شتبیه ستاز صتدای تیک  

دو خازن  در این کیت از  تاک یک زمان تتنب بم  م تتت.  
کیلو ام     47  مقااااومااا    1میکروفتتتاراد و    10  الکترولیتی

 زرد( استفاده کرده ای .- بنفش- )قهوه ای

بتته جهتتت ات تتتتتتتال  در منگتتام منتتتا   
NE555     مالل بتاالی آی تتتتتتی( و پتایته(

( و  مثبتتت  بلنتتدترپتتایتته  )متتای زتتازن  
  عالمت + بر روی ناپ رامنمای برد دقت فرمایید.

 مت تتتل کنی .  به ستتتی  کانکتوردار  را    اساااریکرحال برای شتتتنیدن صتتتدای تیک تاک باید  
اگر   .نی تت  دارای پایه مثبت و منفی  )شتبیه استییکر م تت(یا بیزر برزالف بازر   استییکر

  پابه 2اول را به یک ستر ستی  و  پایه  دو ،  بود   پایه برای لحی  کاری 4  دارایاستییکر شتما  
  پین بود مر کدام را به یک ستر ستی   2لحی  کنید و اگر از نوع  ستی بعد را به ستر دیگر  

 وصل کنید. سیمدار کانکتور

این   را  کاااتکت م مبااایراتی  دو عتتدد    کیتتتدر  روی بردی 
جهت ات تتتال بلندگو و جا باتری لحی  میکنی . در ب ش  
باتری حتما به ق تمت م تتطیل شتکل مشت ه شتده در 

اما در ق تتتتمت بلنگو جهت    ناپ رامنمای برد دقت کنید
 کانکتور اممیتی ن وامد داشت.

 راه اندازی : 

 پس از ات ال جای باتری و بلنگو صدای تیک تاک شروع زوامد شد

 



 پیانو موزیکال:  2شماره  کیت

برای دومین کیت ستتترگرمی یک کیت موزیکال در نگر گرفتی . با ستتتازت این کیت میتونید یک پیانو زانگی  
متنوع و   که میتوانید صتدامای کلید و یک پیچ تنگی  برای تغییر صتدا دارد  6جذاب داشتته باشتید. این پیانو  
برای   کنیتتتد.  تولیتتتد  را  کیتتتت  م تتتلتفتی  این  منتتتتا  

را طبق رامنمای    ممچون کیتت اول ابتتدا مقاومت ما
  زیر جایگذاری و لحی  میکنی .

 

بعدی دکمه مای پیانو م تت که میتونید با مر کلید یک صتدای زاد در   قطعه 
حتما به جهت ات تتتال  .  استتتت  NE555نوبت به ات تتتال تراشتتته   آنبیارید. پس از 

 باالی آی ی با رامنما م  جهت باشد(این قطعه توجه کنید )نشان 

بعتتتدی مقتتتاومتتت    قطعتتته 
کته بته متا    متغیر نتام دارد

امکان تغییر صتتتدای پیانو  
ن صتتدای    .را میدمد  6با یک پیچگوشتتتی میتوانید ت 

 کلید پیانو را تغییر دمید.

و زازن عدستی نوبت   (100uF)پس از ات تال زازن الکترولیت  
به ات تتتتتال کانکتور باتری و بلندگو استتتتتت. در منگام ات تتتتتال  
کتانکتور بتاتری حتمتا بته ب ش م تتتتتتتطیتل 
شتتتتتکل که جهت ات تتتتتال کانکتور را نشتتتتتان  

  میدمد توجه فرمایید.

 

 در انتها اسییکر را به کانکتور سیمدار لحی  کنید تا کیت پیانو تکمیل شود.

 راه اندازی : 

یک (  6تا ملودی   1)ملودی  راه اندازی پیانو ب تتیار ستتاده استتت. با ات تتال باتری و استتییکر با فشتتردن مر دکمه 
تغییر    ملودیصتتتدای زاد را زوامید شتتتنید. و با نرزواندن پیچ تغییر صتتتدا )پتان تتتیومتر( صتتتدای زروجی  

 و طیف وسیعی از صداما را زوامید سازت و موسیقی زود را مینوازید. میکند

 

 

 

 ماهنمای متگ  مقدام مدیف

ام  0مقاومت  1 )سی (      مشکی   

کیلوام  10مقاومت  2  قهوه ای  مشکی  نارنجی  
ام  100مقاومت  3  قهوه ای  مشکی  مشکی  



 

 : رقص نور گردان 3شماره  کیت

بعد از سازت دو مدار موزیکال نوبت به سازت یک مدار نورانی و  
نشمک زن میرسه که میتونید تر تزیین و زیبا سازی اتاق یا کادو 

و   4017 شتمارندهاستتفاده کنین. در این مدار با ترکی  دو آی تی 
NE555    یک مدار نشتتمک زن نرزشتتی درستتت میکنی  به طوری

و میتونی  ستتترعت نرزش  که ال ای دی ما نوبتی روشتتتن میشتتته  
 ربا با کمک پتان یومتر ک  یا زیاد کنی .

 

در دوره مای مقدماتی با ستتتازتار و کاربرد ال ای دی آشتتتنا  
شتتتتتتدی  . در رامنمتای این برد پتایته متای مثبتت ال ای دی  
)پایه مای بلند( مشتت ه شتتده استتت. حتما به ترتی  قرار  

وانید یک  گرفتن آن ما دقت کنید. برای زیبایی بیشتتتر میت
 مای با رنگ متفاوت را جایگذاری کنید. LEDدر میان 

مقتتتاومتتتت   یتتتک  از  تنهتتتا  متتتدار  این  در 
قهوه ای(  - مشتتتکی- کیلوام  با رنگ )قرمز1

 استفاده شده است.

 

 طریقه ات ال زازن ما و آی ی را در دو کیت قبل یادگرفتی  که باید در جهت ات ال حتما دقت فرمایید.

 راه اندازی : 

ما به ترتی  به صتورت نرزشتی شتروع به حرکت میکنند و با نرزش   LEDبا ات تال باتری به کیت رقه نور ،  
 نرزش را ک  یا زیاد میکنی .پتان یومتر که در رامنما با نام تنگی  سرعت نامگذاری شده است سرعت 

 

 

 

 

 



 سوالی 20: مسابقه دو نفره  4شماره  کیت

ستتتوالی تلویزیونی و دیدین ه که نندین نفر  20م تتتابقه مای  
و یک نراغ  دور میز م تتتابقه نشتتت تتتتن و مر کدوم یک دکمه 

جلوشتون م تت ه مجری برنامه ستوال مییرسته و مر کی زودتر  
دکمه و فشتار بده نراشش روشتن میشته و میتونه جواب ستوال  
رو بگه. این کیت ستتتتترگرمی دقیقا ممون م تتتتتابقه نند نفره 

ت فقش فرقش اینه برای دو نفر طراحی شتتتده. میتونید با م تتت
ستتوالی جال  بازی کنید و مر کی  20دوستتتانتون یه م تتابقه  

جواب ستوالو میدون ت باید زود دکمه مربو  به زودشو فشار  
 .بده

ماستتتتت. طبق جدول    مقاوم  اولین قدم ات تتتتال  
روبرو مقتاومتت متای مورد نیتاز را در محتل صتتتتتتحیح  

  قرار بدین و لحی  کنید.

بعد از ات تتتتال مقاومت ما نوبت به دیودمای یک تتتتوستتتتاز م تتتتت. قبال در دوره  
آشنایی ومبانی الکترونیک با این قطعه آشنا شدی . این قطعه دارای پایه مثبت  

بق ت تتویر مشتت ه شتتده استتت.  و منفی استتت که پایه منفی توستتش یک زش ط
 زش مش ه شده را باید با زش زاک تری بر روی بدنه دیود تطابق دمید و لحی  کنید.

بتاقی قطعتات ممچون متدارمتای قبتل مت تتتتتتل  
،زتازن    NE555میشتتتتتتونتد. دو آی تتتتتتی تتایمر  

میکروفتتاراد و زتتازن عتتدستتتتتتی ،   1الکترولیتتت  
LED  ما و ستتتتتتوکت باتری را با دقیتت مت تتتتتل

 میکنی .

 ی : راه انداز

پس از ات تتال باتری ، ابتدا دکمه شتتروع بازی 
را یکبار فشتتتار میدمی  تا بازی شتتتروع شتتتود.  

جواب را بلد بود باید   حال داور م تتابقه ستتوال مارا از دو بازیکن مییرستتد و پس از اتمام ستتوال مر ک تتی که
دکمه مربو  به زودش را ستتریف فشتتار دمد و با اجازه داور ستتوال را پاستتر دمد. برای شتتروع دوباره بازی باید  

 کلید شروع را مجدد فشار دمید.

 

 

 ماهنمای متگ  مقدام مدیف

ام  0مقاومت  1 )سی (      مشکی   

کیلوام  1مقاومت  2  قهوه ای  مشکی  قرمز  
کیلوام  10مقاومت  3  قهوه ای  مشکی  نارنجی  
ام   220مقاومت  4  قرمز  قرمز  قهوه ای  



 : کنترل لوازم از راه دور5شماره  کیت

را  دستت ستاز نراغ مطالعه مثل  زارجی  یک وستیله    با این کیت میتوانید
این کیتت برای  توستتتتتتش یتک کنترل تلویزیون روشتتتتتتن یتا زتاموش کنی . 

به عنوان  ! از این کیت راحی نشتده استتط 220کنترل لوازم برقی شتهری 
باتری یا  ی که با ن لوازمتنها برای روشتتن کردیک کلیک کنترلی از راه دور  

استتتتتتتفتاده    (DC)بی طرالکتریکی  ریتان  در م تتتتتتیر جآداپتور کتار میکننتد  
 کنید.

اولین قتتدم ات تتتتتتتال    زیرجتتدول    متتک بتتا کطبق روال قبتتل  
 .میباشد سازیکس  دی دما و سیس  مقاوم  

  47میکروفتاراد و    10 ن الکترولیا  خاازستتتتتتیس دو  
را بتاتوجته بته   ال ای دی هاای ت ماتیو    میکروفتاراد 

 .نی مت ل میکپایه مای مثبت و منفی و عالمت + مش ه شده در ناپ رامنمای برد 

نام  متراتزیست  را داری     ق تد ات تال آن  مرحله    قطعه جدیدی که در این
ر این دی .  با آن آشتنا شتد  ونیک الکتر  3و  2ستطح  دارد که در دوره مای  

در   باید  که  استتتفاده شتتده استتت  BC558و   BC548برد دو ترانزی تتتور  
 .ه فرماییدآن توجنی  مالل کد ترانزی تور و منگام ات ال حتما به 

مز  ساااانساااا ممادون  ر  نوبت به 4017  (IC)ه  تراشاااا س از لحی  کردن کار پ  در ادامه
ن را دارد ظیفه دریافت سیگنال را از کنترل تلویزیو را که و  TSOP1738با نام   گیرتده
 سن ور گیرنده( مت ل میکنی . مش ه شده ) در جای

ستیله  ما کمک میکند تا یک وقطعه ای که به (Relay) رله    ؛ حال به نقطه پایانی پرو ه رستیدی
در دازل    ،استتت  جذابعملکرد این قطعه ب تتیار    کنی .  ارجی ممچون نراغ مطالعه را روشتتنز
)اصتتطالحا بوبین نام دارد (    پیچ  حریک این ستتی ربا قرار دارد که با تآمنپیچ و   ه یک ستتی لر 
یتک پتایته بته میبتاشتتتتتتد؛  پتایته زروجی    3بوبین و پتایته برای تحریتک   2رلته دارای    .لته عمتل میکنتدر 
در   میباشتد.  (NC) درحالت عادی ب تته و  (NO)درحالت عادی باز  ایه با نام مای  و دو پ  (COM) صتورت مشتترک

به  Cپایه  ین ولی در حالت تحریک بوبنپ(    )شتتتکلبه م  مت تتتل م تتتتند    NCو   COMحالت اصتتتلی دو پایه  
از این رو ممچون یک   .)شتتتکل راستتتت( مت تتتل زوامد شتتتد  NOپایه  

بته عنوان یتک را    NOو    Cدو پتایته    میتوانی کلیتد عمتل زوامتد کرد.  
 ه قرار دمی . کلید قطف و وصل در م یر روشن شدن یک نراغ مطالع

 

 ماهنمای متگ  مقدام مدیف

ام  0مقاومت  1 )سی (      مشکی   

کیلوام  1مقاومت  2  قهوه ای  مشکی  قرمز  
کیلوام  10مقاومت  3  قهوه ای  مشکی  نارنجی  
کیلوام  001مقاومت  4  قهوه ای  مشکی  زرد 
ام   220مقاومت  5  قرمز  قرمز  قهوه ای  



 :  کیت کنترل از راه دوری  راه انداز

برد زود را بتا م تتتتتتواک و الکتل تمیز    پس از اتمتام لحی  کتاری قبتل از ادامته کتار
بر روی برد زاموش  LED  ی به مدار باید نراغ نشتتتانگرپس از ات تتتال باتر.  کنید

کنترل تلویزیون را به ستمت گیرنده بگیرید و با فشتردن مر دکمه   روشتن باشتد.
شتتوید که روشتتن  LEDشتتدن نشتتانگر روشتتن   شتتامدای که دوستتت دارید باید  

 را زوامید شنید. ق(صدای ت  ) ممزمان صدای تغییر حالت رله

د و از بندیبجاباتری دیگر مدار روبرو را  و المپ  پس از ت تتتت اولیه میتوانید با یک 
بته عنوان یتک کلیتک بین رامی استتتتتتتفتاده کنیتد. پس از   NOو     COMایته متای  پت

فشتتردن دکمه کنترل المپ شتتما روشتتن زوامد شتتد. میتوانید با کمک نند المپ یا  
 ور ب ازید.با قابلیت کنترل از راه دیا نراغ زواب ال ای دی یک نراغ مطالعه 

 

سین رباتیک و  بدون کمک والدین یا مدرحیم کاری است. شما با ل شنایی زمایش خانگی و آرای آمهم : این کیت ب رتوجه بسیا

 از این کیت برای کنترل لوازم برقی خانگی استفاده نکنید. به هیچ وجه شهری برق پر خطر بودن به دلیل  ونیک الکتر

 
 


