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جلسۀ هفتم

زمان آموزشعنوان فعالیت

5 دقیقهارائه گزارش

هدف: ارائه گزارش
و عملکرد  می کند  مشاهده  را  دانش آموزان  توسط  انجام شده  کارهای  معلم  در شروع کالس 
خودروهای ساخته شده را بررسی می کند. از گروه های مختلف خواسته شود که گزارش کار خود را 
ارائه دهند. اولین ارائه گزارش به صورت داوطلبانه باشد و سپس بقیه گزارش ها توسط گروه ها ارائه 
شود. زمان ارائه گزارش هر گروه حدود 5 دقیقه درنظر گرفته شود. در صورت امکان ارائه گزارش 
با آنها آشنایی دارند صورت گیرد. ممکن است در بعضی از  از طریق نرم افزارهایی که دانش آموزان 
گزارش ها برخی از قسمت های مهم ارائه نشود، معلم گرامی می تواند با طرح یک پرسش مسیر گزارش 
را هدایت کند و محورهای مهم گزارش را برای دانش آموزان یادآوری کند. همان طور که در جلسه 

پیش نیز اشاره شد برخی از محورهای مهم تهیه و ارائه گزارش عبارت است از:
عنوان گزارش ــ هدف پروژه/ پیمانه کار ــ ابزار، مواد و تجهیزات موردنیاز ــ مراحل انجام کار 

ــ مشکالت و موانع ــ نقشه نهایی نکات ایمنی و حفاظتی، تصویری از محصول ساخته شده.
در پایان جلسه، نمون برگ ارزشیابی این پروژه که در هر جلسه قسمت های مربوط به آن توسط 

معلم تکمیل شده است می تواند نهایی و به اطالع دانش آموزان برسد.

نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                        نمون برگ گزارش 
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:
الف:ابزار و تجهیزاتی که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:

1ــ 
2ــ 
3ــ 
4ــ
5ــ
6ــ
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نمون برگ گزارش پروژۀ طّراحی و ساخت

 نام و نام خانوادگی دانش آموز: 

عنوان گزارش: 

چه نیازی را با طراحی و ساخت این وسیله بر طرف کردم؟

از چه مواد و ابزاری برای ساخت این وسیله استفاده کردم؟ 

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 
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موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت  کردم:
ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

          مراحل کاری که در طّراحی و ساخت وسیله انجام دادم: 
1ــ 
2ــ 
3ــ 
4ــ
5ــ

6ــ 
7ــ
8ــ

9ــ 
10ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آنها مواجه شدم: 
ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم: 

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازمتصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم 
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1کار پوشه فّعالّیت ………………………………

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیر کالسی خود درهر جلسۀ مربوط به انجام پروژه و انجام 
پودمان کار از نمون برگ کارپوشه که به  صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند 

جلسۀ اّول

فّعالّیت کالسی

فّعالّیت غیرکالسی
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ارزشیابی
ارزشیابی از پروژه های طراحی و ساخت به صورت مستمر و از فعالیت های کالسی، غیرکالسی 
و گزارش پایانی انجام می شود و تمرکز بر »فرآیند و مراحل اجرای پروژه« توسط هر دانش آموز دارد. 

در زیر نمونه ای از جدول ارزشیابی را که به صورت پیشنهادی است مالحظه می کنید:

یف
جدول بارم بندی پیشنهادی برای پروژه طراحی و ساخترد

بارمابزار ارزشیابیعناصر ارزشیابی
٧کارپوشهشرح مفاهیم اصلی1
3مشاهدهآماده سازی وسایل2
1عملکرداجرای صحیح مراحل و فرآیند اجرای پروژه3
5مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4
٨مشاهدهرعایت اصول ایمنی، بهداشتی و حفاظتی5
15کارپوشهایده پردازی، نوآوری و خالقیت6
1مشاهده + کارپوشهاجرای پروژه براساس زمان بندی٧
5عملکردآزمایش پروژه نهایی اجرا شده٨
1کارپوشه + گزارش پایانیاصالح و بهبود پروژه٩

1کارپوشهاجرای فعالیت های غیرکالسی1

11
به  عالقه  مانند  غیرفنی  مهارت های  به  توجه 
مشارکت پذیری،  روحیه  انضباط،  یادگیری، 
روحیه پرسشگری، پاسخ به سؤاالت و نوآوری

٧مشاهده و عملکرد

1گزارش کار پایانی + مشاهدهتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن12
1جمع13

به ذکر است که درس کار و فناوری 20 نمره دارد که نمره اختصاصی پروژه طراحی و  الزم 
ساخت 10 نمره از 20 نمره است که در نوبت دوم درنظر گرفته می شود. ده نمره باقی مانده به پودمان های 

کار اختصاص می یابد.
نمره کسب شده در این پروژه بر مبنای 100

   نمره دانش آموز
10
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جدول ارزشیابی درس کار و فناوری
نوبت دومنوبت اول

بخش دوم ــ قسمت دومبخش دوم ــ قسمت اولبخش اولبخش
پودمان های کارپروژه های طراحی و ساختفناوری ارتباطات و اطالعاتموضوع

211بارم هر موضوع
22بارم هر نوبت


