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پروژه طراحی و ساخت ساک دستی
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پیش نیازها

طرح گسترده: نقشٔه ساک دستی قبل از به هم چسباندن اجزاء ساک. )تصویر شمارٔه 1(
پیش طرح: طرح اولیه )خام( که پس از نتیجه گیری نهایی به اجرا می رسد.

خط برش: خط محیطی )اطراف( ساک دستی است، که باید بریده شود و به صورت خط ممتد ____ نمایش داده 
می شود. )تصویر شمارٔه 1(

خط تا: خطی که برای مشخص شدن قسمت های مختلفی که تا می شود، به صورت خط چین - - - - - کشیده 
می شود. 

ابعاد ساک: ابعاد هر محصول بر اساس نوع محصول و کاربرد آن در نظر گرفته می شود. برای مثال: ابعاد یک 
ساک دستی مقوایی بر اساس مقوای استاندارد موجود در بازار )100  *  70 یا 60 *90( و با توجه به کمترین دورریز 
مقوا تعیین می شود و یا اگر دانش آموزی ساک را برای استفادٔه خودش می سازد باید ابعاد ساک را متناسب با اندازٔه 

قد خود محاسبه کند. به این کار، یعنی رعایت تناسبات با توجه به استخوان بندِی فرد، ُمدوالر می گویند.
ـ کـاغذی ــ شفاف ــ ماتیکی ــ سریش و...(  تهیۀ مـواد اولیه برای شروع پروژه: انـواع  چسب ) مایع ـ

ــ قیچی ــ خط کش ــ پانچ ــ مقوای رنگی ــ کاغذ  )  و یا پارچه ــ گونی ــ پالستیک ــ طلق و ...( )تصویر شمارٔه2(
ــ با توجه به رشد تفکر خالق،دانش آموزان در استفاده از مواد آزاد هستند.

ــ استفاده از مواد غیر قابل استفاده و یا بازیافتی با رعایت موارد بهداشتی نیز توصیه می شود.
لوازم تزئین و رنگ آمیزی: مداد رنگی ــ ماژیک  ــ گواش )حالل با آب( ــ  رنگ روغن ) حالل با تینر(  
ــ  رنگ های گیاهی ) چای ــ زرد چوبه و ...( و مداد شمعی ــ  پاستل روغنی یا گچی ــ استفاده از تکه های کاغذ 

یا مقوای رنگی  ــ  کاغذ کادو ) یا قسمت های رنگی و طرح دار کاغذ روزنامه، مجله، جعبه دستمال کاغذی و  ...(
نکته ٭ باتوجه به سن دانش آموزان استفاده از رنگ های شیمیایی  )  با در نظر گرفتن مضرات آن ( توصیه نمی 

شود.
نکات ایمنی

ــ دانش آموزان مراقب باشند که هنگام کار با چسب مایع، دست آغشته به چسب را به چشم خود نزنند. 
ــ دانش آموزان در استفاده از قیچی احتیاط کنند، مبادا به خود و محیط اطراف آسیب برسانند. 

ــ بهتر است دانش آموزان به هنگام کار از یک زیر انداز استفاده کنند تا از کثیف شدن محیط کار جلوگیری شود.
٭ پس از اتمام کار نیز مواد قابل بازیافت را تفکیک کنند.
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هدف کلی

طراحی، اجرای فرایند و ساخت ساک دستی

هدف از ارائه این موضوع دستیابی به اجرای فرایند طراحی و ساخت پروژه های ساده و تغییر نگرش 
دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است. در این فرایند انجام کار 

و تقویت روحیه ایده پردازی در دانش آموزان همواره مورد تأکید برنامه ریزان این واحد درسی بوده است.
 



1ــ ساخت یک ساک دستی آزاد توسط دانش آموز، بدون داشتن نقشه و با هر وسیلٔه  موجود، در زمان 
معین.

2 ــ نمایش چند نمونه ساک دستی به دانش آموزان.)تصویر شمارٔه 1(
3 ــ تهیٔه کارپوشه.

تصویر شمارۀ 1

١ـ١ـ هدف ها
ــ آشنایی دانش آموزان با پروژه ساخت ساک دستی 

ــ تشریح اجزای تشکیل دهندهٔ ساک ) بدنه، دسته و …( 

جلسۀ اول
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ــ معرفی انواع ساک ها از لحاظ ابعاد، کاربرد، جنس و... 
 ــ دقت در دیدن، انتخاب کردن، تصمیم گیری، اجرا و زمان بندی انجام کار.

٢ـ١ـ مواد الزم
معلم هنگام ورود به کالس باید این ابزار را به همراه داشته باشد: 

ــ انواع چسب ) نواری، کاغذی،  مایع و ...( ــ کاغذ، مقوا، قیچی، روبان ــ  طناب نازک ــ پانچ ــ 
منگنه

ــ به همراه داشتن چند نمونه ساک دستی در مدل ها، ابعاد و جنس های متفاوت نیز توصیه می شود. 

٣ـ١ـ روش تدریس و انجام کار
1ــ پس از حضور و غیاب، از دانش آموزان راجع به ساک دستی سؤال کنید و سعی کنید همٔه آنها در 

بحث مشارکت کنند. 
برای مثال: بچه ها، شماچند مدل ساک دستی دیده اید؟ جنس آنها چه بوده است؟ کدام ساک دستی ها 

بیشتر نظرتان را جلب کرده،چرا؟ و... .  
2 ــ وسایل کار را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و سپس از آنها بخواهید یک ساک دستی بسازند.  

آنها را در چگونگی انجام کار آزاد بگذارید . مدت زمان ساخت 20 دقیقه است. 
٭ این پروژه می تواند به صورت گروهی انجام شود.

٭ پس از به اتمام رسیدن کار از دانش آموزان بخواهید که کاغذ ها و مقوای اضافه را در سطل بازیافت 
کاغذ بریزند.

3ــ کارهای دانش آموزان را پس از اجرا در گوشه ای از کالس به نمایش بگذارید.
٭ دانش آموزان پس از انجام کار، کالس را تمیز و مرتب کنند.

٤ـ١ـ فعالیت غیر کالسی
)در  دهند.  تـحـویل  آینده  جلسٔه  بــرای  و  کنند  تزیین  منزل  در  را  شده  ساخته  دستـی  ساک  ــ 
از کـاغذهای رنگـی، روزنامه های رنگـی و سیاه و سفید،  استفاده  باشند ،   مثال:  آزاد  مـی توانند  تزیین 

دوخت    و...(
ــ دانش آموزان برای جلسٔه آینده کاغذ 21cm( A4 * 29/7(، قیچی، مداد، خط کش و چسب مایع همراه 

داشته باشند.



1ــ تحویل گرفتن ساک های تزیین شدٔه جلسٔه قبل و به تماشا گذاشتن آنها.
2ــ ساخت یک نمونه ساک دستی با الگوی نمونٔه ارائه شده. )تصویر شمارٔه 2(

3ــ این پروژه می تواند به صورت گروه های سه نفره انجام شود. 

روی ساکروی ساک

کفه ساککفه ساک

لبه برگردان ساکلبه برگردان ساک
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تی 

سان
 4

متر
تی 

سان
 15

4 سانتی متر4 سانتی متر2 سانتی متر

خط برش

خط تا

تصویر شمارۀ 2

١ـ٢ـ هدف ها
ــ آشنایی دانش آموزان با مفهوم برش و خط تا، نقشٔه گسترده.

تا ذهنیت دانش آموزان برای ایده  ــ شناخت ساختار حجمی ساک دستی؛ این شناخت باعث می شود 

جلسۀ دوم



7 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

پردازی فعال شود. 
ــ دیدن و درک مفاهیم خط تا و برش و برطرف سازی مشکالت احتمالی.

٢ـ٢ـ مواد الزم
معلم هنگام ورود به کالس باید این ابزار را به همراه داشته باشد: 

ــ  طرح یک نـمـونـه ساک دستی در انــدازٔه 29/7cm( A3 * 42(   بــرای نشان دادن بـه دانش  آموزان.
ــ کپی نقشٔه ساک در ابعاد A4 برای ساخت نمونه. )به تعداد دانش آموزان یا گروه ها(   

٣ـ٢ـ روش تدریس و انجام کار
1 ــ حضور و غیاب 

2 ــ نقشٔه A3  را  روی تخته بچسبانید و مفاهیم طرح گسترده،خط تا و خط برش را شرح دهید. ) تصویر 
شمارٔه 2(

چند روش پیشنهادی:
 ــ دانش آموزان را به گروه های سه نفره تقسیم کنید و به هر سرگروه یک کپی از نقشه را بدهید.

 ــ با راهنمایی شما، دانش آموزان نقشه را رسم کنند.
 ــ برای هر یک از دانش آموزان یک کپی تهیه کنید.

ـ   الف(،  3ــ ابتدا خطوط محیطی ___ یا خطوط ممتد که دور نقشه است را قیچی کنند. )تصویر شمارٔه 3ـ
ـ  ب( این  پس از آن کلیٔه خطوط تا را ــ ــ ــ ــ یک بار از داخل، یک بار از خارج تا بزنند.)تصویر شمارٔه 3ـ

کار به مرحله چسب زدن کمک می کند. ) با ناخن خط تا را مشخص تر کنید.(
ـ    ب( 4 ــ ابتدا کفه ساک،سپس لبٔه کناره ساک را بچسبانید.)تصویر شمارٔه 3 ـ

5ــ لبه باالیی قسمت قرارگیری دسته را به سمت داخل تا کنید، این قسمت برای استحکام بیشتر2 الیه 
می شود.)تصویر شمارٔه 3ــ ج(

6ــ برای ساخت  نمونٔه مقوایی این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از قسمت های " تا " به خارج و 
بعضی به داخل تا می شوند که شما در ساخت نمونه، قبالً آن را تجربه کردید.

٭ دانش آموزان پس از انجام کار، کالس را تمیز و مرتب کنند.



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 8

تصویر شمارۀ  3

)الف(

)ب( )ج(

٤ـ٢ـ فعالیت غیر کالسی
از  نمونه  چند  بعد  جلسه   برای  بخواهید،  دانش آموزان  از 

ساک های دستی )موجود در خانه( همراه داشته باشند.



9 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

تصویر شمارۀ  4



1ــ ایده پردازی
2ــ آوردن ساک دستی از منزل

آورده اند  دانش آموزان  که  دستی  ساک های  نمایش  3ــ 
آن.  نقشه گسترده  کپی  برای  نمونه ها  از  مدل  انتخاب یک  و 

)تصویر شمارٔه 5(
طرح  آوردن  به دست  برای  دانش آموزان  راهنمایی  4ــ 

گسترده از روی نمونه واقعی در ابعاد واقعی.

تصویر شمارۀ 5

جلسۀ سوم
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١ـ٣ـ هدف ها
 ایده پردازی: توانایی انجام  تغییری ) هر چند اندک( در ساختار طرح ساک دستی. 

ــ با دقت  دیدن، توانایی شیؤه چسب زدن، تا، برش، روش الگو برداری یک پروژه واقعی.
و  ایده  از  تزیین ساک دستی  و  فرم  دانش آموزان می توانند در  قبل،  تجربه های دو جلسه  به  توجه  با  ــ 

خالقیت شخصی خود استفاده کنند.

٢ـ٣ـ مواد الزم
معلم هنگام ورود به کالس این ابزار را به همراه داشته باشد: 

 ــ کاغذ پوستی، خط کش، مداد، پاک کن، کاربن، چسب نواری، قیچی.
 ــ یک نمونه ساک که ابعاد بزرگی نداشته باشد.

٣ـ٣ـ روش تدریس و انجام کار
1ــ پس از حضور و غیاب از دانش آموزان بخواهید نمونه های ساک دستی خود را در قسمتی از کالس 

به نمایش بگذارند.
2ــ تعیین مدل ساک برای هر دانش آموز با مشورت معلم.

3ــ یک ساک دستی طبق تصویر نمونه )تصویر شمارٔه 6( انتخاب کنید. سپس چسب ها و دسته آن را 

تصویر شمارۀ 6



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 12

تصویر شمارۀ 7

تصویر شمارۀ  8

از هم باز کنید و روی میز قرار دهید، کاغذ پوستی را روی گسترده ساک دستی قرار داده، با چسب کاغذی 
محکم نمایید و بعد توسط خط کش و مداد، خطوط محیطی را با خطوط ممتد ______ و خطوط تا را با 
خط چین - - - - - رسم نمایید. به این وسیله شما نقشه گسترده ساک را به دست می آورید )تصویر شمارٔه 7(.
4 ــ بـا چسباندن دوبـارٔه ساک دستی و بـازگشت بــه حجم ساک    دستی، دانش آموزان بـا چگونگـی 

تا، قسمت های چسب زدن و چگونگـی تبدیل »سطح« کـاغذ بـه »حجم« آشنا می شوند. )تصویر شمارهٔ    8(.



13 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

٭ دانش آموزان پس از انجام کار، کالس را تمیز و مرتب کنند.)این فعالیت می تواند به صورت گروهی در 
گروه های 3 تا 5 نفره انجام شود و می تواند به صورت فردی هم باشد(.

٤ـ٣ـ فعالیت غیر کالسی
یا هرچیز  )مقوا  نظر خود  را توسط کاربن روی سطح مورد  انتخابی خود  دانش آموزان گسترده ساک 

دیگر( پیاده کنند.)تصویر شمارٔه 9(
مثال:  )به عنوان  دهند.  ارائه  پیشنهادی  خود  ساک  نقشه  و  طرح  در  تغییراتی  برای  دانش آموزان 
درست کردن یک جیب روی ساک دستی یا ایجاد یک شکل روی یکی از وجه های بدنه ساک و چسباندن 

طلق شفاف یا رنگی به جای آن(

تصویر شمارۀ 9



و  دانش  آموزان  جدید  ایده های  بررسی  1ــ 
تشویق، راهنمایی و هدایت آنها برای ساخت و اجرای 

ایده های مناسبشان. 
2ــ دیدن نقشه گسترده ساک دستی دانش آموزان 

و رفع اشکاالت احتمالی آن. 
دستی  ساک  ساخت  ابزار  و  مواد  دیدن   3ــ 

دانش آموزان.
و  تزیین  برای  راهنمایی روش هایی  و  نمایش  4ــ 

رنگ آمیزی ساک دستی. 

تصویر شمارۀ 10

١ـ٤ـ هدف ها
ــ در ایده پردازی از دانش آمـوزان انتظار می رود کـه تغییری ) هر چند اندک( در ساختار طرح ساک 

دستی بدهند. 
 ــ رسیدن به ایدٔه خالقانه، می تواند در شکل و فرم ساک دستی و یا نوع و چگونگی مواد مصرفی ساخت 

ساک دستی باشد. 
  ــ تا آنجا که امکان دارد دانش آموزان از کپی کردن محض نقشٔه گسترده پرهیز کنند. باید دقت کرد که 
کار طوری اجرا نشود که دانش آموزان ضعیف احساس ناتوانی نمایند. لذا، برای تقویت خالقیت و اعتماد به 

نفس دانش آموزان باید تغییراتی  هر چند اندک در  طرح و تزیین  آن مورد توجه   قرار گیرد.

جلسۀ چهارم



15 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

تصویر شمارۀ 11

٢ـ٤ـ مواد الزم
ــ نمایش نمونه های متفاوت از مدل ساک دستی و تزیین آنها. )تصویر 

شمارٔه 11(



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 16

٣ـ٤ـ روش تدریس و انجام کار
1ــ حضور و غیاب کنید.

2ــ به نظرات و پیشنهادهای دانش آموزان گوش دهید و به آنها از طریق شرکت در بحث و گفتگو، در 
مورد فرم و انتخاب مواد قابل استفاده برای ساخت ساک دستی مشاوره دهید. 

3ــ ایدهٔ ساخت ساک دستی را نهایی کنید.
4ــ در صورت داشتن فرصت، طرح های گستردهٔ نهایی را در کالس بچسبانید.)تصویر شمارهٔ 12(،)مراحل 

1 تا 8(
 ٭ از دانش آموزان بخواهید پس از انجام کار، کالس را تمیز و مرتب کنند.

مرحلۀ 4مرحلۀ 3مرحلۀ 2مرحلۀ 1

مرحلۀ 8مرحلۀ 7مرحلۀ 6مرحلۀ 5

تصویر شمارۀ 12



17 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

٤ـ٤ـ فعالیت غیر کالسی
ــ ساک دستی را برای جلسه آینده در خانه درست کنند.     

 ــ در مورد تزیین ساک دستی فکر و پیشنهاد خود را به صورت نمونه کوچک )پیش طرح(  برای جلسه 
آینده ارائه دهند. 

ــ وسایل تزیین ساک دستی را جلسه بعد همراه خود بیاورند.



1ــ تزیین کردن و قرار دادن دستٔه ساک دستی)مرحله نهایی(.
2ــ به نمایش گذاشتن کارهای دانش آموزان به صورت جمعی در کالس، نظر سنجی و نظر خواهی از کلیٔه 

دانش آموزان. 
3ــ رفع معایب کار و در صورت لزوم اجرای مجدد.

ـ  ٥  ـ هدف ها   ١
برخی از اهداف نمایش گروهی کار دانش آموزان عبارت است از: کسب تجربه در ارائٔه کار خود، مقایسه 
متفاوت،   کارهای  دربارٔه  نظر کردن  اظهار  آموزش  متفاوت،  کارهای  دیدن  خوب  دانش آموزان،  آثار  شدن 

به  وجود آمدن جنب و جوش و پویایی درکالس. 

ـ  ٥  ـ روش تدریس و انجام کار ٢
پس از حضور و غیاب و سپس ، دیدن و شنیدن پیشنهادهای دانش آموزان برای نمونه های تزیین ساک 
دستی، از دانش آموزان بخواهید که سر کالس تزیین را شروع نمایند. در صورتی که کار به اتمام نرسید بقیٔه 

کار را در خانه به اتمام برسانند.)تصویر شمارٔه 13،  مراحل 1  تا 5(
٭  از  دانش آموزان بخواهید پس از انجام کار، کالس را تمیز و مرتب کنند.

مرحلۀ 2مرحلۀ 1

جلسۀ پنجم
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٣ـ٥  ـ فعالیت غیر کالسی
اجرای کامل ساک دستی  نیمه تمام و تزیین ساک برای جلسٔه آینده.

تصویر شمارۀ  13

مرحلۀ 5مرحلۀ 4مرحلۀ 3



1ــ نمایش کلیٔه ساک دستی های ساخته شده با تزیین کامل آنها ، به  صورت چیدمان در کالس
2ــ  تکمیل کارپوشه

3ــ رفع معایب طرح ها و در صورت لزوم اجرای مجدد

١ـ٦ ـ هدف ها
ــ دقت در ساخت، تنظیم وقت و انتخاب صحیح بر اساس توانایی بچه ها 

ــ اتمام پروژه در زمان معین
ــ شناخت توانایی و عالقٔه دانش آموزان

٢ـ٦ ـ روش تدریس و انجام کار
حضور و غیاب کنید و سپس ساک  دستی های دانش آموزان را با کمک خودشان به صورت چیدمان در 
کالس نمایش دهید. بهتراست فضای کالس را تغییر دهید؛ مثالً نیمکت ها را دایره ای بچینید و ساک ها را روی 

آنها قرار دهید. دانش آموزان با سلیقٔه خود کمی کالس را تزیین کنند.
٭ از دانش آموزان بخواهید پس از انجام کار کالس را تمیز و مرتب کنند.

٣ـ٦ ـ فعالیت غیر کالسی
اصالح و تزیین نهایی ساک  دستی ساخته شده جهت ارائه در جلسٔه هفتم.

جلسۀ ششم



ارائه گزارش کار توسط دانش آموزان

١ـ٧ـ هدف 
بررسی نهایی فعالیت های انجام شده در طی 6 جلسه از طریق ارائه گزارش توسط دانش آموزان 

٢ـ٧ـ بودجه بندی زمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی 50 دقیقه و فعالیت غیرکالسی 70 دقیقه است. 

دقیقهعنواندقیقهعنوان

40فعالیت کالسی توأم با ارزشیابی5حضوروغیاب

ــفعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

ــارائه درس

٣ـ٧ـ ابزار و مواد مورد نیاز 
ــ کارپوشه؛

ــ وسیلٔه ساخته شده.  

٤ـ٧ـ روش تدریس  
در این جلسه معلم بیشتر شنونـده خواهد بود و گروه های دانش آموزی در ارتباط با کارخود گزارش 
مندی، احساس مسئولیت،  ماننـد حس مشارکت، عالقـه  مختلفی  مسائل  که  کند  می  معلم سعی  می دهند. 
صرفه جویی را که از مهارت های محوری است مورد توجه قرار دهد. در پایان گفتار کوتـاهی به شرح زیر 

بیان می کند.
در این تجربه ما آموختیم که چگونه با فکر و اندیشه ایده پردازی کنیم. در نهایت به خلق یک اثر بپردازیم. 

جلسۀ هفتم
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چالش های زیادی داشتیم ولی موفق شدیم آن را حل کنیم در طول زندگی اگر به همین ترتیب عمل کنیم موفق 
می شویم.

٥ـ٧ـ ارائه گزارش توسط دانش آموزان 
به هر گروه دانش آموزی 3 تا 5 دقیقه فرصت داده می شود تا در مورد طرح خود صحبت کنند. هم زمان 
معلم، کارپوشه های دانش آموزان را بازدید می کند و مورد ارزشیابی قرار می دهد. ارائه گزارش به صورت 

پاورپوینت هم می تواند باشد.
در پایان بهترین کار را انتخاب و تولید کننده را مورد تشویق قرار می دهد. الزم است علت انتخاب ذکر 

شود، تا سایر دانش آموزان نیز نسبت به بهبود کارخود در آینده حساس شوند.
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 کارپوشه1 فّعالّیت ………………………………

جلسۀ اّول 

فّعالّیت کالسی 

فّعالّیت غیرکالسی

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون 
برگ کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمون برگ خالصۀ گزارش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

ابزار و تجهیزاتی را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
.1
.2
.3
.4

موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

مراحل کاری که انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

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

نتیجه آزمایش را گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:
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نمون برگ گزارش پروژۀ طّراحی و ساخت 

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را برطرف کردم 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزار نام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارها با آن ها مواجه شدم: 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.تصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه طراحی و ساخت ساک دستی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش قابل قبولخوب خیلی خوب
بیشتر

مشاهدهآماده سازی وسایل1

مشاهده + رسم الگوی ساک دستی2
خروجی کار

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار3

مشاهده رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و حفاظتی 4

خروجی کار ایده پردازی، نوآوری و خالقیت 5

مشاهده + اجرای پروژه براساس زمان بندی 6
خروجی کار 

چگونگی تازدن، چسباندن و تبدیل 7
سطح کاغذ به حجم

مشاهده + 
خروجی کار 

مشاهده + آزمایش و اصالح ساک دستی8
خروجی کار

خروجی کاراجرای فعالیت های غیرکالسی9

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 10
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن 11

خروجی کاررنگ آمیزی و طراحی ساک دستی12

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:        
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طرح گسترده:  نقشٔه کار یک حجم بر روی سطح قبل از تبدیل شدن به حجم کامل.
پیش طرح:  طرح ، ایده و فکر اولیه که بتوان آن را به صورت ساده و مختصر روی کاغذ رسم کرد.

الگوی کار:  نقشه
کاغذ پوستی:  کاغذی نیمه شفاف که برای کپی برداری از طرح ها به کار می رود.

مدل:  نمونه کار
خطوط محیطی:  خط هایی که محدودٔه اطراف و پیرامون یک طرح را نشان می دهد. 

خطوط ممتد:  _______ در این کار خط برش محسوب می شود.
خط چین:   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ این خط عالمت محل های تا شدن در طرح گسترده است.

کپی:  نمونه برداری از طرح یا طرح های موجود، تقلید کردن
فرم:  شکل

ایده پردازی: مراحل شکل گیری و ارائه یک فکر جدید.

واژه نامه
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1ــ قاسمی پویا،اقبال؛ آموزش تکنسین.
2ــ شریفان، احمد؛ مجلٔه رشد هنر، دورٔه راهنمایی تحصیلی، تابستان 85، 12 گام عملی برای انجام 

یک پروژۀ علمی.
3ــ شریفان، احمد؛ صنعتی، فـاطمه؛   بختیاری ، خدیجه؛ جـزوۀ آموزشی آزمون عملکردی و مراحل ساخت 

آن.
4ــ پاشا شریفی،حسن؛ اصول روان سنجی و روان آزمایی.

5  ــ سیف،علی اکبر؛ سنجش فرایند و فرآورده های یادگیری ) روش قدیم وجدید(.

فهرست منابع



درس )٢(
پودمان ساخت ماکت سازه
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هدف کلی

ساخت یک نمونه ماکت ساده با کاغذ و ماکارونی

هدف از ارائه موضوع دست ورزی و کسب مهارت در استفاده از ابزار ساده و مواد اولیه است. در این 
فرایند، برنامه ریزان تأکید بر ساخت و تولید محصول نهایی دارند.  
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ابزار و مواد مورد نیاز
ابزارکار با دست یا »ابزاردستی«

عنوان ردیف
ابزار

مشخصات کاربردتصویر
فنی

توصیه ایمنی

چسب ١
حرارتی

چسباندن  
اعضای 

ماکارونی به 
یکدیگر

برق شهری  با 
کار می کند.

ـ چون از لوازم برقی است  ١ـ
کلیه نکات مربوط به استفاده 
رعایت  باید  برقی  م  لواز از 

شود.
داغ  آن  نوک  چون  2ــ 
با  برخورد  در  و  است 
باید  می سوزاند،  انگشتان 

هنگام کار جدی بود.

برش  قیچی2
ماکارونی، 

کاغذ یا 
مقوا

از نوع ایمنی 
آن استفاده 

شود.

آن  لبه  و حتی  قیچی  نوک 
تیز و برنده است باید هنگام 
کار احتیاط الزم را به کار 

برد.

چسب ٣
جامد

چسباندن  
اعضای 
کاغذی

استاندارد 
موجود در 

بازار

را  خود  دست  کار  هنگام 
خود  لباس  یا  صورت  با 

تماس ندهید.
دسترس  از  منزل  در 
داشته  نگه  دور  کودکان 
شود تا احیانًا به دهان برده 

نشود.

خط کش ٣0 ٤
سانتی متری

برای  
اندازه گیری

بهتر است 
از خط کش 
شیشه ای 
استفاده 

شود.

فلزی  از خط کش  استفاده 
توصیه نمی شود.



مهاربندیدرسازهها 

1ـ1ـهدف
آشنایی با تعاریف پایه و ساخت قاب مهاربندی شده با ورقه های مقوا یا پالستیک

2ـ1ـبودجهبندی

دقیقه عنوان دقیقه عنوان 
١٠فعالیت کالسی٥حضور/غیاب 

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق ٥ایجاد انگیزه 
١٠ارزشیابی ٢٠ارائه درس 

3ـ1ـشرحدرس
1ــ سازه: مجموعه ای از اعضا و اتصاالت است که بارهای وارده را تحمل می کند و با روشی مطمئن 

به تکیه گاه )زمین( انتقال می دهد. 
2ــ انواع سازه در ساختمان:

2ــ1ــ سازه بنایی:
 بار وارده در این نوع ساختمان با دیوار های آجری تحمل می شود.

2ــ2ــ سازه اسکلتی:
می شود.  تحمل  ستون،مهاربند(  )تیر،  اسکلت  اجزای  از  استفاده  با  ساختمان  نوع  این  در  ه  وارد بار 

سازه های اسکلت فلزی، بتنی و چوبی از انواع این نوع سازه در ساختمان اند.
)تیر، ستون و مهاربند( از  با اسکلت فلزی اعضا  در ساختمان  2ــ2ــ1ــ سازه اسکلت فوالدی: 

فوالد ساخته شده و توسط اتصاالت )جوش یا پیچ و مهره( به هم وصل می شوند. )شکل١ــ١(
با استفاده از بتن که از  با اسکلت بتنی اعضا )تیر، ستون(  در ساختمان  2ــ2ــ2ــ اسکلت بتنی: 

اختالط شن و ماسه و سیمان و آب به دست آمده ساخته می شوند. )شکل٢ــ١(

جلسۀ اول



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 34

4ـ1ـموادوتجهیزات
مقوا یا ورقه های نازک پالستیک، پونز، دکمه قابلمه ای و قیچی

5ـ1ـنکاتبهداشتی/ایمنی/حفاظتی
١ــ هنگام استفاده از قیچی و پونز دقت کافی داشته باشید تا دست ها آسیب نبیند.

شکل 1ــ1ــ ساختمان با سازه اسکلت فوالدی

شکل 2ــ1ــ ساختمان با سازه اسکلت بتنی
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٢ــ از افتادن پونز و گم شدن آن در کالس یا منزل جلوگیری کنید زیرا ممکن است به شما و یا دیگران 
آسیب برساند.

6ـ1ـروشتدریس
استفاده از سخنرانی و توضیح اشکال و باز ترسیم آنها در تخته سیاه و یا در تخته سفید و همچنین پرداختن 

به فعالیت خواسته شده توسط معلم و انجام مراحل بالفاصله پس از اجرای معلم توسط دانش آموزان.

7ـ1ـفعالیتکالسی
ساخت یک قاب ساده با مقوا یا ورقه های پالستیکی: قابی از جنس مقوا یا ورقه های پالستیکی 
مانند شکل ٤ــ١ بسازید. در صورت استفاده از دکمه قابلمه ای فاصله محل اتصال ها و تیرها را می توان با 

دستگاه پانچ )سوراخ کن(  ایجاد نمود. 

شکل ٤ــ1ــ ماکتی از قاب ساختمانی ساده مهاربندی نشده

قبل از نصب مهاربند می بینیم که قاب در اثر نیروی جانبی که با دست وارد می کنیم جابه جا می شود )شکل 
٥ــ١(.
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حال اگر طبق شکل ٦ــ١ قاب مهاربندی گردد چطور؟  
  

شکل ٥ــ1ــ جابه جایی قاب ساختمانی ساده مهاربندی نشده

شکل ٦ــ1ــ ماکت قاب ساختمانی ساده مهاربندی شده

8ـ1ـنکاتاجرایی
١ــ هنگام استفاده از قیچی احتیاط نمایید به خود و دیگران آسیب نرسانید.

٢ــ هنگام کار با دکمه قابلمه ای برای راحتی کار می توانید فاصله میان مفصل ها را با فاصله سوراخ های 
دستگاه پانچ برابر بگیرید.
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9ـ1ـفعالیتغیرکالسی
اگر دانش آموزی در زمان کالسی نتوانست فعالیت خود را کامل کند آن را در خارج از کالس تکمیل و 

ارائه نماید.

10ـ1ـتحقیق
تحقیق کنید در فعالیت کالسی مهاربند در هنگام اعمال بار کشیده می شود یا فشرده می گردد؟



ساختسازهساختمانیباماکارونی

1ـ2ـهدف
آشنایی با سازه قاب فضایی ساختمانی

2ـ2ـبودجهبندی

دقیقه عنوان دقیقه عنوان 

٢٠فعالیت کالسی٥حضور/غیاب 

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق ٥ایجاد انگیزه 

١٠ارزشیابی ١٠ارائه درس 

3ـ2ـشرحدرس
1ــ سازه ماکارونی: به دلیل ناممکن بودن ساخت سازه با مصالح بنایی با بتن و فوالد، از ماکارونی 
به صورت یک مصالح در دسترس در ساخت سازه ها استفاده می شود. همچنین می توان از چسب حرارتی 

جهت اتصال اعضا استفاده کرد.
1ــ1ــ روش کار با ماکارونی: نقشه سازه را از روی الگو روی کاغذ پوستی با ابعاد مشخص شده 

رسم می کنیم. 
اعضای سازه ماکارونی طبق اندازه های مورد نظر برش می خورد و در محل خود روی کاغذ چسبانده 

می شود.

جلسۀ دوم
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 ماکارونی به اندازه مصرف از بسته بندی خارج شود و درب پاکت آن مجدد بسته شود زیرا رطوبت یا 
خشکی محیط در برش کاری ماکارونی تأثیر منفی دارد. محل اتصال اعضا، چسب زده شود. پس از تکمیل 
کار با احتیاط سازه را از کاغذ جدا نمایید. برای برش ماکارونی ها به اندازه مورد نیاز می توان از قیچی استفاده 
نمود. طول قطعات را به اندازهٔ ٢ تا 3میلی متر بزرگ تر بگیرید و سپس  با سنباده آن را به طول مورد نظر 

برسانید. 

شکل 1ــ2ــ نحوۀ برش ماکارونی با قیچی

شکل 2ــ2ــ نحوه سنباده کردن و اندازه کردن ماکارونی
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1ــ2ــ ساخت قاب فضایی ساختمانی با ماکارونی: در اینجا مثالی از ساخت یک سازٔه ماکارونی 
ساختمانی را با هم تجربه می نماییم.

الگوی شکل 3ــ٢ را روی کاغذ نازک )کاغذ پوستی( از رو )با همین ابعاد( ترسیم می نماییم. از ماکارونی 
به قطر ٢/8 میلی متر جهت ساخت اعضا استفاده می کنیم.

 طبق نقشه، اعضای الزم را به اندازه خواسته شده برش می دهیم و در محل خود می چسبانیم.
در شکل 3ــ٢ اندازه ها برحسب سانتی متر است. 

محل به هم پیوستن اعضا )اتصال( را چسب می زنیم.

شکل ٤ــ2ــ نحوه ساخت قـاب ساختمانی بـا ماکـارونی بـا استفاده از 
چسباندن قطعات به کاغذ روغنی شفاف)کاغذ پوستی(

شکل ٣ــ2ــ شکل قاب ساختمانی
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 پس از خشک شدن چسب و اتمام کار به آرامی  سازه را از کاغذ جدا می کنیم. 

شکل ٥ــ2ــ اتمام ساخت یکی از قاب ها

شکل ٦ــ2ــ جدا کردن سازه ساخته شده از کاغذ پوستی
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حال یک بار دیگر مراحل فوق را تکرار می کنیم تا دو قاب مشابه داشته باشیم.

حال دو قاب ایجاد شده را مانند شکل 8 ــ٢ توسط عضوهای 8 سانتی متری به هم متصل می کنیم. 

شکل ٨ ــ2ــ ادامه وصل کردن اجزای سازه با استفاده از کاغذ پوستی

شکل ٧ــ2ــ وصل کردن اجزای سازه با استفاده از کاغذ پوستی
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با اتصال مهاری ها به طول ٩/٢ سانتی متر قاب فضایی مهاربندی شده ما کامل می شود )شکل٩ــ٢(. سازه 
ساخته شده با وزن ناچیز خود بارهایی تا چند برابر وزن خود را تحمل می کند.

شکل ٩ــ2ــ سازه ساخته شده نهایی

یک بار دیگر فرایند فوق را می توان بدون ساخت مهاربند  انجام داد. حال تفاوت مقاومت جانبی دو سازه 
را با هم مقایسه نمایید.به نظر شما سختی و مقاومت جانبی کدام سازه بیشتر است؟ 

4ـ2ـموادوتجهیزات
ماکارونی قطر ٢/8 میلی متر، چسب حرارتی، کاغذ نازک )کاغذ پوستی(، قیچی و خط کش

5ـ2ـروشتدریس
اجرای فعالیت توسط معلم در کالس و دیدن آن از نزدیک توسط دانش آموزان و انجام گام به گام مراحل 

توسط دانش آموزان پس از اجرای معلم در کالس.

6ـ2ـفعالیتکالسی
اجرای یک قاب فضایی ساختمانی مهاربندی شده طبق موارد نوشته شده در متن درس و ساخت قاب 

فضایی مشابهی بدون مهاربند و مقایسه مقاومت و سختی جانبی در قاب ساخته شده.
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7ـ2ـنکاتاجرایی
ــ جهت کار با قیچی و چسب حرارتی در کالس و منزل احتیاط الزم تأکید و آموزش داده شود.

ــ کار با چسب حرارتی حتماً در مدرسه صورت گیرد وبا نظارت معلم باشد.
ــ برای پوشش سقف می توان از ٢ صفحه مقوایی 8/٥ * 8/٥ سانتی متری برای دو طبقه سازه استفاده 

نمود.

8ـ2ـفعالیتغیرکالسی
اگر دانش آموزی در زمان کالسی نتوانست فعالیت خود را کامل کند آن را در خارج از کالس تکمیل 
و ارائه نماید. در صورت نیاز به کار با چسب حرارتی حتماً به طور مستقیم با اولیای دانش آموز تماس گرفته 

شود.

9ـ2ـتحقیق
با سازه ساخته شده مقایسه  و  تهیه  از سازه های فوالدی ساختمان در اطراف محل زندگی، عکس 

کنید.



ساختسازهپلماکارونی)1(
 

1ـ3ـهدف
کاربرد مهاربندی در پل سازی

2ـ3ـبودجهبندی

دقیقه عنوان دقیقه عنوان 
١٥فعالیت کالسی٥حضور/غیاب 

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق ٥ایجاد انگیزه 
١٠ارزشیابی ١٥ارائه درس 

3ـ3ـشرحدرس
با روش فرا گرفته شده در جلسه دوم، سازه شکل ١ــ3 را با اندازه های داده شده می سازیم. در شکل 

١ــ3 اندازه ها به سانتی متر است.

شکل 1ــ٣ــ ابعاد قاب جانبی سازه پل ماکارونی

از قاب جانبی سازه پل، شکل ١ــ3 دو عدد نیاز داریم که باید ساخته شوند و به فعالیت این جلسه مربوط 
می شود .

جلسۀ سوم
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شکل ٢ــ3 و3ــ3 مراحل ساخت قاب جانبی سازه را نشان می دهند.

نکته: به سازه هایی که از ترکیب اجزای مثلثی مانند سازه پل فوق تشکیل می شوند سازه های خرپایی 
گفته می شود.

شکل2ــ٣ــ ساخت قاب جانبی سازه پل ماکارونی

شکل ٣ــ٣ ــ ادامه ساخت قاب جانبی سازه پل ماکارونی

4ـ3ـموادوتجهیزات
ماکارونی ترجیحاً قطر ٢/8 میلی متر، چسب حرارتی، کاغذ شفاف )کاغذ پوستی(، قیچی و خط کش

5ـ3ـنکاتبهداشتی/ایمنی/حفاظتی
١ــ در هنگام استفاده از قیچی مراقبت شود که به خود و دیگر دوستان، که احتماالً متوجه شما نیستند 

آسیبی نرسد.
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٢ــ هنگام کار با چسب حرارتی هیچ گاه به نوک فلزی دستگاه حرارتی چسب، دست نزنید زیرا باعث 
سوختگی دست خواهد شد.

3ــ هنگام اتمام کار با چسب حرارتی آن را از برق جدا کنید.

6ـ3ـروشتدریس
انجام فعالیت به صورت گام به گام و اجرای آن توسط دانش آموزان، متعاقب اجرای معلم.

7ـ3ـفعالیتکالسی
ساخت قسمت های جانبی سازه پل ماکارونی.

8ـ3ـنکاتاجرایی
ــ جهت کار با قیچی و چسب حرارتی در کالس و منزل احتیاط الزم تأکید و آموزش داده شود.

ــ کار با چسب حرارتی حتماً در مدرسه صورت گیرد وبا نظارت معلم باشد.

9ـ3ـفعالیتغیرکالسی
اگر دانش آموزی در زمان کالسی نتوانست فعالیت خود را کامل کند آن را در خارج از کالس تکمیل 
و ارائه نماید. در صورت نیاز به کار با چسب حرارتی حتماً به طور مستقیم با اولیای دانش آموز تماس گرفته 

شود.

10ـ3ـتحقیق
تحقیق راجع به پل های فلزی)خرپایی( ساخته شده در دنیا و مقایسه شباهت ها و تفاوت ها،همچنین می توان 

روش های دیگر ساخت و نصب فعالیت درس را مطرح نمود.



ساختسازهپلماکارونی)2(

1ـ4ـهدف
کاربرد مهاربندی در پل سازی

2ـ4ـبودجهبندی

دقیقه عنوان دقیقه عنوان 
١٥فعالیت کالسی٥حضور/غیاب 

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق ٥ایجاد انگیزه 
١٠ارزشیابی ١٥ارائه درس 

3ـ4ـشرحدرس
دو قطعه ساخته شده کناره پل )در جلسه قبل( را در فاصله ٦ سانتی متری از طریق گره های تحتانی به هم وصل 

می کنیم تا شکل ١ــ٤ به وجود آید.

شکل 1ــ٤ــ اضافه کردن عرشه

جلسۀ چهارم
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عرشه پل باید توسط اعضای مهاربندی )قطری( به طول 8 سانتی متر مهاربندی گردد.

شکل 2ــ٤ــ ادامه مرحلۀ اضافه کردن عرشه 

شکل ٣ــ٤ــ نصب قاب جانبی 

در مرحله بعد باید گره های فوقانی را با اعضای ٦ سانتی متری به هم وصل نماییم.
سقف پل نیز باید توسط اعضای مهاربندی )قطری( به طول 8 سانتی متر مهاربندی گردد.

 سازه پل نهایی به صورت شکل ٤ــ٤ درخواهد آمد.  
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4ـ4ـموادوتجهیزات
ماکارونی ترجیحاً قطر ٢/8 میلی متر، چسب حرارتی، کاغذ شفاف )کاغذ پوستی(، قیچی و خط کش

5ـ4ـروشتدریس
انجام فعالیت به صورت گام به گام و اجرای آن توسط دانش آموزان، متعاقب اجرای معلم.

6ـ4ـفعالیتکالسی
اتصال قسمت های کناری سازه و ساخت و مهاربندی عرشه و سقف پل ماکارونی.

7ـ4ـفعالیتغیرکالسی
اگر دانش آموزی در زمان کالسی نتوانست فعالیت خود را کامل کند آن را در خارج از کالس تکمیل و 
ارائه نماید.در صورت نیاز به کار با چسب حرارتی حتماً به طور مستقیم با اولیای دانش آموز تماس گرفته شود.

شکل ٤ــ٤ــ سازه نهایی پل ماکارونی



پلسازیباکاغذ)1(

1ـ5ـهدف
آشنایی با ایدٔه پل سازی

2ـ5ـبودجهبندی

دقیقه عنوان دقیقه عنوان 

١٥فعالیت کالسی٥حضور/غیاب 

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق ٥ایجاد انگیزه 

١٠ارزشیابی ١٥ارائه درس 

3ـ5ـشرحدرس
١ــ از تعدادی کتاب به منظور تکیه گاه در دو طرف پل فرضی استفاده می کنیم )فاصله دهانه ٢٠ سانتی متر(.

ابعاد ٢١ سانتی متر در ٢٩/٧ سانتی متر( A٤ را روی دهانه می  به  برگه کاغذ )کاغذ سفید معمولی  یک 
گذاریم، می بینیم مانند شکل ١ــ٥ نمی تواند وزن خود را تحمل کند و به پایین می افتد. 

٢ــ اگر مانند شکل ٢ــ٥ کاغذ  A٤ را به صورت ٧ و 8 تا کنیم و دوباره روی دهانه مستقر کنیم، این بار 
دیده می شود که کاغذ وزن خود را به راحتی تحمل می کند و مانند یک پل دو تکیه گاه را به هم وصل می نماید.

شکل 1ــ٥ ــ پل کاغذی با یک برگۀ A٤ به صورت ساده

جلسۀ پنجم
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شکل 2ــ ٥ ــ پل کاغذی با یک برگۀ A٤ به صورت ٧ و ٨

در شکل ٢ــ٥ مقطع پل به صورت دندانه دار است که تفاوت آن با مقطع برگه A٤  این است که در آن سعی 
شده مقطع دارای ارتفاع بیشتری گردد. این ویژگی باعث سخت شدن عضو در مقابل خمش است.

شکل ٣ــ ٥ ــ مقطع پل کاغذی به صورت ٧ و ٨

شکل ٤ــ٥ نمایش مقاومت خمشی پل را با یک وزنه نشان می دهد.  

شکل ٤ــ٥ــ مقاومت خمشی پل در مقابل یک وزنه



53 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

4ـ5ـموادوتجهیزات 
کاغذ A٤، قیچی، خط کش و چسب جامد

5ـ5ـروشتدریس
ساخت فعالیت کالسی گام به گام و اجرای دانش آموزان، به طور همزمان و یا پس از اجرای معلم.

6ـ5ـفعالیتکالسی
 با کاغذ A٤ تا شده به صورت ٧و8 یک پل ساده ساخته می شود. می توانید با گذاردن وسایل سبکی مانند 

مداد، پاک کن و ... مقاومت پل را آزمایش نمایید)شکل٤ــ٥(.

7ـ5ـنکاتاجرایی
الزم است بارگذاری روی پل آهسته و تدریجی بدون سرعت و شتاب،  صورت پذیرد تا باربری پل به 

درستی نشان داده شود.

8ـ5ـفعالیتغیرکالسی
تهیه  ایده ای برای ساخت پل با کاغذ برای جلسه بعد و کامل کردن کار پوشه.

9ـ5ـتحقیق
آیا مقطع های دیگری را نیز برای ساختن پل با کاغذ می توانید پیشنهاد دهید؟ تحقیق کنید. )همچنین در 

خصوص باال رفتن مقاومت در برابر خم شدن کاغذ با دندانه دار کردن آن می توانید تحقیق نمایید.(



پلسازیباکاغذ)2(

1ـ6ـهدف
آشنایی با ساخت پل های I شکل

 
2ـ6ـبودجهبندی

دقیقه عنوان دقیقه عنوان 

٢٠فعالیت کالسی٥حضور/غیاب 

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق ٥ایجاد انگیزه 

١٠ارزشیابی ١٠ارائه درس 

3ـ6ـشرحدرس
مانند  تا حجمی   نماییم  می  تا  و  گذاری  اندازه  ١ــ٦  مطابق شکل   ،A٤ برگ  یک  از  استفاده  با 

تصویر ٢ــ٦ به دست آید. اندازه ها در تصویر به سانتی متر است. 

جلسۀ ششم
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Aشکل 1ــ٦ ــ اندازه گذاری روی یک برگ ٤

محل های  هاشور خورده محل آغشته کردن به چسب و چسباندن آنها به صورتی است که در نهایت تیری با 
مقطع I شکل مانند شکل 3ــ٦ به دست آید.

ساخته  بایستی  که  است  نیاز  مورد  3ــ٦  شکل  مانند  شکل   I مقطع  با  تیر  عدد  دو  پل  هر  برای 
شوند. 

شکل 2ــ٦ــ نحوۀ تا کردن برگۀ کاغذ
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4ـ6ـموادوتجهیزات
کاغذ A٤، قیچی، خط کش و چسب جامد

5ـ6ـروشتدریس
ساخت فعالیت کالسی گام به گام و اجرای دانش آموزان، به طور همزمان و یا پس از اجرای معلم.

6ـ6ـفعالیتکالسی
فعالیت آموزشی داده شده در متن درس.

7ـ6ـنکاتاجرایی
در اندازه گیری و تا کردن دقت به عمل آید تا شکل نهایی مورد نظر سازه به دست آید.

8ـ6ـفعالیتغیرکالسی
تکمیل سازه آموزش داده شده در خارج از کالس در صورت ناتمام ماندن.

9ـ6ـتحقیق
آیا روشی سراغ دارید که سازه ساخته شده درس مقاومت بیشتری در مقابل بارها کسب کند؟

شکل ٣ــ٦ ــ تیر کاغذی I  شکل



پلسازیباکاغذ)3(

1ـ7ـهدف
تکمیل ساخت پل I شکل

2ـ7ـبودجهبندی

دقیقه عنوان دقیقه عنوان 
٢٠فعالیت کالسی٥حضور/غیاب 

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق ٥ایجاد انگیزه 
١٠ارزشیابی ١٠ارائه درس 

3ـ7ـشرحدرس
با استفاده از دو عدد تیرکاغذی با مقطع I شکل که در جلسه قبل ساخته بودیم و قطعاتی که در این جلسه 

می سازیم و نصب آنها ماکت یک پل ساخته خواهد شد.
روی برگه کاغذ، خطوط  با ابعاد شکل ١ــ٧ رسم می نماییم. اندازه ها برحسب سانتی متر است.

شکل 1ــ٧ــ نحوۀ تا کردن برگۀ کاغذ

جلسۀ هفتم
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به صورت شکل ٢ــ٧ کاغذ را برش می دهیم.

شکل 2ــ٧ــ تیر کاغذی I  شکل

از محل خط چین تا می زنیم تا شکل 3ــ٧ به دست آید .

شکل ٣ــ٧ــ تیر کاغذی I شکل



59 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

از این قطعه ٤ عدد همانند یکدیگر نیاز است .
حال دو عدد تیرکاغذی با مقطع I شکل با ٤ قطعه ساخته شده را با چسب جامد به هم متصل می نماییم 

)شکل ٤ــ٧ و ٥ــ٧(.

شکل ٤ــ٧ــ نحوه اتصال قطعات به یکدیگر

شکل ٥ــ٧ــ سازه پل کاغذی I  شکل

بارگذاری می باشد.)شکل  به عنوان عرشه، پل ما ساخته شده و آماده  با چسباندن کاغذی روی سازه 
٦ــ٧(
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شکل ٦ــ٧ــ سازه پل کاغذی تحت بار

4ـ7ـموادوتجهیزات
کاغذ A٤، قیچی، خط کش و چسب جامد

5ـ7ـنکاتبهداشتی/ایمنی/حفاظتی
 در هنگام استفاده از قیچی دقت نمایید تا به دست خود آسیبی وارد نسازید.

6ـ7ـروشتدریس
ساخت فعالیت کالسی گام به گام و اجرای دانش آموزان، به طور همزمان و یا پس از اجرای معلم.

7ـ7ـفعالیتکالسی
فعالیت آموزشی داده شده در متن درس.

8ـ7ـنکاتاجرایی
در اندازه گیری و تا کردن دقت به عمل آید تا شکل نهایی مورد نظر سازه به دست آید.

الزم است بارگذاری روی پل آهسته و تدریجی بدون سرعت و شتاب،  صورت پذیرد تا باربری پل به 
درستی نشان داده شود.
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9ـ7ـفعالیتغیرکالسی
تکمیل سازه آموزش داده شده در خارج از کالس در صورت ناتمام ماندن و تهیه گزارش.

10ـ7ـتحقیق
آیا روشی سراغ دارید که سازه ساخته شده درس مقاومت بیشتری در مقابل بارها کسب کند؟



گزارش

1ـ8ـهدف:ارائهگزارشکار

2ـ8ـبودجهبندی
 

زمان آموزشعنوان فعالیت

٥٠ دقیقهارائه گزارش

3ـ8ـشرحدرس
در شروع کالس، معلم کارهای انجام شده توسط دانش آموزان را مشاهده می کند و عملکرد ماکت 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 سپس بقیه گزارش ها توسط گروه ها ارائه شود. زمان ارائه گزارش هر گروه 
حدود ٥ دقیقه درنظر گرفته شود. در صورت امکان ارائٔه گزارش از طریق نرم افزارهایی که دانش آموزان با 
آنها آشنایی دارند صورت گیرد. ممکن است در بعضی ازگزارش 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 درجلسه پیش نیز اشاره شد برخی از محورهای معلم در تهیه و ارائه 

گزارش عبارتست از: 
ــ عنوان گزارش، هدف پروژه پیمانه کار، ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز، مراحل انجام کار، مشکالت 
و موانع، نقشه نهایی، تصویری از محصول ساخته شده و توسعه حرفه ای که نمون برگ آن در پیوست کتاب 

آورده شده است.
منظور از توسعه حرفه ای، همان مشاغل و حرفه هایی هستند که مرتبط با محصول ساخته شده و یا مراحل 

ساخت محصول می باشد. 
در پایان جلسه، نمون برگ ارزشیابی این پروژه با پیمانه کار که در هر جلسه قسمت های مربوط به آن توسط 

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

جلسۀ هشتم
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان ساخت ماکت سازه

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ………        پایه ششم دبستان: ………        تاریخ: /    /

ردیف
ابزار ارزشیابیگویه ها

معیار

خیلی 
خوب

قابل قبولخوب
نیازمند تالش 

بیشتر

مشاهده  + خروجی کارطراحی الگو روی کاغذ پوستی١

مشاهده  خروجی کارساخت قاب فضایی ساختمانی با ماکارونی٢

3
وصل کردن اجزای سازه با استفاده از کاغذ 

پوستی
مشاهده  + خروجی کار

مشاهدهآماده سازی وسایل٤

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار٥

مشاهده رعایت اصول ایمنی، بهداشتی حفاظتی٦

مشاهدهایده پردازی، نوآوری و خالقیت٧

خروجی کاراجرای صحیح مراحل وفرایند اجرای پروژه8

خروجی کاراجرای فعالیت غیرکالسی٩

١٠
اتصال قسمت های کناری سازه و ساخت و 

مهاربندی عرشه
خروجی کار

١١

توجه به مهارت های غیرفنی مانند عالقه به 
یادگیری، انضباط، روحیه مشارکت پذیری، 

روحیه پرسشگری، پاسخ به سؤاالت و 
نوآوری

مشاهده

مشاهدهتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن١٢

نظر دانش آموز:

نظر اولیاء دانش آموز:
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پیوست

نمونبرگگزارشپودمانکار

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــ
ــ

ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مراحل کاری که در ساخت وسیله انجام دادم:
١ــ
٢ــ
3ــ
٤ــ
٥  ــ
٦  ــ
٧ــ
8  ــ
٩ــ

١٠ــ
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 بسازم.

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:



درس )3(
پودمان بافتنی
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فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات

نخ کاموا

دومیل 

نخ مخصوص قالب بافی

قالب

متر

خط کش

سوزن کوبلن

هدف کلی

بافت با دو میل و قالب
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نکات اجرایی 
بـه  دیگر  موارد  و  جوراب  ژاکت،  دستکش،  بلوز،  کاله،  گردن،  شال  مانند  بافت  نمونه  چند    ارائه 

دانش آموزان جهت تشویق و ترغیب آنان؛
  نمایش تصاویر جذاب بافتنی مانند عروسک بافتنی، گل ها و تزئینات لباس و منزل و... و معرفی مجالت 

و منابع و سایت های تخصصی به آنان؛
  بحث و گفت وگو با دانش آموزان در مورد بافت نمونه ها و کسب اطالعات در زمینه

کاربرد بافتنی و موارد استفاده از این هنر در خانواده هایشان )مادربزرگ، مادر و خواهر و اقوام نزدیک 
دانش آموزان ( و تشویق دانش آموزان به جمع آوری و ارائه نمونه های مختلف در کالس برای تفهیم کاربرد های 

بافتنی؛
  طبقه بندی دانش آموزان به گروه های چند نفره با توجه به تعداد آنها؛ یادآوری می شود در برخی موارد 
یا  یا رومیزی  تابلو های کوچک  با در کنار هم قراردادن بافت های کوچک،  تا  می توان از گروه ها خواست 

تزئینات را آماده نمایند.
  آموزش نمونه  بافت ها به سرگروه ها و نظارت بر بافت آنها و   رفع اشکاالت   دانش آموزان و سطح بندی 
دانش آموزان برای هدایت آنها به بافت های ساده تر یا مشکل تر و انتخاب قطعات کوچکتر برای دانش آموزان 

ضعیف؛ 
  ارائه تصاویر و فیلم آموزشی و سایت های تخصصی از نحوه بافت دو میل به دانش آموزان؛

  تهیه کتاب های مرتبط با بافت دو میل و در اختیار قرار دادن کتب برای جلب نظر دانش آموزان به مدل ها 
و نحوه بافت آنها؛

  تهیه میل هایی با شماره و جنس های مختلف و توضیح کاربرد و موارد استفاده آنها؛
توسط  آنها  ارائه  و  دانش آموزان  اطرافیان  توسط  شده  آماده  بافت های  از  گیری  بهره  و  آوری  جمع    

دانش آموزان به عنوان کارتحقیقی؛
  ایجاد زمینه برای تغییر طرح و ارائه طرح های جدید با هدف پرورش خالقیت دانش آموزان؛

  دعوت از اولیاء جهت توجیه و شرح اهداف و فعالیت های در نظر گرفته در کتاب؛
  بهره گیری از تجربیات اولیا و دعوت از آنها در بعضی جلسات؛

  تهیه آلبوم کار )کار پوشه( برای نظم بخشی و گذاشتن کار برگ های فعالیت های عملی.



1ـ1ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 ابزار را شناسایی کند.
 انواع کاموا را شناسایی کند.
 انواع میل ها را توضیح دهد.

 سرانداختن با دو میل را انجام دهد.
 دو رج بافت دو میل را انجام دهد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/ غیاب

70فعالیت غیرکالسی/ تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ1ـ مواد و ابزار الزم
 نخ کاموا )متناسب با شماره میل( دومیل

4ـ1ـ آموزش نظری
ابتدا برای آمادگی و ایجاد مقدمات جهت جذب و ایجاد عالقه در دانش آموزان حتماً از وسایل کمک 
آنها  از  مشابه(. سپس  موارد  و  تخصصی  یا مجالت  آموزشی  فیلم  نمایش  )مانند  نمایید.  استفاده  آموزشی 

نظرخواهی کنید که آیا افرادی در خانواده شان هستند که بافتنی انجام می دهند؟ 

جلسۀ اول
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چند نمونه از کارهایی را که قبالً آماده کرده اید به آنها نشان دهید )مانند بلوز، دستکش، کاله، شال گردن، 
ژاکت، رومیزی و کیف( و آنها را با نام مدل های بافت آشنا کنید.

5  ـ1ـ گروه بندی دانش آموزان
دانش آموزان را به چند گروه )بر اساس تعداد آنها( تقسیم بندی کنید و برای آنها روشن کنید که هر کسی 
زودتر و بهتر یاد بگیرد به عنوان سرگروه انتخاب خواهد شد. بعد دانش آموزان را به صورت گروهی و انفرادی 
آموزش دهید تا آنها بتوانند سرانداختن با میل را بیاموزند و سپس اّولین رج بافت را شرح دهید )به صورت 
گروهی و انفرادی(. بر کار آنها نظارت کامل داشته باشید و براساس توانایی دانش آموزان سرگروه ها را تعیین 

کنید.

6  ـ1ـ کار عملی )مرحله اول(
سر انداختن را به صورت فردی و گروهی به آنها یاد بدهید. 

از چند نفر بخواهید تا سرانداختن و بافت رج اوّل را برای دیگران داوطلبانه توضیح و به طور عملی انجام 
دهند. اشکاالت دانش آموزان ضعیف را رفع کنید.

7ـ1ـ اجرای کار عملی )مرحله 2(
 کاربرگ فّعالّیت عملی )1ــ1( را به دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید پروژه موردنظر خود را 
طراحی نمایند و آن را با رنگ دل خواه رنگ آمیزی کنند و برای جلسه بعد طرح رنگ آمیزی شده خود را 
به همراه کامواهای دلخواه و میل متناسب با آن به کالس درس بیاورند.آنها را راهنمایی کنید که از نخ های 

ضخیم تر و بدون پرز استفاده کنند تا پروژه مورد  نظر زودتر به اتمام برسد.

8    ـ1  ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در کار جدی باشند.

 ابزار را پراکنده نکنند.
 پس از اتمام کار، دست های خود را بشویند.

 پس از اتمام کار، کلیه وسایل را جمع آوری کنند.
 هنگام جابه جایی میل های بافتنی مراقب اطرافیان خود باشند.
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9ـ1ـ روش تدریس
ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمان  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

ــ موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

10ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
ـ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس  ـ کامل کردن کارپوشهـ  اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسیـ 

بیاورند.

11 ـ1ـ تحقیق
درباره انواع دیگر کامواها و میل های بافتنی تحقیق کند و نتایج را در کارپوشه بنویسد و به کالس ارائه دهد.



1ـ2ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 سرانداختن با دو میل را انجام دهد.
 یک مربع از نمونه بافت موردنظر ساده یا بافت رو یا بافت زیر یا بافت کشباف را ببافد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ2ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ2ـ مواد و ابزار الزم
نخ کاموا )متناسب با شماره میل(، دو میل

4ـ2ـ آموزش نظری
 از دانش آموزان بخواهید تا سرانداختن را در زمان تعیین شده )براساس کشش و توانایی کالس( انجام دهند 
و با نظارت و شناسایی استعدادها، سرگروه ها را مشخص نمایید. باید توجه داشته باشید که باید حد متوسط دانش 
آموزان را در نظر بگیرید و وقتی نیمی  از کالس موفق شدند این کار را انجام دهند سرگروه ها را اعالم کنید. البته 
سایر دانش آموزان نیز باید امیدوار باشند که ممکن است در جلسات بعد آنها سرگروه باشند تا زمینه ای برای ایجاد 

انگیزه برای فعالیت های خارج از کالس باشد.

5  ـ2ـ گروه بندی دانش آموزان
ذکر این نکته ضروری است که بهتر است بعد از شناسایی توان دانش آموزان و گروه بندی آنها بر اساس 

سطح گیرایی، یکی از پروژه های عملی را انتخاب کنید و مراحل بافت را آموزش دهید.  

جلسۀ دوم
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6  ـ2ـ کار عملی )مرحلۀ  1(
سپس بافت از رو، بافت ساده، بافت از زیر، را به صورت نمونه کوچک )10 × 10 ( به آنها آموزش دهید.

یکی از دو فعالیت عملی در نظر گرفته شده را برای دانش آموزان )براساس توانایی آنها( تعیین کنید.
ارزشیابی مستمر توصیفی برای دانش آموزان برای هرجلسه تعیین شود.

از دانش آموزان بخواهید یک نمونه مربع از نمونه بافت مدنظر )بافت ساده، بافت از زیر، بافت از رو و یا بافت 
کشباف( را ببافند.تعداد 10 دانه برای بافت نمونه مربع برای به دست آوردن مقیاس کافی است.

با جمع آوری نمونه های دانش آموزان کالس و در نظر گرفتن اندازه طول و عرض تقریباً یکسان در کنارهم 
و دوختن آنها یک نمونه کار بزرگ برای استفاده در کالس به عنوان تابلو یا رومیزی یا موارد دیگر آماده 

نمایید.
ارزشیابی مستمر توصیفی برای دانش آموزان برای هرجلسه تعیین شود.  

7ـ2ـ کار عملی )مرحلۀ 2(
 بافت شال گردن )انتخاب مدل به اختیار دانش آموز از بافت زیر، کشباف یا بافت همه از رو یا ساده(

انـدازه شال: عـرض و طول شال گــردن بــه دلـخـواه می باشد. 
اشکاالت دانش آموزان ضعیف را )با کمک سرگروه ها( رفع کنید.

بــافت رو، بــافت از زیر و بــافت ساده را در نمونه هـای کوچک و 
جدا از هم )مربع( به سرگروه ها یاد  بدهید)فعالیت عملی 1ــ2(. پس از کسب 
اطمینان از یادگیری کامل دانش آموزان مقدمات کار جهت اجرای فعالیت 

عملی 1ــ3 را فراهم کنید.
  کار برگ های فعالیت عملی 1ــ2 را به دانش آموزان ارائه دهید و از آنها 
بخواهید نمونه ها را در کاربرگ بچسبانند )سه برگ، برای هر نمونه یک برگ 

به دانش آموز داده شود(.
توجه: برای بافت نمونه ها می توان از میل کوتاه استفاده نمود.

8    ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
  در کار جدی باشند.

  ابزار را پراکنده نکنند.
  پس از اتمام کار، دست های خود را بشویند.
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  پس از اتمام کار، ابزار را جمع  کنند.
  هنگام جابه جایی میل های بافتنی مراقب اطرافیان خود باشند.

9ـ2ـ روش تدریس
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

10ـ2ـ نکات اجرایی 
نکات اجرایی مطرح شده و مرتبط در صفحه 123را به طور کامل اجرا کند.

11ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
ـ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس  ـ کامل کردن کارپوشهـ  اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسیـ 

بیاورند.

12 ـ2ـ تحقیق
درباره انواع دیگر بافت ها تحقیق کند و نتایج را در کارپوشه بنویسد و به کالس ارائه دهد.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان بافتنی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهطراحی پروژه1

مشاهده + خروجی کاررنگ آمیزی طرح٢

مشاهده + خروجی کارسرانداختن٣

مشاهدهبافت از رو٤

مشاهده + خروجی کاربافت از زیر5

مشاهده + خروجی کاربافت ساده٦

مشاهدهسرعت عمل7

خروجی کارفعالیت خارج از کالس٨

خروجی کاراتمام بافت در کالس٩

مشاهده + خروجی کارکور کردن دانه ها10

مشاهدهراهنمایی به اعضای گروه11

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 1٢
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و 1٣
حفاظتی

مشاهده

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت1٤

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:      



ـ    )3 و 4(  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 یک نمونه بافت 10*10 را جهت به دست آوردن مقیاس شال گردن انجام دهد.
 یک نمونه طرح شال گردن را به صورت رنگی ترسیم کند.

 طرح بافت شال گردن را به صورت رنگارنگ اجرا کند.
 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ    )3 و 4(    ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
٣5فعالیت کالسی5حضور/  غیاب
1٤0فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
٢0ارزشیابی٣5ارائه درس

ـ    )3 و 4(ـ آموزش نظری 3
بافت کشباف و جو دانه را به صورت نمونه کوچک آموزش دهید.

سپس نمونه بافت را، جهت به دست آوردن مقیاس شال گردن، انجام دهند.
جهت به دست آوردن تعداد دانه ها برای سرانداختن شال گردن، ابتدا با توجه به ضخامت نخ کاموا و میل 
انتخاب شده، یک مربع 10×10 توسط دانش آموزان بافته شود تا اندازه دقیق برای سر انداختن تعداد دانه ها 

به دست آید. سپس پروژه اصلی )شال گردن( شروع شود.
مثال:)مقیاس: 8 دانه با میل شماره 4/5 با بافت همه رج از زیر = 10 سانتی متر (

4ـ )3 و 4( ـ مواد مورد نیاز برای شال ساده با 5 سانتی متر عرض و طول 50:
نخ پشمی: 2 کالف 50 گرمی به رنگ دل خواه 

میل: شماره 4/5  

جلسۀ سوم و چهارم
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ـ   )3 و 4( ـ گروه بندی دانش آموزان   5
دانش آموزان را به چند گروه تقیسم کنید و به آنها تفهیم کنید که هر کسی زودتر و بهتر یادبگیرد به عنوان 

سرگروه انتخاب خواهد شد.

ـ   )3 و 4 (  ـ کار عملی )مرحلۀ 1(    6
روش بافت: با میل شماره 4/5 و نخ کاموا، 8 دانه سر بگیرید و با بافت همه رج از زیر ) هر رج را از زیر 

ببافید ( 3 رج ببافید. سپس ادامه دهید تا شال به اندازه مورد نظر شما برسد. 

ـ   )3 و4(ـ کار عملی )مرحلۀ 2(  7
با استفاده از کاموا های رنگی متنوع، می توان ترکیب رنگی زیبایی را برای بافت شال به وجود آورد و 

شال گردن راه راه بافت.
توجه: برای بافت رنگارنگ به صورت راه راه سعی کنید تمام رنگ ها را از یک نوع کاموا استفاده کنید 

تا شال با ضخامت و ظرافت یک سان بافته شود. )فعالیت عملی 1ــ3(
دانش آموزان  از  توان  می  واردی  م در  شود.  می  بافته  تر  سریع  شال  باشد  تر  ضخیم  نخ  چه  هر  توجه: 
خواست تا برای عروسک خود شال گردن ببافند. در این صورت می توان از دانش آموزان خواست رنگ های 
کامواهایی را که به آنها عالقه دارند تعیین کنند و بعد کالف کاموا های رنگارنگ هماهنگ و متناسب را بین 
آنها تقسیم کرد و با این کار روحیه همکاری و صرفه جویی در هزینه را در آنها تقویت نمود. در این جلسه می 

توان از اولیائی که در این زمینه مهارت دارند کمک گرفت.
از آن جایی که سر انداختن و بافت رج او ل از اهمیت زیادی برخوردار است نظارت بر کار دانش آموزان 
را جدی بگیرید. فعالیت خارج از کالس را براساس توانایی های دانش آموزان تعیین کنید )متوسط کالس را 

همیشه در نظر بگیرید(.
نکته: دانش آموزان را از تفاوت های در بافت افراد، ازجمله شل بودن یا سفت بودن بافت ها آگاه کنید 
و تفهیم کنید که بافت هرشخص منحصر به فرد است و اگر یک نمونه توسط اشخاص مختلف بافته شود در 

بیشتر موارد قابل تشخیص خواهد بود.
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 نمره ارزش یابی دانش آموزان را در جلسات مختلف مشخص کنید و برای هر جلسه در دفتر نمره، نمره 
مستمر را ثبت کنید. برای پیشرفت کار دانش آموزان و تالش در جهت رفع اشتباهاتشان، در دفتر یادداشت 

آنان تذکرات و راهنمایی های الزم را برای اولیای آنان ثبت کند. 

8    ـ )3 و 4( ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در کار جدی باشند.

 ابزار را پراکنده نکنند.
 پس از اتمام کار، دست های خود را بشوید.

 پس از اتمام کار، ابزار را جمع  کند.
 هنگام جابه جایی میل های بافتنی مراقب اطرافیان خود باشید.

9ـ )3 و 4( ـ روش تدریس
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

10ـ )3 و 4( ـ فعالیت غیرکالسی
ـ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس  ـ کامل کردن کارپوشهـ  اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسیـ 

بیاورند.

11 ـ )3 و 4( ـ تحقیق
در مورد ضخامت نخ کاموا و ارتباط آن با بافت تحقیق کند و نتایج را در کارپوشه بنویسد.



ـ  5  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 ابزار موردنیاز در قالب بافی راشناسایی کند.
 سرانداختن با یک میل را انجام دهد.

 بافت زنجیره را انجام دهد.
 یک طرح را انتقال دهد و رنگ آمیزی کند.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

نکات اجرایی
شناخت وسایل و اصول اّولّیه قالب بافی

 ارائٔه چند نمونه بافت مانند رومیزی، دستکش، ژاکت، جوراب، کفش، کاله، دستگیره و موارد دیگر به 
دانش آموزان جهت تشویق و ترغیب  آنان؛ 

 نمایش تصاویر جذّاب بافتنی مانند لباس های کودک و نوزاد، زنانه، مردانه، گل ها و تزئینات لباس، منزل 
و معرفی مجالت و منابع و سایت های تخصصی به آنان؛

 بحث و گفتگو با دانش آموزان در مورد بافت نمونه ها و کسب اطالعات در زمینه کاربرد بافتنی و موارد 
استفاده از این هنر در خانواده هایشان )مادربزرگ، مادر و خواهر و اقوام نزدیک دانش آموزان( و تشویق 

دانش آموزان به جمع آوری و ارائٔه نمونه های مختلف در کالس برای تفهیم کاربرد های بافتنی.
 دانش آموزان را به گروه های چند نفره، با توجه به تعداد آنها، گروه بندی کنید. الزم به ذکر است در برخی 

جلسۀ پنجم
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موارد می توان از گروه ها خواست تا با در کنار هم قرار دادن بافت های کوچک، تابلوهای کوچک یا رومیزی 
یا تزئینات را آماده نمایند؛

 آموزش نمونه بافت ها به سرگروه ها و نظارت بر بافت آنها و رفع اشکاالت دانش آموزان و سطح بندی دانش 
آموزان برای هدایت آنها به بافت های ساده تر یا مشکل تر و انتخاب قطعات کوچک تر برای دانش آموزان ضعیف؛ 

 ارائٔه تصاویر و فیلم آموزشی و سایت های تخصصی از نحوهٔ بافت با قالب به دانش آموزان؛ 
 تهیه کتاب های مرتبط با قالب بافی و در اختیار قرار دادن کتب برای جلب نظر دانش آموزان به مدل ها 

و نحوه بافت آنها؛
 تهیه میل هایی با شماره و جنس های مختلف و توضیح کاربرد و موارد استفاده آنها؛

 جمع آوری وبهره گیری از بافت های آماده شده توسط اطرافیان دانش آموزان و ارائه آنها توسط دانش 
آموزان به عنوان کارتحقیقی؛

 ایجاد زمینه برای تغییر طرح و ارائه طرح های جدید با هدف پرورش خالقیت دانش آموزان؛
 بهره گیری از تجربیات اولیاء و دعوت از آنها در بعضی جلسات؛

 تهیه آلبوم کار )کار پوشه( برای نظم بخشی و گذاشتن کار برگ های  فعالیت های عملی.

ـ  5  ـ مواد و ابزار الزم 3
نخ کاموا )متناسب با شماره قالب( ــ قالب

ـ  آموزش نظری  ـ  5   4
ابتدا برای آمادگی و ایجاد مقدمات جهت جذب و ایجاد عالقه در دانش آموزان حتماً از وسایل کمک 
آموزشی استفاده نمایید، مانند نمایش فیلم آموزشی یا مجالت تخصصی و موارد دیگر سپس از آنها نظرخواهی 
کنید و سؤاالتی پیرامون اینکه آیا افرادی در خانواده شان بافت را انجام می دهند از آنها بپرسید. چند نمونه از 
کارهایی را که قبالً  آماده کرده اید )مانند دستکش، کاله، شال گردن، جوراب، ژاکت، رومیزی، کیف، لباس 
های کودک و نوزاد، زنانه، مردانه، گل ها و تزیینات لباس و منزل( به آنها نشان دهید وآنها را با نام مدل های 

بافت آشنا کنید.
سپس نحوه قرار گرفتن میل و کاموا در دست را به آنها آموزش دهید وهمزمان از آنها بخواهید که با شما 

این کار را تکرار کنند.

ـ  5  ـ گروه بندی دانش آموزان   5
بندی  تقسیم  آنها(  تعداد  )براساس  گروه  چند  به  را  آموزان  دانش  زنجیره:  بافت   : اول مرحله 
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بعد  شد.  خواهد  انتخاب  سرگروه  عنوان  به  بگیرد  یاد  زودتر  کسی  هر  که  شوید  یادآور  نها  آ به  و  کنید 
دانش آموزان را به صورت گروهی و انفرادی آموزش دهید تا آنها بتوانند بافت زنجیره و پایه کوتاه و بلند را 
نمایید.  به فعالیت های خارج از کالس تشویق  آنها را  باشید. همچنین  آنها نظارت کامل داشته  ر کار  ب بیاموزند. 
آموزش  برای  دیگران  که  در صورتی  ها،  است سرگروه  )بهتر  نمایید  نظارت مشخص  با  ا  ر ها  سرگروه 
نظر  آموزان را در  اشید که حد متوسط دانش  ب توجه داشته  باید  تعویض شوند(.  بیشتری دارند،  صالحیت 
بگیرید و وقتی نیمی  از کالس موفق شدند این کار را انجام دهند سرگروه ها را اعالم کنید. البته دانش آموزان 
دیگر نیز باید امیدوار باشند که ممکن است در جلسات بعد آنها هم سرگروه شوند تا زمینه ای برای ایجاد انگیزه 

برای فعالیت های خارج از کالس باشد.

ـ 5  ـ کار عملی ) مرحلۀ 1(   6
 بعد از شناسایی توان دانش آموزان و گروه بندی آنها براساس سطح گیرایی؛ یکی از پروژه های عملی را 

انتخاب کنید و مراحل بافت را آموزش دهید.

ـ  5  ـ کار عملی )مرحلۀ 2( 7
ـ  5 را به دانش آموزان ارائه  دهید و از آنها بخواهید پروژه موردنظر خود را طراحی  کاربرگ فعالیت عملی 1ـ
به همراه  بعد طرح رنگ آمیزی   شده خود را  برای جلسه  با رنگ دل خواه رنگ آمیزی کنند و  نمایند و آن را 

کامواهای دل خواه و میل متناسب با آن به کالس درس بیاورند. فعالیت های خارج از کالس را تعیین نمایید.

ـ  5  ـ روش تدریس 8
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

ـ  5  ـ فعالیت غیرکالسی 9
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه ــ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس 

بیاورند.

ـ  5 ـ تحقیق  10
جمع آوری و بهره گیری از بافت های آماده شده توسط اطرافیان دانش آموزان و ارائه آنها توسط دانش آموزان 

در کالس.



ـ  6  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 نمونه ای از بافت های پایه و زنجیره را ببافد.
 با یک میل بافت یک مورد شال گردن را انجام دهد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ6  ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

 40 طول  و  عرض  متر  سانتی   10 با  ساده  شال  برای  نیاز  مورد  مواد  ـ 6  ـ  3
)اختیاری(

نخ مرینوس: 1 کالف 50 گرمی  به رنگ دل خواه ــ قالب

4ـ6  ـ آموزش نظری
با نخ مورد نظر دانش آموزان، بافت زنجیره )به صورت پایه کوتاه و پایه بلند( به تعداد 10 تا 15 دانه بافته 

شود. در این مرحله آموزش گروهی و انفرادی برای دانش آموزان کمک مؤثری خواهد بود.
الزم است یادآوری شود زنجیره، پایه کوتاه و پایه بلند در واقع الفبای قالب بافی هستند. بنابراین تمرین و 
ممارست در اجرای زنجیره و بافت کوتاه و بلند سبب یک دست شدن و زیباترشدن کار خواهد بود. تأکید می 

شود برای هر جلسه، ارزشیابی مستمر توصیفی برای دانش آموزان به عمل آید.
نکته: معموالً برای قالب بافی از نخ کاموای نازک تر استفاده می کنند.

جلسۀ ششم
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ـ 6  ـ گروه بندی دانش آموزان   5
دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید و به آنها تفهیم کنید که هر یک 

زودتر و بهتر یاد بگیرد به عنوان سر گروه انتخاب خواهد شد.

ـ  6  ـ کار عملی )مرحله 1( 6
 شال گردن 

اندازه شال: عرض و طول شال گردن به دل خواه است.
توجه: از دانش آموزان بخواهید تا برای عروسک خود شال گردن ببافند. 
در این صورت می توان از دانش آموزان خواست رنگ های کامواهایی را که 
به آنها عالقه دارند تعیین کنند و بعد کالف کاموا های رنگارنگ هماهنگ و 
متناسب را بین آنها تقسیم کرد و با این کار روحیه همکاری و صرفه جویی 
در هزینه را در آنها تقویت نمود. در این جلسه می توان از یک یا دو نفر از 
مادرانی که در این زمینه مهارت دارند کمک گرفت. فعالیت های خارج از 

کالس را تعیین کنید.

ـ  6  ـ روش تدریس 7
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

ـ  6  ـ فعالیت غیرکالسی 8
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه ــ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس 

بیاورند.



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 84

نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان قالب بافی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهطراحی پروژه 1

مشاهده + خروجی کاررنگ آمیزی طرح٢

مشاهده + خروجی کاربافت زنجیره٣

مشاهدهبافت پایه بلند٤

مشاهده + خروجی کارسرعت عمل5

خروجی کارفعالیت خارج از کالس٦

مشاهده راهنمایی به اعضای گروه7

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و ٨
حفاظتی

مشاهده 

مشاهده + خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت٩

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 10
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن11

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:      



ـ  7  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه، شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.
 با یک میل، یک مورد قالب بافی نظیر رومیزی، لیف، تل سر و یا زیر لیوانی را انجام دهد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ  7 ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ 7 ـ مواد و ابزار الزم 3
میل قالب بافی، نخ کاموا، سوزن و نخ

4ـ7ـ آموزش نظری
در جلسه هفتم ابتدا پروژه عملی را مشاهده و ارزیابی کنید و اشکاالت احتمالی را به کمک سرگروه ها 
رفع کنید.سپس گردبافی را به دانش آموزان آموزش دهید و یک نمونه کامل شده کوچک را از آنها بخواهید.

ارزیابی کار نهایی و آلبوم کار دانش آموزان به روز آزمون پایانی موکول شود.

5  ـ7ـ گروه بندی دانش آموزان
دانش آموزان را به چندگروه تقسیم کنید و به آنها تفهیم کنید که هر کسی زودتر و بهتر یاد بگیرد به عنوان 

سرگروه انتخاب خواهد شد.

جلسۀ هفتم
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6  ـ7ـ کار عملی )مرحله 1(
 زیر لیوانی شکل سیب: شروع بافت از مرکز دایره است.

 ردیف اّول کار، 6 بافت پایه کوتاه، که پایه کوتاه آخری را به اّولین پایه کوتاه 
یا زنجیره چرخشی متصل می کنیم.

در ردیف دوم در تمام پایه کوتاه های ردیف اّول، 2پایه کوتاه بافته می شود تا تعداد 
گره ها افزایش پیدا کند و دایره جمع نشود. به این ترتیب در هر پایه کوتاه از ردیف 
قبل 2 پایه کوتاه بافته می شود و تعداد گره ها در ردیف دوم، به 12 عدد می رسد 
)حتماً توجه داشته باشید که اّول هر ردیف باید یک زنجیره چرخشی بافته شود( و 

در آخر هر ردیف گره آخری را به گره اوّل متصل کنید تا بافت دایره کامل شود.
   در ردیف سوم، یک گره در میان، تعداد گره ها را افزایش دهید. یعنی در یک پایه کوتاه از ردیف قبل 1 
پایه کوتاه و در پایه کوتاه بعدی 2 تا بافته شود… تا آخرردیف.از ردیف های بعدی به ترتیب 2، 3، 4، 5، 6 و 
7 گره در میان، یک گره اضافه می شود )مثالً در ردیف آخر، ردیف نهم، در 7 گره از ردیف قبل یک گره بافته 

می شود و در گره هشتم دو گره(.
در ردیف آخر، ردیف دهم، بر روی هر پایه کوتاه، یک بافت نامرئی می بافیم تا دور کار حالت قشنگ تری 

پیدا کند.
 برای بافت ساقه، 5 عدد زنجیره و روی هر زنجیره یک عدد 
بافت نامرئی بافته می شود. درنهایت ساقه را با نخ و سوزن به خود 
سیب متصل کنید. یا اینکه با وارد کردن قالب در آخرین دانه لبه 
سیب، زنجیره زدن و بافت را آغاز کنید و در نهایت هم با بافت 

نامرئی انتهایش را به سیب متصل نمایید. 
برای بافت برگ هم به طریق باال عمل  کنید و فقط 18 زنجیره 

بزنید.

7ـ7ـ کار عملی )مرحله 2(
بافت به صورت چهارگوش: نخ را حلقه می کنیم و با یک پایه کوتاه داخل حلقه اّول را می بندیم. بعد 
سه زنجیر اّولین پایه را می زنیم و کنار آن دو پایه دیگر را هم می بافیم. بعد دو زنجیره، دوباره پایه های سه تایی 

را تکرار می کنیم تا چهار مثلث تشکیل شود. در پایان دو زنجیره می زنیم و به پایه اّول متصل می کنیم.
کادر بافی: بعد از بافت زنجیره، در شروع کار، برای پایه بلند، سه زنجیره می زنیم، بعد از دو فاصله 
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)دو زنجیره( یک پایه و دو زنجیره را تکرار می کنیم. به این ترتیب آخر کادر بافته می شود. اگر بخواهیم در 
کادربافی و در حاشیه نقش انداخته شود در یک کادر دو دانه پایه داخل کادر را می بافیم و کادر پر می شود و 

نقش و طرح دل خواه را با این شیوه به بافت منتقل می کنیم.
در این جلسه کارها را ارزشیابی کنید و دو آزمون عملی را از دانش آموزان بخواهید:

1ــ  نحوهٔ سرانداختن با دومیل و یکی از بافت ها؛
 2ــ بافت زنجیره و پایه کوتاه و بلند در قطع کوچک. 

سپس کارها را ارزشیابی کنید. البته انعطاف پذیری شما در خصوص دانش آموزان ضعیف بسیار حائز 
اهمیت است. دقت کنید که دانش آموزان اصول اّولیه مانند زنجیره و پایه کوتاه، بلند وگرد بافی وکم و زیاد 

کردن را خوب آموزش ببینند و در پایان کار های نهایی و آلبوم کار )کار پوشه( رابه شما تحویل دهند. 

8ـ7ـ روش تدریس
ـ  ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور همزمانـ  ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 

موارد ذکر شده در راهبردهای تدریس این پودمان را مورد توجه قرار دهد.

ـ 7ـ نکات اجرایی  9
نکات اجرایی مطرح شده و مرتبط در صفحات 137 و 138 را به طور کامل اجرا کند.

ـ  7 ـ فعالیت غیرکالسی 10
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه ــ آلبوم کار خود را تهیه کنند و به کالس 

بیاورند.



ارائۀ گزارش کار

ـ  8  ـ هدف های رفتاری 1
ارزشیابی فعالیت های انجام شده

ـ     8   ـ بودجه بندی زمانی 2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

50 دقیقه هم زمان با ارائه پروژهارزشیابی50ارائه گزارش

ـ  8  ـ تنظیم گزارش 3
 حضور وغیاب: مانند مراحل گذشته انجام شود.

 ایجاد انگیزه: در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان گفته 
شود که در سال های بعد این فرایند ادامه می یابد. همچنین ذکر شود که هدف از ارزشیابی مشاهدٔه عملکرد 

هر یک از افراد گروه است.
 پیش نیاز: تسلط کامل بر کارهای انجام شده.

 فعالیت دانش آموزان و معلم
دانش آموزان: ارائٔه گزارش

معلم: ارزشیابی
ــ در ابتدای کالس معلم کارهای انجام شده توسط دانش آموزان را مشاهده کند و کیفیت آنها را مالحظه 
نماید. سپس از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود را ارائه دهند. به هر گروه حدود دو تا 5 دقیقه 
فرصت گزارش داده شود. معلم به طور هم زمان نتایج ارزشیابی را نهایی کند. یادآور می شود که در هر یک از 
جلسات نمرات ارزشیابی داده شده است و در برگ آخر کارپوشه هر دانش آموز ثبت شده است. در این جلسه 

جلسۀ هشتم
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فقط الزم است آن را نهایی نمایید. نمونه ای از برگ ارزشیابی در ضمیمه آمده است.
ــ ارزشیابی بر مبنای مشاهده کارپوشه و عملکرد دانش آموز صورت می گیرد و به صورت توصیفی است.

ـ  8  ـ توسعه حرفه ای 4
به کار شود.  آینده می تواند در مراکز تولیدی مربوطه مشغول  بافتنی کار می کند در  فردی که در زمینٔه 

همچنین می تواند به طور مستقل اقدام به تشکیل کارگاه، بافتنی نماید.

ـ  8  ـ تجهیزات و مواد موردنیاز   5
آلبوم دانش آموزان، نمونه های کاری دانش آموزان، کارپوشه

ـ   8   ـ روش تدریس 6
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان

ـ   8   ـ فعالیت کالسی   7
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ    8   ـ نکات اجرایی   8
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن ها
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نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

مواد و ابزاری را که برای این پودمان از آنها استفاده کرده ام:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نمون برگ گزارش پودمان کار »کار پوشه«
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مراحل کاری که در این پودمان انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ
6ــ
7ــ
8   ــ
9ــ

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

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

نمونه کاری که انجام داده ام

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:
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منابع

1ــ صبا، منتخب، نگـرشی بـر روند سوزن دوزی هـای سنتی ایران، تهران، انتشارات صبا، چاپ اّول، 
تابستان 1370

٢ــ احمدی، بتول، دری به باغ هنر، تهران، انتشارات عدل، چاپ دوم، پاییز 1376
٣ــ فرخ سرشت، مهین، سوزن دوزی و بافتنی، اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی، تهران، شرکت 

چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1378
و  آموزش  دستی(،  )صنایع  دوزی  سوزن  بهنام  ،   مریم  ،  ذابـح  ،  ابـــوالفضل ،  مهین،  سرشت،  فـرخ  ٤ــ 

پرورش، تهران،سازمان چاپ مازیار، 1368
ـ   سایت های اینترنتی مرتبط با موضوع، برای دسترسی به سایت ها کافی است در یکی از موتورهای  5  ـ

جست وجو، کلمٔه بافتنی، کاموا، قالب بافی یا مشابه آن را بنویسید، سایت های مرتبط معرفی می شود.



درس )4(
پودمان سبزی کاری )کاشت سبزیجات متداول(



1ـ1ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این واحد کار شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

شکل  برگ،  )شکـل  ظاهری  شکـل  نظر  از  را  سبزی هـا   
ساقه، ریشه و رنگ( دسته بندی کند.

 موارد مصرف تعدادی از سبزی ها را شرح دهد.
 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ1ـ تجهیزات و مواد موردنیاز
 انواع سبزی

4ـ1ـ آموزش نظری
دو تا سه روز قبل به دانش آموزان اعالم کنید از هریک ازانواع سبزی هایی که در خانه شما مصرف می شود، 
با خود به مدرسه بیاورید. توصیه کنید نمونه ها تا حد امکان کامل باشند. یعنی ریشه، ساقه،  برگ  داشته باشند. 

در روز جلسه سبزی ها را در کالس یا هر جای مناسب به شکل زیر نمایش دهید.

جلسۀ اول
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جدول  نمایش سبزی های آورده شده به وسیله دانش آموزان

بوته سبزی   
نام دانش آموز

جمع

توجه کنید:
  خطوط جدول فرضی هستند و شما در کالس یا در بخشی از حیاط مدرسه می توانید چیدمان داشته 

باشید.
  در هر ستون سبزی های مشابه را قرار دهید تا مشخص شودکه چه سبزی هایی فراوانی مصرف بیشتری 

دارند.

5  ـ1ـ گروه بندی دانش آموزان
دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم بندی کنید و به آنها تفهیم کنید هر دانش آموز زودتر یاد بگیرید به عنوان 

سرگروه انتخاب می شود.

6  ـ1ـ کار عملی
  ازتک تک شاگردان بخواهید ضمن نام بردن سبزی خود، چیدمان آن را در امتداد نفر قبل قرار دهد. 

اگر سبزی جدیدی ارائه کرد، اجازه دهید ستون جدیدی داشته باشد.
 جلسه را با بحث مدیریت کنید: 

ــ سبزی ها از نظر شکل ظاهری )شکل برگ، شکل ساقه، ریشه، رنگ ( چه تفاوت هایی دارند؟
ــ هر یک از سبزی ها چه مورد یا موارد )خوردن، آش، کوکو،بورانی،پلویی( مصرفی دارد؟

ــ در هر مورد کدام بخش )ریشه، ساقه، برگ،گل( گیاه مصرف می شود؟
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7ـ1ـ نمونه ایی از معیارهای ارزشیابی جلسه اول
ــ چه شاگردانی نام تمام سبزی های مصرفی خود را به درستی اعالم می کنند؟

ــ چه شاگردانی می توانند تمام سبزی های نمایش داده شده  را نام ببرند؟
ــ چه شاگردانی در بحث فعاالنه شرکت می کنند؟

 بحث و گفت وگو را ادامه دهید تا شاگردان به خوبی با انواع سبزی آشنا شوند.

8   ـ1ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در هنگام انجام کار عملی حتماً از دستکش استفاده کنند.

 پس از اتمام کار، دست های خود را بشویند.
 در حین انجام کار،  از لباس کار استفاده کنند.

9ـ1ـ روش تدریس
تعاملی، همکاری و مشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت ها، ایجاد بارش ذهنی، ارائه کنفرانس، اجرای 

کار عملی و اجرای کار تیمی

10ـ1ـ نکات اجرایی
پرهیز از تقلید، دوری از تحمیل هزینه و کمک به اقتصاد خانواده

11ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
کامل کردن کارپوشه ــ کامل کردن کارهای ناتمام

12ـ1ـ تحقیق
در مورد موارد مصرف انواع سبزی ها تحقیق کنند و نتایج را در کارپوشه خود بنویسند و در کالس ارائه دهند.



1ـ2ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این واحد کار  شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 در مورد بستر کاشت تحقیق کنند و گزارش دهند.
 در مورد بسترهای بدون خاک تحقیق کنند و ثبت کنند و گزارش دهند.

 ظروف مناسب کاشت را انتخاب کنند.
  نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ2ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ2ـ بررسی فعالیت های انجام شده
فعالیت های غیرکالسی را مورد بررسی قرار دهید و ارزشیابی کنید.

4ـ2ـ آموزش نظری
در مورد ترکیب بستر کاشت تحقیق کنند و جلسه آینده نمونه هایی از ترکیبات بستری )خاک باغچه، کود 
دامی، خاک برگ، ماسه بادی( را با خود به مدرسه بیاورند.آموزش دهید که: گیاهان برای رشد به آب، هوا، 
نور خورشید و مراقبت نیاز دارند. بخش زیادی ازآب و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان از بستر کاشت آنها 
باید جذب شود.کود ها تأمین کننده مواد غذایی هستند.عالوه بر این کودهای حیوانی یا گیاهی محیط بستر را 

برای رشد و نمو گیاه مساعد می کنند.

جلسۀ دوم
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5  ـ2ـ گروه بندی دانش آموزان
اجازه دهید تا دانش آموزان برحسب میل و عالقه خود سه کارگروه تقریباً )نه قطعاً( مساوی تشکیل دهند. 

هرکارگروه را نام گذاری کنید. فرصت دهید تا جلسه آینده روی موضوع تحقیق کنند.

6  ـ2ـ کار عملی )مرحله 1(
این کارگروه در صورت تمایل و وجود زمینه، می توانند بستر های بدون خاک را هم مطالعه کنند  و از 

سایت ها، شکل و از واحد های تولیدی، نمونه آنها را به کالس بیاورند.

7ـ2ـ کار عملی )مرحله2(
در مورد ظروفی که بشود در آنها گیاه پرورش داد تحقیق کنند و با خود چند نمونه ظرف به مدرسه بیاورند. 

توضیح دهید: 
1ــ شکل ظروف می تواند متفاوت باشد)چهارگوش، بیضوی،دایره(؛  

2ــ اندازه ظروف می تواند گوناگون باشد)300سانتیمتر مربع به باال( اما سبک و بادوام باشد؛
3ــ جنس ظروف می تواند مختلف باشد )کاغذی، چوبی، فلزی، شیشه ای، پالستیکی( ؛

4ــ  تاحد امکان از وسایل مازاد منزل خود، بستگان یا آشنایان استفاده شود؛
این کارگروه در صورت تمایل و وجود زمینه، می تواند در طراحی و ساخت ظروف کاشت با راهنمایی شما 

و مشارکت اولیای خود اقدام کنند و مورد تشویق قرار گیرند.

8  ـ2ـ کار عملی )مرحله3(
در مورد بذر سبزی ها تحقیق کنند و بذرهایی را که می توانند بدون هزینه یا با صرف کمترین هزینه تهیه 
کنند، در حد چند گرم فراهم کرده و با خود به مدرسه بیاورند. سفارش کنید که همراه آوردن بذر تربچه و 
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شاهی ضروری است.این کارگروه در صورت تمایل و وجود زمینه، می توانند مؤسس کلکسیون یا مجموعه 
بذر شناسی کالس باشند و با جلب مشارکت سایر هم کالسی ها، به تدریج آن را کامل کنند و در معرض نمایش 

قرار دهند. 

9ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در هنگام انجام کار عملی حتماً از دستکش استفاده کنند.

 در هنگام کار،  از لباس کار مناسب استفاده کنند.
 پس از اتمام کار، دست های خود را بشویند.

10ـ2ـ روش تدریس
تعاملی، پرسش و پاسخ، ایجاد بارش ذهنی، تحقیق و ارائه کنفرانس، منابع پژوهشی از نوع ساده 

و قابل دسترس

11ـ2ـ نکات اجرایی
بهتر است دانش آموزانی که اولیای آنها کشاورزند در بین گروه ها تقسیم شوند.

12ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
تکمیل کارپوشه

13ـ2ـ تحقیق
در مورد بستر کاشت )خاک باغچه، کود، خاک برگ( و بسترهای بدون خاک و ظروف کاشت از 

اعضای خانواده، آشنایان آگاه به کشاورزی، روزنامه ها و مجالت تحقیق کنند و به کالس ارائه نمایند.



1ـ3ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این واحد کار شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 گزارش یافته های خود را به کالس ارائه دهد.

  نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

2ـ3ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ3ـ بررسی فعالیت های انجام شده
فعالیت های غیرکالسی را بررسی کنید و مورد ارزشیابی قرار دهید.

4ـ3ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
ندارد

5ـ3ـ آموزش نظری
اجازه دهید و مدیریت کنید تا گروه ها با آرامش فعالیت خود را گزارش بدهند و نمونه ها را به کالس ارائه 

دهند.
سعی کنید ضمن رعایت تفاوت های فردی و گروهی، جو رقابت سالم را ایجاد کنید. 

تفکر انتقادی را ترویج دهید و یادآور شوید و آموزش دهید که بحث با جدل بسیار متفاوت است. تحمیل 

جلسۀ سوم
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نظر نکنید اما استدالل آنها را ارزیابی و جهت دهی کنید. فرصت خالقیت و ابتکار را برای دانش آموز ایجاد 
کنید، هر چند ممکن است برخالف سلیقه شما باشد.

6  ـ3ـ گروه بندی دانش آموزان
اعضای کارگروه را در معرفی سخنگوی خود آزاد بگذارید ولی همه آنها باید در خصوص پرسش های شما 

و سایر دانش آموزان و حتی انتقادات مسئوالنه پاسخ گو باشند.

7ـ3ـ کار عملی
جلسه را به نحوی اداره کنید تا در پایان، مواد بستر مورد نیاز، ظرف یا ظروف مناسب کاشت و بذر انتخابی 

برای جلسه آینده تعیین و قطعی شود.
 از کارگروه برتر و نفرات برجسته تقدیر کنید و آنها 
را مورد تشویق کالس قرار دهید و از آنها بخواهید تا 

فعالیت خود را توسعه دهند.
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8  ـ3ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 حفظ آرامش در هنگام ارائه گزارش

9ـ3ـ روش تدریس
تعاملی، پرسش و پاسخ، مشارکتی، ترویج تفکر انتقادی، ایجاد فرصت خالقیت و ابتکار

10ـ3ـ نکات اجرایی
مشابه جلسات قبل

11ـ3ـ فعالیت غیرکالسی
تکمیل کارپوشه ــ از دانش آموزان بخواهید برای جلسه آینده هرکدام دو عدد ظرف کاشت )مطابق 

با نتیجه گیری جلسه سوم(، یک عدد بیلچه، یک جفت دستکش )متناسب با پست های خود( همراه بیاورند.
دماسنج  عدد  یک  تا  کنید  هماهنگ  مدرسه  مسئوالن  با 
ماکزیمم و مینیمم، مقدار250 گرم بذر تربچه نقلی، 200 گرم بذر 
کیلوگرم  100ــ70  باغچه،  خاک  حدود150     کیلوگرم  شاهی، 
ـ  50 کیلوگرم ماسه بادی از منابع و مراکز  کود دامی پوسیده، 70ـ
معتبر بـا مشارکت اولیای محترم تهیه گردد و همچنین محلی را 

برای قـرار دادن ظروف بچه ها تا جلسه آینده تهیه کنند.

12ـ3ـ تحقیق
در پایان جلسه، مواد بستر موردنیاز، ظرف یا ظروف مناسب کاشت و بذر انتخابی برای جلسه آینده 

تعیین و قطعی شود.



1ـ4ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این  جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 مواد بستر را تهیه نماید.
 نکات ایمنی مرتبط را رعایت کند.

2ـ4ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/  غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ4ـ بررسی فعالیت های انجام شده
فعالیت های غیرکالسی را مورد بررسی قرار دهید و ارزشیابی کنید.

4ـ4ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
حدود  باغچه  خاک  سرشلنگی(  یا  آماده  دستی  یا  )دست ساز  آبپاش  دستکش،  بیلچه،  کاشت،  ظروف   
150کیلوگرم، کود دامی کامالً پوسیده 100 کیلوگرم، ماسه بادی حدود100کیلوگرم، تعدادی سنگ یا خرده 

آجر به قطر تقریبی 2تا 3 سانتی متر، آب به مقدار کافی

جلسۀ چهارم
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5  ـ4ـ آموزش نظری
و  انعطاف  و  اغماض  با  هم  آن  دانش آموزان،  ظروف  ارزیابی  از  پس  ظرف ها:  متناسب سازی 
به ترتیبی که  ارزش گذاری بر سلیقه ها و نظرهای متفاوت، ظروف را برای کاشت سبزی متناسب سازی کنید، 
درکف آن آب جمع نگردد. زیرا ریشه گیاه در شرایط جمع شدگی آب )ماندآبی( دچارکمبود اکسیژن یا خفگی 
می شود و از رشد بازمی ماند.از فراگیران بخواهید شکل ظاهری ظرف ها را با استفاده از پوشش های ارزان قیمت 
زیبا سازی کنند. ظروف باید تا حد امکان سبک و ترجیحاً قابل حمل باشد.اگر سوراخ کردن ظرف ممکن نبود، 

یک الیه 3ــ2  سانتی متری شن درشت در کف ظرف قرارداده شود.

6  ـ4ـ گروه بندی دانش آموزان
گروه بندی های جلسه قبل را مجددًا تأکید کنید و به آنها تفهیم کنید هر دانش آموز که در تهیه ظروف ابتکار 

عمل داشته باشد و هزینه ای بر خانواده تحمیل نکند، تشویق می شود.  

7ـ4ـ کار عملی
تهیه بستر: اجازه دهید تا دانش آموزان،

 ظرفیت یا حجم ظرف کاشت خود را در نظر بگیرند.  
 دستکش ها را به دست کنند.
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 به مقدار50درصد حجم ظرف های کاشت، خاک باغچه، 25 درصد ماسه خیلی نرم )ماسه  بادی( و 25 درصد 
دیگر راکود دامی کامالً پوسیده )از باغچه، کیسه یا مخزن هرکدام از مواد اشاره شده( با بیلچه بردارند و آنها را در 

محل مناسبی به خوبی ترکیب کنند. 
 مواد بستری را طوری مخلوط کنند تا ترکیب یکنواختی ایجاد شود. 

 ظرف ها را تا 1 سانتی متر لبه باالیی  آن ،از مواد بستری پر و با پشت بیلچه فشرده کنند.
 به هریک از ظرف ها آن قدر آب اضافه کنند که بدون جمع شدن آب در سطح ظرف،تمام مواد بستری 

خیس شود و مختصری آب از کف آن خارج گردد.

8  ـ4ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در هنگام اجرای کار عملی حتماً از دستکش استفاده کنند.

 در هنگام کار از لباس کار مناسب استفاده کنند.
 پس از اتمام کار دست ها را بشویند.

9ـ4ـ روش تدریس
تعاملی، اجرای کار عملی به همراه دانش آموزان

10ـ4ـ نکات اجرایی
مشابه جلسات قبل

11ـ4ـ فعالیت غیرکالسی
تکمیل کارپوشه

12ـ4ـ تحقیق
در مورد نحؤه آماده سازی بستر کاشت تحقیق کند، ثبت نماید و به کالس ارائه نماید.



ـ  5  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این  جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 بذر مناسب را آماده کند.
 بذر تربچه را با روش مناسب بکارد.

 نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  5  ـ بررسی فعالیت های انجام شده 3
فعالیت های غیرکالسی رامورد بررسی قرار دهید و ارزشیابی کنید.

ـ  5  ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز 4
 بذرتربچه به مقدار2گرم برای هرنفر، آب به مقدار کافی، بستر آماده شده جلسه قبل،بیلچه یا قاشق،دماسنج 

معمولی یا ماکزیمم ــ مینیمم

ـ  5  ـ آموزش نظری   5
دهند تصمیم  پرورش  دارند  که دوست  گیاهی  مورد  در  دانش آموزان  تا  کنید  دهید و مدیریت  اجازه 
بگیرند. امابرای شروع کار پرورش تربچه و شاهی را به آنها توصیه کنید.زیرادوره رشد و نمو کوتاه وسازگاری 

جلسۀ پنجم
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خوبی دارند و تهیه بذر آنها آسان تر است )هدایت کنید به کاشت سایر سبزیجات در منزل به صورت اختیاری 
و با در نظر گرفتن امتیازات و مشوق ها(

ـ  5  ـ گروه بندی دانش آموزان   6
مشابه جلسات قبل

ـ  5 ـ کار عملی 7
 ــ برای کاشت مساحتی معادل یک مترمربع، 800 عدد )حدود2گرم( بذر تربچه و همچنین شاهی کافی 
است. براین اساس ازفراگیران بخواهید مساحت ظرف خود را تعیین و مقدار بذر مورد  نیاز خود را به عدد 

یا گرم اعالم کنند.
ــ بذر ها را مورد بررسی قراردهند و ناخالصی ها را )  بذرهای شکسته، بذر سایر گیاهان، خار و خاشاک، 
خاک وسنگ( از آن جدا کنند. بذرخوب باید، تقریباً یک اندازه، همرنگ، براق یا درخشنده و بدون ناخالصی 

باشد.
  اجازه دهید و مدیریت کنید تا دانش آموزان به جعبه ها و بستر کاشت مراجعه کنند. اگر سطح آن سفت شده 

است با بیلچه آن را زیر  و   رو کنند . این عمل را شخم می گویند. سپس سطح مزرعه را صاف یا هموارکنند.
ــ شیارهایی )با استفاده از بیلچه یا حتی قاشق( به موازات هم به فاصله  7  تا  10  سانتی متر و به عمق 

حدود 1 سانتی متر در سطح بستر ایجاد کنند.
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ــ  یاد آوری کنیدکه کارنده آنها هستند ولی رویاننده خداوند بزرگ است. خداوندی که مهربانی را برای 
خود واجب کرده است. پس به نام او و با توکل به او کار راشروع کنند.

ــ در هر یک از شیارها به فاصله 1 تا 2 سانتی متری یک تا دو عدد بذر تربچه قرار دهند.
ــ روی بذر ها را با همان خاک یا مواد بستری حاصل از ایجاد شیارها، بپوشانند.

ــ اگر برای مدرسه یا دانش آموزان مقدور بود، سطح بستر را با مواد سبکی چون سبوس یا خاک اره به 
ضخامت حدود 2 میلی متر پوشش دهند. درغیر این صورت، کود پوسیده را بر روی سطح، سرند کنند )با 

استفاده ازسرند معمولی یا حتی آبکش های موجود در خانه ها (.

ــ ظرف یا جعبه کاشت را در محل مناسبی) از نظر نور، حرارت، مسائل ایمنی و نیز رعایت حقوق سایرین( 
قرار دهند و بی درنگ مزرعه خود را آبیاری کنند )با استفاده از آبپاش مثالً با سوراخ سوراخ کردن در یک بطری 

نوشابه، می توانند یک آبپاش بسازند(.
ــ با نصب یک دماسنج در نزدیکی مزرعه، هرشش ساعت دمای محیط را ثبت کنند و گزارش دهند. 
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ـ  5  ـ نکات اجرایی 8
ــ هنگام کاشتن بذر به عمق قرار گرفتن بذر توجه کنند.

ــ تعیین میزان بذر با توجه با مساحت تحت پوشش 
ــ جدا کردن ناخالصی ها از بذر

ـ   5  ـ فعالیت غیرکالسی 9
آزمایش زنده بودن بذر

در کف  را  ایرانی(  برنج  کیسه های  )مثل  رطوبت  و جاذب  پارچه ضخیم  یک  از  قسمتی  کنید  سفارش 
بشقابی پهن کنند. روی این قسمت پارچه تعدادی مثال20ً عدد بذرقرار دهند. قسمت دیگر پارچه را روی 
بذرها بیندازند و به آرامی مجموع بذر وپارچه را مرطوب کنند. اگر این ظرف حاوی بذر در محل با دمای 
حدود 20 تا 30 درجه قرار داده شود و آن را مرتب به حالت مرطوب نگه دارند، درمدت 3 تا 4 روز بذرهای 
زنده جوانه خواهند زد و دانش آموزان با شمارش آن می توانند از میزان زنده بودن بذر خود اطالع پیدا کرده 

و گزارش خود را ارائه دهند.

ـ  5  ـ تحقیق 10
در مورد آماده سازی بذر سبزی ها تحقیق کند و در کالس ارائه نماید.



1ـ6  ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 از گیاهان درحال رشد مراقبت کند.
 هر گونه تغییر و تحول را ثبت کند و گزارش دهد.

  نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کند.

ـ   6    ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  6  ـ بررسی فعالیت های انجام شده 3
فعالیت های غیرکالسی را مورد بررسی قرار دهید و ارزشیابی کنید.

ـ  6  ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز 4
 بذرشاهی به مقدار2گرم برای هرنفر، آب به مقدار کافی، یکی از بستر های آماده شده قبلی، خط کش

ـ  6   ـ گروه بندی دانش آموزان   5
به دانش آموزان گروه بندی شده یادآوری کنید با دقت و مرتب به مزرعه کشت خود سربزنند و هر گروه که 

مراقبت بهتری از مزرعه خود انجام دهد مورد تشویق قرار می گیرد.

جلسۀ ششم
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6  ـ6  ـ کار عملی )قسمت اول(
بستر  که  کنید  سفارش  دانش آموزان  به 
کاشت خشک نباشد بلکه کمی نمناک باشد)خیلی 

خیس یا غرقاب نباشد بلکه نمناک باشد(.
یا  با لمس سطح بستر  این که  به محض   
مشاهده آن متوجه شدند رطوبت آن کم است اقدام 
و  گیرد  صورت  آبپاش  با  کنند.آبیاری  آبیاری  به 
باشد و از هدر دادن آب جدًا  نیاز  به مقدار مورد 
خودداری کنند.آب ماده بسیار ارزشمند و حفظ 

آن واجب است. 
 در سرکشی ها تمام تغییرات را به دقت 
این که  یا  بگیرند  عکس  آنها  از  کنند.  بررسی 
اصلی  گیاه  جز  به  گیاهی  نوع  کنند.هر  نقاشی 
باید  و  می شود  محسوب  هرز  علف  مزرعه،  در 
رشد  میانگین  گردد.  حذف  مزرعه  از  بی درنگ 
روزانه را با خط کش اندازه بگیرند ودر گزارش 

نهایی بیاورند.
 به دانش آموزان توصیه کنید که با گیاهان 
خود ارتباط صمیمی و بسیار دوستانه برقرار کنند.

گیاهان دوستی و احساس محبت را درک می کنند 
و واکنش مثبت نشان می دهند.

ـ  6  ـ کار عملی )قسمت دوم( 7
 از دانش آموزان بخواهید حدود 10 روز بعد از کاشت تربچه، اقدام به کاشت شاهی به همان ترتیبی که 

در مورد تربچه گفته شد، نمایند.



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 112

 در مراحل مراقبت از گیاهان در حال رشد، که زارعین به آن مرحله »داشت« می گویند، باید مواظب 
تغییرات ازجمله تغییر در شکل برگ ها و رنگ آن باشند و گزارش دهند.

 نباید انتظار داشت که تمام برگ ها هم اندازه، هم شکل یا هم رنگ باشند .فقط باید مواظب نشانه های 
غیرمعمول بود. زیاد بودن مقدار آب همانند کمبود آب می تواند نامناسب باشد. سعی کنند گیاهان در معرض 
تابش شدید نور خورشید یا وزش تند باد قرار نگیرند.  مواظب باشند که دمای محیط خیلی سرد )کمتر از15 
درجه سانتی گراد( و خیلی گرم ) بیش از 35 درجه سانتی گراد( نباشد. بر این اساس در مناطق و فصول سرد، 
گیاهان را در فضای سربسته و در مناطق و فصول گرم، گیاهان را در فضای باز و نور غیر مستقیم قرار دهند.

با باز وبسته کردن پنجره دمای محیط را مناسب کنند و از مصرف بی رویه انرژی خودداری نمایند.

ـ   6   ـ فعالیت غیرکالسی 8
ارائه نمونه هایی از تصاویر باغچه ــ تکمیل کارپوشه .

ـ  6   ـ تحقیق 9
در مورد نحؤه مراقبت از چند نوع گیاه دیگر تحقیق کند و نتایج گزارش خود را ثبت کند و به کالس 

ارائه دهد.



1ـ7ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این  جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 محصول را برداشت و عرضه کند.
 عملکرد خود را ارزیابی کند.

 گزارش یافته های خود را در کالس ارائه کند.

  نکات ایمنی مرتبط با موضوع را رعایت کنند.

ـ   7ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  7ـ تجهیزات و مواد موردنیاز 3
 چاقوی میوه خوری ) ترجیحاً اره ای  ( 

4ـ7ـ بررسی فعالیت های انجام شده
فعالیت های غیرکالسی را مورد بررسی قرار دهید و ارزشیابی کنید.

5  ـ7ـ آموزش نظری
اجازه دهید تا رسیدن محصول، مراقبت از محصول با صبر و حوصله،   همراه با دقت و یادداشت  برداری، ادامه 

یابد.

جلسۀ هفتم
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در فاصله کاشت تا برداشت )مرحله داشت که برای 
گیاهان این پروژه در شرایط مناسب حدود30 تا 40 روز 
است( می توانید از اولیای بچه ها که سبزی کار، کشاورز 
یا در این زمینه تحصیل کرده و صاحب تخصص هستند، 
بچه ها  حضور  با  پاسخ  و  پرسش  جلسه  و  کنید  دعوت 

تشکیل دهید.

6    ـ7ـ گروه بندی دانش آموزان
هیئت داوری را از دانش آموزان و اولیا )عالقه مند و بی طرف و ترجیحاً خبره( تشکیل دهید.

7ـ7ـ کار عملی
با کامل شدن رشد گیاهان می توانید با تشکیل جشنواره ای کار دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهید. 

به دانش آموزان توضیح دهید با رسیدن طول برگ های شاهی به حدود 10 تا 12 سانتی متر، محصول 
دانش آموزان  از  هریک  است.بنابراین  رسیده  شاهی 
اندازه  به  را  رسیده  برگ های  مزرعه خود،  از  می توانند 
نیاز خود یا خانواده برداشت نمایند.برداشت ممکن است 
گیرد.  انجام  اره ای  میوه خوری  چاقوی  با  یا  دست  با 
تأخیر در برداشت باعث به گل رفتن گیاه و کاهش ارزش 

آن به صورت سبزی می شود.
 2 حدود  )قطر  دل خواه  اندازه  به  تربچه  غده  وقتی 
برداشت  به  اقدام  به تدریج  می توانند  رسید،  سانتی متر( 

کنند.

ـ    7  ـ نکات ایمنی و بهداشتی     8
 به دانش آموزان بیاموزید که محصول برداشتی رابه خوبی بشویند و سپس از آن استفاده کنند.دیگران 
را هم از محصول خود بهره مند سازند و خدا را به دلیل همه چیز، از جمله کسب شایستگی سبزی کاری،  

شکر کنند.
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ـ  7 ـ روش تدریس 9
مطابق جلسات قبل

ـ  7 ـ نکات اجرایی 10
تسلط  و  رشد  برای  کنید  تـوصیه   
روی  را  زمینه،  کـار  این  در  بیشتر 
از  دیگر  شرایط  در  و  دیگـر  سبزی هـای 
صورت  در  یـا  بزرگ تر  جعبه های  جمله 

امکان در باغچه ادامه دهند. 

 برای هریک از بچه ها فرصتی فراهم کنید تا گزارش کارخود را ارائه و از آن دفاع کنند. ترتیبی داده 
شود تا گزارش ها و تحقیقات دانش آموزان در معرض قضاوت و استفاده دیگران قرار گیرد. پیگیری کنید تا 

در سطح منطقه کار آنان با سایر دانش آموزان منطقه مقایسه شود.

ـ   7 ـ فعالیت غیرکالسی 11
آماده سازی کارپوشه ــ ارائه نمونه محصول به کالس ــ آمادگی جهت ارائه گزارش کار



ارائۀ گزارش کار

ـ   8   ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 ارزشیابی فعالیت های انجام شده

ـ   8  ـ بودجه بندی 2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

50 دقیقه هم زمان با ارائه پروژهارزشیابی 50ارائٔه گزارش

ـ   8   ـ تنظیم گزارش 3
 حضور و غیاب: مانند مراحل گذشته انجام شود.

 ایجاد انگیزه: در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان 
مشاهدٔه  ارزشیابی  از  که هدف  ذکر شود  همچنین  می یابد.  ادامه  فرآیند  این  بعد  در سال های  که  گفته شود 

عملکرد هر یک از افراد گروه هاست.
 پیش نیاز: تسلط کامل بر کارهای انجام شده.

 فعالیت دانش آموزان و معلم
دانش آموزان: ارائٔه گزارش

معلم: ارزشیابی
ــ در ابتدای کالس، معلم کارهای اجرا شده توسط دانش آموزان را مشاهده کند و کیفیت آنها را مالحظه 
نماید. سپس از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود را ارائه دهند. به هر گروه حدود دو تا 5 دقیقه 

جلسۀ هشتم
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فرصت گزارش داده شود. معلم به طور هم زمان نتایج ارزشیابی را نهایی کند. یادآور می شود که در هر یک از 
جلسات نمرات ارزشیابی داده شده است و در برگ آخر کارپوشه هر دانش آموز ثبت شده است. در این جلسه 

فقط الزم است آن را نهایی نمایید. نمونه ای از برگ ارزشیابی در ضمیمه آمده است.
ــ  ارزشیابی بر مبنای مشاهدٔه کارپوشه همین پودمان و عملکرد دانش آموز صورت می گیرد و به صورت 

توصیفی است.

ـ  8  ـ توسعه حرفه ای 4
فردی که در زمینٔه برداشت محصول کار می کند در آینده می تواند در مراکز تولیدی گل و گیاه مشغول 

به کار شود. همچنین می تواند به طور مستقل اقدام به تشکیل کارگاه یا فروشگاه گل و گیاه نماید.

ـ   8   ـ تجهیزات و مواد موردنیاز   5
کارپوشه هر دانش آموز ــ محصول برداشتی

ـ   8   ـ روش تدریس 6
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان

ـ   8   ـ فعالیت کالسی 7
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ   8   ـ نکات اجرایی 8
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن ها
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان سبزی کاری

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

تشخیص سبزی ها با دیدن شکل 1
ظاهری سبزی ها

مشاهده

مشاهدهآماده سازی وسایل2

اجرای صحیح مراحل و فرایند 3
اجرای پروژه

مشاهده + خروجی کار

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و 5
حفاظتی

مشاهده

خروجی کاربرداشت به موقع محصول٦

مشاهده + خروجی کاراجرای پروژه براساس زمان بندی7

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت8

خروجی کاراجرای فعالیت غیرکالسی٩

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 10
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن11

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:   



119 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

نمون برگ گزارش پودمان کار »کار پوشه«

نام و نام خانوادگی دانش آموز:  
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

مواد و ابزاری را که برای اجرای این پودمان از آنها استفاده کرده ام:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مراحل کاری که در این پودمان انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ
6ــ
7ــ
8   ــ
9ــ

10ــ
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 نمونه کاری که انجام داده ام

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:



درس )٥(
پودمان گل کاری



1ـ1ـ هدف های رفتاری
انـتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه، شایستگی های زیر 

را کسب کرده باشد.
 نقش گیاهان در زندگی انسان را شرح دهد.

اثر زیستگاه در زندگی خود و دیگران توجه کند. به   
زندگی  بهبود  برای  دارد  خود  پیرامون  در  که  آنچه  و  داشته ها  از   

بهره برداری کند.
 درباره پیاز گل سنبل و گل سنبل توضیح دهد.

ـ  1ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  1 ـ مواد و وسایل مورد نیاز 3
 چند گل سنبل )کشت شده در گلدان(

 پوستر گل ها و فضای سبز
  در صورت امکان فیلم های آموزشی

راهنمایی: از دانش آموزان بخواهید چند نفر از بستگان خود را که در زمینه گل و گل کاری کار می کنند، 
معرفی نمایند تا در این درس بتوانید از آنها کمک بگیرید.

چند روز پیش از آغاز این جلسه از دانش آموزان بخواهید برای این جلسه چند گلدان گل، مانند سنبل 
را برای نشان دادن در کالس به مدرسه بیاورند.

جلسۀ اول
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اجازه دهید چند دانش آموز دیدگاه خود را در این باره بگویند.

در این کار به آنان کمک کنید تا با آرامش و درست سخن بگویند. بهتر است از آنها بخواهید موضوعی 
را که  می خواهند درباره آن سخن بگویند پیش از بیان یادداشت کنند.

دانش آموزان را راهنمایی کنید که برای یادسپاری، روش های درست را به کار برند.
خالصه ای از سخنان دانش آموزان را که در راستای زیستگاه است روی تخته بنویسید.

زندگی ماشینی و شهرنشینی مشکالتی مانند اضطراب، آلودگی صوتی را برای انسان  توضیح دهید: 
ایجاد کرده است ولی گیاهان می توانند برخی از این مشکالت شهرنشینی را کاهش دهند یا آنها را حل کنند.

روی تخته، نقش گیاهان را در ایجاد محیط مناسب زندگی بنویسید.

5  ـ1ـ نقش گیاهان در زندگی انسان
 گیاهان اکسیژن تولید می کنند. این کار هوای مناسبی را برای تنفس و تندرستی ایجاد خواهد کرد.

4ـ1ـ ایجاد انگیزه برای دوستی با طبیعت

پوستری از یک چشم انداز طبیعی از بوستان یا فضای سبز را روی دیوار نصب کنید و از دو 
دانش آموز بخواهید احساس خود را از دیدن چشم انداز طبیعی زیبا مانند آنچه که در پوستر  می بینند 

بیان کنند. سپس دیدگاه دانش آموزان کالس را درباره پاسخ آن دو دانش آموز بپرسید.
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 گیاهان با کاهش گرد و غبار هوا، به پاکی آن کمک می کنند.
 گیاهان با جذب بسیاری از باکتری های زیان آور هوا، بیماری ها را کاهش می دهند.

بیشتری  با جذب صدا، از آلودگی صوتی می کاهند. انسان در جای کم صدا، آرامش روانی   گیاهان 
خواهد داشت.

 گیاهان و گل ها با اشکال و رنگ های گوناگون بر زیبایی محیط زندگی ما می افزایند.
 گیاهان یکی ازمنابع مهم تأمین غذای انسان ها هستند.

 ازخواصی مانند خواص دارویی و رنگی گیاهان نیز به فراوانی بهره برداری می شود.

6  ـ1ـ کاربرد دانش های نو در گل کاری
نو  روش های  و  دانش  از  بهره گیری  با  دهید:  توضیح 
و  تا در محیط شهری  داد  تغییر  را  می توان ویژگی های گیاهان 
فضای بسته خانه نگهداری شوند. با این کار می توان در برخی 
موارد رنگ، شکل ، طعم و اندازه گیاهان را تغییر داد. گل رز 
هفت رنگ  والله سیاه نمونه ای از کاربرد روش های پیشرفته در 

باغبانی است. 
شکل های زیر را به دانش آموزان نشان دهید تا دیدگاه خود را درباره هر شکل بگویند.
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توضیح دهید: برای داشتن زندگی شاداب بهتر است برخی از گل های باغچه ای یا آپارتمانی را در حیاط 
خانه یا در اتاق پرورش دهید.

از دانش آموزان بپرسید اگر در خانه خود گل باغچه  ای یا گلدانی دارند آیا  می توانند نام این گل ها را بگویند؟

7ـ1ـ آشنایی با گل سنبل

برای جلب توجه دانش آموزان به موضوع، گلدان سنبل را در کالس نشان دهید و اجازه دهید 
دانش آموزان از نزدیک با گل سنبل آشنا شوند. از آنها بخواهید شکل، بو و اندازه آن را بررسی کنند.

توضیح دهید: کشت و پرورش سنبل در بین خانواده های ایرانی از گذشته رایج بوده است و آن را در 
آذین سفره هفت سین برای یکی از سین های جشن نوروز به کار می بردند.

بنویسند. سپس  بررسی گل سنبل دو سطر  از  یافته های خود  از دانش آموزان بخواهید درباره 
گلدان های سنبل را جمع کنید و در جایی بگذارید که موجب حواس پرتی آنها نشود.

8   ـ1ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 هنگام کار با پیاز گل یا گلدان حتماً دستکش به دست کنید و لباس کار بپوشید.

  بعد از اتمام کار دست و صورت خود را بشویید.

9ـ1ـ روش تدریس
تعاملی ـ پرسش و پاسخ ـ ایجاد بارش ذهنی ــ ارائه کنفرانس ـ اجرای کار عملی هم زمان با دانش آموزان

10ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
از دانش آمـوزان بخواهید برای نمونه هـایی از گیاهانی کــه در خـانه دارند گـزارش بنویسند که نشان دهنده 

چگونگی نگهداری آنها باشد.

11ـ1ـ تحقیق
درباره انواع گل های سنبل و رنگ آنها تحقیق کنید و نتایج را در کارپوشه خود بنویسید و به کالس ارائه دهید.



1ـ2ـ هدف های رفتاری
جلسه  این  گذراندن  از  پس  دانش آموز  می رود  انتظار 

شایستگی های زیر دست یابد.
 اندام گیاه سنبل را عمالً از یکدیگر تمیز دهد.

آنها  ببرد و درباره عملکرد  نام  اندام گیاه سنبل را   
دهد. توضیح 

ـ  2ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  2ـ مواد و وسایل مورد نیاز 3
 پوسترگیاهان با موضوع اندام های گیاه

 گل سنبل و نمونه  ای از اندام گیاهان زنده
 پیاز سنبل

 چاقو برای برش پیاز سنبل

4ـ2ـ بررسی فعالیت های انجام شده
فعالیت دانش آموزان و کارپوشه آنان را بررسی کنید و مورد ارزشیابی قرار دهید.

جلسۀ دوم
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5  ـ2ـ آشنایی با اندام های گیاه

یک بوته سنبل را که با ریشه از گلدان درآورده اید به دانش آموزان نشان دهید و از آنها بخواهید 
برخی از اندام های آن را نام ببرند.

برگ، گل ، ریشه، پیاز

پوستری از یک گیاه را نشان دهید و اندام های مهم گیاه را روی آن مشخص کنید. و هریک را 
کمی توضیح دهید.

 ریشه      طوقه       ساقه       برگ       گل       میوه

توضیح دهید
ریشه: اندامی از گیاه است که مواد غذایی و آب مورد نیاز گیاه را تأمین و ذخیره می کند و گیاه را در 

بستر آن نگه می دارد.

طوقه: محل کوچکی بین ریشه و ساقه و نزدیک به سطح زمین می باشد.
ساقه: محور مرکزی گیاه است که برگ ها و گل ها روی آن جای می گیرند. هر چه ساقه کشیده تر باشد 

گیاه بلندتر خواهد بود. بلندی ساقه گل سنبل 15 تا 20 سانتی متر است.
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از دو نفر از دانش آموزان بخواهید در نمونه گیاهانی که با خود آورده اند ریشه، ساقه و طوقه را 
نشان دهند.

برگ: اندام غذاساز گیاه است و با 
فتوسنتز  نور، عمل  برابر  در  سبزینه خود 
برگ ها  می دهد.  انجام  را  غذاسازی  و 
داشتن  با  و  دارند  گوناگونی  شکل های 
زیبایی  به  گوناگون،  رنگ های  و  شکل 

محیط می افزایند.

برگ گل سنبل را در برابر دیدگان دانش آموزان بگذارید تا آنها با برگ سنبل آشنا شوند.

گل: اندام زایشی گیاه است و میوه و دانه از آن تشکیل می شوند. گل در برخی گیاهان اهمیت 
زینتی دارد. گل های سنبل با رنگ هایی مانند آبی، سفید، زرد، صورتی، قرمز و بنفش وجود دارد.

گل های زودرس سنبل به شکل خوشه در انتهای ساقه گوشتی نمایان می شود و از نیمه اسفند تا 
فروردین شکوفا می گردد.

گل سنبل را در برابر دیدگان دانش آموزان بگذارید تا آنها با گل سنبل آشنا شوند.
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میوه: اندامی از گیاه است که دانه  در آن تشکیل می شود. میوه برخی از گیاهان، خوراکی است.

از دو دانش آموز بخواهید شکل روبه رو را بررسی 
کنند سپس اجزای سنبل را در شکل نشان دهند. 

یک پیاز سنبل را که با چاقو از وسط دو نیم شده است، به دانش آموزان نشان دهید و بخواهید 
آن را از نزدیک بررسی کنند.
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توضیح دهید: پیاز برخی از گیاهان مانند بذر در کاشت گیاه کاربرد دارد.

6  ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 هنگام کار با خاک گلدان دستکش به دست کنید و لباس کار بپوشید.

 هنگام استفاده از ابزار مراقب دست خود باشید.

7ـ2ـ روش تدریس
تعاملی ــ پرسش و پاسخ ــ نمایش عملکرد )نشان دادن پیاز بریده شده سنبل(.

8ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
گروه  هر  از  و  کنید  تقسیم  گروه  یک  در  را  دانش آموزان  از  نفر  هر چهار  بعد  کار کالسی جلسه  برای 
بخواهید، برای کار کالسی اندام چند گیاه را شناسایی کرده و گروه نتیجه را برای ارائه در کالس آماده کند.



1ـ3ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه، شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 کار اجرا شده توسط سایر دانش آموزان را نقد و بررسی کند.
توضیح دهد. را  برای رشد  گیاه  نیازمندی های   

2ـ3ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  3ـ بررسی فعالیت های انجام شده 3
فعالیت های غیرکالسی گروه ها را بررسی کنید و از دو گروه بخواهید کار دو گروه دیگر را بررسی و نقد 

کنند.

4ـ3ـ نیازمندی های گیاه برای رشد
توضیح دهید: گیاهان مانند هر موجود زنده ای برای زندگی به شرایط و عواملی نیاز دارند. برخی از این 

عوامل، درونی و برخی پیرامونی یا محیطی هستند.
پیرامـونـی زیان آور  برای گیاه سودمند و برخی دیگر زیان آورند. از عوامل  پیرامونی،  برخی از عوامل 
مـی تـوان گرمای زیاد، خشکی، سرما و آلودگی هوا را نام برد. باغبان برای رشد بهتر گیاهان باید تالش کند 

عوامل زیان آور را از پیرامون گیاه دور کند و عوامل سودمند را تقویت کند.

جلسۀ سوم
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از دانش آموزان بپرسید
آیا می دانید چه عواملی در رشد گیاه مؤثر است؟

پس از توضیح دانش آموزان روی تخته بنویسید.

 نور        گرما       آب یا رطوبت       هوا        خاک )جایگاه گیاه و رساننده مواد معدنی و آلی(
عـوامل  مــی تـوان  می  شوند،  تکثیر  گیاهان  و  گل ها  که  گل خانه  مانند  بسته  جای  در  دهید:  توضیح 
پیرامونـی را تـا حدی کنترل کرد. برای نمونه بـا روشن کردن المپ، نـور مـورد نیاز برای رشد گیاه تأمین 

مـی شود. در فضای بـاز بسیاری از این عـوامل در کنترل ما نیستند. 
نام عوامل مؤثر در رشد گیاه را روی تخته بنویسید و هریک را توضیح دهید.
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نور
توضیح دهید: گیاهان به کمک سبزینه خود انرژی الزم برای زندگی و رشد را از نور به دست می آورند. 

نور کم یا خیلی زیاد برای گیاهان سودمند نبوده و ممکن است در رشد گیاه دشواری هایی را ایجاد کند.
گیاهان زمان گل دهی و رنگ برگ خود را بیشتر با طول مدت روشنایی و شدت نور، سامان می دهند. برای 

همین دلیل است که گل دهی برخی از گیاهان در بهار و برخی دیگر در تابستان یا پاییز است.
گل سنبل برای رشد و گل دهی به نور زیاد و آفتاب کامل، نیاز دارد. ولی ریشه زایی آن در تاریکی انجام 

می شود.

از دانش آموزان بخواهید نمونه ای از کارکرد نور در رشد گیاهان را توضیح دهند.

 گرما
توضیح دهید: هر گیاه در دمای ویژه ای رشد می کند. مناسب نبودن گرما می تواند برخی از مراحل رشد 
گیاه را تغییر دهد. دمای مناسب برای جوانه زنی گل سنبل 15 درجه سانتی گراد و دمای نگهداری و پرورش 

آن 25 درجه سانتی گراد است.

آب و رطوبت
توضیح دهید: رطوبت بر زندگی گیاهان نقش خیلی مهمی دارد. گیاهان در رطوبت مناسب می توانند به 
زندگی خود ادامه دهند، برگ ها و ساقه های خود را سر پا نگه  دارند و موادغذایی را از راه ریشه جذب نمایند. 

آبی که برای تأمین رطوبت هر گیاه به کار برده می شود باید ویژگی هایی داشته باشد.
گیاهان خانگی را هرگز نباید با آب سرد یا گرم آبیاری کنید، چون به ریشه گیاه آسیب می رسد.بهتر است، 

دمای آبی را که به گلدان می دهید، نزدیک به دمای اتاق باشد.
اگر آب لوله کشی را برای آبیاری به کار می برید آن را در ظرفی بریزید تا چند ساعت بماند سپس گلدان ها را 

با آن آب دهید. با این کار، کلر آب کاهش می یابد و از قهوه ای شدن نوک برگ ها جلوگیری می کند. 
گیاه سنبل در مراحل رشد به رطوبت و آبیاری کمی نیاز دارد.برای شادابی گل سنبل می توانید با آبپاش 

آن را آبپاشی کنید.
موارد زیر را روی تابلوی کالس بنویسید و بگویید.
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خاک
موادآلی  باید  گلدان،  خاک  دهید:  توضیح 
وارد شود  آن  در  آسانی  به  آب  و  باشد  داشته  زیادی 
و آب اضافی را در خود نگه ندارد. خاکی که ماسه 
و شن زیادی دارد نمی تواند آب را به اندازه کافی نگه 
با این  دارد و نیاز به آبیاری پی درپی خواهد داشت. 
دچار  گیاه  و  می شوند  شسته  خاک  موادغذایی  کار 
کمبود خواهد شد. اگر رس زیادی در خاک گلدان 
باشد، چون ذرات رس، چسبندگی زیادی با یک دیگر 
خاک  در  زیادی  آب  گیاه،  آبیاری  از  پس  دارند، 
می ماند و اکسیژن مورد نیاز به ریشه های گیاه نمی رسد 
و گیاه به دلیل کمبود هوا پژمرده می شود. در گلدانی 
بیشتر  زیادی دارد هوادهی خاک  ماسه  آن  که خاک 
است. یک خاک خوب گلدان باید به گونه ای باشد که 

گذر آب در آن آسان باشد و آبیاری پی درپی و بیش از اندازه نخواهد و به تدریج سخت نشود.
مواد آلی با منشأ گیاهی و دامی باعث سبک شدن خاک همراه با افزایش قابلیت نگهداری آب می شود.

بیشتر عناصر مورد نیاز گیاهان در خاک گلدان وجود دارد و کمبود برخی از آنها را می توان با کود دادن 
تأمین کرد. گل سنبل را می توان، در آپارتمان در خاک سبک گلدان یا آب پرورش داد.

5  ـ3ـ فعالیت غیرکالسی
از دانش آموزان بخواهید مواد و وسایل زیر را برای جلسه آینده با خود همراه بیاورند.

 خاک برگ یا کوکوپیت
 خاک باغچه

 ماسه بادی
 لیگا )یا پوکه معدنی یا شن( 

 توری 
 گلدان سفالی یا پالستیکی ده سانتی متری

 دستکش کار



1ـ4ـ هدف های رفتاری
جلسه  این  گذراندن  از  پس  دانش آموز  می رود  انتظار 

شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:
ترکیبات خاک گل سنبل را شرح دهد.  

  خاک گل سنبل را آماده کند.

2ـ4ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  4ـ بررسی فعالیت های انجام شده 3
فعالیت های غیرکالسی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهید و ارزشیابی کنید.

4ـ4ـ مواد و وسایل موردنیاز
  خاک برگ یا کوکوپیت     خاک باغچه

  ماسه بادی      لیگا )یا پوکه معدنی یا شن( 
  توری       گلدان سفالی یا پالستیکی ده سانتی متری

  دستکش کار
مواردی که در ادامه می آید را بگویید و روی تابلوی کالس بنویسید.

جلسۀ چهارم
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5  ـ4ـ شناخت وسایل و اصول اولیه گل کاری
توضیح دهید: گلدان پرورش گل و گیاه در اندازه ها و 
جنس های گوناگون ساخته می شود. برای پرورش گل سنبل 
گلدان کمی بزرگ تر از لیوان آب خوری به کار برده می شود. 
از  مخلوطی  با  را  گلدان  بستر  کاشت گل سنبل،  برای 

خاک مناسب پر می کنیم و پیاز را در آن می کاریم.
اشکال مقابل را روی تخته بچسبانید و از دانش آموزان 
بخواهید نام هریک را که می دانند درباره  آن توضیح دهند. 

در پایان توضیح دانش آموزان را کامل کنید.
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نام ببرید و روی تابلوی کالس بنویسید.
6ـ4ـ آماده کردن خاک برای گل سنبل

توضیح دهید: بستر کاشت سنبل باید مخلوطی 
از خاک، ماسه و موادآلی گیاهی باشد.

به  آورده اید  سنبل  کاشت  برای  که  را  موادی 
توضیح  هریک  درباره  و  دهید  نشان  دانش آموزان 

کوتاهی بدهید. 

کوکوپیت: الیاف روی میوه نارگیل است که بعد از 
فشرده کردن و پوساندن مورد استفاده قرار می گیرد.

)پیت( گیاهی  منشأ  با  آلی  مادٔه  ویژگی های  از 
می توان ظرفیت نگهداری آب زیاد، ایجاد تهویه بهتر 
و بیشتر و وجود مواد مورد نیاز برای بهبود شرایط 

خاک جهت واکنش های شیمیایی را نام برد.

لیگا: خـاک رس کـه در کـوره آن را حرارت 
قرار  استفاده  مورد  کشاورزی  و  صنعت  در  داده 

می گیرد.
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چون ممکن است مواد تهیه شده برای بستر، منافذ ته گلدان را مسدود نماید از لیگا برای جلوگیری از 
آن استفاده می نماییم.

پیت ماس: پوسانده شده خزه جنگلی که برای بستر گیاه از آن استفاده می شود.
خاک باغچه: خاک در دسترس که دارای مواد آلی و معدنی است.

پرلیت: مادٔه معدنی پرالیت، ویژگی های پرالیت، ایجاد تخلخل )خلل و فرج( برای تهویه، سبک و قابل 
ضد عفونی، ظرفیت نگهداری آب باال، ایجاد تهویه بهتر و بیشتر.

را  ماسه  و  یا کوکوپیت  برگ  مانند خاک  گیاهی  آلی  مواد  برداشت.  باغچه  از  می توان  را  باغچه  خاک 
می توان خریداری کرد.

در برابر دیدگان دانش آموزان انجام دهید.
 مواد مورد نیاز برای کاشت گلدان را به دانش آموزان نشان دهید.

 سوراخ ته گلدان را به دانش آموزان نشان دهید.
 خاک برگ، خاک باغچه و ماسه را به نسبت های حجمی یکسان با هم مخلوط کنید.

از هر چهار دانش آموز بخواهید یک گروه تشکیل دهند.

7 ــ4ــ نکات ایمنی و بهداشتی
ــ موارد ایمنی بیان شده در جلسات قبل

ــ دست آلوده به خاک را به صورت یا چشم خود تماس ندهید.
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8ـ4ـ فعالیت غیرکالسی
پیاز سنبل1را )که  آینده گلدان، خاک مناسب و  از دانش آموزان بخواهید برای کاشت سنبل در جلسه 

مشخصاتش را به آنها می دهید( همراه خود بیاورند.

9ـ4ـ تحقیق
درباره انواع خاک های گل تحقیق کنید و نتایج را در کارپوشه بنویسید و به کالس ارائه دهید.

1ــ مشخصات پیاز را می توانید در بخش بعد ببینید.



ـ  5  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 نکات مهم در هنگام خرید پیاز گل را شرح دهد.
پیاز گل را شرح دهد.  چگونگی ازدیاد 

پیاز سنبل را در گلدان بکارد.  

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  5  ـ بررسی فعالیت های انجام شده 3
فعالیت های غیرکالسی انجام شده را بررسی کند و مورد ارزشیابی قرار دهد.

ـ  5  ـ مواد و وسایل مورد نیاز 4
 چند پیاز سنبل  گلدان    خاک گلدان

 دستکش کار  آبپاش دستی یا اسپری  ظرف 4 لیتری محتوی آب
راهنمایی: سنبل را می توان در آب یا خاک کاشت. در این جلسه کاشت پیاز سنبل در خاک آموزش 

داده می شود.
بگویید و روی تخته بنویسید.

جلسۀ پنجم
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ـ  5  ـ ازدیاد گل  5
از دانش آموزان بپرسید.

اگر بخواهیم از یک گل به تعداد بیشتری داشته باشیم چگونه می توان آن را زیاد کرد؟
اجازه دهید دانش آموزان پاسخ دهند سپس پاسخ آنها را به شرح زیر کامل کنید.

این  جمله  از  تقسیم   و  قلمه  بذر،  کاشت  روش  می شود.  برده  به کار  روش  چندین  گل  ازدیاد  برای 
روش هاست.

روی تابلوی کالس بنویسید.
کاشت بذر، قلمه، تقسیم ریشه

توضیح دهید: ازدیاد سنبل با بذر یا پیاز انجام می شود. اگر بخواهید سنبل را برای گل دهی بکارید باید 
این کار را با کاشت پیاز انجام دهید.

ـ  5  ـ نکات مهم هنگام خرید پیاز   6
 پیاز باید رسیده، سفت و درشت باشد.

 پیاز معیوب را نباید کاشت، زیرا گل مناسب را ایجاد نخواهد کرد.
 پیاز گل برای کاشت در گلدان و در باغچه یکسان نیست. اگر می خواهید پیاز گلدانی بخرید آن را با 

فروشنده در میان بگذارید.
 هنگام خرید پیاز، رنگ گل را از فروشنده بپرسید و پیازی با رنگ گل دل خواه بخرید.

نمونه ای از پیاز مرغوب سنبل را به دانش آموزان نشان دهید. 

ـ  5  ـ بیرون آوردن پیاز سنبل از خاک 7
پیاز سنبل را می توان پس از پژمرده شدن گل، و خشک شدن برگ ها )حدود اوایل خرداد( از خاک جدا 
کرد و برای کاشت دوباره، در یخچال )دمای پنج تا ده درجه سانتیگراد( نگهداری کرد و دوباره  آن را کاشت.

از دانش آموزان بخواهید پیاز سنبل را که همراه خود آورده اند با دیگر گروه ها مقایسه کنند.

ـ  5  ـ کاشتن پیاز سنبل   8
و  آپارتمان در گلدانی کوچک و در خاکی سبک و سالم که دارای ماسه  برای نگهداری در   سنبل  را 



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 142

خاک برگ است می کارند به گونه ای که نزدیک به دوسوم پیاز داخل خاک باشد.

یک پیاز را در گلدانی که با مخلوط خاک + ماسه + پیت )خاک برگ( پر شده است بکارید، 
به طوری که سر پیاز کمی از خاک بستر بیرون باشد.

از دانش آموزان بخواهید اگر خاک را آماده نکرده اند، به صورت گروهی آماده کنند و پیازهای 
سنبل را در گلدان بکارند.

پس از آماده شدن خاک گلدان سنبل را در گلدان بکارید و از دانش آموزان بخواهید مانند شما عمل 
کنند.

 در ته گلدان تا یک سانتی متر لیگا یا شن درشت با قطر نزدیک به یک سانتی متر بریزید.

 روی شن را با توری نایلونی بپوشانید تا خاک گلدان کمتر به زیر گلدانی بریزد.
 خاک آماده شده را در گلدان بریزید به گونه ای که اگر سنبل را روی خاک بگذارید سنبل کمی از لبه 

گلدان باالتر باشد.
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را  را کمی در خاک فشار دهید. سپس خاک  آن  و  بگذارید  را روی خاک  پیاز سنبل   بخش ریشه 
پیرامون پیاز بریزید به گونه ای که کمی از پیاز باالی خاک بماند. 
 گلدان را آبیاری کنید دقت کنید که آب روی سنبل نریزد.

کار هر گروه را بررسی کنید و به آنها نمره دهید. اگر گروهی از دانش آموزان در آماده کردن خاک 
گلدان به کمک نیاز دارند به آنها کمک کنید.

ـ  5  ـ خودارزیابی 9
از دو گروه از دانش آموزان که کار خود را بهتر انجام داده اند بخواهید که درباره کار دیگر گروه ها دیدگاه 
خود را یادداشت کنند و آن را به شما تحویل دهند. یکی از نظرات را که مناسب تر نوشته شده است در کالس 

بخوانید.

ـ  5  ـ فعالیت غیرکالسی 10
 از دانش آموزان بخواهید برای جلسه بعد، مواد و ابزار زیر را با خود بیاورند:

 پیاز سنبل
 گلدان مناسب برای کاشت سنبل در آب

 دستکش کار
 چند تکه زغال که چند روز در آب خیس شده باشد.

ـ  5  ـ تحقیق 11
با مراجعه به منابع مختلف چگونگی کاشتن پیاز نوع دیگری از گل ها را بیابید. نتایج را در کارپوشه خود 

بنویسید و به کالس ارائه دهید.



ـ  6   ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده 

باشد:
 کاشتن پیاز سنبل در آب

تیم فعال در  به عنوان یک عضو  فعالیت   

ـ  6   ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  6   ـ بررسی فعالیت های انجام شده 3
فعالیت های غیرکالسی جلسه قبل را بررسی و ارزشیابی کنید.

ـ  6  ـ مواد و وسایل مورد نیاز 4
 چند پیاز سنبل

 گلدان مناسب برای کاشت سنبل در آب
 دستکش کار

 ظرف 4 لیتری محتوی آب
راهنمایی: در این جلسه پیاز سنبل در آب کاشته خواهد شد.

جلسۀ ششم
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ـ  6  ـ کاشت سنبل در آب   5
پیاز سنبل در آب نیز کشت می شود. باید این کار را در گلدانی که دارای دهانه گشاد و گلوگاهی باریک 
باشد انجام دهید. چون پیاز گل پیش از ریشه دادن نباید در برابر نور باشد یا گلدان شیشه ای رنگی انتخاب 

کنید یا دور گلدان شفاف را با پارچه یا کاغذی به رنگ تیره بپوشانید.

روش کار
1( گلدان را با آب مناسب پر کنید، به گونه ای که سطح آب کمی از لبه گلدان پایین تر باشد.

2( کمی از زغال خیس شده را در آب گلدان بریزید.
3( نمونه ای از پیاز سنبل را، که پیش از این انتخاب شده است، در آب داخل گلدان قرار دهید، 

به صورتی که آب، تمام سطح پیاز را در بر گیرد.

توضیح دهید: برای جلوگیری از بو گرفتن آب، هنگام کاشت سنبل در آب باید تکه ای زغال در ظرف 
آب بیاندازید. برای اینکه زغال در آب شناور نباشد، چند روز زغال را در آب خیس کنید. با این کار زغال در 

زیر آب می ماند و آب را نیز کثیف نمی کند.

از دانش آموزان بخواهید پیازهایی را که همراه خود دارند به صورت گروهی، به روشی که شما 
انجام داده اید، درگلدان بکارند.

از دو گروه از دانش آموزان که کار خود را بهتر انجام داده اند بخواهید که درباره کار دیگر گروه ها 
دیدگاه خود را یادداشت کنند و آن را به شما تحویل دهند. یکی از نظرات را که مناسب تر نوشته شده 

است، در کالس بخوانید.
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ـ  6  ـ نکات ایمنی و بهداشتی   6
ــ مراقب باشید آب روی زمین نریزند.

ــ کلیه نکات ایمنی ذکر شده در جلسات قبل را رعایت کنند.

ـ  6  ـ فعالیت غیرکالسی 7
از دانش آموزان بخواهید گلدان هایی را که کاشته اند برای جلسه بعد همراه خود بیاورند. همچنین گزارش 

کار خود را نیز برای ارائه در کالس آماده کنند.



ـ  7ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 مراقبت از گلدان از نظر نور، رطوبت، درجه حرارت
 توضیح چگونگی رشد گیاه سنبل

ـ  7  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  7 ـ بررسی فعالیت های انجام شده 3
فعالیت های غیرکالسی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهید و ارزشیابی نمایید.

4ـ7ـ مراقبت از گلدان
گلدان های کاشته شده سنبل را می توان در محل سایه و آفتاب 
اگر  کرد.  نگهداری  نباشد  یخ بندان  خطر  در  که  جایی  و  باغچه 
به اندازه  می خواهید سنبل را در باغچه نگه دارید، خاک باغچه را 
گلدان بردارید و گلدان را در خاک بگذارید. سپس در ماه های آذر 
و دی و نیمه اول بهمن روی آن کمی کاه و کلش یا موادی که بتواند 
کمی جلوی سرما را بگیرد بریزید. در پایان زمستان، که زمان گل دهی 
سنبل است، گلدان را از خاک خارج کنید و آن را در محل پر نور 

بگذارید. در این زمان جوانه در روی پیاز دیده می شود.

جلسۀ هفتم
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اگر گل سنبل در محل گرم کشت شود زودتر گل می دهد و پیش از نوروز شکوفا می شود.

5 ـ7ـ مراحل رشد گل سنبل
مراحل رشد گل سنبل در شکل زیر نشان داده شده است. از دانش آموزان بخواهید در گلدان خود یک 

خط کش بگذارند تا بتوانند سرعت رشد گیاه را اندازه بگیرند.

گل سنبل پس از شکوفایی، پیاز و پیازچه های جدیدی ایجاد می کند. ولی برای این کار به زمان بیشتری 
نیاز دارد تا بتواند پیاز و پیازچه های جدید رشد کند. در ماه اردیبهشت برگ های گوشتی سنبل شروع به زرد 
شدن می کنند. پس از خشک شدن گل، پیاز را باید از خاک بیرون آورد و آن را تمیز کرد و الی پارچه ای 

خشک یا در پاکت کاغذی در انباری خشک و خنک نگهداری نمود.
پیازهای کوچک سنبل قادر به گل دادن نیستند. ولی با کاشته شدن فرصت می یابند موادغذایی بیشتری 

ذخیره کنند و درشت شوند تا بتوانند ساقه گل دهنده ایجاد نمایند. 
پیاز سنبل نیاز چندانی به نگهداری ندارد. فقط هنگامی که گل دهی آن پایان یافت باید هرگاه که سطح گلدان 
خشک شد گلدان آبیاری شود. آبپاشی بر روی برگ ها باعث شادابی و طراوت آن می شود. سنبل یا هر گیاه دیگر 
به مواظبت، دقت و ایجاد شرایط مناسب نیاز دارد، تا بتواند به خوبی رشد کند و مراحل رشد خود را طی نماید. 
امروزه با تولید چنین گیاهانی، که کشت وکار آنها آسان است می توان کسب درآمد کرد و محیط اطراف خود را 

نیز زیبا ساخت.
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باید  آن  پرورش  و  آب  در  سنبل  کشت  برای 
پیاز سنبل را مدتی در تاریکی مطلق در دمای 9 تا 
رشد  کمی  ریشه ها  تا  گذاشت  سانتی گراد  15درجه 
کنند. سپس آن را در ظرف شیشه ای قرار می دهیم 
و مواظبت می نماییم که آب درون شیشه همواره در 
شیشه  درون  آب  کاهش  با  باشد.  ریشه ها  دسترس 
باید روی آن آب بریزیم تا در شرایط گفته شده گیاه 
به صورت  و  گذارد  سر  پشت  را  رشد  مراحل  همه 

زودرس گل تولید کند.

نکته 1: در طول مدت نگهداری پیش از بیرون آمدن برگ های گیاه از پیاز، همواره آب گلدان را بازرسی 
کنید تا پیاز ریشه های خود را کاماًل در آب منتشر کند و آب از پیاز پایین تر نرود.

در این جلسه از کار دانش آموزان ارزیابی کلی انجام شود و در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز ثبت 
شود. توجه به کارکرد دانش آموز در کالس و مستقل بودن او در انجام فعالیت ها در نظر باشد.



ارائۀ گزارش کار

ـ   8   ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

  ارزشیابی فعالیت های انجام شده

ـ   8  ـ بودجه بندی 2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
50 دقیقه هم زمان با ارائه پروژهارزشیابی 50ارائٔه گزارش

ـ   8   ـ تنظیم گزارش 3
 حضور و غیاب: مانند مراحل گذشته انجام شود.

 ایجاد انگیزه: در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان گفته 
شود که در سال های بعد این فرایند ادامه می یابد. همچنین ذکر شود که هدف از ارزشیابی مشاهدٔه عملکرد 

هر یک از افراد گروه هاست.
 پیش نیاز: تسلط کامل بر کارهای انجام شده.

 فعالیت دانش آموزان و معلم
دانش آموزان: ارائٔه گزارش

معلم: ارزشیابی
ــ در ابتدای کالس، معلم کارهای اجرا شده توسط دانش آموزان را مشاهده کند و کیفیت آنها را مالحظه 
نماید. سپس از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود را ارائه دهند. به هر گروه حدود دو تا 5 دقیقه 
فرصت گزارش داده شود. معلم به طور هم زمان نتایج ارزشیابی را نهایی کند. یادآور می شود که در هر یک 

جلسۀ هشتم
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از جلسات نمرات ارزشیابی داده شده است و در برگ آخر کارپوشه هر دانش آموز ثبت شده است. در این 
جلسه فقط الزم است آن را نهایی نمایید. نمونه ای از برگ ارزشیابی در ضمیمه همین پودمان آمده است.

ــ ارزشیابی بر مبنای مشاهدٔه کارپوشه و عملکرد دانش آموز صورت می گیرد و به صورت توصیفی است.

ـ  8  ـ توسعه حرفه ای 4
فردی که در زمینٔه گلکاری کار می کند در آینده می تواند در مراکز گل و گیاه، مراکز تولید گیاه مشغول 

به کار شود. همچنین می تواند به طور مستقل اقدام به تشکیل کارگاه، فروشگاه گل و گیاه نماید.

ـ   8   ـ وسایل و مواد موردنیاز   5
کارپوشه هر دانش آموز ــ گلدان های پرورش داده شده

ـ   8   ـ روش تدریس 6
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان

ـ   8   ـ فعالیت کالسی  7
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ   8   ـ نکات اجرایی 8
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن ها
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان گل کاری

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

آشنایی با گل سنبل و انگیزه برای 1
کل کاری

مشاهده

مشاهدهشناسایی اندام های گل سنبل٢

تهیه ابزار و وسایل کار و مواد الزم ٣
برای بستر خاک

مشاهده

مشاهدهکاشت سنبل در خاک٤

خروجی کارمراقبت از گل کاشته شده در خاک5

مشاهده + خروجی کارنمایش گل سنبل و ارائه گزارش٦

پژوهش گروهی درباره گل ها و 7
اندام گیاه

خروجی کار

بررسی اندام چند گیاه و آوردن ٨
نمونه هایی از آنها به کالس

خروجی کار

مشاهده + خروجی کاراجرای کار براساس زمان بندی٩

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت10

توجه به مهارت های غیرفنی 10
مانند عالقه به یادگیری، انضباط، 

روحیه مشارکت پذیری، روحیه 
پرسشگری، پاسخ به سؤاالت و 

نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن11

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:    
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نمون برگ گزارش پودمان کار »کار پوشه«

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

مواد و ابزاری را که برای اجرای این پودمان از آنها استفاده کرده ام:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مراحل کاری که در این پودمان انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ
6ــ
7ــ
8   ــ
9ــ

10ــ
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 نمونه کاری که انجام داده ام

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:
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منابع

وزیری الهی: غالمرضا،: گلکاری عملی،  نشر سپهر 1361
خلیقی احمد، گل کاری روزبهان، 1370

حکمتی جمشید، طراحی باغ و پارک 
حسنی زاده حسن، پرورش گل در باغ، خانه و آپارتمان جلد 1و2

www.wikipedia.com
www.flowerbulbe.com
www.the flowerexpert.com



درس )6(
پودمان طراحی و ساخت احجام تزیینی
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تجهیزات و مواد مصرفیردیف
رنگ های گواش1
بادکنک باریک و بلند2
سانتی متر3
کاغذ پوستی4
کاغذ بافت دار5
ماژیک6
چسب نواری7
چسب مایع8
چسب چوب9

سفیدکننده )برای پاک کردن طلق رادیولوژی(10
طلق رادیولوژی یا طلق معمولی)در صورت استفاده از طلق معمولی نیازی به سفیدکننده نیست(11
سیم مفتولی قابل انعطاف )یک میلی متری(12
نخ ماهیگیری یا بی رنگ )کاموا(13
قیچی کوچک14
انبردست،سیم چین15
اسفنج16
پنبه یا پشم شیشه17
قلم مو گواش نمره 2 و 185

هدف کلی

تبدیل طرح دو بعدی به حجم سه بعدی ساده 

فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
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راهبردهای تدریس
همکار محترم، نظر شما را به رعایت نکات زیر جلب می نماییم:

ــ برخورداری از صبر و حوصله در آموزش کارهای هنری برای ایجاد رغبت و عالقه و انگیزه در دانش آموز؛
ــ توجه به ویژگی های سنی دانش آموزان 

ــ جدید بودن مباحث در نظر گرفته شده برای دانش آموزان؛ 
ــ مدنظر قرار دادن تفاوت های فردی دانش آموزان برای کسب توانایی عملی و اجرای تمرینات. انتظارات آموزشی 
خارج از توان دانش آموز سبب بی عالقگی، تلقین ناتوانی، از دست دادن اعتماد به نفس، غیبت در کالس و… جهت 

انجام تکلیف مورد نظر می  شود و طبیعی است که موجب دوری جستن وی از آموزش های مهارتی خواهد بود؛ 
ــ ضرورت برنامه ریزی دقیق و مناسب جهت تحقق اهداف موردنظر در کتاب به منظور شکوفا شدن استعدادهای 

نهفته دانش آموزان؛
موارد  و  آنها  کاربرد  زمینه  در  اطالعات  و کسب  مورد موضوع درس  در  دانش آموزان  با  و گفت وگو  بحث  ــ 
استفاده از این هنر در خانواده هایشان )مادر بزرگ، پدربزرگ، مادر، پدر، خواهر، برادر و اقوام نزدیک دانش آموزان( 

و تشویق دانش آموزان به جمع آوری و ارائه نمونه های مختلف در کالس برای تفهیم کاربرد های بحث شده؛
ــ تقسیم دانش آموزان به گروه های چند نفره، با توجه به تعداد آنها؛

ــ آموزش نمونه کار به سرگروه ها، نظارت بر کار آنها ، رفع اشکاالت دانش آموزان و سطح بندی دانش آموزان برای 
هدایت آنها به کار های ساده تر یا مشکل تر و انتخاب رنگ های ساده و آماده برای دانش آموزان ضعیف؛ 

 ــ تهیه کتاب های مرتبط با رنگرزی و در اختیار قرار دادن آنها برای جلب نظر دانش آموزان به مدل ها و نحوه 
رنگرزی آنها؛

ــ تهیه دانه های رنگی با رنگ های مختلف و توضیح کاربرد و موارد استفاده آنها؛
به عنوان  ارائه توسط دانش آموزان  و  اطرافیان دانش آموز  آماده شده توسط  آثار  از  بهره گیری  و  ــ جمع آوری 

کارتحقیقی؛
ــ ایجاد زمینه برای تغییر طرح و ارائه طرح های جدید با هدف پرورش خالقیت دانش آموزان؛

ــ بهره گیری از تجربیات اولیا و دعوت از آنها در بعضی جلسات؛ 
ــ ارائه تصاویر و فیلم های آموزشی و سایت های تخصصی از آثار هنرمندان به دانش آموزان؛

ــ ایجاد زمینه برای تغییر طرح و ارائه طرح های جدید با هدف پرورش خالقیت دانش آموزان.
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نکات اجرایی 
برنامه ریزی فعالیت عملی 

 قبل از شروع درس، مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
 اجازه دهید دانش آموزان پس از پایان فعالیت در تمیز و مرتب کردن کالس به شما کمک کنند.

 اطمینان حاصل کنید همه به اندازه کافی لوازم کار دارند. اگر دانش آموزان عمیقاً درگیرنشوند، ممکن است 
خود را به کارهایی مشغول کنند که مورد پسند شما نباشد.

 برای ایجاد نظم، مقررات قاطعی در کالس عملی وضع کنید چرا که بی نظمی به آموزش آسیب می رساند.
 به دانش آموزان آموزش دهید هنگامی که از عهده کاری بر نمی آیند به همدیگر کمک کنند.

 هر چند وقت یکبار، در طول فعالیت ها، با کل کالس صحبت کنید. چون برخی از شاگردان برای این که از بقیه 
عقب نمانند به راهنمایی شما نیاز دارند.

 زمانی را جهت ارزشیابی از کار دانش آموزان اختصاص دهید. زیرا ممکن است نتوانسته باشید به کار همه 
سرکشی کنید.
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ارزشیابی و ارائه باز خورد رودر رو در کارهای عملی 
ــ احساسات دانش آموزان را در نظر بگیرید. 

ــ تصمیم بگیرید چه چیزهایی را به صورت فردی و چه چیزهایی را به صورت گروهی مطرح کنید.
ــ در ارزشیابی نمایشگاهی، به  دانش آموزان کمک کنید به ارزش مزایای خود ارزشیابی پی ببرند تا نسبت به آنچه 

انجام داده اند نگرش عمیق تری داشته باشند.
ــ برای نمره دهی ضابطه ای در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا برای آنان قابل درک باشد و آنان را در تهیه 

بهترین روش نمره دهی توصیفی دخالت دهید.
ــ نگران نمره نباشید و به دانش آموزان توصیه کنید که مهم ترین نتیجه، نمره ای نیست که به خودشان می دهند، بلکه 

تصمیمی است که در هنگام اعمال ضابطه نمره دهی در ارزشیابی کار خود می گیرند.
ــ به قضاوت دانش آموزان اعتماد کنید.

ــ به آثار دانش آموزان با بی اعتنایی برخورد نکنید.
ــ به دانش آموزان حق اعتراض بدهید و به شکایت آنها توجه کنید.



1ـ1ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 توانایی پیاده کردن تجسم های ساده ذهنی بر سطح کاغذ
 شناخت بعضی از ابزارهای طراحی

  شناخت بصری انواع فرم های دو بعدی از شخصیت های داستانی
 تعامل و کار گروهی

 درک و توصیف کردن دنیای اطراف با جزئیات بیشتر
 تقویت تجسم در دانش آموز و بیان مشاهدات از طریق طراحی

 رعایت اصول ایمنی
 جلوگیری از اسراف مواد

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ1ـ مواد و ابزار مورد نیاز
مداد B2 ــ B ــ AB، دفتر نقاشی طراحی یا کاغذ A4، پاک کن، تراش

پوستر و کتاب از شخصیت های معروف، کارتون ها و قصه ها 

4ـ1ـ تهیه مقدمات
از وسایل کمک  می شود  توصیه  دانش آموزان  در  ایجاد عالقه  و  مقدمات  تهیه  آمادگی،  برای  ابتدا  در 

جلسۀ اول
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نظر  آنها  از  نمایید. سپس  استفاده  منابع مشابه  و  یا مجالت تخصصی  آموزشی  فیلم  نمایش  مانند  آموزشی، 
خواهی کنید و پیرامون اینکه آیا افرادی در خانواده شان طراحی را انجام می دهند از آنها بپرسید. چند نمونه 

از کارهایی را که قبالً آماده کرده اید به آنها نشان دهید.
نکته ایمنی 1: رعایت فاصله دانش آموزان از هم برای جلوگیری از خطرات احتمالی،  دانش آموزان را 

به تدریج با نکات ایمنی آشنا کنید و از آنها بخواهید که موقع کار جدی باشند.
نحوه در دست گرفتن مداد را به آنها آموزش دهید وهمزمان از آنها بخواهید که با شما این کار را تکرار کنند.

5ـ1ـ فعالیت های تدریس
 گروه بندی: دانش آموزان را به چند گروه )بر اساس تعداد آنها( تقسیم کنید و برای آنها توضیح دهید 
که هر کسی زودترو بهتر یاد بگیرد تحت عنوان »سرگروه« انتخاب خواهد شد. بعد دانش آموزان را به صورت 

گروهی و انفرادی آموزش دهید تا آنها به اهداف درس برسند.
دانش آموزان را جهت مشاهده دقیق و یادآوری آنچه می بینند، تشویق و راهنمایی نمایید، به طریقی که 
درگیر فرمول های آناتومی نشوند و با آزادی کامل و استفاده از تخیل شروع به اجرا کنند و آنچه را به خاطر 
دارند طراحی نمایند. بین مرحله مشاهده و طراحی، فرصتی را جهت توصیف و بحث گروهی اختصاص دهید تا 
دانش آموزان از نگاه همدیگر به شیِء مورد نظرمطلع شوند و محیطی ایجاد شود که بتوانند به راحتی عقاید و 
احساسات خود را نسبت به درک و توصیف دنیای اطراف با جزئیات بیشتر مطرح نمایند. همچنین نکات مهم 

اصول ایمنی و پرهیز از اسراف در کاربرد مواد یادآوری شود.
 مشاهده احجام: در این شیوه، شما ضمن مشاهده حالت سوژه، هر قسمت عمده را به صورت حجم 
ساده ای می بینید و ترسیم می کنید. قسمت های عمده عبارت اند از سر، تنه )از شانه تا گودی کمر(، کمر تا 

مفصل پا، ران )از لگن خاصره تا زانو(، ساق پا )از زانو تا مچ(، بازوها و ساعد، کف دست ها و پاها. 
نکته: در نظر داشته باشید که فاصله شما از سوژه حداقل 2/5 الی 3 برابر طول سوژه باشد. اگر قصد 
طراحی از تمام قد مدل را دارید، فاصله ذکر شده را حفظ کنید و چنانچه می خواهید از سر تا بازو و آرنج مدل 

را ترسیم نمایید، فاصله شما 2/5 تا3 برابر طول سر تا آرنج مدل باشد. 
 طراحی فیگوراتیو، به آن دسته از طراحی ها گفته می شود که بر اساس حالت ها و وضعیت های مختلف 
این گونه  نیز صورت می گیرد.  نظر طراح  بررسی مورد  ترسیم می شود و در طی آن، مطالعه و  انسانی  اندام 

طراحی ها اسکیس، طراحی های دقیق و طراحی از فرم دست و پا را شامل می شود. 
 ترسیم احجام:  مدلی با ترکیب دو عنصر بچینید. طرح خطی ساده ای از آن ترسیم کنید و به تمام 
مسائل مربوط به تناسبات توجه داشته باشید و مقایسه قسمت های مختلف مثبت و منفی را در نظر بگیرید. 
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سپس مدت زمانی را که برای این طراحی به کار می برید در کنار طرح یادداشت نمایید. حال اگر قرار باشد 
شما به دالیلی )از جمله تغییر حالت سوژه یا فرصت کم برای طراحی ( مجبور به طراحی سریع باشید چه خواهید 
کرد؟ اکثر طراحان در این شرایط از روش اسکیس یا یادداشت برداری سریع استفاده می کنند. اسکیس، مطالعه 
سریع و صحیح سوژه است و تفاوت آن با طراحی عادی در زمان به کار رفته، شیوه طراحی و نحوه توجه به 

جزئیات است. 
طراحی عادی و اسکیس، هر دو یک هدف مشترک دارند و آن ترسیم صحیح است، لیکن شیوه کار در 

اسکیس بدین گونه است:
 مشاهده کلی یک یا چند سوژه و جایگزینی آن در کادر؛

 ترسیم اجزا به سوژه به صورتی ساده و کامل؛
 در نظر داشتن اصل مقایسه اشیا و اجزا با یکدیگر.

در طراحی اسکیس مطلقاً از پاک کن استفاده نمی شود. ابتدا اشیا را خیلی کم رنگ و با خطی نازک 
ترسیم کنید و پس از اطمینان از صحت آن، با خطوطی روان، نرم و یک دست، طرح را آنچنانکه هست، تکمیل 
کنید. حتی المقدور مداد را از روی کاغذ بر ندارید. به طور همزمان به بررسی همه جانبه مدل بپردازید. جزئیات 

را از کار خود حذف کنید. 
اندازه طرح  کنید.  کار  بزرگ و راحت  اهمیت دارد.  تناسب و ساختمان کلی شیء   در اسکیس فقط 
به صورتی باشد که دستتان آزادانه به همه قسمت ها بپردازد. به یاد داشته باشید که در طراحی اسکیس نیز باید 
به تناسبات و تقارن اهمیت داد. در حین طراحی به ترسیم خط محوری و خطوط راهنمای دیگر برای دریافت 

صحیح فرم بپردازید. 
 می توانید مدل را به صورت حجم هندسی ببینید و ترسیم کنید. در این حالت، حجم مورد نظر را کم 
رنگ ولی کامل و صحیح ترسیم و سپس جزئیات را به آن اضافه کنید. پس از پایان کار نیز از پاک کن استفاده 
باشید که خطوط یک دست و پیوسته  یاد داشته  به  ناراحت نشوید و  بودن و تکرار خطوط  از زیاد  نکنید. 

می تواند بارها و بارها تکرار شود. لیکن از به کار بردن خطوط تکه تکه و ریشه ریشه خود داری کنید.

6   ـ1ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در کار جدی باشند.

 ابزار را پراکنده نکنند.
  پس از اتمام کار ابزار را جمع آوری و مرتب کنند.

  پس از اتمام کار دست های آلوده را به صورت خود نزنند.
 پس از اتمام کار دست و صورت خود را بشویند.
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7ـ1ـ روش تدریس
در  ذکر شده  موارد  ــ  معلم  توسط  کار  نمونه  اجرای  ــ  تیمی  کار  در  دانش آموزان  ــ مشارکت  تعاملی 

راهبردهای تدریس در بخش دانستنی های معلم

8ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
کامل کردن کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه ــ تهیه آلبوم کار ــ 

یکی از سه پروژه عملی زیر را برای دانش آموزان )بر اساس توانایی آنها (تعیین کنید. 
 عضوی از خانواده را به صورت ذهنی بکشند؛ 

 قهرمان محبوب خود را طراحی کنند؛
 با نگاه کردن خود در آینه تصویری از خود بکشند؛ 

مهم: به دانش آموزان یادآوری کنید که طراحی خطی و سریع انجام می شود. به جزئیات توجه نمی شود، 
فقط به تناسبات مدل دقت کنند.

9ـ1ـ تحقیق
تعدادی از هنرمندان مرتبط را شناسایی کنند )حداقل دو نفر( خالصه ای از زندگی نامه آنها را در کارپوشه 

بنویسند و به کالس ارائه دهند.



1ـ2ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 توانایی رنگرزی کاغذ به روش روحی
 شناخت رنگ های روحی

  شناخت رنگ های جوهری و گیاهی
 توانایی ساخت حمام رنگ

 شناخت بافت کاغذ و بافت های متفاوت و تأثیرپذیری به وسیله رنگ

2ـ2ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ2ـ تهیه مقدمات
 بررسی فعالیت های انجام شده در ساعات غیردرسی

 ارائه چند نمونه بافت کاغذ رنگرزی شده به دانش آموزان جهت تشویق و ترغیب آنان؛ 
 ارائه کاغذهای رنگرزی شده در کتب دست نویس که کاربرد آستر بدرقه کتاب یا خوش نویسی دارند به 

دانش آموزان و معرفی منابع و سایت های تخصصی به آنان.

جلسۀ دوم
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4ـ2ـ گروه بندی
دانش آموزان را به چند گروه )بر اساس تعداد آنها( تقسیم بندی کنید و برای آنها روشن کنید که هر کسی 
بهتر یاد بگیرد تحت عنوان »سرگروه« انتخاب خواهد شد. بعد دانش آموزان را به صورت گروهی و انفرادی 
آموزش دهید تا آنها بتوانند رنگرزی کاغذ را بیاموزند. بر کار آنها نظارت کامل داشته باشید، نکته ایمنی 1 
را به آنها گوشزد کنید،    آنها را به فعالیت های خارج از کالس تشویق نمایید و درس جلسه آینده را )ساخت 

عروسک میله ای( اعالم نمایید.

5  ـ2ـ مواد و لوازم مورد نیاز
رنگزا های ویژه: گل سرخ، زعفران، چای، پوست پیاز و برگ حنا.

رنگزاهای رنگرزی سنتی الیاف: روناس، َجفت، پوست انار، پوست گردو، نیل و ِاسپرک.
آبرنگ، جوهر، رنگ های گیاهی(، قاشق  انواع رنگ های محلول در آب )گواش،  تشتک چهار عدد، 

بزرگ چوبی، آبگرم

6  ـ2ـ فعالیت های تدریس )کار عملی(
 ابتدا برای آمادگی تهیه مقدمات و ایجاد عالقه در دانش آموزان توصیه می شود از وسایل

کمک آموزشی، مانند نمایش فیلم آموزشی یا مجالت تخصصی و موارد مشابه استفاده نمایید. سپس از 
آنها نظرخواهی کنید و بپرسید که آیا افرادی در خانواده شان رنگرزی را انجام می دهند؟ چند نمونه از کارهایی 

را که قبالً آماده کرده اید به آنها نشان دهید.
 آماده سازی رنگ 

دمای  می شود.  غوطه ور  آن  در  کاغذ،  آماده سازی  از  پس  رنگ  )محلول(  جوهر  کاغذ،  رنگرزی  در 
آماده سازی جوهر رنگ در دمای C°40 تا C°45 است به طوری که پس از افزودن رنگزا به آب، به مدت 5 تا 
30 دقیقه در این دما باقی بماند. پس از این زمان جوهر رنگ را باید از صافی گذراند تا در مرحله دیگر مورد 
استفاده قرار گیرد. در صورت تمایل برای استفاده از ِشید)سایه( تیره تر رنگزای مورد نظر و ایجاد عمق رنگی 
بیشتر می توان از دمای بیشتر و زمان بیش از 30 دقیقه نیز استفاده نمود. تأثیر دمای مطلوب در رنگرزی 
کاغذ حداکثر C°40 است، چرا که دمای بیش از این باعث از هم گسستگی کاغذ می شود. در صورتی که 

ِشید )سایه( مورد نظر کمرنگ باشد می توان از محلولی استفاده کرد که در دمای اتاق به تعادل رسیده باشد.
در  است.  تأثیرگذار  متفاوت،  رنگی  آوردن شید  به دست  در  آبلیمو(  یا  )مثل سرکه  اسیدها  از  استفاده   

رنگرزی کاغذ به دلیل ماهیت سلولزی آن، استفاده از اسید باعث تخریب کاغذ می شود. 
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ج( حمام رنگ و کاغذب( کاغذپوستی چروک الف( کاغذپوستی

 در این روش نمک را هم می توان در زمان رنگرزی کاغذ و هم در زمان جوهرگیری به حمام رنگ افزود.

 آغشته و اندود نمودن کاغذ به رنگ  
دقیقه و دمای  باید در زمان حداکثر 10  قرار دادن کاغذ در درون رنگ  خواباندن کاغذ در رنگ: 
حداکثر C°30 باشد، چرا کـه رطوبت و دمـای بـاال باعث از هم گسیختگی کـاغذ مـی شود. در این روش 

هم می توان کاغذ را به صورت کامل و یکدست رنگ نمود و هم می توان حالت ابر و باد یا ایجاد بافت داد.
 برای ایجاد بافت می توان کاغذ را به گونه های مختلف مچاله یا تا زده کرد و درون حمام رنگ قرار داد.
 1 cm ایجاد حالت ابر و باد؛ الزم است ظرفی هم وسعت کاغذ مورد استفاده تهیه شود و آن را به ارتفاع
از آب پرنمود. سپس جوهر غلیظ رنگ را به صورت لکه رنگ درون ظرف افزود و هر لکه را به کمک میله ای 
در سطح آب پرا   کنده کرد و سپس کاغذ را درون ظرف قرار داد )سطح آب( و پس از گذشت چند دقیقه باید 

کاغذ را آرام برداشت و آویزان نمود.
پاشیدن رنگ: در این روش، با استفاده از اسپری یا فوتک، جوهر رنگ روی کاغذ پاشیده می شود. 
در این روش برای این که بتوان تیرگی های متفاوتی به وجود آورد، باید چند بار جوهر اسپری شود و پیش از 

هر بار اسپری کردن، جوهر نوبت پیشین کامالً خشک شده باشد.
آغشتن کاغذ با اسفنج: در این روش با توجه به بافت اسفنج و میزان 
جوهر جذب شده به وسیله آن و سرعت کشیدن اسفنج به سطح کاغذ می توان 
ایجاد بافت نمود. برای ایجاد سطح یک نواخت رنگی باید فرایند آغشتن 

کاغذ در چند نوبت انجام گیرد.
فرایند تکمیلی و پرداخت: پس از آن که کاغذ ها در سایه خشک 
شدند باید آنها را در یک سطح صاف و زیر وزنه مسطح )قید( قرار داد تا 
روز  هر  در  و  شوند  خشک  موج  بدون  و  یک نواخت  و  صاف  به صورت 

کاغذ ها را از هم جدا کنند و هوا بدهند تا کپک نزنند.

کاغذپوستی رنگ شده
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نوبت صیقل زدن  زیاد کاغذ می شود،  بسیار  و دوام  باعث خوشرنگی  که  باال  فرایند  یافتن  پایان  از  پس 
تذهیب و  برای  ناهمواری های کاغذ می شود و سطح یک نواختی  بین رفتن  از  می رسد. صیقل زدن عامل 
نقاشی به دست می دهد. کار صیقل دادن معموالً با مهره یا سنگ عقیق کامالً صاف انجام می گیرد. زمانی که 

زبری و لعاب کاغذ گرفته شد، کاغذ برای پیاده کردن طرح آماده است.

7ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 هنگام کار با رنگ مراقب لباس خود باشید و حتی لباس کار بپوشید.

 مراقب باشید تا دستان شما به رنگ آلوده نشود.
 نکات ایمنی جلسه اول را در این جلسه نیز رعایت کنید.

8  ـ2ـ روش تدریس
تعاملی ــ مشارکت فراگیر دانش آموزان ــ مشاهده کارهای اجرا شده و راهنمایی دانش آموزان

9ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
ــ کارهای ناتمام را تکمیل کنید.

یکی از سه پروژه عملی زیر را برای دانش آموزان )بر اساس توانایی آنها( تعیین کنید. 
 رنگرزی چندین کاغذ پوستی در رنگ های گوناگون؛

 رنگرزی جهت کاغذ خوش نویسی؛
 ابر و باد جهت آستر بدرقه کتاب.

مهم: دانش آموزان را گروه بندی کنید و هر گروه مسئول تهیه یک رنگ باشد.

انواع کاغذ رنگی تهیه شده
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10ـ2ـ تحقیق
در ارتباط با چگونگی رنگ آمیزی روی کاغذ مطالعه کنید و روش های جدید را پیدا نمایید و در کارپوشه 

بنویسید و به کالس ارائه نمایید.



1ـ3ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 طراحی برای شخصیت یک قصه؛

  شناخت نسبت در اندام انسانی؛
 ساخت یک شخصیت میله ای ساده.

2ـ3ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ3ـ تهیه مقدمات
  فعالیت های انجام شده در ساعات غیرکالسی را بررسی کنید.

  در روندآموزش به موارد زیر توجه داشته باشد:
جنبه  بیشتر  فعالیت  این  که محصول  تفاوت  این  با  دارند،  با حجم سازی  مشترکی  نقاط  ــ دست سازها 
کاربردی دارد و برای انجام آن معموالً از وسایل دورریختنی و مستعمل استفاده می شود. دانش آموزان با 
استفاده از آنها، امکاناتی را که مورد عالقه یا نیازشان هست، می سازند. این فعالیت ها را می توان با هدف 
ایجاد تفکر اقتصادی )مصرف بهینه از وسایل، حدا   کثر استفاده از حداقل امکانات( و فرهنگ ملی و بومی 

پیگیری نمود.
ــ حجم سازی با هدف ایجاد هماهنگی بین ذهن، حواس و تقویت ماهیچه های دست و… در مدارس 
قابل اجراست. به رغم تصورات برخی افراد که ابزارها و وسایل مورد نیاز مجسمه سازی را وسایلی تجملی و 
گران قیمت می دانند، می توان با کمی دقت از مواد و اشیای موجود در پیرامون خود، اثر حجمی ایجاد نمود.

جلسۀ سوم
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)پ(       ب( ساختارمیله ای الف( اندازه ها به اینچ است

سایزکوچکسایز بزرگ

4" 4-1/2"

2-1/2"
3"

1-1/2"

1-1/4

برای انجام این فعالیت می توان از خمیر بازی، خمیر کاغذ، گل رس، چوب، سنگ و دور ریختنی ها استفاده 
کرد. در اینجا تمام احجام با کاغذ های دور ریز ساخته می شوند.

تا به حال یکی از شخصیت های قصه ای را که دوست دارید کشیده اید یا ساخته اید؟ برای این کار ابتدا 
شخصیت داستان را توصیف می کنیم. مثالً شخصیت »بابا لنگ دراز«، بنابراین شخصیت مورد نظر که باید 

تجسم و طراحی شود دارای پایی بلندتر، نسبت به حالت عادی و معمول است.

4ـ3ـ مواد و لوازم مورد نیاز
70سانتی متر سیم 1 میل، کاغذ باطله، چسب مایع و چوب، اسفنج، موی مصنوعی یا کاموای ظریف 

قیچی، خط کش، سیم چین یا انبردست

5  ـ3ـ فعالیت های تدریس
فعالیت عملی 1ــ3

 دو تکه سیم به اندازه 42cm می بریم.
 طبق شکل به آنها فرم می دهیم.

 شکل ایجاد شده را با پیچاندن به هم متصل می نماییم.

2´́

1-1/2"

 مقداری کاغذ را با دست و بدون قیچی به شکل نوار می بریم.
 نوارهای ایجاد شده را روی سیم ها می پیچانیم.

 انتهای نوار ها را با چسب آغشته می کنیم. 
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)پ()الف( )ب(

ب( راندو کردن ساختار میله ایالف( کاغذ هایی که به صورت نوار در آمده اند.

 مقداری کاغذ را لوله می کنیم.
 نوارهای ایجاد شده را روی لوله ایجاد شده می پیچانیم و انتهای نوار ها را با چسب آغشته می کنیم.

  محل اتصال میله ساخته شده را زاویه دار یا اریب قطع می کنیم.

)پ( )ب( )الف(

چسب

 تکه اسفنجی را جهت استفاده قسمت سر، به صورت کروی قیچی می نماییم. 
 دور کره اسفنجی را تا حدی به شکل صاف و تخت در می آوریم.

 با فرو کردن سوزن ته گرد، شرایط محکم تری را برای اتصال به گردن ایجاد می نماییم.
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) ت ()ب()الف( )پ(

 شکافی در قسمت گردن ایجاد می کنیم و میله مربوط به دست را در آن شکاف قرار می دهیم. 
 با نوار کاغذی روی محل اتصال را می پوشانیم.

)با الیه نازکی از چسب چوب روی حجم را می توان پوشاند و سطحی صاف تر و محکم تر ایجاد کرد و با 
موی مصنوعی یا کاموا مو را به وجود آورد.(

)ب()الف(

)ت( )پ(
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فعالیت عملی 2ـ3ـ ساخت عروسک برای تئاتر عروسکی
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نمونه ای از شکل پرنده با اسفنج  فرم پرنده با ساختار میله ای و پوشش اسفنجی

برجستگی ها و اجزای صورت را می توان با یک قیچی آرایشی برش زد و پرداخت نمود.

6  ـ3ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 مشابه نکات ایمنی جلسات اول و دوم

 هنگام خم کردن میله های فلزی مراقب دست های خود باشید.

7ـ3ـ فعالیت غیرکالسی
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی

 8ـ3ـ تحقیق
با مراجعه به منابع مختلف نمونه های دیگری از عروسک های تئاتر عروسکی را بیابید و چگونگی ساخت 

آن ها را در کارپوشه خود بنویسید و به کالس ارائه دهید.



1ـ4ـ هدف های رفتاری
جلسه  این  گذراندن  از  پس  دانش آموز  می رود  انتظار 

شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.
 شناخت بیشتر تأثیر لباس و نوع آن بر شخصیت طراحی شده
 ساخت یک شخصیت میله ای با پوشش مناسب مطابق طرح 

قصه

2ـ4ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  4  ـ تهیه مقدمات 3
 فعالیت های انجام شده در ساعات غیردرسی را بررسی کنید و مورد ارزشیابی قرار دهید.

 دانش آموزان راهنمایی شوند تا با توجه به نوع شخصیتی که در نظر گرفته اند و بنا به مجموعه کاغذ های 
رنگرزی شده در درس دوم، پوششی مناسب برای عروسک میله ای طراحی کنند. در طراحی به هماهنگی 

رنگ ها و همنشینی آنها توجه شود.

جلسۀ چهارم
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4ـ4ـ مواد و ابزار مورد نیاز
 70 سانتی متر سیم2 میل، کاغذ باطله ظریف یا کاغذ پوستی، چسب مایع و چسب چوب، گواش، اسفنج، 

موی مصنوعی یا کاموای ظریف، خالل دندان 
قیچی، خط کش، سیم چین یا انبردست، قلم مو نمره 2 و 4

میله ای  شخصیت  ساخت  ــ  عملی  کار  )اجرای  تدریس  فعالیت های  5  ـ4ـ 
پوشش دار   (

 شخصیت داستانی انتخاب شده را خوب توصیف کرده و به کمک دانش آموزان برای توصیف انجام 
شده طرحی خطی و بسیار ساده طبق طرح زیر انجام دهید.

10˝

ب( راندو )پیچیدن کاغذ روی میله( کردن با کاغذالف( طریقه اتصال

 اسکلت طرح مورد نظر را با کاغذ لوله شده اجرا کنید.

1˝
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طریقه تهیه و ساخت سر و گردن و اتصال به بدنه 

)پ()ب()الف(

ب( راندو کردن بدنه الف( حجم آماده بدنه

 از کاغذ پوستی جهت بدنه مدل استفاده می کنیم.

یک کره اسفنجی یا یونولیت را تهیه می کنیم ، با کمی چسب چوب سطح آن را می پوشانیم و توسط خالل 
دندان یا هر شیِءِ شبیه به آن برای کره یک گردن درست می کنیم.

طبق طرح و الگوی صفحٔه بعد، از کاغذهای رنگرزی شده لباس، کاله مدل عروسکی را طراحی و جدا 
می کنیم و به وسیله چسب تکه های لباس را به هم وصل می نماییم.

نکته ایمنی: هنگام جدا کردن الگوهای کاغذ الزم است میزان خطر و نوع درست استفاده از قیچی را 
به دانش آموزان اعالم فرمایید.
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)ب(

)ث( )چ()ج()ت(

)خ()ح(

)الف(

8˝
6-1/2˝

)پ(

اوزمان

مربع 4 اینچی
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)پ()ب()الف(

نمونه ای از مدل عروسکی با تکه هایی از دست بافته

نمونه ای از مدل های با ساختار میله ای و پوشش لباس های سنتی ایران



ـ  5  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 شناخت قالب برای ساخت یک حجم ساده 
 شناخت فرم و تفاوت اندام انسانی و حیوانی به لحاظ بلندی و کوتاهی دست ها ، پاها ، تنه و گردن

 فهم فضای مثبت و منفی یک حجم
 ساخت یک حجم ساده قالبی

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  5  ـ مواد و لوازم مورد نیاز 3
باطله،  چسب  2میل،کـاغذ  سیم  70سانتی متر  
ظریف  کـامــوای  یا  مصنوعی  مــوی  اسفنج،  مایع، 

قیچی،خط کش، سیم چین یا انبردست 

ـ  5  ـ مراحل اجرای کار 4
 بادکنک را نیمه باد کنید به طریقی که تا حدی سر 
آن خالی باشد و هوای داخل آن را با مالش توسط دست 
جا به جا کنید و به آن شکل دهید، طوری که نوک آن 

ب الف( بادکنک باریک

جلسۀ پنجم
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تداعی کننده نوک )منقار( پنگوئن باشد.
  برای کمک به شکل دهی می توانید از چسب اسکاج یا کاغذی استفاده کنید تا فرم بدن پنگوئن ایجاد 

شود.

ب( بادکنک را فرم می دهیم.)الف( 

الیه  یا چند  پالپ  با خمیر  را  بادکنک  روی   
چوب  چسب  و  مرطوب  پوستی  کاغذ  تکه های 
مقوای  از  استفاده  با  را  پا  پنجه  الگوی  بپوشانید. 

ضخیم جدا می کنیم.

الگوی پای پنگوئن 

قسمت دم و پا را طبق طرح تکمیل می کنیم و شکل بال و چشم را نقاشی و با رنگ پر می کنیم.

الف( قسمت های اضافی را 
وصل می کنیم.

ب( فرم را روی آن نقاشی می کنیم.
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)پ()ب()الف(

)ج()ث()ت(

)خ( )ح()چ(

)ذ()د(
مراحل ساخت بچه پنگوئن  به روش حجم قالبی )بادکنک و پوشش خمیر پالپ یا چسب چوب و کاغذ(
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ساخت قاب آینه به روش حجم قالبی و پوشش پاپیه ماشه )چسب چوب و روزنامه(

)ث(

)پ(

)الف(

)چ(

)ج(

)ت(

)ب(



ـ  6 ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه، شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

  شناخت حجم ساده متحرک
 فهمیدن ایستایی و تحرک در حجم

 درک فضای ثابت و متحرک و تعادل یک حجم
 ساخت یک حجم ساده جنبشی.

ـ  6    ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

ـ   6   ـ مواد و لوازم مورد نیاز 3
کاغذ رنگی، در ازای هر ماهی دو طلق سایز A4 ، چسب مایع و نواری، سیم، قلم مو و گواش، قیچی، 

خط کش، سیم چین یا انبردست

4ـ6 ـ کار عملی )ساخت حجم جنبشی(
 از روی الگوهای ماهی که در انتهای تصاویر این درس آمده است فرم آنها را روی طلق در می آوریم. 

مقداری کاغذ رنگی یا روزنامه باطله را بدون قیچی و با دست به صورت حلزونی برش می زنیم.

جلسۀ ششم
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یک  با  و  می زنیم  چسب  را  الگوها  شکاف  محل 
کلیپس آنها را موقتاً محکم می کنیم.

) ب ( )الف (

 برای آویزان کردن ماهی، با سیم دو حلقه شبیه تصویر الف و ب می سازیم.
 روی طلق ماهی یک الیه نازک پوستی می چسبانیم و در آخر رنگ آمیزی می کنیم. همین طور تکه های 

کاغذ رنگی را که به صورت حلزونی برش داده ایم روی آن می چسبانیم.

) ب ( )الف (

)پ()ب()الف(
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 تعدادی ماهی آماده شده را روی سیم، مشابه 
طرح، آویزان می کنیم.

)ب()الف(

)پ()الف( )ب(

)ت(

تزیین حجم ماهی با ابزارهای مختلف
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1ـ7ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه، شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

  زیبایی شناسی و ترکیب بندی.
 تلفیق خالقانه حجم ساده با یک شئ کاربردی.

 ساخت یک حجم ساده تزیینی.

2ـ7ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ7ـ مواد و لوازم مورد نیاز
50 سانتی متر توری فلزی نرم و قابل انعطاف، روزنامه یا کاغذ طرح دار، چسب مایع، رنگ مورد عالقه 

قیچی  ،  خط کش   ، سیم چین یا انبردست  ، پایه چراغ رو میزی  ،المپ ــ سیم و دوشاخه برق.

)پ()ب()الف(

جلسۀ هفتم
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4ـ7ـ اجرای کار عملی )ساخت حجم تزیینی برای روشنایی(
 یک قطعه توری به شکل مربع های 25 در 25 سانتی متر ببرید. لبه های مربع زیاد صاف نباشد.

 روی توری را با روزنامه های رنگرزی شده بپوشانید. 

 از وسط کار، قسمت a و b را تا و از مرکز چروک کنید تا از باال شبیه کاسه گل شود.

  گل آماده شده را می توانید رنگ آمیزی کنید و با المپ و سر پیچ و پایه، یک چراغ تزیینی بسازید.

)پ()ب()الف(

)پ()ب()الف(

)پ()ب()الف(



ارائۀ گزارش کار

ـ   8   ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد:

 ارزشیابی فعالیت های انجام شده

ـ   8  ـ بودجه بندی زمانی 2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
50 دقیقه هم زمان با ارائه پروژهارزشیابی 50ارائٔه گزارش

ـ   8   ـ تنظیم گزارش 3
 حضور و غیاب: مانند مراحل گذشته انجام شود.

 ایجاد انگیزه: در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان گفته 
شود که در سال های بعد این فرآیند ادامه می یابد. همچنین ذکر شود که هدف از ارزشیابی مشاهدٔه عملکرد 

هر یک از افراد گروه هاست.
 پیش نیاز: تسلط کامل بر کارهای انجام شده.

 فعالیت دانش آموزان و معلم
دانش آموزان: ارائٔه گزارش

معلم: ارزشیابی
ــ در ابتدای کالس معلم کارهای انجام شده توسط دانش آموزان را مشاهده کند و کیفیت آنها را مالحظه نماید. 
سپس از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود را ارائه دهند. به هر گروه حدود 2 تا 5 دقیقه فرصت گزارش 
داده شود. معلم به طور هم زمان نتایج ارزشیابی را نهایی کند. یادآور می شود که در هر یک از جلسات نمرات 

جلسۀ هشتم
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ارزشیابی داده شده و در برگ آخر کارپوشه هر دانش آموز ثبت شده است. در این جلسه فقط الزم است آن 
را نهایی نمایید. نمونه ای از برگ ارزشیابی در ضمیمه همین پودمان آمده است.

ــ ارزشیابی بر مبنای مشاهدٔه کارپوشه و عملکرد دانش آموز صورت می گیرد و به صورت توصیفی است.

ـ  8  ـ توسعه حرفه ای 4
فردی که در زمینٔه ساخت احجام تزیینی کار می کند در آینده می تواند در مراکز تولیدی مربوطه مشغول 

به کار شود. همچنین می تواند به طور مستقل اقدام به تشکیل کارگاه تولیدی یا فروشگاه نماید.

ـ   8   ـ تجهیزات و مواد موردنیاز   5
کارپوشه هر دانش آموز ــ نمونه کارهای هر دانش آموز ــ آلبوم هر دانش آموز

ـ   8   ـ روش تدریس 6
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان

ـ   8   ـ فعالیت کالسی   7
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ   8   ـ نکات اجرایی 8
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن ها
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان طراحی و ساخت احجام تزیینی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهده + خروجی کارطراحی پروژه 1

مشاهدهآماده سازی وسایل٢

اجرای صحیح مراحل و فرایند ٣
اجرای کار

مشاهده + خروجی کار

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار٤

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و 5
حفاظتی

مشاهده

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت٦

مشاهده + خروجی کاراجرای پروژه براساس زمان بندی7

مشاهده + خروجی کارآزمایش پروژه نهایی اجرا شده٨

مشاهده + خروجی کاراصالح و بهبود پروژه٩

خروجی کاراجرای فعالیت غیرکالسی10

توجه به مهارت های غیرفنی 11
مانند عالقه به یادگیری، انضباط، 

روحیه مشارکت پذیری، روحیه 
پرسشگری، پاسخ به سؤاالت و 

نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن1٢

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:     
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نمون برگ گزارش پودمان کار »کار پوشه«

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

مواد و ابزاری را که برای اجرای این پودمان از آنها استفاده کرده ام:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مراحل کاری که در این پودمان انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ
6ــ
7ــ
8   ــ
9ــ

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

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

نمونه کاری که انجام داده ام

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:
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منابع

1ــ انواع کتاب های طراحی کودکان، انتشارات کانون پرورش فکری
2ــ کتاب های طراحی کودکان، انتشارات بهار

3ــ طراحی کودکان، نوشته مونا بوکس،انتشارات سنت مارتین ــ 1986
4ــ طراحی را به کـودکـان خــود بیاموزید،نــوشته میا جاسون، انتشارات الول هاوس، 1990

5 ــ گل و بوته در هنر اسالمی، جهان اینانلو، مهران صدر السادات، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی.

6  ــ شیوه های رنگ سازی در قلمرو هنر نقاشی، جلیل جو کار، فرهنگستان هنر.
7ــ رنگرزی الیاف نساجی با رنگزای مستقیم، ادوارد ترومن، مترجم: عبداله احراری، انتشارات 

نگین شب
8   ــ پانصد نکته برای معلمان، سالی براون، فیلیپ ریس، کارولین ارالم، مترجم: سعید مادح خاکسار، 

ویراستار: غالمحسین اعرابی، نشر موزون )22 فروردین، 1390(
9ــ اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش، لوئل اوگاست شوئر، مترجم: حمزه گنجی، 

نشر بعثت )17 آذر، 1387(



درس )7(
پودمان طراحی و ساخت خودروِی کشتی



199 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

هدف کلی

طراحی ، اجرای فرآیند و ساخت دستگاه خودروی کشی 

نگرش  تغییر  و  ای ساده  پروژه  فرآیند طراحی و ساخت  انجام  به  این موضوع، دستیابی  ارائه  از  هدف 
دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است و فرآیند انجام کار و تقویت 

روحیه ایده پردازی دانش آموزان همواره مورد تأکید برنامه ریزان این واحد درسی است.
 



1ـ1ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان با برخی از مفاهیم علمی که آنها را برای ایده پردازی و انجام مراحل طراحی و 
ساخت پروژه آماده می سازد، آشنا می شوند. برای این منظور دانش آموزان باید بتوانند ضمن آشنایی با مفهوم 

انرژی، انواع انرژی را نیز تعریف کنند.
     

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس موضوع درس

3ـ1ـ شرح درس
انرژی: انرژی قابلیت انجام کار است و کار زمانی انجام می شود که از نیرو برای حرکت دادن یک شئ 

استفاده شود.
انرژی پتانسیل: انرژی ذخیره شده را انرژی پتانسیل گویند. مانند انرژی ذخیره شده در فنر یک ساعت یا 

یک اسباب بازی کوکی یا انرژی ذخیره شده در کش )زه( یک کمان تیراندازی کشیده شده.
 انرژی جنبشی: انرژی حرکتی را انرژی جنبشی گویند. مانند انرژی حرکت عقربه های ساعت که در اثر 
آزاد شدن انرژی پتانسیل در فنر کوک شده صورت می گیرد. انرژی جنبشی از انرژی پتانسیل تولید می شود.

4ـ1ـ روش تدریس
نیاز سنجی: در این قسمت دانش آموزان ابتدا باید به نیاز و دلیل انتخاب موضوع طراحی و ساخت 
پروژه خود پی ببرند.لذا معلم گرامی می تواند با طرح این موضوع که می خواهیم یک نمونه خودروی  اسباب 

بازی را طراحی کنیم و آن را بسازیم که بتواند بدون استفاده از انرژی فسیلی و یا الکتریکی حرکت کند.

جلسۀ اول
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سپس با شرح مفهوم و انواع انرژی دانش آموزان را در استفاده از یک کش الستیکی ساده برای طراحی 
و ساخت پروژه خود راهنمایی کند.

قبل از شروع به تدریس از دانش آموزان بخواهید کتاب کارشان را باز کنند و نمون برگ کارپوشٔه مربوط 
به پروژه های طراحی و ساخت درس کار و فناوری را مشاهده کنند.به آنان بگویید که الزم است فعالیت های 
کالسی و غیرکالسی هر جلسه از مراحل انجام طراحی و ساخت پروژٔه خود را در نمون برگ ارائه شده به 

صورت نمونه )در کتاب کار( با خط زیبا یادداشت کنند. 

5ـ1ـ فعالیت کالسی
به انتهای کش الستیکی وزنه ای را آویزان کنید تا طول کش اضافه   شود.سپس به آرامی وزنه را به طرف 

پایین بکشید تا طول کش کمی بیشتر شود.حال اگر دست خود 
را رها کنید وزنه همچنان باال و پایین می رود. صبر کنید تا آرام 
از  را  پایین رفتن کش متوقف شود.علت  و  باال  آرام ،حرکت 

دانش آموزان جویا شوید. 
پاسخ این است که از یک طرف نیروی وزن وزنه موجب 
می شود طول کش از حالت اولیه خود بیشتر شود و از طرف 
وزنه  دلیل  همین  برگردد،به  خود  اولیٔه  طول  به  باید  کش  دیگر 
نیروی  و  وزنه  نیروی وزن  نابرابری  اینجا  در  می کشد.  باال  را 
این  و  می شود  وزنه  رفتن  پایین  و  باال  موجب  کش  کشسانی 
وضعیت تا زمانی که نیروی کشسانی کش و نیروی وزن وزنه با 

هم برابر شوند ادامه خواهد داشت.

6  ـ1ـ فعالیت خارج کالس
که  را  کش  نمونه  چند  نام  بخواهید  دانش آموزان  از 
مختصر،تفاوت  شرح  و  ظاهری  مشخصات  ذکر  با  می شناسند 
آنها در کار پوشه خودشان بنویسند و در جلسٔه بعد یک نمونه 

کش را با خود به کالس بیاورند.
شکل ٢ــ١

شکل ١ــ١



1ـ2ـ هدف 
انجام فعالیت های مقدماتی دانش آموزان برای طراحی خودروی کشی

2ـ2ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

3ـ2ـ شرح درس
ذخیره سازی و آزادسازی انرژی در یک کش الستیکی

 فعالیت اول: نیروی کش و وزنه
یک کش الستیکی انتخاب کنید.

وزنه ای را به یک کش الستیکی  با استفاده از تکه ای از نخ به کش آویزان کنید. می توانید به جای وزنه از 
یک حلقٔه چسب پالستیکی استفاده کنید.

وزنه را در جهت راست یا چپ دور خودش بچرخانید تا کش هم دور خودش پیچیده شود. اکنون انرژی 
چرخاندن وزنه از طریق دست شما در کش ذخیره می شود. وزنه را آزاد کنید تا بر اثر آزاد شدن انرژی پتانسیل 

و تبدیل آن به انرژی جنبشی دورانی، وزنه در جهت عکس بچرخد.

جلسۀ دوم
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شکل ١ــ٢ــ تاباندن کش از طریق چرخاندن  وزنه به 
چپ یا راست

شکل ٢ــ٢ــ چرخش وزنه  بر اثر آزاد شدن نیروی کشش 
در جهت عکس تاباندن کش

 فعالیت دوم: یک قرقرهٔ پالستیکی که چند دور نخ دور آن پیچیده شده است تهیه کنید. به اندازهٔ سطح دایرٔه 
طرفین قرقره، دو دایرهٔ مقوایی فشرده را برش دهید. و مرکز مقواهای دایره ای، را با استفاده از دستگاه سوراخ 

کن کاغذ )پانچ( سوراخ کنید.

شکل ٤ــ٢شکل ٣ــ٢

شکل ٦ ــ٢شکل ٥ ــ٢

مقواهای دایره ای را با چسب مایع به دو طرف سطح قرقره بچسبانید.

یک کش حلقوی را که طول آن تقریباً چهار برابر طول قرقره می باشد یک سر آن را از یک طرف از داخل 
سوراخ قرقره عبور دهید تا از سر دیگر قرقره خارج شود.
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ـ کشیدن نخ قرقره و تابیده شدن کش ـ رها کردن نخ قرقره و چرخیدن قرقرهالفـ  بـ 

شکل ٨  ــ٢

شکل ٩ــ٢

شکل ١٠ــ٢

شکل ٧ــ٢
پبالف

با استفاده از یک کاغذ دایره ای که سطح آن هم اندازهٔ  سطح 
مقطع قرقره است سیخ چوبی را کامالً به قرقره محکم کنید.

با چسباندن یک کاغذ دایره ای هم اندازه با قطر قرقره، سیخ 
چوبی را کامالً به قرقره محکم کنید.

برای طرف دیگر قرقره هم به همان شیوه ای که توضیح داده شد 
عمل کنید تا کش نتواند در داخل قرقره آزادانه بچرخد.

حال یک تکه سیخ چوبی مانند خالل دندان یا چوب کبریت را از حلقٔه کش عبور دهید و با چسب آن را 
روی مقوا بچسبانید تا حلقه کش نتواند به صورت آزاد در داخل محور قرقره بچرخد.
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بـ   ثابت کردن کش در نی با مفتولالفـ   عبور کش از نی

تـ   ثابت کردن نی داخل قرقرهپـ   قرار دادن نی داخل قرقره

ثـ   بستن وزنه به سر نخ دور قرقره و کشیدن وزنه

جـ   رها کردن وزنه شکل ١١ــ٢

در روش دیگر می توانید کش را از یک لولٔه پالستیکی مانند نی، عبور دهید و وسط نی را با استفاده از 
مفتول مسی چنان سوراخ کنید و مفتول را از آن عبور دهید که کش در آن مهار شود. بعد، دور لوله را آنقدر 
با کاغذ بچسبانید تا به سختی داخل سوراخ قرقره شود، سپس با چسب مانع حرکت آن در داخل قرقره شوید.
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4ـ2ـ روش تدریس
دانش آموزان را در گروه های ٤ نفره گروه بندی کنید و از هر گروه بخواهید یک نفر را به عنوان سرگروه 
انتخاب کنند و فعالیت اول را انجام دهند. نکات ایمنی و بهداشتی را به آنها یادآور شوید و آنها را از انجام 
شوخی با کش و آسیب رساندن به یکدیگر منع کنید. از دانش آموزان بخواهید نقشٔه ساده دستی فعالیت اول 
را در کارپوشه  خودشان ترسیم کنند و آنچه را که فراگرفته اند شرح و نتیجه گیری را به طور مختصر بنویسند.      

5  ـ2  ـ فعالیت خارج از کالس
از دانش آموزان بخواهید چند کاربرد از کش را که در خانه و محیط اطراف مورد استفاده دارد به دقت 

بررسی و شرح مختصر آن را در کارپوشه  خودشان بنویسند و برای جلسه بعد ارائه دهند.

شکل ١٢ــ٢

بالف

شکل ١٣ــ٢

از گروه ها بخواهید فعالیت دوم را انجام دهند. درهنگام انجام فعالیت برکارگروه ها نظارت کنید و نکات ایمنی 
و بهداشتی را به آنها یادآور شوید و مراقب باشید از انجام شوخی با کش برای آسیب رساندن به یکدیگر بپرهیزند. 
از دانش آموزان بخواهید نقشٔه سادهٔ دستی فعالیت دوم را در کارپوشه خود ترسیم کنند و علت چرخش خود به 

خودی قرقره پس از آزادکردن نخ را در کار پوشه خودشان توضیح دهند.



1ـ3ـ هدف
ایده پردازی دانش آموزان برای طراحی و ساخت خودروی کشی 

2ـ3ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

3ـ3ـ شرح درس
در جلسٔه دوم دانش آموزان توانستند قرقره ای را، توسط یک کش که به دور خود پیچیده شده، خود به خود 
به حرکت درآورند. در واقع قسمت اصلی طراحی و ساخت خودروی کشی به همین قسمت مربوط است. به 
این ترتیب که دانش آموزان می بایست خودرویی طراحی کنند و آن را بسازند که با کشیدن نخ، قرقره بچرخد 
با آزاد کردن نخ، کش تمایل دارد انرژی پتانسیل ذخیره  و موجب پیچیدن کش به دور خود شود. در اینجا 

شدٔه خود را آزاد سازد و در جهت عکس پیچیدگی خود 
حرکت کند و قرقره را به همراه خود بچرخاند، سپس اگر 
دانش آموز قرقره را به عنوان چرخ های محرک خودرو و 
کش را به عنوان محور چرخ ها در نظر گیرد، می تواند طرح 
خودرو را با ساخت یک بدنه و چرخ های دیگر برای غلبه 
بر نیروی اصطکاک تکمیل کند و آنرا به حرکت در آورد.    

نقشۀ طرح پیشنهادی خودروی کشی:
شکل١ــ٣

جلسۀ سوم
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نیروی اصطکاک: اصطکاک نیروی ضد حرکت است و موجب اتالف انرژی می شود.
خود  برای  اجزا،  قرارگیری  جای  و  ابعاد  مواد،  جنس  وسایل،  انتخاب  در  می توانند  دانش آموزان 
ایده پردازی کنند. برای رسیدن به این هدف به دانش آموزان بگویید ابتدا سه نقشٔه اختصاری از پروژٔه خود را 

در کار پوشه شان ترسیم کنند و برای هر کدام مزایا و معایبی را شناسایی و بنویسند.

مزایا: آسان ساخته می شود
معایب: تعادل ندارد

مزایا: تعادل دارد
معایب: چهار چرخ نیاز دارد.

مزایا: تعادل دارد ــ آسان ساخته می شود.
معایب: برای حرکت نیروی زیادی نیاز دارد.

طرح انتخابی و دالیل انتخاب آن:
هم  چون  است.  من  انتخابی  طرح  سوم،  طرح 

تعادل دارد. هم ساختن آن آسان است.

الف

نشان داده شده  انجام شده،  نقشه که توسط یک دانش آموز  ترسیم  از  نمونه ای  ارائه  شده،  در تصویر 
است. همان طور که مالحظه می شود مزایا و معایب هر کدام از سه تصویر نوشته شده و دلیل انتخاب طرح 

ب

پ

شکل ٢ــ٣
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را می توان  متفاوتی  ترسیم های  تعداد دانش آموزان کالس  به  که  توجه داشت  نیز ذکر شده است.باید  نهایی 
دریافت کرد، لذا تصویرهای فوق به عنوان نمونه می باشند.                                                                                                       

ـ  روش تدریس 4ـ3
از دانش آموزان بخواهید سه طرح دستی خودروی کشی را در کارپوشه شان ترسیم کنند. به  آنها بگویید 
برای نیروی محرکٔه خودروی خود از فعالیت دوم جلسه دوم می توانند استفاده نمایند. همچنین به آنها بگویید 
که اکنون می توانند در انتخاب نوع مواد، ابعاد، محل قرارگیری اجزای خودرو و نوع اتصاالت و شکل بدنه 
ایده پردازی کنند. سپس به دانش آموزان فرصت کافی دهید تا این کار میسر شود و با مراجعه به تک تک 
دانش آموزان آنها را در ارائٔه ایده راهنمایی کنید.                                                                                            

5  ـ3  ـ فعالیت خارج از کالس
ساخت  برای  را  نیازشان  مورد  وسایل  و  ابزار  خود،  نهایی  طرح  به  توجه  با  بخواهید  دانش آموزان  از 

 خودروی کشی انتخاب کنند.   
تعدادمشخصاتنام مواد و ابزارردیفتعدادمشخصاتنام مواد و ابزارردیف

1 عددپالستیکیقرقرٔه نخ15 ورق15×20 سانتی مترمقوای فشرده1

1 عددالستیکیکش16 عددمعمولیپرگار2

فلزی یا پالستیکیخط کش3
20 تا 30 سانتی متر

1 عدد
مایعچسب7

1 عدد

1 عددمعمولیقیچی18 عددمعمولیمداد و پاک کن٤



1ـ4ـ هدف
دانش آموزان پس از تأیید طرح های خود توسط معلم مراحل ساخت آنها را انجام دهند.

2ـ4ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15تدریس

3ـ4ـ انجام کار عملی
 تعریف یاتاقان: یاتاقان یکی از اجزای ماشین است که به  عنوان تکیه گاه محورهای گردنده از آن 

استفاده می شود. در اینجا نی نوشیدنی به عنوان یاتاقان مورد استفاده قرار گرفته است.
 روش های مختلف ساخت وسیله 

همان طور که گفته شد، با توجه به اینکه دانش آموزان در ارائٔه طرح های خود می توانند از لحاظ مواد، 
ابعاد و قرارگیری اجزا و… متفاوت عمل کنند، لذا مراحل کاری نیز برای ساخت آنها می تواند متفاوت باشد. 

ب ــ بریدن مقوا با توجه به خطوط رسم شده بر روی آن الف ــ ترسیم نقشه بدنه خودرو روی مقوا)عرض بدنه می بایست 
کمی بیشتر از اندازه طول کش الستیکی باشد.(

شکل ١ــ٤

جلسۀ چهارم
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الف ــ بریدن محل قرارگ»یری قرقره)اندازه برش باید از طول قرقره 
کمی بزرگتر باشد.(

پ ــ بریدن دو تکه کاغذ به شکل نوار برای اتصال یاتاقان به بدنه

ث ــ نحوۀ اتصال نوار کاغذی دوم

ب ــ تا کردن قسمت بریده شده مقوا

ت ــ نحوه اتصال یکی از نوارهای کاغذی به یاتاقان ) نی پالستیکی(

ج ــ آغشته کردن یک طرف نوارها به چسب مایع

شکل ٢ــ٤
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الف ــ اتصال نوارها به بدنه

پ ــ برش دایره 

ث ــ سوراخ کردن وسط کاغذ های دایره ای

ب ــ ترسیم دایره روی مقوای فشرده با استفاده از پرگار با 
شعاع 15 میلی متر

ت ــ برش دایره های دیگر ) به عنوان چرخ (

ج ــ اتصال یکی از چرخ ها به محور ) میله چوبی ( 

شکل ٣ــ٤
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الف ــ عبور محور چوبی از یاتاقان ها 

ـ عبور کش الستیکی از لوله پالستیکی »نی پالستیکی به طول  پـ 
قرقره«

ث ــ پیچیدن مفتول برای ثابت کردن کش در لوله 

ب ــ اتصال چرخ دیگر به سر دیگر محور

ت ــ عبور مفتول از لوله و ما بین دو رشته کش

ج ــ پیچاندن کاغذ دور لوله به اندازه قطر سوراخ قرقره نخ 

شکل ٤ــ٤
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ــ قرار دادن لوله با روکش کاغذی در داخل قرقره نخ ) دو حلقه کش از دو سر قرقره به یک اندازه خارج 
شده باشد.(

ــ ثابت کردن لوله با چسب مایع به بدنه سوراخ قرقره ) چسب به داخل سوراخ قرقره نفوذ نکند.(

ب ــ قرار دادن حلقه دوم کش روی بدنهالف ــ قرار دادن حلقه کشی روی بدنه
شکل ٥  ــ٤

الف ــ  یک تکه لوله پالستیکی ) حدود 2 سانتی متر ( را با چسب شفاف به قسمت تا شده جای قرقره بچسبانید.

ب ــ  نخ را از لوله عبور دهید و خودرو را راه اندازی کنید.
شکل ٦  ــ٤
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4ـ4ـ نکات ایمنی حفاظتی وبهداشتی
1ــ توجه به استفادهٔ صحیح از ابزار )نحوهٔ قرار گرفتن ابزار در دست، دقت در آسیب نرساندن به اعضای بدن(

2ــ توجه به استفادٔه مناسب از ابزار؛
3ــ توجه به دست نزدن به لبٔه تیز قیچی؛

4ــ توجه به حساسیت نداشتن دانش آموزان در استفاده از چسب؛
5  ــ توجه به مواظبت از چشمان در مقابل مواد شیمیایی و دستان آلوده هنگام کار؛

6ــ مرتب کردن وسایل و جمع آوری ضایعات پس از انجام کار و نظافت محیط اطراف؛
7ــ توجه به شوخی نکردن دانش آموزان با هم در هنگام کار با ابزار.

معلمان گرامی ضمن اینکه همواره رعایت اصول بهداشتی و ایمنی را به دانش آموزان یادآور 
می شوند، دانش آموزان را در صرفه جویی مواد مصرفی برای کمتر شدن ضایعات تشویق نمایند.



ـ  5  ـ هدف 1
تکمیل مراحل ساخت خودروی ِکشی و آزمایش آن

ـ  5  ــ بودجه بندی زمانی 2ـ

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

ـ  5  ــ شرح درس 3ـ
 نحؤه ثبت نتایج گزارش درکارپوشه

 پس از اتمام مراحل ساخت، دانش آموزان طرح های خود را مورد آزمایش قرار می دهند، سپس نتایج 
آزمایش را در جدول ثبت نتایج  در کار پوشٔه خود ثبت می کنند.

 
تعداد آزمایشمشاهداتمشکلراه حل

ماشین قرقره  در جای خود می چرخد.وزن ماشین زیاد شود. ولی  می چرخد  قرقره 
بار اولحرکت نمی کند.

شده جهت قرقره عوض شود. بسته  قرقره عکس  جهت 
است.

ماشین در جهت عکس حرکت 
بار دوممی کند.

بار سومــــــــــــ

جلسۀ پنجم
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ـ  5  ـ روش تدریس 4 
از دانش آموزان بخواهید مراحل باقی مانده را انجام دهند، و ساخت خودروی کشی خود را تکمیل کنند.

به تک تک دانش آموزان  برفرایند کار،  نظارت  با  فرآیند ساخت،  ضروری است معلم گرامی، در طول 
دانش  خود  همفکری  و  همیاری  با  بهداشتی،  و  ایمنی  و  حفاظتی  اصول  رعایت  یادآوری  ضمن  و  سربزند 
آموزان،آنان را برای انجام کارشان راهنمایی کند.پس از اتمام مراحل کاری از دانش آموزان بخواهید طرح 

خود را برای سه مرتبه آزمایش کنند.
از آنجا که ثبت نتایج آزمایش و مستند کردن مشاهدات و راه حل ها برای رفع مشکالت از بخش های مهم 
فرآیند اجرای طراحی و ساخت پروژه است، پیشنهاد می شود معلم، دانش آموزان را به مستند کردن مشاهدات 

خود، قبل از رفع مشکالت و آزمایش مجدد تشویق نماید.



1ـ6  ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان طرح های خود را اصالح و بهبود می بخشند.

2ـ6  ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15تدریس

3ـ6  ـ شرح درس
 روش بهبود طرح

از دانش آموزان بخواهید با توجه به جدول ثبت نتاج آزمایش، طرح خود را بهبود بخشند.
در زیر به برخی از مشکالت طراحی خودروی کشی و روش های برطرف کردن آنها اشاره شده است.

روش برطرف کردن مشکل/ بهبودمشاهدات/ اشکاالت

1ــ1ــ سطح حرکتی عوض شود )مثل روی یک مقوا نه 1ــ قرقرهٔ خودرو پس از رها کردن نخ درجا می چرخد.
یک سطح بدون اصطکاک یا ُسر(.

2ــ1ــ وزن خودرو را با یک وزنه مناسب سنگین تر کند.
1ــ2ــ برای هدایت از یک لولٔه پالستیکی استفاده شود.2ــ نخ وقرقره دور کش می چرخد.

3ــ نخ از روی قرقره باز می شود ولی کش به دور خود 
نمی پیچد.

1ــ3ــ نخ روی قرقره محکم شود.
2ــ3ــ پوشش کاغذی کش داخل قرقره ثابت نشده است. 

باید آن را ثابت کرد.
1ــ4ــ می بایست کش را از بدنه باز کرد و قرقره را 180 4ــ خودرو در جهت عکس حرکت می کند.

درجه چرخاند.
ـ  ٥ شکل ١ـ

جلسۀ ششم
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     رسم نقشۀ پس از ساخت
در اینجا منظور از رسم نقشٔه پس از ساخت، ترسیم 
با دست آزاد از وسیلٔه ساخته شده، اصالح شده و بهبود 
یافته است.این نقشه شامل معرفی اجزای به کار رفته در 
وسیله نیز می باشد. حتی می توان برای شرح بعضی از 
عنوان  را  توضیحاتی  نقشه  زیر  در  وسیله  قسمت های 
کرد. به طورکلی، نقشٔه پس از ساخت با نقشٔه قبل از 
دارای  است،  دانش آموز  ایده پردازی  حاصل  که  ساخت 
تفاوت هایی است. ترسیم نقشٔه پس از ساخت می بایست با 

مداد انجام شود.

چرخ

 گزارش نویسی
یکی از اهداف برنامٔه درسی، درس کاروفناوری که در آموزش پروژه ها در نظر گرفته شده است، مستند سازی 
و گزارش نویسی است. برای این منظور در کتاب کار دانش آموزان نمون برگی طراحی شده است که دانش آموزان 

بتوانند ضمن تکمیل آن گزارشی از عملکردشان برای انجام پروژه تهیه نمایند.
این گزارش شامل موضوعاتی به شرح زیر است:

1ــ عنوان                     2ــ هدف                                3ــ ابزار، مواد و تجهیزات به کار رفته 
4ــ مراحل انجام کار     5  ــ نکات ایمنی و حفاظتی       6  ــ مشکالت و موانع

7ــ نقشٔه نهایی و تصویر

4ـ6  ـ روش تدریس
پیشنهادهای  بررسی و  نفره طرح های ساخته شده  یکدیگر را  از دانش آموزان بخواهید در گروه های 5 

اصالحی برای بهبود هر یک از طرح ها را مستند کنند.
برای این منظور نیاز است به صورت داوطلبانه یا از طرف معلم برای هر گروه یک سر گروه تعیین شود و از طریق 
سر گروه مستندات جمع آوری و برای بررسی تحویل معلم شود. هر یک از نمون برگ های پیشنهادی باید دارای نام 

و نام خانوادگی دانش آموز باشد تا پس از بررسی برای اصالح و بهبود به دانش آموز برگردانده شود.
به دانش آموزان فرصت کافی دهید تا طرح های خود را با توجه به پیشنهادهای ارائه شده اصالح و بهبود 
بخشند و مجددًا طرح خود را آزمایش کنند. از دانش آموزان بخواهید نقشه ای از طرح نهایی ساخته شده در کار 
پوشه خود ترسیم کنند. در نقشه باید جنس، ابعاد و نحؤه قرارگیری عناصر تشکیل دهنده خودرو مشخص 

ـ  ٥ شکل ١ـ

نی نوشیدنی
سیخ کباب چوبی 

بدنه خودرو)مقوا( کش
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باشد. 
به بهبود و اصالح طرحشان شده است به صورت ساده در کارپوشه شان  همچنین مواردی را که منجر 

بنویسند.

5  ـ6  ـ فعالیت خارج از کالس
دانش آموزان در جلسٔه هفتم می بایست گزارشی از فرآیند ساخت وسیلٔه خود را در کالس درس ارائه 
دهند. در کارپوشٔه هر دانش آموز نمون برگی برای این منظور به صورت خام طراحی شده است. دانش آموز 
 ،powerpoint یا word باید نمون برگ را تکمیل و در صورت امکان با نرم افزارهایی که می شناسد، مانند

در جلسٔه هفتم ارائه دهد.
برای این منظور الزم است محتوای نمون برگ گزارش را برای دانش آموزان شرح دهید و انتظارتان را 

برای ارائٔه گزارش در جلسٔه هفتم برای آنها بیان کنید.



ارائهگزارشکارتوسطدانشآموزان

١ـ٧ـهدف
بررسی نهایی فعالیت های انجام شده در طی 6 جلسه از طریق ارائه گزارش توسط دانش آموزان 

٢ـ٧ـبودجهبندیزمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

4٠فعالیت کالسی توأم با ارزشیابی٥حضوروغیاب

ــفعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

ــارائه درس

3ـ٧ـابزاروموادموردنیاز
ــ کارپوشه؛

ــ وسیلٔه ساخته شده.

4ـ٧ـروشتدریس
در این جلسه معلم بیشتر شنونـده خواهد بود و گروه های دانش آموزی در ارتباط با کارخود گزارش 
می دهند. معلم سعی می کند که مسائل مخـتلفی مانند حس مشارکت، عالقـه منـدی، احساس مسئولیت، 
صرفه جویی را که از مهارت های محوری است مورد توجه قـرار دهد. در پایان گفتار کـوتاهی به شرح زیر 

بیان می کند.
در این تجربه ما آموختیم که چگونه با فکر و اندیشه ایده پردازی کنیم. در نهایت به خلق یک اثر بپردازیم. 

جلسۀ هفتم
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چالش های زیادی داشتیم ولی موفق شدیم آن را حل کنیم در طول زندگی اگر به همین ترتیب عمل کنیم موفق 
می شویم.

5ـ٧ـارائهگزارشتوسطدانشآموزان
به هر گروه دانش آموزی 3 تا ٥ دقیقه فرصت داده می شود تا در مورد طرح خود صحبت کنند. هم زمان 
معلم، کارپوشه های دانش آموزان را بازدید می کند و مورد ارزشیابی قرار می دهد. ارائه گزارش به صورت 

پاورپوینت هم می تواند باشد.
در پایان بهترین کار را انتخاب و تولید کننده را مورد تشویق قرار می دهد. الزم است علت انتخاب ذکر 

شود، تا سایر دانش آموزان نیز نسبت به بهبود کارخود در آینده حساس شوند.
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کارپوشه1 فّعالّیت ………………………………

جلسۀ اّول 

فّعالّیت کالسی 

فّعالّیت غیرکالسی

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون برگ 
کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمونبرگخالصۀگزارش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

ابزار و تجهیزاتی را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
.1
.2
.3
.4

موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

مراحل کاری که انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

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

نتیجه آزمایش را گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:
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نمونبرگگزارشپروژۀطّراحیوساخت

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را برطرف کردم 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزار نام مواد و ابزار
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارها با آن ها مواجه شدم: 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.تصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه طراحی و ساخت خودرو کشی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهآماده سازی وسایل1

مشاهده + مرحله طراحی خودروی کشی2
خروجی کار

مشاهده + مرحله ساخت خودروی کشی3
خروجی کار

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4

مشاهده رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و حفاظتی ٥

خروجی کار ایده پردازی، نوآوری و خالقیت 6

مشاهده + اجرای پروژه براساس زمان بندی ٧
خروجی کار 

مشاهده + آزمایش پروژه نهایی اجرا شده٨
خروجی کار 

مشاهده + اصالح و بهبود پروژه٩
خروجی کار

خروجی کاراجرای فعالیت های غیرکالسی1٠

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 11
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه کار 12

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:    



درس )٨(
پروژه طراحی و ساخت خودروی برقی
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هدف کلی

طراحی، اجرای فرایند و ساخت دستگاه خودروی الکتریکی

هدف از ارائه این موضوع دستیابی به اجرای فرایند طراحی و ساخت پروژه های ساده و تغییر نگرش 
دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است. در این فرایند انجام کار و 

تقویت روحیه ایده پردازی در دانش آموزان همواره مورد تأکید برنامه ریزان این واحد درسی بوده است. 
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اهمیتیادگیریپروژهای
دانش آموز در روش یادگیری پروژه ای برای حل مسائل به تفکر عمیق، بررسی، جمع آوری اطالعات، 
تحلیل اطالعات، پیش بینی، تفسیر نتایج و ارائٔه ایده و طرح نیاز دارد. در یادگیری پروژه محور، دانش آموزان 
برای انجام کارهای یدی و به کارگیری ابزارهای فناورانه تشویق می شوند. همچنین، ضمن اینکه انجام کارها 

به صورت گروهی امکان پذیر می شود، مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان نیز ارتقاء می یابد.
دانش آموزان در یادگیری پروژه ای با این موقعیت واقعی و طبیعی مواجه می شوند که برای رفع مشکالت 

خود و همچنین دریافت بازخوردهای طبیعی مرتبط با رفتار خود نیاز به چاره اندیشی دارند.

فوایدیادگیریپروژهای
برخی از سودمندی های یادگیری پروژه ای عبارت اند از:

کسب مهارت های فناورانه )به کارگیری ابزار مناسب(؛
کسب مهارت های غیر فنی مانند تفکر انتقادی، تصمیم گیری، حل مسئله و خودباوری؛

کسب مهارت خودارزیابی؛
کسب مهارت در انجام کار گروهی؛
کسب مهارت برنامه ریزی در کارها؛

کسب مهارت مستندسازی و گزارش نویسی.



تمهیدمقدمات،ارائهوتولیدایدهاولیه
تبیینپروژه

١ـ١ـهدف
آشنایی با آن دسته از مفاهیم علمی است که دانش آموز را برای ایده پردازی و انجام پروژه ساخت خودروی 
برقی آماده می کند. برای این منظور وی باید بتواند ضمن آشنایی با چگونگی انتقال حرکت از موتور الکتریکی 
به چرخ های یک خودرو به تشریح چگونگی ساخت یک ماکت خودروی برقی بپردازد. همچنین الزم است 
با مدارهای ساده الکتریکی و چگونگی برقراری جریان در آن آشنا باشد. تشریح مواردی از قبیل چگونگی 
ترسیم نقشٔه جعبه و ساخت پولی نیز در این پروژه مورد نظر است. تأکید بر مهارت های غیرفنی و اجرای نکات 

ایمنی و بهداشتی نیز از مواردی است که حتماً باید به آن  توجه کند.

٢ـ١ـبودجهبندیزمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

1٠فعالیت کالسی٥حضوروغیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

1٠ارزشیابی2٠ارائه درس

جلسۀ اول
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3ـ١ـابزاروموادموردنیاز

نام ابزارردیف

موتور اسباب بازی کوچک سه ولتی1

جای باتری سه ولتی2

باتری قلمی 1/٥ ولتی کوچک AA دوعدد3

انبردست4

سیم چین٥

قیچی6

پیچ گوشتی٧

کارپوشه8

خودکار یا مداد 9

سیم رابط تلفنی )٠/٥ یا ٠/2٥( روکش دار1٠

پولی و ماسوره چرخ خیاطی 11

عکسی از پولی، فلکه، تسمه و توربین کولر 12
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4ـ١ـپیشنیازها
ــ آشنایی دقیق با ساختار این مجموعه و چگونگی ساختن آن قبل از شروع کار؛

ــ چگونگی انتقال انرژی از طریق پولی و تسمه؛ 
ــ کاربرد پولی و تسمه برای انتقال حرکت؛ 

ــ آشنایی مختصر با نقشه کشی و چگونگی ساخت جعبه؛ 
ــ تسلط کامل بر چگونگی ساخت شبیه ساز خودروی الکتریکی؛ 

ــ آشنایی با عیب یابی و رفع عیب در خودروی الکتریکی شبیه سازی شده؛ 
ــ آگاهی از چگونگی انتقال حرکت موتور کولر به توربین کولر؛

ــ تسلط کامل بر مسائل بهداشتی و ایمنی.

5ـ١ـروشتدریس
قبل از شروع کار از دانش آموزان بخواهید که به یک پرسش پاسخ دهند؛ »خودروی برقی چگونه کار 
می کند؟« سپس نظرات دانش آموزان را به بحث بگذارید و به آنان بگویید کتاب کارشان را باز کنند و قسمت 
آموزان گوشزد کنید در طی مراحل  به دانش  آماده کنند.  پروژه درس کار و فناوری را  به  کارپوشه مربوط 

طراحی و ساخت پروژه الزم است به کارپوشه مراجعه نمایند و فعالیت و ایده های خود را در آن بنویسند.

7ـ١ـفعالیتغیرکالسی
ماسوره چرخ  کنند  غیر درسی سعی  در ساعات  که  بخواهید  آموزان  دانش  از  مرحله،  این  اتمام  از  پس 
در  را  نصب  مراحل  همچنین  بیاورند.  کالس  به  و  کنند  نصب  ازی  ب اسباب  موتور  محور  روی  را  طی  خیا
 ٧cm ×11cm کارپوشه خود بنویسند. در ضمن تحقیق کنند که چگونه می توانند یک جعبه کوچک به ابعاد
×6cm بسازند، نقشه آن را ترسیم کنند و برای جلسه بعد نقشه را بیاورند و در صورت امکان جعبه را بسازند. 

نمونه نقشه ترسیم شده در ضمیمه جلسه دوم آمده است.



نگاهنظاممندبهپروژهومعرفیطرحها

١ـ٢ـهدف
آشنا نمودن دانش آموزان به داشتن نگاه نظام مند در ارائه  ایده و تولید محصول است. از آنجا که می 

خواهیم محصول نهایی این پروژه یک خودروی الکتریکی شبیه  سازی شده به صورت سخت افزاری باشد، 
برای رسیدن به محصول قابل قبول باید نگاه نظام مند داشته باشیم.

٢ـ٢ـبودجهبندیزمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

1٠فعالیت کالسی٥حضوروغیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

1٠ارزشیابی2٠ارائه درس

3ـ٢ـابزاروموادموردنیاز

نام ابزارردیف

ابزارهای ذکر شده در فعالیت 11

جلسۀ دوم
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پرگار2

مقوای نسبتاً ضخیم )مقوای جعبه شیرینی مناسب است(3

در آب معدنی، شامپو یا مواد شوینده )با ابعاد مختلف(4

نی پالستیکی ) دو عدد به طول 2٠ سانتی متر(  و چسب مایع فوری٥

به طول 1٥ 6 میلی متر)دو قطعه  تا 4  با قطر حدود 3  میله چوبی 
سانتی مترــ سیخ کباب چوبی مناسب است.(

خط کشی پالستیکی )به طول 2٠ سانتی متر(٧

 
4ـ٢ـپیشنیازها

ــ کاربرد پرگار برای ترسیم دایره های چرخ؛
ــ کاربرد میله های چوبی برای محورهای چرخ؛

ــ بریدن میله های چوبی با سیم چین و صاف کردن نوک آن؛
ــ استفاده از نی برای چرخش آزاد محورهای چرخ )یاتاقان(.

5ـ٢ـروشتدریس
الزم است قبل از شروع کالس مراحل ترسیم نقشه،بریدن مقوا، ساخت جعبه، بریدن چرخ، سوراخ کردن 
چرخ، بریدن میله چوبی را تمرین کنید و برای هریک از مراحل نمونه سازی نمایید تا بتوانید آنها را در فرایند 

تدریس برای دانش آموزان نمایش دهید.

6ـ٢ـاجرایکارعملی
در این مرحله از دانش آموزان بخواهید که آیا توانسته اند ماسوره چرخ خیاطی را روی محور موتور 
اسباب بازی سوار کنند. در صورتی که موردی آماده بود، آن را ارائه دهند. یک نمونه از مراحل سوار کردن 

ماسوره روی محور موتور را با استفاده از پالستیک ته خودکار در شکل 1ــ2 مالحظه می کنید.
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باشید. سوراخ کردن  به نکات ایمنی توجه داشته  باید  هنگام نصب پالستیک ته خودکار روی ماسوره، 
پالستیک ته خودکار توسط پیچ گوشتی کوچک نوک تیز صورت می گیرد. این مرحله باید حتماً توسط معلم 
یا فرد بزرگسال انجام شود.سوراخ پالستیک ته خودکار حتماً باید کامالً در وسط و کمی کوچک تر از قطر 

محور موتور باشد. 
الزم است دانش آموزان مراحل نصب ماسوره روی محور موتور را بسیار خالصه ودر سه سطر توضیح 
دهند. این توضیح در کارپوشه درج می شود. بعد از این مرحله از دانش آموزان سؤال کنید که آیا جعبه مقوایی 
برای سایر دانش آموزان  بودند از سازنده بخواهید مراحل ساخت را  اند؟ در صورتی که ساخته  را ساخته 
توضیح دهد. در صورتی که فردی آماده نبود، مراحل ساخت را از ترسیم نقشه تا پایان کار یعنی چسباندن 
لبه های جعبه، برای دانش آموزان توضیح دهید و از آنها بخواهید در ساعات غیر درسی اقدام به ساخت آن 

نمایند.

شکل ١ــ٢ــ مراحل نصب ماسوره چرخ خیاطی روی محور موتور به عنوان پولی

 پ ــ نصب پالستیک روی ماسوره ب ــ سوراخ کردن پالستیک ته خودکار الف ــ پالستیک ته خودکار

 ج ــ نصب مجموعه روی محور ث ــ مجموعه ماسوره وپالستیک ته خودکار ت ــ محکم کردن پالستیک روی ماسوره

 ح ــ آماده سازی نهایی چ ــ محکم کردن مجموعه روی محور
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در شکل 2ــ2 مراحل ساخت جعبه را مشاهده می کنید. الزم است قبل از چسباندن جعبه، پنجره محل 
قرارگرفتن پولی چرخ را برش دهید.

شکل 2ــ2 انتقال نقشه روی مقوا و برش قسمت های اضافی را نشان می دهد. برای انتقال نقشه روی 
مقوا، از کاغذ کاربن استفاده کنید. دانش آموزانی که تمایل به ترسیم نقشه بر روی مقوا را داشتند، می توانند 
نقشه را مستقیماً روی مقوا ترسیم کنند. نقشه بدنه خودرو در آخر این فعالیت آمده است.1 هنگام بریدن مقوا 

به دانش آموزان نکات ایمنی مربوط به استفاده از قیچی را یادآوری کنید.

پ ــ بریدن قسمت های اضافی مقوا

شکل ٢ــ٢ــ انتقال نقشه روی مقوا و برش قسمت های اضافی

1ــ در صورت مواجه شدن با کمبود وقت می توانید از یک مقوای برش داده شده مشابه شکل 3ــ2 به عنوان شابلون استفاده کنید و آن 
را در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا نقشه جعبه را مستقیمًا از روی مقوای برش داده به روی مقوای خود انتقال دهند.

در شکل 3ــ2 مقوای بریده و آماده شده برای چسباندن را مالحظه می کنید. در قسمت کف جعبه، در 
محل تعیین شده پنجره ای به ابعادی در حدود )٥cm×3cm( ایجاد کنید، فاصله این پنجره از لبه های درونی 
1٥ میلی متر است. ابعاد پنجره با توجه به نوع پولی و طول تسمه تغییر می کند که در نهایت الزم است آن را 

اصالح کنید. برای ایجاد پنجره در کف جعبه می توانید از چاقوی میوه خوری استفاده کنید.

ب ــ انتقال نقشه روی مقواالف ــ کاغذ کاربن، مقوا و نقشه 
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شکل ٣ــ٢ــ ایجاد پنجره در کف جعبه

شکل ٤ــ٢ــ آماده سازی جعبه بدنه خودرو

 پ ــ جعبه آماده ب ــ خم کردن لبه ها الف ــ ایجاد شیار

قبل از ایجاد پنجره در کف جعبه، الزم است با استفاده از یک خودکار نوک تیز روی محل هایی را 
که باید خم شوند چند خط محکم بکشید تا بتوانید با استفاده از لبه های خط کش بدنه جعبه را خم کنید. در 
شکل 4ــ2 ایجاد شیار در لبه هایی که باید خم شوند و جعبه خم شده را مالحظه می کنید. پس از ایجاد شیار 

در کف جعبه و خم کردن، لبه آن را با چسب مایع بچسبانید )چسب مایع همه کاره(. 

نکته ایمنی: هنگام کار با چسب مایع دقت کنید که چسب روی لباس شما نریزد. سعی کنید 
دستان شما با چسب آلوده نشود. در صورت آلوده شدن بالفاصله آن را با دستمال پارچه ای پاک 
کنید. پس از هر مرحله استفاده از چسب مایع همه کاره، حتمًا در آن را ببندید. لوله چسب را روی 
زمین نگذارید زیرا ممکن است پای خود را روی آن بگذارید و محیط را آلوده کنید. این نکات ایمنی 

را حتمًا به خاطر بسپارید و رعایت کنید.

7ـ٢ـمعرفیبرخیازتجهیزاتوموادموردنیاز
در این مرحله الزم است نی را معرفی کنید و از آنان بخواهید توضیح دهند که در خودروی برقی مورد 
نظر چه کاربردی می تواند داشته باشد. همین کار را برای میله چوبی انجام دهید و از آنان بخواهید که روی 
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شکل 5ــ٢ــ چند نمونه ابزار و مواد مورد نیاز

این موضوع فکر کنند و در جلسه بعدی پاسخ دهند. پس از این توضیح، دوباره به نگاه نظام مند )سیستمی( 
برگردید و از آنان بخواهید که در یک خودروی برقی چه اجزایی با هم ارتباط دارند و چگونه عمل می کنند. 
ذهن آنان را با این موضوع درگیر کنید و توضیح آن را برای جلسه بعد بخواهید. در صورتی که نتوانستند 
جعبه خود را کامل کنند از آنان بخواهید که در ساعات غیر درسی آن را کامل نمایند و در جلسه بعد با خود 

بیاورند. آوردن موتور و ماسوره نصب شده روی آن به عنوان پولی نیز ضروری است. 
آخرین سؤال در جلسه دوم: »آیا ما خودمان می توانیم با وسایل معمولی پولی بسازیم؟« 

پاسخ این سؤال را به جلسه سوم موکول کنید. الزم است در هر مرحله به کارپوشه مراجعه نمایند و آن 
را کامل کنند.

در شکل ٥ ــ2 چند نمونه ابزار و مواد مورد نیاز را مالحظه می کنید. در این شکل قیچی، انبردست، سیم 
چین، نی و میله چوبی و پیچ گوشتی چند کاره نشان داده شده است.

بررسی کنید این ابزار و مواد چه کاربردی دارند؟ آیا از آنها می توانید برای ساختن خودروی برقی استفاده 
کنید؟ پس از طرح این پرسش فعالیت های خارج از کالس )غیر درسی( را توضیح دهید. 

 
8ـ٢ـفعالیتغیرکالسی

برای جلسه بعد به سؤاالت مطرح شده جواب دهید. وسایلی را که تاکنون ساخته اید کامل کنید و برای 
جلسه بعد بیاورید. جعبه مربوط به بدنه ماشین وپولی ساخته شده توسط ماسوره چرخ خیاطی را حتماً آماده 

کنید. جلسه بعد می خواهیم یک عدد پولی برای محور چرخ بسازیم روی آن فکر کنید. 
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ترسیمقسمتهایمختلفوارتباطآنهاباهم

١ـ3ـهدف
تعیین ارتباط قسمت های مختلف یک خودروی برقی بایکدیگر و ترسیم نقشه کلی آن

٢ـ3ـبودجهبندیزمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

2٠فعالیت کالسی٥حضوروغیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

1٠ارزشیابی1٠ارائه درس

3ـ3ـابزاروموادموردنیاز
ــ ابزار ذکر شده در جلسات اول و دوم.

4ـ3ـپیشنیازها
ــ ساختار پولی متشکل از سه صفحه دایره ای شکل است، به طوری که یکی از صفحات آن ضخیم تر و 
دو صفحه دیگر باریک تر است. صفحه ضخیم بین دو صفحه باریک قرار می گیرد. قطر صفحه ضخیم از 
قطر صفحات باریک تر، کمتر است. یادآور می شود که پولی معموالً به صورت ریختگی و یک پارچه ساخته 

می شود. 
ــ چگونگی مراحل ساخت یک پولی با استفاده از مقوا؛

ــ انتقال حرکت با پولی های بزرگ و کوچک و افزایش نیرو و در صورت نیاز، افزایش تعداد دور؛

جلسۀ سوم
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ــ آشنایی با قسمت های مختلف خودروی برقی؛

5ـ3ـروشتدریس
ساعات  در  را  خود  تکالیف  آیا  که  بپرسید  آموزان  دانش  از  غیاب  و  حضور  از  پس  جلسه  ابتدای  در 

غیردرسی انجام داده اند؟ با بررسی یک یا دو نمونه آماده شده، دانش آموزان را برای ادامه درس آماده کنید.

6ـ3ـاجزاءیکخودرویبرقیوارتباطآنهاباهم)ادامهتدریس(
از دانش آموزان با روش بارش مغزی سؤال کنید که یک خودروی الکتریکی چه قسمت هایی دارد؟ نظرات 

دانش آموزان را روی تابلو بنویسید پس از جمع بندی باید به نتیجه زیر برسید.
پس از تنظیم نمودار فوق، از دانش آموزان بخواهید برای جلسه بعد ارتباط بین قسمت ها را مشخص 

کنند. برای مثال باتری یا منبع تغذیه به همه قسمت ها مرتبط می شود.  

موتور
سامانه 

شارژ باتری
باتری 

یا منبع تغذیه
فرمان و 

سامانه ترمز

سامانه جعبه دندهبدنه
انتقال قدرت

سامانه برق 
خودرو و روشنایی

7ـ3ـفعالیتغیرکالسی
ــ طرح اجزاء سامانه خودرو را در کارپوشه خود رسم کنید و درباره آن توضیح دهید.

ــ برای جلسه بعد می خواهیم با استفاده از وسایل در دسترس یک کلید برای روشن و خاموش کردن 
خودروی برقی بسازیم، روی طرح و ساخت آن فکر کنید وبرای جلسه بعد به کالس ارائه دهید. 

ــ یک نمونه پولی ساخته شده را برای جلسه بعد به کالس ارائه دهید.



ساختکلید،محورهاوچرخها

١ـ4ـهدف
هدف از اجرای این جلسه طراحی، ایده پردازی و ساخت درباره یک نمونه کلید، چرخ ها و محورهای 

خودرو است. همچنین می خواهیم مقدمات کامل کردن طرح نهایی را فراهم آوریم.

٢ـ4ـبودجهبندیزمانی

زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

1٠فعالیت کالسی٥حضوروغیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

1٠ارزشیابی2٠ارائه درس

3ـ4ـابزاروموادموردنیاز
ــ ابزارها و مواد ارائه شده در جلسات گذشته؛

ــ گیره کاغذ فلزی دو عدد.

4ـ4ـپیشنیازها
ــ چگونگی ساخت یک کلید ساده با استفاده از دو عدد گیره کاغذ؛

ــ بستن مدار الکتریکی موتور، باتری و کلید ساخته شده.

جلسۀ چهارم
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5ـ4ـروشتدریس
در ابتدای جلسه چند سؤال در ارتباط با مطالب جلسه قبل بپرسید وبرای ایجاد انگیزه، مختصری درباره 
مشاغل مرتبط با خودروی برقی توضیح بدهید. خودروی برقی از تجهیزاتی است که به دلیل نداشتن آلودگی، 
خودروی سبز نامیده می شود و به تدریج در سطح گسترده و فراگیر تمام کشورهای جهان را در بر می گیرد. 
افرادی که توانایی کار در این زمینه را داشته باشند، می توانند در کارخانه های سازنده خودروی برقی و در 
مشاغلی مانند مونتاژ کار، طراح، مدیرتولید، مسئول کنترل کیفیت مشغول به کار شوند. همچنین زمینه ایجاد 
یک تعمیرگاه خودروی برقی در آینده نیز وجود دارد. در ضمن، اشتغال در مشاغل مرتبط با اتوبوس برقی و 

مترو نیز امکان پذیر است.

6ـ4ـفعالیتغیرکالسی
سؤال: تحقیق کنید در خودروی واقعی چگونه چرخ به آسانی روی محور می چرخد؟ از چه وسیله ای 
استفاده می کنند. نتایج را در کارپوشه خود بنویسید. در جلسه آینده می خواهیم افراد را به گروه های دو نفره 
تقسیم کنیم، هر گروه باید یک خودروی کامل را با استفاده از قطعات آماده شده، بسازد. وسایل مورد نیاز 
را حتماً بیاورید.کسانی که تمایل دارند، می توانند در ساعت غیر کالسی، خودروی خود را کامل کنند و در 

جلسه بعد آن را به کالس ارائه دهند.



مونتاژخودرویبرقی
)چرخها،موتوروتسمه(

ـ5ـهدف ١
تکمیل ساخت دستگاه خودروی برقی، قسمت چرخ ها، موتور و تسمه

ـ5ـبودجهبندیزمانی ٢
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

1٠فعالیت کالسی٥حضوروغیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

1٠ارزشیابی2٠ارائه درس

ـ5ـابزاروموادموردنیاز 3
ــ ابزارهای مربوط به جلسات قبل؛

ــ نی پالستیکی نوشیدنی؛ 
ــ کش بسته بندی به طول 2٠ سانتی متر )تا شده 1٠ سانتی متر(، کش باید مانند تسمه به صورت حلقه باشد. 

ــ پولی دست ساز یا آماده کوچک به قطر خارجی یک سانتی متر؛
ــ پولی بزرگ دست ساز یا آماده به قطر خارجی 3 سانتی متر، ضخامت شیار به اندازه کش بسته بندی.

 

جلسۀ پنجم
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ـ5ـپیشنیازها 4
ــ چگونگی انتقال حرکت و تغییر دور توسط قرقره، پولی و تسمه؛

ــ توجه به این نکته که هرقدر قطر قرقره یا پولی بزرگ تر شود قدرت بیشتر و دور کمتر می شود.

ـ5ـروشتدریسوانجامکار 5
در این جلسه می خواهیم درباره انتقال قدرت با تسمه و پولی صحبت کنیم. در جلسه سوم درباره چگونگی 
ساخت پولی صحبت کردیم. پولی های آماده نیز در بازار وجود دارد که می توانید آن را تهیه کنید. آیا در بین 
دانش آموزان فردی وجود دارد که دستگاهی به جز دستگاه هایی که تا به حال صحبت کردیم را نام ببرد که در 

آن پولی به کار رفته باشد.
پاسخی که می دهند  باشد. ولی حداقل  بسیار گسترده و وسیع  آموزان ممکن است  پاسخ جواب دانش 
بحث  این  از  بعد  است.  استفاد شده  تسمه  زیادی  تعداد  آن  در  که  است  معمولی  موتورهای، خودروهای 

مقدماتی، چند نمونه پولی را نشان دهید و مباحث گذشته را مرور کنید.
قطر حدود  با  کوچک  پولی  نمونه  یک   ٥ 1ــ در شکل 
یک سانتی متر را مشاهده می کنید که روی موتور اسباب بازی 
نصب شده است. حال از دانش آموزان بپرسید اگر یک پولی 
داشته باشیم که قطر آن کم و پولی دیگر قطر آن زیاد باشد، اگر 
آن دو را روی محورهای موتور و چرخ نصب کنیم و با یک 

تسمه به هم مربوط کنیم چه اتفاقی می افتد؟ 
ممکن  است دانش  آموزی   سؤال  کند  تسمه چیست؟ 
چند نمونه تسمه را به آنان نشان دهید و بگویید تسمه می تواند 
پارچه ای، الستیکی یا پالستیکی باشد. ما برای ساخت شبیه 
ساز خودروی برقی از کش پالستیکی بسته بندی  استفاده می 
کنیم.  در  شکل 2ــ٥ چند  نمونه تسمه و نمونه دیگری از انواع 
پولی ها را مشاهده می کنید. همان طور که مالحظه می شود تسمه 
های نشان داد شده در واقع کش الستیکی بسته بندی هستند. 

به پاسخ سؤال برمی گردیم پس از بحث و گفتگو پاسخ 
زیر را ارائه کنید. 

»پولی بزرگ با دور کمتری می چرخد ولی قدرت بیشتری دارد.« 

شکل ١ــ ٥ــ یک نمونه پولی آماده

شکل ٢ــ٥ــ چند نمونه تسمه و نمونه دیگری از 
پولی
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دور  با  کوچک  پولی  بچرخانیم  را  بزرگ  پولی  اگر 
بیشتر ولی قدرت کمتری به چرخش در می آید. در شکل 

3ــ٥ انتقال حرکت با پولی را مشاهده می کنید.

ـ5ـنصبموتوررویبدنه 6
برای نصب موتور روی بدنه ابتدا طبق شکل 4ــ٥ ــ الف، در بدنه موتور و در محلی که باید موتور نصب 
شود چهار سوراخ ایجاد می کنیم. باید توجه داشته باشیم که اگر قطر پولی بزرگ است فاصله موتور را از بدنه 
بیشتر بگیریم. در این دستگاه برای برقراری شرایط فوق از یک قطعه پاک کن استفاده کرده ایم )شکل 4ــ٥ــ 
ب(. پس از کامل شدن موتور باید آن را روی بدنه نصب کنیم. مراحل نصب موتور روی بدنه در ادامه شکل 

4ــ٥ آمده است.

شکل ٤ــ٥ــ نصب موتور روی بدنه خودرو

 الف ــ ایجاد سوراخ ها برای عبور سیم جهت 
نصب موتور

 ب ــ استفاده از برش پاک کن برای 
ایجاد فاصله

 پ ــ چسباندن پاک کن به یک طرف موتور

 ت ــ چسباندن مجموعه موتور با چسب 
همه کاره روی بدنه

 ث ــ عبور سیم از سوراخ ها به صورت 
خیاطی

 ج ــ پیچیدن سر سیم ها به هم برای ایجاد 
استحکام

شکل ٣ــ٥ــ انتقال حرکت با پولی و تسمه

 در شکل ٥ــ٥ موتور نصب شده را مالحظه می کنید.
برای محکم کردن موتور روی بدنه از سیم مفتولی تلفنی استفاده کنید و طوری از مسیر عبور دهید که 

موتور را کامالً در برگیرد و آن را محکم نماید )شکل ٥ــ٥(.
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سؤال: آیا روش های دیگری برای اتصال موتور به بدنه پیشنهاد می کنید؟ خالصه این فعالیت ها را در 
کارپوشه بنویسید.

توجه: در تمام مراحل دانش آموزان به طور هم زمان با معلم به صورت گروهی فعالیت کنند و 
دستگاه های خود را آماده نمایند. چنانچه پولی شما کوچک است نیازی به اضافه کردن ضخامت 

مربوط به پاک کن نیست.

ـ5ـاتصالسیمبهپایههایموتور)ادامهتدریس( 7
توجه داشته باشید که قبل از نصب موتور روی بدنه، باید سیم های آن را اتصال دهید. برای اتصال سیم 
به پایه ها، دو سر دو رشته سیم افشان به طول حدود 8 سانتی متر را به اندازه یک سانتی متر لخت کنید و آن را 
از سوراخ های پایه های اتصال موتور عبور دهید. سپس با احتیاط آن را به هم بتابانید تا محکم شود. پس از 
محکم شدن سیم ها، روی آن را با نوارچسب شفاف بپوشانید. مراحل اتصال سیم در شکل 6ــ٥ نشان داده 

شده است.

شکل ٥ــ٥ــ موتور نصب شده روی بدنه

شکل ٦ــ٥ــ اتصال یک سیم به پایه موتور

ب ــ اتصال سیم به پایهالف ــ تاباندن و محکم کردن سیم 
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شکل ٧ــ٥ــ اتصال سیم به پایه های دیگر موتور و عایق بندی آن

 ب ــ محکم کردن سیم ها و عایق بندی آن ها الف ــ اتصال سیم دوم

خالصه ای از این فعالیت را در کارپوشه خود بنویسید.

ـ5ـاتصالچرخهاوقراردادنتسمهرویموتور)ادامهتدریس( 8
دریافت  از  پس  دهند.  پیشنهاد  بدنه  به  ها  چرخ  اتصال  برای  بخواهید  آموزان  دانش  از  مرحله  ن  ای در 
پیشنهادها، مراحل نصب چرخ ها و پولی را شرح دهید و عمالً آن را به نمایش درآورید. شکل 8 ــ ٥ مراحل 
نصب چرخ ها و پولی را نشان می دهد. برای نصب محور چرخ ها باید فاصله پولی در پنجره کف با چرخ های 

خودرو و پولی موتور تنظیم شود.

         الف ــ محور و چرخ ها و یاتاقان ها                           ب ــ ایجاد سوراخ در بدنه                       پ ــ عبور محور از بدنه و یاتاقان ها 

         ت ــ عبور پولی و تسمه از محور                        ث ــ بررسی دقیق تسمه و پولی                         ج ــ نصب چرخ های جلو و عقب

شکل ٨ ــ ٥ ــ اتصال سیم به پایه های موتور

در شکل ٧ــ٥ اتصال سیم به هر دو پایه موتور و عایق بندی آن را مالحظه می کنید.
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ـ5ـفعالیتغیرکالسی 9
ــ گزارش مراحل کار انجام شده در جلسه پنجم را در کارپوشه خود بنویسید. 

ــ نقشه مدار الکتریکی اتصال باتری و موتور و کلید را در کارپوشه ترسیم کنید. 
ــ مزایای خودروی الکتریکی را در مقایسه با خودروهای معمولی در ارتباط با محیط زیست شرح دهید 

و در کارپوشه خود بنویسید.
ــ در صورت تمایل سایر قسمت های خودرو را نصب کنید و برای جلسه آینده به کالس ارائه دهید.



تکمیلطرحوبهرهبرداریازآن

١ـ6ـهدف
کامل کردن طرح و بهره برداری از آن 

٢ـ6ـبودجهبندیزمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

1٠فعالیت کالسی٥حضوروغیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

1٠ارزشیابی2٠ارائه درس

3ـ6ـابزاروموادموردنیاز
ــ ابزارهای ذکر شده در جلسه گذشته.

4ـ6ـپیشنیازها
ــ امتیازهای خودروهای الکتریکی در مقایسه با خودروهای معمولی؛ 

ــ محیط زیست و خودرو های الکتریکی؛
ــ چرا خودروی الکتریکی را خودروی پاک می نامند؛ 

ــ تسلط بر بستن مدارهای ساده الکتریکی. 

جلسۀ ششم
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5ـ6ـروشتدریس
در این جلسه از دانش آموزان بخواهید که پاسخ های خود را در ارتباط با مزایای خودرو الکتریکی بیان کنند، 

سپس موارد زیر را به بحث بگذارید. 
ــ چون نیاز به اکسیژن ندارد محیط را آلوده نمی کند.

ــ چون دود نمی کند به محیط زیست آسیب نمی رساند. 
ــ چون صدای موتور آن بسیار کم است آلودگی صوتی ایجاد نمی کند. 

ــ چون قطعات به کار رفته در آن محدودتر است هزینه سرویس و نگهداری آن کمتر است.

6ـ6ـفعالیتغیرکالسی
آماده کردن خودروی ساخته شده؛ ــ 

کامل کردن کارپوشه ) گزارش نهایی ساخت خودرو (؛ ــ 
تهیه پاور پوینت برای ارائه گزارش در جلسه هفتم. ــ 



ارائهگزارشکارتوسطدانشآموزان

١ـ7ـهدف
بررسی نهایی فعالیت های انجام شده در طی 6 جلسه از طریق ارائه گزارش توسط دانش آموزان 

٢ـ7ـبودجهبندیزمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است.

دقیقهعنواندقیقهعنوان

4٠فعالیت کالسی توأم با ارزشیابی٥حضوروغیاب

ــفعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

ــارائه درس

3ـ7ـابزاروموادموردنیاز
ــ کارپوشه؛

ــ وسیلٔه ساخته شده.

4ـ7ـروشتدریس
در این جلسه معلم بیشتر شنونده خواهد بود و گروه های دانش آموزی در ارتباط با کارخود گزارش می 
مانند حس مشارکت، عالقه مندی، احساس مسئولیت، صرفه  معلم سعی می کند که مسائل مختلفی  دهند. 
جویی را که از مهارت های محوری است مورد توجه قرار دهد. در پایان گفتار کوتاهی به شرح زیر بیان می 

کند.
در این تجربه ما آموختیم که چگونه با فکر و اندیشه ایده پردازی کنیم. در نهایت به خلق یک اثر بپردازیم. 

جلسۀ هفتم
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چالش های زیادی داشتیم ولی موفق شدیم آن را حل کنیم در طول زندگی اگر به همین ترتیب عمل کنیم موفق 
می شویم.

5ـ7ـارائهگزارشتوسطدانشآموزان
به هر گروه دانش آموزی 3 تا ٥ دقیقه فرصت داده می شود تا در مورد طرح خود صحبت کنند. هم زمان 
معلم، کارپوشه های دانش آموزان را بازدید می کند و مورد ارزشیابی قرار می دهد. ارائه گزارش به صورت 

پاورپوینت هم می تواند باشد.
در پایان بهترین کار را انتخاب و تولید کننده را مورد تشویق قرار می دهد. الزم است علت انتخاب ذکر 

شود، تا سایر دانش آموزان نیز نسبت به بهبود کارخود در آینده حساس شوند.
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کارپوشه١ فّعالّیت ………………………………

جلسۀ اّول 

فّعالّیت کالسی 

فّعالّیت غیرکالسی

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون برگ 
کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمونبرگخالصۀگزارش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

ابزار و تجهیزاتی را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
.1
.2
.3
.4

موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

مراحل کاری که انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

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

نتیجه آزمایش را گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:
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نمونبرگگزارشپروژۀطّراحیوساخت

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را برطرف کردم 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزار نام مواد و ابزار
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارها با آن ها مواجه شدم: 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.تصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم.



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 260

نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه طراحی و ساخت خودروی برقی
نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهآماده سازی وسایل1
ترسیم چرخ ها و نصب مجموعه 2

روی محور
مشاهده + 

خروجی کار
مشاهده + ساخت کلید، محورها و چرخ ها 3

خروجی کار
مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4
رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و ٥

حفاظتی 
مشاهده 

خروجی کار ایده پردازی، نوآوری و خالقیت 6
مشاهده + اجرای پروژه براساس زمان بندی ٧

خروجی کار 
مونتاژ خودروی برقی )چرخ ها، 8

موتور و تسمه(
مشاهده + 

خروجی کار 
مشاهده + اصالح و بهبود پروژه9

خروجی کار
خروجی کاراجرای فعالیت های غیرکالسی1٠
توجه به مهارت های غیرفنی 11

مانند عالقه به یادگیری، انضباط، 
روحیه مشارکت پذیری، روحیه 
پرسشگری، پاسخ به سؤاالت و 

نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه کار 12

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:                



درس )9(
پودمان کار با چوب
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هدف کلی

ساخت ماکت هواپیمای چوبی

هدف از ارائه این موضوع دست ورزی و کسب مهارت در استفاده از ابزار ساده و مواد اولیه است. در 
این فرایند، برنامه ریزان تأکید بر ساخت و تولید محصول نهایی دارند.
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مقدمه
کار با چوب

امروزه بسیاری از محصوالت و فرآورده های چوبی مانند کابینت، مبلمان، میز تلویزیون، کتابخانه، میز کامپیوتر، 
میز و نیمکت مدارس در حد بسیار گسترده ای در زندگی، مورد استفاده        قرار می گیرد. همانطورکه می دانیم چوب 
ماده ای طبیعی و شکل پذیر است لذا می توان از آن در ساخت انواع اسباب بازی ها و لوازم ورزشی نیز استفاده نمود.
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ابزار ومواد مورد نیاز

توصیه ایمنی وحفاظتیمشخصات فنیکاربردنام و تصویر ابزار و موادردیف

1

بریدن انواع چوب ها با 
ضخامت کم مانند تخته 

سه الیی

کمان قوس دار و فلزی 
شماره  پاملخی  تیغه  با 
2/00)دو صفر( ساده و

حلزونی

لمس  را  تیغه  لبه  خود  انگشتان  با 
نکنید.

2

نگه داشتن سه الیی روی 
و  تحریر  میز  و  کار  میز 
قطعات  کردن  محکم 

چسبیده شده

قابلیت باز و بسته شدن 
یکی از فک ها به اندازه 

5×15 سانتی متر

مراقب  آن  پیچ  کردن  محکم  هنگام 
باشید به چوب آسیب وارد نشود.

3

بین  از  و  کردن  صاف 
و  اضافی  لبه های  بردن 
ناصاف پس از برش تخته 

سه الیی

 120 شماره های  نرم، 
یا 150 باشد.

به  و  خود  دست های  به  را  سنباده 
اشیای دیگر به جز سه الیی و چوب 

نکشید.

4
به منظور  میخ  کوبیدن 
اتصال قطعات به یکدیگر

گرم  وزن چکش 100 
دسته چوبی

فقط در هنگام کار از آن استفاده کنید 
و بی هدف آن را در دست نگیرید.

برای بریدن لبٔه تیز میخ5

عایق  انبردست  دسته 
داشته باشد و لبه داخل 
آنکه برای بریدن استفاده 

می شود، تیز باشد.
طول 25 سانتی متر

استفاده  هنگام  و  نکنید  بازی  آن  با 
انگشتان دست  انبردست مراقب  از 

خود باشید.

برای بریدن کاغذ6
قیچی معمولی کاغذبری

)متوسط یا بزرگ(
پس از اتمام کار آن را داخل جعبه 

ابزار قرار دهید.

کمان اره مویی

کاغذ سنباده

پیچ دستی )گیره کوچک(

فک ثابت

فک متحرکدسته

بازو

پیچ تنظیم

انبردست

چکش
دسته چوبی

وزنه فلزی      

قیچی

پیچ خروسک

تیغه

کمان فلزی
دسته چوبی

کمان جمع کن
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توصیه ایمنی وحفاظتیمشخصات فنیکاربردنام و تصویر ابزار و موادردیف

7
برای کشیدن طرح، 
کاردستی  یا  نقاشی

مداد نرم و کاغذ سفید 
و مداد رنگی 12 تایی

پس از استفاده، آنها را جمع آوری 
نموده و در کیف خود بگذارید.

برای چسباندن قطعات8
پس از استفاده دست های خود را با چسب چوب سفید

آب بشویید

9
مواد اصلی ساخت 

ماکت هواپیما
به رنگ سفید و سالم و 

30×25cm اندازه
دست های خود را به لبه آن نکشید.

اتصال پایه ها به  چرخ ها10
از نوع سنجاقی به طول 

2cm
لبه تیز آن را لمس نکنید.

مدادرنگی، مداد، خط کش و پرگار

تخته سه الیی

چسب چوب

میخ
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نقشه قطعات ماکت هواپیمای مسافربری

1
15

14
13

12
11

9
10

3 4

5
6

2

7
8

ل ها
ن با

اند
سب

ل چ
مح



برش الگو
1ـ1ـ هدف

برش الگوی اجزای هواپیمای مسافربری

2ـ1ـ بودجه بندی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور / غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

5ارزشیابی20ارائه درس

دهید.  قرار  آنان  اختیار  در  و  کنید  تکثیر  دانش آموزان  تعداد  به  را  مسافربری  هواپیمای  )نقشه(  طرح 
بتوانید  آن  طریق  از  تا  نمایید،  نصب  وایت برد کالس  تابلوی  روی  بر  را  بزرگتر  ابعاد  با  نقشه  یک  همچنین 

اطالعات الزم را به دانش آموزان انتقال دهید )شکل 1ــ1(.

شکل 1ــ1

جلسۀ اول
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ــ با استفاده از قیچی بدنه هواپیمای نقاشی شده روی کاغذ را با دقت و با احتیاط کامل ببرید )شکل 
2ــ1(.

شکل 3ــ1

طرح اصلی شماره گذاری شده را نگه دارید و قسمت های اضافی را کنار بگذارید.
ــ قسمت بال عقب و بال های جلو و سایر قطعات شماره گذاری شده را با استفاده از قیچی و با  احتیاط 

و دقت ببرید )شکل 3ــ1(.

شکل 2ــ1
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3ـ1ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
کاغذ، قیچی، مداد، مدادپاک کن، مدادتراش، تخته سه الیی به ابعاد 25×30 سانتی متر، چسب شیشه ای، 

خط کش، پرگار.

4ـ1ـ نکات بهداشتی /ایمنی/ حفاظتی
هنگام برش سعی کنید لبه تیز قیچی را لمس نکنید و پس از اتمام کار آن را درون جعبه ابزار بگذارید.

5  ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
1ــ از دانش آموزان بخواهید سایر قسمت های باقی مانده را در منزل برش دهند و در جلسه بعد با خود 

همراه بیاورند.
2ــ از دانش آموز بخواهید برای هفته آینده، هرکدام یک قطعه تخته سه الیی به ابعاد 25×30 سانتی متر 
تهیه کنند و در صورت امکان به کمک اولیاء یا برادر و خواهر خود، صاف بریدن تخته سه الیی را با اره مویی 

تمرین کنند تا هفته آینده بتوانند کار اصلی را به خوبی انجام دهند.



انتقال نقشه

1ـ2ـ هدف
انتقال نقشه ماکت هواپیمای مسافربری روی تخته سه الیی

2ـ2ـ بودجه بندی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی

 
دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور / غیاب
70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه
5ارزشیابی20ارائه درس

 25cm(الگوی برش خورده بدنه هواپیما را بر روی تخته سه الیی به ابعاد 30 سانتی متر در 25 سانتی متر
*30cm( قرار دهید و  از روی لبٔه دورتادور الگوی برش خورده را با مداد خط بکشید تا طرح بدنه و سایر 

قسمت های هواپیما بر روی تخته سه الیی رسم شود )شکل 1ــ2(.

شکل 1ــ2

جلسۀ دوم



271 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

نکته مهم: به منظور رعایت اصل صرفه جویی باید حتی االمکان قطعات به یکدیگر نزدیک باشند تا در 
ریز کمتری  برش دور  از  که پس  این است  از صرفه جویی  )منظور  تخته سه الیی صرفه جویی شود  مصرف 

داشته باشیم(.
توجه: برای انتقال نقشه از کاغذ بر روی تخته سه الیی می توانید از کاغذ کاربن نیز استفاده کنید )شکل 

2ــ2(.

شکل 2ــ2

شکل 4ــ2شکل 3ــ2

ــ دانش آموزان می توانند با سلیقه خود تصاویر نقاشی شده یا شکل دیگری را که دوست دارند، در خارج 
از ساعت کالسی و مانند قسمت های مختلف بدنه هواپیما بر روی سه الیی منتقل کنند. پس از انتقال طرح 

روی تخته سه الیی آن را به ترتیب شماره گذاری کنید )شکل های 3ــ2 و 4ــ2(.

١١ــ١٤
١٥١

٢ ٣

٤

٥ ٦

٧ ٨٩ ١٠
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3ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
هنگام استفاده از کاغذ کاربن مراقب باشید که دست ها، لباس و سطح کار به رنگ کاربن آلوده نشود.

4ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
از دانش آموزان بخواهید سایر قسمت های باقی مانده مربوط به انتقال نقشه روی تخته سه الیی را انجام 

دهند.



آماده کردن ابزار

1ـ3ـ هدف
آماده سازی کمان اره برای برش بدنه هواپیمای مسافربری

2ـ3ـ بودجه بندی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور / غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

5ارزشیابی20ارائه درس

برش  و  اره  کمان  آماده سازی  3ـ3ـ 
بدنه ماکت هواپیمای مسافربری

اره  باید کمان  اره  با کمان  برش  انجام  از  قبل 
دانش آموز را از قبل آماده کرد. برای این منظور 
الزم است پیچ خروسک سمت دسته را ُشل کرد 
یا  ساده  ملخی  پا  صفر(  )دو   2/00 شماره  تیغه  و 
حلزونی را داخل آن قرار داد. در حالتی که جهت 
دندانه های آن مانند شکل مقابل به سمت جلو قرار 
با دسته مخصوص  گیرد، سپس پیچ خروسک را 

)مشتی( سفت و محکم نمود )شکل 1ــ3(.
شکل 1ــ3

جلسۀ سوم
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ــ برای این منظور پیچ خروسک طرف مقابل کمان اره را شل نمایید و کمان اره را با کمک کمان جمع کن 
با فشار جمع کنید تا تیغه به خوبی زیر پیچ خروسک قرار گیرد و پیچ را با دسته مخصوص )مشتی( سفت و 

محکم کنید )شکل های 2ــ3 و 3ــ3(.

شکل 4ــ3

شکل 3ــ3شکل 2ــ3

ــ در صورت محکم نکردن این پیچ ها، تیغ اره مویی در هنگام برش از محل دسته خارج شده و می شکند.
ــ تخته سه الیی را به کمک پیچ دستی به لبه میز خود ببندید و آن را محکم کنید. پیچ دستی را به اندازه ای 

سفت کنید تا تخته سه الیی در هنگام برش از جای خود حرکت نکند )شکل 4ــ3(.

ــ دسته اره مویی را با دست راست خود بگیرید و سپس تیغه اره مویی را با دقت روی لبٔه مسیر برش 
بدنه هواپیمای ترسیم شده روی تخته سه الیی قرار دهید و شروع به بریدن کنید. کسانی که با دست راست 
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کار می کنند خالف عقربه های ساعت و کسانی که با دست چپ 
کار می کنند موافق عقربه های ساعت مسیر برش را انتخاب و 

برش دهند.

شکل 5ــ3

شکل 6ــ3

شکل 7ــ3

پیچ دستی در اختیار نداشتید می توانید  ــ چنانچه گیره و 
برای نگه داشتن سه الیی از دوستان خود کمک بگیرید )شکل 

6  ــ3(.

ــ بدنه هواپیما را به آرامی و با احتیاط برش دهید و هنگام 
بریدن دقت کنید حرکت تیغه به صورت باال و پایین، یکنواخت و 
به آرامی انجام شود، تا در حین بریدن تخته سه الیی، اره مویی 

نشکند.
اره  دندانه های  قرارگیری  جهت  به  توجه  با  مهم:  نکته 
در  نیروی دست  از  بیشتر  پایین  به سمت  نیروی دست  مویی، 

جهت حرکت رو به باالی کمان اره است.
برش و  تیغه روی خط  تنظیم  در  را  دانش آموزان  همواره 
چگونگی بریدن راهنمایی کنید و آنها را در صاف بریدن تخته 

سه الیی یاری نمایید )شکل 7ــ3(.
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پس از انجام اره کاری بدنه بریده شده را از تخته سه الیی جدا کنید، سپس شیار عقب بدنه را که محل 
نصب بال عقب است، با دقت ایجاد کنید )شکل های 8  ــ3 و 9ــ3(.

شکل 9ــ3شکل 8ــ3

4ـ3ـ نکات ایمنی و بهداشتی
در برش تخته سه الیی فشار بیش از حد به کمان اره وارد نکنید، تا تیغه نشکند.

نمایید و دانش آموز را در  از سه الیی خارج  آن را  آرامی  به  بریدن شکست  تیغه در حین  در صورتی که 
تعویض تیغه کمک کنید. 

5  ـ3ـ فعالیت غیرکالسی
1ــ مراحل بریدن بدنه هواپیمای خود را کامل کنید.

2ــ بریدن بال ها و چرخ ها را در منزل تمرین کنید.



برش بال ها

1ـ4ـ هدف
برش کاری بال ها ــ پایه ها و چرخ ها

2ـ4ـ بودجه بندی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

20فعالیت کالسی5حضور / غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

5ارزشیابی15ارائه درس

هواپیمای کاردستی جمعاً 15 قطعه دارد پس از بریدن قطعه شماره 1، که بدنه اصلی است، باید قطعات 
دیگر را نیز برش داد )شکل 1ــ4(.

شکل 1ــ4

جلسۀ چهارم



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 278

هواپیما  بال های  یعنی   4 و   3 شماره  قطعه های 
بال ها  کمکی  قطعات  که  را   6 و   5 شماره  قطعه های  و 
از تخته سه الیی جدا کنید )شکل  اره مویی  با  هستند، 

2ــ4(.

شکل 2ــ4

شکل 3ــ4

شکل 4ــ4

بریدن  از  پس  هواپیما،  عقب(  )بال   2 شماره  قطعه 
شیاری به عرض 3 میلی متر و به طول 3 سانتی متر در 
رأس قسمت مثلثی شکل آن ایجاد کنید )شکل 3ــ4(.

 8 و   7 قطعات  یعنی  عقب،  بال  زیر  چرخ های  پایه 
 12 و   11 قطعه  دو  یعنی  جلو  پایه چرخ  و   10 و   9 و 
نیم گرد درآورید  به صورت  را  پایه ها  لبه های  و  ببرید  را 

)شکل 4ــ4(.
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بلکه  ندهید  تیغه قرار  انگشتان خود را در مسیر برش و جلوی  تا  هنگام برش کاری دقت کنید  توجه: 
همیشه انگشتان دست را پشت تیغه گذاشته و چوب را نگه دارید )شکل 5  ــ4(.

شکل 7ــ4شکل 6ــ4

شکل 5ــ4

3ـ4ـ بریدن چرخ ها
بر روی تخته سه الیی به کمک پرگار تعداد 4 عدد دایره به شعاع 1/5 سانتی متر و یک دایره به شعاع 1 
سانتی متر رسم کنید. این دایره ها چرخ های هواپیما را تشکیل می دهند. برای انجام این کار می توانید از در 

بطری آب معدنی نیز استفاده کنید )شکل های 6  ــ4 و 7ــ4(.
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دایره ها را با استفاده از اره مویی، به آرامی ببرید. بریدن دایره ها نیاز به تمرین زیادی دارد. می توان این 
کار را در منزل نیز تمرین کرد )شکل 8  ــ4(.

تخته  در  آنها  کرده اید. جای خالی  آماده  و  بریده  را  و 15  قطعات شماره های 11ــ12ــ13ــ14  حاال 
سه الیی دیده می شود )شکل 8  ــ4(.

شکل 8  ــ4

4ـ4ـ نکات ایمنی و بهداشتی
هنگام بریدن چرخ ها لبه های بریده شده در تخته سه الیی تیز شده و الیه ها از هم جدا می شوند، از لمس 

کردن چنین لبه های تیز جدًا خودداری شود.

5  ـ4ـ فعالیت های غیرکالسی
پایان  به  را  آنها  برش  نتوانستند  زمان کالس  در  که  را  باقی مانده  قسمت های  بخواهید  دانش آموزان  از 

برسانند، در منزل تکمیل کنند.



سنباده و چسب کاری

ـ  5  ـ هدف 1
سنباده کاری، چسب کاری اجزای ماکت هواپیما

ـ  5  ـ بودجه بندی 2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق

دقیقهعنواندقیقهعنوان

20فعالیت کالسی5حضور / غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

5ارزشیابی15ارائه درس

ـ  5  ـ سنباده کاری 3
پس از آنکه مطابق با نقشه، اجزای ماکت هواپیما از تخته سه الیی جدا شد نیاز است قبل از مرحله 

با  را  شده  جدا  اجزای  لبه های  چسب کاری، 
سنباده صاف نمود.

برای این منظور از کاغذ سنباده نرم شماره 
چوب  سنباده کاری  مخصوص   150 یا   120
استفاده می شود و به ترتیب لبه های تمامی اجزایی 
که با اره جدا شده است، سنباده زده شده و لبه ها 
به این ترتیب صاف و صیقلی می گردد        )شکل 

ـ  5(. 1ـ
ـ  5 شکل 1ـ

جلسۀ پنجم
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ـ  5(. در شکل زیر نحوه سنباده زنی لبه ها نشان داده شده است )شکل 2ـ

ـ  5 شکل 2ـ

ـ  5 شکل 3ـ

ـ  5 شکل 4ـ

معموالً برای سنباده زنی قطعات بزرگ، قطعه را در گیره یا در دست چپ مهار می کنند و با دست راست 
ـ  5(. عمل سنباده زنی را انجام می دهند )شکل 3ـ

برای سنباده زدن قطعات کوچک ابتدا سنباده را با 
دست چپ روی سطحی صاف محکم نگه دارید و قطعه 
ـ  5(. مورد نظر را با دست دیگر روی آن بکشید )شکل 4ـ
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یادآوری می شود با توجه به محدودیت زمان، نحوه سنباده زنی دو مورد از اجزای ماکت هواپیما در کالس 
به صورت کامل تمرین و انجام شود و سنباده زنی اجزای دیگر به صورت فعالیت غیرکالسی در منزل انجام 

ـ  5(. شود )شکل 5  ـ

ـ  5 شکل 6ـ

ـ  5 شکل 7ـ

ـ  5 شکل 5ـ

چسباندن: ابتدا قطعه شماره 5 را روی قطعه شماره 3 و قطعه شماره 6 را روی قطعه شماره 4 قرار داده و 
ـ  5(. سپس هر دو سطح  قبل از چسباندن، یک بار از صحت قرارگیری آنها بر روی هم مطمئن شوید )شکل 6  ـ

ـ  5(. مابین دو قطعه را به اندازه کافی با چسب آغشته کنید و قطعات را با فشار دست به هم بچسبانید )شکل 7ـ

سمت عقب هواپیما

سمت جلوی هواپیما

ین
ط چ

ل خ
داخ

دنه 
به ب

ال 
تص

ل ا
53مح 6 4
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برای اینکه قطعات سریع تر به هم بچسبند، می توان 
آن را  پیچ  و  داده  قرار  کوچک  دستی  پیچ  بین  را  آنها 
محکم بست سپس چند دقیقه صبر نمود تا هر دو قطعه 

ـ  5(. خوب به هم بچسبند )شکل 8  ـ

ـ  5 شکل 8ـ

ـ  5 شکل 9ـ

ـ   الف ـ  5 ـ شکل 10ـ

به  بهتر است میخ ها  به هواپیما،  بال  از اتصال  قبل 
چرخ کوبیده شده سپس پایه های چرخ های هواپیما روی 

بال ها چسبانده شوند.
و چرخ های  پایه  ابتدا  است  منظور الزم  این  برای 

ـ  5(. مربوط به هر پایه را آماده ساخت )شکل 9ـ

ـ 5(. برای نصب چرخ ها روی پایه از یک میخ نازک 2 سانتی متری استفاده می شود )شکل 10ـ

ـ   ب ـ  5 ـ شکل 10ـ

محل چسباندن به 
قطعهٴ کمکی بال

محل چسباندن 
به بال
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ـ  5 ـ  5شکل 11ـ شکل 12ـ

ـ  5 شکل 13ـ

ـ  5 شکل 14ـ

اضافه میخ رامی توان با انبردست قطع نمود و به کمک یک تکه کاغذ تیزی میخ را پوشاند )شکل های 
ـ  5(. ـ 5 و 12ـ 11ـ

به محل چسباندن پایه به بال اصلی و قطعه کمکی 
توجه شود. محل چسباندن پایه روی بال اصلی قطعه 
)شکل  کرد  آغشته  چسب  کمی  با  می توان  را  کمکی 

ـ  5(. 13ـ

چند  و  چسبانده  بال  زیر  به  را  هواپیما  چرخ  پایه 
بچسبد  خوب  تا  دهید  فشار  بال  زیر  به  را  پایه  دقیقه 

)چرخ با پایه شماره 7 و 8(.
پایه دومی را همانند پایه اول آماده نموده و آن را زیر بال 

ـ  5(. دیگر هواپیما بچسبانید)شکل 14ـ
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ـ  5 شکل 16ـ

ـ  5(. تا زمان خشک شدن بال ها و پایه ها می توان نقاشی روی بدنه را انجام داد )شکل 15ـ

ـ  5  ــ ب شکل 15ـ ـ  5  ــ الف شکل 15ـ

بال کوچک هواپیما را به عقب هواپیما و در شیار ایجاد شده بدون 
ـ  5(. استفاده از چسب نصب کنید )شکل 16ـ

ـ  5  ـ نکات بهداشتی و ایمنی 4
ــ هنگام چسب زدن، دست خود را به صورت یا لباس خود 

نزنید.
ــ یک تکه پارچه نمدار در اختیار داشته باشید تا دست خود 

و چسب اضافه را پاک کنید.
ــ در صورتی که چسب با میز یا سایر وسایل تماس پیدا کرد 

بالفاصله با پارچه نمدار آن را پاک کنید.

5  ـ5  ـ فعالیت غیرکالسی
1ــ با توجه به زمان زیاد چسباندن، از دانش آموزان بخواهید تا برای هفته آینده چسباندن بال ها به بدنه را 

در منزل انجام دهند.



مونتاژ

1ـ6  ـ هدف
اتصال بال های هواپیما

2ـ6  ـ بودجه بندی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق

دقیقهعنواندقیقهعنوان

20فعالیت کالسی5حضور / غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

5ارزشیابی15ارائه درس

به نقشه هواپیما دقت کنید.
در دو طرف بدنه، محل قرارگیری بال های هواپیما به صورت خط چین مشخص شده است. خط چین را 

مطابق با اندازه های آن روی هر دو طرف بدنه چوب انتقال دهید )شکل 1ــ6(.

شکل 1ــ6

جلسۀ ششم
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شکل 2ــ6

شکل 3ــ6

لبه یکی از بال ها را چسب زده و داخل خط چین با فشار دست نگه دارید تا خوب بچسبد )شکل 2ــ6(.

بال شماره 3 را که پایه و چرخ ها نیز به آن متصل اند،  برداشته و  لبه آن را به چسب آغشته کنید. با یک 
دست بدنه را نگه دارید و با دست دیگر لبه آغشته به چسب چوب سه الیی را در محل خط چین فشار دهید. 

)توجه کنید در هنگام چسباندن بال قسمت عمود بال در سمت عقب هواپیما قرار گیرد( )شکل 3ــ6(.
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شکل 4ــ6

بال دیگر هواپیما را می توان پس از خشک و محکم شدن بال اول به بدنه چسباند )شکل 4ــ6(.

محل  در  زدن  چسب  از  پس  همزمان  را  بال  دو  هر  می توانید  زمان،  در  صرفه جویی  به منظور  توجه: 
خط چین فشار دهید و چند دقیقه محکم نگهدارید.

برای آنکه بال ها در اثر وزنشان از محل چسبانده شده خارج نشوند می توان بدنه و بال ها را با اجسامی 
مانند کتاب محصور کرد. تا بال ها در جایشان کامالً خشک شوند. اّما دقت کنید کتاب ها را کمی عقب تر از 

محل چسباندن قرار دهید تا به بدنه نچسبد.

3ـ6  ـ نکات بهداشتی و ایمنی
پس از استفاده از چسب در چسباندن بال ها دست های خود را با آب بشویید.

4ـ6  ـ فعالیت غیرکالسی
از دانش آموزان بخواهید تا چسباندن بال ها و حفظ تعادل آنها را در منزل تمرین کنند.



مراحل پایانی

1ـ7ـ هدف
1ــ نصب چرخ جلو

2ــ نقاشی بدنه هواپیما

2ـ7ـ بودجه بندی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق

دقیقهعنواندقیقهعنوان

20فعالیت کالسی5حضور / غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

5ارزشیابی15ارائه درس

چرخ جلویی هواپیما از دو قطعه پایه و یک چرخ تشکیل می شود )شکل 1ــ7(.

شکل 1ــ7

جلسۀ هفتم
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شکل 2ــ7

شکل 3ــ7

محل چسباندن قسمت های پایه در شکل نشان داده شده است.
دو قطعه پایه را با یک میخ نازک دو سانتی )مانند پایه بال های هواپیما( به چرخ متصل کنید و پس از آغشته 
کردن قسمت مشخص شده با چسب چوب، پایه را در محل تعیین شده بدنه )زیر کابین خلبان( بچسبانید )شکل 

2ــ7(.

دانش آموزان را تشویق کنید که با سلیقه خود ماکت هواپیما را رنگ آمیزی کنند و روی آن طرح های مورد 
نظرشان را نقاشی نمایند )شکل 3ــ7(.
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شکل 4ــ7

شکل 5ــ7

برای نمونه می توان روی ماکت هواپیما پنجره ها )به صورت دایره یا مربع( و کابین هواپیما را با مداد رسم 
کرد )شکل 4ــ7(.

بر روی بال ها و دم هواپیما نیز می توان پرچم میهن عزیزمان ایران را رنگ آمیزی و ترسیم کرد.
پس از پایان کار به طور منظم ابزار و لوازم استفاده شده در ساخت ماکت هواپیمای مسافربری را در جعبه 

ابزار قرار داده یا به طور منظم روی میز یکجا جمع آوری و مرتب کنید )شکل 5  ــ7(.
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3ـ7ـ نکات ایمنی و بهداشتی
ــ هنگام استفاده از چکش و انبردست جهت نصب چرخ ها و پایه ها مواظب باشید به دست های خود 

آسیب نزنید.
ــ پس از استفاده از چسب دست های خود را با آب بشویید.

ــ هنگام رنگ آمیزی و نقاشی به چرخ ها یا بال ها فشار اضافی وارد نکنید.
ــ در نقاشی روی تخته سه الیی و ماکت هواپیما به نوک مداد فشار زیاد وارد نکنید.



گزارش

1ـ8ـ هدف: ارائه گزارش گزارش کار
2ـ8ـ بودجه بندی

زمان آموزش

50 دقیقه

3ـ8ـ شرح درس
در شروع کالس معلم کارهای انجام شده توسط دانش آموزان را مشاهده می کند و عملکرد وسیله های 
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 سپس بقیه گزارش ها توسط گروه ها ارائه شود. زمان ارائه گزارش هر 
گروه حدود 5 دقیقه در نظر گرفته شود. در صورت امکان ارائه گزارش از طریق نرم افزارهایی که دانش آموزان 
با آنها آشنایی دارند صورت گیرد. ممکن است در بعضی از گزارش ها برخی از قسمت های مهم ارائه نشود. 
برای  را  گزارش  مهم  محورهای  و  کند  هدایت  را  گزارش  مسیر  پرسش  یک  طرح  با  می تواند  گرامی  معلم 
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 پودمان کار ــ ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز ــ مراحل 

انجام کار ــ مشکالت و موانع ــ تصویری از محصول ساخته شده و توسعه حرفه ای.
منظور از توسعه حرفه ای، همان مشاغل و حرفه هایی هستند که مرتبط با محصول ساخته شده و یا مراحل 
ساخت محصول می باشد. همچنین، نمون برگ ارزشیابی پیوست که در هر جلسه قسمت های مربوط به آن 

جلسه توسط معلم برای هر دانش آموز تکمیل شده است می تواند نهایی و به اطالع دانش آموزان برسد.

جلسۀ هشتم
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان کار با چوب 

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ………        پایه ششم دبستان: ………        تاریخ: /    /

ردیف
ابزار ارزشیابیگویه ها

معیار

خیلی 
خوب

قابل قبولخوب
نیازمند تالش 

بیشتر

خروجی کار + مشاهدهطراحی نمونه کار1

مشاهده + خروجی کاربرش الگوی هواپیما2

مشاهدهآماده سازی وسایل٣

مشاهدهرعایت اصول ایمنی، بهداشتی حفاظتی٤

مشاهدهسنباده و چسب کاری صحیح5

مشاهده + خروجی کارمونتاژکار٦

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار7

8
اجرای صحیح مراحل وفرایند اجرای 

پروژه
مشاهده + خروجی کار

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت٩

خروجی کاراجرای فعالیت غیرکالسی10

11
توجه به مهارت های غیرفنی مانند 
عالثه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری
مشاهده

مشاهدهتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن12

نظر دانش آموز:

نظر اولیاء دانش آموز:
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نمون برگ گزارش پودمان کار

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

……………….……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

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 ساخت وسیله انجام دادم:

1ــ
2ــ
٣ــ
٤ــ
5  ــ
٦  ــ
7ــ
8  ــ
٩ــ

10ــ

مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آنها مواجه شدم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:



درس )10(
پروژۀ طراحی و ساخت  دستگاه چی به چی مربوطه
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هدف کلی

طراحی ، اجرای فرآیند و ساخت دستگاه خودروی کشی 

هدف از ارایه این موضوع دستیابی به اجرای فرآیند طراحی و ساخت پروژه های ساده و تغییر نگرش 
دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است. در این فرآیند انجام کار 

و تقویت روحیه ایده پردازی در دانش آموزان همواره مورد تأکید برنامه ریزان این واحد درسی بوده است.
 



1ـ1ـ هدف
برای  را  آنها  می تواند  که  است  علمی  مفاهیم  از  برخی  با  دانش آموزان   آشنایی  جلسه،  این  از  هدف 
ایده پردازی و انجام پروژه آماده می کند. برای این منظور دانش آموز پس از نیازسنجی اولیه باید بتواند ضمن 
آشنایی با نحؤه برقراری جریان الکتریکی، چگونگی روشن شدن یک المپ را توضیح دهد و با بستن یک 

مدار ساده آن را آزمایش کند.

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

 3ـ1ـ وسایل و ابزار مورد نیاز
 

1
2
3
4
5

المپ
باتری

جای باتری 
سرپیچ المپ
پیچ گوشتی

3 ولت
)AAA( پاقلمی 1/5 ولت

3 ولتی
3 ولتی
متوسط

یک عدد
دو عدد

یک عدد
یک عدد
یک عدد

4ـ1ـ شرح درس
عالئم اختصاری اجزای یک مدار الکتریکی ساده:

المپ                              کلید اهرمیباتری

سیمدو باتری متوالی

جلسۀ اول
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مدار الکتریکی: مدار الکتریکی همان مسیر انتقال جریان الکتریکی است. مدار می تواند خیلی ساده 
باشد مانند مدار اتصال یک باتری به یک المپ و یا خیلی پیچیده باشد مانند مدار یک رایانه. 

نحوه بستن مدار الکتریکی
روش قرار دادن درست باتری این است که قطب منفی )ــ( آن را در قسمت فنری جای باتری قرار دهید 

و  سر دیگر )قطب مثبت( را در داخل جای باتری فشار دهید.      

پس از قرار دادن باتری دوم در داخل جای باتری، مدار بسته می شود، جریان الکتریکی برقرار شده و المپ 
روشن می شود. در صورت روشن نشدن المپ، دلیل را در یکی از موارد زیر بیابید:

المپ به صورت درست در سرپیچ بسته نشده است )شل است(.

ت ــ روشن شدن المپ

الف ــ بستن المپ 3 ولتی روی سرپیچ و بستن دو سرسیم 
جای باتری به دو سر اتصال سرپیچ

ب ــ قرار دادن باتری قلمی اول در جای باتری به طور صحیح

ـ قرار دادن باتری قلمی دوم در جای باتری به طور صحیح پـ 

شکل ١ــ١
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روکش سیم های جای باتری در قسمت اتصال سرپیچ برداشته نشده است.
اگر باتری ها و المپ سالم باشند، می توانید با جایگزین کردن المپ یا باتری های دیگر علت عیب را بررسی  نمایید.

5  ـ1ـ روش تدریس
کارپوشٔه  نمونه  به  مربوط  قسمت  و  بازکنند  را  کارشان  کتاب  بخواهید  دانش آموزان  از  تدریس  از  قبل 
مربوط به پروژه های درس کار و فّناوری را بیاورند. به آنها بگویید که در طول انجام مراحل طراحی و ساخت 
وسیله، باید فعالیت های کالسی و غیرکالسی شامل ایده ها و نتایج فعالیت های خود را در آن بنویسند.معموالً 
برای هر جلسه به یک یا دو برگ کارپوشه نیاز دارید. الزم است برگه های کارپوشه را جمع آوری کنید و تا 

زمان ارائه گزارش پروژه نزد خود نگهدارید. 

6  ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
از دانش آموزان بخواهید: 

1ــ مدار الکتریکی یک چراغ قوه را در کارپوشٔه خود رسم کنند.
2ــ وسایل مورد نیاز برای روشن کردن یک المپ 3ولتی را تهیه کنند و برای جلسٔه بعد به کالس آورند. 
یک المپ 3 ولتی، یک سرپیچ، یک جای باتری دو تایی، 2 باتری 1/5 ولتی، یک کلید اهرمی ساده، مقداری 

سیم افشان 



1ـ2ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان با تغییراتی که در یک مدار الکتریکی می دهند برای ارائٔه طرح و ساخت وسیله 

آماده می شوند.

2ـ2ـ   بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15تدریس

3ـ2ـ وسایل و ابزار مورد نیاز

جدول مواد و تجهیزات مورد نیاز

یف
رد

نام 
مواد  و 
اتتجهیزات

خص
مش

تعدادجنس

مسئول 
تهیه

یف
رد

نام 
مواد  و 
اتتجهیزات

خص
مش

س
جن

داد
تع

مسئول 
تهیه

سه
در

م
وز

ش آم
دان

سه
در

م
وز

ش آم
دان

1ــمعمولیانبردست18ــ3 ولتالمپ1
1ــمعمولیسیم چین319ولتسرپیچ2
1ــمعمولیچسب مایع210ــ1/5ولتباتری3

نمره0/25 سیم افشان4
0/5ــیا 0/5


1ــمعمولیپیچ گوشتی11


3112 ولتجای باتری5
213برگ A4ضخیممقوا6
14یک حلقهشفاف نواریچسب7

جلسۀ دوم
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4ـ2ـ شرح درس
 مدار سری: به قرار گرفتن اجزای یک مدار به صورت متوالی به طوری که با قطع یکی از آنها کل مدار 

قطع  شود مدار سری گفته می شود.
 رسانا: به موادی که قابلیت هدایت جریان الکتریسیته را دارند رسانا می گویند. 

 چگونگی قطع یک مدار الکتریکی ساده با کلید اهرمی:  مدار سری، رسانا
 ساخت کلید: چگونگی ساخت یک کلید سیمی

به منظور قطع و وصل جریان الکتریکی در مدار، نیاز به یک کلید اهرمی داریم. 
به شکل های زیر توجه کنید:

ـ جداکردن سر یک سیم جای باتری و  الفـ 
اتصال دادن آن به محل اتصال کلید اهرمی

ب ــ برداشتن روکش از دو سر سیم و 
اتصال دادن یک سر آن به محل اتصال 

سرپیچ و اتصال سر دیگر کلید اهرمی

پ ــ آزمایش مدار

سیم

المپ

کلید اهرمیجای باتری

شکل ١ــ٢

قبل از حضور در کالس، از مسئوالن مدرسه بخواهید چند المپ، چند تکه سیم و چند باتری و سرپیچ 
در اختیار شما قرار دهند تا بتوانید آنها را با وسایل معیوب دانش آموزان جایگزین کنید.

5  ـ2ـ روش تدریس و انجام کار
پس از انجام حضور ــ غیاب، کارپوشٔه دانش آموزان را بررسی کنید.

اکنون از دانش آموزان بخواهید آن چه را که در مورد مدار سری در درس علوم آموخته اند توضیح دهند. 
سپس برایشان توضیح دهید که کلید اهرمی جزئی از مدار است که به کمک آن می توان مدار را قطع و وصل 
کرد. با این توضیح، از آنها بخواهید نقشٔه یک مدار الکتریکی ساده برای روشن کردن یک المپ را با سری 
کردن یک کلید اهرمی در کارپوشه شان رسم کنند، سپس نقشه هایشان را با هم مقایسه کنند. بعد از این کار 
به آنها بگویید با توجه به نقشه ای که ترسیم کرده اند و با استفاده از ابزار و وسایل مورد نیاز، مدار را بسازند 
و آزمایش کنند. در ضمن کار، نحؤه عملکرد دانش آموزان را بررسی کنید و در صورت نیاز آنها را راهنمایی 
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کنید. پس از آن که مطمئن شدید همٔه دانش آموزان کالس موفق به آزمایش مدار با کلید اهرمی شده اند، از 
آنها بخواهید به جای کلید اهرمی از یک تکه سیم 15 سانتی متری برای قطع و وصل کردن مداراستفاده کنند 
و مفهوم رسانا را برای آنها توضیح دهید و بخواهید نقشٔه اختصاری کار را در کارپوشٔه خود ترسیم کنند. به 
دانش آموزان بگویید در کارپوشه خود چنین بنویسند: برای برقراری جریان الکتریکی می توانم به جای کلید 

اهرمی از رساناهای زیر برای برقراری جریان الکتریکی استفاده کنم.
ــ مقداری از یک ورق آلومینیومی

ــ تکه ای از سیم

هنگام کار با سیم به دانش آموزان موارد ایمنی و بهداشتی را متذکر شوید و بگویید مراقب 
تیزی سر بدون روپوش سیم ها باشند. همچنین بگویید که انجام این آزمایش ها فقط با انرژی 

الکتریکی با ولتاژ کم مجاز است و هرگز نباید با برق 220 ولت آزمایش کنند.

بر روی تابلوی کالس نقشٔه مدار سرِی روشن شدن یک المپ با کلید اهرمی را رسم کنید، سپس نماد کلید 
اهرمی را با یک خط غیر راست جایگزین کنید.

شکل ٢ــ٢

الف                                      ب

کلید استاندارد بسته کلید استاندارد باز

١ ٢١ ٢

شکل 3ــ٢

روشنخاموش
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٢  سیم متصل کنیم چه اتفاقی  ١ و  از دانش آموزان سؤال کنید که »اگر دو سر سیم مدار را به دو سر 
می افتد؟«

در هنگام برداشتن روکش سرسیم ها نکات ایمنی را به دانش آموزان یادآوری نمایید.

به دانش آموزان متذکر شوید این آزمایش ها با انرژی الکتریکی با ولتاژ کم )باتری( برای آنها 
است و به هیچ وجه نباید با برق 220 ولت منزل و مدرسه این آزمایش ها را انجام دهد.

 
6ـ2ـ فعالیت غیرکالسی

در  است،   ترسیم شده  در کالس  که  مداری  نقشٔه  مانند  را،  مدار  نقشٔه یک  بخواهید  دانش آموزان  از 
نام   ٢ نقطٔه  به جای  و  اسم کوچک خود   ١ نقطه  به جای  که  تفاوت  این  با  کنند،  کارپوشٔه خود رسم 

خانوادگی خود را در نقشه بنویسند.



1ـ3ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان به سمت ارائٔه طرح و ایده پردازی هدایت می شوند.

2ـ3ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

3ـ3ـ شرح درس
 مدار فرعی 

  اتصال کوتاه
٢ مانند یک کلید اهرمی عمل می کند و  می توان از  ١ و  در جلسٔه قبل گفتیم که سیم رابط با دو سر 

آن برای ارتباط دو موضوع مرتبط مانند نام و نام خانوادگی دانش آموز استفاده کرد.
همان طور که در هدف آموزش این پروژه اشاره شده است، هر دانش آموز باید بتواند 5 موضوع را به 5 

موضوع دیگر که به طور یک به یک به هم مربوط می شوند با روشن شدن یک المپ نشان دهد.
برای این منظور او باید به جای یک کلید سیمی از 5 رابط سیمی )به عنوان مدار فرعی( استفاده کند. در 
واقع دو سر هر سیم مربوط به دو موضوع مرتبط با یکدیگر خواهد شد که می توان آن را به صورت تصویری 
یا نوشتاری نشان داد. مثالً استفاده از تصویر چشم و عینک، یا میوه و درخت؛ یا به صورت نوشتاری، مانند 

خورشید با گرما یا لوح فشرده با دستگاه رایانه از مواردی است که می توان آن را مطرح نمود.
موضوعات  قرارگیری  جای  و  ابعاد  مواد،  جنس  وسایل،  انتخاب  مورد  در  می توانند  دانش آموزان 

ایده پردازی کنند.

جلسۀ سوم
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بدین منظور، دانش آموزان می بایست ابتدا سه نقشٔه اختصاری از پروژٔه خود را در کار پوشه ترسیم کنند 
و برای هر کدام مزایا و معایبی را که می شناسند بنویسند.

در تصویر فوق نمونه ای از ترسیم نقشه، که توسط یک دانش آموز انجام شده ، نشان داده شده است. 
همان طور که مالحظه می شود معایب و مزایای هر کدام از ترسیم ها نوشته شده و دلیل انتخاب طرح نهایی نیز 

ذکر گردیده است.
باید توجه داشت که به تعداد دانش آموزان کالس می توان ترسیم های متفاوتی را دریافت کرد.

بالف

پ

مزایا: مدار درست عمل می کند
معایب: قرارگیری نامناسب موضوعات

مزایا: ــــــ
معایب: همه موضوعات به هم مرتبطند

مزایا: قرارگیری مناسب موضوعات
معایب: ــــــ

زیرا  است   3 نقشه  من  انتخاب 
درست عمل می کند و عمل قرارگیری 

موضوعات مناسب است.

شکل ١ــ3
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4ـ3ـ روش تدریس
ترسیم  مایل است بخواهید  از دانش آموزان که خود  از یکی  بررسی کنید و   کارپوشٔه دانش آموزان را 

مربوط به فعالیت غیر کالسی را بر روی نقشه انجام دهد.
حال، با توجه به مطالبی که در قسمت قبلی به آن اشاره شد، برای دانش آموزان توضیح دهید که چگونه 
می توان از سیم رابط، به عنوان ارتباط دهندهٔ دو موضوع در ساخت یک وسیلٔه الکتریکی استفاده  کرد به طوری که 

بتوان دو موضوع مانند نام و نام خانوادگی را با روشن شدن یک المپ نشان داد.

5  ـ3ـ فعالیت غیر کالسی
ــ از دانش آموزان بخواهید با توجه به طرح نهایی خود، مواد مصرفی مورد نیاز را با خود به کالس بیاورند 

تا در جلسٔه بعدی بتوانند آن را بسازند.
ــ کارپوشه خود را کامل کنند.



1ـ4ـ هدف
دانش آموزان پس از تأیید طرح های خود مراحل ساخت آنها را آغاز می کنند.

2ـ4ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

3ـ4ـ شرح درس
 نحؤه استفاده از ابزار

 روش های مختلف ساخت وسیله
 نکات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی

همان طور که گفته شد، با توجه به این که دانش آموزان در ارائٔه طرح های خود می توانند از لحاظ مواد، 
ابعاد و موضوعات متفاوت عمل کنند، مراحل کاری برای ساخت آنها نیز می تواند متفاوت باشد.

ب ــ مشخص کردن جای شکلالف ــ بریدن کارتن
شکل ١ــ٤

جلسۀ چهارم
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ب ــ قراردادن شکل ها در جای خودالف ــ بریدن شکل ها

ت ــ سوراخ کردن قسمت های عالمت زده شدهپ ــ عالمت زدن جای اتصال ها  

ج ــ عبوردادن فویل از سوراخ هاث ــ بریدن قسمتی از فویل آلومینیمی به شکل نوار

ح ــ اتصال سرپیچ المپ به بدنهچ ــ عایق کردن فویل ها با چسب

شکل ٢ــ٤
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4ـ4ـ نکات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی
1ــ توجه به استفادهٔ صحیح از ابزار )نحوهٔ گرفتن ابزار در دست، دقت در آسیب نرساندن به اعضای بدن(؛
2ــ تأکید بر استفادهٔ مناسب از ابزار )مثالً برای قطع کردن سیم به جای سیم چین از قیچی استفاده نشود.(؛

3ــ دست نزدن به نوک تیز سیم های بدون روکش؛
4ــ توجه به استفاده از وسایل تمیز؛

5  ــ پرهیز از برداشتن روکش سیم به کمک دندان ها؛
6  ــ توجه به این که مبادا دانش آموزان به چسب مایع حساسّیت داشته باشند؛

7ــ مراقبت از چشم در مقابل مواد شیمیایی ازجمله چسب مایع، یا آلوده شدن دست ها به هنگام کار؛
8  ــ مرتب کردن وسائل و جمع کردن ضایعات پس از کار؛

9ــ پرهیز دادن دانش آموزان از شوخی کردن با هم در هنگام کار با ابزار.

5  ـ4ـ روش تدریس و انجام کار
کارپوشٔه دانش آموزان را مالحظه کنید، طرح نهایی و وسائل و مواد انتخابی آنها را بررسی نمایید و در 
صورت نیاز آنان را در اصالح طرح خود راهنمایی کنید. دانش آموزان باید نقشٔه اصالح شدٔه نهایی را در 

شکل 3ــ٤

الف ــ اتصال سیم های رابط                                                       ب ــ چسباندن تصاویر

  پ ــ آزمایش و اصالح                                                              ت ــ آزمایش و اصالح
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ابعاد و جنس  باید  تفاوت که در این قسمت  این  با  کارپوشٔه خود، در محل مورد نظر، دوباره ترسیم کنند؛ 
مواد مورد استفاده را در نقشه نشان دهند. نکات بهداشتی و ایمنی را روی تخته به زبان ساده بنویسید و آنها 
را برای دانش آموزان توضیح دهید.  از آنان بخواهید ابتدا با یک تکه مقوای فشرده سطح میز کار خود را 
به عنوان زیر دستی بپوشانند و ابزار و مواد مورد نظر خود را روی میز قرار دهند، سپس با توجه به طرح نهایی 
خود وسیلٔه مورد نظرشان را بسازند. با مراجعه به تک تک دانش آموزان مراحل ساخت وسیله را بررسی کنید 

و نکات بهداشتی، حفاظتی و ایمنی را همواره متذکر شوید.
در پایان از دانش آموزان بخواهید پروژه های ناتمام خود را در جلسٔه بعد برای ادامٔه کار با خود بیاورند.

6ـ4ـ فعالیت غیر کالسی
ــ از دانش آموزان بخواهید تفکر کنند و تعداد 5 خلقت خداوند را، به همراه 5 ویژگی منحصر به فرد هر 
یک، به گونه ای انتخاب کنند که دو به دو به هم مرتبط باشند و آنها را به صورت تصویری یا نوشتاری برای 

جلسٔه بعد در کارپوشه خود بنویسند و با خود به همراه بیاورند.



ـ  5  ـ هدف 1
دانش آموز مراحل ساخت وسیله »چی به چی مربوطه؟« را به اتمام برساند و آن را آزمایش کند.

ـ  5  ـ  بودجه بندی زمانی 2

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

ـ  5ـ تشریح درس 3
نحوهٔ ثبت نتایج گزارش در کارپوشه

پس از اتمام مراحل ساخت، دانش آموزان طرح های خود را مورد آزمایش قرار می دهند و نتایج را در 
جدول ثبت نتایج در کارپوشٔه خود می نویسند. نمونه های از برگٔه ثبت آزمایش ها و بهبودها در زیر آورده شده است.

برگۀ ثبت آزمایش ها و بهبودها
هنگامی که ساخت طرح نهایی تکمیل شده وسیله الکتریکی خود را سه بار پی درپی آزمایش کنید. هر زمان که 

وسیله خود را آزمایش می کنید باید جدول زیر را تکمیل نمایید.

برقراری اتصالمشاهداتمشکلراه حل

مرحلٔه اول*المپ روشن نشدشل بودن المپبستن المپ

مرحلٔه دوم*جواب نادرست استجای شیر با عینک اشتباه استجابه جایی تصاویر

مرحلٔه سوم*جواب درست است

جلسۀ پنجم
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به  موفق  آزمایش خود  اول  مرحلٔه  در  دانش آموز  باال،  نمونٔه  در جدول  می شود،  مالحظه  همان طورکه 
روشن کردن المپ نشده و چون بررسی کرده فهمیده است که مشکل از شل بستن المپ بر روی سرپیچ است. 
در مرحلٔه دوم آزمایش نیز، دو موضوع مرتبط با هم است ولی المپ روشن نشده است که دلیل آن اشتباه بودن 

جای تصاویر بوده است. در مرحلٔه سوم وسیله به خوبی کار می کند. پس آزمایش صحیح انجام نشده است.

ـ  5  ـ روش تدریس 4
از دانش آموزان بخواهید مراحل باقی مانده را بسازند و  وسیلٔه »چی به چی مربوطه؟« خود را تکمیل کنند.

ضروری است شما در طی مراحل ساخت وسیله به تک تک دانش آموزان سرزده، و ضمن متذکر شدن 
رعایت اصول حفاظتی و ایمنی و بهداشتی، آنها را برای انجام کارشان راهنمایی کنید. پس از اتمام مراحل 

کار از دانش آموزان بخواهید طرح خود را آزمایش کنند.
نتایج آزمایش و مستند کردن مشاهدات و راه حل ها از بخش های مهم در پروژه های  از آن جا که ثبت 
ساخت و طراحی است. الزم است شما دانش آموزان را به مستند کردن مشاهدات آنها قبل از رفع مشکالت 

و آزمایش مجدد تشویق نمایید.



1ـ6  ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان طرح های خود را اصالح می کنند و بهبود می بخشند.

2ـ6  ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

ـ 6  ـ شرح درس 3
نقشۀ پس از ساخت:

منظور از نقشٔه پس از ساخت، ترسیم با دست آزاِد وسیلٔه ساخته شده، اصالح شده و بهبود یافته است. این 
نقشه شامل معرفی اجزای به کار رفته در وسیله نیز می باشد. حتی می توان برای شرح بعضی از قسمت های وسیله 
در زیِر نقشه توضیحاتی را نوشت. به طور کلی، نقشٔه پس از ساخت با نقشٔه قبل از ساخت، که حاصل ایده پردازی 

دانش آموز است، تفاوت هایی دارد. ترسیم این نقشه بایست با مداد صورت گیرد.

اتصال با نوارهای بریده شده از ورقه های نازک آلومینیوم

 30 افشان  سیم 
سانتی متر

رنگ      
چشم    
برگ     
تخم پرنده        
جنگل

پرنده      
عینک     

شیر  
درخت       

قلم مو

 30 افشان  سیم 
سانتی متر

المپباتری

شکل ١ــ٦

جلسۀ ششم
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گزارش نویسی
یکی از اهداف برنامٔه درسی درس کار و فناوری، که در آموزش پروژه ها در نظر گرفته شده است، مستند 
سازی و گزارش نویسی است. برای این منظور در کتاب کار دانش آموزان نمون برگی طراحی شده است تا 
دانش آموزان ضمن تکمیل آن به صورت هدفمند بتوانند گزارشی از عملکردشان برای انجام پروژه تهیه نمایند.

این گزارش شامل موضوعاتی به شرح زیر است:
1ــ عنوان
2ــ هدف

3ــ ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز
4ــ مراحل انجام کار

5ــ مشکالت و موانع 
6ــ نقشٔه نهایی

7ــ تصویری از محصول ساخته شده

4ـ6  ـ روش تدریس
 چند نفر از دانش آموزان، در گروه های 5 نفره، طرح های ساخته شده شان را بررسی کنند و پیشنهادهای 

اصالحی جهت بهبود هر یک از طرح ها را مستند کنند.
برای این منظور نیاز است به صورت داوطلبانه یا از طرف معلم، برای هر گروه یک نفر سرگروه تعیین شود، 
آنگاه از طریق سر گروه مستندات جمع آوری و برای بررسی تحویل معلم شود. هر یک از نمون برگ های 

پیشنهادی باید دارای نام و نام خانوادگی دانش آموز باشد تا معلم بتواند آن را به دانش آموز برگرداند.
به دانش آموزان فرصت کافی بدهید تا طرح های خود را با توجه به پیشنهادهای بررسی اصالح نموده و 
بهبود بخشند و دوباره طرح خود را آزمایش کنند. همچنین از دانش آموزان بخواهید نقشه ای از طرح نهایی 
موضوعات  قرار گیری  نحؤه  و  ابعاد  باید جنس،  نقشه  در  کنند.  رسم  کارپوشه شان  در  را  ساخته شده شان 

مشخص باشد.
همچنین مواردی را که منجر به بهبود و اصالح طرح شده است، به صورت ساده در کارپوشه شان بنویسند.

5  ـ6  ـ فعالیت غیرکالسی
دانش آموزان در جلسٔه هفتم می بایست گزارشی از فرآیند ساخت وسیلٔه خود را در کالس درس ارائه 
دهند. در کارپوشٔه هر دانش آموز نمون برگی برای این منظور به صورت خام طراحی شده است. دانش آموز 
یا   word با  مثالً  می شناسد  که  نرم افزارهایی  با  را   آن  امکان  صورت  در  و  کند  تکمیل  را  برگ  نمون  باید 

powerpoint، در جلسٔه هفتم ارائه دهد.



ارائه گزارش کار توسط دانش آموزان

1ـ٧ـ هدف 
بررسی نهایی فعالیت های انجام شده در طی 6 جلسه از طریق ارائه گزارش توسط دانش آموزان 

2ـ٧ـ بودجه بندی زمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی 50 دقیقه و فعالیت غیرکالسی 70 دقیقه است. 

دقیقهعنواندقیقهعنوان

40فعالیت کالسی توأم با ارزشیابی5حضوروغیاب

ــفعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

ــارائه درس

3ـ٧ـ ابزار و مواد مورد نیاز 
ــ کارپوشه؛

ــ وسیلٔه ساخته شده.

4ـ٧ـ روش تدریس  
در ایـن جـلسه معلم بیشتر شنونـده خـواهد بود و گروه های دانش آموزی در ارتباط با کار خود گزارش 
می دهند. معلم سعی می کند کـه مسائـل مختلفی مـانند حس مشارکت، عـالقه منـدی، احساس مسئولیـت، 
صرفه جویی را که از مهارت های محوری است مورد توجه قرار دهد. در پایان گفتار کوتاهی به شرح زیر بیان 

می کند.

جلسۀ هفتم
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در این تجربه ما آموختیم که چگونه با فکر و اندیشه ایده پردازی کنیم. در نهایت به خلق یک اثر بپردازیم. 
چالش های زیادی داشتیم ولی موفق شدیم آن را حل کنیم در طول زندگی اگر به همین ترتیب عمل کنیم موفق 

می شویم.

5ـ٧ـ ارائه گزارش توسط دانش آموزان 
به هر گروه دانش آموزی 3 تا 5 دقیقه فرصت داده می شود تا در مورد طرح خود صحبت کنند. هم زمان 
معلم، کارپوشه های دانش آموزان را بازدید می کند و مورد ارزشیابی قرار می دهد. ارائه گزارش به صورت 

پاورپوینت هم می تواند باشد.
در پایان بهترین کار را انتخاب و تولید کننده را مورد تشویق قرار می دهد. الزم است علت انتخاب ذکر 

شود، تا سایر دانش آموزان نیز نسبت به بهبود کارخود در آینده حساس شوند.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه طراحی و ساخت دستگاه چی به چی مربوطه 

نام و نام خانوادگی دانش آموز:.....................   پایۀ ششم دبستان:...........   تاریخ:    /     /

ابزار ارزشیابیگویه هاردیف
معیار

 نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوبخیلی خوب
مشاهدهآماده سازی وسایل1

مشاهده+خروجی نحوه بستن مدار الکتریکی2
کار

تبدیل مدار الکتریکی به طرح و 3
ساخت وسیله

مشاهده+خروجی 
کار

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی 5
مشاهدهو حفاظتی

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت6

اجرای پروژه بر اساس زمان 7
خروجی کاربندی

مشاهده+خروجی آزمایش پروژه نهایی اجرا شده8
کار

مشاهده+خروجی اصالح و بهبود پروژه9
کار

خروجی کاراجرای فعالیت غیر کالسی10

11
توجه به مهارت های غیر فنی 

مانند عالقه به یادگیری، انضباط، 
روحیه مشارکت  پذیری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن12

نظر دانش آموز:

نظر اولیاء دانش آموز :
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کارپوشه1 فّعالّیت ………………………………

جلسۀ اّول 

فّعالّیت کالسی 

فّعالّیت غیرکالسی

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون 
برگ کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمون برگ خالصۀ گزارش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

ابزار و تجهیزاتی را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
.1
.2
.3
.4

موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

مراحل کاری که انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

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

نتیجه آزمایش را گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:
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نمون برگ گزارش پروژۀ طّراحی و ساخت 

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را برطرف کردم 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزار نام مواد و ابزار
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارها با آن ها مواجه شدم: 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

  
تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.تصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم.
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منابع

1ــ سایت های اینترنتی مرتبط
2ــ دستگاه ساخته شده و موجود در بازار

3ــ تجربیات مؤلفان



درس )11(
پروژه طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج
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هدف کلی
طراحی، اجرای فرآیند و ساخت دستگاه دقت سنج

هدف از ارایه این موضوع دستیابی به اجرای فرآیند طراحی و ساخت پروژه های ساده و تغییر نگرش 
دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است. در این فرآیند انجام کار 
و تقویت روحیه ایده پردازی در دانش آموزان همواره مورد تأکید برنامه ریزان این واحد درسی بوده است.
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ابزار و مواد مورد نیاز

توصیه ایمنیمشخصات فنیکاربردتصویرردیف

سیم چین یک عدد١

کوچک )طول ١0 بریدن سیم
سانتی متر(

مراقبت از 
دست

انبردست یک عدد٢
خم کردن سیم و 
شکل دادن

کوچک )طول ١0 
سانتی متر(

مراقبت از 
دست

پیچ گوشتی )فازمتر( یک عدد٣
سـوراخ کــاری 
کارتن و بازکردن 
و بستن پیچ

مراقبت از معمولی
دست

باتری قلمی و جای باتری دو عدد٤

پیل AAتغذیه مدار

بـاتـری 
فـاسد را در 
دسترس قرار 

ندهید.

نی آب  خوری ٥
اتصال و ارتباط

نی معمولی پالستیکی 
بــه قـطـرحـدود 

٥ میلی متر

نی استفاده 
شده را به دهان 

بزنید.

سیم مفتولی مسی یا آلومینیومی بدون روکش  ٦
)LED سیم آنتن تلویزیون، سرپیچ و المپ )یا

برقراری اتصال 
و روشن کردن

ــ سیم مفتولی به 
قطر ١/٥ میلی متر
ــ المپ ٣ ولت یا 

LED

مـراقـب 
بـاشیـد سیـم 
دست شمـا را 

نبرد.



ایده پردازی

١ـ١ـ هدف
ارائه ایده و مرور مدارهای الکتریکی 

٢ـ١ـ بودجه بندی زمانی 
 

دقیقه عنوان دقیقهعنوان

١٠فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق٥ایجاد انگیزه

١٠ارزشیابی ٢٠ارائه درس 

٣ـ١ـ شرح درس
 پس از حضور ــ غیاب و احوالپرسی برای دانش آموزان سؤال زیر را مطرح کنید. 

چگونه می توانیم وسیله ای بسازیم که بتوانیم دقت و هماهنگی دست، مغز و چشم را بین افراد 
مختلف مقایسه کنیم؟ 

 پاسخ های دانش آموزان را روی تابلو یادداشت کنید و شماره بزنید سپس در مورد آن بحث نمایید و نتایج 
حاصل را جمع بندی کنید و از دانش آموزان بخواهید نتایج را در کار پوشه خود بنویسند. 

 در این مرحله درباره کارپوشه و اهداف پروژه توضیح بیشتری دهید. 

توجه: در صورت موجود بودن رایانه مراحل تدریس را با پاورپوینت انجام دهید. 

جلسۀ اول
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 پاسخ دانش آموزان ممکن است پاسخ هایی مشابه موارد زیر باشد. 
ــ توپی را داخل حلقه بیندازند و در زمان معین هرکس تعداد توپ بیش تری انداخت هماهنگی مغز و 

دست و چشم او باهم بیشتر است، پس دقیق تر است. 
ــ هدفی را روی دیوار معین کنند و به وسیله یک مداد یا مدادپاک کن آن را هدف قرار دهند. 

ــ مشابه بازی بسکتبال توپ را بر زمین بزنند، هرکس تعداد بیشتری زد دقیق تر است. 
 پس از این بحث سؤال دوم را به شرح زیر مطرح کنید. 

آیا می توانیم از وسایل الکتریکی برای این منظور استفاده کنیم و میزان دقت افراد را در ارتباط 
با هماهنگی دست، مغز و چشم بسنجیم؟

 هم زمان با طرح مسئله باال، یک یا دو موضوع مطرح شده را بین بچه ها به مسابقه بگذارید و بچه هایی را 
که دقت بیشتری دارند تعیین کنید. 

 پاسخ های بچه ها را روی تابلو بنویسید و جمع بندی نمایید و از دانش آموزان بخواهید که نتیجه را در 
کارپوشه خود بنویسند. 

 پس از اتمام کالس از بچه ها بخواهید روی موضوع فکر کنند و از دیگران هم کمک بخواهند و نتایج را 
در کارپوشه خود بنویسند و در جلسه بعد ارائه دهند. هم چنین درباره ساخت دستگاه دقت سنج تحقیق کنند. 

٤ـ١ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
تخته وایت برد یا تخته سیاه و گچ ــ کامپیوتر ــ ویدیو پروژکتور

٥ـ١ـ نکات بهداشتی / ایمنی/ حفاظتی 
ــ هنگام کار با تخته سیاه یا وایت برد دست های خود را به گچ یا ماژیک آلوده نکنید. 

ــ در صورت اجرای یکی از بازی های مرتبط با دقت سنج، مراقب دوستان خود باشید تا توپ یا هر وسیله 
دیگر با بدن آنان برخورد نکند. 

٦ـ١ـ روش تدریس
به صورت سخنرانی، تعاملی )پرسش و پاسخ( و مشارکتی، دخالت دادن دانش آموزان برای طرح نظر و 

ایده. 
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٧ـ١ـ فعالیت کالسی
جمع بندی نظرات و نوشتن آن در کارپوشه، حضور فعال در کالس و مشارکت در بحث های گروهی.

٨ ـ١ـ نکات اجرایی
توجه به پاسخ های دانش آموزان، منظم نوشتن مطالب روی تابلو کالس، کمک گرفتن از دانش آموزان 

برای جمع بندی، جلب نظر دانش آموزان به پیشنهادهای جالب و کارا.

٩ـ١ـ فعالیت غیرکالسی
کامل کردن کارپوشه، فکر کردن در ارتباط با ارائه ایده برای ساخت دستگاه دقت سنج، آوردن کاغذ، خط 

کش و پرگار برای جلسه بعد. 

١0ـ١ـ تحقیق
در مورد اصول کار دستگاه دقت سنج از طریق مطالعه منابع و مشاوره با سایرین. 



هماهنگی چشم، دست و مغز

١ـ٢ـ هدف
ــ اجرای چند فعالیت ساده درباره دقت و هماهنگی بین چشم، دست و مغز

ــ آموزش اصول نقشه کشی و رسامی 

٢ـ٢ـ بودجه بندی زمانی 
 

دقیقه عنوان دقیقهعنوان

٢٠فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق٥ایجاد انگیزه

١٠ارزشیابی ١٠ارائه درس 

٣ـ٢ـ شرح درس
 ابتدا حضور و غیاب کنید و از دانش آموزان بخواهید که درباره سؤال جلسه گذشته پاسخ دهند. سؤال 

را دوباره روی تابلو بنویسید. 
 پاسخ دانش آموزان را روی تابلو بنویسید و پس از بحث و گفت وگو پاسخ ها را جمع بندی کنید و از 

دانش آموزان بخواهید نتایج را در کارپوشه خود بنویسند. 
 پاسخ دانش آموزان ممکن است مواردی به شرح زیر باشد. 

ــ یک مدار ساده با المپ ببندیم، هرکس زودتر بست او دقیق تر است. 
ــ هرکس مدار ساده را تمیزتر و با دقت بیشتر ببندد دقیق تر است. 

ــ هرکس هنگام استفاده از وسیله الکتریکی از آن مراقبت کند، دقیق تر است. 
کلیه موارد مطرح شده را با دقت بشنوید و یادداشت کنید. در این مرحله می خواهیم شایستگی غیرفنی 

»خوب گوش دادن« را به دانش آموزان آموزش دهیم. 

جلسۀ دوم
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 دانش آموزان را مورد تشویق قرار دهید و به آنها بگویید می خواهیم بحث را عوض کنیم. جلسه قبل 
گفتم کاغذ، پرگار، خط کش، قیچی و مداد بیاورید. وسایل خود را روی میز بگذارید. 

 دانش آموزان را در گروه های دونفره تقسیم کنید و به آنان بگویید می خواهیم کار تیمی انجام دهیم. در 
کار تیمی باید همه اعضاء تیم باهم همکاری کنند. 

 می خواهیم در وسط کاغذ یک مستطیل به طول ١٠ سانتی متر و عرض ٨ سانتی متر رسم کنیم و درکنار 
مستطیل سمت راست دایره ای به قطر ٢ سانتی متر بکشیم. سپس با استفاده از قیچی دایره را برش دهیم. باید 
دایره سالم بریده شود زیرا می خواهیم آن را در باالی صفحه و سمت چپ آن بچسبانیم این کار را باید حداکثر 

در ده دقیقه انجام دهید، آماده اید؟ 

توجه: ابعاد را می توانید با سلیقه خود تغییر دهید.

 نقشه کار را در خالل گفتار باال روی تابلوی کالس بکشید، شکل ١ــ٢ و به دانش آموزان بگویید شروع 
کنند. در حین اجرای کار به آنان سرکشی کنید ولی هیچ گونه راهنمایی نکنید. 

کاغذ اصلی

متر
تی 

سان
 ٢

متر
تی 

سان
 ٨

متر
تی 

سان
 ٨

 ابتدا باید نقشه را بکشند. دو دقیقه به آنان فرصت بدهید تا این کار را اجرا نمایند. 
 سپس به آنان بگویید دایره وسط مستطیل را سالم دربیاورند. برای این کار نیز دو دقیقه فرصت بدهید. 

 به آنان بگویید با دقت لبه های مستطیل را با قیچی ببرند. برای این کار ٤دقیقه فرصت بدهید. 
 پس از ٤ دقیقه از آنان بخواهید دایـره را با مـداد رنگ آمیزی کنند و آن را در فاصله یک سانتی متری 
از لبـه هـای مستطیل در قسمت بـاالی سمت چـپ بـچسبانـند و در قسمت پـایین سمت راست نـام خود و 

شکل ١ــ ٢ ــ طرح نقشه روی کار

١0 سانتی متر

نام و نام خانوادگی .....................
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هم گروهی های خود را بنویسند برای این کار نیز ٢ دقیقه فرصت دهید )شکل ٢ــ٢(.

شکل ٢ــ ٢ ــ کار آماده شده

توجه: ابعاد مستطیل  و دایره را با توجه به سلیقه و نظر خود می توانید تغییر دهید.

 پس از اتمام ده دقیقه از کلیه دانش آموزان بخواهید کار را متوقف کنند. سپس یکی از دانش آموزان را 
مأمور کنید که کاغذهای آماده شده را جمع کند. مجموعه طرح ها را روی میز بگذارید. به دانش آموزان بگویید 

به کمک شما می خواهیم کارها را ارزیابی کنیم. 
 کارها را یکی یکی به دانش آموزان نشان دهید و اشکاالت آن ها را بررسی نمایید و از میان طرح های 
ساخته شده بهترین طرح را انتخاب کنید. افرادی که این طرح را رسم کرده اند مورد تشویق قرار دهید. هم 

چنین اشکاالت طرح های آنان را گوشزد نمایید. 
 در جلسه بعد الزم است یک قطعه مقوای ضخیم به ابعاد تقریبی ٢٠ سانتی متر در ٣٠ سانتی متر، یک 
باتری دوتایی )باتری قلمی(، سیم تلفنی افشان  پیچ گوشتی کوچک )از نوع چندسر باشد(، یک عدد جای 
)حدود ١٠ سانتی متر( و دو عدد باتری قلمی و یک عدد LED یا المپ کوچک با سرپیچ به همراه داشته 
باشید. LED یا المپ های کوچک را می توانید از داخل اسباب بازی های خراب استخراج کنید. به جای 
مقوای ضخیم می توانید از جلد تقویم های قدیمی، یا ورقه پالستیکی یا یک قطعه تخته سه الیی استفاده کنید. 

برای جلسه بعد به این سؤال فکر کنید و پاسخ آن را در کارپوشه بنویسید. 

در طرحی که در کالس اجرا کرده اید چه مواردی روی دقت اثر داشته است؟ نام ببرید.
 

متر
تی 

سان
 ٢

متر
تی 

سان
 ٨

١0 سانتی متر

نام و نام خانوادگی .....................

متر
تی 

سان
 ٨
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٤ـ٢ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
خط کش، مداد، پرگار، پاک کن، قیچی کوچک، چسب همه کاره، مدادرنگی.

٥ـ٢ـ نکات بهداشتی / ایمنی/ حفاظتی 
ــ هنگام کار با پرگار مواظب نوک تیز آن باشید. 

ــ هنگام بریدن کاغذ مراقب باشید که لبه قیچی به دست شما آسیب نرساند. 
زیرا  نریزد،  آن  تا چسب روی  باشید  های خود  لباس  و  ها  مراقب دست  ید  کن می  کار  با چسب  وقتی  ــ 

چسب های همه کاره به سختی پاک می شوند و گاهی اصاًل پاک نمی شوند. 
 

٦ـ٢ـ روش تدریس
تعاملی، پرسش و پاسخ، اجرای کار عملی در کالس، مشارکتی؛ همکاری دانش آموزان. 

٧ـ٢ـ فعالیت کالسی
پاسخ به پرسش ها، ساخت یک طرح ساده برای تشخیص دقت، توجه به نکات ایمنی و بهداشتی.

٨ ـ٢ـ نکات اجرایی
توجه به محیط کالس در تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های دونفره، توجه به رفتار دانش آموزان، توجه 

به نکات ایمنی و بهداشتی و کار تیمی.

٩ـ٢ـ فعالیت غیرکالسی
برای جلسه بعد روی کاغذ مستطیلی به ابعاد ٢٤ سانتی متر در ١6 سانتی متر بسازید که در قسمت وسط آن 

٤ دایره به قطر ١/٥ سانتی متر باشد. دایره ها را در چهار طرف مستطیل بچسبانید.

١0ـ٢ـ تحقیق
روی هماهنگی چشم، مغز و دست و سرعت دادن به آن پرسش کنید و نتایج را در کارپوشه خود بنویسید.  



ساخت کفه دستگاه

١ـ٣ـ هدف
ــ ساخت کفه دقت سنج و متعلقات مربوط به آن 

ــ طرح ایده برای ساخت دستگاه دقت سنج الکتریکی 

٢ـ٣ـ بودجه بندی زمانی 
 

دقیقه عنوان دقیقهعنوان

١٠فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق٥ایجاد انگیزه

١٠ارزشیابی ٢٠ارائه درس 

٣ـ٣ـ شرح درس
 مطابق معمول حضور و غیاب انجام شود. 

 برای ایجاد انگیزه مراحل اجرا شده در جلسه 
بخواهید  دانش آموزان  از  و  کنید  یادآوری  را  قبل 
کارهای ساخته شده خود را ارائه دهند )شکل ١ــ٣(. 
توجه داشته باشید که انتخاب محل دایره ها می تواند 

اختیاری باشد. 
 بـا یـک بررسی اجمالـی طرح هـای مناسب را 
انتخاب کنید و اجراکنندگان آنها را تشویق کنید هم 
چنین اگر تمام طرح ها مناسب بود، همه  دانش آموزان 

جلسۀ سوم

٢4 سانتی متر

متر
تی 

سان
 ١6

شکل ١ــ 3

متر
تی 

سان
 ١/

5
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را مورد تشویق قرار دهید. پس از این مرحله از دانش آموزان بخواهید که خالصه طرح خود را در کارپوشه 
بنویسند. 

 از دانش آموزان بخواهید ابزار و مواد خود را روی میز قرار دهند. گروه های جلسه قبل را حفظ کنید 
و به آنان بگویید که طرح امروز را نیز باید به صورت مشارکتی انجام دهید. 

 ورقه های مستطیلی را که آورده اید بررسی کنید و چنان چه در کناره های آن ناصافی وجود دارد، آن 
را صاف کنید. 

 ابعاد مستطیل را اندازه بگیرید. 

به  مربوط  اندازه  آموز  دانش  هر  است  متفاوت  آموزان  دانش  های  مستطیل  ابعاد  توجه: چون 
مستطیل خود را یادداشت کند. 

 وسط ضلع کوچک تر مستطیل را طبق شکل ٢ــ٣ پیدا کنید و آن را عالمت گذاری کنید. 

شکل ٢ــ 3ــ پیداکردن وسط ضلع کوچک تر

در  متری  سانتی   ٣ صله  فا به   
دو لبه چپ و راست از وسط ضلع 
٣ــ٣  کل  ش طبق  قه،  ور کوچک تر 

عالمت گذاری کنید. 

شکل 3ــ 3ــ عالمت گذاری ضلع کوچک تر

؟

3 سانتی متر 3 سانتی متر

الفب
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 با استفاده از نوک تیز پیچ گوشتی طبق شکل ٤ــ٣ سوراخ کوچکی را در محل های عالمت گذاری شده 
ایجاد نمایید. 

شکل 4ــ 3ــ ایجاد سوراخ توسط نوک تیز پیچ گوشتی یا پرگار

شکل 5 ــ 3ــ باتری و جای باتری

 ما می خواهیم با استفاده از این ورقه مقوایی و یک قطعه سیم مسی، آهنی یا آلومینیومی مفتولی و یک 
مدار الکتریکی ساده یک دستگاه دقت سنج بسازیم، فکر کنید و در جلسه بعد ایده خود را ارائه کنید. در ادامه 

به تشریح و ساخت مدار الکتریکی می پردازیم. 
 مدار الکتریکی ما شامل یک المپ، یک باتری و سیم رابط است. باتری ها در داخل جای باتری قرار 

دارند. در شکل ٥ــ٣ باتری و جای باتری را مشاهده می کنید. 

استفاده از پیچ گوشتی نوک تیز 
برای سوراخ کاری مقوا

سوراخ
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مدار  یک  6ــ٣  شکل  در  است.  باتری  و  رابط  سیم  کلید  المپ،  یک  شامل  الکتریکی  ساده  مدار   
الکتریکی ساده را مشاهده می کنید. 

شکل 6ــ 3ــ مدار ساده الکتریکی یک المپ

شکل 7ــ 3ــ اتصال سیم به سرپیچ و کلید با استفاده از سیم رابط و پیچ گوشتی

برای بستن و اتصال سیم به سرپیچ و کلید از پیچ گوشتی چهارسو یا تخت )متناسب با پیچ( استفاده می کنیم 
)شکل ٧ــ٣(.
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 به جای المپ می توانید از LED استفاده کنید. LED یک المپ کم مصرف است که باید پایه های آن به 
طور صحیح به مدار وصل شود. در شکل ٨ــ٣ یک نمونه LED و پایه های آن را مالحظه می کنید. 

شکل ٨ ــ 3ــ LED و پایه های آن

LED شکل ظاهریLED پایه های

پایه های بلندتر 
پایه مثبت

پایه های کوتاه تر 
پایه منفی

 هنگام اتصال LED به مدار باید پایه بلندتر به قطب مثبت باتری و پایه کوتاه تر به قطب منفی باتری وصل 
شود. در صورتی که پایه ها اشتباه باشد LED روشن نمی شود. 

 در شکل ٩ــ٣ مدار کامل LED را که بسته شده است مالحظه می کنید. 
توجه داشته باشید که به جای کلید، سیم های رابط را به هم وصل کرده ایم. 

LED شکل 9 ــ 3ــ مدار ساده با

اتصال سیم های 
رابط به جای کلید

LED روشن است
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بخواهید  دانش آموزان  از  چنین  هم  اجرا شود.  آموزان  دانش  توسط  باال  مراحل  تمام  توجه: 
روش غلط اتصال LED را تجربه کنند. دانش آموزان در گروه دونفره کار می کنند. در صورتی که 

مدار دانش آموزان کامل نشد از آنان بخواهید که در منزل کامل کنند و برای جلسه بعد بیاورند. 

 در جلسه آینده می خواهیم ماکت اولیه دستگاه دقت سنج را بسازیم. برای جلسه بعد سیم مفتولی مسی با 
قطر ١ یا ١/٥ میلی متر و طولی به اندازه حدود سه برابر طول صفحه مقوایی همراه بیاورید. می توانید از مغزی سیم 
مستعمل آنتن تلویزیون نیز استفاده کنید. هم چنین الزم است ابزاری مانند انبردست و سیم چین را همراه داشته 

باشید. 

نکته مهم: اگر به مقطع LED نگاه کنید یک طرف آن صاف است )شکل ١٠ــ٣(. پایه ای که در 
این سمت قرار دارد معمواًل پایه منفی است. 

LED شکل ١0 ــ 3ــ پایه های

طرف صاف 
پایه منفی

٤ـ٣ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
مداد،  خط کش،  کوچک،  گوشتی  پیچ  پرگار،  باشد(،  شده  استفاده  تقویم  جلد  تواند  )می  مقوایی  ورقه 

پاک کن.
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٥ـ٣ـ نکات بهداشتی / ایمنی/ حفاظتی 
کلیه نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی و مهارت های غیرفنی مربوط به جلسات اول و دوم در این جلسه 

نیز رعایت شود.  
 

٦ـ٣ـ روش تدریس
کار گروهی، پرسش و پاسخ و تعامل با دانش آموزان، مشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت های کالسی.  

٧ـ٣ـ فعالیت کالسی
کفه  های  پایه  گذاری  ابعاد صفحه، مشخص کردن وسط ضلع کوچک تر مستطیل، عالمت  گیری  اندازه 

دستگاه دقت سنج.

٨ ـ٣ـ نکات اجرایی
توجه به میزان دقت دانش آموزان در ترسیم خطوط و عالمت گذاری آنها، توجه به مهارت های غیرفنی 

مرتبط با کار تیمی 

٩ـ٣ـ فعالیت غیرکالسی
کامل کردن کارپوشه، فکر روی ایده طراحی و ساخت دقت  سنج الکتریکی، اجرای دوباره مدار ساده 

الکتریکی.   

١0ـ٣ـ تحقیق
با پرسش از افراد دیگر درباره دقت سنج الکتریکی اطالعات کسب کنند.   



ساخت دسته متحرک

١ـ٤ـ هدف
ــ ایده پردازی درباره ساخت دستگاه دقت سنج

ــ ساخت دسته متحرک دقت   سنج 

٢ـ٤ـ بودجه بندی زمانی 
 

دقیقه عنوان دقیقهعنوان

١٠فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق٥ایجاد انگیزه

١٠ارزشیابی ٢٠ارائه درس 

٣ـ٤ـ شرح درس
 مطابق جلسات گذشته حضور و غیاب را انجام دهید و مبحث درسی را با بررسی سؤال جلسه قبل 
آغاز کنید. همچنین کارپوشه دانش آموزان را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دهید و بهترین کارپوشه را 

به دانش آموزان معرفی کنید. 
 در این مرحله کار دانش آموزانی را که در جلسه قبل ناقص مانده بود بازدید کنید، سپس به ادامه کار 

بپردازید. 
 از دانش آموزان بخواهید سیم مفتولی خود را آماده کنند و آن را به صورت دلخواه شکل دهند. در 
شکل ١ــ٤ یک نمونه سیم شکل داده شده را که روی صفحه مقوایی قرار دارد مالحظه می کنید. از این پس 
صفحه مقوایی را پایه دستگاه دقت سنج می نامیم. از این مرحله به بعد دانش آموزان به طور هم زمان با شما کار 

خواهند کرد. 

جلسۀچهارم
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 بعد از این مرحله از دانش آموزان بخواهید که نظر خود را درباره دستگاه دقت سنج مطرح کنند. به 
احتمال زیاد با دیدن مفتول شکل داده شده، دانش آموزان متوجه اصول کار دستگاه دقت سنج خواهند شد 

و نظراتی را ارائه می کنند. نظرات را جمع بندی کنید و از آنان بخواهید در کارپوشه خود نتایج را بنویسند. 

شکل ١ ــ 4ــ شکل دادن به سیم مفتولی برای دستگاه دقت سنج

الف( بریدن سیم آنتن

ج( برداشتن سایر روکش هاب( برداشتن روکش اول

شکل ٢ــ4ــ روکش برداری کابل آنتن

سیم کابل
عایق برداشته شده

پوشش 
پالستیکی پوشش مسی

عایق داخلی
سیم مفتولی

سیم مفتولی شکل داده شده

 حال می خواهیم یک دسته مخصوص 
آنتن  سیم  قطعه  یک  بسازیم.  سنج  دقت  برای 
تلویزیون مستعمل به طول حدود ٣٠ سانتی متر 
را در اختیار بگیرید و طبق شکل های ٢ــ٤ آن 
را روکش برداری کنید. برای بریدن سیم آنتن 
تلویزیون از سیم چین یا انبردست استفاده کنید. 
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 حدود ٧ سانتی متر از یک طرف سیم را روی 
لوله خودکار مطابق شکل ٣ــ٤ خم کنید و آن را 

شکل دهید تا به صورت دایره درآید. 

شکل 3ــ4ــ شکل دهی سرسیم مفتولی به صورت دایره 

طبق شکل ٤ــ٤ از عایق داخلی سیم آنتن به اندازه ١٠ سانتی متر جدا کنید و مجددًا روی سیم شکل داده 
شده مطابق شکل ٤ــ٤ قرار دهید. 

شکل 4ــ4ــ قرار دادن دوباره روکش داخلی کابل روی سیم مفتولی 

 سیم افشان به طول ٣٠ سانتی متر جدا کنید و یک طرف آن را روکش برداری نمایید و طبق شکل ٥ــ٤ 
آن را به سیم مفتولی آماده شده اتصال دهید. 

شکل 5ــ4ــ اتصال سیم افشان به سیم مفتولی مغزی آنتن 

سیم مفتولی

خودکار

سیم افشان
عایق

سیم مفتولی
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 قطعه دیگر از عایق سیم آنتن را طبق شکل 6ــ٤ــ الف از مفتول آماده شده عبور دهید و آن را محکم 
کنید )شکل 6ــ٤ــ ب(. 

شکل 6ــ4ــ محکم کردن عایق روی سیم

شکل 7ــ4ــ خم کردن دسته آماده شده

الف( قرار دادن عایق روی سیم مفتولی

ب( محکم کردن عایق روی سیم مفتولی

 قبل از محکم کردن عایق ها سیم افشان را با چسب نواری بچسبانید. 
 طبق شکل ٧ــ٤ سیم آماده شده را خم کنید. 

الف

ب

سیم افشانسیم افشان

عایق

عایق

سیم مفتولی

سیم مفتولی

سیم مفتولی به هم 
تابیده شده

سیم افشان
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 زائده اضافی سیم مسی کنار دایره را به داخل عایق هدایت کنید تا دسته محکم شود )شکل ٨ ــ٤(.

شکل ٨ ــ4ــ کامل کردن دسته

شکل 9 ــ4ــ دسته دقت سنج آماده شده است

 با استفاده از نوارچسب برق دسته را نوارپیچی کنید. دسته دقت سنج شما آماده است )شکل ٩ــ٤(.

 در جلسه بعد می خواهیم پایه دستگاه دقت سنج را کامل کنیم. اجزاء مدار شامل پایه دقت سنج و مفتول 
خم شده را با خود بیاورید. درضمن روی ایده ساخت دقت سنج بازهم فکر کنید.

 
٤ـ٤ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز

سیم آنتن، سیم مفتولی با قطر١ تا ١/٥ میلی متر، سیم افشان با قطر ٠/٢٥یا ٠/٥ میلی متر )تلفنی(، سیم چین، 
انبردست، سیم لخت کن.

عایق

عایق

سیم افشان

سیم افشان

سیم افشان

انتهای دسته

انتهای دسته

انتهای دسته

الف

ب
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٥ـ٤ـ نکات بهداشتی / ایمنی/ حفاظتی 
هنگام کار دست های خود را با صورت خود تماس ندهید، از انبردست و سیم چین با دقت کافی استفاده 

کنید، هنگام بریدن و شکل دادن سیم ها مراقب باشید که به دست شما آسیب نرسد.   
 

٦ـ٤ـ روش تدریس
تعاملی، اجرای هم زمان کار عملی، پرسش و پاسخ، تشویق دانش آموزان به اجرای کار تیمی.  

٧ـ٤ـ فعالیت کالسی
ــ ساخت دسته دستگاه دقت سنج 

ــ خم کاری مفتول مسی برای دستگاه دقت سنج

٨ ـ٤ـ نکات اجرایی
ــ هنگام اجرای کار به نکات ایمنی و بهداشتی تأکید ویژه داشته باشید. 

ــ دانش آموزان را به کار تیمی تشویق کنید. 
ــ نظم و ترتیب را به دانش آموزان گوشزد کنید.  

٩ـ٤ـ فعالیت غیرکالسی
ــ کامل کردن کارپوشه

ــ ادامه ساخت دسته دستگاه دقت سنج در خارج از کالس   

١0ـ٤ـ تحقیق
روی چگونگی ساخت دستگاه دقت سنج تحقیق شود.   



 کامل کردن پایه دستگاه

١ـ٥ـ هدف
آماده سازی پایه دقت سنج و سایر اجزاء آن 

٢ـ٥ـ بودجه بندی زمانی 
 

دقیقه عنوان دقیقهعنوان

١٠فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق٥ایجاد انگیزه

١٠ارزشیابی ٢٠ارائه درس 

٣ـ٥ـ شرح درس
 پس از حضور و غیاب و احوال پرسی کارهای قبلی یعنی ساخت دسته دستگاه را بازدید کنید و اگر 

اشکالی داشت برطرف نمایید. ضمن این که کارپوشه های دانش آموزان را نیز بازدید کنید. 
 بحث و گفت وگوی کوتاهی درباره دستگاه دقت سنج داشته باشید و نظرات دانش آموزان را جمع آوری 
کنید. در این مرحله نمونه دستگاه آماده شده را به دانش آموزان نشان دهید و از آنها بخواهید که آن را خوب 

نگاه کنند و خالصه ای درباره عملکرد آن در کارپوشه خود بنویسند. 
 امروز می خواهیم پایه دستگاه دقت سنج را آماده کنیم. توجه داشته باشید که از مفتول شکل داده شده 

مراقبت کنید، زیرا برای جلسه بعد به آن نیاز داریم. 
 با استفاده از پیچ گوشتی نوک تیز در محل های تعیین شده سوراخ هایی ایجاد کنید. برای نصب باتری 
محل مناسبی را انتخاب کنید. به دانش آموزان بگویید که سیم مفتولی شکل داده شده در سوراخ هایی که قباًل 
ایجاد کرده اید )در سه سانتی متری لبه ها( قرار می گیرد. در شکل ١ــ٥ دستگاه کامل شده و در شکل ٢ــ٥ 

جلسۀ پنجم



351 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

کش  از  سنج  دقت  دستگاه  پایه  روی  باتری  قرار دادن  برای  کنید.  می  مالحظه  را  باتری  های  سوراخ  محل 
بسته بندی استفاده می کنیم. 

شکل ١ــ5 ــ دستگاه آماده

شکل ٢ــ5ــ سوراخ های مربوط به باتری برای عبور کش و سیم

 محل باتری دلخواه است ولی محل سوراخ ها باید با ابعاد باتری هم خوانی داشته باشد. 
 مفتول خم شده و شکل داده شده را در محل خود روی سوراخ های قبلی قرار دهید و آن را تنظیم 

کنید. سپس آن را جدا نمایید )شکل ٣ــ٥(.

سیم مفتولی خم شده

سوراخ های عبور سیم

کش برای نگهداری جای باتری

دسته متحرک

اتصال سیم

اتصال سیم

پشترو

پایهباتری و جای باتری

اتصال کش 
از زیر

بالف
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 مفتول را جدا کنید. محل مناسبی را برای نصب LED )یا المپ( انتخاب کنید. LED باید نزدیک به 
 LED باتری باشد تا در سیم صرفه جویی شود. دو سوراخ کوچک توسط پیچ گوشتی ایجاد کنید و پایه های
را از آن عبور دهید و در زیر خم کنید. در شکل ٤ــ٥ پیچ گوشتی با چند نوک متفاوت را مالحظه می کنید. 

برای سوراخ کاری از نوک تیز پیچ گوشتی استفاده کنید. 

شکل 3ــ5 ــ نصب مفتول شکل داده شده به طور موقت روی پایه 

شکل 4ــ 5ــ پیچ گوشتی با نوک های متعدد

 پایه را به همین صورت نگه دارید. می خواهیم پایه های سیم مفتولی را آماده و عایق بندی کنیم. طبق 
شکل دو قطعه عایق داخلی سیم آنتن به طول حدود ٨ سانتی متر را جدا کنید و یک طرف پایه را از آن عبور 
دهید و آن را طوری خم کاری کنید که بتوانید حلقه دسته ساخته شده را روی آن قرار دهید. خم کاری به 

صورت  قابل قبول است. عایق بندی به منظور جلوگیری از اتصال الکتریکی بین دسته و مفتول شکل داده 
شده در شرایط طبیعی کار مدار است برای طرف دیگر مفتول شکل داده شده نیز به همین ترتیب عمل کنید. 

 دوطرف مفتول را از سوراخ های ایجاد شده عبور دهید و آن را زیر کار خم کنید. طول قسمت خم شده 
باید حدود ٤ سانتی متر باشد. 

 مفتول را دوباره شکل دهی کنید و برای ادامه کار به صورت آماده نگه دارید. 
 می توانید مفتول شکل داده شده را روی صفحه بخوابانید تا حمل و نقل آن آسان باشد. 

پایهمفتول سیمی شکل داده شده
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توجه: توصیه می کنیم در این مرحله پروژه در مدرسه باقی بماند تا جلسه بعد کامل شود. 

 باید تا به حال اصول کار دستگاه دقت سنج را یاد گرفته باشید. می خواهیم با عبور دسته دقت سنج از داخل 
مفتول شکل داده شده، در صورت برخورد حلقه با مفتول، المپی روشن شود. نقشه مدار را برای جلسه بعد 

بکشید و بیاورید. خالصه کار این جلسه را نیز در کارپوشه بنویسید. 

٤ـ٥ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
کلیه ابزارها و مواد بیان شده در جلسات قبل.

٥ـ٥ـ نکات بهداشتی / ایمنی/ حفاظتی 
کلیه نکات حفاظتی و ایمنی بیان شده در جلسه قبل.   

 
٦ـ٥ـ روش تدریس

کار گروهی، تعاملی، ساخت دستگاه به طور هم زمان.  

٧ـ٥ـ فعالیت کالسی
ــ آماده سازی پایه دستگاه

ــ آماده سازی مفتول شکل داده شده 
ــ نصب LED روی پایه

٨ ـ٥ـ نکات اجرایی
مشابه نکات جلسه چهارم.  

٩ـ٥ـ فعالیت غیرکالسی
ــ آماده سازی نقشه کار برای کامل کردن دستگاه 

ــ بررسی اصول کار دستگاه دقت سنج   

١0ـ ٥ـ تحقیق
چند نمونه دقت سنج در بازار وجود دارد آیا تاکنون دیده اید؟ درباره عملکرد آن تحقیق کنید.   



  کامل کردن دستگاه

١ـ٦ـ هدف
مونتاژ کامل دستگاه دقت سنج 

٢ـ٦ـ بودجه بندی زمانی 
 

دقیقه عنوان دقیقهعنوان

٢٠فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب

٧٠فعالیت غیرکالسی/ تحقیق٥ایجاد انگیزه

١٠ارزشیابی ١٠ارائٔه درس 

شکل ١ــ6ــ نقشه دقت سنج

مفتول شکل داده شده

دسته
باتری +

+

LED ٣ـ٦ـ شرح درس
معمول  مطـابـق  غیـاب  و  حضـور   
از  دستگاه  نقشه  درباره  انجام شود. سپس 
دانش آموزان سؤال کنید و از آنان بخواهید 
نقشه های خود را ارائه دهند. سپس نقشه ها 
را بررسی کنید اگر همه به نتیجه رسیده بودند 
لزومی به توضیح نقشه نیست. در هر صورت 
تابلو  روی  ١ــ6  شکل  مطابق  را  کار  نقشه 

بکشید یا با پاورپوینت نشان دهید. 

جلسۀ ششم



355 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

 از دانش آموزان بخواهید مطابق نقشه و به صورت قدم به قدم قطعات را به هم اتصال دهند. 

الف( اتصال LED به سیم متصل شده به دسته

ب( اتصال سیم های باتری به LED و مفتول شکل داده شده 

شکل ٢ــ6

 در صورتی که سیم ها درست بسته شده باشد با اتصال حلقه دسته دقت سنج به مفتول شکل داده شده 
باید المپ روشن شود. 

 برای محکم کردن پایه های مفتول شکل 
مشابه  را  آنها  است  الزم  سنج  دقت  شده  داده 
دوخت »کوک« از کف پایه عبور دهید و نوک 
سیم را در سطح آن بخوابانید. در شکل ٣ــ6 
داده  نشان  کف  ز  ا یم  س وک  ن عبور  ی  چگونگ

است. 
شکل 3ــ6 ــ عبور سیم اضافی به صورت دوخت کوک از زیر پایه

اتصال سیم افشان 
به سیم مفتولی

نوار چسب روی اتصال

سیم مفتولی پایه
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 بعد از عبور سیم از کف، در قسمت سطح پایه آن را خم کنید و با استفاده از یک قطعه عایق داخلی 
سیم آنتن، آن را بپوشانید )شکل ٤ــ6(.

شکل 4ــ6ــ کامل کردن دوخت پایه 

 دوباره دستگاه را آزمایش کنید سپس قسمت های زیردستگاه که اتصاالت در آن برقرار شده است را با 
نوارچسب شفاف بپوشانید )شکل ٥ــ6(.

شکل 5 ــ6 ــ محکم کردن اتصال ها با چسب نواری شفاف 

 با استفاده از فوم یا یونالیت قطعاتی به ابعاد دو سانتی متر در ٢ سانتی متر ببرید و آن را مطابق شکل 
)6ــ6( به قسمت کف پایه بچسبانید.

 اکنون دستگاه شما آماده بهره برداری است. می توانید با حرکت دسته و عبور حلقه از مفتول مسی شکل 
داده شده، میزان دقت خود را آزمایش کنید. 

 دقت مورد آزمایش شامل هماهنگی حرکت دست، چشم و مغز است. 

اتصال ها

سیم مفتولی پایه 
خم شده به سمت رو

کش های نگهدارنده 
باتری

نوارچسب 
شفاف
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شکل 6 ــ6 ــ استفاده از فوم یا یونالیت برای پایه دستگاه

 چنانچه برخی از دستگاه ها آماده نشده است از دانش آموزان بخواهید آن را در ساعات غیرکالسی کامل 
کنند و گزارش خود را بنویسند و برای ارائه در جلسه بعد آماده شوند. همچنین کارپوشه خود را کامل کنند. بهتر 

است گزارش پایانی به صورت پاورپوینت باشد. گزارش به صورت گروه های دونفره اجرا می شود. 

٤ـ٦ـ تجهیزات و مواد مورد نیاز
موارد ذکر شده در جلسات قبل.

٥ـ٦ـ نکات بهداشتی / ایمنی/ حفاظتی 
کلیه نکات ذکر شده در جلسه قبل.  

 

الف

ب

فوم چسبانده شده با 
نوارچسب شیشه ای

فوم
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٦ـ٦ـ روش تدریس
به صورت تعاملی، اجرای کار عملی توأم با فعالیت دانش آموزان، بحث و گفت   وگو.  

٧ـ٦ـ فعالیت کالسی
ــ کامل کردن دستگاه دقت سنج

ــ ارائه نقشه دستگاه

٨ ـ٦ـ نکات اجرایی
رعایت نکات ایمنی، توجه به کار تیمی، توجه به فرآیند پروژه. 

٩ـ٦ـ فعالیت غیرکالسی
ــ کامل کردن طرح 

ــ کامل کردن کارپوشه  



ارائه گزارش کار توسط دانش آموزان

١ـ٧ـ هدف 
بررسی نهایی فعالیت های انجام شده در طی 6 جلسه از طریق ارائه گزارش توسط دانش آموزان 

٢ـ٧ـ بودجه بندی زمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی ٥٠ دقیقه و فعالیت غیرکالسی ٧٠ دقیقه است. 

دقیقهعنواندقیقهعنوان

٤٠فعالیت کالسی توأم با ارزشیابی٥حضوروغیاب

ــفعالیت غیرکالسی / تحقیق٥ایجاد انگیزه

ــارائه درس

٣ـ٧ـ ابزار و مواد مورد نیاز 
ــ کارپوشه؛

ــ وسیلٔه ساخته شده.

٤ـ٧ـ روش تدریس  
گزارش  کارخود  با  ارتباط  در  آموزی  دانش  های  گروه  و  بود  بیشتر شنونده خواهد  معلم  این جلسه  در 
مسئولیت،  احساس  مندی،  عالقه   ، مشارکت حس  مانند  مختلفی  مسائل  که  کند  می  سعی  معلم  دهند.  می 
صرفه جویی را که از مهارت های محوری است مورد توجه قرار دهد. در پایان گفتار کوتاهی به شرح زیر بیان 

می کند.

جلسۀ هفتم
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در این تجربه ما آموختیم که چگونه با فکر و اندیشه ایده پردازی کنیم. در نهایت به خلق یک اثر بپردازیم. 
چالش های زیادی داشتیم ولی موفق شدیم آن را حل کنیم در طول زندگی اگر به همین ترتیب عمل کنیم موفق 

می شویم.

٥ـ٧ـ ارائه گزارش توسط دانش آموزان 
به هر گروه دانش آموزی ٣ تا ٥ دقیقه فرصت داده می شود تا در مورد طرح خود صحبت کنند. هم زمان 
معلم، کارپوشه های دانش آموزان را بازدید می کند و مورد ارزشیابی قرار می دهد. ارائه گزارش به صورت 

پاورپوینت هم می تواند باشد.
در پایان بهترین کار را انتخاب و تولید کننده را مورد تشویق قرار می دهد. الزم است علت انتخاب ذکر 

شود، تا سایر دانش آموزان نیز نسبت به بهبود کارخود در آینده حساس شوند.
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کارپوشه١ فّعالّیت ………………………………

جلسۀ اّول 

فّعالّیت کالسی 

فّعالّیت غیرکالسی

١ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون برگ 
کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمون برگ خالصۀ گزارش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

ابزار و تجهیزاتی را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
.١
.٢
.٣
.٤

موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

مراحل کاری که انجام دادم:
١ــ
٢ــ
٣ــ
٤ــ

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

نتیجه آزمایش را گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:
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نمون برگ گزارش پروژۀ طّراحی و ساخت 

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را برطرف کردم 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزار نام مواد و ابزار
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارها با آن ها مواجه شدم: 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.تصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهآماده سازی وسایل١

مشاهده + ساخت کفه دستگاه دقت سنج٢
خروجی کار

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار٣

مشاهده رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و حفاظتی ٤

خروجی کار ایده پردازی، نوآوری و خالقیت ٥

مشاهده + ساخت دسته متحرک دستگاه6
خروجی کار 

مشاهده + کامل کردن دستگاه و پایه٧
خروجی کار 

خروجی کاراجرای فعالیت های غیرکالسی٨

مشاهده + اجرای پروژه براساس زمان بندی٩
خروجی کار

١٠
توجه به مهارت های غیرفنی مانند 

عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 
مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 

پاسخ به سؤاالت و نوآوری
مشاهده

مشاهده +  آزمایش و اصالح دستگاه دقت سنج١١
خروجی کار

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن١٢

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:         
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منابع

١ــ سایت های اینترنتی مرتبط.
٢ــ دستگاه ساخته شده موجود در بازار.

٣ــ تجربه شخصی مؤلفان.



درس )12(
پروژۀ طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 368

هدف کلی

طراحی ، اجرای فرایند و ساخت دستگاه مشابه نگار

هدف از ارائٔه این موضوع، دستیابی به انجام فرایند طراحی و ساخت و تغییر نگرش دانش آموزان در 
انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است. در این فرایند انجام کار و تقویت روحیٔه 

ایده پردازی در دانش آموزان همواره مورد تأکید برنامه ریزان این واحد درسی بوده است.



بررسی طرح و ارائۀ ایدۀ اولیه

١ـ١ـ هدف
طرح و بررسی این ایده که چگونه می توانیم مشابه یک شکل ترسیمی هندسی را با ابعاد مساوی، بزرگ تر 

یا کوچک تر شبیه سازی کنیم.

٢ـ١ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائٔه درس

3ـ١ـ ابزارها و مواد مورد نیاز
1 عدد ــ پرگار 
1عدد ــ خط کش 20 سانتی متری 
2 عدد ــ مداد 

ــ چوب بستنی یا مقوای ضخیم یا زهوار چوبی یا پالستیکی  2عدد  )طول تقریبی 10سانتی متر،پهنای 
                                                                                                                   1/5تا 2 سانتی متر(

1 عدد ــ گونیا )60 درجه یا 45 درجه( 
1 عدد ــ پیچ گوشتی چهارسو متوسط 
1 جلد ــ کارپوشه )کتاب کار دانش آموز( 
1 عدد ــ پیچ گوشتی مخصوص سر مته دار نمرٔه 4 

جلسۀ اول
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1 عدد ــ قیچی کوچک 
1 عدد ــ کمان اره کوچک یا کمان اره مویی 
1 عدد ــ دستگاه پانچ )کاغذ سوراخ کن( 

4ـ١ـ پیش نیازها
ــ ایده چگونگی ترسیم دوایر مشابه با پرگار؛

ــ توضیح تصاویر مشابه؛
ــ ویژگی های دو مربع یا دو مثلث مشابه؛

ترسیم  و  مداد  دو  و  مقوایی(  یا  پالستیکی  )نوارهای چوبی،  بستنی  با یک چوب  پرگار  یک  ــ ساختن 
دایره های مشابه؛

ــ تشریح تفاوت این پرگار را با پرگارهای معمولی؛
ــ انتخاب چوب بستنی مناسب )حتماً چوبی را انتخاب کند که شکننده نباشد(؛

ــ سوراخ کاری روی چوب با استفاده از درل دستی، پیچ گوشتی مخصوص یا پیچ گوشتی چهارسو؛
ــ برش چوب با اره مویی یا ابزار سادٔه دیگر.

شکل 1ــ1ــ چند نمونه ابزار
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5  ـ١ـ روش تدریس
بعد از ورود به کالس و احوال پرسی، حضور و غیاب را انجام دهید و برای ایجاد انگیزه سؤال زیر را 

مطرح کنید.
»آیا از دانش آموزان فردی هست که کاربرد پرگار را شرح دهد؟« معموالً اغلب دانش آموزان با پرگار کار 

کرده اند و با توجه به این سؤال، پاسخ های متفاوتی بیان می کنند. همٔه پاسخ ها را روی تابلو بنویسید:
ــ با پرگار دایره می کشیم؛

ــ با پرگار می توانیم گل رسم کنیم؛
ــ با پرگار می توانیم یک خط را به قسمت های مساوی تقسیم کنیم.

شاید برخی از جواب ها غیر مرتبط باشد. آنها را هم بنویسید و پس از بحث و گفت و گو، زیر موارد غیر 
مرتبط و اشتباه خط بکشید. سپس از دانش آموزان بخواهید با استفاده از خط کش و پرگار دو دایره بکشند 

که قطر یکی دو برابر دیگری باشد.

6ـ١ـ فعالیت غیرکالسی
ــ توضیح کوتاهی درباره تصاویر مشابه و درج آن در کارپوشه؛

ــ تشریح فرایند ساخت پرگار با چوب بستنی؛
ــ پاسخ به سؤال مربع های مشابه؛

ــ پاسخ به سؤال مثلث های مشابه.



ساخت گونیا با قابلیت ترسیم زوایای متغیر

١ـ٢ـ هدف 
ارائٔه ایده و ساخت یک عدد گونیا برای ترسیم زوایای مختلف.

٢ـ٢ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائٔه درس

3ـ٢ـ ابزارها و مواد مورد نیاز
ــ کلیه ابزار ذکر شده در جلسٔه اول

یک عدد ــ نی  پالستیکی  
یک لوله ــ چسب مایع فوری 

به اندازٔه کافی ــ مقوای نازک  
ــ کارپوشه )کتاب کار و فناوری ــ کتاب گزارش کار(

4ـ٢ـ پیش نیازها
ـ  اصول کار و چگونگی عملکرد پرگار؛ ـ

ــ ویژگی های یک گونیا با زوایای مختلف؛
ــ مشکالت مربوط به ترسیم زوایای مختلف با ابزار معمولی؛

ــ ساخت یک نمونه گونیا برای ترسیم زوایای مختلف؛
ــ تأکید بر مهارت های غیرفنی )محوری(.

جلسۀ دوم
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5  ـ٢  ـ روش تدریس و انجام کار
برگه های  کلیٔه  و  بپردازید  دانش آموزان  کارپوشٔه  ارزشیابی  و  بازدید  به  غیاب  و  حضور  انجام  از  پس 
کارپوشه را مورد بازدید قرار دهید و از دانش آموزانی که کارپوشٔه خود را به طور کامل تکمیل کرده اند تقدیر 

کنید. سپس به سؤال جلسٔه قبل برگردید و از دانش آموزان بخواهید آن را روی تابلو بنویسند.

می خواهم با استفاده از دو عدد چوب بستنی)نوار چوبی، مقوایی یا پالستیکی( و یک خط 
کش و یک مداد ابزاری بسازم که بتوانم با آن زوایای مختلف را ترسیم کنم.

سپس موضوع را به بحث بگذارید. بخواهید که دانش آموزان ایده های خود را مطرح کنند. ایده ها را 
روی تابلو بنویسید. پس از بحث کوتاهی پیرامون نظرات دانش آموزان وارد بحث اصلی شوید و به ترتیب زیر 

آموزش دهید:
بتوانیم زوایای  ابزاری داریم که  به  نیاز  برای رسم زاویه  باید زاویه را بکشیم.  برای رسم مثلث  اول: 

مختلف را رسم کنیم. چه ابزاری وجود دارد؟ چه ابزاری می توانیم بسازیم؟
احتماالً پاسخ دانش آموزان گونیا و نقاله خواهد بود که هر دو صحیح است.

دوم: این پرسش را مطرح کنید که با دو عدد چوب بستنی چگونه می توانم زاویه بسازم. چوب های بستنی را 
در اختیار دانش آموزان بگذارید و از آنها بخواهید در فرصت تعیین شده نتایج خود را ارائه کنند. پس از دو تا سه 

دقیقه دوباره وارد بحث شوید و با استفاده از نظر دانش آموزان به مرحله بعد بروید.
سوم: طبق شکل 1ــ2 دو عدد چوب بستنی را روی هم 
با  بگذارید و زاویه را نشان دهید. سپس مراحل ترسیم زاویه 
استفاده از دو چوب را شرح دهید. به طور همزمان دانش آموزان 
با شما همراهی کنند. همزمان »نی آب میوه خوری« را هم  نیز 

نشان دهید تا ایده بگیرند.
چهارم: حال اگر چوب ها را به هم وصل کنیم می توانیم 

زوایای مختلف داشته باشیم. چگونه می توانیم چوب ها را به هم اتصال دهیم به گونه ای که زوایای مختلف 
داشته باشیم؟ فرصت کوتاهی به دانش آموزان بدهید. با توجه به تجربٔه جلسٔه اول باید ایده هایی را بیان کنند. 

پس از ایده پردازی وارد مرحله بعد شوید و مراحل ساخت گونیا با زاویٔه متغیر را شرح دهید.
پنجم: برای ساختن زاویه با دو عدد چوب بستنی، باید طبق شکل 2ــ2ــ الف، یک طرف چوب بستنی ها را 
سوراخ کنید. پس از سوراخ کردن، »دو چوِب بستنی« را روی هم قرار دهید )شکل 2ــ2ــ ب( دوباره »نی« را نیز به 
دانش آموزان نشان دهید و بپرسید چگونه با این »نی« می توانیم دو چوب بستنی را به هم بچسبانیم که حرکت مفصلی 

شکل 1ــ2ــ ساختن زاویه با دو عدد چوب بستنی
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داشته باشد. پس از فرصتی کوتاه،  حدود دو سانتی متر از نی را ببرید )شکل 2ــ2ــ ب( و طبق شکل 2ــ2ــ پ 
چوب ها را با استفاده از نی به هم اتصال دهید.

الفـ  سوراخ کردن یک طرف چوب های 
بستنی

پ ـ اتصال دو چوب بستنی به یکدیگر ب ـ انطباق سوراخ ها روی هم
با نی

شکل 2ــ2ــ ساختن زاویۀ متغیر با چوب بستنی

قطر  به  مقوایی  واشر  عدد   4 الف ـ 
عدد  دو  وسط  و  ببرید  میلی متر   15
آن را به اندازه قطر نی سوراخ کنید.

ب ـ یکی از واشرهای سوراخ شده را 
در یک طرف گونیا از نی عبور دهید.

پ ـ محیط نی را به چهار قسمت کنید و هر قسمت 
آن را با قیچی شیار بزنید.

ت ـ شیارها را با دست خم کنید تا پرچ 
پالستیکی شکل بگیرد.

ث ـ باید قسمت های برش خورده روی کار 
کاره  همه  چسب  قسمت  این  روی  بچسبد. 

بزنید.

روی  را  سوراخ  بدون  پولکی  واشر  ج ـ 
دست  با  را  آن  و  دهید  قرار  پرچ  محل 

نگه دارید تا بچسبد.

شکل 3ــ2ــ محکم کردن بازوهای گونیا به یکدیگر

ششم: محکم کردن محل اتصال چوب های بستنی اهمیت دارد. در این مرحله الزم است با استفاده از 
چسب همه کاره، طبق شکل های 3ــ2ــ الف تا 3ــ2ــ ج، بین اتصال دو چوب را در حد امکان استحکام 

بخشیم. در این روش در حقیقت از نوعی پرچ پالستیکی استفاده کرده ایم.
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هفتم: طرف دیگر گونیا را نیز مشابه مرحله قبل آماده سازی و محکم نمایید. اکنون گونیای شما آمادٔه 
ترسیم زوایای مختلف است )شکل 4ــ2(. در این مرحله کار ساخته شده توسط دانش آموزان را مشاهده 
کنید. در صورتی که کار آنان کامل نبود از آنان بخواهید برای جلسٔه بعد کار خود را آماده کنند. در ضمن 

کارپوشٔه خود را مطابق دستور کاری که قبالً داده شده است کامل نمایند.

سؤال: در جلسه بعد می خواهم، گونیای ساخته شده را درجه بندی کنم تا با استفاده از خط کش 
و مداد بتوانم مثلث  های مشابه ترسیم نمایم.

6ـ٢ـ فعالیت غیرکالسی
شامل کامل کردن کارپوشه، کامل کردن گونیا با قابلیت ترسیم زوایای مختلف و پاسخ به پرسش مطرح 

شده است.

شکل 4ــ2ــ گونیای کامل شده



درجه بندی گونیا و ارائۀ ایده جهت رسم مثلث های مشابه

١ـ3ـ هدف
درجه بندی گونیای ساخته شده و ترسیم مثلث های مشابه با استفاده از آن.

٢ـ3ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائٔه درس

3ـ3ـ ابزارها و مواد مورد نیاز 
ــ ابزارهای آموزش داده شده در جلسات اول و دوم؛

ــ گونیای 45 و 60 درجه؛
ــ کارپوشه )کتاب گزارش کار(.                                                                                                          

4ـ3ـ پیش نیازها
ــ چگونگی درجه بندی و گونیا برای ترسیم مثلث؛

ــ چگونگی ترسیم مثلث های مشابه؛
ــ تعریف مثلث های مشابه و مقایسٔه آنها با دایره ها و مربع های مشابه؛

ــ دانش مرتبط با مشکالت ترسیم مثلث های مشابه با ابزارهای معمولی.

جلسۀ سوم
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5  ـ3  ـ روش تدریس و انجام کار
پس از ورود به کالس و اقدام به حضور و غیاب، از دانش آموزان بخواهید کارپوشه های )کتاب گزارش 
کار( خود را برای بازدید روی میز بگذارند. سپس کارپوشه ها را بررسی نمایید و نتایج ارزشیابی را در دفتر 
بهترین  که  را  دانش آموزانی  همچنین  کنید.  یادداشت  کارپوشه  در  موجود  ارزشیابی  برگ  نمون  یا  کالس 

فعالیت را داشته اند معرفی نمایید و مورد تشویق قرار دهید.
پس از این مقدمه، گونیاهای با زاویٔه قابل تغییر )ساخته شده توسط دانش آموزان( را بررسی کنید و عیوب 

آنها را به ایشان گوشزد نمایید سپس به ترتیب زیر بحث را آغاز کنید.
اول: ما می خواهیم از گونیای ساخته شده برای ترسیم زوایای مختلف استفاده نماییم. قبل از هر فعالیتی 

باید گونیا را درجه بندی کنیم. برای درجه بندی گونیا چه کار باید بکنیم؟
پس از بحث کوتاهی مرحلٔه بعدی کار را، که درجه بندی گونیاست، آغاز کنید.

دوم: برای درجه بندی گونیا باید بازوهای آن را برحسب سانتی متر درجه بندی کنیم. برای این منظور از 
خط کش استفاده می کنیم. همٔه دانش آموزان باید این کار را انجام دهند. در شکل 1ــ3ــ الف، درجه بندی 

خط کش بازوهای گونیا را مالحظه می کنید.
همزمان با بیان مطالب باال، درجه بندی خط کش گونیا را با دانش آموزان اجرا کنید.

ج( درجه بندی کامل شده بازوهای گونیاب( عدد نویسیالف( عالمت گذاری

شکل 1ــ3ــ درجه بندی بازوهای گونیای ساخته شده

سوم: برای درجه بندی زاویٔه گونیای ساخته شده می توانیم از نقاله یا گونیا های 45 و 60 درجه استفاده 
کنیم. درصورت آشنا نبودن با این ابزار، می توانیم به طور تقریبی زوایا را مشخص نماییم. برای درجه بندی، 
زاویٔه گونیای واقعی را بین دو بازوی گونیای ساخته شده قرار می دهیم و خط می کشیم. در شکل 2ــ3 این 

مراحل را مشاهده می کنید.
این مراحل همزمان توسط دانش آموزان نیز اجرا شود.
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چهارم: در این مرحله می خواهیم با استفاده از گونیا زوایای مختلف را رسم کنیم. از دانش آموزان بخواهید 
با استفاده از گونیای خود زوایای مشخصی را با طول اضالع مشخص رسم کنند )شکل 3ــ3(.

پنجم: همان طور که گفتیم، شکل هایی را مشابه می نامیم که اوالً از نظر ظاهری کامالً با هم شبیه باشند، 
ثانیاً ابعاد آنها با هم تفاوت داشته باشند. برای مثال تمام دایره ها باهم مشابه هستند و تنها تفاوت آنها در اندازه 
قطر یا شعاع آنهاست. این قاعده برای مربع نیز قابل قبول است. اما اگر بخواهیم مثلث ها را مشابه هم بکشیم 

باید شرط های زیر برقرار باشد:
ــ زاویه های مثلث ها باید دو به دو باهم برابر باشند؛

ــ بین اضالع آنها نسبت منطقی وجود داشته باشد،
یعنی همٔه اضالع آنها به یک نسبت بزرگ شوند.

قابل  با زاویٔه  از گونیای  با استفاده  ما می خواهیم  بود.  این حالت مشابه سازی خیلی آسان نخواهد  در 
این کار را  به خط کش و مداد داریم. چگونه می توانیم  نیاز  این کار  برای  تنظیم، مثلث های مشابه بکشیم. 

انجام دهیم؟

الف( قرار دادن گونیای واقعی بین دو بازوی گونیای 
ساخته شده و خط کشی آن

ب( درجه بندی نهایی گونیای ساخته شده

شکل 2ــ3ــ درجه بندی زاویۀ گونیا

)ج()ب()الف(

شکل 3ــ3ــ ترسیم زوایای مختلف با گونیای ساخته شده
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6ـ3ـ فعالیت های غیرکالسی
در این هفته باید فعالیت های زیر را که با پروژٔه کار و فناوری مرتبط اند انجام دهم.

ــ کارپوشه ام را کامل کنم.
ــ در اجرای این مرحله، نکات ایمنی را رعایت کنم.

ــ به دو سؤال مطرح شده پاسخ دهم.
ــ در صورتی که گونیای من ناقص است آن را کامل کنم.



ترسیم مثلث های مشابه و ارائۀ ایده برای ساخت دستگاه مشابه نگار

١ـ4ـ هدف
ترسیم مثلث های مشابه، ایده پردازی دربارٔه دستگاه مشابه نگار

٢ـ4ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائٔه درس

3ـ4ـ ابزارها و تجهیزات مورد نیاز
ــ ابزارها و تجهیزات مربوط به جلسات قبل؛ 

ــ گونیای ساخته شده با چوب بستنی؛
ــ چوب بستنی                                                      یک عدد

ــ کابل آنتن تلویزیون                                             4سانتی متر
ــ نی                                                                     به حد کافی

ــ مداد کوتاه شده غیرقابل استفاده                          یک عدد
ــ کارپوشه. 

4ـ4ـ پیش نیازها
ــ تسلط کامل بر مراحل ساخت دستگاه مشابه نگار؛

ــ تسلط بر چگونگی تولید تصاویر هم اندازه، نصف و دو برابر؛
ــ چگونگی انتقال حرکت در مسیر دستگاه مشابه نگار؛

جلسۀچهارم
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5  ـ4ـ روش تدریس و انجام کار
پس از حضور ــ غیاب و بازدید از کارپوشٔه دانش آموزان،گونیای آنان را بررسی کنید و ببینید آیا از آن 

خوب مراقبت کرده اند یا خیر؟ پس از امتیازدهی، به مراحل اصلی تدریس به ترتیب زیر بپردازید.
اول: دانش  آموزان را به گروه های سه نفره یا دو نفره تقسیم کنید و به آنان بگویید امروز زمان ارائٔه ایده 
به صورت گروهی است. ضمناً الزم است با هم مشورت کنید. اگر کار گروهی را به نحو مطلوب انجام دهید 
حتماً به نتیجه می رسید. همکاری در تیم، مشارکت در بحث ها، تحمل نظرات دیگران، خوب گوش دادن، 
خوب فکر کردن و صحبت دیگران را قطع نکردن از اصول اولیٔه هر کار تیمی است. امیدوارم هر کدام شما 
یک عضو مفید و مؤثر در تیم باشید. یادتان باشد که باید با دوستان خود ارتباط برقرار کنید، آن هم از نوع 

ارتباط مؤثر، یعنی طوری رفتار کنید که هر کدام شما را دوست و همکار تیمی خوب خود بداند و بپذیرد.
حال سه دقیقه به شما فرصت می دهم تا دربارٔه سؤال های جلسٔه قبل بحث کنید و پاسخ مناسب دهید.

سؤاالت را دوباره روی تابلو بنویسید.
1ــ چگونه می توانم مثلث های مشابه را با استفاده از گونیا، خط کش و مداد رسم کنم؟

2ــ اگر شکلی که می خواهم مشابه آن را رسم کنم دارای خمیدگی و انحنا باشد چگونه می توانم مشابه 
آن را بکشم؟

دوم: از دانش آموزان بخواهید نظرات خود را دربارٔه ترسیم مثلث های مشابه بیان کنند. نظرات آنها را 
روی تابلو بنویسید.

پس از بحث دربارهٔ هر یک از موارد بیان شده، آنها را جمع بندی کنید و به مرحلٔه بعد بروید و چگونگی ترسیم 
مثلث های مشابه را شرح دهید. برای رسم مثلث های مشابه کافی است زاویٔه گونیای ساخته شده را تثبیت کنیم و 
بعد مثلث های مختلفی را طبق شکل 1ــ4 بکشیم. تمام این مثلث ها با هم مشابه هستند، زیرا زوایای آنها دو به دو 

با هم برابرند و اضالع آنها هم به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده اند.
سوم: از دانش آموزان بخواهید با هم تمرین کنند و مثلث های متفاوتی را ترسیم نمایند که از نظر زاویه 
با مثلث های نشان داده شده در شکل 1ــ4، تفاوت داشته باشد. گزارش مختصری دربارٔه چگونگی ترسیم 

شکل 1ــ4ــ چگونگی ترسیم مثلث های مشابه

1ــ4ــ ب1ــ4ــ الف
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مثلث های مشابه در کارپوشٔه خود بنویسید.
چهارم: حال می خواهیم دستگاهی بسازیم که بتواند َاشکال هندسی و غیرهندسی مختلفی را با ابعاد بزرگ تر 
ترسیم کند. این دستگاه  را که یک پانتوگراف است، مشابه نگار می نامیم. دستگاه مشابه نگار باید بتواند َاشکال مختلف 
هندسی و غیرهندسی را مشابه سازی کند. توجه داشته باشید که دستگاه مشابه نگار عمل عکاسی را انجام نمی دهد، 
بلکه با ترسیم خطوط مربوط به لبه های یک شکل می تواند مشابه آن شکل را به صورت هم اندازه یا با ابعاد دیگری 

ترسیم کند.
اساس کار دستگاه مشابه نگار همان گونیا با قابلیت تنظیم برای زوایای متغیر است. با اضافه کردن چند 

قطعه به این وسیله می توانید دستگاه مشابه نگار را بسازید.
بعد از این توضیح از گروه های مختلف بخواهید که با هم بحث کنند و  در زمان باقی مانده نتایج به دست 

آمده را در کالس به بحث بگذارند.
از  سپس  دهید.  انجام  می کند  ارائه  گروه  هر  که  گزارشی  به صورت  را  بحث ها  جمع بندی  پنجم: 
با اضافه کردن سه قطعه  ببینند چگونه می توانند  این موضوع فکر کنند و  دانش آموزان بخواهید که دربارٔه 

شامل نوک مداد و دو تکٔه دیگر چوب بستنی و یک تکیه گاه می توانند یک مشابه نگار بسازند.
در دو جلسٔه باقی مانده دستگاه مشابه نگار را می سازیم و آن را آزمایش می کنیم. توجه داشته باشید که در 
جلسٔه هفتم باید گزارش کار نهایی توسط هر یک از دانش آموزان داده شود. در ضمن هر دانش آموز باید یک 

دستگاه مشابه نگار بسازد. قطعات موردنیاز را در فهرست قطعات این جلسه آورده ایم.

6  ـ4ـ فعالیت غیرکالسی
ــ مشاوره با افراد دیگر از جمله اولیا و خواهران و برادران خود دربارٔه چگونگی ساخت و عمل کرد 

دستگاه مشابه نگار؛
ــ کامل کردن کارپوشه براساس فعالیت های انجام شده؛

ــ کسب مهارت در استفاده از گونیا با زاویه متغیر.



ساخت دستگاه مشابه نگار

ـ  5  ـ هدف ١
ساخت دستگاه مشابه نگار

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی ٢

دقیقهعنواندقیقهعنوان

20فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی10ارائٔه درس

ـ  5  ـ ابزار مورد نیاز 3
ــ ابزارهای ارائه شده در جلسات قبل؛

ــ سیم چین؛ 
ــ کارپوشه؛

ـ  5  ـ پیش نیازها 4
ــ آشنایی کامل بر فرایند ساخت دستگاه مشابه نگار

ـ  5  ـ روش تدریس و انجام کار  5
ابتدا از دانش آموزان بخواهید دربارٔه کارتیمی خود گزارش دهند و مشکالت خود را مطرح نمایند. تمام 
نظرات را روی تابلو بنویسید. سپس در مورد آنها بحث کنید و دانش آموزان را راهنمایی نمایید. همچنین 

جلسۀ پنجم
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جهت داشتن ویژگی های الزم در اجرای کار تیمی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی بار دیگر به آنان تأکید 
نمایید. پس از این مرحله کارپوشه های دانش آموزان را بازدید کنید و مورد ارزشیابی قرار دهید و به ادامه 

بحث جلسٔه قبل بپردازید.
اول: می خواهیم دستگاه مشابه نگار را بسازیم. ابتدا یک دستگاه ساخته شده را نشان دهید و قطعات و 

عملکرد آن را به نمایش درآورید.
از دانش آموزان بخواهید که قطعات زیر را آماده کنند.

ــ چوب بستنی بلند                                       سه عدد )مقوا، نوار چوبی یا پالستیکی ضخیم(
ــ چسب مایع همه کاره                                  یک لوله
ــ نی آب  میوه خوری                                     دو عدد

ــ پیچ گوشتی سر مته دار یا چهارسو               یک عدد
ــ چاقوی کوچک                                        یک عدد
ــ قیچی                                                       یک عدد

ــ دستگاه پانچ )کاغذ سوراخ کن( دستی           یک عدد
ــ کابل آنتن تلویزیون                                    10 سانتی متر

دوم: برای ساخت دستگاه مشابه نگار به ترتیب زیر عمل کنید:
ـ  5  ــ الف روی هر چوب سه سوراخ ایجاد نمایید.  ــ روی چوب بستنی خط کشی کنید و طبق شکل 1ـ
دو انتهای چوب را مشابه آنچه برای ساخت گونیا انجام دادید به هم وصل کنید. در این حالت باید از پرچ 

ـ  5  ــ پ مراحل اتصال نشان داده شده است. ـ  5  ــ ب و 1ـ پالستیکی استفاده کنید. در شکل های 1ـ

به جای چوب بستنی می توانید از مقوایا نوار پالستیکی ضخیم استفاده کنید و آن را با پهنای 
2/5 سانتی متر و طول 20 سانتی متر برش دهید. لبه های نوار مقوایی را گرد کنید. برای سوراخ کاری 

مقوا می توانید از دستگاه پانچ دستی استفاده کنید.

پ( پرچ کاریب( مرحلۀ عبور نی از بین دو چوبالف( سوراخ کاری و عبور دادن نی
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هنگام سوراخ کاری مراقب باشید به دست شما آسیب وارد نشود. همچنین هنگام کار کامالً جدی عمل 
کنید و از حرکت های بی مورد خودداری نمایید.

ــ چوب بستنی را از وسط نصف کنید. برای نصف کردن چوب بستنی از کمان اره، سیم چین یا چاقو 
استفاده کنید. این مرحله از کار باید با نظارت یک فرد بزرگسال انجام شود. لبه های چوب نصف شده را مانند 
ـ  5 مراحل  طرف دیگر آن گرد کنید. دو طرف هر یک از نیمه های چوب بستنی را سوراخ کنید. در شکل 2ـ

ساخت این قطعات نشان داده شده است.

ث( چسباندن پولک )واشر(ت( پرچ کامل است

شکل 1ــ5  ــ مراحل اتصال دو عدد چوب بستنی به یکدیگر با استفاده از نی

پ( نصف کردن چوب بستنی و ایجاد سوراخب( بریدن چوبالف( قطعات

ث( مرحلۀ دوم سوراخ کاریت( مرحلۀ اّول سوراخ کاری

ـ  5  ــ مراحل ساخت قطعات اضافی دستگاه مشابه نگار شکل 2ـ

ـ  5 به گونیای ساخته شده در مرحلٔه قبل اتصال دهید. چگونگی  ــ چوب های نیمه شده را مطابق شکل 3ـ
اتصال، مشابه مراحل قبل است و از پرچ پالستیکی استفاده کنید.
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ـ  نوک مداد را برش دهید و مطابق شکل آن را باریک کنید و از سوراخ یکی از پایه های بلند عبور دهید  ـ
ـ  5  ــ الف و ب(. )شکل های 4ـ

ـ  5 شکل 3ـ

ب( قرار دادن نوک مداد روی پایهالف( آماده کردن نوک مداد

ـ  5  ــ اتصال چوب های وسط و نوک مداد شکل 4ـ

ــ یک قطعه کابل 5 سانتی متری آنتن تلویزیون )نازک( را ببرید و قسمت انتهایی یک طرف آن را روکش 
ـ  5  ــ ب(.انتهای  ـ  5  ــ الف(؛سپس کابل را از داخل یک قطعٔه نی عبور دهید )شکل 5  ـ برداری کنید )شکل 5  ـ

ـ  5  ــ پ(. قطعٔه ساخته شده را با نوار چسب شفاف ببندید )شکل 5  ـ
ـ  5  ــ ت از سوراخ های وسط چوب های بستنی نصف شده عبور دهید تا  این قطعه را نیز مطابق شکل 5  ـ

تکیه گاه شکل بگیرد.
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نکته مهم
قرار گیرد و چشمی دستگاه در یک طرف و مداد در  بازوی وسط  تکیه گاه در  در صورتی که 
طرف دیگر آن باشد، ابعاد شکل ترسیم شده توسط دستگاه مشابه نگار دقیقاً شکل اصلی خواهد شد. 
چنان چه تکیه گاه روی یک بازو و چشمی در وسط باشد، ابعاد شکل ترسیم شده دو برابر می شود، 
چنانچه مداد روی بازوی وسط نصب شود و دو بازوی دیگر چشمی و تکیه گاه باشند، ابعاد شکل 

ترسیمی نصف خواهد شد.

ب( قرار دادن کابل آنتن در داخل نیالف( کابل آنتن و نی

ت( اتصال تکیه گاه به انتهای چوبپ( بستن ته مجموعه نی و کابل آنتن به صورت تکیه گاه

ـ  5  ــ ساخت و اتصال قطعات مشابه نگار شکل 5  ـ

سوم: دستگاه آماده بهره برداری است. در این مرحله از دانش آموزان بخواهید دستگاه خود را که آماده 
ـ  5 چگونگی ترسیم  بهره برداری است مورد استفاده قرار دهند و شکل های مختلفی را ترسیم کنند. در شکل 6  ـ

تصویر مشابه نشان داده شده است.
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با  این دستگاه می توانیم تصاویری هم اندازه و هم شکل  از  با استفاده  ــ همان طور که مشاهده می شود 
تصویر اصلی ایجاد نماییم.

چهارم: از آن جا که ممکن است کار دانش آموزان در این جلسه به اتمام نرسد ادامٔه آن را به جلسه بعد 
موکول کنید و از آنان بخواهید در ساعت غیردرسی و به کمک والدین خود دستگاه را کامل نمایند. 

ـ 5  ـ فعالیت غیرکالسی   6
ــ کامل کردن کارپوشه؛
ــ کامل کردن دستگاه؛

ــ بررسی چگونگی کار دستگاه و کاربرد آن.

ـ  5  ــ استفاده از دستگاه مشابه نگار شکل 6  ـ



ادامۀ کار روی ساخت دستگاه و تحلیل عملکرد آن

١ـ6  ـ هدف
ساخت دستگاه مشابه نگار و چگونگی عملکرد آن

٢ـ6  ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور و غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارئٔه درس

3ـ6  ـ ابزارها و تجهیزات مورد نیاز
ــ دستگاه مشابه نگار؛

ــ کارپوشه؛

4ـ6  ـ پیش نیازها
ــ چگونگی عملکرد دستگاه مشابه نگار

5  ـ6  ـ روش تدریس و روش کار
به  سپس  گیرد.  قرار  بازدید  مورد  کارپوشه ها  و  شود  انجام  غیاب  و  حضور  گذشته  جلسات  مطابق 
دانش آموزان فرصت 15 دقیقه ای داده شود تا دستگاه های خود را کامل کنند. در شکل های 1ــ6ــ الف 

و 1ــ6  ــ ب دو نمونٔه دیگر از دستگاه مشابه نگار را که با چوب های تزیینی ساخته شده اند مشاهده می کنید.

جلسۀ ششم
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پس از کامل شدن دستگاه دانش آموزان،  دوباره از آنها بخواهید تصاویری را مشابه سازی کنند. سپس به 
ادامٔه بحث، که تحلیل عملکرد دستگاه است، به ترتیب زیر بپردازید.

اول: همان طور که مشاهده می کنید، با استفاده از یک تکیه گاه که در وسط قرار دارد توانسته ایم حرکت را 
انتقال دهیم. تکیه گاه وسط ثابت است. تکیه گاه های دیگری نیز وجود دارد که متحرک است و به صورت لوالیی 
شکل، حرکت را انتقال می دهد. با جابه جایی قسمت آزاد مشابه نگار روی شکل، تکیه گاه های لوالیی شکل 
حرکت می کنند و جابه جا می شوند و حرکت اصلی را به قسمت مداد که در طرف دیگر قرار دارد انتقال می دهد و 

ـ  6(. با حرکت مداد تصویر رسم می شود )شکل 2ـ

)ب()الف(
شکل 1ــ6  ــ دو نمونۀ دیگر از دستگاه مشابه نگار که با چوب های تزیینی ساخته شده اند.

محل نصب مداد
)رسام(

تکیه گاه مفصلی
)لوالیی(

تکیه گاه لوالیی

تکیه گاه لوالیی

قسمتی که تصویر را 
می خواند)چشمی( تکیه گاه ثابت

شکل 2  ــ6  ــ انتقال حرکت در مشابه نگار
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در این مرحله، پس از توضیحات، از دانش آموزان بخواهید که یک شکل ساده از مشابه نگار ترسیم کنند 
و در کارپوشٔه خود قرار دهند و تکیه گاه ها و مفصل ها را روی آن مشخص نمایند.

دوم: حاال این سؤال مطرح است که آیا می توانیم ابعاد تصاویر ترسیمی را تغییر دهیم؟ پاسخ مثبت است، 
پیچیده  البته دستگاه  تغییر داد.  ابعاد تصاویر ترسیمی را  تعداد مفصل ها می توان  تعداد اهرم ها و  با افزودن 
می شود و کارکردن با آن نیز ساده نیست. همچنین با جابه جایی محل تکیه گاه چشمی و مداد ابعاد تصویر تغییر 

خواهد کرد.

تحقیق کنید
آیا روش دیگری برای بزرگ کردن و مشابه سازی تصاویر وجود دارد؟ نتیجٔه تحقیق را در کار 

پوشٔه خود بنویسید.

سوم: جلسٔه بعد جلسٔه ارائهٴ پروژه است. همٔه دانش آموزان آماده باشند تا کار خود را ارائه کنند. ارائٔه 
کار به صورت تیمی است و همٔه اعضا در آن دخالت خواهند داشت. ارائٔه پروژه با استفاده از پاور پوینت 

انجام می شود.

ـ  6  ـ فعالیت غیرکالسی   6
ـ آماده شدن برای ارائٔه پروژه؛ ـ

ــ اجرای تحقیق؛
ــ کامل کردن کارپوشه.



 ارائه گزارش کار توسط دانش آموزان

١ـ٧ـ هدف 
بررسی نهایی فعالیت های انجام شده در طی 6 جلسه از طریق ارائه گزارش توسط دانش آموزان 

٢ـ٧ـ بودجه بندی زمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی 50 دقیقه و فعالیت غیرکالسی 70 دقیقه است. 

دقیقهعنواندقیقهعنوان

40فعالیت کالسی توأم با ارزشیابی5حضوروغیاب

ــفعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

ــارائه درس

3ـ٧ـ ابزار و مواد مورد نیاز 
ــ کارپوشه؛

ــ وسیلٔه ساخته شده.

4ـ٧ـ روش تدریس  
در این جلسه معلم بیشتر شنونده خواهد بود و گروه های دانش آموزی در ارتباط با کارخود گزارش می دهند. 
معلم سعی می کند که مسائل مختلفی مانند حس مشارکت، عالقه مندی، احساس مسئولیت، صرفه جویی را که از 

مهارت های محوری است مورد توجه قرار دهد. در پایان گفتار کوتاهی به شرح زیر بیان می کند.
در این تجربه ما آموختیم که چگونه با فکر و اندیشه ایده پردازی کنیم. در نهایت به خلق یک اثر بپردازیم. 
چالش های زیادی داشتیم ولی موفق شدیم آن را حل کنیم در طول زندگی اگر به همین ترتیب عمل کنیم موفق می شویم.

جلسۀ هفتم
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5ـ٧ـ ارائه گزارش توسط دانش آموزان 
به هر گروه دانش آموزی 3 تا 5 دقیقه فرصت داده می شود تا در مورد طرح خود صحبت کنند. هم زمان 
معلم، کارپوشه های دانش آموزان را بازدید می کند و مورد ارزشیابی قرار می دهد. ارائه گزارش به صورت 

پاورپوینت هم می تواند باشد.
در پایان بهترین کار را انتخاب و تولید کننده را مورد تشویق قرار می دهد. الزم است علت انتخاب ذکر 

شود، تا سایر دانش آموزان نیز نسبت به بهبود کارخود در آینده حساس شوند.
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کارپوشه1 فّعالّیت ………………………………

جلسۀ اّول 

فّعالّیت کالسی 

فّعالّیت غیرکالسی

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون 
برگ کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمون برگ خالصۀ گزارش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

ابزار و تجهیزاتی را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
.1
.2
.3
.4

موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

مراحل کاری که انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

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

نتیجه آزمایش را گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:
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نمون برگ گزارش پروژۀ طّراحی و ساخت 

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را برطرف کردم 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزار نام مواد و ابزار
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارها با آن ها مواجه شدم: 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.تصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهآماده سازی وسایل1

مشاهده + ساختن پرگار با چوب بستنی2
خروجی کار

ساخت گونیا با چوب بستنی3

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4

مشاهده رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و حفاظتی 5

خروجی کار ایده پردازی، نوآوری و خالقیت 6

مشاهده + اجرای پروژه براساس زمان بندی 7
خروجی کار 

مشاهده + ساخت و اتصال قطعات مشابه نگار٨
خروجی کار 

مشاهده + آزمایش و اصالح دستگاه مشابه نگار٩
خروجی کار

خروجی کاراجرای فعالیت های غیرکالسی10

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 11
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن 12

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:        



درس )13(
پودمان خیاطی
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فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات و مواد مصرفیردیف
قیچی1
سوزن2
سنجاق3
جاسنجاقی4
پارچه5
کاغذ6
دکمه7
زیپ8
نخ9

گچ )مل(10
کاربن مخصوص خیاطی11
انگشتانه12
رولت13
بشکاف14
اتو15
میز اتو16
متر17
خط کش18

 

هدف کلی

انجام دوخت و دوزهای اولیه
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نکات اجرایی
 در خانه هرگز با لباس منزل شروع به خیاطی نکنید. توصیه می شود لباس کار به تن کنید یا از پیش بند 
مخصوص استفاده نمایید؛ زیرا پرز پارچه بر اثر برش و دوخت به روی لباس می چسبد و جداسازی آن مشکل 

خواهد بود.
 در خانه محل مخصوصی را جهت دوخت درنظر بگیرید، کف محل موردنظر باید؛ از سنگ یا سرامیک 
یا کف پوش پوشانده شود تا جمع آوری سوزن و کاغذ و پارچه به آسانی صورت گیرد. چنانچه در مکانی که 
خیاطی می کنید کف پوش مخصوص به کار نرفته است، به طور مستقیم روی فرش یا قالی خیاطی نکنید. حتماً 

یک زیرانداز بزرگ و ضخیم زیر چرخ  خیاطی پهن کنید تا جمع آوری وسایل به راحتی صورت پذیرد. 
 محل خیاطی باید از نور کافی برخوردار باشد، هر چند چرخ های خانگی مجهز به المپ روشنایی هستند 
ولی احتمال دارد در زمانی که دوخت و دوز انجام می دهید نور کافی نباشد. پس سعی کنید  همواره از نور 

غیرمستقیم یا مستقیم که صفحه کار را به خوبی روشن می کند استفاده کنید. 
 قبل از شروع به خیاطی وسایل مورد نیاز خیاطی را فراهم نمایید.

 داشتن نظم و انضباط و مرتب بودن سبب داشتن محیط کاری تمیز و دل نشین برای خیاطی می شود.
 وسایل خیاطی باید دارای مکانی مناسب و مرتب باشد، بنابراین بهتر است وسایل خیاطی در جعبه ای 

مناسب نگهداری شود. 
 بلندی میز زیر چرخ باید به اندازه ای باشد که تسلط کامل به کار و چرخ داشته باشید.هیچ  وقت هنگام 

خیاطی با چرخ خیاطی به حالت خمیده ننشینید. 
 هیچ گاه سنجاق و سوزن را در دهان و زیردندان خود نگذارید یا آن را به لباس نزنید، زیرا امکان دارد 

بر اثر عطسه یا حرف زدن، اتفاقی ناگوار پیش آید.
 هنگام دوخت، نخ را خیلی بلند نگیرید. ضمناً هنگام جابه جایی قیچی و سوزن مواظب اطراف خود 

نیز باشید.



402

1ـ1ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز، پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 ابزار را شناسایی کند.
 کاربرد وسایل خیاطی را شرح دهد.

 انواع نخ را شناسایی کند.
 کوک و بخیه ساده را اجرا کند.

 نکات ایمنی مربوطه را رعایت کند.
 در تیم به عنوان عضو فعال مؤثر باشد.

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ1ـ مواد و ابزار الزم
خیاطی،  مخصوص  كاربن  )مل(،  گچ  نخ،  دکمه،  كاغذ،  پارچه،  جاسنجاقی،  سنجاق،  سوزن،  قیچی، 

انگشتانه، رولت، بشكاف، اتو، میزاتو، متر، خط كش.  

4ـ1ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 با وسایل خیاطی بازی نکنید.

جلسۀ اول
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 هنگام کار جدی باشید.
 هنگام کار دست خود را با صورت تماس ندهید.

 از پراکنده کردن ابزار و مواد خودداری کنید.
 پس از اتمام کار وسایل خود را مرتب کنید.

 از انگشتانه استفاده کنید.

5ـ1ـ روش تدریس
ــ مشارکت دادن دانش آموزان در اجرای  معلم  بیان شده در دانستنی های  تدریس  اجرای راهبردهای 

آموزش ــ اجرای کار به صورت تیمی ــ اجرای هم زمان کارهای عملی توسط دانش آموزان و معلم

6ـ1ـ نکات اجرایی
کلیه نکات اجرایی ذکر شده در دانستنی های معلم ــ توجه به رفتار دانش آموزان هنگام اجرای کار عملی

7ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
اتمام کارهای نیمه تمام در ساعات غیردرسی ــ تهیه ابزار خیاطی در صورت کمبود

8  ـ1ـ تحقیق
به  بنویسید و  نتیجه را در کار پوشه  انواع سوزن های موجود و سوزن نخ کن ها تحقیق کنید و  درباره 

کالس ارائه دهید.



1ـ2ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 یک نمونه شال گردن یا جامدادی یا مشابه آنها را انتخاب کند.
 طرح های ساده را برای شال گردن یا جامدادی اجرا و رنگ آمیزی کند.

 برای طرح های خود آلبوم تهیه کند و طرح ها را در آن قرار دهد.
 نکات ایمنی را رعایت کند.

2ـ2ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
15فعالیت کالسی5حضور/  غیاب
70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه
10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ2ـ بررسی کارهای اجرا شده
از دانش آموزان به صورت داوطلبانه بخواهید تا دوخت کوک ساده و بخیه را برای دیگران توضیح دهند 
و به طور عملی انجام دهند. اشکاالت دانش آموزان ضعیف را رفع کنید و سپس دوخت کوک   ُشل و پاکدوزی 

را آموزش دهید.

4ـ2ـ اجرای مقدمات کار
دانش آموزان را به چند گروه )بر اساس تعداد آنها( تقسیم کنید و برای آنها توضیح دهید که هر کسی زودتر 
انفرادی  و  گروهی  به صورت  را  دانش آموزان  سپس  شد.  خواهد  انتخاب  سرگروه  به عنوان  بگیرد  یاد  بهتر  و 
آموزش دهید تا آنها بتوانند انواع دوخت را بیاموزند و بر کار آنها نظارت کامل داشته باشید و بر اساس توانایی 

دانش آموزان سرگروه ها را تعیین کنید.

جلسۀ دوم
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 نکات ایمنی را به آنها گوشزد کنید و آنها را تشویق به فعالیت های خارج از کالس نموده و از آنها بخواهید 
برای جلسه بعد تمرین کنند.

پس از کسب اطمینان از یادگیری کامل دانش آموزان مقدمات کار جهت اجرای فعالیت عملی 1ــ2 را 
فراهم کنید.

ذکر این نکته ضروری است که بهتر است تعدادی از دانش آموزان را که در این کار، بیش از دیگران 
مهارت دارند، برای کمک به اعضای گروه معرفی کنید. 

5  ـ2ـ طراحی و ساخت 
از دانش آموزان بخواهید نمونه کار مورد نظر خود )جامدادی و شال گردن( را طراحی نمایند و با رنگ 
دلخواه رنگ آمیزی کنند و برای جلسه بعد طرح رنگ آمیزی شده خود را به همراه تکه پارچه های رنگارنگ 
و طرح دار با ضخامت و جنس همگون و ابزار الزم به کالس درس بیاورند. کار برگ های تهیه شده )فعالیت 
عملی 1ــ2( را به دانش آموزان ارائه داده و از آنها بخواهید کاربرگ را پس از طراحی و رنگ آمیزی در آلبوم 

کار قرار دهند.

6  ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
مشابه جلسات اول ــ هنگام رنگ آمیزی مراقب آلوده شدن لباس و اعضاء بدن به رنگ باشید.

7ـ2ـ روش تدریس
تعاملی ــ اجرای عملی در کالس ــ اجرای همزمان دانش آموزان با معلم

8  ـ2ـ نکات اجرایی
نوع کار برای طراحی توسط دانش آموز و با مشاوره معلم انجام می شود.

9ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
کامل کردن طرح های اجرا شده و اجرای طرح های دیگر با سلیقه دانش آموز

10ـ2ـ تحقیق
بررسی کنید چه طرح های دیگری عالوه بر طرح های اجرا شده در کالس را می توان اجرا نمود.



1ـ3ـ هدف های رفتاری 
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 دوخت دندان موشی را اجرا کند.
  دوخت زیگزاگ را اجرا کند.

  نکات ایمنی مرتبط را رعایت کند.
  لبه ها را پاکدوزی و تزیین کند.

2ـ3ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

3ـ3ـ اجرای دوخت دندان موشی و زیگزاگ
دوخت »دندان موشی و زیگزاگ« را به سرگروه ها آموزش دهید.

توجه: یکی از کاربردهای دندان موشی برای تزیین لبه های پارچه و به عبارت دیگر برای پاکدوزی است.
 می توانید از دانش آموزان بخواهید تا یکی از نمونه دوخت های خود را با این دوخت تزیین کنند و کاربرد 

دیگر آن، یعنی جادکمه را نیز به آنها بیاموزید.

4ـ3ـ فعالیت عملی و تکمیل کاربرگ
کاربرگ فعالیت عملی 1ــ3 را به دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید طرح ذکر شده در کتاب 
یا طرح هایی مشابه آن را در کالس بدوزند و سپس شکل آن را در کاربرگ ترسیم كنند یا نمونه دوخت را در 

جلسۀ سوم
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کادر درنظر گرفته بچسبانند. 
نظارت بر کار دانش آموزان را جدی بگیرید و نکات ایمنی را دوباره به آنان گوشزد کنید. استفاده از انگشتانه 

را مرتباً تذکر دهید تا روش صحیح دوخت را فرا گیرند و از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

5  ـ3ـ نکات ایمنی و بهداشتی
به کلیه نکات ایمنی بیان شده در جلسات گذشته نیز در این جلسه توجه شود.

6  ـ3ـ روش تدریس
تعاملی ــ مشارکتی ــ اجرای هم زمان دانش آموزان با معلم

7ـ3ـ نکات اجرایی
چنانچه برخی از دانش آموزان کمبودهایی از نظر مواد و ابزار دارند با آنها همراهی و مساعدت نمایید.

8  ـ3ـ فعالیت غیرکالسی
تکمیل نمونه کارهای اجرا شده در منزل ــ اجرای حداقل دو نمونه جدید در ساعات غیردرسی.

9ـ3ـ تحقیق
با مشاهده لوازم موجود در منزل خود یا سایرین از آنها ایده بگیرید و نتایج را به کالس ارائه دهید.
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نمونه فعالیت عملی 1ـ3ـ اجرا شده

دانش آمـوزان بـا استفاده از قیچی زیگـزاگ، پارچه را برش بزنند و بــا دوخت کـوک ساده  جامدادی، 
کیف، جادستمال کاغذی یا نمونه های مشابه بدوزند.



1ـ4ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 دوخت دندان موشی را اجرا کند.
  دوخت زیگزاگ را اجرا کند.

  نکات ایمنی مرتبط را رعایت کند.
  لبه ها را پاکدوزی و تزیین کند.

2ـ4ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ادامه فعالیت عملی 1ــ3: فعالیت های خارج از کالس را کنترل کنید و در جهت رفع اشکاالت، به 
کمک سرگروه ها دانش آموزان را راهنمایی كنید.

برای پیشرفت کار دانش آموزان و تالش در جهت رفع اشتباهات آنان ، تذکرات و راهنمایی های الزم را 
خطاب به اولیاء در کارپوشه دانش آموز ثبت کنید. 

3ـ4ـ شروع دوخت دکمه و جادکمه و پس دوزی
دوخت دکمه و جادکمه و پس دوزی را نیز می توان در این مرحله به دانش آموزان آموزش داد.

جلسۀچهارم
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4ـ4ـ ارزشیابی
ارزشیابی را در هر مرحله به طور مستقل انجام دهید و نتایج را در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز 

ثبت کنید.

5  ـ4ـ نکات ایمنی و بهداشتی
مشابه جلسات گذشته

6  ـ4ـ روش تدریس
تعاملی ــ مشارکتی ــ اجرای کـار عملـی تـوسط معلم و دانش آمـوز بــه طور همزمان ــ نظارت مستقیم 

بر عملکرد دانش آموزان

7ـ4ـ نکات اجرایی
مشابه جلسات گذشته

8   ـ4ـ فعالیت غیرکالسی
اجرای نمونه های دیگر انتخابی در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه

9ـ4ـ تحقیق
از روی طرح های موجود در منزل نمونه برداری کنید و آنها را روی کاغذ ترسیم نمایید و به کالس ارائه 

دهید. نتایج را در کارپوشه بنویسید.



ـ  5  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 دوخت درز ساده و منحنی را اجرا کند.
  یک نمونه شال گردن را بدوزد.

  نکات ایمنی را رعایت کند.
  به عنوان عضو تیم فعال باشد.

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15ارائه درس

ـ  5  ـ دوخت درز 3
ـ  5 را به دانش آموزان ارائه  دوخت درز ساده و منحنی را آموزش دهید و کاربرگ فعالیت عملی 1ـ

دهید و از آنها بخواهید طرح موردنظر را در کالس بدوزند. 
فعالیت های خارج از کالس را کنترل کنید و در جهت رفع اشکاالت به کمک سرگروه ها، دانش آموزان 

را راهنمایی كنید.
برای پیشرفت کار دانش آموزان و تالش در جهت رفع اشتباهات آنان، تذکرات و راهنمایی های الزم را 

خطاب به اولیاء در کار پوشه دانش آموز ثبت کنید. 

جلسۀپنجم
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ـ  5  ـ دوخت شال گردن 4
پارچه ای به طول و عرض دلخواه انتخاب شود. برای صرفه جویی در هزینه خرید پارچه بهتر است از 
اولیاء دانش آموزان بخواهید که خرید پارچه به صورت کلی و در چند رنگ متناسب  انجام دهند تا بتوانند 

برای تزیین نیز از آنها استفاده کنند.
ـ  5 طرح را انتخاب کنید. قبل از وصل کردن دو تکه به هم، برای تزیین  با توجه به نمونه فعالیت عملی 1ـ
طرح می توانید از اشکال هندسی، گل یا مشابه آن استفاده کنید. با اجرای دوخت های آموزش داده شده، برای 

اتصال تکه های تزیینی می توانید کار زیباتری ارائه کنید. 
ـ  5: ابتدا پارچه را به طول و عرض دلخواه برش بزنید. توصیه می شود  مراحل انجام فعالیت عملی 1ـ
از پارچه هایی استفاده كنید که کمتر ریش می شوند از قیچی زیگزاگ برای برش استفاده کنید. اندازه معمول 

شال گردن عرض 20 و طول 120 است، اما برای تسریع کار اندازه را در قطع کوچک انجام دهید.
دوخت های استفاده شده در این فعالیت شامل دوخت بخیه با دست است. برای اینکه دوخت منحنی در 
موقع برگرداندن شال گردن بهتر انجام شود چرت با قیچی انجام شود و برای گوشه ها از ابزارهایی با نوک 

باریک استفاده شود.
توجه: دو ضلع منحنی و یک ضلع مستطیل با بخیه دوخته شود و یک ضلع باقیمانده پس دوزی شود.

ـ  5  ـ نکات ایمنی و بهداشتی   5
مشابه جلسات گذشته

ـ  5  ـ روش تدریس   6
تعاملی ــ مشارکتی ــ اجرای کار توسط تک تک دانش آموزان.

ـ  5  ـ نکات اجرایی 7
مشابه جلسات قبل

ـ  5  ـ فعالیت غیر کالسی   8
اجرای کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کارپوشه
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ـ  5 اجرا شده نمونه فعالیت عملی 1



1ـ )6  و 7(ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 دوخت درز ساده و منحنی را اجرا کنید.
  یک نمونه شال گردن را بدوزد.

  نکات ایمنی را رعایت کند.
  به عنوان عضو تیم فعال باشد.

ـ    )6 و 7(  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

50فعالیت کالسی5حضور/غیاب

140فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

20ارزشیابی20ارائه درس

3ـ )6 و 7(ـ فعالیت های غیرکالسی
مراحل مربوط به نکات ایمنی و بهداشتی، نکات اجرایی، روش تدریس و فعالیت غیرکالسی مشابه جلسه 

پنجم اجرا شود.

ـ   )6 و 7  (  ـ ادامه فعالیت عملی 3 4
دوخت طرح موردنظر را در کالس ادامه دهید. 

فعالیت های خارج از کالس را کنترل کنید و در جهت رفع اشکاالت، به کمک سرگروه ها، دانش آموزان 
را راهنمایی کنید.

برای پیشرفت کار دانش آموزان و تالش در جهت رفع اشتباهات آنان، تذکرات و راهنمایی های الزم را 

جلسۀ ششم و هفتم
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خطاب به اولیاء در کارپوشه دانش آموز ثبت کنید. 
 بهتر است نمره اصلی دانش آموز در کاربرگ به مرحله نهایی فعالیت ها موکول شود. فعالیت های خارج 

از کالس را تعیین کنید.
مطالب واحد کار سوم را آموزش دهید. چند نمونه پارچه را به دانش آموزان نشان دهید و آنها را با عالئم 
مهم نگهداری از پوشاک آشنا کنید و در مورد طرق لکه زدایی توضیح دهید. از آنها بخواهید لکه زدایی را 

به صورت فعالیت خارج از کالس انجام دهند و گزارش خود را به صورت مکتوب ارائه کنند.



ارائۀ گزارش کار

ـ  8  ـ هدف های رفتاری 1
 ارزشیابی فعالیت های انجام شده

ـ  8  ـ بودجه بندی زمانی  2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

50 دقیقه هم زمان با ارائه پروژهارزشیابی 50ارائٔه گزارش

ـ  8  ـ تنظیم گزارش 3
 حضور و غیاب: مانند مراحل گذشته انجام شود.

 ایجاد انگیزه: در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان گفته 
شود که در سال های بعد این فرایند ادامه می یابد. همچنین ذکر شود که هدف از ارزشیابی مشاهدٔه عملکرد 

هر یک از افراد گروه  است.
 پیش نیاز: تسلط کامل بر کارهای انجام شده.

 فعالیت دانش آموزان و معلم
دانش آموزان: ارائٔه گزارش

معلم: ارزشیابی
ــ در ابتدای کالس معلم کارهای انجام توسط دانش آموزان را مشاهده کند و کیفیت آنها را مالحظه نماید. سپس 
از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود را ارائه دهند. به هر گروه حدود دو تا 5 دقیقه فرصت گزارش داده 
شود. معلم به طور هم زمان نتایج ارزشیابی را نهایی کند. یادآور می شود که در هر یک از جلسات نمرات ارزشیابی داده 

جلسۀهشتم
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شده است و در برگ آخر کارپوشه هر دانش آموز ثبت شده است. در این جلسه فقط الزم است آن را نهایی نماید. 
نمونه ای از برگ ارزشیابی در ضمیمه آمده است.

به صورت  و  می گیرد  صورت  )محصول(  شده  انجام  کار  و   کارپوشه  مشاهدٔه  مبنای  بر  ارزشیابی  ــ 
امتیازدهی است.

ـ  8  ـ توسعه حرفه ای 4
فردی که در زمینٔه هنر خیاطی کار می کند در آینده می تواند در مراکز تولید پوشاک مشغول به کار شود. 

همچنین می تواند به طور مستقل اقدام به تشکیل کارگاه خیاطی  ،   تولید پوشاک یا فروشگاه پوشاک نماید.

ـ   8   ـ تجهیزات و مواد موردنیاز   5
نمونه کارهای دانش آموزان ــ کارپوشه ــ آلبوم دانش آموزان

ـ   8   ـ نکات بهداشتی/ ایمنی / حفاظتی 6
مشابه موارد قبل

ـ   8   ـ روش تدریس 7
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان

ـ   8   ـ فعالیت کالسی   8
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ   8   ـ نکات اجرایی 9
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن ها.
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 نمونه کارهای اختیاری
 جدول عناصر و ابزار ارزشیابی

 جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز
 کارپوشه

نمونه کارهای اختیاری

پیوست ها
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه پودمان خیاطی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

ابزار گویه ها ردیف
ارزشیابی 

معیار
نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهطراحی نمونه کار 1

مشاهده + خروجی کاررنگ آمیزی طرح2

مشاهده + خروجی کاربرش پارچه٣

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4

مشاهده + خروجی کاردوخت کوک ساده5

مشاهده + خروجی کاردوخت درز ساده٦

مشاهده + خروجی کاردوخت درز منحنی7

مشاهده + خروجی کارتمیزی کار٨

مشاهده + خروجی کاراصالح و بهبود پروژه٩

توجه به مهارت های غیرفنی 10
مانند عالقه به یادگیری، انضباط، 
روحیه مشارکت پذیری، روحیه 
پرسشگری، پاسخ به سؤاالت و 

نوآوری

مشاهده

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و 11
مشاهدهحفاظتی

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت12

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:        
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نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای اجرای این پودمان از آنها استفاده کرده ام:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نمون برگ گزارش پودمان کار »کار پوشه«
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مراحل کاری که در این پودمان انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ
6ــ
7ــ
8   ــ
9ــ

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

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

نمونه کاری که انجام داده ام

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:
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منابع

1ــ کتاب های چهارساله نظام قدیم رشته خیاطی؛ ادارٔه کّل نظارت بر نشر وتوزیع مواد آموزشی
2ــ الیاف نساجی رشته طراحی و دوخت؛ ادارٔه کّل نظارت بر نشر وتوزیع مواد آموزشی

3ــ روش طراحی بافت پارچه، نگارنده صمد نعمت اللهی
Curtains Design And Make Curtains Heatherluke ــ4

ـ  5 Time Saving Sewing Minnetonku,Minnesotaـ

Sewing For The Home, Minnetonku,Minnesota ــ6
The Practicalencyclope Dia Of Sewing Doroth Wood ــ7
ـ   8 Learn to sew all the techniques you need for sewing basic projects ـ
www.tebyan-ardebil.ir ــ9
www.dokhtvadoz.pib.ir ــ10
www.sewingpatterns.com ــ11
www.houseonhillroad.com ــ12



درس )14(
پودمان گلدوزی
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هدف کلی

انجام گلدوزی ساده 

 
فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز

مشخصات فنیتجهیزات

انواع سوزن 
پارچه
کارگاه
قیچی
میزنور

نخ
انگشتانه
کاربن

الیی چسب 
اتو

سنجاق
خط کش
میز اتو

فوالدی
پنبه ای ــ ترگال

گرد
سرکج ــ سرصاف

ــــ
کاموا ــ نخ گلدوزی ــ ابریشم

پالستیکی ــ فلزی
زرد
سفید
بخار

مخصوص پارچه
فلزی 50 سانتی

پایه دار

نکته: کاربرد عملی میز نور و اتو در کالس ضرورت ندارد و نمایش تصاویر یا فیلم آموزشی آن کافی 
است.     



1ـ1ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه به شایستگی های زیر دست یابد.

 ابزار را از یکدیگر تمیز دهد.
 نکات ایمنی را رعایت کند.

 گلدوزی ساده را اجرا کند )دوخت های تزیینی(.
 در تیم خود یک عضو فعال باشد.

2ـ1ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

20ارزشیابی15ارائه درس

3ـ1ـ مواد و ابزار الزم
الیی  کاربن،  انگشتانه،  گلدوزی،  مخصوص  رنگارنگ  نخ های  قیچی،  کارگاه،  پارچه،  سوزن،  انواع 

چسب، اتو، سنجاق، خط کش، متر خیاطی

4ـ1ـ گروه بندی دانش آموزان 
برای جذب دانش آموزان و ایجاد عالقه در آنان چند نمونه از کارهایی را که قبالً آماده کرده اید، )مانند 
آلبوم نمونه های گلدوزی، لباس ها با دوخت های تزئینی( را به آنها نشان دهید. سپس ابزار و وسایل مورد نیاز 
و کاربرد هر یک را توضیح دهید. نحوه دوخت نمونه را به سرگروه ها بیاموزید و بعد دانش آموزان را به صورت 
انفرادی آموزش دهید و با تمرین عملی و تشویق دانش آموزان آنها را به سمت اهداف موردنظر هدایت نمایید. 

جلسۀ اول
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5  ـ1ـ اجرای کار عملی )دوخت های تزئینی(
به اعضای گروه  برای کمک  از دیگران مهارت دارند،  بیش  این کار،  از دانش آموزان را که در  تعدادی 
معرفی کنید. از دانش آموزان بخواهید که قطعه پارچه ای به طول و عرض دلخواه )به طرح دلخواه: مربع، دایره و 
اشکال هندسی دیگر( آماده کنند . دوخت های تزئینی مورد نظر را انجام دهند. سپس کارها را ارزشیابی کنید.

6  ـ1ـ استفاده از وسایل کمک آموزشی
ابتدا برای ایجاد آمادگی و عالقه در دانش آموزان از وسایل کمک آموزشی مانند نمایش فیلم آموزشی یا 
مجالت تخصصی استفاده نمایید. سپس از آنها نظرخواهی کنید و پیرامون این که آیا افرادی در خانواده آنها 
آشنا به این هنرهستند را از آنها بپرسید. چند نمونه از کارهایی را که قبالً آماده کرده اید، مانند رومیزی گلدوزی 

شده یا البسه به آنها نشان دهید.

7ـ1ـ کار عملی اجرای دوخت شالل ساده و پیچ
دوخت شالل ساده و پیچ را با استفاده از دو رنگ نخ به آنها آموزش دهید و هم زمان از آنها بخواهید که 

با شما این کار را تکرار کنند.
دوخت ها را به صورت فردی و گروهی به آنها یاد بدهید و فعالیت خارج از کالس را تعیین کنید از جمله 

تهیه آلبوم کار و تمرین جهت کسب مهارت در دوخت را تعیین کنید.
در پایان جلسه، درس جلسه آینده )دوخت بخیه و ساقه دوزی( را اعالم نمایید. 

8   ـ1ـ نکات ایمنی و بهداشتی
 در کار جدی باشند.

 ابزار را پراکنده نکنند.
  پس از اتمام کار دست و صورت خود را حتماً بشویند.

  از انگشتانه استفاده کنند.
 پس از اتمام کار ابزار را جمع کنند.

9  ـ1ـ روش تدریس
ـ اجرای کار عملی توسط معلم و دانش آموز به طور هم زمان ـ مشارکت دانش آموزان در کار تیمیـ  تعاملیـ 
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10ـ1ـ فعالیت غیرکالسی
اتمام کارهای ناتمام در ساعات غیردرسی ــ کامل کردن کار پوشه ــ  آلبوم کار خود را تهیه کنید و به 

کالس بیاورید.

11ـ1ـ تحقیق
بررسی انواع دوخت های تزئینی و شالل ساده و پیچ اجرا شده و ارائه نظر درباره آنها



1ـ2ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس  از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

  دوخت بخیه و ساقه دوزی را انجام دهد.
  نکات ایمنی را رعایت کند.

  به عنوان یک عضو فعال در گروه خود مطرح باشد.

2ـ2ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

20ارزشیابی15ارائه درس

3ـ2ـ آموزش دوخت بخیه و ساقه دوزی
از دانش آموزان به صورت داوطلبانه بخواهید تا دوخت شالل و پیچ را برای دیگران توضیح دهند و به طور 

عملی انجام دهند. اشکاالت دانش آموزان ضعیف را رفع کنید.
دانش آموزان را به چند گروه )بر اساس تعداد آنها( تقسیم کنید و برای آنها روشن کنید که هرکسی زودتر 
و بهتر یاد بگیرد به عنوان سرگروه انتخاب خواهد شد. سپس دانش آموزان را به صورت گروهی و انفرادی 
آموزش دهید تا آنها بتوانند دوخت بخیه و ساقه دوزی را بیاموزند و بر کار آنها نظارت کامل داشته باشید و بر 

اساس توانایی دانش آموزان سرگروه ها را تعیین کنید.
نکات ایمنی را به آنها گوشزد کنید و آنها را تشویق به فعالیت های خارج از کالس نموده و از آنها بخواهید 

برای جلسه بعد تمرین کنند.

جلسۀ دوم
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4ـ2ـ اجرای کار عملی
پس از کسب اطمینان از یادگیری کامل دانش آموزان، مقدمات کار جهت اجرای )فعالیت عملی 1ــ2( 

را فراهم کنید.
کاربرگ های تهیه شده )فعالیت عملی 1ــ2( را به دانش آموزان ارائه داده و از آنها بخواهید پروژه موردنظر 
خود را طراحی و با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کنند و برای جلسه بعدی طرح رنگ آمیزی شده خود را به همراه 
نخ های رنگارنگ از یک نوع )از کاموای نازک نیز می توان استفاده کرد.( و ابزار الزم را به کالس درس 

بیاورند.در پایان جلسه درس آینده )گره فرانسوی و زنجیره تک قالب( را اعالم نمایید.

5  ـ2ـ نکات ایمنی و بهداشتی
کلیه نکات ایمنی ذکر شده در جلسه قبل رعایت شود.

6  ـ2ـ روش تدریس
ـ اجرای کار به صورت  ـ مشارکت دادن دانش آموزان در گروه های تیمیـ  ـ اجرای تعاملیـ  تشریح عملکردـ 

همزمان توسط معلم و دانش آموز

7ـ2ـ نکات اجرایی
کلیه نکات اجرایی ذکر شده در صفحات 108 و 109 را مورد توجه قرار دهید و اجرا نمایید.

8   ـ2ـ فعالیت غیرکالسی
انجام کارهای ناتمام ــ تکمیل کارپوشه.

9ـ2ـ تحقیق
روش اجرای گره فرانسوی و زنجیره تک  قالب را پیدا کنید و در جلسٔه بعد به کالس ارائه دهید.



1ـ3ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 دوخت ترکیبی زنجیره تک قالب را اجرا کند.
 گره فرانسوی را اجرا کند.

 گره رکوکو را اجرا کند.
  نکات ایمنی و مهارت های غیر فنی را رعایت کند.

2ـ3ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

20ارزشیابی15ارائه درس

3ـ3ـ اجرای کار عملی
کاربرگ فعالیت عملی 1ــ3 را به دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید طرح موردنظر ذکر شده در 
کتاب یا طرح هایی مشابه آن را در کالس بدوزند و سپس شکل آن را درکاربرگ ترسیم یا نمونٔه دوخت را در 

کادر درنظر گرفته بچسبانند.
نظارت بر کار دانش آموزان را جدی بگیرید و نکات ایمنی را به آنها گوشزد کنید. استفاده از انگشتانه را 

مرتّباً تذکر دهید تا روش صحیح گلدوزی را یاد بگیرند و از خطرات احتمالی جلوگیری شود. 
دوخت های »گره فرانسوی و زنجیره تک قالب و گره رکوکو« را در این جلسه آموزش دهید و کاربرگ 

)فعالیت عملی1ــ2( را به دانش آموزان ارائه دهید.

جلسۀ سوم
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گره رکوکو

فعالیت خارج از کالس را بر اساس توانایی های دانش آموزان تعیین کنید.



433 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

4ـ3ـ نکات ایمنی و بهداشتی
کلیه نکات ایمنی گفته شده در جلسه قبل را در این جلسه نیز رعایت کند.

5  ـ3ـ روش تدریس
ـ تشریح مراحل کارــ اجرای کار به صورت گروهی و فردی اجرای هم زمان دانش آموزان با معلمـ 

مراحل اجرای فعالیت عملی 1ـ3

 ترکیب زنجیره تک قالب و گره فرانسوی
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6ـ3ـ فعالیت غیرکالسی
کامل کردن طرح ها ــ قرار دادن آن در آلبوم ــ تکمیل کارپوشه.

7  ـ3ـ تحقیق
انواع دیگر درخت های گلدوزی ساده را شناسایی کند و نتایج را به کالس ارائه دهد و در کارپوشه خود 

ثبت نماید.



1ـ4ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 دوخت های توپُردوزی و ستاره دوزی را اجرا کند.
 انواع دوخت های ترکیبی را اجرا کند.

 نکات ایمنی و بهداشتی مرتبط را اجرا نماید.

2ـ4ـ بودجه بندی زمانی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

20ارزشیابی15ارائه درس

3ـ4ـ آموزش دوخت توُپردوزی و ستاره دوزی
در  توپردوزی  دوخت  شود.  انجام  جلسه  این  در  ستاره دوزی«  و  »توپردوزی)ساتن(   دوخت  آموزش 
گلبرگ ها یا برگ ها یا طرح های کوچک کاربرد دارد و به هیچ عنوان برای طرح های بزرگ از آن استفاده 

نکنید.
به کمک  راهنمایی های الزم  و  رفع اشکاالت  و در جهت  کنید  کنترل  را  از کالس  فعالیت های خارج 

سرگروه ها تالش کنید.

4ـ4ـ اجرای کار عملی
از دوخت های مهم در گلدوزی است.  توپردوزی و ساقه دوزی  مانند  به ذکر است دوخت هایی   الزم 

بنابراین به یادگیری این دوخت ها توجه ویژه ای داشته باشید.

جلسۀچهارم
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کاربرگ فعالیت عملی 1ــ4 را به دانش آموزان ارائه دهید و از آنها بخواهید طرح مورد نظر را در کالس 
بدوزند.

برای پیشرفت کار دانش آموزان و تالش در جهت رفع اشتباهات آنان، تذکرات و راهنمایی های الزم برای 
اولیاء در کارپوشه دانش آموزان ثبت شود.

دوخت تارعنکبوتی

زیگزاگ ساده
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5  ـ4ـ فعالیت غیرکالسی
اجرای چند نمونه کار دیگر و قرار دادن آنها در آلبوم ــ تکمیل کار پوشه .

437 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس(	کار	و	فن	آوری	

مراحل اجرای فعالیت عملی 1ـ4

دوخت ترکیبی

1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

4

8

12

16



ـ  5  ـ هدف های رفتاری 1
انتظار می رود دانش آموز پس از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

 دوخت دندان  موشی، زیگزاگ ساده، تارعنکبوتی را انجام دهد.
 دوخت تزئین و پاکدوزی را اجرا کند.
 نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کند.

 مهارت های فنی مرتبط را مورد توجه قرار دهد.

ـ  5  ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور/غیاب

70فعالیت غیرکالسی/تحقیق5ایجاد انگیزه

20ارزشیابی15ارائه درس

ـ  5  ـ بررسی فعالیت های غیرکالسی 3
در این جلسه نیز فعالیت عملی 1ــ4 ادامه  یابد.

فعالیت های خارج از کالس را کنترل کنید و در جهت رفع اشکاالت و راهنمایی های الزم دانش آموزان 
به کمک سرگروه ها تالش کنید.

ـ  5  ـ اجرای کار عملی 4
دوخت »دندان موشی و زیگزاگ ساده و تار عنکبوتی« را به دانش آموزان بیاموزید. بهتر است لبه پارچه ای 
که برای دوخت فعالیت عملی 1ــ4 در  نظر گرفته شده است را  برای آموزش»دندان موشی و زیگزاگ ساده« 
در نظر بگیرید و حاشیه آن را با این دوخت تزئین و پاکدوزی کنید )دور تا دور لبه پارچه را تا کنند و سپس 

جلسۀ پنجم
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دوخت را انجام دهند(.
برای پیشرفت کار دانش آموزان و تالش در جهت رفع اشتباهات آنان، تذکرات و راهنمایی های الزم برای 

اولیاء در کارپوشه دانش آموز ثبت شود.
با  ـ  5 طرح دلخواه خود را ترسیم کنند. اما  از دانش آموزان بخواهید در کاربرگ فعالیت عملی 1ـ
نشان دادن طرح های ساده و کوچک آنها را در ترسیم و دوخت طرح مورد نظر در حد و توان دانش آموز 

هدایت کنید.

ـ  5  ـ فعالیت غیرکالسی   5
تکمیل کار ناتمام همین جلسه.

ـ  5  ـ تحقیق 6
با کمک اولیاء خود نمونه های مختلف طرح های ترکیبی را از منابع مختلف شناسایی کند و نمونه آن را به 

کالس ارائه دهد.



1ـ6 ـ هدف های رفتاری
انتظار می رود دانش آموز بعد از گذراندن این جلسه شایستگی های زیر را کسب کرده باشد.

بخیه، ساقه دوزی،  توپردوزی ساده،  انواع دوخت های  آن  پیچیده که در  ترکیبی  ـ    یک طرح دوخت  1ـ
زنجیره تک قالب، گره فرانسوی، شالل ساده، تار عنکبوتی، ستاره دوزی، زیگزاگ و دندان موشی وجود 

داشته باشد را اجرا کند.
ـ   کلیه نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کند. 2ـ

ـ   6      ـ بودجه بندی زمانی 2

 دقیقهعنواندقیقهعنوان
35فعالیت کالسی5حضور/غیاب
140فعالیت غیرکالسی5ایجاد انگیزه
20ارزشیابی35ارائه درس

ـ   اجرای طرح تکمیلی ـ  6  3
ـ  )  6  و7( را به دانش آموزان ارائه نمایید. کاربرگ فعالیت عملی 1ـ

ـ  )   6 و  7( ( در این جلسه انجام شود. پروژه انتخاب شده توسط دانش آموزان )کاربرگ فعالیت عملی 1ـ
یا منتخب دانش آموزان  یا کتاب های موجود در مدرسه  با استفاده از طرح های دیگر این کتاب  نکته: 
ـ  )6   و7( را مشخص کنید. برای اینکه تمام دوخت های آموزش داده شده در فعالیت عملی  فعالیت  عملی 1

ـ  )  6  و7( وجود داشته باشند به ابتکار دانش آموزان موارد دیگری را به طرح انتخاب شده اضافه کنید. 1ـ
توجه داشته باشید که این طرح در دو جلسه اجرا می شود.

ـ  6  ـ نکات ایمنی و بهداشتی  4
 هنگام اجرای کار از انگشتانه استفاده کند. 

جلسۀ ششم



441 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

 از پراکندگی ابزار و مواد پرهیز کند.
 پس از اتمام کار، کلیه وسایل را جمع آوری کند.

 پس از اتمام کار، دست های خود را بشوید.
 هنگام کار با ابزار مانند سوزن و قیچی نکات ایمنی مرتبط را رعایت کند.

ـ     6 ـ روش تدریس    5
 حضور فعال معلم در فرایند اجرای هر یک از دانش آموزان و راهنمایی آنها.

 اجرای نمونه های کار و نشان دادن آن به دانش آموز در صورت نیاز.
 ایجاد انگیزه مشارکت و تعامل در بین کلیه دانش آموزان.

ـ  6 ـ فعالیت غیرکالسی 6
 اتمام طرح جهت ارزشیابی در جلسه هشتم.

 تهیه گزارش پایانی جهت ارائه در جلسه هشتم.
 تکمیل کارپوشه جهت ارائه گزارش.

  تکمیل آلبوم کارهای اجرا شده در تمام جلسات.
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 نمونه طرح های اجرایی
 نمونه پروژه ها

نمونه طرح  برای اجرای فعالیت عملی )اختیاری(

پیوست ها

ساتن دوزی 

دندان موشی

گره فرانسوی

ساقه دوزی 

بخیه دوزی 
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نمونه پیشنهادی:
دانش آموزان عزیز، با استفاده از دوخت های نام برده شده طرح های زیر را بدوزید.

الف(
1ــ شالل  

2ــ گره فرانسوی  
3ــ ساقه دوزی 
4ــ ساتن دوزی
5   ــ گره رکوکو

ب(
1ــ گره فرانسوی

2ــ ساقه دوزی
3ــ ساتن دوزی

4ــ زنجیره تک قالب
5  ــ دندان موشی

ج(
1ــ ساقه دوزی

2ــ گره فرانسوی
3ــ دوخت بخیه 

4ــ شالل
5  ــ گره رکوکو

د(
1ــ ساتن 

2ــ ساقه دوزی 
3ــ ساتن 

4ــ گره فرانسوی 



ارائۀ گزارش کار

ـ 7  ـ هدف های رفتاری 1
ارزشیابی فعالیت های انجام شده

ـ     7 ـ بودجه بندی زمانی 2
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه با احتساب فعالیت غیرکالسی و تحقیق دو ساعت آموزشی

 دقیقهعنواندقیقهعنوان

50 دقیقه هم زمان با ارائه پروژهارزشیابی50ارائٔه گزارش

ـ  7ـ تنظیم گزارش 3
 حضور وغیاب: مانند مراحل گذشته انجام شود.

 ایجاد انگیزه: در این مرحله الزم است نسبت به اهمیت کار اجرا شده توضیح داده شود و به آنان گفته 
شود که در سال های بعد این فرایند ادامه می یابد. همچنین ذکر شود که هدف از ارزشیابی مشاهدٔه عملکرد 

هر یک از افراد گروه است.
 پیش نیاز: تسلط کامل بر کارهای انجام شده.

 فعالیت دانش آموزان و معلم
دانش آموزان: ارائٔه گزارش

معلم: ارزشیابی
ــ در ابتدای کالس معلم کارهای انجام شده توسط دانش آموزان را مشاهده کند و کیفیت آنها را مالحظه 
نماید. سپس از گروه های مختلف بخواهد که گزارش کار خود را ارائه دهند. به هر گروه حدود دو تا 5 دقیقه 
فرصت گزارش داده شود. معلم به طور هم زمان نتایج ارزشیابی را نهایی کند. یادآور می شود که در هر 

جلسۀ هفتم
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جلسه ارزشیابی توصیفی انجام و در برگ آخر کارپوشه هر دانش آموز ثبت شده است. در این جلسه فقط 
الزم است آن را نهایی نمایید. نمونه ای از برگ ارزشیابی در ضمیمه آمده است.

ــ ارزشیابی بر مبنای مشاهدٔه کارپوشه و عملکرد دانش آموز صورت می گیرد و به صورت توصیفی 
است.

ـ  7 ـ توسعه حرفه ای 4
فردی که در زمینٔه هنرگلدوزی کار می کند در آینده می تواند در مراکز تولیدی مربوطه مشغول به 

کار شود. همچنین می تواند به طور مستقل اقدام به تشکیل کارگاه گلدوزی نماید.

ـ  7ـ تجهیزات و مواد موردنیاز   5
آلبوم دانش آموزان، نمونه های کار دانش آموزان 

ـ  7ـ نکات بهداشتی/ ایمنی/ حفاظتی   6
مشابه موارد قبل

ـ   7   ـ روش تدریس 7
مشاهده گزارش کار دانش آموزان و ارزشیابی هم زمان

ـ   7ـ فعالیت کالسی    8
ــ ارائٔه گزارش توسط گروه های دانش آموزی

ــ ارزشیابی توسط معلم

ـ    7ـ نکات اجرایی  9
توجه به عالقه دانش آموزان و ارزشیابی صحیح از کار آن ها 
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نکات اجرایی در گلدوزی
 موقع کار از نخ های کوتاه استفاده کنید. اگر طول نخ بلند باشد بر اثر عبور دائم از پارچه، تاب آن باز 

می شود و نخ حالت پوسیده به خود می گیرد. 
 برای محکم کردن نخ در دوخت از گره استفاده نکنید. برای محکم کردن نخ بر روی پارچه بهتر است 

اّول، چند دانه شالل ریز بزنید، سپس با دوخت های تکمیلی روی آن را بپوشانید.
 هنگامی که نخ تمام شد، سوزن را در قسمت پشت کار از زیر شالل ها عبور دهید تا انتهای نخ در میان 

شالل ها محکم شود. 
 قبل از شروع کار سوزن دوزی، بهتر است نمونٔه بخیه ها و شالل های جدید را قبالً بر روی تکه پارچه 

دیگری تمرین کنید و بعد از عادت دست، روی کار اصلی، کار را شروع نمایید. 
 هنگام دوخت از سوزن فوالدی استفاده کنید تا در روی پارچه اثر زنگ زدگی باقی نماند. 

 نوع پارچه با طرحی که برای سوزن دوزی انتخاب کرده اید باید کامالً هماهنگ باشد. 
 قیچی هایی مخصوص گلدوزی در اندازه های کوچک عرضه می شوند و از دو نوع سر صاف و سر کج 

آنها می توان استفاده کرد. 
نام های دمسه1و عمامه ای  با  نوع  به صورت کالف های کوچک و در دو  نخ های مخصوص گلدوزی   
موجودند. نوع دوم برای دوخت هایی به کار می رود که طرح برجسته دارند. نخ عمامه مخصوص پارچه های 

ضخیم است. در انتخاب جنس نخ باید دقت کرد که رنگ آن ثابت بماند.
 چنانچه از کارگاه استفاده می کنید برای جلوگیری از کثیف شدن پارچه بهتر است قبل از گذاشتن آن 
روی پارچه، تکه ای مشمع یا پارچه نازک روی کار بگذارید و کارگاه را روی طرح محکم کنید. سپس به 

اندازه  سطِح مقطع کار مشمع یا پارچه را با قیچِی نوک تیز در آورید.
 برای شروع کار بهتر است ابتدا گل های بزرگ را بدوزید، سپس رنگ شکوفه ها و سایر گل های ریز را 

بر اساس رنگ گل های بزرگ انتخاب کنید. 
 پس از پایان گلدوزی ابتدا پارچه  را بشویید، سپس اتو کنید. شست و شو باید با دست انجام گیرد و 

خوب آبکشی شود. در اتو کردن دقت کنید که فقط پشِت کار اتو شود. 
 از دوخت گره تزئینی برای تزئین جعبه های کوچک می توان استفاده کرد.  

1 ــ نخ دمسه)ابریشم سفید( DMC فرانسوی.
»نخ دمسه دوزی از 6 رشته تشکیل شده، چون ضخیم است 2 رشته از آن را جدا استفاده می کنند«.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان گلدوزی

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهطراحی پروژه 1
مشاهده + خروجی کاررنگ آمیزی طرح2

مشاهده + خروجی کارزنجیره تک قالب3

مشاهدهگره فرانسوی4
مشاهده + خروجی کارتوپردوزی ساده5

مشاهده + خروجی کاردوخت بخیه6

مشاهده + خروجی کارساقه دوزی7

مشاهده + خروجی کارزنجیره تک قالب٨

مشاهده + خروجی کارگره فرانسوی٩

مشاهدهشالل ساده10
مشاهدهزیگزاگ11
خروجی کاردوخت تار عنکبوتی12
ستاره دوزی13
دندان موشی14
سرعت عمل 15
تمیزی کار 16

توجه به مهارت های غیرفنی 17
مانند عالقه به یادگیری، انضباط، 

روحیه مشارکت پذیری، روحیه 
پرسشگری، پاسخ به سؤاالت و 

نوآوری

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:       
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نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای انجام این پودمان از آنها استفاده کرده ام:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نمون برگ گزارش پودمان کار »کار پوشه«
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مراحل کاری که در این پودمان انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ
6ــ
7ــ
8   ــ
9ــ

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

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

نمونه کاری که انجام داده ام

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:
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منابع

اّول،  انتشارات صبا، چاپ  تهران،  ایران،  بر روند سوزن دوزی های سنتی  نگرشی  منتخب،  1ــ  صبا، 
تابستان 1370

2ــ احمدی، بتول، دری به باغ هنر، تهران، انتشارات عدل، چاپ دوم، پاییز 1376
3ــ فرخ سرشت، مهین، سوزن دوزی و بافتنی، اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی،تهران، شرکت 

چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1378
5  ــ فرخ سرشت، مهین، ذابح، ابوالفضل، بهنام، مریم، سوزن دوزی )صنایع دستی(، آموزش و پرورش، 

تهران، سازمان چاپ مازیار، 1368

www.tazin.blogfa.com
www.needlenthread.com
www.etsy.com
www.stitchingcow.com
www.yesterdayscharm.com
www.sublimestitching.com
www.embroiderersguild.com/stitch/stitches 



درس )15(
پودمان رسامی و ساخت ماکت
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مقدمه
پودمان رسامِی ساخت ماکت   های ساده به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند عالوه بر ترسیم اشکال 
هندسی و دقت در رسم خطوط، مدل کاغذی اجسام ساده مانند استوانه، مخروط و تا حدودی اشکال مرکب 

)یعنی شکل   هایی که از چند شکل ساده تشکیل شده اند( مانند خانه یا کاله و غیره را بسازند.
دانش آموزان در دورٔه ابتدایی با شکل های هندسی آشنا شده  اند، بهترین و مؤثرترین قدم در هنگام شروع 

یک پودمان اطالع از میزان پیش دانسته   ها و آموخته های دانش آموزان در این زمینه است.
شما با یک آزمون ورودی کوتاه می    توانید سطح اطالعات دانش آموزان را مورد سنجش قرار دهید و 
سمت و سوی تدریس خود را در جهتی هدایت کنید که به فرایند یاددهی یادگیری کمک کند و نتایج قابل قبولی 

را حاصل نماید.
این آزمون می   تواند سؤال هایی عمومی در مورد شکل های هندسی، چگونگی ترسیم آنها، شناخت وسایل 

رسامی و موارد مشابه باشد.
این پودمان بخش  های مختلفی دارد و هر بخش در یک جلسه تدریس می شود.
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هدف کلی

ساخت یک نمونه ماکت ساده با کاغذ و مقوا

هدف از ارائه موضوع دست ورزی و کسب مهارت در استفاده از ابزار ساده و مواد اولیه است. در این 
فرایند، برنامه ریزان تأکید بر ساخت و تولید محصول نهایی دارند.
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وسایل الزم در این پودمان
١ــ خط کش تی

٢ــ تخته رسم
٣ــ گونیا ٣٠ و ٤٥ درجه 

٤ــ مداد نوکی
٥ــ پاک کن

٦ــ پرگار
٧ــ قیچی
٨ ــ مقوا

٩ــ چسب مایع 



وسایل رسامی

هدف های رفتاری: پس از پایان این جلسه، از دانش آموز انتظار می   رود که توانایی های زیر را کسب 
کرده باشد:

1ــ معرفی وسایل رسامی؛                        2ــ به کار بردن وسایل رسامی؛
٣ــ تعریف خط؛                                      ٤ــ ترسیم خط، دایره؛

٥ــ انواع خط.

زمان )دقیقه(  فعالیت زمان )دقیقه( فعالیت 

١٥فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب 

بیان اهداف و ضرورت پودمان 
١0ارزشیابی ٥و ایجاد انگیزه

70کار خارج از کالس ١٥شرح درس 

آزمون ورودی
١ــ خط کش چیست؟ کاربرد آن را بنویسید.

2ــ پرگار برای چه منظوری به کار می رود؟
3ــ گونیا چیست؟ کاربرد آن را بنویسید.

نکات مهم در مورد آزمون
١ــ در هنگام طرح سؤال به تفاوت   های فردی توجه شود؛

٢ــ به یاد داشته باشید که این آزمون باید به شما کمک کند تا مرحلٔه جدید درس را هدایت کنید؛
٣ــ سؤال ها را به گونه  ای طرح کنید که ایجاد انگیزه نماید نه ایجاد ترس؛

جلسۀ اول
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٢ــ1ــ1ــ خط  کش )T(: نوعی خط کش به شکل T است که برای ترسیم خطوط افقی به کار می   رود.

شکل ٢ــ١

٤ــ قبل از آزمون ورودی منظور خود را از آن به طور کامل، برای دانش آموزان، توضیح دهید؛
٥ــ در حین آزمون سعی کنید به گونه  ای برخورد کنید که فضای کالس فضای آرامی باشد؛

6ــ پس از ارزشیابی هیچ گاه دانش آموزان را مورد مؤاخذه قرار ندهید.

١ـ شرح محتوای درس
١ــ1ــ وسایل رسامی: به وسایلی که برای ترسیم اشکال و نقشه   ها به کار می   روند وسایل رسامی می 

گویند. این وسایل شامل تخته رسم، خط  کش تی )T(، مداد، گونیا و پرگار است.
1ــ1ــ1ــ تختۀ رسم: تخته ای است دارای یک سطح کامالً تخت که با چسباندن کاغذ روی آن، 

برای ترسیم به کارمی   رود.

شکل ١ــ١
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٣ــ١ــ1ــ مداد: مداد، یا مداد نوکی، برای ترسیم خطوط به کار می   رود.

شکل ٣ــ١

٥ــ١ــ1ــ پرگار: پرگار وسیله  ای است که برای ترسیم دایره و قوس   های دایره  ای به کار می   رود.

گونیای ٤٥ درجه گونیای 30 و 60 درجه

شکل ٤ــ١

و  ترسیم  برای  که  دارد.  میلی  متر وجود  و1   ،  0/7 ،  0/5 ، اندازه   های 0/3  در  نوکی  مدادهای  مغزی 
استفاده در این پودمان بهتر است از مداد 0/5 استفاده    شود.

٤ــ١ــ1ــ گونیا: گونیا ابزاری است به شکل مثلث از جنس فلز، پالستیک یا چوب که از آن برای رسم 
زاویٔه قائمه و کشیدن خطی عمود بر خط دیگر استفاده می کنند. معموالً دو دسته گونیا وجود دارد؛ یکی گونیا 
با گوشه های ۹0 و ۶0 و 30 درجه و دیگری گونیا با گوشه های ۹0 و 45 و 45 درجه.                                               

شکل ٥ــ١

٦ــ١ــ1ــ کاغذ: کاغذها در استانداردهای مختلف، از نظر اندازه و جنس، در بازار وجود دارند. 
کاغذ مورد استفاده برای رسامی، کاغذ سفید و در اندازه A4 1 است؛ یعنی همان کاغذهای معمولی که در 

گرفتن فتوکپی به کار می رود.
٢ــ١ــ خط: از به هم پیوستن چند نقطه روی کاغذ خط به وجود می آید. در ترسیم نقشه ها خطوط از 

نظر پهنا و نوع دارای معنی و مفهوم خاص خود می باشند.
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٣ــ١ــ انواع خط: برای نمایش قسمت های مختلف یک شکل از خطوط متفاوت استفاده می شود ؛
١ــ٣ــ١ــ خط اصلی: خطی است که پهنای آن 0/5 میلی متر است. )شکل ۶ــ١(

شکل ٦ــ١

روش ترسیم خط اصلی: مداد نوکی را به صورت عمودی در کنار خط کش قرار داده و به سمت راست 
حرکت دهید. 

٢ــ٣ــ١ــ خط محور یا خط تقارن: این خط به خط نقطه معروف است و پهنای آن 0/25 میلی متر 
است )شکل 7ــ1(. برای ترسیم آن از مداد نوکی 0/3 که در بازار موجود است استفاده کنید. اگر بخواهید 

با مداد نوکی 0/5 خط محور، را رسم کنید می توانید مداد نوکی را با زاویٔه 60 درجه نسبت به تخته رسم، 
در دست بگیرید و هم زمان با حرکت دادن مداد نوکی به سمت راست آن را بچرخانید و یا آن را آرام به سطح 

کاغذ بفشارید. )شکل 8ــ١(

شکل ٧ــ١

شکل ٨ ــ١

١ــ کاغذ A4 دارای ابعاد ٢٩7 میلی متر در ٢١0 میلی متر است.
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٣ــ٣ــ١ــ خط کمکی: این خط، مانند خط اصلی به صورت ممتد کشیده می شود و پهنای آن 0/25 
میلی متر است، همچنین شما می توانید ضخامت آن را مانند خط محور ترسیم کنید. این خط برای خطوط 

»تا« و خطوط کمکی به کار می رود. 
٤ــ١ــ ترسیم دایره: دایره منحنی بسته ای است که تمام نقاط آن از مرکز فاصله ثابتی دارد که نام آن شعاع 
است. برای ترسیم دایره ابتدا به وسیلٔه خط کش تی و گونیا دو خط محور عمود برهم رسم کنید )شکل ۹ــ١(. 
سپس دهانٔه پرگار را به اندازهٔ شعاع دایره باز نموده و سوزن پرگار را در محل تقاطع دو خط محور قرار دهید و 

نوک مدادی پرگار را روی کاغذ بچرخانید. دوران در جهت عقربه های ساعت باشد. )شکل 10ــ١ و ۹ــ١(

شکل 10 ــ١ شکل 9 ــ١

روش تدریس و انجام کار
برای آموزش این قسمت، یک سری از وسایل شرح داده شده را تهیه نمایید هر یک را به دانش آموزان معرفی 
کنید. سپس به دانش آموزان توصیه کنید تا وسایل مورد نیاز را تهیه نمایند. توصیه می شود دانش آموزان تخته 
رسم های کوچکی که مجهز به خط کش تی وگونیا  است را تهیه کنند. همچنین می توانند تخته رسم را از ورق ام 
دی اف تهیه نمایند تا حمل و نقل آن به راحتی امکان پذیر باشد. در مورد خط  کش T هم می توانند خط  کش   های 
تی کوچکی را که از جنس پالستیک است و قسمت لبه با بدنٔه آن یک پارچه است تهیه نمایند. طریقٔه استفاده از 

وسایل را برای دانش آموزان توضیح دهید. 
کاغذ A4 را مطابق دستور زیر روی تخته رسم بچسبانید.

 کاغذ A4 را روی تخته رسم قرار دهید؛ 
 تکه های چسب را جدا نمایید و آن ها را به یکی از گوشه های تخته رسم بچسبانید؛ )شکل 11ــ١(

 خط کش T را روی لبٔه پایین کاغذ قرار دهید و لبه را با خط کش کامالً موازی کنید؛
 تکه های چسب را از گوشٔه تخته رسم جدا کنید و روی کاغذ بچسبانید. 
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0            1             2            3            4             5            6             7            8            9            10   

شکل 11 ــ١

پس از آموزش چسباندن کاغذ، به دانش آموزان توصیه کنید تا قبل از چسباندن کاغذ، یک کاغذ سفید زیر کاغذ 
اصلی قرار دهند تا ترسیم راحت تر باشد. برای آموزش صحیح بهتر است برمراحل چسباندن نظارت کنید. پس از 
اینکه دانش آموزان چسباندن کاغذ را انجام دادند شروع به تدریس خط نمایید. پس از توضیح خط و انواع آن، 
هریک از خطوط را خودتان رسم کنید و بالفاصله از دانش  آموزان نیز بخواهید که آن خط را رسم کنند و شما بر 
ترسیم آنها نظارت کنید و یکنواختی ترسیم خطوط را مورد توجه قرار دهید. دانش آموزان را به دقت زیرنظر بگیرید 
و دانش آموزانی که عمل ترسیم را بهتر انجام می دهند انتخاب نمایید و دانش آموزان ضعیف را به آنها بسپارید تا دانش 

آموزان در امر آموزش سهیم باشند. 
پس از اینکه دانش آموزان در ترسیم خطوط به مهارت نسبی رسیدند، ترسیم دایره را آموزش دهید و 
مانند مرحلٔه قبل به عمل رسم دایره که توسط دانش آموزان انجام می شود نظارت کنید و مراحل ترسیم را به 

دقت کنترل نمایید. 

فعالیت پیشنهادی
این  برای  تا خط کش تی را خودشان بسازند.  از دانش آموزان بخواهید  برای صرفه جویی در هزینه ها 
منظور آنها را به گروه های سه نفری تقسیم کنید. هر گروه چهار عدد خط کش پالستیکی شفاف ٣0 سانتی 

متری تهیه نمایند. یکی از خط کش ها را به سه قسمت ١0 سانتی متری برش دهند؛ سپس هریک از قسمت ها 
را با چسب مایع به صورت عمودی به سه خط کش دیگر بچسبانید. 

شکل 12 ــ١

a b
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ارزشیابی عملی
و  از طریق مشاهده عملکرد و کارپوشه صورت می گیرد  به طور مستمر  و  به صورت توصیفی  ارزشیابی 
نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین پودمان آمده است 

درج می شود. 
شکل )13ــ١( را روی تابلو بکشید و از دانش آموزان بخواهید آن را برای جلسه بعد رسم کنند.

شکل 13 ــ١

نکته : در نقشه کشی، هر اندازٔه طولی، به وسیلٔه یک خط که دوسر آن فلش دارد نمایش داده می شود. 
اندازه ها در روی نقشه بر حسب میلی متر است. )شکل 13ــ١(



2ـ دایرۀ محیطی
به دایره  ای که تمام رئوس یک چند ضلعی بتواند برروی محیط آن قرار گیرد 
دایرٔه محیطی می گویند، )شکل ١ــ٢(. چند ضلعی در داخل دایره محیطی قرار 

می   گیرند.

به  دایره  محیط  تقسیم  از  استفاده  با  آنها  رئوس  که  چندضلعی   هایی  به  منتظم:  دضلعی    چن 1ــ2ــ 
قسمت   های مساوی به دست می آید، چندضلعی منتظم می گویند.

شکل 1 ــ2

o

ترسیم چندضلعی ها

هدف های رفتاری: پس از پایان این جلسه، از دانش آموز انتظار می   رود که توانایی های زیر را کسب 
کرده باشد:

1ــ تعریف دایرهٔ محیطی؛                                  2 ــ رسم  دایرٔه محیطی؛
3ــ تعریف سه ضلعی منتظم؛                             4ــ رسم سه ضلعی منتظم؛

5ــ تعریف چهار ضلعی منتظم؛                         ۶ــ رسم چهار ضلعی منتظم؛
7ــ رسم شش ضلعی منتظم.

زمان )دقیقه(  فعالیت زمان )دقیقه( فعالیت 

١٥فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب 

70کار خارج از کالس ٥ایجاد انگیزه

١0ارزشیابی ١٥تدریس 

جلسۀ دوم
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 با خط کمکی دایره ای به شعاع ٣0 میلی متر به مرکز محل تقاطع دو خط 
محور رسم کنید. )شکل ٣ــ٢(

شکل 2 ــ2

شکل 3 ــ2

شکل 4 ــ2

 نقاط تقاطع دایره با محورها را نام گذاری کنید )شکل ٤ــ2(.

کش  خط  از  کنید.  رسم  را  هم  بر  عمود  محور  خط  دو  ابتدا   
تی برای ترسیم خط افقی و از گونیا برای ترسیم خط عمودی استفاده نمایید. 

)شکل ٢ــ٢(

ج

هـ الفب

د

1ــ1ــ٢ــ رسم سه ضلعی منتظم )مثلث(: برای ترسیم این شکل به ترتیب زیر عمل کنید:

 سوزن پرگار را در نقطه )ب( قرار دهید و قوسی رسم کنید تا دایرهٔ اصلی 
را در نقطه های 1و٢ قطع کند )شکل 5ــ٢(. 

ج

هـ الفب

د
2

1

شکل 5 ــ2
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ج

هـ الفب

د

 نقـاط تقاطع خـطوط مـحور و دایـره را نام گـذاری کـنید )شکل ٩ــ٢(.

شکل 9ــ2

شکل 7 ــ2

 دایره ای به شعاع 30 میلی  متر به مرکز محل تقاطع دو محور رسم کنید 
)شکل ٨   ــ٢(.

شکل 8 ــ2

شکل 6 ــ2

ج

هـ الفب

د 2

1
 نقاط ١ و ٢ و الف را با خط اصلی به یکدیگر وصل کنید )شکل 6ــ٢(.

٢ــ١ــ٢ــ ترسیم چهارضلعی منتظم: برای ترسیم چهارضلعی می توان به دو گونه عمل نمود: 

روش اول :
 دو خط محور عمود برهم را رسم کنید )شکل 7ــ٢(.
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شکل10ــ2

ج

الفب

د

روش دوم :
 سه مرحلٔه اول از چهار مرحلٔه روش اول را به ترتیب انجام دهید:

شکل 11ــ2 شکل 12 ــ2

ج

هـ الفب

د
شکل 13ــ2

 سوزن پرگار را در نقطٔه  )الف(  قرار داده و با همان شعاع دایرٔه اصلی قوسی کوچک در دو طرف بیرون 
دایره رسم کنید)شکل 14ــ٢(.

شکل 14ــ2

 نقاط نام  گذاری شده را به هم وصل کنید ) شکل 10ــ2(. 

د

ج

هـ الفب

 سوزن پرگار را در نقطٔه  )ج( قرار داده و یک قوس رسم کنید تا قوس قبلی را قطع کند و نقطٔه 1 به 
دست آید ) شکل 15ــ٢(.
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شکل 19ــ2 شکل 20ــ2 شکل 21ــ2

ج

هـ الفب

د

1

4

شکل15ــ2 شکل16ــ2 شکل17ــ2

شکل 18ــ2

ج

هـ
الفب

د

1 3

42

ج

هـ الفب

د

1

2

3

4

 نقاط 1 و 2 و 3 و 4  را به وسیلٔه خط اصلی به یکدیگر متصل کنید 
) شکل 18ــ3(.

٣ــ١ــ٢ــ ترسیم شش ضلعی منتظم
 ابتدا دو محور عمود برهم رسم نمایید)شکل ١٩ــ٢(. 

 دایره ای به قطر 60 میلی متر را به مرکز محل تقاطع دو محور رسم کنید)شکل ٢0ــ٢(. 
 پس از نام گذاری چهار نقطٔه اصلی، سوزن پرگار را در نقطٔه )ب( قرار دهید و با همان شعاع ٣0 میلی 

متر، در دوطرف، دو قوس کوچک روی محیط دایره رسم کنید)شکل ٢١ــ٢(. 

 سوزن پرگار را در نقطٔه )د(  قرار داده و قوسی بزنید تا قوس قبلی را قطع کند) شکل 1۶ــ٢(.
 به وسیلٔه گونیا محل تقاطع قوس   های زده شده را به مرکز دایره وصل کنید و امتداد دهید تا دایره را در 

طرف مقابل قطع کند. در این لحظه نقطه های 4 و 3 به دست خواهد آمد ) شکل 17ــ٢(.
ج

هـ الفب

د

1
ج

هـ الفب

د

1

2
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 سوزن پرگار را در نقطٔه )الف( قرار دهید و سپس همانند مرحلٔه قبل، دو قوس کوچک رسم کنید تا 
محیط دایره به شش قسمت مساوی تقسیم شود )شکل ٢٢ــ٢(.

 نقاط به دست آمده را به یکدیگر وصل کنید )شکل ٢٣ــ٢(.

شکل 22ــ2

ج

هـ الفب

د

1

43

2
ج

هـ الفب

د

1

43

2

شکل 23ــ2

روش تدریس و انجام کار
نفر  از چند  مثال،  به طور  بپرسید.  قبل  از جلسه  به کالس و حضور و غیاب، سؤاالتی  از ورود  پس 
 MDF بخواهید راجع به چگونگی تهیٔه وسایل خود توضیح دهند و کسانی را که تخته رسم خود را از ورق
ساخته اند تا هزینٔه کمتری را به خانوادٔه خود تحمیل کنند، تشویق کنید. سپس وسایل خریداری شده توسط 
دانش آموزان را کنترل کنید و از آنان بخواهید تمرین های خود را روی میز بگذارند. سپس تمرین ها را بررسی 
تدریس مطالب جدید  آمادهٔ  را  با طرح سؤاالتی ذهن دانش آموزان  و  قرار دهید  آنها  و در کارپوشه  نمایید 
نمایید. به طور مثال از دانش آموزان بخواهید با خط کش یک مثلث متساوی االضالع یا یک مربع به طول ٥ 
سانتی متر رسم کنند. سپس بپرسید که آیا اضالع مربع باهم برابر هستند یا خیر؟ پس از این آزمون، مرحله به 
مرحله اقدام به ترسیم سه ضلعی منتظم نمایید و با ترسیم هر مرحله از دانش آموزان بخواهید که آنها نیز این 

رسم را انجام دهند. در هنگام ترسیم درست نشستن را به دانش آموزان گوشزد کنید. 
پس از این که تمام دانش آموزان عمل ترسیم را انجام دادند، مرحلٔه بعدی را روی تابلو رسم کنید و مانند 
مراحل قبلی تمام ترسیمات را مرحله به مرحله به دانش آموز آموزش دهید و آنها نیز هر مرحله را بالفاصله پس 

از شما انجام دهند.
همین عمل و روش تدریس را برای ترسیم چهارضلعی نیز انجام دهید، سپس اقدام به ترسیم شش ضلعی 
نمایید. با ترسیم و توضیح هر مرحله، از دانش آموزان بخواهید مرحله به مرحله همراه شما ترسیم نمایند. هنگام 
ترسیم شش ضلعی از دانش آموزان سؤال کنید که آیا همیشه باید برای ترسیم چندضلعی ها از نقطٔه ب شروع 
کرد؟ پس از این که هر مرحله را تدریس نمودید به دانش آموزان فرصت ترسیم در هریک از مراحل را بدهید. 
قبل از ترسیم شش ضلعی به دانش آموزان بگویید که زنبور عسل کندوی خود را به صورت شش ضلعی 
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طراحی می کند که یکی از دقیق ترین اشکال هندسی است. این مسئله گوشه ای از قدرت خالق هستی را به ما 
نشان می دهد. 

پس از ترسیم چندضلعی ها از دانش آموزان بخواهید تا برای ترسیم ها نمره ای را به خود اختصاص دهند. 
سپس ورقه ها را جمع آوری نموده، تصحیح و نمره گذاری کنید. 

پس از بازگرداندن ورقه   ها به دانش آموزان بگویید با مطابقت دادن نمرهٔ خود با نمره واقعی، در صورت 
اختالف زیاد )دو نمره(، علت را در یک خط توضیح دهند. این امر باعث خواهد شد تا دانش آموزان به 

مهارت خودارزیابی اهمیت بیشتری داده و در کنار این درس مهارت   های زندگی را نیز بیاموزند.

فعالیت پیشنهادی
پس از اتمام ترسیم شکل ها، برگه رسم دانش آموزان را بگیرید و ورقٔه هر فرد را به دیگری دهید و از آنها 
بخواهید تا کار عملی سایر هم کالسی های خود را مورد ارزیابی قرار دهند و پس از ثبت اشکاالت آن رتبه را 
تعیین کنند و یکی از چهار مرحله )خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به آموزش( را به آن اختصاص دهند. 

ارزشیابی عملی
١ــ از دانش آموزان بخواهید تا یک دایره رسم کنند و سپس دو روش ترسیم چهارضلعی در دایره را 

انجام دهند. 
به طور مستمر از طریق مشاهده عملکرد و کارپوشه صورت می گیرد و  ارزشیابی به صورت توصیفی و 
نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین پودمان آمده است 

درج می شود.

فعالیت خارج از کالس
١ــ از دانش آموزان بخواهید تا یک سه ضلعی منتظم را طوری رسم کنند تا گوشه آن در قسمت باالی 

دایره قرار گیرد. 
٢ــ شکل زیر را رسم کنید. 

تحقیق
آیا روش دیگری برای ترسیم شش ضلعی می توانید بیابید؟ 
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٣ـ جسم
فضای محصور بین چند صفحه را جسم می  گویند.

اجسامی که در اطراف ما هستند همه شکل   های متفاوتی دارند. منشور، استوانه و مخروط نمونه هایی از 
این تصاویر هستند.

منشور حجمی است دارای قاعدٔه چند ضلعی با دیواره   های عمودی، سطح جانبی  1ــ٣ــ منشور: 
منشور تشکیل شده است از مستطیل   هایی که همگی بر سطح قاعده عمودند )شکل ١ــ٣(.

مکعب ساده  ترین شکل یک منشور است؛ از هر طرف که به مکعب نگاه کنید یک چهار ضلعی خواهید 
دید.

2ــ٣ ــ استوانه: استوانه حجمی است دارای دو قاعده دایره  ای با یک دیوارٔه انحنادار که عمود بر 
دو قاعده است )شکل ٢ــ٣(.

ترسیم اجسام ساده

هدف های رفتاری: پس از پایان این جلسه، از دانش آموز انتظار می   رود که توانایی های زیر را کسب 
کرده باشد:

1ــ تعریف جسم؛                                       2ــ دسته  بندی اجسام ساده؛ 
3ــ ترسیم استوانه؛                                    4ــ ترسیم منشور؛ 

5ــ ترسیم سه نمای استوانه و مکعب. 

زمان )دقیقه(  فعالیت زمان )دقیقه( فعالیت 

١0تدریس منشور٥حضور/ غیاب 

٢0فعالیت کالسی ٥بازبینی تمرینات

70کار خارج از کالس ١0تدریس استوانه 

جلسۀ سوم
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شکل 1ــ3 شکل 2ــ3

٣ــ٣ ــ ترسیم سه نمای یک جسم:  برای اینکه یک جسم سه بعدی مانند مکعب را از حالت سه 
بعدی به صورت دو بعدی روی کاغذ ترسیم کنید نیاز به تصاویری دارید که بتوانند جسم رابه طور کامل معرفی 
کنند. در حالت معمولی می  توان یک جسم را با سه تصویر دو بعدی معرفی نمود. اگر به شکل )٣ــ٣( به 
 دقت نگاه کنید خواهید دید که هر یک از تصاویر از یک جهِت جسم گرفته شده است. هریک از این تصاویر 

را »نما« می  گویند.

شکل 3ــ3

برای ترسیم نماهای یک جسم نیاز به جهت   های ثابت تصویر دارید. اگر به شکل دقت کنید، می بینید که 
جهت    هریک از نماها به صورت استاندارد مشخص شده است )شکل ٤ــ٣(.

تصویر قائم )نمای جلو(
تصویر جانبی )نمای کنار(

تصویر افقی )نمای باال(
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شکل 5 ــ3 شکل 6 ــ3

شکل 4ــ3

باید  لبه ها  این 
موازی باشند

جعبه مقّوایی

١

روش تدریس و انجام کار
در ابتدای جلسه شکل   های رسامی شده را که در خارج از کالس ترسیم شده است مورد بازبینی قرار 
دهید و اشکاالت دانش آموزان را به آنها گوشزد نمایید سپس در کار پوشٔه آنها قرار دهید و با طرح یک مسئله 
برای درس جدید ایجاد انگیزه نمایید. برای فهم بیشتر دانش آموزان، قبل از ورود به کالس یک چراغ قوه و 
یک مکعب و یک مقوا آماده کنید. مقوا را مطابق شکل )٥ ــ٣( برش بزنید و از محل خطوط کمکی مقوا را 

تا کنید تا به صورت ۹0 درجه قرار گیرد.
 سپس از محل تا، لبٔه 2 سانتی  متری را ۹0 درجه تا کنید و با یک چسب، لبٔه دو سانتی  متری را بچسبانید 

تا مقوا به صورت شکل )6ــ٣( درآید.
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حال مکعب را روی کف این قطعه قرار دهید و چراغ قوه را روشن کنید و از باالی جسم به آن بتابانید.
نامیده  افقی  تصویر  آمده  به وجود  سایٔه  گرفت.  قرار خواهد  در کف جعبه  سایٔه جسم  که  دید  خواهید 

می  شود.
سپس چراغ قوه را در قسمت جلو قرار دهید. خواهید دید که سایٔه جسم در پشت آن تشکیل می  شود. 

این سایه را تصویر از روبه  رو می  نامند.

شکل 7ــ3

سایۀ به وجود آمده، تصویر 
سطحی نامیده می شود.

شکل 8ــ3

تصویر از جلو را روی 
این سطح ترسیم کنید.

حال چراغ قوه را به سمت جانبی )پهلو( منتقل کنید. خواهید دید که سایه  ای در سمت راست آن روی 
دیوار جعبه  ای دیده می  شود. این سایه را تصویر جانبی می  نامند.

حال جعبه را از محل چسب زده باز کنید تا به صورت شکل زیردرآید. این تصویرها را سه نمای یک 
جسم می  نامند.

شکل 9ــ3

این سایه، محل ّ تصویر 
جانبی است.

جعبه را از این 
محل  بریده و 

باز کنید.

شکل 10ــ3
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در ابتدا به آنها کمک کنید تا درک صحیحی از نماها پیدا کنند و آن را رسم نمایند.
 واضح است که این عمل وقت زیادی را از شما خواهد گرفت؛ پس با دقت و صبر و حوصله فرآیند 
آموزش را دنبال نمایید. شما قسمت تئوری را در جلسٔه پنجم و تمرینات عملی را در جلسٔه ششم تدریس 

کنید.

فعالیت خارج از کالس
از دانش آموزان بخواهید سه )نما( از یکی از اجسام ساده  ای که در منزل خود دارند با دست آزاد )بدون 

استفاده از وسایل( رسم کنند  و در جلسٔه آینده آن را به کالس بیاورند.
برای فهم بیشتر این فعالیت، یک لیوان شیشه  ای استوانه ای را انتخاب و سه نمای آن را روی تابلو رسم 

کنید تا برای خودتان معلوم باشد که از دانش آموزان چه انتظاری دارید.

نمای روبه  رو )قرمز( نمای باال )زرد رنگ( نمای پهلو )سبز رنگ(. در حین توضیحات سعی کنید جعبه 
طوری ثابت شده باشد که همٔه دانش آموزان به خوبی آن را ببینند و به آنها گفته شود که فرض کنید چراغ قوه 

چشم یک انسان است. حال آنچه را که در هریک از موقعیت   ها می  بینند نما می  نامند.
طریقٔه قرار گرفتن تصاویر )نماها( استاندارد بوده و هیچ  گاه جابه  جا نمی  شوند. از دانش آموزان بخواهید 
که سه نمای یک مکعب ساده را به همین صورت ترسیم کنند. این مکعب ساده می  تواند به صورت شکل زیر 

باشد.

شکل 11ــ3



گسترش استوانه و مکعب

هدف های رفتاری: پس از پایان این جلسه، از دانش آموز انتظار می   رود که توانایی های زیر راکسب 
کرده باشد:

1ــ تعریف گسترش؛
٢ــ ترسیم گسترش استوانه؛
٣ــ ترسیم گسترش مکعب.

زمان )دقیقه(  فعالیت زمان )دقیقه( فعالیت 

٢0فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب 

بازبینی فعالیت های کالسی 
٥و خارج از کالس

از  خارج  کار 
کالس 

70

٢0تدریس گسترش 

٤ـ گسترش
گسترش یا گسترده عبارت است از ترسیم سطوح بازشدٔه یک جسم به طوریکه اگر آنها را در کنار هم قرار 

دهیم و به هم بچسبانیم شکل اصلی آن جسم به دست می آید.

شکل 1 ــ4

جلسۀ چهارم
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١ــ٤ــ گسترش مکعب مستطیل
مکعب دارای شش وجه است که تمام وجه   های آن چهارضلعی اند.      

شکل 2ــ4

روش تدریس و انجام کار
از دانش آموزان که قوطی کبریت چگونه  این سؤال  با طرح  بازبینی رسم   های خارج از کالس،  از  پس 
به حال از جلوی مغازه   هایی که کانال   های کولر را  تا  آیا  بپرسید  ساخته می  شود درس را آغاز کنید. سپس 
می  سازند عبور کرده  اید؟ این افراد کانال ها   را از طریق گسترش مکعب و برش سطح خط  کشی شده می  سازند. 
پس از این مقدمه درس را شروع کنید و گسترش را مرحله به مرحله انجام دهید و به آنها بگویید که برای ترسیم 

گسترش  به مراحل زیر دقت کنند.
مثال : گسترش مکعب شکل زیر را انجام دهید.

 سطوح دور مکعب را به صورت زیر محاسبه کنید:
میلی متر 200= 2 × )60 + 40(
میلی متر 180= 40+ 100+40

 یک مستطیل به طول 200 و عرض 180 میلی متر با خط کمکی رسم کنید.
 خطوط تا را نازک رسم کنید.

شکل 3ــ4

1004010040

40
40

60
 40
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روش تدریس گسترش استوانه: در ابتدای جلسه با طرح این سؤال 
که »آیا تاکنون لوله های بخاری را دیده اید؟« درس را شروع کنید. سپس در 
مورد استوانه و شکل آن توضیحات الزم را بدهید. یک کاغذ را بردارید و 
لوله کنید و از دانش آموزان بخواهید بگویند چه شکلی ایجاد شده است. 
توصیه   های الزم  ارائه  از  پس  دهید.  نمایش  و  کنید  از  ب را  استوانه  )لوله( 
مسئله را به صورت زیر طرح کنید و خود اقدام به ترسیم گسترش آن نمایید. 
دانش آموزان  از  و  کنید  رسم  لو  تاب روی  را  مقابل  گستردٔه  استوانٔه  شکل 

بخواهید مرحله به مرحله مانند شما عمل کنند.
با رسم خطوط محور آن ترسیم کنید؛  ابتدا نمای باالی استوانه را   

سپس نمای روبه  رو را بکشید )شکل 4ــ٤(.

شکل 4ــ4

70

50

 قطر

 محیط قاعدٔه استوانه )دایرٔه نمای باال( را با استفاده از پرگار به ١٢ قسمت مساوی تقسیم کنید. برای 
انجام تقسیمات سوزن پرگار را در محل تقاطع دایره با خطوط محور قرار دهید و با شعاع دایره در دوطرف 
روی دایره قوس های کوچکی ایجاد کنید. این عمل را برای چهار نقطه انجام دهید تا دایره به ١٢ قسمت 

مساوی تقسیم شود )شکل ٥ــ٤(.
 خطی افقی در امتداد نمای روبه  رو رسم کنید. )شکل 6ــ٤(.

شکل 5 ــ4 شکل 6  ــ4



479 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

 دهانٔه پرگار را به اندازٔه یکی از تقسیمات دایره در نمای افقی باز نمایید و از خط ترسیم شده در امتداد 
نمای روبه  رو دو قسمت جدا کنید.

 از نقطٔه ابتدایی و انتهایی این تقسیمات خطوطی به اندازهٔ خط اصلی به ارتفاع استوانه رسم کنید.

شکل 7ــ4

 از انتهای خطوط ترسیم شده خطی موازی با خط پایین رسم کنید. )شکل 8ــ٤(.

شکل 8ــ4
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فعالیت پیشنهادی
با ابعاد دلخواه خودتان روی تابلو رسم کنید و از دانش آموزان بخواهید گسترش آن را  استوانه  ای را 

رسم کنند.
اگر ترسیم نقشه در کالس به پایان نمی  رسد اجازه دهید ادامه کار را خارج از کالس انجام دهند.

فعالیت خارج از کالس 
١ــ گسترش یافتٔه مکعب مستطیلی به طول ١٢0 و عرض ٨0، و ارتفاع 70 میلی متر را رسم کنید. 

٢ــ گسترش  یافتٔه استوانه ای به قطر قاعدٔه ٦0 و ارتفاع ١00 میلی متر را رسم کنید. 

تحقیق
از دانش آموزان بخواهید راجع به ساخت جعبه های مقوایی )کارتن( که برای حمل و بسته بندی وسایل به 

کار می روند تحقیق نموده و نقشٔه یکی از آنها را رسم کنند. از یک نفر بخواهید تا طریقٔه ساخت یک کارتن 
بزرگ را توضیح دهد. 

 دو دایره در باال و پایین با قطر 60 میلی  متر رسم کنید. )شکل 9ــ٤(.

شکل 9ــ4



ترسیم گسترش مخروط

هدف های رفتاری: پس از پایان این بخش، داشتن توانایی های زیر از دانش آموز انتظار می   رود:
1ــ رسم سه نمای مخروط؛

2ــ ترسیم گسترش مخروط.

زمان )دقیقه(  فعالیت زمان )دقیقه( فعالیت 

١0تدریس ترسیم سه نمای هرم٥حضور/ غیاب 

٢0فعالیت کالسی ٥بازبینی تمرینات

70کار خارج از کالس١0تدریس ترسیم سه نمای مخروط 

جلسۀ پنجم

٥ ـ مخروط
مخروط حجمی است دارای یک قاعدٔه دایره  ای که سطح جانبی آن دارای انحنا بوده و قاعدٔه باالیی آن یک 
نقطه است. اگر مخروط را از پایین  رأس مخروط به موازات قاعده برش بزنید مخروط ناقص ایجاد خواهد شد.

شکل2ــ5 ــ مخروط ناقصشکل1ــ5 ــ مخروط کامل
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روش تدریس و انجام کار
را  کالس  خارج  در  آموزان  دانش  شدٔه  انجام  تمرینات  نخست 
مورد بازبینی قرار دهید و سعی کنید از دانش آموزان برتر کالس در 
تصحیح کمک بگیرید. این باعث خواهد شد که در بین دانش آموزان 
به وجود آید از طرفی موجب خواهد شد که در زمان تدریس  رقابت 
شما صرفه  جویی شود . قبل از شروع درس ماکت   هایی و یا قطعاتی 
را تهیه کنید که به شکل مخروط باشد و آنها را با خود به کالس درس 
بیاورید و بدون هیچ توضیحی با توجه به تدریس نحؤه ترسیم سه نما، 
از آنها بپرسید به نظر شما تصاویر سه گانٔه این اجسام چگونه است. 
تابلو  روی  را  که جواب  بخواهید  می دهد  پاسخ  که  آموزی  دانش  از 
رسم کند و در حین ترسیم سعی کنید اشتباهات او را برطرف نمایید. 
آنگاه از او بخواهید برای همکالس های خود توضیح دهد و با تشویق، 
کار خوب او را ارزش  گذاری کنید. این حرکت باعث خواهد شد تا 
دانش آموزان در روند آموزش دخالت داشته و احساس خوشایندی 
گونه  این  مخروط  نمای  سه  م  ترسی برای  گیرد. سپس  آنها شکل  در 
توضیحات خود را شروع کنید: ابتدا یک دایره به قطر قاعدٔه مخروط 
رسم کنید. سپس با خطوط رابط یک مثلث در باالی دایره به عنوان 
نمای  مثلث در سمت راست  ید و سپس یک  کن ه  رو رسم  روب نمای 
روبه  رو ترسیم کنید. سپس با طرح این مسئله که می خواهیم گسترش 
مخروطی را که قطر قاعده آن ٦0 و ارتفاع آن ٩0 میلی متر است رسم 

کنیم. 
به دانش آموزان بگویید که مرحله به مرحله پس از شما، آنها نیز کار 

ترسیم را انجام دهند. 
)شکل  کنید  را رسم  روبه روی مخروط  و  افقی  نمای  بتدا  ا ١ــ 

4ــ٥(.
٢ــ با استفاده از پرگار، دایرٔه رسم شده را به ١٢ قسمت مساوی 
تقاطع  محل  در  را  پرگار  سوزن  تقسیمات  انجام  برای  کنید.  تقسیم 
با همان شعاع دایره در دوطرف  و  با خطوط محور قرار دهید  دایره 
روی دایره قوس های کوچکی ایجاد کنید. این عمل برای چهار نقطه 

شکل3ــ5

شکل4ــ5
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انجام گیرد تا دایره به ١٢ قسمت مساوی تقسیم شود )شکل 5ــ٥(.

شکل5ــ5

٣ــ دهانٔه پرگار را به اندازٔه مولد مخروط باز کنید. 
٤ــ روی صفحه، در فضای خالی، یک نقطه را انتخاب و یک قوس با شعاع تنظیم شده ترسیم کنید. این 

قوس بیش از ١٨0 درجه باشد )شکل 6ــ٥(.

شکل6ــ5
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٥ــ دهانٔه پرگار را به اندازٔه یکی از ١٢ قسمت نمای باال تنظیم نموده و روی قوِس زده شده عالمت گذاری 
کنید تا به ١٢ قسمت تقسیم شود )شکل 7ــ٥(.

شکل7ــ5

٦ــ از نقطٔه ابتدایی و انتهایی تقسیمات روی قوس، خطوطی با پهنای خط اصلی به مرکز قوس رسم کنید 
)شکل 8ــ٥(.

7ــ از سایر نقاط خطوطی کمکی به مرکز رسم کنید )شکل 9ــ٥(.
٨ــ یک دایره به قطر قاعدهٔ مخروط در قسمت پایین قوس رسم کنید )شکل ١0ــ٥(.

شکل8ــ5 شکل9ــ5

شکل10ــ5
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فعالیت خارج از کالس
از دانش آموزان بخواهید در منزل خود اشیایی را که شکل آنها مخروطی است بردارند و نقشٔه دست آزاد 
آن را رسم کنند. برای ترسیم نقشه با دست آزاد از دانش آموزان بخواهید که خطوط مستقیم را با دقت رسم 

کنند و هرچه به شکل شبیه  تر باشد، امتیاز بیشتری به آنها بدهید.

ارزشیابی عملی 
مخروطی را با مشخصات دلخواه رسم نمایید و از دانش آموزان بخواهید گسترش آن را رسم نمایند. 

از طریق مشاهده عملکرد و کارپوشه صورت می گیرد و  به طور مستمر  و  به صورت توصیفی  ارزشیابی 
نتایج ارزشیابی در هر جلسه در جدول ارزشیابی توصیفی دانش آموز که در انتهای همین پودمان آمده است، 

درج می شود.



ساخت ماکت

هدف های رفتاری: پس از پایان این بخش از دانش آموز انتظار می   رود که توانایی های زیر را کسب 
کرده باشد:

1ــ ساخت ماکت کاله مخروطی؛ 
٢ــ ساخت ماکت النٔه پرنده.

زمان )دقیقه(  فعالیت زمان )دقیقه( فعالیت 

١٥فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب 

70کار خارج از کالس٥بازبینی تمرینات

٢٥تدریس ساخت ماکت 

وسایل الزم : قیچی، مقوا و چسب مایع

روش تدریس و انجام ساخت ماکت کاله مخروطی
در جلسٔه قبلی بچه ها روش ترسیم گسترش مخروط را فرا گرفتند. از جلسٔه ششم به بعد آنها باید،  با 

استفاده از دانش گسترش، بتوانند ماکت   های ساده را با کمک معلم بسازند.
برای ساخت ماکت، دانش آموزان را به گروه   های 2 یا 3 نفری تقسیم کنید و مزایای کار گروهی را به آنها 

گوشزد نمایید و براساس توانایی   ها وظیفه   ها را مشخص نمایید.
پس از گروه  بندی مسئله را طرح نمایید از دانش آموزان بخواهید کار را شروع کنند و شما نیز به عنوان 

یک هدایت گر و کنترل کننده مراحل ساخت ماکت را مدیریت نمایید.
مسئله : 

هریک از گروه  ها یک کاله مخروطی به صورت شکل زیر بسازند.

جلسۀ ششم
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شکل1ــ6

شکل2ــ6

به  نیز  اندازهٔ سر یکی از اعضای گروه و ارتفاع آن  به  به دانش آموزان بگویید قطر دایرٔه کاله  می  توانید 
انتخاب خودشان باشد تا میزان ابتکار و خالقیت خود را در بوتٔه آزمایش بگذارند.

مراحل کار را به ترتیب زیر تشریح کنید.
1ــ ترسیم نمای افقی مخروط و نمای روبه  رو

2ــ تقسیم  بندی دایره   های افقی به دوازده قسمت مساوی )شکل 2ــ٦(

شکل 3ــ6

3ــ انتخاب محل قوس گسترش و ترسیم قوس )شکل ٣ــ٦ و ٤ــ٦(
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نکته : به دانش آموزان یادآور شوید که محل گسترش را در روی مقوا طوری انتخاب کنند که کمترین 
دور ریز را داشته باشد. برای این کار امتیاز در نظر بگیرید.

لبٔه  و سطح جانبی مخروط یک  ترسیم قوس  از  پس  4ــ 
بگیرند.  نظر  در  چسباندن،  جهت  اضافه،  سانتی  متری  یک 

)شکل ٥ ــ٦(
5ــ برش دادن قسمت گسترش یافته به وسیلٔه قیچی 

6ــ تا کردن لبه چسب و قرار دادن دو لبه روی هم
7ــ چسباندن لبه   ها به یکدیگر

فعالیت پیشنهادی
پس از اتمام ساخت کاله   ها از دانش آموزان بخواهید تا بهترین کاله را انتخاب نمایند . می توانید برای 

بهترین ساخت جایزه  ای در نظر بگیرید.

روش تدریس النۀ پرنده
ابتدا راجع به طریقٔه استفاده از ابزار مانند قیچی و چسب تذکرات 
الزم را به دانش آموزان یادآور شوید و آنها را از شوخی کردن هنگام کار 
با ابزار به طور جدی پرهیز دهید. سپس نقشٔه قسمت   های مختلف را به 

ترتیب زیر روی تابلو رسم کنید.

شکل 4ــ6

شکل6ــ6

شکل5 ــ6
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1ــ سقف را به صورت مستطیل با ابعاد و شکل مقابل رسم کنید. )شکل 7ــ٦(

شکل7ــ6

توجه داشته باشید که خطوط نازک محل تا کردن است. از محل خطوط اصلی جلو برش داده و جدا کنید.
2ــ قسمت دیواره  ها و سقف النه را به صورت شکل مقابل رسم کنید. سپس از محل خطوط اصلی با 

قیچی برش داده و آن را جدا سازید. )شکل 8ــ٦(

شکل8 ــ6

3ــ قسمت جلوی النه را به صورت شکل زیر رسم کنید و برش دهید.)شکل 9ــ٦(

شکل9 ــ6
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4 ــ قسمت پشتی النه را به صورت شکل 10ــ6 رسم کنید و برش 
دهید. )شکل ١0ــ٦(

شکل10 ــ6

5ــ پایٔه النه را که یک استوانه است به صورت مستطیل شکل 11ــ6 
برش دهید.

6ــ قطعات برش خورده را، مطابق شکل   های زیر 12ــ٦ خم نمایید و 
با چسب به هم متصل کنید. پیشنهاد دهیدکه دانش آموزان به سلیقٔه خود 

النه را رنگ  آمیزی کنند.

شکل11 ــ6

شکل12ــ6
فعالیت خارج از کالس 

در صورتی که زمان کالس اجازٔه اجرای تمام مراحل را ندهد با ارائٔه توصیه    های الزم کار را خارج از 
کالس ادامه دهند. شما کار تمام شده را بگیرید و به ارزیابی سایر افراد بگذارید.

یکی از مالک   های ارزشیابی می تواند استفاده از مقوای کمتر و تولید ضایعات کمتر باشد.



ساخت ماکت کامیون یا خانه

هدف های رفتاری: پس از پایان این جلسه از دانش آموز انتظار می   رود که توانایی های زیر را کسب 
کرده باشند:

1ــ قطعات بدنٔه ماشین اسباب  بازی را ترسیم نموده و برش دهد؛
2ــ اجزای قطعات را با چسب به یکدیگر بچسبانند.

زمان )دقیقه(  فعالیت زمان )دقیقه( فعالیت 

٢0فعالیت کالسی٥حضور/ غیاب 

70کار خارج از کالس٥بازبینی تمرینات

٢0تدریس ساخت ماکت 

جلسۀ هفتمجلسۀ هفتم
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روش تدریس و انجام کار
گسترده   های  ترسیم  جهت  الزم  توصیه   های  ارائٔه  از  پس 
٢ــ7  )شکل های  خانه،  یا  کامیون  ماکت  مختلف  قسمت   های 
و ٣ــ7( تصاویر را به ترتیب مراحل ترسیم شده به صورت دو 
برابر کپی کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید. همچنین 
متذکر شوید که ابتدا تمام شکل ها را رنگ آمیزی کنید؛ سپس به 
ترتیب شماره برش دهند، درنهایت لبه   ها را خم کنند و با چسب 

به یکدیگر متصل نمایند.
مرحلۀ 1: برش کابین )شکل ١ــ7(  

شکل1 ــ7

شکل2 ــ7

شکل3 ــ7
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شکل4 ــ7

مرحلۀ 2: برش اتاقک؛ )شکل ٥  ــ7 و ٦ ــ7(

شکل5 ــ7
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شکل6 ــ7

مرحلۀ 3: برش محور و کف کامیون؛ )شکل 7ــ7 (

شکل8 ــ7

شکل7 ــ7
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مرحلۀ 4: برش چرخ  های جلو و عقب و  بست  های محور؛ )شکل ٨  ــ7 و ٩ــ7(

شکل9 ــ7
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مرحلۀ 5: اتصال به ترتیب شکل و مرحله به مرحله. )شکل ١0ــ7(

شکل10 ــ7
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پس از اتمام مراحل، کامیون   ها را جمع  آوری کنید و گروهی از دانش آموزان را به عنوان هیئت داوران 
بهترین کاِر گروهی انتخاب کنید.

تذکر: اگر بچه ها بخواهند کامیون را رنگ  آمیزی کنند باید قبل از مرحلٔه برش باشد.

شکل11 ــ7

شکل12 ــ7
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وسایل الزم :
تخته رسم، خط  کش تی، مداد نوکی، گونیا، مداد رنگی، قیچی، چسب، کاغذ

روش تدریس و انجام کار
را  خود  اعضای  وظایف  گروه  هر  که  بخواهید  آن ها  از  و  دهید  تشکیل  را  نفره  سه  گروه   های  ابتدا  در 
مشخص نماید. سپس نقشٔه گسترده را مطابق شکل 13ــ7 در اختیار گروه قرار دهید و ترتیب مراحل ساخت 
را به آنها یادآور شوید. در زمان طراحی و ساخت ماکت به طور کامل بر کار دانش آموزان نظارت نمایید و آنها 

را راهنمایی کنید. 
مرحلۀ ١: ترسیم گستردٔه هر یک از قسمت   های خانه با اندازه دو برابر روی مقوا؛

شکل13 ــ7

پشت بام خانه

دیوار حیاط خلوت

پشت بام حیاط خلوتبالکندودکش

دیوار

رها
یوا

د
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مرحلۀ ٢ : رنگ  آمیزی قسمت   های ترسیم شده؛
بریدن  از  قبل  باید  آمیزی  رنگ   که  ید  باش داشته  توجه 

قطعات انجام گیرد.

مرحلۀ ٤: مونتاژ کردن و چسب زدن هریک از قسمت   ها به ترتیب زیر:                    
 باریکه   های مربوط به سقف را که با خط نازک نشان داده شده است به سمت پشت خم کنید و به سمت 

درونی بچسبانید.

شکل14 ــ7

شکل15 ــ7

کردن  تا  و  کردن  قیچی  و  بریدن   :٣ مرحلۀ 
هریک از قسمت   ها؛

نــدهید  اجــازه  گــاه  هیچ  نکته ایمنـی : 
دانش آمــوزان از تیغ مــوکت بری بـرای بــریدن 

استفاده کنند.

این جا را چسب بزنید.

این باریکه ها از بیرون
 آویزان می شوند.
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 دیواره   های اصلی را خم کنید و قسمت سقف را به آن بچسبانید.

 دیواره   های حیاط خلوت را پس از خم  کاری در محل خود بچسبانید و سقف حیاط خلوت را نیز در 
محل خود قرار دهید.

شکل16 ــ7

شکل17 ــ7

این جا را چسب بزنید.

روی این قسمت
 بچسبانید.
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 دیواره   های بالکن را خم کنند و در محل خود بچسبانید.

 دودکش را پس از خم کردن روی شیروانی بچسبانید.

شکل18 ــ7

شکل19 ــ7
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 کل خانٔه ساخته شده را به وسیلٔه چسب روی کف بریده شده بچسبانید.

با پایان یافتن ساخت خانه به دانش آموزان یادآور شوید که مقواهای دور ریز را جمع  آوری کنند و آنها 
را دریک کیسٔه زبالٔه جداگانه جهت بازیافت بریزند. این عمل باعث خواهد تا اشیاء قابل بازیافت دور ریخته 

نشود.

گزارش کار:
از دانش آموزان بخواهید تا هر گروه گزارشی از شرح مراحل آماده سازی ماکت ساختٔه خود را با 

استفاده از نرم افزار Powerpoint در جلسٔه بعدی در کالس ارائه نماید. 

شکل20 ــ7



3ـ 8 ـ شرح درس
در ابتدای جلسه از هر گروه بخواهید تا یک نفر را برای ارائٔه گزارش انتخاب کنند و او گزارش خود را 

به وسیلٔه ویدئوپروژکتور ارائه نماید و سایر گروه ها نظرات و انتقادات خود را ابراز نمایند. 
سپس از هر گروه یک نفر را دعوت کنید تا یک گروه داوری تشکیل دهند و کارهای انجام شده را داوری 

نموده و بهترین کار را انتخاب نمایند و از سازندگان آن تقدیر به عمل آید.
بازدید قرار  ارزشیابی در خالل ارائه گزارش کار صورت می گیرد. به طور هم زمان کار پوشه ها را در 

دهید.

گزارش

1ـ 8 ـ هدف: ارائه گزارش کار
2ـ 8 ـ بودجه بندی

زمان )دقیقه(فعالیت

٥حضور/ غیاب

30ارائٔه گزارش

15ارزشیابی

جلسۀ هشتم
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پودمان رسامی و ساخت ماکت

نام و نام خانوادگی دانش آموز: ………        پایه ششم دبستان: ………        تاریخ: /    /

ردیف
ابزار ارزشیابیگویه ها

معیار

خیلی 
خوب

قابل قبولخوب
نیازمند تالش 

بیشتر

مشاهده + خروجی کارطراحی کار )ترسیم شکل ها(١

مشاهده آماده سازی وسایل٢

مشاهده + خروجی کاررسم فنی از سه نما٣

مشاهده + خروجی کارگسترش استوانه ومکعب٤

مشاهده + خروجی کارترسیم گسترش مخروط٥

مشاهده + خروجی کارساخت ماکت کاله مخروطی٦

مشاهده + خروجی کارساخت ماکت النه پرنده7

مشاهده + خروجی کارساخت ماکت کامیون یا خانه٨

مشاهده + خروجی کارطراحی و رنگ آمیزی ماکت٩

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار١0

مشاهدهرعایت اصول ایمنی، بهداشتی و حفاظتی١١

مشاهده + خروجی کاراجرای پروژه براساس زمان بندی١٢

خروجی کاراجرای فعالیت غیرکالسی١٣

خروجی کارایده پردازی، نوآوری و خالقیت١٤

مشاهدهتنظیم گزارش پایانی و ارائٔه آن١٥

نظر دانش آموز:

نظر اولیاء دانش آموز:
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نمون برگ گزارش پودمان کار

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با انجام این پودمان آموختم:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

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 ساخت وسیله انجام دادم:
١ــ
٢ــ
٣ــ
٤ــ
٥  ــ
٦  ــ
7ــ
٨  ــ
٩ــ

١0ــ
مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آنها مواجه شدم:

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:
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تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.

نام شغل هایی که در این پودمان کار با آنها آشنا شدم:
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منابع

1ــ مروری بر رسم فنی  
نویسنده: سوزان پیچ 

مترجم: حمیدرضا غالمرضایی، مهرنوش ریاحی
ناشر: انتشارات مدرسه، چاپ و نشر کتاب های درسی ایران

2ــ نقشه کشی 1:
نویسنده: محمد خواجه حسینی 

چاپ و نشر کتاب های درسی ایران



درس )16(
پروژۀ طراحی و ساخت گردونۀ تصویر
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هدف کلی

طراحی ، اجرای فرایند و ساخت گردونه تصویر

هدف از ارائه این موضوع، دستیابی به اجرای فرایند طراحی و ساخت پروژه های ساده و تغییر نگرش 
دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است. در این فرایند انجام کار 

و تقویت روحیه ایده پردازی در دانش آموزان همواره مورد تأکید برنامه ریزان این واحد درسی بوده است.
 



١ـ١ـ هدف
 در این جلسه دانش آموزان با برخی از مفاهیم علمی که آنها رابرای ایده پردازی و انجام مراحل طراحی و 
ساخت پروژه آماده می سازد، آشنا می شوند. برای این منظور دانش آموزان باید بتوانند ضمن آشنایی با مفهوم 

پویانمایی، تصاویر دو موضوع متفاوت را با هم در یک تصویر نشان دهند.      

٢ـ١ـ جدول زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

    
٣ـ١ـ وسایل و ابزار مورد نیاز

1ــ مقوا
2ــ مداد ــ پاک کن و مداد

3ــ چسب
4ــ قیچی
5  ــ پرگار

6  ــ نخ
7ــ دستگاه پانچ )سوراخ کن کاغذ(

٤ـ١ـ شرح درس
انسان تصویری را که  به دواِم دید می شود. چشم  اساس تشکیل تصاویر متحرک مربوط  دوام دید: 

جلسۀ اول
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می بیند می تواند به مدت کسری از ثانیه )حدود 0/1 ثانیه( به خاطر بسپارد، بنابراین اگر تصویر دیگری را بتوان 
به سرعت جایگزین تصویر قبلی کرد دو تصویر درهم ادغام می شوند.                                                                                               

٥ ـ١ـ روش ساخت وسیله ای که بتوان دو تصویر را درهم ادغام کرد
برای این منظور ابتدا باید تصاویر متفاوت را به گونه ای انتخاب کرد که مکمل هم باشند. گل و گلدان دو 
تصویر متفاوت است ولی می توان آن دو را باهم ترکیب کرد. بنابراین می توان یک تصویر گل و یک تصویر 
گلدان را درنظر گرفت آنگاه وسیله ای طراحی کرد که بتوان به کمک آن این دو تصویر را، باسرعت مناسب، 

جایگزین هم  نمود. 

هم  در جهت عکس  تصاویر  است  مقوا چسباند.الزم  دو طرف  در  را  تصاویر  می بایست  بعد  درمرحلٔه 
چسبانده شوند؛ یعنی پس از چسباندن تصویر اول، تصویر دوم وارونه و در پشت مقوا چسبانده می شود. 

پس از ترسیم گل، باید جای موقعیت تصویر گلدان به گونه ای ترسیم شود که گویی گل در تصویر، قبالً در 
گلدان وجود داشته است. برای رسیدن به این هدف باید برای ترسیم تصویر دوم، کاغذ را روی تصویر اول 

قرار داد، سپس تصویر گل آن را رسم کرد.                                      
اگر در دو سمت یک مقوای دایره ای شکل دو نخ متصل کنیم و نخ های دو طرف  را در یک جهت 

بچرخانیم پس از کشیدن نخ ها مقوای دایره ای شکل شروع به چرخیدن می کند.

٦ ـ١ـ مراحل ساخت
تهیٔه یک مقوای دایره ای شکل به قطر10سانتی متر.

                         الف                                                   ب
شکل ١ــ١
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چسباندن تصاویر در دو طرف مقوا. )تصویر اول مستقیم و تصویر دوم وارونه(

                                       الف                                                                                                              ب    

                                  پ                                                                                                                       ت

شکل ٢ــ١
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سوراخ کردن دو سمت مقوا به فاصله یک سانتی متر از لبه های مقوا.

عبور دادن نخ از سوراخ های مقوا و گره زدن 
آن.

گرفتن دو سر نخ در دستان و تاباندن مقوا و 
کشیدن دو سر مقوا و دیدن تصویر.

شکل 3ــ١

ت

الف

ب

پ
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٧ـ١ـ روش تدریس
به  مربوط  کارپوشٔه  قسمت  و  کنند  باز  را  کارشان  کتاب  بخواهید  دانش آموزان  از  درس  بیان  از  قبل 

پروژه های درس کار و فناوری را بیاورند. 
به دانش آموزان بگویید الزم است کارهای خواسته شده مربوط به فعالیت های کالسی و غیرکالسی هر 
جلسه را در نمون برگ کارپوشه بنویسند و به این ترتیب کلیه مراحل طراحی و ساخت پروژه گردونه تصاویر 

را مستند کنند.

ب ــ تنگ ماهی ــ ماهی

پ ــ درخت ــ میوه های درخت

الف ــ لیوان خالی ــ آب میوه

شکل ٤ــ١
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٨ ـ١ـ فعالیت غیر کالسی
1ــ دانش آموزان چهار موضوع دیگر را که می توان دوبه دو در یک تصویر ادغام کرد در کارپوشه هایشان 

ترسیم کنند.
2ــ از دانش آموزان بخواهید برای جلسٔه بعد وسایل زیر را با خود به همراه بیاورند.

1ــ چسب مایع       2ــ مقوا         3ــ قیچی کوچک      4ــ نخ



١ـ٢ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان فعالیت های مقدماتی را برای متحرک سازی تصاویر انجام می دهند.

٢ـ٢ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

٣ـ٢ـ شرح درس
تعریف گردونۀ تصویر، »زوتروپ« یا چرخ زندگی: نقاشی یا مجموعه ای از نقاشی های دنباله دار که 
ماجرا یا داستانی را روایت می کند، این نقاشی ها یا مجموعه تصاویر در داخل یک گردونه طراحی می شوند 
و بیننده با نگاه کردن از درون شکاف های گردونٔه در حال چرخش احساس حرکت را دریافت می کند؛ گویی 

نقاشی های درون گردونٔه در حال چرخش جان می گیرند و حرکت می کنند. 

٤ ـ٢ـ روش تدریس
آدمکی را روی تخته مانند شکل مقابل رسم کنید.
تصویر  از  تصویر  دو  بخواهید  دانش آموزان  از 

آدمک را باشرایط زیر ترسیم کنند.
اول: در یک تصویر دو دست آدمک پایین و در 

تصویر دوم دو دست او باال باشد.
دوم: دو تصویر به یک اندازه باشد.

جلسۀ دوم

تصویر دومتصویر اول
شکل ١ــ٢
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کار دانش آموزان را بررسی کنید. سپس از آنها بخواهید به جای دو تصویر چهار تصویر رسم کنند به 
گونه ای که دستان آدمک از پایین ترین موقعیت در تصویر اول به باالترین موقعیت در تصویر چهارم ترسیم 

شود. از آنها بخواهید برای هر یک از تصاویر شرح مختصری بنویسند. 

الف ــ دو دست 
آدمک به سمت 
پایین قرار گیرد.

ب ــ دست 
راست آدمک 
باالتر از حالت 

قبلی باشد.

پ ــ دست راست آدمک 
باالتر از حالت قبلی و 
دست چپ پایین تر از 
حالت قبلی قرار گیرد.

ت ــ دست راست از 
حالت قبلی باز هم باالتر 
و دست چپ کامالً در 
پایین قرار داده شود.

شکل ٢ــ٢

شکل 3ــ٢

٥ ـ٢ـ فعالیت های کالسی

دانش آموزان کارهای زیر را انجام دهند.
1ــ 10 قطعه کاغذ سفید به ابعاد10* 5 سانتی متر از کاغذهای باطله تهیه کنند.



519 کتاب	معلم)راهنمای	تدریس	پروژه	ها	و	پودمان	های	انتخابی(	کار	و	فناوری	

2ــ برای یک فعالیت مانند ورزش کردن، توپ بازی یا فعالیت های دیگر10جمله بنویسند به طوری که 
ترتیب جمالت بیانگر ترتیب انجام فعالیت در یک مدت کوتاه )مثالً 1 تا 2 ثانیه( باشد.

3ــ مراکز نیمٔه سمت راست قطعات کاغذ را عالمت گذاری کنند و برای هرجمله، تصویری در مرکز نیمه 
راست هر قطعه کاغذ ترسیم نمایند.

شکل ٤ــ٢

فعالیت کالسی دانش آموزان را بررسی کنید و آنها 
رابرای برطرف کردن مشکالتشان راهنمایی کنید.

قطعات  اول  نیمٔه  در  بخواهید  دانش آموزان  از 
تا 20  از عدد 1  آنها را  ترسیم،  ترتیب  با حفظ  کاغذ 
شماره گذاری کنند. قطعات کاغذی را روی هم طوری 
تا  ترتیب  به  و  کاغذ  0پایین ترین  شمارٔه  که  دهند  قرار 
هم  روی  است  کاغذی  قطعه  باالترین  که   20 شمارٔه 
قرار گیرند. با یک نوار کاغذی مانند باند رول )یا کاغذ 
دورپیچ اسکناس( مرکز کاغذها بسته می شوند. )مطابق 

تصویر(       
بزنند.  ورق  را  کاغذها  بخواهید  دانش آموزان  از 
سپس بگویید در کارپوشه شان آنچه را که اتفاق افتاده 

است و مشاهده می کنند بنویسند.

الف

ب
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باند رول

شکل ٥  ــ٢

پ

ج

ت

ث



١ـ٣ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان در مورد داستان مصّور و طراحی تصاویر متحرک ایده پردازی می کنند.

٢ـ٣ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

٣ـ٣ـ شرح درس
القای  آنها  در  و  می شوند  کتاب طراحی  یا  دفتر  پایین صفحات  در  برای سرگرمی  که  دنباله دار  تصاویر 
حرکت دیده می شود می تواند الگوی خوبی برای طراحی تصاویر متحرک باشند. این روش متحرک سازی را 

فیلیک بوک )Filick book( می نامند.

٤ـ٣ـ مراحل ساخت گردونه تصویر
ساخت گردونٔه تصویر شامل دو قسمت است:

ــ قسمت نوار تصاویر
ــ قسمت مکانیکی

جلسۀ سوم
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١ــ نوار تصاویر: برای ایجاد نوار تصاویر ابتدا باید یک روایت داستانی به صورت تصویری در 20 
قطعه آماده کنید. سپس یک نوار کاغذی به طول 50 سانتی متر و عرض 4 سانتی متر را بیست قسمت کرده، 
روی هر قسمت یکی از 20 تصویر موردنظر را به ترتیب روایت داستانی ترسیم کنید.                                                                                                          

٢0 قسمت مساوی کردن کاغذ

تکمیل رسامی ها ترسیم آدمک ها )قسمت مشابه(
شکل ١ــ3

بالف

تپ

ب ــ بریدن در پوش و در پوش آمادهالف ــ چسباندن دو لبه
شکل ٢ــ3
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دولبٔه مقوایی را روی هم بچسبانید تا قطعٔه مقوا مانند استوانه شود. برای ساختن کفهٴ استوانه، با یک پرگار 
روی مقوا دایره ای به شعاع ٨ سانتی متر رسم کنید و با قیچی آن رابرش دهید.

٥ ـ٣ـ روش تدریس و انجام کار
دانش آموزان را در گروه های 4 نفری تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید ایده هایشان را برای نوشتن یک 
روایت داستانی برای تصاویر متحرک بنویسند و توسط سرگروه به شما نشان دهند.به آنها متذکر شوید که در 
کارپوشه شان ایده ها را بنویسند و مزایا و معایب هر کدام از ایده ها را نیز ذکر کنند و ایده اصالح شده ای را که از 
مزایای بیشتری برخوردار است به شما تحویل دهند. ایده ها را بررسی کنید و آنها را راهنمایی نمایید.                 

٦ ـ٣ـ فعالیت های غیرکالسی
روش استفاده از استوانه برای ایجاد تصاویر متحرک را برای آنها شرح دهید و در حّد امکان آنها را 
تشویق کنید تا برای انجام کارها مانند چگونگی ایجاد شکاف های یکسان ــ اتصال بدنه استوانه به درپوش 

استوانه و…ایده پردازی کنند.           
همواره نکات ایمنی و بهداشتی را به دانش آموزان یادآوری کنید.



١ـ٤ـ هدف
در این جلسه دانش آموزان در مورد طراحی و ساخت گردونه ایده پردازی می کنند.

٢ـ٤ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس 

٣ـ٤ـ شرح درس
در جلسٔه سوم شیؤه تهیه داستان مصور و نحؤه ساخت قسمت اول گردونٔه تصویر )نوارتصویر(توضیح 

داده شد. در این جلسه به قسمت دوم ساخت گردونه می پردازیم.

٤ـ٤ـ قسمت مکانیکی گردونه تصویر: قسمت اول ساخت استوانۀ شکاف دار
قسمت مکانیکی گردونه، شامل یک نیم استوانٔه کاغذی گردان است که برای ایجاد ماندگاری تصاویر در 

ذهن، در سطح آن شیارهای یکسانی ایجاد شده است.           
 10 وعرض   51 طول  به  مقوا  یک  ابتدا  آن  ساخت  برای 

سانتی متر تهیه کنید.

شکل ٢ــ٤شکل ١ــ٤

جلسۀ چهارم
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ــ ادامۀ قسمت مکانیکی گردونه: قسمت دوم ساخت درپوش و دسته
به  ببرید. قسمت باالی آن 20 شکاف، هر یک  پایین قطعٔه مقوایی را به صورت هفت ــ هشتی  قسمت 

عرض 3 میلی متر و ارتفاع 2سانتی متر ایجادکنید.                            

شکل 3ــ٤

الف

پ

ب

ت

قسمت پایین استوانٔه کاغذی را، که به صورت هفت ــ هشتی قبالً بریده شده است، به سمت داخل تا کنید 
و با چسب روی درپوش بچسبانید.

مرکز درپوش را به اندازهٔ قطر مداد سوراخ کنید ومدادی را از آن عبور دهید.
یک دسته را، که از لوله کردن یک مقوا وقرار دادن آن در سوراخ یک صفحٔه مقوایی ایجاد   می شود، 

در زیر درپوش قراردهید به طوری که مداد از آن عبور کند و به راحتی در آن بچرخد.                            
قابل ذکر است که سوراخ صفحٔه مقوایی از قطر مداد باید بیشتر باشد.

سپس با یک دست دستٔه گردونه را طوری بگیرید که شکاف های گردونه در مقابل چشمان قرار گیرد و با 
دست دیگر مداد را به آرامی بچرخانید. از بین شکاف ها، تصاویر مقابل دیده شود. سرعت چرخیدن تصاویر 

را با چرخش مداد تند و کند کنید تا بهترین سرعت را برای دیدن تصاویر متحرک به دست آورید.    
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٥ ـ٤ـ فعالیت غیر کالسی
از دانش آموزان بخواهید روایت داستانی شامل 20 مرحله از یک فعالیت را بنویسند و تصاویر آن را روی 

نوار رسم کنند، سپس در گردونه قرار دهند و آن را ببینند.

شکل ٤ــ٤



ـ  ٥  ـ هدف ١
دانش آموزان مراحل ساخت گردونٔه تصویر رابه اتمام می رسانند و آن را آزمایش می کنند.

ـ  ٥  ـ بودجه بندی زمانی ٢

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه 

10ارزشیابی15تدریس

ـ  ٥  ـ شرح درس ٣
نحوۀ ثبت نتایج آزمایش درکارپوشه

پس از اتمام مراحل ساخت، دانش آموزان طرح های ساخته شدٔه خود را مورد آزمایش قرار می دهند. 
سپس نتایج آزمایش را در جدول مانند زیر در کار پوشٔه خود ثبت می کنند.

نحوۀ اصالحمشاهداتکنترل و آزمایش

الف( کنترل قسمت های فیزیکی گردونه 
تصویر 

محکم بودن اجزای گردونه
چرخیدن روان

ــ اجزاء گردونه محکم نصب شده اند.
ــ گردونه روان نمی چرخد.

ــ نیاز به اصالح نیست.
ــ دسته گردونه باید اصالح 

شود.

تصاویر به صورت سؤالی و به ترتیب قرار گرفته است.ب( کنترل ترتیب قرارگیری تصاویر

ج( مشاهده تصویر متحرک
1ــ  در سرعت زیاد

2ــ  در سرعت متوسط
3ــ  در سرعت کم 

در سرعت متوسط مورد یک دور در هر ثانیه تصاویر متحرک بهتر 
مشاهده می شود.

جلسۀ پنجم
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ـ  ٥  ـ روش تدریس ٤
دانش آموزان را در تکمیل مراحل ساخت گردونٔه تصویر راهنمایی کنید. ضروری است شما معلم گرامی 
در طول مدت فرایند مراحل تکمیلی ساخت به دانش آموزان مراجعه کرده و ضمن متذکر شدن رعایت نکات 
از  کاری  مراحل  اتمام  از  پس  کنید.  راهنمایی  کارشان  انجام  برای  را  آنها  بهداشتی،  و  ایمنی  و  حفاظتی 

دانش آموزان بخواهید طرح خود را آزمایش کنند.

ـ  ٥  ـ فعالیت های غیر کالسی   ٥
دانش آموزان در مورد موضوع دلخواهی روایت داستانی تهیه کنند و تصاویر آن را در گردونٔه ساخته شدٔه 

خودشان مورد استفاده قرار دهند.



١ـ٦  ـ هدف 
در این جلسه دانش آموزان طرح خود را با اضافه کردن یک چشمی بهبود می بخشند.

٢ـ٦ ـ بودجه بندی زمانی

دقیقهعنواندقیقهعنوان

15فعالیت کالسی 5حضور /غیاب

70فعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

10ارزشیابی15تدریس

٣ـ٦  ـ شرح درس
1ــ نحؤه طراحی و ساخت یک چشمی برای گردونٔه تصویر؛

2ــ آشنایی با نمون برگ گزارش 

٤ـ٦ ـ ساخت یک »چشمی«
هنگامی که تصاویر متحرک را ازبین شکاف های گردونه مالحظه می کنید، چند تصویر را به صورت همزمان 
متحرک می بینید. برای آنکه آنها را در یک تصویر محدود کنید نیاز است تا برای گردونه، »چشمی«1 طراحی 

کنید. 
برای ساخت چشمی کافی است که یک قطعٔه مقوا را که دارای شکافی تقریباً به اندازهٔ شکاف های گردونه 
است در کنار گردونه، مطابق با شکل، بچسبانید. پس از چرخاندن مداد فقط یک تصویر را می بینید که دارای 

حرکت است. 

1ــ »ویزور« یا »منظره یاب«

جلسۀ ششم
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٥  ـ٦ ـ گزارش نویسی
است،  شده  گرفته  نظر  در  پروژه ها  آموزش  در  که  فناوری،  و  کار  درس  درسِی  برنامٔه  اهداف  از  یکی 
مستندسازی و گزارش نویسی است. برای این منظور در کتاب کار دانش آموزان نمون برگی طراحی شده است 

تا دانش آموزان  با تکمیل آن بتوانند گزارشی از عملکردشان برای انجام پروژه تهیه نمایند.
این گزارش شامل موضوعاتی به شرح زیر است:

1ــ  عنوان
2ــ  هدف

3ــ  ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز
4ــ  مراحل انجام کار

5  ــ  مشکالت و موانع 
6  ــ  نقشهٔ  نهایی

7ــ  تصویری از محصول ساخته شده

٦ ـ٦ ـ روش تدریس
از دانش آموزان بخواهید برای آنکه فقط یک تصویر را در گردونه به صورت متحرک ببینند برای گردونه 

تصویر چشمی طراحی کنند و طرح خود را بهبود بخشند. 
برکار دانش آموزان نظارت داشته باشید و نکات ایمنی و بهداشتی را به آن ها یادآور شوید.                                                          

                                              

شکل ٢ــ٦شکل ١ــ٦
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٧ـ٦ ـ فعالیت های غیر کالسی
در  و  کنند  شناسایی  است  مرتبط  ساخته اند  که  وسیله ای  با  که  را  مشاغلی  بخواهید  دانش آموزان  از 

کارپوشه شان بنویسند.
دانش آموزان در جلسٔه هفتم می بایست گزارشی از فرآیند ساخت وسیلٔه خود در کالس درس ارائه دهند. 
در کارپوشٔه هر دانش آموز نمون برگی برای این منظور به صورت خام طراحی شده است. هر دانش آموز باید 
نمون برگ را تکمیل کند ]در صورت امکان  با نرم افزارهایی که می شناسد مانند word یا powerpoint[ و 

در جلسٔه هفتم ارائه دهد.
برای این منظور محتوای نمون برگ گزارش را برای دانش آموزان شرح دهید و انتظارات خود را برای 

ارائٔه گزارش در جلسٔه هفتم برای آنها بیان کنید. 



ارائه گزارش کار توسط دانش آموزان

١ـ٧ـ هدف 
بررسی نهایی فعالیت های انجام شده در طی 6 جلسه از طریق ارائه گزارش توسط دانش آموزان 

٢ـ٧ـ بودجه بندی زمانی
زمان اختصاص یافته برای هر جلسه آموزشی 50 دقیقه و فعالیت غیرکالسی 70 دقیقه است. 

دقیقهعنواندقیقهعنوان

40فعالیت کالسی توأم با ارزشیابی5حضوروغیاب

ــفعالیت غیرکالسی / تحقیق5ایجاد انگیزه

ــارائه درس

٣ـ٧ـ ابزار و مواد مورد نیاز 
ــ کارپوشه؛

ــ وسیلٔه ساخته شده.

٤ـ٧ـ روش تدریس  
گزارش  کارخود  با  ارتباط  در  آموزی  دانش  های  گروه  و  بود  بیشتر شنونده خواهد  معلم  این جلسه  در 
مسئولیت،  احساس  مندی،  عالقه   ، مشارکت حس  مانند  مختلفی  مسائل  که  کند  می  سعی  معلم  می دهند. 
صرفه جویی را که از مهارت های محوری است مورد توجه قرار دهد. در پایان گفتار کوتاهی به شرح زیر بیان 

می کند.
در این تجربه ما آموختیم که چگونه با فکر و اندیشه ایده پردازی کنیم. در نهایت به خلق یک اثر بپردازیم. 

جلسۀ هفتم
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چالش های زیادی داشتیم ولی موفق شدیم آن را حل کنیم در طول زندگی اگر به همین ترتیب عمل کنیم موفق 
می شویم.

٥ـ٧ـ ارائه گزارش توسط دانش آموزان 
به هر گروه دانش آموزی 3 تا 5 دقیقه فرصت داده می شود تا در مورد طرح خود صحبت کنند. هم زمان 
معلم، کارپوشه های دانش آموزان را بازدید می کند و مورد ارزشیابی قرار می دهد. ارائه گزارش به صورت 

پاورپوینت هم می تواند باشد.
در پایان بهترین کار را انتخاب و تولید کننده را مورد تشویق قرار می دهد. الزم است علت انتخاب ذکر 

شود، تا سایر دانش آموزان نیز نسبت به بهبود کارخود در آینده حساس شوند.
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کارپوشه١ فّعالّیت ………………………………

جلسۀ اّول 

فّعالّیت کالسی 

فّعالّیت غیرکالسی

1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت فّعالّیت کالسی و غیرکالسی خود در هر جلسٔه مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون برگ 
کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.
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نمون برگ خالصۀ گزارش

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

ابزار و تجهیزاتی را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
.1
.2
.3
.4

موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

مراحل کاری که انجام دادم:
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

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

نتیجه آزمایش را گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:
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نمون برگ گزارش پروژۀ طّراحی و ساخت 

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را برطرف کردم 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزار نام مواد و ابزار
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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مشکالت و موانعی که برای انجام کارها با آن ها مواجه شدم: 
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم.تصویری از نقشه پیش از ساخت که طّراحی کردم.
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نمونه فهرست وارسی برای ثبت ارزشیابی پروژه طراحی و ساخت گردونۀ تصویر

نام و نام خانوادگی دانش آموز: …………… پایه ششم دبستان: ………………… تاریخ:   /   /

گویه ها ردیف
ابزار 

ارزشیابی 
معیار

نیازمند تالش بیشترقابل قبولخوب خیلی خوب

مشاهدهآماده سازی وسایل1

ساخت وسیله ای که دوتصویر را 2
درهم ادغام می کند. 

مشاهده + 
خروجی کار

مشاهده + ساخت قسمت نوار تصاویر3
خروجی کار

مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4

رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و 5
حفاظتی 

مشاهده 

خروجی کار ایده پردازی، نوآوری و خالقیت 6

مشاهده + اجرای پروژه براساس زمان بندی 7
خروجی کار 

ساخت قسمت مکانیکی گردونه ٨
تصویر

مشاهده + 
خروجی کار 

مشاهده + آزمایش و اصالح پروژه٩
خروجی کار

خروجی کاراجرای فعالیت غیرکالسی10

توجه به مهارت های غیرفنی مانند 11
عالقه به یادگیری، انضباط، روحیه 

مشارکت پذیری، روحیه پرسشگری، 
پاسخ به سؤاالت و نوآوری

مشاهده

خروجی کارتنظیم گزارش پایانی و ارائه کار 12

نظر دانش آموز: 

نظر اولیاء دانش آموز:               
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