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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.

گـام ١

تصویر شمارۀ 1

اول
جلسه
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ــ آشنایی دانش آموزان با پروژه ساخت ساک دستی 
ــ تشریح اجزای تشکیل دهندهٔ ساک ) بدنه، دسته و …( 

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.

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

می شود. 

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.

هدف ها

مواد الزم
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٭ 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.

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

دوخت    و...(
ــ دانش آموزان برای جلسٔه آینده کاغذ 21mm( A4×297(، قیچی، مداد، خط کش و چسب 

مایع همراه داشته باشند.

فعالیت غیر کالسی
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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

8 سانتی متر8 سانتی متر

متر
تی 

سان
 4

متر
تی 

سان
 15

4 سانتی متر4 سانتی متر2 سانتی متر

خط برش

خط تا

تصویر شمارۀ 2

گـام 2 دوم
جلسه
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ــ آشنایی دانش آموزان با مفهوم برش و خط تا، نقشٔه گسترده.
ــ شناخت ساختار حجمی ساک دستی؛ این شناخت باعث می شود تا ذهنیت دانش آموزان برای 

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

معلم هنگام ورود به کالس باید این ابزار را به همراه داشته باشد: 
بـه  دادن  نشان  )mm 297  *  420(   بــرای   A3 انــدازٔه  در  دستی  ساک  نـمـونـه  یک  ـ طرح  ـ

دانش  آموزان.
    ــ کپی نقشٔه ساک در ابعاد A4 برای ساخت نمونه. )به تعداد دانش آموزان یا گروه ها(    

هدف ه

د الزم مو

روش تدریس و انجام کار

1 ــ حضور و غیاب 
ـ نقشٔه A3  را  روی تخته بچسبانید و مفاهیم طرح گسترده،خط تا و خط برش را شرح دهید.  2ـ 

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

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

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

تصویر شمارۀ  3

)الف(

)ب(

)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.
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بعد چند  برای جلسه   بخواهید،  دانش آموزان  از 
نمونه از ساک های دستی )موجود در خانه( همراه داشته 

باشند.

تصویر شمارۀ  4

فعالیت غیر کالسی
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 1ــ ایده پردازی
2ــ آوردن ساک دستی از منزل

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

گسترده آن. )تصویر شمارٔه 5(
آوردن  به دست  برای  دانش آموزان  راهنمایی  4ــ 

طرح گسترده از روی نمونه واقعی در ابعاد واقعی.

تصویر شمارۀ 5

گـام ٣
سوم

جلسه
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 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.

ــ با توجه به تجربه های دو جلسه قبل، دانش آموزان می توانند در فرم و تزیین ساک دستی از 
ایده و خالقیت شخصی خود استفاده کنند.

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.

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 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  
به دست  نقشه گسترده ساک را  این وسیله شما  به  نمایید.  با خط چین      رسم  تا را  و خطوط 

می آورید )تصویر شمارٔه 7(.
بـا  دانش آموزان  بــه حجم ساک    دستی،  بـازگشت  و  دستی  دوبـارٔه ساک  بـا چسباندن  ــ   4
بـه »حجم« آشنا می شوند.  تبدیل »سطح« کـاغذ  تا، قسمت های چسب زدن و چگونگـی  چگونگـی 

)تصویر شمارهٔ    8(.
٭ 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(.

هدف ه

د الزم مو
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تصویر شمارۀ 6

تصویر شمارۀ 7
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تصویر شمارۀ  8

دانش آموزان گسترده ساک انتخابی خود را توسط کاربن روی سطح مورد نظر خود )مقوا یا 
هرچیز دیگر( پیاده کنند.)تصویر شمارٔه 9(

دانش آموزان برای تغییراتی در طرح 
دهند.  ارائه  پیشنهادی  نقشه ساک خود  و 
جیب  یک  درست کردن  مثال:  )به عنوان 
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

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

اجرای ایده های مناسبشان. 
دستی  ساک  گسترده  نقشه  دیدن  2ــ 

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

دانش آموزان.
برای  روش هایی  راهنمایی  و  نمایش  4ــ 

تزیین و رنگ آمیزی ساک دستی. 

تصویر شمارۀ 10

ــ در ایده پردازی از دانش آمـوزان انتظار می رود کـه تغییری ) هر چند اندک( در ساختار طرح 
ساک دستی بدهند. 

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

باید  کنند.  پرهیز  نقشٔه گسترده  کپی کردن محض  از  دانش آموزان  دارد  امکان  که  آنجا  تا  ــ    
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.

گـام 4
چهارم

جلسه

هدف ها
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ــ نمایش نمونه های متفاوت از مدل ساک دستی و 
تزیین آنها. )تصویر شمارٔه 11(

تصویر شمارۀ 11

مواد الزم
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روش تدریس و انجام کار

1ــ حضور و غیاب کنید.
و  بحث  در  از طریق شرکت  آنها  به  و  دهید  دانش آموزان گوش  پیشنهادهای  و  نظرات  به  2ــ 

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 شمارٔه 
12(،)مراحل 1 تا 8(

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

   2ح 

 ح ح  

تصویر شمارۀ 12
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ــ ساک دستی را برای جلسه آینده در خانه درست کنند.     
ـ در مورد تزیین ساک دستی فکر و پیشنهاد خود را به صورت نمونه کوچک )پیش طرح(  برای  ـ 

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

فعالیت غیر کالسی
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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.

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

کارهای متفاوت،  به  وجود آمدن جنب و جوش و پویایی درکالس. 

روش تدریس و انجام کار

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.

گـام 5
پنجم

جلسه

هدف ها
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اجرای کامل ساک دستی  نیمه تمام و تزیین ساک برای جلسٔه آینده.

تصویر شمارۀ  13

  

ح ح  3

فعالیت غیر کالسی
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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

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

روش تدریس و انجام کار

به صورت  با کمک خودشان  را  دانش آموزان  کنید و سپس ساک  دستی های  و غیاب  حضور 
دایره ای  را  نیمکت ها  مثالً  دهید؛  تغییر  را  فضای کالس  بهتراست  دهید.  نمایش  در کالس  چیدمان 

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.

گـام ٦
ششم

جلسه

هدف ها

فعالیت غیر کالسی

اصالح و تزیین نهایی ساک  دستی ساخته شده جهت ارائه در جلسٔه هفتم.
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نمون برگ گزارش:                          نام و نام خانوادگی دانش آموز:
         عنوان گزارش: ........................................

با ساخت این وسیله چه چیز را آموختم:

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

 موارد ایمنی و بهداشتی که باید رعایت می کردم:

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

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

	  نتیجه ای که از آزمایش گرفتم:

  تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم:  تصویری از نقشه پیش از ساخت که طراحی کردم:

گـام ٧
هفتم

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

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

یف
جدول بارم بندی پیشنهادی برای پروژه طراحی و ساخترد

بارمابزار ارزشیابیعناصر ارزشیابی

7کارپوشهشرح مفاهیم اصلی1

3مشاهدهآماده سازی وسایل2

1عملکرداجرای صحیح مراحل و فرایند اجرای پروژه3

5مشاهدهاستفاده صحیح از ابزار4

8مشاهدهرعایت اصول ایمنی، بهداشتی و حفاظتی5

15کارپوشهایده پردازی، نوآوری و خالقیت6

1مشاهده + کارپوشهاجرای پروژه براساس زمان بندی7

5عملکردآزمایش پروژه نهایی اجرا شده8

1کارپوشه + گزارش پایانیاصالح و بهبود پروژه9

1کارپوشهاجرای فعالیت های غیرکالسی1

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

7مشاهده و عملکرد

1گزارش کار پایانی + مشاهدهتنظیم گزارش پایانی و ارائه آن12

1جمع13

ارزشیابی
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جدول ارزشیابی درس کار و فناوری

نوبت دومنوبت اول

بخش دوم ــ قسمت دومبخش دوم ــ قسمت اولبخش اولبخش

پودمان های کارپروژه های طراحی و ساختفناوری ارتباطات و اطالعاتموضوع

211بارم  هر موضوع

22بارم هر نوبت 

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

کار اختصاص می یابد.
 

                   نمره کسب شده در این پروژه بر مبنای 100
  نمره دانش آموز

               10                                                              
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کار پوشۀ فّعالّیت 

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

فّعالّیت کالسی

فّعالّیت غیر کالسی
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نمون برگ گزارش پروژۀ طّراحی و ساخت

نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:

با طّراحی و ساخت این وسیله  چه نیازی را برطرف کردم:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

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 طّراحی و ساخت وسیله انجام دادم:

1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5  ــ
6  ــ
7ــ
8  ــ
9ــ

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 نقشٔه پیش ساخته که طّراحی کردم

تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم



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.
، خدیجه؛ جـزوۀ آموزشی آزمون عملکردی و  3ــ شریفان، احمد؛ صنعتی، فـاطمه؛   بختیاری 

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


