
پروژه )6(

طراحی و ساخت 
آیینه های کروی خودرو
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روش یادگیری پروژه ای
بررسی،  تفکر عمیق،  به  نیاز  برای حل مسائل  پروژه ای  یادگیری  دانش آموز در روش 
جمع آوری اطالعات، تحلیل اطالعات، پیش بینی، تفسیر نتایج و ارائه ایده و طرح در یادگیری 
ابزارهای  به کارگیری  و  دست ورزی  کارهای  انجام  برای  دانش آموزان  دارد.  محور  پروژه 
فناورانه تشویق می شوند. همچنین ضمن امکان انجام کارها به صورت گروهی، موجب ارتقای 

مهارت های فردی و اجتماعی آنان می شود.
در یادگیری پروژه ای دانش آموزان با یک موقعیت واقعی و طبیعی مواجه می شوند که برای 

رفع مشکالت واقعی نیاز به چاره اندیشی و بازخوردهای طبیعی از رفتار خود دریافت می کنند.

فواید یادگیری پروژه ای
برخی از سودمندی های یادگیری پروژه ای عبارت اند از:

کسب مهارت های فناورانه )به کارگیری ابزار مناسب(
کسب مهارت های غیرفنی مانند تفکر انتقادی، تصمیم گیری، حل مسأله و خودباوری و…

کسب مهارت خودارزیابی
کسب مهارت برنامه ریزی در کارها

      کسب مهارت مستندسازی و گزارش نویسی

هدف کلی
به انجام فرایند طراحی و ساخت و تغییر نگرش  هدف از ارائه این موضوع، دستیابی 

دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه در دنیای واقعی با نگاه پروژه ای است.
لذا همواره فرایند انجام کار و تقویت روحیه ایده پردازی در دانش آموزان مورد تأکید 

برنامه ریزان این واحد درسی می باشد.
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هدف کلی

طراحی، اجرای فرایند و ساخت آینه های کروی خودرو

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.

جدول زمان بندی اجرای پروژه ساخت

شمارۀ جلسهردیف
زمان پیشنهادی )دقیقه(

جمعغیرکالسیکالسی

5712جلسٔه اول1

5712جلسٔه دوم2

5712جلسٔه سوم3

5712جلسٔه چهارم4

5712جلسٔه پنجم5

5712جلسٔه ششم6

5ـــ5جلسٔه هفتم7

354277جمع
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ابزار و مواد مورد نیاز
الف( ابزار کار با دست یا ابزار دستی

توصیۀ ایمنیمشخصات فنیکاربردتصویرعنوان ابزارردیف

برای کشیدن و عبور دادن شیلنگ های انبردست1
الستیکی از روزنه های باریک

یا  متوسط  انبردست 
کوچک به طول 15 تا 
سانتی متر   25 حداکثر 

با دستٔه عایق

لبه های  تا  باشید  مواظب 
انبردست پوست دست شما 

را گاز نگیرد.

یا برای برش حلقوی لولٔه پولیکاکمان اره2 کوچک  ارٔه  کمان 
ارٔه  تیغٔه  با  متوسط 

معمولی

صحیح  نحؤه  و  جهت  به 
برش توجه کنید.

عرضی قیچی3 و  طولی  برش  و  قطع  برای 
شیلنگ الستیکی

دارای  متوسط،    مقاوم، 
پهن  )نه  معمولی  نوک 

و نه تیز(

هنگام کار با قیچی هرگز با 
قیچی بازی نکنید.

شده سوهان4 بریده  قسمت های  ساییدن  برای 
با کمان اره

دارای  و  تخت  مدل 
درشت،  و  ریز  دندانه 

مقاوم و نشکن

هنگام کار با سوهان مواظب 
دیگر  دست  با  آن  برخورد 

خود باشید.

برای کم و زیاد کردن فشار در محفظٔه سرنگ5
فشار روی سطح آینه

 30 حجم  دارای 
نوک   ،50CC الی 
راستای  در  مخروطی 
محور سرنگ و دارای 

پیستون الستیک دار

هرگز از سوزن آن  استفاده 
باید  وسیله  نکنید،   این 
و  باشد  بهداشتی  به صورت 
با  از داروخانه تهیه شود و 
مورد  اولیا  و  معلم  نظارت 

استفاده قرار گیرد.

چسب مایع 6
فوری یک، 

دو، سه

برش خوردٔه  لبه های  چسباندن  برای 
حلقه های پولیکا

فلزی  قوطی  دارای 
اسپری 

پالستیکی  ی ظرف  ر د
چسب مایع

مواظب باشید مایع چسب با 
پوست انگشتان شما تماس 

پیدا نکند.
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ب( وسایل مصرفی و خانگی

توصیه ایمنیمشخصات فنیکاربردتصویرعنوانردیف

به نازکی پاکت فریزر، براق جایگزین آینهورقه فویل،  آلومینیومی7
و  زیاد  بازتابش  دارای 

بدون خط و انعطاف پذیر

حلقه های لولٔه پولیکا8 تولید  برای 
مناسب و با ابعاد مورد 

نیاز

دارای ضخامت 2 میلی متر 
و قطر5 الی 10 سانتی متر

قطعه 9 سانتی متر

هوا شیلنگ الستیکی9 فشار  انتقال  برای 
محفظٔه  به  سرنگ  از 

فشار

 10mm الی   4 قطر  با 
شیلنگ  مثل  نرم  جنس 

آکواریوم

از بازی کردن با آن 
خودداری کنید.

جهت نصب به شیلنگ دِر بطری آب10
پالستیکی

ـــمعمولی

روکش کردن دهانه های بادکنک11
قطعٔه لولٔه پولیکا

ـــدارای پوسته ضخیم

ظروف پالستیکی 12
دهانه گرد

ـــمعمولیبدنٔه محفظه فشار

بطری پالستیکی آب 13
معدنی خانواده

ـــساده، بی رنگ و تمیز

روی ِکش قیطانی و نخ قرقره14 فویل  نگهدارنده 
لولٔه  قطعٔه  دهانه های 

پولیکا

ـــمعمولی

فاصلٔه نوار چسب15 کردن  پر  جهت 
فویل،  دیواره های  بین 
جدارٔه  و  پولیکا  حلقٔه 

محفظٔه فشار هوا

چسب نواری و الستیکی 
اتصال  در  استفاده  مورد 

سیم های برق خانگی

ـــ


