
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:    


