
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
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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
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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
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 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



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 358

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:         



کتاب معلم)راهنمای تدریس پروژه ها و پودمان های انتخابی( کار و فناوری 366

منابع

١ــ سایت های اینترنتی مرتبط.
٢ــ دستگاه ساخته شده موجود در بازار.

٣ــ تجربه شخصی مؤلفان.


