
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
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 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



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

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


