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 به نام خدا

 طراحی آموزشی بر اساس برنامه درس ملی

 ماده درسی : کار و فناوری    پایه : هشتم     عنوان درس : پودمان صنایع دستی بافت

  تهیه کننده :       استان :     منطقه/شهرستان : 

 دقیقه 06مدت :      نام آموزشگاه :      شماره پرسنلی : 

راهبرد موضوعی : یادگیری و آشنا شدن دانش آموزان با صنایع دستی بافت و اساتید در این رشته که آثار 

زیبایی خلق کرده اند زمینه ای خواهد بود در بروز استعداد ها و پیروی از انواع سبک های بافت فرش و گلیم 

 حصیر و سبد و کیف در کشور عزیزمان ایران و قالی و جاجیم و زیلو و تهیه انواع

کسب مهارت انواع  –هدف کلی : کسب شایستگی های اخالقی ، ایجاد زمینه بروز و پرورش خالقیت فردی 

بافت تخت و بافت شیرازه و بند ) طناب ( و به طور کلی : ) کسب مهارت بافت تخت ؛ در تولید نمونه ای  از 

 کیف و تزیین آن ( 

با شناخت ابزار بافت تخت و نحوه کار با آن ها و همچنین با نحوه -1وزشی : آشنایی دانش آموزان : اهداف آم

نی و تزیین  باآموزش بافت -3چگونگی ترسیم طرح بافت روی کاغذ  -2تار و پودگذاری در بافت آشنا شوند . 

 ر بازارچه دانش آموزیآماده سازی نهایی محصول و ثبت آن در لیست فعالیت ها و فروش آن د-4بافت  

 توجه به ایمنی و بهداشت وسایل و کاالی تولید شده در کارگاه بافت-5

حیطه ها و 

 اهداف

 عرصه ها انتظارات از دانش آموزان در این درس

 خلقت دیگران خود خدا

به آفریده های خداوند در جهت آشنایی هر   تعقل

چه بیشتر با آن ها جهت ایده گرفتن در 

 ایجاد کسب و کار بافت دستی توجه کنند . 

  در مورد احترام به فرهنگ ، و انواع بافت

دستی و تزیین آن ها مناسب با فرهنگ 

 ایرانی تعقل کنند .

  با شناخت بیشتر در جهت آشنا نمودن

خت و صنایع دستی بافتنی نوجوانان با بافت ت

و تهیه کیف و انواع دست بافت در هنر و 

فرهنگ خانواده های ایرانی گام اساسی 

 بردارند . 
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  در شناخت فناوری های نوین کار بافت کیف

و قالی و فرش و انواع دست بافته ها و نحوه 

تزیین آن ها در زمینه ی کسب و کار تدبیر 

 کنند . 

* * 

دانش آموزان خود را ملزم به توجه و شناخت   ایمان

مشاغل بافت هنر های دستی در محیط 

 پیرامون خود کنند . 

  توانایی های خود را برای ایجاد یک کسب و

 کار باور کنند . 

  برای یادگیری فناوری های نو در زمینه ی

کسب و کار هنر بافتنی به خود ایمان داشته 

 باشند . 

  توانایی خود را برای پیشنهاد ایده های نو در

ایجاد کسب و کار و کارآفرین برتر ملی و 

 بومی ) انواع بافت تخت ( باور داشته باشند . 

* * 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 * 

 

 

* 

آشنا نمودن نوجوانان با جایگاه و مفاهیم   علم

صنایع بافتنی در فرهنگ ایرانی ، برقراری 

 ارتباط با هنر و صنایع دستی بافت تخت 

  تشویق آن ها در ارتقاء سطح مهارت خود بعد

از اتمام این پودمان . ) معرفی کتاب کارگاه 

صنایع دستی بافت به عنوان مرجع به دانش 

 ن کنند . (آموزان را تعریف و بیا

  با چند تن از کارآفرینان برتر صنایع فرش و

قالی و بافت دستی ، ویژگی ها و دالیل 

 موفقیتشان آشنا شوند . 

  مشاغل مربوط به صنایع بافت دستی و کاربرد

انواع الیاف و نخ را بشناسند و انواع روش های 

 تار و پود گذاری در بافت را بیان کنند . 
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 ی اینترنتی ، وسایل و مزایا و معایب خرید ها

بافت تزیینی در تهیه کیف را نام برده و نکات 

 ایمنی هنگام خرید اینترنتی را توضیح دهند . 

* 

توانایی ارایه ایده های نو و کاربردی در جهت   عمل

 ایجاد کار های عملی بافتنی و تزیین بافت

  توانایی تولید یک محصول بافتنی و فروش آن

برای آشنایی با کسب و کار های کوچک و 

 خانگی

  قادر باشند میان کسب و کار خود و فناوری

های نو ، در جهت کارآفرین برتر شدن ارتباط 

 برقرار کنند
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به انجام کار گروهی انواع بافت تخت و تزیین   اخالق

 کیف و دست بافته عالقه نشان دهند 

  به نوآوری ، کار و کارآفرینی و ایده پردازی

های نو در این زمینه ) بافتنی ( عالقه نشان 

 دهند 

  به برنامه ریزی ، مدیریت و اجرای صحیح در

کار ها و تهیه انواع دست بافت مانند کیف ، 

 فرش ، قالی عالقه نشان دهند 

 * 
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*  

بارش فکری و پرسش و  –کار گروهی عملی  –توضیحی  –تلفیقی از روش های نمایشی  روش تدریس

 پاسخ و مستند سازی ) تهیه و فیلم و گزارش بافت و به اشتراک گذاری (

امکانات و رسانه 

 آموزشی

کتاب درسی ، رایانه ، پاورپوینت به همراه تصاویر بافت ، تخته وایت برد ، ماژیک ، ارائه 

فتنی و طراحی آن ها ، فیلم انواع بافت تخت متن و فیلم تصاویری از کار های هنری با

کیف و نمایش چند وسیله بافت برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت ایجاد کسب و 

نخ  –کاغذ  –مداد  –خط کش  –ابزار کار بافت و طراحی مانند نی  –کار صنایع بافت 

مروارید ،  وسایل تزیین کیف ) مهره ، –سوزن پالستیکی  –کاموایی ضخیم و متوسط 

 دوربین دیجیتال برای تهیه گزارش و مستند سازی فعالیت  –دکمه ( 

سالم و احوال پرسی ، حضور و غیاب دانش آموزان ، دعای شروع درس ، با توضیح دادن  آماده سازی
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درباره ی برخی از افراد که چگونه با امکانات و تحصیالت کم توانسته اند کارآفرینان برتر 

ستی شوند و مهارت الزم را کسب کنند ، با توضیح صفحه اول پودمان دانش صنایع بافت د

 آموزان را به سوی موضوع درس هدایت می نماییم 

ارزشیابی 

 آغازین

 پرسیدن چند سوال از دانش آموزان :

آیا در محیط پیرامون خود کار های بافتنی و طراحی و دوخت کیف و بافت فرش  .1

 یا قالی را می شناسند ؟

 چگونه ایجاد مشاغل بافتنی و تزیینی می تواند مفید و موثر باشد ؟ .2

کارآفرین صناع بافت و تزیین دوخت کیف و فرش و قالی یا حصیر به چه کسی  .3

 گفته می شود ؟

فرایند یاددهی 

یادگیری  –

ضمن تدریس و 

ارزشیابی 

 تکوینی

  با روش بارش فکری مفهوم کار های طراحی و نحوه انجام بافت تخت و تزیین آن

 را از دانش آموزان می پرسیم و گفته های آن ها را روی تابلو می نویسیم . 

  بهترین تعریف از انواع طرح بافت را انتخاب و سپس با تعریف خودمان از کسب و

 نماییم کار صنایع دستی و بافت این تعریف را تکمیل می 

  دانش آموزان به صورت گروهی طرح بافت را کیف را روی کاغذA4  تکمیل و به

 کالس ارائه می دهند 

  با روش سخنرانی و نمایش فیلم درباره ی فواید صنایع بافت ، و نحوه انجام بافت

تخت توضیحی مختصر داده و دانش آموزن به روش گروهی و روش نمایشی در 

بافت و نحوه پود و تارگذاری کار بافت کیف را بانی و  کارگاه یا کالس روش های

 کاموا انجام دهند 

  با ارائه مطالبی درباره ی نکات ایمنی و زیبا ساختی محصول با رعایت نکات ایمنی

نی را از دانش آموزان در کارگاه زیر نظر دبیر مربوطه  و بهداشتی طرح بافت با

 انجام می دهند 

 چند سوال از دانش آموزان :پرسیدن  ارزشیابی پایانی

آیا می توانید روند نمایه طراحی و ساخت کیف موبایل و نحوه طراحی و بافت آن  .1

 نی را رسم کنید  را با

 نحوه انجام بافت با نی و تزیین آن را توضیح دهید  .2

 نکات ایمنی کار با قیچی هنگام برش نی و کاموا برای انجام بافت کدامند  .3

 ر روی کیف بافته شده را بیان کنید روش های تزیین کاری ب .4
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 نحوه بافت شیرازه و بند کیف را بیان کنید  .5

تعیین تکلیف و 

فعالیت های 

 خارج از کالس

 تعیین تکلیف گروهی :

با استفاده از توضیحات و مطالب گفته شده بتوانند در مورد ایجاد یک کسب و کار خانگی 

 ارائه دهندهنری و صنایع دستی بافتنی طرح قابل قبولی 

به صورت گروهی درباره قدمت صنایع دست بافت مانند فرش و قالی ، حصیر و جاجیم ، 

زیلو و سایر دست بافته ها در کشور عزیزمان ایران تحقیق کنید و نتیجه را در کالس اعالم 

 کنید 

 تعیین تکلیف گروهی :

تصاویر صفحه آخر این  هر فرد بتواند با استفاده از وسایل پیرامون خود و با استفاده از

 پودمان ایده هایی نو در جهت ساخت انواع بافت تخت و تزیین آن را ارائه و تحویل دهند

 

 


