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  تهیه کننده:   سال تحصیلی: پایه: هفتم نام درس:کار وفناوری طرح درس :ساالنه

 فعالیت تکمیلی هدف کلی درس موضوع درس پودمان هفته ماه

 مهر

 ------ اول

آوردن یک وسیله  آشنایی با اهداف کلی کاروفناوری  آشنایی باکتاب ومعارفه وگروه بندی

مانند:سشوار دستگاه 

 کنترل........

 1 دوم

آموزش وبه کارگیری مهارتهایی مانند اجرای کارهای  اختراع نوآوری،پرورش خالقیت

 تفکر انتقادی ،پرسش گریٰ  گروهی 

آشنایی با مفاهیم اختراع نوآوری و روشهای گوناگون 

 پرورش خالقیت

بررسی چنداختراع الهام 

گرفته شده از طبیعت، 

 6تکمیل گزارشات ص

 1 سوم

اوری طبیعی فناوری وسیستم،فن

 ومصنوعی،

آموزش وبه کارگیری مهارتهایی مانند اجرای کارهای 

 گروهی

 بهره گیری درست از فناوری

ایجاد یک اختراع با 

محدودیت 

وسایل)نخ،چوب،چسب،کاغذ

) 

 2 چهارم

ت فناوری اطالعات وارتباطاکاربرد 

 paint)آموزش نقاشی با رایانه )

 

جرای کارهای آموزش وبه کارگیری مهارتهایی مانند ا

 گروهی

آشنایی با مفهوم فناوری اطالعات وارتباطات وتاثیرات 

 فناوری واطالعات در زندگی

جست وجو در وبگاه شبکه 

به منظور  (رشدمدارس) ملی

 22فعالیت ص

 آبان

 

 2 اول

 نوشتن متن در رایانه در محیط

 (wordواژه پرداز) 

 آشنایی با روش انتقال متن به نقاشی وبالعکس

 ی با نکات ایمنی کار با رایانهآشنای

جست وجو در وبگاه شبکه 

ملی رشد قسمت 

سرگرمی،سرگرمی 

آدم خوارها وکتاب "فکری

 "خوان ها

 3 دوم
 آشنایی با ابزار مرورگر صفحات وب جست وجو و جمع آوری اطالعات

 آوری اطالعات آشنایی با روشهای جست وجو وجمع

 2آزمون عملی از پودمان 

 3 سوم

ی بامرور گرهای وب و ویژگی آشنای

 آنها

انجام کارهای کالسی  Internet explorerآشنایی با مرورگر

 33تاص33ص

 

 3 چهارم

 گیری موتورهای جست وجوبه کار چگونه جستجو بهتری انجام دهیم

 در اینترنت مفیدتوانایی جمع آوری اطالعات 

انجام کارهای کالسی 

 34تاص33ص

 

 3 اول آذر

 ایی با مستند سازی ومزایای آنآشن مستند سازی

( برای تهیه wordاستفاده از نرم افزار واژه پرداز)

 گزارش

 توانایی درج متن ، جدول وتصویر در پرونده متنی

 توانایی انجام تنظیمات متن جدول و تصویر در پرونده

 توانایی رسم نمودار و تغیرات ظاهری نمودار

انجام کارهای کالسی 

 62تاص22ص
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دوم تا 

هارم و چ

هفته اول 

 دی

 پروژه

 

 

 

 

 

دانش آموزان در راستای اهداف 

کتاب پروژه های گوناگونی را 

انتخاب کرده و اقدامات الزم را 

 مبذول داشتند

آشنایی با صنایع دستی ،کار باچوب، ،آشنایی با 

ساخت ا نواع عروسکهای پارچه ای ،نقاشی روی پارچه 

 و...............

ی مراحل پروژه در راستا

 3پودمان 

 مستند می شود

 دی

 ---- دوم وسوم
جمع بندی کارها وفایل ها 

 وارزشیابی پایانی

-------------- -------------------- 

 2 چهارم

تاکید بر آموزش وبه کارگیری مهارتهایی مانند اجرای  کسب وکار 

 کارهای گروهی ،تفکر انتقادی و پرسشگری

فرینی ،خرید آشنایی با مفاهیم کسب وکار)کار آ

 ،فروش، پس انداز،کارتهای اعتباری

انجام کارهای کالسی 

 34تاص37ص

 بهمن

 2 اول

ایجاد بازارچه با دعوت از  آشنایی با نکاتی برای راه اندازی بازارچه در مدرسه راه اندازی بازارچه نیم سال اول

اولیای مدرسه واولیای دانش 

آموزان ودانش آموزان پایه 

 سوم

 6 دوم

تاکید بر آموزش وبه کارگیری مهارتهایی مانند اجرای  کشی نقشه

 کارهای گروهی ،تفکر انتقادی و پرسشگری

 تقویت مهارت برآورد اندازه واندازه گیری

 مهارت کشیدن نقشه دستی آزاد )اسکچ(

 

انجام کارهای کالسی 

 43تاص42

 6 سوم
آشنایی با  مفاهیم)نقشه کشی،فناوری های رایج برای  نقشه کشی

 نقشه کشی نما،سه نما

انجام کارهای کالسی 

 33تاص44ص

 

 

 چهارم

 

3 

 

 کار باچوب

 

آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب و فرآورده 

 های چوب

 33انجام کار کالسی ص

جست وجو در وبگاه شبکه 

 ملی رشد

 

 اسفند

 

 اول

 

 

4 

 

 العاتاشتراک گذاری اط

 آشنایی با برخی ازمشاغل صنایع چوب

 آشنایی با اشتراک گذاری وضرورت آن

 (powerpointبه کار گیری نرم افزار پاور پینت )

 توانایی ایجاد اسالید

 

 انجام کارهای کالسی

 113،ص113ص

 4 دوم 

 آشنایی با ایجاد پیوند میان اسالیدها اشتراک گذاری اطالعات

 لیآشنایی با درج دکمه تعام

 آشنای باجلوه های ویژه به اسالید واجزای آن

 

انجام کارهای کالسی 

 121وص127ص

 پروژه

 

 

 

 

 

دانش آموزان در راستای اهداف 

کتاب پروژه های گوناگونی را 

انتخاب کرده و اقدامات الزم را 

 مبذول داشتند

آشنایی با صنایع دستی ،کار 

باچوب،آشنایی با فعالیت 

ا نواع کشاورزی،آشنایی با ساخت 

عروسکهای پارچه ای ، وسفره 

 آرایی...............

 4مراحل پروژه در راستای پودمان

 به اشتراک گذاشته  می شود
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سوم 

 وچهارم

 پروژه

 

 

 

 

 

دانش آموزان در راستای اهداف 

کتاب پروژه های گوناگونی را 

انتخاب کرده و اقدامات الزم را 

 مبذول داشتند

باچوب،آشنایی با فعالیت  آشنایی با صنایع دستی ،کار

ای  کشاورزی،آشنایی با ساخت ا نواع عروسکهای پارچه

 ، وسفره آرایی...............

ایجاد بازارچه با دعوت از 

اولیای مدرسه واولیای دانش 

آموزان ودانش آموزان پایه 

 سوم

 

 

 

 

 

 

آشنایی با نکاتی برای راه اندازی  راه اندازی بازارچه نیم سال دوم 

 چه در مدرسهبازار

ایجاد بازارچه با دعوت از اولیای 

مدرسه واولیای دانش آموزان ودانش 

 آموزان پایه سوم

 3 سوم فروردین
 گیاهاننگهداری آشنایی با برخی مفاهیم پرورش و پرورش ونگه داری گیاهان

 اری گیاهانبرخی مشاغل پرورش ونگهد ی بایآشنا

 تولیدسبزی

 پرورش سبزه کوزه ای

 چهارم 

امه اد

 پروژه

 

 

 

 

 

دانش آموزان در راستای اهداف 

کتاب پروژه های گوناگونی را 

انتخاب کرده و اقدامات الزم را 

 مبذول داشتند

کار باچوب،آشنایی با فعالیت ،آشنایی با صنایع دستی 

کشاورزی،آشنایی با ساخت ا نواع عروسکهای پارچه 

 ای ، وسفره آرایی...............

ستای مراحل پروژه در را

 4پودمان

 به اشتراک گذاشته  می شود

 ردیبهشتا

 ------ اول

ایجاد بازارچه با دعوت از  آشنایی با نکاتی برای راه اندازی بازارچه در مدرسه راه اندازی بازارچه نیم سال دوم

اولیای مدرسه واولیای دانش 

آموزان ودانش آموزان پایه 

 سوم

 17 دوم

 صنایع پوشاکآشنایی با برخی مفاهیم  پوشاک

 آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک

 آشنایی باگزینش درست پوشاک شخصی

 انجام کارهای کالسی

 123وص123وص133ص

 11 سوم

 آشنایی با برخی مفاهیم صنایع و مواد خوراکی خوراک

 آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی

 انجام کارهای کالسی

وص134ص132وص132ص

147 

 ----- چهارم
جمع بندی کارها وفایل ها 

 وارزشیابی پایانی

--------------------------------- ------------- 

 


