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 پوشاک:  موضوع درس
 آموزش دوخت  و ساخت یک پروژه

 دقیقه 58 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 تمهف:  کالس

 115 - 131صفحات 
 کالس درس:  انمک نفر 42:  دانش آموزانتعداد 

 ســدریـــــــل از تــقبفعالیت های  الف: 

  بلوم جدید بندی طبقهبرنامه درسی ملی و هدف نویسی تلفیقی از بر اساس  اهداف

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 مرتبط پروژه یک ساخت و دوخت انواع با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

  شود آشنا پوشاک نعتص مشاغل و مفاهیم با آموز دانش -1

  کند درک را انسان برای پوشاک اهمیت آموز دانش  -2

  بشناسد را دستی دوخت ابزارهای آموز دانش  -3

 بداند را  ساده دوخت های روش آموز دانش  -4

 دهد انجام مختلف  های دوخت با خالقانه های پروژه آموز دانش  -5
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 والی محتوای درسی(اهداف )با رعایت ت

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 * *  * تعقل آگاهی - شناختی  پوشاک را برای حفظ حجاب انسان واجب می دانند. فراگیران

کاربرد ابزارهای خیاطی در دوخت هاای سااده را   موزان دانش آ

 می دانند و از آنها برای دوخت و دوز معمولی استفاده می کنند.

 شناختی

 کاربرد
  *  * علم

دانش آموزان هنگاام کاار باا ابازار خیااطی از شاوخی پرهیاز و        

 جدیت و رعایت نکات ایمنی را مد نظر قرار می دهند

 شناختی

 درک و فهم
 * *  * علم

انواع دوخت ساده را می شناسند و از آنهاا در دوخات و   فراگیر 

 دوزهای مختلف استفاده می کنند

 شناختی

 کاربرد
 * *  * عمل

شالوار  و دکماه    و داما   قفلی قزن با کمک دبیر دوختفراگیر 

 فشاری را انجام می دهند

 حرکتی -روانی 

 مشاهده و تقلید
 * *  * عمل
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بیر یا بزرگترها لباس های خود و دیگران با کمک ددانش آموز 

 را با رعایت نکات ایمنی اتو می کند.

 حرکتی -روانی 

 مشاهده و تقلید
 * *  * عمل

  *  * علم کاربرد - شناختی با کار ماشی  دوخت )چرخ خیاطی( آشنایی داردفراگیر 

 بدون کمک دیگران یک پروژه خالقانه می سازد دانش آموز
 حرکتی -روانی 

 اجرای عمل بدون کمک
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 اهمیت پوشاک

 آشنایی با ابزار دوخت

 آشنایی با انواع دوخت

 دکمه و اتو کردن –در مورد دوخت قزن توضیح 

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

مللی باشللد و در آن دانللا آمللوزان هالل  کملل  هللا و   یللا کارهللا  محللآ آمللوزن ایللک درد کلل د درد  

رهللای ک سللی و پرسللا هللای کهللار را بلله لللورد هروهللی ضللآ مللی کننللد و در ضللمک توضللیحاد دبیللر کا

بلرای تلدریس   تدریس سلواتتی کله در نهلک دارنلد از دبیلر یلا هله هلرو  هلای خلود ملی پرسلند در ضلمک              

 و ............... اسهفاد  می شود –انواع پارچه  –عملی ایک درد از ابزار دوخت 

 بینی پیا

 رفهار

  ورودی

 :فراهیران 

 –بلا ماشلیک دوخلت آشلنا باشلد       –بلا وسلایآ و ابلزار دوخلت آشلنا باشلد        –با اهمیت پوشلاک آشلنا باشلند    

 انواع دوخت روی لااد یا کیف یا .... را نشان دهد و آنها را بررسی کند.

ایجاد 

ارتااط 

 اولیه 

 رو دقت د دانا آموزاندقت در وضع جسمی و روانی  - ضضور و غیار -س م و اضوال پرسی 

 جهت تدریس بهینه وضعیت مناسب فضای آموزشی

 زمان

 دقیقه 3

بندی،  هرو 

مدل و 

ساخهار 

 ک سی

هرو  بندی دانا آملوزان بلر اسلاد توانلایی هلا ، ع قمنلدی هلا ، رفاقلت هلا و معیارهلای دییلر انجلام ملی              

عملوت بله   و م شود به هوری که در هر هلرو  دانلا آملوزان قلوی و مهوسلع و ضلعیف وجلود داشلهه باشلند.          

 نفر  هرو  بندی می شوند . 4لورد هرو  های 

 .چیدمان شود Uیا به لورد  برهزار می شود تیمی مدل ک د هه به لورد نشست

ایجاد  رون 

و تداوم 

 انییز 

بحث و تاادل نظر درمورد جدایی ناپذیر بودن پوشاک از انسان و ورود به ایک ضوز  در آیند  شغلی 

 هری  داشهک ابهکار و خ قیت در تولید پوشاک مناسب درخور مردم ایران. و کسب درآمد فراوان از

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازیک

 جاری درد از فکری بارن و قالی های آموخهه با مهناسب سوال هرح

 ؟ چیست پوشاک اهمیت -1

 ؟ کند می اسهفاد  پوشاک از انسان چرا -2

 ؟ داشهید م قاد نزدی  از خیاط ی  با  آیا -3

 ؟ داشهید همکاری خانواد  اعضای با منزل خیاهی کارهای در آیا -4

 را اتو کردید ؟ دآیا لااد های خو -5

 زمان

 دقیقه 3

های  رون

 تدریس

 رون های مهناسب با کار عملی :

 کار عملی – بحث هروهی – بارن فکری –هروهی کار

 های مرحله حین تدریس : فعالیت ب
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 کالس درسآماده سازی 

 وسایل و ابزار دوختآماده سازی 

 اخالق در کارگروهیبه فراگیران جهت رعایت تأکید 

 همکاری در کار گروهیراگیران جهت تأکید به ف

 فراهم کردن یک پارچه که انواع دوخت روی آن نمایش داده شده

 نمایش چند پروژه مرتبط با این پودمان

 

 

 

 

 

 

 زمان

 دقیقه 3
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  فعالیت فراهیران فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 جهتدر کارگروهی و تیمی اخالقی تأکید بر رعایت نکات 

 پیشبرد بهینه اهداف گروه
 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

 و لمس ابزار از نزدیک گوش کردن ، سوال پرسیدن ابزار و وسایل دوخت سادهتوضیح  

 پودمان حل جداول و کارهای کالسی کمک به

سی پودمان حل جداول و پرسش ها و کارهای کال

ورت اعضای گروه به جاری با کمک دبیر و مش

 صورت بارش فکری
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 دوخت قزن قفلی
یر و دوخت آن روی گرفت  قزن قفلی و پارچه از دب

 پارچه به موازات کار دبیر
 زمان

 دقیقه 55

 دوخت انواع دکمه روی پارچه
گرفت  انواع دکمه و پارچه از دبیر و دوخت آن روی 

 پارچه با کمک و راهنمایی دبیر

با تصویر و فیلم یا به  توضیح نحوه اتو کردن انواع پارچه

 صورت عملی با رعایت نکات ایمنی

اسالید یا فیلم های نحوه دیدن تصاویر و شنیدن و 

اتوکردن انواع پارچه یا کار عملی با اتو در صورت 

 داشت  اتو در کارگاه

 دادن طرح جهت ساخت یک پروژه

با مشورت اعضای گروه خود در پایان دانش آموزان 

تصمیم می گیرند در آینده مبنای کار ساخت پروژه 

 های خود را روی خالقیت و ابتکار قرار دهند

های  الیتفع

خ قانه 

 آموزان دانا

بلر اسلاد توانلایی هلا و ع قمنلدی هلای کل د بههلریک         دبیلر و دانلا آملوزان    در ضیک آملوزن ایلک درد   

 نهیجه را برای تدریس ایک پودمان انهخار و ساخت پروژ  های مرتاع را با ایک منوال ادامه می دهند.

 های تکمیلی : فعالیت ج

لاب
یل
زش
ار

 ی

 د :می کنارهای زیر ارزشیابی با توجه به معیدانش آموزان  کار و تالش ن دبیر پس از دید

شلرکت در   –جلوار بله سلواتد     –تعاملآ افلراد هلرو  بلا هله       –کلارهروهی   –ابهکلار  وخ قیت 

 درسهی کار و......... –رعایت نکاد ایمنی  –تمیزی کار  –فعالیت بیشهر  – یبحث هروه

یکللی از اعضللای هرهللرو   بیشللهربللرای ارزشللیابی د از دانللا آمللوزان خواسللهه مللی شللو سلل س 

 پروژ  ها را جمع آوری و برای ارزشیابی به دبیر تحویآ دهد

 زمان

 دقیقه3

 بندی جمع

و ساخت 

 جدیددانا 

آملوزن هلای قاللی و دریافلت دیلدها  هلای فراهیلران توسلع دبیلر و          مرور بیان خ له درد و 

 توسللع دانللا آمللوزان و جمللع بللرای دوخللت یللدبیللان تجربیللاد و اراالله را  کللار و ابهکللاراد جد

 به لورد جمعی مطالب بندی

 زمان

 دقیقه 2

 تعییک

تکالیف و 

 بعدیاقدام 

عمللی بلودن ایلک پودملان از دانلا آملوزان خواسلهه ملی شلود پلروژ  ی مرتاطلی را            با توجه به 

انهخللار و در منللزل بللا کملل  اعضللای خللانواد  آن را سللاخهه و جهللت ایجللاد نمایشللیا  پوشللاک  

هخللار شللود . در کللار سللاخت هلله بلله مدرسلله بیاورنللد پللروژ  هللا مللی توانللد از کهللار یللا آزاد ان

دسلهمال جیالی    –پلروژ  هلایی م لآ دوخلت : جانملاز       رعایت نکاد ایمنی هوشلزد شلود.  تأکید 

 ..........و . -دوخت انواع دوخت دسهی و ماشینی روی پارچه  –ساک پارچه ای  –کیف  –

 زمان

 دقیقه 2

 نابعمعرفی م

 فیله های آموزن خیاهی و دیدن تصاویر مرتاعجهت دانلود معرفی سایت کاروفناوری ک له 

 
 زمان

 دقیقه1
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