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 8:  شماره طرح درس
 ماکت سازی:  موضوع درس

 ساخت ماکت 
 دقیقه 88 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 هشتم:  کالس

 131 - 121صفحات 
 یا کارگاهکالس : مکان نفر 22:  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

 ماکت انواع ساخت و سازی ماکت هنر با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 .دشو آشنا ماکت ساخت مصالح و مواد با آموز دانش -1

 .بداند را ماکت ساخت های روش آموز دانش -2

 .کند استخراج آن نقشه از را اطالعات و بخواند را ماکت نقشه آموز دانش -3

 .شود آشنا ماکت ساخت محاسن و مزایا با آموز دانش -4

ف
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 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

در کار گروهی و  ، منابع پذیری و مدیریت مسئولیتفراگیران 

 ساخت ماکت را رعایت می کنند

 شناختی 

 آگاهی
 * *  * تعقل

 و گروهی کار در اى حرفه اخالق و زیست محیط حفظ فراگیران

 کنند می رعایت را ماکت ساخت

 شناختی

 درک و فهم
 * *  * اخالق

 * *  * عمل کاربرد - شناختی دانش آموزان در ساخت ماکت نکات ایمنی را رعایت می کند.

فراگیر می تواند از روی مدل نقشهه ماکهت را بها دسهت ترسهیم      

 کند

 حرکتی – روانی

 تقلید و مشاهده
  *  * علم

برای ماکهت مهورد ن هر خهود یهه نقشهه        تواند می آموز دانش

 بکشد و آن را روی بستر ماکت پیاده سازی کند

 حرکتی - روانی

 کمه بدون عمل اجرای
  *  * علم
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فراگیر می توانهد بهدون کمهه دینهران  سهمت ههای مختله         

 ماکت را از نقشه جدا و آن ها را طبق النو جدا نماید

 حرکتی - روانی

 کمه بدون عمل رایاج
  *  * عمل

با کمه دبیرتکه ههای   اولیه مواد و وسایل داشتن دانش آموز با

 سازد می را ماکت ماکت را با چسب سرهم ، و انواع

 حرکتی -روانی 

 مشاهده و تقلید
  *  * عمل

فراگیر ماکت ساخته شده خود را بها خال یهت تهز ین و توانهایی     

 را دارد.شرح و توضیح آن برای دینران  

 شناختی

 خال یت
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 اهمیت ماکت و ماکت سازی آشنایی با

 شناخت مواد و ابزار ماکت سازی

 ترسیم نقشه ماکت

 ساخت ماکت

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

 استفاده کرد. یا کارگاه فنی یا مکان دیگری برای آموزش این درس می توان از کالس درس 

 زیر مورد نیاز است. ابزار آموزشوجهت 

چسا  چاوو و    –تیغاه موکات بار     –یونولیات   –چسا    –فیبار   -ابزار و وسایل ماکت ساازی ماننا: ک کاارتن   

  چوو پنبه و هر ماده دیگری که جهت ماکت سازی مناس  باش: –فوم  –کاغذ 

 بینی پیش

 رفتار

  ورودی

 فراگیران ک

ماکاات را بفهمناا: و بااا مااواد و اباازار  اهمیاات  -ناا: مثاااه هااایی از انااوا  ماکاات بزن –باشاان: ماکاات را دیاا:ه 

 ساخت ماکت تا ح:ودی آشنا باشن:.

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه 

دانش آموزان و دقت در دقت در وضع جسمی و روانی  - حضور و غیاو -سالم و احواه پرسی 

 و کار عملی و اطمینان از وضعیت مناس  فضای آموزشی آموزش کالس یا کارگاه محلوضعیت 

 انزم

 دقیقه 3

بن:ی،  گروه

م:ه و 

ساختار 

 کالسی

گروه بن:ی دانش آماوزان بار اسااس تواناایی هاا ، عالقمنا:ی هاا ، رفاقات هاا و معیارهاای دیگار انجاام مای              

شود به طوری که در هر گاروه داناش آماوزان قاوی و متوساع و ضاعی  وجاود داشاته باشان:.  و معماو  باه            

 ون: .نفره گروه بن:ی می ش 4صورت گروه های 

 م:ه کالس هم به صورت عملی و تیمی برگزار می شود.

ایجاد  روش 

و ت:اوم 

 انگیزه

ماکت سازی و کاربرد آن در بسیاری از رشته ها و فنون و راه بحث و تباده نظر درمورد اهمیت 

 های کس  درآم: از آن در آین:ه شغلی

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازین

 جاری درس از فکری بارش و قبلی های آموخته با متناس  سواه طرح

 ببرن: نام را ماکت چن: نام و چیست ماکت -1

 ان: دی:ه ماکت نزدیک از آموزان دانش آیا -2

 هستن: عالقمن: م:ه و ماکت ساخت شغل و حرفه به آموزان دانش آیا -3

 دانن: می را ماکت ساخت نحوه آموزان دانش آیا -4

 

 زمان

 دقیقه 3

های  روش

 ت:ریس

 ش های متناس  با کار عملی کرو

 کارعملی - بحث گروهی –بارش فکری  –کارگروهی 

 های مرحله حین تدریس ب : فعالیت
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 کالس درسکارگاه یا آماده سازی 

 ار و وسایل مورد نیاز در تدریس این درسابزآماده سازی 

 ت اخالق در کارگروهیتأکید به فراگیران جهت رعای

 تأکید به فراگیران جهت همکاری در کار گروهی

 

 

 

 

 

 

 

 زمان

 دقیقه 3
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  فعالیت فراگیران فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

نکات اخال ی در همکاری متقابل و رعایت تأکید بر 

 جهت پیشرفت کار هی و تیمی کارگرو
 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

و نمایش چند ماکت از دست سازه های   بلی دانش توضیح  

 آموزان و شرح مواد مورد استفاده در ساخت ماکت

و لمس ماکت و دیدن گوش کردن ، سوال پرسیدن 

 از نزدیه ها

 سب نحوه ترسیم نقشه ماکت با مقیاس مناآموزش 
ترسیم هم زمان نقشه توسط فراگیران روی کاغذ و 

 تجزیه و تحلیل آن
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 تشویق در به کار بردن خال یت در ساخت ماکت

دانش آموزان با همکاری و عال مندی بعد از ترسیم 

نقشه کار  طعات و پازل های ماکت را از هم جدا می 

 کنند و منت ر ن ر دبیر می مانند.

 زمان

 دقیقه 56

جهت اتصال  طعات و پازل ها به هم  از فراگیراندرخواست 

 با چسب یا مواد دینر و سرهم کردن ماکت

تکه ها و  طعات ماکت را طبق نقشه و دانش آموزان 

النو با د ت به هم متصل می کنند و در این حین 

 تمیزی و خال یت کاری را فراموش نمی کنند.

 دانش آموزان کارن ارت بر 
ت و کامل کردن تکمیل و سرهم کردن  طعاادامه 

 دست سازه تا انتها

 و استفاده بهینه از زمان گوشزد کردن اتمام و ت
ماکت های خود را جهت در پایان دانش آموزان 

 ارزشیابی به دبیر نشان می دهند

های  فعالیت

خالقانه 

 آموزان دانش

ت مای آورنا: مای    انجام هار کاار عملای باه مارور طراحاان و ساازن:گان بار اسااس تجربیااتی کاه باه دسا             در 

توانن: طراحی هاا و پارو ه هاا و دسات ساازه هاای بهتار ،کااملتر و خالقاناه تاری تولیا: کننا: ایان نکتاه در               

مااورد طراحاای و ساااخت پاارو ه در دانااش آمااوزان هاام صاااد  اساات. پااس انتظااار خالقیاات در کااار فراگیااران 

 دور از دسترس نیست

 های تکمیلی ج : فعالیت
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 با توجه به معیارهای زیر ارزشیابی خود را انجام می دهد :ماکت های دانش آموزان یدن دبیر پس از د

آسای  کمتار باه     –زیباایی کاار    –تعامال افاراد گاروه باا هام       –کاارگروهی   –ابتکاار  وخالقیت 

 طبیعی بودن ماکت و ............... –محیع زیست 

 .د را به نمایش بگذارن:ماکت های ساخت خوو سپس از دانش آموزان خواسته می شود 

 ب:یهی است که ماکت های خالقانه تر امتیاز بیشتری دارن:

 

 زمان

 دقیقه3

 بن:ی جمع

و ساخت 

 دانش ج:ی:

بیان خالصه درس و مرور آماوزش هاای قبلای و دریافات دیا:گاه هاای فراگیاران توساع دبیار و          

 بن:ی و جمعبیان تجربیات و ارائه راه کار و ابتکارات ج:ی: توسع دانش آموزان 

 زمان

 دقیقه 3

تعیین 

تکالی  و 

 اق:ام بع:ی

با توجه به کاار عملای در ایان پودماان از داناش آماوزان خواساته مای شاود در هفتاه آینا:ه باه             

یااا گروهاای ماکاات هااایی بااا موضااو  آزاد درمناازه ساااخته و جهاات ایجاااد یااک  صااورت فااردی 

 ی تمیز و خالقانه استنمایشگاه کالسی به م:رسه بیاورن:. درضمن تأکی: روی کارها

 زمان

 دقیقه 1

 معرفی منابع

 ساخت ماکتمعرفی سایت کاروفناوری کالله جهت دانلود فیلم های آموزشی 

 
 زمان

 دقیقه1
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