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 بر اساس برنامه درسی ملی نهمطرح درس روزانه کاروفناوری 
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 :  شماره طرح درس

2 - 6 
 تأسیسات مکانیکی:  موضوع درس

 آشنایی با تعمیرات تأسیسات خانگی
 دقیقه 58 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 نهم:  کالس

 39تا  37صفحات 
 کارگاه یا حیاط:  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

 با تأسیسات گاز رسانی خانگی و آشنایی تأسیساتتعمیرات  هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 را انجام دهد خانگیتأسیسات  تعمیر چند آموز شدان -1

 دانش آموز هنگام تعمیر تأسیسات منزل نکات ایمنی را رعایت کند -2

 را بشناسد)کولر آبی ( تأسیسات تهویه مطبوع  آموز دانش -2

 اساس کار تأسیسات گرمایشی را درک کند آموز دانش -3

 سیسات گازرسانی را بشناسدنکات ایمنی و مهم در راه اندازی تأ آموز دانش -4

ف
هد

 
ی
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ی
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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

 ،تفکر سیستمی اجرای ،یریت منابعمد مثل مهارت هایی فراگیر

 موثر می داندرا در آموزش این درس  کار فنی و ، کنجکاوی

 شناختی 

 درک و فهم
 * *  * تعقل

 * *  * تعقل آگاهی – شناختی به اهمیت صرفه جویی در مصرف آّب واقف است. دانش آموز

 لولر   گرفتگری  نمرود   فراگیر با کمک دبیرر راه هرای برفررف   

 شویی را تست می کند ظرف س کا آبراه 

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید
  *  * عمل

  *  * علم آگاهی - شناختی آب بندی فالش تانک را  یاد می گیرد نحوه آموز دانش

  *  * علم آگاهی –شناختی  فراگیر با تأسیسات تهویه مطبوع آشنا می شود

آبری را   رکرول  ای دوره سرویس آموز به کمک دبیر نحوه دانش

 یاد می گیرد و آ  را انجام می دهد

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید
  *  * عمل
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را  گرمایشری مدرسره   تأسیسرات  برا کمرک دبیرر    آموزا  دانش

 بررسی می کنند

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید 
  *  * عمل

گازرسانی را برا   تأسیسات اندازی راه در مهم دانش آموز نکات

 پودما  یاد می گیرد. 87و  87صفحات  بررسی تصاویر

 شناختی

 درک و فهم 
 * *  * علم

رئوس 

 مطالب

 بازکردن گیر ظرفشویی

 آب بندی فالش تانک

 تأسیسات تهویه مطبوع

 تأسیسات حرارتی

 تأسیسات گاز رسانی

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

دانا  آماوزان قبام ک اک     مای باشاد کاه در آن    کناار تأسیساات مدرساه    محل آموزش این درس کارگاه یاا  

 را سپری می کنند . تأسیسات مکانیکیها و توضیحات دبیر مراحل آموزش درس و تع یر 

 –نااوار تونااون  -آ ارلولااه گیاار –در تاادریا ایاان اودمااان رااالوه باار کااااب    اباا:ار کااار ماننااد   آ ارفرانسااه 

 مورد نیاز است.و ..... هم  لوله بازکن دسای –انبردست  –دوسو و  هارسو  –برس سی ی  

 بینی ای 

 رفاار

  ورودی

 فراگیران  

 –اه یاات ودااود انااواع تأسیسااات مکااانیکی درسااارا ان هااا و مراکاا: زناادگی انسااان هااا را در  کننااد       

 ه چنین اب:ارهای کار تع یرات مع ولی را بشناسند.

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه 

دان  آموزان و دقت در ی دقت در وضع دس ی و روان - حضور و غیاب -سالم و احوال ارسی 

 وضعیت مناسب فضای آموزشی دهت تدریا بهینه

 زمان

 دقیقه 3

بندی   گروه

مدل و 

ساراار 

 کالسی

گروه بندی دان  آماوزان بار اسااس تواناایی هاا   رالق نادی هاا   رفاقات هاا و معیارهاای دییار انجاام مای              

داود داشااه باشاند.  و مع او  باه      شود به قوری که در هر گاروه دانا  آماوزان قاوی و ماوساع و ضاعی  و      

 نوره گروه بندی می شوند . 4صورت گروه های 

 مدل کالس هم به صورت کار ر نی برگ:ار می شود.

ایجاد  روش 

و تداوم 

 انیی:ه

دامنه کار در رشاه های تأسیساتی با توده به انواع و گساردگی آنها بسیار زیاد است افراد می توانند 

رت رصوصی و شخصی و دولای یا زیر نظر شرکت های مخان  وارد بازار کار در این رشاه ها به صو

و اشاغال در آینده شوند با این توضیحات در دان  آموزان دهت ادامه تحصیل در رشاه های فنی 

 مرتبع ایجاد انیی:ه می شود.

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازین

 داری درس از فکری بارش و قبنی های آموراه با ماناسب سوال قرح

 ببرید نام را تأسیسات نوع  ند نام -1

 تأسیسات مکانیکی را تع یر کردند. آیا -2

 نکات ای نی کار با تأسیسات مکانیکی را می دانند -3

 هنیام راه اندازی و کار با وسایل گاز سوز  ه نکاتی را باید ررایت کنند -4

 زمان

 دقیقه 3

های  روش

 تدریا

  نی  روش های ماناسب با کار ر

 کار فنی –بحث گروهی  –بارش فکری  –کارر نی 

 های مرحله حین تدریس ب : فعالیت
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 آماده سازی محیط آموزش

 آماده نمودن ابزار کار

 تأکید به فراگیران جهت رعایت اخالق در کارگروهی

 تأکید به فراگیران جهت همکاری در کار گروهی

 کار با تأسیسات مکانیکیتأکید بر رعایت نکات ایمنی 

 هماهنگی با مدیر جهت بازدید از موتورخانه مدرسه در صورت موجود بودن

 

 

 

 

 

 

 زمان

 دقیقه 3
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  فعالیت فراگیران فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 زمان

تأکید بر رعایت نکات اخالقی و همکاری شایسته اعضاء در 

 کارگروهی جهت پیشرفت مناسب اهداف گروه
 گوش کرد  و تأیید کرد  نکات گوشزد شده

ایمنی و صرفه جویی  نکات رعایت به دانش آموزا  بر تأکید

 تأسیسات  با کار هنگام در مصرف آب
 عو مهم دانستن موضو گوش کرد  ، سوال پرسید  

 کاس  آبراه  لول  گرفتگی نمود  برفرف های تست راه

 شویی ظرف

به صورت عملی یا تئوری راه های باز فراگیرا  

کاسه ظرفشویی را بررسی می  آبراه  کرد  لول 

 کنند.
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 آب بندی فالش تانک

تصاویر راهنمایی فبق توضیحات دبیر یا فراگیرا  

ت به صورپودما  یک فالش تانک را  87صفحه 

 .آب بندی می کنندعملی 

 دقیقه 56

 توضیح تأسیسات تهویه مطبوع کولر آبی یا گازی

به همراه دبیر یک کولر آبی یا کولر  آموزا  دانش

توا  و گازی را از نزدیک بررسی کرده و در حد 

 امکا  با رعایت نکات ایمنی آ  را سرویس می کنند

ی بازدید از موتورخانه تأسیسات گرمایی مدرسه در صورت

 که مدرسه این موتورخانه را داشته باشد.

با دبیر از شوفاژخانه ) موتورخانه (  آموزا  دانش

مدرسه بازدید کرده و نحوه گرم شد  شوفاژ یا 

 رادیاتورهای مدرسه را از نزدیک مشاهده می کنند.

 توضیح نکات مهم راه اندازی تأسیسات گاز

 در مهم به همراه توضیحات دبیر نکات آموز دانش

 تصاویر بررسی با را گازرسانی تأسیسات اندازی راه

 .گیرد می یاد پودما  87 و 87 صفحات

های  فعالیت

رالقانه 

 آموزان دان 

در حین آموزش کار  م کن است دان  آماوزان بار اسااس رالقاه و تواناایی هاا یاا تجربیاات قبنای راود یاک            

ارائااه کننااد کااه قطعااا از  ری از تأسیسااات مکااانیکیزمینااه تع یاار و نیااه داایااده یااا راه کااار دالااب و نااو در 

 قرف دبیرمورد ح ایت و تشویم قرار می گیرند

 های تکمیلی ج : فعالیت

ی
ااب
یا
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 دبیر پس از دیدن کارهای کالسی دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر نمره  ارزشیابی می دهد :

 –تعامال افاراد گاروه باا هام       –رگروهی کاا  - باه کاار   نشاان دادن رالق نادی   –اباکار ورالقیت 

 –کاار  انجاام  روش درسات   –ررایات نکاات ای نای     – در آب صارفه داویی   –دواب به ساوا ت  

 اساواده درست از اب:ار و ...........

 زمان

 دقیقه3

 بندی د ع

و سارت 

 دان  ددید

بیار و  بیان رالصه درس و مرور آماوزش هاای قبنای و دریافات دیادگاه هاای فراگیاران توساع د        

بیااان تجربیااات و ارائااه راه کااار و فنااون ددیااد دهاات سااارت یااا کااار بااا تأسیسااات مکااانیکی   

 توسع فراگیران یا دبیر

 زمان

 دقیقه 2

تعیین 

تکالی  و 

 اقدام بعدی

و درس دبیار از دانا  آماوزان مای رواهاد باا ررایات نکاات ای نای           ر نی بودن ایان با توده به 

اده شاده در درس اماروز را زیار نظار ب:رگارهاا در منا:ل       توضای  د ماوارد  در حاد تاوان و امکاان    

و از کار رود فاینم یاا رکاا گرفااه و آن را باه دبیار ای یال کنناد یاا دهات ن اای  در            ت رین 

 کالس به مدرسه بیاورند

 زمان

 دقیقه 2

 معرفی منابع

اب به معرفی سایت کاروفناوری کالله دهت داننود فینم های آموزشی تأسیسات مکانیکی که در کا

 آنها اشاره شده است
 

 زمان

 دقیقه1
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