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 تأسیسات مکانیکی:  موضوع درس
 رفع چکه شیر آب معمولی و اهرمی

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

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 نهم:  کالس

 67تا  66صفحات 
 کارگاه یا حیاط:  مکان نفر 72:  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

 رفع چکه شیرآب معمولی و شیرآب اهرمی و مکانیکی تأسیسات با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 شود آشنا تأسیسات مکانیکی با آموز دانش -1

 برخی از ابزارهای مورد نیاز در تأسیسات را بشناسد آموز دانش -2

 شیرآب معمولی را تعمیر یا تعویض کند آموز دانش -3

 ببرد لذت خود دست به رفع چکه شیر آب اهرمی از آموز دانش -4
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 حتوای درسی(اهداف )با رعایت توالی م

 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 ،مدیریت منابع 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

 تأسیسات مکانیکی را توضیح و انواع آن را نام می بردفراگیر 
 شناختی

 درک و فهم
  *  * علم

 ست می کند.ابزارآالت موردنیاز در تأسیسات را لی آموز دانش
  شناختی

 کاربرد
  *  * علم

 .می تواند شیر آب معیوب را تعویض کندبه خوبی  آموز دانش
 حرکتی - روانی

 هماهنگی حرکات
  *  * عمل

با کمک  دبیکر مکی توانکد واشکر آب بنکدی شکیر آب را        فراگیر 

 تعویض و شیر را رفع چکه کند.

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید
  *  * عمل



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  سه این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

با کم  می تواند چککه ککردن شکیر آب اهرمکی را      آموز دانش

 رفع و آن را تعمیر کند.

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید 
  *  * عمل

در  هنگام کار با وسکایل و ابکزار و تعمیکرات فنکی    دانش آموزان 

 نکات ایمنی را رعایت می کنند. تأسیسات

 شناختی

 درک و فهم 
 * *  * علم

رئوس 

 مطالب

 ات و انواع تأسیساتتوضیح مقدم

 ابزارهای کار در تأسیسات

 تعویض شیرآب

 تعمیر شیر آب

 رفع چکه شیر آب اهرمی

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

در آن دانو  آمووزان    موی باشود کوه   حیوا  مدرسوه در کروار آب یووری     یوا  کارگوا   محل آمووز  ایود در    

 واشوور آب بروودی تعووویض و شوویر آب و تعمیوور در  مراحوول آموووز ت دبیوور حاطبووک کموو  هووا و توضووی 

 . را سپری می کررد رآالتشی

 –نوووار تونووون  -آچارلولووه گیوور –ابووزار کووار مانروود ف آچارفرانسووه   ایوود دودمووان  وو و  بوور ک وواب  توودری  در 

 مورد نیاز است. هم روغد دان و ..... –انبردست  –دوسو و چهارسو  –آچار ش  گو   –بر  سیمی 

 بیری دی 

 رف ار

  ورودی

 ان ففراگیر

 –کرروود  را درکوجووود انووواع تأسیسووات مکووانیکی درسووای مان هووا و مراکووز زنوودگی انسووان هووا      میووت اه

 ابزارهای کار تعمیرات معمولی را بشراسرد.همچرید 

ایجاد 

ارتبا  

 اولیه 

و دقت در  دان  آموزاندقت در وضع جسمی و روانی  - حضور و غیاب -س م و احوال درسی 

 جهت تدری  بهیرهشی فضای آموز وضعیت مراسب

 زمان

 دقیقه 3

بردی   گرو 

مدل و 

سای ار 

 ک سی

گرو  بردی دان  آمووزان بور اسوا  توانوایی هوا     قمرودی هوا   رفاقوت هوا و معیارهوای دییور انجوام موی              

شود به طوری که در هر گورو  دانو  آمووزان قووی و م وسوع و ضوعی  وجوود داشو ه باشورد.  و معمووال بوه            

 نور  گرو  بردی می شوند . 4صورت گرو  های 

 شود. برگزار می کار  منیمدل ک   هم به صورت 

ایجاد  رو  

و تداوم 

 انییز 

دامره کار در رش ه های تأسیساتی با توجه به انواع و گس ردگی آنها بسیار زیاد است افراد می توانرد 

مخ ن  وارد بازار کار در اید رش ه ها به صورت یصوصی و شخصی و دول ی یا زیر نظر شرکت های 

و اش غال در آیرد  شوند با اید توضیحات در دان  آموزان جهت ادامه تحصیل در رش ه های فری 

 مرتبع ایجاد انییز  می شود.

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازید

 جاری در  از فکری بار  و قبنی های آموی ه با م راسب سوال طرح

 ببرید نام را تأسیسات نوع چرد نام -1

 اند دید  نزدی  از را..  و – کشی لوله سیس م – فاض ب – دکیج – شوفاژ آیا -2

 تأسیسات انواع با مرتبع وسایل  بردن نام -3

   تأسیسات با مرتبع مشاغل بردن نام -4

 زمان

 دقیقه 3

های  رو 

 تدری 

 رو  های م راسب با کار  منی ف

 یکار فر – بحث گروهی –بار  فکری  –  منیکار

 های مرحله حین تدریس ب : فعالیت
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 محیط آموزشآماده سازی 

 آماده نمودن ابزار کار

 تأکید به فراگیران جهت رعایت اخالق در کارگروهی

 تأکید به فراگیران جهت همکاری در کار گروهی

 آبو صرفه جویی در مصرف تأکید بر رعایت نکات ایمنی 

 فالش تانک و ..( –) شیر آب  وسیله یا مدل و ماکت از وسایل تأسیساتیآماده سازی چند 
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  فعالیت فراگیران فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 زمان

 دقیقه 56

اری شایسته اعضاء در و همک تأکید بر رعایت نکات اخالقی

 ف گروهاهداکارگروهی جهت پیشرفت مناسب 
 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

و صرفه جویی  ایمنی نکات رعایت به دانش آموزان بر تأکید

  تأسیسات با کار هنگام در مصرف آب
  گوش کردن ، سوال پرسیدن

 بزارهای کار در تأسیسات توضیح ا
شنیدن کارکرد ابزار تأسیسات از پس از فراگیران 

 نزدی  این وسایل را دیده و آنها را لمس می کنند

 باز کردن و تعویض شیر آب

بعد از دیدن نحوه کار دبیر شیر آب را به فراگیران 

صورت گروهی باز و تعویض می کنند و طریقه باز 

کردن شیر با دو آچار را تجربه می کنند همچنین 

 تفلون دور رزوه را یاد می گیرندطریقه پیچیدن نوار 
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 باز کردن کلگی شیر آب برای تعویض واشر آب بندی

کار دبیر به صورت گروهی بعد از  آموزان دانش

واشر آب بندی شیر را تعویض و چکه کردن شیر را 

برطرف می کنند و سواالت مورد نظر خود را می 

 پرسند.

 آب بندی شیر آب اهرمی

یادگیری، یکبار طریقه رفع  بعد از آموزان دانش

چکه شیر اهرمی را تمرین کرده و از نزدی  با 

 قطعات داخلی این شیر آشنا می شوند.

 نظارت بر کار فراگیران

به صورت گروهی با ابزار  چند وسیله   آموزان دانش

تأسیساتی را  با رعایت نکات ایمنی باز و بسته می 

 کنند

های  فعالیت

ی قانه 

 انآموز دان 

بور اسوا    قوه و توانوایی هوا یوا تجربیوات قبنوی یوود یو            دان  آمووزان   کار  ممکد استدر حید آموز  

اید  یا را  کار جالوب و نوو در کوار بوا ابوزار یوا تأسیسوات ارا وه کررود کوه ق عوا از طورم دبیرموورد حمایوت و               

 تشویک قرار می گیرند

 های تکمیلی ج : فعالیت

ی
واب
یو
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 ارزشیابی می دهد : نمره  دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر فعالیت هایدن دبیر پس از دی

 –تعامول افوراد گورو  بوا هوم       –کوارگروهی   - بوه کوار   نشوان دادن   قمرودی   –اب کار وی قیت 

 –کووارکرد صووحیح و درسووت   –ر ایووت نکووات ایمرووی   –صوورفه جووویی  –جووواب بووه سووواالت  

 و ..............اس واد  درست و بجا از ابزار کار 

 زمان

 دقیقه3

 بردی جمع

و سایت 

 دان  جدید

بیان ی صه در  و مرور آمووز  هوای قبنوی و دریافوت دیودگا  هوای فراگیوران توسوع دبیور و          

سووایت یووا کووار بووا تأسیسووات مکووانیکی  جهووت جدیوود  ان تجربیووات و ارا ووه را  کووار و فرووونبیوو

 توسع فراگیران یا دبیر

 زمان

 دقیقه 2

تعیید 

ی  و تکال

 اقدام بعدی

دبیور از دانو  آمووزان موی یواهود بوا ر ایوت نکوات ایمروی          ایود در     منوی بوودن  با توجه به 

را در مروزل زیور نظور بزرگ رهوا تمورید کررود و یرابوی هوای          تدری  شد  در در  اموروز موارد 

شیرآالت مرزل را برطرم نمایرود و از کوار یوود فوینم یوا  کو  گرف وه و آن را بوه دبیور ایمیول           

 کررد یا جهت نمای  در ک   به مدرسه بیاورند

 زمان

 دقیقه 2

 معرفی مرابع

فینم های آموزشی تأسیسات مکانیکی که در ک اب به وری ک له جهت داننود ایت کاروفرامعرفی س

 آنها اشار  شد  است
 

 زمان

 دقیقه1

 


