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 ســدریـــــــل از تــقبفعالیت های  الف: 

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

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 ورقه مس یا آلومنیوم روی کاری برجسته آموزش هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 شود آشنا فلزی ورق روی یکار برجسته با آموز دانش -1

 کند درک را فلز روی کاری برجسته اهمیت آموز دانش -2

 بداند را کاری برجسته تابلوهای و ها پالک کاربرد آموز دانش -3

 ببرد لذت آلومنیوم یا مس ورق روی کاری برجسته از آموز دانش -4
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 ارات در پایان آموزشانتظ

 حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 ،ظرافت در کار هنری ،مدیریت منابع مثل مهارت هایی فراگیر

موثر می را در آموزش این درس دقت در کار  و ، کنجکاوی

 داند

 شناختی 

 درک و فهم
 * *  * تعقل

 * *  * علم آگاهی – شناختی واقف است. صنایع دستی و بومیبه اهمیت  دانش آموز

با ابززار و وسزایل برجسزته کزاری روی ورق مزس آشزنا       فراگیر 

 است و کاربرد هر یک را می داند

 شناختی

 کاربرد
  *  * علم

و روندنمای طرح و نقش برجسته کاری بدون کمک  آموز دانش

 می کند. مراحل برجسته کاری روی ورق مس را ترسیم

 حرکتی –روانی 

 بدون کمک اجرای عمل
  *  * عمل

 * *  * تعقل درک و فهم - شناختی  نکات ایمنی کار با ورق مسی را رعایت می کند. آموز دانش

 طرح اولیه را روی ورق مس منتقل می کندبا کمک دبیر فراگیر 
 تیحرک –روانی 

 مشاهده و تقلید
  *  * عمل
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فراگیر با کمک دبیر روی ورقزه مسزی ایجزاد بافزت و برجسزته      

 کاری می کند

 حرکتی –روانی 

 مشاهده و تقلید 
  *  * عمل

با قیر و  بعد از اتمام برجسته کاری به کمک دبیر دانش آموزان

 حرارت سطح پالک مسی را پتینه کاری می کنند

 حرکتی –روانی 

 و تقلیدمشاهده 
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 توضیح مقدمات

 معرفی ابزار

 انتقال طرح روی ورق مس

 ایجاد بافت

 پتینه کاری ورق

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

در آن دانللآ آمللوزان طملله کولل  هللا و   مللی باشللد کلله کلل   در یللا کارگللا  محللآ آمللوزن ایلل  در  

 . را سپری می کنند رق مسبرجسته کاری روی وو  در  مراحآ آموزنت دبیر حاتوضی

 –ورق ملس یلا آمومنیلو     ابلزار کلار ماننلد      دسلتاا  دیتلا و    –رایانله   ای  پودمان ع و  بر کتلا    تدریس در 

بلرای پتینله کلاری    و  وودکلار  -چلو  بسلتنی    –سلنماد    –قیچلی   –قللم ملو    –قللم ووشله    –قلم نیم بلر  

 مورد نیاز است. شعله و حرارت و قیر

 بینی پیآ

 ررفتا

  ورودی

 فراگیران  آیا 

بلا صلنایع دسلتی     –تا بله حلال سلاوت صلنایع دسلتی داشلته انلد         –کنند می  را درک صنایع دستیویت اه

 صنایع دستی مرتمط با برجسته کاری در ایران را می شناسند. –فلز کاری آشنا هستند 

ایجاد 

ارتماط 

 اومیه 

و دقت در  دانآ آموزانی و روانی دقت در وضع جسو - حضور و غیا  -س   و احوال پرسی 

 جهت تدریس بهینهفضای آموزشی  وضعیت مناسب

 زمان

 دقیقه 3

بندی   گرو 

مدل و 

ساوتار 

 ک سی

گرو  بندی دانآ آملوزان بلر اسلا  توانلایی هلا   ع قونلدی هلا   رفاقلت هلا و معیارهلای دیالر انجلا  ملی              

و ضلعی  وجلود داشلته باشلند.  و معولو  بله       شود به طوری که در هر گلرو  دانلآ آملوزان قلوی و متوسلط      

 نفر  گرو  بندی می شوند . 4صورت گرو  های 

 شود. برگزار می کار عولیمدل ک   هم به صورت 

ایجاد  رون 

و تداو  

 انایز 

ستی کم رنگ و امروز  با پیشرفت صنایع مختل  و کارهای صنعتی متأسفانه کار در حوز  صنایع د

یا افرادی در آیند  کاری وود وارد ای  مقومه شوند و با کار و  فردل اگر حاکم فروغ تر شد  است 

می توانند کسب درآمد ووبی برجسته کاری روی فلزات و احیای ای  رشته مثآ رونه صنایع دستی 

 داشته باشند.برای وود و دیاران 

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازی 

 جاری در  از فکری بارن و قملی های آمووته با متناسب سوال طرح

 بمرند نا  را روی فلز کاری برجسته هنر چند نا  -1

 اند دید  را کاری برجسته های پ ک و ها تابلو آیا -2

 داشتند م قات نزدی  از دهند می انجا  کاری برجسته هنر که افرادی با آیا -3

 ؟ چیست هنر ای  اهویت -4

 زمان

 دقیقه 3

های  رون

 تدریس

 با کار عولی  رون های متناسب 

 بحث گروهی –بارن فکری  – عولیکار

 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

 کید بر رعایت نکات ایمنیتأ

 رافت در کارتأکید بر دقت و ظ

 پالک مسیچند  نشان دادن
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  فعامیت فراگیران فعامیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 زمان

 دقیقه 56

 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده کاری ظرافت و دقت در کار برجسته تأکید بر رعایت 

نشان دادن طرح ها مختلف برجسته کاری روی مس به 

 صورت تصویر یا طرح اصلی روی ورق مسی
 دیدن با دقت تصاویر و طرح ها

نشان دادن و توضیح ابزار متنوع برجسته کاری روی ورق 

  مس

 برجسته کاریپس از شنیدن کارکرد ابزار فراگیران 

دیده و لمس می نزدیک ورق مس این ابزار را از 

 کنند

 برش ورق مس و تحویل به دانش آموزان
تحویل ورق های مس از دبیر با بعد از فراگیران 

 رعایت نکات ایمنی آماده کار می شوند.
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 توضیح نحوه برجسته کاری و کار با ابزار

فردی یا دبیر به صورت به موازات  آموزان دانش

و با دقت کامل طرح های خود را روی ورقه گروهی 

مس منتقل و با ابزار کار برجسته کاری روی ورق 

 مسی را انجام می دهند

 ایجاد بافت روی ورق مسی

با ابزار های متنوع و بعد از یادگیری،  آموزان دانش

با خالقیت و ابتکار طرح های بافت مختلف را پیدا و 

 روی ورق مس منتقل می کنند.

 تینه کاری ورق مسپ

با رعایت نکات و به موازات دبیر   آموزان دانش

ایمنی به منظور جلوه دادن قدمت و زیرخاکی بودن 

به ورق مس پالک مسی را با حرارت و قیر پتینه می 

 کنند.

های  فعامیت

و قانه 

 آموزان دانآ

یلا تجربیلات قمللی ولود      بلر اسلا  ع قله و توانلایی هلا     دانلآ آملوزان    کلار  موکل  اسلت   در حی  آملوزن  

کننلد کله قاعلا از     طرح ها و بافلت هلای و قانله و ممتکرانله جلاممی روی ورق یلا پل ک مسلی ولود ایجلاد          

 طرف دبیرمورد حوایت و تشویه قرار می گیرند

 های تکمیلی ج : فعالیت

ی
لاب
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 شیابی می دهد :ارز نمره  دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر پالک هایدبیر پس از دیدن 

جلوا    –تعاملآ افلراد گلرو  بلا هلم       –کلارگروهی   - نشلان دادن ع قونلدی   –ابتکار  وو قیت 

 تویزی پ ک مسی و ........ –دقت و ظرافت در کار  –رعایت نکات ایونی  – به سوا ت

 سپس دبیر برای کارهای برجسته کاری گرو  ها نور  ارزشیابی در نظر می گیرد.

 زمان

 دقیقه3

 بندی جوع

و ساوت 

 دانآ جدید

ان و دریافللت دیللدگا  هللای فراگیلران توسللط دبیللر و بیلل  و صلله در  و مللرور آمللوزن هلا  بیلان 

 توسط فراگیران یا دبیر برجسته کاریجهت جدید  تجربیات و ارائه را  کار و فنون

 زمان

 دقیقه 2

تعیی  

تکامی  و 

 اقدا  بعدی

انلآ آملوزان ملی وواهلد در منلزل بلا رعایلت نکلات         عولی بودن ایل  در  دبیلر از د  با توجه به 

ایونی و با حوصله و دقت ی  پل ک یلا تلابلو در سلایز دمخلوا  از ورق ملس یلا آمومنیلو  جلدا و          

روی آن برجسته کاری کنند و هفتله آینلد  بله کل   بیاورنلد. طلرح هلا ملی توانلد بله صلورت            

 د.نمت  یا تصویر یا شکآ هندسی باش

 زمان

 دقیقه 2

 منابعمعرفی 

 وری ک مه ایت کاروفنامعرفی س

 برجسته کاری روی مس و دانلود طرح های برجسته کاریفیلم های آموزشی جهت دانلود 
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