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 طرح درس مجازی کار و فناوری نهم درس ساز و کار حرکتی

 ی: کارو فناوریماده درس                                                     مدرسه : 

 ی    حرکت یموضوع درس : ساز و کارها ی       حرکت یعنوان درس : ساز وکارها     : نهمهیپا

 دقیقه 07زمان  :   

   دبیر :
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 یحرکت  ی: ساز وکارهایاصل یراهبرد موضوع

 یحرکت یدانش آموزان با انواع ساز وکار ها یی: آشنا یهدف کل

 یاهداف آموزش

 ها طهیح

 درس نیانتظارات از دانش آموزان در ا  اهداف و
 عرصه ها

 طبیعت دیگران خود خدا

 کند. یساعت رابررس یاجزا - تعقل

 کند. سهیرابا هم مقا یحرکت یطرزکار انواع ساز و کارها -

 × 

× 

 
× 

 عالقه نشان دهد. ینسبت به ساخت اسباب باز - مانیا

قه الکارع نیو بهداشت در ح یمنینسبت به رعابت نکات ا  -

 .مند شود

بدن انسان توجه  نشیدر آفر یبه وجود انواع ساز وکار حرکت -

 .که دارد شکر گزار باشد ییها یینسبت به توانا و کند

× 

× 

× 

 

× 

 

× 

 

کرده وانواع آن را نام  فیچرخ دنده راتعر یساز وکار حرکت - علم

 .ببرد

 باشد نام ببرد. یتواند ساز وکارحرکت یها که م ستمیانواع س -

 را نام ببرد. یاطیموجود درچرخ خ یانواع ساز وکارحرکت  -

 × 

 

× 

× 

 

× 

 رامونتاژ کند.ی(اسباب باز)ساده  یساز وکار حرکت کی - عمل

 کند. ریساده را تعم یساز وکار حرکت کی -

 × 

× 
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 کند. تیرعا یانجام کار عمل نیها رادر ح یحقوق هم گروه - قالاخ

آشنا شود  شتریب نهیس یقفسه  چشم و یبا ساز وکار حرکت -

 قه نشان دهد.النسبت به روش انجام کار آن ع و

 

 

× 
× 

× 
× 

 

 یشینما – یبارش مغز -عات و ارتباطاتالاط یفن آور سیروش تدر

 . مطالب توضیح و پاسخ و پرسش شیوه از تلفیقی

 . عکس و فیلم نمایش و اینترنت سیستم از استفاده 

 جدید اطالعات سرچ جهت وب فضای از استفاده 

کمک  یرسانه ها

 یموزشآ

 یاطخی چرخ – دوچرخه – ای عقربه ساعت عکسنهم  ی هینرم افزار پا

 صورت در میکروفن.  رایانه یا گوشی.  اینترنت.  آموزشی فیلم - طلق – کتاب - شاد شبکه

 تدریس فیلم و عکس. رایانه از استفاده
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 زهیارتباط و انگ جادیا

 یساز

طرح همگام  اجرای – ابو غی حضور – واحوالپرسی سالم –خدا  ادی آغاز جلسه با نام و

در گروه شاد  را  یحرکت یمتحرک انواع ساز وکارها ریتصاو و لمیف سپس–با قرآن 

 .میکن یپخش م

 زمان
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 .دیکن انیب دیتوان یم دیهفتم خوانده ا ی هیراکه درپا ستمیس فیتعرآیا  - یصیتشخ یابیارزش

 .دیدار یچرخ دنده اطالعات یدرمورد ساز وکار حرکت ایآ -

 که درآن چرخ دنده به کار رفته باشد. دیهم نام ببر یگرید لیوسا دیتوان یم ایآ -

01 

معلم و  یها تیفعال

 آموز دانش

 تیآن ها را در موقع یحرکت یمتحرک انواع ساز وکارها ریتصاو و لمیبا پخش کردن ف

نشان دادن انواع  و یساعت عقربه ا و در کنار آن با باز کردن موتور میده یقرار م دیجد

.  میده یم حیچرخ دنده را توض یارتباط  دارند ساز وکار حرکتچرخ دنده که با هم 

 )فیلم آن را گرفته و در شبکه شاد قرار می دهیم (

 کاب زدن وربا  دوچرخه راحرکت داده و کی ریزنج چرخ و یحرکت سازوکار نیوهمچن

 جهیکرده در نت وچرخ دنده حرکت ریزنج ، یکیمکان یرویبه ن یا چهیماه یرویانتقال ن

دوچرخه را  ریچرخ زنج یکردن و روغن کار زیتم ینحوه  کند و یچرخ عقب حرکت م

 )فیلم این قسمت را در گروه شاد قرار می دهیم ( .میده یم حیتوض

53 
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تسمه وچرخ  یشامل ساز وکار حرکت یاطیموجود درچرخ خ یحرکت سپس ساز وکار 

 حیتوض نشان داده و را شانه )دندانه( یبادامک وساز وکارحرکت یتسمه وساز وکار حرکت

 )فیلم این قسکت را در گروه شاد قرار می دهیم ( .میده یم

معلم با  پرسند و یسوال م یحرکت یکار انواع ساز وکارها یدانش آموزان درمورد نحوه 

 دنیسواالت پاسخ داده وآن ها را در رس از اجزاء به کیهر ی فهیتوجه به حرکت و وظ

 کند. یم ییبه جواب راهنما

 سواالت دانش آموزان را در حسن تدریس پاسخ می دهیم .

با هم  یبادامک چه تفاوت یسازوکار حرکت چرخ دنده و یساز وکار حرکت نکهیدر مورد ا

 ، توضیح می دهیم.ردیگ یچگونه انجام م ریزنج چرخ و یحرکت سازوکار دارند و

را  یحرکت یشود تا تبادل نظرکرده وانواع ساز وکارها یداده م یبه دانش آموزان فرصت

 پردازد. یمطالب م حیتوض مشاهده و حرکت داده وهر گروه به کیازنزد

 .دیکن فیچرخ دنده را تعر یساز وکارحرکت - ینیتکو یابیارزش

 .دیرانام ببر یانواع ساز وکار حرکت -

 .دیچرخ دنده رانام ببر  یانواع ساز وکار حرکت  -
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 .دیده حیباشند توض یتوانند ساز وکار حرکت یها م ستمیکدام س  - یانیپا یابیارزش

 دقت کرد ؟ چرا؟ دیبا یدوچرخه به چه نکته ا ریچرخ زنج یموقع روغن کار -

 دقت کرد؟  دیبا یمنیبه کدام نکات ا یساز وکارحرکت کی یکردن اجزا یدربررس -

 معلم می فرستند .دانش آموزان پاسخ های خود را برای 

3 

استفاده ازساز وکار  لیدل دیکن قیتحق - ( یساده )گروه یاسباب باز کیساخت  فیتکل نییتع

 نیا یبرا یگریروش د ای؟ آ ستیچ لیساخت جرثق یچرخ وتسمه در پروزه  یحرکت

 (یاری)اخت دیکن دایپ دیتوان یکار م

 معلم ارسال کنند . دانش آموزان پاسخ سواالت را تا قبل از جلسه بعد برای
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 حضور در کالس شاد  و پاسخ به سواالت معلم معیار ارزشیابی

  . آخر تا ابتدا از کالس در موقع به حضور مجازی کالس قوانین

  . شده داده درس سواالت به پاسخ برای آمادگی.  کالس ابتدای در تکالیف ارایه

 . نباشند منفعل شود می پرسیده سوال اگر که منطور این به کالس در فعال حضور

 . شود خودداری درسی غیر های مکالمه از 
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 . بگویند دارند پیشنهادی و نظر اگر 
 


