طرح درس :ساالنه
مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

پایه هشتم

درس :کار و فناوری

دبیر :فاطمه بصیری

آموزشگاه :فرزانگان الرستان

هفته اول

آشنایی با دانش آموزان -معرفی کتاب به آن ها – گروه بندی دانش آموزان -انتخاب پروژه ساخت دستگاه حرارتی

هفته دوم

تدریس پودمان اول صفحات  – 1-7راهنمایی در مورد ساخت دستگاه برش حرارتی مرحله به مرحله

هفته سوم

تدریس پودمان کار با فلز ،انجام کار کالسی صفحه 11-11

هفته چهارم

یاد آوری نکات مهم جلسه قبل و ادامه انجام کار عملی ساخت دستگاه برش حرارتی صفحات 11-42

هفته اول

بازدید از فعالیت های انجام شده در هفته قبل -رفع اشکال و کمک در انجام فعالیت به دانش آموزان ضعیف تر

هفته دوم

تدریس پودمان برق و الکترونیک صفحات  -41-03استفاده از مدار عملی برای روشن و خاموش کردن یک المپ

هفته سوم

طرح سواالتی پیرامون مباحث جلسه قبل و دریافت پاسخ از دانش آموزان -تدریس صفحات  01-01پودمان برق و
الکترونیک

هفته چهارم

انجام کار کالسی صفحات ( 07 -24ساخت چراغ قوه) راهنمایی دانش آموزان و رفع اشکاالت مربوط به پودمان برق و
الکترونیک

هفته اول

تدریس مطالب صفحات ( 20-24انجام لحیم کاری) مربوط به پودمان برق و الکترونیک

هفته دوم

ادامه کار عملی ساخت دستگاه برش حرارتی صفحات 24-13

هفته سوم

بازدید از دستگاه برش حرارتی ساخته شده توسط دانش آموزان و انجام برش یونولیت برای آزمایش درستی دستگاه

هفته چهارم

حضور در کارگاه کامپیوتر و تدریس پودمان شهروند الکترونیکی  1صفحات 11-71

هفته اول

حضور در کارگاه بازدید از پست الکترونیکی ساخته شده توسط دانش آموزان و دیدن نامه های ارسال شده و دریافت
شده

هفته دوم

بررسی کلیه فعالیت ها -ثبت نمره مستمر در دفتر کالسی -حضور در جلسات امتحانات نوبت اول به عنوان مراقب

هفته سوم

کامل کردن لیست نمرات مستمر و پایانی -حضور در جلسات امتحانات به عنوان مراقب

هفته چهارم

تدریس پودمان صنایع دستی – بافت کیف صفحات 77-41

هفته اول

ادامه بافت کیف صفحات  -47-41بازدید از فعالیت های این جلسه

هفته دوم

حضور در کارگاه کامپیوتر و تدریس پودمان شهروند الکترونیکی  -4انجام کار توسط دانش آموزان همزمان با تدریس

هفته سوم

تماشای فیلم های تهیه شده توسط دانش آموزان مربوط به جلسه قبل

هفته چهارم

برپایی بازارچه فروش از کارهای دستی دانش آموزان در آموزشگاه

هفته اول

تدریس پودمان امور اداری و مالی صفحات 104-104

هفته دوم

بازدید از تکالیف جلسه قبل -ادامه تدریس پودمان صفحات  -104-124انجام کار کالسی صفحه  121و صفحه 124
توسط دانش آموزان

هفته سوم

بازدید از تکالیف جلسه قبل -تدریس صفحات  -124-124انجام کار در کالس صفحات  – 120-122-127توسط
دانش آموزان

هفته چهارم

جمع آوری فلش های دانش آموزان و بازدید از فعالیت ها -تدریس و انجام کار کالسی صفحات 124-112

هفته اول

تعطیالت عید نوروز

هفته دوم

تعطیالت عید نوروز

هفته سوم

تدریس پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات صفحات  -114-140راهنمایی جهت ساخت آکواریم

هفته چهارم

طرح طواالتی پیرامون درس و ادامه تدریس پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات صفحات  -142-101تکمیل
مراحل ساخت آکواریم

اردیبهشت هفته اول

تدریس پودمان معماری و سازه صفحات 111-114

هفته دوم

ساخت ماکت مربوط به صفحات 110-170

هفته سوم

بازدید از ماکت ها -تکمیل نمرات مستمر و پایانی در دفتر کالسی و لیست نمرات

هفته چهارم

برگزاری امتحانات نوبت دوم -همکاری با مدیر و معاون در برگزاری امتحانات -تحویل به موقع لیست نمرات

