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 بسمه تعالی

 طرح درس ملی

موضوع درس : شهروند 

 1الکترونیکی 

 زمان تدریس : پایه تحصیلی : هشتم

 کد پرسنلی :  نام معلم :  نام مدرسه : 
 

 اهداف و فرصت های یادگیری-1

 اهداف یادگیری :

 

 آشنایی با مفهوم شهروند الکترونیکی 

 آشنایی با شبکه 

 آشنایی با شبکه اینترنت بین المللی 

 آشنایی با وظیفه سرویس دهنده اینترنت 

 آشنایی با راه های اتصال به اینترنت 

 آشنایی با ابزار مودم 

 آشنایی با انواع مودم ها 

  آشنایی تفاوت های نامه و پست

 الکترونیکی

 ی پست های خارج و آشنایی با تفاوت ها

 داخل کشور

  آشنایی با روش ایجاد پست الکترونیکی

 (roshdmail) رشد 

 انتظارات عملکردی-2

حیطه ها و 

 اهداف

 عرصه ها انتظارات از دانش آموزان در این درس

 خلقت دیگران خدا خود

در مورد شهروند و وظایف آن نسبت به شهر و   تعقل

 دیگر شهروندان فکر کنند . 

  . در مورد شبکه و چگونگی ایجاد آن فکر کنند 

 نت کره زمین به دهکده جهانی تشبیه با ایجاد اینتر

شده در مورد قدرت خداوند که بر کل جهان 

 هستی و کائنات احاطه دارد فکر کنند . 

* 

 

* 

 

 

 

* 

*  

 

 

* 

همیشه باور داشته باشند که می توانند از عهده   ایمان

تمام کار ها و مشکالتشان بربیایند چون خداوند 

* *  * 
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 انسان اشرف مخلوقات قرار داده است 

 بتواند وظایف شهروند الکترونیکی را بیان کند   علم

 بتواند وظیفه سرویس دهنده اینترنت را بیان کند 

  انواعش را بیان کندبتواند مودم را تعریف کرده و 

 بتواند انواع راه های اتصال به اینترنت را بیان کند 

 بتواند نامه و پست الکترونیکی را مقایسه کند 

  بتواند پست های الکترونیکی داخل و خارج کشور

 را مقایسه کند

  بتواند یک پست الکترونیکی در شبکه ملی رشد

 ایجاد کند

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

  

الکترونیکی در شبکه ملی رشد ایجاد بتواند پست   عمل

 کند

 بتواند یک رایانامه به دبیر خود ارسال کند 

* 

 

* 

  

 

* 

 

 از دوست خود رمز پست الکترونیکیش را نخواهد  اخالق

 رمز خود را به کسی بیان نکند 

  با هم گروهی های خود با محبت و احترام برخورد

 کند که خداوند انسان های مهربان را دوست دارد 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 طرح چند سوال توسط معلم :

 برای جستجوی اطالعات از چه منابعی استفاده می کنید ؟ -

 آیا راحت ترین و کامل ترین منبع جستجوی اطالعات ، اینترنت نیست ؟ -

 در خانه چگونه به اینترنت وصل می شوید ؟ -

 نموده اید ؟از چه شرکتی اینترنت خانه خود را خریداری  -

 آیا کسی از شما تا به حال رایانامه به کسی ارسال کرده است ؟

 هوشمند چیدن صندلی های کالس به صورت گروهیو پاسخ ، فعال ،)تلفیقی(پرسش  روش تدریس

رسانه های کمک 

 آموزشی

 کتاب ، لب تاب ، پروژکتور ، سی دی آموزشی ، فیلم آموزشی

فرصت های 

 یادگیری

 )سی دی هشتم ( پاورپوینت درس ، اینترنتفیلم آموزشی 
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 سناریوی یاددهی-3

 مدت فعالیت ها محور ها

فعال سازی تفکر 

 و انگیزه

 طرح چند سوال از طرف معلم :

 برای جستجوی اطالعات از چه منابعی استفاده می کنید ؟ -

 آیا راحت ترین و کامل ترین منبع جستجوی اطالعات ، اینترنت نیست ؟ -

 چگونه به اینترنت وصل می شوید ؟در خانه  -

 از چه شرکتی اینترنت خانه خود را خریداری نموده اید ؟ -

 آیا کسی از شما تا به حال رایانامه به کسی ارسال کرده است ؟ -

 نمایش باز کردن یک رایانامه و نیز ارسال یک رایانامه

 

هم اندیشی و 

 پژوهش

در طی فرایند تدریس ، در گروه خود  5-3و  4-3و  3-3و  1-3در مورد جدول 

 مشورت کرده و نماینده گروه ها جواب های گروه را ارائه می دهند . 

 

برقراری ارتباط 

با عرصه ها و 

 موقعیت ها

در جهان ارتباطات که کره زمین دهکده جهانی نام برده شده و در لحظه ای با 

ه می توان ارتباط برقرار کرد سعی کنیم ارتباط با خالق جهان هستی کیلومتر ها فاصل

 از یاد نرود . 

( فناوری اطالعات از شاخه نظری ریاضی فیزیک ، ITرشته تحصیلی دانشگاهی )

بیشتر با دنیای اینترنت و رایانه سر و کار دارد و عالقه مندان می توانند در این رشته 

 تحصیل کنند . 

 

 مراحل تدریس و

فعالیت های 

 عملی / تکمیلی

رتباط دادن به شهروند الکترونیکی و تعریف نمودن اشرح وظایف شهروند یک شهر و 

 شهروند الکترونیکی . 

 تعریف شبکه و شبکه بین المللی

توضیح وظایف سرویس دهنده های اینترنت و انواع روش های اتصال به اینترنت و 

 3-2و  3-1تکمیل گروهی جدول هم اندیشی 

 .  3-3تعریف مودم و انواع آن و تکمیل گروهی جدول 

  3-4شرح مزایا و معایب پست الکترونیکی نسبت به نامه . تکمیل گروهی جدول 

  3-5توضیح معایب و مزایای پست الکترونیکی داخل و خارج از ایران و تکمیل جدول 

 مشاهده فیلم آموزشی ایجاد یک پست الکترونیکی و شرح جزئیات آن در فیلم . 

در صورت وجود اینترنت در مدرسه گروه ها برای خود پست الکترونیکی در شبکه 

 ملی رشد ایجاد می کنند . 
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ارزشیابی تکوینی 

 و پایانی

 شهروند الکترونیکی چیست ؟

 ترنت کدامند ؟مودم چیست ؟ انواع راه های اتصال به این

 مزایا و معایب پست الکترونیکی با نامه چیست ؟

 مزایا و معایب پست الکترونیکی داخل و خارج از کشور چیست ؟

 

تعیین تکلیف و 

فعالیت خارج 

 کالس

 ارسال رایانامه از طرف گروه به پست الکترونیکی معلم -

 / در نوار آدرس مرورگرhttp/ با httpsتحقیق در مورد تفاوت  -

 

 


