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 نرم افزار استفاده کرد ؟ نیکشورمان هم در ا یاسطوره ها ریتصاو توان از عکس ها و یم ایآ -2
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 داد؟
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کار  طیبا مح ییآشنا و scratch  شده در جلسه قبل که نصب نرم افزار هیبا توجه به دروس ارا عملی  یها تیفعال

گروه خود وارد صفحه کار نرم افزار شده  یوترهایدر کامپ میخواه یدانش آموزان م آن بود ، از

اند  دهیخود در منزل آموزش د یآموزش لمیراکه در ف یمطالب را آورده و شکلک دلخواه خود

را در  یکتاب درس یآموزش لمیهر درس ، ف سیموظفند قبل از تدر دانش آموزان )کنند. یرابررس
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 (.ندینما یمنزل مشاهده و بررس

ارتباط با  یبرقرار

عرصه  ها و تیموقع

 ها

 : ندیفرما یم( ص)م الاس یگرام امبریپ

 (064ص -اوست. )نهج الفصاحه یعقل در بزرگسال یفزون هی، ما یکودک در خرد سال یباز

را  فیاز افراد ضع تیارتباط برقرار کرده و حما رونیب طیبا مح یدسته جمع یها یکودکان در باز

رقابت  ،  یشوند . باز یکنند و از ترس وخجالت رها م یم دایآموزند، قدرت ابراز وجود پ یم

 نهیآموزد و موجب ابراز احساسات ، عواطف ، ترس ، خشم  ، ک یم تجربه و شکست را به آنان

،  ی. در بازازمندندین ندهیآ یزندگ یاحساس ها برا نیا شود وهمه انسان ها به همه یم یونگران

به  یو یانرژ رویکند و ن یم دایپ یآگاه خود یو بدن یفکر یها یکودک ونوجوان به توانمند

 شود. یشکل مصرف م  نیبهتر

، عدم  گانیهمسا یاز مزاحمت برا یری، جلوگ یآپارتمان یها در زندگ تیمحدود لیبه دل مروزها

 یعیطب یها یدختر ها از انجام باز ژهیبه و یها کودکان شهر ابانیدرکوچه ها و خ تیامن

آورده  یرو یا انهیرا یها یبه باز ،یبا اسباب باز یعبور از مرحله باز محرومند . کودکان پس از

 یباز میدان یاما در هر حال م ستیمشخص ن قایآن ها دق یمنف مثبت و راتیاند. هرچند هنوز تاث

پاسخ  جانیتجربه کردن ه یآنها برا یازهاین کودکان را شکوفا کرده و به تیقالخ یا انهیرا یها

 یعتریکودکان عکس العمل سر برد و یمال انگشتان و دست را با یحرکت یدهد ، مهارت ها یم

ممکن است آنها را  دقت نشود یو مدت زمان باز یکنند . اما اگر در انتخاب نوع باز یم دایپ

،  دید یتار اضافه وزن ، رینظ یبه بار آورد و عوارض ی، قانون شکن و عصب یمخرب ، ضد اجتماع

 و.... به دنبال داشته باشد. نظارت ومشارکت بزرگترها یلی، افت تحص یحوصلگ ی، ب ینیب کینزد

از تهاجم  یریدر جلوگ یمتناسب با سن کودکان ، کمک موثر یها یدر انتخاب نوع باز نیو والد

ها  نیتواند داشته باشد. از همه ا یهست م یرانیکه در تضاد فرهنگ ا یمالاس ریو غ یغرب فرهنگ

و  یو اجداد ییآبا یها ی، باز یا انهیرا یها یشدن باز نیگزیتا با جا میکن دقت دیگذشته با

، باال  یل یباف ، ل ری، گرگم به هوا ، عمو زنج یموشک ، وسط میقا ما مانند هفت سنگ ، یمیقد

 فراموش ومنسوخ نگردند. پوچ و... ای، زو ، گل  یباز لهی، ت یبلند

 

0 

به  یریادگی تیهدا

  دانش   دیتول یسو

فرمان ها  ستی، ل   scratch  کار نرم افزار طیدانش آموزان در جلسه گذشته با روش نصب و مح

 ای کی یدر ساخت باز  یکردن پروژه آشنا شدند.گاه رهیفرمان ها  و نحوه ذخ حیصح ، قفل شدن
20 
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،   تی) فهم،خالق

و  ینیکارآفر یونوآور

....) 

 یفرمان حلقو جادیدرک بهتر ا یشود.برا یوضع م یشرط خاص ای و ایشوند  تکرار دیچند فرمان با

را گام به گام  یکتاب درس 46 صفحه یکالس یافزار شده وکارها کار  نرم طیشرط  وارد مح ای

رنگ  یآب یکه شکلک مورد نظرشان با حرکتش مربع سندیبنو یبرنامه ا دیکنند. ابتدا با یاجرا م

را انتخاب  دیجد، fileبرگردانده سپس از قسمت  یکار ابتدا زبان برنامه را به فارس نیا یبکشد. برا

 یقبل یرا طبق آموخته ها رهیذخ ریمس و را انتخاب کرده یبل نهیکردن گز رهیذخ ینموده و برا

 شروع نوشتن برنامه : ی. براندینما یمشخص م

 . میکن یرا وارد صفحه م (شد  کیپرچم کل یوقت)ابتدا از قسمت اداره ، فرمان  -1

کن ( را  ی( ، )رنگ  مداد را  آبنیی)پاک کن ( ، )قلم پا  بیقلم به ترت یفرمان ها یاز سر  -2

 .میکن یقفل م یقبل نهیگز ریز بیترت آورده  به

( بار تکرار کن  4) از قسمت ادارهشکلک  چهار بار حرکت  کند  دیمربع چون با دنیکش یبرا -3

 .میآور یرا م

حرکت ، دستور .....) گام حرکت کن (  را آورده تعداد گام ها را به دلخواه وارد  یاز فرمان ها   -4

 گام 255مثال  . میکنیم

 05هر خط  دنیپس از کش دیباشد ، شکلک با یم 05مربع  یداخل یها هیچون اندازه زاو -0

 درجه بچرخد.

اضافه  یقبل یفرمان ها به مجموعه زیرا ن(درجه دور بزن  05)باز از قسمت حرکت فرمان  نیبنابر ا

 .میکن یم

 .رونینه ب ردیداخل حلقه تکرار شدن قرار گ دیفرمان با   نکته:

را در  (صبر کن  هیثان 1)قسمت از بخش اداره دستور  نیمشاهده بهتر چرخش در ا یبرا-  -6

صفحه   یپرچم سبز سمت راست باال یرو کیبا کل  بیترت نی.به ا میکن یاضافه م برنامه انیپا

 کشد. یرنگ م یحرکت خود مربع آب شکلک مورد نظر  با

کند از  دایبا وجود آن شرط ادامه پ یباز یوضع شود که اجرا یشرط یهر گاه الزم باشد در باز

کردن خواسته ها  فیکار با تعر نیبه فرمان ها اضافه نمود .ا زیشرط دلخواه را  ن دیبا قسمت اداره

از قسمت اداره ، پس از  زیکار ن نیا ی. برا ردیگ یانجام م بوردیکدار  جهت یها دیکل یبر رو 

 ایآ)را آورده واز بخش مشاهده  (اگر... )، شرط (تکرار کن  شهیهم ی)برا و  شد کیپرچم کل یوقت)

  میوتنظ هیته شیاز پ تمیدلخواه  را طبق الگور یفرمان ها و را اضافه نموده(... فشرده شده؟ دیکل
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.پس از  میده یمناسب قرار م یدر جا و فیتعر یجهت دیهر کل یشده  ، پشت سرهم و مرتب برا

فقط   گرید یدهایکل یکرده برا یاز آن قطعه کپ میتوان یم میاول را ساخت دیکه شرط کل نیا

کتاب کار  46صفحه  دوم یمورد هم کار کالس نیا ی. برا میها را عوض کرده واستفاده کن نهیگز

 یحرکت م جهت دار ، شکلک در آن جهات یها دیبرنامه ، با فشار دادن کل یشود.که با اجرا یم

 کند.

 

 یلیتکم یها تیفعال

 یریادگی

 را با 46صفحه  یسالک یگروه خود کارها یوترهایدر کامپ میخواه یدانش آموزان م یاز گروه ها

در  یخاص تمیکنند . و اگر الگور رهیخود ذخ یپوشه پروژه ها رانجام داده ود گریمشارکت همد

 یساخت باز یکه برا یگرید ی..در خاتمه نرم افزار هاندیکرده و آن را اجرا نما هیته نظر داشتند

3 



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

ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 – fps creator - game maker  . مانند : میکن یم یدانش آموزان معرف یوجود دارند را برا

uniy  .... و 
 شده  و دهیگروه پرس یاز  تک تک اعضا یشده گروه ،  سواالت رهیذخ یپروژه ها یپس از بررس یانیپا یابیارزش

 شود : یداده م نمرات گروه

 د؟یاستفاده کرد ییاز چه فرمان ها یباز نیساخت ا یبرا -1

 افتد؟ یم یاز حلقه قفل شود چه اتفاق رونیب یاگر فرمان -2

 ؟توان  عوض کرد یرنگ مداد را م ایآ -3

 داد؟ رییتوان تغ یاز کدام قسمت م شکلک ها را -4
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