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 و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
فرم طرح درس روزانه
سال تحصیلی 59-59
عنوان درس

موضوع

منبع

کاربر

توانایی نصب نرم افزار
کورل دراو –امکانات الزم
برای نصب برنامه

coreldrawکتاب کاربر

coerldraw

مدت جلسه

 8ساعت

صفحات کتاب

نام دبیر

1-95

روش تدریس :توضیحی – نمایشی و پرسش وپاسخ
وسایل کمک آموزشی  :کتاب درسی – وایت برد – ماژیک وایت برد – کامپیوتر – نرم افزار نصب برنامه
هدفهای رفتاری  :در پایان از فراگیر انتظار می رود که :بتواند اشکال ساده را رسم کند  .نحوه انتخاب اشیا را بشناسد – با بازار ترسیم بتواند براحتی از گرهها واهرمها استفاده کند بتوتند اشکال
هندسی را به مسیر تبدیل کند و همچنین تصاویر را با کمک اسکن اسکن کرده و وارد نرم افزار کند .

فعالیتهای یاد دهی ویادگیری

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 و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
مرحله

فعالیت دانش آموز

فعالیت معلم

سالم واحوالپرسی – حضور وغیاب
رفع اشکال وبررسی پروژه جلسه قبل

سالم واحوالپرسی وارتباط متقابل در حضور وغیاب
پرسش اشکاالت

امتحان تستی از مطالب جلسه قبل
راه اندازی وسایل آموزشی وکمک آموزشی

ارایه پروژه جلسه قبل
پاسخ به ارزشیابی

فعالیتهای یاد دهی
ویادگیری

شناخت وکار با ابزار ترسیم – ترسیم با بازارهای خط
ابزار Smart fill
ابزار وویرایش مسیرها – import -فرمان وارد کردن
اسکن کردن تصاویرولوگوهای
تایید شده و وارد کردن آنها به
نرم افزار

نکته برداری
اظهار نظر وارایه پیشنهاد به مربی
انجام تمرین شامل تمرینهای داخل کتاب
انجام پروژه پایانی آخر فصل

ارزشیابی پایانی

ارایه پروژه بعنوان تمرین کالسی وتکلیف منزل – مشخص کردن
تاریخ تحویل کار

فعالیتهای آغازین
فعالیتهای آغازین

-

انجام پروژه توسط دانش آموز واجرای پایانی

زمان بدون احتساب
ساعتهای تفریح
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