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شماره طرح درس:

مشخصات کلی

منطقه:

نام کتاب :برنامه سازی 1
مدرسه:

موضوع درس :دستورات تکرار(حلقه)
تاریخ اجرا:

پایه :دوم
مدت اجرا 063 :دقیقه

صفحات:

تعدادهنرجو9 :

 -1هدف کلی:آشنايي با مفهوم حلقه  ،انواع دستورات حلقه و بکارگيري آن
-2اهداف جزیی:

 -0اهداف رفتاری :هنرجو در پايان اين درس بايد بتواند:

در پايان درس هنرجو با مفاهيم زير آشنا مي شود:

الف) حيطه شناختي:

فعالیتهای قبل ازتدریس

 -1مفهوم حلقه و دستورات حلقه
-2مفهوم حلقه معين و نامعين
-3دستور حلقه  Whileو بکارگيري آن
-4دستور حلقه  Do….Whileو بکارگيري آن
 -5دستور حلقه  forو بکارگيري آن
-6دستور Break

-1مفهوم حلقه معين و نامعين را توضيح دهد(.دانش)
 -2انواع دستورات حلقه را نام ببرد(.دانش)
-3طرز کار انواع دستوات حلقه را با فلوچارت توضيح دهد(درک و فهم)
-4دستورات حلقه را در برنامه به کار ببرد(کاربرد)
 -5وضعيت برنامه خود و شيوه کار آن را بررسي کند(تجزيه و تحليل)
 -6براي حل يک مساله نمونه توسط دستورات حلقه بتواند راه حل هاي مختلف ارائه دهد( .ترکيب)
 -7بهترين راه حل را براي حل مساله خود انتخاب کند(.ارزشيابي)

ب) حيطه رواني حرکتي(رفتاري):
-1برنامه هاي کار در کارگاه ها را با کمک گرفتن از هنرآموز در ويژوال استوديو وارد نموده و اجرا کند(.تقليد)
 -2تمرين هاي داده شده توسط هنرآموز و تمرين هاي کتاب را بدون کمک انجام دهد(.اجراي مستقل)
-3در برنامه هاي خود به حالت هاي خاص (مثال شرايطي که يک حلقه اصال اجرا نمي شود) دقت داشته باشد(دقت در عمل)
 -4در برنامه خطايابي انجام داده و خطاهاي مربوطه را برطرف نمايد(.هماهنگي)
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 -5توانايي ايجاد تغيير در برنامه داده شده را داشته باشد(.عادي شدن)

ج) حيطه عاطفي(نگرشي)
 -1درباره استفاده هاي مختلف دستورات حلقه فکر کند(.دريافت)
 -2يک مثال جديد براي استفاده از حلقه ها طرح کند(.پاسخ دادن)
 -3براي حل يک مساله نمونه چند راه حل پيشنهاد دهد(ارزش گذاري)
 -4براي حل برنامه هاي مشابه راه حلي کلي ارائه دهد(.دروني شدن)
 -5براي تمرين هاي پايان فصل ،برنامه اي بنويسد(.سازماندهي)
-4روشهای تدریس :فراگير محور -پرسش و پاسخ – کار گروهي – سخنراني – توضيحي و مباحثه اي – مکاشفه اي
– 5رسانه های آموزشی  :کتاب درسي – برنامه هاي آماده – فيلم آموزشي و اساليدهاي آموزشي
– 6ابزارهای آموزشی  :وايت برد – ماژيک – رايانه – پروژکتور – نرم افزار ويژوال استوديو -
– 7فضاهای آموزشی :کالس درس – کارگاه رايانه

تدریس

فعالیت های ضمن

-1فعالیتهای اولیه:

زمان(دقیقه)

 شروع جلسه با ذکر نام و ياد خدا
 سالم و احوالپرسي
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 حضور و غياب بررسي تکاليف
 رفع اشکال جلسه قبل
 -2ارزشیابی تشخیصی:

سواالتي درباره دستورات شرطي (  ) if – if else - switchمربوط به جلسات پيش مطرح مي کنم و رفع اشکاالت هنرآموزان .ثبت نمره در دفتر کالسي بعنوان نمره مستمر.
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 -4آماده سازی (زمینه سازی):

انتظارات:

قبل از شروع درس مساله اي را مطرح نموده و از هنرجويان مي خواهم با توجه به آموخته هاي قبلي راه حلي براي آن ارائه دهند:

 گوش دادن به توضيحات
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 شرکت در بحث و اظهار نظر

بدست آوردن ميانگين سه نمره يک دانش آموز
پاسخ نهاي مساله را که حاصل از مباحثه با هنرجويان را روي تابلو مي نويسم .حال مساله را کمي تغيير داده و به جاي  3نمره مي

 طرح سوال در صورت ابهام

خواهم براي  11نمره يک دانش آموز ميانگين به دست آورند

 ارائه راه حل براي مساله بيان شده

هنرآموزان متوجه لزوم انجام يک سري فعاليت ها و دستورات تکراري در برنامه ها خواهند شد و درک خواهند کرد که نوشتن تکراري

 رفع اشکال ساير هنرآموزان

اين همه دستور ،ناکارآمد است .بدين ترتيب عالقمند به يادگيري مطلب جديد براي حل چنين مسائلي خواهند شد .و درس جديد به
صورت تعامل با هنرآموزان آغاز مي شود.
-5ارائه درس :فعالیتهای معلم

فعالیتهای فراگیران (فردی –گروهی)

قسمت اول درس:
با توجه به اينکه زمينه سازي الزم در ذهن هنرآموزان صورت گرفته درس را با تعريف
مفهوم حلقه آغاز مي کنم و چند نمونه از مسائلي که به کمک حلقه ها حل مي شوند را
مثال مي زنم .پس از اينکه آنان مفهوم حلقه را درک کردند انواع دستور تکرار در زبان
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 به توضيحات گوش مي دهند
 يادداشت برداري اهم مطالب

 درک مفاهيم مطرح شده
 بيان موارد کاربرد دستورات تکرار
 بيان انواع دستورات تکرار

سي شارپ را نام مي برم.

فلوچارت دستور تکرار  Whileرا رسم نموده و ساختار آن را توضيح مي دهم
برنامه محاسبه ميانگين را با استفاده از دستور  Whileانجام داده و توضيح مي دهم.

 به پرسش ها مطرح شده پاسخ مي دهند

براي نوشتن شرط پايان حلقه با هنرآموزان بحث مي کنم.

 بيان راه حل مناسب براي مسائل

از هنرآموزان مي خواهم کار در کارگاه  1را به صورت گروهي انجام دهند و آنها را در
انجام آن راهنمايي مي کنم.

 نوشتن برنامه بصورت فردي

 توانايي ترسيم وتشريح فلوچارت مربوطه
 توانايي تجزيه و تحليل مساله مطرح شده
و بيان راه حل هاي ممکن
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در ادامه مثال  7-2را نيز طبق روال قبل با هنرآموزان کار مي کنم.

 نوشتن برنامه به صورت گروهي

از هنرآموزان مي خواهم سواالت انتهايي اين مثال را جواب دهند .و در مورد جوابها با

 رفع اشکال برنامه هاي ساير هنرجويان

آنان بحث مي کنم.

 مباحثه با يکديگر و با هنرآموز

يک مساله جديد مطرح نموده و از هنرآموزان مي خواهم بدون کمک من و به صورت

 پاسخ به سواالت مطرح شده در کتاب

گروهي آن را انجام دهند.و در نهايت براي آنان رفع اشکال مي کنم.

 ارائه راه حل براي مساله

جزئيات و نکات مربوط به دستور  Whileاز جمله محل قراردادن سمي کوکن و  ....را

 پرسيدن اشکاالت پيش آمده از هنرآموز

بيان کرده و مثال هايي در اين رابطه ذکر مي کنم.

 طرح مسائل نمونه

 توانايي نوشتن يک برنامه کامل و
خطايابي آن
 فکر کردن به سواالت و سعي در پاسخ به
آنان
 توانايي مطرح کردن مسائلي نمونه

قسمت دوم درس:
 مشارکت گروهي فعال

مسأله جديدي مطرح مي کنم طوري که نياز باشد ابتدا يکي از دستورات داخل حلقه
اجرا شود و سپس شرط بررسي و ادامه يابد (نياز به نوع ديگري از دستور تکرار)
ابتدا مساله را با دستور  Whileحل مي کنم .سپس فلوچارت دستور تکرار Do…While

 به توضيحات گوش مي دهند

 توانايي رديابي خطاهاي برنامه ها

را رسم نموده و در مورد ساختار آن توضيح مي دهم و تفاوت آن با دستور  whileرا
 توانايي رفع خطاهاي برنامه ها

بيان مي کنم.
مساله مطرح شده را اينبار با دستور  Do….Whileانجام مي دهم تا هنرآموزان متوجه
کاربرد اين دستور شوند.
از هنرآموزان مي خواهم کاردرکارگاه  2را انجام دهند و راهنمايي هاي الزم را در حين
انجام به آنها مي دهم.
از هنرآموزان مي خواهم مثال  7-5را بصورت گروهي انجام دهند( .بازي حدس عدد)
ساير نکات مربوط به دستور  Do….Whileرا بيان کرده و مثال هايي در اين رابطه ذکر

 نوشتن برنامه بصورت فردي
 نوشتن برنامه به صورت گروهي
 رفع اشکال برنامه هاي ساير هنرجويان
 مباحثه با يکديگر و با هنرآموز

 بيان تمام سواالتي که برايش مطرح شده
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مي کنم.

 ارائه راه حل براي مساله

نهايتا خالصه مطالب مربوط به دستور  Do…Whileرا روي تابلو مي نويسم

 پرسيدن اشکاالت پيش آمده از هنرآموز
 طرح مسائل نمونه

قسمت سوم درس:
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چند مساله مطرح مي کنم که همگي آنها تعداد تکرار دستورات مشخص باشد مثال معدل
 12نمره دانش آموز ،محاسبه مبلغ بيمه کسر شده از حقوق 21کارمند و...

 به توضيحات گوش مي دهند

در مورد دستوارت تکراري با تعداد دفعات تکرار مشخص توضيح مي دهم .د ستور For

را معرفي مي کنم .ساختار  forرا تشريح نموده و فلوچارت آن را رسم مي کنم.
يک نمونه برنامه کوچک با استفاده از  forنوشته و توضيح مي دهم مثال .7-6
با توجه به اينکه در اين مثال داخل حلقه فقط يک دستور داريم شکل ديگر نوشتن for

براي چنين حاالتي را نوشته و توضيح مي دهم.
از هنرآموزان مي خواهم در برنامه خود  forرا به اين شکل هاي ساده شده تغيير داده و
تفاوت خروجي در دوحالت ذکر شده (پايين صفحه  )154را مشاهده کنند.
کاربرد دستور  Breakرا توضيح داده و يک مثال ساده با هنرآموزان حل مي کنم.
از هنرآموزان مي خواهم مثال  7-8را گروهي انجام دهند .و در نهايت براي آنها رفع
اشکال مي کنم.
ساير نکات مربوط به دستور  Forرا بيان کرده و مثال هايي در اين رابطه ذکر مي کنم.
نهايتا خالصه مطالب مربوط به دستور  Do…Whileرا روي تابلو مي نويسم

 نوشتن برنامه بصورت فردي
 نوشتن برنامه به صورت گروهي
 رفع اشکال برنامه هاي ساير هنرجويان
 مباحثه با يکديگر و با هنرآموز
 ارائه راه حل براي مساله
 پرسيدن اشکاالت پيش آمده از هنرآموز
 نوشتن برنامه بصورت فردي
 طرح مسائل نمونه
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از هنرآموزان مي خواهم کاردرکارگاه  3را بصورت فردي انجام دهند و در صورت بروز

 نوشتن برنامه بصورت فردي

مشکل از ساير همکالسي ها کمک بگيرند .در نهايت مشکالت کلي هنرآموزان را رفع

 بحث با ساير هنرجويان

مي کنم.

 رفع اشکال برنامه هاي ساير هنرجويان

 – 6جمع بندی ونتیجه گیری:

دسته بندي کلي دستورات تکرار به صورت معين و نامعين را بيان نموده و انواع دستورات تکرار را با ذکر معين و نامعين بودن آنها نام
مي برم و ساختار کلي هر کدام را روي تابلو نوشته و بطور خالصه توضيح مي دهم.
جزئيات و نکات خاص مربوط به هر دستور را نيز مي نويسم

 يادآوري مباحث در حين توضيحات
هنرآموز
 يادداشت برداري
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-1ارزشیابی تکوینی) مرحله ای(

فعالیتهای بعد از تدریس

دو مساله روي تابلو نوشته و از هنرآموزان مي خواهم که آنها را بصورت فردي انجام دهند .نمره مربوط به کار هر هنرآموز را بعنوان

 بررسي مساله ،نوشتن الگوريتم مربوطه ،

نمره مستمر ثبت مي کنم.

رسم فلوچارت و تايپ برنامه در محيط سي

مساله  : 1برنامه اي بنويسيد که  21عدد دريافت نموده و پس از محاسبه ميانگين نمرات اعالم کند چند تا از اين اعداد باالي ميانگين و

شارپ  ،خطايابي و رفع خطاي برنامه
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چندتا کمتر از ميانگين هستند.
مساله  :2برنامه اي بنويسيد که
 -2تعیین تکلیف :

فردی

انجام تمرين هاي  1تا  5انتهاي فصل براي جلسه آينده با ارائه الگوريتم و فلوچارت

گروهی

انجام تمرين  6انتهاي فصل به صورت گروهي با ارائه الگوريتم و فلوچارت

-0معرفی سایرمنابع مرتبط با درس:

5

