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 2:  شماره طرح درس
 اطالعات فناوری:  موضوع درس

 Paintاطالعات و ارتباطات و کار با 
 دقیقه 58 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 تمهف:  کالس

 25تا  58صفحات 
 کارگاه رایانه:  مکان نفر 22:  دانش آموزانتعداد 

 ســدریـــــــل از تــقبفعالیت های  الف: 

  بلوم جدید بندی طبقهبرنامه درسی ملی و هدف نویسی تلفیقی از بر اساس  اهداف

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 Paintفناوری های اطالعات و ارتباطات و کار با برنامه نقاشی ویندوز  با آشنایی هدف کلی

داف اه

 ای  مرحله

  شود آشنا ارتباطات و اطالعات فناوریو اهمیت   مفهوم با آموز دانش -1

 بشناسد را ارتباطات و اطالعات فناوری با مرتبط ابزارهای آموز دانش  -2

 بتواند یک نقاشی بکشد Paintآموز با برنامه نقاشی ویندوز  دانش  -3

 وارد کند  word بتواند نقاشی خود را به برنامه آموز دانش  -4
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح 

 در بلوم

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 ، تفکر انتقادی گروهی، کارهای اجرای مثل فراگیرمهارت هایی

 موثر می داندو .. را در آموزش این درس  پرسش گری

 شناختی 

 کاربرد
  *  * تعقل

ارتباطاات را فارا مای     و اطالعاات  فنااوری  مفهومدانش آموزان 

 دنآن در زندگی امروزی را می دان تأثیرد و نگیر

 شناختی

 کاربرد
 * *  * تعقل

 * *  * علم آگاهی - شناختی ات و ارتباطات را می شناسدابزارهای فناوری اطالعدانش آموز 

 بانکداری الکترونیکی را بررسی می کندفراگیر 
  شناختی

 تجزیه و تحلیل
 * *  * عمل

  *  * علم آگاهی –شناختی  برنامه نقاش ویندوز را می شناسدفراگیر 

می تواند یک نقاشای   Paintدانش آموز با برنامه نقاشی ویندوز 

 خیره کنددلخواه ترسیم و آن را در رایانه ذبا و زی

 شناختی

 خالقیت
 * *  * عمل
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منتقل و با کمک دبیرمای   wordفراگیر نقاشی خود را به برنامه 

 تواند  زیر یا روی آن یک متن را تایپ کند

 حرکتی -روانی 

 مشاهده و تقلید
  *  * عمل

 ایاران  مادارس  ملای  دانش آموزان باه تنهاایی در وبهااه شابک     

 دن)رشد( مطالب مفید و ارزشمند درسی را جستجو می کن

 حرکتی -روانی 

 اجرای عمل بدون کمک
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 فناوری اطالعات و ارتباطاتتعریف 

 بانکداری الکترونیکی

 ارتباطات و اطالعات فناوری تکامل و تحول سیر

 Paintنقاشی با 

 معرفی شبکه رشد

مواد و 

های  رسانه

 موزشیآ

منی باشند و در آد داننم آمنوزاد طبن  ک ن  هنا و توبنیحات دبینر           کارگنا  رایاننه  محل آموزش این  در   

کارهای کالسنی و ررسنم هنای کتنا  را بنه گنورت گروهنی ننل منی کننند و در بن   تندری  سنوا تی              

  رایاننه  تندری  این  رودمناد عنالو  بنر کتنا      که در ذه  دارند از دبیر یا هم گرو  هنای ونود منی ررسنند در     

 و تجهیزات مرتبط با آد نیز  زم است.

 بینی ریم

 رفتار

  ورودی

 فراگیراد :

 کننند امننروزی را بننا زننندگی هننای سننری  را نننام ببرننند و زننندگی نننام دننند ابننزار و وسننیطه ارتبنناطی امننروزی 

 کنند. در ب   توانایی های کار با رایانه وود را در کال  شرح دهند قدی ی مقایسه

ایجاد 

اط ارتب

 اولیه 

دانم آموزاد و دقت در دقت در وب  جس ی و روانی  - نضور و غیا  -سالم و انوال ررسی 

 آموزشی جهت تدری  بهینه کارگا  رایانه و فضایوبعیت مناسب 

 زماد

 دقیقه 3

بندی،  گرو 

مدل و 

ساوتار 

 کالسی

معیارهنای دیرنر انجنام منی      گرو  بندی دانم آمنوزاد بنر اسنا  تواننایی هنا ، عالق نندی هنا ، رفاقنت هنا و         

شود به طوری که در هر گنرو  داننم آمنوزاد قنوی و متوسنط و بنعیف وجنود داشنته باشنند.  و مع نو  بنه            

 نفر  گرو  بندی می شوند . 4گورت گرو  های 

 شود. کارگاهی برگزار میمدل کال  هم به گورت 

ایجاد  روش 

و تداوم 

 انریز 

فناوری اطالعات و  –آموزش الکترونیکی  –ل ارتباطی انواع وسایبحث و تبادل نظر درمورد 

 و معرفی دند رشته دانشراهی مرتبط ................. و  –ارتباطات بانکداری الکترونیکی 

 زماد

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازی 

 جاری در  از فکری بارش و قبطی های آمووته با متناسب سوال طرح

 ؟ دیست انساد زندگی در فناوری انواع کاربرد -1

 ببرند نام را اطالعات و ارتباطی فناوری دند نام -2

 ؟برنامه نقاشی ویندوز و ورد کار کرد  اند  با  آیا -3

 دیست؟ فاوا -4

 زماد

 دقیقه 3

های  روش

 تدری 

 روش های متناسب با کار ع طی :

 بحث گروهی –بارش فکری  – ع طیکار

 های مرحله حین تدریس ب : فعالیت
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 و کارگاه رایانهآماده سازی کالس 

 هارایانه و روشن کردن  آماده سازی 

 تأکید به فراگیران جهت رعایت اخالق در کارگروهی

 تأکید به فراگیران جهت همکاری در کار گروهی

 انواع فناوری های روزتصویری از  یا اسالید فراهم کردن کتاب

 ر رعایت ارگونومی هنگام کار با رایانهتآکید ب

 

 

 

 

 

 

 

 زماد

 دقیقه 3
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  فعالیت فراگیراد فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

تأکید بر رعایت نکات اخالقی در کارگروهی و تیمی و 

 ضاپیشبرد بهینه جلسه با مشورت اع
 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

 گوش کردن ، سوال پرسیدن فناوری اطالعات و ارتباطات مرتبط با توضیح  اصطالحات

 کمک به حل جداول و کارهای کالسی پودمان

سی پودمان حل جداول و پرسش ها و کارهای کال

ورت اعضای گروه به جاری با کمک دبیر و مش

 صورت بارش فکری
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بحث در مورد فناوری هایی ارتباطی که امروزه در زندگی 

انسانها تأثیر داشتند و باعث سرعت و کیفیت خدمات 

 روزمره شده اند

نام بردن انواع فناوری ها و مثال هایی از هر کدام و 

 تأثیر در زندگی های امروزی

 زماد

 دقیقه 56

 شروع کار با برنامه نقاشی ویندوز
برنامه نقاشی رایانه ها را روشن و دانش آموزان 

 ویندوز را باز می کنند

ترسیم نقاشی دلخواه یا نقاشی هرم غذایی  درخواست جهت

 که در کتاب مثال زده شده است.

ترسیم نقاشی هرم غذایی شنیدن و تمرین کردن و 

 به Paintیا هر نقاشی دیهر با ابزار های برنامه 

 صورت خالقانه و زیبا

 wordبه  درخواست جهت وارد کردن نقاشی

نقاشی های خود را در برنامه در پایان دانش آموزان 

word  وارد و روی آن متن می نویسند و سپس

 ذخیره پروژه در رایانه

های  فعالیت

والقانه 

 آموزاد دانم

ابننب بررسننی را روشنن  و ومفهننوم والقیننت در نننی  آمننوزش اینن  در  دبیننر و دانننم آمننوزاد سننعی کنننند 

 ند نقاشی ها و رروژ  ها  والقانه و منحر به فرد باشندکنند و دبیر تأکید می ک

 های تکمیلی ج : فعالیت
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 ارزشیابی می دهد :نمره دبیر پس از دیدن  تالش و همفکری دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر 

شنرکت در   –جنوا  بنه سنوا ت     –تعامنل افنراد گنرو  بنا هنم       –کنارگروهی   –ابتکنار  ووالقیت 

 واموش کردد رایانه ها بعد از ات ام کار و ........... –فعالیت بیشتر  – یحث گروهب

نقاشنی هنا و فاینل هنایی کنه      و سپ  از دانم آموزاد وواسته می شنود بنرای ارزشنیابی بیشنتر     

 تهیه و سپ  ذویر  کرد  اند را به دبیر نشاد دهند

 زماد

 دقیقه3

 بندی ج  

و ساوت 

 دانم جدید

  و مرور آمنوزش هنای قبطنی و دریافنت دیندگا  هنای فراگینراد توسنط دبینر و          بیاد والگه در

 بندی مطالب بیاد تجربیات و ارائه را  کار و ابتکارات جدید توسط دانم آموزاد و ج  

 زماد

 دقیقه 2

تعیی  

تکالیف و 

 اقدام بعدی

ز دانننم ا ، اینن  در  ع طننی مننی باشنند بعنند از ارزشننیابی فایننل هننای امننروزبننا توجننه بننه اینکننه 

بنا برنامنه نقاشنی     آموزانی که در منزل رایانه دارند وواسته منی شنود ین  نقاشنی دل نوا  دیرنر      

. و داننم آمنوزانی   بنه ای ینل دبینر ارسنال کننند     آد را  ترسنیم و   ویندوز یا هنر ننرم افنزار دیرنر    

که رایانه ندارنند تحقین  دسنت نویسنی در منورد فنناوری اطالعنات و ارتباطنات در کنال  ارائنه           

 نند.ک

 زماد

 دقیقه 2
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 معرفی مناب 

 Paintفایل های آموزش معرفی سایت کاروفناوری کالله جهت دانطود 

 
 زماد

 دقیقه1

 


