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

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  سه این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

 بر اساس برنامه درسی ملی هفتمطرح درس روزانه کاروفناوری 

ی
کل

ت 
صا

شخ
م

 

 4:  شماره طرح درس
 مستند سازی:  موضوع درس

 Word مستند سازی در آموزش
 دقیقه 58 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 تمهف:  کالس

 44تا  73صفحات 
 کارگاه رایانه : مکان نفر 44:  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

 word پرداز واژه در سازی مستند آموزش هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

  شود آشنا آن مزایای و مستندسازی با آموز دانش -1

  کند درک را مستندسازی اهميت آموز دانش  -2

  بشناسد را پرداز واژه افزارهای نرم آموز دانش  -3

 دهد انجام را مستندسازی word پرداز واژه با آموز دانش  -4

ف
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 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 حیطه و سطح 

 ومدر بل

 ملی درسی برنامه عناصر

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

 ، کنجکاوی گروهی، کارهای اجرای مثل فراگيرمهارت هایی

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

 شناختی 

 کاربرد
  *  * تعقل

و تهيه  گهزارش از   اطالعات  ندسازیمستای مزایدانش آموزان 

 را می دانند یک موضوع

 شناختی

 آگاهی
 * *  * علم

هنگام تهي  مستند و گزارش بدون تأثير از دیگران دانش آموز 

 واقعيت ها را بيان می کنند.

 عاطفی

 درونی شدن ارزشها
 * *  * اخالق

 مطالب خود را گرد آوری می کندجهت ساخت گزارش فراگير 
  شناختی

 کاربرد
  *  * عمل

  *  * علم خالقيت –شناختی  بنویسد جالب یک گزارش Wordمی تواند در برنام  فراگير 

متن گهزارش خهود را در   با دقت برنام  ورد را باز و دانش آموز 

 تنظيم می کندب  دقت آن درج و صفح  کاری را 

 حرکتی -روانی 

 دقت در عمل
  *  * عمل
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تکميلهی گهزارش خهود را در اینترنهت     فراگير عکس و مطالهب  

 جستجو و از آنها در گزارش خود استفاده می کند

 حرکتی -روانی 

 اجرای عمل بدون کمک
  *  * ملع

و شهماره صهفح  گهزارش     –حاشهي    –ترازبنهدی   –دانش آموز 

 تنظيم و آن را در رایان  ذخيره یا چاپ می کندWordخود در 

 حرکتی -روانی 

 کاجرای عمل بدون کم
  *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 مستندسازیروش های 

 تهیه گزارشروش های 

 wordبا  آشنایی

 wordمستندسازی و تهیه گزارش در 

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

زاد طبن  ککنه هنا و توانیحای دبین       منی باشند و در آد داننم آمنو     کارگنا  رایاننه  محل آموزش این  در   

در انک  تندریس سنوا تی کنه در دهن  دارنند از دبین  ینا         و  مستند سازی ینه ملبنر را انمنای منی دهنند     

اینت نن   ، wordنن ی ازنزار    ،رایاننه  ،تندریس این  پودمناد هنبو  بن  کتنا       هم گ و  های خود می پ سنند در  

 و تمهیزای م تبط با آد نیز  زی اس .

 بینی پیم

 رزتار

  ورودی

 ز اگی اد :

جسننتموی اینت نتننی آیننا  – ننن  کننار کنن د  باشننند قننبب بننا اینت -مننی دانننند هننای تهیننه گننزارش را  روش 

 رایانه را بشناسند wordب نامه  –داشته اند 

ایماد 

ارتباط 

 اولیه 

دانم آموزاد و دق  در دق  در واع جسکی و روانی  - حضور و غیا  -سبی و احوال پ سی 

 آموزشی جه  تدریس بهینه کارگا  رایانه و زضایواعی  مناسر 

 زماد

 دقیقه 3

بندی،   گ و

مدل و 

ساختار 

 کبسی

گ و  بندی دانم آمنوزاد بن  اسنا  تواننایی هنا ، هبقکنندی هنا ، رزاقن  هنا و معیارهنای دیین  انمنای منی              

شود به طوری که در ه  گن و  داننم آمنوزاد قنوی و متوسنط و انعی  وجنود داشنته باشنند.  و معکنو  بنه            

 نف   گ و  بندی می شوند . 4صوری گ و  های 

 شود. کارگاهی ب گزار میهم به صوری مدل کب  

ایماد  روش 

و تداوی 

 انییز 

متنی و .... ( و  –تصوی ی  –زیبم  –تهیه گزارش ) صوتی روش های بحث و تبادل نظ  درمورد 

 پیش ز  در مهاری هایی در ای  زمینه که باهث ایماد شغل می شود

 زماد

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازی 

 جاری در  از زک ی بارش و قببی های آموخته با متناسر سوال ط ح

 ؟ چیس  مستندسازی اهکی  -1

 هستند آشنا مستندسازی های روش با آیا -2

 شناسند می را word پ داز واژ   آیا -3

 ؟ کنند مستندسازی word در را مواوهی توانند می آیا -4

 زماد

 دقیقه 3

های  روش

 تدریس

 روش های متناسر با کار هکبی :

 کار با رایانه – بحث گ وهی –بارش زک ی  – بیهککار

 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

 کاری در کار گروهیتأکید به فراگیران جهت هم

 تآکید بر رعایت ارگونومی هنگام کار با رایانه

 و ساخت گزارش اخالقی هنگام گشت و گذار در اینترنت رعایت نکات

 

 

 

 

 

 

 

 زماد

 دقیقه 3

 

  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

س
ری

تد
ه 

حل
مر

 

  زعالی  ز اگی اد زعالی  دبی 

 

 

 

 

 

 

کار با رایان  و تأکيد بر رعایت نکات اخالقی در کارگروهی و 

 جهت تهي  گزارش هنگام ورود ب  اینترنت
 گوش کردن و تأیيد کردن نکات گوشزد شده

 گوش کردن ، سوال پرسيدن ارشتوضيح  مراحل مستندسازی و تهي  گز

 Wordو برنام   شروع کار با رایان 
ا را روشن و اینترنت و برنام  دانش آموزان رایان  ه

 ورد را چک می کنند

 گوش کردن و کار با برنام  ب  موازات دبير  Wordتوضيح صفح  اصلی نرم افزار  
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  آموزش گام ب  گام جهت ساخت یک گزارش
ب  همراه توضيحات دبير سعی می دانش آموزان 

 کنند یک گزارش از یک موضوع تهي  کنند
 زماد

 قیقهد 56

 تصویر از اینترنتدریافت متن یا 
اتصال ب  اینترنت و دریافت عکس و متن از آن و 

 درج مطالب گرفت  شده در صفح  ورد

 نظارت بر کار مستد سازی دانش آموزان 

گزارش و مستند سازی خود ادام  دانش آموزان در 

را گزارش را تکميل و ویرایش های مرتبط با صفح  

خود را در  انجام می دهند و در نهایت فایل مستند

 رایان  ذخيره می کنند

های  زعالی 

خبقانه 

 آموزاد دانم

 اسنتایل و صنفحه بنندی ب نامنه ورد در رایاننه هنای داننم آمنوزاد         مککن  اسن    در حی  آمنوزش این  در    

را پینندا و آد را در ادامننه  زوننن  و صننفحه آرایننی گننزارشمتفنناوی باشنند پننس دانننم آمننوزاد و دبینن  بهتنن ی  

مسنتند سنازی هنا را بنه صنوری یکنواخن   و هکاهننن بنا این            ار منی دهنند تنا در آینند      تدریس مد نظ  ق

 استایل بنویسند

 های تکمیلی ج : فعالیت

ی
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ارزشیابی می دهـد  نمره دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر  دبیر پس از دیدن فایل های مستندسازی

: 

 –جننوا  بننه سننوا ی  –ازنن اد گنن و  بننا هننم  تعامننل –کننارگ وهی  – خبقینن  در مستندسننازی

 خاموش ک دد رایانه ها بعد از اتکای کار و ........... – رگونومیرهای  ا – هاش ک  در بحث 

در رایاننه  جهن  رجنو    را  پ ونند  هنای متننی خنود    و سپس از دانم آموزاد خواسنته منی شنود    

 کنند.  دخی 

 

 زماد

 دقیقه3

 بندی جکع

و ساخ  

 دانم جدید

خبصه در  و م ور آمنوزش هنای قببنی و دریازن  دیندگا  هنای ز اگین اد توسنط دبین  و           بیاد

توسنط داننم آمنوزاد و     و متننو  در تهینه گنزارش   اد تم بینای و اراهنه را  کنار و زن  جدیند      بی

 بندی ملالر جکع

 

 زماد

 دقیقه 2

تعیی  

تکالی  و 

 اقدای بعدی

رایاننه  دبین  از داننم آمنوزانی کنه     رزشنیابی  ای  در  هکبی منی باشند بعند از ا   با توجه به اینکه 

مستندسنازی از ینه موانو  گنزارش تهینه کننند و بنه        یکنی از روش هنای    بنا دارند می خواهد ن

 Wordبنا ب نامنه   داننم آمنوزانی کنه رایاننه دارنند      صوری مصور ینا متننی بنه کنب  بیاورنند و      

 د.را ب ای دبی  ایکیل کننیه گزارش از هکاد مواو  تهیه و زایل آد 

 زماد

 دقیقه 2
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 مع زی منابع

 جستمو در اینت ن زایل های آموزش مع زی سای  کاروزناوری کبله جه  دانبود 

 
 زماد

 دقیقه1

 


