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 8:  شماره طرح درس
 اشتراک گذاری اطالعات:  موضوع درس

 Power pointآموزش 
 دقیقه 88 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 تمهف:  کالس

 88 - 88صفحات 
 کارگاه رایانه:  مکان نفر 42:  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

 power point با نرم افزار گذاری اطالعات اشتراک آموزش هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

  شود آشنا آن مزایای و اطالعات گذاری اکاشتر با آموز دانش -1

  کند درک را اطالعات گذاری اشتراک اهميت آموز دانش  -2

  بشناسد را اطالعات گذاری اشتراک های راه آموز دانش  -3

 بداند را اطالعات گذاری اشتراک افزارهای نرم آموز دانش  -4

 کند گذاری اشتراک را تیاطالعا power point  افزار نرم با آموز بتواند دانش  -5
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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 فراگيرمهارت هایی

 موثر می داندو .. را در آموزش این درس  کار با رایانه

 شناختی 

 کاربرد
  *  * تعقل

 در اشتراک اطالعات اخالق را رعایت می کند دانش آموز
 عاطفی

 درونی شدن ارزش ها
 * *  * اخالق

  *  * علم  آگاهی -ی شناخت شيوه های اشتراک گذاری اطالعات را می داند دانش آموز 

و شی مطالب خوود را جموآ آوری   جهت ساخت ارائه نمایفراگير 

 .از آنها در اشتراک گذاری استفاده می کند

  شناختی

 کاربرد
  *  * عمل

  *  * علم خالقيت –شناختی  نمایش دهد به خوبیبا پاورپوینت مطالب را می تواند فراگير 

بوودون کموو  بوواز کوورده و  پاورپوینووت رابرنامووه دانووش آموووز 

 دطبق سليقه خودانجام می دهتنظيمات اوليه برنامه را دیگران 

 حرکتی -روانی 

 اجرای عمل بدون کم 
  *  * عمل
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 عکس ، متن یا فيلم های خود را با دقت و نظم خاص بوه  فراگير

 برنامه پاورپوینت وارد می کند

 حرکتی -روانی 

 دقت در عمل
  *  * ملع

ه صفحات و اسالید های خوود جلووه هوای ویو ه و     بدانش آموز 

 می سازد به خوبی انيميشن می دهد و نهایتا ارائه نمایش خود را 

 حرکتی -روانی 

 اجرای عمل بدون کم 
 * *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 اشتراک گذاری اطالعاتروش های 

 معرفی و اجرای پاورپوینت

 ساخت ارائه نمایشی و اشتراک اطالعات

 ب در اینترنتجستجوی مطال

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

منی ااشنو و در آد داننم آمنوزاد طمن  کمن  هنا و  وبنرحات دارنر           کارگنا  رایاننه  محل آموزش این  در   

و در بننم   ننوریا سننوا  ی کننه در  هنن   سننعی مننی کننننو مطالننب را اننا پاورپوینننت اننه اشننتراک ا ذارنننو

ننر  افنرار    ،رایاننه  ،ریا این  پودمناد عنالو  انر کتنا       نو دارنو از دارر یا هم گرو  های خنود منی پرسننو در    

 و  جهررات مر مط اا آد نرر  ز  است.اینترنت پاورپوینت ،

 ارنی پرم

 رفتار

  ورودی

 فراگرراد :

جسنتجوی اینترنتننی   – ارنامنه پاورپویننت را اشناسننو    –  عریفنی از اشنتراک گنذاری اطالعنات داشنته ااشنننو     

 کار کرد  انو آیا اا پاورپوینت –داشته انو 

ایجاد 

ار ماط 

 اولره 

دانم آموزاد و دقت در دقت در وبع جسمی و روانی  - حضور و غرا  -سال  و احوال پرسی 

 آموزشی جهت  وریا اهرنه کارگا  رایانه و فضایوبعرت مناسب 

 زماد

 دقرقه 3

انوی،  گرو 

مول و 

ساختار 

 کالسی

عالقمننوی هنا ، رفاقنت هنا و معرارهنای دی نر انجنا  منی          گرو  انوی دانم آمنوزاد انر اسنا   واننایی هنا ،     

شود اه طوری که در هر گنرو  داننم آمنوزاد قنوی و متوسنط و بنعر  وجنود داشنته ااشننو.  و معمنو  انه            

 نفر  گرو  انوی می شونو . 4صورت گرو  های 

 شود. کارگاهی ارگرار میمول کال  هم اه صورت 

ایجاد  روش 

و  واو  

 ان رر 

واالگ و  –مثل نوشت  کتا  و جرو   اشتراک گذاری اطالعاتروش های ادل نظر درمورد احث و  م

 عکا  و ........ –مجری  –معرفی مشاغل مر مط مثل خمرن ار و  فرلم و کلرپ و ... –واسایت 

 زماد

 دقرقه 3
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ارزشراای 

 آغازی 

 جاری در  از فکری اارش و قملی های آموخته اا متناسب سوال طرح

 ؟ چرست اطالعات گذاری اشتراک اهمرت -1

 داننو می را اطالعات  گذاری اشتراک های روش آیا -2

 شناسنو می را پاورپوینت افرار نر   آیا -3

  ؟ ا ذارنو اشتراک اه و  هره پاورپوینت در مطلمی  واننو می آیا -4

 زماد

 دقرقه 3

های  روش

  وریا

 روش های متناسب اا کار عملی :

 کار اا رایانه – احث گروهی –ارش فکری ا – عملیکار

 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

 ر کار گروهیتأکید به فراگیران جهت همکاری د

 تآکید بر رعایت ارگونومی هنگام کار با رایانه

 مطالب اشتراک گذاریو  اخالقی هنگام گشت و گذار در اینترنت رعایت نکات

 

 

 

 

 

 

 

 زماد

 دقرقه 3
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  فعالرت فراگرراد فعالرت دارر

 

 

 

 

 

 

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

 جهت اشتراک گذاری هنگام ورود به اینترنت
 گوش کردن و تأیيد کردن نکات گوشزد شده

 گوش کردن ، سوال پرسيدن اشتراک گذاری با پاورپوینتتوضيح  مراحل 

 power pointو برنامه  شروع کار با رایانه
موزان رایانه ها را روشن و اینترنت و برنامه دانش آ

 را چ  می کنند پاورپوینت

 گوش کردن و کار با برنامه به موازات دبير  power pointتوضيح صفحه اصلی نرم افزار 
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ارائه نمایشی و جهت ساخت پاورپوینت آموزش گام به گام 

  اشتراک گذاری ی  مطلب

ير با برنامه همراه توضيحات دب بهدانش آموزان 

 پاورپوینت کار و ی  ارائه آموزش تهيه کنند
 زماد

 دقرقه 56

 دریافت متن یا تصویر از اینترنت
ن و اتصال به اینترنت و دریافت عکس و متن از آ

 درج مطالب گرفته شده در پاورپوینت

  اشتراک گذاری اطالعات دانش آموزاننظارت بر کار 

جهت ارائه آموزشی خود را ادامه دانش آموزان در 

اشتراک گذاری اطالعات تکميل و ویرایش های 

را انجام می دهند و در نهایت فایل خود  مرتبط با آن

 می کنندو آماده ارائه را در رایانه ذخيره 

های  فعالرت

خالقانه 

 آموزاد دانم

در رایانننه هننای دانننم  اسننتایل و دیننرای  صننفحه ارائننه نمایشننی ممکنن  اسننت در حننر  آمننوزش اینن  در  

متوجننه هسننتنو کننه اننر اسننا  موبننو  هننر ارائننه ی   متفنناوت ااشننو پننا دانننم آمننوزاد و دارننر    آمننوزاد

دینرای  صنفحه ااینو متفناوت و انر اسنا  مطلنب  دررنر کننو  نا زیمنایی و             و فونت و صنفحه آراینی   آموزشی

 گررایی ارشتری ارای مخاطب داشته ااشو. 

 های تکمیلی ج : فعالیت
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 د :می کندانش آموزان با توجه به معیارهای زیر ارزشیابی  ارائه کاردبیر پس از دیدن 

 –جننوا  اننه سننوا ت  – عامننل افننراد گننرو  اننا هننم  –کننارگروهی  – خالقرننت در سنناخت ارائننه

 خاموش کردد رایانه ها اعو از ا ما  کار و ........... – زیمایی کار –  ناسب صفحه انوی

 کننو.  را در رایانه  خرر خود رونو  هایپو سپا از دانم آموزاد خواسته می شود 

 

 زماد

 دقرقه3

 انوی جمع

و ساخت 

 دانم جویو

اراد خالصه در  و مرور آمنوزش هنای قملنی و دریافنت دینوگا  هنای فراگرنراد  وسنط دارنر و          

 وسننط دانننم  فایننل پاورپوینننتو متنننو  در  هرننه اد  جرارننات و ارائننه را  کننار و فنن  جویننو ارنن

 طالبانوی م آموزاد و جمع

 

 زماد

 دقرقه 2

 عرر  

 کالر  و 

 اقوا  اعوی

رایاننه  دارنر از داننم آمنوزانی کنه     ای  در  عملی منی ااشنو اعنو از ارزشنراای     اا  وجه اه اینکه 

و انه  مطلمنی را  هرنه   از ین  موبنو     اشنتراک گنذاری  یکنی از روش هنای    انا وارنو می خواهو ن

 پاورپویننت انا ارنامنه   ی کنه رایاننه دارننو    داننم آمنوزان  صورت مصور یا متنی اه کال  اراورننو و  

 یا اه ایمرل دارر ارسال کننو فایل  هره و آد را جهت اشتراک گذاری اه کال  آورد ی  

 

 زماد

 دقرقه 2
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 معرفی منااع

 پاورپوینتفایل های آموزش معرفی سایت کاروفناوری کالله جهت دانلود 

 
 زماد

 دقرقه1

 


