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 2 شهروند الکترونیک:  موضوع درس

 انیمیشن سازی نرم افزار آموزش
 دقیقه 55 : اجرا مدت ........:   تاریخ اجرا

  :دبیرنام 

 مدرسه :

 هشتم:  کالس

 55 - 55 صفحات
 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

 تولید انیمیشن ساده و Toon Boom Animation نرم افزار با آشنایی هدف کلی

اهداف 

 ای  مرحله

 آشنا شود انیمیشن سادهنحوه ساخت  با آموز دانش -1

 بشناسدرا  Toon Boom انیمیشن سازی  نرم افزار آموز دانش -2

 انیمیشن را بداند.ساخت روش  آموز دانش -3

 تولید کند یک انیمیشن ساده Toon Boomبا برنامه  آموز دانش -4

ف
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 ای درسی(اهداف )با رعایت توالی محتو

 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

 * *  * اخالق آگاهی - شناختی  را از مظاهر اخالقی می دانند مجاز انیمیشنساخت فراگیران 

آمنوزش و سنرگرمی   در را  انواع انیمیشنن  نقش دانش آموزان 

 .دندانمی  افراد مؤثر

 شناختی

 کاربرد
 * *  * تعقل

سناخت  ننرم افزارهنای    برنامنه هنا و  هنگام کنار بنا   دانش آموز 

 خدا را ناظر بر اعمال خود می داندانیمیشن 

 عاطفی

 درونی شدن ارزش ها
 *  * * ایمان

جهنت اجنرای   QuickTime Player  رنصن  ننرم افنزا   فراگیر 

 .دالزامی می دان  را  Toon Boomبرنامه 

 شناختی

 کاربرد
  *  * علم

  *  * علم آگاهی –شناختی  را می داند  Toon Boomروش نص  برنامه فراگیر 

یک  Toon Boomانیمیشن در برنامه ساخت  برایدانش آموز 

 سناریو و هدف تعریف می کند

 شناختی

 تجزیه و تحلیل
 * *  * علم
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تمام قسمت ها و ابزارهنای سناخت انیمیشنن در برنامنه     فراگیر 

Toon Boom  را تست می کند 

 شناختی

 کاربرد
  *  * عمل

ینک انیمیشنن   بدون کمک دیگنران  با این برنامه دانش آموزان 

 زیبا و خالقانه با موضوع جال  تهیه و تولید می کنند

 حرکتی -روانی 

 اجرای عمل بدون کمک
  *  * عمل

رئوس 

 مطالب

 نرم افزار معرفی
 Toon Boom  رنص  نرم افزا

 QuickTime Player  رنص  نرم افزا

 توضیح برنامه

 انیمیشنساخت 

مواد و 

های  رسانه

 آموزشی

در صااور   باارای تاا رین ایاان در  میاسااد ماای باشاا   رایانااهرگااا  کان ایاان در  باا توهااه بااه بمداای بااود 

ه مجهاز باه دساه ا  دیهاا ویا وو ترو کهاور نیاز هاات اساه اد           کا نبود محل میاسد می توان از کال  در  

 نیز مورد نیاز است وسایل و ابزار مخهدف  لزوما در ت رین بمدی این در کرد  

 یا ترد  نمایشهوشمی  تخهه  –دسه ا  دیها  – انیمیشن سازینرم افزار  –مانی  : رایانه 

 بییی تیش

 رفهار

  ورودی

 فراگیران :

 در رشاهه هاای مخهداف را ب انیا      انیمیشان تاا دا ودی کااربرد    ن همچیای  و باشای  آشایا   رایانهنحو  کار با با 

 سرگرمی و                                 –آموزش  –مانی  تبدیغا  

ایجاد 

ارتباط 

 اولیه 

و دقت در  دانش آموزاندقت در وضع هامی و روانی  - دضور و غیاب -سالم و ادوال ترسی 

 و اطمییان از وضعیت میاسد فضای آموزشی وضعیت کارگا 

 زمان

 دقیقه 3

بی ی،  گرو 

م ل و 

ساخهار 

 کالسی

گرو  بی ی دانش آماوزان بار اساا  تواناایی هاا ، بالقمیا ی هاا ، رفاقات هاا و معیارهاای دی ار انجاام مای              

 باه  و معماو   شود به طوری که در هر گارو  داناش آماوزان قاوی و مهوساع و ضاعیف وهاود داشاهه باشای            

 ن ر  گرو  بی ی می شون    4صور  گرو  های 

 م ل کال  هم به صور  کارگاهی برگزار می شود 

ایجاد  روش 

و ت اوم 

 ان یز 

آن در مشاغل در دنیای امروزی و اسه اد   انیمیشنبحث و تبادل نظر درمورد اهمیت و کاربرد 

 و         اغت ترکردن اوقا  فر –آموزش  –مانی  اسه اد  در تبدیغا   مخهدف

 زمان

 دقیقه 3
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ارزشیابی 

 آغازین

 هاری در  از فکری بارش و قبدی های آموخهه با مهیاسد سوال طرح

 ببرن  نام را انیمیشن معروف چی  نام -1

 انیمیشنساخت  اهمیت درمورد سوال -2

 شیاسی  می را انیمیشنبرنامه های ساخت  آیا -3

  انیمیشن ساخهه انآیا تا به دال  -4

 

 زمان

 دقیقه 3

های  روش

 ت رین

 روش های مهیاسد با کار بمدی :

 بارش فکری – رایانه کار در کارگا  –ابضای تیم کارتیمی  –گروهی کار

 های مرحله حین تدریس : فعالیت ب
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 آماده سازی محیط کارگاه

 آماده سازی رایانه ها

 افزارها آماده کردن نرم

 آماده سازی وسایل و ابزار مرتبط با آموزش کار عملی

 به فراگیران جهت رعایت نکات اخالقیتأکید 

 همکاری در کار گروهیراگیران جهت تأکید به ف
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 دقیقه 3
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  نفعالیت فراگیرا فعالیت دبیر

 

 

 

 

 

 

 گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده اخالقی هنگام کار با رایانهتأکید بر رعایت نکات 

تأکید بر رعایت کردن اصول ارگونومی نشستن جلوی رایانه 

 تا آسی  به بدن به حداقل برسد.

و جابه جا کردن خود گوش کردن ، سوال پرسیدن ، 

 گام کار با رایانهبه صورت ایده آل هن

 تون بوم و معرفی کوییک تایم آموزش نص  نرم افزار
و تست و ها روی  سیستم ها نص  همزمان نرم افزار

 و تأیید لزوم نص  کوییک تایم راه اندازی برنامه
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توضیح مقدماتی برنامه و بررسی قسمت های اصلی پنجره 

 ساخته که قبال انیمیشن چنداصلی نرم افزار و سپس نمایش 

 شده اند.

 در سیستمانیمیشن سازی تون بوم  بازکردن برنامه 

و کلیک روی قسمت های مختلف برنامه و  ها

 برنامههمراهی با دبیر جهت یادگیری 

 زمان

 دقیقه 56

 طراحی سناریو

دانش آموزان به صورت گروهی با هم مشورت کرده 

و یک موضوع جهت ساخت انیمیشن تعریف می 

 کنند.

 آموزش ساخت

دبیر سناریوی خود را روی  موازاتران به فراگی

برنامه پیاده سازی کرده و یک انیمیشن کوتاه می 

 سازند

 نظارت بر کار دانش آموزان
دانش آموزان بعد از بازبینی و تست کردن چندباره 

 انیمیشن خود آن را در سیستم ها ذخیره می کنند.

های  فعالیت

خالقانه 

 آموزان دانش

ساار لودااه دبیاار و دانااش آمااوزان سااعی دارناا  خالقیاات و ابهکااار را    انیمیشاانساااخت در دااین آمااوزش و 

باااازن  کااه بیشااهرین اداار را در مخاطااد  باا یعیخالقانااه و  انیمیشاان هااایار دهیاا  تااا بهوانیاا  کارشااان قاار

ی  از رفهاه باشا  گباه کاار   کدیا    کاه خالقیات بیشاهری در سااخت     گارو  هاایی  ب یهی اسات کاه     داشهه باش 

 هری برخوردارن بیشامهیاز 

 های تکمیلی : فعالیت ج

ااب
یا
زش
ار

 ی

 با توجه به معیارهای زیر ارزشیابی خود را انجام می دهد :انیمیشن ها دبیر پس از دیدن 

 ادهارام باه مخاطاد    –زیباا باودن   –تعامال افاراد گارو  باا هام       –کاارگروهی   –ابهکار وخالقیت 

 تأدیر داشهن در مخاطد و      – بودن موضوع هالد –میاسد تصاویر اسه اد  از  –

تاا   کییا   ذخیار   انیمیشان هاای خاود را در رایاناه     از دانش آموزان خواساهه مای شاود    و سپن 

 دبیر از آنها دی ن کی  و نمر  ارزشیابی به آنها ب ه 

 زمان

 دقیقه3

 بی ی همع

و ساخت 

 ه ی دانش 

ران توساع دبیار و بیاان    بیان خالصه در  و آموزش هاای قبدای و دریافات دیا گا  هاای فراگیا      

 رفااع و بیاا ی توسااع دانااش آمااوزان و همااع   تجربیااا  و اراوااه را  کااار و ابهکااارا  ه یاا    

 تولی ا  ادهمالی اشکا  

 زمان

 دقیقه 3

 تعیین

تکالیف و 

 بع یاق ام 

از  در ایاان تودمااان و بالقااه دانااش آمااوزان بااه ساااخت انیمیشاان بمداایکااار لاازوم بااا توهااه بااه 

را بارای هام گارو  هاا ارساال و باازخورد       خاود   انیمیشان هاای  مای شاود   دانش آموزان خواسهه 

بااا موضااوع  انیمیشااییهمچیااین در صااور  داشااهن رایانااه در میاازل   خااود را دریافاات کییاا   

اههمااابی یااا     ی تهیااه کییاا  و ههاات دیاا ن هاام    -آموزشاای  –ماابهبی  –دلخااوا  و ورزشاای 

 کالسی ها ه هه آیی   به کال  بیاورن  

 زمان

 هدقیق 1
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 معرفی میابع

انیمیشن با و  ساخت نحفیدم های آموزشی ههت داندود نرم افزار و معرفی سایت کاروفیاوری کالله 

        نرم افزار تون بوم

 

 زمان

 دقیقه1

 


