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طرح درس روزانه کاروفناوری نهم بر اساس برنامه درسی ملی
مشخصات کلی

شماره طرح درس 4 :

موضوع درس  :بازی سازی
آموزش ساخت بازی با اسکرچ

نام دبیر:

کالس  :نهم

مدرسه :

صفحات  44تا 84

تاریخ اجرا ........ :

مدت اجرا  58 :دقیقه

تعداد دانش آموزان  44 :نفر

مکان  :کارگاه رایانه

الف :فعالیت های قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح هدف

اهداف و پیامدها

هدف کلی آشنایی با بازی های رایانه ای و ساخت یک بازی با نرم افزار اسکرچ
 -1دانش آموز با مزایا و معایب بازی های رایانه ای آشنا شود
اهداف

 -2دانش آموز گروه های مختلف بازی رایانه ای یا سبک های آن را نام ببرد.

مرحله ای  -3دانش آموز نرم افزار ساخت بازی رایانه ای ( اسکرچ ) را بشناسد
 -4دانش آموز از ساخت بازی رایانه ای در اسکرچ به دست خود لذت ببرد

هدفهای رفتاری آموزشی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

حیطه و سطح

انتظارات در پایان آموزش

در بلوم

فراگیرمهارت هایی مثل ارائه ایده های نو ،داشتن خالقیت،
کنجکاوی  ،و کار با رایانه را در آموزش این درس موثر می
داند

شناختی
آگاهی

عناصر برنامه درسی ملی
تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق
عنصر

تعقل

عرصه ارتباط با
خود

*

خدا

خلق

*

دانش آموز در ساخت بازی اخالق حرفه ای را رعایت می کند

عاطفی – ارزش گذاری

اخالق

*

*

فراگیر مزایا و معایب بازی های رایانه ای را نام می برد.

شناختی  -ارزیابی

علم

*

*

دانش آموز با کمک هم گروهی های خود بازی هاای رایاناه ای

شناختی

را دسته بندی کرده و تفاوت های آنها را می گوید.

درک و فهم

عمل

*

*

دانش آموز با کمک دبیر نرم افزارهای ساخت بازی را نام برده

روانی  -حرکتی

و یکی را (اسکرچ) برای ساخت بازی انتخاب می کند.

مشاهده و تقلید

علم

*

*

خلقت

*

*
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رئوس
مطالب

دانش آموز به موازات کمک دبیر قسمت های مختلف نرم افزار

روانی  -حرکتی

اسکرچ را باز و تست می کند

مشاهده و تقلید

دانش آموزان به کمک دبیر و با برنامه اسکرچ یک بازی سااده

روانی  -حرکتی

می سازند و آن را تست و ذخیره می کنند

مشاهده و تقلید

دانش آموزان می توانند بدون کمک دبیر کارهاای کالسای ایان

روانی  -حرکتی

پودمان را انجام داده و بازی های مورد نظر را بسازند.

اجرای عمل بدون کمک

عمل

*

*

عمل

*

*

عمل

*

*

مزایاو معایب بازی های رایانه ای
دسته بندی بازی های رایانه ای
معرفی اسکرچ
حل تمرین های پودمان
ساخت بازی
هنا و تو ن حات دب نر

محل آموزش اینن در کارگنا رایاننه منی باشند و در آن داننم آمنوزان کمن کمن
مواد و
کارهای کالسی کتاب و ساخت بازی های گفته شد را به صورت گروهی انجام می کنند
رسانههای
در تدریس این پودمان عالو بر کتاب  ،رایاننه – ننرم افنزار اسنکرچ – دسنتاا دیتنا و پنرد نمنایم ینا ت تنه
آموزشی
هوشمند هم مورد ن از است.
پ م ب نی فراگ ران :
اهم ننت دادن بننه بننازی هننای رایانننه ای بننرای یننادگ ری  ،افننزایم منننارت و پرکننردن او ننات فرا ننت – بننازی
رفتار
ورودی های رایانه ای را دید و بازی کرد باشند
ایجاد
ارتماط
اول ه

سالم و احوال پرسی  -حضور و اب  -د ت در و ع جسمی و روانی دانم آموزان و د ت در
و ع ت مناسب کارگا رایانه جنت تدریس بن نه

زمان
 3د قه

گرو بندی ،گرو بندی دانم آمنوزان بنر اسنا تواننایی هنا  ،عال منندی هنا  ،رفا نت هنا و مع ارهنای دیانر انجنام منی
شود به کوری که در هر گنرو داننم آمنوزان نوی و متوسنع و نع وجنود داشنته باشنند .و معمنو بنه
مدل و
ساختار صورت گرو های  4نفر گرو بندی می شوند .
کالسی مدل کال هم به صورت کارگاهی برگزار می شود.
روش ایجاد بحث و تمادل نظر در مورد ورود به ساخت بازی های بومی و ایرانی و کسب درآمد از آن در آیند
و تداوم شغلی با تأس س شرکت ها و گرو هایی از فارغ التحص الن دانشااهی که عال مند به ساخت بازی
هستند و ورود به ساخت بازی های اندرویدی
انا ز

زمان
 3د قه
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ارزش ابی
آ ازین

کرح سوال متناسب با آموخته های ملی و بارش فکری از در
 -1نام چند بازی رایانه ای را نام بمرند
 -2آیا معایب و مزایای بازی های رایانه ای را می دانند
 -3نام بردن چند موتور بازی ساز رایانه ای
 -4از بازی های رایانه ای چه استفاد های مثمتی می توان کرد

روشهای
تدریس

روش های متناسب با کار عملی :
کارعملی – بارش فکری – بحث گروهی – کار با رایانه

جاری
زمان
 3د قه

ب  :فعالیتهای مرحله حین تدریس

آماده سازی کارگاه رایانه

آماده سازی

روشن کردن و تست کردن رایانه ها
نصب برنامه اسکرچ در رایانه ها
تأکید به فراگیران جهت رعایت اخالق در کارگروهی

زمان
 3د قه

تأکید به فراگیران جهت همکاری در کار گروهی
تآکید بر خالقیت و رعایت دقت و حوصله درکار بازی سازی
تأکید بر رعایت اصول ارگونومی

تدریس

فعال ت دب ر
تأکید بر رعایت نکات اخالقی و همکاری شایسته اعضاء در
کارگروهی جهت پیشرفت مناسب اهداف گروه
گوشزد کردن رعایت ارگونومی نشستن پشت رایانه

مرحله

توضیحات مقدماتی درس

معرفی و توضیح نرم افزار اسکرچ

فعال ت فراگ ران
گوش کردن و تأیید کردن
گوش کردن  ،و رعایت نکات گوشزد شده
فراگیران به صحبت های دبیر در مورد انواع بازی
های رایانه ای و مزایا و معایب آنها گوش می کنند.
دانش آموزان به موازات دبیر قسمت های مختلف
برنامه اسکرچ را بررسی می کنند

زمان
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ساخت بازی های ساده با اسکرچ

دانش آموزان به موازات دبیر با ابزارهای بازی و

 56د قه

خالقیت بازی های ساده طراحی می کنند
برای یادگیری بهتر بازی های کارهای کالسی پودمان

حل کارهای کالسی پودمان

به صورت گروهی و با کمک دبیر اجرا و تست می
شود
دانش آموزان به صورت آزاد یا ادامه اجرای بازی

نظارت بر کار ساخت بازی

های کار کالسی سعی می کنند با ابتکار بازی ها را
تکمیل و آنها را تست کنند

فعال تهای
خال انه
دانمآموزان

در حن ن آمنوزش اینن در ممکنن اسنت داننم آمنوزان هناننام سناخت بنازی بنا اسنکرچ بنا خال نت هننای
خود بازی های نو و بدیعی بسازند که این گونه تالش ها طعا مورد حمایت دب ر وا ع می شود.

ج  :فعالیتهای تکمیلی

دبیر پس از دیدن فایل های بازی دانش آموزان با توجه به معیارهای زیر نمره ارزشیابی می دهد :

ارزش ننابی
جمعبندی
و ساخت
دانم جدید
تع ن
تکال و
ا دام بعدی

خال ت وابتکنار – کنارگروهی – تعامنل افنراد گنرو بنا هنم – جنواب بنه سنوا ت – شنرکت در
بحث گروهی – حل کارهای کالسی – ساخت خال انه بازی – نو و بدیع بودن و .........
و س ن س از دانننم آمننوزان خواسننته مننی شننود بننازی هننای سنناخته شنند شنند خننود را جنننت
مراجعننات بعنندی در رایانننه کخ ننر کنننند .چننون در هفتننه بعنند در ادامننه تنندریس ممکننن اسننت
مراحلی به بازی ا افه شود یا بازی کامل تر گردد .
همچن ن این فایل های کخ ر شد جنت ارزش ابی دب ر مورد بازب نی رار خواهد گرفت
ب ان خالصه در و مرور آمنوزش هنای ملنی و دریافنت دیندگا هنای فراگ نران توسنع دب نر و
ب ان تجرب ات و ارائه را کار و فنون جدید بازی سازی با رایانه
با توجه به اینکه این در عملی منی باشند بعند از ارزشن ابی دب نر از داننم آمنوزانی کنه رایاننه
دارند می خواهد در هفته آینند ین بنازی دل نوا بنا توجنه بنه آمنوزش هنای امنروز بسنازند و
فایل آن را به دب ر ایم ل یا جنت نمایم به کال ب اورند.

معرفی سایت کاروفناوری کالله جنت دانلود نرم افزار اسکرچ یا گ م م کر – دانلود ف لم های
معرفی منابع آموزشی ساخت بازی با اسکرچ و دانلود نمونه بازی های ساخته شد با اسکرچ

زمان
3د قه

زمان
 2د قه

زمان
 2د قه
زمان
1د قه
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