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 طرح درس مجازی الگوریتم کار و فناوری نهم

 ی: کار و فناوریماده درس تمیعنوان درس :الگور قهیدق07 : مدت

 : نهمهیپا   : رینام دب : مدرسه 

 

 اهداف درس

 و نرم افزار مربوط به آن تمیدانش آموزان با مفهوم الگور ییآشنا :یهدف کل

 اهداف آموزشی

حیطه ها و 

 انتظارات از دانش آموزان در این درس اهداف 
 عرصه ها

 طبیعت دیگران خود خدا

 .کند یم انیرا ب تمیمفهوم الگور -1( 1 علم

را نام  تمیالگور انیب یروش ها  -2(2

 .برد یم

 حیشبه دستور را توض یروش ها -3(3

 .دهد یم

 دهد. یم حیروش  روند ما را توض -۴(۴

 * 

* 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 ،یرانیدانشمند ا یدر مورد زندگ (1 تعقل

 . کند یتدبر م یخوارزم

و راه  یدر مورد مسائل روزمره زندگ( 2

 .شدیاند یحل آن  م

در مورد آن  یقبل از اقدام به هر کار (3

  .کند یفکر م یو منطق دهیسنج

گروه  گریگروه خود را با د تمیالگور (۴

 کند. یم سهیها مقا

* * 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 
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به حل مسائل توسط خود انسان باور ( 1 ایمان

 .کند یم دایپ

( به خاطر داشتن قدرت حل مسائل از  2

 کند. یم یخداوند شکر  گذار

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

آن را  تمیمسائل مختلف الگور یبرا ( 1 عمل

  .سدینو یم

 یرسم ی(روند ما را به صورت دست2

 کند. با کمک یم

مورد نظر  تمیالگور یافزار روندنما (نرم3 

 کند. یخود را رسم م

 * 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 
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 گرانینسبت به حل مسائل خود و د( 1 اخالق

  .کند یم تیاحساس مسئول

حل مسائل و مشکالت با  یبرا( 2

 .کند یم یهمکار گرانید

هنگام انجام  یو ارگونوم یمنی(نکات ا3

 .کند یم تیدادن کار را رعا

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 
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 روش تدریس

 یشیو هم اند تیمفهوم، پرورش خالق افتیدر

 . مطالب توضیح و پاسخ و پرسش شیوه از تلفیقی

 . عکس و فیلم نمایش و اینترنت سیستم از استفاده 

 . جدید اطالعات سرچ جهت وب فضای از استفاده 

 یرسانه ها

 یکمک آموزش

 رایانه از استفاده صورت در میکروفن.  رایانه یا گوشی.  اینترنت.  آموزشی فیلم - کتاب - شاد شبکه

 تدریس فیلم و عکس.

 مدل کالس
 حاضر شاد شبکه کالس در ساعت سر در آموزان دانش بایستی و باشد می مجازی صورت به کالس

 . باشند

 زمان : توسط معلم ریمطرح کردن سواالت ز ارزشیابی آغازین
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مسائل به  نیحل ا یبرا -2م؟یرو هست روبه یروزمره خود با چه مسائل یما در زندگ-1

 د؟یا دهیشیشکل اند نیبهتر

 ؟ دیحل مسئله آشنا هست یبا روش ها ایآ -3

 دقیقه11

حضور و 

 یبررس ابیغ

 فیتکال

 سالم و احوال پرسی و حضور غیاب در شبکه شاد

 دقیقه5

و  یآمادگ

 زهیانگ جادیا

گذاشتن عالمت آموزان در گروه شاد وبه دانش فلوچارت جالب  کی عکسنشان دادن 

 سوال در مقابل آن
 قهیدق 5

 ارائه درس

 فعالیت های دانش آموز فعالیت های معلم

 دقیقه35

ابتدا عکس چند الگوریتم را به برای دانش 

آموزان در گروه شاد قرار می دهیم . سپس 

فیلم تدریس را گذاشته و روی فیلم موارد زیر 

 را بیان می کنیم :

گروه  یبرا تمیدادن مفهوم الگور حیتوض1-

 یدانش آموز یها

ساده و نوشتن  تمیالگور کیمطرح کردن  -2

گذاشتن  – ماست( هیمراحل آن) مثل طرز ته

  عکس در گروه

و  یشیو هم اند یگروه نیقوان یآور ادی-3

 دانش آموزان ییراهنما

 حیو توضEdrawآموزش نصب نرم افزار  -۴

 در مورد نرم افزار

 

 

 

دانش اموزان در طول تدریس به خوبی به 

درس گوش می دهند و به سواالن معلم 

 حین تدریس پاسخ می دهند .

و  یجمع بند

 یابیارزش

 ینیتکو

انجام  ییحل مسائل چه کارها یو پاسخ دادن دانش آموزان: برا ریمطرح کردن سواالت ز

 یرا چه کس تمیروش الگور ست؟یچ یا انهیرا یسینو برنامه یروش برا نیبهتر م؟یده یم

 ابداع کرد؟

15 

 قهیدق

 قهیدق 5هشتم  هیپا یاز پروژه ها یکی،  رسم روندنما  یمسئله به صورت دست کی یرسم روندنماو  فیتکل نییتع
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 یها تیفعال

 خارج از کالس

  یرانیدانشمند ا یخوارزم یدر مورد زندگ قیبا نرم افزار، تحق

 از جلسه بعد برای معلم ارسال کنند . دانش اموزان باید پاسخ تکالیف را تا قبل

 
 کالس قوانین

 مجازی

 .  آخر تا ابتدا از کالس در موقع به حضور

 .  شده داده درس سواالت به پاسخ برای آمادگی.  کالس ابتدای در تکالیف ارایه

 . نباشند منفعل شود می پرسیده سوال اگر که منطور این به کالس در فعال حضور

 . شود خودداری درسی غیر های مکالمه از 

 . بگویند دارند پیشنهادی و نظر اگر 

 
 


