سخنى با مع ّلم
توجهى دارد .در اىن راستا تعىىن روش هاى مناسب و
کىفىت ٔ
ارائه درس در بازده کالس و رسىدن به اهداف ،تأثىر قابل ّ
بى شک ّ

اهمىت بسىارى برخوردار است .تحقىقات و تجربه نشان مى دهد که تولىد دانش
متناسب با زمان تدرىس و برنامه رىزى صحىح و عمل به آن از ّ
توسط دانش آموزان تأکىد
توسط دانش آموز به جاى انتقال دانش از معلّم به دانش آموز ،کار آمدتر و ماندگارتر است؛ لذا بر انجام ّفع ّ
الىت ها ّ
ّ

الىت ارائه شده است؛ لذا نتاىج حاصل از انجام اىن
بسىارى شده است .با در نظر گرفتن اىن امر مهم ،بخشى از دانش مورد نظر در قالب ّفع ّ
الىت ها باىد در کالس درس مطرح شوند.
ّفع ّ

توجه به گستردگى و تغىىرات وسىع علم راىانه ،ىکى از نقش هاى معلّم ،هداىت دانش آموزان در فراىند ارتقا و بسط دانش کسب
با ّ

معرفى مراجع معتبر و
شده در کالس مى باشد؛ بنابراىن ،دانش آموزان باىد چگونگى استخراج مطالب جدىد را از منابع مختلف بىاموزند؛ لذا ّ

اهمىت به   سزاىى برخوردار است.
ٔ
ارائه روش خودآموزى به دانش آموزان از ّ
توجه به تأثىر روزافزون اىن علم در زندگى بشرِ ،
گستره اىن علم به طور اجمالى آشنا
انسان عصر اطّالعات ،الزم است با ابعاد و
با ّ
ٔ
شود؛ بدىن منظور مطالب کتاب در سه فصل :مبانى ،سخت افزار و نرم افزار تنظىم شده است.
تحوالت و کاربرد اىن علم در ارتباطات و علوم دىگر و تأثىر آن در زندگى و جامعه
در فصل ّاول بر کسب دانش در مورد مفاهىمّ ،

تأکىد شده است .بنابراىن ،مى توان گفت که هدف اىن فصل  ،تبىىن و نشان دادن افق هاى علم راىانه بدون درگىر کردن دانش آموزان با جزئىات
تکنىکى آن است.
در فصل دوم و سوم سعى شده است مطالب به گونه اى طبقه بندى شوند که دانش آموزان جاىگاه و عملکرد سخت افزار و نرم افزار

درباره وىژگى هاى آنها اطّالعات اجمالى به  دست آورند.در بخش هاى ىازدهم و دوازدهم ،ضمن آموزش فراىند برنامه نوىسى به
را بشناسند و
ٔ

مقدماتى پرداخته شده است.
آموزش زبان وىژوال بىسىک ّ

براى بررسى عملکرد کالس ،ارزش ىابى جاىگاه وىژه اى دارد .در اىن فراىند ،ارزش ىابى محفوظات دانش آموزان مورد نظر نىست؛

الىت ها ،پروژه و کار عملى در کارگاه
بلکه باىد عمق ىادگىرى سنجىده شود؛ لذا ارزش ىابى اىن درس شامل ارزش ىابى کتبى ،ارزش ىابى از ّفع ّ
مى باشد.

متخصصىن
توسط شوراى مؤل ّفان گروه درسى راىانه (پس از جمع آورى نظرات
ّ
کتاب حاضر براى سال تحصىلى  87ــ ّ 86

موضوعى ،دبىران محترم و دانش آموزان عزىز) ،مورد بازنگرى کلّى قرار گرفته است .جا دارد از زحمات آقاى مهندس سعىد سىف الهى که
در تألىف ّاولىن نگارش اىن کتاب با دفتر برنامه رىزى و تألىف کتب درسى همکارى داشته اند ،تشکر به عمل آىد .هم چنىن از خانم ها مرجان
سمىه کبىرى زىنت بخش که در بازنگرى کتاب حاضر با شوراى مؤل ّفان همکارى صمىمانه اى
اسماعىل زادگان ،هما ملک ،زهرا نورى و ّ

داشته اند ،تشکّر و قدردانى مى شود.

درباره کتاب ،براى چاپ  88اعمال شده است.
الزم به ذکر است که نظرات دبىران و سرگروه هاى راىانه
ٔ
دبىران محترم مى توانند از طرىق نشانى پست الکترونىکى زىر با گروه درسى راىانه ارتباط برقرار کنند.
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سخنى با دانش آموزان
آىنده نزدىک کسانى که نمى توانند از راىانه استفاده نماىند ،صرف نظر از مىزان تحصىالتشان ،بى سواد
امروزه به دفعات مى شنوىم که در ٔ

واقعىت نىست .در عصر اطّالعات ،دانش ها و ىافته هاى بشر در تمام رشته هاى
محسوب مى شوند .باىد اعتراف نمود که بىان فوق دور از ّ

دربرگىرنده بخش کوچکى از آن باشد و در واقع توان علمى انسان بستگى به تواناىى دست ىابى
علمى به اندازه اى است که ذهن انسان مى تواند
ٔ

و استفاده از درىاى عظىم اطّالعاتى دارد که در مراکز اطّالعاتى مختلف قرار دارند.

مهم نىست که چه شغلى را در آىنده انتخاب نماىىد .تأثىر ف ّناورى اطّالعات در زندگى شما اجتناب ناپذىر خواهد بود و آگاهى شما از

کننده مثبت ىا منفى بودن اىن تأثىر است.
ف ّناورى اطّالعات تعىىن
ٔ

همه ما را به شدت
قابلىت جمع آورى و انتشار اطّالعات ،نکاتى هستند که زندگى ٔ
ٔ
توسعه اىنترنت ،پىشرفت در هوش مصنوعى و ّ

تحت تأثىر قرار مى دهند .شما در دنىاىى که در حال تغىىر است ،زندگى مى کنىد و اىن امکان را دارىد که در اىن تغىىر سهىم باشىد .به خاطر
بسپارىد که هر چه بىش تر ىاد بگىرىد ،توانا تر خواهىد بود.
کتاب حاضر سعى دارد که پاىه و اساس علم راىانه را در اختىار شما قرار دهد و شما را با ابعاد و
گستره آن آشنا کند .اىن آشناىى
ٔ

پدىده علمى در علم راىانه جوىا شوند ،باىد
به شما کمک مى کند تا بتوانىد اظهار نظر علمى نماىىد .اگر نظر شما را
درباره امکان رخداد ىک ٔ
ٔ

دست کم بدانىد که اىن امکان به کدام قسمت اىن علم مربوط مى شود و با آگاهى از ف ّناورى هاى موجود و محدودیّت هاى آن بتوانىد پىش بىنى

علمى نماىىد.

معرفى ابعاد مختلف اىن علم و طبقه بندى آن مى باشد تا نگرش ساده و فراگىر از آن در اختىار شما قرار دهد و
تأکىد اىن کتاب بر ّ

ادامه راه آماده کند.ىادگىرى مطالب اىن کتاب بى شک ،پاىان راه نخواهد بود ،ولى مى تواند به مخاطب خود دىد الزم را براى
شما را براى ٔ

انتخاب بدهد .آن را به دقّت مطالعه کنىد و سپس با رجوع به کتب دىگر اطّالعات خود را بىشتر کنىد .ىکى از سودمندترىن مهارت هاىى که

وسىله خودتان است.
ممکن است کسب کنىد ،تواناىى ىادگىرى به
ٔ

معرفى ابعاد مختلف علم راىانه مى پردازد .برخى از موضوعات در حدّنىاز
مطالب اىن کتاب در سه فصل ارائه مى شود .فصل ّاول به ّ

مورد بررسى قرار گرفته اند و بررسى برخى دىگر به فصل هاى بعدى موکول شده است .فصل دوم به سخت افزار مى پردازد و انواع آن را
معرفى مى نماىد.
به تفصىل بررسى مى کند .فصل سوم به نرم افزار تخصىص ىافته است و انواع نرم افزارها و کاربردهاى آنها را ّ

تهىه شده است و به جنبه هاى عملى مى پردازد ،ولى در هر صورت باىد در نظر داشت که کسب
کتاب کار متناسب با مطالب اىن کتاب ّ

عهده دانش آموز است.
مهارت هاى عملى به ٔ

مقوله برنامه نوىسى ،در قالب ّ
حل مسئله است و دانش آموز را با فراىند برنامه نوىسى آشنا مى کند.
روىکرد اىن کتاب به ٔ

2

نکات اجراىى
ــ قسمت هاى «بىشتر بدانىم»« ،پاورقى» « ،واژه نامه » و « مفاهىم » در ارزش ىابى ها (مستمر و پاىانى) لحاظ نمى شوند.
ــ در پاىان بخش ها قسمتى با عنوان «تحقىق» اضافه شده است .دانش آموزان مى توانند با مراجعه به ساىت گروه
درسى راىانه به آدرس  http://Computer-dept. talif. sch.irىا ساىت هاى مناسب دىگر ،اطالعات بىشترى را در
مورد موضوع مطرح شده ،به دست آورند.
ضمىمه «مفاهىم» ،در   پاىان کتاب تعرىف شده اند.
ــ برخى از واژه هـا در
ٔ
الىت هاى تکمىلى انتهاى کتاب ىا ىکى از موضوعات تحقىق را
ــ هر دانش آموز موظّف است ّ
حداقل ىکى از ّفع ّ
در طول سال انجام داده و به دبىر تحوىل دهد.
الىت هاى
ــ به دلىل نىاز دانش آموزان به کسب مهارت هاى عملى ،الزم است دبىران محترم ّ
توجه کافى به انجام ّفع ّ
کارگاهى کتاب کار دانش آموز داشته باشند.
ــ توصىه مى شود ،براى نوبت ا ّول ،بخش هاى اول تا نهم و براى نوبت دوم ،بخش هاى دهم تا دوازدهم کتاب
آموزش داده شود.
ــ (دبىران محترم مى توانند با مراجعه به وب ساىت گروه درسى راىانه،از توصىه هاى آموزشى و ساىر مطالب مفىد
در جهت ارتقاء کىفىت آموزش اىن درس استفاده کنند).
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