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دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.

َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



فهرست

فصل۱
مقدمات تدریس

شروع تدریس

تدریس

پس از تدریس

پیوست

فصل۲
مقدمات تدریس

شروع تدریس

تدریس

پس از تدریس

پیوست

فصل۳
مقدمات تدریس

شروع تدریس

تدریس

پس از تدریس

پیوست

۱۱

۱۲

۱۷

۱۹

۲۴

۴۳

۴۴

۴۸

۵۰

۶۰

۶۱

۶۵

۶۶

۷۰

۷۱

۹۳

۹۶



فصل۴
مقدمات تدریس

شروع تدریس

تدریس

پس از تدریس

پیوست

فصل۵
مقدمات تدریس

شروع تدریس

تدریس

پس از تدریس

پیوست

فصل۶
مقدمات تدریس

شروع تدریس

تدریس

پس از تدریس

پیوست

منابع

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۹

۱۱۶

۱۲۸

۱۳۳

۱۳۷

۱۳۸

۱۵۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۲

۱۷۶

۱۸۷

۱۸۹

۱۹۳



موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی 
است که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه 
انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت 
با دیگران در فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و  وجدان، عدالت و انصاف در روابط 
جهانی مشارکت می نمایند. همچنین سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و 

یادگیری کار و فناوری« به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
نقش  اعتبار  ملی،  هویت  تقویت  دین محوری،  اصول  بر  و حرفه ای عالوه  فنی  برنامه های درسی  در 
تفاوت های  به  توجه  خانواده، جامعیت،  پایه ای  نقش  اعتبار  معلم،  مرجعیت  نقش  اعتبار  یادگیرنده، 
فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی 
آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعۀ پایدار و کاهش 

فقر و تولید ثروت، شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
و  استانداردها  در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی شرایط مطرح شده باشد 
طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر 
رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت 
حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور 
و برنامه های درسی است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و 
مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش 
دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت 
طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط 

به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت تسهیل و تعمیق 
فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر 
را در شبکه ای از اجزای یادگیری با تأکید بر برنامۀ درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب 
راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های 
درسی تهیه شده با توجه به چرخش های تحولی در آموزش فنی و حرفه ای و توصیه هایی برای اجرای 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین 
منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت های اساسی و چکونگی 

سخنی با هنرآموزان عزیز



توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 
ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با 

استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
شایستگی های  آموزش  اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنمای  کتاب  مختلف  قسمت های  در  همچنین 
غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده 

است.
مسلماً اجرای مطلوب برنامه های درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهره مندی از 

صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



اهداف توانمندسازی واحد کار

   

فناوری اطالعات و ارتباطات را تعریف کند.
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــران در ح ــاله ای ــم انداز 20 س ــند چش ــداف س اه

ــد. ــح ده ــات را توضی ارتباط
ــا  ــف رایانه ه ــل های مختل ــه در نس ــی ک ــای الکترونیک ــن مولفه ه ــم تری مه

ــرد. ــام بب ــت را ن ــده اس ــتفاده ش ــردازش اس ــرای پ ب
کاربرد های الگوریتم کلونی مورچه ها را نام ببرد.

علم بیونیک را توضیح دهد.
کاربرد چاپگر سه بعدی را توضیح دهد.

کاربرد های پوست الکترونیکی را توضیح دهد.
انواع رایانه های پوشیدنی را نام ببرد.

کاربرد خودکار هوشمند را توضیح دهد.
مشاغل مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات را نام ببرد.

۱
2

۳

۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱0



مفاهیم کلیدی
فناوری اطالعات و ارتباطات

سند چشم انداز
علم بیونیک

الگوریتم کلونی مورچه ها
چاپگر سه بعدی

پوست الکترونیکی
خودکار هوشمند رایانه پوشیدنی 
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10 فصل۱:کلیات

مقدمات تدریس
در طــول تاریــخ، جهــان دســتخوش تغییــرات زیــادی بــوده اســت. بعــد از گذشــتن از انقــاب کشــاورزی کــه خــود هــزاران ســال 

طــول کشــید و انقــاب صنعتــی، بــه عصــر اطاعــات و ارتباطــات )انقــاب اطاعاتــی و ارتباطاتــی( رســیده اســت. 

ــون،  ــو، تلویزی ــر: رادی ــه ) نظی ــا برنام ــوع دســتگاه ارتباطــی و ی ــر ن ــه ه ــات : ب ــات و ارتباط ــن آوری اطالع ــف ف تعری
ــه  ــود ک ــاق می ش ــر آن( اط ــواره ای و نظای ــتم های ماه ــبکه، سیس ــخت افزارهای ش ــزار، س ــه، نرم اف ــلولی، رایان ــای س تلفن ه

ــوزش از راه دور( ــس از راه دور، آم ــد کنفران ــد. ) مانن ــه می دهن ــددی را ارائ ــای متع ــات و برنامه ه ــرویس ها، خدم س

امــروزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )Information and Communication Technology( بیشــتر جنبه هــای زندگــی بشــری را 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. شــیوه کار، تجــارت، آمــوزش، ســرگرمی، ارتباطــات و حتــی طــرز فکــر و زندگــی بشــر متحــول 
شــده اســت. مرزهــا برداشــته شــده، جهــان تبدیــل بــه یــک دهکــده جهانــی شــده اســت. ارتباطــات ســاده تر شــده، اطاعــات 
بــه ســادگی و بــا ســرعت بیشــتر در دســتر س همــگان قــرار می گیــرد. آمــوزش و یادگیــری از شــیوه ســنتی آمــوزش در کاس 

درس بــه یادگیــری در هــر زمــان و مــکان تغییــر کــرده اســت. 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا ســرعت شــگفت انگیــزی در حــال پیشــرفت اســت. در ایــن میــان کشــورهایی کــه بتواننــد از 

فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــه صــورت همــه جانبــه بهــره بــرداری کننــد از دیگــر کشــورها پیــش خواهنــد افتــاد. 
در کشــور عزیزمــان ایــران هــم در ســند چشــم انداز 20 ســاله بــه توســعه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات توجــه ویــژه ای شــده 
اســت. اجــرای ایــن ســند چشــم انداز از ســال 1۳8۴ شــروع شــده اســت و در قالــب چهــار برنامــه توســعه ۵ ســاله انجــام می گیــرد 

و ســال 1۴0۴ شمســی افــق چشــم انداز اســت. 
در ایــن ســند بــه برخــورداری از دانــش پیشــرفته، توانایــی در تولیــد علــم و فنــاوری، رشــد پرشــتاب و مســتمر اقتصــادی، افزایــش 
آگاهــی عمومــی و ســواد دیجیتالــی و نیازســنجی و برنامــه ریــزی بــرای توســعه منابــع انســانی تاکیــد شــده اســت. جهــت رســیدن 
ــن حــوزه بســیار  ــروی انســانی متخصــص در ای ــت نی ــاوری اطاعــات و ارتباطــات و تربی ــه فن ــژه ب ــگاه وی ــوق ن ــه اهــداف ف ب

ضــروری و کلیــدی اســت. کــه تحقــق آن از طریــق آمــوزش و پــرورش امــکان پذیــر اســت. 
در ایــن فصــل ابتــدا بــه تاریخچــه رایانــه و ســیر تحــول در ســاخت ایــن وســیله پرداختــه شــده اســت. ســپس بــه الهــام از طبیعــت 
ــاوری  ــه فن ــات در زمین ــا و اختراع ــه نوآوری ه ــده اســت. در ادام ــاره ش ــف اش ــای مختل ــا و ایجــاد الگوریتم ه ــاخت رایانه ه در س
ــاوری  ــوزه فن ــا ح ــط ب ــی مشــاغل مرتب ــه معرف ــتان ب ــک داس ــب ی ــت در قال ــات و ارتباطــات آورده شــده اســت. در نهای اطاع

اطاعــات و ارتباطــات پرداختــه اســت.

الف( چرایی فصل حاضر
ــن مطــرح  ــه ای و مباحــث و فناوری هــای نوی ــزار رایان ــی رشــته شــبکه و نرم اف ــه معرف ــاب ب ــن فصــل از کت ــی ای همــکار گرام
ــن فصــل،  ــب ای ــح مطال ــری صحی ــا یادگی ــو ب ــی رود هنرج ــار م ــه اســت. انتظ ــا آن پرداخت ــط ب ــته و مشــاغل مرتب ــن رش در ای

ــد: ــب کن ــر را کس ــای زی مهارت ه
   آشنایی با رشته شبکه و نرم افزار رایانه

   آشنایی با اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشورمان در حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات
   آشنایی با تاریخچه رایانه

   آشنایی با مباحث نوین مطرح در رشته رایانه
   آشنایی با فناوری های نوین رایانه ای
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   آشنایی با مشاغل مرتبط با فناوری اطاعات و ارتباطات 
نتایجی که با یادگیری صحیح مطالب این فصل حاصل می شود عبارت اند از:

   تصمیم گیری برای انتخاب رشته تحصیلی خود
   تصمیم گیری برای آینده شغلی خود

   آشنایی با تغییر و تحوالت حاصل از فناوری اطاعات و ارتباطات در دیگر مشاغل
   درک جایگاه فناوری اطاعات و ارتباطات در رشد و پیشرفت کشورها

   درک میزان پیشرفت کشورمان در راستای سند چشم انداز 20 ساله در حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات

   افزایش روحیه کارآفرینی
   افزایش روحیه کار گروهی

برای تدریس مطالب این فصل از کتاب 12 ساعت یعنی ۴ جلسه ۳ ساعته در نظر گرفته شده است

ب( زمان الزم برای تدریس
جــدول 1-1، زمــان حــدودی تدریــس را پیشــنهاد می کنــد. بدیهــی اســت هنرآمــوز محتــرم بــا حفــظ چارچــوب کلــی زمان بنــدی 

می توانــد در افزایــش یــا کاهــش زمان هــای پیشــنهادی اقــدام کنــد.

3 
 

 آ٢ٙب٭٬ ثب سبٍ٭وـ٦ ٍا٭ب٦١ 

  ٍا٭ب٦١آ٢ٙب٭٬ ثب ٝجبكض ٤١٭٠ ٝغَف ىٍ ٍٙش٦ 

 آ٢ٙب٭٬ ثب ى٢ب٫ٍ٣ ٧ب٫ ٤١٭٠ ٍا٭ب٦١ ا٫ 

  آ٢ٙب٭٬ ثب ٝٚبم٘ َٝسجظ ثب ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر 

 

 :اُ ا١ي فجبٍر٤ٙى  ١ٛ٫شب٭ؼ٬ ٦ّ ثب ٭بىٕٮ٫َ ٝلٮق ٝغبٙت ا٭٠ ىٞ٘ كبٝ٘ 

 سٞٞٮٜ ٕٮ٫َ ثَا٫ ا١شوبة ٍٙش٦ سلٞٮ٬ٚ ه٤ى 

 سٞٞٮٜ ٕٮ٫َ ثَا٫ آ٭٢ي٥ ٙن٬ٚ ه٤ى 

 كبٝ٘ اُ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ىٍ ى٭َٖ ٝٚبم٘ آ٢ٙب٭٬ ثب سنٮٮَ ٣ سل٤الر 

 ىٍُ ػب٭ٖب٥ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ىٍ ٍٙي ٣ دٮَٚىز ٧ٍ٤ّٚب 

  ُٕب٦ٙ ىٍ ك٥ُ٤ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر 20ىٍُ ٝٮِاٟ دٮَٚىز ٤ٍّٚٝبٟ ىٍ ٍإشب٫ ٢ٕي ؿٜٚ ا١يا 

 اىِا٭٘ ٣ٍكٮ٦ ّبٍآىَ٭٬٢ 

 اىِا٭٘ ٣ٍكٮ٦ ّبٍ ٬٧٣َٕ 

ٕبفش٦ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي٥ إز   3ػ٦ٖٚ  4ٕبفز ٭ق٬٢  12ٝغبٙت ا٭٠ ىٞ٘ اُ ّشبة  ثَا٫ سيٍ٭ٔ

 

 زهبى الزم ثراي تسریط( ة

س٤ا١ي ىٍ  ث٢ي٫ ٬ٝ ٝلشَٛ ثب كيؼ ؿبٍؿ٤ة ٬ّٚ ُٝبٟ ٢٧َآ٤ُٝثي٭٬٨ إز . ٢ّي ، ُٝبٟ كي٣ى٫ سيٍ٭ٔ ٍا دٮ٨٢ٚبى 1٬ٝ-1ػي٣ٗ 
 .٫ دٮ٨٢ٚبى٫ اٍياٛ ٢ّي٧ب ٝبُٟاىِا٭٘ ٭ب ّب٧٘ 

یبزگیري  ّبي یتفؼبل/ّب فرصت اّساف تَاًوٌسظبزي رزیف
 ظبذت یبفتِ

 ػولی تئَري

1 
ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر 

 .ٍا سقَ٭و ٢ّي

ثٮبٟ َٝي٦ٝ ا٫ اُ سبطٮَ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ 
 -اٍسجبعبر ىٍ ١ُي٬ٕ ا١ٖبٟ ٧ب ٣ ٝٚبم٘

 سقَ٭و ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر

1 0 

2 

 20ا٧ياه ٢ٕي ؿٜٚ ا١ياُ 
ٕب٦ٙ ا٭َاٟ ىٍ ك٥ُ٤ ى٢ب٫ٍ٣ 

اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ٍا 
 .س٤ضٮق ى٧ي

س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى  -سقَ٭و ٢ٕي ؿٜٚ ا١ياُ
ثٮبٟ ا٧ياه  -ٕب٦ٙ ا٭َاٟ ٢ٕ20ي ؿٜٚ ا١ياُ 
ٕب٦ٙ ا٭َاٟ ىٍ ك٥ُ٤  ٢ٕ20ي ؿٜٚ ا١ياُ 

 ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر

1 0 

٨ٜٝ سَ٭٠ ٤ٝٙي٦ ٧ب٫  3
٫ ٦ّ ىٍ ١ٖ٘ ٧ب٫ اْٙش١٣َٮِ

 0 1 دو٘ ىٮٜٚ َٝث٤ط ث٦ سبٍ٭وـ٦ ٍا٭ب٦١

4 
 

 

 ُٝب١ج٢ي٫ دٮ٨٢ٚبى٫ ىٞ٘ ا٣ٗ -1 -1ػي٣ٗ 

 

 اّویت فصل( ج

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕٖشَٗ ف٤ٚٛ ٍا٭ب٦١ ا٫ ٣ ىا١٘ ا١ي٤ٍٝبسٮِ ٢٧َػ٤٭٬ ٦ّ ا٭٠ ٍٙش٦ سلٞٮ٬ٚ ٍا ا١شوبة ٤ٞ١ى٥ إز ١ٮب٢ُٝي 
.  ٟ اعالفبر ّبى٬ ٣ ٝيٮي ىٍثب٥ٍ ٝٮِاٟ ٣ٍ٣ى ٍا٭ب٦١ ٣ ف٤ٚٛ َٝث٤ط ث٦ آٟ ىٍ ك٥ُ٤ ٧ب٫ ى٭َٖ ىاٍى ثيٕز آ٣ٍى

ٝوشٚو ٍا٭ب٦١ ٧ب ثَا٫ 
دَىاُٗ إشيبى٥ ٙي٥ إز ٍا 

 .١بٛ ثجَى

4 
ّبٍثَى ٧ب٫ ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٬١٤ّٚ 

 .٤ٍٝؿ٦ ٧ب ٍا ١بٛ ثجَى
س٤ضٮق ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٭بىش٠ مٌا س٤ٕظ ٤ٍٝؿ٦ ٧ب 

 ثٮبٟ ّبٍثَى٧ب٫ ا٤ٍٖٙ٭شٜ  -ثب ٍٕٜ ْٙ٘
2 0 

سقَ٭و فٜٚ ثٮ١٤ٮِ ث٦ ٧َٞا٥ ٝظبٗ ٧ب٫  .ا س٤ضٮق ى٧يفٜٚ ثٮ١٤ٮِ ٍ 5
 ١٤ٕب٤ٕٟ

1 0 

6 
ّبٍثَى ؿبدَٖ ٦ٕ ثقي٫ ٍا 

 .س٤ضٮق ى٧ي
بیان کاربرد  -تشریح چاپگر سه بعدی

 های آن
1 0 

7 
ّبٍثَى ٧ب٫ د٤ٕز 

 .اْٙش١٣َٮ٬ْ ٍا س٤ضٮق ى٧ي
ثٮبٟ  –س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى د٤ٕز اْٙش١٣َٮ٬ْ 

 ّبٍثَى ٧ب٫ آٟ
1 0 

8 
٧ب٫ د٤ٙٮي٬١ ٍا  ا٤١اؿ ٍا٭ب٦١

 .١بٛ ثجَى

ثٮبٟ ا٤١اؿ ٍا٭ب٦١ ٧ب٫  -سقَ٭و ٍا٭ب٦١ د٤ٙٮي٬١
س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى ّبٍثَى ٧ب٫ ٧َ  –د٤ٙٮي٬١ 

 ٤١ؿ

1 0 

9 
ّبٍثَى ه٤ىّبٍ ٢ٞٙ٤٧ي ٍا 

 .س٤ضٮق ى٧ي
ثٮبٟ ّبٍثَى ٧ب٫  -سَٚ٭ق ه٤ىّبٍ ٢ٞٙ٤٧ي

 آٟ

1 0 

10 
ٝٚبم٘ َٝسجظ ثب ى٢ب٫ٍ٣ 

اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ٍا ١بٛ 
 .ثجَى

ٝقَى٬ ٝٚبم٘ َٝث٤ط ث٦ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ 
 اٍسجبعبر ىٍ ٍبٙت ىإشبٟ ٝٚبم٘

2 0 

  
 12 ػٞـ

 ٕبفز
0 

4 
 

 

 ُٝب١ج٢ي٫ دٮ٨٢ٚبى٫ ىٞ٘ ا٣ٗ -1 -1ػي٣ٗ 

 

 اّویت فصل( ج

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕٖشَٗ ف٤ٚٛ ٍا٭ب٦١ ا٫ ٣ ىا١٘ ا١ي٤ٍٝبسٮِ ٢٧َػ٤٭٬ ٦ّ ا٭٠ ٍٙش٦ سلٞٮ٬ٚ ٍا ا١شوبة ٤ٞ١ى٥ إز ١ٮب٢ُٝي 
.  ٟ اعالفبر ّبى٬ ٣ ٝيٮي ىٍثب٥ٍ ٝٮِاٟ ٣ٍ٣ى ٍا٭ب٦١ ٣ ف٤ٚٛ َٝث٤ط ث٦ آٟ ىٍ ك٥ُ٤ ٧ب٫ ى٭َٖ ىاٍى ثيٕز آ٣ٍى

ٝوشٚو ٍا٭ب٦١ ٧ب ثَا٫ 
دَىاُٗ إشيبى٥ ٙي٥ إز ٍا 

 .١بٛ ثجَى

4 
ّبٍثَى ٧ب٫ ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٬١٤ّٚ 

 .٤ٍٝؿ٦ ٧ب ٍا ١بٛ ثجَى
س٤ضٮق ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٭بىش٠ مٌا س٤ٕظ ٤ٍٝؿ٦ ٧ب 

 ثٮبٟ ّبٍثَى٧ب٫ ا٤ٍٖٙ٭شٜ  -ثب ٍٕٜ ْٙ٘
2 0 

سقَ٭و فٜٚ ثٮ١٤ٮِ ث٦ ٧َٞا٥ ٝظبٗ ٧ب٫  .ا س٤ضٮق ى٧يفٜٚ ثٮ١٤ٮِ ٍ 5
 ١٤ٕب٤ٕٟ

1 0 

6 
ّبٍثَى ؿبدَٖ ٦ٕ ثقي٫ ٍا 

 .س٤ضٮق ى٧ي
بیان کاربرد  -تشریح چاپگر سه بعدی

 های آن
1 0 

7 
ّبٍثَى ٧ب٫ د٤ٕز 

 .اْٙش١٣َٮ٬ْ ٍا س٤ضٮق ى٧ي
ثٮبٟ  –س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى د٤ٕز اْٙش١٣َٮ٬ْ 

 ّبٍثَى ٧ب٫ آٟ
1 0 

8 
٧ب٫ د٤ٙٮي٬١ ٍا  ا٤١اؿ ٍا٭ب٦١

 .١بٛ ثجَى

ثٮبٟ ا٤١اؿ ٍا٭ب٦١ ٧ب٫  -سقَ٭و ٍا٭ب٦١ د٤ٙٮي٬١
س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى ّبٍثَى ٧ب٫ ٧َ  –د٤ٙٮي٬١ 

 ٤١ؿ

1 0 

9 
ّبٍثَى ه٤ىّبٍ ٢ٞٙ٤٧ي ٍا 

 .س٤ضٮق ى٧ي
ثٮبٟ ّبٍثَى ٧ب٫  -سَٚ٭ق ه٤ىّبٍ ٢ٞٙ٤٧ي

 آٟ

1 0 

10 
ٝٚبم٘ َٝسجظ ثب ى٢ب٫ٍ٣ 

اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ٍا ١بٛ 
 .ثجَى

ٝقَى٬ ٝٚبم٘ َٝث٤ط ث٦ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ 
 اٍسجبعبر ىٍ ٍبٙت ىإشبٟ ٝٚبم٘

2 0 

  
 12 ػٞـ

 ٕبفز
0 



12 فصل۱:کلیات

4 
 

 

 ُٝب١ج٢ي٫ دٮ٨٢ٚبى٫ ىٞ٘ ا٣ٗ -1 -1ػي٣ٗ 

 

 اّویت فصل( ج

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕٖشَٗ ف٤ٚٛ ٍا٭ب٦١ ا٫ ٣ ىا١٘ ا١ي٤ٍٝبسٮِ ٢٧َػ٤٭٬ ٦ّ ا٭٠ ٍٙش٦ سلٞٮ٬ٚ ٍا ا١شوبة ٤ٞ١ى٥ إز ١ٮب٢ُٝي 
.  ٟ اعالفبر ّبى٬ ٣ ٝيٮي ىٍثب٥ٍ ٝٮِاٟ ٣ٍ٣ى ٍا٭ب٦١ ٣ ف٤ٚٛ َٝث٤ط ث٦ آٟ ىٍ ك٥ُ٤ ٧ب٫ ى٭َٖ ىاٍى ثيٕز آ٣ٍى

ٝوشٚو ٍا٭ب٦١ ٧ب ثَا٫ 
دَىاُٗ إشيبى٥ ٙي٥ إز ٍا 

 .١بٛ ثجَى

4 
ّبٍثَى ٧ب٫ ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٬١٤ّٚ 

 .٤ٍٝؿ٦ ٧ب ٍا ١بٛ ثجَى
س٤ضٮق ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٭بىش٠ مٌا س٤ٕظ ٤ٍٝؿ٦ ٧ب 

 ثٮبٟ ّبٍثَى٧ب٫ ا٤ٍٖٙ٭شٜ  -ثب ٍٕٜ ْٙ٘
2 0 

سقَ٭و فٜٚ ثٮ١٤ٮِ ث٦ ٧َٞا٥ ٝظبٗ ٧ب٫  .ا س٤ضٮق ى٧يفٜٚ ثٮ١٤ٮِ ٍ 5
 ١٤ٕب٤ٕٟ

1 0 

6 
ّبٍثَى ؿبدَٖ ٦ٕ ثقي٫ ٍا 

 .س٤ضٮق ى٧ي
بیان کاربرد  -تشریح چاپگر سه بعدی

 های آن
1 0 

7 
ّبٍثَى ٧ب٫ د٤ٕز 

 .اْٙش١٣َٮ٬ْ ٍا س٤ضٮق ى٧ي
ثٮبٟ  –س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى د٤ٕز اْٙش١٣َٮ٬ْ 

 ّبٍثَى ٧ب٫ آٟ
1 0 

8 
٧ب٫ د٤ٙٮي٬١ ٍا  ا٤١اؿ ٍا٭ب٦١

 .١بٛ ثجَى

ثٮبٟ ا٤١اؿ ٍا٭ب٦١ ٧ب٫  -سقَ٭و ٍا٭ب٦١ د٤ٙٮي٬١
س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى ّبٍثَى ٧ب٫ ٧َ  –د٤ٙٮي٬١ 

 ٤١ؿ

1 0 

9 
ّبٍثَى ه٤ىّبٍ ٢ٞٙ٤٧ي ٍا 

 .س٤ضٮق ى٧ي
ثٮبٟ ّبٍثَى ٧ب٫  -سَٚ٭ق ه٤ىّبٍ ٢ٞٙ٤٧ي

 آٟ

1 0 

10 
ٝٚبم٘ َٝسجظ ثب ى٢ب٫ٍ٣ 

اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ٍا ١بٛ 
 .ثجَى

ٝقَى٬ ٝٚبم٘ َٝث٤ط ث٦ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ 
 اٍسجبعبر ىٍ ٍبٙت ىإشبٟ ٝٚبم٘

2 0 

  
 12 ػٞـ

 ٕبفز
0 

ج( اهمیت فصل
ــی را انتخــاب کــرده اســت،  ــن رشــته تحصیل ــی کــه ای ــش انفورماتیــک هنرجوی ــه ای و دان ــوم رایان ــه گســترش عل ــا توجــه ب ب
ــه آن در حوزه هــای دیگــر دارد.  ــوط ب ــوم مرب ــه و عل ــزان ورود رایان ــاره می ــد درب ــی و مفی ــد بدســت آوردن اطاعــات کاف نیازمن

این فصل تا حدودی هنرجویان را در این امر یاری می کند. 
د( دانش های ضمنی برای تدریس

در تدریس این فصل از کتاب الزم است هنرآموز محترم در زمینه موارد زیر اطاعاتی داشته باشد:
  سند چشم انداز 20 ساله کشور و اهدافی که در حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است.

  الگوریتم هایی که از طبیعت الهام گرفته شده اند مانند الگوریتم کلونی مورچگان، کرم شب تاب و غیره.
در بند »مطالب تکمیلی« از بخش تدریس توضیحات کامل در خصوص موضوعات فوق آورده شده است.

ه( تجهیزات الزم 
برای تدریس این فصل از کتاب نیاز به استفاده از کاس سمعی بصری برای پخش فیلم است.

و( مشکالت متداول در تدریس فصل 
در بخــش الهــام از طبیعــت از کتــاب بــه اســتراتژی مورچه هــا در یافتــن غــذا اشــاره شــده اســت کــه بــه عنــوان یــک الگوریتــم 
هــوش مصنوعــی، درک آن هــم بــرای هنرآمــوز و هــم هنرجویــی کــه قبــا در ایــن زمینــه مطالعــه ای نداشــته ســخت اســت. 
ــش  ــان در بخ ــایت تبی ــم. در س ــه وادار کنی ــن زمین ــش در ای ــه پژوه ــان را ب ــش هنرجوی ــن بخ ــم در ای ــن می توانی همچنی
ــه انجــام  ــوزان را ب ــه اســت و دانش آم ــن مســأله پرداخت ــه تشــریح ای ــه صــورت بســیار ســاده ب ــش آمــوزی ب پژوهش هــای دان
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 آ٢ٙب٭٬ ثب سبٍ٭وـ٦ ٍا٭ب٦١ 

  ٍا٭ب٦١آ٢ٙب٭٬ ثب ٝجبكض ٤١٭٠ ٝغَف ىٍ ٍٙش٦ 

 آ٢ٙب٭٬ ثب ى٢ب٫ٍ٣ ٧ب٫ ٤١٭٠ ٍا٭ب٦١ ا٫ 

  آ٢ٙب٭٬ ثب ٝٚبم٘ َٝسجظ ثب ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر 

 

 :اُ ا١ي فجبٍر٤ٙى  ١ٛ٫شب٭ؼ٬ ٦ّ ثب ٭بىٕٮ٫َ ٝلٮق ٝغبٙت ا٭٠ ىٞ٘ كبٝ٘ 

 سٞٞٮٜ ٕٮ٫َ ثَا٫ ا١شوبة ٍٙش٦ سلٞٮ٬ٚ ه٤ى 

 سٞٞٮٜ ٕٮ٫َ ثَا٫ آ٭٢ي٥ ٙن٬ٚ ه٤ى 

 كبٝ٘ اُ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ىٍ ى٭َٖ ٝٚبم٘ آ٢ٙب٭٬ ثب سنٮٮَ ٣ سل٤الر 

 ىٍُ ػب٭ٖب٥ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ىٍ ٍٙي ٣ دٮَٚىز ٧ٍ٤ّٚب 

  ُٕب٦ٙ ىٍ ك٥ُ٤ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر 20ىٍُ ٝٮِاٟ دٮَٚىز ٤ٍّٚٝبٟ ىٍ ٍإشب٫ ٢ٕي ؿٜٚ ا١يا 

 اىِا٭٘ ٣ٍكٮ٦ ّبٍآىَ٭٬٢ 

 اىِا٭٘ ٣ٍكٮ٦ ّبٍ ٬٧٣َٕ 

ٕبفش٦ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي٥ إز   3ػ٦ٖٚ  4ٕبفز ٭ق٬٢  12ٝغبٙت ا٭٠ ىٞ٘ اُ ّشبة  ثَا٫ سيٍ٭ٔ

 

 زهبى الزم ثراي تسریط( ة

س٤ا١ي ىٍ  ث٢ي٫ ٬ٝ ٝلشَٛ ثب كيؼ ؿبٍؿ٤ة ٬ّٚ ُٝبٟ ٢٧َآ٤ُٝثي٭٬٨ إز . ٢ّي ، ُٝبٟ كي٣ى٫ سيٍ٭ٔ ٍا دٮ٨٢ٚبى 1٬ٝ-1ػي٣ٗ 
 .٫ دٮ٨٢ٚبى٫ اٍياٛ ٢ّي٧ب ٝبُٟاىِا٭٘ ٭ب ّب٧٘ 

یبزگیري  ّبي یتفؼبل/ّب فرصت اّساف تَاًوٌسظبزي رزیف
 ظبذت یبفتِ

 ػولی تئَري

1 
ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر 

 .ٍا سقَ٭و ٢ّي

ثٮبٟ َٝي٦ٝ ا٫ اُ سبطٮَ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ 
 -اٍسجبعبر ىٍ ١ُي٬ٕ ا١ٖبٟ ٧ب ٣ ٝٚبم٘

 سقَ٭و ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر

1 0 

2 

 20ا٧ياه ٢ٕي ؿٜٚ ا١ياُ 
ٕب٦ٙ ا٭َاٟ ىٍ ك٥ُ٤ ى٢ب٫ٍ٣ 

اعالفبر ٣ اٍسجبعبر ٍا 
 .س٤ضٮق ى٧ي

س٤ضٮق ىٍ ٤ٍٝى  -سقَ٭و ٢ٕي ؿٜٚ ا١ياُ
ثٮبٟ ا٧ياه  -ٕب٦ٙ ا٭َاٟ ٢ٕ20ي ؿٜٚ ا١ياُ 
ٕب٦ٙ ا٭َاٟ ىٍ ك٥ُ٤  ٢ٕ20ي ؿٜٚ ا١ياُ 

 ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ٣ اٍسجبعبر

1 0 

٨ٜٝ سَ٭٠ ٤ٝٙي٦ ٧ب٫  3
٫ ٦ّ ىٍ ١ٖ٘ ٧ب٫ اْٙش١٣َٮِ

 0 1 دو٘ ىٮٜٚ َٝث٤ط ث٦ سبٍ٭وـ٦ ٍا٭ب٦١
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آزمایــش در ایــن زمینــه وادار کــرده اســت. هنرآمــوزان عزیــز نیــز می تواننــد بــه عنــوان پژوهــش، انجــام ایــن آزمایــش را بــه 
ــه کننــد. هنرجویــان واگــذار کننــد و نتیجــه مشــاهدات خــود را بــه صــورت عکــس در کاس ارائ

) http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=26181۷ (
ــای  ــه مورچه ه ــد؟ چگون ــدا می کن ــه را پی ــه الن ــذا راه برگشــت ب ــن غ ــد از یافت ــه بع ــک مورچ ــه ی ــد چگون ــا می دانی ــوال: آی س

ــوند؟ ــده آگاه می ش ــدا ش ــذای پی ــر از محــل غ دیگ
جــواب: هــر مورچــه ای در مســیری کــه طــی می کنــد اثــر فرومونــی از خــود بــه جــا می گــذارد. شــکل 1-1 تعــدادی مورچــه را 
نشــان می دهــد کــه بــرای یافتــن غــذا النــه خــود را تــرک کــرده انــد و بــه جهت هــای مختلــف حرکــت کرده انــد. مســیرهای 

صورتــی رنــگ اثــر فرومونــی بــه جــا مانــده از مورچه هــای مختلــف اســت.

شکل ۱-۱- مسیر حرکت 4 مورچه برای پیدا کردن غذا

 
ــه بازگــردد. در  ــه الن ــا ب ــد ت ــال می کن ــی کــه از خــود باقــی گذاشــته را دنب ــدا کــرد مســیر فرومون وقتــی یــک مورچــه غــذا پی
ــه جــا گذاشــتن فرومــون بیشــتر و ایجــاد یــک مســیر  ــا ب ــه ایــن مورچــه مشــکل بقیــه مورچه هــا را ب ــه الن مســیر بازگشــت ب
ــه  ــه الن ــی خــود ب ــال کــردن مســیر فرومون ــا دنب ــد. در شــکل 2-1 مورچــه اول ب ــر، حــل می کن ــا فرومون هــای خیلــی قوی ت ب

ــوز ســرگردان هســتند. ــی کــه مورچه هــای دیگــر هن بازگشــته اســت در حال

 

شکل۲-۱- بازگشت مورچه A پس از پیدا کردن غذا به النه و تقویت مسیر فرومونی.

 
ــد  ــد و مســیر جدی ــا می کنن ــی خــود را ره ــد، مســیر قبل ــد برخــورد می کنن ــی جدی ــه مســیر فرومون ــی مورچه هــای دیگــر ب وقت
ــا شــدت دو  ــی ب ــه مســیر فرومون ــا )D( ب ــن مورچه ه ــد یکــی از ای ــه در شــکل۳-1 می بینی ــان طــور ک ــد. هم ــال می کنن را دنب
برابــر برخــورد کــرده اســت و شــروع بــه حرکــت در آن مســیر می کنــد. مورچــه C نیــز بــه مســیر رهــا شــده به وســیلۀ مورچــه 
D برخــورد می کنــد و آن را دنبــال می کنــد تــا بــه مســیر مورچــه اول برســد و از آنجــا بــه غــذا. امــا مورچــه B بــه ایــن مســیر 
ــاز  ــه ب ــا بــه غــذا برســد و بعــد از مســیر خــودش بــه الن فرومونــی برخــورد نمــی کنــد و آنقــدر مســیر خــود را طــی می کنــد ت

می گــردد.
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شکل۳-۱- حرکت مورچه ی D درمسیر فرومونی مورچه A و رسیدن مورچه B به غذا در مسیر خودش.

 
ســوال: در شــکل ۴-1 می بینیــد کــه مورچــه C بــا دنبــال کــردن مســیر مورچــه D اشــتباه و بــدون غــذا بــه النــه رســیده اســت. 

بــه نظــر شــما ایــن مورچــه چــه کاری انجــام می دهــد؟
ــی  ــه مســیر فرومون ــا ب ــاز می گــردد ت ــاره مســیر خــود را ب ــن مورچــه دوب ــد ای جــواب: همــان طــور کــه در شــکل ۴-1 می بینی

ــه غــذا. ــده از مورچــه D برســد و ســپس از آنجــا ب ــر باقــی مان قوی ت

 

شکل 4-۱- رسیدن مورچه C به النه بدون غذا.

 
حال این سؤال مطرح می شود که چگونه مورچه ها کوتاه ترین مسیر را پیدا می کنند؟

 X ــد. مثــا مورچــه ــری دارن ــی قوی ت ــر فرومون ــد کــه اث ــال کنن ــد، مســیرهایی را دنب ــی مورچه هــا ترجیــح می دهن ــه طــور کل ب
مســیر 20 متــری را طــی کــرده، بــه غــذا رســیده اســت. مورچــه Y یــک مســیر 10 متــری را طــی کــرده، بــه همــان غــذا رســیده 
اســت. مثــا اگــر مورچــه X در یــک ســاعت فقــط یــک بــار بتوانــد غــذا بــه النــه ببــرد، مورچــه Y در یــک ســاعت ایــن کار را دو 
بــار در مســیر خــود انجــام می دهــد. بنابرایــن مســیر مورچــه Y فرومــون بیشــتری دارد. بــه همیــن دلیــل در شــکل ۵-1 می بینیــد 
کــه مورچــه B بعــد از اینکــه غــذای خــود را در النــه ذخیــره کــرد ، وارد مســیر جدیــدی می شــود کــه اثــر فرمونــی قوی تــری دارد.

 

شکل۵-۱- پیمودن مسیر به وسیلۀ مورچهC و تقویت فرومونی مسیر.

 
تکلیف: برای اینکه این موضوع را بیشتر درک کنید این آزمایش را انجام دهید.

در فاصلــه کمــی از النــۀ مورچه هــا کمــی غــذا ماننــد شــیرینی یــا نــان خــرد شــده قــرار دهیــد. بــه حــرکات مورچه هــا بــرای 
پیــدا کــردن غــذا خــوب دقــت کنیــد. مســیر مورچه هــا را بــه مــدت یــک ســاعت در نظــر بگیریــد تــا تعــداد زیــادی مورچــه جمــع 
شــود. از مراحــل ایــن آزمایــش عکــس تهیــه کــرده، ببینیــد کــه مســیر بازگشــتی مورچه هــا چگونــه بــوده اســت؟ آیــا می توانیــد 

مدلــی بــرای آن مطــرح کنیــد؟
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شروع تدریس
الف( تعیین سطح 

بــرای بدســت آوردن اطــاع از میــزان آگاهــی هنرجویــان نســبت بــه مباحــث ایــن واحــد قبــل از تدریــس هــر قســمت یــک یــا 
چنــد مــورد از ســواالت زیــر را مطــرح کنیــد :

تعیین سطح بحث ضرورت شبکه و نرم افزار رایانه :
سوال 1 : چرا نام شبکه و نرم افزار رایانه ای به عنوان رشته تحصیلی،در سیستم آموزشی کشور انتخاب شده است؟

سوال 2 : چه کسی می داند چه ضرورتی برای آموزش و فراگیری رایانه وجود دارد؟ 
تعیین سطح بحث فعالیتهای اقتصادی در منطقه :
سوال 1 : چه کسانی اصطاح سند چشم انداز را شنیده اند؟ 

سوال 2 : چه کسانی می دانند سند چشم انداز چیست؟
سوال ۳: آیا اصطاح » فاوا « برای شما آشناست؟

تعیین سطح بحث تاریخچه رایانه :
سوال : چه کسی می داند اولین وسیله برای شمارش چه بوده است؟

تعیین سطح بحث الهام از طبیعت :
سوال 1 : به نظر شما چرا در ساخت رایانه ها از طبیعت الهام گرفته شده است؟ 
سوال 2 : بهترین مسیریابی را ازکدام موجود در طبیعت می توان الهام گرفت؟ 

تعیین سطح بحث نوآوری ها و اختراعات :
سوال 1 : چه کسی می تواند مثالی از اختراعات جدید عرصه تکنولوژی رایانه ای ارائه دهد؟ 
سوال 2: آیا کسی از شما در نمایشگاه اختراعات و نوآوری های جدید شرکت کرده است؟ 

ب( ورود به مبحث

ورود به بحث ضرورت شبکه و نرم افزار رایانه :
جدول 2-1 را در تابلو رسم کرده، ابتدا ستون راست و بعد ستون سمت چپ آن را با کمک هنرجویان خود پر کنید : 

9 
 

 ٍرٍز ثِ هجحث( ة

 

 :ضرٍرت ؼجکِ ٍ ًرم افسار رایبًِ اي ٍرٍز ثِ ثحث 

:  ٕش٤ٟ ٕٞز ؿخ آ١َا ثب ِّٞ ٢٧َػ٤٭بٟ ه٤ى دَ ٢ّٮي  اثشيا ٕش٤ٟ ٍإز ٣ ثقي٣ا ىٍ سبث٤ٚ ٍٕٜ َّى٥ ٍ 1-2ػي٣ٗ  

كبرثرز رایبًِ فؼبلیتْب ٍ فٌَى 

هَظعبت ذسهبتی 
 سجٚٮنبر -

هَ٭ي ٣ ى٣َٗ ا٭٢ش١َز  -

كؽبٍرزي 
 إشيبى٥ اُ ٍثبس٨ب ىٍ اٍائ٦ ٝل٤ٞالر ّٚب٫ٍُ٣ -

اىِا٭٘ ىا١ب٭٬ ٣ ّبٍ ثَ ٫٣ٍ ١ّشٮِ ٝل٤ٞالر  -

صٌؼت 
 إشيبى٥ اُ ٍثبر ث٦ ػب٫ ١ٮ٫٣َ ا١ٖب٬١ -

 اىِا٭٘ س٤ٙٮي -

ىا١٘ ٝل٤ٍ ٙيٟ س٤ٙٮي  -

آهَزغ 

 س٨ٖٮ٘ ٝقَى٬ َٝاِّ آ٬ُٙ٤ٝ ىٍ ى١ٮب٫ اٍسجبعبر -

 طجز ١بٛ -

 آ٤ُٝٗ ٝؼب٫ُ -

 ثَِٕا٫ٍ آ٤ُٟٝ ٧ب٫ ٝؼب٫ُ -

سٞلٮق ا٣ٍاً  -

تجلیغبت 
 ٕٖشَٗ سجٚٮنبر -

َٝى٦ ػ٤٭٬ ىٍ َٝٞه ّبمٌ  -

ٌّر 
 س٨ٖٮ٘ ا١ٮٞٮ٠ٚ ٕب٫ُ -

ٟ ٣ ٝٮْٔ ىٮٜٚ سي٫٣ -

پصؼکی 
 ٕٮٖشٜ اعالفبر د٬ِْٙ -

كض٤ٍ ٍثبسٮِ ىٍ ػَاك٬  -

 

٦١٤ٞ١ ٧ب٭٬ اُ ّبٍثَى ٍا٭ب٦١ ىٍ ف٤ٚٛ ٝوشٚو  – 2-1ػي٣ٗ  
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 ٍرٍز ثِ هجحث( ة

 

 :ضرٍرت ؼجکِ ٍ ًرم افسار رایبًِ اي ٍرٍز ثِ ثحث 

:  ٕش٤ٟ ٕٞز ؿخ آ١َا ثب ِّٞ ٢٧َػ٤٭بٟ ه٤ى دَ ٢ّٮي  اثشيا ٕش٤ٟ ٍإز ٣ ثقي٣ا ىٍ سبث٤ٚ ٍٕٜ َّى٥ ٍ 1-2ػي٣ٗ  

كبرثرز رایبًِ فؼبلیتْب ٍ فٌَى 

هَظعبت ذسهبتی 
 سجٚٮنبر -

هَ٭ي ٣ ى٣َٗ ا٭٢ش١َز  -

كؽبٍرزي 
 إشيبى٥ اُ ٍثبس٨ب ىٍ اٍائ٦ ٝل٤ٞالر ّٚب٫ٍُ٣ -

اىِا٭٘ ىا١ب٭٬ ٣ ّبٍ ثَ ٫٣ٍ ١ّشٮِ ٝل٤ٞالر  -

صٌؼت 
 إشيبى٥ اُ ٍثبر ث٦ ػب٫ ١ٮ٫٣َ ا١ٖب٬١ -

 اىِا٭٘ س٤ٙٮي -

ىا١٘ ٝل٤ٍ ٙيٟ س٤ٙٮي  -

آهَزغ 

 س٨ٖٮ٘ ٝقَى٬ َٝاِّ آ٬ُٙ٤ٝ ىٍ ى١ٮب٫ اٍسجبعبر -

 طجز ١بٛ -

 آ٤ُٝٗ ٝؼب٫ُ -

 ثَِٕا٫ٍ آ٤ُٟٝ ٧ب٫ ٝؼب٫ُ -

سٞلٮق ا٣ٍاً  -

تجلیغبت 
 ٕٖشَٗ سجٚٮنبر -

َٝى٦ ػ٤٭٬ ىٍ َٝٞه ّبمٌ  -

ٌّر 
 س٨ٖٮ٘ ا١ٮٞٮ٠ٚ ٕب٫ُ -

ٟ ٣ ٝٮْٔ ىٮٜٚ سي٫٣ -

پصؼکی 
 ٕٮٖشٜ اعالفبر د٬ِْٙ -

كض٤ٍ ٍثبسٮِ ىٍ ػَاك٬  -

 

٦١٤ٞ١ ٧ب٭٬ اُ ّبٍثَى ٍا٭ب٦١ ىٍ ف٤ٚٛ ٝوشٚو  – 2-1ػي٣ٗ  

 

 

 

 

-۱-۲



16 فصل۱:کلیات

ورود به بحث فعالیت های اقتصادی در منطقه :
ــادی  ــه اقتص ــوز وارد عرص ــه هن ــی ک ــرای هنرجویان ــاوا« ب ــاح »ف ــا اصط ــان و ی ــش بنی ــوم دان ــم انداز و عل ــند چش درک س
ــوید،  ــن بحــث ش ــه وارد ای ــرای اینک ــد، مشــکل اســت. ب ــان ندارن ــران و جه ــائل اقتصــادی ای ــی از مس ــده اند و درک جامع نش
ــه روش  ــواده کــه خــود جامعــه کوچکــی اســت را ب ــرای یــک خان پیشــنهاد می شــود در ابتــدا موضــوع تفــاوت کســب درآمــد ب
بــارش فکــری در شــرایط حضــور و عــدم حضــور رایانــه در کاس مطــرح کنیــد، ســپس خانــواده مذکــور را در جامعــه بزرگ تــر 
یعنــی محلــه بررســی کــرده، شــرایط خانواده هایــی بــا امکانــات اولیــه یکســان را مقایســه و بررســی کنیــد و مطــرح کنیــد کــه اگــر 
امکانــات جهــت اســتفاده محــدود باشــد، بــرای اینکــه بتــوان ایــن امکانــات را افزایــش داد و ســهم بیشــتری را نصیــب خانــواده 
مذکــور کــرد، بــه چــه چیــزی نیــاز اســت. مســلما بــه یــک نقشــه تنظیــم شــده و برنامــه ریــزی شــده احتیــاج اســت، کــه طبــق 

آن نقشــه خانــواده حرکــت کــرده، بــه نتیجــه الزم برســد.
حال می توانید سند چشم انداز را شروع کنید.

ورود به بحث تاریخچه رایانه :
با استفاده از ترسیم چوب خط، دسته بندی عدد 2۳ در مبنای 10 را برای دانش آموزان یادآوری کنید. 

ورود به بحث الهام از طبیعت:
فیلمی از مسیر حرکت مورچه ها و یا خانه سازی آنها برای شروع این بحث به شما کمک می کند.

ورود به نوآوری ها و اختراعات :
دیــدن فیلــم در ســینماهای چنــد بعــدی تجربــه ای ملمــوس بــرای اکثــر هنرجویــان اســت. می توانیــد بــا مقایســه تکنولــوژی ایــن 

ســینماها بــا ســینماهای معمولــی وارد ایــن بحــث شــوید.

9 
 

 ٍرٍز ثِ هجحث( ة

 

 :ضرٍرت ؼجکِ ٍ ًرم افسار رایبًِ اي ٍرٍز ثِ ثحث 

:  ٕش٤ٟ ٕٞز ؿخ آ١َا ثب ِّٞ ٢٧َػ٤٭بٟ ه٤ى دَ ٢ّٮي  اثشيا ٕش٤ٟ ٍإز ٣ ثقي٣ا ىٍ سبث٤ٚ ٍٕٜ َّى٥ ٍ 1-2ػي٣ٗ  

كبرثرز رایبًِ فؼبلیتْب ٍ فٌَى 

هَظعبت ذسهبتی 
 سجٚٮنبر -

هَ٭ي ٣ ى٣َٗ ا٭٢ش١َز  -

كؽبٍرزي 
 إشيبى٥ اُ ٍثبس٨ب ىٍ اٍائ٦ ٝل٤ٞالر ّٚب٫ٍُ٣ -

اىِا٭٘ ىا١ب٭٬ ٣ ّبٍ ثَ ٫٣ٍ ١ّشٮِ ٝل٤ٞالر  -

صٌؼت 
 إشيبى٥ اُ ٍثبر ث٦ ػب٫ ١ٮ٫٣َ ا١ٖب٬١ -

 اىِا٭٘ س٤ٙٮي -

ىا١٘ ٝل٤ٍ ٙيٟ س٤ٙٮي  -

آهَزغ 

 س٨ٖٮ٘ ٝقَى٬ َٝاِّ آ٬ُٙ٤ٝ ىٍ ى١ٮب٫ اٍسجبعبر -

 طجز ١بٛ -

 آ٤ُٝٗ ٝؼب٫ُ -

 ثَِٕا٫ٍ آ٤ُٟٝ ٧ب٫ ٝؼب٫ُ -

سٞلٮق ا٣ٍاً  -

تجلیغبت 
 ٕٖشَٗ سجٚٮنبر -

َٝى٦ ػ٤٭٬ ىٍ َٝٞه ّبمٌ  -

ٌّر 
 س٨ٖٮ٘ ا١ٮٞٮ٠ٚ ٕب٫ُ -

ٟ ٣ ٝٮْٔ ىٮٜٚ سي٫٣ -

پصؼکی 
 ٕٮٖشٜ اعالفبر د٬ِْٙ -

كض٤ٍ ٍثبسٮِ ىٍ ػَاك٬  -

 

٦١٤ٞ١ ٧ب٭٬ اُ ّبٍثَى ٍا٭ب٦١ ىٍ ف٤ٚٛ ٝوشٚو  – 2-1ػي٣ٗ  
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 ٍرٍز ثِ هجحث( ة

 

 :ضرٍرت ؼجکِ ٍ ًرم افسار رایبًِ اي ٍرٍز ثِ ثحث 

:  ٕش٤ٟ ٕٞز ؿخ آ١َا ثب ِّٞ ٢٧َػ٤٭بٟ ه٤ى دَ ٢ّٮي  اثشيا ٕش٤ٟ ٍإز ٣ ثقي٣ا ىٍ سبث٤ٚ ٍٕٜ َّى٥ ٍ 1-2ػي٣ٗ  

كبرثرز رایبًِ فؼبلیتْب ٍ فٌَى 

هَظعبت ذسهبتی 
 سجٚٮنبر -

هَ٭ي ٣ ى٣َٗ ا٭٢ش١َز  -

كؽبٍرزي 
 إشيبى٥ اُ ٍثبس٨ب ىٍ اٍائ٦ ٝل٤ٞالر ّٚب٫ٍُ٣ -

اىِا٭٘ ىا١ب٭٬ ٣ ّبٍ ثَ ٫٣ٍ ١ّشٮِ ٝل٤ٞالر  -

صٌؼت 
 إشيبى٥ اُ ٍثبر ث٦ ػب٫ ١ٮ٫٣َ ا١ٖب٬١ -

 اىِا٭٘ س٤ٙٮي -

ىا١٘ ٝل٤ٍ ٙيٟ س٤ٙٮي  -

آهَزغ 

 س٨ٖٮ٘ ٝقَى٬ َٝاِّ آ٬ُٙ٤ٝ ىٍ ى١ٮب٫ اٍسجبعبر -

 طجز ١بٛ -

 آ٤ُٝٗ ٝؼب٫ُ -

 ثَِٕا٫ٍ آ٤ُٟٝ ٧ب٫ ٝؼب٫ُ -

سٞلٮق ا٣ٍاً  -

تجلیغبت 
 ٕٖشَٗ سجٚٮنبر -

َٝى٦ ػ٤٭٬ ىٍ َٝٞه ّبمٌ  -

ٌّر 
 س٨ٖٮ٘ ا١ٮٞٮ٠ٚ ٕب٫ُ -

ٟ ٣ ٝٮْٔ ىٮٜٚ سي٫٣ -

پصؼکی 
 ٕٮٖشٜ اعالفبر د٬ِْٙ -

كض٤ٍ ٍثبسٮِ ىٍ ػَاك٬  -

 

٦١٤ٞ١ ٧ب٭٬ اُ ّبٍثَى ٍا٭ب٦١ ىٍ ف٤ٚٛ ٝوشٚو  – 2-1ػي٣ٗ  

 

 

 

 



راه نـــــــما )راهنمای هنرآموز( 17

علــوم رایانــه پیوســته در حــال تغییــر اســت و ظهــور فن آوری هــای نویــن باعــث می شــود کــه بســیاری از فن آوری هــای قدیــم 
منســوخ شــوند. نــوع مشــاغل هــم به واســطه ایــن نــو شــدن ها تغییــر می یابــد و شــاید کســانی کــه قــدرت تغییرپذیــری پایینــی 
دارنــد در شــغل خــود کهنــه شــوند و کارایــی خــود را از دســت بدهنــد. بهتــر اســت ایــن فصــل به صــورت پویــا به وســیلۀ خــود 
هنرجویــان موردمطالعــه قــرار گیــرد تــا بــا جســتجو در اینترنــت به ســرعت ایــن تغییــرات پــی ببرنــد و بیاموزنــد کــه بــرای نــو 

مانــدن بایــد زمــان صــرف کننــد.
الف( مفاهیم کلیدی

ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 
ــا  ــان اســتفاده شــود و ب ــواری به وســیلۀ هنرجوی ــه دی ــه یــک هفته نام ــرای تهی ــد ب ــن فصــل می توان ــن استفاده شــده در ای عناوی
گروه بنــدی هنرجویــان ایــن هفته نامــه دیــواری تــا پایان تــرم ادامــه پیــدا کنــد. فعــال بــودن هنرجویــان در ایــن درس بــه آنهــا 
کمــک خواهــد کــرد کــه قــدرت تغییــر را در خــود تقویــت کننــد و همــواره در جریــان تغییــرات علــوم و فــن آوری رایانــه قــرار 

گیرنــد.
ــا  ــت ت ــی اس ــت مغتنم ــود، فرص ــزار می ش ــدارس برگ ــت ماه در م ــه اول اردیبهش ــاله در هفت ــه هرس ــاغل، ک ــی مش ــه معرف هفت
ــا مشــاغل  ــنایی ب ــوند. آش ــنا ش ــه آش ــا در جامع ــزوم آنه ــون و ل ــا مشــاغل گوناگ ــی ب ــف تحصیل ــای مختل ــوزان دوره ه دانش آم
مختلــف ایــن امــکان را بــه دانش آمــوزان می دهــد تــا متناســب بــا اســتعداد، توانایــی، رغبــت، هــوش و عایــق خــود نســبت بــه 

ــه انتخــاب شــغل مــورد عاقــۀ آنهــا می شــود.  انتخــاب رشــته تحصیلــی مناســب اقــدام کننــد کــه منجــر ب
ــد  ــه می کنن ــه تهی ــی ک ــا محصوالت ــد و ب ــان باش ــوش هنرجوی ــای خودج ــرای فعالیت ه ــه ای ب ــل زمین ــن فص ــت ای ــر اس بهت
ــارت  ــن محصــوالت نظ ــد. الزم اســت در ای ــاری دهن ــم ی ــه نه ــوزان پای ــه دانش آم ــته ب ــن رش ــی ای ــت معرف ــتان را جه هنرس

ــود. ــه ش ــتباهی تهی ــچ اش ــدون هی ــم و ب ــه، منظ ــت، قابل ارائ ــوالت باکیفی ــا محص ــد ت ــوز باش ــتمر هنرآم مس
مطالعه 2 نمونه طرح درس روزانه زیر، به شما پیشنهاد می شود: 

تدریس

فصل اول)کلیات(

چاپگر سه بعدی

پوست الکترونیکی

رایانه پوشیدنی

خودکار هوشمند

ضرورت شبکه ونرم افزار رایانه ای

فعالیت های اقتصادی در منطقه

تاریخچه رایانه

الهام از طبیعت

نوآوری و اختراعات

داستان مشاغل

نمودار ۱-۱- فصل در یک نگاه
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 پیشنهادی( هفتگی)طرح درس روزانه : 1نمونه 
 داستان مشاغل:  واحد کار دهم  :کالس 

 (هدف انگیزشی. )مند شوند های شغلی رشتۀ خود در آینده را بشناسند و به آنها عالقه هنرجویان فرصت(:  هدف کلی)پیام جلسه 
زمان  هافعالیت نحوۀ تحق  اهداف توانمندسازی واحد کار

یکفیز
 ي

 (مدت)
/ حیطۀ عاطفی: طبقۀ هدف فعالیت

 کار هنرجویان کار هنرآموز حرکتی -روانی / شناختی

 تــعیین ســــطح
ارزشیابی رفتار )

 (ورودی

سنجش رفتار ورودی 
درباره میزان دانش و 
 انگیزش هنرجویان

با پرسش و پاسخ ، میزان آشنایی 
 .هنرجویان با رشته و مشاغل آنرا بسنجد

نرجویان در مشارکت ه
 33 پرسش و پاسخ

 ورود بــه بـــحث
 (ایجاد انگیزه)

ایجاد مرحله توجه در 
 (بینشی)سطوح اهداف 

برانگیختن توجه هنرجویان با ارائه یک 
خاطره و یا یک داستان دربارۀ جایگاه 

 های رایانه در دنیای امروز  رشته
 53 توجه هنرجویان

ارائه مفاهـیم 
 كلیدي

 (توضیح معلم)

ه مفاهیم در سطح ارائ
و ایجاد ( دانشی)فهمیدن 

عالقه و توجه در هنرجویان 
 (بینشی)

درباره تنوع مشاغل و دنیای بزرگ آن 
در میان رشته و جایگاه مهم آنها در علم 
و فناوری امروز توضیحاتی را ارائه 

 .کند می

 53 توجه هنرجویان

 فعــالیت كـارگاهی
 (تمرین دانش آموزان)

یل درباره افزایش توان تحل
 (دانشی)مفاهیم ارائه شده 

های خواهد در گروهاز هنرجویان می
خود داستان مشاغل را بخوانند و فهرستی 
 . از اسامی و عناوین مشاغل آماده کنند

کنند تا فهرست سعی می
صورت خود را به

-مجموعه کارت دسته

. بندی شده آماده کنند
 (روش کارت نویسی)

223 

 اهارزیابی فعــالیت
 (ارائه تمرین)

بندی و مقایسه مهارت دسته
و افزایش توان تحلیل 

و سازماندهی ( دانشی)
 (بینشی)ها  ارزش

های خواهد تا کارتاز هنرجویان می
خود را به اشتراک گذارند و روی تخته 

های مشاغل را در یک سیاه کارت
 .کندبندی مینمودار بزرگ دسته

هر گروه یک شغل را 
در معرفی می کنند 

صورت درست بودن 
معرفی کارت شغل مورد 
نظر را به هنرآموز تحویل 

 .دهندمی

323 

 ارائه نـکات تکمیلی
 (جمع بندی)

تکمیل و تعمی  مطالب در 
سطح کاربرد و تحلیل 

تفهیم ارتباط رشته ( دانشی)
 ( بینشی)با دنیای واقعی 

با توضیحات تکمیلی درباره مشاغل سعی 
ای الزم در هکند جزئیات و مهارتمی

هر شغل را به هنرجویان از روی نمودار 
ها توضیح درست شده از طری  کارت

 .دهد

هنرجویان نمودار بزرگ 
را به عنوان ماحصل بحث 
برای خود در دفترهایشان 
 ترسیم و یادداشت می

 .کنند

123 

13 
 

 ارزشیابی شایستگی
 (ارزشیابی پایانی)

بررسی سطح تفهیم و تحلیل 
 (دانشی)

صویری از دستاوردهای ت نمایشبا 
خواهدکه حدس مشاغل ازهنرجویان می
مربوط به چه  بزنند این دستاوردها

 .مشاغلی است

های هنرجویان در گروه
ها پاسخ منتخب به پرسش

-داده و امتیاز دریافت می

 .کنند

53 

 تمــرین در منــزل
 (تکلیفتعیین)

ایجاد وسعت دید و 
ها در  سازماندهی ارزش

 (بینشی)خهن 

جموعه از مشاغلی که فرصت معرفی م
-آن پیش نیامده را به هنرجویان ارائه می

کند تا در طول هفته دربارۀ آنها پهوهش 
 .کنند

 23 انجام تکلیف 

 ابزارها و تجهیزات
 های سفید، تصاویر مربوط به دستاوردهای مشاغل در رشتهکارت مورد نیاز

 پیشنهادی( هفتگی)طرح درس روزانه : 2مونه ن
 الهام از طبیعت : واحد کار دهم: الس ک

 .دقت در آفرینش می تواند الهام بخش حل مسائل در دنیای محاسباتی باشد(:هدف کلی)پیام جلسه 
نحوۀ تحق  اهداف 
 توانمندسازی واحد کار

زمان  هافعالیت
 فیزیکی

 فعالیت (دقیقه) 
حیطۀ : طبقۀ هدف

روانی / شناختی/ عاطفی
 حرکتی -

 کار هنرجویان کار هنرآموز

تــعیین 
 ســــطح

ارزشیابی رفتار )
 (ورودی

سنجش میزان آگاهی 
هنر جویان نسبت به 
طبیعت و فرایند های 
 مورد توجه آن ها

از هنر جویان در مورد پدیده های طبیعی 
 .که برای آن ها جالب بوده سوال می کنیم

هنرجویان به صورت فعال به 
سوال مطرح شده پاسخ می 

 .دهند
53 

ورود بــه 
 بـــحث

 (ایجاد انگیزه)

ایجاد توجه  در هنر  
 جویان

یکی از پدیده های جذاب طبیعی  مثل 
تکثیر سلول ها یا فرایند تولید پروتئین در 
 .سلول را برای هنرجویان تعریف می کنیم

گوش دادن به صحبت های 
 53 معلم

ارائه مفاهـیم 
 كلیدي

 (توضیح معلم)

ارائه مفاهیم اولیه و 
 اد انگیزه ایج

درباره برخی الگوریتم ها در این فصل 
توضیحاتی داده و علت انتخاب برخی نامها 

 را برای الگوریتم ها مطرح میکنیم

گوش دادن به صحبت های 
 53 معلم

فعــالیت 
 كـارگاهی

تمرین دانش )
 (آموزان

جستجو در موردیک 
 الگوریتم طبیعی

از هنرجویان بعد از گروه بندی 
مورد یک می خواهیم در

الگوریتم جستجو سپس کاربرد و 
 .عملکرد آن را بیان کنند

هرگروه برای خود مستندی از 
 253 .الگوریتم انتخاب شده آماده کند

جدول ۳-۱- نمونه ۱ طرح درس روزانه
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 ارزشیابی شایستگی
 (ارزشیابی پایانی)

بررسی سطح تفهیم و تحلیل 
 (دانشی)

صویری از دستاوردهای ت نمایشبا 
خواهدکه حدس مشاغل ازهنرجویان می
مربوط به چه  بزنند این دستاوردها

 .مشاغلی است

های هنرجویان در گروه
ها پاسخ منتخب به پرسش

-داده و امتیاز دریافت می

 .کنند

53 

 تمــرین در منــزل
 (تکلیفتعیین)

ایجاد وسعت دید و 
ها در  سازماندهی ارزش

 (بینشی)خهن 

جموعه از مشاغلی که فرصت معرفی م
-آن پیش نیامده را به هنرجویان ارائه می

کند تا در طول هفته دربارۀ آنها پهوهش 
 .کنند

 23 انجام تکلیف 

 ابزارها و تجهیزات
 های سفید، تصاویر مربوط به دستاوردهای مشاغل در رشتهکارت مورد نیاز

 پیشنهادی( هفتگی)طرح درس روزانه : 2مونه ن
 الهام از طبیعت : واحد کار دهم: الس ک

 .دقت در آفرینش می تواند الهام بخش حل مسائل در دنیای محاسباتی باشد(:هدف کلی)پیام جلسه 
نحوۀ تحق  اهداف 
 توانمندسازی واحد کار

زمان  هافعالیت
 فیزیکی

 فعالیت (دقیقه) 
حیطۀ : طبقۀ هدف

روانی / شناختی/ عاطفی
 حرکتی -

 کار هنرجویان کار هنرآموز

تــعیین 
 ســــطح

ارزشیابی رفتار )
 (ورودی

سنجش میزان آگاهی 
هنر جویان نسبت به 
طبیعت و فرایند های 
 مورد توجه آن ها

از هنر جویان در مورد پدیده های طبیعی 
 .که برای آن ها جالب بوده سوال می کنیم

هنرجویان به صورت فعال به 
سوال مطرح شده پاسخ می 

 .دهند
53 

ورود بــه 
 بـــحث

 (ایجاد انگیزه)

ایجاد توجه  در هنر  
 جویان

یکی از پدیده های جذاب طبیعی  مثل 
تکثیر سلول ها یا فرایند تولید پروتئین در 
 .سلول را برای هنرجویان تعریف می کنیم

گوش دادن به صحبت های 
 53 معلم

ارائه مفاهـیم 
 كلیدي

 (توضیح معلم)

ارائه مفاهیم اولیه و 
 اد انگیزه ایج

درباره برخی الگوریتم ها در این فصل 
توضیحاتی داده و علت انتخاب برخی نامها 

 را برای الگوریتم ها مطرح میکنیم

گوش دادن به صحبت های 
 53 معلم

فعــالیت 
 كـارگاهی

تمرین دانش )
 (آموزان

جستجو در موردیک 
 الگوریتم طبیعی

از هنرجویان بعد از گروه بندی 
مورد یک می خواهیم در

الگوریتم جستجو سپس کاربرد و 
 .عملکرد آن را بیان کنند

هرگروه برای خود مستندی از 
 253 .الگوریتم انتخاب شده آماده کند

14 
 

ارزیابی 
 هافعــالیت

 (ارائه تمرین)

مهارت در ارائه 
 مستندات و تحلیل آن

از هنرجویان می خواهیم در مورد 
الگوریتم انتخابی توضیحاتی ارائه 

 و آن را ارزیابی می کنیمدهد 

مستندات خود را در صورت صحیح 
بودن به معلم ارائه می دهد و در 

صورت نیاز تصحیح می کند و نام آن 
 .را روی تخته می نویسد

253 

ارائه نـکات 
 تکمیلی

 (جمع بندی)

ارزیابی اطالعات و 
 تجزیه و تحلیل

در صورت نیاز مطالبی تکمیلی را ارائه داده 
از قرآن که پیوسته انسان را به و به آیاتی 

تفکر در طبیعت توصیه می کند اشاره می 
 .کنیم

هنر جویان الگوریتم های 
مطرح شده در کالس را در 
 .دفتر خود یادداشت می کنند

153 

ارزشیابی 
 شایستگی

 (ارزشیابی پایانی)

اهمیت توجه در کالس 
و بررسی سطح تفهیم و 

 تحلیل

ز هنر جویان نکات ارائه شده در کالس را ا
می پرسیم و برا ی آن ها نمره ای منظور می 

 .کنیم

هنرجوی انتخابی توسط معلم 
 53 .به سوالت پاسخ می دهد

تمــرین در 
 منــزل

 (تکلیفتعیین)

پهوهش و سازماندهی 
ارزش ها در خهن 

 هنرجو

در مورد دیگر الگوریتم ها تحقی  و به 
 .تمرین های پایان فصل پاسخ دهد

ش خود را به هنر نتیجه پهوه
تا به عنوان . آموز تحویل دهد

 .یک فعالیت ثبت شود
53 

ابزارها و 
 تجهیزات
 مورد نیاز

 اینترنت و برگه یا فرم آماده برای ارائه مستندات 

 

 مطالب تکمیلی ( ج

 الهام از طبیعت -1

ر این زمینه اطالعات کیافی داشیته باشیند بیه     و الزم است هنرآموزان د استجالب در این فصل، الهام از طبیعت،  های ینهزمیکی از 
الهیام   یهیا  نمونیه ایین الگیوریتم در بیین    .دهیم یمقرار  موردمطالعهنام دارد را  تاب شبکه  کرم  ها یتمالگورهمین دلیل یکی از این 

 یطراحی تا سیاختار   کنیم یماین الگوریتم را  بدون در نظر گرفتن جزئیات معرفی  .استگرفته از طبیعت دارای کارایی بسیار باالیی 
 .را بیاموزیم ها یتمالگوراین 

 

 

 بهینه سازي 1-1

 کلیه.نماید بیشینه یا کمینه را تابع که باشیم مقادیری دنبال به تابع یک پارامترهای بین در که است صورت بدین 1سازی بهینه مفهوم
 سازی بهینه های الگوریتم .نامند می بهینه حل راه را، مقادیر این از مقدار بهترین و ممکن های حل راه را، این امر جهت مناسب مقادیر

                                                      
1 Optimization 

جدول ۴-۱- نمونه ۲ طرح درس روزانه



20 فصل۱:کلیات

ج( مطالب تکمیلی 
۱- الهام از طبیعت

ــی  ــه اطاعــات کاف ــن زمین ــوزان در ای ــن فصــل، الهــام از طبیعــت اســت و الزم اســت هنرآم ــب در ای یکــی از زمینه هــای جال
ــام دارد، موردمطالعــه قــرار می دهیــم. ایــن  ــه همیــن دلیــل یکــی از ایــن الگوریتم هــا را کــه کــرم شــب تاب ن داشــته باشــند. ب
ــدون در نظــر  ــم را ب ــن الگوریت ــی اســت. ای ــی بســیار باالی ــت دارای کارای ــه از طبیع ــام گرفت ــای اله ــن نمونه ه ــم در بی الگوریت

ــم. ــا را بیاموزی ــن الگوریتم ه ــی ای ــاختار طراح ــا س ــم، ت ــی می کنی ــات معرف ــن جزئی گرفت
۱-۱- بهینه سازی

مفهــوم بهینه ســازی بدین صــورت اســت کــه در بیــن پارامترهــای یــک تابــع بــه دنبــال مقادیــری باشــیم کــه تابــع را کمینــه یــا 
بیشــینه کند.تمــام مقادیــر مناســب جهــت ایــن امــر را، راه حل هــای ممکــن و بهتریــن مقــدار از ایــن مقادیــر را، راه حــل بهینــه 
ــازی  ــد. بهینه س ــش می دهن ــازی را پوش ــازی و کمینه س ــائل بیشینه س ــوع مس ــر دو ن ــازی ه ــای بهینه س ــد. الگوریتم ه می نامن
ــا مشــکات  ــواره ب ــا و... را دارد. بهینه ســازی هم ــا، تصمیم گیری ه ــع، زمان بندی ه ــص مناب ــه تخصی ــادی درزمین ــای زی کاربرده
ــباتی  ــای محاس ــتلزم تاش ه ــازی، مس ــردن مشــکات بهینه س ــل ک ــرای ح ــابق ب ــیوه های س ــوده اســت. ش ــراه ب ــی هم فراوان
ــیلۀ  ــد. به وس ــل کرده ان ــکل را ح ــن مش ــدی ای ــا ح ــی ت ــوش جمع ــای ه ــه الگوریتم ه ــی ازجمل ــت. الگوریتم های ــماری اس بی ش
ــه جــواب نزدیک اند.هــوش جمعــی نوعــی روش هــوش مصنوعــی،  ــًا ب ــدا می شــوند کــه تقریب ایــن الگوریتم هــا راه حل هایــی پی
ــن  ــا محیــط خــود در تعامــل هســتند. موفق تری ــا یکدیگــر و ب ــی ب ــر رفتارهــای جمعــی اســت. عامل هــا، به طــور محل ــی ب مبتن
ــاع  ــازی اجتم ــا، روش بهینه س ــی مورچه ه ــازی کلون ــد، روش بهینه س ــود آمده ان ــه وج ــون ب ــه تاکن ــی ک ــوش جمع ــای ه روش ه

ــت.  ــب تاب اس ــرم ش ــازی ک ــل و روش بهینه س ــازی زنبورعس ــی، روش بهینه س ذرات، روش ژنتیک
2-۱- پایه و اساس بیولوژیکی 

ــد.  ــه از آنهــا در جهــان وجــود دارن کرم هــای شــب تاب در گــروه جذاب تریــن حشــرات هســتند کــه امــروزه بیــش از 2000 گون
ــد. بســیاری  ــیار فعال ان ــتانی بس ــد و در شــب های تابس ــی می کنن ــرم زندگ ــای گ ــواع محیط ه ــواًل در ان ــای شــب تاب معم کرم ه
ــرم شــب تاب  ــورد ک ــادی در م ــاالت زی ــد و درنتیجــه مق ــه پژوهــش پرداخته ان ــت ب ــده در طبیع ــن پدی ــاره ی ای ــان درب از محقق

موجــود اســت.

ــد و  ــانی می پردازن ــه نورافش ــی ب ــای فانوس ــیمیایی در اندام ه ــد بیوش ــیلۀ فرآین ــده به وس ــور تولیدش ــا ن ــب تاب ب ــای ش کرم ه
عــاوه برجــذب جفــت، ایــن نــور هشــداری بــرای خطــرات بالقــوه اســت. به طورمعمــول، اولیــن ســیگنال دهنده هــا نــر هســتند، 
ــور  ــا ن ــیگنال ها ماده ه ــن س ــه ای ــخ ب ــد. در پاس ــاش می کنن ــن ت ــر روی زمی ــور ب ــدون ن ــای ب ــذب ماده ه ــرای ج ــه ب ک
چشــمک زن و مــداوم از خــود منتشــر می کننــد. هرکــدام از کرم هــا الگوهــای ســیگنال نــوری مجــزا تولیــد می کننــد کــه بــرای 
ــه تفاوت هــای  ــا توجــه ب ــا ب ــدی  شــده اند. ماده ه ــق زمان بن ــه، به طــور دقی ــت و جنســیت گون ــد هوی ــات مانن ــذاری اطاع رمزگ
ــه از  ــا فاصل ــور ب ــدت ن ــد. ش ــح می دهن ــن تر را ترجی ــور روش ــا ن ــول ماده ه ــوند. به طورمعم ــذب می ش ــیگنال ها، ج ــاری س رفت

 14منبــع ارتبــاط توانــی معکــوس دارد.
 

 ٫عَافسب ٕبهشبٍ  ٢ّٮٜ ٫ٛا٭٠ ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٍا  ثي٣ٟ ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ ػِئٮبر ٝقَى٬  .إزَٕىش٦ اُ عجٮقز ىاٍا٫ ّبٍا٭٬ ثٖٮبٍ ثبال٭٬ 
 .ٍا ثٮب٤ُٝ٭ٜ ٧ب ٭شٜا٤ٍٖٙا٭٠ 

 

 

 ثْیٌِ ظبزي 1-1

 ّٚٮ١.٦ٞب٭ي ثٮٚٮ٦٢ ٭ب ّٞٮ٦٢ ٍا سبثـ ٦ّ ثبٙٮٜ َٝبى٭٫َ ى١جبٗ ث٦ سبثـ ٭ِ دبٍاٝش٧َب٫ ثٮ٠ ىٍ ٦ّ إز ٤ٍٝر ثي٭٠ 1ٕب٫ُ ث٨ٮ٦٢ ٝي٤٨ٛ
 ٕب٫ُ ٥ث٨ٮ٠ ٧ب٫ ا٤ٍٖٙ٭شٜ .١ب٢ٝي ٬ٝ ث٨ٮ٦٢ ك٘ ٍا٥ ٍا، َٝبى٭َ ا٭٠ اُ َٝياٍ ث٨شَ٭٠ ٣ ٠ْٞٝ ٧ب٫ ك٘ ٍا٥ ٍا، ا٭٠ اَٝ ػ٨ز ٢ٝبٕت َٝبى٭َ

 ٢ٝبثـ، سوٞٮٜ ىٍُٝٮ٦٢ ُ٭بى٫ ّبٍثَى٧ب٫ ٕب٫ُ ث٨ٮ٦٢ .ى٢٧ي ٬ٝ د٤ٙ٘ ٍا ٕب٫ُ ّٞٮ٦٢ ٣ ٕب٫ُ ثٮٚٮ٦٢ ٖٝبئ٘ ٤١ؿ ى٣ ٧َ
 َّىٟ ك٘ ثَا٫ ٕبثٌ ٧ب٫ ٙٮ٥٤ .إز ث٤ى٥ ٧َٞا٥ ْٝٚالر ىَا٣ا٬١ ثب ٤ٞ٧ا٥ٍ ٕب٫ُ ث٨ٮ٦٢ .ىاٍى ٍا ... ٣ ٧ب ٕٮ٫َ سٞٞٮٜ ٧ب، ث٢ي٫ ُٝبٟ

 ا٭٠ كي٫ سب 2ػٞق٬ ٤٧ٗ ٧ب٫ اُػ٦ٚٞ ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٧ب٭٬ ا٤ٍٖٙ٭شٜ .إز ٙٞب٫ٍ ث٬ ٝلبٕجبس٬ ٧ب٫ سالٗ سِٚٛٝٔ ٕب٫ُ، ث٨ٮ٦٢ ْٝٚالر
 ٣ٍٗ ٤١ف٬ ٤٧ٗ ػٞق٬. ا١ي ١ِى٭ِ ػ٤اة ث٦ سََ٭جبً ٦ّ ١٤ٙي ٬ٝ دٮيا ٧ب٭٬ ك٘ ٍا٥ ٧ب ا٤ٍٖٙ٭شٜ ا٭٠ س٤ٕظ .ا١ي ٤ٞ١ى٥ ك٘ ٍا ْٝٚ٘
 سَ٭٠ ٤ٝىٌ .٧ٖش٢ي سقبٝ٘ ىٍ ه٤ى ٝلٮظ ثب ٣ ٭ْي٭َٖ ثب ٝل٬ٚ ع٤ٍ ث٦ ٧ب، فبٝ٘ .إز ػٞق٬ ٍىشب٧ٍب٫ ثَ ٝجش٬٢ ٤٢ٞٝف٬، ٤٧ٗ
٣ٍٗ ، 4ًٍار اػشٞبؿ ٕب٫ُ ث٨ٮ٦٢ ٣ٍٗ ، ٧3ب ٤ٍٝؿ٦ ٬١٤ّٚ ٕب٫ُ ث٨ٮ٦٢ ٣ٍٗ ا١ي، آٝي٥ ٣ػ٤ى ث٦ سب٤٢ّٟ ٦ّ ػٞق٬ ٤٧ٗ ٧ب٫ ٣ٍٗ

 (1) .إز سبة ٙت َّٛ ٕب٫ُ ث٨ٮ٦٢ ٣ٍٗ ٣ ١ُ6ج٤ٍفٖ٘ ٕب٫ُ ث٨ٮ٦٢ ٣ٍٗ ، ١ّ5شٮ٬ْ
 پبیِ ٍ اظبض ثیَلَشیکی  1-2

٧ب٫  َّٛ. ٧ب ىٍ ػ٨بٟ ٣ػ٤ى ىا١ٍي  ٦١٤ٕ اُ آٟ 2000سَ٭٠ كَٚار ٍَاٍ ىاٍى ٦ّ ا٥ُ٣َٝ ثٮ٘ اُ  سبة ىٍ ٥٣َٕ ػٌاة ٧ب٫ ٙت َّٛ
٫ ا٭٠  اُ ٝلََبٟ ىٍثب٥ٍثٖٮب٫ٍ . ا١ي  ٧ب٫ سبثٖشب٬١ ثٖٮبٍ ىقبٗ ٢٢ّي ٣ ىٍ ٙت ٧ب٫ َٕٛ ١ُي٬ٕ ٬ٝ سبة ٝق٤ٞالً ىٍ ا٤١اؿ ٝلٮظ ٙت

 .سبة ٤ٝػ٤ى إز  ٫ سلَٮٌ َّٛ ٙت كٮغ٦ ا١ي ٣ ى١ٍشٮؼ٦ َٝبالر ُ٭بى٫ ىٍ دي٭ي٥ ىٍ عجٮقز ث٦ د٧٣ْ٘ دَىاهش٦

  
 ىٍ عجٮقز سبة ٙت ٧ب٫ َّٛ

                                                      
  Optimization 
   Swarm Intelligence 
   Ant Colony Optimization 
   Particle Swarm Optimization(PSO) 
   Genetic Algorithm 
  Artificial Bee Colony Algorithm 
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۳-۱- عملکرد الگوریتم کرم شب تاب
ــیلۀ  ــدود، به وس ــازی مح ــف بهینه س ــرای وظای ــام، ب ــر ازدح ــی ب ــی مبتن ــم ذهن ــوان الگوریت ــب تاب به عن ــرم ش ــم ک الگوریت
ــه  ــم یک روی ــن الگوریت ــار تابشــی کرم هــای شــب تاب الهــام گرفته شــده اســت. ای ــم از رفت ــن الگوریت ــه شــد. در ای Yang ارائ
ــل  ــن عوام ــه ای ــرد. ب ــه کار می گی ــای شــب تاب( ب ــوان کرم ه ــل بی شــمار )تحــت عن ــا عوام ــت را ب ــر جمعی ــی ب تکــراری مبتن
امــکان داده می شــود تــا فضــای تابــع هزینــه )همــان تابــع هــدف اســت(را به صــورت مؤثرتــری نســبت بــه جســتجوی تصادفــی 
ــر ایــن فرضیــه اســت کــه راه حــل یــک مشــکل بهینه ســازی  توزیع شــده، بررســی کننــد. فــن بهینه ســازی هوشــمند، مبتنــی ب
ــده  ــط تابی ــک محی ــت آن در ی ــه به صــورت متناســب باکیفی ــت ک ــرم شــب تاب( در نظــر گرف ــی )ک ــوان عامل ــوان به عن را، می ت
ــه فضــای جســتجو را  ــد ک ــان خــود را )صرف نظــر از جنسیتشــان( جــذب می کن می شــود. درنتیجــه هــر کــرم شــب تاب، همتای

ــد. ــی می کن ــری بررس ــورت مؤثرت به ص
ــی  ــب تاب واقع ــای ش ــای کرم ه ــی ویژگی ه ــر برخ ــی ب ــه مبتن ــت ک ــاص اس ــون خ ــه قان ــب تاب دارای س ــرم ش ــم ک الگوریت

ــد از: ــون عبارت ان ــه قان ــن س ــت. ای اس
ــفاف تری  ــر و ش ــورت جذاب ت ــود به ص ــیت خ ــر از جنس ــا صرف نظ ــتند و آنه ــیتی هس ــب تاب دوجنس ــای ش ــی کرم ه    تمام

حرکــت خواهنــد کــرد.
   درجــه جذابیــت یــک کــرم شــب تاب بــا درخشــش آن متناســب اســت. همچنیــن ممکــن اســت درخشــندگی بــا افزایــش فاصلــه 
ــرم  ــن ک ــه ای ــفاف تری نســبت ب ــا ش ــر ی ــرم شــب تاب جذاب ت ــک ک ــر ی ــال اگ ــد. ح ــر کاهــش یاب ــای شــب تاب دیگ از کرم ه

وجــود نداشــته باشــد، آنــگاه به صــورت تصادفــی حرکــت خواهــد کــرد.
   درخشندگی یا شدت نور یک کرم شب تاب، به وسیلۀ مقدار تابع هدف مشخص می شود.

۴-۱- هدف الگوریتم کرم شب تاب
ــان و هزینه هــا می شــود. روش  ــی در زم بهینه ســازی یکــی از فرایندهــای بســیار مهــم در صنعــت اســت کــه باعــث صرفه جوی
علمــی و مطمئــن بــرای بهینه ســازی توابــع پیوســته، مشــتق گرفتــن از تابــع هــدف و تعییــن نقــاط بیشــینه اســت و همان طــور 
کــه می دانیــم ایــن روش بــه حــل یــک معادلــه می انجامــد کــه حــل ایــن معــادالت بــه روش هــای عــددی غیرممکــن اســت. 

ــرد!  ــازی ک ــه شبیه س ــا را در رایان ــن فض ــوان ای ــل نمی ت ــن دلی ــه همی ــه دارد ب ــت نقط ــت، بی نهای ــای حال ــته فض ــع پیوس تواب
الگوریتم هــای تکاملــی ســعی می کننــد کــه نمونــه ای از نقــاط در فضــای حالــت را محاســبه ســپس در بیــن نقــاط، نقطــه بهینــه 
را پیــدا کننــد و بــا تکــرار ایــن فراینــد نقطــه را نســبت بــه قبــل بهینه تــر کننــد. الگوریتــم کــرم شــب تاب بــه نظــر در انتخــاب 

ــد. ــر عمــل می کن ــه الگوریتم هــای دیگــر بهت ــت نســبت ب ــن فضــای حال ای
ــازی  ــی در بهینه س ــه قطع ــی نتیج ــافی و تکامل ــرا اکتش ــای ف ــر الگوریتم ه ــب تاب و دیگ ــرم ش ــم ک ــه الگوریت ــم ک ــد بدانی بای
ــا راهگشــا  ــن الگوریتم ه ــدارد ای ــع وجــود ن ــک تاب ــرای بهینه ســازی ی ــی ب ــه راه حــل ریاضــی مطمئن ــی ک ــا زمان ــد؛ ام نمی دهن

هســتند.

شکل ۷-۱- الگوریتم کرم شب تاب
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 ٦ّ10 دٔ اُ ٤١ٍاىٚب٬١ ٣ ػٌة ىٍ  إزسبة  َّٛ ٙت 40ثَ  ٤ٙى ػٞقٮز ا٣ٙٮ٦ ثبٙل ع٤ٍ ٦ّ ىٍ ْٙ٘ ٕٞز ؿخ ٝٚب٧ي٥ ٬ٝ ٧ٞبٟ
 .١٤ٙي ٧ب ٤ٝىٌ ث٦ ىشق ١َغ٦ ث٨ٮ٦٢ ثب ىٍش٬ ٝغ٤ٚة ٬ٝ ٤ٙى ٦ّ َّٛ َٝك٦ٚ ث٦ ْٙ٘ ٕٞز ٍإز ٢ٝش٬٨ ٬ٝ
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ا١ي ٦ّ  ٫٣ٍ ؿ٢ي سبثـ َٝب٭٦ٖ ٙي٥ ٣GA PSOثب ى٣ ا٤ٍٖٙ٭شٜ ٤٧ٗ ػٞق٬ ى٭َٖ، ( FA)سبة ىٍ ا٭٠ ػي٣ٗ ا٤ٍٖٙ٭شٜ َّٛ ٙت
 .ثب٢ٙي سبة ىٍ ٝلبٕجبر ٬ٝ ٧ب٫ ٙت ا١َٖ ٍيٍر َّٛث٬

 Michalewicz ۱-۶ بهینه سازی تابع
این تابع به صورت زیر است:

 
شکل نمونه ترسیم شده تابع است که تصویر مقاطع آن به صورت دوبعدی در زیر ترسیم شده است.

 

Michalewicz شکل ۸-۱- نمونه ترسیم شده تابع

ــس از  ــه پ ــرم شــب تاب اســت ک ــر ۴0 ک ــه بالغ ب ــت اولی ــود جمعی ــه در شــکل ۹-1 ســمت چــپ مشــاهده می ش ــور ک همان ط
ــا  ــه ب ــح نقطــه بهین ــه فت ــق ب ــا موف ــه کرم ه ــه شــکل ســمت راســت منتهــی می شــود ک ــه ب نورافشــانی و جــذب در 10 مرحل

ــوند. ــوب می ش ــی مطل دقت

 

Michalewicz شکل۹-۱- نمونه ترسیم شده تابع

۱-۷ نتیجه
ــر، )PSO (Particle Swarm Optimization و  ــی دیگ ــوش جمع ــم ه ــا دو الگوریت ــب تاب)FA( ب ــرم ش ــم ک ــدول ۵-1 الگوریت در ج
ــند. ــبات می باش ــب تاب در محاس ــای ش ــدرت کرم ه ــر ق ــه بیانگ ــده اند ک ــه ش ــع مقایس ــد تاب Genetic Algorithm( GA( روی چن
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GA و PSO جدول۵-۱- مقایسه الگوریتم کرم شب تاب با دو الگوریتم

2- سند چشم انداز 
بــا تصویــب و ابــاغ ســند چشــم انداز بیست ســاله جمهــوری اســامی ایــران کــه تصویــر ایــران آینــده را طراحــی می کنــد، بلــوغ 
فکــری و مدیریتــی فرهیختــگان جامعــه اســامی بــروز و ظهــور یافــت. بدیــن معنــی کــه جامعــه جــوان، پویــا، مســتعد و مدیــران 
هوشــمند مدبــر کشــور تحول هــای محیــط ملــی و جهانــی را درک کــرده، تــاش می کننــد تــا دوران گــذار توســعه ملــی را بــا 
ســرعت ســپری نمــوده و ســطح زندگــی جامعــه ایرانــی را بــه ســطح زندگــی جوامــع توســعه یافته برســانند. ایــن راهبــرد ملــی 

در شــرایطی طراحــی و اجــرا می شــود کــه اســاس رویکــرد مدیریــت توســعه مبتنــی بــر چشــم انداز، الگــوی دانش پایــه اســت.

زیرســاخت اساســی موردنیــاز الگــوی دانش پایــه و برخــورداری از دانــش پیشــرفته، شــکل گیری جامعــه اطاعاتــی بــا بهره گیــری 
گســترده و همــه جانبــه از فنــاوری اطاعــات در کلیــه سیســتم های اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی کشــور اســت. رشــد 
ــف بخشــی  ــای مختل ــری آن در حوزه ه ــاوری و گســترش کارب ــت و فن ــاوری شــامل دو بخــش توســعه صنع ــن فن ــعه ای و توس
ــی،  ــور قضای ــه، ام ــک، بیم ــی)اداری، بان ــات عموم ــت، خدم ــوزش، بهداشــت، پژوهــش، تجــارت، صنع ــل آم و فرابخشــی از قبی
ــود. ــرده می ش ــاع و اقتصــاد نام ب ــده اجتم ــاوری متحــول کنن ــوان فن ــاوری به عن ــن فن ــه از ای گردشــگری و...( اســت، به طوری ک
تغییــر پارادایــم جهانــی از عصــر صنعتــی بــه عصــر جهانی شــدن ارتباطــات و انفجــار اطاعــات کــه عصــر فــرا صنعتــی نامیــده 
می شــود، موجــب شــکل گیری جامعــه اطاعاتــی و اقتصــاد دانش بنیــان و مدیریــت دانــش شــده اســت. از ایــن منظــر، جامعــه 
ــراوری و  ــال، ف ــازی، انتق ــی، ذخیره س ــای دیجیتال ــد داده ه ــای ارزان تولی ــه در آن فناوری ه ــد ک ــه ای می دانن ــی را جامع اطاعات
پــردازش آنهــا اســتفاده عمومــی دارد و ایــن عمومیت یافتگــی بــا نــوآوری ســازمانی، علمــی، فنــی، تجــاری، اجتماعــی و حقوقــی 
ــا  ــی ب ــه اطاعات ــدگاه کان، جامع ــت. از دی ــود آورده اس ــه و ج ــر ب ــی بش ــه ای را در زندگ ــوالت همه جانب ــده، تح ــراه ش هم
ــه در  ــود ک ــی می ش ــی ارزیاب ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــاوری، اقتص ــه فن ــای پنج گان ــده در حوزه ه ــای تقویت ش معیاره

ــوند. ــی می ش ــال معرف ــور اجم ــا به ط ــاخص ها و ویژگی ه ــن ش ــه، ای ادام
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 8اًساز چؽنظٌس  -2

ػ٫ٍ٤٨ٞ إال٬ٝ ا٭َاٟ ٦ّ س٤ٞ٭َ ا٭َاٟ آ٭٢ي٥ ٍا عَاك٬ ٤ٞ١ى، ث٤ٚك ى٫َْ ٣ ٝي٭َ٭ش٬  ٕب٦ٙ ٭ٖزة ا١ياُ ؿٜٚثب س٤ٞ٭ت ٣ اثالك ٢ٕي 
 ٧٫ب سل٤ّٚٗ٤ٍ  ٝيثَٝق٬٢ ٦ّ ػبٝق٦ ػ٤اٟ، د٤٭ب، ٖٝشقي ٣ ٝي٭َاٟ ٢ٞٙ٤٧ي  ٭٠ثي. ٭بىز ؽ٤٨ٍاٝق٦ إال٬ٝ ث٣َُ ٣ ى٧َٮوشٖبٟ ع

ٕذ٫َ ٤ٞ١ى٥ ٣ ٕغق ١ُي٬ٕ ػبٝق٦  ثب َٕفزسب ى٣ٍاٟ ٌٕاٍ س٤ٕق٦ ٬ٚٝ ٍا  ٢٢ّي ٫ٛٝلٮظ ٬ٚٝ ٣ ػ٨ب٬١ ٍا ىٍُ ٤ٞ١ى٥ ٣ سالٗ 
 ٭َ٭زٝي ٭َْى٦ّ٣ٍ إبٓ  ٤ٙى ٫ٛا٭٠ ٍا٧جَى ٬ٚٝ ىٍ َٙا٭غ٬ عَاك٬ ٣ اػَا . ٢١يثَٕب ٭بىش٦ س٤ٕق٦ا٭َا٬١ ٍا ث٦ ٕغق ١ُي٬ٕ ػ٤اٝـ 

 .إز ٭٦دب ىا١٘، ا٫٤ٖٙ ا١ياُ ؿٜٚس٤ٕق٦ ٝجش٬٢ ثَ 

ثب جبیگبُ اٍل اقتصبزي، ػلوی ٍ فٌبٍري زر ظطح  یبفتِ تَظؼِایراى كؽَري »
ٍ  ظبزًسُزر جْبى اظالم ٍ ثب تؼبهل  ثرػ الْبمهٌطقِ، ثب َّیت اظالهی ٍ اًقالثی، 

 «.الولل یيةزر رٍاثط  هؤثر

ٕٖشَى٥ ٣  ٭٫َٓ ث٥َ٨ػبٝق٦ اعالفبس٬ ثب  ٭٫َٓ ٣ْ٘ٙ ثَه٤ٍىا٫ٍ اُ ىا١٘ دٮَٚىش٦،  ٭٦دب ىا١٘ا٫٤ٖٙ  ٭ب٤ٍُٝىٟإب٬ٕ  ٭َٕبهزُ
ا٫ٍ٣ ٍٙي ٣ س٤ٕق٦ ا٭٠ ى٠. ٤ٍّٚ إز ٣٫ اٍشٞبىاػشٞبف٬، ى٬ٖ٢٧َ، ٕٮب٬ٕ  ٧ب٫ ٭ٖش٦ٞ٧ٜٓ ػبٝق٦ اُ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر ىٍ ّٚٮ٦ 

ٝوشٚو ثو٬ٚ ٣ ىَا ثو٬ٚ اُ ٍجٮ٘ آ٤ُٝٗ،  ٧٫ب ك٥ُ٤ٙبٝ٘ ى٣ ثو٘ س٤ٕق٦ ٢ٝقز ٣ ى٢ب٫ٍ٣ ٣ ٕٖشَٗ ّبٍث٫َ آٟ ىٍ 
اُ  ٦ّ ٫ع٤ٍ ث٦، ثبٙي ٫ٛ...( ، َٕى٫َٖٙ ٣٭٬ا٤ٍٝ ٍضباىا٫ٍ، ثب١ِ، ثٮ٦ٞ، )ث٨ياٙز، د٧٣ْ٘، سؼبٍر، ٢ٝقز، هيٝبر ف٬ٝ٤ٞ

 .٤ٙى ٫ٛ ثَى٥ ١بٛؿ ٣ اٍشٞبى ى٢ب٫ٍ٣ ٝشل٤ٗ ٢٢ّي٥ اػشٞب ف٤٢اٟ ث٦ا٭٠ ى٢ب٫ٍ٣ 

، ٤ٝػت ٤ٙى ٣ٛ٫ ا١يؼبٍ اعالفبر ٦ّ فَٞ ىَا ٢ٝقش٬ ١بٝٮي٥  اٍسجبعبر ٙيٟ ٫ػ٨بٟسنٮٮَ دبٍاىا٭ٜ ػ٨ب٬١ اُ فَٞ ٢ٝقش٬ ث٦ فَٞ 
 ا٢١يى ٫ٛ ٫ا ػبٝق٦اُ ا٭٠ ٢ٝؾَ، ػبٝق٦ اعالفبس٬ ٍا . ٣ ٝي٭َ٭ز ىا١٘ َٕى٭ي٥ إز ٭بٟث٠ ىا١٘ػبٝق٦ اعالفبس٬ ٣ اٍشٞبى  ٭٫َٓ ْٙ٘

                                                      
 (ٝقب١٣ز ف٬ٞٚ ٣ ى٢ب٫ٍ٣ ٍ٭بٕز ػ٫ٍ٤٨ٞ) http://ictc.isti.irٕشبى س٤ٕق٦ ى٢ب٫ٍ٣ اعالفبر، اٍسجبعبر ٣ ٝٮ٣َْاْٙش١٣َٮِ    

ــا  ــه، ب ــطح منطق ــاوری در س ــی و فن ــادی، علم ــگاه اول اقتص ــا جای ــعه یافته ب ــوری توس ــران کش »ای
ــط  ــر در رواب ــا تعامــل ســازنده و مؤث ــی، الهام بخــش در جهــان اســالم و ب هویــت اســالمی و انقالب

ــت.« ــل اس بین المل
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۱-2 معیار فناوری
کاربــرد وســیع فناوری هــای پیشــرفته ازجملــه فنــاوری 
حافظه هــا(،  و  )ابررایانه هــا  مجتمــع  مــدارات  پیشــرفته 
ــام  ــره، نظ ــامانه های خب ــرفته، س ــی پیش ــزات مخابرات تجهی
کتابخانه هــای  و  فنــی  دانــش  بــر  مبتنــی  اطاع رســانی 
ــی  ــه اطاعات ــخصه های جامع ــن مش ــی از بارزتری الکترونیک
اســت. به عبارت دیگــر، جامعــه اطاعاتــی بــر زیرســاختی 
تبــادل  و  پــردازش  تولیــد، ذخیره ســازی،  فناوری هــای  از 
ــن  ــوالت، ای ــیر تح ــا س ــت و ب ــده اس ــاده ش ــات بنانه اطاع
فناوری هــا عمــق می یابــد. بــه همیــن دلیــل، یکــی از 
مســیرها بــرای دســتیابی بــه ایــن جامعــه نویــن، به کارگیــری 

اســت. فناوری هــای مرتبــط 
2-2 معیار اقتصادی

ــن شــاخص های دیگــر  ــات از مهم تری ارزش اقتصــادی اطاع
ــود  ــث بهب ــا باع ــات نه تنه ــت. اطاع ــی اس ــه اطاعات جامع
عملکــرد بخش هــای مختلــف اقتصــادی می شــود، بلکــه 
ــده،  ــادی درآم ــای اقتص ــی باارزش ه ــکل کاالی ــه ش ــود ب خ
فعالیت هــای مربــوط بــه تولیــد، ذخیره ســازی، انتقــال و 
ــر  ــادی منج ــزوده اقتص ــه ارزش اف ــز ب ــات نی ــردازش اطاع پ
می شــوند. هرچــه نســبیت افــزوده اطاعــات بــه ارزش 
ــی  ــت اطاعات ــود، صف ــتر ش ــا بیش ــایر فعالیت ه ــادی س اقتص

ــرد. ــق می گی ــه تعل ــه جامع ــتر ب بیش
۳-2 معیار اجتماعی

چگونگــی شــکل گیری اقشــار قــوی و ضعیــف و حاکــم 
و محکــوم در جامعــه اطاعاتــی نیــز قابل توجــه اســت. 
ــت  ــین در آن اس ــع پیش ــا جوام ــی ب ــه اطاعات ــاوت جامع تف
ــژادی  ــادی، ن ــای م ــر ارزش ه ــی ب ــای اطاعات ــه ارزش ه ک
ــرمایه  ــه ای، س ــن جامع ــاد چنی ــد و در اقتص ــه می کن و... غلب
اطاعــات و دانــش فنــی بــر ســرمایه منابــع برتــری می یابــد. 
ــات  ــتری از اطاع ــم بیش ــه حج ــترس ب ــر، دس به عبارت دیگ
مختلــف  اقشــار  و  طبقــات  رتبه بنــدی  معیــار  بــاارزش، 

ــت. ــی اس اجتماع
۴-2 معیار سیاسی

در جامعــه اطاعاتــی، تمرکــز قــدرت، نفــوذ سیاســی و 
ــت  ــات اس ــورداری اطاع ــی از برخ ــی ناش ــوالت اجتماع تح
ــک  ــع ایجــاد ی ــا و مناف ــر مزای ــل آشــکاری ب ــر دلی ــن ام و ای
ــع  ــل جوام ــر، تبدی ــن ام ــد ای ــت. پیام ــی اس ــب اطاعات  قط
بــه دو گــروه، شــامل خیــل مخاطبــان منفعــل و صرفــًا 
ــر و  ــل برت ــی از محاف ــداد کم ــو و تع ــده از یک س مصرف کنن
نیــز افــراد ســرآمد کشــورهای تولیدکننــدگان فعــال اطاعــات 

ــود. ــد ب ــر خواه ــوی دیگ ــی از س الکترونیک
۵-۳ معیار فرهنگی

ــد،  ــر آی ــه نظ ــگاه اول ب ــن اســت، در ن ــه ممک ــاف آنچ برخ
آنچــه در جامعــه اطاعاتــی در حــوزه فرهنــگ در حــال وقــوع 
اســت، نه تنهــا بــروز یــک فرهنــگ بــه  اصطــاح نوپاســت کــه 
ــر اساســی شــیوه زندگــی را در سراســر جهــان  تحــول و تغیی
بــه دنبــال دارد، بلکــه توســعه دامنــه تعامــل و تقابــل گســترده 
ــی و  ــادی، اجتماع ــل ارزش اقتص ــه دلی ــت. ب ــا اس فرهنگ ه
سیاســی اطاعــات در جامعــه، ایــن تعامــل بیــن فرهنگ هــا، 
می توانــد بــه اســتیای فرهنگ هایــی منجــر شــود کــه تأکیــد 
ــت  ــی صراح ــات وبی پروای ــری اطاع ــر به کارگی ــتری ب بیش
ــز  ــه متمرک ــژه مبادل ــون و به وی ــات گوناگ ــادل اطاع در تب
اطاعــات درزمینه هــای اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و 
فرهنگــی دارنــد. بــه تعبیــری دیگــر، اطاعــات بــه پشــتیبانی 
ــریع تر و  ــردش آزاد و س ــه گ ــزد ک ــی برمی خی از فرهنگ های

ــد. ــن کنن ــغ و تضمی ــر تبلی ــر آن را بهت ــگاه برت ــع، جای به تب
۶-۳ بیانیه چشم انداز

تصویــر آینــده مطلــوب فنــاوری اطاعــات در کشــور بــا توجــه 
ــا  ــت ب ــم  جه ــه ه ــای جامع ــا و نیازه ــا، آرزوه ــه آرمان ه ب

ــود: ــد ب ــن خواه ــور چنی ــاله کش ــم انداز بیست س چش

» فنــاوری اطالعــات عامــل پیشــران در 
خلق کننــده  دانش پایــه،  ملــی  توســعه 
و  امــن  فراهم کننــده فرصت هــای  ارزش، 
عادالنــه بــرای همــه ایرانیــان، شــکل دهنده 
مدیریــت دانش و جامعه شــبکه ای هوشــمند 
متکــی بــر هویــت ایرانــی- اســالمی و 
کانــون پیشــرفته فنــاوری اطالعــات در 
ــه اهــداف چشــم انداز  منطقــه جهــت نیــل ب

ــت.« ــی اس ــری شمس ۱۴0۴ هج

د( فعالیت های کارگاهی 
ارزش یابی پایانی فصل اول

الف( جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید:
ــش در  ــم و دان ــد عل ــه تولی ــر پای ــان ب ــاد دانش بنی 1- اقتص

ــت. ــه اس جامع
مســیریابی  در  مورچه هــا  کلونــی  از  الهــام  کاربــرد   -2
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6- چنــد نمونــه رایانــه پوشــیدنی را نــام ببریــد و کاربــرد آنهــا 
را بنویســید؟

ــیده  ــدن پوش ــر ب ــه ب ــت ک ــه ای اس ــیدنی رایان ــه پوش »رایان
ــردن  ــدل ک ــد م ــی مانن ــا در حوضه های ــن رایانه ه ــود. ای ش
ــر ســامت، فنــاوری اطاعــات  ــار، ســامانه های نظــارت ب رفت
ســازمان های  امــروزه  دارنــد.  کاربــرد  رســانه  توســعه  و 
دولتــی و نظامــی و بخــش بهداشــت به طــور روزمــره از 
ایــن رایانه هــای پوشــیدنی اســتفاده می کننــد. رایانه هــای 
پوشــیدنی مخصوصــًا در مــواردی کــه دســت، صــدا، چشــم یــا 
توجــه کاربــر متوجــه محیــط فیزیکــی اســت کاربــرد دارنــد. از 
ایــن رایانه هــا اکثــراً بــرای طــب از راه دور و کنتــرل بیمــاران 
نیــز اســتفاده می شــود. ایــن رایانه هــا هنــوز وارد ایــران 

نشــده اند.
ــه پوشــیدنی جهــان در ســال های1۹60-1۹61  نخســتین رایان
ــانون  ــود ش ــروپ و کل ــدان، ادوارد اُت ــکاری دو ریاضی ــا هم ب
ــازی  اختــراع شــد. آنهــا ایــن وســیله را بــرای پیش بینــی در ب
ــن  ــا ای ــد. آنه ــی کردن ــرد طراح ــانس ب ــش ش ــت و افزای رول
ــگاه  ــی ن ــک راز مخف ــد ی ــال 1۹66 مانن ــا س ــوع را ت موض

ــتند.« داش
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ــت. ــهری اس ــل ش ــامانه حمل ونق ــه ای و س ــبکه های رایان ش
ــودات  ــاختار موج ــن از س ــو گرفت ــا الگ ــین ب ــی ماش ۳- طراح

ــک اســت. ــم بیونی ــده عل زن
ب( به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

ــده  ــان ارائه ش ــت انس ــدی از پوس ــاوری، تقلی ــدام فن ۴- در ک
اســت؟ 

ــدی از پوســت انســان اســت کــه  »پوســت الکترونیکــی، تقلی
ــا و فشــار و کشــیدگی  ــد گرم ــد پوســت انســان می توان همانن
ــت  ــن پوس ــد. ای ــته باش ــم داش ــدرت ترمی ــد و ق را درک کن
می توانــد بــرای طراحــی ربات هــا و انــدام مصنوعــی اســتفاده 

شــود.
ابتــدا در ســال 2011 یــک گــروه تحقیقاتــی در دانشــگاه 
کار  خورشــیدی  ســلول های  پــروژه  روی  کــه  اســتنفورد 
می کــرد، موفــق بــه طراحــی ســلولی شــد کــه تــا ۳0 درصــد 
ــده ای شــد  ــن ای ــد و ای ــر کشــیده شــدن ســالم می مان در براب
ــد و  ــتفاده کنن ــی اس ــت الکترونیک ــی پوس ــه از آن در طراح ک
ــه آن  ــار ب ــا و فش ــخیص دم ــد تش ــری مانن ــای دیگ ویژگی ه
ــی  ــاخت ربات های ــف آرزوی س ــن کش ــا ای ــد. ب ــه کردن اضاف
ــرای  ــس ب ــد و از آن ح ــس کن ــان لم ــد انس ــد مانن ــه بتوان ک

ــد.« ــی ش ــد؛ عمل ــتفاده کن ــخیص اس تش
۵- کــدام فنــاوری، نمونــه واقعــی بــر اســاس طــرح ســه بعدی 

ــازد؟ می س
»چاپگرهــای ســه بعدی از زمــان معرفــی آنهــا تاکنــون، 
تحــوالت مهمــی بــه دنبــال داشــته، ظرفیت هــای فراوانــی را 
ــد. از پرینــت  ــه مــا اضافــه کرده ان ــه دنیــای مــدرن و فّناوران ب
کــردن ابزارهــای موردنیــاز فضانــوردان در ایســتگاه بین المللــی 
ــروز  ــا ام ــد آن و ت ــلحه و مانن ــاپ اس ــا چ ــه ت ــی گرفت فضای
ــام  ــن ســاختمان اداری تم ــی از اولی ــارات متحــده عرب ــه ام  ک
ــت.  ــرده اس ــی ک ــه بعدی رونمای ــر س ــا چاپگ ــده ب ساخته ش
ــای  ــر دنی ــی آهســته در حــال تغیی چاپگرهــای ســه بعدی خیل

ــا هســتند! م
 اولیــن ســاختمان اداری ساخته شــده بــا چاپگرهــای ســه بعدی 
ــاختمان  ــن س ــرد. ای ــه کارک ــاز ب ــی شــد و آغ ــی رونمای در دب
یــک طبقــه کــه مســاحتی بــه وســعت 2۵0 مترمربــع دارد، بــا 
ــش  ــول ش ــه ط ــا ب ــه بعدی غول آس ــر س ــک پرینت ــک ی کم
ــده و  ــتیک تقویت ش ــن، پاس ــژه ای از بت ــب وی ــر و ترکی مت

ــت. « ــده اس ــده روز ساخته ش ــا در هف ــچ تنه ــنگ گ س
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۷- چند شغل در رابطه با سخت افزار، شبکه و طراحی وب نام ببرید؟
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 ، شبکه و طراحی وب نام ببرید؟افزار سختچند شغل در رابطه با  -7

 شرایط احراز عنوان شغلی ردیف

 یتطراح سا 1

  تسلط برcss ،html5 ،bootstrap 
 با  ییآشناJquery ، ،javascript 
 با  ییآشناphotoshop 
 (یننمونه کار آنال 3حداقل ) یسابقه کار داشتن 

 یندوزکارشناس سرور و ۲

 2212و2228 یسرورها یریتمسلط به مد 
 وب یتابیسسرور، د یمیلا یممفاه یندوز،به و مسلط 
 وب و شبکه یزبانیم یمبه مفاه مسلط 
 مرتبطدو سال سابقه  حداقل 
 یسیبا زبان انگل ییآشنا 

 ینوکسکارشناس ل 3

 عامل یستمبا س یسرورها یریتمسلط بر مد centos 
 و وب یتابیسد یمیل،ا یسرورها یمبه مفاه مسلط 
 وب و شبکه یزبانیم یمبه مفاه تسلط 
 سال سابقه مرتبط 2 داشتن 
 یسیبا زبان انگل ییآشنا 

 وب یسترافگ 4

 (یکیگراف یافزارها نرم) یجیتالد یاجرائ یتسلط بر ابزارها یاراد 
 یتخالق یهروح دارای 
 ها یتسا یکگراف یبر طراح یکار تجربه 
 یاتینمونه کار عمل 3حداقل  دارای 

 افزار سختارشناس شبکه و ک 5
 با حوزه شبکه  ییشناآPassive, Active 
 عامل یستمس حوزه 
 ییبا قطعات و توانا آشنایی Assemble 

 

 ي كارگاهیهاارزیابی فعالیت( ه

است بهتر است هنیر جوییان    شده گفته قبالًزیر را در نظر بگیریم وهمان طور که  های ینهگزهنرجویان باید  های یتفعالبرای ارزیابی 
 .دنبال کنند ترم یانپاخودجوش این فصل را تا  صورت به

ه( ارزیابی فعالیت های کارگاهی
ــًا گفته شــده اســت  ــه قب ــم و همــان طــور ک ــر را در نظــر بگیری ــد گزینه هــای زی ــان بای ــی فعالیت هــای هنرجوی ــرای ارزیاب ب

ــد. ــال کنن ــرم دنب ــا پایان ت ــن فصــل را ت ــان به صــورت خودجــوش ای ــر اســت هنرجوی بهت
 

الهام از طبیعتفصل اول)کلیات(

نوآوری و اختراعات

داستان مشاغل

ضرورت شبکه ونرم افزار رایانه ای

فعالیت های اقتصادی در منطقه

تاریخچه رایانه

 جدول ۶-۱- شغل های مرتبط با فناوری 

نموار۲-۱- کلیات فصل۱
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و( جمع بندی 

الف( ارزشیابی پایانی 

ــزل،  ــی و من ــای کاس ــی فعالیت ه ــرای ارزیاب ــم. ب ــش داری ــزل و 2 پژوه ــت من ــي، 1 فعالی ــت کاس ــل، ۴ فعالی ــن فص در ای
ــت. ــر گرف ــي در نظ ــا گروه ــردي ی ــره ف ــت نم ــر فعالی ــراي ه ــوان ب ــي ت ــم. م ــتفاده کنی ــر اس ــدول زی ــم از ج می توانی

جدول7-۱ : ارزیابی فعالیت های هنرجو

ــنهادی در  ــره پیش ــاال، نم ــدول ب ــد از ج ــر بن ــای ه ــداد تمرین ه ــختی و تع ــزان س ــاس می ــر اس ــد ب ــرم می توان ــوز محت  هنرآم
نظــر بگیــرد. بهتــر اســت جهــت ایجــاد رقابــت ســالم بیــن هنرجویــان و افزایــش روحیــه همــکاری و کار گروهــی، بــه بعضــی از 
تمرین هــا بــه صــورت گروهــی و بــا مشــارکت همــه اعضــای گــروه پاســخ داده شــود. پیشــنهاد می شــود بــرای مشــارکت همــه 
اعضــای گــروه در حــل تمرین هــا، از ســرگروه بخواهیــم کــه بــر اســاس میــزان مشــارکت هــر یــک از اعضــا، بــرای آنهــا نمــره ای 
پیشــنهاد کنــد. بعضــی از تمرین هــا بایــد در منــزل و بــه صــورت انفــرادی و یــا بــا مشــارکت اعضــای خانــواده انجــام شــود. در 

ایــن صــورت بــه عنــوان تکلیــف در منــزل محســوب می شــود.
ــیابی  ــد ارزش ــه می دانی ــور ک ــود. همان ط ــه ش ــر گرفت ــره( در نظ ــر از 20 نم ــه ) غی ــره اضاف ــش، نم ــراي پژوه ــت ب ــر اس بهت
ــن جهــت بررســی کــرد. ــوان از چندی ــت را می ت ــن اهمی ــادی برخــوردار اســت. ای ــت بســیار زی ــان از اهمی فعالیت هــای هنرجوی

ــا ارزشــیابی از هنرجویــان متوجــه می شــود تــا چــه حــد در انتخــاب روش تدریــس خــود بــرای رســیدن بــه  هنرآمــوز محتــرم ب
اهــداف مــورد نظــر، موفــق بــوده اســت و کــدام مطالــب را هنرجــو خــوب متوجــه نشــده اســت و نیــاز بــه تکــرار و کار بیشــتر دارد.
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 پط از تسریط 
 

 ارزؼیبثی پبیبًی ( الف

 

س٤ا١ٮٜ اُ ػي٣ٗ  ٧ٛ٫ب٫ ّال٬ٕ ٣ ٢ِٝٗ،  ٭زىقبٍُٗ٭بث٬ ثَا٫ ا. د٧٣ْ٘ ىاٍ٭ٜ  2ىقبٙٮز ٢ِٝٗ ٣  1ىقبٙٮز ّال٬ٕ،  4ىٍ ا٭٠ ىٞ٘، 
 .٬ٝ س٤اٟ ثَا٫ ٧َ ىقبٙٮز ٥َٞ١ ىَى٫ ٭ب ٬٧٣َٕ ىٍ ١ؾَ َٕىز. ُ٭َ إشيبى٥ ٢ّٮٜ

 ٢٧َػ٤ ٧ب٫ ٭زىقبٗاٍُ٭بث٬  ػي٣ٗ 

 

و
ٍى٭

 

 ١بٛ ٣
 ١بٛ هب٤١اى٬ٕ 

 ىقبٙٮز ٧ب٫ ّال٬ٕ
ىقبٙٮز 
 ِٗ٢ٝ 

  د٧٣ْ٘

١َٞار ٝؼ٤ٞؿ  2 1 1 4 3 2 1

1          

2          

 

ث٨شَ إز . ٧ب٫ ٧َ ث٢ي اُ ػي٣ٗ ثبال، ٥َٞ١ دٮ٨٢ٚبى٫ ىٍ ١ؾَ ثٖٮَى ٭٠سَٞس٤ا١ي ثَ إبٓ ٝٮِاٟ ٕوش٬ ٣ سقياى  ٢٧ٛ٫َآ٤ُٝ ٝلشَٛ 
٧ب٫  ث٦ ٤ٍٝر ٬٧٣َٕ ٣ ثب  ٭٠سَٞػ٨ز ا٭ؼبى ٍٍبثز ٕبٜٙ ثٮ٠ ٢٧َػ٤٭بٟ ٣ اىِا٭٘ ٣ٍكٮ٦ ٧ْٞب٫ٍ ٣ ّبٍ ٬٧٣َٕ، ث٦ ثقض٬ اُ 

٧ب، اُ ٥٣ََٕٕ  ٭٠س٤َٙٞى ػ٨ز ٝٚبٍّز ٦ٞ٧ افضب٫ ٥٣َٕ ىٍ ك٘  ٫ٛدٮ٨٢ٚبى . دبٕن ىاى٥ ٤ٙى فضب٫ ٥٣َٕٝٚبٍّز ٦ٞ٧ ا
٧ب ثب٭ي ىٍ ٢ِٝٗ ٣ ث٦  ٭٠سَٞثقض٬ اُ . ٫ دٮ٨٢ٚبى ٢ّي ا ٥َٞ١ثو٤ا٧ٮٜ ٦ّ ثَ إبٓ ٝٮِاٟ ٝٚبٍّز ٧َ ٭ِ اُ افضب، ثَا٫ آٟ ٧ب 

 .٤ٙى ٫ٛىٍ ا٭٠ ٤ٍٝر ث٦ ف٤٢اٟ سْٚٮو ىٍ ٢ِٝٗ ٝل٤ٖة . ٣ى ٤ٍٝر ا١يَاى٫ ٣ ٭ب ثب ٝٚبٍّز افضب٫ هب٤١اى٥ ا١ؼبٛ ٗ

 . ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٤ٙى( ٥َٞ١ 20مٮَ اُ ) ث٨شَ إز ثَا٫ د٧٣ْ٘، ٥َٞ١ اضبى٦ 

س٤اٟ اُ ؿ٢ي٭٠  ٫ٛا٭٠ ا٧ٞٮز ٍا . ٧ب٫ ٢٧َػ٤٭بٟ اُ ا٧ٞٮز ثٖٮبٍ ُ٭بى٫ ثَه٤ٍىاٍ إز ٭زىقب٧ٗٞب١غ٤ٍ ٦ّ ٬ٝ ىا١ٮي اٍُٙٮبث٬ 
 .ػ٨ز ث٬ٍَٕ َّى

٤ٙى سب ؿ٦ كي ىٍ ا١شوبة ٣ٍٗ سيٍ٭ٔ ه٤ى ثَا٫ ٍٕٮيٟ ث٦ ا٧ياه ٤ٍٝى ١ؾَ،  ٤ٝٛ٫ُ ٝلشَٛ ثب اٍُٙٮبث٬ اُ ٢٧َػ٤٭بٟ ٝش٤ػ٦ ٢٧َآ
 .ّياٛ ٝغبٙت ٍا ٢٧َػ٤ ه٤ة ٝش٤ػ٦ ١ٚي٥ إز ٣ ١ٮبُ ث٦ سَْاٍ ٣ ّبٍ ثٮٚشَ ىاٍى. ٤ٝىٌ ث٤ى٥ إز

٧ب٫ ٖٝش٫َٞ ٦ّ اُ ا٣ ا١ؼبٛ  ٭بث٬ا٧ٍُٗٞـ٢ٮ٠ ثب . ٤ٙى ٧ٛ٫ب٫ ه٤ى  ٭٬س٤ا١ب٣  إشقياى٧ب٧ب ٝش٤ػ٦  ٭بث٬ا٢٧ٍَُٗػ٤ ثَ إبٓ ١شب٭غ 
 .٤ٙى ٫ٛاٗ ٝضبفو  ٭٥ِا٤ٙٔ١ى، ثَا٫ ٝغبٙق٦ ثٮٚشَ ٝغبٙت،  ٫ٛ

تبدیل مبناها

فعالیت های مربوط به هفته نامه دیواری

فعالیت های مربوط به فعالیت های مورد نیاز در هفته مشاغل

رعایت نظم و مقررات در کالس درس  

نموار۳-۱- جمع بندی فصل۱
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هنرجــو بــر اســاس نتایــج ارزشــیابی ها متوجــه اســتعدادها و توانایی هــای خــود می شــود. همچنیــن بــا ارزشــیابی های مســتمری 
کــه از او انجــام می شــود، بــرای مطالعــه بیشــتر مطالــب، انگیــزه اش مضاعــف می شــود.

اولیا محترم نیز در جریان وضعیت تحصیلی هنرجو قرار می گیرند و اقدامات الزم را انجام می دهند.
جــدول 8-1 نمونــه پیشــنهادی بــرای ارزیابــی پایانــی فصــل اســت. در ایــن جــدول ســعی شــده اســت کــه همــه فعالیت هــا و 

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــورد ارزیاب شایســتگی های هنرجــو م
جدول ۸-۱- ارزشیابی پایانی فصل

وجــود نــدارد، امــا در مجمــوع می تــوان آن را »ایــده ای 
ــار و  ــتمی تج ــن سیس ــد، چنی ــارت« نامی ــهیل تج ــرای تس ب
ــی را در  ــناد قانون ــام اس ــازد، تم ــادر می س ــرمایه گذاران را ق س
خصــوص انجــام یــک نــوع تجــارت یــا ســرمایه گذاری خــاص 
بــه یــک واحــد یــا یــک محــل ارائــه کــرده، مجوزهــای الزم را 

ــد. در همــان جــا دریافــت کنن
وقــت  در  صرفه جویــی  روش  ایــن  مزیــت  مهمتریــن 
ســرمایه گذاران و تجــار اســت؛ زیــرا در صــورت نبــود آن، آنهــا 
بایــد از طریــق کانال هــای مختلــف و بــا مراجعــه بــه چندیــن 
ســازمان و یــا اداره دولتــی از ایــن خدمــات بهــره منــد شــوند. 

نمودار 4-۱- پنجره واحد تجارت

یکــی از مهمتریــن مراجــع گســترش» ایــده تســهیل تجــارت« 
ــل  مرکــز تســهیل تجــارت وتجــارت الکترونیــک ســازمان مل
متحــد یــا UN/CEFACT اســت کــه پنجــره واحــد تجــارت را 

چنیــن تعریــف کــرده اســت
ــد تجــارت )single- window system( عبارتســت  پنجــره واح
ــرکت های  ــرمایه گذاران و ش ــار، س ــه تج ــه ب ــهیاتی ک ازتس
دخیــل در امــر حمــل ونقــل وترانزیــت ایــن امــکان را 
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 .دهند یمگیرند و اقدامات الزم را انجام  یماولیا محترم نیز در جریان وضعیت تحصیلی هنرجو قرار 

هیای   یسیتگی شاهیا و   ییت فعالدر این جدول سیعی شیده اسیت کیه همیه      . نمونه پیشنهادی برای ارزیابی پایانی فصل است جدول زیر
 .هنرجو مورد ارزیابی قرار بگیرد

 جدول  ارزشیابی پایانی فصل

 

 .تواند نمرات اختصاص داده شده به هر بند را تغییر دهد یمهنرآموز محترم، بر اساس تشخیص و سلیقه خود، 

 

 

 هاي تکمیلی  ارائه فعالیت( ب

 :مستعدتر بیشتر از مفاهیم این درس استفاده کنند می توان فعالیت های تکمیلی زیر را از آن ها خواست  نهنرجویابرای اینکه 
 

 :تحقیق کنید  (پنجره واحد) Single Windowدر رابطه با -1

 
عات در ها و اطال های مختلف دولتی و لزوم یکپارچه سازی داده با توجه به رشد گسترده خدمات الکترونیکی در سطح دستگاه

ای بین  جهت کاهش افزونگی و کاهش طول فرایندهای اداری و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی، تعامل اطالعاتی و داده
های  های مختلف و حتی زیرمجموعه مسئله پیش رو در این مسیر استفاده دستگاه. های دولتی الزام اساسی یافته است دستگاه

از اینرو وجود یک چارچوب تعامل . ای ناهمگون است پلتفرمهای مختلف و سیستمهای داده افزارهایی با هر یک از آنها از نرم
و  معماری سازمانی ای در دولتهای دنیا احساس شد و دولتها برای این مسئله به دنبال راه حلهای مختلف از جمله پذیر داده

 .چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک رفتند

 نام و نام خانوادگی
های  یتفعالمیانگین مجموع نمرات 

 (نمره 8)و منزل و پهوهش یکالس
  ینیتکونمره ارزشیابی 

 (نمره 4)
 فصل نمره آزمون کتبی از کل 

 (نمره 8)
 فصلنمره ارزشیابی پایانی 

 (نمره 22) 

     

پنجره واحد گمرک

پنجره واحد حمل و نقل

پنجره واحد ارزي

پنجره واحد مجوزها

ي
پنجره واحد فرامرز

ب( ارائه فعالیت های تکمیلی 
ــن  ــم ای ــتر از مفاهی ــتعدتر بیش ــان مس ــه هنرجوی ــرای اینک ب
ــر را  ــی زی ــای تکمیل ــوان فعالیت ه ــد می ت ــتفاده کنن درس اس

ــا خواســت : از آنه
۱-در رابطــه بــا Single Window )پنجــره واحــد( 

ــد: ــق کنی تحقی

 
ــه رشــد گســترده خدمــات الکترونیکــی در ســطح  ــا توجــه ب ب
ــزوم یکپارچه ســازی داده هــا  دســتگاه های مختلــف دولتــی و ل
ــول  ــش ط ــی و کاه ــش افزونگ ــت کاه ــات در جه و اطاع
ــی،  ــات دولت ــد خدم ــره واح ــاد پنج ــای اداری و ایج فراینده
ــزام  ــی ال ــتگاه های دولت ــن دس ــی و داده ای بی ــل اطاعات تعام
اساســی یافتــه اســت. مســأله پیــش رو در ایــن مســیر اســتفاده 
ــک از  ــی زیرمجموعه هــای هــر ی ــف و حت دســتگاه های مختل
ــا پلتفرمهــای مختلــف و سیســتم های  آنهــا از نرم افزارهایــی ب
داده ای ناهمگــون اســت. از اینــرو وجــود یــک چارچــوب 
تعامــل پذیــر داده ای در دولت هــای دنیــا احســاس شــد و 
ــه دنبــال راه حل هــای مختلــف  ــرای ایــن مســأله ب دولت هــا ب
از جملــه معمــاری ســازمانی و چارچــوب تعامــل پذیــری دولــت 

ــد. الکترونیــک رفتن
ــارت  ــد تج ــره واح ــرای پنج ــخصی ب ــف مش ــد تعری ــر چن ه
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 .دهند یمگیرند و اقدامات الزم را انجام  یماولیا محترم نیز در جریان وضعیت تحصیلی هنرجو قرار 

هیای   یسیتگی شاهیا و   ییت فعالدر این جدول سیعی شیده اسیت کیه همیه      . نمونه پیشنهادی برای ارزیابی پایانی فصل است جدول زیر
 .هنرجو مورد ارزیابی قرار بگیرد

 جدول  ارزشیابی پایانی فصل

 

 .تواند نمرات اختصاص داده شده به هر بند را تغییر دهد یمهنرآموز محترم، بر اساس تشخیص و سلیقه خود، 

 

 

 هاي تکمیلی  ارائه فعالیت( ب

 :مستعدتر بیشتر از مفاهیم این درس استفاده کنند می توان فعالیت های تکمیلی زیر را از آن ها خواست  نهنرجویابرای اینکه 
 

 :تحقیق کنید  (پنجره واحد) Single Windowدر رابطه با -1

 
عات در ها و اطال های مختلف دولتی و لزوم یکپارچه سازی داده با توجه به رشد گسترده خدمات الکترونیکی در سطح دستگاه

ای بین  جهت کاهش افزونگی و کاهش طول فرایندهای اداری و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی، تعامل اطالعاتی و داده
های  های مختلف و حتی زیرمجموعه مسئله پیش رو در این مسیر استفاده دستگاه. های دولتی الزام اساسی یافته است دستگاه

از اینرو وجود یک چارچوب تعامل . ای ناهمگون است پلتفرمهای مختلف و سیستمهای داده افزارهایی با هر یک از آنها از نرم
و  معماری سازمانی ای در دولتهای دنیا احساس شد و دولتها برای این مسئله به دنبال راه حلهای مختلف از جمله پذیر داده

 .چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک رفتند

 نام و نام خانوادگی
های  یتفعالمیانگین مجموع نمرات 

 (نمره 8)و منزل و پهوهش یکالس
  ینیتکونمره ارزشیابی 

 (نمره 4)
 فصل نمره آزمون کتبی از کل 

 (نمره 8)
 فصلنمره ارزشیابی پایانی 

 (نمره 22) 

     

شکل ۱۲-۱- شبکه های کامپیوتری
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می دهــد کــه اطاعــات الزم را در قالب هــای اســتاندارد 
بــه یــک واحــد ارائــه کننــد وتمــام مجوزهــا و مــوارد قانونــی 
ــت  ــان نقطــه دریاف ــش را در هم ــت خوی ــط بــا فعالی مرتب
مکانیــزه  سیســتم  کــه  صورتــی  در  اســت  کنند،گفتنــی 
 )الکترونیــک( باشــد اطاعــات بایــد فقــط یــک بارمبادله شــود.

۱- فواید عام )دولتی(:
   اصاح وتعدیل منابع درآمدی

   بهبود نظام شکایات تجاری
   فراهــم آوردن امــکان بهره گیــری ازیــک سیســتم کارا بــرای 

ــک مدیریت ریس
   استفاده مؤثرتر وکاراتر ازمنابع موجود

2- فواید خاص )تجاری(:
   کاهش هزینه ها ازطریق کاهش تأخیر در اخذ مجوزها

   تسریع در ترخیص کاالها
   فراهــم آوردن امــکان توضیــح قوانیــن بــه علــت قابــل پیــش 
بینــی شــدن تقاضــا بــرای واردات و صــادرات)از آنجا کــه تقاضا 
ــواالت  ــوان س ــی اســت می ت ــش بین ــل پی ــت قاب ــرای فعالی ب
ــخص و  ــی را مش ــوارد قانون ــوص م ــرح در خص ــده مط عم

ــه داد( پاســخ آن را ارائ
  

 )single- window system( ۳- هزینه های بکارگیری
ــهیل  ــز تس ــوی مرک ــده از س ــه ش ــات ارائ ــاس اطاع براس
تجــارت و توســعه تجــارت الکترونیــک ســازمان ملــل متحــد 
single-      بــا توجــه بــه عــدم وجــود مــدل خاصــی ازسیســتم

میلیــون  ازیــک  کمتــر  آن  هزینه هــای  حــدود   window

دالر)گواتمــاال( و بیــن 1 تــا ۴ میلیــون دالر )مالــزی، ســنگال 
ــوده اســت. ــکا( ب و آمری

بررســی های انجــام شــده به وســیلۀ UN/CEFACT نشــان 
ــرای موفقیــت در اســتفاده از  ــر ب ــدی زی می دهــد عناصــر کلی

سیســتم single-window ضــروری اســت.
ــه  ــرای سیســتم ) single-window ( ب ــه ب ــارت دیگــری ک عب
کارمــی رود سیســتم one-stop اســت کــه از گســترۀ بســیاری 
برخــوردار بــوده و در صنایــع و بازرگانــی با پســوندهای متفاوتی 
بــه کارمــی رود، امــا در مجمــوع سیســتم one-stop نیــز همانند 
سیســتم فــوق بــر اســتفاده از یــک محــل بــرای ارائــه کلیــه 
 one-stop ــری ــوارد بکارگی ــد دارد، یکــی از م ــأ کی ــات ت خدم
ــا  ــوان ی ــن عن ــت همی ــگاه های تح ــتفاده از آن در فروش اس
 financial(            و ســوپرمارکت مالــی one-stop shop

super market(اســت کــه اولــی کاالهــای مختلــف و دیگــری 

ــد. ــک محــل عرضــه می کنن ــی وبیمــه را دری ــات مال خدم
: single – window ۴- نمونه های بکارگیری  

 single–window فقــط چند ســال از معرفــی پــروژه بکارگیــری
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــن و ب ــه شــیوه نوی ــان ب در ســطح جه
ــی  ــای بین الملل ــیلۀ نهاده ــات )ICT( به وس ــات و ارتباط اطاع
ــترش  ــه گس ــی ب ــاد جهان ــعه اقتص ــد توس ــا رون ــذرد، ام می گ
ــیاری از  ــر بس ــال حاض ــت و درح ــایانی کرده اس ــک ش آن کم
کشــورهای جهــان و حتــی شــرکت های بین المللــی بــا فراهــم 
آوردن امکانــات و الزامــات چنیــن سیســتمی، نســبت بــه پیــاده 
ســازی آن در امــور مختلــف ماننــد، صــادرات و واردات اقــدام 
کرده انــد، در ایــن بخــش بــه موضــوع بــه کارگیــری سیســتم 
single–window در کشــورهای مختلــف جهــان می پردازیــم و 

ــا اســتفاده از اطاعــات و مدارکــی کــه  بــرای ایــن منظــور، ب
ــنگاپور و  ــا، س ــوارد غن ــت م ــم آمده اس ــیلۀ unece فراه به وس

ــم. ــی می کنی ــان را بررس آلم
الف( آلمان

آلمــان از نمونــه کشــور های توســعه یافتــه و ســومین اقتصــاد 
 single–window بــزرگ جهــان اســت کــه اولیــن بــار سیســتم
درآن ســال 1۹82 تشــکیل شــده اســت یعنــی پیــش از انقــاب 

اطاعاتــی کــه در دهــه ۹0 بــه وقــوع پیوســت.
ب( سنگاپور 

دولــت ســنگاپور تصمیــم گرفــت،  اواســط دهــه 80  در 
ــه ســنگاپور  ــد ک ــه نحــوی تســهیل کن تجــارت خارجــی را ب
ــن  ــک Hub تجــاری مطــرح شــود، بدی ــه صــورت ی ــد ب بتوان
منظــور کمیتــه مخصوصــی متشــکل از وزرا و بازرگانــان عمــده 
تشــکیل شــد و در 1۹8۹ سیســتمی بنــام TradeNet®راه انــدازی 
ــدور  ــناد و ص ــی اس ــل الکترونیک ــدف آن تحوی ــه ه ــد، ک ش
ــی اســت وطبــق چنیــن سیســتمی  ــوری مجوزهــای بازرگان ف
ــه  ــواب را ب ــود، ج ــد ب ــادر خواهن ــه ق ــس از 10 دقیق ــار پ تج
صــورت الکترونیکــی دریافــت کننــد کــه ممکــن اســت قبــول 

ــی باشــد. ــل قانون ــک درخواســت براســاس دالی ــا رد ی ی
ج( غنا

ــدی و  ــی کن ــابه یعن ــای مش ــی نیازه ــز در پ ــا، نی ــت غن دول
طاقــت فرســا بــودن ترخیــص کاال در بنــادر نســبت بــه ایجــاد 
single–window کــه در غنــا بــه GCNET شــهرت دارد اقــدام 

کــرد، کــه در ســال 2002 کار خــود را شــروع کــرده اســت و 
ــال  ــل در ح ــت کام ــا ظرفی ــتم ب ــن سیس ــر ای ــال حاض در ح

فعالیــت اســت. 



30 فصل۱:کلیات

2- الگوریتم ژنتیک چیست؟ 
ــل  ــه دلی ــایل ب ــي از مس ــود. در برخ ــده می ش ــازی نامی ــز، بهینه س ــر چی ــودن ه ــر نم ــد بهت ــازی: فرآین ــه س ــای بهین تکنیک ه
ــدارد. اعمــال روش هــای جســتجوی  ــکان اســتفاده از روش هــای جســتجوی کامــل وجــود ن ــودن فضــای جســتجو ام ــزرگ ب ب
ــای  ــل تکنیک ه ــن دلی ــه همی ــاز دارد. ب ــک انســان نی ــر ی ــش از عم ــی بی ــه زمان ــی ب ــائلی گاه ــن مس ــل چنی ــرای ح ــل ب کام
جســتجوی ابتــکاری مطــرح شــده اســت کــه هــدف آنهــا رســیدن بــه جــواب بهینــه یــا نزدیــک بــه جــواب بهینــه اســت. شــکل 

1۳-1 دســته بندی اســتراتژی های جســتجو را نشــان می دهــد. 
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 غٙب (ج

وٝ  single-window وبال دس ثٙبدس ٘ؼجز ثٝ ایدبدِٚز غٙب ، ٘یض دس دی ٘یبصٞبی ٔـبثٝ یؼٙی وٙذی ٚ عبلز فشػب ثٛدٖ سشخیق د
وبس خٛد سا ؿشٚع وشدٜ اػز ٚ دس حبَ حبضش ایٗ ػیؼشٓ ثب  2002ؿٟشر داسد الذاْ ٕ٘ٛد ، وٝ دس ػبَ  GCNETدس غٙب ثٝ

.  ظشفیز وبُٔ دس حبَ فؼبِیز ٔی ثبؿذ 

 

 چیؼز؟  الگوريتم ژنتیک -2

ثِ دل٘ل ثضسي ثَدى فضبٕ  ثشخٖ هؼبٗل .ؿَد هًٖبه٘ذُ ػبصٕ  ثٌِْ٘ ،ٗضٌٗذ ثْتش ًوَدى ّش چآفش: َای بُیىٍ سازی تکىیک

ثشإ حل چٌ٘ي هؼبئلٖ  وبهلّبٕ جؼتجَٕ  اػوبل سٍؽ. ًذاسد وبهل ٍجَدّبٕ جؼتجَٕ  جؼتجَ اهىبى اػتفبدُ اص سٍؽ

ٗظگٖ اصلٖ وِ ّذف ثب اٗي ٍ جؼتجَٕ اثتىبسّٕبٕ  ثِ ّو٘ي دل٘ل تىٌ٘ه. گبّٖ ثِ صهبًٖ ث٘ؾ اص ػوش ٗه اًؼبى ً٘بص داسد

ّبٕ جؼتجَ سا ًـبى  ؿىل صٗش دػتِ ثٌذٕ اػتشاتظٕ. ُ اػتسػ٘ذى ثِ جَاة ثٌِْ٘ ٗب ًضدٗه ثِ جَاة ثٌِْ٘ اػت، هغشح ؿذ

  .دّذ هٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوریتم هــای تکاملــی، دســته ای از الگوریتم هــای جســتجو هســتند کــه در هــر تکــرار، جمعیتــی از جواب هــا را مــورد بررســی  های جستجو دسته بندی استراتژی
قــرار می دهنــد و ذخیــره می کننــد. نمــودار ۵-1 مراحــل کلــی الگوریتم هــای تکاملــی را نشــان می دهــد. در میــان الگوریتم هــای 

تکاملــی، الگوریتــم ژنتیــک یکــی از کاربردی¬تریــن روش هــای حــل مســائل بهینه ســازی اســت. 

نمودار ۵-۱- مراحل کلی الگوریتم های تکاملی

مبتکــر الگوریتــم ژنتیــک جــان هلنــد در دهــه هفتــاد میــادی بــا الهــام گرفتــن از ویژگیهــای تئــوری تکامــل، الگوریتمــی را ابــداع 
کــرد کــه در آن از اصولــی اســتفاده می کنــد کــه طبیعــت در فراینــد تکامــل روی ژن هــا انجــام می دهــد. بدیــن صــورت کــه ابتــدا 
یــک جمعیــت اولیــه از جواب هــا بصــورت تصادفــی تولیــد می شــوند، کــه ایــن جمعیــت بصــورت کــد شــده هســتند و بــه هــر کــدام 
از انهــا یــک کرومــوزوم گفتــه می شــود. ســپس بــا توجــه بــه روش هــای خاصــی افــرادی از جمعیــت اولیــه بــرای ترکیــب و تولیــد 
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ا سا هَسد ثشسػٖ لشاس دادُ ٍ ُ ةجوؼ٘تٖ اص جَا، ّبٕ جؼتجَ ّؼتٌذ وِ دس ّش تىشاس إ اص الگَسٗتن ّبٕ تىبهلٖ دػتِ الگَسٗتن

الگَسٗتن طًت٘ه ّبٕ تىبهلٖ،  دس ه٘بى الگَسٗتن. دّذ ّبٕ تىبهلٖ سا ًـبى هٖ ؿىل صٗش هشاحل ولٖ الگَسٗتن .وٌٌذرخ٘شُ هٖ 

  .اػت ػبصٕ ثٌِْ٘ئل اّبٕ حل هغ تشٗي سٍؽٗىٖ اص وبسثشدٕ

 

 

 

 

 

 

 تکاملی َای مراحل کلی الگًریتم

جبى ّلٌذ دس دِّ ّفتبد ه٘الدٕ ثب الْبم گشفتي اص ٍٗظگْ٘بٕ تئَسٕ تىبهل، الگَسٗتوٖ سا اثذاع وشد وِ دس هجتىش الگَسٗتن طًت٘ه 

ثذٗي صَست وِ اثتذا ٗه جوؼ٘ت اٍلِ٘ اص . ى اص اصَلٖ وِ عج٘ؼت دس فشاٌٗذ تىبهل سٍٕ طى ّب اًجبم هٖ دّذ، اػتفبدُ هٖ وٌذآ

ٍ ثِ ّش وذام اص اًْب ٗه وشٍهَصٍم گفتِ هٖ . هؼ٘ت ثصَست وذ ؿذُ ّؼتٌذجَاة ّب ثصَست تصبدفٖ تَل٘ذ هٖ ؿًَذ، وِ اٗي ج

 ثش اػبع .ػپغ ثب تَجِ ثِ سٍؽ ّبٕ خبصٖ افشادٕ اص جوؼ٘ت اٍلِ٘ ثشإ تشو٘ت ٍ تَل٘ذ ًؼلٖ دٗگش اًتخبة هٖ ؿًَذ. ؿَد

 ثمبًؼل ّبٖٗ وِ اص ٍٗظگٖ ّب ٍ خصَص٘بت ثشتشٕ ًؼجت ثِ ًؼل ّبٕ دٗگش ثشخَسداسًذ ؿبًغ ث٘ـتشٕ ً٘ض ثشإ  ،داسٍٗيًظشِٗ 

ّوچٌ٘ي ثخؾ دٍم . خَاٌّذ داؿت ٍ ٍٗظگٖ ّب ٍ خصَص٘بت ثشتش آًْب ثِ ًؼل ّبٕ ثؼذٕ آًبى ً٘ض هٌتمل خَاّذ ؿذ ث٘شتهٍ 

فشصًذ، ثِ تصبدف سٍٗذادّبٖٗ اتفبق هٖ افتذ وِ هَجت تغ٘٘ش خصَص٘بت  اسگبىوٌذ وِ ٌّگبم تىث٘ش ٗه  ث٘بى هٖ داسٍٗيًظشِٗ 

إ ثشإ اسگبى فشصًذ داؿتِ ثبؿذ هَجت افضاٗؾ احتوبل ثمبٕ آى اسگبى  ؿَد ٍ دس صَستٖ وِ اٗي تغ٘٘ش فبٗذُ اسگبى فشصًذ هٖ

، ثش اػبع اٗي ًظشِٗ داسٍٗي سٍؽ ّبٖٗ ثشإ هؼبئل ثٌِْ٘ ػبصٕ هغشح ؿذًذ وِ هحبػجبت وبهپَ٘تشٕدس . خَاّذ ؿذفشصًذ 

ّبٕ جؼتجَٕ تىبهلٖ  الگَسٗتنثِ اٗي سٍؽ ّبٕ جؼتجَ، . دس عج٘ؼت ًـبت گشفتِ اًذ پشداصؽ تىبهلٖاص ّوِ اٗي سٍؽ ّب 

 .ًذگَٕ

اثتذا ثصَست تصبدفٖ تؼذادٕ اص افشاد ثِ ػٌَاى الگَسٗتن طًت٘ه دس . اػتٍٗـظگٖ اػبػٖ الگَسٗتن طًت٘ه ػـبدُ ثَدى آى 

د ػپغ تؼذادٕ اص افشاد ؿَ ّب ثش اػبع تبثغ ؿبٗؼتگٖ هـخص هٖ ٍ ه٘ضاى ؿبٗؼتگٖ ّش ٗه اص آى ؿَد جوؼ٘ت اٍلِ٘ ػبختِ هٖ

شکل ۱۳-۱- دسته بندی استراتژی های جستجو
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نســلی دیگــر انتخــاب می شــوند. بــر اســاس نظریــه دارویــن، 
ــبت  ــری نس ــات برت ــا و خصوصی ــه از ویژگی ه ــل هایی ک نس
بــه نســل های دیگــر برخوردارنــد شــانس بیشــتری نیــز بــرای 
بقــا و تکثیــر خواهنــد داشــت و ویژگی هــا و خصوصیــات برتــر 
ــل خواهــد شــد.  ــز منتق ــان نی ــدی آن ــه نســل های بع ــا ب آنه
ــه  ــد ک ــان می کن ــن بی ــه داروی ــش دوم نظری ــن بخ همچنی
ــه تصــادف رویدادهایــی  ــد، ب هنــگام تکثیــر یــک ارگان فرزن
اتفــاق می افتــد کــه موجــب تغییــر خصوصیــات ارگان فرزنــد 
می شــود و در صورتــی کــه ایــن تغییــر فایــده ای بــرای ارگان 
فرزنــد داشــته باشــد موجــب افزایــش احتمــال بقــای آن ارگان 
ــاس  ــر اس ــری، ب ــبات کامپیوت ــد. در محاس ــد ش ــد خواه فرزن
ایــن نظریــه دارویــن روش هایــی بــرای مســائل بهینــه ســازی 
مطــرح شــدند کــه همــه ایــن روش هــا از پــردازش تکاملــی 
ــه ایــن روش هــای جســتجو،  ــد. ب در طبیعــت نشــأت گرفته ان

ــد. ــی می گوین ــتجوی تکامل ــای جس الگوریتم ه
ویـــژگی اساســی الگوریتــم ژنتیــک ســـاده بــودن آن اســت. 
ــدادی از  ــی تع ــورت تصادف ــدا بص ــک ابت ــم ژنتی در الگوریت
افــراد بــه عنــوان جمعیــت اولیــه ســاخته می شــوند و میــزان 
ــتگی  ــع شایس ــاس تاب ــر اس ــا ب ــک از آنه ــر ی ــتگی ه شایس
ــاس  ــر اس ــراد ب ــدادی از اف ــپس تع ــود، س ــخص می ش مش
میــزان شایســتگی بــه عنــوان والــد انتخــاب شــده، فرزنــدان 
ــت  ــد در جمعی ــدان جدی ــد. فرزن ــود می آین ــه وج ــدی ب جدی
ــا  ــد ایــن کار ت ــه وجــود می آی کپــی شــده، جمعیــت جدیــد ب
ــی  ــد. مراحــل کل ــرآورده شــدن شــرط خاتمــه ادامــه می یاب ب

ــد از: ــک عبارت ان ــم ژنتی الگوریت

1. مقداردهی اولیه: تولید افرادی برای جمعیت اولیه
ــرای  ــن ب ــی از والدی ــاب جفت های ــن: انتح ــاب والدی 2. انتخ

ــادل ــر تب عملگ
۳. عملگر تبادل: تولید دو فرزند از هر زوج والد

۴. عملگر جهش: انجام عملگر جهش روی هر فرزند
۵. تعویــض جمعیــت: انتخــاب فرزندهــا بــرای جمعیــت نســل 

بعــد
ــل شــده  ــد نســل ها کام ــداد تولی ــر تع ــم: اگ ــام الگوریت 6. اتم

اســت، پایــان وگرنــه بــرو بــه 2.

ج( پژوهش
ــوان  ــوزش می ت در جهــت افزایــش ســطح کیفــی و کمــی آم
ــورت  ــه ص ــش ب ــق و پژوه ــوان تحقی ــه عن ــر را ب ــوارد زی م

ــود: ــان داده ش ــه هنرجوی ــی ب گروه
1- دوست دارید در آینده چه شغلي داشته باشید؟ چرا؟

2- شغل شما چه رابطه اي با IT دارد؟
۳- شغل شما در چه دسته اي قرار مي گیرد؟

۴- بــه نظــر گــروه شــما IT چــه تأثیــري مي توانــد در بهبــود 
ــته  ــان داش ــي هنرجوی ــرفت تحصیل ــوزش و پیش ــد آم فراین

باشــد؟
۵- بــراي کاربــرد فنــاوري اطاعــات در هــر یــک حوزه هــاي 

زیــر مثــال بزنیــد:
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 تولید دو فرزند از هر زوج والد:   عملگر تبادل .3

 انجام عملگر جهش روی هر فرزند:   عملگر جهش .4

 انتخاب فرزندها برای جمعیت نسل بعد:   تعویض جمعیت .5

 .2ها کامل شده است، پایان، وگرنه برو به  اد تولید نسلاگر تعد:   اتمام الگوریتم .6

 

 
 پژوهش( ج

 هنرجویاندر جهت افزایش سطح کیفی و کمی آموزش می توان موارد زیر را به عوان تحقی  و پهوهش به صورت گروهی به 
 :داده شود

 
 دوست دارید در آینده چه شغلی داشته باشید؟ چرا؟ -1

 دارد؟ ITشغل شما چه رابطه ای با  -2

 شغل شما در چه دسته ای قرار می گیرد؟ -3

چه تاثیری می تواند در بهبود فرایند آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش  ITبه نظر گروه شما  -4
 آموزان داشته باشد؟

 :برای کاربرد فناوری اطالعات در هر یک حوزه های زیر مثال بزنید -5

 معایب مزایا ITکاربرد  حوزه کاری

 آموزش

1- 
2- 
3- 

1- 
2- 
3- 

1- 
2- 
3- 

   

   

    دولت

    تجارت

    زندگی روزمره

جدول ۹-۱- کاربرد IT در حوزه های مختلف کاری



32 فصل۱:کلیات

32 
 

 پیوست 
 توضیح مفاهیم كلیدي ( الف

معادل  اصطالح انگلیسی
 فارسی

 تعريف

Network شبکه 
هاای ارتبااطی باه هام متصال       باشاد کاه توساط کاناال     هاایی مای   و دستگاه ها رایانه گروهی از
دهااد  اطااات میااان کاااربران شااده و اجااازه ماایای باعاات تسااهیل ارتب شاابکه رایانااه. انااد شااده

 .کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند

IT 
فناوری 
 اطالعات

طااور  همااان  IT یااا Information Technology انگلیساای بااه) فااا)فناااوری اطالعااات
باه مطالعاه،   »اسات،   تعریاف شاده   (ITAA) انجمان فنااوری اطالعاات آمریکاا     وسایله  که باه 

هااای اطالعاااتی مبتناای باار  سااازی، پشااتیبانی یااا ماادیریت سیسااتم  طراحاای، توسااعه، پیاااده
بااه طااور کوتاااه،  . «پااردازد ر رایانااه ماایافاازا افاازاری و سااخت هااای ناارم رایانااه، خصوصاااً برنامااه

هااااااای  رایانااااااه فناااااااوری اطالعااااااات بااااااا مسااااااائلی ماننااااااد اسااااااتفاده از 
ا بازیااابی و انتقااال ،پااردازش ،حفاظاات ،ذخیااره ،تباادیل تااادارد  سااروکارافزار ناارم و الکترونیکاای
 .به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد طالعات

ارتباطات  ا این اصطالح به طور روشن دایرهشود ت اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می
فناوری اطالعات و "یلند تا عبارتای بیشتر ما را نیز شامل گردد؛ بنابراین عده مخابراتی
یه   Information and Communications Technology به انگلیسی( فاوا"(ارتباطات

  .درا به کار برن ICT اختصار به

ICT 
فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

 بااااااااه انگلیساااااااای  ( فاااااااااوا"(فناااااااااوری اطالعااااااااات و ارتباطااااااااات  "
 Information and Communications Technology   اختصاااریااه بااه ICT  

هااا در  ادهد لانتقاا  و ارتبااا  نحاوه  پیشاارفته هاای  فناااوری تماام عباارتی کلای در برگیرنااده   ،  
 کاامپیوتر  چنادین  مخاابراتی، تواناد یاک شابکه     ایان ساامانه مای   . هاای ارتبااطی اسات    سامانه
 شاده  اساتفاده  هاای  برناماه  همچناین  و اینترنات  مخاابراتی،  شابکه  باه  متصال  و هم با مرتبط
 .باشد آنها در

Computer رایانه 

 .شود استفاده می پردازش اطالعات ماشینی است که از آن برای 
و  rāyēnīdan بااه شااکلِ فارساای میانااه ساااخته شااده کااه در رایانیاادن از مصاادر رایانااه واژه

مرتّااک کااردن، نظاام »یااا « ساانجیدن، ساابک و ساانگین کااردن، مقایسااه کااردن»بااه معنااای 
ایان مصادر در زباان فارسای میاناه یاا هماان پهلاوی           .اسات  باوده « بخشیدن و ساامان دادن 
 . های زیادی نیز از آن گرفته شده بوده است تقکاربرد فراوانی داشته و مش

History توضیحی مختصر در رابطه با پیشینه چیزی تاریخچه 

Abacus چرتکه 

تاوان   از آن مای . رود باه کاار مای    تمحاسابا  ای قادیمی اسات کاه بارای انجاام      وسایله  چرتکه
تااوان آن را باارای   اسااتفاده کاارد و حتاای ماای    ریاضاای چهااار عماال اصاالی  باارای انجام
 .نیز به کار برداعداد سوم و ریشه دوم محاسبه

درزباان روسای   چرتکاه  . اسات  ای است که از زباان روسای وارد زباان فارسای شاده      چرتکه واژه
 .ستا« تسبیح»به معنی 
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Artificial 
Intelligence 

هوش 
 مصنوعی

دهااد،  هااوش مصاانوعی بااه هوشاای کااه یااک ماشااین در شاارایط مختلااف از خااود نشااان ماای 
شااود کااه  هااایی گفتااه ماای بااه عبااارت دیگاار هااوش مصاانوعی بااه سیسااتم . شااود گفتااه ماای

از جملاه درک شارایط پیچیاده،    هاایی مشاابه رفتارهاای هوشامند انساانی       توانناد واکانش   می
هااای اسااتداللی انسااانی و پاسااخ موفااق بااه آنهااا،   سااازی فرایناادهای تفکااری و شاایوه  شاابیه

بیشااتر . یااادگیری و توانااایی کسااک دانااش و اسااتدالل باارای حاال مسااایل را داشااته باشااند  
دانااش شااناخت و »هااای مربااو  بااه هااوش مصاانوعی، آن را بااه عنااوان    هااا و مقالااه نوشااته

 .اند تعریف کرده ای هوشمنده طراحی عامل

vacuum tube المپ خالء 

را در  هاا  الکتارون  ای اسات کاه حرکات    الماپ، افازاره   یاا  الماپ گرماایونی   تیوب الکتارون، یاا  
در حرکات   نشاانک الکترونیاک   دهاد یاا   کناد یاا تغییار مای     تشدید مای  خأل محیط نزدیک به

 .آورد ها پدید می الکترون
تقویاات یااا )واپایااد  را ماای جریااان الکتریکاای ای اساات کااه بااه زبااان ساااده المااپ خااأل، افاازاره

هااای خااأل، حجاام باازرگ آنهااا، عاادم اطمینااان و گرمااای  ایرادهااای المااپ(. دهااد کاااهش ماای
 .کند شدیدی است که هیتر یا فیلمن داخل آن ایجاد می

هااااای خااااأل در پیاااادایش فنّاااااوری الکترونیااااک کااااه باعاااات تجاااااری        المااااپ
هااای باازرگ تلفناای،   هااای تقویاات صااوت، شاابکه   ، دسااتگاهرادار ،تلویزیااون ،رادیااو شاادن
در . هاای صانعتی شاد، نقاش مهماای داشاتند       هاای رقمای و پردازناده    هاای ناوین رایاناه    گونه

و دیگرعنصاارهای  ترانزیسااتورها بساایاری از کاربردهااا، عنصاارهای حالاات جامااد، ماننااد     
 .اند های خأل شده نیمرسانا، جایگزین المپ
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Microprocessor ریزپردازنده 

تواناد عملیاات    کاوچکی اسات کاه مای     تراشاه ، میکروپروسساور یاا    ریزپردازناده  ایا  ریزپارداز 
ساااخته  ترانزیساتور  هاا از تعاداد بسایار زیاادی     ایان تراشاه  . حساابی و منطقای را انجاام دهاد    

 .اند شده
 

 
 

 ترانزیستور 

اساات کااه  ادوات حالاات جامااد و یکاای از الکترونیکاای یکاای از مهمتاارین قطعااات ترانزیسااتور
یااک ترانزیسااتور در  . شااود ساااخته ماای  ژرمااانیم و سیلیساایم ماننااد نیمااه رسااانایی از مواد

 .باشد می P نوع و N نوع ساختار خود دارای پیوندهای
ترانزیسااتورهای اتصااال   :شااوند ترانزیسااتورهای جدیااد بااه دو دسااته کلاای تقساایم ماای     

هااا و BJT اعمااال جریااان در .(FET) ترانزیسااتورهای اثاار میاادانی  و (BJT)دوقطباای
هااا بااین ورودی و ترمینااال مشااترک رسااانایی بااین خروجاای و ترمینااال     FET ولتاااژ در

مشخصاات  . شاود  مای دهاد، از اینارو سابک کنتارل جریاان باین آنهاا         مشترک را افزایش مای 
 .ترانزیستورها به نوع آن بستگی دارد

ای آن اشاااره دارد، امااا اناای ساامبل قاادیمی بااا    بااه نااوع اتصااال نقطااه « ترانزیسااتور»لغاات 
هایی را کردند کاه اخاتالف سااختار ترانزیساتور دوقطبای را باه صاورت دقیقتار نشاان           سمبل
در ماادارهای آنااالوگ، ترانزیسااتورها در تقویاات  .داد، امااا ایاان ایااده خیلاای زود رهااا شااد ماای
هاای صادا،    ، تقویات کنناده  جریاان مساتقیم  های کنناده تقویات  )شاوند،   هاا اساتفاده مای    کننده

همچنااین از . تنظاایم شااده خطاای  منااابع تغذیااه  و( هااای امااواج رادیااویی  تقویاات کننااده 
شااود، امااا  ترانزیسااتورها در ماادارات دیجیتااال بعنااوان یااک سااوئی  الکترونیکاای اسااتفاده ماای

ع بااه ناادرت بااه صااورت یااک قطعااه جاادا، بلکااه بااه صااورت بهاام پیوسااته در ماادارات مجتماا 
حافظاه باا دسترسای     ،هاای منطقای   گیات  ماداراهای دیجیتاال شاامل   . روناد  یکپارچه بکار می

 (DSPs) هاااای سااایگنال دیجیتاااال پردازناااده و میکروپروسساااورها ،(RAM) تصاااادفی
 .هستند

 .ترانزیستور سه پایه دارد. تواند به عنوان سویی  نیز کار کند ترانزیستور می
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IC 
مدارات 
 مجتمع

 یاا  Integrated circuit:انگلیسای  هبا )سای  آی یاا  مادار مجتماع   رچاه، مادار یکپا  تراشاه، 
Chip)  از گااردد کااه بااا اسااتفاده     ای از ماادارات الکترونیکاای اطااالق ماای    بااه مجموعااه
در ابعااادی ( ای ناخالصاای همااراه بااا میاازان کنتاارل شااده مسیلیساای عموماااً) رسااانا نیمااه مااواد
اگار هازاران ترانزیساتور در    . شاود  سااخته مای  ( مرباع  ساانتی متار  معموالً کمتار از یک )کوچک 

-Very:انگلیسای  باه )شاود؛ باه آن مادارات مجتماع خیلای فشارده        یک ریاز تراشاه سااخته   
large-scale integration ) می گویند.  

generation دوره، عصر نسل  
 .یعنی رایانه هایی که از نظر ویژگی در دوره خاصی بودند: نسل اول رایانه ها

Bionic بیونیک 

سااز و   ، سااختارها و هاا  ساامانه  الگاوگیری از یعنای   الگاو  شناسای طبیعات   خالقیات  یاا  بیونیک
طبیعاات و موجااودات زنااده باارای ابااداع و اختااراع، پدیااد آوردن فناااوری و حاال      کارهااای
 .است سیمهند–مسائل فنی

شناسای حال خاالق مسائله، از      ای و یاک روش  رشاته  این رشاته باه عناوان یاک داناش میاان      
بااه  (Creanovatology) شناساای هااای تخصصاای خالقیاات نااوآوری هااا یااا گاارایش شاااخه
 .رود شمار می

Algorithm الگوریتم 

 هاا اسات، کاه باه ترتیاک خاصای       ای متنااهی از دساتورالعمل   مجموعاه  خاوارزمی  یاا  الگوریتم
باه عباارت دیگار یاک الگاوریتم، روشای گاام باه         . کنناد  ای را حال مای   شوند و مسئله اجرا می

هاای الگاوریتم    شایوه محاسابه معادل در مدرساه، یکای از نموناه      . گام برای حل مسئله اسات 
 .است

3D Printer 
چاپگر سه 
 بعدی

ایال هاای   توانیاد از ف  هاایی هساتند کاه باا اساتفاده از آنهاا مای        وسایله  چاپگرهای سه بعادی 
 .سه بعدی که در کامپیوتر خود دارید نمونه سه بعدی واقعی بسازید

. در چاپگرهای سه بعادی خاانگی، بارای تولیاد محصاوالت از ذوب پالساتیک بهاره مای برناد         
چاپگرهااای سااه بعاادی صاانعتی بااا قابلیاات پریناات بااا اسااتفاده از فلاازات، رزیاان هااای مااایع، 

تفااوت اصالی چاپگرهاای خاانگی و     .ده اناد خمیر سرامیک و حتای ماواد خاوراکی سااخته شا     
صاانعتی در صااافی سااطح، دقاات ابعااادی و همچنااین تنااوع متریااال هااای قاباال اسااتفاده در   

البتااه ایاان تفاااوت رفتااه رفتااه بااا گسااترش صاانعت چاپگرهااای  . قطعااه خروجاای ماای باشااد
خااانگی کمرناا  تاار شااده اساات و امااروزه پرینترهااای نیمااه صاانعتی بااا دقاات هااای ابعااادی 

 .ک ظاهر شده اند که قیمت های بسیار پایینی نیز دارندبسیار مناس
 

E-Skin 
پوست 
 الکترونیکی

را باه چناد روش   ناازک کاه پوسات انساان      یکای پوسات ماواد الکترون  -e یا یکیپوست الکترون
 احسااس را تواناد فشاار و درجاه حارارت، کشاش       یپوسات انساان ما   . شبیه سازی مای کناد  

برنامااه  در توابااع  یاانبااه اعمااال ا یکاایالکترون هاادف پوساات. بخشااد یااامو خااود را الت کنااد 
 .انسان است و سالمت یکربات یکاربرد یها

Wearable 
Computer 

رایانه 
 پوشیدنی

هااایی  هااا در حوضااه ایاان رایانااه. اساات کااه باار باادن پوشاایده شااود ای رایانااه یپوشاایدنرایانااه 
و  فنااااوری اطالعاااات هاااای نظاااارت بااار ساااالمت، مانناااد مااادل کاااردن رفتاااار، ساااامانه

اکناون باه    بهداشات هام  و نظاامی و بخاش    هاای دولتای   ساازمان  .کااربرد دارناد   رسانه توسعه
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 پیوست 
 توضیح مفاهیم كلیدي ( الف

معادل  اصطالح انگلیسی
 فارسی

 تعريف

Network شبکه 
هاای ارتبااطی باه هام متصال       باشاد کاه توساط کاناال     هاایی مای   و دستگاه ها رایانه گروهی از
دهااد  اطااات میااان کاااربران شااده و اجااازه ماایای باعاات تسااهیل ارتب شاابکه رایانااه. انااد شااده

 .کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند

IT 
فناوری 
 اطالعات

طااور  همااان  IT یااا Information Technology انگلیساای بااه) فااا)فناااوری اطالعااات
باه مطالعاه،   »اسات،   تعریاف شاده   (ITAA) انجمان فنااوری اطالعاات آمریکاا     وسایله  که باه 

هااای اطالعاااتی مبتناای باار  سااازی، پشااتیبانی یااا ماادیریت سیسااتم  طراحاای، توسااعه، پیاااده
بااه طااور کوتاااه،  . «پااردازد ر رایانااه ماایافاازا افاازاری و سااخت هااای ناارم رایانااه، خصوصاااً برنامااه

هااااااای  رایانااااااه فناااااااوری اطالعااااااات بااااااا مسااااااائلی ماننااااااد اسااااااتفاده از 
ا بازیااابی و انتقااال ،پااردازش ،حفاظاات ،ذخیااره ،تباادیل تااادارد  سااروکارافزار ناارم و الکترونیکاای
 .به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد طالعات

ارتباطات  ا این اصطالح به طور روشن دایرهشود ت اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می
فناوری اطالعات و "یلند تا عبارتای بیشتر ما را نیز شامل گردد؛ بنابراین عده مخابراتی
یه   Information and Communications Technology به انگلیسی( فاوا"(ارتباطات

  .درا به کار برن ICT اختصار به

ICT 
فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

 بااااااااه انگلیساااااااای  ( فاااااااااوا"(فناااااااااوری اطالعااااااااات و ارتباطااااااااات  "
 Information and Communications Technology   اختصاااریااه بااه ICT  

هااا در  ادهد لانتقاا  و ارتبااا  نحاوه  پیشاارفته هاای  فناااوری تماام عباارتی کلای در برگیرنااده   ،  
 کاامپیوتر  چنادین  مخاابراتی، تواناد یاک شابکه     ایان ساامانه مای   . هاای ارتبااطی اسات    سامانه
 شاده  اساتفاده  هاای  برناماه  همچناین  و اینترنات  مخاابراتی،  شابکه  باه  متصال  و هم با مرتبط
 .باشد آنها در

Computer رایانه 

 .شود استفاده می پردازش اطالعات ماشینی است که از آن برای 
و  rāyēnīdan بااه شااکلِ فارساای میانااه ساااخته شااده کااه در رایانیاادن از مصاادر رایانااه واژه

مرتّااک کااردن، نظاام »یااا « ساانجیدن، ساابک و ساانگین کااردن، مقایسااه کااردن»بااه معنااای 
ایان مصادر در زباان فارسای میاناه یاا هماان پهلاوی           .اسات  باوده « بخشیدن و ساامان دادن 
 . های زیادی نیز از آن گرفته شده بوده است تقکاربرد فراوانی داشته و مش

History توضیحی مختصر در رابطه با پیشینه چیزی تاریخچه 

Abacus چرتکه 

تاوان   از آن مای . رود باه کاار مای    تمحاسابا  ای قادیمی اسات کاه بارای انجاام      وسایله  چرتکه
تااوان آن را باارای   اسااتفاده کاارد و حتاای ماای    ریاضاای چهااار عماال اصاالی  باارای انجام
 .نیز به کار برداعداد سوم و ریشه دوم محاسبه

درزباان روسای   چرتکاه  . اسات  ای است که از زباان روسای وارد زباان فارسای شاده      چرتکه واژه
 .ستا« تسبیح»به معنی 
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IC 
مدارات 
 مجتمع

 یاا  Integrated circuit:انگلیسای  هبا )سای  آی یاا  مادار مجتماع   رچاه، مادار یکپا  تراشاه، 
Chip)  از گااردد کااه بااا اسااتفاده     ای از ماادارات الکترونیکاای اطااالق ماای    بااه مجموعااه
در ابعااادی ( ای ناخالصاای همااراه بااا میاازان کنتاارل شااده مسیلیساای عموماااً) رسااانا نیمااه مااواد
اگار هازاران ترانزیساتور در    . شاود  سااخته مای  ( مرباع  ساانتی متار  معموالً کمتار از یک )کوچک 

-Very:انگلیسای  باه )شاود؛ باه آن مادارات مجتماع خیلای فشارده        یک ریاز تراشاه سااخته   
large-scale integration ) می گویند.  

generation دوره، عصر نسل  
 .یعنی رایانه هایی که از نظر ویژگی در دوره خاصی بودند: نسل اول رایانه ها

Bionic بیونیک 

سااز و   ، سااختارها و هاا  ساامانه  الگاوگیری از یعنای   الگاو  شناسای طبیعات   خالقیات  یاا  بیونیک
طبیعاات و موجااودات زنااده باارای ابااداع و اختااراع، پدیااد آوردن فناااوری و حاال      کارهااای
 .است سیمهند–مسائل فنی

شناسای حال خاالق مسائله، از      ای و یاک روش  رشاته  این رشاته باه عناوان یاک داناش میاان      
بااه  (Creanovatology) شناساای هااای تخصصاای خالقیاات نااوآوری هااا یااا گاارایش شاااخه
 .رود شمار می

Algorithm الگوریتم 

 هاا اسات، کاه باه ترتیاک خاصای       ای متنااهی از دساتورالعمل   مجموعاه  خاوارزمی  یاا  الگوریتم
باه عباارت دیگار یاک الگاوریتم، روشای گاام باه         . کنناد  ای را حال مای   شوند و مسئله اجرا می

هاای الگاوریتم    شایوه محاسابه معادل در مدرساه، یکای از نموناه      . گام برای حل مسئله اسات 
 .است

3D Printer 
چاپگر سه 
 بعدی

ایال هاای   توانیاد از ف  هاایی هساتند کاه باا اساتفاده از آنهاا مای        وسایله  چاپگرهای سه بعادی 
 .سه بعدی که در کامپیوتر خود دارید نمونه سه بعدی واقعی بسازید

. در چاپگرهای سه بعادی خاانگی، بارای تولیاد محصاوالت از ذوب پالساتیک بهاره مای برناد         
چاپگرهااای سااه بعاادی صاانعتی بااا قابلیاات پریناات بااا اسااتفاده از فلاازات، رزیاان هااای مااایع، 

تفااوت اصالی چاپگرهاای خاانگی و     .ده اناد خمیر سرامیک و حتای ماواد خاوراکی سااخته شا     
صاانعتی در صااافی سااطح، دقاات ابعااادی و همچنااین تنااوع متریااال هااای قاباال اسااتفاده در   

البتااه ایاان تفاااوت رفتااه رفتااه بااا گسااترش صاانعت چاپگرهااای  . قطعااه خروجاای ماای باشااد
خااانگی کمرناا  تاار شااده اساات و امااروزه پرینترهااای نیمااه صاانعتی بااا دقاات هااای ابعااادی 

 .ک ظاهر شده اند که قیمت های بسیار پایینی نیز دارندبسیار مناس
 

E-Skin 
پوست 
 الکترونیکی

را باه چناد روش   ناازک کاه پوسات انساان      یکای پوسات ماواد الکترون  -e یا یکیپوست الکترون
 احسااس را تواناد فشاار و درجاه حارارت، کشاش       یپوسات انساان ما   . شبیه سازی مای کناد  

برنامااه  در توابااع  یاانبااه اعمااال ا یکاایالکترون هاادف پوساات. بخشااد یااامو خااود را الت کنااد 
 .انسان است و سالمت یکربات یکاربرد یها

Wearable 
Computer 

رایانه 
 پوشیدنی

هااایی  هااا در حوضااه ایاان رایانااه. اساات کااه باار باادن پوشاایده شااود ای رایانااه یپوشاایدنرایانااه 
و  فنااااوری اطالعاااات هاااای نظاااارت بااار ساااالمت، مانناااد مااادل کاااردن رفتاااار، ساااامانه

اکناون باه    بهداشات هام  و نظاامی و بخاش    هاای دولتای   ساازمان  .کااربرد دارناد   رسانه توسعه
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هاای پوشایدنی مخصوصااً     رایاناه . کنناد  هاای پوشایدنی اساتفاده مای     طور روزمره از این رایاناه 
در مااواردی کااه دساات، صاادا، چشاام یااا توجااه کاااربر فعاالنااه متوجااه محاایط فیزیکاای اساات 

هااا اکاااراً باارای طااک از راه دور و کنتاارل بیماااران نیااز اسااتفاده   از ایاان رایانااه. کاااربرد دارنااد
 .شود می

Livescribe 
خودکار 
 هوشمند

 یباارا یکااروفنم یااکجااوهر قاباال حماال مجهااز،  یجوپ نقطااه کااارترایاان خودکااار شااامل تاا
 یندورباا یااک، OLEDکوچااک  یشصاافحه نمااا یااکپخااش،  یضاابط صاادا، بلناادگو باارا 
 یس،دسات ناو   یهاا  یادداشات از  یقطاار مای تواناد   اسات کاه    یمادون قرمز، و حافظه داخلا 

 .کند ی را ضبطو نقاش یصوت

Analyst تحلیلگر 

اسات کاه وظاایف زیار را بار عهاده        افازار  نارم  یکی از اعضاای مهام در تایم توساعه     گر تحلیل
 :دارد

 درک نیازهای کاربر
 ماندهی و برقراری ارتبا  بین نیاز هامستند کردن، ساز

 ارتبا  برقرار کردن بین نیازها و امکانات مشتری
هااا و توانااایی حاال آن در زمااان  هااا و توانااایی فهمیاادن کاماال حیطااه مشااکالت و نیازمناادی 

 کمتر
 افزار و چرخه انجام کار از نرم دید کلی داشتن

Programmer 
برنامه 
 نویس

افزارکسای   مهنادس نارم   کادنویس، یاا   دهناده،  توساعه  ناویس رایاناه،   برناماه  ناویس،  برنامه یک
تواناد باه یاک متخصاص      مای  ناویس رایاناه   برناماه  عباارت . نویساد  مای  افزار رایانه نرم است که
هاای   یاا یاک شاخص دارای سررشاته کاه بارای بسایاری از گوناه         نویسی برنامه ای از در زمینه
نویساای  شخصاای کااه یااک روش رساامی باارای برنامااه. نویسااد اشاااره کنااد افاازار کااد ماای ناارم

نااویس  گاار برنامااه ه عنااوان یااک تحلیاالتوانااد باا کنااد همچنااین ماای تماارین یااا تاادریس ماای
 .شناخته شود

User کاربر 

اعاام از  -کساای اساات کااه بااا یااک سیسااتم  (Userانگلیساای بااه) کاااربر ،رایانااه در فرهناا 
اکاااار اوقاااات، . کناااد ساااتفاده مااایدارد و از آن ا تعامااال - افااازار افااازار یاااا نااارم ساااخت
سااازی  اساات کااه بااین افاارادی کااه در پیاااده   ای اسااتعاره کاااربر،واژه . اساات انسااان کاااربر

عاای از آن کنناادگان واق ، و اسااتفاده(نویسااان ماننااد برنامااه )انااد  سیسااتم مشااارکت داشااته 
گاااهی باارای تأکیااد، از اصااطالحاتی مانناادکاربر  . کنااد ، تمااایز ایجاااد ماای (ماننااد اپراتورهااا)

هاام  (Non-programmer User) کاااربر برنامااه نساااخته   یااا (End-user) نهااایی
 .شود استفاده می

پادیای   تواناد یاک یاا چناد ناوع کااربر داشاته باشاد؛ بارای نموناه، در ویکای            هر سیساتم مای  
کننااادگان، و  مااادیران، مشاااارکت: ین ناااوع کااااربر وجاااود دارد، از جملاااهفارسااای، چناااد
 .بازدیدکنندگان

 

User Friendly افاازاری کااه کااار کااردن بااا آن و یااادگیری اسااتفاده از آن، باارای  افاازار یااا سااخت ویژگاای ناارم کاربرپسند
 تجربه، ساده و آسان باشد کار یا بی کاربران تازه
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 پیوست 
 توضیح مفاهیم كلیدي ( الف

معادل  اصطالح انگلیسی
 فارسی

 تعريف

Network شبکه 
هاای ارتبااطی باه هام متصال       باشاد کاه توساط کاناال     هاایی مای   و دستگاه ها رایانه گروهی از
دهااد  اطااات میااان کاااربران شااده و اجااازه ماایای باعاات تسااهیل ارتب شاابکه رایانااه. انااد شااده

 .کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند

IT 
فناوری 
 اطالعات

طااور  همااان  IT یااا Information Technology انگلیساای بااه) فااا)فناااوری اطالعااات
باه مطالعاه،   »اسات،   تعریاف شاده   (ITAA) انجمان فنااوری اطالعاات آمریکاا     وسایله  که باه 

هااای اطالعاااتی مبتناای باار  سااازی، پشااتیبانی یااا ماادیریت سیسااتم  طراحاای، توسااعه، پیاااده
بااه طااور کوتاااه،  . «پااردازد ر رایانااه ماایافاازا افاازاری و سااخت هااای ناارم رایانااه، خصوصاااً برنامااه

هااااااای  رایانااااااه فناااااااوری اطالعااااااات بااااااا مسااااااائلی ماننااااااد اسااااااتفاده از 
ا بازیااابی و انتقااال ،پااردازش ،حفاظاات ،ذخیااره ،تباادیل تااادارد  سااروکارافزار ناارم و الکترونیکاای
 .به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد طالعات

ارتباطات  ا این اصطالح به طور روشن دایرهشود ت اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می
فناوری اطالعات و "یلند تا عبارتای بیشتر ما را نیز شامل گردد؛ بنابراین عده مخابراتی
یه   Information and Communications Technology به انگلیسی( فاوا"(ارتباطات

  .درا به کار برن ICT اختصار به

ICT 
فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

 بااااااااه انگلیساااااااای  ( فاااااااااوا"(فناااااااااوری اطالعااااااااات و ارتباطااااااااات  "
 Information and Communications Technology   اختصاااریااه بااه ICT  

هااا در  ادهد لانتقاا  و ارتبااا  نحاوه  پیشاارفته هاای  فناااوری تماام عباارتی کلای در برگیرنااده   ،  
 کاامپیوتر  چنادین  مخاابراتی، تواناد یاک شابکه     ایان ساامانه مای   . هاای ارتبااطی اسات    سامانه
 شاده  اساتفاده  هاای  برناماه  همچناین  و اینترنات  مخاابراتی،  شابکه  باه  متصال  و هم با مرتبط
 .باشد آنها در

Computer رایانه 

 .شود استفاده می پردازش اطالعات ماشینی است که از آن برای 
و  rāyēnīdan بااه شااکلِ فارساای میانااه ساااخته شااده کااه در رایانیاادن از مصاادر رایانااه واژه

مرتّااک کااردن، نظاام »یااا « ساانجیدن، ساابک و ساانگین کااردن، مقایسااه کااردن»بااه معنااای 
ایان مصادر در زباان فارسای میاناه یاا هماان پهلاوی           .اسات  باوده « بخشیدن و ساامان دادن 
 . های زیادی نیز از آن گرفته شده بوده است تقکاربرد فراوانی داشته و مش

History توضیحی مختصر در رابطه با پیشینه چیزی تاریخچه 

Abacus چرتکه 

تاوان   از آن مای . رود باه کاار مای    تمحاسابا  ای قادیمی اسات کاه بارای انجاام      وسایله  چرتکه
تااوان آن را باارای   اسااتفاده کاارد و حتاای ماای    ریاضاای چهااار عماال اصاالی  باارای انجام
 .نیز به کار برداعداد سوم و ریشه دوم محاسبه

درزباان روسای   چرتکاه  . اسات  ای است که از زباان روسای وارد زباان فارسای شاده      چرتکه واژه
 .ستا« تسبیح»به معنی 
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هاای پوشایدنی مخصوصااً     رایاناه . کنناد  هاای پوشایدنی اساتفاده مای     طور روزمره از این رایاناه 
در مااواردی کااه دساات، صاادا، چشاام یااا توجااه کاااربر فعاالنااه متوجااه محاایط فیزیکاای اساات 

هااا اکاااراً باارای طااک از راه دور و کنتاارل بیماااران نیااز اسااتفاده   از ایاان رایانااه. کاااربرد دارنااد
 .شود می

Livescribe 
خودکار 
 هوشمند

 یباارا یکااروفنم یااکجااوهر قاباال حماال مجهااز،  یجوپ نقطااه کااارترایاان خودکااار شااامل تاا
 یندورباا یااک، OLEDکوچااک  یشصاافحه نمااا یااکپخااش،  یضاابط صاادا، بلناادگو باارا 
 یس،دسات ناو   یهاا  یادداشات از  یقطاار مای تواناد   اسات کاه    یمادون قرمز، و حافظه داخلا 

 .کند ی را ضبطو نقاش یصوت

Analyst تحلیلگر 

اسات کاه وظاایف زیار را بار عهاده        افازار  نارم  یکی از اعضاای مهام در تایم توساعه     گر تحلیل
 :دارد

 درک نیازهای کاربر
 ماندهی و برقراری ارتبا  بین نیاز هامستند کردن، ساز

 ارتبا  برقرار کردن بین نیازها و امکانات مشتری
هااا و توانااایی حاال آن در زمااان  هااا و توانااایی فهمیاادن کاماال حیطااه مشااکالت و نیازمناادی 

 کمتر
 افزار و چرخه انجام کار از نرم دید کلی داشتن

Programmer 
برنامه 
 نویس

افزارکسای   مهنادس نارم   کادنویس، یاا   دهناده،  توساعه  ناویس رایاناه،   برناماه  ناویس،  برنامه یک
تواناد باه یاک متخصاص      مای  ناویس رایاناه   برناماه  عباارت . نویساد  مای  افزار رایانه نرم است که
هاای   یاا یاک شاخص دارای سررشاته کاه بارای بسایاری از گوناه         نویسی برنامه ای از در زمینه
نویساای  شخصاای کااه یااک روش رساامی باارای برنامااه. نویسااد اشاااره کنااد افاازار کااد ماای ناارم

نااویس  گاار برنامااه ه عنااوان یااک تحلیاالتوانااد باا کنااد همچنااین ماای تماارین یااا تاادریس ماای
 .شناخته شود

User کاربر 

اعاام از  -کساای اساات کااه بااا یااک سیسااتم  (Userانگلیساای بااه) کاااربر ،رایانااه در فرهناا 
اکاااار اوقاااات، . کناااد ساااتفاده مااایدارد و از آن ا تعامااال - افااازار افااازار یاااا نااارم ساااخت
سااازی  اساات کااه بااین افاارادی کااه در پیاااده   ای اسااتعاره کاااربر،واژه . اساات انسااان کاااربر

عاای از آن کنناادگان واق ، و اسااتفاده(نویسااان ماننااد برنامااه )انااد  سیسااتم مشااارکت داشااته 
گاااهی باارای تأکیااد، از اصااطالحاتی مانناادکاربر  . کنااد ، تمااایز ایجاااد ماای (ماننااد اپراتورهااا)

هاام  (Non-programmer User) کاااربر برنامااه نساااخته   یااا (End-user) نهااایی
 .شود استفاده می

پادیای   تواناد یاک یاا چناد ناوع کااربر داشاته باشاد؛ بارای نموناه، در ویکای            هر سیساتم مای  
کننااادگان، و  مااادیران، مشاااارکت: ین ناااوع کااااربر وجاااود دارد، از جملاااهفارسااای، چناااد
 .بازدیدکنندگان

 

User Friendly افاازاری کااه کااار کااردن بااا آن و یااادگیری اسااتفاده از آن، باارای  افاازار یااا سااخت ویژگاای ناارم کاربرپسند
 تجربه، ساده و آسان باشد کار یا بی کاربران تازه
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Web Design 
طراحی 

 وب

و  یار و تعم یاد مختلاف در تول  یاز مهاارت هاا و رشاته هاا     یاریشاامل بسا   یتاوب س یطراح
وب؛  یااکگراف یوب شااامل طراحاا یمختلااف طراحاا مباحاات. یت اسااتاز وب سااا ینگهاادار
 یطراحاا ی؛نوشااتن، از جملااه کااد اسااتاندارد و ناارم افاازار اختصاصاا  ی؛رابااط کاااربر یطراحاا

 . می باشد جستجو یموتورها یساز ینهو به. تجربه کاربر

Software نرم افزار 

قاباال خواناادن باارای ماشااین اساات کااه  هااای مجموعااه دسااتورالعمل ای از مجموعااه افاازار ناارم
افاازار و  ترکیباای از ناارم. کنااد تااا اعمااال خاصاای را انجااام دهااد اماار ماای پردازنااده مرکاازی بااه

  .دآورن وجود می قابل استفاده را به رایانه افزار یک سیستم سخت
 

Hardware افزار سخت 

را  رایانااه شااود کااه یااک ای از اجاازای فیزیکاای گفتااه ماای  بااه مجموعااه افاازار رایانااه سااخت
هااا یااا اجاازای فیزیکاایِ رایانااه     افاازار رایانااه درواقااع همااان قساامت    سااخت. سااازند ماای

هااای  کااارت) ، واحااد سیسااتم دیسااک سااخت  ،کلیااد صاافحه ،موشااواره ،نمایشااگر ماننااد
هسااتند ... و ( دیگاار هااای تراشااه و مااادبربورد ،حافظااه اصاالی  ،هااای صاادا  کااارت ،گرافیااک

  .اند قابل لمس که
 

Data Base ای  و یااا دیتااابیس بااه مجموعااه  ک اطالعاااتی،باناا ،(بااه طااور خالصااه پایگاااه (هااا پایگاااه داده پایگاه داده
 .شود مند گفته می با ساختار منظم و سامان ها داده از
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 پیوست 
 توضیح مفاهیم كلیدي ( الف

معادل  اصطالح انگلیسی
 فارسی

 تعريف

Network شبکه 
هاای ارتبااطی باه هام متصال       باشاد کاه توساط کاناال     هاایی مای   و دستگاه ها رایانه گروهی از
دهااد  اطااات میااان کاااربران شااده و اجااازه ماایای باعاات تسااهیل ارتب شاابکه رایانااه. انااد شااده

 .کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند

IT 
فناوری 
 اطالعات

طااور  همااان  IT یااا Information Technology انگلیساای بااه) فااا)فناااوری اطالعااات
باه مطالعاه،   »اسات،   تعریاف شاده   (ITAA) انجمان فنااوری اطالعاات آمریکاا     وسایله  که باه 

هااای اطالعاااتی مبتناای باار  سااازی، پشااتیبانی یااا ماادیریت سیسااتم  طراحاای، توسااعه، پیاااده
بااه طااور کوتاااه،  . «پااردازد ر رایانااه ماایافاازا افاازاری و سااخت هااای ناارم رایانااه، خصوصاااً برنامااه

هااااااای  رایانااااااه فناااااااوری اطالعااااااات بااااااا مسااااااائلی ماننااااااد اسااااااتفاده از 
ا بازیااابی و انتقااال ،پااردازش ،حفاظاات ،ذخیااره ،تباادیل تااادارد  سااروکارافزار ناارم و الکترونیکاای
 .به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد طالعات

ارتباطات  ا این اصطالح به طور روشن دایرهشود ت اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می
فناوری اطالعات و "یلند تا عبارتای بیشتر ما را نیز شامل گردد؛ بنابراین عده مخابراتی
یه   Information and Communications Technology به انگلیسی( فاوا"(ارتباطات

  .درا به کار برن ICT اختصار به

ICT 
فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

 بااااااااه انگلیساااااااای  ( فاااااااااوا"(فناااااااااوری اطالعااااااااات و ارتباطااااااااات  "
 Information and Communications Technology   اختصاااریااه بااه ICT  

هااا در  ادهد لانتقاا  و ارتبااا  نحاوه  پیشاارفته هاای  فناااوری تماام عباارتی کلای در برگیرنااده   ،  
 کاامپیوتر  چنادین  مخاابراتی، تواناد یاک شابکه     ایان ساامانه مای   . هاای ارتبااطی اسات    سامانه
 شاده  اساتفاده  هاای  برناماه  همچناین  و اینترنات  مخاابراتی،  شابکه  باه  متصال  و هم با مرتبط
 .باشد آنها در

Computer رایانه 

 .شود استفاده می پردازش اطالعات ماشینی است که از آن برای 
و  rāyēnīdan بااه شااکلِ فارساای میانااه ساااخته شااده کااه در رایانیاادن از مصاادر رایانااه واژه

مرتّااک کااردن، نظاام »یااا « ساانجیدن، ساابک و ساانگین کااردن، مقایسااه کااردن»بااه معنااای 
ایان مصادر در زباان فارسای میاناه یاا هماان پهلاوی           .اسات  باوده « بخشیدن و ساامان دادن 
 . های زیادی نیز از آن گرفته شده بوده است تقکاربرد فراوانی داشته و مش

History توضیحی مختصر در رابطه با پیشینه چیزی تاریخچه 

Abacus چرتکه 

تاوان   از آن مای . رود باه کاار مای    تمحاسابا  ای قادیمی اسات کاه بارای انجاام      وسایله  چرتکه
تااوان آن را باارای   اسااتفاده کاارد و حتاای ماای    ریاضاای چهااار عماال اصاالی  باارای انجام
 .نیز به کار برداعداد سوم و ریشه دوم محاسبه

درزباان روسای   چرتکاه  . اسات  ای است که از زباان روسای وارد زباان فارسای شاده      چرتکه واژه
 .ستا« تسبیح»به معنی 
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ب( درس های آموخته 
ضمن تشکر، جهت مشارکت در امر آموزش و باالبردن سطح کیفی و کمی آموزش، لطفا جداول زیر را تکمیل کرده، به دفتر تالیف 

ارسال کنید.
لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید :
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بردن سطح کیفی و کمی آموزش،  لطفا جداول زیر را تکمیل نمایید  و به ضمن تشکر ، جهت مشارکت در امر آموزش و باال
 :آدرس زیر ارسال نمایید 

 :لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید 

 سوال
 هنرآموز  ظرن هنرجو ظرن

 کم متوسط زیاد بسیار زیاد کم متوسط زیاد بسیار زیاد

 این فصل   مباحثه میزان تدریس تا چ
 جالب بوده است؟  شما برای 

        

این  مباحثتا چه میزان پرداختن به 
 اهمیت دارد ؟  شمابرای  فصل  

        

در  این فصل   مباحثتا چه میزان 
نقش داشته   شماافزایش معلومات 

 است؟

        

 این فصل   مباحثتا چه اندازه مطالب 
 مفید بوده است؟ شما برای 

        

 این فصل   مباحثتا چه اندازه مطالب 
 بوده است؟ کاربردی شما برای 

        

*         

 .اگر سواالت و موضوعات دیگری می توانید مطرح کرده و پاسخ دهید* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لطفا تجارب خود را در جدول زیر بیان بفرمایید

 جدول ۱۱-۱- کیفیت سنجی
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 :ٙغيب سؼبٍة ه٤ى ٍا ىٍ ػي٣ٗ ُ٭َ ثٮبٟ ثيَٝب٭ٮي

  ٝجبكض ا٭٠ ىٞ٘   ٤ٝض٤ؿ

ٔ
يٍ٭

ة س
ؼبٍ

س
 

 ٍج٘
 

 

 كٮ٠
 

 

 ثقي
 

 

٫ٍ
 ّب

ٍة
سؼب

 

ٍج٘ اُ 
 سيٍ٭ٔ

 

ثقي اُ 
 سيٍ٭ٔ

 

 

لطفا تجارب خود را در جدول 12-1 بیان کنید:
جدول ۱۲-۱- تجارب بدست آورده از تدریس فصل اول



راه نـــــــما )راهنمای هنرآموز( 39



اهداف توانمندسازی واحد کار

شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه را رعایت کند.
آسیب های ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومیکی را نام ببرد.

ارتباط بین بخش های مختلف رایانه را شرح دهد.
کاربردهای رایانه در حوزه های مختلف را تشخیص دهد.

مزایا و معایب استفاده از رایانه در حفظ محیط زیست را شرح دهد.
انواع رایانه از لحاظ قدرت پردازش، بزرگی و سرعت را نام ببرد.

کاربردهای انواع مختلف رایانه را بیان کند.
انواع ریزرایانه را نام ببرد.

واحدهای اصلی سخت افزار رایانه را نام ببرد.
انواع دستگاه های ورودی و خروجی را تشخیص دهد.

کاربردهای انواع دستگاه های ورودی و خروجی را بیان کند.
بخش های اصلی واحد پردازش مرکزی را شرح دهد.

واحدهای مختلف حافظه را به هم تبدیل کند.
انواع حافظه را نام برده، ویژگی های هر کدام را شرح دهد.

انواع مختلف نرم افزارها را تشریح کند.
انواع نرم افزارهای سیستمی را نام برده، توضیح دهد.

ــوند   ــرا می ش ــخت افزار اج ــه روی س ــدن رایان ــن ش ــا روش ــه ب ــی ک برنامه های
را نــام بــرده، توضیــح دهــد.

ــودن  ــوره ب ــد منظ ــره و چن ــد کارب ــاظ چن ــف را از لح ــتم عامل های مختل  سیس
تشــخیص دهــد.

انواع زبان های برنامه نویسی را نام برده، توضیح دهد.

۱
2
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱0
۱۱
۱2
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

۱۸

۱۹



کمیت ها و مفاهیم
مفاهیم کلیدی

ارگونومی
تعریف رایانه

کاربردهای رایانه
رایانه و محیط زیست

انواع رایانه ها
واحد های مختلف سخت افزار

انواع نرم افزار 
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مقدمات تدریس
ایــن فصــل از دو بخــش کلــی ارگونومــی و مبانــی رایانــه تشــکیل شــده اســت. در بخــش ارگونومــی بــه شــیوه صحیــح نشســتن 
در پشــت رایانــه و اســتفاده اصولــی از آن تأکیــد شــده اســت تــا ســامتی هنرجویــان بــه خطــر نیفتــد. در بخــش مبانــی رایانــه 

ــه بخش هــای زیــر پرداختــه شــده اســت: ب

نمودار ۱-۲- خالصه فصل دوم

ــه  ــه عنــوان یــک مثــال عینــی و ملمــوس می توانیــم ب ــه از انســان اقتبــاس شــده اســت، مــا ب از آنجایــی کــه در ســاخت رایان
ــم. ــا انســان بپردازی ــه ب ــف رایان ــای مختل مقایســه بخش ه

ــزار تشــکیل شــده اســت  ــه از دو بخــش ســخت افزار و نرم اف ــه از نظــر ســاختار و عملکــرد شــبیه انســان اســت. رایان یــک رایان
کــه می تــوان بــه جســم و روح انســان تشــبیه کــرد. همــان طورکــه در دنیــای واقعــی، عملکــرد انســان حــل مســائل و مشــکات 
پیرامــون او اســت، مهم تریــن وظیفــه رایانــه نیــز حــل مســأله اســت. انســان ابتــدا از طریــق گــوش، چشــم یــا حــواس پنج گانــه 
ــده )بخــش  ــل ش ــه و تحلی ــز تجزی ــیلۀ مغ ــأله به وس ــد، ســپس صــورت مس ــت می کن ــأله را دریاف )بخــش ورودی( صــورت مس
ــه نیــز همیــن فراینــد  ــار )بخــش خروجــی( صــادر می شــود. در رایان ــده( و پاســخ مســأله از طریــق دســت، نوشــتار و گفت پردازن
ــوند و در  ــا وارد می ش ــد داده ه ــه کلی ــا صفح ــاوس ی ــد م ــای ورودی مانن ــق بخش ه ــه از طری ــوری ک ــه ط ــرد ب ــورت می گی ص
ــه  ــف ارائ ــای مختل ــه صورت ه ــات ب ــی، اطاع ــش خروج ــق بخ ــه، از طری ــورت گرفت ــردازش ص ــات پ ــردازش، عملی ــش پ بخ

می شــود.

الف( چرایی و اهمیت فصل حاضر
همــکار گرامــی ایــن فصــل از کتــاب بــه معرفــی کاربــرد رایانــه و شــیوه صحیــح اســتفاده از آن )ارگونومــی( پرداختــه اســت. انتظــار 

مــی رود، هنرجــو بــا یادگیــری صحیــح ایــن فصــل، مهارت هــای زیــر را کســب کنــد:
     شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه

     انتخاب قطعات سخت افزاری و نرم افزارهای مناسب و مورد نیاز با اهداف شغلی خود
     آشنایی با مبانی رایانه

     خاقیت، تفکر واگرا، پژوهش و کاربردی کردن آموخته ها
     استفاده بهینه از منابع سخت افزاری و نرم افزاری

  

نتایجی که با یادگیری صحیح مطالب این فصل حاصل می شود عبارت اند از:
      حفظ سامتی هنرجو با رعایت ارگونومی

      حفظ و نگهداری محیط زیست
      صرفه جویی در هزینه و زمان با انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب بر اساس نیاز

      آشنایی با مبانی رایانه و کاربرد آن در زندگی روزمره و بازار کار

ــه شــده و  ــاب ارائ ــراه کت ــه هم ــه ب ــا و پویانمایی هــای آموزشــی ک ــا، پخــش فیلم ه ــن مهارت ه ــرای کســب ای ــه: ب توج
ــت. ــی اس ــاب الزام ــای کت ــا و پژوهش ه ــی، کنجکاوی ه ــای کاس ــه فعالیت ه ــت دادن ب اهمی

سخت افزار تعریف رایانهنرم افزار کاربردهای رایانه انواع رایانه ها

مبانی رایانه
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   تصمیم گیری برای انتخاب رشته رایانه برای ادامه تحصیل و آینده شغلی خود
   افزایش خاقیت و روحیۀ پژوهش محوری

پــس از مطالعــه مطالــب ایــن فصــل از کتــاب، بــا عاقمنــدی کــه در هنرجــو نســبت بــه رشــته رایانــه  ایجــاد می شــود و تحقیقاتــی 
کــه در مــورد کاربــرد قطعــات ســخت افزاری و نرم افزارهــا انجــام خواهــد داد، زمینــه حضــور او در بــازار کار فراهــم می شــود.

بــرای تدریــس ایــن کتــاب ۳ ســاعت در هفتــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در طــول ســال تدریــس خواهــد شــد. بــا توجــه 
ــاب در  ــن فصــل از کت ــرای تدریــس ای ــدد فعالیت هــای کاســی، کنجکاوی هــا، پژوهش هــا و فیلم هــای آموزشــی کــه ب ــه تع ب
نظــر گرفتــه شــده اســت و مطالــب دیگــر فصــول ایــن کتــاب، ۵ هفتــه و در مجمــوع 1۵ ســاعت بــرای تدریــس و ارزشــیابی ایــن 

فصــل پیشــنهاد می شــود.

ب( زمان الزم برای تدریس
جــدول1-2 زمــان حــدودی تدریــس را پیشــنهاد می کنــد. بدیهــی اســت هنرآمــوز محتــرم بــا حفــظ چارچــوب کلــی زمان بنــدی 

ــا کاهــش زمان هــای پیشــنهادی اقــدام کنــد. ــد در افزایــش ی می توان

 زمان یادگیری ساخت یافته های یتفعال/ها فرصت اهداف توانمندسازی ردیف

1 
شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه را 

 .رعایت کند

در یان نکات اصول صحیح نشستن ب تعریف ارگونومی،
نمایش شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه،  رایانه، پشت

 پخش فیلم و پویانمایی

 ساعت 1

2 
ناشی از عدم رعایت اصول  های یبآس

 .ارگونومیکی را نام ببرد
 دقیقه 31 ها، پخش فیلم یبآسبیان 

3 
مختلف رایانه را  یها بخشارتباط بین 
 .شرح دهد

ی مختلف رایانه، رسم نمودار ارتباط ها بخشتوضیح 
 ی عینیها مثال، بیان ها بخش

 دقیقه 45

4 
مختلف  یها حوزهدر  رایانه یکاربردها

 .را تشخیص دهد
و  اداراتو  ها سازمانیی از کاربرد رایانه در ها نمونهبیان 

 ...و  ها شرکت
 دقیقه 31

5 
مزایا و معایب استفاده از رایانه در حفظ 

 .محیط زیست را شرح دهد

توضیح خدمات دولت الکترونیک و مزایایی آن، توضیح 
سیستم نامه نگاری بدون کاغذ و مزایای آن، توضیح 

یر آن بر محیط زیست، توجه به تأثهای اطالعاتی و  یستمس
ی ها پژوهشهای کالسی و  یتفعالها و  یکنجکاو

 مربوطه در کتاب

 ساعت 1

6 
انواع رایانه از لحاظ قدرت پردازش، 

 .سرعت را نام ببردبزرگی و 
 دقیقه 31 های هر کدام یژگیوبیان انواع مختلف رایانه و توضیح 

7 
انواع مختلف رایانه را بیان  یکاربردها

 .کند
ی انواع مختلف رایانه در کاربردهایی از ها نمونهبیان 

 ها سازمان
 دقیقه 31

 .انواع ریزرایانه را نام ببرد 8
توضیح انواع مختلف ریز رایانه و مقایسه امکانات و  

 ی هر کدام با یکدیگرکاربردها
 ساعت 1

9 
اصلی سخت افزار رایانه را نام  یواحدها

 .ببرد
، ی اصلی سخت افزارواحدهاتعریف سخت افزار، توضیح 

 ی اصلیواحدهارسم نمودار ارتباط بین 

 دقیقه 45

11 
ورودی و خروجی را  یها دستگاهانواع 

 .تشخیص دهد
تعریف واحد ورودی و خروجی، توضیح کاربرد انواع 

 ی جانبی رایانهها دستگاه

 دقیقه 45

11 
ورودی و  یها دستگاهانواع  یکاربردها

 .خروجی را بیان کند
 دقیقه 31 ی ورودی و خروجیها دستگاهتوضیح کاربرد انواع 

جدول۱-۲- زمان بندی الز برای تدریس فصل دوم
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 زمان یادگیری ساخت یافته های یتفعال/ها فرصت اهداف توانمندسازی ردیف

1 
شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه را 

 .رعایت کند

در یان نکات اصول صحیح نشستن ب تعریف ارگونومی،
نمایش شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه،  رایانه، پشت

 پخش فیلم و پویانمایی

 ساعت 1

2 
ناشی از عدم رعایت اصول  های یبآس

 .ارگونومیکی را نام ببرد
 دقیقه 31 ها، پخش فیلم یبآسبیان 

3 
مختلف رایانه را  یها بخشارتباط بین 
 .شرح دهد

ی مختلف رایانه، رسم نمودار ارتباط ها بخشتوضیح 
 ی عینیها مثال، بیان ها بخش

 دقیقه 45

4 
مختلف  یها حوزهدر  رایانه یکاربردها

 .را تشخیص دهد
و  اداراتو  ها سازمانیی از کاربرد رایانه در ها نمونهبیان 

 ...و  ها شرکت
 دقیقه 31

5 
مزایا و معایب استفاده از رایانه در حفظ 

 .محیط زیست را شرح دهد

توضیح خدمات دولت الکترونیک و مزایایی آن، توضیح 
سیستم نامه نگاری بدون کاغذ و مزایای آن، توضیح 

یر آن بر محیط زیست، توجه به تأثهای اطالعاتی و  یستمس
ی ها پژوهشهای کالسی و  یتفعالها و  یکنجکاو

 مربوطه در کتاب

 ساعت 1

6 
انواع رایانه از لحاظ قدرت پردازش، 

 .سرعت را نام ببردبزرگی و 
 دقیقه 31 های هر کدام یژگیوبیان انواع مختلف رایانه و توضیح 

7 
انواع مختلف رایانه را بیان  یکاربردها

 .کند
ی انواع مختلف رایانه در کاربردهایی از ها نمونهبیان 

 ها سازمان
 دقیقه 31

 .انواع ریزرایانه را نام ببرد 8
توضیح انواع مختلف ریز رایانه و مقایسه امکانات و  

 ی هر کدام با یکدیگرکاربردها
 ساعت 1

9 
اصلی سخت افزار رایانه را نام  یواحدها

 .ببرد
، ی اصلی سخت افزارواحدهاتعریف سخت افزار، توضیح 

 ی اصلیواحدهارسم نمودار ارتباط بین 

 دقیقه 45

11 
ورودی و خروجی را  یها دستگاهانواع 

 .تشخیص دهد
تعریف واحد ورودی و خروجی، توضیح کاربرد انواع 

 ی جانبی رایانهها دستگاه

 دقیقه 45

11 
ورودی و  یها دستگاهانواع  یکاربردها

 .خروجی را بیان کند
 دقیقه 31 ی ورودی و خروجیها دستگاهتوضیح کاربرد انواع 

 زمان یادگیری ساخت یافته های یتفعال/ها فرصت اهداف توانمندسازی ردیف

1 
شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه را 

 .رعایت کند

در یان نکات اصول صحیح نشستن ب تعریف ارگونومی،
نمایش شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه،  رایانه، پشت

 پخش فیلم و پویانمایی

 ساعت 1

2 
ناشی از عدم رعایت اصول  های یبآس

 .ارگونومیکی را نام ببرد
 دقیقه 31 ها، پخش فیلم یبآسبیان 

3 
مختلف رایانه را  یها بخشارتباط بین 
 .شرح دهد

ی مختلف رایانه، رسم نمودار ارتباط ها بخشتوضیح 
 ی عینیها مثال، بیان ها بخش

 دقیقه 45

4 
مختلف  یها حوزهدر  رایانه یکاربردها

 .را تشخیص دهد
و  اداراتو  ها سازمانیی از کاربرد رایانه در ها نمونهبیان 

 ...و  ها شرکت
 دقیقه 31

5 
مزایا و معایب استفاده از رایانه در حفظ 

 .محیط زیست را شرح دهد

توضیح خدمات دولت الکترونیک و مزایایی آن، توضیح 
سیستم نامه نگاری بدون کاغذ و مزایای آن، توضیح 

یر آن بر محیط زیست، توجه به تأثهای اطالعاتی و  یستمس
ی ها پژوهشهای کالسی و  یتفعالها و  یکنجکاو

 مربوطه در کتاب

 ساعت 1

6 
انواع رایانه از لحاظ قدرت پردازش، 

 .سرعت را نام ببردبزرگی و 
 دقیقه 31 های هر کدام یژگیوبیان انواع مختلف رایانه و توضیح 

7 
انواع مختلف رایانه را بیان  یکاربردها

 .کند
ی انواع مختلف رایانه در کاربردهایی از ها نمونهبیان 

 ها سازمان
 دقیقه 31

 .انواع ریزرایانه را نام ببرد 8
توضیح انواع مختلف ریز رایانه و مقایسه امکانات و  

 ی هر کدام با یکدیگرکاربردها
 ساعت 1

9 
اصلی سخت افزار رایانه را نام  یواحدها

 .ببرد
، ی اصلی سخت افزارواحدهاتعریف سخت افزار، توضیح 

 ی اصلیواحدهارسم نمودار ارتباط بین 

 دقیقه 45

11 
ورودی و خروجی را  یها دستگاهانواع 

 .تشخیص دهد
تعریف واحد ورودی و خروجی، توضیح کاربرد انواع 

 ی جانبی رایانهها دستگاه

 دقیقه 45

11 
ورودی و  یها دستگاهانواع  یکاربردها

 .خروجی را بیان کند
 دقیقه 31 ی ورودی و خروجیها دستگاهتوضیح کاربرد انواع 

12 
اصلی واحد پردازش مرکزی  یها بخش

 .را شرح دهد

 دقیقه 45 ی اصلی واحد پردازش مرکزیها بخشتوضیح 

13 
مختلف حافظه را به هم تبدیل  یواحدها

 .کند

تعریف حافظه، توضیح واحدهای مختلف حافظه، توضیح 
ی مختلف حافظه به یکدیگر همراه با واحدهاروش تبدیل 

 حل چندین مثال

1.5 
 ساعت

14 
هر  های یژگیوانواع حافظه را نام برده و 

 .کدام را شرح دهد
توضیح حافظه اصلی و حافظه جانبی، بیان انواع حافظه 

 ها آنهای  یژگیواصلی و مقایسه 
 دقیقه 45

 دقیقه 45 نرم افزار مختلفتوضیح انواع  .را تشریح کند افزارهاانواع مختلف نرم  15

16 
نام برده و انواع نرم افزارهای سیستمی را 

 .توضیح دهد
 دقیقه 45 ی سیستمیافزارهامعرفی انواع مختلف نرم 

17 
که با روشن شدن رایانه روی  ییها برنامه

را نام برده و  شوند یمسخت افزار اجرا 
 .توضیح دهد

آشنایی با مراحل مختلف روشن شدن سیستم و باال آمدن 
 سیستم عامل

 ساعت 1

18 
مختلف را از لحاظ  یها عاملسیستم 

چند کاربره بودن و چند منظوره بودن 
 .تشخیص دهد

از  ها عاملدسته بندی انواع سیستم  تعریف سیستم عامل،
لحاظ چند کاربره بودن و چند منظوره بودن، کاربرد هر 

 یی از هر کدامها مثالو بیان  ها عاملکدام از سیستم 

 ساعت 1

19 
برنامه نویسی را نام برده و  یها زبانانواع 

 .توضیح دهد
ی برنامه نویسی و بیان مثال برای هر ها زباندسته بندی انواع 

 کدام
 دقیقه 45

 ساعت 15   جمع

 

 ضمنی برای تدریس یها دانش( ج

در زنهدگی بشهر بسهیار زیهاد     ( همراه هوشمند و تبلت هها  یها تلفنمانند )الکترونیکی دستی یها دستگاهامروزه کاربرد رایانه و 
در محهیط کهار بها رایانهه      مهثثر ، به همین دلیل شناخت عوامل کنند یممتمادی با رایانه کار  یها ساعتتعداد زیادی از افراد  وشده است 

زم است هنرآمهوز محتهرم اطالعهاتی در ایهن     ال. رداخته شده استپارگونومی کار با رایانه در ابتدای این فصل نیز به . اهمیت زیادی دارد
 .اطالعات الزم در این خصوص آورده شده است «اطالعات تکمیلی»در بند . خصوص داشته باشد

 ههای  یگوشه  یهها  عامهل انواع سیستم و اطالعاتی  های یستمسهمچنین الزم است هنرآموز محترم، اطالعاتی کلی در خصوص 
 .توضیح داده شده است «اطالعات تکمیلی»داشته باشند که باز در بند  تلفن همراه
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ج( دانش های ضمنی برای تدریس
امــروزه کاربــرد رایانــه و دســتگاه های الکترونیکــی دســتی)مانند تلفن هــای همــراه هوشــمند و تبلت هــا( در زندگــی بشــر بســیار 
زیــاد شــده اســت و تعــداد زیــادی از افــراد ســاعت های متمــادی بــا رایانــه کار می کننــد، بــه همیــن دلیــل شــناخت عوامــل مؤثــر 
در محیــط کار بــا رایانــه اهمیــت زیــادی دارد. در ابتــدای ایــن فصــل بــه ارگونومــی کار بــا رایانــه پرداختــه شــده اســت. الزم اســت 
هنرآمــوز محتــرم اطاعاتــی در ایــن خصــوص داشــته باشــد. در بنــد »اطاعــات تکمیلــی« اطاعــات الزم در ایــن خصــوص آورده 

شــده اســت.
ــتم عامل های  ــواع سیس ــی و ان ــتم های اطاعات ــوص سیس ــی در خص ــی کل ــرم، اطاعات ــوز محت ــت هنرآم ــن الزم اس همچنی

ــت. ــده اس ــح داده ش ــی« توضی ــات تکمیل ــد »اطاع ــاز در بن ــه ب ــد ک ــته باش ــراه داش ــن هم ــی های تلف گوش
د( تجهیزات الزم 

بــرای تدریــس ایــن فصــل از کتــاب نیــاز بــه اســتفاده از کاس ســمعی بصــری بــرای پخــش فیلــم و پویانمایــی اســت. اگــر در 
ــه و میــز رایانــه و صندلــی گــردان باشــد، بهتــر می تــوان شــیوه صحیــح  کاســی کــه تدریــس می کنیــد تجهیزاتــی مثــل رایان
ــا توضیحــات  ــی اســتفاده کــرد و ب ــی معمول ــز و صندل ــوان از می ــود می ت ــه را توضیــح داد. اگــر هــم نب ــر پشــت رایان نشســتن ب

بیشــتر بــه هنرجــو تفهیــم کــرد.
و( مشکالت متداول در تدریس فصل 

در بخــش رایانــه و محیــط زیســت از کتــاب، ممکــن اســت درک اصطاحــات نامــه نــگاری بــدون کاغــذ )Paperless(، سیســتم های 
اطاعاتــی و سیســتم اطاعــات جغرافیایــی بــرای هنرجــو ســخت باشــد، بــه همیــن دلیــل در بنــد »توضیــح مفاهیــم کلیــدی«، 

توضیــح کاملــی بــرای ایــن اصطاحــات آورده شــده اســت.
بــا توجــه بــه تئــوری بــودن مباحــث ایــن کتــاب، ممکــن اســت در کاســی کــه بــرای تدریــس برنامه ریــزی شــده، بــه امکانــات 

ســمعی و بصــری بــرای پخــش فیلم هــا و پویانمایی هایــی کــه بــه همــراه کتــاب ارائــه شــده، دسترســی نداشــته باشــید.
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الف( تعیین سطح 
پیــش نیازهــای الزم بــرای تدریــس ایــن فصــل: آشــنایی کلــی بــا رایانــه، سیســتم عامل وینــدوز 10، کار بــا بعضــی از نرم افزارهــا 

و گوشــی های تلفــن همــراه هوشــمند
ویژگی مهم هنرجو برای دریافت آموزش های این درس: روحیه پژوهشگری، کار گروهی، کنجکاوی

ممکــن اســت بعضــی از مطالــب ایــن فصــل بــرای هنرجویــان آشــنا باشــد و تکــرار شــدن و آســان جلــوه دادن مطالــب، موجــب 
واکنــش بعضــی از هنرجویــان شــود. بهتراســت بــا پرســیدن ســواالتی از ســطح هنرجویــان کاس بــا خبــر شــوید. 

نمونه از سؤاالت تعیین سطح برای هر بخش، در زیر آورده شده است:

ٰارگونومی:
ــح  ــیوه صحی ــد ش ــما می توان ــک از ش ــدام ی ــؤال 1: ک س

ــد؟ ــان ده ــی را نش ــی معمول ــر روی صندل ــتن ب نشس

ــح  ــیوه صحی ــد ش ــما می توان ــک از ش ــدام ی ــؤال 2: ک س
ــه را نشــان دهد؟)اگــر فقــط  ــز رایان نشســتن در پشــت می
ــه  ــی ک ــد از هنرجویان ــد، می توانی ــه داری ــز رایان ــما می ش
ــما  ــه ش ــت رایان ــد در پش ــد بخواهی ــت داده ان ــواب مثب ج

ــینند(.  بنش

ســؤال ۳: بــه نظــر شــما اگرنشســتن مــا پشــت رایانــه بــه 
ــد داشــته  ــی نباشــد، چــه عوارضــی می توان صــورت اصول

باشــد؟

ــرای  ــی اســتاندارد ب ــد، صندل ســؤال ۴: چــه کســی می دان
ــد داشــته  ــی بای ــه چــه ویژگی های نشســتن در پشــت رایان

باشــد؟

مبانی رایانه:
سؤال 1: چند نفر از شما در منزلتان رایانه دارید؟

ــه را تعریــف  ــد رایان ســؤال 2: کــدام یــک از شــما می توان
کنــد؟

سؤال ۳: رایانه چه کاربردهایی می تواند داشته باشد؟

ــا رایانــه و حفــظ محیــط  ســؤال ۴: بــه نظــر شــما ارتباطــی ب
زیســت وجــود دارد؟

انواع رایانه ها:
سؤال 1: شما چند نوع رایانه می توانید نام ببرید؟

ــر اســاس جــواب هنرجویــان می پرســیم:  در ادامــه ســؤال 1 ب
ــت  ــی و تبل ــود؟ گوش ــوب می ش ــه محس ــاپ، رایان ــپ ت ــا ل آی

چطــور؟

سخت افزار:
سؤال 1: رایانه از چه اجزایی تشکیل شده است؟

ــس  ــل لم ــد، قاب ــام بردی ــه ن ــی ک ــه اجزای ــا هم ــؤال 2: آی س
ــتند؟ هس

سؤال ۳: آیا کابل ها جزء سخت افزار هستند؟

نرم افزار:
سؤال 1: تا حاال با چه نرم افزارهایی کار کرده اید؟

سؤال 2: سیستم عامل رایانه شما چیست؟

سؤال ۳: آیا سیستم عامل، نرم افزار محسوب می شود؟

   شروع تدریس  
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ب( ورود به مبحث

          شروع تدریس 
       

بخش ارگونومی:
ــی  ــت باالی ــه از اهمی ــای رایان ــن مهارت ه ــاد گرفت ــت، ی ــات اس ــه و اطاع ــر رایان ــه عص ــر ک ــر حاض ــد در عص ــه می دانی همان طوری ک
برخــوردار اســت ولــی از ایــن مهم تــر ســامتی شــما هنرجویــان عزیــز اســت و بهتــر اســت قبــل از شــروع بحــث رایانــه شــیوه صحیــح 

نشســتن بــر پشــت رایانــه را بــا هــم مــرور کنیــم.

بخش مبانی رایانه:
ــم و روح  ــش جس ــان از دو بخ ــه انس ــی همان طوری ک ــت یعن ــده اس ــاس ش ــان اقتب ــه از انس ــاخت رایان ــد در س ــه می دانی همان طوری ک
تشــکیل شــده اســت، رایانــه نیــز دارای جســم و روح اســت. ســخت افزار همــان جســم رایانــه و نرم افــزار همــان روح رایانــه اســت. اگــر 
انســان روح نداشــته باشــد، تبدیــل بــه جســم مــرده بــی حرکتــی خواهــد شــد. رایانــه نیــز همیــن طــور اســت چیــزی کــه بــه رایانــه جــان 

ــت. ــای آن اس ــان نرم افزاره ــد، هم می بخش

نرم افزار
چند منظوره

تک کاربره و تک منظوره

تک منظوره

چند کاربره

سیستمی

برنامه های راه انداز

 سیستم عامل ها

مترجم های زبان های برنامه نویسی

برنامه های کمکی

کاربردی

ارگونومی

مبانی رایانه

تعریف رایانه

سخت افزار

انواع رایانه ها

ت ها و مفاهیم
کمی

رایانه و محیط زیست کاربرد های رایانه

ابر رایانه

رایانه بزرگ

رایانه کوچک

ریز رایانه

واحد ورودی

واحد خروجی

واحد پردازش

حافظه

رایانه های رومیزی

رایانه های کیفی یا روپایی

تلفن های هوشمند

تبلت یا لوح رایانه

ثبات

اصلی

RWM یا RAM

ROM

جانبی

دیسک سخت

دیسک های نوری

فلش مموری

نمودار۲-۲- فصل دوم در یک نگاه
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بخش سخت افزار:
ابتدا از یکی از هنرجویان سؤال ساده ای بپرسید و فرصت دهید تا جواب  دهد، سپس به توضیحات ادامه  دهید:

بــه نظرتــان شــما چطــور بــه ســؤال مــن جــواب دادیــد؟ ابتــدا مــن از شــما ســؤال کــردم. شــما ســؤال را بــا گــوش خــود شــنیدید. 
در حافظــه خــود ذخیــره کردیــد و پــس از فکــر کــردن بــا مغــز خــود و رســیدن بــه جــواب بــا زبــان خــود بــه مــن جــواب دادیــد. در 
اینجــا گــوش شــما بــه عنــوان دســتگاه ورودی عمــل کــرده، اطاعــات را دریافــت می کنــد. مغــز شــما بــه عنــوان پردازنــده عمــل 
ــان شــما بــه عنــوان دســتگاه خروجــی عمــل کــرده، نتایــج را بــه خروجــی منعکــس  کــرده، اطاعــات را پــردازش می کنــد. زب

می کنــد. رایانــه هــم مثــل انســان از واحدهــای ورودی، خروجــی، پــردازش و حافظــه تشــکیل شــده اســت.

بخش حافظه:
همان طور که انسان دارای حافظه کوتاه مدت و دراز مدت است، رایانه نیز دارای دو نوع حافظه اصلی و جانبی است.

بخش نرم افزار:
همــان طورکــه در ابتــدای فصــل گفتیــم رایانــه نیــز مثــل انســان دارای روح اســت. روح رایانــه همــان نرم افزارهــای آن اســت 

ــده اند.  ــته ش ــا نوش ــه نویس ه ــیلۀ برنام ــم به وس ــا ه ــود. نرم افزاره ــخت افزار می ش ــن س ــه کار انداخت ــب ب ــه موج ک
بچه هــا بــه نظرتــان بزرگتریــن برنامــه نویــس عالــم هســتی کیســت؟ بلــه بزرگتریــن برنامــه نویــس عالــم هســتی خداونــد متعــال 

اســت کــه جهانــی بــا ایــن عظمــت را بــا یــک برنامــه کامــًا دقیــق می گردانــد.

الف( مفاهیم کلیدی
برای تدریس بخش ارگونومی

نمودار ۳-2- کلیات ارگونومی

برای تدریس بخش تعریف رایانه:

 تدریس

شروع تدریس 
بخش ارگونومی

تعریف ارگونومی

شیوه صحیح نشستن در پشت رایانه 

مشکالت ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی

شروع تدریس بخش تعریف رایانه

اطالعاتواژه رایانه در ایرانتعریف رایانه پردازشداده

نمودار ۴-2- کلیات تعریف رایانه
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برای تدریس بخش کاربرد رایانه:

برای تدریس بخش انواع رایانه:

 برای تدریس بخش سخت افزار:

شروع تدریس بخش کاربرد رایانه

کاربرد های رایانه در حوزه های مختلف

نقش رایانه در حفظ محیط زیست

سیستم نامه نگاری بدون کاغذ

سیستم های اطالعاتی

سیستم اطالعات جغرافیایی

خطرات ناشی از پسماندهای قطعات رایانه ای

رایانه های رومیزی

رایانه های کیفی یا روپایی

تلفن های هوشمند

تبلت یا لوح رایانه

ابررایانه

رایانه بزرگ

رایانه کوچک

ریزرایانه

انواع رایانه از لحاظ قدرت پردازش، بزرگی و سرعت

واحد های اصلی تعریف سخت افزار
سخت افزار

ورودی

خروجی

معرفی 
واحد های 

ورودی رایانه

واحد محاسبه و 
منطق

واحد پردازشگر 
)CPU(مرکزی

معرفی 
واحد های 

خروجی رایانه

واحد کنترل

حافظه

بخش های 
CPU اصلی

ثبات یا رجیستر

شروع تدریس بخش سخت افزار

نمودار ۵-2- کاربرد رایانه

نمودار 6-2- انواع رایانه

نمودار ۷-2- سخت افزار در یک نگاه
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اصلی

ROM  RWM یا RAM

تعریف حافظه اصلی

تعریف حافظه جانبی

انواع حافظه اصلی

مقایسه با حافظه اصلی جانبی

حافظه در انسان

واحد های حافظهحافظه در رایانه

بیت

کیلوبایت

بایت

مگابایت

گیگابایت

واحد های بزرگ تر

تبدیل واحدها به یکدیگر

ترابایت

انواع حافظه

حافظه

نمودار ۸-۲- حافظه
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برای تدریس بخش نرم افزار: 

سیستمیتعریف نرم افزار

سطح پایین سطح میانی سطح باال

کاربردی

مترجم های زبان های برنامه نویسی

تعریف مترجم یا کامپایلر

نواع زبان های برنامه نویسی

برنامه های کمکی

 سیستم عامل ها

برنامه های راه انداز  )BIOS(برنامه شناسایی دستگاه های ورودی و خروجی

 )Loader(بارگذاری کننده سیستم عامل

)POST(برنامه عیب یاب

انواع نرم افزار

شروع تدریس بخش 
نرم افزار

badablackberryAndroid iOS Symbian Windows CE

ستم عامل ها
 سی

تعریف سیستم عامل

Linux

تک 
کاربره 
و چند 

Macintosh

چند 
کاربره

Unix سیستم عامل های رایانه های شخصی

تک 
کاربره 
و تک 

Windows

چند 
منظوره انواع سیستم عامل ها

 سیستم عامل های گوشی های تلفن همراه

MS-DOS

تک 
منظوره

نمودار ۱۰-۲- سیستم عامل ها

نمودار ۹-۲- نرم افزار در یک نگاه
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ب( شیوه و الگوی پیشنهادی
نمونه ای از طرح درس روزانه، به عنوان شیوه و الگوی پیشنهادی برای ارائه مطالب هر بخش، تنظیم شده است.

جدول 2-2- طرح درس پیشنهادی فصل دوم

 پیشنهادی( هفتگی)طرح درس روزانه 
 و مفاهیم ها تیکم: واحد کار :کالس

 (حافظهواحدتاسر تبدیل ) انهیرای مختلف سخت افزار ها بخشآشنایی با  (:هدف کلی)پیام جلسه 
 زمان ها تیفعال تحقق اهداف توانمندسازی واحد کار نحوه

 (دقیقه)
/ حیطة عاطفی: طبقة هدف فعالیت 91

 کار هنرجویان کار هنرآموز حرکتی -روانی / شناختی

 تــعیین ســــطح
 (ارزشیابی رفتار ورودی)

سنجش میزان دانش، کشش، 
 انگیزش و آمادگی

درباره اجزای رایانه  و دریافت  سثالمطرح کردن 
 در تخته ها جوابپاسخ و یادداشت 

مشارکت با پاسخ به 
  سثاالت

5 

 ورود بــه بـــحث
 (ایجاد انگیزه)

جلب توجه و آماده سازی 
 برای ارائه مطالب بیشتر

با تشبیه کردن رایانه به انسان و مقایسه اجزای 
 .کند یمتوجه هنرجویان را جلب  ها آن

 5 گوش دادن و مشارکت

 ارائه مفاهـیم کلیدی
 (توضیح معلم)

ی رفتاری و ها تامین هدف
 شناختی

ی مختلف ها بخشبا رسم شکل و نمودار ارتباط 
با رسم نمودار درختی، انواع حافظه رایانه ،  رایانه

 .دهد یمرا نشان 

مشارکت در فرآیند 
 تدری  

31 

 فعــالیت کـارگاهی
 (تمرین دانش آموزان)

تحقق اهداف توانمندسازی 
 های کالسی  با انجام تمرین

را به  ی کالسیها تیفعالو  ها ادداشتانجام ی -1
 .صورت انفرادی انجام دهند

را به ( به تشخیص هنرآموز) ها یکنجکاو -2
 .صورت گروهی انجام دهند

 11 انجام تکالیف

 ها تیفعــالارزیابی 
 (ارائه تمرین)

دسته بندی صحیح برای 
 افزایش درک مطالب

ی هنرجویان ،بر اساس ها تیفعالارزشیابی از 
 .خواهد بود 1جدول شماره 

جهت بهینه توجه و تالش 
 شدن ارزیابی آینده

11 

 ارائه نـکات تکمیلی
 (جمع بندی)

افهههزایش دانهههش بههها تکمیهههل 
 مطالب 

 سثاالتمرور مطالب ارائه شده و پاسخ به 
هنرجویان و مشخص کردن موضوع پژوهش هر 

 گروه و بیان موضوع جلسه بعدی

درباره  توجه و پرسش
 .نکات درک نشده

5 

 ارزشیابی شایستگی
میزان اشراف آگاهی از 

 هنرجویان
در ) شود یمآزمون کتبی از مطالب فصل گرفته 

 (.پایان فصل
شر کت در آزمون کتبی و 

 تحویل پروژه 
15 

 تمــرین در منــزل
 افزایش روحیه پژوهش  (فیتکل نییتع)

یی که در کتاب با عنوان ها نیتمرارائه 
 .آورده شده «پژوهش»

 11 انجام تمرینها 

 تجهیزاتابزارها و 
 یک دستگاه رایانه و تخته آموزشی مورد نیاز
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ج( مطالب تکمیلی

ارگونومی رایانه
ارگونومــی رایانــه یعنــی مطالعــه و بررســی عوامــل انســانی در 
ــه،  ــی رایان ــی ارگونوم ــه. یکــی ازاهــداف اصل ــا رایان ــاط ب ارتب
تضمیــن مناســب بــودن دســتگاه بــرای اســتفاده انســان اســت.

رعایت اصول ارگونومی در کار با رایانه
تولیدکننــدگان تجهیــزات وســایل رایانــه )ماننــد صفحــه کلیــد، 
مــاوس، میــز و صندلــی و ســایر وســایل رایانــه( اکنــون ســعی 
ــی  ــول ارگونوم ــا اص ــق ب ــوالت را مطاب ــا محص ــد ت می کنن

طراحــی و تولیــد کننــد.
ــم،  ــات چش ــش ضایع ــبب کاه ــی س ــول ارگونوم ــت اص رعای
ــود.  ــا می ش ــران رایانه ه ــا و کارب ــردرد اپراتوره ــردرد و کم س
ــداد  ــت و تع ــاد اس ــیار زی ــر بس ــی بش ــه در زندگ ــرد رایان کارب
ــار  ــه کـ ــا رایان ــادی ب ــاعت های متمــ ــراد س ــادی از افـ زی
می کننــد، بــه همیــن دلیــل شــناخت عوامــل مؤثــر در محیــط 
کار بــا رایانــه اهمیــت زیــادی دارد. وجــود شــرایط نامناســب در 
محیــط کاری و عــدم توجــه بــه مــوارد ایمنــی هنــگام کار بــا 
رایانــه ممکــن اســت در بلنــد مــدت ســبب بــروز بیماری هــا و 
ــران در محیط هــای سربســته  ناهنجاری هــا شــود. بیشــتر کارب

ــد ــک کار می کنن ــای کوچ و فضاه

حداقــل ویژگی هــای یــک محیــط کاری مناســب بــرای 
از: عبارت انــد  رایانــه  کاربــران 

   وجود سیستم تهویه مطبوع
   نور کافی و مناسب

 استفاده از میز مخصوص که دارای ابعاد استاندارد باشد.
ــل  ــاع قاب ــا ارتف ــه ب ــوص رایان ــی مخص ــتفاده از صندل   اس
ــر ــرات کارب ــتون فق ــی س ــری از ناراحت ــرای جلوگی ــم ب تنظی

   استفاده از زیرپایی برای جلوگیری از بی حسی پا
ــری از  ــرای جلوگی ــتیکی ب ــا پاس ــی ی ــوش چوب ــف پ  ک

ــاکن. ــیته س ــاد الکتریس ایج

بــا وجــود رعایــت نــکات فــوق، بــاز امــکان بــروز بیماری هــای 
خــاص بــرای اپراتــور وجــود دارد. کــم تحرکــی هنــگام کار بــا 
رایانــه، چشــم دوختــن در مــدت طوالنــی بــه صفحــه مانیتــور 
و حــرکات یکنواخــت مــچ دســت، ممکــن اســت ســبب بــروز 

ــا شــوند. ــواع ناهنجاری ه ان

شکل ۱-۲- نحوه صحیح نشستن حین کار با رایانه
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توصیه های سالمتی پشت رایانه:
 بــه صــورت صحیــح پشــت یــک میــز کار خــود بنشــینید. 
ــرده،  ــب ب ــه عق ــرده، شــانه ها را ب ــر خــود را صــاف ک کم
قســمت فوقانــی صفحــه نمایشــگر بایــد بــا چشــمان شــما 

در یــک راســتا قــرار گیــرد.
ــود را در  ــدن خ ــردن هســتید، ب ــپ ک ــی مشــغول تای  وقت
یــک وضعیــت متعــادل و مناســب نگــه داریــد. مــچ دســتان 
ــن  ــد. ای ــر باش ــما پایین ت ــج ش ــی از آرن ــد اندک ــما بای ش
عمــل از ابتــا بــه نوعــی ســندرم در مــچ دســت )ســندروم 
ــان را از  ــد. پاهایت ــری می کن ــما جلوگی ــال( ش ــل کارپ تون
زانــو خــم کنیــد، طــوری کــه زانــو از باســن اندکــی باالتــر 
ــا  ــرار داده ی ــن ق ــا را صــاف روی زمی ــرد. کــف پ ــرار گی ق

روی یــک چهارپایــه یــا زیرپایــی مناســب قــرار دهیــد.
ــار از جــای خــود بلنــد شــوید و   هــر نیــم ســاعت یــک ب
بــا حــرکات کششــی بــدن خــود را نرمــش دهیــد یــا بــرای 

چنــد لحظــه قــدم بزنیــد.
ــد  ــرای چن ــن ب ــن حی ــید و در ای ــان را بکش ــاق پاهایت  س
لحظــه از نــگاه کــردن و خیــره شــدن بــه صفحــه 
نمایشــگر بپرهیزیــد. ایــن عمــل باعــث جلوگیــری از 
ــه  ــردد. ب ــما می گ ــای ش ــون در پاه ــای خ ــاد لخته ه ایج
خاطــر داشــته باشــید کــه لختــه شــدن خــون در کاربــران 

ــت. ــول اس ــیار معم ــه، بس ــال رایان میانس
ــه اعضــای بــدن خــود را نرمــش  ــاد بگیریــد کــه چگون  ی
دهیــد. بــرای نرمــش دادن گــردن، ســر خــود را بــه جلــو و 
عقــب و چــپ و راســت و طرفیــن خــم کنیــد. هرگــز ســر 
خــود را در اطــراف گــردن بــه صــورت دایــره وار نچرخانیــد. 
ــما  ــردن ش ــدن مفاصــل گ ــه دی ــث صدم ــل باع ــن عم ای

می شــود.
 اگــر مــدت زیــادی مشــغول تایــپ کــردن هســتید، بــرای 
ــره وار  ــه صــورت دای ــود را ب ــتان خ ــچ دس ــه م ــد لحظ چن
ــری از  ــث جلوگی ــن کار باع ــد. ای ــد و ورزش دهی بچرخانی

ــود. ــت می ش ــچ دس ــندرم م ــه س ــا ب ابت
ــد  ــه کلی ــو و روی صفح ــمت جل ــه س ــردن ب ــوز ک  از ق

ــد. ــودداری کنی خ
ــار چنــد نفــس عمیــق بکشــید.   هــر چنــد لحظــه یــک ب
اگــر برایتــان امــکان دارد در هــوای آزاد نفــس  بکشــید کــه 

ــازه وارد شــش هایتان شــود. ــداری هــوای ت مق
 زمانــی کــه نشســته اید، پاهــای خــود را روی پنجــه بــرده، 
ــام  ــن کار را انج ــدر ای ــد. آن ق ــن بگذاری ــاره روی زمی دوب

دهیــد تــا پاهایتــان کمــی خســته شــود. ایــن کار را بــرای 
ــن  ــد. ای ــام دهی ــداوم انج ــورت م ــه ص ــاعت ب ــک س ی

ــود. ــما می ش ــای ش ــاق پاه ــت س ــث تقوی ــت باع حرک
ــادت  ــود داشــته باشــید و ع ــار خ ــک بطــری آب در کن  ی
کنیــد کــه هــر نیــم ســاعت آب بنوشــید. اگــر ایــن عمــل را 
دائمــًا انجــام دهیــد، احســاس خواهیــد کــرد کــه هوشــیارتر 

هســتید و در دراز مــدت الغــر خواهیــد شــد.
ــود  ــر خ ــه کم ــد و ب ــب ببری ــود را عق ــی خ  پشــتی صندل

ــد. ــه بدهی ــتر از ۹0 درج ــه بیش زاوی
ــدن  ــره ش ــوید. خی ــل نش ــود غاف  از ســامت چشــمان خ
ــرای  ــی ب ــرای مــدت طوالن ــه ب ــه صفحــه نمایــش رایان ب
ــود  ــمان خ ــه چش ــس ب ــت، پ ــر اس ــما مض ــمان ش چش
ــا را  ــار آنه ــک ب ــدت ی ــد م ــر چن ــد و ه ــتراحت دهی اس
ــک  ــا تاری ــور ی ــر ن ــی پ ــد خیل ــط کار نبای ــد. محی ببندی
باشــد تــا بــه چشــم شــما فشــار وارد نشــود. درد، ســرخی و 
ســوزش و آب ریــزش چشــم، احســاس تــاری دیــد کــه بــه 
ــی، خســتگی و درد چشــم و ســردرد  ــدرت بینای کاهــش ق
منجــر می شــوند، از عــوارض کار زیــاد و نادرســت بــا 

ــتند. ــه هس رایان

ــز  ــی و مناســب، اســتفاده از می ــور کاف ــود ن ــه: وج توج
مخصــوص کــه دارای عــرض و ارتفــاع اســتاندارد باشــد، 
اســتفاده از صندلــی مخصــوص رایانــه کــه ارتفــاع 
ــر را  ــرات کارب ــتون فق ــه س ــود ک ــم ش ــوری تنظی آن ط
آزار ندهــد و اســتفاده از زیرپایــی بــرای جلوگیــری از 
بی حســی پــا، می توانــد در پیشــگیری از مشــکات 

ــد. ــر باش ــه مؤث ــی از رایان ــمی ناش جس
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سندرم بینایی رایانه ای یا» CVS« چیست؟
ــای  ــدن مضــر اســت. خشــکی و خســتگی چشــم، درده ــف ب ــزای مختل ــرای اج ــه ب ــد از رایان ــش از ح ــتفاده نادرســت و بی اس
عضانــی، درد مــچ دســت، درد شــانه و بازوهــا، درد گــردن، کمــردرد و خمیدگــی پشــت از عــوارض کار زیــاد و طوالنــی مــدت و 

نادرســت بــا رایانــه اســت.

ســندرم بینایــی رایانــه ای یــا »CVS« شــامل عائمــی اســت کــه در پــی اســتفاده طوالنــی مــدت از رایانــه و ابــزار الکترونیکــی 
ــد. ــروز می کنن ــه طــور مکــرر ب دســتی در طــول روز و ب

ــدن و  ــی ب ــتگی عموم ــم، خس ــری چش ــک پذی ــکی و تحری ــم، خش ــتگی چش ــارت از خس ــندرم عب ــن س ــم ای ــن عائ مهم تری
ــتند. ــرر هس ــردردهای مک س

توجه: اگر بیش از دو ساعت در روز از رایانه استفاده می کنید، احتمال دارد که به »سندرم بینایی رایانه ای« مبتا باشید.

چنــد راه کار مفیــد بــرای بهبــود و کاهــش خســتگی چشــمی 
در مبتایــان بــه ایــن ســندرم عبارتنــد از:

ــینند  ــه می نش ــوی رایان ــی جل ــاعات طوالن ــه س ــانی ک    کس

بایــد پلــک بزننــد بــا ایــن کار اشــک ها در چشــم جریــان پیــدا 
ــد  ــری می کن ــم جلوگی ــکی چش ــا از خش ــه تنه ــد و ن می کنن

ــد. ــه طــور طبیعــی خاصیــت درمانــی دارن بلکــه اشــک ها ب
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــون 20/20/20 اســت. ب ــتفاده از قان    اس
هــر 20 دقیقــه 20 ثانیــه بــه نقطــه ای در مســافت 20 فوتــی 
ــد. ــتراحت کنن ــم هایتان اس ــا چش ــوید ت ــره ش ــری( خی )6 مت

ــر  ــت. بهت ــط اس ــب در محی ــور مناس ــود ن ــان از وج    اطمین
ــز کار  ــدوده می ــر و در مح ــاالی س ــب از ب ــور مناس ــت ن اس
ــد صفحــه  ــن بای ــد. همچنی ــرد بتاب ــه خــود ف ــد ب ــد و نبای بتاب
نمایــش را طــوری قــرار دهیــد کــه نــور پنجــره یــا چــراغ از 

ــود. ــس نش آن منعک
ــا 20  ــش، 1۵ ت ــه نمای ــرار دادن صفح ــب ق ــت مناس    موقعی

ــچ  ــا 28 این ــه 20 ت ــر از ســطح چشم هاســت ک ــه پایین ت درج

)۵0 تــا ۷0 ســانتی متــر( هــم بایــد از چشــم ها فاصلــه داشــته 
باشــد.

ــان و  ــز انس ــات در مغ ــردازش اطالع ــۀ پ مقایس
ــه رایان

 مغــز انســان حــدود یکصــد میلیــارد ســلول عصبــی دارد کــه 
ــده  ــر عه ــات را ب ــردن اطاع ــره ک ــردازش و ذخی ــه پ وظیف
ــورون )Neuron( اســت و فقــط 10  ــام ایــن ســلول ها ن دارد. ن
ــارد  ــن صــد میلی ــد. ای ــز را تشــکیل می دهن درصــد حجــم مغ
ســلول مثــل صــد میلیــارد CPU هســتند کــه هــر کدامشــان 
ــل شــبکه متصــل شــده اند. ــزار CPU مجــاور مث ــد ه ــه چن ب

 ایــن مجموعــه را می تــوان بــا شــبکه ای از رایانه هــای متصــل 
ــه اینترنــت مقایســه کــرد؛ ولــی تفــاوت در ایــن اســت کــه  ب
مغــز انســان هــم خیلــی ســریع تــر اســت، هــم حجــم حافظــه 
بیشــتری دارد. عــاوه بــر ایــن ســلول های مغــز مــا در انجــام 
کارهــای مختلــف، هماهنــگ بــا هــم و در جهــت یــک هــدف 

1-Acrnim
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مشــخص فعالیــت می کننــد ولــی رایانه هــا معمــواًل در جهــت 
ــت  ــد و فعالی ــترک کار نمی کنن ــدف مش ــک ه ــه ی ــیدن ب رس

هــر کــدام بــه صــورت مســتقل اســت.
معرفی انواع سیستم عامل های رایانه:

یــک   )Microsoft Disk Operating System) MS-DOS

ــخه  ــن نس ــت. اولی ــافت اس ــاری مایکروس ــتم عامل تج سیس
ام اس-داس در ســال 1۹81 منتشــر شــد و شــامل هشــت 
ــال  ــعه آن را در س ــافت توس ــی اســت و مایکروس نســخه اصل
2000 متوقــف کــرد. سیســتم عامل تــک کاربــره و تــک 
ــه  ــرای رایان ــه در ســال 1۹81 ب ــی ک ــا خــط فرمان منظــوره ب
ــافت  ــیلۀ مایکروس ــا آن به وس ــازگار ب ــی ام و س ــخصی آی ب ش

ــد. منتشــر ش
Windows: شــرکت مایکروســافت در ســال 1۹8۵ اولیــن 

ــط  ــا محی ــتم عاملی ب ــوان سیس ــه عن ــدوز را ب ــگارش وین ن
ــی.ام  ــا ای.ب ــازگار ب ــای شــخصی س ــرای رایانه ه ــی ب گرافیک
ــد از 1۹8۵  ــال های بع ــتم عامل در س ــن سیس ــرد. ای ــه ک ارائ
 DOS در سیســتم ها شــد و عمــًا DOS بــه ســرعت جایگزیــن

ــد. ــن آن ش ــرد و جایگزی ــارج ک را از رده خ
کدبــاز       رایــگان،  سیســتم عامل  یــک  لینوکــس   :Linux

)Open Source(، بســیار انعطــاف پذیــر و بــا قابلیت هــای 
باالســت و روی هــر رایانــه ای قابــل نصــب اســت. 

 Bell ــوار ــال 1۹6۹ در البرات ــتم عامل در س ــن سیس Unix: ای

شــرکت )At&T( ایجــاد شــد و در گــروه کاربــران دانشــگاهی 
سیســتم عامل  ایــن  بــا  کار  دارد.  بســیاری  محبوبیــت 
نیازمنــد مهــارت تخصصــی اســت و پیچیده تــر از دیگــر 
ــی  ــران عموم ــرای کارب ــن ب ــت؛ بنابرای ــتم عامل ها اس سیس
پیشــنهاد نمی شــود. ایــن سیســتم عامل چنــد منظــوره و 
چندکاربــره اســت. یونیکــس معروف تریــن سیســتم عاملی 
اســت کــه بــر روی انــواع مختلــف رایانه هــا )از میکرورایانه هــا 

ــت. ــده اس ــازی ش ــاده س ــا( پی ــا ابررایانه ه ــه ت گرفت
Macintosh: مکینتــاش یــا مــک )Mac( نوعــی رایانه شــخصی 

ســاخت کمپانــی Apple اســت کــه در تاریــخ 2۴   ژانویــه 
1۹8۴ معرفــی شــد. ایــن رایانــه اولیــن رایانــه شــخصی دارای 
 Command Line رابــط کاربــری گرافیکــی( بــود کــه بــا( GUI

Interface کار می کــرد.

معرفی انواع سیستم عامل های تلفن همراه:
Windows CE: مایکروســافت یکــی از شــرکت هایی بــود کــه 

ــرده  ــود کار ک ــی خ ــای جیب ــتم عامل رایانه ه ــًا روی سیس قب
بــود و Windows CE را بــه همیــن منظــور طراحــی کــرده بود. 

ــا  ــه روی موبایل ه ــت ک ــن را داش ــت ای ــدوز قابلی ــن وین ای
نیــز نصــب شــود. بعــد از رســمیت یافتــن موبایل هــای نســل 
جدیــد شــرکت های مطــرح در ایــن صنعــت کــه بــه مشــکات 
بی شــمار Windows CE پــی بــرده بودنــد و نمی خواســتند 
نرم افــزار ایــن صنعــت را در انحصــار یــک شــرکت نگــه دارنــد، 
ــا  ــرای موبایل ه ــدی ب ــتم عامل جدی ــم سیس ــکاری ه ــا هم ب

بــه وجــود آوردنــد کــه Symbian نــام گرفــت.
Symbian: ســیمبین یکــی دیگــر از سیســتم عامل های موبایــل 

ــا  ــر دنی ــرکت های معتب ــیلۀ ش ــا به وس ــا مدت ه ــه ت ــت ک اس
ماننــد سامســونگ، ســونی اریکســون، پاناســونیک ونوکیــا مورد 
ــا  ــال 2008، نوکی ــه در س ــن ک ــا ای ــت ت ــرار گرف ــتفاده ق اس
ــیمبان  ــی س ــرکت انگلیس ــل از ش ــور کام ــه ط ــهام آن را ب س
ــار  ــس از آن انحص ــتم عامل پ ــن سیس ــرد و ای ــداری ک خری

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــا ب ــای نوکی ــیلۀ موبایل ه به وس
ــل  ــوالت اپ ــاری محص ــتم عامل انحص iOS: آی او اس سیس

اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 200۷ بــه همــراه آیفــون 
ارائــه شــد.

Bada: بــادا سیســتم عاملی اســت کــه به وســیلۀ شــرکت 

ــرکت  ــن ش ــای ای ــرای موبایل ه ــک ب ــونگ الکترونی سامس
ــای  ــه معن ــره ای ب ــان ک ــادا در زب ــت. ب ــده اس ــی ش طراح
»دریاســت« و اشــاره بــه گســتردگی برنامه هــا و نرم افزارهــای 
بــه کار رفتــه در آن دارد. بــادا اگــر چــه از لحــاظ فناوری هــای 
پیشــرفته قابــل مقایســه بــا اندرویــد و iOS نیســت؛ امــا 
ــن  ــا ای ــده ب ــه ش ــای عرض ــه موبایل ه ــن ک ــل ای ــه دلی ب
بــازار می شــوند،  بــا قیمــت کم تــری وارد  سیســتم عامل 

ــد. ــرار می گیرن ــیاری ق ــه بس ــورد توج م
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ــری   ــری را شــرکت بلک ب ــک ب Blackberry: سیســتم عامل بل

ایــن شــرکت  اســمارت فون هــای  بــرای  )RIM( ســابق 
ــت. ــرده اس ــی ک طراح

پرطرفدارتریــن  حاضــر  حــال  در  اندرویــد   :Android

ــوگل  ــرکت گ ــیلۀ ش ــه به وس ــت ک ــل اس ــتم عامل موبای سیس
ــر  ــد ب ــت. اندروی ــده اس ــه ش ــا ارائ ــا و تبلت ه ــرای موبایل ه ب
پایــه سیســتم عامل لینوکــس طراحــی و ســاخته شــده اســت. 
ــانی  ــبه انس ــک و ش ــات کوچ ــای روب ــه معن ــد ب واژه اندروی
ــوان در  ــه کنتــرل می شــود و می ت ــه وســیله رایان اســت کــه ب

فارســی واژه شبه انســان را بــرای آن برگزیــد.
بایوس )BIOS( چیست؟

BIOS یــک میان افــزار )Firmware( اســت کــه در داخــل یــک 

 )Motherboard( ــای ــه مادربرده ــر روی هم ــه )Chip( ب تراش
می گیــرد.  قــرار   IBM بــا  ســازگار  شــخصی  رایانه هــای 
میان افــزار بــه برنامه هــای ســطح پاییــن تقریبــًا ثابتــی 
ــود  ــه می ش ــتند( گفت ــر هس ــل تغیی ــرایطی قاب ــی ش ــه ط )البت
کــه در چیپ هــای الکتریکــی ذخیــره شــده و معمــواًل کنتــرل 

ــد. ــده می گیرن ــر عه ــتگاه را ب آن دس
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــی اس ــط خواندن ــوس فق ــزار بای میان اف
ــه  ــد ک ــه کنی ــود. توج ــه می ش ــز گفت ــه آن ROM BIOS نی ب
ــت  ــد آپدی ــی هــم تحــت شــرایطی مانن حافظــه فقــط خواندن
ــه را  ــی کــه رایان ــل عــوض شــدن اســت. زمان کــردن و... قاب
ــور  ــان ط ــده، هم ــل ش ــوس وارد عم ــد، بای ــن می کنی روش
ــا را  ــا و ورودی ه ــواع خروجی ه ــت، ان ــش پیداس ــه از نام ک
تشــخیص داده، مدیریــت کــرده، آنهــا را تســت می کنــد. پــس 
ــه آن می رســد کــه سیســتم عامل را  ــت ب از تســت کــردن نوب
راه انــدازی کنــد. ایــن کار بــا تشــخیص دادن رکــورد راه انــداز 
ــود. ــام می ش ــده، انج ــم ش ــه تنظی ــی )MBR( روی حافظ اصل
ــا و... در  ــش مموری ه ــارد دیســک ها، فل ــن حافظــه مثل ه  ای
بایــوس تنظیــم می شــود تــا بــوت از طریــق آن انجــام شــود. 

 د( فعالیت های کارگاهی )کالسی(
ــر روی  ــتن ب ــح نشس ــیوه صحی ــه ش ــم ک ــو بخواهی از هنرج
ــح  ــا توضی ــه را نشــان دهــد ی ــز رایان ــا پشــت می ــی و ی صندل

دهــد.
از  یکــی  مــورد  در  تحقیــق  بــه  را  هنرجویــان  می تــوان 
موضوعاتــی ترغیــب کــرد کــه بــه عنــوان پژوهــش درکتــاب 
ــای  ــان صندلی ه ــر چیدم ــا تغیی آورده شــده اســت و ســپس ب
کاس بــه صــورت میزگــرد در مــورد موضــوع تحقیــق شــده، 
ــج  ــم کــه خاصــه نتای ــان بخواهی ــا از هنرجوی ــرد ی بحــث ک

ــد. ــان کنن ــود را بی ــات خ تحقیق
می تــوان رایانــه ای را بــه کاس آورد و قطعــات آن را بــه 
هنرجویــان توضیــح داد و شــیوه صحیــح وصــل کــردن 
قطعــات مثــل مــاوس، صفحــه کلیــد، صفحــه نمایــش و غیــره 
را آمــوزش داد. می توانیــد کیــس را بــاز کــرده و قطعــات 

ــد. ــرح دهی ــل آن را ش داخ
ه( ارزیابی فعالیت های کارگاهی)کالسی(

ــن  ــه از ای ــر جلس ــی ه ــای کاس ــی فعالیت ه ــرای ارزیاب ب
فصــل، می توانیــم از جــدول زیــر اســتفاده کنیــم:

جدول ۳-2- ارزیابی فعالیت های کاسی

هنرآمــوز محتــرم می توانــد بــر اســاس میــزان ســختی و تعــداد 
ــنهادی را  ــرات پیش ــاال، نم ــدول ب ــد از ج ــر بن ــای ه تمرین ه
ــت ســالم  ــرای ایجــاد رقاب ــر اســت ب ــد. بهت ــاد کن ــا زی کــم ی
بیــن هنرجویــان و افزایــش روحیــه همــکاری و کار گروهــی، 
بــه بعضــی از تمرین هــای »کنجــکاوی« بــه صــورت گروهــی 
و بــا مشــارکت همــه اعضــای گروه پاســخ داده شــود. پیشــنهاد 
ــل  ــروه در ح ــای گ ــه اعض ــارکت هم ــرای مش ــود، ب می ش
تمرین هــا، از ســرگروه بخواهیــم کــه بــر اســاس میــزان 
ــرای آنهــا نمــره ای پیشــنهاد  مشــارکت هــر یــک از اعضــا، ب
کنــد و از اعضــا هــم بخواهیــم برای ســرگروه نمره ای پیشــنهاد 
دهنــد. البتــه بعضــی از تمرین هــای کنجــکاوی بایــد در منــزل 
ــواده  ــا مشــارکت اعضــای خان ــا ب ــرادی و ی ــه صــورت انف و ب
ــتم عامل  ــوع سیس ــردن ن ــخص ک ــل مش ــود )مث ــام ش انج
ــوان تکلیــف در  ــه عن ــن صــورت ب ــدر(. در ای گوشــی تلفــن پ

ــود. ــوب می ش ــزل محس من
و( جمع بندی 
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پس از تدریس
الف( ارزشیابی پایانی 

ــن  ــادی برخــوردار اســت. ای ــت بســیار زی ــان از اهمی ــد ارزشــیابی فعالیت هــای هنرجوی ــه می دانی ــی، همان طــور ک ــکار گرام هم
ــن جهــت بررســی کــرد. ــوان از چندی ــت را می ت اهمی

ــا ارزشــیابی از هنرجویــان متوجــه می شــود تــا چــه حــد در انتخــاب روش تدریــس خــود بــرای رســیدن بــه  هنرآمــوز محتــرم ب
اهــداف مــورد نظــر، موفــق بــوده اســت. کــدام مطالــب را هنرجــو خــوب متوجــه نشــده اســت و نیــاز بــه تکــرار و کار بیشــتر دارد.

هنرجــو بــر اســاس نتایــج ارزشــیابی ها متوجــه اســتعدادها و توانایی هــای خــود می شــود. همچنیــن بــا ارزشــیابی های مســتمری 
کــه از او انجــام می شــود، بــرای مطالعــه بیشــتر مطالــب، انگیــزه اش مضاعــف می شــود.

اولیــا محتــرم نیــز در جریــان وضعیــت تحصیلــی هنرجــو قــرار می گیرنــد و اقدامــات الزم را انجــام می دهنــد. جــدول ۴-2 نمونــه 
ــتگی های  ــا و شایس ــه فعالیت ه ــه هم ــت ک ــده اس ــعی ش ــدول س ــن ج ــت. در ای ــل اس ــی فص ــی پایان ــرای ارزیاب ــنهادی ب پیش

هنرجــو مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد.
جدول ۴-2- ارزشیابی پایانی فصل

هنرآموز محترم، بر اساس تشخیص و سلیقه خود، می تواند نمرات اختصاص داده شده به هر بند را تغییر دهد.
ب( ارائه فعالیت های تکمیلی 

   یک رایانه به کاس بیاوریم و به تشریح بخش های مختلف آن بپردازیم.
   از هنرجویان بخواهیم در مورد قیمت روز قطعات سخت افزاری رایانه گزارش تهیه کنند.

   از هنرجویان بخواهیم در مورد نرم افزارهای کاربردی تحقیق کرده، در کاس معرفی کنند.
   و...

ج( پژوهش 
همــکار گرامــی بــرای اینکــه دیــد هنرجــو از بــازار کار وســیع تر شــود و مطالــب کتــاب را بــا عمــق بیشــتری درک کنــد و بتوانــد 
ــاب  ــد. در کت ــام ده ــی را انج ــاب، پژوهش های ــب کت ــار مطال ــه در کن ــت ک ــاز اس ــرد، نی ــه کار بگی ــود ب ــغل خ ــی و ش در زندگ
تکالیفــی بــا عنــوان پژوهــش آمــده اســت، مــا نیــز می توانیــم بــر حســب نیــاز و بــا توجــه بــه امکانــات منطقــه ای کــه تدریــس 

ــم. ــات دیگــری را پیشــنهاد دهی ــم، موضوع می کنی
موضوعاتی که در کتاب آورده شده اند:

   پسماندهای ناشی از قطعات رایانه ای و دستگاه های الکترونیکی چه خطراتی برای محیط زیست دارند؟
   واحدهای بزرگ تر از گیگابایت در کجا و چه نوع حافظه هایی مورد استفاده قرار می گیرند؟

   WORD و DWORD و QWORD را بررسی کنید.
byte = 8 bits

WORD = 2 bytes = 16 bits

DWORD = 2 WORDs = ۴ bytes = ۳2 bits
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QWORD = 2 DWORDs = ۴ WORDs = …. = 6۴ bits

   در چه دستگاه های دیگری هم حافظه اصلی وجود دارد؟) یعنی بدون حافظه غیر قابل استفاده هستند.(

موضوعات پیشنهادی برای پژوهش بیشتر:
   در مورد اصول ارگونومی کار با رایانه تحقیق کنید.

   در خرید یک رایانه به چه نکاتی باید توجه کرد.
   در مــورد انــواع قطعــات رایانــه موجــود در بــازار و قیمــت آنهــا تحقیــق کنیــد و نتیجــه را بــه صــورت گــزارش در کاس ارائــه 

دهیــد.
   در مورد انواع سیستم عامل های گوشی های تلفن همراه گزارشی ارائه دهید.

پیشــنهاد می شــود کــه از روش گروهــی بــرای تحقیــق اســتفاده کنیــد. هنرجویــان را بــه گروه هــای 2 یــا ۳ نفــره تقســیم کنیــد. 
بــرای هــر گــروه، موضوعــی را اختصــاص دهیــد و آنهــا را مکلــف کنیــد کــه خاصــه ای از تحقیــق خــود را در کاس ارائــه دهنــد.
ــا در بعضــی از موضوعــات مثــل مــوارد  ــت، کتاب هــای مرتبــط و ی ــرای تکمیــل تحقیــق خــود از اینترن ــد ب ــان می توانن هنرجوی
2 و ۳ از موضوعــات پیشــنهادی بــاال، بــا مراجعــه حضــوری بــه شــرکت ها و مراکــز فــروش رایانــه، اطاعاتــی را کســب کننــد.

پیوست

الف( توضیح مفاهیم کلیدی 
توضیح برخی از مفاهیم کلیدی که در کتاب توضیحات کافی در مورد آنها ارائه نشده است را در اینجا آورده ایم:

ــائل  ــت مس ــای کاری رعای ــر محیط ه ــدارس و دیگ ــتی در م ــائل بهداش ــن مس ــن و تأثیرگذارتری ــی از مهم تری ــی: یک    ارگونوم
ارگونومــی اســت. اگــر اصــول ارگونومــی از قبیــل روشــنایی، گرمــا، ســرما، ســر و صــدا، وضعیــت میــز و نیمکت هــا، ابعــاد صندلی هــا، 
روش نشســتن، حمــل و جابجایــی جــزوات و لــوازم التحریــر مــورد توجــه اولیــا و مدیــران و هنرجویــان قــرار بگیــرد، از یــک طــرف 
ســبب پیشــگیری از حــوادث و آســیب های اســکلتی-عضانی از جملــه کمــردرد، درد گــردن، مــچ درد و غیــره شــده، از طــرف دیگــر 
موجــب افزایــش انگیــزه، عاقــه بــه کاس و درس همچنیــن افزایــش رفــاه و آســایش و هوشــیاری، کیفیــت آمــوزش می شــود و 
ــد ســامت و  ــط مدرســه، می توان ــاز در محی ــورد نی ــی م ــای ارگونوم ــن فاکتوره ــه تأمی ــی ب ــا کم توجه ــی و ی در صــورت بی توجه
تندرســتی هنرجویــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و در صــورت ادامــه ایــن وضعیــت، هنرجویــان را در بزرگســالی مســتعد ابتــا بــه 

ــد. ــی می کن ــی و قامت ــاالت و ناهنجاری هــای اســکلتی، عضان بســیاری از اخت

   سیســتم اطالعــات: یــک سیســتم کامــل طراحــی شــده بــرای تولیــد، جمــع آوری، ســازماندهی )پــردازش(، ذخیــره، بازیابــی 
و اشــاعه اطاعــات در یــک مؤسســه، ســازمان یــا هــر حــوزه تعریــف شــده دیگــر از جامعــه اســت.

ــص  ــانی متخص ــروی انس ــزار و نی ــخت افزار، نرم اف ــه از س ــازمان یافت ــه ای س ــی: مجموع ــات جغرافیای ــتم اطالع    سیس
جهــت جمــع آوری، ذخیــره، آنالیــز و بازیابــی اطاعــات جغرافیایــی اســت. در حــال حاضــر از ایــن سیســتم ها بســته بــه نیازهــای 
ــا کشــور در بخش هــای مختلــف ماننــد مطالعــات زیســت محیطــی، برنامه ریــزی شــهری و شــهرداری، خدمــات  هــر منطقــه ی
ایمنــی شــهری، مدیریــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهری، تهیــه نقشــه های پایــه، مدیریــت کاربــری اراضــی، خدمــات بانکــی، 

خدمــات پســتی، مطالعــات جمعیتــی و مدیریــت تأسیســات شــهری مثــل بــرق، آب، گاز و غیــره اســتفاده می شــود.
   سیســتم نامــه نــگاری بــدون کاغــذ)Paperless(: کلیــه شــرکت ها و ادارات در ســطح جهــان دارای مکاتباتــی هســتند 

کــه بــه صــورت داخلــی، بیــن ســازمانی )ســایر ســازمان ها( و مراجعه کننــدگان و مشــتریان رد و بــدل می شــود.
ــادی از  ــرای شــرکت ها دردســرهای زی ــک نباشــند، ب ــه صــورت ســازماندهی شــده و الکترونی ــی کــه ب ــات در صورت ــن مکاتب ای
جملــه فضــای بایگانــی، عــدم پیگیــری بــه موقــع، جســتجوی بســیار ســخت مکاتبــات هزینــه زیــاد بــرای اســتخدام و نگهــداری 
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کارکنــان و امکانــات دبیرخانــه و مشــکاتی از ایــن قبیــل را بــه همــراه خواهنــد داشــت؛ بنابرایــن بهتریــن راه بــرای خاصــی 
ــه  ــی دبیرخان ــیون اداری و گاه ــام اتوماس ــا ن ــه ب ــت ک ــک اس ــا الکترونی ــتم های paperless ی ــه سیس ــکات تهی ــن مش از ای

ــوند. ــناخته می ش ــم ش ــک ه الکترونی
  ابررایانــه ملــی: آخریــن ابررایانــه ســاخت ایــران کــه جــزء ۵00 ابررایانــه برتــر دنیــا قــرار گرفتــه اســت، دارای تــوان گرافیکی 

۳2 هــزار میلیــارد عملیــات در ثانیــه، تــوان پردازشــی ۳۴ میلیــارد عملیــات در ثانیــه و ســرعتی برابــر ۴0 گیگابایت اســت.
ــتم  ــرد سیس ــه کارک ــه ب ــود ک ــه می ش ــه گفت ــزاری در رایان ــه نرم اف ــتمی)System Software(: ب ــزار سیس   نرم اف
ــه یــا کاربردهــای ســطح پاییــن )Low Level( رایانــه مربــوط باشــد. ایــن نرم افزارهــا بــه ســاختار فیزیکــی ســخت افزار  رایان
ــان اســمبلی اســتفاده می شــود. سیســتم عامل و  ــد زب ــن مانن ــه وابســته هســتند و در نوشــتن آنهــا از زبان هــای ســطح پائی رایان

ــتند. ــتمی هس ــای سیس ــا از نرم افزاره درایوره
ــع و  ــتقیم از مناب ــتفاده مس ــا اس ــه ب ــزاری ک ــت از نرم اف ــارت اس ــردی)ApplicAtion SoftwAre(: عب ــزار کارب   نرم اف
ــی  ــزی یعن ــای رومی ــه نرم افزاره ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــد. ب ــر انجــام می ده ــرای کارب ــه کاری را مســتقیمًا ب ــای رایان قابلیت ه

ــرد. ــاره ک ــا اش ــال آنه ــه ای و امث ــای رایان ــی گرافیکــی، بازی ه ــای طراح ــا، صفحــه گســترده ها، نرم افزاره واژه پردازه
ــه روی ســخت افزار  ــدن رایان ــا روشــن ش ــه ب ــتند ک ــی هس ــن برنامه های ــداز)Startup Program(: اولی ــه راه ان   برنام

ــوند. ــرا می ش اج
ــیله  ــه وس ــه ب ــا در رایان ــه نرم افزاره ــه بقی ــتمی ک ــزار سیس ــن نرم اف ــتم عامل)Operating System(: مهم تری   سیس
ــرل  ــت و کنت ــرای مدیری ــه ب ــت ک ــه ای از برنامه هاس ــتم عامل مجموع ــام دارد. سیس ــتم عامل ن ــوند، سیس ــت می ش آن مدیری
عملیــات رایانــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــه عنــوان رابــط بیــن کاربــر و ســخت افزار عمــل می کنــد. دســتورهای کاربــر 
ــه  ــیله سیســتم عامل ب ــه وس ــتورها ب ــرای دس ــج حاصــل از اج ــوند و نتای ــام می ش ــه سیســتم عامل اع ــه ب ــرا در رایان ــرای اج ب

ــد. ــر می رس ــاع کارب اط
  مترجــم زبــان)Compiler(: مترجــم زبــان یــا کامپایلــر برنامــه یــا مجموعــه ای از برنامه هــای کامپیوتــری اســت کــه متنــی 
از زبــان برنامــه نویســی ســطح بــاال )زبــان مبــدأ( را بــه زبانــی ســطح پاییــن )زبــان مقصــد(، مثــل اســمبلی یــا زبــان ســطح 

ــد. ــل می کن ــین، تبدی ماش
ــد و  ــک می کنن ــر کم ــه کارب ــتم ب ــت سیس ــرای مدیری ــه ب ــتند ک ــی هس ــی)Utilities(: برنامه های ــای کمک   برنامه ه
ــره ــاز و غی ــای فشرده س ــاب، نرم افزاره ــای ویروس ی ــد نرم افزاره ــد، مانن ــاده تر می کنن ــر س ــرای کارب ــه را ب ــتفاده از رایان اس
  برنامــه عیــب یــاب)POST(: مخفــف کلمــات Power On Self Test و قســمتی از برنامــه BIOS اســت کــه ســامت 
ــد. بعــد  ــه صــورت ســطحی تســت می کن ــره را ب ــد RAM، دیســک ســخت، کارت گرافیــک و غی قطعــات ســخت افزاری مانن
ــد  ــای ممت ــوق، بوق ه ــک ب ــن ت ــای ای ــه ج ــر ب ــت. اگ ــتم اس ــان از ســامت سیس ــه نش ــود ک ــوق زده می ش ــک ب از تســت ی
یــا منقطــع زده شــود، یعنــی یکــی از قطعــات ســخت افزاری آســیب دیــده یــا از جــای خــود خــارج شــده اســت و رایانــه قــادر 
بــه ادامــه کار نیســت. مثــًا بــوق ممتــد نشــانه بــروز مشــکل در RAM اســت و بــوق منقطــع نشــانه بــروز مشــکل در کارت 

گرافیکــی اســت.
 Basic Input / Output System مخفــف کلمــات :)BIOS(برنامــه شناســایی دســتگاه های ورودی و خروجــی  

. ست ا
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ب( درس های آموخته
جدول ۵-۲- درس های آموخته فصل دوم
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           اهداف توانمندسازي واحد کار

۱  از روش بارش فکری در حل مسأله استفاده کند.
2          با یک مثال فرایند حل مسأله را گام به گام توضیح دهد.

۳  از منطق برای بیان حل مسأله استفاده کند تا به بیانی ساده تر دست یابد.
۴  الگوریتم را برای حل یک مسأله بنویسد.

۵  برای حل مسأله الگوریتم مناسب و چند راه حل بنویسید.



حل مسأله )الگوریتم و فلوچارت(
مفاهیم کلیدی
بارش فکری

حل مسأله
الگوریتم

فلوچارت )روندنما(
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مقدمات تدریس

ــا  ــه همیــن دلیــل در هــر شــاخه علمــی روش ی  حــل مســأله یکــی از بخش هــای بســیار مهــم در هــر شــاخه علمــی اســت ب
ــدون شــک ایــن روش هــا حاصــل بررســی راه حــل  ــه می شــود. ب ــرای حــل مســأله به وســیلۀ اندیشــمندان آن ارائ روش هایــی ب
ــرای حــل ســریع مســائل علمــی اســت،  ــه کــه در حقیقــت ماشــینی ب ــوده اســت. رایان ــی در آن شــاخه علمــی ب مســائل فراوان
نیازمنــد روشــی دقیــق و منظــم بــرای حــل مســأله اســت. ایــن روش برگرفتــه از کتــاب جبــر و مقابلــه خوارزمــی دانشــمند ایرانــی 

در حــل مســائل ریاضــی اســت.
در طبیعــت نمونه هایــی از پــردازش به صــورت الگوریتمــی وجــود دارد کــه شــاید تولیــد پروتئیــن در ســلول به وســیلۀ RNA یکــی 
ــرای ایجــاد الگوریتم هــای بهینه ســازی  ــت ب ــه از طبیع ــوم رایان ــروزه دانشــمندان عل ــت اســت. ام ــا در طبیع ــن نمونه ه از زیباتری
ــب تاب  ــرم ش ــی، ک ــگان، ژنتیک ــم مورچ ــه الگوریت ــوان ب ــه می ت ــد ک ــتفاده می کنن ــکاری اس ــرا ابت ــورت ف ــرعت باال به ص ــا س ب

و...... اشــاره کــرد.
ــای  ــر الگوه ــتند و اگ ــازی هس ــائل بهینه س ــه در مس ــخ بهین ــن پاس ــرای یافت ــی ب ــی تصادف ــکاری روش های ــای ابت الگوریتم ه
ــرای  ــا ب ــن الگوریتم ه ــی از ای ــد. زمان ــکاری می گوین ــرا ابت ــا ف ــه آنه ــت باشــند ب ــه از طبیع ــی استفاده شــده در آن، برگرفت تصادف
ــی  ــرای مطلوب ــان اج ــات دارای زم ــازی در ریاضی ــق بهینه س ــای دقی ــازی روش ه ــه پیاده س ــم ک ــتفاده می کنی ــأله اس ــل مس ح
ــا  ــد ت ــا اســتفاده می کن ــن روش ه ــم خــود، از ای ــگاه داده عظی ــرای جســتجو در پای ــم گــوگل هــم ب ــب اســت بدانی نباشــند. جال
ــر،  ــه کبوت ــوان ب ــران میلیونــی خــود در حــد معقولــی کاهــش دهــد.)از الگوریتم هــای گــوگل می ت ــرای کارب زمــان جســتجو را ب

ــرد.( ــاره ک ــن و... اش ــدا، پنگوئ ــوار، پان ــرغ مگس خ م
الف( چرایی فصل حاضر

ــا  ــه ب ــک رایان ــه ی ــت ک ــم اس ــی از الگوریت ــی، بیان ــت و برنامه نویس ــی اس ــه، برنامه نویس ــم در رایان ــای مه ــی از موضوع ه یک
ــادی  ــای زی ــردازد. زبان ه ــرای آن می پ ــه اج ــده ب ــه و پردازن ــان ماشــین ترجم ــه زب ــا مفســر آن را ب ــک مترجــم ی اســتفاده از ی
ــم آنچــه رمــز اصلــی همــه زبان هاســت،  ــد بدانی ــد. بای ــراد مبتــدی را ســردرگم می کن ــد کــه اف ــرای برنامه نویســی وجــود دارن ب

ــرد.  ــی پیاده ســازی ک ــوان آن را در هــر زبان ــن بخــش می ت ــا تبحــر در ای ــه ب ــم آن اســت ک ــان الگوریت حــل مســأله و بی
امــروزه در علــوم مختلــف هــر جــا بــه پــردازش نیــاز اســت، نقــش رایانــه را نمی تــوان نادیــده گرفــت و بــرای پیشــرفت در آن 
ــد.  ــه آن را اجــرا کن ــد رایان ــان برنامه نویســی اســت کــه بتوان ــه یک زب ــل فرایندهــای محاســباتی ب ــه تبدی ــاز ب شــاخه علمــی نی
ــته الزم  ــن رش ــه ای ــدان ب ــد و عاقه من ــرار می گیرن ــتفاده ق ــه مورداس ــوم رایان ــای عل ــام زمینه ه ــی در تم ــای برنامه نویس زبان ه

اســت در آن مهــارت کافــی را کســب کننــد. برخــی از ایــن زمینه هــا بــه شــرح زیــر اســت:
   طراحی های سخت افزاری امروزه با زبان های توصیف سخت افزار مانند VHDL، Verilog و... انجام می شود.

   در طراحی و شبیه سازی سامانه های هوشمند از زبان های هوش مصنوعی مانند Prolog، Lispو...استفاده می شود.
   برای محاسبات علمی که نیاز به ریاضیات دارد،  از  زبان های بر پایه ریاضیات مثل MATLAB و.. بهره می بریم.
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ــه  ــوان ب ــا بررســی ایــن شــکل می ت ــم. ب ــرای پژوهــش روی شــکل 1-۳ تشــویق کنی ــان را ب الزم اســت هنرآمــوزان و هنرجوی
ــد. ــو ایجــاد کن ــرای هنرج ــادی ب ــزه زی ــا انگی ــن نام ه ــاید یکــی از ای ــرد و ش ــی ب ــای برنامه نویســی پ ــاد گســترده زبان ه ابع

یکــی از نام هــا در شــکل 1-۳ ریشــه و اســاس تمــام زبان هــای برنامه نویســی اســت کــه امیــدوارم بــا توجــه و دقــت آن را پیــدا 
! ! ! کنید

شکل۱-۳- مجموعه ای از زبان های برنامه نویسی

   برای جستجو در پایگاه داده های بزرگ، SQL زبانی استاندارد است.
   در طراحی وب، زبان های PHP، ASP، HTML، XML و.... صفحه هایی پویا و ایستا خلق می کنند.

   زبان های تولید نرم افزار مانند C#، Python و... هستند.
ــاال  ــا را در ب ــن زبان ه ــی از ای ــرد برخ ــه کارب ــد ک ــاهده می کنی ــی را مش ــای برنامه نویس ــیاری از زبان ه ــام بس ــکل 1-۳ ن در ش
ذکــر کردیــم. حــال شــما می توانیــد کاربردهــای دیگــری از زبان هــای برنامه نویســی را در ایــن شــکل مــورد مطالعــه قــرار دهیــد 

و بــه ایــن بــاور برســید کــه زبــان برنامه نویســی مهم تریــن ابــزار یــک متخصــص رایانــه اســت.
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ج( اهمیت فصل
ــن  ــی در ای ــارت کاف ــتن مه ــی و نداش ــه بی توجه ــم ک ــد می کنی ــاره تأکی ــد، دوب ــه ش ــی گفت ــای قبل ــه در بخش ه همان طورک
فصــل می توانــد هنرجــو را در ادامــه تحصیــل بــا مشــکل مواجــه کنــد؛ بنابرایــن هنرجویــان در ایــن فصــل بایــد زمــان بیشــتری 
ــارش فکــری  ــل از روش ب ــن دلی ــه همی ــن و تکــرار خــود هنرجــو دارد. ب ــه تمری ــاز ب ــن فصــل نی ــد. مهــارت در ای صــرف کنن

ــرای مســأله پیــدا کننــد. ــا مســأله درگیــر کنــد و خودشــان راه حلــی ب ــا هنرجــو ذهــن خــود را ب استفاده شــده، ت
د( دانش های ضمنی برای تدریس

ــر از آنچــه آمــوزش  ــان آمــوزش دهــد کــه دانشــی فرات ــه هنرجوی ــه صــورت مناســب ب ــد مفاهیــم را ب ــی هنرآمــوز می توان زمان
می دهــد، داشــته باشــد و تســلط و تبحــرش در حــل مســأله موردتوجــه هنرجــو قــرار گیــرد کــه بــدون شــک بهتریــن روش ایجــاد 
انگیــزه در هنرجویــان اســت!. بــرای تدریــس اثربخــش در کاس الزم اســت، هنرآمــوز از دانش هــای زیــر آگاهــی داشــته باشــد:

   استراتژی های حل مسأله
   منطق ریاضی

   اصول طراحی الگوریتم
   ساختمان داده ها

   آشنایی با زبان برنامه نویسی برای پیاده سازی الگوریتم
   برای آگاهی بیشتر به پیوست فصل، بخش درس های آموخته، مراجعه کنید.

ه( تجهیزات الزم 
بــرای آمــوزش ایــن فصــل می تــوان شــیوه های مختلفــی در نظــر گرفــت. یکــی از ایــن شــیوه ها اســتفاده از کاغــذ و قلــم اســت 

؛ ولــی مشــکلی کــه در ایــن شــیوه وجــود دارد ایــن اســت کــه مجــری الگوریتــم هنرجــو اســت و شــاید جــذاب نباشــد.
نرم افزارهای زیادی برای اجرای الگوریتم وجود دارند که می توانیم به دو نمونه زیر اشاره کنیم:

هنرجویــان در درس کار و فنــاوری در پایــه نهــم بــا الگوریتــم آشــنا شــده اند و در ایــن پودمــان مهــارت ارائــه الگوریتــم به عنــوان 
ــه  ــی ب ــان برنامه نویس ــاب یک زب ــن کت ــه ای ای ــای رایان ــان بازی ه ــود. در پودم ــی می ش ــه ای معرف ــی رایان ــای برنامه نویس مبن
ــد  ــازی و تولی ــد در درس برنامه س ــو می توان ــأله، هنرج ــل مس ــارت ح ــری مه ــا یادگی ــود. ب ــوزش داده می ش ــام scratch آم ن

ــد.  ــل کن ــر عم ــردي موفق ت ــای کارب نرم افزاره

ب( زمان الزم برای تدریس
برای تدریس این فصل به 8 جلسه آموزشی مطابق نمودار 1-۳ نیاز داریم. 

بارش فکری

حل مسأله

 الگوریتم

فلوچارت

تمرین های پایان فصل

فصل سوم

 آموزش حل مسأله

 آموزش الگوریتم

 آموزش فلوچارت

اجرای گروهی هنرجو یان در کالس

نمودار۱-۳- زمان الزم برای تدریس فصل ۳
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Flowgorithm شکل ۲-۳- نرم افزار

Raptor شکل ۳-۳- نرم افزار
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در حــل مســأله به صــورت الگوریتمــی یــک مهــارت کلیــدی اجــرای دســتی بــا نمونه هــای ورودی اســت و هنرجــو بایــد در ایــن 
ــه  ــوان ب ــم می ت ــه گام یــک الگوریت ــری اجــرای گام ب ــا یادگی ــه مهــارت کافــی برســد. ب ــن و تکــرار ب ــر تمری ــه  ب ــا تکی ــه ب زمین

اشــکاالت احتمالــی آن پــی بــرد و بــه درک کاملــی از شــیوه پــردازش و اجــرای برنامــه بــا رایانــه رســید.
ــزار  ــا یکــی از دو نرم اف ــاوری آشــنایی دارد و ب ــه نهــم درس کار و فن ــزار Edarw در پای ــا نرم اف ــرای رســم فلوچــارت هنرجــو ب ب

ــد. ــد فلوچــارت خــود را اجــرا کن ــوق می توان ف
و( مشکالت متداول در تدریس فصل 

ــه  ــد، انتخــاب مســأله هایی اســت ک ــرار ده ــر ق ــن فصــل را تحــت تأثی ــوزش ای ــد آم ــد فراین ــه می توان ــن مشــکلی ک بزرگ تری
بــرای حــل آنهــا نیــاز بــه داشــتن اطاعاتــی از قبــل یــا ضریــب هوشــی باالیــی اســت. الزم اســت هنرآمــوز در ایــن زمینــه دقــت 

کافــی را داشــته باشــد و هــدف اصلــی کــه طراحــی الگوریتــم اســت بــا زمینه هــای دیگــری تلفیــق نشــود.
مثــال: اگــر بخواهیــم بــه هنرجــو بگوییــم، فلوچارتــی رســم کنــد کــه بــا داشــتن ســه عــدد مشــخص کنــد کــه آیــا امــکان ســاخت 
مثلثــی وجــود دارد؟ می تــوان بــه او ایــن آگاهــی را داد کــه زمانــی ایــن کار ممکــن اســت کــه قضیــه حمــار برقــرار باشــد.)مجموع 

هــر دو ضلــع از ضلــع ســوم بزرگ تــر باشــد.(

 شروع تدریس  

ماننــد  رایانــه  علــوم  امــروزه  می دانیــم،  همان طورکــه 
ریاضیــات، فیزیــک و شــیمی از علــوم پایــه محســوب می شــود 
ــورت  ــس آن را به ص ــد تدری ــه فراین ــد ک ــر باش ــاید بهت و ش
مســتقل انجــام دهیــم تــا هنرجــو بتوانــد فراگیــری ایــن علــم 
ــی او در  ــت های قبل ــااًل شکس ــد و احتم ــاز کن ــر آغ را از صف
ریاضیــات و یــا تکــرار جملــه ریاضیــات ســخت اســت، مانعــی 

ــد.  ــوزش نباش ــرای آم ب
ــی  ــه نکات ــاز ب ــه شــد، در صــورت نی ــًا گفت ــه قب همان طورک
ــه  ــم و ب ــان کنی ــن  بی ــح و روش ــات و... آن را واض از ریاضی
هنرجــو ایــن مهــارت را بیاموزیــم تــا یــک  راه حــل گام بــه گام 
بــرای ایــن مســأله ارائــه دهــد و به صــورت یــک الگوریتــم یــا 

ــد. فلوچــارت آن را طراحــی کن
الف( تعیین سطح 

ــا ســؤاالت ســاده میــزان اطاعــات هنرجویــان در  می تــوان ب
ایــن مبحــث را مــورد ارزیابــی قــرارداد:

1. چه کسی تاکنون برنامه نویسی کرده است؟
2. الگوریتم چیست؟

۳. چگونه میانگین سه عدد را محاسبه کنیم؟ 

ب( ورود به مبحث
ــت  ــخ های درس ــل پاس ــه قب ــش ۳ مرحل ــت در پرس الزم اس
ــه و  ــان را مقایس ــخ های هنرجوی ــپس پاس ــم، س ــت کنی را ثب
دقیق تریــن و بی ابهام تریــن پاســخ را انتخــاب کنیــم و از 
هنرجویــان بخواهیــم راهــکاری بــرای بیــان حــل ایــن مســأله 

ــد کــه دور از ابهــام باشــد. ــه دهن ارائ
این کــه ابهــام چیســت؟ می توانــد بــرای هنرجــو ســؤال برانگیز 
باشــد و بهتــر اســت هنرآمــوز ایــن مســأله را بــا یــک جملــه 
ــان وکام  ــق در بی ــه ارزش منط ــو ب ــا هنرج ــد ت ــن کن روش
خــود پــی ببــرد و بدانــد کــه کام بی منطــق می توانــد باعــث 

زیــان شــود.

»بخشش الزم نیست اعدامش کنید«

دو تفسیر زیر را برای هنرجویان توضیح می دهیم:

»بخشش. الزم نیست اعدامش کنید.«
»بخشش الزم نیست. اعدامش کنید.«
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 تدریس  

آمــوزش طراحــی الگوریتــم نیازمنــد دقــت در ارائــه مطالــب بــه هنرجــو اســت. بــه نظــر می رســد یکــی از راه هــای خــوب بــرای 
آمــوزش حرکــت گام بــه گام اســت کــه در هــر گام یکــی از مفاهیــم را بــه الگوریتــم اضافــه می کنیــم.

   گام اول: مسأله های بدون شرط)مثال: جمع دو عدد، مجذور، جابجایی دو عدد و...(

   گام دوم: مسأله های شرطی )مثال: بیشترین دو عدد، قدر مطلق و...(

   گام سوم: مسأله با شرط های تودرتو)مثال: بیشترین سه عدد، مثلث بودن و...(

   گام چهارم: استفاده از شرط به صورت ترکیبی با عملگرهای منطقی) بزرگ ترین سه عدد، مثلث بودن و...

اســت  ممکــن  و  اســت  انســان  فــوق  فرمــان  مجــری 
منفعت طلبــی یــا اشــتباه در فهــم کام باعــث اجــرای نادرســت 
ــدون  ــه کــه موجــودی بی شعوراســت ب فرمــان گــردد. در رایان
ــه  ــس ب ــد. پ ــرا می کن ــان را اج ــود، فرم ــی کار خ درک معن
بیانــی دقیــق نیــاز داریــم تــا بــدون ابهــام بیــان شــود و اجــرای 
آن همــان واقعیتــی باشــد کــه بــه دنبالــش بوده ایــم و بدانیــم 
رایانــه هیــچ گاه اشــتباه نمی کنــد! بلکــه ماشــینی اســت 
ــیلۀ  ــه به وس ــد ک ــرا می کن ــی را اج ــرده وار فرمان های ــه ب ک
ــی کار خــود را  ــچ گاه معن ــک انســان داده  شــده اســت و هی ی

نمی فهمــد. 
ــزرگان شــهر، مــورد  ــرار اســت کــه یکــی از ب داســتان ازاین ق

ــش را  ــتور اعدام ــاه دس ــود. پادش ــده ب ــاه واقع ش ــم پادش خش
ــا  ــد و ب ــزد پادشــاه رفتن ــان آن شــخص ن صــادر کــرد. اطرافی
التمــاس و خواهــش او را قانــع کردنــد کــه از اعــدام صرف نظــر 
کنــد. بــا اصــرار زیــاد آن هــا، پادشــاه دســتور داد تلگرافــی بــه 
آن شــهر ارســال کننــد کــه »بخشــش. الزم نیســت اعدامــش 
ــه  ــخص ک ــی از آن ش ــهر دل خوش ــی در ش ــد«. تلگرافچ کنی
مــورد بخشــش پادشــاه قرارگرفتــه بــود، نداشــت. نقطــه بعــد از 

بخشــش را نادیــده گرفتــه و تلگــراف را چنیــن نوشــت:
»بخشــش الزم نیســت. اعدامــش کنیــد« وبدیــن 
طریــق حکــم پادشــاه را نادیــده گرفتــه و آن 

ــد. ــدام ش ــاره اع بیچ
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حل مساله

تعریف الگوریتم

تعیین وزن مناسب

 ویژگی های الگوریتم

شرط

الگوریتم

رسیدن خرگوش به هویج

تفکیک زباله

ساخت بستنی یخی

شرط تو در تو

بازی سنگ، کاغذ و قیچی

خرید کاال براساس اولویت

عملگر منطقی )و، یا(

تایپ سریع

بارش فکری

مراحل بارش فکری

قواعد بارش فکری

مراحل حل مسأله به روش

وظایف نقش های گروه

کارگاه حل مساله

حل مسأله به روش 
بارش فکری

گام های حل مسأله

ایده پردازی

شمارش تعداد مربع ها در یک صفحه شطرنجی

حذف پاره خط

اتصال زنجیر ها

بار مجاز هواپیمافلوچارت

مقایسه فلوچارت و الگوریتم

نماد ها

نمودار ۲-۳- حل مسأله
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ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 
شــیوۀ اجــرا، بــارش فکــری اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن شــیوه زمان بــر اســت و هنرجــو بایــد ایــن شــیوه را یــاد بگیــرد. 
ــع آوری  ــارش فکــری جم ــای ب ــر اســت برگه ه ــم. بهت ــر را پیشــنهاد می کنی ــای زی ــیوه در کاس برگه ه ــن ش ــرای ای ــرای اج ب
گردنــد و هنرآمــوز بــرای تــاش هنرجویــان و ایده هــای خــوب نمــره ای را در نظــر بگیــرد تــا هنرجــو بــارش فکــری را به عنــوان 

یــک شــیوه تفکــر گروهــی بپذیــرد. هنرآمــوز بایــد چهــار قاعــده تفکــر را بــه هنرجویــان گوشــزد کنــد:
قاعده اول: تمرکز بر کمیت

قاعده دوم: انتقاد ممنوع!
قاعده سوم: استقبال از ایده های غیرمعمول

قاعده چهارم: ترکیب و بهبود ایده ها
ابتــدا هنرآمــوز بــا توجــه بــه تعــداد افــراد کاس و شــناختی کــه از هنرجویــان دارد، آنهــا را بــه چنــد گــروه تقســیم می کنــد. ایــن 
کار را می توانــد قبــل از شــروع کاس انجــام دهــد و بــرای هــر گــروه برگــه مشــخصات گــروه را پــر کنــد. همچنیــن هنرآمــوز 
ــرای  ــان بیشــتری را ب ــا زم ــد؛ ام ــذار کن ــان واگ ــه هنرجوی ــروه را ب ــه مشــخصات گ ــل برگ ــدی و تکمی ــد گروه بن ــد فراین می توان

ــد. ــد صــرف کن ــدی بای گروه بن
بــا طــرح مســأله بــرای یــک یــا چنــد گــروه و تعییــن زمــان بــرای انجــام فراینــد بــارش فکــری، گروه هــا را فعــال کــرده، پــس از 
ســپری شــدن زمــان، دانش هــای هــر گــروه را تحویــل گرفتــه، آنهــا را ارزیابــی می کنیــم. ســپس بــرای هــر گــروه به صــورت 
ــو  ــر هنرج ــی ه ــره نهای ــا نم ــن آنه ــم و میانگی ــا ســه می گذاری ــازی از صفرت ــو به صــورت خصوصــی امتی ــر هنرج ــی و ه عموم

اســت. ایــن روش می توانــد هنرجــو را از حالــت انفعــال خــارج کنــد.
ایده هــای مطــرح شــده در گــروه را بــه دانــش تبدیــل می کنیــم. بــرای ایــن کار بــه ســؤاالت زیــر پاســخ می دهیــم. حاصــل آن 

را در برگــه دانــش ثبــت می کنیــم. ایــن ســؤاالت همــان هــرم دانــش )شــکل ۴-۳( هســتند.
) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          

46

 هرم دانش -3-4شكل 

هـاي   يـده اگيرد و قرار است هنر جويان بـا تفكـر و    يمداده همان مشخصاتي است كه در برگه بارش فكري قرار 
بهتر است با تفكر روي چرايي مسئله پـي بـه   .  خالقانه روي آن و استخراج اطالعات  به دانش مناسب دست يابند

 . داليل حل مسئله ببرد

هـر  .  شـوند  يمـ ي گذار ارزششده و  يشپاالد كه در مراحل بعدي گير يمحاصل اين مرحله در برگه دانش قرار 
برگه دانش هرمي است كه هنرجو با خالقيت خود آن را ايجاد كرده است و آنچه مهم است تفكر و ارائه دانـش  

 .يابيم دستي ارزشمندي ها دانشتا با استمرار اين روش بتوانيم به  استخود 

 اهرام مصر -3-5شكل 

شکل4-۳- هرم دانش
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ــای  ــر و ایده ه ــا تفک ــان ب ــت هنرجوی ــرار اس ــرد و ق ــرار می گی ــری ق ــارش فک ــه ب ــه در برگ ــت ک ــخصاتی اس ــان مش داده هم
ــه  ــا تفکــر روی چرایــی مســأله پــی ب ــه دانــش مناســب دســت یابنــد. بهتــر اســت ب ــه روی آن و اســتخراج اطاعــات ب خاقان

دالیــل حــل مســأله ببــرد. 
ــرد کــه در مراحــل بعــدی پاالیش شــده، ارزش گــذاری می شــوند. هــر برگــه  ــرار می گی ــش ق ــه در برگــه دان ــن مرحل حاصــل ای
دانــش هرمــی اســت کــه هنرجــو بــا خاقیــت خــود آن را ایجــاد کــرده اســت و آنچــه مهــم اســت تفکــر و ارائــه دانــش خــود 

ــه دانش هــای ارزشــمندی دســت یابیم. ــم ب ــن روش بتوانی ــا اســتمرار ای ــا ب اســت ت
برای پر کردن برگه دانش، می توانیم مطابق شیوه نامه زیر عمل کنیم. برگه های دانش را به گونه ای دلخواه می توان طراحی کرد یا 

برخی از بخش ها را نادیده گرفت:

11 
 

 بارش فکریمشخصات  برگه
 مسئله: 

 
 
 

  نام گروه
نام افراد حاضر 

 در گروه
    
    

  نام مدیر
  نام دبیر

  یرگزماننام 
  نام پاالیش کننده

 
 

 

 دانش برگه
 نام گروه: 

 موضوع ایده:
  چه چیز؟

 
 چه کسی؟
 چه زمان؟

 کجا؟
 

 چگونه؟
 

  چرا؟
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مثال

11 
 

 بارش فکریمشخصات  برگه
 مسئله: 

 
 
 

  نام گروه
نام افراد حاضر 

 در گروه
    
    

  نام مدیر
  نام دبیر

  یرگزماننام 
  نام پاالیش کننده

 
 

 

 دانش برگه
 نام گروه: 

 موضوع ایده:
  چه چیز؟

 
 چه کسی؟
 چه زمان؟

 کجا؟
 

 چگونه؟
 

  چرا؟

12 
 

 مثال:

 بارش فکریمشخصات  برگه
 مسئله: در شکل زیر چند مربع وجود دارد؟
   
   
   

 

 خورشید نام گروه
نام افراد حاضر 

 در گروه
 سیما نگین باران الهام

    فیروزه
 سیما نام مدیر
 فیروزه نام دبیر

 نگین یرگزماننام 
نام پاالیش 

 کننده
 الهام

 
 

 

 دانش برگه
 خورشیدنام گروه: 

 شمارش با حرکتموضوع ایده: 
  چه چیز؟ 

و قرار دادن  هامربعسپس با ساختن  کنیمیمدر شکل ایجاد  کرد را شناسایی  توانیمکه  ییهامربعابتدا 
 .کنیمیم هاآنآن در شکل شروع به شمارش تعداد 

 بارانچه کسی؟ 
 15/08/1395روز   8:15ساعت   چه زمان؟ 

 .شودیمدر سرگرمی استفاده کجا؟ 

مثال: نمونه ای از برگه مشخصات بارش فکری
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12 
 

 مثال:

 بارش فکریمشخصات  برگه
 مسئله: در شکل زیر چند مربع وجود دارد؟
   
   
   

 

 خورشید نام گروه
نام افراد حاضر 

 در گروه
 سیما نگین باران الهام

    فیروزه
 سیما نام مدیر
 فیروزه نام دبیر

 نگین یرگزماننام 
نام پاالیش 

 کننده
 الهام

 
 

 

 دانش برگه
 خورشیدنام گروه: 

 شمارش با حرکتموضوع ایده: 
  چه چیز؟ 

و قرار دادن  هامربعسپس با ساختن  کنیمیمدر شکل ایجاد  کرد را شناسایی  توانیمکه  ییهامربعابتدا 
 .کنیمیم هاآنآن در شکل شروع به شمارش تعداد 

 بارانچه کسی؟ 
 15/08/1395روز   8:15ساعت   چه زمان؟ 

 .شودیمدر سرگرمی استفاده کجا؟ 
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 کنیمیمشروع  گوشهیکاز باشند سپس   3*3و 2*2، 1*1سه مربع ایجاد کرده که دارای ابعاد چگونه؟ 
هر وقت به انتهای یک مسیر رسیدیم تغییر جهت  شوندیمممکن پیمایش  یهامربعبا حرکت به یک سمت 

وجود دارد تکرارمی کنیم. الزم است این  1*1.این کار را تا زمانی که یک مربع پیمایش نشده دهیمیم
 کنید. دقت یرزمرتب انجام گیرد تا تکراری مربعی شمرده نشود.به نمونه  صورتبهکار 
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 کنیمیمشروع  گوشهیکاز باشند سپس   3*3و 2*2، 1*1سه مربع ایجاد کرده که دارای ابعاد چگونه؟ 
هر وقت به انتهای یک مسیر رسیدیم تغییر جهت  شوندیمممکن پیمایش  یهامربعبا حرکت به یک سمت 

وجود دارد تکرارمی کنیم. الزم است این  1*1.این کار را تا زمانی که یک مربع پیمایش نشده دهیمیم
 کنید. دقت یرزمرتب انجام گیرد تا تکراری مربعی شمرده نشود.به نمونه  صورتبهکار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

    
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

    
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

    
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

مثال: نمونه ای از برگه دانش
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 کنیمیمشروع  گوشهیکاز باشند سپس   3*3و 2*2، 1*1سه مربع ایجاد کرده که دارای ابعاد چگونه؟ 
هر وقت به انتهای یک مسیر رسیدیم تغییر جهت  شوندیمممکن پیمایش  یهامربعبا حرکت به یک سمت 

وجود دارد تکرارمی کنیم. الزم است این  1*1.این کار را تا زمانی که یک مربع پیمایش نشده دهیمیم
 کنید. دقت یرزمرتب انجام گیرد تا تکراری مربعی شمرده نشود.به نمونه  صورتبهکار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

    
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

    
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

    
   
   

 

   
   
   

 

   
   
   

 

13 
 

 کنیمیمشروع  گوشهیکاز باشند سپس   3*3و 2*2، 1*1سه مربع ایجاد کرده که دارای ابعاد چگونه؟ 
هر وقت به انتهای یک مسیر رسیدیم تغییر جهت  شوندیمممکن پیمایش  یهامربعبا حرکت به یک سمت 

وجود دارد تکرارمی کنیم. الزم است این  1*1.این کار را تا زمانی که یک مربع پیمایش نشده دهیمیم
 کنید. دقت یرزمرتب انجام گیرد تا تکراری مربعی شمرده نشود.به نمونه  صورتبهکار 
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فرایندی برای شمارش پیدا کند و اگر منظم باشد هیچ  تواندیماین ایده شهودی است و هنرجو چرا؟ 
 درخورتعبیر دیگری برای مسئله در نظر گرفت که  توانیم. با این ایده شودینممربعی تکراری شمرده 

 توجه است.
 چند مکان برای توقف دارد؟ 3*3یک ربات چهارپا در یک مربع 

  
 

 دانش برگه
 خورشیدنام گروه: 

 مطلوب یهامربعجستجو و شمارش موضوع ایده: 
  چه چیز؟

سپس با نه مربع موجود شروع به  کنیمیمو از هم جدا  کنیمیم یگذارشمارهرا  1*1 یهامربعابتدا 
 .شماریمیمممکن را  هایینهگزو  کنیمیم 3*3و 2*2، 1*1 یهامربعساختن 

 الهامچه کسی؟ 
 15/08/1395روز   8:40ساعت  چه زمان؟

 از آن استفاده کنیم. توانیمیم هایبازدر  کجا؟
 

 چگونه؟
 
 
 

 :رسیمیمبه یک مجموعه با نه عهو زیر 
{1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

 شودیم مجموعه 8. کنیمیمتک عهوی را انتخاب  هاییرمجموعهزهمه  1*1 یهامربعابتدا برای شمارش 
 ممکن هستند! هاآنکه همه 

{1},{2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7}, {8},{9} 
 عهوی را بررسی کنیم. 4 یهامجموعهباید همه  2*2 یهامربعبرای شمارش 

{1,2,3,4},{1,2,3,5},{1,2,3,6},{1,2,3,7},{1,2,3,8},{1,2,3,9} 
{1,2,4,5},{1,2,4,6},{1,2,4,7},{1,2,4,8},{1,2,4,9} 

9 8 7 
6 5 4 
3 2 1 
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فرایندی برای شمارش پیدا کند و اگر منظم باشد هیچ  تواندیماین ایده شهودی است و هنرجو چرا؟ 
 درخورتعبیر دیگری برای مسئله در نظر گرفت که  توانیم. با این ایده شودینممربعی تکراری شمرده 

 توجه است.
 چند مکان برای توقف دارد؟ 3*3یک ربات چهارپا در یک مربع 

  
 

 دانش برگه
 خورشیدنام گروه: 

 مطلوب یهامربعجستجو و شمارش موضوع ایده: 
  چه چیز؟

سپس با نه مربع موجود شروع به  کنیمیمو از هم جدا  کنیمیم یگذارشمارهرا  1*1 یهامربعابتدا 
 .شماریمیمممکن را  هایینهگزو  کنیمیم 3*3و 2*2، 1*1 یهامربعساختن 

 الهامچه کسی؟ 
 15/08/1395روز   8:40ساعت  چه زمان؟

 از آن استفاده کنیم. توانیمیم هایبازدر  کجا؟
 

 چگونه؟
 
 
 

 :رسیمیمبه یک مجموعه با نه عهو زیر 
{1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

 شودیم مجموعه 8. کنیمیمتک عهوی را انتخاب  هاییرمجموعهزهمه  1*1 یهامربعابتدا برای شمارش 
 ممکن هستند! هاآنکه همه 

{1},{2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7}, {8},{9} 
 عهوی را بررسی کنیم. 4 یهامجموعهباید همه  2*2 یهامربعبرای شمارش 

{1,2,3,4},{1,2,3,5},{1,2,3,6},{1,2,3,7},{1,2,3,8},{1,2,3,9} 
{1,2,4,5},{1,2,4,6},{1,2,4,7},{1,2,4,8},{1,2,4,9} 

9 8 7 
6 5 4 
3 2 1 
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 کنیمیمشروع  گوشهیکاز باشند سپس   3*3و 2*2، 1*1سه مربع ایجاد کرده که دارای ابعاد چگونه؟ 
هر وقت به انتهای یک مسیر رسیدیم تغییر جهت  شوندیمممکن پیمایش  یهامربعبا حرکت به یک سمت 

وجود دارد تکرارمی کنیم. الزم است این  1*1.این کار را تا زمانی که یک مربع پیمایش نشده دهیمیم
 کنید. دقت یرزمرتب انجام گیرد تا تکراری مربعی شمرده نشود.به نمونه  صورتبهکار 
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{1,2,5,6},{1,2,5,7},{1,2,5,8},{1,2,5,9} 
{1,2,6,7},{1,2,6,8},{1,2,6,9} 
{1,2,7,8},{1,2,7,9} 
{1,2,8,9} 
… 

این کار را  کامپیوتریدشوار است اما اگر  یکمدستحالت باید بررسی شود و به نظر انجام آن با   189
 بر این مشکل غلبه کرد. توانیمانجام دهد 

 چرا؟
 گردیمیمبزرگ به دنبال دنیای کوچکی  یما در این دنیا و دهدیماین ایده دنیایی بزرگ در برابر ما قرار 

برای حل یک مسئله پیدا کنیم  یاسادهکه با شرایط مسئله ما سازگار باشد و به نظر هر جا نتوانیم راه 
 از روش دنیای بزرگ و سپس جستجو در آن بهره ببریم! توانیمیم

 
  

 

 دانش برگه
  خورشیدنام گروه: 

 ترکوچکمطلوب در دنیای  یهامربعجستجو و شمارش موضوع ایده: 
  چه چیز؟

 یهامربعو برای شمردن  شماریمیمرا  1*1 یهامربعسپس  کنیمیم یگذارشمارهرا  1*1 یهامربعابتدا 
 سازیمیم 2*2کنار هم یک مربع  هاآنرا شناسایی کرده و با قرار دادن دوتای  مجاورابتدا دو مربع  2*2

 .کنیمیمهم تکرار  3*3و این روند را برای  شماریمیماگر مطلوب بود 
 سیماچه کسی؟
 15/08/1395روز   9:15ساعت   چه زمان؟ 

 کجا؟
مصور هم  هاییکاشبرای  تواندیم یگذارشمارهو ایده  کنیمیماستفاده  هایبازبرای طراحی 
 نشویم.قرار گیرد تا در چیدمان آن دچار مشکل  مورداستفاده

 چگونه؟
 
 

9 8 7 
6 5 4 
3 2 1 
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فرایندی برای شمارش پیدا کند و اگر منظم باشد هیچ  تواندیماین ایده شهودی است و هنرجو چرا؟ 
 درخورتعبیر دیگری برای مسئله در نظر گرفت که  توانیم. با این ایده شودینممربعی تکراری شمرده 

 توجه است.
 چند مکان برای توقف دارد؟ 3*3یک ربات چهارپا در یک مربع 

  
 

 دانش برگه
 خورشیدنام گروه: 

 مطلوب یهامربعجستجو و شمارش موضوع ایده: 
  چه چیز؟

سپس با نه مربع موجود شروع به  کنیمیمو از هم جدا  کنیمیم یگذارشمارهرا  1*1 یهامربعابتدا 
 .شماریمیمممکن را  هایینهگزو  کنیمیم 3*3و 2*2، 1*1 یهامربعساختن 

 الهامچه کسی؟ 
 15/08/1395روز   8:40ساعت  چه زمان؟

 از آن استفاده کنیم. توانیمیم هایبازدر  کجا؟
 

 چگونه؟
 
 
 

 :رسیمیمبه یک مجموعه با نه عهو زیر 
{1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

 شودیم مجموعه 8. کنیمیمتک عهوی را انتخاب  هاییرمجموعهزهمه  1*1 یهامربعابتدا برای شمارش 
 ممکن هستند! هاآنکه همه 

{1},{2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7}, {8},{9} 
 عهوی را بررسی کنیم. 4 یهامجموعهباید همه  2*2 یهامربعبرای شمارش 

{1,2,3,4},{1,2,3,5},{1,2,3,6},{1,2,3,7},{1,2,3,8},{1,2,3,9} 
{1,2,4,5},{1,2,4,6},{1,2,4,7},{1,2,4,8},{1,2,4,9} 

9 8 7 
6 5 4 
3 2 1 
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{1,2,5,6},{1,2,5,7},{1,2,5,8},{1,2,5,9} 
{1,2,6,7},{1,2,6,8},{1,2,6,9} 
{1,2,7,8},{1,2,7,9} 
{1,2,8,9} 
… 

این کار را  کامپیوتریدشوار است اما اگر  یکمدستحالت باید بررسی شود و به نظر انجام آن با   189
 بر این مشکل غلبه کرد. توانیمانجام دهد 

 چرا؟
 گردیمیمبزرگ به دنبال دنیای کوچکی  یما در این دنیا و دهدیماین ایده دنیایی بزرگ در برابر ما قرار 

برای حل یک مسئله پیدا کنیم  یاسادهکه با شرایط مسئله ما سازگار باشد و به نظر هر جا نتوانیم راه 
 از روش دنیای بزرگ و سپس جستجو در آن بهره ببریم! توانیمیم

 
  

 

 دانش برگه
  خورشیدنام گروه: 

 ترکوچکمطلوب در دنیای  یهامربعجستجو و شمارش موضوع ایده: 
  چه چیز؟

 یهامربعو برای شمردن  شماریمیمرا  1*1 یهامربعسپس  کنیمیم یگذارشمارهرا  1*1 یهامربعابتدا 
 سازیمیم 2*2کنار هم یک مربع  هاآنرا شناسایی کرده و با قرار دادن دوتای  مجاورابتدا دو مربع  2*2

 .کنیمیمهم تکرار  3*3و این روند را برای  شماریمیماگر مطلوب بود 
 سیماچه کسی؟
 15/08/1395روز   9:15ساعت   چه زمان؟ 

 کجا؟
مصور هم  هاییکاشبرای  تواندیم یگذارشمارهو ایده  کنیمیماستفاده  هایبازبرای طراحی 
 نشویم.قرار گیرد تا در چیدمان آن دچار مشکل  مورداستفاده

 چگونه؟
 
 

9 8 7 
6 5 4 
3 2 1 
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 :رسیمیمبه یک مجموعه با نه عهو زیر 

{1,2,3,4,5,6,7,8,9} 
 شودیم مجموعه 9. کنیمیمتک عهوی را انتخاب  هاییرمجموعهزهمه  1*1 یهامربعابتدا برای شمارش 

 ممکن هستند! هاآنکه همه 
{1},{2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7}, {8},{9} 

و سپس کنیم یم  دیک مجموعه ایجا نموده یداپمجاور را  یهادو مربعابتدا  2*2 یهامربعبرای شمردن 
 .شماریمیمدو عهوی مطلوب را  هاییرمجموعهز

{12,23,45,56,78,89} 
 !کنیمیممجاور را یا افقی و یا عمودی انتخاب  یهامربعهمه دو 

{12,23},{12,45},{12,56},{12,78},{12,89} 
{23,45},{23,56},{23,78},{23,89} 
{45,56},{45,78},{45,89} 
{56,78},{56,89} 
{78,89} 

 مطلوب مشخص شدند. 2*2 یهامربعخیلی راحت همه 
سه عهوی مطلوب را  هاییرمجموعهزو  کنیمیمافقی را مشخص  هایییتاسههمه  3*3برای 

 :شماریمیم
{123,456,789} 

 مطلوب است. یک زیرمجموعه بیشتر نداریم که
 

 چرا؟
که  آنجاگ باید تا که برای جستجوی دنیای مطلوب در دنیای بزر دهدیم یباارزشاین روش به ما ایده 

  ب برسیم.به نتیجه مطلو تریعسرکنیم تا  محدودبا شرایط مسئله  جستجو راممکن است دامنه 
 

 

 ج( مطالب تکمیلی 

 (2BMIشاخص توده بدنی)

اشیم آنگاه با تقسیم متر را داشته ب برحسبسنجشی آماری برای مقایسه قد و وزن یک فرد است اگر وزن برحسب کیلوگرم و قد 
 .آیدیم به دست BMIوزن بر مجذور قد مقدار 

                                                      
2 Body Mass Index 
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ج( مطالب تکمیلی 
) ۱BMI(شاخص توده بدنی

سنجشی آماری برای مقایسه قد و وزن یک فرد است. اگر وزن برحسب کیلوگرم و قد برحسب متر را داشته باشیم، آنگاه با تقسیم 
وزن بر مجذور قد مقدار BMI به دست می آید.

می توانیم وضعیت سامتی خود را بعد از محاسبه BMI در جدول 1-۳ مشاهده کنید.

1Body Mass Index 

 مقدارBMI مناسب گروه های سنی مختلف :
   1۹-2۴ سال = 22
   2۵-۳۴ سال = 2۳
   ۳۵-۴۴ سال = 2۴
   ۴۵-۵۴ سال = 2۵
   ۵۵-6۴ سال = 26

   6۵ سال به باال = 2۷
ــل  ــرم حاص ــب کیلوگ ــی برحس ــم وزن تقریب ــم کنی ــد ک ــد واح ــانتیمتر را ص ــب س ــخص برحس ــد ش ــر ق ــی اگ ــورت تقریب به ص

می شــود.
روش گام به گام در آموزش

گام صفر: پوچ)ورودی، خروجی و پردازش ندارد اما یک فلوچارت است!(

جدول ۱-۳- جدول شاخص توده بدن بر حسب کیلوگرم بر متر مربع
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گام اول: اگر قد یک جوان بیست ساله را داشته باشیم وزن مناسب برای او چه قدر است؟
 

الف( سال تولد همدیگر را بدانند.
ب( نباید سال تولد همدیگر را بدانند.

ــال  ــس س ــه هرک ــوند ک ــه می ش ــان متوج ــال تولدش ــه س ــا مقایس ــدام ب ــان هرک ــال تولدش ــام س ــا اع ــف« ب ــش »ال در بخ
تولــد باالتــری دارد، ســن کمتــری دارد. در بخــش »ب« نفــر ســومی)Maximum( بــا پرســیدن ســن تولدشــان و مقایســه آنهــا 

ــد! ــی کن ــر را معرف ــخص کوچک ت ــد ش می توان
   پاسخ الف)ایده اول(

گام دوم: عرفان و علیرضا باهم دوست هستند اما هم سن نیستند. می خواهیم بدانیم کدام سن کمتری دارد اگر:

   پاسخ ب )ایده دوم(
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ایــده دوم به راحتــی قابــل توســعه اســت و ایــن بیان گــر نقــش متغیرهــا در طراحــی الگوریتــم اســت. بایــد هنرجــو ایــن نکتــه را 
درک کنــد کــه ســاختمان داده مناســب می توانــد فراینــد برنامه نویســی را ســاده تر کنــد. اگــر از یــک ظــرف یــک لیتــری بــرای 
جابجایــی 20 لیتــر آب اســتفاده کنیــم بایــد در 20 مرتبــه ایــن کار را انجــام دهیــم ولــی بــا یــک ظــرف ۵ لیتــری در ۴ مرتبــه 

ــود. ــن کار انجــام می ش ای
به صورت زیر ایده دوم توسعه پیدا می کند.

55

 

 
اين نكته  هنرجوبايد . استگر نقش متغيرها در طراحي الگوريتم  يانبي قابل توسعه است و اين راحت بهايده دوم 

اگر از يك ظرف يك  .كند تر سادهيسي را نو برنامهتواند فرايند  يمرا درك كند كه ساختمان داده مناسب 
ليتري  5مرتبه اين كار را انجام دهيم ولي با يك ظرف  20ليتر آب استفاده كنيم بايد در  20ليتري براي جابجايي 

 .شود يممرتبه اين كار انجام  4در 

.كند يمزير ايده دوم توسعه پيدا  صورت به

گام ســوم: اگــر در مســأله گام دوم دوســت ســومی بــه نــام ســید محمــد اضافــه شــود چگونــه شــخص کوچک تــر را پیــدا 
کنیــم؟

 

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          

56

را پيدا  تر كوچكنام سيد محمد اضافه شود چگونه شخص  بهاگر در مسئله گام دوم دوست سومي : گام سوم
كنيم؟

كند و واضح  يماگر با اين روش بخواهيم براي بيشترين چهار عدد فلوچارت رسم كنيم هنرجو از كالس فرار 
 .است  اين روش قابل توسعه نيست

 

ــرار  ــو از کاس ف ــم هنرج ــم کنی ــارت رس ــدد فلوچ ــار ع ــن چه ــترین از بی ــردن بیش ــرای پیداک ــم ب ــن روش بخواهی ــا ای ــر ب اگ
ــت. ــعه نیس ــل توس ــن روش قاب ــت ای ــح اس ــد و واض می کن
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گام چهارم: حل مسأله گام سوم با استفاده از منطق

57

 حل مسئله گام سوم با استفاده از منطق : گام چهارم

اين فلوچارت . است andدهد و اين به خاطر استفاده از عملگر  يمي از مسئله به ما تر سادهاين روش درك 
باشد، نياز به  تر بزرگهمان معني واقعي ما از بيشترين سه عدد است،عددي بيشترين است كه از دو عدد ديگر 

 !درستي با نادرستي اين روش نيست در موردفكر كردن 

 استفاده از منطق براي حل مسئله

 .استي جالب براي اينكه به ارزش منطق در حل مسئله پي ببريم مسئله زير ها مثالاز يكي 

ــه خاطــر اســتفاده از عملگــر and اســت. ایــن فلوچــارت همــان  ــه مــا می دهــد و ایــن ب ایــن روش درک ســاده تری از مســأله ب
معنــی واقعــی مــا از بیشــترین ســه عــدد اســت،عددی بیشــترین اســت کــه از دو عــدد دیگــر بزرگ تــر باشــد، نیــاز بــه فکــر کــردن 

در مــورد درســتی بــا نادرســتی ایــن روش نیســت!
استفاده از منطق برای حل مسأله

یکی از مثال های جالب برای اینکه به ارزش منطق در حل مسأله پی ببریم مسأله زیر است.
مســأله: پــدرم زمینــی بــه شــکل مثلــث داشــت در ســند آن طــول هــر ضلــع قیدشــده بــود مــن ســعی کــردم بــا فرمــول هــرون 
مســاحت آن را محاســبه کنــم امــا موفــق نشــدم! ســال ها بعــد زمانــی کــه پــدرم زمیــن را فروخــت متوجــه شــدند کــه ضلع هــا 
ــا مشــکل  ــدازه ضلع ه ــه ان ــدم ک ــر می فهمی ــار را می دانســتم زودت ــه حم ــر آن روز قضی ــری نشــده اند. شــاید اگ درســت اندازه گی

دارد
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قضیه حمار: االغی گرسنه برای رسیدن به علف در شکل ۵-۳،کدام راه را انتخاب می کند?
 

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          
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3Fيدشده بود من سعي كردم با فرمول هرونقپدرم زميني به شكل مثلث داشت در سند آن طول هر ضلع : مسئله

4 
 ها ضلعند كه بعد زماني كه پدرم زمين را فروخت متوجه شد ها سال! مساحت آن را محاسبه كنم اما موفق نشدم

 ها ضلعفهميدم كه اندازه  يمدانستم زودتر  يمشايد اگر آن روز قضيه حمار  را . اند نشدهيري گ اندازهدرست 
 .مشكل دارد

 ?كند يماالغي گرسنه براي رسيدن به علف در شكل زير،كدام راه را انتخاب : قضيه حمار

 
 قضيه حمار -3-6شكل

يعني در مثلث همواره مجموع دو ضلع . كند يمين مسير را انتخاب تر كوتاه! بدون شك حيوان باهوشي مثل االغ
 .است تر بزرگاز ضلع سوم 

 :راه اول

زنيم و در پايان  اگر سه  يمكنيم اگر قضيه حمار برقرار بود تيك  يمهر ضلع را با مجموع دو ضلع ديگر مقايسه 
 .تيك داشتيم مثلث درست است

 ضلع اندازه مقايسه تيك

 4+3>55 A
 5+3>4 4B 
 5+4>3 3 C 
 درست 3

 

 ضلع اندازه مقايسه تيك

 4+3>77 a
 7+3>4 4 b 
 7+4>3 3 c 
 نادرست 2

 

4 𝑆𝑆 = �𝑃𝑃(𝑃𝑃 − 𝑎𝑎)(𝑃𝑃 − 𝑏𝑏)(𝑃𝑃 − 𝑐𝑐)   , 2𝑃𝑃 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐

بــدون شــک حیــوان باهوشــی مثــل االغ! کوتاه تریــن مســیر را انتخــاب می کنــد. یعنــی در مثلــث همــواره مجمــوع دو ضلــع از 
ــر اســت. ــع ســوم بزرگ ت ضل

راه اول:
هــر ضلــع را بــا مجمــوع دو ضلــع دیگــر مقایســه می کنیــم، اگــر قضیــه حمــار برقــرار بــود، تیــک می زنیــم و در پایــان اگــر ســه 

تیــک داشــتیم، مثلــث درســت اســت.
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راه دوم: 
باکمی دقت می توان از تیک صرف نظر کرد به شکل 6-۳ دقت کنید.
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 شكل زير دقت كنيدكرد به نظر صرفتوان از تيك  يمي دقت باكم: راه دوم

 
 راه حل مسئله مثلث بودن با شرط تو در تو -3-7شكل 

 

 

 .توان اين مسئله را خيلي ساده حل كرد يمدر منطق » و«با استفاده از عملگر: راه سوم

 

راه اول

شکل۵-۳- قضیه حمار

 شکل ۶-۳- راه حل مسأله مثلث بودن با شرط تو در تو
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 راه سوم                                                                                     راه دوم                         

 باران و الهامبازي 

هاي دقيقي  يتمالگورخواهد بدون داشتن نقشه با چشمان بسته حركت كند به همين دليل بايد براي او  يمباران 

تهيه كنيم تا او بدون مشكل به مقصد برسد الزم است قبل از شروع حركت الگوريتم را حفظ كند تا طبق برنامه 

 :واند انجام دهدت يمدر اين بازي باران چهار كار را . حركت كند

 حركت به سمت راست با اندازه مشخص                ) 1

حركت به سمت پايين با اندازه مشخص) 2

 حركت به سمت چپ با اندازه مشخص                  ) 3

حركت به سمت باال با اندازه مشخص)4        
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راه اول
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با استفاده از عملگر»و« در منطق می توان این مسأله را خیلی ساده حل کرد.

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          

60

 

 
 راه سوم                                                                                     راه دوم                         

 باران و الهامبازي 

هاي دقيقي  يتمالگورخواهد بدون داشتن نقشه با چشمان بسته حركت كند به همين دليل بايد براي او  يمباران 

تهيه كنيم تا او بدون مشكل به مقصد برسد الزم است قبل از شروع حركت الگوريتم را حفظ كند تا طبق برنامه 

 :واند انجام دهدت يمدر اين بازي باران چهار كار را . حركت كند

 حركت به سمت راست با اندازه مشخص                ) 1

حركت به سمت پايين با اندازه مشخص) 2

 حركت به سمت چپ با اندازه مشخص                  ) 3

حركت به سمت باال با اندازه مشخص)4        

راه اول

راه دوم

راه سوم



84 فصل۳: حل مسئله)الگوریتم و فلوچارت( 

بازی باران و الهام
ــته  ــمان بس ــا چش ــه ب ــتن نقش ــدون داش ــد ب ــاران می خواه ب
حرکــت کنــد بــه همیــن دلیــل بایــد بــرای او الگوریتم هــای 
ــا او بــدون مشــکل بــه مقصــد برســد  دقیقــی تهیــه کنیــم ت
الزم اســت قبــل از شــروع حرکــت الگوریتــم را حفــظ کنــد تــا 
طبــق برنامــه حرکــت کنــد. در ایــن بــازی بــاران چهــار کار را 

ــد: ــام ده ــد انج می توان
1( حرکت به سمت راست با اندازه مشخص    

2( حرکت به سمت پایین با اندازه مشخص
۳( حرکت به سمت چپ با اندازه مشخص     

۴(حرکت به سمت باال با اندازه مشخص
اگــر بــه هــر دلیلــی نتوانــد بــه مقصــد برســد به نســبت انــدازه 
مســیر باقی مانــده تــا مقصــد از امتیــاز او کــم می شــود.)برنده 

ــد دارد( امتیاز ص
ــه را  ــا خان ــاران ت ــن ب ــم رفت ــأله۱: الگوریت مس

ــید. بنویس
0( شروع

1( 10متر به راست
2(۳0متر به پایین

۳(۳0 متر به راست
۴(10 متر به پایین

۵( 10 متر به راست
6( به خانه رسیدی

6(پایان
ــه  ــا خان ــگاه ی ــه فروش ــن ب ــرای رفت ــأله2: ب مس

ــید. ــم بنویس ــک الگوریت ی
0( شروع

1( کجا برم؟
2( 10متر به راست

۳( 10 متر پایین
۴( اگر به خانه می روی آنگاه

20متر به پایین
۳0 متر به راست
10 متر به پایین
10 متر به راست

به خانه رسید
در غیر این صورت

۳0 متر به راست
به فروشگاه رسیدی

۵( پایان

ــا  ــارک ی ــه فروشــگاه، پ ــن ب ــرای رفت مســأله۳: ب
ــم بنویســید. ــک الگوریت ــه ی خان

0( شروع
1( کجا برم؟

2( 10متر به راست
۳( 10 متر به پایین

۴( اگر به فروشگاه می روی آنگاه
۳0متر به راست

به فروشگاه رسیدی
در غیر این صورت اگر به خانه می روی آنگاه

20متر به پایین
۳0 متر به راست
10 متر به پایین
10 متر به راست
به خانه رسیدی

 در غیر این صورت   
10 متر به چپ

20 متر به پایین
 10متر به چپ

10 متر به پایین
به پارک رسیدی

۵( پایان
ــارک،  ــگاه، پ ــه فروش ــن ب ــرای رفت ــأله۴: ب مس

ــید. ــم بنویس ــک الگوریت ــه ی ــا خان ــرودگاه ی ف
0( شروع

1( کجا برم؟
2( 10متر به راست
۳( 10متر به پایین

۴( اگر به فروشگاه می روی آنگاه
۳0متر به راست

به فروشگاه رسیدی
 در غیر این صورت اگر به پارک می روی آنگاه

10متر به چپ
20 متر به پایین
10 متر به چپ

10 متر به پایین
به پارک رسیدی

در غیر این صورت
20متر به پایین
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برنده .(شود يممانده تا مقصد از امتياز او كم  يباقاگر به هر دليلي نتواند به مقصد برسد به نسبت اندازه مسير 

 )امتياز صد دارد

 .الگوريتم رفتن باران تا خانه را بنويسيد: 1مسئله
 شروع) 0
 راست متر به10) 1
 متر به پايين30)2
 متر به راست 30)3
 متر به پايين 10)4
 متر به راست 10) 5
 به خانه رسيدي) 6
 پايان)6

 

 .فروشگاه يا خانه يك الگوريتم بنويسيدبراي رفتن به : 2مسئله
 شروع) 0
 كجا برم؟) 1
 متر به راست10) 2
 متر پايين 10) 3
 روي آنگاه يماگر به خانه ) 4

 متر به پايين20
 متر به راست 30
 متر به پايين 10
 متر به راست 10

 به خانه رسيدي

 

 در غير اين صورت
 متر به راست 30

 به فروشگاه رسيدي
 پايان) 5

 .براي رفتن به فروشگاه، پارك يا خانه يك الگوريتم بنويسيد: 3مسئله
 شروع) 0
 كجا برم؟) 1
 متر به راست10) 2
 متر به پايين 10) 3
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 روي آنگاه يماگر به فروشگاه ) 4
 متر به راست30

 به فروشگاه رسيدي
 روي آنگاه يمدر غير اين صورت اگر به خانه   

 متر به پايين20
 متر به راست 30
 متر به پايين 10
 متر به راست 10

 به خانه رسيدي
 در غير اين صورت  

 متر به چپ 10
 متر به پايين 20

 متر به چپ10 
 متر به پايين 10

 به پارك رسيدي
 پايان) 5

 .براي رفتن به فروشگاه، پارك ، فرودگاه يا خانه يك الگوريتم بنويسيد: 4مسئله
 شروع) 0 

 كجا برم؟) 1
 به راستمتر 10) 2
 متر به پايين10) 3
 آنگاهروي  يماگر به فروشگاه ) 4

 متر به راست30
 به فروشگاه رسيدي

 آنگاهروي  يمدر غير اين صورت اگر به پارك   
 متر به چپ10
 متر به پايين 20
 متر به چپ 10
 متر به پايين 10

 به پارك رسيدي
 در غير اين صورت

 متر به پايين20
 متر به راست10

 آنگاهروي  يماگر به فرودگاه 

 
 متر به پايين20
 متر به چپ20

 به فرودگاه رسيدي
 در غير اين صورت

 متر به راست 20
 متر به پايين10
 متر به راست10

 به خانه رسيدي
 پايان)5
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10متر به راست
اگر به فرودگاه می روی آنگاه  

20متر به پایین
20متر به چپ

به فرودگاه رسیدی
در غیر این صورت

20 متر به راست
10متر به پایین
10متر به راست
به خانه رسیدی

۵(پایان
مســأله۵: الگوریتمــی بنویســید کــه امــکان رفتــن 
ــه را داشــته  بــه خیاطــی یــا پســت در مســیر خان

باشــد.
0( شروع

1( به کجا سر بزنم؟
2( 10متر به راست
۳( 20 متر به پایین

۴( اگر به خیاطی سر می زنی آنگاه
10متر به راست
10 متر به پایین

به خیاطی رسیدی
10متر به راست

در غیر این صورت
10 متر به پایین

10 متر به راست  
به پست رسیدی
10 متر به راست
۵( 10 متر به راست
6( 10 متر به پایین
۷( 10 متر به راست
8( به خانه رسیدی

۹( پایین
ــرای  ــرد ب ــتفاده ک ــازی اس ــرای ساده س ــق ب ــوان از منط می ت
ــه  ــر ب ــی روی« و»اگ ــه م ــه خان ــرای دو شــرط»اگر ب ــال ب مث
خیاطــی مــی روی« از شــرط مرکــب »اگــر بــه خانــه مــی روی 

ــرد! ــتفاده ک ــی« اس ــه خیاطــی ســر می زن و ب
مســأله۶: الگوریتمــی بنویســید کــه امــکان رفتــن 
بــه خیاطــی یــا پســت در مســیر خانــه و رفتــن بــه 

فــرودگاه را داشــته باشــد.

0( شروع
1( کجا برم؟

2( 10 متر به راست
۳( 20 متر به پایین

۴( اگر به خانه می روی آنگاه
به کجا سر بزنم؟

اگر به خیاطی سر می زنی آنگاه
10متر به راست

به خیاطی رسیدی
ــه  ــر ب ــن، 10 مت ــه پایی ــر ب ــت ، 10 مت ــه راس ــر ب 10مت

ــت،  ــه راس ــر ب ــن، 10 مت ــه پایی ــر ب ــت، 10 مت راس
به خانه رسیدی

در غیر این صورت
10 متر به پایین 
10 متر به راست
به پست رسیدی

20 متر به راست  
10 متر به پایین
10 متر به راست
به خانه رسیدی

در غیر این صورت
10متر به پایین
10متر به راست
20 متر به پایین
20 متر به چپ

به فرودگاه رسیدی
۵(پایان

مســأله۷: الگوریتمــی بنویســید کــه امــکان رفتــن 
بــه خیاطــی یــا پســت در مســیر خانــه، رفتــن بــه 

فــرودگاه، فروشــگاه و پــارک را داشــته باشــد.
0( شروع

1( کجا برم؟
2( 10 متر به راست
۳( 10 متر به پایین

۴( اگر به فروشگاه می روی آنگاه
۳0متر به راست

به فروشگاه رسیدی
در غیر این صورت اگر به پارک می روی آنگاه

10متر به چپ

63

و رفتن به فرودگاه الگوريتمي بنويسيد كه امكان رفتن به خياطي يا پست در مسير خانه : 6مسئله
 .داشته باشد را
 شروع) 0
 كجا برم؟) 1
 متر به راست 10) 2
 متر به پايين 20) 3
 روي آنگاه يماگر به خانه ) 4

 به كجا سر بزنم؟
 آنگاهزني  يماگر به خياطي سر 

 به راست متر10
 به خياطي رسيدي

 متر به راست10
 در غير اين صورت

 پايين متر به 10
 متر به راست 10

 به پست رسيدي
 متر به راست 10

 
 متر به پايين 10
 متر به راست 10

 به خانه رسيدي
 در غير اين صورت

 متر به پايين10
 متر به راست10
 متر به پايين 20
 متر به چپ 20

 به فرودگاه رسيدي
 پايان)5

 .الگوريتمي بنويسيد كه امكان رفتن به خياطي يا پست در مسير خانه را داشته باشد: 5مسئله
 شروع) 0
 به كجا سر بزنم؟) 1
 متر به راست10) 2
 متر به پايين 20) 3
 آنگاهزني  يماگر به خياطي سر ) 4

 متر به راست10
 به خياطي رسيدي

 متر به راست10
 در غير اين صورت

 پايين متر به 10
 متر به راست 10

 
 به پست رسيدي

 متر به راست 10) 5
 متر به پايين 10) 6
 متر به راست 10) 7
 رسيدي به خانه) 8
 پايين) 9

63

و رفتن به فرودگاه الگوريتمي بنويسيد كه امكان رفتن به خياطي يا پست در مسير خانه : 6مسئله
 .داشته باشد را
 شروع) 0
 كجا برم؟) 1
 متر به راست 10) 2
 متر به پايين 20) 3
 روي آنگاه يماگر به خانه ) 4

 به كجا سر بزنم؟
 آنگاهزني  يماگر به خياطي سر 

 به راست متر10
 به خياطي رسيدي

 متر به راست10
 در غير اين صورت

 پايين متر به 10
 متر به راست 10

 به پست رسيدي
 متر به راست 10

 
 متر به پايين 10
 متر به راست 10

 به خانه رسيدي
 در غير اين صورت

 متر به پايين10
 متر به راست10
 متر به پايين 20
 متر به چپ 20

 به فرودگاه رسيدي
 پايان)5

 .الگوريتمي بنويسيد كه امكان رفتن به خياطي يا پست در مسير خانه را داشته باشد: 5مسئله
 شروع) 0
 به كجا سر بزنم؟) 1
 متر به راست10) 2
 متر به پايين 20) 3
 آنگاهزني  يماگر به خياطي سر ) 4

 متر به راست10
 به خياطي رسيدي

 متر به راست10
 در غير اين صورت

 پايين متر به 10
 متر به راست 10

 
 به پست رسيدي

 متر به راست 10) 5
 متر به پايين 10) 6
 متر به راست 10) 7
 رسيدي به خانه) 8
 پايين) 9
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20 متر به پایین ، 10 متر به چپ
10 متر به پایین
به پارک رسیدی

در غیر این صورت اگر به خانه می روی
10 متر به پایین

 آنگاه به کجا سر بزنم؟
اگر به خیاطی سر می زنی آنگاه

10متر به راست
به خیاطی رسیدی

10متر به راست
10 متر به پایین
10 متر به راست
10 متر به پایین
10 متر به راست
به خانه رسیدی

در غیر این صورت
10 متر به پایین ، 10 متر به راست 

 به پست رسیدی  
10 متر به راست، 10 متر به پایین

10 متر به راست، به خانه رسیدی
در غیر این صورت

10متر به پایین ، 10متر به راست
20 متر به پایین، 20 متر به چپ

به فرودگاه رسیدی
۵(پایان

درروش فــوق یــاد گرفتیــم کــه چگونــه از دســتورات شــرطی 
اســتفاده کنیــم و بــرای رســیدن بــه آخریــن طــرح کــه پیچیده 
ــت از  ــم و درنهای ــروع کردی ــاده تر ش ــای س ــت از مدل ه اس
ترکیــب طرح هــای ســاده تر توانســتیم آخریــن طــرح را 

ــیم. بنویس
ــری  ــای دیگ ــد طرح ه ــود می توان ــت خ ــا خاقی ــوز ب هنرآم
را پیشــنهاد کنــد و از هنرجویــان بخواهــد کــه بــرای آن 
الگوریتمــی بنویســند، ســپس درســتی هــر الگوریتــم بــا 
ورودی هــای مختلــف بررســی شــود. اگــر بــه مقصــد رســید و 

ــت. ــتی اس ــم درس ــگاه الگوریت ــت آن ــان یاف ــم پای الگوریت

بازی سنگ، کاغذ و قیچی
یک بازی دونفره است که به وسیلۀ دست بازیکنان انجام می شود. این بازی به عنوان روشی برای انتخاب کردن در ابتدای بازی های 

دیگر به کار می رود و شبیه پرتاب سکه است.

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          

64

اگر به خياطي «و» روي يماگر به خانه «دو شرطي استفاده كرد براي مثال براي ساز سادهتوان از منطق براي  يم 

 !استفاده كرد» زني يمروي و به خياطي سر  يماگر به خانه «از شرط مركب » روي يم

رفتن به فرودگاه،  الگوريتمي بنويسيد كه امكان رفتن به خياطي يا پست در مسير خانه ،: 7مسئله
 .داشته باشد فروشگاه و پارك را

 شروع) 0
 كجا برم؟) 1
 متر به راست 10) 2
 متر به پايين 10) 3
 آنگاهروي  يماگر به فروشگاه ) 4

 متر به راست30
 به فروشگاه رسيدي

 آنگاهروي  يمدر غير اين صورت اگر به پارك 
 متر به چپ10
 متر به پايين 20
 متر به چپ 10
 به پايين متر 10

 به پارك رسيدي
 آنگاهروي  يمدر غير اين صورت اگر به خانه 

 به كجا سر بزنم؟
 آنگاهزني  يماگر به خياطي سر 

 متر به راست10
 به خياطي رسيدي

 متر به راست10
 در غير اين صورت

 پايين متر به 10
 متر به راست 10

 به پست رسيدي

 
 متر به راست 10
 متر به پايين 10
 به راستمتر  10

 به خانه رسيدي
 در غير اين صورت

 متر به پايين10
 متر به راست10
 متر به پايين 20
 متر به چپ 20

 به فرودگاه رسيدي
 پايان)5

يم كه چگونه از دستورات شرطي استفاده كنيم و براي رسيدن به آخرين طرح كه پيچيده گرفت فوق ياد درروش

 .توانستيم آخرين طرح را بنويسيم تر سادهي ها طرحيت از تركيب درنهاشروع كرديم و  تر سادهي ها مدلاز  است

65

ي ديگري را پيشنهاد كند و از هنر جويان بخواهد كه براي آن ها طرحتواند  يمهنرآموز با خالقيت خود 

هاي مختلف بررسي شود اگر به مقصد  يورودالگوريتمي بنويسند سپس براي بررسي درستي هر الگوريتم با 

 .استالگوريتم درستي  آنگاهالگوريتم پايان يافت رسيد و 

 بازي سنگ، كاغذ و قيچي

روشي براي انتخاب كردن در  عنوان بهاين بازي . شود يمكه توسط دست بازيكنان انجام  دونفره استيك بازي 
 .استرود و شبيه پرتاب سكه  يمهاي ديگر به كار  يبازابتداي 

 
 قيچي قوانين بازي سنگ، كاغذ و -3-8شكل

ي مشت شده خويش را از باال به سمت پايين ها دستدو بازيكن همزمان با شمردن سنگ، كاغذ و قيچي 
آورند و طبق قانون برنده  يدرمدر شكل  شده دادهي خود را به يكي از سه حالت  نمايش  ها دستآورند و  يم

 .شود يمبازي دوباره انجام  ها دستهمسان بودن  در صورت. شود يممشخص 

 ها دستحالت 

سنگ

 

كاغذ

 

قيچي

 

   

شکل 7-۳- قوانین بازی سنگ،کاغذ و قیچی
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دو بازیکن همزمان با شمردن سنگ، کاغذ و قیچی دست های مشت شده خویش را از باال به سمت پایین می آورند و دست های 
خود را به یکی از سه حالت نمایش داده شده در شکل درمی آورند و طبق قانون برنده مشخص می شود. در صورت همسان بودن 

دست ها بازی دوباره انجام می شود.
حالت دست ها

65

ي ديگري را پيشنهاد كند و از هنر جويان بخواهد كه براي آن ها طرحتواند  يمهنرآموز با خالقيت خود 

هاي مختلف بررسي شود اگر به مقصد  يورودالگوريتمي بنويسند سپس براي بررسي درستي هر الگوريتم با 

 .استالگوريتم درستي  آنگاهالگوريتم پايان يافت رسيد و 

 بازي سنگ، كاغذ و قيچي

روشي براي انتخاب كردن در  عنوان بهاين بازي . شود يمكه توسط دست بازيكنان انجام  دونفره استيك بازي 
 .استرود و شبيه پرتاب سكه  يمهاي ديگر به كار  يبازابتداي 

 
 قيچي قوانين بازي سنگ، كاغذ و -3-8شكل

ي مشت شده خويش را از باال به سمت پايين ها دستدو بازيكن همزمان با شمردن سنگ، كاغذ و قيچي 
آورند و طبق قانون برنده  يدرمدر شكل  شده دادهي خود را به يكي از سه حالت  نمايش  ها دستآورند و  يم

 .شود يمبازي دوباره انجام  ها دستهمسان بودن  در صورت. شود يممشخص 

 ها دستحالت 

سنگ

 

كاغذ

 

قيچي

 

   

قوانین پیروزی
     سنگ قیچی را می شکند)سنگ برنده(.

      قیچی کاغذ را می برد)قیچی برنده(.
     کاغذ سنگ را می پوشاند)کاغذ برنده(.

روش نردبانی)گام به گام(
پس از طراحی الگوریتم برای اینکه درستی طراحی خود را بررسی کنیم، الگوریتم را با چند نمونه ورودی آزمایش می کنیم. این 

روش نمی تواند به طور جامع در مورد درستی الگوریتم تصمیم بگیرد؛ اما می تواند معیاری برای درستی روند الگوریتم باشد تا در آینده 
بتوانیم آن را به یک برنامه تبدیل کنیم.

روش نردبانی را می توان به بازی مار و پله تشبیه کرد، اگر تاکنون بازی نکرده اید، توصیه می کنم یک بار این بازی را تجربه کنید. 
این بازی دارای خانه شروع و پایان است. با آوردن شش در تاس به خانه شروع وارد می شویم و عمل بعدی را انداختن تاس 

مشخص می کند. مارها ما را به خانه پایین تر نزول می دهند و نردبان باعث صعود می شود. یک الگوریتم هم مانند مار و پله با توجه 
به ترتیب و توالی دستورالعمل ها مار را از خانه شروع به پایان می رساند. اگر با چند نمونه ورودی، الگوریتم همان روندی که موردنظر 

است را دنبال می کند تا حدودی می توانیم به آن اطمینان کنیم.
رعایت چند نکته در اجرای گام به گام مهم است:

   در هر گام دستورالعملی که از ما خواسته شده است را انجام می دهیم.

   در اجرای هر گام  به  گام های قبلی و بعدی کاری نداریم و داده های موردنیاز دستورالعمل را فقط از جدول داده برمی داریم.

   در هر مرحله اگر داده های جدیدی ایجاد شد، آن را به جدول داده اضافه می کنیم. الزم نیست در شروع به دنبال متغیرهای برنامه 

باشیم تا جدول داده را بسازیم. این جدول با اجرای گام به گام ساخته می شود.
باید بدانیم برنامه مانند یک سناریو است که روی داده ها در حافظه رایانه تغییر ایجاد می کند و تغییرات داده لحظه به لحظه در جدول 

داده ثبت می شود.
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 هاي كارگاهي  فعاليت) د

 خودآزمايي

 درستي يا نادرستي موارد زير را مشخص كنيد.1

o درستالگوريتم داراي بيان دقيقي است

o درست استالگوريتم داراي تعداد متناهي از دستورات

o نادرست  استيك دستور مناسب براي الگوريتم  "آن را بگير"دستور

o  نادرستتواند داشته باشد  يمهر دستور چند مسير ورودي و خروجي   روند نمادر

 ي زير پاسخ دهيدها پرسشبه 

شود؟ يمدستور انتساب يا مقداردهي چگونه نوشته .2

گيرد كه در غالب  يمچپ قرار  درست مقدار يا عبارت محاسباتي در سمت راست و يك متغير :پاسخ

.                                                                                                    گذاريم يميك مساوي  آنبين  ها زبان

 نام متغير=مقدار يا عبارت محاسباتي

شکل ۸-۳- حالت های دست در بازی سنگ،کاغذ و قیچی
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تمرین 
ــی  ــود. الگوریتم ــی ش ــاق کاش ــک ات ــطح ی ــم س    می خواهی
ــع  ــطح مقط ــاق و س ــاحت ات ــن مس ــا گرفت ــه ب ــید ک بنویس
ــت )  ــاز اس ــی نی ــدار کاش ــه مق ــد چ ــخص کن ــی، مش کاش

ــا( ــم و روندنم الگوریت
0- شروع

1- دریافت مساحت اتاق
2- دریافت مساحت کاشی

۳- مساحت کاشی/مساحت اتاق=تعداد کاشی
۴- تعداد کاشی را نمایش بده

۵- پایان
   الگوریتــم تعییــن وقــت ) صبــح، ظهــر، عصــر، شــب( را بــه 
صورتــی بنویســید کــه ســاعت را بگیــرد و نتیجــه را نمایــش 

دهــد )الگوریتــم یــا روندنمــا(
0- شروع

 1- دریافت ساعت، دقیقه و ثانیه
2- اگر ساعت کمتر از شش است شب را نمایش بده

ــر از دوازده  ــا مســاوی شــش و کمت ۳- اگــر ســاعت بیشــتر ی
اســت صبــح را نمایــش بــده

۴- اگــر ســاعت بیشــتر یــا مســاوی دوازده و کمتــر از هجــده 
اســت ظهــر را نمایــش بــده

ــا مســاوی هجــده اســت عصــر را  ــاعت بیشــتر ی ــر س ۵- اگ
ــده ــش ب نمای

6-پایان
ــزان  ــداد و می ــم. تع ــوع درخت داری ــه ن ــا س ــتاني ب     باغس
آب مصرفــي هــر نــوع درخــت را از باغبــان بپرســید و میــزان 
ــن  ــد. ای ــن کنی ــتان را تعیی ــاري باغس ــراي آبی ــاز ب آب موردنی
ــد به صــورت الگوریتمــی طراحــی شــود )الگوریتــم  ــد بای فراین

ــا( و روندنم
0- سام

1- تعداد درخت انار و آب موردنیاز آن چه قدر است؟
2-تعداد درخت بادام و آب موردنیاز آن چه قدر است؟

۳- تعداد درخت پسته و آب موردنیاز آن چه قدر است؟
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كنيم؟ يمچه زماني از دستورات ورودي استفاده .3

تواند بدون  يمالگوريتم . ي يك متغير براي اجراي الگوريتم داشته باشيممقداردهزماني كه نياز به : پاسخ

 .ورودي باشد

 را محاسبه كنيد؟ اينجا نياز به ورودي نيست 3و 2ميانگين  :مثال

.كه بايد مقداردهي شود تا الگوريتم بتواند اجرا شود استرا محاسبه كنيد؟ دو عدد ورودي  عددميانگين دو  

دستورات شرطي چه كاربردي دارند؟ .4

هاي متفاوت داشته باشيد با استفاده از شرط دو مسير مشروط براي اجرا در نظر  يخروجزماني كه : پاسخ

تواند دو مسير اجرا  ينممي الزم است بدانيم هيچ الگوريت. شود يممسير اجرا انتخاب  ها دادهگيريم كه بسته به  يم

 !!!رسند يماز يك مسير به پايان  ها دادهداشته باشد در عمل 

چگونه است؟ روند نماشكل كلي دستور شرطي در حالت نوشتاري و .5

 :پاسخ

 :الگوريتم
 :است برقراراگر شرط 
 دستور برقراري شرط              

 :در غير اين صورت
 شرط دستور برقرار نبودن             

 

 

تمرين 

الگوريتمي بنويسيد كه با گرفتن مساحت اتاق و سطح مقطع . خواهيم سطح يك اتاق كاشي شود يم

)روند نماالگوريتم و ( كاشي، مشخص كند چه مقدار كاشي نياز است 

 شروع -0

 دريافت مساحت اتاق -1

 دريافت مساحت كاشي -2

 تعداد كاشي=مساحت اتاق/مساحت كاشي  -3

شرط

دستور برقراري شرط برقراري شرط دستور عدم

د( فعالیت های کارگاهی 
خودآزمایی

1. درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید
  الگوریتم دارای بیان دقیقی است. )درست(

  الگوریتم دارای تعداد متناهی از دستورات است. )درست(
  دســتور »آن را بگیــر« یــک دســتور مناســب بــرای الگوریتــم 

اســت. )نادرســت(
  در روندنمــا هــر دســتور چنــد مســیر ورودی و خروجــی 

می توانــد داشــته باشــد. )نادرســت(
به پرسش های زیر پاسخ دهید.

2. دستور انتساب یا مقداردهی چگونه نوشته می شود؟
پاســخ: مقــدار یــا عبــارت محاســباتی در ســمت راســت و یــک 
ــا  ــب زبان ه ــرد کــه در غال ــرار می گی ــر درســمت چــپ ق متغی

ــم.  بیــن آن  عامــت مســاوی می گذاری
               مقدار یا عبارت محاسباتی=نام متغیر

۳. چه زمانی از دستورات ورودی استفاده می کنیم؟
ــرای  ــر ب ــک متغی ــی ی ــه مقدارده ــاز ب ــه نی ــی ک ــخ: زمان پاس
ــدون  ــد ب ــم می توان ــیم. الگوریت ــته باش ــم داش ــرای الگوریت اج

ــد. ورودی باش
ــه  ــاز ب ــا نی ــد؟ اینج ــبه کنی ــن 2و ۳ را محاس ــال: میانگی مث

نیســت ورودی 
 میانگیــن دو عــدد را محاســبه کنیــد؟ دو عــدد ورودی اســت 

کــه بایــد مقداردهــی شــود تــا الگوریتــم بتوانــد اجــرا شــود.
۴. دستورات شرطی چه کاربردی دارند؟ 

ــا  ــاوت داشــته باشــید ب ــه خروجی هــای متف ــی ک پاســخ: زمان
ــر  ــرا در نظ ــرای اج ــروط ب ــیر مش ــرط دو مس ــتفاده از ش اس
می گیریــم کــه بســته بــه داده هــا مســیر اجــرا انتخــاب 
ــد دو  ــی نمی توان ــچ الگوریتم ــم هی ــت بدانی ــود. الزم اس می ش
مســیر اجــرا داشــته باشــد در عمــل داده هــا از یــک مســیر بــه 

پایــان می رســند!!!
۵. شــکل کلــی دســتور شــرطی در حالــت نوشــتاری و روندنمــا 

چگونــه اســت؟
پاسخ:

الگوریتم:
اگر شرط برقرار است:
دستور برقراری شرط
در غیر این صورت:

دستور برقرار نبودن شرط
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۴- تعداد انار*آب مورد نیاز انار+تعداد بادام*آب مورد نیاز بادام+ تعداد پسته*آب مورد نیاز پسته = میزان آب باغستان
۵- میزان آب باغستان را نمایش بده

6- خدا نگهدار 
ــرای آن  ــی را ب ــی و رانندگ ــراغ راهنمای ــل چ ــودرو در مقاب ــار خ ــم رفت ــود. الگوریت ــده می ش ــودکار ران ــی به صــورت خ    خودروی

بنویســید. ) الگوریتــم یــا روندنمــا(
0- شروع

1- رنگ چراغ را حس کن؟
2- اگر چراغ سبز است، اجازه عبور دارد

۳- اگر چراغ زرد است 
اگر در حال عبور از تقاطع هستی با احتیاط عبور کن

در غیر این صورت توقف کن.
۴- اگر چراغ قرمز است توقف کن.

۵- پایان 
   به صــورت الگوریتمــی، یــک ماشــین کــه قــادر بــه گرفتــن باقیمانــده تقســیم دو عــدد بــر هــم اســت را بــرای تشــخیص اعــداد 
زوج برنامه ریــزی کنیــد. اگــر عــدد زوج باشــد دو بــوق و در غیــر ایــن صــورت یــک بــوق پخــش می شــود )الگوریتــم و روندنمــا(

0- شروع
1- عددی دریافت کن

2- باقی مانده عدد بر دو را با ماشین محاسبه کن
۳- اگر باقی مانده صفر است

بوق!! بوق!!
در غیر این صورت

بوق!!
۴-پایان

   یــک فروشــگاه بــرای ایجــاد وفــاداری در مشــتریانش، اگــر خریــدی بیشــتر از ۵0000 تومــان داشــته باشــند، 10 درصــد تخفیــف      
می دهــد و اگــر خریــد باالتــر از 1۵0000 تومــان باشــد، ایــن تخفیــف را بــه 1۵ درصــد می رســاند. الگوریتمــی بنویســید کــه مبلــغ 

خریــد را بگیــرد و پــس از کســر تخفیــف، مبلــغ قابــل پرداخــت بــرای خریــد را نمایــش دهــد )الگوریتــم یــا روندنمــا(

الگوریتم اول:
0- شروع

1- مبلغ خرید را دریافت کن
2- اگــر مبلــغ خریــد کمتــر یــا مســاوی ۵0000 تومــان اســت 

مبلــغ قابــل پرداخــت همــان مبلــغ خریــد اســت
ــا  ــر ی ــان و کمت ــتر از ۵0000 توم ــد بیش ــغ خری ــر مبل ۳- اگ

ــگاه ــت آن ــان اس ــاوی 1۵0000 توم مس
0.۹ * مبلغ خرید= مبلغ قابل پرداخت

۴- اگر مبلغ خرید بیشتر از 1۵0000 تومان است آنگاه
0.8۵ * مبلغ خرید= مبلغ قابل پرداخت

۵- مبلغ قابل پرداخت را اعام کن

6- پایان
ــرط    ــک ش ــا ی ــرط 2، ۳ و ۴ را ب ــوان ش ــم دوم: می ت الگوریت

ــر نوشــت: ــه صــورت زی ب
2- اگر مبلغ خرید کمتر یا مساوی ۵0000 تومان است

مبلغ خرید= مبلغ قابل پرداخت
ــا مســاوی  ــر ی ــد کمت ــغ خری ــر مبل ــن صــورت اگ ــر ای  در غی

ــگاه ــت آن ــان اس 1۵0000 توم
0.۹ * مبلغ خرید= مبلغ قابل پرداخت

در غیر این صورت
0.8۵ * مبلغ خرید= مبلغ قابل پرداخت
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ه( ارزیابی فعالیت های کارگاهی
این فصل در سه موضوع ارزیابی می شود: 1- حل مسأله 2- الگوریتم ۳- فلوچارت که به صورت یک فایل اکسل با جزئیات 

طراحی شده است.

الگوریتم را تعریف کند.

الگوریتم

الگوریتم با شرط ساده بنویسد.

ویژگی های الگوریتم را بیان کند.

الگوریتم با شرط تو در تو بنویسید.

الگوریتم موجود را اجرا کند.

الگوریتم با شرط مرکب)و، یا،..( بنویسید

الگوریتم ساده و بدون شرط بنویسید.

الگوریتم را توسعه دهد.

درستی الگوریتم را بررسی کند.

بهترین الگوریتم را ارزیابی کند.

قوانین بارش فکری را بیان کند.

التزام عملی به قوانین بارش فکری

رعایت زمان در گروه

موضوع ایده

چه چیز؟

کجا؟

چگونه؟

چرایی؟

ارائه برگه دانش برای ثبت ایده

ارزیابی فرم دانش با مقایسه دیگر فرم ها

روندنما را تعریف کند.

فلوچارت)روندنما(

تفاوت روندنما و الگوریتم را بیان کند.

روندنما ساده و بدون شرط بنویسید.

روندنما با شرط ساده بنویسد.

روندنما با شرط تو در تو بنویسید.

روندنما با شرط مرکب)و، یا،..( بنویسد.

روندنما را توسعه دهد.

درستی روندنما را بررسی کند.

بهترین روندنما را ارزیابی کند.

روندنما موجود را اجرا کند.

حل مساله

فصل سوم

نمودار ۳-۳- ارزیابی فعالیت های فصل۳
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و( جمع بندی

پس از تدریس 

73

 ي بند جمع) و

 
 

 پس از تدريس 
 ارزشيابي پاياني ) الف

 :كنيمبراي آزمون پاياني به صورت زير عمل مي 

 

 

 شيوه آزمون حل مسئله -3-9شكل 

 جمع بندی فصل سوم

 حل مساله

 الگوریتم

 فلوچارت

 رعایت نظم و مقررات در کالس

الف( ارزشیابی پایانی 

حل مساله

الگوریتم

فلوچارت

جمع بندی فصل سوم

رعایت نظم و مقررات در کالس

نمودار 4-۳- جمع بندی های فصل۳

برای آزمون پایانی به صورت زیر عمل می کنیم.
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 شيوه آزمون الگوريتم -3-10شكل 

 

 

 شيوه آزمون فلوچارت -3-11شكل 
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 ي آزمون فصلبند جمع -3-12شكل 

 هاي تكميلي  ارائه فعاليت) ب

تواند فلوچارت و الگوريتم را طراحي كند و بهتر است  ينمي راحت بهتجربه هنرجو  و كسب و تكراربدون تمرين 
هاي پايان فصل  ينتمرتواند از  يمهنرآموز . هايي در نظر گرفته شود كه در منزل آن را انجام دهند ينتمربراي او 

 :مثال عنوان بههاي ديگري را در نظر بگيرد  ينتمرتواند  يماستفاده كند و يا 

ي قرار دهد كه مجموع هر ا گونه بهرا  9تا  1اعداد  3*3در يك جدول .(را رسم كند 3*3مربع جادويي   -1
 .)عدد يكساني باشد و قطرهاسطر و ستون 

 "يو"چيني، امپراتور چين،  يا بر اساس افسانه.مربع جادويي ريشه در فرهنگ و تمدن بسياري از كشورها دارد«

(yu) زرد ي رودخانه ي در كناره روي يادهل پدر حا(yellow River)با طرح  يپشت ، متوجه الك
 ».ناميدبر روي الكش شد  امپراتور اين طرح عجيب را يوشو يفرد منحصربه

 .يك برگه دانش براي مسئله فوق طراحي كند و در صورت امكان آن را توسعه دهد هنرجو

 :وچارتي طراحي كندي زير الگوريتم يا فلها مسئلهبراي   -2

 ؟استروز و ماه را از ورودي گرفته و مشخص كند چندمين روز سال
N  سال را گرفته سپس روز و ماه آن را مشخص كند؟ روزامين
 اگر اولين روز سال شنبه باشدN ؟استامين روز سال چه روزي از هفته
 ؟استشمار چند درجه  يقهدقاگر ساعت، دقيقه و ثانيه را داشته باشيم زاويه بين عقربه ساعت شمار و
را چگونه تنظيم كنيم؟) يهثانساعت، دقيقه و (براي ايجاد يك زاويه،  زمان را
...
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ب( ارائه فعالیت های تکمیلی 
ــرای  ــد روندنمــا و الگوریتــم را طراحــی کنــد و بهتــر اســت ب ــه هنرجــو به راحتــی نمی توان بــدون تمریــن، تکــرار و کســب تجرب
او تمرین هایــی در نظــر گرفتــه شــود کــه در منــزل آن را انجــام دهــد. هنرآمــوز می توانــد از تمرین هــای پایــان فصــل اســتفاده 

ــال: ــرد به عنوان مث ــر بگی ــری را در نظ ــای دیگ ــد تمرین ه ــا می توان ــد و ی کن
1- مربــع جادویــی ۳*۳ را رســم کنــد.)در یــک جــدول ۳*۳ اعــداد 1 تــا ۹ را به گونــه ای قــرار دهــد کــه مجمــوع هــر ســطر و 

ســتون و قطرهــا عــدد یکســانی باشــد.(
 )yu( »مربــع جادویــی ریشــه در فرهنــگ و تمــدن بســیاری از کشــورها دارد. بــر اســاس افســانه ای چینــی، امپراتــور چیــن، »یــو«
در حــال پیــاده روی در کنــاره ی رودخانــه ی زرد )yellow River(، متوجــه الک پشــتی بــا طــرح منحصربه فــردی بــر روی الکــش 

شــد امپراتــور ایــن طــرح عجیــب را یوشــو نامیــد.«
هنرجو یک برگه دانش برای مسأله فوق طراحی کند و در صورت امکان آن را توسعه دهد.

2- برای مسأله های زیر الگوریتم یا روندنمایی طراحی کند:
    روز و ماه را از ورودی گرفته، مشخص کند چندمین روز سال است؟

    N امین روز سال را گرفته، سپس روز و ماه آن را مشخص کند؟

    اگر اولین روز سال شنبه باشد، N امین روز سال چه روزی از هفته است؟
    اگر ساعت، دقیقه و ثانیه را داشته باشیم زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه است؟

    برای ایجاد یک زاویه، زمان را)ساعت، دقیقه و ثانیه( را چگونه تنظیم کنیم؟
...    

ج( پژوهش
حــل مســأله کاربــرد زیــادی در تمامــی شــاخه های علــوم دارد و ایــن موضــوع در علــوم رایانــه بســیار گســترده و جــذاب اســت و 

می تــوان هنرجویــان را بــه تحقیــق در زمینه هــای مختلــف تشــویق کــرد. برخــی از ایــن زمینه هــا بــه شــرح زیــر اســت:
   الگوریتم های بیو انفورماتیکی

   الگوریتم های فرا ابتکاری
   1( الگوریتم مورچگان

   2( الگوریتم کرم شب تاب

   3( الگوریتم ژنتیکی

   الگوریتم های هوش مصنوعی
   الگوریتم های هوش طبیعی

   1( اتوماتای سلولی

   2 ( واقعیت مجازی
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پیوست 
الف( توضیح مفاهیم کلیدی 

بــارش فکــری یــا طوفــان فکــری یــک روش خاقیــت فــردی یــا گروهــی اســت. در ایــن روش ایده هــای ارائه شــده به وســیلۀ 
ــدا  ــال 1۹۵8 ابت ــن روش در س ــود. ای ــاش می ش ــدی ت ــک جمع بن ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــود و ب ــع آوری می ش ــروه جم ــراد گ اف

ــدا کــرد. ــوان تخیــل علمــی)Applied Imagination( محبوبیــت پی ــا عن ــی ب ــورن در کتاب به وســیلۀ الکــس فیکنــی آزب
ــوان  ــات فکــری تصــور می شــود، به عن ــر عملی ــن بخــش ه ــه پیچیده تری حــل مســأله بخشــی از تفکــر اســت. حــل مســأله ک
ــت  ــی اس ــن و معمول ــای بنیادی ــری مهارت ه ــک س ــار ی ــق و مه ــاج تلفی ــه محت ــود ک ــف می ش ــناختی تعری ــم ش ــد مه یک رون
)گلداشــتاین و لوایــن، 1۹8۷(. حــّل مســأله وقتــی مطــرح می شــود کــه یــک موجــود زنــده یــا یــک ســامانه هــوش مصنوعــی 

ندانــد کــه بــرای رفتــن از یــک موقعیــت بــه موقعیــت دیگــر بایــد چــه مســیری را بپیمایــد. 
یکــی از روش هــای نویــن حــل مســأله ICEBERG اســت. ایــن روش کــه کــوه یخــی شــناور نامیــده می شــود، در چهــار مرحلــه 

ــردازد: ــه حــل مســأله می پ ب
1- شناخت مسأله

2- طرح نقشه
۳- اجرا

۴- بازبینی و ارزیابی
ــوق  ــردی ف ــتمی و کارب ــردی سیس ــا رویک ــه ب ــود ک ــده می ش ــد از آن دی ــی 20 درص ــأله 1۵ ال ــک مس ــا ی ــه ب ــورد اولی در برخ

ــیم. ــأله برس ــنی از مس ــر روش ــه تصوی ــم ب می توانی

   

شکل ۱۳-۳- کوه یخی سمت راست بخش ظاهری و سمت چپ تمام کوه یخی

الگوریتــم، یــا خوارزمــی مجموعــه متناهــی از دســتورالعمل ها اســت کــه بــه ترتیــب خاصــی اجــرا می شــود و مســأله ای را حــل 
ــر اســت: ــه شــرح زی ــم ب ــک الگوریت ــای ی ــه گام حــل مســأله اســت. ویژگی ه ــد. به عبارت دیگــر روش گام ب می کن

1- ورودی: یک الگوریتم باید هیچ یا چندین پارامتر را به عنوان ورودی بپذیرد.
ــه  ــی ک ــت خاص ــد. در حال ــته باش ــات( داش ــه عملی ــوان خروجی)نتیج ــت به عن ــک کمی ــل ی ــد حداق ــم بای ــی: الگوریت 2- خروج

ــت!. ــور نیس ــم قابل تص ــی ه ــد خروج ــته باش ــی نداش ــم عملیات الگوریت
۳- قطعیت: دستورالعمل ها باید با زبانی دقیق، بدون ابهام و انجام پذیر باشد.

۴- محدودیت: الگوریتم باید دارای شروع و پایان مشخصی باشد.
اینکــه چــرا از نــام خوارزمــی دانشــمند ایرانــی در نام گــذاری ایــن مفهــوم بــزرگ در دنیــای رایانــه استفاده شــده اســت، قابل تأمــل اســت. 

بــرای آگاهــی بیشــتر می توانیــد بــه کتــاب »مدخــل منطــق صــورت« نــگارش دکتر غامحســین مصاحــب مراجعــه کنید.

77

شود در چهار  يماين روش كه كوه يخي شناور ناميده  است ICEBERGي نوين حل مسئله ها روشيك از 

 :پردازد يممرحله به حل مسئله 

شناخت مسئله-1

طرح نقشه-2

اجرا-3

يابيو ارزبازبيني -4

شود كه با رويكردي سيستمي و كاربردي فوق  يمديده  از آندرصد  20الي  15در برخورد اوليه با يك مسئله 

 .تصوير روشني از مسئله برسيم توانيم به يم

 كوه يخي سمت راست بخش ظاهري و سمت چپ تمام كوه يخي -3-13شكل 
 

6Fالگوريتم

ي را ا مسئلهشود و  يماست كه به ترتيب خاصي اجرا  ها دستورالعمل، يا خوارزمي مجموعه متناهي از 7

 :استهاي يك الگوريتم به شرح زير  يژگيو. استحل مسئله  گام به گاميگر روش د عبارت به. كند يمحل 

.ورودي بپذيرد عنوان بهيك الگوريتم بايد هيچ يا چندين پارامتر را : ورودي-1

در حالت . داشته باشد) نتيجه عمليات(خروجي عنوان بهالگوريتم بايد حداقل يك كميت : خروجي-2

!.نيست تصور قابلخاصي كه الگوريتم عملياتي نداشته باشد خروجي هم 

.ير باشدپذ انجامبايد با زباني دقيق ، بدون ابهام  و  ها دستورالعمل: قطعيت-3

.الگوريتم بايد داراي شروع و پايان مشخصي باشد: محدوديت-4

7 Algorithm



راه نـــــــما )راهنمای هنرآموز( 95

فلوچــارت یــا روندنمــا، نمــوداری بــرای نمایــش داده هــا، اطاعــات و رونــد کار یــک الگوریتــم روی آنهــا اســت کــه بــا نمادهــای 
خاصــی بــه همــراه خطــوط جهــت دار بیــن آنهــا نمایــش داده می شــود. مزیــت فلوچــارت نســبت بــه الگوریتــم ایــن اســت کــه 
شــما مســیر حرکــت داده هــا از شــروع تــا پایــان را می توانیــد به صــورت بصــری ببینیــد و ایــن می توانــد بــرای درک بهتــر حــل 

مســأله مفیــد باشــد. اولیــن فلوچــارت در ســال 1۹21توســط فرانــک وگیلبــرت ارائــه شــد.

ب( درس های آموخته 

جدول2-۳- درس های آموخته فصل سوم

44 
 

 هاي آموخته درس ب(

 .صالحیت های بدست آمده و تجارب خود را یادداشت کنید  13-5جدول هنرآموز گرامی در 

 

 

  

 رب كسب شده حین تدریس فصلتجا صالحیت هاي كسب شده حین تدریس فصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صالحیت ها و تجارب هنرآموز حین تدریس فصل جامعه اطالعاتی   – 13-5جدول 
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ج( برای مطالعه بیشتر
در زمینه حل مسأله کتاب های زیادی وجود دارد ولی دو کتاب زیر را به هنرآموزان پیشنهاد می کنیم:

ــیلۀ  ــش به وس ــناس معاصــر اســت و کتاب ــای سرش ــه از ریاضیدان ه ــا ک ــورج پولی ــته ج ــم« نوش ــل کنی ــأله را ح ــه مس    »چگون

ــت. ــده اس ــد آرام ترجمه ش ــتاد احم اس
ــای  ــت. ترجمه ه ــی اس ــرح جهان ــیار مط ــای بس ــه از کتاب ه ــت ک ــگل اس ــور ان ــته آرت ــأله« نوش ــل مس ــتراتژی های ح    »اس

ــز موجــود اســت. فارســی آن نی
منطــق ریاضــی روشــی بــرای بیــان دقیــق مســائل و راه حــل آنهــا در ریاضیــات اســت و طراحــی سیســتم های دیجیتالــی بــر پایــه 
منطــق گــزاره ای اســت و رایانــه یــک ماشــین منطقــی اســت. برنامه نویســی نیــز بیــان منطقــی و دقیــق حــل یــک مســأله اســت و 
تبحــر در ایــن زمینــه می توانــد راه حل هــای ســاده تری را بــرای بیــان حــل مســأله بــه دســت آورد کــه درک و پذیــرش آن نیــز 
بــرای هنرجــو آســان باشــد. نمونه هایــی از کاربــرد منطــق در برنامه نویســی را در ایــن فصــل مطالعــه کردیــم. کتاب هــای بســیار 
ــان سرشــناس  زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه کتــاب »منطــق ریاضــی« تألیــف اســتاد محمــد اردشــیر کــه از منطق دان

ایرانــی اســت را پیشــنهاد می کنیــم.
امــروزه از منطــق در رایانــه بــرای طراحــی سیســتم های هوشــمند اســتفاده می کننــد. در حقیقــت برنامه هایــی طراحــی می کننــد 
کــه بــا اســتفاده از دانــش خــود در محیــط اســتدالل کننــد و رفتــار منطقــی از خــود نشــان دهنــد. مطالعــه منطــق دانشــی فراتــر 
ــتفاده  ــباتی اس ــین های محاس ــی ماش ــه در طراح ــزار مطالع ــوان اب ــه آن را به عن ــوم رایان ــمندان عل ــت و دانش ــه اس ــم رایان از عل
ــت،  ــر اس ــه ذک ــد!. الزم ب ــاد کن ــری ایج ــباتی توانمندت ــین محاس ــته ماش ــروز نتوانس ــا ام ــا ت ــات آنه ــد مطالع ــد. هرچن می کنن
رایانه هــای کوانتومــی کــه از پیشــرفت های ایــن قــرن در رایانــه اســت هیچ گونــه تــوان محاســباتی جدیــدی ندارد)مســائلی کــه 
ــند.(  ــز قابل حــل نمی باش ــی نی ــای کوانتوم ــد، در کامپیوتره ــل بوده ان ــدون ح ــود ب ــای کاســیک موج ــیلۀ رایانه ه ــون به وس تاکن
ــتم های  ــرای سیس ــدی ب ــدی ج ــه تهدی ــا ک ــا آنج ــد ت ــش می دهن ــی افزای ــل محسوس ــور قاب ــبات را به ط ــرعت محاس ــا س ام

امنیتــی ماننــد امضــای دیجیتــال در فضــای مجــازی اســت.
ــه  ــازی آن در رایان ــأله و پیاده س ــل مس ــای ح ــن زمینه ه ــی از مهم تری ــان برنامه نویس ــم و زب ــی الگوریت ــاختمان داده، طراح س
اســت و هنرآمــوزان غالبــًا آشــنایی کافــی بــا آن دارنــد؛ ولــی بازآمــوزی آن را به وســیلۀ اســاتید سرشــناس بــه هنرآمــوزان پیشــنهاد 
می کنیــم. بــرای دســتیابی بــه کاس درس مجــازی ایــن بزرگــواران بــه ســایت ارزشــمند http://maktabkhooneh.org مراجعــه 

کنیــد.
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 های کارگاهیارزیابی فعالیت( ه
یا  فایال    صاور   باه فلوچاار  هاه    -3الگوریتم  -2حل مسئله   -1: شود یمیابی ارزاین فصل در سه موضوع 

 .شده است یطراحیا  جزئاهسل با 

 
 

 فصل سوم

 حل مساله

 .قوانین بارش فکری را بیان کند

 التزام عملی به قوانین بارش فکری 

 رعایت زمان در گروه

 موضوع ایده

 چه چیز؟

 کجا؟

 چگونه؟

 چرای  ی؟

 ارائه برگه دانش برای ثبت ایده

 ارزیابی فرم دانش با مقایسه دیگر فرم ها

 الگوریتم

 .الگوریتم را تعریف کند

 .ویژگی های الگوریتم را بیان کند

 .الگوریتم موجود را اجرا کند

 .الگوریتم ساده و بدون شرط بنویسید

.الگوریتم با شرط ساده بنویسد  

.الگوریتم با شرط تو در تو بنویسید  

.بنویسید..( و، یا، )الگوریتم با شرط مرکب  

.الگوریتم را توسعه دهد  

.درستی الگوریتم را بررسی کند  

.بهترین الگوریتم را ارزیابی کند  

 فلوچارت

 .فلوچارت را تعریف کند

 .تفاوت فلوچارت و الگوریتم را بیان کند

 .فلوچارت موجود را اجرا کند

 .فلوچارت ساده و بدون شرط بنویسید

.فلوچارت با شرط ساده بنویسد  

.فلوچارت با شرط تو در تو بنویسید  

.بنویسید..( و، یا، )فلوچارت با شرط مرکب  

.فلوچارت را توسعه دهد  

.درستی فلوچارت را بررسی کند  

.بهترین فلوچارت را ارزیابی کند  

نمودار ۵-۳- فصل سوم در یک نگاه



           اهداف توانمندسازي واحد کار

۱           سیستم های عددی ده دهی، دودویی و شانزده تایی را شرح دهد.
2           یک سیستم عددی جدید را تعریف کند.

۳           کاربرد سیستم های عددی دودویی و شانزده تایی را توضیح دهد.
۴           ارزش مطلق و ارزش مکانی ارقام یک عدد را محاسبه کند.

۵           اعداد را از مبنای 2 به مبنای ۱0 تبدیل کند.
۶           اعداد را از مبنای ۱۶ به مبنای ۱0 تبدیل کند.

۷           به روش تقسیم های متوالی اعداد را از مبنای ۱0 به مبنای 2 تبدیل کند.
۸           به روش کاهش وزن ها اعداد را از مبنای ۱0 به مبنای 2 تبدیل کند.

۹           اعداد را از مبنای ۱0 به مبنای ۱۶ تبدیل کند.
۱0        کد RGB رنگ های اصلی را محاسبه کند.

۱۱        اعداد را از مبنای 2 به مبنای ۱۶ تبدیل کند.

۱2        اعداد را از مبنای ۱۶ به مبنای 2 تبدیل کند.



حل مسأله )تبدیل مبناها(
مفاهیم کلیدی

مبنا یا پایه
دهدهی یا اعشاری
مبنای 2 یا باینری

مبنای ۸ یا اکتال
مبنای ۱۶ یا هگزادسیمال

سیستم های عددنویسی  
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از دوره ابتدایــی بــه خاطــر داریــم کــه یادگیــری شــمارش اعــداد را بــا انگشــتان خــود آغــاز کردیــم. انگشــتان انســان راحت تریــن 
ــا  ــد از آنه ــن خاطــر انســان ها در دوران گذشــته ســعی کرده ان ــه همی ــرای شــمارش هســتند. ب ــل دســترس ترین وســیله ب و قاب
بــرای شــمارش اســتفاده کننــد. بــر ایــن اســاس، در زندگــی روزمــره کنونــی هــم از مبنــای 10 بــرای شــمارش اســتفاده می شــود. 
مبنــا در حقیقــت نــوع دســته بندی اعــداد را مشــخص می کنــد. یعنــی بــا ده تــا یکــی یــک بســته 10 تایــی، بــا ده بســته ده تایــی 
ــته بندی  ــب دس ــن ترتی ــه همی ــود و ب ــی درســت می ش ــته 1000 تای ــک بس ــی ی ــته صدتای ــا ده بس ــی و ب ــته 100 تای ــک بس ی

ــد. ــه می یاب ــی ادام ده تای
 اســتفاده از سیســتم شــمارش ده دهــی در ذخیــره اعــداد بــرای یــک موجــود کامــا هوشــمند مثــل انســان کار زیاد ســختی نیســت. 
ولــی بــرای رایانــه کــه یــک وســیله الکترونیکــی ســاخت دســت بشــر اســت کاری نســبتا پیچیــده و دارای هزینــه زیــاد اســت. 
ــام سیســتم دودویــی اســتفاده می شــود کــه تنهــا از دو رقــم  ــه ن ــه از یــک سیســتم عــددی دیگــری ب ــر ایــن اســاس در رایان ب
صفــر و یــک تشــکیل شــده اســت. دلیــل اســتفاده از سیســتم دودویــی ایــن اســت کــه صفــر و یــک مبنــای دو بــر اســاس قطــع 
و وصــل کلیدهــای الکترونیکــی قابــل کنتــرل اســت کــه بــه ازای قطــع بــودن کلیــد، رقــم صفــر و بــه ازای وصــل بــودن کلیــد، 
رقــم یــک در نظــر گرفتــه می شــود. از طرفــی سیســتم شــمارش دودویــی هــم بــرای انســان نامأنــوس اســت؛ بنابرایــن بــرای 

برقــراری ارتبــاط بیــن انســان و رایانــه بایــد از تبدیــل مبناهــا اســتفاده شــود. 
ــان رایانه هــا یعنــی منطــق صفــر و یــک بیشــتر آشــنا شــود و  ــای زب ــا الفب ــد کــه هنرجــو ب ــب ایــن فصــل کمــک می کن مطال
درک بهتــری از عملکــرد رایانه هــا داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس، در ایــن فصــل ابتــدا بــه سیســتم های شــمارش اعــداد و ســپس 

بــه تبدیــل مبناهــا پرداختــه شــده اســت. 

نمودار ۱-4- تبدیل مبناها

مقدمات تدریس

تبدیل مبنا سیستم عددنویسی

سیستم عددنویسی دودویی

سیستم عددنویسی هگزادسیمال

مبنا

تبدیل مبنای 2 به ۱۶

تبدیل مبنای ۱0 به 2

تبدیل مبنای ۱۶ به 2

سیستم رنگ تبدیل مبنای ۱0 به ۱۶
RGB

حل مسأله )تبدیل مبناها(
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الف( چرایی و اهمیت فصل حاضر
ــا یادگیــری مفهومــی و کاربــردی مطالــب ایــن فصــل، مهارت هــای زیــر را کســب  هنرآمــوز گرامــی، انتظــار مــی رود هنرجــو ب

کنــد:
   آشنایی با مفهوم مبنا

   آشنایی با سیستم های اعداد
   تعریف یک سیستم عددی جدید

   تبدیل مبنای اعداد
   مهارت تجزیه و تحلیل مسائل

   مهارت حل مسأله

هنرجو با کسب مهارت های فوق، می تواند برای سواالت زیر جواب قانع کننده ای پیدا کند:
   چرا در زندگی روزمره از مبنای 10 استفاده می کنیم؟

   اگر از مبنای دیگری غیر از مبنای 10 استفاده شود، در سیستم شمارش چه تغییراتی رخ می دهد؟
ــتفاده  ــمارش اس ــرای ش ــای 12 ب ــد از مبن ــتند، بای ــود داش ــتان خ ــت در دس ــت 12 انگش ــای 10 انگش ــه ج ــان ها ب ــر انس    اگ

می کردیــم؟
   چطور یک سیستم عددی جدید را تعریف کنیم؟

   مفهوم صفر و یک یا دیجیتال چیست؟
   چرا در رایانه از مبنای 2 استفاده می شود؟

   چرا تبدیل مبنا انجام می دهیم؟

   مبنای 16 چه کاربردی دارد؟

برای تدریس و ارزشیابی این فصل 1۵ ساعت پیشنهاد می شود. 

توجه: برای کسب این مهارت ها و رسیدن به اهداف فصل، پخش فیلم های آموزشی که به همراه کتاب ارائه شده، اهمیت 
دادن به فعالیت های کاسی و کنجکاوی های کتاب الزامی است.

ب( زمان الزم برای تدریس
جــدول1-۴ زمــان حــدودی تدریــس را پیشــنهاد می کنــد. بدیهــی اســت هنرآمــوز محتــرم بــا حفــظ چارچــوب کلــی زمان بنــدی، 

ــد در افزایــش یــا کاهــش زمان هــای پیشــنهادی اقــدام کنــد. می توان
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 .تبدیل کند 01به مبنای  01اعداد را از مبنای  1
محاسبه ارزش مطلق و ارزش مکانی هر رقم، محاسبه 
ارزش هر رقم با ضرب ارزش مطلق در ارزش مکانی، 

 محاسبه حاصلجمع ارزش هر رقم

0 

7 
به روش تقسیم های متوالی اعداد را از مبنای 

 .تبدیل کند  1مبنای  به 01
 0 تشریح روش تقسیم های متوالی همراه با چندین مثال

8 
به روش کاهش وزن ها  اعداد را از مبنای 

 .تبدیل کند  1به مبنای  01
تشریح روش کاهش وزن ها با استفاده از رسم جدول 

 و حل چندین نمونه مثال
1/0 

 1/0 01تشریح روش تقسیم های متوالی بر  .تبدیل کند 01به مبنای  01اعداد را از مبنای  9

01 
رنگ های اصلی را محاسبه  RGBکدهای 

 .کند
 0 بارسم شکل RGBتشریح سیستم 

رقمی از سمت  4تشریح روش دسته بندی به صورت  .تبدیل کند 01به مبنای  1اعداد را از مبنای  00
 راست به همراه مثال

0 

و  1تشریح روش تبدیل هر رقم مبنای شانزده به مبنای  .تبدیل کند 1 به مبنای 01اعداد را از مبنای  01
 بیت 4نمایش در 

0 

 ساعت01 جمع

 

 

 

 ی ضمنی برای تدریسها دانش( ه

 :برای تدریس هر چه بهتر مطالب این فصل، توصیه می شود هنرآموز محترم در مورد موضوعات زیر اطالعاتی داشته باشد

 ه های عددی مختلفتعریف عدد، رقم و دستگا 
 کدگذاری دودویی 
 عملیات محاسباتی در مبناها 
 آشنایی با سیستم های رنگی 

 .اطالعات الزم در خصوص موضوعات فوق آورده شده است "ارائه فعالیت های تکمیلی"و  "مطالب تکمیلی"در بندهای 

 

 تجهیزات الزم ( و

 . ی بصری برای پخش فیلم و پویانمایی استبرای تدریس این فصل از کتاب نیاز به استفاده از کالس سمع

 بودجه بندی فصل مبناها   0-4جدول 
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38 
 

  استفاده می کنیم؟ 01چرا در زندگی روزمره از مبنای 

  تغییراتی رخ می دهد؟استفاده شود، در سیستم شمارش چه  01اگر از مبنای دیگری غیر از مبنای 

  برای شمارش استفاده می کردیم؟ 01انگشت در دستان خود داشتند، باید از مبنای  01انگشت  01اگر انسان ها به جای 

 چطور یک سیستم عددی جدید را تعریف کنیم؟ 

 مفهوم صفر و یک یا دیجیتال چیست؟ 

  استفاده می شود؟ 1چرا در رایانه از مبنای 

 م می دهیم؟چرا تبدیل مبنا انجا 

  چه کاربردی دارد؟ 01مبنای 

 . ساعت پیشنهاد می شود 01برای تدریس و ارزشیابی این فصل 

 

 

 زمان الزم برای تدریس( ج

بندی  محترم با حفظ چارچوب کلی زمان هنرآموزبدیهی است . کند جدول ارائه شده، زمان حدودی تدریس را پیشنهاد می
 .ی پیشنهادی اقدام کنداه زمانتواند در افزایش یا کاهش  می

 

 نامز های یادگیری ساخت یافته یتفعال/ها فرصت اهداف توانمندسازی ردیف

0 
سیستم های شمارشی ده دهی، دودویی و 

 .شانزده تایی را شرح دهد

تعریف رقم، عدد، مبنا و سیستم شمارشی ، تشریح 
سیستم شمارش دهدهی، تشریح سیستم شمارش 

 ش شانزدهیدودویی، سیستم شمار
1 

تشریح یک سیستم عددی فرضی جدید، شمارش در  .یک سیستم عددی جدید را تعریف کند 1
 آن سیستم عددی

1 

3 
کاربرد سیستم های اعداد دودویی و 

 .شانزدهی در رایانه را توضیح دهد

تعریف بیت، تشریح ساختار حافظه، تشریح مفهوم 
یستم صفر و یک، مقایسه تعداد ارقام یک عدد در س

 عددی دودویی و شانزدهی
0 

4 
ارزش مطلق و ارزش مکانی ارقام یک عدد 

 .را محاسبه کند
 0 تعریف ارزش مطلق و ارزش مکانی، حل چندین مثال

 .تبدیل کند 01به مبنای  1اعداد را از مبنای  1
محاسبه ارزش مطلق و ارزش مکانی هر رقم، محاسبه 

زش مکانی، ارزش هر رقم با ضرب ارزش مطلق در ار
 محاسبه حاصلجمع ارزش هر رقم

0 

مراه کتاب ارائه آموزشی که به هاف فصل، پخش فیلم های ی کسب این مهارت ها و رسیدن به اهدبرا: توجه
 .های کالسی و کنجکاوی های کتاب الزامی است به فعالیت شده و اهمیت دادن

 

-۴-۱
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ج( دانش های ضمنی برای تدریس
بــرای تدریــس هــر چــه بهتــر مطالــب ایــن فصــل، پیشــنهاد می شــود، هنرآمــوز محتــرم در مــورد موضوعــات زیــر اطاعاتــی 

داشــته باشــد:
   تعریف عدد، رقم و دستگاه های عددی مختلف

   کدگذاری دودویی
   عملیات محاسباتی در مبناها
   آشنایی با سیستم های رنگی

در بندهای »مطالب تکمیلی« و » ارائه فعالیت های تکمیلی« اطاعات الزم در خصوص موضوعات فوق آورده شده است.

د( تجهیزات الزم 
برای تدریس این فصل از کتاب نیاز به استفاده از کاس سمعی بصری برای پخش فیلم و پویانمایی است. 

ه( مشکات متداول در تدریس فصل 
کدهای دودویی

در فعالیت کاسی زیر از هنرجو خواسته شده که چهار نوع بذر گل را با یک عدد دو رقمی دودویی کدگذاری کند. 

در حالــی کــه در کتــاب، در مــورد کدگــذاری دودویــی بحثــی نشــده اســت. بــرای همیــن ممکــن اســت هنرجــو در جوابگویــی بــه 
ایــن فعالیــت کاســی بــا مشــکل مواجــه شــود. 

یــک کــد دودویــی n بیتی،گروهــی متشــکل از n بیــت اســت کــه 2n ترکیــب ممکــن از 1 هــا و 0 هــا را دارا اســت، و هــر ترکیــب 
یــک عنصــر از مجموعــه کــد شــده را نمایــش می دهــد.

در فعالیــت کاســی فــوق یــک مجموعــه چهــار عنصــری داریــم کــه بــا دو بیــت می توانیــم کدگــذاری کنیــم، طوریکــه بــه هــر 
عنصــر یکــی از ترکیبــات بیتــی زیــر را اختصــاص دهیــم: 00، 01، 10 و 11 

 n یــک مجموعــه 8 عنصــری بــه کــد ۳ بیتــی و مجموعــه 16 عنصــری بــه کــد ۴ بیتــی نیــاز دارد. از ترکیــب بیتــی یــک کــد
ــا 2n -1 حاصــل می شــود. ــی از 0 ت ــا شــمارش دودوی بیتــی ب

:)r تایی )مبنای r تعریف یک سیستم عددی جدید
از هنرجــو انتظــار مــی رود کــه بتوانــد یــک سیســتم عــددی جدیدی)مبنــای r( را تعریــف کنــد و بتوانــد در آن سیســتم عــددی 

ــم :  ــای r ( می پردازی ــی) مبن ــد r تای ــف سیســتم عــددی جدی ــه تعری ــی ب ــت کل شــمارش انجــام دهــد. در اینجــا در حال
ارقام: 

  0,۱,2,۳,….r - ۱      

 

 ي ضمني براي تدريسها دانش) ه

 :توصيه مي شود هنرآموز محترم در مورد موضوعات زير اطالعاتي داشته باشدبراي تدريس هر چه بهتر مطالب اين فصل، 

،و دستگاه هاي عددي مختلفرقم  تعريف عدد 
كدگذاري دودويي 
عمليات محاسباتي در مبناها 
آشنايي با سيستم هاي رنگي

 .فوق آورده شده استاطالعات الزم در خصوص موضوعات  "ارائه فعاليت هاي تكميلي"و  "مطالب تكميلي"در بندهاي 

 

 تجهيزات الزم ) و

 . براي تدريس اين فصل از كتاب نياز به استفاده از كالس سمعي بصري براي پخش فيلم و پويانمايي است

 

 مشكالت متداول در تدريس فصل ) ز

 كدهاي دودويي

 . دودويي كدگذاري كنددر فعاليت كالسي زير از هنرجو خواسته شده كه چهار نوع بذر گل را با يك عدد دو رقمي 

  

 

 

 

 

براي همين ممكن است هنرجو در جوابگويي به اين فعاليت . در حالي كه در كتاب، در مورد كدگذاري دودويي بحثي نشده است

 . كالسي با مشكل مواجه شود

ها را دارا است، و هر تركيب يك  0ها و  1تركيب ممكن از  2nبيت است كه  nبيتي،گروهي متشكل از  nيك كد دودويي 

 .عنصر از مجموعه كد شده را نمايش مي دهد

در فعاليت كالسي فوق يك مجموعه چهار عنصري داريم كه با دو بيت مي توانيم كدگذاري كنيم، طوريكه به هر عنصر يكي از 

  11و  10،  01، 00: تركيبات بيتي زير را اختصاص دهيم

در يك گلخانه چهار نوع بذر گل موجود است و مي خواهيم هر كدام را با يك عدد دو 

.براي هر بذر يك كد دو رقمي دودويي پيشنهاد دهيد. كنيم كدگذاري رقمي دودويي

كالسي فعاليت
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 نکتــه: در هنــگام تعریــف یــک سیســتم عــددی جدید)مبنــای r( اگــر تعــداد ارقــام کمتــر از 10 باشــد، مرســوم اســت کــه r رقــم 
مــورد نیــاز از سیســتم ده دهــی گرفتــه می شــود، اگــر r<10 باشــد از حــروف الفبــای انگلیســی بــرای تکمیــل 10 رقــم ده دهــی 

اســتفاده می شــود. ) مثــاارزش مطلــقA برابــر 10، ارزش مطلــق B برابــر 11 و الــی آخــر(

بيتي با شمارش  nتركيب بيتي يك كد . بيتي نياز دارد 4عنصري به كد  16بيتي و مجموعه  3د عنصري با به ك 8يك مجموعه 

 .حاصل مي شود 2n-1تا  0دودويي از 

 ):rمبناي (تايي  rتعريف يك سيستم عددي جديد 

را تعريف كرده و بتواند در آن سيستم عددي شمارش ) rمبناي (از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند يك سيستم عددي جديدي

 : مي پردازيم )  rمبناي ( تايي rدر اينجا در حالت كلي به تعريف سيستم عددي جديد . انجام دهد

 

رقم مورد نياز از  rباشد، مروسوم است كه  10اگر تعداد ارقام كمتر از ) rمبناي (در هنگام تعريف يك سيستم عددي جديد: نكته

.( رقم دهدهي استفاده مي گردد 10باشد از حروف الفباي انگليسي براي تكميل  r>10سيستم دهدهي گرفته مي شود، اگر 

 )و الي آخر 11 برابر B ارزش مطلق ، 10 برابر Aارزش مطلقمثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      r-1,…,0,1,2,3 :ارقام

aiبه طوريكه                    r(aiai-1…a3a2a1a0) :         اعداد <   r  0  <=

ri :ارزش مكاني ارقام , … , r3 , r2 , r1 , r0 

=                                      ارزش هر رقم=  ارزش مطلق  * ارزش مكاني     ai*ri  ارزشai    

 : 10به مبناي  rتبديل از مبناي 

                             = ∑ 𝑎𝑎𝑗𝑗 ∗ 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑗𝑗=0 (aiai-1…a3a2a1a0)10 = ai * ri + ai-1 * ri-1 + … + a2 * r2 + a1 * r1 + a0 * r0   

 

             

 :تايي rشمارش در سيستم 

0 , 1 , 2 , 3 , … , (r-2) , (r-1) ,

10 , 11 , 12 , … , 1(r-2) , 1(r-1) ,

20 , 21, 22 , … , 2(r-2) , 2(r-1) ,

.

.

.

(r-2)0 , (r-2)1 , (r-2)2 , … , (r-2)(r-2) , (r-2)(r-1) ,

(r-1)0 , (r-1)1 , (r-1)2 , … , (r-1)(r-2) , (r-1)(r-1) ,

100 , 101 , 102 , … , 10(r-2) , 10(r-1) ,

…

بيتي با شمارش  nتركيب بيتي يك كد . بيتي نياز دارد 4عنصري به كد  16بيتي و مجموعه  3د عنصري با به ك 8يك مجموعه 

 .حاصل مي شود 2n-1تا  0دودويي از 

 ):rمبناي (تايي  rتعريف يك سيستم عددي جديد 

را تعريف كرده و بتواند در آن سيستم عددي شمارش ) rمبناي (از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند يك سيستم عددي جديدي

 : مي پردازيم )  rمبناي ( تايي rدر اينجا در حالت كلي به تعريف سيستم عددي جديد . انجام دهد

 

رقم مورد نياز از  rباشد، مروسوم است كه  10اگر تعداد ارقام كمتر از ) rمبناي (در هنگام تعريف يك سيستم عددي جديد: نكته

.( رقم دهدهي استفاده مي گردد 10باشد از حروف الفباي انگليسي براي تكميل  r>10سيستم دهدهي گرفته مي شود، اگر 

 )و الي آخر 11 برابر B ارزش مطلق ، 10 برابر Aارزش مطلقمثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      r-1,…,0,1,2,3 :ارقام

aiبه طوريكه                    r(aiai-1…a3a2a1a0) :         اعداد <   r  0  <=

ri :ارزش مكاني ارقام , … , r3 , r2 , r1 , r0 

=                                      ارزش هر رقم=  ارزش مطلق  * ارزش مكاني     ai*ri  ارزشai    

 : 10به مبناي  rتبديل از مبناي 

                             = ∑ 𝑎𝑎𝑗𝑗 ∗ 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑗𝑗=0 (aiai-1…a3a2a1a0)10 = ai * ri + ai-1 * ri-1 + … + a2 * r2 + a1 * r1 + a0 * r0   

 

             

 :تايي rشمارش در سيستم 

0 , 1 , 2 , 3 , … , (r-2) , (r-1) ,

10 , 11 , 12 , … , 1(r-2) , 1(r-1) ,

20 , 21, 22 , … , 2(r-2) , 2(r-1) ,

.

.

.

(r-2)0 , (r-2)1 , (r-2)2 , … , (r-2)(r-2) , (r-2)(r-1) ,

(r-1)0 , (r-1)1 , (r-1)2 , … , (r-1)(r-2) , (r-1)(r-1) ,

100 , 101 , 102 , … , 10(r-2) , 10(r-1) ,

…

بيتي با شمارش  nتركيب بيتي يك كد . بيتي نياز دارد 4عنصري به كد  16بيتي و مجموعه  3د عنصري با به ك 8يك مجموعه 

 .حاصل مي شود 2n-1تا  0دودويي از 

 ):rمبناي (تايي  rتعريف يك سيستم عددي جديد 

را تعريف كرده و بتواند در آن سيستم عددي شمارش ) rمبناي (از هنرجو انتظار مي رود كه بتواند يك سيستم عددي جديدي

 : مي پردازيم )  rمبناي ( تايي rدر اينجا در حالت كلي به تعريف سيستم عددي جديد . انجام دهد

 

رقم مورد نياز از  rباشد، مروسوم است كه  10اگر تعداد ارقام كمتر از ) rمبناي (در هنگام تعريف يك سيستم عددي جديد: نكته

.( رقم دهدهي استفاده مي گردد 10باشد از حروف الفباي انگليسي براي تكميل  r>10سيستم دهدهي گرفته مي شود، اگر 

 )و الي آخر 11 برابر B ارزش مطلق ، 10 برابر Aارزش مطلقمثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      r-1,…,0,1,2,3 :ارقام

aiبه طوريكه                    r(aiai-1…a3a2a1a0) :         اعداد <   r  0  <=

ri :ارزش مكاني ارقام , … , r3 , r2 , r1 , r0 

=                                      ارزش هر رقم=  ارزش مطلق  * ارزش مكاني     ai*ri  ارزشai    

 : 10به مبناي  rتبديل از مبناي 

                             = ∑ 𝑎𝑎𝑗𝑗 ∗ 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑗𝑗=0 (aiai-1…a3a2a1a0)10 = ai * ri + ai-1 * ri-1 + … + a2 * r2 + a1 * r1 + a0 * r0   

 

             

 :تايي rشمارش در سيستم 

0 , 1 , 2 , 3 , … , (r-2) , (r-1) ,

10 , 11 , 12 , … , 1(r-2) , 1(r-1) ,

20 , 21, 22 , … , 2(r-2) , 2(r-1) ,

.

.

.

(r-2)0 , (r-2)1 , (r-2)2 , … , (r-2)(r-2) , (r-2)(r-1) ,

(r-1)0 , (r-1)1 , (r-1)2 , … , (r-1)(r-2) , (r-1)(r-1) ,

100 , 101 , 102 , … , 10(r-2) , 10(r-1) ,

…



راه نـــــــما )راهنمای هنرآموز( 105

تبدیل مبنا به کمک بازی های گروهی:

بازی اول:
برای تبدیل از مبنای 10 به مبنای دیگر ) r ( می توانیم به صورت زیر عمل کنیم:

هنرجویان را به گروه های r نفری تقسیم می کنیم. تعداد افرادی که در گروه های r نفری گروه بندی نشده اند را به عنوان باقیمانده 
یادداشت می کنیم.

از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده انتخاب می کنیم.
مراحل 1 تا ۳ را تا زمانی ادامه می دهیم که از نمایندگان انتخاب شده، گروه های r نفری تشکیل نشود.

باقیمانده ها را از راست به چپ قرار می دهیم          
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 مثال:

 

  :   1مرحله 

 

 

 

 : 2مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 : 3مرحله

 

 

 

 

 

 

4= ( ?  ) 10)19( 

 = باقیمانده 3 

 = باقیمانده 0 

 = باقیمانده 1 

4) 103= ( 10)19( 
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بازی دوم:
تمرین تبدیل مبنای 10 به مبنای 2 : 

 )n(ــان ــداد یکس ــا تع ــروه ب ــه دو گ ــان را ب ــدا هنرجوی ابت
تقســیم می کنیــم. 

ــه  ــه ب ــم ک ــام می کنی ــروه اع ــر گ ــان ه ــه هنرجوی ب
صــورت ردیفــی بایســتند. 

ــه  ــی ک ــی در ردیف ــر اســاس ارزش مکان ــو را ب هــر هنرج
ــم.  ــذاری می کنی ــام گ ــای 2، ن ــا توان ه ایســتاده اســت، ب
ــان  عــددی را در مبنــای 10 اعــام می کنیــم و از هنرجوی
می خواهیــم آن عــدد را تولیــد کننــد. طوریکــه ارزش 
ــک و  ــد ی ــرده ان ــاال ب ــه دستشــان را ب ــرادی ک ــق اف مطل
ارزش مطلــق افــرادی کــه دستشــان پاییــن اســت را صفــر 

ــم. ــر می گیری در نظ
ــره  ــروه ۴ نف ــد. دو گ ــم n=۴ باش ــرض می کنی ــال: ف مث

تشــکیل می دهیــم. 
به افراد گروه ها اعام آمادگی می کنیم

 

 :بازي دوم

 :  2به مبناي  10تمرين تبديل مبناي 

 . تقسيم مي كنيم (n)ابتدا هنرجويان را به دو گروه با تعداد يكسان

 . به هنرجويان هر گروه اعالم مي كنيم كه به صورت رديفي بايستند

 . ، نام گذاري مي كنيم2هر هنرجو را بر اساس ارزش مكاني در رديفي كه ايستاده است، با توان هاي 

ي كه دستشان طوريكه ارزش مطلق افراد. هنرجويان مي خواهيم آن عدد را توليد كننداعالم مي كنيم و از  10عددي را در مبناي 

 .در نظر مي گيريم را باال برده اند يك و ارزش مطلق افرادي كه دستشان پايين است را صفر

.نفره تشكيل مي دهيم 4دو گروه . باشد n=4فرض مي كنيم : مثال

 

 .به افراد گروه ها اعالم آمادگي مي كنيم

 

 

 

 

 . هر كدام از گروه ها زود به حالت زير درآمد برنده است. را اعالم مي كنيم 9مثال  16عددي كمتر از 

 .دور به گروه برنده در تخته يك خط مي كشيم بار تكرار مي كنيم و در هر  10اين كار را 

 . در نهايت گروه برنده را مشخص مي كنيم

 .مي باشد 2nبستگي دارد و برابر با  nقدار بزرگترين عددي كه مي توانيم اعالم كنيم به م
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الف( تعیین سطح 
ــر اســت، پیش نیاز هــای  ــس بهت ــل از تدری همــکار گرامــی قب

الزم را بــرای ورود بــه ایــن فصــل مــد نظــر قــرار دهیــد.
ــد،  ــم کنی ــر فراه ــود را بهت ــوزش خ ــه آم ــما زمین ــه ش هرچ
ــهیل  ــان تس ــرای هنرجوی ــل ب ــن فص ــم ای ــس و تفهی تدری

. می شــود
هنرجــو در ایــن فصــل بــا اعــداد و ریاضیــات روبــرو می شــود 
ــد  ــات عاقمن ــه ریاضی ــما ب ــان ش ــی از هنرجوی ــط برخ و فق
ــم را برداشــته، شــروع  ــل از اینکــه قل ــا قب هســتند، پــس لطف
ــک  ــژده ی ــد، م ــا کنی ــل مبناه ــس دســتگاه ها و تبدی ــه تدری ب
فصــل سرشــار از بــازی ریاضــی را بــه هنرجویــان خــود بدهید. 
بــه عنــوان مثــال می توانیــد بــا اســتفاده از دســته بندی چــوب 
ــن گام هــای  ــاد دوران کودکــی و اولی ــه ی کبریت هــا آنهــا را ب

آمــوزش ریاضــی بیندازیــد.
یادمــان باشــد کــه کاس خشــک ریاضــی قطعــا خــط قرمــز 

تدریــس ماســت و اصــوال نتیجــه منفــی در بــردارد. 
ــه  ــی ک ــا جای ــده و ت ــی نش ــدی ریاض ــث ج ــس وارد بح پ
امــکان دارد، هنرجویــان را بــا ترفندهــای خــود در ایــن فصــل 

ــد. ــگفت زده کنی ش
موفقیــت تدریــس در ایــن فصــل کامــا صفــر و یــک اســت. 
اگــر ایــن مبحــث بــرای هنرجویــان کامــل درک نشــود 
پایه هــای اصلــی عملیــات ریاضــی و منطقــی رایانــه همیشــه 

مبهــم و نامفهــوم می مانــد.
پــس شــما دقیقــا در تدریــس ایــن فصــل همانند معلــم کاس 

اول ابتدایــی نقــش آفرین هســتید.

بهترین نقش را بیافرینید

ــا  ــث مبناه ــان از بح ــی هنرجوی ــزان آگاه ــرآورد می ــت ب جه
می توانیــد، بــا طــرح ســواالت زیــر ســطح کاس را بســنجید.

ــواالت را  ــح س ــخ صحی ــه پاس ــود ک ــنهاد می ش ــه : پیش نکت
ــن  ــد در حی ــازه دهی ــداده، اج ــان ن ــه هنرجوی ــان ب ــان زم هم

ــند. ــح برس ــخ صحی ــه درک پاس ــما ب ــس ش تدری

شروع تدریس

ــا ۹ را  ــر از 16 مث ــددی کمت ع
ــدام از  ــر ک ــم. ه ــام می کنی اع
گروه هــا زود بــه حالــت زیــر 

ــت.  ــده اس ــد برن درآم
تکــرار  بــار   10 را  کار  ایــن 
می کنیــم و در هــر دور بــرای 
گــروه برنــده در تختــه یــک خــط 

. می کشــیم
را  برنــده  گــروه  نهایــت  در 

می کنیــم.  مشــخص 
بزرگتریــن عــددی کــه می توانیــم اعــام کنیــم بــه مقــدار 

n بســتگی دارد و برابــر بــا 2n می باشــد.
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سواالت تعیین سطح بحث مبنا :
سوال 1 : چه کسی می داند ما چند رقم در سیستم ریاضی خود داریم :

سوال 2 : چه کسی می داند که این ارقام کدامند؟ 
ســوال ۳ : چــه کســی می دانــد چــرا از ابتــدا ایــن تعــداد رقــم بــرای مــا تعریــف شــد؟ و چــرا ایــن تعــداد بــرای بشــر ملمــوس 

اســت؟
سوال ۴ : چه کسی می داندچگونه عدد 1۵۴ در جدول زیر قرار می گیرد؟

جدول 4-۲- ارزش رقم های عدد ۱۵4

سوال ۵ : چه کسی می داند ارقام قابل درک برای رایانه چندتاست و آنها کدامند؟
سواالت تعیین سطح بحث سیستم عددی :

سوال 1 : چه کسانی می دانند ارتباط منطقی بین ارقام و دستگاه عددی چیست؟
سوال 2 : چه کسی می داند ارزش رقمی ۷ در عدد ۴۷۳2 چیست؟

سواالت تعیین سطح بحث تبدیل مبناها :
سوال 1 : چه کسانی می دانند کلمه » تبدیل مبنا« یعنی چه؟ 

ــده را  ــت آم ــدد بدس ــرد؟ ع ــته بندی ک ــی دس ــته های 8 تای ــوان در بس ــه می ت ــدد 1۹ را چگون ــد ع ــی می دان ــه کس ــوال 2: چ س
بــا شــکل نشــان دهیــد. 

                                                                           شکل 1-۴- دسته بندی 8تایی

عدد به دست آمده 2۳ است. همین جا به هنرجویان یک مورد شگفت آور بگویید : 

 در جدول زير قرار ميگيرد ؟ 154چه كسي ميداندچگونه عدد :  4سوال 

 صد تايي ده تايي يكي
   

 

 

 چه كسي ميداند ارقام قابل درك براي كامپيوتر چندتاست و آنها كدامند ؟:  5سوال 

 :سيستم عددي  سواالت تعيين سطح بحث 

 ارتباط منطقي بين ارقام و دستگاه عددي چيست ؟ چه كساني  ميدانند:  1سوال 

 چيست ؟ 4732در عدد  7ارزش رقمي  چه كسي ميداند:  2سوال 

 :سواالت تعيين سطح بحث تبديل مبناها   

 يعني چه ؟ : تبديل مبنا  "كلمه  چه كساني  ميدانند:  1سوال 

 : تايي دسته بندي كرد ؟ عدد بدست آمده را با شكل نشان دهيد  8را چگونه ميتوان در بسته هاي  19چه كسي ميداند عدد : 2سوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : همينجا به هنرجويان يك مورد شگفت آور بگوييد . است  23عدد به دست آمده 

 

2 3

8)23  (    =10)19(

   154ارزش رقم هاي عدد   -2-4جدول 

 تايي    8دسته بندي   -2-4شكل 
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سوال ۳ : چه کسانی می دانند عدد 11 در مبنای 10 چه فرقی با عدد 11 در مبنای 2 یا در مبنای 8 دارد؟
سوال ۴ : چه کسانی می دانند عدد ۳82 در کدام دستگاه قابل تعریف است؟) دودویی، ده دهی، هگزادسیمال ( 

ب( ورود به مبحث

ورود به بحث مبناها و دسته بندی 
پیشنهاد می شود با مثال دسته بندی اعداد در مبنای ده دهی شروع کنید.

از ۳ هنرجو بخواهید عدد 2۳ را با کبریت ها برای شما در دستگاه ده تایی و هشت تایی و دوتایی دسته بندی کنند. 
ســپس اشــکال زیــر را در تابلــو رســم کــرده، کار هنرجویــان را نمادیــن کنیــد. زیــرا بــه ایــن قســمت بــرای آمــوزش مبحــث بعــد 

نیــاز خواهیــد داشــت. 

دستگاه ده دهی

دستگاه هشت هشتی

دستگاه دو دویی

 

 

 ورود به بحث عدد نويسي  

 : در ابتدا يك سري نكات رياضي را به هنرجويان يادآوري نماييد 

 

 

 

 

 

 : ميتوانيد با توضيح شكل قسمت قبل به صورت زير وارد بحث ارزش عددها و سيستم اعداد شويد 

 

 : دستگاه ده دهي 

 

2×101+3×100=23

 

 : دستگاه هشت هشتي  

 

 

2×81+7×80=23

 : دستگاه دو دويي 

 

x0 =  1

x1 =  x

 

 

 ورود به بحث عدد نويسي  
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x0 =  1

x1 =  x
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دستگاه هشت هشتی
در ابتدا یک سری نکات ریاضی را به هنرجویان یادآوری نمایید :

 

 

 ورود به بحث عدد نويسي  

 : در ابتدا يك سري نكات رياضي را به هنرجويان يادآوري نماييد 

 

 

 

 

 

 : ميتوانيد با توضيح شكل قسمت قبل به صورت زير وارد بحث ارزش عددها و سيستم اعداد شويد 

 

 : دستگاه ده دهي 

 

2×101+3×100=23

 

 : دستگاه هشت هشتي  

 

 

2×81+7×80=23

 : دستگاه دو دويي 

 

x0 =  1

x1 =  x

 

 

 ورود به بحث عدد نويسي  

 : در ابتدا يك سري نكات رياضي را به هنرجويان يادآوري نماييد 

 

 

 

 

 

 : ميتوانيد با توضيح شكل قسمت قبل به صورت زير وارد بحث ارزش عددها و سيستم اعداد شويد 

 

 : دستگاه ده دهي 

 

2×101+3×100=23

 

 : دستگاه هشت هشتي  

 

 

2×81+7×80=23

 : دستگاه دو دويي 

 

x0 =  1

x1 =  x

می توانید با توضیح شکل قسمت قبل به صورت زیر وارد بحث ارزش عددها و سیستم اعداد شوید :

11×21+1×20=23 

 ورود به بحث تبديل مبناها  

 :يك ترفند ساده و جالب بازي با ارقام است اكنون نوبت ارائه 

 

 : ارقام اين دستگاه 

 

 

 

 

 : ارقام اين دستگاه 

 

 

 

 

 : ارقام اين دستگاه 
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ورود به بحث عدد نویسی

23 = 2 101+ 3 100

23 = 2 81+7 80 

23 = 11 21 + 1 20 
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ورود به بحث تبدیل مبناها 
اکنون نوبت ارائه یک ترفند ساده و جالب بازی با ارقام است :

11×21+1×20=23 

 ورود به بحث تبديل مبناها  

 :يك ترفند ساده و جالب بازي با ارقام است اكنون نوبت ارائه 

 

 : ارقام اين دستگاه 

 

 

 

 

 : ارقام اين دستگاه 

 

 

 

 

 : ارقام اين دستگاه 
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 : ارقام اين دستگاه 
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 هنرآموز محترم می توانید از جدول۳-۴ برای تبدیل مبناها در تدریس خود بهره ببرید.

 :بهره ببريد در تدريس خود براي تبديل مبناها   3-4هنرآموز محترم ميتوانيد از جدول 

تبديل از  2 8 10 16
 ستون به سطر

معادل تك تك ارقام 
بيتي  4در جايگاه 

 باينري

 2تقسيم متوالي بر 
 يا

 روش كاهش وزن

معادل تك تك ارقام 
بيتي  3در جايگاه 

 باينري
 2 

معادل تك تك ارقام 
بيتي و بعد  4در جايگاه 

تايي از  3تقسيم بندي 
سمت راست و نوشتن 
 معادل در مبناي اكتال

 8تقسيم متوالي بر 
 يا

 روش كاهش وزن
 

تايي از  3تقسيم بندي 
سمت راست و معادل 

 آن در اكتال
8 

مجموع ضرب هر عدد 
به توان جايگاه  16در 

 آن
 

هر عدد  مجموع ضرب
به توان جايگاه  8در 

 آن

مجموع ضرب هر عدد 
 10 به توان جايگاه آن 2در 

 
 16تقسيم متوالي بر 

 يا
 روش كاهش وزن

معادل تك تك ارقام 
بيتي و بعد  3در جايگاه 

تايي از  4تقسيم بندي 
سمت راست و نوشتن 

معادل در مبناي 
 هگزادسيمال

تايي از 4تقسيم بندي 
سمت راست و معادل 

 در هگزادسيمالآن 
16 

 

 

 )  سطر به ستون(جدول تبديل مبناها   -3-4جدول 

جدول ۳-4-جدول تبدیل مبناها)سطر به ستون(
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هــم چنیــن می توانیــد از نمودارهــای زیــر بصــورت یــک قانــون کلــی یــاد کنیــد و از هــوش بصــری بــرای افزایــش یادگیــری 
هنرجویــان خــود بهــره ببریــد. 

 :  و يا از نمودارهاي زير بصورت يك قانون كلي ياد كنيد و  از هوش بصري براي افزايش يادگيري هنرجويان خود بهره ببريد 

 

 

 دريس ت
 :براي آموزش اين فصل به شيوه زير عمل مي كنيم

آموزش مفاهيم رقم و عدد
ساخت يك سيستم عددي فرضي
شمارش در يك سيستم عددي
معرفي مبنا هاي رايج
تبديل مبنا ها به يكديگر 

10مبناي  Aتقسيم متوالي بر  Aمبناي 

به ساير مبناها 10از مبناي تبديل عدد   -2-4نمودار 

10مبناي    Aمجموع ضرب هر رقم در  Aمبناي 

به توان مرتبه آن رقم

 10تبديل عدد از ساير مبناها به مبناي   -3-4نمودار 

10مبناي   Aمبناي  Bمبناي 
1 2

يكديگربه  10تبديل عدد از مبناهاي غير از   -4-4نمودار 
منودار 4-4- تبدیل عدد از مبناهای غیر از 10 به یکدیگر

تدریس 
برای آموزش این فصل به شیوه زیر عمل می کنیم:

   آموزش مفاهیم رقم و عدد
   ساخت یک سیستم عددی فرضی

   شمارش در یک سیستم عددی

   معرفی مبنا های رایج

   تبدیل مبنا ها به یکدیگر

 و یا از نشودارهای زیر بصورت یک قانون کلی یاد کنید و  از هوش بصری برای افزایش یادگیری هنرجویان خود بهره ببرید :  

 

 

 

 دریس ت
 برای رموزش ای  فصل به شیوه زیر عشل می کنیم:

 رموزش مفاهیم رقم و عدد 

  یک سیستم عددی فرضیساخل 

 ششارش در یک سیستم عددی 

 معرفی مبنا های رایج 

 تبدیل مبنا ها به یکدیار 

 Aتقسیم متوالی بر   Aمبنای  10مبنای 

 به سایر مبناها 10تبدیل عدد از مبنای   -2-4نشودار 

  Aمجموع ضرب هر رقم در   Aمبنای  10مبنای 
 به توان مرتبه آن رقم

  10تبدیل عدد از سایر مبناها به مبنای   -3-4نشودار 

  Aمبنای   Bمبنای  10مبنای 
1 2 

 به یکدیار 10تبدیل عدد از مبناهای دیر از   -4-4نشودار 



راه نـــــــما )راهنمای هنرآموز( 115

ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 
آمــوزش مبنــا دارای دانــش زیــادی نیســت؛ امــا درک و فهــم وبــه کار بــردن آن بســیار مهــم اســت. بــه همیــن دلیــل بایــد ابتــدا 
مفاهیــم را بــه هنرجویــان منتقــل کنیــم و پــس از گــروه بنــدی هنرجویــان بــه همــان روش بــارش فکــری)در فصــل قبــل بــه 
همــراه مثــال بررســی شــد.( از هــر گــروه بخواهیــم یــک سیســتم عــددی جدیــد بــا نماد هــای دلخــواه طراحــی کنــد. بهتــر اســت 

نــام هــر گــروه نامــی باشــد کــه بــرای سیســتم عــددی جدیــد خــود انتخــاب می کنــد.
در سیستم طراحی شدۀ جدید هنرجویان باید به سه مهارت برسند:

  شمارش

  تبدیل از مبنای جدید به مبنای ده
  تبدیل از مبنای ده به مبنای جدید

در صورت داشتن زمان از آنها می خواهیم روی عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در مبنای خود کار کنند.
هــدف از ایــن روش ایــن اســت کــه هنرجــو بتوانــد مفاهیــم مــورد نیــاز در مبنــای جدیــد را خــود ارائــه دهــد و از تجربیــات خــود 
ــر مبنــای خــود خواهــد فهمیــد کــه مفهــوم عــدد یــک  ــا تســلط ب در مبنــای ده بــرای توســعه مبنــای جدیــد اســتفاده کنــد. ب
مفهــوم ذاتــی نیســت بلکــه مفهومــی اکتســابی و قــرار دادی اســت کــه بشــر بــرای شــمارش و بیــان کمیــت یــک مفهــوم از 
ــان کمیت هــا اســتفاده  ــرای بی ــا بعد هــا از آن ب ــرای شــمارش از اعــداد اســتفاده می کــرد؛ ام ــدا بشــر ب ــد. ابت آن اســتفاده می کن
کــرد و در ایــن هــدف مجبــور شــد، اعــداد را توســعه دهــد و مفاهیمــی ماننــد اعــداد طبیعــی، اعــداد صحیــح، اعــداد گویــا، اعــداد 

گنــگ، اعــداد حقیقی،اعــدا موهومــی و... را خلــق کنــد.

الف( مفاهیم کلیدی

 مفاهيم كليدي) الف

 

 شيوه و الگوي پيشنهادي ) ب

آموزش مبنا داراي دانش زيادي نيست اما درك و فهم وبه كار بردن آن بسيار مهم مي باشد به همين دليل بايـد ابتـدا مفـاهيم را بـه     
از هـر  .) در فصل قبل به همراه مثـال بررسـي شـد   (هنرجويان منتقل كنيم و پس از گروه بندي هنرجويان به همان روش بارش فكري

بهتر است نام هر گروه نامي باشد كه براي سيستم عـددي  . روه بخواهيم يك سيستم عددي جديد با نماد هاي دلخواه طراحي كندگ
 .جديد خود انتخاب مي كند

 :در سيستم طراحي شده جديد هنرجويان بايد به سه مهارت برسند

شمارش
تبديل از مبناي جديد به مبناي ده
جديد تبديل از مبناي ده به مبناي

 .در صورت داشتن زمان از آن ها مي خواهيم روي عمليات جمع، تفريق، ضرب و تقسيم در مبناي خود كار كنند

هدف از اين روش اين است كه هنرجو بتواند مفاهيم مورد نياز در مبناي جديد را خود ارائه دهد و از تجربيـات خـود در مبنـاي ده    
سلط بر مبناي خود خواهد فهميد كه مفهوم عدد يـك مفهـوم ذاتـي نيسـت بلكـه مفهـومي       بات. براي توسعه مبناي جديد استفاده كند

ابتدا بشر براي شـمارش از اعـداد   . اكتسابي و قرار دادي است كه بشر براي شمارش و بيان كميت يك مفهوم از آن استفاده مي كند
ين هدف مجبور شد اعداد را توسعه دهد و مفـاهيمي ماننـد   استفاده مي كرد اما بعد ها از آن براي بيان كميت ها استفاده كرد و در ا

 .را خلق كند... اعداد طبيعي، اعداد صحيح، اعداد گويا، اعداد گنگ، اعداد حقيقي ،اعدا موهومي و

فصل مبناها در يك نگاه   -5-4نمودار 

نمودار 5-4- فصل مبناها در یک نگاه
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 :به نمونه طرح درس زیر توجه نمایید 

  پیشنهادی( هفتگی)طرح درس روزانه 
 مبنای دو :  واحد کار دهم: کالس 

 .هنرجو بتواند در مبنای دو بشمارد و عملیات جمع و تفریق انجام دهد  (:کلیهدف )پیام جلسه 
 هافعالیت توانمندسازی واحد کاراهداف نحوۀ تحقق 

 زمان 
 فعالیت (دقیقه)

 /حیطة عاطفی: طبقة هدف
 حرکتی -روانی / شناختی

 هنرجویانکار  هنرآموزکار 

عیین ــت
 ســــطح

ارزشیابی )
 (رفتار ورودی

سنجش میزان آگاهی 
هنرجویان ازسیستم های 

 عددی

از هنرجویان در مورد سیستم های 
 عددی سوال می کنیم

هنرجویان به صورت فعال به سوال 
 .مطرح شده پاسخ می دهند

 دقیقه 5

ه ــورود ب
 ــحثـب

 (ایجاد انگیزه)
 ایجاد توجه در هنر جویان

می  06در مورد ساعت که در مبنای 
 باشد توضیح می دهیم

 دقیقه 5 گوش دادن به صحبت های معلم

 ارائه
یم ـمفاه

 کلیدی
 (توضیح معلم)

اولیه و ایجاد  ارائه مفاهیم
 انگیزه

در مورد مبنای دو و شیوه شمارش و 
 .محاسبه در آن توضیح می دهیم

 دقیقه 06 گوش دادن به صحبت های معلم

الیت ــفع
 ارگاهیـک
دانش  تمرین)

 (آموزان

 بازی هوپ
از هنرجویان می خواهیم که بازی هوپ 
 .را با مبنای دو در گروه خود انجام دهند

 دقیقه 55 کندگروه شمارش را تمرین می 

ارزیابی 
 هاالیتــفع
 (ئه تمریناار)

 بررسی مهارت
از هرگروه نفر برتر در بازی هوپ را 

انتخاب و گروه جدیدی تشکیل داده تا 
 .در حضور همه بازی انجام شود

 دقیقه55 .گروه برتر شمارش را اجرا می کند

کات ـارائه ن
 تکمیلی

 (جمع بندی)

ارزیابی اطالعات و تجزیه 
 وتحلیل آن

مطالب را به همراه نکات تکمیلی 
 توضیح می دهیم

 دقیقه56 .نکات را یادداشت می کنند

ارزشیابی 
 شایستگی

ارزشیابی )
 (پایانی

اهمیت توجه در کالس و 
 بررسی سطح تفهیم و کاربرد

از هنرجویان سوال کرده و برای او نمره 
 ای منظور می کنیم

هنرجوی انتخابی به سواالت پاسخ 
 .می دهد

 دقیقه5

رین در ــتم
 زلــمن

 (تکلیفتعیین)

تمرین و سازماندهی ارزش 
 ها در ذهن هنر جو

در مورد یک مبنای فرضی تمرین کند و 
.  عمل جمع وتفریق در آن را یاد بگیرد

 .به تمرین های کتاب پاسخ دهد

در مورد مبنای فرضی در جلسه بعد 
 .امتحان گرفته می شود

 دقیقه5

ابزارها و 
 تجهیزات
 مورد نیاز

 تخته آموزشی و اینترنت 
 ویدئو پروژکتور 

 تصاویر مورد نیاز برای نمایش بهتر ارقام و اعداد در مبناها
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ج( مطالب تکمیلی 
۱- شمارش 

شــمردن اعــداد از اولیــن مفاهیمــی اســت کــه بایــد آن را یــاد بگیریــم و شــاید بــرای کودکــی کــه تــازه ســخن گفتــن را تمریــن 
می کنــد، جــذاب تریــن موضــوع بــرای والدیــن ایــن اســت کــه از یــک تــا ده بشــمارد و مــورد تشــویق قــرار گیــرد! مزیــت شــمردن 
ــه اعمــال پیچیده تــر ضــرب و تقســیم  ــه راحتــی می توانیــم اعمــال جمــع و تفریــق را انجــام دهیــم و آن را ب ایــن اســت کــه ب

گســترش دهیــم. پیــش از ایــن کــه شــمردن را یــاد بگیریــم، بهتــر اســت در دو مفهــوم رقــم و عــدد بــه توافــق برســیم.
رقم: مجموعه ای متناهی از نماد های مرتب است. )ترتیب نمادها بسیار مهم است(

 مطالب تكميلي ) ج

 شمارش  -1

بايد آن را ياد بگيريم و شايد براي كودكي كه تازه سخن گفتن را تمرين مي كند جذاب شمردن اعداد از اولين مفاهيمي است كه 

مزيت شمردن اين است كه به راحتي مي ! ترين موضوع براي والدين اين است كه از يك تا ده بشمارد و مورد تشويق قرار گيرد

پيش از اين كه شمردن را ياد .رب و تقسيم گسترش دهيمتوانيم اعمال جمع و تفريق را انجام دهيم و آن را به اعمال پيچيده تر ض

 :بگيريم بهتر است در دو مفهوم رقم و عدد به توافق برسيم

 )ترتيب نمادها بسيار مهم  است. (اهي از نماد هاي مرتب استمجموعه اي متن :رقم

{1 ,0}                                                                                                                                                                     مبناي دو     

{@ ,# ,&}                                                                                                                                                              نمبناي نمادي

 {7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                                                            مبناي هشت  

{9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                                                 مبناي ده          

{A, B, C, D, E, F ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                            مبناي شانزده      

 
 ارقام در سيستم هاي عددي رايج -3-4شكل

 

 

در اين رشته رقم سمت راست كم ارزش . رشته اي از ارقام كه با توجه به ارزش مكاني هر رقم غالبا منحصر به فرد است: عدد

 :مانند. ترين و رقم سمت راست با ارزش ترين رقم مي باشد

01010111101010
#@@&&&#
8129891091
165125512

AB2761720CF

 :برخي از دستگاه هاي اعداد داراي نام ويژه اي مي باشند كه مهمترين آن ها به شرح زير مي باشند

0Fاعداد دودويي -1

تفاده در علوم كامپيوتر وطراحي آن  ها از اين دستگاه اس. مي باشد} 0,1{اين دستگاه داراي مجموعه ارقام : 1

 :دليل انتخاب اين دستگاه در طراحي كامپيوتر عبارتند از. شده است

1 Binary

 مطالب تكميلي ) ج

 شمارش  -1

بايد آن را ياد بگيريم و شايد براي كودكي كه تازه سخن گفتن را تمرين مي كند جذاب شمردن اعداد از اولين مفاهيمي است كه 

مزيت شمردن اين است كه به راحتي مي ! ترين موضوع براي والدين اين است كه از يك تا ده بشمارد و مورد تشويق قرار گيرد

پيش از اين كه شمردن را ياد .رب و تقسيم گسترش دهيمتوانيم اعمال جمع و تفريق را انجام دهيم و آن را به اعمال پيچيده تر ض

 :بگيريم بهتر است در دو مفهوم رقم و عدد به توافق برسيم

 )ترتيب نمادها بسيار مهم  است. (اهي از نماد هاي مرتب استمجموعه اي متن :رقم

{1 ,0}                                                                                                                                                                     مبناي دو     

{@ ,# ,&}                                                                                                                                                              نمبناي نمادي

 {7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                                                            مبناي هشت  

{9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                                                 مبناي ده          

{A, B, C, D, E, F ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                            مبناي شانزده      

 
 ارقام در سيستم هاي عددي رايج -3-4شكل

 

 

در اين رشته رقم سمت راست كم ارزش . رشته اي از ارقام كه با توجه به ارزش مكاني هر رقم غالبا منحصر به فرد است: عدد

 :مانند. ترين و رقم سمت راست با ارزش ترين رقم مي باشد

01010111101010
#@@&&&#
8129891091
165125512

AB2761720CF

 :برخي از دستگاه هاي اعداد داراي نام ويژه اي مي باشند كه مهمترين آن ها به شرح زير مي باشند

0Fاعداد دودويي -1

تفاده در علوم كامپيوتر وطراحي آن  ها از اين دستگاه اس. مي باشد} 0,1{اين دستگاه داراي مجموعه ارقام : 1

 :دليل انتخاب اين دستگاه در طراحي كامپيوتر عبارتند از. شده است

1 Binary

 مطالب تكميلي ) ج

 شمارش  -1

بايد آن را ياد بگيريم و شايد براي كودكي كه تازه سخن گفتن را تمرين مي كند جذاب شمردن اعداد از اولين مفاهيمي است كه 

مزيت شمردن اين است كه به راحتي مي ! ترين موضوع براي والدين اين است كه از يك تا ده بشمارد و مورد تشويق قرار گيرد

پيش از اين كه شمردن را ياد .رب و تقسيم گسترش دهيمتوانيم اعمال جمع و تفريق را انجام دهيم و آن را به اعمال پيچيده تر ض

 :بگيريم بهتر است در دو مفهوم رقم و عدد به توافق برسيم

 )ترتيب نمادها بسيار مهم  است. (اهي از نماد هاي مرتب استمجموعه اي متن :رقم

{1 ,0}                                                                                                                                                                     مبناي دو     

{@ ,# ,&}                                                                                                                                                              نمبناي نمادي

 {7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                                                            مبناي هشت  

{9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                                                 مبناي ده          

{A, B, C, D, E, F ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0}                                                                                                            مبناي شانزده      

 
 ارقام در سيستم هاي عددي رايج -3-4شكل

 

 

در اين رشته رقم سمت راست كم ارزش . رشته اي از ارقام كه با توجه به ارزش مكاني هر رقم غالبا منحصر به فرد است: عدد

 :مانند. ترين و رقم سمت راست با ارزش ترين رقم مي باشد

01010111101010
#@@&&&#
8129891091
165125512

AB2761720CF

 :برخي از دستگاه هاي اعداد داراي نام ويژه اي مي باشند كه مهمترين آن ها به شرح زير مي باشند

0Fاعداد دودويي -1

تفاده در علوم كامپيوتر وطراحي آن  ها از اين دستگاه اس. مي باشد} 0,1{اين دستگاه داراي مجموعه ارقام : 1

 :دليل انتخاب اين دستگاه در طراحي كامپيوتر عبارتند از. شده است

1 Binary

عدد: رشته ای از ارقام که با توجه به ارزش مکانی هر رقم غالبا منحصر به فرد است. در این رشته رقم سمت راست کم ارزش ترین 
و رقم سمت چپ با ارزش ترین رقم است. مانند:

01010111101010

#@@&&&#

8129891091

165125512

AB2761720CF

برخی از دستگاه های اعداد دارای نام ویژه ای هستند که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- اعداد دودویی : این دستگاه دارای مجموعه ارقام }0.1{ است. در علوم رایانه و طراحی آنها از این دستگاه استفاده شده است. 

دالیل انتخاب این دستگاه در طراحی رایانه عبارتند از:
   با ترانزیستور که مهمترین جزء الکترونیکی است به راحتی قابل شبیه سازی است. ترانزیستور دارای سه حالت کاری قطع و فعال 
و اشباع است که از حالت قطع و اشباع آن برای شبیه سازی یک و صفر استفاده می شود. حالت فعال در طراحی تقویت کننده های 

صوتی استفاده می شود. الزم به ذکر است قبل از ترانزیستور از المپ خا برای این کار استفاده می شد.
   این دستگاه عددی با دستگاه منطق همخوانی دارد که اساس کار ماشین های محاسباتی است.)ساختار جبری یکسانی دارند در 

ریاضیات به آن جبر بولی یا جبر2 می گویند.
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)NOT(شکل۴-۴- یک جزء منطقی معادل نقیض

2- اعــداد هشــت هشــتی : بومیــان امریکا)زبــان یوکی هــا در کالیفرنیــا و پامی هــا در مکزیــک( از ایــن دســتگاه بــرای شــمارش 
ــد!  ــن انگشــتان در شــمارش اســتفاده می کنن ــه بی ــه جــای اســتفاده از انگشــتان در شــمارش از فاصل ــا ب ــد. آنه اســتفاده می کنن
جالــب اســت بدانیــم در زمــان چالــز دوم پادشــاه ســوئد هــم اســتفاده از ایــن مبنــا رایــج بــوده اســت و بجــای ارقــام صفــر تــا 

ــد. ــتفاده می کردن ــای}o. i. s. n. m. t. f. u{ اس ــه نماد ه ــت از مجموع هف
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــه فایل ه ــوز ب ــای مج ــرای اعط ــس ب ــد لینوک ــتم عامل ها مانن ــی از سیس ــت در برخ ــای هش مبن

)chmod ــتور است.)دس

۳- اعداد ده دهی : دستگاه رایج جهانی است که آن را خوب می شناسیم.
ــده می شــود.  ــه اســت و هگــزا دســیمال نامی ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــه م ــن دســتگاه در رایان ۴- اعــداد شــانزده شــانزدهی : ای
مجموعــه ارقــام ایــن دســتگاه عــددی }A, B, C, D, E. F .۹ .8 .۷ .6 .۵ .۴ .۳ .2 .1 .0{اســت و هــر رقــم آن معــادل چهــار 

رقــم دودویــی اســت. شــاید دلیــل اســتفاده از آن در رایانــه فشــرده کــردن اعداددودویــی بــا تعــداد ارقــام کمتــر اســت.
۵- مبنــای شــصت: اعــداد در مبنا هــای باالتــر هــم اســتفاده می شــود. نمایــش ســاعت یــک عــدد ســه رقمــی در مبنــای شــصت 
 hh:mm:ss ــوی ــا از الگ ــک رقم ه ــرای تفکی ــت. ب ــاعت اس ــدگان آن س ــه و ص ــگان دقیق ــه، ده ــکان آن ثانی ــه ی ــت ک اس
اســتفاده می شــود. ســاعت یــک شــمارنده اســت کــه از ســاعت 0 تــا 2۴ می شــمارد و ایــن فراینــد را تکــرار می کنــد. همــه افــراد 
بــدون ایــن کــه درکــی از مبنــای شــصت داشــته باشــند، ســاعت را می شناســند و بــه راحتــی می تواننــد ثانیــه بــه ثانیــه بشــمارند.

مثال ۳: اگر زمان 0۳:1۵:۵6 باشد، ۳0 ثانیه بعد چه زمانی است؟
0۳:16:26

ــه دیگــری از مبناهــا ســاخت عــدد رنــگ در مبنــای 2۵6 اســت کــه هــر رقــم ایــن  6- مبنــای دویســت وپنجــاه وشــش: نمون
مبنــا بــه صــورت دو رقــم هگــزا دســیمال نمایــش داده می شــود الگــوی نمایــش آن بــه صــورت rrggbb اســت کــه از ســمت 

راســت  رنــگ آبــی دو رقــم اول، ســبز دو رقــم دوم و قرمــز دو رقــم ســوم ایــن عــدد اســت.
برای شمارش در یک مبنا باید مطابق قانون زیر عمل کنیم

1- در کم ارزش ترین مکان رقم بعدی را قرار می دهیم.
2- اگــر در کــم ارزش تریــن مــکان آخریــن رقــم سیســتم عــددی قــرار داشــت، ابتــدا اولیــن رقــم را در ایــن مــکان قــرار می دهیــم 
ســپس در رقــم بــاارزش تــر کنــار آن، رقــم بعــدی را قــرار می دهیــم و ایــن کار را تــا زمانــی ادامــه می دهیــم کــه بتوانیــم رقــم 

بعــدی سیســتم عــددی را دریــک مــکان قــرار دهیــم.

ترانزيستور داراي سه حالت كاري . با ترانزيستور كه مهمترين جزء الكترونيكي است به راحتي قابل شبيه سازي مي باشد

حالت فعال در .اده مي شودقطع و فعال و اشباع مي باشد كه از حالت قطع و اشباع آن براي شبيه سازي يك و صفر استف

1Fطراحي تقويت كننده هاي

الزم به ذكر است قبل از ترانزيستور از المپ خال براي اين كار . صوتي استفاده مي شود 2

.استفاده مي شد

ساختار جبري يكساني (.اين دستگاه  عددي با دستگاه منطق كه اساس كار ماشين هاي محاسباتي است  همخواني دارد

.مي گويند 2يات به آن جبر بولي يا جبردارند در رياض

 
)NOT(يك جزء منطقي معادل نقيض -4-4شكل

2Fاعداد هشت هشتي -2

از اين دستگاه براي شمارش استفاده مي ) زبان يوكي ها در كاليفرنيا و پامي ها در مكزيك(بوميان امريكا: 3

جالب است بدانيم در زمان ! انگشتان در شمارش استفاده مي كنندآن ها به جاي استفاده از انگشتان در شمارش از فاصله بين . كنند

,o, i{نماد هاي اين مبنا رايج بوده است و بجاي ارقام صفر تا هفت از مجموعه از چالز دوم پادشاه سوئد هم استفاده s, n, m, t, f, u {

 .استفاده مي كردند

دستور .(مبناي هشت در برخي از سيستم عامل ها مانند لينوكس براي اعطاي مجوز به فايل ها مورد استفاده قرار گرفته است

chmod( 

3Fاعداد ده دهي -3

 .دستگاه رايج جهاني مي باشد كه آن را خوب مي شناسيم: 4

4Fاعداد شانزده شانزدهي -4

ه است و هگزا دسيمال ناميده مي شود مجموعه ارقام اين دستگاه در كامپيوتر مورد استفاده قرار گرفت: 5

شايد دليل . است و هر رقم آن معادل چهار رقم دودويي است}A, B, C, D, E, F ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0{اين دستگاه عددي 

 .استفاده از آن در رايانه فشرده كردن اعداددودويي با تعداد ارقام كمتر است

در مبنا هاي باالتر هم استفاده مي شود نمايش ساعت يك عدد سه رقمي در مبناي شصت مي باشد كه اعداد  :مبناي شصت -5

ساعت يك . استفاده مي شود hh:mm:ssبراي تفكيك رقم ها از الگوي . يكان آن ثانيه، دهگان دقيقه و صدگان آن ساعت است

2 Amplifier
3 Octal

4 Decimal 
5 Hexadecimal  
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 ارزش مکانی ارقام -2

خواهیم کرد نکاتی را مطرح کنیم که در  مبنا و کار با مبناهای مختلف رسان شود. شیوه ای که در اکثر کتاب در ای  بخش سعی 
و مبنای جدید پل دو طرفه بزنیم یعنی راهی برای تبدیل از مبنای  10ها برای رموزش مبنا استفاده می شود ای  اسل که بی  مبنای 

ی  شیوه دلط نیسل اما باعث می شود که انجام عشلیات در مبناهای دیار کندتر انجام جدید به مبنای ده و بالعکس طرابی کنیم. ا
شود در صورتی که کار در هر مبنایی به سادگی کار در مبنای ده می باشد و بتی در مبنای دو کار ها بسیار ساده تر انجام خواهد 

 شد.

 نشایش عدد در هر مبنا به صورت زیر اسل

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛−1…𝑎𝑎1𝑎𝑎0 

ه هر رقم به صورت اندیس نشایش داده می شود وسعی می شود برای اینکه ابهامی در رقم پیش نیاید از نشادهای تکی برای هر رتب
رقم استفاده شود هرچند در برخی مبناها می توانیم ازنشاد مبناهای دیار برای نشایش ارقام استفاده کنیم. در ساعل برای رقم ثانیه از 

 می گذاریم.»:« ده برای نشایش رقم استفاده می کنیم اما بی  رقم ها برای رفع ابهاممبنای  59تا  00اعداد 

 بسط عدد در هر مبنایی با توجه به ارزش مکانی ارقام به صورت زیر اسل:

𝑎𝑎𝑛𝑛10𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−110𝑛𝑛−1 +⋯+ 𝑎𝑎1101 + 𝑎𝑎0 

 یعنی در هشه مبناها ارزش مکانی به صورت یکان، دهاان، صدگان و ... می باشد!

 : تغییر مبنا های زیر را انجام دهید؟4مثال 

(10111)2 = 104 + 102 + 101 + 1 = 24 + 22 + 21 + 1 = 16+ 4+ 2+ 1 = 23 

23 = 2 ∗ 101 + 3 = (10)2 ∗ (1010)2 + (11)2 = (10100)2 + (11)2 = (10111)2 
(10)16 = 16 = 24 = (10)24 

 می باشد.الزم برای ای  که با ای  روش  بتوانیم تغییر مبنا انجام دهیم فراگیری ضرب و جشع در هر مبنا 

 مبنا مشخص نبود مبنای آن ده می باشد.نکته:اگر در عددی 

 : چاونه عددی در مبنای دو را به عددی در مبنای شانزده تبدیل کنیم؟5مثال

 در جدول زیر ابتدا در مبنای دو تا پانزده می ششاریم سپس در مبنای دو ششارش را انجام می دهیم

 

@@&&@&& 

 

 ارزش مکانی ارقام -2

خواهیم کرد نکاتی را مطرح کنیم که در  مبنا و کار با مبناهای مختلف رسان شود. شیوه ای که در اکثر کتاب در ای  بخش سعی 
و مبنای جدید پل دو طرفه بزنیم یعنی راهی برای تبدیل از مبنای  10ها برای رموزش مبنا استفاده می شود ای  اسل که بی  مبنای 

ی  شیوه دلط نیسل اما باعث می شود که انجام عشلیات در مبناهای دیار کندتر انجام جدید به مبنای ده و بالعکس طرابی کنیم. ا
شود در صورتی که کار در هر مبنایی به سادگی کار در مبنای ده می باشد و بتی در مبنای دو کار ها بسیار ساده تر انجام خواهد 

 شد.

 نشایش عدد در هر مبنا به صورت زیر اسل

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛−1…𝑎𝑎1𝑎𝑎0 

ه هر رقم به صورت اندیس نشایش داده می شود وسعی می شود برای اینکه ابهامی در رقم پیش نیاید از نشادهای تکی برای هر رتب
رقم استفاده شود هرچند در برخی مبناها می توانیم ازنشاد مبناهای دیار برای نشایش ارقام استفاده کنیم. در ساعل برای رقم ثانیه از 

 می گذاریم.»:« ده برای نشایش رقم استفاده می کنیم اما بی  رقم ها برای رفع ابهاممبنای  59تا  00اعداد 

 بسط عدد در هر مبنایی با توجه به ارزش مکانی ارقام به صورت زیر اسل:

𝑎𝑎𝑛𝑛10𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−110𝑛𝑛−1 +⋯+ 𝑎𝑎1101 + 𝑎𝑎0 

 یعنی در هشه مبناها ارزش مکانی به صورت یکان، دهاان، صدگان و ... می باشد!

 : تغییر مبنا های زیر را انجام دهید؟4مثال 

(10111)2 = 104 + 102 + 101 + 1 = 24 + 22 + 21 + 1 = 16+ 4+ 2+ 1 = 23 

23 = 2 ∗ 101 + 3 = (10)2 ∗ (1010)2 + (11)2 = (10100)2 + (11)2 = (10111)2 
(10)16 = 16 = 24 = (10)24 

 می باشد.الزم برای ای  که با ای  روش  بتوانیم تغییر مبنا انجام دهیم فراگیری ضرب و جشع در هر مبنا 

 مبنا مشخص نبود مبنای آن ده می باشد.نکته:اگر در عددی 

 : چاونه عددی در مبنای دو را به عددی در مبنای شانزده تبدیل کنیم؟5مثال

 در جدول زیر ابتدا در مبنای دو تا پانزده می ششاریم سپس در مبنای دو ششارش را انجام می دهیم

 

نکته: در هرمرحله شمارش یک قانون اجرا می شود و اولویت با قانون یک است.

می توانیم قوانین فوق را به صورت الگوریتم بنویسیم:
0- شروع

1- عددی از ورودی دریافت کن؟
2- رتبه جاری را صفر قرار بده

۳- اگر درمکان رتبه جاری آخرین رقم قراردارد آنگاه
در مکان جاری اولین رقم را قرار بده
به رتبه جاری یک شماره اضافه کن

۴- در رتبه جاری رقم بعدی قرار بده
۵- عدد را نمایش بده

6- پایان
نکته: اگر در مکان یک رتبه رقمی نبود پیش فرض اولین رقم می باشد! 

مثال1: اگرمجموعه ارقام در یک مبنا }@ , # , &{ باشد ده عدد اول را بشمارید؟
&,#,@,#&,##,#@,@&,@#,@@,#&&

مثال 2: درسیستم مثال قبل، عدد بعد @@#&&@@ چیست؟
@@&&@&&

2- ارزش مکانی ارقام
در ایــن بخــش ســعی خواهیــم کــرد، نکاتــی را مطــرح کنیــم کــه درک مبنــا و کار بــا مبناهــای مختلــف آســان شــود. شــیوه ای 
کــه در اکثــر کتاب هــا بــرای آمــوزش مبنــا اســتفاده می شــود، ایــن اســت کــه بیــن مبنــای 10 و مبنــای جدیــد پــل دو طرفــه 
بزنیــم یعنــی راهــی بــرای تبدیــل از مبنــای جدیــد بــه مبنــای ده و بالعکــس طراحــی کنیــم. ایــن شــیوه غلــط نیســت؛ امــا باعــث 
ــه ســادگی کار در  ــر انجــام شــود. در صورتــی کــه کار در هــر مبنایــی ب ــات در مبناهــای دیگــر کندت می شــود کــه انجــام عملی

مبنــای ده اســت و حتــی در مبنــای دو کار هــا بســیار ســاده تــر انجــام خواهــد شــد.
نمایش عدد در هر مبنا به صورت زیر است:

رتبــه هــر رقــم بــه صــورت اندیــس نمایــش داده شــده، ســعی می شــود بــرای اینکــه ابهامــی در رقــم پیــش نیایــد، از نمادهــای 
تکــی بــرای هــر رقــم اســتفاده شــود. هرچنــد در برخــی مبناهــا می توانیــم ازنمــاد مبناهــای دیگــر بــرای نمایــش ارقــام اســتفاده 
کنیــم. در ســاعت بــرای رقــم ثانیــه از اعــداد 00 تــا ۵۹ مبنــای ده بــرای نمایــش رقــم اســتفاده می کنیــم امــا بیــن رقم هــا بــرای 

ــم. ــع ابهــام»:« می گذاری رف
بسط عدد در هر مبنایی با توجه به ارزش مکانی ارقام به صورت زیر است:

یعنی در همه مبناها ارزش مکانی به صورت یکان، دهگان، صدگان و... است!) هر عدد در مبنای خودش 10 است(
مثال ۴: تغییر مبنا های زیر را انجام دهید؟



120 فصل۴: حل مسئله )تبدیل مبناها(

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          
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(10)16 = 16 = 24 =

 .مي باشدالزم براي اين كه با اين روش  بتوانيم تغيير مبنا انجام دهيم فراگيري ضرب و جمع در هر مبنا 

 .مشخص نبود مبناي آن ده مي باشداگر در عددي مبنا :نكته

 چگونه عددي در مبناي دو را به عددي در مبناي شانزده تبديل كنيم؟: 5مثال

 در جدول زير ابتدا در مبناي دو تا پانزده مي شماريم سپس در مبناي دو شمارش را انجام مي دهيم
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بهتر است اين جدول را با روش كاهش (.همان طور كه در جدول مي بينيم هر رقم هگزادسيمال معادل چهار رقم دودويي است

 )وزن ها به دست آوريم

(𝐴𝐴𝐴𝐴2)16 = (𝐴𝐴)16 ∗
    

 .در تمام مبناها يك عدد درتواني از ده ضرب شود معادل اضافه كردن صفربه تعداد توان در سمت راست عدد مي باشد: نكته

توانيم از سمت راست چهار بيت چهاربيت جدا نموده سپس مي  16به  2بادقت در مثال فوق متوجه مي شويم كه براي تغيير مبناي 

 .هم معادل چهار بيتي هر رقم هگزادسيمال راقرار مي دهيم 2به  16معادل هگزا دسيمال آن را قرار مي دهيم و براي تبديل

.در مبناي هشت به دو هم به همين شيوه به صورت سه بيت سه بيت عمل مي كنيم

 عمليات در مبنا ها -3

عمل اصلي در هر مبنايي،  جمع، تفريق، ضرب و تقسيم مي باشد كه در دوران ابتدايي براي تسلط بر آن ها زمان زيادي چهار 

اين نكته را به اين خاطر مي گويم كه يادگيري مبنا ها نياز به زمان و تمرين و تكراردارد پس لطفا در يادگيري . صرف نموديم

ن فصل تسلط كافي در مبنا ها، به ويژه مبناي دو و شانزده بدست آوريد وبدانيد تسلط بر مبنا ها اميد وارم با گذراندن اي. عجله نكنيد

 .يادگيري بخش هايي از برنامه نويسي و سخت افزار را براي شما آسان مي كند

جمع -1-3

تبديل ارقام هگزادسيمال در مبناي  -4-4جدول 
   

000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 
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)بهتر اسل ای  جدول را با روش کاهش وزن هشان طور که در جدول می بینیم هر رقم هازادسیشال معادل چهار رقم دودویی اسل.
 ها به دسل روریم(

(𝐴𝐴𝐴𝐴2)16 = (𝐴𝐴)16 ∗ (10)162 + (𝐴𝐴)16 ∗ (10)16 + (2)16 = (1010)2 ∗ (10)28 + (1011)2 ∗ (10)24 + (0010)2
= (101000000000)2 + (10110000)2 + (0010)2 = (101010110010)2     

 نکته: در تمام مبناها یک عدد درتوانی از ده ضرب شود معادل اضافه کردن صفربه تعداد توان در سمت راست عدد می باشد.

می توانیم از سشل راسل چهار بیل چهاربیل جدا نشوده سپس  16به  2بادقل در مثال فوق متوجه می شویم که برای تغییر مبنای 
 هم معادل چهار بیتی هر رقم هازادسیشال راقرار می دهیم. 2به  16معادل هازا دسیشال رن را قرار می دهیم و برای تبدیل

 در مبنای هنل به دو هم به هشی  شیوه به صورت سه بیل سه بیل عشل می کنیم.

 عملیات در مبنا ها -3

هار عشل اصلی در هر مبنایی،  جشع، تفریق، ضرب و تقسیم می باشد که در دوران ابتدایی برای تسلط بر رن ها زمان زیادی صرف چ
نشودیم. ای  نکته را به ای  خاطر می گویم که یادگیری مبنا ها نیاز به زمان و تشری  و تکراردارد پس لطفا در یادگیری عجله نکنید. 

ن ای  فصل تسلط کافی در مبنا ها، به ویژه مبنای دو و شانزده بدسل رورید وبدانید تسلط بر مبنا ها یادگیری امید وارم با گذراند
 بخش هایی از برنامه نویسی و سخل افزار را برای ششا رسان می کند.

 جمع -1-3

یی از انانتان و ششارش برای ای  برای انجام عشل جشع الزم اسل ابتدا جشع های تک رقشی را یاد بایریم. هشانطور که در ابتدا
کار استفاده می کردیم برای سیستم عددی نشادی  هم به هشی  صورت عشل می کنیم. سه انانل برای ششردن کافی اسل! ابتدا 
کار با عدد نشادی  سخل به نظر می رسد اما با کشی تشری  به ای  دستااه هم عادت می کنیم.الزم به یاد روری اسل که یک سال 

ابتدایی برای ای  کاردر مبنای ده وقل صرف کردیم اگر الزم اسل برای کار با عدد نشادی  چوب های کبریل رماده کنید و به  در
 کشک رن دسته های  ده تایی و صد تایی درسل کنید. پس عجله نکنید و بردبار باشید.

 : باصل جشع زیر را بدسل رورید؟1مثال

@+@=? ## 

   2تبدیل ارقام هازادسیشال در مبنای  -4-4جدول 

 

برای این که با این روش بتوانیم تغییر مبنا انجام دهیم، فراگیری ضرب و جمع در هر مبنا الزم است.

نکته:اگر در عددی مبنا مشخص نباشد، مبنای آن ده است.

مثال۵: چگونه عددی در مبنای دو را به عددی در مبنای شانزده تبدیل کنیم؟
در جدول زیر ابتدا در مبنای دو تا پانزده می شماریم سپس در مبنای دو شمارش را انجام می دهیم.

2                                                                                                        

همــان طــور کــه در جــدول ۴-۴ می بینیــم، هــر رقــم هگزادســیمال معــادل چهــار رقــم دودویــی اســت.)بهتر اســت ایــن جــدول 
را بــا روش کاهــش وزن هــا بــه دســت آوریــم(

نکتــه: در تمــام مبناهــا یــک عــدد درتوانــی از ده ضــرب شــود معــادل اضافــه کــردن صفربــه تعــداد تــوان در ســمت راســت عــدد 
. ست ا

بــا دقــت در مثــال فــوق متوجــه می شــویم کــه بــرای تغییــر مبنــای 2 بــه 16 می توانیــم از ســمت راســت چهــار بیــت چهاربیــت 
ــم  ــر رق ــی ه ــار بیت ــادل چه ــم مع ــه 2 ه ــل16 ب ــرای تبدی ــم و ب ــرار  دهی ــیمال آن را ق ــزا دس ــادل هگ ــرده، ســپس مع ــدا ک ج

ــم. ــرار می دهی ــیمال را ق هگزادس
در مبنای هشت به دو هم به همین شیوه به صورت سه بیت سه بیت عمل می کنیم.

۳- عملیات در مبنا ها
چهــار عمــل اصلــی در هــر مبنایــی، جمــع، تفریــق، ضــرب و تقســیم اســت کــه در دوران ابتدایــی بــرای تســلط بــر آنهــا زمــان 
ــه زمــان و تمریــن و تکــراردارد،  ــاز ب ــم کــه یادگیــری مبنا هــا نی ــه ایــن خاطــر می گوی ــه را ب ــن نکت ــم. ای ــادی صــرف کردی زی
پــس لطفــا در یادگیــری عجلــه نکنیــد. امیــدوارم بــا گذرانــدن ایــن فصــل تســلط کافــی در مبنا هــا، بــه ویــژه مبنــای دو و شــانزده 
ــرای شــما آســان می کنــد. ــر مبنا هــا یادگیــری بخش هایــی از برنامه نویســی و ســخت افزار را ب بدســت آوریــد و بدانیــد تســلط ب

۳-۱- جمع
ــتان و  ــی از انگش ــه در ابتدای ــم. همان طورک ــاد بگیری ــی را ی ــک رقم ــای ت ــدا جمع ه ــت ابت ــع الزم اس ــل جم ــام عم ــرای انج ب
ــم. ســه  ــن صــورت عمــل می کنی ــه همی ــن هــم ب ــرای سیســتم عــددی نمادی ــم ب ــن کار اســتفاده می کردی ــرای ای شــمارش ب
ــن  ــه ای ــن ب ــا کمــی تمری ــا ب ــه نظــر می رســد ام ــن ســخت ب ــا عــدد نمادی ــدا کار ب ــی اســت! ابت ــرای شــمردن کاف انگشــت ب
دســتگاه هــم عــادت می کنیــم. الزم بــه یــاد آوری اســت کــه یــک ســال در ابتدایــی بــرای ایــن کار در مبنــای ده وقــت صــرف 
ــی و  ــه کمــک آن دســته های ده تای ــد و ب ــاده کنی ــت آم ــای کبری ــن چوب ه ــدد نمادی ــا ع ــرای کار ب ــر الزم اســت ب ــم، اگ کردی

ــار باشــید. صدتایــی درســت کنیــد. پــس عجلــه نکنیــد و بردب

مثال1: حاصل جمع زیر را بدست آورید؟
@+@=?##
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با کمی تمرین به جدول زیر می رسیم:

با همان قوانینی که برای جمع اعداد چند رقمی در مبنای ده یاد گرفته ایم)ده بر یک!( می توانیم در این مبنای نمادین جمع انجام 
دهیم.

مثال2: جمع زیر را انجام دهید؟

۳-2- تفریق
برای تفریق هم به همان شیوه که» قرض گرفتن« نام داشت عمل می کنیم

مثال1: تفریق زیر را انجام دهید؟

 برای بررسی درستی عمل تفریق، جمع زیر را انجام می دهیم:

۳-۳- ضرب
برای عمل ضرب ابتدا جدول ضرب را ایجاد می کنیم، سپس به کمک آن می توانیم ضرب دو عدد دلخواه را مانند مبنای ده انجام 

دهیم. 
مثال1: حاصل ضرب زیر را محاسبه کنید؟

جدول ضرب اعداد نمادین
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مثال2: ضرب دو عدد زیر را انجام دهید؟

۳-۴- تقسیم
برای تقسیم دو عدد صحیح هم با همان قواعدی عمل می کنیم که در مبنای ده یاد گرفته ایم.

مثال1: تقسیم زیر را انجام داده خارج قسمت و باقیمانده را محاسبه و سپس درستی آن رابررسی کنید؟
###/#&@=#?

   
 برای بررسی درستی آن ابتدا مقسوم علیه را در خارج قسمت ضرب کرده، سپس حاصل را با باقی مانده جمع می کنیم. اگر مقسوم 

به دست آمد، تقسیم به درستی انجام شده است.

مثال2: معمای زیر را در دستگاه نمادین حل کنید؟
»ما و ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما، گر تو هم با ما شوی، جملگی صد می شویم«

باید این نکته را یادآوری کنم که این معما در مبنای ده طرح شده است و شما باید آن را به مبنای نمادین ببرید.

از جدول ضرب می دانیم )@ * @ = ##(، پس مخرج مشترک را )##) می گیریم.

 # # # # & @ 
- # & @ #   

 & & @    
برای بررسی درستی رن ابتدا مقسوم الیه را در خارج قسشل ضرب نشوده سپس باصل را با باقی مانده جشع می کنیم اگر مقسوم  

 به دسل رمد تقسیم صحیح درسل انجام شده اسل.

(#&@  *  #) + && @ =#&@+&&@ = ### 

 

 : معشای زیر را در دستااه نشادی  بل کنید؟2مثال

 «ای از نصف ما گر تو هم  با ما شوی، جشلای صد می شویمماوماونصف ماو نصفه »

 با ید ای  نکته را یادروری کنم که ای  معشا در مبنای ده طرح شده اسل و ششا باید رن را به مبنای نشادی  ببرید.

100 = #&@&#                                                                          12 = 1
@                                                                                               14 = 1

## 

 

𝑋𝑋 + 𝑋𝑋 + 𝑋𝑋
@ + 𝑋𝑋

## + # = #&@&#  

 ( پس مخرج منتر  را شارپ شارپ می گیریم.## = @ * @از جدول ضرب می دانیم)

 

##𝑋𝑋 + ##𝑋𝑋 + @𝑋𝑋 + 𝑋𝑋 + ## = ##@@## 

(## + ## + @ + #)𝑋𝑋 = ##@@## − ## 

(@@ + #&)𝑋𝑋 = ##@@&& 

#&@𝑋𝑋 = ##@@&& 

𝑋𝑋 = ##@@&&
#&@ = ##&&  

 هر وقل توانستید ای  معشا را بل کنید به توانایی خوبی در کار با مبنا ها رسیده اید.

 روش کاهش وزن ها -5 

ای  روش که روشی بریصانه می باشد ابتدا سعی می کند بینتری  وزن را از عدد ما بخورد تا جایی که از عدد چیزی نشاند. 
روش بسیار کاررمد می باشد اما در دیار مبنا ها نشی توانیم از ای  روش استفاده کنیم. بهتر اسل ای  روش را ابتدا درمبنای دوای  

 به صورت خاص)روش هنل، چهار، دو، یک( یاد گرفته سپس رن را گسترش دهیم.

 روش هنل، چهار، دو، یک -1-5
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هر وقت توانستید این معما را حل کنید به توانایی خوبی در کار با مبنا ها رسیده اید.
 ۵- روش کاهش وزن ها

این روش که روشی حریصانه است، ابتدا سعی می کند بیشترین وزن را از عدد ما بخورد تا جایی که از عدد چیزی نماند. درمبنای 
دو این روش بسیار کارآمد است؛ اما در دیگر مبنا ها نمی توانیم از این روش استفاده کنیم. بهتر است این روش را ابتدا به صورت 

خاص)روش هشت، چهار، دو، یک( یاد گرفته، سپس آن را گسترش دهیم.
۵-۱- روش هشت، چهار، دو، یک

 این روش اعداد صفر تا پانزده در مبنای ده را به عددی چهار بیتی در مبنای دو تبدیل می کند و این امر کمک می کند ارقام مبنای 
شانزده را به صورت ذهنی به مبنای دو تبدیل کنیم.

مثال1: 

جدول ۵-4- روش کاهش وزن

هار بیتی در مبنای دو تبدیل می کند و ای  کشک می کند ارقام مبنای ای  روش  اعداد صفر تا پانزده در مبنای ده را به عددی چ  
 شانزده را به صورت ذهنی به مبنای دوتبدیل کنیم.

 : 1مثال

10= 8 +2 = 1010 
9 = 8 +1 = 1001 
14=8+4+2=1110 

 روش کاهش وزن ها -2-5

 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 وزن ها

1030 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 0 0 2        6 باقی مانده

 

 

 

 

 های کارگاهی د( فعالیت

 ارزشیابی پایانی فصل چهارم
 جاهای خالی را با اعداد صحیح کامل نمایید. -الف

 است. 1000،   47542در عدد 7ارزش مکانی رقم  -

 است.یک هر عدد به توان صفر برابر  -

 را داشته باشد.یک یا صفر تواند مقدار یک بیت می -

 .های مربوط به هم را به هم وصل نماییدستون -ب        

   ( 1111) 2                                    2بزرگترین عدد چهاررقمی در مبنای  (1

 هگزادسیمال                                          16مبنای  (2

3) 10 (28)                                             2)11100(      

 روش کاهش وزن    -5-4جدول 

 

هار بیتی در مبنای دو تبدیل می کند و ای  کشک می کند ارقام مبنای ای  روش  اعداد صفر تا پانزده در مبنای ده را به عددی چ  
 شانزده را به صورت ذهنی به مبنای دوتبدیل کنیم.

 : 1مثال

10= 8 +2 = 1010 
9 = 8 +1 = 1001 
14=8+4+2=1110 

 روش کاهش وزن ها -2-5

 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 وزن ها

1030 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 0 0 2        6 باقی مانده

 

 

 

 

 های کارگاهی د( فعالیت

 ارزشیابی پایانی فصل چهارم
 جاهای خالی را با اعداد صحیح کامل نمایید. -الف

 است. 1000،   47542در عدد 7ارزش مکانی رقم  -

 است.یک هر عدد به توان صفر برابر  -

 را داشته باشد.یک یا صفر تواند مقدار یک بیت می -

 .های مربوط به هم را به هم وصل نماییدستون -ب        

   ( 1111) 2                                    2بزرگترین عدد چهاررقمی در مبنای  (1

 هگزادسیمال                                          16مبنای  (2

3) 10 (28)                                             2)11100(      

 روش کاهش وزن    -5-4جدول 

 

هار بیتی در مبنای دو تبدیل می کند و ای  کشک می کند ارقام مبنای ای  روش  اعداد صفر تا پانزده در مبنای ده را به عددی چ  
 شانزده را به صورت ذهنی به مبنای دوتبدیل کنیم.

 : 1مثال

10= 8 +2 = 1010 
9 = 8 +1 = 1001 
14=8+4+2=1110 

 روش کاهش وزن ها -2-5

 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 وزن ها

1030 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 0 0 2        6 باقی مانده

 

 

 

 

 های کارگاهی د( فعالیت

 ارزشیابی پایانی فصل چهارم
 جاهای خالی را با اعداد صحیح کامل نمایید. -الف

 است. 1000،   47542در عدد 7ارزش مکانی رقم  -

 است.یک هر عدد به توان صفر برابر  -

 را داشته باشد.یک یا صفر تواند مقدار یک بیت می -

 .های مربوط به هم را به هم وصل نماییدستون -ب        

   ( 1111) 2                                    2بزرگترین عدد چهاررقمی در مبنای  (1

 هگزادسیمال                                          16مبنای  (2

3) 10 (28)                                             2)11100(      

 روش کاهش وزن    -5-4جدول 
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د( فعالیت های کارگاهی 

ارزشیابی پایانی فصل چهارم

الف- جاهای خالی را با اعداد صحیح کامل کنید.
   ارزش مکانی رقم ۷ در عدد ۴۷۵۴2، 1000 است.

   هر عدد به توان صفر برابر یک است.
   یک بیت می تواند مقدار صفر یا یک را داشته باشد.
ب- ستون های مربوط به هم را به هم وصل نمایید.

  ) 1111( 2 1( بزرگترین عدد چهاررقمی در مبنای 2        
هگزادسیمال 2( مبنای 16          

   )11100( 2             )28( 10 )۳
 bit ۴( رقم دودویی             

) 1110( 2                 )E( 16 )۵

ج- به سواالت زیر پاسخ دهید.
1( عدد FF00FF چه رنگي تولید مي کند؟ 

2( ارزش مکانی ارقام عدد ۷6۵۹01 را به دست آورید؟

۳( چرا در رایانه از سیستم عددی دودویی استفاده می کنیم؟
ــرای شبیه ســازی  ــه کلیدهــای الکترونیکی)ترانزیســتور( اســت و قطــع و وصل)اشــباع( ب ــه خاطــر اینکــه مبنــای طراحــی رایان  ب
ــرای ایــن کار اســتفاده می شــد. دلیــل دیگــر اینکــه ایــن  یــک و صفــر اســتفاده می شــود. قبــل از ترانزیســتور از المــپ خــأ ب

سیســتم عــددی منطبــق بــر منطــق گــزاره ای اســت.
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۴(مزیت استفاده از مبنای هگزادسیمال در رایانه را توضیح دهید؟ 
   تبدیل داده دودویی به شانزده شانزدهی به سادگی انجام می شود.

   اعداد شانزده شانزدهی از تعداد ارقام کمتر برای نمایش عدد استفاده می کند. این تعداد یک چهارم مبنای دو است.

ت- تبدیل مبنا های زیر را انجام دهید.

می باشد و قطع و وصل)اشباع( برای شبیه  )ترانزیستور(کلیدهای الکترونیکی طر اینکه مبنای طراحی کامپیوتربه خا 

. قبل از ترانزیستور از المپ خال بری این کار استفاده شده است. دلیل دیگر اینکه این سازی یک و صفر استفاده می شود

 سیستم عددی منطبق بر منطق گزاره ای می باشد.

  

 سمت راست ترانزیستورو سمت چپ المپ خال -5-4شکل

 

  ادسیمال در رایانه را توضیح دهید؟از مبنای هگزمزیت استفاده  (4

 .تبدیل داده دودویی به شانزده شانزدهی به سادگی انجام می شود 

  اعداد شانزده شانزدهی از تعداد ارقام کمتر برای نمایش عدد استفاده می کند. این تعداد یک چهارم مبنای

 دو می باشد.

 های زیر را انجام دهید.تبدیل مبنا -ت

53=  2)110101( 

 744463= 16)F0C5B( 

2)110110001110(=16)E8D( 

16)6B19(=10)6582( 

16)35(=2)1100101( 

 

 

 
 های کارگاهیه( ارزیابی فعالیت

 برای ارزیابی فعالیل کارگاهی باید موارد زیر را در نظر بایریم.

B

ه( ارزیابی فعالیت های کارگاهی
برای ارزیابی فعالیت کارگاهی باید موارد زیر را در نظر بگیریم.

              

  نمودار 6-۴- تبدیل مبناهای دو و شانزده  

تبدیل مبناها

شمارش در مبنای دو

شمارش مبنای شانزده

تبدیل مبنای ده به دو با تقسیم متوالی

تبدیل مبنای ده به شانزده

تبدیل مبنای ده به دو با کاهش وزن ها

تبدیل مبنای شانزده به ده

تبدیل مبنای شانزده به دو

تبدیل مبنای دو به ده

سیستم رنگ 

تبدیل مبنای دو به شانزده

مبنای دو

مبنای شانزده

-۴-۵
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 پس از تدریس
الف( ارزشیابی پایانی 

ــم  ــی فعالیت هــای کاســی و کنجکاوي هــا، می توانی ــرای ارزیاب ــم. ب ــن فصــل، 10 فعالیــت کاســي و 10 کنجــکاوي داری در ای
از جــدول 8-۴ اســتفاده کنیــم. مي تــوان بــراي هــر فعالیــت و کنجــکاوي نمــره فــردي یــا گروهــي در نظــر گرفــت.

 

 

 پس از تدريس 
 

 

 ارزشيابي پاياني ) الف

 

تـوانيم از جـدول    يمـ هاي كالسي و كنجكاوي هـا ،   يتفعالبراي ارزيابي . كنجكاوي داريم  10فعاليت كالسي و  10در اين فصل، 
 .مي توان براي هر فعاليت و كنجكاوي نمره فردي يا گروهي در نظر گرفت. زير استفاده كنيم

 

 نام و
 نام خانوادگي 

  كنجكاوي  فعاليت هاي كالسي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
مجموع 
 نمرات

                      

                      

 

 

بهتـر اسـت   . هاي هر بند از جدول باال، نمره پيشنهادي در نظـر بگيـرد   ينتمرتواند بر اساس ميزان سختي و تعداد  يمهنرآموز محترم 
به صـورت   »كنجكاوي«هاي  ينتمرجهت ايجاد رقابت سالم بين هنرجويان و افزايش روحيه همكاري و كار گروهي، به بعضي از 

هـا، از   ينتمـر گروه در حـل   شود جهت مشاركت همه اعضاي يمپيشنهاد . پاسخ داده شود گروهي و با مشاركت همه اعضاي گروه
هـاي كنجكـاوي    ينتمربعضي از . ي پيشنهاد كند ا نمرهسرگروه بخواهيم كه بر اساس ميزان مشاركت هر يك از اعضا، براي آن ها 

در اين صورت به عنوان تكليف در منـزل محسـوب   . بايد در منزل و به صورت انفرادي و يا با مشاركت اعضاي خانواده انجام شود 
 .دشو يم

 

تـوان از چنـدين    يمـ ايـن اهميـت را   . هاي هنرجويان از اهميت بسيار زيادي برخـوردار اسـت   يتفعالهمانطور كه مي دانيد ارزشيابي 
 .جهت بررسي كرد

 هاي هنرجو يتفعالجدول  ارزيابي   -8-4جدول 

 

 

 

 پس از تدريس 
 

 

 ارزشيابي پاياني ) الف

 

تـوانيم از جـدول    يمـ هاي كالسي و كنجكاوي هـا ،   يتفعالبراي ارزيابي . كنجكاوي داريم  10فعاليت كالسي و  10در اين فصل، 
 .مي توان براي هر فعاليت و كنجكاوي نمره فردي يا گروهي در نظر گرفت. زير استفاده كنيم

 

 نام و
 نام خانوادگي 

  كنجكاوي  فعاليت هاي كالسي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
مجموع 
 نمرات

                      

                      

 

 

بهتـر اسـت   . هاي هر بند از جدول باال، نمره پيشنهادي در نظـر بگيـرد   ينتمرتواند بر اساس ميزان سختي و تعداد  يمهنرآموز محترم 
به صـورت   »كنجكاوي«هاي  ينتمرجهت ايجاد رقابت سالم بين هنرجويان و افزايش روحيه همكاري و كار گروهي، به بعضي از 

هـا، از   ينتمـر گروه در حـل   شود جهت مشاركت همه اعضاي يمپيشنهاد . پاسخ داده شود گروهي و با مشاركت همه اعضاي گروه
هـاي كنجكـاوي    ينتمربعضي از . ي پيشنهاد كند ا نمرهسرگروه بخواهيم كه بر اساس ميزان مشاركت هر يك از اعضا، براي آن ها 

در اين صورت به عنوان تكليف در منـزل محسـوب   . بايد در منزل و به صورت انفرادي و يا با مشاركت اعضاي خانواده انجام شود 
 .دشو يم

 

تـوان از چنـدين    يمـ ايـن اهميـت را   . هاي هنرجويان از اهميت بسيار زيادي برخـوردار اسـت   يتفعالهمانطور كه مي دانيد ارزشيابي 
 .جهت بررسي كرد

 هاي هنرجو يتفعالجدول  ارزيابي   -8-4جدول 

 

ــنهادی در  ــره پیش ــاال، نم ــدول ب ــد از ج ــر بن ــای ه ــداد تمرین ه ــختی و تع ــزان س ــاس می ــر اس ــد ب ــرم می توان ــوز محت هنرآم
نظــر بگیــرد. بهتــر اســت بــرای ایجــاد رقابــت ســالم بیــن هنرجویــان و افزایــش روحیــه همــکاری و کار گروهــی، بــه بعضــی از 
تمرین هــای »کنجــکاوی« بــه صــورت گروهــی و بــا مشــارکت همــه اعضــای گــروه پاســخ داده شــود. پیشــنهاد می شــود جهــت 
مشــارکت همــه اعضــای گــروه در حــل تمرین هــا، از ســرگروه بخواهیــم کــه بــر اســاس میــزان مشــارکت هــر یــک از اعضــا، 
بــرای آنهــا نمــره ای پیشــنهاد کنــد. بعضــی از تمرین هــای کنجــکاوی بایــد در منــزل و بــه صــورت انفــرادی و یــا بــا مشــارکت 

اعضــای خانــواده انجــام شــود. در ایــن صــورت بــه عنــوان تکلیــف در منــزل محســوب می شــود.

تبدیل مبناها

مبنای دو

مبنای شانزده

رعایت نظم و مقررات در کالس درس

و( جمع بندی 

نمودار 7-4- تبدیل مبناها

-۴-۸
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همان طــور کــه می دانیــد ارزشــیابی فعالیت هــای هنرجویــان از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت. ایــن اهمیــت را می تــوان 
ــا چــه حــد در انتخــاب روش  ــان متوجــه می شــود ت ــا ارزشــیابی از هنرجوی ــرم ب از چندیــن جهــت بررســی کــرد. هنرآمــوز محت
تدریــس خــود بــرای رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر، موفــق بــوده اســت. کــدام مطالــب را هنرجــو خــوب متوجــه نشــده اســت 

و نیــاز بــه تکــرار و کار بیشــتر دارد.
هنرجــو بــر اســاس نتایــج ارزشــیابی ها متوجــه اســتعدادها و توانایی هــای خــود می شــود. همچنیــن بــا ارزشــیابی های مســتمری 

کــه از او انجــام می شــود، بــرای مطالعــه بیشــتر مطالــب، انگیــزه اش مضاعــف می شــود.
اولیــا محتــرم نیــز در جریــان وضعیــت تحصیلــی هنرجــو قــرار می گیرنــد و اقدامــات الزم را انجــام می دهنــد. جــدول ۹-۴ نمونــه 
ــتگی های  ــا و شایس ــه فعالیت ه ــه هم ــت ک ــده اس ــعی ش ــدول س ــن ج ــت. در ای ــل اس ــی فص ــی پایان ــرای ارزیاب ــنهادی ب پیش

هنرجــو مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد.

جدول ۹-۴- جدول ارزیابی پایانی فصل

شود تا چه حد در انتخاب روش تدريس خود براي رسيدن به اهداف مورد نظر،  يمهنرآموز محترم با ارزشيابي از هنرجويان متوجه 
 .كدام مطالب را هنرجو خوب متوجه نشده است و نياز به تكرار و كار بيشتر دارد. است موفق بوده

هـاي مسـتمري كـه از او انجـام      يابيارزشهمچنين با . شود يمهاي خود  ييتواناو  استعدادهاها متوجه  يابيارزشهنرجو بر اساس نتايج 
 .شود يماش مضاعف  يزهانگشود، براي مطالعه بيشتر مطالب،  يم

 .دهند يمگيرند و اقدامات الزم را انجام  يموليا محترم نيز در جريان وضعيت تحصيلي هنرجو قرار ا

هـاي   يسـتگي شاهـا و   يـت فعالدر اين جدول سـعي شـده اسـت كـه همـه      . نمونه پيشنهادي براي ارزيابي پاياني فصل است جدول زير
 .هنرجو مورد ارزيابي قرار بگيرد

 

 

 

 

 .نمرات اختصاص داده شده به هر بند را تغيير دهدتواند  يمهنرآموز محترم، بر اساس تشخيص و سليقه خود، 

 هاي تكميلي  ارائه فعاليت) ب

 :مستعدتر بيشتر از مفاهيم اين درس استفاده كنند مي توان فعاليت هاي تكميلي زير را از آن ها خواست  هنرجويانبراي اينكه 
 
 

:ببريد 2به مبناي را  10از مبناي  253بدون استفاده از راه حلهاي گفته شده ، سريع عدد -1
 :پاسخ 

. در مبناي ده است 255داشته باشد و معادل عدد  1بيت مقدار  8بيت زماني است كه همه  8با  2بزرگترين عدد در مبناي : نكته
 خاموش است پس داريم    2پس مي توان گفت كه مكان ارزش . كمتر است  255واحد از  2،  253همانطور كه مي بينيم عدد 

 

 
 

 نام و نام خانوادگي

ميانگين مجموع نمرات 
و  يكالسهاي  يتفعال

 كنجكاوي
 )نمره 8(

نمره ارزشيابي 
  ينيتكو

 )نمره 4(

نمره آزمون كتبي از كل 
 فصل 

 )نمره 8(

نمره ارزشيابي 
 فصلپاياني 

 )نمره 20( 

     

1 2 4 8 16 32 64 128 
1 0 1 1 1 1 1 1 

 بي پايان  فصلارزشياجدول    -9-4جدول 

 

ب( ارائه فعالیت های تکمیلی 
برای اینکه هنرجویان مستعدتر بیشتر از مفاهیم این درس استفاده کنند، می توان فعالیت های تکمیلی زیر را  از آنها خواست :

1- بدون استفاده از راه حل هاي گفته شده، سریع عدد 2۵۳ از مبناي 10 را به مبناي 2 ببرید:

پاسخ :
نکتــه: بزرگتریــن عــدد در مبنــاي 2 بــا 8 بیــت زمانــي اســت کــه همــه 8 بیــت مقــدار 1 داشــته باشــد و معــادل عــدد 2۵۵ در 
ــوان گفــت کــه مــکان ارزش  ــر اســت. پــس مي ت ــم عــدد 2۵۳، 2 واحــد از 2۵۵ کمت ــاي ده اســت. همان طــور کــه مي بینی مبن

2 خامــوش اســت، پــس داریــم :
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:نشان دهيد  16شماره رنگ نشان داده شده را در مبناي   Edit colorsدر پنجره  paintدر نرم افزار -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDمعادل    237رنگ قرمز  :  پاسخ 

12معادل   ۱۸رنگ سبز  
۷۵معادل   ۱۱۷رنگ آبي  

ED1275      (RGB)#پس داريم     

:در كامپيوتر خود برنامه ماشين حساب را اجرا كرده و آن را به حالت تبديل مبنا ها به شكل زير ببريد-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجره رنگ برنامه نقاشي  -6-4شكل  

 

 برنامه ماشين حساب   -7-4شكل  

 

:نشان دهيد  16شماره رنگ نشان داده شده را در مبناي   Edit colorsدر پنجره  paintدر نرم افزار -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDمعادل    237رنگ قرمز  :  پاسخ 

12معادل   ۱۸رنگ سبز  
۷۵معادل   ۱۱۷رنگ آبي  

ED1275      (RGB)#پس داريم     

:در كامپيوتر خود برنامه ماشين حساب را اجرا كرده و آن را به حالت تبديل مبنا ها به شكل زير ببريد-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجره رنگ برنامه نقاشي  -6-4شكل  

 

 برنامه ماشين حساب   -7-4شكل  

 

 ED پاسخ : رنگ قرمز 2۳۷ معادل
   رنگ سبز 18 معادل 12

   رنگ آبي 11۷ معادل ۷۵
پس داریم

)RGB(   ED12۷۵#   

۳- در رایانه خود برنامه ماشین حساب را اجرا کرده، آن را به حالت تبدیل مبنا ها به شکل زیر ببرید:

2- در نرم افزار paint در پنجره Edit colors شماره رنگ نشان داده شده را در مبناي 16 نشان دهید :

calculator > view > programmer پاسخ :  

#ED1275

-4-۶

-4-7
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ج( پژوهش
هنرآمــوز محتــرم می توانــد، در جهــت افزایــش ســطح کیفــی و کمــی آمــوزش مــوارد زیــر را بــه عنــوان تحقیــق و پژوهــش بــه 

صــورت گروهــی بــه هنرجویــان بدهــد:
1- آیا از مبناها براي رمزگذاري نیز استفاده مي شود؟ چگونه؟

2- چرا مبنا هایي که در رایانه بکار مي روند، عددي از توان 2 هستند.
۳- هــر یــک از عایــم در رایانــه بــر اســاس یــک سیســتم کدگــذاري بــه کــد در مبنــاي دو تبدیــل مي شــود. کــد اســکي حــرف 

A عــدد 6۵ اســت. کــد حــرف A را در مبنــاي دو و مبنــاي 16 نشــان دهیــد.
۴- جدول کد اسکي را به کاس بیاورید.

۵- چگونه مي توانیم اعداد اعشاري را به مبناي 2 ببریم.
فــرض کنیــد می خواهیــم عــدد ۵)22/1۳( را در مبنــای 10 بنویســیم. بــرای جــزء صحیــح عــدد ماننــد اعــداد طبیعــی معمولــی 
عمــل می کنیــم یعنــی 1*۵1+۳*۵0= 8 حــاال نوبــت بــه جــزء اعشــاری عــدد میرســد در ایــن بــاره بایــد ایــن نکتــه را یــاد آوری 

کنیــم.
تذکر: در مبنایn اولین رقم اعشار بعد از ممیز مرتبه اش n-۱ و دومین رقم n-2 و.... خواهد بود.

برای تفهیم بهتر از رنگ های مختلف استفاده کردم! پس در این مثال خواهیم داشت.

calculator >  view > programmer: اسخ پ
 

 پژوهش) ج

 هنرجوياندر جهت افزايش سطح كيفي و كمي آموزش مي توان موارد زير را به عوان تحقيق و پژوهش به صورت گروهي به 

 :داده شود

آيا از مبناها براي رمزگذاري نيز استفاده مي شود ؟ چگونه ؟-1
.هستند 2چرا مبنا هايي كه در كامپيوتر بكار مي روند، عددي از توان -2
هر يك از عاليم در كامپيوتر بر اساس يك سيستم كدگذاري به كد در مبناي دو تبديل مي -3

.نشان دهيد 16را در مبناي دو و مبناي  Aكد حرف . است  65عدد  Aكد اسكي حرف . شود 
.را به كالس بياوريد كد اسكيجدول -4
.ببريم 2چگونه مي توانيم اعداداعشاري را به مبناي -5

عمل برای جزء صحيح عدد مانند اعداد طبيعی معمولی. بنویسيم۱۰را در مبنای) ۱۳/۲۲(۵ميخواهيم عددرض کنيد ف
حاال نوبت به جزء اعشاری عدد ميرسد در این باره باید این نکته را یاد آوری کنم۸= ۵۰*۳+۵۱*۱ميکنيم یعنی 

خواهد بود.... و n-۲و دومين رقم n-۱اولين رقم اعشار بعد از مميز مرتبه اش nدر مبنای:تذکر

.پس در این مثال خواهيم داشت! برای تفهيم بهتر از رنگهای مختلف استفاده کردم

:برای درک بهتر مطلب این مثال را هم ببينيد

)به دیگر مبناها۱۰تغيير مبنا از (بردن یک عدد اعشاری به مبنای دلخواه)ب

 برای درک بهتر مطلب این مثال را هم ببینید:

ب(بردن یک عدد اعشاری به مبنای دلخواه)تغییر مبنا از 10 به دیگر مبناها(
در این قسمت می خواهیم یک عدد گویا)اعشاری( را به مبنای دلخواهی ببریم.

 به عنوان مثال می خواهیم عدد 8/۵6 قسمت قبلی را به مبنای ۵ برگردانیم. برای اینکار:
ابتدا جزء صحیح را همانند اعداد طبیعی به مبنای مورد نظر می بریم.

)8(10=)1۳(۵
یــادآوری: بــرای قســمت اعشــاری کافیســت آن را در مبنــا ضــرب کنیم.بعــد از ضــرب، رقمــی کــه بــه 

ــز را تشــکیل میدهــد ــا بعــد از ممی ــن رقــم مبن ــح( منتقــل می شــود اولی پشــت ممیز)جــزء صحی
بــار دیگــر جــزء اعشــاری حاصــل را در مبنــا ضــرب می کنیــم و رقمــی کــه در حاصــل ضــرب بــه جــزء صحیــح منتقــل می شــود 
را بــه عنــوان دومیــن رقــم مبنــا بعــد از ممیــز انتخــاب می کنیــم)b ( و ایــن عمــل را همچنــان ادامــه می دهیــم تــا بقیــه ارقــام 
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مبنــا بدســت آیــد. در مثــال مــا همان طــور کــه می بینیــد بعــد از دو مرحلــه جــزء اعشــاری بــه صفــر رســیده اســت.

تذکــر: ممکــن اســت دو حالــت پیــش بیایــد یــا قســمت اعشــاری بــه صفــر برســد کــه در اینصــورت 
کار تمــام اســت. و یــا ممکــن اســت قســمت های اعشــاری دوبــاره تکــرار شــوند کــه در اینحالــت دوره 

ــد. ــود می آی ــه وج ــردش ب گ
 به این مثال توجه کنید!

 
عــدد12/2۵ را بــه مبنــای ۳ ببریــد. ابتــدا 12 را بــه مبنــای ۳ میبریــم کــه مقــدار آن ۳)110( خواهــد شــد.حاال جــزء اعشــاری را 

ــم. ــاب می کنی حس
 

همان طور که در شکل باال می بینید ارقام صفر و دو تکرار می شوند.

.

.را به مبنای دلخواهی ببریم) اعشاری(گویادر این قسمت ميخواهيم یک عدد 

:برای اینکار.برگردانيم۵را به مبنایقسمت قبلی ۵۶/۸به عنوان مثال ميخواهيم عدد

ابتدا جزء صحيح را همانند اعداد طبيعی به مبنای مورد نظر ميبریم.::

(8)10=(13)5

) جزء صحيح(بعد از ضرب، رقمی که به پشت مميز.برای قسمت اعشاری کافيست آن را در مبنا ضرب کنيم:تذکر::.
aاولين رقم مبنا بعد از مميز را تشکيل ميدهد منتقل ميشود

بار دیگر جزء اعشاری حاصل را در مبنا ضرب ميکنيم و رقمی که در حاصلضرب به جزء صحيح منتقل ميشود را به عنوان 
در مثال .و این عمل را همچنان ادامه ميدهيم تا بقيه ارقام مبنا بدست آید.b((رقم مبنا بعد از مميز انتخاب ميکنيمدومين 

.ما همانطور که می بينيد بعد از دو مرحله جزء اعشاری به صفر رسيده

و یا ممکن . ام استممکن است دو حالت پيش بياید یا قسمت اعشاری به صفر برسد که در اینصورت کار تم:تذکر
.است قسمت های اعشاری دوباره تکرار شوند که در اینحالت دوره گردش به وجود مياید

!مثالً به این مثال توجه کنيد

حاال جزء اعشاری را .خواهد شد)۱۱۰(۳ميبریم که مقدار آن۳را به مبنای۱۲ابتدا. ببرید۳را به مبنای۲۵/۱۲عدد
.حساب ميکنيم

.همانطور که در شکل باال می بينيد ارقام صفر و دو تکرار ميشوند
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پیوست 
الف( توضیح مفاهیم کلیدی 

جدول 10-۴-مفاهیم کلیدی

 پيوست 
 

 توضيح مفاهيم كليدي ) الف

 

اصطالح 
 انگليسي

 تعريف معادل فارسي

Binary1و  0سيستم عدد نويسي مبناي دو شامل ارقام  دودويي 

Octal7تا  0ارقام سيستم عدد نويسي مبناي دو شامل  مبناي هشت تايي 

Decimalشمارش متداول در زندگي روزمره( 9تا   0شامل ارقام  10سيستم عدد نويسي مبناي  دهدهي يا اعشاري( 

Hexa 
Decimal

شانزده (16مبناي 
 )تايي

 ) F,E,D,C,B,Aو   9تا  0(    15تا   0شامل ارقام   16سيستم عدد نويسي مبناي 

Baseدر عددمنفردي است كه براي نوشتنهاي رقمبه معني تعدادرياضياتدرمبناياپايه مبنا يا پايه
ترين  ، كه رايجعددنويسي دهدهيمثالً در. الزم استسي با ارزش مكانيعددنويدستگاه

استفاده  9و  8و  7و  6و  5و  4و  3 و 2و  1و  0دستگاه در جهان امروز است، از ده رقم 
 .كنيم، بنابراين پايه اين دستگاه ده است مي

Bitاست 1يا  0كوچكترين جزء حافظه كه شامل رقم  بيت 

Number 
System

هایسيستم
 عددنويسی

 .ميشونددسته بنديمتفاوتمبناهاياساسبرعددنويسيهايسيستم

   

 

 

 

 هاي ارزشيابي عملكرد و شايستگي  جدول) ب
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لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید :
)منظور از... از نظر هنرجو یا هنرآموز است(

 هاي آموخته  درس) ج

 

ضمن تشكر ، جهت مشاركت در امر آموزش و باالبردن سطح كيفي و كمي آموزش،  لطفا جداول زير را تكميل نماييد  و به 
 :آدرس زير ارسال نماييد 

 آدرس

 :لطفا به سواالت زير پاسخ دهيد 

 )هنرجو  يا هنرآموز استاز نظر ...  منظور از (

 هنرآموزبراي  هنرجوبراي  سوال

بسيار 
 زياد

بسيار  كم متوسط زياد
 زياد

 كم متوسط زياد

براي  مبناها تا چه ميزان تدريس مبحث 
 جالب بوده است؟....  

        

براي  مبنا تا چه ميزان پرداختن به مبحث 
 اهميت دارد ؟...  

        

در افزايش  مبنا تا چه ميزان مبحث 
 نقش داشته است؟...  معلومات 

        

..... براي  مبنا تا چه اندازه مطالب مبحث 
 مفيد بوده است؟

        

..... براي  مبنا تا چه اندازه مطالب مبحث 
 بوده است؟ كاربردي

        

*         

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابي محتواي فصل  -10-4جدول 

 

 هاي آموخته  درس) ج

 

ضمن تشكر ، جهت مشاركت در امر آموزش و باالبردن سطح كيفي و كمي آموزش،  لطفا جداول زير را تكميل نماييد  و به 
 :آدرس زير ارسال نماييد 

 آدرس

 :لطفا به سواالت زير پاسخ دهيد 

 )هنرجو  يا هنرآموز استاز نظر ...  منظور از (

 هنرآموزبراي  هنرجوبراي  سوال

بسيار 
 زياد

بسيار  كم متوسط زياد
 زياد

 كم متوسط زياد

براي  مبناها تا چه ميزان تدريس مبحث 
 جالب بوده است؟....  

        

براي  مبنا تا چه ميزان پرداختن به مبحث 
 اهميت دارد ؟...  

        

در افزايش  مبنا تا چه ميزان مبحث 
 نقش داشته است؟...  معلومات 

        

..... براي  مبنا تا چه اندازه مطالب مبحث 
 مفيد بوده است؟

        

..... براي  مبنا تا چه اندازه مطالب مبحث 
 بوده است؟ كاربردي

        

*         

 

 

 

 

 

 

 

 ارزيابي محتواي فصل  -10-4جدول 

 

* اگر سؤاالت و موضوعات دیگری درنظر دارید، می توانید مطرح کرده، پاسخ دهید.

ب( درس های آموخته 

ــا جــداول 11-۴ و 12-۴ را  ــردن ســطح کیفــی و کمــی آمــوزش، لطف ضمــن تشــکر، جهــت مشــارکت در امــر آمــوزش و باالب
ــه آدرس ســازمان تألیــف ارســال کنیــد. تکمیــل و ب

-4-۱۱
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 .موضوعات ديگري مي توانيد مطرح كرده و پاسخ دهيداگر سواالت و * لطفا تجارب خود را در جدول زیر بیان بفرمایید:

 :لطفا تجارب خود را در جدول زير بيان بفرماييد

 مبنا موضوع

س
دري

ب ت
جار

ت
 

 قبل
 

 

 حين
 

 

 بعد
 

 

ري
كا

ب 
جار

ت
 

  قبل از تدريس

  بعد از تدريس

 

 

 براي مطالعه بيشتر ) د

 

 

مورد نظر خود را در منابع زير جستجو ، مطالب مبناگرامي مي توانند جهت تسلط بيشتر و آموزش پيشرفته موضوع  هنرآموزان

:نمايند

 كتاب  رياضي دوم راهنمايي

سايت هاي مختلف آموزش مبناها در رياضي 

 

  

 آموخته هاجدول    -11-4جدول 

 

جدول ۱۲-4-جدول آموخته ها
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اهداف توانمندسازي واحد کار

نحوه جمع آوری اطالعات را بر اساس دانش فراگیری شده انجام دهد.
کاربردهای فناوری اطالعات برشمارد.

ــری  ــش فراگی ــاس دان ــر اس ــات را ب ــاوری اطالع ــد و فن ــاوری مول ــاوت فن تف
ــد. ــان کن شــده بی

ــت الکترونیــک، تجــارت الکترونیــک، پرداخــت  ــارات دول ــی از عب تعریــف کامل
ــه دهــد. الکترونیــک و آمــوزش الکترونیــک ارائ

ــر اســاس دانــش  ــا ومعایــب آن را ب ــد و مزای ــی را تعریــف کن جامعــه اطالعات
ــری شــده برشــمارد. فراگی

علل حمله به شبکه های رایانه ای و شناسایی انواع نفوذگران را برشمارد.
تعریف بازی رایانه ای و مراحل ایجاد آن و مزایا و معایب آن را بیان کند.

۱
2
۳

۴

۵

۶
۷
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شایستگي
مفاهیم کلیدی

فناوری اطالعات و ارتباطات
جامعه

دولت الکترونیک
Hack

علوم دانش بنیان
زیرساخت

ارتباط
جامعه اطالعاتی

آموزش الکترونیکي
LMS

حق مالکیت معنوي
پرداخت الکترونیک
تجارت الکترونیک

فناوري مولد
پویش شبکه

تقابل فرهنگ و جامعه اطالعاتی 
حمله سایبری

بازی ویدیویی / بازی رایانه ای / بازی آنالین
تجهیزات بازی   
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ــم،  ــی می کنی ــات زندگ ــر ارتباط ــه در عص ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــات  ــی اطاع ــه از طرف ــوید ک ــرو می ش ــی روب ــا هنرجویان ب
ــری  ــد یادگی ــن واح ــب ای ــی از مطال ــا نســبتًا خوب ــده ام پراکن
ــرو می شــوند  ــا مبحــث جالبــی روب ــد و از طــرف دیگــر ب دارن
ــخ  ــا پاس ــی آنه ــده قبل ــات پراکن ــه اطاع ــد ب ــه می توان ک
ــت  ــتیاق و دق ــا اش ــان ب ــن هنرجوی ــد. بنابرای ــی بده موجه
بیشــتری نســبت بــه دیگــر واحدهــا بــه مطالــب تدریــس شــما 

ــد.  ــرا می دهن ــوش ف گ
پــس تمــام تاش خــود را بــه منظــور تکمیــل اطاعــات کافی 
بــرای ارائــه بهتــر تدریــس خــود و همچنیــن پاســخگویی بــه 

ســواالت متعــدد بــا دامنــه گســترده آن، بــکار گیریــد.
ــس  ــود روش تدری ــای خ ــت پوی ــر ماهی ــا ب ــل بن ــن فص ای
تعاملــی شــما را می طلبــد امــا اجــازه ندهیــد بحث هــا و 

ــرد.  ــما بگی ــت ش ــس را از دس ــان تدری ــؤاالت زم س

الف( چرایی فصل حاضر
در جامعــه مــدرن حاضــر تمــام ارتباطــات بشــری منطبــق بــر 
ــن  ــا ای ــرد آشــنایی ب ــی شــکل می گی ــه اطاعات اصــول جامع
ــدف از  ــه ه ــت. در نتیج ــم روز اس ــای مه ــول از دانش ه اص
آمــوزش ایــن فصــل التــزام دانســتن تعریــف درســتی از اصــول 
ارتباطــات در جامعــه اطاعاتــی بــرای یــک هنرجــوی رایانــه 
اســت. در صــورت عــدم وجــود ایــن فصــل، هنرجویــان تفــاوت 
ــا و  ــا مزای ــی را ندانســته و ب ــه اطاعات ــه ســنتی و جامع جامع
ــنایی  ــی آش ــه اطاعات ــدات جامع ــا و تهدی ــب، فرصت ه معای
ــه منظــور اینکــه آگاهی هــای کســب شــده  پیــدا نمی کننــد. ب
در ایــن واحــد یادگیــری، چــراغ راه علــوم دانــش بنیــان آتــی 
بــرای هنرجــو باشــد، ارائــه ایــن واحــد یادگیــری در پایــه دهــم 
بصــورت مشــترک بــرای هنرجویــان رایانــه فنــی و کاردانــش 

امــری الزم و ضــروری اســت. 

ب( زمان الزم برای تدریس
ــرای  ــدی الزم ب ــود زمان بن ــنهاد می ش ــی پیش ــکار گرام هم
ــی  ــاعت اســت یعن ــوع 1۵ س ــس فصــل پنجــم در مجم تدری
ــدی  ۵ جلســه ۳ ســاعت را در نظــر داشــته باشــید. بودجــه بن
زمــان تدریــس بــرای ایــن فصــل بــا توجــه بــه فصــول کتــاب 

:

مفهوم جامعه اطاعاتی و فناوری اطاعات 2 ساعت
و  الکترونیــک  پرداخــت  الکترونیــک،  تجــارت  مفهــوم 

ســاعت  ۵ و...  الکترونیــک  آمــوزش 
امنیت شبکه ۳ ساعت

بازیهای رایانه ای 2 ساعت
حــل تمرین هــای کاســی و آزمون هــای متــداول در تمــام 

فصــل ۳ ســاعت

 ج( اهمیت فصل

درعصــری زندگــی می کنیــم کــه فن آوریهــای مولــد جــای 
ــان  ــن می ــد. در ای ــات می ده ــاوری اطاع ــه فن ــود را ب خ
ــد و از  ــوی مجــازی می گیرن ــگ و ب ــی رن ــراودات اجتماع م
طرفــی علــوم دانــش بنیــان نقــش اساســی در اقتصــاد بــازی 
ــرد.  ــود می گی ــه خ ــک ب ــره الکترونی ــت چه ــد و دول می کنن
هنرجویــان رایانــه بــه عنــوان نیــروی انســانی آتــی در ایــن 
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د( دانش های ضمنی برای تدریس
در ابتــدا ســعی کنیــد بــر کلیــه مطالــب گفتــه شــده در ایــن 
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مدیریت زمان در جامعه اطاعاتی   -

ــه  ــا جامع ــل ب ــگ در تقاب ــی فرهن ــیب شناس آس  -
تــی  عا طا ا

مزایای سیستم های اتوماسیون اداری   -
HIS سیستم اطاعات بهداشت  -

پرونده های جرایم در جامعه اطاعاتی   -
حقوق مالکیت فکری و قوانین آن   -

انواع بازی های رایانه ای   -
اهداف بازی های رایانه ای  -

 مقدمات از تدریس
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پرونده هاي جرايم در جامعه اطالعاتي -
و قوانين آن  حقوق مالكيت فكري -
رايانه اي بازي هاي  انواع-
رايانه ايبازي هاي اهداف -

 

 نيازمنديهاي الزم ) و

 

 : بل از شروع تدريس مهيا كنيد ، ق 1-5طبق جدول اين فصل تجهيزات زير را  براي افزايش كيفيت تدريسشود پيشنهاد مي

 توضيحات تجهيزات الزم

 براي فيلم هاي تكميلي و استفاده از توليد محتواي هنرآموز  تخته هوشمند و ويديو پرژكتور

 توليد محتواي هنرآموزبراي فيلم هاي تكميلي و استفاده از  سيستم كامپيوتر

 براي فيلم هاي تكميلي و استفاده از توليد محتواي هنرآموز اسپيكر 

 براي تعامل با هنرجويان  تخته كالسي 

 براي نمايش در حين تدريس  فيلم آموزشي 

 : پيشنهاد 

يك نمونه كاال داراي باركد -1
كارت بانك -2
 قبض آب يا گاز يا تلفن -3

 براي تشريح بحث دولت الكترونيك 

 براي تشريح بحث آموزش الكترونيك مبتني بر رايانه يك نمونه از توليد محتواي ساخته شده توسط هنرآموز 

 

 

 

 مشكالت متداول در تدريس فصل ) ز

 

ها در اختيار ذهن هنرجويان قرار گرفته ، ممكن است غلطي كه از طريق جامعه و رسانهبدليل فراواني اطالعات صحيح و 
 .اي برخوردار باشد از طرفي شما رادر معرض رگبار اطالعات خود قرار دهند و از طرف ديگر سواالت آنها از دامنه پراكنده

 

 : نهاد ميكنيم را به شما پيش 2-5براي روبرويي با مشكالت احتمالي استفاده از  جدول 

 ليست تجهيزات قبل از تدريس فصل جامعه اطالعاتي – 1-5جدول 
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ها در اختیار ذهن هنرجویان قرار گرفته ، ممکن است بدلیل فراوانی اطالعات صحیح و غلطی که از طریق جامعه و رسانه
 ای برخوردار باشد ود قرار دهند و از طرف دیگر سواالت آنها از دامنه پراکندهفی شما رادر معرض رگبار اطالعات از طر

 : را به شما پیشنهاد میکنیم  2-5 یی با مشکالت احتمالی استفاده از  جدولبرای روبرو

 :راه كار پیشنهادي  :مشکالت دانشی و روشی  
 :از قبیل  جامعه اطالعاتیسواالت متداول مربوط به قدرت 

آیا صحت دارد که در کشورهای پیشرفته نیروهای  -
ز پلیس تمام اطالعاتی که در مورد مردم نیاز دارند ا

 ؟ طریق اینترنت بدست می آورند

در یک فیلم قهرمان داستان از داخل آیا صحت دارد که  -
زندان ،کل سیستم یک شهر را با کامپیوتر کنترل نمود 

 آیا این صحت دارد  ؟

استفاده  جذاب  از گزینه های بهتر است برای هنرجویان
تدریس نمایید  حضور دولت الکترونیک  را قدرت  کرده و 

. 

الت متداول و بعضا اشتباه مربوط به نقاط ضعف دولت سوا
 :تجارت الکترونیک در جامعه اطالعاتی از قبیل 

دستگاههای کارت خوان باعث دزدی از حساب مشتری  -
 .میشود 

آیا جابجایی حساب ها بانکی بصورت اینترنتی امنیت  -
 دارد ؟

با آگاه کردن هنرجویان از روشهای افزایش ایمنی در 
داخت الکترونیک میتوانید به سواالت پاسخ تجارت و پر

 :دهید به عنوان مثال 

 مجازی کیبورد با استفاده ازرت ورود رمز کا -

 دقت و افزایش امنیت در زمان استفاده از عابر بانک -

افزایش امنیت پرداخت با درخواست کردن دستگاه  -
 و ورود اطالعات توسط مشتری

ینه موافقت و مخالفت به لحاظ اعتقادات متفاوت و متضاد در زم
تهدیدات فرهنگی "با تکنولوژی ممکن است شما را در بحث 

سواالت دلسوزانه .با مشکل مواجه کند  "جامعه اطالعاتی 
 :هنرجویان درباره آسبیهای فرهنگی جامعه اطالعاتی از قبیل 

 از وقتی شبکه های اجتماعی آمده رفت و آمدها کم -
 .است شده 

لطمه زده کلمات اشتباه  به ادبیات حرف زدن مردم -
جایگزین کلمات صحیح شده مثال به جای کلمه زیبای 

آیا این آسیب ها  "Mer30"مینویسند  "متشکرم  "
 جدی نیست ؟

 

بهتر است  مدیریت این بحث را در کالس به دست خود 
بگیرید و اجازه دهید هر دو قشر در این زمینه به ارائه نظرات 

ورود   معایب ومزایا در قالب  ارخود بپردازند اما جمع بندی 
 .پوشش دهید  تکنولوژی

شما میتوانید با تشویق هنرجویان راههای مقابله با این آسیبها 
این کار نه تنها در تدریس شما موثر است . را ترویج دهید 

. بلکه فواید طوالنی مدت در حفظ فرهنگ کشورمان دارد 
ه این نوع از بصورت فردی ب به عنوان مثال از آنها بخواهید 

نوشتن رو نیاورند و خود را ملزم به حفظ ارزشهای ادبی 
و یا همیشه در زندگی به این موضوع باور داشته باشند . کنند 

که زیاده روی در هر چیزی اشتباه است و هیچگاه فضای 
در صورت توجه . مجازی نمیتواند جای صله رحم را بگیرد 

 ...و. تبدیل میشویم  نکردن به این امر به انسانهای تنهایی
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 .درس را بگيرد 
در برگزاري امتحانات آنالين تقلب زياد ميشود ؟ -

پس چه مزيتي دارد ؟

 

 .خاص بسيار بهتر و كاربردي تر است 

در باره تقلب آزمون آنالين هم متذكر شويد كه در تمام 
. كارها در صورت نبود شرافت انساني ميتوان تقلب كرد 

 و اين نبايد مانع بهره برداري از اين. حتي در امتحان فيزيكي 
 .تكنولوژي شود 

هنرجويان عالقه زيادي به بحث هك دارند و در آن شما را با 
:سواالت زيادي مواجه ميكنند از قبيل 

قابل هك شدن نيست ؟  Xآيا صحت داره كه گروه-
چه تنظيمي انجام بدهيم كه كسي نتواند گوشي -

موبايل ما را هك كند؟

 

ميتوانيد به در رابطه با بحث انواع تنظيمات امنيت شبكه 
 .سواالت آنها پاسخ دهيد 

 

بحث بازيهاي رايانه اي بدليل فراگير و جذاب بودن ميتواند 
 .جاي بحث زيادي براي هنرجويان داشته باشد 

از طرفي ممكن است شما بدليل مشغله زياد فرصت اطالع از 
 .تمام آنها را نداشته باشيد 

در اين بهتر است با مديريت زمان تدريس اجازه بدهيد 
قسمت كمي با يكديگر تعامل كنند و در اين بحث از روش 

كامال تعاملي استفاده كنيد و به آنها اين اعتماد به نفس ا 
 .بدهيد كه شما هم از هنرجويانتان مي آموزيد 

 

 

 

 شروع تدريس 
 

 

 تعيين سطح ) الف

روش تعاملي تدريس در اين فصل ، خط قرمز تدريس شما محسوب ميشود زيرا اين فصل كامال تئوري است و متكلم وحده بودن 
پس براي بدست آوردن اطالع از . شما بعنوان هنرآموز مي تواند كامال خسته كننده باشد و كيفيت يادگيري را بشدت كاهش دهد 

 :از سواالت زير را مطرح نماييد  يك يا چند موردين واحد قبل از تدريس هر قسمت ميزان آگاهي هنرجويان نسبت به مباحث ا

 

 :تعيين سطح بحث فناوري اطالعات و ارتباطات 

 دانند جامعه چيست ؟ چند نفر مي:  1سوال 

 توانند تعريفي از فناوري اطالعات و ارتباطات بدهند ؟چند نفر مي:  2سوال 

 مشكالت متداول در تدريس فصل جامعه اطالعاتي   – 2-5جدول 

؟

ه( نیازمندیهای الزم 
ــرای افزایــش کیفیــت تدریــس ایــن فصــل تجهیــزات زیــر را طبــق جــدول 1-۵، قبــل از شــروع تدریــس  پیشــنهاد می شــود ب

مهیــا کنیــد : 

و( مشکالت متداول در تدریس فصل 

بدلیــل فراوانــی اطاعــات صحیــح و غلطــی کــه از طریــق جامعــه و رســانه ها در اختیــار ذهــن هنرجویــان قــرار گرفتــه، ممکــن 
اســت از طرفــی شــما را در معــرض رگبــار اطاعــات خــود قــرار داده، از طــرف دیگــر ســواالت آنهــا از دامنــه پراکنــده ای برخــوردار 

. شد با
برای روبرویی با مشکات احتمالی استفاده از جدول 2-۵ را به شما پیشنهاد می کنیم : 

-5-۱

-۵-۲
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که زیاده روی در هر چیزی اشتباه است و هیچگاه فضای 
در صورت توجه . مجازی نمیتواند جای صله رحم را بگیرد 

 ...و. تبدیل میشویم  نکردن به این امر به انسانهای تنهایی
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و آموزش الکترونیک ایراد وارد کنند از   LMSدر برخی موارد 
 :قبیل 

آموزش رایانه ای نمیتواند جای کالس درس  هاگهیچ  -
 .را بگیرد 

در برگزاری امتحانات آنالین تقلب زیاد میشود ؟ پس  -
 چه مزیتی دارد ؟

 

ته هم کشورهای توسعه یافبه دانش آموزان تفهیم کنید که 
جایگاه کالس  رمااز کالس درس فیزیکی بهره میبرند و این 

درس را مشخص میکند اما آموزش الکترونیک در شرایط 
 .خاص بسیار بهتر و کاربردی تر است 

در باره تقلب آزمون آنالین هم متذکر شوید که در تمام 
. کارها در صورت نبود شرافت انسانی میتوان تقلب کرد 

و این نباید مانع بهره برداری از این . ی حتی در امتحان فیزیک
 .تکنولوژی شود 

هنرجویان عالقه زیادی به بحث هک دارند و در آن شما را با 
 :سواالت زیادی مواجه میکنند از قبیل 

 قابل هک شدن نیست ؟  X آیا صحت داره که گروه -

چه تنظیمی انجام بدهیم که کسی نتواند گوشی موبایل  -
 ما را هک کند؟

 

بحث انواع تنظیمات امنیت شبکه  نایب رابطه با نیادر 
 .میتوانید به سواالت آنها پاسخ دهید 

 

بحث بازیهای رایانه ای بدلیل فراگیر و جذاب بودن میتواند 
 .جای بحث زیادی برای هنرجویان داشته باشد 

از طرفی ممکن است شما بدلیل مشغله زیاد فرصت اطالع از 
 .تمام آنها را نداشته باشید 

است با مدیریت زمان تدریس اجازه بدهید در این  بهتر
قسمت کمی با یکدیگر تعامل کنند و در این بحث از روش 

ا  ر کامال تعاملی استفاده کنید و به آنها این اعتماد به نفس
 .بدهید که شما هم از هنرجویانتان می آموزید 
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 مشکالت متداول در تدریس فصل جامعه اطالعاتی   – 2-5جدول 
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ها در اختیار ذهن هنرجویان قرار گرفته ، ممکن است بدلیل فراوانی اطالعات صحیح و غلطی که از طریق جامعه و رسانه
 ای برخوردار باشد ود قرار دهند و از طرف دیگر سواالت آنها از دامنه پراکندهفی شما رادر معرض رگبار اطالعات از طر

 : را به شما پیشنهاد میکنیم  2-5 یی با مشکالت احتمالی استفاده از  جدولبرای روبرو

 :راه كار پیشنهادي  :مشکالت دانشی و روشی  
 :از قبیل  جامعه اطالعاتیسواالت متداول مربوط به قدرت 

آیا صحت دارد که در کشورهای پیشرفته نیروهای  -
ز پلیس تمام اطالعاتی که در مورد مردم نیاز دارند ا

 ؟ طریق اینترنت بدست می آورند

در یک فیلم قهرمان داستان از داخل آیا صحت دارد که  -
زندان ،کل سیستم یک شهر را با کامپیوتر کنترل نمود 

 آیا این صحت دارد  ؟

استفاده  جذاب  از گزینه های بهتر است برای هنرجویان
تدریس نمایید  حضور دولت الکترونیک  را قدرت  کرده و 

. 

الت متداول و بعضا اشتباه مربوط به نقاط ضعف دولت سوا
 :تجارت الکترونیک در جامعه اطالعاتی از قبیل 

دستگاههای کارت خوان باعث دزدی از حساب مشتری  -
 .میشود 

آیا جابجایی حساب ها بانکی بصورت اینترنتی امنیت  -
 دارد ؟

با آگاه کردن هنرجویان از روشهای افزایش ایمنی در 
داخت الکترونیک میتوانید به سواالت پاسخ تجارت و پر

 :دهید به عنوان مثال 

 مجازی کیبورد با استفاده ازرت ورود رمز کا -

 دقت و افزایش امنیت در زمان استفاده از عابر بانک -

افزایش امنیت پرداخت با درخواست کردن دستگاه  -
 و ورود اطالعات توسط مشتری

ینه موافقت و مخالفت به لحاظ اعتقادات متفاوت و متضاد در زم
تهدیدات فرهنگی "با تکنولوژی ممکن است شما را در بحث 

سواالت دلسوزانه .با مشکل مواجه کند  "جامعه اطالعاتی 
 :هنرجویان درباره آسبیهای فرهنگی جامعه اطالعاتی از قبیل 

 از وقتی شبکه های اجتماعی آمده رفت و آمدها کم -
 .است شده 

لطمه زده کلمات اشتباه  به ادبیات حرف زدن مردم -
جایگزین کلمات صحیح شده مثال به جای کلمه زیبای 

آیا این آسیب ها  "Mer30"مینویسند  "متشکرم  "
 جدی نیست ؟

 

بهتر است  مدیریت این بحث را در کالس به دست خود 
بگیرید و اجازه دهید هر دو قشر در این زمینه به ارائه نظرات 

ورود   معایب ومزایا در قالب  ارخود بپردازند اما جمع بندی 
 .پوشش دهید  تکنولوژی

شما میتوانید با تشویق هنرجویان راههای مقابله با این آسیبها 
این کار نه تنها در تدریس شما موثر است . را ترویج دهید 

. بلکه فواید طوالنی مدت در حفظ فرهنگ کشورمان دارد 
ه این نوع از بصورت فردی ب به عنوان مثال از آنها بخواهید 

نوشتن رو نیاورند و خود را ملزم به حفظ ارزشهای ادبی 
و یا همیشه در زندگی به این موضوع باور داشته باشند . کنند 

که زیاده روی در هر چیزی اشتباه است و هیچگاه فضای 
در صورت توجه . مجازی نمیتواند جای صله رحم را بگیرد 

 ...و. تبدیل میشویم  نکردن به این امر به انسانهای تنهایی
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 شروع تدریس
الف( تعیین سطح 

روش تعاملــی تدریــس در ایــن فصــل، خــط قرمــز تدریــس شــما محســوب می شــود؛ زیــرا ایــن فصــل کامــا تئــوری اســت و 
ــری را بشــدت کاهــش  ــده باشــد و کیفیــت یادگی ــد کامــا خســته کنن ــوان هنرآمــوز می توان ــه عن ــودن شــما ب ــم وحــده ب متکل
دهــد. پــس بــرای بدســت آوردن اطــاع از میــزان آگاهــی هنرجویــان نســبت بــه مباحــث ایــن واحــد قبــل از تدریــس هــر قســمت 

یــک یــا چنــد مــورد از ســواالت زیــر را مطــرح کنیــد:
تعیین سطح بحث فناوری اطالعات و ارتباطات :

سوال 1 : چند نفر می دانند جامعه چیست؟ 
سوال 2 : چند نفر می توانند تعریفی از فناوری اطاعات و ارتباطات بدهند؟

سوال ۳ :چه کسی می داند جامعه صنعتی و جامعه اطاعاتی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

تعیین سطح بحث ایجاد جامعه اطالعاتی 
سوال 1 : برای ایجاد جامعه اطاعاتی چه چیزهایی الزم است؟

سوال 2 : چه کسانی می دانند عبارت زیر ساخت به چه معناست؟ 
ــوع  ــه ن ــید چ ــخ بپرس ــد از پاس ــد؟ و بع ــاب می آی ــه حس ــاخت ب ــک زیرس ــفالت ی ــد آس ــر می کنن ــانی فک ــه کس ــوال ۳ : چ س

ــت؟ ــاختی اس زیرس
سوال ۴ : چه کسانی می دانند برای داشتن اینترنت پرسرعت چه زیرساختی الزم است؟

سوال ۵ : چه کسانی موافق این جمله هستند : » رفتن بسوی جامعه اطاعاتی یعنی حذف نیروی انسانی« 
ســوال 6 : چــه کســانی موافــق کپــی کــردن و ارســال موســیقی در گروه هــای مجــازی هســتند؟ چنــد نفــر آن را غیــر اخاقــی 
ــد درصــد  ــد چن ــا بعــد از توضیــح حــق کپــی رایــت بدانن ــد ت ــو یادداشــت کنی می دانند؟)تعــداد موافقیــن و مخالفیــن را روی تابل

ــیدند ( ــت می اندیش درس
ســوال ۷ : علــی یــک فیلــم ســینمایی کپــی شــده را بــا پــول میخــرد چــه کســانی بــا کار او موافقنــد و آن را مشــروع می داننــد؟ 
ــد درصــد درســت  ــد چن ــت بدانن ــی رای ــح حــق کپ ــد از توضی ــا بع ــد ت ــو یادداشــت کنی ــن را روی تابل ــن و مخالفی ــداد موافقی )تع

می اندیشــیدند(

تعیین سطح بحث رابطه جامعه اطالعاتی و تجارت
سوال 1 : چه کسانی تعریف تجارت را می دانند و به ترتیب مراحل آن را جویا شوید؟

سوال 2 : چه کسانی می دانند تجارت الکترونیک چیست؟ 
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تعیین سطح بحث دولت الکترونیک
سوال 1 : چه کسانی تعریف دولت الکترونیک را می داند؟

سوال 2 : رابطه دولت الکترونیک و محیط زیست چیست؟ 

تعیین سطح بحث آموزش الکترونیک
ســوال 1 : از هنرجویــان بخواهیــد مثال هایــی از آمــوزش الکترونیــک ارائــه دهنــد. جــدول ۳-۵ را در تابلــو رســم کنیــد و نظــرات 

آنهــا را بصــورت دســته بندی در ســه ســتون بنویســید. در ایــن میــان خودتــان هــم کمــک کنیــد و چنــد مــورد را مثــال بزنیــد. 

تعیین سطح بحث فرهنگ
ســوال 1 : چــه کســانی فکــر می کننــد بــا حرکــت بــه ســمت جامعــه اطاعاتــی فرهنــگ جامعــه رشــد می کنــد؟ ســپس بخواهیــد 

مزیت هــا را نــام ببرند؟)نتیجــه را در جــدول ۴-۵ یادداشــت کنیــد.(
ســوال 2 : چــه کســانی فکــر می کننــد بــا حرکــت بــه ســمت جامعــه اطاعاتــی فرهنــگ جامعــه آســیب می بینــد؟ از آنهایی کــه 

موافــق آســیب رســیدن بــه فرهنــگ بودنــد بخواهیــد آســیب ها را نــام ببرنــد؟ )نتیجــه را در جــدول ۴-۵ یادداشــت کنیــد(
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 جامعه صنعتي و جامعه اطالعاتي چه تفاوتهايي با هم دارند ؟داند چه كسي مي: 3سوال 

 

 تعيين سطح بحث ايجاد جامعه اطالعاتي 

 براي ايجاد جامعه اطالعاتي چه چيزهايي الزم است ؟:  1سوال 

 چه كساني ميدانند عبارت زير ساخت چيست ؟ :  2سوال 

 آيد ؟ و بعد از پاسخ بپرسيد چه نوع زيرساختي است ؟ چه كساني فكر ميكنند آسفالت يك زير ساخت بحساب مي:   3سوال 

 دانند براي داشتن اينترنت پرسرعت چه زيرساختي الزم است ؟چه كساني مي:  4سوال 

  "رفتن بسوي جامعه اطالعاتي يعني حذف نيروي انساني  ": چه كساني موافق اين جمله هستند :  5سوال 

تعداد (دانند ؟سال موسيقي در گروههاي مجازي هستند ؟ چند نفر آنرا غير اخالقي ميچه كساني موافق كپي كردن و ار:  6سوال 
 )موافقين و مخالفين را روي تابلو يادداشت كنيد تا بعد از توضيح حق كپي رايت بدانند چند درصد درست مي انديشيدند 

تعداد موافقين و (دانند ؟ و موافقند و آنرا مشروع ميعلي  يك فيلم سينمايي كپي شده را با پول ميخرد چه كساني با كار ا:  7سوال 
 )مخالفين را روي تابلو يادداشت كنيد تا بعد از توضيح حق كپي رايت بدانند چند درصد درست مي انديشيدند

 

 تعيين سطح بحث رابطه جامعه اطالعاتي و تجارت

 جويا شويد؟و به ترتيب مراحل آنرا  دانندميچه كساني تعريف تجارت را :  1سوال 

 دانند تجارت الكترونيك چيست ؟ چه كساني مي:  2سوال 

 

 تعيين سطح بحث دولت الكترونيك

 داند؟چه كساني تعريف دولت الكترونيك را مي:  1سوال 

 رابطه دولت الكترونيك و محيط زيست چيست ؟   :  2سوال 

 

 تعيين سطح بحث آموزش الكترونيك

را در  تابلو رسم كنيد و نظرات آنها را  3-5جدول . بخواهيد مثالهايي از آموزش الكترونيك ارائه دهند از دانش آموزان :  1سوال 
 در اين ميان خودتان هم به كمك آنها باشيد و چند مورد را مثال بزنيد . بندي در سه ستون بنويسيدبصورت دسته

 

 :  بندي اين مبحث را درك ميكنند آنها تفاوت و گروه با اين روش. ها را يادداشت كنيد بعد از اتمام كار نام ستون

 مبتني بر گوشي يا تبلت مبتني بر رايانه )آنالين و آفالين(مبتني بر وب 
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 تعيين سطح بحث فرهنگ

ها را نام كند ؟ سپس بخواهيد مزيتاطالعاتي فرهنگ جامعه رشد ميكنند با حركت به سمت جامعه چه كساني فكر مي:  1سوال 
 )يادداشت كنيد 4-5نتيجه را در جدول (ببرند ؟

بيند ؟ از آنهاييكه موافق آسيب كنند با حركت به سمت جامعه اطالعاتي فرهنگ جامعه آسيب ميچه كساني فكر مي:  2سوال 
 )يادداشت كنيد  4-5نتيجه را در جدول (م ببرند  ؟ ها را نارسيدن به فرهنگ بودند بخواهيد آسيب

 

بعد از ارائه كل نظرات ، ديد يك بعدي افراد در اين اين است كه   4-5علت ذكر تعداد نفرات موافق و موافق در جدول : نكته 
قسمت تغيير ميكند و هنرجويان ديد متعال تري خواهند داشت و ممكن است خيلي از آنها ديگر خود را در تيم موافق يا مخالف 

. نبينند 

 نفر ....... تعداد  كندبه فرهنگ كمك مي

1. 

2. 

3. 

4. 

 نفر....... تعداد  زندبه فرهنگ آسيب مي

1. 

2. 

3. 

4. 

 تعيين سطح آموزش الكترونيك   – 3-5جدول 
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 تعيين سطح بحث فرهنگ

ها را نام كند ؟ سپس بخواهيد مزيتاطالعاتي فرهنگ جامعه رشد ميكنند با حركت به سمت جامعه چه كساني فكر مي:  1سوال 
 )يادداشت كنيد 4-5نتيجه را در جدول (ببرند ؟

بيند ؟ از آنهاييكه موافق آسيب كنند با حركت به سمت جامعه اطالعاتي فرهنگ جامعه آسيب ميچه كساني فكر مي:  2سوال 
 )يادداشت كنيد  4-5نتيجه را در جدول (م ببرند  ؟ ها را نارسيدن به فرهنگ بودند بخواهيد آسيب

 

بعد از ارائه كل نظرات ، ديد يك بعدي افراد در اين اين است كه   4-5علت ذكر تعداد نفرات موافق و موافق در جدول : نكته 
قسمت تغيير ميكند و هنرجويان ديد متعال تري خواهند داشت و ممكن است خيلي از آنها ديگر خود را در تيم موافق يا مخالف 

. نبينند 

 نفر ....... تعداد  كندبه فرهنگ كمك مي

1. 

2. 

3. 

4. 

 نفر....... تعداد  زندبه فرهنگ آسيب مي

1. 

2. 

3. 

4. 

 تعيين سطح آموزش الكترونيك   – 3-5جدول 

 

تعيين سطح بحث فرهنگ در شناخت مزايا و معايب – 4-5جدول   

 

نکتــه : علــت ذکــر تعــداد نفــرات موافــق و موافــق در جــدول ۵-۴ ایــن اســت کــه بعــد از ارائــه کل نظــرات، دیــد یــک 
بعــدی افــراد در ایــن قســمت تغییــر می کنــد و هنرجویــان دیــد متعال تــری خواهنــد داشــت و ممکــن اســت خیلــی از آنهــا 

دیگــر خــود را در تیــم موافــق یــا مخالــف نبیننــد
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 تعيين سطح بحث فرهنگ

ها را نام كند ؟ سپس بخواهيد مزيتاطالعاتي فرهنگ جامعه رشد ميكنند با حركت به سمت جامعه چه كساني فكر مي:  1سوال 
 )يادداشت كنيد 4-5نتيجه را در جدول (ببرند ؟

بيند ؟ از آنهاييكه موافق آسيب كنند با حركت به سمت جامعه اطالعاتي فرهنگ جامعه آسيب ميچه كساني فكر مي:  2سوال 
 )يادداشت كنيد  4-5نتيجه را در جدول (م ببرند  ؟ ها را نارسيدن به فرهنگ بودند بخواهيد آسيب

 

بعد از ارائه كل نظرات ، ديد يك بعدي افراد در اين اين است كه   4-5علت ذكر تعداد نفرات موافق و موافق در جدول : نكته 
قسمت تغيير ميكند و هنرجويان ديد متعال تري خواهند داشت و ممكن است خيلي از آنها ديگر خود را در تيم موافق يا مخالف 

. نبينند 

 نفر ....... تعداد  كندبه فرهنگ كمك مي

1. 

2. 

3. 

4. 

 نفر....... تعداد  زندبه فرهنگ آسيب مي

1. 

2. 

3. 

4. 

۳-۵- تعيين سطح آموزش الكترونيك   – 3-5جدول 
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تعیین سطح بحث امنیت شبکه
سوال 1 : چه کسانی مایلند یک هکر موفق شوند؟ و سپس علت را جویا شوید. 

سوال 2 : چه کسانی می دانند حمله سایبری چیست؟ 

تعیین سطح بحث بازی های کامپیوتری 
سوال 1 : چه کسانی به بازی رایانه ای عاقه مندند؟

سوال 2 : چه کسانی به بازی ویدیویی عاقه مندند؟ و تفاوت آن را با بازی رایانه ای جویا شوید.
سوال ۳ : بازی رایانه ای را با چه دستگاه هایی می توان انجام داد؟

ب( ورود به مبحث

ورود به بحث جامعه اطالعاتی و زیرساخت های الزم

جامعه امروز همانند کارگاه آموزشی شبانه روزی، می تواند شما را در ارائه مطالب این واحد یادگیری کمک کند. 
بهتر است با طرح یک موضوع چالشی این واحد را آغاز کنید.

بــه عنــوان مثــال از هنرجویــان بخواهیــد، تصــور کننــد قــرار اســت یــک هفتــه بــه رایانــه و تلفن هــای همــراه خــود دسترســی 
نداشــته باشــند. 

ــه  ــه ســختی می افتنــد و چــه مــواردی را از دســت می دهنــد؟ و چــه فاکتورهــای مثبتــی ب ــرای انجــام چــه کارهایــی ب ــگاه ب آن
ــود. ــه می ش ــا اضاف ــی آنه زندگ

جدول ۵-۵ را ترسیم کنید و با استفاده از بارش فکری آن را تکمیل نمایید : ) برای نمونه 2 فعالیت ذکر شده است(
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 علت بوجود آمدن مشكل در انجام فعاليت علت بهتر شدن انجام فعاليت شرح فعاليت روزمره زندگي

 خوردن صبحانه
ايجاد صميميت بيشتر اعضاي خانواده در اثر 

 دوري از فضاي مجازي
 

 بايد به يك بانك مراجعه شود  پرداخت قبض برق

   

   

   

   

   

 

 

 

 : كه جايگاه جامعه اطالعاتي را مابين انواع جامعه نشان ميدهد ، توجه كنيد   1-5به نمودار 

  

 جامعه اطالعاتي   تسهيالت و مشكالت فعاليت ها در  – 5-5جدول 

زير ساختهاي فيبر نوري و مخابرات 

حق مالكيت معنوي  حضور 
در 

اقتصاد

بستر مناسب 
ارتباطي

احساس امنيت توليد 
كنندگان دانش 

 اقتصاد دانش بنيان

 انوع جامعه  – 1-5نمودار 
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 علت بوجود آمدن مشكل در انجام فعاليت علت بهتر شدن انجام فعاليت شرح فعاليت روزمره زندگي

 خوردن صبحانه
ايجاد صميميت بيشتر اعضاي خانواده در اثر 

 دوري از فضاي مجازي
 

 بايد به يك بانك مراجعه شود  پرداخت قبض برق

   

   

   

   

   

 

 

 

 : كه جايگاه جامعه اطالعاتي را مابين انواع جامعه نشان ميدهد ، توجه كنيد   1-5به نمودار 

  

 جامعه اطالعاتي   تسهيالت و مشكالت فعاليت ها در  – 5-5جدول 

زير ساختهاي فيبر نوري و مخابرات 

حق مالكيت معنوي  حضور 
در 

اقتصاد

بستر مناسب 
ارتباطي

احساس امنيت توليد 
كنندگان دانش 

 اقتصاد دانش بنيان

 انوع جامعه  – 1-5نمودار 
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به نمودار 1-۵ توجه کنید که جایگاه جامعه اطاعاتی را بین انواع جامعه نشان می دهد : 

نمودار 1-۵- انوع جامعه 

ورود به بحث ارتباط جامعه اطالعاتی و تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک و آموزش الکترونیک
در ابتدا می توانید از نمودار 2-۵ استفاده کنید : 

مقایســه نحــوه خریــد و پرداخــت در فروشــگاه ها در گذشــته و حــال، بــرای مثــال مقایســه نحــوه خریــد بلیــط ســینما بــه عنــوان 
گذشــته بــا رزرو آن در حــال حاضــر می توانــد ذهــن هنرجــو را بــرای تعریــف تجــارت الکترونیــک و انــواع آن آمــاده کنــد. 

بــرای اینــکار جــدول 6-۵ را کشــیده، بــا اســتفاده از هنرجویــان بــه روش بــارش فکــری آن را پــر کنیــد : ) بــرای نمونــه 1 مــورد 
ذکــر شــده ( 

جامعه

مبتنی بر طبیعتمبتنی بر نیروی کارگریمبتنی بر دانایی

فناوری اطالعات

بستر مناسب ارتباطیزیر ساخت های فیبرنوری و مخابرات 

احساس امنیت تولیدکنندگان دانش  صاد 
ضور در اقت

ح

اقتصاد دانش بنیان

حق مالکیت معنوی 

فناوری های مولد

زیرساخت های فنی و ارتباطی

زیرساخت های حقوقی
نیروی انسانی

نمودار2-۵- برخی از دستاوردهای جامعه اطاعاتی

جامعه اطالعاتی

آموزش الکترونیکتجارت الکترونیکدولت الکترونیک
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 ورود به بحث  ارتباط جامعه اطالعاتي و تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك و آموزش الكترونيك

در ابتدا ميتوانيد  2-5از نمودار 

 : استفاده كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

مقايسه نحوه خريد و پرداخت در فروشگاهها بعنوان كاال در گذشته و حال و همچنين مقايسه نحوه خريد بليط سينما بعنوان خدمت 

 . تواند ذهن هنرجو را براي تعريف تجارت الكترونيك و انواع آن آماده نمايد در گذشته با رزرو آن در حال حاضر مي

  )مورد ذكر شده  1براي نمونه : ( را كشيده و با استفاده از هنرجويان به روش بارش فكري آنرا پر كنيد  6-5براي اينكار جدول 

 

 )مدرن(حال حاضرنحوه انجام فعاليت در  )سنتي(نحوه انجام فعاليت در گذشته نام فعاليت

 مراجعه به سينماي مورد نظر و رزرو بليط خريد يا رزرو بليط سينما 
ورود به سايت سينما و خريد بليط و رزرو صندلي به دلخواه از طبق 

 شماره هاي مانده  

   

   

   

   

   

   

 

 برخي دستاوردهاي جامعه اطالعاتي   –2-5نمودار 

 ورود به بحث تجارت الکترونیک  تفاوت انجام فعالیت در جامعه سن�ی و مدرن  – 6-5جدول 
از نمودار ۳-۵ می توانید برای معرفی مراحل تجارت استفاده کنید و توضیح مناسب و جامعی درباره مقایسه انواع تجارت داشته باشید:
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 ورود به بحث  تجارت الكترونيك 

يد و توضيح مناسب و جامعي درباره مقايسه انواع تجارت داشته استفاده كنبراي معرفي مراحل تجارت  يتوانيدم  3-5از نمودار 

باشيد

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود به بحث آموزش الكترونيك

ايد را در ابتداي اين بحث براي هنرجويان پخش نمائيد و بهتر است يك محتواي آموزشي ساده كه از قبل آماده كرده
ايد و هم ميتوانيد از اين عمليات به عنوان مثالي بر فرايند آموزش الكترونيك اي از بحث را مطرح كردهدر پايان نمايش خالصه

 .بهره بگيريد 

 

 ورودي و خروجي فرايند تجارت  و انواع تجارت   –3-5نمودار 

تجارت

تجارت الکترونیک خالص

هر سه غیر الکترونیکیک یا دو فرایند غیر الکترونیکهر سه فرایند الکترونیک

تجارت سنتیتجارت الکترونیک ناخالص

فرایند فروشفرایند تحویل

فرایند ارائه محصول یا خدمت

-۵-۳

جدول 6-5- تفاوت انجام فعالیت در جامعه سنتی و مدرن
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 . را جهت آشنايي بصري هنرجويان در تابلو ترسيم نموده و از آن در فرايند تدريس بهره ببريد 4-5ميتوانيد نمودار 

 

 

ورود به بحث دولت الكترونيك

 .براي ورود به موضوع دولت الكترونيك استفاده نماييد  5-5ازنمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش الكترونيك  –4-5نمودار 

 ونيك  دستاوردهاي دولت ا لكتر–5-5نمودار 

ورود به بحث آموزش الکترونیک
ــان نشــان داده،  ــه هنرجوی ــد را در ابتــدای ایــن بحــث ب ــر اســت یــک محتــوای آموزشــی ســاده کــه از قبــل آمــاده کرده ای بهت
در پایــان نمایــش خاصــه ای از بحــث را مطــرح کنیــد و هــم می توانیــد از ایــن عملیــات بــه عنــوان مثالــی بــر فراینــد آمــوزش 

الکترونیــک بهــره بگیریــد.

می توانید نمودار ۴-۵ را جهت آشنایی بصری هنرجویان در تابلو ترسیم و از آن در فرایند تدریس بهره ببرید. 

ورود به بحث دولت الکترونیک
ازنمودار ۵-۵ برای ورود به موضوع دولت الکترونیک استفاده کنید.

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          
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 . را جهت آشنايي بصري هنرجويان در تابلو ترسيم نموده و از آن در فرايند تدريس بهره ببريد 4-5ميتوانيد نمودار 

 

 

ورود به بحث دولت الكترونيك

 .براي ورود به موضوع دولت الكترونيك استفاده نماييد  5-5ازنمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش الكترونيك  –4-5نمودار 

 ونيك  دستاوردهاي دولت ا لكتر–5-5نمودار 
نمودار ۵-۵–دستاوردهای دولت الکترونیک 

آموزش الکترونیک

مبتنی بر وب

OnlineDVD
شبکه های رایانه ای

مبتنی بر گوشی همراه یا تبلتمبتنی بر رایانه

Flash Offline

-۵-4
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پیشــنهاد می شــود بدلیــل اینکــه هنرجویــان در شــرایط روبــه توســعه رشــد می کننــد و تقریبــا ذهنیــت واضحــی از شــرایط قبــل 
از ورود تکنولــوژی بــه زندگــی اجتماعــی ندارنــد. بنابرایــن یکســری فعالیــت را فهرســت کــرده، مــدت زمــان، انــرژی مصرفــی و 
هزینــه مالــی و هزینــه منابــع طبیعــی ماننــد اســتفاده از کاغــذ و آ لودگــی هــوا در اثــر تــردد بــرای شــهروند جامعــه ســنتی بــرای 

آنــان بــرآورد کنیــد و ســپس از خــود هنرجویــان همیــن برآوردهــا را بــرای شــهروند جامعــه اطاعاتــی جویــا شــوید.
ــودن آن از  ــه ایــن بحــث جــدول ۵-۷ را ترســیم کــرده، بدلیــل جذابیــت موضــوع و ملمــوس ب ــرای ورود ب پیشــنهاد می شــود ب
ــد و  ــم دهی ــر تعمی ــوارد دیگ ــای پزشــکی و م ــه پرونده ه ــرده، آن را ب ــتفاده ک ــی اس ــی و رانندگ ــک راهنمای ــای الکترونی قبض ه

جــدول ۷-۵ را تکمیــل کنیــد. بــرای تکمیــل جــدول از نمــودار ۵-۵ اســتفاده کنیــد.

جدول۷-۵- مقایسه هزینه فعالیتهای دولت سنتی و دولت الکترونیک

ورود به بحث تقابل فرهنگ و جامعه اطالعاتی

همان طــور کــه گفتــه شــد از شــرایط فعلــی جامعــه اســتفاده کنیــد و بــا بــه چالــش کشــیدن هنرجویــان مزایــا و معایــب فرهنگــی 
آن را برشــمارید.
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پيشنهاد  ميشود بدليل اينكه هنرجويان در شرايط روبه توسعه رشد ميكنند و تقريبا ذهنيت واضحي از شرايط قبل از ورود تكنولوژي 
بنابراين يكسري فعاليت را ليست كرده و مـدت زمـان و انـرژي مصـرفي و هزينـه مـالي و هزينـه  منـابع         . به زندگي اجتماعي ندارند 

 .طبيعي مانند استفاده از كاغذ و آ لودگي هوا در اثر تردد براي شهروند جامعه سنتي براي آنان برآورد كنيد 

 .و سپس از خود دانش آموزان همين برآوردها را براي شهروند جامعه اطالعاتي جويا شويد 

موضوع و ملموس بودن آن از قبض هاي بدليل جذابيت را ترسيم كرده و  7-5جدول پيشنهاد ميشود براي ورود به اين بحث 
را تكميل  7-5زشكي و موارد ديگر تعميم دهيد و جدول الكترونيك راهنمايي و رانندگي استفاده نموده و آنرا به پرونده هاي پ

 .استفاده نماييد  5-5نمودار براي تكميل جدول از .نماييد 

 

 

 

 

رود به بحث  تقابل فرهنگ و جامعه اطالعاتي

 

جامعه استفاده كنيد و با به چالش كشيدن  همانطور كه گفته شد از شرايط فعلي 
فرهنگي آنرا هنرجويان مزايا و معايب  .برشماريد 

 

 انجام عمليات دردولت الكترونيكهزينه هاي  هزينه هاي انجام عمليات در دولت سنتي فعاليت

   

   

   

   

مقا�سه هز�نه فعالی��ای دولت سن�ی و دولت  – 7-5جدول 

    

  شبکه های اجتما��   – 1-5شكل 
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شکل ۵-۱- شبکه های اجتماعی
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را تكميل  8-5براي اينكار بهتر است با يك بارش فكري جامعه اطالعاتي را با فرهنگ روبرو كنيد و باكمك هنرجويان جدول
 :كنيد

 

 فرهنگراهكارهاي پيشنهادي براي تحكيم  مضرات وارده از طرف جامعه اطالعاتي موضوع

 عرصه اجتماعي و سياسي

 افراد اخبار كذب در جهت هتك حرمت شار انت-1
معروف 

2--
3-- 

انتشار ندادن فردي اخبار نامعلوم -
 امر به معروف ديگران در زمينه انتقال اخبار صحيح -

 عرصه روابط خانوادگي
1--
2--
3-- 

 

 عرصه ادبيات
1--
2--
3-- 

 

 عرصه حقوق مالكيت

انتقال كتاب ها در شبكه هاي اجتماعي يا سايتها -1
بدون اجازه ناشر يا نويسنده اثر 

2--
3-- 

عدم دانلود اثر هاي بدون اجازه -
عدم انتشار توسط خود فرد -
 نهي از منكر ديگران به روشهاي گوناگون -

 عرصه اعتقادي و مذهبي
1--
2--
3-- 
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انتشار ندادن فردي اخبار نامعلوم -
 امر به معروف ديگران در زمينه انتقال اخبار صحيح -

 عرصه روابط خانوادگي
1--
2--
3-- 

 

 عرصه ادبيات
1--
2--
3-- 

 

 عرصه حقوق مالكيت

انتقال كتاب ها در شبكه هاي اجتماعي يا سايتها -1
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  برر��ی مضرات جامعه اطالعا�ی در عرصه های فرهن�ی �ونا�ون   – 8-5جدول 

ــان  ــک هنرجوی ــد و باکم ــرو کنی ــگ روب ــا فرهن ــی را ب ــه اطاعات ــری جامع ــارش فک ــک ب ــا ی ــت ب ــر اس ــن کار بهت ــرای ای ب
ــد: ــل کنی ــدول8-۵ را تکمی ج

ورود به بحث امنیت اطالعات

در ابتدا با تعریف واژه امنیت بحث را شروع کنید. برای این کار می توانید از نمودار 6-۵ برای افزایش آموزش بصری هنرجویان 
استفاده کنید:

16 
 

 ورود به بحث  امنیت اطالعات
 

ت افزایش آموزش بصری جه 6-5. برای اینکار میتوانید از نمودار شروع کنید  در ابتدا با تعریف واژه امنیت بحث را
 هنرجویانتان استفاده نمایید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از ترسیم نمودار  شما میتوانید  شخصیت یک هکر به دلیل مرموز بودن و قدرت آن برای هنرجویان جذاب است .
 . انواع نفوذگران را تعریف نمایید  5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امنیت اطالعات

سالمت اطالعات ارسالی و دریافتی 

عدم سرقت اطالعات در مسیر 

عدم دستکاری شدن اطالعات در مسیر 

   امنیت اطالعات –6-5نمودار 

نفوذگران 

هکر

واکرکراکر

 انواع نفوذگران  –7-5نمودار 

ت
ت اطالعا

امنی

سالمت اطالعات ارسالی و دریافتی

عدم سرقت اطالعات در مسیر

عدم دستکاری شدن اطالعات در مسیر

-۵-۸

 -5-6
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شخصیت یک هکر به دلیل مرموز بودن و قدرت آن برای هنرجویان جذاب است. شما می توانید با استفاده از ترسیم نمودار ۵-۷ 
انواع نفوذگران را تعریف کنید.

حمله به شبکه مراحل گوناگون دارد و هر مرحله از روش های متفاوتی قابل اجراست. شما می توانید برای توضیح مراحل حمله به 
شبکه و انواع راههای آن از نمودار ۵-8 استفاده کنید.

                                                          نمودار 8-۵- مراحل حمله به شبکه

الف( مفاهیم کلیدی
در این فصل ابتدا باید تعریف جامعی از جامعه و سپس جامعه صنعتی و تفاوت آن با جامعه اطاعاتی به هنرجو ارائه دهید و سپس 

وی را با زیرساخت های اصلی ایجاد جامعه اطاعاتی آشنا کنید. سپس عناصر جامعه اطاعاتی، یعنی تجارت الکترونیک و دولت 
الکترونیک و آموزش الکترونیک را معرفی کرده، فرصت ها و تهدیدهای بوجود آمده در جامعه اطاعاتی را با وی بررسی کنید. 
تقابل فرهنگ و جامعه اطاعاتی بحث بسیار مهمی است که باید به آن بپردازید. در ادامه بحث نفوذ و روش های نفوذ را مورد 

بررسی قرار داده، هنرجو را با انواع نفوذگران آشنا کنید. در نهایت به بحث جذاب بازی های رایانه ای بپردازید. 
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شما ميتوانيد براي توضيح مراحل حمله به . مرحله از روشهاي متفاوتي قابل اجراست  حمله به شبكه مراحل گوناگون دارد و هر

 .استفاده نماييد  8-5شبكه و انواع راههاي آن پيشنهاد ميشود از نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع نفوذگران  –7-5نمودار 

مراحل حمله به  –8-5نمودار 
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شما ميتوانيد براي توضيح مراحل حمله به . مرحله از روشهاي متفاوتي قابل اجراست  حمله به شبكه مراحل گوناگون دارد و هر

 .استفاده نماييد  8-5شبكه و انواع راههاي آن پيشنهاد ميشود از نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع نفوذگران  –7-5نمودار 

مراحل حمله به  –8-5نمودار 
    

 شروع تدریس

نفوذگران

هکر

کراکر

واکر

-۵-7
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همان طور که قبا گفته شد روش تدریس شما اگر تعاملی باشد باعث کیفیت بخشی فرآیند یادگیری می شود. طبق نمودار ۵-۹ 
مطالب در این فصل به مرکزیت جامعه اطاعاتی و حول محور مزایا و معایب جامعه اطاعاتی شکل گرفته است. 

برای درک مفاهیم اصلی این فصل بهتر است، در شروع هر مبحث سؤال چالشی آن مطرح شده، بعد با تعامل هنرجویان به یک 
جمع بندی برسید که نتیجه تدریس آن بخش است. روش تدریس مفاهیم این فصل در جدول ۹-۵ به صورت تفکیک شده پیشنهاد 

شده است: 
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براي درك مفاهيم اصلي اين فصل بهتر است در شروع هر مبحث سوال چالشي آن مطرح شده و بعد با تعامل هنرجويان به يك 

به صورت تفكيك شده  9-5روش تدريس مفاهيم  اين فصل در جدول . جمع بندي كه همانا نتيجه تدريس آن بخش است برسيد 

 : پيشنهاد شده است 

 

 با  همكاري هنرجو تدريس تدريس توسط هنرآموز

 جامعه فناوري

 ارتباطات فناوري اطالعات و ارتباطات

 كانال ارتباطي فناوري مولد

تهديدهافرصتها

 جامعه اطالعاتي    حیطه  –9-5نمودار 
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براي درك مفاهيم اصلي اين فصل بهتر است در شروع هر مبحث سوال چالشي آن مطرح شده و بعد با تعامل هنرجويان به يك 

به صورت تفكيك شده  9-5روش تدريس مفاهيم  اين فصل در جدول . جمع بندي كه همانا نتيجه تدريس آن بخش است برسيد 

 : پيشنهاد شده است 

 

 با  همكاري هنرجو تدريس تدريس توسط هنرآموز

 جامعه فناوري

 ارتباطات فناوري اطالعات و ارتباطات

 كانال ارتباطي فناوري مولد

تهديدهافرصتها

 جامعه اطالعاتي    حیطه  –9-5نمودار 
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 جامعه صنعتي جامعه اطالعاتي

 زير ساخت
 انواع زير ساخت

 علوم دانش بنيان

 رعايت حقوق مالكيت فكري حق مالكيت فكري

 تجارت و تجارت الكترونيك
 خدماتفرايند ارائه محصول يا 

 تجارت الكترونيك خالص

 تجارت الكترونيك ناخالص
 مزايا و معايب تجارت الكترونيك

 تجارت الكترونيك سنتي

 انواع روشهاي پرداخت الكترونيك پرداخت الكترونيك

 دولت الكترونيك
 بانكداري الكترونيك

 انواع خدمات دولت الكترونيك

 آموزش الكترونيك

 محتواي الكترونيك انواع آموزش الكترونيك

 LMSيا آموزشمديريتسيستم

 مزايا و معايب تقابل فرهنگ و جامعه اطالعاتي فرهنگ

 انواع شبكه هاي اجتماعي شبكه هاي اجتماعي

روشهاي  جلوگيري از نفوذ به شبكه امنيت اطالعات

 هكر نفوذ كردن

 كراكر مراحل نفوذ كردن

 واكر پويش شبكه

 Bug نفوذ فيزيكي

 Patch جستجو در دورريزها

 حمله سايبري

 شهروند سايبر

 پول سايبر

 فرهنگ سايبر

 تجارت سايبر

جدول 9-5- تفکیک تعاریف جامعه اطالعاتی در حین تدریس 

نمودار ۹-۵-حیطه جامعه اطالعاتی
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 با  همكاري هنرجو تدريس تدريس توسط هنرآموز

 جامعه فناوري

 ارتباطات فناوري اطالعات و ارتباطات

 كانال ارتباطي فناوري مولد

تهديدهافرصتها

 جامعه اطالعاتي    حیطه  –9-5نمودار 
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 جامعه صنعتي جامعه اطالعاتي

 زير ساخت
 انواع زير ساخت

 علوم دانش بنيان

 رعايت حقوق مالكيت فكري حق مالكيت فكري

 تجارت و تجارت الكترونيك
 خدماتفرايند ارائه محصول يا 

 تجارت الكترونيك خالص

 تجارت الكترونيك ناخالص
 مزايا و معايب تجارت الكترونيك

 تجارت الكترونيك سنتي

 انواع روشهاي پرداخت الكترونيك پرداخت الكترونيك

 دولت الكترونيك
 بانكداري الكترونيك

 انواع خدمات دولت الكترونيك

 آموزش الكترونيك

 محتواي الكترونيك انواع آموزش الكترونيك

 LMSيا آموزشمديريتسيستم

 مزايا و معايب تقابل فرهنگ و جامعه اطالعاتي فرهنگ

 انواع شبكه هاي اجتماعي شبكه هاي اجتماعي

روشهاي  جلوگيري از نفوذ به شبكه امنيت اطالعات

 هكر نفوذ كردن

 كراكر مراحل نفوذ كردن

 واكر پويش شبكه

 Bug نفوذ فيزيكي

 Patch جستجو در دورريزها

 حمله سايبري

 شهروند سايبر

 پول سايبر

 فرهنگ سايبر

 تجارت سايبر
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 انواع بازي هاي رايانه اي بازي هاي رايانه اي

 انواع دستگاههاي جانبي بازي هاي رايانه اي بازي ويديويي

 بازي هاي آنالين مراحل ايجاد بازي هاي رايانه اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيوه و الگوي پيشنهادي ) ب

 

فيلم هاي آموزشي به تدريس شما كمك كرده در عـين حـال ميتوانيـد بـا     . پيشنهاد كلي براي تدريس اين فصل روش تعاملي است 
 .كنيد بارش فكري جداول ذكر شده در قسمتهاي قبل را با كمك هنرجويان تكميل 

 :آمده ، توجه كنيد  10 -5به يك نمونه طرح درس روزانه كه در جدول 

 

 طرح درس روزانه پيشنهادي
 آموزش الكترونيك : واحد كار :كالس 

هنرجويان آموزش الكترونيك و انواع آنرا بشناسند و با كاربرد آن در زندگي آشنا ): هدف كلي(پيام جلسه 
 )انگيزشي(شوند

اهداف توانمندسازي نحوة تحقق 
زمان  هافعاليت واحد كار

 فيزيكي
 /حيطة عاطفي: طبقة هدف فعاليت )مدت(

 كار هنرجويان كار هنرآموزحركتي -رواني / شناختي

 تفكيك تعاريف  جامعه اطالعاتي در حين تدريس  – 9-5جدول 
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ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 
پیشنهاد کلی برای تدریس این فصل روش تعاملی است. فیلم های آموزشی به تدریس شما کمک کرده، در عین حال می توانید با 

بارش فکری جداول ذکر شده در قسمت های قبل را با کمک هنرجویان تکمیل کنید.
 نمونه طرح درس روزانه جامعه اطالعاتی

جدول ۱۰-۵- طرح درس پیشنهادی

12 
 

 طرح درس روزانه پیشنهادی
 آموزش الکترونیک : واحد کار :کالس 

 (انگیزشی)هنرجویان آموزش الکترونیک و انواع آنرا بشناسند و با کاربرد آن در زندگی آشنا شوند (: هدف کلی)پیام جلسه 
نحوۀ تحقق اهداف 
زمان  هافعالیت توانمندسازی واحد کار

 فیزیکی
 فعالیت (تمد)

حیطة : طبقة هدف
/ شناختی /عاطفی
 حرکتی -روانی 

 کار هنرجویان کار هنرآموز

تــعیین 
 ســــطح

ارزشیابی رفتار )
 (ورودی

سنجش رفتار ورودی 
درباره میزان آگاهی 
هنرجویان نسبت به 

 موضوع درس 

ستون رسم کرده که عناوین آنرا خالی  3در ابتدا جدولی با 
یان بخواهد که مثالهایی از آموزش میگذارد واز هنرجو

الکترونیک ارائه دهند و طبق جدول آنها را دسته بندی کند 
و در پایان عناوین مبتنی بر وب ، مبتنی بر رایانه و مبتنی 

 .بر تبلت و گوشی را باالی جدول اضافه نماید 

 دقیقه 5 در این پرسش و پا سخ شرکت نمایند 

ورود بــه 
 بـــحث

 (هایجاد انگیز)

ایجاد مرحله توجه و 
تمرکز برای ورود به 

 (بینشی ) بحث آموزش  

با نمایش یک تولید محتوای آماده توجه هنرجویان را به 
بحث آموزش الکترونیک جلب نموده و گراف ذکر شده در 

 .ند ککتاب راهنما را ترسیم نمی
 دقیقه 5 توجه هنرجویان

ارائه 
مفاهـیم 

 کلیدی
 (توضیح معلم)

مفاهیم توضیح کامل 
و ایجاد ( دانشی)کلیدی 

عالقه و انکیزه در 
 (بینشی)هنرجویان 

هنرآموز اجزاء گراف ترسیم شده را توضیح داده و 
 .استناد مینماید  همزمان به جدول ابتدای هنرجویان

 دقیقه 33 انیهنرجو توجه

فعــالیت 
 کـارگاهی

افزایش قدرت تجزیه و 
 تحلیل مفاهیم 

کنجکاوی مطرح شده  3لی درباره هنرآموز با ارائه توضیح ک
 .از هنرجویان میخواهد آنها را انجام دهند 

هنرجویان فعالیت های ذکر شده را با 
 دقیقه03 .دقت و تعامل گروهی انجام دهند

ارزیابی 
 هافعــالیت

 (ارائه تمرین)

دسته بندی صحیح و 
متوازن ، جهت افزایش 
قدرت بحث و تجزیه و 

 تحلیل 

نفره تقسیم کرده و پس از  3روههای هنرجویان را به گ
 .تمام زمان آنها جدول رقابت گروهی را پر نماید 

هرجویان سعی میکنند در فرصت داده 
ت شده بهترین پاسخ ها را از جهت صح

 و خالقیت ارائه دهد 
 دقیقه03

ارائه نـکات 
 تکمیلی

 (جمع بندی)

تکمیللم ملا للک در   
 شده توسط هنرجویان

تقسیم بندی  وی دوم را به جدولپاسخ های صحیح کنجکا
همچنین موارد صحیح ارائه شده  دابتدای بحث اضافه کن

 .دویان را برای تکمیل بحث ارائه دهتوسط هنرج

هنرجویان گراف توضیح داده شده و 
پاسخ هنرآموزان را در کتاب خود 

 .یادداشت نماید 
 دقیقه 5

ارزشیابی 
 شایستگی

ارزشیابی )
 (پایانی

ان اشراف آگاهی از میز
هنرجو نسبتبه مطالب 

 تدریس شده

توسط پرسش از انواع آموزش الکترونیک و طرح سواالت 
درست و غلط درباره آموزش ومدیریت سامانه آموزش ، 
میزان اشراف هنرجویان را به بحث تدریس شده بدست 

 .آورد 
 دقیقه05 پاسخ هنرجویان به سواالت هنرآموز 

تمــرین در 
 منــزل

 (یفتکلتعیین)

تفهیم عملی مطالب و 
 افزایش روحیه کار تیمی 

ا ب : المث) ا تومح یدولتنفره بخواهد که 3از گروههای 
ه هیاتی تالعاطه معجاث بحم ایرب ( ینت رپاواز په ادفتاس
دقیقه باشد و نمره آنرا  03تا  5مدت زمان آموزش  ند وکن

 .برای گروه قرار دهد 

مان یک با تقسیم وظایف بین خود در ز
ده ارائه در کالس نمایند هفته کار را آما

مطالب   -سناریوی پروژه )وظایفی چون
شامل عکس ها و متن ها  ارائه صوتی 

 ( پیاده ساز با پاورپوینت   –

 قهیدق03

ابزارها و 
 ویدیو پرژکتور  –رایانه  –تخته کالسی  تجهیزات
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ــن  ــود. در ای ــنهاد می ش ــان کاس پیش ــرای چیدم ــدل U، ب م
ــق و  ــرات مواف ــت و نظ ــا گروهیس ــان صحبت ه ــدل چیدم م

ــد.  ــدا کن ــان پی ــد در کاس جری ــتری می توان ــف بیش مخال

ج( مطالب تکمیلی

HIS -1 یا سیستم اطالعات سالمت : 
مفهــوم  از  الکترونیــک،  دولــت  درک  افزایــش  بــرای 
مخفــف                                                         کــه   HIS کــرد.  اســتفاده  می تــوان   HIS

Health Information Technology اســت در واقــع فراینــد 

اطاعــات پرونده هــای ســامت شــهروندان دولــت الکترونیــک 
ــه ایــن صــورت کــه یــک شــهروند در  را مدیریــت می کنــد. ب
دولــت الکترونیــک می توانــد دارای کــد شناســایی باشــد 
ــگاهی او  ــی و ازمایش ــی و داروی ــه درمان ــه در آن تاریخچ ک
نهفتــه اســت و در واقــع در یــک سیســتم اطاعــات ســامت، 
ــامت  ــات س ــد از اطاع ــل می توانن ــر مح ــهروندان در ه ش

ــد. ــره ببرن ــود به خ

2- شــرکت های دانــش بنیــان: شــرکت ها و مؤسســات 
دانــش بنیــان شــرکت یــا مؤسســه خصوصــی یــا تعاونی اســت 
ــاد  ــعه اقتص ــروت، توس ــم و ث ــی عل ــور هم افزای ــه منظ ــه ب ک
دانــش محــور، تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی کــه شــامل 
گســترش و کاربــرد اختــراع و نــوآوری هســتند وهمیــن طــور 
ــی و  ــامل طراح ــعه ش ــق و توس ــج تحقی ــازی نتای ــاری س تج
تولیــد کاال و خدمــات در حــوزه فناوری هــای برتــر و بــا ارزش 
ــوط  ــای مرب ــد نرم افزاره ــژه در تولی ــه وی ــراوان ب ــزوده ف اف
ــطه  ــه واس ــرکت ها حلق ــن ش ــع ای ــود. در واق ــکیل می ش تش
ــد ایده هــا را در  ــوژی هســتند کــه می توانن ــده و تکنول ــن ای بی
مســیر رســیدن بــه تکنولــوِژی هدایــت کننــد وگاهــی اوقــات 
خــود همیــن شــرکت ها هــم می تواننــد ایــده خودشــان را بــه 

تکنولــوژی تبدیــل کننــد.

۳- جایگاه دولت الکترونیک در ایران :
ــات  ــاوری اطاع ــتابان فن ــترش ش ــد و گس ــا رش ــان ب  همزم
ــد  ــز مانن ــران نی ــان، ای ــت در جه و ارتباطــات و توســعه اینترن
ــرای ایجــاد  دیگــر کشــورها از ســال80 تــاش گســترده ای ب
موقعیــت در فضــای جدیــد جهانــی آغــاز کــرد. برنامه ریــزی و 
ــوزه همچــون  ــن ح ــای پیشــتاز ای تجــارب کشــور در پروژه ه
ــاخت  ــوان زیرس ــه عن ــوری ب ــاد و گســترش فیبرن ــروژه ایج پ

ــک  ــروژه تجــارت الکترونی ــاوا و پ ــی رشــد و گســترش ف اصل
ــه دوم  ــزاری در برنام ــردی و نرم اف ــروژه ای کارب ــوان پ ــه عن ب
ــه ویــژه برنامــه توســعه کاربــری  و ســوم توســعه اقتصــادی ب
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات از جملــه اقدامــات اساســی در 

ــه شــمار مــی رود. ــاره ب ایــن ب
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــری فن ــعه و کارب ــه توس برنام
ــون بودجــه  ــب قان ــا( از تیرمــاه ســال1۳81 در قال ــران )تکف ای
کل کشــور و بــا تصویــب آییــن نامــه اجرایی آن در ســال1۳82، 
در قالــب تصویــب نامــه هیــأت وزیــران بــه ســازمان مدیریــت 
ــانی  ــاع رس ــی اط ــورای عال ــه ش ــزی، دبیرخان ــه ری و برنام
ــترش  ــدف گس ــا ه ــور ب ــی کش ــتگاه های اجرای ــی دس و تمام
ــاوری اطاعــات و ارتباطــات در کشــور آغــاز شــد  ــرد فن کارب
ــاد  ــق اقتص ــت تحق ــاوا در جه ــد ف ــام من ــترش نظ ــه گس ک
دانایــی محــور در راســتای توســعه پایــدار ملــی، توســعه منابــع 
ــدات  ــزا وانجــام تمهی ــرای ایجــاد اشــتغال ارزش اف انســانی ب
ــت،  ــی، امنی ــبکه دسترس ــامل ش ــعه ICT ش ــاختی توس زیرس
قوانیــن و مقــررات، منابــع و تســهیات از دیگــر اهــداف ایــن 

ــود. ــردی ب ــروژه کارب پ
 ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه در خصــوص تحقــق دولــت 
ــاق  ــور اتف ــئوالن کش ــردان و مس ــان دولتم ــک در می الکترونی
ــام  ــه انج ــن زمین ــز در ای ــی نی ــود دارد و تاش هائ ــر وج نظ
ــا  ــوز ت ــا، هن ــات و تاش ه ــن اقدام ــه رغــم ای شــده اســت. ب
تحقــق دولــت الکترونیــک در کشــور راه زیــادی مانــده اســت.

ــه ای ــای رایان ــنی بازی ه ــدی س ــام رده بن ۴- نظ
ــراد  ــش شــدید اف ــل گرای ــن دالی ــی از مهم تری ESRA: یک

ــا  ــورد ب ــرد در برخ ــه ف ــت ک ــن اس ــازی ای ــای مج ــه دنی ب
ــون  ــی چ ــد مفاهیم ــد، می توان ــدود و جدی ــای نامح ــن دنی ای
ــذت، ســرعت، قــدرت، مدیریــت و امثــال  شــجاعت، تــرس، ل
ــای  ــی در دنی ــن مفاهیم ــه چنی ــد. تجرب ــه کن ــا را تجرب آنه
ــن و  ــر ممک ــًا غی ــاه، تقریب ــیار کوت ــی بس ــی و در زمان واقع
محــال اســت. بنابرایــن روز بــه  روز بــه تعــداد افــراد مخاطــب 
ــی اســت  ــه ای افــزوده می شــود و ایــن در حال بازی هــای رایان
ــز  ــه ای نی ــای رایان ــه بازی ه ــدان ب ــنی عاقمن ــوع س ــه تن ک
ــرات  ــد تأثی ــه ای می توانن ــای رایان ــد. بازی ه ــترش می یاب گس
ویــژه ای را بــر  مخاطبیــن خــود داشــته باشــند. بــرای نمونــه در 
یــک بــازی خشــن، بازیکــن ممکــن اســت روزهــا و ماه هــای 
ــا  ــه، ب ــده گرفت ــه عه ــازی ب ــی را در ب ــش خاص ــادی نق متم
ــا  ــد و ب ــازی ببین ــتان ب ــود را در داس ــش خ ــداری، نق همزاد پن
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ــب،  ــرد. بدین ترتی ــرار گی ــر آن ق ــل آن، تحــت تاثی ــم کام فه
ــن  ــد چندی ــه ای می توانن ــای رایان ــی از بازی ه ــرات ناش تأثی

ــد. ــر ایجــاد واکنــش کنن ــم در کارب ــک فیل ــر ی براب
بــا توجــه بــه وجــود صحنه هــای غیر اخاقــی، خشــن، 
دلهــره آور و  از ایــن قبیــل، در بســیاری از بازی هــا و همچنیــن 
خانواده هــا  اجتماعــی  و  تربیتــی  فرهنگــی،  نگرانی هــای 
و مســؤولین فرهنگــی کشــورهای مختلــف، کشــورها را 
بــه تدویــن نظــام  ویــژه ای بــرای رده بنــدی بازی هــای 
رایانــه ای وادار کــرده اســت. بــا تدویــن ایــن نظــام و داشــتن 
ــا،  ــه خانواده ه ــق ب ــات دقی ــه اطاع ــای الزم و ارای کنترل   ه
ــل  ــه عم ــری ب ــری جلوگی ــات جبران ناپذی ــوان از صدم می ت
ــه بازی هــا  ــن گون ــی مخاطــب ای آورد کــه گــروه ســنی اصل

ــد. ــد می کنن ــان را تهدی ــودکان و نوجوان ــی ک یعن
بنابرایــن تدویــن نظــام رده بنــدی بازی هــای رایانــه ای، 
ــی،  ــای فرهنگ ــن و باوره ــر قوانی ــی ب ــه مبتن ــوری ک به ط
دینــی، اجتماعــی و سیاســی کشــورهای اســامی باشــد، امری 
بســیار ضــروری اســت. بدیــن ترتیــب مــا سیســتم رده بنــدی 
نوینــی بــه نــام »ESRA« )نظــام ملــی رده بنــدی ســنی 
ــف  ــم. ESRA مخف ــدازی کردی ــه ای( را راه ان ــای رایان بازی ه
بوده اســت.   Entertainment Software Rating Association

ــرار داده و  ــی ق ــورد ارزیاب ــا را م ــه بازی ه ــام، کلی ــن نظ ای
ــامی  ــورهای اس ــه کش ــه جامع ــی ب ــانی صحیح اطاع رس

انجــام می دهــد

۴-۱- فرآینــد رده بنــدی ســنی بازی هــای 
ــه ای رایان

  درخواست رده بندی  سنی بازی

بازی هــای  تولیدکننــدگان  و  مجــاز  ناشــر  شــرکت های 
ــر  ــورد نظ ــازی م ــورس ب ــد س ــی می توانن ــه ای و موبایل رایان
ــه  ــازی، ب ــدی ب ــت رده بن ــه درخواس ــراه نام ــه هم ــود را ب خ
واحــد ESRA در بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــرای 
ــد. ــال کنن ــازی ارس ــب ب ــنی مناس ــن رده س ــی و تعیی بررس

  جمع آوری اطالعات بازی

 :ESRA ثبت نــام و اطاعــات اولیــه بــازی در بانــک اطاعــات
اطاعــات اولیــه بازی هــا شــامل نــوع پلتفــرم، ســال انتشــار، 
ــازی،  ــتان ب ــازی، داس ــده ب ــر کنن ــازنده و منتش ــرکت س ش
ــوع  ــار بازیکــن و وق ــای در اختی ــداف، ابزاره ــا، اه مأموریت ه

ــازی و زمــان آن و... داســتان ب

   تهیه فیلم از بازی
در ایــن قســمت، بــازی از ابتــدا تــا انتهــا بــازی شــده، از تمامی 
ــه  ــته هایی ک ــا و نوش ــات صحنه ه ــا، جزئی ــل، کاراکتره مراح

در بــازی وجــود دارد فیلــم تهیــه می شــود.
ــازی  ــان ب ــای آسیب رس ــن محتواه ــان مهم تری ــن زم همچنی
ــخص  ــل مش ــان تحلی ــرای کارشناس ــا، ب ــیلۀ بازیکن   ه به وس
ــد  ــت بیشــتری بتوانن ــا دق ــل ب ــا کارشناســان تحلی می شــود ت

ــد. ــتخراج کنن ــا را اس ــان بازی ه ــای آسیب رس محتواه
   تحلیل فیلم بازی

بــازی  آسیب رســان  محتواهــای  تمــام  قســمت  ایــن  در 
به صــورت کامــل و بــا جزئیــات استخراج شــده، در بانــک 

می شــوند. جمــع آوری   ESRA اطاعــات 
ــان  ــت زم ــراه ثب ــه هم ــس ب ــاه و عک ــای کوت ــه فیلم ه تهی
اطاعاتــی  از جملــه  و...  آسیب رســان  وقــوع محتواهــای 
ــد. ــت می کنن ــا را ثب ــل آنه ــان تحلی ــه کارشناس ــتند ک هس

 کارشناســان تحلیــل، پــس از تحلیــل کامــل بــازی، رده 
ــازی بررســی شــده، ثبــت  ــرای ب ســنی پیشــنهادی خــود را ب

. می کننــد
ESRA تعیین رده سنی پیشنهادی   

در ایــن قســمت، مدیــر ESRA بــا مشــورت مدیر بخــش تحلیل 
ــا  ــیلۀ بازیکن ه ــده به وس ــت ش ــات ثب ــه اطاع ــه ب ــا توج و ب
 ESRA و کارشناســان تحلیــل، رده ســنی پیشــنهادی ســازمان
ــه ای  ــای رایان ــدی بازی ه ــورای طبقه بن ــه ش ــه ب ــرای ارائ را ب

ــد. ــام می کن اع
ــا  ــک از بازی ه ــر ی ــنی ه ــی رده س ــد نهای    تأیی

به وســیلۀ شــورای طبقه بنــدی بازی هــا 
نظــر  بررســی  از  پــس  بازی هــا،  طبقه بنــدی  شــورای 
کارشناســان ESRA، بــر اســاس فیلم هــا و متــن گــزارش 
ــد. ــام می کنن ــا را اع ــی بازی ه ــنی نهای ــا رده س ــی آنه نهای
در صــورت موافقــت بــا نظــر ESRA، رده ســنی پیشــنهادی و یا 

ممنوعیــت آن بــا تأییــد، بــه امضــای اعضــای شــورا می رســد.
ــد  ــا قی ــورا ب ــازی، ش ــی از ب ــاح صحنه های ــورت اص در ص
مشــروط بــه اصــاح و یــا حــذف آن صحنه هــا بــه آن بــازی 

ــد داد. ــب را خواه ــنی مناس رده س

۵- نیازهای تجارت الکترونیک 
بــرای دســتیابی بــه سیســتم تجــارت الکترونیــک موفــق الزم 

ــا باشــد :  ــر مهی اســت، زیرســاخت های زی
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   یک سیستم بانکی روان و دقیق
   قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی

   کد تجاری محصول

   تهیه و تدوین نظام مالی اطاعات و نظام حقوقی اطاع رسانی )کپی رایت(
   امنیت اطاعات

   محرمانه بودن اطاعات شخصی

   تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی
   همکاری دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های مختلف

   پذیرش اسناد الکترونیکی به وسیلۀ قوه قضاییه
   تأمین، صدور و بکارگیری کارت اعتباری

   تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم

۶- اهداف دفاتر پیشخوان دولت :
ــاد اقتصــادی و اداری . ســهل  ــت ورزی . کاهــش فس ــت عدال ــت در جه ــات دول ــر پیشــخوان خدم ــای دفات ــد و فرآورده ه فراین
المسیرشــدن داالن هــای بروکراتیــک و اســتفاده عمومــی و انعطــاف پذیــری ســازمانی و رضایــت بخــش بــودن اجتمــاع در ســاحت 
دولــت تکنوکــرات و الکترونیــک بــر هیــچ عقــل ســلیمی پوشــیده نیســت. از جملــه کارهــای ویــژه و اهــداف دفاتــر پیشــخوان 

دولــت عبارتنــداز :
   تجمیع خدمات عمومی و دولتی و تمرکز زدایی و افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات کشوری..

   کاهش ترددهای شهری، مصرف سوخت، آالینده های زیست محیطی و تأمین سامت روحی و جسمی افراد جامعه.

   رضایت مندی مردم از دسترسی به خدمات موردنیاز در نزدیک ترین فاصله به منازل مسکونی یا محل کار.
ــی و  ــی، دولت ــای عموم ــی در هزینه ه ــه و صرفه جوی ــای جامع ــرد نیازه ــرای راهب ــت ب ــی دول ــای کارای ــردم و ارتق ــم م    تکری

ــوار. خان

د( فعالیت های کارگاهی 
پاسخنامه پیشنهادی برخی فعالیت های کارگاهی :

   فعالیت کالسی صفحه ۸0:

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          
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 هاي كارگاهي  فعاليت) د

 :پاسخنامه فعاليت هاي ميان فصلي 

 :68فعاليت كالسي صفحه -

 ين رويكردانواع جامعه با ا منابع مهم يژگيو 

گردآوري دانه ها و ميوه هاي و شكاراز طريق  يكارگر يرويبر ن يجامعه مبتن
زندگي ميكنند خوراكي 

 بدوي كمتر توسعه يافته   كارگر

تمركز آنها بر روي كشاورزي و دامداري و كار  يعتبر استفاده از طب يمبتن جامعه
 . روي معدن است 

 در حال توسعه زمين و كارگر

محصول و افزايش دستكاري ژنتيكي و كنترل  ييبر دانا يمبتن جامعه
 .سرعت توليد دانش مد نظر است

دانش و دانايي و تحقيقات و 
 توسعه 

 جوامع پيشرفته و جوامع فراصنعتي 

 



154 فصل۵: جامعه اطالعاتی

   کنجکاوی صفحه ۸2: 
در هر یک از موارد زیر نوع پیام را تعیین کنید.

1 بوق ناشی از سرعت بیشتر از حد مجاز، هنگام رانندگی )صوتی(
2 نامه الکترونیکی) اطالعات متنی؛ زیرا هم متن است و هم از پردازش داده ها استفاده می شود (

۳ ارسال این تصویر به وسیلۀ تلفن همراه  )اطالعات تصویری(
۴ وضعیت چراغ عابر پیاده که نشان دهنده عبور مجاز یا غیر مجاز عابر است  )عالمت (

    فعالیت کالسی اول صفحه ۸2: 

   فعالیت کالسی دوم صفحه ۸۳: 
ویژگی های جامعه صنعتی را با ویژگی های جامعه اطاعاتی مقایسه کرده، جدول زیر را کامل نمایید.
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 : 68كنجكاوي صفحه -

 .يدكن يينرا تع يامنوع پ يراز موارد ز يكدر هر 

  صوتي      ياز حد مجاز، هنگام رانندگ يشتراز سرعت ب يبوق ناش 1

 )زيرا هم متن است و هم از پردازش داده ها استفاده ميشود (  اطالعات متني    يكينامه الكترون 2

 اطالعات تصويري       ارسال اين تصوير به وسيله ي تلفن همراه 3

  عالمت      مجاز عابر است يرغ ياكه نشان دهنده عبور مجاز  يادهچراغ عابر پ يتوضع 4

 

: 69فعاليت كالسي اول صفحه -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 69فعاليت كالسي دوم صفحه -
 .ييدرا كامل نما يركرده، جدول ز يسهمقا يجامعه اطالعات يها يژگيرا با و يجامعه صنعت يها يژگيو

 )جامعه اطالعاتي (ويژگي فناوري اطالعات  )جامعه صنعتي( ويژگيهاي مولد 

 .است............. ه يا اطالعات خامآن داد.................ماده اوليه .از مواد خام طبيعي استفاده مي كند 

 . است.............پردازشگر........موتور محركه آن   .استبخارازموتوربرگرفتهماشينهايآنمحرّكهموتور

 و به )غير قابل تجسم(محصول نهايي آن محصولي تجريدي  .محصول نهايي آن محصولي تجسمي است

 .است يدانش فن يكصورت 

 محدود به موقعيت مكاني نيست .موقعيت مكاني استمحدود به 

 ...........آن بسيار كم است .....تأثير مخرّب زيست محيطي  .ندك يمحيطي آن حيات كره زمين را تهديد م-آثار زيست

گسترش ديداپتيكفناوري 

توسعه صنعت و علوم پزشكي فناوري ليزر

گسترش توان حركتفناوري خودرو

افزايش زمان نگهداري مواد غذايي فناوري فريزر

توسعه انديشه و انديشيدنفناوري اطالعات

گسترش صنعتفناوري چرخ

27 
 

 : 69کالسی دوم صفحه ت فعالی -
 .ییدرا کامل نما یرکرده، جدول ز یسهمقا یجامعه اطالعات یها یژگیرا با و یجامعه صنعت یها یژگیو

 (جامعه اطالعاتی )ویژگی فناوری اطالعات  (جامعه صنعتی) ویژگیهای مولد 

 .است............. رویصت، ادص ، نتمد ننام دهاد.............مادّه اولیه .از مواد خام طبیعی استفاده می کند 

 . است.........هکشب ، تنرتنیا ،پردازشگر........موتور محرکه آن   .است بخار ازموتور برگرفته ماشینهای آن محرّکه موتور

 و به (غیر قابل تجسم)محصول نهایی آن محصولی تجریدی  .محصول نهایی آن محصولی تجسمی است

 .است یدانش فن یکصورت 

 محدود به موقعیت مکانی نیست .مکانی استمحدود به موقعیت 

 ...........آن بسیار کم است .....تأثیر مخرّب زیست محیطی  .ندک یمحیطی آن حیات کره زمین را تهدید م-آثار زیست

 

 :  71کنجکاوی صفحه -

و ارتباط  یفن یهاتیرساخ، چه زاستفاده کنند یروستا بتوانند از آب لوله کش یاهال ینکهندارد، برای ا یدر روستایی که آب لوله کش
 است؟ یازراه دور ن

 

 :  71صفحهفعالیت منزل  -

 یحقوق یتهایرساخچه ز یدهد،را انجام م  یلوله کش یاتکه عمل یمانکاریاز حقوق پ یتحما یبرا یآب لوله کشدر مثال تامین 
 وجود داشته باشد؟ یتواندم

 

 :71صفحه اول فعالیت کالسی  -
 .یدهدم یهخدمت ارا یککاال و کدام  یکتجارت الکترون یککه کدام  یدکن یینتع یردر جدول ز

 خدمت کاال یکشرح تجارت الکترون

 *  .یدهدلوازم منزل آنها را انجام م یرتعم یانکه به درخواست مشتر یتیسا

  * یکندم ارسال یمشتر یبه نشان یکمک درس یکتا بها یکه به درخواست مشتر یتیسا

 یمشتر ی هوسیل مبدا و مقصد سفر به یینکه با تع یسیمب یتاکس متعلق به مؤسسه یتیسا
 .یفرستدم یرا به مبدأ سفر مشتر یتاکس یکترینزدن

 * 

 *  .میدهد یهارا یبه مشتر یمسافرت یکه تورها یآژانس گردشگر یکمتعلق به  یتسا

  * یفروشدخودرو م یکه به مشتر یتیسا
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   کنجکاوی صفحه۸2: 
در روستایي که آب لوله کشی ندارد، براي اینکه اهالی روستا بتوانند از آب لوله کشی استفاده کنند، چه زیرساخت های فنی و ارتباط 

راه دور نیاز است؟

   فعالیت منزل صفحه۸2: 
در مثال تأمین آب لوله کشی برای حمایت از حقوق پیمانکاری که عملیات لوله کشی را انجام می دهد، چه زیرساخت های حقوقی 

می تواند وجود داشته باشد؟

   فعالیت کالسی اول صفحه۸۳:
در جدول زیر تعیین کنید که کدام یک تجارت الکترونیک کاال و کدام یک خدمت ارایه میدهد.

   فعالیت کالسی دوم صفحه ۸۳:
برای هریک از روش های تجارت گفته شده یک مثال بزنید

) راهنماي هنرآموز(ه نمــا  را                          

150

 

 :  70كنجكاوي صفحه-

و ارتباط  يفن يهاتيرساخاستفاده كنند، چه ز يروستا بتوانند از آب لوله كش ياهال ينكهندارد، براي ا يدر روستايي كه آب لوله كش
 است؟ يازراه دور ن

 

 :  70صفحهفعاليت منزل -

 يحقوق يتهايرساخچه ز يدهد،را انجام م  يلوله كش ياتكه عمل يمانكارياز حقوق پ يتحما يبرا يآب لوله كشدر مثال تامين 
 وجود داشته باشد؟ يتواندم

 

 :71صفحه اول فعاليت كالسي -
 .يدهدم يهخدمت ارا يككاال و كدام  يكتجارت الكترون يككه كدام  يدكن يينتع يردر جدول ز

 خدمت كاال يكشرح تجارت الكترون

 *  .يدهدلوازم منزل آنها را انجام م يرتعم يانكه به درخواست مشتر يتيسا

  * يكندم ارسال يمشتر يبه نشان يكمك درس يكتا بها يكه به درخواست مشتر يتيسا

 يمشتر ي هوسيل مبدا و مقصد سفر به يينكه با تع يسيمب يمتعلق به مؤسسه تاكس يتيسا
 .يفرستدم يرا به مبدأ سفر مشتر يتاكس يكترينزدن

 * 

 *  .ميدهد يهارا يبه مشتر يمسافرت يكه تورها يآژانس گردشگر يكمتعلق به  يتسا

  * يفروشدخودرو م يكه به مشتر يتيسا

 :71صفحه  دوم  عاليت كالسيف-
 يدمثال بزن يكتجارت گفته شده  ياز روش ها يكهر يبرا

ارائه ، پرداخت (فروشگاه اينترنتي كتاب هاي ديجيتال  تجارت الكترونيك خالص 
 )  وتحويل هر سه الكترونيك است

كاالي فيزيكي كه ارائه و (سفارش اينترنتي غذا - تجارت الكترونيك ناخالص 
)تحويل فيزيكي استپرداخت الكترونيك اما 

كه ارائه و  يزيكيف خدمت(خريد بليط سينما-
 )است يزيكيف يلاما تحو يكپرداخت الكترون

 خريد كفش از مغازه  تجارت سنتي 
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 :  70كنجكاوي صفحه-

و ارتباط  يفن يهاتيرساخاستفاده كنند، چه ز يروستا بتوانند از آب لوله كش ياهال ينكهندارد، براي ا يدر روستايي كه آب لوله كش
 است؟ يازراه دور ن

 

 :  70صفحهفعاليت منزل -

 يحقوق يتهايرساخچه ز يدهد،را انجام م  يلوله كش ياتكه عمل يمانكارياز حقوق پ يتحما يبرا يآب لوله كشدر مثال تامين 
 وجود داشته باشد؟ يتواندم

 

 :71صفحه اول فعاليت كالسي -
 .يدهدم يهخدمت ارا يككاال و كدام  يكتجارت الكترون يككه كدام  يدكن يينتع يردر جدول ز

 خدمت كاال يكشرح تجارت الكترون

 *  .يدهدلوازم منزل آنها را انجام م يرتعم يانكه به درخواست مشتر يتيسا

  * يكندم ارسال يمشتر يبه نشان يكمك درس يكتا بها يكه به درخواست مشتر يتيسا

 يمشتر ي هوسيل مبدا و مقصد سفر به يينكه با تع يسيمب يمتعلق به مؤسسه تاكس يتيسا
 .يفرستدم يرا به مبدأ سفر مشتر يتاكس يكترينزدن

 * 

 *  .ميدهد يهارا يبه مشتر يمسافرت يكه تورها يآژانس گردشگر يكمتعلق به  يتسا

  * يفروشدخودرو م يكه به مشتر يتيسا

 :71صفحه  دوم  عاليت كالسيف-
 يدمثال بزن يكتجارت گفته شده  ياز روش ها يكهر يبرا

ارائه ، پرداخت (فروشگاه اينترنتي كتاب هاي ديجيتال  تجارت الكترونيك خالص 
 )  وتحويل هر سه الكترونيك است

كاالي فيزيكي كه ارائه و (سفارش اينترنتي غذا - تجارت الكترونيك ناخالص 
)تحويل فيزيكي استپرداخت الكترونيك اما 

كه ارائه و  يزيكيف خدمت(خريد بليط سينما-
 )است يزيكيف يلاما تحو يكپرداخت الكترون

 خريد كفش از مغازه  تجارت سنتي 

 

 



156 فصل۵: جامعه اطالعاتی

   فعالیت کالسی صفحه ۸۴:

با کمک هم کاسي خود مزایا و معایب تجارت الکترونیک را بنویسید.

پس از تکمیل جدول باال، جدول زیر را کامل کنید
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 :72فعاليت كالسي صفحه -
 

 .را بنويسيد يكبا كمك هم كالسي خود مزايا و معايب تجارت الكترون

 

 يبمعا يامزا

كاهش آلودگي هوا در اثر مك به محيط زيست از لحاظ ك
 .حذف تردد در تجارت الكترونيك 

 تاثير سوء بر روابط بين انساني

 كاهش توليد  افزايش قدرت انتخاب مشتري 

 كاهش  قدرت رقابت شركتهاي ورشكسته  جلوگيري از اتالف وقت 

 

 

 يدپس از تكميل جدول باال، جدول زير را كامل كن

 

 مزاياي تجارت الكترونيك

 يجامعه اطالعات مصرف كنندگان فروشندگان يبرا

صرفه جويي در وقت  و افزايش قدرت  افزايش فروش 
 انتخاب 

 كمك به حفظ محيط زيست 

 معايب تجارت الكترونيك

 يجامعه اطالعات مصرف كنندگان فروشندگان يبرا

 لطمه به روابط بين فردي  نديدن كيفيت كاال از نزديك  كاهش توليد 

 

 

 :72صفحه  كنجكاوي-
 چه چيز را بايد مد نظر قرار دهيم؟ يبانك يدر هنگام استفاده از درگا هها يلمبا توجه به ف

نماد تاييد پرداخت الكتويكي را داشته باشد -
.آدرس حقيقي باشد زيرا  آدرس مجازي مشكوك براي دزديدن اطالعات است -
 .پرداخت از صفحه كليد مجازي باشد -

 :72صفحه  منزل فعاليت -
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 :71صفحه  دوم  عالیت کالسیف -
 یدمثال بزن یکتجارت گفته شده  یاز روش ها یکهر یبرا

ارائه ، پرداخت )فروشگاه اینترنتی کتاب های دیجیتال  تجارت الکترونیک خالص 
 (  وتحویل هر سه الکترونیک است

کاالی فیزیکی که ارائه و )سفارش اینترنتی غذا  - تجارت الکترونیک ناخالص 
 (پرداخت الکترونیک اما تحویل فیزیکی است

که ارائه و پرداخت  یزیکیف خدمت)لیط سینماخرید ب -
 (است یزیکیف یلاما تحو یکالکترون

 خرید کفش از مغازه  تجارت سنتی 

 

 

 :72فعالیت کالسی صفحه  -
 

 .را بنویسید یکبا کمک هم کالسی خود مزایا و معایب تجارت الکترون

 یبمعا یامزا

ف مک به محیط زیست از لحاظ کاهش آلودگی هوا در اثر حذک
 .تردد در تجارت الکترونیک 

 سوء بر روابط بین انسانیتاثیر 

 کاهش تولید  افزایش قدرت انتخاب مشتری 

 کاهش  قدرت رقابت شرکتهای ورشکسته  جلوگیری از اتالف وقت 

 یدپس از تکمیل جدول باال، جدول زیر را کامل کن

 

 مزایاي تجارت الکترونیک
 یامعه اطالعاتج مصرف کنندگان فروشندگان یبرا

 کمک به حفظ محیط زیست  صرفه جویی در وقت  و افزایش قدرت انتخاب  افزایش فروش 

 معایب تجارت الکترونیک

 یجامعه اطالعات مصرف کنندگان فروشندگان یبرا
 لطمه به روابط بین فردی  ندیدن کیفیت کاال از نزدیک  کاهش تولید 

 
   کنجکاوی صفحه۸۴:

ــه فیلــم در هنــگام اســتفاده از درگاه هــای بانکــی  ــا توجــه ب ب
چــه چیــز را بایــد مــد نظــر قــرار دهیــم؟

- نماد تایید پرداخت الکتریکی را داشته باشد 
- آدرس حقیقــی باشــد زیــرا آدرس مجــازی مشــکوک بــرای 

دزدیــدن اطاعــات اســت.
- پرداخت از صفحه کلید مجازی باشد.

   فعالیت منزل صفحه۸۴:
هــر شــهر در کشــور عزیزمــان ایــران با توجــه بــه موقعیت خود 
ــره کرمــان، شــیرینی  دارای یــک محصــول خــاص اســت. زی
یــزد، پســته دامغــان، گــز اصفهــان. یــک تجــارت الکترونیکــي 
بــراي فــروش محصــول شــهر خــود درنظــر بگیریــد و مراحــل 

ایجــاد و بهره بــرداری از آن را بــرای فــروش بیــان کنیــد.
به عنوان مثال شیرینی یزد را در نظر بگیرید. 

- ایجــاد یــک واحــد فنــآوری در شــرکت کــه می توانــد حتــی 

یــک نفــر متخصــص رایانــه عضــو آن باشــد.
- خرید یک سایت 

- تهیــه یــک فیلــم کوتــاه امــا کامــل ازمراحــل پخــت و تهیــه 
در شــرکت شــیرینی مذکــور.

- تهیــه عکس هایــی از محصــوالت تولیــد شــده شــرکت بــه 
همــراه قیمــت آن

- ایجاد توانمندی سفارش به وسیلۀ مشتری در سایت 
- ایجــاد یــک صفحــه در ســایت بــرای پرداخــت الکترونیــک 

خریــد 
- ایجاد توان تهیه گزارش خروجی از خریدها 

- خدمات تحویل سفارش به آدرس های ذکر شده 
   فعالیت کالسی صفحه۸۵:

ــی را  ــه از خدمات ــد نمون ــود، چن ــتان خ ــری دوس ــا همفک ب
بنویســید کــه دفاتــر پیشــخوان دولــت ارایــه می دهنــد.

- خدمات پست
- خدمات پست بانک 
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- خدمات مخابرات 
- خدمات ارتباطات

- خدمات ثبت و احوال 
- خدمات بیمه 

- خدمات شهرداری
   کنجکاوی اول صفحه ۸۵: 

سه مزیت استفاده از آموزش الکترونیکی را بنویسید.
- یادگیری سریع و در عین حال کم هزینه است.

- در اثــر کاهــش تــردد از اتــاف وقــت جلوگیــری می شــود. 
و در حفــظ محیــط زیســت مؤثــر اســت.

- قابلیــت تکــرار پذیــری و برطــرف کــردن مشــکات احتمالی 
در آن وجود دارد.

   کنجکاوی دوم صفحه ۸۵: 
کدام مورد یک محتوای الکترونیک است؟

- فایل ارایه مطلب            
- صدای ضبط شده استاد در کاس درس 

- فایل pdf کتاب دانش فنی پایه  
- کتاب دانش فنی که اکنون در دست دارید 

- لوح فشرده آموزش زبان انگلیسی 
ــه  ــم روی تخت ــه معل ــه 2 ک ــه درج ــک معادل ــل ی - روش ح

ــت ــته اس کاس نوش

- آموزش آشپزی که از تلویزیون پخش می شود. 
   کنجکاوی صفحه ۸۶ : 

ــد  ــی می توان ــه معایب ــی چ ــوزش الکترونیک ــما آم ــر ش ــه نظ ب
داشــته باشــد؟

- کاهش  مشاهدۀ دقیق شگردها و مهارت های استاد بــه دلیــل 
چهــره بــه چهــره نبــودن تدریــس 

- تفــاوت ســطح آگاهــی هنرجویــان در اســتفاده ار ابزارهــای 
آموزشــی 

- تفــاوت ســطح توانمنــدی اســتفاده از تجهیــزات بــرای 
هنرجویــان 

- کاهش کنترل مدرس بر حوزه تدریس خود 
- عــدم امنیــت اخاقــی در اینترنــت از لحــاظ مســائل و 

ــی  ــرایط مذهب ش
- تفــاوت توانمنــدی مدرســین نســبت بــه اســتفاده از ابزارهــای 

یس  ر تد
- تفاوت های زبانی و فرهنگی

- وجود عوامل مختلف در پراکندگی ذهن هنرجویان 
   فعالیت کالسی صفحه ۸۶ : 

ــدات  ــکات باال)تهدی ــه مش ــع ب ــري راج ــاي ۳ نف در گروه ه
فرهنگــی جامعــه اطاعاتــی( بحــث کنیــد و راه حــل خــود را 

طبــق جــدول زیــر پیشــنهاد دهیــد: 
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 :  74صفحه  فعالیت کالسی -
 :نهاد دهیدبحث کنید و راه حل پیش رهنگی جامعه اطالعاتی()تهدیدات فنفری راجع به مشکالت باال 3در گرو ههای 

 راه حل پیشنهادی یجامعه اطالعات یفرهنگ یداتتهد

صحیح  افزایش فرهنگ استفاده از ابزار جامعه اطالعاتی کنترل مخرب یو حت یرمفیدحجم انبوه اطالعات غ
 خانواده ها 

 دهینام یتکه بحران هو یو مل ینید یتاز گذشته، هو ییجدا
 .شودمی

  فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و تقویت فرهنگ خانوادگی

دن ش یگزینو جا یبوم یتهافرهنگ و آداب و سن یبتخر -
 یاللمل نیب یسنتها

 گسترش و توسعه آموزش فرهنگ ملی و بومی از طریق رسانه
 ها و افراد با تجربه 

 یطهایو مح ینترنتا یو اتالف وقت در فضا یریپذ عدم نظم
 گفتگو

 زمانبندی مناسب برای استفاده از محیط های گفتگو 

ن اطالع رسانی و برنامه ریزی صحیح برای تکریم روابط بی شدن یو منزو یریپذ تیاز اجتماع و عدم مسئول یزگر
برای  و فردیفردی از طریق رسانه ها و برنامه ریزی خانوادگی 

 افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و خانوادگی 

 یها هکبر آن مانند شب یمتک یهایو فناور ینترنتبه ا ادیاعت
 یانهرا یابر تلفن همراه  یمبتن یاجتماع

ن افزایش اطالع رسانی از طریق رسانه های اجتماعی و زما
ای بندی مناسب برای استفاده از اینترنت و افزایش محیط ه

  فرهنگی و ورزشی و علمی برای تشویق حضور افراد جامعه 

عت کاهش زمان استفاده از ابزار اطالع رسانی و افزایش سا از اطالعات یاز خستگ یناش یهایرناهنجا -
 تعمق و تفکر در آنچه تا کنون دریافته ایم . 

 

 

 :  75صفحه اول کنجکاوی  -
 کند؟ینفوذ م یستمو چگونه به س شود؟یوارد یک سیستم م یبه نظر شما یک هکر از چه راه

انسا نها نوشته  ی هیلوس هب یا هیانعامل را م. باید توجه کنید که هر سیستمیکنندذ نفو یا هیانرا یمهاستیشبکه به س یقهکرها از طر
 نفوذ کرد. یستمس به به کمک آن توانیاست که م ییو خطاها ضعف نقاط یشده است و حتما دارا

 :  75صفحه دوم کنجکاوی  -

 بگیرند؟ کمک میتوانند کسانی چه از سیستم گانکنند تولید عامل، سیستم یک خطاهای کشف برای شما نظر به
 

ستم عامل هستند یعنی از متخصصین مجرب کامپیوتر که بهترین راه شناسایی نفوذ به سیستم عامل ها و شناخت خطاهای سیباید 
 . استفاده شود  هکرها
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158 فصل۵: جامعه اطالعاتی

   کنجکاوی اول صفحه ۸۷ : 
ــه نظــر شــما یــک هکــر از چــه راهــی وارد یــک سیســتم  ب

ــد؟ ــوذ می کن ــتم نف ــه سیس ــه ب ــود؟ و چگون می ش
ــوذ  ــه ای نف ــتمهای رایان ــه سیس ــبکه ب ــق ش ــا از طری هکره
می کننــد. بایــد توجــه کنیــد کــه هــر سیســتم عامــل رایانــه ای 
بــه وســیلۀ انســان ها نوشــته شــده اســت و حتمــا دارای نقــاط 
ــه  ــه کمــک آن ب ــوان ب ــه می ت ــی اســت ک ــف و خطاهای ضع

سیســتم نفــوذ کــرد.
   کنجکاوی دوم صفحه ۸۷ : 

ــک سیســتم عامل،  ــای ی ــرای کشــف خطاه ــه نظــر شــما ب ب
تولیدکننــدگان سیســتم از چــه کســانی می تواننــد کمــک 

ــد؟ بگیرن
بایــد از متخصصیــن مجــرب رایانــه کــه بهتریــن راه شناســایی 
ــه سیســتم عامل ها و شــناخت خطاهــای سیســتم عامل  نفــوذ ب

هســتند یعنــی هکرها اســتفاده شــود.
   فعالیت منزل صفحه ۸۸:

را ههای جلوگیری از نفوذ به شبکه را بنویسید.
ــرای ایجــاد رمزهــای روی سیســتم  ــی ب ــکات امنیت ــت ن رعای
ــار هــم  ــم و اعــداد درکن ــال از حــروف و عای کــه به طــور مث
ــه  ــری از صفح ــز کارب ــرای ورود رم ــا ب ــود و ی ــتفاده ش اس
کلیدمجــازی ســیتم بــه جــای صفحــه کلیــد فیزیکــی اســتفاده 

شــود.
ــه  ــرای ورود ب ــران ب ــتم های دیگ ــتفاده از سیس ــدم اس - ع

ــخصی. ــه ش صفح
- اطاعات کاربری خود را به افراد غیر نگوییم. 

ــم  ــذف کنی ــم ح ــه ای را می خواهی ــات محرمان ــر اطاع - اگ
حتمــا بعــد از اطمینــان از حــذف منطقــی از حــذف فیزیکــی آن 

نیــز مطمئــن شــویم.
   فعالیت کالسی صفحه ۸۸ : 

چند بازی رایانه ای که استفاده کرده اید را نام ببرید.
- شتاب در شهر 2 

- شمشیر تاریکی- آخرین جنگاور
چنــد بــازی کــه روی تلفــن همــراه شــما نصــب شــده را نــام 

ببریــد.
Kids connected -
kids preschool -

- سودوکو 
- هندونه 

ــزی را  ــد و چــه چی ــال می کنن ــن بازیهــا چــه هدفــی را دنب ای
ــد؟ ــوزش می دهن آم

- از بــازی اول و دوم آمــوزش حــروف و کلمــات انگلیســی بــا 
تکــرار 

- افزایش قدرت حافظه و تمرکز با حل جداول سودوکو
- افزایش هوش بصری و کامی 

   کنجکاوی صفحه ۸۹ : 
ــی را در محــل مناســب  ــی و روان آســیب های جســمی و تربیت

بنویســید.
ــه ای  ــای رایان ــری را از بازی ه ــی دیگ ــت و منف ــرات مثب اث

ــید؟ میشناس
بــه نظــر شــما بــه علــت اثــرات منفــی بازی هــا، آیــا نبایــد از 

آنهــا اســتفاده کنیــم؟
اثــر منفــی یــک وســیله نبایــد مــا را از بهــره وری اثــرات مثبــت 
آن محــروم کنــد؛ بلکــه بایــد بــا دقــت بیشــتری از آن اســتفاده 

کنیــم تــا اثــرات منفــی آن را بــه حداقــل برســانیم.
ــر  ــکات زی ــه ن ــد ب ــا بای ــی بازی ه ــرات منف ــه اث ــه ب ــا توج ب

ــد. ــه کنی توج
یــا  رایانــه ای  بازی هــای  خریــد  و  انتخــاب  در  دقــت   -

آنایــن. بازی هــای 
راهــکار شــما: رده ســنی بازی هــا را در انتخــاب مــورد توجــه 

قراردهیــم و هــدف بــازی را قبــل از آن بدانیــم.
- کنترل مدت زمانی که به بازی اختصاص می دهید.

ــور  ــازی و همین ط ــان ب ــودن زم ــخص ب ــما:. مش ــکار ش راه
ــی  ــت فیزیک ــوع فعالی ــش تن افزای

- دقــت بیشــتر در خریــد بازی هــای ســاخت کشــورهای 
دیگــر زیــرا بــه وســیلۀ ایــن بازی هــا فرهنــگ آن کشــور بــه 

ــود. ــل می ش ــن منتق ــه بازیک ــتقیم ب ــورت غیرمس ص
راهــکار شــما: اســتفاده از بازی هــای مفیــد ســاخت کارشناســان 

ــور خودمان. کش
   کنجکاوی صفحه ۹0 : 

چند بازی آناین که میشناسید را نام ببرید.
امکاانــات ســخت افزاری و نرم افــزاری مــورد نیــاز بــازی 
رایانــه ای آنایــن را بــا یــک بــازی غیرآنایــن مقایســه کنیــد.

- دستگاه مودم 
- دسترسی به اینترنت با پهنای باند مناسب 

- آناین بودن همزمان رقبا
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 .يكسان در نظر بگبريد 

 .فعاليت گروهي هنرجويان را با امتياز دادن طبق جدول زير ميتوانيد ارزيابي نماييد 
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       اطالعاتي جامعه
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....       

.....       

  رقابت گروهي – 11-5جدول 

د

ه

پاسخنامه ارزشیابی پایانی فصل پنجم

ه( ارزیابی فعالیت های کارگاهی
 هنرآمــوز گرامــی همان طــور کــه در طــرح درس روزانــه ذکــر شــد، بهتــر اســت هنرجویــان بــه گروه هــای ۳ یــا ۴ نفــره تقســیم 

شــوند تــا شــرایط رقابــت گروهــی در کاس فراهــم گــردد. 
تــوازن را در انتخــاب افــراد گــروه مــد نظــر قــرار دهیــد. یعنــی در انتخــاب افــراد گــروه از لحــاظ توانمنــدی، وزن گروه هــا را تــا 

حــد امــکان یکســان در نظــر بگبریــد.
فعالیت گروهی هنرجویان را با امتیاز دادن طبق جدول زیر می توانید ارزیابی کنید.

جدول ۱۱-۵- رقابت گروهی

و( جمع بندی 
برای ایجاد انسجام در فرایند تدریس، جمع بندی مناسب شامل موارد زیرخواهد بود:

  نتیجه گیری از تدریس، ترسیم نمودار مفهومی و ذهنی فصل که الزامًا باید به وسیلۀ خود هنرآموز انجام شود.

  اگــر ارزشــیابی مرحلــه قبــل از هنرجویــان فراتــر از حــد انتظــار هنرآمــوز باشــد، روی پژوهش هــا تأکیــد شــود و بــه هنرجویــان 
اعــام شــود کــه بخشــی از نمــره ارزشــیابی تکوینــی یــا مســتمر یــا پایانــی بــه پژوهش هــا و فعالیت هــای در منــزل اختصــاص 
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ــد یافت. خواه
   بیــان مــوارد زمینــه ســاز تدریــس بــرای جلســه آینــده می توانــد ضمــن حفــظ انســجام بیــن جلســات تدریــس یکــی از عوامــل 

ایجــاد انگیــزه بــرای هنرجویــان باشــد.
   بــه هنرجویــان تأکیــد شــود کــه آموخته هــای ایــن فصــل بــرای دریافــت آموزش هــای ســال های بعــد، فعالیت هــای متــداول 

زندگــی امــروز و محیــط کار ضــروری اســت.
   نمودار ارائه شده در بند »ورود به مبحث« دوباره دوره شود.

زمانــی شــما می توانیــد از تکمیــل فراینــد تدریــس خــود مطمئــن شــوید کــه هنرجــو بتوانــد بــه ســواالت زیــر پاســخ کامــل و 
جامــع دهــد : 

1- تعریف جامعه چیست و انواع آن کدامند؟
2- زیر ساختهای مهم برای تشکیل جامعه اطاعاتی )مبتنی بر فناوری اطاعات (کدام است؟

۳- تعریف دولت الکترونیک چیست؟
۴- آموزش الکترونیک به چه معناست و انواع آن کدامند؟

LMS -۵ مخفف کدام کلمه است و بیان گر چه مواردی است؟
6- تجارت الکترونیک را تعریف کنید؟

۷- در تقابل فرهنگ و جامعه اطاعاتی چه مواردی فرهنگ را تهدید می کند؟
8- شبکه های اجتماعی چیست؟

۹- فرایند نفوذ به چه صورت اتفاق می افتد؟ مرحل آن کدامند؟
10- نفوذگران چه کسانی هستند؟ انواع آنها را تعربف کنید.

11- حمله سایبری چیست؟
12- بازی های آناین چیست؟ و چه تفاوتی با بازی های ویدیویی دارند؟

1۳- مراحل ایجاد بازی های آناین کدام است؟
1۴- مزایا و معایب بازی های آناین کدامند؟

الف( ارزشیابی پایانی 
هنرآمــوز گرامــی بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه فصــل حاضــر جنبــه تئــوری دارد و موفقیــت در انجــام فعالیت هــای کاســی 
آن بــه روحیــه کار گروهــی هنرجــو برمی گــردد، بهتــر اســت ارزشــیابی آن از مجمــوع امتیــازات کســب شــده فــرد در گــروه )۴.۵ 
نمــره(و بخشــی از ارزشــیابی فــردی کــه در واقــع نمــره کســب شــده از ســواالت مفهومــی فصــل اســت)1۵ نمــره(، بدســت آیــد.
پیشــنهاد می شــود نمــره پژوهــش هنرجــو را بصــورت نمــره تکمیلــی بــرای ارزشــیابی قــرار دهیــد)1۴ نمــره( تــا هــم هنرجویانــی 
کــه از حــد انتظــار شــما فراتــر هســتند، در آن فعالیــت کننــد و هــم هنرجویــان ســطح متوســط بــرای ارتقــاء نمــره ارزیابــی خــود 

تشــویق بــه انجــام پــروژه شــوند. 
بــه عنــوان مثــال گــروه »پردازشــگر« کــه در ارزشــیابی فعالیــت کارگاهــی مثــال زدیــم دارای ســه عضــو بــود. فــرض کنیــد ایــن 

گــروه میانگیــن امتیــاز 8 را بدســت آورد باشــد.
ــه اینکــه فعالیــت ایــن هنرجــو در گــروه خــوب  ــم: باتوجــه ب ــن گــروه رابررســی می کنی  ارزشــیابی »لیــا محمــدی« عضــو ای
ــد. او در ارزشــیابی کتبــی نمــره 12 دریافــت کــرده اســت و  ــه او ضریــب 0.۷۵ می دهی ــی نبــوده اســت و شــما ب ــوده؛ امــا عال ب
پژوهشــی دربــاره »زیرســاخت های مــورد نیــاز تجــارت الکترونیــک« دارد. رکــورد ارزشــیبابی وی در جــدول 12-۵   آمــده اســت.

پس از تدریس
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ب( ارائه فعالیت های تکمیلی 
بــرای کار در منــزل هنرجویــان می توانیــد عــاوه بــر تکالیــف 

داده شــده از هنرجویــان بخواهیــد :
ــروز را  ــی ب ــبکه های اجتماع ــی ش ــام و ویژگ ــتی از ن - فهرس

بــرای شــما تهیــه کننــد.
ــت را  ــی رای ــوق کپ ــه در آن هنرجــو نقــض حق ــواردی ک - م
تشــخیص می دهــد، بــرای شــما بــه عنــوان گــزارش بیــاورد.

ــک در هنرســتان خــود  ــوزش الکترونی ــت آم ــاره مدیری - در ب
تحقیــق کنــد.

مــوارد فــوق و مــواردی شــبیه آن را می توانیــد بــه عنــوان کار 
و فعالیــت گروهــی هــم قــرار دهیــد.

ج( پژوهش
در روش تدریــس نویــن فراینــد تدریــس بدون پژوهــش معنای 
ــد  ــبت می توانی ــن مناس ــه همی ــد. ب ــت می ده ــود را از دس خ
ــان داده،  ــه هنرجوی ــرای موضــوع پژوهــش ب ــر را ب ــوارد زی م
ــه  ــه ای انجــام دهیــد کــه فرصــت ارائ ــه گون برنامه ریــزی را ب
ــه  ــی ک ــون پژوهش ــود. چ ــش در کاس داده ش ــن پژوه ای
ارائــه داده نشــود درواقــع کاربــردی بــرای هنرجویــان و کاس 

تدریــس نــدارد.
عناوین پیشنهادی :

- زیرســاخت های مــورد نیــاز بــرای تجــارت الکترونیــک 
ــد؟ کدامن

- دستاوردهای دولت الکترونیک در ایران چیست؟
ویژگی هایــی  چــه  دارای  بنیــان  دانــش  شــرکت های   -

هســتند؟
- فرایند تولید بازی های رایانه ای کدام است؟

ــه  ــت و چ ــه ای چیس ــای رایان ــنی در بازی ه ــدی س - رده بن

ــد؟ ــن می کن ــی آن را تعیی نظام
- دفاتر پیشخوان دولت چه اهدافی را دنبال می کنند؟

پیوست
الف( توضیح مفاهیم کلیدی 

Society جامعه -
جامعــه مجموعــه ای از انســان ها اســت کــه طبــق اصــول و 
روابطــی کــه در میــان آنهــا حاکــم اســت، گردهــم می آینــد. 
ــررات مســتحکم شــده اســت و  ــیله مق ــه وس ــط ب ــن رواب ای
افــراد بایــد ایــن قوانیــن را رعایــت کننــد و در صــورت عــدم 

رعایــت مــورد بازخواســت قــرار گیرنــد.

Relationships ارتباطات -
ــه  ــده ب ــه گیرن ــام از فرســتنده ب ــال پی ــد انتق ارتباطــات فراین
ــا در  ــت. معن ــا اس ــن آنه ــی بی ــودن معان ــان ب ــرط همس ش
ــر دو  ــات ه ــی و احساس ــم ذهن ــامل مفاهی ــاط ش ــم ارتب عل
ــن  ــا بی ــه در آن معن ــت ک ــدی اس ــود.ارتباطات فراین می ش
ــه اشــتراک گذاشــته می شــود. ــف و ب ــده تعری ــودات زن موج

Communication channel کانال ارتباطی -
بــرای برقــراری ارتبــاط، یــک پیــام بیــن فرســتنده و گیرنــده 
ــال ارتباطــی منتقــل می شــود. کــه ایــن  از طریــق یــک کان

کانــال بــه نــوع پیــام ارســالی بســتگی دارد. 

Technology فناوری -
در واقــع فنــاوری مجموعــه ای ازســخت افزار،نرم افــزار و 
ــد کاال  ــک می کن ــر کم ــه بش ــه ب ــت ک ــانی اس ــروی انس نی

جدول ۱۲-۵-ارزشیابی هنرجویان
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ــد. ــد کن ــود را تولی ــاز خ ــورد نی ــات م و خدم

ICT فناوری اطاعات و ارتباطات -
جمــع آوری،  علــم  بــه  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری 
و  می پــردازد  اطاعــات  انتقــال  و  پــردازش  دســته بندی، 
ــد.  ــک میکن ــانی کم ــه انس ــر از اندیش ــرداری بهت ــه بهره ب ب
ــق فکــر  ــد از طری ــع بشــری می توانن ــع انســان ها وجوام درواق
و اندیشــه کــه دانایــی آنهــا محســوب می شــود و از پــردازش 
ــدرت و  ــرفت، ق ــه حکمت،پیش ــود، ب ــل می ش ــات حاص اطاع

ــند.  ــروت برس ــي ث حت

Generating Technology فناوری مولد -
ــش محــور منجــر  ــروی انســانی دان چنانچــه ســخت افزار و نی

بــه تولیــد و پیشــرفت صنعــت شــود، فنــاوری مولــد اســت.

Information Society جامعه اطاعاتی -
جامعــه ای کــه در آن از فنــاوری اطاعــات و ارتباطات اســتفاده 
ــی از  ــه اطاعات ــام دارد. در جامع ــی ن ــه اطاعات ــود، جامع ش
گســترده ای  طیــف  در  الکترونیکــي  رســانه هاي  و  رایانــه 
از فعالیت هــای شــخصي، اجتماعــي، آموزشــي و تجــاري 
اســتفاده می شــود. درجامعــه اطاعاتــی امــکان انتقــال و 
ــدون  ــف ب ــاي مختل ــن مکان ه ــا بی ــریع داده ه ــت س دریاف

ــت.  ــم اس ــا فراه ــه فاصله ه ــه ب توج

 Infrastructureزیر ساخت -
ــا  ــت ی ــک فعالی ــام ی ــرای انج ــه ای ب ــر پای ــۀ عناص مجموع
ایجــاد یــک ســامانه را زیرســاخت می گوینــد. مثــل زیرســاخت 

ــی و... ــی، زیرســاخت فن حقوق

Science knowledgeعلوم دانش بنیان -
علــوم دانــش بنیــان دانشــی اســت کــه بــه منظــور هم افزایــي 
ــروت، توســعه اقتصــاد دانش محــور، تحقــق اهــداف  ــم و ث عل
علمــي و اقتصادي)شــامل گســترش و کاربــرد اختــراع و 
ــامل  ــعه )ش ــق و توس ــج تحقی ــازي نتای ــوآوري( و تجاري س ن
طراحــي و تولیــد کاال و خدمــات( در حــوزه فناوري هــاي برتــر 
ــاي  ــد نرم افزاره ــژه در تولی ــه وی ــراوان ب ــزوده ف ــا ارزش اف و ب

ــد. ــکل گرفته ان ــه آن ش ــط ب مرتب

copy right حق مالکیت فکری -
در جامعــه اطاعاتــی نقــش اساســی را تولیــد دانــش و 

اطاعــات برعهــده دارد. بنابرایــن بایــد قوانینــی وجــود داشــته 
ــر  ــاوری در براب ــم و فن ــش، عل ــدگان دان ــا از تولیدکنن باشــد ت
ــاوری حمایــت شــود کــه  ــا فن ــم ی مــواردی مثــل ســرقت عل

ــود. ــه می ش ــوي گفت ــت معن ــق مالکی ــن ح ــن قوانی ــه ای ب

Business تجارت -
ــه  ــردن و معامل ــتد ک ــردن، داد و س ــی ک ــای بازرگان ــه معن ب
ــد داد و  ــق یــک فراین ــا خدمــت طب کــردن اســت کــه کاال ی

ــود. ــه ش ــنده مبادل ــدار و فروش ــن خری ــتد بی س

Electronic businessتجارت الکترونیک -
تجــارت الکترونیکــي مبادلــه تجــاری بــدون اســتفاده از کاغــذ 
و مســتقل از محیــط جغرافیایــي اســت کــه بــه فرآینــد خریــد، 
ــات از  ــا اطاع ــات و ی ــوالت، خدم ــادل محص ــا تب ــروش ی ف
گفتــه  اینترنــت  جملــه  از  رایانــه ای  شــبکه هاي  طریقــه 

می شــود.

electronic governmentدولت الکترونیک -
دولــت، اطاعــات، خدمــات یــا کاالهایــي را بــا زیرســاخت هاي 
ــم  ــش فراه ــهروندان خوی ــا ش ــازمان ی ــراي س ــي ب الکترونیک
ــي را  ــا خدمات ــا ی ــات، کااله ــا اطاع ــا از آنه ــت ی ــرده اس ک
ــال  ــذ و ارس ــر از کاغ ــیوه کمت ــن ش ــد. در ای ــت می کن دریاف

ــود. ــتفاده می ش ــتي اس پس

Electronic Payment پرداخت الکترونیک -
اگــر پرداخــت از ســوی یــک شــخص یــا ســازمان بــه شــخص 
ــدون  ــه ای ب ــبکه های رایان ــق ش ــر از طری ــازمان دیگ ــا س ی
ــام  ــی ن ــت الکترونیک ــد، پرداخ ــن باش ــتقیم طرفی ــاط مس ارتب

دارد.

e-learning آموزش الکترونیک -
آمــوزش مبتنــي بــر فنــاوري اطاعــات و شــبکه ها و امکانــات 
ــه  ــبت ب ــری نس ــرد بهت ــوان عملک ــه در آن می ت ــه ای ک رایان

سیســتم آمــوزش ســنتی بدســت آورد 

Social Networks شبکه های اجتماعی -
فضاهایــی در دنیــای مجــازی هســتند کــه بــرای ارتبــاط میــان 
ــود  ــه وج ــی، ب ــون دسترس ــطوح گوناگ ــا س ــف، ب ــراد مختل اف
آمده انــد. ایجــاد ارتباطــات جمعــی و میــان فردی،تشــکیل 
اجتماعــات مجــازی، اطــاع رســانی، تبــادل اطاعــات و نظرات 
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ــتند. ــا هس ــن فضاه ــای ای ــده ترین کارکرده ــناخته ش از ش

E-contentمحتوای الکترونیک -
ــون،  ــر، مت ــه ای از تصاوی ــه مجموع ــی ب ــوای الکترونیک محت
ــوزش  ــدف آن آم ــه ه ــود ک ــه می ش ــا گفت ــا و صدا ه فیلم ه
یــک یــا چنــد بخــش از محتــوای درســی اســت. البتــه می توان 
مجموعــه ای تصاویــر و یــا متــون و یــا انیمیشــن های مرتبــط 
بــا یــک موضــوع درســی را جداگانــه و هرکــدام را بــه تنهایــی 

یــک محتــوای آموزشــی بــه شــمار آورد.

Learning Management Systemسیستم مدیریت آموزش -
ایــن ســامانه می توانــد جایگزیــن نظــام آمــوزش ســنتي شــود 
 LMS یــا بــه همــراه آن مــورد اســتفاده قرارگیــرد. بــه وســیله
ــنتی را  ــوزش س ــتم آم ــای سیس ــه کاره ــًا هم ــوان تقریب می ت
شــامل حضورغیــاب، انجــام و تحویــل تکالیــف، زمــان بنــدی 

دروس، برگــزاری آزمــون، ثبــت نمــره و.... انجــام داد.

Cultureفرهنگ -
فرهنــگ مجموعــۀ پیچیــده اي از باورهــا، ارزش هــا، آرمان هــا، 
دانش هــا، هنرهــا، فنــون، آداب و اعمــال جامعــه اســت و 
ــه را  ــک جامع ــان درون ی ــي مردم ــت زندگ ــاختار و کیفی س

مشــخص می کنــد.

Traditions International سنت های بین المللی -
فرهنــگ  از  برآمــده  اعتقــادات  و  باورهــا  از  مجموعــه ای 
ــی  ــگ بوم ــا فرهن ــنخیتی ب ــچ س ــه هی ــر ک ــورهای دیگ کش
یــک قــوم یــا کشــور نداشــته باشــد و بــا آن در تضــاد باشــد.

Identity Crisis بحران هویت -
هنگامــی ایــن اصطــاح در بــاره شــخص یــا جامعــه ای 
ــود  ــی خ ــش اجتماع ــاره نق ــه شــخص درب ــی رود ک ــه کار م ب
مطمئــن نیســت و احســاس می کنــد کــه خــود واقعــی خــود را 
نمی شناســد و یــا جامعــه ای احســاس می کنــد کــه در جامعــه 
ــت  ــت و ملی ــوردار نیس ــی برخ ــتقال فرهنگ ــی، از اس جهان
ــتقل و  ــش مس ــت و نق ــده اس ــدوش ش ــتقال آن مخ و اس
مطمئــن بــا توجــه بــه ویژگــی اقتــدار ملــی در جامعــه جهانــی 

ــدارد.  ن
ــه  ــد ب ــان می آی ــه می پــس وقتــی از بحــران هویــت ســخن ب
ــی  ــی یعن ــخصیت اجتماع ــردی و ش ــخصیت ف ــوزه ش دو ح
ــا  احســاس گــم گشــتگی و فقــدان خــود واقعــی در جامعــه ی

جامعــه جهانــی بــاز می گــردد و شــخص و جامعــه بــا احســاس 
ــود  ــد خ ــه نمی توان ــه طــوری ک ــرو اســت ب ــایندی روب ناخوش
ــرای  را از دیگــران بازشناســد و نقــش مســتقل و ســازنده ای ب

خــود تعریــف کنــد.

Information security امنیت اطاعات -
ــتم های  ــات و سیس ــت اطاع ــی حفاظ ــات یعن ــت اطاع امنی
اطاعاتــی از فعالیت هــای غیرمجــاز. ایــن فعالیت هــا عبارتنــد 
ــا  ــخه برداری ی ــدن، نس ــاء، خوان ــتفاده، افش ــی، اس از دسترس

ضبــط، خــراب کــردن، تغییــر، دســتکاری.

 hack نفوذ کردن -
هک به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است.

Hackerهکر -
در  بــاال  دانــش  داشــتن  بــا  کــه  متخصصانــی هســتند 
می تواننــد  نرم افــزار  و  برنامه نویســی  ماننــد  زمینه هایــی 
ــا اشــکاالت شــبکه را از لحــاظ  ــد ت ــه می کنن ــه شــبکه حمل ب

ــد. ــی ندارن ــش تخریب ــا نق ــد؛ ام ــایی کنن ــی شناس امنیت

 crackersکراکر -
بــرای بهره بــرداری غیرمجــاز، ســرقت و یــا تخریــب اطاعــات 

ــد. ــوذ می کن ــتم ها نف در سیس

 Walkerواکر -
ــه  ــتند بلک ــرقت نیس ــا س ــب ی ــی تخری ــه در پ ــی ک نفوذگران

ــد. ــتفاده می کنن ــتم اس ــات سیس ــط از اطاع فق

Bug -
خطاهایــی کــه در سیســتم عامل یــا برنامــه وجــود دارد و 

باعــث اختــال در سیســتم می شــود

Social Engineering مهندسی اجتماعی -
ــه  ــدام ب ــق آن اق ــران از طری ــه نفوذگ ــی ک ــی از راه های یک
ــت.  ــی اس ــی اجتماع ــد، مهندس ــات می کنن ــع آوری اطاع جم
ــان و  ــا کارکن ــه ب ــود ک ــعی می ش ــی س ــی اجتماع درمهندس
مدیــران یــک شــبکه ارتبــاط برقــرار شــده، اطاعاتــی ماننــد 

ــود. ــب ش ــا کس ــور از آنه ــز عب رم
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Physical influenceنفوذ فیزیکی -
یکــی دیگــر از راه هایــی کــه نفوذگــران از طریــق آن اقــدام بــه جمــع آوری اطاعــات می کننــد، نفــوذ فیزیکــی اســت کــه در ایــن 
ــه سیســتم های شــبکه دسترســی  ــد ب ــا از راه دور بتوان ــد ت ــد روی رایانه هــای هــدف برنامــه ای را اجــرا کن روش نفوذگــر می توان

داشــته باشــد.

Search the tails جستجو در دورریزها -
ــت..  ــتجو در دورریزهاس ــات می کنند،جس ــع آوری اطاع ــه جم ــدام ب ــق آن اق ــران از طری ــه نفوذگ ــی ک ــر از راه های ــی دیگ یک

ــتند.  ــود هس ــوز موج ــی هن ــورت فیزیک ــه ص ــا ب ــده اند؛ ام ــاک ش ــی پ ــورت منطق ــه ص ــه ب ــواردی ک م

Scans networkپویش شبکه -
ــتم عامل و  ــوع سیس ــال، ن ــودم فع ــف م ــد. کش ــبکه می کنن ــش ش ــه پوی ــدام ب ــران اق ــدف، نفوذگ ــه ه ــایی اولی ــد از شناس بع

ــتند. ــش هس ــه ای از پوی ــردی نمون ــای کارب ــتم عامل و برنامه ه ــف سیس ــاط ضع ــایی نق شناس

Cyber attack حمله سایبری -
بــه هدایــت عملیــات نظامــی بــر اســاس قوانیــن حاکــم براطاعــات کــه بــه منظــور تخریــب سیســتم های اطاعاتــی و ارتباطــی 

اســت، حملــه ســایبری می گوینــد.
 

Cyber Citizenشهروند سایبر -
عضوی از جامعه اطاعاتی است که از امکانات جامعه اطاعاتی بهره می برد.
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ب( درس های آموخته 
هنرآموز گرامی در جدول1۳-۵ صاحیت های به دست آمده و تجارب خود را یادداشت کنید.
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 هاي آموخته  درس) ج

 .صالحيت هاي بدست آمده و تجارب خود را يادداشت كنيد  13-5هنرآموز گرامي در جدول 

 تجارب كسب شده حين تدريس فصل صالحيت هاي كسب شده حين تدريس فصل

صالحیت ها و تجارب هن�آموز ح�ن تدریس فصل جامعه  – 13-5جدول 

ا�    اطال

جدول1۳-۵ – صاحیت ها و تجارب هنرآموز حین تدریس فصل جامعه اطاعاتی 



اهداف توانمندسازي واحد کار

فناوری های نوین را بشناسد.
مفهوم ربات را بداند.

علم رباتیک را بشناسد.
کاربردهای ربات را بیان کند.

انواع ربات را مقایسه کند.
مزایا و معایب ربات را تشخیص دهد و بیان کند.

قوانین سه گانه رباتیک را بیان کند.
نرم افزارهاي برنامه نویسي رباتیک را بشناسد.

مفهوم رایانش ابری را بداند.
کاربردهای رایانش ابری را شناسایي کند.

انواع رایانش ابری را بشناسد.
نقاط قوت و نقاط ضعف رایانش ابري را تشخیص دهد و بیان کند.

مفهوم رایانش سبز را بیان کند.
زباله هاي الکترونیکي را بشناسد.

روش هاي کاهش زباله هاي الکترونیکي را شناسایي کند.
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فناوری های نوین
مفاهیم کلیدی

ربات
علم رباتیک
انواع ربات

مزایاي ربات
قوانین سه گانه رباتیک 

نرم افزارهاي برنامه نویسي رباتیک
رایانش ابری

کاربرد رایانش ابري
انواع رایانش ابري

نقاط قوت رایانش ابري
نقاط ضعف رایانش ابري

رایانش سبز 
زباله الکترونیکي

روش هاي کاهش اثرات زباله الکترونیکي
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ایــن فصــل ابتــدا بــه معرفــي دو نمونــۀ پرکاربــرد از فناوري هــاي نویــن، ربــات و رایانــش ابــري پرداختــه اســت. در بخــش ربــات، 
بــه بیــان مفاهیــم اولیــه ربــات و علــم رباتیــک و معرفــي انــواع ربــات و مزایــاي اســتفاده از ربــات پرداختــه شــده اســت. در بخــش 
ــن در بخــش آخــر،  ــان شــده اســت. همچنی ــاط قــوت و ضعــف آن بی ــري و کاربردهــا و نق ــش اب ــم رایان ــري، مفاهی ــش اب رایان
مفهــوم رایانــش ســبز معرفــي شــده اســت کــه یکــي از مطالعــات و اقداماتــی اســت کــه در جهــت حفــظ محیــط زیســت در زمینــه 

فنــاوری اطاعــات یــا رایانــش انجــام شــده اســت.

الف( چرایی فصل حاضر
ــنایي و  ــه آش ــته اســت، به طوري ک ــراه داش ــه هم ــن را ب ــاي نوی ــرد آن، فناوري ه ــات و گســترش و کارب ــاوري اطاع ــروزه فن ام
کاربــرد ایــن فناوري هــا جــزء جدایــی ناپذیــر از زندگــي مــا شــده اســت. عــدم آشــنایي بــا ایــن فناوري هــا و اســتفاده مناســب از 

آنهــا، ســبب عــدم کارایــي در کارهــا و مانــع همــگام بــودن بــا علــم روز مــي شــود.
هــدف از ارائــه ایــن فصــل، آشــنایي مقدماتــي هنرجویــان باچنــد فنــاوري نوبــن از قبیــل رباتیــک، رایانــش ابــري و رایانــش ســبز 
اســت، تــا دیــد مناســب تري نســبت بــه محیــط اطــراف خــود داشــته باشــند و زمینه هــاي خاقیــت و طــرح ایده هــاي نــو بیشــتر 
و بهتــر بــراي آنهــا فراهــم شــود. همچنیــن بهتــر بتواننــد از آموخته هــاي بعــدي خــود در دروس تخصصــي دیگــر بهره منــد شــده، 
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بهتشر مطالشب    های بعدی خود در دروس تخصصی دیگر بهره مند شده و در جهت کاربردی کشردن همچنین  بهتر بتوانند از آموخته 
 .بهم ربط دهندآموخته های خود را ب آموزش داده شده

 زمان الزم برای تدریس( ب

ساعت در نظر گرفته شده است که شامل ساعات فرایند تدریسب تمرین و یادگیری و ارزشیابی می  12برای تدریس این فصل 
بندی  محترم با حفظ چارچوب کلی زمان هنرآموزبدیهی است . کند جدول ارائه شدهب زمان حدودی تدریس را پیشنهاد می.شود
 .ی پیشنهادی اقدام کندها زمانتواند در افزایش یا کاهش  می

های یادگیری  یتفعال/ها فرصت اهداف توانمندسازی ردیف
 ساخت یافته

 تدریس
 (دقیقه)

فعالیت 
 (دقیقه)

 .فناوری های نوین را بشناسد 1
آشنایی با فناوری های نوینب بیان اهمیت 

 شناخت فناوری های نوین
15  

 .مفهوم ربات را بداند 2
آشنایی با مفهوم رباتب ویژگی های 

رباتب ایده ساخت رباتب کنجکاویب 
 ب پخش فیلمفعالیت

45 31 

 31 15 آشنایی با علم رباتیکب کنجکاوی .علم رباتیک را بشناسد 3

 .کاربردهای ربات را بیان کند 4
تاثیر رباتیک بر جامعهب آشنایی با 

رباتب کنجکاوی و فعالیت کاربردهای 
 کالسی

31 31 

 .انواع ربات را مقایسه کند 5
آشنایی با انواع رباتب مقایسه انواع 

های  یتفعالها و  یکنجکاوتوجه به بربات
 لمفی شخپ وکالسی 

45 31 

6 
شخیص مزایا و معایب ربات را ت

 .داده و بیان کند
مزایای رباتب بیان مشکالت استفاده بیان 

 یاوجکنک ب از ربات
15 31 

7 
قوانین سه گانه رباتیک را بیان 

 .کند
 31 15 شناخت قوانین سه گانه ربات

8 
نرم افزارهای برنامه نویسی رباتیک 

 .را بشناسد
انواع نرم افزارهای برنامه نویسی ربات را 

 بشناسدب کنجکاوی
15 31 

 .ابری را بداند رایانشمفهوم  9
ویا نمایی پآشنایی با مفهوم رایانش ابریب 

 ب کنجکاوی

45 31 

11 
ابری را  رایانشکاربردهای 
 .شناسایی کند

 .های رایانش ابری را بشناسدکاربرد 
 کنجکاوی

15 31 

مقدمات تدریس

در جهــت کاربــردي کــردن بهتــر مطالــب آمــوزش داده شــده، آموخته هــاي خــود را بــه هــم ربــط دهنــد.

ب( زمان الزم برای تدریس
بــراي تدریــس ایــن فصــل 12 ســاعت در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــامل ســاعات فراینــد تدریــس، تمریــن، یادگیــري و 

ارزشــیابي مــي شــود.
ــی  ــظ چارچــوب کل ــا حف ــرم ب ــوز محت ــد. بدیهــی اســت هنرآم ــس را پیشــنهاد می کن ــان حــدودی تدری ــه شــده، زم جــدول ارائ

ــد. ــدام کن ــنهادی اق ــای پیش ــش زمان ه ــا کاه ــش ی ــد در افزای ــدی می توان زمان بن
جدول ۱-۶- زمان الزم برای تدریس فصل ششم
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بهتشر مطالشب    های بعدی خود در دروس تخصصی دیگر بهره مند شده و در جهت کاربردی کشردن همچنین  بهتر بتوانند از آموخته 
 .بهم ربط دهندآموخته های خود را ب آموزش داده شده

 زمان الزم برای تدریس( ب

ساعت در نظر گرفته شده است که شامل ساعات فرایند تدریسب تمرین و یادگیری و ارزشیابی می  12برای تدریس این فصل 
بندی  محترم با حفظ چارچوب کلی زمان هنرآموزبدیهی است . کند جدول ارائه شدهب زمان حدودی تدریس را پیشنهاد می.شود
 .ی پیشنهادی اقدام کندها زمانتواند در افزایش یا کاهش  می

های یادگیری  یتفعال/ها فرصت اهداف توانمندسازی ردیف
 ساخت یافته

 تدریس
 (دقیقه)

فعالیت 
 (دقیقه)

 .فناوری های نوین را بشناسد 1
آشنایی با فناوری های نوینب بیان اهمیت 

 شناخت فناوری های نوین
15  

 .مفهوم ربات را بداند 2
آشنایی با مفهوم رباتب ویژگی های 

رباتب ایده ساخت رباتب کنجکاویب 
 ب پخش فیلمفعالیت

45 31 

 31 15 آشنایی با علم رباتیکب کنجکاوی .علم رباتیک را بشناسد 3

 .کاربردهای ربات را بیان کند 4
تاثیر رباتیک بر جامعهب آشنایی با 

رباتب کنجکاوی و فعالیت کاربردهای 
 کالسی

31 31 

 .انواع ربات را مقایسه کند 5
آشنایی با انواع رباتب مقایسه انواع 

های  یتفعالها و  یکنجکاوتوجه به بربات
 لمفی شخپ وکالسی 

45 31 

6 
شخیص مزایا و معایب ربات را ت

 .داده و بیان کند
مزایای رباتب بیان مشکالت استفاده بیان 

 یاوجکنک ب از ربات
15 31 

7 
قوانین سه گانه رباتیک را بیان 

 .کند
 31 15 شناخت قوانین سه گانه ربات

8 
نرم افزارهای برنامه نویسی رباتیک 

 .را بشناسد
انواع نرم افزارهای برنامه نویسی ربات را 

 بشناسدب کنجکاوی
15 31 

 .ابری را بداند رایانشمفهوم  9
ویا نمایی پآشنایی با مفهوم رایانش ابریب 

 ب کنجکاوی

45 31 

11 
ابری را  رایانشکاربردهای 
 .شناسایی کند

 .های رایانش ابری را بشناسدکاربرد 
 کنجکاوی

15 31 
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بهتشر مطالشب    های بعدی خود در دروس تخصصی دیگر بهره مند شده و در جهت کاربردی کشردن همچنین  بهتر بتوانند از آموخته 
 .بهم ربط دهندآموخته های خود را ب آموزش داده شده

 زمان الزم برای تدریس( ب

ساعت در نظر گرفته شده است که شامل ساعات فرایند تدریسب تمرین و یادگیری و ارزشیابی می  12برای تدریس این فصل 
بندی  محترم با حفظ چارچوب کلی زمان هنرآموزبدیهی است . کند جدول ارائه شدهب زمان حدودی تدریس را پیشنهاد می.شود
 .ی پیشنهادی اقدام کندها زمانتواند در افزایش یا کاهش  می

های یادگیری  یتفعال/ها فرصت اهداف توانمندسازی ردیف
 ساخت یافته

 تدریس
 (دقیقه)

فعالیت 
 (دقیقه)

 .فناوری های نوین را بشناسد 1
آشنایی با فناوری های نوینب بیان اهمیت 

 شناخت فناوری های نوین
15  

 .مفهوم ربات را بداند 2
آشنایی با مفهوم رباتب ویژگی های 

رباتب ایده ساخت رباتب کنجکاویب 
 ب پخش فیلمفعالیت

45 31 

 31 15 آشنایی با علم رباتیکب کنجکاوی .علم رباتیک را بشناسد 3

 .کاربردهای ربات را بیان کند 4
تاثیر رباتیک بر جامعهب آشنایی با 

رباتب کنجکاوی و فعالیت کاربردهای 
 کالسی

31 31 

 .انواع ربات را مقایسه کند 5
آشنایی با انواع رباتب مقایسه انواع 

های  یتفعالها و  یکنجکاوتوجه به بربات
 لمفی شخپ وکالسی 

45 31 

6 
شخیص مزایا و معایب ربات را ت

 .داده و بیان کند
مزایای رباتب بیان مشکالت استفاده بیان 

 یاوجکنک ب از ربات
15 31 

7 
قوانین سه گانه رباتیک را بیان 

 .کند
 31 15 شناخت قوانین سه گانه ربات

8 
نرم افزارهای برنامه نویسی رباتیک 

 .را بشناسد
انواع نرم افزارهای برنامه نویسی ربات را 

 بشناسدب کنجکاوی
15 31 

 .ابری را بداند رایانشمفهوم  9
ویا نمایی پآشنایی با مفهوم رایانش ابریب 

 ب کنجکاوی

45 31 

11 
ابری را  رایانشکاربردهای 
 .شناسایی کند

 .های رایانش ابری را بشناسدکاربرد 
 کنجکاوی

15 31 
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 .ابری را بشناسد رایانشانواع  11
انواع رایانش ابری را بشناسد و کاربرد آن 

 دهدب کنجکاویها تشخیص 
15 31 

12 
رایانش نقاط قوت و نقاط ضعف 

 .را تشخیص داده و بیان کند ابری

نقاط قوت رایانش ابری ب نقاط ضعف 
رایانش ابری بپژوهشب فعالیت کالسیب 

 کنجکاوی

31 35 

 .مفهوم رایانش سبز را بیان کند 13

 .مفهوم رایانش سبز را بیان کند

ا رابطه سالمت انسان و محیط زیست ب
 استفاده از فناوری

15  

 .زباله های الکترونیکی را بشناسد 14

 .زباله های الکترونیکی را بشناسد

شناسایی اثرات بر محیط زیست و سالمت 
 انسان

15  

15 
روش های کاهش زباله های 
 .الکترونیکی را شناسایی کند

روش های کاهش زباله های الکترونیکی 
 .را شناسایی کند

 ژوهشفعالیت کالسیب پ

31 31 

 

 

 دانش های ضمنی برای تدریس( ج

ی متمادی با رایانشه  ها ساعتتعداد زیادی از افراد  ودر زندگی بشر بسیار زیاد شده است  فناوری اطالعاتامروزه کاربرد 
  و رایانش سبز رایانش ابری برباتمفهوم در این فصل به . اهمیت زیادی دارد فناوری های نوینکنندب به همین دلیل شناخت  یمکار 

در بنشد  . داشته باشد و رایانش سبز رایانش ابریربات هاب  در خصوص الزم است هنرآموز محترم اطالعات کلی .پرداخته شده است
 .اطالعات الزم در این خصوص آورده شده است «اطالعات تکمیلی»

 تجهیزات الزم ( د

 توضیحات تجهیزات الزم ردیف
 اطالعات برای نمایش ویدئو پروژکتور 1   

 برای شنیدن و ضبط صدا در انجام فعالیت ها  هدست 2     
 برای ایجاد انگیزه بیشتر در ارائه مطالب برد هوشمند 3     
 جهت آموزش بهتر در حین تدریس فیلم های آموزشی 4     
 و انجام فعالیت ها برای کار با رایانش ابری اینترنت  5     
 جهت پخش صدا بلندگو 6     
 



170 فصل6: فناوری های نوین

ه( مشکالت متداول در تدریس فصل 
در این فصل به سه موضوع مجزا پرداخته شده است: ربات- رایانش ابری -رایانش سبز

ــا پیشــرفته گســترش یافتــه،  ــات از ســطوح مبتــدی ت ــه اینکــه آمــوزش رب ــا توجــه ب اولیــن مبحــث رباتیــک اســت. امــروزه ب
ــان آشــنا  ــرای هنرجوی ــًا ب ــن مبحــث تقریب ــن ای ــزار می شــود؛ بنابرای ــف برگ مســابقات و لیگ هــای مختلفــی در ســطوح مختل
اســت؛ ولــی شــاید بــه شــکل تخصصــی بــا آن روبــرو نشــده باشــند؛ بنابرایــن ممکــن اســت ســواالت مختلــف و پراکنــده ای از 
ایــن مبحــث در ذهــن هنرجــو شــکل بگیــرد کــه هنرآمــوز بایــد بــه آنهــا پاســخ دهــد. پــس هنرآمــوز بایــد بــه انــدازه الزم در 

ایــن زمینــه اطاعــات داشــته باشــد. بدیــن منظــور پیشــنهادات زیــر داده می شــود:
 هنرآمــوزان حداقــل در یکــی از مســابقات رباتیــک در منطقــه خــود شــرکت کننــد و قوانیــن ابتدایــی در رابطــه بــا برگــزاری هــر 

یــک از انــواع ربات هــا را بداننــد. بدیــن منظــور بــرای راحت تــر شــدن کار هنرآمــوز چنــد فیلــم از برگــزاری مســابقات رباتیــک 
و همچنیــن یــک فایــل شــامل مقــررات معمــول در زمینــه برگــزاری لیگ هــای مختلــف رباتیــک در ایــن جــا آورده شــده اســت 

کــه هنرآمــوز قبــل از تدریــس ایــن مبحــث بایــد ایــن فیلم هــا را بــه دقــت ببینــد.
    اگر در منطقه یا شهر مسابقه ای در این رابطه برگزار می شود، هنرجویان از آن بازدید کنند.

    از یــک هنرآمــوز رباتیــک دعــوت شــود تــا بــه ســواالت هنرجویــان پاســخ دهــد و ایــن مبحــث بهتــر در ذهــن هنرجویــان 
جــا بیفتــد.

   از یک کارگاه ساخت رباتیک و تجهیزات آن بازدید بعمل آید. 
...   
...   
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اهشٍصُ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ آهَصؽ سثبت اص ػغَح هجتذی تب پیـشفتِ گؼتشؽ یبفتِ ٍ هؼبثمبت ٍ لیگ ّبی . اٍلیي هجحث سثبتیه اػت
آؿٌب اػت ٍلی ؿبیذ ثِ ؿىل تخللی ثب آى  ٌّشجَیبىختلفی دس ػغَح هختلف ثشگضاس هی گشدد، لزاایي هجحث تمشیجب ثشای م

ثبیذ ثِ آى  ٌّشآهَصؿىل ثگیشد وِ  ٌّشجَلزا هوىي اػت ػَاالت هختلف ٍ پشاوٌذُ ای اص ایي هجحث دس رّي . سٍثشٍ ًـذُ ثبؿٌذ
 :ثذیي هٌظَس پیـٌْبدات صیش دادُ هی ؿَد. صُ الصم دس ایي صهیٌِ  اعالػبت داؿتِ ثبؿذثبیذ ثِ اًذا ٌّشآهَصپغ . ّب پبػخ دّذ

 یي حذالل دس یىی اص هؼبثمبت سثبتیه دس هٌغمِ خَد ؿشوت وٌٌذ ٍ لَاًیي اثتذایی دس ساثغِ ثب ثشگضای ّش یه ٌّشآهَص
د فیلن اص ثشگضاسی هؼبثمبت سثبتیه ٍ چي ٌّشآهَصثذیي هٌظَس ثشای ساحت تش ؿذى وبس . اص اًَاع سثبت ّب سا ثذاًٌذ

ّوچٌیي یه فبیل حبٍی همشسات هؼوَل دس صهیٌِ ثشگضاسی لیگ ّبی هختلف سثبتیه دس ایٌجب آٍسدُ ؿذُ اػت وِ 
 .لجل اص تذسیغ ایي هجحث ثبیذ ایي فیلن ّب سا ثِ دلت ثجیٌذ ٌّشآهَص

  ،اص آى ثبصدیذ وٌٌذ ًشجَیبىُاگش دس هٌغمِ یب ؿْش هؼبثمِ ای دس ایي ساثغِ ثشگضاس هی گشدد. 
  جب ثیفتذ ٌّشجَیبىپبػخ دّذ ٍ ایي هجحث ثْتش دس رّي  ٌّشجَیبىسثبتیه دػَت ؿَد تب ثِ ػَاالت  ٌّشآهَصاص یه. 
 اص یه وبسگبُ ػبخت سثبتیه ٍ تجیضات آى ثبصدیذ ثؼول آیذ. 

    ... 

    ... 

    ... 

 

غیش  ٌّشجَیبىوی اص هـىالت هْن دس تذسیغ هفبّین سایبًؾ اثشی  ثِ ی. هجحث ثؼذی دس ایي فلل سایبًؾ یب سایبًؾ اثشی اػت
ٌَّص تجشثِ الصم دس ساثغِ ثب  اًجبم وبسّبیی وِ ًیبص ثِ تجْیضاتی فشاتش اص سایبًِ  ٌّشجَیبىهلوَع ثَدى ایي هفبّین اػت چشا وِ 

ثبیذ عَسی ایي هفَْم سا  ٌّشآهَصلزا . ًذ داؿتِ ثبؿٌذ سا ًذاسًذ ٍ لضٍم اػتفبدُ اص ایي فٌبٍسی سا دسن ًوی ويؿخلی خَد 
لزا دس ساػتبی تذسیغ ثْتش پیـٌْبدات صیش اسائِ . ّذف اػتفبدُ اص ایي فٌبٍسی  تذاػی ؿَد ٌّشجَتذسیغ وٌذ وِ تب حذی ثشای 

 :هی ؿَد

  اص فیلن ّبی اهَصؿی جْت اسائِ ثْتش هفبّین دسع ٍ وبسثشد ایي فٌبٍسی اػتفبدُ ؿَد . 
 ص هشاوضی وِ اص ایي فٌبٍسی اػتفبدُ هی وٌٌذ  فشاّن ؿَداهىبى ثبصدیذ ا. 
 تَضیح دّذ ٌّشجَیبىتجشثِ اػتفبدُ اص سایبًؾ اثشی سا داؿتِ ثبؿذ یب فشاگیشد تب ثْتش ثتَاًذ آى سا ثشای  ٌّشآهَص. 

 ... 

 ... 

 ... 

 

 شرٍع تدریس 
 

دسع ایجبد ؿَد، ثْتش اػت لجل اص تذسیغ پشػؾ جْت تذسیغ ّش یه اص هَضَػبت ایي  ٌّشجَیبىثشای ایٌىِ اًگیضُ الصم دس 
عشح ؿَد ٍ فیلن ، تلبٍیش یب اًیویـي ّبیی ًوبیؾ دادُ ؿَد وِ تَضیحبت ثیـتشی دس  ٌّشجَیبىّبیی ثب تَجِ ثِ هؼلَهبت لجلی 

 .هشاحل صیشاؿبسُ ؿذُ اػت

 پيطٌْادات ٌّشآهَص

 پيطٌْادات ٌّشآهَص

ج( دانش های ضمنی برای تدریس
امــروزه کاربــرد فنــاوري اطاعــات در زندگــی بشــر بســیار زیــاد شــده اســت و تعــداد زیــادی از افــراد ســاعت های متمــادی بــا 
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مبحــث بعــدی در ایــن فصــل رایانــش ابــری اســت. یکــی از مشــکات مهــم در تدریــس مفاهیــم رایانــش ابــری بــه هنرجویــان 
غیــر ملمــوس بــودن ایــن مفاهیــم اســت چــرا کــه هنرجویــان هنــوز تجربــه الزم بــرای انجــام کارهایــی را ندارنــد کــه نیــاز بــه 
تجهیزاتــی فراتــر از رایانــه شــخصی دارد. لــزوم اســتفاده از ایــن فنــاوری را درک نمی کننــد؛ بنابرایــن هنرآمــوز بایــد طــوری ایــن 
مفهــوم را تدریــس کنــد کــه تــا حــدی بــرای هنرجــو، هــدف اســتفاده از ایــن فنــاوری تداعــی شــود؛ بنابرایــن در راســتای تدریــس 

بهتــر پیشــنهادات زیــر ارائــه می شــود:
    از فیلم های اموزشی برای ارائه بهتر مفاهیم درس و کاربرد این فناوری استفاده شود.

    امکان بازدید از مراکزی فراهم شود که از این فناوری استفاده می کنند.
    هنرآموز تجربه استفاده از رایانش ابری را داشته باشد یا فراگیرد تا بهتر بتواند آن را برای هنرجویان توضیح دهد.

...   

...   

...   

ــرای تدریــس هــر یــک از موضوعــات ایــن درس ایجــاد شــود، قبــل از  ــان ب ــرای اینکــه انگیــزه الزم در هنرجوی بهتــر اســت ب
ــا انیمیشــن هایی نمایــش داده  ــر ی ــم، تصاوی ــان طــرح شــود و فیل ــه معلومــات قبلــی هنرجوی ــا توجــه ب تدریــس پرســش هایی ب

شــود. بــه توضیحــات بیشــتری در مراحــل زیــر اشــاره شــده اســت.

الف( تعیین سطح 
بــرای شــروع تدریــس می تــوان از روش بــارش مغــزی اســتفاده کــرد و مهمتریــن ویژگــی هنرجویــان در ایــن قســمت کــه بایــد 

بــه آن توجــه کــرد خاقیــت و ایده پــردازی آنهاســت. بایــد بــه روش پرســش و پاســخ ایجــاد انگیــزه کــرد.
 در رابطــه بــا تعییــن ســطح هنرجویــان در رابطــه بــا موضــوع ربــات و رباتیــک پیشــنهاد می شــود ســواالت زیــر قبــل از تدریــس 

پرســیده شــود:

مبحث سوم در این فصل رایانش سبز است. هدف از بیان این مفهوم ارتباط فاوا )فناوري اطاعات و ارتباطات( با محیط زیست 
و سامت انسان است؛ بنابراین یکي از اقداماتي که در این زمینه انجام شده، رایانش ابري است که به رایانش ابري سبز هم 

نام گذاري شده است؛ بنابراین در راستای تدریس بهتر پیشنهادات زیر ارائه می شود:
    توجه به روش هاي بهبود مصرف انرژي 

    کاهش هزینه ها با استفاده از فاوا

    کاهش زمان با استفاده از فاوا

    نگهداري بهینه دستگاه هاي الکترونیکي
    توجه به کسب و کارهاي اینترنتي

    انجام تحقیق و پژوهش و بارش فکري در این رابطه 
...   
...   
...   
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اهشٍصُ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ آهَصؽ سثبت اص ػغَح هجتذی تب پیـشفتِ گؼتشؽ یبفتِ ٍ هؼبثمبت ٍ لیگ ّبی . اٍلیي هجحث سثبتیه اػت
آؿٌب اػت ٍلی ؿبیذ ثِ ؿىل تخللی ثب آى  ٌّشجَیبىختلفی دس ػغَح هختلف ثشگضاس هی گشدد، لزاایي هجحث تمشیجب ثشای م

ثبیذ ثِ آى  ٌّشآهَصؿىل ثگیشد وِ  ٌّشجَلزا هوىي اػت ػَاالت هختلف ٍ پشاوٌذُ ای اص ایي هجحث دس رّي . سٍثشٍ ًـذُ ثبؿٌذ
 :ثذیي هٌظَس پیـٌْبدات صیش دادُ هی ؿَد. صُ الصم دس ایي صهیٌِ  اعالػبت داؿتِ ثبؿذثبیذ ثِ اًذا ٌّشآهَصپغ . ّب پبػخ دّذ

 یي حذالل دس یىی اص هؼبثمبت سثبتیه دس هٌغمِ خَد ؿشوت وٌٌذ ٍ لَاًیي اثتذایی دس ساثغِ ثب ثشگضای ّش یه ٌّشآهَص
د فیلن اص ثشگضاسی هؼبثمبت سثبتیه ٍ چي ٌّشآهَصثذیي هٌظَس ثشای ساحت تش ؿذى وبس . اص اًَاع سثبت ّب سا ثذاًٌذ

ّوچٌیي یه فبیل حبٍی همشسات هؼوَل دس صهیٌِ ثشگضاسی لیگ ّبی هختلف سثبتیه دس ایٌجب آٍسدُ ؿذُ اػت وِ 
 .لجل اص تذسیغ ایي هجحث ثبیذ ایي فیلن ّب سا ثِ دلت ثجیٌذ ٌّشآهَص

  ،اص آى ثبصدیذ وٌٌذ ًشجَیبىُاگش دس هٌغمِ یب ؿْش هؼبثمِ ای دس ایي ساثغِ ثشگضاس هی گشدد. 
  جب ثیفتذ ٌّشجَیبىپبػخ دّذ ٍ ایي هجحث ثْتش دس رّي  ٌّشجَیبىسثبتیه دػَت ؿَد تب ثِ ػَاالت  ٌّشآهَصاص یه. 
 اص یه وبسگبُ ػبخت سثبتیه ٍ تجیضات آى ثبصدیذ ثؼول آیذ. 

    ... 

    ... 

    ... 

 

غیش  ٌّشجَیبىوی اص هـىالت هْن دس تذسیغ هفبّین سایبًؾ اثشی  ثِ ی. هجحث ثؼذی دس ایي فلل سایبًؾ یب سایبًؾ اثشی اػت
ٌَّص تجشثِ الصم دس ساثغِ ثب  اًجبم وبسّبیی وِ ًیبص ثِ تجْیضاتی فشاتش اص سایبًِ  ٌّشجَیبىهلوَع ثَدى ایي هفبّین اػت چشا وِ 

ثبیذ عَسی ایي هفَْم سا  ٌّشآهَصلزا . ًذ داؿتِ ثبؿٌذ سا ًذاسًذ ٍ لضٍم اػتفبدُ اص ایي فٌبٍسی سا دسن ًوی ويؿخلی خَد 
لزا دس ساػتبی تذسیغ ثْتش پیـٌْبدات صیش اسائِ . ّذف اػتفبدُ اص ایي فٌبٍسی  تذاػی ؿَد ٌّشجَتذسیغ وٌذ وِ تب حذی ثشای 

 :هی ؿَد

  اص فیلن ّبی اهَصؿی جْت اسائِ ثْتش هفبّین دسع ٍ وبسثشد ایي فٌبٍسی اػتفبدُ ؿَد . 
 ص هشاوضی وِ اص ایي فٌبٍسی اػتفبدُ هی وٌٌذ  فشاّن ؿَداهىبى ثبصدیذ ا. 
 تَضیح دّذ ٌّشجَیبىتجشثِ اػتفبدُ اص سایبًؾ اثشی سا داؿتِ ثبؿذ یب فشاگیشد تب ثْتش ثتَاًذ آى سا ثشای  ٌّشآهَص. 

 ... 

 ... 

 ... 

 

 شرٍع تدریس 
 

دسع ایجبد ؿَد، ثْتش اػت لجل اص تذسیغ پشػؾ جْت تذسیغ ّش یه اص هَضَػبت ایي  ٌّشجَیبىثشای ایٌىِ اًگیضُ الصم دس 
عشح ؿَد ٍ فیلن ، تلبٍیش یب اًیویـي ّبیی ًوبیؾ دادُ ؿَد وِ تَضیحبت ثیـتشی دس  ٌّشجَیبىّبیی ثب تَجِ ثِ هؼلَهبت لجلی 

 .هشاحل صیشاؿبسُ ؿذُ اػت

 پيطٌْادات ٌّشآهَص

 پيطٌْادات ٌّشآهَص
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172 فصل6: فناوری های نوین

   چند نفر تا به حال ربات دیده اند؟ یا با آن کار کرده اند؟
   کدامیک از شما با ربات آشنایی دارد و قبا در کاس های رباتیک شرکت کرده است؟ تجربه خود را بیان کنید.

   کدامیک از شما ربات ساخته است؟ نوع ربات و مراحل ساخت آن را توضیح دهید.
   کدامیک از شما در مسابقات رباتیک شرکت کرده است؟ تجربه خود را بیان کنید.

   کدامیک از شما ربات دیده است؟ مشاهدات خود را بیان کنید.
   به نظر شما استفاده از ربات چه مزایایی دارد؟

   به نظر شما آیا ربات ها می توانند زندگی انسان ها را تهدید کنند؟ چرا؟
در ادامه هر یک از این سواالت به هنرجویان بگویید جواب های کاملتر را در خال درس فراخواهندگرفت. 

پیشــنهاد می شــود در رابطــه بــا تعییــن ســطح هنرجویــان در رابطــه بــا موضــوع رایانــش ابــری بــا توجــه بــه اینکــه بــه احتمــال 
زیــاد تــا بــه حــال هنرجویــان ایــن اصطــاح را نشــنید اند. فعالیت هــای زیــر قبــل از شــروع تدریــس انجــام شــود:

   آیــا تــا بــه حــال اتفــاق افتــاده اســت کــه بخواهیــد فایلــی را روی سیســتم یــا موبایلتــان بــاز کنیــد ولــی نرم افــزار مربــوط بــه 
آن فایــل را نداشــته باشــید؟ در ایــن مواقــع چــه می تــوان کــرد؟

   آیــا تــا بــه حــال دوســت داشــتید کــه یکســری از فایل هایتــان همیشــه در دســترس شــما باشــند، حتــی اگــر موبایــل یــا رایانــه 
شــما همراهتان نیســتند؟

در ادامه می توانید برای این سواالت راه حلی پیدا کنید.
   پیشــنهاد می شــود در رابطــه بــا تعییــن ســطح هنرجویــان در رابطــه بــا موضــوع رایانــش ســبز بــا توجــه بــه اینکــه بــه احتمــال 

زیــاد تــا بــه حــال هنرجویــان ایــن اصطــاح را نشــنیده اند. فعالیت هــای زیــر قبــل از شــروع تدریــس انجــام شــود:
   آیــا تــا بــه حــال زمانــي کــه از رایانــه خــود اســتفاده کــرده ایــد، بــه ارتباطــي کــه مي توانــد بــر روي ســامت انســان و محیــط 

زیســت داشــته باشــد، فکــر کــرده ایــد؟
   آیــا تــا بــه حــال فکــر کرده ایــد کــه وقتــي رایانــه، تلفــن یــا لــپ تاپــي کــه دورانداختــه مي شــود، چــه اتفاقــي بــراي قطعــات 

غیــر قابــل اســتفاده آن مي افتــد؟
  براي کاهش آالینده ها و زباله هاي الکترونیکي چه پیشنهادي دارید؟

 ب( ورود به مبحث
امروزه فناوری های نوین از جمله ربات ها و رایانش ابری نقش بسزایی در زندگی انسان ها دارند.
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رایانش ابری در یک نگاه
رایانش ابری

پردازش داده ها در فضای اینترنت

ذخیره داده ها در فضای اینترنت

صرفه جویی در هزینه نرم افزار

سرعت

در دسترس بودن

ظرفیت نامحدود ذخیره سازی

دسترسی جهانی به اسناد

ارتقای نرم افزاری سریع و دائم

در اختیار داشتن جدیدترین نسخه نرم افزرها

ساده تر شدن همکار گروه ها

استقالل سخت افزاری 

افزایش کارایی

انواع رایانش ابری

معایبمزایا

اتصال دائمی به اینترنت

دسترسی به اینترنت با سرعت باال

کند بودن عملیات رایانش بری

محدود بودن برنامه ها در ابر

عدم امنیت کافی

ربات

معایب

ایجاد بی تحرکی در انسان

امکان بی قانونی

امکان سوء استفاده

مزایا

سرعت

تسهیل گر

خستگی ناپذیری در کارهای تکراری

هزینه کمتر

دقت

استفاده در محل های خطرناک

کاربردهای ربات

صنعت

پزشکی

ربات خانگی

امدادگر

مراحل ساخت ربات)هوشمند(

طراحی مکانیکی

طراحی الکترونیکی

برنامه نویسی ربات های هوشمند

انواع ربات

جنگجو

انالوگ

مسیریاب

فوتبالیست

پهباد

نمودار ۱-۶- فناوری های نوین در یک نگاه

ربات در یک نگاه
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الف( مفاهیم کلیدی
در مبحث ربات موضوع اصلی آشنایی با مفهوم و کاربرد ربات و ایجاد انگیزه به هنرجو برای توجه بیشتر به درس است. مباحث این 
قسمت سخت نیست و با توجه به اینکه این مبحث تقریبا همه گیر شده است، بهتر است از مشارکت هنرجویان در مباحث استفاده 

کرد.

نمودار ۲-۶- ویژگی های ربات 

تدریس

انجام خودکار وظایف حرکت و پویایی قابلیت برنامه ریزی

ویژگی های ربات

سوسک و...کرم ابریشمدلفیناختاپوسخفاش

ایده از طبیعت برای ساخت ربات

نمودار ۳-۶- انواع ربات 

نمودار 4-۶-ایده های برگرفته از طبیعت برای ساخت ربات
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 ( راهنمای هنرآموز)ه نمــا  را                            
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 .با این فناوری آشنایی ندارند هنرجویانباید ارائه داده و تدریس کند زیرا  هنرآموزدر مبحث رایانش ابری مفهوم و کاربردها را 

 

ترتیب مراحل ساخت  
 ربات

طراحی و انتخاب 
 قسمتهای مکانیکی

طراحی و انتخاب 
 برنامه نویسی قسمتهای الکترونیکی

علم 
 رباتیک

 کامپیوتر

 مکانیک الکترونیک

 قوانین سه گانه رباتیک
 به را انسان یک زندگی تحرکی،بی  به واسطه یا برساند آسیب انسان هستی به نباید ربات یک1-

 .بیاندازد مخاطره

 در جز ؛ می شود داده او به وسیله ی انسان به که کند اطاعت دستوراتی از باید ربات یک - 2

 .هستند تضاد یکم در قانون با که مواردی

 .کند محافظت خود از تضاد نباشد در دوم و یکم قوانین با هجاییک تا باید ربات یک - 3
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 .با این فناوری آشنایی ندارند هنرجویانباید ارائه داده و تدریس کند زیرا  هنرآموزدر مبحث رایانش ابری مفهوم و کاربردها را 

 

ترتیب مراحل ساخت  
 ربات

طراحی و انتخاب 
 قسمتهای مکانیکی

طراحی و انتخاب 
 برنامه نویسی قسمتهای الکترونیکی

علم 
 رباتیک

 کامپیوتر

 مکانیک الکترونیک

 قوانین سه گانه رباتیک
 به را انسان یک زندگی تحرکی،بی  به واسطه یا برساند آسیب انسان هستی به نباید ربات یک1-

 .بیاندازد مخاطره

 در جز ؛ می شود داده او به وسیله ی انسان به که کند اطاعت دستوراتی از باید ربات یک - 2

 .هستند تضاد یکم در قانون با که مواردی

 .کند محافظت خود از تضاد نباشد در دوم و یکم قوانین با هجاییک تا باید ربات یک - 3
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 .با این فناوری آشنایی ندارند هنرجویانباید ارائه داده و تدریس کند زیرا  هنرآموز ابری مفهوم و کاربردها را رایانشدر مبحث 

 

 

 

 

 

 

در این مبحث در  هنرجومشارکت . موضوع اصلی استفاده انالین از پردازش فایل ها و نگهداری اطالعات از طریق اینترنت است
 .  می باشد ایده های جدید ارائهجهت 

 

علم 
 رباتیک

 کامپیوتر

 مکانیک الکترونیک

 قوانین سه گانه رباتیک

 به را انسان یک زندگی تحرکیب بی به واسطه یا برساند آسیب انسان هستی به نباید ربات یک 1-

 .بیاندازد مخاطره

 مواردی در جز ؛ شود می داده او به وسیله ی انسان به که کند اطاعت دستوراتی از باید ربات یک - 2

 .هستند تضاد یکم در قانون با که

 .کند محافظت خود از تضاد نباشد در دوم و یکم قوانین با هک جایی تا باید ربات یک - 3
 

 به الگوریتم قالب در نویس برنامه که است نهاییفرما و دستورات شامل ربات هر افزاری نرم بخش

 برنامه به نیاز ربات هر ساختن هوشمند برای ردیگ بیان به . دهد انجام را کاری تا بدنکمی اعمال ربات
 .میشود میسر نویسیه برنام با کار این که داریم ربات کردن ریزی

نمودار ۶-۶- رابطه رباتیک با سایر علوم فنی

نمودار۵-۶-مراحل ساخت ربات
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در این مبحث در  هنرجومشارکت . موضوع اصلی استفاده انالین از پردازش فایل ها و نگهداری اطالعات از طریق اینترنت است
 . جهت ارائه ایده های جدید می باشد 

 

 
  

 انواع سرویس رایانش ابری

 دسترسی به اسناد دسترسی به نرم افزار

 قالب در برنامه نویس که است نهایی فرما و دستورات شامل ربات هر نرم افزاری بخش

 هوشمند برای دیگر بیان به . دهد انجام را کاری تا ند،میک اعمال ربات به الگوریتم

 میسر نویسیه برنام با کار این داریم که ربات کردن برنامه ریزی به نیاز ربات هر ساختن

 .میشود

موضوع اصلی استفاده اناین از پردازش فایل ها و نگهداری اطاعات از طریق اینترنت است. مشارکت هنرجو در این مبحث برای 
ارائه ایده های جدید است. 
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 نقاط قوت رایانش ابری

 
 

 نقاط ضعف رایانش ابری

 
 

 شیوه و الگوی پیشنهادی ( ب

   
 هزینه های رایانه ای کمتر•

   
 کارایی توسعه یافته•

   
 هزینه نرم افزاری کمتر•

 ظرفیت نامحدود ذخیره سازی•

 دسترسی جهانی به اسناد•

 مستقل از سخت افزار•

 ساده شدن کار گروهی•

 اتصال دائمی به اینترنت•    

 لزوم دسترسی به اینترنت با سرعت باال•    

 کند بودن اجرای برنامه در رایانش ابری•    

 محدود بودن قابلیت برنامه ها•

 عدم وجود امنیت کافی•
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 نقاط قوت رایانش ابری

 
 

 نقاط ضعف رایانش ابری

 
 

 شیوه و الگوی پیشنهادی ( ب

   
 هزینه های رایانه ای کمتر•

   
 کارایی توسعه یافته•

   
 هزینه نرم افزاری کمتر•

 ظرفیت نامحدود ذخیره سازی•

 دسترسی جهانی به اسناد•

 مستقل از سخت افزار•

 ساده شدن کار گروهی•

 اتصال دائمی به اینترنت•    

 لزوم دسترسی به اینترنت با سرعت باال•    

 کند بودن اجرای برنامه در رایانش ابری•    

 محدود بودن قابلیت برنامه ها•

 عدم وجود امنیت کافی•

نقاط قوت رایانش ابري

نقاط ضعف رایانش ابري

نمودار 7-۶- رایانش ابری 
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استفاده از فناوري اطاعات و فناوري هایي مانند رایانه ها، تلفن هاي همراه، تبلت ها و... تبعاتي نیز دارند، از جمله تولید آالینده هاي 
الکترونیکي )E-Waste( که سامت انسان ها و محیط زیست را تهدید مي کنند. مي توان از نمودار 8-6 براي توجه به رایانش سبز 

و محورهایي که باید به آن توجه شود، استفاده کرد:

رایانش سبز

طراحی

استفاده

دور ریزیتولید

61 
 

 

 :مي توان از شکل زير براي توجه به رايانش سبز  و محورهايي که بايد به آن توجه کرد استفاده نمود

  
  

 

 

 

 

 

 

 مصرف انرژي

 کاهش مصرف برق•
 مانيتور کم مصرف•
•... 

 استفاده از شبکه ها

 انتقال اطالعات •
صرفه جويي در •

 هزينه
صرفه جويي در •

 زمان

   ... 

•... 
•... 

 روش هاي
کاهش مواد آالينده  

 الکترونيکي

نمودار ۸-۶- رایانش سبز

مودار ۹-۶- کاهش مواد آالینده
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ب( شیوه و الگوی پیشنهادی 
در مبحث ربات:

پس از انجام تعیین سطح و ورود به مبحث، ابتدا هنرجویان را گروه بندی نمایید 

جدول ۳-6- طرح درس روزانه نمونه فصل فناوری های نوین
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 شیوه و الگوی پیشنهادی ( ب

 پیشنهادی( هفتگی)طرح درس روزانه 
 ؟ربات چیست  1-6: واحد کار :کالس

  .هنرجو با ربات و ويژگی های آن آشنا شود (:هدف کلی)پیام جلسه 
هاتیفعال تحقق اهداف توانمندسازی واحد کار نحوه

 زمان
 /حیطة عاطفی: طبقة هدففعالیت

 حرکتی -روانی / شناختی
کارهنرجویانکارهنرآموز

تــعیین
ســــطح

ارزشیابی رفتار )
 (ورودی

و  هدف سنجش میزان آشنايی
دانش،کشش، انگیزش و 
 آمادگی هنرجويان است 

 و يادداشت پاسخ ها  سؤالمطرح کردن 
 ربات چیست؟

 ربات از چه اجزايی تشکیل شده است؟
 چه نوع رباتهايی وجود دارد؟

و مشارکت و  سؤاالتپاسخ به 
 ۵ بارش فکری

ورودبــه
بـــحث

 (ايجاد انگیزه)

جلب توجه و آماده سازی 
 بیشتر برای ارائه مطالب

 نمايش فیلم ربات نارگیل چین و تحلیل فیلم
 بررسی تعاريف ربات 

 گوش دادن و مشارکت
 ۵ 

ارائه
مفاهـیم
کلیدی

ارائه مفاهیم در سطح فهمیدن 
و ايجاد عالقه و ( دانشی)

 (بینشی)توجه در هنرجويان 
 تعريف مفاهیم اصلی ربات و علم رباتیک 

 
رعايت نظم و سکوت و گوش 

ت در فرآيند دادن و مشارک
 تدريس

۲۰ 

فعــالیت
کـارگاهی

تمرين )
 (هنرجويان

افزايش توان تحلیل درباره 
 (دانشی)مفاهیم ارائه شده 

از هنرجويان بخواهد به ترتیب زير عمل 
ی کالسی رابه ها تیفعالو  ها ادداشتي:کنند

 .صورت انفرادی انجام دهند
را به ( به تشخیص هنرآموز) ها یکنجکاو

 .ام دهندصورت گروهی انج

هنرجويان در بازه زمانی که هنرآموز تعیین کرده به 
ی کالسی را ها تیفعالو  ها ادداشتصورت انفرادی ي

با  قبالًيی که ها گروهسپس در . دهند یمانجام 
هماهنگی هنرآموز تشکیل شده، با بحث و مشارکت 

 .سندينو یمی را ها جوابهمديگر 

1۵ 

ارزیابی
هاتیفعــال

ی و مقايسه و بندمهارت دسته
و ( دانشی)افزايش توان تحلیل

 (بینشی)ها  سازماندهی ارزش
يی که هنرجويان در ها تیفعالارزشیابی از 

 دهند یمکالس انجام 
حويل تکالیف را انجام داده و به هنرآموز تهنرجويان 

 1۰ .دهند یم

ارائهنـکات
تکمیلی

 (جمع بندی)

تکمیل و تعمیق مطالب در 
( دانشی)سطح کاربرد و تحلیل

تفهیم ارتباط رشته با دنیای 
 ( بینشی)واقعی 

مطالب ارائه شده در اين جلسه را مرور 
 .دهد یمهنرجويان پاسخ  سؤاالتبه .کند یم

  کند یمموضوع پژوهش هر گروه را مشخص 

 .کنند یمی خود را مطرح ها پرسش.دهند یمگوش 
بعد از مشخص کردن موضوع پژوهش خود با 

 .کنند یمماهنگ ی های خود هگروه هم
1۰ 

ارزشیابی
شایستگی

ارزشیابی )
 (پايانی

بررسی سطح تفهیم و تحلیل 
 (دانشی)

 شود یمآزمون کتبی از مطالب فصل گرفته 
پژوهش های داده شده را (.در پايان فصل)

 .بررسی کند و بازخورد مناسب دهد
 

فايل مربوط به  کرده و در آزمون کتبی شر کت 
ی از ا خالصهد داد و پژوهش خود را تحويل خواهن

 سؤاالتجواب ارائه خواهند دادومطالب تحقیق 
ارزشیابی تکوينی پايان فصل را در منزل خواهند 

 در آزمون کتبی از فصل شرکت خواهند کرد.نوشت

1۰ 

تمــریندر
منــزل

 (فیتکل نییتع)

ايجاد وسعت ديد و 
ها در ذهن  سازماندهی ارزش
 (بینشی)دانش آموزان 

در کتاب با عنوان  يی کهها نيتمر
آورده شده شده موضوعات  «پژوهش»

پیشنهادی هنرآموز محترم برای 
 ندپژوهش برای کار در منزل مناسب

هنرجويان برای يافتن اطالعات در و تکمیل تحقیق 
خود در مورد موضوعات پژوهش از اينترنت و 

ی معتبر به جمع ها تيسای مرتبط ، وب ها کتاب
 .آوری اطالعات بپردازند

۵ 

ابزارها و 
 تجهیزات
 مورد نیاز

 بلندگو –ويدئو پروژکتور و يک دستگاه رايانه و تخته آموزشی و اينترنت 
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ج( مطالب تکمیلی 

ــه  ــر ب ــوارد زی ــک م ــا کم ــد ب ــید، می توانی ــته باش ــک داش ــث رباتی ــی در مبح ــلط کاف ــد تس ــر می خواهی ــی اگ ــوز گرام هنرآم
ــد: ــه کنی ــود اضاف ــات خ اطاع

   فیلم کوتاه آشنایی با مراحل ساخت ربات
   فایل آشنایی با قوانین مسابقات لیگ

   فیلم آشنایی با نحوه برگزاری مسابقات رباتیک
   آشنایی با نرم افزار طراحی مدار پروتئوس و یکی از نرم افزارهای برنامه نویسی ربات 

ــه  ــر ب ــوارد زی ــک م ــا کم ــد ب ــید، می توانی ــته باش ــش داش ــث رایان ــی در مبح ــلط کاف ــد تس ــر می خواهی ــی اگ ــوز گرام  هنرآم
ــد: ــه کنی ــود اضاف ــات خ اطاع

DropBox و GoogleDocsو GoogleDrive فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با علم رایانش ابری در   
   کار با GoogleDrive وGoogleDoc و DropBox و ایجاد پوشه و ارسال فایل و پردازش فایل 

DropBox و GoogleDoc و GoogleDrive کار با ابزارهایی مانند   

ــه  ــا کمــک مــوارد زیــر ب هنرآمــوز گرامــی اگــر می خواهیــد تســلط کافــی در مبحــث رایانــش ســبز داشــته باشــید، می توانیــد ب
اطاعــات خــود اضافــه کنیــد:

Green Computing رایانش سبز
ــات و  ــت از مطالع ــارت اس ــبز International Federation of Green عب ــی س ــیون بین الملل ــتانداردهای فدراس ــق اس طب

ــند. ــدار باش ــط زیســت پای ــر محی ــا از نظ ــن فناوری ه ــه ای ــش ک ــا رایان ــات ی ــاوری اطاع ــه فن ــی در زمین اقدامات
ــی  ــازه عمــر محصــول، بازیاب ــرژی در طــول ب ــاک، حداکثرســازی بهینگــی ان اهــداف رایانــش ســبز: کاهــش مــواد خطرن

ــا. ــات کارخانه ه ــراب و ضایع ــوالت خ ــری محص ــه پذی ــا تجزی ــری ی پذی
ــام  ــه ن ــا Green ICT اســت و گاهــی آن را ب ــکار مــی رود Green IT و ی ــرای Green Computing ب ــام دیگــری کــه ب ن

ــیم.   ــز می شناس ــا green Technology نی ــبز ی ــوژی س تکنول

شکل ۱-۶- فاوا

ــود  ــاده ســازی Green Computing پیش قــدم شــد، ایــاالت متحــده آمریــکا ب یکــی از اولیــن کشــورهایی کــه در زمینــه پی
کــه بصــورت داوطلبانــه پــروژه ای بــه نــام Energy Star را شــروع کــرد. ایــن پــروژه بــرای اولیــن بــار در ســال 1۹۹2 اجرایــی 
شــد و در آن اســتفاده بهینــه از انــرژی در همــه انــواع ســخت افزار بــه عنــوان محوریــت قــرار گرفــت. البتــه بیشــترین اســتفاده ای 
کــه آن روزهــا از ایــن پــروژه شــد، در زمینــه تولیــد کامپیوترهــای Notebook و همچنیــن صفحــات نمایــش بــود. بعدهــا چنیــن 
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پیـمذْ ؿذ ایبالت ٔتحذٜ آٔشیىب ثٛد وٝ ثلٛست  Green Computing وی اص اِٚیٗ وـٛسٞبیی وٝ دس صٔیٙٝ پیبدٜ ػبصیی
اخشایی ؿذ ٚ دس آٖ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ  1992ایٗ پشٚطٜ ثشای اِٚیٗ ثبس دس ػبَ . سا ؿشٚع وشد Energy Star داٚعّجب٘ٝ پشٚطٜ ای ثٝ ٘بْ

اِجتٝ ثیـتشیٗ اػتفبدٜ ای وٝ آٖ سٚصٞب اص ایٗ پشٚطٜ ؿذ دس صٔیٙٝ .. اص ا٘شطی دس ٕٞٝ ا٘ٛاع ػخت افضاس ثٝ ػٙٛاٖ ٔحٛسیت لشاس ٌشفت
ثب . تثؼذٞب چٙیٗ پشٚطٜ ٞبیی دس اسٚپب ٚ آػیب ٘یض ؿىُ ٌشف. ٚ ٕٞچٙیٗ كفحبت ٕ٘بیؾ ثٛد Notebook تِٛیذ وبٔپیٛتشٞبی

تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ ا٘شطی ٚ ٕٞچٙیٗ ػخت افضاسٞب ٚ ِٛاصْ خب٘جی وبٔپیٛتش ٔشثٛط ثٝ ػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی 
ثٝ ػٙٛاٖ یه . ٘یض اِٚٛیت خٛد سا ثش سٚی ؿشوت ٞب ٚ ػبصٔبٖ ٞبی ثضسي لشاس دادٜ اػت Green Computingٔی ؿٛد ، 

ؽ وٙیٓ وٝ ٞش چمذس وبٔپیٛتشٞبی ٔب وٛچىتش ثبؿٙذ ٔلشف ا٘شطی وٕتشی داس٘ذ ٚ آِٛدٌی صیؼت لبٖ٘ٛ ٕٞیـٍی ، ٘جبیذ فشأٛ
  .ٔحیغی وٕتشی سا ٘یض خٛاٞٙذ داؿت ٚ ػىغ ٕٞیٗ ػُٕ ٘یض ٚخٛد داسد

 
  : دیذ ثٝ ؿشح صیش ٔی ثبؿٙذ Green Computing سخی اص ٔٛاسدی وٝ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا دسة

 

1. CPU  دس صٔبٖ ثیىبسی ػیؼتٓ خبٔٛؽ وٙذٚ تدٟیضات پشداصؿی خٛد سا 

 تدٟیضات خب٘جی وبٔپیٛتش سا دس كٛست اػتفبدٜ غیشدائٕی خبٔٛؽ ٍ٘ٝ داسیذ .2

ثشای ا٘دبْ فشآیٙذ ٞبی وبٔپیٛتشی خٛد صٔبٖ خبكی اختلبف دٞیذ ٚ دس خبسج اص صٔبٖ وبسی ثٝ ػخت افضاسٞب اػتشاحت  .3
 ثذٞیذ

سی سا فمظ ثش حؼت ٘یبص سٚؿٗ وٙیذ ٚ پغ اص پبیبٖ وبس خبٔٛؽ ثش اػبع ٘یبص خٛد تدٟیضات خب٘جی ٔثُ پشیٙتشٞبی ِیض .4
 وٙیذ

 .اػتفبدٜ وٙیذ LED یب LCD اص كفحبت ٕ٘بیؾ CRT ثٝ خبی كفحبت ٕ٘بیؾ .5

 .اػتفبدٜ وٙیذ Desktop ثٝ خبی وبٔپیٛتشٞبی Notebook كٛست أىبٖ اص وبٔپیٛتشٞبیدس  .6

 .ػیؼتٓ خٛد سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘دبْ دٞیذ وٝ ثلٛست خٛدوبس دػتٍبٜ ٞب سا خبٔٛؽ وٙذ Power Options تٙظیٕبت .7

 )لغغ دسختبٖ ثیـتش; اػتفبدٜ ثیـتش اص وبغز ) اػتفبدٜ اص وبغز سا دس ػبصٔبٖ خٛد وبٞؾ دٞیذ تب خبی أىبٖ  .8



180 فصل6: فناوری های نوین

ــن  ــرژی و همچنی ــع ان ــزان اســتفاده از مناب ــه اینکــه بیشــترین می ــا توجــه ب ــز شــکل گرفــت. ب ــا و آســیا نی ــی در اروپ پروژه های
ــود  ــت خ ــز اولوی ــود، Green Computing نی ــی می ش ــازمان های دولت ــه س ــوط ب ــه مرب ــی رایان ــوازم جانب ــخت افزارها و ل س
ــد فرامــوش کنیــم کــه  ــون همیشــگی، نبای ــوان یــک قان ــه عن ــرار داده اســت. ب ــزرگ ق ــر روی شــرکت ها و ســازمان های ب را ب
هــر چقــدر رایانه هــای مــا کوچک تــر باشــند، مصــرف انــرژی کمتــری دارنــد و آلودگــی زیســت محیطــی کمتــری نیــز خواهنــد 

داشــت و عکــس همیــن عمــل نیــز وجــود دارد. 
برخی از مواردی که می توان آنها را در Green Computing دید به شرح زیر می باشند : 

CPU .1 و تجهیزات پردازشی خود را در زمان بیکاری سیستم خاموش کنید
2. تجهیزات جانبی رایانه را در صورت استفاده غیردائمی خاموش نگه دارید

۳. برای انجام فرآیند های رایانه ای خود زمان خاصی اختصاص دهید و در خارج از زمان کاری به سخت افزارها استراحت دهید.
۴. بر اساس نیاز خود تجهیزات جانبی مثل پرینترهای لیزری را فقط بر حسب نیاز روشن کنید و پس از پایان کار خاموش کنید

۵. به جای صفحات نمایش CRT از صفحات نمایش LCD یا LED استفاده کنید.
6. در صورت امکان از رایانه های Notebook به جای رایانه های Desktop استفاده کنید.

۷. تنظیمات Power Options سیستم خود را به گونه ای انجام دهید که بصورت خودکار دستگاه ها خاموش شود.
8. تا جای امکان استفاده از کاغذ را در سازمان خود کاهش دهید ) استفاده بیشتر از کاغذ = قطع درختان بیشتر(

۹. تجهیزات جانبی که خراب شده اند و اسقاطی هستند را به درستی و با توجه به استانداردها از بین ببرید.
10. در خصوص استفاده بهینه از منابع انرژی به کاربران خود آموزش های الزم را بدهید.

11. از تکنولوژی های مجازی سازی برای بهینه سازی مصرف انرژی و قدرت پردازشی سیستم ها استفاده کنید.
12. از تکنولوژی های Cloud Computing خصوصی برای منابع سازمانی استفاده کنید.

ــتفاده  ــای Terminal Services و Desktop Virtualization و Application Virtualization اس 1۳. از تکنولوژی ه
کنیــد.

1۴. از هارد دیسک های کوچک تر برای دستگاه های ذخیره سازی اطاعات خود استفاده کنید.
1۵. از VGA هایی استفاده کنید که قابلیت پردازشی یا GPU داشته باشند.

ــاخت  ــی در س ــا حت ــوان از آنه ــتند و می ت ــه هس ــی و پرهزین ــر طوالن ــی دارای عم ــات الکترونیک ــه قطع ــه اینک ــه ب 16. توج
ــرد. ــتفاده ک ــز  اس ــباب بازی نی اس

د( فعالیت های کارگاهی 
ربات 

ــر در  ــي اگ ــاي کاس ــت. در فعالیت ه ــروه خواس ــد گ ــي از چن ــا نوبت ــا و ی ــي گروه ه ــوان از تمام ــا را مي ت ــام کنجکاوی ه )انج
کاس دسترســی بــه اینترنــت داریــد، ۵ دقیقــه بــه هــر گــروه فرصــت دهیــد و اگــر بــه اینترنــت دسترســی نداریــد تــا جلســه 

ــه دهــد ( ــد. ســپس نماینــده گــروه آن را در کاس ارائ ــا پاســخ را بدســت آورن بعــدی فرصــت دهیــد، ت
گروه 1 - کنجکاوی1 :تحقیق کنید اولین ربات در چه سالی و با چه کاربردی ساخته شد؟

کنجکاوی2 : توجه و الهام گرفتن از ویژگی حیوانات مانند
گروه 2 - خفاش 

گروه ۳- دلفین
گروه ۴ – اختاپوس

ــه کمــک هــم گروهــی خــود ســه مســأله طــرح  ــد کــه ب ــه فرصــت دهی ــه تمــام گروه هــا ۵ دقیق ــت کالســی ۱ : )ب فعالی
کــرده، در کتــاب ســرگروه بنویســند و ســپس کتاب هــا را جــا بــه جــا کننــد و دوبــاره ۵ دقیقــه فرصــت دهیــد تــا گــروه مقابــل 

جــدول را تکمیــل کنــد.(
1- به کمک دوستان خود چند مسأله مطرح کنید که امروزه با آن روبرو هستید.

2- سه مسأله در جدول زیر بنویسید که از اولویت باالتري برخوردارند.
۳- کتاب خود را با یکي از هم کاسي ها جا به جا کنید.



راه نـــــــما )راهنمای هنرآموز( 181

کنجــکاوي ۳: )بــرای انجــام ایــن کنجــکاوی ۳0 ثانیــه بــه هنرجویــان زمــان دهیــد تــا بــه شــکل انفــرادی فکــر کــرده، پاســخ 
دهنــد و ســپس از چنــد نفــر بخواهیــد، بلنــد جواب هایشــان را بیــان کننــد. از بقیــه بخواهیــد نظــر خــود را در رابطــه بــا درســتی 

و یــا نادرســتی جــواب همــراه بــا دلیــل بیــان کننــد، ســپس بــه کمــک شــما جــواب درســت گفتــه شــود.(
ترتیب مراحل طراحی یک ربات را با شماره گذاری روی نقطه چین مشخص کنید :

......۳.....برنامه نویسی و هوشمند سازی ربات
......1.....طراحی و انتخاب قسمت های مکانیکی نظیر اسکلت و قسمت های متحرک

......2.....طراحی و انتخاب قسمت های الکترونیکی نظیر حسگرها و کنترل کننده ها 
کنجــکاوی۴ : )از هنرجویــان بخواهیــد بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده و در کاس 

ــه دو گــروه ایــن کنجــکاوی را بدهیــد (  جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد- می توانیــد ب
چه تفاوتی بین دو رشته رباتیک و مکاترونیک وجود دارد؟

کنجــکاوي ۵ : ) از دو گــروه دیگــر بخواهیــد بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس 
جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.(

دو نمونه از کارهایي را بنویسید که فقط به وسیلۀ ربات قابل انجام است.

فعالیــت کالســي2 : ) بــه تمــام گروه هــا ۵ دقیقــه فرصــت دهیــد بــه کمــک هــم گروهــی خــود جــدول را تکمیــل کــرده، 
ــد.( ــان را بخوانن ــپس جواب هایش س

به کمک دوستان خود کاربردهای ربات و علم رباتیک را در هر یک ازصنایع زیر بنویسید.

 ( راهنمای هنرآموز)ه نمــا  را                            
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دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود جدول را تکمیل کرده وسپس   5به  تمام گروه ها  : ) 1یفعالیت کالس
 .(جوابهایشان را بخوانند

 .در هر یک ازصنایع زیر بنویسیدبه کمک دوستان خود  کاربردهای ربات و علم رباتیک را 

 کاربرد  حیطه کاری
 و رانندگی دوربین های هوشمند راهنمایی اداره راه و ترابری

 استفاده از آبیاری خودکار و هوشمند کشاورزی 
 استفاده از ربات درمونتاژ و رنگ آمیزی خودرو تولید خودرو

 استفاده از پهباد در عملیات نظامی نظامی
 استفاده از ربات مین یاب

 استفاده از پهباد در عملیات جاسوسی ناسا
 جراحی به کمک ربات  پزشکی

 

دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود توضیحی برای هر تصویر یادداشت  5به  تمام گروه ها  : ) 1فعالیت کالسی
 .(کرده وسپس  جوابهایشان را بخوانند

بخواهيد به شکل گروهی پاسخ اين کنجکاوی را تا از دو گروه ديگر : )  6كنجكاوي 
 (بندی کنيد جلسه بعد پيدا کرده و در کالس جوابشان را بخوانند و شما جمع

 

دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود مزایای استفاده از ربات ها را یادداشت کرده  5به  تمام گروه ها  ): یادداشت 
 (سپس هنرآموز گرامی جواب ها را دسته بندی کرده و بهترین جواب ها اعالم نماید.وسپس  جوابهایشان را بخوانند

اهيد به شکل گروهی پاسخ اين کنجکاوی را تا بخواز تمام گروه ها :  7كنجكاوي 
 (جلسه بعد پيدا کرده و در کالس جوابشان را بخوانند و شما جمع بندی کنيد

 

دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود موارد مورد نظرشان را یادداشت کرده  5به  تمام گروه ها  : ) 1فعالیت کالسی
 .(وسپس  جوابهایشان را بخوانند

بخواهيد به شکل گروهی پاسخ اين کنجکاوی را تا جلسه از دو گروه :  8كنجكاوي 
 (بعد پيدا کرده و در کالس جوابشان را بخوانند و شما جمع بندی کنيد

۴- براي حل یکي از این مسأله ها با استفاده از ربات، پیشنهاد خود را بنویسید. 
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ــان را  ــورد نظرش ــوارد م ــود م ــی خ ــم گروه ــه کمــک ه ــه ب ــد ک ــه فرصــت دهی ــا ۵ دقیق ــام گروه ه ــه تم ــکاوي۱0 : ب کنج
ــزار-  ــراي نرم اف ــرویس اج ــد از : س ــري عبارتن ــش اب ــرویس رایان ــواع س ــد. ان ــان را بخوانن ــپس جواب هایش ــرده، س یادداشــت ک

ــره اســناد  ســرویس ذخی
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 قسمت رایانش ابری

از تمام گروه ها بخواهید به شکل گروهی پاسخ این کنجکاوی را تا جلسه بعد پیدا کرده و در :   1کنجکاوی
 (وابشان را بخوانند و شما جمع بندی کنیدکالس ج
 مزیت رایانش ابری شماره

 نیاز به خرید سخت افزار پرقدرت نداریم 1

2  

3  

 

دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود موارد مورد نظرشان را یادداشت کرده وسپس   5به  تمام گروه ها  :  71کنجکاوی
 سرویس ذخیره اسناد  -سرویس اجرای نرم افزار: انواع سرویس رایانش ابری عبارتند از . جوابهایشان را بخوانند

 

 
 

بخواهيد به شکل گروهی پاسخ اين کنجکاوی را تا جلسه از دو گروه :  11كنجكاوي 
 بعد پيدا کرده و در کالس جوابشان را بخوانند و شما جمع بندی کنيد

 چرا ؟ آیا رایانش ابری رای همه مناسب است ؟

بخواهید پاسخ این کنجکاوی را تا جلسه بعد پیدا کرده و در کالس جوابشان را دیگر از دو گروه  :پژوهش 
 بخوانند و شما جمع بندی کنید

فعالیــت کالســي۳ : ) بــه تمــام گروه هــا ۵ دقیقــه فرصــت دهیــد کــه بــه کمــک هــم گروهــی خــود توضیحــي بــراي هــر 
ــد.( ــر یادداشــت کــرده، ســپس جواب هایشــان را بخوانن تصوی

کنجــکاوي ۶ : از دو گــروه دیگــر بخواهیــد بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس 
جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.

یادداشــت : ) بــه تمــام گروه هــا ۵ دقیقــه فرصــت دهیــد کــه بــه کمــک هــم گروهــی خــود مزایــاي اســتفاده از ربات هــا را 
یادداشــت کــرده، ســپس جواب هایشــان را بخواننــد، ســپس هنرآمــوز گرامــي جواب هــا را دســته بنــدي کــرده، بهتریــن جواب هــا  

را اعــام کنیــد.(
کنجــکاوي ۷ : از تمــام گروه هــا بخواهیــد بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس 

جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.

فعالیــت کالســي۴ : ) بــه تمــام گروه هــا ۵ دقیقــه فرصــت دهیــد کــه بــه کمــک هــم گروهــی خــود مــوارد مــورد نظرشــان 
را یادداشــت کــرده، ســپس جواب هایشــان را بخواننــد.(

ــرده، در کاس  ــدا ک ــد پی ــا جلســه بع ــن کنجــکاوی را ت ــی پاســخ ای ــه شــکل گروه ــد ب ــروه بخواهی ــکاوي ۸ : از دو گ کنج
ــد. ــدی کنی ــع بن ــد و شــما جم جوابشــان را بخوانن

قسمت رایانش ابري
کنجــکاوي۹ : از تمــام گروه هــا بخواهیــد بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس 

جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.
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 قسمت رایانش ابری

از تمام گروه ها بخواهید به شکل گروهی پاسخ این کنجکاوی را تا جلسه بعد پیدا کرده و در :   1کنجکاوی
 (وابشان را بخوانند و شما جمع بندی کنیدکالس ج
 مزیت رایانش ابری شماره

 نیاز به خرید سخت افزار پرقدرت نداریم 1

2  

3  

 

دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود موارد مورد نظرشان را یادداشت کرده وسپس   5به  تمام گروه ها  :  71کنجکاوی
 سرویس ذخیره اسناد  -سرویس اجرای نرم افزار: انواع سرویس رایانش ابری عبارتند از . جوابهایشان را بخوانند

 

 
 

بخواهيد به شکل گروهی پاسخ اين کنجکاوی را تا جلسه از دو گروه :  11كنجكاوي 
 بعد پيدا کرده و در کالس جوابشان را بخوانند و شما جمع بندی کنيد

 چرا ؟ آیا رایانش ابری رای همه مناسب است ؟

بخواهید پاسخ این کنجکاوی را تا جلسه بعد پیدا کرده و در کالس جوابشان را دیگر از دو گروه  :پژوهش 
 بخوانند و شما جمع بندی کنید



راه نـــــــما )راهنمای هنرآموز( 183

 ( راهنمای هنرآموز)ه نمــا  را                            
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 چه امکاناتی دارد؟  Google Docsبرنامه  -7
 استفاده کرد ؟  Google Docsبه جای کدام برنامه می توان از  -1

 

دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود موارد مورد نظرشان را یادداشت کرده  5به  تمام گروه ها  : ) 1فعالیت کالسی
 .(وسپس  جوابهایشان را بخوانند

 

بخواهيد به شکل گروهی پاسخ اين کنجکاوی را تا جلسه از دو گروه :  12كنجكاوي 
 يدبعد پيدا کرده و در کالس جوابشان را بخوانند و شما جمع بندی کن

 

دقیقه فرصت دهید  به کمک هم گروهی خود موارد مورد نظرشان را یادداشت کرده  5به  تمام گروه ها  : ) 1فعالیت کالسی
 .(وسپس  جوابهایشان را بخوانند

 

ــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس  ــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را ت کنجــکاوي ۱۱ : از دو گــروه بخواهیــد ب
جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.

آیا رایانش ابري براي همه مناسب است؟ چرا؟
پژوهــش : از دو گــروه دیگــر بخواهیــد کــه پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس جوابشــان را بخواننــد 

و شــما جمــع بنــدی کنیــد.
1- برنامه Google Docs چه امکاناتي دارد؟

2- به جاي کدام برنامه مي توان از Google Docs استفاده کرد؟

فعالیــت کالســي۵ : ) بــه تمــام گروه هــا ۵ دقیقــه فرصــت دهیــد کــه بــه کمــک هــم گروهــی خــود مــوارد مــورد نظرشــان 
را یادداشــت کــرده، ســپس جواب هایشــان را بخواننــد.(
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بخٕاْيذبّشکمگرْٔیپبسخایٍکُجکبٔیراتبجهسّازدٔگرِٔ:  12كُجكبٔي
 بعذپيذاکردِٔدرکالسجٕابشبٌرابخٕاَُذٔشًبجًعبُذیکُيذ

 

ًظشؿبى سا یبدداؿت وشدُ  دلیمِ فشكت دّیذ  ثِ ووه ّن گشٍّی خَد هَاسد هَسد 5ثِ  توبم گشٍُ ّب  : ) 6فؼاليت کالسي
 .(ٍػپغ  جَاثْبیـبى سا ثخَاًٌذ

 

 

ــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس  ــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را ت کنجــکاوي ۱2 : از دو گــروه بخواهیــد ب
جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.

فعالیــت کالســي۶ : ) بــه تمــام گروه هــا ۵ دقیقــه فرصــت دهیــد کــه بــه کمــک هــم گروهــی خــود مــوارد مــورد نظرشــان 
را یادداشــت کــرده، ســپس جواب هایشــان را بخواننــد.(
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 ( راهنمای هنرآموز)ه نمــا  را                            
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 هنرجو های یتفعالارزیابی  

 نام و
 نام خانوادگی 

 پژوهش کنجکاوی ها فعالیت های کالسی
مجموع 
 نمرات

                        

 

بهتار  . های هر بند از جدول باال، نمرات پیشنهادی را کم یا زیااد کناد   ینتمرتواند بر اساس میزان سختی و تعداد  یمهنرآموز محترم 
باه   «کنجکااوی »هاای   ینتمار است جهت ایجاد رقابت سالم بین هنرجویان و افزایش روحیه همکاری و کار گروهی، به بعضی از 

شاود جهات مشاارکت هماه اعضاای گاروه در حال         یما پیشنهاد . پاسخ داده شود صورت گروهی و با مشارکت همه اعضای گروه
بعضای  . ی پیشنهاد کند و از اعضا هما نمرهها، از سرگروه بخواهیم که بر اساس میزان مشارکت هر یک از اعضا، برای آن ها  ینتمر
در ایان صاورت باه عناوان     . به صورت انفرادی و یا با مشارکت اعضای خانواده انجام شود  های کنجکاوی باید در منزل و ینتمراز 

 .شود یمتکلیف در منزل محسوب 

 
 
 

 جمع بندی ( و

 
 

 پس از تدریس 
 

 

 ارزشیابی پایانی ( الف

 
توان  یماین اهمیت را . های هنرجویان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است یتفعالهمکار گرامی، همانطور که می دانید ارزشیابی 

 .از چندین جهت بررسی کرد

شود تا چه حد در انتخاب روش تدریس خود برای رسیدن به اهدا  مورد نظر،  یمهنرآموز محترم با ارزشیابی از هنرجویان متوجه 
 .شده است و نیاز به تکرار و کار بیشتر داردکدام مطالب را هنرجو خوب متوجه ن. موفق بوده است

هاای مساتمری کاه از او انجاام      یابیارزشهمچنین با . شود یمهای خود  ییتواناو  استعدادهاها متوجه  یابیارزشهنرجو بر اساس نتایج 
 .شود یماش مضاعف  یزهانگشود، برای مطالعه بیشتر مطالب،  یم
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بخواهید به شكل گروهی پاسخ این كنجكاوي را تا جلسه بعد پیدا كرده و در از دو گروه :  31كنجكاوي 

 .كالس جوابشان را بخوانند و شما جمع بندي كنید
 

بخواهید به شكل گروهی پاسخ این كنجكاوي را تا جلسه بعد پیدا كرده و در از دو گروه :  31كنجكاوي 
 ابشان را بخوانند و شما جمع بندي كنیدكالس جو

 

ه را بررسي کرده و  نحوه اجراي نرم افزار هنرآموزاز يک گروه بخواهيد سيستم حسابداري  يکپارچه : پژوهش
 . به چه نتايجي دست پيدا مي کنند. و ذخيره سازي اطالعات را بررسي کنند

را تا جلسه بعد پيدا کرده و در کالس تحقيق ن بخواهيد به شکل گروهي پاسخ ايها گروه تمامي از  : پژوهش
 .جوابشان را بخوانند و شما جمع بندي کنيد

 

از دو يا سه گروه ها بخواهيد در رابطه با اين فعاليت پس از يک هفته پاسخگو باشند و پاسخهايشان را در کالس  :7فعاليت کالسي 
 .بخوانند

 راهکارها شماره گروه
1  
2  
3  
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و يا سه گروه ها بخواهید به شکل گروهی پاسخ اين تحقیق را تا جلسه بعد پیدا کرده و در کالس از د: پژوهش
 .جوابشان را بخوانند و شما جمع بندی کنید

 
 
 

 
 
 

 های کارگاهیارزیابی فعالیت( ه

 :توانیم از جدول زیر استفاده کنیم یمهای کالسی هر جلسه از این فصل،  یتفعالبرای ارزیابی 

 هنرجو های یتفعالبی ارزیا 

 

 

 نام و
 نام خانوادگی 

 پژوهش کنجکاوی ها فعالیت های کالسی
مجموع 
 نمرات

                        

 

راهکارهای کاهش اثرات زباله 
 های الکترونیکی

  

  

  

  

جدول 4-۶- ارزیابی فعالیت کالسی

کنجــکاوي ۱۳ : از دو گــروه بخواهیــد کــه بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس 
جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.

کنجــکاوي ۱۴ : از دو گــروه بخواهیــد کــه بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن کنجــکاوی را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده،  در کاس 
جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنید.

ــزار و  ــراي نرم اف ــوه اج ــرده، نح ــي ک ــوز را بررس ــه هنرآم ــابداري یکپارچ ــتم حس ــد سیس ــروه بخواهی ــک گ ــش: از ی پژوه
ــد.  ــدا مي کنن ــت پی ــي دس ــه نتایج ــه چ ــد. ب ــي کنن ــات را بررس ــازي اطاع ذخیره س

ــرده، در کاس  ــدا ک ــد پی ــا جلســه بع ــق را ت ــن تحقی ــه شــکل گروهــی پاســخ ای ــد ب ــا بخواهی ــي گروه ه ــش: از تمام پژوه
ــد. ــدی کنی ــد و شــما جمــع بن جوابشــان را بخوانن

فعالیــت کالســي ۷: از دو یــا ســه گــروه  بخواهیــد کــه در رابطــه بــا ایــن فعالیــت پــس از یــک هفتــه پاســخگو باشــند و 
پاسخ هایشــان را در کاس بخواننــد.

پژوهــش: از دو یــا ســه گــروه بخواهیــد کــه بــه شــکل گروهــی پاســخ ایــن تحقیــق را تــا جلســه بعــد پیــدا کــرده، در کاس 
جوابشــان را بخواننــد و شــما جمــع بنــدی کنیــد.

ه( ارزیابی فعالیت¬های کارگاهی
برای ارزیابی فعالیت های کاسی هر جلسه از این فصل، می توانیم از جدول زیر استفاده کنیم:
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الف( ارزشیابی پایانی 
ــن  ــادی برخــوردار اســت. ای ــت بســیار زی ــان از اهمی ــد ارزشــیابی فعالیت هــای هنرجوی ــه می دانی ــی، همان طــور ک ــکار گرام هم
اهمیــت را می تــوان از چندیــن جهــت بررســی کــرد. هنرآمــوز محتــرم بــا ارزشــیابی از هنرجویــان متوجــه می شــود کــه تــا چــه 
حــد در انتخــاب روش تدریــس خــود بــرای رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر، موفــق بــوده اســت. کــدام مطالــب را هنرجــو خــوب 
متوجــه نشــده اســت و نیــاز بــه تکــرار و کار بیشــتر دارد. هنرجــو بــر اســاس نتایــج ارزشــیابی ها متوجــه اســتعدادها و توانایی هــای 
ــزه اش  ــب، انگی ــتر مطال ــه بیش ــرای مطالع ــود، ب ــام می ش ــه از او انج ــتمری ک ــیابی های مس ــا ارزش ــن ب ــود. همچنی ــود می ش خ
مضاعــف می شــود. اولیــا محتــرم نیــز در جریــان وضعیــت تحصیلــی هنرجــو قــرار می گیرنــد و اقدامــات الزم را انجــام می دهنــد.
جــدول زیــر نمونــه پیشــنهادی بــرای ارزیابــی پایانــی فصــل اســت. در ایــن جــدول ســعی شــده اســت کــه همــه فعالیت هــا و 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب شایســتگی های هنرجــو م
ارزشیابی پایانی فصل

هنرآموز محترم، بر اساس تشخیص و سلیقه خود، می تواند نمرات اختصاص داده شده به هر بند را تغییر دهد.

ب( ارائه فعالیت های تکمیلی 
بــرای اینکــه هنرجویــان مســتعدتر بیشــتر از مفاهیــم ایــن درس اســتفاده کننــد، می تــوان فعالیت هــای تکمیلــی زیــر را از آنهــا 

خواســت :
  گروهــی از هنرجویــان بــا اســتفاده از رایانــش ابــری، فایلــی را در اینترنــت بــه اشــتراک بگذارنــد )مثــا یکــی از تمرینــات کتــاب( 

و هــر کــدام جوابــی را کــه پیــدا کردنــد، در فایــل قــرار دهنــد تــا بقیــه گــروه بتواننــد بــه آن دسترســی داشــته باشــند. 
  یکــی از هنرجویــان حــل یکــی از تمرینــات کتــاب را بــا اســتفاده از GoogleDrive آپلــود کنــد و آدرس آن را بــه هنرجویــان 

بدهــد تــا بــه آن فایــل دسترســی داشــته باشــند.

ج( پژوهش
ــه صــورت  ــوان تحقیــق و پژوهــش ب ــه عن ــر را ب ــوارد زی ــرای افزایــش ســطح کیفــی و کمــی آمــوزش، م ــد ب هنرآمــوز می توان

گروهــی بــه هنرجویــان بدهــد:

پس از تدریس
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بعضی .یپیشنهادکندوازاعضاهمانمرهها،ازسرگروهبخواهیمکهبراساسمیزانمشارکتهریکازاعضا،برایآنهاینتمر
درایینصیورتبیهعنیوان.هایکنجکاویبایددرمنزلوبهصورتانفرادیویابامشارکتاعضایخانوادهانجامشودینتمراز

.شود مرمنزلمحسوبتکلیفد




 پس از تدریس 




 ارزشیابی پایانی ( الف


توان مایناهمیترا.هایهنرجویانازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراستیتفعالهمکارگرام ،همانطورکهم دانیدارزشیاب 

.ازچندینجهتبررس کرد

تاچهحددرانتخابروشتدریسخودبرایرسیدنبهاهدافموردنظر،شود مهنرآموزمحترمباارزشیاب ازهنرجویانمتوجه
.کداممطالبراهنرجوخوبمتوجهنشدهاستونیازبهتکراروکاربیشتردارد.موفقبودهاست

هازاوانجیامهیایمسیتمریکییاب ارزشهمچنینبا.شود مهایخودی تواناواستعدادهاهامتوجهیاب ارزشهنرجوبراساسنتایج
.شود ماشمضاعفیزهانگشود،برایمطالعهبیشترمطالب، م

.دهند مگیرندواقداماتالزمراانجام ماولیامحترمنیزدرجریانوضعیتتحصیل هنرجوقرار

هیاییسیتگ شاوهیاییتفعالدراینجدولسیع شیدهاسیتکیههمیه.نمونهپیشنهادیبرایارزیاب پایان فصلاستجدولزیر
.هنرجوموردارزیاب قراربگیرد

ارزشیاب پایان فصل







.تواندنمراتاختصاصدادهشدهبههربندراتغییردهد مهنرآموزمحترم،براساستشخیصوسلیقهخود،

 

نامونامخانوادگ 
میانگینمجموعنمرات

(نمره7) کالسهاییتفعال
ین تکونمرهارزشیاب 

(نمره4)
پژوهش نمره

 (نمره 2)

نمرهآزمونکتب از
(نمره7)فصلکل

فصلنمرهارزشیاب پایان 
(نمره02)



هنرآمــوز محتــرم می توانــد بــر اســاس میــزان ســختی و تعــداد تمرین هــای هــر بنــد از جــدول بــاال، نمــرات پیشــنهادی را کــم 
یــا زیــاد کنــد. بهتــر اســت جهــت ایجــاد رقابــت ســالم بیــن هنرجویــان و افزایــش روحیــه همــکاری و کار گروهــی، بــه بعضــی از 
ــا مشــارکت همــه اعضــای گــروه پاســخ داده شــود. پیشــنهاد می شــود کــه  تمرین هــای »کنجــکاوی« بــه صــورت گروهــی و ب
بــرای مشــارکت همــه اعضــای گــروه در حــل تمرین هــا، از ســرگروه بخواهیــم، بــر اســاس میــزان مشــارکت هــر یــک از اعضــا، 
بــرای آنهــا نمــره ای پیشــنهاد کنــد. بعضــی از تمرین هــای کنجــکاوی بایــد در منــزل و بــه صــورت انفــرادی و یــا بــا مشــارکت 

اعضــای خانــواده انجــام شــود. در ایــن صــورت بــه عنــوان تکلیــف در منــزل محســوب می شــود.
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 (ها)کاربرد اصلی( های)ویژگی  نوع ربات

 .1 مسیر یاب

2. 

3. 

 

 

   جنگجو

   فوتبالیست

   ادپهپ

   انسان نما

   امدادگر

...   

 

 تحقیق کنید در اطرا  شما از رایانش ابری چه استفاده ای می شود؟ 

 

 

 پیوست 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   تحقیق کنید در اطراف شما از رایانش ابری چه استفاده ای می شود؟

 پژوهش هاي رایانش سبز 

   تهیه اینفوگرافیک در رابطه با بازیافت زباله هاي الکترونیکي
   تاریخچه فعالیت هاي رایانش سبز

   نقش دولت، صنعت و... در رایانش سبز
   اقدام هاي عمومي در رایانش سبز

   ارتباط رایانش سبز و رایانش ابري
   شناسایي موضوعات مرتبط با رایانش سبز

   نقش هنرآموزان و هنرجویان در رایانش سبز

   ویژگی ها و کاربردهای انواع ربات ها را در جدول ۵-6 بنویسد:

جدول ۵-۶- انواع ربات کاربردهای آن=
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پیوست 
الف( توضیح مفاهیم کلیدی 
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 توضیح مفاهیم کلیدی ( الف

 

 تعریف معادل فارسی اصطالح انگلیسی

Robot ربات 
خودکار یا نیمه  تهر سازه ای که ساخته دست بشر باشد و عمل خاصی را به صور

 خودکار انجام دهد

Robatic علم مربوط به کار با ربات رباتیک 

Automatic که بخودی خود کار کند ی دستگاه خودکار 

Sensor حسگر 
ا نهآ وهد دن شان نشکاو امرگ بتوص برنود ننام فارطا طیحم تاریغتربارب رد هاگتسد
 .دکنیل دبت بسانم اتعطالا و مئالع به ار

Microcontroler ریزکنترل کننده 
آی سی هایی که قابل برنامه ریزی می باشد و عملکرد آنها از قبل تعیین شده  به

خروجی و قدرت پردازش می  -میکرو کنترل ها دارای ورودی  میکروکنترلرگویند
 . باشد

Microprocesor ریزپردازنده 
ها  این تراشه. تواند عملیات حسابی و منطقی را انجام دهد کوچکی است که می تراشه

 .اند ساخته شده ترانزیستور از تعداد بسیار زیادی

Assembly اسمبلی 
ه ست کا یسوین هامرنب یاه هاتگسد رگید و اه هنایار یارب نییاپ طحس یسیون همانبرزبان 

 .داره دیانارن یشام نابز یاه لمعلارتوسد اب کیدیزن طهابر

Cloud 
Computing 

 ذخیره سازی و پردازش و دسترسی به اطالعات و برنامه ها از طریق اینترنت ابری ایانشر

Green 
Computing 

 رایانش سبز
( Green computing )المللی سبز  طبق استانداردهای فدراسیون بین

International Federation of Green  عبارت است از مطالعات و اقداماتی
 .ها از نظر محیط زیست پایدار باشند ت یا رایانش که این فناوریدر زمینه فناوری اطالعا

E-Waste زباله الکترونیکی 

Electronic Waste    های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان  دستگاه هب
که حاوی فلزات خطرناکی ... و لوح فشرده بکامپیوترها ها و همچون تلفن

شود که در صورت رهاسازی در طبیعت  هستند گفته می جیوه و کادمیومبسرب مانند
به  محیط زیست صحیح آلوده کننده خطرناک بازیافت پس از پایان عمر مفید و عدم

با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و الکترونیک . روند شمار می
ل سا 5سال و در ایران احتماالً تا  3تا  2عمر مفید این تجهیزات و کاالها در جهان 

 .است
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 هنرآموزبرای  هنرجوبرای  سوال

بسیار 
 زیاد

بسیار  کم متوسط زیاد
 زیاد

 کم متوسط زیاد

میزان تدریس مبحث ربات برای تا چه 
 جالب بوده است؟....  

        

تا چه میزان پرداختن به مبحث رباتیک 
 اهمیت دارد ؟...  برای 

        

تا چه میزان مبحث ربات در افزایش 
 نقش داشته است؟...  معلومات 

        

تا چه اندازه مطالب مبحث رباتیک برای 
 مفید بوده است؟..... 

        

*         

 .اگر سواالت و موضوعات دیگری می توانید مطرح کرده و پاسخ دهید* 

 

 

 هنرآموزبرای  هنرجوبرای  سوال

بسیار 
 زیاد

بسیار  کم متوسط زیاد
 زیاد

 کم متوسط زیاد

تا چه میزان تدریس مبحث رایانش ابری 
 جالب بوده است؟....  برای 

        

مبحث رایانش تا چه میزان پرداختن به 
 اهمیت دارد ؟...  ابری برای 

        

تا چه میزان مبحث رایانش ابری در 
 نقش داشته است؟...  افزایش معلومات 

        

تا چه اندازه مطالب مبحث رایانش ابری 
 مفید بوده است؟..... برای 

        

*         

 

 .و پاسخ دهید اگر سواالت و موضوعات دیگری می توانید مطرح کرده* 

 اگر سواالت و موضوعات دیگری درنظر دارید، می توانید مطرح کرده، پاسخ دهید.

ب( درس های آموخته 
ضمن تشکر، جهت مشارکت در امر آموزش و باالبردن سطح کیفی و کمی آموزش، لطفا جداول زیر را تکمیل کنید.

لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید :
)منظور از... از نظر هنرجو یا هنرآموز است(

 ( راهنمای هنرآموز)ه نمــا  را                            

711 
 

 هنرآموزبرای  هنرجوبرای  سوال

بسیار 
 زیاد

بسیار  کم متوسط زیاد
 زیاد

 کم متوسط زیاد

میزان تدریس مبحث ربات برای تا چه 
 جالب بوده است؟....  

        

تا چه میزان پرداختن به مبحث رباتیک 
 اهمیت دارد ؟...  برای 

        

تا چه میزان مبحث ربات در افزایش 
 نقش داشته است؟...  معلومات 

        

تا چه اندازه مطالب مبحث رباتیک برای 
 مفید بوده است؟..... 

        

*         

 .اگر سواالت و موضوعات دیگری می توانید مطرح کرده و پاسخ دهید* 

 

 

 هنرآموزبرای  هنرجوبرای  سوال

بسیار 
 زیاد

بسیار  کم متوسط زیاد
 زیاد

 کم متوسط زیاد

تا چه میزان تدریس مبحث رایانش ابری 
 جالب بوده است؟....  برای 

        

مبحث رایانش تا چه میزان پرداختن به 
 اهمیت دارد ؟...  ابری برای 

        

تا چه میزان مبحث رایانش ابری در 
 نقش داشته است؟...  افزایش معلومات 

        

تا چه اندازه مطالب مبحث رایانش ابری 
 مفید بوده است؟..... برای 

        

*         

 

 .و پاسخ دهید اگر سواالت و موضوعات دیگری می توانید مطرح کرده* 

جدول ۶-۶- کیفیت سنجی مبحث ربات

جدول 7-۶- کیفیت سنجی مبحث رایانش ابری مبحث رایانش ابري
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تا چه میزان مبحث رايانش ابری در 
 نقش داشته است؟...  افزايش معلومات 

        

بری تا چه اندازه مطالب مبحث رايانش ا
 مفید بوده است؟..... برای 

        

*         

 .اگر سواالت و موضوعات ديگری می توانید مطرح کرده و پاسخ دهید* 

 

 مبحث رايانش سبز

 برای هنرآموز برای هنرجو سوال

بسیار 
 زياد

بسیار  کم متوسط زياد
 زياد

 کم متوسط زياد

تا چه میزان تدريس مبحث رايانش سبز 
 جالب بوده است؟....  برای 

        

تا چه میزان پرداختن به مبحث رايانش 
 اهمیت دارد ؟...  سبز برای 

        

تا چه میزان مبحث رايانش سبز در 
 نقش داشته است؟...  افزايش معلومات 

        

تا چه اندازه مطالب مبحث رايانش سبز 
 مفید بوده است؟..... برای 

        

*         

 .سواالت و موضوعات ديگری می توانید مطرح کرده و پاسخ دهید اگر* 

 

 :لطفا تجارب خود را در جدول زير بیان بفرمايید

 رايانش سبز رايانش ابری ربات موضوع
س

دري
ب ت

جار
ت

 
 قبل

 

 
 

 

 حین
 

 
 

 

جدول ۸-۶- کیفیت سنجی مبحث رایانش سبز

رایانش سبز
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 بعد
 

 
 

 

ری
 کا

رب
تجا

 

قبل از 
 تدریس

  
 

بعد از 
 تدریس

  
 

 

 

 

 برای مطالعه بیشتر ( ج

 

 :نمایند  دنبالگرامی می توانند جهت تسلط بیشتر و آموزش پیشرفته موضوع ربات و رباتیک، مطالب زیر را  وزانهنرآم 
  ساخت رباتآموزش 
  (طراحی مدار) آموزش پروتئوس 
  آموزشBASCOM – CodeViosion  (برنامه نویسی ربات) 

 :مطالب زیر را دنبال نمایند ابری،  رایانشگرامی می توانند جهت تسلط بیشتر در موضوع  هنرآموزان 

 ایجاد حساب کاربری درGoogleDrive  و GoogleDocو DropBox 
 کار با ابزارهای GoogleDrive  و GoogleDoc و DropBox 
  ابری رایانشآشنایی با پروتکل 
  ابری رایانشآشنایی با  انواع سرویس های 

 :بدین منظور می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید

 https://www.dropbox.com 
 http://www.networkworld.com 
 https://bitnami.com/tools 
  

 

 :ضوع رایانش سبز، مطالب زیر را دنبال نمایند هنرآموزان گرامی می توانند جهت تسلط بیشتر و آموزش پیشرفته مو 
 نحوه بازیافت زباله ها و آالینده های الکترونیکی 

جدول ۹-۶- تجارب کسب شده از این فصلکنید
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ج( برای مطالعه بیشتر 

 هنرآموزان گرامی می توانند برای تسلط بیشتر و آموزش پیشرفته موضوع ربات و رباتیک، مطالب زیر را دنبال کنند :
  آموزش ساخت ربات

  آموزش پروتئوس ) طراحی مدار(
  آموزش BASCOM – CodeViosion ) برنامه نویسی ربات(

  هنرآموزان گرامی می توانند برای تسلط بیشتر در موضوع رایانش ابری، مطالب زیر را دنبال کنند :
DropBox و GoogleDoc و GoogleDriveایجاد حساب کاربری در  

DropBox و GoogleDoc و GoogleDrive کار با ابزارهای  

  آشنایی با پروتکل رایانش ابری
  آشنایی با انواع سرویس های رایانش ابری

هنرآموزان گرامی می توانند برای تسلط بیشتر و آموزش پیشرفته موضوع رایانش سبز، مطالب زیر را دنبال کنند :
  نحوه بازیافت زباله ها و آالینده هاي الکترونیکي
  روش هاي کاهش تولید آالینده هاي الکترونیکي
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