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پرورش بهمربوطوپرورشآموزشبنیادینتحولسندعملیاتیهدفاولینموضوع
اسالمیم یارنظامچارچوبدراقتصادیمفاهیمدرکباکهاستیافتیانییتترب

انضباطوقناعتکارآفرینی،جاادی،وان البیروحیهوتالشوکاراز طریق
انصافوعدالتوجدان،رعایتباوتبذیرواسرافازدوریومصرف باینهمالی،

جاانیوملیخانواد ی،م یاسدراقتصادیهای در ف الیتدییرانباروابطدر
ایران اسالمیجماوریدرسیملیبرنامههمچنین سند. نمایندمی مشارکت

اینمحتواییدهسازمانوقلمروبه« فناوریوکاریاد یریوتربیتحوز »
اصولبرعالو ایحرفهوفنیدرسیهای برنامهدر استپرداختهها آموزش

مرج یتن شاعتباریاد یرند ،ن شملی، اعتبارهویتت ویت،محورییند
ت ادل،فردی،های تفاوتبهجام یت، توجهخانواد ،ای پایهن شاعتبارم لم،

اصولفرا یری،وت امل، یکپارچییومشارکتجلبال مر،مادامیاد یری
اخالقکار،بازاراساس نیازبرآموزشبهپذیریان طافوها آموزشیبخشتنوع
هویت یری تدریجیشکلثروت،تولیدوف رکاهشوپایدارتوس ۀای،حرفه
استشد توجهایحرفه

در تغییروکشورداخلکاربازارنیازوفناوریتغییراتباالدستی،اسنادمطالبات
کهمناسبالیویتاشدموجبالمللی،بینهای توصیههمچنینواستانداردها

آناساسبردرسیهای برنامهوطراحیباشدشد مطرحپاسخیوی شرایط
تحلیلازرویکردتغییروشایستییسطوحت یین. تدوین شوندوریزیبرنامه
صالحیتنظامبهتوجهوشاغلوشغلهایبه ویژ یتوجهوحرفهتحلیلبهشغل
ازها برنامهتدویندرغیر فنیوهای مشترکشایستییتلفیقملی،ایحرفه

فرایندالیوایناساسبر. درسی استهای برنامهومذکورالیویهای ویژ ی
کاردنیایبخشدوماارتی دروای حرفهوفنیهای آموزشدرسیریزی برنامه

دنیایو بخشمرحلهد شاملکاردنیایبخش. شدطراحیآموزشدنیایو
دییرمراحل بامرحلههرت املوارتباطنوع. استمرحلهپانزد شاملآموزش
مرحله هرتدوینوطراحیکهتوضیحاینبااست،عرضیوطولیصورتبهفرایند
مراحلیامرحلهآناعتباربخشینتایجبهمربوطاصالحیموارداعمالازمتأثر
استدییر 
جات آموزشیبستۀاجزایتدوینبرملیدرسیبرنامۀوبنیادینتحولسندتوصیه
داشت آنبررامؤلفانوکارشناسانیاد یری، یاددهیهای ف الیتت میقوتسایل

برنامۀ برتأکیدبایاد یریاجزایازای شبکهدرراموردنظرآموزشیمحتواهایتا
شاخص اجزایازهنرآموزراهنمایکتاب. نمایندتدوینوریزی برنامهرشته،درسی
 تایهدرسیهای برنامهتبیینوتوجیهآناصلیهدفواستآموزشیبستۀ

سخنی با هنرآموزان گرامی



 

برایهاییتوصیهوای حرفهوفنیآموزشدرتحولیهای چرخشبهبا توجهشد 
 است آنمطلوب اجرای

پیامدهای یاد یری،واحدمنطقتبیین،یاد یریواحدهایطراحیدر این کتاب
ت یین ومحتوایدهسازماناساسی،های پرسشطرحکلیدی،های اید یاد یری،

 ت یینآخردرومختلفراهبردهایازاستفاد باعملکردیویاد یریتکالیف
 شودمی شاملراارزشیابیهای روش

اهمیتبهتوجهباهنرآموزراهنمایکتابمختلفهای قسمتدرهمچنین
باداشت،وایمنیمنابع،مدیریتآموزشبهفنی غیرهای شایستیی آموزش

استشد تأکیدپذیریمسئولیتو ال مرممادایاد یری
 هنرآموزانویژ توجهومساعدتنیازمنددرسی،های برنامهمطلوباجرایمسلماً
مناسبتخصصیوای حرفههای شایستییوها صالحیتازیمندبار وعزیز

 است ایشان

کاردانش وای حرفه و فنی درسیهای کتاب تألیف دفتر
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 2و  1واحد یادگیری  تدریس مقدمات

 یدیکل میمفاه (الف
کلیدی مفاهیم

 افزارنرم و  رافیک یک راف
 ن ش یرتصاو

 برداری و یتیب
 یدوب د یهاافزارنرم

 یب دسه و
 یری واحد انداز 

()
 هندسی یهاشکلمسیر  افزارنرم

 سبک یرنی مد خروجی و قالبیرایشابزار و

 جلو  و افکت نماد
 طیف و رنگ

 رنیی
 فارسی یهافونت

 2و  1انجام کار واحد یادگیری  مراحل (ب
 مراحل انجام کار

 یکیسند  راف یسازآماد  1
 یاشکال هندساستفاد  از با  یرسازیتصو ۲
 یمیترس یابزارهااستفاد  از  با یرسازیتصو ۳

 استفاد  از متن 4
 استفاد  از ماسک۵
 یرنیمد  یماتظتن ۶

 یکیاستفاد  از نماد، سبک و جلو   راف ۷
 ءیااش یزیآمرنگ 8

 یب دسه به یدوب د یااش یلتبد ۹

 الزم زاتیتجه (ج
 :افزاریسخت زاتیتجه



1۲

 Illustrator CCبرای نصب  یازموردن یافزارسختمشخصات 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

 

 :یافزارنرم الزامات
 است. () ف الها یانهرا تمام در  افزارنرم که شوید مطمئن

  نسخه ، بخش در ،افزارنرم فارسی امکانات از استفاد  برای
یست.ن سازیفارس نصب به نیازی و شود انتخاب عربی زبان مخصوص

 
 برنامه نصب پنجر  در عربی زبان مخصوص  نسخه انتخاب 1شکل



1۳ 

.
4
0

 طراحی  رافیکی
 بندیبودجه (د

 جلسه
واحد 

 يادگیری
کارگاه 

 )موضوع(
شماره 
 صفحات

 های تكمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

 ۳-1۲ ۲و1کار ا   1 1

آشنایی با  -افزارنرمارتباط  رافیک و  آشنایی با  رافیک 
شناخت  -سه ب دی ب دی ودوو   برداری و یافزارهانرم

ترکیب اشیا به  هندسی  اشکال ترسیم به کمک ابزارنرم افزار
  و رنگ  کمک 

خاب  چاپانت ثار  با  یآ که  مایشعععی  هانرمو ن  رافیکی  یافزار
نمایش شععکل  و آثاری از ن وش هندسععی ارائه -اندیجادشععد ا

 اثر  دهند یلتشکهندسی اولیه 

2 1 
کار ا  

 ۵و4و۳
ذخیر  سند -ابزار  -ترسیم با ابزار اشکال هندسی ۲1-1۲

سی جدید سیم ن وش هند ستفاد  از  تر سی  یهاشکلبا ا هند
فاوت با ابزار -مت ند تمرین   و  رفتن خروجی از سععع

شد یهتا

3 1 
 کار ا 

 8و۷و ۶
۲۷-۲1 

ابزار تایپ و  -نوار مشخصات آشنایی باترسیم با ابزار
 متن  یبر روو افکت  نویسییفارس

سیم  سیم  - با  یاثر هنر یو اجراتر انتخاب عنوان برای تر
 های متفاوت اجرای طرح  سردر کالستابلو 

4 

1 
 کار ا 

 ۹و 8
۳1-۲۷ 

طراحی جلد و برچسب لوح  آشنایی با ابزار تایپ و انواع ماسک،
 نوری 

و  طراحی و ترسععیم جلد - سععردر کالس تابلو یو اجراترسععیم 
 برچسب لوح نوری و خروجی  رفتن از سند 

۲ 
 ۲و1کار ا  

 

4۳-۳۵ 

 

 آشنایی با مدهای رنیی -اجرای لو و

 

 در اجرای لو وها در اجرای یک لو و هافن یریکار بهچیونیی 

 44-4۹ 4و۳کار ا   ۲ 5
و  جلو  ا ترسیم ب-های پنل آشنایی با 

 آشنایی با انواع ذخیر  نمایشی و چاپی- منوی
چاپی و  قالب با یجادشد ا اسناد انتزاعی و ذخیر  ترسیم تصاویر

 نمایشی

6 ۲ 
 کار ا 

 ۶و ۵
۵۹-۵0 

خصوصیات یک اینفو رافیک  -آشنایی با اینفو رافی و انواع آن
با ابزار یزیآمرنگ -اجرای آن خوب 

 طراحی و اجرای -تایه اینفو رافیینهدرزمانتخاب موضعععوع دلخوا  
شی از اینفو رافی  -اینفو رافی مدنظر سیم بخ ستفاد تر از ابزار با ا

 خروجی از سند و  رفتنذخیر  سند  -

7 ۲ 
 کار ا 

 ۹و 8و ۷
۶۷-۶0 

 آیتم -کاربری رابط طراحی در هاآنو کاربرد  
و زیرمجموعه  ۳Dطراحی با ابزار - آن زیرمجموعه و 

ترسیم ن اشی - برچسب به کمک  واردکردن -آن
 یب دسه

طراحی و  انتخاب موضعععوع دلخوا  برای ایجاد رابط  رافیکی 
شکال -رابط  رافیکی  اجرای سیم ا ضوع دلخوا  و تر  انتخاب مو
تایه  ب دی طراحی و ترسیم ن اشی سه دوب دی  اشیاو اولیه 

 خروجی چاپی و نمایشی از آثار
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  .شودمی پیشنااد زیر جدول در 1 یاد یری واحد از بخش هر تدریس برای الزم زمان
 

 اهداف توانمندسازی رديف
 زمان سهم

 )ساعت(

  ۲ ی  رافیکیافزارهانرمو آشنایی با انواع   رافیک مفاومدرک  1

2 
های سندهای نمایشی و ایجاد سند  رافیکی و استفاد  از ویژ ی

 سند یابیو باز یر ذخ -چاپی 
1  

 10 سند در هاپنل مدیریت و ابزارها پنجر  و ابزار ج به ازاستفاد   3

4 
 در سند هنری متندرج  هندسی، های شکل ترسیمی، ابزاردرج 

 اشیاء خصوصیاتتغییر  و
10 

5 

به کمک اشکال  یرسازیتصوسند،  یجادا یماتتنظ تغییر
، از متن و ماسکاستفاد  ، یمیترس یو ابزارها یهندس

 یهاپروژ  یراستفاد  در سا یسند با قالب مناسب برا سازیآماد 
 الکترونیکی و چاپی

۷ 

  ۳0 زمان مجموع

 
  .شودمی پیشنااد زیر جدول در ۲ یاد یری واحد از بخش هر تدریس برای الزم زمان

 اهداف توانمندسازی رديف
 زمانسهم 

 )ساعت(

 1 سندمد رنیی  تنظیم 1

2 
 رافیکی در یک  یهاجلو ها و با استفاد  از نماد، سبکایجاد اثر 

 سند
۲0 

 ۵  ونا ون هاییو ش باآمیزی اشیای ترسیم شد  رنگ 3

4 یب دسهبه  یدوب د شد یمترس ءاشیا تبدیل 4

 ۳0 مجموع زمان



1۵ 

 اول: يادگیری واحد پیشنهادی درس طرح نمونه
 پیشنهادی (ی)هفتگ روزانه درس طرح

  یهندس نقوش یمترس :درس دهم :کالس

 .کند ترسیم هندسی نقوش بتواند هنرجو (:کلی )هدف جلسه پیام

 هافعالیت يادگیری اهداف
 زمان

 فیزيكی

 فعالیت
 /شناختی /عاطفی حیطه :هدف طبقه

 حرکتی - روانی
 هنرجو کار هنرآموز کار

 مدت
 (یقه)دق

 رفتار ارزشیابی

 ورودی

سنجش میزان آ اهی هنرجویان از نحو  
 ترسیم ن وش هندسی

 

م طوف کردن توجه هنرجویان به ن وش هندسی که از 
ها است و طرح سؤال: به نظر شما این عکس شد تایهقبل 

 اند؟شد چیونه ساخته

 ت امل و پاسخیویی در مشارکت

10 

 انگیزه ايجاد
 ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به بحث

 افزارنرمآموزش ساخت ن وش هندسی در 
ساد  را انتخاب و از هنرجویان  یکی از ن وش هندسی

سازی شناسند آن را پیاد میافزارهایی که خواهیم با نرممی
 نمایند.

مانند  یافزارسازی عکس توسط نرمپیاد 
۳0 

 کلیدی مفاهیم ارائه

 هنرآموز( یح)توض

 ایجاد و( ی)دانش کلیدی مفاهیم کامل توضیح
 (ینشی)ب هنرجویان در انییز  و عالقه

 کردن چند یکینحو   با ف ال کردن پنل 
داد  و با استفاد  از دستورات  یحباهم را توض یشکل هندس

و چرخش و ان کاس و  یینحو  جابجا 
 . یدده یحدرکنارهم را توض هاآنقرار  رفتن  یچیونی

خالقیت به با هنرجویان در  رو  های خود 
 طراحی یک شکل هندسی مرکب می پردازند.

۳0 

 کارگاهی فعالیت

 (يانهنرجو ين)تمر

 هندسی اشکال ابزار با کار تواناییباید  هنرجو
 کار اهی ف الیت و عملی کار ا  و باشد داشته

 دهد انجام را

 هنرجو به کار اهی ف الیت مورد در کلی توضیح هنرآموز
 آن انجام به  روهی صورتبه خواهدمی هاآن از و داد 

 .بپردازند

 هنرجویان کتاب کار اهی هایف الیت به توجه با
 با را دییر های زینه خود، های رو  در

 40 .آموزندمی وخطاآزمون

 هایتفعال ارزيابی

 تمرين ارائه

 از استفاد  با جدید هندسی ن وش ایجاد
 باهم هاآن و تلفیق متفاوت هندسی اشکال

 به شد ت یین های رو  در شودمی خواسته هنرجویان از
 .بپردازند کار اهی هایف الیت انجام

 هاتمرین ارزیابی هایمالک هنرجویان، کار به شروع از قبل
 .شودمی داد  هاآن به

 با کنندمی س ی خود های رو  در هنرجویان
 انجام به خالقیت ایجاد با سرعت و دقت ناایت
 ۲0 .بپردازند کار اهی ف الیت
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 پیشنهادی (ی)هفتگ روزانه درس طرح

  یهندس نقوش یمترس :درس دهم :کالس

 .کند ترسیم هندسی نقوش بتواند هنرجو (:کلی )هدف جلسه پیام

 هافعالیت يادگیری اهداف
 زمان

 فیزيكی

 تکمیلی نکات ارائه
 (یبند)جمع

 قرار نحو  و هندسی شکل به  باید هنرجو
 نحو  با و کند توجه هم کناردر  هاآن  رفتن
شد   آشنا باهم هاآن تفاوت و اشکال ترکیب
 .باشد

 از بخشی هندسی، ابزار اشکال زیرمجموعه به توجه با
 .دهید شرح هنرجویان به را کار اهی هایف الیت

 هاییتو دقت و پرسش و پاسخ، انجام ف ال توجه
  ی روه

1۵ 

 شایستیی ارزشیابی
 (یانیپا یابی)ارزش

به جاییا  ن وش هندسی در  توجه باهنرجو 
جدیدی را  هندسی ن وش آثار  ونا ون، بتواند

 .کند ترسیم

 :شودمی انجام  روهی و انفرادی دوشاخه در ارزشیابی این

 به شد ت یین های رو  در شودمی خواسته هنرجویان از
 .بپردازند کار واحد از بخش این پروژ  انجام

 یشود. آزمون براداد  می یانهنرجو یبه کار  روه اینمر 
  روهیشود. نمر  بر زار می یانفراد صورتبه یانهنرجو

است. یر ذارافراد تأث یدر نمر  انفراد

ها پروژ  به آن یابیارز یها: قبل از شروع به کار، مالکنکته
 شود. داد  می

 کنند درمی س ی خود های رو  در هنرجویان
 با سرعت و دقت ناایت با شد ت یین زمانمدت
 .بپردازند پروژ  انجام به خالقیت ایجاد

 
40 

  افزارنرمو  برنامه  آموزشی، تخته رایانه، پروژکتور، ویدئو موردنیاز ابزارهای



1۷ 

 پیوست هایپرونده و هافیلم (ه
 

 هدف فیلم شماره

  افزارنرم و  رافیکی هایافزارنرم انواع م رفی 

 های آن و کاربرد آشنایی با ابزار 
 ین وش هندس یمو نحو  ترس  یبا ابزارها ییآشنا

 1 - آشنایی با ابزار 

 ۲ - آشنایی با ابزار 

 آشنایی با ابزار 

 جلو  یجادو ا افزار در نرم نویسییفارس

 آشنایی بیشتر با نحو  ایجاد یک برچسب لوح نوری

 آشنایی بیشتر با نحو  طراحی واسط کاربری

 شیو  ترسیم اشکال انتزاعی

 ینفو رافیکا یاصول طراح
 در  نمودار طراحی

 آن در یو اجزا یرابط کاربر طراحی

 آن یهاو کاربرد با ابزار  یشترب ییآشنا

 ب دی کردن نمودارهاهای هندسی و سهطراحی شکل

 الیوهای تکرارشوند ، ابزار پرسپکتیو و طراحی سنیفرش

 
 از یدتوانمیافزار و آشنایی با کاربردهای نرم تکمیلی هایف الیت انجام برای :نكته

 کنید. استفاد  «تکمیلی هایف الیتمطالب و »  پیوست پروند  در موجود اشکال

 بحث به ورود (و
که روزانه  یغاتیتبل یو حجم باال ینیماش یبا توجه به شتاب زند  یدر عصر کنون

دهد، ش ار  یآور و خارج از تصور، هدف خود قرارماعجاب یارا به  ونه یشهذهن و اند
 ینترو با کوچک یابددر ذهن مخاطب را   یتر است که بتواند به ساد موفق یغاتیو تبل
زبان  ینبه چن یدن. رسباشند یراپذ یآورد  شود و افراد آن را به راحت یادبه  یااشار 

 .آیدیاز عوامل مام به شمارم یرسازیدر تصو یا،ساد  و  و
 م دمات اساسی الزامات از اولیه دانش داشتن،  رافیکی دروس تدریس در ازآنجاکه
 کنید. استفاد  زیر راهکارهای از دیتوانمی مشکل این رفع برای لذا است تدریس
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 ۲شکل 

 

 ۳شکل 

 ترسیمی طرح یک یا و دوب دی کارتونی فیلم یک از یدتوانمی انییز  ایجاد برای
 کارتونی هاییتشخص ترسیم نحو  مورد در هنرجویان از و کرد  استفاد  کارتونی
 کنید. سؤال مورداستفاد  هایافزارنرم و یانماییپو در موجود

 :کنید طرح دست ینا از یالتاؤس یدتوانمی آموزاندانش سطح ت یین منظوربه
 ؟اندشد یطراح چیونه مدرسه محیط بنرهای شما نظر به :1 سؤال
 ؟ایدهداشت بازدید چاپخانه یک از هنرجویان شما از یککدام :۲ سؤال

راهکارهای 
عمومی تدریس

اثر بخش

داشتن طرح 
و طراحی درس

آموزش مناسب و  استفاد  ازشی
های پروژ  

( )محوری 
تدریسدر 

ژ  ت ریف پرو
 روهی

نظارت 
فرایندی در 
 تکمیل پروژ

ار نصب نرم افز
و استفاد  از 

آشنایی با نرم
افزارهای 
 رافیکی

راهکارهای 
افزایش دانش 

 رافیکی

های مشاهد  فیلم
کاربردی تکنیک

محور

ع استفاد  از مناب
ایکتابخانه

ع استفاد  از مناب
یبرخط تخصص

مشاهد  نمونه 
کارهای مختلف

تمرین و اجرای 
هاعملی کار ا 

مشاور  از افراد 
متخصص



1۹

 شود؟ استفاد  بنرها و تصاویر از باید چرا :۳ سؤال
 چرا؟ م مولی؟ مجالت یا دارید دوست بیشتر را  رافیکی مجالت : 4 سؤال
 دارد؟ وجود  رافیک متخصص شما نزدیکان یا خانواد  اعضای بین در آیا : ۵ سؤال
 ببرید. نام را ایدکرد نصب خود سیستم در تاکنون که  رافیکی هایافزارنرم :۶ سؤال
 قدیمی یهاسفال هندسی ن وش مانند بزنید.  رافیک تاریخ از ییهامثال :۷ سؤال
 ببرید. نام را یداکرد  مشاهد  کهجذاب   رافیکی یلو و چند :8سؤال
 ببرید. نام را سینمایی هاییلمف در ویژ  یهاجلو  یهاافزارنرم از نمونه چند :۹ سؤال
 ببرید. نام را های  رافیکیافزارنرم کاربردهای از نمونه چند :10 سؤال
 پیکتو رام، تایپ، لو و لو و، ترسیم به توانمی افزارنرم یکاربردها ینترمام از نكته:
 و کارتونی یهاطرح ، یمترس ،() رساناطالع هاییک راف آرم،

 کرد. اشار  مشابه موارد
دارد  یانهنرجو یو نوآور یتدر خالق یمام یارن ش بس یدن،د یکدر  راف توجه:

 یکی راف هاییتمختلف سا یخود از نمونه کارها یسدر طول تدر یدکن یس  یشههم
مشابه در مورد  هاییتو سا  یتسا یو از همه مامتر بخش نمونه کارها

 یمت دد هاییلمف یکی، راف لفمخت هاییت. عالو  بر سایداستفاد  کن 
 یمتر کردن مفاهجذاب یشد  و برا یهمحور تا یکوجود دارد که به صورت تکن یزن

 .کنید استفاد  هااز آن توانیدیکتاب م

 

 یدبخواهیان از هنرجو پردازیدیکه به آموزش ابزارها م یسدر هر مرحله از تدر توانیدیم
 کنند. یجادرا ا یازمورد ن یکرد  و قالب خروج یر پروژ  مورد نظر خود را ذخ

(Export)آشنايی با قالب های مختلف و گرفتن خروجی 

طراحی اينفوگرافیک و برش با لیزر

Shapeانجام عملیات با ابزارهای پیشرفته Builder،Mesh،3D

و ابزارهای آمادهPen،Pencilانجام عملیات با ابزار

هاآشنايی با مفهوم مسیر و انواع گره

افزارايجاد سند جديد و آشنايی با محیط نرم

آشنايی با مفاهیم اولیه 
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 1تدریس واحد یادگیری 
 

گرافیکی ساده ابزارهای با کار شایستگی

 افزارتعریف گرافیک، ارتباط گرافیک و نرم

  و  دارد: وجود  رافیک نوع دو یارایانه  رافیک بحث در
 بلکه ندارد وجود پیکسلی و برداری  رافیکی هایافزارنرم بین برتری کهینا مام نکته

 شد بندیدرجه هایروشنسایه از دیجیتالی هاین اشیو  هاعکس تصاویر، ازآنجاکه
 که هستند هایی رافیک نوع باترین از پیکسلی، یا  هایپروند  اندشد یلتشک
 مانند پیکسلی هایافزارنرم دلیل همین به دهند. نمایش را هاعکس وعن این ندتوانمی

 ند.شومی استفاد  تصاویر ویرایش برای به طور اختصاصی فتوشاپ،
 به هستند. یکدست یا  هایرنگ مناسب برداری  رافیکی هایافزارنرم م ابل در

 کارهای مناسب را هاآن هاافزارنرم  ونهینا تولیدکنند  هایشرکت دلیل همین
 هایی رافیک برای انتخاب باترین برداری های رافیک اینکه ضمن .دانندمی ترسیمی
 شوند. ظاهر مختلف هایانداز  در ایدب که هستند

 یبردار یهاطرح يبمعا برداری هایطرح يایمزا

شدن  بدون کم  پذیرییاسم 
 یروضوح تصو

بودن و حالت مسطح  یبه کارتون یش را هاین اش

 دارند.

 مشکل است یتبه واق  یکنزد هایین اش تولید یال خطوط به هر شکل و انداز یتبد

  باال وضوحچاپ با 

 پروند  پایین حجم

 عکس و شکل یدنکش یمناسب برا

                                                   
 هنیام بزرگ کردن تصاویر برداری     هایکسلپوض یت     هنیام بزرگ کردن تصاویر پیکسلی هایکسلپوض یت 

 



۲1

 

 
 

 گرافیكی هایافزارنرم انواع

Raster Vector 

 

  (شد منسوخ افزارنرم) 

 يادگیری -ياددهی فرآيند در متداول مشكالت

 افزارنرم از استفاد  هنیام  رافیکی یهاپروژ  نمایش یینپاسرعت -1
هارنگ صحیح نمایش عدم و یشنماصفحه بودن کالیبر  عدم -۲
 رافیک کارت  و سیستم  بودن پایین -۳

رستر رافیک

()

اساس کار آن بر 
تپایه پیکسل اس

با تغییر انداز  
یر کیفیت آناا تغی

می کند

ی حجم پروند  باالی
دارند

برداری رافیک

()

ار، اساس کار آن بر پایه برد
های منحنی و فرمول
ریاضی است

یت با تغییر انداز  کیف
دکنآناا تغییری نمی

حجم پروند  پایینی
دارند
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 سیستم، حافظه زیاد فضای اشغال دلیل به  رافیکی سنیین یهاپروژ  در :توجه
 و است پروژکتور از استفاد  یش،نماصفحه  ذاشتن اشتراک به برای  زینه باترین
 ند.دارن نمایش برای مناسبی سرعت  مانند ییهاافزارنرم اغلب

 هافعالیت به پاسخ
 بنویسید. یکدییر به نسبت را دو آن تفاوت و کرد  م ایسه هم با را تصویر دو

 شکل در یول دارد همرا  به را ییزایابانب و اندو  و غم درختان قطع 1 شکل در پاسخ:
 است. یمل یحرکت و یاتح و یسرسبز یرنشان یرانا کل در درخت کاشت ،۲
 

 

 

 
 و یطراح توانمی ،یکی راف یهاافزارنرم کمک به یرتصاو یدتول هایکاربرد دییر از

 ،دعوت کارت یغاتی،تبل یبنرها ،سربرگ( و نامه پاکت یزیت،و )کارت یادار ست یاجرا
 شابلون در استفاد  جات یرتصاو یطراح ار،مُ یطراح ی،عروس کارت یم،ترح یهاعالم

 یطراح پارچه، ،یواریکاغذد کادو، کاغذ و...، ظروف و و کال  یراهنپ یرو چاپ و
 برد. نام را ... و روزنامه ،مجله و جلد کتاب و بندیبسته یهاج به و هاپاکت

 

 یدتول یکاربردها ییر. دیسیدرا بنو یتیو ن ش ب یبردار یرمشخصات تصاو یرجدول ز در

 .یسیدرا بنو یکی راف یافزارهابه کمک نرم یرتصاو
 یتیو نقش ب برداری تصاويرمشخصات  جدول

Vector Bitmap 
 ساد  است. یرتصاو یرایشو دارد.  یشرفتهپ ماارتبه  یازن یرتصاو ویرایش

استفاد  شود رنگ  یبیاز رنگ ترک ا ر
 .است یکنواخت

دهد و هر را می یاستفاد  از تنوع رنی اجاز 
 خود را دارد. مختص رنگ یکسلپ

توان آن را می یفیتاز دست دادن ک بدون
 .کردتر بزرگ

 .کرد تربزرگرا  یرتصوتوان یم یفیتتنزل ک با

 مشکل است. برداریآن به  یلتبد آسان است.  یتیآن به ن ش ب تبدیل

 و و و یهاقالباز 
 کند.یم پشتیبانی

ووویهاقالباز 
 .کندمی پشتیبانی و 

،مثل ییهاافزاربا نرم
توان یم و 

 ویرایش کرد. ایجاد یا ونه تصاویر را ینا

و  مثل ییهاافزاربا نرم
ایجاد  ونه تصاویر را یناتوان یم 
  یا ویرایش کرد

 کنجکاوی 
 3ص 

 فعالیت کارگاهی
 5ص 



۲۳

 .یر بنویسیدرا در جدول ز یب دو سه یدوب د یک راف یافزارهانام نرم
 یكیگراف یافزارهانرم

 بعدیسه یدوبعد
قدرت اصلی این   

های افزار در ایجاد و ویرایش فایلنرم
 است.   رافیکی برداری یا 

 یناز قدرتمندتر یکی
 یب دسه یهامدل یطراح یهابرنامه

طور  سترد  در است که به یسازیمیشنان
ساخت  ی،صن ت یساختمان، طراح یم مار

 یهاپردازش جلو یشو پ یارایانه یهایباز
شود.استفاد  می یژ و

برای   
ترسیم اشکال دوب دی برداری با استفاد  

ساخت کاتالوگ،  از اشکال هندسی،
بروشور، سربرگ و کارت ویزیت، 

آرایی، ساخت بندی و صفحهصفحه
بزرگ  نمایآ اتصاویر متحرک و 

کاربرد و  نظر از شود.تبلیغاتی استفاد  می
 محیط کاربری بسیار شبیه

 است. 

 یسازو مدل یانماییپوافزار نرم یک 
 سترد  در  طوربهاست که  یب دسه

صن ت  درو  یانماییپو ی،سازیلمف یهایواستود
شود. از استفاد  می یایانهرا یهایباز
و  یریپذافزار، ان طافنرم ینا یهایژ یو

 ی سازیشخص یهایتقابل
 است.

این  توسط
افزار کاربران قادر خواهند بود تا به نرم

های طراحی برداری روی تصاویر، فایل
فلش و ...  هاییانماییپوتصویری، 
بپردازند

 یهابرنامه ترینیاز قو 
و  یدوب د یهایکخلق  راف ینهدر زم 

، یب دسه یاحرفه هاییانماییپو، یب دسه
است.  یدتول یها براآن یسازو آماد  یباز یطراح

 یبرا بازمتن ییزینتواند جاافزار مینرم ینا
 باشد مکس ید یترو  یاهمچون ما ییافزارهانرم

افزاری نرم 
برای ویرایش تصاویر و خلق تصاویر 

ترین افزار یکی از محبوباست. این نرم
 افزارها در زمینه  رافیک استنرم

خلق  یافزارهااز نرم 
 یجادا وها یلمدر ف یب دسه یهایتشخص
 ندارند.  یاست که وجود خارج ییهامدل

یکی از باترین و  
افزارهای ساخت پرطرفدارترین نرم

های دوب دی همرا  با افکت هاییانماییپو
زیبا و با سرعت بسیار باال است

محصول قدرتمند و موفق  
 آن کمک بااست.  شرکت 

 یاربس یسرها وصورت  توانمی یآسانبه
کرد خلق یو کارتون یکاتوریکار یا یواق   

 

 Illustratorافزارشروع کار با نرم – 1کارگاه 

 محوری پروژ  رویکرد بر کتاب این در مطالب دهیسازمان منطق اینکه به توجه با
 برای لذا شد استفاد  محور تمرین یهاپروژ  از شد ارائه مطالب طول در و است

 د:ن یر قرار موردتوجه زیر موارد است الزم مطالب بیشتر چه هر اثربخشی

 فعالیت کارگاهی
 6ص 
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مربوطه هنرآموز توسط تدریسیاز موردن تمرینات اجرای -1
شد ضبط عملی یهاکار ا  و هایلمف از استفاد  -۲
هنرجو توسط آن مجدد اجرای و مطالب الیوسازی -۳
هنرجویان توسط آن حل و ترپیشرفته تمرینات از استفاد  -4
هنرجویان خالقیت پرورش برای وا را تمرینات از استفاد  -۵
هنرجویان عملی یهاپروژ  بر نظارت -۶
هاپروژ  اجرای و تدریس طول در م لم ی ر یلتسا ن ش داشتن -۷

 :استشد  داد  قرار یرز اصول بر یستدر کار اساس یمحور پروژ  یو ش در نكته:
 نمایش وآموز دانش به دادن یز انی موضوع، یسازساد  ،آموزدانش عالقه برانییختن

 صحیح عملکرد

 
 کادر در را)مربوط به تنظیمات سند جدید(  شد داد  نشان هایبخش از یک هر نام

 بنویسید. مربوطه

 های موجود در صفحه را بررسی کنید و عنوان هر یک را بنویسید.نوارها و پنل

 
 4شکل 

 فعالیت کارگاهی
 7ص 

 سؤال
 8ص 



۲۵

 
 ۵شکل 

 ترسیم نقوش هندسی – 2کارگاه 

 و قواعدبر پایه  هاآنترکیب  و ن وش ایجاد چیونیی به که است علمی ،ن وش هندسه
 هاین ش ترکیب و طراحی در اییهپا عنوانبه ههندس .پردازدیم هندسی تناسبات
 داشته بسزایی اهمیت و بود  مورداستفاد  جاان مختلف یهاتمدن هنر در هندسی

  :شوندیم ت سیم  رو  دو به ترسیم شیو  جات از هندسی هاین ش .است
 با تناا و دارند ایساد  بسیار ترسیم قواعد که ن وشی :هندسی ساد  هاین ش عع1

  .اند سترش و ترسیم قابل لوزی و مثلث مربع، از منظمی یهاشبکه ایجاد
 ؛دهندیم نشان را بیشتری پیچید ی ظاهر در الًم مو ی:هندس پیچید  هاین ش عع۲

 درک برای را  باترین دارند اول  رو  به نسبت هم ترییچید پ ترسیم قواعد بنابراین
 هندسی ن وش انواع ترسیم در قواعد این یریکار به ن وش هندسه به مربوط قواعد
 .است

 هافعالیت به پاسخ
 یست؟چ     نماد کاربرد
و با تغییر  اندشد بیانیر این است که عرض و ارتفاع تصویر به هم لینک  زنجیر نماد
و مانع از به هم ریختن نسبت طول به عرض تصویر  کندیمدییری نیز تغییر  ،یکی

روی  تغییر دهیم کافی است مست الًارتفاع را و  . برای اینکه بتوانیم اب اد عرضشودیم
 .یددرآعالمت زنجیر کلیک کنیم تا به شکل باز 

 کنجکاوی 
 10ص 
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 .یر بنویسیدرا در جدول ز یر مس هایینه ز یرعملکرد سا
 عملكرد گزينه

 شی انداز  تغییر و جابجایی
  یو اف  یعمود جات در شی ان کاس

 شی م یاس تغییر
   یشکل ش تغییر

 طراحی با اشکال هندسی – 3کارگاه 

 کنیم: م رفی را  هنر یمتوانمی قسمت این در
 سپس کنید.  وارد را موردنظرتان تصویر است کافی کار این انجام برای

 رنگ سپس کنید. ترسیم چندضل ی و مثلث مناسب هایقسمت در  ابزار توسط
 همچنین کنید. بردارینمونه چکانقطر  کمک به اصلی نمونه روی از را قسمت هر

 فن این کمک با کنید. استفاد  نیز  از یدتوانمی آمیزیرنگ برای
 کنند. طراحی جذاب شکلی به را خود تصاویر ندتوانمی هنرجویان

 
 ۶شکل 

  هافعالیت به پاسخ
 دهد؟می یرو چه ید،کن یککل صفحه یرو بر  ابزار انتخاب پس از
 اعداد طول و عرض واحد در توانمی که شودیم باز  ابزار پنجر  پاسخ:

 کرد. یپتا را موردنظر

 فعالیت کارگاهی
 11ص 

 کنجکاوی 
 12ص 



۲۷

 

 

 Pen ابزار با ترسیم – 6 کارگاه

 

 يادگیری-ياددهی فرآيند در متداول مشكالت
:ترسیم برای  رافیکی اشکال سازیساد  و درست تحلیل عدم -1

 اشکال به مسیر یک یسازساد  کاربردی، یهاروش از یکی مسیرها ترسیم در
 مسیر ترسیم و ویرایشی ابزارهای با عمل، ینازاپس دتوانمی هنرجو که است پایه
کند. ناایی شکل ایجاد به اقدام

:ترسیم در زیاد ن اط از استفاد  و منحنی مسیرهای صحیح ترسیم عدم -۲
.است  ر  یا ن طه کمترین از استفاد  ،اساسی و مام اصل یک مسیرها ترسیم در

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟ وجود یرمس قط ه چند ۳8 شکل یرمس در

 (.شودمی  فته یرمس یک دو ن طه ینب فاصله )به قط ه 1۶پاسخ: 
 
 دهد؟یم یرو چه یدکلصفحه یرو از  یدکل فشردن و یمنحن ن طه یک انتخاب با

 یرمس توانمی دوران مرکز ییجابجا با و شودمی مشخص ن طه آن دوران مرکزپاسخ: 
 داد. حرکت آن حول را

 بیتی نقش از برداری تصاویر ترسیم – 7 کارگاه
 دیجیتال ن اشی به عکس یک تبدیل  افزارنرم در جالب یناتتمر از یکی

 تصویر اصلی هایقسمت روی ابزار با که شکل بدین است.  ابزار از استفاد  با
 با بخواهید هنرجویان از کنید. آمیزیرنگ را مسیرها سپس و ایجاد بسته مسیرهای

 کنند. تبدیل دیجیتال ن اشی یا برداری طرح یک به را خود تصاویر فن این
 

انواع نقطه در 
مسیر

ن طه منحنی ن طه  وشه 

 کنجکاوی 
 25ص 

 کنجکاوی 
 22ص 
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 ۷شکل 

 

 تدریس پس از

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی 

حفظ محیط زیست، »با عنوان ، یک برچسب لوح فشرد  شد خواستهبه موارد  با توجه
 طراحی و اجرا کنید. «حفظ زند ی

سانتی متر و با مد چاپی باز و با قالب پیش فرض  ۲0*۲0الف( سندی را در انداز  
 ذخیر  کنید. افزارنرم

ب( سند را بازیابی کرد  و تصویری از طبی ت را وارد صفحه کرد  و خطوط محیطی 
 ترسیم کنید. و  آن را با کمک ابزار 

، برای لوح باهم هاآنج( بر اساس شکل زیر با استفاد  از اشکال هندسی و ترکیب 
 فشرد  یک حاشیه طراحی کنید.

 .یدکن یپتا هاشکلاز   یکید( نام خود را به عنوان طراح، حول 
لوح فشرد ، با  یرا به عنوان ش ار رو «یحفظ زند  یست،ز یطحفظ مح»( عبارت  

 .یدده یلتربه عکس کرد  و به آن ف یلقلم مناسب نوشته و آن را تبد



۲۹

 .یدکن یر کامل کردن  برچسب لوح فشرد ، سند را ذخ ب د از(  و
 

 جو:نام و نام خانوادگی هنر                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت هاشاخص مرحله
نمره 

 شايستگی

حداقل 
نمره 
 قبولی

 نمره
قبول / 

 رد

سازی آماده-1
 سند گرافیكی

ایجاد سند با 
 فرضتنظیمات پیش

 
1

1

  

ایجادتنظیمات
 چاپی رافیکیپروند 

 
۳ 

با قالبذخیر 
 فرضپیش

 
۲ 

 ۲  اسنادبازیابی

غیرف ال وف ال
 هاپنلکردن

 
۳ 

صويرسازی ت-2
با استفاده از 

 اشكال هندسی

رسم شکل با 
 فرضتنظیمات پیش

 
1  

 

۲ 

  

باشکلرسم
 تنظیمات

 
۲ 
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با اشکالچرخش
دورانمرکز
 فرضپیش

 
۲ 

با اشکالچرخش
 دورانمرکزت یین

 
۳ 

 ۲  شکلان کاس

کردنو کمترکیب
 یکدییرازاشکال

 
۳ 

قالب باایجاد خروجی
عمومی

 
1 

صويرسازی ت-3
با استفاده از 

ابزارهای 
 ترسیمی

ابزار باترسیم
  

 
1 

۲

  

باترسیمتنظیمات 
 ابزار 

 
۲ 

 ۲ تغییر نوع ن طه 

  بامسیرترسیم
 و ویرایش مسیر 

 
۳ 

استفاده از -4
 متن 

درانیلیسیمتندرج
بندیقالبوصفحه

 آن

 
1 

۲ 

  

وفارسیمتندرج
وصفحهدرانیلیسی

مسیر وروی
 بندیقالب

 

۲ 

 ۳  متنهنریویرایش

استفاده از -5
 ماسک

 1  ماسکشکلرسم

1 

  

بهشکلتبدیل
 ماسک

 
۲ 

محتویاتویرایش
 ماسک

 
۳ 

  نمر  پایانی  



 

 2 تدریس واحد یادگیری
 

 گرافیکی پیشرفته ابزارهای با کار شایستگی

 طراحی لوگوی پرچم جمهوری اسالمی ایران – 1کارگاه 

 بخواهید هنرجویان از یدتوانمی  ابزار با کار اصول با برای آشنایی
 و  ابزار از یدتوانمی منظور این برای کنند طراحی سؤال عالمت یک

 دهید. انجام را سؤال عالمت طراحی ،مستطیل دو و دایر  سه از استفاد  با

 
 8شکل 

 Blendطراحی به کمک جلوه  – 4کارگاه 

 این اشی به انتزاعی. یا  راواقع غیر هنر و  راواقع هنر دارد. اصلی دوشاخه ن اشی هنر
انتزاع  . ویندمی تجریدی یا آبستر  یا انتزاعی ن اشی ،است انتزاعی یهاشکل دارای که

مفاوم  ل یک  به عنوان مثال. دشته باشندا چیزییچهوابستیی به  ،شی آنی نی 
واژ   ل بیان . وقتی یستنورز، مریم خاصی مثل   لو وابسته به  است انتزاعی

و ، نر س دییری،  ل مریم یکی تصور  .کندیم ل از  آزاد تصوریفردی هر ، شودیم
 انتزاعی هایطرح توانمی  جلو  با .کندیمرا تصور  و ...  ل بابونه دییر فرد
  آورد. وجود به زیبا

 
   افزارنرم پیکسلی و برداری هایجلو  -۹شکل 
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 هستند یرایشقابل و و داشته مخرب یرغ خاصیت که برداری یهاجلو  برخالف :نكته
 یک اعمال با و هستند تصویر ساختار روی بر تخریبی اثر دارای پیکسلی یهاجلو 
  .یستن ویرایش و قابل حذف تصویر روی بر شد انجام تغییرات پیکسلی، جلو 

 اینفوگرافیک 
 .خواهد بود ترثرؤبخش م ینآموزش اینفو رافیک، طرح ا با نمایش ت دادی

 هافعالیت به پاسخ
 است؟ ینفو رافیا نوع چه یکروک
  () یستاا پاسخ:

 برش با لیزر – 7کارگاه 
 هایجنس با مواد روی بر حکاکی و برش برای لیزر اش ه از لیزر با برش یفناور در

 و شودمی ایجاد برش باشد، باال لیزر اش ه شدت کهیهنیام .شودمی استفاد  مختلف
 این در که طراحان از بسیاری .شودمی ایجاد حکاکی امکان اش ه شدت آوردن پایین با

 استفاد   افزارنرم از هستند ف الیت به مشغول کار بازار در زمینه
 استفاد  زمینه این در هم فتوشاپ و اتوکد نظیر دییری هایافزارنرم از البته .کنندمی
 مورد استفاد  لیزر با برش طراحی برای دتوانمی هم  افزارنرم .شودمی
 در پسوند این که است  پسوند  افزارنرم اصلی خروجی بییرد. قرار

 مراکز اکثر .شودمی باز مشکلی هیچ بدون  افزارنرم جدید هاینسخه
 طرح یتدرناا و کنندمی استفاد   افزارنرم  قالب از لیزر با برش

0.۲۵  را خود طرح خطوط ضخامت است باتر .کنندمی باز افزارنرم این در شما را
 نیاید. وجود به مشکلی برش هنیام تا بییرید نظر در

 :لیزر با برش هایدستگاه کاربرد
 حل ه، و انیشتر ج به فانتزی، های)ج به دلخوا  ج به انواع توانمی لیزر از استفاد  با

 .ساخت مورد نظر طرح با را پلکسی یا چوب جنس از ...(و شکالت ج به
 .کنند استفاد  دستیا  این از ندتوانمی جواهر و طال صنایع

هاانواع جلو 

های جلو 
برداری

های جلو 
پیکسلی

 کنجکاوی 
 51ص 
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 این با .کنند حکاکی یپلکس روی بر باالیی دقت با ندتوانمی لیزری هایدستیا 
 .کرد حکاکی پلکسی روی را تصاویر و متن توانمی هادستیا 

 شیشه روی و پشت ی نی آینه طرف دو .است دارا را آینه و شیشه حکاکی قابلیت یزرل
 چار  ن وش، نوشته، آرم، لو و، حکاکی امکان هستند. دارا را لیزر با حکاکی قابلیت

.دهدمی هاآن به زیبایی بسیار جلو  شیشه و آینه روی ...و

 طراحی با ابزار  – 8کارگاه 
  هاپاسخ به فعالیت

  ست؟یچ  نهی ز کاربرد
 شود.مشاهد  میقابل یردقرار   یرآن تصو یبر رو یلیدکه ما یسطح  باپاسخ: 

 

 تدریس از پس

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی 

های ایران )خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر، دریاچه دریا و دریاچه -1
 ارومیه و ...( را در چاارمرحله  به روش اینفو رافی م رفی کنید.

 ببرید. کاره زیر را در اینفو رافی ب موارد
زمینه کنید و آن را به عنوان پس تصویرانتزاعی ایجاد استفاد  از افکت  با الف(

 . آن را به کار ببرید %۵0با درجه وضوح 
به دلخوا  در صفحه  رااشکال هندسی متناسب ها، چهبرای م رفی دریا و دریاب( 

 نظر را تایپ کنید. روی هر فرم نام مکان مورد و بربچینید 
 . کنیدآمیزی رنگ های  رافیکی و طیف رنیی و روش جلو اشکال را به  ج(
 .کنیدذخیر  عکس  افزار و فرض نرمپیش با فرمت را سند د(

 کنید.ایجاد  mapartو  ۳Dرا با استفاد  از  زیر ب دیشکل سه -۲
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 طراحی  رافیکی

 نام و نام خانوادگی هنرجو :                                            

 وضعیت شاخص مرحله
نمره 

 شايستگی
حداقل نمره 

 قبولی
 نمره

قبول / 
 رد

تنظیمات مد -1
 رنگی

تغییر میزان شفافیت 
 تصویر

 
1

1 

 

 ۲  سندرنییمدتنظیم
ادغام و  رو  کردن 

 اشکال
 

۲ 

با   رفتن خروجی 
 تنظیمات پیش فرض 

 
۲ 

حذف  تجزیه شکل 
 شکل

 
۳ 

با   رفتن خروجی 
 تنظیمات دلخوا 

 
۳ 

استفاده -2
ازنماد، سبک و 
 جلوه گرافیكی

 1  درج نماد
 
 
۲ 

  
 ۲  ساخت نماد

 ۲  اعمال سبک  رافیکی 
به کار یری جلو  و 

 تنظیمات آن
 

۳ 

آمیزی نگر -3
 اشیا

و  ت یین رنگ 
 شکل 

 
1 

۲  

ایجاد شبکه توری برای 
 آمیزی پیشرفتهرنگ

 
۲ 

ت یین رنگ یک ن طه از 
شبکه

 
۲ 

ت یین رنگ یک ن طه و 
  روهی از ن اط شبکه

 
۳ 

تبديل -4
اشیای 
به  دوبعدی

 بعدیسه

 1  ب دیاجرای جلو  سه

1   

 شکل تبدیل جلو  اجرای
و  ب دی سه به دوب دی

 آن تنظیمات

 
۲ 

 ۳    شفافیت ماسک اعمال
 با آمیزی  رادیان رنگ

 توری شبکه
 

۳ 

  نمر  پایانی  



۳۵

 برای مطالعه بیشترب( 

1. 

۲. 

۳. 

4. 

۵. 

۶. 

۷. 

8. 

۹. 

https://www.vectorgraphit.com/
http://www.instructables.com/id/How-to-draw-a-Tesseract


 
 

  دوم فصل

 4و  3 یادگیری واحد

 محتوای الکترونیک طراحی
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 3واحد یادگیری 

 سازیو کلیپ یربرداریتصوی، سیونویسنارشایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم (الف
 مفاهیم کلیدی

یاچندرسانه افزارنرم تعامل رسانه نما روند   

شینماصفحه از یربرداریتصو سناریو وزشیآم تصویر   کلیپ 

    صداگذاری

 یادگیری واحد کار انجام مراحل (ب

 مراحل انجام کار

 یسینو یوسنار 1

 آن یرایشو و یشاز صفحه نما یربرداریتصو 2

 یدیوییو یپساخت کل 3

 یپکل یصداگذار 4

 یپکل یدتول 5

 الزم تجهیزات (ج

 :یافزارنرم الزامات
 است: نیاز زیر هایافزاررمن به یادگیری واحد این تدریس برای

  
  
  

 افزاردر مورد حق تکثیر نرمباتوجه به تلفیق شایستگی های غیرفنی، 
شود. بیان هنرجویان برای تیتوضیحا
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 طراحی محتوای الکترونیک

 :یافزارسخت تجهیزات
 شهر  بهه نیاز مورد افزاریسخت سیستم دگیری،یا واحد این هایافزارنرم به توجه با
 است: زیر

رم
ن

زار
اف

 

  
ت
سخ

زار
اف

 

 
سایر 

 نیازها

Sn
ag

it
 

ل
داق
ح

 
ی
اد
نه
یش
پ

Pr
os

ho
w

 G
ol

d
 

ل
داق
ح

ی
اد
نه
یش
پ

 بهه هنرجویهان سیسهتم که است ازنی صداگذاری و سازیکلیپ هایبخش به توجه با

 باشد. مجهز میکروفن و بلندگو

 بندیبودجه (د
 کنید. استفاده پیشنهادی نمونه از توانیدمی دوم فصل بندیبودجه برای
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واحد  جلسه
 یادگیری

 کارگاه )موضوع(
شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

8 3 

سناریونویسهههههی در تولیهههههد 
سههاخت سکههس  -ی اچندرسههانه
 70-79 آموزشی

طراحی روند  ،یاچندرسانهآشنایی با مفاهیم پایه 
، شینماصفحهی از ربرداریتصو سناریونویسی،نما و 
 به سکسی راهنما هاالمانو اضافه کردن  ویرایش

و در های روند نما و سناریانتخاب موضوع برای تمرین
موضوع  تهیه روندنما برایای، ایجاد یک پروژه چندرسانه

 ریو برای بخشی از موضوع انتخابی،تهیه سنا ،انتخابی
برای تهیه فایل  کارشدهافزارهای انتخاب بخشی از نرم
یا  آموزشی نمونه در 

9 3 

 -ادامه سهاخت سکهس آموزشهی
 ساخت کلیپ

83-80 

و اضافه  ، ویرایششینماصفحهی از ربرداریتصو
ساخت و  به سکس،ی راهنما هاالمانکردن 

گفتار و ویرایش افزودن همراه به ویرایش کلیپ 
 صدا

یا   در  افزارنرمساخت فایل آموزشی 
انتخاب موضوع برای ساخت کلیپ و ، 

اجزای مورد نیاز  آوریجمع

10 3 
اضافه کردن  -ادامه ساخت کلیپ
ویرایش صهدای  ،گفتار به اسالید

 زمینه
87-84 

به همراه اضافه کردن ساخت و ویرایش کلیپ 
 گفتار و ویرایش صدا

 کردنکار بر روی ساخت پروژه انتخابی به  همراه اضافه 
 صدا به کلیپ 

11 

3 
ادامههه ویههرایش صههدای زمینههه 

 88-92 ایجاد خروجی و  کلیپ
به همراه اضافه کردن ساخت و ویرایش کلیپ، 
 گفتار و ویرایش صدا

  شدهتهیهگرفتن خروجی از کلیپ 

4 
افزار ایی محیط نرمشناس

طراحی و اجرای  ، 
 ایصفحه زمینه پروژه چندرسانه

99-94 
و طراحی پوسته  آشنایی با محیط 

 افزارمتحرک نرم
 ساده ساخت یک ورودی یا 

 اشیاء بر روی صفحه سازیمتحرک

12 4 
ایجههاد  ،سههازی پههرچم متحههرک
 ماسک

108-100 
در  هاآنا و کاربرد هآشنایی با ابزارها و جلوه
 افزارنرمساخت پوسته متحرک 

 های پروژه کتابساخت ماسک

13 4 
 : ایجاد دکمه5کارگاه 

112-109 
مانند   افزارنرمآشنایی با امکانات پیشرفته 

 هادکمه
های منوی های پروژه کتاب شامل دکمهساخت دکمه
 اصلی و فرسی

14 4 
: ایجاد گرافیک متحرک 6کارگاه 

 اشیای آماده با
115-113 

ایجاد گرافیک متحرک با اشیای آماده و گرفتن 
 خروجی

ساخت یک گرافیک متحرک با موضوسات پیشنهادی 
 کتاب به صورت گروهی
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 طراحی محتوای الکترونیک

 :یادگیری واحد بندیزمان

 الزم زمان اهداف توانمندسازی کارگاه

1 
 سناریونویسی

 تولید در
 ایچندرسانه

 نما روند رسم
 ساست 6

 ویسیسناریون

2 
 سکس ساخت

 آموزشی

 گرفتن
 سکس

 برای موردنظر گزینه انتخاب
 برداریفیلم یا یبردارسکس

 ساست 2
 بخش در موردنظر محدوده تعیین

 
  در هاجلوه و تنظیمات انجام

  در خروجی نوع نمودن مشخص

 تبدیل
 به

 سکس
 آموزشی

  با آشنایی

 ابزار نوار از استفاده ساست 6

 رنگی کادر
 راهنما متن
 خط رسم
 تمرکز ناحیه

 آموزشی سکس ذخیره

 کلیپ ساخت 3

  با جدید پروژه ساخت
 متن، موسیقی ،سکس کردن اضافه ساست 10

 گذاری جلوه

4 
 کردن اضافه
 اسالید به گفتار

 صدا ضبط
 ضبط تنظیمات ساست 2

5 
 صدای ویرایش
 کلیپ در زمینه

 ویرایش بخش به ورود
 پروژه صدای تنظیمات ساست 3

6 
 خروجی ایجاد
 کلیپ از

 اسالید زمینه رنگ تغییر

  ساست 1
 

 ساست 30  ساعات مجموع

 کار به زمان مابقی و آموزهنر توضیحات به دقیقه 20 حداکثر ذکرشده هایزمان در
 یابد.می اختصاص سملی مشکالت رفع و هنرجویان سملی
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 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ

 نمایشدرس: تصویربرداری از صفحه پایه: دهم
 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند عکس آموزشی بسازد

 زمان هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
فی/ شناختی/ طبقه هدف: حیطه عاط

 حرکتی -روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

سنجش میزان آگاهی هنرجویهان از نحهوه 
 های آموزشیساخت سکس

ههای آموزشهی معطوف کردن توجه هنرجویان به سکس
هها چگونهه کتاب و طر  سؤال: به نظر شهما ایهن سکس

 اند؟شدهساخته

 ی و تعاملمشارکت در پاسخگوی
10 

 ایجاد انگیزه
 به بحه  ورود برای و تمرکز توجه ایجاد
 ساخت تصاویر آموزش

یکهههی از تصهههاویر سهههاده را انتخهههاب و از هنرجویهههان 
شناسههند آن را افزارهههایی کههه میخههواهیم بهها نرممی
 .کنندسازی پیاده

افزارهایی سازی سکس توسط نرمپیاده
 20 و   مانند 

 ئه مفاهیم کلیدیارا
 )توضیح هنرآموز(

 و (ی)دانش مفاهیم کلیدی کامل توضیح
 هنرجویههاندر  انگیههزه و ایجههاد سالقههه

 ی(نشیب)

ههای کلهی خشب افزارهایی ماننهد توسط نرم
سهسس یهک  شهدهدادهبه هنرجو نمهایش  افزار نرم

در آن   تصههههویر گرفتههههه و توسههههط 
 گردد.م انجام و فایل ذخیره میهای الزویرایش

 به دلخواه خود یهادر گروههنرجویان 
سکهس  افهزارنرماز محیط اصهلی یهک 

 الزم را انجهام و ههاییرایشوگرفته و 
 .کنندیمذخیره 

40 

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

ههههای مختلههه  در هنرجهههو بایهههد بخش
و  بشناسدرا   و 

ی ساخت سکس آموزشهی بههره برا هاآناز 
 گیرد.

هنرآموز توضهیح کلهی در مهورد فعالیهت کارگهاهی بهه 
صهورت گروههی بهه خواههد بهمی هاآنهنرجو داده و از 

 بسردازند. هاآنحل 

های کارگاهی کتاب با توجه به فعالیت
هههههای خههههود، هنرجویههههان در گروه

خطها  و های دیگهر را بها آزمهونگزینه
 آموزند.می

100 

 هابی فعالیتارزیا
 ارائه تمرین

شهده بهه ههای تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می ساخت سکس آموزشی
های مالک قبالً های کارگاهی بسردازند.انجام یکی از فعالیت

 شود.داده می هاآنبه  هاارزیابی تمرین

هههای خههود سههعی هنرجویههان در گروه
یت به خالقو سرست ، کنند با دقتمی

 فعالیت کارگاهی بسردازند.انجام 
60 

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

هنرجو باید با مفاهیم سکس آموزشهی و 
 ساخت آن کامالً آشنا شده باشد.

شده با توجه به دیاگرام کلی این واحد کار، مطالب گفته
سهاخت کلیههپ( ) نهدهیآمهرور و در مهورد درج جلسههه 

گوش دادن فعهال و پرسهش و پاسه ، 
هههههای گروهههههی و انجههههام فعالیت

20 



42

.
4
0

 طراحی محتوای الکترونیک

 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ

 نمایشدرس: تصویربرداری از صفحه پایه: دهم
 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند عکس آموزشی بسازد

 زمان هافعالیت اهداف یادگیری
 گهردد.حدود یک دقیقه به هنرجهو اطالسهاتی ارا هه می

تواند با توجه به سطح کالج یهک مهورد از هنرآموز می
هههای تکمیلههی و پیوهشههی را بههرای هنرجویههان فعالیت

 مطر  کند.

 منظور انجام پیوهشریزی بهبرنامه

ارزشیابی شایستگی 
 )ارزشیابی پایانی(

آموزشهی  ههنرجو بتوانهد یهک مجموسه
 بسازد

 شود:شاخه انفرادی و گروهی انجام می این ارزشیابی در دو
شهده بهه ههای تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می

 بخش از واحد کار بسردازند.این  نجام پروژها
بهه آزمهون  .شهودیمبه کار گروهی هنرجویان نمره ای داده 

ه کهار، قبهل از شهروع به شهود.انفهرادی برگهزار می صورت
شهود. نمهره داده می ههاآنهای ارزیابی پروژه بهه مالک

 گروهی در نمره انفرادی افراد تأثیرگذار است.

هههای خههود سههعی هنرجویههان در گروه
بها  شهدهزمان تعیینکنند در مدتمی

نهایت دقت و سرست با ایجاد خالقیت 
 به حل پروژه بسردازند.

صههورت انفههرادی یههک هنرجویههان به
 سازند.میسکس آموزشی 

90 

تمرین در منزل 
 (فیتکل نییتع)

 صورت گروهیانجام پروژه آموزشی به
 یهکبهرای  صورت گروهی، جزوه آموزشی هنرجویان به

 بسازند. پرداز در واژه 10کاربردی ویندوز  برنامه
 حتماً روندنما و سناریو تهیه شود.

بندی وظهای  کهار پهروژه بهین تقسیم
بنهدی ر زماناسضای گروه و تحویهل د

 شدهتعیین
20 

  برنامه وید و پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز
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 پیوست هایپرونده و هافیلم (ه
 هدف فیلم شماره

 
 و روندنما یهته ،یسینو یوسنار محتوا، یدتول یممفاه با ییآشنا

 هاافزارنرم انواع

 تصویر ویرایشگر هایافزارنرم مقایسه و   با آشنایی

 از بهرداریفهیلم و بهرداریسکهس ، امکانات با آشنایی

 نمایش صفحه

 تصههویر چنههد ایجههاد ، محههیط بهها آشههنایی

 آموزشی

 
، سکهس افهزودن و کلیپ ساخت ،نصب با آشنایی

 متن و فیلم

  در وییه هایجلوه اب آشنایی 

  در هاالیه با کار و متن درج با آشنایی 

 
 خروجههی دریافههت و صههدا ویههرایش و ضههبط بهها آشههنایی

  در

پرونده پیوست توانید از می ها و مباح  تکمیلیآشنایی با فعالیتبرای  :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت»

 بحث به ورود (و
ی و ساخت اجهزای اچندرسانه افزارنرمبا روند تولید  در این واحد یادگیری هنرجو

میهزان موفقیهت  دیهدانیمکه  طورهمان شود.تولید، آشنا میی پیشآن در مرحله
گوناگون بسهتگی دارد کهه  هایمؤلفه به ،مؤثردر جذب مخاطب و یاددهی  افزارنرم

آن اسهت و ایهن امهر جهز بها  بهودنند پسکاربر هاآنیکی از 
 آید.ی درست اجزا به دست نمیریکارگبهی دقیق راه و ساخت و نقشهداشتن 

 سسس و شده آشنا  توسط آموزشی سکس ساخت با هنرجو ابتدا بنابراین
 یبرا ،افزارنرم دو این .آموزدیم  از استفاده با را کلیپ ساخت
 شوند.می استفاده محتوا تولید در ،ازیند مور اجزای از جزء دو ساخت
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 شود: آغاز هنرجویان کردن کنجکاو و زیر هایروش با تواندمی سطح تعیین

 پیشنهاد هاکتاب محتوای یارا ه شدن ترجذاب برای حلیراه بخواهید هنرجویان از -1
 کنند.

 با همراه قبل هایسال در که آموزشی یهالو  دانندمی آیا که کنید سؤال هاآن از -2
 است؟ شدهساخته چگونه اندکردهمی فتدریا درسی کتاب

 افزارنرم یپروژه یک ایجاد در نفر چند بزنند حدج بخواهید هنرجویان از -3
 اند؟کرده همکاری هم با ایچندرسانه

 کنید: هدایت زیر موارد سمت به مبح  هر در را هنرجویان سسس

 مبحث به ورود دپیشنها مبحث

 مقدمه

 از اسههتفاده یههادگیری، رونههد شههدن بهتههر و ترجههذاب هههایراه از یکههی •
 ...و صهدا پویانمهایی، فهیلم، سکهس، متن، ترکیب از که است هاییبرنامه
 شوند.می ایجاد

 رسایههت ای،چندرسههانه هههایافزارنرم از اسههتفاده دسههتاوردهای از یکههی •
 یک از کشور نقاط یاقص در انهمگ مندیبهره امکان و اجتماسی سدالت
 است. خوب تدریس

 پایه مفاهیم
 تولید گروه و

 افزارنرم در
 ایچندرسانه

 کهه ههاییافزارنرم سهاخت بهرای ههاآن نظر به که بسرسید هنرجویان از •
 تولیهد بهه تمایهل خودشان و است ازنی ییهاتخصص چه کردند مشاهده
 دارند. را شدهدیده اجزای از یک کدام

 امهری متخصهص هرکهدام که نفر چند معموالً هاافزارنرم این ختسا در •
 شود. ساخته افزارنرم تا کنندمی همکاری مدیر؛ یک هدایت با هستند

 کهار ینقشهه به نیاز کنید،می مشاهده برنامه ظاهر در شما که اجزایی از غیر •
 ریزیبرنامهه بدون کاری هیچ زیرا است افزارنرم ساخت روند شدن مشخص و
 .شودمین انجام درست بندیزمان و

 تصویربرداری
 از
 نمایشصفحه

 بها بخواهید هاآن از و دهید نشان هاآن به را کتاب در موجود تصاویر از یکی
 بها تواننهدمی مثهال بهرای کنند. ترسیم را تصویر این شناسندمی که ابزاری

 آن روی را راهنماهها  بها و کردههیهته را تصهویر 
 بههرای  بهها کههار اهمیههت روش ایههن از اسههتفاده بهها کننههد. ایجههاد

 شد. خواهد ترروشن هاآن نظر در سکس ویرایش و تصویربرداری

 کلیپ ساخت
 ویدئویی

 بخواهیههد هههاآن از و داده نمههایش هنرجویههان بههرای را کلیههپیههک  •
 و تسهاخ کلیسهی چنهین توانمی هاآن با کنندمی فکر که هاییافزارنرم
 ببرند. نام را کرد ترکیب یکدیگر با را تصویر و صدا

 کند؟می ایجاد ماندگاری و جذابیت هاکلیپ در خصوصیاتی چه •
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 افزارنرمتولید  منظوربهی راه ی نقشههنرجو در این واحد یادگیری، ابتدا تهیه
 ازیموردنی اجزا تواندمیی را آموخته )تهیه روند نما و سناریونویسی(، سسس اچندرسانه

ی خود را تولید کند )تصویربرداری و کلیپ سازی( تا در اچندرسانه افزارنرمبرای ساخت 
 ی شود.اچندرسانه افزارنرم، موفق به تولید هاآنبعد با تجمیع  واحدهای یادگیری

 گیرنهدمی قهرار تهدریس مهورد یهادگیری واحهد این در که هاییبخش زیر نمودار در

 اند:شدهخصمش توپر صورتبه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

نویسی، تصویر برداری و کلیپ سازیسناریو

کار با نرم افزارهای پویانمایی ساز 
تولید محتوای الکترونیک 

آزمون سازی و تولید چند رسانه ای 

 تولیدیشپ

 تولید

پس از 

 تولید

ی آورجمعتحقیق و 

 ساتاطال

 تهیه روند نما

 تهیه سناریو

تولید اجزای 

 پروژه

 سکس

فیلم و 

 صوت

 ییانمایپو

متن و دیگر 

 یاجزا

 یازموردن

 انتخاب موضوع

تولیدیشپمراحل   

 تولید اجزای پروژه
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  تدریس

 ایچندرسانه در پایه مفاهیم
 یافزارنرم تنوع با هاآن آشنایی هنرجویان، در خالقیت ظهور و بروز هایراه از یکی

 در انجامد.می متنوع هایخروجی تولید به امر این همچنین است؛ موردنظردرزمینه
 آن، بخش هر در و یادگیری واحد این یهاافزارنرم مشابه هایافزارنرم زیر جدول
 :شودمی معرفی اندروید ساملسیستم تحت نمونه یک

رم
ن

زار
اف

 
سم

ر
 

ت
ار

وچ
فل

 

 .گوناگون اشکال با مختل  نمودارهای و جداول طراحی و رسم
 بهره توانمی نیز  هایشبکه طراحی برای افزارنرم این از
 برد.
 مدارهای و گرافیکی هایچارت و جداول، نمودارها سمر

 الکترونیکی

 اندروید ساملسیستم در فلوچارت و نمودار سریع رسم

رم
ن

زار
اف

ی
ها

 
لم

فی
ی

دار
بر

 و 
س

عک
ی

دار
بر

 از 
حه

صف
ش

مای
ن

 

آموزشی هایفیلم انواع خلق برای مطمئن و کامل حلیراه
 ای.چندرسانه

 نمایشصفحه از تصویربرداری برای ویندوز فرضپیش ابزار

 نمایشصفحه از برداری(فیلم و برداری)سکس تصویربرداری

 همچنین و اجرا حال در وید وهای از آموزشی هایفیلم تهیه
 هابازی محیط از برداریفیلم

 اینترنتی هاینمایش و آنالین وید وهای ضبط

 اندروید ساملسیستم برای موبایل یصفحه از وید و ضبط

رم
ن

پ
لی

ت ک
اخ

 س
ی

ها
زار

اف
 

ویرایشی قدرتمند را  ،هاافزاری که با نهایت امکانات و فناورینرم
 سازد.پذیر میها امکانلمبرای فی
ویی های ویدیای برای ایجاد کلیپحل ساده و حرفه راهیک

 و ادغام با موسیقی فرد با استفاده از تصاویرمنحصربه
 های خانگیویرایش فیلم

 وسیله ساخت وید وارا ه مطلب به

افکت انتقالی برای  300افزار توانمند با دارا بودن بیش از نرم
تواند قالب از پیش آماده می 60ها و همچنین ویدیو و سکس

 .را در ساخت انواع اسالیدشوها یاری دهد بسیار سالی و زیبا شما
بههرای  ختن کلیهپویهرایش ویههد وهای خهانگی و سهها برنامهه
 سامل اندرویدسیستم

http://patoghu.com/multimedia/4855-Download-BlazeVideo-SmartShow-Final.html
http://patoghu.com/multimedia/4855-Download-BlazeVideo-SmartShow-Final.html
http://www.downloadha.com/1394/05/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-sparkol-videoscribe-pro-v2-2-4/
http://www.downloadha.com/1394/05/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-sparkol-videoscribe-pro-v2-2-4/
http://www.downloadha.com/1392/10/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-photo-dvd-maker-pro-8-53/
http://www.downloadha.com/1392/10/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-photo-dvd-maker-pro-8-53/
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 از ایمجموسه با کارآمد و ایحرفه بسیار صوتی ویرایشگر
 در تواندمی را کاربران همه که است بزرگ و کوچک هایقابلیت
 .دهد یاری پروژه یک انجام
 برش، ضبط، منظور به که ستا یارفهح کاربردی برنامه

 دسته دو هر دیجیتال صدای افزایش و  بازسازی،
 وید وهای در صوتی هایترک یا و صوتی هایفایل

 .است شدهطراحی شما یواردشده

 صوتی هایفایل مسترینگ و ویرایش برای افزارینرم

 صدا ویرایش و ضبط ایحرفه رافزانرم

 زیاد امکانات با حجمکم و ساده قدرتمند، بسیار افزارینرم
 هاموزیک و هافرمت تبدیل و ویرایش ضبط، برای
ساملسیسههتم بههرای صههدا ضههبط و ویههرایش یزمینههه در افههزارنرم
 ندرویدا

 یشنهادیپ یالگو و یوهش
 اجههزای بههه را آن اسههت بهتههر کنههیم نهادینههه هنرجویههان در را نظههم واهیمبخهه اگههر

 :کنیم تقسیم تریکوچک

 کیه  مرتهب، هاصهندلی درج شروع از قبل است بهتر کارگاه: ظاهر در نظم -1
 باشد. مرتب میزها روی و شدهتعیین پیش از محلی در هنرجویان

 هسهتند درگیر مختلفی هایفایل با هنرجویان ایچندرسانه هایپروژه انجام در -2
 را هنرجویهان اسهت. ههافایل این کردن بندیطبقه کار، در مهم نکات از یکی و

 تمهام و گرفتهه نظر در خود پروژه برای پوشه یک کار، آغاز در که کنید موظ 
 نیههز را پوشههه آن داخهل حتههی دهنهد. قههرار پوشهه آن در را مههرتبط ههایفایل
 باشد. فایل از خاصی وعن به مربوط بخش هر و کرده بندیطبقه

 باشند. متعهد سناریو و نما روند به هنرجویان -3
  شود. تبدیل درونی نظم به بیرونی نظم آرامآرام که شودمی باس  روند، این -4

 هافعالیت به پاسخ

 .یدکن یلاز دو پرونده تکم یک کار رفته در هره را بر اساج سناصر ب یرجدول ز
 

 نمایی پویا صدا تصویر متن 

     
      

 

 فعالیت کارگاهی

 71ص 
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 استفاده یارسانه سناصر چه از روزنامه و یوراد یزیون،تلو مانند یجمع هایرسانه در
 ؟یستچ یکاغذ یهنشر با ایچندرسانه یکیالکترون یهنشر تفاوت ینمهمتر شده؟
 استفاده صدا نصرس از یوراد در و صدا و یرتصو مانند یسناصر از یزیونتلو در پاس :
 قبل یکارگاه یتفعال در یکیالکترون یهنشر و یکاغذ یهنشر ینب تفاوت .شودمی

 .شودمی مشاهده
 
 .دیببر نام تعامل نمونه چند دیهست آشنا هاآن با که یهاافزارنرم در

 انتخاب و هادکمه یرو بر کیکل با تواندمی کاربر که هاافزارنرم از کدام هر در :پاس 
  .است گرفته صورت تعامل دهد انجام را خود نظر مورد سمل هانهیگز

 یاچندرسانه تولید در سناریونویسی – 1 کارگاه

 در اسهت. محور پروژه تدریس روش یادگیری واحد این یارا ه برای پیشنهادی شیوه
 نمهودن مشخص از بعد و کرده تقسیم هاییگروه به را هنرجویان هنرآموز، روش این
 هایگزینهه کهارکرد،گروهی فعالیهت بها ههاآن تهدریس، هایپایه بیان و رجد هدف
 و کرده محول گروه یک به را درج از قسمت هر توانیدمی کنند.می کش  را مختل 
 کهه را کلیهدی مفاهیم ،ء اسضا از یکی توسط گروه آن شدهتعیین زمان پایان از پس

 تکمیهل و بندیجمع هنرآموز است هترب انتها در دهد. توضیح دیگران به اندفراگرفته
 گیرد. سهده به را مبح 

ریزی و توجه بهه نظهم بسردازیهد، در آغاز این بح  برای هنرجویان به اهمیت برنامه
زیرا اولین دستاورد داشتن روند نما و سناریو، به دست آمهدن نظهم کهاری و ذهنهی 

ت ملمهوج ماننهد است که این مسئله بسیار حا ز اهمیت است. سعی کنید موضهوسا
مسیر آمدن خانه به مدرسه یا یک سمل ساده مثل مسواک زدن را مثال بزنید و روند 

هایی بروید مرور کنید. سسس به سمت فعالیت باهمخطی و ترتیب مراحل یک کار را 
 1های کارگاه های مختل  است و با مثالهای گوناگون و سطحکه شامل زیرمجموسه
 موضوع را پیش ببرید.

 سناریو یتهیه و نما روند رسم برای دفتری حتماً هنرجویان است بهتراین بخش  در
 پهیافزار نرم ساخت به ورود از قبل کار این انجام اهمیت به تا باشند داشته همراه به

 یتوصهیه باز اما شود انجام نیز  مانند افزارهایینرم در تواندمی کار این ببرند.
 ت.اس کاغذ از استفاده ما

  آموزشی عکس ساخت – 2 کارگاه

 تغییرات  
 

 کنجکاوی 
 71ص 

 کنجکاوی 
 72ص 
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 تغییر نوع جدید گزینه تغییر

Input
 اضافه و کاربردکم هایگزینه شدن کم و نام تغییر
  گزینه شدن

Output
 مانند هاییگزینه شدن اضافه و نام تغییر

 و 

Properties 

 ، به مربوط تنظیمات تمام در
 بیشتر تنظیمات انجام برای  و 

 کرد. استفاده سالمت این از توانمی

 Effects بخش در
 توانمی  بخش به گزینه این شدن اضافه با
 کرد. اضافه تصویر به جلوه چند زمانهم

 Option بخش در

 

 اصلی صفحه در

 

 را  توانمی سریعاً  دکمه این با
 کرد. باز

 ماتیتنظ
Video Capture 

 
 

  تنظیمات در
Time Delay 

 Capture یگزینه
Timer 

آسان کاربرد و نام تغییر 

Capture 

 را امکان این شما به بخش این شدن اضافه
 موردنظر، یمحدوده انتخاب از پس که دهدمی
 در زمانهم طوربه را برداریفیلم یا سکس روش
 باشید. داشته اختیار

Snagit Editor
 هایسکس کوچک تصویر باالی در * سالمت
 تغییری فایل این در که دهدمی نشان شده،گرفته
 است. نشده  هنوز ولی ایجاد

 Snagit ابزارهای
Editor 

 تصویر از بخشی بزرگنمایی 

 Snagit ابزارهای
Editor 

 
 صورتبه تصویر از هاییبخش گذاریشماره
 داردنباله
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  صفحه از تصویربرداری

 ،شودمی پنهان برنامه پنجره تصویربرداری هنگام معمول، حالت در اینکه به توجه با
 :کنید سمل زیر روش به کنید تهیه تصویر  یصفحه از داشتید نیاز اگر

 در تصویربرداری سازیفعال -1 شکل

  افزارنرم با شدهذخیره هایفایل پسوند با آشنایی

 کاربرد پسوند ردیف
 .شودمی باز مرورگرها توسط و شده ذخیره وب صفحه یک صورتبه 1

2 
 است متنی فایل نوسی  مخف 
 و کندنمی تغییر یسادگبه آن چیدمان  هایفایل برخالف که
.شودمی استفاده بسیار وب در همین برای

  توسط آموزشی سکس ویرایش قابل فایل 3

4 
 بدون برداری فایل  مخف 
 سازی می باشد.فشرده

5 
 توسط که تصویر و متن برای مناسب دوبعدی، برداری هایفایل

 .شودمی پشتیبانی نیز 

6 
 شامل تواندمی و شودمی استفاده ها بازی در بیشتر که  فایل
 باشد. نیز صوت

 بعدیسه یها ییانمایپو و بازی در استفاده مورد ای،حرفه پسوند یک 7
 توسط اطالسات دورنمای به مربوط هایفایل 8

9 

 برداری تصویرهای ذخیره منظوربه و  مخف 
 باالیی خیلی جز یات نمایش به قادر  تصاویر .شودمی استفاده
 نخواهد کیفیتشان در تأثیری هاآن سایز تغییر سوض در نیستند،
 داشت

 برنامه توسط پشتیبانی نقشه بیتی یا برداری اطالسات شامل 10

 اند.های موجود در کتاب راهنمای هنرجو معرفی شدهسایر قالب

 هافعالیت به پاسخ
 کنجکاوی  ؟است یجیتالد یندورب با یسکاس در یسمل چه مشابه  افزارنرم در 

 78ص 
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 یمتوانمی  و   از استفاده با یجیتالد یهایندورب در پاس :
  .یمکن انتخاب یبردارسکس یبرا را یخاص محدوده

 
 اسهتفاده 96 از یشهترب یفیهتک بها یرتصهاو از ایرسهانهچند یهاافزارنرم در چرا
 ؟شودمین

 در شده استفاده یرتصاو مانند ندارند، چاپ به یازن که یریتصاو یهته یبرا پاس :
 فرض یشپ صورت به که است یکاف96  یفیتک  ها،افزارنرم
 چاپ منظور به باالتر یفیتک با یرتصاو یهته به یازن اگر اما شده ی تعر افزارنرم در
  .یدکن ادهاستف 300 یفیتک از است بهتر یددار
 
 داد؟ ییرتغ را یدکل ینا توانیم چگونه است؟ کدام  دکمه یانبرم یدکل

 یبرا است.  یدکلصفحه یرو بر فرضیشپ یدکل ی،بردارسکس یبرا پاس :
 :یدده فشار را خود موردنظر یدکل و کرده یککل  دکمه یرز کادر یرو بر آن ییرتغ

 
 ییرتغ یبرا که شدهگرفته نظر در کار سهولت یبرا یزن یگرید یهادکمه همچنین

 :یدکن استفاده توانیدیم  از هاآن
 

 
 
 و کرده یجادا سکس  600  یرتصو یفیتک با نظر مورد افزارنرم از  در اگر
 شد؟ خواهد حفظ یرتصو یفیتک یاآ یدکن یرهذخ  فرمت با را را آن انتها در

 کاوی کنج
 80ص 

 کنجکاوی 
 78ص 

 کنجکاوی 
 78ص 
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 کیفیت و شودمی استفاده کوچک یهاسکس یهته یبرا  فرمت خیر، پاس :
 .است 72 فرضیشپ صورت به رمتف ینا در سکس

  کلیپ ساخت – 3 کارگاه

 بسیار راهیک اما ؛شده استفاده  روش از کلیپ ساخت برای کتاب در
 از پس توانیدمی .است برنامه  از استفاده کلیپ ساخت برای سریع و آسان
 صفحه در کار این انجام برای .کنید ویرایش را آن روش، این به کلیپ تهیه

 است: زیر صورتبه کار مراحل .کنید انتخاب را  یگزینه ،

 
 توانیدمی افزارنرم هایورودی و هاخروجی در مورد کامل اطالسات به دستیابی رایب
 :کنید مراجعه مربوطه سایت در آن راهنمای به

 شیوه و الگوی پیشنهادی
ههای موسهیقی و تصهویر نیاز به فایل   برای انجام بخش مربوط به

تواننهد مطالهب ر نظر شهما میهنرجویان زی داریداست. اگر امکان اتصال به اینترنت 
خود را جستجو و ذخیره نمایند اما اگر اینترنهت در دسهترج نیسهت بهتهر  موردنیاز

 ای به این منظور آماده کرده و در اختیار هنرجویان قرار دهید.است پوشه

ای یکهی افزارهای چندرسانههمچنین به هنرجویان توضیح داده شود که ساختن نرم
های توانند از کتابمی هاآنورود به بازار کار است.  منظوربهناسب های بسیار ماز راه

6مرحله
ذخیره کردن فایل  گرفتن خروجی 

5مرحله 
پیش نمایشی از کلیپ تهیه شده 

4مرحله 
نام کلیپ  ریتم نمایش  اندازه ی صفحه 

3مرحله 
جلوه گذاری بر روی اسالیدها 

2مرحله 
موسیقی زمینه 

1مرحله 
اضافه کردن فایل اضافه کردن متن 

http://kb.photodex.com/197/what-file-types-does-proshow-producer-support/
http://kb.photodex.com/197/what-file-types-does-proshow-producer-support/
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درسی خود یا منابع دیگر زیر نظر یک کارشناج سلمی مرتبط با موضهوع، اقهدام بهه 
 .کنندافزارهای آموزشی ساخت نرم

 

 یادگیری-یاددهی یندافر در متداول مشکالت
 استفاده انگلیسی نام با پوشه از حتماً  افزارنرم نصب برای .1

 پیامی و شودمین اجرا نصب فایل فارسی پوشه در مواقع از بسیاری در زیرا کنید
کنید:می مشاهده زیر صورتبه

 
 خطا در هنگام نصب  2 شکل

 باشد فارسی یپوشه در کتاب هایپروژه به مربوط اجرایی هایفایل کهصورتی در
شود. باز شما برای سفید صورتبه صفحه است ممکن
 مانند سازفارسی هایافزارنرم از  افزارنرم در فارسی تایپ برای .2

 کنید. استفاده 
 اینکه و  خروجی پسوندهای در مورد هنرجویان است کنمم .3

 گردد:می ارا ه زیر جدول بیشتر آشنایی ایبر کنند، سؤال است بهتر کدام
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 ردکارب پسوند ردیف

1 
 به نیاز و شد ارا ه  توسط که تصویریصوتی فرمت
 حجم با و قدیمی هایفرمت از اما ندارد پخش برای خاصی افزارسخت
 نیست. گذاریاشتراک برایمناسب  که باالست

2 
 افزارنرم هیچ به و است ویندوز اجرایی هایفایل به مربوط فرمت
 د.ندار نیاز اجرا برای خاصی

 بهرای بیشهتر و اسهت وینهدوز اجرایهی ههایفایل بهه مربهوط فرمت 3
 گیرد.می قرار مورداستفاده نمایشصفحه محافظ

4 

 اسهتفاده هها در بیشهتر تصهویری و صهوتی فرمت این
 نهوع این سازیفشرده قابلیت است. 350×240 آن وضو  و شودمی
 را اسهتریو صهورتبه صهدا هذخیهر قابلیت فرمت نیا است. کم فایل
 دارد.

5 
 شهودمی اسهتفاده ها در بیشتر که تصویری صوتی فرمت
 تهوانمی فرمت این در است. 1280×720 حداکثر وضو  قدرت دارای و

 کرد. ذخیره دالبی صورتبه را صدا

6 
  و  و اسههاج بههر فرمههت ایههن
 الگوریتم یک دارای و اینترنتی پخش اردهایاستاند از و شدهساخته
 است. تصویر و صدا سازیفشرده

 کهه  توسهط شهدهارا ه تصهویری صهوتی هایفرمت از 7
 است. مناسب حجم دارای

8 
  وسیلهبه که طرف از شدهارا ه استانداردی

 هایمتن و اییپویانم فیلم، سکس، شامل تواندمی و شودمی پخش
 باشد. تعاملی

 شهامل توانهدمی کهه  پایهه بر تولیدشده پویانمایی هایفایل 9
 باشد. صوت و وید و

 کهاربرد سمهده کوچهک. سایزهای مناسب و  شدهساده فرمت 10
 است. همراه هایتلفن در آن

11 
 را آن ی،دویدی یا دی سی روی پروژه کردن رایت جایبه توانمی
 بهر را اطالسهات آینهده در و کهرده ذخیهره  فایل یک صورتبه
 د.دا قرار نظر مورد رسانه روی

 

 دارای زیرا است وید ویی هایفایل برای محبوب استانداردهای از : استاندارد
 است. باال کیفیت و کم حجم
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 زیر جدول ایهفرمت از  افزارنرم به صدا کردن وارد برای نکته:
 است زیر پسوندهای از غیر به پسوندی دارای شما فایل اگر کنید. استفاده توانیدمی
کنید: استفاده  مانند فرمت کنندهتبدیل هایبرنامه از

OGG 

3MP 

WAV 

WMA 

A4M 

 هافعالیت به پاسخ
 خط در داشت؟ یدسترس آن یاتمحتو به توانیم یاآ باشد یفارس پوشه نام اگر
 را یرتصاو یبترت توانیم چگونه اندگرفته قرار یدیاسال صورت به یرتصاو که ینتدو
 یست؟چ دهنده یشنما یداسال هر یرزسدد  داد؟ ییرتغ

 .داد ییرتغ را یرتصاو یبترت توانمی درگ سمل با .باشد یسینگلا یدبا پوشه نام پاس :
  .شودمی داده یشنما یهثان به یداسال طول ،یداسال هر زیر
 
 دارد؟  و  با یتفاوت چه  ینهگز  پنجره در

 و ها از یامجموسه توانیدیم  یک انتخاب با پاس :
 .گیردیم یکل طر  یک شما پروژه و یدباش داشته یکدیگر با را ها

 اضافه کردن گفتار به اسالید – 4کارگاه 

 کنند: تجربه را زیر موارد هنرجویان بخش این در است الزم
 اسالید روی بر دادن قرار و میکروفن با صدا ضبط
 موردنظر اسالید به دلخواه صوتی فایل کردن اضافه
 خودکار صدای زمینهه بهه  صورتبه زمینه. صدای روی بر اسالید صدای ریثتأ

 بخهش  توانیهد دریابهد و میکهاهش می 50%
دهید. تغییر را این میزان 

 زمان اسالید بیشتر در اسالید از مدت شدهدادهزمان صدای قرار اگر مدت
ی یابد. در صورت استفاده از گزینهسالید بعدی ادامه میشود، صدا در ا

توانید آن را به اسالید می در بخش  
زمان شده کمتر از مدتاگر طول صدای ضبط  ؛ اماموردنظر محدود کنید

 شود.اسالید باشد، با زدن این دکمه، طول اسالید کم می

 کنجکاوی 
 84ص 

 کنجکاوی 
 83ص 
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 یست؟چ  بخش در  دکمه کاربرد
 .یجار یداسال به صدا کردن اضافه پاس :
 

  ؟است چقدر گذار جلوه شینما فرض شیپ زمان مدت
 یهثان 3 :پاس 
 

 ایجاد خروجی از پروژه کلیپ – 6کارگاه 
 

 پاسخ به فعالیت ها
 داده نمایش خروجی در اسالید محتویات از هاییبخش است ممکن مواردی چه در

 نشود؟
، از محدوده مطمئن کادر خارج شده باشند یدموجود در اسال یااش که یزمانپاس : 
 ینهمنظور گز ینا ید خورد برانبرش خواه یاز خروج ییبخش ها

مشخص  یشنما یشمحدوده در پ ینتا ا یدفعال کن را 
.شود
 

 تدریس از پس

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی

و بر مبنای پرونده  و افزارهایبا استفاده از نرم
 دقیقه ایجاد کنید. 2به مدت حداکثر  افزاریک کلیپ آموزش نرم 

« های تکمیلیمطالب و فعالیت»در پرونده پیوست  توضیح: پرونده 
 قرار دارد.

له
رح

م
 

ال
سو

ها 
ص 

اخ
ش

 

ره 
نم

 

ل 
داق

ح
ی

ول
قب

 

رد
 / 

ول
قب

 

1 

رسم روند نما و نوشتن  •
سناریو  بر اساج 

محتویات آموزشی ارا ه 
شده برای تولید یک 
 محتوای الکترونیکی

تعیین بخش های اصلی و فرسی 
 پروژه

 

  رسم روند نما  2 

 نوشتن سناریو
 

 کنجکاوی 
 86ص 

 کنجکاوی 
 86ص 

 کنجکاوی 
 90ص 
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2 

تهیه فیلم و سکس مورد  •
با  افزارنرمنیاز ،  از 
بر  استفاده از 

 1اساج سناریو ) حداقل 
سکس به صورت  3فیلم و 
 انتخابی (

انتخاب شیوه سکس برداری از صفحه

2  

  انتخاب قالب تصاویر برای ذخیره

  انتخاب ابزار ویرایش تصویر
  انتخاب جلوه برای ویرایش تصویر

  ذخیره تصویر با قالب تعیین شده

  صاویرویرایش خالقانه  ت
  ایجاد ناحیه تمرکز در تصویر

3 

قرار دادن اجزای مختل   •
که در بخش قبل 

) متن ، سکس   شدهتهیه
، فیلم ( در کنار هم به 
ترتیب مورد نظر و جلوه 
گذاری بر روی اسالیدها  

 به صورت دلخواه

  ایجاد پروژه جدید

 1  

  افزودن متن، تصویر و فیلم در اسالید

  لوه گذاری روی اسالیدج

  انتخاب جلوه برای اسالید

  ویرایش جلوه اسالید

  انتخاب جلوه گذار

  ویرایش جلوه گذار

4 

 قرار دادن موسیقی زمینه •
خوانش متن آموزشی و  •

 ضبط صدا بر روی کلیپ
تنظیمات مربوط به  •

همگام سازی صدای 
زمینه و صدای ضبط 

پخش شده و روند 
 تصاویر

  انتخاب صدا برای زمینه

 1  

  درج صدای زمینه
  ضبط صدا بر روی اسالید

  ویرایش صدای زمینه

  انتخاب صدا برای اسالید
  درج صدا بر روی اسالید
  ویرایش صدای اسالید

  تنظیمات صدای زمینه روی اسالید

  نه و کلیپهم زمانی صدای زمی

5 

انجام تنظیمات کلی  •
مربوط به رنگ بندی 
 پروژه به  صورت دلخواه

تهیه خروجی به صورت  •
 

  تعیین رنگ زمینه اسالید

   

  تنظیمات قبل از خروجی گرفتن

  انتخاب نوع خروجی
  انتخاب قالب پرونده خروجی

  انتخاب کیفیت خروجی

  2   میانگین 
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 برای مطالعه بیشترب( 

 اشکال، رفع و برنامه یک  درزمینه بیشتر اطالسات به دستیابی برای راه بهترین 
 خصوصی هنرآموز یک مانند  است.  یا و  از استفاده

 کند.می آشنا افزارنرم با کار یشیوه با را شما قدم به قدم صورتبه

در گزینه-3 شکل

 توانیدمی هاآن کردن اجرا ینحوه و هافایل پسوند مورد در اطالساتی یافتن برای 
 بگیرید: کمک زیر سایت از

 این توسط شده پشتیبانی خروجی و ورودی یهافرمت از کامل اطالع برای 
 :کنید مراجعه زیر آدرج به افزارنرم

 کنید اقدام زیر مسیر از رایگان دیکشنری دانلود برای: 
 

 

 تلفهظ شهنیدن و واژگان معانی مشاهده برای شودمی پیشنهاد 

 اسهتفاده  رایگهان واژگهان فرهنهگ از ههاآن درست

  کنید.

http://www.fileinfo.com/
http://www.dotwhat.net/
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
http://www.lingoes.net/
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 4واحد یادگیری 

 متحرک ساخت پوسته گرافیکی یستگیشا

  ریستد مقدمات

 کلیدی مفاهیم (الف
 کلیدی مفاهیم

پویانمایی
 

 گرافیکی پوسته
( 

  ورودی  جلوه

 ( حرکت
 محوشدن
) 

 مستقل اشیاء
 

 ماسک

 (دکمه
 کلیدی فریم

 
متحرک گرافیک

) 
زمان خط

) 
کادر نرخ

) 
  جلوه () خروجی () صحنه

 

 یادگیری واحد کار انجام مراحل (ب
 مراحل کار

 پروژه یجادا 1

 متحرک یایو ساخت اش یجلوه گذار 2

 ساخت ماسک 3

 ساخت دکمه 4

 متحرک یکساخت گراف 5

 الزم تجهیزات (ج

 :یافزارنرم الزامات
 فعال کارگاه در موجود هایرایانه تمام در افزارنرم که دشوی مطمئن

 بهر سهالوه کهه باشید داشته توجه  افزارنرم نصب هنگام در است. ()
افههزارنرم ایههن  کارگههاه، هایسیسههتم روی بههر  نصههب

 .اشدب شده نصب  روی بر نیز ()
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 بندیبودجه (د
 :یادگیری واحد بندیزمان

 عملی تئوری توانمندسازی اهداف شماره

 1 1 پروژه یک ایجاد 1

 2 - افزارنرم ابزار جعبه با کار 2

 1 - پروژه یک صفحه اندازه تنظیم 3

 - 1 پشتیبان و سازیذخیره هایفرمت با آشنایی 4

 1 - پروژه سازیذخیره 5

 4 - مفهوم جلوه و با  آشنایی 6

 3 - و نحوه ساخت آن با مفهوم  آشنایی 7

 - 1 ماسک با آشنایی 8

 6 - ماسک ایجاد 9

 - 1 دکمه کاربرد 10

 6 - دکمه ساخت 11

12 
 و اجرایی ویدیویی، پویانمایی، هایخروجی

 وب تحت
- 2 

 26 4 جمع ساعات
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 پیوست هایپرونده و هافیلم (ه
 هدف فیلم شماره

 برنامه در سناصر کنترل و درج و  افزارنرم با آشنایی 

 پرچم سازیمتحرک و  جلوه با آشنایی 

 پروژه محیط طراحی و ماسک، دکمه ،اینترو ساخت با آشنایی 

 اسکریست با کار تصاویر، آلبوم ساخت صوت، درج با آشنایی 

 پروژه از خروجی دریافت گرافیک، موشن و تصاویر آلبوم ساخت با اییآشن 

» توانید از پرونده پیوست ها و مباح  تکمیلی میبرای آشنایی با فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت

 بحث به ورود (و
راهکارهای  الزم است برای یک تدریس اثر بخش و کارآمد موارد زیر را به سنوان

 اختصاصی مد نظر قرار دهید:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

راهکارهای 
عمومی تدریس 

اثربخش

داشتن طر  
و طراحی درج

آموزش مناسب
آشنایی با 
ر مفاهیم پایه د
پویانمایی

داشتن نمونه 
کارهای انجام 

شده با 

استفاده از
های پروژهشیوه

( )محوری 
تدریسدر 

یتعری  پروژه
گروهی

ی نظارت فرایند
در تکمیل 
پروژه

ارزیابی 
سملکردی به 
وسیله فهرست
وارسی

نظارت بر 
خودارزیابی 
هنرجو از 

مراحل تکمیل 
پروژه

نمایش
های پروژه

تکنیک محور
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 رونیکطراحی محتوای الکت

  نمونه چند دادن نشان با را تدریس توانیدمی هنرجویان سطح تعیین برای
 پوسته با ایرسانه چند افزارنرم چند و هاافزارنرم ورودی ،هاسایت متحرک
 :کنید مطر  را زیر االتسؤ و کنید شروع متحرک

 است؟ شده استفاده هاییافزارنرم چه از هاپروژه این ساخت در اشم نظر به .1

 ههایافزارنرم) شهوند؟می تقسهیم دسهته چند به پویانمایی ساخت هایافزارنرم .2

 مانند یبعدسه یهاافزارنرم و  و  مانند دوبعدی

( و  و 

هستند؟ هاییوییگی چه دارای هاافزارنرم ورودی .3

شود؟می طی مراحلی چه افزارنرم یک ساخت برای .4

 اسهتفاده ههاآن سهاخت برای هاییافزارنرم چه از و چیست گرافیک موشن از منظور .5

 از: سبارتنهد امکانهات و قدرت ترتیب به هاافزارنرم این )مهمترین شود؟می

( و  ، ،

 جذابیت برای و افزارنرم این با هنرجویان بیشتر هرچه آشنایی برای تدریس شروع در
 موشن حوزه در افزارنرم این از کار نمونه چند نمایش به اقدام ابتدا در ،بیشتر
 کنید. هاافزارنرم متحرک پوسته و آموزشی اشیاء ،گرافیک
 نمونه دارای  منوی زیر و  منوی در نیز افزارنرم این خود اینکه ضمن
 افزارنرم  قسمت در مثال سنوان به است. متنوسی و زیبا بسیار کارهای
 هنرجویان برای را  فایل و رفته  بخش به 
 به سسس کرده انتخاب را  گزینه  در ادامه در دهید. نمایش
 به را آن هایجلوه تمامی و رفته گزینه نای  در موجود هایجلوه  بخش
 در است حیات مایه آب  متن جدید فایل یک در سسس کنید. کسی گروهی صورت
 متن این روی بر را هاجلوه سسس، کرده تایپ را  کنیم جویی صرفه آن مصرف
 تیره( زمینه یک .)درکنید 
 در را  نقش و داده توضیح هنرجویان برای بخش این در را جلوه مفهوم

 وریمح جلوه مفهوم با بیشتر اینکه برای کنید. بیان نمایش مدیریت و سازماندهی
 بسازید: را زیر مثال مانند ساده پویانمایی یک توانیدمی شوند آشنا
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 را پهروژه نمهایش پهیش سسس دهید قرار صفحه روی بر را اشکال و متون ابتدا -1

 بهر ثابهت همهه اشهیاء حالت این در شوید متذکر هنرجویان به و دهید نمایش

 شوند.می داده نمایش صفحه روی

 اسمهال  جلهوه نیهز دایره اشکال به و  نوع از  جلوه متون به -2

 ابتدا متون یعنی گیرند قرار  در ترتیب به هاجلوه کنید سعی کنید.

 ظهاهر صهفحه روی بترتی به هادایره سسس و گیرند قرار صفحه روی ترتیب به

 از شهوید متهذکر هنرجویهان به و کنید اجرا را پروژه نمایش پیش مجددا شوند

 ،هاآن بر شده اسمال جلوه پایه بر پروژه در اشیاء نمایش نحوه جلوه اسمال زمان

شود.می تعیین جلوه زمان مدت و جلوه گیری قرار محل

مرحله اصلی تا تکمیل طور کلی سه ای بهافزارهای چند رسانهدر ساخت نرم
 شود که این مراحل سبارتند از:پروژه طی می

 

 های ساخت پویانماییافزارنرمانواع 
 پویانمایی دوبعدی پویانمایی سه بعدی

1- 

2- 

3- 

1- 

2-

 

 

 

تهیه پوسته : مرحله اول
ارگرافیکی ثابت نرم افز

متحرک سازی : مرحله دوم
پوسته گرافیکی ثابت

مجموسه سازی :مرحله سوم
و تولید چند رسانه ای 
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  تدریس

 Swish افزارنرم محیط شناسایی – 1 کارگاه

 از: سبارتند که دارد وجود پویانمایی نوع دو ساخت امکان  افزارنرم در
 آن بهه کهه یمفهر بهه یمفر پویانمایی در : .1

 بهه نسهبت ههاکادر یا هافریم از یک هر شودمی گفته یزن یسنت پویانمایی
 ایهن ههم سهر پشت و متوالی پخش نتیجه در شده، تغییر دچار قبلی فریم
.داد خواهد نمایش را متحرک تصویر یک هاآن حتویاتم و هافریم

 پویانمهایی یهک انتهای و ابتدا تنها  روش در : .2
 کهرد. خواههد اجهرا و طراحی ،محاسبه افزارنرم را نقطه دو این بین شده، تعیین
 متفههاوت روش دو از  افههزارنرم نیههز  روش مههورد در

  در کنهد.می اسهتفاده  یها  و 
 دراسهت و  انهدازه ییهرتغ و چهرخش یی،جابجها بهر یسهازمتحرک کهار اساج

 طهوری شهده، داده قرار شکل تغییر بر سازیمتحرک اساج 
.دهدمی شکل تغییر دیگر سنصری به را یمیترس سنصر یراحت به افزارنرم که

 از اسهتفاده بها و دارد وجهود  در  ویانمهاییپ حالت دو هر
 است. انجام قابل  جلوه

 :Swishافزار مفاهیم مرتبط با نرم
است که اساج کار آن بر مبنای فریم و کادر  یاپنجره (:) زمانخط 

 ینا شود.دهی میسازماننیز توسط این پنجره مدیریت و سازی است و متحرک
بکار رفته در هر های و جلوه هایمفرکه با حرکت روی  شدهتشکیلره از یک هد پنج

دهد. سرست حرکت هد نشان می فریم، خروجی پروژه را در پرده نمایش یا 
شود برای اینکه نمایش حرکت محاسبه می بر اساج فریم بر ثانیه یا 

 کنند.فریم بر ثانیه استفاده می 30ا ی 25، 24از  مطلوب و نرمی داشته باشد معموالً

 در یک ثانیه اصطالحاً  شدهدادهنمایش های تعداد فریم به(: ) کادرنرخ 
فریم بر  30و یا  24،25سینمایی های گوییم. نرخ کادر در فیلمیا نرخ کادر می 

، نرخ داریبرهای فیلمهای جدید دوربینتکنولوژی با وجودثانیه است هرچند امروزه 
با  ، فیلم موردنظر30باالی  در  کهطوریبهکادر به باالی این سدد نیز رسیده 

 .شودیافزوده م یزن یلنرخ کادر بر حجم فا یشبا افزا است. نمایشقابلتمام جز یات 

صفحه اصلی پروژه است که خروجی حاصل از حرکت هد (: یش )نماپرده 
 اندازه توان در این صفحه مشاهده کرد.نمایش میپیشرا در هنگام  در 

و با کلیک بر روی دکمه  این صفحه سالوه بر تنظیم دستی از پنل 
 قابل تنظیم است. 
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جلوه در بین  پرکاربردترین با توجه به اینکه جلوه : جلوه
 با این جلوه به نکات زیر توجه کنید:در هنگام کار  ،است  افزارهای نرمجلوه

وجههود دارد کههه از آن بههرای  بههه نههام  ابزارجعبهههابههزاری در  .1
است. شود و اساج کار این ابزار با جلوه می اشیاء استفادهسازی متحرک

دو روش وجود دارد: برای استفاده از این جلوه در  .2
کلیک راست و انتخاب جلوه  •
در  موردنظربل کلیک در فریم دا •
های توانیهههد از کلیهههدر مسهههیر مسهههتقیم میبهههرای جابجهههایی اشهههیاء د .3

 استفاده کنید. 

متحرک ( )ساخت پوسته سبارتند از   افزارنرم رایج کاربردهاینکته: 
 یکگرافوشنساخت م، یکیالکترون یمتحرک محتوا یو اجزا یاءساخت اش، افزارهانرم
هایاچندرسانه یسازو مجموسه یدمانچو 

 هافعالیت به پاسخ

چه  .یدکن یسهرا با هم مقا و   پرونده  
 دارد؟ یشتریب یتها جذابپرونده یناز ا یک و کدام وجود دارد؟ هاآن ینب یتفاوت
 یاسناصر رسانهاست  یاچندرسانه یککه   یلدر فا :پاس 

 ییلکه فا در اما د نوجود دار پویانمایی و یرتصو مانند صدا،
به همین  و قطعاً به صورت ثابت استفاده شده یراست فقط از متن و تصو یریتصو
 برخوردار است. یشتریب یتاز جذاب  یلفاسبب 

را  افزارنرم یطمختل  مح ینام اجزا یخال یخود در کادرها یبا کمک هم کالس
 .یسیدبنو

 

 فعالیت کارگاهی

 97ص 

 فعالیت کارگاهی

 95ص 
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 :یدپاس  ده یربه سواالت ز من یرانا یکیالکترون یهپس از مشاهده صفحه اول نشر
 ید؟اجزاء ثابت و متحرک صفحه را مشخص کن -

 یهنشر یهای اصلو متحرک شامل دکمه ینهثابت شامل صفحه زم ی: اجزاپاس 
 یهموجود در نشر ، تصاویرصفحه یدر باال یهای فرسلوگو و دکمه یردر ز
 یرانا لوگوی

 افزار کدامند؟نرم یهای فرسینهو گز یاصل منوی –
 ، محیطمن یرانا مشاهیر ،من یرانشامل سروقامتان ا یاصل ی: منوهاپاس 
 یفرس یمنوها و من یرانا یگالر، من یرانهای ایدنیدن، م یرانا یستز

 راهنما و خروج، درباره ماید، مف یهایتسا ینظر سنجی، سرگرم شامل:
 یکسلپ 1024*768پاس :  است؟ یکسلاندازه صفحه پروژه چند پ -

 یاچندرسانه پروژه یک زمینهصفحه اجرای و طراحی – 2 کارگاه

 در ایچندرسانه افزارنرم یک ساخت و ترونیکیالک محتوای تولید در آنچه معموالً
 تاثیرگذار و جذاب  پوسته دارد میتاه نظر، مورد محتوای از جدا بازار،
 طوربه .گردد طراحی متحرک یا ثابت صورت به تواندمی پوسته این که است افزارنرم
 نماید چندان دو را افزارنرم بصری جذابیت تواندمی پوسته یک سازیمتحرک قطع
  انندم ساده حال سین در و کاربردی افزارنرم یک از استفاده میان این در که

 در تواندمی ،مناسب متحرک گرافیک یک طراحی در گرافیست به کمک بر سالوه
 مبح  در را پروژه تولید گروه نظر مورد هایخواسته کمی، بسیار زمان مدت

 پوسته و کاربر بین رابط گرافیکی پوسته درحقیقتکند. برطرف سازیمتحرک
 است. افزارنرم کدنویسی

 یادگیری-یاددهی آیندفر در متداول مشکالت
 از استفاده هنگام گرافیکی هایپروژه نمایش پایین سرست موجود، مشکالت از یکی
 یلدل به یانماییپو ینسنگ هایپروژه در است.  مانند هاییافزارنرم

 گذاشتن اشتراک به رایب گزینه بهترین ،سیستم حافظه از زیادی بسیار فضای اشغال
 است. پروژکتور از ادهاستف ،نمایش صفحه

 یشنهادیپ یالگو و یوهش
 شامل که کرده آماده فصل این تدریس برای  کارپوشه یک توانیدمی

 و موضوع با مرتبط یکارها نمونه به نیز پوشه یک .باشد هاپروژه نیاز مورد تصاویر
 ثبت و دیفر و گروهی زشیابیار جداول برای پوشه یکو  تدریس نیاز مورد هایفیلم
 بود. خواهد دسترج در همیشه شما ابزار جعبه ترتیب بدین و بگیرید نظر در نمره
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 یک و کرده شروع برنامه ابزار جعبه با ،آن هایکاربرد و  تدریس در
 ابزار سسس .کنید ترسیم و انتخاب را  دایره مثل دلخواه شکل

 نواحی در ابزار با است انتخاب حالت در دایره هحالیک در و انتخاب را 
 نمایش پیش ادامه در شود. داده نمایش ساده یحرکت تا کنید کلیک صفحه دلخواه
 دهید. توضیح  افزارنرم در را محوری جلوه مفهوم و کرده مشاهده را پروژه
 در موجود اشیاء نمایش نحوه که ستا نآ  در محوری جلوه از منظور

 و شده اسمال فریم ،هاآن بر شده اسمال جلوه بر مبتنی  روی بر ،
 دارند. وجود آماده هاجلوه این اینکه ضمن یابدمی ادامه جلوه که است زمانی مدت
 بکاهد؟ هاپروژه زیبایی و خالقیت از تواندنمی آماده هایجلوه اسمال آیا سوال:
 تنوع و پویایی بر که آنهاست ساختار در تغییر انامک ،هاجلوه وییگی مهمترین ،خیر
 افزاید.می هاآن

 ؟است شده استفاده پویانمایی ساخت برای جلوه تکنیک از  در چرا :سوال
 و دهدمی افزایش را افزارنرم با کار راحتی و کار سرست آماده هایجلوه اینکه دلیل به
 است.  به نسبت افزارنرم این هایمزیت از یکی این
 دهید: قرار نظر مد را زیر موارد محور پروژه یا  شیوهبا  تدریس در
 رفته بکار مختل  اجزاء مورد در و کرده باز ابتدا در را الکترونیکی نشریه پروژه -1

:کنید مطر  را سواالتی آن در
 است؟ هاییبخش چه شامل صفحه این اصلی اجزاء شما نظر به

 فرسی هایدکمه  اصلی هایمهدک  زمینه صفحه :پاس 
 هستند؟ هاییوییگی چه دارای فرسی و اصلی هایدکمه شما نظر به

 اصلی هایدکمه، آیندمی در دست شکل به هاآن روی گراشاره رفتن با :پاس 
 صورت به نیز فرسی هایدکمه، است افزارنرم اصلی محتوای به مربوط و شکلهم

 از فرسی هایدکمه در، شوندمی سازماندهی اصلی هایدکمه از جدا و گروهی
 تمامی ،بودن جهانی بر سالوه و بوده موضوع با مرتبط که شده استفاده هایینماد
 دارند. آن از یکسانی هایبرداشت افراد
 و  در رفته کار هب اصلی مفاهیم به پروژه این طراحی در اینکه به توجه با -2

 و  ، ، یا جلوه شامل گرافیکی پوسته ساخت
 مفاهیم هنرجو است الزم ،شده توجه ترتیب با و محور پروژه صورت به 

 .را تکمیل کند پروژه مشکل به ساده از تدریجهب و کرده درک خوبی به را اولیه

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟  وجود و   چه تفاوتی بین گزینه

امکان   ی کهکند در حالمی یجادا یدجد یلفا یک  ینهگزپاس : 
 دهد.کاربر قرار می یاردر اخت را (های الگو)یلبه فا یدسترس

 

 کنجکاوی

 97ص 
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  رانیا یاسالم یجمهور مقدس پرچم یسازمتحرک – 3 کارگاه

ه برش زد یصورت دسترا به یرتصو پرچم ابتدا با ابزار  یسازمتحرک یبرا
 در .کنیمیم یسازمتحرک جلوه  و با کرده یلها را به گروه تبدسسس آن

ینه و گز یرتصو یراست رویکبا کل توانیم سالوه بر ابزار  یرمورد برش تصاو
 ینه با گزو ها عداد برشت 

که  یدست یهامشکل برش ینهگز ینب اانتخارد. قطعات را انتخاب ک ینفاصله ب
را  شودیم یجادها ابرش ینو مشخص شدن فواصل ب  با یدههنگام جلوه
 ینبر ا هد. سالوشومیمشخص ن یدههنگام جلوهقطعات  ینو فاصله ب کندیبرطرف م

 .شودیجاد میصورت خودکار ابه یزگروه از قطعات برش خورده ن یک پس از برش،
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجود دارد؟ چه روش های دیگری برای دسترسی به گزینه 
  ینهگز یصفحه و اجرا یراست بر رو کلیک •
 ینهگز یوار منو و اجرادر ن  یاز منو •
  یبیهای ترکیداستفاده از کل •

 ها را در کادرهای خالی بنویسید.سملکرد هر یک از گزینه

 

 فعالیت کارگاهی

 99ص 

 کنجکاوی
 98ص 
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 یشنهادیپ یالگو و یوهش

 سازی کنید.حرکات زیر را شبیه با استفاده از جلوه 

 حرکت پاندولی یک آویز دارحرکت یک توپ از یک سطح شیب

  

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟ وجود یرتصو درج یبرا یگرید روش چه-
 برنامه ابزار نوار در  نماد یرو بر کلیک •
 سسس و  ینهگز و  پنل از استفاده •

 صفحه بر پنل از یرتصو کشیدن
 از استفاده هنگام در  و  از استفاده ینب یتفاوت چه-

 ؟دارد وجود  ابزار
 آزاد یگرد طرف از و ثابت طرف یک از برش خط  از استفاده هنگام پاس :
 در که یحال در است مناسب یقطر و یلما هایبرش امانج یبرا که است

 .یردگمی قرار کاربر یاراخت در یممستق برش خط یمترس امکان 
 کرد؟ یلتبد گروه به را شده انتخاب یاءاش توانمی یگرید هایروش چه با-
   :ایینهزم یمنو از و راستیککل، یاءاش انتخاب •
  ینهگز  یمنو از و یاءاش نتخابا •
  یبیترک هاییدکل از استفاده و یاءاش انتخاب •
 

 ؟دارد یبستگ یسوامل چه به  توسط یاءاش سازماندهی و یشنما نحوه
 جلوه زمان مدت -   در جلوه یریگ قرار محل - جلوه نوع پاس :
 

 ید.را کامل کن یررا اجرا و جدول ز یاجلوه یهاموجود در گروه یهالوهاز ج یتعداد
نام جلوه کاربرد

  محو شدن
  بزرگنمایی
 تار و محو

  ظاهر شدن در یک مکان

 کنجکاوی 
 102ص 

 فعالیت کارگاهی

 102ص 

 کنجکاوی 
 101ص 
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 ماسک ایجاد – 4 کارگاه

 کنیهد. بازسهازی را تاریهک صفحه یک روی نور حرکت ،ایدایره ماسک از استفاده با

 مربهوط سکانس ، قسمت واز   منوی  بخش از توانیدمی)

دهید.( نشان هنرجویان به را  به

 
 

 نکات مهم در مورد تصاویر مورد استفاده در پروژه:
گیرند بهتر است دارای مورد استفاده قرار می تصاویری که در یک پروژه  -1

بهتر است. باشند که  های یکی از فرمت
خواهید زمینه تصویر شفاف باشد، از تصاویری با زمینه در صورتی که می -2

 ذخیره کنید. یا شفاف استفاده کنید و نهایتاً آن را با فرمت 
 

  (Button) دکمه ایجاد – 5 کارگاه

و اهمیت آن برای هنرجویان بیان  ابتدا مفاهیم اولیه پویانمایی پوستهدر این فصل 
های با جلوه افزارنرمآموزش  ایجاد سند، افزارنرمپس از آشنایی با محیط و شود و می

های از تسلط هنرجویان بر جلوه پس شود.میکاربردی پویانمایی شروع  ساده و
 ید.بسرداز هاآنو نحوه کار با  افزارنرم تریشرفتهپهای به معرفی جلوهموردنظر 

 

آشنایی با مفاهیم اولیه 

ایجاد سند جدید و آشنایی با محیط نرم افزار

و اندازه پروژهآشنایی با مفهوم 

و نحوه کار با آنانجام عملیات با جلوه کاربردی 

،انجام عملیات با تکنیک های پیشرفته 
،
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برای سازماندهی سناصر یک  هاآناشیایی هستند که از  :Movieclipمفهوم 
مستقل است. برای  دارای یک  شود. هر پروژه استفاده می

اینکه کنترل بیشتری بر روی سناصر پروژه برای اسمال افکت داشته باشیم بهتر است 
تو نیز وجود های تودرت تبدیل شوند. امکان ساخ ابتدا به 

دهی به سناصر به کار رفته در دکمه حتما الزم دارد. در ساخت ماسک و در جلوه
تبدیل شوند. ضمن اینکه برای اسمال چند افکت بر روی  است ابتدا به 
تو در تو استفاده کرد. برای اینکه هنرجویان  توان از چند یک سنصر می

 :کنیدتوانید سوال زیر را مطر  بهتر آشنا شوند می هوم و کاربرد با مف
 به نظر شما حرکت یک پروانه از سمت چپ به راست دارای چند حرکت است؟

های پروانه در حرکت بال -2حرکت افقی پروانه از سمت راست به چپ  -1پاس : 
است  ه از زمان نیاز به استفادحین حرکت افقی و برای دو حرکت هم

ها را ایجاد کرد و برای توان حرکت بالمی طوری که در داخل به
 از سمت چپ به راست حرکت داد. را با جلوه  حرکت افقی نیز، 

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟ وجود  و  ینب یتفاوت چه

 قرار صفحه یرو بر یءش از یکس یک () اول حالت در پاس :
 بر گرفته قرار یءش چون () دوم روش در یکهحال در یردگمی
 در ییرتغ موجب ،مبداء در ییرتغ ههرگون است متصل یاصل ینکل به صفحه یرو
 از کمتر یزن پروژه یلفا حجم حالت ینا در ینکها ضمن شودمی یزن نظر مورد یءش

  حالت در یاصل یلفا در ییرتغ هرگونه و است یکس حالت
 شود.می یزن برنامه یلفا در ییرتغ باس 
 
 یست؟چ است شده یلتبد دکمه به که ییئش مشخصه ینترمهم
 دکمه فعال محدوده در دست حالت به یلتبد گراشاره ،ییرتغ یناول در پاس :
 شود.می
 خیر دارند؟ یریپذ جلوه یتقابل نباشند   داخل دکمه ندرو یاءاش اگر
 
 

 یوهش ،را مشاهده کردهفشرده موجود در لو   پرونده 
 هاآندر ساخت  ییها. از چه جلوهیدکن یفحه را بررسص یباال یهاحرکت دکمه

 پاس : جلوه  استفاده شده است؟

 کاوی کنج
 108ص 

 فعالیت کارگاهی
 109ص 

 کنجکاوی 
 109ص 
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 دارد؟ وجود پرونده از یخروج یدتول یبرا یگرید روش چه

 یمنو در که نظر مورد هاییخروج از یکهر یبیترک هاییدکل از هاستفاد پاس :
 دارد. قرار 

 با (Motion Graphic) متحرک گرافیک ایجاد – 6 کارگاه
  آماده اشیای

Swish کاربردی و مهم هایجلوه با آشنایی
 

جلوه نام  کاربرد 

place نظر مورد فریم در شیء نمایش 

remove نظر مورد فریم در یءش نمایش دمس 

Move و چرخش ،اندازه تغییر ،جابجایی. 

fade تدریجی شدن ظاهر و تدریجی محو 
 zoom نماییکوچک و (بزرگنمایی() 

slide صفحه از خروج و  صفحه به ورود  

Blur شدن محو 

Repeat frame هافریم تکرار 

Revert هافریم کردن معکوج 

Appear into position مکان یک در شدن ظاهر 

Disappear from Position مکان یک از شدن مخفی 

Looping Continuosly مداوم تکرار 

One offبرای یک بار انجام شدن 

Return to start شروع به برگشت 

  ای استفاده شده است؟من( از چه جلوه یرگال یدکمه )منو یندر ساخت ا
  پاس : جلوه

 یاشکال چهارضلعمتن، پاس :  هستند؟ یاییدکمه شامل چه اش یاصل اجزاء
 یرنگ
 و   پاس : حالت دارد؟ یکسانی یتهای دکمه وضعاز حالت یک کدام

 فعالیت کارگاهی

 110ص 

 کنجکاوی

 111ص 
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Swish کاربردی و مهم هایجلوه با آشنایی
 

جلوه نام  کاربرد 

Core Effects اصلی و پرکاربرد هایجلوه 

 یادگیری-یاددهی فرآیند در متداول مشکالت
 اضافه با که یطوربه یدیوهاستو با کار سدم  افزارنرم هایمحدودیت از یکی
 ینا رفع برای .شودمی اختالل دچار افزارنرم پروژه، به  یمنو از یدیوو کردن
 ابزار یرو بر ماوج یدکل داشتننگه با برنامه ابزارجعبه در یدتوانمی مشکل

 بخش از  ینهگز سسس و 
 صفحه به درگ با انتخاب، از پس را  هایتننکامسو انواع از یکی 

 قسمت از و  پالت از نتنکامسو انتخاب با سسس کرده اضافه
 .کنید یپتا را نظر مورد  یلفا یرمس  یجلو در  

 
های امنیتی همچنین در هنگام پیش نمایش پروژه گاهی اوقات به دلیل محدودیت

خاص یا  اسمال شده روی یک حساب کاربری از قبیل اسمال یک 
های سیستمی خطای زیر به وجود برای حساب کاربری یا پوشه انتخاب نوع 

 آید:می
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 به  و زیرمنوی  توان در منوی برای رفع این مشکل می
 ای را تعیین کنید که فاقد محدودیت امنیتی است.پوشه رفته و از 

 هافعالیت به پاسخ

 

 تدریس پس از

 نمونه ارزشیابی پایانیالف( 

 :زاتیانجام کار و ابزار و تجه طیشرا
 روی آن نصب باشد. پویانمایی و زارافنرمرایانه ای که  تجهیزات:
 20 جلوه گذاری و ساخت اشیای متحرک -دقیقه  10ایجاد پروژه ) دقیقه 90 زمان :
 (دقیقه 20 ساخت دکمه  - دقیقه 40ساخت ماسک  -دقیقه 
  کی یبرا افزارنرمآموزش تحت سنوان (  یورود کی آزمون:
 دیسند جد کیرا در  یورود نیا ازیمورد ن یای. اشدیکن جادیا  یافزار آموزشدرج
را انجام  روی صفحه اشیا سازیسمل متحرک ،هاها و ماسکبا جلوه کرده و میترس
 در پایان .نیز باشدحالته چند  وروددارای یک دکمه  ضمن اینکه این  ؛دهید
جهت ک خروجی مناسب ، با یافزارفرض نرمشیفرمت پسالوه بر ذخیره با آن را 

 ذخیره کنید.ای  نیز افزار چند رسانهاستفاده در یک نرم
ای بر اساج سناریویی که میتولید چندرسانه گروهیک گرافیک متحرک در مورد 

 ایجاد کنید نویسید

 یککه  و   یلفا
در ید. آن است را مشاهده کن یویمتحرک در مورد مصرف آب و سنار یکگراف
 استفاده شده است؟ ییهات آن از چه جلوهساخ

 

 فعالیت کارگاهی

 112ص 
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 شاخص ها سوال مرحله
نمره 

 شایستگی

حداقل 
نمره 
 قبولی

1 

 افزارنرمبرای ورودی یک 
ای با ( پروژه)

تنظیمات و اندازه استاندارد 
 ایجاد کنید

اشیاء و متون مورد نیاز 
را بر روی صفحه   
 قرار دهید

1 ایجاد یک فایل جدید 

1

 2 تنظیم مشخصات پروژه

 1 ذخیره سازی پروژه

 2 ترسیم اشکال 

 3 ویرایش اشکال

 3 ترسیم اشکال پیچیده

 2 قرار دادن متن بر روی صفحه

2 
ازجلوه های مناسب برای 

اشیاء و متون  سازیمتحرک
 استفاده کنید

 1 درج مستقیم تصویر به صفحه

 

 

2 

 1 گروه بندی اشکال

 2 جلوه گذاری روی اشیاء

 3 ویرایش جلوه

 3تبدیل اشیاء به 

3 
برای زیباسازی پروژه چند 
ماسک متحرک را بر روی 

 یجاد کنیدا صفحه 

 1 درج شکل ماسک

2

 1 ویرایش شکل ماسک

 2اسمال جلوه به اشیاء

تبدیل اشیاء و شکل ماسک به 
 

3 

 3 به ماسک تبدیل 

4 

یک دکمه چند حالته با 
بر روی  ورود سنوان 
 قرار دهید. صفحه 

 گرفتن خروجی

 1 درج اشیاء برای ساخت دکمه

2 

 2 تبدیل اشیاء به دکمه

 2 های دکمهفعال کردن حالت

 2 های دکمهاسمال جلوه به حالت

 3 های دکمههای حالتویرایش جلو

 3 گرفتن خروجی

 ساخت گرافیک متحرک 5

ها یاسدم توجه به به کارگیری برخی جلوه
 سناریو

1 

 2 ها بر اساج سناریوبه کارگیری جلوه 1

 3 نوشتن سناریوی گرافیک متحرک

 3 هابه کارگیری خالقانه جلوه



 

 

 فصل سوم
 

 6و  5واحد یادگیری 

 ایچندرسانه یدتول
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 5واحد یادگیری 

 شایستگی تولید محتوای الکترونیک

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی

 مفاهیم کلیدی

 غیرتعاملی یاءاش یتعامل یاءاش  یکیالکترون یمحتوا

    نمایشپیش

    آماده یتعامل ابزار

  مراحل انجام کار واحد یادگیریب( 
 مراحل انجام کار

 ایجاد پروژه 1

 درج اشیا 2

 فیلمبرداری از صفحه نمایش 3

 ج( تجهیزات الزم 
 افزاریتجهیزات سخت
افزار افزاری برای نصب نرممشخصات سخت

گیگاهرتز 1پردازنده حداقل  •
10و   8.1 سرویس پک یک، 7ویندوز  عاملسیستم •
 گیگابایت فضای دیسک سخت 5 •
شود( گیگایابت پیشنهاد می4)گیگابایت حافظه  2حداقل  •

 افزارینرمالزامات 
 باید در سیستم نصب باشد. حتماً به باال 10نسخه  افزار نرم

 بندی د( بودجه
 د.راستفاده کزیر از نمونه پیشنهادی  توانمی فصل سومبندی برای بودجه
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 تولید چند رسانه ای

 هفته ماه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

 
15 5 

مفهوم محتوای الکترونیک و 
و ایجاد پروژه و ها انواع پروژه

ایجاد نسخه پشتیبان و 
 مدیریت اسالید

126 - 116 
ایجاد نسخه  ،ایجاد یک پروژه خالی

پشتیبان و درک مفهوم محتوای 
 الکترونیک

یک نمونه ایجاد کرده و تفاوت بین  پروژه هر نوع از
 .را بیان کندها انواع پروژه

16 5 
 ،تصویر ،اشکال درج متن،
تغییر و متن  ،اشیا ماوس

 خصوصیت آنها
132 - 126 

شی ماوس و  ،تصویر ،اشکال ،درج متن
 تغییر خصوصیت آنها

کلمات انگلیسی تایپ کند بتواند متن فارسی  داخل
 .و از اشکال به عنوان دکمه استفاده کند

17 5 

تصویر راهنما و  ،درج متن 
اشیاء تعاملی مانند 

و ناحیه  
بزرگنمایی و اشیاء آموزشی 
 تعاملی مانند بازی حافظه

138 - 132 
متن و تصویر راهنما و سایر  ،ءاز اشیا

 .تعاملی استفاده کندای یاش

کرده   تعاملی آماده ءاشیا توسط  فرهنگ لغتیک 
ابزار    باو  کنداستفاده  از آن  در داخل پروژهو 

 .دو گروه را به هم وصل کند 

18 

5 
ی هاروشانواع   بتواند 

 فیلمبرداری را انجام دهد
144 - 138 

یا صفحه نمایش به افزار بتواند از نرم
صورت نمایشی و تعاملی فیلمبرداری 

 .کند

را ویرایش  فیلم تهیه شده به روش 
کرده و قسمتی از فیلم را برش زده و فیلم را به دو 
قسمت تقسیم کرده  و بین دو قسمت یک متن 

 .درج کند

6 
با مفهوم آزمون الکترونیکی 

 .آشنا شود سؤاالتو انواع 
148-145 

 الکترونیکی را درک کند.مفهوم آزمون 

 را ایجاد کند.ای های چهارگزینهنزموآ

برای یک مبحث از دروس عمومی آزمون 
 ای تولید کند.چهارگزینه

 
 148 - 153 سؤاالتطراحی انواع  6 19

های صحیح و غلط و جای خالی را آزمون
 .ایجاد کند

جای  سؤاالتبتواند مشکل دیده شدن متن در 
 خالی را رفع کند

 153 - 157 سؤاالتطراحی انواع  6 20
کردنی و جور کردنی و  کلیک سؤاالت

 .مرتب کردنی را ایجاد کند
کردنی بیشتر از یک ناحیه جواب  کلیک سؤاالتدر 

 .ایجاد کند
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 هفته ماه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

21 6 

آزمون آزمون و  تنظیمات
تصادفی و تهیه فهرست 

تولید خروجی و   مطالب، 
نشر پروژه و تنظیم 

164 - 157 

 سؤالایجاد کند و سپس  سؤالبانک 
درج کند و  سؤالتصادفی از این بانک 

نمره قبولی آزمون را تنظیم کند و سایر 
را انجام دهد.برای  سؤاالتتنطیمات 
خاصی فهرست مطالب تهیه های اسالید
 کند

از پروژه در انواع پسوندها خروجی تهیه  
را تنظیم و مخفی  کند و نوار 

 کند.

را طوری تنظیم کند که در پایان نتیجه  آزمون
به کاربر  سؤالجای تایید ه درست یا غلط بودن را ب

د و کند و کارنامه آزمون را فارسی کناعالم 
های قبولی و رد شدن در آزمون را فارسی کند پیغام

بر در به طوری که اگر کارو تنظیمی انجام دهد 
است در آن آزمون رد شد به اسالیدی که آموزش 

برگردد و در آن اسالید با درج دکمه و تنظیم 
کاربر فرصت آزمون دوباره  هبرگشت به آزمون ب

 رمز عبورو  ءبرای پروژه مدت زمان انقضا، دبده
 تعیین کند.
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 تولید چند رسانه ای

 یادگیری: واحد بندیزمان
 سهم زمان اهداف توانمندسازی ردیف

 ساعت 1آن یو اجزا یکالکترون یمفهوم محتوا 1

 ساعت 1 افزارهای موجود در نرموژهرپ شناخت انواع 2

3 
کاربرد شناخت و  یکالکترون یمحتوا یدپروژه تول یک ایجاد
 های متفاوت صفحه پروژه اندازه

 ساعت 3

ساعت 1 وبازیابی آن پروژه  از یباننسخه پشتتهیه  4

 ساعت 3  یداسال یاتو خصوص با  یدهااسال مدیریت 5

 ساعت 11 یاءاش یاتخصوصتغییر مختلف در پروژه و  یاءاش درج 6

7 
 افزار خاصو نرم نمایشاز صفحهبرداری نمایشی و تعاملی فیلم
 یلمفویرایش و 

 ساعت 10

 ساعت 30 مجموع زمان 
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 :روزانه درس طرح

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 wordافزار برداری از نرمدرس: فیلم کالس: دهم

 برداری کند.پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند فیلم

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
طبقة هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ 

 حرکتی -روانی 
 )دقیقه( مدت کار هنرجو کار هنرآموز

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از 
 10 مشارکت در پاسخگویی و تعامل برداری نشان دادن روش فیلم برداریی فیلمهاروشسازی و انواع شبیه

ضبط یک فیلم تعاملی با استفاده از  ایجاد انگیزه
و دیدن نتیجه  روش 
 اجرا

ضبط  افزار مثل یک فیلم تعاملی از یک نرم
برداری نمایشی و تعاملی هنرجو تفاوت فیلمتا  شود

 را درک کند.

ی مختلف بتواند هاروشبا 
برداری کرده و تفاوت بین این فیلم
 را بیان کند. هاروش

20 

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

 و )دانشی( کلیدی مفاهیم کامل توضیح
 )بینشی( هنرجویان در انگیزه و عالقه ایجاد

برداری از درج کردن تصویر در با سه روش فیلم
به  هاروشبرداری کرده و تفاوت بین فیلم 

ها در اسالید سپسو  داده شودهنرجویان توضیح 
 .شودها به فارسی تبدیل پیغام

هنرجو انواع روش های فیلم برداری 
را تمرین نموده و در صورت مشکل از 

 40 .گیرددوستان خود کمک می

 فعالیت کارگاهی
)تمرین 

 هنرجویان(

 هنرجو باید بتواند با هر سه روش
و تمرینات  هابرداری کارکرده و مثالفیلم

 .عملی در این مورد را انجام دهد

هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به 
صورت گروهی به خواهد بهها میهنرجو داده و از آن

 ها بپردازند.حل آن

های کارگاهی کتاب فعالیتبا توجه به 
های های خود، گزینههنرجویان در گروه
 آموزند.خطا می و دیگر را با آزمون

100 

 هایتفعالارزیابی 
 ارائه تمرین

ی نمایشی و هاروشبرداری به فیلم
 تعاملی و تمرینی

های شود در گروهاز هنرجویان خواسته می
کارگاهی های شده به انجام یکی از فعالیتتعیین

 بپردازند.
های ارزیابی قبل از شروع به کار هنرجویان، مالک

 شود.ها داده میبه آن هاتمرین

های خود سعی هنرجویان در گروه
کنند با نهایت دقت و سرعت با می

ایجاد خالقیت به انجام فعالیت 
 کارگاهی بپردازند.

60 
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4
0  طراحی محتوای الکترونیک

 تولید چند رسانه ای

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 wordافزار برداری از نرمدرس: فیلم کالس: دهم

 برداری کند.پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند فیلم

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

ارائه نکات 
 تکمیلی

 بندی()جمع

برداری و ی فیلمهاروشبا هنرجو باید 
و تنظیمات  هاروشتفاوت این 

 برداری آشنا شود.فیلم

های با توجه به کلیت فصل، یکی از فعالیت
 .داده شودکارگاهی به هنرجویان شرح 

و پرسش و پاسخ، انجام   گوش دادن 
ریزی های گروهی و برنامهفعالیت

 منظور انجام پژوهشبه
20 

ارزشیابی 
 شایستگی

 پایانی()ارزشیابی 

افزار کاربردی با هنرجو بتواند از یک نرم
 برداری کند.سه روش فیلم

شاخه انفرادی و گروهی انجام  این ارزشیابی در دو
 شود:می

های شود در گروهاز هنرجویان خواسته می
شده به انجام پروژه این بخش از واحد کار تعیین

 بپردازند.
 شود.ای به کار گروهی هنرجویان داده مینمره

صورت انفرادی برگزار آزمون برای هنرجویان به
نمره گروهی در نمره انفرادی افراد  شود.می

است. تأثیرگذار
های ارزیابی پروژه نکته: قبل از شروع به کار، مالک

 شود.می معرفی هابه آن

های خود سعی هنرجویان در گروه
با  شدهزمان تعییندر مدت کنندمی

با ایجاد  و نهایت دقت و سرعت
 خالقیت به حل پروژه بپردازند.

صورت انفرادی هنرجویان به
افزار کاربردی را برداری از نرمفیلم
 .دهندمی منجاا

90 

 تمرین در منزل
 شده()تعیین

های کتاب نصب و هنرجویان یکی از بخش صورت گروهیانجام پروژه آموزشی به
 برداری کنندبا سه روش فیلم را اندازیراه

بندی وظایف کار پروژه بین تقسیم
بندی اعضای گروه و تحویل در زمان

 شدهتعیین
20 

و برنامه  و برنامه   برنامه ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز



83 

 های پیوست پروندهها و ه( فیلم

 هدف شماره فیلم
و تنظیمرات آن، ایجراد پرروژه در  افرزار آشنایی با نررم

 افزارنرم

 درج اشیای تعاملی و غیرتعاملی

 
های آموزشی، درج اشیای تعراملی بازیدستوردهی به دکمه، ساخت 

 ایحرفه

 های آموزشیبرداری، ساخت فیلمچگونگی فیلم

توانید از مطالب پرونده پیوست ها و مباحث تکمیلی میبرای آشنایی با فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت» 

 ( ورود به بحث و

 به شکل زیر می باشد.مختلف این واحد یادگیری  هایقسمتارتباط بین 

توانید با داشتن دهد و شما میاین واحد یادگیری را نمایش می کلینقشه نمودار این 

یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی، تدریس خود را به شرکل بهترری مردیریت 

 .کنید

 

 

آشنایی با 
مفهوم 
محتوای 
یالکترونیک

ب آشنایی با نص
و محیط 
نرم افزار 
کپتیویت 

آشنایی با انواع 
پروژه ها و ایجاد 
پروژه در 
کپتیویت

درج اشیاء و 
تغییر 

خصوصیات 
اشیاء

فیلمبرداری 
نمایشی و تعاملی
از صفحه و نرم 

افزار

ویرایش 
فیلم
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ایتولید چند رسانه  

 تدریس

 تولید محتوای الکترونیک

 هاپاسخ به فعالیت

 یردکره در تول ییافزارهراو نرم یرداکرده یدکه تول یکیالکترون یچند نمونه محتوا
توسط  یدصرفاً با یکیالکترون یمحتوا آیا .یسیدرا بنو یدامحتوا از آن استفاده کرده

 شود؟ یدمعلمان تول
بنا به شغل شوند و هرکس نمی یهته انصرفاً توسط معلم یکیالکترون پاسخ: محتواهای

و  یسرتنی صررفاً آموزشر و .کنرد یرهته یکریالکترون یمحتروا تواندیم خود و مطالب
 و ... باشد. الکترونیکی یهنشر یا یکیالکترون یغاتیصورت کاتالوگ تبلبه تواندیم

 
وظیفه هرر یرک را  و در جدول زیر اعضای متخصص گروه تولید محتوای الکترونیکی

 پیشنهاد دهید.
 

 وظیفه عضو گروه ردیف

 مدیر پروژه  1

 یریفلوچارت و روند اجرا یطراح مدیر پروژه، یاصل یفهوظ
از عوامرل  یرکهر  یفوظا یینتع ین،پروژه است. عالوه بر ا

 یرهای مختلف برر عهرده مردگروه یانم یپروژه و هماهنگ
 پروژه است.

 گرافیست  2
زمینره، منوهرا، پرروژه شرامل پس یکیپوسته گراف یطراح
 و ...  نمادهاها، لوگوها، دکمه

 مسئول صدا متخصص صدا  3

4  
و  یکارشناس علم
 یموضوع

 مسئول بررسی صحت محتوا و درستی اطالعات

5  
 یانماییمتخصص پو

 (یماتور)ان

بره های موردنیاز پروژه را بر عهده دارد و یانماییپو یدو تول یهته
و  یرپررروژه در ارتبرراط اسررت و تصرراو یسررتبررا گراف طررور دائررم

 کند.می یهته یهای الزم را از وطرح

 کنندهتهیه  6
 یفرهاسرت. وظ یالتیو تشرک یکننده عمدتاً مرالنقش تهیه

منرابع  یرهبا عوامل پروژه، ته یهماهنگ و گفتگو ی،و یاصل
 موردنیاز پروژه است. یزاتابزارها و تجه ی،مال

فعالیت گروهی 
 117ص 

 کنجکاوی 
 118ص 
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 وظیفه عضو گروه ردیف

7  
 یستتکنولوژ طراح و

 یآموزش

شرده توسرط کارشناسران آوریشده و جمعبررسی یمحتوا
کند با ارائره راهکرار و می یکرده و سع یافترا در یموضوع
 یاسررتفاده در پررروژه طررور یمناسررب، آن را برررا یوهشرر
بر مخاطب داشته  یشتریب یرگذاریسازی کند که تأثآماده
 باشد. 

8  
نویس برنامه

 ایچندرسانه

و  یردگقرار می ی،اچندرسانه یدحلقه تول ینمعموالً در آخر
گرفته و بر اساس  یلرا تحو یریناجزاء تولیدشده توسط سا

 کند.سازی مییکپارچهها را فلوچارت برنامه، آن

 متخصص ویدئو  9
هرای مورداسرتفاده در یلمسرازی فو آماده ینتردو یرایش،و

 پروژه 

 

 ایجاد پروژه – 1کارگاه 

انواع پروژه در -1شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

را  یانرهرا یشرده روافرزار نصبنسخه نرم .یدرا اجرا کنافزارنرم
  .یدبخوان
انتخراب و نسرخه را  گزینه  از منوی پاسخ: 

 .خوانیممربوطه را می

فعالیت کارگاهی 
 120ص 
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ایتولید چند رسانه  

 چیست؟ کاربرد دکمه 
 هرا دسترسری بره آنترا  دهردیمنمایش ، ایمکرده کارکه اخیراً  را ییهاپروژهپاسخ: 

  تر باشد.راحت
 

 .یدکن یصفحه پروژه را بررس یهااز اندازه یککاربرد هر  یربا توجه به شکل ز
 

 اندازه دلخواه سفارشی
 های برای دستگاه

 های های ویدیویی دستگاهبرای پروژه

 برای قرار دادن در سرور 

  800600و 480*640 های آمادهاندازه
 

 یست؟چ  هایپرونده سازییرهپسوند ذخ
 

 اد اسالید اصلیایج – 2کارگاه 

عنی تا ه یوجود دارد کبنام  ای اسالید گزینه نمایشپیشهنگام در 
 طبر  از طریر  منروی کنرد.  نمرایشپیشاسالید بعدی را  5

 را افزایش یا کاهش داد: 5توان این عدد می تصویر زیر نشان دهید که

 نمایشپیشتنظیم تعداد اسالیدها برای  -2شکل 

 کنجکاوی
 120ص 

 کنجکاوی
 121ص 

فعالیت کارگاهی 
 121ص 
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 یادگیری-مشکالت متداول در فرآیند یاددهی
امرا براز نسرخه  شرودیمفعرال قابلیرت مرورد نظرر  اینکه بادر تهیه نسخه پشتیبان 

با اولین تغییر  ذخیرهبعد از  د کهشودقت . شده نیست در کنار فایل ذخیره پشتیبان
 گیرد.میقرار  شده ذخیرهو ذخیره تغییرات، نسخه پشتیبان کنار فایل 

نمود تا بره  حذف یلپسوند فا یرا از انتها برای استفاده از نسخه پشتیبان باید 
نرم افزار اجرا شود. یندر ا یمشکل یچشده و بدون ه یلتبد  یلفا

تبدیل نسخه پشتیبان به فایل  -3شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

 

 چیست؟ پنلکاربرد این  با توجه به معنی 
بررای تغییرر خصوصریات و  شودانتخاب که و ابزاری  شیءهر  در پاسخ: 

 .شودمی استفاده  قسمتعملکرد از 
 

 پسوند نسخه پشتیبان پروژه چیست؟
 

 ایجاد اسالید الگو -3کارگاه 

از حالرت مره بررای خرروج دکزمینه دلخواه، پسروش ایجاد اسالید الگو را که دارای 
 داده شده است: با تصاویر زیر نشان، استدلخواه متن و اسالید الگو 

را در جردول مقابرل آن  های شکلهنرآموز خود کاربرد هر یک از گزینهبه کمک 
 بنویسید.

یک اسالید حاوی ابزارها و محتویات آماده
 اسالید خالی ایجاد

 و ایجاد آزمون سؤالاسالید 

 سؤالاسالید تنظیم سطح دانش 

 برداری(  فیلم) یسازشبیهتنظیم 

 برداری نمایشیفیلم

 اسررالید را بررر اسرراس اسررالیدهای فایررل
 سازد.یم 
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 اسالید الگو-4شکل 

 تنظیم اسالید الگو -5شکل 

استفاده از اسالید الگو-6شکل 
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 درج متن -4کارگاه 
فارسی را بدون استفاده از  یدتوانمی  افزارنرمبه بعد در  7نسخه از 
 :شودبه چند نکته توجه اما  یسید، بنوینویسفارسیهای افزارنرم
. داده نمری شروددرست نشران ها جمله همچنان، نویسیفارسی پس از فعال کردن •

.شودبسته و دوباره اجرا  افزارنرم ،سازیفعالبعد از الزم است برای رفع مشکل 
جملره ترتیب  دله فارسی، یک کلمه انگلیسی نوشته شووسط جمالزم  باشد  وقتی •

.وجود داردبرای جلوگیری از این مشکل، دو راه  خوردیمبه هم 
نوشته شرود دیگربه زبان ای کلمهالزم است و هر وقت  نوشته را موردنظرجمله  .1

کلمه  ،و بعد فشردهکلید صفحهاز  ، دکمه کلیدصفحهبعد از تغییر زبان 
 را دکمره  ،کلیدصرفحهدوباره بعد از تغییرر زبران ، درج بشود موردنظر
شود.نوشته میادامه جمله  سپسو  هفشرد

آن قسرمت را  ای به زبان دیگر نوشته شرودالزم است کلمهو هر جا  نوشته جمله را  .2
نظرردر زبران  مرورد کلمه() یمتنکادر و در  دادهفاصله  با 

 .شود به جای خالی منتقل  دیگر را نوشته و این کادر متنی
نویس اسرتفاده باید از فارسیبرای نوشتن کلمات فارسی هنگام درج متن متحرک،  •

نویس ماننررد مرروردنظر را در یررک برنامرره فارسرری مررتنیرر  کرره طربرره ایررن  کرررد.
)کرررده و در کررادر مررتن را کپرری آننوشررته و  
این کادر  متن را انتخاب کرده و از قسمت  شود. حال  (

برا  افزار نرم های)فونت کرده نویس را انتخاب افزار فارسیهای نرمفونت
.ه خواهد شدصورت صحیح نشان دادمتن بهشوند( شروع می 

 هاپاسخ به فعالیت

 .یدکن یرا بررس به کمک هنرآموز خود کاربرد ابزار 
خواهید کاربر نام و نام خانوادگی خود و یرا پروژه می پاسخ: فرض کنید در ابتدای

نام کاربری و رمز را وارد کند. برای این کار باید یرک جعبره مرتن ورودی داشرته 
 یکی از اشیاء تعاملی برای واردکردن متن است. باشیم که

زیرر را  هایتروانیم گزینرهمی  قسمتپس از انتخاب جعبه متن، در 
 تغییر دهیم:

صورت هر متنی در این قسمت وارد کنیم به
 شودفرض در خروجی نمایش داده میپیش

در هنگام  کندکاربر وارد می ،متنی که در کادر متن
  .شوداسالید، همان متن نمایش داده می اینبازگشت به 

فعالیت کارگاهی فعالیت کارگاهی 
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  جعبه متننمایش کادر اطراف 
جای حروف در جعبه متن ه باعث نمایش کاراکتر * ب

  .شود )رمز(می

بررسی صحت متن ورودی؛ با انتخاب این گزینه کنار 
دلخواه را وارد  شود تا متنمیدیده جعبه متن کادری 

 ،کندها را دقیقاً وارد که کاربر این متن. درصورتیکند
 کند.می قبول

 

کنیم کرادر زیرر در اطرراف را انتخراب مری وقتی گزینه 
 شود:باز می جعبه متن

 درج  -7شکل 

شرود از ایرن گزینره می که از عالمت + برای اضافه کردن عبارات دلخواه استفاده
 شود.استفاده میبیشتر برای دادن نام کاربری 

 
  نمایش پروژه را بنویسید.بر پیشکلید میان

 شود.استفاده می برای پیش نمایش گرفتن از کل پروژه از پاسخ: 

 درج شکل -5کارگاه 

 فرصرت ثانیره 3انیمیشن و سایر اشیاء غیرتعاملی، فقط تصویر، گاهی هنگام اجرای پروژه، 
از   قسرمتاز انتخاب اشریاء، در پس برای رفع مشکل . شودیمنمایش داده 

 .تنظیم کنید ، زمان نمایش شیء را قسمت 

 کنجکاوی
 127ص 
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 ءشی یشنمابندی زمان -8شکل 

 طراحی اسالید -6کارگاه 

تواند برای ورود اطالعات می ورودی یداسال، استاگر محتوا درباره آزمون الکترونیکی 
 اسرتبهتر  استتوسط کاربر در نظر گرفته شود اما اگر محتوای الکترونیکی آموزشی 

هرر در آن کره  آورده شرودفهرست مطالب  صورتبهدر اسالید اول معرفی محتویات 
.شوند پیوند)لینک(به اسالید محتوای مربوطه  یک از عناوین

 هاپاسخ به فعالیت

 های پنجره ویرایش تصویر را بنویسید.کاربرد هر یک از گزینه
 شرح گزینه

 تعیین روشنایی تصویر

 تعیین وضوح تصویر

 میزان اختالف رنگ

 شفافیت رنگ 

 درجه رنگی 

 اشباع رنگ 

 سفید کردن تصویر و سیاه

 های تصویرمعکوس کردن رنگ
 

فعالیت کارگاهی 
 128ص 



92

.
4
0

ایتولید چند رسانه  

 ء ماوسدرج دکمه و شی -7کارگاه 

 کنید.انواع دکمه را در جدول زیر مشاهده می

 خصوصیات نوع دکمه

 قسررمتدر  آن فرررضو مررتن پیش ظرراهر گرافیکرری ثررابتی دارد
 .استتغییر قابل در قسمت  

 
توان متن و رنگ داخل و رنرگ خرط دور یمکه شفافی است  دکمه
 .را تغییر داد آن

 
یی کره خودتران هادکمرهتصرویری آمراده یرا  هایتوان از دکمهمی

 .ید استفاده کنیداکردهطراحی 

  قسرمتدر  تروان برا اسرتفاده از قسرمت می بعد از درج دکمه
در جردول زیرر هرا آنو عملکرد   انواعبه  عملیاتی را برای دکمه تعیین کرد.

 :شودتوجه 

 عملکرد Actionنام 
 کند.پروژه ادامه پیدا می
 رود.به اسالید قبلی می

 رود.می بعدی یدبه اسال 
 رود.می ازدید شدهب یداسالآخرین  به

 بازگشت به آزمون
 رفتن به اسالید خاصی

 باز کردن یک فایل یا صفحه وب 
 باز کردن یک پروژه دیگر

 فرستادن ایمیل
 اجرای کدهای جاوا اسکریپت

 های پیشرفتهاجرای اکشن
 پخش صدا 

 نمایش
 مخفی

 فعال کردن
 کردن یرفعالغ

 خروج
 

 

 



93 

 یادگیری-مشکالت متداول در فرآیند یاددهی

دکمه که باعرث توقرف در یک وجود  توان بامیکنند که آیا  سؤالممکن است هنرجویان 
شود کاری کرد که خودکار به اسرالید بعردی بررود، جرواب می و رفتن به اسالید بعداجرا 
:برداشته شود که باید تیک گزینه است در تصویر زیر  سؤالاین 

 نمایش خودکار اسالیدتنظیم پیش-9شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

 

را  یقیموسر یگرریدرج و برا دکمره د یددر اسرال یپخش سرود مل یبرا یادکمه
 .یدمتوقف کن

 
 ویرایش دکمه -10کل ش

فعالیت کارگاهی 
فعالیت کارگاهی 

فعالیت کارگاهی 
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 rollover imageو  rollover captionکاربرد اشیاء  -8کارگاه 

 یاءجرزء اشر توانردیوجرود دارد پرس م یسیاکشن نو قابلیت  در

 ،چهارضلعی یجا بهماوس را  گراشاره ناحیه توانمی چنینهم محسوب شود. یتعامل

 (:زیر تصویر طب ) کرد طراحی یچندضلع صورتبه

 در مبدأتنظیم برای ناحیه  -12شکل 

دکمره شرفاف  ،روقامتانسردوم، مانند  یدهای پروژه در اسالاز بخش یکهر  یبرا
 .یدده یوندهای مربوطه پو بر اساس روندنما آنها را به بخش یدکن یطراح

 

 
 هتنظیم شفافیت دکم -11شکل 

فعالیت کارگاهی 
 130ص 



95 

 :شودچندضلعی می رسمبه شروع طب  تصویر زیرسپس 

 در  یصورت چندضلعمبدأ به یهناح یمتنظ -13شکل 

 
 clickboxو  Rollover درج
ممکن است در موقع اجررا برا شود یک متن راهنما درج  ،ناحیه  در اگر 

بررای رفرع ایرن کردنی، این متن راهنما دیده نشرود  بردن ماوس روی ناحیه 
برای انتقرال الیره  گیرد.قرار  در باالی الیه  باید الیه  مشکل 

 :انجام دهید را این کار به الیه باالتر از قسمت  

 انتقال الیه -14شکل 

 Memory Gameدرج ابزار تعاملی  -10کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت
 کاربرد آن چیست؟  با توجه به معنی

صورت طراحی کرد تا هنرجو بهصورت بازی حافظه توان مطالب درسی را بهمیپاسخ: 
تروان کاربردهرا را یرا در علروم مختلرف می بازی و با جذابیت مطالب را مطالعه کند.

 بگیرد. بهتر این مطالب را یاد صورت بازی حافظه طراحی کرد تا کاربر با این روشبه
 

کنجکاوی 
 133ص 
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 Drag and Dropحرکت اشیا با ابزار  -12 کارگاه

کره اگرر در  شوددقت . شوندینمکامل دیده  طوربه اجراهنگام ها بعضی از پویانمایی
 گزینه  ،آن  قسمتوجود دارد باید از ای این اسالید دکمه

توقرف در اسرالید  بررای از یرک  تروانمی جرای دکمرهه و ب غیرفعالرا 
 .کرداستفاده 

 توقف اسالید -15شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
 دهد؟یانجام م یچه عمل  یمدر شکل مقابل تنظ

را بره محرل  هاینرهکرردن گز با  کاربر یوقت یمرا انتخاب کن یهر جهتپاسخ: 
  در همان جهت مرتب شوند. کندیخودش وصل م

 برداری نمایشیفیلم -13کارگاه 

صردای صردای پرروژه )د و الزم اسرت دار صردااسالید خاصی خرودش   کهیدرصورت
 :شود قطع شود طب  تصویر عمل (زمینهپس

 کنجکاوی 
 135ص 
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 تنظیم صدای پروژه -16شکل 

 هاپاسخ به فعالیت

 

کاربرد  یخال یجاها در. دهدیرا نشان م بردارییلمف یندورب یماتتنظ یرشکل ز
 .یسیدرا بنو هاینهاز گز یکهر 

 کند:نمایش به دو حالت زیر فیلم تهیه میاز صفحه
 کنیم ویمصورت سفارشی تنظیم اندازه صفحه را به 

 کند.برداری میتمام صفحه فیلم  

 

 :کندفیلم تهیه می های زیرافزار در اندازهاز یک نرم
افزار چسبیده و از های پنجره نرمبرداری به لبه: محدوده فیلم

 کند.برداری میطور کامل فیلمافزار بهمحیط نرم
افزار وسیله ماوس از محیط نرمبهتوان را میبرداری : محدوده فیلم

 .کردانتخاب 
چسبد و با تغییر اندازه افزار میهای پنجره نرمبرداری به لبهمحدوده فیلم: 
 کند.نیز تغییر می برداریه فیلمپنجره، محدود
طور شوند بهبرداری تهیه میدر این حالت اسالیدهایی که بعد از اتمام فیلم 
 حالت زیر است: 4شوند که خود نیز دارای خودکار ایجاد می
برداری به روش نمایشی و غیرتعاملی: فیلم

برداری به روش تعاملی: فیلم
رای کادر راهنما برای کمک به کاربر برداری تمرینی که تعاملی بوده و دا: فیلم

است.
 : ترکیبی از سه روش فوق است.

ها خودکار ایجاد بود اسالید خودکاردستی است در حالت قبلی که  ضبط :
را باید ایجاد شود دکمه  ر این حالت اگر بخواهیم اسالیدد وشدند می

 بفشاریم.
 کند.یا با حرکت ماوس جابجا می خودکارصورت برداری را بهمحدوده فیلم

شودبرای ضبط صدای گوینده، میکروفون انتخاب 

 شود.میبرداری صدای سیستم هم ضبط هنگام فیلم

 .(شود فشرده کلید برداری برای خاتمه فیلم)برداری شروع فیلم 

 رود.برداری به کار میبرای انجام تنظیمات فیلم 

فعالیت کارگاهی فعالیت کارگاهی 
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 شود؟یاستفاده م بردارییلمف یانپا یکدام کلید تابعی برا
 یلمخاتمه ضبط ف یدکل یدکلو  است بردارییلمف یانپا یبرا  کلیدپاسخ: 
 است. به روش 

 

 چه کاربردی دارند؟     و      عالمت  

بررای       عالمرت و  ءیرا اشریا ءشری یشنمرابررای نمرایش یرا عردم        عالمتپاسخ: 

ء که در این الیه قرار دارد بره کرار تغییر اندازه و جابجایی شیجلوگیری از تغییرات و عدم

 رود.می
 از ابزارها فعال هستند؟ یرتعاملیغ یا یتعامل ییاچه اش یلمف یرایشدر زمان و
 یرفعرالشرده کرالً غ یدهها کادر قرمرز کشرکه دور آن یائیاش یرز یرطب  تصوپاسخ: 

 فعال است. یشاناجزااز  یبعض یماکه با فلش نشان داده یاءاش یهاست و بق

 
 سازی اشیاءفعال -17ل شک

 برداری به روش تعاملیفیلم -14کارگاه 

 .یدانجام ده را با روش  بردارییلمف
 را انتخاب کنید. گزینه  18پاسخ: در پنجره شکل 

 
.یدکن یسهمقا هم با را() بردارییلمفسه روش 

بیند و نقش غیرتعاملی که کاربر فقط میبه روش نمایشی و  برداریفیلم  •
.در فیلم نداردتعاملی 

برد نقش فعالی در پیش به روش تعاملی که کاربر برداریفیلم  •
رود.می کاربر جلو تعاملبا  زمانهمفیلم دارد و 

کنجکاوی 
 140ص 

کنجکاوی 
 138ص 

کنجکاوی 
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تمرینی که تعاملی و دارای کادر راهنما برای کمک به  برداری: فیلم •
که به کاربر در است با این تفاوت   برداریفیلم مشابه .ستاکاربر 

 کند.می عملیات راهنماییدر طی کردن و  یافتن محل درست 
 

 

 تدریس پس از
 

 ارزشیابی پایانینمونه 
 را اجرا کنید و مراحل زیر را انجام دهید: نرم افزار 
ایجاد کنید و تنظیمی انجام دهیرد کره  600*800یک پروژه خالی با اندازه  .1

اسالید اضافه کنید و چیدمان  اسرالید  4از پروژه، نسخه پشتیبان تهیه کند. 
تنظیمات  - درج اسالید -تنظیمات پروژه  - اول را خالی کنید. )ایجاد پروژه

ایجاد نسخه پشتیبان( -اسالید 

 .یدکن بردارییلمف یبی،صورت ترکرا به یرانا یرپروژه مشاه

 
 فیلم برداری ترکیبی -18ل شک

فعالیت کارگاهی 
 141ص 
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( ایجاد کنید و داخل آن دکمه خروج و خانه قرار Masterیک اسالید الگو ) .2
ایرد اعمرال اسالیدی که قربالً ایجراد کررده 4دهید. سپس اسالید الگو را به 

 سالیدها(اعمال اسالید الگو به سایر ا  -. )ایجاد اسالید الگو کنید
گرر در یک اسالید یک تصویر درج کنید و کاری کنیرد کره برا برردن اشراره .3

ماوس یک متن راهنمرا بررای تصرویر ظراهر شرود. )درج اشریای تعراملی و 
تنظیمات اشیای تعاملی و غیرتعاملی( زیر همران تصرویر یرک   -غیرتعاملی 

ء کنیررد. )درج اشرریا Highlightمررتن مرررتبط نوشررته و قسررمتی از مررتن را 
تنظیم اشیاء غیرتعاملی(  -غیرتعاملی 

در اسالید دیگری یک تصویر دیگر درج کنید و با ناحیه بزرگنمایی، قسمتی  .4
تنظیمات اشیاء غیرتعاملی( -از تصویر را بزرگ کنید. )درج اشیاء غیرتعاملی 

 برا اکشرن رفرتن بره اسرالید بعرد و  بعدیهای در این دو اسالید دکمه .5
 imageهرا را از نروع برای رفتن به اسالید قبلی درج کنیرد. دکمره قبلی

button  تنظیمات اشیاء تعاملی( -تنظیم کنید. )درج اشیاء تعاملی
 نمایش کلی از پروژه را تا اینجا مشاهده کنید.یک پیش .6
را اجرا کرده و با استفاده از فیلمبررداری  Microsoft office wordبرنامه  .7

دو فریلم تعراملی  wordاز نحوه درج تصویر در برنامه  captivateنرم افزار 
و نمایشی تهیه کنید. در فیلم نمایشری پیغامهرای آموزشری و راهنمرا را بره 
صررورت فارسرری وارد کنیررد و قسررمتی از فرریلم نمایشرری را برررش بزنیررد  و 
اسالیدهای این دو فیلم را در یک پرروژه ترکیرب کنیرد. ایرن دو فریلم را برا 

 EXEو  swfکامل مشاهده کنید و سرپس خروجری برا پسروند نمایش پیش
 -ضبط فیلم بره صرورت نمایشری  -تهیه کنید. )انتخاب روش فیلم برداری 

ترکیرب اسرالید  -ویرایش فیلم های نمایشی  -ضبط فیلم به صورت تعاملی 
 های مختلف( خروجی گرفتن از پروژه با فرمت -ها  های فیلم
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  نام و نام خانوادگی : 

  کارمرحله هایشاخص مرحله کار

 ایجاد پروژه -1

  پشتیباننسخهتنظیمات-خالیپروژهیکایجاد
 -پشرتیباننسرخهتنظیمرات-خرالیپروژهیکایجاد
 اسالیدتنظیمات -اسالیددرج

 

 -پشرتیباننسرخهتنظیمرات-خرالیپروژهیکایجاد
 اسالیدتنظیمات -اسالیددرج

 

  نمره

 درج اشیاء -2

  نمایشپیشایجاد-پروژهبهغیرتعاملیاشیایافزودن

  نمایشپیشایجاد-پروژهبهغیرتعاملیاشیایافزودن

  نمایشپیشایجاد-پروژهبهغیرتعاملیاشیایافزودن

  نمره

 فیلمبرداری -3

  نمایشی و تعاملیروشبهنمایشصفحهازبرداریفیلم

  نمایشی و تعاملیروشبهنمایشصفحهازبرداریفیلم

  نمایشی و تعاملیروشبهنمایشصفحهازبرداریفیلم

  نمره

  نمره پایانی 
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 6واحد یادگیری 

 یاچندرسانه یدسازی و تولآزمون یستگیشا

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی
 مفاهیم کلیدی

 ایچندگزینه سؤاالت تنظیمات آزمون آزمون الکترونیکی
صحیح  سؤاالت

 و غلط
کوتاه  سؤاالت
پاسخ

 ترتیبی سؤاالت جور کردنی سؤاالتکردنی  سؤاالت

سؤالبانک  کارنامه آزمون نظرسنجی سؤاالتتصادفی سؤاالت
   تولید و نشر پروژهپوسته پروژه

 مراحل انجام کار واحد یادگیریب( 
 مراحل انجام کار

 تنظیمات آزمون 1
 ساخت آزمون الکترونیکی 2
 ساخت آزمون تصادفی 3
 تولید و نشر پروژه 4

 بندی ( بودجهج
 بندی واحد یادگیریزمان

 سهم زمان اهداف توانمندسازی ردیف

 ساعت 1 آشنایی با مفهوم آزمون الکترونیکی 1

 ساعت 20 و آزمون تصادفی سؤالو بانک  سؤاالتطراحی انواع  2

3 
تنظیمات آزمون ویرایش اطالعات کارنامه و ایجاد فهرست و  

 ساعت 5 تغییر ظاهر 

ساعت 4 تولید انواع خروجی از پروژه 4

 ساعت 30 مجموع زمان
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 روزانه: طرح درس

 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی
 سازی و خروجی گرفتندرس: آزمون کالس: دهم

 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند آزمونی را بسازد و از آزمون خروجی بگیرد.

 هافعالیت یادگیری اهداف
زمان 

 فیزیکی

 فعالیت
هدف: حیطه عاطفی/  طبقه

 حرکتی –شناختی/ روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از  ارزشیابی رفتار ورودی
آزمون الکترونیکی و تولید و نشر 

 پروژه

 پاسخگویی و تعاملمشارکت در  نشان دادن یک نمونه آزمون الکترونیکی
10 

مقایسه تفاوت آزمون کاغذی و آزمون  ایجاد انگیزه
الکترونیکی و خروجی گرفتن پروژه 

 های مختلفبرای دستگاه

صورت صورت کاغذی و هم بهیک آزمون را هم به
الکترونیکی به هنرجویان نشان دهد و از آزمون یک 

 خروجی تولید کند.

با روش ایجاد آزمون و خروجی گرفتن از 
و مزایای  افزار پروژه در نرم

 .آزمون الکترونیکی آشنا شود
20 

 ارائه مفاهیم کلیدی

 )توضیح هنرآموز(
 )دانشی( کلیدی مفاهیم کامل توضیح

 هنرجویان در انگیزه و عالقه ایجاد و
 بینشی()

را در  سؤاالتتنظیمات آزمون را شرح داده و انواع 
و یک  سؤالو بانک  دایجاد کن افزار نرم

ایجاد  سؤالنمونه آزمون تصادفی هم بر اساس بانک 
 در قسمت سؤالد و درباره خصوصیات هر نوع کن

های در فرمتآزمون برای د و شرح ده 
 .دمختلف خروجی تهیه کن

سعی هنرجو با استفاده از مطالب فراگرفته 
 کند.ک آزمون میدر ایجاد ی

40 

 فعالیت کارگاهی

 )تمرین هنرجویان(
 سؤالهنرجو باید بتواند چند نمونه 

ایجاد کرده و خصوصیات این نوع 
 .را تغییر دهد سؤاالت

هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به 
صورت گروهی به خواهد بهها میهنرجو داده و از آن

 ها بپردازند.حل آن

های کارگاهی کتاب فعالیت با توجه به
های های خود، گزینههنرجویان در گروه
 آموزند.خطا می و دیگر را با آزمون

100 
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی
 سازی و خروجی گرفتندرس: آزمون کالس: دهم

 پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو بتواند آزمونی را بسازد و از آزمون خروجی بگیرد.

 هافعالیت یادگیری اهداف
زمان 

 فیزیکی

 هایتفعالارزیابی 
 ارائه تمرین

ساخت آزمون الکترونیکی و خروجی 
 گرفتن از این آزمون

شده های تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می
قبل از  کارگاهی بپردازند.های به انجام یکی از فعالیت

 هاهای ارزیابی تمرینشروع به کار هنرجویان، مالک
 شود.ها داده میبه آن

کنند های خود سعی میهنرجویان در گروه
با نهایت دقت و سرعت با ایجاد خالقیت به 

 انجام فعالیت کارگاهی بپردازند.
60 

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

ساخت آزمون،  هنرجو با تنظیمات
و  سؤالایجاد بانک ، سؤاالتانواع 

 طوربهآزمون تصادفی و نشر پروژه 
 .کامل آشنا شود

های کارگاهی با توجه به کلیت فصل، یکی از فعالیت
 .را به هنرجویان شرح دهد

 فعالیتپرسش و پاسخ، گوش دادن فعال، 
 20 انجام پژوهش برایریزی گروهی و برنامه

 ارزشیابی شایستگی

 )ارزشیابی پایانی(
هنرجو بتواند یک آزمون الکترونیکی 

 .بسازد و از آن خروجی بگیرد
انفرادی و گروهی انجام  شاخه دواین ارزشیابی در 

 شود:می
شده های تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می

 به انجام پروژه این بخش از واحد کار بپردازند.
 شود.داده میای به کار گروهی هنرجویان نمره

صورت انفرادی برگزار آزمون برای هنرجویان به
شود.می

های ارزیابی پروژه به نکته: قبل از شروع به کار، مالک
شود. نمره گروهی در نمره انفرادی ها داده میآن

 است. تأثیرگذار

 کنندهای خود سعی میهنرجویان در گروه
با نهایت دقت و  شدهزمان تعییندر مدت
با ایجاد خالقیت به حل پروژه سرعت 
 بپردازند.

صورت انفرادی یک آزمون هنرجویان به
 سازند.الکترونیکی می

90 

 تمرین در منزل
 شده()تعیین

اندازی آزمون های کتاب نصب و راهبرای یکی از بخش صورت گروهیانجام پروژه آموزشی به
 .الکترونیکی ایجاد و از آزمون خروجی بگیرند

وظایف کار پروژه بین اعضای  بندیتقسیم
 شدهبندی تعیینگروه و تحویل در زمان

20 

 9.0و برنامه  برنامه ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز
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 های پیوست ها و پروندهد( فیلم

 هدف شماره فیلم
 سررؤاالتای، درج چندگزینرره سررؤاالتتنظیمررات سرراخت آزمررون، درج 

 نادرست-درست

 کردنی، ترکیبی و نظرسنجی ، یجور کردن سؤاالتدرج 

 تصادفی سؤاالت، آزمون با سؤالآزمون، بانک ساخت انواع آزمون، پیش 

 تغییر پوسته پروژه، تولید و نشر پروژه

 ایبندی پروژه، تولید محتوای چندرسانهتولید محتوای الکترونیکی، جمع 

افزار تولید یک مجموعه کامل با نرم ءبندی اجزاجمع 

 اصالحیه کتاب الکترونیکیفعال کردن محتوای الکترونیکی،  

توانید از مطالب پرونده پیوست ها و مباحث تکمیلی میبرای آشنایی با فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیمطالب و فعالیت» 
 

 ( ورود به بحث ه

های جذب هنرجویان، درک مزایای آزمون الکترونیکی و معایب آزمون کاغذی یکی از راه
برای اینکه بداند چقدر مطالب آموزشی  الکترونیکی،هنرجو بعد از ایجاد محتوای  است.
 عنوان یک ابزار ارزیابی آموزشی استفاده کند.از آزمون به تواندیممفید بوده  شده یهته

 :شودمختلف این واحد یادگیری در شکل زیر توجه  هایقسمتبه ارتباط بین 

 

 

 

مزایای 
آزمون 
یالکترونیک

انواع آزمون ها 
در 

captivate

ایجاد انواع
آزمون

تنظیمات
آزمون

آزمون 
تصادفی

تنظیمات
هنشر پروژ

خروجی 
گرفتن از
پروژه
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 تدریس

 تنظیمات ساخت آزمون  – 1کارگاه 

، سؤاالتکاربرد انواع ، هاآزمونست درباره انواع اتدریس این بحث بهتر  شروعقبل از 
داده به هنرجویان توضیح  هاآنو تفاوت آزمون پیشو  نظرسنجیو  نمره دار سؤاالت
 .شود

 یادگیری-یاددهی فرآیند در متداول مشکالت
 ،که باید در تنظیمات استدرصد  80، قبولی در تنظیمات آزمون فرضپیشنمره  •

 در آزمون تصحیح شود. مدنظربر اساس نمره قبولی  نمره قبولی
دکمه  مجبوریم سؤالکه بعد از پاسخ به هر  باید در نظر گرفتاجرا  هنگام •

مشکل در این برای رفع  .دبعدی برو سؤالتا به  را انتخاب کنیم 
 .دشوتنظیمات آزمون طب  تصویر زیر عمل 

 تنظیمات کادر آزمون -19شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
 .یدکن ی تحق یکیالکترون یهاو تفاوت آن با آزمون برخط یهادر مورد آزمون

 

ها امکان شرکت در آزمون در هرلحظه و هر مکان جغرافیایی در این آزمون آزمون آنالین
توانند آزمون داده و نتیجه آزمون را می هرلحظهوجود دارد و کاربران در 

به  هاآنها دارند نیاز همان لحظه ببینند تنها محدودیتی که این آزمون
 .استاینترنت 

 پژوهش
 144ص 
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آزمون 
 الکترونیکی

تواند با داشتن فایل خروجی آزمون، در هرلحظه ها، کاربر میدر این آزمون
 بدهد.آزمون 

 

 دهند؟یدر آزمون انجام م یماتیچه تنظ یرز یهااز بخش یکهر 

 

یی هاسامانهدر  مثالًگیری از نتیجه آزمون که تنظیم روش گزارش
گزارش  یا یک وب سرور داخلی و یا  مثل 

 هم ثبت شود.

، نمایش سؤاالتهای تنظیمات نام آزمون، تصادفی شدن گزینه
های قبولی ، پیغامسؤاالتیا کل  سؤالیید اتمام بعد از هر تأها، دکمه

 بعد از آزمون سؤاالتو یا مردودی و مرور 
 

میزان نمره قبولی یا درصد قبولی و تنظیم تنظیمات مربوط به 
  اجرای عملیات خاصی در صورت قبولی یا مردودی

  فرض آزمونهای پیشامکان تعیین و تغییر برچسب

آزمون را  هاییامها و پاز دکمه یکهر  یر،آزمون در شکل ز یماتدر پنجره تنظ
 یریساخت آزمون از تکرار ترجمه آن در هر سؤال جلوگ ینتا در ح یدترجمه کن

 شود.

 
 آزمون هاییامها و پترجمه دکمه-20 شکل

فعالیت کارگاهی 
 145ص 

 کنجکاوی 
 145ص 
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 ایچندگزینه سؤالدرج  – 2کارگاه 

فقط   قسمتبا انتخاب تنظیم متن از راست به چپ در  طب  تصویر زیر
 .ماندمی شماره گزینه در سمت چپشود و می متن راست به چپ

 هاگذاری گزینهشماره -21شکل 

داده قررار  در حالرت ها طب  تصویر زیرر شرماره گزینرهباید مشکل  رفع برای
 شود:

 گذاری در حالت تنظیم شماره -22شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
و در مقابل آن  یداز سؤاالت را حدس بزن یکنوع هر  یرشکل ز هاییکونبا توجه به آ

 یسید.بنو
 کنجکاوی 

 146ص 
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 آزمون سواالت انواع-23 شکل

کررده و در  یآوررا جمع یاطالعات در  یحیسؤاالت تشر یدر مورد طراح
 .یدکالس ارائه ده

هسرتند  یها مفهرومچرون اکثرر پاسرخ یحیسرؤاالت تشرر یبرا در  •
 .کردسؤال طرح  توانینم یراحتبه

 یبررا یردیکلمات کل یجواب سؤال بعض استکوتاه باشد ممکن  پاسخاگر سؤال  •
عنوان جرواب در موقرع آن کلمرات بره یرینسؤال مهم باشد که با تع یجادکنندها

است. یح، اگر کاربر آن کلمات را وارد کادر پاسخ کند صحیطراح
 

 
 دارد؟ یچه کاربرد  گزینه
 کاربرد دارد. یسؤاالت بدون نمره و نظرسنج یبراپاسخ: 

 

 کنجکاوی 
 147ص 
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 .برود یسؤال بعد یدد که پس از پاسخ، به اسالنیک یمتنظ یطوررا سؤال 
، بدون ثبت پاسخ و نمایش غلط یا درسرت سؤالاگر بخواهیم بعد از پاسخ هر پاسخ: 
بعدی برود بایرد در تنظیمرات آزمرون از مسریر منروی  سؤال، به اسالید سؤالبودن 

 را فعال کرد.  گزینه 

 کوتاه پاسخ سؤاالتدرج  – 3کارگاه 

الزم باشرد  و شرودیمجمله نوشرته  سؤال روی وقتی بر  سؤاالت در
در خروجری ، گیررددر نظر بجای خالی  عنوانبه با انتخاب فارسی را  ایکلمه
 .شودمی ن کلمه برای کاربر نمایش دادهقسمتی از آتنها 

تغییر  شدهگفته صورتبهرا سؤال  یماتتنظ یسید ورا بنو هاینهاز گز یککاربرد هر 
 دهید.

 
 سؤال یماتتنظ-24 شکل

 فعالیت کارگاهی
 149ص 

 کنجکاوی 
 150ص 
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 سؤالتعیین جای خالی در  -25شکل 

 :استاین مشکل طب  تصویر زیر  حل راه

 سؤالتنظیم جای خالی در  -26شکل 

 هاپاسخ به فعالیت
 .یسیدرا بنو -کاربرد عالمت + و  یردر شکل ز
 هابرای حذف از لیست پاسخ –+ برای اضافه کردن پاسخ و پاسخ: 

 

 کنجکاوی 
 151ص 
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 یکردن clickدرج سؤال  - 5کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت
 ؟نشود مشاهدهزمان اجرا  کهیطورها را حذف کرد بهخط دور پاسخ توانیم چگونه

 
 ها پاسخ خط دور  حذف-27شکل 

 ترتیبی سؤالدرج  – 6کارگاه 

 هابه فعالیتپاسخ 

 .یسیدکارنامه را بنو یاز سطرها یک. کاربرد هر یدکارنامه برو یدبه اسال

 
  کارنامه عبارات فارسی معادل -28شکل 

 
کارنامه را  یرهایمتغ  قسمتکارنامه در  یماتبا استفاده از تنظ توانیچگونه م

 کرد؟ یمخف

فعالیت کارگاهی 
 153ص 

 کنجکاوی 
 152ص 

 کنجکاوی 
 153ص 
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 نامه کار متغیرهای کردن مخفی -29شکل 

 نظرسنجی سؤال درج - 7 کارگاه

 هاپاسخ به فعالیت
 است؟ یرفعالغ یسؤاالت نظرسنج یبرا  ینهچرا گز
  .یستو نمره مالک ن استسؤاالت هدف دانستن نظرات کاربران این چون در پاسخ: 

 
 .یدبحث کن و  در مورد تفاوت 

به مبحث آموزش  یاوردکه اگر در آزمون نمره ن زده شود یمثال آزمونیشدر مورد پ •
 یتیبفهمد که سطح کالس در چه وضع تواندیبهتر م هنرآموز یا دوداده شانتقال 
 آموزش یکاربران را برا یاآموزان دانش آزمونیشپ یارا شروع کند  یسشتا تدر است
 آزمونیشکه در پ یعدم قبول یا یبه نمره قبول وجهبا ت یشرفتهو متوسط و پ یمقدمات

 .کندیم یتهدا گیردیم
 آزمونیشکارنامه مثل سؤاالت پ یداسال اما در سؤاالت  •

 یبرا یشترسؤاالت بنوع  ینو از ا هم موجود نیستور آزمون و دکمه مر وجود ندارد
 .شودیاستفاده م یع خاصوانتقال اطالعات در مورد موض

 تصادفی سؤاالتساخت آزمون با  – 8کارگاه 

 یجادا یشد اگر کاربر بخواهد آزمون یجادفصل ابه صورت فصل بانک سؤال به اینکه از بعد

صرورت به کنردیم یرینفصل چند سرؤال را کره طرراح سرؤال تع هر کند که از سؤاالت

 مسیراز  انتخاب یجابهتر است به ،انتخاب شود یتصادف

 شود: ستفادها یرز یراز روش تصو 

کارگاهی فعالیت 

 کنجکاوی 
 154ص 

 پژوهش
 155ص 
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 از هر فصل سؤاالتتنظیم تعداد  -30شکل 

برین کلمرات قرت شرود کره د هافصل گذارینامدر  سؤالهنگام طراحی بانک  نکته:
  فاصله نباشد.

 تغییر پوسته پروژه – 9کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

 .یسیدپروژه را بنو ینوار کنترل یرو یهااز دکمه یکعملکرد هر  یردر شکل ز

 
 عملکرد دکمه های نوار کنترلی -31شکل 

 
 شود؟یم یجادا ییریچه تغ یمرا فعال کن  ینهگز کهیدرصورت
 نوار کنترلی در دو ردیف نمایش داده خواهد شد.پاسخ:

پخش 
مجدد

توقف 
پخش

رفتن به اسالید بعدی

پخش

فعالیت کارگاهی 
 158ص 

 کنجکاوی 
 159ص 
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 تولید و نشر پروژه  - 10کارگاه 
  هاپاسخ به فعالیت

 کنند؟یم یدتول یچه نوع خروج و   هایینهگز
 .دهدیم  یخروج  ینهو گز یخروج  ینهگزپاسخ: 

 

 تدریس از پس

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی

یک آزمون الکترونیکی به صورت زیر  و را اجرا کنید نرم افزار 
 طرح کنید:

درصد تعیین کنید و تنظیمری  50الف( قبل از طراحی آزمون، حداقل نمره قبولی را 
های موجود در آزمون به صورت فارسی نمایش داده شود و اگرر دکمهانجام دهید که 

دانش آموز نمره قبولی را کسب نکرد به اسالید حاوی مطالب آموزشی برگردد و بعرد 
 د.از دیدن مطالب آموزشی دوباره آزمون ده

سرپس پرن    .آزمون طراحری کنیرد ت را به صورت پیشب( دو سوال از انواع سواال
دار طراحی کنیرد و بررای هرر سروال سوال از انواع مختلف سواالت را به صورت نمره

های سرواالت را بنویسرید. مرتن نمره و زمان را تنظیم کنید و مرتن و تعرداد گزینره
گزینره تعرداد ترالش را از کارنامره حرذف  اطالعات اسالید کارنامه را فارسی کنید و

 کنید.
د کنیرد کره ایرن طبقره بنردی ج( سه طبقه بندی برای مجموعه سواالت خود ایجرا

ایرد را بره طبقره های کتاب باشد و سواالتی که قبال ایجراد کردهتواند نام پودمانمی
مخصوص خود منتقل کنید سپس یک آزمون با سه سوال تصادفی ایجاد کنید که از 

 هر طبقه یک سوال به صورت تصادفی انتخاب کند.
یک به اسالید اول ببرید.  کشیدنبا د( یک اسالید جدید ایجاد کنید و این اسالید را 

های نمرایش داده شرده در ایرن فهرست محتوا در این اسالید ایجراد کنیرد و گزینره
 .نیرددلخواه به این فهرست محتروا اعمرال ک فهرست را تنظیم کنید و یک 

در  پوسته پروژه را به دلخواه تنظیم کنید و تنظیمی انجام دهید که نروار 
مختلرف تهیره  هرایقالبپایین اسالیدها دیده نشود سپس از پروژه خود خروجی در 

 کنید.

 کنجکاوی 
 160ص 
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  نام و نام خانوادگی : 

  کارمرحله هایشاخص مرحله کار

تنظیمات  -1

 آزمون 

  آزمونانجام تنظیمات تعیین شده قبل از 
انجام تنظیمات تعیین شده بعد از قبولی یا مرردودی در 

 آزمون
 

  ترجمه دکمه ها و پیامهای آزمون
  نمره

ساخت  -2

آزمون 

 الکترونیکی

  درج سوال و پاسخ

  تنظیم گزینه ها و سوال

  تنظیمات اسالید کارنامه

  درج سوال از نوع پیش آزمون

  نمره

ساخت  -3

آزمون 

 تصادفی

  ایجاد طبقه بندی در قسمت بانک سوال

  درج هر سوال در طبقه مخصوص در بانک سوال
طبقره بنردی بانرک  ایجاد آزمون تصادفی با اسرتفاده از

 سوال
 

  نمره

تولید و  -4

 نشر پروژه

  تغییر پوسته پروژه و گرفتن خروجی از پروژه

  ایجاد فهرست محتوا

  تنظیم فهرست محتوا

  نمره
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 برای مطالعه بیشترب( 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

https://helpx.adobe.com/support/captivate.html
https://www.lynda.com/Captivate-training-tutorials/170-0.html
https://www.lynda.com/Captivate-training-tutorials/170-0.html
http://elearningbrothers.com/adobe-captivate-resources/
http://blogs.adobe.com/captivate/adobe-captivate-tutorials
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook/dp/1932733841
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook/dp/1932733841


 
 

 چهارم فصل
 

 8و  7 یادگیری واحد

 مسائل سادهحل 
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 7واحد یادگیری 

 IDEحل مسئله و کار با شایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم الف(
 کلیدی مفاهیم

مسئله حل مفهومخروجی مفهومورودی مفهومسیستم مفهوم
کنسول برنامه مفهوم مفهومنما روند مفهومالگوریتم مفهوم
 هایزبان انواع

نویسیبرنامه
 سی زبان معرفی

 شارپ
 سی در برنامه قالب

شارپ
 در خروجی دستورات
شارپ یس

 مراحل انجام کار واحد یادگیری ب(
 مراحل انجام کار

 حل مسئله  1
 و اجزای آن شناسایی   2
 ساده یهابرنامهنوشتن   3
 سادههای برنامهایجاد جذابیت در   4

  الزم تجهیزات ج(

 افزارینرم الزامات
  افزارنرم •
یسینوبرنامه زبان به کد یدتول و روندنما یبررس یم،ترس یبرا  افزارنرم •
 ابتدا یدبا یتیب 64 صورتبه  افزارنرم نصب یبرا •

 .یدکن نصب را 
 افزاریسخت تجهیزات
 : 2012 افزارنرم نصب برای افزاریسخت مشخصات

گیگاهرتز 6/1 حداقل پردازنده •
گیگابایت 1 حداقل  حافظه •
گیگابایت 1 سخت دیسک در موجود فضای حداقل •
 باالتر و 1024 × 768 رزولوشن در اجراقابل و   با متناسب ییویدئو کارت •

  بندیبودجه د(

 توانید از نمونه پیشنهادی استفاده کنید.می فصل چهارمبندی بودجهبرای 
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 جلسه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

 165 - 175 افزارنرم-حل مسئله 7 22

حل  -مسئلهیه حل اولیم مفاهآشنایی با 
 -یتم و فلوچارت ساده نوشتن الگور - مسئله

 -ای نوشتن الگوریتم و فلوچارت مقایسه
یل حلت -های محاسباتی یتمالگورنوشتن 

 عملکردی و صحت درست)آزمایش( 
 -های نمونه ها با دادهها و فلوچارتیتمالگور

های انتخاب الگوریتم و آشنایی با شاخص
 فلوچارت بهینه

رائه چند مسئله دلخواه، نوشتن الگوریتم و ا -
 افزار ترسیم فلوچارت مربوطه در نرم

ررسی صحت عملکرد الگوریتم و فلوچارت، ب -
  ها به کمک جدولصحت ورود داده

23 7 
 -آشنایی با زبان سی شارپ
 آشنایی با ویژوال استودیو

182 - 176 

 -نتخب م  نصب - آشنایی با انواع 
 نظیم ت -منتخب  آشنایی با اجزای 
 -وژه ساده ایجاد یک پر -با تنظیمات اولیه 

وشتن برنامه ن -شناخت دستورات خروجی 
 -آشنایی با دستور کنترل خروجی  -ساده 

 هیری دستور کنترل خروجی در برنامکارگبه

روژه ساده، تعیین زبان پایجاد یک  -
یر مسیین تعپروژه، یسی، تعیین نوع نوبرنامه
یره پروژه، تنظیمات آن، اجرای برنامه به ذخ

 شدهیرهذخازیابی برنامه بهای مختلف و روش

24 7 

 تفاوت متدهای 
نمایش و

 ایجاد صدا با-فهرست هوشمند
فاده است های مختلف فرکانس
 از رنگ

187 - 183 

آشنایی  شناخت دستورات خروجی 
شناخت متد  فهرست هوشمند  یتباقابل

آشنایی با دستورات تغییر رنگ  - 
یری دستورات تغییر رنگ کارگبه -خروجی 
 خروجی

های یجاد یک پروژه ساده برای نمایش پیاما -
 دلخواه با استفاده از متدهای

 دلخواه یهابارنگ و
هنگ دلخواه با استفاده از متد ساخت آ -

25 7 
 -کنسول های پنجره ویژگی

 -در کنسول  نمامکانمختصات 
 ترسیم در محیط کنسول

193-188 
 -یش نماصفحهآشنایی با سیستم مختصات 
شده یینتعنمایش خروجی در مختصات 

 یشنماصفحه

های یجاد یک پروژه ساده برای نمایش پیاما -
 یشنماصفحههای مختلف دلخواه در مکان
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 جلسه
واحد 

 یادگیری
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی شماره صفحات کارگاه )موضوع(

 اطالعات هنرجوبرگ نمونطراحی  194-195 1کارگاه  8
ای بنویسد که شکل ظاهری یک برنامه
 را طراحی کند. حسابینماش

26 8 
 3کارگاه  -2کارگاه 
 4کارگاه 

204 - 196 
غیر مقداردهی مت -اعالن و مقداردهی متغیر 

 ایتغیر رشتهمای/ دریافت رشته

مشخص  بارنگد ملی را کای بنویسد که برنامه
ای که نام و نام برنامه -دهد  یشنماصفحهروی 

وی دلخواه بر ر بارنگخانوادگی کاربر را دریافت و 
 نشان دهد. یشنماصفحه

 205-208 8،  7، 6، 5کارگاه  8 27
خواندن متغیر عددی ، تبدیل عدد صحیح 
یر به اعشاری ، تبدیل نوع داده ، دریافت متغ

 کاراکتری

مشخص بر  بارنگبر را گرفته ای که سن کاربرنامه
 دهد. یشنماصفحهروی 

 209 - 213 10و  9کارگاه  8 28
،   هساد یگذاریجاالگوی 
 یگذاریجاالگوی 

ای بنویسید که با استفاده از تبدیل نوع، برنامه
را  کاراکتر و همچنین کاراکتر صورتبهعدد را 

چاپ  عدد تبدیل کرده و با پیغام مناسب صورتبه
 کند.
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 حل مسائل ساده 

 یادگیری: واحد پیشنهادی بندیزمان

  
ف

دی
ر

اهداف توانمندسازی
زمان 

 تدریس)ساعت(
 عملیتئوری

 1مسئلهیه حل اولیم مفاهآشنایی با 1

 11مسئلهحل 2

 11نوشتن الگوریتم و فلوچارت ساده3

 11اینوشتن الگوریتم و فلوچارت مقایسه4

 11های محاسباتییتمالگورنوشتن 5

6
ها و یتمالگور عملکردی و صحت درستیل )آزمایش( تحل

های نمونهها با دادهفلوچارت
11 

 1های انتخاب الگوریتم و فلوچارت بهینهآشنایی با شاخص7

 آشنایی با انواع 8

 1منتخب  نصب9

 1منتخب آشنایی با اجزای 10

 1با تنظیمات اولیه تنظیم 11

 1ایجاد یک پروژه ساده12

 1معرفی دستورات خروجی13

 1نوشتن برنامه ساده14

 1معرفی دستور کنترل خروجی15

 2برنامه یری دستور کنترل خروجی درکارگبه16

 1ی نمایش خروجیهاقالبمعرفی 17

 2ی نمایش خروجیهاقالبیری کارگبه18

 1یشنماصفحهمعرفی سیستم مختصات 19

 2یشنماصفحهشده یینتعنمایش خروجی در مختصات 20

 2یری دستورات تغییر رنگ خروجیکارگبهمعرفی و 21

 18 12 جمع ساعات 
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 مسئلهحل درس:  پایه: دهم

 تعیین اجزا و حل مسئله یستگیشایی و تواناپیام جلسه )هدف کلی(: 

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
طبقه هدف: حیطه عاطفی/ 

 رکتیح -شناختی/ روانی 
 مدت )دقیقه( کار هنرجو کار هنرآموز

 ارزشیابی رفتار ورودی
سنجش میزان آگاهی هنرجویان در 

 خصوص حل مسئله
آزمون جهت تعیین سطح یشپ سؤاالتمطرح کردن 

 هنرجویان از طریق بارش مغزی
 10 مشارکت در پاسخگویی و تعامل

 ایجاد انگیزه
ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به 

 بحث روش حل مسئله

 صورتبههای روزمره که هایی ملموس از فعالیتبیان مثال
شوند و انجام خرید اینترنتی از یک انجام می گامبهگام

 واقعی صورتبه تارنما

 20 بیان مراحل انجام این فعالیت

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

توضیح کامل مفاهیم کلیدی 
)دانشی( و ایجاد عالقه و انگیزه در 

 (بینشی) هنرجویان

های حل مفاهیم داده، اطالعات، ورودی و خروجی، گام
 را شرح دهد. نما مسئله، مفهوم الگوریتم و روند

درگروه های خود سعی در تفهیم 
کامل مطالب به سایر همکالسی ها با 

 مثال می کنند.
30 

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

هنرجو باید بتواند اجزای یک 
را تعیین کرده و روش حل  مسئله
نما  الگوریتم یا روند صورتبه آن را

ارائه دهد.

 های کارگاهیارائه و تشریح مسائل و فعالیت

یعنی مشخص  مسئلهتعیین اجزای 
های کردن ورودی، خروجی و پردازش

ند روو ارائه الگوریتم یا  مسئلهالزم در 
 ی مربوطهنما

110 

 هاارزیابی فعالیت
 ارائه تمرین

 روند نمانوشتن الگوریتم و ترسیم 
در  شدهمطرحبرای مسائل 

 های کارگاهیفعالیت

شده به های تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می
 ردازند.های کارگاهی بپانجام فعالیت

ه باین ارزشیابی به دو صورت انفرادی و گروهی با توجه 
 های کارگاهیارزشیابی از بخش ارزیابی فعالیت هایشیوه

 شود.انجام می
های ارزیابی پروژه به از شروع به کار، مالکنکته: قبل 

 شودداده می هاآن

های خود سعی هنرجویان در گروه
کنند با نهایت دقت و سرعت با می

ایجاد خالقیت به انجام فعالیت 
 کارگاهی بپردازند.

60 

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

هنرجو با مفاهیم داده، اطالعات، 
آشنا ورودی و خروجی در مسئله 

با توجه به نمودار مفهومی این مبحث از واحد یادگیری، 
مرور و در مورد درس جلسه آینده حدود  شدهگفتهمطالب 

گوش دادن فعال و پرسش و پاسخ و 
 20 منظور انجام پژوهشریزی بهبرنامه
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 مسئلهحل درس:  پایه: دهم

 تعیین اجزا و حل مسئله یستگیشایی و تواناپیام جلسه )هدف کلی(: 

 زمان فیزیکی هافعالیت اهداف یادگیری

حل و توانایی ارائۀ راه شده باشد
نما  برای مسئله، ترسیم روند

افزار صورت دستی و با نرمبه
های مؤثر تشخیص داده ،

 را داشته باشد. در حل مسئله

 ه به هنرجو اطالعاتی ارائه دهد.چند دقیق

 ارزشیابی شایستگی
 )ارزشیابی پایانی(

هنرجو توانایی حل مسأله را داشته  
و اجزای آن را  باشد. محیط 

بشناسد. بتواند برنامه های ساده 
بنویسد و توانایی ایجاد جذابیت در 
 برنامه های ساده را داشته باشد.

 انی وهای ارزشیابی پایارزشیابی پایانی را با توجه به شیوه
 شایستگی هنرجویان انجام دهد.

های خود سعی هنرجویان در گروه
 شده بازمان تعیینکنند در مدتمی

نهایت دقت و سرعت با ایجاد خالقیت 
 های کارگاهی بپردازند.به انجام فعالیت

90 

 تمرین در منزل
 )تعیین تکلیف(

صورت انجام پروژه آموزشی به
 تعیین تکلیف جهت تمرین در منزل یا فردی گروهی

بندی وظایف کار پروژه بین تقسیم
بندی اعضای گروه و تحویل در زمان

 شدهتعیین
20 

 ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، برنامه  ابزارهای موردنیاز
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  پیوست هایپرونده و هافیلم (ه

 هدف فیلم شماره
 افزارمنر فلوچارت، مدیریت افزارهاینرم معرفی آن، اجزای و مسئله تعریف

 معرفی ، زبان بررسی نویسی،برنامه هایزبان انواع با آشنایی
 کامپایلر با ساده هایبرنامه ایجاد ،

 صدا تولید و رنگ تغییر دستورات ،یسیکد نو محیط با آشنایی 

 
 برنامه از استفاده نحوه ، دستور در خروجی بندیقالب

 راهنمای

ده پرون»توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیپیوست فعالیت

  بحث به ورود (و

 یینتع منظوربهآن و  یدهسازمانگیری برای یاد-یند یاددهیآپیش از شروع فر
 ه بحثورود ب یالزم برا یهایتصالح یینتعی مورد انتظار و ورود یرفتارها سطح

 یان اطالعاتی کسب کنید.هنرجو، مهارت و انگیزش دانشالزم است نسبت به 
 کنید. یی مشابه سواالت زیر را مطرحهاسؤالیابی آغازین جهت ارزش توانیدمی

بیان کند؟ گامبهگام صورتبهروزانه را  یفعالیتتواند انجام چه کسی می •

نامند؟فعالیت را چه مییک  مرحلهبهمرحلهروش انجام  •

تواند چند مورد از مسائل ریاضی را مثال بزند؟چه کسی می •
بیان  گامبهگامصورت ریاضی را به مسئلهاند روش حل توچه کسی می •

 کند؟

 را بیان کند؟ روند نماافزار ترسیم نرمیک های تواند قابلیتچه کسی می •

دانیم توریست خارجی که ما زبانش را نمیتواند بگوید با یک کسی می •

چگونه باید صحبت کنیم؟
 رد؟کرا به کامپیوتر منتقل  روند نماتوان یک الگوریتم یا چگونه می •

 نشان را یدرس کتب و یادگیری یواحدها سایر با یادگیری واحد این ارتباط 1 نمودار
 دهد.می
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 ارتباط این واحد یادگیری با سایر واحدهای یادگیری و کتب درسی -1نمودار 

 
 

 

 

 

 دهد.می ننشا را یادگیری واحد این تلفمخ هایقسمت بین عرضی ارتباط 2 نمودار
کنید. تنظیم و ریزیبرنامه را خود تدریس جریان مودارن این اساس بر توانیدمی شما

 7 یادگیری واحد مختلف هایقسمت بین ارتباط -2 نمودار

 

کتاب دانش فنی پایه

(الگوریتم و فلوچارت)حل مساله : واحد یادگیری سوم

کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 

IDEحل مساله و کار با : 7واحد یادگیری 

کار با انواع داده، دریافت و نمایش داده:8واحد یادگیری 

محاسباتی، مقایسه ای و منطقیکار با عملگرهای : 9واحد یادگیری  

کار با دستورات شرطی :10واحد یادگیری 

شناخت مساله•

تعیین ورودی ها•

تعیین خروجی ها•

1

شاااخص های انتخاااب •
الگوریتم بهینه

ای نوشتن  الگوریتم ه•
پیچیااده  باارای حاال 
مسااااااله و رسااااام 

فلوچارت آن

2

و تعریاااااف•
ویژگی های آن

هاااایIمعرفااای •
مختلف

معرفی اجزای •

3

آشاانایی بااا ساااختار •
برناماااه کنساااول و 

مفاهیم آن

4

آشنایی باا دساتورات•
خروجااای و تنظااایم 

خروجی

م آشاانایی بااا سیساات•
رناااگ و دساااتورات 
مختص رناگ کاردن 

خروجی

5

کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

کلیه واحدهای یادگیری
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IDEافتبرنامه نویسی مایکروس

(VISUAL STUDIO 2012)

معرفی

نصب

آشنایی با محیط

ایجاد پروژه و کد نویسی

مفهوم                       
console applicton

#Cالگوی برنامه 

 Writeدستور

 WriteLineدستور

 Intellisenseمفهوم 

ReadKeyدستور

Beepدستور 

ForegroundColorدستور

BackgroundColoدستور

r

Clearدستور 

دستور 
SetCursorPosition

ذخیره و اجرا

مفهوم 

انواع 

پیاده سازی و اجرا

انواع زبانهای برنامه 
نویسی

زبان های سطح باال

زبان سی شارپ

زبانهای سطح میانی

زبانهای سطح پایین

گام های حل مساله

تعیین ورودی ها

تعیین خروجی ها

طرح نقشه

الگوریتم

روندنما

نرم افزار 

 شما و دهدمی نمایش را یادگیری واحد این نیذه و مفهومی نقشه 3 نمودار

 شکل به را خود تدریس آموزشی، محتوای و مطالب از دورنما یک داشتن با توانیدمی

کنید. مدیریت بهتری

  7 یادگیری واحد ذهنی و مفهومی نقشه -3 نمودار
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 تدریس

 مسئله حل

  یشنهادیپ یالگو و یوهش
 .هدد می نشانرا  مسئله یک برای نهایی کد تولید فرآیند مراحل 4نمودار 

 
 مسئلهمراحل فرآیند تولید کد نهایی برای یک  -4نمودار 

 

در  را 4 نمودار ،ین بخشاز مطالب ا دهنده سازمان پیش یک عنوانبهتوانید  شما می
 اینموداره یا ارنمود این از استفاده با دهید. ارائه یانهنرجو در یزهانگ یجاداراستای 
 در انگیزه ایجاد با همراه و مؤثر ارائه یک جهت را اصلی مباحث از دورنمایی مشابه
 نقشه کی باید بحث به ورود بخش در شما عبارتی به دهید. قرار هنرجویان اختیار

 و کرده مترسی یادگیری واحد این در هنرجو توانمندسازی اهداف به رسیدن برای راه
.یدساز هموار ؤثرم یادگیری-یاددهی فرایند یک شروع برای را راه

 وند:ش تدریس زیر ترتیب به یادگیری واحد این مختلف هایبخش شودمی پیشنهاد

ه، تعریف مسال
شاااااناخت و 

حل مساله

بررسی، آزماایش 
ن و انتخاب بهتری

راه حل

ارائاااه الگاااوریتم و 
روناادنمای راه حاال 
ارائااه شااده باارای 

مساله

یاا تبدیل الگاوریتم
روندنما باه کادها و 
دساااتورات زباااان 
برنامااااه نویساااای 

سی شارپ

نوشااتن برنامااه در
 lمحاایط 

، تساات و 
اجرای برنامه، رفا  
خطاهای احتماالی 

یو تولید کد نهای
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 هافعالیت به پاسخ

 .یدکن گفتگو ینترنتیا یدخر یک انجام مراحل دربارهکالسی خود، با هم
 معموالا  ،ظرموردن خدمت یا کاال نوع انتخاب و فروشگاه تارنما به ورود از پس پاسخ:
 درگاه چند یا یک انتخاب امکان فروشنده یتارنما در وجه اینترنتی پرداخت برای

 وارد وردنظرم بانک نماد روی کلیک با است. شدهگرفته نظر در الکترونیکی پرداخت
 در کند.یم استفاده  پروتکل از که شویدمی بانک اینترنتی پرداخت صفحه
 از خرید یندفرآ تکمیل برای مشابهی اطالعات پذیرنده، هایبانک از هریک یتارنما
 اینترنتی یهاپرداخت برای یازموردن اطالعات بخش در که شودیم درخواست شما
 یا تصویر رید،خ فرآیند تکمیل از پس شودیم توصیه .گیردیم قرار اختیارتان در

نید.ک ینگهدار خود نزد احتمالی هاییگیریپ برای را خرید رسید چاپی نسخۀ

 فعالیت گروهی
 165ص 
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 پشاتیبانی  پروتکال ازمرورگرنشانی ستون در شدهدرج آدرس کهیصورت در

هکرها توسط هک امکان و بوده پایین تاناعتباری کارت اطالعات ارسال امنیت نکند

 دهید. انصراف خرید از حالت این در شودمی توصیه دارد. همراه به را
 

 .یدکن یقتحق (کپچا) یتیامن کد یدتولهای روش درباره
 به مربوط اتاطالع تمامی واردکردن از پس ها،بانک الکترونیک پرداخت صفحه درپاسخ: 
 داده مایشن شما برای حروف، و اعداد از است ترکیبی که عبارت یک تصویر خرید، و کارت

 شود. وارد یدرستبه تصویر این است الزم خرید، فرآیند تکمیل برای .شودیم
CTPAC سرنام کپچا

AH مجزا برای تورینگ شده خودکار کامالا همگانی آزمون» معنی به 
 از جلوگیری برای که است ارزیابی روند و امنیتی سامانه یک است، «رایانه و انسان کردن
 مشخص تواندمی روند این رود.می کار بهاینترنتی هایربات خرابکارانه هایحمله برخی
 .رایانه یا هستند انسان برخط خدمات سایر یا و تارنما یک به کنندگانمراجعه که کند
 گوییپاسخ به قادر هاانسان تنها که کندمی تولید را هاییآزمون کپچابرنامه منظور بدین
 این به درستی پاسخ توانندنمیاحتماالا  فعلی افزارهاینرم و هایانهرا چون باشند. هاآن به

 شود.می فرض انسان کند، حل درست را آن که کاربری هر بدهند، آزمون

 کالسیهم اب اینترنتی خرید زمان رد مجازی دیکلصفحه از استفاده دالیل مورد در
 دهید. ارائه کالس به را نتیجه و کرده بحث خود
 و ثبت از سپ  عنوان تحت اینترنتی افزارهایبد از برخی پاسخ:
 رایانامه خود نویسنده برای را اطالعات این قربانی، دیکلصفحه ضربات گذاریرمز
 سازنده برای نیز را کاربر نام و رایانه نام توانندمی همچنین هابدافزار نیا ند.نکمی
 گرفته سارق از امکان این مجازی دیکلصفحه از استفاده با ولی د.نرستبف خود
 این منیتا .گیردمی ار کلیدصفحه جای وسام حالت این در چراکه شود،می

 از هاتارنما امنیت و اطالعات نگهداری ایبر هابانک و باالست بسیار دهایکلصفحه
 هم دزدیده شما اطالعات اگر که کنندمی استفاده خاصی  یا رمزگذاری

 است. غیرممکن باایتقر آن یرمزشکن شود

 کنید. تکمیل را مسئله حل جدول اینترنتی خرید برای
 

 شناخت

مسئله

 رایانامه کارت، انقضای تاریخ ،دوم، رمز کارت، شمارههاورودی

 پرداخت رهگیری کدهاخروجی

 شروع -1الگوریتم
 یبانککارت شماره واردکردن -2
 یبانککارت دوم رمز واردکردن -3
 یبانککارت  واردکردن -4

 فعالیت گروهی
 165ص 

 مسئله 
 166ص 

 پژوهش
 165ص 
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 یبانککارت انقضای تاریخ واردکردن -5
 رایانامه واردکردن -6
 سایت توسط اطالعات پردازش -7
 وجه پرداخت و حساب موجودی بودن کافی صورت در رهگیری کد ارائه -8
 پایان -9

 جدول کند،می کار اثرانگشت اساس بر که کارمندان خروج و ورود سیستم یک برای
 .کنید کامل را زیر
 کارمند اثرانگشت هایورود

 را زیر هایجدول یرپذیدتجد هایانرژی به مربوط 6-7 و 5-7 تصاویر به توجه با
 کنید. تکمیل

 
 شناخت
مسئله

 باد هاورودی
 الکتریسیتههاخروجی

 الگوریتم

 شروع -1

باد وزش -2

 بادی توربین چرخش -3

 الکتریکی انرژی تولید -4

 شود خانگی هشبک وارد بود، کافی توربین طریق از الکتریکی انرژی تولید اگر -5

 .دکن استفاده شهری برق توزی  شبکه از صورت ینا غیر در

 پایان -6

 
 شناخت
مسئله

خورشید تابش  هاورودی
 یسیتهالکترهاخروجی

 الگوریتم

 شروع -1

 خورشید تابش -2

خورشیدی هایسلول طریق از خورشید نور دریافت -3

 الکتریکی انرژی تولید -4

 بود کافی خورشیدی پانل طریق از الکتریکی انرژی تولید اگر -5

 شود خانگی شبکه وارد 

 صورت ینا غیر در 

 شود. استفاده شهری برق توزی  شبکه از 

 پایان -6
 

 

 مسئله
 166ص 

 مسئله
 167ص 
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سیستمردیف
 کنندهیینتع سیستم

ورودی
 کنندهاستفاده سیستم

 خروجی

 مبدلخورشید تابشخورشیدی سلول1

 یریگاندازه واحدخورشیدی هایسلولمبدل2

 برقی وسایلتوزی  شبکه و مبدلیریگاندازه واحد3

 
 بایستند. خود پای روی توانندنمی باران و نگین دهدمی نشان مسئله محدودیت
 رسد؟می شما ذهن به حلیراه چه ینباوجودا
 کند. ستفادها کمکی صندلی عنوانبه خالی صندلی یک از باید کار این برای پاسخ:

 

 شناخت
مسئله

 جابجایی از قبل  و  هاورودی

 جابجایی پس از  و هاخروجی

الگوریتم

 شروع (1
2)     
3)    
4)   
 پایان (5

 های زیر رسم کنید.را در محل روند نمانماد استاندارد برای ترسیم 
شروع و 

 پایان
 شرط عملیات مسیر اجرا

 –ورودی 
 خروجی

 
 

   
 

 
د سن فر ی زیر را طوری تکمیل کنید کهروند نمارا داشته باشیم،  دو نفراگر سن 
 را نمایش دهد. تربزرگ

 

 شناخت
مسئله

(سال 56جابز )( و سن آقای استیو سال 41) ینگتورسن آقای آلن  هاورودی

 ترفرد بزرگ سنهاخروجی

 

 کنجکاوی 
 168ص 

 فعالیت کارگاهی

 169ص 

 مسئله
 170ص 
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 نما روند

شروع

پایان

دریافت سن آلن تورینگ
دریافت سن استیو جابز

سن استیو جابز بزرگتر از سن 
آلن تورینگ

نمایش سن  
استیو جابز

بله

نمایش سن 
آلن تورینگ

خیر

 

 
 ورودی زا را نفر سه اندازه قد که کنید تکمیل طوری را شدهیطراح ینما روند

 کند. مرتب کوچک به بزرگ از یعنی نزولی صورتبه را هاآن گرفته،
 

 شناخت
مسئله

 هاورودی

مهسا قد اندازه  ،سانتیمتر( 246) 1ادزمرتضی مهرقد اندازه 
 259) 3سیاوش بوشهری قداندازه سانتیمتر( و  199) 2تقدمی

سانتیمتر(

 یتقدم مهرزاد و قد مهسا یقد مرتض ی،بوشهر یاوشقد سهاخروجی

 و بلندقدترین مرد ایران یراننشسته ا یبالوال یمل یمت عضو -1

 یرانیورزشکار ادختر ترین بلندقامت ومنتخب مشهد  یمبسکتبال ت یکنباز -2

 یاشده در آسثبت فرد بلندقدترین -3

 مسئله 
 170ص 
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 نما روند

شروع

پایان

Aاندازه قد مرتضی مهرزاد 
 Bاندازه قد مهسا تقدمی  

C اندازه قد سیاوش بوشهری

A<B

را نمایش دهید Cو  Bو  Aمقادیر درون 

خیر

بله

A<C

B<C

را با هم عوض کنید Bو   Aمقادیر درون 

را با هم عوض کنید  Cو   Aمقادیر درون 

را با هم عوض کنید Cو   Bمقادیر درون 

بله

بله

خیر

بله

خیر

 
 
 اینکه فرض با است. شدهیلتشک آمده، زیر جدول در که موادی از رومیزی رایانه هر
 چند شما هنرستان رایانه کارگاه در دارد، وزن کیلوگرم 9 حدود رومیزی رایانه هر
 دارد؟ وجود نقره و طال گرم

 

 شناخت
مسئله

کارگاه هایرایانه تعدادهاورودی

 گرم برحسب نقره و طال میزانهاخروجی

 نما روند

عورش

نایاپ

اه هنایار دادعت تفایرد

 (ردبرض اه هنایار دادعت برضلصاح شیامن
)100 رب میسقت ) 0.981 رد 9 برض لصاح(

 (ردبرض اه هنایار دادعت برضلصاح شیامن
)100 رب میسقت ) 0.61 رد 9 برض لصاح(

 
 

 مسئله
 171ص 
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 شارپسی در برنامه اولین ایجاد -1 کارگاه

 :شارپ یس برنامه اجرای و نوشتن هایراه
  توسط ترجمه و متن ویرایشگر یک در برنامه کدهای نوشتن .1

فرمان خط در
 و  مثل رایگان هایمحیط از استفاده .2
  تجاری محیط از استفاده .3

 :شارپ یس در برنامه انواع
 طخ طریق از که است پروژه نوع ترینساده : .1

 و فتدریا فرمان خط طریق از آن هایورودی و شودمی اجرا فرمان
 نوع این شود.می داده نمایش محیط همان در نیز آن هایخروجی
هستند. متن بر مبتنی هابرنامه

 گرافیکی رابط بر مبتنی هایپروژه : .2
 مانند یواستود یژوالو افزارنرم امکانات از استفاده امکان و هستند 
 محاوره هایکادر و مختلف هایکنترل ویندوز، های ها،دکمه منوها،
 کنند.می فراهم را کاربر رابط

 برنامه اجرای برای میانبر کلیدهای

 کاربردکلید نام

  برنامه ترجمه یا 

  برنامه اجرای

  برنامه اجرای و ترجمه

  برنامه خط به خط اجرای و 

 :توجهقابل و مهم نکات

 باشد.  بخش یک شامل تواندمی فقط شارپ یس در برنامه هر 

 شود درج عالمت باید شارپ یس دستورات تمامی انتهای. 

 نویسید.برا  7های غیر مرتبط مسئله داده
  .تاس غیرمرتبطیاز است و سایر موارد موردنمیزان طال و نقره  فقط پاسخ:

 فعالیت کارگاهی

 172ص 
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 هافعالیت به پاسخ

 از استفاده با همراه تلفن کدام نمایشگر تصویر کنید. مقایسه باهم را زیر تصویر دو
 است؟ شدهیطراح گرافیکی واسط
 گرافیکی واسط از استفاده با راست سمت همراه تلفن نمایشگر تصویر پاسخ:
 .است شدهیطراح

 خطا فهرست پنجره -2 کارگاه

 :گیرییاد واحد این مباحث و ضوعمو با مرتبط و رایج خطاهای برخی شرح و معرفی
:

 رد و باشد  متد یک از بیش دارای برنامه که دهدمی رخ زمانی خطا این
 است. ژهپرو به ورود مدخل هاآن از یککدام که باشد نشده تعیین ترجمه هنگام
 چسویی از یا و کنید حذف را یکی جز  یمتدها تمام باید مشکل حل برای

 مدخل  متد کدام کند، مشخص که کنید استفاده ترجمه زمان در 
 است. پروژه به ورود

 
 
  
 

 

 
 
 

 از: اندعبارت کد این خطاهای
 

 کنجکاوی 
 176ص 
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 فضای که ودش رذک نامی  کلیدی واژه کنار در کهدهد این خطا زمانی رخ می
 به است. استفادهقابل نام فضاهای معرفی برای تنها  کلیدی واژه نیست. نام

 کنید. توجه زیر مثال
 

 است کالسی در فضای نام

 از: است عبارت کد این خطای
 

 

 

CS1002:; expected 

 یس رد نشود. داده قرار عالمت عبارت انتهای در که دهدمی رخ زمانی خطا این
 المتع باید آن انتهای ولی باشد خط چند یا خط یک در تواندمی عبارت یک شارپ
 کنید. توجه زیر مثال به شود. داده قرار

 

 

 

 

 از: اندعبارت کد این خطاهای
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:  

 ادتعد با ) کاراکترهای تعداد عبارت یک در که دهدمی رخ زمانی خطا این
 ( کترهایکارا تعداد از کمتر ) کاراکترهای تعداد و نباشد یکی ( کاراکترهای

 کنید. توجه زیر مثال به باشد.

 از: اندعبارت کد این خطاهای

 
CS1513: } expected 

 یکی { کترهایاراک تعداد با } کترهایاراک تعداد که دهدمی رخ زمانی خطا این
 زیر مثال به باشد. { کترهایاراک تعداد از کمتر } کترهایاراک تعداد و نباشد
 کنید. توجه
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 از: است عبارت کد این خطای
 

 

:
 

 یکی } کاراکترهای تعداد با { کاراکترهای تعداد که دهدمی رخ زمانی خطا این
 زیر مثال به باشد. } کاراکترهای تعداد از کمتر { کاراکترهای تعداد و نباشد
 کنید. توجه

 

 

 

 از:خطای این کد عبارت است 
 }

 هافعالیت به پاسخ

 چه خطا پنجره در  و هایستون
 د.ندهمی نشان را چیزی

 

 توضیحات ستون نام
 خطاست دارای که ایپروژه نام

 خطا درباره توضیحی 
 است افتاده اتفاق آن در خطا که فایلی 
 خطاست دارای که فایل از خطی شماره 

 دارد خطا که خطی از افقی مکان یا ستون شماره

 Write و WriteLine متدهای تفاوت -3 کارگاه

 :شارپ یس در WriteLine و Write خروجی دستور دو عملکرد
 به زیر کد مطابق سولکن صفحه روی پیام و اطالعات نمایش برای : دستور
 ما کهیدرصورت داد. قرار  عالمت دو بین باید را پیام دستور این در رود.می کار

 کنجکاوی 
 179ص 
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 در جاری خط شدن پر تا هاخروجی بنویسیم، سرهم پشت را  دستور چندین
شوند.می داده نمایش و قرارگرفته خط نهما

 و اطالعات نمایش برای  دستور مشابه دستور این : دستور
 نشان ار  دستور یرالگویز کد رود.می کار به یشنماصفحه روی پیام
 زاپس  کنیم استفاده  دستور از  دستور جایبه اگر دهد.می

 بعدی خروجی و شودمی منتقل بعدی سطر ابتدای به نمامکان ،موردنظر پیام نمایش
 شود.می داده نمایش بعدی سطر ابتدای زا
 

 کنید: توجه زیر مثال به دستور دواین  عملکرد بهتر درک برای مثال:
 

 
 
 

 بود: خواهد زیر صورتبه باال برنامه خروجی

 تا یرندگ رقرا  یا  دستور از قبل باید آمیزیرنگ دستورات نکته:
 باشد. مشاهدهقابل هاآن اعمال نتیجه

 رنگ از استفاده -5 کارگاه

 کنسول: صفحه کردن پاک دستور

 است کافی هدلخوا قلم و زمینهپس بارنگ کنسول صفحه کل آمیزیرنگ برای نکته:
 کنید. هاستفاد باال شکل به  دستور از موردنظر هایرنگ تعیین از پس
 

 :مثال

 
 

 فرضپیش حالت به رنگ سیستم بازگرداندن دستور
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 هافعالیت به پاسخ

 اول: قسمت پاسخ

 دوم: قسمت پاسخ

 
 

 دهد و پس یشنما یآب ینهزم یقرمز رو رنگ با را شماکه نام  یسیدبنو یابرنامه
، داده ییرغترا به قرمز  یشنمارنگ صفحه یهثان یکبوق به مدت  یصدا یدناز شن
 دهد. یشنما یآن به رنگ آب یرو را شما یگروهنام هم

 یدکلاز صفحه یدیفشار کل با یهثان یکمکث  یجاکه به یدده ییربرنامه را تغ -
 .یداستفاده کن دهد. از متد  یشنما شمارا یگروهنام هم

 فعالیت کارگاهی

 185ص 
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 در را هارنگ نام همراه به شارپیس یهارنگ همه از یجدول که یسیدبنو یابرنامه
 دهد. یشنما کنسول

 

 منزلفعالیت 

 185ص 
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 د؟دا ییرتغ را قلم نام و قلم اندازه قلم، رنگ ینه،زم رنگ توانیم یسینوبرنامه بدون چگونه
 ار  گزینه و کرده راست کلیک کنسول پنجره عنوان نوار در پاسخ:
 در زیر شکل مطابق شوید.  سربرگ وارد بازشده پنجره در کنید. انتخاب

 از و زمینهپس رنگ  گزینه طریق از توانیدمی سربرگ این
 دهید. تغییر و کرده تنظیم را قلم رنگ  گزینه طریق

 

 کنسول محیط در رسم -7 کارگاه

 فعالیت منزل نویسید.ب کنسول محیط در را ایرانی بزرگ دانشمند یناسابن مقبره ترسیم برنامه
 189ص 

 کنجکاوی

 186ص 
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 الف( نمونه ارزشیابی پایانی

 شاخص سوال مرحله
حداقل 

نمره 

 3قبولی از 

نمره 
هر 

 شاخص

نمره/ وضعیت 
 شایستگی

1 

گروهی خواهید سال تولد همفرض اینکه میبا -الف

خود را از ورودی دریافت کرده و ساپس سان او را 

محاسبه و نمایش دهید، الگاوریتم آن را نوشاته و 

 روندنمای آن را ترسیم کنید.

تشخیص و تعیین داده، اطالعات، ورودی و خروجی 

 در مسئله

2 

 

نمره : .........................
.....
 

ل
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

 حلراه الگوریتم ه و  نوشتنحل برای مسئلارائۀ راه

صورت دستی نما حل مسئله به مسئله و  ترسیم روند

 افزارییا نرم
 

  حل مسئله برای الگوریتم بهترین انتخاب

 رنامه مربوط به قسمت الف را بنویسید.ب  -ب 2

پروژه کنسول، ذخیره و بازیابی پروژهایجاد 

2 

 

نمره : ........................
......
 

ل
غیرقاب

قبول


    
 

  
ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

نامه و اجزای آن در ایجاد یک بر یری کارگبه

برنامهمختلفهایبخشکنسول،  تشخیص

کنسول و   اجزایانتخابمشاهده خروجی،جهت

 برنامهدرخطامحلتشخیص

 

ازاستفادهباکدسری تایپ

  و  

3 

 دررا  که نام شماای تغییر دهید را به گونه برنامه -ج

بوق  یصدا یدندهد و پس از شن یشنماخروجی 

طر در سارا  شما یگروهنام هم یه،ثان یکبه مدت 

 دهد. یشنما بعدی، زیر نام شما

های تصویری ساده بر روی ایجاد برنامه با خروجی

 یشنماصفحه

1 

 

نمره : ......................
........
 

ل
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

 ایجاد برنامه با خروجی صوتی

بر  های تصویری ساده و پیچیدهایجاد برنامه با خروجی

تی ایجاد برنامه با خروجی صویش و نماصفحهروی 

شدهتعیینزمانوفرکانسمعنادار  با
 

4 

 که نام  ای تغییر دهیدرا به گونه برنامه -د

دهاد و  یشنما یآب ینهزم یرنگ قرمز رو را با شما

رنگ  یهثان یکبوق به مدت  یصدا یدنپس از شن

ک کرده آن را پا داده، ییررا به قرمز تغ یشنماصفحه

 باه در مرکز صافحهرا  شما یگروهنام هم و سپس

 دهد. یشنما یرنگ آب

 یهثان یکمکث  یجاکه به یدده ییربرنامه را تغ  -ه

را س نام هنرآموز کال یدکلاز صفحه یدیبا فشار کل

) دهد.  یشنمادر کادری در مرکز صفحه خروجی 

برنامه استفاده  یکدها یندر ب از متد 

 ید(کن

گ، رنبا خروجی ساده رنگی، انتخاب ایجاد یک برنامه

قلمرنگنمایش و تغییرصفحهزمینهرنگتغییر

1 

 

نمره : ..............................
 

ل
غیرقاب

قبول


   
 

   
ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 

 

های رنگی در مختصات نمایش خروجی

کردنیش، پاکنماصفحهدلخواه بر روی 

 کنسولپنجرهاندازهنمایش و تغییرصفحه
 

 وسخترنگیهایخروجیبابرنامهایجاد

 پیچیده

ل  2 میانگین
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول

باالتر از حد انتظار 
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 بیشتر مطالعه برای (ب
1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/a72418yk.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173063.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/67ef8sbd.aspx
http://raptor.martincarlisle.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
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 8واحد یادگیری 

 هاآن یشو نما یافت، درهادادهبا انواع  کارشایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم الف(
 کلیدی مفاهیم

یرمتغ نام گذاری ینقوانانواع دادهثابت یرمتغ
 نام گذاری یهاروش

 یرمتغ
از  یناش یخطاهایرمتغ یمقدارده

یداده از ورود یافتدریرمتغ یمقدارده

ورود  یخطاها
 هاداده

 داده یلتبد

 مراحل انجام کار واحد یادگیری ب(
 مراحل انجام کار

 اعالن و مقداردهی متغیر 1

 دریافت داده از ورودی 2

 هاتبدیل داده 3

 یگذاریجااستفاده از الگوی  4

  بندیبودجه (ج

 یادگیری: واحد پیشنهادی بندیزمان

  
ف

دی
ر

 

 اهداف توانمندسازی
 تدریس)ساعت(زمان 

 عملی تئوری

 - 2 درک مفهوم متغیر و استفاده از آن 1

 3 3 متغیر و استفاده ازآناعالن ، شیوه انواع متغیردرک  2

 2 3 استفاده از آن در برنامهو به متغیر مقداردهی  3

 2 - یرهامتغخطای مقداردهی تشخیص و رف   4
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ف

دی
ر

 

 اهداف توانمندسازی
 تدریس)ساعت(زمان 

 عملی تئوری

 2 - یشنماصفحهاز دستورات نوشتن متن در استفاده  5

 و یدکلصافحهعملکرد دساتورات دریافات مقاادیر از درک  6
 1 1 استفاده در کنسول

 3 3 رنامهو استفاده در ب ی تبدیل نوع دادههاروشانواع شناخت  7

 2 - تشخیص و رف  خطای تبدیل نوع ضمنی یا صریح 8

 3 -به کمک کارگروهی نوشتن یک برنامه  9

 18 12 مجموع ساعات
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 یدکلصفحهدرس: دریافت مقادیر از  کالس: دهم

 ید را توضیح دهد و در کنسول استفاده کندکلصفحهپیام جلسه )هدف کلی(: عملکرد دستورات دریافت از 

 هایتفعال اهداف یادگیری
زمان 

 فیزیکی

 فعالیت
یطه عاطفی/ حهدف:  طبقه

 رکتیح -شناختی/ روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

 ارزشیابی رفتار ورودی
 و انگیزشدانش،  میزان سنجش
 هنرجو آمادگی

ه ثابت استفاد صورتبهاطالعات  هابرنامه: آیا همیشه در سؤالطرح 
 شود؟می

 3 مشارکت در پاسخ و تعامل

 ایجاد انگیزه
و دقت ذهن  ایجاد توجه، تمرکز

 هنرجو
ودی اید که بتوان اطالعات را از وریدهدیی هابرگنمونیا  هابرنامه
 گرفت؟

 2و مشارکت گوش دادن فعال و پاسخ

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

 نمایش نحوه استفاده از دستورات دریافت ورودی ارائه مفاهیم کلیدی و ایجاد انگیزه
تمرین مطالب گفته شده به صورت 

 20 عملی

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

ی با انجام توانمندسازتحقق اهداف 

 تمرینات کالسی
از  ه وهنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به هنرجو داد

 بپردازند. هاآنگروهی به حل  صورتبهخواهد می هاآن
 20 انجام تکالیف با خروجی صحیح

 هایتفعالارزیابی 
 )ارائه تمرین(

بررسی مهارت استفاده دستورات 
 ورودی

 پردازند.میشده به انجام برنامه یمتقس یهاگروههنرجویان در 
ی هامالکانجام تکلیف با در نظر گرفتن 

 20 ارزیابی

 ارائه نکات تکمیلی
 ی(بندجمع)

 تکمیل مفاهیم کلیدی
ت همراه نکا بهخالصه توضیح دهد  طوربهمفاهیم کلیدی را 
 هنرجویان سؤاالتتکمیلی و پاسخ به 

 10 توجه و یادداشت از نکات درس

 ارزشیابی شایستگی
 پایانی()ارزشیابی 

آگاهی از میزان درک و تفهیم کاربرد 
 دریافت مقادیر از ورودیمبحث 

 10 هنرآموز سؤالپاسخ به  ، گرفته شود.شدهگفتهای از مطالب آزمونی کتبی دو نمره

 تمرین در منزل
 کننده(یینتع)

 افزایش روحیه پژوهش
 ویافت ای بنویسید که نام و نام خانوادگی و سن کاربر را دربرنامه
 روی قرمز، نام خانوادگی را سبز و سن را زرد بر بارنگرا  نام

 یش نشان دهد.نماصفحه
 5 برداریگوش دادن به نکات و یادداشت

 برنامه ، تخته آموزشی،مجهز به برنامه  ویدئو پروژکتور، رایانه یازموردنابزارهای 
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  پیوست هایپرونده و هافیلم (د

 هدف فیلم شماره
 صریح و ضمنی تبدیل روش ها،داده انواع بررسی

 
 معرفی ، و  متدهای یکدیگر، به هاداده تبدیل

 خطاها مدیریت ساختار

ده پرون»توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیپیوست فعالیت

  بحث به ورود (ه

الزم های تعیین سطح رفتارهای ورودی مورد انتظار و تعیین صالحیت منظوربه
، آزمونیشپ، سؤالهمچون طرح یندهایی فرآتوان از می جهت ورود به بحث،

 .ه کنیدتفاداالتی مشابه سواالت زیر اسؤمیتوانید از س کنجکاوی و ...استفاده کرد.
 نام ببرید؟را که در فصل گذشته فراگرفتید، دستورات خروجی  •
داشته تولد  خانوادگی، شماره شناسنامه و سال نام فرمی شامل نام، خواهیمیم •

عددی است؟ صورتبهدیر . در این فرم کدام مقاباشیم
استفاده کنیم؟ای برای شماره شناسنامه بهتر است از چه نوع داده •
 د؟نشومی ثابت استفاده صورتبهاطالعات  هابرنامهآیا همیشه در  •
 ی گرفت؟که بتوان اطالعات را از ورود ایدیدهد ییهافرمیا  هابرنامه •
 

 از: اندعبارت فصل این یادگیری از حاصل نتایج
 

آشنایی با انواع داده 

آشنایی با تعریف متغیر

استفاده صحیح از نوع داده برای تعریف متغیر

تبدیل انواع داده ها به یکدیگر

تفاوت عملکرد دستورات دریافت مقادیر از صفحه کلید
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 شما و دهدمی نمایش را یادگیری واحد این ذهنی و مفهومی نقشه زیرنمودار 
 شکل به ار خود تدریس آموزشی، محتوای و مطالب از دورنما یک داشتن با توانیدمی

 کنید. مدیریت بهتری

 
 

 یادگیری واحد این ذهنی و مفهومی نقشه -5 ودارنم
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ع هستند. هر متغیر دارای یک نو هادادهسازی اطالعات یرهذخیرها محلی برای متغ
توانیم ذخیره کنیم. هدف می رکند چه مقداری را در متغیاست که تعیین می

ت عدم صور استفاده از متغیر، نگهداری مقادیر داده و استفاده در برنامه است. در
 د وثابت در برنامه استفاده کر صورتبهرا  هادادهتوان استفاده از متغیر فقط می

 امکان دریافت داده از ورودی وجود ندارد.
 توصیه بنابراین است، شدهیانب زیر نمودار در فصل این کلیدی مفاهیم ینترمهم
 را شکل مفهومی مدل یادگیری، واحد این تدریس جلسه اولین در هنرآموز شودمی
 تا کندمی کمک هنرجو ذهن یدهشکل به مدل این کند. تشریح هنرجو برای

 به بعد تجلسا در یجتدربه و کند دریافت را فصل کلیدی مفاهیم و اصلی ساختار
 است. پایین هب نمودار باالی از آموزش، مسیر بپردازد. آن فرعی هایشاخه یادگیری

 

 
  

1

متغیر تعریف•
تعریف ثابت•
انواع داده ها•
قوانین نامگذاری متغیر•

2

روشهای نامگذاری متغیر•

مقدار دهی متغیر•

خطاهای ناشی از مقدار دهی متغیر•

3

دریافت داده از ورودی•

تبدیل داده•

خطاهای ورود داده ها•
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 تدریس

 هنرجو اطالعات فرم یطراح -1 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ
 .ید( را وارد کن1-8اطالعات هنرجو )شکل  فرمرسم کامل  یالزم برا یکدها

 
 هد.دخالی نمایش  یدرجاها شمارابرنامه را به صورتی تغییر دهید که اطالعات 

 
 

 
 چرا؟ است؟ مناسب مختلف افراد اطالعات نمایش برای برنامه کد تغییر آیا

 وارد رنامهب در را موردنظر فرد اطالعات دیبا اطالعات شینما یبرا زیرا .ریخپاسخ: 
 شود. اجرا و  مجدداا برنامه سپس و میکن

 سؤال
 193ص 

 کنجکاوی 
 193ص 
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  چرا؟ باشد؟ داشته هاییویژگی چه باید متغیر
شود. شروع عدد با تواندنمی متغیر .1
کرد. فادهاست () کاراکترهای از تواننمی متغیر نام در .2
 کاراکتر از اام کرد، استفاده (-)  کاراکتر از تواندنمی متغیر نام در .3

کرد. استفاده (_) 
کرد. استفاده فاصله از تواننمی متغیر نام درون .4
باشد. کلیدی کلمات از تواندنمی متغیر نام .5
 
 چرا؟ است؟ مهم یرمتغ نام بودن بامعنا ،شارپ یس زبان مترجم یبرا یاآ

 نام یراز .است مهم نام گذاری قوانین رعایت تنها شارپسی مترجم برای خیر،پاسخ: 
 .است حافظه در مکانی به اشاره برای تنها متغیر

 
 :یدکن یادداشت یرز جدول در یلدل ذکر با و کرده مشخص را نامعتبر یهانام

 نامعتبر متغیر نام اعتبار عدم دلیل
 فاصله وجود

 1 متغیر نام شروع در عدد وجود
  متغیر نام در (-)  کاراکتر وجود
  متغیر نام در ).(  کاراکتر وجود

  متغیر نام در فاصله وجود
  یدواژهکل

 
 .یدکن یداپ یگرید نام گذاری ینقوان ، از استفاده با

  های زیر رجوع کنید.پاسخ: به لینک

 
 
 آن یبرا مناسب نام چند و گرفته نظر در یرمتغ یک 1 شکل برگنمون یلدف هر یبرا

 زبان ینقوان مطابق تانیگروههم یشنهادیپ یهانام یاآ یدکن بررسی .یدکن انتخاب
 است؟ شارپ یس

 متغیر نام فیلد عنوان متغیر نام فیلد عنوان

    
    

    
   

 

 کنجکاوی 
 194ص 

 گروهیفعالیت 
 194ص 

 کنجکاوی 
 194ص 

 منزلفعالیت 
 195ص 

 گروهیفعالیت 
 195ص 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg615485(v=vs.88).aspx#Variables
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg615485(v=vs.88).aspx#Variables
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 .یدکن یقتحق نام گذاری متداول یهاروش یرسا مورد در
 های زیر رجوع کنید.پاسخ: به لینک

 
 

 .یدکن بندیرا دسته 1شکل برگ نمون هایداده
 یعدد یرغداده  داده عددی

  

  

  

  

  

  
 
 یعدد ریغ داده نوع است بهتر ملی کد برای چرا کنید بررسی خود هنرآموز کمک با

 شود؟ انتخاب
 هترب نیستند محاسباتی که متغیرهایی برای نیست. محاسباتی ملی کد چونپاسخ: 
 کرد. استفاده عددی غیر داده نوع از است

  

تا  یسیدبنو یقبل را به روش کوهان شتر یکارگاه یتشده در فعالانتخاب یهانام
 در برنامه به کار گرفته شوند.

 نام متغیر عنوان فیلد نام متغیر عنوان فیلد

    

    

    
    

 فعالیت کارگاهی
 196ص 

 فعالیت کارگاهی
 197ص 

 کنجکاوی 
 197ص 

 پژوهش
 196ص 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229043(v=vs.100).aspx


156 

.
4
0

 حل مسائل ساده 

 یرمتغ یمقدارده و اعالن -2 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ

 ی اعالن کنید.ارشتهرا از نوع 1شکل برگ نمونی عدد یرغدر برنامه سایر فیلدهای 

 
 

 دهد؟یم یهشدار چه یرمتغ نام یرز سبز خط
 است. نشده استفاده ولی شده یفتعر متغیر یعنی سبزرنگ خط پاسخ:

 

 یست؟چ برنامه یخطا یلدل
 یسنورنامهب به را زیر خطای پیغام است نشده مقداردهی متغیر اینکه دلیل به پاسخ:
 نشده یمقدارده که  محلی متغیر از اینکه معنای به دهد.می

 است. شدهاستفاده

 

 یبرا شدهاعالم هشدار یامپ آیا رفت؟ ینب از یرمتغ نام یرز سبز خط چرا
 شد؟ رف  

 بله  است. شده یمقدارده یرمتغ ینکها یلدل بهپاسخ: 
 با و بنویسید دهدمی رخ که خطایی کنید. 5 مرحله دستور جایگزین را زیر خط -

 کدام طاخ این دهید. توضیح را خطا این وقوع علت هنرجو، همراه کتاب از استفاده
 کند؟می یادآوری را  خصوصیت
 تغیرم اینکه معنای به .است زیر پیغام با خطایی دهد،می رخ که خطاییپاسخ: 

 سی نزبا بودن حساس دلیل به خطا وقوع علت ندارد. وجود برنامه در 
 .است کوچک و بزرگ حروف به شارپ

 

و عبارت  یدرا جستجو کن در  یرمتغ یفبه کمک هنرآموز خود، تعر
 .یدده حیرا توض “

پاسخ: به لینک زیر رجوع کنید.
 

کند که تضمین می استمن ازبان نوع داده یسی سی شارپ یکنوبرنامهزبان 
 شده از نوع مناسب باشند.یرهذخمتغیرهای 

 کنجکاوی 
 198ص 

 سؤال
 197ص 

 کنجکاوی 
 198ص 

 کنجکاوی 
 198ص 

 کارگاهیفعالیت 
 198ص 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173104.aspx
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 یارشته یرمتغ یافتدر -4 کارگاه

: و  ، دستورات تفاوت
 مانه و کرده دریافت ورودی از را رشته یک متد این : •

 گرداندیبازم را
 تواندیم رشته این کند،می دریافت را رشته یک متد این : •

 کاراکتر ناولی اسکی کد متد این اما باشد، کاراکتر چند یا و کاراکتر یک شامل
  گرداندیبازم را واردشده

 کالس از اینمونه و کرده دریافت را کاراکتر یک : •
 گرداندیبازم را 

 هافعالیت به پاسخ

اطالعات هنرجو را به برگ نمونی ارشتهدستورات الزم برای خواندن سایر متغیرهای 
نمایش دهید. برنامه اضافه کنید و در خروجی

 
 
 است؟ یاعشار کدام و یحصح یعدد داده کدام 1 شکلبرگ نمون اساس بر

 اعشاری عددی : - صحیح عددی :پاسخ: 
 

 کنجکاوی 
 201ص 

 سؤال
 201ص 
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  از استفاده با است؟ مجاز اعداد از یامحدوده چه  نوع از داده یبرا
:یدکن کامل را یرز جدول  به توجه با .یدکن یبررس را خود پاسخ

ktz.aspx49f3us/library/s-https://msdn.microsoft.com/en 
 محدوده داده نوع

sbyte 

128-

byte 

0

short 

-32,768

ushort 

0

int 
-2,147,483,648

 
 یشنهادپ مناسب داده نوع یرز یرهایمتغ از یک هر یبرا خود، گروههم کمک با
 .یسیدبنو جدول در را خود انتخاب یلدل .یدده
 

 متغیر نام مقدار توضیح
 نوع
 داده

 انتخاب دلیل

 16 سال() سن
 از بیشاتر 0 از کمتار سن زیرا
 .نیست 255

 1380 تولد سال

 و 0 از کمتاار دتولاا سااال زیاارا
نیسات و در  65535 از بیشتر

هر تقویمی چه شمسی و چاه 
ماایالدی یااا قمااری جااواب 

 .دهدیم

 تا تهران مسافت
 897 مشهد

 و 0 از کمتااار مساااافت زیااارا
 در کیلاااومتر 65353 بیشاااتر
 .نیست ایران

 دمای سردترین
 شدهثبت
 (گرادی)سانت

89-   
 صافر زیر است ممکن دما زیرا
 از کمتار اما باشد صفر باالی یا

 .نیست 100 بیشتر یا -100

 آموزدانش قد
 سانتیمتر()

165  
 طورباه و صفر از کمتر قد زیرا

 255 از بیشااااتر اسااااتاندارد
 .نیست متریسانت

 جهان جمعیت
 نفر()

7,500,000,000  
 در جهاااان جمعیااات زیااارا
  داده نوع از بیشتر محدوده
 .است

  

 کنجکاوی 
 202ص 

 فعالیت گروهی
 202ص 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/s3f49ktz.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/d86he86x(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5bdb6693(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ybs77ex4(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cbf1574z(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5kzh1b5w(v=vs.110).aspx
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 یعدد یرمتغ خواندن -5 کارگاه

 : دستور از استفاده
 و  دارد، وجود  نوع به رشته تبدیل برای دستور دو شارپ سی زبان در

 شود.یم استفاده زیر خطاهای وقوع از جلوگیری برای  دستور .
 ورودی پارامتر که دهدیم رخ زمانی : خطای .1

 باشد. داشته  مقدار تبدیل جهت
.نباشد  نوع به یلتبدقابل ورودی مقدار که زمانی خطای .2
 پس از واردشده ایرشته مقدار که زمانی خطای .3

 .باشد  نوع محدوده از خارج تبدیل،

 هافعالیت به پاسخ
طایی ه خچ های زیر را به برنامه اضافه کنید.برای دریافت سال تولد از ورودی کد

 شود؟ علت وقوع خطا چیست؟مشاهده می
ع منب  از نو در واردشدهبه معنای اینکه مقدار شود؛ پاسخ: خطای زیر مشاهده می

 نیست. یل به نوع تبدقابلو  است 
 

دهد؟ای از حروف وارد کنید. چه اتفاقی رخ میرنامه را دوباره اجرا کنید و رشتهب -
دارد. به قالب صحیحی ن واردشدهبه معنای رشته دهد؛ پاسخ: خطای زیر رخ می

 را ندارد. ه نوع قالب صحیح برای تبدیل ب واردشدهعبارتی متن 
 

 امه را با ورود عدد منفی اجرا کنید. علت خطا را بررسی کنید.برن -
معنی  به خطادهد؛ این عدد منفی خطای زیر رخ می واردکردنپاسخ: در صورت 

یا همان  6برای نوع داده  ترکوچکیا خیلی  تربزرگخیلی  واردشدهمقدار 
 .استخارج از محدوده  واردشدهمقدار  ترساده. به عبارت است 

 
 
 ددع پس از  کاراکتر از استفاده یلدل ، عبارت در
 داد؟ خواهد رخ چه شود حذف کاراکتر ینا اگر یست؟چ

  نوع از اعشاری عدد کردن مشخص برای  کاراکتر از استفاده دلیل پاسخ:
 نظر در  نوع از را اعشاری اعداد فرضیشپ صورتبه شارپسی زیرا ،است
 اینکه معنی به شویممی مواجه زیر خطای با  از استفاده عدم صورت در گیرد.می
  د.کر تبدیل  به را آن تواننمی و است  نوع از منب  داده نوع

 
 

 سؤال
 203ص 

 کنجکاوی 
 204ص 
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 یاعشار به یحصح عدد یلتبد -6 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ

آیا برنامه  برنامه را اجرا کنید.ایجاد کنید.  پروژه جدیدی به نام 
 خطا دارد؟

 ر و متغی است از نوع  پاسخ: خیر، زیرا نوع داده متغیر 
که در محدوده کمتری  توان مقدار متغیر بنابراین می از نوع 

 قرار داد. قرار دارد را درون متغیر 

 داده نوع یلتبد -7 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ
ای در نظر ، چه نوع داده1شکل برگ در نمون برای فیلد 

 نوع گیرید؟ پاسخ: می
ی بر رو معدل به برنامه اضافه کنید و خروجی رادادۀ کدهای الزم را برای ورود 

نمایش دهید. اطالعات هنرجوبرگ نمون

 
 مشاهده ییچه خطارات زیر را به برنامه اضافه کنید و برنامه را اجرا کنید. دستو -
 یست؟علت وقوع خطا چ شود؟یم

 پاسخ:

،  یکیکولن بار الکتر یکمحاسبه تعداد الکترون در  یبرا
شود؟یاستفاده م یراز کدام نوع متغ یو عدد پ ینکره زم یتجمع

جمعیت  - پاسخ: تعداد الکترون در یک کولن بار الکتریکی: نوع داده 
نوع داده   عدد پی: - کره زمین: نوع داده 

 فعالیت کارگاهی
 204ص 

 سؤال
 205ص 

 سؤال
 205ص 
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تبدیل  توان آن را به و نمی است از نوع  به معنی اینکه  نوع داده منب 
و  است ی از تربزرگدارای محدوده  کرد. علت وقوع خطا: نوع داده 

 قرار داد. ا بدون تبدیل درون متغیر از نوع توان مقدار آن رنمی
ایگزین کنید و برنامه را اجرا کنید.دستور زیر را ج -

 بخش صحیح در متغیر  و شدهحذفترتیب بخش اعشار معدل ینابهپاسخ: 

 شود.مقداردهی می

 
 

ه چاطالعات هنرجو چه نام و برگ نموندر   یلدف یبرا
 کنید؟یم یشنهادرا پ یانوع داده

 اده: نوع د - پاسخ: نام متغیر: 

 یکاراکتر یرمتغ یافتدر -8 کارگاه

 هافعالیت به پاسخ
ر مقداید. را باز کنید. کدهای زیر را به برنامه اضافه کن برنامه 

 نمایش دهید. برگنموندریافت شده را در 

 

 فعالیت کارگاهی
 206ص 

 سؤال
 206ص 
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 صورتبهیک عدد دریافت کرده و  صورتبهتوان نوع مدرک تحصیلی را آیا می -
ید. فه کننشان داد؟ کدهای الزم برای این منظور را به برنامه اضا کاراکتریک 

 است. کاراکترنوع داده عددی به  بدیلراه پیشنهادی استفاده از تپاسخ: یک

یح را به تبدیل و سپس عدد صح باید ابتدا مقدار واردشده را به عدد صحیح 
 کنید.یتبدیل کرد. در زیر قطعه کد مربوط به این کار را مشاهده م نوع 

 
 

 
 شود؟یماستفاده  یاز داده منطق یرکدام متغ یاطالعات هنرجو، برابرگ نموندر 
 یفرتع ازمندیکه ن یدروزمره نام ببر یخود، دو داده در زندگ یگروهکمک هم با

 است. یاز نوع منطق یریمتغ
 تأهلوضعیت  - پاسخ: جنسیت

 (Formatting) ساده یگذاریجا یالگو -9 کارگاه

 بگیرید. نظر در را زیر دک مثال برای شود.می استفاده هارشته یبندقالب برای  متد

 اضافه دنظرمور رشته به را  متغیر کنیدمی مشاهده باال کد در که طورهمان
 ت.نوش زیر صورتبه را باال کد  از استفاده با توانمی اما .یماکرده

 دوم ارامترپ و رشته اول پارامتر گرفته، ورودی پارامتر دو  متد باال، کد در
 ایشتهر دوم پارامتر یبه عبارت ،است رشته در شدن جایگزین برای موردنظر مقدار
 مکان کردن مشخص برای شود. جایگزین  متغیر در داریم قصد که است

 0 عددسپس  و  از موردنظر رشته در دوم رشته کردن جایگزین برای موردنظر
 را مقدار یک از بیشتر توانمی  متد از استفاده هنگام در .یماکرده استفاده

 هاآن درون و هاستفاد  از موردنظر تعداد به است کافی کرد، جایگزین رشتهیک در
 4 کردن گزینجای به نیاز اگر مثال برای کنیم. استفاده یازموردن تعداد تا 0 عدد از

0 کنیم. استفاده روبرو صورتبه باید داریم، رشتهیک در رشته 1 2  مثال .3
 کنیم.می سازییادهپ زیر صورتبه شوند جایگزین آن در رشته دو که یاگونهبه را باال

 

 فعالیت کارگاهی
 207ص 
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 :جایگذاری الگوی کلی شکل
 شماره{ تراز، عدد نمایش: }الگوی

 ینچچپ یافتهاختصاص فضای در موردنظر مقدار منفی تراز عدد
 ینچراست یافتهاختصاص فضای در موردنظر مقدار ← مثبت تراز عدد

 هافعالیت به پاسخ
رای روجی بخی تغییر دهید که به صورتگذاری کد برنامه را استفاده از الگوی جایبا 

 زیر باشد: صورتبهاطالعات ورودی 

 

 
 یشمان مناسب شکل به و گرفته را هنرجو سه معدل و نام که یسیدبنو یابرنامه
 سمت از تراز یستون 5 یفضا معدل یبرا و یستون 20 یفضا هنرجو نام یبرا دهد.
 .یریدبگ نظر در چپ

 فعالیت منزل
 209ص 

 سؤال
 208ص 
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1 6
1 6
1 6

 
 

 تدریس از پس

الف( نمونه ارزشیابی پایانی

افزار وشتن -است نصب آن یرو یسینوبرنامه افزارنرم که یانهایراتجهیزات : 
 کاغذ
دقیقه  15ودی دریافت داده از ور دقیقه  10متغیر  یمقداردهدقیقه )اعالن و  50زمان: 
 دقیقه( 10استفاده از الگوی جایگذاری  دقیقه  15 هادادهتبدیل  

ی کد ت رودر یک برنامه برای ارسال رمز به منظور امنیت بیشتر، پس از انجام عملیا
مورد  کند که کد اسکی آن خروجی عملیاتاسکی کاراکتر اصلی ، کاراکتری را ارسال می

 ود.شبدیل تدر این برنامه الزم است که کاراکتر به عدد و عدد به کاراکتر نظر است. 
 یافت کرده، با استفاده ازیک عدد و یک کاراکتر از ورودی درای بنویسید کهبرنامه

از  ستفادهارا با  هاآنعدد تبدیل کند و  بهکاراکتر و کاراکتر را  بهتبدیل نوع، عدد را 
 اسب چاپ کند.الگوی جایگذاری با پیام من

 

 شاخص مرحله

حداقل 

نمره 

 قبولی

 نمره
قبول 

 رد /

   2 انتخاب نام مجاز برای متغیر 1
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 متغیر نام گذاریانتخاب روش 

 راعالن متغی

2 

 دریافت داده

انتخاب متد و نوع عددی برای تبدیل داده    2

 ای به عددیرشته

 متغیرای برای انتخاب نوع داده عددی و رشته

3 

 تشخیص روش تبدیل داده

2   
 تشخیص امکان انجام تبدیل نوع ضمنی -

 تشخیص خطای عدم تبدیل نوع ضمنی -

 انتخاب نوع داده

   1 انتخاب شماره الگوی جایگذاری 4

    میانگین

بیشتر مطالعه برایب( 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228360(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228360(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cs7y5x0x(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cs7y5x0x(v=vs.90).aspx
https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_data_types.htm
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wew5ytx4(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wew5ytx4(v=vs.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa691160(v=vs.71).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa691160(v=vs.71).aspx
https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_variables.htm
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 9واحد یادگیری 

 یو منطق اییسهمقا ،ریاضی یکار با عملگرهاشایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم الف(
 مفاهیم کلیدی

 عبارت عملگر عملوند داده

 عملگرهای ریاضی
اولویت عملگرهای 

 ریاضی
 عملگرهای افزایشی

عملگرهای 
 کاهشی

ایعملگرهای مقایسه عملگرهای انتساب
اولویت عملگرهای 

ایمقایسه
عملگرهای 

منطقی

 اولویت عملگرها عملگر الحاق رشته
نویسی با برنامه

 عملگرها
 خطاهای رایج

 مراحل انجام کار واحد یادگیری ب(

 مراحل انجام کار
 نویسیبرنامهبه زبان  یاضینوشتن عبارات ر  1
 و انتساب یکاهش ،ییشافزا یعملگرها کارگیریبه  2
 اییسهمقا یاستفاده از عملگرها  3
 یمنطق یاستفاده از عملگرها  4

  الزم تجهیزات ج(

 افزار افزاری برای نصب نرممشخصات سخت
گیگاهرتز 6/1پردازنده حداقل  •
گیگابایت 1حداقل  حافظه  •
گیگابایت 1موجود در دیسک سخت  حداقل فضای •
 و باالتر 1024×  768و قابل اجرا در رزولوشن  کارت ویدئویی متناسب با  •

  بندیبودجه د(

 توانید از نمونه پیشنهادی استفاده کنید.می فصل پنجمبندی بودجهبرای 
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 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

29 9 
مفهوم عبارت، عملوند و 

 ریاضیملگرهای ع -عملگر
219-214 

تعریف و بیان مفهوم عملگر، عملوند و 
عملگرها و عبارات  بیان کاربرد -عبارت

آشنایی با  ریاضی در زندگی روزمره 
عملگرهای ریاضی برای محاسبه 

قسمت و باقیمانده صحیح و خارج
 اعشاری

عملیات ریاضی  دلخواه از کاربرد هایمثالارائه  -
 در زندگی روزمره

یجاد یک پروژه برای یکی از کاربردهای عملیات ا -
 ریاضی در زندگی روزمره

یجاد برنامه برای محاسبه خالص حقوق دریافتی با ا -
 درصد بیمه 5درصد مالیات و  7کسر 

30 9 

عملگرهای  بندیاولویت
عملگرهای    ریاضی

عملگرهای  -انتساب 
 افزایشی و کاهشی

227-220 

آشنایی با ترتیب اولویت عملگرهای 
آشنایی با نحوه تغییر اولویت  ریاضی 

آشنایی با عملگرهای انتساب  عملگرها 
 شناخت کاربرد عملگرهای انتساب 

 معرفی عملگرهای کاهشی و افزایشی 
های پیشوندی و پسوندی آشنایی با شکل

 عملگرهای افزایشی و کاهشی

برای حل معادله  نویسیبرنامهایجاد یک پروژه  -
 2درجه 

رائه یک معمای ریاضی دلخواه و سپس ایجاد ا -
 برای حل آن نویسیبرنامهیک پروژه 

31 9 
 عملگر الحاق دو رشته 

 228 -233 ایعملگرهای مقایسه

-آشنایی با عملگر الحاق دو رشته
ای ای و مقایسهشناخت عملگرهای رابطه

ای آشنایی با اولویت عملگرهای رابطه 
عملگرهای  بیان کاربرد -ایو مقایسه

 ایمقایسه

برای نمایش سطح  نویسیبرنامهایجاد یک پروژه  -
علمی یک هنرجو بر اساس معدل در چهار سطح 

 ضعیف، متوسط، خوب و عالی

32 
9 

عملگرهای منطقی رفع 
خطاهای رایج در 

ای و عملگرهای مقایسه
 منطقی

242- 234  
 -آشنایی با انواع عملگرهای منطقی
شناسایی و رفع خطاهای رایج در 

 ایعملگرهای منطقی و مقایسه

که نشان دهد  نویسیبرنامهایجاد یک پروژه  -
 ریشه مضاعف دارد یا ریشه ندارد. 2معادله درجه 

 هایی ساده جهت استفاده از دستور مثال دستور شرطی  عملکردساختار و  243-247 1کارگاه  10
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 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

  248 -254 6الی  2کارگاه  10 33

ساختار و عملکرد دستور شرطی 
، ، بالک در ساختار شرطی 

، عملگر اجرای گام به گام 
 ،عبارت شرطی تو در توتاییسه

خیص که سه عدد را از ورودی گرفته و تش ایبرنامه
مثلث  اضالع یک توانندمی واردشدهاعداد  دهد که

 باشند یا خیر.
که سال میالدی را دریافت کرده و  ایبرنامه

 .کبیسه است یا خیر واردشدهدهد سال  تشخیص
ر ببودن یکی  پذیربخشبرنامه دریافت دو عدد و 

 دیگری.
و  را دریافت کرده روز و که سال، ماه ایبرنامه

 تاریخ فردای آن روز را مشخص کند.

 255 -261 10الی  7کارگاه  10 34

عبارات شرطی با عملگرهای منطقی، 
 ، ترکیب دستورات منطقی بهسازیمرتب

به  محاسباتی و شرطی، تبدیل 

یک مثلث دهندهیلتشکراه حل دوم سه ضلع 
ر با برداده  و کارنگ را به کاربر نشان  7برنامه که 

 دهد ابتدا با  رانتخاب رنگ، رنگ زمینه را تغیی
آموز خواسته شود که به ه شود و از دانشتنوش

 تبدیل کند. 

 262 -266 13الی  11کارگاه  10 35
ایجاد فهرست در  ،ساختار

و  کنسول، جزییات دستور
شرط منطقی

سال کبیسه میالدی مسئلهراه حل دوم و سوم 
اربر با کرنگ را به کاربر نشان داده و  7که  ایبرنامه

 انتخاب رنگ، رنگ زمینه را تغییر دهد.
عمل اصلی  4برنامه طراحی ماشین حساب و انجام 

 توسط آن.



                                                                170 

.
4
0

 حل مسائل شرطی 

 یادگیری: واحد پیشنهادی بندیزمان

  
ف

دی
اهداف توانمندسازیر

 زمان تدریس

 عملیتئوری

 2مفاهیم پایه مربوط به عبارت ریاضی1

 2عملگرهای ریاضی به ترتیب اولویت2

 2یسینوبرنامهایجاد عبارت ریاضی در 3

 1اعشاری وصحیح قسمت و باقیمانده  مفهوم خارج4

 2ریایجاد برنامه با عملگر تقسیم و باقیمانده صحیح و اعشا5

 1عملکرد عملگر کاهشی و افزایشی6
 2ایجاد برنامه با عملگرهای کاهشی و افزایشی7

 1کاربرد انواع عملگرهای انتساب8

 2ایجاد برنامه با عملگر انتساب9

 1ایمقایسهی عملگرهاعملکرد 10

 2ایایجاد برنامه با عبارت ترکیبی مقایسه11

 1های نوع داده منطقیکاربرد و ویژگی12
 3ایایجاد برنامه با عبارت ترکیبی منطقی و مقایسه13

 2ای و منطقیرفع خطاهای رایج در عملگرهای مقایسه14

 1تعریف و نحوه محاسبه حاصل عبارت محاسباتی15

 1کاربرد عملگر +16

 3یری عبارت محاسباتی در برنامهکارگبه17

18
معرفی اصطالحات انگلیسی رایج در استفاده از عبارت 

محاسباتی
1 

 18 12 مجموع ساعات
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

حل مسئلهدرس:  پایه: دهم
 تعیین اجزا و حل مسئله توانایی و شایستگیپیام جلسه )هدف کلی(: 

 زمان هایتفعال اهداف یادگیری
طبقه هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ 

حرکتی -روانی 
کار هنرجوکار هنرآموز

 مدت
)دقیقه(

یان در  ارزشیابی رفتار ورودی گاهی هنرجو سننننجش میزان آ
خصوص حل مسئله

آزمون جهت تعیین پیش سؤاالتمطرح کردن 
سطح هنرجویان از طریق بارش مغزی

و بیان  مشارکت در پاسخگویی، تعامل
ثال یتم عال که هایی از ف های روزمره 
نیاز به محاسننبات ریاضننی  هاآنانجام 
دارد.

10

به بحث  ایجاد انگیزه ایجاد توجه و تمرکز برای ورود 
روش حل مسئله

های روزمره هایی ملموس از فعالیتبیان مثال
ضی دار هاآنکه انجام  سبات ریا د. نیاز به محا

افزار کاربردی مناسب نرم یکارائه 

ضی مورد ستفاده در  بیان عملیات ریا ا
20شدههای عنوانفعالیت

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

شی( و  ضیح کامل مفاهیم کلیدی )دان تو
ایجنناد عالقننه و انگیزه در هنرجویننان 

)بینشی(

یان مفاهیم عبارت، عملوند، عملگر و معرفی  ب
سباتی و  انواع عملگرها، معرفی عملگرهای محا

اولویت عملگرهای محاسباتی

با ذکر در گروه  شدهگفتهمرور مطالب 
30متفاوت هایمثال

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

بننارت رینناضنننی در زبننان نوشنننتن ع
مه نا ها،بر یت عملگر  نویسنننی، تغییر اولو

 انتخاب ،محاسننبه نتیجه عبارت ریاضننی
ناسنننب برای ذخیره نتیجه  نوع متغیر م

عبارت

های ارائه و تشننریح صننورت مسننائل و فعالیت
کارگاهی برای هنرجویان

یان در گروه های خود سنننعی هنرجو
کنند با نهایت دقت و سنننرعت با می

ایجنناد خالقیننت بننه انجننام فعننالیننت 
کارگاهی بپردازند.

110

 هاارزیابی فعالیت
 ارائه تمرین

نایی نوشنننتن  ئل توا مه برای مسنننا نا بر
های کارگاهیشده در فعالیتمطرح

های هنرجویان به دو سنننرکشنننی و ارزیابی فعالیت
به شنننیوه با توجه  های صنننورت فردی و گروهی 

های کارگاهی. قبل ارزشیابی از بخش ارزیابی فعالیت
یت، مالک عال به از شنننروع ف یابی پروژه  های ارز

یان اعالم  یابی شنننودهنرجو جام ارز یت . در ان عال ف

هایی که فعالیتشنننان به اتمام در گروه
های سنایر ها فعالیترسنیده، سنرگروه

60اعضاء را ارزیابی کنند.
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 طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

حل مسئلهدرس:  پایه: دهم
 تعیین اجزا و حل مسئله توانایی و شایستگیپیام جلسه )هدف کلی(: 

ها کمک ها از هنرجویان مسنننتعد و سنننرگروهگروه
بگیرند.

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

هنرجو با مفاهیم عبارت، عملوند، عملگر 
ضی و اولویت آن ها و انواع عملگرهای ریا

له  نا شننننده در مسنننئ نایی آشننن و توا
را داشنننته مینه زنویسنننی در این برنامه
باشد.

 با توجه به نمودار مفهومی و ذهنی این مبحث از
شده مرور و در مورد واحد یادگیری، مطالب گفته

دقیقه به هنرجو درس جلسنننه آینده حدود چند 
اطالعاتی ارائه دهد.

گوش دادن فعال، پرسننش و پاسننخ و 
منظور انجام پژوهشریزی بهبرنامه

20

 ارزشیابی شایستگی
 )ارزشیابی پایانی(

نوشنننتن عبننارات رینناضنننی بننه زبننان 
 نویسیبرنامه

پایانی را با توجه به شنننیوه یابی  های ارزشننن
های پس از ارزشننیابی پایانی در بخش فعالیت
تدریس برای هنرجویان انجام دهد.

های کارگاهی و کارهای تکمیل فعالیت
گروهی مربوط به مبحث درسنننی و ارائه 

های خود.ها و شایستگیتوانمندی
90

شی به تمرین در منزل یا  صورت گروهیانجام پروژه آموز
فردی

بندی وظایف پروژه بین اعضای تقسیمتعیین تکلیف جهت تمرین در منزل
بننننندی و تننحننویننل در زمننانگننروه 
شدهتعیین

20

 برنامه،  ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، برنامه ابزارهای موردنیاز
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  پیوست هایپرونده و هافیلم (ه

 هدف فیلم شماره
عبارت محاسباتی، عملوند، عملگر

بررسی عملگرهای انتساب و عملگر الحاق رشته

 ای و منطقیبررسی عملگرهای مقایسه

ای، عملگرهای رشتهزدایی ، اشکالزدایی عبارات اشکال

زدایی خطای تقسیم بر صفراشکال

پرونده پیوست »توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیفعالیت

  بحث به ورود (و

های زیر را کسب کند:، مهارتن واحدجو با یادگیری ایرود هنرانتظار می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانید دهد و شما مینقشه مفهومی و ذهنی این واحد یادگیری را نمایش می زیرنمودار 
با داشتن یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی، تدریس خود را به شکل بهتری 

 مدیریت کنید.

شارپنوشتن عبارات ریاضی و محاسباتی به زبان برنامه نویسی سی

و انتسابیکاهش،یبه کارگیری عملگرهای افزایش

ایای و رابطهاستفاده از عملگرهای مقایسه

استفاده از عملگرهای منطقی

ها در برنامهبه کارگیری انواع عبارت

های ترکیبیبندی عملگرها در عبارتاولویت

ع نویسی در هنگام استفاده از انواشناسایی و رفع خطاهای رایج برنامه
عملگرها
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 9نقشه مفهومی و ذهنی واحد یادگیری -1نمودار 

 

ی 
یر

دگ
 یا

حد
وا

9

ی
ها

گر
مل

 ع
 با

ار
ک

ی
طق

من
 و 

ی
ه ا

س
قای

، م
ی

بات
اس

مح

مفهوم عبارت

عبارت های ترکیبی

عبارت های رشته ای

عبارت های منطقی

عبارت های مقایسه ای یا رابطه ای

عبارت های ریاضی یا محاسباتی

مفهوم عملگر

دانواع عملگر از نظر کاربر

کاهشی --

افزایشی  ++

انتساب = , += , -= , *= , /= , %=

رشته ای +

منطقی &&, ||, !

مقایسه ای و رابطه ای > , < , >= , <= , == , != 

ریاضی + , - , / , * , %

انواع عملگر از نظر تعداد
عملوند

سه عملونده عملگر سه تایی؟

دو عملونده

عملگرهای ریاضی + , - , * , / , %

عملگرهای مقایسه ای > , < , >= , <= , == , != 

عملگرهای منطقی (AND) && , (OR) ||

تک عملونده

(NOT)!عملگر منطقی 

+و عالمت مثبت-عملگر عالمت منفی 

--و کاهشی ++ عملگر افزایشی 

مفهوم عملوند
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ی ساده، هنرجویان را در هامثالای و منطقی با های مقایسهدر بخش عبارت تذکر:
های شرط هدایت کرده ولی در این واحد مسیر آمادگی برای درک مفهوم عبارت

پرداخته نشود تا هنرجو جای خالی این دستور را در  یادگیری به بیان دستور 
 .نویسی حس کرده و زمینه الزم را جهت تدریس واحد یادگیری بعدی مهیا کنیدبرنامه

 :یی مانند موارد زیر استفاده کنیدهامثالتوانید از شما می
ست.ا یشتردوازدهم ب یهپا یاندهم از تعداد هنرجو یهپا یان: تعداد هنرجو1مثال 
از  (حمل )قابل یسخت خارج یسکد یک یمت: ق2 مثال
است. یشتر( ب) یسخت داخل یسکد یک

کمتر است. از   سازییرهذخ یت: ظرف3 مثال
است و  یشتر: تعداد صفحات کتاب شما از تعداد صفحات کتاب دوستتان ب4 مثال

کتاب دوستتان کمتر است. یمتاز ق یزکتاب شما ن یمتق
.باردیاست و باران م ی: امروز هوا ابر5 مثال
 یزیونتلو یبه تماشا یادوستم خواهم رفت  یدنهفته من به د ین: روز جمعه ا6 مثال

 اهم پرداخت.خو
ها و مسائل ریاضی پیچیده در این مرحله شود از بیان عبارتپیشنهاد میتذکر: 

 خودداری کنید.
 

 تدریس

 عملگرهای محاسباتی

در شرایط تقدم  کندعملگر، یک ویژگی است که مشخص می پذیری یکشرکت
 .شودسان، عملیات از چه سمتی انجام مییک

 پذیری:انواع شرکت
از راست یا راست به چپپذیری شرکت 
پذیری از چپ یا چپ به راستشرکت 

 پذیری از راست است.عملگر انتساب دارای شرکت
 پذیر از چپ هستند.عملگرهای ریاضی، شرکت
 ؛ هستند یرناپذشرکتد دارد که نویسی عملگرهایی وجوهای برنامهدر برخی زبان

 : در زبان پرولوگ-مانند عملگر 
نکته:چند 

 باشند. یرمتغ یاداده  توانندیم یعبارت محاسبات یعملوندها •
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بات پرانتز تودرتو وجود داشته باشد؛ محاس ینچند یعبارت محاسبات یکدر  اگر •
 .شودیپرانتز آغاز م ترینیاز داخل

عمل  یرهامتغ یتند و فقط بر روهس یکتایی یعملگرها --++ و  عملگرهای •
 .کنندیم

عنوان به =+و عملگر الحاق دو رشته است و عملگر  ی+ عملگر محاسبات عملگر •
 .رودیعملگر انتساب الحاق دو رشته به کار م

 اشند.ب و  از نوع  توانندینم یعملگرها عملوند •
 یا شرط و یک، از نوع  یریمتغ تواندیم یعملگر منطق یک عملوندهای •

 باشد.  یاو   یرمقاد
 یبعد یاتعمل انجام یبرا ی،و منطق اییسهمقا یعملگرها یجبا استفاده از نتا برنامه •

 .کندیم گیرییمتصم

 ادگیری: ی-مشکالت متداول در فرآیند یاددهی
های کارگاهی این واحد یادگیری ممکن است در هنگام کد هنرجویان در انجام فعالیت

ست ااجرای برنامه با خطاهای متعددی مواجه شوند و الزم نویسی، ترجمه کدها و 
م در هنرآموزان عزیز قبل از حضور در کالس و تدریس این واحد یادگیری دانش الز

بنابراین در ؛ این مبحث کسب کنند های حین تدریسخصوص انواع خطاها و چالش
حد این وا ادامه به معرفی و شرح برخی خطاهای رایج و مرتبط با موضوع و مباحث

 پردازیم.یادگیری می
:

 
 باشد شده استفادهای دهد که از عملگر دوتایی روی نوع دادهاین خطا زمانی رخ می

و عملگرهای  ی رو توانید از عملگر ه مجاز نیست. برای مثال شما نمیک
 صورت بهاستفاده کنید مگر اینکه این عملگرها  روی متغیرهای  یا  

 شده باشند. به مثال زیر توجه کنید. صریح در کالس 

روی متغیر استفاده از عملگر 
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  مقایسه کنید را با متغیر  توانید متغیر شما نمی

ای مجاز نیستروی متغیر رشته لگر استفاده از عم

 از: اندعبارتخطاهای این کد 
 

 
 

 
 

 
 :

 

 
 ضینقو ( ) قرینهلگرهای یکتایی مثل عملگر دهد که از عماین خطا زمانی رخ می

این عملگر  !( روی عملوندی استفاده شوند که مجاز نیست و آن نوع متغیر برای کار با)
طراحی نشده است. به مثالی که در ادامه آمده توجه کنید.

 

عملگر قرینه روی رشته مجاز نیست
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عملگر! روی رشته مجاز نیست

تایی استروی عملگر دو 19خطای شماره 

 
 اند از:عبارتخطاهای این کد 

 
 

 
 

 

 

:

دهد که در سمت چپ عملگر انتساب نام متغیر یا مشخصه این خطا زمانی رخ می
 به مثال زیر توجه کنید. نباشد.

 از: عبارت استخطای این کد 
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است. تنها  نشده استفادهحیح دهد که عبارتی به شکل صاین خطا زمانی رخ می
 یک دها، عملگرهای افزایشی و کاهشی و دستورات ایجادستورات انتساب، فراخوانی

ر عبارتی است در یک عبارت استفاده شوند. عبارت غیر معتب عنوانبهتوانند شی می
ستور ددارد و در آن عالمت = برای  خط یا چند خط که در انتهای آخرین خط عالمت

به مثال زیر توجه  جود ندارد.یا ++ و -- ، عملگربرای فراخوانی متد،  )(انتساب، 
 کنید:

 

 
 

 هاپاسخ به فعالیت
 ؟ باشد تواند از چه نوعیمی متغیر 

 نیز باشد. یا حتی  تواند از نوع است. ولی می ای مناسب نوع پاسخ: نوع داده
  

 .یدرا مشخص کن یعبارات محاسبات یعملوندها و عملگرها یردر جدول ز
 عبارت عملگر عملوند

 5- (قرینه) - 5

7 13  7-13+12 ع()تفریق( + )جم - 12

  تفریق( * )ضرب() -
 

 کنجکاوی 
 215ص 

 فعالیت کارگاهی

 215ص 
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نمایش نشان چه مقداری را روی صفحه 6+5دستور 
 11دهد؟ پاسخ: می
 

 .یدکن یلرا تکم 2جدول 
 عملگر عملکرد مثال نتیجه

 قرینه -5 -5

  ضرب 620 120

  تقسیم 4/25 6

 باقیمانده 20%6 2

 جمع 3+20 23

- تفریق 3-20 17  

 عملگر تقسیم -1کارگاه 

ایجاد کنید و کد زیر را در آن وارد کنید.  پروژه جدیدی به نام 
 اجرا کرده، جدول را تکمیل کنید.شده در جدول زیر  داده برنامه را با مقادیر

خروجی جواب شما جمعیت تعداد خانوار  سال

3.55 3 21185647 75149669 )کشور(90

3.39 3 95314 323371  )کاشان(90

3.79 3 24765 93941  )فارس(90

 پاسخ: خیر آیا خروجی برنامه با جواب شما برای بعد خانوار، یکسان است؟ -
 

سیدبنو یابرنامه صل عبارت  ی  یجاز نتا یکدهد. کدام یشرا نما 10* 2+3که حا
 شود؟یداده م یشباال نما
  23پاسخ: 

3+2 *10  
 
  .یسیدرا بنو یجهو نت یدکن یگزینرا جا 10(*2+3در برنامه باال عبارت ) -

 50: پاسخ
 

(2+3*)10  
 

 فعالیت کارگاهی

 216ص 

 سؤال
 217ص 

 کنجکاوی 
 216ص 

 فعالیت کارگاهی

 218ص 
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ضیعبارت ر یک یلدر تبد س یا  یدرج پرانتز در چه مواقع شارپ،یبه معادل آن در 
 است؟ یضرور

اولویت عملگرها و همچنین در عبارات کسنری  تغییردر عبارات ریاضنی برای  پاسنخ:
 .شوداستفاده میورت و مخرج از پرانتز برای مشخص کردن ص

 تغییر اولویت عملگرها -2کارگاه 

ایجاد کنید. دستورات را اضافه و برنامه  پروژه جدیدی به نام 
  اید یکسان است؟ای که شما محاسبه کردهآیا خروجی برنامه با نتیجهرا اجرا کنید. 

 پاسخ: خیر
 

 رخ دادن چنین خطایی چیست؟نتیجه محاسبه اشتباه است. دلیل  
 .است شدهشارپ استفادهفرض زبان سیبندی پیشپاسخ: از اولویت

 
 خطای منطقی برنامه فوق را چگونه برطرف کنیم؟ 

 سازی کنیم.بندی دلخواه را پیادهپاسخ: با استفاده از پرانتز اولویت
 

را کنید.پس از برطرف کردن خطای منطقی، برنامه را با مقادیر جدول زیر اج 
 :الیت کارگاهیکد کامل برنامه مربوط به این فع

 سؤال
 221ص 

 کنجکاوی 
 221ص 
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قیمت 
1کاال 

قیمت کاال 
2

قیمت کاال 
3

قیمت کاال 
4

میزان 
تخفیف

خروجی 
 برنامه

150100420230228228 
پردازیم را هم برنامه را تغییر دهید تا عالوه بر میزان تخفیف، میزان مبلغی که باید ب 

نمایش دهد.
 کدهای زیر را به برنامه اضافه کنید.پاسخ: 

+

 

 
و برنامه  برنامه باال را برای درصدهای متفاوت تخفیف مطابق جدول زیر تغییر دهید 

 را اجرا کنید.
 کنید. زیر اصالح صورتبهکد مربوط به محاسبه تخفیف زیر را در برنامه  پاسخ:

 

 افت کند.کد برنامه را طوری تغییر دهید تا میزان تخفیف کاالها را از ورودی دری 
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دکان کار از کو یتدرصد از حقوق خود را به سازمان حما 5 ماه هر یاکارمند اداره

درصد  7 و یاتدرصد مال 10 هرماهشخص  یناز حقوق ا ینکه. با فرض اکندیاهدا م
حقوق او  کرده، یافتکه حقوق شخص را در یسیدبنو یابرنامه شود،یکسر م یمهب

 دهد. یشنما ییو مبلغ اهدا یمهب یات،را پس از کسر مال
 پاسخ:

 فعالیت کارگاهی

 221ص 
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 یکاهش  یشیافزا یعملگرها  -3کارگاه 
 .یسیدرا بنو یرخود معادل دستورات ز گروههمبه کمک 

 

 :پاسخ

 
 

.یدکن یلجدول را تکم و   یرهایمتغ ییراتو تغ یربا توجه به قطعه کد ز

 پاسخ

 

 گروهیفعالیت 

 225ص 
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x y خروجی برنامه 

12 -12
13 -11
12 -10 

13 12

 
 است؟  یچه نوع  متغیر شود؟یم یرهذخ یریدر چه نوع متغ یعبارت منطق یجهنت

 : پاسخ

 عملگرهای منطقی -5کارگاه 

.یدکن یلرا تکم یرجدول ز یرهامتغ یرتوجه به مقادبا 

 عبارت منطقینتیجه

 

 ( عباراتDebugging) ییزدااشکال -6کارگاه 

ترجمه کنید.  ایجاد و کد زیر را وارد و با استفاده از کلید  ای با نام پروژه

  .را در کادر زیر بنویسید هاآناین برنامه و علت رخ دادن  خطاهای
علت ستون خط خطا  ردیف

توانند شامل عبارات فقط می
دستورات افزایشی، کاهشی و 
انتساب باشند و استفاده از عبارت 
به این صورت در یک خط کد 

اشتباه است.

13 5 1 

 کنجکاوی 
 228ص 

 سؤال

 230ص 

 فعالیت کارگاهی

 229ص 
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علت ستون خط خطا  ردیف

توانند شامل عبارات فقط می
دستورات افزایشی و کاهشی و 
انتساب باشند و استفاده از 
عبارت به این صورت در یک 

خط کد اشتباه است.

13 2 

 هادر رشته ییزدااشکال -7کارگاه 

ترجمه کنید.  ایجاد و کد زیر را وارد و با استفاده از کلید  ای با نام پروژه

 در جدول زیر بنویسید. را هاآنخطاهای این برنامه و علت رخ دادن 

علت

ن
تو

س

ط
خ خطا

ف
دی

ر
 

ای تواند روی نوع دادهنمی عملگر 
اعمال شود. 

31 1 

تواند روی نوع داده نمی عملگر 
اعمال شود. 

18 2 

تواند روی نوع داده نمی عملگر 
اعمال شود. 

23 3 

تواند روی نوع نمی -عملگر کاهشی 
اعمال شود. داده 

18 4 

 صفر بریمتقسخطای  ییزدااشکال -8کارگاه 

 جدول را تکمیل کنید. وهای مؤسسه را مطابق جدول وارد ها و بچهتعداد دفترچه
تعداد 
هادفترچه

 خروجیهاتعداد بچه

5002002 

 خطای زمان اجرا2000

 سؤال

 232ص 

 سؤال

 231ص 
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 خطاهای این برنامه و علت رخ دادن آن را در کادر زیر بنویسید. -
 خطاعلت

صفر بریمتقس

 چیست؟ 6و  7تفاوت خطای این کارگاه با خطای کارگاه  -
ا نشد. ولی در در برنامه قبل خطا از نوع خطای زمان کامپایل بود و برنامه اجر پاسخ:

.دهدیاست و بعد از اجرای برنامه رخ ماین برنامه خطا از نوع خطای زمان اجر

 && یمنطق عملگر -9کارگاه 

 جدول را تکمیل کنید. اجرا کرده، و  برنامه را با مقادیر متفاوت برای 
 

 y xخروجی

3 
2 
2 
3 

 || یمنطق عملگر -10کارگاه 

 جدول را تکمیل کنید. اجرا کرده، و  برنامه را با مقادیر متفاوت برای 
x y خروجی 

 

 

  ! یمنطق عملگر -11کارگاه 

 و جدول را تکمیل کنید.اجرا برنامه را ایجاد کنید.  ای با نام پروژه
 

 خروجی وضعیت هوا

 

 سؤال

 236ص 

 سؤال

 233ص 

 سؤال

 235ص 
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 هستند؟ ییو کدام دوتا یکتایی یمنطق یاز عملگرها یکدامک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)!(عملگر  یکتایی

(||)و عملگر ( )عملگرهای  دوتایی

 کنجکاوی

 237ص 
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 الف( نمونه ارزشیابی پایانی 

 شاخص سوال مرحله

حداقل 

نمره 

قبولی 

 3از 

نمره هر 
 شاخص

نمره/ وضعیت 
 شایستگی

1 

ناس یم که دارای اج گاه  یک فروشنن خواهیم برای 

 که:ه صورتیای بنویسیم بدار است، برنامهتخفیف

ها، کاال به همراه قیمت قبل از تخفیف آن 4ام ن -الف 

از تعداد  خریداری شننده و درصنند تخفیف هر کاال را 

ورودی دریافت کرده، مبلغ تخفیف هرکدام را محاسننبه 

کند.

برنامه اضننافه کنید که مبلغ نهایی  دسننتوراتی به -ب

تخفیف و مبلغ قابل پرداخت را محاسننبه کرده، نمایش 

 دهد. 

 نویسیبرنامهنوشتن عبارت ریاضی در زبان 

1 

 

نمره : ..............................
 

ل
غیرقاب

قبول


   
 

   
ل

قاب
قبول


باالتر از حد انتظار 


عبارت نتیجهعملگرها و محاسبهاولویتتغییر 

ریاضی
 

سب برایمتغیرنوعانتخاب نتیجه ذخیرهمنا

و  پیچیدهریاضنننیعبارتنوشنننتن، عبارت

 نتیجهتعیینوپرانتزهای متداخلبهنیازمند

 متفاوت متغیرهامقادیرباعبارت

 

2 

 واحد  1دهید که  ای تغییر را به گونه برنامه -ج

 به درصند تخفیف کاالهایی که تعداد درخواسنتی آن

ضافه و  5از ها بیش ست ا واحد از درصد تخفیف  1ا

عداد درخواسنننتی آن که ت یا  کاالهایی  ها کوچکتر 

 است کم کند. 2مساوی 

دارد برای جذب  ا فرض اینکه مدیر فروشگاه قصدب -د

شتر،  شتری بی صد  5م ضافه به همه تخفیفدر ها ا

  کند، تغییرات الزم را در برنامه اعمال نمایید.  

کاهشننی، افزایشننی و عملگرهایازاسننتفاده

 برنامه درانتساب

1 

 

نمره : ..........................
....

 

ل
غیرقاب

قبول


    
 

  
ل

قاب
قبول


باالتر از حد انتظار 


 

شنننامل عملگرهایعبارتنتیجهمحاسنننبه

  انتسابافزایشی ووکاهشی

و وشنناملعبارتنتیجهمحاسننبه

سب برایمتغیرنوع انتخاب نتیجهذخیرهمنا

 عبارت
 

3 

دیر فروشگاه  به تمامی مشتریانی که به تصمیم م  -ه

مبلغ کل خریدشننان  بعد از کسننر تخفیف بیشننتر از 

ای تعلق خواهد گرفت. تومان باشنند جایزه 300000

ن این اسننناس برنامه را تغییر دهید به طوری که ای بر

 شرایط را نیز بررسی کند و نتیجه را نمایش دهد.

 ای بکارگیری عملگرهای مقایسه

1 

 

نمره : .....................
.........

 

ل
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول


باالتر از حد انتظار 


 

شخیص اولویت ضیاجرای عملگرهایت وریا

سه سابوایمقای عبارت و تعیینیکدرانت

 منطقیعبارتنتیجه
 

خطای اسننتفاده نادرسننت از  رفعتشننخیص و 

 ای و انتسابیسهمقاعملگرهای ریاضی، 

4 

سننتی از هر کاال نباید کمتر از صننفر و تعداد درخوا -و

تا  0تواند عددی از مقدار تخفیف هر کاال فقط می

ن ای تغییر دهید که ایگونهبهباشننند. برنامه را  50

 شرایط را چک کرده و نتیجه را نمایش دهد. 

فاده از  هااسنننت یب عملگر ی منطقی در ترک

 هاشرط

2 

 

نمره : ..............................
 

ل
غیرقاب

قبول


   
 

   
ل

قاب
قبول


باالتر از حد انتظار 


 

ریاضننی،اجرای عملگرهایاولویتتشننخیص

عبارت ترکیبییکدرمنطقیوایمقایسننه

به نتیجهومنطقی بارتمحاسننن ترکیبیع

 منطقی

 

عبننارتبرای خروجیمتغیرنوعانتخنناب

بهمنطقی حاسننن بارتو م جه ع منطقی نتی

طوالنیوترکیبی پیچیده
 

ل  2 میانگین
غیرقاب

قبول


      

ل
قاب

قبول


باالتر از حد انتظار 
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 برای مطالعه بیشترب( 

یشتر و کسب اطالعات تکمیلی در خصوص این واحد مطالعه ب یبراهنرآموزان گرامی 
 توانند از منابع زیر استفاده کنند:یادگیری می

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173145.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/6a71f45d.aspx
https://www.dotnetperls.com/operator
https://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming/Operators
https://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming/Operators
http://www.blackwasp.co.uk/csharpbooleanoperators.aspx
https://www.programtopia.net/csharp/docs/operator-types
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sa7629ew.aspx
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 10واحد یادگیری 

 شرطی ساختارشایستگی کار با 

 تدریس مقدمات

 الف( مفاهیم کلیدی

 مفاهیم کلیدی

بالکدستور شرطی 
 عملگر دستور شرطی 

()

خطایابی دستور دستورات شرطی تودرتو
دستور شرطی 

 حالت 
در دستور 

دستور یابی خطا

 مراحل انجام کار واحد یادگیریب( 

 مراحل انجام کار

در برنامه کارگیری دستور به 1

در برنامه کارگیری دستور به 2

در برنامه متداخل کارگیری دستور به 3

در برنامه کارگیری دستور به 4
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 بندی ( بودجهج

 یادگیری: واحدپیشنهادی  بندیزمان

ف
دی

ر
 

 اهداف توانمندسازی
 زمان تدریس

 عملی تئوری
21و استفاده از آن عملکرد دستور  1

22ساختار و عملکرد دستور شرطی  2

11های شرطیدر برنامه عملگر 3

32تداخلم ساختار و عملکرد دستور شرطی  4

1-ساده متداخل به  تبدیل  5

22خطاهای دستور  6

22ساختار و عملکرد دستور شرطی  7

2-به دستور   یشرطتبدیل دستور  8

2-خطایابی دستور  9

3-تولید پروژه 10

1218جمع ساعات
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 :روزانه درس طرحنمونه 

طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 دستورات شرطیدرس: کالس: دهم
را توضیح دهد و در برنامه به کار برد else-ifعملکرد دستور  ساختار وپیام جلسه )هدف کلی(: 

 هایتفعال اهداف یادگیری
 زمان

فیزیکی

 فعالیت
یطه عاطفی/ حهدف:  طبقه

 رکتیح -شناختی/ روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

ارزشیابی رفتار ورودی
سنجش میزان آشنایی هنرجو با 

گیری و شناخت مفهوم تصمیم
ساده دستور 

 :سؤالطرح 
 صحیح را و کلمهاگر سیستم شما دارای کلمه عبور باشد 

افتد؟ در صورت نادرست وارد کنید چه اتفاقی می
؟افتدچه اتفاقی می واردکردن

3مشارکت در پاسخ و تعامل

ایجاد انگیزه
دقت ذهن  ایجاد توجه، تمرکز و

هنرجو
گیری یی که برای دو حالت که در یک تصمیمهامثال

افتد نام ببرید؟اتفاق می
گوش دادن فعال و پاسخ و 

مشارکت
2

 ارائه مفاهیم کلیدی
)توضیح هنرآموز(

ارائه مفاهیم کلیدی و ایجاد انگیزه
نحوه  و توضیح ساختار و عملکرد دستور 

کارگیری آن در برنامهبه

در  شدهگفتهررو مطالب م
و تمرین آن به صورت گروه 
عملی

20

 فعالیت کارگاهی
)تمرین هنرجویان(

تحقق اهداف توانمندسازی با انجام 
تمرینات کالسی

و هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به هنرج
 هاآنحل  صورت گروهی بهخواهد بهمی هاآنداده و از 
بپردازند.

با خروجی  انجام تکالیف
صحیح.

20

 هایتفعالارزیابی 

)ارائه تمرین(

-ifبررسی مهارت استفاده دستور 

else 

شده به انجام برنامه یمتقسی هاگروههنرجویان در 
پردازندمی

انجام تکلیف با در نظر گرفتن 
ی ارزیابیهامالک

20
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طرح درس روزانه )هفتگی( پیشنهادی

 دستورات شرطیدرس: کالس: دهم
را توضیح دهد و در برنامه به کار برد else-ifعملکرد دستور  ساختار وپیام جلسه )هدف کلی(: 

 هایتفعال اهداف یادگیری
 زمان

فیزیکی

 ارائه نکات تکمیلی
بندی()جمع

تکمیل مفاهیم کلیدی
کند طور خالصه توضیح داده و مرور مفاهیم کلیدی را به

هنرجویان سؤاالتهمراه نکات تکمیلی و پاسخ به  به
توجه و یادداشت از نکات 

درس
10

 ارزشیابی شایستگی

)ارزشیابی پایانی(

آگاهی از میزان درک و تفهیم کاربرد 
 هنرجو if-elseمبحث 

10هنرآموز سؤالپاسخ به شده، گرفته شود.ای از مطالب گفتهدو نمره عملیآزمونی 

 تمرین در منزل

یین(تع)
مثلث و توضیحی اجمالی از روند کار ضلع 3برنامه افزایش روحیه پژوهش

گوش دادن به نکات و 
بردارییادداشت

5

 برنامه آموزشی، ، تختهویدئو پروژکتور، رایانه مجهز به برنامه ابزارهای موردنیاز
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 های پیوست ها و پرونده( فیلمد

شماره 

 فیلم

 هدف

 
، بالک ، ساختار شرطی دستور شرطی ساده، ساختار شرطی 

 تودرتودر ساختار شرطی، عبارت شرطی 

 ، ایجاد منو در کنسولسازی، دستور تایی، مرتبعملگر سه

پرونده پیوست »توانید از تمرینات موجود در های تکمیلی میبرای انجام فعالیت :نکته
 استفاده کنید.« های تکمیلیفعالیت

 ( ورود به بحث ه

هدف استفاده از دستورات شرطی کنترل منطق برنامه است، در صورت عدم وجود 
یکی پس از دیگری به ترتیب اجرا  شدهنوشتهدستورات شرطی در برنامه دستورات 

یس نوبرنامهشوند تا برنامه خاتمه یابد، اما با استفاده از دستورات و عبارات شرطی می
صمیمات مختلفی را گرفته و روند اجرای برنامه را های برنامه، تتواند بر اساس دادهمی

سازی کند.های برنامه به نحو دلخواه مدیریت و پیادهها و ورودیبر اساس داده
 از: اندعبارتنتایج حاصل از یادگیری این فصل 

 
توانید دهد و شما میمفهومی و ذهنی این واحد یادگیری را نمایش می نقشه نمودار زیر

ک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی، تدریس خود را به شکل بهتری با داشتن ی
 مدیریت کنید.

 

های ثابتکنترل داده

های متغیرکنترل داده

کنترل ورودی ها 

در برنامهمقایسه مقادیر موجود

شبیه سازی تصمیم گیری در محیط واقعی و انجام عملیات مناسب
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 تدریس

 ساده یدستور شرط -1کارگاه 

  برنامه را اجرا و نتایج آن را مشاهده کنید.ایجاد کنید.  ای با نام پروژه
دهد.را نمایش می 1عدد  واردکردنتصویر زیر خروجی برنامه در صورت پاسخ: 

 
 دهد.را نمایش می 2عدد  واردکردنتصویر زیر خروجی برنامه در صورت 

 

ی
ت شرط

کار با دستورا

دستور شرطی 

ساختار و عملکرد 
دستور شرطی 

تشریح مفهوم بالک

ساختار و عملکرد 
دستور 

های elseساختار و عملکرد 
متداخل

عملگر 

ساختار و عملکرد 

سادههای متداخل به تبدیل 

خطاهای دستور 

دستور شرطی

ساختار دستور 

در ساختار توضیح دستور 

و به تبدیل دستور 
بالعکس خطاهای دستور 

 سؤال

 244ص 
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را وارد کند به معنای پرداخت الکترونیک است و تنها  1که کاربر عدد شرح: درصورتی
پرداخت وارد شود  2عدد  کهشود اما درصورتینمایش داده می عبارت 

 و  ی است و در اینجا عبارت صورت حضورقبوض به
رط بررسی شبنابراین این برنامه دارای دو شرط است که هر دو ؛ شودنمایش داده می

های واردشده تطابق داشته باشد دستورات بدنه که با داده هاشرطاز  هرکدامشود و می
 شود.آن اجرا می

 .یدکن هیسمرحله قبل مقا یجهرا با نت یجهداده، نتقرار  یکدوم  بعد از پرانتز 
   و   پاسخ: در این حالت به ازای ورود هر عدد خروجی

به معنای تمام شدن  بعد از دستور  رشود، زیرا قرار دادن کاراکتچاپ می 
 نیستند. در کنترل دستور  بعدازآنشرط است و دستورات 

 

 if else یساختار شرط -2کارگاه 

 else ifروندنمای  متوالی ایه ifی روند نما
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خواهیم قسمتی از برنامه هدایت یک خودروی بدون سرنشین را برای عبور از یم
 روندنمای مناسب را رسم کنید.طراحی کنیم.  قرمزچراغ

 

 ()بود، ابتدا ماشین ترمز  قرمزچراغصورت زیر تغییر دهید. اگر برنامه را به -
 .کند، سپس متوقف شود؛ در غیر این صورت با زدن یک بوق حرکت کند

 

 سؤال

 246ص 
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 if یبالک در ساختار شرط -3کارگاه 

آیا برنامه خطا بنویسید.  ایجاد و کد زیر را در متد  پروژه جدیدی به نام 
دارد؟
برنامه خطای زمان اجرا یا کامپایلری ندارد اما خطای منطقی دارد زیرا بدنه  پاسخ:
 ی زوج به جز روزهابههای مربوط دارای بالک نیست و برنامه شرط 

 شود.وارد کرده باشد نشان داده می که کاربر درصورتی
 
 باشد چیست؟ که ورودی خروجی برنامه درصورتی -

باشد چیست؟ که ورودی خروجی برنامه درصورتی -

ای بنویسید که میزان سوخت موجود در یک خودرو را از ورودی خوانده، اگر برنامه
 دهد. و در غیر این صورت عالمت سبز نمایش قرمزرنگلیتر بود عالمت  5کمتر از 

 پاسخ:
 

 

 فعالیت کارگاهی

 246ص 

 سؤال

 247ص 
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 چیست؟ 5 و 4دلیل اشتراک پاسخ در موارد  -
های روزهای زوج به جز دارای بالک نیست و برنامه شرط قسمت  پاسخ:

 شود.برای روزهای فرد نیز نمایش داده می 
 
ا را مشخص آموختید نوع خط قبالًی برنامه نادرست است با توجه به آنچه اگر خروج -

 کنید.
خروجی مربوط به قسمت  و  مقادیر غیر از  واردکردندر صورت  پاسخ:

 شود و از نوع خطای منطقی است.نشان داده می  به جز 
 
 مشکل برنامه را برطرف کنید. -

 

 
 نوشت؟ توان برنامه را با ساختار آیا می -

وارد کند دستورات  که کاربر مقداری غیر از شود، زیرا درصورتیخیر نمی پاسخ:
 شود.اجرا می قسمت 
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به تقریبی انتظار در صف بانک را با شرایط زیر  زمانمدتکه ای بنویسید برنامه
آورد. برنامه باید شماره آخرین نفر ورودی به بانک، شماره آخرین نفری که  دست

های فعال تعداد باجه را دریافت کند. های فعالتعداد باجه و در حال انجام کار است
در باجه معادل  کار هر نفر زمانمدتباید بیشتر از صفر باشد. فرض کنید میانگین 

 .دقیقه باشد 2
آوردن تعداد افرادی که در صف انتظار هستند باید شماره  به دستپاسخ: برای 

حال انجام کار کسر کرد و با در نظر  نفر درآخرین نفر ورودی را از شماره آخرین 
گرفتن اینکه به ازای هر باجه فعال نیز یک فرد در حال انجام کار هست و با در 

افراد در حال انجام کار و صف انتظار از  تعدادصورت زیر، متغیرها به نظر گرفتن
 آید.دست می به فرمول 

واحد افراد در حال انجام کار هستند، ها درآنبا در نظر گرفتن اینکه به تعداد باجه
شده در نظر گرفته 2زمان کار هر فرد در باجه معادل و چون میانگین مدت 

 زمان تقریبی انتظار در صف بانک است.مدت و مقدار   پس
 شماره آخرین نفر در حال انجام کارمتغیر   شماره آخرین نفر ورودیمتغیر
 دقیقه 2میانگین زمان انجام کار:          های فعالتعداد باجهمتغیر

 

 منزلفعالیت 

 247ص 
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 else  -if گامبهگام یاجرا -4کارگاه 

 کنندهمراجعهاگر ایجاد و کد زیر را وارد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
 را وارد کند خروجی برنامه چیست؟ 34طور سهوی عدد به

 است. خروجی برنامه پاسخ: 
که کاربر عددی خارج از محدوده تعداد طبقات برنامه را طوری تغییر دهید درصورتی -

 وارد کرد پیام مناسبی چاپ شود.
 

 ید.کن خروجی برنامه را با مقادیر زیر 
 floor خروجی

 

 

 سؤال

 248ص 



203

 ییتاعملگر سه -5کارگاه 

 یافتدر یتصالح یاکند آ یینسن فرد تع یافتبا در یسیمبنوای برنامه یمخواهمی
 وارد کنید. کد زیر را تکمیل و در  دارد؟ ینامه رانندگیگواه

 
ید.کن خروجی برنامه را با مقادیر زیر  -

 age خروجی

20 
18 
10 

 از چه نوعی باید تعریف شوند. و  یرهای متغ -
 از نوع  متغیر  - از نوع  متغیر  پاسخ:

 مقایسه کنید. دو حالتخروجی برنامه را در ی کد قبلی، کد زیر را وارد کنید. جابه -

 age خروجی

20 
18 
10 

 

 سؤال

 248ص 
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را دارند،  ییتااستفاده از عملگر سه یتقبل که قابل یهادو مورد از کارگاه -1
 .یدکن یسیبازنو

.داده شوند یشمتفاوت نما یهابا رنگ هایامکه پ یداضافه کن یدستورات -2
 تایی 3با استفاده از عملگر  3سازی کارگاه پیاده :1پاسخ 

 
سبز نشان داده  بارنگباشد پیغام  18که سن بیشتر یا مساوی درصورتی :2پاسخ 

 .قرمز بارنگشود در غیر این صورت می
 

 

 تودرتو یعبارت شرط -6کارگاه 

با توجه به برنامه جدول  ایجاد و کد زیر را وارد کنید. پروژه جدیدی با نام 

  زیر را تکمیل کنید.

 شرط دستور

 فعالیت کارگاهی

 249ص 

 سؤال

 251ص 
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if (user == "reza") 
if (pass == "123456") 
Console.WriteLine("Welcome"+userna
me); 

اگر نام کاربری و گذرواژه 
صحیح است؛

Else 
Console.WriteLine("The password is 
incorrect"); 

اگر نام کاربری صحیح است 
و گذرواژه صحیح نیست.

 Else 
 Console.WriteLine("Unkown user"); 

اگر نام کاربری صحیح 
نیست؛

 
 بالک }{ ندارند؟ هاکدام از یچهچرا 

.کردنتوان از بالک استفاده میو دستورات بدنه هر شرط بیشتر از یکی نیست پاسخ: 
است؟ به کمک هنرآموز خود روش کلی برای  مربوط به کدام  هااز  هرکدام -

 این مسئله ارائه دهید.
 مربوط به ترین یداخلو  مربوط به  ترین یرونیبپاسخ: 

 

 یمنطق یبا عملگرها یعبارات شرط -7کارگاه 

 یرهای موردنیاز برنامه را اعالن کنید.متغ ایجاد کنید. نام جدیدی باپروژه 
 

 
 ی منطقی بنویسیدعملگرهارا با استفاده از  2کد ردیف 

 
 
ی منطقی بازنویسی عملگرهاکد این مرحله را با استفاده از به کمک هنرآموز خود  -

 کنید سپس نتیجه را با کد قبلی مقایسه کنید.

 
 ی منطقی به برنامه اضافه کنید.عملگرهارا با  4کد ردیف 

 

 سؤال

 253ص 

 کنجکاوی 
 251ص 
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درجه  8ز کمتر ا یدما 4و  3 یفکه اگر کاربر در رد یدکن یسیبازنو یبرنامه را طور

 شود. یرممکناردو غ یوارد کرد؛ برگزار
 .داده شوند یشمتفاوت نما یهابا رنگ هایامکه پ یداضافه کن یدستورات -

 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
 Console.WriteLine("Enter the air temperature"); 
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
 int temp = int.Parse(Console.ReadLine()); 
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
 Console.WriteLine("Enter the weather conditions: 
Sunny /Cloudy / partly cloudy/ rainy"); 
 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; 
 string Condition = Console.ReadLine(); 
 if ((temp >= 8) && (temp < 19)) 
 { 
  if (Condition == "sunny") 
  { 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta; 
   Console.WriteLine("suitable"); 
  } 
  if (Condition == "partly cloudy") 
  { 
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 
   Console.WriteLine("suitable"); 
  } 
 } 
 else 
 { 
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
  Console.WriteLine("impossible "); 
 } 
 if (temp < 19 && temp >= 8 && Condition == "rainy") 
 { 
  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 
  Console.WriteLine("impossible"); 
 } 

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;  

 

 فعالیت کارگاهی

 254ص 
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 سازیمرتب -8کارگاه 

 چیست؟ یرهای متغوع مناسب برای ایجاد کنید. ن پروژه جدیدی با نام 
است. نوع مناسب برای متغیرها نوع عددی صحیح  پاسخ:

 .ها نیز بررسی شودبرنامه را طوری تغییر دهید تا صحت داده -

 سؤال

 255ص 
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 4ی مدرسه، نفر برتر را از بین آموزدانشای بنویسید که در انتخابات شورای برنامه
 کنندهمشخصعدد که  4در انتخابات تعیین کند. برنامه باید با دریافت  کنندهشرکت

 ی را به خود اختصاص داده معین کند.رأتعداد آرای هر نفر است نفری که بیشترین 
 

 

 

متر کالس را تعیین کند. در این برنامه  100ای بنویسید که نفر برتر مسابقات دوی برنامه
 برحسب ثانیه نفر اول مشخص شود. کنندهشرکت 4باید با دریافت زمان 

 

 منزلفعالیت 

 255ص 
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 یو شرط یمحاسبات ی،عبارات منطق یبترک -9کارگاه 

ایجاد کنید. میتوانیم از شرط تودرتو استفاده کنیم.  پروژه جدیدی با نام 

 برنامه را اجرا کنید و نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید.
 aمقدار  bمقدار  cمقدار  خروجی

8 5 4 
5 5 5 
1 9 5 

مراحل قبل نتایج را دوباره با اده کنید. برنامه را اجرا کرده فاز عملگرهای منطقی است -

مقایسه کنید.
 aمقدار  bمقدار  cمقدار  خروجی

8 5 4 
5 5 5 
1 9 5 

  

 سؤال

 257ص 
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. به نظر شما کدام یدکن یسهمقا باهمو  یدهروش باال را کش 3 یو روندنما یتمالگور
 اولروند نمای روش       است چرا؟ بهترروش 

 
 دومروند نمای روش 

 
 سومروند نمای روش 

 فعالیت کارگاهی

 257ص 
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 شدهنوشتهصورت خالصه روش سوم بهتر است زیرا کد برنامه در یک خط و به

است.
ها را آن یجه؛ و نتیداستفاده کن از   یجابهو  یدکن یسیروش سوم را بازنو -

.یدکن یسهمقا باهم
 شود.پاسخ: پاسخ صحیح برگردانده نمی

   Switchبه  if  یلتبد -10کارگاه 

برنامه زیر را جایگزین برنامه قبلی کرده، ایجاد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
برخی دستورات ناقص را تکمیل کنید.

 سؤال

 259ص 
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 نتایج را با کد قبلی مقایسه کنید. برنامه را اجرا و -

 خروجی ورودی

   Switchساختار  -11کارگاه 

وارد کنید.  کد زیر را در متد ایجاد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
 را مطابق جدول تکلیف، کدنویسی کنید. 8تا  3های حالت

 

 سؤال

 260ص 
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 ه خطا دارد؟، آیا برنامنشدهاستفاده در برنامه باال  -
 تور است و در دس 9تا  0رقم آخر از سمت راست تمام اعداد از  یراخیر، ز پاسخ:

 شده است.برنامه تمام حاالت در نظر گرفته
 مقایسه کنید. باهمو هر دو برنامه را  بازنویسی کنید برنامه قبل را با ساختار  -
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کسان یمتداخل  ایهو  با استفاده از دستور  دو حالتخروجی برنامه در هر 
 است.

 ی حاصل را ترجمه کنید.خطا رشته وارد کنید.ی عدد، یکجابههنگام اجرا،  -
 ی عدد با خطایجابهرشته  واردکردندر صورت  پاسخ:

 
  یستنحیحی صرشته واردشده دارای فرمت شویم که به معنای مواجه می

 
 

را نمایش دهد. اگر میوه  هاآنهای جدول زیر خواص ای بنویسید با انتخاب میوهبرنامه
 در فهرست نبود پیام مناسبی نمایش دهد.

 

 منزلفعالیت 
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 فهرست در کنسول یجادا -12کارگاه 

و وارد  برنامه زیر را در متد ایجاد کنید.  پروژه جدیدی با نام 
 تکمیل کنید.های ناقص برنامه را بخش

 

 سؤال

 262ص 
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دیده شود. 6شکل کد را طوری تغییر دهید که فهرست رنگ مانند  -
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 شود؟نمایش چه رنگی مییک ورودی خارج از فهرست وارد کنید. صفحه -

و  اجراشده فهرست باشد دستورات قسمت  که ورودی خارج ازدرصورتی پاسخ:
 شود.سفید نشان داده میرنگ مشکی و متن به رنگ رنگ زمینه به 
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 و شرط منطقی   Switch دستور یاتجزئ -13کارگاه 

وارد کنید.  ایجاد کنید. برنامه زیر را در متد  پروژه جدیدی با نام 
 های بیشتری برای برنامه فراهم کنید.قابلیت شناسایی دستگاه

 

 
 

 

 سؤال

 263ص 
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 تدریس از پس

الف( نمونه ارزشیابی پایانی

 هاهنرستانمکان : کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات 
 کاغذافزار نوشت -است نصب آن یرو یسینوبرنامه افزارنرم که یانهایراتجهیزات : 

 بکارگیری دستور  دقیقه  10در برنامه  دستور  کارگیریبهدقیقه ) 55زمان: 
 کارگیریبه دقیقه  15متداخل در برنامه  بکارگیری دستور  دقیقه  15در برنامه 

 دقیقه( 15در برنامه  دستور 
ای برای نوشتن تقویم سال جاری بنویسیم. باید تعیین کنیم که هر برنامهمی خواهیم 

ای تاریخی در این سال چندشنبه است. با فرض این که روز اول سال دوشنبه است. برنامه
عنوان شماره یکی از روزهای سال خوانده و مشخص بنویسید که عدد صحیح و مثبتی را به

 یدر محدوده تعداد روزها یدبا یعدد ورودفته است. )کند که عدد واردشده چه روزی از ه
 نوشته شود( با  یگرو بارد  بار با   یک برنامه - سال باشد

 

 شاخص مرحله

حداقل 

نمره 

 قبولی

 نمره
قبول 

 رد /

1 

 ارائه راه حل مساله -
 ر راه حلدتشخیص وجود شرط  -

2   
 رسم روندنمای راه حل -
 شرطیانتخاب دستور  -

 ندنمامربوط به رو نوشتن برنامه  -
 ی و رفع خطاها تشخیص خطاهای  -

2 

 ارائه راه حل مساله-
 تشخیص وجود شرط ساده یا پیچیده در راه حل -

2   

 رسم روندنمای راه حل -
 انتخاب دستور شرطی -
 روندنما پیاده سازی برنامه  -
تشخیص بالک دستورات بدنه  -
 تشخیص خطاهای  -
 رفع خطاهای  -

3 

 ارائه راه حل برنامه -
 تشخیص وجود شرط متداخل در راه حل برنامه -

2   
 رسم روندنمای راه حل -
 انتخاب دستورات شرطی  -
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 روندنما پیاده سازی برنامه  -
 متداخل خطاهای احتمالی  -
 متداخل رفع خطاهای احتمالی  -

4 

 ارائه راه حل مساله -
 تشخیص وجود شرط پیچیده در راه حل -

2 

  

 انتخاب دستور شرطی -
   نوشتن برنامه با دستور شرطی  -

دستور  کارگیریبهتشخیص خطاهای  -
  دستور  کارگیریبهرفع خطاهای  -

    میانگین 

 

برای مطالعه بیشترب( 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5011f09h.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ty67wk28.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/06tc147t.aspx
https://www.dotnetperls.com/if
https://www.dotnetperls.com/ternary
https://www.dotnetperls.com/switch
https://www.dotnetperls.com/case
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نمونه هاي تكميل شده از جدول ارزشيابي مبتني بر 

 :1شايستگي واحد يادگيري 
 :1نمونه 
شده در  اين واحد يادگيري در جدول زير آورده شده است. نمرات كسب براي يك هنرجونمرات 

 است.( 2زرگتر از ب يا )مساوي و 2مراحل، باالتر از حداقل قبولي مراحل و ميانگين مراحل يادگيري 

ا فرض اينكه نمره بمراحل است. نمره اين واحد يادگيري ميانگين نمره شايستگي همان نمره بنابراين 

ا رنگ متمايز شده . مراحل بحراني بنمره ( باشد به روش زير محاسبه مي شود 5) از  5مستمر هنرجو 

 است.

 =نمره واحد يادگيري2*5+5=15

نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف
2 2 1 سازي سند گرافيكيآماده
3 2 تصويرسازي با استفاده از اشكال 

 هندسي

2

3 از تصويرسازي با استفاده  1 
 ابزارهاي ترسيمي

3

 4 استفاده از متن 1 2
 5 استفاده از ماسك 1 2
2 2 شايستگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت 

 ،توجهات زيست محيطي و نگرش:
كنترل كيفيت ، نقش در گروه، نوآوري  -1

  در طراحي و زبان فني
مي و كنترل حفاظتي ابزار رعايت ارگونو-2

 و تجهيزات
ايجاد اسناد الكترونيكي كاهش مصرف  -3

 كاغذ
ي خالقيت در طراحيريكارگبه -4

 میانگین مراحل 2 2
 3نمره شایستگی از   2
 5نمره مستمر از   5
 20نمره واحد یادگیری از   15
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 :2نمونه  

شده در  اين واحد يادگيري در جدول زير آورده شده است.  نمره كسب براي يك هنرجونمرات 

اري داراي ر از نمره حداقل قبولي مرحله است و احراز شايستگي در اين مرحله ككمت 2مرحله 

نمره مستمر  نمره اين واحد يادگيري با فرض اينكه است 1نمره شايستگي اهميت است. بنابراين 

ه روش زير محاسبه مي شود.نمره ( باشد ب 5)از  3هنرجو 

 =نمره واحد يادگيري1*3+5=8

( را بدست  12هنرجو در اين واحد يادگيري شايستگي الزم را كسب نكرده و نمره قبولي )حداقل 

 نياورده است.

در . شوندیمحسوب م یاز مراحل کار بحران یبرخ یانی،پا یابیدر جدول ارزشنکته: 
است، الزم است هنرجو  2 معادل مراحل گونهیندر ا یواقع از آنجا که حداقل نمره قبول

مراحل را کسب کند. یننمره حد نصاب در اشایستگی، کسب  یبرا

نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف
2 2 1 سازي سند گرافيكيآماده

1 
2 اشكال تصويرسازي با استفاده از 

 هندسي

2

3
تصويرسازي با استفاده از  1 

 ابزارهاي ترسيمي

3

 4 استفاده از متن 1 2
 5 استفاده از ماسك 1 2

2

2 شايستگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت 
 ،توجهات زيست محيطي و نگرش:

كنترل كيفيت ، نقش در گروه، نوآوري  -1
  در طراحي و زبان فني

حفاظتي ابزار  عايت ارگونومي و كنترلر-2
 و تجهيزات

ايجاد اسناد الكترونيكي كاهش مصرف  -3
 كاغذ

ي خالقيت در طراحيريكارگبه -4
 میانگین مراحل 2 2
 3نمره شایستگی از   1
 5نمره مستمر از   3
 20نمره واحد یادگیری از   8
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منابع

(، راهنمای برنامه درسی 1394شورای برنامه ریزی درسی گروه برق و رایانه ) -1
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر رشته شبکه و نرم افزار رایانه. سازمان 

تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
(، استاندارد 1393شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه ) -2

ارزشیابی حرفه فناوری اطالعات و ارتباطات. سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
رفه ای و کاردانش.آموزشی. دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و ح

(، استاندارد 1392شورای برنامه ریزی درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه ) -3
شایستگی حرفه فناوری اطالعات و ارتباطات. سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی. دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
عالی انقالب فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب شورای  -4

1389. 
 .1390برنامه درسی ملی ایران، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش،  -5
های ای، دفتر تالیف کتابهای فنی و حرفهسند طراحی مفهومی آموزش -6

 .1394ای و کاردانش، درسی فنی و حرفه
. ترجمه : مهندس ناگل، کریستین. مرجع کامل  -7

(.انتشارات گروه مهندسی پژوهشی 1386ید هراتیان)مهردادتوانا،مهندس سع
 ساحر

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16-  
17- 

18- 

19-  
 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/5011f09h.aspx
https://www.dotnetperls.com/if
https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_data_types.htm
https://helpx.adobe.com/support/captivate.html
https://www.lynda.com/Captivate-training-tutorials/170-0.html
http://elearningbrothers.com/adobe-captivate-resources/
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook
https://www.amazon.com/Adobe-Captivate-9-Essentials-Workbook
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
http://kb.photodex.com/219/what-file-types-does-proshow-gold-support/
https://www.dotnetperls.com/
http://www.fileinfo.com/
http://www.dotwhat.net/
http://www.lingoes.net/
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