فصل سوم
واحد یادگیری  5و 6

تولید چندرسانهای

واحد یادگیری 5

شایستگی تولید محتوای الکترونیک
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
اشیاء تعاملی

محتوای الکترونیکی

اشیاء غیرتعاملی

پیشنمایش
ابزار تعاملی آماده

ب) مراحل انجام کار واحد یادگیری
مراحل انجام کار
1
2
3

ایجاد پروژه
درج اشیا
فیلمبرداری از صفحه نمایش

ج) تجهیزات الزم
تجهیزات سختافزاری
مشخصات سختافزاری برای نصب نرمافزار
• پردازنده حداقل  1گیگاهرتز
• سیستمعامل ویندوز  7سرویس پک یک 8.1 ،و 10
•  5گیگابایت فضای دیسک سخت
(4گیگایابت پیشنهاد میشود)
• حداقل  2گیگابایت حافظه
الزامات نرمافزاری
نرمافزار

نسخه  10به باال حتماً باید در سیستم نصب باشد.

د) بودجهبندی
برای بودجهبندی فصل سوم میتوان از نمونه پیشنهادی زیر استفاده کرد.
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تولید چند رسانه ای
ماه

هفته

واحد
یادگیری

کارگاه (موضوع)

شماره صفحات

15

5

مفهوم محتوای الکترونیک و
انواع پروژهها و ایجاد پروژه و
ایجاد نسخه پشتیبان و
مدیریت اسالید

16

5

17

5

5

درج متن ،اشکال ،تصویر،
اشیا ماوس ،متن و تغییر
خصوصیت آنها
درج متن  ،تصویر راهنما و
اشیاء تعاملی مانند
و ناحیه
بزرگنمایی و اشیاء آموزشی
تعاملی مانند بازی حافظه
بتواند انواع روشهای
فیلمبرداری را انجام دهد

اهداف توانمندسازی

فعالیتهای تکمیلی

.
4
0

116 - 126

ایجاد یک پروژه خالی ،ایجاد نسخه
پشتیبان و درک مفهوم محتوای
الکترونیک

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

126 - 132

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

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

132 - 138

از اشیاء ،متن و تصویر راهنما و سایر
اشیای تعاملی استفاده کند.

یک فرهنگ لغت توسط اشیاء تعاملی آماده کرده
و در داخل پروژه از آن استفاده کند و با ابزار
دو گروه را به هم وصل کند.

138 - 144

بتواند از نرمافزار یا صفحه نمایش به
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.

مفهوم آزمون الکترونیکی را درک کند.

برای یک مبحث از دروس عمومی آزمون
چهارگزینهای تولید کند.

18
6

با مفهوم آزمون الکترونیکی
و انواع سؤاالت آشنا شود.

145-148

19

6

طراحی انواع سؤاالت

148 - 153

20

6

طراحی انواع سؤاالت

153 - 157

آزمونهای چهارگزینهای را ایجاد کند.

آزمونهای صحیح و غلط و جای خالی را بتواند مشکل دیده شدن متن در سؤاالت جای
خالی را رفع کند
ایجاد کند.
سؤاالت کلیک کردنی و جور کردنی و
مرتب کردنی را ایجاد کند.
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در سؤاالت کلیک کردنی بیشتر از یک ناحیه جواب
ایجاد کند.

ماه

هفته

واحد
یادگیری

21

6

کارگاه (موضوع)

تنظیمات آزمون و آزمون
تصادفی و تهیه فهرست
مطالب ،تولید خروجی و
نشر پروژه و تنظیم

شماره صفحات

157 - 164

اهداف توانمندسازی
بانک سؤال ایجاد کند و سپس سؤال
تصادفی از این بانک سؤال درج کند و
نمره قبولی آزمون را تنظیم کند و سایر
تنطیمات سؤاالت را انجام دهد.برای
اسالیدهای خاصی فهرست مطالب تهیه
کند
از پروژه در انواع پسوندها خروجی تهیه
را تنظیم و مخفی
کند و نوار
کند.
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فعالیتهای تکمیلی
آزمون را طوری تنظیم کند که در پایان نتیجه
درست یا غلط بودن را به جای تایید سؤال به کاربر
اعالم کند و کارنامه آزمون را فارسی کند و
پیغامهای قبولی و رد شدن در آزمون را فارسی کند
و تنظیمی انجام دهد به طوری که اگر کاربر در
آزمون رد شد به اسالیدی که آموزش در آن است
برگردد و در آن اسالید با درج دکمه و تنظیم
برگشت به آزمون به کاربر فرصت آزمون دوباره
بدهد ،برای پروژه مدت زمان انقضاء و رمز عبور
تعیین کند.

تولید چند رسانه ای

زمانبندی واحد یادگیری:
اهداف توانمندسازی

ردیف

سهم زمان

1

مفهوم محتوای الکترونیک و اجزای آن

 1ساعت

2

شناخت انواع پروژههای موجود در نرمافزار

 1ساعت

3

ایجاد یک پروژه تولید محتوای الکترونیک و شناخت کاربرد
اندازههای متفاوت صفحه پروژه

 3ساعت

4

تهیه نسخه پشتیبان از پروژه وبازیابی آن

 1ساعت

و خصوصیات اسالید

5

مدیریت اسالیدها با

6

درج اشیاء مختلف در پروژه و تغییر خصوصیات اشیاء

 11ساعت

7

فیلمبرداری نمایشی و تعاملی از صفحهنمایش و نرمافزار خاص
و ویرایش فیلم

 10ساعت

مجموع زمان

 30ساعت

.
4
0

 3ساعت
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طرح درس روزانه:
طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :فیلمبرداری از نرمافزار word

کالس :دهم

پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند فیلمبرداری کند.
اهداف یادگیری
فعالیت

ارزشیابی رفتار
ورودی
ایجاد انگیزه

طبقة هدف :حیطه عاطفی /شناختی/
روانی  -حرکتی

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از
شبیهسازی و انواع روشهای فیلمبرداری

فعالیتها
کار هنرآموز

زمان فیزیکی
کار هنرجو

نشان دادن روش فیلم برداری

مشارکت در پاسخگویی و تعامل

ارائه مفاهیم کلیدی
(توضیح هنرآموز)

ضبط یک فیلم تعاملی با استفاده از
و دیدن نتیجه
روش
اجرا
توضیح کامل مفاهیم کلیدی (دانشی) و
ایجاد عالقه و انگیزه در هنرجویان (بینشی)

فعالیت کارگاهی
(تمرین
هنرجویان)

هنرجو باید بتواند با هر سه روش
فیلمبرداری کارکرده و مثالها و تمرینات
عملی در این مورد را انجام دهد.

ضبط
یک فیلم تعاملی از یک نرمافزار مثل
شود تا هنرجو تفاوت فیلمبرداری نمایشی و تعاملی
را درک کند.
با سه روش فیلمبرداری از درج کردن تصویر در
فیلمبرداری کرده و تفاوت بین روشها به
هنرجویان توضیح داده شود و سپس در اسالیدها
پیغامها به فارسی تبدیل شود.
هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به
هنرجو داده و از آنها میخواهد بهصورت گروهی به
حل آنها بپردازند.

با روشهای مختلف بتواند
فیلمبرداری کرده و تفاوت بین این
روشها را بیان کند.
هنرجو انواع روش های فیلم برداری
را تمرین نموده و در صورت مشکل از
دوستان خود کمک میگیرد.

ارزیابی فعالیتها
ارائه تمرین

فیلمبرداری به روشهای نمایشی و
تعاملی و تمرینی

از هنرجویان خواسته میشود در گروههای
تعیینشده به انجام یکی از فعالیتهای کارگاهی
بپردازند.
قبل از شروع به کار هنرجویان ،مالکهای ارزیابی
تمرینها به آنها داده میشود.

81

با توجه به فعالیتهای کارگاهی کتاب
هنرجویان در گروههای خود ،گزینههای
دیگر را با آزمون و خطا میآموزند.
هنرجویان در گروههای خود سعی
میکنند با نهایت دقت و سرعت با
ایجاد خالقیت به انجام فعالیت
کارگاهی بپردازند.

مدت (دقیقه)

10
20

40

100

60

تولید چند رسانه ای
طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
کالس :دهم

درس :فیلمبرداری از نرم
wordالکترونیک
افزارمحتوای
طراحی
پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند فیلمبرداری کند.

اهداف یادگیری

ارائه نکات
تکمیلی
(جمعبندی)
ارزشیابی
شایستگی
(ارزشیابی پایانی)

تمرین در منزل
(تعیینشده)

ابزارهای موردنیاز

زمان فیزیکی

فعالیتها

هنرجو باید با روشهای فیلمبرداری و
تفاوت این روشها و تنظیمات
فیلمبرداری آشنا شود.

با توجه به کلیت فصل ،یکی از فعالیتهای
کارگاهی به هنرجویان شرح داده شود.

گوش دادن و پرسش و پاسخ ،انجام
فعالیتهای گروهی و برنامهریزی
بهمنظور انجام پژوهش

هنرجو بتواند از یک نرمافزار کاربردی با
سه روش فیلمبرداری کند.

این ارزشیابی در دو شاخه انفرادی و گروهی انجام
میشود:
از هنرجویان خواسته میشود در گروههای
تعیینشده به انجام پروژه این بخش از واحد کار
بپردازند.
نمرهای به کار گروهی هنرجویان داده میشود.
آزمون برای هنرجویان بهصورت انفرادی برگزار
میشود .نمره گروهی در نمره انفرادی افراد
تأثیرگذار است.
نکته :قبل از شروع به کار ،مالکهای ارزیابی پروژه
به آنها معرفی میشود.

هنرجویان در گروههای خود سعی
میکنند در مدتزمان تعیینشده با
نهایت دقت و سرعت و با ایجاد
خالقیت به حل پروژه بپردازند.
هنرجویان بهصورت انفرادی
فیلمبرداری از نرمافزار کاربردی را
انجام میدهند.

انجام پروژه آموزشی بهصورت گروهی

هنرجویان یکی از بخشهای کتاب نصب و
راهاندازی را با سه روش فیلمبرداری کنند

تقسیمبندی وظایف کار پروژه بین
اعضای گروه و تحویل در زمانبندی
تعیینشده

ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی ،برنامه

و برنامه

و برنامه

20
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ه) فیلمها و پروندههای پیوست
هدف

شماره فیلم

و تنظیمرات آن ،ایجراد پرروژه در

آشنایی با نررمافرزار
نرمافزار
درج اشیای تعاملی و غیرتعاملی

دستوردهی به دکمه ،ساخت بازیهای آموزشی ،درج اشیای تعراملی
حرفهای
چگونگی فیلمبرداری ،ساخت فیلمهای آموزشی

نکته :برای آشنایی با فعالیتها و مباحث تکمیلی میتوانید از مطالب پرونده پیوست
« مطالب و فعالیتهای تکمیلی» استفاده کنید.

و) ورود به بحث
ارتباط بین قسمتهای مختلف این واحد یادگیری به شکل زیر می باشد.
این نمودار نقشه کلی این واحد یادگیری را نمایش میدهد و شما میتوانید با داشتن
یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی ،تدریس خود را به شرکل بهترری مردیریت
کنید.

ویرایش
فیلم
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فیلمبرداری
نمایشی و تعاملی
از صفحه و نرم
افزار

درج اشیاء و
تغییر
خصوصیات
اشیاء

آشنایی با انواع
پروژهها و ایجاد
پروژه در
کپتیویت

آشنایی با نصب
و محیط
نرمافزار
کپتیویت

آشنایی با
مفهوم
محتوای
الکترونیکی

تولید چند رسانهای

تدریس

.
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تولید محتوای الکترونیک
پاسخ به فعالیتها
چند نمونه محتوای الکترونیکی که تولید کردهایرد و نرمافزارهرایی کره در تولیرد
محتوا از آن استفاده کردهاید را بنویسید .آیا محتوای الکترونیکی صرفاً باید توسط
معلمان تولید شود؟
پاسخ :محتواهای الکترونیکی صرفاً توسط معلمان تهیه نمیشوند و هرکس بنا به شغل
و مطالب خود میتواند محتروای الکترونیکری تهیره کنرد .و صررفاً آموزشری نیسرت و
میتواند بهصورت کاتالوگ تبلیغاتی الکترونیکی یا نشریه الکترونیکی و  ...باشد.
در جدول زیر اعضای متخصص گروه تولید محتوای الکترونیکی و وظیفه هرر یرک را
پیشنهاد دهید.
عضو گروه

وظیفه

ردیف

1

مدیر پروژه

وظیفه اصلی مدیر پروژه ،طراحی فلوچارت و روند اجرایری
پروژه است .عالوه بر این ،تعیین وظایف هر یرک از عوامرل
پروژه و هماهنگی میان گروههای مختلف برر عهرده مردیر
پروژه است.

2

گرافیست

طراحی پوسته گرافیکی پرروژه شرامل پسزمینره ،منوهرا،
دکمهها ،لوگوها ،نمادها و ...

3

متخصص صدا

4

کارشناس علمی و
موضوعی

مسئول بررسی صحت محتوا و درستی اطالعات

5

متخصص پویانمایی
(انیماتور)

تهیه و تولید پویانماییهای موردنیاز پروژه را بر عهده دارد و بره
طررور دائررم بررا گرافیسررت پررروژه در ارتبرراط اسررت و تصرراویر و
طرحهای الزم را از وی تهیه میکند.

6

تهیهکننده

نقش تهیهکننده عمدتاً مرالی و تشرکیالتی اسرت .وظیفره
اصلی وی ،گفتگو و هماهنگی با عوامل پروژه ،تهیره منرابع
مالی ،ابزارها و تجهیزات موردنیاز پروژه است.

فعالیت گروهی
ص 117

کنجکاوی
ص 118

مسئول صدا

84

ردیف

عضو گروه

وظیفه

7

طراح و تکنولوژیست
آموزشی

محتوای بررسیشده و جمعآوریشرده توسرط کارشناسران
موضوعی را دریافت کرده و سعی میکند با ارائره راهکرار و
شرریوه مناسررب ،آن را برررای اسررتفاده در پررروژه طرروری
آمادهسازی کند که تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطب داشته
باشد.

8

برنامهنویس
چندرسانهای

معموالً در آخرین حلقه تولید چندرسانهای ،قرار میگیرد و
اجزاء تولیدشده توسط سایرین را تحویل گرفته و بر اساس
فلوچارت برنامه ،آنها را یکپارچهسازی میکند.

9

متخصص ویدئو

ویرایش ،تردوین و آمادهسرازی فیلمهرای مورداسرتفاده در
پروژه

کارگاه  – 1ایجاد پروژه

شکل  -1انواع پروژه در

پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی نرمافزار
ص 120
بخوانید.
گزینه
پاسخ :از منوی
مربوطه را میخوانیم.

را اجرا کنید .نسخه نرمافرزار نصبشرده روی رایانره را
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را انتخراب و نسرخه

تولید چند رسانهای

چیست؟
کاربرد دکمه
پاسخ :پروژههایی را که اخیراً کار کردهایم ،نمایش میدهرد ترا دسترسری بره آن هرا
راحتتر باشد.
با توجه به شکل زیر کاربرد هر یک از اندازههای صفحه پروژه را بررسی کنید.

.
کنجکاوی
4
120
ص0

فعالیت کارگاهی
ص 121

اندازه دلخواه سفارشی
برای دستگاههای
برای پروژههای ویدیویی دستگاههای
برای قرار دادن در سرور
اندازههای آماده

پسوند ذخیرهسازی پروندههای

 480*640و600 800

چیست؟

کنجکاوی
ص 121

کارگاه  – 2ایجاد اسالید اصلی
وجود دارد که یعنی تا
در هنگام پیشنمایش اسالید گزینه ای بنام
طبر
 5اسالید بعدی را پیشنمرایش کنرد .از طریر منروی
تصویر زیر نشان دهید که میتوان این عدد  5را افزایش یا کاهش داد:

شکل  -2تنظیم تعداد اسالیدها برای پیشنمایش
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مشکالت متداول در فرآیند یاددهی-یادگیری
در تهیه نسخه پشتیبان با اینکه قابلیرت مرورد نظرر فعرال میشرود امرا براز نسرخه
پشتیبان در کنار فایل ذخیره شده نیست .دقت شود که بعد از ذخیره با اولین تغییر
و ذخیره تغییرات ،نسخه پشتیبان کنار فایل ذخیره شده قرار میگیرد.
را از انتهای پسوند فایل حذف نمود تا بره
برای استفاده از نسخه پشتیبان باید
تبدیل شده و بدون هیچ مشکلی در این نرم افزار اجرا شود.
فایل

شکل  -3تبدیل نسخه پشتیبان به فایل

پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی به کمک هنرآموز خود کاربرد هر یک از گزینههای شکل را در جردول مقابرل آن
ص 122
بنویسید.
یک اسالید حاوی ابزارها و محتویات آماده
ایجاد اسالید خالی
اسالید سؤال و ایجاد آزمون
اسالید تنظیم سطح دانش سؤال
تنظیم شبیهسازی (فیلمبرداری)
فیلمبرداری نمایشی
اسررالید را بررر اسرراس اسررالیدهای فایررل
میسازد.

کاربرد این پنل چیست؟
هر شیء و ابزاری که انتخاب شود بررای تغییرر خصوصریات و
استفاده میشود.

کنجکاوی
ص 123

با توجه به معنی
پاسخ :در
عملکرد از قسمت

کنجکاوی
ص 123

پسوند نسخه پشتیبان پروژه چیست؟

کارگاه  -3ایجاد اسالید الگو
روش ایجاد اسالید الگو را که دارای پسزمینه دلخواه ،دکمره بررای خرروج از حالرت
اسالید الگو و متن دلخواه است ،با تصاویر زیر نشان داده شده است:
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شکل -4اسالید الگو

شکل  -5تنظیم اسالید الگو

شکل -6استفاده از اسالید الگو
88

کارگاه  -4درج متن
میتوانید فارسی را بدون استفاده از
از نسخه  7به بعد در نرمافزار
نرمافزارهای فارسینویسی ،بنویسید اما به چند نکته توجه شود:
• پس از فعال کردن فارسینویسی ،همچنان جملهها درست نشران داده نمری شرود.
برای رفع مشکل الزم است بعد از فعالسازی ،نرمافزار بسته و دوباره اجرا شود.
• وقتی الزم باشد وسط جمله فارسی ،یک کلمه انگلیسی نوشته شود ترتیب جملره
به هم میخورد برای جلوگیری از این مشکل ،دو راه وجود دارد.
 .1جمله موردنظر را نوشته و هر وقت الزم است کلمهای به زبان دیگرنوشته شرود
از صفحهکلید فشرده و بعد ،کلمه
بعد از تغییر زبان صفحهکلید ،دکمه
را
موردنظر درج بشود ،دوباره بعد از تغییرر زبران صرفحهکلید ،دکمره
فشرده و سپس ادامه جمله نوشته میشود.
 .2جمله را نوشته و هر جا الزم است کلمهای به زبان دیگر نوشته شرود آن قسرمت را
) کلمه مرورد نظرردر زبران
فاصله داده و در کادر متنی (
با
دیگر را نوشته و این کادر متنی به جای خالی منتقل شود.
• هنگام درج متن متحرک ،برای نوشتن کلمات فارسی باید از فارسینویس اسرتفاده
کرررد .برره ایررن طریر کرره مررتن مرروردنظر را در یررک برنامرره فارسررینویس ماننررد
نوشررته و آن را کپرری کرررده و در کررادر مررتن(
این کادر
شود .حال متن را انتخاب کرده و از قسمت
)
برا
فونتهای نرمافزار فارسینویس را انتخاب کرده (فونتهای نرمافزار
شروع میشوند) متن بهصورت صحیح نشان داده خواهد شد.
پاسخ به فعالیتها
را بررسی کنید.
فعالیت کارگاهی به کمک هنرآموز خود کاربرد ابزار
ص 125
پاسخ :فرض کنید در ابتدای پروژه میخواهید کاربر نام و نام خانوادگی خود و یرا
نام کاربری و رمز را وارد کند .برای این کار باید یرک جعبره مرتن ورودی داشرته
باشیم که یکی از اشیاء تعاملی برای واردکردن متن است.
میتروانیم گزینرههای زیرر را
پس از انتخاب جعبه متن ،در قسمت
تغییر دهیم:
هر متنی در این قسمت وارد کنیم بهصورت
پیشفرض در خروجی نمایش داده میشود
متنی که در کادر متن ،کاربر وارد میکند در هنگام
بازگشت به این اسالید ،همان متن نمایش داده میشود.
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نمایش کادر اطراف جعبه متن
باعث نمایش کاراکتر * به جای حروف در جعبه متن
میشود (رمز).
بررسی صحت متن ورودی؛ با انتخاب این گزینه کنار
جعبه متن کادری دیده میشود تا متن دلخواه را وارد
کند .درصورتیکه کاربر این متنها را دقیقاً وارد کند،
قبول میکند.

وقتی گزینه
جعبه متن باز میشود:

.
4
0

را انتخراب مریکنیم کرادر زیرر در اطرراف

شکل  -7درج

که از عالمت  +برای اضافه کردن عبارات دلخواه استفاده میشرود از ایرن گزینره
بیشتر برای دادن نام کاربری استفاده میشود.
کلید میانبر پیشنمایش پروژه را بنویسید.
پاسخ :برای پیش نمایش گرفتن از کل پروژه از

استفاده میشود.

کنجکاوی
ص 127

کارگاه  -5درج شکل
گاهی هنگام اجرای پروژه ،تصویر ،انیمیشن و سایر اشیاء غیرتعاملی ،فقط  3ثانیره فرصرت
از
نمایش داده میشود .برای رفع مشکل پس از انتخاب اشریاء ،در قسرمت
تنظیم کنید.
 ،زمان نمایش شیء را
قسمت
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شکل  -8زمانبندی نمایش شیء

کارگاه  -6طراحی اسالید
اگر محتوا درباره آزمون الکترونیکی است ،اسالید ورودی میتواند برای ورود اطالعات
توسط کاربر در نظر گرفته شود اما اگر محتوای الکترونیکی آموزشی است بهتر اسرت
در اسالید اول معرفی محتویات بهصورت فهرست مطالب آورده شرود کره در آن هرر
یک از عناوین به اسالید محتوای مربوطه پیوند(لینک) شوند.
پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی کاربرد هر یک از گزینههای پنجره ویرایش تصویر را بنویسید.
ص 128

گزینه

شرح
تعیین روشنایی تصویر
تعیین وضوح تصویر
میزان اختالف رنگ
شفافیت رنگ
درجه رنگی
اشباع رنگ
سیاه و سفید کردن تصویر
معکوس کردن رنگهای تصویر
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کارگاه  -7درج دکمه و شیء ماوس
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انواع دکمه را در جدول زیر مشاهده میکنید.
خصوصیات

نوع دکمه

ظرراهر گرافیکرری ثررابتی دارد و مررتن پیشفرررض آن در قسررمت
قابلتغییر است.
در قسمت
دکمه شفافی است که میتوان متن و رنگ داخل و رنرگ خرط دور
آن را تغییر داد.
میتوان از دکمههای تصرویری آمراده یرا دکمرههایی کره خودتران
طراحی کردهاید استفاده کنید.

در قسرمت
بعد از درج دکمه میتروان برا اسرتفاده از قسرمت
و عملکرد آنهرا در جردول زیرر
عملیاتی را برای دکمه تعیین کرد .به انواع
توجه شود:
نام Action

عملکرد
پروژه ادامه پیدا میکند.
به اسالید قبلی میرود.
به اسالید بعدی میرود.
به آخرین اسالید بازدید شده میرود.
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
اجرای اکشنهای پیشرفته
پخش صدا
نمایش
مخفی
فعال کردن
غیرفعال کردن
خروج
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مشکالت متداول در فرآیند یاددهی-یادگیری
ممکن است هنرجویان سؤال کنند که آیا میتوان با وجود یک دکمه که باعرث توقرف در
اجرا و رفتن به اسالید بعد میشود کاری کرد که خودکار به اسرالید بعردی بررود ،جرواب
برداشته شود:
این سؤال در تصویر زیر است که باید تیک گزینه

شکل -9تنظیم پیشنمایش خودکار اسالید

پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی دکمهای برای پخش سرود ملی در اسرالید درج و برا دکمره دیگرری موسریقی را
ص 129
متوقف کنید.

شکل  -10ویرایش دکمه
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برای هر یک از بخشهای پروژه در اسالید دوم ،مانند سرروقامتان ،دکمره شرفاف
طراحی کنید و بر اساس روندنما آنها را به بخشهای مربوطه پیوند دهید.

.
فعالیت4کارگاهی
ص1300

شکل  -11تنظیم شفافیت دکمه

کارگاه  -8کاربرد اشیاء  rollover captionو rollover image
قابلیت اکشن نویسی وجرود دارد پرس میتوانرد جرزء اشریاء
در
تعاملی محسوب شود .همچنین میتوان ناحیه اشارهگر ماوس را به جای چهارضلعی،
بهصورت چندضلعی طراحی کرد (طب تصویر زیر):

شکل  -12تنظیم برای ناحیه مبدأ در
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سپس طب تصویر زیر شروع بهرسم چندضلعی میشود:

شکل  -13تنظیم ناحیه مبدأ بهصورت چندضلعی در

درج  Rolloverو clickbox
 ،یک متن راهنما درج شود ممکن است در موقع اجررا برا
اگر در ناحیه
کردنی ،این متن راهنما دیده نشرود بررای رفرع ایرن
بردن ماوس روی ناحیه
قرار گیرد .برای انتقرال الیره
در باالی الیه
مشکل باید الیه
این کار را انجام دهید:
به الیه باالتر از قسمت

شکل  -14انتقال الیه

کارگاه  -10درج ابزار تعاملی Memory Game
کنجکاوی
ص 133
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پاسخ به فعالیتها
کاربرد آن چیست؟
با توجه به معنی
پاسخ :میتوان مطالب درسی را بهصورت بازی حافظه طراحی کرد تا هنرجو بهصورت
بازی و با جذابیت مطالب را مطالعه کند .یرا در علروم مختلرف میتروان کاربردهرا را
بهصورت بازی حافظه طراحی کرد تا کاربر با این روش بهتر این مطالب را یاد بگیرد.

تولید چند رسانهای

کارگاه  -12حرکت اشیا با ابزار Drag and Drop
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بعضی از پویانماییها هنگام اجرا بهطور کامل دیده نمیشوند .دقت شود کره اگرر در
آن ،گزینه
این اسالید دکمهای وجود دارد باید از قسمت
بررای توقرف در اسرالید
را غیرفعال و به جرای دکمره میتروان از یرک
استفاده کرد.

شکل  -15توقف اسالید

پاسخ به فعالیتها
چه عملی انجام میدهد؟
در شکل مقابل تنظیم
کرردن گزینرهها را بره محرل
پاسخ :هر جهتی را انتخاب کنیم وقتی کاربر با
خودش وصل میکند در همان جهت مرتب شوند.

کنجکاوی
ص 135

کارگاه  -13فیلمبرداری نمایشی
درصورتیکه اسالید خاصی خرودش صردا دارد و الزم اسرت صردای پرروژه (صردای
پسزمینه) قطع شود طب تصویر عمل شود:
96

شکل  -16تنظیم صدای پروژه

پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی شکل زیر تنظیمات دوربین فیلمبرداری را نشان میدهد .در جاهای خالی کاربرد
ص 137
هر یک از گزینهها را بنویسید.
از صفحهنمایش به دو حالت زیر فیلم تهیه میکند:
اندازه صفحه را بهصورت سفارشی تنظیم میکنیم و
تمام صفحه فیلمبرداری میکند.
از یک نرمافزار در اندازههای زیر فیلم تهیه میکند:
 :محدوده فیلمبرداری به لبههای پنجره نرمافزار چسبیده و از
محیط نرمافزار بهطور کامل فیلمبرداری میکند.
 :محدوده فیلمبرداری را میتوان بهوسیله ماوس از محیط نرمافزار
انتخاب کرد.
 :محدوده فیلمبرداری به لبههای پنجره نرمافزار میچسبد و با تغییر اندازه
پنجره ،محدوده فیلمبرداری نیز تغییر میکند.
در این حالت اسالیدهایی که بعد از اتمام فیلمبرداری تهیه میشوند بهطور
خودکار ایجاد میشوند که خود نیز دارای  4حالت زیر است:
 :فیلمبرداری به روش نمایشی و غیرتعاملی
 :فیلمبرداری به روش تعاملی
 :فیلمبرداری تمرینی که تعاملی بوده و دارای کادر راهنما برای کمک به کاربر
است.
 :ترکیبی از سه روش فوق است.
 :ضبط دستی است در حالت قبلی که خودکار بود اسالیدها خودکار ایجاد
را باید
میشدند و در این حالت اگر بخواهیم اسالید ایجاد شود دکمه
بفشاریم.
محدوده فیلمبرداری را بهصورت خودکار یا با حرکت ماوس جابجا میکند.
برای ضبط صدای گوینده ،میکروفون انتخاب شود
هنگام فیلمبرداری صدای سیستم هم ضبط میشود.
شروع فیلمبرداری (برای خاتمه فیلمبرداری کلید
برای انجام تنظیمات فیلمبرداری به کار میرود.
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فشرده شود).

تولید چند رسانهای

کدام کلید تابعی برای پایان فیلمبرداری استفاده میشود؟
برای پایان فیلمبرداری است و کلید
پاسخ :کلید
است.
به روش
عالمت

و

کلید خاتمه ضبط فیلم

چه کاربردی دارند؟

بررای
بررای نمرایش یرا عردم نمرایش شریء یرا اشریاء و عالمرت
پاسخ :عالمت
جلوگیری از تغییرات و عدمتغییر اندازه و جابجایی شیء که در این الیه قرار دارد بره کرار
میرود.
در زمان ویرایش فیلم چه اشیای تعاملی یا غیرتعاملی از ابزارها فعال هستند؟
پاسخ :طب تصویر زیر اشیائی که دور آنها کادر قرمرز کشریده شرده کرالً غیرفعرال
است و بقیه اشیاء که با فلش نشان دادهایم بعضی از اجزایشان فعال است.

.
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کنجکاوی
ص0
137

کنجکاوی
ص 138

شکل  -17فعالسازی اشیاء

کارگاه  -14فیلمبرداری به روش تعاملی
فیلمبرداری را با روش
پاسخ :در پنجره شکل  18گزینه

انجام دهید.
را انتخاب کنید.

) را با هم مقایسه کنید.
سه روش فیلمبرداری (
فیلمبرداری به روش نمایشی و غیرتعاملی که کاربر فقط میبیند و نقش
•
تعاملی در فیلم ندارد.
فیلمبرداری به روش تعاملی که کاربر نقش فعالی در پیشبرد
•
فیلم دارد و همزمان با تعامل کاربر جلو میرود.

فعالیت کارگاهی
ص 140
کنجکاوی
ص 140
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 :فیلمبرداری تمرینی که تعاملی و دارای کادر راهنما برای کمک به
•
است با این تفاوت که به کاربر در
کاربر است .مشابه فیلمبرداری
کردن و در طی عملیات راهنمایی میکند.
یافتن محل درست
فعالیت کارگاهی پروژه مشاهیر ایران را بهصورت ترکیبی ،فیلمبرداری کنید.
ص 141

شکل  -18فیلم برداری ترکیبی

پس از تدریس
نمونه ارزشیابی پایانی
را اجرا کنید و مراحل زیر را انجام دهید:
نرم افزار
 .1یک پروژه خالی با اندازه  600*800ایجاد کنید و تنظیمی انجام دهیرد کره
از پروژه ،نسخه پشتیبان تهیه کند 4 .اسالید اضافه کنید و چیدمان اسرالید
اول را خالی کنید( .ایجاد پروژه  -تنظیمات پروژه  -درج اسالید  -تنظیمات
اسالید  -ایجاد نسخه پشتیبان)
99
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.2
.3

.4
.5
.6
.7

یک اسالید الگو ( )Masterایجاد کنید و داخل آن دکمه خروج و خانه قرار
دهید .سپس اسالید الگو را به  4اسالیدی که قربالً ایجراد کرردهایرد اعمرال
کنید( .ایجاد اسالید الگو  -اعمال اسالید الگو به سایر اسالیدها)
در یک اسالید یک تصویر درج کنید و کاری کنیرد کره برا برردن اشرارهگرر
ماوس یک متن راهنمرا بررای تصرویر ظراهر شرود( .درج اشریای تعراملی و
غیرتعاملی  -تنظیمات اشیای تعاملی و غیرتعاملی) زیر همران تصرویر یرک
مررتن مرررتبط نوشررته و قسررمتی از مررتن را  Highlightکنیررد( .درج اشرریاء
غیرتعاملی  -تنظیم اشیاء غیرتعاملی)
در اسالید دیگری یک تصویر دیگر درج کنید و با ناحیه بزرگنمایی ،قسمتی
از تصویر را بزرگ کنید( .درج اشیاء غیرتعاملی  -تنظیمات اشیاء غیرتعاملی)
در این دو اسالید دکمههای بعدی برا اکشرن رفرتن بره اسرالید بعرد و
قبلی برای رفتن به اسالید قبلی درج کنیرد .دکمرههرا را از نروع image
 buttonتنظیم کنید( .درج اشیاء تعاملی  -تنظیمات اشیاء تعاملی)
یک پیشنمایش کلی از پروژه را تا اینجا مشاهده کنید.
برنامه  Microsoft office wordرا اجرا کرده و با استفاده از فیلمبررداری
نرم افزار  captivateاز نحوه درج تصویر در برنامه  wordدو فریلم تعراملی
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
پیشنمایش کامل مشاهده کنید و سرپس خروجری برا پسروند  swfو EXE
تهیه کنید( .انتخاب روش فیلم برداری  -ضبط فیلم بره صرورت نمایشری -
ضبط فیلم به صورت تعاملی  -ویرایش فیلم های نمایشی  -ترکیرب اسرالید
های فیلم ها  -خروجی گرفتن از پروژه با فرمت های مختلف)

.
4
0
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نام و نام خانوادگی :
شاخصهای مرحلهکار
مرحله کار
ایجاد یک پروژه خالی  -تنظیمات نسخه پشتیبان
ایجاد یک پروژه خرالی  -تنظیمرات نسرخه پشرتیبان -
درج اسالید -تنظیمات اسالید
 -1ایجاد پروژه ایجاد یک پروژه خرالی  -تنظیمرات نسرخه پشرتیبان -
درج اسالید -تنظیمات اسالید
نمره

افزودن اشیای غیرتعاملی به پروژه  -ایجاد پیش نمایش
 -2درج اشیاء

افزودن اشیای غیرتعاملی به پروژه  -ایجاد پیش نمایش
افزودن اشیای غیرتعاملی به پروژه  -ایجاد پیش نمایش
نمره

فیلم برداری از صفحه نمایش به روش نمایشی و تعاملی
 -3فیلمبرداری

فیلم برداری از صفحه نمایش به روش نمایشی و تعاملی
فیلم برداری از صفحه نمایش به روش نمایشی و تعاملی
نمره
نمره پایانی
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واحد یادگیری 6

شایستگی آزمونسازی و تولید چندرسانهای

.
4
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مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
آزمون الکترونیکی
سؤاالت کوتاه
پاسخ
سؤاالت تصادفی
پوسته پروژه

تنظیمات آزمون
سؤاالت

کردنی

سؤاالت چندگزینهای

سؤاالت صحیح
و غلط

سؤاالت جور کردنی

سؤاالت ترتیبی

کارنامه آزمون

بانک سؤال

سؤاالت نظرسنجی
تولید و نشر پروژه

ب) مراحل انجام کار واحد یادگیری
مراحل انجام کار
تنظیمات آزمون
ساخت آزمون الکترونیکی
ساخت آزمون تصادفی
تولید و نشر پروژه

1
2
3
4

ج) بودجهبندی
زمانبندی واحد یادگیری
ردیف

اهداف توانمندسازی

سهم زمان

1

آشنایی با مفهوم آزمون الکترونیکی
طراحی انواع سؤاالت و بانک سؤال و آزمون تصادفی
تنظیمات آزمون ویرایش اطالعات کارنامه و ایجاد فهرست و
تغییر ظاهر

 1ساعت
 20ساعت

2
3
4

تولید انواع خروجی از پروژه
مجموع زمان

 5ساعت
 4ساعت
 30ساعت
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طرح درس روزانه:
طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :آزمونسازی و خروجی گرفتن
کالس :دهم
پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند آزمونی را بسازد و از آزمون خروجی بگیرد.
اهداف یادگیری
فعالیت
ارزشیابی رفتار ورودی

ایجاد انگیزه

ارائه مفاهیم کلیدی
(توضیح هنرآموز)

فعالیت کارگاهی
(تمرین هنرجویان)

طبقه هدف :حیطه عاطفی/
شناختی /روانی – حرکتی

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از
آزمون الکترونیکی و تولید و نشر
پروژه
مقایسه تفاوت آزمون کاغذی و آزمون
الکترونیکی و خروجی گرفتن پروژه
برای دستگاههای مختلف
توضیح کامل مفاهیم کلیدی (دانشی)
و ایجاد عالقه و انگیزه در هنرجویان
(بینشی)

هنرجو باید بتواند چند نمونه سؤال
ایجاد کرده و خصوصیات این نوع
سؤاالت را تغییر دهد.

زمان
فیزیکی

فعالیتها
کار هنرآموز

کار هنرجو

نشان دادن یک نمونه آزمون الکترونیکی

مشارکت در پاسخگویی و تعامل

یک آزمون را هم بهصورت کاغذی و هم بهصورت
الکترونیکی به هنرجویان نشان دهد و از آزمون یک
خروجی تولید کند.
تنظیمات آزمون را شرح داده و انواع سؤاالت را در
ایجاد کند و بانک سؤال و یک
نرمافزار
نمونه آزمون تصادفی هم بر اساس بانک سؤال ایجاد
کند و درباره خصوصیات هر نوع سؤال در قسمت
شرح دهد و برای آزمون در فرمتهای
مختلف خروجی تهیه کند.

با روش ایجاد آزمون و خروجی گرفتن از
و مزایای
پروژه در نرمافزار
آزمون الکترونیکی آشنا شود.
هنرجو با استفاده از مطالب فراگرفته سعی
در ایجاد یک آزمون میکند.

هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به
هنرجو داده و از آنها میخواهد بهصورت گروهی به
حل آنها بپردازند.

با توجه به فعالیتهای کارگاهی کتاب
هنرجویان در گروههای خود ،گزینههای
دیگر را با آزمون و خطا میآموزند.

مدت
(دقیقه)

10
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طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :آزمونسازی و خروجی گرفتن
کالس :دهم
پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند آزمونی را بسازد و از آزمون خروجی بگیرد.
اهداف یادگیری

فعالیتها

ارزیابی فعالیتها
ارائه تمرین

ساخت آزمون الکترونیکی و خروجی
گرفتن از این آزمون

ارائه نکات تکمیلی
(جمعبندی)

هنرجو با تنظیمات آزمون ،ساخت
انواع سؤاالت ،ایجاد بانک سؤال و
آزمون تصادفی و نشر پروژه بهطور
کامل آشنا شود.
هنرجو بتواند یک آزمون الکترونیکی
بسازد و از آن خروجی بگیرد.

ارزشیابی شایستگی
(ارزشیابی پایانی)

تمرین در منزل
(تعیینشده)
ابزارهای موردنیاز

زمان
فیزیکی

انجام پروژه آموزشی بهصورت گروهی

از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده
به انجام یکی از فعالیتهای کارگاهی بپردازند .قبل از
شروع به کار هنرجویان ،مالکهای ارزیابی تمرینها
به آنها داده میشود.
با توجه به کلیت فصل ،یکی از فعالیتهای کارگاهی
را به هنرجویان شرح دهد.
این ارزشیابی در دو شاخه انفرادی و گروهی انجام
میشود:
از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده
به انجام پروژه این بخش از واحد کار بپردازند.
نمرهای به کار گروهی هنرجویان داده میشود.
آزمون برای هنرجویان بهصورت انفرادی برگزار
میشود.
نکته :قبل از شروع به کار ،مالکهای ارزیابی پروژه به
آنها داده میشود .نمره گروهی در نمره انفرادی
تأثیرگذار است.
برای یکی از بخشهای کتاب نصب و راهاندازی آزمون
الکترونیکی ایجاد و از آزمون خروجی بگیرند.

ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی ،برنامه
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هنرجویان در گروههای خود سعی میکنند
با نهایت دقت و سرعت با ایجاد خالقیت به
انجام فعالیت کارگاهی بپردازند.
گوش دادن فعال ،پرسش و پاسخ ،فعالیت
گروهی و برنامهریزی برای انجام پژوهش
هنرجویان در گروههای خود سعی میکنند
در مدتزمان تعیینشده با نهایت دقت و
سرعت با ایجاد خالقیت به حل پروژه
بپردازند.
هنرجویان بهصورت انفرادی یک آزمون
الکترونیکی میسازند.

تقسیمبندی وظایف کار پروژه بین اعضای
گروه و تحویل در زمانبندی تعیینشده
و برنامه9.0

60

20

90

20
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د) فیلمها و پروندههای پیوست
هدف

شماره فیلم

تنظیمررات سرراخت آزمررون ،درج سررؤاالت چندگزینررهای ،درج سررؤاالت
درست-نادرست
درج سؤاالت جور کردنی،

کردنی ،ترکیبی و نظرسنجی

ساخت انواع آزمون ،پیشآزمون ،بانک سؤال ،آزمون با سؤاالت تصادفی
تغییر پوسته پروژه ،تولید و نشر پروژه
تولید محتوای الکترونیکی ،جمعبندی پروژه ،تولید محتوای چندرسانهای
جمعبندی اجزاء تولید یک مجموعه کامل با نرمافزار
فعال کردن محتوای الکترونیکی ،اصالحیه کتاب الکترونیکی

نکته :برای آشنایی با فعالیتها و مباحث تکمیلی میتوانید از مطالب پرونده پیوست
« مطالب و فعالیتهای تکمیلی» استفاده کنید.

ه) ورود به بحث
یکی از راه های جذب هنرجویان ،درک مزایای آزمون الکترونیکی و معایب آزمون کاغذی
است .هنرجو بعد از ایجاد محتوای الکترونیکی ،برای اینکه بداند چقدر مطالب آموزشی
تهیهشده مفید بوده میتواند از آزمون بهعنوان یک ابزار ارزیابی آموزشی استفاده کند.
به ارتباط بین قسمتهای مختلف این واحد یادگیری در شکل زیر توجه شود:

خروجی
گرفتن از
پروژه
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تنظیمات
نشر پروژه

آزمون
تصادفی

تنظیمات
آزمون

ایجاد انواع
آزمون

انواع آزمونها
در
captivate

مزایای
آزمون
الکترونیکی

تولید چند رسانهای

تدریس
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کارگاه  – 1تنظیمات ساخت آزمون
قبل از شروع تدریس این بحث بهتر است درباره انواع آزمونها ،کاربرد انواع سؤاالت،
سؤاالت نمره دار و نظرسنجی و پیشآزمون و تفاوت آنها به هنرجویان توضیح داده
شود.
مشکالت متداول در فرآیند یاددهی-یادگیری
• نمره پیشفرض قبولی در تنظیمات آزمون 80 ،درصد است که باید در تنظیمات،
نمره قبولی بر اساس نمره قبولی مدنظر در آزمون تصحیح شود.
• هنگام اجرا باید در نظر گرفت که بعد از پاسخ به هر سؤال مجبوریم دکمه
را انتخاب کنیم تا به سؤال بعدی برود .برای رفع این مشکل در
تنظیمات آزمون طب تصویر زیر عمل شود.

شکل  -19تنظیمات کادر آزمون

پاسخ به فعالیتها
در مورد آزمونهای برخط و تفاوت آن با آزمونهای الکترونیکی تحقی کنید.
آزمون آنالین

پژوهش
ص 144

در این آزمون ها امکان شرکت در آزمون در هرلحظه و هر مکان جغرافیایی
وجود دارد و کاربران در هرلحظه میتوانند آزمون داده و نتیجه آزمون را
همان لحظه ببینند تنها محدودیتی که این آزمونها دارند نیاز آنها به
اینترنت است.
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آزمون
الکترونیکی

کنجکاوی
ص 145

در این آزمونها ،کاربر میتواند با داشتن فایل خروجی آزمون ،در هرلحظه
آزمون بدهد.

هر یک از بخشهای زیر چه تنظیماتی در آزمون انجام میدهند؟
تنظیم روش گزارشگیری از نتیجه آزمون که مثالً در سامانههایی
گزارش
یا یک وب سرور داخلی و یا
مثل
هم ثبت شود.
تنظیمات نام آزمون ،تصادفی شدن گزینههای سؤاالت ،نمایش
دکمهها ،تأیید اتمام بعد از هر سؤال یا کل سؤاالت ،پیغامهای قبولی
و یا مردودی و مرور سؤاالت بعد از آزمون
تنظیمات مربوط به میزان نمره قبولی یا درصد قبولی و تنظیم
اجرای عملیات خاصی در صورت قبولی یا مردودی
امکان تعیین و تغییر برچسبهای پیشفرض آزمون

فعالیت کارگاهی
ص 145

در پنجره تنظیمات آزمون در شکل زیر ،هر یک از دکمهها و پیامهای آزمون را
ترجمه کنید تا در حین ساخت آزمون از تکرار ترجمه آن در هر سؤال جلوگیری
شود.

شکل -20ترجمه دکمهها و پیامهای آزمون
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کارگاه  – 2درج سؤال چندگزینهای
طب تصویر زیر با انتخاب تنظیم متن از راست به چپ در قسمت
متن راست به چپ میشود و شماره گزینه در سمت چپ میماند.

فقط

شکل  -21شمارهگذاری گزینهها

برای رفع مشکل باید طب تصویر زیرر شرماره گزینرهها در حالرت
شود:

قررار داده

شکل  -22تنظیم شمارهگذاری در حالت

پاسخ به فعالیتها
با توجه به آیکونهای شکل زیر نوع هر یک از سؤاالت را حدس بزنید و در مقابل آن
بنویسید.

کنجکاوی
ص 146
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شکل -23انواع سواالت آزمون

اطالعاتی را جمعآوری کررده و در

در مورد طراحی سؤاالت تشریحی در
کالس ارائه دهید.
برای سرؤاالت تشرریحی چرون اکثرر پاسرخها مفهرومی هسرتند
• در
بهراحتی نمیتوان سؤال طرح کرد.
• اگر سؤال پاسخ کوتاه باشد ممکن است جواب سؤال بعضی کلمات کلیردی بررای
ایجادکننده سؤال مهم باشد که با تعیرین آن کلمرات برهعنوان جرواب در موقرع
طراحی ،اگر کاربر آن کلمات را وارد کادر پاسخ کند صحیح است.
کنجکاوی
ص 147
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چه کاربردی دارد؟
گزینه
پاسخ :برای سؤاالت بدون نمره و نظرسنجی کاربرد دارد.

تولید چند رسانهای

کاربرد هر یک از گزینهها را بنویسید و تنظیمات سؤال را بهصورت گفتهشده تغییر
دهید.

.
فعالیت 4کارگاهی
ص1490

شکل -24تنظیمات سؤال

سؤال را طوری تنظیم کنید که پس از پاسخ ،به اسالید سؤال بعدی برود.
پاسخ :اگر بخواهیم بعد از پاسخ هر سؤال ،بدون ثبت پاسخ و نمایش غلط یا درسرت
بودن سؤال ،به اسالید سؤال بعدی برود بایرد در تنظیمرات آزمرون از مسریر منروی
را فعال کرد.
گزینه


کنجکاوی
ص 150

کارگاه  – 3درج سؤاالت کوتاه پاسخ
وقتی بر روی سؤال جمله نوشرته میشرود و الزم باشرد
در سؤاالت
بهعنوان جای خالی در نظر بگیررد ،در خروجری
کلمهای فارسی را با انتخاب
تنها قسمتی از آن کلمه برای کاربر نمایش داده میشود.
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شکل  -25تعیین جای خالی در سؤال

راه حل این مشکل طب تصویر زیر است:

شکل  -26تنظیم جای خالی در سؤال

کنجکاوی
ص 151
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پاسخ به فعالیتها
در شکل زیر کاربرد عالمت  +و  -را بنویسید.
پاسخ + :برای اضافه کردن پاسخ و – برای حذف از لیست پاسخها

تولید چند رسانهای

کارگاه  - 5درج سؤال  clickکردنی
پاسخ به فعالیتها
چگونه میتوان خط دور پاسخها را حذف کرد بهطوریکه زمان اجرا مشاهده نشود؟

.
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کنجکاوی
ص 152

شکل -27حذف خط دور پاسخ ها

کارگاه  – 6درج سؤال ترتیبی
پاسخ به فعالیتها
به اسالید کارنامه بروید .کاربرد هر یک از سطرهای کارنامه را بنویسید.

فعالیت کارگاهی
ص 153

شکل  -28معادل فارسی عبارات کارنامه

چگونه میتوان با استفاده از تنظیمات کارنامه در قسمت
مخفی کرد؟

متغیرهای کارنامه را

کنجکاوی
ص 153
112

شکل  -29مخفی کردن متغیرهای کار نامه

کارگاه  - 7درج سؤال نظرسنجی
کنجکاوی
ص 154
پژوهش
ص 155

پاسخ به فعالیتها
برای سؤاالت نظرسنجی غیرفعال است؟
چرا گزینه
پاسخ :چون در این سؤاالت هدف دانستن نظرات کاربران است و نمره مالک نیست.
بحث کنید.
و
در مورد تفاوت
• در مورد پیشآزمون مثالی زده شود که اگر در آزمون نمره نیاورد به مبحث آموزش
انتقال داده شود یا هنرآموز بهتر میتواند بفهمد که سطح کالس در چه وضعیتی
است تا تدریسش را شروع کند یا پیشآزمون دانشآموزان یا کاربران را برای آموزش
مقدماتی و متوسط و پیشرفته با توجه به نمره قبولی یا عدم قبولی که در پیشآزمون
میگیرد هدایت میکند.
اسالید کارنامه مثل سؤاالت پیشآزمون
• اما در سؤاالت
وجود ندارد و دکمه مرور آزمون هم موجود نیست و از این نوع سؤاالت بیشتر برای
انتقال اطالعات در مورد موضوع خاصی استفاده میشود.

کارگاه  – 8ساخت آزمون با سؤاالت تصادفی
بعد از اینکه بانک سؤال بهصورت فصل به فصل ایجاد شد اگر کاربر بخواهد آزمونی ایجاد
کند که از سؤاالت هر فصل چند سرؤال را کره طرراح سرؤال تعیرین میکنرد بهصرورت

تصادفی انتخاب شود ،بهتر است بهجای انتخاب از مسیر
از روش تصویر زیر استفاده شود:
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تولید چند رسانهای
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شکل  -30تنظیم تعداد سؤاالت از هر فصل

نکته :هنگام طراحی بانک سؤال در نامگذاری فصلها دقرت شرود کره برین کلمرات
فاصله نباشد.

کارگاه  – 9تغییر پوسته پروژه
پاسخ به فعالیتها
در شکل زیر عملکرد هر یک از دکمههای روی نوار کنترلی پروژه را بنویسید.
توقف
پخش

رفتن به اسالید بعدی

فعالیت کارگاهی
ص 158

پخش
مجدد
پخش

شکل  -31عملکرد دکمه های نوار کنترلی

را فعال کنیم چه تغییری ایجاد میشود؟
درصورتیکه گزینه
پاسخ:نوار کنترلی در دو ردیف نمایش داده خواهد شد.

کنجکاوی
ص 159
114

کارگاه  - 10تولید و نشر پروژه
کنجکاوی
ص 160

پاسخ به فعالیتها
و
گزینههای
خروجی
پاسخ :گزینه

چه نوع خروجی تولید میکنند؟
خروجی
و گزینه

میدهد.

پس از تدریس
الف) نمونه ارزشیابی پایانی
را اجرا کنید و یک آزمون الکترونیکی به صورت زیر

نرم افزار
طرح کنید:
الف) قبل از طراحی آزمون ،حداقل نمره قبولی را  50درصد تعیین کنید و تنظیمری
انجام دهید که دکمههای موجود در آزمون به صورت فارسی نمایش داده شود و اگرر
دانش آموز نمره قبولی را کسب نکرد به اسالید حاوی مطالب آموزشی برگردد و بعرد
از دیدن مطالب آموزشی دوباره آزمون دهد.
ب) دو سوال از انواع سواالت را به صورت پیش آزمون طراحری کنیرد .سرپس پرن
سوال از انواع مختلف سواالت را به صورت نمرهدار طراحی کنیرد و بررای هرر سروال
نمره و زمان را تنظیم کنید و مرتن و تعرداد گزینرههای سرواالت را بنویسرید .مرتن
اطالعات اسالید کارنامه را فارسی کنید و گزینره تعرداد ترالش را از کارنامره حرذف
کنید.
ج) سه طبقه بندی برای مجموعه سواالت خود ایجراد کنیرد کره ایرن طبقره بنردی
میتواند نام پودمانهای کتاب باشد و سواالتی که قبال ایجراد کردهایرد را بره طبقره
مخصوص خود منتقل کنید سپس یک آزمون با سه سوال تصادفی ایجاد کنید که از
هر طبقه یک سوال به صورت تصادفی انتخاب کند.
د) یک اسالید جدید ایجاد کنید و این اسالید را با کشیدن به اسالید اول ببرید .یک
فهرست محتوا در این اسالید ایجراد کنیرد و گزینرههای نمرایش داده شرده در ایرن
دلخواه به این فهرست محتروا اعمرال کنیرد.
فهرست را تنظیم کنید و یک
در
پوسته پروژه را به دلخواه تنظیم کنید و تنظیمی انجام دهید که نروار
پایین اسالیدها دیده نشود سپس از پروژه خود خروجی در قالبهرای مختلرف تهیره
کنید.
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تولید چند رسانهای

نام و نام خانوادگی :
شاخصهای مرحلهکار
مرحله کار
انجام تنظیمات تعیین شده قبل از آزمون
انجام تنظیمات تعیین شده بعد از قبولی یا مرردودی در
 -1تنظیمات
آزمون
آزمون
ترجمه دکمه ها و پیامهای آزمون
نمره
درج سوال و پاسخ
 -2ساخت تنظیم گزینه ها و سوال
تنظیمات اسالید کارنامه
آزمون
الکترونیکی درج سوال از نوع پیش آزمون
نمره
ایجاد طبقه بندی در قسمت بانک سوال
 -3ساخت درج هر سوال در طبقه مخصوص در بانک سوال
ایجاد آزمون تصادفی با اسرتفاده از طبقره بنردی بانرک
آزمون
تصادفی سوال
نمره

.
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تغییر پوسته پروژه و گرفتن خروجی از پروژه
 -4تولید و ایجاد فهرست محتوا
نشر پروژه

تنظیم فهرست محتوا
نمره

116

ب) برای مطالعه بیشتر
1.
2.
3.
4.
5.

117

