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 .دانش آموزان روش استفاده از دستورات شرطي  ، انواع آن و كاربرد آنها در برنامه نويسي را ياد بگيرند :هدف كلي -1

 :اهداف جزيي -2

 :دانش آموزان در پايان اين درس با موارد زير آشنا مي شوند 

 .دستورات شرطيمفهوم : 1-1

 .روش استفاده از انواع دستورات شرطي: 1-1

 IFدستور :  1-1-1

 Elseبا  IFكامل كردن :  1-1-1

 خروج زودرس:  1-1-1

 متداخل IF  …….. Elseدستورهاي :  1-1-7

 Select Caseانتخاب با :  1-1-5

 IIFدستور :  1-1-0

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اهداف رفتاري -3

 :بتواند دانش آموزان در پايان اين درس با يد 

 (:دانشي)حيطه شناختي (الف 

 (دانش. )انواع دستورات شرطي را نام ببرند -1

 (دانش. )اصول كار دستورات شرطي را بيان كند -1

 (دانش. )نحوه طرز كار الگوريتم دستورات شرطي را شرح دهد -1

 (درك و فهم. )گرفته شده طرح كند راه حلي در ويژوال بيسيك براي الگوريتم مثال يافتن عدد بزرگتر از بين دو عدد -7

 (كاربرد. )اقدامات الزم را براي حل مسئله فهرست كند -5

 (تجزيه و تحليل. ) شرايط و طرز كار برنامه ويژوال خود را بررسي كند -0

 (تركيب. )براي حل مسئله بتواند راه حل هاي مختلفي ارائه دهد -8

 (ارزشيابي. )ين راه حل را انتخاب كنداز بين راه حل هايي كه ارائه مي دهد بهتر -7

 (رفتاري) حركتي رواني حيطه( ب 

 (تقليد.)با كمك هنر آموز ، برنامه هاي موجود در كتاب خود را وارد سيستم كند -1

 (اجراي مستقل. )بدون كمك مربي ، تمرين داده شده را حل كند  -1

 (ت در عملدق.)به حالت هاي خاص و استثنا ها در برنامه توجه كند  -1

 (هماهنگي. )اشكال يك برنامه را پيدا و آن را رفع نمايد -7

 (عادي شدن. )قادر به تغيير در برنامه داده شده باشد -5

 ( :نگرشي)حيطه عاطفي ( ج

 (دريافت)كند فكر مقايسه اي هاي روش ساير مورد در -1

 (دادن پاسخ) كند طرح شده، گفته هاي روش به توجه با جديد مسئله يك -1

 (گذاري ارزش) كند پيشنهاد مسئله حل براي حل راه يك -1

 (شدن دروني) كند ارائه حلي راه ، مشابه هاي برنامه ساير حل براي -7

 (سازماندهي) بنويسد اي برنامه فصل، پايان در شده داده تمارين تمام براي -5



 روش هاي تدريس

  همياري رويكرد با فعال روش -1

  محور فراگير صورت به تدريس -1

  پاسخ و پرسش گيري بكار -1

  مسئله طرح با درس شروع -7

 اي مباحثه و توضيحي روش -5

 الگوي كارايي تيم -0

 سخنراني -8
 

 ابزارهاي آموزشي

 

 Visualبرنامه   - Net Supportنرم افزار  –كارگاه كامپيوتر مجهز به شبكه و اينترنت  –ويدئو پروژكتور  –فيلم  –كامپيوتر  -برد هوشمند    – 1كتاب برنامه سازي  -ليست حضور و غياب 

Basic – نرم افزار  -وبالگ هاي آموزشيPower Point – برنامه  -نمونه كارهاي دانش اموزان قبلي  -ساير كتب آموزشيTesta  چسب -مقوا  –پرينتر  –جهت برگزاري آزمون آنالين 

 دانش دانسته هاي پيش

 (رفتار ورودي)آموزان 

 . باشند آشنا  Textboxو  Command Buttonو اشيايي مانند  نويسي برنامه اصلي مفاهيممحيط و  با بايد آموز دانش -1

 .بتواند بدون استفاده از دستورات شرطي از بين دو عدد ، عدد بزرگتر را انتخاب كند -1

 .دستورات شرطي را بداند و فلوچارت الگوريتم  -1

گروه هاي يادگيري در 

 كالس

 به كند، تقسيم (گروه هر در هم كنار در ضعيف و قوي آموزان دانش دادن قرار يعني) ناهمگن هاي گروه به را كالس كند مي سعي دبير قبل، جلسات برگزاري از حاصله بازخوردهاي اساس بر

 . گروه افزايي هم نتيجه در و رقابت همكاري، حس بردن باال منظور

 .شود مي داده اختصاص سيستم يك گروه هر به و نفر 1 يا 1 گروه هر افراد تعداد

 (مراحل ارائه درس جديد)فعاليت هاي ياددهي و يادگيري

 36،ص 6اصول كافي، ج  .همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد. طلب علم بر هر انساني واجب است  طلب العلم فريضة علي كل مسلم اال ان اهلل يجب بغاة العلم:فرمودند( ص)پيامبر اكرم  :پيام روز 

 فعاليت دانش آموز فعاليت معلم مرحله
 روش تدريس

 (دقيقه)زمان 

 فعاليت هاي قبل از تدريس

 خدا ياد و نام ذكر -1

 پرسي احوال و سالم -1

 غياب و حضور  -1

 قبلي جلسات مطالب اشكال رفع -7 

 قبل جلسه تكاليف بررسي -5 

 دانش از يكي توسط تابلو روي حديث نوشتن -1

 آموزان

 دبير با پرسي احوال و سالم  -1

 قبلي درس اشكاالت پرسش  -1

 دبير به تكاليف تحويل  -7

 سخنراني
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 ارزشيابي ورودي

آيد در واقع نتايجي كه از اين ارزشيابي به دست مي 

 .نقطه شروع آموزش است

 قبل درسي جلسه مبحث از زير سواالت مرحله اين در

 دبير سواالت به پاسخ

 ساير سواالت به توضيح دادن و پاسخ -

 آموزان دانش

 سخنراني

 61 پرسش و پاسخ



 : شود مي مطرح

 در كارهاي روزمره مردم IFاستفاده از دستور  -1

مرور مطالبي مانند عملگرها خصوصاً عملگرهاي   -1

 متغيرها  -مقايسه اي و منطقي

توانند نظر خواهي از دانش آموزان كه چگونه مي  -1

 .از بين دو عدد ، عدد بزرگتر را مشخص كنند

 ايجاد انگيزه -7

 نتيجه ارزشيابي ورودي
 و اضافي توضيحات ابتدا صورت اين غير در شود مي جديدشروع درس مطالب، مختصر مرور با دهند، صحيح پاسخ سواالت به بتوانند آموزان دانش درصد 81 از بيش كه صورتي در

 . شد خواهد ارائه جديد درس ، ابهامات و اشكالت رفع از پس و شود مي بيان گذشته درس مطالب به راجع تكميلي
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 درس شروع از قبل شود مي سعي قسمت اين در

 و قبلي تجربيات بين داري معني ارتباط ، جديد

 آموزشي هدفهاي با شاگردان نيازهاي و انتظارات

 براي آموزان دانش حواس و ذهن و شود ايجاد كالس

 عالقه شود مي سعي شده، آماده جديد درس آموختن

 بيان بوسيله جديد مطلب يادگيري براي الزم انگيزه و

 و آورده بوجود آنها در مقايسه اي هاي روش كاربرد

 آنها ذهن در را سواالتي

 خالقيت بروز و يادگيري براي اي جرقه كه دهد شكل

 جديد مبحث ترتيب بدين .شود شان دروني هاي

 . گردد مي آغاز تعاملي بصورت

 

 موضوع درباره را خود عقايد و نظرات آموزان دانش

 . دهند مي ارائه جديد درسي

 را خود سوال ، ابهام داشتن صورت در آموزان دانش

 . كنند مي مطرح

 مي نشان عالقه جديد موضوع به نسبت آموزان دانش

 دهند

 مسئله طرح با درس شروع

 پرسش و پاسخ

 كارايي تيم
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الگوريتم يافتن عدد بزرگتر از بين دو  يادآوري -1

عدد گرفته شده به كمك دانش آموزان با استفاده 

 .از دستورات شرطي

  IF ………. End IFمعرفي ساختار  -1

نوشتن الگوريتم گفته شده به زبان ويژوال  -1

 برنامهبيسيك و توضيح خط به خط 

 Elseبا  IFكامل كردن   -7

نوشتن دوباره الگوريتم فوق با ساختار جديد  -5

 و نوشتن با زبان ويژوال بيسيك 

 IIFبررسي ساختار  -0

 گوش دادن به مطالب معلم -1

 مشاركت فعال در حل الگوريتم و برنامه -1

 پاسخ به پرسش هاي انفرادي پاي تابلو -1

 درس پاسخ و اظهار نطر در مورد -7

نوشتن برنامه در محيط ويژوال بيسيك و  -5

 گرفتن نتيجه

 

 كارايي تيم

 پرسش و پاسخ

 همياري رويكرد با فعال روش

 

96 

نظر خواهي از دانش آموزان درباره يافتن عدد  -1

 .بزرگتر از بين سه عدد بزرگتر

نوشتن الگوريتم مساله فوق به كمك دانش  -1

 آموزان

 

 معلمگوش دادن به مطالب  -1

 مشاركت فعال در حل الگوريتم و برنامه -1

نوشتن الگوريتم گفته شده به زبان ويژوال  -1

 بيسيك

 كارايي تيم

 پرسش و پاسخ

51 

نظر خواهي از دانش آموزان درباره   -1

دريافت كند  5تا  1الگوريتمي كه عددي را بين 

 .را نمايش دهد Fiveتا   Oneو در جواب كلمه 

الگوريتم را توسط ساختارهاي قبلي ابتدا اين  -1

تدريس شده در محيط ويژوال بيسيك مي 

 .نويسيم

 .متداخل IF  …….. Elseدستورهاي تدريس  -1

 نوشتن الگوريتم فوق با ساختار جديد -7

 تدريس خروج زودرس  -5

 براي توضيح دادن و عملي بصورت تمرين حل

 شبكه طريق از آموزان دانش ساير

 سخنراني

 اي مباحثه و توضيحي روش

 پرسش و پاسخ

 الگوي كارايي تيم

 36 

 71صفحه كتاب  1-1بررسي مثال  -1

نوشتن اين برنامه با راه حل هاي ديگر و اظهار  -1

 نظر از دانش آموزان

 كتاب 17بررسي تحقيق صفحه  -1

 .ارائه چند مثال مرتبط -7

 مشاركت فعال در حل الگوريتم و برنامه

 مورد ارائه راه حل هاي جديداظهار نطر در 

 اي مباحثه و توضيحي روش

 پرسش و پاسخ

 16 الگوي كارايي تيم



به عنوان  Select …… Caseتدريس دستور  -1

 .بهترين روش براي بررسي شرط هاي چندگانه

 .كتاب 15بررسي مثال صفحه   -1

 .كتاب 85بررسي مثال صفحه   -1

 .كتاب 11بررسي مثال صفحه   -7

 

 دادن به مطالب معلمگوش 

 پاسخ به سواالت مطرح شده

 بحث و تبادل نظر گروهي

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 الگوي كارايي تيم
91 

  جمع بندي و نتيجه گيري

در صورت درست بودن . استفاده مي شود IFبراي بررسي درستي يا نادرستي يك عبارت منطقي ، از دستور 

(True)  شرط ، دستورهاي بعد ازThen  دستورهاي بعد از و در غير لين صورتElse اجرا خواهند شد .

قرار مي  Elseعد از داخلي ب IFرا مي توان به شكل متداخل نيز به كار برد كه در اين صورت ،  IFدستور 

اگر عبارت با يكي از  .استفاده مي شود Select Caseبراي بررسي شرط هاي چندگانه ، از دستور . گيرد

اجرا  Case Elseها برابر باشد دستورهاي بعد از آن ، و در غير اين صورت ، دستورهاي بعد از  Caseمقادير 

 .نيز براي بررسي درستي يا نادرستي يك شرط استفاده مي شود IIFاز دستور .مي شوند

 سخنراني

 پرسش و پاسخ
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 برنامه يك كه شود مي خواسته آموزان دانش چند از

 روي را كه با استفاده از دستورات شرطي نوشته شده

 . دهند توضيح سايرين براي و اجراكنند شبكه

در شبكه به  Testaچند سوال از طريق نرم افزار 

 .اشتراك گذاشته تا دانش آموزان به آنها پاسخ دهند

 عالي" همچون كيفي عباراتي گفتن با دبير

 "هستم راضي" ،"آفرين" ،"است خوب" ،"بود

 برآيند ،"كنيد تالش بيشتر بايد ها بچه" و

 .ميشود متذكر را آموزان دانش يادگيري سطح

 

 براي توضيح دادن و عملي بصورت تمرين حل  -1

 شبكه طريق از آموزان دانش ساير

 شده مطرح سواالت به كتبي يا شفاهي پاسخ  -1

 دبير توسط

 آشنايي و آموزان دانش توسط كتاب زدن ورق  -1

 جديد مطالب با آنان بيشتر چه هر

 پرسش و پاسخ
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 : مطالعه براي منبع چند معرفي -1

 آموزش VB بيسيك ويژوال آموزشي كتاب

(EBook) الكترونيكي كتاب 

 با آشنايي - آينده جلسه درسي موضوع تعيين -1

 دودويي و خطي جستجوي - جستجو هاي روش

 : مربوطه تكاليف دادن  -1

مربوط به خودآزمايي صفحه  5تا  1حل تمرين هاي 

111 

 

 برداري يادداشت -1

 ابهام داشتن صورت در سوال پرسيدن -1

  



 

 .به پايان مي رسد جلسه با ذكر صلوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موضوع جلسه آينده و اقدامات الزم

 مروري بر مطالب جلسات قبل -1

 رفع اشكال و حل تمرينات گفته شده جلسه قبل -1

 شروع درس جديد  -1

 حل تمرينات جلسه گذشته -1

 ابهام داشتن صورت در سوال پرسيدن -1

 شده مطرح سواالت به كتبي يا شفاهي پاسخ  - -1

 دبير توسط

  


