
۲. فقط با انتخاب و کشيدن اين ابزارها به درون 
با  به آسانی  را  خود  طراحی  می توان  اصلی  صفحة 
وارد کردن تصاوير، فيلم ها، فلش ها، گيف ها، اشکال 
مختلف دايره، مربع و غيره را انجام داد و تغييرات الزم 
را روی شکل ها، رنگ ها و متن ها اعمال کرد. برای اين 
کار، ابتدا شيئی مانند دکمه را انتخاب می کنيم و با 
دو بار کليک کردن روی آن وارد صفحة تنظيمات 
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در اين مقاله نحوة طراحی 
«اجزای آموزشی الکترونيکی» 

درس زيست شناسی با کمک 
يک نرم افزار مناسب ارائه 

شده است

اشاره
نرم افزارهاى آموزشى در دروس مختلف با توجه به ويژگى ها و قابليت هاى مختلفى كه 
دارند، مانند به كارگيرى حواس مختلف دانش آموزان، جذابيت هاى ديدارى و شنيدارى، 
ويژگى تعاملى و دانش آموزمحور بودن، از اهميت زيادى در فرآيند آموزش و يادگيرى 
برخوردارند. آموزش مفاهيم زيست شناسى نيز مى تواند با بهره گيرى از قابليت هاى متنوع 
نرم افزارهاى آموزشى و كاربردى، ضمن ايجاد جذابيت، مشاركت فعال دانش آموزان را 
در يادگيرى فراهم كند. اگر معلم زيست شناسى عالوه بر دانش تخصصى زيست شناسى، 
بتواند محتواهاى آموزشى الكترونيك خود را برحسب نياز و شرايط دانش آموزان توليد و 
طراحى كند، بازدهى و كيفيت تدريس او افزايش مى يابد و در نتيجه ياددهى او عميق تر 
و لذت بخش تر مى شود. از اين رو، با توجه به نقش مؤثر نرم افزارهاى آموزشى و كاربردى 
در فرآيند آموزشى جذاب و با عنايت به مبانى سند تحول بنيادين، از جمله راهبرد كالن 
بهره مندى هوشمندانه از فناورى هاى نوين در نظام تعليم وتربيت رسمى  عمومى مبتنى 
بر نظام معيار اسالمى (هدف هاى كالن1، 2، 3، 5 و 7)1، در اين مقاله نحوة طراحى «اجزاى 

آموزشى الكترونيكى» درس زيست شناسى با كمك يك نرم افزار مناسب همراه با ذكر
   نمونه هاى طراحى شده توسط نگارنده، ارائه شده است.

شکل ۱

طراحـی اجـزای آموزشی الکترونيک
و تعاملی با نرم افزار نئوبوک۲۵

بخش های  درواقع  آموزشی،  اجزای  از  منظور 
کوچکی از دروس، مانند مفاهيم زيست شناسی، يک 
آزمايش و يا تقسيم سلولی است که براساس نياز و 
شرايط معلم و دانش آموزان طراحی می شوند. معلمان 
زيست شناسی با کمک اين نرم افزار قادر خواهند بود 
تا انواع اجزای آموزشی الکترونيکی خود را به صورت 
برای  و  کنند  به آسانی طراحی  و  و جذاب  تعاملی 
استفاده در رايانه در کالس درس يا در خانه در اختيار 
دانش آموزان قرار دهند. ويژگی های مهم اين نرم افزار 

برای طراحی اجزای آموزشی چنين است:
و  است  ساده ای  کاری  صفحة  دارای  نرم افزار   .۱
اصلی  ابزارهای  است.  آسان  بسيار  آن  با  کارکردن 
طراحی و توليد در سمت چپ و راست صفحة کاری 

قرار دارند که البته قابل جابه جايی اند (شکل ۱).
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فناوری اطالعات و ارتباطات



می دهيم  انجام  دلخواه  به  را  تغييرات  و  می شويم 
(شکل ۲).

 
جای شکل

اين  طريق  از  می تواند  زيست شناسی  معلم   .۳
مسيرها به تعداد نامحدود صفحة کاری با عناوين 
به  اين صفحه ها  که  به طوری  کند،  ايجاد  مختلف 

همديگر ارتباط داشته باشند:
Add Page و سپس انتخاب گزينة Page ورود به •

 New Page از طريق کليک راست روی دکمة •
در قسمت چپ پايين صفحه (شکل ۳) همچنين 
می توان صفحات جديد را تغيير عنوان داد، يا کپی 

کرد.
 

۴. ويژگی مهم و کاربردی اين نرم افزار آن است 
که می توان صفحات و بخش های مختلف آموزشی 
ارتباط  هم  به  که  کرد  آماده  تعاملی  به صورت  را 

داشته باشند؛ مثًال، با انتخاب يک دکمه يا تصوير 
خاص توسط دانش آموز، به صفحه ديگری که فيلم 
کرد.  هدايت  دارد،  قرار  آن  به  مربوط  انيميشن  يا 
برای اين کار، ابتدا روی شیء مورد نظر مثل دکمة 
صفحة  تا  می کنيم  کليک  بار  دو  زيست شناسی 
مربوط به تنظيمات نمايش داده شود و طبق تصوير 
می توانيم برای دکمه، وظيفة خاصی را انتخاب کنيم. 
مثًال، دستور Go to Next Page را انتخاب می کنيم 
که در پنجرة خصوصيات دکمه نشان داده می شود و 
با اين دستور، وقتی کاربر روی دکمه کليک می کند، 

به صفحة بعد منتقل می شود (شکل ۴). 
 

تنظيمات  بخش  از طريق  می توان  ۵. همچنين 
نرم افزار، از مسير زير، تنظيمات برنامة طراحی شدة 
برنامة  عنوان  مانند  تنظيماتی  داد.  انجام  را  خود 
طراحی شده، قفل گذاری روی برنامه، اجرای آزمايشی 
و خطايابی برنامه، انتخاب آيکون برنامه و ايجاد فايل 

نصب (شکل ۵). 
 

معلم زيست شناسی می تواند به 
تعداد نامحدود صفحة کاری با عناوين 
مختلف ايجاد کند

معلمان زيست شناسی با کمک اين 
نرم افزار قادر خواهند بود تا انواع 

اجزای آموزشی الکترونيکی خود را 
به صورت تعاملی و جذاب و به آسانی 

طراحی کنند

نرم افزار دارای صفحة کاری ساده ای 
است و کارکردن با آن بسيار آسان 

است
معلم زيست شناسی می تواند به 
تعداد نامحدود صفحة کاری با عناوين 

شکل ۲

شکل ۳

شکل ۴
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۳. در بخش آموزشی زير، عملکرد کليه و واحدهای 
نفرونی در تصفية خون به صورت پويانمايی و تعاملی 

برای دانش آموز طراحی شده است (شکل ۸). 
 

چند نمونه اجزای آموزشی معلم ساخته 
برای درس زيست شناسی

۱. در اين بخش آموزشی و تعاملی، نحوة انتقال 
پيام های عصبی در طول نورون ها و مفاهيمی چون 
سيناپس، حرکت يک طرفة پيام در قالب انيميشن 
تعاملی طراحی شده است. بدين صورت که وقتی روی 
دکمة سلول عصبی کليک می کنيم، حرکت پيام ها 
در نورون ها  به شکل صحيح و جذاب نمايش داده 

می شود (شکل ۶).

۴. در بخش تعاملی زير هم، چرخة آب با جزئيات 
قابل اجراست. کاربر  به صورت پويانمايی و تعاملی 
هر بار می تواند با اجرای آن، چگونگی چرخة آب را 

بررسی کند (شکل ۹). 
 

 

۲. در برنامة تعاملی زير، مباحث جذب و هضم مواد 
غذايی از سطح روده به داخل رگ ها به صورت تعاملی 

طراحی شده است (شکل ۷). 

نتيجه
توليد  دانش  و  معلم  تخصصی  دانش  ترکيب 
محتوای آموزشی الکترونيکی و تعاملی می تواند به 
خلق و طراحی محتواهای يادگيری متنوع و جذاب 
و متناسب با نياز دانش آموزان و معلم برای کالس 
درس زيست شناسی بيانجامد. نرم افزار معرفی شده 
با داشتن ويژگی هايی چون کاربری  در اين مقاله 
آسان، فضای کاری ساده، سرعت عمل باال، داشتن 
دستورهای تعاملی آماده قابل استفاده برای معلمان 
و  آموزشی  محتواهای  توليد  برای  دانش آموزان  و 

کاربردی متنوع و مناسب است.

پی نوشت ها
۱. ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش مصوب شورای عالی انقالب 
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