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به نام خدا

سخنی با دانشآموز

آموزش و پرورش در برنامه ریزی دوره  ٦ساله ابتدایی برای شما دانش آموزان عزیز برنامه و كتابهای جدید در نظر گرفته
است .یكی از درسهای جدید به نام كار و ف ّناوری است .هدف این درس كه ّاولین بار برای شما اجرا میشود و در سالهای بعد هم
ادامه خواهد داشت آشنایی با دنیای كار و كسب بعضی از مهارتهاست .امیدواریم با تكمیل تدریجی آن ،وقتی كه دوره متوسطه را

الیتهای ساده فنی و هنری را در حد مناسب فرا گرفته
طراحی و انجام ّفع ّ
به پایان میرسانید توانایی كار و استفاده از رایانه (كامپیوتر)  و ّ

باشید .این درس عالوه بر كمک برای رفع بعضی از نیازهای روزمره زندگی شخصی و خانوادگی ،زمینهی اشتغال آینده شما را هم
فراهم میآورد .فایده ی مهم دیگر این درس آشنا شدن شما دانشآموزان عزیز با كارها و مشاغل مختلف است كه به آنها در انتخاب
رشتهی تحصیلی در سالهای بعد كمک می كند .دانشآموزان با گذراندن درس كار و ف ّناوری و كشف عالقهی خود میتوانند تصمیم

بگیرند که در چند سال بعد به هنرستان بروند یا دبیرستان ،و چه رشتهای را انتخاب كنند.

الیتهایی است كه شما را
درس كار و ف ّناوری  شامل  2بخش عمده میشود كه یكی كار با رایانه (كامپیوتر) است و دوم ّفع ّ

درگیر كارهای عملی در حوزه فنی ،كشاورزی و یا خدماتی میكند ،شما دانشآموزان عزیز میتوانید به كمک معلّمان دلسوز عالوه بر
الیت مورد عالقه شامل یک پروژه و یک پودمان را
معرفی شده است دو ّفع ّ
كار با رایانه از میان مجموعهای كه در پایان این كتاب ّ

انتخاب کنید و انجام دهید.

برای بخش ّاولّ ،
محل آموزش و یادگیری كارگاه رایانه (كامپیوتر) در مدرسه است و نیاز به خرید وسیلهای نیست ،در این

بخش كتاب ،مطالب به صورت قدم به قدم و با تصاویر واضح و گویا ارائه شده است .در تصویرها ترتیب مراحل با شمارهگذاری
مشخّص شده است تا بهراحتی بتوانید مراحل را در رایانه انجام دهید.

برای اجرای بخش دوم ،اگر در دبستان كارگاه وجود داشته باشد خیلی مناسب است .چنانچه در دبستان کارگاه وجود نداشته
تهیه میشود ،انجام دهید .از
باشد ،كارها را باید در كالس و با ابزار و وسایلی كه به كمک مدرسه و معلّمان محترم و همكاری شما ّ

آنجا  که در طراحی پروژه ها و پودمان ها غالباً از وسایل و ابزار دور ریز استفاده شده است تا آنجا كه ممكن است از وسایل موجود

در منزل استفاده كنید وکمتر به فكر خرید وسیله و ابزار باشید .ضمناً د ّقت كنید كه به علّت كار در كالس و فضای محدود ،به خود و
دیگران آسیب نرسانید و نكات بهداشتی و ایمنی را كامال ً رعایت فرمایید.

خل ّقیت خود و مشاوره با معلّمان محترم تغییراتی در پودمان ها و پروژه ها بدهید تا به بهتر شدن
در این درس میتوانید با ذوق و ّ

آنها كمک كند .همچنین میتوانید یک كار جدید تعریف کنید و آن را جایگزین كارهای موجود نمایید .در صورت تمایل شرح آن را
برای ما بفرستید تا برای همه دانشآموزان كشور اطّالعرسانی كنیم.
ضمن آرزوی موفّ ّقیت برای همه شما عزیزان كه امیدهای فردای كشور عزیزمان هستید مجدد ًا توصیه میشود در حین كار همه

مسائل ایمنی را بهخوبی رعایت كنید؛ زیرا حفظ سالمتی و تندرستی تشكر عملی از خدای بخشنده و مهربان است.

اول
بخش ّ

ف ّناوری اطّالعات و ارتباطات

اول
درس ّ

شروع کار با رایانه

این وسیله را در چه مکانهایی دیدهاید؟
آیا میدانید در این مکانها چه استفادهای از رایانه میکنند؟
شما چه استفادهای از رایانه میتوانید بکنید؟

بسیاری از متخصصین رایانه ،از کارهای کوچک شروع کردهاند .آیا میخواهید شما هم یکی از افرادی باشید که کارهای
زیادی با رایانه انجام میدهند؟
در این کتاب به شما کمک میکنیم تا بتوانید در زندگی خود از رایانه استفاده کنید.
اجزای رایانه ()Computer
بهتر است برای به کارگیری رایانه ،از شناخت اجزای آن شروع کنیم.

به اجزایی که در تصویر میبینید ،سختافزار ( )Hardwareمیگوییم.
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١ــ کازه یا کیس ( )Caseبه معنی محفظه و چمدان است

روشن کردن رایانه

برای اینکه بتوانید با رایانه کار کنید ،ابتدا باید آن را روشن کنید.
برای این کار کلید روشن/خاموش روی کازه که عالمتی به شکل
صفحهنمایش را نیز روشن کنید.

  دارد را فشار دهید.

  با روشن شدن رایانه ،برنامهای به نام ویندوز ( )Windowsاجرا میشود  .
بعد از روشن شدن رایانه ،صفحهای نمایان میشود که به آن میزکار ( )Desktopمیگوییم.
         
به تصاویر کوچکی که در میزکار رایانه میبینید ،نماد ( )Iconمیگوییم.
موشی ( )Mouseرا حرکت دهید و به صفحهنمایش نگاه کنید .میبینید که با حرکت موشی،
عالمت
روی صفحهنمایش حرکت میکند .به این عالمت اشارهگر( )Pointerمیگوییم.
همانطور که میدانید یکی از کارهایی که با رایانه میتوانید انجام دهید ،نقّاشی است.
برای انجام هرکاری با رایانه ،باید برنامهی مربوط به آن را اجرا کنید .بنابراین ،برای کشیدن نقّاشی نیز باید برنامهی مربوط به نقّاشی
را در رایانه اجرا کنید.
به برنامههای رایانهای که سبب  کارکردن سخت افزار میشوند ،نرمافزار (  )Softwareمیگوییم.
اجرای برنامهی ن ّقاشی ()Paint
قرار داده ،کلید سمت چپ موشی را فشار دهید.
١ــ اشارهگر موشی را روی دکمهی آغاز
به یک بار فشار دادن کلیدهای موشی ،کلیک ( )Clickمیگوییم.
کلیک چپ (  )Left Clickیعنی فشار دادن کلید سمت چپ موشی.
در این کتاب ،به جای «کلیک چپ» ،به اختصار از «کلیک» استفاده شده است.
٢ــ روی گزینهی
  کلیک کنید تا فهرستی باز شود.
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٣ــ روی نماد
کلیک کنید تا فهرست دیگری باز شود.
همانطور   که   در   شکل   میبینید،
برنامه های   گوناگونی    برای    انجام   کارهای
مختلف در  رایانه  در  نظر  گرفته  شده  است.
یکی از این برنامهها ،نقّاشی است.
کلیک کنید.
٤ــ روی نماد
به این ترتیب  ،پنجرهای بر روی صفحه
نمایش ظاهر   میشود  که   میتوانید   با   کمک
موشی در آن نقّاشی بکشید.

در رایانه ،هر پنجره ،دارای یک نام است(.در شکل باال ،نام پنجره« ،نقّاشی» است).
این برنامه شامل ابزارهایی برای کشیدن نقّاشی و رنگ کردن آن است که در قسمت باالی پنجره مشاهده میکنید.
در درس بعدی طریقهی کشیدن نقّاشی با استفاده از ابزارهای این برنامه را خواهید آموخت.
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بستن پنجره

قبل از آنکه رایانه را خاموش کنید ،باید پنجرههایی که باز شدهاند را ببندید .برای بستن ( )closeپنجره مراحل زیر را انجام دهید:
«بستن» در باالی سمت چپ پنجرهی نقّاشی کلیک کنید.
1ــ روی عالمت
2ــ در پنجرهی نمایان شده روی دکمهی
کلیک کنید .با انجام این کار ،برنامهی نقّاشی بدون ذخیره شدن بسته میشود.

خاموش کردن رایانه

برای     خاموش      کردن     رایانه (  ،)Shutdown
کلیک     کرده     ،سپس    روی    کلید
روی   دکمه ی
کلیک کنید.
با فشردن کلید روشن/خاموش ،صفحهنمایش را
نیز خاموش کنید.

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی کار با رایانه

برای  کار  با  رایانه  مانند  هر  وسیلهی   دیگری ،باید
مواردی که به سالمت جسمی شما مربوط میشود ،رعایت
کنید تا  از  بروز  خطرات  و آسیبهای  احتمالی  جلوگیری
کنید.
برخی از این نکات عبارتاند از:
هنگام کار با رایانه ،مراقب سیمها و پریزهای برق
باشید.
محل قرار گرفتن صفحهنمایش به گونهای باشد که
بازتابش نور آن ،به چشمان شما آسیب نرساند.
از کار کردن به مدت طوالنی (بیشتر از  30دقیقه) با رایانه پرهیز کنید.
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الیت
ّفع ّ

1

١ــ نام هر یک از اجزای رایانه را در تصویر زیر مشخّص کنید.

٢ــ برنامهی ماشین حساب ( )Calculatorرا اجرا کنید.
٣ــ درگروههای 3یا  4نفری ،درمورد کاربردهای رایانه در زندگی صحبت کنید و چند مورد را برای سایر گروهها بیان کنید.
٤ــ جدول زیر را کامل کنید.
اجزای رایانه
صفحهنمایش
صفحهکلید
موشی
بلندگو
صدابَر
چاپگر
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کاربرد

درس دوم

ن ّقاشی با رایانه

میتوانید نقّاشیهای متنوعی در برنامهی نقّاشی رایانه بکشید .فرض کنید میخواهید
یک صفحهی بازی مانند شکل طراحی کنید .برای این کار:
1
ابتدا برنامهی نقّاشی را اجرا کنید.

رنگآمیزی زمینهی ن ّقاشی

1ــ در قسمت رنگها (سمت چپ پنجره) ،روی رنگ
دلخواه کلیک کنید.
2ــ در قسمت ابزارها روی نماد   کلیک کنید.
3ــ در نقطهی    دلخواهی   از   صفحهی  نقّاشی   کلیک
کنید.
به این ترتیب ،رنگ صفحه ی نقّاشی ،مطابق رنگی که
انتخاب کردهاید ،تغییر میکند.

کشیدن خانه

کلیک کنید.
١ــ در قسمت شکلها ،روی نماد
٢ــ در قسمت رنگها؛ رنگ مورد نظر را به روش
زیر انتخاب کنید:
الف) برای تعیین رنگ خط  دور شکل ،روی نماد  
کلیک کنید ،سپس رنگ دلخواه را انتخاب نمایید.
ب) برای  تعیین  رنگ  داخل  شکل  ،روی نماد
کلیک کنید ،سپس رنگ دلخواه را انتخاب نمایید.
٣ــ در محل مورد نظر از صفحهی نقّاشی کلیک
کنید  ،کلید سمت چپ موشی را نگهدارید و با حرکت موشی مربع یا مستطیلی با اندازهی دلخواه بکشید.
نکته
تا زمانی که درجایی از صفحه کلیک نکرده اید ،می توانید تغییراتی در شکل اعمال کنید

٤ــ روی نماد  
انتخاب کنید.
٥ــ روی نماد
انتخاب کنید.

کلیک کنید و نوع خط دور شکل را از فهرست نمایان شده،
کلیک کنید و نوع طرح داخل شکل را از فهرست نمایان شده،

1ــ گاهی نماد بعضی از برنامهها در میزکار رایانه قرار داده میشود؛ در صورتی که نماد برنامهی نقّاشی در میزکار
رایانهای که با آن کار میکنید قرار دارد ،برای اجرای برنامه ،روی آن دوبار کلیک کنید
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٦ــ برای کشیدن سقف ،در و پنجره ی خانه ،به روش مشابه ،شکل مناسب را انتخاب کنید و در صفحهی نقّاشی
آن را بکشید.
در هر قسمت  از نقّاشی ،میتوانید با کلیک بر روی در باالی پنجرهی نقّاشی ،آخرین تغییرات را لغو کنید.

کشیدن الکپشت

در قسمت شکلها ،شکل مناسب برای کشیدن الکپشت را انتخاب کنید و در صفحهی نقّاشی بکشید   .

کشیدن درخت

و رنگ دلخواه ،تنهی درخت را بکشید.
١ــ با انتخاب  
٢ــ در قسمت برسها،روی نماد   کلیک کنید.
٣ــ یکی از انواع برسها ( مناسب برای برگهای درخت) را انتخاب کنید.
٤ــ رنگ دلخواه را انتخاب کنید.
 ٥ــ برگهای درخت را بکشید.

کشیدن مسیرها

١ــ در قسمت ابزارها ،روی نماد   کلیک کنید.
٢ــ رنگ دلخواهی انتخاب کنید و مسیرهای مورد نظر را در صفحهی نقّاشی بکشید.

8

پاک کردن شکل

کلیک کنید.
١ــ برای پاک کردن شکل در قسمت ابزارها ،روی نماد
٢ــ با نگه داشتن کلید سمت چپ موشی و کشیدن پاککن روی شکل ،قسمتهای موردنظر را پاک کنید.
نکته
د ّقت داشته باشید ،هنگام پاک کردن ،رنگ نماد

با رنگ زمینهی ن ّقاشی یکسان باشد

برای تغییر رنگ داخل شکلهای بسته توخالی میتوانید از ابزار

استفاده کنید

ذخیره کردن ن ّقاشی

برای اینکه بتوانید نقّاشی خود را در رایانه ذخیره ( )Saveکنید ،مراحل زیر را اجرا کنید:
١ــ روی نماد
کلیک کنید.
٢ــ در فهرست نمایان شده ،روی نماد کلیک کنید.
٣ــ در پنجرهی باز شده ،روی نماد
کلیک کنید.
٤ــ در قسمت اشاره شده ،نام مناسبی مثال ً «بازی مسیریابی» برای نقّاشی خود بنویسید.
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با استفاده از کلیدهای حرفی و کلید فاصله برروی صفحهکلید ( )Keyboardنام نقّاشی را بنویسید.

زبانی که در رایانه مورد استفاده قرار میگیرد ،انگلیسی است .میتوانید آن را به زبان فارسی تغییر دهید.
برای تعیین زبان فارسی ،ابتدا روی نماد و سپس روی نماد
در بخش اشاره شده ،کلیک کنید.

نکته
اگر هنگام نوشتن متن با استفاده از صفحهکلید ،زبان نوشتن متن فارسی نبود ،میتوانید آن را به
زبان فارسی تغییر دهید

٥ــ روی دکمهی
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کلیک کنید.

الیت
ّفع ّ

2

١ــ شکل زیر را در برنامهی نقّاشی بکشید و با استفاده از ابزارهای مناسب ،آن را رنگ کنید.

٢ــ این نقّاشی را با نام شب و روز در  
ذخیره کنید.
٣ــ با انتخاب ابزارهای مختلف در قسمت ابزارها ،یک نقّاشی دلخواه بکشید و آن را رنگآمیزی کنید.
٤ــ با انتخاب ابزار کاربرد آن را مشاهده کنید.
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