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درس اّول: شناخت رایانه 
درس دوم: سیستم عامل 

درس سوم: کار گروهی
درس چهارم: برنامه ی نّقاشی 

درس پنجم: سازه )ساخت آشیانه ی پرنده( 
درس ششم: تایپ در رایانه 

درس هفتم: برق )ساخت چراغ مطالعه( 
درس هشتم: برنامه ی واژه پرداز 

درس نهم: گزارش نویسی
درس دهم: پرورش گیاه )سبزی کاری( 

درس یازدهم: برنامه ی ارائه مطلب 
درس دوازدهم: حرکت )ساخت خودروی کشی(
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سخنی با دانش آموز

به شما تبریک می گوییم! امسال با یک درس جدید به نام کار و فناوری آشنا می شوید که در سال های آینده هم 

ادامه خواهد داشت. در این درس پروژه های عملی و طراحی های فنی و هنری انجام می دهید، با رایانه آشنا می شوید و 

با برنامه های مختلف آن کار می کنید و با مشاغل و مهارت های مختلف هم آشنا می شوید.

مثالً امسال در کتاب کار و فناوری موضوع های مختلف زیر را یاد می گیرید:

 چند پروژه ی عملی و مشاغل مرتبط با هر پروژه

 رایانه و کار با چند برنامه ی رایانه ای

 کار گروهی

 گزارش نویسی

پروژه های عملی

در قسمت پروژه های عملی، با موضوع های سازه، برق، پرورش گیاه و حرکت آشنا می شوید و در هر کدام از 

این موضوع ها یک فّعالیت انجام می دهید یا یک پروژه ی جالب و کاربردی می سازید. بعد از آن هم در مورد بعضی از 

مشاغلی که به این موضوع ها ربط دارند، تحقیق می کنید و اطالعاتی جمع آوری می کنید.

در موضوع سازه، یک آشیانه ی پرنده می سازید و بعد از تزئین، آن را در یک بوستان نصب می کنید تا پرندگان 

یاد  گیاه،  پرورش  موضوع  در  می سازید.  رومیزی  مطالعه ی  چراغ  یک  برق،  موضوع  در  کنند.  استفاده  آن  از  بتوانند 

آشنا  ِکشی  یک خودروی  با روش ساخت  هم  موضوع حرکت  در  کنید.  سادگی سبزی کاری  به  که چگونه  می گیرید 

می شوید و یاد می گیرید چگونه آن را توسط نیروی کش، به حرکت در بیاورید.



رایانه

در قسمت رایانه، ابتدا در درس شناخت رایانه با قسمت های مختلف رایانه و روش روشن کردن آن آشنا می شوید. 

سپس کار با برنامه ی اصلی رایانه یعنی سیستم عامل را یاد می گیرید. با چند برنامه ی رایانه ای مثل نقاشی، واژه پرداز و 

ارائه مطلب هم آشنا می شوید و کارهای جالبی با آن ها در فّعالیت های کالسی و منزل انجام می دهید. در یکی از درس ها 

هم روش تایپ در رایانه را به صورت 10 انگشتی یاد می گیرید و با یک برنامه ی رایانه ای کار می کنید که به شما کمک 

می کند تا سرعت تایپ خود را به طور مرتب افزایش دهید.

کار گروهی

در درس کار گروهی با کارها و مشاغلی که به صورت گروهی انجام می شوند، آشنا می شوید.

گزارش نویسی

در درس گزارش نویسی با فرم های گزارش نویسی آشنا می شوید و یاد می گیرید چگونه بعد از انجام هر پروژه ی 

عملی، از مراحل انجام آن گزارش تهیه کنید. بعد از اینکه با برنامه ی واژه پرداز در رایانه آشنا شدید، یاد می گیرید 

چگونه گزارش های خود را به وسیله ی رایانه تایپ کرده یا آن ها را چاپ کنید.

لغت نامه

برای کار با رایانه بهتر است با بعضی کلمات انگلیسی در مورد رایانه و ترجمه ی آن ها آشنایی داشته باشید. این 

کلمات و ترجمه ی آن ها در انتهای کتاب در یک لغت نامه قرار داده شده است. این کلمات در متن کتاب به رنگ آبی 

هستند.

وسایل  از  خود،  معلم  مشورت  با  می توانید  شما  است.  شده  استفاده  مختلفی  وسایل  از  پروژه ها،  ساخت  برای 

دیگری برای ساخت پروژه ها استفاده کنید و شکل پروژه های خود را تغییر دهید یا آن ها را به سلیقه ی خود تزئین و 



رنگ آمیزی کنید. ولی توجه کنید که بهتر است به جای خرید لوازم، از وسایل دورریز یا وسایلی که دیگر الزم ندارید، 

استفاده کنید تا به محیط زیست آسیب وارد نشود.

در درس های مختلف، چند نکته ی ایمنی و بهداشتی مربوط به همان درس با نماد  قرار داده شده که الزم 

است آن ها را در هنگام کار، رعایت کنید تا به شما و دوستاِن هم کالسی شما آسیبی نرسد.

به همراه این کتاب، یک لوح فشرده هم به شما داده می شود که با استفاده از آن، می توانید فیلم های آموزشی 

درس های مختلف را ببینید یا فّعالیت های کالسی و منزل را انجام دهید. در این لوح فشرده، قسمت های مختلفی وجود 

دارد که هرکدام یک نماد مخصوص دارند. مثالً این شکل  نماد فیلم آموزشی است. نمادهای داخل لوح فشرده در 

کتاب هم هستند و شما با دیدن این نمادها در کتاب، متوجه می شوید که باید به سراغ لوح فشرده بروید:

 فیلم آموزشی

 نرم افزار )برنامه ی رایانه ای(

 پوشه

 پرونده ی تصویری

 پرونده ی متنی

 پرونده ی ارائه مطلب

با این نمادها و کاربرد آن ها، به تدریج در کتاب و لوح فشرده آشنا می شوید.

مطالب  و  کنید  را شروع  فناوری  و  کار  یادگیری درس  و همراهی دوستان خود،  معلّم  با کمک  می توانید  حاال 

جدیدی یاد بگیرید.

موّفق باشید.




