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سخنی با دانش آموز

آموزش و پرورش امسال برای شما دانش آموزان عزيز برنامه و كتاب های جديد در نظر گرفته است يكی از درس های جديد 
به نام كار و فّناوری است. هدف اين درس كه اّولين بار برای شما اجرا می شود و در سال های بعد هم ادامه خواهد داشت آشنايی با 
دنيای كار و كسب بعضی از مهارت هاست. اميدواريم با تكميل تدريجی آن، وقتی كه دوره متوسطه را به پايان می رسانيد توانايی كار 
و استفاده از رايانه (كامپيوتر)  و طّراحی و انجام فّعالّيت های ساده فنی و هنری را در حد مناسب فرا گرفته باشيد. اين درس عالوه بر 
كمک برای رفع بعضی از نيازهای روزمره زندگی شخصی و خانوادگی، زمينه ی اشتغال آينده شما را هم فراهم می آورد. فايده ی مهم 
ديگر اين درس آشنا شدن دانش آموزان عزيز با كارها و مشاغل مختلف است كه به آن ها در انتخاب رشته ی تحصيلی در سال های 
بعد كمک می كند. دانش آموزان با گذراندن درس كار و فّناوری و كشف عالقه ی خود می توانند تصميم بگيرند در چند سال بعد به 

هنرستان بروند يا دبيرستان، و چه رشته ای را انتخاب كنند.
درس كار و فّناوری در امسال  شامل ٢ بخش عمده می شود كه يكی كار با رايانه (كامپيوتر) است و دوم فّعالّيت هايی است كه 
شما را درگير كارهای عملی در حوزه فنی، كشاورزی و يا خدماتی می كند شما دانش آموزان عزيز می توانيد به كمک معلّمان دلسوز 

عالوه بر كار با رايانه از ميان مجموعه ای كه در پايان اين كتاب معّرفی شده است دو فّعالّيت مورد عالقه را انتخاب و انجام دهيد.
برای بخش اّول، محّل آموزش و يادگيری كارگاه رايانه (كامپيوتر) مدرسه مناسب است و نياز به خريد وسيله ای نيست، در اين 
بخش كتاب، مطالب به صورت مرحله به مرحله و تصويری ارائه شده است. در تصويرها ترتيب مراحل با شماره گذاری مشّخص شده 

است تا به راحتی بتوانيد مراحل را در رايانه انجام دهيد.
به همراه كتاب، يک لوح فشرده با عنوان كتاب الكترونيكی دريافت می كنيد. اين لوح فشرده در يادگيری بهتر مطالب به شما 
كمک می كند. عالوه بر اين، در اين لوح فشرده، مطالب كتاب در محيط انگليسی نرم افزارها به صورت مرحله به مرحله و تصويری 
آموزش داده شده است، تا شما بتوانيد با رايانه ای كه در آن برنامه ی فارسی ساز نصب نشده است نير فّعالّيت های مورد نظر را انجام 
دهيد. همچنين واژه نامه ی اصطالحات رايانه ای شامل واژه های استفاده شده در كتاب، به همراه واژه های پيشنهادی فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی و معادل آن به زبان انگليسی در آن قرار دارد.
در بخش دوم اگر مدرسه دارای كارگاه باشد خيلی مناسب است، و اگر كارگاه نداشته باشد كارها را بايد در كالس و با ابزار 
و وسايلی كه به كمک مدرسه و معلّمان محترم و همكاری شما تهّيه می شود، انجام دهيد، البّته سعی شود تا آن جا كه ممكن است از 
وسايل موجود در منزل استفاده كنيد و فوری به فكر خريد وسيله و ابزار نباشيد. ضمناً دّقت كنيد كه به علّت كار در كالس و فضای 

محدود، به خود و ديگران آسيب نرسانيد و نكات بهداشتی و ايمنی را كامالً رعايت فرماييد. 

به نام خدا



در اين درس می توانيد با ذوق و خّالقّيت خود و معلّمان محترم تغييراتی در كارها بدهيد كه به بهتر شدن آن ها كمک كند و حتی 
می توانيد يک كار جديد تعريف کنيد و آن را جايگزين كارهای موجود كرده و اجرا كنيد، و در صورت تمايل شرح آن را برای ما بفرستيد 

تا برای همه دانش آموزان كشور اطّالع رسانی كنيم.
ضمن آرزوی موفّقّيت برای همه شما عزيزان كه اميدهای فردای كشور عزيزمان هستيد مجددًا توصيه می شود در حين كار همه 

مسائل ايمنی را به خوبی رعايت كنيد كه حفظ سالمتی و تندرستی شكر عملی از خدای مهربان است.



بخش اّول
فّناوری اّطالعات و ارتباطات
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اين وسيله را در چه مکان هايی ديده ايد؟
آيا می دانيد در اين مکان ها چه استفاده ای از رايانه می کنند؟ 

شما چه استفاده ای از رايانه می توانيد بکنيد؟

کارهای  که  باشيد  افرادی  از  يکی  هم  شما  می خواهيد  آيا  کرده اند.  شروع  کوچک  کارهای  از  رايانه،  متخصصين  از  بسياری 
زيادی با رايانه انجام می دهند؟ 

در اين کتاب به شما کمک می کنيم تا بتوانيد از رايانه در زندگی خود استفاده کنيد. 

(Computer) اجزای رايانه
بهتر است برای به کارگيری رايانه، از شناخت اجزای آن شروع کنيم.

 به اجزايی که در تصوير می بينيد، سخت افزار (Hardware) می گوييم.

درس اّول 
شروع کار با رايانه



٣

روشن کردن رايانه
برای اين که بتوانيد با رايانه کار کنيد، ابتدا بايد آن را روشن کنيد. 

 برای اين کار کليد روشن/خاموش روی کازه که عالمتی به شکل   دارد را فشار دهيد.
 حاال صفحه نمايش را نيز روشن کنيد.

  با روشن شدن رايانه، برنامه ای به نام ويندوز (Windows) اجرا می شود.  
 بعد از روشن شدن رايانه، صفحه ای نمايان می شود که به آن ميزکار (Desktop) می گوييم. 

 به تصاوير کوچکی  که در ميزکار رايانه می بينيد، نماد (Icon) می گوييم.             
  ماوس (Mouse) را حرکت دهيد و به صفحه نمايش نگاه کنيد. می بينيد که با حرکت ماوس، 

روی صفحه نمايش حرکت می کند. به اين عالمت اشاره گر(Pointer) می گوييم. عالمت 

همان طور که می دانيد يکی از کارهايی که با رايانه می توانيد انجام دهيد، نّقاشی است. 
برای انجام هرکاری با رايانه، بايد برنامه ی مربوط به آن را اجرا کنيد. بنابراين، برای کشيدن نّقاشی نيز بايد برنامه ی مربوط به نّقاشی 

را در رايانه اجرا کنيد.

 به برنامه های رايانه ای که سبب  کارکردن سخت افزار می شوند، نرم افزار ( Software) می گوييم.

(Paint) اجرای برنامه ی نّقاشی 
١ــ اشاره گر ماوس را روی دکمه ی آغاز  قرار داده، کليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد.

 به يک بار فشار دادن کليدهای ماوس، کليک (Click) می گوييم. 
کليک چپ (Left Click)  يعنی فشار دادن کليد سمت چپ ماوس. 

دراين کتاب، به جای «کليک چپ»، به اختصار از «کليک» استفاده شده است.
٢ــ روی گزينه ی   کليک کنيد تا فهرستی باز شود.



        
کليک کنيد تا فهرست ديگری باز شود. ٣ــ روی گزينه ی

 همان طور که در شکل می بينيد، برنامه های گوناگونی برای انجام کارهای مختلف در رايانه در نظر گرفته شده است. يکی از اين 
برنامه ها، نّقاشی است.

کليک کنيد. ٤ــ روی 
روی  بر  پنجره ای  ترتيب،  اين  به 
با  می توانيد  که  می شود  ظاهر  صفحه نمايش 

کمک ماوس در آن نّقاشی بکشيد.

 در رايانه، هر پنجره، دارای يک نام است.(در شکل باال، نام پنجره، «نّقاشی» است.)
اين برنامه شامل ابزارهايی برای کشيدن نّقاشی و رنگ کردن آن است که در قسمت باالی پنجره مشاهده می کنيد .

در درس بعدی طريقه ی کشيدن نّقاشی با استفاده از ابزارهای اين برنامه را خواهيد آموخت.

بستن پنجره
 قبل از آن که رايانه را خاموش کنيد، بايد پنجره هايی که باز شده اند را ببنديد. برای بستن (close) پنجره مراحل زير را انجام 

دهيد:
١ــ روی عالمت  «بستن» در باالی سمت چپ پنجره ی نّقاشی کليک کنيد.

٢ــ در پنجره ی نمايان شده روی دکمه ی  کليک کنيد. با انجام اين کار، برنامه ی نّقاشی بدون ذخيره شدن بسته 
می شود.

٤



٥

خاموش کردن رايانه
 برای خاموش کردن رايانه (Shut down)،  روی دکمه ی  کليک کرده، سپس روی کليد  کليک کنيد.

 با فشردن کليد روشن/خاموش، صفحه نمايش را 
نيز خاموش کنيد.

رعايت نکات ايمنی و بهداشتی کار با رايانه
بايد  ديگری،  ی  وسيله  هر  مانند  رايانه  با  کار  برای 
مواردی که به سالمت جسمی شما مربوط می شود، رعايت 
جلوگيری  احتمالی  های  آسيب  و  خطرات  بروز  از  تا  کنيد 

کنيد. 
برخی از اين نکات عبارت اند از:

 هنگام کار با رايانه، مراقب سيم ها و پريزهای برق 
باشيد.

باشد  گونه ای  به  صفحه نمايش  گرفتن  قرار  محل   
که بازتابش نور آن، به چشمان شما آسيب نرساند.

 از کار کردن به مدت طوالنی (بيش تر از ٣٠ دقيقه) 
با رايانه پرهيز کنيد.



فّعالّيت ١

٦

١ــ نام هر يک از اجزای رايانه را در تصوير زير مشّخص کنيد.

٢ــ برنامه ی ماشين حساب (Calculator) را اجرا کنيد.
٣ــ درگروه های٣ يا ٤ نفری، درمورد کاربردهای رايانه در زندگی صحبت کنيد و چند مورد را برای ساير گروه ها بيان کنيد. 

٤ــ جدول زير را کامل کنيد.

کاربرداجزای رايانه

صفحه نمايش

صفحه کليد

ماوس

 بلندگو

ميکروفون

چاپگر



کنيد  فرض  بکشيد.  رايانه  نّقاشی  برنامه ی  در  متنوعی  نّقاشی های  می توانيد 
می خواهيد يک صفحه ی بازی مانند شکل طراحی کنيد. برای اين کار: 

ابتدا برنامه ی نّقاشی را اجرا کنيد.١

رنگ آميزی زمينه ی نّقاشی
رنگ  روی  پنجره)،  چپ  (سمت  ها  رنگ  قسمت  در  ١ــ 

دلخواه کليک کنيد.
٢ــ در قسمت ابزارها روی   کليک کنيد.

٣ــ در نقطه ی دلخواهی از صفحه ی نّقاشی کليک کنيد.
به اين ترتيب، رنگ صفحه ی نّقاشی، مطابق رنگی که انتخاب 

کرده ايد، تغيير می کند.

کشيدن خانه
١ــ در قسمت شکل ها، روی  کليک کنيد.

٢ــ در قسمت رنگ ها؛ رنگ مورد نظر را به روش زير انتخاب 
کنيد:

الف) برای تعيين رنگ خط  دور شکل، روی   کليک 
کرده، سپس رنگ دلخواه را انتخاب کنيد.

کرده،  کليک  روی   شکل،  داخل  رنگ  تعيين  برای  ب) 
سپس رنگ دلخواه را انتخاب کنيد.

٣ــ در محل مورد نظر از صفحه ی نّقاشی کليک کنيد و کليد سمت چپ ماوس را نگه داشته، با حرکت ماوس، مربع يا مستطيلی 
با اندازه ی دلخواه بکشيد. 

٤ــ روی   کليک کنيد و نوع خط دور شکل را از فهرست نمايان شده، انتخاب 
کنيد.

کليک کنيد و نوع طرح داخل شکل را از فهرست نمايان شده، انتخاب  ٥ــ روی 
کنيد.

١ــ گاهی نماد بعضی از برنامه ها در ميزکار رايانه قرار داده می شود؛ در صورتی که نماد برنامه ی نّقاشی در ميزکار رايانه ای که با آن کار می کنيد قرار 
دارد، برای اجرای برنامه، روی آن دوبار کليک کنيد.

٧

درس دوم 
نّقاشی با رايانه



٨

٦ــ برای کشيدن سقف، در و پنجره خانه، به روش مشابه، شکل مناسب را انتخاب کرده و در صفحه ی نّقاشی 
بکشيد.

 در هر قسمت  از نّقاشی، می توانيد با کليک بر روی  در باالی پنجره ی نّقاشی، آخرين تغييرات را لغو کنيد. 

کشيدن الک پشت
در قسمت شکل ها، شکل مناسب برای کشيدن الک پشت را انتخاب کرده و در صفحه ی نّقاشی بکشيد.   

کشيدن درخت
و رنگ دلخواه، تنه ی درخت را بکشيد. ١ــ با انتخاب  

٢ــ در قسمت برس ها،روی   کليک کنيد.
٣ــ يکی از انواع برس ها ( مناسب برای برگ های درخت) را انتخاب کنيد.

٤ــ رنگ دلخواه را انتخاب کنيد.
٥ ــ برگ های درخت را بکشيد.

کشيدن مسيرها
١ــ در قسمت ابزارها، روی   کليک کنيد.

٢ــ رنگ دلخواهی انتخاب کرده و مسيرهای مورد نظر را در صفحه ی نّقاشی بکشيد.



٩

پاک کردن شکل
کليک کنيد. ١ــ برای پاک کردن شکل در قسمت ابزارها، روی 

٢ــ با نگه داشتن کليد سمت چپ ماوس و کشيدن پاک کن روی شکل، قسمت های موردنظر را پاک کنيد.

 
ذخيره کردن نّقاشی

برای اين که بتوانيد نّقاشی خود را در رايانه ذخيره (Save)   کنيد، مراحل زير را اجرا کنيد:
کليک کنيد. ١ــ روی 

٢ــ در فهرست نمايان شده، روی  کليک کنيد.
کليک کنيد. ٣ــ در پنجره ی باز شده، روی 

٤ــ در قسمت اشاره شده، نام مناسبی مثالً «بازی مسيريابی» برای نّقاشی خود بنويسيد.

نکته

  دّقت داشته باشيد، هنگام پاک کردن، رنگ   با رنگ زمينه ی نّقاشی يکسان باشد.
 برای تغيير رنگ داخل شکل های بسته توخالی می توانيد از ابزار  استفاده کنيد. 



١٠

 با استفاده از کليدهای حرفی و کليد فاصله برروی صفحه کليد (Keyboard) نام نّقاشی را بنويسيد. 

زبانی که در رايانه مورد استفاده قرار می گيرد، انگليسی است. می توانيد آن را به زبان فارسی تغيير دهيد. 
در بخش اشاره شده، کليک کنيد. برای تعيين زبان فارسی، ابتدا روی  و سپس روی

٥ــ روی دکمه ی  کليک کنيد.

نکته
 اگر هنگام نوشتن متن با استفاده از صفحه کليد، زبان نوشتن متن فارسی نبود، می توانيد آن را به 

زبان فارسی تغيير دهيد. 



٢فّعالّيت

١١

١ــ شکل زير را در برنامه ی نّقاشی بکشيد و با استفاده از ابزارهای مناسب، آن را رنگ کنيد. 

 
ذخيره کنيد. ٢ــ اين نّقاشی را با نام شب وروز در  

٣ــ با انتخاب ابزارهای مختلف در قسمت ابزارها، يک نّقاشی دلخواه بکشيد و آن را رنگ آميزی کنيد.
کاربرد آن را مشاهده کنيد. ٤ــ با انتخاب ابزار



١٢

دسته بندی اشيا در همه ی موارد به ما کمک می کند تا در موقع نياز، زودتر به آن ها دسترسی داشته باشيم. اين کار را در کتاب خانه 
و کمد لباس تجربه کرده ايد. در رايانه نيز دسته بندی اطّالعات و نام گذاری آن ها در دسترسی سريع تر و آسان تر به ما کمک می کند. 

پرونده
وقتی يک نّقاشی را در رايانه ذخيره می کنيد، 
در محلی از حافظه ی  رايانه قرار می گيرد. به نّقاشی 
ذخيره شده، پرونده (File) می گوييم. هر پرونده، يک 

«نام» دارد.
مثالً: پرونده ی «بازی مسيريابی»

دارد؛  وجود  پرونده  مختلف  انواع  رايانه  در 
پرونده ی  بازی،  پرونده ی  تصويری،  پرونده ی  مانند: 

موسيقی، پرونده ی فيلم، پرونده ی متنی و...

پوشه
فرض کنيد چند پرونده ی نّقاشی، بازی و فيلم 
در رايانه ذخيره کرده ايد، می توانيد پرونده های هم نوع 
را دسته بندی کنيد. در رايانه هر دسته از پرونده ها را 

در يک پوشه (Folder) قرار می دهيم.

نماد رايانه 
رايانه  نماد  از  معموالً  رايانه،  در  موجود  پرونده های  و  پوشه ها  مشاهده ی  برای 

(Computer) استفاده می کنيم. 
برای ديدن محتويات رايانه، مراحل زير را انجام دهيد:

کليک کنيد. ١ــ روی  
٢ــ در فهرست نمايان شده، روی  کليک کنيد.

درس سوم 
دسته بندی اّطالعات در رايانه

آيا يک پوشه، می تواند شامل پوشه های ديگری باشد؟?



١١٣

پنجره ی رايانه را به شکل روبه رو می بينيد:
 

  

 (Double Click) دو بار کليک سريع و پشت سرهم را دو بار کليک
می گوييم.

اطّالعات،  به  سريع تر  و  راحت تر  دسترسی  و  دسته بندی  برای 
در  کنند.  می  تقسيم   (Drive) درايو يا  بخش  چند  به  را  رايانه  ی  حافظه 

شکل، چند نمونه  درايو(ديسک محلی) را می بينيد.
   برای مشاهده  ی محتويات هر يک از درايوها، روی نماد آن، 
 :D دوبار کليک کنيد تا پنجره ی آن باز شود. در شکل، محتويات درايو

(ديسک  محلیD:) را می بينيد.

نکته

نکته

ممکن است پنجره ی رايانه ی شما با اين پنجره، کمی متفاوت باشد.

 برای ديدن محتويات رايانه می توانيد روی نماد آن در ميزکار، 
دوبار کليک کنيد. 



نکته

ايجاد پوشه در رايانه
برای اين که شما راحت تر بتوانيد به نّقاشی هايی که در رايانه کشيده ايد، دسترسی داشته باشيد، می توانيد يک پوشه به نام دلخواه 

(مثالً به نام خودتان) ايجاد کنيد، تا پرونده های نّقاشی خود را در آن قرار دهيد. برای اين کار:
کليک کنيد. روی   ١ــ در فهرست  

٢ــ يکی از درايوها (مثالً ديسک محلیD:) را باز کنيد.        
٣ــ در نوار منو، روی  کليک کنيد. 

٤ــ زبان نوشتن در رايانه را فارسی کنيد، سپس در کادر ظاهر شده، نام خود را بنويسيد. (در اين جا به عنوان مثال، نام دانش آموز، 
«عرفان» درنظر گرفته شده است.) 

٥ــ کليد  بر روی صفحه کليد را فشار دهيد.

تغيير نام پوشه (يا پرونده)  
گاهی پس از دادن يک نام به پوشه (يا پرونده)، متوجه غلط بودن 

دهيد.   (Rename) تغييرنام  را  آن  می گيريد  تصميم  يا  می شويد  آن 
برای اين کار مراحل زير را انجام دهيد:

١ــ روی پوشه ی مورد نظر کليک کنيد.
کليک کنيد.  ٢ــ در نوار منو روی  

را انتخاب کنيد. ٣ــ در فهرست ظاهر شده، گزينه ی 
به اين ترتيب، نام قبلی پوشه رنگی می شود.

٤ــ نام مورد نظر را بنويسيد. (يا آن را تصحيح کنيد)
٥ــ کليد  بر روی صفحه کليد را فشار دهيد. 

   
١٤

 تا زمانی که نام پوشه را ننوشته ايد، در جای ديگری کليک نکنيد.



١٥

بازکردن پرونده ی نّقاشی 
پرونده ی نّقاشی خود را که به نام  «بازی مسيريابی» ذخيره کرده ايد، باز (Open)  کنيد و متنی در آن بنويسيد.

ابتدا برنامه ی نّقاشی را اجراکنيد.
کليک کنيد. ١ــ روی  

کليک کنيد.  ٢ــ در فهرست نمايان شده، روی  

٣ــ در پنجره ی نمايان شده، روی نام پرونده ی «بازی مسيريابی» کليک 
کنيد.

٤ــ روی دکمه ی  کليک کنيد.

نوشتن متن در نّقاشی
می توانيد يک يا چند جمله برای توضيح نّقاشی خود اضافه کنيد. برای اين کار:

١ــ در قسمت ابزارها، روی  کليک کنيد.
٢ــ رنگ دلخواهی برای قلم متن انتخاب کنيد.

٣ــ کادر نوشتن متن را در باالی صفحه ی نّقاشی بکشيد.( اين کادر را به صورت نقطه چين در صفحه ی نّقاشی خواهيد ديد.)
٤ــ زبان نوشتاری متن را فارسی کنيد.

٥ــ متن «الک پشت را به خانه برسانيد» را داخل کادر بنويسيد.
 اگر اندازه ی کادر مربوط به متن، مناسب نبود، قبل از کليک کردن در نقطه ی ديگری خارج از کادر متن، در حالی که مکان نما 

داخل کادر قرار دارد، با استفاده از اشاره گر ماوس، اندازه ی کادر متن را تغيير دهيد.



نکته

نکته

١٦

 با کشيدن کادر متن در صفحه ی نّقاشی، زبانه ی ابزارهای متنی در باالی صفحه ظاهر می شود که می توانيد نوع قلم، اندازه ی 
قلم و ... را تغيير دهيد.

٦ــ پرونده ی نّقاشی را ذخيره کنيد.

چاپ پرونده ی نّقاشی
می توانيد نّقاشی خود را روی کاغذ چاپ (Print)  کنيد. 

بهتر است قبل از چاپ نّقاشی، پيش  نمايش  چاپ (Print Preview) را مشاهده کنيد تا اگر اشکالی وجود داشت آن را رفع کرده، 
سپس پرونده را چاپ کنيد (اين امکان، از هدر رفتن کاغذ جلوگيری می کند).

برای اين منظور، مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ روی  کليک کنيد.

کليک کنيد. ٢ــ در فهرست نمايان شده، روی  
٣ــ روی  

کليک کنيد.
نمايان شده بعد از مشاهده ی صفحه ی مورد نظر، در صورتی که  ٤ــ در پنجره ی 

اشکالی وجود ندارد روی   کليک کنيد.

کليک کنيد. ١ ٥ــ در پنجره ی چاپ، روی دکمه ی 
٦ــ صفحه ی پيش نمايش چاپ را ببنديد.

   ۱ــ اين قسمت را در صورتی اجرا کنيد که رايانه ی شما به چاپگر متصل باشد.

هنگام ذخيره کردن، پرونده با همان نام قبلی ذخيره می شود.

از  پس  و  ببنديد  را  چاپ  نمايش  پيش  ی  پنجره  اشکالی  هر  وجود  صورت  در 
انجام تغييرات الزم مجددًا برای چاپ اقدام کنيد. برای بستن صفحه ی مربوط 

به پيش نمايش چاپ، روی  کليک کنيد. 



را مشاهده کنيد. ١ــ محتويات  
٢ــ در درايو D:، يک پوشه به نام «درس کار و فّناوری» ايجاد کنيد.

٣ــ در نّقاشی مربوط به فّعالّيت ٣ درس قبل، يک متن دلخواه بنويسيد.
٤ــ جدول زير را پر کنيد. 

راهنمای جدول: ١ــ برای دسته بندی پرونده ها ايجاد می کنيم؛ ٢ــ يک بخش از حافظه ی رايانه؛ ٣ــ يکی از 
ماوس؛  ی  دکمه  فشردن  يک بار  ٥ــ  دارد؛   ... و  فيلم  نّقاشی،  مانند  مختلف  انواع  ٤ــ  رايانه؛  سخت افزاری  اجزای 

ـ  کازه ٦ـ

٣فّعالّيت

1

24

35

6

١٧



١٨

درس چهارم 
حافظه ی رايانه

به  روز  هر  و  شده ايم  رو  روبه  اطّالعات  عظيم  حجم  با  که  امروزه  اما  می داريم.  نگه  خود  ی  حافظه  در  را  اطّالعات  از  بخشی  ما 
اطّالعات ما افزوده می شود؛ نگه داشتن همه ی اطّالعات در حافظه بسيار مشکل است. بنابراين، بخشی از اطّالعات را در جای ديگری 

مانند کاغذ ثبت می کنيم؛ گاهی برخی از اطّالعات را به صورت عکس يا فيلم نگه می داريم. 
پاک  آن  اطّالعات  برق،  قطع  با  يعنی  است؛  ناپايدار  حافظه  اين  ولی  است؛  اصلی   (Memory) ی حافظه  يک  دارای  نيز  رايانه 
می شود؛ لذا عالوه بر آن، حافظه های ديگری وجود دارد که می توانيد اطّالعات(پرونده ها و پوشه ها) موجود در حافظه ی اصلی رايانه را 
به طور دائمی بر روی آن ها ذخيره کنيد. ديسک سخت يک نوع حافظه ی پايدار است که درون رايانه قرار دارد. انواع لوح فشرده و 
حافظه ی فلش نيز از نوع حافظه های پايدارند. از اين حافظه ها برای جابه جايی اطّالعات استفاده می شود. در شکل، چند نمونه حافظه ی 

قابل انتقال و جابه جايی را می بينيد:

تهّيه ی کپی از يک پرونده
گاهی نياز داريد که از يک پرونده ی موجود در رايانه، نسخه ی ديگری تهّيه 

کنيد.
 (Copy) مثالً می خواهيد نسخه ای از يکی از تصاوير موجود در پوشه ی «تصاوير»، را در پوشه ای که به نام خودتان ايجاد کرده ايد، کپی

کنيد. برای اين کار:
باز  را  در موجود  پوشه ی  ١ــ 

کنيد. 
٢ــ روی يکی از تصاوير به دلخواه کليک کنيد.

 (Select) کليک کردن روی يک پرونده يا پوشه را انتخاب 
می گوييم.

نمايان  آن  دور  رنگی  کادر  يک  نماد،  يک  انتخاب  با   
می شود.

کليک کنيد. ٣ــ در نوار منو، روی  
کليک کنيد. ٤ــ در فهرست نمايان شده، روی  



نکته

١٩

 برای بازگشت (Back) به پوشه ی قبلی از دکمه ی  استفاده کنيد. 
(در اين جا پوشه ی «عرفان» باز شده است)   ٥ــ پوشه ی خودتان را باز کنيد. 

٦ــ در نوار منو، روی  کليک کنيد.
٧ــ در فهرست نمايان شده، روی  کليک کنيد.

به اين ترتيب، يک نسخه از تصوير مورد نظر در پوشه ی شما کپی شده است.

حذف پرونده و پوشه 
می توانيد پرونده ها و پوشه هايی را که ديگر به آن ها احتياج نداريد حذف کنيد.

ذخيره کرديد و سپس يک کپی از نّقاشی را در  به ياد داريد که پرونده ی «بازی مسير يابی» را برای اولين بار در
است را  پوشه ی «نّقاشی های من» در پوشه ی خودتان ايجاد کرديد. بنابراين، می توانيد پرونده ی «بازی مسير يابی» که در

حذف کنيد. 
در که  مسيريابی  بازی  ی  پرونده  حذف  برای 

قرار دارد، مراحل زير را انجام دهيد:
در   موجود  مسيريابی»  «بازی  پرونده ی  روی  ١ــ 

 کليک کنيد.
٢ــ کليد  را فشار دهيد.

کليک کنيد. ٣ــ در کادر ظاهر شده روی دکمه ی  

تهّيه ی کپی از يک پوشه نيز به همين روش انجام می شود.



٢٠

حذف می شود.  به اين ترتيب، پرونده ی « بازی مسيريابی» از

بازيابی پرونده و پوشه ی حذف شده
گاهی ممکن است بعد از حذف پرونده، دوباره به آن نياز داشته باشيد.

برای برگرداندن اطّالعاتی که اشتباهاً حذف شده اند، مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ روی نماد دو بار کليک کنيد تا پنجره ی مربوط به سطل زباله باز شود.

٢ــ روی پرونده ی « بازی مسيريابی» کليک راست کنيد.  
٣ــ گزينه ی  را از فهرست انتخاب کنيد.

نکته
ديدن  برای  می گيرد.  قرار   (  Recycle Bin  ) زباله  سطل  داخل  در  پرونده  حذف،  عمل  از  بعد 

در ميز کار دوبار کليک کنيد.  محتويات سطل زباله می توانيد روی نماد 



٢١

با اين کار پرونده ی حذف شده به مکان اّولّيه ی خود باز می گردد.

١ــ در پوشه ی خودتان، يک پوشه ی جديد به نام «نّقاشی های من» ايجاد کنيد.
٢ــ يک نسخه از نّقاشی هايی که تاکنون در رايانه کشيده ايد در پوشه ی « نّقاشی های من» کپی کنيد.

٣ــ در صورت امکان ، با راهنمايی معلّم،  يک نسخه از پوشه ی خودتان را برروی لوح فشرده يا حافظه ی فلش کپی 
کنيد.

نمايش  انواع  برای  فهرستی  در   عالمت    روی  کليک  با  منو  نوار  در  خودتان،  پوشه ی  در  ٤ــ 
محتويات پنجره باز می شود. با کليک روی هر گزينه، نوع نمايش مربوط به آن را ببينيد.

ببينيد.  را  فيلم  آن  و  کنيد  کپی   :D درايو روی  کتابتان،  همراه  فشرده  لوح  روی  از  را  «فيلم»  پرونده ی  ٥ــ 
(راهنمايی: برای ديدن فيلم، روی نماد آن دوبار کليک کنيد.)

٦ــ فيلم فّعالّيت ٥ را در پنجره ای می بينيد که مربوط به برنامه ی پخش فيلم يا صداست؛ کليدهای موجود در 
آن، چه عملی انجام می دهند؟

نکته
برای حذف و بازيابی پوشه نيز مانند پرونده عمل می شود.

٤فّعالّيت



کار عملی ١ درس پنجم

١ــ يک پوشه به نام «کار عملی» در پوشه ی خود ايجاد کنيد.
٢ــ از بين موضوعات زير، يکی را به دلخواه انتخاب کنيد:

 انرژی و محيط زيست
 منظومه ی شمسی

 يک باغ ميوه
 زمين بازی  

در برنامه ی نّقاشی، برای موضوع انتخاب شده، يک نّقاشی بکشيد.
٣ــ نّقاشی را با نام مناسبی، در پوشه ی «کارعملی» ذخيره کنيد. 

٤ــ در برنامه ی نّقاشی برای ضرب المثل: «قطره قطره جمع گردد   وانگهی دريا شود» يک نّقاشی بکشيد.
٥ــ چند جمله در مورد اين ضرب المثل به نّقاشی خود اضافه کنيد و آن را با نام مناسبی ذخيره کنيد.

٦ــ در برنامه ی نّقاشی، يک نّقاشی در مورد درخت علم و ميوه های آن بکشيد. کنار هر ميوه، نام آن را بنويسيد و نّقاشی را ذخيره کنيد.
٧ــ نّقاشی زير را در برنامه ی نّقاشی بکشيد:  

اين نّقاشی را با کشيدن شکل های دلخواه در آن تکميل کنيد و موارد مرتبط را با خط به هم وصل کنيد.

٨ ــ سعی کنيد نقشه ی جغرافيايی استان خود را در برنامه ی نّقاشی بکشيد و نام شهرهای استان را در آن بنويسيد. نّقاشی را 
ذخيره کنيد.

٩ــ يک کپی از نّقاشی هايی که با رايانه کشيده ايد، به معلّمتان بدهيد.
١٠ــ «فيلم آموزشی» موجود در لوح فشرده ی کتاب الکترونيکی اين درس را ببينيد.

٢٢



٢٣
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٢٤

درس ششم 
نوشتن متن در رايانه

فارسی  کتاب  در  داستانی  نگارش  به  مربوط  می بينيد  که  تصويری 
شماست. شما می توانيد يک خالصه ی چند سطری از کتاب داستان مورد 

عالقه ی خود را به جای اين داستان در نظر بگيريد.
متن داستان را در رايانه بنويسيد، تصوير مناسبی به آن اضافه کنيد، 

به شکل زيبايی تنظيم کنيد، سپس آن را چاپ کرده و به معلّم ارائه دهيد.
اين  در  دارد.  وجود  رايانه  در  مختلفی  برنامه های  کار،  اين  برای 

کتاب، با برنامه ی واژه پرداز ُورد (Word Processor) کار می کنيد. 

اجرای برنامه ی ُورد
ابتدا برنامه ی واژه پرداز ُورد را اجرا کنيد. برای اين کار:

١ــ  روی دکمه ی   کليک کنيد.
٢ــ  روی گزينه ی   کليک کنيد.

٣ــ  روی   کليک کنيد.
٤ــ  از فهرست باز شده، روی   کليک کنيد.

مشاهده  روبه رو  شکل  به  صفحه ای  برنامه،  اين  اجرای  با 
می کنيد:

 به عالمت |  که در کنار صفحه، چشمک می زند مکان نما 
(Cursor) می گويند. در واقع مکان نما محل نوشتن متن را تعيين 

می کند.



عملکرد کليدهای پس بَر و حذف، چه تفاوتی با هم دارند؟?
٢٥

اّولين قدم در نوشتن متن در اين برنامه، تعيين زبان نوشتن متن است. برای نوشتن متن فارسی، بعد از تغيير زبان، بايد جهت 
نوشتن را  «راست به چپ» تنظيم کنيد. برای اين کار روی   کليک کنيد.

حاال نوشتن متن داستان را با استفاده از صفحه کليد 
شروع کنيد.

کار با صفحه کليد
کليدهای  و  حرفی  کليدهای  از  استفاده  با  حاال 

عددی، نوشتن متن را شروع کنيد.

  برای ايجاد فاصله بين کلمات از کليد فاصله بر روی صفحه کليد استفاده کنيد.
 در صورتی که حرفی را اشتباه نوشته ايد، با فشردن کليد پس بَر  برروی صفحه کليد، آن حرف را پاک کنيد.

 در پايان بند، برای انتقال به سطر بعدی، کليد ورود   را فشار دهيد.
  در پايان، متن نوشته شده را مرور کنيد. اگرخطايی در متن مشاهده می کنيد، با استفاده از کليدهای جهتی، مکان نما را روی 

متن حرکت داده و قبل از حرف اشتباه قرار دهيد؛ حاال با فشردن کليدحذف  آن حرف را پاک کنيد.

نکته
 همان طور که مشاهده می کنيد با رسيدن به پايان سطر، مکان نما به طور خودکار به سطر بعدی منتقل می شود.



نکته

 
به  پوشه  يک  خودتان  ی  پوشه  در  داستان،  متن  شدن  تمام  از  پس   
نام «نوشته های من» ايجاد کرده و متن نوشته شده را به نام «داستان» در آن 

ذخيره کنيد. 

ذخيره کردن پرونده ی متنی
برای ذخيره کردن پرونده ی متنی مراحل زير را انجام دهيد:

١ــ  روی  کليک کنيد.
کليک کنيد.         ٢ــ  روی

را   پرونده  ذخيره ی  ٣ــ  مسير 
انتخاب کنيد.  

٢٦

 می توانيد «تغييرزبان» و «لغو آخرين تغييرات» را با استفاده از ترکيب کليدهای صفحه کليد، 
سريع تر انجام دهيد: 

نگه داشتن کليد  و فشردن کليد  Ctrl + Zلغو تغييرات

نگه داشتن کليد  و فشردن کليد  Alt+ Shiftتغيير زبان



١فّعالّيت

٤ــ  نام پرونده را در بخش تعيين شده بنويسيد.
٥  ــ  روی دکمه ی  کليک کنيد.

١ــ ادامه ی داستان را در سه سطر در رايانه بنويسيد و آن را ذخيره کنيد.
٢ــ پايان داستان خود را به دلخواه تغيير دهيد و در سه سطر در ادامه ی آن بنويسيد و پرونده را با نام مناسبی ذخيره 

کنيد.

٢٧



يک متن مرتب، همراه با تصوير و عنوان مناسب، نظر خواننده را بيش تر جلب می کند. پس ما هم 
برای برقراری ارتباط مؤثرتر با خواننده ی داستان، بهتر است متن پرونده ی «داستان» را به شکل مناسبی 

تنظيم کنيم.
برای استفاده از پرونده ای که قبالً ايجاد کرده ايد، بايد آن را باز کنيد.

برای اين کار ابتدا برنامه ی ُورد را اجرا کنيد.

بازکردن پرونده ی ُورد
برای باز کردن پرونده ی «داستان»، مراحل زير را انجام دهيد:

١ــ  روی دکمه ی   کليک کنيد.
کليک کنيد. ٢ــ  روی   

٣ــ  مکان پرونده را با دوبارکليک روی  و   
انتخاب کنيد. وسپس 

٤ــ  پرونده ی مورد نظر را انتخاب کنيد.
کليک کنيد. ٥  ــ  روی دکمه ی 

٢٨

درس هفتم 
ويرايش و تنظيم متن



نکته

٢٩

درج عنوان 
برای درج عنوان، ابتدا بايد يک سطر خالی ايجاد کنيد.

برای اين کار:
١ــ  مکان نما را سر سطر اّول قرار دهيد.

٢ــ  کليد   را فشار دهيد.
ايجاد  متن  ابتدای  در  جديد  سطر  يک  ترتيب  اين  به   

می شود.
٣ــ  با استفاده از کليد   مکان نما را به سطر خالی منتقل 

کنيد و زبان نوشتن را فارسی کنيد؛ سپس عنوان را بنويسيد.

تغيير ظاهر متن
ظاهر  می خواهيد  و  نوشته ايد  قبالً  را  متنی  که  درصورتی 

آن را تغيير دهيد، بايد ابتدا متن مورد نظر را انتخاب کنيد.
برای انتخاب متن:

١ــ  در ابتدای آن کليک کنيد؛
را  اشاره گر  و  داريد  نگه  را  ماوس  چپ  سمت  ٢ــ  کليد 

روی متن حرکت دهيد تا به انتهای قسمت مورد نظر برسيد.
٣ــ  کليد سمت چپ ماوس را رها کنيد.

در  شده  انتخاب  حالت  به  نظر  مورد  متن  ترتيب،  اين  به 
می آيد.     

 

 

برای خروج از حالت انتخاب در هر جای صفحه کليک کنيد. 



٣٠

می توانيد ظاهر متن را با تعيين نوع قلم، اندازه، رنگ و سبک نوشتن تغيير دهيد.
در  روی    قلم،  نوع  تغيير  برای  ١ــ  
قلم  ،نوع  شده  نمايان  فهرست  از  سپس  کنيد؛  کليک  شده  اشاره  بخش 

مورد نظر را انتخاب کنيد. 

نمايان شده اندازه ی قلم را  ٢ــ  برای تعيين اندازه ی قلم، روی   در بخش اشاره شده کليک کنيد؛ سپس از فهرست 
انتخاب کنيد. 

٣ــ  اگر بخواهيد جمله ای در متن، با بقّيه ی جمله ها متفاوت باشد، می توانيد سبک نوشتن متن را تغيير دهيد. برای اين منظور از 
کليک کنيد و به تغيير ايجاد شده در متن توّجه کنيد. بخش اشاره شده در شکل، روی گزينه ی  يا     يا   



٣١

٤ــ  برای تغيير رنگ متن، روی عالمت کنار   در بخش اشاره شده کليک کنيد. سپس رنگ مورد نظر را انتخاب کنيد.

ترازبندی متن
زيبايی متن های نوشته شده، به نحوه ی چيدن آن درصفحه بستگی دارد. امکان ترازبندی در برنامه ی ُورد از طريق  

انجام می شود.

تغيير ظاهر عنوان
١ــ  عنوان متن را انتخاب کنيد.

٢ــ  نوع قلم را به B Titr تغيير دهيد.

٣ــ  اندازه ی قلم را به ٢٤ تغيير دهيد.
٤ــ  رنگ قلم را به سبز تغيير دهيد.

٥  ــ  سبک آن را به موّرب تغيير دهيد.
٦  ــ  تراز آن را وسط چين تعيين کنيد.



فّعالّيت ٢

٣٢

تغيير ظاهر متن داستان
١ــ  متن را انتخاب کنيد.

٢ــ  نوع قلم متن را به B Kamran تغيير دهيد.
٣ــ  اندازه ی قلم متن را به ١٨ تغيير دهيد.

٤ــ  رنگ قلم را به مشکی تغيير دهيد.
٥  ــ  متن را دوطرفه تراز کنيد.

در انتها، پرونده ی خود را ذخيره کرده و برنامه ی ُورد را 
ببنديد.

١ــ يکی از نعمت های بزرگ خداوند، اعضای خانواده ی ما هستند که گاهی از سپاس گزاری اين نعمت غافل می شويم. 
برای قدردانی از زحمات اين عزيزان، به يکی از آن ها نامه ای بنويسيد. نامه را با نام خدا شروع کنيد و ضمن اشاره به زحماتی 
که برای شما کشيده است، از او تشّکر کنيد. اين نامه را در برنامه ی ُورد بنويسيد و برای تنظيمات ظاهری متن از امکانات برنامه 

استفاده نماييد.
٢ــ در برنامه ی ُورد، نامه ای به دوست خود بنويسيد و در آن سال نو را تبريک بگوييد.سپس پرونده ی خود را با نام 

« تبريک سال نو» ذخيره کنيد.



نکته

٣٣

درس هشتم 
کپی و انتقال متن

می خواهيد دعوت نامه ای به مناسبت جشن دهه ی فجر برای معلّمان خود تهّيه 
کنيد. برای معلّمان، کارت دعوتی که شما تهّيه کرده ايد، با ارزش تر از کارت خريداری 

شده است. متن اين دعوت نامه را در برنامه ی ُورد بنويسيد. 
در بعضی از متن ها، قسمتی از متن، چند بار تکرار می شود. مثل دعوت نامه ی 

مقابل: 
واژه پرداز ُورد اين امکان را به شما می دهد که قسمتی از متن را به دفعات کپی 

کنيد. بنابراين نياز به نوشتن مجدد آن نيست.
ابتدا متن دعوت نامه را برای يکی از معلّمان خود بنويسيد.

کپی متن
برای کپی متن به روش زير عمل کنيد:

١ــ  متن نوشته شده را انتخاب کنيد.
٢ــ  روی   کليک کنيد.

و  کنيد  ايجاد  خالی  سطر  يک  دعوت نامه  انتهای  در  ٣ــ  
مکان نما را در آن سطر قرار دهيد.

٤ــ  روی  کليک کنيد.
همان طور که می بينيد، متن دعوت نامه کپی شد.

٥  ــ  مرحله ی ٣و٤ را تکرار کنيد.

 با يک بار انتخاب متن، می توانيد آن را به دفعات با استفاده از  
 در محل های مختلف کپی کنيد.



٣٤

انتقال متن
انتهای  به  را  مکان  و  زمان  به  مربوط  سطرهای  بخواهيد  اگر   
دعوت نامه منتقل کنيد. نياز به پاک کردن و نوشتن مجّدد متن نداريد. 

برای اين کار مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ  دو سطر مورد نظر را انتخاب کنيد.

٢ــ  روی  کليک کنيد.

                                                                     
٣ــ مکان نما را در ابتدای خط مورد نظر قرار دهيد.

٤ــ  روی   کليک کنيد.
٥  ــ  مراحل ١ تا ٤ را برای دو دعوت نامه ديگر تکرار کنيد.



نکته

٣٥

تغيير شکل ظاهری دعوت نامه
١ــ کل متن را انتخاب کنيد.

٢ــ نوع قلم را به نستعليق  تغيير دهيد.
٣ــ  اندازه ی قلم را به ١٨ تغيير دهيد.                                

٤ــ  سطر سه و چهار را چپ چين کنيد.
٥  ــ  دو خط زمان و مکان را کمی از طرف راست داخل ببريد.

(برای ايجاد فاصله از کليد فاصله استفاده کنيد.) 

٦  ــ  برای هر دعوت نامه، نام معلّم مورد نظر خود را بنويسيد.
٧ــ  دعوت نامه را با نام  «دهه فجر» ذخيره کنيد.

٨   ــ  برنامه ی ُورد را ببنديد.

برای انتخاب کل متن در يک پرونده، کليد  Ctrl از صفحه کليد را فشار داده و نگه داريد و سپس 
کليد A را فشار دهيد.

نکته

با فشردن هربارکليد  می توانيد چندين فاصله ايجاد کنيد.



فّعالّيت ٣

٣٦

شعر «ای مادر» در درس فارسی را در برنامه ی ُورد  بنويسيد؛ تنظيمات ظاهری مناسب برای متن را انجام  ١ــ  
دهيد و آن را ذخيره کنيد. 

می توانيد از کليدهای ترکيبی   +  ،  +   و    +   برای کپی، انتقال 
و جای گذاری در نوشتن متن استفاده کنيد.

نامه ای را که در پرونده ی «تبريک سال نو» به دوست خود نوشته ايد،برای چند دوست ديگر کپی کنيد و نام  ٢ــ  
هر يک را بنويسيد. در انتها، پرونده ی خود را ذخيره کنيد.



٣٧

می توانيد در متن خود از تصاوير متناسب با موضوع استفاده کنيد.
پرونده ی «داستان» را باز کنيد. 

برای درج تصوير مراحل زير را انجام دهيد: (شما مراحل را در داستان خود انجام دهيد) 
١ــ  در محلّی که می خواهيد تصوير را قرار دهيد کليک کنيد.

٢ــ  روی زبانه ی   کليک کنيد.

٣ــ  روی   کليک کنيد.
٤ــ  در پنجره ی نمايان شده، محل تصوير را انتخاب 
کنيد. (در اين جا تصويرانتخاب شده در مسير 
   قرار دارد)

٥  ــ  تصوير مناسب را انتخاب کنيد.
٦  ــ  روی دکمه ی   کليک کنيد.

٧ــ پرونده را ذخيره کنيد.

تغيير اندازه ی تصوير
شده  درج  تصوير  اندازه ی  تغيير  برای   

می توانيد:
انتخاب  را  آن  تصوير،  روی  کليک  ١ــ  با 

کنيد.
٢ــ  اشاره گر ماوس را روی لبه های تصوير 

ببريد تا به شکل    يا  تغيير کند.   
ماوس  چپ  سمت  کليد  داشتن  نگه  ٣ــ  با 
تغيير  دلخواه  به  را  تصوير  ی  اندازه  آن،  کشيدن  و 

دهيد.

درس نهم 
درج تصوير در متن

نکته
که  دارد  وجود  کتاب  همراه  ی  فشرده  لوح  در  «تصاويرمن»  ی  پوشه  در  جالبی  تصاوير 

می توانيد از آن ها استفاده کنيد.



٣٨

 همان طور که در تصوير مشاهده می کنيد بعد از درج تصوير در پرونده، زبانه ی قالب (Format) برای عکس ظاهر 
می شود که می توانيد با استفاده از ابزارهای آن، عکس را ويرايش کنيد.

درج کادر دور صفحه
برای زيباتر کردن صفحه می توانيد يک کادر دور آن بکشيد. برای درج کادر مراحل زير را انجام دهيد:

١ــ روی زبانه ی   کليک کنيد.
٢ــ  روی   کليک کنيد.

 ، ٣ــ  در پنجره ی «کادرها و سايه ها» از قسمت 
روی   کليک کنيد.

٤ــ  در فهرست نمايان شده، شکلی برای کادر انتخاب کنيد.
 با کليک روی  يا    موجود در کنار کادر «پهنا»، می توانيد 

پهنای کادر انتخاب شده را تغيير دهيد.

٥  ــ  روی دکمه ی   کليک کنيد. 



٣٩

چاپ پرونده
شما می توانيد پرونده ی خود را بر روی کاغذ چاپ کنيد.

بهتر است قبل از چاپ متن، پيش نمای چاپ را مشاهده کنيد 
تا اگر اشکالی وجود داشت آن را رفع کرده، سپس پرونده را چاپ 
کنيد. اين امکان از چاپ غيرضروری و هدر رفتن کاغذ جلوگيری 

می کند.
برای اين منظور  مراحل زير را انجام دهيد:

١ــ روی  کليک کنيد.
روی   را  ماوس  اشاره گر  شده،  باز  فهرست  در  ٢ــ  

 نگه داريد.
کليک  روی    ٣ــ  

کنيد.

٤ــ  در پنجره ی نمايان شده بعد از مشاهده ی صفحه ی مورد نظر، در 
صورتی که اشکالی وجود ندارد روی    کليک کنيد.

٥  ــ روی دکمه ی  کليک کنيد.



٤٠

٦ــ  برای بستن صفحه ی مربوط به پيش نمای چاپ، روی   کليک کنيد.

٧ــ  از برنامه ی ُورد خارج شويد.

نشانه گذاری در متن
شروع  نشانه ای  با  سطر  هر  جمالت  مخاطب،  توّجه  جلب  برای  متون،  از  بعضی  در 

می شود. مانند متن مقابل :
برای نوشتن اين متن از امکان نشانه گذاری در برنامه ی ُورد استفاده کنيد. 

برنامه ی ُورد را اجرا کنيد. 

١ــ  بند اّول را بنويسيد و برای نشانه گذاری در متن، مراحل 
بعدی را انجام دهيد:

٢ــ روی  در کنار  کليک کنيد.
٣ــ در فهرست نمايان شده، نوع نشانه را انتخاب کنيد. 

٤ــ جمله ی اّول از آسيب های رايانه ای را بنويسيد.
٥  ــ کليد  را فشار دهيد.

با فشردن کليد   ، مکان نما به سطر بعدی منتقل 
می شود و نشانه ی انتخاب شده در ابتدای سطر جديد قرار می گيرد.

٦ــ  به همين ترتيب ساير خطوط را بنويسيد.

نکته
روی  را  الزم  تغييرات  ببنديد؛  را  چاپ  پيش نمای  پنجره ی  اشکالی  هر  وجود  صورت  در 

پرونده ی متنی انجام دهيد و دوباره  برای چاپ اقدام کنيد.



٤فّعالّيت

                                       نکات ضروری کار با رايانه 

١ــ هنگام کار با رايانه، مراقب کابل ها و پريزهای برق باشيد. 
٢ــ از چاپ غيرضروری و به هدر دادن کاغذ خودداری کنيد. 

٣ــ قبل از استفاده از هر لوح فشرده يا حافظه ی ديگر، با معلّم خود هماهنگی های الزم را به عمل آوريد. 
٤ــ بعد از تمام شدن کار، رايانه را خاموش کنيد. 

٥  ــ بعد از تمام شدن کار، ميز رايانه و محيط کار را مرتّب کنيد. 
٦ــ در حفظ و نگهداری تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری بکوشيد. 

٤١

نکته

برای خارج شدن از حالت نشانه گذاری، دوباره روی    کليک کنيد.

٧ــ  يک تصوير مناسب درج کنيد.
٨ــ  يک کادر مناسب برای صفحه درج کنيد.

٩ــ  پرونده ی متنی را با نام  «ويروس» در پوشه ی «نوشته های من» ذخيره کنيد و برنامه ی ُورد را ببنديد.

١ــ  در پرونده ی دعوت نامه جشن دهه ی فجر يک تصوير مناسب درج کنيد و در صورت امکان آن را چاپ کنيد و آن را به 
معلّمانتان بدهيد.

٢- پرونده ی «تبريک سال نو» را باز کنيد؛ برای اين پرونده، يک کادر دور صفحه ی مناسب درج کنيد؛ برای تبريک به هر کدام 
از دوستانتان يک تصوير مناسب درج کنيد؛متن و تصوير تبريک به هر دوست را در يک صفحه قرار دهيد.( راهنمايی: با استفاده از 

کليدهای ترکيبی  و   در ابتدای هر متن تبريک، به صفحه ی بعدی منتقل می شويد.)
٣ــ  متن زير مربوط به «نکات ضروری کار با رايانه» است. اين نکات را در برنامه ی ُورد بنويسيد. (راهنمايی: برای شماره گذاری 

مطالب،  را انتخاب کنيد.)
تصاوير مناسبی به اين نکات اضافه کنيد؛ يک کادر دور صفحه درج کنيد و آن را ذخيره کنيد.



کار عملی ٢ درس دهم

١ــ  نکات مربوط به فّعالّيت درس «ايران و منابع انرژی» کتاب مطالعات اجتماعی (مصرف سوخت های فسيلی و 
برق) را در رايانه بنويسيد؛ سپس آن را با نام «منابع انرژی» ذخيره کنيد.

و  اتومبيل ها  ُسرنخوردن  و  برفی  روزهای  در  اصطکاک  درمورد «افزايش  تحقيقی  تجربی،  علوم  درس  در  ٢ــ 
اقداماتی که بايد صورت بگيرد» انجام می دهيد؛ گزارش اين تحقيق را در برنامه ی ُورد بنويسيد و آن را ذخيره کنيد. در 

صورت امکان آن را چاپ کنيد و به معلّم ارائه دهيد.
٣ــ  تحقيقی درمورد «سوخت هايی که در گذشته و در حال در کشور ما استفاده می شده» انجام  دهيد؛ گزارش اين 

تحقيق را در برنامه ی ُورد بنويسيد و آن را ذخيره کنيد. در صورت امکان آن را چاپ کنيد و به معلّم ارائه دهيد.

٤٢
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٤٤

درس يازدهم 
شبکه ی مّلی مدارس ايران (رشد)

کسب  برای  شخصی  هر  که  است  شده  زياد  قدری  به  اطّالعات  حجم  روزها  اين 
اطّالعات بيش تر بايد از اطّالعات ديگران استفاده کند. برای استفاده از دانش و اطّالعات 
ديگران بايد با آنان ارتباط برقرار کرد. اين ارتباط لزوماً مستقيم نيست و می تواند از طريق 
ديگر  رايانه های  در  موجود  اطّالعات  از  می توان  حتی  گيرد؛  انجام  و ...  تلويزيون  تلفن، 

کرد. استفاده 
به نظر شما چگونه می توانيم از اطّالعات موجود در رايانه ی ديگر استفاده کنيم؟

يکی از راه های استفاده از اطّالعات موجود در ساير رايانه ها، متصل کردن آن ها به 
يکديگر است.

از اتصال دو يا چند رايانه به يکديگر يک شبکه ی رايانه ای (Computer Network) تشکيل می شود.
 اينترنت ( Internet) يک شبکه ی رايانه ای است که در سراسر کره ی زمين گسترده شده است.

وقتی معلّم از شما می خواهد در مورد موضوع خاصی، تحقيق کنيد؛ برای جمع آوری اطّالعات از چه منابعی استفاده می کنيد؟
يکی از منابعی که می توانيد برای يافتن اطّالعات در زمينه های مختلف آموزشی از آن استفاده کنيد، شبکه ی ملّی مدارس ايران 
از  انبوهی  به  ساده،  کليک  چند  با  و  شويد  وصل  رشد  شبکه ی  اختصار،  به  يا  ايران  مدارس  ملّی  ی  شبکه  به  توانيد  می  است.  (رشد) 

اطّالعات دست  يابيد.
نام  به  برنامه ای  بايد  ابتدا  رشد،  شبکه ی  در  موجود  اطّالعات  مشاهده ی  برای 

مرورگر وب را اجرا کنيد. 

اجرای مرورگر وب
برای اجرای مرورگر وب به روش زير عمل کنيد:

کليک کنيد. ١ــ  روی 
روی   شده،  نمايان  فهرست  از  ٢ــ  

 کليک کنيد.
کليک  ٣ــ  روی  

کنيد.
 هر وب سايت در اينترنت يک آدرس (نشانی) 
مخصوص به خود دارد که با آن می توان به وب سايت 

مورد نظر دسترسی پيدا کرد.



٤٥

وب سايت شبکه ی مّلی مدارس ايران (رشد) 
آدرس وب سايت شبکه رشد، www.roshd.ir است.

برای ورود به اين وب سايت مراحل زير را اجرا کنيد:
  مرورگر  را اجرا کنيد.

١ــ در کادر آدرس کليک کنيد.
٢ــ  آدرس سايت رشد را در بخش اشاره شده بنويسيد. 

٣ــ  کليد  روی صفحه کليد را فشار دهيد.
 در اينترنت، اطّالعات را به صورت صفحات وب (Web pages) مشاهده می کنيد. مجموعه ی چند صفحه وب، يک وب سايت 

(Web site) ناميده می شود. 
 در هر وب سايت، به اّولين صفحه ای که نمايان می شود صفحه ی آغازين (Home page) می گوييم.

برای مشاهده ی اطّالعات بخش های مختلف سايت مراحل زير را اجرا کنيد:
١ــ  اشاره گر ماوس را روی موضوع مورد نظر مثالً دانشنامه، منتقل کنيد.

همان طور که مشاهده می کنيد اشاره گر ماوس به شکل  در می آيد.
٢ــ  روی دانشنامه کليک کنيد.



فّعالّيت ١

با انجام اين کار صفحه ی مربوط به دانشنامه نمايان می شود. 
 برای برگشت به صفحه قبل، روی   کليک کنيد.

 با کليک کردن روی   در کنار صفحه و نگه داشتن کليد چپ ماوس، به باال و پايين صفحه برويد و موضوع مورد نظر خود 
را پيدا کنيد. به اين عالمت، نوار پيمايش (scroll bar) می گوييم.

 با کليک کردن روی  کليدهای     يا     به باال و پايين صفحه برويد و موضوع مورد نظر خود را پيدا کنيد.      
به همين ترتيب می توانيد صفحات ديگر سايت را مرور کرده و مطالب مربوط به موضوعات مورد نظر را مشاهده کنيد.

در وب سايت شبکه ی رشد، در قسمت « گنجينه فيلم جشنواره های رشد» يکی از انيميشن ها را انتخاب کرده و  ١ــ  
آن  را مشاهده کنيد.

اطّالعات  سالمت»  و  «بهداشت  قسمت  سپس  و  «دانشنامه»  قسمت  در  رشد،  شبکه ی  سايت  وب  در  ٢ــ  
مربوط به «قلب» را مشاهده کنيد.

 

٤٦



٤٧

          درس دوازدهم 
جست و جوی اّطالعات

می توانيد در وب سايت شبکه ی رشد اطّالعاتی مانند عکس، متن، فيلم و ... را درباره ی موضوعات مورد نظر خود جست وجو 
(Search) کنيد. 

مثال ١:  اگر بخواهيد عکس هايی در مورد «آب» جمع آوری کنيد، به روش زير عمل کنيد:

در بخش گالری عکس
١ــ  در صفحه ی آغازين وب سايت شبکه ی رشد ، روی « گالری عکس» کليک کنيد.

٢ــ  در صفحه ی گالری عکس، کلمه ی «آب» را در کادر جست وجو بنويسيد.
کليک کنيد. ٣ــ  روی 

با انجام اين کار تصاوير مرتبط با موضوع آب نمايان می شود.
با کليک روی هر عکس می توانيد آن را مشاهده کنيد.

ذخيره ی عکس
می توانيد عکسی را که به اين ترتيب جست وجو کرده ايد، ذخيره 

کنيد. برای اين کار مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ روی عکس، کليک راست کنيد.

را  گزينه ی    شده،  نمايان  فهرست  ٢ــ  از 
انتخاب کنيد.



٤٨

٣ــ  در پنجره ی ذخيره ی تصوير، پوشه ی خودتان را انتخاب کنيد.
نام  همين  با  يا  بنويسيد  پرونده  برای  ديگری  مناسب  نام  ٤ــ  می توانيد 

فعلی آن را ذخيره کنيد.
٥ــ  روی دکمه ی  کليک کنيد.

و  می شود  ذخيره  شما  پوشه ی  در  نظر  مورد  تصوير  ترتيب،  اين  به 
می توانيد در مواقع مورد نياز به آن دسترسی داشته باشيد.

مثال ٢:  اگر بخواهيد مطالبی در مورد معجزات پيامبر اسالم (ص) 
جمع آوری کنيد، به روش زير عمل کنيد:

در بخش دانشنامه
١ــ  در صفحه ی آغازين وب سايت شبکه ی رشد ، روی «دانشنامه» کليک کنيد.

٢ــ  در صفحه ی دانشنامه، در کادر جست و جو، کلمه ی «پيامبر» را بنويسيد.
٣ــ  در کادر دوم، محلی را که می خواهيد اطّالعات در آن جست وجو کنيد با کليک روی   از فهرست 

انتخاب کنيد.
٤ــ  در کادر سوم، نوع جست و جو را با کليک روی   از فهرست  

انتخاب کنيد.
٥  ــ  روی  کليک کنيد.



٤٩

به اين ترتيب، فهرستی از نتايج جست و جو در صفحه نمايان می شود.

اگر بخواهيد اطّالعاتی در مورد «معجزات پيامبر اسالم» جمع آوری کنيد، روی کدام قسمت کليک می کنيد؟
از تصاوير زير، کدام يک را برای موضوع معجزات حضرت محمد(ص) انتخاب می کنيد؟

ذخيره ی متن 
می توانيد متنی را که جست وجو کرده ايد، در برنامه ی ُورد 

ذخيره کنيد. برای اين کار مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ متن مورد نظر را انتخاب کنيد.

٢ــ روی متن انتخاب شده کليک راست کنيد و گزينه ی کپی 
را انتخاب کنيد.

٣ــ  برنامه ی ُورد را اجرا کنيد.
٤ــ  روی  کليک کنيد. 

قرآن شکافته شدن دريا کشتی نوحشق القمر



٥٠

٥ــ  پرونده را با نام مناسب در پوشه ی خود ذخيره کنيد.
به اين ترتيب، متن مورد نظر در پرونده ی ُورد در پوشه ی شما ذخيره 

می شود و می توانيد در مواقع مورد نياز به آن دسترسی داشته باشيد.

انتخاب اّطالعات متناسب با موضوع جست و جو
می بايست  که  می گيرد  قرار  شما  اختيار  در  مختلفی  صفحات  می کنيد،  وجو  جست   رشد  سايت  در  موضوعی  درباره ی  وقتی 

اطّالعات متناسب با موضوع جست و جو را از بين آن ها انتخاب کنيد.

شاعر  «فردوسی»  زندگی  درمورد  بخواهيد  اگر   :٣ مثال 
ايرانی، در وب سايت شبکه ی رشد اطّالعاتی را جست  و جو کنيد، 

کارهای زير را انجام دهيد:
١ــ  روی «دانشنامه» کليک کنيد.

روی  انسانی،  علوم  قسمت  در  دانشنامه،  صفحه ی  در  ٢ــ 
«ادبّيات» کليک کنيد.

٣ــ  عبارت «فردوسی» را در کادر جست و جو بنويسيد.
٤ــ  روی   کليک کنيد. (می توانيد کادر دوم و سوم را  پيش فرض خود 

سايت در نظر بگيريد.)
با انجام اين کار فهرستی از مطالب که در عنوان آن ها عبارت «فردوسی» وجود 

دارد، نمايان می شود.
همان طور که مشاهده می کنيد، موارد ديگری مثل «دانشگاه فردوسی مشهد»، نيز 

نشان داده شده ولی اين موارد، مرتبط با موضوع موردنظر نيست.



٢فّعالّيت
بيابيد.(راهنمايی:  را  مطالبی  ابتدايی،  دوره ی  در  آموزشی  های  رسانه  ی  درباره  رشد،  شبکه ی  سايت  وب  در 
زبانه ی  روی  را  ماوس  اشاره گر  سپس  کنيد؛  کليک  روی   سايت،  وب  اين  آغازين  ی  صفحه  در 
«دوره های تحصيلی» نگه داريد و در فهرست نمايان شده، گزينه ی «ابتدايی» را انتخاب کنيد. در صفحه ی بعدی، با 

انتخاب هر گزينه (مثالً: زلزله)، رسانه ی مربوط به آن را بررسی کنيد). 

٥١

  با مطالعه ی فهرست، به نظر می رسد مورد  
 

مناسب است.

 روی آن کليک کنيد.حال می توانيد مطالب مربوط به زندگی نامه ی فردوسی را مطالعه کنيد.

اخالق رايانه ای يا فّناوری، بيانگر پای بندی ما به اخالق فردی و ارزش های اجتماعی و رعايت حقوق ديگران است.يکی از 
اصولی که در تهّيه ی گزارش بايد در نظر بگيريد اين است که منبع تهّيه ی آن را ذکر کنيد تا معلوم شود تهّيه کننده ی گزارش چه کسی 
بوده است. چون چه از لحاظ اخالقی و چه قانونی ، استفاده از اطّالعات تهّيه شده توسط ديگران با نام خود صحيح نيست. شما نيز در 

تهّيه ی گزارش فردوسی مرجع مطالبی را  که از آن ها در تهّيه ی خود گزارش استفاده کرده ايد، در انتهای گزارش درج کنيد. 
مثالً: منبع: شبکه ی ملّی مدارس ايران (رشد)



کار عملی ٣ درس سيزدهم

١ــ  از موضوعات زير يکی را انتخاب کرده و در شبکه ی رشد، درباره ی آن، اطّالعاتی جمع آوری کنيد:
 بدن انسان

  ويروس (منظور ويروس های رايانه ای است)
  خليج فارس

 زلزله
  يک موضوع دلخواه مربوط به شهر يا منطقه ای که در آن زندگی می کنيد.

پس از بررسی اطّالعات جمع آوری شده، خالصه ای از آن را درچند سطر در برنامه ی ُورد بنويسيد و آن را چاپ کرده 
در کالس بخوانيد. 

٢ــ  در صفحه ی آغازين وب سايت شبکه ی رشد «دارالقرآن کريم» را انتخاب کنيد؛ در صفحه ی بازشده، ترجمه، صوت 
و تفسير يکی از سوره های قرآنی را دريافت کنيد.

٥٢
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نکته
قبل از تهّيه ی يک پرونده ی ارائه ی نمايشی، بهتر است يک طرح کلی را  روی 
صفحات،  تعداد  مطالب،  دسته بندی  ی  شيوه  طرح،  اين  در  کنيد.  طراحی  کاغذ 

مطالب هر صفحه، محّل تصاوير و ... را تعيين کنيد.

٥٤

          درس چهاردهم (اختياری)
ارائه ی نمايشی مطالب

به تصاوير مقابل توّجه کنيد:

فرض کنيد می خواهيد درس «رازموفّقّيت» مربوط به درس هديه های آسمان را به 
شکل سخنرانی برای هم کالسی های خود ارائه دهيد. 

فکر می کنيد برای اين که بتوانيد توّجه هم کالسی ها را بيش تر جلب کنيد، بهتر است 
به چه شکلی درس را ارائه کنيد؟ 

در رايانه برنامه های مختلفی برای ارائه ی نمايشی مطالب، وجود دارد. 
در اين کتاب با برنامه ی پاورپوينت (Power point) آشنا می شويد.



٥٥

اجرای برنامه ی پاور پوينت
کليک کنيد. ١ــ  روی 

٢ــ  روی   کليک کنيد.
کليک کنيد. ٣ــ  روی 

٤ــ از فهرست باز شده، روی  کليک کنيد.

به اين ترتيب، صفحه ای به شکل زير نمايان می شود:
  به صفحه کاری در برنامه ی پاورپوينت اساليد (Slide) می گوييم.

تهّيه ی اساليدهای نمايشی
برای ساخت اساليدهای درس «راز موفّقّيت»  مراحل زير را 

انجام دهيد:
  اّولين اساليدی که با باز شدن پاورپوينت روی صفحه نمايان 

می شود، اساليد عنوان نام دارد.
در کادر عنوان کليک کرده و عبارت «راز موفّقّيت» را در آن 

بنويسيد. 



  برای ايجاد اساليد دوم مراحل زير را انجام دهيد:
کليک کنيد. ١ــ  در زبانه ی  روی 
برای  آماده  های  طرح  از  نمونه هايی  قسمت،  اين  در 

ايجاد اساليد ارائه شده است.
٢ــ  طرح مورد نظر خود را انتخاب کنيد. (برای اين 

اساليد، طرح «عنوان و محتوا» را انتخاب کنيد.)
به اين ترتيب، اساليد دوم به شکل زير نمايان می شود:

٣ــ برای درج تصوير در اساليد دوم، روی  در 
بخش اشاره شده کليک کنيد.

٥٦

نکته
برای خروج از کادرهای نوشتاری در نقطه ای بيرون از کادر کليک کنيد.



٥٧

نکته

٤ــ  روی درايو لوح فشرده کليک کنيد، سپس پوشه ی «تصاوير» را باز کنيد.
٥ــ  تصوير مناسب را انتخاب کنيد.

٦ــ  روی دکمه ی  کليک کنيد.

٧ــ  متن های مورد نظر برای اساليد را در بخش مربوط به نوشتن متن وارد کنيد.

   برای تهّيه ی ساير اساليدها به همين روش عمل کنيد. 

دراساليدها  را  مهم  نکات  و  مطالب  رئوس  فقط  که  باشيد  داشته  دّقت  اساليدها،  نمايشی  ارائه ی  هنگام     
برای  شما  ارائه ی  تا  کنيد  بيان  شفاهی  صورت  به  را  جزئيات  ساير  و  دهيد  نمايش  تصوير  و  متن  به صورت 

مخاطبان خسته کننده نباشد.
   ظاهر متن را با تعيين نوع قلم، اندازه و سبک نوشتن تغيير دهيد.



٥٨

٨ــ پرونده ی فوق را با نام «راز موفّقّيت» در پوشه ی خودتان ذخيره کنيد.

نمايش اساليدها
يک  ی  شماره  اساليد  به  ابتدا  کرده ايد،  تهّيه  که  اساليدهايی  نمايش    برای 

برويد و سپس روی  کليک کنيد.
به اين ترتيب، اساليد اّول به صورت تمام صفحه نمايش داده می شود. 

برای مشاهده ی ساير اساليدها روی صفحه، کليک کنيد.(يا کليد   
را فشار دهيد)

نکته
  برای انتخاب يک اساليد، روی تصوير کوچک شده ی آن در سمت چپ صفحه، کليک کنيد.

نکته
در پايان نمايش اساليدها، برای بازگشت به محيط برنامه ی پاورپوينت، روی صفحه ی مشکی، کليک 

کنيد؛ يا کليد  را فشار دهيد.



٦٥

برکت هرکاری با ياد خدا در آغاز کار و توکّل کردن به اوست. ما هم سعی می کنيم ارائه ی نمايشی مطالب خود را با نام خدا 
آغاز کنيم. 

ی «راز  پرونده  بايد  شما  ابتدا  بنابراين  است؛  پذير  امکان  پاورپوينت  ی  پرونده  ابتدای  در  جديد  اساليد  يک  افزودن  با  کار  اين 
موفّقّيت» را باز کنيد و سپس مراحل زير را اجرا کنيد:

١ــ  روی  کليک کنيد.
٢ــ  از فهرست ظاهر شده، اساليد «عنوان و محتوا» را انتخاب کنيد.

٣ــ  در کادر عنوان «به نام خدا» را بنويسيد. نوع قلم و اندازه ی آن را تعيين 
کنيد.

٤ــ  کادر دوم را انتخاب کنيد و دکمه ی  صفحه کليد را فشار دهيد. 
به اين ترتيب، کادر «افزودن عنوان فرعی» حذف می شود.

٥ــ  در تصاوير کوچک شده ی اساليدها در سمت چپ صفحه، روی 
اساليد ايجاد شده کليک کنيد و با نگه داشتن کليد چپ ماوس اساليد را به 

ابتدای اساليدها منتقل کنيد.
 

جلوه های نمايشی
می توانيد برای جالب تر کردن نمايش اساليدها، از جلوه های نمايشی استفاده کنيد.

در پاورپوينت دو نوع جلوه ی  نمايشی وجود دارد:
١ــ  جلوه  ی نمايشی مربوط به هر اساليد

٢ــ  جلوه  ی نمايشی مربوط به اجزای اساليد

جلوه ی  نمايشی اساليد
اساليدها،  شدن  ظاهر  هنگام  نمايشی،  جلوه ی   ايجاد  برای 

مراحل زير را انجام دهيد: 
١ــ  اساليد اّول را انتخاب کنيد.

کليک کنيد. ٢ــ  روی زبانه ی 
٣ــ  روی  از بخش اشاره شده کليک کنيد.

٥٩

               درس پانزدهم 
جلوه های نمايشی
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٤ــ  يکی از جلوه های نمايشی را انتخاب کنيد.
را  اساليد  شدن  نمايان  ی  نحوه  نظر،  مورد  ی  جلوه  انتخاب  با 

روی صفحه  نمايش می بينيد.
٥  ــ  به ساير اساليدها نيز جلوه ی نمايشی دلخواه را اختصاص 

دهيد.
٦  ــ  روی اساليد اّول کليک کنيد؛ سپس با کليک روی   

اجرای نمايشی اساليدها را ببينيد.

جلوه ی نمايشی اجزای اساليد
اساليد،  اجزای  به  نمايشی  جلوه ی  ايجاد  برای 

مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ  اساليد اّول را انتخاب کنيد.

٢ــ  کادر عنوان «به نام خدا» را انتخاب کنيد.
٣ــ  روی زبانه ی   کليک کنيد.

کليک  ٤ــ  روی   
کنيد.

روی    شده،  نمايان  پنجره ی  ٥  ــ  در 
کليک کنيد.

را  موارد  از  يکی  شده  نمايان  فهرست  از  ٦ــ  
انتخاب کنيد.

٧ــ  با انجام اين کار فهرست ديگری نمايان می شود. گزينه ی مورد نظر را انتخاب کنيد.
به اين ترتيب، جلوه ی نمايشی انتخاب شده، به کادر عنوان  اختصاص داده می شود.

  اگر در کادر دوم روی  کليک کنيد، پنجره ای باز می شود که شامل جلوه های 
نمايشی بيش تری  است.

  به همين روش برای ساير اجزای اساليدها (مانند تصاوير) نيز جلوه ی نمايشی اختصاص دهيد.
٨   ــ  اساليد اّول را انتخاب کنيد و اجرای نمايشی اساليدها را ببينيد.

همان طور که مشاهده می کنيد با نمايان شدن اساليد، متن عنوان ظاهر نمی شود.
برای نمايش عنوان، روی صفحه کليک کنيد.

به اين ترتيب، عنوان «به نام خدا» با جلوه ی نمايشی انتخاب شده، ظاهر می شود. ساير اساليدها را 
نيز مشاهده کنيد.

در انتها، از حالت نمايش اساليد خارج شويد.
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نمايش خودکار اجزای اساليد
برای نمايش خودکار اجزای اساليد مراحل زير را انجام دهيد:

١ــ  در اساليد اّول کادر عنوان را انتخاب کنيد.
٢ــ  در بخش اشاره شده، روی   کنارگزينه   

کليک کنيد.
را انتخاب کنيد. ٣ــ  از فهرست نمايان شده، 

به اين ترتيب، هنگام نمايش، اجزای اساليد، با هم نمايش داده می شوند.

ترتيب نمايش اجزای اساليد
تعريف  آن ها  برای  که  نمايشی  ی  جلوه  ترتيب  به  اساليد    اجزای 
کنار  در  يا    روی    کليک  با  می شود؛  داده  نمايش  کرده ايد، 
گزينه ی  می توانيد ترتيب نمايش اجزای اساليد را تغيير 

دهيد.
بسته  سفارشی»  متحّرک  «تصاوير  پنجره ی  روی    کليک    با 

می شود.

طرح های آماده برای اساليد
برای استفاده از طرح های آماده (template) در اساليد، مراحل زير را اجرا کنيد:

کليک کنيد. ١ــ  در اساليد اّول، روی زبانه ی 
٢ــ  روی  از بخش اشاره شده کليک کنيد.
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٣ــ  يک طرح دلخواه برای اساليدها از بخش اشاره شده انتخاب کنيد.

٤ــ  اجرای نمايشی اساليدها را ببينيد.
٥  ــ  پرونده را ذخيره کنيد.

٦  ــ  برنامه ی پاورپوينت را بببنديد.



کار عملی ٤ درس شانزدهم

١ــ يکی از موضوعات زير را انتخاب کنيد:
•  کاربردهای نيروی مغناطيسی در زندگی

•  انواع باتری ها و کاربرد آن ها
•  ارتباطات
•  بازيافت

برای موضوع انتخابی خود يک گزارش تهّيه کنيد و به صورت اساليدهای نمايشی در کالس ارائه دهيد.
در صورت تمايل می توانيد از امکانات نسخه های باالتر پاور پوينت برای تهّيه ی گزارش خود استفاده کنيد.

٢ــ  فّعالّيت مربوط به استفاده از منابع انرژی مناسب با شرايط اقليمی منطقه ی زندگی شما برای توليد انرژی الکتريکی که 
در درس مطالعات اجتماعی انجام می دهيد را به صورت اساليدهای نمايشی در کالس ارائه دهيد.

٣ــ جمله ی زير را درنظر بگيريد:
«گسترش فّناوری اطّالعات و ارتباطات و شبکه های رايانه ای، به کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت های فسيلی و در 

نتيجه حفظ سالمت محيط زيست و کاهش آلودگی ها کمک می کند.»
برای اين موضوع يک گزارش تهّيه کنيد و به صورت اساليدهای نمايشی در کالس ارائه دهيد.

 

٦٣



١

بخش دوم
معّرفی پروژه های طّراحی و ساخت 

و پودمان های کار



پروژه های طّراحی و ساخت: 
خودروی کِشی

دّقت سنج
دستگاه مشابه نگار

خودروی برقی
گردونه ی تصاوير
آينه های کروی

يک وسيله ی سرگرمی علمی به نام چی به چی مربوطه
ساک دستی

نمون برگ گزارش پروژه ی طّراحی و ساخت

نمون برگ پوشه کار

فصل  اّول

تعيين نياز و مسئله

اصالح

ساخت

طّراحی
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پروژه ی طّراحی و ساخت
خودروی ِکشی

آنچه که در انجام اين پروژه می آموزم

انرژی، انواع انرژی، تبديل انرژی

 در اين پروژه خودرويی را طّراحی می کنم و آن را می سازم
که با نيروی ذخيره شده در ِکش الستيکی حرکت می کند

مواد و ابزاری که
به کار می برم 

 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ مقّوای فشرده
ــ قيچی
ــ مداد

ــ خط کش
ــ چسب
ــ قرقره

ــ ِکش الستيکی
ــ سيخ چوبی

ــ ِنی
ــ پيچ گوشتی
ــ انبردست

ــ بررسی نياز
ــ پرسش و جست و جو 
درباره ی کاربرد خودرو 

ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 
ــ برنامه ريزی

ــ انجام مراحل ساخت
ــ آزمايش و اصالح 

تهّيه ی گزارش و بيان نتايج           ــ 
          در کالس 

ــ بررسی کيفّيت خودرو

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را بر طرف سازم

در پايان اين پروژه
١ــ خودروی ِکشی را که ساخته ام
٢ــ کارپوشه ای را که تکميل کرده ام

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.
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آنچه که در انجام اين پروژه می آموزم

 ساخِت مدار الکتريکی، خم کاری
شکل دهی، سوراخ کاری

در اين پروژه يک دستگاه دّقت سنج را طّراحی می کنم و 
بين  عملکرد  هماهنگی  و  دّقت  بتوانم  که  می سازم  را  آن 

مغز، دست و چشم را مشاهده کنم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ سيم مسی مفتولی ٠/٧٥ يا نيم
ــ کارتن يا تخته سه اليی

ــ انبردست
ــ سيم چين

ــ باتری قلمی
ــ جای باتری
ــ سيم افشان

ـ پيچ گوشتی چهارسوی متوسط             ـ 
ــ پيچ گوشتی سر مته دار

ــ بررسی نياز
ــ پرسش و جست وجو درباره ی 

کاربرد دستگاه دّقت سنج 
ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 

ــ برنامه ريزی
ــ انجام مراحل ساخت

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج

 در کالس 
ــ بررسی کيفّيت دّقت سنج

پروژه ی طّراحی و ساخت
دّقت سنج

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را بر طرف سازم

در پايان اين پروژه

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ دستگاه دّقت سنج را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام
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پروژه ی طّراحی و ساخت
خودروی برقی

آنچه که در انجام اين پروژه می آموزم
 آشنايی با خودروی برقی، يک مدار ساده و قطعاتی به

نام پولی، تسمه، ياتاقان، محور و کليد
می سازم  را  آن  و  می کنم  طّراحی  را  برقی  خودروی  پروژه  اين  در 
جز  به  می کند.  حرکت  بازی  اسباب  موتور  يک  از  استفاده  با  که 
موتور الکتريکی و سيم های رابط، باتری و جای باتری، ساير اجزای 

خودرو را خودم طّراحی کنم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ مقّوای فشرده 
ــ موتور اسباب بازی ٣ ولت
ــ ماسوره ی چرخ خياطی

ــ ته خودکار
ــ پرگار

ــ در شيشه آب معدنی و شامپو
ــ کش بسته بندی

ــ قيچی
ــ چوب نازک کباب چوبی

ــ پيچ گوشتی
ــ نی آب خوری

ــ چسب شّفاف نواری
ــ چسب برق

چسب مايع همه کاره ــ 
سيم چين ــ 

سيم لخت کن ــ 
گيره ی فلزی کاغذ ــ 

باتری ــ 
جا باتری ــ 

ــ بررسی نياز
         ــ پرسش و جست وجو درباره ی   

         کاربرد خودروهای برقی 
ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 

ــ برنامه ريزی
ــ انجام مراحل ساخت

ــ آزمايش و اصالح 
          ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

          در کالس 
ــ بررسی کيفّيت خودروی برقی

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را بر طرف سازم

در پايان اين پروژه

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ خودروی برقی را که ساخته ام
٢ــ کارپوشه ای را که تکميل کرده ام
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آنچه که در انجام اين پروژه  می آموزم

تشابه بين تصاوير، کار با نّقاله و گونيا
در اين پروژه دستگاهی را طّراحی می کنم و آن را می سازم 
که بتوانم با استفاده از تصاويری مانند مربع، مستطيل، نقشه 
مشابه سازی  را  ديگر  اشکال  و  ايران  های  استان  از  يکی 

کنم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ پرگار
ــ مداد

ــ خط کش
ــ چوب بستنی يا چوب تزيينی

ــ پيچ گوشتی چهارسو
ــ پيچ گوشتی سر مته دار نمره ٤

ــ قيچی
ــ کمان اّره کوچک

ــ نی آب خوری
ــ چسب شّفاف نواری
ــ چسب مايع همه کاره

ــ بررسی نياز
ــ پرسش و جست و جو درباره ی 

کاربرد دستگاه مشابه نگار
ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 

ــ برنامه ريزی
ــ انجام مراحل ساخت

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ بررسی کيفّيت دستگاه 

مشابه نگار

پروژه ی طّراحی و ساخت
دستگاه مشابه نگار

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را بر طرف سازم

در پايان اين پروژه

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ دستگاه مشابه نگار را که ساخته ام 
٢ــ کار پوشه ای را که تکميل کرده ام
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پروژه ی طّراحی و ساخت
گردونه ی تصاوير

آنچه که در انجام اين پروژه  می آموزم
 آشنايی با اساس کار سينما و مهارت

در ساختن وسايل ساده
در اين پروژه گردونه ی تصويری را طّراحی می کنم و آن را 
می سازم که به کمک آن بتوانم تصاوير را به صورت پويا و 

متحّرک ببينم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ مقّوای فشرده
ــ پرگار
ــ مداد
ــ قيچی
ــ چسب

ــ خط کش
ــ کاغذ

ــ انبردست
ــ پيچ گوشتی

ــ بررسی نياز
ــ پرسش و جست وجو درباره ی        

کاربرد گردونه تصاوير  
ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 

ــ برنامه ريزی
ــ انجام مراحل ساخت

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ بررسی کيفّيت گردونه تصاوير

         

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را بر طرف سازم

در پايان اين پروژه

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ گردونه تصاويری را که ساخته ام
٢ــ  کار پوشه ای را که تکميل کرد ام
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آنچه که در انجام اين پروژه  می آموزم

انعکاس نور،آينه،آينه های کوژ وکاو،گستره ی ديد
در اين پروژه آينه ای را طّراحی و می سازم که به کمک 
بتوانم فواصل ديدن اجسام و زاويه ديد خود را کم  آن 

و زياد کنم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ فويل
ــ لوله پالستيکی

ــ سرنگ
ــ قيف

ــ چسب نواری
ــ بطری
ــ قيچی
ــ اّره
ــ مداد

ــ پيچ گوشتی
ــ انبردست

ــ بررسی نياز
ــ پرسش و جست وجو درباره ی 

کاربرد آينه های آينده 
ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 

ــ برنامه ريزی
ــ انجام مراحل ساخت

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ بررسی کيفّيت آينه های کروی

پروژه ی طّراحی و ساخت
آينه های کروی

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را برطرف سازم

در پايان اين پروژه

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ آينه ای را که ساخته ام
٢ــ  کار پوشه ای را که تکميل کرده ام 



٧٢

پروژه ی طّراحی و ساخت
يک وسيله ی سرگرمی علمی به نام چی به چی مربوطه

آنچه که در انجام اين پروژه  می آموزم
آشنايی با جريان الکتريکی و ساخت يک مدار سری

در اين پروژه با استفاده از مدار الکتريکی ساده وسيله ای را 
طّراحی می کنم که می تواند در يافتن ارتباط بين ٢ موضوع 

کاربرد داشته باشد. مواد و ابزاری که
به کار می برم 

 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ المپ
ــ سرپيچ المپ

ــ سيم
ــ کارتن
ــ باتری

ــ جای باتری
ــ قيچی
ــ چسب

ــ پيچ گوشتی
چهارسو ــ 
انبردست ــ 

         ــ بررسی نياز
         ــ پرسش و جست وجو 

         درباره ی کاربرد وسيله برقی
         چی به چی مربوطه 

ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 
ــ برنامه ريزی

ــ انجام مراحل ساخت
ــ آزمايش و اصالح 

          ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 
          در کالس 

         ــ بررسی کيفّيت وسيله ی برقی  
             چی به چی مربوطه

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را بر طرف سازم

در پايان اين پروژه

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ وسيله برقی چی به چی مربوطه را که ساخته ام
٢ــ کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٧٣

آنچه که در انجام اين پروژه می آموزم

طّراحی و تهّيه الگو و ساخت يک وسيله
نمونه  يک  رنگی  کاغذ  انواع  از  استفاده  با  پروژه  اين  در 
ساک دستی را طّراحی می کنم و آن را می سازم. اين ساک 

دستی را می توانم برای حمل و نقل وسائل به کار ببرم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پروژه انجام می دهم

ــ مقّوا
ــ خط کش

ــ پرگار
ــ مداد رنگی

ــ چسب 
ــ مداد

ــ بررسی نياز 
ــ پرسش و جست و جو درباره ی 

کاربرد ساک دستی 
ــ ترسيم نقشه و بيان حّل مسئله 

ــ برنامه ريزی
ــ انجام مراحل ساخت

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ بررسی کيفّيت ساک دستی

 پروژه ی طّراحی و ساخت
ساک دستی     

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پروژه رعايت کنم.

١ــ ايده ام را به محصول تبديل کنم
٢ــ يک نياز را بر طرف سازم

در پايان اين پروژه

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ ساک دستی را که ساخته ام
٢ــ کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٧٤

نمون برگ گزارش پروژه ی طّراحی و ساخت

 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز: 

عنوان گزارش: 

با طّراحی و ساخت اين وسيله چه نيازی را برطرف کردم 

مواد وابزاری را که برای ساخت وسيله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 



٧٥

موارد ايمنی و بهداشتی که رعايت  کردم:

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

          مراحل کاری که در طّراحی و ساخت وسيله انجام دادم: 

١ــ 

٢ــ 

٣ــ 

٤ــ

٥ــ

٦ــ 

٧ــ

٨ــ

٩ــ 

١٠ــ



٧٦

مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آنها مواجه شدم: 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

نتيجه ای که از انجام آزمايش گرفتم: 

تصويری از وسيله ای که توانستم آن را بسازم.تصويری از نقشه پيش از ساخت که طّراحی کردم. 
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کار پوشه١ فّعالّيت ………………………………

جلسه ی اّول

فّعالّيت کالسی

فّعالّيت غيرکالسی

۱ــ دانش آموزان عزيز برای ثبت فّعالّيت کالسی و غير کالسی خود درهر جلسه ی مربوط به انجام پروژه و انجام پودمان کار از نمون برگ کارپوشه 
که به  صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند. 



٧٨

فصل  دوم
عنوان پودمان های کار

کار با چوب
موتورالکتريکی ساده

کار با فلز
دستگاه آزمايشگر مدار (نوری ــ صوتی)

ماکت يک سازه
رسامی و ماکت سازی

خياطی
گلدوزی

 بافندگی 
سبزيکاری
 گلکاری

نمون برگ گزارش پودمان های کار

شناخت مشاغل

کار با ابزارها

ارزش کار دست ورزی
و مهارت



٧٩

پودمان کار
کار با چوب

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم
 آشنايی با انواع چوب وکسب بعضی از

مهارت های ساده
با  ابزار،  و  اليی  سه  تخته  از  استفاده  با  پودمان  اين  در   
و  می شوم  آشنا  چوبی  قطعات  چسباندن  و  برش  چگونگی 

ماکت يک هواپيمای مسافربری چوبی را می سازم. مواد و ابزاری که
به کار می برم 

 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ اّره
ــ کمان اّره
ــ چکش

ــ انبردست
ــ سنباده نرم

ــ پرگار
ــ مداد
ــ ميخ

ــ چسب چوب

ــ پرسش و جست و جو 
درباره ی کاربرد مصنوعات چوبی  

ــ استفاده از نقشه برای ساخت        
هواپيمای چوبی
ــ برنامه ريزی

ــ انجام مراحل ساخت يک ماکت 
هواپيمای چوبی

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ پرسش و جست وجو در مورد 

شغل های مرتبط با وسيله ای
که ساخته ام

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ هواپيمای چوبی را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٨٠

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

آشنايی با مغناطيس و خواص الکترومغناطيس
در اين پودمان با استفاده از خواص مغناطيسی آهن ربا و 
قطعاتی مانند باتری و سنجاق قفلی، يک موتور الکتريکی 

ساده می سازم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ سيم الکی 
ــ باتری خشک ١/٥ ولتی

ــ پيچ خودرو
ــ آهن ربای استيل

ــ سنجاق قفلی
ــ نوار الستيکی

ــ سيم الکی 
ــ اّره
ــ مداد

ــ پيچ گوشتی
ــ انبردست

ــ پرسش و جست و جو درباره ی 
کاربرد موتور الکتريکی

ساخت  در  نقشه  از  استفاده  ــ 
موتور الکتريکی

ــ استفاده از ابزارها
ــ انجام مراحل ساخت
 ــ يک موتورالکتريکی

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج

 در کالس 
ــ پرسش و جست وجو در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

پودمان کار
موتورالکتريکی ساده

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ الکتروموتور ساده را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٨١

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

پودمان کار
کار با فلز

  

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

آشنايی با برخی از فلزات و شکل پذيری آن ها

در اين پودمان با خواص فلزی موادی مانند سيم مسی و 
ماکت  ها  آن  از  استفاده  با  و  شوم  می  آشنا  آلومينيوم  فويل 

يک دوچرخه فلزی را می سازم
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ پيچ و مهره
ــ ورق آلومينيوم

ــ مقّوا
ــ مفتول مسی

ــ مداد
ــ انبردست

ــ نوار چسب
ــ پيچ گوشتی
ــ ميخ فوالدی

ــ چکش
ــ قيچی ورق بری

ــ دستکش

        ــ پرسش و جست و جو درباره ی 
         کاربرد مصنوعات فلزی

        ــ استفاده از نقشه در ساخت 
         ماکت دوچرخه فلزی

        ــ انجام مراحل ساخت يک 
        ماکت دوچرخه

        ــ آزمايش و اصالح 
        ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج

        درکالس 
        ــ پرسش و جست وجو در مورد 

          شغل های مرتبط با وسيله ای
         که ساخته ام 

  

١ــ دوچرخه فلزی را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٨٢

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم
جريان برق، ولتاژ، اتصال کوتاه، اتصال باز، مدار 

الکتريکی، آی سی، کليد
در اين پودمان با استفاده از خواص مدارهای الکتريکی ساده، 
يک دستگاه آزمايشگر نوری و صوتی را می سازم تا به وسيله آن 

بتوانم سالم بودن قطعاتی مانند المپ را آزمايش کنم. 
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ سيم چين کوچک
ــ سيم لخت کن

ــ انبردست
ــ پيچ گوشتی (فازمتر)
ــ باتری ١/٥ ولتی قلمی

ــ سيم افشان
ــ قيچی متوسط يا کوچک

ــ ديود LED معمولی
UM ــ آی سی سه پايه ٦٦

ــ جای باتری دوتايی
ــ قوطی مقّوايی

نوار چسب شفاف ــ 
دستمال کاغذی يا کاغذ روزنامه ــ 

چسب همه کاره ــ 

ــ پرسش و جست وجو درباره ی 
صوتی  آزمايشگر  دستگاه  کاربرد 

و نوری
ساخت  در  نقشه  از  استفاده  ــ 
دستگاه آزمايشگر نوری و صوتی

ــ برنامه ريزی برای ساخت
يک  ساخت  مراحل  انجام  ــ 

آزمايشگر  نوری و صوتی
ــ آزمايش و اصالح 

ــ  تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 
در کالس 

ــ پرسش و جست وجو در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

پودمان کار
دستگاه آزمايشگر مدار (نوری ــ صوتی)

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ دستگاه آزمايشگر را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام
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 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

پودمان کار
ماکت يک سازه

  

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم
آشنايی با بعضی از قوانين فيزيکی به زبان ساده 

که در ساختمان سازی کاربرد دارد.
مانند کاغذ  پودمان با استفاده از خواص مواد نرم  در اين 
از طريق تازدن و اتصال آن ها به هم، با ويژگی های تيرآهن 
I شکل آشنا می شوم و يک پل کاغذی ساده و يک سازه 

ماکارونی ساده می سازم.
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ چسب
ــ مقّوا

ــ خط کش
ــ مداد

ــ پاک کن
ــ قيچی

ــ رشته ماکارونی

         ــ پرسش و جست و جو درباره ی
         کاربرد سازه

         ــ استفاده از نقشه در 
          ساخت ماکت پل

ــ انجام مراحل ساخت ماکت پل
ــ آرايش و اصالح

          ــ تهّيه ی  گزارش و بيان نتايج 
         در کالس 

         ــ پرسش و جست وجو در مورد 
          شغل های مرتبط با وسيله ای که     

          ساخته ام

١ــ سازه ای را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٨٤

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

خط، جسم، گسترش، ماکت

در اين پودمان با اصول مقدماتی و فنی نقشه کشی آشنا 
می شوم و نقشه ی مربوط به احجام ساده را ترسيم می کنم 

و ماکت های ساده را می سازم
مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ خط کش تی
ــ مداد نوکی
ــ پاک کن
ــ گونيا
ــ کاغذ

ــ تخته رسم
ــ قيچی
ــ چسب

ــ مداد رنگی

ــ پرسش و جست و جو درباره ی  
کاربردهای رسامی و نقشه کشی

ساخت  در  نقشه  از  استفاده  ــ 
ماکت

ــ برنامه ريزی برای انجام رسامی
ــ انجام مراحل رسامی

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ پرسش و جست وجو در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

پودمان کار
رسامی و ماکت سازی

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ نقشه ای را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٨٥

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

پودمان کار
خياطی

  

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

مواد و ابزاری که
به کار می برم 

 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

١ــ کار خياطی را که انجام داده ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام

ــ قيچی
ــ سوزن
ــ سنجاق

ــ جاسنجاقی
ــ پارچه
کاغذ ــ 
اليی ــ 
دکمه ــ 
زيپ ــ 
نخ ــ 

گچ (مل) ــ 
کاربن مخصوص خياطی ــ 

انگشتانه ــ 
رولت ــ 

بشکاف ــ 
اتو ــ 

ميز اتو ــ 
خط کش ــ 

چرخ خياطی ــ 

ــ پرسش و جست و جو درباره ی 
خياطی

ــ تهّيه الگو
ــ برنامه ريزی 

ــ انجام مراحل خياطی
ــ آزمايش و اصالح 

ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 
در کالس 

ــ پرسش و جست وجو در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

تهّيه ی الگو، کوک، بخيه، پس دوزی، زيگزاگ، درز

می توانم  دوخت ها،  انواع  يادگيری  با  پودمان  اين  در 
جامدادی، کيف، جادستمال کاغذی، کوسن، شال گردن و 

سرويس آشپزخانه را بدوزم.



٨٦

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم
مهارت های اوليه دوزندگی مانند بخيه، ساقه دوزی، 

دندانه موشی، ستاره دوزی، گره، توپردوزی

به  مربوط  دوخت های  انواع  از  تعدادی  پودمان  اين  در 
گلدوزی را انجام می دهم. مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ قيچی
ــ سوزن
ــ سنجاق

ــ اليی چسب
ــ کاربن

انگشتانه ــ 
اتو ــ 

خط کش ــ 
نخ های رنگارنگ ــ 

پارچه ــ 

ــ پرسش و جست و جو درباره ی  
گلدوزی

ــ برنامه ريزی 
ــ انجام مراحل گلدوزی

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ پرسش و جست وجو در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

پودمان کار
گلدوزی

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ کار گلدوزی را که انجام داده ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٨٧

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

پودمان کار
بافندگی

  

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

مواد و ابزاری که
به کار می برم 

 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

١ــ زيرليوانی و شال گردنی را که بافته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام

ــ نخ کاموا
ــ ميل بافتنی

ــ قيچی

ــ پرسش و جست و جو درباره ی 
بافتنی

ــ تهّيه ی الگو
ــ برنامه ريزی 

ــ انجام مراحل بافتنی
ــ آزمايش و اصالح 

ــ  تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 
در کالس 

ــ پرسش و جست وجو  در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

بافت های رو، زير، پايه بلند، پايه کوتاه، کشباف

در اين پودمان با استفاده از ميل بافتنی و يا قالب 
شال گردن، زيرليوانی و کوسن را می بافم.



٨٨

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

 آشنايی با مقّدمات کاشت بذر و برداشت
در اين پودمان شيوه کاشت سبزی را فرامی گيرم و سبزی 

مورد عالقه خود را می کارم و محصول خود را 
برداشت می کنم.

مواد و ابزاری که
به کار می برم 

 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ ظرف کاشت
ــ بذر

ــ بيلچه
ــ خاک
ــ کاربن

آب پاش ــ 

ــ پرسش و جست و جو درباره ی 
سبزيکاری

ــ برنامه ريزی برای انجام سبزيکاری 
ــ انجام مراحل سبزيکاری

ــ آزمايش و اصالح 
ــ تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ پرسش و جست وجو  در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

پودمان کار
سبزيکاری

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ محصول سبزی را که کاشته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٨٩

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

پودمان کار
حجم سازی

  

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

مواد و ابزاری که
به کار می برم 

 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

١ــ عروسک مفتولی و پنگوئنی را که ساخته ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام

ــ رنگ های گواش
ــ بادکنک باريک بلند

ــ خط کش
ــ کاغذ پوستی

ــ کاغذ بافت دار
ماژيک ــ 

چسب نواری ــ 
چسب مايع ــ 

طلق سفيد معمولی ــ 
چسب چوب ــ 
سيم مفتولی ــ 

نخ ماهيگيری يا نخ بی رنگ ــ 
قيچی کوچک ــ 

اسفنج ــ 
پنبه يا پشم شيشه ــ 

ــ پرسش و جست و جو درباره ی 
حجم سازی

ــ تجسم طّراحی
ــ برنامه ريزی ساخت عروسک

ــ انجام مراحل ساخت عروسک 
و پنگوئن

ــ آزمايش و اصالح 
ــ  تهّيه ی گزارش و بيان نتايج

 در کالس 
ــ پرسش و جست وجو در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

ساختن دونوع اسباب بازی برای دادن هديه
به کودکان و دوستان 

در اين پودمان يک عروسک با استفاده از مفتول فلزی و 
با  را  ها  آن  و  سازم  می  بادکنک  از  استفاده  با  پنگوئن  يک 

ابزار و مواد رنگی تزيين می کنم.



٩٠

آنچه که در انجام اين پودمان می آموزم

آشنايی با توليد

در اين پودمان روش کاشت پيازچه گل مورد عالقه خود و 
نگهداری و برداشت گل را می آموزم مواد و ابزاری که

به کار می برم 
 کارهايی که در اين
پودمان انجام می دهم

ــ ظرف کاشت
ــ بذر/ پياز گل

ــ بيلچه
ــ خاک

ــ پرسش و جست و جو درباره ی 
گلکاری

ــ برنامه ريزی برای انجام گلکاری
ــ انجام مراحل گلکاری

ــ آزمايش و اصالح 
ــ  تهّيه ی گزارش و بيان نتايج 

در کالس 
ــ پرسش و جست وجو در مورد 
که  ای  وسيله  با  مرتبط  های  شغل 

ساخته ام

پودمان کار
گلکاری

 حتمًا تالش می کنم:
-نکات حفاظتی ايمنی و بهداشتی را در اجرای اين پودمان رعايت کنم.

- در کار تيمی حضوری فّعال داشته باشيم.
- کار را با ارزش بدانم.

در پايان اين پودمان

برای نظرخواهی به معّلم خود تحويل می دهم.

١ــ محصول گلکاری را که انجام داده ام
٢ــ  کارپوشه ای را که تکميل کرده ام



٩١

نمون برگ گزارش پودمان کار

 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز: 

عنوان گزارش: 

با انجام اين پودمان آموختم:

مواد وابزاری را که برای ساخت وسيله از آن ها استفاده کردم: 

نام مواد و ابزارنام مواد و ابزار

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 



٩٢

موارد ايمنی و بهداشتی که رعايت  کردم:

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

          مراحل کاری که در ساخت وسيله انجام دادم: 

١ــ 

٢ــ 

٣ــ 

٤ــ

٥ــ

٦ــ 

٧ــ

٨ــ

٩ــ 

١٠ــ



٩٣

مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آن ها مواجه شدم: 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

ــ 

نتيجه ای که از انجام آزمايش گرفتم: 

تصويری از وسيله ای که توانستم آن را بسازم.

نام شغل های که در اين پودمان کار با آن ها آشنا شدم:
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