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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

 به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر 
انتقادی  ، پرسش گری و ... ؛

    آشنایی با مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات؛
     آشنایی با ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد 

آنها   ؛
     آشنایی با تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی  ؛

     ایده پردازی، نوآوری و خالقیت. 

ارتباطات  وکاربرد فناوری اطالعات
پودمان 
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 یکی از فناوری هایی که در دنیای امروز، از آن  در بیشتر جاها و کارها استفاده می شود، فناوری اطالعات و ارتباطات است، که آن را به 
اختصار فاوا می گویند. توانایی بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعٔه  امروزی، یکی از مهارت های مورد نیاز زندگی ا ست. 

فناوری اطالعات و ارتباطات 
به فرایندهایی که برای جمع آوری،  ذخیره سازی،  پردازش  ، تبادل و ارائه اطالعات به کار می روند، فناوری اطالعات  و ارتباطات یا

ICT 1 می گویند.

فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق ابزارهایی مانند رایانه، اینترنت و تلفن همراه به کار می رود.

 کار کالسی

ابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطاتوکاربردآنها
با هم اندیشی در گروه جدول 1ــ2 را کامل کنید:

جدول1ــ2ــبرخیازابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطات

پیشنهادامکاناتیکهمیتوانبهاینابزاراضافهکردکاربردابزارهاابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطات

مکالمه، ارسال پیامکتلفن همراه 

  بارش فکری 

دربارهٔ »آموزش الکترونیکی« گفت وگو کنید و جمع بندی آن را در چند خط بنویسید.

Information and Communications Technology (ICT) ــ1

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................



ـ   2 ـ بانکداری الکترونیکی  1

شکل1ــ2ــبانکداریالکترونیکی

بی نیاز شــدن از حمل و نقل فیزیکی پول و کاهش خطر سرقت 

آن. افزایش ســرعت و دقت در عملیــات پولی. امکان اجرای 

عملیات مربوط به کارت های بانکی در تمام ساعات شبانه روز، 

خرید آســان و مطمئن. صدور مجدد و مســدود  نمودن کارت 

)درصورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن(
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2ـ2ـ سیر تحول و تکامل فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات در گذر زمان تغییرات گسترده ای داشته است. شکل 2ــ2 برخی از تغییرات مهم را نشان می دهد.

شکل2ــ2ــسیرتحولوتکاملفناوریاطالعاتوارتباطات

شکل3ــ2ــتأثیراتفناوریاطالعاتوارتباطات

3 ـ2ـ تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات 
فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی امروزی 
ما نقش بسیار مهمی  دارد. برخی از این تأثیرات را 

در شکل ٣ــ٢ می بینید.

تلفنهمراهمرورگروب

رایانهقابلحمل
رایانهشخصی

ماهواره
رادیووتلویزیون
تلفن

 کار کالسی

تأثیراتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزندگی
با هم اندیشی در گروه جاهای خالی در شکل ٣ــ٢ را کامل کنید.

 پرسش
تصور کنید فناوری اطالعات و ارتباطات از زندگی امروزهٔ  شما خارج شود، به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی شما ایجاد 

خواهد شد؟
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 کار کالسی

تأثیراتاستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزندگی
با هم اندیشی درگروه، جدول 2ــ2 را کامل کنید:

جدول2ــ2ــتأثیراتبرخیازابزارفناوریاطالعاتوارتباطاتدرزندگی

تأثیراتاستفادهازاینابزاردرزندگیابزارفناوریاطالعاتوارتباطات

رایانه
افزایش سرعت کارها
آسانی اجرای کارها

دقت بیشتر در اجرای کارها

تلفن همراه

رایانه، پرکاربردترین ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات است. سال گذشته با برخی از کاربردهای آن آشنا شدید. امسال نیز کاربردهای 
بیشتر رایانه را خواهید آموخت.

شکل4ــ2ــهرمغذایی

یها
یرین

وش
یها

چرب
ها،

غن
رو

ود.
فش

صر
مم
رک
قدا
هم
ب

گروهشیر،ماستوپنیر3ــ2واحد

گروهنان،غالت،برنجوماکارونی11ـ6واحد

احد
2و

4ــ
ها
یوه

هم
گرو

رمز،مرغ،
وهگوشتق

گر

ت،تخممرغ
ماهی،حبوبا

3ــ2واحد
وآجیل

گروهسبزیها5ـ3واحد

4ـ2ـ نقاشی با رایانه
در محیط برنامٔه paint، نقاشی های بسیاری می توانید 
اینجا شکل هرم غذایی کشیده شده است. شما  بکشید. 
هم می توانید با به کارگیری امکانات این برنامه، هر نقاشی 

دلخواه دیگری را بکشید. 
پودمان  در  که  اختراعی  دربارهٔ  می توانید  نمونه  برای 
نوآوری داشته اید، شکلی بکشید و توضیحاتی به آن بیفزایید.

  پس از مشاهده فیلم نقاشی با رایانه، نقاشی باال را 

با کمک برنامٔه paint بکشید و آن را روی کاغذ چاپ و در 
محل مناسبی در خانه نصب کنید تا به یاد داشته باشید که 

مواد غذایی روزانٔه مورد نیاز بدنتان را مصرف کنید.

شیر
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 کار کالسی
ایجادپوشهبرایذخیرهکردنپروندهها

برای دسترسی ساده تر به اطالعات و دسته بندی پرونده هایی که تهیه می کنید، در یکی از درایوهای رایانه )با نظر دبیر خود(، یک پوشه 
با نام مناسب برای گروه و در داخل آن چند پوشه با عنوان های »تصویر«، »گزارش«،»فیلم« و ... ایجاد کنید. در طول سال با اجرای 

کارهای گروهی، پرونده های تولید شدٔه خود را در پوشٔه مربوط به آن ذخیره کنید.

 نکات ایمنی
فراموش نکنید برای حفظ نعمت سالمتی و داشتن جسمی سالم، 

باید هنگام کار با رایانه پشت میز به درستی بنشینید.

 کار کالسی
ـ ٢ جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.  در شکل 5ـ 

شکل5ــ2ــچگونگینشستندرستهنگامکاربارایانه

5ـ2ـ نوشتن متن در رایانه و درج تصویر
در سال گذشته، کار با  برنامٔه واژه پرداز ) Word ( را آموختید و یاد 

گرفتید چگونه مى توانید درکنار آن، تصاویری درج کنید.
)Word( اینجا دربارهٔ هرم غذایی مطالبــی را در برنامٔه واژه پرداز

می نویسید. شما می توانید به جای این مطلب، گزارشی از اختراع خود  
بنویسید. 

متن مقابل، لیست جانشینی مواد غذایی را نشان می دهد.
 

  پس از مشاهدٔه فیلم »نوشتن متن در رایانه« و »درج تصویر«، 
شکل 6ــ٢ را در برنامٔه واژه پرداز )Word( ایجاد کنید. 

شکل6ــ2ــلیستجانشینیموادغذایی
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6 ـ2ـ جست وجو در وبگاه شبکۀ ملی مدارس ایران )رشد(
  برای درک اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی می توانید مطالب مفیدی از وبگاه شــبکٔه رشــد جمع آوری کنید. برای انجام این کار 

فیلم »جست وجو در وبگاه رشد« را مشاهده کنید.

شکل7ــ2ــجستوجویمطلبدروبگاهشبکۀرشد

 کار کالسی


در گروه خود، لیست جانشینی مواد غذایی روزانه را تکمیل  کنید )از شبکٔه رشد استفاده کنید(.

 کار  غیرکالسی

مواد غذایی و سهم هر  یک را که به طور متوسط در یک روز مصرف می کنید، بنویسید. فهرست شما با هرم راهنمای موادغذایی چقدر 
مطابقت دارد؟

 کار  غیرکالسی 

در شبکٔه رشد، قسمت دانشنامه / سرگرمی، سرگرمی فکری »آدم خوارها و کتاب خوان ها« را انجام دهید.
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بخش اول

محدودهعنوانردیف
نمرهدالیلومستنداتنمره

خودارزیابی

شایستگی هـای 1
فنی و پایه در

0-  15پودمان نوآوری و فناوری

0-  45پودمان کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات2

0- 10مدیریت منابع3

0-  5کار گروهی4

0-10کیفیت محصول5

0-15موفقیت در بازارچه6

.… = Xجمع نمره از 100

           Xمحاسبه نمره برحسب 20
__    = .… 
  5               

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار٭
  قبول             

  غیر قابل قبول

٭ برخی از موارد رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار با رایانه  به شرح زیر است:
     هنگام کار با رایانه، مراقب کابل ها و پریزهای برق باشید.

      از صندلی مخصوص رایانه که ارتفاع آن قابلیت تنظیم داشته باشد تا ستون فقرات را آزار ندهد، استفاده کنید.
      صفحه نمایش خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد، تا به چشمان شما آسیب نرساند.

     از چاپ غیرضروری و به هدر دادن کاغذ خودداری کنید.
    قبل از استفاده از لوح فشرده یا حافظٔه دیگر، با دبیر خود هماهنگی های الزم را به عمل آورید.

     بعد از تمام شدن کار، رایانه را خاموش کنید.
     بعد از تمام شدن کار، میز رایانه و محیط کار را مرتّب کنید.

     در حفظ و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بکوشید.

جدول خودارزیابی پروژه


