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سخنی با دانش آموز

آموزش	و	پرورش	در	برنامه	ریزی	دوره	٦	ساله	ابتدایی	برای	شما	دانش	آموزان	عزیز	برنامه	و	كتاب	های	جدید	در	نظر	گرفته	
است.	یكی	از	درس	های	جدید	به	نام	كار	و	فّناوری	است.	هدف	این	درس	كه	اّولین	بار	برای	شما	اجرا	می	شود	و	در	سال	های	بعد	هم	
ادامه	خواهد	داشت	آشنایی	با	دنیای	كار	و	كسب	بعضی	از	مهارت	هاست.	امیدواریم	با	تكمیل	تدریجی	آن،	وقتی	كه	دوره	متوسطه	را	
به	پایان	می	رسانید	توانایی	كار	و	استفاده	از	رایانه	)كامپیوتر(		و	طّراحی	و	انجام	فّعالّیت	های	ساده	فنی	و	هنری	را	در	حد	مناسب	فرا	گرفته	
باشید.	این	درس	عالوه	بر	كمک	برای	رفع	بعضی	از	نیازهای	روزمره	زندگی	شخصی	و	خانوادگی،	زمینه	ی	اشتغال	آینده	شما	را	هم	
فراهم	می	آورد.	فایده	ی	مهم	دیگر	این	درس	آشنا	شدن	شما	دانش	آموزان	عزیز	با	كارها	و	مشاغل	مختلف	است	كه	به	آن	ها	در	انتخاب	
رشته	ی	تحصیلی	در	سال	های	بعد	كمک	می	كند.	دانش	آموزان	با	گذراندن	درس	كار	و	فّناوری	و	كشف	عالقه	ی	خود	می	توانند	تصمیم	

بگیرند	که	در	چند	سال	بعد	به	هنرستان	بروند	یا	دبیرستان،	و	چه	رشته	ای	را	انتخاب	كنند.
درس	كار	و	فّناوری		شامل	2	بخش	عمده	می	شود	كه	یكی	كار	با	رایانه	)كامپیوتر(	است	و	دوم	فّعالّیت	هایی	است	كه	شما	را	
درگیر	كارهای	عملی	در	حوزه	فنی،	كشاورزی	و	یا	خدماتی	می	كند،	شما	دانش	آموزان	عزیز	می	توانید	به	كمک	معلّمان	دلسوز	عالوه	بر	
كار	با	رایانه	از	میان	مجموعه	ای	كه	در	پایان	این	كتاب	معّرفی	شده	است	دو	فّعالّیت	مورد	عالقه	شامل	یک	پروژه	و	یک	پودمان	را	

انتخاب	کنید	و	انجام	دهید.
برای	بخش	اّول،	محّل	آموزش	و	یادگیری	كارگاه	رایانه	)كامپیوتر(	در	مدرسه	است	و	نیاز	به	خرید	وسیله	ای	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	شماره	گذاری	

مشّخص	شده	است	تا	به	راحتی	بتوانید	مراحل	را	در	رایانه	انجام	دهید.

به نام خدا



برای	اجرای	بخش	دوم،	اگر	در	دبستان	كارگاه	وجود	داشته	باشد	خیلی	مناسب	است.	چنانچه	در	دبستان	کارگاه	وجود	نداشته	
باشد،	كارها	را	باید	در	كالس	و	با	ابزار	و	وسایلی	كه	به	كمک	مدرسه	و	معلّمان	محترم	و	همكاری	شما	تهّیه	می	شود،	انجام	دهید.	از	
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	دّقت	كنید	كه	به	علّت	كار	در	كالس	و	فضای	محدود،	به	خود	و	

دیگران	آسیب	نرسانید	و	نكات	بهداشتی	و	ایمنی	را	كامالً	رعایت	فرمایید.	
در	این	درس	می	توانید	با	ذوق	و	خاّلقّیت	خود	و	مشاوره	با	معلّمان	محترم	تغییراتی	در	پودمان	ها	و	پروژه	ها	بدهید	تا	به	بهتر	شدن	
آن	ها	كمک	كند.	همچنین	می	توانید	یک	كار	جدید	تعریف	کنید	و	آن	را	جایگزین	كارهای	موجود	نمایید.	در	صورت	تمایل	شرح	آن	را	

برای	ما	بفرستید	تا	برای	همه	دانش	آموزان	كشور	اطاّلع	رسانی	كنیم.
ضمن	آرزوی	موفّقّیت	برای	همه	شما	عزیزان	كه	امیدهای	فردای	كشور	عزیزمان	هستید	مجددًا	توصیه	می	شود	در	حین	كار	همه	

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



بخش اّول

فّناوری اّطالعات و ارتباطات
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این	وسیله	را	در	چه	مکان	هایی	دیده	اید؟
آیا	می	دانید	در	این	مکان	ها	چه	استفاده	ای	از	رایانه	می	کنند؟	

شما	چه	استفاده	ای	از	رایانه	می	توانید	بکنید؟

باشید	که	کارهای	 آیا	می	خواهید	شما	هم	یکی	از	افرادی	 بسیاری	از	متخصصین	رایانه،	از	کارهای	کوچک	شروع	کرده	اند.	
زیادی	با	رایانه	انجام	می	دهند؟	

در	این	کتاب	به	شما	کمک	می	کنیم	تا	بتوانید	در	زندگی	خود	از	رایانه	استفاده	کنید.	

)Computer(	اجزای رایانه
بهتر	است	برای	به	کارگیری	رایانه،	از	شناخت	اجزای	آن	شروع	کنیم.

	به	اجزایی	که	در	تصویر	می	بینید،	سخت	افزار	)Hardware(	می	گوییم.

درس اّول   شروع کار با رایانه

١ــ	کازه	یا	کیس	)Case(	به	معنی	محفظه	و	چمدان	است
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روشن کردن رایانه
برای	اینکه	بتوانید	با	رایانه	کار	کنید،	ابتدا	باید	آن	را	روشن	کنید.	

		دارد	را	فشار	دهید. 	برای	این	کار	کلید	روشن/خاموش	روی	کازه	که	عالمتی	به	شکل	
	صفحه	نمایش	را	نیز	روشن	کنید.

		با	روشن	شدن	رایانه،	برنامه	ای	به	نام	ویندوز	)Windows(	اجرا	می	شود.		
	بعد	از	روشن	شدن	رایانه،	صفحه	ای	نمایان	می	شود	که	به	آن	میزکار	)Desktop(	می	گوییم.	

									 	 	 	به	تصاویر	کوچکی		که	در	میزکار	رایانه	می	بینید،	نماد	)Icon(	می	گوییم.		
	موشی	)Mouse(	را	حرکت	دهید	و	به	صفحه	نمایش	نگاه	کنید.	می	بینید	که	با	حرکت	موشی،	 	
روی	صفحه	نمایش	حرکت	می	کند.	به	این	عالمت	اشاره	گر)Pointer(	می	گوییم. عالمت	

همان	طور	که	می	دانید	یکی	از	کارهایی	که	با	رایانه	می	توانید	انجام	دهید،	نّقاشی	است.	
برای	انجام	هرکاری	با	رایانه،	باید	برنامه	ی	مربوط	به	آن	را	اجرا	کنید.	بنابراین،	برای	کشیدن	نّقاشی	نیز	باید	برنامه	ی	مربوط	به	نّقاشی	

را	در	رایانه	اجرا	کنید.

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

)Paint(	اجرای برنامه ی نّقاشی	
	قرار	داده،	کلید	سمت	چپ	موشی	را	فشار	دهید. ١ــ	اشاره	گر	موشی	را	روی	دکمه	ی	آغاز	

	به	یک	بار	فشار	دادن	کلیدهای	موشی،	کلیک	)Click(	می	گوییم.	
کلیک	چپ	)Click	Left(		یعنی	فشار	دادن	کلید	سمت	چپ	موشی.	

در	این	کتاب،	به	جای	»کلیک	چپ«،	به	اختصار	از	»کلیک«	استفاده	شده	است.
		کلیک	کنید	تا	فهرستی	باز	شود. 2ــ	روی	گزینه	ی	



٤

								
کلیک	کنید	تا	فهرست	دیگری	باز	شود. ٣ــ	روی	نماد

	همان	طور			که			در			شکل			می	بینید،	
برنامه	های			گوناگونی				برای				انجام			کارهای	
مختلف	در		رایانه		در		نظر		گرفته		شده		است.	

یکی	از	این	برنامه	ها،	نّقاشی	است.
کلیک	کنید. ٤ــ	روی	نماد	
به	این	ترتیب،		پنجره	ای	بر	روی	صفحه	
	نمایش	ظاهر			می	شود		که			می	توانید			با			کمک	

موشی	در	آن	نّقاشی	بکشید.

	در	رایانه،	هر	پنجره،	دارای	یک	نام	است.)در	شکل	باال،	نام	پنجره،	»نّقاشی«	است.(
این	برنامه	شامل	ابزارهایی	برای	کشیدن	نّقاشی	و	رنگ	کردن	آن	است	که	در	قسمت	باالی	پنجره	مشاهده	می	کنید.

در	درس	بعدی	طریقه	ی	کشیدن	نّقاشی	با	استفاده	از	ابزارهای	این	برنامه	را	خواهید	آموخت.
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بستن پنجره
	قبل	از	آنکه	رایانه	را	خاموش	کنید،	باید	پنجره	هایی	که	باز	شده	اند	را	ببندید.	برای	بستن	)close(	پنجره	مراحل	زیر	را	انجام	دهید:

	»بستن«	در	باالی	سمت	چپ	پنجره	ی	نّقاشی	کلیک	کنید. ١ــ	روی	عالمت	
	کلیک	کنید.	با	انجام	این	کار،	برنامه	ی	نّقاشی	بدون	ذخیره	شدن	بسته	می	شود. 2ــ	در	پنجره	ی	نمایان	شده	روی	دکمه	ی	

خاموش کردن رایانه
		،)Shutdown(	رایانه					کردن						خاموش					برای	
	کلیک					کرده،					سپس				روی				کلید	 روی			دکمه	ی	

	کلیک	کنید.
	با	فشردن	کلید	روشن/خاموش،	صفحه	نمایش	را	

نیز	خاموش	کنید.

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی کار با رایانه
برای		کار		با		رایانه		مانند		هر		وسیله	ی			دیگری،	باید	
مواردی	که	به	سالمت	جسمی	شما	مربوط	می	شود،	رعایت	
کنید	تا		از		بروز		خطرات		و	آسیب	های		احتمالی		جلوگیری	

کنید.	
برخی	از	این	نکات	عبارت	اند	از:

	هنگام	کار	با	رایانه،	مراقب	سیم	ها	و	پریزهای	برق	
باشید.

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

	از	کار	کردن	به	مدت	طوالنی	)بیشتر	از	٣0	دقیقه(	با	رایانه	پرهیز	کنید.
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فّعالّیت ١
١ــ	نام	هر	یک	از	اجزای	رایانه	را	در	تصویر	زیر	مشّخص	کنید.

2ــ	برنامه	ی	ماشین	حساب	)Calculator(	را	اجرا	کنید.
٣ــ	درگروه	های٣	یا	٤	نفری،	درمورد	کاربردهای	رایانه	در	زندگی	صحبت	کنید	و	چند	مورد	را	برای	سایر	گروه	ها	بیان	کنید.	

٤ــ	جدول	زیر	را	کامل	کنید.

کاربرداجزای رایانه

صفحه نمایش

صفحه کلىد

موشی

 بلندگو

صدابَر

چاپگر



٧

نکته

می	توانید	نّقاشی	های	متنوعی	در	برنامه	ی	نّقاشی	رایانه	بکشید.	فرض	کنید	می	خواهید	
یک	صفحه	ی	بازی	مانند	شکل	طراحی	کنید.	برای	این	کار:	

	ابتدا	برنامه	ی	نّقاشی	را	اجرا	کنید.١

رنگ آمىزی زمىنه ی نّقاشی
١ــ	در	قسمت	رنگ	ها	)سمت	چپ	پنجره(،	روی	رنگ	

دلخواه	کلیک	کنید.
	کلیک	کنید. 2ــ	در	قسمت	ابزارها	روی	نماد		

٣ــ	در	نقطه	ی				دلخواهی			از			صفحه	ی		نّقاشی			کلیک	
کنید.

به	این	ترتیب،	رنگ	صفحه	ی	نّقاشی،	مطابق	رنگی	که	
انتخاب	کرده	اید،	تغییر	می	کند.

کشىدن خانه
	کلیک	کنید. ١ــ	در	قسمت	شکل	ها،	روی	نماد	
2ــ	در	قسمت	رنگ	ها؛	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.
نّقاشی	کلیک	 از	صفحه	ی	 نظر	 ٣ــ	در	محل	مورد	

کنید	،	کلید	سمت	چپ	موشی	را	نگهدارید	و	با	حرکت	موشی	مربع	یا	مستطیلی	با	اندازه	ی	دلخواه	بکشید.	

        تا زمانی که درجایی از صفحه کلىک نکرده اید، می توانىد تغىىراتی در شکل اعمال کنىد

نمایان	شده،	 از	فهرست	 را	 نوع	خط	دور	شکل	 و	 کنید	 کلیک	 	 	 نماد	 ٤ــ	روی	
انتخاب	کنید.

کلیک	کنید	و	نوع	طرح	داخل	شکل	را	از	فهرست	نمایان	شده،	 ٥ــ	روی	نماد	
انتخاب	کنید.

١ــ	گاهی	نماد	بعضی	از	برنامه	ها	در	میزکار	رایانه	قرار	داده	می	شود؛	در	صورتی	که	نماد	برنامه	ی	نّقاشی	در	میزکار	
رایانه	ای	که	با	آن	کار	می	کنید	قرار	دارد،	برای	اجرای	برنامه،	روی	آن	دوبار	کلیک	کنید

درس دوم   نّقاشی با رایانه



٨

٦ــ	برای	کشیدن	سقف،	در	و	پنجره	ی	خانه،	به	روش	مشابه،	شکل	مناسب	را	انتخاب	کنید	و	در	صفحه	ی	نّقاشی	
آن	را	بکشید.

	در	باالی	پنجره	ی	نّقاشی،	آخرین	تغییرات	را	لغو	کنید.	 	در	هر	قسمت		از	نّقاشی،	می	توانید	با	کلیک	بر	روی	

کشىدن الک پشت
در	قسمت	شکل	ها،	شکل	مناسب	برای	کشیدن	الک	پشت	را	انتخاب	کنید	و	در	صفحه	ی	نّقاشی	بکشید.			

کشىدن درخت
	و	رنگ	دلخواه،	تنه	ی	درخت	را	بکشید. ١ــ	با	انتخاب		

	کلیک	کنید. 2ــ	در	قسمت	برس	ها،روی	نماد		
٣ــ	یکی	از	انواع	برس	ها	)	مناسب	برای	برگ	های	درخت(	را	انتخاب	کنید.

٤ــ	رنگ	دلخواه	را	انتخاب	کنید.
٥		ــ	برگ	های	درخت	را	بکشید.

کشىدن مسىرها
	کلیک	کنید. ١ــ	در	قسمت	ابزارها،	روی	نماد		

2ــ	رنگ	دلخواهی	انتخاب	کنید	و	مسیرهای	مورد	نظر	را	در	صفحه	ی	نّقاشی	بکشید.
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پاک کردن شکل
	کلیک	کنید. ١ــ	برای	پاک	کردن	شکل	در	قسمت	ابزارها،	روی	نماد	

2ــ	با	نگه	داشتن	کلید	سمت	چپ	موشی	و	کشیدن	پاک	کن	روی	شکل،	قسمت	های	موردنظر	را	پاک	کنید.

	
ذخىره کردن نّقاشی

برای	اینکه	بتوانید	نّقاشی	خود	را	در	رایانه	ذخیره	)Save(	کنید،	مراحل	زیر	را	اجرا	کنید:
کلیک	کنید. ١ــ	روی	نماد	

	کلیک	کنید. 2ــ	در	فهرست	نمایان	شده،	روی	نماد	
کلیک	کنید. ٣ــ	در	پنجره	ی	باز	شده،	روی	نماد	

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

نکته

  دّقت داشته باشىد، هنگام پاک کردن، رنگ نماد   با رنگ زمىنه ی نّقاشی یکسان باشد
 برای تغىىر رنگ داخل شکل های بسته توخالی می توانىد از ابزار  استفاده کنىد 



1٠

	با	استفاده	از	کلیدهای	حرفی	و	کلید	فاصله	برروی	صفحه	کلید	)Keyboard(	نام	نّقاشی	را	بنویسید.	

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

	کلیک	کنید. ٥ــ	روی	دکمه	ی	

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

زبان فارسی تغىىر دهىد 
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2فّعالّیت
١ــ	شکل	زیر	را	در	برنامه	ی	نّقاشی	بکشید	و	با	استفاده	از	ابزارهای	مناسب،	آن	را	رنگ	کنید.	

	
ذخیره	کنید. 2ــ	این	نّقاشی	را	با	نام	شب	و	روز	در		

٣ــ	با	انتخاب	ابزارهای	مختلف	در	قسمت	ابزارها،	یک	نّقاشی	دلخواه	بکشید	و	آن	را	رنگ	آمیزی	کنید.
کاربرد	آن	را	مشاهده	کنید. ٤ــ	با	انتخاب	ابزار


