
درس ششم
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جلسه ی اّول

شما هنگام کار با صفحه کلید رایانه، بیشتر از کدام انگشتان خود استفاده می کنید؟ آن ها را رنگ کنید.

به وارد کردن حروف و عددها به رایانه با فشار دادن کلیدهای صفحه کلید تایپ می گویند. برای اینکه بتوانید به راحتی با صفحه کلید 
کار کنید و در رایانه تایپ کنید، بهتر است از همه ی انگشتان خود استفاده کنید که به آن تایپ 10 انگشتی می گویند. وقتی از همه ی 
انگشتان خود برای تایپ کردن کمک می گیرید، انگشتان شما کمتر خسته می شوند و سرعت تایپ شما نیز بیشتر می شود. در این درس 
یاد می گیرید که چگونه انگشتان خود را به طور صحیح، روی کلیدهای صفحه کلید قرار دهید و بدون نگاه کردن به کلیدها، حروف و 

اعداد را تایپ کنید.
  

به نظر شما در هنگام تایپ، دست ها و انگشتان ما باید در چه حالتی باشند؟

برای تایپ 10 انگشتی، بهتر است وظیفه ی هر کدام از انگشتان ما مشخص باشد که باید کدام کلیدها را فشار بدهند. در شکل 
زیر، کلیدهای مربوط به هر انگشت با رنگ آن ها نشان داده شده است:
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کلیدهای اصلی تایپ در صفحه کلید، در 4 ردیف قرار دارند.

ردیف اعداد
ردیف حروف باالیی

ردیف پایگاه
ردیف حروف پایینی

 شما در این جلسه یاد می گیرید که چطور انگشتان خود را روی کلیدهای ردیف پایگاه قرار دهید و بعضی کلمات را تایپ کنید. 
در شکل زیر، محل قرارگیری انگشتان روی کلیدهای ردیف پایگاه نشان داده شده است:

برای تایپ با صفحه کلید، باید انگشت هایتان را کمی خم کنید تا نوک آن ها روی کلیدها قرار گیرد.

ایمنی و بهداشت 

صفحه  کلید یکی از لوازم رایانه است که از آن استفاده ی زیادی می شود، به همین دلیل ممکن است در هنگام 
کار، خیلی آلوده شود. بنابراین سعی کنید کلیدهای آن را به طور مرتب تمیز کنید.
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 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 6/ آموزش تایپ

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 6/ جلسه ی اّول/ جلسه ی اّول تمرین تایپ

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 6/ جلسه ی اّول/ جلسه ی اّول آزمون تایپ

جلسه ی اّول آموزش تایپ در رایانه را از مسیر زیر اجرا کنید:

الف( تمرین تایپ جلسه ی اّول را از مسیر زیر اجرا کنید:

با کمک و راهنمایی معلم خود، انگشتان هر دو دست خود را روی کلیدهای ردیف پایگاه در محل درست قرار دهید و کلمات 
زیر را تمرین کنید. هر کلمه را چندین بار تمرین کنید تا نحوه ی تایپ آن را کاماًل یاد بگیرید. هنگام تایپ، سعی کنید به صفحه کلید نگاه 

نکنید و فقط به صفحه  نمایش نگاه کنید.

ب( با کمک دوستان خود در گروه، کلمات دیگری را که می توانید با استفاده از کلیدهای ردیف پایگاه تایپ کنید، پیدا کرده و 
آن ها را تمرین کنید.

پ( برای اینکه سرعت تایپ خود را بیازمایید، آزمون تایپ جلسه ی اّول را از مسیر زیر انتخاب کنید:

با ـ تا ـ یا ـ سن ـ  شن ـ من ـ ما ـ کم ـ نم ـ کت ـ شک ـ نا ـ تک ـ تل ـ تب ـ بم ـ بن ـ سی ـ شب ـ مس ـ گلدو حرفی

سیب ـ سال ـ بیش ـ آتش ـ شیب ـ اسب ـ آبی ـ متن ـ تاب ـ بال ـ کمک ـ نمک ـ ناب ـ نما ـ سیم ـ استسه حرفی

بابا ـ لباس ـ بیست ـ نبات ـ بینا ـ امین ـ بیان ـ سالم ـ سینی ـ کمان ـ شاسی ـ کامل ـ آسان ـ کتاب ـ گلیمچهار حرفی

مامان ـ تاالب ـ کمیاب ـ کابین ـ سینما ـ یاسمن ـ سبالن ـ یاسین ـ سامان ـ سیمان ـ ماشین ـ میناب ـ نمایشپنج حرفی

بعد از انجام آزمون، سرعت تایپ خود را در مربع های زیر بنویسید. سرعت تایپ، به معنای تعداد کاراکترهای درست در یک 
دقیقه است.

آزمون اّول:                                       آزمون دوم:                                               آزمون سوم:   
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الف( کلیدهای زیر را در صفحه کلید رنگ کنید:
١ــ کلیدهای جهت نما را رنگ آبی بزنید.

٢ــ کلیدهای کنترل را رنگ قرمز بزنید.
3ــ کلیدهای حروف را رنگ زرد بزنید.
٤ــ کلیدهای عددی را رنگ سبز بزنید.

٥  ــ کلیدهای تابعی را رنگ صورتی بزنید.
6 ــ کلید فاصله را رنگ بنفش بزنید.

7ــ کلیدهای تبدیل را رنگ نارنجی بزنید.

ب( تمرین های تایپ جلسه ی اّول را انجام داده و سپس آزمون جلسه ی اّول را انجام دهید و هر بار سرعت تایپ خود را در 
مربع های زیر بنویسید.

آزمون اّول:                                    آزمون دوم:                            آزمون سوم:            

آزمون چهارم:                      آزمون پنجم:                             آزمون ششم:        
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جلسه ی دوم

در این جلسه، کار با حروف ردیف پایینی را همزمان با ردیف پایگاه یاد می گیرید.

الف( تمرین تایپ جلسه ی دوم را از مسیر زیر اجرا کنید:

مانند روشی که در جلسه ی قبل یاد گرفتید، انگشتان هر دو دست خود را روی کلیدهای ردیف پایگاه در محل درست قرار 
دهید و کلمات زیر را تمرین کنید. هر کلمه را چندین بار تمرین کنید تا نحوه ی تایپ آن را کاماًل یاد بگیرید. هنگام تایپ، سعی کنید به 

صفحه کلید نگاه نکنید و فقط به صفحه نمایش نگاه کنید.

ب( با کمک دوستان خود در گروه، کلمات دیگر و جمالتی را که می توانید با استفاده از کلیدهای ردیف پایگاه تایپ کنید، پیدا 
کرده و آن ها را تمرین کنید.

پ( برای اینکه سرعت تایپ خود را بیازمایید، آزمون تایپ جلسه ی دوم را از مسیر زیر انتخاب کنید:

در ـ دل ـ زن ـ سد ـ نو ـ تو ـ دی ـ رب ـ سر ـ دو ـ دم ـ سو ـ گز ـ شد ـ شط ـ مو ـ گم ـ نت ـ کو ـ بو ـ وندو حرفی

نذر ـ تار ـ باز ـ بدر ـ نور ـ بار ـ دور ـ روز ـ طرز ـ دیر ـ کار ـ ریز ـ برد ـ سبز ـ مور ـ رود ـ ساز ـ باد ـ موشسه حرفی

مادر ـ امید ـ دبیر ـ نماز ـ منور ـ زمان ـ زیبا ـ سرما ـ دانش ـ مدار ـ دارد ـ تمیز ـ کلید ـ گنبد ـ شادیچهار حرفی

دیوار ـ نمابر ـ داراب ـ دادرس ـ تاریک ـ سرداب ـ بردار ـ آموزش ـ کاربر ـ باران ـ گذاشت ـ آزمون ـ کوشانپنج حرفی

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 6/ جلسه ی دوم/ جلسه ی  دوم تمرین تایپ

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 6/ جلسه ی  دوم/ جلسه ی  دوم آزمون تایپ

بعد از انجام آزمون، سرعت تایپ خود را در مربع های زیر بنویسید.

آزمون اّول:                                  آزمون دوم:                                           آزمون سوم:   

تمرین های تایپ جلسه ی دوم را انجام داده و سپس آزمون جلسه ی دوم را انجام دهید و هر بار سرعت تایپ خود را در مربع های 
زیر بنویسید.

آزمون اّول:                                     آزمون دوم:                               آزمون سوم:            

آزمون  چهارم:                                              آزمون پنجم:                                             آزمون ششم:   
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جلسه ی سوم

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 6/ جلسه ی سوم/ جلسه ی سوم تمرین تایپ

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 6/ جلسه ی سوم/ جلسه ی سوم آزمون تایپ

بعد از انجام آزمون، سرعت تایپ خود را در مربع های زیر بنویسید.

آزمون اّول:                                   آزمون دوم:                                           آزمون سوم:   

تایپ خود را در  بار سرعت  تایپ جلسه ی سوم را انجام داده و سپس آزمون جلسه ی سوم را انجام دهید و هر  تمرین های 
مربع های زیر بنویسید.

آزمون اّول:                                    آزمون دوم:                             آزمون سوم:            

آزمون چهارم:                                آزمون پنجم:                                          آزمون ششم:   

در این جلسه، کار با هر سه ردیف حروف صفحه کلید را یاد می گیرید.

الف( تمرین تایپ جلسه ی سوم را از مسیر زیر اجرا کنید:

مانند روشی که در جلسه ی قبل یاد گرفتید، انگشتان هر دو دست خود را روی کلیدهای ردیف پایگاه در محل درست قرار دهید 
و کلمات و متن های زیر را تمرین کنید. هر کلمه را چندین بار تمرین کنید تا نحوه ی تایپ آن را کاماًل یاد بگیرید. هنگام تایپ، سعی کنید 

به صفحه کلید نگاه نکنید و فقط به صفحه  نمایش نگاه کنید.

ب( با کمک دوستان خود در گروه، کلمات دیگر و جمالتی را که می توانید تایپ کنید، پیدا کرده و آن ها را تمرین کنید.
پ( برای اینکه سرعت تایپ خود را بیازمایید، آزمون تایپ جلسه ی سوم را از مسیر زیر انتخاب کنید:

صد ـ خم ـ پل ـ گچ ـ پر ـ حد ـ به ـ پا ـ خز ـ خط ـ زه ـ نخ ـ جم ـ قد ـ رز ـ فر ـ چک ـ مه ـ قو ـ ره ـ نه ـ جددو حرفی

قلب ـ صبح ـ قول ـ صلح ـ صفر ـ خود ـ خاک ـ میخ ـ کاج ـ حکم ـ فدک ـ قمر ـ کوچ ـ چای ـ عقل ـ چاه سه حرفی

هدیه ـ خیمه ـ چادر ـ میله ـ قالب ـ جدید ـ صادق ـ قادر ـ غفور ـ عادل ـ کوثر ـ روزه ـ بافت ـ قالی ـ خادمچهار حرفی
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تمرین های تایپ جلسه ی چهارم را انجام داده و سپس آزمون جلسه ی چهارم را انجام دهید و هر بار سرعت تایپ خود را در 
مربع های زیر بنویسید.

آزمون اّول:                         آزمون دوم:                            آزمون سوم:            

آزمون چهارم:                          آزمون پنجم:                                         آزمون ششم:   

جلسه ی چهارم

روی صفحه کلید، به جز کلیدهای حرفی، کلیدهای اعداد هم قرار دارند. گاهی اوقات الزم است تا در بین حروف، اعداد را 
هم تایپ کنید. پس بهتر است روش تایپ اعداد را هم با 10 انگشت یاد بگیرید.

الف( تمرین تایپ جلسه ی چهارم را از مسیر زیر اجرا کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 6/ جلسه ی چهارم/ جلسه ی چهارم تمرین تایپ

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 6 / جلسه ی چهارم/ جلسه ی چهارم آزمون تایپ

مانند روشی که در جلسه ی قبل یاد گرفتید، انگشتان هر دو دست خود را روی کلیدهای ردیف پایگاه در محل درست قرار دهید 
و جمالت زیر را تمرین کنید. هنگام تایپ، سعی کنید به صفحه کلید نگاه نکنید و فقط به صفحه نمایش نگاه کنید.

یک متر، برابر 100 سانتی متر است.
اگر 2 کیلوگرم را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنیم، هر قسمت 200 گرم می شود.

در سال 1393 تعداد 25 جلد کتاب برای کتابخانه خریداری شد.
آقای محمدی در تاریخ 1394/6/30 یک نمابر به استان چهارمحال و بختیاری ارسال کرد.

ب( برای اینکه سرعت تایپ خود را بیازمایید، آزمون تایپ جلسه ی چهارم را از مسیر زیر انتخاب کنید:

بعد از انجام آزمون، سرعت تایپ خود را در مربع های زیر بنویسید.

آزمون اّول:                                   آزمون دوم:                                          آزمون سوم:   
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مواد و ابزار مورد نیاز

جلسه ی پنجمجلسه ی چهارمجلسه ی سومجلسه ی دومجلسه ی اّولمواد الزمردیف

المپ کم مصرف ال ئی دی                          3 تا 6 عدد1

لیوان یک بار مصرف                                   1 عدد2

نی کلفت یا لوله پالستیکی به قطر 1 سانتی متر 25 سانتی متر3

سیم مفتول آهنی نازک                                40 سانتی متر4

سیم تلفن دو رنگ                                        از هر رنگ 40سانتی متر5

قوطی کبریت خالی                                      3 عدد6

نوار چسب کاغذی                                     1 حلقه7

چسب مایع                                                 1 عدد8

نوار چسب شفاف                                       1 حلقه9

لوح فشرده ی غیر قابل استفاده                     2 عدد10

مقوا                                                           به اندازه ی  کافی11

فویل آلومینیومی                                         به اندازه ی  کافی12

پیل قلمی                                                    2 عدد13

شن یا سنگ ریزه                                        به مقدار کافی14

ابزارهای الزم
خط کش                                                    1 عدد15

قیچی                                                         1 عدد16

سیم چین                                                    1 عدد17

سیم لخت کن                                              1 عدد18

سوزن ته گرد                                               1 عدد19
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ساخت جای باتریجلسه ی اّول

یکی از وسایلی که می تواند نور کافی را برای مطالعه فراهم کند، چراغ مطالعه است. چراغ مطالعه یا چراغ رومیزی، نور را 
بر   روی صفحه ی مورد نظر متمرکز می کند و مانع پراکنده شدن آن به اطراف می شود. به این ترتیب ضمن صرفه جویی در انرژی، نور 

چراغ مزاحم سایر افراد که در اتاق حاضر هستند، نمی شود.

آیا مزایای دیگری برای چراغ مطالعه می توانید نام ببرید؟

در شکل زیر، تصاویری از چراغ مطالعه ی رومیزی واقعی و شبیه سازی شده را مشاهده می کنید.

در این درس یک چراغ مطالعه ی کوچک می سازید. برای ساخت این چراغ مطالعه، سعی  کنید از مواد دورریز استفاده 
کنید. چراغ مطالعه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است.

الف( یک چراغ مطالعه را بررسی کنید که از چه قسمت هایی تشکیل شده و نام قسمت های مختلف آن را بنویسید:

ب( قسمتی از یک چراغ مطالعه، مدار آن است. با استفاده از آموخته های خود، مدار الکتریکی چراغ رومیزی را رسم و اجزای 
آن را نام گذاری کنید.

قطعات مدار:
1ــ باتری

2ــ جای باتری
3ــ کلید

4ــ المپ
5ــ سیم برای اتصال
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 برای ساخت این چراغ مطالعه، به جای المپ رشته ای، از المپ ال ئی دی که نوعی المپ کم مصرف است، استفاده می کنیم.

به نظر شما چرا به جای المپ پر مصرف از المپ کم مصرف استفاده می کنیم؟

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 7/ جلسه ی اّول: ساخت جای باتری

فیلم جلسه ی اّول آموزش ساخت چراغ مطالعه را از مسیر زیر مشاهده کنید:

                                : ساخت جای باتری

  می خواهیم با استفاده از قوطی کبریت یک جای باتری بسازیم. برای روشن کردن ال ئی دی، نیاز به دو پیل قلمی 1/5 ولتی 
داریم که آن را به صورت پشت سر هم )سری( می بندیم. بعضی از افراد به غلط، به پیل، باتری می گویند. در حالی که مجموعه ی پشت 

سر هم دو پیل، یک باتری را تشکیل می دهد.
در شکل های زیر، دو روش اتصال دو پیل به صورت پشت سر هم نشان داده شده است:

1ــ  کشوی یک قوطی کبریت خالی را خارج کنید.
2ــ سه قطعه فویل آلومینیومی را به ابعاد 4 سانتی متر بُبرید.

برای ضخیم تر و محکم تر شدن نوار فویل، می توانید از یک الیه نوار مقوایی در داخل آن استفاده کنید. نکته !

قطب مثبت

قطب مثبت

محل اتصال

قطب منفی

قطب منفی
قطب مثبت

محل اتصال
قطب منفی

3 ولت

1/5 ولت1/5 ولت

3 2 1

3ــ فویل را به صورت سه الیه با پهنای 1 سانتی متر روی هم بچسبانید.
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  در صورتی که ال ئی دی روشن نشد، تمام مراحل ساخت را مرور کنید. به این عمل عیب یابی )تشخیص عیب و تعمیر( 
می گویند.

  توجه داشته باشید که الیه ی بیرونی اتصال ها نباید چسب کاری شود زیرا از این قسمت به عنوان کلید استفاده خواهیم کرد.
نکته !

1ــ یک طرف الیه های فویل را چسب مایع بزنید.
2ــ لبه ی چسب کاری شده را به لبه ی داخلی کشوی قوطی کبریت بچسبانید.

3ــ دو قطعه دیگر را به لبه ی مقابل قوطی کبریت بچسبانید.
٤ــ جا باتری آماده شد.

ایمنی و بهداشت 
   هنگام کار با چسب همه کاره مراقب باشید که چسب روی لباس شما نریزد و دست های شما را آلوده نکند.

   بعد از کار با چسب، دست های خود را بشویید.
   هنگام کار هرگز دست های خود را با صورت یا سایر اعضای بدن تماس ندهید زیرا باعث آلودگی و بیماری می شود.

برای محکم تر شدن پیل ها در جای باتری چه پیشنهادی دارید؟

الف( با استفاده از برنامه ی نقاشی یک طرح ساده از چراغ مطالعه رسم کنید. آن را ذخیره کرده و جلسه ی بعد با خود به کالس بیاورید.
ب( وسایل مورد نیاز جلسه ی بعد را آماده کرده و با خود به کالس بیاورید.

6

3

5

2

4

1

٥  ــ پیل ها را در داخل جای باتری بگذارید. به قطب های پیل ها توجه 
کنید.

٦ ــ برای تست جای باتری، پایه بلند ال ئی دی را به قطب مثبت و پایه 
کوتاه را به قطب منفی وصل کنید. ال ئی دی روشن می شود.
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گزارش جلسه ی اّول

نام و نام خانوادگی:                           تاریخ: 

نام معلم:                               کالس: 

در گروه خود بررسی کنید با چه وسایل دیگری می توانید یک چراغ مطالعه بسازید.

در این جلسه چه چیزهایی یاد گرفتید؟

یاد گرفتم …

برای ساخت جای باتری چه کارهایی باید انجام داد؟

١ــ
٢ــ

3ــ 
…

در ارتباط با مراحل طراحی و ساخت جای باتری، با چه مشکالتی روبرو شدید؟ در گروه بحث کنید و نتیجه را بنویسید.



٤9

تکمیل ساخت جای باتریجلسه ی دوم

در جلسه ی گذشته، با استفاده از جعبه ی خالی کبریت، یک جای باتری ساختید. در این جلسه، آن را کامل می کنید.

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 7/ جلسه ی دوم: تکمیل ساخت جای باتری

فیلم جلسه ی دوم آموزش ساخت چراغ مطالعه را از مسیر زیر مشاهده کنید:

برای کامل کردن جای باتری و تبدیل آن به کلید روشن و خاموش کردن چراغ مطالعه، مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ دو قطعه سیم به طول 40 سانتی متر از سیم تلفن جدا کرده و به کمک معلم خود و 
با استفاده از سیم لخت کن، دو طرف سیم را حدود 3 سانتی متر روکش برداری کنید.

2ــ یک سر سیم را بین یک الیه فویل آلومینیومی قرار دهید. 
3ــ هر دو سیم را به همین ترتیب آماده کنید.

٤ــ الیه های فویل را با استفاده از چسب کاغذی روی قاب قوطی کبریت بچسبانید.

بیرونی  قاب  در  را  شده  آماده  باتری  با  همراه  کبریت  قوطی  کشوی  5ــ 
بگذارید و به داخل فشار دهید تا اتصال بین فویل ها برقرار شود.

6ــ برای آزمایش، سر سیم ها را به طور صحیح به سیم های ال  ئی  دی 
وصل کنید. باید ال ئی دی روشن شود. به قطب های مثبت و منفی توجه 

کنید.

الف( چرا باید برش سیم و روکش برداری آن را به کمک معلم یا بزرگ ترها انجام دهیم؟
ب( چه روش دیگری برای ساخت جای باتری پیشنهاد می کنید؟

پ( چه پیشنهادی برای ساختن کلید دارید؟ در کالس بحث و گفت وگو کنید.
ت( چند ماده ی رسانا بنویسید که با آن ها بتوان کلید قطع و وصل درست کرد.
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ث( به تصاویر زیر توجه کنید. قسمتی که با دایره ی قرمز مشخص شده است، چه نام دارد و چه کاری انجام می دهد؟

ج( در تصاویر زیر، تعدادی المپ مشاهده می کنید. مشخص کنید که کدام یک رشته ای و کدام یک ال ئی دی هستند؟

 الی ئی دی      رشته ای                                                                ال ئی دی      رشته ای

 الی ئی دی      رشته ای                                                                ال ئی دی      رشته ای

چ( پوشه ی المپ ها را از مسیر زیر باز کنید و در مورد اینکه کدام المپ ها رشته ای و کدام یک ال ئی دی هستند، با 
دوستان خود گفت و گو کنید:

الف( به لوازم اطراف خود توجه کنید و وسایلی که در آن ها از المپ ال ئی دی استفاده شده، بنویسید و در جلسه ی بعد ارائه دهید.
ب( وسایل مورد نیاز جلسه ی بعد را آماده کرده و با خود به کالس بیاورید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 7 / پوشه ی المپ ها
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گزارش جلسه ی دوم

تاریخ:  نام و نام خانوادگی:             

کالس:  نام معلم:              

چه قسمتی از پروژه را ساختید؟    

برای انجام این کار، به چه  مواد و ابزاری نیاز داشتید؟

برای ساخت این قسمت از پروژه به چه مشکالتی برخورد کردید؟

مشکالت را چگونه برطرف کردید؟

در استفاده از سیم چین و سیم لخت کن، چه موارد ایمنی را رعایت کردید؟

برای مشخص شدن قطب های مثبت و منفی، از چه رنگ هایی برای سیم استفاده کردید؟

برای قطب منفی استفاده کردم. از سیم رنگ     برای قطب مثبت و سیم رنگ  

برای تست روشن شدن المپ، پایه های آن را به کدام رنگ سیم وصل کردید؟

وصل کردم. و پاهی ی  کوتاه تر را هب سیم رنگ   پاهی ی بلندتر را هب سیم رنگ  
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آماده سازی پایه ی چراغ مطالعهجلسه ی سوم

برای ساخت پایه ی چراغ مطالعه، از دو عدد لوح فشرده ی سوخته یا خراب استفاده کنید.

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 7/ جلسه ی سوم: آماده سازی پایه ی  چراغ مطالعه

فیلم جلسه ی سوم آموزش ساخت چراغ مطالعه را از مسیر زیر مشاهده کنید:

                                  : ساخت قسمت باالیی پایه

1ــ مقوایی به شکل یک مستطیل بلند به عرض 6 سانتی متر ببرید و پس از 
چسباندن ابتدای آن به نی، آن را لوله کنید.

2ــ تعداد دور مقوا را در حدی زیاد کنید که قطر آن تقریبًا با قطر سوراخ 

الف( از چه وسایل دیگری به جای لوح فشرده می توانید برای ساخت پایه استفاده کنید؟
ب( پایه ی چراغ مطالعه بهتر است چه ویژگی هایی داشته باشد؟

١ــ

٢ــ

3ــ 

…

3 2 1

وسط لوح فشرده برابر شود.
3ــ قسمت انتهای لوله ی مقوایی را شیار بزنید و لبه های آن را برگردانید و 

با چسب مایع روی لوح فشرده نصب کنید. این عمل را پرچ کاری می گویند.
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        : ساخت پایه

1ــ قوطی کبریت ها را با چسب مایع روی لوح فشرده ی دیگر بچسبانید.
2ــ داخل دو قوطی کبریت خالی را با مواد سنگین مانند سنگ ریزه پر کنید.

3ــ در صورت نیاز، روی دو قوطی کبریت خالی، چند الیه مقوا بچسبانید.
4ــ سیم ها را از لوله ی خرطومی عبور دهید.

5ــ روی قوطی کبریت ها کمی چسب مایع بزنید و لوح های فشرده را روی هم 
قرار دهید و لبه های آن ها را میزان کنید.

6ــ جای باتری به عنوان کلید نیز عمل می کند. برای آزمایش آن، دو سر آزاد 
سیم را به طور صحیح به ال ئی دی وصل کرده و با باز و بسته کردن کشوی جای 

باتری، عملکرد کلید را بررسی کنید.

الف( چرا روی قوطی کبریت های خالی مقوا می چسبانیم؟
ب( چرا از لوازم دورریز مثل قوطی کبریت یا لوح فشرده ی غیر قابل استفاده برای ساخت این چراغ استفاده کردیم؟

الف( چند نمونه از وسایل دور ریز که با آن ها می توان پایه ی چراغ مطالعه را ساخت، بنویسید.    

        
ب( در مورد مشاغلی که با برق ارتباط دارند، پرس و جو کنید.

پ( وسایل مورد نیاز جلسه ی بعد را آماده کرده و با خود به کالس بیاورید.
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گزارش جلسه ی سوم

تاریخ:  نام و نام خانوادگی:          

کالس:  نام معلم:                

چه قسمتی از چراغ مطالعه را ساختید؟    

برای انجام این کار، به چه  مواد و ابزاری نیاز داشتید؟

برای ساخت پایه ی چراغ مطالعه، به چه مشکالتی برخورد کردید؟

مشکالت را چگونه برطرف کردید؟

فعالیت هایی را که در هر یک از مراحل زیر انجام دادید، بنویسید:
• قبل از ساخت:

• در هنگام ساخت:

• بعد از ساخت:
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ساخت پوشش برای پایه ی چراغ مطالعهجلسه ی چهارم

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 7/ جلسه ی چهارم : ساخت پوشش برای پایه ی چراغ مطالعه

      برای کامل کردن پایه ی چراغ مطالعه، باید اطراف پایه را بپوشانید.

فیلم جلسه ی چهارم آموزش ساخت چراغ مطالعه را از مسیر زیر مشاهده کنید:

1ــ فاصله ی دو لبه ی لوح فشرده ی باالیی و پایینی را اندازه بگیرید.
2ــ مقوایی به طول حدود 35 سانتی متر انتخاب و آن را اندازه گذاری و خط کشی کنید.

3ــ مقوا را از محل خط کشی شده با قیچی ببرید و با استفاده از خط کش، لبه های 
آن را تا کنید.

4ــ روی دو لبه ی تا شده، شیارهایی به فاصله ی یک سانتی متر بزنید.

حاال برای زیبایی بیشتر پایه، روی آن را هم با مقوا بپوشانید.

لبه های  ابتدا  لوح های فشرده قرار دهید و  لبه های  5ــ دیواره را روی 
یک طرف را کنار جای باتری بچسبانید. 

انگشت  با  ثانیه  چند  را  اتصال  محل  می زنید،  چسب  که  بار  هر  ٦ ــ 
نگه دارید تا کاماًل به لوح فشرده بچسبد. لبه ی طرف دیگر را هم به همین 

ترتیب بچسبانید.

123

6 5 4

1ــ یک لوح فشرده را روی مقوا قرار داده و اطراف آن را خط بکشید.
2ــ اطراف دایره را ببرید. برای برش سوراخ داخلی لوح فشرده، از سوزن 

ته گرد استفاده کنید.

123

دیواره نباید روی جای باتری را بپوشاند. اگر دیواره بلند بود و روی جای باتری را می پوشاند، اضافه ی 
آن را قیچی کنید. نکته !

3ــ صفحه ی مقوایی را روی پایه قرار داده و آن را در محل خود 
محکم کرده و بچسبانید. دوباره می توانید مدار را آزمایش کنید.
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 مثل الیه ی رویی پایه، می توانید برای زیر پایه هم یک پوشش درست کنید. برای این کار، مثل مراحل باال، یک دایره 
درست کنید ولی الزم نیست دایره ی کوچک تر را از داخل آن جدا کنید.

نکته !

در گروه درباره ی موارد زیر با یکدیگر گفت وگو کنید:
الف( چه روش دیگری برای پوشاندن پایه پیشنهاد می کنید؟

ب( برای جدا کردن دایره ی کوچک، چه روش های دیگری پیشنهاد می کنید؟

الف( بهتر است برای اینکه کشوی جای باتری به راحتی باز و بسته بشود، یک دستگیره برای آن درست کنیم. ما از یک تکه 
مقوا برای ساخت دستگیره استفاده کرده ایم. به نظر شما با چه وسایل دیگری می توان دستگیره درست کرد؟

ب( برای کشوی جای باتری، یک دستگیره درست کرده و آن را به کشو متصل کنید.
پ( با کمک و راهنمایی معلم خود، جدول زیر را کامل کرده و در مربع های آبی رنگ، شغل های مورد عالقه ی خود را به ترتیب 

شماره گذاری کنید. در مورد دالیل عالقه مندی خود در کالس گفت و گو کنید.
             کاربردهای برق                                       شغل ها                                          آشنایانی که این شغل را دارند

الف( با توجه به جدول باال، یکی از مشاغل مورد عالقه ی خود )اولویت اّول تا سوم( را انتخاب کرده و درباره ی آن اطالعاتی 
جمع آوری کرده و به کالس گزارش دهید. در شغلی که انتخاب کرده اید، بهتر است چه نکات اخالقی و محیط زیستی رعایت شود؟

ب( وسایل مورد نیاز جلسه ی بعد را آماده کرده و با خود به کالس بیاورید.
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گزارش جلسه ی چهارم

تاریخ:  نام و نام خانوادگی:             

نام معلم:                               کالس: 

تاکنون، چه بخش هایی از پروژه را ساخته اید؟

برای ساخت پایه ی چراغ مطالعه، از چه وسایلی استفاده کردید؟

برای ساخت روکش پایه، به چه مشکالتی برخورد کردید؟

مشکالت را چگونه رفع کردید؟

به چه موارد بهداشتی و ایمنی توجه کردید؟

چند نمونه از مشاغلی را که با برق ارتباط دارند، بنویسید.



٥8

ساخت حباب چراغ مطالعهجلسه ی پنجم

در این جلسه ال ئی دی ها را به مدار اضافه کرده و برای چراغ مطالعه، حباب می سازید.

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 7/ جلسه ی پنجم: ساخت حباب چراغ مطالعه

فیلم جلسه ی پنجم آموزش ساخت چراغ مطالعه را از مسیر زیر مشاهده کنید:

     : آماده سازی صفحه ی ال ئی دی

سوزن  با  بگذارید.  مداد  با  نقطه  شش  مقوایی  کوچک  صفحه ی  یک  روی  1ــ 
ته گرد، روی نقطه ها سوراخ ایجاد کنید.

2ــ پایه های ال ئی دی را از سوراخ ها عبور دهید. به طوری که پایه های بلند در 
یک طرف و پایه های کوتاه در یک طرف قرار گیرند.

3ــ نوارهایی از فویل آلومینیومی آماده کنید. پایه های مثبت و منفی ال ئی دی ها 
را جداگانه پوشش دهید.

رعایت  با  و  داده  پوشش  آلومینیومی  فویل  با  نیز  را  دو سر سیم ها  ٤ــ 
سمت مثبت و منفی، به پایه های ال ئی دی ها متصل کنید.

5ــ اتصال ها را با چسب بپوشانید.
6ــ صفحه آماده شده است. می توانید مدار را آزمایش کنید.

صفحه ی ال ئی دی را یک بار با 2 المپ و یک بار با 4 المپ بسازید و درباره ی آنچه مشاهده کردید، در گروه گفت وگو کنید.

123
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                                        : ساخت حباب و اتصال آن به چراغ مطالعه
حباب را می توانید با استفاده از لیوان های یک بار مصرف، رول خالی دستمال کاغذی یا سایر وسایل دورریز بسازید.

1ــ لیوان یک بار مصرف را برش بزنید و در انتها، یک برش مثلثی 
ایجاد کنید.

2ــ صفحه ی ال ئی دی را از محل شیار لیوان رد کنید تا در داخل 
لیوان قرار گیرد.

برای ساخت حباب، از چه وسایل دیگری می توان استفاده کرد؟

پرونده ی چراغ مطالعه را از مسیر زیر در برنامه ی نقاشی باز کنید. 
1ــ مراحل ساخت چراغ مطالعه را کامل کنید.

2ــ تصویر چراغ مطالعه و داخل کادرها را رنگ آمیزی کنید.

123

3ــ شیار لیوان را با چسب شیشه ای )شفاف( ببندید. با استفاده از 
چسب شفاف، لیوان را روی لوله ی خرطومی محکم کنید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 7/  پرونده ی چراغ مطالعه
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گزارش پایانی پروژه ی طراحی و ساخت چراغ مطالعه

تاریخ:  نام و نام خانوادگی:              

نام معلم:               کالس: 

نام اعضای گروه:                                                               برای ساخت چراغ مطالعه، چه مراحلی انجام دادید؟

                          

با چه شغل هایی آشنا شدید؟                                                چه مهارت هایی یاد گرفتید؟
    

         

بزرگ ترین مشکلی که در این پروژه به آن برخورد کردید چه بود؟

این مشکل را چگونه رفع کردید؟



درس هشتم
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جلسه ی اّول

این  برنامه ی واژه پرداز است.  برنامه هایی که در رایانه قرار دارد،  از  یکی 
برنامه به شما کمک می کند تا بتوانید متن های مختلف را تایپ کنید. پرونده ای که 
با واژه پرداز درست می کنید، سند نام دارد. سند می تواند یک نامه، یک داستان، 
یک گزارش یا چیزهای دیگر باشد. حتی می توانید در سندهای خود، تصویر هم 
بگذارید. در برنامه ی واژه پرداز می توانید سندهای تایپ شده را تغییر دهید و آن ها 

را ذخیره کرده و یا چاپ کنید.

فارسی کردن واژه پرداز
برای تغییر زبان محیط واژه پرداز به زبان فارسی، باید از برنامه ی فارسی ساز 

استفاده کنید.

حاال می توانید به کمک معلم یا بزرگ ترها، برنامه ی فارسی ساز واژه پرداز را روی رایانه نصب کنید و تنظیمات آن را انجام 
دهید. برای نصب آن، برنامه ی زیر را اجرا کنید:

برای اینکه روش فارسی کردن واژه پرداز را یاد بگیرید، برنامه ی آموزش فارسی کردن واژه پرداز را از مسیر زیر در لوح فشرده 
اجرا کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ فارسی کردن برنامه های رایانه/ آموزش فارسی کردن واژه پرداز

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ فارسی کردن برنامه های رایانه/ نصب برنامه ی فارسی ساز واژه پرداز

اگر افراد دیگر در مدرسه یا منزل شما از واژه پرداز به زبان انگلیسی استفاده می کنند بعد از تمام شدن کار خود با 
رایانه آن را دوباره به زبان انگلیسی تغییر دهید. نکته !

حاال می توانید کار با برنامه ی واژه پرداز را یاد بگیرید و با آن چیزهای مختلفی بنویسید.

10

�كه  �بود  ا�ين  ا�ز  �گ�ز�ت و �گو مي �كرد�زد. صح�ب�ت  �با هم  ان  مس�ت �ز ي�ز و  � �پا�ي ان،  ا�بس�ت �ت هار،  �ب ي  رو�ز
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  درس اّول
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 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی اّول آموزش واژه پرداز

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی اّول/ پرونده ی موالنا

برای آشنایی با برنامه ی واژه پرداز و شروع نوشتن متن با آن، جلسه ی  اّول آموزش واژه پرداز را از مسیر زیر اجرا کنید:

الف( کلمات زیر را در واژه پرداز تایپ کرده و تغییرات خواسته شده را روی آن ها انجام دهید. سپس پرونده را با نام حشرات 
در پوشه ی شخصی خود ذخیره کنید.

ب( پرونده ی موالنا را از مسیر زیر باز کنید:

پرونده را مطابق تصویر رو به رو ویرایش کنید.
٭ راهنمایی:

)B Titr( قلم عنوان: تیتر
اندازه ی قلم عنوان: 14

)B Sahar( قلم متن: سحر
اندازه ی قلم متن: 12



6٤

متن زیر را در واژه پرداز تایپ کنید.

دنیا زیباتر خواهد شد، اگر:
مؤدب باشیم.

راستگو باشیم.
همیشه لبخند بزنیم.

گذشت داشته باشیم.
دیگران را آزار ندهیم.
نظافت را رعایت کنیم.

با دیگران مهربان باشیم.
به همدیگر احترام بگذاریم.

محیط زیست را آلوده نکنیم.

مراحل زیر را بر روی متن انجام دهید:
1ــ عنوان آن را ضخیم کنید.

2ــ اندازه ی قلم عنوان را به 18 تغییر دهید.
3ــ اندازه ی قلم قسمت های دیگر را به 14 تغییر دهید.

4ــ رنگ عنوان را مشکی کنید.
5ــ هر کدام از خط های دیگر را به یک رنگ دلخواه تغییر دهید.

6ــ زمینه ی این کلمات را در متن، به رنگ زرد تغییر دهید:
مؤدب ـ راستگو ـ لبخند ـ گذشت ـ نظافت ـ مهربان ـ احترام  

7ــ پرونده را ذخیره ی مجدد کنید و با خود به کالس بیاورید.
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جلسه ی دوم

در جلسه ی گذشته، با برنامه ی واژه پرداز و استفاده از قلم آشنا شدید. در این جلسه یاد می گیرید کارهای بیشتری روی متن و 
پاراگراف انجام بدهید و به متن خود، تصویر اضافه کنید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی دوم آموزش واژه پرداز

جلسه ی دوم آموزش واژه پرداز را از مسیر زیر اجرا کنید:

ویرایش متن
وقتی ایرادهای یک متن را برطرف می کنید یا آن را مرتب می کنید تا جلوه ی بهتری داشته باشد، به این کار ویرایش متن می گویند.

در اینجا یک نمونه ویرایش را مشاهده می کنید:

الف( در مورد قسمت های ویرایش شده در متن باال، گفت و گو کنید.
ب( به نظر شما ویرایش متن چه فایده ای دارد؟

متن اصالح شده
زندگی انسان، جانوران و گیاهان به آب بستگی دارد. اگر روزی آب تمام شود، زندگی موجودات زنده به خطر 

می افتد، بنابراین پاکیزه نگه داشتن آب و صرفه جویی در مصرف آب، بسیار مهم است.
آب آلوده برای سالمتی انسان و جانوران زیان آور است و باعث ایجاد انواع بیماری ها می شود. برای تمیز نگه داشتن 

آب، هیچگاه در رودخانه و دریا زباله نریزید.
موقع حمام کردن و مسواک زدن اگر نیازی به آب نداشتید، شیر آب را ببندید تا آب کمتری مصرف شود.

متن ویرایش شده
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پرونده ی داستان گنجشک و خانم کبوتر را از مسیر زیر باز نموده و به دلخواه ویرایش کنید. سپس آن را ذخیره کرده و در 
جلسه ی بعد به کالس بیاورید.

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی دوم/ داستان گنجشک و خانم کبوتر

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی دوم/ پوشه ی تصاویر داستان گنجشک و خانم کبوتر

برای این داستان، چند تصویر مناسب از مسیر زیر انتخاب کنید و در قسمت های مختلف آن قرار دهید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی دوم/ پرونده ی خواص سبزی ها

حاال پرونده را با توجه به مراحل زیر ویرایش کنید:
1ــ قلم متن و عنوان را به دلخواه تغییر دهید.

2ــ اندازه ی قلم عنوان اصلی متن را به 18 و عناوین سبزی ها را به 15 تغییر دهید.
3ــ لیست سبزی ها را در ابتدای متن، نشانه گذاری کنید.

4ــ نوع قلم عناوین سبزی ها را ضخیم کرده و رنگ هر عنوان را به رنگ سبز تغییر دهید.
5ــ غلط های متن را پیدا کرده و آن ها را اصالح کنید.

6ــ بعد از توضیحات هر سبزی، یک عکس از آن را قرار دهید. می توانید از عکس های ذخیره شده در لوح فشرده ی کار و 
فناوری در پوشه ی زیر کمک بگیرید:

  لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی دوم/ پوشه ی تصویر سبزی ها

پرونده ی خواص سبزی ها را از مسیر زیر باز کنید:



67

جلسه ی سوم

در این جلسه یاد می گیرید که چگونه در پرونده های متنی خود، جدول و شکل های مختلف قرار دهید تا بتوانید اطالعات پرونده ی 
متنی خود را بهتر سازماندهی و مرتب کنید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی سوم آموزش واژه پرداز

جلسه ی سوم آموزش واژه پرداز را از مسیر زیر اجرا کنید:

به نظر شما در چه مواردی می توان از جدول استفاده کرد؟ چند مثال بزنید.

الف( با کمک و راهنمایی معلم خود، جدول برنامه ی هفتگی خود را مانند جدول زیر در واژه پرداز ترسیم نموده و آن را کامل 
کنید و با استفاده از سبک های آماده، جدول خود را زیبا کنید. پرونده را با نام برنامه ی هفتگی در پوشه ی شخصی خود ذخیره کنید.

ساعت چهارمساعت سومساعت دومساعت اّول

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
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ب( نمودار زیر را با جمالت زیبای خود کامل کرده و با استفاده از اشکال آماده در واژه پرداز آن را رسم کنید. پرونده را با نام 
شکرگزاری در پوشه ی شخصی خود ذخیره کنید.

این دنیای زیبا را آفرید.

یم توامن درس خبوامن.

……………..............................………

……………..............................………

خدا را شکر می کنم 
به خاطر اینکه…

پرونده ی کوه های ایران را از مسیر زیر باز کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی سوم/ پرونده ی کوه های ایران

الف( حاال خانه های خالی جدول را با توجه به اطالعات زیر کامل کنید:

٭ کوه های الوند، ایلوک، دنا، دهار، زردکوه و سفیدکوه در رشته کوه زاگرس قرار دارند.

٭کوه های آزادکوه، توچال و دماوند در رشته کوه البرز مرکزی و کوه درفک در رشته کوه البرز غربی قرار دارند.

استان  در  بینالود  کوه  و  اصفهان  استان  در  سفیدکوه  و  ایلوک  کوه های  مازندران،  استان  در  دماوند  و  آزادکوه  ٭کوه های 

خراسان رضوی قرار دارند.

٭ ارتفاع کوه اشتران کوه 4150 متر، کوه بینالود 3211 متر، کوه درفک 2750 متر و کوه ماران 3400 متر می باشد.

ب( اگر کوه های دیگری را می شناسید، آن را به جدول خود در واژه پرداز، اضافه کنید.
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 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی چهارم/ داستان ماهی و دریا

جلسه ی چهارم

شما تا االن چیزهای زیادی را از برنامه ی واژه پرداز یاد گرفتید. در این جلسه هم چیزهایی در مورد تنظیم کردن صفحه و چاپ 
پرونده های خود یاد می گیرید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی چهارم آموزش واژه پرداز

جلسه ی چهارم آموزش واژه پرداز را از مسیر زیر اجرا کنید:

به نظر شما کار با واژه پرداز در چه شغل هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

           ماشنی نویسی         حروچفیین 

پرونده ی داستان ماهی و دریا را از مسیر زیر باز کنید:

پوشه ی تصاویر مورد نیاز را هم از مسیر زیر باز کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 8/ جلسه ی چهارم/ پوشه ی تصاویر داستان ماهی و دریا

پرونده را با توجه به مراحل زیر ویرایش کنید تا یک کتاب داستان درست کنید:
1ــ اندازه ی صفحات سند را به A4 تغییر بدهید.

2ــ حاشیه های صفحات را به این صورت تغییر بدهید:
سمت چپ و راست: 2 سانتی متر، سمت باال و پایین: 2/5 سانتی متر

3ــ در جلوی عبارت »ویرایش توسط:« اسم خودتان را بنویسید. اگر کار ویرایش را با دوستان خود به صورت گروهی انجام 
می دهید در اینجا اسم دوستان هم گروهی خود را هم بنویسید.

4ــ اندازه ی قلم عنوان داستان را به 32 و اندازه ی قلم نام نویسنده را به 26 تغییر دهید و نوع قلم و رنگ آن ها را به دلخواه 
تغییر دهید.



5 ــ نوع قلم متن داستان را به دلخواه تغییر دهید و اندازه ی قلم آن را به 14 تغییر بدهید.
6 ــ دور صفحات یک کادر زیبا قرار دهید.

٧ــ صفحات کتاب داستان خود را شماره گذاری کنید.
٨ ــ تنظیمات صفحه را طوری انجام دهید که عنوان داستان، نام نویسنده و تصویر در صفحه ی اّول قرار بگیرند و متن داستان 

از صفحه ی دوم شروع بشود.
9ــ رنگ صفحات را به دلخواه تغییر دهید.

10ــ تنظیمات همه ی صفحات را طوری انجام دهید که هر بخش از داستان که شماره دارد، در یک صفحه قرار بگیرد.
11ــ زیر هر بخش از داستان که شماره دارد، تصویر مربوط به آن را قرار دهید. برای این کار از تصاویر پوشه ای که قباًل 

باز کرده بودید، استفاده کنید.
12ــ کتاب داستان را در پوشه ی شخصی خود ذخیره کنید.
13ــ کتاب داستان خود را با استفاده از چاپگر، چاپ کنید.

یکی از داستان های زیر را از مسیرهای داده شده در لوح فشرده ی کار و فناوری باز کرده و مانند کارهایی که در کالس انجام 
دادید، آن را ویرایش کنید تا مانند یک کتاب داستان بشود. داستان را ذخیره کنید و با خود به کالس بیاورید.
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