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سخنی با دانش آموز

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

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

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

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

 چند پروژه ی عملی و مشاغل مرتبط با هر پروژه

 رایانه و کار با چند برنامه ی رایانه ای

 کار گروهی

 گزارش نویسی

پروژه های عملی

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

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

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

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

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

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

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



رایانه

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

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

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

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

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

کار گروهی

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

گزارش نویسی

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

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

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

لغت نامه

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

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

هستند.

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

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



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

استفاده کنید تا به محیط زیست آسیب وارد نشود.

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

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

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

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

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

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

 فیلم آموزشی

 نرم افزار )برنامه ی رایانه ای(

 پوشه

 پرونده ی تصویری

 پرونده ی متنی

 پرونده ی ارائه مطلب

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

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

جدیدی یاد بگیرید.

موّفق باشید.





درس اّول
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     رایانه وسیله ای است که با آن می توانید کارهای مختلفی انجام دهید.

رایانه و لوازم آن
       برای اینکه بتوانید از رایانه بهتر استفاده کنید، باید بعضی از لوازم مربوط به رایانه و کاربرد آن ها را بشناسید. در شکل 

زیر بعضی از این لوازم نشان داده شده اند:

در شکل زیر، چند کاربرد رایانه مشخص شده است. در کالس با دوستان خود گفت و گو کنید و چند کاربرد دیگر 
برای رایانه بنویسید:

از رایانه در جاهای مختلفی استفاده می شود.

دیدن فیلم

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

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

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

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

نوشنت ناهم

کشیدن نقاشی

آموزش درس ها

نمایشگر

موش واره

صفحه کلیددسته ی بازی

لوح فشرده

چاپگرکازه

میکروفن

بلندگو

به نظر شما از رایانه در چه جاهایی استفاده می شود؟

                       بانک                          مدرسه                            ........                            ........                           ........                           ........ 
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ایمنی و بهداشت 
 در هنگام کار با رایانه، به سیم های برق آن دست نزنید.

 به صفحه نمایش رایانه، آهن ربا نزدیک نکنید.
 چیزهای سنگین روی رایانه یا لوازم آن نگذارید.

 در هنگام کار با رایانه، خوراکی یا نوشیدنی نخورید. چون ممکن است باعث کثیف شدن صفحه کلید یا سایر 
لوازم رایانه شود.

حافظه در رایانه
در رایانه می توانید داده های خود را وارد کنید. داده ها معمواًل به شکل حروف، کلمات، عددها یا تصاویر هستند. داده ها 

در حافظه ی رایانه ذخیره می شوند.

الف( حافظه در رایانه برای چه کارهایی استفاده می شود؟

ب( در مورد کاربردهای لوح فشرده در کالس گفت وگو کنید.

روشن کردن رایانه
برای روشن کردن رایانه، این مراحل را انجام دهید:

1ــ به کمک معلم یا بزرگ ترها، سیم های رایانه را به برق وصل کنید.
2ــ کلید روشن/خاموش روی کازه را فشار دهید.

3ــ کلید روشن/خاموش روی نمایشگر را فشار دهید.

 قبل از شروع کار با رایانه، از معلم یا بزرگ ترها اجازه بگیرید.
نکته ! اگر روشن شدن رایانه متوقف شد یا به طور کامل انجام نشد، از معلم یا بزرگ ترها کمک بگیرید.

123
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  لوح فشرده
به کمک معلم خود، لوح فشرده ی کار و فناوری را در رایانه قرار دهید. در صفحه نمایش، درس های کار و فناوری مطابق شکل 

زیر نشان داده می شوند.

تا  نمایش حرکت می کند. حاال موش واره را حرکت دهید  بدهید، مکان نما روی صفحه   اگر موش واره را روی میز حرکت   
مکان نما، روی درس اّول قرار گیرد و دکمه ی سمت چپ موش واره را دوبار پشت سر هم فشار داده و رها کنید. سپس آموزش اجزای 

رایانه را هم به همین ترتیب انتخاب کنید. 
به فشار دادن و رها کردن دکمه ی موش واره، کلیک می گویند. نحوه ی کلیک کردن در شکل زیر نشان داده شده است:

مراحلی را که برای باز کردن درس آموزش اجزای رایانه در لوح فشرده طی کردید، می توان به این شکل نمایش داد:

روش کلیک کردن برای افراد راست دست روش کلیک کردن برای افراد چپ دست

 راست کلیک
 چپ کلیک راست کلیک چپ کلیک

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس اّول/ آموزش اجزای رایانه

از این به بعد، هر وقت مسیری مثل باال دیدید، به همین صورت، مراحل آن را طی کنید.
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سر مستقیم و در امتداد شانه ها

پاها کاماًل صاف روی زمین یا جاپایی قرار بگیرند.

ران ها کاماًل افقی و با ساق پا زاویه ی 90 تا 110 
درجه داشته باشند.

آرنج ها با زاویه ی 90 تا 110 درجه قرار گیرند، در 
حالی که شانه ها آزاد بوده و تحت فشار نباشند.

کمر باید کاماًل به پشتی صندلی چسبیده باشد و قوس 
کمر حفظ شود.

چشم ها مستقیم به صفحه نمایش نگاه کنند، بدون 
اینکه گردن خم شود.

مچ ها در حالت طبیعی

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 1/ آموزش ارگونومی

استفاده ی صحیح از رایانه
برای استفاده ی درست از رایانه و حفظ سالمتی خود، بهتر است هنگام کار با آن بعضی نکات را رعایت کنید. برای اینکه هنگام 
کار با رایانه، اعضای بدن شما به طور صحیح قرار بگیرند و آسیب نبینند، باید ارگونومی مناسب را رعایت کنید. در شکل زیر، روش 

درست نشستن در هنگام کار با رایانه نشان داده شده است.

ایمنی و بهداشت 
بعد از اینکه 30 دقیقه با رایانه کار کردید، بهتر است چند دقیقه بلند شوید و به کمر، دست ها، گردن و چشم های خود 

استراحت بدهید.

آموزش ارگونومی را از مسیر زیر اجرا کنید:

مهارت در کار با موش واره
موش واره یکی از لوازم مهم برای کار با رایانه است. به همین دلیل باید در کار با آن، مهارت پیدا کنید. شما به تدریج انواع 

کلیک کردن با موش واره و سرعت مناسب حرکت دادن نشانگر آن را یاد خواهید گرفت.
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برای اینکه در کار با موش واره مهارت پیدا کنید، چند بازی برای شما در لوح فشرده در مسیر زیر قرار داده شده است:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 1/ پوشه ی بازی ها

 بعد از تمام شدن کار با رایانه، آن را خاموش کرده و میز کار رایانه را مرتب کنید.
 برای خاموش کردن رایانه، از کلید روشن/خاموش روی کازه استفاده نکنید.

 هنگامی که از رایانه استفاده نمی کنید، روی آن و سایر لوازم رایانه پوشش مناسب قرار دهید.

نکته !

الف( نام و کاربرد هر یک از لوازم رایانه را در جدول زیر بنویسید:

کاربردنامتصویر

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

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

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

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

ب( نام حافظه های زیر را بنویسید. چه تفاوتی با هم دارند؟

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



درس دوم
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جلسه ی اّول

برنامه های رایانه ای
در رایانه برنامه های مختلفی وجود دارد که به رایانه می گویند چه کاری انجام دهد. هر کدام از این برنامه ها برای کار خاصی 

طراحی شده اند. مثاًل از برنامه ی واژه پرداز برای نوشتن استفاده می شود.
در رایانه برنامه ای به نام سیستم عامل هم وجود دارد. سیستم عامل، اّولین برنامه ای است که روی رایانه نصب می شود. این 

برنامه کمک می کند تا بتوانید با رایانه کار کنید.

فارسی کردن سیستم عامل
ممکن است زبان سیستم عامل رایانه ی شما، انگلیسی باشد. اگر بخواهید زبان محیط سیستم عامل را به زبان فارسی تغییر 

دهید، باید از برنامه ی فارسی ساز استفاده کنید.

برنامه ی آموزش فارسی کردن سیستم عامل را از مسیر زیر در لوح فشرده اجرا کنید:

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

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ فارسی کردن برنامه های رایانه/ آموزش فارسی کردن سیستم عامل

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ فارسی کردن برنامه های رایانه/ نصب برنامه ی فارسی ساز سیستم عامل

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 2/ جلسه ی اّول آموزش سیستم عامل

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

جلسه ی اّول آموزش سیستم عامل را از مسیر زیر اجرا کنید:

حاال می توانید سیستم عامل را بهتر بشناسید و کار با آن را یاد بگیرید.
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الف( به کمک معلم خود، کارهای زیر را در رایانه انجام دهید:
١ــ باز کردن چند تا از نمادهای  روی میز کار رایانه

2ــ بزرگ کردن و کوچک کردن پنجره ی باز شده
3ــ آوردن پنجره روی نوار وظیفه و دوباره باز کردن آن

ب( یک پوشه در میز کار رایانه ایجاد کنید و نام آن را خورشید بگذارید.
پ( دو پرونده ی متنی، درون پوشه ی خورشید ایجاد کنید و نام آن ها را به دلخواه انتخاب کنید.

ت( پرونده های خود را از پوشه ی خورشید به درون میز کار کپی کنید.
ث( یکی از پرونده های درون پوشه ی خورشید را حذف کنید.

ج( نام پرونده های درون میز کار را تغییر دهید )مراقب باشید که فقط نام پرونده های خودتان را تغییر دهید(.
چ( نام پوشه ی خورشید را تغییر دهید.

ح( پرونده های پاک شده را از درون سطل بازیافت رایانه پیدا کنید و آن ها را بازگردانید.
خ( برای انگلیسی نوشتن در رایانه، کدام کلیدهای صفحه کلید را باید فشار دهیم؟ آن ها را رنگ آبی بزنید. برای کپی کردن 
یک پرونده، کدام کلیدها را فشار دهیم؟ آن ها را رنگ قرمز بزنید. کلیدهای جهتی را رنگ نارنجی بزنید. کلیدهای حروف الفبایی را 

رنگ سبز بزنید.

د( پوشه ی قلم های فارسی را از مسیر زیر در لوح فشرده باز کرده و همه ی پرونده های درون آن را کپی کنید.

حاال به مسیر زیر در رایانه رفته و پرونده ها را در آنجا جای گذاری کنید.
C:/windows/fonts

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ فارسی ساز/ پوشه ی قلم های فارسی
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جلسه ی دوم

در این جلسه با کاربردهای دیگر سیستم عامل آشنا می شوید. یاد می گیرید که چگونه پرونده های خود را در پوشه ها مرتب کنید. 
همچنین با نمادهای انواع پرونده های مختلف آشنا می شوید.

جلسه ی دوم آموزش سیستم عامل را از مسیر زیر اجرا کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 2/ جلسه ی دوم آموزش سیستم عامل

١ــ نمایش پرونده های داخل این پوشه را در حالت جزئیات قرار دهید.
2ــ پرونده های درون پوشه را یک بار بر اساس نام پرونده ها و یک بار بر اساس اندازه ی آن ها مرتب کنید.

3ــ بررسی کنید که نمادهای زیر چه نوع پرونده هایی را نشان می دهند.

در  پرونده های خود  ذخیره کردن  برای  پوشه  این  از  بسازید.  گروه خود  نام  با  پوشه ی شخصی  اسناد، یک  پوشه ی  در  ب( 
درس های بعدی استفاده خواهید کرد.

الف( پوشه ی دریا را از مسیر زیر باز کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس ها /درس 2/ جلسه ی دوم/ پوشه ی دریا

به نظر شما، مرتب کردن پرونده ها چه فایده ای دارد؟ در کالس با دوستان خود گفت و گو کنید.



درس سوم
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به نظر شما بیرون آوردن کدام اتومبیل از جوی آب موفقیت آمیز خواهد بود؟ چرا؟

به کاری که دو یا چند نفر، هرکدام قسمتی از آن را انجام دهند کار گروهی گفته می شود.
بعضی کارها را نمی شود به صورت فردی انجام داد و الزم است تا به صورت گروهی انجام شود. کارهای فکری هم خیلی 
خوب است که به صورت گروهی انجام شود تا افراد از نظرات یکدیگر استفاده کنند. اگر کاری به صورت گروهی انجام شود، نتیجه ی 

آن از کار فردی بهتر می شود.

الف( به نظر شما چه کارهایی به صورت گروهی انجام می شود؟   

ب( از بین شغل های زیر، آن هایی را که با هم در یک گروه کار می کنند، جدا کرده و در جدول زیر بنویس.

نویسنده ـ نقشه کش ـ مدیر رستوران ـ ُبِرش کار ـ بّنا ـ چرخ کار ـ تصویرگر ـ صندوق دار ـ گچ کار ـ دکمه دوز ـ معّلم ـ آشپز ـ 
ویراستار ـ معمار ـ پزشک ـ پیشخدمت ـ ناشر ـ نّجار

پخت غذا در رستورانساختمان سازی دوخت لباس نوشتن کتاب

١ــ

2ــ 

3ــ 

…

١ــ

2ــ 

3ــ 

…

١ــ

2ــ 

3ــ 

…

١ــ

2ــ 

3ــ 

…
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کدام یک از تصاویر زیر کار گروهی را نشان می دهد؟ 

پ( با کمک آموزگار خود گروه هایی تشکیل دهید و درباره ی روش های مختلف گروه بندی و مزایا و معایب هر یک، در کالس 
گفت و گو کنید.
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 الف( در کار گروهی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

١ــ

2ــ 

3ــ 

..…

ب( آیا بازی هایی را می شناسید که به صورت گروهی انجام می شوند؟ چند نمونه از آن ها را بنویسید.

پ( پوشه ی مشاغل را از مسیر زیر باز کنید:

به تصاویر شغل ها دقت کنید. شغل هایی را که به صورت گروهی و غیرگروهی هستند، جدا کنید و بنویسید.

                            شغل های گروهی                                                              شغل های غیرگروهی

١ــ                         ١ــ

2ــ                         2ــ

3ــ                         3ــ

4ــ                         4ــ 

…                         …

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس ٣ / پوشه ی مشاغل



درس چهارم
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جلسه ی اّول

در این درس، با برنامه ی نّقاشی آشنا می شوید که با آن می توانید تصویرها و شکل های زیبایی بکشید، آن ها را رنگ آمیزی کنید 
یا روی تصاویری که دارید، تغییراتی را ایجاد کنید.

جلسه ی اّول آموزش نّقاشی را از مسیر زیر اجرا کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 4/ جلسه ی اّول آموزش نّقاشی

الف( پوشه ی رنگ آمیزی را از مسیر زیر باز کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 4/ جلسه ی اّول/ پوشه ی رنگ آمیزی

در این پوشه چند پرونده ی تصویری قرار دارد که تصاویر درون آن ها رنگ نشده اند. حاال یکی از پرونده ها را باز کنید و آن را 
رنگ آمیزی کنید. پرونده را در پوشه ی شخصی خود ذخیره ی مجدد کنید.

ب( با استفاده از برنامه ی نّقاشی، نمودار زیر را بکشید و سپس آن را در پوشه ی شخصی خود با نام درختان، ذخیره کنید:

یکی دیگر از تصاویر پوشه ی رنگ آمیزی را انتخاب کرده و آن را به دلخواه رنگ آمیزی کنید. می توانید قسمت هایی از تصویر 
را هم تغییر دهید.

کاج

سرو

صنوبر

بید

درختان
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جلسه ی دوم

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 4/ جلسه ی دوم آموزش نّقاشی

در این جلسه یاد می گیرید که چگونه با استفاده از برنامه ی نّقاشی، روی پرونده های تصویری تغییراتی ایجاد کنید.

جلسه ی دوم آموزش نّقاشی را از مسیر زیر اجرا کنید:

پرونده ی طبیعت را از مسیر زیر باز کنید:

1ــ پرونده را در پوشه ی شخصی گروه خود با نام طبیعت1 ذخیره ی مجدد کنید.
2ــ پوشه ی شخصی گروه خود را باز کرده و حجم این پرونده را یادداشت کنید. حجم پرونده ی طبیعت1:  

3ــ اندازه ی تصویر روی نوار وضعیت 800 × 1000 نشان داده شده است. حاال با استفاده از گزینه ی تغییر اندازه، طول و 
عرض تصویر را نصف کنید تا به اندازه ی 400 × 500 تبدیل شود.

4ــ پرونده را با نام طبیعت2 در پوشه ی شخصی گروه خود ذخیره ی مجدد کنید.
5ــ حجم پرونده ی جدید را با مراجعه به پوشه ی شخصی گروه خود، یادداشت کنید.حجم پرونده ی طبیعت 2: 

6ــ حجم پرونده های طبیعت1 و طبیعت2 چه فرقی با هم دارند؟ آیا حجم پرونده هم نصف شده است؟ چه نتیجه ای می گیرید؟

به نظر شما، کوچک کردن حجم پرونده ها چه فایده ای دارد؟ 

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 4/ جلسه ی دوم/ پرونده ی طبیعت
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پرونده ی پرندگان را از مسیر زیر باز کنید:

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 4/ جلسه ی دوم/ پرونده ی پرندگان

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 4/ جلسه ی دوم/ پرونده ی جنگل

همان طور که مشاهده می کنید، جهت تصویر اشکال دارد. با استفاده از ابزارهای تغییر جهت، تصویر را اصالح کنید و آن را 
در پوشه ی شخصی خود با نام پرندگان2 ذخیره کنید.

پرونده ی جنگل را از مسیر زیر باز کنید:

1ــ تصویر را از روی چهارگوش سبز رنگ، برش بزنید تا بقیه ی تصویر حذف شود.
2ــ تصویر جدید را رنگ آمیزی کنید.

3ــ نام خود را در گوشه ی تصویر تایپ کنید.
4ــ تصویر را با نام جنگل2 ذخیره کنید و با خود به کالس بیاورید.



درس پنجم
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مواد و ابزار مورد نیاز

جلسه  ی چهارمجلسه ی سومجلسه ی دومجلسه ی اّولمواد الزمردیف

2 یا 3 بسته1 چوب بستنی 

2 عدد2 چسب مایع 

به اندازه ی کافی3 مقوا 

4 تا 5 متر4 روبان پهن یا نوارهای پارچه ای 

1 حلقه5 چسب شیشه ای پهن 

                ابزارهای الزم

1 عدد6 قیچی  

1 عدد7 مداد 

1 عدد8 خط کش 30 سانتی متری 

چند عدد9 گیره ی کاغذ 
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ساخت سازه ی مربعیجلسه ی اّول

        اگر به محیط اطراف خود دقت کنیم، سازه های مختلفی را مشاهده می کنیم. مانند: خانه، پل، هواپیما و کتابخانه. سازه ها 
از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند.

  

انتخاب طرح آشیانه ی پرنده
برای ساخت آشیانه ی پرنده باید طرح و یا نقشه ای از آن داشته باشید. هر چقدر اطالعات بیشتری از چیزی که می خواهید بسازید 

داشته باشید، آن را دقیق تر خواهید ساخت.

به اطراف خود دقت کنید. چه سازه های دیگری را می شناسید؟
 سازه ها طوری ساخته می شوند که به اندازه ی کافی استحکام و امنیت داشته باشند. مثاًل سازه ی پل باید در مقابل باد، طوفان، 

زلزله و سیل مقاومت داشته باشد و خراب نشود. 

به نظر شما، سازه ی خانه باید در مقابل چه چیزهایی مقاومت داشته باشد؟
این روزها هوا سرد شده است و تعدادی از پرندگان ممکن است آشیانه نداشته باشند.

به نظر شما، چه عواملی باعث می شود بعضی از پرندگان آشیانه ی خود را از دست بدهند؟
شما می توانید برای ساخت آشیانه به پرندگان کمک کنید. در این درس یاد می گیرید چگونه برای پرندگان یک آشیانه ی زیبا و 

محکم بسازید. ممکن است پرنده در این آشیانه تخم بگذارد، پس باید آشیانه ی محکمی بسازید.
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                                            : ساخت سازه ی مربعی

می توانید با قراردادن تعدادی چوب بستنی روی 2 چوب بستنی دیگر و محکم کردن آن ها با چسب، 
یک سازه مانند تصویر روبه رو بسازید.

چند نمونه طرح آشیانه ی پرنده را در کادرهای زیر رسم کنید:

در این درس، از طرح روبه رو برای ساخت آشیانه ی پرنده با سقف شیب دار استفاده 
شده است. 

چرا بهتر است از سقف شیب دار برای ساختن آشیانه ی پرنده استفاده شود؟

فیلم جلسه ی اّول آموزش ساخت آشیانه ی پرنده را از مسیر زیر مشاهده کنید:

برای ساختن آشیانه ی پرنده بهتر است از موادی استفاده کنیم که در هوای بیرون زود خراب نشوند. 

1ــ روی یک چوب چسب بزنید و بقیه ی چوب ها را روی آن بچسبانید.
2ــ در آخر کار، یک چوب دیگر در طرف دیگر چوب ها بچسبانید.

123

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 5/ جلسه ی اّول: ساخت سازه ی مربعی

با چند گیره جای آن ها را  3ــ برای اینکه چوب ها از جای خود تکان نخورند، 
محکم کنید تا زمانی که چسب ها خشک شوند.
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با سازه ی مربعی، چه چیزهایی می توانید بسازید؟

برای محکم تر شدن سازه ی مربعی، چه کارهایی می توانید انجام دهید؟
این  می سازید.  را  آن ها  مختلف  در جلسات  به تدریج  که  دارید،  احتیاج  مربعی  سازه ی   9 به  آشیانه  مختلف  قسمت های  برای 

سازه های مربعی برای ساخت بخش های زیر استفاده خواهند شد:
2 سازه برای دیوارهای کناری

2 سازه برای کف
2 سازه برای سقف

2 سازه برای دیوار پشت آشیانه
1 سازه برای جا پایی پرنده

برای ساخت دیوارهای آشیانه، تعداد 4 سازه ی مربعی الزم داریم. آن ها را در منزل بسازید و در جلسه ی بعد به همراه وسایل 
مورد نیاز با خود به کالس بیاورید.
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گزارش جلسه ی اّول

تاریخ:  نام و نام خانوادگی:              

نام معلم:                               کالس: 

در این جلسه چه چیزهایی یاد گرفتید؟

یاد گرفتم …

برای ساخت سازه ی مربعی، چه مراحلی انجام دادید؟

١ــ
2ــ
…
…

برای ساخت سازه ی مربعی، به چه مشکالتی برخورد کردید؟

مشکالت را چگونه برطرف کردید؟
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ساخت دیوارهای آشیانهجلسه ی دوم

در این جلسه با استفاده از سازه های مربعی که در منزل ساخته اید، دیوارهای آشیانه ی پرنده را می سازید.

فیلم جلسه ی دوم آموزش ساخت آشیانه ی پرنده را از مسیر زیر مشاهده کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 5/ جلسه ی دوم: ساخت دیوارهای آشیانه 

آیا می توانید از سازه های مربعی که ساخته اید، برای ساخت دیوار جلوی آشیانه هم استفاده کنید؟ چرا؟

                                         : ساخت دیوار جلوی آشیانه

حاال دیوار جلوی آشیانه را به این صورت بساز.

                                         : ساخت دیوار پشت آشیانه

برای ساخت دیوار پشت آشیانه از دو سازه ی مربعی استفاده کنید. چند چوب به 
صورت افقی و عمودی به دو سازه بچسبانید تا دیوار کاماًل محکم شود. 

داشته  کمتر  چوب  دو  کدام  هر  که  بسازید  مربعی  سازه ی  دو  ١ــ 
باشند. این قسمت برای در ورودی خواهد بود. دو سازه را کنار هم 

قرار دهید و روی آن ها چسب بزنید.

٢ــ با دو چوب، دو سازه را به هم متصل کنید.
٣ــ یک چوب دیگر هم به سازه ها بچسبانید تا ورودی آشیانه کوچک تر شود.

123
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                                         : اتصال دیوارها

برای اتصال دیوارها می توانید از روبان استفاده کنید.

به غیر از روبان، از چه وسایل دیگری برای چسباندن دیوارها می توان استفاده کرد؟ 

الف( با جست و جو در اطراف خود و یا منابع مختلف، چند نمونه تصویر از آشیانه ی پرندگان تهیه کنید و در جلسه ی بعد به 
کالس بیاورید.

ب( سه سازه ی مربعی بسازید و همراه با وسایل مورد نیاز جلسه ی بعد، با خود به کالس بیاورید.

1ــ مقداری روبان به اندازه ی کمی کوتاه تر از ارتفاع سازه ی مربعی برش بزنید.

2ــ بعد از چسب زدن به روبان، دیوارهای آشیانه را با آن به یکدیگر بچسبانید.
3ــ همه ی دیوارها را به همین صورت بچسبانید.

4ــ حاال چهار دیوار آشیانه به هم متصل شده اند. 

آن ها  به  هم  بیرون  از  شوند،  تر  محکم  آشیانه  دیوارهای  اینکه  برای  5ــ 
روبان بچسبانید. روبان بیرونی بهتر است بلندتر از دیوارها باشد تا اضافه ی 

آن به داخل آشیانه برگردانده شود و ظاهر آشیانه زیباتر باشد.
6ــ دیوارهای آشیانه کامل شده اند.

123
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گزارش جلسه ی دوم

تاریخ:  نام و نام خانوادگی:             

نام معلم:                                کالس: 

چه قسمتی از آشیانه ی پرنده را ساختید؟ 

برای ساخت آن، با چه مشکالتی برخورد کردید؟

مشکالت را چگونه برطرف کردید؟

چه موارد ایمنی و بهداشتی را رعایت کردید؟

مراحل ساخت دیوارها را به ترتیب بنویسید.

1ــ 

2ــ

3ــ 

…

دو نمونه از عکس هایی را که از آشیانه ی پرندگان تهیه کرده اید، در کادرهای زیر بچسبانید.
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 در این جلسه، کف آشیانه را می سازید. برای ساختن کف آشیانه، از دو سازه ی مربعی استفاده می کنید و آن ها را مانند دیوار 
پشتی آشیانه می سازید.

ساخت کف آشیانهجلسه ی سوم

فیلم جلسه ی سوم آموزش ساخت آشیانه ی پرنده را از مسیر زیر مشاهده کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 5/ جلسه ی سوم: ساخت کف آشیانه

          : اتصال کف به دیوارها

برای ساخت و اتصال جاپایی به آشیانه ی پرنده، چه روش هایی را پیشنهاد می کنید؟ در گروه گفت وگو کنید.

: ساخت و اتصال جاپایی آشیانه

1ــ کف آشیانه را مانند دیوار پشت آن بسازید.
2ــ کف آشیانه را در جای خود قرار دهید و با روبان و چسب، آن را از 

1ــ یک سازه ی مربعی را با چسب به زیر النه بچسبانید.
به صورت   برای محکم تر شدن اتصال جاپایی، چند روبان  2ــ 

1

1

2

2

3

3

داخل به دیوارها بچسبانید.
3ــ با چند تکه روبان دیگر، کف را در جای خود محکم تر کنید.

طولی و عرضی روی آن بچسبانید.
3ــ جاپایی پرنده آماده است.
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چگونه می توان آشیانه را محکم تر کرد؟

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 سازه                                                        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( دو سازه ی مربعی بسازید و همراه با وسایل مورد نیاز، در جلسه ی بعد با خود به کالس بیاورید.
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گزارش جلسه ی سوم

تاریخ:  نام و نام خانوادگی:               

نام معلم:                             کالس: 

تا کنون، چه بخش هایی از پروژه را ساخته اید؟

            
برای ساخت کف آشیانه، به چه وسایلی نیاز داشتید؟

         
 

مراحل ساخت کف آشیانه را به ترتیب بنویسید.

١ــ
2ــ
3ــ
…

برای ساخت کف آشیانه، به چه مشکالتی برخورد کردید؟

مشکالت را چگونه برطرف کردید؟

به چه موارد بهداشتی و ایمنی توجه کردید؟
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ساخت سقف آشیانهجلسه ی چهارم

در جلسه ی گذشته شما قسمت های زیادی از آشیانه ی پرنده را ساختید. در این جلسه سقف آن را ساخته و به بقیه ی قسمت های 
دیگر متصل می کنید.

همانند شکلی که در صفحه ی 22 مشاهده کردید، برای زیباتر کردن سقف آشیانه آن را طوری بسازید که از دیوارهای کناری 
کمی بیرون زده باشد. با استفاده از سازه های مربعی که قباًل ساخته اید و اضافه کردن چند چوب دیگر، می توانید سقف آشیانه را بسازید.

فیلم جلسه ی چهارم آموزش ساخت آشیانه ی پرنده را از مسیر زیر مشاهده کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 5/ جلسه ی چهارم: ساخت سقف آشیانه

               : ساخت  سقف آشیانه

آشیانه را چگونه بسازیم تا بتوانیم داخل آن را به راحتی نظافت کنیم؟

        : ادامه ی ساخت  سقف آشیانه

1ــ سه تا چوب کنار یکی از سازه های مربعی اضافه کنید.
با استفاده از چند چوب دیگر، این سه چوب را به سازه ی  2ــ حاال 

1ــ چهار عدد چوب کنار یک سازه ی مربعی اضافه کنید. توجه کنید که بعد 
از دو چوب اّول، کمی فاصله بگذارید.

1

1

2

2

3

3

مربعی بچسبانید.
3ــ یک طرف سقف آشیانه آماده شده است.

2ــ با استفاده از چند چوب، آن ها را به سازه ی مربعی متصل کنید.
3ــ قسمت دوم سقف آشیانه تکمیل شده است.
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چرا بین چوب های آخری فاصله گذاشتیم؟

          : اتصال سازه های سقف

4ــ به قسمت بیرونی سقف نیز روبان بچسبانید.
5ــ حاال سقف را با استفاده از روبان و چسب، به دیوارها متصل کنید.

6ــ سقف آماده شده است.

با این روش، شما  برای نگه داشتن طرف دیگر سقف و همچنین متحرک بودن آن، از دو عدد چوب بستنی استفاده کنید. 
می توانید سقف آشیانه را برای تمیز کردن داخل آن، بلند کنید.

                                         : تکمیل ساخت سقف
وقتی سقف را روی چوب ها قرار می دهید، یک قسمت مثلثی باز جلوی آن به وجود می آید که باید پوشانده شود. برای این کار 

از مقواهایی که در دسترس دارید می توانید استفاده کنید.

1ــ با استفاده از یک چوب، جای تقریبی دودکش آشیانه را مشخص کنید و 
آن را با مداد عالمت بزنید.

1ــ دو قطعه ی ساخته شده ی سقف را کمی روی هم بگذارید.
2ــ حاال با استفاده از روبان، دو قطعه را به هم بچسبانید.

3ــ می توانید آن را با استفاده از روبان های بیشتر، محکم تر کنید.

123
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2ــ حاال دو چوب را در جای خود بچسبانید.
3ــ حاال می توانید سقف را از طریق شیار روی آن، روی چوب ها قرار دهید.
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١ــ آشیانه را روی مقوا قرار دهید و الگوی قسمت مثلثی شکل را روی 
مقوا با مداد بکشید.

با عرض  لبه  با خط کش و مداد پررنگ کنید و یک  2ــ خط های مثلث را 

ایمنی و بهداشت 

برای نصب آشیانه روی دیوار بالکن یا در بوستان، از بزرگ ترها کمک بگیرید.

چه کاری می توانید انجام دهید تا آب باران در آشیانه نفوذ نکند؟

 برای آویز آشیانه از دو گیره ی فلزی استفاده کنید.
 شما می توانید النه ی ساخته شده را به سلیقه ی خود رنگ و تزئین کنید. توجه داشته باشید که باید از رنگ 

یا وسایلی استفاده کنید که زیر باران خراب نشوند و آسیب نبینند.
نکته !

به نظر شما اگر بخواهیم آشیانه را در فضای باز نصب کنیم، بهتر است چه مواردی را رعایت کنیم تا آشیانه در مقابل 
باران عایق شود؟

الف( با کمک بزرگ ترها، آشیانه ی ساخته شده را رنگ 
و تزئین کرده و آن را در بالکن منزل یا در بوستان نصب کنید. 
بهتر است آشیانه در مکانی امن نصب شود تا در معرض آفتاب 

و باد و باران نباشد.
از  ساده ای  تصویر  نقاشی،  نرم افزار  از  استفاده  با  ب( 
نام قسمت های مختلف  و  نموده  که ساخته اید، رسم  آشیانه ای 

آن را بنویسید.

123

حدود 2 سانتی متر به آن اضافه کنید.
 2 لبه ی  روی  زدن  چسب  با  و  بزنید  برش  قیچی  با  را  مثلث  اطراف  3ــ 

سانتی متری، مثلث را به قسمت باالی جلوی آشیانه، از طرف داخل بچسبانید.
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 گزارش پایانی پروژه ی طراحی و ساخت آشیانه ی پرنده

نام و نام خانوادگی:                تاریخ: 

نام معلم:                کالس: 

نام اعضای گروه:                                                               برای ساخت آشیانه ی پرنده، چه مراحلی انجام دادید؟

                          

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

         

 چه موارد بهداشتی را رعایت کردید؟

چه موارد ایمنی را رعایت کردید؟



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:   



درس هفتم
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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.
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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
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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.
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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

د  �گر�ز�ت�ز م  �تصم�ي ن ها  �آ �بر و�زد.  و  �بردار�زد  ي  ا�ش ّ �ز�ت ا�ز  �يّه، دس�ت  �ب�ت و  ما�زَد  �ب �كرد،  ي  ا�ش �ز�تّ ه�ت�  �ب ه� �يك 

د.  �ز �ك�ز �زا�ب  �ت ا�ز داوري  �به  را  هان ا�زر و�ز  �ب د  �ي ورسش �ز

�وع �به كار �كرد�زد. د، �ش هار ه�ز�م�ز د. �پ �زان داوري �ك�ز �ين �آ �ير�ز�ت �كه �ب د �پدز �ي ورسش �ز

�بادام،  هلو،  ان  �ت رد�ز ا�زه هاي  �ش �به  دس�تي   ، �زس�ت �ز  . �گر�ز�ت دس�ت  �به  لم  �ت هار  �ب اّول، 

�زگل �با ر�زگ  . رد �ب حز�ت و�ي ي ا�ز گل هاي صور�تي �آ دها�ي �ب�ز ن ها �گرد�ز �گر �بُرد و �بر �آ ان د�ي �ت س�ي�ب و رد�ز

ن �گودال ها گل هاي �زر�گس  ، ردس�ت �كرد و رد اط�ا�ز ا�ي ر�گ ك و �برز لي، �گودال هاي �كو�پ �ي �ز

  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:
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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.

)اختیاری(

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / پوشه ی تصاویر داستان دندان های کوسه ماهی

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / پوشه ی تصاویر داستان دور از خانه

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / پوشه ی تصاویر داستان همه سوار کشتی شوید

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / پوشه ی تصاویر داستان طوطی و دزدان

داستان دندان های کوسه ماهی:

داستان دور از خانه:

داستان همه سوار کشتی شوید:

داستان طوطی و دزدان:

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / داستان دندان های کوسه ماهی

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / داستان دور از خانه

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / داستان همه سوار کشتی شوید

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 8/ جلسه ی چهارم / داستان طوطی و دزدان



درس نهم
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اگر شما به همراه خانواده به یک سفر بروید؛ یا با دوستان خود به یک گردش علمی بروید؛ یا یک آزمایش در مدرسه 
انجام دهید، چگونه می توانید خالصه ای از جاهایی که رفته اید یا کارهایی که انجام داده اید را به دیگران توضیح دهید؟

گزارش
اگر بتوانید، یک متن بنویسید که در آن همه ی اتفاقات و اطالعات مربوط به آن سفر یا آزمایش، به صورتی روشن و کوتاه قرار 

داشته باشد، به آن متن، گزارش می گویند. گزارش بهتر است خیلی ساده و کوتاه تهیه شود و منظور شما را کاماًل بیان کند.
شما در پروژه های ساخت آشیانه ی پرنده و ساخت چراغ مطالعه گزارش کار خود را در فرم های کتاب وارد کردید. در این 

درس یاد می گیرید برای گزارش نویسی، چه کارهایی باید انجام دهید.

تصاویری از نمونه ی برگه های گزارش کار درسی 

بعد از انجام کارهای مهمی مثل ساخت یک پروژه یا انجام یک آزمایش، الزم است گزارشی به طور خالصه تهیه گردد که در آن، 
مراحل انجام کار و نتایج به دست آمده نوشته شده باشد. یک برگه ی گزارش کار باید شکل مشخص و منظمی داشته باشد.

الف( درباره ی تفاوت میان کاری که دارای گزارش است و کار بدون گزارش در کالس بحث و گفت وگو کنید.
ب( در گروه خود درباره ی قسمت های مختلف یک گزارش گفت وگو کنید.

به نام خدا                                                      
نام و نام خانوادگی:                                                  

کالس  ــ دبستان: 

نام و نام خانوادگی اعضای گروه:
استان:                                     منطقه:                                    

 نام و نوع مدرسه:

موضوع آزمایش:طرح پرسش من:

چگونه می توان: 

راه حّل پیشنهادی من:
می خواهم: 

وسایل و مواد مورد نیاز:

شرح آزمایش، مشاهدات و فهرست اندازه گیری ها:وسایل مورد نیاز من:

مراحل انجام کار:
١ــ 
2ــ 
٣ــ 
٤ــ 

یافته ها و نتیجه گیری:
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با هم فکری در گروه خود، یکی از پروژه های قبلی را انتخاب کرده و با انجام گام های زیر، یک گزارش برای آن تهیه کنید.

معرفی پروژه و افرادی که در آن شرکت داشته اند:

عنوان پروژه .................................................................................................
نام و نام خانوادگی افراد مشارکت کننده در پروژه  .....................................................................
...........................................................................................................
محل انجام پروژه  .............................................................................................
تاریخ انجام پروژه  .............................................................................................

معرفی مواد و ابزاری که در ساخت پروژه مورد نیاز است: 

         مواد مورد نیاز                            ابزار مورد نیاز
…………….............……………...........……                           ……………….............…………………
…………….............……………...........……                           ……………….............…………………
…………….............……………...........……                           ……………….............…………………
……………….............…………….............                           ……………….............…………………

هدف از ساخت وسیله:

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

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

نکات ایمنی و بهداشتی که باید رعایت گردد:

          نکات ایمنی                       نکات بهداشتی
…………….............……………...........……                           ……………….............…………………
…………….............……………...........……                           ……………….............…………………
…………….............……………...........……                           ……………….............…………………
…………….............……………...........……                           ……………….............…………………

1

2

3

4
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 مراحل انجام کار:

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

 مشکالتی که در هنگام کار با آن روبه رو شدید و راه حل هایی که برای آن ها پیدا کردید:

           مشکالت                           راه حل ها

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

 مهارت هایی که یاد گرفتید:

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

 شغل هایی که با آن ها آشنا شدید:

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

6

7

5

8

فرم گزارش نویسی را از مسیر زیر باز کرده و گزارش کالسی تهیه شده را در آن وارد کنید. پرونده را ذخیره کرده و با خود به 
کالس بیاورید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 9/ فرم گزارش نویسی



درس دهم
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جلسه ی سومجلسه ی دومجلسه ی اّولمواد الزمردیف

به مقدار کافی1 شن درشت 

به مقدار کافی2 خاک باغچه 

به مقدار کافی3 ماسه ی نرم 

به مقدار کافی4 کود دامی 

به مقدار کافی5 کود پوسیده 

به مقدار کافی6 بذر شاهی یا تربچه 

توری   به اندازه ی دهانه ی گلدان7

ابزارهای الزم

1 عدد8 گلدان یا ظرف مناسب برای کاشت 

1 جفت9 دستکش 

1 عدد10 بیلچه 

1 عدد11 آبپاش 

1 عدد12 قیچی باغبانی یا معمولی 

1 دست13 لباس یا پیش بند مخصوص 

مواد و ابزار مورد نیاز
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جلسه ی اّول

هستند  ارزشمند  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  از  سرشار  سبزی ها 
برای  دلیل، مصرف سبزیجات  به همین  مفیدند.  بسیار  ما  بدن  برای  که 

سالمتی انسان الزم است. 
جامعه  و  خانواده  اقتصاد  به  هم  می توانیم  سبزی،  کاشت  با  ما 
به  کمک کنیم و هم زیبایی، شادابی و سالمتی را برای خود و دیگران 

ارمغان بیاوریم.

الف( کاشت سبزی در منزل چه فایده هایی دارد؟
ب( با توجه به شکل روبه رو درباره ی انواع سبزیجات در کالس گفت وگو کنید.

انواع کاشت
کاشت سبزی به دو روش مختلف صورت می پذیرد:

1ــ کاشت مستقیم بذر        2ــ کاشت نشا در زمین )نشا کاری(
ما از روش اّول برای سبزی کاری استفاده خواهیم کرد.

با توجه به تصاویر باال دو روش کاشت مستقیم و نشاکاری چه تفاوت هایی باهم دارند؟

ظرف کاشت: ظرفی که در آن بذر کاشته می شود، باید به گونه ای باشد که آب در آن جمع نشود. چون اگر ریشه ی گیاه در 
جایی قرار بگیرد که آب زیادی در آن جمع شده باشد، اکسیژن به آن نمی رسد و رشد نخواهد کرد. پس بهتر است از ظرفی استفاده 
کنید که زیر آن یک یا چند سوراخ داشته باشد. اگر چنین ظرفی در دسترس نبود، یک الیه ی دو یا سه سانتی متری شن درشت در کف 

ظرف قرار دهید.

کاشت بذر
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خاکی که برای کاشت استفاده می شود، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

ایمنی و بهداشت 

هنگام كاشت، از دستكش و لباس یا پیش بند مخصوص استفاده كنید.

فیلم جلسه ی اّول آموزش سبزی کاری را از مسیر زیر مشاهده کنید:

        : آماده سازی ظرف کاشت

1ــ مقداری شن درشت کف ظرف بریزید.
2ــ یک تکه توری روی شن درشت قرار دهید.

3ــ به اندازه ی نیمی از حجم ظرف کاشت، خاک باغچه و نیمی از حجم 
خاک باغچه، ماسه ی خیلی نرم و به همین مقدار کود دامی  پوسیده را با 

بیلچه برداشته و در محلی مناسب خوب ترکیب کنید. 

4ــ ظرف را تا یک سانتی متری لبه ی باالیی آن از خاک آماده شده، پر کنید.
5  ــ خاک را با پشت بیلچه فشرده کنید. 

6  ــ به ظرف هایتان آن قدر آب اضافه کنید که بدون جمع شدن آب در سطح 
ظرف، تمام خاک داخل ظرف خیس شود.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 10/ جلسه ی اّول: کاشت بذر

123

6 5 4
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   : کاشت بذر

داشتن  صورت  در  و  کرده  بررسی  کرده اید،  تهیه  کاشت  برای  که  را  بذری  ١ــ 
ناخالصی، آن ها را از بذر مرغوب جدا کنید.

2ــ با استفاده از بیلچه، شیارهایی به موازات هم و به عمق حدود 1 سانتی متر در 
سطح خاک ایجاد کنید.

3ــ در هر یک از شیارها به فاصله ی 1 تا 2 سانتی متری، یک تا دو عدد بذر شاهی 

یا تربچه قرار دهید.
4ــ روی بذرها را با همان خاک بپوشانید.

5 ــ سطح خاک را با کود پوسیده بپوشانید.
ایمنی(  مسائل  حرارت،  نور،  نظر  )از  مناسبی  محل  در  را  کاشت  ظرف  6 ــ 

قرار دهید و مزرعه ی کوچک خود را با آبپاش آبیاری کنید.

          بذر مرغوب و نامرغوب
و  گیاهان، خار  بذر سایر  یا شكسته هستند. همچنین  نكرده اند  كافی  كه رشد  نامرغوب هستند  بذرهایی   

خاشاک، خاک و سنگ نیز باید از بذرهای مرغوب جداسازی شود.
 بذرهای مرغوب، آن هایی هستند كه تقریباً یک اندازه، هم رنگ، براق یا درخشنده و بدون ناخالصی باشند.

نکته !

123

6 5 4

الف( جدول زیر را در برنامه ی واژه پرداز ایجاد کنید. سپس مانند نمونه، در مورد چند نوع سبزی اطالعات جمع آوری کرده و 
به جدول زیر اضافه کنید. پرونده را ذخیره کرده و در جلسه ی بعد به کالس بیاورید.

فصل کاشترنگخواصنام سبزی
هبارسزباکهو

ب( وسایل مورد نیاز جلسه ی بعدی را آماده كرده و با خود به كالس بیاورید.
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مراقبت از گیاهجلسه ی دوم

در جلسه ی قبل یاد گرفتید که چگونه ظرف کاشت را آماده کرده و بذر را درون آن بکارید. امروز با چگونگی نگهداری و 
مراقبت از گیاه آشنا می شوید.

فیلم جلسه ی دوم آموزش سبزی کاری را از مسیر زیر مشاهده کنید:

لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 10/ جلسه ی دوم: مراقبت از گیاه

به نظر شما پس از کاشت بذر، گیاه به چه مراقبت هایی نیاز دارد؟

به فعالیت هایی که برای نگهداری و تقویت گیاهان تا زمان برداشت محصول انجام می شود، داشت می گویند. قرار دادن گیاه در 
معرض نور خورشید، اّولین و مهم ترین اقدام در مراقبت از گیاه است. سایر موارد مراقبت از گیاه را در تصاویر زیر مشاهده می کنید:

عالوه بر موارد فوق، این مرحله شامل مبارزه با آفات و امراض هم می باشد.

نگهداری و تقویت گیاه

                                         آبیاری                                                                         وجین علف های هرز                                                                 ُتُنک کردن

                                     خاک دادن                                                                                    قّیم زدن                                                                       هرس
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آبیاری
نیاز به آبیاری در گیاهان، با توجه به دمای محیط، شدت تابش نور و مرحله ی رشد، متفاوت است. برای آبیاری، بهتر است از 
اسپری یا آبپاش استفاده شود. اگر از شیلنگ برای آبیاری استفاده شود، در اثر فشار آب، بذرها در خاک پایین رفته و جوانه ی بذرها 
قادر نخواهند بود سر از خاک بیرون بیاورند. با سرکشی مرتب به مزرعه ی کوچک خود، مراقب باشید که سطح خاک خشک نباشد 

و همیشه کمی نمناک باشد. 

نور
بهترین حالت برای نگهداری سبزیجات کاشته شده، قرار گرفتن در آفتاب می باشد و در صورتی که آفتاب خیلی شدید باشد، 

می توان گیاه را در نیم سایه قرار داد.

به تصویر روبه رو توجه کنید. به نظر شما نوع نگهداری 
این دو گیاه چه تفاوتی با هم دارد؟

تأثیر میزان تابش نور خورشید بر گیاهان
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ایمنی و بهداشت 
 برای كود دادن به گیاه، الزم نیست حتمًا از کودهای شیمیایی استفاده کنید. بعد از الک کردن خاک، می توانید 
و  تفاله ی خشک شده ی چای  بیمار شدن گیاه شود. حتی  از  مانع  تا وجود کربن  بریزید  مقداری زغال در خاک 

خاکستر چوب هم نوعی کود طبیعی هستند.

با کمک و راهنمایی معلم خود، جدول زیر را کامل کرده و سپس 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 وگو کنید.

      زمینه های مرتبط با سبزی کاری                                            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( مراقبت های الزم برای بذرهای کاشته شده را تا جلسه ی آینده برای گیاه خود انجام دهید.
پ( وسایل مورد نیاز جلسه ی بعدی را آماده کرده و با خود به کالس بیاورید.

الف( گیاهان پس از کاشت ممکن است دچار چه آسیب هایی شوند؟
ب( چرا علف های هرز موجب کاهش کیفیت محصول می شوند؟
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جلسه ی سوم

در گروه درباره ی نحوه ی آبیاری و مراقبت هایی که از گیاه داشته اید، صحبت کنید و روش خود را با گروه های دیگر 
مقایسه کنید.

فیلم جلسه ی سوم آموزش سبزی کاری را از مسیر زیر مشاهده کنید:

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 10/ جلسه ی سوم: برداشت محصول

برداشت محصول 
برداشت باید به تدریج صورت گیرد و ابتدا از محصوالتی که ارتفاع بیشتری دارند آغاز می شود. در تصاویر زیر ابزار برداشت 

محصول نشان داده شده است.

               برداشت محصول با داس                                                   برداشت محصول با کمباین                                                    برداشت محصول با بیلچه

قبل از اینکه به برداشت محصول اقدام کنید، بگویید چه نکات ایمنی را در این مورد باید رعایت کرد؟

برداشت محصول
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ایمنی و بهداشت 
برای شست و شوی سبزی ها، پس از پاک سازی:

1ــ سبزی ها را در آب غوطه ور کنید تا گل و الی آن گرفته شود، سپس آبکشی کنید.
2ــ سپس در هر لیتر آب سه قطره مایع ظرفشویی اضافه کنید و سبزی ها را در آن ریخته و بعد از سه تا پنج دقیقه 

آبکشی کنید.
3ــ در آخرین مرحله ی شست وشوی سبزی ها، در هر پنج لیتر آب، نصف قاشق چای خوری پودر ضد عفونی كننده 

داخل آب بریزید و بعد از سه تا پنج دقیقه آبکشی کنید.

چه روش هایی برای مصرف بهینه ی سبزیجات می شناسید؟

الف( در گروه تعیین کنید هر یک از اعضای گروه، چه مقدار از محصول را برداشت کند. )الزم است این کار به طور عادالنه 
بین اعضای گروه تقسیم شود تا همه از لذت برداشت محصول بهره مند شوند.(

ب( هریک از اعضای گروه مقدار مشخص شده ی مربوط به خود را برداشت کند.

مانند روشی که در درس گزارش نویسی یاد گرفتید، گزارش کار سبزی کاری را در فرم گزارش نویسی وارد کنید.
فرم گزارش نویسی را از مسیر زیر باز کنید:

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 10/ فرم گزارش نویسی



درس یازدهم
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جلسه ی اّول

اگر در مورد یکی از درس های خود اطالعاتی جمع آوری کنید و بخواهید به دوستان خود در کالس، نتیجه ی کارهای خود 
را نشان دهید، چگونه این کار را انجام می دهید؟ چگونه می توانید خالصه ای از اطالعات یا عکس هایی که جمع آوری کرده اید را، در 

کالس نمایش دهید؟
برنامه ی ارائه مطلب در رایانه این کارها را برای ما آسان می کند. در این درس یاد می گیرید که چگونه با برنامه ی ارائه  مطلب 

کار کنید.

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 11/ جلسه ی اّول  آموزش ارائه مطلب

برای آشنایی با برنامه ی ارائه مطلب، جلسه ی اّول آموزش آن را از مسیر زیر اجرا کنید:

به نظر شما از برنامه ی ارائه  مطلب برای چه کارهایی می توان استفاده کرد؟

یک ارائه  مطلب ایجاد کنید و اسالیدهای آن را به شکل زیر بسازید: 

ارائه  مطلب خود را با نام ثروت ذخیره کنید و آن را با خود به منزل ببرید تا ادامه ی آن را در منزل انجام دهید.

١
پول بهتر است یا ثروت؟

2
مردی مقدار زیادی طال داشت، آن 
را در گودالی پنهان کرد و هر روز به 

آن سر می زد.

٣
اما  به گودال سر زد،  مرد  یک روز 
ناراحت  خیلی  او  نیافت.  را  طالها 

شد.

٤
ناراحتی او  یکی از دوستانش علت 
او  برای  را  ماجرا  مرد  و  پرسید  را 

تعریف کرد.

٥
گودال  در  سنگی  گفت:  دوستش 

بگذار و فکر کن که طالست.

6
تو که از آن استفاده نمی کنی، سنگ 

و طال چه فرقی برایت دارد؟
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پرونده ی ثروت را باز کنید و اسالیدهای زیر را به انتهای آن اضافه کنید:

7
دوستش ادامه داد:

ارزش هر چیزی، در داشتن آن نیست بلکه 
در استفاده از آن است.

8
خیلی از افراد پول دار هستند ولی ثروتمند 

نیستند.

9
ثروت واقعی چیست؟

١0
اعتماد به نفس
ثروت است.

١١
تندرستی

ثروت است.

١2
شجاعت

ثروت است.

١٣
خالقیت

ثروت است.

١٤
خوب بودن
ثروت است.

١٥
بخشنده بودن
ثروت است.

١6
خودشناسی و خداشناسی

ثروت است.

١7
ادب

ثروت است.

١8
شکرگزاری
ثروت است.

١9
فکر  به  پس  داده،  پول  شما  به  خداوند  اگر 

دیگران نیز باشید.

20
پول با بخشش زیادتر می شود.

2١
به  با آن  دارایی شما، همان چیزی است که 

دیگران کمک می کنید.

پرونده ی ثروت را ذخیره کنید و در جلسه ی بعد با خود به کالس بیاورید، چون قرار است کارهای دیگری روی آن انجام بدهید.
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در این جلسه  یاد می گیرید که کارهای جالب تری در برنامه ی ارائه مطلب انجام دهید و پرونده های ارائه مطلب خود را زیباتر و 
جذاب تر کنید.

جلسه ی دوم

جلسه ی دوم آموزش ارائه مطلب را از مسیر زیر اجرا کنید:

الف( پرونده ی ثروت را باز کنید.
1ــ برای متن تایپ شده در هر اسالید، با استفاده از تصاویر متحرک، یک جلوه ی نمایشی دلخواه بگذارید.

2ــ با استفاده از نمایش اسالید یک جلوه ی نمایشی زیبا برای اسالیدهای خود انتخاب کنید.
3ــ اسالیدهای خود را در کالس ارائه دهید.

ب( با کمک و راهنمایی معلم خود، جدول زیر را کامل کرده، سپس 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 وگو کنید.

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 11/ جلسه ی دوم پرونده ی محیط زیست

1ــ با توجه به چیزهایی که در برنامه ی ارائه مطلب یاد گرفتید، برای آن، جلوه های نمایشی و جلوه ی گذر مناسب بگذارید.
2ــ ارائه  مطلب را ذخیره ی مجدد کنید و در جلسه ی بعد به کالس بیاورید.

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( پرونده ی محیط زیست را از مسیر زیر در لوح فشرده ی کار و فناوری باز کنید:

 لوح فشرده ی کار و فناوری/ درس 11/ جلسه ی دوم آموزش ارائه مطلب

                کاربردهای  رایانه                                                        شغل ها                                                 آشنایانی که این شغل را دارند
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جلسه ی سوم

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 11/ جلسه ی سوم آموزش ارائه مطلب

در این جلسه یاد می گیرید که چگونه ارائه  مطلب حرفه ای تر درست کنید.

جلسه ی سوم آموزش ارائه  مطلب را از مسیر زیر اجرا کنید:

1ــ یک اسالید ایجاد کنید و کادرهای متنی داخل آن را حذف کنید.
2ــ با استفاده از شکل ها داخل اسالید ایجاد شده، تصویری شبیه تصویر زیر رسم کنید.
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الف( پرونده ی کارت هوشمند را از مسیر زیر در لوح فشرده ی کار و فناوری باز کنید.

ب( با استفاده از مطالبی که تاکنون یاد گرفته اید، مانند انتخاب زمینه ی مناسب، نوع قلم، موزیک، جلوه ی گذر، جلوه ی نمایش 
و …، ارائه مطلب خود را زیباتر کنید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 11/ جلسه ی سوم / پرونده ی کارت هوشمند

٣ــ برای اسالید خود یک زمینه ی مناسب به دلخواه انتخاب کنید و رنگ آن را تغییر دهید.
٤ــ روی اسالید یک موسیقی قرار دهید، موسیقی را می توانید از مسیر زیر در لوح فشرده ی کار و فناوری انتخاب کنید:

lesson 11\ session03\ musics
٥  ــ قسمت های مختلف هر ماشین را در یک گروه قرار دهید.

٦  ــ با استفاده از قسمت تصاویر متحرک و انتخاب مسیر سفارشی، برای هرماشین یک مسیر حرکت طراحی کنید و آن ها را از 
نقطه ی شروع به نقطه ی پایان برسانید. دقت کنید که شروع حرکت ماشین ها همزمان باشد.

٧ــ اسالید خود را نمایش دهید.

 تصویر طراحی شده در مرحله ی ٢ را می توانید به دلخواه تغییر دهید.
 برای اینکه چند شکل را در یک گروه قرار دهید، ابتدا همه ی آن ها را با هم انتخاب کنید. سپس روی آن ها 

کلیک راست کرده و گزینه ی گروه را کلیک کنید.
نکته !

در گروه درباره ی اینکه چگونه می توان با استفاده از تصاویر متحرک جلوه های دیگری در بخش های مختلف اسالید 
ایجاد کرد، گفت  و گو کنید.



درس دوازدهم
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مواد و ابزار مورد نیاز

٭ درصورتی که برای بدنه ی خودرو از نقشه ی انتهای کتاب استفاده می شود، مقوا الزم است.

جلسه ی چهارمجلسه ی سومجلسه ی دومجلسه ی اّولمواد الزمردیف
کش حلقه ای                                                  1 عدد1

قرقره ی خالی                                                 1 عدد2

سیخ چوبی                                                     1 عدد3

نی پالستیکی                                                  1 عدد4

مقوای A4 ) اختیاری(٭                                 2 عدد5

 چسب مایع                                                    1 عدد6

مقوای ضخیم                                                 به مقدار کافی7

نخ ضخیم                                                      1 تا 2 متر8

مهره ی پالستیکی                                           1 عدد9

ابزارهای الزم

قوطی کبریت خالی                                         2 عدد10

شن یا سنگ ریزه                                            به مقدار کافی11

جعبه                                                             ١ عدد12

قیچی                                                            ١ عدد13

سیم چین                                                        ١ عدد14

مداد                                                              ١ عدد15

میخ                                                               ١ عدد16

چکش                                                           ١ عدد17
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جلسه ی اّول

اگر به اطراف خود توجه کنیم، می بینیم خیلی از چیزها در حال حرکت هستند. مثاًل افراد راه می روند یا می دوند. حیوانات، 
گیاهان، رودخانه ها و ابرها نیز حرکت می کنند. خودروها هم حرکت می کنند. ولی برای اینکه چیزی حرکت کند، نیرویی الزم است که 
آن را به حرکت درآورد. به این نیرو، نیروی محرکه می گویند. مثاًل انسان ها و حیوانات با نیروی عضالت خود حرکت می کنند. ولی 

در خودرو، نیروی موتور آن باعث حرکت می شود.

ساخت موتور خودرو

به نظر شما در گذشته اجسام بزرگ را چگونه روی زمین به حرکت در می آوردند؟

یک خودرو چگونه حرکت می کند؟ 
معمواًل انواع خودروها دارای چهار چرخ هستند که دو چرخ از آن عامل حرکت خودرو به سمت جلو یا عقب است. دو 

چرخی که باعث حرکت خودرو می شود با توجه به نوع خودرو ممکن است دو چرخ جلو یا دو چرخ عقب ماشین باشد.
چه نیرویی باعث حرکت این دو چرخ می شود؟

شکل زیر اجزای مهم که موجب حرکت یک خودرو می شود را نشان می دهد.

چرخ جلو باعث حرکت می شود.چرخ عقب باعث حرکت می شود.

شاسی

موتور

محور

چرخ



9٤

قسمت های مختلف یک خودرو

در تصویرهای زیر، چند خودروی اسباب بازی که روش تولید نیرو برای حرکت آن ها را می شناسید مشاهده می کنید.

چرخموتورجعبه دنده

خودروی كوكی 
)حركت از طریق نیروی فنر( 

خودروی بادكنكی 
)حركت از طریق نیروی باد(

خودروی برقی 
)حركت از طریق نیروی الكتریكی( 

چند نمونه از وسایلی را که با چرخ حرکت می کنند، بنویسید.

حاال می خواهیم خودرویی طراحی کنیم و بسازیم که نیروی حرکتی آن توسط نیروی کش تأمین می شود.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 12/ جلسه ی اّول : ساخت موتور خودرو

فیلم جلسه ی اّول آموزش ساخت خودروی کشی را از مسیر زیر مشاهده کنید:
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     : ساخت موتور خودرو

1ــ نی را به اندازه ی قرقره برش بزنید.
2ــ کش را از نی عبور دهید.

3ــ برای محکم کردن کش  در نی، از یک یا دو تکه سیخ چوبی هم اندازه ی نی 
استفاده کنید.

با  نیست،  محکم  خود  جای  در  نی  اگر  دهید.  عبور  قرقره  سوراخ  از  را  نی  4ــ 

برای محکم تر شدن نی در جای خود می توانید به اطراف آن کمی چسب مایع بزنید. نکته !

الف( از دوستتان بخواهید نخ قرقره را به آهستگی رها کند، چه اتفاقی می افتد؟
ب( آیا با استفاده از این خاصیت، می توانیم از قرقره به عنوان موتور حرکت دهنده ی خودرو استفاده کنیم؟ چرا؟

ایمنی و بهداشت 

  هنگام کار با کش مراقب باشید که کش از دست شما رها نشده و به صورت یا چشم های دوستان شما برخورد نکند.

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

6

3

5

2

4

1

پیچاندن تکه ای کاغذ دور نی آن را ضخیم تر کنید.
5  ــ نخ را به  دور قرقره بپیچید.

تا                                                      را  قرقره  نخ  بخواهید  دوستتان  از  بگیرید.  را  کش  قطعه   سر  دو  6  ــ 
اندازه ای بکشد و نگه دارد.
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جلسه ی دوم

برای اتصال موتور و سایر قسمت های خودرو، نیاز به یک وسیله است. این وسیله، شاسی نام دارد. شاسی در کف خودرو 
قرار می گیرد و سایر قسمت ها به آن متصل می شوند.

     برای خودروی کشی هم باید یک شاسی طراحی کنیم. شکل زیر یک نمونه شاسی را نشان می دهد.

جلوی شاسیمحل اتصال کش حلقه ایمحل قرارگیری قرقرهپشت شاسی

ساخت شاسی خودرو

فیلم جلسه ی دوم آموزش ساخت خودروی کشی را از مسیر زیر مشاهده کنید:

لوح فشرده ی کار و فناوری / درس 12/ جلسه ی دوم ساخت: شاسی خودرو

                                              : ساخت شاسی خودرو

شاسی را باید از مقوای ضخیم بسازید. برای قرارگیری قرقره نیاز به ایجاد برش مستطیلی در شاسی است. اندازه ی این برش 
باید طوری باشد که قرقره به راحتی در آن قرار گیرد و اطراف آن هم کمی آزاد باشد. برای کشیدن شاسی می توانید از جعبه ای که 

برای ساخت بدنه ی خودرو در نظر گرفته اید یا از نقشه ی انتهای کتاب و یا لوح فشرده ی کار و فناوری از مسیر زیر استفاده کنید.

1ــ جعبه را روی مقوای ضخیم قرار داده و اطراف آن را خط بکشید.
٢ــ پس از برش اطراف شاسی جای قرقره و کش را روی آن بکشید.

3 2 1

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 12/ پوشه ی نقشه ی خودروی کشی

٣ــ خطوط جای قرقره و کش را برش زده و موتور 
را روی شاسی جا     گذاری کنید.
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با نگه داشتن شاسی، نخ را از داخل نی کشیده و به آهستگی نخ و شاسی را رها کنید. چه اتفاقی می افتد؟

الف( اگر شاسی به جای اینکه به جلو حرکت کند، به سمت عقب حرکت کرد، چه کاری باید انجام دهیم؟
ب( اگر طول کش از شاسی بلندتر باشد و هنگام اتصال به شاسی، کشیده نشود، چه مشکلی ممکن است پیش بیاید؟

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 وگو کنید.

      کاربردهای حرکت                                                          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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1ــ نی را روی شاسی گذاشته و کمی بزرگ تر از شاسی بُبرید.
2ــ دو تکه کاغذ مستطیلی به نی بچسبانید.

٣ــ  نی را توسط دو تکه کاغذ مستطیلی به شاسی بچسبانید.

4ــ سیخ چوبی را کمی بزرگ تر از نی اندازه گرفته و برش بزنید.
5ــ سیخ چوبی را از داخل نی رد کنید.           

6ــ چرخ ها را به دو طرف سیخ چوبی بچسبانید.

6 5 4

ساخت و نصب چرخ هاجلسه ی سوم

فیلم جلسه ی سوم آموزش ساخت خودروی کشی را از مسیر زیر مشاهده کنید:

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 12/ جلسه ی سوم: ساخت و نصب چرخ ها

                                               : ساخت چرخ ها

برای ساخت چرخ های جلو می توانید از دایره های مقوایی استفاده کنید.

1ــ برای ساخت چرخ ها روی مقوای ضخیم، دایره هایی به قطر حدود سه 
سانتی متر رسم کرده و اطراف آن را بُبرید )4 عدد(.

2ــ مرکز دو تا از چرخ ها را عالمت گذاری کنید.

    : ساخت محور چرخ ها

3 2 1

3 2 1

3ــ با کمک معلم خود، مرکز دو تا از چرخ ها را سوراخ کنید. سوراخ باید 
به اندازه ای باشد که سیخ چوبی در آن ثابت بشود.
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ایمنی و بهداشت 

 برای برش زدن سیخ چوبی و سوراخ کردن چرخ ها از معلم یا بزرگ ترها کمک بگیرید.
 هنگامی که با سیخ چوبی کار می کنید، مراقب باشید سیخ چوبی به صورت یا چشم خودتان یا دوستان شما برخورد نکند.

چرا باید نی و سیخ، بزرگ تر از عرض شاسی باشد؟

با نگه داشتن شاسی، نخ را کشیده و به آهستگی نخ و شاسی را رها کنید. چه اتفاقی می افتد؟

الف( خالصه ای از مراحل انجام شده از جلسه ی اّول تا این جلسه را تهیه کرده و آن را توسط برنامه ی ارائه مطلب نمایش دهید.
می توانید از مراحل ساخت، عکس تهیه کرده و برای زیباتر شدن ارائه مطلب خود استفاده کنید.

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

از چه وسایل دیگری می توان برای ساخت چرخ استفاده کرد؟
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طراحی و ساخت بدنهجلسه ی چهارم

خودروها با توجه به نوع استفاده ای که از آن ها می شود، دارای بدنه هایی با شکل ها و اندازه های متفاوتی هستند.

کامیونسواریاتوبوس

چرا بهتر است از خودروهای عمومی  به جای خودروهای شخصی استفاده کنیم؟

شما می توانید با توجه به نوع خودروی خود، بدنه ی آن را طراحی کنید. همچنین می توانید از جعبه های آماده مانند جعبه ی 
دستمال کاغذی یا جعبه ی اسباب بازی استفاده کنید و پس از نصب روی شاسی، به تزئین آن بپردازید.

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 12/ جلسه ی چهارم: طراحی وساخت بدنه

فیلم جلسه ی چهارم آموزش ساخت خودروی کشی را از مسیر زیر مشاهده کنید:

                                         : آماده سازی بدنه

شما می توانید از نقشه ی انتهای کتاب، برای ساخت بدنه ی خودرو استفاده کنید یا اینکه از جعبه های خالی مانند شکل های 
صفحه ی بعد، بدنه ی خودرو را بسازید.
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اگر قرقره در جای خود می چرخد و خودرو به خوبی حرکت نمی کند، با قرار دادن شیئی مانند قوطی کبریت پر از 
شن یا سنگ ریزه داخل خودرو، آن را سنگین تر کنید. نکته !

برای به حرکت در آوردن خودرو می توانید نخ را به آرامی  بکشید و آن را آزاد کنید.

الف( با توجه به چیزهایی که در درس گزارش نویسی یاد گرفتید، گزارش پروژه ی ساخت خودروی کشی را در فرم گزارش نویسی 
وارد کنید. می توانید عکس هایی از مواد و لوازم ساخت خودروی کشی و مراحل ساخت آن تهیه کنید و در گزارش از آن ها استفاده 

کنید. همچنین برای جالب ترشدن گزارش، می توانید عکس هایی از اعضای گروه نیز تهیه و استفاده کنید.
فرم گزارش نویسی را از مسیر زیر باز کنید:

22

1ــ شاسی را روی کف جعبه قرار داده و قسمت مربعی را بکشید.
٢ــ قسمت مربعی را از جعبه برش زده و جدا کنید.

٣ــ شاسی را به زیر جعبه بچسبانید.
٤ــ چرخ های عقب خودرو را بچسبانید.

٥ ــ روی در جعبه، یک سوراخ ایجاد کرده و نخ را از آن رد کنید. برای 
رد نشدن نخ از سقف خودرو، یک مهره به انتهای نخ متصل کنید.

٦ ــ تصویر خودروی آماده شده

لوح فشرده ی کار و فناوری/درس 12/ فرم گزارش نویسی





نقشه ی شاسی خودروی کشی





نقشه  ی بدنه ی خودروی کشی
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