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شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي 
خودتان  كشور  احتياجات  و  آييد  بيرون 
ايماني  انساني  نيروي  از  سازيد،  برآورده  را 
اجانب  به  اتكاي  از  و  نباشيد  غافل  خودتان 

بپرهيزيد.

ريف« َس ِسّرُه الشَّ امام خميني » ُقِدّ
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سخنی با دانش آموزان گرامی

سال گذشته شما در درس کار و فناوری پایه ششم مهارت های مختلفی همانند کار با رایانه و ساخت 
وسایل را به دست آوردید. همچنین با برخی از مشاغل نیز آشنا شدید.

بر اینکه  پایه های هفتم، هشتم و نهم عالوه  این دوره از زندگی شما بسیار مهم است. چرا که در 
خود را بهتر می شناسید، می خواهید برای آینده زندگی خود و انتخاب رشته تصمیم بگیرید.درس کار 
و فناوری به شما کمک زیادی می کند تا آینده خود را بهتر بسازید. درس کار و فناوری پایه هفتم شما 
را در مهارت هایی توانمند می سازد که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنید.کار با چوب، تهیه و 

نگهداری پوشاک، تهیه و نگهداری خوراک، پرورش گیاه و کار با رایانه از جمله این مهارت هاست.
توجه به نکات زیر موجب یادگیری بهتر در این درس می شود.

1ــ از خالقیت و نوآوری خود در ساخت محصوالت و کارها استفاده نمایید. شما در آینده نوآور 
و کارآفرین برجسته ای خواهید شد.

2ــ به نظرات دوستان خود در کار گروهی احترام بگذارید و به همدیگر در انجام کار گروهی کمک 
نمایید. چرا که کارهای بزرگ با کار گروهی انجام می شوند.

3ــ از حفظ کردن مطالب دوری کنید. سعی کنید آنها را در عمل تجربه کنید و محصوالت خوبی 
بسازید.

در  ارائه  و  از روی محصوالت ساخته شدٔه شما  ارزشیابی  و  ندارد  کتبی  امتحان  این درس  4ــ 
بازارچه انجام می شود.

5  ــ در راه اندازی بازارچه و فروش محصوالت خود با کیفیت باال کوشش کنید. هر نیم سال شما 
یک بازارچه دارید.

6  ــ در انتخاب پروژه ها و ساخت محصوالت به عالقه خود و نیاز جامعه توجه نمایید و با همکاری 
دبیر محترمتان این کار را انجام دهید.

7ــ تنها از روی کتاب نمی توانید روش ساخت محصول را یاد بگیرید. از دبیرتان، والدین و تجارب 
دیگران استفاده کنید. نرم افزار آموزشی و فیلم آموزشی می تواند به شما کمک کند.

امیدواریم این کتاب به شما نوآوران و کار آفرینان آینده کشور عزیزمان جهت ساخت محصوالت و 
انجام کارهای بزرگ کمک نماید.از اینکه شما آینده درخشانی برای کشور می سازید، متشکریم.

مؤلفان



پروردگار صانع و خالق را سپاس می گوییم که فرصت خدمت به آموزش عمومی را به ما عطا نموده 
است.

همکاران ارجمند حوزه تربیت و یادگیری کار  و  فناوری یکی از یازده حوزه تربیت و یادگیری در برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران که در طول 12 سال، از پایه اول ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه به 
صورت تلفیقی یا درس مستقل آموزش داده می شود.بر اساس برنامه درسی ملی ایران حوزهٔ تربیت و یادگیری 

کار و فناوری با هدف کسب شایستگی  کارهای مورد نیاز زندگی و دنیای کار طراحی و تدوین شده است.
این  بر  متوسطه است.عالوه  اول  دوره  در  این حوزه  اولین درس  هفتم  پایه  فناوری  و  کار  درس 
درس، شایستگی مربوط به کار و فناوری در دروس دیگر نیز تلفیق شده است. در دوره اول متوسطه 
کسب شایستگی های کارآفرینی، فناوری اطالعات، بلوغ حرفه ای، کار در مشاغل و شایستگی های 

عمومی فنی مورد توجه قرار گرفته است.
کتاب درسی کار و فناوری در پایه هفتم به صورت پودمانی تهیه و تدوین شده است که هر پودمان، 

عالوه بر مهارت های عمومی زندگی، معرف یک گروه شغلی دنیای کار نیز می باشد.
برای اجرای بهتر و یادگیری اثر بخش، توجه شما همکاران ارجمند را به نکات زیر جلب می نماییم:

شرایط  امکانات،  به  توجه  با  می توانید  شما  ولی  است  پودمانی  روش  به  کتاب  ساختار  اگرچه  ــ 
مدرسه، منطقه و عالئق دانش آموزان، آنها را ذیل پروژه های طراحی و ساخت آموزش دهید. برخی از 

اهداف کتاب از طریق پروژه طراحی و ساخت محقق می شود.
فرایند  در  توصیه می شود  بنابراین  و مشارکتی است.  فعال  کتاب، رویکردی  آموزشی  ــ رویکرد 
در  دانش آموزان  فعال  مشارکت  نمایید.  استفاده  کارگروهی  و  یادگیری  متنوع  های  روش  از  تدریس 

طراحی و ساخت وسایل آنها را شاداب تر و بانشاط تر ساخته و یادگیری را عمیق تر می نماید.
ــ این درس، دارای امتحان کتبی نمی باشد و دانش دانش آموزان از روی دست ساخته های آنها 

اندازه گیری می شود. لذا روش ارزشیابی مبتنی بر عمل و ساخت محصوالت آنهاست.
در این کتاب چندین پروژه به عنوان نمونه معرفی شده است. شما می توانید برای هر نیم سال حداقل 

یک پروژه را جهت آموزش با مشارکت دانش آموزان انتخاب نمایید.
ــ برای ایجاد محیط کسب و کار واقعی، آموزش برخی از شایستگی ها، افزایش عالقه و انگیزه 
دانش آموزان، بازارچه ای برای ارائه محصوالت توسط دانش آموزان درانتهای هر نیم سال راه اندازی 
نمایید.دبیران استان های مختلف تجارب گوناگون در این زمینه دارند. می توانید با مراجعه به کارنمای 

آنها یا از طریق دیگران از این تجارب ارزنده استفاده نمایید.

سخنی با دبیران ارجمند



ــ برای درس کار و فناوری، بسته آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلم، فیلم راهنمای معلم، 
نرم افزار آموزشی دانش آموزان پیش بینی شده است که در اختیار شما داده شده است.

ــ فرایند طراحی و ساخت در پروژه دارای گام هایی است که می تواند شما را در آموزش مراحل 
گوناگون و کسب شایستگی های مورد نظر توسط دانش آموزان کمک نماید. لذا توصیه می شود به این 

فرایند در آموزش پروژه پایبند باشید.
ــ آن چیزی که در این درس اهمیت باالیی دارد تحقق اهداف همه پودمان ها و پروژه ها برای کلیه 
دانش آموزان است. لذا از تجارب و توانمندی های خود برای جایگزین کردن محتوای کتاب یا استفاده 

از منابع گوناگون می توانید بیشتر بهره ببرید.
ــ با توجه به اینکه این درس در محیط کارگاهی تدریس می شود لذا رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 

ضروری است.
ــ همکاران ارجمند در جدول زیر موارد مهم ارزشیابی پودمان و پروژه را مالحظه می نمایید.

ابزارموارد ارزشیابى
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برخی مطالب در پودمان ها با عباراتی مانند کار کالسی، کار غیرکالسی، بارش فکری و 
مانند آنها مشخص شده است که چند مورد مهم شان توضیح داده  می شود.

یا  در کالس  باید  دانش آموزان  را  عنوان  این  با  کارهای مشخص شده  کار کالسی: 
کارگاه به صورت فردی یا در گروه دو تا چهار نفری انجام دهند. در انجام دادن کارهای گروهی 
افراد در گروه،  به عقاید دیگران، تحمل یکدیگر، نقش  مانند احترام  نکاتی  باید  دانش آموزان 

مشارکت و تقسیم کار را رعایت کنند.
کار غیرکالسی: دانش آموزان چنین کارهایی را باید متناسب با امکانات و ویژگی های 
اجراى  از  دهند.  انجام  در خانواده  بزرگ ترها  یا  دبیر خود  راهنمایی  با  و  یا خانواده  مدرسه 
چنین کارهایی در خانه باید گزارش کار و مستنداتی مانند عکس تهیه کنند و نتیجٔه کار را به 

دبیر نشان دهند.

دانش آموزان باید بدانند که بدون اجراى کارهای وابسته به هر پودمان موفق به یادگیری آنها نخواهند شد.

کرد.  خواهند  طی  را  گام  چهار  کار  اجراى  برای  دانش آموزان  پودمان ها  برخی  در 
نخست موضوع را شناسایی می کنند، سپس اطالعات مربوط به موضوع را از منابع مختلف 
به صورت  را  آن  گزارش  اطالعات،  پردازش  و  دسته بندی  از  پس  آنگـاه  مى آورند.  به دست 
الکترونیکی تهیه می کنند. در پایان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات، آن را به صورت نمایشی 

ارائه  می دهند.
کارهای نیمه تجویزی یا انتخابی: در این کتاب برای توجه به ویژگی های منطقه ای 
یا تناسب محتوا با شرایط دانش آموزان، برخی کارها با عنوان نیمه تجویزی یا انتخابی مشخص 
شده است. شما  می توانید به جای کارهای نیمه تجویزی، کار دیگری را که متن آن در اختیارتان 

گذاشته شده است، انتخاب کنید وانجام دهید.
شما  بی وقفه  تالش  و  شما  ارزنده  تجارب  از  استفاده  همکاری،  بدون  شک،  بدون 
همکاران ارجمند، اهداف درس کار و فناوری در این پایه محقق نمی گردد. از شما به دلیل این 

همکاری و تالش دلسوزانه تشکر و قدردانی  می نماییم.
مؤلفان



سخنی با اولیاء محترم

تهیه شده  ابتدایی  پایه هفتم در ادامه دروس کار و فناوری دوره  درس کار و فناوری 
تکمیل  آنها  هدف  که  می دهند  تشکیل  را  متوسطه  اول  دوره  نهم،  و  هشتم  هفتم،  پایٔه  است. 
نیاز کشور  اساس  بر  انتخاب رشته  برای  دانش آموزان  و هدایت  راهنمایی  و  آموزش عمومی 
و عالئق و توانمندی های دانش آموزان را دارد. درس کار و فناوری نقش مهمی در آموزش 
مهارت های زندگی و هدایت تحصیلی و هدایت شغلی دانش آموزان دارد. این درس بیشتر بر 
روی مهارت ها و شایستگی ها تأکید دارد، لذا امتحانات کتبی در این درس به شکل معمول وجود 
ندارد. در این پایه دانش آموزان در تولید و نگهداری پوشاک، کار با رایانه، تهیه خوراک های 
ساده، نقشه کشی و کار با چوب و پرورش گیاهان توانمند می شوند. شما می توانید در برخی از 
این کارها برای افزایش انگیزه فرزندتان به آنها کمک نمایید. همچنین در کار با رایانه و فناوری 
اطالعات و ارتباطات در چارچوب کتاب درسی، توصیه می شود به دلیل استفاده زیاد وسایل 
ارتباطی در یادگیری فرزندتان، با آنها مشارکت داشته باشید. جهت یادگیری بهتر دانش آموزان 
عالوه بر کتاب درسی، نرم افزار آموزشی نیز تهیه شده است. در نهایت از زحمات و تالش های 

شما برای کمک به ترویج فرهنگ کار و تالش در جامعه تشکر و قدردانی می نماییم.
مؤلفان


