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  باسمه تعالي
فرايند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد ابعاد 
چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا وارزشيابي( رادر يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت 

واهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.
 در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نياز هاي ويژه كه بخشي از فرايند برنامه ريزي درسي است، سعي 
شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظربر رشد و توان مندي دانش آموزان 
براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كسب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري شيوه تفكرعلمي و منطقي، 
توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقيت ونوآوري ونيز كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود 
كيفيت زندگي است، مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن 
تاكيد بر  انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، زمينه ساز 

دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم )توان مندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب بتوانند 

فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان استثنايي و گروه هاي تاليف 
كتاب هاي درسي مي باشد، شايسته است ازتالش و مساعي تمامي اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ وآماده سازي ماراياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم.
دراينجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات وپيشنهادهاي خودرا در خصوص اين 

محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.

دكتر مجيد قدمي       
معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور



همكار گرامي: 

نظر به اينكه يكي از اركان اساسي آموزش و پرورش دانش آموزان با نيازهاي ويژه، آماده كردن آنان 
ارائه فعاليت هايي در حيطه هاي  با  بر آن است  براي زندگي وكار در جامعه می باشد،كتاب حاضر 
مختلف حرفه اي عالوه بر افزايش توانمندي جسماني دانش آموزان، زمينه ي شناسايي عالئق و 

استعداد آنان را براي آموزش حرفه اي در دوره بعدي فراهم سازد. 
در تدوين و تنظيم محتواي كتاب، ضمن استفاده از يك الگوي واحد در سه پايه تحصيلي به نكات 

زير توجه شده است:
 در شروع هر فصل متنی تحت عنوان »بخوانيم« تدوين گرديده است. هدف از ارائه اين بخش 
تقويت مهارت خواندن دانش آموزان و هم چنين افزايش اطالعات عمومی آنان در زمينه موضوع 

فصل می باشد.
 هر فصل با تصويرها و سوال هايي آغاز می شود تا زمينه ايجاد انگيزه و گفت وگو را در فراگيران 

فراهم آورد.
 در بخش فّعالّيت ها، آموزش به صورت گام به گام همراه با تصاوير زنجيره اي ارائه شده است تا 
موجب تسهيل فرايند ياددهي- يادگيــري گردد و با طراحي فعاليت هايي تحت عنوان »فكر كنيد« 

»گفت و گو كنيد« و .... به غناي آن افزوده شده است.
 در هر فصل به تناسب موضوع، به برخی نكات ايمني و بهداشتي اشاره شده است كه رعايت آن ها، 

از سوي دانش آموزان و مربيان مورد تأكيد مي باشد.
 به منظور افزايش تعامل و ايجاد رفتارهاي شغلي در دانش آموزان، در برخي از  فصول فعاليت هايي 
به شكل گروهي پيش بيني شده است. همكاران گرامي مي توانند متناسب با ويژگي دانش آموزان 
فعاليت هاي گروهي ديگري طراحي نمايند تا هر دانش آموز به فراخور وضعيت شناختي و جسماني 

خود بخشي از فعاليت را انجام دهد.
 در برخي فصل ها، فّعالّيت هاي تكميلي گنجانده شده است تا براي دانش آموزان مستعد و عالقمند 

فرصت تمرين و ممارست بيشتري فراهم شود. انجام اين فعاليت ها، اختياری می باشد.
 به منظور انعطاف در برنامه درسی، بخشی با عنوان فّعالّيت هاي »انتخابی« و »پيشنهادی« درنظر 



گرفته شده است. همكاران محترم می توانند فعاليت انتخابی را جايگزين يكی از فعاليت های آن 
فصل نمايند و در بخش فعاليت پيشنهادی نيز متناسب با توان مندي هر دانش آموز، فّعالّيت هايي را 
براي وي طراحي نمايند. هم چنين به دانش آموزان، اين فرصت داده شود تا با استفاده از آموخته هاي 

خود فعاليت جديدي را براي اجرا پيشنهاد دهند. 
با  از مشاغل مرتبط  پايان هر فصل تصاويري  آگاهي شغلي دانش آموزان، در  افزايش  به منظور   
موضوع فصل ارائه گرديده است تا دانش آموزان با بررسي بيشتر ويا بازديد از مراكز شغلي، اطالعات 

خود را در اين زمينه افزايش دهند.
 به منظور ارزيابي دانش آموز از فّعالّيت هاي خود، در پايان هر فصل، برگه »خود ارزيابي« تدوين شده 
است تا به دانش آموز كمك كند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي نموده و در صورت امكان با 
انجام تمرين هاي بيشتر، نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمايد. پيشنهاد مي شود در ابتداي آموزش 

هر فصل، درباره ی كاربرگ خود ارزيابي به دانش آموزان توضيحات الزم ارائه گردد.
 در صورتی كه برخی از دانش آموزان به دليل محدوديت حركتی در انجام بعضی فعاليت ها با مشكل 
روبه رو باشند، در هر فصل، توصيه هايی جهت تسهيل انجام فّعالّيت ها، ارائه گرديـده است. انتظار 

می رود همكاران گرامی شرايط بهره مندی دانش آموزان از اين توصيه ها را فراهم آورند.  
 از آنجايی كه يكی از اهداف مّهم آموزش درس كار و فناوری، تقويت مهارت های حركتی ظريف و 
درشت و تقويت هماهنگی ها و سرعت عمل در انجام مهارت های حركتی است، برای دانش آموزانی 
با  متناسب  كه  است  شده  ارائه  حركتي  تمرينات  نمی باشند،  كتاب  فعاليت های  انجام  به  قادر  كه 
فّعالّيت های مربوطه مي باشند. همچنين اين تمرينات قابل تعميم به فصل های ديگر نيز می باشد. 
تالش بر اين بوده است كه تمرينات برای دانش آموز، ساده و قابل اجرا باشد. شايسته است دبيران 
گرامی راهنمايی الزم دراين خصوص را به دانش آموزان ارائه دهند و درصورت حضور متخصص 
توانبخشی در مدرسه، از مشاوره ی ايشان نيز بهره مند گردند. بديهی است اين تمرينات و توصيه ها 
براي دانش آموزانی كه با مشكل حركتی مواجه نيستند اما در انجام فعاليت ها ضعف دارند نيز قابل 

استفاده مي باشد. 
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 توصيه ی اكيد داريم كه دبيران گرامی كتاب را به طور دقيق و كامل مطالعه كنند و فعاليت های 
پيش بينی شده را شخصًا انجام دهند تا در فرايند اجرای آموزش راهنمايی های الزم را به 

دانش آموزان ارائه دهند.
 در برخی فصل ها، فعاليتی تحت عنوان »فعاليت غير كالسی« پيش بينی شده است كه 
اجرای چنين كارهايی بايد متناسب با امكانات خانواده و راهنمايی بزرگ ترها در خانه انجام 
شود. از اجرای چنين فعاليت هايی بايستی گزارش كاری تهيه و نتيجه آن به دبير و ساير 

هم كالسی ها ارائه گردد.
 در پايان اين كتاب )پايه نهم( بخشی با عنوان فصل آزاد پيش بينی شده است. همكاران 
گرامی می توانند متناسب با رشته مهارتی دانش آموزان در دوره متوسطه حرفه ای، اين فصل 
را جايگزين يكی از فصل های كتاب كنند و فعاليت هايی را جهت آمادگی بيشتر آنها برای 
ورود به دوره متوسطه حرفه ای طراحی و اجرا نمايند. شايسته است برنامه ريزی و تدوين 

محتوی اين فصل با تاييد اداره آموزش و پرورش استثنايی استان صورت پذيرد.

آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براي دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامي و 
صاحب نظران تقاضا داريم، با نظرات سازنده خود ما را از كاستي هاي كتاب آگاه نموده تا 

مورد بررسي و در چاپ هاي بعدي لحاظ گردد.
گروه مولفان
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فصل 1
رایانه
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امـروزه از كامپيوتـر اسـتفاده های گوناگونـی می شـود. ماننـد: خريـد بليـت سـفر، خريـد كاال، 
انجـام محاسـبات مالـی در فروشـگاه هـا، رسـتوران ها، خوانـدن اخبـار و ...

يكـی از كاربردهـای رايانـه، اسـتفاده از بازی هـای رايانـه ای می باشـد. ايـن بازی هـا موجـب 
می شـود كـه فـرد از اوقـات فراغـت خود لـذت ببـرد و همچنين دقت و سـرعت عمـل خود را 
افزايـش دهـد. امـا اسـتفاده نادرسـت از بازی هـا، گاهـی آسـيب های فراوانـی به فـرد می زند. 

پـس بايـد در انتخـاب و انجـام بازی هـای رايانـه ای  نكاتـی رعايت شـود. مانند:
 هـر فـرد بايـد متناسـب بـا سـن و فرهنـگ خـود، بـازی انتخـاب كنـد. در انتخـاب بـازی 

می تـوان از والديـن، مشـاور كمـك گرفـت.
 بهتر است فقط در روزهای تعطيل به اين بازی ها پرداخته شود.

 ضروری است بين دو بازی چند دقيقه استراحت شود.
 در هنگام بازی، اصول نشستن صحيح پشت ميز رايانه رعايت شود.

 جهـت جلوگيـری از خسـتگی چشـم، پـس از ده دقيقـه اسـتفاده از كامپيوتر، الزم اسـت فرد 
پلك هايـش را به هـم زده و مـدت كوتاهـی بـه يـك نقطـه ديگر خيره شـود.

در پايـان بايـد اشـاره شـود كـه از بازی هـای رايانـه ای در كنـار سـاير بازی هـا و ورزش هـای 
ديگر اسـتفاده شـود.

بخوانیم

در سال گذشته با برخي از فعاليت هاي كار با رايانه آشنا شديد، مانند:

یادآوری:

كاري  صفحـه  دادن  قـرار 
پوشـه در 
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قالب بندي متن در صفحه 
Word

تغيير فاصله بين خطوط

دستور پرينت متن

قرار دادن حاشيه در صفحه
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درج شماره صفحه

فّعاليت ....................فّعاليت ....................فّعاليت ....................

 Copy&Paste
كپي كردن و چسباندن 

متن

درج تصويـر در صفحه 
و حذف آن

با توجه به هر تصوير )ابزار(، نام فّعاليت مربوط به آن را بنويسيد.

تمرین
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word درج جدول در صفحه فعالیت 1

در بعضـی مواقـع الزم اسـت بـرای نمايـش برخـی مطالب ، از جدول اسـتفاده شـود. اين عمل دسترسـی 
بـه اطالعـات را بـرای مـا آسـان می سـازد. به جـدول زير نـگاه كنيد

تعدادكالس

20 نفرهفتم

18 نفرهشتم

20 نفرنهم

برای قرار دادن جدول در يك سند، به دو روش زير عمل كنيد. 
روش اول

ترسیم یک جدول 4 × 2
1- يك صفحه word باز كنيد. 

Table را انتخاب كنيد. ، گروه  Insert 2- از زبانه 
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را  انتخاب تعداد خانه ها می توانيد جدول خود  با  باز می شودكه  پنجره ای به شكل زير در مقابل شما   -3
ترسيم كنيد.

4- برای رسم خانه های افقی، تعداد 4 خانه از سمت باال به پايين شمرده و انتخاب كنيد.
)به خانه های افقی، سطر هم می گويند(.

5- برای رسم خانه های عمودی، تعداد 2 خانه از سمت چپ به راست شمرده و انتخاب كنيد.
)به خانه های عمودی، ستون هم می گويند(.
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6- روی مربع های رنگی شده كليك كنيد.
7- در صفحـه سـند شـما، جدولـی بـا 4 خانه افقی )سـطر( و 2 خانه عمودی )سـتون( درسـت مي شـود. 

ايـن جـدول را 2 در 4 هـم می گويند. 

روش دوم

Table كليك كنيد. پنجره ای مقابل شما باز می شود. Insert روی  1- از زبانه 
Insert table كليك كنيد.  پنجره جديد ديگری در مقابل شما باز می شود. 2- روی 

با روش باال، جدولی 6 × 5 )5خانه افقی و 6 خانه عمودی( رسم كنيد.

1
1
2
3
4

2

سطر

ستون

تمرین

تعداد خانه های 
افقی

تعداد خانه های 
عمودی



16

3- در قسمت باالی پنجره تعداد ستون )Columns( را با كليك بر روی عالمت  انتخاب  كنيد. 
كه برای رسم جدول  4 × 2  بايد عدد 2 را برای تعداد ستون  ها انتخاب  كنيد. 

4- تعداد سطرها يا )Rows( را با كليك بر روی عالمت  انتخاب كنيد تا عدد 4 انتخاب شود. سپس 
روی ok كليك كنيد. 

همان جدول 4 × 2 در سند قرار گرفت. 

جدولی با 3 خانه افقی )Row ( و 5 خانه عمودی )Columns( به  روش باال رسم كنيد و در 
desktop با نام »جدول شماره 1« ذخيره كنيد. 

تمرین

ستون

سطر
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فعالیت تکمیلی
می توانيد برای سطرهای جدولی كه قباًل ترسيم كرده ايد از طرح های گوناگون استفاده كنيد. 

برای اين كار مراحل زير را انجام دهيد:

1- روی عالمت  گوشه جدول، 2 بار كليك كنيد.

طرح/ design باز می شود. جدول به حالت انتخاب درمی آيد و در قسمت زبانه ها، زبانه 

table style يكی از رنگ ها و طرح های مختلف را برای جدول انتخاب كنيد.  2ــ از قسمت 
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جدول شما رنگی می شود. 

جدولی با 9 ستون و 8 سطر رسم كنيد و سپس رنگ آن را به سبز تغيير دهيد.

تمرین

مراحل نوشتن مطالب در جدول فعالیت 2
Desktop  سند »جدول شماره 1« را باز كنيد. 1ــ  از روي 
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3ــ  در رديف دوم، زير عنوان كالس، كلمه "هفتم "و در مقابل آن " 20 نفر " را تايپ كنيد.

2ــ   روی اولين خانه جدول، از سمت راست كليك كنيد و كلمه" كالس" را تايپ كنيد در خانه دوم همان 
سطر عبارت "تعداد  دانش آموز"را تايپ كنيد. 

4ــ  در رديف سوم واژه "هشتم" و در خانه مقابل " 18 نفر"  را تايپ كنيد.

شما می توانید فونت های مختلف را برای تایپ در جدول انتخاب کنید. نکته

5ــ  به همين ترتيب در سطر چهارم واژه " نهم" و در خانه مقابل " 20 نفر" را بنويسيد. 
به راحتی تعداد دانش آموزان هر كالس، در مقابل نام كالس قرار گرفت. 

6ــ  در رديف آخر جمع دانش آموزان كالس ها را بنويسيد.



20

  paragraph در قسمت Home می توانید با استفاده از زبانه
نوشته های داخل جدول را وسط چین، راست چین یا چپ چین  

کنید. براي این کار به روش زیر عمل کنید:
نکته

1ــ يك سند word باز كنيد. 
2ـــ بـا اسـتفاده از روش هايـی كـه آموخته ايـد، جدولي مطابق بـا نمونه زير رسـم كرده و نوشـته های آن 

را تايـپ كنيد.

تعداد صفحهنام كتاب

.............صفحهفارسي  بخوانيم پايه نهم

.............صفحهرياضيات پايه نهم

.............صفحهعلوم پايه نهم

.............صفحهكاروفناوري پايه نهم

3ـــ مـاوس را در اوليـن خانـه سـمت راسـت جـدول قـرار داده و همانطـور كـه نگـه داشـته ايد بـر روی 
خانه هـای ديگـر جـدول بكشـيد. بـا ايـن كار تمـام خانه هـای جـدول انتخـاب می شـود.
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paragraph  نوشـته های داخـل جـدول را راسـت چين  home در قسـمت  سـپس از زبانـه 
 . ئيد نما

با همين روش می توانيد با انتخاب نوشته جدول را چپ چين و با انتخاب نوشته ها را وسط چين كنيد.
Desktop ذخيره كنيد. 5ــ سند را با نام »جدول شماره 2« در 
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word افقی کردن صفحه فعالیت 3
گاهی الزم است نوشته های خود را در برگه يا سند افقی بنويسيد. برای اين كار از روش زير استفاده كنيد: 

1ــ يك سند word باز كنيد. 
2ــ از زبانه  page layout بر روی orientation كليك كنيد. اگر روی گزينه اول  كليك 

كنيد. صفحه به صورت عمودی در می آيد.

اگر روی گزينه دوم  كليك كنيد صفحه به صورت افقی در می آيد.

صفحه عمودی
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از صفحه های افقی برای نوشتن مطالب مهم و زيبا استفاده می شود.

صفحه افقی
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تمرین

1ــ يك صفحه word را باز كنيد آن را به صورت افقی درآوريد و مطلبی را در آن تايپ كنيد و آن را 
با نام »پيام1« ذخيره كنيد.

2ــ يك صفحه ديگر word را باز كنيد آن را به صورت افقی درآوريد. مطابق شكل جدولی در 3 ستون 
و به تعداد دانش آموزان كالستان برای رديف رسم كنيد. 

نام خانوادگینامردیف

سپس نام و نام خانوادگی دوستانتان را در آن بنويسيد و آن را با نام »پيام2« ذخيره كنيد.

رنگی کردن سطح خطوط فعالیت 4
در مواقعی با تغيير رنگ سطح برخي كلمات يا خطوط مي توان اهميت يك موضوع را مشخص كرد. 

برای اين كار به طريق زير عمل كنيد: 
1ــ سند word را باز كنيد و جمله زير را تايپ كنيد. 



25

2ـــ  می خواهيـد بـا رنـگ كردن سـطح كلمـه »كالس نهم« نشـان دهيد كه امـروز فقـط دانش آموزان 
كالس نهـم سـرود دارنـد. پس عبـارت كالس نهم را انتخـاب كنيد.

paragraph روی اين قسمت  كليك كنيد. پنجرهايی با  Home در قسمت  3ــاز زبانه 
رنگ های مختلف در مقابل شما باز می شود.



26

4ــ يكی از رنگ ها را انتخاب كنيد. كالس نهم با اين رنگ مشخص می شود. 

جمله ای به دلخواه در يك صفحه word بنويسيد. 
كلمه دوم را انتخاب كرده و آن را با رنگ قرمز مشخص كنيد. 

تمرین

word درج شکل در صفحه فعالیت 5
گاهی استفاده از برخی عالمت ها يا اشكال، توضيح متن يا عكس را آسان می كند. برای درج عالمت و 

نشانه ها در صفحه word به طريق زير عمل كنيد. 
1ــ يك سند word را باز كنيد.

شكل/ Shapes كليك كنيد. Illustration روی گزينه  Insert از قسمت  2ــ از زبانه 
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3ــ پنجره جديد با عالمت ها و نشانه های مختلف در مقابل شما باز می شود، روی ستاره كليك كنيد. 

4ــ همانطور كه مشاهده می كنيد شكل ماوس شما تغيير كرده و به شكل  تبديل شده، برروي 
ماوس كليك چپ كرده تصوير ستاره، روی صفحه Word شما ظاهر می شود، بدون اينكه دستتان را از 

روی ماوس برداريد ماوس را روی صفحه حركت دهيد. اندازه شكل رسم شده در صفحه تغيير می كند. 
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5ــ روی شكل ستاره كليك چپ كنيد، نقطه های كوچكی در اطراف شكل مشخص می شود. با كشيدن 
گوشه های ستاره از روی دايره و مربع های آبی رنگ، اندازه شكل را كشيده، پهن يا باريك كنيد. 

6ــ با قرار دادن ماوس روی دايره سبز و چرخاندن ماوس می توانيد شكل را به سمت چپ يا راست 
بچرخانيد. در پايان سند را با نام »شكل« ذخيره كنيد.

1ــ يك صفحه word را باز كنيد. و از طريق مسير زير، شكل هاي خواسته شده را در آن رسم كنيد.
Insert    illustration    shapes     

2ــ شكل را بزرگ تر كنيد.
3ــ شكل را بچرخانيد.

4ــ سپس صفحه را با نام »آدمك« ذخيره كنيد.

تمرین
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رنگ کردن شکل ها فعالیت 6

1- صفحه word با نام "شكل "را باز كنيد. روی شكل ستاره كه قباًل ذخيره كرده ايد، 2بار كليك كنيد.

2- همانطور كه در باالی صفحه كاری مشاهده می كنيد، مربع های رنگی گوناگونی قرار دارد كه با انتخاب 
هر كدام  رنگ شكل تغيير می كند. رنگ آبی را انتخاب كنيد.
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تبديل شده است. روی آن  3- ماوس را روی شكل قرار دهيد. شكل ماوس تغيير كرده و به شكل
كليك چپ كنيد. دستتان را از روی ماوس برنداريد شكل را به جای ديگری در صفحه ببريد و سپس 

ماوس را رها كنيد. 

4-  مـاوس را روی شـكل قـرار دهيـد و كليـك چـپ كنيد با قـرار دادن ماوس روی گوشـه های شـكل، 
مـاوس بـه صـورت  در می آيـد می توانيـد شـكل را كوچـك يا بـزرگ كنيد. 
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در كتاب كار و فناوری پايه هفتم آموختيد كه برای برگرداندن زبان فارسی به انگليسی از دو كليد 
 shift  + Alt استفاده می شود، می خواهيم جدولی مانند نمونه زير را ترسيم و مطالبی را در آن 

تايپ كنيم.

تایپ انگلیسی  فعالیت 7

Table جدولی را با دو ستون و 6 سطر رسم كنيد. Insert گروه  1- از زبانه 

2- در خانه اول سمت چپ كلمه " لغت "را تايپ كنيد. در خانه دوم كلمه "معني" را تايپ كنيد. 
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English برگردانيد.  3- با استفاده از كليدهای  shift  + Alt  زبان دستگاه را به 
save را تايپ كنيد.  4- روی دومين خانه سمت چپ قرار بگيريد و كلمه 

5- روی خانه مقابل قرار گرفته و زبان دستگاه را به فارسی برگردانيد و معنی كلمه ) ذخيره كردن( را 
تايپ كنيد.
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6- روی سومين خانه سمت چپ قرار بگيريد. 
Open را تايپ كنيد.  زبان دستگاه را به انگليسی تبديل كنيد حاال كلمه 

7- زبان دستگاه را به فارسی برگردانيد و در خانه مقابل، معنی آن )بازكردن( را تايپ كنيد.

8- كلمات print به معنی )چاپ كردن(، select به معنی )انتخاب كردن( delete به معنی )پاک كردن( 
را در ديگر خانه های سمت چپ و سمت راست بنويسيد. 

می توانيـد ابتـدا كلمـات انگليسـی را در سـمت چـپ تايـپ كنيد سـپس زبـان دسـتگاه را فارسـی كنيد و 
معنـی آنهـا را مقابـل هـر كلمه  تايـپ كنيد.
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تمرین

جدولی را رسم كنيد كه 2 ستون و 5 سطر داشته باشد )5 × 2( 

كلمات زير را در آن تايپ كنيد. سپس معنی آن ها را به فارسی نيز تايپ كنيد.

                       Desktop          صفحه نمایش

...................................        Open                           

 ...................................        Copy                           

...................................        Paste                           

...................................        Cut                              

سپس به دلخواه 5 كلمه ديگر را هم به جدول اضافه كنيد.

بـرای بدسـت آوردن اطالعـات بيشـتري در مـورد يـك موضـوع، از اينترنـت اسـتفاده می كنيـم. اينترنـت 
مطالـب بسـياری در مـورد يـك موضـوع خـاص از تمـام نقـاط دنيـا در اختيـار مـا قـرار می دهد. 

در روی صفحه نمايش خود آيكون هايی به شكل های زير می بينيد. 

آشنایی با اینترنت فعالیت 8
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با انتخاب هریک از آیکن های  می توانید وارد فضای مجازی یا اینترنت شوید. 
یکی از صفحاتی را که می توانید با کمک آن اطالعات مورد نیاز خود را بدست آورید، صفحه جستجوگر 

Google است. به این صفحه ها، موتورهای جستجوگر می گویند.

Google ، اینترانت و ... هستند.  Yahoo و  مهم ترین موتورهای جستجوگر در اختیار ما 
در صفحه های اصلی موتور جستجوگر در قسمت مشخص شده صفحه، )شکل مستطیل( موضوعی را که 

می خواهیم در مورد آن جستجو کنیم، تایپ می کنیم.

محل تایپ مطالبی که 
می خواهیم جست وجو کنیم
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همه/All تنظيم شده است كه مطالب جست وجو  همان طور كه می بينيد موتور جست وجوگر روی قسمت 
شده را به صورت نوشته و تصوير در اختيار شما قرار می دهد.

در هـر موتـور جسـتجوگر، قسـمت های مختلفـی وجـود دارد كـه  در باالی صفحه اصلی مشـخص شـده 
تصاوير/Images برای شـما شرح داده می شود.  همه/All و   اسـت. در اين درس 2 قسـمت از آن، 
فرض كنيد می خواهيم در مورد گل رز آبی مطالب و يا تصاويری از موتور جست وجوگر Google پيدا كنيم. 
اينتر/Enter دستور جست وجو را می دهيم.  در نوار جست وجو »گل رز آبی« را تايپ می كنيم و با زدن 

جستجو/search كليك می كنيم. يا روی كليد 
در اولين صفحه  ای كه در مقابل شما باز می شود، تعدادی تصوير و سپس مطالبی در زمينه »گل رز آبی« 

ظاهر می شود.

نوار جست وجو
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بـا قـرار دادن مـاوس بـر روی هـر يك از نوشـته های آبی رنـگ در صفحه، زيِر نوشـته ها خط دار می شـود 
تغييـر می كند.  و شـكل ماوس بـه صورت 

بـرای اينكـه اطالعـات بيشـتری از گل رز به دسـت آوريـد می توانيد با كليـك بر روی هر يـك از خطوط 
آبـی رنـگ، مطالـب زيـادی دريافـت نماييـد. بـرای مثـال روی قسـمت مشـخص شـده در تصويـر زير، 

كليـك كنيد.
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تصوير /Image  تصاوير مرتبط با موضوع جست وجو شده )گل رز آبی( روی صفحه، نمايش  با انتخاب   
داده می شود.

مطالبـی در زمينـه گل رز آبـی در چنـد صفحـه به نمايـش گذاشـته می شـود كـه می توانيـد مطالعـه كنيد. 
همچنيـن بـرای مشـاهده ادامـه مطالـب )با چرخاندن قسـمت وسـط ماوس(، صفحـه را بـاال و پايين برده 

و مطالـب بيشـتری را ببينيد. 

  Image for گل رز آبی می توانید به جای انتخاب Image روی جمله 
نیز کلیک کنید.

نکته

تصاوير
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روی برخی ديگر از تصاوير كليك كنيد و نتيجه را ببينيد.

شما می توانيد انواع گل رز آبی را مشاهده كنيد.

فـرض كنيـد يكـی از شـكل ها توجـه شـما را جلب كـرده و می خواهيـد فقط ايـن تصوير را مشـاهده كنيد. 
بـرای انجـام ايـن كار ماوس را روی شـكل مـورد نظر خود، قرار بدهيد، ماوس به شـكل  تغيير شـكل 

می دهدكليـك چـپ كنيـد، تصوير مـورد نظر بزرگتر می شـود. 
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اگر بخواهيد تصويری از گل رز آبی را ذخيره كنيد مراحل زير را انجام دهيد:
  Image/ تصوير 1- طبـق روشـی كـه آموخته ايـد واژه گل رز آبـی را جسـت وجو كنيـد و روی آيكـون    
كليـك كنيـد. چنـد تصويـر برای شـما ظاهر می شـود. روی يكـی از تصاوير مـورد عالقه خـود كليك كنيد.

Veiw Image كليك كنيد. 2- در قسمت سمت راست تصوير، روی 

ذخیره کردن تصاویر از اینترنت فعالیت 9

تصوير انتخابی شما باز می شود. 
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3- روی تصوير، راست كليك كنيد از پنجره مقابل  save image as را انتخاب كنيد. 

می توانيد با روشی كه آموخته ايد تصاوير مورد عالقه خود ) ماشين، انواع روبالشی و ...( جست وجو كرده و 
در پوشه ای ذخيره كنيد.

روی  را  تصوير  نشان می دهد.  به شما  را    save مكان  كه  باز می شود  مقابل شما  در  4- صفحه ای 
desktop قرار داده تا ذخيره شود.

Serch جست وجو كنيد.  1- برای تابستان تصاويری را از اينترنت
desktop ذخيره كنيد. 2- تصوير چهارم را انتخاب كنيد و آن را روی

تمرین
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واژگان

Image

Page

Print

Open All

Picture

Shapes

Select

Delete

Cut

Desktop

Save

تصوير

صفحه

چاپ كردن

باز كردن همه

تصوير

شكل ها

انتخاب كردن

حذف كردن

جداكردن

صفحه نمايش

ذخيره كردن

شما در كار با رايانه، با برخي كلمات انگليسي سروكار داريد . به دقت به كلمات نگاه كنيد و با كمك مربي 
آن را بخوانيد و به معني آن توجه كنيد.

كلمه های باال را در صفحه Word به انگليسي تايپ كنيد و برای به خاطر سپردن معنی آن ها با دوستان 
خود تمرين كنيد.

تمرین
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شناخت مشاغل

به تصاوير زير نگاه كنيد و درباره هر يك از مشاغل زير، با هم صحبت كنيد.

درباره يكی از مشاغل باال گزارشی تهيه كنيد.
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فعاليت هارديف
به طور صحيح 
 انجام می دهم

با راهنمايي 
ديگران

 انجام مي دهم

نياز به تالش 
بيشتر دارم

درج جدول1

تايپ مطلب در جدول 2

3word افقی و عمودی كردن صفحه

رنگی كردن سطح خطوط4

رنگ كردن شكل 5

تايپ انگليسی 6

7google شناسايی موتور جستجوگر

بازكردن يك صفحه متنی در اينترنت8

جستجو تصوير از اينترنت 9

ذخيره تصوير از اينترنت10

خود ارزیابي

1- نحوه عملكرد خود را در هر يك از فعاليت های زير عالمت بزنيد.

با توجه به نتايج ارزيابی خود، درصورتی كه در برخی از فعاليت ها مهارت كامل پيدا نكرده ايد، با راهنمايی 
مربی تمرينات بيشتری را انجام دهيد.

2- يكي از فعاليت هاي مورد عالقه من در اين فصل ...........................................................................................  بود.

من با مهارتی كه در اين فصل پيدا كرده ام، می توانم ....................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................................................................
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دانش آموز عزيز، در صورتي كه به دليل مشكالت حسي 
يا حركتي در انجام برخي از فعاليت ها با مشكل روبه رو 
انجام  مي تواند  زير  توصيه هاي  از  استفاده  هستيد، 
شما  شود  باعث  و  كند  آسان تر  شما  براي  را  فعاليت ها 

مشاركت بيشتري در انجام كارها داشته باشيد.

1- به هنگام تايپ متن، حتما از نگه دارنده قابل تنظيم كاغذ، در كنار رايانه استفاده كنيد.

3- در صورت نياز، متن مورد نظر براي تايپ، توسط معلم با فونت درشت تر نوشته شود و عالئم با رنگ 
قرمز روي متن مشخص شود.

2- پيشنهاد مي شود به منظور تمركز بيشتر بر كليدهاي صفحه كليد، از كاور مخصوص صفحه كليد استفاده 
نماييد. )سطح پوشش كاور كليدهايی كه در آموزش مورد تاكيد می باشد توسط معلم برش داده تا شما تنها 

به اين كليدها توجه كنيد(.
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با توجه به اهميتي كه حركات انگشتان و همچنين حافظه 
ديداري  در كار با رايانه دارد تمرينات زير را انجام دهيد:

1- از دانش آموز بخواهيد نقطه چين ها را در شكل های مختلف وصل كند.
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2- يك حرف كامل يا عددی را بنويسيد از دانش آموز بخواهيد كه روي آن  حرف يا عدد را كپي كند 
سپس قسمت اول آن عدد يا حرف را بنويسيد تا دانش آموز آن را كامل كند. در مراحل بعدی، قسمت های 
بيشتری حذف می شوند تا باالخره جزء نامشخصی از آن باقی بماند. دانش آموز بايد بتواند با همان سرنخ، 

واژه، عدد يا فرم اصلی را طراحی كند.
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3- از عروسكهای انگشتی استفاده كنيد.دانش آموز بايد بتواند با حركت انگشتانش، عروسك را حركت دهد.

4- تعدادي مداد در اختيار دانش آموز قرار دهيد. از او بخواهيد با مداد تراش، مدادها را بتراشد.

5- تعدادي پيچ و مهره در اندازه های مختلف در 
اختيار دانش آموز قرار دهيد و از او بخواهيد پيچ و 

مهره ها را بسته و سپس آن ها را باز كند.




