به نام خدا

راهنمای استفاده
بسته آموزشی بر فراز آسمان
راهنمای تدریس کتاب نونگاشت
کار و فناوری پایه نهم

در ابتدا لوح فشردد شرارر  1را درون دسرتار دسک

ووان راسره وود قدار دهید .شکل  1هارسش داد

میشود.

شکل 1
بهتد اسررب بدام مده او ن هدا افرار را درون راسره هصررن هارسید هر تهب اسررت رد دفبرد ببد هیر ب لوح
فشردد ه رشرد ببربداسگ یرسب هصرن را اهت رم هارسید .شرکل  2هارسش داد میشود .بر کلی

بدروم یرسب

 Browsمیهواهید مکرید هصن هداافرار را هغیید دهید .اید مرسل بودسد ک در هایگ مکید پیشفدض اهت رم
شرد هصرن بدهرم ادام سربد بد روم یرسب  Installکلی
مکید یرسب  installرا کلی

کبید)

شکل 2
2

کبید(.چبرهچ مکرید را هغیید دادسد پ

ا هبییگ

فداسبد کپی کددن فرسلهر و هصن آغر مییددد(شکل  .)3اسگ کرر ماکگ اسب مرن بکیرر سردم طو
بکشد امر ص ور برشید هر اسگ مدحل طی شود.

شکل 3
در ادام ا شار وواست میشود ک لوح فشدد  2را درون دسک ووان قدار داد و  okرا کلی
هارسید(شکل.)4

شکل 4

3

فداسبد کپی و هصن ادام میسربد هر در ههرسب هصن ب پرسرن میرسد و پیغرا شکل  5هارسش داد میشود .در
دسکترپ راسره هرن آسکون هداافرار(شکل )6قدار میییدد.

شکل 5

شکل 6
ا اسگ ب ببد میهوان بدون وتود لوح فشدد ن هداافرار را اتدا هاود .بر کلی
آسارن" هدا افرار اتدا میشود(شکل .)7

شکل 7
4

بد روم آسکونِ هدا افرار "بد فدا

پ

ا اتدام هدا افرارن صر ه اصرلی هدا افرار هارسش داد میشرود(شکل  .)8هداافرار ا  4قکاب اصلی

کلیردن درسهرن مدور و یبجیب هشکیل شد اسب.

شکل 8
بدام راهبارم کلی هداافرار بدروم یرسب "راهبارم است رد ا بکت " کلی

کبید(شکل.)9

شکل 9
تب ابرار برال سراب چ هداافرار در هارا صر هرد وتود دارد .در شکل  11عالکدد هدکداا هشرن داد
شد اسب.بر کلی

بد روم هارد ؟ هایگ مطلن هارسش داد میشود.

شکل 11
5

بخش اول – کلیات
هوصرری میشررود هاکرران مهتدا حتار ب ش کلیرد را مشرررهد هارسبد و حکررن هیر مطرلن را م ح
کببد .بر کلی

بد روم یرسب کلیرد شکل  11هارسش داد می شود.ک شرمل دو ب ش فیلم و سبد آمو شی

اسب .بر کلی

بد روم هد قکاب مطرلن مدبوط هشرن داد میشود.

شکل 11
ب شهرم فیلم آمو شری در شرکل  12هشر ن داد شرد اسرب .در اسگ قکاب س ه د ا اعضرم شورام
بدهرم رسرم درسری کرروفبرورم هوییهرهی پیدامون اسگ در

اراد می دهبد .بر هارشرم اسگ قکاب مش ص

مییددد کر کتررم چر روسکددم دارد و راهباررسیهرسی تهب هدرس

و پیرد سرررر م اسگ در

ودمب

هاکرران ارائ مییددد .ب وسژ قکابهرم "راه دد هدرس "ن "ار شیربی" و "هکرد و هوصی هر" میهواهد در
اتدام در

کرروفبرورم م ید واقع شود.

شکل 12
6

مطرلن ب ش سربد آمو شری در شرکل  13آمد اسب .کترم کرروفبرورم پرس ه تم هر ههم در اسگ ب ش
قربل دستدسی اسب.

شکل 13
اسبرد برال دستی در اسگ ب ش هجایع شد اسب ک هاکرران ع قابد میهواهبد بر اسگ اسبرد آشبر شوهد.
ب طور مثر بر کلی

بد روم سبد ملی ههو

ببیردسگ و ارد آمو ش و پدورش اسگ سبد ب صورد شکل 14

ب هارسش درمیآسد.

شکل 14
7

بخش دوم – درسها
مهاتدسگ ب شی ک هاکرران بر آن سدوکرر دارهد در اسگ قکاب یددآورم شد اسب .پ
اسگ ب ش شررکل  15هارسش داد میشررود .بر کلی

ا کلی

بد روم

بد روم قکرراب سرراب چ ک متگ کترم را هارسش

میدهد هارا مطرلن مده ط بر صرر ه مورد ه د -اعم ا فیلمن متگن هدا افرار و فرسلهرم مده ط هشرررن داد
میشود و بر کلی

بد روم آنهر میهوان ا مطرلن قکاب مدبوط است رد هاود.

شکل 15
مباوال در ابتدام هد فصل در قکاب سبد آمو شی کل کترم ب هادا راهبارم مبلم و هاچبیگ هدا
افرارهرم مورد هیر هارسش داد میشود .ب طور مثر بر آوردن ص ه  54کترم ک مدبوط ب فصل بر مهرم
راسره ام اسبن شکل  16هارسش داد میشود.

8

شکل 16
بر کلی

بد روم هصرن هدا افرار صر ه مدبوط بر میشرود و می هواهید مداحل هصرن هدا افرار را ده ر

هارسید(شکل )17

چبرهچ مرسل برشرید سردسبر ب ده ر س

شکل 17
مطلن آمو شی باددسد ا یرسب تکتجو است رد کبید .ب طور

مثر بر هرس کلا بدق هارا مطرلن بر اسگ ب ش هارسش داد میشود(شکل .)18

9

اید مث بد روم فرسل هرم تره ی کلی

شکل 18
کبید شکل  19هشرن داد میشود.

شکل 19
هوت داشت برشید ک مده ط بر هد ص ه ن فیلمهرم آمو شی آن قربل مشرهد اسب ک بر کلی
فیلم مورد ه د می هوان آن را هارشر کدد.

01

بد روم

بخش سوم – مرور
در اسگ قکاب مطرلن مدبوط ب پرس هرم ه تم و هشتم قدار دارد .در قکاب سبد آمو شی کترم هرم اسگ
دو پرس ب هادا هداافرار پرس ه تم قدار داد شد اسب (شکل )21

شکل 21
در صورهی ک بد روم " اتدام هدا افرار پرس ه تم" کلی کبید شکل  21را مشرهد میکبید و می هواهید بر
کلی

بد روم هد پودمرن ا مطرلن مده ط است رد هارسید.

شکل 21
00

بدام وررج شدن ا هدا افرار یرسب برالم ساب چ و سپ

بل را کلی

شکل 22
فیلمهرم آمو شی کررو فبرورم پرس هشتم را میهواهید بر کلی

کبید(شکل )22

بد روم فیلم مشرهد کبید(شکل  .)23در

اسگ قکراب ب صرورد ترئیهد بدام هد پودمر ن "فیلمهرم آمو شری کرروفبرورم هشتم" قربل دستدسی و
است رد اسب.

شکل 23
02

بخش چهارم – گنجینه
در اسگ ب ش یبجیب ام بکرریرر غبی ا مطرلن آمو شرری در حو هبلیم و هدبیبن م رالد م تلر پیدامون
آمو شن روشهرم هدرس ن مطرلن م یدم پیدامون فیلم و رسره هرم آمو شین مبربع م تلر کترم درسی و
غید درسررین مبدفی وبار هرم م یدن مطرلن یوسر پ دامون ادبیرد و  ....یددآورم شررد اسررب .در شررکل 24
لیکب مطرلن ب ش یبجیب آمد اسب.

شکل 24
در قکاب "کترم هرم بیشتد" مبدفی کترمهرسی در حو هبلیم و هد بیب وتود دارد .امر در ب ش یبجیب
کترم کرر و فبرورم پرس ههمن سد ب ش " کترم هرم بیشتد" هارا مبرببی ک در پودمرنهرم کترم است رد
شد اسب قربل دستدسی اسب(شکل .)25

شکل 25
03

در ب ش کررافرار مطرلن م یدم پیدامون اتدام کترم مشرهد میکبید ک در شکل  26آمد اسب.

شکل 26

04

