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درس يازدهم 
شبکه ی مّلی مدارس ايران (رشد)

کسب  برای  شخصی  هر  که  است  شده  زياد  قدری  به  اطّالعات  حجم  روزها  اين 
اطّالعات بيش تر بايد از اطّالعات ديگران استفاده کند. برای استفاده از دانش و اطّالعات 
ديگران بايد با آنان ارتباط برقرار کرد. اين ارتباط لزوماً مستقيم نيست و می تواند از طريق 
ديگر  رايانه های  در  موجود  اطّالعات  از  می توان  حتی  گيرد؛  انجام  و ...  تلويزيون  تلفن، 

کرد. استفاده 
به نظر شما چگونه می توانيم از اطّالعات موجود در رايانه ی ديگر استفاده کنيم؟

يکی از راه های استفاده از اطّالعات موجود در ساير رايانه ها، متصل کردن آن ها به 
يکديگر است.

از اتصال دو يا چند رايانه به يکديگر يک شبکه ی رايانه ای (Computer Network) تشکيل می شود.
 اينترنت ( Internet) يک شبکه ی رايانه ای است که در سراسر کره ی زمين گسترده شده است.

وقتی معلّم از شما می خواهد در مورد موضوع خاصی، تحقيق کنيد؛ برای جمع آوری اطّالعات از چه منابعی استفاده می کنيد؟
يکی از منابعی که می توانيد برای يافتن اطّالعات در زمينه های مختلف آموزشی از آن استفاده کنيد، شبکه ی ملّی مدارس ايران 
از  انبوهی  به  ساده،  کليک  چند  با  و  شويد  وصل  رشد  شبکه ی  اختصار،  به  يا  ايران  مدارس  ملّی  ی  شبکه  به  توانيد  می  است.  (رشد) 

اطّالعات دست  يابيد.
نام  به  برنامه ای  بايد  ابتدا  رشد،  شبکه ی  در  موجود  اطّالعات  مشاهده ی  برای 

مرورگر وب را اجرا کنيد. 

اجرای مرورگر وب
برای اجرای مرورگر وب به روش زير عمل کنيد:

کليک کنيد. ١ــ  روی 
روی   شده،  نمايان  فهرست  از  ٢ــ  

 کليک کنيد.
کليک  ٣ــ  روی  

کنيد.
 هر وب سايت در اينترنت يک آدرس (نشانی) 
مخصوص به خود دارد که با آن می توان به وب سايت 

مورد نظر دسترسی پيدا کرد.
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وب سايت شبکه ی مّلی مدارس ايران (رشد) 
آدرس وب سايت شبکه رشد، www.roshd.ir است.

برای ورود به اين وب سايت مراحل زير را اجرا کنيد:
  مرورگر  را اجرا کنيد.

١ــ در کادر آدرس کليک کنيد.
٢ــ  آدرس سايت رشد را در بخش اشاره شده بنويسيد. 

٣ــ  کليد  روی صفحه کليد را فشار دهيد.
 در اينترنت، اطّالعات را به صورت صفحات وب (Web pages) مشاهده می کنيد. مجموعه ی چند صفحه وب، يک وب سايت 

(Web site) ناميده می شود. 
 در هر وب سايت، به اّولين صفحه ای که نمايان می شود صفحه ی آغازين (Home page) می گوييم.

برای مشاهده ی اطّالعات بخش های مختلف سايت مراحل زير را اجرا کنيد:
١ــ  اشاره گر ماوس را روی موضوع مورد نظر مثالً دانشنامه، منتقل کنيد.

همان طور که مشاهده می کنيد اشاره گر ماوس به شکل  در می آيد.
٢ــ  روی دانشنامه کليک کنيد.



فّعالّيت ١

با انجام اين کار صفحه ی مربوط به دانشنامه نمايان می شود. 
 برای برگشت به صفحه قبل، روی   کليک کنيد.

 با کليک کردن روی   در کنار صفحه و نگه داشتن کليد چپ ماوس، به باال و پايين صفحه برويد و موضوع مورد نظر خود 
را پيدا کنيد. به اين عالمت، نوار پيمايش (scroll bar) می گوييم.

 با کليک کردن روی  کليدهای     يا     به باال و پايين صفحه برويد و موضوع مورد نظر خود را پيدا کنيد.      
به همين ترتيب می توانيد صفحات ديگر سايت را مرور کرده و مطالب مربوط به موضوعات مورد نظر را مشاهده کنيد.

در وب سايت شبکه ی رشد، در قسمت « گنجينه فيلم جشنواره های رشد» يکی از انيميشن ها را انتخاب کرده و  ١ــ  
آن  را مشاهده کنيد.

اطّالعات  سالمت»  و  «بهداشت  قسمت  سپس  و  «دانشنامه»  قسمت  در  رشد،  شبکه ی  سايت  وب  در  ٢ــ  
مربوط به «قلب» را مشاهده کنيد.
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          درس دوازدهم 
جست و جوی اّطالعات

می توانيد در وب سايت شبکه ی رشد اطّالعاتی مانند عکس، متن، فيلم و ... را درباره ی موضوعات مورد نظر خود جست وجو 
(Search) کنيد. 

مثال ١:  اگر بخواهيد عکس هايی در مورد «آب» جمع آوری کنيد، به روش زير عمل کنيد:

در بخش گالری عکس
١ــ  در صفحه ی آغازين وب سايت شبکه ی رشد ، روی « گالری عکس» کليک کنيد.

٢ــ  در صفحه ی گالری عکس، کلمه ی «آب» را در کادر جست وجو بنويسيد.
کليک کنيد. ٣ــ  روی 

با انجام اين کار تصاوير مرتبط با موضوع آب نمايان می شود.
با کليک روی هر عکس می توانيد آن را مشاهده کنيد.

ذخيره ی عکس
می توانيد عکسی را که به اين ترتيب جست وجو کرده ايد، ذخيره 

کنيد. برای اين کار مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ روی عکس، کليک راست کنيد.

را  گزينه ی    شده،  نمايان  فهرست  ٢ــ  از 
انتخاب کنيد.
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٣ــ  در پنجره ی ذخيره ی تصوير، پوشه ی خودتان را انتخاب کنيد.
نام  همين  با  يا  بنويسيد  پرونده  برای  ديگری  مناسب  نام  ٤ــ  می توانيد 

فعلی آن را ذخيره کنيد.
٥ــ  روی دکمه ی  کليک کنيد.

و  می شود  ذخيره  شما  پوشه ی  در  نظر  مورد  تصوير  ترتيب،  اين  به 
می توانيد در مواقع مورد نياز به آن دسترسی داشته باشيد.

مثال ٢:  اگر بخواهيد مطالبی در مورد معجزات پيامبر اسالم (ص) 
جمع آوری کنيد، به روش زير عمل کنيد:

در بخش دانشنامه
١ــ  در صفحه ی آغازين وب سايت شبکه ی رشد ، روی «دانشنامه» کليک کنيد.

٢ــ  در صفحه ی دانشنامه، در کادر جست و جو، کلمه ی «پيامبر» را بنويسيد.
٣ــ  در کادر دوم، محلی را که می خواهيد اطّالعات در آن جست وجو کنيد با کليک روی   از فهرست 

انتخاب کنيد.
٤ــ  در کادر سوم، نوع جست و جو را با کليک روی   از فهرست  

انتخاب کنيد.
٥  ــ  روی  کليک کنيد.



٤٩

به اين ترتيب، فهرستی از نتايج جست و جو در صفحه نمايان می شود.

اگر بخواهيد اطّالعاتی در مورد «معجزات پيامبر اسالم» جمع آوری کنيد، روی کدام قسمت کليک می کنيد؟
از تصاوير زير، کدام يک را برای موضوع معجزات حضرت محمد(ص) انتخاب می کنيد؟

ذخيره ی متن 
می توانيد متنی را که جست وجو کرده ايد، در برنامه ی ُورد 

ذخيره کنيد. برای اين کار مراحل زير را انجام دهيد:
١ــ متن مورد نظر را انتخاب کنيد.

٢ــ روی متن انتخاب شده کليک راست کنيد و گزينه ی کپی 
را انتخاب کنيد.

٣ــ  برنامه ی ُورد را اجرا کنيد.
٤ــ  روی  کليک کنيد. 

قرآن شکافته شدن دريا کشتی نوحشق القمر
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٥ــ  پرونده را با نام مناسب در پوشه ی خود ذخيره کنيد.
به اين ترتيب، متن مورد نظر در پرونده ی ُورد در پوشه ی شما ذخيره 

می شود و می توانيد در مواقع مورد نياز به آن دسترسی داشته باشيد.

انتخاب اّطالعات متناسب با موضوع جست و جو
می بايست  که  می گيرد  قرار  شما  اختيار  در  مختلفی  صفحات  می کنيد،  وجو  جست   رشد  سايت  در  موضوعی  درباره ی  وقتی 

اطّالعات متناسب با موضوع جست و جو را از بين آن ها انتخاب کنيد.

شاعر  «فردوسی»  زندگی  درمورد  بخواهيد  اگر   :٣ مثال 
ايرانی، در وب سايت شبکه ی رشد اطّالعاتی را جست  و جو کنيد، 

کارهای زير را انجام دهيد:
١ــ  روی «دانشنامه» کليک کنيد.

روی  انسانی،  علوم  قسمت  در  دانشنامه،  صفحه ی  در  ٢ــ 
«ادبّيات» کليک کنيد.

٣ــ  عبارت «فردوسی» را در کادر جست و جو بنويسيد.
٤ــ  روی   کليک کنيد. (می توانيد کادر دوم و سوم را  پيش فرض خود 

سايت در نظر بگيريد.)
با انجام اين کار فهرستی از مطالب که در عنوان آن ها عبارت «فردوسی» وجود 

دارد، نمايان می شود.
همان طور که مشاهده می کنيد، موارد ديگری مثل «دانشگاه فردوسی مشهد»، نيز 

نشان داده شده ولی اين موارد، مرتبط با موضوع موردنظر نيست.



٢فّعالّيت
بيابيد.(راهنمايی:  را  مطالبی  ابتدايی،  دوره ی  در  آموزشی  های  رسانه  ی  درباره  رشد،  شبکه ی  سايت  وب  در 
زبانه ی  روی  را  ماوس  اشاره گر  سپس  کنيد؛  کليک  روی   سايت،  وب  اين  آغازين  ی  صفحه  در 
«دوره های تحصيلی» نگه داريد و در فهرست نمايان شده، گزينه ی «ابتدايی» را انتخاب کنيد. در صفحه ی بعدی، با 

انتخاب هر گزينه (مثالً: زلزله)، رسانه ی مربوط به آن را بررسی کنيد). 
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  با مطالعه ی فهرست، به نظر می رسد مورد  
 

مناسب است.

 روی آن کليک کنيد.حال می توانيد مطالب مربوط به زندگی نامه ی فردوسی را مطالعه کنيد.

اخالق رايانه ای يا فّناوری، بيانگر پای بندی ما به اخالق فردی و ارزش های اجتماعی و رعايت حقوق ديگران است.يکی از 
اصولی که در تهّيه ی گزارش بايد در نظر بگيريد اين است که منبع تهّيه ی آن را ذکر کنيد تا معلوم شود تهّيه کننده ی گزارش چه کسی 
بوده است. چون چه از لحاظ اخالقی و چه قانونی ، استفاده از اطّالعات تهّيه شده توسط ديگران با نام خود صحيح نيست. شما نيز در 

تهّيه ی گزارش فردوسی مرجع مطالبی را  که از آن ها در تهّيه ی خود گزارش استفاده کرده ايد، در انتهای گزارش درج کنيد. 
مثالً: منبع: شبکه ی ملّی مدارس ايران (رشد)



کار عملی ٣ درس سيزدهم

١ــ  از موضوعات زير يکی را انتخاب کرده و در شبکه ی رشد، درباره ی آن، اطّالعاتی جمع آوری کنيد:
 بدن انسان

  ويروس (منظور ويروس های رايانه ای است)
  خليج فارس

 زلزله
  يک موضوع دلخواه مربوط به شهر يا منطقه ای که در آن زندگی می کنيد.

پس از بررسی اطّالعات جمع آوری شده، خالصه ای از آن را درچند سطر در برنامه ی ُورد بنويسيد و آن را چاپ کرده 
در کالس بخوانيد. 

٢ــ  در صفحه ی آغازين وب سايت شبکه ی رشد «دارالقرآن کريم» را انتخاب کنيد؛ در صفحه ی بازشده، ترجمه، صوت 
و تفسير يکی از سوره های قرآنی را دريافت کنيد.
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