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درس یازدهم  شبکه ی مّلی مدارس ایران )رشد(

این روزها  حجم اطاّلعات به قدری  زیاد شده است  که هر  شخصی  برای کسب  اطاّلعات  بیشتر  باید  از  اطاّلعات  دیگران 
استفاده کند. برای استفاده از دانش و اطاّلعات دیگران باید با آنان ارتباط برقرار کرد. این 
ارتباط لزوماً مستقیم نیست و می تواند از طریق تلفن، تلویزیون یا رسانه های دیگر انجام گیرد؛ 

همچنین می توان از اطاّلعات موجود در رایانه های دیگر نیز استفاده کرد.
به نظر شما چگونه می توانیم از اطاّلعات موجود در رایانه ی دیگر استفاده کنیم؟

یکی از راه های استفاده از اطاّلعات موجود در سایر رایانه ها، متصل کردن آن ها به 
یکدیگر است.

از اتصال دو یا چند رایانه به یکدیگر یک شبکه ی رایانه ای )Computer Network( تشکیل می شود.
 اینترنت ) Internet( یک شبکه ی رایانه ای است که در سراسر کره ی زمین گسترده شده است.

وقتی معلّم از شما می خواهد در مورد موضوع خاصی، تحقیق کنید؛ برای جمع آوری اطاّلعات از چه منابعی استفاده می کنید؟
یکی از منابعی که می توانید برای یافتن اطاّلعات در زمینه های مختلف آموزشی از آن استفاده کنید، شبکه ی ملّی مدارس ایران 
به انبوهی از  با چند کلیک ساده،  یا به اختصار، شبکه ی رشد وصل شوید و  )رشد( است. می توانید به شبکه ی ملّی مدارس ایران 

اطاّلعات دست  یابید.
برای مشاهده ی اطاّلعات موجود در شبکه ی رشد، ابتدا باید برنامه ای به نام مرورگر وب1 

را اجرا کنید. 

اجرای مرورگر وب
برای اجرای مرورگر وب به روش زیر عمل کنید:

کلیک کنید. 1ــ  روی نماد 
2ــ  از   فهرست   نمایان   شده،  روی  

کلیک  کنید.    
3ــ  روی  

کلیک کنید.
نشانی  یک  اینترنت  در  وب گاه  هر   
مخصوص به خود دارد که با آن می توان به وب گاه 

مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

1ــ Web را اصطالحًا تارنما نیز می گویند.
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١ـ کلیک کردن در نشانی

وب گاه شبکه ی مّلی مدارس ایران )رشد( 
نشانی وب گاه شبکه رشد، www.roshd.ir است.
برای ورود به این وب گاه مراحل زیر را اجرا کنید:

1ــ در کادر نشانی کلیک کنید.
2ــ  نشانی وب گاه رشد را در بخش اشاره شده بنویسید. 

3ــ  کلید  روی صفحه کلید را فشار دهید.

 در اینترنت، اطاّلعات را به صورت صفحات وب )Web pages( مشاهده می کنید. مجموعه ی چند صفحه وب، یک وب گاه 
)Web site( نامیده می شود. 

 در هر وب گاه، به اّولین صفحه ای که نمایان می شود صفحه ی آغازین )Home page( می گوییم.

برای مشاهده ی اطاّلعات بخش های مختلف وب گاه مراحل زیر را اجرا کنید:
1ــ  اشاره گر موشی را روی موضوع مورد نظر مثالً دانشنامه، قرار دهید.

همان طور که مشاهده می کنید اشاره گر موشی به شکل  در می آید.
2ــ  روی دانشنامه کلیک کنید.

٢ـ نوشتن نشانی وب گاه رشد به طور کامل
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فّعالّیت 1

با انجام این کار صفحه ی مربوط به دانشنامه نمایان می شود. 
 برای برگشت به صفحه ی قبل، روی نماد   کلیک کنید.

 با کلیک کردن روی   در کنار صفحه و نگه داشتن کلید چپ موشی، به باال و پایین صفحه بروید و موضوع مورد 
نظر خود را پیدا کنید. به این عالمت، نوار پیمایش )scroll bar( می گوییم.

 با کلیک کردن روی  کلیدهای     یا     به باال و پایین صفحه بروید و موضوع مورد نظر خود را پیدا کنید.      
به همین ترتیب می توانید صفحات دیگر  وب گاه را مرور کرده  و مطالب مربوط به موضوعات مورد نظر را مشاهده کنید.

1ــ   در وب گاه شبکه ی رشد، در قسمت »گنجینه فیلم جشنواره های رشد« یکی از انیمیشن ها )پویانمایی ها( 
را انتخاب کنید و آن را مشاهده کنید.

2ــ   در وب گاه شبکه ی رشد، در قسمت »دانشنامه« و سپس قسمت »بهداشت و سالمت« اطاّلعات مربوط 
به »قلب« را مشاهده کنید.
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          درس دوازدهم   جست و جوی اّطالعات

متن  مانند عکس،  اطاّلعاتی  در وب گاه شبکه ی رشد  می توانید 
 )Search( فیلم را درباره ی موضوعات مورد نظر خود جست وجو و 

کنید. 

مثال ١:  اگر بخواهید عکس هایی در مورد »آب« جمع آوری 
کنید، به روش زیر عمل کنید:

در بخش گالری عکس
1ــ  در صفحه ی آغازین وب گاه شبکه ی رشد ، روی 

»گالری عکس« کلیک کنید.
2ــ  در صفحه ی گالری عکس، کلمه ی »آب« را در 

کادر جست وجو بنویسید.
3ــ  روی نماد  کلیک کنید.

با انجام این کار تصاویر مرتبط با موضوع آب، نمایان می شود.
با کلیک روی هر عکس می توانید آن را مشاهده کنید.

ذخیره ی عکس
می توانید عکسی را که به این ترتیب جست وجو کرده اید، 

ذخیره کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ روی عکس، کلیک راست کنید.

2ــ  از فهرست نمایان شده، گزینه ی   
را انتخاب کنید.
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را  خودتان  پوشه ی  تصویر،  ذخیره ی  پنجره ی  3ــ  در 
انتخاب کنید.

با  یا  بنویسید  پرونده  برای  دیگری  مناسب  نام  4ــ  می توانید 
همین نام فعلی آن را ذخیره کنید.

5ــ  روی دکمه ی  کلیک کنید.
ذخیره  شما  پوشه ی  در  نظر  مورد  تصویر  ترتیب،  این  به 

می شود و می توانید در صورت نیاز به آن دسترسی داشته باشید.
پیامبر  معجزات  مورد  در  مطالبی  بخواهید  اگر   :٢ مثال 

اسالم )ص( جمع آوری کنید، به روش زیر عمل کنید:

در بخش دانشنامه
1ــ  در صفحه ی آغازین وب گاه شبکه ی رشد، روی »دانشنامه« کلیک کنید.

2ــ  در صفحه ی دانشنامه، در کادر جست و جو، کلمه ی »پیامبر« را بنویسید.
3ــ  در کادر دوم، محلی را که می خواهید اطاّلعات در آن جست وجو کنید با کلیک روی   از فهرست 

ظاهر شده تمام سایت را انتخاب کنید.
4ــ  در کادر سوم، نوع جست و جو را با کلیک روی   از فهرست ظاهر شده  

انتخاب کنید.
5  ــ  روی نماد  کلیک کنید.
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به این ترتیب، فهرستی از نتایج جست و جو در صفحه نمایان می شود.

اگر بخواهید اطاّلعاتی در مورد »معجزات پیامبر اسالم« جمع آوری کنید، روی کدام قسمت کلیک می کنید؟
از تصاویر زیر، کدام یک را برای موضوع معجزات حضرت محمد)ص( انتخاب می کنید؟

ذخیره ی متن 
در  کرده اید،  جو  و  جست  که  را  متنی  می توانید 
برنامه ی ُورد ذخیره کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام 

دهید:
1ــ متن مورد نظر را انتخاب کنید.

و  کنید  راست  کلیک  شده  انتخاب  متن  روی  2ــ 
گزینه ی کپی را انتخاب کنید.

3ــ  برنامه ی ُورد را اجرا کنید.
4ــ  روی نماد  کلیک کنید. 

قرآن شکافته شدن دریا کشتی نوحشق القمر
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5ــ  پرونده را با نام مناسب در پوشه ی خود ذخیره کنید.
به این ترتیب، متن مورد نظر در پرونده ی ُورد در پوشه ی 
شما ذخیره می شود و می توانید در صورت نیاز به آن دسترسی داشته 

باشید.

انتخاب اطاّلعات متناسب با موضوع جست وجو
وجو  جست   رشد  وب گاه  در  موضوعی  درباره ی  وقتی 
می کنید،  صفحات   مختلفی   در  اختیار  شما   قرار  می گیرد  که 
می بایست اطاّلعات  متناسب  با  موضوع  جست  و جو  را از بین 

آن  ها انتخاب کنید.

مثال 3: اگر بخواهید درمورد زندگی »فردوسی« شاعر 
ایرانی، در وب گاه شبکه ی رشد اطاّلعاتی را جست وجو کنید، 

کارهای زیر را انجام دهید:
1ــ  روی »دانشنامه« کلیک کنید.

2ــ در صفحه ی دانشنامه، در قسمت علوم انسانی، روی »ادبّیات« کلیک کنید.

3ــ  عبارت »فردوسی« را در کادر جست و جو بنویسید.
4ــ  روی نماد   کلیک کنید. )می توانید کادر دوم و سوم را  پیش  فرض 

خود وب گاه در نظر بگیرید.(
با انجام این کار فهرستی از مطالب که در عنوان آن ها عبارت »فردوسی« 

وجود دارد، نمایان می شود.
همان طور  که مشاهده می کنید، موارد دیگری مثل »دانشگاه فردوسی مشهد«، 

نیز نشان داده شده ولی این موارد، مرتبط با موضوع موردنظر نیست.
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2فّعالّیت

در وب گاه شبکه ی رشد، درباره ی رسانه های آموزشی در دوره ی ابتدایی، مطالبی را بیابید.)راهنمایی: در صفحه ی 
آغازین   این  وب گاه،  روی  نماد  کلیک  کنید؛  سپس  اشاره گر   موشی   را  روی زبانه ی  »دوره های 
تحصیلی« نگه دارید و در فهرست نمایان شده، گزینه ی »ابتدایی« را انتخاب کنید. در صفحه ی بعدی، با انتخاب هر گزینه 

)مثالً: زلزله(، رسانه ی مربوط به آن را بررسی کنید.( 

  با مطالعه ی فهرست، به نظر می رسد مورد  
 

مناسب است.

 روی آن کلیک کنید.حال می توانید مطالب مربوط به زندگی نامه ی فردوسی را مطالعه کنید.

اخالق رایانه ای یا فّناوری، بیانگر پای بندی ما به اخالق فردی و ارزش های اجتماعی و رعایت حقوق دیگران است.یکی از 
اصولی که در تهّیه ی گزارش باید در نظر بگیرید این است که منبع تهّیه ی آن را ذکر کنید تا معلوم شود تهّیه کننده ی گزارش چه کسی 
بوده است. چون چه از لحاظ اخالقی و چه قانونی ، استفاده از اطاّلعات تهّیه شده توسط دیگران با نام خود صحیح نیست. شما نیز در 

تهّیه ی گزارش فردوسی مرجع مطالبی را  که از آن ها در تهّیه ی گزارش خود استفاده کرده اید، در انتهای گزارش درج کنید. 
مثالً: منبع: شبکه ی ملّی مدارس ایران )رشد(
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کار عملی 3 درس سیزدهم

1ــ  از موضوعات زیر یکی را انتخاب کرده و در شبکه ی رشد، درباره ی آن، اطاّلعاتی جمع آوری کنید:
 بدن انسان

  ویروس )منظور ویروس های رایانه ای است(
  خلیج فارس

 زلزله
  یک موضوع دلخواه مربوط به شهر یا منطقه ای که در آن زندگی می کنید.

پس از بررسی اطاّلعات جمع آوری شده، خالصه ای از آن را درچند سطر در برنامه ی ُورد بنویسید و آن را چاپ کرده 
در کالس بخوانید. 

2ــ  در صفحه ی آغازین وب گاه شبکه ی رشد »دارالقرآن کریم« را انتخاب کنید؛ در صفحه ی بازشده، ترجمه، صوت و 
تفسیر یکی از سوره های قرآنی را دریافت کنید.

3ــ یکی از موضوع های تحقیق مربوط به فّعالّیت های کتاب مطالعات اجتماعی را انتخاب کنید و در دانشنامه ی شبکه ی 
رشد، اطالعاتی برای آن جمع آوری کنید.

الف( زندگی یکی از حکیمان مسلمان و آثار او
ب( قهرمانان مبارزه با استعمار

ج( زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی
د( فیلم ها و نرم افزار ها ی آموزشی




