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     سخني با دانش آموز

بر اســاس برنامۀ درســی ملی، درس «کار و فناوری» با هدف کسب مهارت های کار و فناوری های نوين، به ويژه فناوری اطالعات و 

ارتباطات، برای شــما در نظر گرفته شــده است. به ياد داريد که در درس کار و فناوری پايۀ ششم، مهارت هايی را کسب کرديد. در پايۀ 

هفتم هم برخی از آن ها تقويت و تکميل می شوند و چند مهارت جديد نيز خواهيد آموخت.

درس کار و فناوری به شــما کمک می کند مهارت هايی را دربارۀ کار و فناوری ياد بگيريد تا در کنار مهارت هايی كه در درس های 

ديگر ياد گرفته ايد، بتوانيد به عنوان يک شــهروند کارهای شــخصی خود را سامان دهيد و در آينده شغل مناسبی را برای خود انتخاب 

نماييد. همچنين با يادگيری درست اين درس می توانيد برخی از کارهای فنی و روزمره را با چيرگی انجام دهيد و از اين راه براى خود 

درآمدی داشته باشيد.

اين کتاب به روش پودمانی نوشته شده است. در هر پودمان شما بخشی از توانايی های يک شغل را فرا خواهيد گرفت. به ياد داشته 

باشيد که برای اجراى هر کار فنی، بايد موارد ايمنی و بهداشتی مورد نياز را هنگام کار رعايت کنيد.

برخی مطالب در پودمان ها با عباراتی مانند کار کالسی، کار غير کالسی، بارش فکری و مانند آن ها مشخص شده است که چند مورد 

مهم شان توضيح داده می شود. 

کار کالســی:کارهای مشــخص شــده با اين عنوان را بايد در کالس يا کارگاه به صورت فردی يا در گروه دو تا چهار نفری انجام 

دهيد. در انجام دادن کارهای گروهی شــما بايد نکاتی مانند احترام به عقايد ديگران، تحمل يکديگر، نقش افراد در گروه، مشــارکت و 

تقسيم کار را رعايت کنيد.

کار غير کالســی: چنين کارهايی بايد متناسب با امکانات و ويژگی های مدرسه يا خانواده و با راهنمايی دبير خود يا بزرگ ترها در 

خانواده انجام شــود. از اجراى چنين کارهايی در خانه بايد گزارش کار و مســتنداتی مانند عکس تهيه کنيد و نتيجۀ کار را به دبير نشان 

دهيد. 

بايد بدانيد که بدون اجراى کار های وابسته به هر پودمان  شما موفق به يادگيری آن ها نخواهيد شد.

در برخی پودمان ها شــما برای اجراى کار چهار گام را طی خواهيد کرد. نخســت موضوع را شناســايی می کنيد، سپس اطالعات 

مربــوط بــه موضوع را از منابع مختلف بدســت مى آوريــد. آن گاه پس از دســته بندی و پردازش  اطالعات، گــزارش آن را به صورت 

الکترونيکی تهيه می کنيد. در پايان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات، آن را به صورت نمايشی ارائه می دهيد.

کارهای نيمه تجويزی يا انتخابی:در اين کتاب برای توجه به ويژگی های منطقه ای يا تناسب محتوا با شرايط دانش آموزان، برخی 

کارها با عنوان نيمه تجويزی يا انتخابی مشخص شده است. شما می توانيد به جای کارهای نيمه تجويزی، کار ديگری را که متن آن در 

اختيار دبير شما گذاشته شده است، يا کاری که با هماهنگی دبيرتان انتخاب گرديده، انجام دهيد.

پروژه: در اين کتاب چند نمونه پروژه معرفی شــده اســت و شــما می توانيد برای هر نيم ســال يک موضــوع را از بين نمونه های 

پيشــنهادی يا نمونۀ دلخواه، با هماهنگی دبير خود انتخاب کنيد و در طول نيم ســال با آموختن مهارت های مربوط به هر پودمان، پروژۀ 

خود را کامل کنيد. در پايان نيم سال بايد نتيجۀ کار يا توليد خود را به دبير ارائه کنيد.

همچنين جهت كسب مهارت ها تمامی يازده پودمان كتاب توسط دبير به شما آموزش داده می شود.



بازارچــه: برای آموزش برخی از مهارت ها نياز داريد آن ها را در شــرايط شبيه ســازی شــده انجام دهيــد. راه اندازی بازارچه 

كاری ســت كه در پايان هر نيم ســال يا آخر ســال تحصيلی در يك روز تعطيل در مدرسه برگزار خواهد شــد. در اين كار برای هر گروه 

دانش آموزان يك غرفه اختصاص داده می شود. 

گروه بايد با آماده كردن يك غرفه ،كارهايی را كه در مرحلۀ آموزش انجام داده است به ديگر گروه ها و بازديدكنندگان ارائه دهد. در 

اين بازارچه، دانش آموزان برخی از كاالهايی كه توليد كرده اند  با كارت های اعتباری به فروش می رسانند. 

آموزش و ارزشــيابی اين درس، عملی ســت و برايش آزمون کتبی برگزار نمی شــود. در جدول زير موارد مهم ارزشيابی پودمان و 

پروژه را مالحظه مى كنيد.

ابزارموارد ارزشيابى

ان
دم
پو

کارپوشه+ ارزشيابی عملکردیشرح مفاهيم پودمان

مشاهدهشايستگی های فنی،تفکر انتقادی، پرسش گری و 
مشاهده + کارپوشهنوآوری 

مشاهده + کارپوشهبهره گيری درست از فناوری ها
مشاهده + کارپوشهبرنامه ريزی درست کارها 
مشاهده + کارپوشهرعايت ايمنی و بهداشت

مشاهده+ کارپوشهاجراى کارهای گروهی
مشاهده + کارپوشهکاربرد درست ابزار و تجهيزات

مشاهده+ کارپوشهمديريت زمان و اجرای درست فرايندها
مشاهده + کارپوشهتوليد

مشاهده + کارپوشهمستندسازی

ژه
رو
پ

مشاهده+ کارپوشهاجراى کارهای گروهی
مشاهده + کارپوشهبهره گيری درست از فناوری ها
مشاهده + کارپوشهنوآوری و خالقيت در توليد

مشاهده + کارپوشهقابليت فروش محصول
مشاهده + کارپوشهبازاريابی و تبليغات
مشاهده + کارپوشهموفقيت در بازارچه

مشاهده + کارپوشهمستندسازی

برای درس كاروفناوری، بســتۀ آموزشــی شــامل  كتاب درسی ، 

راهنمای معلم، فيلم و نرم افزار آموزشــی پيش بينی شــده اســت كه در اختيار 

دبيران و دانش آموزان قرار خواهد گرفت. 

مؤلفان 



انتخاب پروژه
بخشی از اين درس به آموزش پروژه با اهداف و ويژگی های زير اختصاص دارد:

سودمندی وسايل ساخته شده؛  

بهره وری و استفادۀ درست از منابع؛ 

توليد محصول با ارائۀ خدمت سودمند و قابل فروش؛ 

کسب تجربه، واقعی در بارۀ توليد و فروش؛ 

کسب درآمد برای دانش آموزان؛ 

تلفيق مهارت های آموزش داده شده در پودمان های درس. 

در اين درس، دبيرتان آن کارهايی را که در پودمان ها  و پروژه انجام می دهيد، با مشــاهده و بررســی اسناد، ارزشيابی و نمره گذاری 

خواهد کرد و آزمون های کتبی مالک ارزيابی نخواهد بود.

برای انتخاب پروژه الزم است، با خالقيت و نوآوری خود و با توجه به حجم کار، نمونۀ دلخواهى را برگزينيدکه برای دو يا چهارنفر 

از شما مناسب باشد. اگر پروژۀ مناسبی نيافتيد می توانيد يک نمونۀ پيشنهاد شده در کتاب را انتخاب کنيد و برای ساخت، گام های نشان 

داده شده در نمودار زير را اجرا نماييد.

تعريف نيازتوليد نتخاب 

ه حل  ر

آزمايش 

و بهبود

 بررسی و

ه حل ها ئه ر ر

بررسی نياز

و مسئله

ارائه و ثبت 
محصول

بررسی 
اطالعات

برنامه ريزی كارها

وظايف دانش آموز برای انجام پروژه

ضرورت اجرای کار 

امکان سنجی 

انتخاب پروژه با هماهنگی با دبير 

برنامه ريزی انجام کار 

بررسی و تقسيم کار در گروه 

زمان بندی کار  



انتخاب مواد اوليه 

اجراى پروژه  

شرکت در بازارچه و ارائۀ پروژه ساخته شده در غرفۀ گروه 

چندپروژۀ پيشنهادي

 

رحلنيمکت گلدان دارجا روزنامه ای

جعبه لوازمجا گلدانیچهارپايه

عروسکگلدان چوبیپا دری



نمون برگ پروژه

نام پروژه: .............................................................

نام مدرسه:............................................

نام دبير:    ............................................

نام گروه:  ............................................

جای عکسجای عکس

جای عکسجای عکس

چکيده ای در بارۀ پروژۀ شامل: 

ضرورت اجرای پروژه،  

سودمندی پروژه، 

قابليت فروش پروژه،  

مشاغلی که ساخت پروژه با آن ارتباط دارد،  

پودمان هايی که برای ساخت پروژه به کار گرفته شده است. 





۱

برخی از مهارت هايی که در اين پودمان به دست می آوريد:

آمــوزش و به کارگيــری مهارت هايی مانند اجــرای کارهای گروهی، تفکر  

انتقادی، پرسش گری؛

آشنايی با برخی مفاهيم نوآوری و سيستم؛ 

ايده پردازی، نوآوری و خالقيت؛ 

انجام دادن کارها بر پايۀ نگرش سيستمی؛ 

بهره گيری درست از فناوری ها؛ 

مديريت زمان و اجرای درست فرايند کارها. 

نوآوري و فناورينوآوري و فناوري

در اين پودمان،مهارت های خود را در

اختراع، نوآوری،ساخت محصول و فناوری افزايش می دهم

                     وبه آفرينش خداوند بيشتر توجه می کنم.

پودمان 1

ر  ن     رگ  د »« ور د   



۲

۱-۱- اختراع و نوآوری

هنگامی که به وســايل پيرامون خود نگاه می کنم، پيش خود می انديشــم آن ها چرا و چگونه به وجودآمده اند و چه کسی آن ها را برای 

اولين بار اختراع کرده اســت. من باور دارم اگر من هم مانند مخترع  اين وســايل ، ايدۀ نو، خالقيت، همت و تالش داشــته باشم، يک 

مخترع خواهم شد.

اختراع يا آفرينش ، نتيجۀ فکر و ايدۀ افراد اســت. افرادى که روش يا چيزی را برای اولين بار به وجودمی آورند يا می آفرينند تا 

يک کار دشــوار را آســان يا يک مسئله را حل کنند. من و دوستانم نيز می توانيم با هم يک اختراع يا آفرينندگی داشته باشيم. اختراعی 

که به توليد رسيده باشد، نوآوری ناميده می شود. 

 كار كالسی   بررسی چند اختراع و نوآوری

۱ ، به همراه هدف  من با کمک دوســتانم، يک گروه تشــکيل می دهيم و چند اختراع را که در پيرامونمان وجود دارد در جدول ۱

از اختراع آن ها، می نويسيم.

جدول ۱-۱

هدف از اختراع و نوآورینام اختراع و نوآوری

   

  

روش های گوناگونی وجود دارد تا بتوان مخترع و نوآور خوبی بود، ماننِد ايده گرفتن از آفرينش، بررسی روش کار وسايل پيرامون 

خود، بررسی زندگی مخترعان، افزايش قدرت خالقيت و يادگرفتن روش طراحى و ساخت.

١ ايده گرفتن از آفرينش ١ ١

هنگامی که در بين راه خانه و مدرســه بــا دقت به پيرامون خود نگاه می کنم با خودمی انديشــم چگونه 

می توان از موجودات، آفرينش، درختان، کوه ها، آسمان و خيلی چيزهای ديگر، ايده و فکر جديد گرفت. 

کار اصلی آن ها چيســت؟ چگونه کار می کنند؟ مخترع آن ها کيســت؟وآيا می توان برای اختراع از طبيعت 

ايده گرفت؟  

١ شكل ١



۳

 كار كالسی  بررسی چند اختراع الهام گرفته شده از طبيعت

۱ بنويسيد. در گروه خود، چند اختراع الهام گرفته شده از آفرينش را در جدول ۲

جدول ۱-۲

اختراع الهام گرفته از آن نام آفريده يا موجود طبيعی

دوربين عکاسیچشم

چاقو

تار عنکبوت

١ بررسی چگونگی کار وسايل پيرامون ١ ٢

مخترعان و نوآوران در ساخت وسايل و محصوالت خود، 

روش ها و ايده های نو را به کار می برند. بررســی چگونگی کار 

وســايل می تواندبه من يک ايدۀ جديد و نو بدهد و کمک کند تا 

بتوانم وسيلۀ دلخواه خود را اختراع کنم.

برای نمونه هنگامی که دوچرخه را بررســی می کنم و می بينم 

چه بخش ها و قطعاتــی در دوچرخه وجود دارد، می توانم برای 

اختراع دوچرخه ای که با باد کار کند از آن استفاده کنم. يا وقتی 

يک اســباب بازی را باز و بسته می کنم می توانم از روش کار آن 

آگاه شوم.

 كار كالسی   باز و بستن و شناسايی اجزای يک وسيله

۱ را پر کنيد. با راهنمايی دبير خود و پس از باز و بستن يک وسيلۀ دلخواه، جدول ۳

جدول ۱-۳

نام وسيله:

اجزای متحرک بخشاجزای ثابت بخشوظيفۀ بخشبخش های مهم وسيله

٢ شكل ٢



۴

١ بررسی زندگی مخترعان و نوآوران ١ ٣

شــاه عباس صفوی برای رفاه مردم و لشــکريان خود، كه در هنگام سفر از شهری به شهر  

ديگــر می رفتند واحتياج به نان داشــتند، از شــيخ بهايی که يکی از دانشــمندان آن زمان بود، 

خواســت چاره ای بيابد. شــيخ بهايی برای نياز به وجود آمده، با امکانات موجود در شهرها، 

اختراع و نوآوری جالبی را ارائه کرد. اختراع و نوآوری او تنور نان ســنگک بود و پيش بينی  

شــد نانوايان شــهرها، برای مصرف مردم  و نياز ســربازان  نان بپزند. نان سنگک از نظر مزه و 

بهداشتی بودن يکی از بهترين نان های ايرانی ست.

من نيز با بررسی اختراع و زندگی مخترعان می توانم روش و ايده های آن ها را به کار ببرم و 

در اختراع و نوآوری خود از آن ها بهره برداری کنم.

بررسی

۱ را تكميل  در گروه های چند نفری، زندگی نامۀ چند مخترع ايرانی را که اختراعات و نوآوری هايی داشــته اند، بررسی و جدول ۴

کنيد.
۱ جدول ۴

هدف از اختراع و نوآوریاختراع و نوآوریمخترعين و نوآوران

حمامی که با يک شمع گرم می شد
جابر بن حيان
خوارزمی

١ پرورش خالقيت ١ ٤

برای اين که مخترع و نوآور خوبی باشيد بايد خالقيت خود را پرورش دهيد. چندين روش برای پرورش خالقيت وجود دارد. 

سه شيوۀ زير را بررسی و آن ها را تمرين کنيد.

الف) ارتباط اجباری

در اين روش شــما بين دو يا چند چيــز ارتباط اجباری به وجود می آوريد. اين ارتباط باعث می شــود ايده های جديدی برای حل 

مسائل به وجود آيد. 

نمونه: چگونه می توان بين چرخ و صندلی ارتباط اجباری برقرار کرد:

 صندلی چرخ دار 

 چرخ صندلی دار

 صندلی به شکل چرخ

 ....................................( ايدۀ شما)

 (ايدۀ خود را، برای ايجاد ارتباط بين چرخ و صندلی، در شکل بکشيد).

١ شكل ٣



۵

١ شكل ٤

 كار كالسی   ارتباط اجباری برای پرورش خالقيت 

۱ را پر کنيد. در اين جدول با روشــی که دوســت داريد بين گزينه های ستون اول و رديف اول ارتباط  با کمک دبير خود جدول ۵

برقرار کنيد. چيزهايی را به جدول بيفزاييد يا يک بازی اختراع کنيد.

جدول ۱-۵

بالخوشمزهچرخ
صندلی به شکل چرخصندلی
کتاب
کفش
بالی به شکل گلگل

ب) هم انديشی (بارش فکری)

در اين روش يک گروه در بارۀ مســئله ای ايده ها و فکرهای جديد پيشــنهاد می کنند. 

افراد گروه نبايد از همديگر ايراد بگيرند . آن ها بايد کمک کنند تا ايده ها و فکرهای بيشــتر، 

هرچند عجيب و متفاوت، ايجاد شود.

 كار كالسی  بارش فکری

گروهی تشــکيل دهيد و با کمک دبير خود دربارۀ يکی از موارد زير و ايده های ديگر، روش بارش فکری را به کار بريد و نتيجه را 

زير بنويسيد. 

چگونه می توانيم در حياط، بازی های بهتری داشته باشيم؟  ۱

١ شكل ٥

؟



۶

برای اينکه خودکار خود را تا پايان يافتن جوهرش، گم نکنم، چه بايد کرد؟  ۲

.................................................................................  ۳

برگۀ ايده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه: ........................................تاريخ: ........... ساعت:...........

موضوع: ..............................................................................

ايده های ارائه  شده:

....................................................................................... ۱

...................................................................................... ۲

...................................................................................... ۳

پرسش

اگر تنها دو ظرف ســه و ده ليتری داشته باشيد چگونه می توانيد با اين دو 

ظرف، ۸ ليتر آب از رودخانه برداريد؟

 كار كالسی   روش سوم پرورش خالقيت 

روش ســومی را که دبير ســر کالس آموزش می دهد در گروه اجرا کنيد، 

سپس آن را در برگۀ زير بنويسيد.

برگۀ پرورش خالقيت با روش ............

نام گروه: .........................................تاريخ: ............... ساعت:..............

موضوع: ..................................................................................

کارها:

..........................................................................................

..........................................................................................

١ شكل ٦



۷

روش کاربرد مراحل طراحی و ساخت ١ ١ ٥

يکــی ديگر از روش هايی که براى اختراع و توليد محصول جديد به کار می رود، کاربرد مراحل طراحی و ســاخت اســت. فرايند 

طراحی و ساخت در نمودار صفحۀ بعد نشان داده شده است. 

تعريف نيازتوليد انتخاب 

راه حل 

آزمايش 

و بهبود

 بررسی و

ارائۀ راه حل ها

بررسی نياز

و مسئله

ارائه و ثبت 
محصول

بررسی 
اطالعات

برنامه ريزی كارها

١ شكل ٧

نمونۀ طراحی و ساخت ساک دستی

عليرضا طراحی و ساخت ساک دستی برای خانوادۀ خود روش زير را به کار برده است:

۱ تعريف نياز (چرا ساک دستی را می خواهيم و ...)؛

۲ بررسی نياز و مسئله (ساک دستی بايد چقدر جا داشته باشد و چه وزنی را تحمل کند و ...)؛

۳ برنامه ريزی اجراى کار (برای ساخت، نخست به مطالعه مى پردازيم، بعد جنس ساک را انتخاب می کنيم و ...)؛

۴ بررسی اطالعات (بررسی نمونه های ساک دستی از نظر اندازه، شکل و جنس)؛

۵ بررسی و ارائۀ راه حل ها (پيشنهاد جديد برای ساک، برای شکل ، اندازه و جنس ساك چند پيشنهاد مى دهيم)؛

۶ انتخاب راه حل (بر اساس اندازۀ مورد نياز، قيمت و قدرت تحمل ،يک شکل و جنس نمونۀ مناسب را انتخاب می کنيم و نقشۀ 

آن را می کشيم)؛

۷ توليد (فراهم کردن مواد و ابزار الزم و ساخت يک نمونه، ساخت ساک دستی را شروع می کنيم)؛

۸ آزمايش و بهبود (آزمايش و بررســی کار ســاخته  شــده و اين که آيا نياز خانواده را برآورده اســت؟ ساک دستی ساخته شده را 

آزمايش می کنيم که ببينيم آيا قدرت تحمل  بار را دارد و ...)؛

۹ ارائه و ثبت محصول ( ارائۀ نمونه در صورت نياز و تحويل ساک دستی به خانواده).
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 كار كالسی   طراحی و ساخت 

گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که ……………….…………………………….. براى اين كار می توانیم از نخ، چسب، 
کاغذ، ِکش الستیکی، آهنربا، مقوا، تکه چوب و هر آنچه در دسترس است استفاده کنیم. اين اختراع ما خواهد بود و در آينده کار مردم 

را آسان تر می کند و به نوآوری تبديل خواهد شد.

1 فرم خالصۀ گزارش طراحی و ساخت ......................... را در دفتر می کشیم و آن را تكمیل می کنیم. جدول 6

جدول 1-6

شرحمراحل

 

اختراع من چه كار مى كند؟

من در اين اختراع ياد گرفتم كه ....

نقشۀ اختراع من:

موارد استفاده از اختراع من در آينده عبارت اند از ...

نام اختراع من :



۹

۲-۱- فناوری و سيستم

روزی مخترعــی توانســت با ايده گرفتن و دقت در طبيعت، فناوری ســاده ای را اختراع 

کند. اوهنگامی که ديد دانه های خاردارگياهانی مانند باباآدم (زردان) به شلوار و جوراب هايش 

چســبيده است، آن ها را زير ذّره بين گذاشت و قالب هايی در سر خارهای روی دانه ديد. اين 

قالب ها بــا گيرکردن به حلقه های پارچۀ لباس به آن می چســبند و دانه ها با اين روش از جايی 

به جای ديگر منتقل می شــوند. آن مخترع توانست، با بررسی اين روش و به كمك ايدۀ خود، 

فناوری جديدی ،که خيلی کاربرد دارد، اختراع کند.

فناوری چيست؟ ١ ٢  ١

کاربرد عملی دانش در يک موضوع را فناوری می گويند.هنگامی که شما دانش و ابزاری 

را برای زندگی بهتر به کار می بريد در حال توليد فناوری هستيد.

           
                                                                الف                                                                 ب

١ شكل ٨

 كار كالسی   تعيين چند فناوری برای يادسپاری

با هم انديشــی در گروه خود، برای آسان شدن يادســپاری پنج کلمۀ «زنبور، يک، نوآوری، گياه، دانه» سه فناوری  ارائه كنيد و در 

۱ بنويسيد. جدول ۷

جدول ٧-١

توضيح آنشماره فناوری

١

٢

٣



۱۰

١ انواع فناوری ٢ ٢

فناوری از نظر پيچيدگی به ســه ســطح ساده، متوسط و پيشــرفته تقسيم بندی می شــود. برخی از فناوری ها عبارت اند از فناوری 

ارتباطات و اطالعات، فناوری نانو، فناوری فضايی و زيســت فناوری. با شــناخت و کاربرد درست فناوری ها، می توان آن ها را برای 

زندگی سودمندتر کرد.

 كار كالسی  بيان چند راه حل برای پيشرفت کشور

به صورت گروهی برای پيشرفت کشور در بخش فناوری ، راه حل هايی را به صورت گروهى ارائه دهيد و درجدول زير بنويسيد.

نمونه راه حل

١

٢

٣

٤

ايران در سال ١٤٠٤ بايد در منطقه در بخش فناوری رتبۀ اول را داشته باشد، 

من به سهم خود کمک می کنم کشورم به اين رتبه برسد.

١ محصوالت فناوری طبيعی و فناوری مصنوعی ٢ ٣

در خلقــت و طبيعت، محصوالت فناوری های بســيار زيادی وجود دارد 

که بشــر توانسته است برخی از آن ها را شبيه ســازی کند. به ابزار، روش ها و 

وسايلی که انسان ها می سازند «محصول فناوری» می گويند.

به پرسش دبيرتان در اين باره  پاسخ دهيد.

 كار كالسی   فناوری طبيعی و فناوری مصنوعی

با بررسى شكل 9-1 و راهنمايى دبير به پرسش هاى زير پاسخ دهيد:
1- دانة چه گياهى نشان داده شده است؟

2- از روى اين دانه چه محصول فناورى مصنوعى ساخته شده است؟ ...........................................................
3- كاربرد محصول فناورى نشان داده شده چيست؟.............................................................................................

١ شكل ٩

جدول٨-١



۱۱

نمونه ای از فناوری طبيعت

 فناوری مصنوعى آجرها و تيرهای کم وزن از  فناورى کندوهای عســل الهام گرفته اســت. يكى از رازهای آفرينش اين اســت 

که خانۀ زنبور عســل شش ضلعی ست. محاسبات دانشمندان نشان داده اســت که شش ضلعی مناسب ترين شکل هندسی برای داشتن 

بيشترين فضای ممکن برای جمع آوری شيره و داشتن بيشترين استحکام با کمترين مصالح است.

         
                                           الف                                                                                          ب

١ شكل ١٠

 دستاوردهای انسان، نشان می دهد که وى از پديده هاو محصول فناوری های طبيعی بسيار بهره  برده است. امروزه ساختار کندوی 

عســل الگوی ســاخت آجرهای کم وزن و در عين حال با استحکام شده اســت. همچنين ، اين ساخت  برای سبک کردن تيرآهن های 

ساختمان به کار می رود.

  كار كالسی  نمونه ای از محصوالت فناوری طبيعی و مصنوعی

 در گروه خود نمونه اى از محصوالت فناورى طبيعى را ،كه مصنوعى آن نيز وجود دارد، تعيين  كنيد و ويژگى آن  را بنويسيد. 

١ سيستم ٢ ٢

سيستم مجموعه اى ست كه اجزاى آن باهم در ارتباط اند. اين اجزاء با فرايندهايي، ورودى ها را به خروجى ها تبديل مى كنند. 
براى نمونه، پنكه، يك سيستم است كه از اجزاى مختلف تشكيل شده است. برق در واقع ورودى پنكه است و به وسيلة موتور 
و پره ها سبب مى شود كه خروجى آن،  يعنى وزش باد، توليد گردد. اجزاى پنكه اگر باهم ارتباط درستي نداشته باشند سيستم 

پنكه را به وجود نمى آورند و خروجي (وزش باد ) توليد نمي شود.



۱۲

 كار كالسی  بررسی پنکه از ديدگاه سيستم

در گروه خود در مورد پنکه به پرسش های زير پاسخ دهيد:

۱ اگر اجزای يک سيستم (اين وسيله) باهم ارتباط نداشته باشند اين وسيله کار می کند؟

.................................................................................................

۲ چرا نمی توان پروانۀ اين وسيله را، بدون تغيير دادن ديگر اجزا، بزرگ تر ساخت؟ 

.................................................................................................

۳ فرايندهايی را که در اين وسيله می توانيد شناسايی کنيد در زير بنويسيد. 

.................................................................................................

پرسش

به پرسش های زير که در بارۀ تفکر سيستمی ست پاسخ دهيد:

آيا در کارهايی که به صورت گروهی انجام می دهم بايد با ديگران هماهنگ باشم؟  ۱

آيا کارهايم را بايد در زمان معينی تمام کنم؟  ۲

١ شكل ١١



۱۳

اگر من کارم را درست و خوب انجام ندهم آيا کار ديگران خراب می شود؟  ۳

چگونه می توانم با کمک ديگران به اهداف مشترک برسم؟  ۴

 كار كالسی  بررسی چند سيستم در بدن انسان

۱ بنويسيد. در گروه خود، دستگاه ها و زير سيستم های بدن انسان را در جدول ۹

جدول٩-١

شگفتی های آفرينشخروجیورودیاجزاکاربرد دستگاهدستگاه های بدن

بينايی

خون رسانی

شنوايی

بررسی سيستم در تيم ورزشی  كار كالسی 

 ۱ اگر يک تيم ورزشی مانند ................. را يک سيستم بدانيد، اجزای (اعضای) آن و وظايف هر يک را در جدول ۱۰

بنويسيد، سپس به پرسش ها پاسخ دهيد.

١-١ جدول

وظيفهاعضای سيستم (تيم) 

      ۱ چرا اگر بهترين بازيکن  تيم ها نيز جمع شوند، نمی توان گفت بهترين تيم ورزشی تشکيل می شود؟

۲ آيا بازيکن های يک تيم می توانند مستقل از هم کار کنند؟ چرا؟

۳ آيا می توان گفت سيستم، يک هدف مشخص دارد و همۀ اجزا بايد برای رسيدن به آن هدف کمک کنند؟چرا؟

۴ آيا اگر يکی از اعضای تيم ، وظيفۀ خود را به خوبی انجام ندهد تيم به هدف خود می رسد؟ چرا؟



۱۴

      

 
            

       عنوان پروژه

     

       

     

      

مهارت هايى را كه يادگرفتم: كارهايى كه من انجام داده ام:

ابزارهايى كه از آن ها استفاده كردم:

محصولى كه در اين پودمان ساخته ام:

مشاغلى كه با آنها آشنا شدم:

نكات ايمنى كه به آن ها توجه كردم:



۱۵

اربرد  فناوري اطالعات و ارتباطات اربرد  فناوري اطالعات و ارتباطات 
               پودمان 2

يکــی از فناوری هايی که در دنيای امروز، از آن  در بيشــتر جاها و کارها اســتفاده می شــود، فناوری اطالعات و 

ارتباطات  است ، كه آن را به اختصار آى  سى تى (ICT) مى گويند. توانايی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات 

در جامعۀ  امروزی، يکی از مهارت های مورد نياز زندگی  ست.  

در شكل فوق چند نمونه از كاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات را می بينيد.

برخی از مهارت هايی که در اين پودمان به دست می آوريد:

به کارگيری مهارت هايی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری  

و ...؛

آشنايی با مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات؛ 

آشنايی با ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آنها؛ 

آشنايی با تأثيرات فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی؛ 

ايده پردازی، نوآوری و خالقيت. 



۱۶

فناوری اطالعات و ارتباطات

به فرايندهايی که برای جمع آوری، ذخيره سازی، پردازش، تبادل و ارائۀ اطالعات به كار مى روند، فناوری 

اطالعات و ارتباطات يا  آى سى تى مى گوييم.

 فناوری اطالعات و ارتباطات از طريق ابزارهايی مانند رايانه ، اينترنت و تلفن همراه به كار می رود.

 كار كالسی  ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آنها

۲ را کامل کنيد: گروهی تشکيل دهيد و با هم فکری دوستانتان، جدول ۱

جدول ۲-۱

پيشنهاد امكاناتی كه می توان به اين ابزار اضافه كردکاربرد ابزارهاابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات

مکالمهتلفن همراه 
ارسال پيامک

بارش فکری

دربارۀ «آموزش الکترونيکی» گفت وگو کنيد و جمع بندى صحبت هاى خود را در چند خط بنويسيد.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................



۱۷

۱-۲-  بانكداری الكترونيكی 

 
٢ بانكداری الكترونيكی شكل ١

اجراياجراي
بي نيازشدن از بي نيازشدن از 

نزديك ترين  شعبه نزديك ترين  شعبه 



۱۸

۲-۲-  سير تحول و تکامل فناوری اطالعات و ارتباطات

۲ برخی از تغييرات مهم را نشان می دهد: فناوری اطالعات و ارتباطات در گذر زمان تغييرات گسترده ای داشته است. شکل ۲

 

٢ سير تحول و تكامل فناوری اطالعات و ارتباطات شكل ٢

۳-۲- تأثيرات فناوری اطالعات و ارتباطات 

۲می بينيد.  فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی امروزی ما نقش بسيار مهمی دارد. برخی از اين تأثيرات را در شکل ۳

ككار كالسی   تأثيرات فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی  

۲، جاهای خالی را با هم انديشی در گروه پركنيد. در شكل ۳

٢ تأثيرات فناوری اطالعات و ارتباطات شکل٣    



۱۹

پرســش: تصور کنيد فناوری اطالعات و ارتباطات از زندگی امروزۀ  ما خارج شود، به نظر شما چه دگرگونی هايی در زندگی 

ما ايجاد خواهد شد؟ 

 كار كالسی   تأثيرات استفاده ازفناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی

۲ را کامل کنيد:  درگروه خود، جدول ۲

۲ جدول ۲
تأثيرات استفاده از اين ابزار در زندگیابزار فناوری اطالعات و ارتباطات

افزايش سرعت کارهارايانه
آسانی اجرای كارها

دقت بيشتر در اجرای كارها
تلفن همراه

رايانه، پرکاربردترين ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات اســت. ســال گذشــته با برخی از کاربردهای آن آشــنا شــديد. امسال نيز 

کاربردهای بيشتر رايانه را خواهيد آموخت.

۴-۲- نقاشی با رايانه

 ، (paint) در محيط برنامۀ نقاشــی رايانــه

نقاشی های بســياری می توانيد بکشــيد. اينجا 

شکل هرم غذايی كشيده شــده است. شما  هم 

می توانيد بــا به كارگيری امکانات اين برنامه، هر 

نقاشی دلخواه ديگری را بکشيد. 

برای نمونه می توانيد دربارۀ اختراعی که در 

پودمان نوآوری داشته ايد، شکلی بکشيد و توضيحاتی به آن بيفزاييد. 

نقاشــی باال را با کمک برنامۀ نقاشــی رايانه (paint) بکشيد و آن را روی کاغذ چاپ و در محل مناسبی در خانه نصب کنيد تا به ياد 

داشته باشيد که مواد غذايی روزانۀ مورد نياز بدنتان را مصرف کنيد.

برای کشيدن اين نقاشی، پس از روشن کردن رايانه، برنامۀ نقاشی (paint) را مانند مراحل نشان داده شده در شكل اجرا کنيد:  

٢ هرم غذايی شکل٤



۲۰

(paint) اجرای برنامۀ نقاشی ٢ شکل٥

به اين ترتيب، وارد محيط برنامۀ نقاشــی (paint) خواهيد شد. سپس با اســتفاده از شکل ها، ابزارها و رنگ ها قسمت های مختلف 

نقاشی را بکشيد.

برای کشيدن هر تصوير: 

۱ از قسمت رنگ ها (Colors)، رنگ دلخواه را انتخاب کنيد.

۲ از قسمت ابزارها (Tools) يا شكل ها (Shapes)، ابزار يا شکل مناسب را انتخاب کنيد.

۳ روی صفحۀ نقاشی کليک کنيد و با نگه داشتن کليد سمت چپ ماوس، تصوير را بکشيد.

برای کپی کردن تصوير:

۱ شکل را انتخاب کنيد:

 «Image» در  ، ابــزار   روی  الــف) 

کليک کنيد.

ب) با کليک چپ و کشــيدن نشــانگر ماوس 

دور ناحيۀ مورد نظر يک کادر بکشيد تا آن ناحيه 

انتخاب شود.

۲ روی  کليک کنيد. 

کليک کنيد.   ۳ روی 

۴ اكنون شکل انتخاب  شده را جابه جا کنيد و در کنار تصوير اول قرار دهيد.

۵ اين کار را به تعداد مورد نياز تکرار کنيد.

٢ انتخاب و کپی شکل ٦



۲۱

۶ سطوح ديگر هرم مواد غذايی را، با توجه به مواد غذايی و اندازۀ سهم آن ها،کامل کنيد.

۷ متون مورد نظر را در نقاشی درج کنيد.

۸ نقاشی را با نام مناسب، ذخيره کنيد. 

                                            
                                 

 كار كالسی  ايجاد پوشه برای ذخيره كردن پرونده ها

برای دسترســی ســاده تر به اطالعات و دســته بندی پرونده هايی كه تهيه می كنيد، در يكی از درايوهای رايانه (با نظر دبيرخود)، يك 

پوشــه با نام مناســب برای گروه و در داخل آن چند پوشه با عنوان های «تصوير»، «گزارش» ، « فيلم» و .... ايجاد كنيد. در طول سال 

با اجراى كارهاى گروهی، پرونده های توليد شدۀ خود را در پوشۀ مربوط به آن ذخيره كنيد.

 درج نقاشی به عنوان تصوير زمينۀ  ميز کار

می توانيد نقاشی  کشيده  شده را زمينۀ ميز کار رايانه قرار 

دهيد. به تصوير زمينۀ ميز کار، «کاغذ ديواری» هم می گويند. 

۲ انجام دهيد: برای اين کار مراحل را مانند شكل ۸

ذخيره کردن نقاشی ٢ شکل ٧

تعيين زمينۀميز كار ٢ شکل ٨



۲۲

نکته: با انتخاب گزينه های زير می توانيد تصوير زمينۀ ميز کار را به صورت کاشی يا تمام صفحه درج کنيد.

به اين ترتيب، نقاشــی شــما جايگزين تصوير زمينۀ ميز کار 

رايانــه  در مرکز صفحه خواهد شــد. با کوچــک کردن پنجرۀ 

برنامۀ نقاشی (paint)، می توانيد اين تصوير را مشاهده کنيد.

از برنامۀ نقاشی خارج شويد. 

رايانه را خاموش کنيد.      

          

نكات ايمنی

 فراموش نکنيد برای حفظ نعمت سالمتی و داشتن جسمی سالم، بايد هنگام کار با رايانه پشت ميز به درستی بنشينيد.

 كار كالسی  در شكل مقابل جاهای خالی را 

با عبارات مناسب پر كنيد. 

(كاشی)  

تمام صفحه

٢ چگونگی نشستن درست هنگام كار با رايانه  شكل ١٠

خارج شدن از برنامۀ نقاشی ٢ ٩



۲۳

۵-۲- نوشتن متن در رايانه

در سال گذشته، كـار با  بــرنامۀ واژه پــرداز ( Word ) را آموختيد 

و ياد گرفتيد چگونه مى توانيد دركنار آن، تصاويری درج كنيد.

(Word) اينجا دربارۀ هرم غذايی مطالبــی را در برنامۀ واژه پرداز

می نويســيم. شما مــــی توانيد به جــــای اين مطلب، گـــــزارشی از 

اختـــراع خود  بنويسيد. 

متــن مقابل، مواد غذايی و مقدار مورد نياز بدن را برای گروه های 

 (Word) ســنی نشــان می دهد. می خواهيم آن را در برنامۀ واژه پرداز

بنويسيم. 

برای اين کار، پس از روشن کردن رايانه، برنامۀ واژه پرداز 

(Word) را مانند مراحل نشــان داده شــده در شــكل اجرا 

کنيد:

 (Word) به اين ترتيــب، وارد محيــط برنامۀ واژه پــرداز

خواهيد شد.

٢ انتخاب مواد غذايی روزانه شکل ١١

(Word) ٢ مسير اجرای برنامۀ  واژه پرداز شكل ١٢



۲۴

اكنون زبان نوشــتن را فارســی و جهت نوشتن را راست به چپ تعيين كنيد. سپس عنوان فهرست را در سطر اول بنويسيد، نوع و 

اندازۀ قلم را تعيين و آن را راست چين کنيد.

، مکان نما را به سطر بعدی منتقل کنيد. با فشردن کليد  

شماره گذاری متن

روی     ، زبانــۀ    از   ۱

کليک کنيد.

۲ نوع و اندازۀ قلم متن را به دلخواه تعيين 

کنيد.

۳ جملۀ اول را بنويسيد.

کليد   را فشار دهيد. ۴

با اين کار، يک بند (پاراگراف) جديد ايجاد می شود و مکان نما به سطر بعد منتقل می شود.

۵ جملۀ دوم را بنويسيد.

به همين ترتيب، ساير جمالت را بنويسيد.

۶ پرونده را با نام مناسب ذخيره كنيد.

 

۶-۲- جست وجو در وبگاه شبکۀ ملی مدارس ايران (رشد)

برای درک اهميت تغذيه در دوران نوجوانی می توانيد مطالب مفيدی از وبگاه شبكۀ رشد جمع آوری کنيد:

۱ پنجرۀ مرورگر را باز کنيد.

۲ نشــانی وبگاه رشــد را در نوار نشانی 

بنويسيد.

۳ روی دانشنامه کليک کنيد.

۴ عبارت «تغذيه» را در کادر جست وجو 

بنويسيد و سپس روی   کليک کنيد.

۵ يکی از گزينه های «بهداشت و سالمت: 

تأثير تغذيه بر رشد قد» يا «بهداشت و سالمت: 

تغذيه در نوجوانی» را انتخاب کنيد.

در صفحــۀ نمايان شــده، روی همان گزينه 

کليک کنيد و مطالب را بخوانيد. 

٢ مراحل شماره گذارى متن  شكل١٣

٢ جست  وجوی مطلب در وبگاه شبكۀ رشد  شكل ١٤



۲۵

 كار كالسی  در گروه خود، فهرست مواد غذايی روزانه را تکميل  کنيد (از شبکۀ رشد استفاده کنيد).

 كارغيركالسی   مواد غذايی و سهم هر يک را،که به طور متوسط در يک روز مصرف می کنيد، بنويسيد. فهرست 

شما با فهرست پيشنهادی چقدر مطابقت دارد؟

درج تصوير

۱ از زبانۀ  ، روی   کليک کنيد.

۲ در پنجرۀ   ، در مسير مناسب، پروندۀ نقاشی ای را که برای هرم مواد غذايی کشيده ايد، انتخاب کنيد.

۳ روی دکمۀ     کليک کنيد. 

۴ جای تصوير را تنظيم کنيد.

۵ پرونده را با نام مناسب ذخيره کنيد.

۶ از برنامۀ واژه پــرداز (Word ) خارج 

شويد.  

رايانه را خاموش کنيد. ۷

                                                                                                   

  كار غيركالسی 

در شبکۀ رشد، قسمت دانشنامه / سرگرمی، سرگرمی فکری «آدم خوارها و کتاب خوان ها» را انجام دهيد.

٢  مراحل درج تصوير     شکل ١٥



۲۶

 
            

       عنوان پروژه

     

       

     

      

مهارت هايى را كه يادگرفتم: كارهايى كه من انجام داده ام:

ابزارهايى كه از آن ها استفاده كردم:

محصولى كه در اين پودمان ساخته ام:

مشاغلى كه با آنها آشنا شدم:

نكات ايمنى كه به آن ها توجه كردم:



۲۷

جست و جو و جمع آوري اطالعات
پودمان 3

داشــتن اطالعات باعث می شــود که تصميم گيری ها در مورد موضوعات مختلف زمينه ســاز نتايج بهتری شود. در 

اين پودمان تالش می شــود روش های جســت وجو و جمع آوری اطالعات در اينترنت را فرا بگيريم تا در نهايت با اين 

اطالعات دربارۀ موضوعات و پرســش های مختلف، بهترين پاسخ ها پيدا شود. برای اين هدف در اين پودمان ، موضوع 

مســافرت های علمی تفريحی مورد بررســی قرار می گيرد زيرا در بيشتر مدرســه ها مناطقی برای سفرهای علمی تفريحی 

دانش آموزان انتخاب می شود.

برخی از مهارت هايی که در اين پودمان به دست می آوريد:

به کارگيری مهارت هايی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرســش گری  

و ...؛

آشنايی با ابزار مرورگر صفحات وب ؛ 

آشنايی با روش های جست وجو و جمع آوری اطالعات؛ 

آشنايی با منابع جمع آوری اطالعات؛ 

استفاده از روش های جست و جوی اطالعات؛ 

به کارگيری موتورهای جست وجو؛  

توانايی جمع آوری اطالعات درست در اينترنت؛ 



۲۸

پرسش:اگر بخواهيد به سفر برويد، کدام شهر يا استان را پيشنهاد می دهيد؟

شهر پيشنهادی و مورد عالقۀخودرا که برای اين سفر دوست  داريد، در کادر زير يادداشت نماييد:

{...............................}
           

 كار كالسی   جمع آوری اطالعات دربارۀ يک موضوع

           

در گروه خود دربارۀ يک شهرستان، اطالعاتی را جمع آورى کنيد، که پاسخ گوى پرسش های مطرح شده باشد.

نخست، گروه شما به عنوان جست وجوگر بايد محدوديت های مسئله را شناسايی و تعيين كند.

فرض اول: ســفرهای علمی تفريحی بايد در كشــور عزيزمان ايران باشــد. بنابراين ، به بررسى مناطق خارج از مرزهای ايران نياز 

نيست. 

فرض دوم: با توجه به محدوديت های زمانی برای مســافرت ، مناطق اســتان هايی مورد بررسی قرار می گيرند كه حداكثر فاصلۀ آن 

توسط مدير مدرسه تعيين می شود( مثًال حداكثر ۵۰۰ كيلومتر).

اكنون بايد مشــخص شــود كه چه اطالعاتی از مناطق مختلف برای ارائه به مدرسه الزم است. برای اين كار بايد جزئيات اطالعات 

مورد نظر مشخص شود:

 نام منطقۀ مورد نظر گروه شما چيست؟ 

 امكانات رفاهی آن منطقه چيست؟

 آيا ادارۀ آموزش و پرورش در آن منطقه امكان اسكان و پذيرايی از دانش آموزان  را دارد؟

 اگر پاسخ قبلی منفی ست آيا منطقه برای اسكان و پذيرايی از دانش آموزان امكانات مناسب دارد؟

همچنين جمع آورى اطالعات در خصوص موارد زير الزم است:

 موضوعات علمی، مانند پارك های فناوری،كارخانجات توليدی، مراكز پزشكی؛ 

 موضوعات طبيعی، مانند چشمه ها، جنگل ها، رودخانه، كوه، كوير ؛

  موضوعات اجتماعی و فرهنگی، مانند افراد معروف و شاخص در آن منطقه (دانشمند، شاعر، نويسنده، سياستمدار، كارآفرين، 

ورزشكار و ...)

 امكانات تفريحی و گردشگری منطقه چيست؟

 مسافت موجود تا منطقه مورد نظر چقدر است؟

 امكانات ترابری منطقه چيست؟



۲۹

 آيا فرودگاه دارد؟ 

 آبا مسافرت با قطار امكان پذير است؟

 در صورت نياز به مسافرت جاده ای، بهترين مسير و امن ترين مسير را بررسی و پيشنهاد دهيد.

 شرايط آب و هوايی منطقه چگونه است؟

  در زمان مسافرت ، منطقۀ مورد نظر چه شرايط 

آب و هوايی دارد و بهترين زمان برای مســافرت چه 

وقت است؟

با توجه به پرســش های مطرح شده، بايد گام های 

زير برداشته شود:

۱ شناخت موضوع؛  

۲ انتخاب منابع و جمع آوری اطالعات؛

۳ پردازش و مستندسازی اطالعات ؛

۴ ارائۀ و اشتراک گذاری اطالعات؛ 

شناخت موضوع
گام اول

يکی از گام های مهم برای پاسخ به پرسش، شناخت موضوع است. برای شناخت موضوع بايد موارد زير را تعيين کنيم:

محدوديت ها؛ 

اهداف و انتظارات؛ 

نتايج و خواسته ها. 

 كار كالسی   تعيين محدوديت های پرسش (به روش بارش فكری)

۳ بنويسيد: در گروه خود، محدوديت های اين پرسش را تعيين کنيد و آن ها را در جدول۱

جدول۳-۱

محدوديتعنوان
حداکثر مسافت سفر

چهار روز
سيستم حمل ونقل در دسترس 



۳۰

می دانيم كه برای آگاهی والدين و دانش آموزان  اطالعات در وبگاه مدرسه  ارائه می شود؛ بنابراين بايد بررسی کرد که چه اطالعاتی 

از مناطق مختلف برای ارائه به مدرسه الزم است؟ 

در اين مورد به نکاتی مانند محدودۀ استان محل سکونت، استان های همجوار، آثار باستانی، مکان های تاريخی و زيارتی، امکانات 

تفريحی و ... بايد توجه کرد.

 كار كالسی  تعيين جزئيات اطالعات (بارش فكری)

۳ بنويسيد: در گروه خود، جزئيات اطالعات مورد نظر را تعيين کنيد و آن ها را در جدول ۲

جدول۳-۲

جزئياتموضوع
پارک های فناوری، کارخانۀ توليدی، دانشگاه مكان های  علمی

مکان های تاريخی
دانشمند، شاعر، نويسند، کارآفرين، ورزشکار، سياستمدار و مشاهير

شهربازی، استخر
استان های همجوار

امکانات مسافرتی

۱-۳- منابع اطالعاتی

انتخاب منابع و جمع آوری اطالعات
گام دوم

در بسياری از موارد می توان اطالعات را به آسانی به دست آورد. بايد بدانيد کدام منابع اطالعاتی می تواند اطالعات مورد نياز شما 

را دربارۀ مورد نظر مناطق تأمين کند، همچنين كدام منبع معتبر۱ است و كدام  يك اعتبار كم تری دارند؟

منابع اطالعاتی به سه دسته تقسيم می شوند:

۱ منابع اطالعاتی الكترونيكی؛

۲ منابع اطالعاتی مكتوب ؛

۳ افراد مطلع و آگاه .

١- به منابعی که می توان به اطالعات آن اطمينان کرد «منابع معتبر» می گويند.
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آيا اطالعات الكترونيكی دربارۀ موضوع وجود دارد؟

آيا به پژوهش كتابخانه ای نياز است؟

پاسخ اين پرسش ها می تواند به صورت زير باشد:

 الف) بخشی از اطالعات در وبگاه های اينترنتی وجود دارند، بنابراين جست و جو در اينترنت از طريق موتورهای جست 

و جو امکان پذير است.

 ب) در صورت نياز به اطالعات کتابخانه ای، می توانيد کتاب های مورد نياز را از کتابخانۀ مدرسه تهيه کنيد.

ج) بخشى از اطالعات را مى توانيد از طريق آشنايان و مصاحبه با افرادی که پيش از اين، از آن مناطق ديدن کرده اند به دست 

آوريد.

 كار كالسی   تعيين منابع جمع آوری اطالعات

در گروه خود، منابع جمع آوری اطالعات مورد نظر را تعيين کنيد:

جدول ۳-۳

منابعروش
وبگاه رسمی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگریاينترنت

اطالعات کتابخانه ای
پدر بهروز چند سال در آن شهر معلم بوده است و 

برای پيدا کردن اطالعات مورد نظر بايد جســت وجو کنيم و از طرفی هر جســت و جو نيازمند داشــتن ارتباط اســت. در جوامع 

انسانی، ارتباط باعث شده است تا شبکه هايی با هدف های متفاوت ايجاد شود. 

 كار كالسی   بررسی شبکه ها و داليل نياز به آن ها 

در گروه خود، شبکه ها و داليل نياز به آن ها را بررسی کنيد.
جدول۳-۴

نيازهاشبكه
ارتباط کالمیتلفن

ارتباط نوشتاری

اينترنت



۳۲

 در ابتدای پيدايش شــبکه های رايانه ای، استادان و دانشــجويان دانشگاه ها برای ارتباط بهتر و سريع تر با يکديگر از رايانه استفاده 

کردند. آن ها اســناد و پرونده هاى مورد نظر خود را روی رايانه ذخيره می کردند و به اشــتراک می گذاشــتند و نشانی آن ها را به ديگران 

اعالم می کردند. پس از مدتی تعداد رايانه ها و کاربران آن ها بسيار زياد شد و شبکه های رايانه ای در اندازه های بزرگ ايجاد شد. در اين 

هنگام اعالم نشــانی اســناد و پرونده ها دشوار شده بود. از اين رو، تعدادی نرم افزار توليد گرديد تا به کاربران در پيدا کردن پروندۀ مورد 

نظر خود در اين شبکه کمک کند.

در زمان کوتاهی شــبکه های رايانه ای بسيار سريع رشد کرد. با توليد صفحات وب و ايجاد وبگاه های گوناگون، ديگر جست و جو 

تنها برای پيدا کردن پرونده نبود و به همين دليل شــرکت های بســياری به منظور کمک به کاربران برای جســت وجو در اينترنت و پيدا 

کردن موضوعات مورد نظر آن ها ايجاد شدند که هرکدام ويژگی های خود را دارند.

با توجه به گستردگی و تعداد زياد وبگاه ها، به خاطرسپاری نشانی آن ها برای هيچ کس امکان پذير نيست. برای فهم بهتر اين مطلب 

کتابخانه ای را در نظر بگيريد که تعداد بسيار زيادی کتاب در آن وجود دارد و وجود يک راهنما می تواند انتخاب کتاب را آسان تر کند. 

در کتابخانۀ مجازی دنيا، يا همان اينترنت نيز، صفحات وب همين وضعيت را دارند. در اينترنت امکان ديگرى به نام موتور جســت و 

جو وجود دارد، با اين وظيفه که در زمينۀ مطالب مورد نظر شما در اينترنت جست وجو مى كند و صفحاتی را که با آن موضوع مرتبط 

هستند، به شما پيشنهاد مى دهد.

 كار كالسی   موتورهای جست وجو و ويژگی های آن ها

با دوستان گروه خود در مورد موتورهای جست وجو و ويژگی های آن ها صحبت کنيد.

جدول ۳-۵

ويژگی هاموتور جست و جو
google comموتور جست وجوی عمومی، امکان جست و جوی تصوير، متن، فيلم

مختص جست وجوی مطالب علمی
Askme com

۲-۳- مرورگرها

برای دستيابی به منابع و نمايش صفحات وب در اينترنت بايد از ابزارهای مرورگر صفحات وب استفاده کرد. شرکت های گوناگون، 

اين مرورگرها را با اهداف مختلفی توليد می کنند. 



۳۳

 كار كالسی  مرورگرهای وب و ويژگی های آن ها

در گروه خود، مرورگرهای صفحات وب رايج و ويژگی های آن ها  را بررسی کنيد.

جدول۳-۶                                           
      ويژگی هامرورگر

IE (Internet Explorer) ،توليد شرکت مايکرو سافت
Firefox  (Mozilla)مرورگر مجانی

Chrome

اينترنت را کتابخانه ای در نظر بگيريد که برای دسترسی به اطالعات، به جست و جوی در آن نياز داريد. هر وبگاه در اينترنت مانند 

يک کتاب است که به نشانی مشخص و منحصر به فردی 

نيــاز دارد و تنها زمانی می توانيد به اطالعات اين وبگاه ها 

دسترسی داشته باشيد که نشانی آن ها را بدانيد. 

مثال۱ برای ديدن وبگاه شــبکۀ رشــد می دانيم که 

نشانی آن www.roshd.ir  است. حال برای ديدن اين 

وبگاه به روش زير عمل می کنيم:

۱  مرورگر وب را اجرا کنيد. برای اين کار:

الف) در ميز کار خود بر روی   کليک کنيد

 Internet)روی مرورگر (All Programs) کليک کنيد.ب) در منوی همۀ برنامه ها (Explorer

پس از مدتی مرورگر (Internet Explorer)  اجرا می شود.

                                                                                      

۳) ، به مرورگر ( Internet Explorer) دسترسی داشته باشيد. يا می توانيد در ميز کار در قسمت نوار ابزار(شكل۲

 

٣  نوار ابزار شكل٢

(All Programs) ٣ منوی همۀ برنامه ها شكل١



۳۴

۲ در قسمت نوار نشانی وبگاه مورد نظر را وارد کنيد.

٣ نوار نشانی شكل٣

۳ با فشردن کليد (Enter)، يا عالمت   در 

نوار نشــانی منتظر نمايش محتويات صفحۀ مورد نظر 

باشيد.

 كار كالسی 

در رايانۀ خود مسيرهای الزم را برای اجرای ساير ابزارهای مرورگر بررسی کنيد.

در کتابخانه،هرگاه نام کتاب را ندانيد بايد موضوع مورد نظر خود را مطرح کنيد و کتابدار چندين پيشنهاد به شما می دهد. سپس شما 

با مطالعۀ آن کتاب ها، کتاب يا کتاب های مورد نظر خود را انتخاب می کنيد. در اينترنت نيز برای مراجعه به وبگاه هايی که نشانی آن ها را 

نمی دانيم از موتورهای جست وجو استفاده می کنيم.

مثال۲ نشــانی وبگاه رسمی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری را نمی دانيد ولی برای جمع آوری اطالعات مورد 

نظر، نياز داريد صفحات اين وبگاه را ببينيد. می توانيد عبارت وبگاه رســمی ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری را 

جست وجو کنيد و در صفحۀ پيشنهادهای موتور جست و جو، نشانی آن وبگاه را پيدا کنيد.

برای اجراى اين کار می توانيد مراحل زير را انجام دهيد:

۱ در مرورگر،  در قســمت نوار نشانی، نشانی 

موتور جست وجو را وارد نماييد.

۲ کليد  Enter را فشار دهيد و منتظر بمانيد.

۳ در اين مرحله، عبارت مورد نظر را در قسمت 

کليک  جســت و جو وارد کنيد و روی 

نماييد يا كليد Enter را فشار دهيد.

 

وبگاه شبکۀ رشد ٣ شكل٤

٣ موتور جست و جو شكل ٥
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٣ جست و جوبا استفاده از نوار نشانى  شكل ٦

۴ منتظر بمانيد تا صفحۀ پيشــنهادهای موتور جست 

و جوظاهر شود.

 

پس از جست وجوِی عبارت مورد نظر در موتورهای جست وجو، هر پيشنهاد دارای چند بخش است:

بخش آبی رنگ:  در اين قسمت امکانی فراهم شده است که با کليک روی آن می توانيد وبگاه پيشنهادی را مستقيمًا باز کنيد 

و آن را ببينيد؛

بخش سبز رنگ: نشانی وبگاه پيشنهادی ست؛

٣ وبگاه های پيشنهادی موتور جست و جو شكل ٧

در قســمت    از نوار نشانی می توانيد موتور جســت وجوی مورد نظر خود را انتخاب 

نماييد. بررســی کنيد که مرورگر رايانه شــما دارای چه موتورهای جست و جويی ست و چگونه می توانيد در 

زمان جست و جو موتور جست و جوی پيش فرض را تغيير دهيد؟

بررسی:

نکته: 
در مرورگــر "Internet Explorer " امکانی 

فراهم شده اســت که می توانيد از آن برای جست 

و جوی ســريع تر اســتفاده کنيد. بــرای اين کار 

کافی ست عبارت مورد جست و جو را در قسمت 

نــوار نشــانی وارد و روی   کليــک کنيد.

(۳ (شكل۲



۳۶

بخــش مشــكی رنــگ: توضيحات 

مختصر از محتوای وبگاه پيشنهادی ست .

برای ديدن وبگاه ها در صفحۀ پيشنهادهای 

موتور جست وجو می توانيد به روش زير عمل 

کنيد:

۱ اشاره گر ماوس را روی قسمت آبی هر 

پيشنهاد ببريد و کليک راست کنيد.

 ۲ در منــوی بــاز شــده، انتخاب هــای 

گوناگونــی برای ديــدن صفحۀ وبــگاه وجود 

دارد. 

با انتخــاب   صفحۀ وبگاه را 

در همين زبانه (Tab) خواهيد ديد.

بــا انتخــاب  صفحــۀ 

وبگاه  را در يک زبانۀ جديد از همين پنجره خواهيد ديد.

با انتخاب   صفحۀ وبگاه را در 

يک پنجره جديد خواهيد ديد.

همان طور که در کتابخانه، هنگام جست و جو، هر چه موضوع 

مــورد نظر خــود را بهتــر و دقيق تر بــرای کتابدار روشــن کنيم 

پيشنهادهای بهتری دريافت می کنيم، در اينترنت نيز، براى استفاده 

از موتورهای جست و جو بايد تالش کنيم واژه ها و کليد واژه های 

انتخابی برای جســت و جو دقيق انتخاب شــوند تا در سريع ترين 

زمان به بهترين پاسخ برسيم. 

  

نکته

ت انتخاب نشدن 
جه داشت که در صور

  بايد تو

ب، نتايج هر بار جست و جو به 
کليد واژه های مناســ

ســب تری پيدا 
كه كليد واژۀ منا

شــما كمك می کند 

كنيد.

٣  پيشنهادهای موتور جست و جو شكل ٨



۳۷

مثال۳: می خواهيم اطالعاتی در مورد وضعيت آب 

و هوا و ميزان آلودگی هوای  شهرســتان تهران به دست 

آوريم. نخســت کليد واژۀ «تهران» را در اينترنت جست 

وجو می کنيم.

نكات ايمنی

بسياری از وبگاه ها با توليد و درج كليد واژه های مورد 

جســت وجو تالش می كنند تا زيرمجموعۀ پيشنهادهاى 

موتور جست و جو قرارگيرند و قصدشان باال بردن آمار 

بازديد و ارائۀ تبليغات خويش است و در برخی موارد نيز 

نقش مّخرب دارند. 

برای ديدن نتايج پيشنهادها، مراقب چنين وبگاه هايى 

باشيد. 

 اين پاســخ ها صفحاتــى از وب را که داراى 

موضوعات متفاوتی دربارۀ تهران باشند، شامـــل 

مى شــوند. بــه واژه هايــی مانند "تهــران" ، واژۀ 

عمومی می گويند زيرا به تنهايی نمی تواند در پيــدا 

کردن پاسخ، به ما کمک کند. اکنــــون با کليـــد 

واژۀ آب و هوای تهران  جســت و جو را ادامه 

می دهيم. می بينيم که تعداد پيشنهادها کمتر شده و 

به موضوع آب و هوا نزديک تر است. 

پيشنهادهای موتور جست و جو برای کليد واژۀ تهران ٣ شكل ٩

٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای کليد واژۀ آب و هوای تهران شكل ١٠



۳۸

 كار كالسی  اين جست و جو را با عبارت «آب و هوای تهران» ادامه دهيد و پاسخ ها را مقايسه کنيد.

 كار كالسی 

آيا تاکنون به اين فکر کرده ايد که دربارۀ محصوالت کشــاورزی و شــرايط آب و هوايی الزم برای آن ها اطالعات مناســبى به دست 

آوريد برای شــروع می توانيد بررســی کنيد که چه محصوالتی برای شــرايط آب و هوايی استان يا شهرستان شما مناسب است. عبارت 

مناسب برای جست و جو در اين موضوع را بنويسيد.

۳-۳- چگونه جست وجوی بهتری انجام دهيم

اکنون می خواهيم در مورد جزئيات اطالعات استان ها، در اينترنت جست وجو کنيم و به جمع آوری اطالعات بپردازيم. 

 كار كالسی   وبگاه های معتبر برای جمع آوری اطالعات

در گروه خود، وبگاه های معتبر را برای جمع آوری اطالعات استان ها  بررسی کنيد.

موضوعات مورد بررسیوبگاه

وبگاه رسمی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

مکان های تاريخی، امکانات مسافرتی

وبگاه رسمی آموزش و پرورش

امکانات آموزش و پرورش شهرستان

وبگاه رسمی مسکن و شهرسازی

امکانات جاده ای

در بيشــتر موارد نيازمند جســت وجوی يک عبارت شــامل چند واژه 

هستيم.

مثال۴: اگر اســتان مورد بررســى، اســتان اصفهان باشد و بخواهيم 

دربارۀ مکان های ديدنی آن اســتان  اطالعاتى را در اينترنت به دست آوريم، 

۳ باشد. كليد واژه ها مى توانند مانند نمونه هاى جدول ۸

نکته 

مراجعه به برنامه و راهنمای 
  می توانيد با 

جو، دستورالعمل ها 
(help) هر موتور جست و

ا بهتر بشناسيد.
و امکانات آن ر

جدول ۳-۷



۳۹

پاسخ جست و جوواژه يا عبارت
جست و جوی اين عبارت همۀ صفحات مربوط به مکان ديدنی در جهان را پيشنهاد می دهدمکان ديدنی
تمام صفحاتی را که در آن از واژگان استان يا اصفهان استفاده شده است، پيشنهاد می دهداستان اصفهان

نسبت به دو مورد قبل بهتر است ولی باز هم پيشنهادهای آن بسيار زياد استمکان ديدنی در استان اصفهان

 كار كالسی  جمع آوری اطالعات در مورد مشاهير استان خراسان رضوی

در گروه خود، برای جمع آوری اطالعات در مورد مشاهير استان خراسان رضوی، چند  كليد واژه را بررسی کنيد.
جدول ۳-۹

ويژگی هاواژه يا عبارت
اين واژه به دليل عمومی بودن نمی تواند برای جست و جو مفيد باشدفردوسی

ابوالقاسم فردوسی
صفحات وبی پيشنهاد می شود که در آن حتمًا اين عبارت به کار رفته باشد ابوالقاسم فردوسی

مثــال۵: اگــر دو کلمــۀ ابوالقاســم و 

فردوسی را جست وجو کنيد با پيشنهادهای 

زير روبه رو خواهيد شد:

نکته 

اگــر يك عبــارت را  جســت و جو 

ت بهتر است آن عبارت را  
مى كنيم آن عبار

شانه  "    " بنويسيم.
در داخل ن

٣ پيشنهادهای موتور جست وجو  شكل ١١
برای کليد واژۀ ابوالقاسم فردوسی

جدول ۳-۸



۴۰

صــورت   بــه  را  عبــارت  هميــن  اگــر 

دوباره  و  دهيد  نشــان  «ابوالقاسم فردوسی» 

جســت و جو کنيد پيشــنهادهای روبه رو را 

خواهيد ديد.

 كار كالسی 

  برای جمع آوری اطالعاتى دربارۀ مشاهير استان خود، چند كليد واژه را در گروه خود بررسی کنيد.

نکته 
  در بيشــتر موتورهای جســت و جو عبارات مـــورد 

جســت  و جو نبايد از ده واژه بيشــتر باشد. برای جست و 
جوی بهتــر می توانيد از عبارت های بازدارنده (عبارت هايی 

که موتورهای جســت وجو به  صــورت پيش فرض آن ها را 
ناديده می گيرند)، مانند و، از، به ... استفاده کنيد.

٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای  شكل ١٢
کليد واژۀ  ابوالقاسم فردوسی



۴۱

4-3- كاربرد عالمت مثبت (+) و (-) در جست و جو

) قبل از آن واژه و بدون فاصله استفاده  هرگاه نياز باشــد که واژه ای حتمًا مورد جســت و جو قرار گيرد می توان از عالمت مثبت (

کرد. با اســتفاده از عالمت  به موتور جســت و جو می گوييم که ارزش اين کلمه در جست وجو برای ما مهم است و حتمًا بايد وجود 

داشته باشد.

 كار كالسی   انتخاب كليد واژه ها

 برای جمع آوری اطالعاتى در مورد آثار باستانی در استان فارس چند كليد واژه را در گروه خود بررسی کنيد.

جدول ۳-۱۰

مناسب بودن پيشنهادهاعبارت انتخابی برای جست و جو
آثار باستانی استان فارس

استان فارس آثار باستانی 

استان فارس +  آثار باستانی

   
آثار باستانی استان فارس   ٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای  کليد واژۀ  شكل ١٣



۴۲

 كار كالسی  پيشنهاد كليد واژۀ مناسب

در گروه خود، كليد واژه هايى را  برای جمع آوری اطالعات دربارۀ مکان های مذهبی و زيارتی اســتان خراســان رضوی پيشــنهاد 

دهيد.

) پيش از  در نقطۀ مقابل، هرگاه نياز باشــد که واژه ای خاص را از پيشــنهادهای موتور جست و جو حذف کنيم از عالمت منفی (

) به موتور جست و جو می گوييم که پيشنهادهايش نبايد شامل اين  آن واژه و بدون فاصله استفاده می کنيم. پس با استفاده از عالمت (

واژه باشد.

  كار كالسی

بــرای جمــع آوری اطالعــات در مــورد  آثار 

باســتانی در استان فارس به جز تخت جمشيد کليد 

واژۀ زير را بررسی کنيد.

جمشيد تخت  "آثار باستانی استان فارس" 

 

 كار كالسی   استفاده از كليد واژه ها

برای جمع آوری اطالعات دربارۀ آثار باســتانی استان لرستان 

بــه ترتيب کليد واژه هــای زير را در موتور جســت و جو وارد و 

جواب ها را با هم مقايسه کنيد:

"آثار باستانی استان لرستان"

آثار باستانی "استان لرستان"

"آثار باستانی" "استان لرستان"  

در پايان بررســی كنيد کدام گزينه پاســخ های بهتری را ارائه 

می کند.

نکته 

درســت قبل از واژۀ مورد نظر قرار گيرد. اگر از   بايد توجه کرد که عالمت های (+ )و( – )بايد 
فاصله نيز استفاده شود، اين دستور پاسخ مناسبی 

نمی دهد.

آثار باستانی  ٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت  شكل ١٤
تخت جمشيد استان فارس 



۴۳

 كار كالسی  انتخاب بهترين کليدواژه ها

۳، با هم گروهی های خود بهترين عبارت و کليد واژه ها   برای جمع آوری اطالعات در مورد هرکدام از جزئيات مربوط به جدول ۲

را برای جست و جو در صفحات وب تعيين نماييد.

با توجه به اينکه داده های جمع آوری شده بايد معتبر باشند، الزم است اطالعات را از وبگاه های شناخته شده و معتبر دريافت کنيم و 

 site:به همين دليل نياز اســت يک عبارت يا چند واژه را در يک وبگاه خاص مورد جســت و جو قرار دهيم. با استفاده از اين دستور

می توانيم جست و جو را به يک يا تعدادی از وبگاه ها محدود کنيم.

مثال۶: اگر عبارت (معبد آناهيتا site:www.ichto.ir) را در کادر جســت وجو وارد کنيد، نتايج جست و جو شامل صفحات 

حاوی کلمۀ معبد آناهيتا از سايت سازمان ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری (www.ichto.ir) خواهد بود.

 

٣  پيشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت معبد  شكل ١٥
site:www.ichto.ir آناهيتا           

                                                                                                       

 كار كالسی  عبــارت زير را كه اشتباهات اماليى 

دارد، در موتــور جســت وجووارد كنيــد و منتظر پاســخ بمانيد. 

مشاهدات خود را توضيح دهيد.

سارمــان بـــزوحس وبـرنامه ريضى آموزشى

 

نکته 

مورد نظر دچار اشتباه شويد. برخی از موتورهای   ممکن اســت در هنــگام وارد کردن واژگان 
جست وجو امکان پيشــنهاد امالی صحيح واژه 

مورد نظر را دارند. 



۴۴

 رعايت نکتۀ زيردر اجراى جست و جوی بهتر بسيار کمک می کند:

درتعيين عبارت ها برای جست و جو از کلمات مفرد استفاده کنيد زيرا جمع آن ها نيز در نتايج خواهدآمد.

مثال۷: برای جســت و جو در مورد درمانگاه های شــبانه روزی شهرستان تبريز، بهتر اســت عبارت درمانگاه شبانه روزی تبريز را 

جست و جو کنيد.

 

٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت درمانگاه شبانه روزی تبريز شكل ١٦

بيشتر بدانيم: عمليات رياضی
در بسياری از کارهای روزمره به عمليات 
محاسباتی نياز داريد. در برخی از موتورهای 
جســت و جو به آســانی می توانيــد عمليات 
رياضی را جســت و جو کنيد. موتور جست 
و جو، نتيجۀ نهايــی عمليات مورد نظرتان را 

اعالم مى كند.

٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت ٢×٢  شكل١٧



۴۵

 كار كالســی  عبارتی را برای جســت و جوی پارک های فناوری و بيمارســتان های شهرستان مورد تحقيق خود 

بنويسيد. به مفرد بودن واژه های عبارت جست و جو دقت کنيد.

درتعييــن عبــارت ها برای جســت و جو اگر در مفهوم يک واژه ترديد داريد، بهتراســت چند واژۀ مترادف را با هم جســت و جو 

کنيد.

تمرين: واژه های كار، شغل، حرفه در عبارتی ماننِد كار، شغل و حرفۀ مرتبط با رشتۀ فناوری اطالعات و ارتباطات را جست وجو 

كنيد. 

درتعيين عبارت ها برای جست وجو 

بــه منظور تأکيد بر يک واژه می توان آن 

را در عبارت مورد جست و جو تکرار 

کرد.

دربــارۀ  می خواهيــم  مثــال۹: 

بندرعباس  شهرســتان  کارآفرين  افراد 

اطالعاتی را جمع آوری کنيم. برای اين 

کار عبارت کارآفرين کارآفرين کارآفرين 

بندرعباس را جست و جو می کنيم.

همان گونه کــه در تصوير می بينيد، 

موضوع  نتايج ارائه شــده نامرتبط بــا 

مورد نظر ماست. 

برای رســيدن بــه پاســخ های بهتــر از عبارت 

بانک  بندرعباس  کارآفريــن  کارآفريــن  کارآفرين 

استفاده می کنيم .

 

٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت شكل ١٨
کارآفرين کارآفرين کارآفرين بندرعباس

٣ پيشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت شكل ١٩
بانک کارآفرين کارآفرين کارآفرين بندرعباس 
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پردازش و مستندسازی اطالعات  گام سوم

پس از آنكه اطالعات مورد نياز خود را در وبگاه های معتبر پيدا کرديد، بايد آن ها را پردازش كنيد. يعنی از بين اطالعات به دس��ت 
آمده، اطالعاتی را كه مناسب اند انتخاب و آن ها 
را دسته بندی و سازماندهی كنيد. براى اين كار 
م��ی توانيد اطالعات خ��ود را در يک نرم افزار 

واژه پرداز وارد و آن ها را ويرايش كنيد. 
برای انتخاب مطالب مورد نظر و درج آن ها 
در نرم افزار واژه پرداز کافی ست مراحل زير را 

انجام دهيد:
1 ب��رای انتخاب اطالع��ات بايد درابتدای 
متن مورد نظر كليك كنيد وکليد چپ ماوس را 
نگه داريد و اش��اره گر ماوس را به سمت انتهای 

متن حرکت دهيد . 
   2 در اين مرحله با استفاده از صفحه کليد، کليدهای) Ctrl  C ( را همزمان فشار دهيد تا يک کپی از متن مورد نظر تهيه شود.

3 انتخاب متن شكل 20

               بیشتر بدانیم: 

بيشتر اطالعات موجود در شبکۀ جه��انی )اينترنت(،توسط 
موت����ورهای جست و جو بررسی نمی شوند!  

بيش��تر اين اطالعات در وبگاه هايی قرار دارند که موت���ورهای 
جست و جوی عمومی توانايی دسترسی به آن هارا ندارند. 

به اي��ن وبگاه ها، وب نامرئ��ی می گويند. می توانيد با اس��تفاده از 
جست و جو در اينترنت اطالعات بيشتری در زمينه وب نامريى 

              به دست آوريد.



۴۷

نــــرم افزار واژه پــرداز (Microsoft Office Word ) را اجرا کنيد ۳

در اين نرم افزار با اســتفاده از صفحه کليد، کليدهای( Ctrl  V) را همزمان فشــار دهيد تا يک نسخه از متن مورد نظر در اين  ۴

پرونده درج شود.

٣ کپی کردن اطالعات در نرم افزار واژه پرداز شكل ٢١

 

پس از جمــع آوری تمــام مطالب می توانيــد تغييرات 

و ويرايش هــای الزم را در متن انجام دهيــد و آن را با نام 

مناسب ذخيره كنيد.

اكنون كــه تمام اطالعات مورد نيــاز را جمع آوری و 

ويرايش كرده ايد، می توانيد بر اساس آن ها شهر پيشنهادی 

خود را پيدا كنيد.

 كار كالسی   شهر مورد عالقۀ خود را، 

که در ابتدای اين پودمان يادداشت نموده ايد، با پيشنهادی 

که پس از بررســی و جســت وجو ارائه کرده ايد مقايســه 

کنيد.

نکته 
هر چند اســتفاده از اين مطالب در نــگاه اول کار 

آســان و بدون مســئوليتی به نظر می رسد ولی آنچه مهم 
اســت وظيفۀ شرعی و اخالقی در اســتفاده از مطالب 

اســت. می توانيم با آوردن نام نويسندۀ مطالب يا نشانی 
صاحب اثر را رعايت کنيم.وبــگاه آن هــا در انتهای مطالب خــود، حقوق معنوی 



۴۸

گام چهارم ارائه و اشتراک گذاری اطالعات

پس از جمع آوری و ويرايش مطالب مربوط به سفرهای علمی تفريحی در مورد استان مورد تحقيق گروه خود، بايد با توجه به مطالبی 

که در ادامۀ همين کتاب خواهيد آموخت بتوانيد آن را در اختيار مدرسه بگذاريد و به ديگران نيز ارائه نماييد.

 كار كالسی 

۱ در مورد نمايشــگاه و جشنواره های مرتبط با محصوالت تفکر خالق و نوآور دانش آموزان شهر مورد نظر گروه خود اطالعاتی 

را جمع آوری کنيد. اين اطالعات را با استفاده از يک نرم افزار واژه پرداز مرتب کنيد.

۲ هر محصولی که می بينيد زاييدۀ يک تفکر خالق اســت مى تواند بر پايۀ دانش اســتوار باشد. برای توليد محصول مورد نظر خود 

به نقشــه نياز داريد. عبارت الزم را برای ديدن نقشــه ها و ايده های خالق (به منظور توليد يک گلدان) بنويسيد. پس از جست و جوی 

آن، عبارت اطالعات انتخابی خود را در يک سند در نرم افزار واژه پرداز مرتب و ذخيره نماييد.

۳ عبارت مناسبى برای جمع آوری اطالعــــات در خصوص غــــذاهای معروف و محلی شهرستان مـــورد نظر بنـويسيد. آن را 

جست وجو کنيد. سپس در مورد طرز تهيۀ يکی از آن ها اطالعات الزم را جمع آوری نماييد.

۴ بيشتر ايده ها و تفکرات خالق، زمانی به سراغ ما می آيند که امکان يادداشت آن ها را بر روی کاغذ نداريم. در بيشتر اين زمان ها  

تلفن همراه ما می تواند ابزار مناسبی برای ثبت اين تفکرات و ايده ها باشد. نرم افزار های واژه پرداز متفاوتی برای تلفن های همراه وجود 

دارد. با جست وجو در اينترنت آن ها را شناسايی و نتايج جست  و جو را در کالس ارائه نماييد.

www.tebyan.net  روی پيوند حوزه وسپس روى پيوند مراجع كليک كنيد و اطالعات  ۵ با مراجعه به وبگاه تبيان به نشانی 

مورد نياز را در مورد احكام مربوط به سفر بيابيد. 



۴۹

 
            

       عنوان پروژه

     

       

     

      

مهارت هايى را كه يادگرفتم: كارهايى كه من انجام داده ام:

ابزارهايى كه از آن ها استفاده كردم:

محصولى كه در اين پودمان ساخته ام:

مشاغلى كه با آنها آشنا شدم:

نكات ايمنى كه به آن ها توجه كردم:


