پودمان 1

نوآوری و فناوری



در این پودمان،مهارتهای خود را در



 

 


  

اختراع ،نوآوری،ساخت محصول و فناوری افزایش میدهم
وبه آفرینش خداوند بیشتر توجه میکنم.

برخی از مهارتهایی که در این پودمان بهدست میآورید:



 آم��وزش و بهکارگی��ری مهارتهاي��ی مانند اجرای کاره��ای گروهی ،تفکر

انتقادی ،پرسشگری؛


آشنایی با برخی مفاهیم نوآوری و سیستم؛



ایدهپردازی ،نوآوری و خالقیت؛



انجام دادن کارها بر پایۀ نگرش سیستمی؛



بهرهگیری درست از فناوریها؛



مدیریت زمان و اجرای درست فرایند کارها.
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 -1-1اختراع و نوآوری
هنگامیکه به وس��ايل پیرامون خود نگاه میکنم ،پیش خود میاندیش��م این وس��ایل را که میبینم چرا و چگونه به وجودآمدهاند و چه

کس��ی آنها را برای اولین بار اختراع کرده اس��ت .من باور دارم اگر من هم مانند مخترع اين وس��ايل ایدۀ نو ،خالقیت ،همت و تالش

داشته باشم ،یک مخترع خواهم شد.

اختراع یا آفرینش  ،نتیجۀ فکر و ایدۀ افراد اس��ت که روش یا چیزی را برای اولین بار به وجودمیآورد یا میآفریند ،برای اینکه

یک کار دش��وار را آس��ان یا یک مسأله را حل کند .من و دوس��تانم نیز میتوانیم با هم یک اختراع یا آفرینندگی داشته باشیم .اختراعی

که به تولید رسیده باشد ،نوآوری نامیده میشود.

كار كالسی   -بررسی چند اختراع و نوآوری
من با کمک دوس��تانم ،یک گروه تش��کیل میدهیم و چند اختراع را که در پیرامونمان وجود دارد در جدول  ، 1-1به همراه هدف

از اختراع ،مینویسيم.

جدول 1-1
نام اختراع و نوآوری

هدف از اختراع و نوآوری

روشهای گوناگونی وجود دارد تا بتوان مخترع و نوآور خوبی بودِ ،
مانند ایده گرفتن از آفرینش ،بررسی روش کار وسایل پیرامون

خود ،بررسی زندگی مخترعان ،افزایش قدرت خالقیت و یادگرفتن روش طراحي و ساخت.
 -1-1-1ایده گرفتن از آفرینش

هنگامیک��ه در بین راه خانه و مدرس��ه با دقت ب��ه پیرامون خود نگاه میکنم با خودمیاندیش��م چگونه

میتوان از موجودات ،آفرینش ،درختان ،کوهها ،آسمان و خیلی چیزهای دیگر ،ایده و فکر جدید گرفت.
کار اصلی آنها چیس��ت؟ چگونه کار میکنند؟ مخترع آنها کیس��ت؟وآیا میتوان برای اختراع از طبیعت

ایده گرفت؟
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شكل 1-1

كار كالسی  -بررسی چند اختراع الهام گرفتهشده از طبیعت
در گروه خود ،چند اختراع الهام گرفتهشده از آفرینش را در جدول  1-2مینماییم.
جدول 1-2
اختراع الهام گرفته از آن

نام آفریده یا موجود طبيعی

دوربین عکاسی

چشم

چاقو
تار عنکبوت

 -1-1-2بررسی چگونگی کار وسایل پیرامون

مخترعان و نوآوران در ساخت وسایل و محصوالت خود،

روشه��ا و ایدههای نو را به کار میبرند .بررس��ی چگونگی کار

وس��ایل میتواندبه من یک ایدۀ جدی��د و نو بدهد و کمک کند تا
بتوانم وسیلۀ دلخواه خود را اختراع کنم.

برای نمونه هنگامیکه دوچرخه را بررس��ی میکنم و میبینم

چ��ه بخشها و قطعاتی در دوچرخ��ه وجود دارد ،میتوانم برای

اخت��راع یک دوچرخهای که با باد کار کند از آن اس��تفاده کنم.

یا وقتی یک اس��باببازی را باز و بسته میکنم میتوانم از روش

کار آن آگاه شوم.

شكل 2-2

كار كالسی   -باز و بستن و شناسایی اجزای یک وسیله
با راهنمایی دبیر خود و پس از باز و بستن یک وسیلۀ دلخواه ،جدول  1-3را پر کنید.
جدول 1-3

نام وسیله:
بخشهای مهم وسیله

وظیفه بخش

اجزای ثابت بخش

اجزای متحرک بخش
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 -1-1-3بررسی زندگی مخترعان و نوآوران

ش��اهعباس صفوی برای رفاه مردم و لش��کریان خود كه در هنگام س��فر از شهری به شهر

ديگ��ر میرفتند واحتیاج به نان داش��تند ،از ش��یخ بهای��ی که یکی از دانش��مندان آن زمان بود،
خواس��ت چارهای بیابد .ش��یخ بهایی برای نیاز به وجود آمده ،با امکانات موجود در ش��هرها،
اختراع و نوآوری جالبی را ارائه کرد .اختراع و نوآوری او تنور نان س��نگک بود و پيشبينی

ش��د نانوایان ش��هرها ،برای مصرف مردم و نیاز س��ربازان نان بپزند .نان سنگک از نظر مزه و

بهداشتی بودن یکی از بهترین نانهای ایرانیست.

من نيز با بررسی اختراع و زندگی مخترعان میتوانم روش و ایدههای آنها را به کار ببرم و

شكل 1-3

در اختراع و نوآوری خود از آنها بهرهبرداری کنم.
بررسی

در گروههای چند نفری زندگینامۀ چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوریهایی داشتهاند را بررسی و جدول  1-4را تكميل

کنيد.

جدول 1-4
مخترعین و نوآوران
جابر بن حیان
خوارزمی

اختراع و نوآوری

حمامی که با یک شمع گرم میشد

هدف از اختراع و نوآوری

 -1-1-4پرورش خالقیت

برای این که مخترع و نوآور خوبی باش��ید باید خالقیت خود را پرورش دهید .چندین روش برای پرورش خالقیت وجود دارد س��ه

شیوه زیر را بررسی و آنها را تمرین کنید.
الف) ارتباط اجباری

در ای��ن روش ش��ما بین دو یا چند چیز ارتباط اجب��اری به وجود میآورید .این ارتباط باعث میش��ود ایدههای جدیدی برای حل

مسائل به وجود آید.

نمونه :چگونه میتوان بین چرخ و صندلی ارتباط اجباری برقرار کرد:






صندلی چرخ دار

چرخ صندلی دار

صندلی به شکل چرخ

 (....................................ايده شما)

(ایدۀ خود را ،برای ایجاد ارتباط بین چرخ و صندلی ،در شکل بکشید).
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؟

شكل 1-4

كار كالسی   -ارتباط اجباری برای پرورش خالقیت
با کمک دبیر خود جدول  1-5را پر کنید .در این جدول با روش��ی که دوس��ت دارید بين گزينههای س��تون اول و رديف اول ارتباط

برقرار کنید .چیزهایی را به جدول بیفزایید یا یک بازی اختراع کنید.

جدول 1-5
صندلی
کتاب
کفش
گل
....

چرخ
صندلی به شکل چرخ

بال

خوشمزه

....

بالی به شکل گل....

ب) هماندیشی (بارش فکری)
در ای��ن روش یک گروه در بارۀ مس��ئلهای ایدهها و فکرهای جدید پیش��نهاد میکنند.

افراد گروه نباید از همدیگر ایراد بگیرند  .آنها باید کمک کنند تا ایدهها و فکرهای بیش��تر،

هرچند عجیب و متفاوت ،ایجاد شود.

كار كالسی  -بارش فکری

شكل 1-5

گروهی تش��کیل دهید و با کمک دبیر خود در بارۀ یکی از موارد زیر و ایدههای دیگر ،روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را

زیر بنویسید.

 -1چگونه میتوانیم در حیاط ،بازیهای بهتری داشته باشیم؟
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 -2برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش ،گم نکنیم ،چه باید کرد؟
................................................................................. -3
برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر
اعضای گروه........................................ :تاریخ ........... :ساعت...........:
موضوع.............................................................................. :
ایدههای ارائهشده:
.......................................................................................-1
...................................................................................... -2
...................................................................................... -3
پرسش:
اگر تنها دو ظرف س��ه و ده لیتری داش��ته باشید چگونه میتوانید با این دو

ظرف 8 ،لیتر آب از رودخانه بردارید؟

كار كالسی   -روش سوم پرورش خالقیت
روش س��ومی را که دبیر س��ر کالس آموزش میدهد در گروه اجرا کنید،

شكل 1-6

سپس آن را در برگۀ زیر بنویسید.

برگه پرورش خالقیت با روش ............
نام گروه......................................... :تاریخ ............... :ساعت..............:
موضوع.................................................................................. :
کارها:
..........................................................................................
..........................................................................................
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-1-1-5روش کاربرد مراحل طراحی و ساخت

یک��ی دیگ��ر از روشهایی که ب��رای اختراع و تولید محصول جدید به کار میرود ،کاربرد مراحل طراحی و س��اخت اس��ت.فرایند

طراحی و ساخت در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است.
توليد

آزمايش
و بهبود

ارائه و ثبت
محصول

انتخاب
راه حل

بررسی و
ارائه راهحلها

بررسی
اطالعات

تعريف نياز

بررسی نياز
و مسئله

برنامهريزی كارها

شكل 1-7

نمونه طراحی و ساخت ساک دستی
علیرضا برای طراحی و ساخت ساک دستی برای خانواده خود روش زیر را به کار برده است:
 -1تعريف نیاز (چرا ساک دستی را میخواهیم و )...؛
 -2بررسی نياز و مسئله (ساک دستی باید چقدر جا داشته باشد و چه وزنی را تحمل کند و )...؛
 -3برنامهریزی انجام کارها (برای ساخت نخست مطالعه میکنیم بعد جنس ساک را انتخاب میکنیم و )...؛
 -4بررسی اطالعات (بررسی نمونههای ساک دستی را از نظر اندازه ،شکل و جنس)؛
 -5بررسی و ارائه راهحل ها (پیشنهاد جدید برای ساک ،چند پیشنهاد برای شکل  ،اندازه و جنس ساك میدهیم)؛
 -6انتخاب راه حل (بر اس��اس اندازه مورد نیاز ،قیمت و قدرت تحمل ،یک ش��کل و جنس نمونه مناسب را انتخاب میکنیم نقشه

آن را میکشیم)؛

 -7توليد (فراهم کردن مواد و ابزار الزم و ساخت یک نمونه ،شروع به ساخت ساک دستی میکنیم)؛
 -8آزمایش و بهبود (آزمايش و بررس��ی چگونگی کار نمونه ساختهش��ده و این که آیا نیاز خانواده برآورده شده است؟  ،ساک دستی

ساختهشده را آزمایش میکنیم که ببینیم آیا قدرت تحمل را دارد و )...؛

 -9ارائه و ثبت محصول ( ارائه نمونه در صورت نیاز و تحویل ساک دستی به خانواده).
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كار كالسی   -طراحی و ساخت
گروه ما میخواهد وس��یلهای بس��ازد ک��ه ……………… ..…………………………….در این ص��ورت میتوانیم از نخ،
چسب ،کاغذِ ،کش الستیکی ،آهنربا ،مقوا ،تکه چوب و هر آنچه در دسترس است استفاده کنیم .این اختراع ما خواهد بود و در آینده

کار مردم را آسانتر میکند و به نوآوری تبدیل خواهد شد.

جدول  1-6خالصه گزارش طراحی و ساخت  ................................را در دفتر میکشیم و آن را پر میکنیم
نقشه اختراع من:

نام اختراع من :
اختراع من چه كار ميكند؟

من در اين اختراع ياد گرفتم كه ....

موارد استفاده از اختراع من در آینده عبارتند از ...

جدول 1-6
مراحل
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شرح

 -1-2فناوری و سیستم
روزی مخترعی توانست با ایده گرفتن و دقت

در طبیعت ،فناوری سادهای را اختراع کند.

چس��بیده اس��ت ،آنها را زیر ذ ّره بین گذاش��ت و

قالبهایی در سر خارهای روی دانه دید .این

باب��اآدم (زردان) ب��ه ش��لوار و جورابهایش

اوهنگامیک��ه دیددانهه��ای خاردارگياهانی مانند

میچس��بند و دانهها با ای��ن روش از جایی به

قالبها با گیرکردن به حلقههای پارچۀ لباس به آن

با بررس��ی ای��ن روش و ایدۀ خ��ود ،فناوری

جای دیگر منتقل میش��وند .آن مخترع توانست،

جدیدی که خیلی کاربرد دارد ،اختراع کند.
-1-2- 1فناوری چیست؟

کارب��رد عملی دانش در یک موضوع را فناوری میگویند.هنگامی که ش��ما دانش و ابزاری را ب��رای زندگی بهتر به کار میبرید در

حال تولید فناوری هستید.

                                                                الف                                                                 ب
شكل 1-8

كار كالسی   -تعیین چند فناوری برای یادسپاری

با هم انديش��ی در گروه خود ،برای آس��ان شدن یادس��پاری پنج کلمۀ «زنبور ،یک ،نوآوری ،گیاه ،دانه» سه فناوری ارائه كنيد و در

جدول  1-7بنویسید.

جدول 1-7
شماره فناوری

1

توضیح آن

2
3
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 -1-2-2انواع فناوری

فناوری از نظر پیچیدگی به س��ه س��طح س��اده ،متوسط و پیشرفته تقس��یمبندی میش��ود .برخی از فناوریها عبارتاند از فناوری

ارتباطات و اطالعات ،فناوری نانو ،فناوری فضایی و زیس��ت فناوری .با ش��ناخت و کاربرد درس��ت فناوریها ،میتوان آنها را برای

زندگی سودمندتر کرد.

كار كالسی  -بیان چند راه حل برای پیشرفت کشور
بهصورت گروهی برای پیشرفت کشور در بخش فناوری  ،راهحلهایی را ارائه دهید و درجدول زير بنويسيد.
جدول1-8
نمونه

راه حل

1
2
3
4

ایران در سال  1404باید در منطقه در بخش فناوری رتبۀ اول را داشته باشد،
من به سهم خود کمک میکنم کشورم به این رتبه برسد.

 -1-2-3محصوالت فناوری طبیعی و فناوری مصنوعی

در خلق��ت و طبیعت ،محصوالت فناوریهای بس��یار زیادی وجود دارد

که بش��ر توانس��ته است برخی از آنها را شبیهس��ازی کند .به ابزار ،روشها و

وسایلی که انسانها میسازند «محصول فناوری» میگویند.

كار كالسی   -فناوری طبیعی و فناوری مصنوعی

شكل 1-9

با بررسی شکل و راهنمایی دبیر به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
 -1دانۀ چه گیاهی در شکل نشان دادهشده است؟
 -2از روی این دانه چه محصول فناوری مصنوعی ساختهشده است؟ ...........................................................
 -3کاربرد محصول فناوری نشان دادهشده چیست؟.............................................................................................
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نمونهای از فناوری طبيعت
فناوری س��اخت آجرها و تیرهای کم وزن از روی فناوری کندوهای عس��ل الهام گرفته است .از رازهای آفرینش اینست که خانه

زنبور عس��ل شش ضلعی است .محاسبات دانشمندان نشان داده است که شش ضلعی مناسبترین شکل هندسی برای داشتن بیشترین

فضای ممکن برای جمعآوری شیره و داشتن بیشترین استحکام با کمترین مصالح است.

                                           الف                                                                                          ب
شكل 1-10

دستاوردهای انسان ،نشان میدهد که از پدیدههاو محصول فناوریهای طبیعی بهرهبرداریهای زیادی شده است .امروزه ساختار

کندوی عس��ل الگوی س��اخت آجرهای کم وزن و در عین حال با استحکام اس��ت .این ساخت همچنین برای سبک کردن تیرآهنهای

ساختمان و ساخت الستیکهای ویژه زمستان به کار میرود.

كار كالسی  -نمونهای از محصوالت فناوری طبیعی و مصنوعی
در گروه خود نمونهای از محصوالت فناوری طبیعی را که به طور مصنوعی نیز وجود دارد تعیین کنید و ویژگی آن را
بنویسید.

 -1-2-2سیستم
سیستم مجموعهای است که اجزای آن باهم در ارتباطاند و بوسيله فرایندهايي ورودیها را به خروجیها تبدیل میکنند .برای
نمونه ،یک پنکه یک سیستم است که از اجزای مختلف تشکیل شده است .برق در واقع ورودی پنکه است و بهوسیلهی موتور
و پرهها سبب میشود که خروجی آن ،یعنی وزش باد تولید گردد .اجزای یک پنکه اگر باهم ارتباط نداشته باشند سیستم پنکه
را به وجود نمیآورند.
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كار كالسی  -بررسی پنکه از دیدگاه سیستم
در گروه خود در مورد پنکه به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
 -1اگر اجزای یک سیستم (این وسیله) باهم ارتباط نداشته باشند این وسیله کار میکند؟
.................................................................................................
 -2چرا نمیتوان پروانۀ این وسیله را ،بدون تغییر دادن دیگر اجزا ،بزرگتر ساخت؟
.................................................................................................
 -3فرایندهایی را که در این وسیله میتوانید شناسایی کنید در زیر بنویسید.
.................................................................................................

پرسش

شكل 1-11

به پرسشهای زیر که در باره تفکر سیستمی است پاسخ دهید:
 -1آیا در کارهایی که بهصورت گروهی انجام میدهم باید با دیگران هماهنگ باشم؟
 -2آیا کارهایم را باید در زمان معینی تمام کنم؟
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 -3اگر من کارم را درست و خوب انجام ندهم آیا کار دیگران خراب میشود؟
 -4چگونه میتوانم با کمک دیگران به اهداف مشترک برسم؟

كار كالسی  -بررسی چند سیستم در بدن انسان
در گروه خود ،دستگاهها و زیر سیستمهای بدن انسان را در جدول  1-9بنویسید.
دستگاههای بدن
بینایی
خونرسانی
شنوایی

کاربرد دستگاه

اجزا

جدول1-9

ورودی

خروجی

شگفتیهای آفرینش

كار كالسی -بررسی سیستم در تیم ورزشی
اگر یک تیم ورزشی مانند  .................را یک سیستم بدانید ،اجزای (اعضای) آن و وظایف هر یک را در جدول 1-10

بنویسید ،سپس به پرسشها پاسخ دهید.

اعضای سیستم (تیم)

جدول1-10

وظیفه

 -1چرا اگر بهترین بازیکنهای تیمها نیز جمع شوند ،نمیتوان گفت بهترین تیم ورزشی تشکیل میشود؟

 -2آیا بازیکنهای یک تیم میتوانند مستقل از هم کار کنند؟ چرا؟

 -3آیا میتوان گفت سیستم ،یک هدف مشخص دارد و همۀ اجزا باید برای رسیدن به آن هدف کمک کنند؟چرا؟
 -4آیا اگر یکی از اعضای تيم  ،وظیفۀ خود را به خوبی انجام ندهد تیم به هدف خود میرسد؟ چرا؟
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ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ:

ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻡ:

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ:
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ:

ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ:
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پودمان 2

كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

یکــی از فناوریهایی که در دنیای امروز در بيشــتر جاها و کارها از آن اســتفاده میشــود ،فنــاوری اطالعات و

ارتباطات ( - ICTآی ســی تی) اســت.توانایی بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعهامروزی ،یکی از

مهارتهای مورد نياز زندگی است.

در شكل فوق چند نمونه از كاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات را میبينيد.
برخی از مهارتهایی که در این پودمان بهدست میآورید:

 به کارگیری مهارتهایی مانند اجرای کارهای گروهی ،تفکر انتقادی ،پرسشگری

و ...؛





آشنایی با مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات؛

آشنایی با ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آنها؛

آشنایی با تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی؛
ایدهپردازی ،نوآوری و خالقیت؛
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فناوری اطالعات و ارتباطات
به فرایندهایی که برای جمعآوری ،ذخیره سازی ،پردازش ،تبادل و ارائه اطالعات به كار مي روند ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ميگوييم.
فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق ابزارهایی مانند رایانه  ،اینترنت و تلفن همراه به كار میرود.

كار كالسی  -ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آنها

گروهی تشکیل دهید و با هم فکری دوستانتان ،جدول  2-1را کامل کنید:
ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات

تلفن همراه

بارش فکری
دربارۀ «آموزش الکترونیکی» گفت وگو کنید.
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جدول 2-1
کاربرد ابزارها
مکالمه
ارسال پیامک

پیشنهاد امكاناتی كه میتوان به این ابزار اضافه كرد

  -2-1بانكداری الكترونیكی

شكل  -2-1بانكداری الكترونيكی
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 -2-2سیر تحول و تکامل فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطات در گذر زمان تغییرات گستردهای داشته است .شکل  2-2برخی از تغییرات مهم را نشان میدهد:

شكل  -2-2سير تحول و تكامل فناوری اطالعات و ارتباطات

 -2-3تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی امروزی ما نقش بسیار مهمی دارد .برخی از این تأثیرات را در شکل 2-3میبینید.
كار كالسی  -تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی

در شكل  ،2-3جاهای خالی را با هماندیشی در گروه پركنيد.
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شکل -2-3تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات

پرســش :تصور کنید فناوری اطالعات و ارتباطات از زندگی امروزۀ ما خارج شود ،به نظر شما چه دگرگونیهایی در زندگی

ما ایجاد خواهد شد؟

كار كالسی   -تأثیرات استفاده ازفناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی

درگروه خود ،جدول  2-2را کاملکنید:

ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات
رایانه

جدول 2-2

تلفن همراه

تأثیرات استفاده از این ابزار در زندگی
افزایش سرعت کارها
آسانی اجرای كارها
دقت بیشتر در اجرای كارها

میدانید رایانه ،پرکاربردترین ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات اســت .ســال گذشته با برخی از کاربردهای آن آشنا شدید .امسال

نیز کاربردهای بیشتر رایانه را خواهید آموخت.

 -2-4نقاشی با رایانه
در محیــط برنامــۀ نقاشــی ( )paintرایانه،

نقاشیهای بســیاری میتوانید بکشــید .اینجا
شــکل هرم غذایی كشــیده شــده اســت .شما

میتوانید بــا به كارگیری امکانات این برنامه ،هر

نقاشی دلخواه دیگری را بکشید.

برای نمونه میتوانید دربارۀ اختراعی که در

پودمان نوآوری داشتهاید ،شکلی بکشید و توضیحاتی به آن بیفزایید.

شکل -2-4هرم غذایی

نقاشــی باال را با کمک برنامۀ نقاشــی ( )paintرایانه بکشید و آن را روی کاغذ چاپ و در محل مناسبی در خانه نصب کنید تا به یاد

داشته باشید که مواد غذایی روزانه مورد نیاز بدنتان را مصرف کنید.

برای کشیدن این نقاشی ،پس از روشن کردن رایانه ،برنامۀ نقاشی ( )paintرا مانند مراحل نشان داده شده در شكل اجرا کنید:
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شکل-2-5اجرای برنامۀ نقاشی ()paint

بهاینترتیب ،وارد محیط برنامۀ نقاشــی ( )paintخواهید شد .سپس با اســتفاده از شکلها ،ابزارها و رنگها قسمتهای مختلف

نقاشی را بکشید.

برای کشیدن هر تصویر:

 -1از قسمت رنگها ( ،)Colorsرنگ دلخواه را انتخاب کنید.

 -2از قسمت ابزارها ( )Toolsیا شكلها ( ،)Shapesابزار یا شکل مناسب را انتخاب کنید.

 -3روی صفحۀ نقاشی کلیک کنید و با نگهداشتن کلید سمت چپ ماوس ،تصویر را بکشید.
برای کپی کردن تصویر:

 -1شکل را انتخاب کنید:
الف) روی ابزار

کلیک کنید.

 ،در قسمت Image

ب) با کلیک چپ و کشــیدن نشــانگر ماوس

دور ناحیه مورد نظر یک کادر بکشید تا آن ناحیه
انتخاب شود.
 -2روی
 -3روی

کلیک کنید.

کلیک کنید		.

 -4اكنون شکل انتخابشده را جابهجا کنید و در کنار تصویر اول قرار دهید.

 -5این کار را به تعداد مورد نیاز تکرار کنید.
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شکل  -2-6انتخاب و کپی

 -6سطوح دیگر هرم مواد غذایی را با توجه به مواد غذایی و اندازۀ سهم آنها کامل کنید.
 -7متون مورد نظر را در نقاشی درج کنید.
 -8نقاشی را با نام مناسب ،ذخیره کنید.

شکل -2-7ذخیره کردن نقاشی

كار كالسی  -ایجاد پوشه برای ذخیره كردن پرونده ها

برای دسترسی سادهتر به اطالعات و دستهبندی پروندههایی كه تهیه میكنید ،در یكی از درایوهای رایانه (با نظر دبيرخود) ،یك پوشه

با نام مناسب برای گروه و در داخل آن چند پوشه با عنوانهای «تصویر»« ،گزارش» »،فیلم» و  ....ایجاد كنید .در طول سال با انجام

فعالیتهای گروهی ،پروندههای تولید شدۀ خود را در پوشۀ مربوط به آن ذخیره كنید.
درج نقاشی به عنوان تصویر زمینۀ میز کار

میتوانید نقاش��ی کشیده شده را زمینۀ میز کار رایانه قرار

دهید .به تصویر زمینۀ میز کار« ،کاغذ دیواری» هم میگویند.

برای این کار مراحل را مانند شكل  2-8انجام دهید:

شکل -2-8تعيين زمينه ميز كار
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نکته :با انتخاب گزینههای زیر میتوانید تصویر زمینۀ میز کار را بهصورت کاشی یا تمام صفحه درج کنید.
تمام صفحه
(كاشی)
به این ترتیب ،نقاشی شــما ،جایگزین تصویر زمینۀ میز کار

رایانه ،در مرکز صفحه خواهد شــد .بــا کوچک کردن پنجرۀ

برنامۀ نقاشی ( ،)paintمیتوانید این تصویر را مشاهده کنید.


از برنامۀ نقاشی خارج شوید.



رایانه را خاموش کنید.

نكات ایمنی:

-2-9خارج شدن از برنامه نقاشی

فراموش نکنید برای حفظ نعمت سالمتی و داشتن جسمی سالم ،باید هنگام کار با رایانه پشت میز به درستی بنشینید.

كار كالسی  -در شكل مقابل جاهای خالی را

با عبارات مناسب پر كنید.

شكل  -2-10چگونگی نشستن درست هنگام كار با رايانه
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 -2-5نوشتن متن در رایانه

سال گذشته آموختید ،كه میتوانید متن هایی را در برنامۀ واژهپرداز

 Wordبنویسید و دركنار آن ،تصاویری درج كنید.

اینجــا دربارۀ هرم غذایی مطالبی را در برنامۀ Wordمینویســیم.

شما مــیتوانید به جــــای این مطلب ،گـــزارشی از اختـــراع خود

بنویسید.

متــن مقابل ،مواد غذایی و مقدار مورد نیاز بدن را برای گروههای

ســنی نشــان میدهد .میخواهیم آن را در برنامــۀ واژهپرداز Word

بنویسیم.

شکل  -2-11انتخاب مواد غذایی روزانه

برای این کار پس از روشن کردن رایانه ،برنامۀ واژهپرداز

( )Wordرا ،مانند مراحل نشــان داده شــده در شكل ،اجرا

کنید:

بهاینترتیب ،وارد محیط برنامۀ  Wordخواهید شد.

شكل  -2-12مسیر اجرای برنامۀ Word
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اكنون زبان نوشــتن را فارســی و جهت نوشتن را راست به چپ تعیین كنید .سپس عنوان فهرست را در سطر اول بنویسید ،نوع و

اندازۀ قلم را تعیین و آن را راستچین کنید.

 ،مکاننما را به سطر بعدی منتقل کنید.

با فشردن کلید

شمارهگذاری متن
 -1از زبانــ ه

کلیک کنید.

 ،روی

 -2نوع و اندازۀ قلم متن را به دلخواه تعیین

کنید.

 -3جملۀ اول را بنویسید.

-4کلید

را فشار دهید.

شكل -2-13مراحل شمارهگذاري متن

با این کار ،یک بند (پاراگراف) جدید ایجاد میشود و مکاننما به سطر بعد منتقل میشود.
 -5جملۀ دوم را بنویسید.

به همین ترتیب ،سایر جمالت را بنویسید.
 -6پرونده را با نام مناسب ذخیره كنید.

 -2-6جست وجو در وبگاه شبکۀ ملی مدارس ایران (رشد)

برای درک اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی میتوانید مطالب مفیدی از وبگاه شبكه رشد جمعآوری کنید:
 -1پنجرۀ مرورگر را باز کنید.

 -2نشــانی وبگاه رشــد را در نوار نشانی

بنویسید.

 -3روی دانشنامه کلیک کنید.

 -4عبارت «تغذیه» را در کادر جست وجو

بنویسید و سپس روی

کلیک کنید.

 -5یکی از گزینههای «بهداشت و سالمت:

تأثیر تغذیه بر رشد قد» یا «بهداشت و سالمت:
تغذیه در نوجوانی» را انتخاب کنید.

در صفحــۀ نمایان شــده ،روی همان گزینه

کلیک کنید و مطالب را بخوانید.
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شكل  -2-14جست  و جوی مطلب در وبگاه شبكه رشد

كار كالسی  -در گروه خود ،فهرست مواد غذایی روزانه را تکمیلکنید (از شبکۀ رشد استفاده کنید).

كارغيركالسی  -مواد غذایی و سهم هر یک را که به طور متوسط در یک روز مصرف میکنید ،بنویسید .فهرست

شما با فهرست پیشنهادی چقدر مطابقت دارد؟

درج تصویر

 -1از زبانۀ

 -2در پنجرۀ

 ،روی

 -3روی دکمۀ

 -4جای تصویر را تنظیم کنید.

کلیک کنید.

 ،در مسیر مناسب ،پروندۀ نقاشیای را که برای هرم مواد غذایی کشیدهاید ،انتخاب کنید.

کلیک کنید.

 -5پرونده را با نام مناسب ذخیره کنید.
 -6از برنامۀ  Wordخارج شوید.

   شکل   -2-15مراحل درج تصویر
                                                                                                   

كار غيركالسی

در شبکۀ رشد ،قسمت دانشنامه /سرگرمی ،سرگرمی فکری «آدمخوارها و کتابخوانها « را انجام دهید.
-7رایانه را خاموش کنید.
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ههارت هايي را كه ياد گرفتن:

كارهايي كه هي اًجام داده ام:

با چه هشاغلي آشٌا شدم:

عنوان پروژه

هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام:
ابزارهايي كه استفاده كرده ام:

ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام:
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پودمان 3

جست و جو و جمعآوري اطالعات
داشــتن اطالعات باعث میشــود که تصمیمگیریها در مورد موضوعات مختلف زمینهســاز نتایج بهتری شود .در

این پودمان تالش میشــود روشهای جســت و جو و جمعآوری اطالعات در اینترنت را فرا بگیریم تا در نهایت با این

اطالعات درباره موضوعات و پرســشهای مختلف ،بهترین پاسخها پیدا شود .برای این هدف در اين پودمان  ،موضوع
مســافرتهای علمی تفریحی مورد بررســی قرار میگیرد زيرا در بیشتر مدرســهها مناطقی برای سفرهای علمی تفریحی
دانشآموزان انتخاب میشود.

برخی از مهارتهایی که در این پودمان بهدست میآورید:
 به کارگیری مهارتهایی مانند اجرای کارهای گروهی ،تفکر انتقادی ،پرســشگری

و ...؛







آشنايی با ابزار مرورگر صفحات وب

آشنایی با روشهای جست وجو و جمعآوری اطالعات؛

آشنایی با منابع جمعآوری اطالعات ؛

استفاده از روشهای جست و جوی اطالعات؛

به کارگیری موتورهای جست وجو

توانایی جمعآوری اطالعات درست در اینترنت؛
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پرسش:اگر بخواهید به این سفر بروید ،کدام شهر یا استان را پیشنهاد میدهید؟
شهر پیشنهادی و مورد عالقۀخودرا که برای این سفر دوست دارید ،در کادر زیر یادداشت نمایید:

{               }

كار كالسی   -جمعآوری اطالعات دربارۀ یک موضوع

در گروه خود دربارۀ یک شهرستان اطالعاتی جمعآوری کنید ،آن گونه که به پرسشهای مطرح شده پاسخ داده شود.

ابتدا ،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 باشد بنابراين نيازی نيســت مناطق خارج از مرزهای ايران را

بررسی كنيد.

فرض دوم :با توجه به محدوديتهای زمانی برای مســافرت  ،مناطق اســتانهايی مورد بررسی قرار میگيرند كه حداكثر فاصله آن

توسط مدير مدرسه تعيين میشود( مث ًال حداكثر  500كيلومتر)

اكنون بايد مشــخص شــود كه چه اطالعاتی از مناطق مختلف برای ارائه به مدرســه بايد فراهم شــود  .برای اين كار بايد جزئيات

اطالعات مورد نظر مشخص شود:

 نام منطقه مورد نظر گروه شما چيست؟ -امكانات رفاهی آن منطقه چيست؟

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

اگر پاسخ قبلی منفی است آيا منطقه امكانات مناسب برای اسكان و پذيرايی از دانشآموزان دارد؟

همچنين اطالعات كافی در مورد موضوعات ديگر از قبيل :

موضوعات علمی مانند  :پارك های فناوری ،كارخانجات توليدی ،مراكز پزشكی؛
موضوعات طبيعی مانند :چشمهها  ،جنگلها ،رودخانه ،كوه  ،كوير ؛

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

ورزشكار.

 -امكانات تفريحی و گردشگری منطقه چيست؟

 مسافت موجود تا منطقه مورد نظر چقدر است؟ امكانات ترابری منطقه چيست؟28

 آيا فرودگاه دارد؟

 آبا مسافرت با قطار امكان پذير است؟

 در صورت نياز به مسافرت جادهای ،بهترين مسير و امنترين مسير را بررسی و پيشنهاد دهيد.

 -شرايط آب و هوايی منطقه چگونه است؟

در زمان مسافرت  ،منطقه مورد نظر چه شرايط

آب و هواي��ی دارد و بهتري��ن زمان برای مس��افرت را

پيشنهاد دهيد.

با توجه به پرس��شهای مطرح ش��ده ،باید گامهای

زیر برداشته شود:

		
 -1شناخت موضوع؛

 -2انتخاب منابع و جمعآوری اطالعات؛
 -3پردازش و مستندسازی اطالعات ؛
 -4ارایۀ و اشتراکگذاری اطالعات؛
گام اول

شناخت موضوع:

یکی از گامهای مهم برای پاسخ به پرسش ،شناخت موضوع است .برای شناخت موضوع باید موارد زیر را تعیین کنیم:




محدودیت ها؛

اهداف و انتظارات؛

نتایج و خواسته ها؛

كار كالسی  -تعیین محدودیتهای پرسش (به روش بارش فكری)

در گروه خود ،محدودیتهای این پرسش را تعیین کنید و در جدول 3-1بنويسيد:
عنوان
حداکثر مسافت سفر

سیستم حملونقل در دسترس

جدول3-1

محدوديت

چهار روز
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میدانيم كه اطالعات در وبگاه مدرس��ه برای آگاهی والدین و دانشآموزان ارايۀ میش��ود؛ بنابراین باید بررسی کرد که چه اطالعاتی

از مناطق مختلف برای ارائه به مدرسه بايد فراهم شود؟

در این مورد به نکاتی مانند محدودۀ استان محل سکونت ،استانهای همجوار ،آثار باستانی ،مکانهای تاریخی و زیارتی ،امکانات

تفریحی و  ...باید توجه کرد.

كار كالسی  -تعیین جزئیات اطالعات (بارش فكری)
در گروه خود ،جزئیات اطالعات مورد نظر را تعیین کنید و در جدول  3-2بنويسيد:
جدول3-2

مكانهای علمی

موضوع

مکانهای تاریخی
مشاهیر

جزئيات
پارکهای فناوری ،کارخانه تولیدی ،دانشگاه
دانشمند ،شاعر ،نویسند ،کارآفرین ،ورزشکار ،سیاستمدار و ...
شهربازی ،استخر

استانهای همجوار
امکانات مسافرتی

 -3-1منابع اطالعاتی
گام دوم

انتخاب منابع و جمعآوری اطالعات:

در بسیاری از موارد میتوان اطالعات را به آسانی بهدست آورد .باید بدانید کدام منابع اطالعاتی میتواند اطالعات مورد نیاز شما

را دربارۀ مناطق تأمین کند ،همچنین كدام منبع ،معتبر 1و كداميك از اعتبار كم تری برخوردار است؟
منابع اطالعاتی به سه دسته تقسيم میشود:
 -1منابع اطالعاتی الكترونيكی
 -2منابع اطالعاتی مكتوب
 -3افراد مطلع و آگاه

 -1به منابعی که میتوان به اطالعات آن اطمینان کرد منابع معتبر میگویند
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آيا اطالعات به صورت الكترونيكی وجود دارد؟

آيا نياز به تحقيق كتابخانهای وجود دارد؟

پاسخ اين پرسشها می تواند بهصورت زير باشد:
الف) بخشی از اطالعات در وبگاههای اينترنتی وجود دارند ،بنابراين جست و جو در اينترنت از طريق موتورهای جست
و جو امکانپذیر است.
ب) در صورت نیاز به اطالعات کتابخانهای ،میتوانید کتابهای مورد نیاز را از کتابخانۀ مدرسه تهیه کنید.
ج) بخش��ي از اطالعات بايد از طريق آش��نايان و مصاحبه با افرادی که پیش از این از آن مناطق دیدن کردهاند – درصورت
وجود بهدست آیند.

كار كالسی  -تعیین منابع جمعآوری اطالعات

در گروه خود ،منابع جمعآوری اطالعات مورد نظر را تعیین کنید:
جدول 3-3
روش

اینترنت
اطالعات کتابخانه ای

منابع
وبگاه رسمی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
پدر بهروز چند سال در آن شهر معلم بوده است و ...

برای پیدا کردن اطالعات مورد نظر باید جس��ت و جو کنیم و از طرفی هر جس��ت و جو نیازمند داش��تن ارتباط اس��ت .در جوامع

انسانی ،ارتباط باعث شده است تا شبکههایی با هدفهای متفاوت ایجاد شود.
كار كالسی  -بررسی شبکهها و دالیل نیاز به آنها

در گروه خود ،شبکه ها و دالیل نیاز به آنها را بررسی کنید.

جدول3-4

تلفن

شبكه

ارتباط کالمی
ارتباط نوشتاری

نيازها

اینترنت

31

در ابتدای پیدایش ش��بکههای رایانهای ،اس��تادان و دانشجویان دانش��گاهها برای ارتباط بهتر و سریعتر با یکدیگر از رایانه استفاده

کردند .آنها اسناد و پروندهها مورد نظر خود را روی رایانه ذخیره میکردند و به اشتراک میگذاشتند و نشانی آنها را به دیگران اعالم

میکردند .پس از مدتی تعداد رایانهها و کاربران آن بس��یار زیاد ش��د و شبکههای رایانهای در اندازههای بزرگ ایجاد شد ،در این هنگام
روش اعالم نشانی اسناد و پروندها دیگر کار سختی شده بود .به همین دلیل تعدادی نرمافزار تولید شد تا به کاربران در پیدا کردن پرونده

مورد نظر خود در این شبکه کمک کند.

در زمان کوتاهی ش��بکههای رایانه ای بس��یار سریع رشد کرد .با تولید صفحات وب و ایجاد وبگاههای گوناگون ،دیگر جست و جو

تنها برای پیدا کردن پرونده نبود و به همین دلیل شرکتهای بسیاری برای کمک به کاربران برای جست و جو در اینترنت و پیدا کردن

موضوعات مورد نظر آنها به وجود آمده اند که هرکدام ویژگیهای خود را دارند.

با توجه به گستردگی و تعداد زیاد وبگاهها ،به خاطرسپاری نشانی آنها برای هیچ کس امکان پذیر نیست .برای فهم بهتر این مطلب

کتابخانهای را در نظر بگیرید که تعداد بسیار زیادی کتاب در آن وجود دارد و وجود یک راهنما میتواند انتخاب کتاب را آسان تر کند.
در کتابخان��ۀ مج��ازی دنیا یا همان اینترنت نی��ز صفحات وب همین وضعیت را دارند .در اینترنت نیز امکانی به نام موتور جس��ت و جو

وجود دارد که وظیفۀ آنها این اس��ت که در زمینۀ مطالب مورد نظر ش��ما در اینترنت جس��ت و جو کنند و صفحاتی را که با آن موضوع

مرتبط هستند ،به شما پیشنهاد دهند.

كار كالسی  -موتورهای جست و جو و ویژگیهای آنها
با دوستان گروه خود در مورد موتورهای جست و جو و ویژگیهای آنها صحبت کنید.
جدول 3-5
موتور جست و جو
google.com
Askme.com

ویژگی ها
موتور جست و جوی عمومی ،امکان جست و جوی تصویر ،متن ،فیلم
مختص جست و جوی مطالب علمی

 -3-2مرورگرها

برای دستیابی به منابع و نمایش صفحات وب در اینترنت باید از ابزارهای مرورگر صفحات وب استفاده کرد .شرکتهای گوناگون،

این مرورگرها را با اهداف مختلفی تولید میکنند.
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كار كالسی  -مرورگرهای وب و ویژگیهای آنها
در گروه خود ،مرورگرهای صفحات وب رایج و ویژگیهای آنها را بررسی کنید.
جدول3-6
مرورگر
(IE (Internet Explorer
(Firefox (Mozilla

ويژگی ها
تولید شرکت مایکرو سافت،
مرورگر مجانی

Chrome

اینترنت را کتابخانه ای در نظر بگیرید که برای دسترسی به اطالعات ،به جست و جوی در آن نیاز دارید .هر وبگاه در اینترنت مانند

یک کتاب است که به نشانی مشخص و منحصر به فردی

نی��از دارد و تنها زمانی میتوانید به اطالعات این وبگاهها

دسترسی داشته باشید که نشانی آنها را بدانید.

مث�ال -1برای دیدن وبگاه ش��بکه رش��د میدانیم که

نشانی آن  www.roshd.irاست .حال برای دیدن این

وبگاه به روش زیر عمل میکنیم:

 - 1مرورگر وب را اجرا کنید .برای این کار:
ال��ف) در می��ز کار خود ب��ر روی

کنید

کلیک
شكل -3-1منوی All Programs

ب) در منوی ( )All Programsروی ( )Internet Explorerکلیک کنید

پس از مدتی مرورگر ( )Internet Explorerاجرا میشود.

يا میتوانيد در میزکار در قسمت نوار ابزار  ،به مرورگر  Internet Explorerدسترسی داشته باشید.

شكل -3-2نوار ابزار
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 -2در قسمت نوار نشانی وبگاه مورد نظر را وارد کنید.

شكل -3-3نوار نشانی

 -3با فشردن کلید ( ،)Enterیا عالمت

در

نوار نشــانی منتظر نمایش محتویات صفحه مورد نظر

باشید.

شكل-3-4وبگاه شبکۀ رشد

كار كالسی

در رایانۀ خود مسیرهای الزم برای اجرای سایر ابزارهای مرورگر را بررسی کنید.

در کتابخانه هرگاه نام کتاب را ندانید باید موضوع مورد نظر خود را مطرح کنید و کتابدار چندین پیشنهاد به شما میدهد .سپس شما

با مطالعۀ آن کتاب ها ،کتاب یا کتابهای مورد نظر خود را انتخاب میکنید .در اینترنت نیز برای مراجعه به وبگاههایی که نشانی آنها را
نمیدانیم از موتورهای جست وجو استفاده میکنیم.

مثال -2نشــانی وبگاه رسمی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری را نمیدانید ولی برای جمعآوری اطالعات مورد

نظر ،نیاز دارید صفحات این وبگاه را ببینید .میتوانید عبارت وبگاه رســمی ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری را

جست و جو کنید و در صفحۀ پیشنهادهای موتور جست و جو ،نشانی آن وبگاه را پیدا کنید.
برای انجام اینکار میتوانید مراحل زیر را انجام دهید:
 -1در مرورگر در قســمت نوار نشــانی ،نشانی

موتور جست و جو را وارد نمایید.

 -2کلید  Enterرا فشار دهید و منتظر بمانید.

 -3در این مرحله عبارت مورد نظر را در قسمت

جســت و جو وارد کنید و روی

كليد  Enterرا فشار دهيد.
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کلیک نمایید يا

شكل  -3-5موتور جست و جو

شكل  -3-6قسمت جست و جو

 -4منتظر بمانید تا صفحۀ پیش��نهادهای موتور جست

و جوظاهر شود.

نکته:

در مرورگ��ر  Internet Explorerامکان��ی

فراهم شده است که میتوانید از آن برای جست و
جوی س��ریع تر استفاده کنید .برای این کار کافی

اس��ت عبارت مورد جس��ت و جو را در قس��مت

نوار نشانی وارد و روی

کلیک کنید.

شكل  -3-7وبگاههای پیشنهادی موتور جست و جو

بررسی:

در قس��مت

از نوار نش��انی میتوانید موتور جست و جوی مورد نظر خود را انتخاب

نمایید .بررس��ی کنید که نرمافزار ش��ما دارای چه موتورهای جست و جویی است و چگونه میتوانید در زمان
جست و جو موتور جست و جوی پیش فرض را تغییر دهید؟

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

بخش آبی رنگ :در این قس��مت امکانی فراهم ش��ده است که با کلیک روی آن میتوانید مستقیم وبگاه پیشنهادی را باز کنید

و آنرا ببینید؛

بخش سبز رنگ :نشانی وبگاه پیشنهادی؛
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بخــش مشــكی رنــگ :توضیحات

مختصر از محتوی وبگاه پيشنهادی؛

برای دیدن وبگاه ها در صفحۀ پیشنهادهای

موتور جست و جو میتوانید به روش زیر عمل
کنید:

 -1اشاره گر ماوس را روی قسمت آبی هر

پیشنهاد ببرید و کلیک راست کنید.

 -2در منــوی بــاز شــده ،انتخابهــای

گوناگونــی برای دیــدن صفحۀ وبــگاه وجود
دارد.

با انتخــاب

صفحۀ وبگاه را

در همین زبانه ( )Tabخواهید دید.
بــا انتخــاب

صفحــۀ

شكل   -3-8پیشنهادهای موتور جست و جو

وبگاه را در یک زبانۀ جدید از همین پنجره خواهید دید.
با انتخاب

یک پنجره جدید خواهید دید.

صفحۀ وبگاه را در

همانطور که در کتابخانه هنگام جست و جو ،هر قدر موضوع

مورد نظر خود را بهتر و دقیق تر برای کتابدار توصیف کنیم مطمئن ًا

پیشنهادهای بهتری دریافت میکنیم ،در اینترنت نیز زمان استفاده
از موتورهای جست و جو باید سعی کنیم واژه ها و کلید واژههای
انتخابی برای جســت و جو در حد امکان دقیق انتخاب شود تا در

سریع ترین زمان به بهترین پاسخ برسیم.
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نکته:

بای
د توجه داشت
ک
ه
د
ر
ص
و
ر
ت
کلید
انتخاب نشدن
واژههای مناس
ــ
ب
،
نت
اي
ج
ه
ر
بار
جست و جو به
شــما كمك می
کن
د
ك
ه
ك
لي
د
واژه منا
كنيد.
ســب تری پيدا

مثال :3میخواهیم اطالعاتی در مورد وضعیت آب

و هوا و میزان آلودگی هوای شهرس��تان تهران بهدس��ت
آوریم .نخس��ت کلی��د واژۀ تهران را در اینترنت جس��ت

وجو میکنیم.

نكات ایمنی:
بس��ياری از وبگاهه��ا با تولي��د و درج كليد واژههای

مورد جس��ت وجو ت�لاش می كنن��د تا در پيش��نهادات
موتور جس��ت و ج��و قرارگيرند كه قصد ب��اال بردن آمار
بازدي��د و ارائه تبليغات خ��ود را دارند و در برخی موارد

نيز ويگاهها ،مخرب هستند.

ب��رای ديدن نتايج پيش��نهادات ،مراق��ب اين وبگاهها

باشيد.

شكل -3-9پیشنهادهای موتور جست و جو برای کلید واژۀ تهران

این پاسخ ها شامل تمام صفحات وب میشود

که ب��ا موضوعات متفاوت��ی دربارۀ ته��ران مطلب
داش��ته باش��ند .به واژه های��ی مانند ته��ران ،واژۀ

عمومی میگویند زیرا به تنهایی نمیتواند در پیــدا

کردن پاس��خ ،به ما کمک کند .اکنــون با کلیـــد
واژۀ آب و هوای تهران جس��ت و جو را ادامه

میدهیم .میبینیم که تعداد پیشنهادها کمتر شده و

به موضوع آب و هوا نزدیکتر است.

شكل  -3-10پیشنهادهای موتور جست و جو برای کلید واژۀ آب و هوای تهران
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كار كالسی  -این جست و جو را با عبارت «آب و هوای تهران» ادامه دهید و پاسخ ها را مقایسه کنید.
كار كالسی

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که اطالعات مناسبی در مورد محصوالت کشاورزی و شرایط آب و هوایی الزم برای آنها را بهدست

آورید .برای ش��روع میتوانید بررس��ی کنید که چه محصوالتی برای شرایط آب و هوایی استان یا شهرستان شما مناسب است .عبارت

مناسب برای جست و جو در این موضوع را بنویسید.

 -3-3چگونه جست و جوی بهتری انجام دهیم

اکنون میخواهیم در مورد جزئیات اطالعات استانها ،در اینترنت جست و جو کنیم و به جمعآوری اطالعات بپردازیم.
كار كالسی  -وبگاههای معتبر برای جمعآوری اطالعات

در گروه خود ،وبگاههای معتبر را برای جمعآوری اطالعات استانها بررسی کنید.
وبگاه

جدول 3-7

موضوعات مورد بررسی
مکانهای تاریخی ،امکانات مسافرتی

وبگاه رسمی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

وبگاه رسمی آموزش و پرورش

امکانات آموزش و پرورش شهرستان

امکانات جاده ای
وبگاه رسمی مسکن و شهرسازی

در بیش��تر م��وارد نیازمند جس��ت و جوی ی��ک عبارت ش��امل چند واژه

هستیم.

مث�ال :4اگر اس��تان مورد مطالعه ما اس��تان اصفهان باش��د و بخواهیم

اطالعات��ی در مورد مکانه��ای دیدنی آن اس��تان را در اینترنت جمعآوری

کنیم به این صورت عمل میکنیم:

میخواهی��م واژهه��ای کلیدی برای جم��عآوری اطالع��ات در مورد

مکانهای دیدنی استان اصفهان را بررسی کنیم.
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نکته:
میتوانی��د با
م
را
ج
ع
ه
ب
ه
ب
ر
نا
م
(lp
ه و راهنمای
 )heهر موتور ج
س
ت
و
ج
و
،
د
ست
ورالعملها
و امکانات آن
را
ب
هت
ر
ب
ش
نا
سید.

واژه یا عبارت
مکان دیدنی
استان اصفهان
مکان دیدنی در استان اصفهان

پاسخ جست و جو
جست و جوی این عبارت همۀ صفحات مربوط به مکان دیدنی در جهان را پیشنهاد میدهد.
تمام صفحاتی را که در آن از واژگان استان یا اصفهان استفاده شده ،پیشنهاد میدهد.
نسبت به دو مورد قبل بهتر است ولی باز هم پیشنهادهای آن بسیار زیاد است.

نکته:
در
صورت یکــه ج
س
ــ
ت
و
ج
و
ی ما در
مــورد یک عبا
ر
ت
ا
س
ــ
ت
ب
هتر اســت از
نشان « »
استفاده کنیم.

كار كالسی  -جمعآوری اطالعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی

در گروه خود ،برای جمعآوری اطالعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی ،چند واژ ه کلیدی را بررسی کنید.
واژه یا عبارت
فردوسی
ابوالقاسم فردوسی
«ابوالقاسم فردوسی»

ویژگی ها
این واژه به دلیل عمومی بودن نمی تواند برای جست و جو مفید باشد.

صفحات وبی پیشنهاد میشود که در آن حتم ًا این عبارت به کار رفته باشد.

مثال :5اگر دو کلمة ابوالقاســم

و فردوســی را جســت و جو کنید با

پیشــنهادهای زیر روبــه رو خواهید

شد:

شكل  -3-11پیشنهادهای موتور جست و جو
برای کلید واژۀ ابوالقاسم فردوسی
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اگر همین عبارت ها را در نشــان نقل قول

«ابوالقاسم فردوســی»قرار دهید و دوباره

جست و جو کنید پیشنهادهای زیر را خواهید
دید.

شكل  -3-12پیشنهادهای موتور جست و جو برای
کلید واژۀ «ابوالقاسم فردوسی»

كار كالسی :

در گروه خود ،برای جمعآوری اطالعات در مورد مشاهیر استان خود ،چند واژ ه کلیدی را بررسی کنید.

نکته:
های جست و

یشتر موتور

در ب

و جو نبای
جست

وجو بهصور

عبارتهای

برای جست

ت پیشفرض

و جوی بهتر

هموتورهای

بارتهایی ک

بازدارنده (ع

ه م یگیرند)،

نها را نادید
آ

ستفاده کنید.

 ،به و  ...ا

مانند و ،از
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بیشتر باشد.

د از ده واژه

میتوانید از

جو عبارات

مورد جست

 -3-4کاربرد عالمت مثبت ( )+و ( )-در جست و جو
هرگاه نیاز باشد که واژه ای حتم ًا مورد جست و جو قرار گیرد میتوان از عالمت مثبت ( )+قبل از آن واژه و بدون فاصله استفاده

کرد .پس با اســتفاده از عالمت  +به موتور جســت و جو میگوییم که ارزش این کلمه در جســتوجو برای ما مهم اســت و حتم ًا باید

وجود داشته باشد.

كار كالسی   -انتخاب واژههای کلیدی

در گروه خود ،برای جمعآوری اطالعات در مورد آثار باستانی در استان فارس چند واژ ه کلیدی را بررسیکنید.
عبارت انتخابی برای جست و جو
«آثار باستانی استان فارس»
آثار باستانی «استان فارس»
«استان فارس» »+آثار باستانی»

مناسب بودن پیشنهادها

تصویر :13پیشنهادهای موتور جست و جو برای  کلید واژۀ «استان فارس» «+آثار باستانی»
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پیشنهاد واژه کلیدی مناسب

در گــروه خود ،واژههای کلیدی برای جمعآوری اطالعات دربارۀ مکانهای مذهبی و زیارتی اســتان خراســان رضوی پیشــنهاد

دهید.

در نقطة مقابل هرگاه نیاز باشــد که واژه ای خاص را از پیشــنهادهای موتور جســت و جو حذف کنیم از عالمت منفی ( )-قبل از

آن واژه و بدون فاصله اســتفاده میکنیم .پس با اســتفاده از عالمت  -به موتور جست و جو میگوییم که پیشنهادهایش نباید شامل این
واژه باشد.

كار كالسی

بــرای جمــعآوری اطالعــات در مــورد آثار

باســتانی در استان فارس به جز تخت جمشید کلید

واژۀ زیر را بررسی کنید.

«آثار باستانی استان فارس» -تخت -جمشید

شكل  -3-14پیشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت «آثار باستانی
استان فارس» -تخت -جمشید

كار كالسی   -استفاده از واژههای کلیدی

برای جمعآوری اطالعات درباره آثار باســتانی استان لرستان

بــه ترتیب کلید واژههــای زیر را در موتور جســت و جو وارد و

نکته:

جوابها را با هم مقایسه کنید:

عالمتهــا

«آثار باستانی استان لرستان»

وجه کرد که

«استان لرستان» «+آثار باستانی»

ستفاده شود،

آثار باستانی «استان لرستان»

در پایان بررســی نمایید کدام گزینه پاسخهای بهتری را ارائه

میکند.
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بایــد ت

رد نظر قرار

ل از واژۀ مو

درســت قب

فاصله نیز ا

نمی دهد.

ی  +و – باید

گیرد .اگر از

این دستور پا

سخ مناسبی

كار كالسی  -انتخاب بهترین کلیدواژه ها

برای جمعآوری اطالعات در مورد هرکدام از جزئیات ،با هم گروهیهای خود بهترین عبارت و کلید واژه ها را برای جست و جو

در صفحات وب تعیین نمایید.

با توجه به اینکه دادههای جمعآوری شده باید معتبر باشند الزم است اطالعات را از وبگاههای شناخته شده و معتبر دریافت کنیم و

به همین دلیل نیاز اســت یک عبارت یا چند واژه را در یک وبگاه خاص مورد جســت و جو قرار دهیم .با استفاده از این دستورsite:

میتوانیم جست و جو را به یک یا تعدادی از وبگاه ها محدود کنیم.

مثال :6اگر عبارت (معبد آناهیتا  )site:www.ichto.irرا در کادر جست و جو وارد کنید ،نتایج جست و جو شامل صفحات

حاوی کلمة معبد آناهیتا از سایت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  www.ichto.irخواهد بود .

شكل   -3-15پیشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت معبد
           آناهیتا site:www.ichto.ir
                                                                                                       

نکته:

كار كالسی  -عبارت زیر را دقیق ًا در موتور جست

ســت در هنـ

ـگام وارد ک

ردن واژگان

ز موتورهای

ممکن ا
چار اشتباه ش
صحیح واژه
مورد نظر د
ـنهاد امالی
امکان پیشـ
جست وجو
ظر را دارند.
مورد ن
وید .برخی ا

و جو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید .چه مشاهده میکنید؟
ساژمان پزوهش و برنامهریزی آموزشی
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رعایت نکتۀ زیر به شما را در انجام جست و جوی بهتر بسيار کمک میکند:

درتعیین عبارت ها برای جست و جو از کلمات مفرد استفاده کنید زیرا جمع آنها نیز در نتایج خواهدآمد.

مثال :7برای جســت و جو در مورد درمانگاههای شــبانهروزی شهرستان تبریز ،بهتر اســت عبارت درمانگاه شبانهروزی تبریز را

جست و جو کنید.

شكل  -3-17پیشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت درمانگاه شبانهروزی تبریز

بیشتر بدانیم :عملیات ریاضی
در بســیاری از کارهای روزمــره به عملیات

محاســباتی نیاز دارید .در برخــی از موتورهای

جست و جو به آســانی میتوانید عملیات ریاضی

را جســت و جو کنید .موتور جست و جو ،نتیجۀ

نهایی عملیات مورد نظرتان را برمیگرداند.

تصویر :16پیشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت 2×2

44

كار كالســی  -عبارتی را برای جســت و جوی پارک های فناوری و بیمارســتانهای شهرستان مورد تحقیق خود

بنویسید .به مفرد بودن واژههای عبارت جست و جو دقت کنید.

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

کنید.

تمرين :واژههای كار ،شــغل ،حرفه در عبارتی ِ
مانند كار ،شــغل و حرفۀ مرتبط با رشــتۀ فناوری اطالعات و ارتباطات را جست

وجو كنيد.

درتعیین عبارت ها برای جســت و

جو به منظور تأکید بر یک واژه میتوان

آن را در عبــارت مورد جســت و جو

تکرار کرد.

مثــال :9میخواهیــم دربــارۀ

افراد کارآفرین شهرســتان بندرعباس

اطالعاتی را جمعآوری کنیم .برای این

کار عبارت کارآفرین کارآفرین کارآفرین
بندرعباس را جست و جو میکنیم.

همانگونه کــه در تصویر میبینید،

نتایج ارائه شــده نامرتبط بــا موضوع
مورد نظر ماست.

شكل  -3-18پیشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت
کارآفرین کارآفرین کارآفرین بندرعباس

برای رســیدن بــه پاســخهای بهتــر از عبارت

کارآفرین کارآفریــن کارآفریــن بندرعباس -بانک
استفاده میکنیم .

شكل  -3-19پیشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت
کارآفرین کارآفرین کارآفرین بندرعباس -بانك

45

گام سوم

پردازش و مستندسازی اطالعات

پس از آنكه اطالعات مورد نیاز خود را در وبگاه های معتبر پیدا کردید ،باید آنها را پردازش كنيد .يعنی از بين اطالعات بهدســت

آمده ،اطالعاتی را كه مناسباند انتخاب و آنها

را دسته بندی و سازماندهی كنيد .براي اين كار

می توانيد اطالعات خــود را در یک نرمافزار
واژهپرداز وارد و آنها را ویرایش كنيد.

برای انتخاب مطالب مورد نظر و درج آنها

در نرمافزار واژهپرداز کافی اســت مراحل زیر

را انجام دهید:

-1برای انتخاب اطالعــات بایددرابتدای

متن مورد نظر كليك كنيد وکلید چپ ماوس را

               بیشتر بدانیم:

بیشــتر اطالعات موجود در شبکۀ جهــــانی (اينترنت)،توسط

موتــــورهای جست و جو بررسی نمیشوند!

بيشتر این اطالعات در وبگاه هایی قرار دارند که موتـــــورهای

جست و جوی عمومیتوانایی دسترسیبه آنهارا ندارند.

بهایــن وبگاههــا ،وب نامرئی میگویند .میتوانیدبا اســتفاده از

جست و جو در اینترنت اطالعات بیشتری در این زمینه بهدست
آورید.

نگهدارید و اشــارهگر ماوس را به سمت انتهای

متن حرکت دهید .

    -2در این مرحله با استفاده از صفحه کلید ،کلیدهای(  ) Ctrl + Cرا همزمان فشار دهید تا یک کپی از متن مورد نظر تهیه

شود.

شكل  -3-20انتخاب متن
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-3نــــرمافزار واژهپــرداز  Microsoft Office Wordرا اجرا کنید

-4در این نرمافزار با اســتفاده از صفحه کلید ،کلیدهای( ) Ctrl + Vرا همزمان فشــار دهید تا يك نسخه از متن مورد نظر در این

پرونده درج شود .

شكل  -3-21کپی کردن اطالعات در نرمافزار واژهپرداز

پس از جمــعآوری تمام مطالب میتوانیــد تغييرات و

ویرایشهای الزم را در متن انجام دهید و آن را نام مناسب

ذخيره كنيد.

كار كالسی  -شهر مورد عالقۀ خود را

که در ابتدای این پودمان یادداشت نموده اید ،با پیشنهادی

که پس از بررســی و جســت وجو ارائه کرده اید مقایســه
کنید.

نکته:

گاه اول کار

طالب در نــ
فاده از این م
ولی آنچه مهم
ر چند اســت
ه
نظر م یرسد
ه
ب
ی
ت
ي
ول
بدون مســئ
ده از مطالب
آســان و
ی در اســتفا
ق
ال
خ
ا
یفۀ شرعی و
الب یا نشانی
اســت وظ
نویسندۀ مط
م
نا
ن
وانیم با آورد
قوق معنوی
ســت .میت
ب خــود ،ح
ا
انتهای مطال
گاه آ نهــا در
وبــ
عایت کنیم.
حب اثر را ر
صا

اكنون كــه تمام اطالعات مورد نيــاز را جمع آوری و

ويرايش كرده ايد ،می توانيد بر اساس آنها شهر پيشنهادی

خود را پيدا كنيد.
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گام چهارم ارائه و اشتراکگذاری اطالعات
پس از جمعآوری و ویرایش مطالب مربوط به س��فرهای علمی

تفریح��ی در مورد اس��تان مورد تحقیق گروه خ��ود ،باید با توجه به
مطالبی ک��ه در ادامۀ همین کتاب خواهید آموخت بتوانید آن را در

اختیار مدرسه بگذارید و به دیگران نیز ارائه نمایید.

نکته:
ورد عالق��ه

ش��هر م

اين پودمان

ه در ابتدای

خود را ك��

يادداش��ت ن

موده ايد  ،با

رائه كردهايد

س��ت وجو ا

ررس��ی و ج

كه پس از ب

پيش��نهادی

قايسه كنيد.

م

كار كالسی

-1در مورد نمایش��گاه و جش��نوارههای مرتبط با محصوالت تفکر خالق و نوآور دانشآموزان شهر مورد نظر گروه خود اطالعاتی

را جمعآوری کنید .این اطالعات را با استفاده از یک نرمافزار واژهپرداز مرتب کنید.

-2هر محصولی که میبینید زاییدۀ یک تفکر خالق است که بر پایۀ دانش استوار است .برای تولید محصول مورد نظر خود به نقشه

نیاز دارید .عبارت الزم برای دیدن نقشه ها و ایدههای خالق به منظور تولید یک گلدان را بنویسید .پس از جست و جوی آن ،عبارت

اطالعات انتخابی خود را در یک سند در نرمافزار واژهپرداز مرتب و ذخیره نمایید.

 -3عبارت مناسب برای جمعآوری اطالعات در مورد غذاهای معروف و محلی شهرستان مورد نظر خود را بنویسید .آن را جست

جو کنید .سپس در مورد طرز تهیۀ یکی از آنها اطالعات الزم را جمعآوری نمایید.

 -4بیشتر ایده ها و تفکرات خالق ،زمانی به سراغ ما میآیند که امکان یادداشت آنها را بر روی کاغذ نداریم .در بیشتر این زمانها

تلفن همراه ما میتواند ابزار مناسبی برای ثبت این تفکرات و ایده ها باشد .نرمافزارهای واژهپرداز متفاوتی برای تلفنهای همراه وجود

دارد .با جست و جو در اینترنت آنها را شناسایی و اطالعات مورد نظر را در کالس ارائه نمایید.

 -5با مراجعه به وبگاه تبيان به نش��انی  http:// www.tebyan.netروی پيوند حوزه وس��پس مراجع كليك كنيد و اطالعات

مورد نياز در مورد احكام مربوط به سفر را بيابيد.

48

ههارت هايي را كه ياد گرفتن:

كارهايي كه هي اًجام داده ام:

با چه هشاغلي آشٌا شدم:

عنوان پروژه

هحصولي كه در ايي پودهاى ساخته ام:
ابزارهايي كه استفاده كرده ام:

ًكات ايوٌي كه توجه كرده ام:
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