درس ﻳﺎزدﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣ ّﻠﯽ ﻣﺪارس اﻳﺮان )رﺷﺪ(
اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺣﺠﻢ اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻗﺪری زﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ از اﻃّﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و اﻃّﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .اﻳﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻳﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد؛
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راﻳﺎﻧﻪی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ؟
ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
از اﺗﺼﺎل دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ی راﻳﺎﻧﻪ ای ) (Computer Networkﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ )  (Internetﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ی راﻳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠّﻢ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃّﻼﻋﺎت از ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃّﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻠّﯽ ﻣﺪارس اﻳﺮان
)رﺷﺪ( اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻠّﯽ ﻣﺪارس اﻳﺮان ﻳﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ وﺻﻞ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻴﮏ ﺳﺎده ،ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
اﻃّﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
١
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮورﮔﺮ وب
را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﻳﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﻴﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

اﺟﺮای ﻣﺮورﮔﺮ وب
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮورﮔﺮ وب ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
١ــ روی ﻧﻤﺎد ﺷﺮوع
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ روی زﺑﺎﻧﻪ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﺮ وبﮔﺎه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وبﮔﺎه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.

١ــ  Webرا اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪی ﻣ ّﻠﯽ ﻣﺪارس اﻳﺮان )رﺷﺪ(
ﻧﺸﺎﻧﯽ وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ رﺷﺪ www.roshd.ir ،اﺳﺖ.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﻳﻦ وب ﮔﺎه ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ:
١ــ در ﮐﺎدر ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﺸﺎﻧﯽ وب ﮔﺎه رﺷﺪ را در ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٢ـ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ وب ﮔﺎه رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

٣ــ ﮐﻠﻴﺪ ورود

١ـ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮدن در ﻧﺸﺎﻧﯽ

روی ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻃّﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﺎت وب ) (Web Pagesﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ وب ،ﻳﮏ وب ﮔﺎه
) (Web Siteﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﺮ وب ﮔﺎه ،ﺑﻪ ّاوﻟﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻔﺤﻪی آﻏﺎزﻳﻦ ) (Home Pageﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وب ﮔﺎه ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ:
١ــ اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﻮﺷﯽ را روی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ً داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ در ﻣﯽآﻳﺪ.
٢ــ روی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻗﺒﻞ ،روی ﻧﻤﺎد
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮدن روی در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﭼﭗ ﻣﻮﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮوﻳﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ،ﻧﻮار ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ) (Scroll barﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﻳﺎ
ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮدن روی ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮوﻳﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ وبﮔﺎه را ﻣﺮور ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.

ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

١

١ــ در وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ »ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی رﺷﺪ« ﻳﮑﯽ از اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﻫﺎ )ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎ(
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ »داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ« و ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ« اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ »ﻗﻠﺐ« را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
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درس دوازدﻫﻢ

ﺟﺴﺖ وﺟﻮی اﻃّﻼﻋﺎت

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ،ﻣﺘﻦ
و ﻓﻴﻠﻢ را درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﺟﺴﺖ وﺟﻮ )(Search
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺜﺎل  :١اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﻳﯽ در ﻣﻮرد »آب« ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:

در ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ
١ــ در ﺻﻔﺤﻪی آﻏﺎزﻳﻦ وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ  ،روی
»ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ« ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ ،ﮐﻠﻤﻪ ی »آب« را در
ﮐﺎدر ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣ــ روی ﻧﻤﺎد ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آب ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.

ذﺧﻴﺮه ی ﻋﮑﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﮑﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﺮدهاﻳﺪ،
ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی ﻋﮑﺲ ،ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ی
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

٤٧

٣ــ در ﭘﻨﺠﺮه ی ذﺧﻴﺮه ی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﭘﻮﺷﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻓﻌﻠﯽ آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
٥ــ روی دﮐﻤﻪ ی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﻮﺷﻪ ی ﺷﻤﺎ ذﺧﻴﺮه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﺜﺎل  :٢اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰات ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم )ص( ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:

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

٢ــ در ﺻﻔﺤﻪی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ،ﮐﻠﻤﻪی »ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ« را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣ــ در ﮐﺎدر دوم ،ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻃّﻼﻋﺎت در آن ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
٤ــ در ﮐﺎدر ﺳﻮم ،ﻧﻮع ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ روی ﻧﻤﺎد
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٤٨

از ﻓﻬﺮﺳﺖ

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

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

ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ

ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن درﻳﺎ

ﻗﺮآن

ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح

ذﺧﻴﺮه ی ﻣﺘﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واژه ﭘﺮداز ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ و
ﮔﺰﻳﻨﻪی ﮐﭙﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واژه ﭘﺮداز را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ روی ﻧﻤﺎد

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٤٩

٥ــ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮوﻧﺪهی واژه ﭘﺮداز در ﭘﻮﺷﻪ ی
ﺷﻤﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در وب ﮔﺎه رﺷﺪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃّﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را از ﺑﻴﻦ
آن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺜﺎل  :٣اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ درﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ »ﻓﺮدوﺳﯽ« ﺷﺎﻋﺮ
اﻳﺮاﻧﯽ ،در وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ،
ﮐﺎرﻫﺎی زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی »داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ« ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،روی »ادﺑﻴﺎت« ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ ﻋﺒﺎرت »ﻓﺮدوﺳﯽ« را در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤ــ روی ﻧﻤﺎد
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ )ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮐﺎدر دوم و ﺳﻮم را ﭘﻴﺶ ﻓﺮض
ﺧﻮد وب ﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت »ﻓﺮدوﺳﯽ«
وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ »داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ«،
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

٥٠

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮرد

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
روی آن ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮدوﺳﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش را ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ّ
ﻳﮑﯽ از اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ در ّ
ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش ﺧﻮد
ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ از آن ﻫﺎ در ّ
ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ّ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ّ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻳﺪ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺰارش درج ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺜﻼ ً:
ﻣﻨﺒﻊ :ﺷﺒﮑﻪ ی ﻣﻠّﯽ ﻣﺪارس اﻳﺮان )رﺷﺪ(

ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

٢

در وبﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪی رﺷﺪ ،درﺑﺎرهی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ )راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ :در ﺻﻔﺤﻪی آﻏﺎزﻳﻦ
اﻳﻦ وبﮔﺎه ،روی ﻧﻤﺎد
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﻮﺷﯽ را روی زﺑﺎﻧﻪی »دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ«
ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،ﮔﺰﻳﻨﻪی »اﺑﺘﺪاﻳﯽ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻔﺤﻪی ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ )ﻣﺜﻼ ً :زﻟﺰﻟﻪ(،
رﺳﺎﻧﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ(.

٥١

درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ

ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ٣

١ــ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﻳﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﺷﺒﮑﻪی رﺷﺪ ،درﺑﺎرهی آن ،اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻴﺪ:
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
وﻳﺮوس )ﻣﻨﻈﻮر وﻳﺮوس ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ(
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
زﻟﺰﻟﻪ
ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﺨﻮاه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻃّﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ،ﺧﻼﺻﻪای از آن را درﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی واژه ﭘﺮداز ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و آن را ﭼﺎپ
ﮐﺮده در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
٢ــ در ﺻﻔﺤﻪ ی آﻏﺎزﻳﻦ وب ﮔﺎه ﺷﺒﮑﻪ ی رﺷﺪ »داراﻟﻘﺮآن ﮐﺮﻳﻢ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ؛ در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﺎزﺷﺪه ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺻﻮت و
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﮑﯽ از ﺳﻮره ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ی ﺷﺒﮑﻪ ی
رﺷﺪ ،اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای آن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( زﻧﺪﮔﯽ ﻳﮑﯽ از ﺣﮑﻴﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و آﺛﺎر او
ب( ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ج( زﻧﺪﮔﯽ ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺪای ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ
د( ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ی آﻣﻮزﺷﯽ
در ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن زﻣﺎن ،اداﻣﻪ ی ﮐﺎر را در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮدرﺳﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

