
١

امکانات آن  بررسی  برنامه ی Power Point و  مشاهده ی يک فايل در  فّعالّيت ١ (يادآوری): 

فايل «محيط زيست» را از روی CD مربوط به Power Point اجرا کنيد. 
روش کار: 

١ــ CD مربوط به برنامه ی Power Point که در اختيار مربی می باشد  را داخل درايو قرار دهيد. 
٢ــ از مسير زير فايل «محيط زيست» را اجرا کنيد. 

 My Computer → CD محيط زيست → درايو. PPt

٣ــ با کليک روی دکمه ی  در پايين صفحه، فايل را به نمايش درآوريد. 

درس اول

(١) Power Point کار با برنامه ی



٢

٤ــ با فشردن کليد Enter به اساليد دوم برويد. همان طور که مشاهده می کنيد با قرار دادن نشانگر ماوس روی 
هريک از عبارت ها در صفحه، نشانگر به شکل  درمی آيد. با کليک روی عبارت اول «محيط زيست و اهميت آن» 

به اساليد مربوط به آن برويد. 

٥  ــ در اساليد ظاهر شده، دکمه ی  برای بازگشت به اساليد ر ئوس مطالب و دکمه ی  برای رفتن به 
اساليد بعدی درنظر گرفته شده است. با کليک روی دکمه ی  به اساليد اصلی بازگرديد. 

٦ــ در اساليد «ر ئوس مطالب» روی عبارت دوم «مشکالت محيط زيست» کليک کنيد تا به اساليد مربوط به 
آن برويد.

٧ــ با کليک روی دکمه ی  اساليدهای بعدی مربوط به اين قسمت را مشاهده کنيد. 
٨ــ در اساليد هفتم با کليک روی دکمه ی  به اساليد ر ئوس مطالب برگرديد. 

٩ــ به همين روش در اساليد ر ئوس مطالب، روی عبارت سوم «حفاظت از محيط زيست کليک کرده و اساليد 
مربوط به آن را مشاهده کنيد. سپس به اساليد ر ئوس مطالب بازگرديد. 

١٠ــ دراساليد ر ئوس مطالب باکليک روی دکمه ی  به آخرين اساليد رفته و پيام آن را مشاهده کنيد. 
١١ــ با فشردن کليد Esc روی صفحه کليد، از حالت نمايش اساليدها خارج شويد. 

١٢ــ برنامه ی Power Point را ببنديد. 

فّعالّيت ٢:اجرای فايل از روی CD و مشاهده ی اساليدهای آن
 فايل «کارآفرينی در اسالم» را از روی CD اجرا کنيد و اساليدهای مختلف آن را مشاهده کنيد. 



٣

فّعالّيت ١: درج متن با استفاده از جلوه های ويژه
فايل «ايران» را از CD روی رايانه ی خود کپی کنيد، سپس آن را اجرا کنيد و برای هريک از تصاوير مربوط به 

مکان های مذهبی، نام شهر مربوط به آن را از روی CD پيدا کرده و در اساليد، در محل مناسب بنويسيد. 
١ــ از مسير زير فايل «ايران» راانتخاب کنيد: 

 My Computer → CD ايران → درايو. PPt

(Copy - Paste) .کپی کنيد My Documents ٢ــ اين فايل را روی پوشه ی
٣ــ با دو بار کليک روی آيکون فايل «ايران» در پوشه ی My Documents، آن را اجرا کنيد. 

٤ــ با استفاده از کليد Page Down اساليد پنجم را ظاهر کرده و مطابق شکل روی دکمه ی  کليک کنيد. 

(٢) Power Point کار با برنامه ی

درس دوم



٤

٥ــ يکی از جلوه های ويژه را برای متن انتخاب کرده و روی OK کليک کنيد. 

٦ــ در پنجره ی ظاهر شده، نام شهر مورد نظر را تايپ کرده و روی کليد OK کليک کنيد. 



٥

٧ــ با استفاده از ماوس، اندازه و محل متن نوشته شده را به دلخواه تعيين کنيد. 

٨  ــ مراحل ٤ تا ٧ را برای تصاوير بعدی اين اساليد تکرار کنيد، به طوری که نام هر شهر زير تصوير مربوط به 
آن درج شود.(برای پيدا کردن نام هر شهر در پوشه ی«تصاوير ايران» از روی CD، پوشه ی «مکان های مذهبی» را باز 

کنيد و نام تصوير را مشاهده نماييد.) 
٩ــ با فشردن همزمان کليدهای Ctrl و Home به اساليد اول برويد. 

١٠ــ با کليک روی عالمت  اساليدها را نمايش دهيد. 
١١ــ با فشردن کليد Esc از حالت نمايش اساليدها خارج شويد. 

١٢ــ فايل را ذخيره کنيد و از برنامه ی Power Point خارج شويد. 

فّعالّيت ٢(يادآوری): درج اساليد و تصوير 
در فايل «ايران» يک اساليد، بعد از اساليد هفتم اضافه کنيد و در آن عبارت «فرش دستباف» را بنويسيد و تصاوير 

مناسبی را از روی CD در اين اساليد درج کنيد. 
روش کار: 

١ــ فايل «ايران» را از پوشه ی My Documents باز کنيد. 
٢ــ با استفاده از کليد Page Down به اساليد هفتم برويد. 



٦

٣ــ از منوی Insert گزينه ی New Slide را انتخاب کنيد. 

به اين ترتيب يک اساليد خالی بعد از اساليد فعلی ايجاد می شود. 
تايپ  را  دستباف»  «فرش  عبارت  و  کنيد  کليک  شکل  مطابق  بااليی  کادر  روی  شده،  ايجاد  اساليد  در  ٤ــ 

کنيد. 



٧

٥ــ با استفاده از ماوس اين کادر را در باالی اساليد قرار دهيد. 
٦ــ کادر دوم را حذف کنيد. 

٧ــ قلم عبارت «فرش دستباف» را Tahoma و اندازه ی قلم را ٤٤ و رنگ آن را به دلخواه تعيين کنيد. 

نکته: 
برای انتخاب رنگ قلم، از نوار ابزار باالی پنجره ی Power Point روی عالمت  در دکمه ی 

 کليک کنيد و در منوی ظاهر شده، روی رنگ موردنظر کليک کنيد. 



٨

درج  اساليد  اين  در  دستباف»  «فرش  برای  مناسب  تصوير  سه  دستی»  «صنايع  پوشه ی  از   CD روی  از  ٨ــ 
کنيد. 

٩ــ با استفاده از ماوس اندازه و محل قرار گرفتن تصاوير را به دلخواه تعيين کنيد. 
١٠ــ به روش مشابه، يک اساليد خالی بعد از اساليد فعلی ايجاد کنيد، در آن عبارت «خاتم کاری» را تايپ کنيد 

و از روی CD سه تصوير مربوط به آن در اساليد درج کنيد. 
١١ــ به همين روش دو اساليد ديگر برای «سفال گری» و «سوزن دوزی» نيز ايجاد کنيد و تصاويری برای هريک 

از آن ها درج کنيد. 
١٢ــ با کليک روی عالمت  نتيجه ی کار را در محيط نمايش اساليدها مشاهده کنيد. 

١٣ــ با فشردن کليد Esc از محيط نمايش اساليدها خارج شده و فايل را ذخيره کنيد. 
١٤ــ از برنامه ی Power Point خارج شويد. 



درس سوم

٩

فّعالّيت ١: درج شکل با استفاده از Auto Shapes و نوشتن متن در آن 
يک اساليد به آخر فايل «ايران» اضافه کنيد و با استفاده از امکان Auto Shapes اسامی تهيه کنندگان اين فايل 

را در يک شکل وارد کنيد.  
روش کار: 

١ــ فايل «ايران» را از پوشه ی My Documents بازکنيد. 
٢ــ با فشردن همزمان کليدهای Ctrl و End به آخرين اساليد برويد. 

٣ــ از منوی Insert گزينه ی New slide را انتخاب کنيد. 
به اين ترتيب يک اساليد جديد به آخر اساليدها اضافه می شود. 

٤ــ کادرهای موجود در اساليد را انتخاب کرده و با فشردن کليد Delete آن ها را حذف کنيد تا اساليد کامًال 
خالی شود. 

روی   Drawing ابزار  نوار  در  ٥  ــ 
باز  آن  منوی  تا  کنيد  کليک   Auto Shapes

شود. 
 Stars and Banners ٦ــ روی گزينه ی
از  يکی  شده،  ظاهر  منوی  از  و  کنيد  کليک 

شکل ها را به دلخواه انتخاب کنيد. 

(٣) Power Point کار با برنامه ی



١٠

به اين ترتيب نشانگر ماوس به شکل  درمی آيد. 
٧ــ کليد چپ ماوس را نگه داشته و کمی بکشيد تا شکل انتخابی شما روی اساليد رسم شود. 

٨ ــ با استفاده از ماوس اندازه و محل شکل را به دلخواه تعيين کنيد. 

٩ــ روی شکل کليک راست کنيد و از منوی ظاهر شده، گزينه ی Add Text را انتخاب کنيد. 



١١

به اين ترتيب مکان نما، داخل شکل قرار می گيرد. 
١٠ــ عبارت «تهيه کنندگان» را در داخل شکل تايپ کنيد. 

تايپ  هم  زير  شکل  داخل  در  را  فايل  اين  تهيه کنندگان  اسامی  و  رفته  بعد  خط  به   Enter کليد  فشردن  با  ١١ــ 
کنيد. 

١٢ــ اندازه، نوع و رنگ قلم اين عبارات را به دلخواه تغيير دهيد. 

١٣ــ با انتخاب  در نوار ابزار Drawing رنگ زمينه ی شکل را به دلخواه تغيير دهيد. 



١٢

١٤ــ با کليک روی  اساليدها را نمايش دهيد. 
١٥ــ فايل را ذخيره کنيد و از برنامه ی Power Point خارج شويد. 

نکته: 
برای نمايش اساليدها می توانيد از کليد ٥ F نيز استفاده کنيد. 

فعالّيت ٢: چاپ اساليدها 
اساليدهای فايل «رشد گياهان» را از روی CD چاپ کنيد. 

روش کار: 
١ــ فايل «رشد گياهان» را باز کنيد. 

٢ــ از منوی File گزينه ی Print را انتخاب کنيد. 



١٣

٣ــ روی عالمت  در کادر: Print what کليک کنيد. 
٤ــ گزينه ی Hand outs را انتخاب کنيد. 

٥  ــ درقسمت Slides per page تعداد اساليدهايی را که می خواهيد در يک صفحه چاپ شود، تعيين کنيد. 
٦ــ روی کليد OK کليک کنيد. به اين ترتيب اساليدها به شيوه ای که تعيين کرده ايد، چاپ می شوند. 

٧ــ از برنامه ی Power Point خارج شويد. 

٥

٦



١٤

١ــ فايل «ايران» را در پوشه ی My Documents بازکنيد. 

٢ــ در اساليد ششم، سه تصوير مناسب برای موزه ها از روی CD درج کنيد. 

٣ــ با استفاده از جلوه های ويژه، نام هريک از موزه ها را زير تصوير مربوط به آن بنويسيد. 

٤ــ يک اساليد خالی بعد از اساليد يازدهم (قبل از آخرين اساليد) ايجاد کنيد. در اين اساليد، 
تصويری از لباس محلی مردم يکی از شهرهای ايران را درج کنيد. 

٥ــ در اساليد ايجاد شده با استفاده از Auto shapes شکل دلخواه رسم کرده و آن را در باالی 
تصوير قرار دهيد. سپس نام استان مربوط به آن را در شکل تايپ کنيد. 

درج  بعدی  اساليدهای  در  را  ديگر  استان  سه  محلی  لباس  و  کرده  تکرار  را   ٥ و   ٤ تمرين  ٦ــ 
نمايند. 

٧ــ نتيجه ی کار را در محيط نمايش اساليدها مشاهده کنيد. 

٨ــ از محيط نمايش اساليدها خارج شده و فايل را ذخيره کنيد. 

٩ــ در صورت امکان، فايل خود را به صورت سه اساليد در يک صفحه چاپ کنيد. 

١٠ــ از برنامه Power Point خارج شويد. 

١ــ فايل «ايران» را در پوشه ی My Documents بازکنيد.



١٥

 (Slide Transition) فّعالّيت ١: ايجاد جلوه های نمايشی برای اساليدها

برای اساليدهای فايل «ايران» جلوه های نمايشی ايجاد کنيد. 
روش کار: 

١ــ برنامه ی Power Point را اجراکنيد. 
٢ــ فايل «ايران» را از پوشه ی My Documents باز کنيد. 

٣ــ منوی Slide Show در باالی پنجره ی Power Point را باز کنيد. 
٤ــ از منوی ظاهر شده، گزينه ی Slide Transition را انتخاب کنيد. 

T i i ) ا ال ا ا ا ن ا ل ا ا ١ ّ ال ّ ف

(٤) Power Point کار با برنامه ی

درس چهارم



١٦

به اين ترتيب پنجره ی Slide Transition مطابق شکل در کنار اساليد ظاهر می شود. 

٥ــ با کليک روی هريک از گزينه های فهرست شده، می توانيد 
جلوه های نمايشی مختلفی را برای اساليد مشاهده کنيد. 



١٧

٦ــ با کليک روی يکی از آن ها، جلوه ی نمايشی دلخواه را برای اساليد فعلی انتخاب کنيد. 
برای  می توانيد   Sound قسمت  در  و  کنيد  تعيين  را  اساليد  نمايش  سرعت  می توانيد   Speed قسمت  در  ٧ــ 

اساليدها صدا بگذاريد.

نکته:
 در پنجره ی Slide Transition ، با انتخاب يکی از 
گزينه ها در کادر Speed می توانيد سرعت نمايش اساليد را 

تنظيم کنيد. 
 Slow :آهسته    Medium :متوسط    Fast :سريع

يکی  انتخاب  با   Slide Transition پنجره ی  در   
خود  اساليد  برای  می توانيد   ،Sound کادر  در  گزينه ها  از 

صداگذاری کنيد. 



١٨

٨ــ با فشردن کليد Page Down به اساليد بعدی برويد. 
٩ــ به روش فوق يکی از جلوه های نمايشی را به دلخواه برای اساليد فعلی انتخاب کنيد. 

١٠ــ برای بقيه ی اساليدهای فايل «ايران» جلوه ی نمايشی ايجاد کنيد. 
١١ــ با فشردن همزمان کليدهای Ctrl و Home به اساليد اول برويد. 

١٢ــ با کليک روی  اساليدها را نمايش دهيد. 
١٣ــ با فشردن کليد Esc از محيط نمايش اساليدها خارج شويد. 

١٤ــ فايل را ذخيره کنيد. 
١٥ــ از برنامه ی Power Point خارج شويد. 

 (Custom Animation) فّعالّيت ٢: ايجاد جلوه های نمايشی برای اجزای يک اساليد
در فايل «ايران» برای هريک از عبارت های اساليد دوم جلوه ی نمايشی ايجاد کنيد. 

روش کار: 
١ــ فايل «ايران» را باز کنيد. 

٢ــ در اساليد دوم عبارت «مکان های ديدنی» را انتخاب کرده و روی آن کليک راست کنيد و از منوی ظاهر 
شده، گزينه ی Custom Animation را انتخاب کنيد. 



١٩

٣ــ روی دکمه ی Add Effects کليک کنيد تا منوی مربوط به آن ظاهر شود. 

استفاده  فرعی  منوهای  در  موجود  گزينه های  (از  کنيد.  انتخاب  را  يکی  نمايشی،  جلوه های  ميان  از  ٤ــ 
کنيد.)



٢٠

نکته:
نمايشی،  حالت  که  کنيد  تعيين  می توانيد   Start (Custom Animation)    درکادر  پنجره ی        در 

به طور  يا  شود  فعال   (On Click) ماوس  کليک  وسيله ی  به 
خودکار. 

را  حرکت  جهت  می توانيد   Direction کادر        در 
مشخص کنيد. (از باال به پايين، از چپ به راست يا …).

برای  موردنظر  سرعت  می توانيد   Speed کادر       در 
حالت نمايشی را انتخاب کنيد. (خيلی سريع، سريع، متوسط، 

ُکند.)

     باکليک روی دکمه ی  می توانيد اساليدها را نمايش دهيد. 

 ٥ــ با کليک روی دکمه ی  در صفحه کاری جلوه ی نمايشی اساليد فعلی را در مشاهده کنيد. 
٦ــ به همين روش، برای عبارت های «صنايع دستی» و «لباس های محلی» نيز جلوه ی نمايشی ايجاد کنيد. 

٧ــ با کليک روی  نتيجه ی کار را مشاهده کنيد. 
٨  ــ فايل را ذخيره کرده و از برنامه ی Power Point خارج شويد. 



٢١

١ــ فايل «رشد گياهان» را از روی CD در پوشه ی My Documents کپی کرده و سپس آن را 
باز کنيد. 

٢ــ برای اساليدهای اين فايل، جلوه های نمايشی (Slide Transition) ايجاد کنيد. 

٣ــ برای عنوان ها و تصاوير اساليدهای چهارم، پنجم و ششم (دما، آب و خاک) جلوه ی نمايشی 
دلخواه با استفاده از (Custom Animation) ايجاد کنيد. 

٤ــ فايل را ذخيره کنيد. 

٥ــ از برنامه ی Power Point خارج شويد. 

کپی کرده و سپس آن را  My Documents در پوشه ی CD ١ــ فايل «رشد گياهان» را از روی



٢٢

 (Action settings) فّعالّيت ١: ايجاد اتصال١ بين اساليدها

در فايل «ايران» اساليد دوم را طوری تنظيم کنيد که هنگام نمايش اساليد، با کليک روی هر عبارت، اساليد 
مربوط به آن موضوع ظاهر شود. 

روش کار: 

١ــ فايل «ايران» را از پوشه ی My Documents باز کنيد. 
٢ــ در اساليد دوم، با نگه داشتن کليد چپ ماوس و کشيدن آن روی عبارت «مکان های ديدنی» آن را انتخاب 

کنيد. 

ا ل١ ا ا ل ّ

(٥) Power Point کار با برنامه ی

درس پنجم

١- link         



٢٣

٣ــ منوی Slide Show در باالی پنجره ی Power Point را بازکنيد. 
٤ــ گزينه ی Action Settings را انتخاب کنيد تا منوی مربوط به آن باز شود. 

٥ــ مطابق شکل، گزينه ی: Hyperlink to را انتخاب کنيد و روی عالمت  در کادر مربوط به آن کليک 
کنيد. 

٦ــ در منوی ظاهر شده روی … Slide کليک کنيد. 



٢٤

به اين ترتيب پنجره ای باز می شود که در آن فهرستی از اساليدهای فايل وجود دارد. 
کليک   OK دکمه ی  روی  و  کرده  انتخاب  را  ديدنی»  ٣ «مکان های  شماره ی  اساليد  شده،  ظاهر  درليست  ٧ــ 

کنيد. 

٨ــ در پنجره ی Action Settings روی دکمه ی OK کليک کنيد تا پنجره بسته شود. 

٩ــ برای مشاهده ی نمايش اساليدها روی  کليک کنيد. 



٢٥

که  همان طور  دهيد.  قرار  ديدنی»  «مکان های  عبارت  روی  را  ماوس  نشانگر  دوم،  اساليد  نمايش  هنگام  ١٠ــ 
می آيد. روی اين عبارت کليک کنيد.  مشاهده می کنيد، نشانگر به شکل 

به اين ترتيب اساليد شماره ی ٣ که مربوط به موضوع آن است، ظاهر می شود. 
١١ــ با کليد Esc از حالت نمايشی خارج شويد. 

١٢ــ در اساليد دوم به روش فوق برای عبارت های «صنايع دستی» و «لباس های محلی» اتصال به اساليدهای 
مربوطه را ايجاد کنيد. 

١٣ــ با کليک روی عالمت  ، در حالت نمايشی اساليدها نتيجه ی کار را مشاهده کنيد. 
١٤ــ فايل را ذخيره کنيد و از برنامه ی Power Point خارج شويد. 



٢٦

 (Action Buttons) فّعالّيت ١: استفاده ازکليدهای عملياتی
به «مکان های  مربوط  اساليد  آخرين  برای   Action Buttons عملياتی  کليدهای  از  استفاده  با  فايل «ايران»  در 

ديدنی»، دکمه ای برای بازگشت به اساليد دوم قرار دهيد. 
روش کار: 

١ــ فايل «ايران» را باز کنيد. 
٢ــ به اساليد ششم «موزه ها» برويد. 

٣ــ در نوار ابزار Drawing روی Auto Shapes کليک کنيد تا منوی آن ظاهر شود. 
٤ــ از منوی ظاهر شده گزينه ی Action Buttons را انتخاب کنيد. 

(٦) Power Point کار با برنامه ی

درس ششم



٢٧

نکته: 
شما می توانيد از طريق از منوی Slide Show و انتخاب گزينه ی Action Buttons نيز به کليدهای 

عملياتی دسترسی داشته باشيد. 

٥  ــ مطابق شکل روی دکمه ی  کليک کنيد. 
به اين ترتيب نشانگر به شکل  درمی آيد. 

٦ــ کليد چپ ماوس را نگه داشته و کمی بکشيد تا شکل کليد انتخابی شما در اساليد ظاهر شود. 

به اين ترتيب پنجره ی Action Setting باز می شود. 
کليک   Hyperlink to :کادر در  عالمت   روی  ٧ــ 

کنيد. 
٨  ــ گزينه ی … Slide را انتخاب کنيد. 



٢٨

٩ــ در فهرست ظاهر شده، اساليد دوم «آشنايی با شهرهای ايران» را انتخاب کرده و روی OK کليک کنيد. 

١٠ــ در پنجره ی Action Setting روی OK کليک کنيد تا بسته شود. 

١١ــ با فشردن همزمان کليدهای Ctrl و Home به اساليد اول برويد. 
١٢ــ با کليک روی  اساليدها را نمايش دهيد. 



٢٩

١٣ــ هنگام مشاهده ی اساليد ششم «موزه ها»، نشانگر ماوس را روی دکمه ی  قرار دهيد. مشاهده می کنيد 
درمی آيد. سپس روی دکمه ی  کليک کنيد.  که به شکل 

همان طور که مشاهده می کنيد با کليک روی اين دکمه، به اساليد دوم يعنی «آشنايی با شهرهای ايران» باز می گرديد. 
١٤ــ با فشردن کليد Esc از حالت نمايشی اساليدها خارج شويد. 

١٥ــ به روش فوق برای اساليد يازدهم نيز، امکان بازگشت به اساليد دوم را ايجاد کنيد. 
١٦ــ با مشاهده ی نمايش اساليدها، نتيجه ی کار را بررسی کنيد. 

١٧ــ فايل را ذخيره کنيد. 
١٨ــ از برنامه Power Point خارج شويد. 



٣٠

١ــ فايل «رشد گياهان» را از پوشه ی My Document بازکنيد. 

٢ــ در اساليد دوم برای هرکدام از عبارت های «نور»، «دما»، «آب»، «خاک» و «کود»، با استفاده 
از Action Settings، امکان انتقال به اساليدهای مربوطه را ايجاد کنيد.

 
٣ــ در فايل «رشد گياهان» با استفاده از Action Buttons امکان بازگشت از هريک از اساليدهای 

تمرين ٢ به اساليد دوم را ايجاد کنيد. 

٤ــ در اساليد دوم، يک کليد عملياتی Action Buttons درج کنيد که با کليک روی آن، اساليد 
آخر مشاهده شود. 

٥ــ با مشاهده ی نمايش اساليدها، نتيجه ی کار را بررسی کنيد. 

٦ــ فايل «رشد گياهان» را ذخيره کنيد. 

٧ــ يک فايل جديد به نام «سالمت» ايجاد کنيد و در آن حداقل ٥ اساليد درباره ی نکات مربوط 
به بهداشت فردی بسازيد. 

 Slide   و Action Settings ،Auto shapes ،Action Buttons ٨  ــ در فايل سالمت از امکانات
Transition استفاده کنيد. 

٩ــ فايل «سالمت» را ذخيره کنيد و برای دانش آموزان ديگر در کالس نمايش دهيد. 

بازکنيد. My Document tــ فايل «رشد گياهان» را از پوشه ی ١



٣١

شبکه چيست و چه کاربردی دارد؟ 
گاهی الزم است که به اطالعات موجود در رايانه های ديگر دسترسی داشته باشيم؛ يا اطالعات رايانه ی خود را 

در اختيار ديگران قرار دهيم. 
مثال: فرض کنيد که می خواهيد فايلی را  به يکی از دانش آموزان مدرسه ای در يکی از شهرهای ديگر کشور 

ارسال کنيد و يا اطالعاتی را درباره ی آن مدرسه به دست آوريد. به نظر شما چگونه می توان اين کار را انجام داد؟ 

آشنايی با شبکه ی اينترنت

درس هفتم

يکی از روش های دسترسی به اطالعات ساير رايانه ها، استفاده از شبکه ی رايانه ای است. 
در يک شبکه ی رايانه ای، دو يا چند رايانه به يکديگر متصل می شوند. به اين ترتيب می توان اطالعات را بين چند 

رايانه به اشتراک گذاشت و يا از وسايلی مانند چاپگر، به طور مشترک استفاده کرد. 



٣٢

شبکه ی اينترنت چيست؟ 
با اتصال تعداد زيادی از شبکه های رايانه ای در سراسر دنيا به يکديگر، شبکه ی بزرگ جهانی به نام شبکه ی 

اينترنت ايجاد شده است. 

خدمات اينترنت 
 يکی از خدماتی که اينترنت در اختيار شما قرار می دهد «پست الکترونيکی» است. 

 برای مثال می توانيد از طريق اينترنت يک نامه ی الکترونيکی و يا يک عکس را برای دوست خود که در شهر 
يا کشور ديگری است، ارسال کنيد. 

 يکی ديگر از خدمات اينترنت «سرويس وب» است. اين سرويس، امکان دستيابی به اطالعات مختلف در 
اينترنت را فراهم می کند. از طريق سرويس وب، اطالعات در قالب «صفحات وب» در اختيار کاربران اينترنت قرار 
می گيرد. هر صفحه ی وب می تواند شامل انواع اطالعات مانند متن، تصوير، صدا، فيلم و غيره باشد. چندين صفحه 

ی وب که مرتبط با هم هستند، يک «وب سايت» را تشکيل می دهند. هر وب سايت با يک آدرس مشخص می شود. 
برای مثال، آدرس وب سايت «مجالت رشد» چنين است: 

http://www.roshdmag.it



٣٣

برای اتصال به اينترنت به چه چيزهايی نياز داريد؟ 

برای اين که به اينترنت متصل شويد، الزم است رايانه ی شما دارای يک مودم (Modem) باشد و 
شما از طريق خط تلفن، به يکی از شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اينترنت متصل شويد. اين شرکت ها يک 
شماره ی تلفن، نام کاربری (Username) و کلمه ی عبور (Password) برای برقراری ارتباط با اينترنت 

را در اختيار شما قرار می دهند. 

بيشتر بدانيد 




