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 TeacherTopia.infoیک موتور جستجو امن توسعه یافته و دایرکتوری وب برای معلمان و دانش آموزان ابتدایی تا
دبیرستان و دانشجویان است که فقط دسترسی به وب سایتهایی را فرآهم می آورد که توسط کتابداران ،معلمان و کتابخانه
ها و کنسرسیوم آموزشی توصیه شده است.

 TeacherTopiaبرای دسترسی به منابع ،طرح درس ،اسناد منابع دست اول  ،فعالیت های دانش آموز و موارد دیگر
برای همه موضوعات و در تمام سطوح طراحی شده است .اطالعات و وب سایت های جدید به  TeacherTopiaدر هر
هفته اضافه می شود و این سایت روزآمد می گردد.
آدرس  http://www.teachertopia.info/pe.htmlشما را به قسمتی از این موتور جستجو ارجاع میدهد که
در ارتباط با موضوع تربیت بدنی و ورزش می باشد.
در باکس جستجو باالی صفحه با وارد کردن عبارت یا کلیدواژه دلخواه می توان به جستجو در حوزه تربیت بدنی و ورزش
پرداخت.
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در صفحه نتایج در باالی صفحه گزینه های مختلف برای محدود کردن نتایج وجود دارد .مانند:
همه نتایج ،ریاضی ،طرح درس  /جزوات ،اخبار ،فیلم ها ،علوم پایه ،هنر  /موسیقی  /درام،کمک های مالی ،مباحث آزاد
معلم ،مطالعات اجتماعی ،بهداشت و درمان  ،زندگینامه ،مهارت های زبان ،زبان خارجی ،بازی ها و تکنولوژی

و اطالعات را می توان به دو دسته کلی  webو  imageتقسیم بندی کرد و همچنین نتایج را بر اساس ارتباط یا تاریخ
مرتب کرد .در ضمن ،زیر هر نتیجه بازیابی برچسب موضوعی آن ذکر شده است.

در صفحه اصلی آیکن وب سایت های آموزشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی قرار داده شده که با کلیک بر روی هر کدام به
سایت مورد نظر هدایت خواهید شد از جمله:
/http://teens.drugabuse.gov
http://www.kidtopia.info/
/ http://www.academicindex.net
/http://teachers.net
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.html

https://www.teachervision.com/physical-education/teacher-resources/

بنابراین TeacherTopia.infoهمانند یک دروازه اطالعاتی عمل می کند و شما را به سایت های مختلف ارجاع می
دهد.

در منوی باالی صفحه قسمت درباره ما ،وبالگ ما ،ارتباط با ما و سفارش این سایت به همکاران وجود دارد که در آن
ویژگی های کلیدی این موتور جستجو عنوان شده است .و در زیر آن آخرین تاریخ روزآمدی ذکر شده است.
در باکس جستجو می توان کلیدواژه مورد نظر را وارد کرد که یک جستجوی سفارشی در گوگل انجام خواهد داد.
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در اینجا نیز در صفحه نتایج بازیابی می توان اطالعات را به گروه خاصی از حوزه های موضوعی (طبق لینکهای باالی
صفحه) محدود کرد و نتایج را بر اساس ارتباط یا تاریخ مرتب کرد .و اطالعات به دو دسته کلی وب (داده های متنی) و
تصاویر تقسیم می شود.
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