
 کاربر رایانه

 ٍ اًذاصُ Tahoma سا باص کشدُ ًام خَد سا بِ فاسسی ٍ التیي دس آى ًَشتِ ٍ ًَع قلن سا  word padبشًاهِ  .1

  تغییش دّیذ ٍ دس دسکتاپ رخیشُ کٌیذ18قلن سا 

  رخیشُ کٌیذ  c دس دسایَ "گشافیک"بشًاهِ ًقاشی سا باص کشدُ ٍ صذای خَد سا ضبط کشدُ ٍ فایل سا بٌام  .2

  سا جستجَ کٌیذ ٍ پس اص ساخت یک پَشِ بِ ًام خَد آًْا سا دس آى رخیشُ کٌیذjpgفایلْای بی ًام با پسًَذ  .3

  بساصیذ ٍ دس پَشِ خَد رخیشُ کٌیذ؟Notepadیک فایل هتٌی با ًشم افضاس  .4

 یک عکس بشای صفحِ کاس خَد اًتخاب کشدُ ٍ بِ حالت کاشی قشاس دّیذ .5

 هشخصات دسایَ، فایل، پَشِ سا ًوایش دّیذ .6

 اًتقال دّیذ، اًذاصُ آى سا کَچکتش کشدُ ٍ آى سا قفل Desktop سا بِ گَشِ سوت ساست taskbarًَاس  .7

 کٌیذ

 . یا هیاى بش بساصیذ ٍ آى سا ًاهگزاسی کٌیذShort cutیک   .8

 . یک پَشِ بِ ًام خَد بش سٍی هیض کاس بَجَد بیاٍسیذ سپس آى سا بِ یکی اص دسایَسّا اًتقال دّیذ .9

  رخیشُ کٌیذdoc با پسًَذ save asیک سٌذ ًَشتاسی سا ٍیشایش کٌیذ ٍ سپس آى سا با گضیٌِ  .10

 . دقیقِ فعال کٌیذ10هحافظ صفحِ ًوایش سا بعذ اص  .11

 . ایجاد کٌیذ C دس دسایَ SHOMALیک پَشِ بِ ًام  .12

سا دس دٍ پاسگشاف ایجاد  (هي آصهَى داسم ٍ هَفق هی شَم ) فایلی با هتي Wordpadبا ًشم افضاس  .13

 باشٌذ ٍ پاساگشاف اٍل ٍسط چیي ٍ قشهض ٍ پاساگشاف دٍم Bulletsًواییذ بِ ًحَی کِ پاساگشاف ّا داسای 

 . رخیشُ کٌیذdesktopساست چیي ٍ بشجستِ باشذ دس آخش فایل سا با ًام خَدتاى دس 

( Center)صفحِ ًوایش ساتغییشدّیذ بطَسی کِ  تصَیشدس هشکض(Background)پیش صهیٌِ .14

 .هیضکاسی قشاس بگیشد

 . ًوایش دادُ شَد  www.test.comهشٍسگش ٍب سا تٌظین ًواییذ کِ دسّش باس اجشای آى سایت  .15

 .  بِ لیست عالقِ هٌذی ّای خَد اضافِ ًواییذPars  سا با ًام www.parseek.comآدسس سایت  .16

 D بصَست هتٌی دس پَشِ ای با ًام خَدتاى دس دسایَ Google سا با ًام www.google.comسایت  .17

 .رخیشُ ًواییذ

ایجاد کشدُ بصَستی کِ اتَهاتیک اًتْای تواهی ًاهِ  GoodBy ٍ هحتَیEmzaی با ًام ی اهضا .18

 .ّا اضافِ گشدد

 Ali123@yahoo.com با هحتَی دٍ خط هتي دلخَاُ با سًگ آبی بِ آدسس Mailًاهِ ای با عٌَاى  .19

 . رخیشُ ًواییذDrafts ایجاد ٍ دس پَشِ ali@gmail.comبعٌَاى گیشًذُ اصلی ٍ سًٍَشت هخفی آى سا بِ آدسس 

 . سٍص تغییش دادُ ٍ البتِ تاسیخچِ قبلی سا پاک کٌیذ50تاسیخچِ استفادُ اص سایتْای ایٌتشًتی سا بِ  .20
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