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تبریک میگم  به دوستای عزیز و  کوچولوم  4934قبل از هر چیز رسیدن سال جدید سال "

امیدوارم سالی پر از بازی های دوست داشتنی، شکالتای خوشمزه، درسهای شیرین و اتفاقای 

  "رویایی داشته باشین

 سحر تیچر

 

رفتیم مرور کنیم بعد درس جدید یاد که موقع درس شد اول راجع به نکته هایی که سال پیش یاد گ حاال

 بگیریم.

کامپیوتر یک مدل ماشین است که با برق کار می کند، اجزای کامپیوتر : کیس) بدنه ( ، کیبورد ) صفحه کلید ( ، 

س ) موشواره (، کیس مانند یک جعبه است که در آن تعدادی مانیتور ) صفحه نمایش ( ، اسپیکر ) بلند گو ( ، ماو

ابزار وجود دارد، به کمک کیبورد تایپ می کنیم، به کمک مانیتور می بینیم، به کمک بلندگو می شنویم، به کمک 

دگمه دارد : کلیک سمت چپ ، کلیک سمت  2ماوس ماوس به کامپیوتر دستور می دهیم که چه کاری انجام دهد.

اگر کلیک سمت چپ ، اگر کلیک سمت چپ ماوس را یکبار فشار دهیم به این کار کلیک کردن می گویند، راست

هرگز به پشت ، ماوس را دو بار پشت سر هم فشار دهیم به این کار دابل کلیک کردن یا دو بار کلیک کردن می گویند

ن کردن کامپیوتر از دگمه ی برای روش کیس دست نزنید، زیرا برقی قوی دارد ک ممکن است خطرناک باشد.

Power  در پشت کیس دگمه ای ، روی کیس استفاده می کنیم اما هرگز با این دگمه کامپیوتر را خاموش نمی کنیم

وجود دارد که اگر این دگمه روی صفر باشد یعنی برق سیستم قطع است و اگر روی یک باشد یعنی سیستم برق 

 به حالت خمیده ) قوزدار( ننشینید.هرگز هنگام استفاده از کامپیوتر .دارد

 قوووووووووووووووووووووووز نککککککککککککککککککککن

برنامه های کوچک روی  بعد از روشن کردن کامپیوتر اولین صفحه ای که دیده می شود صفحه ی دسک تاپ است.

 نام دارند.  Iconصفحه ی دسک تاپ 

 جدید: Folderبرای ساختن پوشه یا 

 را انتخاب کنید. Folderو سپس  Newتاپ کلیک راست کنید گزینه ی  روی صفحه ی دسک 

 برای عوض کردن عکس صفحه ی دسک تاپ:

 (، قسمت اّوووووووولPersonalizeروی صفحه ی دسک تاپ کلیک راااااااااااااست، گزینه ی آااااااااااخر )

Desktop background یک عکس به دلخواه انتخاب شود سپس ،Save changes  و بعد رویclose  یا ضربدر

 کلیک می کنیم.

 :Folderبرای پاک کردن 

   No یا   Yesرا انتخاب می کنیم و در آخر  Deleteکلیک راست و سپس گزینه ی   Folderروی  

Folder   بعد از پاک شدن وارد سطلی به نام سطل زباله یاRecycle Bin می شود. 

 کنین""یادتون اومد؟؟؟ حتما توو خونه مرور 
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را عوض کن،   Desk Topبرای شروع عکس صفحه ی 

بساز و   Desk Topجدید روی صفحه ی  Folderیک 

 .پاک کن Deleteرا به کمک   Foderسپس همان 

 

 

 

 

خود داشته  Desk Topتابحال به این فکر کرده ای که یک ساعت روی دیوار صفحه ی 

  باشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک راست کن سپس گزینه ی یکی مونده به آخر  Desk Topبرای این کار روی صفحه ی 

Gadgets .را انتخاب کن 

 

  اینجا یک ساعت زیبا نقاشی کن.
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 تقویم، ساعت و ... قسمتهای مختلفی وجود دارد، مثل: Gadgetsدر سربرگ 

 

 

 دست نزنید(())بعضی از این ابزارها به کمک اینترنت قابل اجراست به آنها 

 

تمرین:  به کمک راه هایی که یاد گرفتی تقویم و ساعتی با سلیقه ی خودت روی 

 صفحه دسکتاپ بگذار.

 

 


