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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شروع کار با رایانه 1درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 1فعالیت

 وام َر یک از اجسای رایاوٍ را در ضکل زیر مطخص کىیذ. -1

 مایص قذیمیصفحٍ و:     1

 (printer)چاپگر :     2

 (mouse)مًضی یا مًس    :  3

 (key board)صفحٍ کلیذ یا کیثًرد :     4

 (LCD monitor)صفحٍ ومایص جذیذ:    5

 (case) کازٌ یا کیس :   6

 (speaker) یا اسپیکرتلىذگً:    7

 
 

 

 را پیذا کىیذ ي آن را اجرا کىیذ. (Calculator)تا کمک آمًزگار خًد، تروامٍ ماضیه حساب  -2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفری، در مًرد کارترد َای رایاوٍ در زوذگی صحثت کىیذ ي چىذ مًرد را ترای سایر  4یا  3در گريٌ َای  -3

 گريٌ َا تیان کىیذ.

 است. وًضته مطالة تسیار آسان تر از دستگاٌ َای تایپ دستی در کامپًتر -1

 وقاضی کطیذن در کامپیًتر  -2

 ال تٍ ایىتروت ي اوجام کار َای تاوکی، خریذ، فريش، آمًزش،تفریح ي ...صات -3

 تٍ تمام کساوی کٍ می ضىاسیذ در سراسر دویا ي تٍ آساوی (Email)ارسال ي دریافت پست الکتريویکی -4
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يريد تٍ سایت گاما ي مطاَذٌ ي خریذ تمام سًاالت امتحاوی يپاسخ آوُا تٍ َمراٌ مطاَذ سایت مذرسٍ در  -5

 ه سایتای

 زیر را کامل کىیذ. جذيل

 کارترد اجسای کامپیًتر

 از اتسار خريجی ترای ومایص اطالعات صفحٍ ومایص

 از اتسار يريدی ترای يارد کردن دستًرات  صفحٍ کلیذ

 دادن تعضی دستًر َااز اتسار َای يريدی ترای  مًضی

 اتساری ترای خريج صذا تلىذگً

 يريد صذااز اتسار يريدی ترای  صذاتر

 از اتسار خريجی ترای ومایص اطالعات تٍ صًرت وًضتٍ یا تصًیر چاپگر

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
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