اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻦ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﺠﺪد ﻣﺘﻦ ﻧﺪارﻳﺪ.
دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ّ
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ دو ﺳﻄﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را در اﺑﺘﺪای ﺧﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٤ــ روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﻣﺮاﺣﻞ  ١ﺗﺎ  ٤را ﺑﺮای دو دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.

٣٤

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ
١ــﮐﻞ ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻞ ﻣﺘﻦ در ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﮐﻠﻴﺪ  Ctrlاز ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ را ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و ﺳﭙﺲ
ﮐﻠﻴﺪ  Aرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

٢ــ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ
٣ــ اﻧﺪازه ی ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ  ١٨ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﺳﻄﺮ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر را ﭼﭗ ﭼﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ دو ﺧﻂ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را ﮐﻤﯽ از ﻃﺮف راﺳﺖ داﺧﻞ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
)ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮐﻠﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻫﺮﺑﺎرﮐﻠﻴﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.

 ٦ــ ﺑﺮای ﻫﺮ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺎم ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎم »دﻫﻪ ﻓﺠﺮ« ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

٣٥

ﺎﻟﻴﺖ
ّﻓﻌ ّ

٣

١ــ ﺷﻌﺮ »ای ﻣﺎدر« در درس ﻓﺎرﺳﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؛ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺘﻦ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ و آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
+

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
و ﺟﺎیﮔﺬاری در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ی »ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ« ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺪ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺎم
ﻫﺮ ﻳﮏ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪه ی ﺧﻮد را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.

٣٦

،

+

و

+

ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل

درس ﻧﻬﻢ

درج ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻣﺘﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ی »داﺳﺘﺎن« را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای درج ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ) :ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺣﻞ را در داﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ(
١ــ در ﻣﺤﻠّﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی زﺑﺎﻧﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ روی
٤ــ در ﭘﻨﺠﺮه ی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﺪ) .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺴﻴﺮ
ﻗﺮار دارد(
 ٥ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ روی دﮐﻤﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٧ــﭘﺮوﻧﺪه را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﭘﻮﺷﻪ ی »ﺗﺼﺎوﻳﺮﻣﻦ« در ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ی ﻫﻤﺮاه ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازهی ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ی ﺗﺼﻮﻳﺮ درج ﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ:
١ــ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،آن را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس را روی ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎوس
و ﮐﺸﻴﺪن آن ،اﻧﺪازه ی ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﻴﺪ.

٣٧

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ از درج ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه ،زﺑﺎﻧﻪ ی ﻗﺎﻟﺐ ) (Formatﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی آن ،ﻋﮑﺲ را وﻳﺮاﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ.

درج ﮐﺎدر دور ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺮای زﻳﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺎدر دور آن ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﺑﺮای درج ﮐﺎدر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی زﺑﺎﻧﻪ ی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

،

٣ــ در ﭘﻨﺠﺮهی »ﮐﺎدرﻫﺎ و ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ« از ﻗﺴﻤﺖ
روی ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎدر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻳﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﮐﺎدر »ﭘﻬﻨﺎ« ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﭘﻬﻨﺎی ﮐﺎدر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

 ٥ــ روی دﮐﻤﻪی

٣٨

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭼﺎپ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺮوﻧﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻣﺘﻦ ،ﭘﻴﺶﻧﻤﺎی ﭼﺎپ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﺎ اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ آن را رﻓﻊ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه را ﭼﺎپ
ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ اﻣﮑﺎن از ﭼﺎپ ﻏﻴﺮﺿﺮوری و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ،اﺷﺎرهﮔﺮ ﻣﺎوس را روی
ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.
ﮐﻠﻴﮏ
٣ــ روی
ﮐﻨﻴﺪ.

٤ــ در ﭘﻨﺠﺮهی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد روی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

 ٥ــ روی دﮐﻤﻪی

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٣٩

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٦ــ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶﻧﻤﺎی ﭼﺎپ ،روی

ﻧﮑﺘﻪ
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﻨﺠﺮه ی ﭘﻴﺶﻧﻤﺎی ﭼﺎپ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ؛ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را روی
ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﺘﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ.

٧ــ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری در ﻣﺘﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺟﻤﻼت ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺷﺮوع
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻮن ،ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ّ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ :
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ از اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ُورد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ُورد را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ.

١ــ ﺑﻨﺪ ّاول را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری در ﻣﺘﻦ ،ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﻌﺪی را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
٢ــ روی در ﮐﻨﺎر
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺟﻤﻠﻪی ّاول از آﺳﻴﺐﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ ﮐﻠﻴﺪ
را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪ
 ،ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﺑﺘﺪای ﺳﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٦ــ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﻮط را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٤٠

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ،دوﺑﺎره روی

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٧ــ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ درج ﮐﻨﻴﺪ.
٨ــ ﻳﮏ ﮐﺎدر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ درج ﮐﻨﻴﺪ.
٩ــ ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم »وﻳﺮوس« در ﭘﻮﺷﻪی »ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ« ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

ﺎﻟﻴﺖ
ّﻓﻌ ّ

٤

١ــ در ﭘﺮوﻧﺪه ی دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺸﻦ دﻫﻪ ی ﻓﺠﺮ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ درج ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﺑﻪ
ﻣﻌﻠّﻤﺎﻧﺘﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ.
 -٢ﭘﺮوﻧﺪه ی »ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ« را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺑﺮای اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻳﮏ ﮐﺎدر دور ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ درج ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ درج ﮐﻨﻴﺪ؛ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ دوﺳﺖ را در ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ).راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
و
ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺮﻳﮏ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ(.
٣ــ ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری ﮐﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﮑﺎت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ُورد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ) .راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری
ﻣﻄﺎﻟﺐ،
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ(.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﻳﮏ ﮐﺎدر دور ﺻﻔﺤﻪ درج ﮐﻨﻴﺪ و آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری ﮐﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ
١ــ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎﺷﻴﺪ.
٢ــ از ﭼﺎپ ﻏﻴﺮﺿﺮوری و ﺑﻪ ﻫﺪر دادن ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﻌﻠّﻢ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻳﺪ.
٤ــ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ،راﻳﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ،ﻣﻴﺰ راﻳﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر را ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﮑﻮﺷﻴﺪ.

٤١

درس دﻫﻢ

ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ٢

ﺎﻟﻴﺖ درس »اﻳﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی« ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ و
١ــ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ّﻓﻌ ّ
ﺑﺮق( را در راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی« ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ درﻣﻮرد »اﻓﺰاﻳﺶ اﺻﻄﮑﺎک در روزﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ و ُﺳﺮﻧﺨﻮردن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد« اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﺪ؛ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ُورد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ .در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻠّﻢ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ درﻣﻮرد »ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه« اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ؛ ﮔﺰارش اﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ُورد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻠّﻢ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

٤٢
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