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بسمه تعالی
فرایند تولید برنامه درسی مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است ،که تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام
برنامه درسی (طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی) را در یک بافت منسجم  ،هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت
رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است ،سعی شده تا مالحظات
ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توان مندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و
عمومی ،کسب مهارت های دانش افزایی ،به کار گیری شیوه تفکر علمی و منطقی ،توان تفکر انتقادی آمادگی جهت بروز
خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش ،بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است ،مورد توجه قرار گیرد .این
محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تاکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه
به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص ،زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم (توان مندی ها،
مهارت ها) می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران را در
دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های تالیف
کتاب های درسی می باشد ،شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند ،تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم ،تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این محتوا
به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻳﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻐﻠﯽ آﻳﻨﺪه ی
اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺗﺎ آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ روزاﻓﺰون ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ،اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ،ﺗﺪوﻳﻦ درس »آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ« را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی وﻳﮋه ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻨﺪ.
دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه درﺳﯽ راﻳﺎﻧﻪی دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮی
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم در آﻣﻮزش اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
۱ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﻳﻦ درس ،ﻻزم اﺳﺖ آﻣﻮزش آن در ﮐﺎرﮔﺎه راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
۲ــ ﻫﺮدرس ﺑﺮای ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺎﻟﻴﺖ ،ﺑﺎ ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓ ّﻌ ّ
۳ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓ ّﻌ ّ
ﻧﺮم اﻓﺰار آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۴ــ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﺮ درس در ﮐﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮ ّﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
۵ــ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮار ﻓ ّﻌ ّ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
۶ــ در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ روش ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻓ ّﻌ ّ
۷ــ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
۸ــ دراﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی  Microsoft office ٢٠٠٣آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
۹ــ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻳﮏ  CDدر اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮ ّﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار  Power Pointاﺳﺖ.
ﻣﺮ ّﺑﯽ ﮐﻼس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ ،اﻧﮕﻴﺰه ی ﻻزم
را ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
١٠ــ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
از آنﻫﺎ در ﮐﻼس درس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات وﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﻨﺎن ﺑﻮده و ﮔﺮوه ﺗﺄﻟﻴﻒ را در ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽﺗﺮ
ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ
اﻣﺮوزه ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎر
ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ از ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز،
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ،
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ،اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓ ّﻌ ّ
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب در ﻗﺎﻟﺐ ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ.
در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در اﻧﺠﺎم ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار اراﺋﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ )Power
درﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓ ّﻌ ّ
 (Pointو اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯽﺷﮏ ﭘﺎﻳﺎن راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻳﺪ ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﻣﻬﺎرت ﺑﺪﻫﺪ .ﻳﮑﯽ ازﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺮرات ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه راﻳﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ّ
ﻣﻘﺮرات ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻧﺤﻮهی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﻄﺮات
در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ّ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ــ از ﭼﺎپ ﻏﻴﺮﺿﺮوری و ﺑﻪ ﻫﺪر دادن ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن  CDﻳﺎ ﻓﻼﭘﯽ در راﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻣﺮ ّﺑﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﺪ.
ــ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد ،راﻳﺎﻧﻪ راﺧﺎﻣﻮش ) (Shut Downﮐﻨﻴﺪ.
ــ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻣﻴﺰ راﻳﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎرﮔﺎه را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ــ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪداری ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﮑﻮﺷﻴﺪ.

وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان

ﺻﻔﺤﻪ

درس اول :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی (١) Power Point
ﺎﻟﻴﺖ) ١ﻳﺎدآوری( :ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  Power Pointو ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن
ﻓ ّﻌ ّ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :٢اﺟﺮای ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ از روی  CDو ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی آن

١

درس دوم :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی (٢) Power Point
ﺎﻟﻴﺖ  :١درج ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﻳﮋه
ﻓ ّﻌ ّ
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ) ٢ﻳﺎدآوری( :درج اﺳﻼﻳﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ

٣

درس ﺳﻮم :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی (٣) Power Point
ﺎﻟﻴﺖ  :١درج ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Auto Shapesو ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ در آن
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ﭼﺎپ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ
ﻓ ّﻌ ّ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دورهای ١

٩

درس ﭼﻬﺎرم :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی (٤) Power Point
ﺎﻟﻴﺖ  :١اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﺮای اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ )(Slide Transition
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﺮای اﺟﺰای ﻳﮏ اﺳﻼﻳﺪ )(Custom Animation
ﻓ ّﻌ ّ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دورهای ٢

١٤
١٥

٢١

درس ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی (٥) Power Point
ﺎﻟﻴﺖ  :١اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ )(Action Settings
ﻓ ّﻌ ّ

٢٢

درس ﺷﺸﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی (٦) Power Point
ﺎﻟﻴﺖ  :١اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ )(Action Buttons
ﻓ ّﻌ ّ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دورهای ٣

٢٦

درس ﻫﻔﺘﻢ :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻴﺴﺖ وﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
ﺷﺒﮑﻪ ی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ )ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟(

٣٠
٣١

٣٣

درس ﻫﺸﺘﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر )(١
ﺎﻟﻴﺖ  :١آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺠﺮهی IE
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺻﻔﺤﺎت وب و ذﺧﻴﺮهی ﺻﻔﺤﻪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﻓ ّﻌ ّ

٣٤

درس ﻧﻬﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر )(٢
ﺎﻟﻴﺖ  :١ذﺧﻴﺮهی ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻳﮏ وبﺳﺎﻳﺖ
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن آدرس ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ )(favorites
ﻓ ّﻌ ّ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دورهای ٤

٤٠

درس دﻫﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر )(٣
ﺎﻟﻴﺖ  :١ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ از ﻳﮏ ﺳﺎﻳﺖ )ﺑﻪ روش ﮐﭙﯽﮐﺮدن(
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ﭼﺎپ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪی وب
ﻓ ّﻌ ّ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ )اﻳﺠﺎد ﻳﮏ آﻳﮑﻮن ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ(
درس ﻳﺎزدﻫﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر )(٤
ﺎﻟﻴﺖ  :١ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Google
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Google
ﻓ ّﻌ ّ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دورهای ٥

٤٧
٤٨

٥٣
٥٨

٦٥

درس دوازدﻫﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )(١
ﺎﻟﻴﺖ  :١اﻳﺠﺎد ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ در ﺳﺎﻳﺖ Google
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻧﺎﻣﻪی درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ در Gmail
ﻓ ّﻌ ّ

٦٦

درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )(٢
ﺎﻟﻴﺖ  :١ﺗﻬﻴﻪی ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و ارﺳﺎل آن
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺣﺬف ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ
ﻓ ّﻌ ّ

٧٣

درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )(٣
ﺎﻟﻴﺖ  :١ارﺳﺎل ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﻤﻴﻤﻪ ی )(Attach
ﻓ ّﻌ ّ
ﺎﻟﻴﺖ  :٢ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻧﺎﻣﻪی درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪی آن
ﻓ ّﻌ ّ
ﺗﻤﺮﻳﻦ دورهای ٦

٧٩

٨٥

ﺟﺪول ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی office

٨٦

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ

۸۷

