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 بسازید . فایل متنی در آن  1فایل تصویری و 1را ایجاد نمائید ، سپس  Draw پوشه (:D) در درایو 1-

 تنظیم کنید که نوار کار مخفی شده و با اشاره ماوس آشکار شود.  -2

 به صورت خودکار اجرا گردد .  Media Player کاری کنید تا با ورود به محیط ویندوز برنامه -3

 تنظیم کنید فایل و پوشه های پنهان نمایش داده شوند.  -4

باشد سپس با استفاده از قابلیت جستجو  Five دو سطر التین تایپ نمائید ، که شامل عبارت Word Pad در برنامه -5

 را در متن بیابید .  Five عبارت

 تعریف نمائید.  My Document پشتیبان از پوشه Job یک  6 -

انتخاب  My Music یک فایل صوتی ازایجاد نمایید ، سپس  Album ،یک فهرست پخش با نام Media Player در برنامه - 7

 نموده و به این فهرست پخش اضافه کنید. 

 ذخیره شده را جستجو نمایید.  WAV کلیه فایلهای صوتی که با قالب -8

 اضافه نمایید .  Favorites را به لیست Iirna.ir سایت 9 -

 ستجو کنید. ، مطالبی در مورد زعفران ایران ج Google در سایت -10

 .یک نامه با مشخصا ت زیر ارسا ل نما ئید -11

 الویت : باال  Test : موضوع IRAN @ yahoo.com : گیرنده

 ضمیمه: یک فایل تصویری د لخواه Ali@hotmail.com: گیرند گان رونوشت مخفی

 ری دوم :س

    ی نمایید . فایل متنی در آن کپ2را ایجاد نمائید ، سپس   Penپوشه  (:D)در درایو -1

 را به میز کار ارسال نمایید.   Penپوشه - 2

 نوار آدرس را به نوار کار اضافه کنید.  - 3

 تنظیم کنید که با یکبار کلیک روی آیکونها ،باز واجرا شوند.  - 4

 قرار دهید . تصویری را ترسیم کنید و سپس آن تصویر رابه عنوان پس زمینه   Paintدر برنامه - 5

 کاری کنید که به رویداد باز شدن پنجره ها در ویندوز یک صدا دلخواه اختصاص داده شود.  - 6

 را جستجو نمایید.   (:C)ذخیره شده در درایو  MP3کلیه فایلهای صوتی با قالب -7

 فایلهای زائد پاک کند .  سیستم خود را طوری تنظیم نمایید ، که ماهی یکبار سیستم را از وجود - 8

 اطالعات موجود در صندوق بازیافت را حذف فیزیکی )همیشگی ( نمایید .  - 9

 ذخیره کنید.   (:D)بروید، کل صفحه وب این سایت را در درایو  MSNبه سایت - 10

 ،مطالبی در مورد سال نو آوری و شکوفایی بیابید.   Googleدر سایت - 11

 قرار دهید.   Out boxفایل ،یکی متنی ودیگری گرافیکی را ضمیمه آن کنید و در 2نامه ای ایجاد کرده و  - 12


