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دس پَضِ خَد ایجاد کٌیذ.« کاس ػولی»یک پَضِ تِ ًام  -1

َپَضِ هشتَط تِ خَدتاى سا کِ قثالى دس دسایD: ساختِ ایذ سا تا دتل کلیک تاص کٌیذ.

(دس پٌجشُ تاص ضذُ تِ چٌذ سٍش هی تَاًیذ پَضِ جذیذNEW Folder تساصیذ کِ دس یکی اص ایي ساُ ّا )

( هی تَاًیذ یک پَضِ جذیذ ایجااد   NEWتا کلیک ساست دس یک قسوت خالی صفحِ ًوایطگش ٍاص صتاًِ )

کٌیذ.

سا ػَض کٌیذ:تِ دٍ سٍش هی تَاًیذ ًام پَضِ        

 تغییش داد. «کاسػولی»س صفحِ کلیذ ًام پَضِ سا تِ ( دF2تا یک کلیک چپ سٍی پَضِ ٍ صدى دکوِ )الف( 

 ( تا کلیک ساست سٍیپَضِ جذیذ ٍ صدى گضیٌِ )Rename ب( 

اص تیي هَضَػات صیش، یکی سا تِ دلخَاُ اًتخاب کٌیذ: -2

اًشطی ٍ هحیط صیست

هٌظَهِ ضوسی

َُیک تاؽ هی

صهیي تاصی

 ٍ اًتخاب هَضَع دلخَاُ ًقاضی سا تکطیذ.« »paintتا اجشای تشًاهِ

 دس تشًاهِ ًقاضی، تشای هَضَع اًتخاب ضذُ، یک ًقاضی تکطیذ. 

رخیشُ کٌیذ.« کاسػولی»ًقاضی سا تا ًام هٌاسثی، دس پَضِ  -3

 تشای رخیشُ ساصی هشاحل صیش سا طی کٌیذ.    

کلیک کٌیذ. ( یا ّواى ًواد                    fileسٍی گضیٌِ) -1

( سا اًتخاب کٌیذ.saveاص فْشست تاص ضذُ گزیٌِ ) -2

( کلیک کٌیذ.:Dدس پٌجشُ تاص ضذُ سٍی ًواد دیسک هحلی) -3

سا تایپ کٌیذ. ( اسن ًقاضیfile nameدسقسوت ) -4

  (کلیک کٌیذ یا دکوِ ایٌتش سا فطاس دّیذ.okیٌِ )ضسٍی گ

 یک ًقاضی تکطیذ.« قطشُ قطشُ جوغ گشدد   ٍاًگْی دسیا ضَد»الوثل: ًقاضی تشای ضشبدس تشًاهِ   -4

تِ ػْذُ داًص آهَص

  اضافِ کٌیذ ٍ آى سا تا ًام هٌاسة رخیشُ کٌیذ.الوثل تِ ًقاضی خَد  چٌذ جولِ دس هَسد ایي ضشب   -5

اتضاس سٍی گضیٌِ     کلیک کٌیذ   اص قسوت   

ّا اًتخاب کٌیذ. لیست سًگ سًگ دلخَاّی تشای قلن اص -1



 

 

 

خَاّیذ تکطیذ)ایي کادس تِ صَست ًقطِ چیي  کادس ًَضتي هتي سا دس ّش جای صفحِ کِ هی -2

دیذُ هی ضَد(.

صتاى ًَضتي هتي سا هتٌاسة تا ًیاصتاى تغییش دّیذ)دس ایي توشیي فاسسای صتااى هاَسد ًیااص    -3

ضواست(.

 .سیذاص دس کادس تٌَیهتي دلخَاّی تا تَجِ تِ ًی -4

دس تشًاهِ ًقاضی یک ًقاضی، یک ًقاضی دس هَسد دسخت ػلن ٍ هیَُ ّای آى تکطیذ. کٌاس ّش هیَُ، ًام آى سا    -6

تٌَیسیذ ٍ ًقاضی سا رخیشُ کٌیذ.

یک دسخت کطیذُ ٍ هیَُ ّای آى سا سسن « »paintتا ٌّش خَد ٍ تا استفاددُ اص اتضاس ّای هَجَد دس تشًاهِ 

کٌیذ تا استفادُ اص سٍش رکش ضذُ دس توشیي تاال سٍی هیَُ ّای دسخت کطیذُ ضذُ ًام هیَُ ّای آى کِ هی 

 تَاًذ کلواتی چَى فشٍتٌی، آگاّی ٍ ... سا تاضذ سا تٌَیسیذ.  

ًقاضی صیش سا دس تشًاهِ ًقاضی تکطیذ:  -7

 ضکل ّای دلخَاُ دس آى تکویل کٌیذ ٍ هَاسد هشتثط سا تا خط تِ ّن ٍصل کٌیذ.ایي ًقاضی سا تا کطیذى

تِ ػْذُ داًص آهَص

ی جغشافیایی استاى خَد سا دس تشًاهِ ًقاضی تکطیذ ٍ ًام ضْش ّای استاى سا دس آى تٌَیسیذ.  سؼی کٌیذ ًقطِ  -8

ًقطِ جغشافیایی( سسن کٌیذ. ٍ تا استفادُ اس سٍش تا ٌّش خَد ًقطِ استاًتاى سا تا )تَجِ تِ  ًقاضی سا رخیشُ کٌیذ.

ًام ضْشستاى ّای استاًتاى سا دس هحل آًْا سٍی ًقطِ تٌَیسیذ. 5رکش ضذُ دس سَال

 یک کپی اص ًقاضی ّایی کِ تا سایاًِ کطیذُ ایذ، تِ آهَصگاستاى تذّیذ.  -9

 تا دٍ ٍسیلِ هی تَاًیذ کپی ًقاضی خَد سا تِ هؼلوتاى تذّیذ.

 کٌیذ.« paste»کٌیذ ٍآى سا داخل یک فلص هوَسی « copy»الف(فایل ًقاضی سا  -1      

یٌِ سا تاص ایي گض« send to»تا کلیک ساست کشدى سٍی پَضِ خَدتاى ٍ ًگِ داضتي هَس سٍی گضیٌِ ب(            

ضوا تِ فلص یک ًسخِ اص پَضِ  کٌیذ ٍ اص لیست ظاّش ضذُ سٍی ًام فلص هوَسی خَد کلیک کٌیذ. تا ایي کاس

هوَسی هٌتقل هی ضَد.



 

 

 


