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 16و  15ادامه بررسی کتاب کار و فناوری صفحات 

 در خدمتتون هستیم . 16و  15بررسی کردیم . امشب صفحات  14سالم به همه اعضای گل . کتاب کاروفناوریو تا صفحه 

 در این قسمت از تغییرات بر روی عکس صحبت شده . تغییراتی چون تغییر در اندازه ، جهت

 

 اندازه :تغییر 

 home.انتخاب تب 1

 resize.انتخاب گزینه 2

 ... maintain.فعال کردن تیک 3

 و انتخاب سایزهای موردعالقه بر اساس پیکسل 

 ر نهایت تاییدد

 

 تغییر جهت 

 home.انتخاب تب 1

 rotate.انتخاب گزینه 2

 و انتخاب یکی از حالت های چرخش

Rotate right 90 درجه میچرخد 90: در جهت راست 

Rotate left 90 درجه میچرخد 90: در جهت. چپ 

Rotate 180 :180 درجه در جهت عقربه های ساعت میچرخد 

Rotate vertical  درجه با خاصیت آینه شدن به صورت عمودی 180: چرخش 

Rotate horizontal  درجه با خاصیت آینه شدن به صورت افقی 180: چرخش 

 

 برای چاپ تصویر شما چند راه دارید .

 print. انتخاب تب فایل و گزینه 1

 ctrl+p. رو صفحه ای که هستیم گزینه 2

 ق مرورگر تصاویر ویندوز.سیو تصویر و چاپ اون از طری3

 و . . .
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قسمت بعدی ازتون خواسته که فیلمو ببینید . ما فیلمو نداریم امیدوارم بزودی به دستمون برسه بر اساس دانشمون میریم جلو امیدوارم که 

  با سی دی همخوانی داشته باشه

 باز کنین باید باشه با عنوان پروانه . از ما خواسته تا اونو cd داخل فایل یه

 

 ای باز کردن فایل چندتا راه داریم :رب

 . رفتن رو فایلو دبل کلیک بر روی فایل1

باز خواهد شد . مسیر فایلو  openمیزنیم و برامون پنجره  openگزینه  fileباز میکنیم از تب  paint. برنامه ای که میخوایم مثال همین 2

 فایل برامون باز میشه okزدن گزینه  میریم تا به فایلمون برسیم با انتخاب فایل و

برامون باز خواهد شد و ادامه مثل  openاستفاده میکنیم . با انتخاب این کلیدها پنجره  ctrl+oاز کلید ترکیبی  paint. در نرم افزار 3

 روش قبله

 

 ابزار :معرفی 

 select یا انتخاب ابزار ، ابزار اولین

روی قسمت ابتدایی هر قسمتیو انتخابش که کردین کافیه موشواره  selectگزینه  image. بخش homeکار کردن باهاش راحته از تب 

 که میخواین قرار بدین و به سمت انتهای مکان مورد نظرتون بکشین

 

 افته؟؟ می اتفاقی چه کار؟؟بعدش این داره کاربردی چه*** 

 یو که خواستیم انتخابش کردیم حاال میتونیم این قسمتو روش خیلی کارا انجام بدیم مثال تغییر سایز تغییر . جابجایی و ...قسمت خب

 ��هر تغییری که در ادامه میخونیم رو قسمت انتخاب شده قابل اجراست .  و حتی حذف

 ه این مهم برسن که چه کاربردی دارهقیشو اجازه بدین بچه ها با آزمایش خودشون بیکی دو مورد از ابزرا هارو آموزش بدین ولی با

 

از بهانه ها برای یادگیری یه نکته برای  .ه های منزلتمرین موفقیت تو این درس لذت بخش کردنشه برای بچه ها و دقت تو بررسی راز 

 خودتون و دانش آموزاتون استفاده کنید . 

اشته باشن . تا جلسه آینده آینده ساخت جامدادیو قراره به بچه هاتون یاد بدین پس لوازمی که الزمه رو بهشون بگید که همراه دجلسه 

 متون .خدانگهدار ه


