درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ )ﻏﻴﺮﺗﺠﻮﻳﺰی( اراﺋﻪی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،در ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ّ

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ درس »رازﻣﻮﻓّﻘﻴﺖ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درس ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ّ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ درس را اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ؟
در راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،وﺟﻮد دارد.
در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ) (Power pointآﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻬﻴﻪی ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪهی اراﺋﻪ ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ را روی
ﻗﺒﻞ از ّ
ﮐﺎﻏﺬ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﺷﻴﻮه ی دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت،
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺤﻞّ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و  ...را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

٥٤

اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ
١ــ روی ﻧﻤﺎد ﺷﺮوع ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی زﺑﺎﻧﻪ ی ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ روی ﭘﻮﺷﻪ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ،روی زﺑﺎﻧﻪ

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ،اﺳﻼﻳﺪ ) (Slideﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﺗﻬﻴﻪ ی اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
ّ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی درس »راز ﻣﻮﻓّﻘﻴﺖ« ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
ّاوﻟﻴﻦ اﺳﻼﻳﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ روی ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﻼﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم دارد.
در ﮐﺎدر ﻋﻨﻮان ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮده و ﻋﺒﺎرت »راز ﻣﻮﻓّﻘﻴﺖ« را در
آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٥٥

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺎدرﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻴﺮون از ﮐﺎدر ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺳﻼﻳﺪ دوم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
روی ﻧﻤﺎد ﮐﻠﻴﮏ
١ــ در زﺑﺎﻧﻪ ی
ﮐﻨﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای
اﻳﺠﺎد اﺳﻼﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢ــ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ )ﺑﺮای اﻳﻦ
اﺳﻼﻳﺪ ،ﻃﺮح »ﻋﻨﻮان و ﻣﺤﺘﻮا« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ(.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﺳﻼﻳﺪ دوم ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد:

٣ــ ﺑﺮای درج ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﺳﻼﻳﺪ دوم ،روی ﻧﻤﺎد
در ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٥٦

٤ــ روی دراﻳﻮ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﻪ ی »ﺗﺼﺎوﻳﺮ« را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
٥ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ روی دﮐﻤﻪ ی
ﮐﻠﻴﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.

٧ــ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای اﺳﻼﻳﺪ را در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ وارد ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻬﻴﻪی ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش
ﺑﺮای ّ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،دﻗّﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ را دراﺳﻼﻳﺪﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ،اﻧﺪازه و ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

٥٧

 ٨ــ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻓﻮق را ﺑﺎ ﻧﺎم »راز ﻣﻮﻓّﻘﻴﺖ« در ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮدﺗﺎن
ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮏ اﺳﻼﻳﺪ ،روی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ی آن در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ،ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ّ
ﺷﻤﺎره ی ﻳﮏ ﺑﺮوﻳﺪ و ﺳﭙﺲ روی ﻧﻤﺎد ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﺳﻼﻳﺪ ّاول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ روی ﺻﻔﺤﻪ ،ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ )ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺪ
را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ(.

ﻧﮑﺘﻪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ،روی ﺻﻔﺤﻪی ﻣﺸﮑﯽ ،ﮐﻠﻴﮏ

٥٨

ﮐﻨﻴﺪ؛ ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺪ

را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

درس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
ﺑﺮﮐﺖ ﻫﺮﮐﺎری ﺑﺎ ﻳﺎد ﺧﺪا در آﻏﺎز ﮐﺎر و ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اوﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اراﺋﻪی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا آﻏﺎز
ﮐﻨﻴﻢ.
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﮏ اﺳﻼﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ در اﺑﺘﺪای ﭘﺮوﻧﺪه ی ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ی »راز ﻣﻮﻓّﻘﻴﺖ« را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ:
١ــ روی ﻧﻤﺎد
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،اﺳﻼﻳﺪ »ﻋﻨﻮان و ﻣﺤﺘﻮا« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﮐﺎدر ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا« را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻧﻮع ﻗﻠﻢ و اﻧﺪازه ی آن را
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﮐﺎدر دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و دﮐﻤﻪی
ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﻴﺪ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﮐﺎدر »اﻓﺰودن ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ« ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﻣﻮﺷﻰ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺳﻼﻳﺪ

٥ــ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ی اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺻﻔﺤﻪ ،روی اﺳﻼﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ
ﭼﭗ ﻣﻮﺷﯽ اﺳﻼﻳﺪ را ﺑﻪ اﺑﺘﺪای اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،از ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
در ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ دو ﻧﻮع ﺟﻠﻮهی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ وﺟﻮد دارد:
١ــ ﺟﻠﻮهی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻼﻳﺪ
٢ــ ﺟﻠﻮهی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ

ﺟﻠﻮه ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﻼﻳﺪ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮه ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن
اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ اﺳﻼﻳﺪ ّاول را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی زﺑﺎﻧﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ روی ﻋﻼﻣﺖ از ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.

٥٩

٤ــ ﻳﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻠﻮه ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻧﺤﻮه ی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺳﻼﻳﺪ را
روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮهی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ دﻟﺨﻮاه را اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﻴﺪ.
 ٦ــ روی اﺳﻼﻳﺪ ّاول ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی
ﻧﻤﺎد
اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺟﻠﻮه ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮه ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ،
ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
١ــ اﺳﻼﻳﺪ ّاول را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﮐﺎدر ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ روی زﺑﺎﻧﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ روی ﮔﺰﻳﻨﻪی
ﮐﻠﻴﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ در ﭘﻨﺠﺮه ی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ،روی ﮔﺰﻳﻨﻪ ی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٧ــ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﮕﺮی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺰﻳﻨﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺟﻠﻮهی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺎدر ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ در ﮐﺎدر دوم روی ﮔﺰﻳﻨﻪ ی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ( ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮه ی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ اﺳﻼﻳﺪ ّاول را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺳﻼﻳﺪ ،ﻣﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻨﻮان ،روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻋﻨﻮان »ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا« ﺑﺎ ﺟﻠﻮهی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﻳﺮ
اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ،از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ.

٦٠

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮدﮐﺎر اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮدﮐﺎر اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ:
١ــ در اﺳﻼﻳﺪ ّاول ﮐﺎدر ﻋﻨﻮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ،روی ﻋﻼﻣﺖ
ﮐﻨﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪی
ﮐﻠﻴﮏﮐﻨﻴﺪ.
رااﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻴﺪ.
٣ــازﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻤﺎﻳﺎنﺷﺪه،ﮔﺰﻳﻨﻪی
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ
اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻠﻮهی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد؛
در ﮐﻨﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪی
ﻳﺎ
ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺟﺰای
اﺳﻼﻳﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻧﻤﺎد ﭘﻨﺠﺮه ی »ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺘﺤﺮک ﺳﻔﺎرﺷﯽ« ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ

ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای اﺳﻼﻳﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎده ) (Templateدر اﺳﻼﻳﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ:
١ــ در اﺳﻼﻳﺪ ّاول ،روی زﺑﺎﻧﻪی
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روی ﻋﻼﻣﺖ از ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

٦١

٣ــ ﻳﮏ ﻃﺮح دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ از ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

٤ــ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﭘﺮوﻧﺪه را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

٦٢

درس ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ٤

١ــ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ:
• ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
• اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ
• ارﺗﺒﺎﻃﺎت
• ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻳﮏ ﮔﺰارش ّ
ﺗﻬﻴﻪ ی ﮔﺰارش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ﺑﺮای ّ
٢ــ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺟﻤﻠﻪ ی زﻳﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
»ﮔﺴﺘﺮش ﻓ ّﻨﺎوری اﻃّﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﯽ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﮏ ﮔﺰارش ّ

