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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نقاشی با رایانه  2درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 2فعالیت

 ضکل صیش سا دس تشًاهِ ًقاضی تکطیذ ٍ تا استفادُ اص اتضاس هٌاسة آى سا سًگ کٌیذ. -1

 
 سا تاص کٌیذ «paint »تشًاهِ 

تشای کطیذى تٌِ دسخت، خَسضیذ، ٍ ستاسُ ّا تِ تٌاسة  ًیاص اص اضکال آهادُ استفادُ کٌیذ ٍصهیٌِ سا تاا سا ل سًاگ    

 کٌیذ

    ٍ تاشای سسان    تشای سًگ کشدى تشگ دسختاى ٍ چوي هی تَاًیذ اص اسپشی سًگ پاش دس جعثاِ اتاضاس اساتفادُ کٌیاذ. 

 ًواد خط هستقین دس قسوت ضکل ّا استفادُ کٌیذ. تَاًیذ اص هذاد ٍ ّن اص اضعِ خَسضیذ هی

 رخیشُ کٌیذ.  (:D)ایي ًقاضی سا تا ًام ضة ٍ سٍص دس دیسک هحلی -2

 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. (:Dًواد دیسک هحلی)سٍی دس پٌجشُ تاص ضذُ  -3

 ( اسن فایل )ضة ٍ سٍص( سا تایپ کٌیذ.file nameدسقسوت ) -4

 (کلیک کٌیذ یا دکوِ ایٌتش سا فطاس دّیذ.okیٌِ )ضسٍی گ -5

 تا اًتخاب اتضاسّای هختلف دس قسوت اتضاسّا، یک ًقاضی دلخَاُ تکطیذ ٍ آى سا سًگ آهیضی کٌیذ. -3

 آهَص تِ عْذُ داًص

 کاستشد آى سا هطاّذُ کٌیذ. تا اًتخاب اتضاس تضسگٌوایی      -4

یٌاِ ٍ ساپک کلیاک    ضاتضاس رسُ تیي:تاشای هطااّذُ توااٍیش تاا اًاذاصُ تاضسگ تاش اسات. تاا کلیاک تاش سٍی ایاي گ            

ٍ آى قسااوت  سٍی قسااوتی اص ًقاضاای یااا توااَیش هاای تااَاى سٍی آى قسااوت اص توااَی تااضسگ ًوااایی یااا صٍم کااشدُ

 ٍ ٍاضح تش دیذ. ایي اتضاس سا اهتحاى کٌیذ.سا تضسگ تش 
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