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 98ای کاربر رایانه

ها را به صورت افقی، عمودی و آبشاری نمایش دهید، سپس تنظیمات نوار وظیفه را سه پنجره باز کرده، آن .1

 طوری قرار دهید که به صورت اتوماتیک مخفی شود. 

 

ای پرسش برای تأیید ها کادر محاورهتنظیمات صندوق بازیافت را طوری قرار دهید که هنگام حذف آیکن .2

 صندوق بازیافت زمانی که پُر است به شکل ستاره نمایش داده شود.  نمایش داده نشود و شکل

 

براساس  ها رایک پوشه با نام و فامیل خود روی میزکار ساخته، دو عکس به دلخواه درون آن کپی کرده و آن .3

 . محتویات نمایش دهید

 

 روی میزکار ایجاد نمایید.  MP3با نام  Sample Musicی بر از پوشهیک میان .4

 

پس زمینه میزکار خود را تغییر دهید به طوری که سه تصویر هر ده ثانیه یکبار به صورت تصادفی نمایش داده  .5

 ی میزکار نیز به رنگ آبی باشد.شود و موقعیت تصویر در مرکز صفحه نمایش باشد و رنگ پس زمینه

 

 ایجاد نمایید و آن را مخفی کنید. Cیک پوشه با نام و فامیل خود در درایو  .6

 

نمایش داده نشود و لیست  Startدر منوی  Computerی را طوری قرار دهید که گزینه Startتنظیمات منوی  .7

 را به صفر برسانید.  Startهای باز شده در منوی آخرین برنامه

 

دار شوند و نوار ها زیرخطدهید که با یکبار کلیک بازشده و تمامی آیکنها را طوری قرار تنظیمات آیکن .8

 ها نمایش داده نشود.گر ماوس به آیکنها هنگام نزدیک کردن اشارهشرح آیکن
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وظیفه را به طور دائم مخفی نمایید به طوریکه ساعت سیستم    ی فعال در سینی نوار ا و تذکرهای برنامههآیکن .9

 .داده نشودنیز نمایش 

 

را اجرا نموده، سند خود را طوری تنظیم نمایید که با رسیدن متن به انتهای پنجره متن از  Notepadافزار نرم .10

پوینت تایپ کرده  22ی قلم ی مورد نظر شکسته شده و به خط بعد منتقل شود، سپس متن زیر را با اندازهناحیه

 د روی میزکار ذخیره نمایید. ای با نام و فامیل خوو فایل خود را در پوشه

 ی تالشت آرزو کن. ی آرزوهایت تالش کن یا به اندازهیا به اندازه

 
ی زرد تایپ کرده، چند شکل به دلخواه ی نقاشی را بازکرده و نام و فامیل خود را با رنگ آبی و زمینهبرنامه .11

 ذخیره کنید. Cای با نام و فامیل خود در درایو در پوشه bmpبا پسوند  Paintترسیم نموده و فایل خود را با نام 

 

ها اضافه کرده و تنظیمات مرورگر را طوری مندیبه لیست عالقه googleرا با نام  www.google.comسایت  .12

 ها در مرورگر نگهداری نشود.ی سایتقرار دهید تا تاریخچه

 

پس زمینه میزکار خود را تغییر دهید به طوری که سه تصویر هر ده ثانیه یکبار صفحه نمایش را پُرکنند و رنگ .13

 مایش دهید. ها و نوار وظیفه را به رنگ زرد نپنجره

 

ها درون منوی شروع به صورت کوچک نمایش داده شوند که آیکنرا طوری قرار دهید  Startتنظیمات منوی .14

 قرار دهید Switch Userرا روی حالت  Power Buttonی و عملیات دکمه

 

 

 

http://www.google.com/
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ها به نوار منو در پنجرهها را طوری قرار دهید که هر پنجره به صورت جداگانه باز شود و تنظیمات پنجره.15

 صورت دائم نمایش داده شود.

 

ذخیره  Draftی در پوشه ershad@gmail.comبه آدرس « درخواست»ای با عنوان ، نامهOutlookافزار نرم در.16

 کنید. 

 

 

mailto:ershad@gmail.com

