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چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی )سهامی خاص(
سال انتشار و نوبت چاپ: پنجم 13٩2

کلیٔه حقوق مربوط به تألیف، نشر و تجدید چاپ این اثر متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است.

حّق چاپ محفوظ است. 

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
نشانى به  کتاب  اىن  محتواى  دربارۀ  را  خود  و  نظرات   پیشنهادات 
فنی   کتاب های درسی  دفترتألیف  پستى شمارۀ 4874/15  تهران   ــ صندوق   

و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
info@roshd.sch.ir پیام  نگار)اىمیل( 
www.tvoccd medu.ir وب گاه )وب ساىت( 

محتوای این کتاب در جلسٔه کمیسیون تخصصی رشتٔه کامپیوتر دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای 
وکاردانش باعضویت بتول عطاران، محمد رضا یمقانی، سید حمید رضا  ضیایی ، سید رسول حسینی و ملیحه طزری 

تأیید شده است.



بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید 
ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا  به دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت  و 

نخواهد شد.
امام خمینی »قّدس سّره الّشرىف«



فهرست
مقدمه

بخش اول: مفاهیم پاىه فناوری اطالعات ١

فصل اول: مفاهیم پاىه راىانه ٢
2 آن مزایای و رایانه تعریف 1ــ1ــ
3 رایانه اصطالحات 2ــ1ــ
4 رایانه کاربردهای 3ــ1ــ
7 رایانه اجزای 4ــ1ــ
8 رایانهها انواع 5ــ1ــ
خالصه فصل 1٢
خودآزمایی 13

فصل دوم: سخت افزار راىانه شخصی ١٤
14 )CPU( ریزپردازنده 1ــ2ــ
16 )Mem  ory( حافظه 2ــ2ــ
2 )Mot her Boar d( اصلی برد 3ــ2ــ
2 )Gr ap   hic Card( گرافیکی کارت 4ــ2ــ
21 )Sound Card( صدا کارت 5ــ2ــ
21 )Case( جعبه 6ــ2ــ
23 جانبی حافظههای 7ــ2ــ
27 )Input( ورودی وسایل 8ــ2ــ
32 )Output( خروجی وسایل ٩ــ2ــ
خالصه فصل 3٩
4 خودآزمایی 

بخش دوم: مفاهیم نرم افزار و سیستم عامل ٤٢

فصل سوم: نرم افزار ٤٣
43 نرمافزار انواع 1ــ3ــ
46 عامل سیستم انواع 2ــ3ــ
48 کلید صفحه و ماوس با کار 3ــ3ــ
5 رایانه راهاندازی 4ــ3ــ



51 ویندوز کار میز با آشنایی 5ــ3ــ
51 Start منوی 6ــ3ــ
52 محاورهای کادر و پنجره با آشنایی 7ــ3ــ
56 رایانه کردن خاموش 8ــ3ــ
خالصه فصل 58
خودآزمایی 5٩

فصل چهارم: مدىرىت پوشه، فاىل و برنامه های جانبی ٦٠
6 ویندوز در فایل مدیریت 1ــ4ــ
61 ویندوز در درایو 2ــ4ــ
62 )File & Folder( پوشه و فایل 3ــ4ــ
7 جستجو 4ــ4ــ
7٩ ویندوز جانبی برنامههای 5ــ4ــ
خالصه فصل 8٦
خودآزمایی 8٧

فصل پنجم: مدىرىت راىانه ٨٩
8٩ )Control Panel( کنترل مرکز 1ــ5ــ
٩٩ سیستم زمان و تاریخ تنظیم 2ــ5ــ
1 جدید زبان حذف و نصب 3ــ5ــ
1 1 زبان قالببندی تغییر اعمال 4ــ5ــ
1 1 برنامه حذف 5ــ5ــ
1 2 سختافزار تنظیمات 6ــ5ــ
1 خالصه فصل 4
1 خود آزمایی 5

بخش سوم: نرم افزارهای اداری ١٠٧

١٠٨ Word فصل ششم: آشناىی با نرم افزار
1 ٩ Word واژهپرداز اجرای 1ــ6ــ
11 Word نرمافزار محیط با آشنایی 2ــ6ــ
112 جدید فایل ایجاد 3ــ6ــ
113 محتوا درج 4ــ6ــ
114 متن انتخاب ــ 5ــ6



115 فایل کردن ذخیره و کردن باز 6ــ6ــ
118 متن سبک تنظیم 7ــ6ــ
12 اعداد نمایش تغییر 8ــ6ــ
121 )UndoــRedo( اشتباه فرمانهای لغو 9ــ6ــ
121 متن حذف 1ــ6ــ
122 سریع دسترسی ابزار نوار کردن سفارشی 11ــ6ــ
122 بزرگنمایی 12ــ6ــ
123 متن جابجایی 13ــ6ــ
124 متن تکثیر 14ــ6ــ
125 ویژه کاراکترهای درج 15ــ6ــ
126 )Find and Replace جایگزینی) و جستجو 16ــ6ــ
127 سند چاپ 17ــ6ــ
خالصه فصل 131
خود آزمایی 13٢

١٣٤ Word فصل هفتم: قالب بندی متن و تنظیمات صفحه در
134 )Page  Setup( صفحه تنظیمات 1ــ7ــ
137 صفحه شماره درج 2ــ7ــ
138 جدید بخش یا جدید صفحه درج 3ــ7ــ
13٩ متن قالببندی 4ــ7ــ
146 ستونی چند متن ایجاد 5ــ7ــ
خالصه فصل 14٧
خود آزمایی 148

فصل هشتم: درج اشیاء مختلف در سند ١٤٩
14٩ )Border & Shading ( سایهها و کنارهها 8ــ 1ــ
151 )Header & Footer( صفحه پا و سرصفحه 2ــ8ــ
153 پاورقی 8ــ 3ــ
153 اشکال رسم 4ــ8ــ
155 نمودار و تصاویر درج 5ــ8ــ
156 جدول 6ــ8ــ
161 Word Art کردن اضافه 8ــ 7ــ
162 )Equation Editor( نویسی فرمول 8ــ ــ 8



خالصه فصل 1٦4
خودآزمایی 1٦5

١٦٦ PowerPoint فصل نهم: نرم افزار
166 PowerPoint 1ــ9 ــ محیط کار
16٩ 2ــ9ــ ایجاد اسالید جدید
172 ) Themes( 3ــ9ــ استفاده از تم ها
172 4ــ9ــ حذف و مرتب سازی اسالیدها
173 5ــ9ــ درج اشکال و تصاویر
175 6ــ9ــ درج جدول و نمودار
177 7ــ9 ــ اعمال جلوه های نمایشی
181 8     ــ9ــ درج صدا و اعمال جلوه های صوتی
182 9ــ9ــ اجرای نمایش
خالصه فصل 184
خودآزمایی 185

بخش  چهارم: اطالعات و ارتباطات ١٨٦

فصل دهم: شبکه های راىانه ای ١٨٧
187 رایانهای شبکههای با آشنایی 1ــ 1ــ
188 رایانهای شبکههای مزایای 1ــ 2ــ
188 شبکهها انواع 1ــ 3ــ
1٩ شبکه رایج اصطالحات 1ــ 4ــ
1٩1 رایانهها نامگذاری 1ــ 5ــ
1٩2 منابع اشتراکگذاری به 1ــ 6ــ
خالصه فصل 1٩5
خودآزمایی 1٩٦

فصل ىازدهم: شبکه جهانی اىنترنت ١٩٧
1٩7 اینترنت ــ 1ــ11
1٩8 اینترنتی ارتباط انواع 2ــ11ــ
2 3 اینترنت به اتصال 3ــ11ــ
2 4 مرورگر و وب صفحه پایگاه، 4ــ11ــ
2 ٩ اینترنت در اطالعات جستجوی 5ــ11ــ



خالصه فصل ٢1٢
خود آزمایی ٢13

فصل دوازدهم: پست الکترونیکی ٢١٤
215 الکترونیکی پست ساختار و عملکرد 1ــ12ــ
215 الکترونیکی پست آدرس یک ایجاد 2ــ12ــ
218 الکترونیکی پست صندوق به شدن وارد 3ــ12ــ
218 رسیده نامههای دریافت 4ــ12ــ
21٩ نامه ارسال 5ــ12ــ
22 پیام به پرونده کردن ضمیمه 6ــ12ــ
22 نامه ضمیمه پرونده کردن ذخیره یا کردن باز 7ــ12ــ
221 آدرس دفترچه 8ــ12ــ
222 تنظیمات 9ــ12ــ
خالصه فصل ٢٢3
خود آزمایی ٢٢4

فصل سیزدهم: وىروس های راىانه ای ٢٢٥
225 مخرب برنامههای عملکرد 1ــ13ــ
226 مخرب برنامههای انواع 2ــ13ــ
227 ویروس گسترش نحوه 3ــ13ــ
227 رایانه یک در ویروس وجود نشانههای 4ــ13ــ
228 ویروسها با مقابله نحوه 5ــ13ــ
22٩ ویروس ضد برنامههای 6ــ13ــ
23 NOD ضدویروس32 کاربرد ــ13ــ 7
خالصه فصل ٢33
خودآزمایی ٢34
235 سریع تایپ ــ الف ضمیمه
23٩ تندرستی و رایانه ــ ب ضمیمه
منابع ٢4٢



سخن ناشر 
پیدایش رایانه در دهه های اخیر منشأ اثر فراوان در تمامی حوزه ها بوده و حتی در مواردی به 
به مفاهیمی نظیر  پرداخته است. از آن جمله می توان  از امور  تاریخی و دیرپای برخی  دگرگونی سیر 
آموزش مجازی و تجارت الکترونیک اشاره کرد که با ظهور رایانه، اثر بخشی و تنوعی آن ها نسبت 
تولید اطالعات در  از سوی دیگر، گسترش دانش بشری و  پیدا کرده است.  تفاوت  بسیار  به گذشته 
حوزه های مختلف علم، استفاده از رایانه را اجتناب ناپذیر کرده است و رایانه در نگه داری، بازیابی و 

تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات بسیار کمک می کند. 
اگر بپذیریم نرم افزار، سخت افزار و کاربر، سه جزء مهم سیستم های رایانه ای هستند، بی شک 
»آموزش مؤثر کاربران برای استفاده ی صحیح و مناسب از نرم افزار و سخت افزار از اهمیت بسیار 
باال برخوردار است. از این رو وزارت آموزش و پرورش »آموزش« مبانی رایانه و کاربردهای آن را در 

برنامه های درسی شاخه های فنی و حرفه ای گنجانده است. 
برای توسعه ی آموزش  ــ آموزشی خود و  ادامه ی فعالیت های فرهنگی  انتشارات مدرسه در 
مؤثر در حوزه ی فناوری اطالعات اقدام به تألیف کتاب مبانی و کاربرد رایانه کرده است. این کتاب از 
سوی کارشناسان محترم کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تألیف کتاب های رایانه در سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزشی بررسی شده و مهر تأیید بر آن خورده است. 
پیشاپیش از تمامی اساتید بزرگوار و هنرآموزان و هنرجویان محترم که با راهنمایی های خویش 

در بهبود تألیف حاضر ما را یاری می فرمایند سپاس گزاریم. 
انتشارات مدرسه



هدف کلی
آشنایی با مفاهیم فناوری اطالعات و توانایی کار با رایانه

مقدمه مؤلفان 
رایانه، زندگی بشر را در دهه های اخیر با تحول بسیار گسترده ای همراه نموده است، به طوری 
که امروزه رایانه به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان درآمده و تصور زندگی بدون رایانه، شاید 
رایانه ای  تمامی جنبه های  زندگی،  در  رایانه  از  منظور  که  دانست  باید  البته  باشد.  ذهن  از  دور  کمی 

می باشد و نه فقط استفاده از دستگاه رایانه شخصی.
در این کتاب خوانندگان محترم با مبانی رایانه و کاربرد آن آشنا خواهند شد. با توجه به اهمیت 
رایانه در تمامی علوم، الزم است کسانی که در حال فراگیری رشته های غیر از رایانه می باشند، با مفاهیم 
در چهار  کتاب  این  بحث های اصلی  باشند.  آشنا  رایانه  مقدماتی  آموزش های  و  آن ها  کاربرد  و  پایه، 
بخش اصلی و سیزده فصل بیان گردیده است که شامل موضوعات مبانی و سخت افزار رایانه، سیستم 
عامل ویندوز XP، اینترنت، ویروس های کامپیوتری و نرم افزارهای واژه پرداز )Word( و ارایه مطالب 

)PowerPoint( نسخه ٢٠٠٧ است. 
در  رشته ها  تنوع  به  توجه  با  حرفه ای  و  فنی  هنرجویان  برای  مناسب  مطالبی  ارایه  و  انتخاب 
کشور و انتخاب روشی مناسب برای ارایه مطالب به صورت پویا و جذاب، کاری بسیار دشوار  و از 
دغدغه های اصلی انتشارات مدرسه و مولف این کتاب بوده است. امیدواریم که تا حد قابل قبولی از 
عهده این کار برآمده باشیم. امیدواریم که هنرآموزان  و هنرجویان عزیز با ارسال پیشنهادات و نظرات 

اصالحی، به ما در بهبود و اصالح کتاب حاضر کمک کنند.


