
   اندیشه    عصر   رهروان ، مهارت سوم ، واژه پرداز ورد                                                          ICDLمهارت های هفت گانه  

 

1 
 

 

 فهرست عناوین  

 صفحه               عنوان                

       

 1 -------------------------------------------------یوز چیست             

 1  -------------------------------------------تاریخچه موبایل یوز   

 2  --------------------------موارد امنیتی استفاده از کارت های بانکی   

 3  ---------------------------------------------محاسبات  جدول   

 4  -------------------------------------------طرح سوال امتحانی 

 5  ------------------------------------تقدیرنامه دانش آموزان برتر   

  



   اندیشه    عصر   رهروان ، مهارت سوم ، واژه پرداز ورد                                                          ICDLمهارت های هفت گانه  

 

2 
 

 چیست؟  پوز 

 به شبکه های یا تلفنی ارتباط طریق از که است دستگاهی (POS) کارتخوان یا فروش پایانه دستگاه  

 امکان بر عالوه فروش پایانه های دستگاه. میسازد فراهم را فروشنده حساب از خرید مبلغ خودکار انتقال امکان بانکی سیستم

 انصراف امکان صورتحساب، دریافت موجودی، اعالم سیمکارت، شارژ قبوض، پرداخت جمله از مختلفی عملکردهای دارای پرداخت

 می کند برخوردار بانکی کوچک شعبه مزایای از را آن صاحبان  که است روزانه گزارش و خرید از

 پوز  موبایل  تاریخچه 

 همیشه .    هستند خدمت  ارائه  به  مشغول  آمریکا  در  (..   کشی،  سیم  کشی،  لوله  )  منازل  خدمات  حوزه  در  که هایی  شرکت

 اعتباری  کارت دارای افراد همه که آنجا از. بوده پروژه در مصرفی یالکا هزینه و الزحمه حق دریافت آن و بودند روبرو مشکل یک با

 که بودند جایگزینی  راه  دنبال  به ها  شرکت  گونه  این همیشه  نداشتند،  پرداخت  برای  (رالد  هزار  چند  سطح  در  )  نقد  پول عمالً و  بوده

 .نمود ارائه حلی راه آن برای Square شرکت 2۰۰۹ سال در سرانجام که کنند دریافت را خود خدمات هزینه راحتی به بتوانند

 همین از استفاده با راهکاری ارائه دنبال به شرکت این ، ها تبلت و هوشمند گوشی انواع افزون روز استفاده به توجه با

 بود ظرفیت

 

 بروی نصب قابل نرمافزار یک همراه به را زیر تصویر( سفید رنگ با)  مکعب square نام به افزای سخت قطعه یک شرکت این

 .نامید Mobile Point of Sale یا Mobile POS را آن و نمود ارائه را (App) اپل های گوشی

  .گردد می متصل تبلت یا و همراه گوشی به صدا ورودی طریق از افزاری سخت قطعه این
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 نصب افزار نرم در و کشیده آن شیار از را خود اعتباری کارت که صورت بدین ، بوده پوز دستگاه هر مانند شیار یک دارای قطعه این

 .کنید می وارد را خود کد پین و نظر مد وجه میزان شده

 

 

 وارد  تبلت یا و گوشی روی بر نیز را خود دیجیتال امضای طرح پایان در

 .گردد می POS پوز سیستم یک به تبدیل تبلتی یا و موبایل گوشی هر گونه بدین. گیرد می صورت پرداخت نمایید، می 

   .شدند عرصه این وارد PayPal و  Shopify POS  مانند دیگری شرکتهایی شرکت، این از بعد البته

 است ماهانه ثابت میزانی یا و ماهانه های تراکنش از درصدی اساس بر سرویس این ارائه بابت دریافتی های هزینه

 بانکی  های کارت  از  استفاده  در  امنیتی  موارد 

 ندهید قرار کسی اختیار در را خود بانکی کارت (1

 .نشود دیده بانک یا فروشگاه دوربین یا کنار افراد توسط عبورتان رمز که باشید مراقب عبور رمز کردن وارد هنگام (2

  پیشخوان پشت در که پوز دستگاه وارد تا ندهید مغازهدار به را خود کارت فروشگاه از خرید برای عنوان هیچ به (3

 .کند یادداشت را شما کار عاتاطال تا است کافی زمان همین کند است،
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 .ندارید نگه خود اعتباری کارت کیف در یادداشت صورت به را آن هیچوقت و کنید حفظ را خود بانکی کارت رمز (4

 .کنید تعویض گرفته نظر در شما برای بانک که را فرضی پیش عبور رمز (5

 .نکنید استفاده... و تولد تاریخ شناسنامه، شماره رند، عددهای از عبور رمز انتخاب در (6

 .کنید متوقف را حساب از استفاده بتوانید اضطرار مواقع در تا کرده فعال را خود بانک تلفن و دوم رمز (7

 .دهید تغییر را خود عبور رمز دورهای صورت به (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول سواالت و محاسبات کار در کالس 
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 توضیحات  فرمول های محاسباتی زیر را بنویسید   ردیف 
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 طراحی سوال امتحانی 
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 ایران معاصر تاریخ: امتحانی سؤاالت 

 پایه :

 رشته :

  پرورش  و  ش  آموز  سازمان

 آموزش و پرورش  اداره استان 

 دبیرستان 

 امتحان : تاریخ

 دقیقه 75: امتحان مدت

 

   نام طراح :

 بارم سازد را عملی افکارش که است کسی و آرزو، نابغه تمنا نه است و اراده عزم مقصد می رساند به آنچه ردیف 

 به سواالت زیر پاسخ دهید

   شد؟ بسته کشورها کدام میان گلشائیان گس قرارداد 1

 و عثمانی ایران( د وروسیه  یران  (ج وفرانسه   ایران( ب     ⊠وانگلستان ایران( الف

5. 

  بود؟ کسی چه بغداد پیمان سرسخت ازمخالفان 2

 منوچهراقبال( د        عالء حسین( ج     ⊠  صفوی شهیدنواب ( ب مصدق     ( الف

5. 

 کنید کامل صحیح کلمات را با خالی جاهای

  حادثه این در تن چند و شد نیزحمله تبریز طالبیه مدرسه به قم فضیه فاجعه با همزمان 3

 .شدند شهید و مجروح

5. 

 تشریحی سواالت

 .ببرید نام را مرداد28 سازکودتای زمینه داخلی ازعوامل مورد سه 4

  درباریان و شاه( 3   بدامن شبکه( 2  توده حزب (1

 مجلس انحالل در مصدق اشتباه( 5        مطبوعات (4

1.5 

 باشد؟ می اصل کدام اساسی قانون های اصل مهمترین و برده نام را استقالل متفاوت ابعاد 5

 اقتصادی -3           سیاسی -2           فکری -1

5. 

 موفق باشید

 

 

 تکنیک دو ستونی
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 ام کرده گم را پیمانه عاشقـان ای عاشقــان ای

 شد خاك بر روان اشکــــم شد كالبراف چو آهـــــم

 ام بسته پر مرغکی چون ام خسته دنیا حبس از

 برو آهی پـی در ور ، بیــــا راهی طالب گـــر

 ام کرده گم را خــانه ،هم ام همخــــانه پی در هم

 ام کرده گم را جانانه ، شد اسیرحبس جان چون

 ام کرده گم را دیوانه ، غزل این خود با خواند می

 خاکیان اسیــر من هم ، ئیــــانالبا پی در هم

 شدم سرگردان است عمری خاکیان این درقالب

 روان پی اندر عاقل صد بیـــدلی دیدم خواب در

 ام کرده گم را خمخــــانه ، ام مــــانده ویران درکنج

 ام کرده گم را کاشـــــانه ، نیستم اینجا از آخـــــر

 ام کرده گم را سامانه ، شد سیر تن این از جانم

 ام کرده راگم پروانه سرود، خودمی با و گفت این

 موالنا
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 آموزی  دانش  نامه تقدیر

 ..........       آموزشگاه از   ........... محترم آموز دانش

  موفق و  سرودی  را افتخار حدیث، دل های  کوچه در خالق ذهن  و  راسخ عزم ، مهربان با دست های  که اینک

 لوح این، شکوهمندت تالش  و  واال  همت شکرانه به، ای  شده ..........  تحصیلی درسال  ..........رتبه کسب  به

 . گردد می  تقدیم   تقدیر

 .خواستاریم سبحان خداوند  از  را تر  عالی درجات  کسب در  را شما توفیق 

 

 ...........................و پرورش   آموزش  اداره رئیس


