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 آشنایی با خواندن جدول

ستون و  4گویند. به جدول زیر دقت کنید. در این جدول های عمودی ستون میخانههای افقی سطر و به . به خانهاندشدهتشکیلافقی و عمودی  صورتبهها از تعدادی خانه جدول

 که درون جدول وجود دارد را با دو عدد مشخص کنیم. قرمزرنگیخواهیم خانه سه سطر داریم. حال می

ت ممکن اس چراکه کنیممی گذارینامبرای جلوگیری از اشتباه اعداد ستون افقی را به شکل دیگری  قرار دارد. سطر دوم و ستون سوماین خانه در 

 شود جاجابهعدد سطر با ستون  اشتباهبهدر هنگام پر کردن جدول 

 ی ستوندهندهی سطر و دیگری نشاندهندهکنیم که یکی نشانهای جدول از دو عدد استفاده میبنابراین برای مشخص کردن خانه

 آدرس دهندهنشاندر چنین مواردی عدد اول  معموالً. است

 حال برای تسلط بیشتر تمرین زیر را حل نمایید.

 

 به آن توجه کنید برای شما تعریف کند ایقطعهتصویری که باید برای خرید  خواهدمیدوست شما 

دارید را برای مخاطب تعریف کرد ولی بعد از قطع مکالمه  مدنظر دقیقاًچیزی که  تواننمی معموالً

 .کنیدمیشما یک پیامک دریافت 

-5و-4و-8ه-7ه-6ه-5ه-4ه-3ه-9د-8د-7د-6د-4د-9ج-8ج-7ج-6ج-5ج-4ج-3ج-8ب-6ب-4ب

 5ح-4ح-6ز-5ز-4ز-3ز-7و-6و

 شوید و تصویر مجهول را پیدا کنید. کاربهدستکافی است 

 قائمه کمک بگیرید هایسازهاز خط کش و گونیا استفاده کنید و یا از  توانیدمیبرای این کار 
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 کنیم.برای ساخت جدول با قطعاتی که داریم به شکل زیر عمل می
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پیامک درآورید و از خالقیتی که برای ارسال تصویر  صورتبهدر پاسخ تصویر زیر را  توانیدمی مثالًحال که متوجه منظور دوست خود شدید باید هوش باالی خود را به او نشان بدهید 

 .کنندمیاستفاده  باهمه برای انتقال عکس عکاسی و کامپیوتر هم از همین شیو هایدوربینخوشحال باشید. بد نیست بدانید  ایددادهپاسخ به خرج 

 

 

 

البته با پیشرفت رایانه فناوری رایانه یا موبایل یا دوربین در بسیاری از موارد ابتدا نقاط مهم تصویر را ارسال 

 .پردازندمیکرده و سپس به جزئیات 

 بیایید رقابت بر سر تشخیص نقاط مهم را امتحان کنید.

 هم قسمت کنید. رابینلیست تصاویر زیر 

افه با اض تواندمی تیمیهماعالم کند و هر  هایشتیمیهممختصات یکی از نقاط را به  نوبتبه تواندمیهر گروه 

 تصویر را حدس بزند. باریکشدن هر نقطه 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



  

 

 پیامک حاوی نیمه راست این تصویر به دست شما نرسیده متأسفانه

 به نظر شما نیمه راست این تصویر چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



  

 

ن را ارسال کنید و به دوستتا نیمهیکفقط  توانیدمینیمه سمت چپ تصویر هستند به دلیل جلوگیری از طوالنی شدن پیامک اشکال زیر 

 .کندمیچه تصویری را مشاهده  شدهحذفبگویید که نیمه دیگر قرینه است. به نظر شما دوست شما بعد از ساختن نیمه قرینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


