
ُز هقذار کَ پْلتْى اجاسٍ هیذٍ تثخزیذ ّ ُز هقذار کَ دّست . اس ایي طزح ُز طْر کَ خالقیتتْى اجاسٍ هیذٍ استفادٍ کٌیذ 

 . تصْیز گْیاست ّ ضک ًکٌیذ کَ لذت خْدتْى ّ تعجة اطزافیاًتْى رّ در پیص خْاُیذ داضت. داریذ اسش لذت تثزیذ 

 

الثتَ تَ اًّجا . تَ سوت یک دیْار ُست  LED یکی اس جالة تزیي قسوت ُای ایي کار ، ُوْى لذظَ پزتاب ُشاراى

اگَ هیخْایذ تِتز تفِویذ کَ قضیَ اس چَ قزارٍ آهْسش . هیچسثٌذ ّ تا صثخ صذٌَ سیثایی رّ تزای تیٌٌذگاى درست هیکٌیذ 

 . رّ دًثال کٌیذ

 : لْاسم هْرد ًیاس

 . تعذاد دلخْاٍ LED الهپ

 (تزای ُز کذام یک عذد تاتزی)ُا  LED تَ تعذاد CR2032 تاتزی لیتیْهی

 چسة ًْاری تشرگ

 (در صْرت توایل)آٌُزتای کْچک 



 

تعذ تا استفادٍ اس چسة ًْاری . رّ تزداریذ ّ دّسزش رّ رّی دّ طزف تاتزی تشاریذ تا رّضي تطَ  LED داال یک

 . دّرش رّ تپْضًْیذ تا دّ تا سزش رّی تاتزی سفت تچسثَ ّ ُویطَ رّضي توًَْ

 

اها اگَ ضوا ُن آدم خالقی ! اگَ خالقیتتْى تا ُویي جا کفایت هیکٌَ کَ ُیچ . ُاتْى اس ایي هذل درست کٌیذ  LED تَ تعذاد

 . ُستیذ تقیَ آهْسش رّ دًثال کٌیذ

 . تستیذش تشاریذ ّ دّرش دّتارٍ چسة تشًیذ LED یکی اس آٌُزتاُای کْچکی رّ کَ تِیَ کزدٍ تْدیذ رّی تاتزی کَ تا



 

 LED : تَ ُوزاٍ تاتزی اًجام تذیذ ، یعٌی ضوا تایذ چٌذیي قطعَ ایي چٌیٌی داضتَ تاضیذ LED ُویي کار رّ تا تقیَ قطعَ ُای

 آٌُزتا+ تاتزی  +

جلْی جوعیت ایٌارّ رّی دیْار پزتاب کٌیذ ّ تا ایي . داال ضة تزیذ تْی خیاتْى ّ یک دیْار پیذا کٌیذ کَ رّش آٌُی تاضَ 

 . کار ُن ضِزتْى رّ قطٌگ کزدیذ ّ ُن هزدم رّ ضگفت سدٍ هیکٌیذ

 : اّل پزتص هیکٌیذ

 

 

 

 

 

 



 : تعذ ایٌا رّی دیْار تاقی هیوًْي ّ هزدم لذت هیثزى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ّ تعذ ُن هوکٌَ کسی تِطْى ادتیاج داضتَ تاضَ ّ تخْاد یکیطْى رّ تکٌَ ّ اسش استفادٍ کٌَ

 

 هٌثع اًگلیسی
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