
  Το Υλικό του Υπολογιστή 

Αδαμίδου Δήμητρα 1 

Κεφάλαιο 2ο: Φύλλο εργασίας 1  

Οπτική αναγνώριση και κατηγοριοποίηση Συσκευών Eισόδου-Eξόδου, 
Aποθηκευτικά Mέσα, Eίδη Yπολογιστών 

ΤΑΞΗ: A΄ Γυμνασίου  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα 

Χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων. 

Δραστηριότητα 1 

Ανοίξτε τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox που βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια Εργασίας του 
σταθμού εργασία σας και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου. Στην αριστερή στήλη επιλέξτε  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕκπαιδευτικό ΥλικόA’ Γυμνασίου και μετά «Παραδόσεις & Φύλλα Εργασίας 
ανά Κεφάλαιο».  Πατήστε στην πρώτη κουκίδα πάνω στη λέξη εδώ. Θα φορτωθεί η  παρουσίαση 
του κεφαλαίου σε Powerpoint που μόλις παρακολουθήσατε στον βιντεοπροβολέα. Κλείστε αυτή 
την καρτέλα στο Φυλλομετρητή σας και επιστρέψτε στην καρτέλα της ιστοσελίδας του σχολείου. 

Δραστηριότητα 2 

Πατήστε στη δεύτερη κουκίδα πάνω στη λέξη εδώ για να επισκεφθείτε το Ηλεκτρονικό βιβλίο (ΗΒ) 
στο Κεφάλαιο 2 και σε εμπλουτισμένη μορφή. 

 Πατήστε πάνω στο εικονίδιο  που βρίσκεται αριστερά από το γαλάζιο πλαίσιο και κάτω 
από το αντίστοιχο εικονίδιο της εικόνας 2.2. και εκτελέστε τη δραστηριότητα. Αρχικά σύρετε 
το ποντίκι πάνω από κάθε συσκευή/μονάδα για να δείτε το όνομά της. Μετά πατήστε πάνω 

στο εικονίδιο  και εκτελέστε τη δραστηριότητα πατώντας παρατεταμένα αριστερό κλικ 
πάνω από κάθε συσκευή και σέρνοντάς την αριστερά εάν είναι συσκευή εισόδου ή δεξιά 
εάν είναι συσκευή εξόδου.  

Δραστηριότητα 3 

Επιστρέψτε στην ιστοσελίδα του ΗΒ κλείνοντας τη συγκεκριμένα καρτέλα (tab) του Firefox. 

Aντίστοιχα πατήστε πάνω στο  του Πίνακα 2.1. Σύρετε το ποντίκι πάνω από κάθε εικόνα για να 
δείτε τα πιο διαδεδομένα αποθηκευτικά μέσα με το όνομά τους. Ποια από αυτά δεν έχετε δει ποτέ; 

Δραστηριότητα 4 

Πάλι, επιστρέψτε στην ιστοσελίδα του ΗΒ κλείνοντας τη συγκεκριμένα καρτέλα του Firefox. Στο ΗΒ 
στο τέλος του κεφαλαίου ακριβώς πριν από το πράσινο πλαίσιο με τις ερωτήσεις, πατήστε πάνω 

στο  και δείτε εικόνες και πληροφορίες για κάθε ένα από τα 4 είδη των Υπολογιστών. Υπάρχει 
κάποια υποκατηγορία που δεν υπάρχει πια αλλά οι λειτουργίες της έχουν ενσωματωθεί στα κινητά 
τηλέφωνα;  

Δραστηριότητα 5 

Ανοίξτε μια νέα καρτέλα στον Firefox, πηγαίνετε στην υπηρεσία αναζήτησης εικόνων της Google και 
αναζητήστε εικόνες για τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά:  

1.    SUPERCOMPUTERS       2.    MAINFRAMES 


