
 ICDL( International Computer Driving Licence)چيست؟ 

است که توانايي دارندگان اين گواهي نامه رادرمهارتهای کاربری رايانه يک گواهينامه بين المللي 

 کامپيوتری،تاييد مي کند

 

 

 درجه دو سطح یک)مقدماتی(ICDLرایانه کارنمونه سواالت 

 

 مبانی)مفاهیم پایه وفناوری اطالعات( مهارت اول:

 ه از رایانه ومدیریت فایل ها(دویندوز)استفا مهارت دوم:

 اینترنت)اطالعات وارتباطات( :ارت هفتممه

32 ساعت  طول آموزش   دوره:

: 14ساعت )تئوری(نظری    آموزش 

 ساعت  18 عملی: موزشآ

 ندارد : نیاز پیش یها مهارت

 : کارآموز مهارت ارزیابی روش

کتبیآزمون  :25%(درصد(  

عملیآزمون  :65%(درصد(  

 درصد(: 10% (یا حرفه اخالق

 مناسب آزمونهای استخدامی 

 وسازمان فنی حرفه ای کشور

 

 در اول هر گزینه مشخص شده است * جواب سوال باعالمت
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 مبانی)مفاهیم پایه وفناوری اطالعات(

 

 کامپیوتر چیست؟-1

کامپیوتر یک وسیله الكترونیكی متفكر است که داده های دریافتی را به نحو صحیح و با سرعت زیاد پردازش می  -الف

 کند

کامپیوتر یک ماشین الكترونیكی است که داده هایی را پرداخت و ذخیره می کند سپس بر حسب دستورات داده -*ب

 جدیدی تهیه می کند. شده آنها را پردازش کرده و اطالعات

 کامپیوتر، یک وسیله الكترونیكی برای ذخیره و بازیابی اطالعات است.  -ج

کامپیوتر، در حقیقت یک ماشین حساب الكترونیكی است که می تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده باال انجام  -د

 دهد.

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-2

 هستند که در اختیار کامپیوتر قرار دارند.  داده ها، اطالعاتی -الف

 اطالعات، داده هایی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار دارند. -ب

 اطالعات، داده های ورودی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.  -*ج

 داده ها، اطالعاتی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند. -د

 .گویند می. ………توان دستورات نرم افزاری را روی آنها نوشت تا اجرا شوند  به قطعات سخت افزاری که می -3

 نرم افزارهای قابل پیاده سازی -سخت افزارهای برنامه ای ب -الف

 گزینه های الف وج صحیح است. -د Firmwareمیان افزار یا  -*ج

 هستند؟( از کدام نوع کامپیوترها Personal Computersکامپیوترهای شخصی )-4

 (Super Cpmputersابر کامپیوترها ) -ب ( Mini Computersکامپیوترهای کوچک ) -الف

 (Micro Computersریز کامپیوترها ) د(*  (Mainframe Computersج( کامپیوترهای بزرگ )

 ( بیشتر در کدام یک از موارد زیر استفاده می شوند؟Super Cpmputersابر کامپیوترها ) -5

 همه موارد -د*  کارهای با پردازش سنگین -ج امور فضایی  -ب  ای با سرعت باال کاره -الف

 صورت آنها ویر عملیاتی تا شوند می کامپیوتر وارد و ندارند خاصی مفهوم و معنی تنهایی به که هستند عناصری … -6

 .گیرد

 گزینه های الف و ب صحیح است -د برنامه ها  -ج اطالعات  -ب داده ها  -*الف

 .شود می نامیده کامپیوتر ………مجموعه ای که شامل اجزایی متشكل از عناصر و مدارهای الكترونیكی است،  -7
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 میان افزار -د  سخت افزار  -*ج  ترانزیستور  -ب   مدار مجتمع -الف

 ( شامل چه قسمتهایی است؟CPUواحد پردازنده مرکزی ) -8

 واحد خروجیواحد کنترل، حافظه پنهان، حافظه اصلی و  -الف

 حافظه اصلی، حافظه پنهان، واحد محاسبه و منطق و واحد کنترل -ب

 واحد محاسبه و منطق، واحد کنترل، ثباتها و حافظه پنهان -*ج

 واحد ورودی، حافظه پنهان، واحد خروجی و حافظه اصلی -د

 دلیل استفاده از حافظه جانبی در کامپیوتر چیست؟ -9

 قیمت بیشتر -د  سرعت بیشتر -ج  دقت بیشتر نسبت به حافظه اصلی -ب پایدار بودن اطالعات  -*الف

 وظایف واحد کنترل عبارتند از: -11

 هدایت و هماهنگی فعالیتهای سیستم کامپیوتر -ب*  خروجی -نظارت بر عملیات ورودی -الف

 کنترل و تست سخت افزار کامپیوتر هنگام راه اندازی آن-د   کنترل اجرای برنامه ها  -ج

 یعنی: ALUدر کامپیوتر واحد  -11

 واحد محاسبه و منطق -*د واحد کنترل  -ج واحد حافظه جانبی  -ب واحد حافظه اصلی  -الف

 یک برنامه به منظور اجرا در کجا قرار می گیرد؟ -12

 واحد ورودی -د   واحد خروجی -ج   حافظه اصلی -*ب حافظه جانبی  -الف

 ( کدام گزینه صحیح نیست؟RAMکامپیوتر )در مورد حافظه اصلی  -13

 محلی برای قرار گرفتن داده های ورودی قبل از عمل پردازش است. -الف

 محلی برای قرار گرفتن اطالعات خروجی پس از پردازش است. -ب

 به عنوان واسطه ای برای قرار گرفتن نتایج موقتی پردازشها نیز به کار می آید. -ج

 یمی اطالعات است.قادر به نگهداری دا -*د

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-14

 ( فقط محاسبات ریاضی انجام می شود.ALUدر واحد محاسبه و منطق ) -الف

 در واحد کنترل، عملیات منطقی انجام می گیرد. -ب

 ثباتها حافظه های ناپایدار برای ذخیره موقتی داده هایی هستند که باید پردازش شوند. -*ج

 د کنترل برخی از عملیات منطقی و محاسبات ریاضی را انجام می دهد.واح -د

 عبارت است از: ALUوظیفه  -15
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 انجام عملیات ریاضی -ب ذخیره کردن اطالعات و انجام عملیات کنترلی الزم  -الف

 گزینه های ب و ج صحیح است. -*د  انجام هرگونه اعمال منطقی -ج

 ت صورت می گیرد؟عمل پردازش داده ها در کدام قسم-16

 واحد خروجی -د  واحد کتترل -ج واحد محاسبه و منطق  -*ب واحد حافظه  -الف

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-17

 دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی اجرا می شوند. -الف

 دستورات و خواسته های انسان از طریق دستگاههای ورودی اجرا می شوند. -ب

 دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به زبان قابل فهم کامپیوتر تبدیل می شوند. -*ج

 دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به اطالعات کامپیوتری تبدیل می شوند. -د

 .است. ………عالیم قابل فهم کامپیوتر  -18

 اعداد و عالیم ریاضی -و یک د صفر -اعداد و ارقام ج -حروف انگلیسی ب -الف

 کدام یک از گزینه های زیر تعریف بایت است؟ -19

 یک بایت را یک کاراکتر می گویند.  -ب  بیت را یک بایت می گویند. 8 -*الف

 گزینه های الف و ب صحیح است.  -د  بایت همان بیت است.  -ج

 هر کیلوبایت معادل چند بایت است؟ -21

 1124 -*د  1111 -ج   512 -ب  128 -الف

 معادل است با: KB 1024هر -21

 MB 10 -د  B 1000 * 1024 -ج  MB1-*ب  GB1 -الف

 .گیرد می قرار. ………وقتی برنامه ای آماده پردازش یا اجرا می شود در قسمت  -22

 EPROM -د  ROM -ج  PROM -ب  RAM-*الف

 چیست؟ RAMو  ROMتفاوت -23

 فرقی ندارند.  -الف

 از مواد مغناطیسی است. ROMاز نوع نیمه هادی و  RAM -ب

 فقط نوشتنی است.  RAMفقط خواندنی است اما  ROM -ج

 خواندنی و نوشتنی است. RAMفقط خواندنی است اما  ROM-*د

 :EPROMحافظه  -24
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 به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.  -الف

 در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است. -ب

 در خارج از کامپیوتر باید پاك شود و سپس برنامه نویسی مجدد گردد. -*ج

 در حین کار با کامپیوتر قابل خواندن و نوشتن است. -د

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -25

حافظه ای است که اطالعات، یک بار از روی آن خوانده شده و به تعداد بی نهایت روی آن نوشته می  PROM -الف

 د.شو

حافظه ای با دستیابی تصادفی است که می توان به دلخواه در هر جای آن نوشت و در کامپیوترهای  EPROM -ب

 از آن استفاده می شود. RAMامروزی به جای 

حافظه ای است که اطالعات، فقط یک بار روی آن نوشته شده و به تعداد دفعات دلخواه می توان از روی  ROM-*ج

 آن خواند.

 حافظه فقط خواندنی است و نمی توان روی آن نوشت. RAM -د

 .است ………در آن  اطالعات و بوده. ……از نوع  RAMدستیابی به اطالعات  -26

 پایدار – ترتیبی -د  ناپایدار – ترتیبی -ج  پایدار –مستقیم  -ب ناپایدار  -مستقیم -*الف

 :ROMحافظه  -27

 خواندنی و پایدار است.فقط  -فقط خواندنی و ناپایدار است. *ب -الف

 فقط نوشتنی و پایدار است. -فقط نوشتنی و ناپایدار است. د -ج

 محل نگهداری: ROMحافظه  -28

 اطالعات پردازش شده توسط کامپیوتر است. -الف

 اطالعاتی است که کارخانه سازنده کامپیوتر جهت راه اندازی سیستم در آن قرار می دهد. -*ب

 صفحه کلید است که برای راه اندازی سیستم مهم است.اطالعات ورودی توسط  -ج

 اطالعات پاك شدنی است که فقط یک بار توسط استفاده کننده نوشته می شود. -د

29- DRAM  نسبت بهSRAM  دارد. ……… ساخت هزینه و ………سرعت دسترسی. 

 کمتری – باالتر -د  بیشتری -تر پایین -ج  بیشتری –باالتر  -ب  کمتری -پایین تر -*الف

 های زیر دارای سرعت باالیی است؟RAMکدام یک از  -31

 SDRAM -د  EDO DRAM -ج  FPM DRAM -ب  DDR SDRAM-*الف

 روش دسترسی به اطالعات در کلیه حافظه ها: -31
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 فهرست وار است. -د به نوع حافظه بستگی دارد.  -ج*  ترتیبی است.  -ب مستقیم است.  -الف

 عبارتهای زیر صحیح است؟کدام یک از  -32

 ( ذخیره می شوند. Sectorاطالعات در دیسک بر روی خطوطی به نام قطاع ) -الف

 ( ذخیره می شوند.Trackاطالعات در دیسک بر روی دوایر متحدالمرکزی به نام شیار ) -*ب

 امكان دسترسی مستقیم به اطالعات موجود در دیسک وجود ندارد.  -ج

 ( ذخیره می شوند.Sectorروی دوایر متحدالمرکزی به نام قطاع ) اطالعات در دیسک بر -د

33- CD-ROM: 

 نوع دیسک است که اطالعات بر روی آن به صورت نقاط مغناطیس شده ضبط می شود. -الف

 نوعی دیسک است که به کمک اشعه لیزر اطالعات بر روی آن ضبط و از آن بازخوانی می شود. -*ب

 عات آن به صورت نقاط مغناطیس شده و به کمک اشعه لیزر ضبط و بازخوانی می شوند.نوعی دیسک است که اطال -ج

 نوعی دیسک است که اطالعات در آن به صورت دایمی و مغناطیسی لیزری ضبط می شود. -د

 استوانه سیلندر چیست؟ -34

 مجموعه ای از کلیه شیارهای هم شماره در یک هارد دیسک چند صفحه ای -*الف

 ای قطاع های هم شماره در یک دیسک چند صفحه ای.مجموعه  -ب

 مجموعه شیارهایی از دیسک سخت که دارای یک شعاع نیستند. -ج

 به دیسک های سختی می گویند که به شكل استوانه هستند. -د

 کدام یک از حافظه های زیر از سرعت بیشتری برای دستیابی به داده ها برخوردارند؟-35

 دیسک نرم-د RAM-مغناطیسی *جنوار  -دیسک سخت ب-الف

 مزیت دیسک های نوری نسبت به دیسک های نرم عبارت است از:-36

 ظرفیت زیاد در پذیرش اطالعات -سرعت زیاد نوشتن و خواندن آنها ب -الف

 گزینه های الف و ب صحیح است. -قابلیت پاك کردن و نوشتن بر روی آنها *د -ج

 سكتور عبارت است از:-37

می  Trackرین خانه ای که در اثر عمل فرمت تشكیل شده و این خانه های مجاور هم تشكیل یک کوچكت -*الف

 دهند.

 وسیله ای برای تشخیص ظرفیت دیسک های کامپیوتری -ب

 نرم افزاری برای فرمت کردن دیسک ها -ج
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 تقسیم می شوند.خانه هایی که در اثر عمل فرمت بر روی دیسک ایجاد شده و خود به خانه های کوچک تر  -د

 کدام یک از گزینه های زیر جزو حافظه های کمكی یا ثانویه است؟-38

 همه موارد -نوار مغناطیسی *د -ج DVD -ب CD-ROM -الف

 فشار داده می شود: 6وقتی بر روی صفحه کلید کامپیوتر به طور مثال عدد -39

 در حافظه ذخیره می شود. 6عدد  -الف

 در حافظه ذخیره می شود. 6عدد  ASCIIکداسكی )) -*ب

 فرستاده می شود. CPUبه  6نمایش تصویری عدد  -ج

 فرستاده می شود. CPUبه  6و در برخی دیگر از کامپیوتر کداسكی عدد  6در بعضی از کامپیوترها عدد  -د

 کدام یک از دستگاه های زیر به عنوان دستگاه ورودی اطالعات محسوب می شود؟ -41

 همه موارد -*د ( Scannerپویشگر ) -ب ( Mouseماوس ) -ب ( Joystickاهرم هدایت ) -الف

 برای انتقال تصاویر، به حافظه کامپیوتر، از چه دستگاهی استفاده می شود؟-41

 (Keyboardصفحه کلید ) -( دJoystickاهرم هدایت ) -( جScannerپویشگر ) -( *بMouseماوس ) -الف

 اسی کار می کند؟( بر چه اسScannerدستگاه پویشگر )-42

 گزینه های الف و ج صحیح است -د تابش نور  -*ج  جریان مغناطیسی -ب  جریان الكتریكی -الف

 کدام دستگاه زیر برای بازی های کامپیوتری استفاده می شود؟-43

 ماوس -د   صفحه کلید -ج پویشگر  -ب  اهرم هدایت -*الف

44-Control Pad  شود می استفاده.. ………بیشتر در کامپیوترهای. 

 رومیزی -د  بزرگ -ج  PDA -ب کیفی  -*الف

 د.دهی قرار پویشگر داخل را تصویر است الزم …………در پویشگر -45

 گزینه های الف و ج صحیح است. -رومیزی *د -دستی ج -صفحه ای ب -الف

 کدام یک از دستگاههای زیر امكان ضبط صدا را برای شما فراهم می کند؟-46

 Control Pan -د  میكروفن -*ج  پویشگر -ب  دایتاهرم ه -الف

وتر کمک می مستقیم آنها به داخل کامپی انتقال و ویدیویی شكل به تصاویر گرفتن در شما به که است ای وسیله…-47

 کند.

 اهرم هدایت -د پویشگر  -ج  دوربین ویدیویی دیجیتالی -*ب  دوربین دیجیتالی -الف

 .شود یم استفاده کامپیوتر به …………صفحه کلید متداول ترین وسیله ورودی است که از آن برای وارد کردن  -48
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 همه موارد -*د برنامه ها  -ج دستورها  -ب داده  -الف

 کدام یک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ است؟-49

 چاپگر چرخ آفتابگردان -د چاپگر جوهر افشان  -ج چاپگر ماتریس نقطه ای  -ب جاپگر لیزری  -*الف

 کدام یک از دستگاه های زیر خروجی است؟-51

 اهرم هدایت -د رسام  -*ج پویشگر  -ب صفحه کلید  -الف

 برای ترسیم خطوط پیوسته از ... استفاده می کنند. -51

 وهر افشانچاپگرهای ج -د جاپگرهای لیزری  -ج رسام  -*ب چاپگر ماتریس نقطه ای  -الف

 واحد سرعت چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از: -52

 همه موارد -*د  کاراکتر در ثانیه -ج کاراکتر در دقیقه  -ب خط در دقیقه  -الف

 کیفیت چاپ چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از: -53

 PPI -د  PPM -ج  DPI-*ب  LMP -الف

 .شوند می تقسیم ………… و ………ه دو نوع صفحه نمایشها از نظر فناوری ساخت ب -54

 CRT- Mono Chrome -د  RGB- CRT -ج  LCD- Color -ب  FLAT- CRT-*الف

 است؟ )تماسی(کدام یک از چاپگرهای زیر ضربه ای -55

 چاپگر حرارتی -د چاپگر ماتریس نقطه ای -ج*  جاپگر لیزری  -ب  چاپگر جوهر افشان -الف

 غیر ضربه ای است؟کدام یک از چاپگرهای زیر  -56

 چاپگر زنجیره ای -د  چاپگر چرخ آفتابگردان -ج   چاپگر ماتریس نقطه ای -ب چاپگر لیزری -*الف

 درجه وضوح یک صفحه به ... آن بستگی دارد. -57

 گزینه های الف و ج -پیكسل های *د -اندازه صفحه ج -تعداد سلول تصویری ب -الف

 کدام یک از رنگ های زیر شكل می دهند؟ صفحه نمایشها رنگ تصاویر را با -58

 سبز، آبی و زرد -د  بنفش، قرمز و آبی -ج  قرمز، سبز و آبی -*ب  قرمز، سفید و آبی -الف

 ها عبارتند از: CPUگذرگاه های  -59

  ADDRESS BUSو  DATA BUS -ب  CONTROL BUSو  DATA BUS -الف

 CONTROL BUSو  ADDRESS BUS -د CONTROL BUSو  ADDRESS BUSو  DATA BUS-ج*

 بیتی است یعنی: 64ای CPUهرگاه بگوییم  -61

 است. 64تعداد بیت های گذرگاه داده آن  -ب*است.  64تعداد بیت های گذرگاه آدرس آن  -الف
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 است. 64تعداد بیت های ثباتهای آن  -است. د 64تعداد بیت های گذرگاه کنترل آن  -ج

61- CPU  شود می گفته. ………به واحد. 

 حافظه -د  محاسبه و منطق -ج کنترل  -ب  پردازش مرکزی -الف*

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -62

 عمل خواندن دستورالعمل مستقیماً از حافظه کمكی نیز می تواند انجام گیرد. -الف

 عمل ذخیره کردن نتایج مستقیماً در حافظه کمكی نیز می تواند انجام گیرد. -ب

 همه موارد -اجرای دستورالعمل در واحد حساب و منطق انجام می گیرد.دعمل  -ج*

دستگاه حداقل به چند بیت نیازمند  16دستگاه جانبی داشته باشد برای آدرس دهی این  16اگر کامپیوتری  -63

 است؟)عدد به توان تعداد بیت یا حرف یا کاراکتر(

 16 -د   3 -ج   4 -ب*   8 -الف

 گزینه های زیر نادرست است؟کدام یک از  -64

 ، تمام عملیات کامپیوتر را هماهنگ می کند.CPUساعت  -الف

خطوط انتقالی که از طریق آنها سیگنال های کنترلی برای نظارت بر عملیات تمام بخشهای کامپیوتر ارسال می  -ب

 شوند، گذرگاه کنترل نامیده می شود.

 شود ابتدا باید کشف رمز شود. اجرا CPUپیش از اینكه یک دستورالعمل در  -ج

و قسمت های دیگر به کامپیوتر می رود، گذرگاه آدرس نامیده  CPUخطوط انتقالی که برای انتقال داده ها بین  -د*

 می شود.

 کدام یک از سخت افزارهای زیر روی برد اصلی قرار می گیرند؟ -65

 همه موارد -د*   RAM -ج کارت گرافیكی  -ب  CPU -الف

 .کردند می استفاده.. ……… و.. ………ر کنترل کننده های قدیمی از رابط هایی به نام اکث-66

 ST-506و  ESCI-2 -د ESDIو  IDE -ج SCSIو  ST- 506 -ب ESDIو  ST-506-الف*

 کند. جا به جا ثانیه هر در را داده.. ………درگاه موازی قادر است  -67

 بایت 1124 -د بایت  32 -ج مگا بایت  2 -ب مگا بیت  2 -الف*

68- CMOS  است. ………یک حافظه دایم است که ظرفیت آن حدود. 

 بایت 1124 -د  بایت 32 -ج کیلوبایت  641 -ب بایت  64 -الف*

 .کند جا به جا ثانیه هر در را داده. …………قادر است  USBدرگاه  -69

 مگا بایت 12 -د مگا بیت  2 -ج  مگا بیت 12 -ب*       مگا بایت  2 -الف
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 خروجی قرار دارند؟ -کدام یک از کارت های زیر در گروه کارتهای ورودی -71

 گرینه های الف و ج -د*      کارت ویدیویی -ج   کارت گرافیک  -ب   کارت صوتی -الف

 کدام یک از نرم افزارهای زیر کاربردی است؟ -71

 همه موارد -د*  PowerPoint -ج  Excel -ب Word -الف

 نرم افزارهای زیر سیستمی است؟کدام یک از  -72

  Word -د  PowerPoint -ج  Excel -ب سیستم عامل  -الف*

 کدام یک از موارد زیر از کاربردهای مختلف زبان های برنامه نویسی است؟ -73

 همه موارد -د* آموزشی  -ج تجاری  -ب علمی  -الف

 کدام یک از سیستم عامل های زیر تک کاربره نیست؟ -74

 OS/2 -د  UNIX-ج*  CP/M -ب  MS-DOS -الف

 کدام یک از سیستم عامل های زیر تک کاربره هستند؟ -75

 گزینه های الف و ج -د*  CP/M -ج  UNIX -ب  OS/360 -الف

 به شمار نمی رود؟ MS-DOSکدام یک از موارد زیر از ویژگی های سیستم عامل  -76

 مدیریت حافظه و فضای روی دیسک -الف

 سازگاری دارند. IBMستفاده از این سیستم عامل در کامپیوترهایی که با استاندارد قابلیت ا -ب

 اشغال فضای کمتر حافظه  -ج

 وارد کردن دستورات توسط کدهای مخصوص غیر قابل فهم -د*

 یم…قدرت بسیار باالیی در پردازش اطالعات صوتی و تصویری دارد که اصطالحاً به آن  Windowsبرنامه  -77

 .گویند

 Multiprogramming -د  Multi- User -ج  Multitasking -ب  Multimedia-الف*

 کدام یک از موارد زیر را می توان نام برد؟ Windows 3.1از جمله ویژگی های محیط عامل  -78

 اجرای چند برنامه به صورت سوئیچ کردن به آنها -اشتراك زمانی ب -الف

 همه موارد -د* ی پشتیبانی از رسانه های ورودی/خروج -ج

 .برد می بهره است، شده گرفته کار به. …از همان فناوری که در  2111ویندوز  -79

 XPویندوز  -د  98ویندوز  -ج   NTویندوز  -ب*   95ویندوز  -الف

 .شود می محسوب. ………رقیب سیستم عامل  Windows NTسیستم عامل -81
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 2111ویندوز  -د  Novell Net ware-ج*  XPویندوز  -ب 98ویندوز  -الف

 هدف از ایجاد شبكه های کامپیوتری چیست؟ -81

 صرفه جویی در تعداد کامپیوترها  -ب مبادله اطالعات بین کامپیوترها و استفاده اشتراکی از منابع -الف*

 ر دریافت و ارسال پیغام از کامپیوترهای دیگ -ایجاد ارتباط فیزیكی بین کامپیوترها برای ایجاد برنامه ها د -ج

 .برد نام را …از کانال های ارتباطی می توان -82

 گزینه های الف و ج  -د*  خط معمولی تلفن -ج مودم  -ب  کابل ویژه شبكه -الف

 ت؟کدام یک از جمالت زیر نادرست اس -83

 مودم، پالس های دیجیتال را به آنالوگ تبدیل می کند و بالعكس. -الف

 در روش سری، اطالعات به صورت بیت به بیت و پشت سر هم در کانال ارتباطی منتقل می شوند. -ب

 شبكه گسترده معموالً در محدوده منطقه ای کوچک از قبیل ساختمان و سازمان عمل می کند. -ج*

 شبكه گسترده جهانی است. شبكه اینترنت یک -د

 :WANنسبت به شبكه های  LANگستردگی عمل شبكه های -84

 شكل ظاهری شبكه محلی بستگی دارد به -د  یكسان است -ج  بیشتر است -ب   کمتر است -الف*

 تفاوت شبكه های گسترده گوناگون در کدام یک از موارد زیر است؟ -85

 های آدرس دهی و فناوری تبادل اطالعات روش -ب قراردادهای تبادل اطالعات  -الف

 همه موارد -د*    اتصاالت آنها -ج

 وسایل ارتباط جمعی و کامپیوتر در انتقال اطالعات چه تفاوتی با یكدیگر دارند؟-86

 کامپیوتر اطالعات را تغییر داده، دسته بندی و اصالح می کند.  -تفاوتی ندارند. ب -الف

 ت را بدون تغییر انتقال می دهند.وسایل ارتباط جمعی اطالعا -ج

 گزینه های ب و ج صحیح هستند.  -د*

 خصوصی درون سازمانی است. شبكه یک … -87

 آرپانت -د اینترانت  -ج* بیت نت  -ب اینترنت  -الف

 قسمت های اصلی یک سیستم ارتباط داده ای عبارتند از: -88

 کامپیوتر سرویس گیرندهکامپیوتر سرویس دهنده، کانال ارتباطی و  -الف

کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله الزم برای ارسال و دریافت داده ها)مودم(، کانال ارتباطی )کارت شبكه وخط  -ب*

 تلفن(و کامپیوتر سرویس گیرنده
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 کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله الزم برای ارسال و دریافت داده ها و کامپیوتر سرویس گیرنده -ج

 سرویس دهنده، وسیله الزم برای ارسال و دریافت داده ها و کانال ارتباطیکامپیوتر  -د

 رای دسترسی به اطالعات موجود در اینترنت از طریق مرورگرهای وب به کار گرفته می شود.ب که است روشی.  …-89

 آرپانت -د وب جهان گستر  -ج  کامپیوسرو  -ب*  بیت نت -الف

 .اشندب عمومی یا اختصاصی توانند می و گیرد می صورت شهر یک در سازمان یک دفاتر اتصال برای معموالً … -91

 شبكه اینترنت -د   MANشبكه  -ج*  LANشبكه  -ب  WANشبكه  -الف

 کدام گزینه بعنوان واحد خروجی محسوب میشود؟(91

 د( اسكنر   ج( صفحه کلید *ب( چاپگر   الف( ماوس

 گرهای سوزنی نمی باشد؟(کدامیک از چاپگرهای زیر چاپ92

 د(چاپگر خطی  Daisy Wheelج(  Dot Matrixب(  *الف( لیزری

 کدام گزینه است؟  help( کلید میانبر برنامه93

  f3د(    f7ج(    f1*ب(    f2الف( 

 ( مبنای کار کامپیوتر بر اساس کدام سیستم است؟ 94

 *د (ب و ج ج ( دو دویی  ب ( باینری   الف ( دهدهی

 کدامیک در داخل واحد سیستم قرار ندارد؟( 95

 د( حافظه اصلی  *ج( صفحه کلید   ( ب( دیسک سخت CPUالف( پردازشگر )

 اختصار کدام کلمه است؟ LANدر کلمه  L( حرف 96

 Linkedد(   Longج(   Local*ب(   Leadingالف(

 ( کدام یک از جمالت زیر صحیح نمی باشد؟ 97

 برای ذخیره کردن برنامه های کامپیوتری استفاده می شود .  CD ROMو الف ( از دیسک سخت و فالپی 

 پاك نمی شوند .  RAM*ب( با خاموش کردن کامپیوتر اطالعات ذخیره شده در 

 پاك می شوند .  RAMج( با خاموش کردن کامپیوتر اطالعات ذخیره شده در 

 شوند .  پاك نمی ROMد( با خاموش کردن کامپیوتر اطالعات ذخیره شده در 

 (برای حفاظت سیستم خود درمقابل ویروس می توان : 98

 هایی که فرستنده آن را نمی شناسید باز نكنید  E)mailالف( 

 ب( هرگز فایلی را از اینترنت که مكان ارسال آن را نمی دانید باز نكنید .

http://www.bargozideha.com/share/anqgndlt-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ICDL-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%B2-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://www.bargozideha.com/share/anqgndlt-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ICDL-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%B2-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://www.bargozideha.com/share/anqgndlt-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ICDL-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%B2-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://www.bargozideha.com/share/anqgndlt-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ICDL-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%B2-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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ج( همیشه از آخرین نسخه یک برنامه ویروس یاب خوب برای کنترل فالپی دیسک های مورد استفاده ، استفاده کنید . 

 *د( همه موارد 

 ( کدامیک از اجزاء زیر جزء حافظه های جانبی یا کمكی نیست؟99

  RAM*د( حافظه   HARDب( فالپی ج( دیسک سخت یا  CDالف( دیسک مغناطیسی یا 

 ک ازگزینه های زیر جزء قطعات اصلی سخت افزار کامپیوتر می باشد؟( کدامی111

 د(واژه پرداز ج(بلندگو  ب(پویشگر  *الف(پردازنده 

 بیتی ازحافظه چه نامیده می شود؟ 8( یک واحد 111

 د( کاراکتر   ج( کلمه  *ب( بایت  الف ( بیت

 ( کدام گزینه تعریف درستی از سخت افزار است؟ 112

 ت الكترونیكی و مكانیكی کامپیوتر سخت افزار میگویند الف( به قطعا

 ب( بخشی ازکامپیوتر راکه قابل لمس ومشاهده است سخت افزار میگویند 

 *د( همه موارد   ایش و کی بورد سخت افزار هستندج( مدارات داخلی ، صفحه نم

 ( ماوس یک دستگاه ......113

 ورودی د( همه گزینه ها نادرست می باشد  *ج( الف ( خروجی است ب( هم ورودی و هم خروجی 

 ((واحد محاسبه ومنطق راچه گویند ؟ 114

  Hardد(   CUج(   ALUب( *  CPUالف ( 

115 )ICDL  مخفف کدامیک از کلمات زیر می باشد؟ 

 Internet Computer Data Licenceب(International Computer Driving Licence*الف(

 Internet Computer Device Licenceد( International Control Device Licenceج( 

 .دهند می قرار.. ……( جهت جلوگیری از شلوغی فایلها آنها را درون 116

  DRIVEد(  FOLDER*ج(  RECORDب(  FILEالف(

 حداکثر و حداقل کردن در کدام نوار پنجره دیده می شود؟(دکمه های کنترلی بستن، 117

 د( نوار وضعیت  ج(نوار آدرس  ب( نوار ابزار  الف( نوار عنوان *

 ( نوار خاکستری رنگ در پایین میز کار چه نامیده می شود؟118

 د( نوار ابزار   ج(نوار وضعیت *ب( نوار وظیفه   الف( نوار عنوان

 ی زیر صحیح است ؟ کدامیک از گزینه ها  -119

http://www.bargozideha.com/share/anqgndlt-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-ICDL-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%B2-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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 .  گویند می افزار سخت را کامپیوتر لمس قابل و فیزیكی اجراء کلیه –الف 

 . هستند یكدیگر ملزوم و الزم افزار نرم و افزار سخت –ب 

 .مورد سه هر-د*  . گویند افزار نرم دیسكها در موجود های برنامه ی ها داده به –ج 

 …میان افزار  -111

 .ج و الف – د. افزاری نرم –ج  افزار نرم با همراه افزار سخت –*ب   افزار وسخت افزار نرم میان حالتی –الف 

 کدام یک از گز ینه های زیر صحیح می باشد؟ -111

 .باشند می ها داده نتیجه اطالعات – ب*  .شند با می اطالعات هانتیجه داده –الف 

 . کنند نمی فرقی هم با عات اطال و ها داده –ج 

 ش می شود وداده ها را به عنوان خروجی می دهد.پرداز عات اطال روی بر – د

 به چه دلیل امروزه از کامپیوتر در همه جا استفاده می شود ؟ -112

 . موارد همه – د* اطالعات زیاد حجم گنجایش –ج  ها داده پردازش در دقت – ب ها داده پردازش در سرعت –الف 

 ت ؟خصوصیات بارز نسل سوم چیس -113

 رله –( د  IC) مجتمع مدارات – ج*  خالء المپ –ب  ترانزیستور –الف 

 انواع کامپیوتر از لحاظ عملكرد داخلی و نحوه پردازش عبارتند از؟ -114

 ( دیجیتال)عددی-پیوندی-(آنالوگ)قیاسی – ب* .  رقمی– خانگی-قیاسی –الف 

 .قیاسی-پیوندی-خانگی – د. خانگی-شخصی-رقمی –ج 

 :  از عبارتند پردازش قدرت نظر از ها کامپیوتر انواع – 115

  MINI COMPUTER –MAINEFRAME- ANALOG –الف 

  SUPER COMPUTER , MAIN FRAME , MINI COMPUTER , MICRO COMPUTER –*ب 

 خانگی  HYBRIDE-DIGITAL-ANALOG –ج 

 شخصی ، خانگی ، کامپیوتر بزرگ ، مینی کامپیوتر ، سوپر کامپیوتر -د

 ( به کدامیک از موارد ریر اطالق می گردد؟ CPUواحد پردازشگر ) -116

  کنترل واحد و ومنطق محاسبه واحد – ب*   کنترل واحد–الف 

  ورودی و خروجی های واحد - د   حافظه واحد –ج 

 کدام بخش کامپیوتر وظیفه پردازش اطالعات را دارد؟-117

 Ram -د  ROM – –ج   ALUطق ومن حساب واحد –*ب   CUکنترل واحد –الف 
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 اجزای اصلی سخت افزار یک کامپیوتر کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟-118

 ،حافظه ،واحد ورودی ALU واحد – ب ،حافظه مرکزی پردازنده ،واحد کنترل واحد –الف 

 ،حافظه جانبی،واحد ورودی وخروجی CPU–*د   واحد ورودی وخروجی ،حافظه -ج

 باشد؟ می. ……که در کامپیوتر استفاده می شود سیستم عددی-119

 ب یا الف – د*   هگزا – ج  باینری – ب  دودویی –الف 

 معروف به کدام است ؟ASCIIکد -121

  بیتی 16 یا 8 – د  بیتی 16 مطلق – ج  بیتی 8 یا 7 – ب*  بیتی 8 مطلق –الف 

 کدام واحد ظرفیت حافظه را بیان می کند ؟ -121

 ج و ب –د   GB –ج    KB –ب  )بایت(  B–*الف 

 کیلو بایت معادل است با ؟  1124هر -122

  11GB -د   11MB –ج   1MB–*ب   1GB –الف 

 واحد حافظه از کوچكترین واحد تا بزرگترین واحد کدامیک از گزینه های زیر است ؟  -123

 بایت ترا ، بایت ،گیگا بایت مگا ، بایت ،کیلو بایت– ب*  ،مگابایت بایت ،کیلو ،بیت بایت –الف 

  بایت ،مگا بایت ،گیگا بایت کیلو ، ،بایت بیت – د  ،بایت ،مگابایت بایت ،کیلو بایت گیگا –ج 

 ؟ کدامند اصلی ی ها فظه حا انواع – 124

  موارد همه – د  جانبی یا کمكی –ج   CD ROM –ب   RAM ,ROM–*الف 

 برنامه ها به منظور اجرا در کدام حافظه قرار می گیرد ؟  -125

  ROM حافظه –ب  RAM کاری حافظه –*الف 

  دیسک فالپی جانبی حافظه – د سخت دیسک جانبی حافظه –ج 

 ؟ است صورت کدام به مغناطیسی ی دیسكها اطالعات به دسترسی–126

  موازی – د  اتفاقی یا مستقیم – ج*  گام به گام – ب  ترتیبی –الف 

 برای این که اطالعاتی که به کامپیوتر وارد کرده ایم بعد از خاموش شدن از بین نرود باید در کجا ذخیره کنیم ؟ -127

 الف و ج  -د    ROM حافظه –ج   RAM حافظه – ب  کمكی حافظه –*الف 

  ؟ شود می استفاده کامپیوتری سیستمهای در جانبی های حافظه از دلیل چه به – 128

  اصلی حافظه به نسبت آنها ظرفیت بودن بیشتر –الف 

 ت در آنها به صورت دائمی ذخیره می شود اطالعا –ب 
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  باالست اصلی های حافظه مقابل در جانبی های حافظه محتوای به دستیابی سرعت –ج 

 الف و ب  -*د 

 دیسكها میباشد ؟ کدام یک از موارد زیر جزو تفاوتهای دیسكها ی لرزان و هارد -129

  موارد همه – د*  صفحات تعداد – ج دستیابی سرعت – ب حافظه حجم –الف 

 برای ذخیره دائمی برنامه ها کدامیک از گزینه های زیر مناسبتر است ؟-131

 هر سه مورد -د  CD ROM -*ج  ROM -ب  RAM –الف 

 حافظه ها ی جانبی در ریز کامپیوتر ها :-131

 RAM-ب هستند.  هادی ونیمه مجتمع مدارهای صورت به –الف 

 ROM -د  به صورت دیسک یا نوار مورد استفاده قرار می گیرند . -*ج 

 مواقعی که کامپیوتر خاموش است سیستم عامل برروی کدام قسمت است ؟-132

 هر سه مورد  -دیسک راه انداز د-*ج  RAM -ب  ROM –الف 

 چه حافظه ای است ؟  CACHE حافظه – 133

 فظه اصلی استحا -ب است جانیبی حافظه–الف 

 است RAMحافظه اصلی بین ریزپردازنده و  -*د  است RAMحافظه جانبی بین ریزپردازنده و  -ج 

  ؟ چیست در کامپیوتری های ه دستگا سرعت افزایش در بافر عملكرد – 134

 پائین می برد  -آنرا با ال می برد ب -الف 

 در برخی دستگا ه های با ال و در برخی پایین میرود  -*د نقشی ندارد  -ج

  ؟ شود می شناخته ورودی عنوان به فقط زیر دستگاههای از یک کدام – 135

 ( پالتر)  رسام -د  اسكنر -ج*   گردان دیسک -ب  چاپگر –الف 

  ؟ گیرد می قرار استفاده مورد خروجی عنوان به هم ورودی عنوان به هم زیر دستگاههای از یک کدام – 136

  کلید صفحه -د   پالتر -ج  اسكنر -ب  درایو دیسک –*الف 

  ؟ شود می استفاده ای وسیله چه از کامپیوتر حافظه به تصاویر انتقال برای – 137

  ندارد وجود امكانی چنین -د  رسام -ج  اسكنر -ب*  موس –الف 

 چیست ؟  HARD COPY اصطالح – 138

 HARDکه میتوانیم به صورت دائمی نگهداری کنیم اصطالحا  آنجایی از را چاپگر توسط شده چاپ خروجی –*الف 

COPY .می گوئیم 
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 هیچكدام -گوییم د HARD DISKاطالعات موجود روی -همان سخت افزار است ج-ب

 کدام یک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ میباشد ؟-139

 چاپگر چرخ آفتاب گردان -د ای نقطه ماتریس چاپگر-ج  لیزری چاپگر-ب*  ای چاپگرزنجیره–الف 

 کدام یک از دستگاههای زیر از بافر استفاده میكنند -141

  وب الف-د*  ماوس-ج  کلید صفحه-ب چاپگر–الف 

 چاپگرلیزری جزء کدام دسته از چاپگرها میباشد -141

  مكانیكی-د  حرارتی-ج   ای ضربه غیر-ب*  ای ضربه–الف 

 کیفیت و وضوح تصویر به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد ؟  -142

  مورد سه هر-د*  افزار نرم-ج  گرافیک کارت-ب  نمایش صفحه –ا لف 

 کارت گرافیكی مربوط به کدامیک از دستگاه های زیر می باشد ؟ -143

  رسام -د  نمایش صفحه -ج*  چاپگر -ب   کلید صفحه –الف 

 می باشد؟ SOFT COPYکدامیک از دستكاه ها ی خروجی زیر از دستگاه های خروجی  -144

  مورد سه هر -د  رسام-ج  مانیتور -ب*  چاپگر –الف 

 کجاست ؟ RAMمحل قرار گرفتن ریز پردازنده و -145

 .  اصلی بورد روی بر دو هر-ب*   گسترشی های شكاف در دو هر –الف 

 در شكاف گسترشی ریر پردازنده بر روی بورد اصلی  RAM -ج

 بر روی بورد اصلی و ریز پردازنده در شكاف گسترش RAM-د

 قدرت ریز پردازنده ها با چه عواملی سنجیده می شود ؟ -146

  سیستم ساعت ضربان میزان با - ب پردازنده وجودکمک عدم یا وجود –الف 

 -میزان آدرس دهی ، گنجایش ثبات ها ، ظرفییت گذرگاه داده ، سرعت ساعت ،مجموعه دستور عمل ها د -*ج 

CACHEثبات ، 

 شكاف های گسترشی چیست ؟ -147

 اصلی دبور همان-ب است جانیی دستگاهای به مربوط بردها دادن قرار برای و اصلی بورد روی بر است محلی –*الف 

 است

 هیجكدام  -د جدا از برد اصلی است و برای قرار دادن بردها مربوط به دستگاهای جانیی است.  -ج

  ؟ است نادرست مودم باره در زیر های گزینه از یک کدام – 148

  دارند وجود خارجی و داخلی صورت دو به ها مودم –الف 
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 مودم دستگاهی ورودی و خروجی است  -ب 

 مودم اطالعات را به صورت دیجیتال به کانال ارتباطی ارسال می دارد  -*ج

 مودم اطالعات را به صورت آنالوگ به کانال ارتباطی ارسال می دارد  -د

 طبقه بندی نرم افزارها عبارتست از ؟  -149

 همه موارد  -پردازشگر لغات ، صفحه گسترده د -ج  پایین سطح ، باال سطح -ب کاربردی ، سیستمی –*الف 

 …… که هستند زبانهایی باال سطح های زبان – 151

 ترند نزدیك ماشین زبان به و بوده طبیعی زبان از دور به –الف 

 به زبان طبیعی نزدیكترند و نیار به ترجمه و تفسیر دارند  -*ب

 فقط در کامپیوترهای شخصی استفاده می شوند -وابسته به ماشین است د -ج

 کدامیک از زبانهای زیر به زبان ماشین نزدیكتر است ؟  - 151

 ( BASICزبان بیسیک )  -ب ( COBOL)  کوبول زبان –الف 

 ( FOXPROفاکس پرو )  -د  ( ASSEMBLYزبان اسمبلی )  -*ج

  ؟ کنیم می استفاده زیر افزارهای نرم از کدامیک از آنها در تغییر و متون کردن وارد برای – 152

  هیچكدام - د  گسترده صفحه - ج   پرداز واژه - ب*   داده پایگاه مدیریت سیستمهای –الف 

 عاتی به کار می رود ؟ اطال بانک ایجاد برای زیر افزارهای نرم از یک کدام – 153

  AUTOCAD افزار نرم –ب  COREL DRAW افزار نرم –الف 

 PHOTO SHOPنرم افزار  -د  ACCESSنرم افزار  -*ج 

 واژه کامپیوتر معادل کدام گزینه است؟-154

 الف:حسابرس                *ب: محاسبه گر        ج:حسابدار                       د:شمارشگر

 کامپیوتر درکدام یک از شاخه های علمی زیر کاربرد دارد؟-155

 :همه مواردالف:نجوم             ب:مخابرات               ج: پزشكی              * د

 کدام یک ازعبارات زیر صحیح است؟ -156

 الف:کامپیوتر دارای قدرت تفكر واندیشه است                  ب:کامپیوتر دارای اراده واختیار است

 ج: کامپیوتر میتواند تمام مشكالت انسان راحل کند       * د:کامپیوتر ابزار کار وساخت دست بشر است

 از مواردزیر کاربرد دارد کامپیوتر درکدام یک-157

 ب:کنترل ساعت ورود وخروج کارمندان واعمال آن در محاسبه حقوققبض آب، برق،گازوتلفن الف:صدور 
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 *د:همه موارد    نگهداری اطالعات مربوطه    ج:انجام امور بانكی از قبیل محاسبات و

 کامپیوتر چیست؟-158

 ش میكند.داده های دریافتی رابه نحو صحیح وباسرعت زیاد پرداز الف:کامپیوتر یک وسیله الكترونیكی متفكر است که

*ب:کامپیوتر یک وسیله الكترومكانیكی است که باتوجه به نیاز های انسان قابل برنامه ریزی می باشدوتوانایی انجام 

 محاسبه ومقایسه ونگهداری نتایج محاسبه رادراختیار دارد.

 خیره وبازیابی اطالعات است.ج:کامپیوتر یک وسیله الكترونیكی برای ذ

 د:کامپیوتر درحقیقت یک ماشین حساب الكترونیكی است که می تواند محاسبات راباسرعت فوق العاده باال انجام دهد.

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -159

 الف:داده ها،اطالعاتی هستند که در اختیار کامپیوتر قرارمیگیرند.

 ند که در اختیار کامپیوتر قرار میگیرند.ب:اطالعات،داده هایی هست

 *ج: اطالعات،داده های ورودی هستند که مورد پردازش قرار گرفتند. 

 د:داده ها،اطالعاتی هستند که مورد پردازش قرار گرفتند.

 از کدام نوع کامپیوتر ها هستند؟Personal Computers)(:کامپیوتر های شخصی161

 Super Computers)ب:ابر کامپیوترها)            (Mini Computers)الف:کامپیوتر های کوچک

 (Micro Computer)*د:ریز کامپیوترها     (MainFrame Computers)ج:کامپیوترهای بزرگ

 ابر کامپیوتر ها  در کدام یک از موارد زیر استفاده نمیشود؟ -161

 ش سنگین            د:محاسبات ساده*ج:کارهایی با پرداز  ب:امور فضایی   لف:کارهایی باسرعت باال ا

 ...............عناصری هستند که وارد کامپیوتر میشوند تا عملیاتی روی آنه انجام شود؟-162

 *الف:داده ها             ب:اطالعات        ج:برنامه ها          د:داده ها واطالعات

163-163 – Lap Top  جزء کدام دسته از کامپیوترها محسوب می شود؟ 

 Mini Computerد(  Micro Computer*ج(  Main Frameب( Super Computerالف( 

 شامل چه قسمت هایی است؟(CPU)واحد پردازنده مرکزی-164

 الف:واحد کنترل،حافظه پنهان،حافظه اصلی وواحد خروجی

 وواحد کنترل ب:حافظه اصلی،حافظه پنهان،واحد محاسبه ومنطق

 *ج:واحد محاسبه ومنطق،واحد کنترل،ثبات ها وحافظه پنهان

 د:واحد ورودی،حافظه پنهان،واحد خروجی وحافظه اصلی

 دلیل استفاده از حافظه جانبی در کامپیوتر چیست؟ -165
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 د:قیمت کمتر ر نسبت به حافظه اصلی  ج:سرعت بیشتر ب:دقت بیشتالف:پایدار بودن *

 ه منظور اجرا در کجا قرار میگیرد؟یک برنامه ب -166

 *ب:حافظه اصلی           ج:واحد خروجی               د:واحد ورودی   الف:حافظه جانبی   

 کدام گزینه صحیح نیست؟(RAM)در مورد حافظه اصلی کامپیوتر -167

 الف:محلی برای  قرار گرفتن داده های ورودی قبل از عمل پردازش.

 گرفتن اطالعات خروجی پس از پردازشب:محلی برای قرار 

 ج:به عنوان واسطه ی برای قرار گرفتن نتایج موقتی پردازش ها نیز به کار می رود.

 *د:قادر به نگهداری دایمی اطالعات است.

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-168

 (فقط محاسبات ریاضی انجام می شود.ALUالف: در واحد محاسبه ومنطق)

 د کنترل،عملیات منطقی انجام میشود.ب:در واح

 *ج:ثبات ها حافظه های ناپایدار برای ذخیره موقتی داده هایی هستند که باید پردازش شوند.

 د:واحد کنترل برخی از عملیات منطقی ومحاسبات ریاضی را انجام میدهد.

 :کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟169

 طریق واحد ورودی  اجرا می شوند.الف: دستورات وخواسته های انسان از 

 ب: دستورات وخواسته های انسان از طریق واحد خروجی  اجرا می شوند.

 *ج: دستورات وخواسته های انسان از طریق واحد ورودی  به زبان قابل فهم کامپیوتر تبدیل میشود

 ی شوند.د: دستورات وخواسته های انسان باکمک واحد ورودی به اطالعات کامپیوتری تبدیل م

 مخفف  چه کلمه ی است؟CPUدر  Cحرف-171

 Computing)د:محاسبه)(Central)*ج: مرکزی (Complex)    بComputer)الف:کامپیوتر)

 به چه معنی است؟ROMدرRحرف اول-171

 (Rightج:درست:) ( Regularج:معمولی) Read)*ب:خواندنی)  Random)الف:تصادفی)

 به چه معنی است؟RAMدرRحرف اول-172

 (Rightج:درست:) (Regularج:معمولی) Read)ب:خواندنی) Random)*الف:تصادفی)

 کدام یک از گزینه های زیر تعریف بایت است؟-173

 *الف:هشت بیت را یک بایت می گویند              ب:یک بایت را یک کاراکتر می گویند
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 است. ج:بایت همان بیت است                        د:بایت همان طول کلمه

 محل نگهداری کدام اطالعات است؟ROMحافظه -174

 الف:اطالعات پردازش شده توسط کامپیوتر

 *ب:اطالعاتی که کارخانه سازنده کامپیوتر به منظور راه اندازی  سیستم در آن قرار می دهد.

 ج:اطالعات ورودی توسط صفحه کلید که برای راه اندازی سیستم مهم است.

 ه فقط یک بار توسط استفاده کننده نوشته می شود.د:اطالعات پاك شدنی ک

 ROMحافظه -175

 *ب:فقط خواندنی وپایداراست    الف:فقط خواندنی وناپایدار است 

 ج:فقط نوشتنی وناپایداراست      د:فقط نوشتنی وپایدار است

 مزیت دیسک های نوری نسبت به دیسک های نرم عبارت است از:-176

 ظاهری آن ها           ب:قابلیت جابجایی آن هاالف:کوچک بودن اندازه 

 ج:قابلیت پاك کردن ونوشتن روی آنها           *د:سرعت زیاد نوشتن وخواندن آن ها وظرفیت زیاد پذیرش اطالعات

 کدام یک از گزینه های زیرجزو حافظه های کمكی یا ثانویه است؟-177

 د:حافظه پنهان                  ROMج:                     RAMب:                    CD-ROM*الف:

 کدام یک از حافظه های زیربرای دستیابی به داده ها از سرعت بیشتری برخورداراست؟-178

 ج:نوار مغناطیسی                 د:دیسک نرم                       RAMالف:دیسک سخت      *ب:

 نظر سرعت کند ترین است؟ کدام یک از وسایل ذخیره سازی زیر از-179

 Flashد:حافظه                    DVDج:     ب:دیسک سخت            *الف:دیسكت          

 قطاع عبارتند از:-181

 الف:کوچكترین خانه ی که در اثرعمل قالب بندی تشكیل شده واین خانه های مجاور هم تشكیل یک شیار میدهند.*

 دیسک های کامپیوتری ب:وسیله ی برای تشخیص ظرفیت 

 ج:نرم افزاری برای قالب بندی دیسک ها

 د:خانه هایی که در اثر عمل قالب بندی روی دیسک ایجاد شده  وخود به خانه های کوچكتر تقسیم میشوند.

 کدام حافظه با قطع برق اطالعاتش از بین می رود-181

  Ram*د:              Hard:ج                        PRomب:                   Romالف:

 به چه قسمتی از هارد ، دیسک منطقی گویند؟ -182 
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 dvdد(  cdج( مام فضای دیسک سختبه ت -به هریک از درایوهای دیسک سخت   ب-*الف

 زیراست؟ های ازگزینه واحدکدامیک تابزرگترین واحد ازکوچكترین واحدحافظه -183 

 بایت،کیلوبایت،مگابایت،گیگابایت،ترابایت–  ب*            بیت،کیلوبایت،مگابایتبایت،–الف 

 بیت،بایت،کیلوبایت،گیگابایت،مگابایت–د         گیگابایت،کیلوبایت،مگابایت،بایت–ج 

 تر است؟ کدامیک از کامپیوتر های زیر از نظر قدرت پردازش قوی-184

  Mini Computer د: Super Computer *ج: Pc ب: Main Frame الف:

 ظرفیت کدام حافظه از بقیه حافظه ها بیشتر است ؟-185

 Cd                 د:Floppy           ج:Hard                *ب:          Ram الف:

 کدام حافظه زیر جزء حافظه های مغناطیسی نیست؟-186

 ناطیسید: نوار مغ            Cd Rom*ج:          Floppy Disk ب:       Hard Diskالف:

 واحد سرعت ریز پردازنده چیست؟ -187

 بیتدرثانیه(د                 مگاهرتز(ج*           مگابایت(ب                  الف(نانوثانیه

 است؟ IC کدامیک از حافظه های زیر از جنس-188

 Floppyد:         Harddiskج:             Ram*ب:           Dvdالف: 

189- ICTکلمه ای است؟ مخفف چه 

 د(ارتباطاتمخابرات  کامپیوترب(فناوریاطالعات ج(فناوری  (فناوری ارتباطات و اطالعات*الف

 کدامیک در مورد هارددیسک صحیح نمی باشد ؟-189

  الف(هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطالعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد 

 . زیاد و برای مدتهای طوالنی می باشدب( برای نگهداری اطالعات با حجم  

 . ج( جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطالعات با حجم زیاد می باشد *

 د( اطالعاتی که در این قسمت قرار می گیرند با قطع جریان برق از بین نمی روند

 چه ظرفیتی دارد ؟ CD ROM یک-191

 محدودیتندارد( د        مگابایت 44/1( ج        یتگیگابا 5/4(ب        مگابایت 711ا*لف(  

 کدام گزینه کامپیوتر کیفی است؟-191

 Main Frame د:            Desktop ج:کامپیوتر               Notebook*ب:          Pcالف:   

192-ITیعنی: 
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 مخابراتی ارتباطات( د ج(فناوری کامپیوتر اطالعات فناوری(ب*  الف(فناوری اطالعات و ارتباطات

193-CD – Rom  با چه نامی شناسائی می شود ؟ 

 دیسک فالپی حرف بعدازآخرین( د  *ج:بعد از آخرین حرف هارددیسک       Z ب:     A الف     

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-194

 دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی اجرا می شوند. -الف

 دستورات و خواسته های انسان از طریق دستگاههای ورودی اجرا می شوند. -ب

 دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به زبان قابل فهم کامپیوتر تبدیل می شوند. -*ج

 دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به اطالعات کامپیوتری تبدیل می شوند. -د

195- Ram است؟. ………ظه یک حاف  

 د( تنها ماندنی  *ج( موقت  ب( دائمی  ( جانبیالف

  مودم یک دستگاه: -196

 الف(ورودی               ب( خروجی        * ج(ورودی/ خروجی                   د(هیچ کدام

 کدام دستگاه ورودی ست؟-197

 د(صفحه نمایش    الف(چاپگر                   ب( رسام        * ج( قلم نوری     

 واحد های کوچكی که از تقسیم شیار ایجاد می شوند چه نامیده می شوند -198

 شیار-دیسک                د-ج           (SECTOR)قطاع-(          * بCylinderسیلندر)-الف

  میباشد چاپگرها از دسته کدام جزء چاپگرلیزری -199 

  مكانیكی-د                      حرارتی-ج           ای ضربه غیر-ب*     ای ضربه–الف 

  ؟  دارد بستگی زیر عوامل  کیفیت و وضوح تصویر به کدام یک از -211

  مورد سه هر-د *           افزار نرم-ج              گرافیک کارت-ب       نمایش صفحه –ا لف 

 می باشد ؟کارت گرافیكی مربوط به کدامیک از دستگاه های زیر  -211

  رسام -د         نمایش صفحه -ج *             چاپگر -ب    کلید صفحه –الف 

  ؟ است نادرست مودم باره در زیر های گزینه از یک کدام – 212

  است خروجی و ورودی دستگاهی مودم  -  ب        دارند وجود خارجی و داخلی  صورت  دو به ها مودم  –الف 

 را به صورت دیجیتال به کانال ارتباطی ارسال می داردمودم اطالعات  -*ج

 مودم اطالعات را به صورت آنالوگ به کانال ارتباطی ارسال می دارد  -د 
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  است؟. …… به آنها وتبدیل. …………هدف از پردازش داده ها دریافت  -213 

  دستورالعملها ، اطالعات( ب  داده مفید، اطالعات( الف

  د( داده ها ، واحد خروجی *ج( داده ها ، اطالعات مفید 

 ……باال زبانهایی هستند که  سطح  های زبان – 214 

  نزدیكترند ماشین زبان به و بوده طبیعی زبان از دور به –الف 

  دارند تفسیر و ترجمه به نیار و نزدیكترند طبیعی زبان به -ب*  

  شوند می استفاده شخصی کامپیوترهای در فقط-د         است  وابسته به ماشین -ج

 برای تایپ عالئم باالیی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟  -215

 Spaceد(   Altج(   Ctrlب(  Shift*الف( 

 صفحه نمایشهای لمسی -216

 شوند*الف( یكدستگاه ورودی وخروجی محسوب می  ب ( به عنوان یک دستگاه خروجی محسوب می شوند

 ج( یک دستگاه ورودی محسوب می د( همه گزینه ها نادرست است

 کدامیک از چاپگرهای زیر چاپگر غیر ضربه ای می باشد؟ -217

 ج:چاپگر خطی      * د:لیزری   Daisy wheel        ب:                Dot Matrixالف 

 کدام نرم افزار مدیریت سیستم را بعهده دارد ؟-218

  هیچكدام(د        گرافیكی افزار نرم( ج           کاربردی افزار نرم( ب       زار سیستمی *الف( نرم اف

 کیفیت چاپ کدام یک از چاپگرهای زیر بهتر از چاپگرهای دیگر است؟-219

 د(چاپگرهای حرارتی  *ج( چاپگرهای لیزری  جوهرافشان چاپگرهای(ب الف(چاپگرهای سوزنی

 به مانیتور بكار میرود؟کارتی که برای اتصال -211

 گرافیک(د*              صدا(ج                          ب(مودم         الف(شبكه  

 واحد کنترل قسمتی است از.....................  -211

 *د(واحد پردازش مرکزی ج(حافظه   ب(واحد خروجی  الف(واحد ورودی 

 کدام است؟بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت -212

 حرارتی(د             افشان جوهر(ج             لیزری(ب*     الف(ماتریس نقطه ای

 بصورت خودکار اجرا میشود؟Disk Cleanup   در چه زمانی  -213

 رفع خرابی هارد دیسک رایانه-خالی نمودن هارد دیسک از فایلهای زائدب -الف

 ناکافی بودن فضای یک درایو برای کار ویندوز و برنامه هادر صورت -*دCPUبرداشتن بار اضافه از -ج
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 برای چاپ نقشه های معماری یا مهندسی از کدام دستگاه استفاده می شود ؟  -214

 *د( پالتر                 رسام( ج              اسكنر( ب              الف(چاپگر   

 :انواع نرم افزار سیستمی شامل -215

        مترجم-کمكی یا سودمند-*ب(سیستم عامل     مترجم-سیستم عامل-کاربردیف( ال 

 مترجم-پرداز واژه-کاربردی(د        کاربردی-کمكی یا سودمند-ج(سیستم عامل

 : پوینده )اسكنر( و قلم نوری و رسام به ترتیب-216

      .الف( دستگاه ورودی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستند*

 .دستگاه خروجی، دستگاه ورودی ودستگاه خروجی هستندب(  

 د( هرسه ورودی هستند    د.ج( دستگاه خروجی ، دستگاه ورودی ودستگاه ورودی هستن

برای اجرای یک برنامه ، داده ها به ترتیب از کجا خوانده و در کجا بارگذاری می شود . )بترتیب از راست به  -217

 چپ(

 RAM-حافظه جانبی-حافظه جانبی     *د -RAM-ج     RAM-ROM-ب      ROM-RAM-الف

 کارتی که برای اتصال به اینترنت بكار میرود؟-218

 گرافیک(د                   صدا(ج             مودم(ب*           الف(شبكه   

 .کدام زبان برنامه نویسی برای اجرا احتیاج ترجمه ندارد-219

 Cobol زبان( د            اسمبلی زبان(ج       ماشین زبان( ب*         الف( بیسیک

 ؟ نامندمی. …هر نقطه روی صفحه را یک -221

 پیكسل( د*          مولكول( ج         الكترونی پرتو( ب       الف( نوع فسفر

 رسام نوعی وسیله ............ است؟-221

 حافظه( د                        ب و الف( ج        خروجی( ب*           الف(ورودی

 کدامیک از اجزای زیر فقط ورودی محسوب می شوند؟ -222

 چاپگر(د                     ماوس(ج*            پالتر(ب             الف(رسام 

فزار و کاربر امهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت -223

 را دارد چه نام دارد؟

 عامل سیستم:د*     ج:زبان برنامه نویسی          Cpu:ب          الف:برنامه مترجم

 کدامیک در مورد ویروس درست است؟-224

 *ج(قابلیت تكثیر داردد( آشكار و مستقل است   است افزار سخت جزء(ب  الف(یک برنامه است
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 زیر فقط خروجی است؟کدامیک از دستگاههای -225

 ماوس(د              دیسكت(ج              اسكنر(ب          *الف(مانیتور  

 کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند ؟ -226

 Touch Screenد            Scannerج                      TouchPad*ب           Digitizerالف:  

 های زیر سیستم عامل نمی باشد ؟کدامیک از گزینه  -227

 Unixد               Word*ج         Windowsب                DOS الف   

 کدامیک از نرم افزارهای زیر صفحه گسترده می باشد ؟-228

 AutoCadد                        Accessج                   Excel*ب           Word الف  

 صادر می شود ؟ ( Licence  ) ک از نرم افزارهای زیر مجوزبرای کدامی  -229

 د( نرم افزارهای سیستمی ج( نرم افزارهای تبلیغاتی ب(نرم افزارهای رایگان*الف(نرم افزارهای مجاز

 کدامیک از نرم افزارهای زیر احتمال آلوده بودن به ویروس را دارد ؟ -231

 (  Free Ware) رهای رایگانب( نرم افزا  *الف( نرم افزارهای قفل شكسته

 د( نرم افزار کاربردی        (Share Ware) ج( نرم افزار اشتراکی 

 کدامیک از گزینه های زیر از فوائد شبكه نمی باشد ؟ -231

  باال اطمینان قابلیت( ب  الف( به اشتراك گذاشتن سخت افزار 

 *د( سرعت پردازش باال   ج ( به اشتراك گذاشتن نرم افزار

 شود؟ نمی محسوب ورودی دستگاه عنوان به زیر دستگاههای از یک کدام-232 

 monitor(د*         scanner (ج              mouse(ب           joystick  الف(

 کدامیک در مورد هارددیسک صحیح نمی باشد ؟  -233 

 الف(هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطالعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد . 

 ب( برای نگهداری اطالعات با حجم زیاد و برای مدتهای طوالنی می باشد . 

 *ج( جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطالعات با حجم زیاد می باشد . 

 ار می گیرند با قطع جریان برق از بین نمی روند .د( اطالعاتی که در این قسمت قر

  ؟ شود می شناخته ورودی عنوان به فقط زیر دستگاههای از یک کدام – 234

 ( پالتر)  رسام -د            اسكنر -ج*            گردان دیسک -ب              چاپگر –الف 

 جی مورد استفاده قرار می گیرد ؟ خرو عنوان به هم ورودی عنوان به هم زیر دستگاههای از یک کدام – 235 

  کلید صفحه -د                      پالتر -ج            اسكنر -ب                درایو دیسک –*الف 
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  ؟  دارد بستگی زیر عوامل  از یک کدام به تصویر وضوح و کیفیت -236 

  مورد سه هر-د *         رافزا نرم-ج            گرافیک کارت-ب          نمایش صفحه –ا لف 

 ؟ باشد می زیر های دستگاه از کدامیک به مربوط گرافیكی کارت -237 

  رسام -د            نمایش صفحه -ج*     چاپگر -ب               کلید صفحه –الف 

 کدام یک از نرم افزارهای زیر کاربردی است؟ -239

 موارد همه -د*           PowerPoint -ج            Excel -ب              Word -الف

 است؟ نویسی برنامه های زبان مختلف کاربردهای از زیر  کدام یک از موارد -241

 موارد همه -د*        آموزشی -ج                    تجاری -ب            علمی -الف

 زیر تک کاربره نیست؟کدام یک از سیستم عامل های  -241

 OS/2 -د                 UNIX -ج*               CP/M -ب                 MS-DOS -الف

 کدام یک از سیستم عامل های زیر تک کاربره هستند؟ -242

 ج و الف های گزینه -د*          CP/M -ج          UNIX -ب                OS/360 -الف

 می…  قدرت بسیار باالیی در پردازش اطالعات صوتی و تصویری دارد که اصطالحاً به آن  Windowsبرنامه  -243

 .گویند

 Multiprogramming -د   Multi- User -ج    Multitasking -ب          Multimedia -الف*

 کدام یک از موارد زیر را می توان نام برد؟ Windows 3.1از جمله ویژگی های محیط عامل  -244

 د برنامه به صورت سوئیچ کردن به آنهاچن اجرای -ب    اشتراك زمانی -الف

 موارد همه -د*    پشتیبانی از رسانه های ورودی/خروجی -ج

 هدف از ایجاد شبكه های کامپیوتری چیست؟ -245

 مبادله اطالعات بین کامپیوترها و استفاده اشتراکی از منابع  -*الف

                            درتعدادکامپیوترهاصرفه جویی  -ب

  ایجاد ارتباط فیزیكی بین کامپیوترها برای ایجاد برنامه ها -ج

                   دیگر کامپیوترهای از پیغام ارسال و دریافت -د

 .برد نام را   …از کانال های ارتباطی می توان -246

   ج و الف های گزینه -د*       تلفن معمولی خط -ج        مودم -ب    کابل ویژه شبكه -الف

 کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟ -247
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 مودم، پالس های دیجیتال را به آنالوگ تبدیل می کند و بالعكس. -الف

 در روش سری، اطالعات به صورت بیت به بیت و پشت سر هم در کانال ارتباطی منتقل می شوند. -ب

  در محدوده منطقه ای کوچک از قبیل ساختمان و سازمان عمل می کند.شبكه گسترده معموالً -*ج

 شبكه اینترنت یک شبكه گسترده جهانی است. -د

 کدام یک از دستگاه های زیر به عنوان دستگاه ورودی اطالعات محسوب می شود؟ -248

 موارد همه -د*   (Scannerپویشگر ) -ب (Mouseماوس ) -ب (Joystickاهرم هدایت ) -الف

 برای انتقال تصاویر، به حافظه کامپیوتر، از چه دستگاهی استفاده می شود؟-249

  (Scanner) پویشگر -ب*    (Mouseماوس ) -الف

 (Keyboard) کلید صفحه -د     (Joystickاهرم هدایت ) -ج

 ( بر چه اساسی کار می کند؟Scannerدستگاه پویشگر )-251

 گزینه های الف و ج صحیح است -*د  نور تابش -ج  مغناطیسی جریان -ب ریكیجریان الكت -الف

 کدام دستگاه زیر برای بازی های کامپیوتری استفاده می شود؟-251

 ماوس -د             کلید صفحه -ج                   پویشگر -ب        اهرم هدایت -*الف

 .دهید قرار پویشگر داخل را تصویر است الزم …………در پویشگر -252

 .است صحیح ج و الف های گزینه -د          رومیزی -ج        دستی -ب*      صفحه ای -الف

 می کمک امپیوترک داخل به آنها مستقیم انتقال و ویدیویی شكل به تصاویر گرفتن در شما به که است ای وسیله…-253

 .کند

 اهرم هدایت -د   پویشگر -ج   دوربین ویدیویی دیجیتالی -ب*       دوربین دیجیتالی -الف

 .شود می استفاده کامپیوتر به …………صفحه کلید متداول ترین وسیله ورودی است که از آن برای وارد کردن  -254

 موارد همه -د*       ها برنامه -ج           دستورها -ب                داده -الف

 های زیر شكل می دهند؟صفحه نمایشها رنگ تصاویر را با کدام یک از رنگ  -255

 سبز، آبی و زرد -د  آبی و قرمز بنفش، -ج  قرمز، سبز و آبی -ب*    بیقرمز، سفید و آ -الف

 قرار می گیرد وجهت باال بردن سرعت انتقال اطالعات بكار می رود؟  RAMو  CPUحافظه ای که بین -256

 د( حافظه کمكی   Romج(   Registerب(   Cache*الف( 

 به کدام حافظه منتقل می شود ؟  CPU توسط پردازش از بعد اطالعات – 257

  CD-ROMد(  ج( فالپی دیسک   RAMب( *  الف( هارد دیسک 

258- TRACK BALL ها چه فرقی باماوسهای معمولی دارند ؟ 



 مقدماتی(-یکدرجه دو )سطح ICDLنمونه سواالت آزمون رایانه کار

29 
 

 ها کوچكترازماوسهای معمولی هستند TRACK BALL-الف

 هاثابت هستند وگوی انها توسط دست حرکت می کند TRACKBALLعملكرد هردویكسان است فقط -*ب

 دررایانه های کیفی به کارمیرود ولی ماوسهای معمولی درتمام رایانه ها استفاده می شود TRACKBALLماوسهای -ج

 می باشد. TRACK BALLنام دیگر ماوس ،  -د

 قلم نوری و اسكنر چه دستگاههایی هستند؟  -259

 خروجی  -ورودی د( ورودی -*ج( ورودی ورودی  -ب( خروجی خروجی  -الف( خروجی

 محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاك می شود؟  -261

  EPROMد(   RAM*ج(   PROMب(   ROMالف( 

  شود؟ می گفته……بیت مجاور هم که یكی از عالئم یا اعداد یا حروف را نمایش می دهد 8به مجموعه  -261

  Bitد(   Byte*ج(   Wordب(  File( الف

 کدام گزینه کامپیوتر شخصی است؟ -262

 Main Frameد(   tabletج(  Notebookب(  Pc*الف(

 کوچكترین واحد اندازه گیری حافظه چیست؟ -263

 د(کیلو بایت   Wordج(  ب(بایت  الف(بیت *

 کدامیک از گزینه های زیر سخت افزار نیست؟ -264

 د(سیستم عامل * الكترونیكی  ج(قطعات  ICب( الف(حافظه 

 کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟  -265

  Mini Computerد(  Laptopج(    PCب(   Mainframe*الف(

 کدام حافظه قابل پاك شدن نمی باشد؟  -266

 د(نوار مغناطیسی  Cd Rom*ج(  Floppy Diskب(   Hard Diskالف( 

 سخت افزار به............................. گفته می شود. -265

 *ب(کلیه قسمتهای فیزیكی و تجهیزات الكترونیكی  الف(فقط بدنه کامپیوتر 

 ( داخل بردهای کامپیوتر IDد(فقط آی سی ها)  ج(فقط بورد های کامپیوتر 

 کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش پایین تر است ؟  -266

  Micro Computer*د(  Laptopج(    PCب(   Mainframeالف(

 در کدام سیستم اعداد در کد گذاری کاراکترها استفاده می شود ؟  -267

 د(شانزده تائی *ج( دودوئی  ب(هشتائی   الف(دهدهی

 به نتایج حاصل از پردازش داده ها چه می گویند؟ -268

 عات *د( اطال ج(پردازش   ب(داده ها  الف( اطالع

 به اجزای قابل لمس و فیزیكی کامپیوتر چه می گویند؟ -269

 د(برنامه ج(میان افزار   ب(نرم افزار   *الف(سخت افزار

 به کلیه برنامه ها و دستورالعملهایی که برای ارتباط با رایانه و استفاده از آن بكارمی رودچه  گفته می شود.-271

 د(ماشین  افزار*ج( نرم   ب( سخت افزار  الف(سیستم
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 از لحاظ سرعت پردازش در رایانه ها , کدام گزینه ترتیب درستی دارد ؟ -271

  کوچک نهرایا – رایانه ریز – بزرگ رایانه –ب ( ابر رایانه  کوچک رایانه – رایانه ریز – رایانه ابر –الف ( رایانه بزرگ 

  رایانه یزر – کوچک رایانه – ابررایانه –د ( رایانه بزرگ  ریز رایانه    – کوچک رایانه – بزرگ رایانه –*ج ( ابر رایانه 

 برای نگهداری سریع وموقت نتایج بكار می رود؟ CPUکدامیک از موارد زیر در -273

 cacheد(  Register*ج(  CUب(  ALUالف(

 باشد؟کدامیک از حافظه های زیر با استفاده از اشعه ماوراء بنفش قابل پاك کردن می -274

 EEPROMد(  ROMج(  PROMب(  EPROM*الف(

 در کدامیک از چاپگرهای زیر از ریبون استفاده می شود؟  -275

 د( چاپگرهای غیرضربه ای ج( چاپگرهای جوهر افشان ب( چاپگرهای لیزری *الف( چاپگرهای ماتریس نقطه ای

 های امروز با چه ظرفیت و اندازه ای هستند؟ FDDمتداولترین -276

 مگابایت 2 باظرفیت اینچ 5½ب( مگابایت 44/1ظرفیت  با اینچ 3½ف( *ال

 مگابایت 44/1 ظرفیت با اینچ 5½(ج  مگابایت 2 ظرفیت با اینج 3½ج( 

 کدامیک از مزایای شبكه نیست؟ -277

 د( تمرکز مدیریت *ج( میزان تحمیل خرابی   ب( کاربران بیشتر الف( اشتراك داده ها

 تجارت الكترونیک محسوب می شوند؟کدامیک از معایب  -278

 ب( مقایسه قیمت کاالها لمس اجناس*الف( عدم مشاهده دقیق و 

 ساعته 24د( خدمات  ج( بدست آوردن اطالعات جزئی تر از کاال

 به برنامه های مخرب کوچكی که مخفیانه به کامپیوتر ما انتقال می یابندچه می  گویند -279

 د( کامپیوتر سرویس گیرنده وتر سرویس دهندهج( کامپی  *ب( ویروس  الف( کرم

 چیست؟GPLنام دیگر  -281

به کار می رود و تضمین کننده آزادیهای کاربران در نرم افزارها متن  Copyright*الف( اصطالحی است که متضاد 

 باز است.

   ب( مجوز عمومی همگانی محدود

 د(حمایت از اطالعات ج( نام پروژه ای توسط بنیاد نرم افزارهای آزاد برای ایجادسیستم عامل آزاد 

 مجموعه عناصرو اجزای مرتبط به هم که برای رسیدن که یک هدف خاص فعالیت می کنند،....... می گویند.-281

 د( کامپیوتر  ج( سخت افزار  *ب( سیستم  الف(نرم افزار

 منابع سخت افزاری و نرم افزاری در یک سیستم رایانه ای بر عهده کدامیک از گزینه ها میباشد ؟ مدیریت کلیه -282
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 مترجم -د  سرویس دهنده های عمومی -ج سیستم عامل   -ی    * ببرنامه ی کاربرد -الف

 می شود؟ CPUباعث باال رفتن سرعت و افزایش کارایی  CPUکدامیک از موارد زیر در -283

 cacheد(*  Registerج(  CU(ب  ALUالف(

 کدامیک از حافظه های زیر با استفاده از جریان الكتریسیته قابل پاك کردن می باشد؟-284

 EEPROM*د(  ROMج(  PROMب(  EPROMالف(

 در کدامیک از چاپگرهای زیر از کارتریج استفاده می شود؟  -285

  ب( چاپگرهای لیزری الف( چاپگرهای ماتریس نقطه ای

 د( چاپگرهای حرارتی چاپگرهای جوهر افشان*ج( 

 به دایره های هم مرکز باشعاع یكسان  برروی همه  دیسک های یک دیسک سخت چه گویند؟ -286

 *د( شیار  ج( سكتور ب( سیلندر  الف( قطاع

 واحد اندازه گیری سرعت انتقال اطالعات را چه گویند؟ -287

 د( بایت بر ثانیه  نیه*ج( بیت در ثا  ب( گیگا بایت الف( مگابایت

 محسوب می شوند؟ CBTکدام نمونه  -288

 ب( نرم افزارهای برنامه نویسی جهت موبایل الف( نرم افزارهای عمومی جهت ادارات 

 *د(نرم افزارهای آموزشی که به صورت چند رسانه ای ارائه می شود ج( نرم افزار ساخت فیلم و آلبوم عكس

 ( چیست؟Trojanاسب تراوا) -289

  الف( یک نرم افزار جالب گرافیكی

 *ب( برنامه جاسوسی که اطالعات مهم و حیاتی را یافته ودر اختیار نویسنده آن قرار می دهد.  

 ج( به نرم افزارهای فقل شكسته می گویند.

 د( به نرم افزارهای سیستمی و پایگاه داده که نقطه ضعفهای امنیتی دارند گفته می شود.

 یک پوشه در فضای جاری پنجره جانگیرد ، باعث ظاهرشدنكدام قسمت میشود.اگر محتوای  -291

 status barد(   Scroll bar*ج(         Dropب(  Dragالف(

 مجموعه اعمالی که برروی داده ها انجام می گیرد تا هدف سیستم بدست آید چه نامیده می شود.-291

 *د(پردازش ج( نرم افزار  ب( سخت افزار  الف(سیستم

و کنترل ارسال اطالعات به واحد  CPUوظیفه کنترل دریافت داده ها از واحد ورودی، کنترل عملیات داخلی -292

 خروجی برعهده کدام واحد میباشد ؟

 cacheد(  Registerج(  CU*ب(  ALUالف(
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 کدامیک از حافظه های زیر جزو حافظه های اصلی با دسترسی تصادفی می باشد؟-293

 DVD - ROM د(  HARD DISKج(  RAM*ب(  cd- ROMالف(

 نحوه دسترسی به کدام یک از گزینه های زیر بصورت ترتیبی می باشد؟ -294

 CDد(  ج( دیسک نرم ب(دیسک سخت نوارمغناطیسی(TAPE(*الف( 

ی ... مبه مجموعه ای از عالئم و قواعد و دستورالعمل ها که توسط آنها بتوان یک نرم افزار را ایجاد نمود..... -295

 گویند

 د(هیچكدام  ج(زبانهای سطح پایین    باال ب( زبانهای سطح *الف( زبان برنامه نویسی

 وظیفه مودم چیست؟ -296

 ز یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگرالف( انتقال اطالعات ا

  *ب( تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعكس

 تلفنی استد( نوعی شبكه  تبادل اطالعات بین دو کامپیوتر ج(

 کدامیک از مزایای آموزش الكترونیک محسوب می شوند؟ -297

 ب( هزینه راه اندازی کمتر  الف( آموزش چهره به چهره و قابل لمس

 *د( محدودیت تعداد دانشجو ندارد ج( نیاز به تجهیزات جانبی ندارد

 کدام مورد جزو نرم افزارهای ضد ویروسی نمی باشد؟ -298

 pandaد(   Defragmenter*ج(  Nod32ب(     Mac afeeالف(

 کدام گزینه صحیح است؟ -299

( به نرم افزارهایی گفته می شودکه مصرف کننده برای یک مدت shareware*الف( نرم افزارهای اشتراکی)

 مشخصی بطور آزمایشی و رایگان از آن استفاده می کنند.

  ایی گفته می شودکه به صورت متن باز ارائه می شود( به نرم افزارهsharewareب( نرم افزارهای اشتراکی)

 ( به نرم افزارهایی گفته می شودکه توسط کاربر خریداری شده اندsharewareج( نرم افزارهای اشتراکی)

 ( به نرم افزارهایی گفته می شودکه قابلیت اجرایی نداردsharewareد( نرم افزارهای اشتراکی)

 چیست؟ restartکاربرد  -311

 اموش می کند.خب(برای صرفه جویی در برق کامپیوتر را را در حالت انتظار قرار می دهد (با بستن برنامه کامپیوترالف

 امه هاکامپیوتر را خاموش می کندج(بدون بستن برن

 *د(با بستن برنامه های در حال اجرا، کامپیوتر را مجددا راه اندازی می کند.
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دهند یافزار خود بصورت نمایشی ارائه متولید کننده برای معرفی قابلیت نرمهای به نرم افزارهایی که شرکت -311

 شود؟چه گفته می

 Open Source د(  Freewareج(  Demo*ب(    Sharewareالف( 

 کدام گزینه از انواع برنامه های مخرب نیست؟ -312

 bombد(  freeware*ج(  trojanب( wormالف(

 زیر از امكانات امنیتی و حفاظتی بیشتری برخوردار است؟کدامیک از سیستم فایلهای  -313

  FAT( د   FAT16( ج  FAT32ب(   NTFS*الف(  

 کدام یک از عبارات زیر صحیح می باشند .   -314

 کپی کنید از حالت رمز گذاری خارج نمی شود  FATالف ( اگر فایل رمزگذاری شده را به درایوی با سیستم فایل 

 هرستی را در پوشه های فشرده کپی کنید فشرده می شوند                   ب ( اگر فایل یا ف

 ج ( کپی یک فایل به پوشه ای که رمز گذاری شده آن فایل یا پوشه را رمز گذاری نمی کند

  *د ( فایل های فشرده به رنگ آبی  نمایش داده می شوند   

 یم مجوز دسترسی برای کاربران تعیین کرد؟ برای کدام یک از منابع زیر نمی توان به طور مستق -315

 د( درایو  ج( چاپگر ب( پوشه  *الف( فایل

 عملیات وخروجی عبارت اند از: ,( در سیستم رایانه ای ورودی316

 گزارش  ,پردازش ,داده -ب داده  ,پردازش ,اطالعات -الف

 گزارش ,پردازش ,تایپ -د اطالعات  ,پردازش ,داده -*ج 

 ( جزء کدام نوع چاپگر ها است ؟ DOT MATRIX PRINTERسوزنی )( چاپگرهای 317

 چاپگرهای لیزری  -دچاپگرهای حرارتی  -جچاپگرهای غیر ضربه ای  -به ای  بچاپگرهای ضر -*الف

 ( مراحل تولید نرم افزاربه ترتیب عبارت است از:318

 پشتیبانیدرك خواسته ها وتحلیل سیستم ،طراحی وپیاده سازی ،نصب وازمایش ،-*الف

 درك خواسته ها و تحلیل سیستم ،نصب و ازمایش ،طراحی و پیاده سازی ،پشتیبانی-ب

 طراحی وپیاده سازی ،درك خواسته ها وتحلیل سیستم، نصب وازمایش ، پشتیبانی-ج

 طراحی وپیاده سازی، نصب و ازمایش ،درك خواسته ها وتحلیل سیستم ،پشتببانی -د

 نوشته شده است چه خصوصیتی دارد ؟  CD-RWان ( دیسک فشرده ای که برروی 319

 است که فقط خواندنی است ونمی توان برروی آن نوشت  CD-ب است که می توان آن را خواند CD-الف
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 ا پاك کرده و دوباره روی آن نوشتاست که می توان بارها آن ر CD-*ج

 است که قابلیت افزودن اطالعات به انتهای آن وجود ندارد CD -د

 ؟ کند رابرقرارمی خروجی–باحافظه اصلی ودستگاه های ورودی  CPUکدام گزینه مسیرهای ارتباطی بین( 311

 (PORTدرگاه) -د  JUMPER)اتصال دهنده) -ج  SLOT))شكافها –ب     ( BUS)گذرگاه -*الف

 ( چاپگر ها در حالت کلی به چند دسته تقسیم میشوند ؟311

 تقسیم می گردند جوهری-چاپگرها به دو دسته:سوزنی -الف

 گردند می تقسیم ای ضربه غیر –چاپگرها به دو دسته:ضربه ای  -*ب

 گردند می تقسیم لیزری – سوزنی –چاپگرها به سه دسته:زنجیره ای  -ج

  شوند می تقسیم سوزنی – لیزری – ای ضربه غیر –چاپگر ها به چهار دسته:ضربه ای  -د

 افزاری در یک سیستم رایانه ای بر عهده کدامیک از گزینه ها میباشد ؟ ( مدیریت کلیه منابع سخت افزاری و نرم312

 مترجم -د  سرویس دهنده های عمومی -ج   سیستم عامل -* ب   برنامه ی کاربردی -الف

 های کاتدی راچه میگویند . MONITOR( صفحه نمایش یا 313

 DISPLAY-د                    LCD-ج                  PLASMA-ب                       CRT -*الف

( به نرم افزاری که برای مدت مشخصی بطور آزمایشی و رایگان در اختیارمصرف کننده قرار داده میشود ولی بعد 314

 از آن غیرقابل استفاده است ، چه می گویند.

 Open Source-د       Shareware -*ج  EULA -ب        Freeware-الف

 اده صحیح از کامپیوتر و حفظ سالمت چه میگویند؟( به علم استف315

 آرگونومی -*د E_Commerce-ج           Computer Sick -بویروس یابی       -الف

 ( کدام یک از اسامی برای نامگذاری نام فایل ها مجاز می باشد؟316

 /NUL-د                         ;Port-؟                         *جCON-ب                      Com*1-الف

 (  کدام گزینه زیر در منوی کنترل پنجره وجود ندارد ؟317

 Sizeد(                        Closeج(                  Restoreب(                         Redo*الف( 

 ( رایانه های شخصی جزء کدام یک از رده های زیر محسوب می شود.318

 (MINIرایانه های کوچک )-(   ب(MAIN های بزرگرایانه  -الف

 (MICROریز رایانه ها ) -(         *دMIDIرایانه های متوسط ) -ج

 ( کدام گزینه بیانگر نوع چاپگر و مخزن آن می باشد319

 کارتریج -سوزنی -دکارتریج   -جوهر افشان -*ج   ریبون  -لیزری -پین    ب-سوزنی -الف
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 و چاپگر به رایانه به ترتیب  ازکدام درگاه  استفاده می کنیم )بترتیب از راست به چپ(( برای اتصال ماوس 321

 ps2 –موازی  -د   موازی  -موازی-ج موازی   -یالسر-موازی                   *بps2 – الف

 کدام گزینه صحیح است؟. Copyright( طبق قانون 321

 تهیه کرد.از هر نرم افزار می توان به دفعات کپی -الف

 و دادن آن به اعضای خانواده مشكلی ندارد. CDکپی از روی  -ب

 می توان نرم افزار را به شخص دیگری فروخت.-ج

 حق کپی کردن هرنرم افزاری بدون حق نشر مجازات و پیگرد قانونی دارد.-*د

 ( کدام یک از گزینه زیر فایل ها را برحسب پسوند آنها مرتب می کند؟218

 Auto Arrange  -د                 By Type  -*ج By Size  -ب             By Name  -الف

 ( کدام فرمت فشرده سازی توسط خود ویندوز پشتیبانی می شود؟ 322

 zip*د (  7zip ج (        rarب (            isoالف(

 ( چیست؟FIRMWARE( میان افزار )323

 نرم افزارمحض است.-ب      سخت افزارمحض است.                -الف

 یكی ودستورالعمل ها استمجموعه ای ازمدارات الكترون-*ج

 نرم افزاری است که برروی حافظه جانبی ذخیره شده است.-د

 ( کدام یک از قطعات رایانه برای یک کاربر گرافیست اهمیت ویژه ای دارد ؟324

   LCDنمایش صفحه  -دارای پردازنده و حافظه ی باال      ب VGA -*الف

 کارت شبكه -ماوس اسكرول دار          د -ج

 ( کدام گزینه زیر صحیح نیست ؟325

(مجوزی است که به شما اجازه نصب یک نرم افزار بر روی تعداد مشخصی رایانه User Licenseمجوز کاربر )-الف

 را می دهد.

د قانونی است که در هنگام نصب یک ( قرارداEnd User License Agreementقرارداد مجوز کاربر نهایی) -ب

 نرم افزار بین تولید کننده و مصرف کننده بسته میشود.

 مصرف کننده نرم افزار موظف است که مفاد ذکر شده در قراردادمجوزکاربرنهایی را اجرا کند.-ج

 مترادف یكدیگرند. Copyleftو Copyright-*د

 ارگونومی چیست ؟ -326

 ش کار با سخت افزار کامپیوتر ب (  دان  الف( دانش کار با کامپیوتر 
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 *د (دانش بررسی ارتباطات میان انسان و محیط کار   ج (  دانش بهداشت انسان  

 کدام یک از گزینه های زیر جزو درایو های فیزیكی هستند ؟ -327

  Eد (پارتیشن       Dج ( پارتیشن *ب ( دیسک سخت     Cالف( پارتیشن  

 مخفف چیست ؟   IT اصطالح – 328

 است و به معنای فناوری  اینترنتی است .                              information technicianالف ( مخفف عبارت  

 است و به معنای فناوری اطالعات است                technicianInternetب (   مخفف عبارت  

 عنای فناوری  ارتباطات  استاست و به م  internetTechnologyج ( مخفف عبارت   

 است و به معنای فناوری  اطالعاتی  است  InformationTechnology*د (  مخفف عبارت  

 ( جزو کدام نوع چاپگر ها اهستند ؟  DotMatrixPrinter) سوزنی چاپگرهای – 329

        الف ( چاپگر های حرارتی        ب ( چاپگر های لیرزی    *ج ( چاپگر های ضربه ای  د ( چاپگر های غیر ضربه ای                       

 ؟  عات با دیگر گزینه ها متفاوت استحافظه ها نحوه دسترسی به اطالاز یک درکدام – 331

 * ب ( نوارهای مغناطیسی   ج ( دیسک های لیرزی     د (  دیسک های سخت     الف ( دیسک مغناطیسی

 .   گویند می  چه  آیند می وجود به کامپیوتر با مداوم کار از که هایی آسیب به – 331

 ComputerSickد (                 Homesickج (        Healthب (                      RSI*الف (  

   ؟ اند آمده وجو به افزارها نرم کنندگان تولید از حمایت منظور به زیر های گزینه از یک کدام – 332

 OpenSourceد (               CopyRight*ج (  FreeWareب (              GPLالف (  

 چه نوع نرم افزاری است ؟   Demo افزار نرم – 333

 نرم افزار اصلی  در اختیار کاربران قرار می گیرد        *الف ( نرم افزاری است که برای معرفی قابلیتهای 

 ب ( نرم افزاری است که همه امكانات نرم افزار اصلی را دارا می باشد                                  

 ج ( نرم افزاری است که بصورت قفل شكسته در اختیار کاربران قرار می گیرد 

 د (  قبل از انتشار نسخه اصلی ارائه شده و قابلیت استفاده را دارد                    

 تهیه می شود ؟   Backup منظوری چه به – 334

 الف ( جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز   ب ( جلوگیری از خرابی های سخت افزار                  

 د (مقابله با انتشار ویروس    *ج ( به خاطر حفظ و نگهداری اطالعات    

   ؟ باشد می مجاز زیر افزارهای نرم انواع از یک کدام تغییردر – 335

   ShareWareب (  نرم افزارهای             Open  Source*الف (  نرم افزارهای 
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  CopyRightد ( نرم افزارهای            FreeWareج ( نرم افزارهای 

   ؟ کنند نمی استفاده  ویروسها با مقابله برای زیر های روش از یک کدام از ویروس ضد افزارهای نرم – 336

 ب(  قرنطینه کردن ویروس ها  الف(پاك نمودن ویروس ها  

 د(  پیشگیری از آلوده شدن سیستم ها به ویروس   *ج ( رمز گذاری ویروس ها   

 باید متر انتیس چند نمایش صفحه از چشم فاصله حداقل و کارکرد رایانه با مداوم بطور نباید ساعت چند از بیش – 337

   ؟ باشد

 سانتبی متر                     61ساعت و  1ب (  تی متر              سان 51ساعت و  2*الف ( 

 سانتی متر  21ساعت و  5د (  سانتی متر            71ساعت و  3ج (   

 چاپگرهای سوزنی و لیزری غلط می باشد؟کدامیک از عبارت زیر در مورد -338

الف( چاپگرهای سوزنی در مقایسه با چاپگرهای لیزری صدای زیادی دارند.ب( قیمت چاپگرهای لیزری بیشتر از  

 چاپگرهای سوزنی است.

*ج( کیفیت چاپگرهای سوزنی باالتر از کیفیت چاپگرهای لیزری است د( سرعت چاپگرهای لیزری بیشتر از سرعت 

 های سوزنی است.چاپگر

 (چه میگویند؟Trackبه قسمتهای کوچكتر هر تراك)-339

 د( شیار ج( سیلندر  *ب( سكتور  الف( استوانه 

 ای رنگ است.اسالت مخصوص به کارتهای گرافیک ........... نام دارد و اکثرا قهوه-341

 ISAد(   AGP*ج(   IDEب(  PCIالف( 

 شود؟چه نامیده می RAMو  CPUمسیر عبور اطالعات بین  -341

 SOCKETد(    PROTج(   BUS*ب(  SLOTالف( 

 واحد سنجش سرعت ارتباطی مودم کدام یک از موارد زیر می باشد؟  -342

 DPI( د             Kb/s( ج*   MHz( ب   GHzالف(  

 باشد؟های تابعی میهای زیر جزو دکمهکدام یک از دکمه -343

 ALTد(   F1*ج(  SHIFTب(   NUM LOCKالف( 

 کدام مورد از مزایای تجارت الكترونیک نمی باشد؟ -344

 *ب( امكان کالهبرداری وجود ندارد الف( قدرت مقایسه کاال وجود دارد

 شود.د( اطالعات جزئی تر کاال ارائه می ج( حق برگرداندن کاالهای خراب

 های زیر منحصر به کاربر مدیر سیستم نیست؟کدامیک از گزینه -345
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لف( تغییر آیكن حساب کاربرب( ایجاد یا حذف کاربر جدیدج( تغییر نام کاربر و نوع حساب کاربری د( نصب *ا

 افزار جدیدافزار و سختنرم

ام دهند چه ندهند ولی در پشت صحنه عملیات مخرب انجام میبرنامه هایی که ظاهری مفید از خود نشان می-346

 دارند؟

 ویروس( د  تراوا اسب( ج*  بمب( ب   الف( کرم

 شود؟به لیست سخت افزارهای سازگار با ویندوز چه گفته می -347

 Hcl(د*   Hardware( ج  Patch ( ب  programالف( 

 نكته:

 

 چیست؟ 82معادل دودویی عدد-348

 1111د( 111111ج( 1111111ب( * 11111الف(

 ( چیست؟1111111معادل دهدهی عدد)-349

 83د(  25ج( 16ب(   73*الف(

 باشد؟های زیر میدر مبنای دو معادل با کدام یک از گزینه 22عدد -351

 111111د(  111111ج(  11111*ب(   11111الف( 

 در مبنای دودویی کدام است ؟10(18)( معادل عدد ده دهی 351

 10011 -د             10010 -*ج 10000 -ب                      10001 -الف

 ممنوع است. | < > " ?/ : *  \فایلها استفاده از کاراکتر های نكته: در نام گذاری 

 ( کدام یک از اسامی زیر برای نام پوشه غیر مجاز می باشد؟352

 List.name-د                         asp-ج                   my*name-*بDirectory-الف
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  باشد؟ز میکدامیک از نامهای زیر برای یک فایل یا فولدر غیر مجا -353

 ^^test=د(      <<test>>*ج(   @test@ب(  __test__الف ( 

 کدام یک از اسامی زیر را می توان برای نامگذاری نام فایلها استفاده کرد؟ -354

 n//ulد(  port*ج(  ؟conب(  com1*الف(

 

 خالصه برخی موارد

 :وشهای زیر چاپ را انجام می دهندچاپگرها به ر:1نكته

 pageبصورت صفحه ای )-lineبصورت خطی )character-)بصورت حرفی 

: ماتریس نقطه ای impact printerچاپگرهای ضربه ای یا تماسی  :تقسیم بندی چاپگرها از نظر ساختار

DotMatrix- زنجیره ایChain- چرخشی آفتابگردانDaisy Wheel 

 چاپگرهای لیزری -چاپگرهای حرارتی -: چاپگر جوهر افشان nonimpact printerچاپگر های غیر ضربه ای 

 حافظه های جانبی و)تجهیزات ذخیره سازی ( : اطالعات را حتی با قطع برق بصورت دائمی نگهداری می کنند .

 می گویند . Storage Deviceدستگاهی که روی رسانه ذخیره سازی  اطالعات را ذخیره می کند ، :2نكته 

 وژی عمده ذخیره سازی اطالعات مغناطیسی و نوری می باشد .دو تكنول:3نكته

 نوار مغناطیسی -دیسک سخت -انواع حافظه های مغناطیسی :فالپی دیسک  

 پیش از اینكه دیسک مغناطیسی  استفاده شود باید فرمت گردد

 انواع حافظه های نوری  :

باشد که مشكلی برای اتصال به کامپیوتر پیش نمی آید  USB2.0یا  USB1.1کامپیوتر می تواند  USBپورت :4نكته

 .را دارند USB1.1قابلیت کار با  USB2.0چون همه حافظه های فلش 

USB1.1 مگابایت بر ثانیه دارد. این استاندارد امروز در کارخانجات با برچسب  12 ماکزیمم سرعتی برابر

Full_Speed  یاUSB مشخص شده اند. 

USB2.0 مگابایت بر ثانیه دارد. که این استاندارد جدیدتر امروزه با برچسب  480 برابرماکزیمم سرعتیHigh 

Speed USB مشخص شده اند.  

 .می نامند Low_Speed USBمگابایت بر ثانیه نیاز دارد. این سطح از کارایی  1.5موس و کی برد فقط به 
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 ده دارد.ت و مدیریت  بر قسمتهای مختلف را بعهسیستم عامل:سیستم عامل که رابط بین انسان و کامپیوتر اس:5نكته

 MS Dos  - CP/M - OS/2- OS/360سیستم عامل یک کاربره مثل 

  Unix-Linux- Windows2000سیستم عامل چند کاربره مثل 

وسیله ای که بین  دو رایانه که با فاصله از هم قرار دارند با استفاده از  ::)ورودی و خروجی ( Modemمودم :6نكته

خطوط آنالوگ تلفن ارتباط برقرار می کند.پس مودم اطالعات را از دیجیتال به آنالوگ و برعكس تبدیل می کند.که 

 به دو شكل داخلی و خارجی دیده می شود.

 :زبانهای برنامه سازی و برنامه ها:7نكته

جاد ارتباط با کامپیوتر باید از زبانهای ویژه ای استفاده کرد . زبان قابل درك کمپیوتر زبان ماشین نام دارد و از برای ای

 رمزهای دودوئی تشكیل می یابد .

کار کردن با زبان ماشین مشكل ووقت گیر است و در عمل بجای ان از زبانهای کامپیوتری استفاده می شود که به زبان 

 ند .ماشین نزدیكتر

نحوه پردازش اطالعات در کامپیوتر بوسیله برنامه مشخص می شود . بنابراین برنامه مجموعه ای از دستورالعملهاست که  

 بزبان کامپیوتری معینی نوشته شده است . هر دستورالعمل هم عبارتی است که مطابق قاعده معینی نوشته شده است . 

مجموعه قواعد و نمادگذاریها و واژگانی که برای نوشتن برنامه به عبارت است از  (Programming)برنامه سازی 

 کار میرود . 

 زبانهای برنامه سازی بطور کلی به دو گروه تقسیم می شوند . 

LowLevel سطح پایین ، زبانهایی که به زبان ماشین نزدیكترند مانند اسمبلی : 

HighLevel  یكترند .مانند پاسكال ، : سطح باال ، زبانهایی که به زبان طبیعی نزدC  ، 

برای تولید یک برنامه  باید بتوان مجموعه ای از دستورالعملها را بطور منطقی پشت سرهم قرار داد. به عبارتی باید از 

 الگوریتم مشخصی تبعیت کرد .

 > " ?/ : *  \کاراکتر های در این سیستم ها استفاده از کرد؟ استفاده فایلها گذاری نام در میتوان عالمت کدام از:8نكته

 ممنوع است. | <

 (مشاهده خواهید dat. فایل های موقت اینترنتی)txt. و temp. و tmpفایل های موقت را بیشتر با پسوندهای :9نكته

 کرد

پسوندمختص فایل های .ذخیره می شود bkf. فایل پشتیبان: کل کپی پشتیبان به عنوان یک فایل با پسوند

  )فایل پشتیبان خودکار(Abk (و     Bakپشتیبان)
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 ه از رایانه ومدیریت فایل ها(د)استفاویندوز

  

 نوار پایین صفحه دسک تاپ....... می گویند. . ب1

 د(نوار عنوان  ج(نوار آدرس ب(نوار ابزار   )وظیفه(الف(نوار کار*

 . منوی که با کلیک راست نمایش می یابد،چه نام دارد؟2

 د(زیر منو  ج(منوی فایل ب(نوار منو   الف(منوی میانبر *

 . از کدام دکمه های کنترلی برای برگرداندن پنجره به وضعیت قبل استفاده می شود؟3

 Closeد(  Restoreج(*  Minimizeب(  Maximizeالف(

 از طریق صفحه کلید از چه کلید هایی استفاده می شود؟ start. جهت باز کردن منوی 4

 Ctrl +Escد(*  Alt  +F4ج(  Alt + Spaceب(  Alt + Tabالف(

 . کدام گزینه کامپیوتر را به حالت نیمه خاموش می برد و مصرف برق را به حداقل می رساند ؟5

  Log offد(   Stand byج(*  Restartب(  Turn offالف(

 می شود؟ . جهت انتخاب همه فایل ها و پوشه های یک پنجره از کدام روش استفاده6

  Ctrl  +Aب( کلید های    Alt +Aالف( کلید های

 د( گزینه های ب و ج*   Editاز منوی  Select Allج(انتخاب گزینه 

 . کدام نام فایل صحیح است؟7

 test>1.txtد(  test?.txtج(  test*.txtب(  test1.txtالف(*

 مناسب تر است؟. برای ارسال فایل ها و پوشه ها به درایو فالپی ، کدام روش 8

 Refreshد(  Cut , Pasteج(   Send To/ my documentب(  Copy , Pasteالف(*

 . برای انتخاب آیكون های کنار هم از چه کلیدی استفاده می شود؟9

  Alt + Shiftد(   Ctrlج(   Altب(   Shiftالف(*

 استفاده می شود؟ viewام گزینه از منوی . برای مشاهده جزئیاتی راجع به آیكونها نظیر اندازه ،تاریخ و ... کد11

 Tilesد(  Detailsج(*   Listب(  Iconsالف(

 . برای حذف فایل ها و پوشه ها به طور کامل )بدون وارد شدن به سطل بازیافت( از گزینه...... استفاده می شود؟11

  shiftد(  Ctrl+ xج(  Shift+ Deleteب(*  Deleteالف(

 پنجره ها در صفحه دسک تاپ چه گزینه ای را باید انتخاب نمود؟ . جهت مرتب کردن عمودی12

  Tile windows verticallyب ( *  Tile windows Horizontallyا لف( 

  Minimize all windowsد(  Cascade Windowsج( 
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 . انتخاب کدام گزینه در تنظیمات نوار وظیفه باعث مخفی شدن آن می شود؟13

  taskbar Lock theب(   Auto hide the taskbarالف(*

  Show the clockد(  show Quick Launchج(

 . در پنجره ویژگیهای نوار کار چه موقع امكان جابجایی و تغییر اندازه نوار نخواهد بود؟14

  Lock the taskbarالف(در صورت فعال بودن گزینه *

 Lock the taskbarب( در صورت غیر فعال بودن گزینه 

  Keep the taskbar on top of other windowsج(با فعال کردن گزینه 

 Auto )hide the taskbarد( با فعال کردن گزینه 

 از کدام روش استفاده می شود؟ start. برای افزودن میانبر برنامه به منوی 15

  Propertiesالف( کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه 

 Propertiesتاپ و انتخاب گزینه ب( کلیک راست روی دسک 

  Propertiesو انتخاب گزینه  My computerج( کلیک راست روی آیكون 

  Tool barsد( کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه *

 . برای اینكه یک فایل اجرایی به هنگام راه اندازی ویندوز به طور خود کار اجرا شود میانبر آنرا کجا قرار میدهیم؟16

 Startupج(*   Startج(منوی   All Programب(  Accessoriesلف(ا

توسط کدام یک از زبانه های زیر می توان اجزای ویندوز را به  Display properties. در کادر محاورهای 17

 دلخواه تغییر داد؟ 

 Settingsد(  Appearanceج(*   Desktopب(   Screen Saverالف(

 امكان اجرای برنامه به صورت ماهیانه فراهم می شود؟ Schedule Task. با انتخاب کدام گزینه در کادر 18

 When my computer startsد(  Monthlyج(*   Weeklyب(  Dailyالف( 

 . برای نمایش قاب وظیفه در پنجره پوشه ها چه گزینه ای را باید فعال نمود؟19

  Show common task in foldersب( *  Open each folder in the same windowsالف(

  Use windows classic foldersد(  its own windows Open each folder inج(

 . جهت مشاهده پسوند فایل ها چه تنظیمی بایستی انجام گیرد؟21

 را فعال نمود Hide extension for known file typesالف( 

 را غیر فعال نمود Hide extension for known file typesب( *

 را فعال نمود. folders Show hidden files andج( 

 را غیر فعال نمود. folders do not Show hidden files andد(  



 مقدماتی(-یکدرجه دو )سطح ICDLنمونه سواالت آزمون رایانه کار

43 
 

 جهت چر خاندن تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟ Paint. در برنامه 21

 imageاز منوی  Flip\Rotateگزینه ب( *  Imageاز منوی  Stretch\Skewالف(گزینه 

  Imageاز منوی  Invert colorد(گزینه   Imageاز منوی  Attributesج(گزینه 

 برای ترسیم چند ضلعی از کدام ابزار استفاده می شود؟ Paint. در برنامه 22

 Polygonد(*  Lineج(  fillب(  Rectangleالف(

 باید از کدام گزینه استفاده نمود؟ pad Word . برای ایجاد لیست عالمت دار در برنامه23

 Underlineد(  Boldج(  Fontب(  Bulletsالف(*

 . به وسیله کدام بر نامه می توان از فایل ها و پوشه ها پشتیبان تهیه نمود؟24

 Calculatorد(  Disk clean upج(  Winrarب(  Backupالف(*

 . پسوند فایل های پشتیبان ..... می باشد.25

 Bakد(*  Bkfج   Rarب(  Zipالف(

 . برای احیای فایل ها از نسخه پشتیبان کدام گزینه را به کار می بریم؟26

  Advancedب(  Restore file and settingالف(*

  Everyone document and settingsد(  My document and settingج(

 رده نمود؟. توسط کدام بر نامه می توان فایل ها و پوشه ها را فش27

 Restoreد(  Backupج(   Winrarب(*  Disk clean upالف( 

 . به توانایی اجرا و بازکردن همزمان چند برنامه باهم ..................می گویند. 28

 Run Programد(   Multi Userج(  Multi Taskingب(*  Task Managerالف(

 . برای انتخاب چند آیكون پراکنده در میز کار از دکمه های...............استفاده می شود. 29

 Shift +right Clickد(  Click+Shiftج(  Ctrl +Right Clickب(  Ctrl+ Clickالف(*

 ظاهر می شود؟ stand byبه جای  hibernate. چگونه برنامه 31

  log offهنگام انتخاب  ctrlب( فشردن دکمه   start هنگام انتخاب دکمهshiftالف(فشردن کلید 

 stand byهنگام انتخاب  shiftج(فشردن کلید 

  turn of computerهنگام انتخاب گزینه  shiftد( فشردن کلید * 

 . کدام گزینه صحیح نیست؟31

 tray barالف( به قسمت راست نوار کار که شامل اطالعات و آیكون هایی از قبیل ساعت سیستم و زبان سیستم است 

 استفاده می شود. shortcutمی گویند.ب( برای دسترسی سریع تر و راحت تر به برنامه ها از 

 کلیه برنامه ها را بسته و کامپیوتر را خاموش می کند. stand byج( گزینه *

 کلیه برنامه های کاربر فعلی را می بندد و آماده ورود کاربر بعدی می شود. log offگزینه د(

 . یک بار فشردن و رها کردن دکمه سمت چپ ماوس را ......می گوییم .32

 dragد(   double clickج(  clickب( *  right clickالف( 
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 ای کار با برنامه یا پوشه در آن قراردارد.. نوار افقی واقع در زیر نوار عنوان که فرامین الزم بر33

 title barد(    status barج(   scroll barب(   menu barالف( *

 . جهت تصحیح اشتباهات و بازگشت به عقب از دکمه های .................. استفاده می شود.34

 ctrl +zد( *  alt +tabج (   ctrl +uب(   alt+ ctrlالف( 

 امكان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می کند؟. کدام نوار 35

 menu barد(  search barج(*  address barب(  toolbarالف(

 . محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در.......می باشد.36

 Romد(   Clipboardج(*   Hard diskب(  الف(حافظه اصلی

 های زیر عمل برش را انجام می دهد؟. کدام یک از گزینه 37

 ctrl +xد(*  ctrl +cج(  alt +cب(  alt +vالف(

 روی درایو....... properties. با فشردن دکمه 38

 الف( میزان فضای پر و خالی درایو را مشاهده می نماییم. *

 را به صورت گروهی تغییر می دهیم.ب(خصوصیات فایلها و پوشه ها 

 د( زمان دسترسی به اطالعات درایو را مشاهده می نماییم.  پوشه ها را مشاهده می نماییم.ج( تعداد فایل ها و 

 معادل کدا م گزینه است؟f5. دکمه معادل 39

  refreshد(*   forwardج(   undoب(   favoritesالف( 

 . کدام گزینه صحیح نیست؟41

 صورت واقعی حذف نمی شود.الف(در روش حذف منطقی هرنوع اطالعاتی که ما حذف می کنیم به 

 می باشد.  Editاز منوی  pasteمعادل گزینه  ctrl +vب( 

 یكسان است. my computerنوار ابزار استاندارد با  Folderج( گزینه *

 ساختار درختی پوشه ها را نمایش می دهد. windows explorerد( 

 اده می شود.. برای بستن پنجره فعال جاری از کدام کلید های ترکیبی استف41

 alt +tabد(    shift+f10ج(   Alt+f4ب( *  ctrl +aالف( 

 ایجاد می شود؟ taskbar. لیست چه برنامه هایی در نوار42

 ب(پوشه ها و برنامه های باز شده. *  الف(برنامه نصب شده در ویندوز.

 د( برنامه های مربوط به تنظیمات سیستم.  ج(برنامه های مربوط به اینترنت و تنظیمات شبكه.

 . با کدام بک از گزینه های زیر می توان برنامه زمان بندی شده را تعریف کرد؟43

 timeد(   task schedulerج(*   task managerب(  start upالف(

 . برای غیر فعال کردن یک برنامه در زمان بند از کدام گزینه استفاده می شود؟ 44

  disableد(*  settingج(  enableب(   deleteالف(



 مقدماتی(-یکدرجه دو )سطح ICDLنمونه سواالت آزمون رایانه کار

45 
 

 . برای نمایش لیست برنامه ها ی درحال اجرا وسوییچ بین آنها ازدکمه های..........استفاده می شود.45

 alt +enterد(  alt +spacebarج(  alt+ f5ب(  alt+ tabالف(*

 . برای مرتب بودن همیشگی آیكون ها از کدام گزینه استفاده می شود؟46

 align to gridد(  auto arrangeج(*  sort by nameب(  arrange iconالف(

 . برای تنظیمات ویندوز از ....................... استفاده می شود.47

 helpد(  systemج(  control panelب(*  generalالف(

 Folderز پنجره ا Generalدر سر برگ  open each folder in the same window. با انتخاب گزینه48

option کدام کار انجام می گیرد؟ 

 ب( محتوای پوشه با آیكون آنها مشخص می شود. الف( فایل های مخفی پوشه ها نشان داده می شوند. 

د( محتوای هر پوشه در پنجره ی مخصوص خود باز می * پوشه در پنجره فعلی باز می شود ج( محتوای هر

 شود.

 برای اینكه بر اساس نوع و محتوای آنها مرتب شوند از گزینه .......... را انتخاب می کنیم.. در مرتب سازی آیكون ها 49

 Typeد( *  Modifiedج(   Nameب(   Sizeالف( 

 . حداقل وضوح تصویر صفحه نمایش برای مشاهده مناسب صفحات وب و تصاویر گرافیكی .......پیكسل است.51

 1611*1211د(   811*611ج(*  1124*768ب(   1281* 1124الف( 

 . وضوح تصویر صفحه نمایش و کیفیت بهتر آن به چه عواملی بستگی دارد؟51

 د( ب و ج * ج( کارت گرافیک  ب( مانیتور  الف( مادر برد 

 .با استفاده از کدام کلید صفحه کلید می توانید یک پنجره باز را ببندید؟52

 ALT+F4د(*  CTRL+F4ج(  CTRL+SHIFT+F4ب(  ALT+F4+CTRLالف(

 آیكن مورد نظر را کامال از کامپیوتر حذف می کند؟E DELET.ترکیب کدام کلید زیر به همراه53

 DELETد(  CTRLج(  ALT (ب  SHIFTالف(*

 نمایش وضوح تصویر است؟ DISPLAY PROPERTIES.کدام گزینه در 54

 EFFECTد(  SETTINGج( SCREEN SAVERب(  APPEREANCEالف(*

 جستجو کردن کلیه فایل های متنی از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟.برای 55

 START-FIND-*.TXTب(  START-SEARCH-*.TXTالف(*

 START-FIND-*.DOCد(   START-SEARCH-*.DOCج(

 از کدام گزینه استفاده می شود؟DESKTOP.برای قرار دادن یک تصویر گرافیكی در مرکز صفحه 56

 STRECHد(  TOPج(  CENTERب(*  TILEالف(
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تایپ هر کاراکتر از یک کلمه تا کامل شدن آن لیست های مختلف از اسامی را  HELP.با استفاده از کدام گزینه 57

 خواهیم داشت؟

 OPTIONد(  SEARCHج(  INDEXب(*  CONTENTSالف(

 آید؟در کدام وضعیت نمایشی پنجره ها ,آیكن ها همراه با مشخصات وجزییاتش به نمایش درمی -58

 DETAILSد(*  LISTج(  SMALLب(   LARGE ICONالف(

 است.PASTEوکلیدهای...... معادل عملCOPY.کلیدهای..... معادل عمل 59

 CTRL+VوCTRL+Cب(*   ALT+VوCTRL+Cالف(

 SHIFT+ZوALT+Xد(   CTRL+XوCTRL+Zج(

 لیست فایلهایی که اخیرا اجرا کرده قرار دارد؟ START. درزیر منوی.......از منوی 61

 DOCUMENTد( MY RECENT DOCUMENTج(*  SEARCHب( FAVORITESالف(

.برای بازیابی یک آیكن حذف شده از داخل سطل آشغال کدام گزینه را بعد از کلیک راست روی گزینه مورد نظر 61

 PROPERTISد(   RESTOREج(*  CUTب(  DELETانتخاب می کنیم؟الف(

 .نواری که وضعیت جاری پنجره را نشان می دهد چه نام دارد؟62

 STATUS BARد(*  ADDRESS BARج( MENU BARب(  TITER BARالف(

 ........... استفاده می شود.SEND TO.گزینه 63

 ب(برای کپی کردن فایل هاوپوشه ها* الف(برای انتقال فایل ها وپوشه ها 

 د(برای تغییر نام فایل هاوپوشه ها ها  ج(برای حذف فایل هاوپوشه

 باعث پنهان شدن خودکار نوار وظیفه می شود؟ task bar properties.کدام گزینه درپنجره 64

 clearد(  show clockج(  auto hideب(*  always an topالف(

 my recentکدام کلید تمام محتویات منوی task bar propertiesازپنجرهstart menu.در سربرگ 65

document را حذف می کند؟ 

 advanceد(  clearج(  removeب(*  deleteالف(

 .کدام صفت باعث مخفی شدن یک آیكن می شود؟66

 hiddenد(*  archiveج(  systemب(  read onlyالف(

 .کنیم می استفاده ……………برای راه اندازی مجدد سیستم و خارج شدن از محیط ویندوز از  -67

 ResTARTد ( *  Shut downج (   Stand byب (  Log off(  الف
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 برای انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت کدام گزینه مناسب می باشد؟-68

  selectد(  pasteج(  cutب(*  copyالف(

 برای کپی کردن یک فایل یا گروهی از فایلها کدام کلید ترکیبی مناسب است ؟ -69

 Ctrl + Cد( *  Alt  +Cج(   Ctrl +Vب(   Ctrl + Xالف( 

 برای مرتب کردن آیكن های روی دسک تاپ کدام گزینه مناسب است ؟ -71

  Toolbarsد(   Arrange Iconsج( *  Refreshب(    Active Desktopالف( 

 برای انتخاب فایلها به صورت پراکنده کدام عمل مناسب است؟ -71

 و کلیک ماوس  Ctrlب( فشار دادن کلید * و اشاره ماوس  Shiftالف( فشار دادن کلید 

 CTRL+Aد(فشاردادن کلیدهای ترکیبی  و کلیک ماوس  Altج ( فشار دادن کلید 

 برای جابجایی پنجره ها روی دسک تاپ از چه فرمانی استفاده می شود؟-72

 moveد(*   maximizeج(  sizeب(   restoreالف(

 ارك از طریق منوی شروع کدام گزینه مناسب است؟برای اجرا کردن برنامه ها و باز کردن مد -73

 FAVORITRESد(  SETTINGج (  RUNب(*  FINDالف(

 در محیط ویندوز چه نام دارد؟ My computerنواری که در پایین پنجره  -74

 د(نوار وظیفه ج(نوار آدرس  ب(نوار وضعیت *  الف(نوار عنوان

 شده در محیط ویندوز را نمایش می دهد؟کدام گزینه در منوی شروع برنامه های نصب -75

  documentsد(   programsج( *  runب(   settingالف(

 برای تغییر تصویر پس زمینه صفحه نمایش کدام گزینه مناسب است؟-76

 settingد(   backgroundج( * appearanceب(   screen saverالف( 

 ر ویندوز استفاده می شود؟برای تغییر نام فایلها و پوشه ها از چه فرمانی د.77

 PROPERTIESد(  DELETEج(  NEWب(   RENAMEالف( *

 برای ایجاد میانبر از برنامه ها روی صفحه دسک تاپ از چه گزینه ای در منوی راست کلیک استفاده می شود؟-78

 NEWFOLDERد(  CREATE SHORTCUTج( *  PROPERTIESب(   COPYالف(

 صادق است ؟ XPکدام تعریف در مورد ویندوز - 79

 است. MS-DOSیک سیستم عامل گرافیكی مستقل از  -ب*   NCیک برنامه کمكی شبیه به -الف

 است. MS- DOSیک برنامة گرافیكی وا بسته به  -د  است. MS-DOSیک برنامة گرافیكی مستقل از  -ج

81- DESK TOP چیست؟ 

 بخشی از پنجره  -د مجموعه تصاویر  -ج یک پنجرة کاربردی  -ب   صفحه ا صلی ویندوز -الف*

 صحیح می باشد؟ TASK BARکدام یک از گزینه های زیر در مورد  -81

 می باشد. STARTحداقل چیزی که در آن قرار می گیرد  -ب  همان نوار وظیفه است. -الف
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 همة موارد. -د*   این نوار می تواند آشكار یا پنهان باشد. -ج

 آیكون چیست ؟ -82

 بر نامة کار بردی است.  -ب صفحه ا صلی ویندوز .  -الف

 تصاویر کوچكی برای منوها وفر ما نها. -د* پنجرة کوچكی برای اسناد برنامه .  -ج

 آن : ICONبرای اجرای یک برنامه از طریق  -83

 از منوی مر بوطه . OPENانتخاب  -ب مربوطه ICONاز  OPENانتخاب  -الف

 کردن. CLICKیا دابل  ENTERمر بوطه وزدن  ICONانتخاب  -د*  از منوی فایل.  OPENانتخاب  -ج

 . رود می بكار ویرایشی های محیط در حافظه محتویات ویرایش و مشاهده جهت و باشد می موقت حافظه … -84

 PASTE -د  COPY -ج  CUT -ب  CLIP BOARD -الف*

 موقت از کدام گزینة استفاده می کنیم؟برای انتقال اطالعات به حافظه  -85

 PASTE -د  COPY -ج  CUT -ب*  CLIP BOARD -الف

 برای ایجاد یک پوشه چگونه عمل می کنیم ؟  - 86

  FOLDERو سپس گزینه  NEWفشردن دکمه سمت راست ماوس سپس انتخاب گزینه  -الف*

 SHORT CUTه و سپس گزین NEWفشردن دکمه سمت راست ماوس سپس انتخاب گزینه  -ب

 الف و ج  -د با استفاده از کاوشگر ویندوز  -ج

 در چه مواردی استفاده می شود ؟  PASTE-COPY-CUT های گزینه – 87

 برای انتقال و کپی کردن تصاویر  -ب  برای انتقال و کپی کردن متنها  -الف

 همه موارد  -د*   برای انتقال و کپی کردن فایلها و پوشه ها -ج

  ؟ شود می استفاده گزینه کدام از دیگر ای پنجره به رفتن برای – 88

 هیچكدام  -د  ALT+SPACE -ج  CTRL+TAB -ب  ALT+TAB -الف*

  ؟ است اجرا حال در برنامه نام نمایانگر پنجره هر باالی در … نوار – 89

 اصلی  -د  کنترل -ج عنوان  -ب* منو  -الف

  باشد می پنجره آن در اجرا قابل که است فرمانهایی لیست نمایانگر پنجره هر باالی در…نوار– 91

 ابزار -د کنترل -ج  عنوان -ب منو  -الف*

اگر در یک پنجره تعداد آیكن ها ی موجود در آن بیشتر از دید ما باشد برای این که ادامه آیكن ها را مشاهده -91

 کنیم از کدام نوار استفاده می کنیم؟

 نوار آدرس -د  نوار وضعیت -ج نوار مرورگر عمودی  -ب* نوار منو  -الف
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 کنیم می استفاده …برای بازکردن منوی کنترل پنجره ها از  -92

 ALT+K-د  ALT+F-ج  ALT-ب  ALT+SPACE-الف*

  رود می کار به …برای  RESTOREگزینه -93

 دوباره ذخیره کردن پنجره ها  -ب بزرگ کردن پنجره ها  -الف

 ICONبر گرداندن پنجره ها به حالت  -د بر گرداندن پنجره ها به حالت اول  -ج*

 رود کارمی به…برای  MINIMIZEگزینه -94

 دوباره ذخیره کردن پنجره ها  -ب بزرگ کردن پنجره ها  -الف

 در نواروظیفه ICONتبدیل پنجره به حالت  -د* برگرداندن پنجره ها به حالت اول  -ج 

 کنیم می استفاده …برای بستن پنجره ها توسط منو کنترل از  -95

 TOP-د  CLOSE-ج* END -ب  EXIT-الف

 ظاهر شودچه عملی انجام میدهیم ؟ DESK TOPبرای اینكه منوی مربوط به گزینه های مرتب کردن پنجره ها ی-96

 زده می شود  TASKBARکلید سمت راست موس در ناحیه-الف*

 زده می شودDESKTOPموس در ناحیه خالی از صفحهکلید سمت راست -ب

 زده می شود TASKBARکلید سمت چپ موس در ناحیه-ج

 زده می شود  DESKTOPکلید سمت چپ موس در ناحیه خالی از صفحه-د 

 گیریم می کمک …برای نمایش چند پنجره باز در کنار هم به صورت عمودی و به یک اندازه از  -97

 TILE WINDOWS HORIZONTALLY-ب   CASCADE WINDOW-الف

 TILE WINDOWS VERTICALLY-د*   MINIMIZE ALLWINDOWS -ج

 گیریم می کمک …برای نمایش چند پنجره باز به صورت الیه ای )آبشاری( از  -98

 TILE WINDOWS HORIZONTALLY-ب   CASCADE WINDOW-الف*

 TILE WINDOWS VERTICALLY -د  MINIMIZE ALLWINDOWS-ج

 گیریم می کمک…برای به حداقل رسانی تمامی پنجره ها از -99

  TILE WINDOWS HORIZONTALLY-ب   CASCADE WINDOW-الف

 CLOSE -د  MINIMIZE ALLWINDOWS -ج*

 برای اجرای یک برنامه از طریق ویندوز -111

 انتخاب برنامه و دابل کلیک کردن روی آن -ب  STARTاز منوی  RUNانتخاب  -الف
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 هر سه مورد -د*   WINDOWS EXPLORERدر  FILEاز منوی  OPENانتخاب  -ج

 می باشد؟ PROGRAMS ALLکدام یک ازگزینه های زیر جزء منوی -111

 برنامه هایی که توسط ویندوز نصب شده اند  -ب   ACCESSORIES-الف

 همه موارد  -د*   MS –DOS PROMPT-ج

 میا نبر ها چیستند؟ -112

 برای باال بردن سرعت و راحتی کار کاربران ایجاد میشود  -الف*

 میانبرها در حقیقت فایلهای اجرایی هستند که هنگام نصب برنامه ها نا خواسته ایجاد می شوند -ب

 همه موارد -د  برای اجرای یک یک برنامه حتما باید میانبر آن ساخته شود  -ج

 لید های ترکیبی...استفاده نمودبرای خروج از ویندوز می توان از ک-113

 ALT+C-د  ALT+K-ج  ALT+F5-ب  ALT+F4-الف*

  ؟ کنیم می استفاده … از ویندوز در آیكونها کردن مرتب و آرایش جهت – 114

  REFRESH -د  ARANGE ICONS -ج*  LOWER CASE -ب  STATUSE BAR -الف

 ... برنامه ای برای پیكربندی سخت افزار و تعمیر محیط ویندوز است ؟  - 115

  READ ME -د CONTROL PANEL -ج*  PROGRAMS -ب  PRINT MANAGER -الف

 ( از کدم گزینه استفاده می کنیم ؟  BACKGROUND)  زمینه طرح تغییر برای – 116

  START / LOGOFF –ب   CONTROL PANEL /DISPLAY –الف *

  START /ALL PROGRAMS –د   CONTROL PANEL / KEY BORD –ج 

  ؟ باشد می نمایش صفحه محافظ تغییر به مربوط زیر های گزینه از یک کدام – 117

  APPEARANCE –د   SETTING –ج   SCREEN SAVER –ب *   BACKGROUND –الف 

 کدام یک از گزینه های زیر رنگ و اندازه قسمتهای مختلف را تغییر می دهد ؟  -118

  APPEARANCE –د *   SETTING –ج   SCREEN SAVER –ب  BACKGROUND –الف 

 ( در کدامیک از قسمتهای صفحه نمایش قرار دارد ؟ TASK BARS)  وظیفه نوار –119

  نمایش صفحه باالی – ب   نمایش صفحه پایین –الف 

  داد قرار نمایش صفحه راست یا چپ سمت یا پایین یا باال قسمت در و داد تغییر را آن محل توان می –ج *

  نمایش صفحه راست یا چپ سمت – د

 ؟ است مناسب گزینه کدام وظیفه نوار کردن پنهان برای – 111
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را اجرا  PROPERTISE گزینه سپس کرده کلیک را موس راست سمت دکمه فعالیت نوار از خالی فضای در –لف *ا

 را انتخاب می نماییم  AUTOHIDEکرده و سپس گزینه 

  دارد وجود نمایش صفحه پایین قست در همیشه نوار این و ندارد امكان کاری چنین –ب 

  START / SETTING –د   MY COMPUTER / CONTROL PANEL / DISPLAY -ج

 STARTاز منوی  TURN OFFگزینه  -111

 باعث خروج از ویندوز می شود -ب* باعث بسته شدن پنجره های ویندوز می شود  -الف

 برای اجرای برنامه ها استفاده می شود -د باعث نمایش لیست برنامه هایی که در ویندوز نصب شده می گردد  -ج

 برای ایجاد یک پوشه جدید در ویندوز چه عملی را انجام می دهیم ؟  -112

 استفاده می کنیم  ALT+F4 ترکیبی کلیدهای از –الف 

  FOLDERو سپس گزینه  NEW گزینه سپس کرده کلیک را ماوس راست سمت دکمه –ب *

 استفاده می کنیم  ALT+SPACE ترکیبی کلیدهای از –ج 

  SHORT CUTو سپس گزینه  NEW گزینه سپس کرده کلیک را ماوس راست سمت دکمه –د 

  کنیم نمی استفاده …جهت تنظیم و مدیریت ابزارهای سخت افزاری در ویندوز از  -113

  MY DOCUMENT –د *  START –ج   CONTROL PANEL –ب  MY COMPUTER –الف 

  شود می استفاده ها دیسک و فهرستها,  فایلها روی بر مختلف عملیات انجام برای …از -114

  CONTROL PANEL –ب   WINDOWS EXPLORER –الف *

 PROGRAM MANAGER –د   PROGRAM FILES –ج 

 برنامه ای برای نصب چاپگرها و تغییر در صف چاپ ؟  - 115

  PRINT MANAGER –ب   EXPLORER ویندوز –الف 

  CONTROL PANEL –د   PRINTERS –ج *

 در برنامه کاوشگر ویندوز عالمت + کنار پوشه به چه معنا است ؟ -116

 است که داخل آن پوشه یک یا چند زیر پوشه دیگر وجود دارد.  معنا این به –الف *

 ن معنا است که پوشه باز شده است بدی –ب 

  است فابل فقط پوشه داخل که است معنا بدین –د   است خالی پوشه که است معنا بدین –ج 

 برای مشاهده محتویات پوشه ها در ویندوز چه عملی باید انجام داد ؟  - 117

  کرد کلیک دوباره پوشه روی بر –ب *  دهیم فشار را موس راست سمت دکمه پوشه روی بر –الف 
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 را فشار داد  SPACE ,ALT ترکیبی کلیدهای – د  کرد کلیک پوشه روی بر –ج 

 اگر بخواهیم چند فایل که پشت سر هم هستند را انتخاب کنیم چگونه عمل می کنیم ؟  - 118

 ک میكنیمکلی فایلها روی بر –الف 

را پایین نگه داشته  SHIFT کلید و برده فایل اخرین روی بر را ماوس سپس و کرده کلیک فایل اولین روی بر –ب * 

 و سپس دکمه ماوس را کلیک می کنیم 

  کنیم می استفاده+  کلید از –د    استفاده می کنیم INSERT کلید از –ج 

  ویندوز در فایلها حذف جهت – 119

  DELETE کلید فشردن و فایل انتخاب –ب   DELیل و تایپ فا انتخاب –الف 

  WINDOWS EXPLORERاز منوی فایل  DELETE گزینه انتخاب و فایل انتخاب –ج 

  ج و ب –د *

 برای تغییر نام یک فایل  -121

  شود تایپ جدید نام سپس و دارکرده فاصله کلیک فایل نام روی بر –الف 

انتخاب شود و سپس نام  RENAME گزینه سپس و داده فشار را ماوس راست دکمه نظر مورد فایل ی رو بر –ب 

 جدید تایپ شود 

  ب و الف –د *   نیست فایلها نام تغییر برای امكانی –ج 

 در کجا بكار میر رود؟  TO SEND گزینه -121

  ها پوشه و فایلها کردن کپی برای –ب *   ها پوشه و فایلها انتخاب برای –الف 

  ها پوشه و فایلها نام تغییر برای – د  ها پوشه و فایلها حذف برای –ج 

 کلید کمكی برای بازگشت از انجام یک عملیات در ویندوز کدام است؟  -122

 CTRL+A -د  ALT+S -ج   ALT+Z -ب   Ctrl+z -الف *

 اگر بخواهیم یک تصویر با ابعاد کامل در صفحه نمایش قرار گیرد کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟  -123

 CENTER -د  STRETCH -ج*  TILE -ب    DISPLAYالف ِِ 

 ....... میباشد.پسوند فایلهای فشرده ........ پسوند فایلهای موقت در ویندوز  -124

 TMP-Zip -د*   DOT-ZIP -ج  TMP-DOT -ب   BAK-TXT -الف 

 کدام یک از آیكونهای زیر آخرین پرونده ها و پوشه ها ی باز شده را در خود ذخیره می کند؟ -125

 Desktop -د  Restore -ج  Open Folder -ب  My Recent Document -الف *

 حال انتظار باید کدام گزینه فعال باشد؟ برای قرار گرفتن یک سیستم در -126
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 Hibernate -د  Stand By -ج *  Restart -ب  Log off -الف 

 برای دسترسی به محل و مشخصات فایلها و پوشه ها درکامپیوتر از چه گزینه ای استفاده می کنید؟ -127

 Control Panel -د  Properties –ج *  Open File -ب   Search -الف 

 استفاده کرد؟ Desk topاز کدام فرمان می توان برای فرستادن یک گروه برنامه به محیط  -128

 Shortcut -د  Send to desktop -ح *  Paste -ب   Pin to desktop -الف

 برای نمایش ساختار درختی کدام گزینه صحیح است؟ -129

 د( الف و ب  Propertiesج(   Detailsب(  Explore*الف(

 جهت مخفی کردن فایلها و از حالت مخفی خارج کردن از کدام مسیر استفاده می کنیم؟ -131

  Tools\Folder Optionب(   File\Tools\Folder Optionالف(

 *د( ب و ج    Control Panel\Folder Optionج( 

 چیست؟ Mouseدر تنظیمات  Enable pointer Shadowکار گزینه  -131

 Mouse*ب( دادن سایه به نشانگر    Mouseالف( دادن رنگ سیاه به 

 د( همه موارد   Mouseبه  Trailsج( دادن سایه همراه با 

 برای مرتب سازی آیكنها به صورت خود کار از کدام گزینه استفاده می شود؟ -132

 Automatically to arrangeد(  Automaticallyج(  Auto to arrangeب(  Auto arrange*الف( 

 از کدام گزینه استفاده می شود؟ Status barفعال کردنجهت  -133

 Tools / Status barب(    Edit / Standard viewالف( 

 View  /Status bar*د(    File / Standard viewج( 

 است؟ refreshکدام کلید معادل دستور  -134

 F3د(   Ctrl  +Aج(   F5*ب(    Alt + F4الف ( 

 آیكون ها به هنگام کلیک کردن چه کلیدی را پایین نگه می داریم ؟برای انتخاب متوالی  -135

 Alt + Shiftد(   Shift*ج(   Ctrlب(   Alt + Ctrlالف( 

 چیست؟ Task barدر تنظیمات  Keep the taskbar on top of otherکار گزینه  -136

 بر روی پنجره های دیگر Taskbar*ب( نمایش   Taskbarالف( مخفی کردن 

 د( هیچكدام   وه کردن برنامه هم نوعج( گر

 را تغییر می دهد؟ Mouseکدام گزینه شكل  -137
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 Motionد(  Speedج(  Pointer*ب(  Buttonالف(

 کدام است ؟  Select allکلید معادل دستور  -138

 د(هیچكدام  Ctrl + Zج(  Alt + Aب(  Ctrl + A*الف(

 استفاده می گردد؟برای بستن پنجره ها ازکدام گزینه  -139

 *د( همه موارد  در گوشه پنجره× ج( زدن دکمه   Edit  /Closeب(   Alt + F4الف( 

این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟ )آیكنی که به عنوان یک میان بر اصلی و اجرایی یک برنامه اشاره می  -141

 کند(.

 Folderد(   Short cut*ج(   Clip boardب(  Recycle binالف(

 چیست؟ Arrange Icon byکارفرمانهای گزینه  -141

 د( نمایش زیر شاخه ها *ج( مرتب کردن فایلها  ب( دوباره خوانی صفحه  الف ( تنظیمات صفحه 

 گرم است؟  resetکدام گزینه  -142

 Ctrl + Shift + Del*ب( فشار دادن کلیدهای    Caseاز روی  Resetالف( فشار دادن کلید 

 Alt + Ctrl + Delد( فشار دادن کلیدهای    Caseاز روی  Powerج( فشار دادن کلید 

 برای نمایش جزئیات آیكنها از چه دستوری استفاده می کنم؟ -143

 Propertiesد(  Details*ج(  Large Iconب(  Arrange Iconالف(

 چیست؟ Task Barدر  Task Managerکار قسمت  -144

 System tryب( مدیریت و سازماندهی    Startالف( مدیریت منوی 

 د( همه موارد  *ج(مدیریت و سازماندهی پنجره های باز 

 هر کدام گزینه ی آمده است ؟ Ctrl + xو کار کلید میانبر file\newکلید میانبر  -145

 Cut دستور – Ctrl + N*ب(   Cut دستور – Alt + Nالف( 

 Copy دستور – Alt + Oد(   Copy دستور – Ctrl + Oج( 

 در چیست؟  Refreshکار گزینه  -146

 د(زیرشاخه هارا نمایش می دهد ج(مرتب کردن آیكونها   *ب(دوباره خوانی صقحه الف(تنظیم صفحه 

 برای افقی چیدن پنجره در کنار یكدیگر از چه دستوری استفاده می کنیم؟ -147

 Tile windows horizontally*ب(   Cascade windowsالف( 

 د( هیچكدام   Tile windows verticallyج( 
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 جهت مرتب کردن فضای سیستم از کدام دستور استفاده می کنیم؟ -148

 Exploreد(  Back Upج (  Disk checkب(  Disk Defragmenter*الف(

 کدام یک از کلیدهای زیر مبدل است؟  -149

 Spaceد(                     Shift*ج(                      NumLockب(                     F1الف( 

 گوییم؟به فرآیند تشخیص هویت کاربر و ورود به سیستم چه می-151

 Log offد(                              Log on*ج(                      Postب(                  Boot upالف( 

 گویند؟ هایی نظیر بلندگو است چه میشامل ساعت و آیكنبه سمت راست نوار وظیفه که -151

 *د( همه موارد          System Trayج(   Notification Areaب( احیه اعالن        الف( ن

 چیست؟  Enterکار کلید -152

 انمد( جابجایی مكان ها و ورود اطالعات    فرمانب( حذف کاراکترها               * ج( اجرای  الف( ایجاد فاصله           

 شود، چه نام دارد؟ها نمایش داده میکادر راهنمایی که با اشاره کردن روی آیكن-153

 Textد(              Tool tip* ج(                  Helpب(                  Commentالف( 

 ی است؟عالمت پیكان کوچک کنار یک آیكن به چه معن154

 د( آیكن برنامه نصب شده  7ج( آیكن اصلی برنامه ویندوز    بر*ب( آیكن میان      الف( آیكن انتخاب شده  

 کنیم؟های باز به صورت آبشاری مرتب شوند، کدام گزینه را انتخاب میاگر بخواهیم پنجره-155

 Show the desktopب(                           Show windows side by sideالف( 

 Cascade windows*د(                                     Show windows stackedج( 

 شود، مناسب است؟هایی که رایانه بطور موقت استفاده نمیکدام گزینه برای کاهش مصرف برق در زمان-156

 Sleep*د(                 Lockج(        Shut Downب(          Restartالف( 

 گیرند؟ای قرار میشوند، در چه پوشههایی که هنگام شروع به کار ویندوز بطور خودکار اجرا میبرنامه-157

 Startup*د(              Recent Itemsج(       All programsب(            Start Menuالف( 

 فه چیست؟در کادر خصوصیات نوار وظی Auto-hide the taskbarعملكرد گزینه  -158

 کند.تر میکند.                       ب( نوار وظیفه را باریکالف( نوار وظیفه را قفل می

 کند.د( موقعیت قرارگرفتن نوار وظیفه را تعیین می  کند.      هان می*ج( نوار وظیفه را پن

کند، نامش ها را فراهم میو فایلها ها ،پوشهکه امكان دسترسی به برنامه Startناحیه باال وسمت چپ منوی  -159

 چیست؟
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 *د( ناحیه الصاق    فرضهای پیشج( برنامه  ب( ناحیه پرش  های اخیرالف( لیست برنامه

 کشد تا کل میزکار را بپوشاند و کل تصویر دیده شود؟زمینه را میکدام گزینه، تصویر پس -161

 Fillد(                     Fitج(                     Stretchب( *           Tileالف( 

 گویند؟نمایش چه میهای صفحهبه میزان تراکم پیكسل  -161

 Appearanceد(               Resolution*ج(           Screen Saverب(     Orientationالف( 

خاب گزینه ....... را انتنمایش روی محل خالی از صفحه کلیک راست کرده و برای تنظیم خصوصیات صفحه  -162

 کنیم.می

  Propertiesد(                 Gadgetsج(              Personalize*ب(        Refreshالف( 

 کنیم؟بر استفاده میاز کدام کلیدهای میان Computerبرای باز کردن پنجره  -163

 Computer +د(                O +ج(              E +*ب(               C +الف( 

 شود؟های قابل حمل محسوب نمیکدام گزینه از دستگاه -164

 CD/DVDد( ج( دیسک منطقی           *             ب( فالپی       الف( حافظه فلش   

 های غیرمتوالی کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟برای انتخاب آیكن -165

 Shiftد(           Ctrl*ج(                 Shift+Altب(                  Altالف( 

 کدام یک از اسامی زیر برای نام یک پوشه مجاز است؟ -166

 ”minaد(                 c?deج(             sd}*ب(                            prn.exeالف( 

م گونه اطالعات اضافی نمایش دهیم، از کداونی بدون هیچها را به صورت ستها و پوشهاگر بخواهیم اسامی فایل -167

 کنیم؟نما در یک پنجره استفاده می

 List*د(                Tilesج(                     Detailsب(             Contentالف( 

 کدام گزینه صحیح است؟ -168

 شود.کپی، فایل یا پوشه به محل مقصد منتقل می Send toالف( با انتخاب گزینه 

 وجود ندارد.دارد Startمنوی  Searchها در کادر ب( امكان جستجوی پوشه

 فرض امكان بازیابی آن وجود دارد.*ج( با درگ یک فایل به سطل بازیافت، به طور پیش

 بازیابی کرد.نمی توانتوان آن را می Restoreد( در صورت حذف فایل از سطل بازیافت، با فرمان 

 کنیم.برای لغو آخرین عمل انجام شده از منوی کلیک، گزینه ........... را انتخاب می -169

 Refreshد(               Pasteج(             Undo*ب(                 Shortcutالف( 
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 چیست؟ Locationدر مشخصات یک فایل، عملكرد گزینه  -171

 دهد.ب( تاریخ و ساعت آخرین دسترسی به فایل را نمایش میکند.  سک را مشخص میروی دی الف( اندازه فایل

 کند.د( صفات فایل را مشخص می  دهد.    می *ج( محل ذخیره فایل را نمایش

 شود؟چه نوع فایلی محسوب می wavفایل  -171

 د( فایل تصویری         * ج( فایل صوتی        ب( فایل متنی      الف( فایل ویدئویی       

 )چسباندن( کدام است؟ Pasteبر عمل کلید میان -172

 Ctrl+Cد(                Ctrl+Vج( *              Ctrl+Xب(                       Ctrl+Pالف( 

 شود؟ها می،باعث مایل یا کج نوشتن متنNotepadدر برنامه  Fontکدام گزینه در کادر  -173

 Italic*د(                    Regularج(              Boldب(             Underlineالف( 

 کنیم؟برای حذف آخرین عدد وارد شده از کدام کلید در برنامه ماشین حساب استفاده می -174

 Cد(                             MRج(                   MSب(                     CE*الف( 

 کدام مد ماشین حساب برای محاسبات آماری کاربرد دارد؟ -175

 Statistics* د(          Programmerج(              Standardب(                Scientificالف( 

 رود؟ی شكل به کار میهای بستهآمیزی ناحیهبرای رنگPaintکدام ابزار در برنامه  -176

 Pencilد(        Fill with color*ج(                    Outline ب(               Eraserالف( 

 چیست؟ Paintدر برنامه  Rotateکار ابزار  -177

 د( تغییر اندازه تصویر   *ج( چرخاندن تمام یا بخشی از تصویر صویر    ب( برش تصویر گیری از رنگ تالف( نمونه

 کدام گزینه نادرست است؟ -178

 کنیم.برای برش بصورت دست آزاد و نامنظم استفاده می Free-Form Snipالف( در گرفتن عكس از گزینه 

 کنیم.استفاده می Windows Media Playerدر برنامه  Muteب( به منظور قطع صدا از دکمه 

 کنیم.استفاده می Sticky Noteهای ریاضی از برنامه *ج( برای نوشتن فرمول

 شوند.ذخیره می png.فرض با پسوند بطور پیش Paintاد شده در برنامه د( تصاویر ایج

 چیست؟ Sound Recorderکاربرد برنامه  -179

 ب( کنترل میزان بلندی صدا      های صوتی CDالف( رایت 

 های صوتی وتصویری        * د( ضبط صداج( پخش فایل 
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تر های مختلف ویندوز و خواندن راحتنمایی بخشرگبرای بز Ease of Accessکدام برنامه از مجموعه  -181

 رود؟مطالب بكار می

     Narratorب(    Magnifier*الف( 

 Windows Speech Recognitionد(       On-Screen Keyboardج( 

 رود؟برای پخش بصورت تصادفی یا نامنظم به کار می Windows Media Playerکدام دکمه در برنامه  -181

 Muteد(                Repeatج(               Pauseب(                Shuffle*الف( 

 شود؟، کدام گزینه استفاده میNotepadبرای جایگزینی یک عبارت با عبارتی دیگر در برنامه  -182

 Replace*  د(                    Findج(               Fontب(         Formatالف( 

 شود؟ها محسوب نمیهای مدیریت فایلرمان جزء فرمانکدام ف -183

 Typeد(               Delج(                 RD*ب(             Delالف( 

 چیست؟ Typeکار دستور  -184

   الف( ایجاد یک فایل متنی       * ب( مشاهده محتوای یک فایل متنی

 ج( ادغام دو فایل متنی      د( تغییرنام فایل متنی 

 باشد؟کدام دستور زیر فاقد پارامتر یا سوئیچ می -185

 Treeد(                 Delج(               Renب(                Cls*الف( 

 نویسیم؟یر جاری میاست، کدام دستور را در مس aهای حداکثر پنج حرفی که حرف آخر آنها برای حذف فایل -186

 *.Del  *aد(             *.Del  ????aج( *          *.*****  Delب(                 *.?Del  ???aالف( 

 چیست؟ CDکار فرمان   -187

 الف( حذف پوشه باالتر      ب( بازگشت به ریشه درایو فعال  

 د( بازگشت به پوشه سطح باالتر    *ج( نمایش مسیر جاری

 دهد؟ها را در چند ستون بدون جزئیات نمایش می، اسامی فایلDirکدام سوئیچ در فرمان  -188

 F/د(                        W/*ج(                  P/ب(                    S/الف( 

وجود های زمانی دیگر به ساعت محلی امكان افزودن ناحیه Date and Timeدر کدام سربرگ از کادر  -189

 دارد؟

 Additional Clocksد(     Time Zoneج( *       Date and Timeب(      Internet Timeالف( 

چه عملی را انجام  Folder Optionsدر پنجره  Open each folder in the same windowگزینه  -191

 دهد؟می
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 شود.پوشه، پوشه باز می ب( با یک بار کلیک روی کند. ز می*الف( هر پوشه را در پنجره فعلی با

 شود.د( با دو بار کلیک روی پوشه، پوشه باز می  کندای جداگانه باز میجرهج( هر پوشه را در پن

 مخفی شوند؟ Computerشود درایوهای خالی در پنجره باعث می Folder Optionsکدام گزینه در  -192

  Hide empty drives in the computer folder*الف( 

 display the full path in the title barب(  

   Don’t show hidden files, folders, and drivesج( 

 Hide extensions for known file typeد(  

 چیست؟ Soundدر کادر  Recordingکاربرد سربرگ  -193

 های ضبط صداالف( تنظیم صدا برای رویدادهای ویندوز             *ب( تنظیم دستگاه

 د( تنظیم صدا هنگام برقراری تماس با رایانه    های پخش صدا          ستگاهج( تنظیم د

کلید کدام گزینه سرعت تكرار یک کاراکتر در هنگام پایین نگهداشتن کلید مربوط به آن را در تنظیمات صفحه -194

 کند؟تنظیم می

 Click here and hold down a key to test repeat rateب(        Cursor blink rateالف( 

 Repeat delayد(                   Repeat rate*ج( 

 چیست؟  Display pointer trailsگر ماوس عملكرد گزینه در تنظیمات اشاره -195

 گر ماوس هنگام تایپ     ب( باال بردن دقت ماوس در هنگام انتخابالف( مخفی کردن اشاره

 گر ماوسد( تنظیم سرعت حرکت اشارهماوس         گر دار کردن اشاره*ج( دنباله

 چیست؟ Mouseدر کادر  Pointerکاربرد سربرگ  -196

 ب( مشخصات ماوس و درگاه اتصال آن به رایانهگر ماوس     شكل اشاره*الف( تغییر 

 های چپ و راست ماوس         د(تنظیم حرکت لغزنده وسط ماوسج( تغییر جای دکمه

تاپ که منبع آن باطری است، مصرف انرژی را کاهش و عمر باطری ، برای لپ7الگوی مصرف برق ویندوزکدام  -197

 دهد؟را افزایش می

 Noneد(          Power Saverج( *        High Performanceب(           Balancedالف( 

 دهد؟، کار با این برنامه را آموزش می Speech Recognitionکدام گزینه در پنجره  -198

 Train your computer to better understand youب(    Take Speech Tutorial*الف( 

  Open the Speech Reference Cardد(                 Set up Microphoneج( 

 کنیم؟ه استفاده میاز کدام گزین  Actionsبند در پانل برای فعال کردن مجدد برنامه زمان -199
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 Deleteد(                      Runج(                   Enable*ب(                    Endالف( 

 توان برچسب درایو را تعیین کرد؟می Formatبا کدام گزینه در کادر  -211

 Quick Formatد(     Volume Label*ج(        File Systemب(   Allocation Unit Sizeالف( 

 کنیم؟های غیرضروری سیستم از کدام برنامه استفاده میبرای حذف فایل -211

 Disk Defragmenterد(    Disk Cleanup*ج(            Formatب(     Device Managerالف( 

 Backupها وتنظیمات سیستم کدام گزینه را در پانل سمت چپ پنجره ها، فایلبرای تهیه پشتیبان از برنامه -212

 کنیم؟انتخاب می

       Create a System Image* ب(                    Turn Off Scheduleالف( 

 Windows Easy Transferد(        Create a System Repair Discج( 

 شود؟برداری شده از کدام گزینه استفاده میهای نسخهبه منظور حذف فایل Disk Cleanupدر پنجره  -213

  Temporary Filesب(     Setup Log File( الف

 Game Statistics Filesد(     Debug Dump Files*ج(  

 را باز کرد؟ Task Managerتوان برنامه به چه روش می -214

   Start Task Manager الف( کلیک راست در ناحیه خالی نوار وظیفه

 Ctrl+Shift+ESCب( کلید ترکیبی  

 *د( همه موارد              Start Task Manager Ctrl+Alt+Del  ج( کلید ترکیبی

و میزان مصرف حافظه در قالب نمودار  CPU، درصد فعالیت Task Managerدر کدام سربرگ از پنجره  -215

 شود؟ارائه می

 Applicationsد(        Performance*ج(              Networkingب(   Processesالف( 

 افزاری را غیرفعال نمود؟توان سخت، میDevice Managerسط کدام گزینه در پنجره تو  -216

 Disable*د(                 Propertiesج(           Update Driverب(        Uninstallالف( 

 چیست؟ Device Managerدر پنجره Scan for Hardware Changesکار گزینه  -217

 افزار موردنظرافزار انتخابی            ب( بروزرسانی سختسختالف( نمایش خصوصیات 

 افزار و خارج کردن وسیله از حالت نصب    ج( حذف درایور سخت

 افزاری احتمالی*د( جستجو برای یافتن تغییرات سخت 

 شود؟، باعث چاپ صفحه جاری می Printانتخاب کدام گزینه در کادر  -218

 Current Page*د(       Allج(           Pagesب(         Selectionالف( 
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 کدام گزینه نادرست است؟ -219

 کند.      کار چاپی را یک بار دیگر از ابتدا به چاپگر ارسال می Resume*الف( گزینه 

 شود.باعث حذف یک کار از صف چاپ می Cancelب( گزینه 

 .شودباعث توقف موقت عملیات چاپ می Pauseج( گزینه 

 دهد.                ، مشخصات فایل موجود در صف چاپ را نمایش می Propertiesد( گزینه 

 کدام از اختیارات کاربر مدیر سیستم است؟ -211

 ج( مدیریت اطالعات سایر کاربران     *د( همه موارد افزاریب( تغییر تنظیمات سخت  ها  الف( حذف و نصب برنامه

 کدام حساب کاربری برای کسانی که به ندرت از سیستم استفاده می کنند مناسب است؟ -211   

 د( ب و ج ج( استاندارد                الف( مدیر سیستم         *ب( مهمان             

 گرفت؟ توان یک نام جدید برای حساب کاربری در نظرمی User Accountتوسط کدام گزینه در پنجره  -212   

 Delete the Accountب(                  Change the pictureالف(      

 Change the account typeد(              Change the account name* ج(   

 بریم؟را بكار می Computer Managementهای کاری کدام بخش به منظور مدیریت گروه -213   

 Task Schedulerد(  Local users and groups*ج(  Share Foldersب(  Event Viewerالف( 

 توان رایانه را در مقابل تغییرات غیرمجاز حفاظت کرد؟می Control Panelبا کدام گزینه در پنجره  -214 

 User Account Control*ب(      Parental Controlsالف( 

 Administrator Toolsد(     Action Centerج( 

 توان از راهنمایی متخصصین ویندوز بهره برد؟استفاده از کدام دکمه، میبا  -215

 Search Helpد(               Homeج(              Ask*ب(          Browse Helpالف( 

 شود؟از کدام گزینه استفاده می Helpبرای جستجوی یک عبارت در محتویات صفحه جاری  -216

 Forwardد(          Search Helpج(                       Find * ب(         Settingsالف( 

دهد که میزکار خود را در اختیار یک کاربر ماهر قرار دهید تا مشكل شما را کدام گزینه این امكان را می  -217

 برطرف کند؟

  Get a friend to help you over the internet*ب(          Contact technical supportالف( 

 Ask experts and other windows usersد(   Get more on the windows websiteج( 

 کدام گزینه نادرست است؟-218
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 استفاده از کلمات رزرو شده در نام فایل یا پوشه غیرمجاز است. درست -الف

 وجود دارد. درست 7ای، بدون سیم و بلوتوث در ویندوز امكان تعریف چاپگرهای شبكه -ب

 باشد. درستقادر به تشخیص زبان فارسی نمی Speech Recognitionبرنامه  -ج

 دهیم. نادرسترا فشار می F2ویندوز کلید  Helpرای دسترسی به اطالعات -*د

 کدام گزینه درست است؟ -219

 سازی بر روی حافظه فلش نیز وجود دارد.نادرستپارچهامكان انجام عملیات یک -الف

استفاده  Ctrl+Nبر از کلیدهای میان Paintهای ذخیره شده در برنامه و ویرایش فایل برای باز کردن -ب

 کنید.نادرست

 کنید. درست Drag & Dropها را برای انتقال و جابجایی اشیاء آن -*ج

 د.نادرستشوتر نمایش داده میتر و با کیفیت پاییننمایش بزرگبا انتخاب وضوح باالتر، همه چیز در صفحه -د

 ؟ شود می استفاده عملی چه از آیكن انتخاب ی برا – 221

  درگ - د  کلیک - ج*   راست کلیک - ب   کلیک دابل –الف 

  شود می استفاده عملی چه از ها آیكن کردن جابجا برای – 221

 درگ - د*  کلیک - ج   راست کلیک - ب  کلیک دابل –الف 

 ؟ دارد نام چه ، یابد می نمایش آیكن روی راست کلیک با که منوئی – 222

 منوی فایل  -د   منوی فعال - ج  منو نوار - ب  میانبر منوی –*الف 

 ؟ کرد استفاده قسمتی چه از باید ویندوز در ها برنامه اجرای برای – 223

 MyDocument پنجره - د   سیستم ناحیه - ج  میانبر منوی - ب  شروع منوی –*الف 

 شود؟ می استفاده گزینه کدام از سیستمی تنظیمات انجام برای – 224

 My Computerپنجره  -د  My Documentپنجره -ج  نوار وظیفه  -ب   Notification ناحیه –*الف 

 ؟ بست را پنجره توان می طریقی چه از – 225

  Alt+f4استفاده از کلید میانبر  -ب گوشه سمت راست پنجره  -در باال  موجود Close دکمه روی کلیک –الف 

 هر سه گزینه فوق صحیح هستند.  -*د  Fileاز منوی  Closeانتخاب گزینه  -ج 

 برای مشاهده مشخصا ت پوشه ها باید از چه روشی استفاده کرد؟ - 226

 Open گزینه انتخاب و پوشه آیكن روی راست کلیک –الف 

 Propertiesکلیک راست روی آیكن پوشه و انتخاب گزینه -ب 
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 درگ کردن آیكن پوشه مورد نظر -د  دابل کلیک روی آیكن پوشه مورد نظر  -ج 

 حیح خاموش کردن کامپیوتر چیست ؟ص روش – 227

 Startمنوی  Turn offاستفاده از گزینه  -*ب  نوار منوی پنجره  Turn off گزینه از استفاده –الف 

 موجود در کیس کامپیوتر Resetفشار دادن دکمه -موجود در کیس کامپیوتر د  Powerفشار دادن دکمه  -ج 

 انه چیست؟نش آیكن یک کنار در فلش عالمت شدن ظاهر – 228

  آن پنجره شدن کوچک - د  آن بودن پنجره - ج  آن انتخاب - ب  آن بودن میانبر –*الف 

 چیست ؟معادل انگیسی نوار عنوان  - 229

 Scroll bar-د   Menu bar -ج   Title bar-*ب   Toolbar –الف 

 کرد؟ استفاده پنجره محتوای مرور برای توان می نوار کدام از – 231

 نوار وضعیت  -د  نوار ابزار  -ج   نوار پیمایش -*ب   ن عنوا نوار –الف 

 استفاده می شود؟ از کدام دکمه برای برگرداندن ابعاد پنجره به وضعیت قبل - 231

 Close -د    Restore -ج *  Minimize–ب   Maximize –الف 

 ؟ چیست نشانه ، یابد نمایش)+(  عالمت درختی ساختار در پوشه آیكن نام کنار در اگر – 232

  پوشه بودن میانبر -د  پوشه بودن خالی - ج  پوشه زیر داشتن - ب*  فایل داشتن –الف 

 ؟ دهد می نشان را هار پوشه درختی ساختار زیر های پنجره از یک کدام – 233

 Windows Explorer -د * MyComputer–ج  Control Panel -ب  Recycle bin –الف 

 می توان ابعاد پنجره رابه حد اقل رساند؟ زیر های دکمه از یک کدام وسیله به – 234

 Close -د   Restore -ج   Minimize-*ب  Maximize –الف 

 در یک پنجره چیست ؟ Closeکلید های ترکیبی فرمان  - 235

 Ctrl + F2 -د    Alt  +F4 -*ج   Alt + F2-ب    Ctrl +M –الف 

 وجود دارد؟ پنجره رساندن اکثر حد به امكان زیر موارد از یک کدام در – 236

 معمولی پنجره - د*   محاوره کادر - ج   هشدار کادر - ب  پیغام کادر –الف 

 است؟ درست گزینه کدام ، پنجره یک ابعاد ساندن اکثر حد به برای – 237

 در نوار عنوان Closeکلیک دکمه -ب  در نوار عنوان  Minimize دکمه کلیک –الف 

 در نوار عنوان Maximizeکلیک دکمه -*د    در نوار عنوان Refreshکلیک دکمه -ج 
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کدام منو مورد استفاده  Windows explorerبرای نمایش انواع نوار های ابزار ، آدرس و غیر ه د رپنجره  - 238

 قرا ر می گیرد؟

 File-د   Tools-ج   Edit -ب   View –الف *

 استفاده کرد؟ روشی چه از باید پنجره یک های پوشه یا و ها فایل تمام انتخاب برای – 239

 Ctrl +Cاستفاده از کلید های میانبر -ب   Alt +C میانبر های کلید از استفاده –الف 

 Shift +Aاستفاده از کلید های میانبر -د   Ctrl +Aاستفاده از کلید های میانبر -*ج 

 ترکیب کدام یک از دو فرمان زیر باعث کپی شدن فایل ها و پوشه ها می شود؟ - 241

 Cutو  Delete -د   Copyو  Paste -*ج  Cutو  Paste -ب   Cutو Copy –الف 

 ترکیب کدام یک از دو فرمان زیر باعث انتقال فایل ها و پوشه ها می شود؟- 241

 Cutو  Delete -د   Copyو  Paste -ج   Cutو  Paste -*ب  Cutو Copy –الف 

 ستفاده کرد؟ا فرمان کدام از باید شده حذف فایل یا و پوشه بازیابی برای – 242

 Restore-*د  Refresh–ج   Copyو  Paste -ب   Select All –الف 

 ؟ کرد استفاده فرمان کدام از باید پنجره محتوای کردن تازه برای – 243

 Restore -د   Copy -ج    Refresh –*ب  Create Shortcut –الف 

 است؟ بر ای ارسال سریع فایل ویا پوشه به درایو فالپی ، انتخاب کدام فرمان مناسب - 244

 Refresh -د   Cutو  Paste -ج   Send To -*ب  Copyو  Paste -الف

 ستفادها کردن کلیک همراه به زیر های کلید از یک کدام از باید پراکنده های آیكن گروهی انتخاب برای – 245

 کرد؟

 Alt + Shift-د   Ctrl-*ج   Alt–ب   Shift –الف 

 هم جوار باید از کدام کلید استفاده کرد؟ های آیكن گروهی اننخاب ی برا – 246

 Ctrl -د   Alt + Shift -ج   Alt -ب   Shift –*الف 

 باید از جه معیاری استفاده کرد؟ Gifبرای جستجو فایل های . - 247

 *.*gif-د   *.* -ج  .* gif-*ب  gif*. –الف 

 شروع می شود باید از چه معیاری استفاده کرد؟ a با ها آن نام که هائی فایل جستجوی برای – 248

 * a?.a-د   * a*.a -ج   a*.* -*ب    - ?*.aالف 

 کدام یک از گزینه های زیر جزء دیسک های فیزیكی هستند ؟- 249

 Eپارتیشن  -د   Dپارتیشن  -ج  دیسک سخت -*ب    Cپارتیشن  -الف 
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 د ؟ندار وجود وظیفه نوار کردن جا به جا امكان زیر های گزینه از یک کدام انتخاب با – 251

 Keep the taskbar on top of the other windows -ب  Lock the taskbar –*الف 

 Show QuickLaunch -د    Auto-hide the taskbar-ج 

 کرد؟ عمل باید طریق کدام از تاپ دسک صفحه دادن نمایش برای – 251

 نوار عنوان پنجره  -د  My computerپنجره  -ج Show Quick Launch ابزار نوار - ب وظیفه نوار –*الف 

 ؟ گویند می چه وظیفه نوار راست سمت ناحیه به – 252

 Control box-د  Notification area-*ج  Quick Launchbar -ب  Toolbar –الف 

 . باشد …برای اجرای سریع برنامه ها در ویندوز ) با انجام یک کلیک ( باید آن برنامه با میانبر آن در  - 253

 Toolbar -د  Task bar -*ج   Notification area -ب  Quick Launch –الف 

 کرد؟ انتخاب را ای گزینه چه باید تاپ دسک صفحه در ها پنجره افقی کردن مرتب برای– 254

 Tilewindows vertically -ب   Minimize all windows –الف 

 Cascade windows -د   Tile windows horizontally -*ج 

 ب کردن آبشاری پنجره ها در صفحه دسک تاپ باید چه گزینه ای را انتخاب کرد؟مرت برای– 255

 Tile windowsvertically -ب   Minimize all windows –الف 

 Cascadewindows -*د  Tile windows horizontally -ج 

 د ؟ه ای را انتخاب کرگزین چه باید تاپ دسک صفحه در باز های پنجره تمام ابعاد رساندن اقل حد به برای – 266

 Always show-د  Show quick launch -ج Lock thetaskbar-ب  show the desktop –*الف 

 نوار وظیفه باید از کدام گزینه استفاده کرد ؟ Notification ناحیه در سیستم ساعت دادن نمایش برای– 277

 Show the clock-*ب  show the desktop –الف 

 Auto hide the task bar-د   Lock the taskbar -ج 

 ( باعث مخفی شدن نوار وظیفه می شود ؟taskbarفعال کردن کدام گزینه در تنظیمات نوار وظیفه ) - 278

 Lock the taskbar -ب  Auto hide the task bar-*الف 

 Show theclock -د  Show quick launch -ج 

 شده باید چه گزینه ای را انتخاب کرد؟ Minimize ی ها پنجره م تما دادن نمایش برای – 279

 Showquick launch -ب   Show the desk top –الف 

 Show the clock -د   Show open windows-*ج 
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 کرد؟ اجرا را ها برنامه توان می زیر روشهای از یک کدام وسیله به–281

 Runکادر  -ب    My computer پنجره –الف 

 هر سه گزینه فوق صحیح هستند  -*د  Windows Explorerپنجره  -ج 

 کرد؟ اضافه توان می مكانی چه به را ها میانبر – 281

 هر سه گزینه فوق صحیح هستند -*د    استارت منوی -ج   تاپ دسک صفحه - ب  وظیفه نوار –الف 

 باید از کدام کادر محاوره ای استفاده کرد؟ Start منوی به برنامه میانبر افزودن برای – 282

 Scheduled task-ب   Display properties –الف 

 add/removeprograms-د   Task bar and start menu properties -*ج 

 کرد؟ تایپ را برنامه اجرائی فایل نام و کامل مسیر باید برنامه اجرای برای زیر روشهای از یک کدام وسیله به – 283

 Command promptپنجره  -ب    Run کادر –الف 

 گزینه های الف و ب صحیح هستند . -*د   پنجره پوشه  -ج 

قرار بگیرد ، به طور خود کار با راه اندازی ویندوز اجرا  Start منوی … قسمت در برنامه اجرائی فایل میانبر اگر – 284

 خواهد شد . 

 Accessories-د   Startخود منوی  -ج   All programs -ب   Start up –*الف 

کلیک کدام دکمه منجر به حذف میانبر مورد نظر از  Customize classic startmenuاوره مح کادر در – 285

 می شود؟ Startمنوی 

 Insert -د    Remove -*ج  Srart –ب   Add –الف 

 . کنید اجرا را …می توانید  Command prompt پنجره طریق از – 286

 Dosفرمانهای سیستم عامل  -ب   Note pad برنامه –الف 

 هر سه گزینه فوق صحیح هستند -*د   Paintبرنامه  -ج 

 پوشه را تغییر داد؟به وسیله کدام کادر محاوره ای میتوان تنظیمات  - 287

 Folder option-*ب  Display properties –الف 

 CustomizeTask bar-د    Task bar and start menu properties -ج 

 پنجره پوشه ها باید چه گزینه ای را انتخاب کرد ؟ در وظایف قاب نمایش ای بر – 288

 Open eachfolder in the same windows-ب  Show common tasks in folders –*الف 

 Use windowsclassic folders-د  Open each folder in its own windows -ج 

 ت ؟اس مناسب گزینه کدام انتخاب ویندوز در ای پنجره تک مرور برای – 289
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 Openeach folder in the same windows -ب  Show common tasks in folders –الف 

 Single – click to open an item-د   Open each folder in its own windows -*ج 

 کرد؟ استفاده ای گزینه چه از باید وب سبک به ها پنجره تبدیل برای – 291

  Open each folder in its ownwindows –الف 

 Open each folder in the same windows -ب 

 Double – click to open anitem -د   Single – click to open anitem -*ج 

 ست؟ا مناسب گزینه کدام انتخاب هستند مخفی صفت داری که هائی پوشه و ها فایل کردن مخفی برای – 291

 Do not Show hidden files andfolders-*ب  Show hidden files andfolders –الف 

 use Windows classic folders-د   Show common tasks in folders -ج 

 کرد؟ انتخاب را ای گزینه چه باید ها پوشه به مربوط راهنمای توضیحات نمایش برای – 292

 Showpop updescription forfolder and desk top items –*الف 

 showControl panel in mycomputer -ب 

 Show hidden files and folders -د  Hide protected operating system files-ج 

به وسیله کدام برنامه می توان اجزای ویندوز ( ظاهر ویندوز ( را  Displayproperties ای محاوره کادر در – 293

 تغییر داد؟

 Appearance -*د   Settings –ج   desk top-ب   Screen server –الف 

 ایش محافظ تعریفبه وسیله کدام برنامه می توان برای صفحه نم Displaypropertiesدر کادر محاوره ای  - 294

 کرد ؟ 

 Screen saver -*د   desk top -ج   Appearance -ب   Settings –الف 

 باید از چه برنامه ای استفاده کرد؟ DOCبرای باز کردن فایل . - 295

 Paint-د   Calculator-ج   Word Pad -*ب  Note pad –الف 

 دارای چه پسوندی هستند ؟ Notepad برنامه در شده ایجاد های فایل– 296

 rtf.-د   doc.-ج   txt. -*ب  bmp.  –الف 

 باید از کدام گزینه استفاده کرد؟ word pad برنامه در دار عالمت لیست ایجاد برای– 297

 Font Script-د   numbering-ج   font-ب   Bullets –*الف 

 ؟ کرد استفاده گزینه کدام از باید قلم نوع تعیین برای – 298

 Font Script-د   Font–*ج   Font style-ب   Font size –الف 
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 کرد؟ استفاده فرمان کدام از باید دیگر سندی به شده انتخاب متن دادن انتقال برای – 299

 Cutو  copy -د   Copyو  paste -ج   Cutو  paste-*ب  Cut –الف 

 باید کدام گزینه را انتخاب نمود؟ Paintبر ای مشاهد ه ویژگیهای تصویر در برنامه  - 311

 imageاز منوی  Attribute -*ب   Editاز منوی  Attribute –الف 

 Imageاز منوی  flip / rotate -د    Editاز منوی  flip / rotate -ج 

 باید از کدام گزینه استفاده کرد؟ Paintدرجه در برنامه  91به اندازه  شده انتخاب تصویر چرخاندن برای – 311

 Imageاز منوی  Stretch / Skew -ب   Editاز منوی  flip / rotate –الف 

 Imageاز منوی  flip / rotate -*د  Editاز منوی  Stretch / Skew -ج 

 رد ؟رنگ سفید باید از کدام گزینه استفاده ک به تصویر از شده انتخاب ناحیه زمینه پس رنگ تعیین برای – 312

 ClearImageانتخاب گزینه  -ب   Invertcolors گزینه انتخاب –الف 

 را باید فعال کر Draw Opaqueگزینه  -*د  را باید غیر فعال کرد  Draw Opaqueگزینه -ج 

 استفاده کرد ؟ Paint ( باید کدام منو در برنامهText Toolbarبرای نمایش نوار ابزار متن ) - 313

 Edit-د   Image–ج   View-*ب   Colors –الف 

 باید از کدام منو استفاده کرد؟ Paint برنامه در قبلی های فایل لیست از فایل انتخاب برای – 314

 Image-د   File-*ج   Edit-ب    Colors –الف 

 دارد؟به وسیله چه برنامه ای امكان فشرده کردن فایل ها وجود  - 315

 گزینه های الف وب صحیح هستند -*د   Cleanup–ج  WinRAR–ب   Winzip –الف 

 ؟ چیست فشرده های فایل پسوند– 316

 گزینه های الف و ب. -*د  bkf–ج   RAR–ب   ZIP –الف 

 به وسیله چه نرم افزاری امكان باز کردن فایل های فشرده وجود دارد ؟ - 317

 گزینه های الف و ج صحیح هستند -د   Backup-ج   Zip-ب   WinRAR –*الف 

 ؟ گویند می چه ویندوز ثبت دفتر به – 318

 فایل پشتیبان  -د   رجیستری –*ج    موقت حافظه - ب   بورد کلیپ –الف 

 چیست؟ ” رسانه “ انگلیسی واژه – 319

 Multimedia-د    Backup-ج    Media -*ب   Device –الف 

 کدام است ؟ Back up برنامه به دسترسی روش – 311
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 Start ®all programs ® accessories® System tools –*الف 

 Start ®all programs ® accessories® Entertainment -ب 

 Start ® all programs ® accessibility -ج 

 Start ® all programs ® System tools -د 

311 -Media چیست ؟ 

 ایل بازیافت اطالعات وس - ب  اطالعات سازی ذخیره وسایل –*الف 

 وسایل حذف اطالعات  -د    وسایل ویرایش اطالاعات -ج 

 چه عملی را انجام میدهد؟ Reg edit دستور – 312

  پشتیبان های نسحه ویرایش - ب  ویندوز رجیستری از پشتیبان تهیه –*الف 

 ویرایش و تغییر د ر نصب ویندوز  -د    ویرایش ویندوز -ج 

 My پوشه رد که هائی فایل همه از تا شود می باعث … رادیوئی دکمه انتخاب ، پشتیبان نسخه گرفتن هنگام – 313

documents .خود داریم ، نسخه پشتیبان تهیه شود 

 Every one’s documents andsettings -ب   My documentsand settings –*لف 

 Let me choose what to back up-د   All information on this computer-ج 

 ؟ کرد استفاده برنامه کدام از باید صدا ضبط برای – 314

 Character map-د  Moviemaker–ج   volume control-ب   Soundrecorder –*الف 

 کدام است ؟ Xp ویندوز در تفریحی های برنامه اجرای مسیر – 315

 My computerپنجره  -ب   Control panelپنجره –الف 

 Start ® all Programs ® Accessories -ج 

 Start ® allPrograms ® Accessories® Entertainment -*د 

 ؟ کرد استفاده برنامه کدام از باید ویدیوئی های فایل محتوای مشاهده برای – 316

 volumecontrol–ب   Soundrecorder –الف 

 Character map -د   Windows MediaPlayer -*ج 

 باید از چه طریقی عمل کرد ؟ Soundrecorderبرا ی افزایش میزان بلندی صدا در برنامه  - 317

 Fileاز منوی  Increase volume گزینه انتخاب –الف 

 Effectاز منوی  Increase volumeانتخاب گزینه -*ب 
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 Effectاز منوی  Decrease volumeانتخاب گزینه -د Fileاز منوی  Decrease volumeانتخاب گزینه -ج 

 عمل کرد ؟ Sound recorder برنامه در طریقی چه از باید صوتی های فایل به اکو افزودن برای –318

 Fileاز منوی  Add echo گزینه انتخاب–الف 

 Editاز منوی  Delete before currentpositionانتخاب گزینه -ب 

 Editاز منوی  Delete after current positionانتخاب گزینه -ج 

 Effectاز منوی  Add echoانتخاب گزینه -*د 

 باید از چه دکمه ای استفاده کرد؟ Windows mediaplayer برنامه در صدا قطع برای – 319

 Mute-*د  Stop–ج   Pause -ب   Play –الف 

 باید از چه دکمه ای استفاده کرد؟ Windows media player برنامه در بعدی تراك به شده وارد برای – 321

 Previous-د   Next -*ج  Volume–ب   play –الف 

 به صورت تصادفی گوش داد؟ CD صوتی های فایل به توان می چگونه– 321

 Seekبه وسیله گزینه -ب    Show menubar گزینه وسیله به –الف 

 Switch to skinmodeبه وسیله گزینه -*د  Turn Shuffle on / offبه وسیله گزینه -ج 

 باید از کدام زیر گروه برنامه استفاده کرد ؟ Windows mediaplayer برنامه ی اجرا برای – 322

 Entertainment-*د  System Tools-ج   Accessibility-ب   Accessories –الف 

باید کدام دکمه  Windows media player برنامه رابط کردن کوچک یا نمایش حالت دادن تغییر برای – 323

 را کلیک کرد؟

 Turnshuffle –ب   Show Menubar –الف 

 Switch toskin mode -*د  show / hide playlist -ج 

 را فعال کرد ؟  Search برنامه توان می طریقی چه به – 324

 My computerبه وسیله پنجره -ب   Start منوی وسیله به –الف 

 تمام موارد فوق صحیح است . -*د   Windows explorerبه وسیله پنجره -ج 

 باید کدام گزینه را انتخاب کرد؟ Searchبرای یافتن فایل ها و یا پوشه ها از پنجره  - 325

 Pictures -د All files andfolders -ج * On the internet -ب Computer or People –الف 

است ، کدام یک از عبارات زیر را می توان به کار  O آنها پسوند و نام دوم حرف که هائی فایل جستجوی برای – 326

 برد؟

 O.?O??-د  O*.*O?-ج   *O*.?O?-*ب   .*O* -الف 
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 برای ذخیره نتایج جستجوی انتخاب ، کدام یک از گزینه های زیر مناسب است ؟  -327

 Editاز منوی  Save searchانتخاب گزینه  -ب  Search دکمه روی کلیک–الف 

 ? When was it Modifiedانتخاب گزینه  -د  Fileاز منوی  Save searchانتخاب گزینه  -*ج 

 کرد؟ انتخاب باید را زیر های گزینه از یک کدام گذشته هفته در ها فایل جستجوی برای– 328

 Don’t remember -ب  Within the last week -*الف 

 Specify date -د  Within the pastyear -ج 

 حجم آنها باید از کدام گزینه استفادهكرد؟ یا فیت ظر حسب بر ها فایل جستجوی برای – 329

 What size isit؟ -*ب   ?When was it Modified -الف 

 Within the last week -د  Specify date -ج 

هنگام جستجوی فایل ها ویا پوشه ها چه موردی را می توان  All or part of the filename کادر در – 331

 وارد کرد؟

  فایل ایجاد تاریخ - د جستجو محتوای - ج  فایل نام - ب*  جستجو محل –الف 

 .* معادل است با :JPGعبارت – 331

 دارند  JPGتمام فایل هائی که درون نام خود  -ب  شروع می شوند  JPG با که هائی فایل تمام –الف 

 تمام فایل های گرافیكی -د   هستند JPGتمام فایل هائی که دارای پسوند -*ج 

برای جستجو فایل ها بر اساس محتوای متنی آنهای ، باید عبارت یاکلمه ای از فایل را د ر کدام کادر تایپ  - 332

 کرد؟

 A word or phrase in thefile -*ب   All or part of the filename –الف 

 Lookin -د    ?What size isit -ج 

 معادل کدام یک از مواردزیر است؟ ??b*.b عبارت – 333

 شروع می شوند b حرف با آنها پسوند که هائی فایل تمام –ب  شروع می شوند  b حرف با که هائی فایل تمام –الف 

 شروع می شوند  b حرف با آنها نام و پسوند که هائی فایل تمام –-*ج  

 ختم میشود. bتمام فایل هائی که پسوند آنها به  -د 

 دسترسی پیدا کرد؟ Printer andFaxes پنجره به توان می چگونه – 334

 Startاز طریق منوی  -ب  Mycomputer پنجره طریق از –الف 

 گزینه ب و ج صحیح هستند  -*د  Control panelاز طریق پنجره  -ج 

 است؟ کدام چاپگر نصب برای مناسب درگاهی – 335
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 COM3-د   COM1-ج   COM2-ب   LPT1 –الف *

 دارد؟ نام چه فرض پیش چاپگر – 336

 Default-د *  Pause–ج    Network-ب   Local –الف 

 برای چاپ فایل باید از چه فرمانی استفاده کرد؟  -337

 Editمنوی  Printpreview -ب    Printگزینه  Fileمنوی -*الف 

 Editمنوی  Print -د    Fileمنوی  Print preview -ج 

 استفاده کرد؟ فرمان کدام از باید چاپ عملیات موقت کردن متوقف برای – 338

 Purgeprint-د   Set asdefault-ج  CancelPrinting–ب   PausePrinting –*الف 

 کرد؟ استفاده فرمان کدام از باید چاپ صف از فایل حذف برای – 339

 Purge printDocument -د  Set asdefault -ج CancelPrinting -*ب  PausePrinting –الف 

 های زیر می توان محتوای صفحه فعالی از سند را چاپ کرد؟ گزینه از یک کدام وسیله به – 341

 Pages-د  Currentpage–*ج   Selection–ب   All –الف 

 ؟ کرد چاپ را سند صفحات از محدودی تعداد توان می زیر های گزینه از یک کدام وسیله به – 341

 Pages-*د  Current page-ج   Selection-ب   All –الف 

 ترتیب فایل های ارسال شده برای چاپ چگونه در نظر گرفته می شوند ؟ - 342

 سال می شود ، دیر تر چاپ می شود ار تر زود که فایلی –الف 

 صورت تصادفی تشكیل می شود ترتیب خاصی ندارد و صف فایل ها به -ب 

 هر فایلی که زود تر ارسال شود ، زودتر چاپ می شود -*ج 

 هر فایلی که مهم تر باشد زود تر چاپ می شود ،  -د 

 ؟ دهد می رخ اتفاقی چه ، نباشد کامپیوتر به متصل چاپگر همان فرض پیش چاپگر اگر – 343

 شود می انجام چاپ عملیات - شودب نمی انجام چاپ عملیات –*الف 

 می شود Restartپس از اعالم یک هشدار سیستم  -ج 

 چاپگر متصل به کامپیوتر به چاپگر پیش فرض تبدیل می شود -د 

 ؟ دهید انجام باید ی کار چه ، کنید متوقف را چاپگر بخواهید اگر – 344

 چاپگر را خاموش و روشن کنید  -*ب   نیست پذیر امكان کار این –الف 

 چاپگر را از کامپیوتر جدا کنید  -د  چاپگر را خالی کنیدمخزن  -ج 
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 زیر می توان محتوای سطل بازیافت را از بین برد؟  روشهای از یک کدام با – 345

 Delete کلید دادن ر فشا و بازیافت سطل از موارد تمام انتخاب –الف 

 Empty Recycle binو انتخاب گزینه  Recycle binکلیک راست روی آیكن  -ب 

 Recycle binپنجره  Fileاز منوی  Empty Recycle binانتخاب گزینه  -ج 

 هر سه مورد صحیح است -*د 

 کدام است ؟ Recycle bin پنجره در های فایل بازیابی به مربوط گزینه – 346

 Delete -د   Display delete confirmation -ج  restore–ب *  Refresh –الف 

 فایل و یا پوشه بدون انتقال آن به سطل بازیافت ، کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟در کادر حذف  -347

 Display delete confirmation box -ب  Do not movefiles to the Recycle bin –*الف 

 Configure drives independently -د  Use one settings for all drives -ج 

کادر محاوره ای  Generalاز زبانه  Display delete confirmationdialogبا انتخاب گزینه  - 348

Recycle binproperties چه عملی انجام می شود؟ 

  فایل حذف پیام کادر نمایش - ب  فایل حذف تائید درخواست کادر نمایش –*الف 

 گزینه های الف و ب صحیح هستند  -د   نمایش کادر پیام انتقال فایل حذف شده -ج 

 را … نهگزی سپس و کرده راست کلیک آن روی است کافی بازیافت سطل در گرفته قرار فایل حذف برای – 349

  کنید انتخاب

 Paste-د   Delete –*ج  Cut–ب    Restore –الف 

،  آنها تخابان از پس توانید می(  بازیافت سطل به آنها انتقال بدون)  کامل طور به ها پوشه و ها فایل حذف برای– 351

  کنید استفاده …از کلید ترکیبی 

 Shift + Delete -*د  Delete–ج  Ctrl + Delete -ب  Alt+ Delete –الف 

  فشرد؟ را کلید صفحه از. ………برای انصراف از ادامه عملیات باید کلید -351

 Caps Lockد(  Back Spaceج(  Spaceب(   Esc(الف*

 جهت جا به جا کردن آیكن ها از عمل . . . استفاده می شود .  -352

 د ـ کلیک راست  *ج ـ درگ   ب ـ دابل کلیک  الف ـ کلیک 

 می توان . . .  Propertiesبا کلیک راست روی آیكن پوشه و انتخاب گزینه  -353

 .  ب ـ برنامه انتخاب شده را اجرا کرد  *الف ـ مشخصات پوشه را مشاهده کرد.

 د ـ پوشه مورد نظر را جابجا کرد .   تنظیمات سیستمی را روی پوشه انجام داد ج ـ

 می توان بعنوان مثال جهت . .؟ . استفاده کرد .  Send toاز گزینه  -354

 ب ـ انتخاب گروهی آیكن های هم جوار   الف ـ تازه کردن محتوای پنجره 

 د ـ انتخاب گروهی آیكن های پراکنده   فالپیج ـ ارسال سریع فایل و یا پوشه به فلش یا *
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 ناحیه سمت راست نوار وظیفه را . . . گویند .  -355

  Taskbarد ـ   Toolbarج ـ   Quick launchب ـ   Notification*الف ـ 

 کدام گزینه صحیح می باشد ؟  -356

 الف ـ منو ، کادر مستطیل کوچكی است که شامل اسامی متعدد است . 

 *ب ـ به نوار افقی پایین صفحه دسک تاپ نوار وظیفه گویند . 

 ج ـ به نوار وظیفه نمی توان نوار ابزارهای دیگری نیز اضافه کرد . 

 دیده نمی شود .  startد ـ هنگامی که برنامه ای اجرا می شود آیكن آن در منوی 

 کدام گزینه صحیح نیست ؟  -357

 به هم پیوسته در رابطه با یک موضوع می باشد . الف ـ فایل مجموعه ای از اطالعات 

 تاریخ ایجاد می باشد . ساعت ،اندازه ،( دارای صفاتی از قبیل نوع ، Folder*ب ـ پوشه ) 

 ج ـ پوشه محلی برای نگهداری فایل ها است 

 . پوشه های دیگری نیز نگهداری می شود که به آنها زیر پوشه گفته می شود د ـ درون یک پوشه ،

 با انتخاب کدام گزینه سیستم به حالت نیمه خاموش می رود ؟  -358

  turn offد ـ   sleep*ج ـ    log offب ـ    Restartالف ـ 

 درست نیست ؟  My computer , Windows Explorerکدام گزینه در ارتباط با مقایسه پنجره -359

 دو پنجره استفاده می کنند. الف ـ برای مدیریت فایل ها و پوشه ها ودرایوها از هر 

بطور پیش فرض در ناحیه سمت چپ آن ساختاردرختی پوشه ها نمایش داده  Windows Explorerب ـ پنجره 

 می شود. 

 کلیک کنید .  Folderباید روی دکمه  My computerج ـ برای مشاهده ساختار درختی پوشه ها در پنجره 

وان ، منو ، ابزار ، آدرس ، وضعیت می باشد در حالی که پنجره شامل نوارهای عن My computer*د ـ پنجره 

windows Explorer  . این نوارها را ندارد 

 برای بازیابی فایلهای حذف شده از چه برنامه ای استفاده می شود ؟  -361

  Ms Dos Promptد ـ  Window Explorerج ـ   Recycle Bin*ب ـ   My computerالف ـ 

 از چه کلیدهایی می توان استفاده نمود ؟  Startکردن منوی برای باز  -361

 ALT+F4د ـ   CTRL+ESC*ج ـ   ALT + TABب ـ   ALT  +SPACEالف ـ 

 نكته: روش جستجوی یک آیتم

الف( برای آیتمهایی که تعداد حرف آن را نمی دانیم و نمی دانیم از چه کاراکترهایی استفاده شده است از عالمت * 

می باشد و پسوند آن  Aاستفاده میكنیم بعنوان مثال اگر بخواهیم آیتمهایی را جستجو کنیم که حرف اول نام آن 

. و یا *.* به مفهوم اینست: تمام فایلها با هر نام و هر  *.*Aبرایمان مجهول است از فرم زیر استفاده می کنیم 

 پسوند.عالمت*به مفهوم چند کاراکتر میباشد

ب( برای آیتمهایی که یک کاراکتر آن مجهول است از عالمت ؟ استفاده می کنیم برای مثال برای جستجوی آیتمهایی 

فاده می کنیم بدیهی است می توان از است L*.??E?می باشد از فرم  Eو حرف سوم پسوند  Lکه حرف دوم آن 

 عالمت * و؟ به صورت ترکیبی استفاده کرد.عالمت؟به مفهوم یک کاراکتر یاحرف

حرفی می باشد،از کدام گزینه  5ختم میشوند و نام فایل z( برای جستجوی فایلهای با پسوند سه حرفی که به 362

 استفاده می کنیم ؟
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  z??.????? -*د Z**.***** -ج           z??.* -ب                    z**.? -الف

می باشد،از کدام گزینه استفاده می  Aکه دومین و سومین حرف نام آنها  TXT( برای جستجوی فایلهای با پسوند 363

 کنیم ؟

  AA?.TXT?  -د  AA?.TXT*  -ج                AA*.TXT? -*ب  A*A.TXT* -الف

نمایش که از نمادهای تصویری و منوها برای شبیه سازی یک میز استفاده می کند یک ناحیه کاری برروی صفحه  -365

 گویند.

 QUICH LUANCHد( SYSTEM TRAYج(  DESKTOP*ب( TASK BARالف(

 یک راه سریع برای دسترسی به منوی سیستم پنجره،فشردن همزمان کلیدهای.......... است. -366

 f2د(   f3ج( Alt+f4ب(  Alt+space*الف(

 برای دسترسی به پوشه ها و اجرای برنامه ها از قسمت های مختلف ویندوز از چه امكانی استفاده می کنیم؟ -367

 notificationد(  system trayج(  RUN*ب(  toolbarالف( 

 باید از کدام گزینه  استفاده کرد ؟  Windows  Media  Playerبرای اجرای برنامه    -368

  Entertainment*د(   System  Toolsج (     Accessibility( ب    Accessoriesالف( 

نصب شده است  2111آن ویندوز  :dنصب شده است و برروی درایو 98یک کامپیوتر ویندوز  :cبرروی درایو  -369

 ینصب نماییم و ویندوزهای قبلی آن را هم داشته باشیم. از چه روش نصب xpمی خواهیم برروی این کامپیوتر ویندوز 

 رادر کدام درایو باید نصب کنیم؟ xpاستفاده می کنیم؟ویندوز 

  :cدر درایو - new installationب(  :cدر درایو  - upgradeالف(روش

 :eدردرایو -new installation *د(  :dدردرایو -new installation ج(

 ضرورت تهیه نسخه پشتیبان کدام است؟ -371

 ب(مشكالت نرم افزاری سخت افزاری الف( بروز مشكالت

  *د(امكان احیای فایلهای ازبین رفته  ج(اجرای کند برنامه ها

 از کدام گزینه برای بهینه سازی سیستم استفاده می شود؟ -371

  windows updateد(  firewallج( system tools*ب(  desktopالف(

 م؟برای تنظیم سرعت جابجایی اشاره گر ماوس چه کار انجام می دهی -372

 control panel/mouse/buttonsب( control panel/mouse/pointersالف(

 control panel/ mouse/ wheelد(  control panel/mouse/pointer options*ج(

 در کدام روش ویروس یابی فقط فایلهایی که بیشتر مورد حمله قرار می گیرند مورد بررسی قرار می گیرد؟ -373
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 scan foldersد( scan drivesج( quick scan*ب(  full system scanالف(

 برای تنظیم ماوس برای افراد چپ دست از کدام سربرگ استفاده می شود ؟ -374

  Wheel ( د                        Button  (ج*        Pointers ب(   Pointer Optionالف(

زدائی و باز گرداندن فایلها به حالت اولیه انجام عملی را که یک برنامه ضد ویروس برای شناسایی، ویروس  -375

 دهد چه نام دارد؟می

 DISINFECTINGد(  BACKUPج( CLEANUP *ب( RESTOREاالف( 

های آن به همان حالت با انتخاب کدامیک از موارد زیر در صورت روشن کردن مجدد رایانه، ویندوز و برنامه -376

 .شودقبل در اختیار کاربر قرار داده می

  Restart د( Hibernate *ج(    Stand By ب(  Turn off الف(  

 در ویندوز چه اتفاقی رخ می دهد؟ alt+ctrl+delبا فشار دادن کلیدهای  -377

   می شود restartب(دستگاه  میشود.  shutdownالف(ویندوز 

 (    task manager*ج(لیست برنامه های در حال اجرا نشان داده می شود)

 د(برنامه ای که دچار مشكل شده لغو می شود 

 برای ایجاد ارتباط اینترنتی استفاده میشود؟ Network connectionاز کدام گزینه  -378

  virtual private network connectionب( connect to the internet*الف(

 set up an advanced connectionد(  set up a home or small office networkج(

 ، برای چاپ متن بر روی کاغذ به حالت افقی از کدام گزینه استفاده میكنیم.  WordPad( در برنامه 379

 Landscape-* د                   Portrate-ج             Preview-ب          Margins-الف

 ود؟به کار می رxp(  کدام یک از گزینه های زیر برای خاموش کردن کامپیوتر در381

 Stand by  -د          Log off   -ج        Turn off  -*ب   Restart  -الف

چه چیزی را میتوان  Color qualityتوسط کادر  settingاز برگه  Display Properties(  درپنجره 381

 تعیین نمود. 

 رنگهای قابل نمایشتعداد   -*د   تنظیم رنگها  -ج  رزولیشن رنگها   -ب   ه وضوحرنگهادرج  -الف  

 ( برای رفع پراکندگی فایلها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟382

 Disk Cleanup -د  Disk Defragmenter -*ج Arrange Files -ب  Error-checking  -الف

 به کدام مسیر مراجعه می کنیم ؟ Paint(  برای اجرای برنامه 383

 Startall programsystem tools  -ب Startall programaccessories  -*الف
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  Startall programsystem toolsentertainment               ج

  Startall programsoftware  -د

 ( کدام برنامه زیر ، دیسک را از لحاظ ایراد در فایلهای سیستم  یا از لحاظ بدسكتوری بررسی می نماید؟ 384

  Disk Cleanup  -ب  Defragmentation  -الف  

 Badsector Fix  -د  Error-checking  -*ج 

 ( به توانایی اجرا و باز کردن همزمان چند برنامه با هم  چه می گویند.385

 language -د  Multi User-ج Multi Tasking-*ب  Task Manager -الف

 به کدام مسیر مراجعه می کنیم ؟ Scheduled Tasks( برای اجرای برنامه 386

 StartAll ProgramAccessories  -الف

 Start  All Program  Accessories System Tools   -*ب

 Start  All Program Accessories Task Tool          -ج

 StartAll Program System Tools  -د

 از  کدام  کلید ترکیبی   استفاده می شود ؟    Start(  برای ظاهر شدن منوی 387

 Ctrl + SpaceBar  -د         Ctrl + Esc  -*ج  Shift + F10  -ب       Ctrl + F10  -الف  

 ( برای تنظیم صدا در بلندگوهای راست و چپ از کدام گزینه استفاده می کنیم؟388

 volume-د                 volume control -ج    Advanced-ب                    Balance -*الف

 در یک پنجره چیست ؟   Closeکلید های ترکیبی فرمان -389

 Ctrl+F2د (          Alt+F4*ج (   Alt+F2ب (                  Ctrl+Mالف(  

 کدام یک از گزینه های زیر برای هر کاربر رایانه متفاوت با سایر کاربران رایانه می باشد ؟ -391

 My  Computerد (             My  Document*ج (    Cب ( درایو           CD_ROMالف(

 نوع حساب کاربری مدیر سیستم چیست ؟ -391

 Networkد ( از نوع  Guest ج (  از نوع   Administrator*ب (   از نوع  Limitedالف( از نوع 

 کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟  BackUpمسیر اجرای برنامه -392

  Start / all  Program / Accessories / System  Tools / BackUp*الف( 

 Start / all  Program / Accessories / Accessibility / BackUp ب (  

 Start / all  Program / System  Tools / BackUp ج ( 
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 Start / all  Program / BackUp د (

 ه عالمتی کنار نام قعطه نشان دهنده عدم نصب آن است ؟وجود چ   Device  Managementدر نرم افزار -393

 (&د ( عالمت  و )   *ج ( عالمت سوال )  ؟(  ( عالمت تعجب ) ! (ب  الف( عالمت جمع ) + (   

کادر محاوره ای   Generalاز زبانه   DisplayDeleteConfirmationdialag گـــــــزینه انتخاب با – 394

RecycleBin م می شود ؟                             چه عملی انجا 

 *الف( نمایش کادر  درخواست تایید حذف فایل     ب ( نمایش کادرکپی فایل ها                                          

 د ( حذف فایل ها بدون انتقال به سطل بازیافت    تقال فایل حذف شده  ج (  نمایش کادر پیام ان

 ایجاد می شوند کدام است ؟  BackUp برنامه از استفاده با که هایی فایل پسوند – 395

 MFDد (             REGج (                BKF*ب (            MBFالف (   

  شود؟ می داده نمایش رنگ آبی فایل نام شرایطی چه در – 396

 fat32فایلهای حفاظت شده در درایو  -ب   fat32فایلهای فشرده در درایو -الف

 ntfsفایلهای حفاظت شده در درایو  -د   ntfsفایلهای فشرده در درایو  -*ج 

روی کدام گزینه موجب خارج شدن فایل از حالت فشرده می  Clickراست روی فایل فشرده ,  Click از پس – 397

 شود 

    … Extractall*ب ( گزینه   ZippedFileالف ( گزینه 

 Zip Folderد ( گزینه                 Compressedج ( گزینه 

   ؟ کجاست آتش دیوار گیری قرار محل – 398

 الف ( روی کارت شبكه یا مودم          *ب ( بین کارت شبكه یا مودم با کامپیوتر          

 د (  روی کامپیوتر ترنت         ج ( بین کارت شبكه یا مودم با سرویس دهنده این

را انتخاب کنیم  Pauseهای موجود در صف چاپ، راست کلیک کنیم و فرمان در هنگام چاپ اگر بر روی فایل -399

 افتد؟چه اتفاقی می

 د( نشان دادن مشخصات صفحه ج( ادامه چاپ  *ب( توقف چاپ  الف( لغو چاپ

 باشد؟ ( کدام نام کاربری،  معرف کاربر میهمان در ویندوز می411

 Guest -*د Limited User-ج          System -ب               Administrator-الف
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 )اطالعات وارتباطات(اینترنت

 

 برای حرکت به جلو در میان صفحات وب چگونه عمل می کنید؟ -1

 Page Downفشردن کلید  -ب   Page Upفشردن کلید -الف 

 Forwardکلیک کردن روی دکمه  -*د   Backwardکلیک کردن روی دکمه  -ج 

 آدرس وب یک مؤسسه دولتی که در انگلستان قرار دارد، به چه عبارنی ختم می شود؟ -2

 gov.uk -*د  org.uk -ج   ac.uk -ب   co.uc-الف 

 به دست آورید؟ PowerPoint 2002چگونه می توانید با استفاده از یک موتور جستجو، اطالعاتی را در مورد  -3

 Searchدر موتور جستجو و کلیک کردن روی دکمه  PowerPoint + 2002با تایپ کردن عبارت -لف *ا

 Searchدر موتور جستجو و کلیک کردن روی دکمه  PowerPoint – 2002با تایپ کردن عبارت  -ب 

 Searchدر موتور جستجو و کلیک کردن روی دکمه ” PowerPoint –“ 2002با تایپ عبارت  -ج 

 سه روش فوق قابل استفاده هستند.هر  -د 

 (oRوAnd)عملگرهای منطقیکدام گزینه نمونه ای از جستجوی منطقی است؟ -4

 Physics  +Dynamic -ب   Physics – Dynamic-الف 

 Physics And Dynamic -*د  Physics , Dynamic -ج 

 چگونه می توانید صفحه آغازین خود را تغییر دهید؟ -5

 های نهگزی انتخاب هستیم، آغازین صفحه عنوان به آن یافتن نمایش به مایل که وبی صفحه انتخاب با–الف 

ToolsInternet Options  و زبانهGeneral کلیک کردن روی دکمه ،Use Blank  در ناحیهHome Page 

 .Okو در نهایت کلیک کردن روی دکمه 

با انتخاب صفحه وبی که مایل به نمایش یافتن آن به عنوان صفحه آغازین هستیم، انتخاب گزینه های  -ب 

ToolsInternet Options  و زبانهGeneral کلیک کردن روی دکمه ،Use Default  در ناحیهHome 

Page  و در نهایت کلیک کردن روی دکمهOk. 

ش یافتن آن به عنوان صفحه آغازین هستیم، انتخاب گزینه های با انتخاب صفحه وبی که مایل به نمای -*ج 

ToolsInternet Options  و زبانهGeneral کلیک کردن روی دکمه ،Use Current  در ناحیهHome 

Page  و در نهایت کلیک کردن روی دکمهOk. 
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 انتخاب گزینه هایبا انتخاب صفحه وبی که مایل به نمایش یافتن آن به عنوان صفحه آغازین هستیم،  -د 

ToolsInternet Options  و زبانهGeneral کلیک کردن روی دکمه ،Use Current  در ناحیهHome 

Page  و در نهایت کلیک کردن روی دکمهCancel. 

 چه چیزی را نشان می دهد؟ Historyنوار  -6

 آدرس های وب ذخیره شده -ب   ( Mediaگزینه های رسانه )-الف 

 وب سایت هایی که قبالً بازدید شده اند. -*د    (Searchجستجو )آیتم های  -ج 

 قابل استفاده است؟ Favoritesکدام فرمان برای اضافه کردن آدرس صفحه وب جاری به ناحیه  -7

 Toolsواقع در منوی  Add To Favoritesفرمان -الف 

 Favoritesواقع در منوی  Add To Favoritesفرمان  -*ب 

 واقع در نوار ابزار استاندارد Favoritesفرمان  -د   Toolsواقع در منوی  Favoritesفرمان  -ج 

 استفاده می کنید؟ URLفارسی، از کدام  Googleبرای بازدید وب سایت موتور جستجوی  -8

 www.go.com/fa -ب  www.google.com-الف 

 www.google.org/fa -د  www.google.com-*ج 

 دارد؟ چند پوشه وجود www.ut.ac.ir/fa/menus/addresses.htmدر آدرس  -9

 3 -د    2 –*ج    1 -ب  صفر -الف 

که به دوران تبعید ایشان مربوط می شود، کدام عبارت « امام خمینی»برای جستجوی مطالبی در مورد زندگی  -11

 کلیدی را مورد استفاده قرار می دهید؟

 )امام خمینی( + تبعید -د   تبعید -«امام خمینی» -ج  ”امام خمینی+ “ تبعید –*ب   تبعید – خمینی امام–الف 

 کدام پوشه پیامهای آماده ارسال را نگهداری می کند؟ -11

 Draftsپوشه  -د   Sent Itemsپوشه  -ج   Outbox -*ب  کننده دریافت–الف 

 ارسال شده توسط شما در کدام پوشه نگهداری می شوند؟ E.mailکپی های تمام پیامهای  -12

 Sent Item -*د   Outbox –ج   Drafts -ب   Inbox-الف 

 را حذف می کنید؟ E.mailچگونه یک  -13

 EditèCutمورد نظر و انتخاب گزینه های  E.mailبا کلیک کردن روی -الف 

 FileèClose All Itemsمورد نظر و انتخاب گزینه های  E.mailبا کلیک کردن روی  -ب 

 ToolsèEmpty ‘Delete Items’ folderمورد نظر و انتخاب گزینه های  E.mailبا کلیک کردن روی  -ج 

 EditèDeleteمورد نظر و انتخاب گزینه های  E.mailبا کلیک کردن روی  -*د 

http://www.google/
http://www.go.com/fa
http://www.google.com/fa
http://www.google.org/fa
http://www.ut.ac.ir/fa/menus/addresses.htm
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 نیست؟Microsoft Outlookکدام یک جزو اجزای پنجره  -14

 لیست پیامها -د  لیست فراپیوندها  -*ج  لیست پوشه ها -ب  نوار ابزار -الف 

 کدام پوشه دربرگیرنده پیامهای دریافت شده است؟-15

 SentItems -د   Outbox –ج   Drafts –ب   Inbox–*الف 

 کدام گزینه در مورد ناحیه پیش نمایش پیامهای الكترونیكی صحیح است؟ -16

 ناحیه پیش نمایش تنها اطالعات مربوط به فرستنده، گیرنده و موضوع پیام را نشان می دهد.-الف 

 محتوای پیام را نیز نشان می دهد.ناحیه پیش نمایش، عالوه بر اطالعات فرستنده، گیرنده و موضوع پیام، - *ب

است و به هیچ وجه نمی توان ابعاد آن را  Outlookناحیه پیش نمایش محدوده ثابتی از صفحه نمایش استاندارد  -ج 

 تغییر داد.

 مخصوص پیامهای الكترونیكی است. -د 

 فرمان جهت آشكار یا پنهان کردن ناحیه پیش نمایش قابل استفاده است؟کدام  -17

 Viewè Toolbars -د  ViewèPreviewPane -*ج  ViewèStatus bar -ب  ViewèOutline -الف

 کدام روش برای تولید امضای جدید قابل استفاده است؟ -18

 MailFormatدر زبانه  Signaturesو کلیک کردن روی دکمه  ToolsèOptionsانتخاب گزینه -*الف 

 Mail Setupدر زبانه  Signatureو کلیک کردن روی دکمه  Toolsè Optionsانتخاب گزینه  -ب 

 Signaturesو کلیک کردن روی دکمه  Tools èPreferencesانتخاب گزینه  -ج 

 Preferencesدر زبانه  Signaturesو کلیک کردن روی دکمه  Tools èOptionsانتخاب گزینه  -د 

 کدام جمله در مورد تعیین اولویت برای یک پیام صحیح است؟ -19

 بهتر است همیشه اولویت باال را برای پیامهای خود انتخاب کنیم.-الف 

 بهتر است همیشه اولویت پایین را برای پیامهای خود انتخاب کنیم. -ب 

د استفاده کنیم، چرا که در صورت انتخاب مكرر بهتر است فقط در مواقع لزوم از اولویت باال برای پیامهای خو -*ج 

 اولویت باال برای پیامها، دریافت کنندگان باور خود را نسبت به درجه اولویت پیامهای ما از دست خواهند داد.

 بهتر است هرگز از اولویت باال استفاده نكنیم. -د 

 مجاز می شمارد؟ E.mailپیوست کردن چه تعداد فایل را در یک  Outlookنرم افزار  -21

محدودیتی قایل نمی شود، اما اغلب سرویس دهندگان اینترنت، از نظر حجم فایل ها  Outlook افزار نرم–*الف 

 محدودیت قایل می شوند.

 فایل را مجاز می شمرد. 2تنها پیوست کردن  Outlookنرم افزار  -ب 
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 فایل را مجاز می شمرد. 3تنها پیوست کردن  Outlookنرم افزار  -ج 

 فایل را مجاز می شمرد. 1تنها پیوست کردن  Outlookنرم افزار  -د 

 قابل استفاده است؟ E.mailکدام فرمان برای پیوست کردن فایل به یک  -21

 Insert èAttachmentفرمان  -ب   InsertèFileفرمان  -*الف 

 InsertèHyperlinمان فر -د   InsertèObjectفرمان  -ج 

 است؟ Ccکدام گزینه بیانگر مفهوم  - 22

 دریافت کننده ارجاع -ب  ه رونوشت دریافت کنند-*الف 

 دریافت کننده پاسخ -د  دریافت کننده رونوشت مخفی  -ج 

 است؟ Bccکدام گزینه بیانگر مفهوم  -23

 دریافت کننده ارجاع -ب   دریافت کننده رونوشت -الف 

 دریافت کننده پاسخ -د  دریافت کننده رونوشت مخفی  -*ج 

 کدام فرمان برای ارسال پیام به صندوق پستی گیرنده قابل استفاده است؟ -24

 Outlookاز نوار ابزار پنجره  Send/Receiveفرمان  -*ب  از نوار ابزار پنجره پیام  Sendفرمان -الف 

 Outlookاز نوار ابزار پنجره  Sendفرمان  -د   Outlookاز نوار ابزار پنجره  Receiveفرمان  -ج 

 کدام فرمان برای دریافت پیامهای وارده از سرور قابل استفاده است؟ -25

 Outlookاز نوار ابزار پنجره  Send/Receiveفرمان  -*ب  از نوار ابزار پنجره پیام  Sendفرمان -الف 

 Outlookاز نوار ابزار پنجره  Sendفرمان  -د   Outlookاز نوار ابزار پنجره  Receiveفرمان  -ج 

 نیست؟ E.mailکدام گزینه جزو رفتارهای ممكن در پاسخ به دریافت یک  -26

 پاسخ دهی به فرستنده و گیرندگان رونوشت کاربنی -ب   پاسخ دهی به فرستنده-الف 

 رساندن پیام اصلی همراه با برخی توضیحات به شخص ثالث -ج 

 دهی به فرستنده و دریافت کنندگان رونوشت کاربنی مخفیپاسخ  -*د 

 کدام فرمان فقط برای پاسخ دهی پیام به فرستنده قابل استفاده است؟ -27

 Forward To Allفرمان  -د   Forwardفرمان  -ج   Reply To Allفرمان  -ب   Reply-*الف 

 وضیحات به شخص ثالث قابل استفاده است؟کدام فرمان برای ارجاع پیام دریافت شده به همراه برخی ت -28

 Forward To Allفرمان  -د  Forwardفرمان  -*ج  Reply To Allفرمان  -ب  Reply-الف 
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برای دسترسی به گزینه ای که مانع از درج شدن متن پیام اصلی در پاسخ آن می شود، کدام مسیر را طی می  -29

 کنید؟

 ToolsèOptionsèPreferencesèEmail Optionsمسیر -*الف 

 ToolsèOptionsèmail Formatمسیر  -ب 

 ToolsèOptionsèSecurityèOriginalEmailمسیر  -ج 

 ToolsèOptions èMail SetupèEmailOptionsمسیر  -د 

خاب می انت Address Bookبرای ایجاد یک تماس با لیست توزیع جدید، کدام دکمه را از کادر محاوره  -31

 کنید؟

 New Contactدکمه  -ب   New Distribution Listدکمه -الف 

 بسته به مورد هر سه دکمه -د    NewEntryدکمه  -*ج 

 کدام جمله صحیح است؟ -31

 ع از تعدادی تماس تشكیل شده است.هر لیست توزی -*الف 

 هر تماس از تعدادی لیست توزیع تشكیل شده است. -ب 

 از هم مستقل هستند.  زیع کامالًلیستهای توتماسها و  -ج 

 مورد استفاده قرار داد. Toلیستهای توزیع را نمی توان مستقیماً در فیلد  -د 

 به کار می رود؟ Bccو  To, Ccکدام کاراکتر برای جدا کردن آدرسها در فیلدهای  -32

 ( ؛) ویرگول نقطه کاراکتر(ب  ( ،) ویرگول کاراکتر–الف 

 گزینه های الف و ب صحیح هستند. -*د   )’’’’( ر گیومه کاراکت -ج 

علی پیامی را برای حسن، رونوشت کاربنی آن را برای رضا و رونوشت کاربنی مخفی آن را برای سعید ارسال می  -33

 کند. در این رابطه کدام جمله صحیح است؟

 پیام توسط حسن آگاه است. سعید از دریافت -ب  حسن از دریافت پیام توسط سعید آگاه است. -*الف 

 سعید از دریافت پیام توسط هیچ کس آگاه نیست.-د  رضااز دریافت پیام توسط سعید آگاه است.  -ج 

 کدام گزینه صحیح است؟ -34

 کتابچه آدرس تنها دربرگیرنده آدرس افراد است.-الف 

 .بگیرد دربر را افراد …کتابچه آدرس می تواند کلیه اطالعات شخصی، تجاری، شغلی و  -*ب 

 افراد را در کتابچه آدرس نگهداری کرد. e.mailتنها میتوان نام و آدرس  -ج 

 بسته به نوع کتابچه آدرس، هر سه گزینه فوق می توانند صحیح باشند. -د 
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 کدام گزینه صحیح است؟ -35

 باخبرند. Bccاز دریافت کنندگان فیلد  Toدریافت کنندگان فیلد -الف 

 باخبرند. Bccاز دریافت کنندگان فیلد  Ccدگان فیلد دریافت کنن -ب 

 باخبرند. Toو  Ccاز دریافت کنندگان فیلد  Bccدریافت کنندگان فیلد  -*ج 

 باخبرند. Toفقط از دریافت کنندگان فیلد  Bccدریافت کنندگان فیلد  -د 

 .است …نسبت لیستهای توزیع به تماسها در کتابچه آدرس مانند نسبت  -36

 پوشه ها به فایل ها -فایل ها به پوشه ها *ب  -الف 

 Mainframeمینی کامپیوترها به کامپیوترهای -د   Pcبه کامپیوترهای  Mainframeکامپیوترهای  -ج 

 کدام فرمان برای تولید یک پوشه پستی جدید قابل استفاده است؟ -37

 FileèNewèFolderفرمان  -*ب  File èNewèContactفرمان -الف 

 FileèNewèNotesفرمان  -د    File èNewèTaskفرمان  -ج 

 کدام فرمان برای جستجوی یک پیام الكترونیكی در میان انبوه پیامها به کار می رود؟ -38

 standardواقع در نوار ابزار  Searchفرمان  -ب   standardواقع در نوار ابزار  Findفرمان  -*الف 

 واقع در نوار وضعیت Searchفرمان  -د   عیتواقع در نوار وض Findفرمان  -ج 

 کدام یک جزو روشهای انتقال یک پیام از پوشه ای به پوشه دیگر نیست؟ -39

 Pasteو  Cutاستفاده از روش  -ب  Editواقع در منوی  Move To Folderاستفاده از فرمان -الف 

 درگ کردن پیام از پوشه ای به پوشه دیگر  -ج 

 Editواقع در منوی  Copy To Folderمان استفاده از فر -*د 

 در یک صفحه وب چه عملی را انجام میدهد ؟ STOP( دکمه 41

 ب) عملیات جستجوی مجدد را انجام میدهد  الف) فراخوانی مجدد صفحه 

 *د( عملیات دریافت صفحه را متوقف میكند   ج( تاریخچه را نشان میدهد 

 سایت را ذخیره نمود :( برای اینكه بتوان فقط عكس روی وب 41

 را انتخاب میكنیم  SAVE PICTURE AS*الف( روی تصویر راست کلیک نموده و سپس گزینه 

 را انتخاب میكنیم SAVE PICTURE ASب( روی تصویر چپ کلیک نموده و سپس گزینه 

 را انتخاب میكنیم SAVE PICTURE ASرا نگه داشته و سپس گزینه  CTRLج( روی تصویر کلید 

 را انتخاب میكنیم SAVE PICTURE ASرا نگه داشته و سپس گزینه ALTوی تصویر کلید د( ر



 مقدماتی(-یکدرجه دو )سطح ICDLنمونه سواالت آزمون رایانه کار

85 
 

 ( برای ارتباط با اینترنت به چه امكاناتی احتیاج میباشد ؟42

 *د( همه موارد    ACCOUNTج(  ب( مودم  الف( خط تلفن 

 ( کدامیک از شبكه های زیر شبكه محلی را تعریف میكند ؟43

 از کامپیوتر ها در محدوده معینی مثل یک ساختمان را گویند  *الف( اتصال یک سری

 ب( اتصال کامپیوتر ها در محدوده یک شهر را گویند

 د( هر سه گزینه   ج( اتصال کامپیوتر ها در محدوده یک کشور را گویند

 ( پیامهای دریافتی دیگران در کدام پوشه از صندوق پستی ما قرار میگیرد ؟ 44

 Draftد (   Trashج (   Sentب (   Inbox*الف ( 

ها نیازبه اتصال  EMAIL مطالعه وبرای. …………ها احتیاج به اتصال به اینترنت EMAIL(جهت جمع آوری45

 ………اینترنت

 د ( نمی باشد، می باشد ج( نمی باشد، نمی باشد  ب( می باشد، نمی باشد *الف( می باشد، می باشد 

 دهد ؟ چه چیزی را نشان می HISTORY(نوار46

 *د( سایت های مشاهده شده  ج( موارد جستجو  ب( آدرس صفحه ذخیره شدهMEDIAالف(گزینه های

 ( کدام گزینه برای فراخوانی مجدد یک صفحه بكار میرود ؟47

  SUBJECTد(   REPLYج(   REFRESH*ب(   BACKالف( 

 ( کدام گزینه به معنای موضوع یک نامه میباشد ؟48

  COMPOSEد(    CCج(  BCCب(   SUBJECT*الف( 

 ( برنامه مرورگر مایكروسافت چه نام دارد؟49

 Firefoxد (   Netscapeج(   Operaب ( ) Internet Explore r*الف

 آدرس سایت را در کدام نوار وارد میكنیم ؟ Internet Explorer( در برنامه 51

 د)همه موارد  *ج) نوار آدرس  ب) نوار ابزار   الف) نوار منو 

 شبكه اینترنت جزو چه شبكه هایی محسوب میشود ؟  -51

 د ( اینترانت  Lanج (   Manب (   Wan*الف( 

 ( کدام گزینه جزء لوازم مورد نیاز جهت برقراری ارتباط تلفنی با اینترنت نیست؟52

 د(اشتراك اینترنت  ج(خط تلفن  *ب(کارت شبكه  الف(مودم 

 .  میشود گفته…………(به شبكه های محلی 53
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  Internetد (   Lan*ج (   Manب (  Wanالف ( 

 ( کدام عبارت معادل شبكه گسترده است؟54

 WWWد(  Wan*ج(  Manب(  Lanالف(

کدام گزینه بیانگر تفاوت باالترین و پایین ترین فرکانس هایی که یک سیستم ارنباطی می تواند ارسال کند و  -55

 می شود؟ برحسب هرتز یا سیكل برثانیه اندازه گیری

 د( خطوط تلفن ج( نویز    *ب( پهنای باند الف( امواج ماهواره ای

 مناسب ترند؟clientو  server baseکدام گزینه به ترتیب برای سیستم عامل  های  -56

  windowsNT-unixب(  Linux-windows 2000 serverالف( 

 novel netware-windows98د(  windows xp-windows 2003 server*ج(

 کدامیک از گزینه های زیر جزو وظایف الیه شبكه می باشد؟ -57

  *ب( دریافت بسته اطالعاتی  الف( رمزگذاری

 د( برقراری محاوره بین دو کامپیوتر ج( کنترل جریان انتقال داده ها

 کدام گزینه باعث کاهش امنیت شبكه می شود؟ -58

  کلمه عبور پیچیده الف( الزام کاربران به استفاده از

   ب(تعیین مدت اعتبار کلمه عبور و اجبار کاربر به تغییر آن

  *ج(اعطای اختیارات کامل به کاربر برای تعیین آزادانه کلمه عبور دلخواه 

 د( سلب اختیار تغییر کلمه عبور از کاربر

 نام سایت کلیدهای...... رابزنیم. کافیست بعد از تایپ .wwwنام سایت com.برای دسترسی به سایتهای با قالب  -59

 crtl+shiftد(  ctrl+escج(  ctrl+enter*ب(  ↓+ctrlالف(

 برای پاسخ گویی به نامه ای که به ماارسال شده کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ -61

 reply allد(     reply*ج( forwardب(        create mailالف( 

 ست؟کدامیک خواص ویروس کامپیوتری نی -61

  ب(بدون اطالع کاربر روی کامپیوتر او منتقل میشود  الف(بسیار کوچک و کم حجم است

 دیسک ها در کنار هم منتقل میشود *ج(با قرار دادن

 د(بدون اطالع کاربر تكثیر شده و به کامپیوترهای دیگر منتقل میشود.

 یک سیستم و برحسب بیت بر ثانیه اندازه گیریکدام گزینه  عبارتست از مقدار  انتقال داده ها درواحد زمان در  -62

 می شود.
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 د( خطوط تلفن  ج( پهنای باند در سیستم دیجیتال*  ب( نویز  الف( امواج ماهواره ای

 به آرایش هندسی اتصال کامپیوترها در یک شبكه چه گویند؟ -63

 د(ترمینولوژی شبكه  ج( پروتكل شبكه *ب( توپولوژی شبكه  الف( معماری شبكه

 کدام یک از گزینه های زیر معایب توپولوژی ستاره ای محسوب می شود ؟   -64

 ب ( طوالنی بودن فرآیند عیب یابی و رفع خطا                  الف ( از کار افتادن قسمتی از شبكه در صورت قطعی کابل  

 جدید به شبكه   د ( مشكل بودن تغییر ساختار شبكه و افزودن رایانه   (وابستگی شدید به هاب *ج 

کدام گزینه  به عنوان پیشوندی برای کلمات جستجو به کار می رود و صفحاتی را می یابد که حتماً کلمه مورد  -64

 نظر رانداشته باشند.

 " "*د(  andج(  -ب(  الف(+

 برای ارسال نامه دریافت شده  به شخص دیگری  کدام گزینه صحیح می باشد؟ -65

 reply allد(     replyج(  forward*ب(        create mailالف( 

 به شبكه ای که در آن امكان عبور همزمان چند سیگنال اطالعاتی وجود دارد شبكه .......... می گویند. -66

 backboneد(  broadband*ج(   segmentب(  basebandالف( 

 کنند؟ای استفاده میهای قابل حمل از چه نوع شبكهرایانه -67

 MANد(   WANج(   ب( شبكه ماهواره ای WIRELESS( *الف

 در کدام الیه شبكه خدمات ارائه می کنند؟  TCPپروتكل  -68

 ج( پیوند داده     د( جلسه *ب( انتقال     الف( نمایش

69- URL   مخفف کدام کلمه زیر است ؟ 

  Uniform   Resource  Locator* ب (              Uniform   Research  Lineالف ( 

 Union Resource  Lineد (                   Union Research  Locatorج ( 

 ، برای حذف سوابق صفحات دیده شده از کدام دکمه استفاده می کنیم؟IEدر هنگام تنظیم  -71

 clear cookieد(  clear favoritesج(  clear history*ب( clear addressالف( 

 برای ارسال رونوشت نامه ای به صورت محرمانه آدرس آن را در کدام کادر می نویسیم -71

 TOد(  BCC*ج(  CCب(  BCالف(

 باشد؟ای نمیکدامیک از ویژگیهای ویروسهای رایانه -72

 شوندب( بدون اطالع کاربر به رایانه وارد می باشند*الف(حجیم می
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 باعث تخریب همه فایل ها میشود د(  شوند ج( بدون اطالع کاربر تكثیر می

 مخفف کدام عبارت است؟ WANدر شبكه های   W( حرف 73

 world -د                            Wire -ج                   Wide -*ب With -الف

 ( سرعت انتقال اطالعات در کدام شبكه بیشتر است ؟74

 RAN-د                      WAN-ج                        MAN-ب                           LAN-*الف

 ( است ؟Connection Oriented( کدام پروتكل اتصال گرا)75

 NetBulد ( پروتكل      IPج ( پروتكل          IPXب ( پروتكل  TCP              *الف ( پروتكل

 رایانه به رایانه دیگر استفاده می شود ؟( از کدام پروتكل برای ارسال پیام های الكترونیكی از یک 76

 SMTP-*د  Telnet-ج         HTTP-ب                       SNMP-الف

 ( آدرسهای حقیقی که در اینترنت مورد استفاده قرارمی گیرد و عددی هستند اصطالحا چه نامیده می شوند ؟77

 IDد(                   TCPج(                 APب(                      IP*الف(  

 به کامپیوترخود منتقل میكنید، چه می گویند ؟ Server( به فرایندی که در آن شما فایلی را از روی کامپیوتر 78

 Clientد(              Loadج(                 Uploadب(           Download*الف(  

 ، از کدام برگه زیر استفاده میكنیم؟ Internet Option( برای ایجاد یک اتصال اینترنتی از طریق پنجره 79

 Connections*د(                 Generalج(            Privacyب(            Dialupالف( 

 ( برای تعیین اولویت برای نامه ارسالی از کدام گزینه استفاده میشود؟81

 Type Messageد(               Level ج(            Securityب(              Priority*الف( 

 برای اتصال استفاده می شود DIAL-UP( در کدام شبكه ی تلفنی از مودم معمولی و 81

 ISDN-د                       PSTN -ج*   DSL -ب                     ADSL -الف

ود ، چه نامیده موجب تغییرشكل سیگنال می ش( نویز حاصل از فعالیت موتورها و تجهیزات مكانیكی و الكتریكی که 82

 می شود ؟

 هم شنوایی-د    ارتی            حر-ج      القا             -* ب       ضربه           -الف

 ( در کدام یک از شبكه ها هر رایانه فقط می تواند به عنوان سرویس دهنده یا سرویس گیرنده بكار رود ؟   83

  Lan ب ( شبكه های محلی  یبی    الف ( شبكه های ترک

 *ج (  شبكه های بر اساس سرویس دهنده           د (  شبكه های نظیر به نظیر 

 ( از کدام وسیله برای مسیریابی در شبكه ها استفاده می شود ؟84

 Router -*د Repeater       -ج                     LED -ب                        HUB-الف
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 برای انتقال اطالعات استفاده می شود ؟ Tokenدر کدام توپولوژی از ( 85

 Mesh -د              Bus -ج                 Star -ب                      Ring -*الف

86 )Router  در کدام الیه کار می کند؟ 

 انتقال -د       شبكه               -*ج       پیوند داده         -فیزیكی                  ب -الف

( به مجموعه صفحات وب مرتبط به هم که روی یک کامپیوتر سرویس دهنده وب هستند و متعلق به یک شخص 87

 حقوقی یا حقیقی است ، چه میگویند؟

 Home page  -د         Internet page  -ج            Web Site  -*ب Web Page  -الف

 برای بازشدن یک پیوند در صفحه جدید ، از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم.  (IE)در ( 88

 Tab  -د              Alt   -ج    Ctrl  -ب            Shift  -*الف 

 ( کدامیک از سایتهای زیر موتور جستجو محسوب نمیشود؟89

 amazoon.com   -*د av.com   -ج      Google.com   -ب    MSN.com   -الف

 بعد در کدام پوشه نگهداری میشوند ؟ Outlook( نامه های نیمه تمام در 91

 Spam Box  -د             Outbox  -ج              Template  -ب                    Drafts  -*الف

 از کدام دکمه استفاده می کنیم؟ Norton Antivirus( برای بروز رسانی نرم افزار 91

 Register-د            Live Update-*ج Online-ب      UpdateStatus-الف

 ( مصرف کابل در کدام شبكه کمتر است ؟92

 Mesh -د               Bus -جStar       -ب*              Ring -الف

 الیه ای ( برای بررسی شبكه چه نام دارد؟7( مدل مرجع )93

 Apple Talk-د           SNA-ج             OSI-ب                  TCP/IP-*الف

 هایی استفاده می شود؟ Domainبرای چه نوع        int.( پسوند94

 مراکز آموزشی  -د   (ISP)خدمات شبكه   -ج   سازمانهای بین المللی -ب تجاری    -الف*

 استفاده میشود؟از کدام مورد IE  در Home Page ( برای ایجاد آدرس جاری به عنوان95

  General در تب Use Default انتخاب   -ب       General در تب Use Blank انتخاب   -الف

 Address barنوشتن آدرس در    -د         General در تبUse curent انتخاب   -*ج

 کدام یک از سیستم عامل های زیر چند کاربره نیست ؟ -96

 Dos*د (  Linuxج (  NETWAREب (              Unixالف( 

 کدام اصطالح زیر به معنای تجارت الكترونیكی می باشد ؟ -97
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  E_Learningد (        E_Libraryج (           E_Commerce*ب (    E_Worldالف( 

 انجام داد ؟   Copyrightچندسری نسخه برداری می توان از نرم افزارهای تحت حمایت قانون -98

 سخه برداری می توان داشتن الف(  حداقل سه

 ذکر شده نسخه برداری انجام می شود                          GPLب (  به تعدادی که در قرارداد 

 ه برداری انجام می شودذکر شده نسخ Eula*ج ( به تعدادی که در قرارداد 

 د ( اجازه نسخه برداری وجود ندارد  

 رسی به اینترنت را برای رایانه ها فراهم و کنترل می کند ؟ کدام یک از سرویس دهنده های زیر دست-99

 یس دهده فایروال*الف( سرویس دهنده پروکسی             ب ( سرو

 Service  Packج ( سرویس دهده آنتی ویروس               د (

 برای ایجاد یک اتصال جدید به اینترنت از کدام گزینه استفاده می شود ؟ -111

  Dial Upب (  از روش       OutLook  Expressالف( از روش 

  New  Connection  Wizard *د ( از روش  Internet  Explorerج ( از روش  

 کدام یک از گزینه های زیر آدرس صفحات وب مورد عالقه شما را در خود ذخیره می کند ؟ -111

 Favorites*ب (  لیست   ForWardالف( لیست 

 Historyد (لیست    OutLook   Express ج ( لیست

 هنگام ویروسی شدن سیستم کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟ -112

 ج (  کاهش حافظه سیستم        *د ( افزایش حافظه سیستم ا  ب ( کاهش سرعت سیستم الف( باز نشدن فایل ه

113 – ISP  چیست؟ 

 ارائه دهنده خدمات اینترنت -*ب  ارائه دهنده خدمات شبكه های محلی-الف

 ارائه دهنده محلی خدمات کامپیوتر -د    ارائه دهنده محلی خدمات شبكه -ج 

 پسوند سایتهای مربوط به موسسات دولتی کدام است؟ -114

 MILد(ـ  EDU -ج(  GOV -*ب(  COM -الف(

  ؟ شوند نمی محسوب شبكه اصلی اجزای جزء زیر موارد از یک کدام – 115

  سیستم های ارتباطی مثل کابل ها و کارت های شبكهج (پروتكل های شبكه د ( كه ب (رایانه هاکاربران شب  *الف (

   ؟ شود می نامیده چه رسانه یک از عبوری فرکانس باالترین و ترین پایین بین تفاوت – 116

 ب ( نویز      *ج ( پهنای باند               د (  سرعت انتقال داده  سیگنال داده ای     الف (
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  ؟ شود می محسوب الكترونیكی  تجارت معایب از مورد کدام – 117

 ساعته  24الف ( مقایسه قیمت کاالها     ب (  خدمات 

    د ( بدست آوردن اطالعات جزئی تر  از کاالها *ج (  عدم مشاهده دقیق و لمس کاالها    

 مشاهده نمود ؟    Full  Screen حالت در را وب صفحه توان می چگونه – 118

 F11*د (  با فشردن کلید  F12ج ( با فشردن کلید  F5ب ( با فشردن کلید     F10الف (  با فشردن کلید 

    ؟ شوند می ذخیره پوشه کدام در شده حذف های نامه – 119

 InBoxد (  پوشه      Spamج ( پوشه  Trash*ب (  پوشه   Draftالف (  پوشه 

 منظور از معماری شبكه چیست؟ -111

 ب( سخت افزار شبكه   OSIهای مدل الف( الیه

 ها و پروتكلها و توپولوژی*د( مجموعه الیه  افزارها و پروتكلهاج( مجموع سخت

 شود چه نام دارد؟پروتكلی که برای انتقال فایل استفاده می TCP/IPدر مدل  -111

 RDPد(  FTP*ج(  HTTPب(  SNMPالف( 

 ارسال تصویر به همراه نامه های الكترونیكی با کدام گزینه انجام می شود ؟ -112

 Insert Pictureد(        Subject(ج             FileAttachment(ب*               NewFileالف(

 برای آنكه ارسال رونوشت یک نامه از شخص اول پوشیده بماند؟ -113

 وارد می کنیم Bcc *ب( آدرس آن را در وارد می کنیم cc الف( آدرس آن را در

 Subjectد(   وارد می کنیم to ج( آدرس آن را در قسمت

 شود.در اینترنت برای جستجوی یک عبارت به همان صورت از کدام عالمت استفاده می  -114

  " "*د(   ج( )(  -ب(  { }الف( 

 دهیم؟ چه عملی انجام می IE در Home Page برای ایجاد یک آدرس دلخواه به عنوان-115

  General در تب Use Default ب( انتخاب General  در تب Use Blank الف( انتخاب

 *د( تایپ آدرس مورد نظر  General در تبUse current ج( انتخاب 

 به معنی چیست؟ WEBاصطالح  -116

 یک شبكه کوچک محلی -ب( امپیوتری را شامل می شود.یک شبكه تار عنكبوتی که اتصاالت ک -*لف 

 یک شبكه با ناحیه شهری -د(  یک شبكه گسسته  -ج(

 (برای ارسال یک نامه به چندین نفر مابین ایمیل افراد از چه عالمتی  استفاده میكنیم.117
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 ، -*د  +  -ج                      @   -ب                  &  -الف

 (در کدام یک از شبكه های زیر رایانه ها نزدیک همدیگر می باشند118

 Internet -د           MAN -ج                    WAN -ب           LAN -*الف

 ( صفحات وب به چه زبانی نوشته می شود؟119

 HTML   -*د  WWW   -ج HMTL   -ب        HTTP   -الف

 ( اتصال رایانه های شعبات مختلف یک موسسه دریک کشور را به یكدیگر شبكه .......... می گویند.121

 Internet -د                   Wireless -ج                      WAN -*ب LAN -الف

 انتقال صوت در پروتكل اینترنت...... -121

 HTTPد(  TCPج(  ب(وبالگ  voip *الف(

 بعد از اتمام کار با ایمیل برای بستن صندوق پستی حتما باید گزینه .........در باالی پنجره را کلیک کرد.-122

 د( هیچكدام  sign upج(   sign outب(*  sign inالف(

 یژگیهای پست الكترونیک نمی باشد؟وکدام یک از گزینه های زیر از -123

 الكترونیكی می تواند شامل یک متن تا تصویر و فایل صوتی و ......باشد.الف(یک نامه 

 ب(هنگام ارسال پست الكترونیكی شخص گیرنده باید حضور داشته باشند.*

 ج(جهت ارسال و دریافت نامه وباید از یک نرم افزار پست الكترونیكی استفاده کنیم.

 است.د(ارسال نامه به صورت الكترونیكی ارزان و به صرفه 

 برای ذخیره کردن صفحه وب کدام گزینه را انتخاب می کنید.-124

 save , editد(منو  save as , editج(منو save as , fileب(منو*  save , fileالف(منو 

 در شبكه های داخلی در یک ساختمان یا اداره به چه طریق می توانیم از خدمات اینترنت استفاده کنیم؟-125

 د(هیچكدام ج(الف و ب * ب(خط تلفن شهری  الف(مودم 

 کدام دکمه زیر فهرستی از سایت هایی که اخیراً مشاهده کردید را نمایش می دهد؟ -126

 Historyد(*  Forwardج(  Favoritesب(  Homeالف(

 شود ؟ یاگر کلید .... را موقع کلیک روی فراپیوند نگه داشته باشید صفحه وب در پنجره جداگانه ای باز م -127

 Enterد(   Altج(  Ctrlب(  Shiftالف(*

 یاهو کدام پوشه نامه های حذف شده را نگه داری می کند ؟ Emailدر پنجره  -128

 Inboxد(  Trashج(*  Sentب(  Draftالف(

 اگر بخواهیم جستجو طوری انجام شود که واژه های مورد جستجو در کنار هم قرار داشته باشند ؟ -129

 بین آنها استفاده می کنیم . ORب( از عملگر  بین آنها استفاده می کنیم . ANDالف(از عملگر 
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 د(هر سه مورد  ( استفاده می کنیم" "ج(از عالمت کوتیشن )*

 با کدام برنامه زیر می توان بدون اتصال به اینترنت نامه های خود را در آن نوشت ؟ -131

 د(الف و ب هر دو  Outlook Expressج(*  Googleب( yahooالف(

 با کدام دکمه می توان یک نامه ایجاد کرد؟ yahooدرایمیل  -131

 Check Mailد( Sendج(  Attach Filesب( Composeالف(*

 به آدرس منحصر به فرد یک صفحه وب در اینترنت چه می گویند؟ -132

 ISPد(  URLج(*  Siteب(  Domainالف(

133- ISP چیست ؟ 

 ب( به شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت گویند.*اشتراك اینترنت گویندرم های لف( فا

 د( مرورگر وب را گویند. ینترنت از طریق خط تلفن گویند.ج( به اتصال به ا

 در نوار آدرس ...........  //:httpتایپ قسمت  -134

 . الزامی است. comب( فقط برای سایتهای   الف( الزامی است. 

 . الزامی است. comد( فقط برای سایتهای غیر   تایپ نیست.ج( نیازی به *

) صفحه آغازین( سایت مایكروسافت در نظر  General  ،Home Pageبا فشردن کدام دکمه از سربرگ  -135

 گرفته می شود؟ 

  Enterد(   Use Defaultج( *   Use Currentب(   Use Blankالف( 

 پس از راست کلیک بر روی تصویر, چه گزینه ای را انتخاب می کنیم ؟برای ذخیره نمودن تصاویر در وب,  -136

  Go to my pictureد(  Save pictureج(   Save picture asب( *  Show pictureالف( 

 اگر بخواهیم رونوشتی از نامه خود را به اشخاص دیگر ارسال کنیم آن را در کادر متنی............ می نویسیم ؟ -137

 د(هیچكدام Subjectج(  Ccب(*  To )الف

یا مرورگر اینترنت را با یک صفحه  IEهای زیر، ، با انتخاب کدام یک ازگزینهInternet Optionsدر پنجره  -138

 خالی نشان خواهد داد؟

  Clear Historyد(   Use Defaultج(    Use Blankب( *  Use Currentالف( 

 صفحه قبلی خواهد برد؟ شما را به …………از نوار ابزار دکمه  -139

  Stopد(  Backج( *   Forwardب(    Homeالف( 

 : Webبرای ذخیره یک صفحه  -141

  Save Asگزینه Fileب( منوی *   Avesگزینه  Fileالف( منوی 
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 Save Asگزینه  Editد( منوی   Saveگزینه  Editج( منوی 

 دهد؟ کدام یک دامنه های زیر نظامی بودن سایت را نشان می -141

 )شبكه اینترنت( NETد( )سازمانی( ORGج(   MILب(* )آموزشی( EDUالف( 

، انتخاب کدام یک از گزینه های زیر ، صفحه وب جاری را به عنوان صفحه internet optionدرپنجره  -142

 آغازین در نظر می گیرد؟

  Clear Historyد( Use Defaultج(    Use Blankب(  Use Curreentالف( *

 جغرافیایی وسیعی راشامل می شود؟ کدام یک از انواع شبكه ناحیه ای-143

 د(اینترنت  ج(گسترده*  ب(شهری  الف(محلی

 ژگیهای پست الكترونیک نمی باشد؟کدام یک از گزینه های زیر ازوی-143

 الف(یک نامه الكترونیكی می تواند شامل یک متن تاتصویر و فایل صوتی و ......باشد.

 ال پست الكترونیكی شخص گیرنده بایدحضور داشته باشند.ب(هنگام ارس*

 ج(جهت ارسال و دریافت نامه وباید از یک نرم افزار پستالكترونیكی استفاده کنیم.

 د(ارسال نامه به صورت الكترونیكی ارزان و به صرفهاست.

 م؟ابزار را انتخابكنی برای مشاهده لیست سایتهای مرورشده در اینترنت باید کدام یک از کلمه های نوار-144

 د(ب وج  historyج(* searchب   favoritesالف(

 کدام مسیر زیر را باید طی کنیم؟ برای اجرای برنامه مرور گر وب-145

 Start/all program/internet explorerالف(

 desktopرویinternet explorerب(دابل کلیک بر رویآیكن

 د(ب وج*  start/Accessories/internet explorerج(

 نیست.(connection)می کنیداحتیاج به ایجاد اتصال اگر از شبكه..........استفاده-146

 د(محلی*  ج(شهری  ب(اینترنت  الف(گسترده

 برای بستن صندوق پستی حتما باید گزینه .........در باالی پنجره را کلیككرد. بعد از اتمام کار با ایمیل-147

 د( هیچكدام  sign upج(  sign outب(*  sign inالف(

 نامه های نیمه تمام یا ناقص در کدام فولدر نگه داریمی شود؟-148

 sendد( inboxج( trashب( draftالف(*

 به چه منظوری بكار میرود؟favoritesدر مرور گر اینترنت دکمه-149
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 الف(برای نو سازی یا بروز رسانی صفحه وب مورداستفاده قرارمی گیرد

 وب مورد عالقه یا مطلوب که قبالًذخیره شده نمایش می دهند.ب(لیست صفحه *

 توقف عدم بارگیری صفحه وب د( باعث خیراً مشاهده کردیدنمایش می دهد.ج(فهرستی از تمام سایتهای که ا

 نیم؟ک ساختمان یا اداره به چه طریق می توانیم از خدمات اینترنت استفاده در شبكه های داخلی در یک-150

 د(هیچكدام  ج(الف و ب*  ب(خط تلفن شهری  الف(مودم

 برای اتصال به اینترنت به کدام یک ازتجهیزات زیر نیازمندیم؟-151

 د(الف وب  Wanج(  ب(کامپیوتر  الف(مودم*

 بین کامپیوتر و اینترنت می نامند؟ کدام یک از موارد زیر را پل ارتباطی-152

 ISBد(  TTpج( ISPب(*  ITالف(

 گزینه قطع ارتباط با اینترنت میباشد؟انتخاب کدام -153

 Uploudد(  Downloadج( Disconnectب(*  Connectالف(

154-Downloadجهت انجام کدامیک از کارهای زیر میباشد؟ 

 ب(ارسال فایل از هارددیسک به فضای اینترنت   الف(وصل شدن به اینترنت

 طع ارتباط ازاینترنتد(ق  (دریافت فایل از اینترنت و ذخیره بر روی هارد دیسکج*

 پسوند فایلهای موجود درسایت.........می باشد که می توان این فایلها را با مرورگر وب بازنمود.-155

 URLد( HTMLج(* HTMب( TXTالف(

 کنید. را توصیفNetطبقه بندی دامنه وب سایت ها-156

 ب(سازمانهای غیرانتفاعی  الف(سازمان های تجاری و شخصی

 کننده خدمات شخصی و ارائه د(شبكه*  مراکز آموزشیج(دانشگاهها و 

 کدام یک از طرق زیر برنامه مرورگر وبرا اجرا می کند؟-157

 Start/Internetب( Desktopالف(انتخاب آیكن مورد نظر از صفحه

 د(همهموارد*  Quick lunch ج(انتخاب آیكن از

 می شود؟بارگیری صفحه وب  کدام گزینه در نوار ابزار باعث توقف-158

 Historyد( Stopج(* Refreshب( Forwardالف(

 برای چاپ صفحات وب جاری کدام گزینه اشتباهاست؟-159

 د(ب وج  ازصفحه کلیدPrintج(فشردن دکمه  File/Printب(*  File/saneالف(
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از AdvancedسربرگMulti mediaازقسمتShow Pictureچنانچه گزینه-160

 آید؟ باشد چه حالتی پیش میداشته  عالمتInternetoptionپنجره

 فراخوانی صفحه ،عكسهای فراخوانی می شود. الف(در هنگام*

 ب(صفحاتی که حاوی عكس باشند اصالفراخوانی نمی شود.

 صفحه ،عكسها فراخوانی نمی شود. د(در هنگام فراخوانی  ج(درهنگام چاپ صفحه عكسها چاپ نمی شود.

 چهنامیده می شود؟صفحه آغازین هر سایت در اینترنت -161

 Draftد( Home pageج(* Favoriteب( Toolboxالف(

 بازسازی یا تازه سازی صفحات وب توسط کدام گزینه انجام میگیرد؟-162

 Homeد( Historyج( Refreshب(* Insertالف(

 استفاده کنیم کدامیک از تعاریف زیر را شامل میشود؟Andاگر بین دو واژه برای جستجو از کلمه-163

  الف(جستجو کردن سایتی که در آن واژه اول بدون واژه دوم

 ب(جستجوی سایتی که واژه اول همراه با واژهدوم

 ج(دو واژه در صفحه جدا گانه پیدا شوند.*

 د(جستجوی سایتی که در آنها فاقد کلمه سمت راستباشد.

 با واژه دارند؟ کدام یک از گزینه های زیر تعریفی مطابق-164

 مه های آماده برای ارسال در این پوشه قرار می گیرند()ناDraftالف(

 )لیست فولدرها رانمایش می دهد(Inboxب(

 )نامه های حذف شده در این پوشه قرار میگیرد(Deletitemج(*

 )نامه های دریافت شده در این پوشه قرارمیگیرند(Outboxد(

 را پنهان کرد؟نامه های خوانده شده  در کدامیک از گزینه های زیر می توان-165

 Toolbarد(  View barج(*  Below messageب(  Biased messageالف(

 برای حذف نامه کدام گزینه صحیح میباشد؟-166

 هكلید از صفحDeletب(انتخاب نامه مورد نظر و فشردن دکمه EditازمنویDeletالف(انتخاب گزینه

 وب د(الف*  Viewاز منویDeletج(انتخاب گزینه

 سیستم آدرس دهی به اینترنت میباشد؟کدام -167

 Itد( Httpج(*  Ispب(  Ttcالف(
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 استفاده کنیمكدامیک از تعاریف زیر را شامل می شود؟ORاگر بین دو واژه برای جستجو از کلمه-168

  الف(جستجو کردن سایتی که در آن واژه اول بدون واژه دوم

 ب(جستجوی سایتی که واژه اول همراه با واژه دومباشد

 باشد. ج(جستجودرسایتی که درآن یكی از دوواژه یا هردو واژه وجود داشته*

 د(جستجو سایتی که در آنها فاقد کلمه سمت راستباشد

 برای ارسال نامه کدام گزینه صحیح میباشد؟-169

 Bulkد( Sendج(* Draftب( Trashالف(

 کنید. را توصیفORGدر طبقه بندی دامنه وب سایت ها-170

 ب(سازمانهای غیرانتفاعی*  های تجاری و شخصیالف(سازمان 

 د(شبكه وارائه کننده خدماتشخصی  ج(دانشگاهها و مراکز آموزشی

 اگر بخواهید عبارت مورد نظر در نتیجه جستجو وجود نداشته باشد از جه عالمتی استفاده می نمائید؟ -171

 %-د(   (not)- -ج(*   (and)+ -ب(   &-الف(

 با اینترنت از کدام گزینه استفاده می شود؟ جهت قطع ارتباط -172

 DISCONNECT-د(*  EJECT -ج( NO CONNECT-ب(  CONNECT -الف(

 پست الكترونیک به کدام گزینه معروف است ؟ -173

 EMALL-د(*  ELECT 1ج(  EBANKING -ب(  ECOMMERCE -الف(

ه ودر اینترنت روزانه.هفتگی یا گاه به گاه نوشته شدبه یاداشتهایی گفته میشود که توسط یک یا چندنفر به صورت -174

 قرار میگیرد؟

 podcastد(  (webج(وب)  (Rssخوراك خبری)ب(  (WEBLogالف(وبالگ)*

با استفاده از........بدون مراجعه به وب سایتها میتوانیم تیترآخرین مطالب واخباررا ازسایت های مختلف به طور -175

 یكجا مشاهده کنیم

 podcastد(  (webج(وب)  (Rss*ب(خوراك خبری)  (WEBLogالف(وبالگ)

 ........یک روش جدید ارایه محتوا در اینترنت است که معموال بر مبنای فایل های صوتی کار میكند-176

 podcast*د(  (webج(وب)  (Rssب(خوراك خبری) (WEBLogالف(وبالگ)

 یک شهر هستند؟ شبكه بزرگی ست که کامپیوترهای آن در سطح -177

 د: هیچ کدام              Man * ج:               Wan ب:         Lan الف:

 دارد؟ نام ………شبكه ای که محدود به یک شهریا استان باشد-178
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 Interanet د:         Man*ج         Wanب             Lanالف 

 مورد استفاده قرار می گیردکدام نوع شبكه در داخل یک ساختمان ودر فواصل کم  -179

 د( اینترانت              )  LAN *ج )  MAN  ب)WAN (الف

 کدام نوع شبكه در داخل یک ساختمان ودر فواصل کم مورد استفاده قرار می گیرد  -181

 د( اینترانت  LAN*ج(   MANب(   WANالف( 
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