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 ر کاربرد ندارد؟یک از موارد زیانه در کدام یرا-7

 اطالعات یابیره و بازیذخ -الف

 ر و اصالح اطالعاتییتغ -ب

 اطالعات یحفظ و نگهدار -ج

 اطالعات در مورد  یریم گیتصم  -د

 :........... یعنیت اطالعا-3

 شده  پردازش یداده ها  -الف

 ء یش یداده ها -ب

 خام یداده ها -ج

 یعدد یداده ها -د

 است؟ ی( چه نوع حافظه اCache Memoryپنهان ) یحافظه -2

 است. یجانب یحافظه  -الف

 است. یجانب یوحافظه  CPUن یب یاصل یحافظه  -ب

 است.   ROMو  CPUن یب یاصل یحافظه  -ج

 است. RAMو  CPUن یب یاصل یحافظه  -د

 باشد؟ یمخفف کدام کلمات م -4

 Page Computer -الف

 Personal  Computer  -ب

 Packet Compute-r ج

 Private Compute-r د

 شود؟ یانجام م CPUتوسط کدام قسمت از  یات منطقیعمل0-

 -CU الف

 Registe-r ب

 ALU  -ج

 -Cache د

Micro Processor-6 یعنی : 

 CPU -لفا

 زپردازندهیر -ب

 وتریکامپ زیر  -ج

 پردازشگر -د

 ؟رود ینمن یان برق از بیاطالعات کدام حافظه با قطع جر-1

 RAM -الف

 ROM  -ب

 CPU -ج

 Cache -د

 منظور از حافظه نهان )پنهان (کدام حافظه است؟-8

 RAM -الف

 Cache  -ب

 ROM -ج



 Register -د

 است؟ یضربه ا یکدام چاپگر جزء چاپگرها-9

 یسوزن چاپگر   -الف

 یزریچاپگر ل -ب

 چاپگر جوهرافشان -ج

 یچاپگر حرارت -د

 کند؟ یعمل م یله به عنوان خروجیکدام وس-73

 ماوس -الف

 یدسته باز -ب

 ن وبیدورب -ج

 یلمس  شیصفحه نما  -د

 سک سخت است.ی........... از د CDبه اطالعات  یسرعت دسترس-77

 کمتر از  -الف

 شتر ازیب -ب

 با یمساو -ج

 به حجم اطالعات دارد. یبستگ -د

 شود؟ یده میمادربرد چه نام یرو ییدئویک و کارت ویر کارت گرافینظ ییمحل نصب کارت ها-73

 Socket -الف

 Case -ب

 Pin -ج

 Slot  -د

 ست؟یچ PCIت اسالت ین خصوصیمهم تر-72

 آن یکیکارت گراف -الف

 Plug  and Playت یخاص  -ب

 مودم آن -ج

 مربوطه یکارت صوت -د

 از است؟ی، به کدام کارت ن یانه ایستم رایک سیدر  ییویو راد یونیزیتلو یاستفاده از شبکه ها یبرا-74

 VGA -الف

 TV  Card -ب

 Sound Card -ج

 Video Card -د

 باشد. ین ....... و ....... میستم عامل رابط بیس-70

 کاربر-ندوز یو -الف

 افزار سخت  -کاربر -ب

 سخت افزار-ندوز یو -ج

 نرم افزار-کاربر  -د

 رد؟یگ یانجام م  یبرنوریا فیق ماهواره یارتباط کدام نوع از شبکه ها معموال از طر-76

 LAN -الف

 MAN -ب



 -WAN  ج

 Wireless -د

 ؟باشد ینمح ینه صحیکدام گز-78

 متر باشد. یسانت 05تا  05ن ید بیش ،بایحداقل فاصله از صفحه نما -الف

 درجه به سمت باال باشد. 50د یش باینما صفحه -ب

 رد.یانه مورد استفاده قرار گیم هنگام کار با رایقابل تنظ یک صندلیاز  -ج

 شود. انه استفاده یثابت هنگام کار با را یک صندلیاز  -د

 کنند؟ یر عمل میز یل هایک از فایکدام  یروس ها معموال رویو79-

 یکیگراف یل هایفا -الف

 یمتن یل هایفا -ب

 ییاجرا  یل ها یفا  -ج

 یریتصو یل هایفا -د

 باشد. یواحد سرعت انتقال اطالعات در شبکه .....................م33-

 Mhz -الف

 -Kb ب

 -Bps  ج

 Kw -د

 شود. یندوز ...............گفته میو یاصل یبه صفحه 37-

 Folder -الف

 Desktop  -ب

 Icon -ج

 Taskbar -د

 شود؟ یاستفاده م یچه منظور یراب My Documentاز 33-

 وهایدرا ینگهدار -الف

 اسناد  ینگهدار  -ب

 مشخصات سخت افزارها ینگهدار -ج

 اطالعات محرمانه ینگهدار -د

 ند؟یگو یستم است چه میل ساعت و زبان سیاز قب ییکن هایفه که شامل آیاز نوار وظ یبه قسمت-32

 System  Tray  -الف

 Tasks -ب

 Toolbar -ج

 Quick Lunch -د

 ن حساب در کجا قرار دارند؟یو ماش Paintندوز مانند یو یجانب یبرنامه ها-34

 My Document -الف

 -My Computer ب

 Start Up -ج

 -Accessories د

نه یستم کدام گزیسک سخت  خاموش کردن سید ی، رو RAM یدر حال اجرا یره برنامه هایذخ یبرا-30

 شود؟ یاستفاده م



 Stand By -الف

 -Hibernate  ب

 Log Off -ج

 Turn Off -د

 شود؟ یده مین قسمت هر پنجره ، چه نامیباالتر36-

 Title Bar  -الف

 Address Bar -ب

 Menu Bar -ج

 Tool Bar -د

 در کدام نوار قرار دارند؟ Editو   File یمنوها31-

 Taskbar -الف

 Menu Bar  -ب

 Tool Bar -ج

 -Address Bar د

 ات داخل آن را مشاهده نمود؟یتوان محتو ینه میورت کوچک بودن پنجره با کدام گزدر ص38-

 Drag & Drop -الف

 My Document -ب

 Scroll Bar  -ج

 Address Bar -د

 ست؟یدر در نوار ابزار استاندارد چ Forward یفه یوظ39-

 یبعد  یبرگشت به پنجره   -الف

 یبرگشت به پنجره قبل -ب

 یاصل شهیبرگشت به ر -ج

 یرفتن به صفحه قبل -د

 م؟یکن ید استفاده میاز کدام کل یر متوالیغ یکن هایانتخاب آ یبرا23-

 Ctrl  -الف

 Shift -ب

 Alt -ج

 Tab -د

 باشد؟ یم Pasteانبر فرمان ید مینه کلیکدام گز27-

 Ctrl + P -الف

 Ctrl + X -ب

 Ctrl   +   V -ج

 Ctrl + M -د

 ؟دید توان ینمر را یک از موارد زی کدام My Computer کنیآ یک کردن رویبا راست کل23-

 ستم عاملیس ینسخه  -الف

 RAM یزان حافظه یم -ب

 وترینام کامپ -ج

 در شبکه موجود  یوتر هایکامپ  -د



 ؟نشوند دهید یمخف یل ها و پوشه هایشود که فا ینه باعث میانتخاب کدام گز22-

 Show Hidden Files -الف

 Don't  Show Hidden Files And Folders  -ب

 Show Hidden Files And Folders -ج

 File don’t show -د

 انگر کدام مطلب است؟یب  Modified ینه یگز یانتخاب یا پوشه یل یات فایدر کادر خصوص24-

 راتییتغ  نیآخر  خ و ساعتیتار  -الف

 یابین دستیخ و ساعت آخریتار -ب

 لیجاد فایخ و ساعت ایتار -ج

 لیر نام فاییخ و ساعت تغیتار -د

 ن عبارتند از:یگزیجا یکاراکترها20-

 *.* -الف

  . *  ؟  -ب

 ؟ . + -ج

 + و / -د

نه یباشند کدام گز یکاراکتر م 0شروع شده و حداکثر   Mکه با حرف  ییل ها و پوشه هایفا یجستجو یبرا26-

 ح است؟یصح

 .*****M -الف

 *.????M  -ب

 M*.0 -ج

 ?????.*M -د

 به .......... دارد. یش و حداکثر تعداد رنگ ها بستگیر و صفحه نمایزان وضوح تصویم-21

 شینوع صفحه نما -الف

 یکیکارت گراف -ب

 شینما  صفحه  و  یکیگراف  کارت -ج

 توریمان یاندازه  -د

 شود؟ یاستفاده م یبه چه منظور RUN یپنجره 28-

 پنجره یباز کردن محتوا یبرا -الف

 یمتن یل هایفا یدن محتواید یبرا -ب

 برنامه ک ی  یاجرا  یبرا -ج

 ندوزین باال آمدن ویبرنامه در ح یاجرا یبرا -د

 م؟یزن یک مینه را تیکدام گز  File یاز منو Paintجعبه ابزار نرم افزار   یمشاهده  یبرا29-

 Color Box -الف

 Text Box -ب

 Tool  Box  -ج

 View Bitmap -د

 دهند؟ یانجام م یچه عمل Paintب از راست به چپ در یبه ترت Brushو   Curveابزار 43-

 مانند قلم مو -یرسم منحن  -الف

 یمانند اسپر -مانند قلم مو  -ب



 یضیرسم ب -ل یرسم مستط -ج

 مانند قلم مو - یرسم چند ضلع -د

 شوند؟ ید میتول یل ها با چه پسوندیفا Sound Recorder یبا استفاده از برنامه 47-

 MID -الف

 Wav  -ب

 Mp3 -ج

 Exe -د

 دهد؟ یانجام م یچه عمل Control Panelدر  Mute ینه یگز43-

 صدا  وصل   و قطع  -الف

 یقیقطع موس -ب

 لمیقطع ف -ج

 فقط قطع صدا -د

 م.یکن ی...... را انتخاب م ینه یاز قسمت ............ گز یم کاغذ به صورت افقیجهت تنظ42-

 Portraitو  Page Setup -الف

 Landscape  و Orientation  -ب

 Landscapeو  Page Setup -ج

 Portraitو  Orientation -د

 م؟یکن یاز کدام منو استفاده م WordPadط یستم در سند ، در محیس یا ساعت فعلیخ یجهت درج تار44-

 File -الف

 Insert  -ب

 Date & Time -ج

 Tools -د

 باشد؟ یح مینه صحیزک سند ، کدام گیجهت چاپ 40-

 Alt + P ید هایاستفاده از کل -الف

 View یاز منو Print ینه یاستفاده از گز -ب

  File  یمنو از  Print ینه یاستفاده از گز  -ج

 Edit یاز منو Print ینه یاستفاده از گز -د

 کند؟ یمعلول فراهم مافراد  ید و ماوس را برایل مختلف ، مانند صفحه کلیم وساینه امکان تنظیکدام گز-46

 Keyboard -الف

 Mouse -ب

 Accessibility  -ج

 Administrative -د

 م؟یکن یو زبان از کدام گزنه استفاده م یمات منطقه ایم واحد پول و تنظیجهت تنظ-41

 Internet Option -الف

 Regional  and  Language  -ب

 System -ج

 Folder Option -د

 شود؟ ینه استفاده میکاربران، از کدام گز یسطح دسترسم یا تنظیجاد یا یبرا48-

 Administrator -الف



 User Account -ب

 System -ج

 Folder Option -د

 یاشاره گر ماوس )مثال دنباله دار ( از کدام سربرگ ماوس استفاده م ییحرکت و جابه جا یم نحوه یجهت تنظ-49

 م؟یکن

 Buttons -الف

 Pointers -ب

 Pointer  Option  -ج

 Wheel -د

 شود؟ یانه متصل میک رایبه  یچاپگر به کدام درگاه و با چه حالت-03

 یو سر LPT5 -الف

 یمواز و  LPT5  -ب

 یو سر COM5 -ج

 یو مواز COM5 -د

 باشد؟ یح مینه صحیک سند ، کدام گزیتوقف چاپ  یبرا-07

 Deleteد یفشردن کل -الف

 Document یاز منو  Pauseنه یانتخاب گز  -ب

 Document یاز منو Cancelنه یانتخاب گز -ج

 Document یاز منو Breakنه یانتخاب گز -د

 م؟یکن ینه استفاده میموقت ناخواسته ، از کدام گز یل هایجهت حذف فا-03

 Scan Disk -الف

 Format -ب

 Delete -ج

 Disk  clean  up  -د

 ند؟گذار یانه میبر را یریموقت ، چه تاث یل هایفا02-

 ستم وجود دارد.یاحتمال خراب شدن س -الف

 ستم وجود دارد.یشدن س یروسیاحتمال و -ب

 شود. یم  سک ید یفضا یهوده یباعث اشغال ب  -ج

 شود. یستم میس یر منتظره یباعث خاموش شدن غ -د

 م؟یکن ینه را انتخاب میبان ، کدام گزیپشت ینسخه  یه یجهت ته-04

 Disk Copy -الف

 Backup  -ب

 Save Copy -ج

 Check Now -د

 باشد؟ یح میصح Administratorنه در مورد یکدام گز-00

 تواند برنامه نصب کند. یاو فقط م -الف

 را  حذف کند. یتواند برنامه ا یاو نم -ب

 ر دهد.ییعبور خود را اغ یتواند کلمه  یاو نم -ج

 د.یرا حذف نما یا کاربریجاد و یرا ا یتواند حساب یاو م  -د



 ح است؟ینه صحی( کدام گزLimitedک کاربر محدود )یدر مورد -06

 د نصب کند.یا سخت افزار جدیتواند نرم افزار  یاو م -الف

 د.یا حذف نمایجاد یک حساب کاربر ایتواند  یاو م -ب

 کند.  ا حذفیر داده ییتواند کلمه عبور خود را تغ یاو م  -ج

 ر دهد.ییگر را تغیتواند حساب کاربران د یاو م -د

 ؟ستینح ی( صحGuestهمان )ینه در مورد کاربر میکدام گز01-

 توان نام آن را عوض کرد. ینم -الف

 دارد. یارات محدودین کاربر اختیا -ب

 ستم شد.یتوان بدون وارد کردن کلمه عبور وارد س ین کاربر میتوسط ا -ج

 نمود. د نصب یسخت افزار جد ا یتوان نرم افزار  ین کاربر میتوسط ا  -د

 نامند. یخود را ..... م یدیتول یکروسافت ، جهت بهبود نرم افزارهاید شده توسط شرکت مایتول یبسته ها08-

 Best Programs -الف

 Service Pake -ب

 یلیتکم  ینرم افزار ها-ج

 شده  Updateنرم افزار  -د

 رد؟یگ یر مندوز در کجا قراینصب و یل هایق شبکه ، فایندوز از طریدر موقع نصب و09-

 Server  وتریکامپ  -الف

 Clientوتر یکامپ -ب

 Boot یفلش ممور -ج

 CD -د

 م؟یکن ینه استفاده میخود برگردند از کدام گز یر اصلیبه همان مس یابیباز یل هایم فایاگر بخواه63-

 Advanced الف

 Recovery ب

 Restore  File  and Setting  ج

 Advanced Mode د

 باشد؟ ینه میکدام گز Bake up یل هایپسوند فا67-

 Bka -الف

 Bkf  -ب

 Bkp -ج

 Bkc -د

 ؟ستینآن موثر  ینه سازیستم و بهیس ییش کارآرایر در افزایک از موارد زیکدام 63-

 Start upاز  یر ضروریغ یحذف برنامه ها -الف

 ل هاین فایب یحذف پراکندگ -ب

 یستریرج یو پارامترها یمجاز یم حافظه یتنظ -ج

 کش روس یستفاده از وا  -د

 م؟یکن یستم استفاده میس ینه سازیبه یبرا Control Panel ینه در پنجره یاز کدام گز-62

 Scandisk -الف

 Clean Up -ب

 System  -ج



 Defragmenter -د

 ؟باشد ینمح ینه صحیکدام گز-64

 شود. یم یبانیندوز پشتیو یستم عامل هایتوسط س FAT 51 -الف

 ل وجود ندارد .یفا یو رمزگذار یامکان فشرده ساز FAT 33و    FAT 51در  -ب

 باشد. یم کاراکتر  300ل یحداکثر طول نام فا FAT 51در   -ج

 ل ها وجود دارد.یفا یامکان فشرده ساز NTFSدر  -د

 ؟باشد ینم NTFSات یر جزء خصوصیک از موارد زیکدام -60

 ل هایفا یت فشرده سازیقابل -الف

 ل هایفا  یت رمزگذاریقابل  -ب

 ل هایکاربران به فا ین مجوز دسترسییتع -ج

 تیترابا 3شن حداکثر یپارت یدارا -د

 باشد؟ یم یده شود به چه معنیقرمز د× قسمت مودم عالمت  ی، اگر رو Device Manager یدر پنجره -66

 مودم نصب نشده است. -الف

 باشد. یمودم خاموش م -ب

 شناسد. یستم مودم را نمیس -ج

 است.  شده Disableودم م  -د

 م.یک ...... قرار دهید آن ها را درون یل ها بایجهت به اشتراک گذاشتن فا-61

 پوشه  -الف

 ل مخصوصیفا -ب

 ZIPل یفا -ج

 کند. ینم یفرق -د

 یر نشان داده مینشود کدم عالئم ز ییشناسا یاگر قطعه سخت افزار Device Manager یدر پنجره -68

 شود؟

 ؟ -الف

 × -ب

  !  -ج

 ~ -د

ر یستم شده و بدون اطالع کاربر خود را تکثیانه وارد سیهستند که مخف یمخرب کوچک ی................ برنامه ها-69

 کنند. یم

 Paint -الف

 Spam -ب

 Virus  -ج

 ستم قفل کنندهیس -د

 ست؟یروس چیو یهدف اصل-13

 وتریکامپ  لطمه وارد کردن به اطالعات  -الف

 وتریبه سخت افزار کامپ لطمه وارد کردن -ب

 ستمیقفل نمودن س -ج

 ستمیمجدد س یراه انداز -د

 ستم در کدام پوشه قرار دارند؟یس ینرم افزارها و سخت افزارها یکربندیم و پیمختلف ،جهت تنظ یابزارها-17



 My Computer -الف

 Setting -ب

 Control  Panel  -ج

 My Document -د

 م؟یکن ینه استفاده مینترنت ، از کدام گزیا ای یمحل یرتباط با شبکه هاا یانه ها برایم رایجهت تنظ-13

 Network  Connection  -الف

 Phone And Modem -ب

 Internet Option -ج

 User Account -د

 .................... یعنی Httpقسمت  URLدر -12

 تینام دامنه سا -الف

 پروتکل  -ب

 نام منبع -ج

 تینام سا -د

 ند؟یگو یت چه میک وب سایل در یک فایات قرار دادن یلبه عم-14

 Upload  -الف

 Download -ب

 Save File -ج

 Save Text File -د

 م؟یکن ینه استفاده میاز کدام گز Bccا ی Ccجهت جدا نمودن آدرس افراد در کادر -10

 نقطه -الف

 رگولیو  -ب

 هم یدو نقطه رو -ج

 رهیخط ت -د

ب عبارت یبه ترت یکیآدرس و پست الکترون یل دهنده یتشک یقسمت ها یکیالکتروندر هنگام کار با پست -16

 است از :

 یکاربر نام   @ یپست یس دهنده ینام سرو  -الف

 یپست یس دهنده ینام سرو @ ینام کاربر -ب

 ی:  نام کاربر یپست یس دهنده ینام سرو -ج

 یپست یس دهنده ی: نام سرو ینام کاربر -د

 م؟یکن ینه را انتخاب مینترنت کدام گزیبدون اتصال به ا Outlook Expressاز  جهت استفاده-11

 Connect -الف

 Setting -ب

 Work Offline  -ج

 Dial up Connection -د

 م؟یکن یک میرندگان نامه ، کدم دکمه را کلیگ یپاسخ دادن به همه  یبرا-18

 Answer -الف

 Send -ب

 Replay -ج



 Replay  All  -د

 ش فرض چند روز است؟یسوابق صفحات مشاهده شده به طور پ ینگهدار یاد روزهاتعد-19

 ک هفتهی -الف

 روز 35  -ب

 دو هفته -ج

 ک ماهی -د

 شود. یموجود در شبکه ................... گفته م یانه هایک از رایبه هر -83

 Node -الف

 Server -ب

 -Client  ج

 -LAN د

 ؟باشد ینمس دهنده یبر سرو یمبتن یاشبکه ه یاینه جزء مزایکدام گز-87

 یمتمرکز ساز -الف

 تیامن -ب

 اطالعات یبانیپشت -ج

 یدگیچیپ  -د

 باشد؟ یح میر صحیر به نظینظ ینه در مورد شبکه هایکدام گز-83

 ( است.Server Basedر همان )یر به نظینظ -الف

 وجود دارد. یمرکز Serverانه به عنوان یک راین شبکه یدر ا -ب

 د وجود داشته باشد.یبا یر مرکزیمد کی -ج

 باشد. یم   Peer to Peerر همان یر به نظینظ  -د

 م؟یکن یاستفاده م HUBاز  یدر کدام توپولوژ-82

 BUS -الف

 Ring -ب

 Star  -ج

 Wireless -د

 نه است؟یکدام گز یستاره ا یب توپولوژین عیمهم تر-84

 باال یراه انداز ینه یهز -الف

 شبکه توسعه  عدم گسترش و  -ب

 ادیز یکابل کش -ج

 شتریزات بیاستفاده از تجه -د

 کند؟ یم میه تقسیال 1انه ها را به ین رایشبکه ارتباط ب یکدام معمار81-

 OSI  -الف

 SNA -ب

 TCP/IP -ج

 IPX -د

 باشد؟ یه میف کدام الیکند از وظا ید میه شبکه که داده ها را تولین پروتکل الییتع88-

 شبکه -الف

 تقالان -ب



 وند دادهیپ  -ج

 یکیزیف -د

 یستم به طوریس یموجود بر رو  Windows 1 یبر رو  Windows 73د ، مثال یندوز جدیجهت نصب و89-

 Windowsدر   Windows 1نصب شده در  یستم موجود باشد و برنامه هایدر س  Windows 73که فقط 

 م؟یکن یز در دسترس باشد،کدام روش نصب را انتخاب مین 73

 New Installation -لفا

 Up Grade  -ب

 Customize -ج

 Comp Late -د

 باشد؟ یر الزم میک از موارد زیشبکه ،کدام  یجهت راه انداز93-

 Soundکارت  -الف

 VGAل یوسا -ب

 مودم -ج

 شبکه  کارت -د

 است؟ حیصح پردازش با رابطه در ریز جمالت از کی کدام97-

 داده به خام اطالعات لیتبد -الف

 شود یم لیتبد داده ه  ب خام اطالعات آن یط که است یندیفرآ -ب

 داده به یورود لیتبد  پروسه -ج

 اطالعات به خام یها داده لیتبد پروسه -د

 ست؟یچ (Firmware)افزار انیم93-

 سخت افزار محض است -الف

 نرم افزار محض است -ب

 و دستورالعمل ها است یکیاز مدارات الکترون یمجموعه ا -ج

 ره شده استیذخ یحافظه جانب یاست که بر رو ینرم افزار -د

 ز نظارت دارد؟یگر نید یت واحدهایف خود بر فعالیوتر عالوه بر انجام وظایکامپ یک از قسمت هایکدام 92-

 CU -الف

 MU -ب

 IU -ج

 OU -د

 شود؟ یر محسوب میز یک از رده هایجزء کدام  یشخص یانه هایرا-94

 (Mainبزرگ) یانه هایرا -الف

 (Miniکوچک) یانه هایرا -ب

 (Midiمتوسط) یانه هایرا -ج

 (Microانه ها)یز رایر -د

90-CPU باشد؟ یم ییشامل چه قسمت ها 

 ،واحد محاسبه و منطقیواحد کنترل،حافظه کمک -الف

 Cach  ،ALUواحد کنترل،ثبات، -ب

 ی، حافظه اصلی، واحد خروج یواحد ورود -ج

 Cache  ،ALUواحد کنترل، -د



 باشد. یوتر بدون  ......... بال استفاده میکامپ یکیزیف یقسمت ها-96

 نرم افزار -الف

 سخت افزار -ب

 ان افزاریم -ج

 توریمان -د

 ند؟یگو یواحد محاسبات و منطق را چه م-91

 CPU -الف

 ALU -ب

 PC -ج

 AMD -د

 نه درست است؟یکدام گز-98

 هستند یکیداده ها و اطالعات  -الف

 ندیآ یپردازش اطالعات به دست م داده ها از -ب

 به داده ها ندارند یچ ربطیاطالعات ه -ج

 ندیآ یاطالعات از پردازش داده ها به دست م -د

 شود؟ یر جزء علم سخت افزار محسوب نمینه زیکدام گز-98

 یسیبرنامه نو -الف

 وتریکامپ یطراح -ب

 وترینصب کامپ -ج

 وتریرات کامپییتعم -د

 شود. ی. گفته ماطالعات به .....-99

 پردازش شده یداده ها -الف

 خام یداده ها -ب

 یعدد یداده ها -ج

 یمتن یداده ها -د

 ند.یگو یشود .......... م یداده ها انجام م یکه بر رو یاتیعمل-733

 پردازش -الف

 داده -ب

 اطالعات -ج

 ستمیس -د

 رود؟ یت سخت افزار به  شمار نمیر خصوصیک از موارد زیکدام-737

 قابل لمس است -الف

 است یکیزیف -ب

 است یکیو مکان یکیشامل مدارات الکترون -ج

 باشد یت نمیقابل رو -د

 ندیگو یوتر را دارا باشدچه میت اجرا با کامپیکه که قابل  یبه برنامه ا-733

 سخت افزار -الف

 نرم افزار -ب

 واژه پرداز -ج

 صفحه گسترده -د



 ند.یگو یشوند ............. م یوتر میامپکه وارد ک یاز مطالب یبه مجموعه ا-732

 پردازش -الف

 داده -ب

 اطالعات -ج

 ستمیس -د

 تر است؟ یر از نظر قدرت پردازش قویز یوترهایک از کامپیکدام -734

 Main frame -الف

 pc -ب

 super computer -ج

 Mini computer -د

 ف سخت افزار است؟یک مربوط به تعریکدام -730

 باشد. یمختلف سخت افزار م یه اجزاکنترل کنند -الف

 ند .یگو یقابل لمس را سخت افزار م یقسمت ها -ب

 ند.یستم عامل را گویبرنامه س -ج

 ند.یرا گو یکاربرد یبرنامه ها -د

 شود؟ یم یستم تلقیستم به عنوان مغز سیکدام قطعه از س-736

 case -الف

 توریمان -ب

 ثبات -ج

 CPU -د

 ست؟یروس ها نیو یاهیژگینه از ویکدام گز-731

 یت پنهانیفعال -الف

 اندازه بزرگ -ب

 یخرابکار -ج

 یریانتقال خودکار و خود تکث -د

 شود؟ یک استفاده میستم اعداد از دو عالمت صفر و یدر کدام س-738

 مالیدس -الف

 ینریبا -ب

 اکتال -ج

 مالیهگزا دس -د

 دهد. یک را نشان میا یهر ........... در هر لحظه مقدار صفر -739

 تیبا -الف

 کلمه -ب

 تیب -ج

 کاراکتر -د

 ت معادل ............یگا بایک گی-773

 تیمگابا 355 -الف

 تیمگابا 3502 -ب

 تیمگابا 335 -ج

 تیمگابا 5555 -د



 شوند؟ یه( محسوب می)اولیر به به عنوان حافظه اصلیز ینه هایک از گزیکدام -777

 RAM -الف

 ROM -ب

 سک سختید -ج

 RAM      و  ROM -د

 دهد؟ یش میر را با درج واحد پول در کنار آنها نمایکدام نوع داده مقاد-773

 date -الف

 number -ب

 fraction -ج

 currency -د

 نامند. ید به حافظه را  عمل ................. میعمل وارد کردن داده جد-772

 نوشتن -الف

 خواندن -ب

 خواندن و نوشتن -ج

 چکدامیه -د

 است؟ KBچند برابر دو  GBک ی-774

 5530 -الف

 5530*5530 -ب

 053*5530 -ج

 301*5530 -د

 ت است؟یت چند بایلو بایهر ک-770

 5555 -الف

 5530 -ب

 5505 -ج

 005 -د

 ست؟ین یو نوشتن یکدام حافظه خواندن-776

 فلش -الف

 RAM -ب

 سکیهارد د -ج

 ROM -د

 کند؟ یهر کاراکتر چقدر از حافظه را اشغال م-771

 تیبا 5 -لفا

 تیب 5 -ب

 کلمه 5 -ج

 تیلو بایک 5 -د

 رد؟یگ یقرار م یاجرا در چه محل یک برنامه برای-778

 یحافظه اصل -الف

 هیحافظه ثانو -ب

 یواحد ورود -ج

 یواحد خروج -د



779-ROM است؟ یچه نوع حافظه ا 

 یفقط خواندن -الف

 یو نوشتن یخواندن -ب

 رود ین میاز ب و بدون برق اطالعات آن یفقط خواندن -ج

 یفقط نوشتن -د

 نه است؟یست کدام گزیدر ارتباط ن CPUبا  یکه حافظه جانب یلین دلیتر یاصل-733

 حجم کم اطالعات -الف

 فرار بودن اطالعات -ب

 بودن یبیترت -ج

 سرعت کم -د

 رد؟یگ یمورد استفاده قرار م یر فقط به عنوان دستگاه ورودیز یک از دستگاه هایکدام -737

 Touch screen -الف

 smart board -ب

 printer -ج

 scanner -د

 ند.یگو یرا ............... م یکاتد یها Monitorا  یش یصفحه نما-733

 CRT -الف

 plasma -ب

 LCD -ج

 Display -د

 گر است؟ید یر بهتر از چاپگرهایز یک از چاپگرهایت چاپ کدام یفیک-732

 یسوزن یچاپگرها -الف

 افشانجوهر  یچاپگرها -ب

 یزریل یچاپگرها -ج

 یحرارت یچاپگرها -د

 انه ها هستند؟یرا یورود یکدام دستگاه جزء دستگاه ها-734

 چاپگر -الف

 پالتر -ب

 ماوس -ج

 توریمان -د

 ند.یگو ی......... و .......... م یبه مخزن جوهر چاپگرها-730

 بونیر-یسوزن -الف

 جیکاتر-یزریل -ب

 تونر-جوهر افشان -ج

 جیکارتر-فشانجوهر ا -د

 هستند؟ ییت چاپ باالیفیک یر دارایز یک از چاپگرهایکدام -736

 یسوزن -الف

 یزریل -ب

 جوهر افشان یچاپگرها -ج

 Ddot Matrixیچاپگرها -د



 باشند؟ یم یر ضربه ایر از انواع غیز یک از چاپگرهایکدام -731

 یس نقطه ایماتر -الف

 یچرخ دنده ا -ب

 یزریل -ج

 یسیماتر -د

 رود؟ یوتر به کار میکاغذ به حافظه کامپ یا عکس از رویوارد کردن طرح  یر برایل زیک از وسایدام ک-738

 printer -الف

 plotter -ب

 scanner -ج

 Touchpad -د

 است؟ یر ورودیز یک از دستگاه هایکدام-739

 شیصفحه نما -الف

 چاپگر -ب

 پالتر -ج

 اسکنر -د

 شود. یر ............... اطالق میصول دهنده تین عنصر تشکیبه کوچک تر-723

 کسلیپ -الف

 RGB -ب

 یپرتو الکترون -ج

 Resolution -د

 د؟یوتر نمایل کرده و وارد کامپیک تبدیر را به صفر و یتواند تصاو یم یله ورودیکدام وس-727

 پالتر -الف

 اسکنر -ب

 نتریپر -ج

 ماوس -د

 هستند؟ یل ورودیر جزء وسایل زیک از وسایکدام -723

 دیصفحه کل -الف

 نتریپر -ب

 کریاسپ -ج

 توریمان -د

 هستند؟ یو خروج یر ورودیل زیک از وسایکدام -722

 سکیهارد د -الف

 ماوس -ب

 اسکنر -ج

 نتریپر -د

 ست؟یچ numlockفه یوظ-724

 دیصفحه کل یکنترل عملکرد قسمت عدد -الف

 ل حروف بزرگ به حروف کوچکیتبد -ب

 شیگرفتن عکس از صفحه نما -ج

 گرید یدهایب با کلیترک -د



 ر است؟یز یک از نرم افزارهایف کدام یاز وظا یل خروجیسک سخت و کنترل وسایکنترل د-720

 واژه پرداز -الف

 یسیبرنامه نو یزبان ها -ب

 یکاربرد یبرنامه ها -ج

 ستم عاملیس -د

 کتر هستند؟ینزد cpuکدام قسمت ها به -726

 ROM-RAM -الف

 HARD DISK-RAM -ب

 ROM-HARD DISK -ج

 Cach-RAM -د

 ن واحد حافظه:یکوچکتر-721

 Bit -الف

 Byte -ب

 word -ج

 Dword -د

 رد؟یتواند در چند حالت قرار گ یت میک بی-728

 حالت 3 -الف

 حالت 2 -ب

 حالت 301 -ج

 حالت 5530 -د

 به توان .............؟ 3معادل است با  KBک ی-729

 55 -الف

 35 -ب

 35 -ج

 05 -د

کند،چه  یحرکت مکان نما حس م یسطح خود  برا یت انگشت شخص را بر رویحساس است که موقع به پد-743

 ند؟یگو یم

 Trackball -الف

 Mous -ب

 Touch pad -ج

 Linght pad -د

 شود؟ یزر استفاده میخواندن و نوشتن  از اشعه ل یسک برایدر کدام د-747

 سکیهارد د -الف

 سکید یفالپ -ب

 RAM -ج

 CD-ROM -د

 شود؟ یم یبیر ترتیک از موارد زیبه اطالعات در کدام  یروش دسترس-743

 هارد -الف

 یفالپ -ب



 RAM -ج

 یسیج با نوار مغناطیکارت -د

 شود؟ یم میار به چند واحد کوچکتر به نام ......... تقسیهر ش-742

 (cylinderلندر)یس -الف

 (sectorقطاع) -ب

 (Diskسک)ید -ج

 (Trackار)یش -د

 ر باالتر است؟یز یک از حافظه هایدام ت کیظرف-744

 سک سختید -الف

 RAM -ب

 DVD -ج

 ROM -د

 نه ها متفاوت است؟یگر گزیبه اطالعات با د یر در هنگام دسترسیز یکدام حافظه جانب-740

 یسیسک مغناطید -الف

 یزریسک لید -ب

 یسینوار مغناط -ج

 سک سختید -د

 رود؟ ین میاطالعات آن از ب ر پس از قطع برقیز یک از حافظه هایکدام -746

 Hard -الف

 ROM -ب

 CD -ج

 Ram -د

 شتر است؟یر از همه بیز یک از حافظه هایبه داده در کدام  یسرعت دسترس-741

 FLOPPY DISK -الف

 HDD(Hard disk) -ب

 RAM -ج

 Cach -د

 کند؟ یم ینگهدار یر اطالعات را به طور دائمیز ینه هایک از گزیکدام -748

 RAM -الف

 Register -ب

 Hard disk -ج

 Cache -د

 هستند؟ یر جانبیز یک از حافظه هایکدام-749

 ROM -الف

 HARD DISK -ب

 RAM -ج

 Cache -د

 است؟ یشتریت بیظرف یر دارایز یک از رسانه هایکدام -703

 CD -الف



 Floppy -ب

 DVD -ج

 Mini-CD -د

 ست؟یچ DVDو  CDن مشکل یتر یاصل-707

 لنقل و انتقال مشک -الف

 ت محدودیظرف -ب

 ن رفتن اطالعاتیخش خوردن و از ب -ج

 احتمال گم شدن آنها -د

 شتر جهت چاپ ............. مناسب است.یپالتر ب-703

 متن کم -الف

 یر معمولیتصاو -ب

 بزرگ ینقشه ها -ج

 نمودارها -د

702-smart board کاربرد دارد؟ ینه ایشتر در چه زمیب 

 صنعت -الف

 ینقشه کش -ب

 موزشآ -ج

 خدمات -د

 کند؟ یزر استفاده میل یله از تکنولوژیکدام وس-704

 Floppy -الف

 RAM -ب

 CD -ج

 Flash -د

 است؟ یکدام چاپگر از نوع ضربه ا-700

 جوهر افشان -الف

 یسوزن -ب

 یحرارت -ج

 یزریل -د

 ست؟ینچ  است چیتور که واحد آن ایمنظور از اندازه مان-706

 م شودیتقس یش به دو مثلث مساویکه صفحه نما یمقابل آن به شکل ک گوشه تا گوشهیفاصله  -الف

 توریمساحت مان -ب

 توریط مانیمح -ج

 م شودیتقس یل مساویش به دو مستطیکه صفحه نما یک ضلع تا ضلع مقابل آن به شکلیفاصله  -د

 نه است؟ین واحد بزرگتر  از سکتور کدام گزیاول-701

 تیبا -الف

 اریش -ب

 سکید -ج

 درلنیس -د

 ند؟یگو یسک چه میبه دوائر متحدالمرکز موجود در سطح د-708

 اریش -الف



 لندریس -ب

 قطاع -ج

 وندیپ یهم بند -د

 شوند؟ یاستفاده م onboardر یر کارتها به شکل غیشتر  از سایر بیز یک از کارتهایکدام -709

 شبکه -الف

 صدا -ب

 کیگراف -ج

 شبکه و صدا -د

 شوند؟ یر به مادربرد متصل میز یک از رابط هایال با کدامبا معمو CD&DVD یوهایدرا-763

 IDEکابل برق و   -الف

 IDEو  PCI -ب

 SATAکابل برق و  -ج

 SATAو  IDE -د

767-slot یها PCI دارند؟ یچه کاربرد یمادربرد دارا یرو 

 دیجد ینصب کارت ها -الف

 دیجد یوهاینصب درا -ب

 یمیقد ینصب هاردها -ج

 نصب حافظه ها -د

 ر است؟یک از موارد زیکدام  CPUمحل نصب -763

 VGA -الف

 Zifسوکت -ب

 BIos -ج

 Zifسوکت -د

 یرا برقرار  م  یخروج- یورود یو دستگاه  ها یبا حافظه اصل CPUن یب یارتباط یرهاینه مسیکدام گز-762

 کند؟

 (BUSگذرگاه) -الف

 (slotشکاف ها ) -ب

 (jumperاتصال دهنده) -ج

 (portدرگاه) -د

 شود؟ ینه استفاده میاز کدام گز یسک سخت با برد اصلیارتباط د یبرقرار یبرا-764

 یدرگاه مواز -الف

 یدرگاه سر -ب

 IDEدرگاه  -ج

 ISAدرگاه  -د

 شود؟ یده میچه نام RAMو  CPUن یر عبور اطالعات بیمس-760

 PORT -الف

 SLOT -ب

 BUS -ج

 SOCKET -د



 ست؟یواحد سرعت پردازنده چ-766

 هینو ثاننا -الف

 تیمگابا -ب

 مگاهرتز -ج

 هیت در ثانیب -د

 شود؟ یحافظه استفاده م یک از ماجول هایامروزه کدام -761

 SIMM -الف

 SATA -ب

 PCIE -ج

 FDD -د

 شود؟ یبه کدام حافظه منتقل م CPUاطالعات بعد از پردازش توسط  -768

 سکیهارد د -الف

 RAM -ب

 سکید یفالپ -ج

 CD-ROM -د

 رود؟ یبه کار م CPU ییش  کارایکه جهت افزا یحافظه ا-769

 ROM -الف

 Cache -ب

 RAM -ج

 Hard disk -د

 ست؟یچ TV یکاربرد کارت ها-713

 ش  ماهوارهیاز د TV یگنال هایرنده سیگ -الف

 یونیزیش ماهواره و آنتن تلویاز د TVرنده آنتن یگ -ب

 video یو و ورودیرادTVگنال یرنده سیگ -ج

 گنال ماهوارهیو سvideo  یو و ورودیراد TVرنده آنتن یگ -د

 ستند؟یر قابل نصب نیز یک از اسالت هایک در کدام یگراف یانواع کارت ها-717

 ISA -الف

 PCI -ب

 AGP -ج

 Zifسوکت -د

 کند؟ یانه با خط تلفن را برقرار میر ارتباط رایز یک از کارت هایکدام -713

 کیکارت گراف -الف

 کارت مودم -ب

 اکارت صد -ج

 کارت تلفن -د

 را دارد؟ یونیزیر آنالوگ تلویر امکان پخش تصاویز یک از کارت هایکدام -712

 capture card -الف

 Tuner card -ب

 VGA card -ج



 sound card -د

 ند؟یگو یونر میر کارت تیز یک از کارت هایکدام -714

 کارت کپچر -الف

 ونیزیکارت تلو -ب

 کیکارت گراف -ج

 کارت صدا -د

 ح است؟یکدام مورد درباره مودم صح-710

 کند یل میتبد یوتریخط تلفن را به اطالعات کامپ یتال رویجید یگنال هایکه س یله ایوس -الف

 کند یل میتبد یوتریخط تلفن را به اطالعات کامپ یآنالوگ رو یگنال هایکه س یله ایوس -ب

 کارت رابط شبکه -ج

 میس یب یدستگاه ارسال داده ها -د

 باشد؟ یر میل زیک از وسایک مربوط به کدام یت گرافکار-716

 کروفنیم -الف

 شیصفحه نما -ب

 اسکنر -ج

 نتریپر -د

 کند. یل میتال و بالعکس  تبدیجیاست که اطالعات آنالوگ خط تلفن را به د یله ای.......... وس-711

 کیکارت گراف -الف

 کارت شبکه -ب

 کارت صدا -ج

 مودم -د

 ک کدام است؟یرت گرافتال کایجید یخروج-718

 VGA -الف

 midi -ب

 DIV -ج

 COM -د

 شود. یر ............... اطالق میل دهنده تصوین عنصر تشکیبه کوچک تر-719

 کسلی(پPixel) -الف

 RGB -ب

 یپرتو الکترون -ج

 Resolution -د

 دارد؟ یژه ایت ویست اهمیک کاربر گرافی یانه برایک از قطعات رایکدام-783

 پردازنده و حافظه باال یراداVGA -الف

 LCDش یصفحه نما -ب

 ماوس اسکرول دار -ج

 کارت شبکه -د

 مناسب تر است؟ CPUانه کدام  یرا یک کاربر حرفه ای یبرا-787

 Athlon -الف

 core3Duo -ب

 Sempron -ج



 Celeron -د

 د و.......(نه و کاربریر بهتر است؟)هزیز یستم هایک از سیادارات بزرگ کدام  یپرتوها یبرا-783

 یعاد یکار یستگاه هایا -الف

 سرور -ب

 یقو یکار یستگاه هایا -ج

 نتین کالیت -د

 د؟یش داده اید کدام حافظه را افزایش دهیوترتان را افزایاگر شما حافظه کامپ-782

 cache -الف

 virtual -ب

 ROM -ج

 RAM -د

 باشد؟ یوتر نمیا نوع کامپین کننده رده ییر تعیک از موارد زیکدام-784

 RAM -الف

 Hard -ب

 CPU -ج

 ماوس -د

 است؟ یر نرم افزار کاربردیز یک از نرم افزارهایکدام-780

 پردازش گر لغات -الف

 ندوزیو -ب

 نوکسیل -ج

 نتاشیمک -د

 ر است؟یز یک از نرم افزارهایف کدامیاز وظا یل خروجیسک سخت و کنترل وسایکنترل د-786

 واژه پرداز -الف

 یسیمه نوبرنا یزبان ها -ب

 یبرنامه کاربرد -ج

 ستم عاملیس -د

 ستم عامل ها در زمره کدام دسته از انواع  نرم افزارها هستند؟یس-781

 یستمینرم افزار س -الف

 ینرم افزار کاربرد -ب

 یسیزبان برنامه نو -ج

 ینرم افزار کمک -د

 شود؟ یاستفاده نم GO TOدستور  یسیدر کدام زبان برنامه نو-788

 یا هیرو -الف

 افتهیساخت  -ب

 مفسرها -ج

 لرهایکامپا -د

 شود؟ یرجزء علم سخت افزار محسوب نمینه زیکدام گز-789

 یسیبرنامه نو -الف

 وتریکامپ یطراح -ب

 وترینصب کامپ -ج



 وتریرات کامپییتعم -د

 ست؟ی(چfirmwareا )یان افزار یم-793

 سخت افزار محض است -الف

 نرم افزار محض است -ب

 و دستورالعمل هاست یکیاز مدارات الکترون یمجموعه ا -ج

 ره شده استیذخ یحافظه جانب یاست که بر رو ینرم افزار -د

 ر است؟یز یجزء کدام نرم افزار ها Norton utilityنرم افزار -797

 سودمند ینرم افزارها -الف

 یکاربرد ینرم افزارها -ب

 ستم عاملیس -ج

 روس هایو -د

 ر است؟یز یم نرم افزارهاجزء کدا wordنرم افزار -793

 سودمند ینرم افزارها -الف

 یکاربرد ینرم افزارها -ب

 ستم عاملیس -ج

 روس هایو -د

 ر مهم تر است؟یز یک از ابزارهایکدام  یت مناسب برایجهت حفظ سالمت کاربر موقع-792

 کریبورد و ماوس و اسپیک -الف

 تور و هدفونیبورد و مانیک -ب

 تورینکر و مایبورد و اسپیک -ج

 توریبورد و ماوس و مانیک -د

 باشد؟ یم  یکیتجارت الکترون یر به معنایکدام اصطالح ز-794

 E-word -الف

 E-commerce -ب

 E-Library -ج

 E-Learning -د

 شود؟ یمحسوب م یکیب تجارت الکترونیر از معایکدام مورد ز-790

 ق و لمس اجناسیعدم مشاهده دق -الف

 مت کاالهایسه قیمقا -ب

 تر از کاال یبدست آوردن  اطالعات جزئ -ج

 ساعته 30خدمات  -د

 ست؟یآموزش از راه دور ن یایک از مزایکدام-796

 دانشجو آموزش دهد یادیتواند به تعداد ز یک معلم می -الف

 ارزانتر است یسنت یاز آموزش وها یکیالکترون یاموزش ها -ب

 دوجود دار یقیک شخص حقیپرسش از  یبرا یفرصت کاف -ج

 دیاستفاده نما یستم آموزشیتواند در هر ساعت از شبانه روز از س یدانشجو م -د

 گردد. ینترنت ................. اطالق میق اید و فروش از طریبه خر-791

 یکیپست الکترون -الف

 یکیتجارت الکترون -ب

 E-Training -ج



 E-banking -د

 شود. ی................ گفته م وتریبه آموزش بر اساس کامپ-798

 CBT -الف

 E-commerce -ب

 E-mail -ج

 E-book -د

 د؟یبورد و ماوس بایاستفاده سالم از ک یبرا-799

 ک سطح و هم سطح با ارنج باشندیدر  -الف

 ن تر از سطح با آرنج باشندییپا -ب

 باال تر از سطح با آرنج باشند -ج

 باشند یندارد در چه سطح یتیاهم -د

 تور بهتر است؟یست کدام مانیپیک تای یبرا-333

 CRT -الف

 LCD -ب

 TV -ج

 ندارد یتفاوت -د

 :ین نوع صندلید بهتریکن یاستفاده م یوتر به مدت طوالنیاگر از کامپ-337

 مکت راحت استیک نی -الف

 م استیبا ارتفاع قابل تنظ یدفتر یک صندلی -ب

 باشد یکند چه نوع صندل ینم یفرق -ج

 م استیت تنظیچ گونه قابلیثابت بدون ه یندلک صی -د

 ند؟یگو ید ...............میآ یانه بوجود میکه از کار مداوم با را ییب هایبه آس-333

 Health -الف

 RSL -ب

 Homesick -ج

 computer sick -د

 ر است ؟یتاث یب  یطیست محیز ینه  کاهش آلودگیکدام گز-332

 مصرف شده یافت کاغذ ها و تونر هایباز -الف

 (standbyانه)یکاهش مصرف برق با استفاده از حالت اماده به خدمت را -ب

 کاغذ یبه جا یکیاستفاده از اسناد الکترون -ج

 ستمیز بودن سیتم -د

 ست؟یح نینه صحیکدام گز-334

 شود یب به چشمها میو آس یتور به صورت مستمر باعث خستگینگاه کردن به مان -الف

 ان داشته باشدیجر ید هوا به خوبیبادراتاق کار شما  -ب

 گر اتاق متمرکز کردید چشمان خود را به سمت دیوتر بایبعد از کار با کامپ -ج

 دید آهنگ گوش کنیوتر بایهنگام استفاده از کامپ -د

 ست ؟یحفاظت از اطالعات ن ینه جزء روش هایکدام گز-330

 ن رفتنیحفاظت در مقابل از ب -الف

 ختنیدر هنگام دور ر حفاظت از اطالعات -ب

 ر مجازیمقابله با نفوذ افراد غ -ج



 گرانیار دیقرار دادن رمز در اخت -د

 روس است؟یف ویر تعرینه زیکدام گز-336

 شود یانه میانه وارد رایکه مخف یبرنامه کوچک -الف

 رساند یب میانه آسیکه به اطالعات را یبرنامه ا -ب

 شود یانه میراانه وارد یکه مخف یبرنامه مخرب کوچک -ج

 شود یبه هر نوع برنامه مخرب گفته م -د

 شود؟ یانه منتقل نمیروس ها به رایاز کدام روش و-331

 سکیق دیاز طر -الف

 نترنتیق ایاز طر -ب

 یق شبکه محلیاز طر -ج

 وتریدر کنار کامپ یروسیقرار گرفتن فلش و -د

 کنند؟ یروس مقابله نمیبا و یروس به چه روشیضد و ینرم افزارها-338

 روسیپاک کردن و -الف

 روسیاز آلوده شدن به و یریشگیپ -ب

 یروسیل وینه کردن فایقرنط -ج

 حذف پادزهر -د

 شود؟ یب میروس تخریر اغلب توسط ویک از موارد زیکدام -339

 توریمان -الف

 اطالعات -ب

 وتریسرعت کامپ -ج

 یحافظه فقط خواندن -د

 ست ؟یمناسب نحفاظت  یر برایک از موارد زیکدام -373

 کارکتر2استفاده ازکلمه عبور حداقل با طول  -الف

 روس مناسبیاستفاده از نرم افزار ضد و -ب

 اب بصورت منظمیروس ینرم افزار و یبروز رسان -ج

 گرانیار دیقرار دادن رمز در اخت -د

 کنند: یران را حفظ مگیحقوق د یقیباشد به چه طر یرا دارا م GPL یه کنندگان نرم افزار که پروانه یته-377

 فین حق التالیآزاد کردن نرم افزار از بند قوان -الف

 گرانیه پروانه  به دیارا -ب

 خود یبرا ین حق انحصار کپیتام -ج

 گرانیه پروانه  به دیف و  اراین حق التالیآزاد کردن نرم افزار از بند قوان -د

 ر است؟یاز موارد زک یت کدام یرا یکپ یخ انقضایمان  برن تاریبراساس پ-373

 سال بعد از آن 35تا فوت خالق اثر و  -الف

 سال بعد از آن 05تا فوت خالق اثر و  -ب

 سال بعد از آن 15تا فوت خالق اثر و  -ج

 سال بعد از آن 05تا فوت خالق اثر و  -د

نکه برنامه ین ام بدویخاص خود دارد بده loginکه  یگریبه کاربر د یمدت یوتر را برایم کامپیاگر بخواه-372

 م.یکن یم از ........استفاده میخود را ببند یها

 log off -الف

 log in -ب



 Hibernate -ج

 switch user -د

 قرار دارد؟ startن نوار دکمه یا یرو-374

 start bar -الف

 task bar -ب

 Load bar -ج

 Base bar -د

 ت است؟ینه قابل رویوجود نداشته باشد کدام گز یچ پنجره ایکه ه یدر صورت-370

 Desktop -الف

 control panel -ب

 Foreground -ج

 Task manager -د

 ست؟یح نیندوز صحیو یط عمومینه در محیکدام گز-376

 دهد یانجام نم یعمل یبه تنهائ ctrlد یکل -الف

 است  run یفراخوان یبرا f5د یکل -ب

 د قرار داردیصفحه کل یدر قسمت عدد Numlock -ج

 ا خروج از پنجره ها استی یلغو کار یبرا Escد یکل -د

 رند؟یگ یدها مورد استفاده قرار میست کدام کلیک لینه از یانتخاب چند گز یبرا-371

 shiftو   ctrl -الف

 Altو  ctrl -ب

 Capslockو  ctrl -ج

 shiftو   capslock -د

 ندوز وجود دارد؟یخاموش کردن و یبرا ییچه راه ها-378

 shutdownو Log off -الف

 Restو shutdownو log off -ب

 Restو  hibernateو shutdown -ج

 Restو hibernateوLog off -د

 نه است؟یکدام گز Hibernateو shutdownوجه اشتراک -379

 ستم و قطع برق در هردویخاموش شدن کامل س -الف

 در حال اجرا ین رفتن برنامه هایپاک شدن و از ب -ب

 Hard disk به Ramات یمحتو یکپ -ج

 در حال اجرا یره برنامه هایذخ -د

 ر است؟ینه زیکدام گز start یباز شدن منو یان بر براید میکل-333

 Alt + c -الف

 ctrl + a -ب

 Alt + f0 -ج

 ctrl + Esc -د

 ر تک کاربره است؟یز یستم عامل هایک از سیکدام-337

 unix -الف



 Linux -ب

 windows XP -ج

 Dos -د

 م ؟یکن یستم کدام مورد را انتخاب میمجدد س یراه انداز به منظوره-333

 turn off -الف

 Restart -ب

 stand by -ج

 log of -د

 م؟یده یانجام م یچه عمل یتیان بر در هر موقعیم یمشاهده منو یبرا-332

 ک راستیکل -الف

 ک چپیکل -ب

 کیدوبار کل -ج

 right click+shift -د

 شود؟ ی..........استفاده م یدهایب کلیرکبستن پنجره فعال از ت یبرا-334

 Alt + c -الف

 Alt + f0 -ب

 ctrl+c -ج

 ctrl + esc -د

 ح است؟ینه صحیپنجره کدام گز ییجابه جا یبرا-330

 نوار عنوان یک رویکل -الف

 نوار عنوان و جابه جا کردن آن یک رویراست کل -ب

 نوار عنوان و جابه جا کردن یک رویکل -ج

 نوار عنوان یکردن روک یدابل کل -د

 سازد؟ یع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم میسر یکدام نوار امکان دسترس-336

 tool bar -الف

 Address bar -ب

 search bar -ج

 Menu bar -د

 رد؟یگیصورت م یکن برنامه به چه منظوریآ یک بررویعمل دوباره کل-331

 برنامه ییجابه جا -الف

 نامهبر یاجرا -ب

 ر مشخصات برنامهییتغ -ج

 مشاهده مشخصات برنامه -د

 شود. یرد باعث ظاهرشدن ..........میپنجره جا نگ یجار یر در فضایمس یاگر محتوا-338

 status bar -الف

 Address bar -ب

 toolbar -ج

 scrool bar -د

 ن کار کدام است؟یباز شده بهتر  یهمه پنجره ها ینه سازیکم یبرا-339



 f0 + Alt یبید ترکیفشردن کل -الف

 Alt+ctrl+Del یبید ترکیفشردن کل -ب

 (Task barدر نوار کار ) show Desktopنه یاستفاده از گز -ج

 در نوار کار windows media playerنه یاستفاده از گز -د

 ست؟یندوز چیط ویل از فولدر در محیص فاین راه تشخیساده تر-323

 my computerپنجره توجه به حجم هرکدام در  -الف

 windows explorerکونها در پنجره  یتوجه به آ -ب

 windows explorerدر پنجره   یتوجه به نمودار درخت -ج

 یو باال دستیتوجه به درا -د

 شود؟ یاستفاده م ییندوز از چه برنامه هایط ویل ها , شاخه ها در محیوها ,فایست درایل یمشاهده  یبرا-327

 windows explorer- my computer -الف

 control panel -my Network place -ب

 Runیو منو command prompt -ج

 Recycle binو  Desktop -د

 دهد؟ یانجام م یچه عمل toolbarsنه یاز گز lock the toolbarsنه یفعال کردن گز-323

 کند یم ینوار ابزار را مخف -الف

 کند ینوار ابزار را ظاهر م -ب

 کند یزار را قفل منوار اب -ج

 کند یم ینوار آدرس را مخف -د

 شود؟ یم رنگ پنجره ها استفاده میتنظ یبرا personalizeاز کدام تب از در پنجره -322

 Color -الف

 screen saver -ب

 Desktop -ج

 Background -د

 توان استفاده نمود؟ ینه میازکدام گز taskbarفه یکردن نوار وظ یجهت مخف-324

 Use small icon -الف

 Group similar taskbar buttons -ب

 show quick launch -ج

 Auto_hide the taskbar -د

 ست؟یچ taskbarکاربرد نوار -320

 در آن taskbarوجود دکمه نوار  -الف

 باز و در حال اجرا یو مشاهده برنامه ها startبه دکمه  یدسترس -ب

 ندوزیمات ویبه تنظ یسهولت دسترس -ج

 مکان جابجا کردن آن در صفحها -د

 ند.یگو یندوز را .......... میزکار ویم-326

 Taskbar -الف

 Pointer -ب

 Start Menu -ج

 Desktop -د



 ین کار برنامه هایانجام ا ید اجرا شده باشند برایبا ییانها حتما برنامه ها یکه قبل از اجرا ییبرنامه ها-321

 هدد ینه را در .........قرار میش زمیپ

 Autoexec.bat -الف

 windowsدر داخل پوشه  -ب

 start up -ج

 ت را نداردین قابلیندوز ایو -د

 قرار داد؟ ییاجرا ییبرنامه ها یبرا ییانبرهایتوان م یم taskbarه از یدر کدام ناح-328

 system tray -الف

 toolbar -ب

 task manager -ج

 وجود ندارد یه این ناحیچن -د

 گر انتقال داد ؟یرابه محل د task barفه یان نوار وظتو یچگونه م-329

 میده یش انجام میگر صفحه نمایفه عمل دراگ را به گوشه دینوار وظ یدر قسمت خال -الف

 میکن یراانتخاب م moveنه یک راست کرده سپس گزیفه کلینوار وظ یدر قسمت خال -ب

 میده یار مجهت نما را فش یدهایرا فشار داده و سپس کل ctrlد یکل -ج

 امکان ندارد ین عملیچن -د

 شود؟ یم یزیان بر در رومیجاد میباعث ا send toنه از یبا انتخاب  کدام گز-343

 (compressed zipped) -الف

 Mail recipient -ب

 cd-rw drive -ج

 desktop -د

 Desktop itemsاز  Generalش فرض درتب یر داده شده به صورت پییتغ یکن هایبرگرداندن آ یبرا-347

 ک کرد ؟ید کلیکدام دکمه رابا

 Restore default -الف

 clean desktop now -ب

 change icon -ج

 my computerنه یانتخاب گز -د

 ست؟یک برنامه چی shortcutانبر یمنظور از م-343

 Desktop یبرنامه رو یکپ -الف

 All programs یبرنامه در منو یکپ -ب

 ن آنییبا فلش کوچک درگوشه پا یکون برنامه اصلیکون به شکل آیک آی -ج

 ره شدهیکه برنامه در آن ذخ یریمس -د

 د؟یکن یاز کدام امکانات استفاده م windowsخودکار برنامه هنگام آغاز کار یاجرا یبرا-342

 Run             یمنو -الف

 start up -ب

 command prompt -ج

 Desktop -د

 شود؟ یانبر استفاده میک میجاد یکدام دستور جهت ا-344

 create icon -الف



 new folder -ب

 cerate shortcut -ج

 create file -د

 میکوچک باشد بهتر است  آنرا به صورت .....قرار ده desktop ینه یپس زم یر انتخاب شده برایاگر تصو-340

 center -الف

 tile -ب

 stretch -ج

 Large -د

 رند؟یگ یان برآنها معموال در کدام منو قرار میمکن یهنگام نصب برنامه ها آ-346

 All programs یاز منو Accessories یمنو -الف

 All programs یمنو -ب

 Accessoriesیاز منو system m tools یمنو -ج

 taskbar -د

 د انجام داد؟یبا یباز چه عمل یپنجره ها یبه حداقل رساندن تمام یبرا-341

 فهیدر نوار وظ show the desktopابزار  یک بر رویکل -الف

 باز یه پنجره هایکل Minimizeدکمه یک بر رویکل -ب

 close Groupsنه یو انتخاب گز taskbarبرنامه ها در  یاز دکمه ها یکی یک راست بر رویکل -ج

 ح استینه الف و ج صحیگز -د

د و در صورت امکان یاخل مربع دا پوشه را در دیل یتوان هر فا یم view ینه از منویباانتخاب کدام گز-348

 ده شود؟یل داخل آن دیفا یمحتوا

 icon -الف

 list -ب

 thumbnails -ج

 details -د

 ل کدام است؟یک فایمراحل حذف -349

 Back Spaceسک با دکمه یحذف از د -الف

 کردن سطل آشغال empty یخال -ب

 ل به دسکتاپیجابه جا کردن فا -ج

 دنکر deleteسک بایحذف از د -د

 ست؟یح نیر صحیک از موارد زیکدام  ید یس یل به رویت فایرا یبرا-303

 تریو رایل به درایکردن فا یکپ -الف

 save to cdنه یاستفاده از گز -ب

 send toنه یاستفاده از گز -ج

 تریو رایبه درا edit یاز منو copy toله یارسال بوس -د

 شود؟ یاس سر فصلها مندوز کدام تب باعث جستجو براسیو یدرراهنما-307

 search -الف

 index -ب

 contents -ج

 find -د



 م ؟یکن ینه استفاده میل ها و پوشه ها از کدام گزیفا یحذف دائم یبرا-303

 Delete -الف

 Recycle binدن و انداختن در یکش -ب

 shift +Del -ج

 ctrl +Del -د

 ردیگ ی...قرار مدر پوشه ... windowsحذف شده در   یلها و فولدرهایفا-302

 Recycle bin -الف

 document -ب

 temp -ج

 recent -د

 م؟یکن یاستفاده م یانه از چه برنامه ایل ها و پوشه ها دررایدا کردن محل و مشخصات فایجستجو و پ یبرا-304

 find -الف

 search -ب

 properties -ج

 explorer -د

 ند؟یگو یشود چه م یل ها استفاده میفاره یذخ یسک سخت که براین قسمت از دیبه کوچکتر-300

 لیفا -الف

 پوشه -ب

 کالستر -ج

 سکتور -د

 باشد؟ یدها میب کدام کلیترک edit یاز منو copyمعادل عمل -306

 Alt + f0 -الف

 ctrl + x -ب

 ctrl + c -ج

 ctrl + z -د

 شود؟ یاستفاده م ییدهایب چه کلیدر حال اجرا از ترک یین برنامه هایچ بیسوئ یبرا-301

 Alt + tab -الف

 shift + alt -ب

 ctrl + tab -ج

 Alt + esc -د

 ح است؟ینه صحیکدام گز یسک منطقیو د یکیزیسک فیدر مورد د-308

 م کردیتقس یسک منطقید یتوان به تعداد یرا م یکیزیسک فیهر د -الف

 م کردیتقس یکیزیسک فید یادیتوان به تعداد ز یرا م یسک منطقیهر د -ب

 cd یسک منطقیسک است و دیهمان هارد د یکیزیفسک ید -ج

 ستم استیسRAMاز  یبخش یسک منطقیاست و د یجانب یشامل حافظه ها یکیزیسک فید -د

 م.یکن یک مینه ....... کلیگز یرو Control Panelش، در یصفحه نما یها یژگیم ویتنظ یبرا-309

 Display -الف

 Device Manager -ب

 Ease Of Access -ج



 Personalization -د

 باشد؟ یم یچه اطالعات یل حاویا فایمربوط به هر شاخه و  properties یپنجره -363

 ر ـ حجمیین تغیخ اخریجاد ـ تاریخ اینام ـ تار -الف

 ا پوشه استیل یکه صاحب فا یل پوشه ـ نام کاربریات فایمحتو -ب

 لیفا یل پوشه ـ تعداد سطرهایآدرس فا -ج

 لیات فایمحتو یا پوشه ـ خالصه ایل یفابودن  یفقط خواندن -د

 شود. یش ........ گفته میبه محافظ صفحه نما-367

 Appearance -الف

 Screen Saver -ب

 Display -ج

 Color -د

 ( وجود ندارد؟recycle binافت )یکدام امکان در سطل باز-363

 Recycle binل ها از یحذف فا -الف

 Recycle binت یش ظرفیافزا -ب

 Recycle binل ها از یگرداندن فابر -ج

 از هارد یگرید یدر جا Recycle binکردن شاخه  یکپ -د

 رد؟یگیندوز توسط کدام برنامه صورت میافتن در ویجستجو و -362

 search -الف

 find -ب

 history -ج

 run -د

 شود؟ یاستفاده م یدیل از چه کلیا فایر نام پوشه ییتغ یبرا-364

 f5 -الف

 f3 -ب

 f3 -ج

 f0 -د

 ک پوشه را انتخاب کرد؟ی یتوان کل محتوا یدها میب کدام کلیبا ترک-360

 alt + a -الف

 ctrl + a -ب

 shift + a -ج

 alt + c -د

د عمل یجستجو چگونه با یشود در برنامه  یشروع م  tم که باحرف یبگرد یلیم به دنبال فایاگر بخواه-366

 م؟یکن

 *.* -الف

 *.*t -ب

 ?.?t -ج

 .*?t -د

 کدام است؟ searchانبر برنامه  ید میکل-361

 f3 -الف



 f3 -ب

 f1 -ج

 f0 -د

ل در کجا یاز فا یشود نسخه ا یمواجه م file│copyگر با فرمان یدر محل د یکپ یبرا یلیکه فا یهنگام-368

 رد؟یگ یقرار م

 Ram -الف

 clipboard -ب

 هارد -ج

 یفالپ -د

 ن نگه داشت؟یید پاید را بایک کدام کلیکل ل ها هنگامیفا یر متوالیانتخاب غ یبرا-369

 ctrl -الف

 alt -ب

 u -ج

 c -د

 ن نگه داشت؟یید پاید را بایک کدام کلیل ها هنگام کلیفا یانتخاب متوال یبرا-313

 ctrl -الف

 alt -ب

 shift -ج

 c -د

 باشد؟ یدها میب کدام کلیترک edit یاز منو cutمعادل عمل -317

 ctrl + f0 -الف

 ctrl + x -ب

 ctrl + c -ج

 ctrl + z -د

 م ؟یکن یرا انتخاب م styleبه منظور توپر کردن متن کدام -313

 bold -الف

 italic -ب

 underline -ج

 shadow -د

 رود یحرکت مکان نما در چهار جهت به کار م یدها برایک از کلیکدام-312

 arrow keys -الف

 enter -ب

 spacebar -ج

 backspace -د

 ش فرض کدام استیبه صورت پ wordpad یلهایوند فاپس-314

 rtl -الف

 ltr -ب

 rtf -ج

 ltf -د



 میکن یساده و کوچک از کدام برنامه استفاده م یمتن یل هایرفاییش و تغیرایو یبرا-310

 wordpad -الف

 notepad -ب

 paint -ج

 excel -د

 شود؟ یر استفاده میز یدهایکلاز کدام  wordpadدر برنامه  یل متنیجستجو کلمه در فا یبرا-316

 ctrl + f -الف

 ctrl + h -ب

 ctrl + x -ج

 alt + h -د

 ست ؟یر دو حالته نیز یدهایک از کلیکدام -311

 num lock -الف

 scroll lock -ب

 caps lock -ج

 Space -د

 م ؟یکن ید استفاده میاز کدام کل یجهت انتخاب چند سطر متوال-318

 ctrl -الف

 alt -ب

 shift -ج

 home -د

 ست؟ین wordpadبرنامه  یر از نواحیک از موارد زیکدام-319

 menu barنوار منو  -الف

 task barفه ینوار وظ -ب

 tool barنوار ابزار  -ج

 status barت ینوار وضع -د

 ست؟یمنظور از سبک نگارش متن چ-383

 متن یفاصله کاراکترها  پاراگرفها -الف

 نهیر پس زمیرنگ و تصو -ب

 ر خط داریم ,مورب ,زیضخ -ج

 نوع و اندازه قلم -د

 ست؟یپ چیش سرعت تاین عامل در افزایموثرتر-387

 د مناسبیاستفاده از صفحه کل -الف

 ژه پرداز مناسباستفاده از نرم افزار وا -ب

 " یپ دو دستیتا"ع موسوم به یپ سریباروش تا ییاشنا -ج

 کیمات اتوماتیاستفاده از تنظ -د

 ست؟یندوز چیتحت و یدر برنامه ها undoاز عمل منظور -383

 ک برنامهی یاز اجرا یریجلوگ -الف

 ک مرحله برگشت به عقبی -ب

 که حذف شده یانجام مجدد عمل -ج



 ک برنامهی یصدور مجوز اجرا -د

 ن نرم افزار واژه پرداز کدام است؟یمعرفتر-382

 editor dos -الف

 word -ب

 ms office -ج

 media player -د

 ست؟یچاپ چ یبید ترکیکل-384

 ctrl + c -الف

 ctrl +z -ب

 ctrl +p -ج

 ctrl +d -د

 میکن ینه .......استفاده میاز گز یکاغذ به حالت افق یچاپ کردن متن بررو یبرا-380

 margins -الف

 preview -ب

 portrait -ج

 portrait -د

مختلف  یبرنامه و برداشتن قسمت هانصب  یبرا add or remove programsنه برنامه یاز کدام گز-386

 شود؟ یندوز میو

 add new programs -الف

 Program and Features -ب

 change or remove programs -ج

 windows update -د

 شود یچاپگر معموال به درگاه ..........وصل م-381

 PS/3 -الف

 VGA -ب

 COM5 -ج

 USB -د

 ست؟یچک( در کنار چاپگر نشانه ی)ت√عالمت -388

 در حال چاپ -الف

 ان چاپیپا -ب

 ش فرضیچاپگرپ -ج

 ت در چاپیموفق -د

 کرد ؟ یک برنامه را زمانبندیتوان  ینه میباکدام گز-389

 START UP -الف

 Task manager -ب

 scheduled task -ج

 time -د

 ؟شودیر استفاده میاجرا شود از کدام برنامه ز یدر زمان خاص ینکه برنامه ایا یبرا-393

 SCHEDULED TASK -الف



 RUN -ب

 USER ACCOUNTS -ج

 ADD/REMOVE PROGRAM -د

 ح است ؟ینه صحید کدام گزیک فونت جدینصب  یبرا-397

 file یاز منو Install new fontنه یرفتن به کنترل پنل ـقسمت فونت و انتخاب گز -الف

 send toنه یاستفاده از گز -ب

 fontل یفا یک کردن رویدوبار کل -ج

 ستم وجود نداردید به سیامکان نصب فونت جد -د

 پرکاربرد است؟ یک ازانواع فونتهایکدام -393

 f_text -الف

 true type -ب

 adobe style -ج

 text font -د

 چه نام دارد؟ یل ها از حالت فشرده سازیفرمان خارج نمودن فا-392

 Open Zip -الف

 Extract -ب

 Send To -ج

 Rar -د

 ست؟یر جزءمراحل نصب چاپگرنیز ینه هایگزک ازیکدام -394

 print test page -الف

 printer shearing -ب

 local or network printer -ج

 page setup -د

 شوند؟ یم یت ونوبت بندیریچاپ مد یلها برایله..............فایبه وس-390

 page setup -الف

 spooling -ب

 print manager system -ج

 pms -د

 رفعال کرد؟یتوان فعال وغ یم یقیراچه طرautomatic updateت یخاص-396

 systemنهیگزcontrol panel -الف

 automatic updateنهیگزcontrol panel -ب

 updateنه یگزcontrol panel -ج

 settingنهیگزcontrol panel -د

 شود؟ یرات رسم مییگراف تغwindows task managerدر یچه موارد یبرا-391

 memory-cpu -الف

 disk-memory-cpu -ب

 networking-memory-cpu -ج

 task-memory-cpu -د

 ست؟یندوز چیط ویچاپ اطالعات درمح یقدم اول برا-398



 چاپ یمتن برا یمرتب ساز -الف

 print previewش چاپیش نمایمشاهده پ -ب

 چاپگر یونرم افزار ینصب سخت افزار -ج

 چاپ یاستفاده کاغذ مناسب برا -د

 شود؟ یاستفاده م یازچه ابزارwindowsط یدرمحdosاجرا دستورات  یبرا-399

 word pad -الف

 command prompt -ب

 note pad -ج

 schedule task -د

 باشد؟ ینمcontrol panelرجزء پنجره یز ینه هایک ازگزیکدام-233

 font -الف

 date and time -ب

 User account -ج

 add or update software -د

 نه استفاده کرد؟یکاغذ بهتراست ازکدام گز یقبل ازچاپ بررو-237

 print preview -الف

 file preview -ب

 page setup -ج

 print page -د

 شود؟ یاستفاده مprint ینه محاوره ایازکدام گز یچاپ صفحه جار یبرا-233

 number page -الف

 current page -ب

 count page -ج

 even page -د

 د انتخاب کرد؟یرد کدام مورد رابای(صورت گینکه عمل چاپ درطول کاغذ)عمودیا یبرا-232

 landscape -الف

 portrait -ب

 full -ج

 fit to -د

 م.یکن ینه................استفاده میازگز یکاغذ به حالت افق یچاپ متن بررو یبرا-234

 margins -الف

 preview -ب

 portrait -ج

 landscape -د

نه ..........را انتخاب یک راست کرده و گزیچاپگر نصب شده مورد نظر کل یش فرض روین چاپگر پییتع یبرا-230

 میکن یم

 printing preference -الف

 pause printing -ب

 set as default printer -ج



 sharing -د

ر یاز کدام برنامه ز وترین شده بصورت خودکار توسط کامپییتع یمشخص در زمانها یبرنامه ها یاجرا یبرا-236

 م ؟یکن یاسفاده م

 wordpad -الف

 scheduled tasks -ب

 automatic update -ج

 add hardware -د

 control panelن قالب اعداد از کدام نرم افزار در ییز تعیپ و نیتا یک زبان برایاضافه کردن  یبرا-231

 شود؟ یاستفاده م

 system -الف

 user accounts -ب

 regional and language options -ج

 speech -د

از قطعات ان خاموش شوند از کدام نرم  ین استفاده نشود برخیوتر به مدت معینکه اگر از کامپیم ایتنظ یبرا-238

 شود؟ یاستفاده م  control panelافزار از 

 keyboard -الف

 power options -ب

 folder options -ج

 internet options -د

 شود؟ یاستفاده م یچه عمل یبرا hibernateنه یگز-239

 شود یم shortcutجاد یباعث ا -الف

 ره کندیهارد ذخ یحافظه را بر رو یمحتوا shutdownستم قبل از یشود س یباعث م -ب

 رود یستم بکار میس یاضطرار یه یم منبع تغذیتنظ یبرا -ج

 شود standbayستم یشود س یباعث م -د

نه یانتخاب گز volumeو تب  sound and audio devices properties یدر کادر محاوره ا-273

 فتد؟یشود که بلندگوها از کار ب یباعث م

 mute -الف

 place volume icon in the taskbar -ب

 use only default devices -ج

 Hibernate -د

 م؟یینما یاز کدام روش استفاده م folder optionsجهت فعال نمودن -277

 folder optionپوشه مورد نظر و انتخاب  یک راست رویلک -الف

 edit یاستفاده از منو -ب

 desktop یک راست ماوس بررویبااستفاده از کل -ج

 میینما یاقدام م start │control panel │folder optionsر یاز مس -د

 ست ؟ین   Media playerیها ییر توانایک از موارد زیکدام -273

 لمیک فی یازصحنه هاگرفتن عکس  -الف

 jpgیش عکس هاینما -ب

 ل فرمت هایتبد -ج



 یصوت یگرفتن از تراکها یکپ -د

 است؟  Media playerیها ییک از مواردجز توانایکدام -272

 cdت کردنیرا -الف

 لهایبودن فا یروسیو یبررس -ب

 گوناگون بصورت خودکار یبا فرمتها یریتصو یلهایفا یپخش تمام -ج

 CDات یحتوپاک کردن م -د

 دارد؟ یندوز چندحالت کارین حساب ویماش-274

 حالت5 -الف

 حالت 0 -ب

 حالت3 -ج

 حالت 3 -د

 ب چه رنگها ساخته شده اندوحداکثرهرکدام چقدراست؟یاز ترکPaintرنگ ها در-270

 532و هر کدام یآب -سبز -قرمز -الف

 300زر وهرکدام  - یقهوه ا -قرمز  -ب

 301دام وهر ک یآب -سبز  -قرمز  -ج

 532زرد وهرکدام  - یقهوه ا -قرمز  -د

 اشتباه است؟ Paintنه در مورد یکدام گز-276

 گان استیرا Paint -الف

 نه دسکتاپ قرار دهد.یما در زمیتواندعکس را مستق یم Paint -ب

 است. یبردار Paint -ج

 راندازه عکس را دارد.ییتغ ییتوانا Paint -د

 م؟یکن یندوز از کدام ابزار استفاده میو یجانب یااضافه کردن برنامه ه یبرا-271

 Windows setting -الف

 Windows Application program -ب

 Add or Remove programs -ج

 Regional setting -د

278-Scheduled Tasks م شود؟یتواند تنظ یر نمیک ازموارد زیدر کدام 

 روزانه -الف

 یهفتگ -ب

 Logon -ج

 کیباهربار کل -د

 ستند؟ین OSI یه هایک از موارد جز الیکدام -279

 ه کاربردیال -الف

 ه اتصالیال -ب

 یداخل یوندهایه پیال -ج

 یکیزیه فیال -د

 شود؟ یبه صورت خودکاراجرا مdisk Cleanupیدر چه زمان-233

 زائد یل هایسک از فاینمودن هارد د یخال -الف

 انهیسک رایهارد د یرفع خراب -ب

 CPUضافه ازبرداشتن بارا -ج



 ندوز و برنامه هایکار و یو برایک درای یبودن فضا یدرصورت ناکاف -د

 م؟یباز را ببند یاستفاده ازکدام برنامه بهتراست همه برنامه ها و پنجره ها یبرا-237

 Task manager -الف

 Device manager -ب

 Disk clean up -ج

 Disk defragmenter -د

 ر است؟یر امکان پذینه زیق کدام گزیستم از طریسخت افزارها و منابع ست یریندوز امکان مدیدر و-233

 Device manager -الف

 my computer -ب

 task manager -ج

 windows explorer -د

 یراستفاده میاضافه و ناخواسته ازکدام برنامه ز یموقت یل هایسک سخت ازفاید یآزادکردن فضا یبرا-232

 م؟یکن

 Disk defragmenter -الف

 task manager -ب

 Disk cleanup -ج

 my computer -د

 شوند؟ ید نمیستم تولیس یموقت چگونه رو یل هایفا-234

 کند. یجاد میازبرنامه ها آنهارا ا یبرخ -الف

 میشو یخارج مShutdownستم بدونیاز س یوقت -ب

 میکن یاستفاده م internet explorerکه از  یزمان -ج

 کندیره میستم ذخیس یرا بر رو یلیکه کاربر فا یزمان -د

 شود؟ یاستفاده م یل ازچه برنامه ایک فایمربوط به  یسکتورها یختگیا رفع گسی ییحباب زدا یبرا-230

 task manager -الف

 Device manager -ب

 Disk clean up -ج

 Disk defragmenter -د

 آن استفاده کرد؟ یخاتمه  یتوان برا یم یقفل کند ازچه نرم افزار یکه نرم افزار یزمان-236

 task manager -الف

 Device manager -ب

 Disk clean up -ج

 Disk defragmenter -د

 ستم توسط نرم افزارها را مالحظه کرد؟یتوان منابع استفاده شده از س یم یبا چه نرم افزار-231

 Disk clean up -الف

 Device manager -ب

 task manager -ج

 Disk defragmenter -د

 شود. یش فرض ................ گفته میبه چابگر پ-238

 Setup Printer -الف



 Default Printer -ب

 Add Printer -ج

 Perferences -د

 یر پوشه ها( میگر )زید یموجود در پوشه ها ینه باعث جستجو در پوشه هایکدام گز Searchدر دستور -239

 گردد؟

 Search System Folder -الف

 Search Hide Folder -ب

 Search Subfolder -ج

 All File And Folders -د

نه بهتر یستم شود از کدام گزیوارد س یگریوتر قطع شود و کاربر دیبا کامپ ینکه ارتباط کاربرفعلیا یبرا-223

 م؟یاست استفاده کن

 Logoff -الف

 Restart -ب

 Turnoff -ج

 Hibernate -د

 خود را ندارد؟ یرنام کاربرییر اجازه تغیبران زکدام نوع ازکار-227

 ریمد -الف

 کاربر محدود -ب

 ریکاربرعضوگروه مد -ج

 همانیکاربر م -د

 ست؟یستم نیر سیرمنحصر به کاربرمدیز ینه هایک از گزیکدام -223

 دینصب نرم افزار و سخت افزارجد -الف

 دیا حذف کاربرجدیجاد یا -ب

 کاربر ر نام کاربر و نوع حسابییتغ -ج

 خود یکن حساب کاربردیرآییتغ -د

 شود؟ یاستفاده م یاز چه دکمه ا  Symantecروس کش یبروز کردن و یبرا-222

 Live Update -الف

 Symantec Update -ب

 Last Symantec -ج

 Last Update -د

 د:یستم کشف شده است بایکه در س یروسیافت اطالعات در مورد ویدر یبرا-224

 پ کرد.ینجره نام آن را تادر همان پ -الف

 ش داده شودینما یک کرده تا در خود برنامه درباره آن اطالعاتینام آن کل یرو -ب

 ش داده شودینما یدرباره آن اطالعات Onlineک کرده تا از مرورگر به شکل ینام آن کل یرو -ج

 ش داده شود.ینما یدرباره آن اطالعات Offlineک کرده تا از مرورگر به شکل ینام آن کل یرو -د

 ستند؟یمخرب ن یر جزء نرم افزار هایز یک از برنامه هایکدام -220

 روسیو -الف

 تروجان -ب

 هکر -ج



 کرم -د

 شود؟ یم یبانیندوز پشتیتوسط خود و یکدام فرمت فشرده ساز-226

 iso -الف

 rar -ب

 Yzip -ج

 zip -د

 ح است؟یحنه صیکدام گز Symantecک شاخه توسط یاسکن کردن  یبرا-221

 scan for virusک راست و انتخاب یکل -الف

 scan for virusسپس  Send toک راست و انتخاب یکل -ب

 scan for virusسپس  Send toک راست و انتخاب یکل -ج

 Send for scanک راست و انتخاب یکل -د

 ر باشد؟یط زیک از شرایکدام  ید دارایروس مناسب بایضد و یک برنامه ی-228

 ت نصب خودکار برنامهیقابل -الف

 (E-Mail)      یکیالکترون یبه نامه ها ییامکان پاسخگو -ب

 سهولت در نصب -ج

 (Update)                       یامکان به روز رسان -د

 شوند؟ یروسها آلوده نمیلها معموال توسط ویکدام نوع از فا-229

 Exe -الف

 Com -ب

 Txt -ج

 Bat -د

 ست؟یستم نیروس به سیورود و یراه هانه از یکدام گز-243

 Email -الف

 آلوده یلهایفا -ب

 Flashو CDمانند  یرسانه ها -ج

 ریاسکن تصاو -د

 مخرب است؟ ینه برنامه هایکدام گز-247

 Worm -الف

 Word -ب

 PowerPoint -ج

 excel -د

 ردیگ یقرار م یمورد بررس ردیگ یشتر مورد حمله قرار میکه ب ییل هایفقط فا یابیروس یدر کدام روش و-243

 Full system scan -الف

 Quick scan -ب

 Scan drives -ج

 Scan folders -د

 م؟یکن یک مینه کلیکدام گز یرو Control Panelش، در یصفحه نما یها یژگیم ویتنظ یبرا-242

 Appearance And Personalization -الف

 Device Manager -ب



 Display -ج

 Ease Of Access -د

  Mscofigر داد از کدام سربرگ در ییش فرض را تغیندوز پیم ویم و بخواهیندوز داشته باشیاگر چند و-244

 ر است؟یامکان پذ

 Boot -الف

 General -ب

 Service -ج

 Start up -د

 ............ است؟ defaultنه یگز boot.iniل یدر فا-240

 ستم عامل دومیر سیمس -الف

 ش فرضیستم عامل پیاوت سم یتا -ب

 ش فرضیستم عامل پیر سیمس -ج

 رکورد بوت یش فرض برایر پیمس -د

 چند قسمت است؟ یدارا boot.iniل یفا-246

 Operating Systemو  Boot Loader -قسمت  -الف

 Boot Loader -قسمت  -ب

 Operating System -قسمت  -ج

 boot typeو  Operating Systemو Boot Loader -قسمت  -د

شن و....( در یسک و شماره پارتی)شماره د یکیزیندوز از آدرس فیر ویمس یآدرس عاد یچرا بجا-241

boot.ini شود؟ یاستفاده م 

 شتریل سرعت بیبه دل -الف

 ل محافظت از آدرس هایبه دل -ب

 ندوزیو ها در ویبودن نام درا یل مجازیبه دل -ج

 ل سرعت کم تریبه دل -د

 ندوز است؟یو یقبل یبا نسخه ها یسازگار یر برایز ینه هایزک از گیکدام -248

 Timeout -الف

 Boot.ini -ب

 Win.ini -ج

 System 33 -د

 ح است؟یندوز صحیر نصب ویو و مسیمشاهده درا یکدام دستور برا-249

 %System root% -الف

 \\System root -ب

 : System root -ج

 System root -د

 ست؟یقابل اجرا ن disk management ک از موارد دریکدام -203

 propertiesات یش خصوصینما -الف

 وهیحذف و ساخت و فرمت درا -ب

 وهایر دادن حرف دراییتغ -ج

 ات آنیش محتویبازکردن و نما -د



 ست؟یچ Event Viewer یها log fileن کاربرد یمهم تر-207

 داد هایاز رو یآگاه -الف

 ستمیامه ها و سبرن یاحتمال یو رفع خطاها یبررس -ب

 س هایسرو یم نحوه راه اندازیتنظ -ج

 سک سختیت دیریمد -د

 ح است؟یصح disk managementت یر درباره قابلیز ینه هایک ازگزیکدام -203

 ستمیبرنامه ها و س یاحتمال یخطاها -الف

 ندوزیو یسک سخت قبل از راه اندازیت دیریو مد یشن بندیپارت -ب

 ندوزیاطالعات در و یره سازیل ذخیه وسایت کلیریو مد یشن بندیپارت -ج

 ندوزیو یاطالعات قبل از راه انداز یره سازیل ذخیه وسایت کلیریو مد یشن بندیپارت -د

 ندوز کدام ها هستندیلغو برنامه در و یروش ها-202

 Log off -ندوز یکردن و Shutdown -الف

 بستن برنام یبرا Task Managerاستفاده از  -بستن تمام پنجره برنامه -ب

 Start یاستفاده از منو - Task barدر نوار  Show Desktopنه یاستفاده از گز -ج

 Start یبستن منو -د از برنامه یک نمونه جدی یاجرا -د

 ست؟یستم مربوط نیس ییش کارایو افزا ینه سازیر به بهیز ینه هایک از گزیکدام -204

 یم مناسب حافظه مجازیتنظ -الف

 Startupدر  یر ضروریغ یس هاین سروبرداشت -ب

 ندوزیو یبه روز رسان -ج

 Disk Defragmenterل ها با یفا یرفع پراکندگ -د

 چقدر است یحداقل مقدار مجاز حافظه مجاز-300

 MB  5 -الف

 MB 3 -ب

 GB 3 -ج

 MB 053 -د

 windows (Registry. .......... ) یستریرج-206

 ز است.ندویو یهسته کنترل برنامه ها -الف

 ندوز قرار ندارد.یدر دسترس کاربران و -ب

 ع با حجم کم است.یحافظه سر -ج

 شود. یندوز نصب مید است که بعد از نصب ویک برنامه مفی -د

 ندوز است؟یو یر جزء امکانات داخلیک از موارد زیکدام -201

 Anti virus -الف

 Anti hack -ب

 Firwalle -ج

 Officeمجموعه  -د

 شود؟ یش داده میل سبز رنگ نماینام فا یطیدر چه شرا-208

 fat33و یفشرده در درا یلهایفا -الف

 fat33و یحفاظت شده در درا یلهایفا -ب

 ntfsویفشرده شده در درا یلهایفا -ج

 ntfsو یحفاظت شده در درا یلهایفا -د



 ک انجام شود؟یر ممکن است به صورت اتوماتیز یک از کارهایکدام -209

 الهیحذف فا -الف

 ل هایفا یابیباز -ب

 لهایفشرده شدن فا -ج

 ستم عاملینصب س -د

 برگرداند؟ یرا به حالت عاد encryptحفاظت شده  یلهایتوان فا یندوز چگونه میو یدر صورت نابود-263

 مشابه computer nameمشابه و  passwordو  user nameبا انتخاب  -الف

 Administratorبا استفاده از کاربر  -ب

 استفاده کرده است. Encryption یندوز برایکه و یید هایا استفاده از کلب -ج

 وجود ندارد. یراه -د

 ست؟ین NTFS یایر از مزایز ینه هایک از گزیکدام -267

 ل هایکاربران به فا ین مجوز دسترسییتع -الف

 بزرگ یشن هایاز پارت یبانیپشت -ب

 سکیمانند فلش د قابل حمل کوچک یره سازیل ذخیاز وسا یبانیپشت -ج

 بزرگ یشن هایشتر پارتیب ییکارا -د

 ر است؟یرامکان پذینه زیق کدام گزیستم از طریت سخت افزارها ومنابع سیریندوز امکان مدیدر و-263

 Device manager -الف

 my computer -ب

 task manager -ج

 windows explorer -د

 است؟ یابیستم قابل دستیخصات سق کدام زبانه مشیاز طر Device Managerابزار -262

 Hardware -الف

 Advanced -ب

 General -ج

 Remote -د

 رد؟یگ یقرار نم یک گروه سخت افزارینه ها در یگر گزیر با دیز یک از قطعات سخت افزاریکدام -264

 کارت صدا -الف

 یباز یکنترل کننده  -ب

 کارت مودم -ج

 کیکارت گراف -د

ن است که قطعه ینشان دهنده ا Device Managerدر  یام قطعه سخت افزاروجود کدام عالمت کنار ن-260

 شده است؟ ییبه طور ناقص شناسا

 $ -الف

 ؟ -ب

 ! -ج

 @ -د

 رود؟ یبکار م یرفعال نمودن موقت قطعه سخت افزاریغ ینه برایکدام گز-266

 Disable -الف

 Enable -ب

 Unistall -ج



 Update driver -د

 ست؟ین Removable Diskر یز ینه هاینه از گزیکدام گز-261

 Flash Disk -الف

 تالیجین دیدورب -ب

 یفالپ -ج

 Hard -د

 شود؟ ینه استفاده میندوز از کدام گزیلها توسط خود ویفا یفشرده ساز یبرا-268

 zip fileنه یگز - send toنه یگز -الف

 zipingنه یگز -ب

 compressed (zipped) folderنه یگز - send toنه یگز -ج

 compressed (zipped) fileنه یگز - send toنه یگز -د

 بان کدام است؟یه نسخه پشتیضرورت ته-269

 یبروز مشکالت سخت افزار -الف

 یمشکالت نرم افزار -ب

 کند برنامه ها یاجرا -ج

 ن رفتهیاز ب یل هایفا یایامکان اح -د

 شود؟ یه میبان تهینسخه پشت نه،یش فرض از کدام گزیبه طور پ-213

 یستمیس یل هایفا -الف

 م هایل ها و تنظیفا -ب

 مهم یپرونده ها -ج

 مهم یل هایفا -د

 شود....... . یباعث م File یاز منو Add a Passwordنه یدر پنجره پوشه فشرده شده، انتخاب گز-217

 ر باشد.یل انتخاب شده با کلمه عبور امکان پذیبه فا یدسترس -الف

 ر باشد.یبه فهرست پوشه فشرده شده با کلمه عبور امکان پذ یدسترس -ب

 ر باشدیپوشه فشرده شده با کلمه عبور امکان پذ یل هایفا یبه همه  یدسترس -ج

 ر باشد.یبه پوشه انتخاب شده با کلمه عبور امکان پذ یدسترس -د

 م ؟یکنیانتخاب منه را یکدام گز Outlook expressد در یک نامه جدیجاد یا یبرا-213

 create mail -الف

 new mail -ب

 write mail -ج

 mail -د

 ؟یعنیپاسخ دادن به نامه  یبرا-212

 answer -الف

 contact -ب

 Reply -ج

 Forward -د

214-outbox ؟ یعنی 

 ارسال شده ینامه ها -الف

 که قراراست ارسال شود یینامه ها -ب

 که نتوانسته ارسال شود یینامه ها -ج



 و نامهیارش -د

210-Drafts کدام پوشه است؟ 

 ل نشدهیتکم یپوشه نامه ها -الف

 ارسال نشده یپوشه نامه ها -ب

 ارسال شده یپوشه نامه ها -ج

 حذف شده یپوشه نامه ها -د

 نه است؟یکدام گز یمخف یکپ-216

 BC -الف

 CC -ب

 BCC -ج

 TO -د

 شود؟ یره مینامه در کدام پوشه ذخ send laterبا انتخاب -211

 Drafts -الف

 save -ب

 outbox -ج

 inbox -د

 باشد؟ یم یآموزش یتهاینه پسوند سایکدام گز-218

 edu. -الف

 org. -ب

 com. -ج

 net. -د

 ست؟یباشدمنظور چkbps 06اگر مودم-219

 سرعت کامپوتر -الف

 سرعت انتقال داده -ب

 سک سختیسرعت د -ج

 سرعت حافظه کش -د

283-ISPست؟یچ 

 یمحل ینده خدمات شبکه هاارائه ده -الف

 نترنتیارائه دهنده خدمات ا -ب

 خدمات شبکه یارائه دهنده محل -ج

 نترنتیخدمات ا یارائه دهنده محل -د

287-Home pageست؟یچ 

 شود یم یکه با باز کردن آن به صورت خودکار فراخوانmy computer یصفحه اصل -الف

 نترنتیشبکه ا یصفحه اصل -ب

 شود. یم یه با بازکردن مرورگر به صورت خودکار فراخوانک ینترنتیآدرس ا -ج

 باشد. یمMicrosoftتیسا یصفحه اصل -د

 ست؟ی(چspamاسپم)-283

 ینترنتیا یروس هایمبارزه با و یک برنامه برای -الف

 یوتریکامپ یستم هایس یابیب یع یک برنامه برای -ب

 ک روش مبارزه با هرزنامه های -ج



 هرزنامه -د

 ند؟یکوینترنت چه میخدمات رسان ا یها به شرکت-282

 URL -الف

 ISP -ب

 edu -ج

 site -د

 م؟یکنیک میکدام دکمه کل یبه منظور ارسال نامه بر رو-284

 send -الف

 sent -ب

 post -ج

 spam -د

 ند؟یگوینترنت چه میک صفحه وب در ایبه آدرس منحصر به فرد -280

 domain -الف

 site -ب

 URL -ج

 isp -د

 ست؟یت چیرد نوار وضعکارب-286

 دهد یش مینترنت را نمایارتباط ا یسرعت برقرار -الف

 دهدیش میبودن را نماoflineتیوضع -ب

 ر را درآن مشاهده کردیک تصویا یک فوق متن یوند یتوان آدرس پیم -ج

 کرد ر را درآن مشاهدهیک تصویا یک فوق متن یوند یتوان آدرس پیدهدو میش میبودن را نماoflineتیوضع -د

 ند؟یگویچه م یع بعدیمراجعه سر یسک براید یصفحات وب رو یره سازیات ذخیبه عمل-281

 proxy -الف

 cache -ب

 cookie -ج

 fire wall -د

قرار " "ن دو عالمت یرا ب یا عبارتینترنت اگر کلمه یجست و گر ا یت هایدر هنگام جست و جو در سا-288

 ..........یعنیم یده

 هر کدام از آن کلمات آن عبارت باشد یم که حاویخواهیرا م یصفحات -الف

 ا عبارت درآن ها آمده باشدین کلمه ینا ایم که عیخواهیرا م یصفحات -ب

 م که همه کلمات آن عبارت باشدیخواهیرا م یصفحات -ج

 ک از کلمات آن عبارت نباشدیچ یه یم که حاویخواهیرا م یصفحات -د

289-htmlست؟یچ 

 اخت اسناد فوق متنس یبرا یزبان -الف

 وب یساختار تمام صفحه ها -ب

 فوق متن یسیزبان برنامه نو -ج

 ییاجرا یل هاید فایزبان تول -د

 شود؟یاستفاده م یاز چه عالمت ینترنتیک آدرس ای ین قسمت هایب-293

 گرید یقسمت ها یبرا"/"ت ویآدرس سا ینقطه برا -الف



 گرید یقسمت ها یبرا"\"ت ویآدرس سا ینقطه برا -ب

 گرید یقسمت ها یبرا"&"ت ویآدرس سا ینقطه برا -ج

 گرید یقسمت ها یبرا"@"ت ویآدرس سا ینقطه برا -د

 م؟یپرکاربرد و مورد عالقه خودرا در قسمت........نگهدار یدهند  آدرس هایمرورگر ها به ما امکان م-297

 save -الف

 history -ب

 favorites -ج

 find -د

 شوند؟یم یم در قسمت ............نگهداریآن ها را توسط مرورگر مشاهده کرده ارا یکه اخ ییتهایسا-293

 history -الف

 save -ب

 favorites -ج

 recent -د

 شوند؟یشروع م یت ها معموال با چه حرفیآدرس وب سا-292

 STMP -الف

 FTP -ب

 STTP -ج

 HTTP -د

 جاد نمود.یام ..........ابا ن یشبکه ا یتبادل اطالعات نظام یبرا ییکایارتش آمر-294

 arpanet -الف

 internet -ب

 intranrt -ج

 extranet -د

 م؟یدهیرا انجام م یم چه کاریابیرا ب ین عبارتیعgoogleمانند  یم در جست و جو گریاگر بخواه-290

 میکنین کلمات آن از عالمت +استفاده میب -الف

 میدهیقرار م "آن هارا در عالمت  -ب

 میکنیهارا انتخاب مل آن ینوع فا -ج

 میکنین آن ها از عالمت نقطه استفاده میب -د

 یتوان محتوایافت شده است و حال بدون اتصال مجدد مینترنت دریق شبکه ایکه قبال از طر ییل هایبه فا-296

 شود؟یآن هارا  مشاهده کرد............گفته م

 offline -الف

 online -ب

 virus -ج

 download -د

 د؟یاز دارینترنت نیاتصال به ا یر برایز ینه هایک از گزید به کدام یم و خط تلفن دارشما مود-291

 مرورگر و چاپگر -الف

 و چاپگر ispحساب -ب

 چاپگر -ج

 ispمرورگر و حساب  -د



 ل قابل ارسال است؟یمیک ای یر از الزامات حتمیک از موارد زیکدام -298

 موضوع -الف

 رندهیگ -ب

 لیمیبدنه ا -ج

 اءامض -د

 م؟یکن یم از کدام دکمه استفاده میبفرست یگریافراد د یافت شده را برایم نامه دریاگربخواه-299

 Forward -الف

 Work offline -ب

 Reply all -ج

 send -د

 م.یسینو یاطالع باشند آدرس آن را در کادر.......... م یگر از آن بیرندگان دیکه گ یارسال نامه ا یبرا-433

 BC -الف

 CC -ب

 Bcc -ج

 To -د

 .......... . Send Laterبا فشردن دکمه -437

 رود. یم draftنامه به پوشه  -الف

 رود. یم outboxنامه به درون پوشه  -ب

 رود. یم indexنامه به درون پوشه  -ج

 رود. یم address bookنامه به درون  -د

 شود. یره می.. ذخل نامه شما در...........یفا یاز منو saveنه یبا انتخاب گز-433

 My document -الف

 Outbox -ب

 Draft -ج

 inbox -د

 رند؟یگ یمه کاره در کدام پوشه قرار مین ینامه ها-432

 Draft -الف

 Inbox -ب

 Outbox -ج

 Trash.  -د

 ند؟یگو یناخواسته چه م یبه نامه ها-434

 inbox -الف

 Spam -ب

 outbox -ج

 draft -د

 ست؟ینترنت نیال به ااتص ینه روش هایکدام گز-430

 ADSL -الف

 Wireless -ب

 Dialup -ج



 ICDL -د

 شود؟ یم تلفن برقرار میپرسرعت که با استفاده از س یارتباط-436

 Dialup -الف

 ADSL -ب

 Sat -ج

 ptmc -د

 ست؟یح نیصح  Dialup Connectionنه در رابطه با یکدام گز-431

 کند یاز مودم استفاده م -الف

 دارد یت خوبیگر خطوط وضعیبه نسبت دنترنت یسرعت ا -ب

 امکان اشغال بودن خط وجود دارد -ج

 است یدر شبکه قابل اشتراک گذار -د

 ست؟یاکسترانت چ-438

 است یله دارندگان مجوز  از خارج سازمان قابل دسترسیاز آن به وس ییاست که قسمت ها ینترنتیا -الف

 نترنت استیهمان ا -ب

 است یله دارندگان مجوز  از خارج سازمان قابل دسترسیاز آن به وس ییمت هانترنت است که قسیهمان ا -ج

 است یله دارندگان مجوز  از داخل سازمان قابل دسترسیاز آن به وس ییاست که قسمت ها ینترنتیا -د

 وتر بر اساس محدوده استقرار است؟یکامپ یشبکه ها ینه طبقه بندیکدام گز-439

 Lan-internet -الف

 Lan-Wan -ب

 internet-Arpanet -ج

 Lan-arpnet -د

 ست؟ینترنت چیا-473

 میدار ینقاط جهان به آن دسترس یاست که ما در تمام ییت هایوب سا -الف

 میدار ینقاط جهان به آن دسترس یاست که ما در تمام یلهایمیو ا یت ها یوب سا -ب

 ت خاص استیبدون مرکز یجهان یان شبکه است و شبکه ایم یبه معن -ج

 نترنت استیهمان ا -د

 ست؟یچ CLIENTبا  SERVERتفاوت  -477

 سازنده آن است CLIENTارائه دهنده منابع و    SERVER -الف

 سازنده آن است CLIENTو   یمشتر  SERVER -ب

 رنده منابع استیگ CLIENTارائه دهنده منابع و    SERVER -ج

 ل منابع  استواسط انتقا CLIENTارائه دهنده منابع و    SERVER -د

 کتر است؟ین نزدیبه زبان ماش یسیکدام زبان برنامه نو-473

 pascal -الف

 c -ب

 VB -ج

 Asambly -د

 نه است؟یده بدون پوشش کدام گزیزوج به هم تاب-472

 STP -الف

 UTP -ب



 TP -ج

 NTP -د

موجود  در  یجانب  یوتر و دستگاه هایکامپ یاست که از تعداد Lanک شبکه یاز  یک قسمت کوچکی-474

 ل شده است؟یشبکه تشک

 segment -الف

 wan -ب

 Man -ج

 Local -د

 باشد؟ یبهتر یزات سخت افزاریتجه ید دارایبا یانه ایرا یانه در شبکه هایکدام را-470

 clientانه یرا -الف

 یتیریانه مدیرا -ب

 serverانه یرا -ج

 نترنتیانه متصل به ایرا -د

 شوند؟ یمبه هم وصل LANک درشبکهیکدام-476

 تیک سای یموجود بر رو یوترهایکامپ -الف

 مختلف یتهایسا یوترهایکامپ -ب

 ک ادارهی یوترهایکامپ -ج

 نترنتیا یموجودر بر رو یوترهایکامپ -د

 به هم وصل شده اند؟ چگونهWanوترهادرشبکهیکامپ-050

 ق کابلیازظر -الف

 ق خط تلفنیازطر -ب

 نترنتیق ایازطر -ج

 نترانتیق ایازطر -د

 ند.یگو یگرشبکه.........میکدیک کشور رابه یک موسسه دریشعبات مختلف   یانه هایاتصال را-478

 LAN -الف

 WAN -ب

 WIRELESS -ج

 INTERNET -د

 شود. یتوسط.......انجام م LANک شبکه یموجود در یارتباط.........ها-479

 Segment-backbone -الف

 Baseband-broadband -ب

 -Baseband broadband -ج

 -Segment backbone -د

 ت منابع  شبکه........است.ی.........امنیدرشبکه ها-433

 شتریب-peer to peer -الف

 کمتر-server base -ب

 ندارد یفرق -ج

 شتریب-server base -د

 رد؟یگ یک ساختمان و درفواصل کم مورد استفاده میکدام نوع شبکه در داخل -437



 WAN -الف

 MAN -ب

 LAN -ج

 نترنتیا -د

 است؟ یت خطوط انتقال  خصوصیدرکدام نوع شبکه ازنظرفاصله مالک-433

 WAN -الف

 MAN -ب

 LAN -ج

 یشبکه شهر -د

 ار باالست؟یدرکدام نوع شبکه ازنظرفاصله سرعت انتقال داده ها بس-432

 LAN -الف

 MAN -ب

 WAN -ج

 یشبکه شهر -د

 یگفته م یماننداستان,کشور و قاره برقرار است چه نوع شبکه ا یعیوس ییایه جغرافیکه درناح یبه شبکه ا-434

 شود؟

 LAN -الف

 MAN -ب

 WAN -ج

 یشبکه محل -د

 ند؟یگو یکنند م یجاد میح اطالعات مشکل ایکه درانتقال صح یبه امواج مزاحم-430

 تیپاراز -الف

 Noise -ب

 گنالیس -ج

 چکدامیه -د

تواند به  ینم  xpندوزیجاد شده با ویرایر به نظیک شبکه نظیم در یقر به طورمستیک ازموارد زیکدام -436

 اشتراک گذاشت؟

 پوشه -الف

 نترنتیارتباط ا -ب

 لیفا -ج

 اسکنر -د

 ست؟یح نیصح cat0انه با کابل یم دو رایک درمورد اتصال مستقیکدام -431

 ر است.یر به نظیشبکه نظ -الف

 استفاده شود.Crossoverد از کابلیبا -ب

 م شود.یتنظWorkgroupد به صورتیبا -ج

 ست.یر نیامکان پذ -د

 کسان دارند؟یLAN......یکربندیازبه پین peer to peerشرکت کننده درشبکه یوترهایکامپ-438

 ک پروتکلیحداقل  -الف

 حداقل دو پروتکل -ب



 حداقل سه پروتکل -ج

 حداقل چهارپروتکل -د

 شود؟ یده میندوز نامیدر و IPکیماتاتو یمحل یر آدرس دهیم زیک ازمفاهیکدام -439

 APIPA -الف

 ISP -ب

 TCP/IP -ج

 Netbue -د

 شود؟ یشبکه استفاده م یه هایازکدام پروتکل در ال xpندوزیدر و-423

 TCP -الف

 IP -ب

 IPX -ج

 SPX -د

 د؟ینماین مییگر........آن شبکه راتعیکدیبه  یکیزیق کانال فیستگاهها ازطریاتصال ا یچگونگ-427

 راهکار -الف

 یتوپولوژ -ب

 پروتکل -ج

 یکیزیه فیال -د

 ست؟یباندچ یواحد پهنا-423

 Bps -الف

 Cm -ب

 Mm -ج

 M -د

 برقرارارتباط عبارتنداز؟ یانواع روشها-422

 چندطرفه-دوطرفه-ک طرفهی -الف

 چندطرفه-دوطرفه همزمان-ک طرفهی -ب

 چندطرفه همزمان -رهمزمانیدوطرفه غ-ک طرفهی -ج

 دوطرفه همزمان -رهمزمانیوطرفه غد -ک طرفهی -د

424-OSIه دارد؟یچندال 

 3 -الف

 0 -ب

 0 -ج

 0 -د

420-TCP/IP ه دارد؟یچندال 

 0 -الف

 0 -ب

 1 -ج

 0 -د

 شود؟ یبرقرار م یمرکز"گره"کیق یشبکه ازطر ینهایماش یارتباط تمام ین توپولوژیدرا-426

 Bus -الف

 Ring -ب



 Star -ج

 Hybrid -د

 مورد استفاده است؟internetبکه ش یکدام مدل برا-421

 TCP/IP -الف

 OSI -ب

 ISO -ج

 IPX -د

 داستفاده شود؟یبا یناول باشد از چه پروتکل  netwareک شبکهیاز به ارتباط بایاگرن-428

 OSI -الف

 IPX -ب

 TCP/IP -ج

 Nave -د

 ست؟ینترنت نیارتباط با ا ینه ها ازراه هایک ازگزیکدام -429

 E5 -الف

 ADSL -ب

 wireless -ج

 cat 0e -د

 ........است؟E7مشخصه خطوط -443

 است. یتلفن عاد یشماره با شماره ها یابتدا یتفاوت رقم ها -الف

 کنند. یم استفاده میسیب یازفناور -ب

 کنند یاستفاده م cat 0e یازفناور -ج

 د.ریگ یآن ها به صورت آنالوگ صورت نم یتال هستند و انتقال اطالعات رویجیکامال د -د

 کند؟ یخودارسال م یرا به همه پورتها یورود یزات شبکه است که بسته هایاز تجه-447

 HUB -الف

 Switch -ب

 server -ج

 client -د

 کند؟ یت میوند داده ها فعالیه پیکدام دستگاه در ال-443

 HUB -الف

 Cat0 -ب

 Switch -ج

 Cat 0e -د

 کند؟ یشودارسال م یم یستم مقصد منتهیکه به س یرا فقط به پورت یزات شبکه که بسته ورودیازتجه-442

 server -الف

 switch -ب

 HUB -ج

 Client -د

 رود؟ یوصل کردن دوسگمنت شبکه به کارم یبرا-444

 Bridge -الف



 switch -ب

 Router -ج

 HUB -د

 باشد؟ یمناسب م 733Mbpsمبادله اطالعات باسرعت یبراUTPکابل  یک از گروه هایکدام -440

 CAT-3 -الف

 cat-3 -ب

 CAT-0 -ج

 CAT-0 -د

 باشد؟ ین نوع رسانه انتقال میر ارزان تریز یک از کابل هایکدام -446

 یبرنوریف -الف

 UTP -ب

 هم محور -ج

 STP -د

 شود؟ یاستفاده نم733Mbpsیکدام کابل در سرعت ها-441

 هم محور -الف

 UTP -ب

 یبرنوریف -ج

 STP -د

 هستند؟ یتیدر کابل شبکه داده هاچندب-448

 2 -الف

 0 -ب

 51 -ج

 5 -د

 شود؟ یانتقال اطالعات استفاده م یبرا Tokenاز یدر کدام توپولوژ-449

 Ring -الف

 star -ب

 Bus -ج

 Mesh -د

 شود؟ یه شبکه استفاده میازکدام پروتکل در الxpندوزیدر و-403

 TCP -الف

 IP -ب

 IPX -ج

 SPX -د

 ........نام دارد.شبکه یبررس یمرجع برا یه ایمدل هفت ال-407

 TCP/IP -الف

 OSI -ب

 SNA -ج

 Apple talk -د

 ند؟یگو یه شبکه........مید شده در الیتول یبه بسته ها-403



 Datagram -الف

 Frame -ب

 packet -ج

 Token -د

 شود. یکند........گفته م یشبکه را مشخص م یها یژگیکه و یانه ایک شبکه رای یبه ساختار درون-402

 .یدرون یلوژتوپو -الف

 شبکه یمعمار -ب

 شبکه یترمونولوژ -ج

 پروتکل شبکه -د

404-Router کند؟ یه کار میدرکدام ال 

 یکیزیف -الف

 وند دادهیپ -ب

 شبکه -ج

 انتقال -د

 هستند؟ یه کاربردیال یکدام گروه ازپروتکل ها-400

 IPX-TCP-FTP -الف

 IPX-SMTP-NNTP -ب

 SNTP-RDP-NNTP -ج

 HTTP-IP-NetBEUI -د

 شود؟ یت شبکه مینه باعث کاهش امنیکدام گز-406

 دهیچیالزام کاربران به استفاده از کلمه عبور پ -الف

 ر انیین مدت اعتبار کلمه عبور و اجبار کاربر به تغییتع -ب

 ن ازادانه کلمه عبور دلخواهییتع یارات  کامل به کاربر برایاخت یاعطا -ج

 برر کلمه عبور از کارییار تغیسلب اخت -د

سرور مورد 3333ندوز یستم عامل شبکه ویدر س یتیت کاربران شبکه کدام پروتکل امنین هوییتع یبرا-401

 رد؟یگ یاستفاده قرار م

 IPSec -الف

 SSL -ب

 Kerberos -ج

 user level -د

 ست؟ین یستم اطالعاتیک سی یدات ممکن براینه از انواع تهدیکدام گز-408

 یس دهیسرو از یریجلوگ یحمله برا dos -الف

 یدستکار یحمله برا -ب

 یپراکندگ یحمله برا -ج

 یدسترس یحمله برا -د

 ست؟ینه ازموارد حفاظت از شبکه نیکدام گز-409

 ن سالمت داده هایتضم -الف

 upsاستفاده از  -ب

 بانیه پشتیته -ج

 از ارتباط یریجلوگ -د



 ب شده است؟وتر درست انتخایکامپ یدر شبکه برا ینامگذار یکدام نام برا-463

 Room_5,53 -الف

 Room- 5-53 -ب

 Room 533 -ج

 Room 530 -د

 یرد کدام مورد را در کادر محاوره ایک در نظر بگیرا بصورت اتومات IPن که شبکه بتواند آدرس یا یبرا-467

TCP/IP د انتخاب نمود:یبا 

 option an IP address Automatically -الف

 Use the following IP address -ب

 Use the following DNS server address -ج

 Ip static -د

 نت نصب شده باشد؟یتم در کالید کدام آیندوز بایه ویجاد شبکه بر پایا یبرا-463

 Client server for Netware -الف

 Internet protocol (TCP ) -ب

 Client for Microsoft Network -ج

 File and printer sharing for Microsoft Networks -د

 از ندارد کدام هستند؟ین ینت شبکه  محلیمتداول که کال یتم هایآ-462

 Client for Microsoft Network -الف

 File and printer sharing for Microsoft Networks -ب

 Internet protocol (TCP ) -ج

 Getway -د

 شود؟ ینه استفاده میاز کدام گز Computerر نام ییتغ یبرا-464

نه یرا انتخاب نموده و از گز Computer Nameسربرگ  Systemکن یاز آ Control Panelدر پوشه  -الف

Change م.یکن یاستفاده م 

 م.یکن یاستفاده م Changeنه یرا انتخاب نموده و ازگز Folder Optionنه یگز Startدر  -ب

 یرا انتخاب م Change Nameرا انتخاب نموده و سپس  Folder Optionنه یگز Control Panelدر پوشه  -ج

 م.یکن

 Renameنه یو انتخاب گز this pcکن یآ یک  بر رویراست کل -د

 ست؟یچ Remote Desktopدر بحث  یندوزعادیندوز سرور و ویتفاوت و نیتر یاصل-460

 ستم استفاده کنند.یک سیتوانند از  یکه همزمان م یدر تعداد کاربران -الف

 ندوزیو یاز تم ها یبانیدر پشت -ب

 در سرعت کار و قدرت سرورها -ج

 ندارند یچ تفاوتیه -د

 وتر دور باشند؟یدر کامپ یتوانند جز منابع محل یک میکدام-466

 Cpuپردازنده ها  -الف

 Hard disk driveوها هارد یدرا -ب

 Ramحافظه  -ج

 Romحافظه  -د

 اشتباه است؟  Remote Desktopورد نه در میکدام گز-461



 رد.یصورت گ یمحل ید در شبکه هایبا Remote Desktop -الف

 کرد.Remoteتوان  یم Ipبا  -ب

 ارات است.یاز اخت یار باالئیگر با سطح بسید یوترهایتوان اتصال به کامپ Remote Desktop -ج

 شدداشته با یواقع loginتواند  یدر اصل نم Remote Desktop -د

468-Login قابل  ییهاremote : شدن هستند که 

 کرده باشند. login یکبار به صورت محلیحداقل  -الف

 داشته باشد password -ب

 باشد. documentپوشه  یدارا -ج

 باشند. Lanدر داخل شبکه  -د

 است؟ حینه صحیکدام گز  ntfs یوهایدر درا یکاربر یشرفته مجوزهایمات پیبه تنظ یدسترس یبرا-469

 control panelاز  advanced file securityنه یک زدن گزیت -الف

 control panelاز  advanced file securityنه یک زدن گزیوت fat33و به یل درایتبد -ب

 folder optionاز   use simple file shearingنه یک گزیبرداشتن ت -ج

 folder optionاز   advanced file securityنه یک زدن گزیت -د

 باشد؟ یل کدام میفا یندوز در هنگام اشتراک گذاریش فرض ویپ-413

 Simple file sharing -الف

 Advanced file sharing -ب

 VPN -ج

 PPP -د

 دا نمود؟یپ یتوان به چاپگر به اشتراک گذاشته شده دسترس یاز کدام راه م-417

 LANق یاز طر -الف

 WANق یاز طر -ب

 نترنتیق ایازطر -ج

 نترنتیو   ا  WANو  LANق یاز طر -د

 دا نمود؟یپ یتوان دسترس یق میاز چند طر Remote Desktopبه -413

 Lan/Wanق یاز طر -الف

 Dial-upق یاز طر -ب

 نترنتیق ایازطر -ج

 نترنتیو ا  Lan/Wanق یاز طر -د

 نامند ؟ یشوند را چه م یل میکه با هدف  کسب سود تشک ییسازمان ها-412

 یدیتول یمان هاساز -الف

 یخدمات یسازمان ها -ب

 یخصوص یسازمان ها -ج

 یانتفاع یسازمان ها -د

 کدام جمله غلط است ؟-414

 باشد. ینترنت مید و فروش ای( تنها شامل مسائل مربوط به خر e-commerce)یکیتجارت الکترون -الف

 است.  e-businessاز  یرمجموعه ایز یکیتجارت الکترون -ب

 متفاوت است. یکیبا تجارت الکترون ینترنتیا کسب و کار -ج

 ند.یگو یکیان و خدمات پس از فروش تجارت الکترونید و فروش ،ارتباط با مشتریو خر ی، مال یابیبه مباحث بازار -د



 شود؟ یاطالعات, اخبار و آموزش به کدام نوع کسب و کار مربوط م یجاد امپراتوریا-410

 ینترنتیا -الف

 یخانگ -ب

 کوچک -ج

 یخانوادگ -د

 شود ؟ یا سازمان انجام میک واحد یهستند که در  ییت هایف و فعالیه وظایمسئول کل-416

 یران تخصصیمد -الف

 یران عمومیمد -ب

 یاتیران عملیمد -ج

 یران عالیمد -د

ک اداره) مورد یکارمند  یایوضع حقوق و مزا یستم (برسیل سیه و تحلیدر کدام مرحله از مراحل تجز-411

 رد؟یگ یقرار م یسبرر

 لیه و تحلیتجز یم طرح مقدماتیه و تنظیته -الف

 ن حدود آنییان مشکل و تعیص و بیتشخ -ب

 و ثبت اطالعات یجمع آور -ج

 یشنهادیاجرا و استقرار طرح پ -د

 کدام است؟ ییدودو ی( در مبنا78)73یمعادل عدد دهده-418

 55555 -الف

 55555 -ب

 55555 -ج

 55555 -د

 


