
استفاده.2 صورت استدر کدام صندلی نوع بهترین ، کامپیوتر از مدام و :طوالنی

راحت-الف نیمکت یک

تنظیم-ب قابل ارتفاع با دفتری صندلی یک

چوبی-ج صندلی یک

فلزی-د صندلی یک

باشد؟.1 می کامپیوتر تعریف زیر موارد از یک کدام

ریزی-الف برنامه قابل حساب ماشین یک دهد.کامپیوتر انجام باالیی سرعت با را محاسباتی عملیات تواند می که است

خاصی-ب عملیات و کرده دریافت وروردی عنوان به را هایی داده تواند می که است ای خروجیوسیله و داده انجام آن روی

کند. تولید را نیاز مورد های

اس-ج اطمینان قابل و هوشمند،خالق است ای وسیله کند.کامپیوتر یاری را انسان کارها از بسیاری در تواند می که ت

دهد.-د انجام باال دقت و سرعت با را انسان کارهای همه است قادر که الکترونیکی است دستگاهی

میشوند؟.9 محسوب عامل سیستم یک زیر موارد از کدامیک

Netscape-دWindows Xp-جPowerPoint-بPhotoshop-الف

میشود..4 استفاده اینترنت به اتصال برای مورد کدام از

صدا-بLANشکبه-الف )-جکارت گرافیک-د(Modemمودم کارت

گزینه.5 از یک کدام کامپیوتر در موزیک و صوت از استفاده نیست؟برای ضروری زیر های

صدا-الف ج–بکارت ویدئویی-مودم یا صوتی بلندگو-دفایل

مورد.6 در گزینه است؟RWCDکدام صحیح

نوع-الف ویژهCDاین اهمیت دارای آنها ایمنی که مهمی بسیار اطالعات نگهداری میبرای کار به است رود.ای

نوع-ب یک کهCDبه سریع21خاص ازبرابر است،CDتر معمولی میCD RWهای شود.گفته

نوعی-ج آCDبه ظرفیت که است،CDبرابر21نخاص معمولی میCD RWهای شود.گفته

نوعی-د چندینCDبه امکان که میخاص را اطالعات حذف و ضبط میCD RWدهد،بار شود.گفته

ذخیره.7 ظرفیت و پردازش است؟سرعت بیشتر زیر کامپیوترهای از نوع کدام در اطالعات سازی

Personal Computer-دMicro Computers-جMini Computer-بMain Frame-الف

؟.8 هستند خروجی وسایل جزء زیر ابزار از یک کدام

Scanner-دKeyboard-جMouse-بSpeaker-الف

گزینه.3 از کنترلکدامیک وسایل جزو زیر اشارههای نمیکننده محسوب شوند؟گر

لمسی-بماوس-الف بازی-جصفحه اسکنر-ددسته

معمول .21 ظرفیت بیانگر گزینه است؟یکدام دیسک فالپی نوع ترین

بایت1.44-الف بایت1.2-دگیگابایت1.2-جمگابایت1,44-بکیلو

هستند؟ .22 خواندنی فقط زیر های گزینه از کدامیک

چه؟ Copy Writeقانون .21 یعنی

تولید-الف کند.یعنی کپی را افزار نرم این او اجازه بدون ندارد حق کسی و میشود محسوب آن مالک افزار نرم هر کننده

شود-ب استفاده دیگر شرکتهای توسط نباید است شده ثبت آنها نام به که شرکتها بعضی اسامی یعنی

Diskette-دHard Disk-جROM-بRAM-الف
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فروش-ج و خرید کنندگان تولید اجازه بدون نباید افزاری سخت قطعات شوندیعنی

کند.-د برداری کپی یا استفاده دیگران شخصی اطالعات از ندارد حق کسی یعنی

است؟ .29 نوعی چه از اداره یک داخلی شبکه

WAN-دInternet-جMAN-بLAN-الف

دارد؟ .24 وجود ورودی دستگاه چند زیر دستگاههای در

نوری قلم اسکنر، چاپگر، پالتر، ماوس، کلید، صفحه نمایش، صفحه

1-د5-ج4-ب9-الف

نمایش.....است. .25 صفحه در تصویر عنصر کوچکترین

کاراکتر-دDots-جPin-بPixel-الف

رویدکمه .26 اجرا حال در های گیردکدامبرنامه می قرار ؟نوار

Menu Bar-دTaskbar-جAddessBar-بTool Bar-الف

کرده .27 مشاهده که را اسنادی آخرین قرارلیست کجا در گیردایم ؟می

My Document-الف

My Recent Document-ب

My Network Palace-ج

Favorite-د

نمای .28 فایل چیستاپسوند نگر

فایل-الف فایل-بنوع فایل-جنام فایل-داندازه ساخت تاریخ

فرمان .23 فوری چیست؟PASTEکلید

Ctrl+C-دCtrl+P-ج Ctrl+V-بCtrl+X-الف

می .11 کرد؟چگونه انتخاب را پوشه یک پراکنده فایل چند توان

فایل-الف روی کلیک نظربا مورد های

فایل-ب نام حرف اولین کلید دادن فشار با

فایل-ج روی کردن کلیک کلیدهنگام نظر مورد داشت.CTRLهای نگه پایین را

فایل-د روی کردن کلیک کلیدهنگام نظر مورد داشت.SHIFTهای نگه پایین را

می .12 استفاده گزینه کدام از فایلها نوع براساس پنجره آیکنهای نمودن مرتب شود؟برای

Size-دDate-جType-بName-الف

هابرای .11 پوشه و فایلها نام شود؟کدامازتغییر می استفاده گزینه

Send To-دProperties-جRename-بDelete-الف

پوشه .19 نامگذاری در کاراکتر است؟کدام مجاز غیر ها

$-د(-ج@-ب؟-الف

میشود؟ .14 استفاده چاپ محدوده کردن مشخص برای گزینه کدام از متنی فایل یک اطالعات چاپ هنگام

--د:-جUntil-بTO-الف

پر .15 و عالقه مورد محلهای میگیرد؟لیست قرار منو کدام در استفاده

favorite-دView-جEdit-بFile-الف

باشد.WWWاصطالح .16 می زیر های گزینه از کدامیک سرنام

World wide Web-الف

Web wonder Wide-ب

Wide Web Word-ج

Wide Western Web-د

وجود .17 جستجو نتیجه در نظر مورد عبارت بخواهید نمائید.اگر می استفاده عالمتی چه از باشد نداشته
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%-د--ج+-ب&-الف

فرض .18 پیش صفحه نمایش ابزاربرای نوار گزینه کدام از میاستانداردمرورگر ؟کنیماستفاده

Research-دHistory-جHome-بFavorites-الف

هاکپی .13 مینامه نگهداری کجا در ارسال از ؟شودبعد

Draft-دInbox-جOutbox-بSent Item-الف

به .91 دریافتی نامه ارسال میجهت استفاده ای گزینه چه از فرستنده از غیر ؟کنیمشخصی

Answer-دForward-ج Reply All-بReply-الف

شده .92 خوانده ایمیل یک اینکه کردن مشخص برنامهاستبرای میکنیم؟Outlook Expressدر عمل چگونه

EditMark as read-الف

fileMark as a read-ب

EditMark as Unread-ج

fileMark as a Unread-د

می .91 چه اصطالحًا اینترنت خدمات دهنده ارائه شرکتهای گویند؟به

Internet Store-دISP-جConnect-بIntranet-الف

می .99 استفاده گزینه کدام از اینترنت با ارتباط قطع شود؟جهت

Disconnect-دEject-جNo Connect-بConnect-الف

می .94 استفاده عالمتی چه از آنها آدرس بین در گیرنده چندین به پیام یک ارسال شود؟برای

@-د:-ج ,-ب.-الف

حوزه .95 سازمانGOVنام یک دهنده است.………نشان

تجاری-دآموزشی-جنظامی-بدولتی-الف

برنامه .96 در ای نامه که صورتی بود.Outlookدر خواهد چه آن ،پسوند شود ذخیره فایل یک بصورت

MSG-دeml-جOE-بTxt-الف

میکدام .97 نادرست باشد؟گزینه

فرد-الف به منحصر الکترونیکی پست باشد.مینآدرس

گزینه-ب میBackبا مشاهده قبلی وب شود.صفحه

فرمان-ج فوری باشد.میEscکلیدStopکلید

گزینه-د    میForwardبا مشاهده بعدی وب شود.صفحه

کادر .98 در نامه ارسال هنگام میAttachدر قرار چیزی گیرد؟چه

نامه-الف اصلی ضمیمه-بمخاطب مخاطبین-جفایلهای نامه-دسایر موضوع

برنامه .93 از بخش کدام در مخاطبان و آشنایان ایمیلهای و میگیرد؟Outlook Expressمشخصات قرار

Address Book-دDraft-جIdentities-بAccounts-الف

تنظیمات .41 در گزینه قابلInternet Explorerکدام سایتهای میکنیم باز که سایتهایی که است موضوع این کننده مشخص

هستند .اطمینانی

Default Level-دLocal Intranet-جRestricted Sites-بTrusted Sites-الف

اینترنت.42 در منبع هر ؟آدرس شود می نامیده چه

telnetد(Ftpج(httpب(          URLالف(

؟httpعبارتhttp:// WWW.yahoo .comآدرس.41 چیست معرف
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 top level domainب(Second Level domainالف(

پروتکل شودج( داده نشان مرورگر توسط باید که وب صفحه د(نام

؟.49 است آموزشی سایت معرف زیر های دامنه از یک کدام

orgد(netج(eduب(Comف(لا

؟.44 است دولتی سازمان معرف زیر های دامنه از یک کدام

) comد(orgج(eduب(govالف

ی.45 اجرا هنگام در که ای ؟IEصفحه شود می نامیده جه شود می داده نمایش اتوماتیک بطور

Final pageد(Last pageج(Startup pageب(Home pageالف(

محیط.46 در دکمه کدام روی بر ؟IEکلیک دهد می نشان را اید کرده مشاهده اخیر های روز در که یی ها سایت تمام از فهرستی

Historyد(Mailج(Favoritesب(Searchالف(

گردد..47 می شود.............اطالق می تولید ها داده پردازش از بعد که خروجی به

اطالعات د(DATAب(الف( خروجی واحد INPUT UNITج(

شوند.48 می استفاده بیشتر فضایی م علو و تحقیقاتی نظامی زمینه های......................در کامپیوتر

MINI COMPUTERب(MICRO COMPUTERالف(

MAIN FRAMEد( SUPER COMPUTERج(

؟.43 باشد می ها تر کامپیو از دسته کدام جزء شخصی ترهای کامپیو

MICRO COMPUTERب(MAIN FRAMEالف(

SUPER COMPUTERد(MINI COMPUTERج(

واحدهای.51 جزء زیر بخشهای از باشدcpuکدامیک ؟نمی

) SECONDRY MEMORYد((REGISTER)ج(ثباتCUب(ALUالف

بخشهای.52 از ؟CPUکدامیک شود می نامیده منطقی و ریاضی عملیات محاسبه واحد

CACHEد(REGISTERج(ALUب(CUالف(

51_( نهان حافظه باره در زیر موارد از ؟CACHEکدامیک است نادرست )

حافظه حافظهCPUبینCACHEالف( . RAMو گیرد می قرار

که هنگامی ازCPUب( را بهRAMاطالعاتی ارسال از پیش خواست در این پاسخ کند می خواست داخلCPUدر میCACHEدر قرار

د گیر

اطالعات به دستیابی عت سر ازCACHEج( . RAMکمتر باشد می

هیچ کدامد(

؟.59 چیست عامل سیستم

دیگر-الف افزارهای نرم ایجاد برای است افزاری نرم

اداری-ب امور انجام برای است افزاری نرم

اینترنت-ج از استفاده برای است افزاری نرم

است-د افزاری داردنرم عهده بر را سیستم افزاری نرم و افزاری سخت منابع تمام مدیریت که

در.54 پردازش جهت ها شوند؟CPUداده وارد......................می ورودی واحد طریق از

تغذیهال منبع ب( اصلی حافظه ف(

خروجی واحد د( ثانویه کمکی حافظه ج(
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؟.55 است نادرست زیر موارد از کدامیک ثانویه حافظه مورد در

. رود نمی بین از آن اطالعات جریان قطع با که است دائمی حافظه الف(

. است نامحدود تقریبا اصلی حافظه با مقایسه در فرعی یا ثانویه حافظه حجم ب(

یا ثانویه حافظه در را آنها باید اطالعات دائمی ذخیره برای .ج( کرد ذخیره کمکی

هیچکدام د(

ا.56 کامپیو..................برای از خارج به اطالعات .نتقال گیرد می قرار استفاده مورد تر

ورودی واحد ب( کنترل واحد خروجیج(الف( اصلیواحد د(حافظه

نیکی.57 الکترو های مدار و فیزیکی و لمس قابل عناصر از ای عه مجمو میبه ؟گویندچه

( تراشه ت(ICالف( سخرانزیستورب( افزارج( افزارت نرم د(

پنجره.58 از ویندوز از کامل خروج نموshut down computerجهت انتخاب گزینه.......................را .باید د

Restart in Ms_dos modeد(Restartج(stand byب( shut downالف(

53.( شروع ؟Startدکمه دارد وجود قسمت کدام روی بر )

نوار نوارSystem tray barالف( Taskbarب(

نوار استانداردToolbarج( ابزار نوار د(

؟desktopمحیط.61 باشد می زیر قسمتهای از کدامیک شامل

هاالف( دکمهtaskbarب(آیکن مواردStartج( همه د(

اجزای.62 از زیر موارد از ؟taskbarکدامیک باشد نمی

دکمهtask  managerب(system trayالف( desktopد(startج(

؟.61 نماییم استفاده گزینه کدام از است بهتر شود سیستم وارد دیگری کاربر و شود قطع کامپیوتر با فعلی کاربر ارتباط اینکه ای بر

انتخاب ) منویlog offالف انتخابstartاز پنجرهRestartب(  Shut downاز

انتخاب پنجرهRestartج( وجShut down windowsاز الف د(

ویندوز.69 در گزینه اعالنXPکدام ؟dosسیستم کند می اندازی راه را

start/All programs /Accesseries/Command Promptالف(

Start/ Command promptب(

Start/ All programs/Command promptج(

Start/ log offد(

ویندوز.64 محیط در اجرا حال در های ؟XPبرنامه شوند می داده نشان قسمت کدام در

task managerب(              System tray barالف(

منوی         toolbarج( Startد(

کلید.65 مجددا سپس و بکشیم خود دلخواه سمت به را آن و نکنیم رها را ماوس چپ سمت دکمه و کرده کلیک آیکن یک روی بر اگر

د انجام عملی چه کنیم رها را چپ ؟سمت ایم اده

Double clickب(Drag  and dropالف(

Clickد(Toolbarج(

نمود؟.66 استفاده توان می کلید کدام از ها پوشه و ها فایل متوالی غیر انتخاب برای

2.Ctrl1.Alt9.Esc4.Shift
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درباره.67 زیر های گزینه از ؟ stand byکدامیک است نادرست

. گیرد می قرار باش آماده حالت در کامپیوتر گزینه این روی بر کلیک با الف(

. یابد می کاهش برق انرژی مصرف حالت این در ب(

حالت در گردد.Stand byج( می بر عادی حالت به کامپیوتر ، ماوس حرکت یا کلید زدن با

ویندوز سیستم اندازی راه به مجبور مرتب ما حالت این در گردد.xpد( می مصرف زیادی زمان و باشیم می

منوی.68 توسط زیر موارد از ؟startکدامیک گیرد می انجام

سیستم تنظیمات تغییر ب( فایلها کردن باز و ها برنامه اجرای هاالف( پوشه و فایلها کردن پیدا و

کامپیوتر کردن خاموش و ویندوز از خروج ج(

موارد همه د(

باعث............................63 نامه بر آیکن روی بر کلیک دوبار

شدن باز ج( شود می برنامه آیکن انتخاب ب( شود. می نامه بر آن اجرای .الف( شود می بر میان هیچکداممنوی د(

پنجره.71 شود؟My Computerدر می استفاده گزینه کدام از پوشه یا فایل یک های خصلت تغییر برای

2)Cut1)View9)Back4)Properties

ببرید؟.72 نام را درایوها انواع

منطقی-الف(فیزیکی د(فقط فیزیکی ج(فقط مجازی هم فیزیکی ب(هم منطقی

ای.71 محاوره کادر نمایش هنگام در گزینهShiftکلیدTurn off computerاگر کدام دارید نگه پایین شود؟را می ظاهر

 Hibernateد(Restartج(turn offب(Stand byالف(

میشود؟-79 مشخص گردان دیسک کل گنجایش عبارت این مقابل

typeد(freeج(backup nowب(capacityالف(

گزینه-74 کدام نامه همراه به فایل کردن ارسال ؟برای شود می استفاده

 attach fileد( insertج( carbon copyب( sendالف(

عنوان-75 به جاری صفحه که شود می باعث گزینه ؟  home   pageکدام گیرد قرار

optionsد(use  blankج( use  defaultب( use currentالف(

باشد-76 نوع....................می از شبکه آن باشد ای قاره بین ای شبکه ارتباط اگر

ISDNد(WANج(MANب( LANالف(

نمود؟-77 کلیک باید دکمه کدام روی بر شده مالحظه قبلی صفحه به برگشتن برای

Homeد(backج(Forwardب(Refreshالف(

دارند؟-78 نام چه اینترنتی خدمات دهنده ارائه شرکتهای

Mcpد(Aolج(Ispب(Icpالف(
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اولویت-73 عالمت دهد؟راhighکدام می نشان نامه برای

د(ج(!ب(*الف( @؟

است-80 رسیده ما برای که ای نامه به پاسخ کرد؟بایدبرای کلیک دکمه کدام روی بر

Newد(Replyج(Forwardب(Sendالف(

میگردد؟.82 میشود.............اطالق تولید ها داده پردازش از بعد که خروجی به

خروجیDataب(الف(اطالعات Input unitد(ج(واحد

جعبه.81 یا گیرند؟،......... می قرار آن داخل در سیستم اصلی قطعات که است محلی

پردازندهCaseب(Cpuالف( رجیستر  ج(ریز د(

داخل.89 در که کم بسیار حجم با موقت و کوچک حافظه داردCpuیک داردقرار نام ؟چه

مغناطیسیالف فالپیب(هارد(دیسک Registerد(ج(

میشود؟.84 پاك برق جریان قطع با زیر های حافظه از کدامیک محتوای

Epromد(Promج(Ramب(Romالف(

میشود؟.85 دیجیتال..............نامیده ویدیویی دیسک

cd romد(Floppy diskج(  hard diskب(DVDالف(

باشد؟.86 نمی ورودی زیر وسایل از کدامیک

Control padد(Scannerج(Printerب(Mouseالف(

نیست؟.87 گرافیکی تصاویر رسم به قادر چاپگر کدام

ای نقطه افشانالف(ماتریس چاپگرجوهر ب(

لیزریج(چاپگ زنجیریر د(چاپگر

قرار.88 کجا در ایم کرده مشاهده که را اسنادی آخرین گیردلیست ؟می

My Document-الف

My Recent Document-ب

My Network Palace-ج

Favorite-د

است؟.83 صحیح عامل سیستم مورد در زیر های گزینه از کدامیک

نماید عمل افزار سخت و کاربردی های برنامه همچنین و کاربر و افزار سخت بین رابط یک عنوان به عامل الف(سیتم

کننده اداره عامل سیستم است؟ب( کامپیوتر قسمتهای تمام

fulltest.ir



گیرد می بکار را کامپیوتر افزار سخت که افزاری ج(نرم

موارد همه د(

گویند؟.31 آنها..............می از یک هر به که میشود تقسیم بخشهایی به شیار هر

هد-دتراك–جقطاع–بسیلندر-الف

میباشد؟-32 شبکه مزایای از کدامیک

باال اطمینان منابعالف(قابلیت اشتراك ب(

موارد همه د( ها هزینه ج(کاهش

میشود؟.31 کلیدهای...................استفاده ترکیب از باز های پنجره بین جابجایی جهت

Ctrl+vد(Alt+tabج(Ctrl+Zب(Alt+Escالف(

چگونه.39 شده تعریف چاپگرهای مشاهده کرد؟برای اقدام باید

پوشه از Printersالف( میکنیمmy documentرا باز

پوشه طریق از کنیمcontrol panelب( می اقدام

طریق Start/Printers and Faxesج(از

ج و ب د(

محتوای.34 کردن خالی میشود؟ Recycle binبرای عمل چگونه

منوی از و آن پنجره کنیم Restoreگزینه fileالف(از می کلیک

منوی از و آن پنجره از گزینهFileب( باشد نشده انتخاب فایلی که صورتی میکنیمEmpty Recycle Binدر کلیک را

منوی از و انتخاب را موارد کلیه آن پنجره کنیمdeleteگزینهFileج(در می کلیک را

ج و ب ) د

اولویت.35 عالمت دهد؟highکدام می نشان را نامه برای

@د(؟ج(!ب(*الف(

؟.36 باشد می سیستمی افزارهای نرم شامل زیر موارد از کدامیک

عامل کمکیب(برالف(سیستم های مترجمنامه مواردهاج( د(همه

..............My Computerپنجره.37

است-الف اطالعات داری نگه برای ای .حافظه

ای-ب فایلهاپنجره سازماندهی و مدیریت درایوهاپوشه،برای .و هاست

است-ج افزار سخت مدیریت برای ای .برنامه

است-د کامپیوتر امور تمام سازماندهی برای ای .برنامه

باشد.38 نوع....................می از شبکه آن باشد ای قاره بین ای شبکه ارتباط اگر
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ISDNد(WANج(MANب( LANالف(

نامند؟-33 می چه را اینترنت در منبع هر آدرس

Telnetد(Ftpج(httpsب(URLالف(

سایت-211 معرف زیر های دامنه از است؟نظامیکدامیک

Orgد(netج(mitب(COMالف(

نمود؟-212 کلیک باید دکمه کدام روی بر شده مالحظه قبلی صفحه به برگشتن برای

Homeد(backج(Forwardب(Refreshالف(

گیرند؟-211 می قرار کجا اند نشده آماده ارسال برای که پیامهایی و موقت پیامهای تمام حاوی که ای پوشه

Delete Itemsد(Drafsج(Outboxب(Inboxالف(

روی-219 بر است رسیده ما برای که ای نامه به پاسخ کرد؟برای کلیک باید دکمه کدام

Newد(Replyج(Forwardب(Sendالف(

دارند؟-214 نام چه اینترنتی خدمات دهنده ارائه شرکتهای

Mcpد(Aolج(Ispب(Icpالف(

زیر-215 افزارهای م نر از یک ؟کدام است وب صفحات مرورگر

outlookب(Internet Explorerالف(

جnet scapeج( و د(الف

هابرای-216 پوشه و فایلها نام شود؟کدامازتغییر می استفاده گزینه

Send To-دProperties-جRename-بDelete-الف

رویدکمه-217 اجرا حال در های گیردکدامبرنامه می قرار ؟نوار

Menu Bar-دTaskbar-جAddress Bar–بTool Bar-الف

ای-218 محاوره کادر نمایش هنگام در گزینهShiftکلیدTurn off computerاگر کدام دارید نگه پایین شود؟را می ظاهر

 Hibernateد(Restartج(turn offب(Stand byالف(

برنامه-213 برگشت؟Helpدرپنجره برنامه اصلی صفحه به توان می دکمه کدام روی بر کلیک با ،

Index-دForward-جHome-بBack-الف

طریق-221 از ها پوشه و فایلها همه است؟انتخاب انجام قابل منو کدام

Tools-دFile-جEdit-بView-الف

دارد؟-222 نام چه ها پوشه و فایلها نوسازی عمل
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rename-دedit-جrefresh-بnew-الف

فرمان-221 اformatدر محاوره کادر در گزینه کدام انتخاب اندازformatیبا راه شود؟dosفایلهای می کپی دیسکت در

quick format-بcreate an ms-dos startup disk-الف

enable compression-دfile system-ج

نیست؟-229 شدن پنهان یا مخفی قابل پنجره اجزاء از یک کدام

link-دmenu bar-جstatus bar-بstandard bar-الف

شود؟-224 می ظاهر وضعیت نوار در پیامی چه سایت کامل بارگذاری از بعد

down load-دdone-جload-بload complete-الف

کادر-225 است؟number   of program   on start menuدر کدام ویندوز فرض عددپیش

6د(2ج(21ب(8الف(

با-226 که فایلی جستجوی وبهSبرای شود می کرد؟Tشروع تایپ باید چگونه جستجو کادر در شود می ختم

S ? Tد(T ? Sج(S * Tب(T * Sالف(

چیست؟E_COMMERCمفهوم-227

ب-الف الکترونیکی الکترونیکی-پست تجارت

د-ج الکترونیکی هیچکدام-کتابخانه

کمک-228 :WINDOWS EXPLORERبه توان می

کرد-الف ایجاد گرافیکی تصاویر

پوشه–ب درختی کردساختار مشاهده را ها

کرد-ج مشاهده را کامپیوتر حافظه کل ظرفیت

موارد-د همه

برنامه-223 از شود؟کدامیک می استفاده پشتیبان نسخه جهت زیر های

backup-دsystem tools-جrestore-بdefrag-الف

دهد؟-211 می نشان جزئیات با همراه را پوشه و ها فایل زیر های گزینه از کدامیک

Large Icon–دDetails–جList–بSmall Icon-الف

212-( اطالعات تکنولوژی مرکزی چیست؟ITهسته )

کامپیوت-الف اطالعات-بردستگاه ساختار نویسی، برنامه زبانهای مطالعه
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Alu-دCpu-ج

میشود؟-211 اطالق کنند می دنبال را واحدی هدف و میکنند کار هماهنگی با که مختلفی اجزاء به اصطالح این

System-دHardware-جSoftware-بProgram-الف

از-219 دسته کدام جزء شخصی هستند؟کامپیوترهای کامپیوترها

هاMini computer-بهاMain frame-الف

هاMicro computer-دهاSuper computer-ج

توسط214 پردازش جهت ها میشوند؟Cpuداده قسمت کدام وارد ورودی واحد طریق از

تغذیه-الف اصلی-بمنبع ثانویه-جحافظه خروجی-دحافظه واحد

بین-215 که ای میRAMوCpuحافظه نامیده چه میشود استفاده ها داده به دسترسی سرعت بردن باال برای آن از و شده تعبیه

شود؟

HARD-دEPROM-جCache-بROM-الف

زیر-216 ورودی دستگاههای از یک رود؟کدام می کار به مهندسی و گرافیکی اطالعات کردن وارد برای

2-scanner 1-digitizer9-plotter  4-light pen

کنیم؟-217 می عمل چگونه سند یک چاپ عمل مجدد سرگیری از و توقف برای

منوی-2 میکنیمPrinting preferenceگزینهPropertiesاز انتخاب را

منوی-1 میکنیمPauseگزینهDocumentاز انتخاب را

منوی-9 گزینهDocumentاز ،Resumeتوقف برای گزینهرا میگیریمPauseو نظر در چاپ ادامه برای را

منوی-4 گزینهDocumentاز ،Pauseتوقف برای گزینهرا میگیریمResumeو نظر در چاپ ادامه برای را

از:-218 عبارتست افزارها نرم بندی طبقه

کاربردی 1 ) ، پایین(2سیستمی سطح باال، سطح

گسترده(3 صفحه ، لغات موارد(4پردازشگر همه

گیرند-213 می قرار ما پستی صندوق در که مزاحم و ناخواسته دارند؟پیامهای نام چه

2-Virus1-Spam9-worms4-Noise

شود؟-291 می نامیده چه اینترنت در منبع هر آدرس

2-URL1-https9-Ftp4-telnet

اجرای-292 هنگام در اتوماتیک طور به که ای دارد؟IEصفحه نام چه شود می داده نمایش

2-Home page1-Startup page9-Last page4-Final page

صفحه-291 متنهای فقط بخواهیم گیریم؟Webاگر می نظر در را سازی ذخیره نوع کدام ، کنیم ذخیره را

2-Web page complete1-Web archive , single file

9-Web page , html only4-Text file

کنیم؟-299 می استفاده روش کدام از ، باشد جستجو نتایج در ای حرفه و فنی نام عبارت عین دقیقا خواهیم می

ای"-2 حرفه و +-1"فنی ای حرفه و فنی

ای-9 حرفه و ای-4فنی حرفه و -فنی

دارد؟-294 نام چه دارد قرار آن در رسیده های نامه و پیامها کلیه که ای پوشه

2-Inbox1-Out box9-Sent item4-Delete item

است؟-295 شده داده نشان نامه به فایل کردن اضافه برای صحیح مسیر گزینه کدام در

دکمه-2 روی بر ابزارInsert fileکلیک نوار Insert  fileانتخاب-1از
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دکمه-9 روی بر ابزارAccountکلیک نوار 1و2موارد-4از

شوند؟-296 مرتب اشغالی بایت تعداد اساس بر آیکونها تا شود می باعث گزینه کدام انتخاب

2-By name1-By type9-By date                4-By size

دارد؟-297 نام چه شوند می تشکیل آن از تصاویر که عنصری کوچکترین

اینچ-4پیکسل-9بایت-1بیت-2

دستور-298 و کرده کلیک راست فایلی روی افتد؟Send to  Mail Recipientاگر می اتفاقی چه کنیم انتخاب را

صفحه-2 روی نظر مورد فایل برای شودDesktopمیانبری می ایجاد

کپی-1 فالپی روی نظر مودر شودفایل می

پنجره-9 در نظر مورد شود My computerفایل می ذخیره

پیغام-4 یک به نظر مورد میگرددEmailفایل الصاق

بروی-293 آیکنها شدن مخفی یا نمایش باعث سازی مرتب روش های گزینه از انتخاب گردد؟Desktopکدام می

2-Align to grid1-Auto Arrange9-show desktop icons4-Modified

برنامه-241 برگشت؟Helpدرپنجره برنامه اصلی صفحه به توان می دکمه کدام روی بر کلیک با ،

2-Back1-Home9-Forward4-Index

محاورهای-242 کادر از گزینه کدام قرارTask bar And start menuانتخاب ها پنجره سایر روی همیشه وظیفه نوار تا میشود باعث

بگیرد؟

2-Lock the taskbar1-Auto – Hide the taskbar

9-Keep the taskbar on top of the windows4-Show the Quick launch

محا-241 کادر سربرگ کدام ایاز زمینهDisplay propertiesوره طرح تغییر کاربرای کنیم؟Windowsمیز می استفاده

2-Appearance1-Setting9-Desktop4-Screen saver

کنیم؟-249 می استفاده برنامه کدام از ناخواسته فایلهای حذف و جستجو برای

2-Tools1-Type9-File system4-Disc clean up

چیست؟-244 ها پوشه نام تغییر برای میانبر کلید

2-F21-F39-Ctrl + C4-Ctrl + v

است؟-245 انجام قابل منو کدام طریق از ها پوشه و فایلها همه انتخاب

2-View1-Edit9-File4-Tools

روی-246 که ای پنجره میگیرد؟Desktopهر ناحیه....................قرار در آن برای ای دکمه باشد باز

2-Toolbarsوظیفه نوار وظیفهStartدکمه-1از نوار از

9-System trayو نوار وظیفهTask bar-4ظیفهاز نوار از

پروتکل-247 از اینترنت شبکه همانند که ای دارد؟TCP/IPشبکه نام چه است خصوصی اما کند می استفاده

محلی-2 Intranet9-LAN4-MAN-1اینترنت

را-248 ای صفحه شدن باز بخواهیم میکنیم؟IEدراگر کلیک ابزار نوار از دکمه کدام روی کنیم متوقف

2-Stop1-Refresh9-End4-Back

ای-243 محاوره کادر سربرگ کدام از ها پیکسل تعداد تغییر کنیم؟Display propertiesبرای می استفاده

2-Appearance1-Desktop9-Setting4-Screen saver

fulltest.ir



؟-251 رود می بکار فایلها دریافت و ارسال برای پروتکل کدام

2-gopher://1-http://9-https://4-ftp: //

کردن-252 پاك شود؟EEPROMبرای می استفاده چیزی چه از

الکتریسیته2 ماورابنفش1(جریان (اشعه

نانو9 قرمز4(تکنولوژی (مادون

کادر-251 است؟number   of program   on start menuدر کدام ویندوز فرض عددپیش

2)81)219)24)6

میشود؟-259 مشخص گردان دیسک کل گنجایش عبارت این مقابل در

1)capacity1)backup now9)free                                                   4)type

باشد-254 نوع....................می از شبکه آن باشد ای قاره بین ای شبکه ارتباط اگر

1)LAN 2)MAN3)WAN4)ISDN

پیامهای-255 حاوی که ای استپوشه داردورودی نام ؟جه

1)Inbox1)sent3)Drafts4)Delete Items

دارند؟-256 نام چه اینترنتی خدمات دهنده ارائه شرکتهای

1)Icp2)Isp3)Aol4)Mcp

شود؟بعد-257 می ظاهر وضعیت نوار در پیامی چه سایت کامل بارگذاری از

2)load complete1)load9)done4)down load

است؟-258 کدام ها پوشه و فایلها همه انتخاب جهت میانبر کلیدهای

2)ctrl +shift +A1)alt +A9)shift +A4)Actrl+ 

دارد؟-253 نام چه ها پوشه و فایلها نوسازی عمل

2)new1)refresh9)edit4)rename

باشد؟-261 نمی کامپیوتر یک کارایی در موثر عوامل از گزینه کدام

دقت2 سرعت1( قیمت9( حافظه4( اندازه )

فرمان-262 گزینهformatدر کدام انتخاب انجامبا سریعتر فرمت شود؟عمل می

Volume label-ب                            Quick format-الف

enable compression-دfile system-ج
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حافظه-261 انواع از گزینه باشد؟romکدام نمی

Prom-دDrom-جEprom-بEeprom-الف

رود؟-269 می بین از برق جریان قطع با حافظه کدام اطالعات

e-rom-دhard disk-جram-بrom-الف

جزء-264 گزینه باشد؟input unitکدام نمی

scanner-دmicrophone-جmouse-بspeaker-الف

دارد؟-265 نام چه کامپیوتری شبکه در اصلی کامپیوتر

super computer-ب            micro computer-الف

 server computer-د                                 mini computer-ج

سطوح-266 جزء زیر افزارهای نرم از نیست؟ICDLکدامیک

power point-دword-جfront page-بaccess-الف

267-1 MBبا..........؟ است برابر

 بایت 1024*1024-ب              بایت2114-الف

بایت-ج هزار بایتدو-د            یک میلیون

باشد؟-268 نمی )جانبی( ثانویه های حافظه جمله از گزینه کدام

DVD-دRam,Rom-جfloppy disk،hard disk-بCd-rw,Cd-الف

حافظه-263 در المرکز متحد دوایر گویند؟hard diskبه می چه

قطاع-دسکتور-جشیار-بسیلندر-الف

با.................................است؟-271 برابر کارکتر هر

بایت2-دکلمه2-جبیت2-ببایت1-الف

کا-272 در موثر عوامل از گزینه باشد؟کدام نمی کامپیوتر یک رایی

حافظه-دقیمت-جسرعت-بدقت-الف اندازه

کمکی-271 های برنامه جزء افزار نرم باشد؟(utilitty)کدام می

یاب-جphoto shop-بms-word-الف ویروس های Microsoft excel-دبرنامه

دارد؟-279 نام چه محلی شبکه

اینترانت-داینترنت-جWAN-بLAN-الف

چه؟-274 یعنی ارگونومی رعایت

کامپیوتر-الف از ناشی های کامپیوتر-بآسیب بهتر مدیریت

باال-ج کاری مناسب-دتوان کاری فضای

عمل-275 میانبر عملcopyکلید دcutو چپ(ارد؟نام به راست از ترتیب )به

alt+x, ctrl+v-دalt+x,alt+c-جctrl+x,ctrl+c-بctrl+v,ctrl+c-الف

منوی-276 از فرمان کدام فایلها جستجوی کنیم؟startبرای می انتخاب را

 search-دRun-جhelp and support-بall program-الف

برنامه-277 از گزینه دهد؟helpکدام می نشان شده مرتب صورت به را عناوین لیست

search box-دfavorites-جindex-بhome-الف
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نیست؟-278 شدن پنهان یا مخفی قابل پنجره اجزاء از یک کدام

link-دmenu bar-جstatuse bar-بtool bar-الف

منوی-273 از را گزینه کدام شده انجام جستجوهای ذخیره پنجرهfileبرای کنیمsearchدر می ؟انتخاب

save in-دsave as-جsave-بsave result-الف

دارد؟-281 نام چه ها پوشه و فایلها نوسازی عمل

rename-دedit-جrefresh-بnew-الف

انتخاب-282 جهت میانبر است؟متوالیکلیدهای کدام

+Actrl-دshift-جalt+A-بctrl+shift+A-الف

است؟-281 کدام باز های پنجره بستن برای میانبر کلیدهای

Ctrl+Alt+F4-دAlt+F4-جCtrl+F4-بShift+F4-الف

شود؟-289 می داده نمایش هم جزئیات آیکونها، نمایش شیوه کدام در

film stript-دicon-جtile-بdetailes-الف

کلیدهای-284 چیست؟ctrl+alt+delکاربرد ویندوز در

ها-الف برنامه کردن کامپیوتر-بقفل مجدد اندازی راه

پنجره-ج پنجره-دtask managerنمایش display proper tiesنمایش

است؟-285 آموزشی سایتهای آدرس مخصوص پسوند کدام

mil-دnet-جcom-بedu-الف

دارند؟-286 نام چه دهند می ارائه اینترنتی خدمات که مراکزی

Isp-دtcp-جhtml-بIp-الف

یک-287 کردن ذخیره است؟webبرای صحیح گزینه کدام فایل یک در

file/save as-دedit/save as-جfile/save-بedit/save-الف

صفحه-288 روی تصاویر گزینه کدام انتخاب شود؟webبا می داده نمایش

 tools/Internet option/advanced/show image-الف

 tools/Internet option/advanced/show picture-ب

tools/Internet option/general/show picture-ج

tools/Internet option/show image-د

بار-283 از شود؟بعد می ظاهر وضعیت نوار در پیامی چه سایت کامل گذاری

down load-دdone-جload-بload complete-الف

به-231 شده ضمیمه گیرد؟e-mailفایل می قرار قسمت کدام در

to-دsubject-جinsert file-بattachment-الف

؟کنندمیاستفادهبرنامهکدامازاینترنتدرخاصیمسائلمورددرصحبتبرای-232

ecommerce-دchat-جe-mail-بe-banking-الف

؟استبیشترزیرهایحافظهازیککدامظرفیت-231

 – CD- ROMددیسکفالپی-ج - DVDبسختدیسک-الف
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 ؟کنیممیاستفاده printer   برنامهتوسطچاپگرنصببرای  پنجرهازکدام-239

my computer-بstart  control panel-الف

کرد-د - my documentج استفاده توان می درایوها همه از

شوند؟می ....بهآنهاانتقالموجبهاپوشه وفایلهاحذف-234

RECYCLE BIN-بMY COMPUTER-الف

د-ج روند می بین موقت-از حافظه گیرندClipboardدر می قرار

کادر-235 است؟number   of program   on start menuدر کدام ویندوز فرض عددپیش

6د(2ج(21ب(8الف(

اطالعات-236 گنجایش است؟CD-ROMمیزان مگابایت حدود........

44/2د(2111ج(651ب(811الف(

گویند؟مینامیدهچهشودمینوشتهخاصهدفیراستایدرکههاییالعملدستوربه-237

ویرایشگر –دافزارمیان -جافزارسخت -بافزارنرم -الف

؟-238 است وب صفحات مرورگر زیر افزارهای م نر از یک کدام

outlookب(Internet Explorerالف(

جNetscapeج( و د(الف

عبارت-233 این مقابل درایودر یک آزاد میشود؟فضای مشخص

typeد(Free spaceج(backup nowب(capacityالف(

کرد؟استفادهمیتوانراعلمگردکدامعبارتهاجستجویدر +عالمتجایبه-111

) XORد(NOTج(ANDب(ORالف

کامپیوترها-112 از دسته کدام جزء شخصی هستند؟کامپیوترهای

هاMini computer-ب  هاMain frame-الف

هاMicro computer-دهاSuper computer-ج

بین-111 که ای شود؟RAMوCpuحافظه می نامیده چه میشود استفاده ها داده به دسترسی سرعت بردن باال برای آن از و شده تعبیه

HARD-دEPROM-جCache-بROM-الف

؟-119 است بیت چند معادل کاراکتر هر

بیت1د(بیت8ج(بیت3ب(بیت7الف(

؟-114 شود می استفاده کارتی چه از کامپِیوتر به مانیتور اتصال برای
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صدا کارت مودمالف( کارت گرافیکیب( کارت کارج( Tunerد(

؟-115 شود می تصویر.................اطالق دهنده تشکیل عنصر کوچکترین به

پیکسلResolutionب(RGBالف( پرتوالکترونیج( د(

شامل-116 بایت کیلو ؟هر شود می ..................بایت

بایت2114د(بایت2114*2114ج(بایت2111ب(بایت2148الف(

؟-117 گردد می استفاده کلیدی چه از متن محیط در کارکترها بین در کارکتر یک درج جهت

Pgupد(Insertج(Endب(Homeالف(

؟برای-118 گیرد در........قرار برنامه آن بر میان باید شود اجرا ویندوز آمدن باال هنگام در برنامه اینکه

بconfig . sysج(startupب(Autoexec . batالف( و د(الف

است-113 بهتر روش کدام از باشیم داشته نیاز خاصی کلمه درباره کمکی اطالعات ؟اگر کنیم استفاده

جindexج(searchب(contentsالف( و د(ب

برنامه-121 توسط تصاویر جستجوی ؟searchبرای است وسعریعتر بهتر روش کدام انتخاب ،

Documents(word processing, spreadsheet,etc)ب(pictures,music,or videoالف(

Computer or peopleد(All file and foldersج(

؟-122 یافت توان می کجا در را شده مشاهده اسناد و ها پرونده اخرین

MY COMPUTERب(                                 RECYCLE BINالف(

explorerد(MY RECENT DOCUMENTS                         ج(

کرد؟استفادهمیتوانراعلمگرکدامعبارتهاجستجویدر -عالمتجایبه-121

XOR-دNOT-جAND-بOR-الف

پنجره-129 از گزینه کدام ؟Shut downانتخاب دهد می قرار باش آماده حالت در را کامپیوتر ،

Restart in Ms- Dos modeد(stand byج(Restartب(shoutdownالف(

شدن...............میشود؟-124 ظاهر باعث نگیرد جای پنجره جاری فضای در مسیر محتوایی اگر

scroll barد(toolbarج(Address barب(status barالف(

می Windowsدر-125 استفاده کلیدها کدام از باشد نداشته وجود آنها مجدد بازیابی امکان که طوری به فایلها قطعی حذف برای

کنیم؟

Alt + Deleteد(Ctrl+Shift+Deleteج(Ctrl+ Deleteب(Shift + Deleteالف(

محتویات-126 نمایش روش کدام شود،در می ایجاد مربع آیکنها ؟دور

Listد(Details  ج(Iconsب(Thumbnailsالف(

؟-127 کند می مرتب آنها تغییر یا ایجاد وزمان تاریخ اساس بر را آنها ها آیکن سازی مرتب روش کدام انتخاب

show desktop iconsد(Modifiedج(Sizeب(Typeالف(

اینترنت

؟-128 شوند می تقسیم دسته چند به فاصله نظر از ها شبکه

دسته سه به ومختلطالف( سری MANوLANوWANب(موازی،

دسته چهار به دستهStarوRingوHybridوBusج( دو به هیبریدgatewayد( و

پروتکل-123 از اینترنت شبکه همانند که ای شود؟TCP/IPشبکه می نامیده چه است خصوصی اما کند می استفاده
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محلی هیبریدInteranetب(الف(اینترنت SPد(ج(شبکه

؟-111 گیرد می قرار کاربران اختیار ودر شده توزیع ای هزینه دریافت بدون یا..........که رایگان افزار نرم

افزارSharewareالف( میان License feeد(freewareج(ب(

؟-112 دارند نام چه اینترنت خدمات دهنده ارائه شرکتهای

MCPد(AOLج(ISPب(ICPالف(

یک-111 کردن اضافه منویFavoritesبهweb pageبرای از گزینه ؟Favoritesکدام است صحیح

put inد(Create inج(Add to Favoritesب(Organize favoritesالف(

؟پموضوع-119 شود می نوشته قسمت کدام در یام

Bccد(Subjectج(CCب(TOالف(

شبکه-411 مزایای از زیر موارد از یک ؟نیستکدام

منابع اشتراك سرعتالف( باالب( پردازش

باال اطمینان قابلیت هزینهج( کاهش د(

چیست-115 تجاری سایتهای ؟پسوند

gov.د(edu.ج(org.ب(com.الف(

میرود؟-116 کار به فایل انتقال و نقل برای گزینه کدام

 FTPد( Emailج( Telnetب( Gopherالف(

میدهد؟-117 انجام را وب صفحه سازی دوباره عمل گزینه کدام

بد( F2ج( F5ب( Refreshالف( و الف های گزینه

کرد؟-118 مشاهده انتخاب از قبل را نمایش صفحه محافظ برنامه توان می گزینه کدام با

effectsد(previewج(waitب(settingsالف(

میرود؟-113 کار به رمز کلمه برای مفهوم کدام

 User Nameد( Access Numberج( Passwordب( DNSالف(

مینماییم.-191 دکمه..........استفاده از دهیم پاسخ رسیده ما برای که ای نامه به باشیم داشته قصد صورتیکه در

 File Attachedد( Send/Reciveج( Forwardب( Replyالف(

در-192 را ای صفحه شدن باز بخواهیم ؟IEاگر کنیم می کلیک ابزار نوار از را ای دکمه چه کنیم متوقف

2)Stop1)Refresh9)End4)Back

؟-191 نمود انتخاب را پوشه یک محتوای کل توان می کلیدها کدام ترکیب با

2)Alt + a1)Ctrl + A9)Shift + A4)Alt + C

در-199 صفحات متن اندازه تغییر میبرید؟IEبرای بکار را گزینه کدام ،

Tools Text size-بView Font size-الف

Tools Font size-دViewText size-ج

نتوان-194 اینکه نواربرای ازوظیفمحل را گزینه کدام داد تغییر را محاورهه بایدTaskbar and start menu propertiesایکادر

؟ نمود انتخاب
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Lock the taskbarب( Auto_ hide the taskbarالف(

 show Quick  launchد(Keep the taskbar on top of other windowsج(

برنامه-195 سربرگهای از یک کدام نشود.Internet Optionدر داده نمایش وب صفحات در موجود تصاویر که کرد مشخص میتوان

Advanced-دPrivacy-جSecurity–بGeneral-الف

در-196 حذف هنگام ها پوشه یا فایلها گرفتن قرار از جلوگیری ؟Recycle Bineبرای نمائیم عمل باید چگونه

کلید داریمshiftالف( می نگه پایین کلیدرا داریمAltب( می نگه پایین را

کلید داریمCtrlب( می نگه پایین دهیم CtrlوAltد(را می فشار را

رود-197 می کار به صوت و فیلم پخش ؟برای

file systemد(picture viewerج(media playerب(helpالف(

است؟-198 سریعتر و تر مناسب فرمان کدام اجرای کاربر تغییر برای

turn off computerد(standbyج(restartب(log offالف(

شود؟Maximizeدکمهرویوقتی-193 می تبدیل ای دکمه چه به شود می کلیک ها پنجره باالی در

Restore Downد(Resetج(Closeب(Minimizeالف(

شود؟-141 می نامیده چه اینترنت در منبع هر آدرس

Ftpد(URLج(Httpب(UPTالف(

نماید؟-142 می ارائه اطالعات صورت به را نتیجه آنها روی انجام............بر از وپس گرفته را ورودی های داده که است ای وسیله کامپیوتر

سازیالف(پردازش ذخیره تج(ب( وبمحاسبا الف د(

واحدهای-141 جزء زیر بخشهای از ؟CPUکدامیک باشد نمی

)       cuب(        Aluالف( رجستر یا ثبات secondryد(       (registerج(

توان-149 می که است اطالعاتی واحد یکآندر.................کوچکترین یا صفر ؟یک کرد ذخیره

بیت بایتالف( کلمهب( بایتج( کیلو د(

بین-144 ما که ای دارد؟RAMوCPUحافظه نام چه شود می استفاده ها داده به دسترسی سرعت بردن باال برای

EPROMد(CACHEج(ROMب(RAMالف(

شود؟-145 می پاك برق جریان قطع با زیر های حافظه از کدامیک محتوای

EPROMد(PROMج(RAMب(ROMالف(

؟-146 شود می تصویر.................اطالق دهنده تشکیل عنصر کوچکترین به

پیکسلResolutionب(RGBالف( پرتوالکترونیج( د(

گزینه-147 از ؟چیستE-Bankingمنظور

الکترونیکالف( الکترونیکتجارت ب(بانکداری

الکترونیک پست الکترونیکد(ج( کتابخانه

است؟ALUواحد-148 زیر های گزینه از یک کدام
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اصلی حافظه واحد کمکیالف( حافظه واحد ب(

کنترل واحد منطقج( و محاسبه واحد د(

عبارت-143 از یک سالمتیکدام امور به زیر نیست؟های مربوط کامپیوتر با کار هنگام

تنظیم(2 از صندلیاطمینان ارتفاع مناسب(1بودن از اتاقاطمینان نور بودن

کارذخیره(9 مرتب نگاه(4کردن یگاهی به نقطکردن دوردستهک

مجددجهت-151 اندازی گزینه.....راه ؟...........ویندوزباید نمود انتخاب را

 Restart  in  Ms – Dos Modeد(Restartج(stand dyب(shut downالف(

؟-152 شود می کلیدهای..............استفاده ترکیب از فعال پنجره بستن برای

ALT + ESCد(Ctrl + Cج( Alt + F4ب(Alt + cالف(

ز-151 قسمتهای از کدامیک روی عباراتبر دارد؟file,edit,view,go,favrorites,helpیر قرار

address barد(name barج(     menu barب(toolbarالف(

شروع-159 دارد؟(start)دکمه وجود قسمت کدام روی بر

نوار استانداردtoolbarج(taskbarب(system try barالف( ابزار نوار د(

154-. دارد عهده به را سیستم اولیه بوت وظیفه حافظ کدام

2-RAM1-ROM9-cache4-هارد

دکمه-155 روی بر کلیک ،د UPبا پنجره استاندارد ابزار نوار گیرد؟ر می انجام عملی چه

شودیکالف( می گشت بر عقب به شود.مسیر می برگشت عقب به مسیر دو ب(

رود. می جلو به مسیر به یک هیچکدامج( د(

؟-156 شود می ی............استفاده کلیدها ترکیب از باز ی ها پنجره بین جابجایی جهت

Ctrl + Vد(     Alt + Tabج(Ctrl + Zب(Alt + Escالف(

از-157 ؟Shortcutمنظور چیست

پسوند با است فایلی exeالف(

آن به نماییم کپی دیگر جای در آنها به سریع دسترسی برای را برنامه یک اجرایی فایل اگر شودShortcutب( می .گفته

پسوندShortcutج( وبا ها برنامه سریع اجرای برای است LNKمیانبری

ب یک اجرایی فایل اگر دیگرد( محل به آن، به سریع دسترسی رابرای شودShortcutکنیمcutرنامه می ساخته

عدد-158 باینری است؟15معادل شده داده نشان گزینه کدام در

 21212د(21121(ج21221(ب  22112الف(

پنجره-153 به توان می زیر روشهای از کدامیک ؟Control panelتوسط کرد پیدا دسترسی

پنجره در قسمتControl panelانتخابMy computerالف( System Tasksاز

  Control panelStartب(

)   Control panel  All program                                           startج

ب  و الف د(

؟-161 است مشاهده قابل ها درآیکن زمان و تاریخ قبیل از جزئیات نمایش، روش کدام در

Listد(Details  ج(Iconsب(Thumbnailsالف(

جستجوی-162 برنامهاسنادبرای ؟searchتوسط است وسعریعتر بهتر روش کدام انتخاب ،
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Documents(word processing, spreadsheet,etc)ب(pictures,music,or videoالف(

Computer or peopleد(All file and foldersج(

ک-161 افزاری نرم های میبرنامه نامیده چه سازند می مختل را آن واجرای کرده حمله سیستمی نواحی ویا اجرایی برنامه یک به که وچک

؟ شود

Scanد(ISPج(Virusب(SPAMالف(

شود؟-169 می نامیده چه اینترنت در منبع هر آدرس

telnetد(Ftpج(httpsب(URLالف(

است؟-164 آموزشی سایت معرف زیر های دامنه از کدامیک

orgد(netج(eduب(comالف(

؟-165 دارند نام چه اینترنت خدمات دهنده ارائه شرکتهای

MCPد(    AOLج(ISPب(ICPالف(

دراگر-166 را ای صفحه شدن باز ؟IEبخواهیم کنیم می کلیک ابزار نوار از را ای دکمه چه کنیم متوقف

Backد(    Endج(     Refreshب(   Stopالف(

ض-167 دارای رسیده ما به که ای نامه شود؟اگر می ظاهر پیام کادر در شکلی چه به باشد میمه

کلیپس صورت به بزرگالف( نوشته صورت به ب(

دار ستاره صورت به استج( پذیر امکان مورد سه هر د(

است؟-168 کدام الکترونیکی پست یک آدرس ساختار

domain@usernameب(username@domainالف(

کاربر نام دهنده@ج( سرویس شرکت مواردنام همه د(

شود؟-163 می نوشته قسمت کدام در ها نامه ارسال در پیام موضوع

Subjectد(BCCج(CCب(TOالف(

افراد-171 مشخصات و آدرس ذخیره شود؟از....................outlookدربرای می استفاده

inboxد(mailboxج(sent itemsب(address bookالف(

ای-172 محاوره کادر های گزینه از کند؟Printکدامیک می فراهم را سند جاری صفحه چاپ امکان

All–دCurrent Page-جSelection–بCollate-الف

تلفن-171 خط طریق از اینترنت به اتصال داریم؟برای نیاز زیر افزار سخت کدام به

شبکه-الف مودم-بکارت گرافیکی-جکارت صوتی-دکارت کارت

آنها-179 نام دوم حرف و بوده حرفی چهار که فایلهایی جستجوی شود؟aبرای می استفاده زیر گزینه کدام از باشد می

*.a-د*.*a?-ج*.a?-ب*.??a?-الف

گویند.-174 را.............می خودمان کامپیوتر به دهنده سرویس کامپیوتر از فایل یک انتقال

Down load-دMove–جUpload–بLoad-الف
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شود؟تنظیمات،کادریکدر-175 می استفاده دکمه کدام از کادر شدن بسته بدون تغییرات اعمال جهت

Cancel-دEsc–جApply–بOk-الف

رنگ-176 و قلم تغییر کادرنواربرای در زبانه کدام از شود؟Display Propertiesکار می استفاده

Appearance-دThemes–جDesktop–بSetting-الف

صفحه-177 متنهای فقط بخواهیم گیریم؟Webاگر می نظر در را سازی ذخیره نوع کدام ، کنیم ذخیره را

Web archive , single file-بWeb page complete-الف

Text file-دWeb page , html only-ج

اساس-178 بر آیکونها تا شود می باعث گزینه کدام شوند؟نامانتخاب مرتب

By size-د                By date-جBy type-بBy name-الف

دستور-173 و کرده کلیک راست فایلی روی افتد؟ Send to  compressاگر می اتفاقی چه کنیم انتخاب را

صفحه-الف روی نظر مورد فایل برای شودDesktopمیانبری می ایجاد

مو-ب نظررفایل شودفشردهد می

پنجره-ج در نظر مورد شود My computerفایل می ذخیره

پیغام-د یک به نظر مورد میگرددEmailفایل الصاق

محاورهای-181 کادر از گزینه کدام قرارTask bar And start menuانتخاب ها پنجره سایر روی همیشه وظیفه نوار تا میشود باعث

بگیرد؟

2-Lock the taskbar1-Auto – Hide the taskbar

9-Keep the taskbar on top of the windows4-Show the Quick launch

یا-182 یل،داده مسا حل برای اغلب میشودکه گفته وسیع درسطح آنها وبکارگیری کامپیوتری های سیستم مطالعه ازمواردزیربه کدامیک

پ را ؟اطالعات میکند ردازش

computer  and componentsالف(

IT(information  technology)ب(

ICT(Information and communication technology)ج(

c & c(computer and communication)د(

شود-181 می تولید ها داده پردازش از بعد که خروجی .به شود می گفته ...........

ب( داده اطالعاتInput unitالف( خروجیج( د(واحد

یا-189 شخصی های باشند؟pcکامپیوتر می ها کامپیوتر از دسته کدام جزء

super computerد(main frameج(mini computerب(micro computerالف(

داخلی-184 اجزای از زیر موارد از یک باشد؟cpuکدام نمی

( ومنطق محاسبه واحد )(ALUالف( کنترل واحد (CUب(

( رجیستر یا ثبات حافظهregisterج( د( )( (RAMاصلی
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است-185 گزینه کدام معادل گیگابایت ؟یک

50byte2د(1kb*1024ج(1kb*1mbب(byte211الف(

؟BIOSبرنامه-186 شود می داده قرار حافظه از نوع کدام در

SRAMد( DRAMج(RAMب(  ROMالف(

درباره-187 زیر های گزینه از یک ؟RAMکدام است نادرست

توسط پردازش هاجهت هاودستورالعمل برنامه حافظهcpuالف(کلیه در باید گیرند.RAMواجرا قرار

حافظه محتویات برق قطع با . RAMب( رود نمی بین از

)RAMج( دینامیک نوع دو )DRAMدارای واستاتیک )SRAMباش می د.(

حافظه رفتن باال با ها برنامه اجرای سرعت .RAMد( شد بیشترخواهد

؟-188 باشد می ثانویه های حافظه جزء زیر موارد از یک کدام

CD-ROMد(PROMج(ROMب( RAMالف(

صفر-183 به را تصاویر تواند می زیر وسایل از یک نماید؟کدام کامپیوتر وارد و کرده تبدیل ویک

پالتر اسکنرالف( کلیدب( صفحه د( موس ج(

131-. دهد می انجام نظررا مورد رسم و کرده حرکت ها محور جهت در قلم و شود می داشته نگه ثابت های..............کاغذ رسام در

غلتکیال ج( ای استوانه ب( مسطح وبف( د(الف

؟-132 است باالتری سرعت دارای زیر های چاپگر از یک کدام

لیزری چاپگر ایالف( نقطه ماتریس چاپگر ب(

افشان جوهر آفتابگردانج(چاپگر چرخ چاپگر د(

باشد؟-131 می سیستمی افزارهای نرم شامل زیر موارد از یک کدام

عامل سیستم کمکیالف( های برنامه ب(

ها مترجم مواردج( همه د(

بر-139 را افزار ونرم افزار سخت ، کاربر بین ارتباط ایجاد وظیفه که ها برنامه از ای دارد؟مجموعه نام چه دارد عهده

کامپایلر ب( عامل سیستم مفسرالف( وجج( ب د(

مرکزی-134 پردازشگر شود؟Cpuسرعت می سنجیده واحدی چه با

2.Hz1.Bps9.Mb4.Gb

؟-135 نیست شبکه مزایای از زیر موارد از یک کدام

منابع اشتراك باالالف( پردازش سرعت ب(

باال اطمینان قابلیت هاج( هزینه کاهش د(

گویند؟-136 می چه دهد می پوشش را شهر یک حد در ای محدوده که ای شبکه به

TCP/IPد(MANج(WANب(LANالف(

پروتکل-137 از اینترنت شبکه همانند که خصوصی ای است؟TCP/IPشبکه کدام کند می استفاده

محلی اینترنت هیبریدInteranetب(الف( ISPد(ج(شبکه

قرار-138 کاربران اختیار ودر شده توزیع ای هزینه دریافت بدون یا............که رایگان افزار گیرد.نرم می

firewallد(freewareج(licensefeeب(sharewareالف(

است؟-133 بیشتر ها حافظه از نوع کدام ظرفیت

hardد(EEPROMج(EPROMب(RAMالف(
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؟-911 است کدام سیستم شدن ویروسی با مقابله راههای

سیستم از پشتیبان های دیسک تهیه ب( سیستم در ناشناخته ویروسهای وجود عدم از اطمینان الف(

، فالپی ، اینترنت طریق از سیستم به ویروس ورود از جلوگیری مواردCDج( د(همه و...

یکبا-912 را نویسی برنامه متن مفسر........کامپایلر اما کند می وترجمه خوانده ره

میکند وترجمه خوانده رایکباره برنامه مفسرنیزمتن الف(

میکند ترجمه ماشین زبان رابه اسمبلی برنامه مفسرتنها ب(

میکند ترجمه خط به خط را برنامه ج(

هیچکدام د(

می-911 ذخیره شیارهایی برروی ها دیسک روی .اطالعات شوند می که.............نامیده شوند

تراك ب( سکتور سیلندرالف( قطاعج( د(

وب-919 های دهنده سرویس که کامپیوتر هزاران روی بر جهان سراسر در که است فایل ها میلیون از ای مجموعه زیر موارد از یک کدام

ذخیره شوند می ؟نامیده اند شده

وب ب( پوشه HTMLد(Hypertextج(الف(

به-914 مانیتور اتصال ؟CPUبرای شود می استفاده کارتی چه از

گرافیک کارت ب( صدا کارت مودمالف( د(کارت شبکه کارت ج(

کوچکتر-915 زیر مورد توانکدام می که است اطالعاتی واحد صفرآندرین نمودیایک ذخیره را ؟یک

کیلوبایت د( کلمه ج( بایت ب( بیت الف(

ویندوز-916 های ویژگی از زیر های گزینه از یک باشد؟XPکدام می

است ای چندوظیفه عامل الف(سیستم

سیستم گرافیکی)ب( بارابط میباشدGUI)عامل

ویندوز براساس که است عاملی شده1111ج(سیستم ساخته

موارد(د همه

دارد؟-917 نام چه گیرد می قرار اجرا حال در های برنامه برای هایی دکمه آن روی بر که سطری

statusbarد(addressbarج(taskbarب(barmenuالف(

درباره-918 زیر های گزینه از یک است؟standbyکدام نادرست

ی می کاهش برق انرژی مصرف حالت این در ب( گیرد. می قرار باش آماده حالت در کامپیوتر گزینه این روی بر کلیک با ابد.الف(

حالت در کامپیوتر standby   ج( ، موس حرکت یا کلید گردد.بازدن می بر عادی حالت به

ویندوز سیستم اندازی راه به مجبور ،مرتب حالت این در گردد.  XPد( می مصرف زیادی وزمان باشیم می

؟-913 کنیم استفاده است بهتر گزینه کدام از شود سیستم وارد دیگری وکاربر شود قطع کامپیوتر با فعلی کاربر ارتباط اینکه برای

انتخاب ) منویlog offالف startاز

انتخاب پنجره restartب( shutdown windowsاز

انتخاب پنجره shutdownج( shutdown windowsاز

ج و د(الف

دستور-921 میانبر ؟چیست Pasteکلید

Ctrl+Xد(Ctrl+Pج(Ctrl+Vب() Ctrl+Cالف

؟-922 شود می زیر مورد کدام شدن ظاهر باعث نگیرد جای پنجره جاری فضای در مسیر محتوای اگر
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Status barد(Scroll barج(Address barب(toolbarالف(

می-921 زیر های روش از یک کدام کرد؟توسط اجرا را ای برنامه توان

پنجره در برنامه ونام مسیر نوشتن  Runالف(

مسیر از برنامه بر میان کردن پیدا وجودstart|All programب( صورت در آن روی بر کلیک و

اجرایی فایل روی بر کلیک ودابل برنامه پوشه کردن باز ج(

موارد د(همه

ای-929 محاوره کادر از گزینه کدام که taskbar and start menu propertiesانتخاب شود می شود   taskbarباعث ؟مخفی

Auto- hide the taskbarب(lock the taskbarالف(

show Quick launchد(keep the taskbar on top of other windowsج(

کنیم؟-924 می استفاده مورد کدام از کند می قفل که اجرا حال در نامه بر یک از خروج جهت

دکمه برروی موس کلیک closeالف(

کلیدهای   فشردن برنامه Ctrl+Alt+Delب( آن نام انتخاب تبسپس دکمه Applicationاز روی بر کلیک End taskو

Exitج(

وب    د(الف

در-925 حذف هنگام ها پوشه یا ها فایل گرفتن قرار از جلوگیری کنیم؟Recycle Binبرای عمل باید چگونه

کلید پایین shiftالف( داریمرا می کلیدنگه داریم  Altب( می نگه پایین را

کلید نctrlج( پایین داریمرا می داریم Ctrlو Altد(گه می نگه راپایین

فایل-926 جستجوی باهاییبرای وبهSکه شود می کرد؟Tشروع تایپ باید چگونه جستجو کادر در شود می ختم

S ? Tد(T ? Sج(S * Tب(T * Sالف(

آدرس-927 ؟msnعبارت http :// www.msn.com        در شود می نامیده چه علمی نظر از

 top level domainب(second level domainالف(

شود داده نشان مرورگر توسط باید که وب صفحه د(نام پروتکل ج(

کدام928 باشد؟( می فایل انتقال پروتکل یک

telnetد(httpsج(ftpب(httpالف(

محیط-923 در دکمه کدام روی بر دهد؟ IEکلیک می رانشان اید کرده مشاهده اخیر روزهای در که هایی سایت تمام از فهرستی

historyد(mailج(favoritesب(searchالف(

گیرد؟-911 می قرار کجا اند نشده آماده ارسال برای که هایی پیام و موقت های پیام تمام حاوی که ای پوشه

Delete Itemsد(Draftsج(Out boxب( Inboxالف(

912-DATAچیست؟

ب-الف فایل-دفولدر-جدایرکتوری-ورودی

باشد.-911 سیستم................می مبنای بر کامپیوترها در کار اصول

ب-الف ج-هگزادسیما داکت-باینری دهدهی-ال

واحد-919 چیست؟ALUوظیفه

ب-الف خروجی و ورودی واحدهای بر محاسباتی-نظارت عملیات انجام

و-ج منطقی عملیات ایانجام ج-دمقایسه و مواردب
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داشته-914 نگه باید کلید کدام باالیی عالئم تایپ برای کلید صفحه شود؟در

BACKSPACE-دCTRL-جSHIFT-بALT-الف

است؟-915 خروجی دستگاه کدام

موس-دPLOTTER-جCONTROLPAD-بJOYSTICL-الف

پنجره-916 بستن میبرای استفاده کلیدها کدام از کنیم؟ها

ALT + TAB-دSHIFT + F4-جCTRL + F4-بALT + F4-الف

است؟-917 صحیح گزینه کدام نوع حسب بر آیکونها کردن مرتب برای

by size-دby date-جby type-بby name-الف

سربرگ-918 پنجرهscreen saverدر میPropertiesاز انجام کاری دهیم؟چه

زمینه-الف پشت عکس نمایش-بتنظیم صفحه محافظ اندازه-جتنظیم سیستم-دهاپنجرهتنظیم رنگ تنظیم

صورت-913 میکردنhangدر کار چه کنیم؟سیستم

ALT + SHIFT + CTRL-بCTRL + ALT + DEL-الف

ج-دCASEرویRESTARTدکمه-ج و الف گزینه

بین-991 حافظه شود؟RAMوCPUکدام می سرعت هماهنگی باعث و گیرد می قرار

ج-بCACHE-الف ROM-دHARD-رجیستر

است؟-992 درست گزینه کدام

است.hardحجم-الف اصلی حافظه حجم از کمتر

ثانویه-ب های حافظه اصلیcdمانندقیمت های حافظه است.از گرانتر

رود.ramحافظهاطالعات-ج می بین از برق جریان قطع با

است.-د اصلی های حافظه از بیشتر ثانویه های حافظه سرعت

991-512 MBاست؟ بیت چند

2 * 204096-ب 2 * 20512-الف

 2 * 201024-د2 * 74096-ج

باشد-999 نمی اصلی حافظه جزء گزینه ؟کدام

floppy-دPROM-RAM-جPROM-بRAM-ROM-الف

نوشت؟-994 دوبار توان نمی ای حافظه نوع چه روی بر

Ram-دEprom-جROM-بE2PROM-الف

یک-995 است؟DVDظرفیت چقدر حدودا

باالMB 650-الف باالGB 3.9-ببه به

MB 2.88-د MB 1.44-ج

الگوی-996 اینکه صورتBack Groundبرای کرد؟کشیدهبه زیربایداستفاده گزینه ازکدام قراربگیرد درصفحه

2.Center 1.Pattern9.Tile 4.Stretch

کند؟-997 می تبدیل ماشین زبان به یکباره را شده نوشته برنامه گزینه کدام

ب-الف مفسر-کامپایلر

د-ج کمکی های کاربرنرم-برنامه دیافزارهای

هاست؟-998 شبکه از کدامیک جزء اینترنت شبکه

اینترانت-دMAN-جWAN-بLAN-الف
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چیست؟E_Mailمفهوم-993

الکترونیکی-الف ج-بپست الکترونیکی الک-تجارت هیچکدام-دترونیکیکتابخانه

از-941 ناحیه کدام برنامهTASKBARدر برای میانبرهایی توان داد؟می قرار اجرایی های

QUICK  LUNCH-ب                     SYSTEM TRAY-الف

ندارد-دTASKMANAGER-ج وجود ای ناحیه چنین

برنامه-942 میانبر باشد؟ Helpکلید می زیر گزینه کدام

2.F2 1.F19.F74.F3

دارند؟کلید-941 قرار نوار کدام روی بر پنجره کردن بزرگ و کوچک و بستن کنترلی های

منو2 نوار آدرس1             . نوار استاندارد9. نوار عنوان4              . نوار .

کمک-949 :WINDOWS EXPLORERبه توان می

کرد-الف ایجاد گرافیکی پوشه–بتصاویر درختی مشاساختار را کردها هده

کامپیوت-ج حافظه کل کردظرفیت مشاهده را موارد-در همه

کنیم.-944 می از.................استفاده بدانیم را آن نام اما نباشیم حفظ را اجرایی فایل آدرس و مسیر اگر

د-جRunدکمه-بSearch-الف آن روی دوبل کلیک و هیچکدام-بازکردن

پنجره-945 راtaskbar propertiesدر گزینه کدام شود دیده همیشه وظیفه نوار اینکه نمود؟نبایدبرای انتخاب

show quick launch-جauto hide the taskbar-بKeep the taskbar on top of other windows-الف

show the clock-د

برنامه-946 از شود؟کدامیک می استفاده پشتیبان نسخه جهت زیر های

backup-دsystem tools-جrestore-بdefrag-الف

منوی-947 به اینکه باstart\ all programsبرای کنیم اضافه جدید فولدر یا برنامه :ییک د

محاوره-الف میکنیمaddگزینهcustomize start menuایازکادر راانتخاب

میکنیم. addگزینهtaskbar and start menu programsایازکادرمحاوره-ب انتخاب را

محاوره-ج کادر دaddگزینهcustomize classic start menuایاز کنیم. می انتخاب هیچکدام-را

است؟-948 غیرمجاز فایلها نامگذاری برای گزینه کدام

folder-دpc_mehriran-جicdl.txt-بali*jar-الف

شود.-943 می نام.......................تقسیم به کوچکتری قسمتهای به تراك هر

ب-الف شیار-داستوانه-جسیلندر-سکتور

دارد؟start upپوشه-951 قرار کجا در

start\ control panel-جstart\ connected to-بstart \ all programs\ start up-الف

ب-د                        و الف

گیرد.-952 در................قرار برنامه آن میانبر باید شود اجرا ویندوز آمدن باال هنگام در برنامه یک اینکه برای

ب-دconfig.sys-جstart up-بautoexec.bat-الف و الف

کنیم؟-951 می استفاده گزینه کدام از شده اجرا فرمان آخرین لغو برای

ب-دCTRL + C-جedit  undo-بCTRL + Z-الف و الف

اینترنتی-959 سایتهای در دولتی مراکز است؟دامنه کدام

org.-دgov.-جcom.-بedu.-الف
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قسمتی-954 چه از باید را نظر مورد سایت باشیم نداشته ان آدرس تایپ به نیازی وب صفحه یک به بعدی مراجعات در بخواهیم اگر

کنیم؟ انتخاب

hotmail-دcookies-جtools-بfavorites-الف

شود؟yahooسایت-955 می محسوب سایتها از نوع کدام جزء بیشتر

ب-الف فهرست ج-سایتهای فراجستجو د-موتورای جستجو ی جستجو-موتورها موتورهای

فراطبیعی

باید:-956 گردد ارسال محرمانه طور به که کنیم رونوشت افرادی برای را نامه از نسخه یک بخواهیم اگر

گزینه-الف کنیمTOاز استفاده ایمیلها آدرس تایپ برای

گزینه-ب کنیمBCCاز استفاده ایمیلها آدرس تایپ برای

گزینه-ج استفادCCاز ایمیلها آدرس تایپ کنیمبرای ه

گزینه-د کنیم  FROMاز استفاده ایمیلها آدرس تایپ برای

می-957 استفاده گزینه کدام از اینترنت در امضا یک کردن اضافه کنیم؟برای

هیچکدام-دHistory-جOutlook-بSignature-الف

برنامه-958 در Outlookدر را نفر یک ایمیل آدرس بخواهیم استفادهAddress Bookاگر توان می ای گزینه چه از کنیم ذخیره

نمود؟

new mail-دnew contact-جnew group-بnew folder-الف

بهmessage optionازimportanceگزینه-953 ...outboxمربوط منظور دارد.به .........کاربرد

میل-الف در امضا فایلattach-بنمایش یک کردن

اولویت-ج با نامه نامه-دفرستادن کردن قفل

نمود.-961 انتخاب دکمه.................را باید یاهو سایت در الکترونیکی پست یک ساختن برای

check mail-دcompose-جSign in-بSign up-الف

؟-962 است مفهوم..............شده آمودن بوجود باعث همکاری این که آمده اطالعات تکنولوژی کمک به ارتباطات تکنولوژی امروزه

موارد-دC&C-جICT-بIT-الف همه

؟-961 شود می محسوب کامپیوتر افزار سخت جز زیر ازبخشهای کدامیک

ب-الف کلید ج-صفحه الکترونیکی موارد-دمانیتور-برد همه

؟-969 است بایت چند معادل بایت اگزا یک

بایت 511-دبایت2114*1421*2114-ج1024KB-ببایت411-الف

مابین-964 که ای ؟RAMوCPUحافظه دارد نام چه شود می استفاده ها داده به دسترسی سرعت بردن باال برای

EPROM-دROM-جCACHE-بRAM -الف

شود؟برای-965 می استفاده زیر کلید کدام از شده نوشته نامه ارسال

2.Send1.Sent9.Mail4.Reply

؟-966 است بیشترین زیر های حافظه از کدامیک ظرفیت

EEROM-دEPROM-جhard-بRAM-الف

حافظه-967 ........؟Romدر
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خواند.2 و نوشت را اطالعات توان می .

خواند.1 توان نمی ولی نوشت را اطالعات توان می .

خواند.9 توان می ولی نوشت را اطالعات توان نمی .

خواند.4 یا نوشت را اطالعات توان نمی .

؟-968 باشد می کدام فایل نام تغییر برای میانبر کلید

: : Ctrl + Cالف :F2ب :Ctrl + Vج Ctrl + Aد

ویندوز-963 درمحیط اجرا درحال هایی شوندXPبرنامه می داده نشان قسمت .درکدام

startمنوی-دtoolbar-ج              task manager-بsystem tray bar-الف

پنجره-971 از گزینه کدام ؟shut downیاTurn offانتخاب دهد می قرار باش آماده حالت در را کامپیوتر

Restart in ms-dos mode-دRestart-جshut downیاTurn off-بstand by-الف

دارد؟-972 نام چه دیجیتال ویدئویی دیسک

cd-rom-دtape-جhard disk-بdvd-الف

دارد؟-971 قرار سیستم منوی در زیر های گزینه از کدامیک

restore,close-بmaximize,minimize-الف

موارد-دsize,move-ج همه

گردد؟-979 می استفاده گزینه کدام از شده باز های پنجره افقی سازی مرتب برای

2.Tile Windows Vertically 1.Tile Windows Horizontally

9.Cascade Window4.Minimize Group

ای-974 محاوره کادر در گردان دیسک کادر در گردان دیسک کل گنجایش دهنده نشان زیر های گزینه از مربوطPropertiesکدامیک

؟ باشد می دیسک

used space-دfree space-جtype-بcapacity-الف

ناخواسته-975 فایلهای حذف و جستجو .برای نماییم می از..........استفاده

disk cleanup-دfile system-جtype-بtools-الف

؟-976 نمود جستجو را فایلی توان می زیر مشخصات از یک کدام توسط

نام-الف کردن وارد اندازه-ببا تعیین با

د-ج فایل نوع تعیین موارد-با همه

برنامه-977 شودsearchدر می تایپ قسمت کدام در کلمه این دانیم می را آن محتوای از ای کلمه که فایلی جستجوی هنگام

                            Look in-ب All or part of the file name-الف

search in-دA word or phrase in the file-ج

بروی-978 آیکنها شدن مخفی یا نمایش باعث سازی مرتب روش های گزینه از انتخاب گردد؟Desktopکدام می

Auto Arrange-بAlign to grid-الف

show desktop icons-دModified-ج

نماییم؟-973 می استفاده روشی چه از تصویر یک کردن ذخیره جهت

گزینه-الف فایل منوی     saveاز

منوی-ب saveگزینه editاز

گزینه-ج انتخاب و راست سمت کلیک تصویر روی save picture asبر
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هیچکدام-د

به.........موسومند.-981 گیرند می قرار ما پستی صندوق در که مزاحم و ناخواسته پیغامهای

noise-دbug-جspam-بvirus-الف

؟-982 شود می نامیده چه اینترنت در منبع هر آدرس

TELNET-دURL-جHTTPS-بFTP-الف

؟-981 باشد می آموزشی سایت معرف زیر های دامنه از یک کدام

 org-دedu-جnet-بcom-الف

اجرای-989 هنگام در که ای ؟IEصفحه شود می نامیده چه شود می داده نمایش اتوماتیک بطور

home page-دlast page-جstartup page-بfinal page-الف

آدرس-984 در کار سابقه از شده مالحظه آدرسهای حذف کادرIEبرای نمود؟internet optionsدر کلیک باید را گزینه کدام

use default-دdelete cookies-جuse blank-بclear history-لفا

برای-985 را آنها جستجوی نتایج و دهند می قرار جستجو موتور چند اختیار در را شما جستجوی مورد های واژه که جستجویی موتور

؟ شود می نامیده چه کنند می لیست شما

ج-دsearch engines-جmeta search engrains-بdirectory sites-الف و الف

کلمه-986 که شود جستجو صفحاتی بخواهیم نباشدعبارتexerciseاگر جستجو توانaccess exerciseدرعبارت می چگونه را

searchنمود؟

 and accessexercise-ب                      access + exercise-الف

 exercisenotaccess-د                           exercise or access  -ج

؟-987 شود می ظاهر پیام کادر در شکلی چه به باشد ضمیمه دارای رسیده ما به که ای نامه اگر

بزرگ-الف نوشته صورت کلیپس-بattachبه        بصورت

د-ج شود. می ظاهر دار ستاره .-بصورت است پذیر امکان مورد هرسه

اند؟-988 شده بندی طبقه موضوعی نظر از سایتها آن در که هستند هایی ......سایت

ب-الف فهرست سایتهای جستجو-وب د-جموتورهای جستجو فرا موارد-موتورهای همه

؟-983 نمود انتخاب باید را سازی ذخیره نوع کدام وب صفحه متنهای تنها ذخیره برای

web page, html only-دtext file-جweb archive, single file-بweb page, complete-الف

یک-931 وبکدام صفحات مرورگر زیر افزارهای نرم ؟ااز ست

 Netscape)ب       internet explorer)الف

ب)دwindows explorer)ج و الف

شود؟-932 می ظاهر نوار کدام شود پنجره اندازه از بیش پنجره محتویات که هنگامی

ابزار-الف پیمایشی-ب(Tool Bar)نوار (Scroll Bar)نوار

وضعیت-ج منو-د(Status Bar)نوار (Menu Bar)نوار

رنگ-931 و قلم تغییر کادرنواربرای در زبانه کدام از شود؟Display Propertiesکار می استفاده

Appearance-دThemes–جDesktop–بSetting-الف



ای-939 محاوره کادر سربرگ کدام کرد؟display propertiesاز تنظیم را نمایش صفحه وضوح توان می

Screen saver–دThemes-جDesktop-بsetting-الف

میشود؟-934 استفاده دکمه کدام از نامه یک به دادن پاسخ جهت

Forward–دCompose–جSend-بReply-الف

شود؟تنظیمات،کادریکدر-935 می استفاده دکمه کدام از کادر شدن بسته بدون تغییرات اعمال جهت

Cancel–دEsc–جApply–بOk-الف

منظور-936 محلبه سایتشخصی(Email)ایمیلورودبه شود؟Yahooدر می استفاده گزینه کدام از

Receive–دSign in-جCheck mail-بSign out-الف

فرمت-937 با سایتهایی به دسترسی دهیم؟Comبرای می فشار را کلیدی چه آدرس نوار در سایت نام تایپ از بعد

Shift + Enter-دCtrl + Esc-جCtrl + Enter-بEnter-الف

استفاده-938 کاغذ روی بر گزارشات و عملیات نتایج چاپ جهت زیر دستگاه کدام شود؟از می

نوری-دمانیتور–جاسکنر–بپرینتر-الف قلم

شود؟-933 می استفاده گزینه کدام از آبشاری صورت به کار میز های پنجره کردن مرتب برای

Tile Windows Horizontally-بcascade windows-الف

Stretch–دTile Windows Vertically-ج

باشد؟-411 می افزار سخت و کاربر بین واسط سیستمی افزار نرم کدام

سودمند-الف افزار مترجم–بنرم

عامل-ج افزار-دسیستم Wordنرم

را...........گویند-412 شده پردازش های .داده

بایت–دبرنامه–جپردازش–باطالعات-الف

نیست؟-411 ورودی زیر دستگاههای از کدامیک

کلید-الف میکروفن–درسام–جاسکنر–بصفحه

یعنی.........-419 مگابایت یک

ب2114*2114-الف بایت2114*2114–کیلوبایت

بیت121–دبایت2114–ج

ها،-414 داده ها، برنامه کلیه گویند؟به کامپیوتر..................می عملیاتی سیستم یک به مربوط اطالعات

افزار-الف افزار-بنرم عامل-ددستورالعمل–جسخت سیستم

باشد؟-415 می کامپیوتر یک قدرت کننده بیان زیر موارد از کدامیک



دیسک-الف Ramمقدار–بفضای

فالپی–ج درایو پردازشگر–دتعداد سرعت

باشد؟-416 می محلی کامپیوتری شبکه زیر کامپیوتری های شبکه از کدامیک

اینترنت-دWAN-جLAN–بMAN-الف

باشد؟-417 می افزار سخت و کاربر بین واسط سیستمی افزار نرم کدام

سودمند-الف افزار مترجم–بنرم

عامل–ج افزار–دسیستم Wordنرم

چیست؟-418 آیکون

ویندوز  -الف اصلی است  -بصفحه کاربردی برنامه

برنامه-ج اسناد برای کوچکی باشند-دپنجره می پنجره یک یا و برنامه یک معرف که کوچکی گرافیکی تصاویر

کدام-413 جزء خانگی باشند؟کامپیوترهای می کامپیوتر انواع از دسته

کوچک-الف کامپیوترها-بکامپیوترهای ریز

بزرگ-ج کامپیوترهاابر–دکامپیوترهای

شود؟-421 نمی استفاده فیلم و موسیقی سازی ذخیره برای زیر جانبی حافظه کدام از

دیسک-الف دیسک-بهارد Cool Disk-دCD–جفالپی

بخشهای-422 از شود؟CPUکدامیک می نامیده منطقی و ریاضی عملیات محاسبه واحد

CACHE-دREGISTER–جCU–بALU-الف

از:-421 عبارتند خروجی و عملیات و ورودی کامپیوتری، سیستم در

گزارش-الف پردازش، کلید،-بتایپ، ماوس،CPUصفحه

پرد-ج اطالعاتداده، داده-دازش، پردازش، اطالعات،

گویند؟-429 آنها..............می از یک هر به که میشود تقسیم بخشهایی به شیار هر

هد-دتراك–جقطاع–بسیلندر-الف

شود؟-424 می استفاده کاغذ روی بر گزارشات و عملیات نتایج چاپ جهت زیر دستگاه کدام از

نوری-دمانیتور–جاسکنر–بپرینتر-الف قلم

شود؟-425 می استفاده برنامه کدام از وب صفحات مشاهده و اینترنت با ارتباط برقراری برای

Internet Explorer-دMy Document-جRecycle Bin-بMy Computer-الف

ظاهر-426 نوار کدام شود پنجره اندازه از بیش پنجره محتویات که شود؟هنگامی می

ابزار-الف پیمایشی-ب(Tool Bar)نوار (Scroll Bar)نوار

وضعیت-ج منو-د(Status Bar)نوار (Menu Bar)نوار

تغییر-427 دسکتاپبرای زمینه کادرپس در زبانه کدام شود؟Display Propertiesاز می استفاده

Appearance-دThemes–جDesktop–بSetting-الف

شود؟-428 می استفاده گزینه کدام از آبشاری صورت به کار میز های پنجره کردن مرتب برای

Stretch-دTile Windows Vertically-جTile Windows Horizontally-بCascade-الف

باشد؟-423 می دسترس طریق..............قابل از ویندوز عامل سیستم تنظیمات اکثر

My Computer-دControl Panel-جSearch–بMy Document-الف

حال-411 در های برنامه شدن بسته بدون دیگر کاربر محیط به ورود و کاربر یک محیط از شدن خارج برای باشد کاربره چند ویندوز اگر

کرد؟ استفاده باید گزینه کدام از فعلی کاربر اجرای
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Restart-دLog On-جSwitch User-بStand by-الف

عملیات-412 میانبر کدامند؟CopyوCutکلیدهای ترتیب چپ(به به )راست

Ctrl+V , Ctrl+X-دCtrl+C , Ctrl+V-جCtrl+X , Ctrl+C-بCtrl+C , Ctrl+X-الف

های-411 آیکن کردن مرتب شود؟Desktopبرای می استفاده زیر گزینه کدام از نوع ترتیب به

Type-دModified–جName–بSize-الف

شود؟تنظیمات،کادریکدر-419 می استفاده دکمه کدام از کادر شدن بسته بدون تغییرات اعمال جهت

Cancel-دEsc–جApply–بOk-الف

آنها-414 نام دوم حرف و بوده حرفی چهار که فایلهایی جستجوی شود؟aبرای می استفاده زیر گزینه کدام از باشد می

*.a-د*.*a?-ج*.a?-ب*.??a?-الف

دهد؟-415 می نشان جزئیات با همراه را پوشه و ها فایل زیر های گزینه از کدامیک

Large Icon-دDetails–جList–بSmall Icon-الف

شود؟-416 می استفاده ترکیبی کلید کدام از بازیافت سطل به انتقال بدون موضوع یک حذف برای

Alt + Ctrl + Delete-دAlt + Delete-جCtrl + Delete-بShift + Delete-الف

ای-417 محاوره کادر های گزینه از کند؟Printکدامیک می فراهم را سند جاری صفحه چاپ امکان

All-دCurrent Page-جSelection–بCollate-الف

فرمت-418 با سایتهایی به دسترسی دهیم؟Comبرای می فشار را کلیدی چه آدرس نوار در سایت نام تایپ از بعد

Shift + Enter-دCtrl + Esc-جCtrl + Enter-بEnter-الف

شود؟-413 می استفاده ای گزینه چه از کلیک راست از پس وب در تصاویر نمودن ذخیره برای

Go to my picture-دShow picture-ج Save as picture-بSave picture as-الف

شود؟-491 می استفاده زیر گزینه کدام از خود عالقه مورد سایتهای آدرس ثبت برای

Favorites-دMedia–جHistory-بHome Page-الف

492-ISPچیست؟

ارتباطات-الف و اطالعات اینترنت-بفناوری دهنده سرویس شرکت

فایل-ج دهنده انتقال مخابرات-دپروتکل

گویند؟www.Google.comآدرس-491 می چه را

آغازین-الف سایت-بصفحه جستجو-دURL–جوب موتور

شود؟-499 می استفاده زیر گزینه کدام از اینترنت با ارتباط قطع جهت

Enable-دConnect-جDisable–بDisconnect-الف

را..............می-494 خودمان کامپیوتر به دهنده سرویس کامپیوتر از فایل یک گویند.انتقال

Down load-دMove–جUpload–بLoad-الف

داریم؟-495 نیاز زیر افزار سخت کدام به تلفن خط طریق از اینترنت به اتصال برای

شبکه-الف مودم-بکارت گرافیکی-جکارت صوتی-دکارت کارت

پوشه-496 از شده مشاهده صفحات سوابق حذف دکمهHistoryبرای کدام کادراز شود؟Internet Optionدر می استفاده

Delete Files-بDelete Cookies-الف

Delete History-دClear History-ج

منظور-497 محلبه سایتشخصی(Email)ایمیلورودبه شود؟Yahooدر می استفاده گزینه کدام از

Receive-دSign in-جCheck mail-بSign out-الف
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مشهورند؟-498 نامی چه به پستی صندوق در ناخواسته های پیغام

ایمیل-دVirus–جSpam–بNoise-الف

میشود؟-493 استفاده دکمه کدام از نامه یک به دادن پاسخ جهت

Forward-دCompose–جSend-بReply-الف

نوشت؟-441 را خود های نامه اینترنت به اتصال بدون توان می زیر برنامه کدام با

Out look express-دYahoo messenger-جYahoo–بGoogle-الف

پسوند-442 با حرفی چهار فایلهای کلیه معرف گزینه است؟Jpgکدام

2).****Jpg1)????.Jpg9)****.Jpg4)?**?.Jpg

محیط-441 در فایل چند انتخاب استفادهWindowsبرای موس گر اشاره با همراه کلید کدام از باشند گرفته قرار هم سر پشت که

شود؟ می

2)Shift1)Ctrl9)Ctrl+ Shift4)Alt

پنجره-449 شود؟My Computerدر می استفاده گزینه کدام از پوشه یا فایل یک های خصلت تغییر برای

2)Cut1)View9)Back4)Properties

رود؟Empty Recycle Binگزینه-444 می کار به منظور چه به

گیرد2 می صورت دائمی حذف فایل1                ( محل تغییر )

زباله9 سطل روی فایلها موقت حذف فایل4( نام تغییر )

دارد؟445 نام چه پنجره هر در نوار ترین پایین

نوارعنوان2 وضعیت1( نوار منو9( نوار نوارآدرس4( )

عبارت-446 از یک نیست؟کدام مربوط کامپیوتر با کار هنگام سالمتی امور به زیر های

تنظیم(2 از صندلیاطمینان ارتفاع مناسب(1بودن از اتاقبوداطمینان نور ن

کارذخیره(9 مرتب نگاه(4کردن دوردستگاهی نقطة یک به کردن

چیست؟-447 کامپیوتر به نسبت انسان مزیت

باال(2 دقت با محاسبات باال(1انجام سرعت با محاسبات ابتکار(9انجام و اطمینان(4خالقیت قابلیت

ویندوز-448 از کامل خروج نمود.XPجهت انتخاب گزینه...........را باید

2)Turn Off         1)Stand By9)Restart4)Restart In Ms.Dos

یک-443 کنار عمودی بصورت ها پنجره تمامی که شود می باعث ها پنجره سازی مرتب در روش گیرند؟کدام قرار یکدیگر دیگر

2)Tile Windows Horizontally1)Tile Windows Vertically

9)Cascade Windows4)Show The Desktop

چیست؟-451 کامپیوتری سیستم به ویروس سرایت از جلوگیری برای راه بهترین

الکترونیکی(2 های نامه الصاقیبررسی فایلهای دارای

باشد.(1 داشته را شدن روز به توانایی که یاب ویرویس یک داشتن

اینترنت(9 به اتصال

مثل(4 جانبی های حافظه از و.....Cdاستفاده دیسک کول و

میشود.-452 استقاده بزرگ تصاویر و ها نقشه چاپ برای مورد کدام از

فتوکپیدستگاه(9پرینترها(1پالترها(2 تکثیرماشین(4های های
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شود؟-451 می وظیفه نوار به اینترنتی اتصاالت نوار شدن اضافه باعث گزینه کدام انتخاب

2)Address1)Link9)Quick Launch4)Language Bar

درج-459 موجود شبکه دارد؟بزرگترین نام چه کند می استفاده مخابراتی تجهیزات از که هان

2)Lan1)Man9)Internet4اینترانت )

تنظیم-454 خانگیبرای استفادهinternet explorerصفحه کزینه کدام کنیماز .می

2)Send 1)Compose9)Home Page4)Security

زیر-455 های گزینه از وبیککدامیک ؟نیستمرورگر

2)fire fox1)google 9)IE4)Opera

از-456 واحد دارد؟Cpuکدام بعهده را خروجی و ورودی های داده نظارت و کارکنترل

2)Cu1)Register9)Alu4)Cache

مخفف Lحرف-457 واژه دارد؟Lanدر ای واژه چه بر داللت

2)Leading1)Local9)Long4)Linked

راایبرنامه-458 افزار نرم و افزار سخت کاربر، بین ارتباط ایجاد وظیفه که دارداست .برعهده

عامل2 سیستم مترجم1( جستجوگر4(مرورگر9( )

حافظه-453 کامپیوتر.............Romاطالعات شدن خاموش با

به2 )Cpu.میشود.1میرود پاك شود.9( می منتقل اصلی حافظه به شود.4( نمی پاك )

شود؟-461 می ارائه امکاناتش معرفی جهت صرفا که است افزاری نرم معرف گزینه کدام

2)Freeware1)Shareware9)Demo4گرافیکی )

مبنای...........است-462 بر کامپیوتر کار .اساس

دسیمال2 ده1                       ( اکتال9                       دهی( باینری4             ( )

آید؟-461 نمی شمار به )جانبی( ثانوی های حافظه از زیر های حافظه از کدامیک

2)CD-ROM1)Floppy9)Hard Disk4)Ram

نویسی........گویند-469 برنامه های زبان است نزدیک ماشین زبان به آنها های دستورالعمل که نویسی برنامه های زبان

باال2 سطح پایین1   ( سطح پاسکال9                ( بیسیک4                      ( )

باشد؟-464 نمی )تصویری( گرافیکی فایل یک پسوند زیر پسوندهای از کدامیک

2)Bmp1)Doc9)Jpg4)Gif

تعدادی-465 که ای داردشبکه نام چه شبکه این است کرده متصل هم به ساختمان یک در را .کامپیوتر

2)Lan                1)  Wan          9)   Man     4) Nt

میگرد-466 صورت منطقی و ریاضی محاسبات آن در که .مکانی

2)CD 1)Alu9)Cu4)Ram

ازجهت-467 پنجره کنیم؟بستن می استفاده کلید کدام

2)F51)Alt+f49)Shift+F104)Ctrl+F4

را...........گویند.-468 است ای برنامه یا پوشه یا فایل با مرتبط که کوچکی گرافیکی نماد

2)Icon1)Taskbar9)Click4)Desktop

شود؟-463 می استفاده کلید کدام از پوشه نام تغییر برای

2)F11)F59)F24)F4
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برنامه-471 توسط تصاویر جستجوی روSearchبرای کدام انتخاب است؟، سریعتر و بهتر ش

2)Picture, Music, Or Video1)Document (Word Processing, Spreadsheet, Etc)

9)All File And Folder4)Computer Or People

نامه-472 همراه به میتوان طریقی چه والکترونیکیاز کرده ضمیمه فایل کرد؟یک ارسال

2)Attach File1)Body9)Signature4)Subject

گزینه-471 کدام از دیسک اطالعات کردن یکپارچه کنیم؟برای می استفاده

2)Internet Options1)Folder Options9)Defregmentation4)Indexing Options

باشد؟-479 می وب مرورگر معادل زیر عبارتهای از کدامیک

2)Network1)Word Wide Web

9)Internet Explorer4)Uniform Resource Locator

قسمت-474 نویسیم؟ Subjectدر می چه نامه

گیرنده2 آدرس مخفی1           ( گیرنده آدرس نامه9( موضوع نامه4      ( متن )

ممنوع:-475 محدوده در اینترنت ایمنی سطح تنظیم برای

2)Internet1)Local Internet9)Trusted Site4)Restricted Site

فایل-476 کردن راکپی شخصی سیستم برروی گویند.کدامیکازاینترنت

2)Explode1)Upload9)Forward4)Download

کنیم؟ت-477 رامشاهده قبلی شده مشاهده وسایتهای صفحات کلیه توانیم می گزینه کدام وسط

2)Back1)History9)Favorites4)Forward

؟برا-478 کنیم می استفاده سربرگ کدام از ناامن یا و امن سایت یک تعریف ی

  2)General 1)Advanced9)Security4)Connection

دهیم-473 پاسخ ای رسیده نامه به بخواهیم زنیمدکمهکداماگر می .را

2)Send1)Answer9)Reply4)Create

را-481 ای رسیده نامه بفرستیم،اگربخواهیم وگیرندگان( )غیرازفرستنده دیگری اشخاص .دکمهکدامازبرای میکنیم استفاده

2)Reply1)Reply All9)Forward4)Inbox

عمل-482 پنجره یک کردن جا جابه ؟drag & dropبرای دهیم می انجام پنجره قسمت کدام روی را

عنوان( 1 منو(2نوار وظیفه( 4ن3(نوار نوار

به-481 الکترونیک گزینهپست است.کدام معروف

1)ECommerce2)EBanking9)Chat4)EMail

چیست؟Webاصطالح-489 معنی به

که( 1 عنکبوتی تار شبکه شود.یک می شامل را کامپیوتری اتصاالت

محلی(2 کوچک شبکه یک

گسسته(3 شبکه یک

شهری( 4 ناحیه با شبکه یک

است؟-484 اینترنتی های سایت وب آدرس بیانگر گزینه کدام
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1)URL2)WWW3)Tcp4 )Email

؟ISPعبارت-485 باشد می زیر عبارت کدام مخفف

ارائه2 اینترنت(شرکت سرویس الکترونیک1دهنده پست دهنده ارائه شرکت )

الکترونیکی        3 کتابخانه الکترونیکی4( تجارت )

جهت-486 برنامه صفحاتکدام ؟مشاهده رود می بکار اینترنت

1)Internet Explorer2)Outlook Express

3)Windows Explorer4)Network Connection

کنند؟-487 می استفاده آنها حوزه شدن مشخص جهت گزینه کدام از تجاری مؤسسات

1 )Com2)Gov3)Edu4 )Mil

الکترونیکی-488 پست های نامه دریافت و باشد؟EMailارسال می پذیر امکان برنامه کدام با

1)Windows Explorer2)Outlook Express3MsWord4Printer

های-483 شوند؟فرستادهنامه می نگهداری پوشه کدام در شده

1)Inbox2)Outbox3)Sent Item4 )Send

شود؟-431 می انجام گزینه کدام با الکترونیکی های نامه همراه به تصویر ارسال

1 )New File2)File Attachment3)Subject4 )Insert Picture

نام-432 شود؟موضوع می درج قسمت کدام در الکترونیکی ه

1)Body2)To3)Subject4 )ها گزينه همه

نمیشود؟-431 کامپیوتر سرعت افزایش باعث مورد کدام

پردازنده-الف سرعت حافظه-بافزایش میزان RAMافزایش

حافظه-ج میزان دیسک-دCacheافزایش هارد حافظه افزایش

بایت-439 کیلو با.......هر است برابر

بیت2114-دبایت2114-جبیت2111-ببایت2111-الف

به-434 را نما مکان کلید میبعدیسطرابتدایکدام میکندکندمنتقل ایجاد جدید سطر یک ؟و

END-دHOME–جENTER–بSPACE-الف

باشد؟-435 می کامپیوتر یک کارکردن برای ضروری قطعات جزء زیر های گزینه از یک کدام

رام-جاسکنر–بپردازشگر-الف دی گو-دسی بلند

است؟-436 ای شبکه نوع چه اینترنت

WAN-دintranet-جMAN–بLAN-الف

کنند؟-437 آلوده نمیتوانند را محل کدام ویروسها

گرافیک-ب Ramحافظه-الف دیسک-جکارت ایمیلها-دهارد

چه؟Copy Writeقانون-438 یعنی

کند.-الف کپی را افزار نرم این او اجازه بدون ندارد حق کسی و میشود محسوب آن مالک افزار نرم هر کننده تولید یعنی

شود-ب استفاده دیگر شرکتهای توسط نباید است شده ثبت آنها نام به که شرکتها بعضی اسامی یعنی

شوند-ج فروش و خرید کنندگان تولید اجازه بدون نباید افزاری سخت قطعات یعنی

کند.-د برداری کپی یا استفاده دیگران شخصی اطالعات از ندارد حق کسی یعنی

نسبت-433 انسان چیست؟مزیت کامپیوتر به

بیشتر-الف بیشتر-بحافظه استدالل سرعت

fulltest.ir



گیری-ج تصمیم و بیشتر-دخالقیت دقت

ببرید-511 نام را کامپیوتر اصلی های ؟حافظه

ROM – RAM-بEROM – EPROM-الف

Hard Disk-Ram-دEROM – Hard Disk-ج

 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

1 *03 *

2 *01 *

0 *02 *

4 *00 *

5 *04 *

6 *05 *

7 *06 *

8 *07 *

9 *08 *

13 *90  *

11 *43 *

12 *41 *

10 *42 *

14 *40 *

15 *44 *

16 *45 *

17 *46 *
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 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

59 *88 *

63 *89 * 

61 *90 *

62 *91 * 

60 *92 *

64 *93 * 

65 *94 * 

66 *95 *

67 *96 * 

68 *97 *

69 *98 *

73 *99 *

71 *100 *

72 *101 *

70 *102 *

74 *103 *

18 *47 *

19 *48 *

23 *49 *

21 *53 *

22 *51 *

20 *52 *

24 *50 *

25 *54 *

26 *55 *

27 *56 *

28 *57 *

29 *58 *
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75 *104 *

76 *105 * 

77 *106 *

78 *107 *

79 *108 * 

83 *109 *

81 * 110 *

82 * 111 *

80 *112 *

84 * 113 *

85 * 114 *

86 * 115 * 

87 *116 *

 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

117 * 142 *

118 * 143 * 

119 *144 *

120 *145 *

121 *146 * 

122 * 147 *

123 * 148 *

124 *149 *

125 *150 * 

126 *151 *

127 * 152 * 

128 *153 *

129 *154 *
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130 *155 *

131 *156 *

132 * 157 *

133 *158 * 

134 *159 *

135 * 160 *

136 * 161 *

137 *162 *

138 * 163 *

139 *164 *

140 *165 * 

141 *166 *

 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

167 *192 *

168 *193 *

169 *194 *

170 * 195 * 

171 *196 *

172 *197 *

173 *198 * 

174 * 199 *

175 *200 *

176 * 201 * 

177 *202 *

178 *203 *

179 *204 *

180 *205 *
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181 *206 * 

182 *207 *

183 *208 *

184 *209 * 

185 *210 *

186 * 211 *

187 * 212 *

188 *213 *

189 *214 * 

190 *215 *

191 *216 *
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 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

217 *242 *

218 * 243 *

219 *244 *

220 *245 *

221 * 246 *

222 * 247 * 

223 * 248 *

224 * 249 * 

225 * 250 *

226 * 251 *

227 * 252 *

228 * 253 *

229 * 254 *

230 * 255 *

231 * 256 * 

232 * 257 * 

233 * 258 * 

234 * 259 *

235 * 260 * 

236 * 261 *

237 * 262 *

238 * 263 *

239 * 264 *

240 * 265 *

241 *266 *



 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

267 *292 × 

268 *293 ×

269 *294 ×

270 *295 ×

271 * 296 ×

272 * 297 × 

273 * 298 ×

274 *299 × 

275 * 300 × 

276 *301 × 

277 *302 ×

278 * 303 ×

279 * 304 ×

280 * 305 ×

281 × 306 × 

282 × 307 × 

283 × 308 × 

284 × 309 × 

285 × 310 ×

286 × 311 × 

287 × 312 × 

288 × 313 ×

289 × 314 ×

290 ×315 ×

291 ×316 ×



 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

317 ×342 *

318 × 343 *

319 ×344 *

320 ×345 *

321 *346 *

322 *347 *

323 *348 *

324 *349 *

325 *350 *

326 *351 *

327 *352 *

328 *353 *

329 *354 *

330 *355 *

331 *356 *

332 *357 *

333 *358 *

334 *359 *

335 *360 *

336 *361 *

337 *362 * 

338 *363 * 

339 *364 *

340 *365 *

341 *366 *



 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

367 *392 * 

368 * 393 *

369 *394 *

370 *395 *

371 * 396 *

372 * 397 * 

373 *398 *

374 * 399 * 

375 * 400 *

376 * 401 *

377 *402 *

378 * 403 *

379 * 404 *

380 * 405 *

381 *406 *

382 * 407 *

383 * 408 *

384 * 409 *

385 * 410 *

386 * 411 *

387 * 412 *

388 * 413 *

389 * 414 *

390 * 415 *

391 *416 *



 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

417 *442 *

418 *443 * 

419 *444 *

420 *445 *

421 *446 *

422 *447 * 

423 *448 *

424 *449 * 

425 *450 * 

426 *451 *

427 *452 *

428 *453 *

429 *454 *

430 *455 *

431 *456 *

432 *457 *

433 *458 *

434 *459 *

435 *460 *

436 *461 *

437 *462 *

438 *463 *

439 *464 *

440 *465 *

441 *466 *



 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

467 *492 * 

468 *493 *

469 *494 *

470 *495 *

471 *496 *

472 *497 *

473 *498 *

474 *499 *

475 *500 *

476 *

477 *

478 *

479 *

480 *

481 *

482 *

483 *

484 *

485 *

486 *

487 *

488 *

489 *

490 *

491 * 


