
 رایانه کار مقدماتی جلد یک
 ( کدامیک از روشهای زیر برای رفع آلودگی محیط کار , کاربرد ندارد؟1

 هیچکدام(الف(روش فیزیکی  ب(روش شیمیایی ج(روش مکانیکی د

 ( عبارت نادرست را انتخاب کنید. 2

 الف( سطوح بتونی را به آسانی میتوان از آلودگی پاک کرد.

 ب( رفع آلودگی لباس در محیط کار مهم می باشد.       

 ج( استفاده از مواد شیمیایی دارای عوارض جانبی است.

 د( رفع آلودگی از اشخاص نیز در محیط کار مهم میباشد.

( فاصله بین نمایشگروکاربررایانه بین چه محدوده ای براساس سانتیمتر 3

 04تا04د(  07تا27ج(  177تا07ب(  07تا07است؟ الف(

 ( هنگام تایپ, دستهای کاربر با صفحه کلید چه زاویه ای می گیرد؟ 0

 درجه07درجه     د( 07ج(      درجه04ب( درجه      177الف( 

 ( کدام مورد تعریف داده میباشد؟ 5

 الف( دستگاهی است جهت پردازش اطالعات

 ب( مجموعه ای از عناصر وابسته به هم را گویند.

 ج(مجموعه ای ازدستورالعملهاوعملیات که برای پردازش انجام میشود   

 به عنوان ورودی درنظر گرفته میشود. د( به هر موجودیت خام,که

 ( فناوری اطالعات شامل کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟ 6

 د(برنامه نویسی (شیمیالف(مدیریت شبکه ای رایانه  ب(مخابرات  ج

     را نام ببرید. PC( دسته بندی 0

    plaptop,deskto(ب   laptop,pcالف(         

 laptop,notebookد(   desktop,towerج(

 ( کدامیک از وسایل زیر خروجی نیست؟ 0

 plotterد(    monitorج(    mouseب(   printerالف( 

 ( انواع حافظه عبارتند از: 9

 اصلی ,جانبید( , اصلیrom,جانبی ج(   ramب(ram,romالف( 

 (کدام یک از وسایل زیر دارای دسترسی تصادفی می باشد؟17

 tapeد(     cdب( نوار     ج( نوار     cdف(ال

 ( کدامیک از وسایل زیر جزو حافظه های ذخیره سازی میباشد؟11

 printerد(    romج(      ramب(       zip diskالف( 

 نام دارد؟( مهمترین قطعه سخت افزاری رایانه چه 12

 motherboardد(    cdج(      hardب(   dvdالف( 

 کارتهای مهم سخت افزاری را نام ببرید؟( 13

      pad car, visit cardب(   tv card ,capture cardالف( 

 د( هیچکدام    tv card,video card, graphic cardج( 

 ( کدامیک از موارد زیر جزء کاربردهای رایانه میباشد؟10

       کاربرد در مسائل پزشکیب( الف( آموزش به انسان     

 ج( تصمیم گیری در محاسبات   د( هیچکدام

  به چه معنی است؟ E-Commerce( واژه15

 شهرالکترونیکی ب( جارت الکترونیکیتالف( 

 د(هرسه مورد    ج(صندوق الکترونیکی     

 

 ( جهان الکترونیکی به چه معناست ؟ 16

 الف( مردم یک شهر بتوانند باهم خرریدو فروش اینترنتی کنند.  

 ب( افراد به یکدیگر پست الکترونیکی ارسال کنند.   

 اینترنتی یکسان استفاده کنند. ج( تمام دنیا از خریدوفروش

 د( فقط بین افراد وشرکتها خرید و فروش انجام شود.

 ( کدام واژه مربوط به پست الکترونیکی است ؟10

 bank-eد(   commerce-eج(   world-e( بmail-eالف( 

 ( از مزایای تجارت الکترونیکی چیست؟ 10

 الف( سهولت در خریدفروش کاالو ارائه ی خدمات فروش

 ب( ایجاد قدرت انتخاب باال برای مشتری

 همه ی مواردد( ج( حذف فواصل جغرافیایی      

 مهمتر میباشد؟از اصول زیربرای امنیت اطالعات ( کدامیک 19

    حفظ اطالعات مهمب(             پشتیبان گیریالف( 

 رمزگزاری اطالعاتد(        رمز گشایی اطالعاتج( 

 پشتیبان گیری راتعریف کنید؟(27

 الف(ارسال سالم اطالعات ازطریق اینترنت

    کپی از اطالعات وذخیره سازی درحافظه جانبیب(

 د( کدکردن اطالعات مهم         ج( خریدوفروش اطالعات اینترنتی 

 ( روشهای پیشگیری از سرقت اطالعات را نام ببرید؟21

 الف و بد( الف( رمزنگاری  ب( دیواره آتش   ج( مخفی کردن   

 ( ویروس رایانه ای چیست؟ 22

    یک رایانه خراب شدهب(   یک نرم افزار مخرب رایانه ایالف( 

 یک نرم افزار کاربردید(    یک برنامه اینترنتی               ج( 

 ؟(کدامیک ازویروسهاازطریق صندوق پستی الکترونیکی واردرایانه میشود23

 mail-eد(    wormج(    trojanب(   macroالف( 

 ( کدامیک از عالئم زیر نشان دهنده ی ویروس در سیستم است؟20

    خوب کار نمی کندcpuب(           سیستم روشن نمی شودالف( 

 شودسیستم خاموش مید(   برق سیستم صدا می دهدpowerج( 

به یک حافظه جداچه  (به عمل انتقال ویروس توسط ویروس یاب25

 میگویند؟

 پاک کردند(      اجراکردنج(    حذف کردن  ب(     قرنطینهالف( 

 است؟ antivirus( کدامیک از برنامه های زیر 26

 wordد(    nuج(    photoshopب(   symantecالف( 

 چیست؟  copy right( قانون 20

 الف( انتقال صحیح اطالعات به دیگران از طریق اینترنت.

    خریدوفروش نرم افزارب( 

 استفاده از یک نرم افزار بدون اجازه ی شرکت سازندهج( 

 سازندهشرکت عدم استفاده ازیک نرم افزار بدون اجازه ی د( 

 ( با کدامیک از روشهای زیر یک رایانه روشن میشود؟ 20

    از طریق کلیدبرقب(           case جلویresetباکلیدالف( 

 caseجلوی   powerبا کلیدد(      با استفاده از روش نرم افزاریج( 

           فشردن کلیک وسطب( فشردن کلیدسمت چپ(کلیک یعنی؟الف( 29

 همه ی مواردد(                             راستفشردن کلیک ج( 
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ازکلیدهای صفحه کلیدبرای نمایش بزرگ حروف انگلیسی استفاده  کدامیک(37

 num lockد(   shiftج(   tabب(  caps  lockالف( میشود؟

 ( به سمبل های کوچک رایانه ای چه می گویند؟31

  menustartد(    taskbarج(    iconب(   desktopالف( 

 در کدام قسمت ویندوز قرار دارد؟  start( منوی 32

 title barد(    rtaskba( ج   menuب(   desktopالف( 

 کدام است؟  startکلید میانبر برای باز کردن منوی ( 33

 + ctrlد(    alt + escج(    ctrl + shiftب(   ctrl + wالف( 

esc 
  های اصلی است ؟یک برنامه میانبر برای اجرای برنامه ( 30

 fileد(    folderج(    shortcutب(   iconالف( 

 ( گزینه درست را انتخاب کنید؟ 35

 برای خاموش کردن رایانه است turn offالف( 

   برای روشن کردن رایانه است turn offب( 

   برای خاموش کردن رایانه است restartج( 

 سیستم را راه اندازی مجدد میکند start byد( 

 ( کدامیک از منوهای زیر برای کنترل پنجره استفاده می شود؟36

  shortcut menuب(         usystem menالف(

 main menuد(         right click menuج(

گدام گزینه رافعال رابتوانیم حرکت دهیم taskbar(برای اینکه نوار30

  میکنیم؟

  toolbarsب(           task managerالف( 

 propertiesد(      rlock the taskbaج( 

برای تنظیم محافظ صفحه  display properties( کدام سربرگ 30

        screen saverب(   desktopالف(  نمایش استفاده میشود؟

 settingد(                      themesج(   

گدام گزینه جایگاه display properties پنجرهdesktopدرزبانه(39

ج( back grundب( positionراتعیین میکند؟الف(عکس 

browse )دcolor 

 ؟چه اتفاقی می افتدتیک داشته باشدuse large iconsگزینه (اکر07

 آیکن کوچک نشان داده میشود(بهابزرگ نمایش داده میشوند آیکن(الف

 هیچکدامد(    عمولی نمایش داده میشود.آیکن,حالت مج( 

 تبدیل میکند؟ windows 90رابه صورت  start ( کدام گزینه , منوی01

د(  classic start menuج(  90winب( start menu الف(

taskbar 
  چه نام دارد؟ startمهمترین قسمت منوی ( 02

 myد(    recycle binج(    sall programب(   runالف( 

computer 
سبب نمایش ساعت درسینی taskbar( کدام گزینه درزبانه03

 hide inactiveب(   lock the taskbarالف(    نوارکارمیشود؟

icons   

 show the clockد(     show quick launchج(                 

 قسمت فعال آن چه می گویند؟به ناحیه سینی نوار کار یا( 00

د(    quick launchج(    toolbarب(   systemالف( 

notification area 

  را انتخاب کنید؟جمله درست ( 05

  نداردsearchگزینهstartمنویالف(

 شامل ابزارهای آماده است.quick launchب(

    برای حذف برنامه ها استفاده میشود.my computerج( 

 همواره باالی پنجره قرار میگیردstartمنوید( 

چه taskbar and startmenu properties(برای بازکردن پنجره06

 عملی انجام میدهیم؟

راانتخاب propertiesکلیک راست وگزینه startبرروی منوی الف(

 میکنیم

 راانتخاب میکنیمpropertiesگزینهبرروی ساعت کلیک راست کرده وب(

راانتخاب میکنیم propertiesج(برروی میزکارکلیک راست کرده وگزینه

 هیچکدامد(

 طورخودکاراجراشود(اگربخواهیم برنامه ای درزمان اجراشدن سیستم به 00 

   آن برنامه را اجرا میکنیمالف( 

 قرار میدهیم start upآن برنامه را در گزینهب( 

    قرار میدهیم startبرنامه موردنظر را در منوی ج( 

 روی میزکارقرارمیدهیممیانبرنامه موردنظر راد( 

 از آیکن های زیر یک آیکن گروهی است؟( کدامیک 00

همه ی د( folderج(  my documentsب(  my computerالف( 

 موارد

 ( پارتیشن بندی چیست؟ 09

 تقسیم بندی هارددیسکب( الف( تقسیم برنامه های رایانه    

 تقسیم بندی پوشه هاد(    تقسیم بندی وظایف رایانه   ج( 

 ( کدامیک از اسامی زیر برای نام پوشه مجاز است؟57

 /reza/د(    ?hosseinج(    23hosseinب(     hossein?الف( 

 میباشد؟ shortcut( کدامیک  از پسوندهای زیر برای 51

 doc.د(    .lncج(    txt.ب(     bmp.الف( 

جزئیات نمایش دهیم کدام گزینه اساس لیست وبرای اینکه پوشه هارابر(52

view الف(  را انتخاب کنیم؟tiles  )بicons  )جlist  )دdetails 

 ( برای انتخاب جدا از هم آیکنها از کدام کلید استفاده میکنیم؟ 53

 ctrlد(    shiftج(    altب(     ctrl + shiftالف( 

 درقسمت خواص درایوهاکدام گزینه,ظرفیت درایورانمایش میدهد(50

 spaceد(    free spaceج(    used spaceب(   capacityالف( 

مخفی را نیز انجام دهیم کدام گزینه  اگر بخواهیم جستجوی فایلهای( 55

 بایدانتخاب شود؟

den files and search hidب(     don’t rememberالف( 

folders 
 search sub foldersد(              save searchج( 

(برای خالی کردن صندوق بازیافت به صورت یکجاازکدام گزینه استفاده 56

 recycle binty emp  ب(  deleteالف( ؟میشود

restore   )د(     جremove 

میباشدراپیدا  a(اگربخواهیم همه فایلهای متنی که حرف اول وآخرشان 50

 کنیم ازکدام دستوراستفاده میکنیم؟

 a*a.txtد( a?a.txtج( txt.*ب(a*.txtالف(
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 مسیر اجرای برنامه ماشین حساب را انتخاب کنید:(50

 /Accessories/ Start/ All programsالف( 

rCalculato    
 Start/ All programs/ Calculatorب( 

 Start/ Accessories/ Calculatorد(    Start/ Calculatorج( 

 کدام یک از برنامه های زیر برای ایجاد نقاشی استفاده میشود:(59

 Calculatorد(   Note padج(   Paintب(  Word padالف( 

 چیست: Saveکلید میانبر برای ذخیره سازی یا (67

 Ctrl+Nد(    Ctrl+Sج(       Ctrl+Pب(    Ctrl+Oالف( 

کدام یک از برنامه های زیر برای ذخیره سازی صدا استفاده میشود:الف( (61

Volume control    )بSound    

 Windows media playerد( Sound Recorderج(  

برای اجرا کردن فایلها از  windows media playerدر برنامه ( 62

 ب( دابل کلیک روی فایل File/ Openالف(  کدام روش استفاده میکنیم:

 د( همه مواردج( کشیدن و رها کردن فایل در برنامه     

از چه کلید میانبری  word pad( برای ایجاد فایل جدید در برنامه 63

 استفاده می کنیم

 ctrl+sد(   ctrl+oج(  ctrl+mب(  ctrl+nف (ال 

 شود برای تنظیم صفحه استفاده می Notepadکدام گزینه در برنامه (60

age pد(     pageج(    print previewب(    printالف ( 

Setup 
 با چه پسوندی ذخیره می شوند :  Notepadفایلها در (65

 dat.د(          bmp.ج(  .txtب(   .docالف ( 

کردن تراک و ... در آهنگ ، عقب و جلواجرایی از قبیل پخشدستورات (66

 کدام منو قرار دارد :در  media Playerیبرنامه

 playد(            fileج(         viewب(  editالف ( 

برای تغییر پنجره به حالت کوچک از  media playerدر برنامه ی (60

 switch to skin modeالف (   چه گزینه ای استفاده می شود : 

 switchد(   switch to allج(    switch to full modeب( 

to player 
 ( برای اجرای برنامه ها از کدام دستور استفاده میکنیم؟60

  openد(    searchج(     exeب(     run( الف

 استفاده میشود:Paintبرای اجرای برنامه Runکدام دستور در(69

 bmpد(      Calcج(        MS paintب(      Paintالف( 

 کند:کدام برنامه در ویندوز نمایی از داس را اجرا می(07

            Command promptج(      Dosب(   الف( وجود ندارد

 Runد( 

 جمله نادرست را انتخاب کنید:(01

شود.                       برای تغییر شاخه جاری استفاده می Cdالف( دستور 

 شود.برای حذف پوشه توخالی استفاده می rdب( دستور 

شود.                   استفاده می Dosبرای ساخت پوشه در  mdج( دستور 

 شود.استفاده می Dosبرای تغییر مسیر در  mdدستور د( 

 است؟ میباشدکدامrezaبهhosseinپوشه(دستوری که برای تغییرنام 02

   del hossein reza )ب   ren hossein + rezaالف( 

 ren hossein rezaد(   ren reza hosseinج( 

 استفاده میشود؟ dos( کدام دستور برای کپی فایلها در 03

 cdد(   rdج(        moveب(  copyالف( 

 چیست: Dosدستور پاکسازی صفحه ورودی (00

 Quitد(          Clearج(          Clsب(    Exitالف( 

توان برنامه های خارجی را می Runبا استفاده از کدام گزینه در برنامه (05

 د( هیچ کدام  Cmdج(   Browseب(  Exeالف(   اجرا کرد:

 کدام است: Dosدر  Renameمعادل دستور ( 06

 Renد(      Removeج(       Cutب(    Changeالف( 

برای اینکه همه اطالعات شاخه جاری به همراه زیر پوشه ها را ببینیم از (00

 کنیم:استفاده می Dosکدام دستور 

 Dirد(    Dir *.*/pج(      *.* Dirب(     Dir *.*/sلف( ا

*.*/q 
 ( مرکز کنترل ابزارهای ویندوز چه نام دارد؟00

 cmdد(     runج(       control panelب(   panelالف( 

الف(  کدام برنامه درمرکزکنترل برای تنظیم تاریخ وزمان استفاده میشود؟(09

date and time   )بdisplay   )جregional    )دfonts 

لرای تنظیمات ناحیه ای استفاده date and time(کدام زبانه07

  etime zonج(  internet timeب( time & dateمیشود؟الف( 

 dateد(

 place volume icon in the گزینه ی sound( در برنامه 01

taskbarچه عملی انجام میدهد؟ 

 میشود. startالف( سبب نمایش آیکن صدا در منوی 

 ب( سبب نمایش آیکن صدا در مرکز کنترل میشود.

 ج( سبب نمایش آیکن صدا در سینی نوار کار می شود.

 سبب نمایش آیکن صدا در باالی پنجره میشود.د( 

سبب میشودکه هر برنامه در پنجره  folder option( کدام گزینه 02

 جداگانه ای باز شود.

 show common taskbar in foldersالف( 

 open each folder in the same windowب( 

 use windows classic foldersج( 

 open each folder in the its own windowsد( 

 راانجام میدهدDisplay propertiesکارکدام برنامه درمرکزکنترل (03

 Regionalد(   Systemج(   Fontsب(  Displayالف( 

 Folderدر  Display the full path in the title barگزینه (00

option ... الف( نمایش مسیر کامل در نوار وضعیتانتخاب شده است آنگاه 

 ب( نمایش مسیر کامل در نوار آدرس

 جاری در نوار عنوانج( نمایش نام پوشه 

 د( نمایش مسیر کامل در نوار عنوان پنجره

 برنامه ی مورد نظر برای نصب و حذف برنامه ها کدام است :(05

 add/remove programsب( addالف( 

 د(هیچکدامchange/removeج(

 شوداشاره گرهای آن استفاده میبرای تغییرmouseکدام زبانه(06

 hardwareد(      wheelج(   pointersب(    buttonsالف( 
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در برنامه زمانبندی اگر بخواهیم برنامه ای ماهانه اجرا شود کدام گزینه (00

 را انتخاب می کنیم :

 oneد(   weeklyج(    dailyب(  monthlyالف (  

time only 

 انتخاب میشودکدام گزینه برای ایجادبرچسب درایوformat(درپنجره00

 quickد( capacityج(  labelvolumeب( file systemلف(

format 

 چه عملی انجام میدهد؟ disk cleanup( برنامه 09

      پاکسازی فایلهای موقتب(     پاکسازی همه ی فایلها الف(

 هیچکدامد(   حذف همه ی اطالعاتج( 

 ( برنامه رفع گسیختگی فایلها چه نام دارد؟97

                       disk managementب(     disk cleanupالف(  

 backupد(            menterdisk defragج( 

 ( جمله درست را انتخاب کنید؟91

جهت ایجادپشتیبان back up file and settingsالف(

 میباشدback upدر

 back upجهت ایجاد پشتیبان در restore files and settingsب(

 هیچکدامج( هر دو مورد        د(       میباشد.

 ( بازیابی با کدام گزینه انجام می شود؟92

 restoreد(   back upج(      settingsب(     clean upالف(

 برنامه مدیریت وظیفه در ویندوز چه نام دارد : ( 93

 task managerد(     managerج(     taskب(     runالف ( 

 چیست؟ task manager(کلید ترکیبی در اجرای برنامه 90

 + shiftد( ctrl + delج( alt + ctrl +delب(  shift+ctrlالف(

ctrl+ del 
 کدام برنامه برای مدیریت سخت افزارها استفاده می شود : (95

  hardware    ب(        Device Managerالف ( 

device manager د(       (          جtask manager 

 سبب باز  my computerکدام گزینه در منوی کلیک راست ( 96

 می شود : device managerشدن نرم افزار یا برنامه 

 propertiesد(      openج(    manageب(     foldersالف ( 

 برنامه ی پشتیبان گیری چه نام دارد : (90

 Turn offد(     clean upج(      back upب(  restoreالف ( 

 استفاده می کنیم؟(برای تعریف چاپگر از کدام مسیر 90

      start / printerب(     start / printers and faxesالف(

 د( هیچکدام              control panel / startج( 

 اولویت چاپ را تعیین میکند؟کدام گزینه ( در پنجره صف اولویت 99

 layoutد(   generalج(      priorityب(     scheduleالف(

 به صورت موقت از چه گزینه ای استفاده میشود؟ (برای توقف چاپ177

 playد(   pauseج(      cancelب(     restartالف(

 (برای حذف یک برنامه ازصف چاپ کدام گزینه استفاده میشود؟171

 pauseد(   cancelج(      restartب(     propertiesالف(

ث پیش فرض ( بعد از کلیک بر روی یک چاپگر انتخاب کدام گزینه باع172

 شدن آن میشود؟

 set as defaultد(   set asج(      printerب(     defaultالف(

printer 
( برای تغییر کاربر به حالتی که برنامه های در حال اجرا بسته شوند از 173

 کدام گزینه استفاده میشود.

 restartد(   switch userج(      log onب(     og offlالف(

 گزینه برای ایجاد رمز در پنجره کاربری استفاده میشود؟( کدام 170

     create a passwordب(     e my namechangالف(

 setup passwordد(     remove passwordج(  

 کاربر گروهی یا مهمان چه نام دارد: (175

 د( هیچ کدام  Moeinج(        Guestب(  Userالف( 

 چه نام دارد؟  ( کارر مدیر یا اصلی176

 د( هیچکدام  administratorج(      guestب(     userالف(

 (برای تغییر نام کاربر از کدام گزینه استفاده میشود؟170

    change nameب(                create userالف(

 change my nameد(    change my passwordج(  

 باشد:چه می Helpکلید میانبر برنامه ( 170

 0Fد(            1Fج(           2Fب(   3Fالف( 

به صورت محتویاتی و گروه بندی شده از  Helpبرای نمایش اطالعات ( 179

 شود:کدام گزینه استفاده می

 Forwardد(     Search ج(     Indexب(    Contentsالف( 

لفبایی ازکدام گزینه استفاده باساختاراHelpبرای نمایش اطالعات(117

 Backد(        Searchج(   Contentsب(   Indexالف(  میشود

برای ذخیره سازی صفحات مطلوب استفاده Helpکدام گزینه در(111

د(   Hide Optionج(   Favoritesب(  Indexمیشودالف(

History 

 چه زمانی نمایش داده میشود؟ what is this( گزینه 112

            ایکلیک راست درپنجره محاوره (ج  2fب(فشردن    3fالف(فشردن 

 یچکدامهد( 

 (کدام یک از موارد زیر جزئ اهداف ایجاد شبکه نمی باشد؟113

 ب( صرفه جویی در وقت         (تغییر داده ها و اطالعاتالف

 د( قابلیت توسعه                   ج( کاهش هزینه 

   را انتخاب کنید؟ lan( تعریف 110

 الف(شبکه ای کوچک وابسته به شخص

 ( شبکه هایی کوچک محلی بین چند رایانهب

 د( شبکه جهانی       ج( شبکه بین شهری 

 طورمستقیم بهم درارتباط هستند که دو رایانه ببه مدلی ازشبکه گویند(115

 serverد(   clientج(    peer to peerب(  server baseالف(

 میباشد؟ server base( کدام یک از موارد زیر از معایب شبکه 116

مدیریت ج(امکان گسترش د(  هزینه باالی راه اندازیب( الف(امنیت باال

 متمرکز

 cinد(   cniج(  incب(   net( به کارت شبکه چه می گویند؟الف(110

 serverو هم از حالت  peer to peer( شبکه ای که در آن حالت 110

base الف(شبکه مبتنی بر وب ب(شبکه آزاد     ج(   استفاده شده است؟

 ( شبکه ترکیبیدشبکه مبتنی بر سرور  
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( کدام یک از سرور های زیر وظیفه تبدیل نام رایانه و سایت به شماره 119

IP را دارد؟ 

  proxy serverب(               mail serverالف(

 rdns serve د(                    web serverج(  

 ( کدام یک از سرور های زیر برای انتقال فایل استفاده میشو؟127

  proxy serverب(              data base serverالف(

 rfile serveد(                         mail serverج(

 باشد؟ازویژگیهای سیستم عامل شبکه می(کدامیک ازمواردزیر121

                     پشتیبانی ازچندین پردازندهب( داشته باشد guiالف(

 ج(اطمینان دراین نوع سیستم عامل مهم نیست

 نقل داشته باشدقابلیت حمل ود( 

 راserverو (کدامیک ازسیستم عاملهای زیرقابلیت کنترل شبکه122

 novellد(   linuxج(      unixب(      09windowsالف(   ندارند؟

 معادل کدام یک از گزینه های زیر میباشد؟ ( واژه اشتراک گزاری123

 mainد(   securityج(      networkب(     shareالف(

مورد استفاده میشود در کجا  connection( مسیری که برای ایجاد 120

     start / all programs / communicationsالف(  قرار دارد؟

 / start / all programs / accessoriesب( 

scommunication      
 / startد(   start / all programs / accessoriesج( 

control panel 
 شود؟شبکه ازچه گزینه ای استفاده می(برای تعیین نام رایانه در125

      workgroup nameب(  computer descriptionالف(

 هیچ کدامد(              computer nameج( 

گزازی یک  درایو بعد از اینه بر روی آن کلیک راست (برای به اشتراک 126

    properteis / sheringالف(  کردیم چه گزینه ای را انتخاب کنیم؟

 د( هیچکدام  ج( هردو مورد   yshering and securitب( 

کدام یک از منابع زیر را در شبکه میتوان به صورت اشتراکی استفاده ( 120

 Printer( د CPUج(   RAMب(  Mother Boardالف(  کرد:

کدام  Control Panelبرای فعال یا غیر فعال کردن دیواره آتش از (120

        lWindows Firewalالف(  گزینه را انتخاب میکنیم:

 Settingsد(   Automatic Updatesج(  Security Centerب(  

کدام برای فعال یا غیر فعال کردن پیغامهای امنیتی از مرکز کنترل (129

   Settingsب(    Firewallالف(    گزینه را انتخاب میکنیم:

 Automatic Updatesد(     Security Centerج(         

 ام یک از گزینه های زیر را نداردکد Alert Settingsپنجره ( 137

 Automatic Updatesب(                  Firewallالف( 

 Alert(  د                       Virus Protectionج( 

استفاده  shareچاپگر کدام زبانه برای  properties( در پنجره 131

د(   portsج(      generalب(     haringsالف( میشود؟

advanced 
  ( نام گروه کاری در کدام گزینه وارد می شود؟132

 computerج(working nameب(printer nameالف(

name)کدامهیچد 

 نوعی از شبکه که با امواج کار می کند :( 133

 network( د      wire( ج   wirelessب(     stpالف ( 

 به نرخ انتقال داده در شبکه چه می گویند:(130

 Signalد(    Rateج(      Band widthب(   الف ( سرعت انتقال

 کیفیت قابل اندازه گیری درزمان یامکانالف(هرسیگنال چیست؟(135

      هر کمیت متغیر قابل اندازه گیری در زمان یا مکانب( 

 ج( حداکثر مسافت انتقال داده  د(محدوده فرکانسی ارسال داده

 ( پهنای باند معادل کدامیک از واژه های زیر می باشد؟136

د( هیچ   transfer rateج(      band widthب(     signalالف(

 کدام

     analog, meterالف(  انتخاب کنید؟( مدل های سیگنال را 130

 , analogد(   digital , signalج(    binary , analogب( 

signal 
 ( تعریف توپولوژی چیست؟130

ب(به نحوه قرارگرفتن افراد  الف(به آرایش هندسی شبکه ها گویند

 د(هیچکدام درشبکه گویندج(مجموعه ای ازرایانه های شبکه راگویند

 کدامیک از توپولوژی های زیر دارای ساختار خطی میباشند( 139

 treeد(   ringج(      starب(     busالف(

 ار قطع شود کل شبکه از کار می( در کدام توپولوزی اگر قسمتی از ک107

 treeد(   busج(      starب(     ringالف(    افتد؟

چه توپولوژی  ترکیب کنیمstarتوپولوژی رابایکbusیک توپولوژیاگر(107

 treeد( combinedج( hybrid(بringالف( ایجادمیشود؟

 کنند؟رسانااستفاده می فن آوری شیشه(کدامیک ازکابلهای زیراز101

 د(زوج سیم بهم تابیدهcoaxial ج( ی فیبرنور(ب   الف(کابلهای هم محور

عمل تقسیم استفاده شده و star(وسیله ای است که درتوپولوژی102

 رایانه را انجام می دهد؟اطالعات بین 

 د(هیچکدام  هردو موردج(   switchب(  hubالف(

 ( جمله ی درست را انتخاب کنید 103

 الف(سوئیچ نسبت به هاب گرانتر و پیشرفته تر است    

 استفاده میشود      starب( سوئیچ مانند هاب در توپولوژی 

 همه موارد( د ج(سوئیچ دارای یک حافظه وپردازنده داخلی میباشد

 (کدام یک از وسایل زیر یک رایانه رابه شبکه متصل میکند؟100

 رت شبکهد(کا routerج(   switchب(    hubالف(

 باشد زدسته ی کدام یک از کابل های میج stpو utp( کابلهای105

 coaxialب(فیبر نوری  ج( هم محور  د(   زوج سیم بهم تابیدهالف(

 کامل چیست؟ ( مشکل اصلی توپولوژی گراف106

 هیچکدامد(   کارآیی کم ج(      هزینه باالب(    سرعت کم  الف(

( به مجموعه ای از قوانین که استانداردهای شبکه بر اساس آن پایه 100

 گذازی میشود چه میگویند؟

 topologyد(   پروتکلج(  hostب(  الف(الیه بندی

الف(  هاانجام میدهد؟(کدامیک ازوسائل زیرعمل مسیریابی رادرشبکه 100

hub    )بswitch   )جrouter    )دnic 

 باشد؟واستفاده می ای کاربرقابل رویتبرosi(کدامیک ازالیه های109

 napplicatio( د  sessionج(    networkب(   data linkالف( 
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 چیست؟ transport(وظیفه الیه 157

 است کاربردی الیهب( کنترل جریان داده استمسئول پشتیبانی والف(

 ج(تعیین کننده ی روش ارسال داده است  

 د(این الیه درارتباط مستقیم باسخت افزاراست    

 کدام یک از الیه های زیر را ندارد؟ tcp/ip( مدل الیه ای 151

 الیه فیزیکید(  الیه کاربردیج(  session الیه ب( internetالف( 

(ازترکیب کدام الیه هادرمدل 152

osiالیهapplicationدرtcp/ipبوجودمیآید؟ 

 application,presentationالف(

 n,sessionapplication,presentatioب(

 physical,data linkد(        data link,networkج( 

 شود؟می (کدامیک از پروتکلهای زیربرای ارسال فایل به اینترنت استفاده153

 nntpد(        tel netج(     httpب(       ftp الف(

 برای چه کاربردی استفاده میشود؟ smtp( پروتکل150

 نگهداری ساعت دقیق روی سیستمهای شبکه الف(

  ارسال فایل به اینترنتج(    پروتکل مدیریت شبکه ب(

 ارسال ومسیریابی نامه های الکترونیکید(

 ( امنیت در شبکه بر روی کدام یک از موارد زیر اعمال می گردد؟155

 همه ی مواردد(   میزبانج(      شبکه ب( پیرامون شبکهالف( 

 ( به ایستگاههای کاری در شبکه چه می گویند؟156

 securityد(     networkج(   workstationب(      hostالف( 

نوعی از منابع هستند که فقط برای خواندن اطالعات از آنها استفاده ( 150

 را تغییر داد:توان اطالعات آنها میشود و نمی

 د( هیچ کدام  Read Onlyج(       Fullب(  Passwordالف( 

 میگویند سیستم ناهمگن درشبکه چهبه عمل همگام سازی چند(150

 SSOد(           OSIج(     TCPب(   Secureالف(  

های اصلی بر ای طراحی کنیم به طوری که اکثر عملیاتاگر شبکه (159

 گویند:انجام شود به آن چه می Serverروی 

 Not Clientد(   Serverج(   Fat Clientب(  Thin Clientالف( 

 یشوندم کدامیک ازویروسهای زیرازطریق صندوق پستی واردسیستم(167

 trojanد(     virus-macro ج(  virus-email  ب(  vormالف( 

سیستم  ودر مثل کردهتولیدازخود(کدامیک ازویروسهای زیرباکپی زدن 161

 پخش میشوند؟

macro-د(      worm ج(     trojanب(     virus -emailالف( 

virus 
 ( کدامیک از راه های زیر برای انتقال ویروس به رایانه نمیباشد؟162

 ب(  از طریق دیسک نرم                         cdالف( ازطریق 

 طریق شبکهد( از        از طریق لمس کردن رایانهج(  

کدامیک از راههای زیر برای جلوگیری کردن از ویروسی شدن سیستم ( 163

 استفاده میشود؟

 داخل سیستم قراردهیملف(هرنوع دیسکتی را میتوانیم درا

 ب( نیازی به آنتی ویروس در سیستم نمی باشد  

 ج( فایلی را که میخواهیم از اینترنت دانلود کنیم

 افزار آنتی ویروس بروز شود ( حداقل هفته ای یکبار نرمد

 است :  ویروس یابکدام یک از برنامه زیر یک (160

   Nuد(      PhotoShopج(   flash ب( Symantecالف (  

کدام گزینه سبب می شودکه عمل بروز  Symantec( در ویروس یاب 165

 : رسانی در داخل نرم افزار انجام شود

 Setupد(    Security ج(  Updateب(     Update Liveالف ( 

سبب میشود که ویروس  symantec( کدام گزینه در هنگام نصب 166

 یاب به حالت سِروِری نصب شود؟

 د( complete( ج llinsta serverب( client installالف ( 

live update  
برای انجام عملیات های ویروس  symentec( کدام زبانه در پنجره ی 160

 کشی استفاده می شود؟

   rieshistoد(      viewج(   scan ب(  configureالف (  

باعث جستجوی سریع ویروسها symantec(کدام زبانه در برنامه ی 160

 می شود؟

  د(هر سه مورد  speedج(   full scan ب(   scan quickالف (  

 ( کدامیک از برنامه های زیر به ضرر رایانه می باشد؟169

   excelد(   PhotoShopج(   word ب(   virusالف (  

 گویند:به جایگاه اطالعات اینترنتی چه می(107

 Accountد(       wwwج(     ب( سایت  الف( وب

 باشد:های زیر تجاری میکدام یک از سایت (107

     www.google.comب(      www.yahoo.comالف( 

 مورد الف و بد(             www.Ershad.irج( 

 (به آدرس اینترنتی چه میگویند؟101

   hostد(      url ج(      www ب(   veb serverالف (  

الف(  اینترنت ازکدام گزینه استفاده میشود؟(برای مشاهده وضعیت اتصال 102

connect )بdisconnect  )جproperties   د)status  

 مرورگر پیش فرض ویندوز چه نام دارد:( 103

 IEد(        Mozillaج(      Operaب(      Net Scapeالف( 

تنظیمات مربوط به تاریخچه  Internet Optionدر کدام زبانه ( 100

 شود:ها انجام میسایت

 Programsد(    Advancedج(   Historyب(     Generalالف( 

ذخیره کنیم چه عملی انجام بخواهیم صفحه اینترنتی را(اگر105

 edit/save asج(file/save ب(file/printالف(میدهیم؟

   sfile/save aد(

مربوط به پنجره ی advanced(با تیک گذاشتن کدام گزینه در زبانه 106

internet optionتصاویر اینترنتی نمایش داده می شود؟ 

    show multimediaب(       espictur showالف ( 

  show web pictures د(             show imagesج( 

صورت انجام دهیم که به این بخواهیم عمل جستجو در اینترنت رااگر(100

 نویسیم؟چه دستوری می”reza“پیداشودوهم”ali“هم کلمه

 د( ”ali” or “reza“ج( ”ali”+”reza“(ب ”reza and ali“الف(

“ali” – “reza”  
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 ( به دریافت فایل از اینترنت چه میگوییم؟100

   get fileد(      saveج(   upload ب(  downloadالف (  

ازپروتکلهای زیرسبب دریافت میل ازسروروانتقال آن به نرم (کدامیک 109

   httpد( smtp(ج 3popب(web mailالف( میشود؟ outlookافزار

 جدیدازطریق یاهوکدام گزینه راانتخاب میکنیم؟mailبرای ایجادیک(107

   createد(  newج(      sign upب(    sign inالف (  

نشان yahooکلمه ی hossein_m32@yahoo.comآدرس(در101

 د(هیچکدام   میزبان ج(   ب(مهمان    الف(کاربر چیست؟دهنده 

 (برای ایجاد امضائ از کدام گزینه استفاده می کنیم102

  messageج(    address book ب(  mailالف (  

   signatureد( 

 کنیمبرای ایجاداولویت باالبرای یک نامه ازکدام گزینه استفاده می(103

  High Importanceج(  Low Importanceب(  Draftsالف(

 Priorityد(

 گیرد:نامه های رسیده در کدام قسمت قرار می( 100

 Draftsد(       Sent Itemsج(     Outboxب(   Inboxالف( 

 ز کدام گزینه استفتده می شود؟( برای عالمت گذاری نامه ا105

   todayد(     signatureج(      follow upب(    sign الف (
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