
 
 

 رایانه کار پیشرفته
 از کدام کلید میانبر استفاده میشود؟ setupبرای ورود به محیط . 1

 enterد(          1fج(          3fب(         del( الف 

         کند؟ میهای زیر را پشتیبانی  کدام یک از فرمت xpویندوز . 2

 هرسه موردد(       11fatج(        32fatب(        ntfsالف(    

 بانک اطالعاتی یا فایل بزرگ برای ذخیره سازی ثابتها چیست ؟ . 3

                        file systemب(            pack serviceالف( 

 allocationد(                       ntfsج(     

 ?شود می سیستم ازکدام برنامه استفادهبه  برای شناساندن سخت افزار.4

  add new hardware(ب                  addالف(

 hardwareد(                  removeج(

 گویند ؟  به سخت افزار های خارجی چه می. 5

 د( هرسه     external ج(     internetب(     internalالف( 

 کدام یک از پسوند های زیر سیستمی است  ؟ . 1

 dosد(          dll ج(         txtب(        exeالف( 

های  نصب ویندوز قرار داشته و لیستی از تمام سیستم عامل  کدام فایل در درایو. 7
 دهد ؟  موجود را نشان می

 .batautoexec )ج    boot.iniب(       msdos.sysالف( 

 command.comد( 

 . کدام یک از برنامه های زیر حافظه ی مجازی است  ؟ 8

                           memoryب(        virtual memoryالف( 

 کدامد( هیچ            virtualج(     
 ؟  رنامه برای نمایش عملیات بهینه سازی کاربرد داردبکدام . 9

     resource monitorب(         rsystem monitoالف( 

 task managementد(               disk clieanupج( 

 دهد؟ . کدام دستور رجیستری سیستم را نمایش می11

 editد(       regedit ج(       shutب(       registerالف( 

 . کدام گزینه برای تنظیم دیواره ی آتش می باشد ؟11

 firewallد(      monitor ج(       systemب(       pressالف( 

 ؟.برنامه ی تهیه ی نسخه ی بشتیبان چه نام دارد 12

                              resourceب(           disk cleanupالف( 

    backup                د( هیچکدام 

  است؟عات الرای عمل بازیابی اطشتیبان گیری بپ .کدام گزینه در13

 removeد(      restore ج(      recoveryب(      cutالف(  

 شود؟ . کدام برنامه برای برگشت به عقب سیستم استفاده می14

                                        restoreب(                    system restoreالف( 

 backupد(                           systemج( 

میکند تا فایل را خوانده و درصورت لزوم کاربر را قادر . کدام سطح دسترسی و مجوز ,15
  ؟تغییرات خود را درآن انجام دهدیا حتی فایل راحذف کند

 full controlد(     changeج(    no accessب(     readالف( 

 است ؟   ntfs. کدامیک از گزینه های زیر از مزایای 11

 همه مواردد(   ج(فشرده سازی   ب(امنیت اطالعات   ت بازیابی قابلیالف(

 . کدام برنامه برای فشرده سازی کاربرد دارد ؟17

 backupد(      systemج(     restoreب(     winzipالف( 

 
 
 

 دارد؟ (کدام مسیر برای ساختن اتصال به اینترنت کاربرد18

  start menu\allprograms\accessoriesالف(

 start menu \accessories\communcations   ( ب

 start menu \ allprograms \communcations   ج(

    accessories  \allprograms \start menuد(

communcations\ 
                                                               گویند؟ (به شناسه ی شبکه چه می19

 IPد(                    TCPج(                TPب(             Tcالف

 (چه دستوری برای ارسال پیام در شبکه استفاده می شود؟21

 msgد(           sendج(          showب(       readالف(

 برای اشتراک گذاری فایل از کدام گزینه استفاده می شود؟-21

                                      security share and (ب                      shareالف(

 formatد(                                security ج(
 چیست؟رایانه هاشبکه برای نمایش برنامه ی مورد استفاده در-22

                              mycompute ب(             smy network place الف(

 ipد(                                nternetexplorerج( 
 برای کنترل میزکارهای راه دور از چه برنامه ای باید استفاده کرد؟-32

                                                              desktopب(                                    showالف( 

 remoteد(                  premote desktoج(
  نازل ترین سطح دسترس )دسترسی وجودندارد( در شبکه کدام است؟-24

 topد(            no accessج(         writeب(      readالف(   
 مربوط به لینوکس می باشد؟ کدام یک ازواسطه های گرافیکی -25

 کدام د:هیچ                    ردومورده:ج          gnomeب:          kdeالف:

 جمله ی درست را انتخاب کنید؟-21

 است.   open sourcsلینوکس (ب         لینوکس رجیستری ندارد(الف

 همه موارد(د      است نسخه های لینوکس پارسیکس میث  یکی از(ج  

 شخصی کاربر ریشه در کدام مسیر قرار می گیرد؟ پوشه ی-27

 tmp/د:  usr/ج:    root/ب:       bin/الف:

 
 ویندور در لینوکس است؟ recycle binکدام برنامه معادل -28

 د( هیچ کدام      computerج(         trashب(        deleteالف(

 در لینوکس چیست؟ emblemsگزینه ی -29

   ب( قفل کردن آیکن      نمایش عالئم خاص برای یک آیکنالف( 

 د(مرتب کردن آیکن ها                   ج( حذف آیکن های حذف نشدنی  
     کدام دستور برای نمایش مدت زمانی است که سیستم شما روشن بوده است؟-31

 lsد(            uptimeج(          wب(          gccالف(

  دارد؟ ویرایش متن کاربرد افزار برنامه درلینوکس برای اجرای نرم کدام.31

          openoffice.orglmpress(الف   

  openoffice.orgcalc (ب

         openoffice.orgwriter(ج

 هیچ کدام(د 
 شود؟استفاده می  میان بر ایپ کدام کلیدت برای فارسی کردن محیط.32

  alt+shift(ب                        alt+ctrl(الف

 ctrl+z(د                      ctrl+shift(ج  
                                                دارد؟   اجرای نرم افزارارائه ی نمایش کاربردکدام برنامه درلینوکس برای -33

 openofficeorgcalc(ب  sopenoffice.orglmpres(الف

 درلینوکس چیست؟   ماروحسابداریآ پسوند فایل های نرم افزار - 34

 ods.(د    odp.(ج    odx.(ب       odt.(الف

 چه نام دارد؟      vb   .مترجم زبان 35

 د(هیچ کدام   ج(هر دو مورد        compilerب(        interpreterالف(
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   .کدام شکل برای نمایش خروجی در فلوچارت استفاده می شود؟31 

                        ب(                        الف(          

 د(   ج(                           

 
 خروجی الگوریتم زیر چیست؟. 37

 شروع.-1 

 .4برو به خط-2  

 . 1برو به خط -3 

  راچاپ کن. 1عدد-4

 پایان.-5

 1د(بی نهایت         11(ج          1الف(خروجی ندارد   ب(

 ازتعاریف زیررادربرمیگیرد؟ یافته کدامیک تبرنامه نویسی ساخ.38
 استفاده ازتوابع استاندارد  -الف

     ازساختار تابع نویسی وشی گراییاستفاده -ب

 هیچ کدام-د               فقط شی گرایی-ج

39 .api  یعنی؟ 
 برنامه واسط کاربردی  -ب                        برنامه کاربردی -الف  

 واسط کاربردی-د                 واسط برنامه کاربردی-ج

41 .   event handling        یعنی؟ 
       دست نویسی (ب                      گراییشی (الف

 تابع گرایی (د                   رویداد گرایی(ج

  .الکوریتم یعنی؟41

                                       برنامه نویسی -ب                    تعیین راه حل مساله-الف    

 هیچکدام-د                                   تشخیص مساله-ج

42 . RAD     یعنی.....و    OOP    و …یعنیGUI  یعنی....؟ 
  شی گرایی ،سرعت،ک گرافی-الف
   شی گرایی ،واسط گرافیکی ،طراحی سریع-ب
 رابط گرافیکی            ،شی گرایی  ،کالس-ج

 رابط گرافیکی کاربر،برنامه نویسی شی گرا  ،طراحی سریع-د 

 انتخاب کنید؟   جمله درست را. 43
 باشد      ایین میپهای سطح  ال بیسیک از زبانوویژ-الف
 ریتم هیچ ربطی به هم ندارند برنامه نویسی والگو-ب

ج(ویژوال بیسیک زبانی است که از مفسر استفاده می کند والبته تاحدی 

  قوانین کامپایلر نیز در آن نهفته است
 د( همه ی موارد باال

44 .ide    یعنی؟ 
 (محیطی که اجازه میدهدتابرنامه نویس باسهولت برنامه نویس کندفال     

 ب( محیطی که اجازه می دهد تا برنامه نویس سریع عمل طراحی را انجام دهد
            ج(محیطی که اجازه می دهد تا برنامه نویس با سهولت برنامه را خطایابی واجرا کند

 د( همه ی موارد

 برای کار با ابزار طراحی شده است؟ vb. کدام قسمت از 45

                                              menubarب(                                toolbarالف(

 toolbox د(                           form layoutج( 
 . کدام خاصیت فقط در زمان طراحی قابل تغییر است؟41

 د( هیچکدام      back colorج(      captionب(       name الف(
 از حافظه پاک می کند ؟  . کدام دستور فرم را 47

                                              unload meب(                   1load form الف(

 unload loadد(                           load meج( 
 ثابت تعیین کننده رنگ آبی می باشد ؟. کدام 48

 vbredد(          vbج(         vbblue ب(          redالف(

 استفاده کرد ؟  formبه جای استفاده از نام   می توان  . از کدام دستور49

 hideد(          showج(         thisب(           me الف(

باشد کدام جمله زیر درست  dblclickو هم  clickهم دارای رویداد  form. اگر 51
 است؟

          الف(رویداد دابل کلیک  ابتدا اجرا میشود سپس رویداد کلیک اجرا می شود.
  ب(هیچگاه رویداد دابل کلیک اجرا نمیشود  

              .شود می ج(رویداد کلیک ابتدا اجرا می شود سپس رویداد دابل کلیک اجرا

 اصال اجرا نمی شود.د( رویداد کلیک 

؟ عادل عبارت مقابل را انتخاب کنیدو دستور م end. دستور معادل 51

me.left=111:me.top=111        

                                              111،111moveو load meالف(

   111،111move و unload meب(

                               move(111،111) و unload meج( 

 move111 ,111 و endد(  

 task. کدام خاصیت اجازه حرکت فرم و کدام یک اجازه قرار گرفتن آن بر روی 52

bar  را می دهد؟ 

  startupposition,moveableالف( 

   showlntaskbar,moveableب(  

       startupposition,moveج(    

 taskbarallow,moveد(      

 command2نام عنصر  کرده وcmdexitرا  command1اگر نام عنصر -53

دنداشته باشد زیر برنامه ی  قراردهیم وهیچ عنصر دیگری برروی فرم وجو cmdexeرا 
 زیر چه عنصری را مخفی می کند

Private sub form _activate() 
Cmdexit.visible=not(cmdexe.visible) 
Me.visible=command1.visible and command2.visible 

End sub 
 الف(کل فرم 

   command1,formب( 

    cmdexit,formج(

 د(خطادارد

 دکمه چه مقداری دارد؟ clickدررویداد  Aمتغیر -54

Dim a as integer 
Private sub form _load () 
A=12:a=a-11 

End sub 
 1د(  11ج(  1ب(  12الف(

تا  command1به ترتیب از  برروی فرم باشد و commandاگر پنج -55

command5   1 باشد وcommand1  باشد وابتدا 4نیز command3  فعال

 در زمان اجرا کدام دکمه فعال میشود؟ tabبار فشردن دکمه  4باشد و بعد از 

                                                              3command ب(             4commandالف(

 command 1د(                command 2ج( 

                                                                                                       دهد؟ ه عنصری است و چه کاری انجام میچمربوط به    cancel( خاصیت 51
شود اگر دکمه  برنامه تمام میباشد   falseاگر این خاصیت   command buttonالف( 

Esc  را فشار دهیم 
روی فرم کدی که  scEبافشردن کلید باشد  true اگراین خاصیت command buttonب( 

 شود  می     برای دکمه ی مربوط نوشته شده اجرا

را فشار   Escشود اگر دکمه  باشد برنامه تمام می  false اگر این خاصیت    labelج( 
 دهیم 

روی فرم کدی که برای دکمه   Escباشد با فشردن کلید  true اگر این خاصیت   labelد( 
 ی مربوط نوشته شده اجرا می شود 
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 ( کدام متغییر درست تعریف شده است؟57 

  د( هر سه مورد       @aaaج(       %aaaب(         aaaالف( 

ن نباشد آ( اگر مقداری یا عبارتی را به اشتباه یک متغییر نسبت دهیم که هم نوع با 58
 چه پیغامی خطایی صادر میشود؟

                                   mismatchب(                   type mismatchالف( 

 type (د                    division by zero    ج( 

 درست تعریف شده است؟( کدام ثابت 59

  =11const as aب(                              a conts=11الف(

 همه موارد د(      DIM CONST A=11ج( 

 کدام است؟ NOT ( A<>B AND NOT (A>= B)( شبیه عبارت 11

 NOT ( A=B   OR A>=B )الف( 

  B<A=B  OR A= ب( 

 FALSEد(   TRUE( ج

 عبارت است از:  OR ( تعریف مناسب برای 12

   الف( زمانی جواب غلط میدهد که همه عملوند های ان غلط باشد

 ب( زمانی جواب درست میدهد که همه عملوند ان غلط باشد . 
 ج( زمانی جواب درست میدهد که همه عملوند ان درست باشند

 جواب غلط میده که همه عملوند های ان درست باشند د( زمانی  
 معا دل عبارت مقابل است ؟.کدام عبارت 14

If true then  me.hide else me.visible=false   

    eMe.hid(لفا

 Me. visibIe=Iif (2<>2,true,true ب(

   ج(

         If false then me.hide  د(موردالف وج 

 n  For a=2 to 1                  (کدام خط دارای خطا می باشد؟15

2  n = n+1 

3   a = a-1 

4   next   n              الف (4    ب(3     ج(2     د(همه ی موارد   
 (بعد ازاجرای دستورات زیر چه خروجی نمایش داده می شود؟11

Privatesub    check2_cIick() 

 If(me.check2.value=check1.value)eqv (me.  

Check4.value=me.check3.value)then print 

check4.value  

then  
Print check4.value 

Else 
Print check4.value 

End if 
End sub 
Private sub form_load() 
Me.check.value=1 

Me.check3.value=1 

End sub 
  1الف( 

    2ب( 

  ج(1    

                      د(هیچکدام 

عددی  بیشتر باشد گام پرش چه   FORاگر مقدار نهایی از مقدار اولیه در حلقه -17
 باشد تا حلقه اجرا شود؟

 د(هرعددی          5ج(             -5ب(            1الف

 

 دستور شرطی زیر په زمانی اجرا می شود-18

If  list1.listcount>1 then 

................ 
End  if 

                                                     الف( زمانی که لیست خالی نباشد

 ب( زمانی که لیست خالی باشد
 د(هیچکدام     ج(زمانی که لیست فقط یک عنصر داشته باشد

 حاصل حلقه ی تکرار زیر چیست؟-19

FOR I=1 TO 111 

IF I MOD 3=1 THEN :PRINT I :EXIT FOR:END IF 

NEXT I 
 111تا  1الف(چاپ اعداد 

 111تا  1اپ اعداد فرد ب( چ

 3ج(

 111تا1و3د(چاپ اعداد مضرب 

 مقابل است؟ WHILEتعداد تکرار کدام حلقه برابر حلقه ی -71

While label1.visible 

Label1.visible=false 

Wend 
 
 

          doب(           

.visible=true1Label 

.visible1Loop until label 
 

       do   until label1.visibleد( 

Label1.visible=true 

Loop                                 

                                              نکند؟  گیر  دستورات مناسب پرکنید تادر حلقه بی نهایت  با خالی را یجا-71

For a=............ to 5 

A=.......... 
Next a 

          for a=1 to 5 ,a=-4الف(

   =5to  1for aو a=a-)-4(( ب

          for a=1 to 5,a=a-1ج( 

 for a=5 to 5 ,a=a-2د( 

 باشد؟زیربرنامه چه مییامتغیربه داخل پیش فرض نوع ارسال پارامتر_72

 د(هیچکدام     ج(هر دو مورد          byvalب(          byref(الف  

  خطای دستورات زیر کدام است؟ 73)

private function f()As string  
exit function                                       

   End sub     
 الف(نام تابع    

      ب(تابع پارامتر ندارد      
  ج(خروجی تابع نمیتواندرشته ای باشد  

 End sub(دستورد    

 
نمایش داده می  Labelبار اجرا کنیم چه چیزی در  3را  Testاگر زیر برنامه ی (74

 در ابتدا خالی است؟ Labelشود اگر بدانیم 

Private sub test() 
Static i az Byte:Label1.caption=Label1.caption & I: 

I=I+1 

End sub          123)الف(110         ب(111     ج(211         د  

          doالف(

Label1.visible=false 
Loop until label1.visible 

 

 while  false    ( ج
Label1.visible=false 
Wend 
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 کدام جمله نادرست است؟75) 

 لی صدازداصزیربرنامه  الف(یک زیربرنامه ی فرعی رامیتوان ازداخل
 زیربرنامه ی فرعی صدازد.ب(یک زیربرنامه اصلی رامیتوان ازداخل 

                ج(یک زیر برنامه ی فرعی را می توان از داخل یک زیربرنامه ی فرعی دیگر صدازد.

 هیچکدامد( 

 زیر برنامه ی فرعی زیر کدام عبارت را حساب می کند؟71

                                         Private sub sum( n Az Byte ) 
    For i =n To _1      

   S=S*i            
   Next i 
   End sub                                                                                       

                                             S=-n*....*(_1)ب(                 S=n+......_1+1الف(

 1د(                   ج( خطا دارد 

       Abs(sgn(Abs(-2)))   printخروجی دستور زیر چیست؟   77

        2د(             -1ج(           -2ب(           1الف(

 s = Left ( "Toop",1)خروجی چیست؟                       78)

 If s = "t" Then Me. Hide         الف( فرم مخفی می شود 

 د( هیچکدام       ج( خطا دارد             فرم دیده می شود( ب

     نمایش میدهد؟کدام تابع مقدارثانیه های سپری شده ازنیمه شب را79)

  Timer د(    Rndج(           Get Timeب(     Timeالف( 

 ..... را تابع ..... زمان سیستم را بر می گردانند؟  Yearتابع  81)

                           . زمانYearب(                  Time,Yearالف( 

                    Date  د( سال.               Timeج( سال.

   چه می شود؟ String (2." 15+3 "حاصل تابع )  (81

 "dd"د(       "1818"ج(        "66"ب(        " dd"الف(   

    است؟ ltrimو rtrimدل استفاده ی همزمان وتودر تو از دو تابع اکدام تابع مع82)

 rtrimد(        ltrimج(       spaceب(         trimالف( 

  یست؟چ mid(“moments”&ucase(“moein”),7،3)حاصل عبارت 83)

 د(خطادارد       ”sMOEIN”ج(       ”sMO”ب(        ”smo”الف(

  ورودی دارند کدامند؟توابعی که دو پارامتر 84)

                        now,stringب(                       len,leftالف(

  right,stringد(                  date,strcompج(            

a√*معادل(85 ∗ b a−22
 √a + b کدام است؟ 

    sqr(a+b)*sqr(a*b^a-2)الف( 

                                              sqr(a+b)*sqr(a*b^(a-0(( ب( 

 د( هیچکدام             sqr a+b*sqr(a*b^(a-2))ج(
 حاصل عبارت(81

”,”a”,vbbinarycompare) instr(2,”12 aaa bbbb چیست؟     

 1د(                2ج(           3ب(          4الف(     

 برنامه ی زیر خطا نداشته باشد یا اجرا شود؟چه عناصری باید بر روی فرم باشند تا 87)

Private sub image1_ Mouse Down(Button as 

integer,Shiftas Integer ,X as Single, Yas Single) 
Caption= Me. Caption 
Label1.Caption =Command1.Caption 

  label,Command الف(

 image, label,command                           End sub(ب

           form,labelج(

 image,command,formد(  

 
 

 چه فرقی دارد؟ key downبا   key pressرویداد88)

                کنند یداد به طور کل با هم فرق میدو روالف(

 keyاست ولی در 97با برابرaاسکی کاراکترکد key downدر رویدادب( 

pressاست.15برابر 

  key downتشخیص میدهد ولی دکمه های جهت نمارا key pressرویداد ج(
 نمیتواند

 اجرا میشود.  key pressاز رویداد زودتر key downرویداد د(

 زیر برنامه ی زیر چه عملی انجام میدهد؟89)

Private sub form_mouse move(button as integer,shift 
as integer , X as single,Y as Single) 
If Button=1 Then end 

End sub 
           شودوی فرم کلیک کنیم برنامه تمام میالف( اگر با کلیک چپ برر

 شودوی فرم کلیک کنیم برنامه تمام میب( اگر با کلیک راست برر  

  شودک چپ رانگه داریم برنامه تمام میحرکت ماوس کلی ج(اگرهنگام

 د(اگر ماوس را برروی فرم حرکت دهیم برنامه تمام می شود.

 
 رویداد مقابل  چه عملی انجام میدهد؟-91

Private sub form_keypress(keyascii as integer) 
If keyascii=asc("*/-+") then 
Me.Cap[tion= Mid("123451",2،3) 

End if End sub 
 میشود.  234الف( در زمان اجرا با فشار/عنوان فرم

 میشود 034در زمان اجرا با فشار* عنوان فرم ب(
 میشود  123ج( در زمان اجرا بافشار* عنوانفرم 

 میشود. 345د( در زمان اجرا با فشار * عنوان فرم 

مشترک است  mousedownو   keydownکدام پارامتر در رویداد های 91)

بعالوه عملیات مربوطه انجام شده  shiftوچه مقداری از آن تعیین میکند دکمه ی 
 است؟

      vbShiftMask,Button(ب        vbshift,shiftالف(

 VbShiftMask,Shiftد(           VbShift,Buttonج(

 key downبه ترتیب در رویداد   a,b,cثابت مربوطه به تشخیص دکمه ی -92
    چیست؟

     VbA,VbB,VbCالف(      

     VbKeyCbVbKeyA,VbKey,ب( 

 د( هیچکدام      A,B,Cج(   

 کرد؟ ازگزینه های زیرمیتوان استفادهطراحی منوازکدامیک برای 94)

Menueditorٍ)ب            view/menuditor)الف 

project/menueditor (ج        

flie/ menueditor   د(

 
 دهد؟قرارمیکاربر  دراختیار منوی اصلی را براز میان ی یک منو کدام دستور95-

popupmenu)د    Menu )ج        shortcurt)ب        popup )الف   
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